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The purposes of this research were : 1) to compare  protective behavior against drug abuse among
male students of different class, academic achievement, marital status of parents and type of residence, 2) to
find out if social skills such as  information skills, coping skills, problem-solving skills, communication skills,
self-instruction skills and support system skills contributed to the protective behavior against drug abuse among
male students in junior high school under the Department of General Education, Ministry of Education,
Phetchaburi Province.

The data were gathered from the sample group of 376 male students in junior high school under the
Department of General Education, Ministry of Education, Phetchaburi Province. The samples derived from a
multi-stage random sampling technique. All data were gathered though questionnaires. They were analyzed by
using percentage (%), arithmetic mean ( X ), standard deviation (S.D.), t-test, one-way analysis of variance and
a stepwise multiple regression technique.

The results of the study were :
1) The protective behavior against drug abuse of male students with different class and academic

achievement were significantly different.
2) The protective behavior against drug abuse of male students with different marital status of

parents and type of residence were not significantly  different.
3) Self-instruction skills and support system skills contributed to the protective behavior against

drug abuse among male students of 32.8%.
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บทท่ี 1
บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

การแพรระบาดของยาเสพติดทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเปนลําดับ ซ่ึงทําใหเกิดผลราย
ตอตัวผูเสพทั้งดานรางกาย คือทําใหรางกายทรุดโทรม มีโรคแทรกซอน  และมีปญหาทางดาน     
สุขภาพจิต  ไมสามารถศึกษาเลาเรียนหรือประกอบอาชีพได  สงผลกระทบตอสภาพปญหา
เศรษฐกิจในครอบครัวและความสัมพันธในครอบครัว  นอกจากนี้ยังสงผลกระทบไปถึงปญหาการ
กออาชญากรรม  ซ่ึงเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ (มงคล ปล้ืมจิตรชม และคณะ 2539 : 527)   
ซ่ึงในแตละปรัฐบาลตองสูญเสียงบประมาณในการกําจัดหรือกวาดลางขบวนการคายาเสพติด      
จากรายงานของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด พบวา ป 2536 ตองใช 
งบประมาณถึง 882 ลานบาท  ป 2537 ใชงบประมาณ 652 ลานบาท  ป 2538 ใชงบประมาณ 692 
ลานบาท ป 2539 ใชงบประมาณ 870 ลานบาท  และป 2540 ตองใชถึง 1,171 ลานบาท (กรมวิชาการ 
2540 : 9)  จะเห็นวารัฐบาลตองสูญเสียงบประมาณสําหรับการปราบปรามมากขึ้นอยางตอเนื่องทุกป
แตก็ยังไมสามารถปราบปรามไดหมดสิ้น ในทางตรงกันขามกลับมีการจับกุมคดียาเสพติดไดมาก
ขึ้น  ดังรายงานสถิติการจับกุมคดียาเสพติดทั่วประเทศ ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ระหวางป 2540 – 2544  พบวาสามารถจับกุมไดถึง 834,585 คดี  โดยในป 
2540  จับกุมได 158,062 คดี  ป 2541 จับกุมได 192,668 คดี  ป 2542 จับกุมได 199,095  คดี  ป 2543 
จับกุมได 205,679 คดี  และป 2544 ระหวางเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน  จับกุมได 79,081 คดี   ซ่ึง
จะเห็นไดวามีการจับกุมคดียาเสพติดมากขึ้นอยางตอเนื่องทุกป แมวาในชวงครึ่งปแรกของป 2544  
ดูเหมือนวามีการจับกุมไดนอยลง  แตเมื่อดูปริมาณยาเสพติดของกลางที่จับกุมไดแลว พบวา มี
ปริมาณมากขึ้นกวาทุกป  โดยมียาบาถึง 5,425 กิโลกรัม หรือประมาณ 60.3 ลานเม็ด  เฮโรอีน 276 
กิโลกรัม  และเอ็กซตาซี่ 13 กิโลกรัม หรือประมาณ 52,011 เม็ด  ซ่ึงเปนปริมาณที่ใกลเคียงป 2543 
ทั้งป ที่มีการจับกุมไดของกลางเปนยาบา 7,517 กิโลกรัมหรือประมาณ 83.5 ลานเม็ด  เฮโรอีน 395 
กิโลกรัม  และเอ็กซตาซี่ 18 กิโลกรัม หรือประมาณ 72,091 เม็ด (สํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด 2545 ข)
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กลุมเปาหมายของกระบวนการคายาเสพติดไดเปล่ียนไปจากเดิมคือกลุมผูใชแรงงาน
และคนขับรถบรรทุก  มาเปนกลุมนักเรียนนักศึกษาเปนสวนใหญ     ดังรายงานการเขารับการบําบัด
รักษาผูปวยติดยาเสพติด ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดพบวา 
ระหวางป 2539 ถึง ป 2543  มีเด็กและเยาวชนเขารับการบําบัดรักษาเปนจํานวน ระหวาง 18,280 – 
21,584 คนตอป  โดยรอยละ 58.7 – 75.2 เปนผูเขารับการบําบัดรักษารายใหม  ซ่ึงอัตราของผูเขารับ
การบําบัดรักษารายใหมดังกลาวเพิ่มขึ้นโดยตลอดนับจากป 2539 เปนตนมา  เด็กและเยาวชนที่เขา
มารับการบําบัดรักษารายใหมเกินกวารอยละ 90 ยังคงเปนเพศชาย  ขณะที่เพศหญิงพบอัตราการ
เปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นเล็กนอยในชวง ป 2542 – 2543  จากรอยละ 2.1 เปนรอยละ 6.4  ชวงอายุสวน
ใหญอยูในชวง 15-19 ป  สูงถึงรอยละ 48.5 –58.6  แตเปนที่นาสังเกตวา ผูที่มีอายุต่ํากวา 15 ป       
แมจะมีอัตราที่ไมสูงนัก แตเปนชวงอายุเดียวที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นโดยตลอด  จากรอยละ 3.1 เปน 
รอยละ 6.1 ในระหวางป 2539 – 2542  โดยกลุมที่เขารับการบําบัดรักษามากที่สุด คือ กลุมนักเรียน
นักศึกษา   ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลการใชยาเสพติดครั้งแรกในกลุมเด็กและเยาวชน ที่แมวาโดยสวน
ใหญจะเริ่มใชยาเสพติดเมื่ออายุระหวาง 15-19 ป  แตแนวโนมในชวงอายุดังกลาวกลับพบวามีการ
ลดลงอยางตอเนื่อง  จากรอยละ 68.7 ในป 2539  เปนรอยละ 60.5 ในป 2543  ขณะที่กลุมอายุที่     
ต่ํากวา 15 ป มีการระบุในสัดสวนที่สูงขึ้นโดยตลอดจากรอยละ 18.3 เปนรอยละ 29.9 ในชวงเวลา
เดียวกัน (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  2545 ค)

สํานักวิจัยเอแบค-เคเอสซีอินเตอรเน็ต(เอแบคโพลล) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ไดสํารวจ
การแพรระบาดของยาเสพติดจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6   จนถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ จํานวนทั้งสิ้น 6,092,472 คน  พบวา มีนักเรียนนักศึกษาที่       
เกี่ยวของกับยาเสพติดไมรวมเหลาและบุหร่ี จํานวน 374,653 คน คิดเปนรอยละ 6.15  โดยประเภท
ของยาเสพติดที่นักเรียนนักศึกษาเกี่ยวของมากที่สุดคือ ยาบา รอยละ 58.5  รองลงมาคือ กัญชา     
รอยละ 42.2  และยากลอมประสาท รอยละ 33.6  ซ่ึงถือไดวาเปนยาเสพติดชนิดรายแรง  ผูที่เสพยา
เสพติดชนิดเหลานี้จะมีผลทั้งทางดานรางกายและจิตใจคือ ยาเสพติดจะเขาไปทําลายประสาทสมอง         
จิตใจเสื่อม ซึมเศรา กังวล เล่ือนลอย และเปนโรคจิตจากพิษยานั้นๆ ทําใหเสียบุคลิกภาพ ขาดความ
สนใจตัวเอง ขาดสติสัมปชัญญะ รางกายซูบซีด ออนเพลีย ทําลายอวัยวะตางๆ ใหเสื่อมถอยลง       
มีโรคแทรกไดงาย  อาจประสบอุบัติเหตุไดงาย เพราะขาดการควบคุมทางกลามเนื้อและระบบ
ประสาทบกพรอง (อัญชลี จุมพฏจามีกร 2545)  ดังนั้นเมื่อผูที่เสพยาเสพติดกําลังอยูในวัยศึกษา    
เลาเรียน ผลกระทบที่สําคัญอันดับแรกที่จะสังเกตเห็นไดอยางชัดเจนคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ตกต่ํา เนื่องจากยาเสพติดเปนสารออกฤทธิ์ทําลายสมอง ทําใหความสามารถในการเรียน ความตั้งใจ
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หรือสมาธิในการเรียนลดนอยลง  บางครั้งอาจหนีเรียน เพื่อไปเสพยาเสพติด  และผลที่ตามมา      
อีกประการหนึ่งคือ มีผลกระทบตอรางกาย  สุขภาพของรางกายทรุดโทรมลงเรื่อยๆ ออนเพลีย        
รูสึกอยากนอนมากขึ้น จนทําใหเกิดการงวงเหงาหาวนอนในชั้นเรียน  สวนภาวะทางจิตใจนั้นมีผล
ใหเกิดความวิตกกังวล เกิดความกาวราวมากขึ้น  มีความกระวนกระวาย หรือหงุดหงิดเมื่อเกิดความ
รูสึกตองการใชยา  อาจแสดงพฤติกรรมกาวราวตอบุคคลอื่น  หรืออาจประพฤติตนผิดกฎหมาย   
เชน  ลักขโมยของ หรือขูกรรโชกทรัพยผูอ่ืนเพื่อใหไดเงินไปซื้อยามาเสพ  หรือที่เลวรายไปกวานั้น
ก็คือ นักเรียนกลายเปนผูขายยาเสพติดเสียเอง ในเบื้องตนเพียงเพื่อแลกกับการมีเงินเพื่อซ้ือ            
ยาเสพติดไวเสพเอง    และนักเรียนก็จะเริ่มหาลูกคาจากกลุมเพื่อนของนักเรียนเองเปนลําดับแรก  
ดวยเหตุนี้จึงทําใหการแพรหลายของยาเสพติดในนักเรียนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว    
(พรรณพิมล  หลอตระกูล 2545)

จากการศึกษาสาเหตุของการใชยาเสพติด พบวา สวนใหญอยากทดลองดวยตนเอง   
และเพื่อนชวน  โดยที่การเสพจากปญหาครอบครัวนั้นอยูในอันดับหลัง (รพ.ธัญญารักษ 2539,    
อางถึงใน รัชนี  ณ ระนอง และคณะ 2540 : 2)  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ พรทิพย จิตรธร 
(2516, อางถึงใน ขวัญใจ  พิมพิมล 2543 : 5)  พบวา สาเหตุที่ทําใหวัยรุนติดยาเสพติดมากที่สุดคือ       
เพื่อนชวน อยากทดลอง ความกลุมใจ ชอบสนุกและเที่ยวผูหญิง  ตามลําดับ  และสอดคลองกับการ
ศึกษาของสํานักวิจัยเอแบค-เคเอสซีอินเตอรเน็ต(เอแบคโพลล) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่พบวา    
นักเรียนนักศึกษาสวนใหญเสพติดเพราะความอยากรูอยากลองมากที่สุดถึงรอยละ 62.8  รองลงมา
คือ     ทําตามเพื่อน รอยละ 32.8  และคานิยมโกเก รอยละ 19.9  ตามลําดับ  นอกจากนี้จากการศึกษา
ปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการติดยาเสพติดของเยาวชนที่อยูในสถานพินิจและคุมครองเด็ก   
และเยาวชน และสถานบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดทั่วประเทศของผจงจิต อินทรสุวรรณ และคณะ 
(2539)  พบวา ส่ิงที่เยาวชนเคยเสพเปนอันดบัแรกกอนที่จะเสพยาเสพติด คือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล 
และบุหร่ี สูงถึงรอยละ 55  ซ่ึงสอดคลองกับ วิภา ดานธํารงกูล และคณะ(2539) ที่ศึกษาเรื่องความรู
และทัศนคติตอการติดสารเสพติดและพฤติกรรมที่เกี่ยวของของเด็กและเยาวชนที่ตองโทษจาก
สถานฝกและอบรมเด็กและเยาวชน 5 แหง ไดแก บานเมตตา บานมุทิตา บานกรุณา บานอุเบกขา 
และบานปราณี  พบวา สาเหตุหลักของการเสพยาเสพติด คือ อยากลอง และประมาณครึ่งหนึ่งมี
ประสบการณการดื่มสุรากอนใชยาเสพติดอยางนอย 1 ป  และจากการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ี
ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ของ      
สุภาภรณ เสนียวงศ ณ อยุธยา (2538 , อางถึงใน เกษม  จันทศร 2541 : 13)  พบวา นักเรียนเริ่ม
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พัฒนาการเสพยาเสพติดจากการสูบบุหร่ี  นําไปสูการเสพยาเสพติดใหโทษประเภทอื่น  โดยจะเริ่ม
จากการสูบบุหร่ี พัฒนาไปสูการเสพสุรา  กัญชา กาว ยาบา และเฮโรอีน

จากขอมูลที่กลาวมาขางตน สรุปไดวาปญหายาเสพติดไดสงผลกระทบหลายดาน     
ดวยกัน ประการแรกที่เห็นไดชัดคือ ผลกระทบโดยตรงตอตัวผูเสพ ทําใหสุขภาพรางกายทรุดโทรม
ลง มีโรคแทรกซอน  โดยเฉพาะอยางยิ่งถาผูที่เสพยาเสพติดเปนเยาวชน  จะมีผลกระทบคอนขาง 
รุนแรง ที่สําคัญคือยาเสพติดจะเขาไปทําลายสมองที่กําลังเจริญเติบโต ทําใหความสามารถในการ
เรียนลดต่ําลงไมสามารถศึกษาเลาเรียนได บางคนมีปญหาทางจิต เชน คุมคลั่งอาละวาด ทําลาย   
ขาวของเสียหาย ทํารายผูอ่ืนใหไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ตองออกจากการเรียนกลางคัน สงผล
กระทบตอครอบครัว คือทําใหบุคคลในครอบครัวเสียใจ เกิดการทะเลาะวิวาทกันขึ้นในครอบครัว 
บางรายลักขโมยของภายในบานไปขาย เพียงเพื่อนําเงินไปซื้อยามาเสพ  ที่หนักไปกวานั้นคือ     
ออกไปขโมยของนอกบาน หรือปลนจี้ หรือเปนผูขายยาเสพติดเสียเอง จนถูกตํารวจจับติดคุกติด  
ตาราง ทําใหรัฐบาลไมอาจนิ่งนอนใจตองสูญเสียงบประมาณเปนจํานวนมากในการกวาดลาง  
ขบวนการคายาเสพติด บําบัดรักษาผูติดยาเสพติด รณรงคปองกันยาเสพติดดวยวิธีการตางๆ ใหแก
กลุมเปาหมายตางๆ  แตแนวโนมการแพรระบาดยังคงเพิ่มขึ้น  โดยเปลี่ยนกลุมเปาหมายจากกลุม    
ผูใชแรงงานมาเปนกลุมนักเรียนนักศึกษา อายุเร่ิมตนของนักเรียนที่ใชยาเสพติดลดลงทุกป  โดยท่ี
สวนใหญเปนนักเรียนเพศชาย  สาเหตุสวนใหญมาจากความอยากลองเสพ  อันเนื่องมาจากไดพบ
เห็นหรือคลุกคลีอยูกับเพื่อนที่เสพยาเสพติด        โดยในเบื้องตนจะเริ่มดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่ผสม
แอลกอฮอล  และสูบบุหร่ีกอนเพราะหาซื้อไดงายและถูกกฎหมาย  ดังนั้นสุราและบุหร่ีจึงเปน    
สารเริ่มตนที่จะนําไปสูการเสพยาเสพติดชนิดรายแรงขึ้นตอไปได   อีกประการหนึ่งคือ ไมอาจ   
ตานทานคําชักชวนจากเพื่อนใหทดลองเสพได เนื่องจากขาดทักษะในการปฏิเสธ ซ่ึงพฤติกรรม
เหลานี้จะเกิดขึ้นกับนักเรียนที่มีลักษณะบุคลิกภาพแบบพึ่งพา  ขาดทักษะทางสังคมที่จะชวยให   
นักเรียนปองกันตนเองออกจากยาเสพติด   จากการศึกษาของแคปแลน และคณะ (Kaplan et al. 
1987 : 208 , อางถึงใน ขวัญใจ  พิมพิมล 2543 : 5)    พบวาผูติดยาเสพติดมักเปนผูที่มีความ     
ภาคภูมิใจในตนเองต่ํา  มีความรูสึกวาตนเองไรคุณคาหรือมีคุณคาต่ํา     ขาดความกระตือรือรน    
ไมสนใจสิ่งแสดลอมและสุขภาพของตนเอง  ดังนั้น การเสริมสรางศักยภาพใหกับบุคคลจะชวยให
นักเรียนไดมีพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดได  โดยการเพิ่มทักษะทางสังคมหรือทักษะ
ชีวิตใหกับนักเรียน นาจะเปนทางเลือกที่นาสนใจทางเลือกหนึ่ง    ซ่ึงจากการจัดโปรแกรมการเพิ่ม
ทักษะชีวิตใหกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เกรด 7  ของบอทวิน และคณะ (Botvin et al. 1984 : 
550-552,  อางถึงใน พิมพใจ  บุญยัง 2540 : 82) พบวา  นักเรียนที่เขารวมโปรแกรมมีพฤติกรรม   
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การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลนอยกวากลุมที่ไมไดเขารวมโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-
value < 0.01)   นอกจากนี้ บอทวิน และคณะ (Botvin et al. 2002 a)  ไดศึกษาถึงผลระยะยาวจากการ
ปองกันการใชยาเสพติดในประชากรชนชั้นกลางผิวขาวจาก 56 โรงเรียน  พบวาหลังจากกลุม       
ตัวอยางไดรับการฝกทักษะทางสังคมแลว  มีการใชสารเสพติดนอยลงกวากลุมควบคุมอยางชัดเจน   
จะเห็นไดวาการเขาไปแทรกแซงในระดับโรงเรียนจะเปนวิธีการปองกันที่มีประสิทธิภาพ          
หากสามารถทําใหนักเรียนมีขอมูลและมีทักษะที่จําเปนในการตอตานแรงกดดันจากภายใน เชน 
ความอยากรู อยากลอง  และแรงกดดันจากภายนอก เชน  อิทธิพลกลุมเพื่อนหรือส่ือตางๆ ที่ชักชวน
ใหเสพยาเสพติด  การสอนทักษะทางสังคมจึงนาจะเปนการสรางปจจัยทางจิตที่มีประสิทธภาพใน
การลดความเสี่ยงตอการเสพยาเสพติด     โดยการลดแรงจูงใจภายในตอการใช และลดความออนแอ
ตออิทธิพลทางสังคมที่ทําใหหันไปเสพยาเสพติดลงได

จังหวัดเพชรบุรีเปนจังหวัดหนึ่งที่ประสบปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดอยาง    
ตอเนื่อง  จากรายงานผูปวยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลพระจอมเกลาจังหวัดเพชรบุรี ในปงบ
ประมาณ 2539  มีผูปวยเขารับการบําบัดรักษายาเสพติดที่โรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี  
จํานวน 500 ราย  เปนชาย 486 ราย และหญิง  13 ราย  และไมระบุเพศ 1  ราย  สวนใหญอยูในกลุม
อายุ 20-24 ป  รอยละ28.1  รองลงมาคือ กลุมอายุ 25-29 ป  รอยละ 22.8  และ กลุมอายุ 30-34 ป  
รอยละ 16.2  อาชีพที่พบเปนสวนใหญคือ รับจางรายวัน รอยละ 39.2  รองลงมาคือนักเรียนนักศึกษา 
รอยละ 23.8  อายุที่เร่ิมใชยาเสพติดครั้งแรก พบวาสวนใหญอยูในชวงอายุ 15-19 ป สูงถึงรอยละ 
47.2 (กรมการแพทย 2540 : 339-369)   และจากสถิติการใหบริการผูปวยติดยาเสพติดของ           
โรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี พบวา ในปงบประมาณ 2543  มีผูมาเขารับการบําบัด
รักษาจํานวน 332  คน เฉลี่ย 27.67 คนตอเดือน  ปงบประมาณ 2544  จํานวน 313 คน เฉลี่ย 26.08 
คนตอเดือน และปงบประมาณ 2545  ระหวางเดือนตุลาคม 2544 ถึงเดือนพฤษภาคม 2545 จํานวน 
240 คน  เฉลี่ย 30 คนตอเดือน  (โรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี, กลุมงานจิตเวช 2545)  
ซ่ึงจะเห็นไดวาจังหวัดเพชรบุรีมีปริมาณผูเขารับการบําบัดรักษายาเสพติดเฉลี่ยรายเดือนเพิ่มขึ้นในป
งบประมาณ 2545 ซ่ึงคาดวาในปงบประมาณ 2546 จะมีผูเขารับการบําบัดรักษาเพิ่มขึ้น หากไมมี
การปองกันที่มีประสิทธิภาพ   เพราะอัตราการใชยาเสพติดครั้งแรกในกลุมเยาวชนเพิ่มมากขึ้น

ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้ จึงมุงเนนที่จะศึกษาทักษะทางสังคม 6 ดาน ตามแนวคิดของ 
ชิงเก และกิลคริสต (Schinke and Gilchrist 1984, quoted in  Bloom 1996 : 69) ประกอบดวย    
ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร (Information Skills)  ทักษะการจัดการกับปญหา (Coping Skills)  
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ทักษะการแกปญหา (Problem-Solving Skills)     ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)        
ทักษะการสอนตนเอง (Self-Instruction Skills)  และทักษะเพื่อการไดมาซึ่งแรงสนับสนุนทางสังคม 
(Support System Skills) วาจะสามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดของ       
นักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเพชรบุรี ไดหรือไม  ซ่ึงจะ
สามารถนําผลการศึกษาที่ไดไปเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อสงเสริม
การปองกันยาเสพติดใหกับนักเรียนไดตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับทักษะทางสังคม (Social Skills)  6 ดาน  ไดแก  ทักษะการแสวงหา

ขอมูลขาวสาร (Information Skills)  ทักษะการจัดการกับปญหา (Coping skills) ทักษะการแกปญหา 
(Problem-Solving Skills)   ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)  ทักษะการสอนตนเอง (Self-
Instruction Skills)   และทักษะเพื่อการไดมาซึ่งแรงสนับสนุนทางสังคม (Support System Skills)   
และระดับของพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
จังหวัดเพชรบุรี

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชาย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดเพชรบุรี ที่มีระดับชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สภาพ   
ครอบครัว และลักษณะการพักอาศัย ที่แตกตางกัน

3. เพื่อศึกษาวาทักษะทางสังคม (Social Skills) 6 ดาน  ไดแก  ทักษะการแสวงหาขอมูล
ขาวสาร (Information Skills)   ทักษะการจัดการกับปญหา (Coping skills) ทักษะการแกปญหา 
(Problem-Solving Skills)     ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)  ทักษะการสอนตนเอง 
(Self-Instruction Skills)   และทักษะเพื่อการไดมาซึ่งแรงสนับสนุนทางสังคม (Support System 
Skills) เปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชายระดับมัธยม
ศึกษาตอนตน  จังหวัดเพชรบุรี

ขอคําถามของการวิจัย
เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย  และเปนแนวทางในการวิจัย  ผูวิจัยจึงได

กําหนดขอคําถามในการในการแสวงหาคําตอบสําหรับการศึกษาไวดังนี้
1. ทักษะทางสังคม (Social Skills)  6 ดาน  ไดแก  ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร 

(Information Skills)   ทักษะการจัดการกับปญหา (Coping skills) ทักษะการแกปญหา (Problem-
Solving Skills)     ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) ทักษะการสอนตนเอง (Self-
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Instruction Skills)   และทักษะเพื่อการไดมาซึ่งแรงสนับสนุนทางสังคม (Support System Skills)   
และพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน      
จังหวัดเพชรบุรี  อยูในระดับใด

2. นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดเพชรบุรี ที่มีระดับชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน สภาพครอบครัว และลักษณะการพักอาศัย ที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการปองกัน    
ตนเองจากยาเสพติดแตกตางกันหรือไม

3. ทักษะทางสังคม (Social Skills) 6 ดาน  ไดแก  ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร 
(Information Skills)   ทักษะการจัดการกับปญหา (Coping skills) ทักษะการแกปญหา (Problem-
Solving Skills)     ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)  ทักษะการสอนตนเอง (Self-
Instruction Skills)   และทักษะเพื่อการไดมาซึ่งแรงสนับสนุนทางสังคม (Support System Skills) 
เปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน  จังหวัดเพชรบุรี หรือไม

สมมุติฐานของการวิจัย
เพื่อเปนแนวทางการวิจัยและเปนพื้นฐานในการวิเคราะหเชิงสถิติ  ผูวิจัยไดตั้งสมมุติ

ฐานในการวิจัยไวดังนี้
1. นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จังหวัดเพชรบุรี ที่มีระดับชั้นเรียนแตกตาง

กัน มีพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดแตกตางกัน
2. นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดเพชรบุรี ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

แตกตางกัน มีพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดแตกตางกัน
3. นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดเพชรบุรี ที่มีสภาพครอบครัวแตกตาง

กัน มีพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดแตกตางกัน
4. นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จังหวัดเพชรบุรี ที่มีลักษณะการพักอาศัย

แตกตางกัน มีพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดแตกตางกัน
5. ทักษะทางสังคม (Social Skills)  6 ดาน  ไดแก  ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร

(Information Skills)   ทักษะการจัดการกับปญหา (Coping skills) ทักษะการแกปญหา (Problem-
Solving Skills)     ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) ทักษะการสอนตนเอง (Self-
Instruction Skills)   และทักษะเพื่อการไดมาซึ่งแรงสนับสนุนทางสังคม (Support System Skills)
เปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน  จังหวัดเพชรบุรี
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ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยสนใจศึกษาทักษะทางสังคมที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกัน 

ตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดเพชรบุรี  จึงไดกําหนด
ขอบเขตการวิจัยไวดังนี้

1.  ขอบเขตของประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแกนักเรียนชายที่กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยม

ศึกษาตอนตนของโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ในจังหวัดเพชรบุรี                
ปการศึกษา 2545  จํานวน  23  โรงเรียน  และมีนักเรียนชายจํานวน 6,031  คน

2.  ขอบเขตของกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก นักเรียนชายที่กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยม

ศึกษาตอนตน ของโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ในจังหวัดเพชรบุรี      
ปการศึกษา 2545  จํานวน 376 คน  ซ่ึงผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางประมาณ
จํานวนกลุมตัวอยางของยามาเน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  สําหรับความคลาดเคลื่อน + 5%  
(Yamane, อางถึงใน สุวิมล  ติรกานันท 2542 : 154-155) และสุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-stage Sampling)

3.  ขอบเขตของตัวแปร
ตัวแปรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ มีดังนี้
3.1 ตัวแปรอิสระ

3.1.1 ขอมูลทั่วไป  ไดแก
3.1.1.1 ระดับชั้นเรียน มี 3 ระดับคือ มัธยมศึกษาปที่ 1, 2 และ 3
3.1.1.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  มี 3 กลุม คือ ไมเกิน 2.00, 2.01-3.00

และ 3.01-4.00
3.1.1.3 สภาพครอบครัว มี 4 กลุม คือ บิดามารดาอยูดวยกัน, บิดาหรือ

มารดาถึงแกกรรม, บิดามารดาแยกกันอยูหรือหยารางกัน
3.1.1.4 ลักษณะการพักอาศัย มี 4 กลุม คือ อยูบานบิดามารดา, อยูบาน

ญาติ, อยูหอพัก และอาศัยวัด
3.1.2 ทักษะทางสังคม (Social Skills)  6 ดาน    คือ  ทักษะการแสวงหาขอมูล

ขาวสาร (Information Skills)   ทักษะการจัดการกับปญหา (Coping skills)   ทักษะการแกปญหา
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(Problem-Solving Skills)     ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)  ทักษะการสอนตนเอง
(Self-Instruction Skills)   และทักษะเพื่อการไดมาซึ่งแรงสนับสนุนทางสังคม (Support System
Skills)

3.2 ตัวแปรตาม  ไดแก  พฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติด 3 ดาน คือ       
การหลีกเลี่ยงสารเริ่มตน  การใชทักษะการปฏิเสธ  และการหลีกเลี่ยงการคบเพื่อนที่เสพยาเสพติด

คํานิยามศัพทเฉพาะ
เพื่อใหเขาใจความหมายของคําที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ใหตรงกัน  ผูวิจัยไดนิยาม       

ความหมายของคําตางๆ ไวดังนี้
1.  ยาเสพติด  หมายถึง  ยาเสพติดใหโทษชนิดรายแรงและผิดกฎหมาย ที่แพรหลายใน

กลุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ไดแก ฝน กัญชา กระทอม มอรฟน เฮโรอีน แอมเฟตามีน อีเฟดรีน 
แอลเอสดี  บารบิทูเรต และสารระเหย (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
2545 ง)

2.  สารเริ่มตน    หมายถึง  สารเสพติดชนิดออนและถูกกฎหมาย ไดแก บุหร่ี และ สุรา
หรือเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล เชน เบียร และไวน เปนตน

3.  ทักษะทางสังคม (Social Skills) หมายถึง      ความสามารถของนักเรียนในดานการ
แสวงหาขอมูลขาวสาร การจัดการกับปญหา การแกปญหา การสื่อสาร การบอกและเตือนตนเอง 
และขอความรวมมือหรือขอความชวยเหลือจากกลุมหรือบุคคลอื่น แบงออกเปนองคประกอบยอยๆ  
6 ดาน  ไดแก

3.1 ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร (Information Skills)  หมายถึง ความสามารถ
ของนักเรียนในการแสวงหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความรูเร่ืองโทษและพิษภัยของยาเสพติดจาก
ส่ือตางๆ เชน   ส่ิงพิมพ วิทยุ โทรทัศน อินเตอรเนต ตลอดจนบุคคลและองคกรที่เกี่ยวของ

3.2  ทักษะการจัดการกับปญหา(Coping skills) หมายถึง  ความสามารถของนักเรียน
เกี่ยวกับการเลือกรูปแบบในการจัดการกับความเครียดหรือแรงกดดันจากภายนอกที่เกิดขึ้นกับตน
เองไดอยางเหมาะสม  โดยมุงเนนการใชเหตุผลมากกวาอารมณ

3.3  ทักษะการแกปญหา (Problem-Solving Skills)      หมายถึง   ความสามารถของ
นักเรียนในการแกปญหาตามขั้นตอนตอไปนี้คือ การรับรูปญหาและสาเหตุของปญหา หาทาง
เลือก วิเคราะหขอดีขอเสียของแตละทางเลือก ประเมินทางเลือก และเลือกทางเลือกที่เหมาะสมใน
การแกปญหา พรอมทั้งลงมือปฏิบัติไดอยางถูกตองเหมาะสม
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3.4  ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)      หมายถึง  ความสามารถของ     
นักเรียนในการถายทอด แลกเปลี่ยนความรู ขอมูลขาวสาร ความรูสึกนึกคิด และความตองการของ
ตนเองกับผูอ่ืน  โดยใชถอยคําหรือไมใชถอยคําก็ได เพื่อใหเกิดการรับรูและความเขาใจตรงกัน

3.5  ทักษะการสอนตนเอง (Self-Instruction Skills)  หมายถึง  ความสามารถของ       
นักเรียนในการบอกและเตือนตนเองใหรูถึงผลเสียที่จะตามจากการเกี่ยวของกับยาเสพติด และ     
ละเวนจากการเขาไปอยูในสถานที่ที่เกี่ยวของกับยาเสพติด เชน การเที่ยวสถานเริงรมย  หรือสถาน
ที่ที่มีการซื้อขายยาเสพติด

3.6  ทักษะเพื่อการไดมาซึ่งแรงสนับสนุนทางสังคม  (Support System Skills)   
หมายถึง  ความสามารถของนักเรียนในการปฏิบัติตนในดานตางๆ เชน การแสดงความมีน้ําใจตอ   
ผูอ่ืน การประพฤติตนอยูในกรอบหรือระเบียบของโรงเรียน  เพื่อใหไดรับกําลังใจ  การยอมรับ   
การชวยเหลือ การสนับสนุน  และการสงเสริมจากบุคคลในครอบครัว ครู และเพื่อน

4.  พฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติด  หมายถึง      การปฏิบัติตนของนักเรียนที่
เปนไปเพื่อการปกปองตนเองใหหลุดพนจากสถานการณที่เสี่ยงตอการเขาไปเกี่ยวของกับการเสพยา
เสพติด  ดังนี้

4.1 การหลีกเลี่ยงสารเริ่มตน  หมายถึง      การที่นักเรียนสามารถหลีกเลี่ยงการเสพ
สารเสพติดที่ถูกกฎหมาย ไดแก สุราหรือเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล และบุหร่ี  ซ่ึงเปนพื้นฐานของ
การนําไปสูการเสพยาเสพติดชนิดที่มีความรายแรงและผิดกฎหมาย

4.2 การใชทักษะการปฏิเสธ  หมายถึง      การที่นักเรียนสามารถปฏิเสธการชักชวน
ใหเสพสารเริ่มตนหรือเสพยาเสพติดจากบุคคลอื่นไดอยางมีเหตุผล  และไมเปนการทําลาย        
สัมพันธภาพระหวางบุคคล

4.3 การหลีกเลี่ยงการคบเพื่อนที่เสี่ยงตอการนําพาไปเสพยาเสพติด   หมายถึง การที่
นักเรียนสามารถหลีกเลี่ยงการคบเพื่อนที่มีพฤติกรรมการเสพสารเริ่มตนหรือเสพยาเสพติดหรือมี
ลักษณะบงบอกถึงการเปนผูติดยาเสพติด  ซ่ึงอาจชักพาไปในสถานที่ที่เปนแหลง มั่วสุมยาเสพติด

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



บทท่ี 2
วรรณกรรมที่เก่ียวของ

ในงานวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาถึงทักษะทางสังคมที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกัน  
ตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดเพชรบุรี  โดยผูวิจัยไดศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่  
เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ ซ่ึงมรีายละเอียดดังนี้

สวนที่ 1  ความรูเกี่ยวกับยาเสพติด
1.1 ความหมายของยาเสพติด
1.2 ประเภทของยาเสพติด
1.3 สาเหตุของการติดยาเสพติด
1.4 วิธีสังเกตอาการของผูใชยาเสพติด
1.5 โทษและภัยของยาเสพติด
1.6 กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด

สวนที่ 2  แนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการวิจัย
2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะทางสังคม (Social Skills)

2.1.1  ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร (Information Skills)
2.1.2  ทักษะการจัดการกับปญหา (Coping Skills)
2.1.3  ทักษะการแกปญหา (Problem-Solving Skills)
2.1.4  ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)
2.1.5  ทักษะการสอนตนเอง (Self-Instruction Skills)
2.1.6  ทักษะเพื่อการไดมาซึ่งแรงสนับสนุนทางสังคม (Support System)

2.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวัยรุน
2.3  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติด
2.4  แนวคิดเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของนักเรียนกับการปองกันยาเสพติด
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สวนที่ 3  งานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ
3.1  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะทางสังคม (Social Skills)

3.1.1  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร
(Information Skills)

3.1.2  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะการจัดการกับปญหา (Coping Skills)
3.1.3  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะการแกปญหา (Problem-Solving

Skills)
3.1.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)
3.1.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะการสอนตนเอง (Self-Instruction

Skills)
3.1.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะเพื่อการไดมาซึ่งแรงสนับสนุน

ทางสังคม (Support System)
3.2  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติด

สวนท่ี 1  ความรูเก่ียวกับยาเสพติด

1.1 ความหมายของยาเสพติด
องคการอนามัยโลกไดใหคํานิยามของยาเสพติดใหโทษไววา  หมายถึง  ยาหรือสารใด

ก็ตามเมื่อเขาสูรางกายโดยการรับประทาน ฉีด สูบ หรือดม  แลวทําใหมีผลตอจิตใจและรางกายของ
ผูใช  โดยจะตองมีลักษณะดังตอไปนี้

- ผูใชยานี้แลวตองเพิ่มขนาดตลอดเวลา
- เมื่อหยุดใชก็จะทําใหเกิดมีอาการของการขาดยา
- ผูใชยานี้เปนเวลานาน จะทําใหเกิดความตองการยานี้ทั้งรางกายและจิตใจ
- ผูใชยานี้เปนเวลานานก็จะทําใหเกิดผลรายตอสุขภาพของผูนั้นดวย         (อนุวัฒน

รมโพธ์ิทอง 2544 : 12-13)
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522  ใหความหมายของยาเสพติดใหโทษไววา  

หมายถึง สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ ซ่ึงเมื่อเสพเขาสูรางกาย ไมวาจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด 
หรือดวยประการใดๆ แลวทําใหเกิดผลตอรางกายและจิตใจในลักษณะสําคัญ  เชน  ตองเพิ่มขนาด
การเสพขึ้นเปนลําดับ  มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา  มีความตองการเสพทั้งรางกายและจิตใจอยาง    
รุนแรงตลอดเวลา  และสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง  กับใหรวมตลอดถึงพืชหรือสวนของพืช
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ที่เปนหรือใหผลผลิตเปนยาเสพติดใหโทษ  หรืออาจใชผลิตเปนยาเสพติดใหโทษและสารเคมีที่ใช
ในการผลิตยาเสพติดใหโทษดวย  (ประเสริฐ  กรวยสวัสดิ์ 2541 : 13)

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดใหโทษ  ไดใหคํานิยามของ
ยาเสพติดใหโทษ วาหมายถึงยาหรือสารเคมีใดก็ตามเมื่อบุคคลเสพหรือรับเขาสูรางกาย โดยการฉีด 
สูบ กิน หรือดม  หรือวิธีอ่ืนๆ ติดตอกันเปนเวลานานหรือชวงระยะเวลาหนึ่ง  แลวจะกอใหเกิดเปน
พิษเรื้อรัง  ซ่ึงจะทําใหเกิดความเสื่อมโทรมขึ้นแกบุคคลผูเสพและสังคมดวย  ทั้งนี้จะตองทําให      
ผูเสพแสดงออกซึ่งลักษณะตางๆ กัน คือ  มีความตองการที่จะเสพยาชนิดนั้นๆ ตอเนื่องไป              
มีความตองการเพิ่มปริมาณของยามากขึ้น  และมีภาวะเปนการติดยาและอยากยาทั้งทางรางกายและ
จิตใจ (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 2535 : 21)

1.2 ประเภทของยาเสพติด
การแบงประเภทของยาเสพติด สามารถแบงออกเปนประเภทตางๆ ไดดังตอไปนี้
แบงตามแหลงท่ีมา  (รุจิ ภูสาระ และ สุรเดช สําราญจิต 2535 : 24-40)  แบงไดเปน 2

ประเภท คือ
1. ยาเสพติดธรรมชาติ (Natural Drugs)  เชน  ฝน กัญชา กระทอม
2. ยาเสพติดสังเคราะห (Synthetic Drugs) เชน  เฮโรอีน เซคโคลารบิทาล ยาบา

แบงตามองคการอนามัยโลก  แบงออกเปน  9  ประเภท คือ
1. ประเภทฝนหรือมอรฟน  รวมทั้งยาที่ออกฤทธิ์คลายกัน เชน เฮโรอีน เพตติดีน
2. ประเภทบารบิทูเรต  รวมทั้งยาที่ออกฤทธิ์คลายกัน เชน  เซคโคบารบิทาล

อะโมบารบิทาล เมโปรบาเมต ไออะซีแพม คลอไดอะซิพอกไซด
3. ประเภทแอลกอฮอล เชน เหลา วิสกี้ เบียร
4. ประเภทแอมเฟตามีน เชน เมทแอมเฟตามีน เดกซแอมเฟตามีน
5. ประเภทโคคาอีน เชน ใบโคคา
6. ประเภทกัญชา เชน ยอดชอดอกกัญชาตัวเมีย
7. ประเภทคัท เชน ใบคัท ใบกระทอม
8. ประเภทหลอนประสาท เชน แอลเอสดี ดีเอ็มที ลําโพง สารระเหย เห็ดเมา
9. ประเภทอื่นๆ ที่ไมสามารถจัดเขาประเภทใดได เชน ทินเนอร เบนซิน

น้ํายาลางเล็บ ยาแกปวด บุหร่ี
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แบงตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 มาตรา 7 (วิสูตร ธนชัยวิวัฒน 2540
: 5) แบงออกเปน 5 ประเภท คือ

1. ประเภท 1  ยาเสพติดใหโทษชนิดรายแรง เชน เฮโรอีน แอมเฟตามีน
2. ประเภท 2  ยาเสพติดใหโทษทั่วไป เชน มอรฟน โคคาอีน โคเดอีน ฝนยา
3. ประเภท 3  ยาเสพติดใหโทษมีลักษณะเปนตํารับยาและมียาเสพติดใหโทษ

ประเภท 2 ผสมอยูดวย  ตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
4. ประเภท 4  สารเคมีที่ใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษประเภท 1 หรือประเภท 2

เชน อาเซติดแอนไฮไดรด  อาเซติลคลอไรด
5. ประเภท 5  ยาเสพติดใหโทษที่มิไดเขาอยูในประเภท 1 ถึงประเภท 4  เชน กัญชา

กระทอม

แบงตามการออกฤทธิ์ตอระบบประสาทสวนกลาง   แบงไดเปน  4  ประเภท คือ
1. สารกระตุน (Stimulants)  คือสารที่ออกฤทธิ์ตอจิตประสาทโดยการเพิ่มระดับ        

กิจกรรมของระบบประสาทสวนกลางใหสูงขึ้น ไดแก
กระทอม (KRATOM)
ลักษณะทั่วไป กระทอมเปนพืชยืนตนขนาดกลางชนิดหนึ่ง พบมากในแถบทวีป   

เอเชีย เชน ประเทศอินเดีย และไทย เปนตน (จัดเปนยาเสพติดประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติ        
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522) ลักษณะใบคลายใบกระดังงาหรือใบฝรั่ง มีดอกกลมโตเทาผลพุทรา   
มีช่ือเรียกตางๆ กัน เชน กระทุมโคก กระทุมพาย การเสพจะใชสวนที่เปนใบมาเคี้ยวสด หรือ      
ตากแหงแลวบดหรือหั่นเปนผงหยาบ นําไปผสมกับน้ํารอนดื่มแทนใบชาจีน พืชกระทอมมีอยู 2 
ชนิด คือ ชนิดกานแดง มีลักษณะของกานและเสนของใบเปนสีแดงเรื่อๆ และชนิดกานเขียว           
มีลักษณะของกานและเสนของใบเปนสีเขียวตลอดใบ  กระทอมเปนยาเสพติดที่มีฤทธิ์ในการ
กระตุนประสาท       เนื่องจากใบกระทอมมีสารอันตรายชนิดหนึ่งเรียกวา “ไมตราจัยติน” ทําให     
ผูเสพใบกระทอมมีความรูสึกไมเหน็ดเหนื่อยขณะทํางาน ทํางานไดนาน หายปวดเมื่อย ไมรูสึกหิว 
ทนแดดไดนาน แตไมชอบถูกฝน ในอดีตแพทยแผนโบราณใชใบกระทอมเพื่อรักษาโรคบิด      
ทองเดิน และระงับประสาท

ผูเสพใบกระทอมจะพบวามีรางกายทรุดโทรมมาก เนื่องจากสุขภาพรางกายทํางาน
เกินกําลัง ลักษณะที่เห็นชัด คือ ผิวหนังตามรางกายแหงเกรียมดํา ปากแหง แกมเปนจุดดํา ๆ และมี
อาการนอนไมหลับ ทองผูก อุจจาระเปนสีเขียวคลายมูลแพะ และหากเสพเขาสูรายกายติดตอกัน
เปนเวลานาน ๆ จะทําใหสภาพจิตใจสับสน อาจมีอาการทางประสาท  และเมื่อไมไดเสพจะมีอาการ
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ขาดยารางกายจะออนเพลีย ปวดเมื่อยตามขอ ตามกลามเนื้อ อารมณหงุดหงิด กระวนกระวาย      
เบื่ออาหาร  คล่ืนไสอาเจียน และนอนไมหลับ

แอมเฟตามีน (AMPHETAMINE) หรือ ยาบา
ลักษณะทั่วไป แอมเฟตามีน มีลักษณะเปนผงผลึกสีขาวไมมีกล่ิน รถขม มีฤทธิ์ใน

การกระตุนระบบประสาทสวนกลาง (จัดเปนยาเสพติดใหโทษประเภท 1 ตามพระราชบัญญัติ       
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 ) มีช่ือเรียกทางการคาตาง ๆ กัน เชน เบนซีดรีน เด็กซึครีน ฟนามีน 
เปนตน   แตในกลุมผูใชหรือเสพนิยมเรียกกันวา ยาบา ยาขยัน ยาแกงวง ยาโดป ยาเพิ่มกําลัง เปนตน           
ผงแอมเฟตามีน 1 กรัม ละลายไดในน้ํา 9 ซีซี (มิลลิลิตร) และละลายไดในแอลกอฮอล 500 ซีซี 
(มิลลิลิตร) แตจะไมละลายในอเีทอร ผงแอมเฟตามีน(ยาบา) เมื่อนํามาผลิต-อัดเม็ดเปนเม็ดยาแลว 
จะมีลักษณะเม็ดยาหลายลักษณะ เชน เม็ดกลมแบน รูปเหล่ียม   รูปหัวใจ หรืออาจเปนแคปซูล        
มีสีตางกัน เชน สีขาว สีน้ําตาล สีเหลือง  แตที่พบสวนมากจะเปนสีขาว เม็ดกลมแบน    มีสัญลักษณ
บนเม็ดยา เชน รูปหัวมา, LONDON, 99 รูปดาว เปนตน  ในอดีตวงการแพทยใช       แอมเฟตามีน
รักษาผูปวยที่มีอาการทางจิต เปนโรคเศราซึมโรคงวงเหงาหาวนอน (NARCOLEPSY) ใชลดความ
อวน แตปจจุบันเลิกใชแลว เพราะพบวา แอมเฟตามีน (ยาบา) จะกระตุนระบบประสาทสวนกลาง 
ซ่ึงมีหนาที่เก็บความจํา ความคิด ควบคุมการทํางานของอวัยวะตาง ๆ ในรางกาย การออกฤทธิ์ของ
แอมเฟตามีน(ยาบา) ที่พึงเกิดขึ้นกับรางกายผูเสพนั้น จะมีผลมากหรือนอยเพียงใดขึ้นอยูกับปริมาณ
ยา ระยะเวลาของการใชยา สุขภาพรางกายผูเสพ และเอกลักษณทางเคมีของตัวยาวามีมากนอย  
เพียงใดเปนสําคัญ

การเสพสามารถกระทําไดหลายวิธี เชน การกิน แลวดื่มน้ําหรือสุราตาม การดองไว
ในเครื่องดื่มบํารุงกําลัง การผสมในกาแฟ หรือนํามาบดแลวนําไปลนไฟสูดดมเปนไอระเหย           
แอมเฟตามีน(ยาบา) เปนยาเสพติดอันตรายที่กอใหเกิดผลเสียรายแรงตอตัวผูเสพและสังคม       
สวนใหญเปนอยางมาก  การควบคุมหรือมาตรการลงโทษทางกฎหมาย ซ่ึงเดิมควบคุมและเอาผิดไว
เฉพาะผูผลิต ผูคา ผูจําหนายและครอบครองเทานั้น แตปจจุบันไดมีการแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท กําหนดใหสามารถเอาผิดและลงโทษผูที่เสพแอมเฟตามีน 
(ยาบา) ไดตามกฎหมายเปนที่เรียบรอยแลว

ฤทธิ์ของแอมเฟตามีน (ยาบา) จะสงผลกระทบตอผูเสพ กอใหเกิดอาการทั้งทาง        
รางกายและจิตใจ   โดยอาการทางรางกายที่เกิดขึ้นนั้น ผูเสพแอมเฟตามีน (ยาบา) ประมาณ 20-30 
กรัมตอวัน จะมีอาการเบื่ออาหาร พูดมาก ตื่นเตนงาย มือส่ัน คล่ืนไส ความดันโลหิตสูง หัวใจ     
เตนเร็วและแรง ไมรูสึกงวง เหงื่อออกมาก กล่ินตัวแรง ปากและจมูกแหง หนามัน ทํางานไดนาน
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เกินกวาปกติ รูมานตาเบิกกวาง สูบบุหร่ีจัด ทองเสีย มีอารมณหงุดหงิด ฉุนเฉียวงาย  สําหรับอาการ
ทางจิตนั้น พบวา  เนื่องจากแอมเฟตามีน (ยาบา) มีฤทธิ์ในการกระตุนระบบประสาท สวนกลางและ
เปนยาที่ถูกดูดซึมไดงาย การเสพจึงตองเพิ่มขนาดเสมอ ๆ ซ่ึงหากใชหรือเสพแอมเฟตามีน (ยาบา)      
ติดตอกันเปนเวลานาน จะทําใหเกิดอาการทางจิต เปนโรคหวาดระแวง วิตกกังวล มีอาการประสาท
หลอน บางราย เพอ คลุมคลั่งเห็นภาพหลอนตาง ๆ นานา อาจเปนบาได และในขณะที่เกิดอาการ   
ดังกลาวอาจทํารายตนเองและผูอ่ืนใหบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได เชน กออาชญากรรม ปลนจี้            
จับตัวประกัน หรือกออุบัติเหตุทางรถยนต เปนตน และหากใชยาบามากเกินขนาด หรือใชใน
ปริมาณมาก จะทําใหตัวซีดจนอาจเขียวมีไขขึ้น ใจสั่น ความดันโลหิตสูง หายใจไมออก มือส่ันมาก 
เดินโซเซ คล่ืนไสอาเจียน กลามเนื้อกระตุก ไมสามารถควบคุมตนเองได อาจชัก หมดสติ หรือ    
เสียชีวิตดวยอาการของโรคหัวใจวาย หรือหลอดโลหิตในสมองแตก นอกจากนี้ผูเสพแอมเฟตามีน 
(ยาบา) ยังมีโอกาสเสี่ยงสูงตอการเปนโรคตับอักเสบ ไตไมทํางาน โรคเกี่ยวกับปอด และเปน        
โรคติดเชื้ออ่ืน ๆ ไดงาย

อีเฟดรีน (EPHEDRINE)
ลักษณะทั่วไป เปนผงละเอียดสีขาว เมื่อนํามาผลิตเปนเม็ดยาจะมีหลายลักษณะ เชน 

เปนเม็ดกลมแบน ชนิดน้ําบรรจุหลอด และชนิดแคปซูล มีฤทธิ์ในการกระตุนระบบประสาท     
สวนกลาง เชนเดียวกับแอมเฟตามีน (ยาบา) จัดเปนวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทประเภท 2 
ตามพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ซ่ึงจากเดิม อีเฟดรีน จัดเปนวัตถุที่
ออกฤทธิ์ตอจิต และประสาทประเภท 3 แตเนื่องจากไดมีการนําอีเฟดรีนมาใชในทางที่ผิดมีการนํา
มาเสพแทนแอมเฟตามีน (ยาบา) กอใหเกิดปญหาตอชีวิตและทรัพยสินสวนรวมอยางมากมาย จึงได
มีการแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท และจัดใหอีเฟดรีน ทั้งชนิด
น้ําและทุกตํารับยาที่มีสวนผสมของอีเฟดรีน เปนวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทประเภท 2 
กําหนด ควบคุมและมีมาตรการลงโทษ เชนเดียวกับแอมเฟตามีน (ยาบา) อีเฟดรีนนิยมเรียกกัน    
ทั่วไปวา ยาอี ยาเอฟ หรือยาอิ๊ มักจะแพรระบาดในกลุมผูใชแรงงาน การเสพจะใชผสมกับน้ําดื่ม 
หรือกินพรอมกับดื่มน้ําตาม

ผูเสพยาอีเฟดรีน (ยาอี) จะมีอาการคลายคลึงเชนเดียวกับผูเสพแอมเฟตามีน(ยาบา) 
กลาวคือฤทธ์ิของอีเฟดรีน (ยาอี) จะกระตุนระบบประสาท ทําใหผูเสพสามารถทํางานไดนาน         
มีอาการตื่นเตนงาย ใจสั่น ไมรูสึกงวงนอน เหงื่อออกมาก ความดันโลหิตสูง เปนตน หากเสพติดตอ
กันเปนเวลานานจะเกิดอาการประสาทหลอน เปนโรคจิต บางรายที่เสพยาเขาสูรางกายเกินขนาดจะ
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เกิดอาการใจสั่น มือเทาเกร็งและชา ความดันโลหิตสูง หัวใจเตนเร็วผิดปกติ หายใจลําบากคลื่นไส
อาเจียน ชักและหมดสติถึงขั้นเสียชีวิตไดทันที

2. สารระงับ (Depressants)    คือสารที่ออกฤทธิ์ตอจิตประสาทโดยการไประงับ           
กิจกรรมของระบบประสาทสวนกลาง ทําใหกิจกรรมของอวัยวะตางๆ และพฤติกรรมชาลง  ไดแก

บารบิทูเรต (BAIBITURATE)
ลักษณะของยาชนิดนี้มีหลายลักษณะ เชน เปนเม็ดแบน เม็ดกลม เม็ดยาวรี เปน

แคปซูล มีสีตางกัน เชน สีขาว เขียว ฟา เปนตน มีฤทธิ์ในการระงับประสาท (จัดเปนวัตถุที่ออกฤทธิ์
ตอจิตและประสาทประเภท 3 ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2518) 
ทางการแพทยใชประโยชนในการรักษาหรือระงับอาการโรคประสาทบางประเภท หรือใชเปน     
ยานอนหลับ  ยาชนิดนี้ใชกันมากในกลุมผูหญิงบริการ นักรอง และผูที่ทํางานกลางคืน นิยมเรียกกนั
ในกลุมผูเสพวาเหลาแหง หรือเซโคนาล หรือปศาจแดง

บารบิทูเรต หรือ เหลาแหง ปศาจแดง มีฤทธิ์ในการกดประสาท ผูที่เสพจะเกิดอาการ
งวงเหงาหาวนอน มึนเมา เซื่องซึม พูดจาไมรูเร่ือง มีอาการคลายคนเมาเหลา อารมณเฉื่อยชา
หงุดหงิดสับสน เดินเซไปเซมา บางรายมีอาการคลื่นไส อาเจียน ฤทธิ์ของยาชนิดนี้ สามารถทําให  
ผูที่เสพเกิดอาการที่กาวราว กลากระทําสิ่งตางๆ ไดโดยขาดความยั้งคิด โดยไมคํานึงถึงความถูกตอง
หรือศีลธรรม ขาดความรับผิดชอบ และหากเสพเกินขนาด ผูเสพอาจเสียชีวิตได เนื่องจากฤทธิ์ของ
ยาจะกดประสาทอยางรุนแรง ทําใหหลับหรือช็อกเสียชีวิตในเวลาตอมา

สารระเหย (VOLATILE SOLVENT)
ลักษณะทั่วไป สารระเหย คือ สารที่ไดจากขบวนการผลิตน้ํามันปโตรเลียม             

มีลักษณะเปนไอ ระเหยไดรวดเร็วในอากาศ มีฤทธิ์ในการระงับประสาทสวนกลาง (จัดเปน           
ยาเสพติดใหโทษตามพระราชกําหนดการปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. 2533 )     สารระเหยจะพบ
เห็นอยูในรูปผลิตภัณฑสําเร็จรูปตาง ๆ เชน ทินเนอร แลคเกอร สีพน กาวน้ํา กาวยา น้ํายาลางเล็บ 
เปนตน มีลักษณะเปนของเหลวเฉพาะตัว ระเหยไดดี สามารถดูดซึมไดรวดเร็ว นิยมนํามาเสพโดย
วิธีการสูดดมเขารางกาย สารระเหยที่แพรระบาดอยูในปจจุบันไมวาชนิดใดมีสารพิษที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ เชน สาร TOLUENE, ACETONE, ETHYL ACETATE, METHYL ACETATE เปนตน 
เปนสวนผสมอยู เมื่อสูดดมสารระเหย สารพิษตาง ๆ จะผานทางเดินหายใจ เขาสูกระแสโลหิตและ
แพรกระจายอยางรวดเร็ว เขาสูอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย เชน ระบบประสาท ตับ ไต หัวใจ      
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กลามเนื้อ เปนตน สารพิษ TOLUENE บางสวนจะถูกกําจัดออกมาทางปอด จึงมักไดกล่ินสารระเหย
จากลมหายใจของผูเสพ

ผูที่เสพจะไดรับอาการเปนพิษจากการสูดดมสารระเหยใน 2 ลักษณะ ดังนี้คือ 
พิษระยะเฉียบพลัน เปนอาการที่เกิดขึ้นทันทีทันใดหลังจากการเสพสารระเหย ประมาณ 15-20 นาที 
ในระยะแรกจะทําใหผูเสพมีอาการตื่นเตน ความรูสึกเปนสุข ราเริง ตอมาจะมีอาการเหมือนคนเมา
สุรา (แตไมมีกล่ินสุรา) พูดจาออแอไมชัดเจน ความคิดสับสนควบคุมตนเองไมได   เกิดอาการ
ระคายเคืองที่เยื่อบุภายในปากและจมูก ตามีความไวตอแสงมากขึ้น หูแวว กลามเนื้อทํางานไม
ประสานกัน ฤทธิ์ของสารระเหยจะกระตุนระบบประสาทสวนกลาง ทําใหผูเสพนอนไมหลับ         
มีอาการเพอฝน หลังจากนั้นจะเกิดอาการเหมอซึม งวงเหงาหาวนอน หัวใจเตนเร็วผิดปกติ ไอ 
คล่ืนไส ใจสั่น ชักและเกร็ง อาจหมดสติไดและหากสูดดมเขาสูรางกายในปริมาณที่มากเกินขนาด 
ฤทธิ์ของสารระเหยจะไปกดศูนยการหายใจ ทําใหหัวใจทํางานผิดปกติ อาจถึงขั้นเสียชีวิตเนื่องจาก
การทํางานของหัวใจลมเหลว  และสําหรับพิษเรื้อรังนั้น ผูที่สูดดมสารระเหยตอเนื่องกัน             
เปนเวลานานๆ  ระบบอวัยวะตางๆ ในรางกาย จะถกูสารพิษจากสารระเหยทําลาย กอใหเกิดโรค  
รายแรง เชน โรคระบบทางเดินหายใจ เกิดอาการไอเรื้อรัง หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ โรคมะเร็ง
ในปอด ไตอักเสบ การทํางานของหัวใจผิดปกติ โรคมะเร็งในเม็ดเลือดขาว นอกจากนี้สารพิษ     
“โทลูอีน”(TOLUENE) จะทําลายเซลลประสาท ระบบประสาทและสมอง ทําใหสมองเสื่อม    
ความจําเสื่อม หลงลืม อาจถึงขั้นพิการทางสมองกลายเปนโรค “สมองฝอถาวร” ระบบกลามเนื้อ
ของรางกายจะทํางานไมประสานกันกลามเนื้อจะลีบลง มือส่ัน การทรงตัวไมดี เดินเซไปมา        
อาจเปนอัมพาตที่แขนหรือขา ตลอดจนเกิดโรคชาตามปลายมือปลายเทา บางรายจะมีอาการทาง
ประสาท

สําหรับผูติดสารระเหย เมื่อไมไดเสพจะมีอาการขาดยา เกิดอาการ หงุดหงิด งวงเหงา
หาวนอน ปวดทอง เหงื่อออกมาก ปวดตามกลามเนื้อ ความคิดฟุงซาน มีพฤติกรรมกาวราว         
นอนไมหลับ กระสับกระสาย กระวนกระวาย เจ็บหนาอก คล่ืนไสและอาเจียน สารระเหยเปน      
ส่ิงเสพติด ที่มีความรายแรงกวายาเสพติดประเภทอื่นเปนอยางมาก เพราะนอกจากเสพติดงายแลว  
ยังกอใหเกิดโรครายแรงตางๆ อีกมากมายโดยเฉพาะ โรคสมองฝอถาวร ปจจุบันวงการแพทย      
ไดยืนยันวา ยังไมมียาหรือวิธีการใดๆ ที่จะสามารถรักษาโรคสมองฝอใหหายกลับคืนเปนปกติ
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3.  สารบรรเทาปวด (Analgesics)   คือสารที่ออกฤทธิ์ในการลดปริมาณความรับผิดชอบ
ในการสงขอมูลความรูสึกของเซลลประสาทไปสูระบบประสาทสวนกลาง ทําใหสมองไมรับรู
ความเจ็บปวด  หรือเขาไปเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางานของสมอง จนทําใหสมองตีความเจ็บ
ปวดไมตรงตามความเปนจริง ไดแก

ฝน (OPIUM)
ลักษณะทั่วไปตนฝนเปนพืชลมลุก นิยมปลูกกันทางภาคเหนือของประเทศไทย (จัด

เปนยาเสพติดใหโทษประเภท 2 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 ) เนื้อฝนไดมาจาก
ยางที่กรีดจากผล(กระเปาะ) ฝน มีสีน้ําตาล กล่ินเหม็นเขียว รสขม เรียกวา ฝนดิบ และหากนําฝนดิบ
มาตม เคี่ยว หรือหมัก จะไดฝนที่มีสีน้ําตาลไหมปนดํา มีรสขมเฉพาะตัวเรียกวา ฝนสุก  ทั้งฝนดิบ
และฝนสุก มีฤทธิ์ในการบรรเทาปวด ในอดีตทางการแพทยใชเปนยาระงับอาการปวดแก             
โรคทองเดิน และไอ

สําหรับอาการของผูที่ เสพฝนนั้น ขณะที่เสพฝนเขาสูรางกายจะมีอาการจิตใจ      
เล่ือนลอย ซึม งวง พูดจาวกไปวนมา อารมณดี ความคิดและการตัดสินใจเชื่องชา ผูที่เสพฝนติดตอ
กันเปนระยะเวลานาน สุขภาพรางกายจะทรุดโทรม ตัวซีดเหลือง ซูบผอม ดวงตาหมอลอย ริมฝปาก
เขียวคล้ํา ออนเพลียงาย ซึมเศรา งวงเหงาหาวนอน เกียจคราน ไมรูสึกตัว ชีพจรเตนชา อารมณ
แปรปรวนงาย พูดจาไมอยูกับรองรอย ความจําเสื่อม หากไมไดเสพฝน เมื่อถึงเวลาจะมีอาการ
หงุดหงิด ฉุนเฉียวงาย บางรายมีอาการออนเพลีย  ไมมีแรง   ดิ้นทุรนทุราย   น้ํามูกน้ําตาไหล       
มานตาขยายผิดปกติ ปวดตามกลามเนื้อ ตามกระดูก ปวดบิดในทองอยางรุนแรง อาเจียน หายใจ
ลําบาก  อาจชักและหมดสติได

มอรฟน (MORPHINE)
ลักษณะทั่วไป เปนสารอัลคาลอยดที่สกัดไดจากฝน มีลักษณะเปนผงสีขาวนวล       

สีครีม สีเทา ไมมีกล่ิน รสขม ละลายน้ํางาย (จัดเปนยาเสพติดใหโทษประเภท 2 ตามพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 )  มีฤทธิ์ในการบรรเทาปวดมากกวาฝน ประมาณ 8-10 เทา เสพติด   
ไดงาย  มีลักษณะตางๆกัน เชน อัดเปนเม็ด เปนผง เปนแทงสี่เหล่ียมมีเครื่องหมาย 999 หรือ OK 
เปนสัญลักษณ เปนชนิดน้ําบรรจุหลอด

ผูที่เสพมอรฟน ในระยะแรกฤทธิ์ของมอรฟนจะชวยลดความวิตกกังวล  คลายความ
เจ็บปวดตางๆ ตามรางกาย ทําใหมีอาการงวงนอนและหลับงายและหากเสพจนเกิดอาการติด     
ฤทธิ์ของมอรฟนจะทําใหผูเสพมีอาการเหมอลอย เซื่องซึม จิตใจเลื่อนลอย เกียจคราน ไมสนใจตอ
ส่ิงแวดลอมรอบกาย สุขภาพรางกายผายผอม และทรุดโทรม เมื่อไมไดเสพจะเกิดอาการกระวน
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กระวาย ความคิดสับสน พฤติกรรมกาวราว หงุดหงิดงาย วิตกกังวลหวาดระแวง หูอ้ือ นอนไมหลับ 
ปวดทอง คล่ืนไส อาเจียน บางคนอาจชักและหมดสติไดในที่สุด

เฮโรอีน (HEROIN)
ลักษณะทั่วไป เฮโรอีน เปนยาเสพติดใหโทษชนิดรายแรง ประเภท 1 (ตามพระราช

บัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 ) เฮโรอีนไดจากการสังเคราะห ตามกรรมวิธีทางเคมี ฤทธิ์ของ
เฮโรอีนมีความรุนแรงกวามอรฟน ประมาณ 4-8 เทา และรุนแรงกวาฝน ประมาณ 30-80 เทา 
เฮโรอีนที่แพรระบาดในปจจุบัน มี 2 ชนิด คือ เฮโรอีนบริสุทธิ์ หรือเฮโรอีนเบอร 4  มีลักษณะเปน
ผงละเอียดสีขาว ชนิดนี้จะมีเนี้อเฮโรอีนสูงถึง 90-95 เปอรเซนต ไมมีกล่ิน รสขมจัด (นิยมเรียกวา 
ผงขาว ) มักบรรจุอยูในถุง หอกระดาษ พลาสติกหรือหลอด นิยมเสพโดยวิธีฉีดหรือสูบ   และ
เฮโรอีนผสม หรือเฮโรอีนเบอร 3 นิยมเรียกกันวา แค็ป ไอระเหยลักษณะเปนเกล็ดไมมีกล่ิน มีหลาก
สีตาง ๆ กันเชน สีมวงออน สีชมพูออน สีดินลูกรัง เปนตน  ชนิดนี้จะมีเนื้อเฮโรอีน ประมาณ 5-20 
เปอรเซนต เปนเฮโรอีนไมบริสุทธิ์ เนื่องจากมีสารพิษประเภทสารหนู สติ๊กนิน กรดประสานทอง 
เปนตน เปนสวนผสมอยูดวย มักจะพบบรรจุอยูในซองพลาสติกหรือหอกระดาษ นิยมเสพโดยวิธี
สูดไอระเหย

เฮโรอีน (ผงขาว) เปนยาเสพติดที่รายแรง เสพติดไดงายเพียง 1 คร้ัง หรือ 2 คร้ัง     
อาจทําใหติดไดทันที ขณะที่เสพเฮโรอีน จะทําใหเกิดอาการมึนงง เซื่องซึม งวง เคลิ้มหลับไดเปน
เวลานาน ไมสนใจตอส่ิงตาง ๆ รอบขาง บางรายเกิดอาการคลื่นไส อาเจียน ตาลาย สําหรับผูที่เสพ
จนติด เสพเปนประจํา รางกายจะทรุดโทรม ผอม ตัวซีดเหลือง ขอบตาคล้ํา ดวงตาเหมอลอย         
น้ําหนักตัวลดอยางรวดเร็ว สมองและประสาทเสื่อม ความคิดสับสน ความจําเสื่อม ออนเพลีย        
ไมมีแรง และหากใชยาเกินขนาด ฤทธิ์ของเฮโรอีนจะทําใหหัวใจหยุดทํางาน เกิดอาการ “ช็อค”    
ถึงแกความตายไดทันที

เมื่อขาดยาหรือไมไดเสพยาเมื่อถึงเวลาตองการ ผูเสพติดเฮโรอีนจะเกิดอาการทุรน  
ทุราย ทุกขทรมาน น้ํามูก น้ําตาไหล ความคิดฟุงซานสับสน หงุดหงิด กระวนกระวาย ปวดเจ็บตาม
กลามเนื้อตามกระดูก ปวดทองอยางรุนแรง หูอ้ือ ตาพรามัว อาเจียนอยางรุนแรง ถายอุจจาระ      
เปนเลือด นอนไมหลับ บางรายที่มีอาการเพอคล่ัง ชักและหมดสติ อาจถึงขั้นเสียชีวิตได
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4. สารหลอนประสาท (Hallucinogens)  คือสารที่ออกฤทธิ์ตอจิตประสาทโดยทําให
ระบบการรูสึกเปลี่ยนแปลงไปและทําใหเกิดอาการประสาทหลอน  ไดแก

แอลเอสดี (LSD)
ลักษณะทั่วไป สารแอลเอสดี มีลักษณะเปนผลึกสีขาว ไมมีกล่ิน สกัดไดมาจาก    

เชื้อราที่เกิดขึ้นบนเม็ดขาวไรย เปนยาเสพติดชนิดหนึ่งที่มีฤทธิ์รายแรงในการหลอนประสาท      
(จัดเปนวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทประเภท 1 ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและ
ประสาท พ.ศ.2518) แอลเอสดี สวนใหญที่พบจะอยูในรูปของ เม็ดยากลมแบน กลมรี แคปซูล    
ชนิดอัดเม็ดเปนกอนสี่เหล่ียม ชนิดแผนบาง ๆ คลายแสตมป (MAGIC PAPER) และชนิดน้ําบรรจุ
อยูในหลอดแกว ในอดีตทางการแพทย เคยใชเปนยาเพื่อรักษาคนไข โรคจิตบางประเภท แตปจจุบัน
เลิกใชแลว เนื่องจากพบวา แอลเอสดี มีฤทธิ์ในการหลอนประสาทอยางรุนแรง มีผลโดยตรงตอ
ระบบประสาทสวนกลาง ทําใหระบบประสาทเกิดอาการแปรปรวน อารมณและจิตใจเปลี่ยนแปลง
ไปจากปกติ     มีพฤติกรรมกาวราว เพอฝนในสิ่งที่เปนไปไมได ตลอดจนทําใหเกิดอาการติดยา    
สุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรม

ผูที่เสพ แอลเอสดี เขาสูรางกายไมวาจะมากหรือนอยเพียงใดก็ตาม ฤทธิ์ของ        
แอลเอสดี จะทําใหเกิดอาการประสาทหลอน ใจสั่น ความดันโลหิตสูง เพอฝน เกิดอารมณหลอน  
ตนเอง มีอาการเปลี่ยนแปลงทางอารมณอยางรุนแรง ขาดสติสัมปชัญญะ เชน คิดวาตนเองเกง 
สามารถเหาะได เห็นกิ่งไมเปนงู และหากเสพในปริมาณมาก จะทําใหเกิดอาการประสาทหลอน
อยางรุนแรง    ไมสามารถควบคุมตนเองได เชน ทํารายตนเอง กรีดทอง กรีดแขน เกิดอารมณอยาก
ฆาตัวตาย        มีความกลาอยางบาบิ่น อาจถึงขั้นกระทําวินิบาตกรรมได นอกจากนั้นแลว ผูที่เสพยา
ประเภทนี้ติดตอกันเปนเวลานานจะทําใหเกิดอาการโรคจิตเรื้อรัง

กัญชา (CANNABIS)
ลักษณะทั่วไป กัญชา เปนพืชลมลุกจําพวกหญาชนิดหนึ่ง มีช่ือเรียกตาง ๆ กัน เชน 

THAI-STICKS,MARY-JANE หรือที่นิยมเรียกกันในกลุมผูเสพวา เนื้อ(จัดเปนยาเสพติดใหโทษ
ประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 ) ลักษณะใบกัญชา จะเรียวยาว แตกเปน
แฉกคลายใบละหุง หรือมันสําปะหลัง สวนที่นํามาใชเสพคือ ใบและยอดชอดอกตัวเมีย  โดยการ 
นํามาตากหรืออบแหงแลวบดหรือหั่นเปนผงหยาบ ๆ นํามามวนบุหร่ีสูบ หรืออาจสูบดวยกลอง 
หรือบองกัญชา บางรายใชเคี้ยว หรือเจือปนกับอาหารรับประทาน ในกรณีที่เสพดวยวิธีการสูบ 
กล่ินกัญชาจะเหมือนกับเชือกหรือหญาแหงไหมไฟ
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กัญชาจะออกฤทธิ์หลอนประสาท ในชอดอกและใบกัญชามีสารพิษที่รายแรง     
ชนิดหนึ่งเรียกวาTetrahydrocannabinol (THC) เปนสารพิษที่ลําลายสุขภาพรางกายและกอใหเกิด
อาการติดยา ผูเสพกัญชาเขาสูรางกายแลวประมาณ 15-30 นาที ฤทธิ์ของสาร THC จะทําใหรางกาย 
อารมณและจิตใจของผูเสพเปลี่ยนแปลงไป บางรายอาจถึงขั้นไมสามารถควบคุมสติตนเองได    
อาจเพอคล่ัง  มีอาการเปนโรคจิตในเวลาตอมา ในระยะแรกของการเสพกัญชา ผูเสพจะมีอาการ    
ราเริง ชางพูด หัวเราะงาย หัวใจเตนเร็ว ตื่นเตนงาย  ตอมาจะมีอาการคลายคนเมาเหลาอยางออน     
ผูเสพจะมีอาการ งวงนอน ซึม หายใจถี่ เห็นภาพลวงตา ภาพหลอนตางๆ เกิดอาการหูแวว ตกใจงาย
วิตกกังวล หวาดระแวง บางรายคลื่นไสอาเจียน ความจําเสื่อม ความคิดสับสนเพอคล่ัง  ไมสามารถ
ควบคุมตนเองได   มีอาการทางจิต

นอกจากนี้สารพิษในกัญชายังทําลายระบบภูมิคุมกันของรางกาย ทําใหรางกาย   
ออนแอติดโรคอื่นๆไดงาย  เชน  โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง  โรคระบบทางเดินหายใจ                    
โรคมะเร็งปอด ทําใหสมรรถภาพทางเพศลดลง เกิดความผิดปกติของฮอรโมนเพศและพันธุกรรม

1.3 สาเหตุของการติดยาเสพติด
อรเพ็ญ นาควัชระ (2525 : 101, อางถึงใน ประเสริฐ  กรวยสวัสดิ์  2541 : 25-27)          

ไดกลาวถึงสาเหตุของการติดเสพยาเสพติดไว  7  ประการ ดังนี้
1. บุคคลนั้นมีโอกาสอยูใกลชิดกับยาเสพติด ทําใหมีความรูในสรรพคุณของยาเหลานั้น  

สามารถหยิบยาเสพติดมาใชไดโดยสะดวก  และเมื่อมีความรูสึกปรวนแปรทางอารมณ เชน 
หงุดหงิด กลัดกลุม ไมสบายใจ มีความเครียด นอนไมหลับ ก็หันเขาหายาเสพติดโดยตั้งใจ     จะให
ระงับอาการทุกขทรมานดังกลาว  ตอมาเมื่อการใชยาเพื่อระงับอาการดังกลาวติดเปนนิสัยและไดใช
ยาบอยครั้งขึ้น เพิ่มปริมาณยามากขึ้นเรื่อยๆ กจ็ะกลายเปนผูติดยาไปในที่สุด

2. การไดอยูใกลชิดกับผูติดยาเสพติด  ยอมมีโอกาสไดศึกษาเรื่อการเสพยาเสพติดและ
สรรพคุณของยาเสพติดโดยทางประสบการณตรงและมักจะเห็นแตสวนที่เปนประโยชน ผูที่เสพติด
จะชี้แนะและสําแดงใหเห็นเปนสวนใหญ  โอกาสที่ผูนั้นจะถูกชวนใหเร่ิมใชยายอมมีไดมาก    
เพราะวาผูติดยาเสพติดเองก็ปรารถนาที่จะไดสมาชิกใหมๆ มารวมวง  เพื่อไดอาศัยทรัพยของ         
ผูเสพติดใหมมาซื้อยาเสพติดแบงกันเสพ  ทางดานผูริเร่ิมเสพยาใหมๆ ซ่ึงเปนเด็กวัยรุนก็มีความ
โนมเอียงที่จะกระทําตามคําชักชวนชักจูงเปนทุนอยูแลว เพื่อแลกกับการจะไดเพื่อน  ไดเปนที่ยอม
รับของเพื่อน  และเพื่อแสดงการปรับตัวใหเขาเมืองตาหล่ิวอีกดวย  นอกจากนี้การบังคับหรือหลอก 
ลวงใหริเร่ิมใชยาก็มีอยูไมนอยเหมือนกัน  สําหรับผูที่คลุกคลีอยูกับผูติดยาเสพติด
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3. การใชยาอันตรายเพื่อชวยลดปญหา  ผูติดยาเสพติดเปนจํานวนมากเริ่มดวยการใชยา
ระงับประสาท  เพื่อใหคลายความเครียดความกังวลและความกลัดกลุมเนื่องจากปญหาเรื้อรังในชีวิต
ประจําวัน  โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กวัยรุนมักจะประสบปญหาทางครอบครัวสารพัดอยาง เชน ปญหา
เศรษฐกิจ ความยากจน การแตกแยก ทะเลาะเบาะแวง ตบตีระหวางบุคคลในครอบครัว ความไม  
เขาใจระหวางผูใหญกับเด็ก เปนตน

4. ความอยากรูอยากเห็น  ธรรมชาติของเด็กวัยรุนหนุมสาว คือ อยากทดลองจนกวาจะ
พอใจ  เมื่อใดที่ความสงสัยความอยากรูของเด็กในวัยนี้มีมากเพียงพอ เด็กก็จะพยายามเสาะหา      
คนควา ทดลอง  เพื่อใหรูใหหายสงสัย  โดยไมคํานึงถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นไมวาจะรายแรงเพียงใด

5. การหลบหนีจากความจริง ในชีวิตมนุษยนั้นยอมมีทั้งความสุขและความทุกขปะปน
กันเปนธรรมดา แตสําหรับบางคนอาจพบวาตัวเองตองทนอยูในหวงทุกขมากกวาและยาวนานกวา  
เมื่อไมสามารถจะแกปญหาอันเปนความทุกขใหหมดส้ินได  ก็จําตองหาทางออกอยางอื่น เพื่อใหลืม
ปญหาชีวิตที่บีบคั้นอยู  แมจะชวยไดเพียงชั่วขณะ บางคนจึงหาทางออกโดยการนั่งกรรมฐาน  แต
สวนมากจะหันเขาหายาอันตรายที่ทําใหประสาทหลอน  เกิดภาพมายา เปนโลกใหมที่สดใสตามที่
ตองการจะเห็น

6. ผูเจ็บปวยใชยาเอง  ผูปวยบางรายอยูในทองที่ที่หาแพทยไมได เมื่อเกิดเจ็บปวย      
รุนแรง เชน กระดูกหัก นิ่วในไต เนื้องอก เปนตน  จําตองหายาระงับปวดมาใชดวยตัวเอง เชน ฝน 
มอรฟน ยาระงับปวดตางๆ เทาที่หาได  และเมื่อใชบอยๆ เขาก็จะติดยาเสพติดในที่สุด

7. ใชเพื่อแสดงความเปนปฏิปกษตอสังคม  อาจเกิดในเด็กที่อยูในสภาพแวดลอมที่ทํา
ใหเขามองเห็นภาพของสังคมในลักษณะที่ไมเปนมิตร  ไมเปนธรรม โหดราย  เด็กโตในครอบครัว
ที่แตกแยก ขาดพอแม ขาดความรักความอบอุน พอแมลําเอียงในการเลี้ยงดู เด็กจะทําทุกอยาง     
ตรงขามกับความตองการของสังคม  เพื่อเปนการตอบโต    ยาเสพติดซึ่งเปนสิ่งที่รังเกียจของผูเปน
พอแมและสังคมจะกลายเปนสิ่งที่เด็กเลือกเอามาใชตอบโตสังคม

1.4 วิธีการสังเกตอาการของผูใชยาเสพติด
วิธีสังเกตวาผูใดใชหรือเสพยาเสพติด สามารถสังเกตไดจากความเปลี่ยนแปลงหรือ

ลักษณะอาการและสิ่งตรวจสอบพบ ดังตอไปนี้
1.  การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ นิสัย ความประพฤติ และบุคลิกภาพ

1.1 เปนคนเจาอารมณ หงุดหงิดงาย เอาแตใจ และขาดเหตุผล
1.2 ขาดเรียน ชอบหนีโรงเรียน หรือขาดงานบอย ๆ จนผิดปกติ
1.3 ไมมีความเชื่อมั่นในตนเอง
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1.4 ความคิดเชื่องชา  สติปญญาเสื่อมลง ความจําเสื่อม มีผลการเรียนลดลงหรือการ
ทํางานบกพรอง

1.5 พูดจาเชื่อถือไมได  พูดไมอยูกับรองรอย ไมสนใจตอส่ิงแวดลอมขาดความ     
รับผิดชอบ

1.6 มักเก็บตัวเองเงียบ ๆ หลบซอนตัวเอง ทําตัวปกปดลึกลับ
1.7 ชอบเขาหองน้ํานาน ๆ
1.8 พบอุปกรณเกี่ยวกับการเสพยา เชน หลอดฉีดยา เข็มฉีดยา กระดาษซองตะกั่ว

ซากกานไมจํานวนมาก เศษกระดาษไหมไฟ หลอดกาแฟตัดเปนทอนสั้น ๆ
1.9 พูดจากาวราว ดื้อร้ัน ผิดไปจากเดิม
1.10 ไมสนใจความเปนอยูของตนเอง แตงกายไมเรียบรอย สกปรกไมคอยอาบน้ํา
1.11 มีนิสัยมีขออางในการออกนอกบานเสมอ ชอบเที่ยวเตร   กลับบานผิดเวลา
1.12 ทรัพยสินในบานสูญหายบอย เพราะจะขโมยเอาไปขายเพื่อซ้ือยาเสพติด
1.13 เกียจคราน ไมชอบทํางาน
1.14 งวงเหงาหาวนอน นอนตื่นสายผิดปกติ
1.15 มีอาการวิตกกังวล เศราซึม สีหนาจะหมองคล้ํา

2.  การเปลี่ยนแปลงทางรางกาย
2.1 สุขภาพรางกายทรุดโทรม ซูบผอม ซีดเหลือง ไมมีแรง ออนเพลียงาย
2.2 ริมฝปากเขียวคล้ํา แหงแตก
2.3 ตาแดงก่ํา รูมานตาขยาย
2.4 น้ํามูกไหล เหงื่อออกมาก กล่ินตัวแรง
2.5 บริเวณแขน ตามขอพับ หัวไหล มีรอยแผล รอยชํ้าเปนจ้ํา ๆ (รองรอยของการ

ฉีดยาเสพติดเขาเสน)
2.6 มีรอยแผลเปนที่บริเวณแขน ทองแขน อันเนื่องจากใชของมีคมกรีดเปนทาง ๆ
2.7 ผิวหนังหยาบกราน เปนแผลพุพอง อาจมีน้ําหนอง น้ําเหลืองคลายโรคผิวหนัง
2.8 ชอบใสเสื้อแขนยาว และสวมแวนตากรองแสงสีเขม เพื่อปกปดรองรอย และ

อาการจากการเสพติด
3.  ลักษณะของอาการขาดยา

3.1 หาวนอนบอย จามคลายคนเปนหวัด น้ํามูก น้ําตาไหล
3.2 กระสับกระสาย กระวนกระวาย หายใจถี่ ปวดทอง คล่ืนไส อาเจียน    อาจถาย

อุจจาระเปนเลือด
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3.3 เหงื่อออกมากผิดปกติ
3.4 ปวดเมื่อยตามรางกาย ปวดเสียวในกระดูก มานตาขยายโตขึ้น ตาพราไมสูแดด 

มีอาการดิ้นทุรนทุราย
3.5 มีอาการสั่น หรือเปนตะคริวตามมือแขนขา หรือสวนใดสวนหนึ่ง
3.6 มีอาการชัก เกร็ง ไขขึ้นสูง ความดันโลหิตสูง
3.7 หัวใจเตนเร็วแรง และถ่ีผิดปกติ
3.8 นอนไมหลับ
3.9 เพอ คลุมคลั่ง อาละวาด ควบคุมตนเองไมได

4.  การตรวจพิสูจนหาสารเสพติดในรางกาย
4.1 ทดสอบดวยยา โดยการฉีดยาทําลายฤทธิ์ของยาเสพติด ทําใหเกิดอาการขาดยา
4.2 การเก็บปสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในรางกาย  ซ่ึงสามารถบอกชนิดของยาเสพ

ติดได

1.5 โทษและภัยของยาเสพติด
โทษและภัยอันเกิดจากการใชยาเสพติด นอกจากจะมีผลกระทบโดยตรง กอใหเกิดโทษ

อันตรายตอรางกายและจิตใจของผูเสพเองแลว ยังกอใหเกิดผลกระทบทางออมตอระบบครอบครัว 
ระบบสังคม และประเทศชาติ ไดดังนี้

1. โทษและภัยตอตัวผูเสพ  ฤทธิ์ของยาเสพติดจะมีผลตอระบบประสาทและระบบ
อวัยวะตางๆ ของรางกาย ตลอดจนจิตใจของผูที่เสพเสมอ  ดังนั้นจะพบวา สุขภาพรางกายของผูที่
เสพยาจะทรุดโทรมทั้งรางกายและจิตใจ เชน มีรูปรางผอม ซูบซีด ผิวคลํ้า ไมมีแรง ออนเพลียงาย 
สมองเสื่อมและความจําสับสน เปนโรคติดเชื้ออ่ืนๆ ไดงาย เชน โรคตับอักเสบ ไตอักเสบ           
โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ โรคมะเร็ง ภูมิตานทานในรางกายจะลดลง มีสภาวะทางจิตใจ
ไมปกติ สภาพจิตใจเสื่อมลง อารมณแปรปรวนงาย ซึมเศรา วิตกกังวล ความรูสึกฟุงซาน ซ่ึงจาก  
ผลรายที่เกิดขึ้นดังกลาว จะผลักดันใหผูเสพยาเสพติดกลายเปนบุคคลที่ไรสมรรถภาพทั้งรางกาย
และจิตใจในการดําเนินชีวิตในสังคม  ขาดความเชื่อมั่น สูญเสียบุคลิกภาพ ไมสนใจตนเอง ไมสนใจ
การงานหรือการเรียน  และผูเสพบางรายอาจประสบอุบัติเหตุถึงขั้นพิการ เชน พลัดตกจากที่สูงขณะ
ทํางาน หกลม อันเนื่องมาจากฤทธิ์ของยาเสพติดที่มีผลตอระบบประสาทและสมอง

2. โทษและภัยตอครอบครัว  การติดยาเสพติดนอกจากจะทําใหเสื่อมเสียช่ือเสียงของ
ตนเองและครอบครัวแลว ยังทําใหผูเสพกลายเปนบุคคลที่ขาดความรับผิดชอบตอครอบครัว        
ไมหวงใยดูแลครอบครัว ทําใหครอบครัวขาดความอบอุน ตองสูญเสียเศรษฐกิจและรายไดของ
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ครอบครัว  เนื่องจากตองนําเงินมาใชซ้ือยาเสพติด  บางรายอาจตองสูญเสียเงินจํานวนไมนอยเพื่อ
รักษาตนเองจากโรครายแรงตางๆ อันเกิดจากการใชยาเสพติด  กลายเปนภาระของครอบครัวใน     
ที่สุด  อีกทั้งนําไปสูปญหาครอบครัว เกิดการทะเลาะวิวาทกันบอยๆ  เกิดความแตกแยกภายใน
ครอบครัว  เปนตน

3. โทษและภัยตอสังคมและเศรษฐกิจ  ผูที่เสพยาเสพติดนอกจากจะเปนผูที่มีความรูสึก
วาตนเองดอยโอกาสทางสังคมแลว ยังอาจมีความคิดหรือพฤติกรรมที่นําไปสูปญหาสังคมสวนรวม
ได เชน กอใหเกิดปญหาอาชญากรรม เชน ปลน จี้ ทํารายรางกายผูอ่ืนเพื่อชิงทรัพย   ปญหาอุบัติเหตุ 
เชน รถชน หรือตกจากที่สูง   และปญหาโรคเอดส  เปนตน  นับวาเปนการสูญเสียทรัพยากรบุคคล
อันมีคา  ตลอดจนทรัพยสินของตนเองและสวนรวมอยางไรประโยชน  ทําใหเปนภาระของสังคม
สวนรวมในการจัดสรรบุคลากร แรงงาน และงบประมาณในการปราบปรามและบําบัดรักษาผูติดยา
เสพติดในที่สุด

4. โทษและภัยตอประเทศชาติ  ผูที่เสพยาเสพติดและตกเปนทาสของยาเสพติด        
อาจกลาวไดวา เปนผูที่บอนทําลายเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศชาติ  เนื่องจากผูที่เสพยา
เสพติดทําใหรัฐบาลตองสูญเสียกําลังคนและงบประมาณแผนดินจํานวนมหาศาล  เพื่อใชจายในการ
ปราบปรามและบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด  ทําใหตองสูญเสียบุคลากรบุคคลอันมีคา  เกิดความ     
ไมสงบสุขของบานเมือง ทําใหเศรษฐกิจทรุด  บั่นทอนความมั่นคงของประเทศชาติ  ตองสูญเสีย
กําลังสําคัญของชาติอยางนาเสียดาย  โดยเฉพาะถาผูที่เสพยาเสพติดเปนเยาวชน

1.6 กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
กฎหมายที่เกี่ยวของกับยาเสพติด ที่มีการออกพระราชบัญญัติและระเบียบตางๆ ใชกัน

อยูในปจจุบันมีหลายฉบับ ซ่ึงสามารถจัดเปนกลุมๆ ได คือ
1.  กฎหมายที่เกี่ยวกับตัวยา  ไดแก

1.1 พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522
1.2 พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม

พ.ศ.2535
1.3 พระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ.2533
1.4 พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ พ.ศ.2495

2.  กฎหมายที่เกี่ยวกับมาตรการ ไดแก
2.1 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519
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2.2 พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
พ.ศ.2534

2.3 พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ.2534
2.4 พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ.2535
2.5 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2535
2.6 พระราชบัญญัติใหอํานาจทหารเรือ ปราบปรามการกระทําความผิดบางอยาง

ทางทะเล พ.ศ.2490
3.  ระเบียบ  ไดแก

3.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประสานในคดีความผิดเกี่ยวกับยา     
เสพติด พ.ศ.2527

3.2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจับ ยึด และตรวจพิสูจนยาเสพติด 
พ.ศ.2527

3.3 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจายเงินสินบนรางวัลคดียาเสพติด 
พ.ศ.2527

4.  กฎหมายที่เกี่ยวของกับเรื่องบุหร่ี
4.1 พระราชบัญญตัิคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ.2535
4.2 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535

5.  พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติฉบับนี้  ออกมาเพื่อใชแทนกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษเดิม       

โดยสาระสําคัญคือ กําหนดบทนิยามของคําวา ยาเสพติดใหโทษ ซ่ึงสรุปไดวา  คือ วัตถุซ่ึงเสพแลว     
ทําใหเกิดอาการเสพติด พืชหรือสวนของพืชที่เปน หรือใหผลผลิตเปนยาเสพติดใหโทษ หรืออาจใช
ผลิตเปนยาเสพติดใหโทษ สารเคมีที่ใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษ

ยาเสพติดใหโทษแบงเปน 5 ประเภท โดยมีรายช่ือตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
คือ

ประเภทที่ 1  ไดแก  เฮโรอีน  อะซีทอรฟน  อีทอรฟน แอมเฟตามีน เปนตน (เปน    
ยาเสพติดใหโทษชนิดรายแรง)

ประเภทที่ 2   ไดแก  มอรฟน   ฝนยา  เอธิลมอรฟน  โคเดอีน  ไดฟนอคซีเลท (เปน 
ยาเสพติดใหโทษทั่วไป)

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



28

ประเภทที่ 3 ไดแก  ยาแกไอที่มีฝนหรือโคเดอีนเปนสวนผสม  ยาแกทองเสียที่มี       
ไดฟนอคซีเลทเปนสวนผสม เปนตน  เปนยาเสพติดใหโทษชนิดเปนตํารับที่มียาเสพติดใหโทษ
ประเภท 2 ปรุงผสมอยู)

ประเภทที่ 4  ไดแก  อะเซติดแอนไฮไดรท  อะเซติลคลอไรด  (เปนสารเคมีที่ใชใน
การผลิตยาเสพติดใหโทษประเภท 1 หรือประเภท 2)

ประเภทที่ 5 ไดแก  กัญชา  พืชกระทอม  และเห็ดขี้ควาย (เปนยาเสพติดใหโทษที่     
มิไดเขาขายอยูในประเภท 1-4)

สวนท่ี 2  แนวคิดและทฤษฎีท่ีใชในการวิจัย

2.1 ทักษะทางสังคม (Social Skills)
นิยามและความหมาย
ชิงเก และกิลคริสต (Schinke and Gilchrist 1984, quote in Bloom 1934 : 69)  กลาวถึง

ทักษะทางสังคมไววา   เปนความสามารถของบุคคลที่จะหาทางขจัดและหลีกเลี่ยงอุปสรรค หรือ
ความขัดแยง ความทาทายที่เกิดขึ้นในชีวิต หรือการดํารงชีวิตอยางมีความสุข

จาโรลิเมก (Jarolimek 1977 :7) กลาววา ทักษะทางสังคม หมายถึง การอยูรวมกันและ
การทํางานรวมกับบุคคลอื่น เคารพสิทธิของผูอ่ืน เรียนรูการควบคุมตนเอง ตัดสินใจดวยตนเอง 
รวมแสดงความเห็นและประสบการณกับผูอ่ืนได

องคการอนามัยโลก (WHO 1994 :1 , อางถึงใน พิมพใจ  บุญยัง 2540 : 23)  ใหความ
หมายของทักษะทางสังคมไววา  ทักษะทางสังคม หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการกระทํา
หรือจัดการกับความตองการ  และสิ่งทาทายในชีวิตประจําวันไดสําเร็จ  ทําใหสามารถปรับตัวและมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค

กําไลรัตน  เย็นสุจิตร (2540 : 69-70)  ใหความหมายของทักษะทางสังคมไววา ทักษะ
ทางสังคม หมายถึง  คุณลักษณะหรือความสามารถเชิงสังคมจิตวิทยา  เปนทักษะภายในที่ชวยให
สามารถเผชิญสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ  เชน  ทักษะใน
การคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล ทักษะในการตัดสินใจและคิดริเร่ิมอยางสรางสรรค  ทักษะในการ
ประมาณตน และการควบคุมสถานการณ  ทักษะในการสื่อสาร ตอรอง ปฏิเสธ และโนมนาวจิตใจ  
และทักษะในการปรับตัว  เปนตน

พิมพใจ  บุญยัง (2540 : 24)  ใหความหมายของทักษะทางสังคมไววา ทักษะทางสังคม
หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการจัดการกับสิ่งกดดันตางๆ รอบตัวในชีวิตประจําวันได
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สําเร็จ  เปนความสามารถที่บุคคลสรางขึ้นไดจากการเรียนรูประสบการณและการฝกฝน  สามารถ
ปรับตัวและ มีพฤติกรรมที่พึงประสงค  นําไปสูการมีพฤติกรรมที่ดีทั้งรางกาย จิตใจ และมีชีวิตใน
สังคมอยางเปนสุข

ยงยุทธ  วงคภิรมศานต (2538 : 15)  กลาวถึงทักษะทางสังคมวา  ทักษะทางสังคมเปน
ความสามารถของคนในการจัดการกับปญหารอบตัวโดยอาศัยเจตคติและทักษะของบุคคล

ประเสริฐ  ตันสกุล และคณะ (2538 : 25)  ใหความหมายของทักษะทางสังคมไววา  
ทักษะทางสังคม หมายถึง ความสามารถและความชํานาญในการประเมินและวิเคราะหสถานการณ
เพื่อตัดสินใจเลือกทางแกปญหาทางพฤติกรรมและสังคมที่เกิดขึ้นในชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ

จากที่กลาวมาสรุปไดวา  ทักษะทางสังคม หมายถึง  ความสามารถของบุคคลในการที่
จะหาทางขจัด หรือหลีกเลี่ยงจากเหตุการณที่เปนปญหา อุปสรรค ความขัดแยง หรือความทาทายที่
เกิดขึ้นกับชีวิตไดอยางถูกตองเหมาะสม

ความสําคัญของทักษะทางสังคม
ทักษะทางสังคมเปนทักษะพื้นฐานที่ทําใหมนุษยแตละคน ซ่ึงเปนหนวยหนึ่งของสังคม 

มีความสามารถในการขจัดปญหา และดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข มีผูใหความสําคัญของทักษะ
ทางสังคมไวดังนี้

สุขุมาล เกษมสุข (2535 : 10-11, อางถึงใน เทียมจันทร พิมพวงค 2541 : 20-21)       
กลาววา ทักษะทางสังคมเปนสิ่งจําเปนและมีความสําคัญตอมนุษย เพราะมนุษยไมสามารถอยูตาม
ลําพังได ตองมีเพื่อน มีกลุมสังคมที่จะดํารงชีวิตอยูรวมกันตั้งแตสังคมครอบครัว ขยายออกไป
จนเปนสังคมใหญ ทุกสังคมตองมีการติดตอสัมพันธกัน จึงมีความจําเปนตองอาศัยทักษะทางสังคม
ทั้งสิ้น ทักษะทางสังคมมีความสําคัญดังนี้

ความสําคัญดานสวนบุคคล ชวยใหบุคคลสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม ไดอยางมีความ
สุข ยิ่งสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงมาก  ทักษะทางสังคมยิ่งมีความจําเปนมากเทานั้น บุคคลตอง
สามารถปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น ส่ือความหมายทํางานรวมกัน แกปญหาของตนเองและสังคมได
สามารถปรับตัวไดทุกสภาพแวดลอม ส่ิงเหลานี้เปนทักษะที่ชวยใหมนุษยดํารงชีวิตอยูไดอยางมี
ความสุข

ความสําคัญทางดานสังคม สังคมใดมีสมาชิกที่เปนผูมีทักษะทางสังคมดี  รูจักเสียสละ
ประโยชนสวนตน เพื่อประโยชนสวนรวม มีความคิดสรางสรรค มีความเจริญมั่นคง แตถาสังคมใด
มีในลักษณะตรงกันขาม สมาชิกขาดทักษะทางสังคม ไมสงบสุข และมีความเสื่อม
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ทักษะทางสังคมมีความสําคัญตอพัฒนาการทางสังคมของเด็กเปนอยางมาก และสงผล
ตอเด็กในทุกๆดาน ไมวาจะเปนทางดานจิตใจ  สังคม การเรียน  การปรับตัว และสุขภาพจิตของเด็ก
ทั้งในชีวิตปจจุบันและอนาคต ดังนั้นควรมีการแกไขและพัฒนาทักษะทางสังคมโดยครูรวมมือกับ
บุคคลากรที่เกี่ยวของกับเด็กทุกฝาย

องคประกอบของทักษะทางสังคม
กรมฝกหัดครูและโครงการเอดสสภากาชาดไทย (อางถึงใน พิมพใจ  บุญยัง 2540 : 29)  

ไดแบงองคประกอบของทักษะทางสังคมไวดังนี้
1. การประเมินสถานการณและระบุปญหา
2. การประเมินศักยภาพของตนเองในสถานการณเฉพาะหนา
3. การคิดทางเลือก และจัดลําดับทางเลือก
4. การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสม
5. การสื่อสารแจงความคิดและการตัดสินใจ
6. การปฏิเสธและตอรองเพื่อรักษาน้ําใจและประโยชนของตนเอง
7. การควบคุมอารมณและสถานการณภายใตแรงกดดัน
8. การพัฒนาและปรับเปลี่ยนทัศนคติ
9. การสื่อสารโนมนาวจูงใจไปสูทิศทางที่ถูกตอง

องคการอนามัยโลก(WHO)ไดกลาวถึงองคประกอบของทักษะทางสังคมไว 10          
องคประกอบ จัดเปน 5 คู และสามารถจัดแบงตามพฤติกรรมการเรียนรู ได 3 ดาน ดังนี้

1. ดานพุทธิพิสัย ไดแก ความคิดสรางสรรคและความคิดวิเคราะหวิจารณ
2. ดานจิตพิสัย ไดแก ความตระหนักในตนและความเห็นของผูอ่ืน
3. ดานทักษะพิสัยมี 3 คู ไดแก      การสรางสัมพันธภาพและการสื่อสาร    การตัดสินใจ

และการแกไขปญหา     การจัดการกับอารมณและความเครียด
ในประเทศไทยไดมีการปรับเปลี่ยนโดยมีความคิดสรางสรรค ความคิดวิเคราะหวิจารณ

เปนองคประกอบรวมและเปนพื้นฐานขององคประกอบ  จัดความตระหนักรูในตนและความเห็นใจ
ผูอ่ืนเปนดานจิตพิสัย โดยเพิ่มเจตคติ 1 คู คือความภูมิใจในตนเองและความรับผิดชอบตอสังคม 
สวนที่เหลืออีก 3 คู เปนดานทักษะพิสัย เพื่อความเหมาะสมกับสภาพสังคม และวัฒนธรรมไทยที่อยู
ในชวงเปลี่ยนแปลงและสับสนในดานเจตคติและคานิยม เพื่อสังคมตอการเรียนการสอนและการ
พัฒนาวิธีการสอนของผูสอน ดังนี้
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องคประกอบของทักษะทางสังคมดานพุทธิพิสัย  ที่เปนองคประกอบรวม ไดแก
1. ความคิดวิเคราะหวิจารณ (Critical Thinking)  เปนความสามารถที่จะวิเคราะห       

แยกแยะขอมูลขาวสาร ปญหา และสถานการณตางๆ รอบตัว
2. ความคิดสรางสรรค (Creative Thinking)  เปนความสามารถในการคิดออกไปอยาง

กวางขวาง โดยไมยึดติดอยูในกรอบ

องคประกอบของทักษะทางสังคมดานจิตพิสัยหรือเจตคติ ประกอบดวยองคประกอบ   
2 คู คือ

คูที่ 1 ไดแก ความตระหนักรูในตน และ ความเห็นใจผูอ่ืน
คูที่ 2 ไดแก ความภูมิใจในตนเอง และ ความรับผิดชอบตอสังคม
1. ความตระหนักรูในตน (Self Awareness) เปนความสามารถในดานการคนหา และ

เขาใจในจุดดีจุดดอยของตนเอง ความแตกตางที่ตนเองกับบุคคลอื่น ไมวาจะในแงความสามารถ 
เพศ วัย ระดับการศึกษา ศาสนา สีผิว ทองถ่ิน สุขภาพ เปนตน

2. ความเห็นใจผูอ่ืน (Empathy)  เปนความสามารถในการเขาใจความรูสึก  และเห็นอก
เห็นใจบุคคลที่แตกตางกับเรา ไมวาจะในดานเพศ วัย ระดับการศึกษา ศาสนา สีผิว ทองถ่ิน          
สุขภาพ เปนตน

3. ความภูมิใจในตนเอง (Self-Esteem) หมายถึง ความรูสึกวาตนเองมีคุณคา เชน   
ความมีน้ําใจ รูจักให รูจักรับ คนพบ และภูมิใจในความสามารถดานตาง ๆ เชน สังคม ดนตรี กีฬา 
ศิลป เปนตน

4. ความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility) หมายถึง ความรูสึกวาตนเองเปน
สวนหนึ่งของสังคม และมีสวนรับผิดชอบในความเจริญหรือความเสื่อมของสังคม ความรับผิดชอบ
ตอสังคม มีสวนสัมพันธใกลชิดกับความภูมิใจในตน เพราะหากคนรามีความภูมิใจในตน คนเหลานี้
ก็มีแรงจูงใจที่จะทําดีกับผูอ่ืนและสังคม

องคประกอบของทักษะทางสังคมดานทักษะพิสัยหรือทักษะ  ประกอบดวย                
องคประกอบ 3 คู คือ

คูที่ 1  การสรางสัมพันธภาพและการสื่อสาร
คูที่ 2  การตัดสินใจ และการแกไขปญหา
คูที่ 3  การจัดการกับอารมณ และความเครียด
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1. ทักษะการสรางสัมพันธภาพและการสื่อสาร (Interpersonal Relationship and 
Communication Skill) เปนความสามารถในการใชคําพูด และภาษาทาทางเพื่อส่ือสารความรูสึก  
นึกคิดของตนเอง และความสามารถในการรับรูความรูสึกนึกคิดของอีกฝาย ไมวาจะในการแสดง
ความตองการความชื่นชม  การปฏิเสธ  การสรางสัมพันธภาพ เปนตน

2. ทักษะการตัดสินใจ และการแกไขปญหา (Decision Making and Problem Solving 
Skill) เปนความสามารถในการรับรูปญหา สาเหตุของปญหา หาทางเลือก วิเคราะหขอดีขอเสียของ
แตละทางเลือก  ประเมินทางเลือก ตัดสินใจเลือกทางแกไขปญหาที่เหมาะสม และลงมือแกปญหา
ไดอยางถูกตองเหมาะสม

3. ทักษะการจัดการกับอารมณ และความเครียด (Coping with Emotion and Stress 
Skill) เปนความสามารถในการประเมินอารมณ รูเทาทันอารมณวามีอิทธิพลตอพฤติกรรมของตน 
เลือกใชวิธีจัดการกับอารมณที่เกิดขึ้นไดเหมาะสม และเปนความสามารถที่จะรูสาเหตุของ
ความเครียด เรียนรูวิธีการควบคุมระดับของความเครียด รูวิธีผอนคลาย และหลีกเลี่ยงสาเหตุ   
พรอมทั้งเบี่ยงเบนพฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค

ชิงเก และกิลคริสต (Schinke and Gilchrist 1984, quoted in  Bloom 1996 : 69)      กลาว
ถึง องคประกอบ ของ Social Skills ไว 6  องคประกอบ ดังนี้

1. Information Skills หมายถึง ความสามารถในการรับรูขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของใน
ชีวิตประจําวันของ แตละบุคคล ไดอยางเหมาะสม

2. Problem –Solving Skills หมายถึง ความสามารถในการแกไขปญหาของบุคคลซึ่ง
เปนทักษะพื้นฐาน ที่จะสามารถชวยใหบุคคล ใชในการแกไขปญหา เมื่อมีเหตุการณเกิดขึ้นใน
สังคม โดยพิจารณาสาเหตุของปญหา ผลที่คาดวาจะเกิดขึ้น และพิจารณาหาทางเลือก ไดอยาง
เหมาะสม

3. Coping Skills หมายถึง ความสามารถในการเตรียมการหรือการปรับตัวของบุคคล         
เมื่อเผชิญกับสถานการณ ความเครียดโดยการแสดงออกที่ใชเหตุผล ทั้งนี้เปนไปตามศักยภาพและ
ประสบการณทางสังคมของแตละบุคคลที่ไดรับ

4. Communication Skills หมายถึง ความสามารถในการสื่อสารโดยใชคําพูดหรือกริยา
ทาทาง ของบุคคล เพื่อใหเกิดการรับรู และความเขาใจระหวางกัน ไดอยางมีประสิทธิภาพ

5. Self –Instruction Skills หมายถึง ความสามารถในการสอน และการตระหนักใน  
ตนเองของบุคคล  เพื่อกํากับหรือควบคุมพฤติกรรมตนเองใหการทําพฤติกรรมที่เหมาะสม
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6. Support system Skills หมายถึง ความสามารถที่บุคคล มีแหลงที่ใหการสนับสนุน
จากกลุมของสังคม  เชน ครอบครัว  เพื่อน และสถาบันทางสังคม อาจเปนการใหกําลังใจ   คําชมเชย  
กําลังกาย   เปนตน เมื่อบุคคลเผชิญกับเหตุการณที่มีความยุงยากในชีวิต

จากองคประกอบของทักษะทางสังคมที่กลาวมาขางตน  ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษา         
องคประกอบของทักษะทางสังคมตามแนวคิดของ ชิงเก และกิลคริสต (Schinke and Gilchrist)  ทั้ง 
6 องคประกอบ ซ่ึงนาจะมีความเหมาะสมและสอดคลองกับแนวทางการปองกันยาเสพติดใน       
นักเรียน  และสามารถนําองคประกอบมาใชเปนแนวทาง เพื่อสรางเครื่องมือวัดความสามารถของ
นักเรียนเพื่อทํานายพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดโดยกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยตาม             
องคประกอบ  6 ดาน ดังนี้

1. ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร (Information Skills)   หมายถึง ความสามารถของ
นักเรียนในการแสวงหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความรู โทษและพิษภัยของยาเสพติด จากสื่อตางๆ 
เชน   ส่ิงพิมพ วิทยุ โทรทัศน อินเตอรเนต ตลอดจนบุคคลและองคกรที่เกี่ยวของ

2. ทักษะการจัดการกับปญหา (Coping skills)  หมายถึง  ความสามารถของนักเรียน
เกี่ยวกับการเลือกรูปแบบในการจัดการกับความเครียดหรือแรงกดดันจากภายนอกที่เกิดขึ้นกับตน
เองไดอยางเหมาะสม  โดยมุงเนนการใชเหตุผลมากกวาอารมณ

3. ทักษะการแกปญหา (Problem-Solving Skills)  หมายถึง ความสามารถของนักเรียน
ในการการรับรูปญหาและสาเหตุของปญหา หาทางเลือก วิเคราะหขอดีขอเสียของแตละทางเลือก 
ประเมินทางเลือก และเลือกทางเลือกที่เหมาะสมในการแกปญหา พรอมทั้งลงมือปฏิบัติไดอยาง    
ถูกตองเหมาะสม

4. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) หมายถึง  ความสามารถของนักเรียนใน
การถายทอด แลกเปลี่ยนความรู ขอมูลขาวสาร ความรูสึกนึกคิด และความตองการของตนเองกับ   
ผูอ่ืน  โดยใชถอยคําหรือไมใชถอยคําก็ได เพื่อใหเกิดการรับรูและความเขาใจตรงกัน

5. ทักษะการสอนตนเอง (Self-Instruction Skills)  หมายถึง  ความสามารถของ         
นักเรียนในการบอกและเตือนตนเองใหใหรูถึงผลเสียที่จะตามมาจากการเกี่ยวของกับยาเสพติด 
และละเวนจากการเขาไปอยูในสถานที่ที่เกี่ยวของกับยาเสพติด เชน การเที่ยวสถานเริงรมย        
หรือสถานที่ที่มีการซื้อขายยาเสพติด

6. ทักษะเพื่อการไดมาซึ่งแรงสนับสนุนทางสังคม (Support System Skills)  หมายถึง  
ความสามารถของนักเรียนในการปฏิบัติตนในดานตางๆ เชน การแสดงความมีน้ําใจตอผูอ่ืน       
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การประพฤติตนอยูในกรอบหรือระเบียบของโรงเรียน เพื่อใหไดรับการยอมรับ การสนับสนุน  และ  
การสงเสริมจากบุคคลในครอบครัว ครู และเพื่อน

2.1.1 ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร (Information Skills)
นิยามและความหมาย
การแสวงหาขอมูลขาวสารมีความสําคัญตอคนในสังคมปจจุบัน ซ่ึงมีความจําเปน

ที่จะนําขอมูลขาวสารไปใชในการดําเนินชีวิตใหเกิดประสิทธิภาพ และการดําเนินชีวิตไดอยาง
เหมาะสม การที่แสวงหาหรือใหไดมาซึ่งขอมูลขาวสารจึงเปนสิ่งสําคัญยิ่ง สําหรับการแสวงหาขอ
มูลขาวสาร มีผูใหความหมาย ไวหลายลักษณะซึ่งผูวิจัย รวบรวมได ดังนี้

เชน และเฮอรนอน (Chen and Hernon 1982 : 5, อางถึงใน วิไลลักษณ              
สิงหไตรภพ 2539 : 17)  ไดใหความหมายวา การแสวงหาขอมูล ขาวสาร หมายถึง การกระทําหรือ
การปฏิบัติใดๆ ของบุคคล ที่จะคนหาขอมูล ที่ตอบสนองความตองการ การแสวงหานั้นอาจกลาวได
วา       เปนแนวทางในการปฏิบัติที่บุคคลกระทําเพื่อสนองความตองการของตน

ไครคิลัส (Krikelas 1983 : 5, อางถึงใน วิไลลักษณ สิงหไตรภพ 2539 : 17) อธิบาย     
การแสวงหาขอมูลขาวสารวา คือกิจกรรมที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล      
ขาวสาร ที่สนองความตองการของทั้งในสวนที่เกี่ยวของกับความสนใจสวนตัว หนาที่การงาน และ
การเรียนรู  พฤติกรรมเชนนี้ เร่ิมขึ้นเมื่อบุคคลนั้นตองการรู ศึกษา วิเคราะหเร่ืองราว หรือปญหาใด
ปญหาหนึ่ง และพบวาความรูที่ตนมีอยูนั้นไมเพียงพอจึงตองการความรูเพิ่มเติม

จึงสรุปไดวา ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร เปนความสามารถของบุคคลใน
การกระทําหรือปฏิบัติเพื่อคนหาขอมูลขาวสารที่จะตอบสนองความตองการของตน  ในการที่จะนํา
ไปใชในชีวิตประจําวันทั้งดานการเรียนและการงาน

สําหรับการวิจัยคร้ังนี้ ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร หมายถึง ความสามารถ
ของนักเรียนในการแสวงหาขอมูลขาวสารใดๆ ที่เกี่ยวของกับความรูเร่ืองยาเสพติดและการปองกัน    
ตนเองจากยาเสพติดจากสื่อตางๆ เชน วิทยุ โทรทัศน ตลอดจนบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งภายใน    
โรงเรียนหรือองคกรตางๆ    ที่เกี่ยวของ เชน หนวยงานราชการ มูลนิธิ หรือองคกรเอกชน เปนตน

ความสําคัญของการแสวงหาขอมูลขาวสาร
ในสังคมปจจุบัน ถือไดวาเปนยุคของขอมูลขาวสาร มนุษยจําเปนตองแสวงหา   

ขอมูลเพื่อใหทันตอสถานการณ และการที่บุคคลสามารถแสวงหาไดและกวางขวางมากเทาไร ก็จะ
สามารถชวยในการพัฒนาบุคคลในการนําขอมูลไปใชในการวางแผน แกไขปญหา และตัดสินใจได
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อยางถูกตอง สงผลตอการดําเนินชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ (ประภาวดี  สืบสนธิ์ 2532 : คํานําหนา,
อางถึงใน วิไลลักษณ สิงหไตรภพ 2539 : 9) ดังนั้นการแสวงหาขอมูล  ความรู ขาวสาร ของคนใน
สังคม จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ที่จะนําขอมูลที่ไดรับไปใชในการดําเนินชีวิต ไมวาจะเปนรูปแบบ
ของการทํางาน การเรียน การพักผอน และการแกไขปญหาประจําวัน(King and Palmer 1980 : 68,
อางถึงใน รัชนี โพธ์ิออน 2532 : 7)

 สรุปไดวา การแสวงหาขอมูลขาวสารมีความสําคัญและจําเปนสําหรับคนใน
สังคมปจจุบันอยางยิ่ง โดยเฉพาะกลุมนักเรียนนักศึกษาซึ่งเปนวัยแสวงหาความรูและประสบการณ     
การนําขอมูลตางๆไปใชใหเกิดประโยชนทั้งตอตนเองและสังคมสวนรวม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ใหดียิ่งขึ้น ดังนั้นการแสวงหาขอมูลขาวสารของนักเรียนจากสื่อตางๆ ทั้งจากสิ่งพิมพ วิทยุ         
โทรทัศน และจากบุคคลหรือองคกรที่เกี่ยวของ นับวาเปนสิ่งสําคัญและสามารถนํามาใชในการ
ปองกันตนเองใหพนจากยาเสพติดของนักเรียนได

แหลงขอมูลขาวสารของนักเรียน
แหลงขอมูลขาวสารของนักเรียน หมายถึง แหลงที่นักเรียนใชแสวงหาความรู    

ขอมูลขาวสารเพื่อสนองความตองการของนักเรียนแตละคน การจําแนกตามลักษณะที่มาของขอมูล     
ขาวสาร ตามแนวของ เชน และเฮอรนอน (Chen and Hernon  1982 : 52-53, อางถึงใน วิไลลักษณ 
สิงหไตรภพ 2539 : 10) ไดศึกษาความตองการขอมูลขาวสารของประชาชนในนิวอิงแลนด ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และไดจัดกลุมออกเปน 3 กลุม ดังนี้

1. บุคคล ไดแก ความคิดและประสบการณตนเอง เพื่อน เพื่อนบาน เพื่อนรวมงาน 
และญาติ

2. สถาบัน    ไดแก   ผูที่ทํางานในรานคา บริษัท หรือวงธุรกิจ  บุคคลในวิชาชีพ   
ผูนําศาสนา เจาหนาที่ของรัฐ โรงเรียน หองสมุด หนวยงานสาธารณกุศล  หรือหนวยงานบริการ
สังคม

3. ส่ือ ไดแก หนังสือพิมพ นิตยสาร หนังสือ โทรทัศน วิทยุ สมุดโทรศัพท        
ส่ือรูปแบบอื่นๆ เชน อินเตอรเนต

จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา แหลงขอมูลขาวสารของนักเรียน คือแหลงที่     
นักเรียนใชเปนแหลงคนควา หาความรู ซ่ึงอาจเปน บุคคล สถาบัน และสื่อตาง ในงานวิจัยนี้ผูวิจัย 
หมายถึง แหลงขอมูลขาวสาร ที่นักเรียนสามารถใชเปนแหลง คนควา หาความรูเกี่ยวกับยาเสพติด
และการปองกันตนเองจากยาเสพติด จากสื่อตางๆ เชน ส่ิงพิมพ วิทยุ  โทรทัศน ตลอดจนบุคคลและ
องคกรที่เกี่ยวของ  เปนตน

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



36

2.1.2 ทักษะการจัดการกับปญหา (Coping Skills)
นิยามและความหมาย
ลาซารัส (Lazarus 1969 :209 , อางถึงใน วราภรณ  อมรเพชรกุล 2543 : 23)       

เปนการจัดการใหส่ิงที่คุกคามบุคคลนั้นใหหมดลง หรือลดอันตรายลง  แกไขสิ่งที่มาคุกคามนั้นให
เปนไปในทางที่ดีขึ้น หรือเปนการทําใหตนเองสบายใจขึ้น

อิกเนตาวิเชียส และเบเน (Ignatavicius and Bayne 1991 : 92-93 , อางถึงใน       
วราภรณ อมรเพชรกุล 2543 : 24)  ไดใหความหมายของการจัดการกับปญหาวา หมายถึง พฤติกรรม
ที่บุคคลใชเพื่อควบคุมสาเหตุของปญหาหรือควบคุมความรูสึกเครียดที่เกิดขึ้นจากปญหานั้น  บุคคล
จะใชสติปญญาในการเลือกวิธีการจัดการกับปญหาที่ใชแลวประสบความสําเร็จในอดีต  ถากลวิธีนี้
ใชแลวไมประสบความสําเร็จ  บุคคลก็จะคัดเลือกวิธีอ่ืนตอไป

สรุปไดวา ทักษะการจัดการกับปญหา  หมายถึง  ความสามารถของบุคคลในการ
เลือกวิธีที่จะจัดการกับปญหาหรือส่ิงที่มาคุกคามชีวิตใหหมดลง หรือลดลง เพื่อใหเปนไปในทาง    
ที่ดีขึ้น

กระบวนการจัดการกับปญหา
การจัดการกับปญหาตามแนวคิดของ ลาซารัส  เปนกระบวนการซึ่งเกี่ยวของกับ

กระบวนการคิด (Cognitive process)  หรือการประเมินดวยสติปญญา (Cognitive Appraisal)       
เกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระหวางบุคคลกับสิ่งกระตุน  ซ่ึงก็คือเหตุการณที่มากระทบบุคคลนั้น  
ทําใหบุคคลประเมินเหตุการณที่มากระทบ ซ่ีงมีลําดับขั้นดังนี้

1. การประเมินสถานการณขั้นที่ 1 (Primary appraisal)     คือการที่บุคคลใช          
สติปญญา ความรู ประสบการณ ประเมินปจจัยหรือสถานการณที่มากระตุน  และจะประเมินไดเปน 
3 ทาง คือ

1.1 การไมมีผลไดผลเสีย (Irrelevant) คือ  การที่บุคคลพิจารณาวาปจจัยหรือ   
ประสบการณนั้น ไมไดเกี่ยวของกับสวัสดิภาพของตน  จึงรูสึกเฉยๆ กับเหตุการณที่เกิดขึ้น  เพราะ
ไมเกิดผลดีผลเสียอะไรเลย

1.2 เกิดผลดีหรือไดประโยชน (Benefit positive) คือการที่บุคคลพิจารณาวา     
สถานการณนั้นมีผลในทางที่ดีกับสวัสดิภาพของตน ผลจากเหตุการณนั้นสงเสริมใหเกิดความสุข  
บุคคลจึงไมตองใชความพยายามในการปรับตัว

1.3 เกิดความเครียด (Stress) ผลจากเหตุการณนั้นกอใหเกิดความตึงเครียดทาง
อารณ  ซ่ึงสามารถแบงการประเมินเปน 3 แบบ คือ

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



37

1.3.1 ภาวะอันตรายหรือการสูญเสีย (Harm or Loss) เปนการประเมินวา
เกิดการเสียหายกับตนเองแลว เชน เกิดความเจ็บปวย ความไมพึงพอใจตอตนเองหรือสังคม         
การสูญเสียบุคคลอันเปนที่รัก

1.3.2 ภาวะคุกคาม (Threat)    เปนการประเมินอันตรายหรือการสูญเสียที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยไมสามารถยับยั้งได

1.3.3 ภาวะทาทาย (Challenge)    เปนการประเมินดังสถานการณนั้นวา 
อาจจะเปนอันตราย  แตบุคคลมีวิธีการที่จะจัดการควบคุมปจจัยหรือสถานการณนั้นได  สถานการณ
นั้นอาจมีประโยชนกับตนเอง  ทําใหมีขวัญกําลังใจดีขึ้น  พฤติกรรมที่แสดงออกในการประเมินนี้ 
เชน  ความกระตือรือรน  ความตื่นเตน  ความราเริง

2.  การประเมินสถานการณขั้นที่ 2 (Secondary appraisal)      คือการที่บุคคลใช     
สติปญญา ความรู ประสบการณ ประเมินแหลงประโยชนและทางเลือกของตนในการจัดการสิ่งที่
ทําใหเกิดอันตราย  ตลอดจนประเมินถึงผลที่จะเกิดตามมาจากการใชกลวิธีในการเผชิญความเครียด
นั้นๆ

3.  การประเมินซ้ํา (Reappraisal)  หลังจากบุคคลไดแสดงความพยายามที่จะกําจัด
อันตรายแลว  บุคคลจะประเมินสถานการณซํ้า  เพื่อพิจารณาอันตรายที่ตนไดรับวายังมีอยูหรือไม  
ขั้นนี้ถือวาเปนการเริ่มวงจร เร่ิมการประเมินสถานการณขั้นที่หนึ่งใหม (Harris 1989 :14 ; Beare 
and Myers 1994 , อางถึงใน วราภรณ อมรเพชรกุล 2543 : 27)

รูปแบบของการจัดการกับปญหา
ลาซารัส และโฟลคแมน (Lazarus and Folkman 1984 : 141-225)  ไดแบงรูปแบบ

การจัดการกับปญหา ออกเปน 2 ลักษณะ  คือ
1. การจัดการกับปญหาแบบมุงแกปญหา (Problem Focused Coping) เปนวิชาการ

ที่บุคคลพยายามแกไขปญหาหรือสถานการณที่กอใหเกิดความเครียด โดยการเปลี่ยนแปลง        
สถานการณใหดีขึ้น รูจักจัดการกับแหลงที่ทําใหเกิดปญหาหรือความเครียด  โดยพยายามแกที่      
ตัวปญหาตามขั้นตอนของกระบวนการแกปญหา  ไดแก  การคนหาความหมายของปญหาวาเกิดจาก
อะไร  การคิดหาวิธีตางๆ เพื่อแกปญหาและการเลือกวิธีแกปญหาที่คิดวาเหมาะสมที่สุด เปนตน

2. การจัดการกับปญหาแบบเนนอารมณ (Emotional Focused Coping)  เปนการ
ปรับอารมณหรือความรูสึกเพื่อไมใหความเครียดนั้นทําลายขวัญกําลังใจ หรือลดประสิทธิภาพใน
การทําหนาที่ของบุคคล  โดยใชกลไกทางจิตเพื่อลดความเครียดทางดานจิตใจ  ไดแก  การหลีกเลี่ยง
จากเหตุการณหรือปญหา  การเลนกีฬา  หรือทํากิจกรรมที่ทําใหสมองไมหมกมุนกับปญหา         
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การนั่งสมาธิ  การแสวงหาสิ่งสนับสนุนทางดานจิตใจ  การรักษาตนเอง  และการแสดงความโกรธ 
เปนตน

สําหรับการวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยมุงเนนศึกษาทักษะการจัดการกับปญหาของ       
นักเรียนเกี่ยวกับการเลือกรูปแบบในการจัดการกับความเครียดหรือแรงกดดันจากภายนอกที่เกิดขึ้น
กับตัวนักเรียนเองไดอยางเหมาะสมโดยใชรูปแบบการจัดการกับปญหาแบบมุงแกปญหามากวาการ
ใชอารมณ

2.1.3 ทักษะการแกปญหา (Problem-Solving Skills)
นิยามและความหมาย
กมลรัตน  หลาสุวงษ (2528 : 259)  ไดใหความหมายของทักษะการแกปญหาไววา 

หมายถึง ความสามารถในการใชประสบการณเดิมจากการเรียนรูทั้งทางตรงและทางออมนํามา     
แกปญหาที่ประสบใหม  ซ่ึงในการแกปญหาแตละครั้งจะสําเร็จหรือไดผลดีขึ้นอยูกับระดับของ
ความสามารถของเชาวนปญญา การเรียนรู การรูจักคิดแบบเปนเหตุเปนผล  ซ่ึงวิธีการแกปญหา   
มักแตกตางกัน แลวแตประสบการณของผูเรียนและสภาพการณของปญหาที่เกิดขึ้น

ศิริโสภาคย  บูรพาเดชะ (2529 : 232)  ไดสรุปความหมายของการแกปญหาวา 
เปนการเรียนรูอยางหนึ่ง และเปนการใชประสบการณเดิมในการเรียนรูเดิมเขาชวย เมื่อเผชิญ
อุปสรรค หรือปญหาใหม โดยกระบวนการทางสมองจะคิดคนหาหลักการใหมๆ หาเหตุผล และ   
ทาํการวิเคราะหสถานการณ

องคการอนามัยโลก (WHO 1994 : 1-3, อางถึงใน ลัดดา  ไตรเทพชนะภัย 2540 : 
16) ไดระบุไวในองคประกอบของทักษะชีวิตวา ทักษะการแกปญหา หมายถึง ความสามารถในการ
รับรูปญหา สาเหตุของปญหา หาทางเลือก วิเคราะหขอดีขอเสียของแตละทางเลือก ประเมิน       
ทางเลือก และเลือกทางเลือกที่เหมาะสม  สามารถลงมือแกปญหาไดอยางถูกตอง

ไอเซง และคณะ (Eysenck et al. 1972 : 44, อางถึงใน ดุษฎี  เจริญสุข 2540 : 36)  
ไดใหความหมายของการแกปญหาวา  เปนกระบวนการที่จําเปนตองอาศัยความรูในการพิจารณา
สังเกตปรากฏการณ และโครงสรางของปญหา รวมทั้งตองใชกระบวนการคิดเพื่อใหบรรลุถึง       
จุดมุงหมายที่ตองการ

สรุปไดวา ทักษะการแกปญหา หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการใชความรู
ที่ไดจากประสบการณเดิมมาแกปญหาที่ประสบใหม  โดยใชขั้นตอนการแกปญหาที่มีประสิทธิภาพ     
ไดแก การรับรูปญหาและสาเหตุของปญหา หาทางเลือก วิเคราะหขอดีขอเสียของแตละทางเลือก 
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ประเมินทางเลือก และเลือกทางเลือกที่เหมาะสมในการแกปญหา พรอมทั้งลงมือปฏิบัติไดอยาง   
ถูกตอง

กระบวนการแกปญหา
ดิวอ้ี (Dewey 1976 : 13, อางถึงใน ดุษฎี  เจริญสุข 2540 : 36)  ไดเสนอ

กระบวนการแกปญหาไว  5  ขั้นตอน  ดังนี้
1. ขั้นเตรียมการ (Preparation)  หมายถึง ขั้นในการตั้งปญหาหรือคนหาปญหาวา 

ปญหาที่แทจริงของเหตุการณนั้นๆ คืออะไร  หรือคนหาขอมูลที่แทจริงของปญหานั้นๆ
2. ขั้นวิเคราะหปญหา (Analysis) หมายถึง ขั้นในการพิจารณาดูวาสิ่งใดบางที่เปน

สาเหตุที่สําคัญของปญหา หรือมีส่ิงใดบางที่ไมไดเปนสาเหตุที่สําคัญของปญหา
3. ขั้นการเสนอแนวทางในการคิดแกปญหา (Production) หมายถึง วิธีการ         

แกปญหาใหตรงกับสาเหตุของปญหา
4. ขั้นตรวจสอบผลลัพธ (Verification)  เพื่อตรวจสอบผลลัพธที่ไดจากการเสนอ

วิธีการคิดแกปญหา  ถาพบวาผลลัพธที่ไดมานั้นยังไมใชผลที่ถูกตองก็ตองมีการเสนอวิธีการ        
แกปญหานี้ใหมจนกวาจะไดวิธีที่ดีที่สุดหรือวิธีที่ถูกตองที่สุด

5. ขั้นการนําไปประยุกตใชใหม (Reapplication)  หมายถึงการนําเอาวิธีการ       
แกปญหาที่ถูกตองไปใชในโอกาสขางหนาในปญหาที่คลายคลึงกัน

หลักการแกปญหาที่มีประสิทธิภาพ
การแกปญหาใหผลดีมีประสิทธิภาพ ควรจะมีลักษณะดังนี้ (กันยา  สุวรรณแสง 

2532 : 119, อางถึงใน เพชรสุดา  เพชรใส 2542 : 91)
1. เขาใจตัวปญหาและความหมายของปญหาอยางถองแทและโดยตลอด
2. มีความพรอม มีวิธีการแกปญหาที่ดีและไดเตรียมการแลว
3. มีความรูและขอมูลเพียงพอที่จะแกปญหา
4. ไมลืมขอมูลตางๆ ที่จะนํามาใชแกปญหา
5. ตั้งสมมุติฐานไดเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
6. ขจัดความยึดมั่นในวิธีการหรือกฎเกณฑ และการยึดถือวาสิ่งของสิ่งหนึ่ง   

เหมาะสมกับสิ่งของ หรือสถานการณอันใดอันหนึ่งเพียงอันเดียวเทานั้น
7. มีความเชื่อมั่นในตนเอง มั่นใจวาจะแกปญหานั้นได มีความอดทนไมยอทอ
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ในการศึกษาครั้งนี้  ผูวิจัยมุงเนนศึกษาทักษะการแกปญหาของนักเรียนตาม
กระบวนการแกปญหา 5 ขั้นตอน ไดแก ขั้นเตรียมการ ขั้นวิเคราะหปญหา ขั้นการเสนอแนวทางใน
การคิด       แกปญหา ขั้นตรวจสอบผลลัพธ และขั้นการนําไปประยุกตใชใหม วาจะสามารถสงผล
ตอการทํานายพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดไดหรือไม

2.1.4 ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)
นิยามและความหมาย
กรมวิชาการ (2542 : 5)  ไดใหความหมายของการสื่อสารไววา  หมายถึง การนํา

เร่ืองราวตางๆ ที่เปนขอเท็จจริง ขอคิดเห็น หรือความรูสึก โดยอาศัยเครื่องนําไปโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง  
ใหไปถึงจุดหมายปลายทางที่ตองการจนทําใหเกิดการกําหนดรูความหมายแหงเรื่องราวนั้น        
รวมกันได

จารุวรรณ  เอกอรมัยผล (2530 : 22, อางถึงใน วิลเลียม  วิมุกตายน 2540 : 28)      
ไดใหความหมายของการสื่อสารวาคือ กระบวนการถายทอดหรือแลกเปลี่ยนขาวสาร ขอเท็จจริง 
ความคิด ความรูสึก อารมณ และทัศนคติด  ซ่ึงกระบวนการติดตอส่ือสารที่จะไดผลดีนั้น ตองอาศัย
ความเขาใจตรงกัน  การมีสวนรวมและมีปฏิกิริยาโตตอบที่เหมาะสม

องคการอนามัยโลก (WHO 1994 : 1, อางถึงใน พิชัย  ไทยอุดม 2540 : 60)       
กลาวถึงทักษะการสื่อสารวา หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการใชคําพูดและภาษาทาทาง   
เพื่อแสดงออกถึงความรูสึกนึกคิดของตนเองอยางถูกตอง และเหมาะสมกับขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และสถานการณตางๆ โดยสามารถที่จะแสดงความคิดเห็น ความตองการ การขอรอง 
ตักเตือนชวยเหลือ และขอความชวยเหลือ

วิลเลียม  วิมุกตายน (2540 : 28)  ใหความหมายของการสื่อสารวา เปน       
กระบวนการถายทอดและแลกเปลี่ยนขาวสาร ขอมูล ความรูสึกนึกคิด จากบุคคลหนึ่งไปยังอีก
บุคคลหนึ่งหรือหลายลานคนเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน  ยังผลใหเกิดความรวมมือความตกลงกัน
โดยอาศัยถอยคําในการพูดหรือเขียน

คริสเตนเซน และคอดโรว (Christensen and Kockrow 1991 : 35, อางถึงใน        
วิลเลียม     วิมุกตายน 2540 : 27)  ไดใหความหมายของการสื่อสารไววา หมายถึง กระบวนการ   
แลกเปลี่ยนขาวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง  ซ่ึงการสื่อสารนั้นจะเปนการใชถอยคําหรือ
ไมใชถอยคําก็ได  ทั้งนี้อาจเปนการสื่อสารโดยทางตรง เชน การเผชิญหนา หรือทางออม โดยการ
เขียนหรือการจดบันทึก เปนตน
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จากความหมายของการสื่อสารสรุปไดวา ทักษะการสื่อสาร หมายถึงความสามารถ
ของบุคคลในการถายทอด แลกเปลี่ยนความรู ขอมูลขาวสาร ความรูสึกนึกคิด และความตองการ
ของตนเองกับผูอ่ืน  โดยใชถอยคําหรือไมใชถอยคําก็ได เพื่อใหเกิดการรับรูและความเขาใจตรงกัน

ประเภทของการสื่อสาร
กิติมา  สุรสนธิ (2541 : 31)   ไดแบงประเภทของการสื่อสารโดยใชเกณฑในเรื่อง

ของภาษา ซ่ึงแบงออกไดเปน  2 ประเภท คือ
1. การสื่อสารเชิงวัจนภาษา (Verbal Communication)  หมายถึง การสื่อสารที่ทั้ง

ผูสงสารและผูรับสารทําการสื่อความหมายกันโดยใชภาษาพูด หรือภาษาเขียนในการสื่อสาร เชน       
การพูดภาษาไทย การพูดภาษาอังกฤษ  การเขียนจดหมายถึงเพื่อนชาวญ่ีปุนดวยภาษาญี่ปุน เปนตน

2. การสื่อสารเชิงอวัจนภาษา (Nonverbal Communication)  หมายถึง  การสื่อสาร
ที่ผูสงสารและผูรับสารสื่อสารกันโดยไมไดใชภาษาพูด หรือภาษาเขียนในการสื่อความหมาย เชน        
การแสดงออกทางสีหนา ทาทาง เปนตน

เอคแมน และ ฟริสเซน ( P. Ekman and  W.V. Friesen 1969 : 33, อางถึงใน กิติมา       
สุรสนธิ 2541 : 30-31)  ไดกลาววา การสื่อสารเชิงอวัจนภาษามีความสัมพันธกับการสื่อสารเชิง      
วัจนภาษา  4  ลักษณะดังนี้

1. ทําหนาที่ซํ้ากัน  เปนการใชอวัจนภาษาในการย้ําใหความหมายของผูพูดมีความ  
หนักแนนชัดเจนขึ้น เชน ในขณะที่เราพูดแนะนํานักทองเที่ยวถึงเสนทางที่พวกเขาจะตองไป       
เราอาจชี้มือประกอบไปดวย เชนชี้มือใหเขาเดินตรงไป หรือเล้ียวซาย เปนตน

2. ทําหนาที่แยงกัน  ในบางกรณีที่การสื่อสารในขณะนั้นขาดความนาสนใจจาก  
ผูฟง  แตผูฟงไมกลาพูดตามความจริงที่รูสึก  วัจนภาษากับอวัจนภาษาจะแยงกัน  เชน เราชวนเพื่อน
ไปเที่ยวแตเพื่อไมสนุกสนาน เมื่อเราถามวาเบื่อหรือเปลา เขาอาจตอบวา เปลาก็ได ทั้งๆ ที่ทาทาง
ของเขาแสดงความรูสึกวากําลังเบื่อมาก เปนตน

3. ทําหนาที่แทนกันในบางกรณีที่เราอาจไมตองการใชการพูด  ซ่ึงอาจเปนเพราะ
ความไมพรอม เชน เสียงแหบแหงจากการเจ็บคอ หรืออยูในที่ๆ ไมอาจพูดได เชน ในหองประชุม
เราอาจใชมือหรือใชสายตาแทนคําพูดในการสื่อความหมายแทนก็ได เปนตน

4. ทําหนาที่เสริมกัน  เปนการใชอวัจนภาษาในการเพิ่มน้ําหนักความนาสนใจ  
นาตื่นเตนใหกับวัจนภาษาใหมากยิ่งขึ้น เชน เมื่อเลาเหตุการณเราอาจใชมือแสดงทาทางประกอบให
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เกิดความสนใจ หรือชัดเจนมากยิ่งขึ้นไปอีกก็ได เชน เราแสดงทากางมือออกหรือหุบมือลงเพื่อ
บรรยายวาสิ่งที่เราเห็นนั้นมีขนาดใหญมาก หรือเล็กมาก เปนตน

องคประกอบของการสื่อสาร
วิลเลียม  วิมุกตายน (2540 : 31-32)  ไดแบงองคประกอบของการสื่อสารไว  5           

องคประกอบ คือ
1. ผูสงสาร  หมายถึง ผูริเร่ิมจะสงสาร คือ ขอความหรือขอมูลตางๆ ไปยังผูรับสาร       

ผูสงสารนี้อาจเปนบุคคลเดียวหรือกลุมบุคคลก็ได
2. สาร  หมายถึง ส่ิงเราหรือส่ิงที่กระตุนเตือนผูที่สงสารไปยังผูรับสาร  สารที่ใช

แบงออกเปนสารที่ใชคํา (Verbal)  ไดแก การพูด การเขียน และสารที่ใชสัญลักษณอ่ืนนอกจากคํา 
(Non-Verbal)  ไดแก การใชกิริยาทาทาง การใชสัญญาณและสัญลักษณ เปนตน

3. ส่ือหรือชองทางการสื่อสาร (Channel หรือ Media of Communication)  คือ 
เครื่องมือหรือชองทางที่ผูสงสารจะใชเพื่อใหสารนั้นไปถึงบุคคลอื่น ซ่ึงเปนผูรับสารโดยตรงหรือ
สงยอนกลับยังผูสงสาร  เพื่อใหรูผลยอนกลับของสารที่สงไป ไดแก คล่ืนเสียง อุปกรณการสื่อสาร 
หรือผานชองทาง โดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไดแก การมอง การไดยิน การไดกล่ิน การลิ้มรส 
และการสัมผัสหรือวิธีที่เสนอ

4. ผูรับสาร  หมายถึง ผูฟง ผูตอบ ผูรับสารนี้อาจเปนคนเดียว กลุมบุคคลหรือ      
สาธารณชน  ผูรับสารจะทําการแปลหรือตีความหมายในขอความที่ผูสงสารสงมา

5. ผลยอนกลับ  เปนผลของการทวนถามเพื่อใหแนใจในสิ่งที่ไดรับฟง รับรูของ  
ผูรับสารนั้นๆ เชน การพยักหนา กมศีรษะ เปนตน  ผลยอนกลับนี้บางสถานการณอาจจะไมได
ปฏิบัติทันที เชน ในการสื่อสารมวลชน ผูรับสารไมมีโอกาสที่จะใหผลยอนกลับได

นอกจากนี้  ยงยุทธ วงษภิรมศานต (2538 :31) ไดกลาวถึงการสื่อสารวา การพูดคุย
หรือการสื่อสารกันทั้งสองฝายนั้น นอกจากการสื่อกันดวยคําพูดแลว การสื่อสารที่ดีจะตองใชภาษา
ทาทางเปนองคประกอบดวย เชน

การสบตา จะทําใหพูดจากันไดเขาใจงายขึ้น การสบตายังชวยใหเกิดการระงับ
อารมณ  ที่เกิดขึ้นระหวางการพูดคุยกันดวย

สีหนา สีหนาที่รับฟง หรือการยิ้มแยมแจมใส ยอมดีกวาการแสดงสีหนาเมินเฉย     
หรือหนาบึ้งตึง นอกจากนี้ยังสังเกตสีหนาของคูสนทนา ทําใหเราทราบความรูสึกไดดีวาเขากําลัง
โกรธ กังวล นอยใจ เสียใจ เปนตน ซ่ึงจะทําใหเราเลือกที่จะพูดจากับเขาไดอยางเหมาะสม
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ทาทาง ทาทางที่แสดงออกซึ่งการรับฟงและทําใหคูสนทนา อยากพูดคุยดวย ไดแก   
การผงกศีรษะรับฟง  การโนมตัวเขาหา  คนที่ใชอารมณจะแสดงอีกลักษณะหนึ่ง เชน  การกอด    
ยืนตัวแข็ง เปนตน

การสัมผัส เชน การจับมือ จับตนแขน การโอบกอด จะใหความรูสึกความเขาใจ         
อบอุนรักใครสนิทสนม ไดเปนอยางดี

ระยะหาง  การพูดคุยจะดีขึ้น หากทั้งสองฝายพูดคุยในระยะใกลกัน  การพูดกันใน
ระยะหาง จะทําใหเกิดเสียงดัง และไมมีการสบตากัน จะทําใหเกิดความเขาใจผิด

ในการศึกษาครั้งนี้  ผูวิจัยมุงเนนศึกษาทักษะการสื่อสารของนักเรียน ในลักษณะ
ของการถายทอดหรือแลกเปลี่ยนความรู ขอมูลขาวสาร ความรูสึกนึกคิด และความตองการของ   
ตนเองกับผูอ่ืนทั้งการใชวัจนภาษาและอวัจนภาษาวาจะสามารถสงผลตอการทํานายพฤติกรรม   
การปองกันตนเองจากยาเสพติดไดหรือไม

2.1.5 ทักษะการสอนตนเอง (Self-Instruction Skills)
นิยามและความหมาย
มีเชนบัม (Meichenbaum 1975 : 357, อางถึงใน ประเทือง ภูมิภัทราคม 2535 : 301)     

ไดใหความหมายของ การสอนตนเอง (Self- Instruction) ไววา เปนวิธีการควบคุมพฤติกรรมของ
บุคคลในการสอนตนเอง  ดวยการใชการพูดกับตนเองภายในใจ  เปนตัวช้ีแนะแนวทางเพื่อใหมี
พฤติกรรมเปาหมาย ซ่ึงเปนการควบคุมไมใหเกิดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค

ประเทือง ภูมิภัทราคม (2535 :301 ) ไดสรุปความหมาย การสอนตนเอง (Self- 
Instruction ) วาเปนการพูดกับตนเอง เปนตัวช้ีแนะหรือนําทางตนเอง เพื่อควบคุมพฤติกรรมที่ไมพึง
ประสงค

สรุปไดวา การสอนตนเอง (Self- Instruction ) เปนการพูดกับตนเอง เพื่อควบคุม     
พฤติกรรมของตนเองไมใหกระทําพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค  จากความหมายที่กลาวมาขางตนนี้ 
ผูวิจัยจึงใหความหมายของ ทักษะการสอนตนเอง (Self- Instruction Skills) วา เปนความสามารถ
ของนักเรียนในการบอกและเตือนตนเอง  ใหละเวนจากการเขาไปอยูในสถานที่ที่เกี่ยวของกับ        
ยาเสพติด เชน การเที่ยวสถานเริงรมย  หรือสถานที่ที่มีการซื้อขายยาเสพติด
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แนวคิดและทฤษฎี
การสอนตนเองเปนเทคนิคการควบคุมพฤติกรรมของตนเองดวยการพูดกับตนเอง    

ภายในใจ เปนตัวช้ีแนะหรือนําทางเพื่อใหมีพฤติกรรมเปาหมายเกิดขึ้น   ซ่ึงกระบวนการการสอน
ตนเองจะทําไดดวยการเสนอตัวแบบ การฝกซอม การใหขอมูลยอนกลับ        และการวางเงื่อนไข
ผลกรรม (Meichenbaum 1975 :357, Meichenbaum Cameron 1974 : 264, Wilson and O’Leary 
1980 : 247-281, อางถึงใน อรพินทร อนงคณะตระกูล 2528: 11) กระบวนการทั้งหมดอธิบายได   
ดังนี้

ส่ิงเราที่มากระทบ

ตัวแบบ ผลกรรมของพฤติกรรมเปาหมาย
แผนภูมิที่ 1 กระบวนการ การสอนตนเองตามแนวคิดของมีเชนบัม และกูดแมน (Meichenbaum

and Goodman)
ที่มา : Meichenbaum  and Goodman, อางถึงใน ประเทือง ภูมภัทราคม , การปรับพฤติกรรม :   
ทฤษฎีและการประยุกต (ปทุมธานี : ฝายเอกสารตํารา วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ                  
ในพระบรมราชอุปถัมภ, 2525),11.

กระบวนการสอนตนเองเริ่มจากการสรางพฤติกรรมการสอนตนเอง  (B1)          
ดวยเทคนิคการเสนอตัวแบบแสดงการสอน ดวยใหบุคคลฝกสอนตนเอง (B1) ของบุคคลจะเปน   
ตัวแนะนํา หรือนําทางใหเกิดพฤติกรรมเปาหมายขึ้น(B2) บุคคลใหการเสริมแรงพฤติกรรมเปาหมาย
(B2) ที่เกิดขึ้นมีผลใหเกิดการเชื่อมโยงระหวางการสอนตนเอง พฤติกรรมเปาหมาย และการ       
เสริมแรง การสอนตนเองจะมีสภาพเปนสิ่งเราที่นําไปสูการเสริมแรง ซ่ึงบุคคลจะเลือกใชเพื่อ
กระตุนใหเกิดพฤติกรรมเปาหมายที่นําไปสูการไดรับการเสริมแรงทําใหบุคคลมีพฤติกรรม         
เปาหมายเพิ่มขึ้น

การสรางพฤติกรรมของตนเองใหเกิดขึ้น กลวิธีที่นิยมใชและมีประสิทธิภาพคือ 
การใชตัวแบบแสดงการสอนตนเอง การใชตัวแบบในการสรางพฤติกรรมของบุคคลนั้นสามารถ
เรียนรูไดทั้งตัวแบบจริงและตัวแบบที่เปนสัญลักษณ เชน ตัวแบบในโทรทัศน   ภาพยนตร วิทยุ 
หนังสือ หรือจินตนาการ และอื่นๆ (Mikulus 1978 : 121, อางถึงใน อรพินทร อนงคณะตระกูล 
2528 : 11)

พฤติกรรมที่เปนสื่อกลาง (B1)
(การสอนตนเอง)

พฤติกรรมเปาหมาย (B2)
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มีเชนบัม และ กูดแมน (Meichenbaum and Goodman 1971 :116-117, อางถึงใน 
ประเทือง ภูมภัทราคม 2536 : 303)  ไดเสนอขั้นตอนการสอนตนเองดวยการใชตัวแบบและการ   
ฝกซอมการสอนตนเอง  เพื่อใหเกิดพฤติกรรมเปาหมาย โดยมีลําดับขั้นดังนี้

1. ตัวแบบสอนตนเองดวยเสียงดัง ช้ีแนะการกระทําพฤติกรรมเปาหมายของตน
2. ตัวแบบสอนตนเองดวยเสียงดัง          ช้ีแนะการกระทําพฤติกรรมเปาหมายของ

บุคคลที่ไดรับการสอนพูดกับตนเอง
3. บุคคลไดรับการสอนพูดกับตนเอง โดยพูดดวยเสียงดัง   ช้ีแนะการกระทําที่เปน

พฤติกรรมเปาหมายของตนเอง
4. บุคคลที่ไดรับการสอนพูดกับตนเองดวยเสียงกระซิบ    ช้ีแนะการกระทําที่เปน

พฤติกรรมเปาหมายของตนเอง
5. บุคคลที่ไดรับการสอนพูดกับตนเองในใจ ช้ีแนะการกระทําที่เปนพฤติกรรม          

เปาหมายของตนเอง

ความสําคัญของการสอนตนเอง
จากแนวคิดการสอนตนเอง (Self-Instruction) ของ มีเชนบัม (Meichenbaum 1971)    

ในระยะตอมาไดมีการนําการฝกทักษะการสอนตนเองไปใชในการปรับพฤติกรรมและแกไข    
พฤติกรรมอยางกวางขวาง ทั้งปญหาพฤติกรรมกาวราว  พฤติกรรมอยูไมสุข ความเครียด ความกลัว  
และพฤติกรรมอื่นๆ ไดแกพฤติกรรมการดื่มสุรา พฤติกรรมการสูบบุหร่ี (Meichenbaum and 
Cameron 1974 : 271-289)  พฤติกรรมกลาแสดงออก (Craighead 1979 : 529-542, Kazdin and 
Mascitelli 1982 : 357-358)  พฤติกรรมที่สอไปในทางยุวอาชญากร พฤติกรรมหุนหัน ขาดทักษะ
ทางสังคม (Meichenbaum and Goodman 1971 :115-126, อางถึงใน สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต 2536 
:309; อรพินทร อนงคณะตระกูล 2528 : 3-5)

จากที่กลาวมาขางตนจึงสรุปไดวาทักษะการสอนตนเอง (Self-Instruction Skills) 
สามารถนํามาประยุกตใชในการแกไขพฤติกรรมไดอยางหลากหลาย อีกทั้งสามารถสงผลไปสู  
พฤติกรรมการปองกันและสภาพการณอ่ืนๆในชีวิตได  ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกทักษะการสอนตนเอง
(Self-Instruction Skills)  เปนองคประกอบหนึ่งของทักษะทางสังคมที่จะสามารถทํานาย           
พฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนได
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2.1.6 ทักษะเพื่อการไดมาซึ่งแรงสนับสนุนทางสังคม (Support System Skills)
นิยามและความหมาย
คอบบ (Cobb 1976 : 300, อางถึงใน วราภรณ  อมรเพชรกุล 2543 : 35)               

ใหความหมายของการสนับสนุนทางสังคมไววา  การสนับสนุนทางสังคม เปนขอมูลหรือขาวสารที่
ทําใหบุคคลเขาใจวามีคนรัก คนสนใจ มีคนยกยอง และมองเห็นคุณคาและรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่ง
ของสังคม   มีความผูกพันซึ่งกันและกัน

ทอยส (Thoist 1986 : 417, อางถึงใน วราภรณ  อมรเพชรกุล 2543 : 35)              
ใหความหมายของการสนับสนุนทางสังคมไววา การสนับสนุนทางสังคมเปนการที่บุคคลใน     
เครือขายสังคมไดรับความชวยเหลือดานอารมณ สังคม ส่ิงของ และขอมูล

แคปแลน (Caplan 1967 : 39-42, อางถึงใน ขวัญใจ  พิมพิมล 2543 : 65)  ไดให
นิยามของแรงสนับสนุนทางสังคมไววา แรงสนับสนุนทางสังคมหมายถึง ส่ิงที่บุคคลไดรับโดยตรง     
จากบุคคลหรือกลุมบุคคล  อาจเปนดานขาวสาร เงิน กําลังงาน หรือทางดานอารมณ ซ่ึงจะเปน    
แรงผลกัดันใหผูรับไปสูเปาหมายที่ผูรับตองการ

พิลิสุค (Pilisuk 1982 : 20, อางถึงใน ขวัญใจ  พิมพิมล 2543 : 65)  กลาววา                
แรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง  ความสัมพันธระหวางคน ไมเฉพาะแตความชวยเหลือทางดาน
วัตถุและความมั่นคงทางอารมณเทานั้น  แตยังรวมไปถึงการที่บุคคลรูสึกวาตนเองไดรับการยอมรับ
วาเปนสวนหนึ่งของผูอ่ืนดวย

สรุปไดวา  แรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง  ส่ิงที่บุคคลไดรับจากบุคคลอื่นหรือ
กลุมบุคคล  เชน  ขาวสาร เงิน กําลังงาน กําลังใจ การยอมรับ การชวยเหลือ ซ่ึงจะเปนแรงผลักดัน
ใหผูรับไปสูเปาหมายที่ตองการ

สําหรับในงานวิจัยนี้   ผูวิจัยใหความหมายของทักษะเพื่อการไดมาซึ่ ง                 
แรงสนับสนุนทางสังคม (Support System Skills) วาหมายถึง  ความสามารถของนักเรียนในการ
ปฏิบัติตนในดานตางๆ เชน การแสดงความมีน้ําใจตอผูอ่ืน การประพฤติตนอยูในกรอบหรือ
ระเบียบของโรงเรียน เพื่อใหไดรับกําลังใจ การยอมรับ การชวยเหลือ การสนับสนุน  และการ      
สงเสริมจากบุคคลในครอบครัว ครู และเพื่อน
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แหลงของการสนับสนุนทางสังคม
อุบล  นิวัติชัย (2527 : 285)  ไดอางถึงแนวคิดของแคปแลน เกี่ยวกับการจัดกลุม

บุคคลซึ่งเปนแหลงของการสนับสนุนทางสังคมไว 3 กลุม คือ
1. กลุมมีความผูกพันกันตามธรรมชาติ (Spontaneous or Natural Supportive 

System)  ประกอบดวยบุคคล 2 ประเภท  คือ ประเภทที่ 1 เปนบุคคลที่อยูในครอบครัวสายตรง 
(Kin) ไดแก ปู ยา ตา ยาย พอ แม ลูก หลาน อีกประการหนึ่งไดแก ครอบครัวใกลชิด (Kinth) ไดแก 
เพื่อนฝูง เพื่อนบาน คนรูจักคุนเคย คนที่ทํางานเดียวกัน

2. องคกรหรือสมาคมที่ใหการสนับสนุน (Organized Support) หมายถึง          
กลุมบุคคลที่มารวมตัวกันเปนหนวย เปนชมรม สมาคม ซ่ึงไมใชกลุมที่จัดโดย กลุมวิชาชีพทาง    
สุขภาพ เชน สมาคมผูสูงอายุ

3. กลุมผูชวยเหลือทางวิชาชีพ (Preofessional Health Care Workers)  หมายถึง 
บุคคลที่อยูในวงการสงเสริม ปองกัน รักษา และฟนฟูสุขภาพของประชาชนโดยอาชีพ

ประเภทของการสนับสนุนทางสังคม
เฮาส (House 1981, อางถึงใน จริยาวัตร คมพยัคฆ 2531 : 100)  ไดแบงประเภท

ของการสนับสนุนทางสังคมไว 4 ประเภท ดวยกันคือ
1. การสนับสนุนทางอารมณ (Emotional Support)  หมายถึง การสนับสนุน    

ดานการยกยอง การใหความรัก ความผูกพัน ความจริงใจ ความเอาใจใส และความรูสึกเห็นอก    
เห็นใจ

2. การสนับสนุนดานการประเมิน (Appraisal Support)  หมายถึง การเห็นพอง   
รับรองและการใหขอมูลปอนกลับเพื่อนําไปใชในการประเมินตนเอง  และเปรียบเทียบตนเองกับ   
ผูที่อยูรวมในสังคม

3. การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร(Information Support)  หมายถึง  การให      
คําแนะนํา ขอเสนอแนะ ทิศทาง และการใหขอมูลขาวสาร  ซ่ึงสามารถนําไปใชในการแกปญหาที่
เผชิญอยูได

4. การสนับสนุนดานเครื่องมือ ส่ิงของ การเงิน และแรงงาน (Instrumental 
Support)  หมายถึง  การชวยเหลือโดยตรงตอความจําเปนของบุคคลในเรื่องเงิน แรงงาน เวลา และ
การปรับสภาพแวดลอม
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ไวส (Weiss 1974, อางถึงใน วราภรณ  อมรเพชรกุล 2543 : 38-39)  ไดกลาวถึง
ประเภทของการสนับสนุนทางสังคม และผลของการขาดการสนับสนุนทางสังคมประเภทตางๆ ไว
ดังนี้

1. การไดรับการผูกพันใกลชิดสนิทสนม (Attachment)  เปนสัมพันธภาพแหง      
ความใกลชิดที่ทําใหรูสึกวาตนเปนที่รักและไดรับการดูแลเอาใจใส  ซ่ึงมักจะไดรับจากบุคคล   
ใกลชิด เชน คูสมรส หรือเพื่อนสนิท เปนตน  ถาบุคคลขาดการสนับสนุนนี้ จะทําใหบุคคลรูสึกวา
ชีวิตนี้ไรคา

2. การไดมีโอกาสเลี้ยงดูผูอ่ืน (Opportunity of Naturance)  หมายถึงการที่บุคคลมี
ความรับผิดชอบในการเลี้ยงดู หรือใหความชวยเหลือบุคคลอื่น ซ่ึงจะทําใหบุคคลนั้นมีความรูสึกวา
เปนที่ตองการ หรือเปนที่พึ่งพาของบุคคลอื่น  ถาขาดการสนับสนุนนี้จะทําใหบุคคลรูสึกวาชีวิตนี้
ไรคา

3. การมีสวนรวมในสังคม หรือเปนสวนหนึ่งของสังคม (Social Integration)  
หมายถึง การมีโอกาสไดเขารวมในกิจกรรมสังคม  ทําใหมีการแบงปน แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 
รวมทั้งมีความหวงใย เขาใจซึ่งกันและกัน  ถาขาดการสนับสนุนชนิดนี้จะทําใหบุคคลรูสึกวาถูกแยก
ออกจากสังคม และชีวิตนาเบื่อ

4. การไดรับกําลังใจวาเปนผูมีคุณคา (Reassurance of Worth)  หมายถึง การไดรับ
การเคารพ ยกยอง และชื่นชม  ที่สามารถแสดงบทบาททางสังคมอันเปนที่ยอมรับของสมาชิกใน    
ครอบครัวและสังคม  ถาขาดการสนับสนุนนี้จะทําใหบุคคลรูสึกวาไรประโยชน

5. ความเชื่อมั่นในความเปนมิตรที่ดี (Sense of Reliable Alliance)  การสนับสนุน
นี้    จะไดรับจากญาติที่ใกลชิด ซ่ึงมีความคาดหวังวาจะไดรับความชวยเหลือ หวงใยซึ่งกันและกัน       
ถาขาดจะทําใหบุคคลรูสึกวาขาดความมั่นคงและถูกทอดทิ้ง

6. การไดรับคําชี้แนะ (The Obtaining of Guidance)  หมายถึง การไดรับความ   
จริงใจ ชวยเหลือทางดานอารมณ ขอมูลขาวสาร จากบุคคลที่ตนศรัทธา  เมื่อเกิดความเครียดหรือ
วิกฤต    ถาขาดการสนับสนุนทางดานนี้จะทําใหบุคคลรูสึกทอแทผิดหวัง
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ระดับของการใหแรงสนับสนุนทางสังคม
กอททลีบ (Gottlieb 1985 : 5-22, อางถึงใน ขวัญใจ  พิมพิมล 2543 : 69-70)  ได

แบงระดับของการสนับสนุนทางสังคม เปน 3 ระดับ ดังตอไปนี้
1. ระดับมหภาคหรือระดับกวาง (Macro Level)  เปนการพิจารณาถึงการเขารวม

ในสังคม  โดยดูจากลักษณะตางๆ เชน ความสัมพันธกับสถาบันในสังคม  การเขารวมกับกลุมตางๆ 
ดวยความสมัครใจ  การดําเนินชีวิตแบบไมเปนทางการในชุมชน

2. ระดับกลางหรือระดับกลุม (Mezzo Level)  เปนความสัมพันธในระดับที่เฉพาะ
เจาะจงลงไปถึงกลุมบุคคลที่มีการติดตอกัน เชน กลุมเพื่อนที่ใกลชิด

3. ระดับจุลภาคหรือระดับลึก (Micro Level)  เปนระดับความสัมพันธที่ใกลชิด   
ที่สุด เพราะเชื่อวาสิ่งสําคัญของการสนับสนุนทางสังคม มาจากการใหการสนับสนุนทางอารมณ
อยางลึกซึ้ง  ผูที่ใหการสนับสนุนมีเพียงบางสวนเทานั้นที่ทําได เชน สามี ภรรยา หรือคนรัก

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียววัยรุน
2.2.1 ความหมายของวัยรุน

“วัยรุน” ตรงกับคําศัพทภาษาอังกฤษวา “Adolescence” มาจารากศัพทภาษาละติน
วา “Adolescere”  ซ่ึงหมายถึง การเจริญเติบโตไปสูการมีวุฒิภาวะ (เฉลา ประเสริฐสังข 2542 : 159) 
เปนวัยที่อยูระหวางวัยเด็กกับวัยผูใหญ หรืออาจเรียกวาเปนวัยตอเนื่อง  เปนวัยที่มีพัฒนาการประจํา
วัยซับซอนมากมาย  โดยเฉพาะการพัฒนาทางดานรางกาย อารมณ และสังคม ซ่ึงกอใหเกิดความ
วิตกกังวล ความสงสัย และบางทีเลยไปถึงความรูสึกผิด  ในระหวางวัยรุนการเปลี่ยนแปลงทางกาย
ที่เกิดขึ้นสวนใหญเปนผลมาจาฮอรโมนเทสโทสเทอโรน (Testosterone) ในเพศชาย  และฮอรโมน
เอสโตรเจน (Estrogen) ในเพศหญิง    ผลของฮอรโมนทั้งสองนี้มีผลทําใหคนเราบรรลุวุฒิภาวะ   
ทางเพศ  จุดที่เร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงทางกายเพื่อเจริญเติบโตไปสูการบรรลุวุฒิภาวะทางเพศนั้น  
เรียกวา ระยะแตกเนื้อหนุมสาว (Puberty) (กุญชรี คาขาย 2540 : 82-83)

2.2.2 การแบงชวงอายุของวัยรุน
สุชา  จันทนเอม (2529 : 3)  ไดแบงชวงอายุของวัยรุนออกเปน 3 ชวง ดังนี้
1. วัยรุนตอนตน (Early Adolescence) อายุ 13-15 ป
2. วัยรุนตอนกลาง (Middle Adolescence) อายุ 15-18 ป
3. วัยรุนตอนปลาย (Late Adolescence) อายุ 18-21 ป
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2.2.3 พัฒนาการของวัยรุน
เนื่องจากวัยรุนเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ มากมาย ซ่ึงสามารถสรุป

เปนพัฒนาการใหญๆ ได 4 ดาน คือ
1. พัฒนาการทางรางกาย  เด็กในวัยนี้จะมีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นอยาง    

รวดเร็ว มีน้ําหนักและสวนสูงเพิ่มขึ้น  สัดสวนตางๆ ของรางกายเปลี่ยนแปลงไปสูความเปนผูใหญ 
อวัยวะเพศเจริญขึ้น และมีระบบการทํางานอยางเต็มที่พรอมที่จะสืบพันธุได (สุชา จันทนเอม 2529 : 
51)

2. พัฒนาการทางดานอารมณ   วัยนี้ไดช่ือวา “วัยพายุบุแคม”  เพราะมีอารมณ    
รุนแรง การแสดงออกทางอารมณจะเปนไปอยางเปดเผยตรงไปตรงมา  บางครั้งอาจรูสึกวาตนเองมี
ความรุนแรงและเต็มไปดวยความเชื่อมั่นในตนเอง  แตในบางครั้งอาจรูสึกหดหู มีความสงสัยอยู
ตลอดเวลา  ความชอบและไมชอบของเด็กวัยนี้รุนแรงมาก  ไมคอยยอมใครงายนัก (สุชา จันทนเอม 
2529 : 26)   เมื่อมีความอยากรูอยากเห็นในสิ่งใดก็จะแสดงพฤติกรรมขวนขวายหรือแสวงหา        
ขอเท็จจริงใหประจักษ (เฉลา ประเสริฐสังข 2542 : 171)

3. พัฒนาการทางสังคม  เด็กในวัยนี้จะเริ่มแยกตัวเองออกจากครอบครัว ออกนอก
บานไปรวมกลุมกับเพื่อนรุนราวคราวเดียวกันและเพศเดียวกัน  บางครั้งจะติดกลุมเพื่อนมากไป เชื่อ
ถือและรับฟงเพื่อนมากกวาพอแม (ปราณี รามสูต 2528 : 24)

4. พัฒนาการทางสติปญญา  ในวัยนี้โครงสรางทางความคิดและสติปญญาของ  
วัยรุนจะพัฒนาถึงขั้นสูงสุด คือ ขั้นปฏิบัติการนามธรรม (Formal Operation)  วัยรุนจึงสามารถใช
ความคิดเพื่อแกปญหาตางๆ อยางเปนระบบเชนเดียวกับผูใหญ  สามารถหาเหตุผลตามหลัก           
ตรรกศาสตร รูจักตั้งสมมุติฐานในการแกปญหาตางๆ สามารถใชจิตนาการ การวิเคราะห            
การสังเคราะหกับปญหาทุกชนิด (เฉลา ประเสริฐสังข 2542 : 167)

2.2.4 ปญหาวัยรุน
เนื่องจากวัยรุนเปนวัยที่พัฒนาการทุกดานดําเนินไปอยางรวดเร็ว  วัยรุนสวนใหญ

จึงเกิดความเครียด   สําหรับบางคนก็สามารถรับมือกับความเครียดนั้นไดอยางเหมาะสม แตสําหรับ
บางคนที่ รับมือไดไมดีพอ  ความเครียดที่ เกิดขึ้นก็จะนําไปสูพฤติกรรมที่ เปนปญหา  ซ่ึง                 
กุญชรี คาขาย (2540 : 91) ไดกลาวถึงปญหาที่พบบอยในวัยรุนไว 3 ดาน คือ

1. ความผิดปกติทางอารมณ ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับวัยรุนมีตั้งแตเศราซึมไป  
จนถึงกระสับกระสายอยูไมสุข เนื่องจากมีความวิตกกังวลสูง ซ่ึงอารมณดังกลาวอาจนําไปสูการใช
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สารเสพติด เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล การหมกมุนเรื่องเพศ หรือการฆาตัวตาย หรือพยายาม           
ฆาตัวตาย

2. การใชสารเสพติดและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล  ปญหานี้แพรระบาดมากขึ้นใน
หมูวัยรุน  ที่พบมากไดแกการสูบบุหร่ี การดื่มสุรา เบียร หรือเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลอ่ืนๆ การ
เสพของเหลานี้เกิดขนาดนอกจากจะทําลายสุขภาพแลว ยังสงผลกระทบตอพฤติกรรมการเรียนดวย

3. พฤติกรรมอันธพาล  มักจะพบในหมูวัยรุนที่มีการรวมตัวกันเปนกลุม และ
แสดงพฤติกรรมกอกวนเปนกลุมดวย เชน การชกตอยทะเลาะวิวาทกัน เปนตน

2.2.5 สาเหตุการติดยาเสพติดในวัยรุน
จรรยา ลาภศิริอนันตกุล (2543 : 24)  ไดกลาวถึงสาเหตุการติดยาในหมูวัยรุนวา  

เกิดจากสาเหตุตางๆ ดังนี้
1. วัยรุนเปนวัยที่ใหความสําคัญกับกลุมเพื่อน ไมตองการความสนใจ ความเอาใจ

ใสจากคนในครอบครัวในวัยเด็ก แตใหความสนใจ ความผูกพัน ความรักและความไววางใจเพื่อให
เกิดการยอมรับจากเพื่อนหรือกลุมเพื่อนมากขึ้น  อาศัยเพื่อนกลุมเดียวกันเปนประสบการณในการ
เรียนรู ซ่ึงกลุมอาจชักชวนกันประพฤติในสิ่งที่สังคมไมยอมรับ เชน สูบบุหร่ี เสพยาบา การยกพวก
ตีกัน เปนตน

2. วัยรุนเปนวัยที่มีความอยากรู อยากเห็น  ตองการทดลอง แสดงความคึกคะนอง        
ถาพิจารณาทางดานจิตวิทยาแลว พบวา การแสดงพฤติกรรมเหลานี้จะชวยลดความตองการภายใน  
วัยรุนจึงมีโอกาสทดลองเสพยาเสพติดได  การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม จารีตประเพณีที่โนมเอนไป
ทางตะวันตก  ทําใหวัยรุนรับวัฒนธรรมเหลานั้นมาปฏิบัติ เชน การแตงกาย การไวผม รวมทั้งการ
ใชยาเสพติดชนิดตางๆ  ปจจุบันมีสถานเริงรมยที่เปนอบายมุขในชุมชนเมือง อันเปนสาเหตุใหเด็ก
เขาไปมั่วสุมและติดยาเสพติดได  รวมทั้งหาซื้อไดงาย  ผูขายมักคํานึงถึงผลกําไรมากกวาความ
ปลอดภัย  การจัดการกับยาเสพติดที่เปนอันตรายแกรางกายตามกฎหมายยังใหผลไมเต็มที่  ทําให
เด็กหาซื้อยาเสพติดมาบริโภคไดงาย  ยาเสพติดมีผลทําใหติดไดงายเพียงทดลอง 1-3 คร้ัง  ก็ทําให
ติด ถาเสพบอยครั้งอาจถึงแกชีวิตได

จากสาเหตุที่ผลักดันใหเด็กวัยรุนมีพฤติกรรมเสพยาเสพติดดังกลาว  แสดงใหเห็น
วาเกิดจากแรงจูงใจจากภายในและภายนอกตัววัยรุน  แรงจูงใจจากภายใน ไดแกความอยากรู     
อยากเห็น และอยากทดลอง  ประกอบกับแรงจูงใจจากภายนอก ไดแก กลุมเพื่อน ส่ิงยั่วยุตางๆ เชน
สถานเริงรมย ส่ือตางๆ   ทําใหวัยรุนที่มีความออนแอทางดานจิตใจอยูแลวจึงถูกอิทธิพลจาก       
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ภายนอกครอบงําใหเสพยาได  ดังนั้นการเสริมสรางทักษะทางสังคมนาจะเปนวิธีการที่ดีวิธีการหนึ่ง
ในการเพิ่มความคุมกันใหกับเด็กวัยรุนในการที่จะตอสูกับแรงกดดันตางๆไดอยางปลอดภัย

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติด
2.3.1 ความหมายของพฤติกรรม

ประภาเพ็ญ  สุวรรณ (2526 : 15)  ใหความหมายของพฤติกรรมไววา  พฤติกรรม
หมายถึง กิจกรรมหรือการกระทําของมนุษย ไมวาการกระทํานั้น  ผูกระทําจะทําโดยรูตัวหรือ        
ไมรูตัว  และไมวาคนอื่นจะสังเกตการกระทํานั้นไดหรือไม ก็ตาม เชนการพูด การเดิน การกระพริบ
ตา การไดยิน การเขาใจ การรูสึกโกรธ การคิด การทํางานของหัวใจ การทํางานของกลามเนื้อ 
เปนตน

สุรพล  พยอมแยม (2545 : 18)  ไดใหความหมายของพฤติกรรมไววา พฤติกรรม
หมายถึง การกระทําอันเนื่องมาจากการกระตุนหรือถูกจูงใจจากสิ่งเราตางๆ โดยที่การกระทําเหลานี้
เกิดขึ้นหลังจากบุคคลไดใชกระบวนการกลั่นกรอง ตกแตง และตั้งใจที่จะทําใหเกิดขึ้นเพื่อใหผูอ่ืน
ไดสัมผัสรับรู

พฤติกรรม  หมายถึง ปฏิกิริยาทุกชนิดที่มนุษยแสดงออกมาทั้งที่อยูภายใน และ
แสดงออกมาภายนอก    พฤติกรรมภายในอาจจะมีทั้งสิ่งที่เปนรูปธรรม และนามธรรม เชน 
ปฏิกิริยาของอวัยวะภายในรางกาย ความรูสึกนึกคิด ความเชื่อ เจตคติ มักจะเปนพฤติกรรมที่ไม
สามารถสังเกตไดชัดเจน  สวนพฤติกรรมภายนอก เปนปฏิกิริยาที่คนเราแสดงออกมาตลอดเวลา
ของการดําเนินชีวิต  เปนพฤติกรรมที่แสดงออกมาใหคนอื่นเห็นได ทั้งวาจาและการกระทํา 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2527 : 708, อางถึงใน อุสา  สังขสอาด 2544 : 58)

2.3.2 องคประกอบของพฤติกรรม
บลูม (Bloom 1975 : 65-97, อางถึงใน อุสา  สังขสอาด 2544 : 60-61)  ไดกลาวถึง  

พฤติกรรมวาเปนกิจกรรมทุกประเภทที่มนุษยกระทํา อาจเปนสิ่งที่สังเกตไดหรือไมไดและ        
พฤติกรรมดังกลาวนี้ไดแบงออกเปน 3 สวน คือ

1. พฤติกรรมดานความรู (Cognitive Domain)  พฤติกรรมดานนี้มีขั้นตอนของ
ความสามารถทางการเรียนรู การใหความคิด และพัฒนาการดานสติปญญา  จําแนกไดตามลําดับขั้น
จากงายไปหายาก ดังนี้

1.1 ความรูความจํา (Knowledge)  เปนพฤติกรรมขั้นตนเกี่ยวกับความจําได
ระลึกได
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1.2 ความเขาใจ (Comprehension)  เปนพฤติกรรมที่ตอเนื่องมาจากความรู  คือ      
จะตองมีความรูมากอนถึงจะเขาใจได  ความเขาใจนี้จะแสดงออกมาในรูปของ การแปลความ       
การตีความ และการคาดคะเน

1.3 การนําไปใช (Application) เปนการนําเอาวิชาการ ทฤษฎี กฎเกณฑ และ
แนวคิดตางๆ ไปใช

1.4 การวิเคราะห (Abalysis)  เปนขั้นที่บุคคลมีความสามารถและมีทักษะใน
การจําแนกเรื่องราวที่สมบูรณใดๆ ออกเปนหนวยยอยและมองเห็นความสัมพันธอยางแนชัด
ระหวางสวนประกอบที่รวมเปนปญหา หรือสถานการณอยางไดอยางหนึ่ง

1.5 การสังเคราะห (Synthesis)  เปนความสามารถของบุคคลในการรวบรวม
สวนยอยตางๆ เขาเปนสวนรวมที่โครงสรางใหมมีความชัดเจน

1.6 การประเมินผล (Evaluation)  เปนความสามารถของบุคคลในการวินิจฉัย        
ตีราคาของสิ่งของตางๆ โดยมีกฎเกณฑที่บุคคลสรางขึ้นมาหรือมีอยูแลวก็ตาม

2.  พฤติกรรมดานเจตคติ (Affective Domain)      พฤติกรรมดานนี้       หมายถึง      
ความสนใจ ความรูสึก ทาที ความชอบในการใหคุณคา  หรือปรับปรุงคานิยมที่ยึดถือกันอยู        
เปนพฤติกรรมที่ยากแกการอธิบาย  เพราะเปนสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของคน  การเกิดพฤติกรรม
ดานเจตคติ  แบงขั้นตอนได ดังนี้

2.1 การรับหรือการใหความสนใจ (Receiving or Attention)  เปนขั้นที่บุคคล      
ถูกกระตุนใหทราบวาเหตุการณ หรือส่ิงเราบางอยางเกิดขึ้น  และบุคคลนั้นมีความยินดี หรือมีภาวะ  
จิตใจพรอมที่จะรับหรือใหความพอใจตอส่ิงเรานั้นในการยอมรับนี้  ประกอบดวยความตระหนักใน
ความยินดีที่ควรรับและการเลือกรับ

2.2 การตอบสนอง (Responding)  เปนขั้นที่บุคคลถูกจูงใจใหเกิดความรูสึก
ผูกมัดตอส่ิงเราที่เปนสาเหตุให  บุคคลพยายามทําใหเกิดปฏิกิริยาตอบสนองพฤติกรรมขั้นนี้
ประกอบดวย ความยินยอม ความเต็มใจ และพอใจที่จะตอบสนอง

2.3 การใหคานิยม (Valuing)  เปนขั้นที่บุคคลมีปฏิกิริยาซึ่งแสดงใหเห็นวา
บุคคลนั้นยอมรับวา เปนสิ่งที่มีคุณคาสําหรับตนเองและไดนํามาพัฒนาเปนของตนอยางแทจริง  
พฤติกรรมขั้นนี้สวนมากใชคําวา คานิยม  ซ่ึงการเกิดคานิยมนี้ประกอบดวย การยอมรับ  ความชอบ  
และผูกมัดคานิยมเขากับตนเอง

2.4 การจัดกลุม (Organization)  เปนขั้นที่บุคคลจัดระบบคานิยมตางๆ   ใหเขา
กลุมโดยพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางคานิยมเหลานั้น  ในการจัดกลุมนี้ประกอบดวย  การสราง
แนวความคิดเกี่ยวกับคานิยม และการจัดระบบของคานิยม
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2.5 การแสดงลักษณะตามคานิยมที่ยึดถือ (Characterization by a Value or 
Complex)  พฤติกรรมขั้นนี้ถือวา บุคคลมีคานิยมหลายชนิด และจัดอันดับของคานิยมเหลานั้น    
จากดีที่สุดไปถึงนอยที่สุด  และพฤติกรรมเหลานี้จะเปนตัวคอยควบคุมพฤติกรรมของบุคคล      
พฤติกรรมในขั้นนี้ประกอบดวย  การวางแนวทางของการปฏิบัติและการแสดงลักษณะที่จะปฏิบัติ
ตามแนวทางที่เขากําหนด

3.  พฤติกรรมดานการปฏิบัติ (Psychomoter Domain)  เปนพฤติกรรมที่ใชความ
สามารถในการแสดงออกทางรางกาย  ซ่ึงรวมถึงการปฏิบัติที่อาจแสดงออกในสถานการณหนึ่งๆ 
หรืออาจเปนพฤติกรรมที่คาดคะเนวาอาจจะปฏิบัติในโอกาสตอไป  พฤติกรรมการแสดงออกนี้เปน   
พฤติกรรมขั้นสุดทายที่เปนเปาหมายของการศึกษา  ซ่ึงตองอาศัยพฤติกรรมระดับตางๆ ที่กลาวมา
แลวเปนสวนประกอบ  พฤติกรรมดานนี้เมื่อแสดงออกมาจะสามารถประเมินผลไดงาย แตกระบวน
การที่จะกอใหเกิดพฤติกรรมนี้ตองอาศัยเวลา และการตัดสินใจหลายขั้นตอน  ซ่ึงขั้นตอนการเกิด
จากจุดเริ่มตนไปจนถึงขั้นเปนทักษะอยางแทจริง  คือการเลียนแบบ การลงมือทําตามแบบความ   
ถูกตอง  ความตอเนื่อง และการกระทําเองโดยธรรมชาติ

2.3.3 ประเภทของพฤติกรรม
สุชา  จันทนเอม และสุรางค จันทนเอม (2507 :1)  ไดแบงพฤติกรรมออกเปน 2 

ประเภท ดังนี้
1. พฤติกรรมที่ติดตัวมาแตกําเนิด (Unlearned Behavior)  หมายถึงพฤติกรรมที่

อินทรียทําไดเอง โดยที่อินทรียมิไดมีโอกาสเรียนรูมากอนเลย  พฤติกรรมติดมาแตกําเนิดอาจเกิดขึ้น
นานหลังจากกําเนิดอินทรียก็ได  เพราะฉะนั้นบางทีจึงเปนที่สงสัยวา  อาจไมใชเปนพฤติกรรม     
ติดตัวมาแตกําเนิด  อยางไรก็ดี พฤติกรรมติดตัวมาแตกําเนิดไดเกิดขึ้นหลังจากที่อินทรียเกิดขึ้นแลว 
นานๆ  มักหลีกหนีประสิทธิผลของการเรียนรูไมได

2. พฤติกรรมที่เปนผลของการเรียนรู (Learned Behavior)  หมายถึง  พฤติกรรมที่
อินทรียทําขึ้นหลังจากที่ไดมีการเรียนรูหรือเลียนแบบจากบุคคลอื่นในสังคม  พฤติกรรมประเภทนี้
อาจเรียกอีกอยางหนึ่งวา พฤติกรรมทางสังคม

และนอกจากนี้ ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2521 : 7)  ไดแบงพฤติกรรมออกเปน 2 
ประเภท  ไดแก

1. พฤติกรรมภายใน หรือพฤติกรรมปกปด (Covert Behavior)  หมายถึง           
การกระทํากิจกรรมที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล  ซ่ึงสมองจะทําหนาที่รวบรวมและสั่งการ  มีทั้งที่เปน
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รูปธรรม ไดแก  การเตนของหัวใจ  การบีบตัวของลําไส  และที่เปนนามธรรม  ไดแก  ความคิด 
ความรูสึก   ทัศนคติ  ความเชื่อ  คานิยม  ซ่ึงมีอยูในสมองของคนไมสามารถสังเกตเห็นได

2. พฤติกรรมภายนอก หรือพฤติกรรมเปดเผย (Overt Behavior)  คือปฏิกิริยาของ
บุคคล หรือกิจกรรมของบุคคลที่ปรากฏออกมาใหบุคคลอื่นเห็นไดทั้งทางวาจา  การกระทํา   ทาทาง
ตางๆ  เชน  การพูด  การหัวเราะ  การกินอาหาร  การรักษาความสะอาด  การปลูกตนไม  พฤติกรรม
ภายนอกเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดของมนุษยในการที่จะอยูรวมกันกับบุคคลอื่น  และเปนสาเหตุที่
สําคัญในการอนุเคราะหโลก  หรืออนุรักษส่ิงแวดลอม

2.2.4 ความหมายของการปองกัน
โรเซนสตอค (Rosenstock 1974 : 330-335, อางถึงใน พีรญา อุปละ 2541: 59)

กลาววา การที่บุคคลจะหาทางหลีกเลี่ยงหรือปองกันโรคนั้นขึ้นอยูวา เขาคิดวาตนเองมีโอกาสเสี่ยง
ตอการเกิดโรค มีการรับรูถึงความรุนแรงของโรควาจะทําความเสียหายใหแกชีวิต มองเห็น
ประโยชนของการกระทําเพื่อลดความเสี่ยงและความรุนแรงของโรค และประเมินความสามารถใน
การแกปญหา หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นได

เบคเกอร (Becker et al 1975 : 10- 21)  กลาววา  การที่บุคคลจะมีพฤติกรรมการ
ปองกันหรือหลีกเลี่ยงจากการเปนโรค บุคคลนั้นจะตองเชื่อวาเขามีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค    
เปนโรคแลวจะเปนอันตรายตอชีวิต และพฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นจะเปนประโยชนแกเขา แรงจูงใจให
ปฏิบัติพฤติกรรม จากปจจัยรวมอื่นๆ ไดแก  อายุ เพศ เปนตน และปจจัยกระตุน ไดแกขาวสาร 
ความรูที่ไดรับจากแหลงตางๆ

2.2.5 ความหมายของการปองกันยาเสพติด
การปองกันยาเสพติด  หมายถึง  การใหการศึกษา ขาวสาร ความรู และขอมูลใน

เร่ือง คุณภาพชีวิต ยาและยาเสพติด  ตลอดจนการปองกนัตนเอง ครอบครัว และชุมชน  ใหรอดพน
จากยาเสพติดดวยวิธีการตางๆ ไปสูกลุมเปาหมาย  เพื่อเปนภูมิคุมกันใหสามารถอยูทามกลาง        
ยาเสพติดไดโดยไมพึ่งพายาเสพติด  ถึงแมจะประสบปญหาตนเองและครอบครัว  รวมทั้ง           
การปรับปรุงสภาพแวดลอมใกลตัวที่มีสวนผลักดันใหกลุมเปาหมายไปใชยาเสพติดควบคูกันไป 
(สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด, กองปองกันยาเสพติด 2537 : 2)
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2.3.6 ระดับของการปองกันยาเสพติด
การปองกันการเสพยาเสพติด สามารถจําแนกไดเปน 3 ระดับ คือ
1. การปองกันระดับที่ 1  (Primary Prevention)  หมายถึงการปองกันที่มีการจัด  

กิจกรรมไวลวงหนา  เพื่อเปนการปองกันคนในชุมชนไมใหติดยาเสพติด  โดยเนนเฉพาะผูที่มี     
สุขภาพจิตออนแอ  และมีปจจัยเสี่ยงในการติดสูง  การปองกันในขั้นนี้จัดทําไดทั้งในโรงเรียนและ
ชุมชน   โดยการจัดกิจกรรมเพื่อใหความรูความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับการปองกันการเสพยาเสพติด  
และมุงเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา

2. การปองกันระดับที่ 2  (Secondary Prevention)  หมายถึงการทํากิจกรรมใดๆ ที่
จะแทรกเขามาในชวงเวลาที่คนไดทดลองใชยาแลว  และกําลังจะติดยาแตยังไมติด  และเปนผูที่มี
การเสี่ยงในการติดยาสูง  การจัดกิจกรรมในระดับนี้เปนการใหขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับการใชยา  
การใหคําปรึกษาตลอดจนการเยียวยารักษา

3. การปองกันระดับที่ 3 (Tertiary Prevention) หมายถึงการทํากิจกรรมใดๆ ที่เปน
การขยายขอบเขตการปองกันในระดับ 2  มิใหเกิดปญหารุนแรง มุงแกไขคนที่ติดยาแลวไมใหหวน
กลับไปติดซ้ําอีก  เปนการใหบริการระยะยาว  ซ่ึงครอบคลุมถึงการใหความรูทางสุขภาพอนามัย  
และการศึกษาโดยบุคคลหลายอาชีพเขาไปชวยเหลือ  เชน แพทย นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห 
เพื่อฟนฟูใหผูติดยาเสพติดที่หายแลวกลับเขาไปสูสังคมไดอยางปกติสุข

2.3.7 องคประกอบของพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติด
พฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติด  หมายถึง กิจกรรมหรือการกระทําใดๆ        

ที่เปนไปเพื่อการปองกันตนเองใหหลุดพนจากสถานการณที่เสี่ยงตอการเขาไปเกี่ยวของกับ           
ยาเสพติด  ซ่ึงเปนพฤติกรรมการแสดงออกที่เปดเผย สามารถวัดได และสังเกตได  โดยแบงออกเปน  
3 องคประกอบ  ที่เปนการปองกันตามปจจัยเสี่ยงดังนี้

1.  การหลีกเลี่ยงสารเริ่มตน  กลาวไดวา ผูติดยาเสพติดสวนใหญ เสพติดเพราะ  
ในอดีตเคยมีสวนเกี่ยวของกับสุราหรือบุหร่ีมากอน  โดยเริ่มจากการมีประสบการณเคยเห็นผูอ่ืน   
สูบบุหร่ีหรือดื่มสุราหรือถูกไหววานใหซ้ือสุราหรือบุหร่ีมากอน  ดังนั้นจึงทดลองเสพดูเองบาง    
เมื่อไดดื่มสุราหรือสูบบุหร่ีหลายๆ คร้ัง ก็จะมีการพัฒนาไปสูการเสพยาเสพติดชนิดที่มี             
ความรายแรงเพิ่มขึ้น

ดังนั้น การที่นักเรียนสามารถหลีกเลี่ยงการเสพสารเริ่มตน ซ่ึงเปนยาเสพติดชนิด        
ถูกกฎหมาย ไดแก สุรา และบุหร่ี  ที่เปนพื้นฐานของการนําไปสูการเสพยาเสพติดชนิดรายแรง     
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ตอไป  จึงเปนพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดไดทางหนึ่ง  โดยการ ไมลองดื่มสุรา และ
ไมลองสูบหร่ี

2.  การใชทักษะการปฏิเสธ  กลาวไดวา สาเหตุหนึ่งที่ทําใหนักเรียนติดยาเสพติด
มาจากการถูกชักชวนใหเสพสารเริ่มตนหรือเสพยาเสติด ทั้งที่ไมเต็มใจแตไมสามารถปฏิเสธคําชัก
ชวนจากเพื่อนได  เพราะกลัวเสียสัมพันธภาพระหวางตนกับเพื่อน หรือกลัวการถูกดูหมิ่นหรือ            
สบประมาท

ดังนั้น การที่นักเรียนสามารถใชทักษะการปฏิเสธเมื่อตกอยูในสถานการณการถูก     
ชักชวนใหเสพยาเสพติด  จะเปนวิธีการหนึ่งในการปองกันตนเองจากยาเสพติดที่ไดผลวิธีหนึ่ง    
โดยในการปฏิเสธนั้น  จะตองกระทําอยางจริงจัง ทั้งทาทาง คําพูด และน้ําเสียง  เพื่อแสดงความ    
ตั้งใจอยางแทจริงที่จะขอปฏิเสธ  โดยมีขั้นตอนการปฏิเสธดังนี้

1.  ใชความรูสึกเปนขออางประกอบเหตุผล
2.  การขอปฏิเสธหรือบอกความตองการของตนเองอยางสุภาพ
3.  การถามความคิดเห็น เพื่อเปนการรักษาน้ําใจของผูชักชวนใหเสพ

ในบางครั้งผูชักชวนเซาซี้ใหเสพยาเสพติดใหสําเร็จ  ผูถูกชักชวนไมควรหวั่นไหว    
ควรยืนยันการปฏิเสธดวยทาทีที่มั่นคง  และหาทางออกโดย

1.  ปฏิเสธซ้ํา โดยไมตองใชขออาง  พรอมทั้งบอกลา แลวเดินไปทันที
2.  การตอรองโดยชวนไปทํากิจกรรมอื่นที่ดีกวา
3.  การผลัดผอน    โดยขอยดืเวลา และประวิงเวลาออกไป เพื่อใหผูชวนเปลี่ยน

ความตั้งใจ
3. การหลีกเลี่ยงการคบเพื่อนที่เสี่ยงตอการนําพาไปเสพยาเสพติด      กลาวไดวา

การที่นักเรียนคบหาสมาคมกับเพื่อนที่เสี่ยงตอการนําพานักเรียนไปเสพยาเสพติดนั้น มีแนวโนมที่       
นักเรียนจะมีพฤติกรรมเหลานั้นติดตามไปดวยจากการเลียนแบบพฤติกรรมและรับอิทธิพลจาก
เพื่อน  ซ่ึงจากการศึกษาของนิรมล เปล่ียนจรูญ (2530 : 140)  พบวา การที่นักเรียนคบหาสมาคมกับ
ผูที่เสพยาเสพติด  ยิ่งมีจํานวนเพื่อนที่เสพมากเทาไร จํานวนปทีคบหาสมาคมมากเทาไร มีความถี่ 
ในการใชยาเสพติดมากเทาไร โอกาสที่จะใชยาเสพติดก็ยิ่งมากขึ้นเทานั้น    ซ่ึงการใชยาเสพติด   
คร้ังแรก เปนผลมาจากการเลียนแบบหรือรับอิทธิพลจากเพื่อนโดยเฉพาะจากเพื่อนที่สนิทที่สุด

ดังนั้น การที่นักเรียนสามารถหลีกเลี่ยงการคบเพื่อนที่มีพฤติกรรมการเสพยาเสพติด 
หรือเพื่อนที่มีลักษณะบงบอกถึงการเปนผูติดยาเสพติด ซ่ึงอาจเปนผูชักพาไปในสถานที่ที่เปนแหลง
มั่วสุมยาเสพติด  จึงเปนวิธีหนึ่งที่จะสามารถปองกันตนเองใหพนจากยาเสพติดได  โดยหลีกเลี่ยง
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การพบปะ สังสรรคกับเพื่อนที่เสพยาในชวงนอกเวลาเรียน เชน การเที่ยว  การเขาไปในสถานที่   
มั่วสุมของผูเสพยาเสพติด

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของนักเรียนกับการปองกันยาเสพติด
2.4.1 ระดับชั้นเรียน

ปจจุบันการใชยาเสพติดไดแพรหลายเขาสูนักเรียนในทุกระดับการศึกษา ไมวาจะ
เปนระดับประถมศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษา  จากงานวิจัยของฝน  แสงสิงแกว และคณะ (2518 
: บทคัดยอ) พบวา มีการใชยาเสพติดในหมูนักเรียนตั้งแตช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ขึ้นไป  และจํานวน    
ผูใชยาเสพติดจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  ซ่ึงขัดแยงกับการศึกษาของคอนท 
(Conte : 1986, อางถึงใน อรอนงค  ชูชัยวัฒนา 2539 : 24) ที่พบวาเด็กที่มีอายุมากจะเรียนรูแนวคิด
การปองกันตนเองไดดีกวาเด็กที่มีอายุนอย จึงเปนที่นาสนใจวา เมื่อนักเรียนมีอายุมากขึ้น นาจะมี
ความรูและทักษะในการปองกันยาเสพติดเพิ่มขึ้น ปริมาณการเสพยาเสพติดนาจะลดลง  ดังนั้นจึง
สนใจศึกษาวานักเรียนที่มีระดับชั้นเรียนที่แตกตางกันจะมีระดับของพฤติกรรมการปองกันตนเอง
จากยาเสพติดแตกตางกันหรือไม

2.4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สุธี  เสถียรยานนท (2530 : 81)  ไดศึกษาคานิยมทางสุขภาพของนักเรียนชั้น   

มัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา นักเรียนมีผลการเรียนสูงมีคานิยมดานการละเวน       
สารเสพติดสูงกวานักเรียนที่มีผลการเรียนต่ํา  สอดคลองกับ จิรวรรณ  เทียนทองดี (2542 : 79)        
ที่ศึกษาพฤติกรรมการปองกันสารเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนสังกัด        
กรมสามัญศึกษา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  พบวา  นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี มีความรู
เกี่ยวกับการปองกันสารเสพติดดีกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําและปานกลาง  ดังนั้น   
ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกตางกันจะมีพฤติกรรมการปองกัน
ตนเองจากยาเสพติดแตกตางกันหรือไม

2.4.3 สภาพครอบครัว
โจนส (Jones 1974 : 2583A, อางถึงใน ประคองศรี  แซเต็ง 2531 : 23)  ศึกษา    

พบวา    นักเรียนที่บิดามารดาอยูดวยกันจะมีเจตคติตอตานสารเสพติดมากกวานักเรียนที่บิดามารดา
แยก   กันอยู  ซ่ึงสอดคลองกับ  จิราภรณ  สุทธิสานนท (2529 : 81)  ศึกษาการรับรูเกี่ยวกับยาเสพติด
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6  ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 9  พบวา นักเรียนที่
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มีสภาพครอบครัวที่แตกตางกัน มีการรับรูเกี่ยวกับยาเสพติดแตกตางกัน  และสอดคลองกับ         
สนิท  สมัครการ และคณะ  (2530, อางถึงใน จิรวรรณ  เทียนทองดี 2542 : 43)  ที่พบวาผูติด        
สารเสพติดเกือบครึ่งหนึ่งมาจากครอบครัวที่บิดามารดาไมไดอยูดวยกัน    ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจ
ศึกษาวา    นักเรียนที่มีสภาพครอบครัวที่แตกตางกันจะมีพฤตกิรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติด
หรือไม

2.4.4 ลักษณะการพักอาศัย
ศรีสมบัติ  บุญเมือง (2527 : 21)  ไดกลาวถึงแนวโนมที่บุคคลจะมีโอกาสเสี่ยงตอ

การใชยาเสพติดนั้น ขึ้นอยูกับ ความสามารถที่จะหายาได และความโนมเอียงของจิตใจที่จะเสพยา 
ปจจัยใดปจจัยหนึ่ง  ดังนั้นลักษณะการพักอาศัยของนักเรียนจึงนาจะมีสวนเกี่ยวของกับความเสี่ยง
ตอการใชยาเสพติด เชน นักเรียนที่พักอาศัยอยูตามหอพัก หรืออาศัยวัด หรือเชาบานอยูตามลําพังกับ
เพื่อน  หากอยูในแหลงที่มีการเสพหรือขายยาเสพติด อาจเกิดความโนมเอียงทางจิตใจใหรูสึกอยาก
ลอง หรือถูกชักชวนใหเสพยาเสพติดไดงาย  ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวานักเรียนที่มีลักษณะการ
พักอาศัยที่แตกตางกันจะมีพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดแตกตางกันหรือไม

สวนท่ี 3  งานวิจัยท่ีเก่ียวของท้ังในประเทศและตางประเทศ

3.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับทักษะทางสังคม (Social Skills)
3.1.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร (Information Skills)

งานวิจัยท่ีเก่ียวของภายในประเทศ
ประพิมพร อัมพาพรหม (2543 : 91) ศึกษาคานิยมทางเพศและพฤติกรรมเสี่ยง  

ทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พบวา แหลงความรู
เร่ืองเพศที่ไดรับมีความสัมพันธกับการเที่ยวสถานเริงรมยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05      
ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนสามารถหาขอมูลขาวสารไดจากสื่อชนิดตางๆ เชน โทรทัศน อินเตอรเนต   
ซ่ึงบางครั้งมีการนําเสนอเพื่อการบันเทิงและสนุกสนาน แตการไปเที่ยวสถานเริงรมย อาจนําไปสู
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลและการใชสารเสพติด ทําใหพฤติกรรมการปองกัน    
ทางเพศนอยลง

แววตา  ธนบัตร (2534, อางถึงใน ขวัญใจ  พิมพิมล 2543 : 93)  ไดศึกษาผลของ
การสื่อสารรณรงคตอตานการเสพยาบาที่มีตอเยาวชน  ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน  400 คน 
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พบวากลุมตัวอยางไดรับขาวสารจากสื่อมวลชนประเภทโทรทัศนมากที่สุด  และพบวาการเปดรับ
ขาวสารรณรงคตอตานยาบา มีความสัมพันธกับความรู ทัศนคติจากการรณรงคตอตานยาบา

อาธิ  ครูศากยวงศ (2542 : 52-63)  ศึกษาความรูและการปองกันตนเองจากการ  
เสพยาบาของนักเรียนนักศึกษาในเขตภาคใตของประเทศไทย พบวา นักเรียนนักศึกษาสวนใหญ 
เคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับยาบา รอยละ 95.50  โดยผานสื่อทางดานโทรทัศน หนังสือพิมพ วิทยุ 
หนังสือเรียน และนิทรรศการ ตามลําดับ และรอยละ 93.55  มีความตองการใหมีการเพิ่มเติมความรู
เกี่ยวกับยาบาโดยผานสื่อดานโทรทัศน หนังสือพิมพ วิทยุ หนังสือเรียน และนิทรรศการตามลําดับ

3.1.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับทักษะการจัดการกับปญหา (Coping  Skills)
งานวิจัยท่ีเก่ียวของภายในประเทศ
สมัญญา เสียงใส (2521 : 45-50) ไดศึกษาความวิตกกังวลของนักเรียนชั้นมัธยม

ศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางเปน
นักเรียนชั้น ม.ศ. 4-5 จํานวน 375 คน ความวิตกกังวล แบงออกเปน 3 ดาน คือความวิตกกังวล   
เกี่ยวกับดานสังคม ดานสวนตัว ดานการเรียนและอาชีพ วิธีลดความวิตกกังวลที่ศึกษามี 3 ดาน     
ลดดวยวิธีกาวราว ลดดวยวิธีถอยหนี และลดดวยวิธีใชเหตุผล โดยใชแบบสอบถามความวิตกกังวล
ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความวิตกกังวลดานอาชีพมากที่สุด และเลือกใชวิธี
การลดความวิตกกังวลโดยใชวิธีใชเหตุผลมากที่สุด รองลงมาคือใชวิธีถอยหนี และเลือกใชวิธีลด
ความวิตกกังวลแบบกาวราวมีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ความวิตก
กังวลกับการใชวิธีในการแบบถอยหนีในการลดความวิตกกังวล       มีความสัมพันธทางบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ . 05

นิยดา พงษพาชํานาญเวช (2535 : 102-107) ไดศึกษาความวิตกกังวลในการศึกษา
ตอและการเผชิญปญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จังหวัดราชบุรี ตามตัวแปรดาน เพศ    
แผนการเรียน ความคาดหวังของนักเรียน อาชีพของผูปกครอง ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 
ความคาดหวังของผูปกครอง ผลการศึกษาพบวา

1. นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตรมีคะแนนการเผชิญปญหามากกวานักเรียน
แผนการเรียนศิลปะ แตทั้งสองแผนการเรียนใชวิธีการเผชิญปญหาแบบรอมชอมเหมือนกัน

2. นักเรียนที่มีความคาดหวังตางกันมีการเผชิญปญหาที่แตกตางกัน โดยนักเรียน  
ที่มีความคาดหวังสูงมีคะแนนการเผชิญปญหามากกวานักเรียนที่มีความคาดหวังปานกลางและต่ํา
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3. นักเรียนที่มีผูปกครองมีความคาดหวังตางกัน มีการเผชิญปญหาที่แตกตางกัน
โดยที่นักเรียนที่มีผูปกครองมีความคาดหวังสูง มีคะแนนการเผชิญปญหามากกวานักเรียนที่มี         
ผูปกครองมีความคาดหวังปานกลาง และความคาดหวังต่ํา

4. ตัวแปรดานเพศ อาชีพของผูปกครอง และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว   
สงผลตอคะแนนการเผชิญปญหาไมแตกตางกัน

5. นักเรียนที่มีความวิตกกังวลในการศึกษาที่แตกตางกัน มีการเผชิญปญหาที่   
แตกตางกัน โดยนักเรียนที่มีความวิตกกังวลในการเรียนสูง มีคะแนนในการเผชิญปญหานอยกวา
นักเรียนที่มีความวิตกกังวลปานกลาง และความวิตกกังวลต่ํา

งานวิจัยท่ีเก่ียวของในตางประเทศ
ลาซารัส และโฟลคแมน (Lazarus and Folkman 1984 : 219-239, อางถึงใน สดใส   

นิยมจันทร 2541 : 36) ไดศึกษาคนปกติวัย 45-64 ป จํานวน 100 คน เพื่อคนหาวิธีการเผชิญ
ความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน ใชเวลาศึกษาเปนเวลา 1 ป และใชวิธีการสัมภาษณถึงภาวะ
เครียดสัมภาษณทุกๆ 4 สัปดาห และรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการเผชิญปญหาโดยใชแบบวัดการ
เผชิญปญหาจํานวน 68 ขอ วิธีการเผชิญปญหา แบงออกเปน 2 กลุม กลุมที่ 1 ใชวิธีการเผชิญปญหา
แบบมุงแกปญหา กลุมที่ 2 ใชวิธีการเผชิญปญหาแบบมุงลดอารมณตึงเครียด ผลการศึกษาพบวา 
บุคคลใชวิธีการเผชิญปญหาทั้ง 2 แบบรวมกันเผชิญความเครียด โดยใชวิธีเผชิญปญหาแบบเดิมมี
คอนขางนอย เนื่องจากเหตุการณที่เกิดขึ้นแตกตางกัน     และบุคคลที่ใชวิธีการเผชิญปญหาแบบเดิม
นั้นเปนผลมาจากบุคลิกภาพ บุคคลนิยมใชวิธีการเผชิญปญหาแบบมุงแกปญหาที่เกิดจากเรื่องงาน      
หรือเมื่อประเมินวาสามารถจัดการกับปญหาได แตนิยมใชวิธีการเผชิญปญหาแบบมุงลดอารมณ   
ตึงเครียด เมื่อเผชิญปญหาเกี่ยวกับสุขภาพ หรือเมื่อประเมินวาปญหาที่เกิดขึ้นนั้นตองยอมรับ และมี
ความทอถอยเกิดขึ้น นอกจากนี้พบวา อายุไมมีความสัมพันธกับการใชวิธีเผชิญปญหาชนิดตางๆ 
ทั้งนี้อาจเกิดจากกลุมตัวอยางกระจายตัวนอยเกินไป

บอทวิน และอิง (Botvin and Eng 1995 : 1106-1112, อางถึงใน วริญญา อรรถยุกติ 
2543 : 34) ไดทําการศึกษาติดตามผลระยะยาว ของการปองกันการใชสารเสพติดในกลุมชนช้ัน    
ผิวขาวในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน เร่ืองการ
ปองกันการติดสารเสพติดในโรงเรียน โดยใชกลุมตัวอยางจากโรงเรียน 56 แหง ที่ไดรับโปรแกรม           
ซ่ึงประกอบดวยการติดตามกระตุน การสอนทักษะชีวิตทั่วไป และทักษะการเผชิญปญหาอิทธิพล
ทางสังคมในการตอตานการใชสารเสพติด โดยวิธีการฝกปฏิบัติรวมกับการใหคําปรึกษาแนะแนว
ตลอดป สวนกลุมควบคุมจะไดรับการฝกจากวิดีโอเทป และไมไดรับคําปรึกษาแนะนํา ทําการ     
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ติดตามผลในระยะ 6 ป ผลการศึกษาพบวา มีการใชสารเสพติด และยาอื่นนอยลง ในกลุมทดลอง
และกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยสรุปจะเห็นไดวา การจัดโปรแกรมปองกันการใช
สารเสพติดตั้งแตในชวงมัธยมศึกษาตอนตนจะมีความสําคัญและความอดทนตอการลดการสูบบุหร่ี 
ดื่มสุรา และเสพกัญชาโดยตรง ถามีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานระหวางทักษะการ
เผชิญปญหา และทักษะชีวิตทั่วไป และมีการกระตุนติดตามอยางนอย 2 ป

3.1.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับทักษะการแกปญหา (Problem-Solving  Skills)
งานวิจัยท่ีเก่ียวของภายในประเทศ
ดุษฎี  เจริญสุข (2540 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาถึงผลการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการ

ปองกันโรคเอดสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
จํานวน 72  คน  แบงเปนกลุมทดลอง 37 คน และกลุมควบคุม 35 คน   โดยกลุมทดลองไดรับ
โปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิต ซ่ึงประกอบดวยแผนการสอนจํานวน 8 แผน ที่ประยุกตมาจาก
แนวคิดทักษะชิวิตศึกษาขององคการอนามัยโลกและทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม เพื่อพัฒนา
นักเรียนในดานความรูสึกตอคุณคาในตนเอง ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ ทักษะการตัดสินใจ
และแกปญหา และทักษะการปฏิเสธ  โดยสอนในหนวยการเรียนเรื่องโรคเอดสและโรคติดตอ    
ทางเพศสัมพันธของวิชาสุขศึกษา  สวนกลุมควบคุมไดรับการเรียนการสอนเรื่องโรคเอดสและ  
โรคติดตอทางเพศสัมพันธในหลักสูตรของโรงเรียน  ภายหลังการทดลองพบวากลุมทดลองมีการ
เปลี่ยนแปลงของคะแนนเฉลี่ยดานทักษะการปฏิเสธและพฤติกรรมการปองกันโรคเอดสสูงกวา
กอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และพบวาคะแนนเฉลี่ยทักษะการปฏิเสธ    
สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และนอกจากนี้ยังพบความสัมพันธ
ระหวางความรูสึกตอคุณคาในตนเอง ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ ทักษะการตัดสินใจและ    
แกปญหาอยางมีเหตุผล ทักษะการปฏิเสธกับพฤติกรรมปองกันโรคเอดสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05

งานวิจัยท่ีเก่ียวของในตางประเทศ
ลอเรนซ และคณะ (Lawrence et al. 1994 : 425-435,อางถึงใน ประภาเพ็ญ สุวรรณ    

และคณะ 2541 : 53-54 ) ศึกษาเรื่องการแกปญหาโดยการรับรูพฤติกรรมเพื่อชวยเหลือวัยรุนที่      
พึ่งยาเสพติดในกลุมที่เสี่ยงตอการติดเชื้อเอดส กลุมที่ศึกษาคือ วัยรุยที่ใชยาเสพติดที่ถูกสงตอมา
รักษา จํานวน 19 คน ซ่ึงไดรับกจิกรรมเพื่อลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อเอดส จํานวน 5 บทเรียน 
ประกอบดวยความรูเร่ืองการเสี่ยงตอโรคเอดส ทักษะทางสังคม ไดแก   การยืนหยัดในสิ่งที่เกี่ยวกับ
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การมีเพศสัมพันธ การเจรจาตอรองกับคูนอน ทักษะการสื่อสาร การใชถุงยางอนามัย และการฝกแก
ไขปญหา ผลการวัดความรูเร่ืองความเสี่ยงตอการติดเชื้อเอดส  การสนับสนุนทางสังคม      ทัศนคติ
ตอการปองกันการติดเชื้อเอดส รวมทั้งการประเมินการแสดงบทบาทสมมุติของทักษะที่ตอตาน     
ความเสี่ยงทั้งหลาย พบวา กลุมตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับการติดเชื้อเอดสและโรคเอดสเพิ่มขึ้น         
มีทัศนคติตอการปองกันมากขึ้น มีความเชื่ออํานาจในตนสูงขึ้น และเชื่ออํานาจนอกตนต่ําลง           
มีทัศนคติที่ดีตอการใชถุงยางอนามัยเพิ่มขึ้น มีความสามารถของตนเองในการรับรูความเสี่ยงตอการ
ติดเชื้อเอดสมากขึ้น นอกจากนี้กลุมตัวอยางยังรายงานดวยตนเองวา มีอัตราพฤติกรรมเสี่ยงตอการ
ติดเชื้อเอดสทางเพศสัมพันธลดลง  ซ่ึงเมื่อตรวจสอบโดยขอมูลรักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ พบ
วามีอัตราลดลง

เมมอน (Maymon 1984 : 222, อางถึงในดุษฎี  เจริญสุข 2540 : 71)  ไดศึกษาถึง         
ประสิทธิผลของโครงการปองกันการสูบบุหร่ี  โดยการใหรูจักใชการตัดสินใจในการแกปญหาและ
วิธีการทําคานิยมใหกระจางในนักเรียนมัธยมศึกษา อายุ 15-16 ป ในประเทศอิสราเอล  โดยประเมิน
ผลจากการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงดานทัศนคติ คานิยม และการรับรูเกี่ยวกับการสุบบุหร่ี  ซ่ึงเปน
เครื่องชี้ถึงพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนในอนาคต  กลุมตัวอยางไดจากการสุมหองเรียนจาก 
5 โรงเรียนในเขตเมืองมาโรงเรียนละ 2 หอง  แลวทําการสุม 2 หองดังกลาวออกเปนกลุมทดลอง 
(จํานวน 170 คน)  และกลุมควบคุม (จํานวน 170 คน) พบวา พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนใน
กลุมที่เขารวมในโครงการปองกันการสูบบุหร่ีแตกตางจากกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ  โดยกลุม
ควบคุมมีจํานวนนักเรียนที่สูบบุหร่ีเพิ่มขึ้นมากกวาจํานวนนักเรียนสูบบุหร่ีที่เพิ่มขึ้นในกลุมทดลอง
อยางมีนัยสําคัญ  เมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ พบวา นักเรียนกลุมที่เขารวมใน    
โครงการดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงดานทัศนคติ แตไมเปล่ียนแปลงในดานคานิยม และการรับรูตอ
การสูบบุหร่ีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

3.1.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับทักษะการสื่อสาร (Communication  Skills)
งานวิจัยท่ีเก่ียวของในตางประเทศ
บอทวิน และคณะ (Botvin et al. 1997)  ไดศึกษาผลกระทบของการฝกทักษะชีวิต

ที่มีตอประชากรชนกลุมนอยที่เปนนักเรียน เกรด 7  ซ่ึงอาศัยอยูในชุมชนเมือง  โดยใชโปรแกรม
การฝกทักษะชีวิตของ บอทวิน (Botvin’s Life Skill-Training)  ประกอบดวย ทักษะการตอตานการ
ใชยา (Drug resistance Skills)  แบบแผนการตอตานยาเสพติด (Anti-drug Norms)  และสื่อที่ถูกออก
แบบเพื่อพัฒนาทักษะสวนบุคคลและทักษะทางสังคม  โปรแกรมไดสอนเทคนิคการสรางความรูสึก
เห็นคุณคาในตนเอง  การจัดการกับความวิตกกังวล และการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ  โดยใชวิธี
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การสาธิต การใชตัวแบบ การสะทอนกลับของพฤติกรรม  การใหขอมูลยอนกลับ และการเสริมแรง  
ในแตละโรงเรียนถูกแบงใหใชโปรแกรมทักษะชีวิต สวนอีกกลุมหนึ่งถูกจัดใหเปนกลุมควบคุม  
ทําการทดสอบกอนและหลังการทดลอง  พบวากลุมที่ไดรับโปรแกรมการปองกัน สูบบุหร่ี          
สูบกัญชา และดื่มสุราลดลงกวากลุมควบคุม  นอกจากนี้ โปรแกรมการปองกันใหผลทางบวกตอ
การใชทักษะการปฏิเสธที่มีตอการใชยาเสพติด

3.1.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับทักษะการสอนตนเอง (Self-Instruction  Skills)
งานวิจัยท่ีเก่ียวของภายในประเทศ
อรพินทร อนงคณะตระกูล (2528 : บทคัดยอ) ศึกษาผลของการใชการสอนตนเอง

ตอการลดความหุนหันของเด็กอายุ 10-12 ป ในสถานสงเคราะหเด็กชายบานปากเกร็ด จํานวน 30 
คน การทดลองแบงเด็กออกเปน 3 กลุมๆ ละ 10 คน คือการฝกการสอนตนเอง กลุมสอนกลวิธี และ
กลุมฝกทํากิจกรรมในเครื่องมือฝก เด็กกลุมฝกการสอนตนเอง ผูทดลองใหทํากิจกรรมเชนเดียวกับ
เด็กอีก 2 กลุม แตทํากิจกรรมใหเด็กสอนตนเองโดยพูดกับตนเองในใจวาจะทําอะไรขั้นตอไป และ
การเตือนตนเองใหทํากิจกรรมอยางรอบคอบ เมื่อเด็กประเมินตนเองแลว  พบวาตนสามารถทํา     
กิจกรรมไดอยางไมรีบรอนและทําไดถูกตองก็ใหเด็กเสริมแรงตนเอง กลุมสอนกลวิธีก็สอนใหเด็กรู
วิธีทํา กิจกรรม และกลุมกิจกรรมในเครื่องมือฝกก็ใหทํากิจกรรมที่เครื่องมือนั้นกําหนด ผลการวิจัย
พบวา กลุมที่ฝกการสอนเด็กมีความหุนหันลดลง สวนกลุมสอนกลวิธี และกลุมฝกกิจกรรมใน
เครื่องมือฝกมีความหุนหันไมแตกตางกัน

งานวิจัยท่ีเก่ียวของในตางประเทศ
มีเชนบัม และกูดแมน (Meichenbaum and Goodman 1971 : 115-126, อางถึงใน        

อรพินทร อนงคณะตระกูล 2528 : 29-30)  ศึกษาการใชการสอนตนเองเพื่อลดความหุนหันของเด็ก
อายุ 7-9 ป จํานวน 15 คน แบงการฝกเปน 3 กลุม กลุมแรกผูรับการทดลองฝกการสอนตนเองใหทํา
กิจกรรมตามกลวิธีการทํางานอยางเปนขั้นตอน กลุมที่ 2 ผูรับการทดลองฝกทํากิจกรรมในเครื่องมือ
ฝกการสอนตนเอง และกลุมที่ 3 ผูรับการทดลองรับการทดสอบตางๆ เชนเดียวกับสองกลุมแรก 
กลุมฝกการสอนตนเองและกลุมฝกทํากิจกรรมในเครื่องมือฝกการสอนตนเอง ทําการฝก 4 คร้ัง   
คร้ังละ 20 นาที ดวยการฝกรายบุคคล ผลการทดลองพบวา หลังการทดลองและติดตามผล 1 เดือน 
กลุมฝกการสอนตนเองมีความหุนหันลดลงกวากอนทดลองในดานใชเวลาสนองตอบเพิ่มขึ้น       
แตคะแนนความผิดพลาดไมเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้กลุมฝกการสอนตนเองสามารถทําแบบ
ทดสอบสติปญญาไดดีขึ้นกวาอีกสองกลุม อยางไรก็ตามการสอนตนเองไมแผขยายผลไปสู       
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พฤติกรรมการควบคุมตนเอง ในชั้นเรียน ซ่ึงผูทดลองอธิบายวา อาจเกิดจากทําการฝกจํานวนครั้ง
นอยเกินไป ตอมา มีเชนบัม และกูดแมน (Meichenbaum and Goodman) ทําการศึกษาครั้งนี้กับเด็ก
อนุบาล และชั้นประถมปที่ 1 จํานวน 15 คน แบงการฝกออกเปน 3 กลุม คือกลุมดูตัวแบบพูดสอน
ตนเอง กลุมฝกการสอนตนเอง และกลุมฝกทํากิจกรรมในเครื่องมือฝกการสอนตนเอง ทั้งสามกลุม
ฝกเด็กเปนรายบุคคล ผลการทดลองพบวา ทุกกลุมมีความหุนหันลดลง ในดานการใชเวลาสนอง
ตอบเพิ่มขึ้น และมีเพียงกลุมฝกการสอนตนเองเทานั้นที่มีคะแนนผิดพลาดลดลง

สไนเดอร และไวท (Snyder and White 1979 : 227-235, อางถึงใน อรพินทร 
อนงคณะตระกูล 2528 : 29-30) ไดศึกษาประสิทธิภาพของการนําเทคนิคการสอนตนเองเพื่อลด
พฤติกรรมที่เปนปญหาของวัยรุนในสถานพินิจ ซ่ึงไดแกพฤติกรรมไมเขาเรียน ไมทํากิจกรรมที่
กําหนด เสพยาเสพติด กาวราว ขโมย และทําลายสิ่งของ โดยใชเทคนิคการสอนตนเองควบคูไปกับ
การวางเงื่อนไขพฤติกรรมที่พึงประสงค ทดลองกับกลุมวัยรุนที่มีอายุ 17 ป จํานวน 15 คน แบงออก
เปนกลุมทดลองเปน 3 กลุม คือกลุมสอนตนเอง กลุมฝกใหความตระหนักถึงความเชื่อมโยงของ
พฤติกรรมผลรวม และกลุมควบคุม ทําการฝก 6 คร้ัง คร้ังละ 45 นาที่ สวนกลุมควบคุมไมมีการ   
เขากลุมฝกใดๆทั้งสิ้น ผลการทดลองพบวา กลุมสอนตนเองลดพฤติกรรมที่เปนปญหาทุกดานลง
มากกวากลุมฝกความตระหนักถึงความเชื่อมโยงของพฤติกรรมและผลกรรม และกลุมควบคุม ทั้ง
ในระยะทดลองและติดตามผล 6 สัปดาห

3.1.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับทักษะเพื่อการไดมาซึ่งแรงสนับสนุนทางสังคม    (Support 
System  Skills)

งานวิจัยท่ีเก่ียวของภายในประเทศ
ตรีรัตน เวชพาณิชย (2530 : 92-103) ศึกษาประสิทธิผลของแรงสนับสนุน        

ทางสังคมที่มีตอพฤติกรรมการบําบัดรักษายาเสพติดขั้นถอนยา แบบผูปวยนอก โดยกลุมทดลองได
รับแรงสนับสนุนจากบิดามารดาและเจาหนาที่ พบวา ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองไดรับ      
แรงสนับสนุนมากกวากลุมเปรียบเทียบ จํานวนวันของการบําบัดรักษา และสัดสวนการตรวจ
อนุพันธฝนในปสสาวะเปนลบมากกวากลุมเปรียบเทียบแตการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมไมมี
ความสัมพันธกับจํานวนวันของการมารับการบําบัดรักษา

อารีรัตน  พันธุทอง (2535 : บทคัดยอ)    ไดศึกษาผลของการบําบัดรักษาผูเสพติด
สารระเหย  โรงพยาบาลธัญญารักษ จังหวัดปทุมธานี      โดยการประยุกตทฤษฎีการเรียนรูของบลูม  
และรูปแบบการใหแรงสนับสนุนทางสังคมของเฮาส  ผลการวิจัยพบวา  การจัดโปรแกรมสุขศึกษา
รวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมจากพยาบาลประจําตึก มีประสิทธิภาพทําใหผูปวยที่เสพสารระเหย
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มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น  ทั้งดานความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการบําบัด
รักษา  โดยเฉพาะอยางยิ่งการอยูรับการบําบัดรักษาครบกําหนด 21 วัน เพิ่มมากขึ้น

นงลักษณ  โตบัญลือภพ (2539 : 118-124) ไดศึกษาโปรแกรมการปองกันการพึ่งยา  
แอมเฟตามีน โดยการประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจในการปองกันโรค รวมกับแรงสนับสนุนทางสังคม  
ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน อ.เมือง จ.ลําปาง จํานวน 120 คน  โดยกลุมทดลองไดรับ
โปรแกรมสุขศึกษาซึ่งประกอบดวย การฟงบรรยาย การอภิปรายกลุม การแสดงบทบาทสมมุติ และ
การดูตนแบบ  การศึกษาจากเอกสาร และการไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากผูปกครอง พบวา   
นักเรียนมีพฤติกรรมการปองกันการพึ่งยาแอมเฟตามีนเพิ่มขึ้น

ลีนา ฐิติเบญจพล (2537 : ก-ข, อางถึงใน ขวัญใจ  พิมพิมล 2543 : 90) ศึกษา     
เกี่ยวกับประสิทธิพลของโปรแกรมสุขศึกษารวมกับแรงสนับสนันทางสังคมในการเลิกสูบบุหร่ีของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดนนทบุรีพบวาหลังการทดลอง นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลง
ความรูเกี่ยวกับบุหร่ี ความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการเลิกบุหร่ี การปฏิบัติตน     
เกี่ยวกับการเลิกบุหร่ีมากกวากอนการทดลอง และมากกวากลุมเปรียบเทียบการใหแรงสนับสนุน
ทางสังคมจากเพื่อนและผูปกครอง ทําใหนักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ถูกตอง
และสามารถทําใหนักเรียนสามารถเลิกบุหร่ีได

ขวัญเมือง  แกวดําเกิง (2541 : 105-122)  ศึกษาปจจัยสงเสริมพฤติกรรมปองกัน
การเสพยาบา ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดอางทอง พบวา  การสนับสนุนทางสังคมมี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมปองกันการเสพยาบา และสามารถทํานายพฤติกรรมปองกัน
การเสพยาบาได รอยละ 44.17

ขวัญใจ  พิมพิมล (2543 : 136)  ศึกษาปจจัยทางจิตวิทยาที่สงผลตอพฤติกรรมการ    
ปองกันการเสพยาบาของนักเรียนหลักสูตรศิลปกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.) 
วิทยาลัยชางศิลป พบวา ความเชื่อแหงประสิทธิภาพในตนและแรงสนับสนุนทางสังคมมี            
ประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมการปองกันการเสพยาบาในกลุมนักเรียนชายรอยละ 38.10

งานวิจัยท่ีเก่ียวของในตางประเทศ
เอ็ดเวิรด และแมรี่ (Edward and Mary 1982, อางถึงใน ขวัญใจ พิมพิมล 2543 : 92)     

ไดศึกษาประสิทธิผลของการศึกษาในการใชแรงสนับสนุนจากพอแมในการใหทันตสุขภาพ      
โดยแบงประชากรออกเปน 3 กลุม คือกลุมควบคุม 1 กลุม และกลุมทดลอง 2 กลุม โดยท่ีกลุม    
ควบคุมไมไดใหทันตสุขภาพและแรงสนับสนุนทางสังคมจากพอแม กลุมทดลองที่ 1 ใหความรู
ดานทันตสุขภาพอยางเดียว สวนกลุมทดลองที่ 2 ใหความรูดานทันตสุขศึกษารวมกับแรงสนับสนุน
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ทางสังคมจาก พอแม ผลการศึกษาพบวา ความรูของกลุมควบคุมและกลุมทดลองทั้งสองกลุม    
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.005 แตพบวาความรูของกลุมทดลองทั้ง 2 กลุม     
ไมแตกตางกัน และยังพบวาพฤติกรรมดานทันตสุขภาพของกลุมควบคุมและกลุมทดลองทั้ง 2 กลุม
ไมแตกตางกัน แตเพศหญิงและเพศชายมีพฤติกรรมดานทันตสุขภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .005 เพศหญิงมีการปฏิบัติดานทันตสุขภาพดีกวาเพศชาย หลังจากนั้นเวลาผานไป 
2 เดือน ทําการทดสอบอีกครั้งพบวา ความรูในกลุมที่ 1 ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .003 
ในขณะที่กลุมทดลองไมลดลง

แลนด (Land 1984 : 146-148, อางถึงใน ขวัญใจ พิมพิมล 2543 : 92) ไดศึกษา  
อิทธิพลจากกลุมเพื่อนโดยใชเวลาในการศึกษา 13 ป ติดตามพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 และปที่ 4 พบวากลุมเพื่อนมีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิด (Image) แตไมใช        
แรงกดดันโดยตรงตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ี อิทธิพลของกลุมเพื่อนเปนแรงผลักดันใหเด็กคนหนึ่ง
ถูกกระตุนใหทําอะไรอยางหนึ่งโดยเด็กคนอื่นๆ เพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง               
ใหสามารถสรางสัมพันธภาพกับคนอื่นได เชน การยอมรับเขาเปนสมาชิกของกลุม นอกจากนี้ได
เสนอแนะแนวทางการใชอิทธิพลจากกลุมเพื่อนเปนประโยชนตอการปฏิบัติตนทางสุขภาพ        
โดยพัฒนากลวิธีทางการศึกษาที่สามารถทําใหเด็กใชอิทธิพลจากกลุม เขาใจธรรมชาติของ          
แรงกดดัน เขาใจความตองการของตนเอง สามารถกําหนดทางเลือกที่ตอบสนองความตองการ   
เหลานั้น และสามารถตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดได ซ่ึงจะเปนการเตรียมตัวที่ดี และจะสามารถ
ปองกันไมใหเกิดอิทธิพลกลุมที่กอใหเกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ไมตองการในอนาคต

3.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติด
3.2.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการหลีกเล่ียงการเสพสารเริ่มตน

งานวิจัยท่ีเก่ียวของภายในประเทศ
อัปษร  เดียวตระกูลวัฒ (2533, อางถึงใน จิรวรรณ  เทียนทองดี 2542 : 38) ศึกษา       

ทัศนคติที่มีตอสารเสพติดและปกติวิสัยเชิงอัตนัยของนักศึกษา  พบวา นักศึกษาที่เคยสูบบุหร่ี       
ดื่มสุรา ยากระตุน และกัญชา มีทัศนคติที่ดีตอการเสพยาชนิดนั้นๆ มากกวานักศึกษาที่ไมเคยเสพยา  
นอกจากนี้ยังมีแนวโนมกระทําตามความคาดหวังหรือชักจูงจากบุคคลอื่นๆ ไดงายกวานักศึกษาที่
ไมเคยเสพ

โสภณ  เมฆธน และคณะ (2539, อางถึงใน เกษม  จันทศร 2541 : 14)  ไดศึกษา
ปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการใชสารแอมเฟตามีนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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จังหวัดกาญจนบุรี  พบวา พฤติกรรมการสูบบุหร่ีมีความสัมพันธทางบวกกับพฤิตกรรมการใชสาร
แอมเฟตามีนของนักเรียน

3.2.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการใชทักษะการปฏิเสธ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของภายในประเทศ
พิมพใจ  บุญยัง (2540 : บทคัดยอ)  ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการสรางเสริม

ทักษะชีวิตเพื่อการปองกันการเสพติดสารระเหยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน จ.นราธิวาส       
พบวา กลุมทดลองที่ไดรับการสอนโปรแกรมการสรางเสริมทักษะชีวิต มีทักษะการปฏิเสธดีกวา
กอนการทดลอง และกลุมเปรียบเทียบ

อาธิ  ครูศากยวงศ (2542 : 58-64) ศึกษาเกี่ยวกับการปองกันตนเองจากการเสพยา
บาของนักเรียนนักศึกษาในเขตภาคใต  พบวามีพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาโดย
การใชทักษะการปฏิเสธ

งานวิจัยท่ีเก่ียวของในตางประเทศ
ซาลลิส  และคณะ (Sallis et al. 1990 : 489-503)  ไดศึกษาถึงผลของการใช

โปรแกรมการฝกทักษะในการปฏิเสธบุหร่ีแกนักเรียนเกรด 4-7  จํานวน 78 คน  ที่มีอายุเฉลี่ย 12.5 ป
โดยที่กลุมทดลองไดรับการฝกทักษะในการปฏิเสธบุหร่ี  พบวานักเรียนในกลุมทดลองสามารถ
ปฏิเสธการชักชวนของเพื่อไดดีกวากลุมควบคุม

3.2.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการหลีกเล่ียงการคบเพื่อนท่ีเสี่ยงตอการนําพาไปเสพ       
ยาเสพติด

งานวิจัยท่ีเก่ียวของภายในประเทศ
เกษม  จันทศร (2541 : 87-88)  ศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับการ    

ตานทานการเสพยาบาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนโรเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด
เพชรบุรี  พบวา นักเรียนที่ไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบขางมาก มีพฤติกรรมการ   
หลีกเลี่ยงการคบเพื่อนที่เกี่ยวของกับยาบามากกวาผูที่ไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบขาง
นอย

สมจิตต  ภาติกร  และคณะ (2527 : 167-169)  ศึกษาถึงมูลเหตุจูงใจเสพ         
สารเสพติดในเด็กวัยรุนอายุ 15-19 ป ที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  พบวา การมั่วสุม
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กับเพื่อนมาก ถูกเพื่อนชวนใหเสพบอย มีความเชื่อที่ผิด  และการมีเพื่อนสนิทที่เสพสารเสพติดมี
ความสัมพันธทางบวกกับการเสพสารเสพติดของนักเรียน

อาธิ  ครูศากยวงศ  (2542 : 58-64)  ศึกษาเกี่ยวกับการปองกันตนเองจาการเสพ 
ยาบาของนักเรียนนักศึกษาในเขตภาคใต พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมการปองกันตนเองโดยไมไป
มั่วสุมกับเพื่อนที่เสพยาบา

งานวิจัยท่ีเก่ียวของในตางประเทศ
โรเนย  (Roney 1975 : 3426A, อางถึงใน จิราภรณ  สุทธิสานนท 2529 : 47)  

ศึกษาเปรียบเทียบความรูเร่ืองสารเสพติด  ทัศนคติที่มีตอสารเสพติด และการใชสารเสพติดระหวาง       
นักเรียนเกรด 1,2 และ 3  ในรัฐมอนตานาตะวันตก พบวา นักเรียนที่มีความรูเร่ืองสารเสพติดก็อาจ
จะติดสารเสพติดได  ความสัมพันธระหวางความรูเร่ืองสารเสพติดและทัศนคติไดรับอิทธิพลสวน
ใหญมาจากการอยูรวมกันเปนกลุม  สวนความสัมพันธระหวางทัศนคติตอสารเสพติดและการใช
สารเสพติดสวนใหญมาจากการรวมเปนกลุมของนักเรียนที่เปนเพศเดียวกัน
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กรอบแนวคิด

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

คุณลักษณะทั่วไป
- ระดับชั้นเรียน
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- สภาพครอบครัว
- ลักษณะการพักอาศัย พฤติกรรมการปองกัน

ตนเองจากเสพยาเสพติด

ทักษะทางสังคม
- ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร
- ทักษะการจัดการกับปญหา
- ทักษะการแกปญหา
- ทักษะการสื่อสาร
- ทักษะการสอนตนเอง
- ทักษะเพื่อการไดมาซึ่งแรงสนับสนุน
   ทางสังคม

- การหลีกเลี่ยงสารเริ่มตน
- การใชทักษะการปฏิเสธ
- การหลีกเลี่ยงการคบ
  เพื่อนที่เสี่ยงตอการนําพา
  ไปเสพยาเสพติด

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



บทท่ี 3
การดําเนินการวิจัย

การวิจัยเร่ือง “ทักษะทางสังคมที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติด
ของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบุรี”   เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)   โดยมีนักเรียนชายระดับชั้นมัธยม
ศึกษาตอนตน เปนหนวยของการวิเคราะห (Unit of Analysis)   วิธีดําเนินการวิจัยไดกําหนดสาระ
สําคัญไว  2  ประการ คือ  ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย  และระเบียบวิธีวิจัย  ดังมีรายละเอียดดังตอไป
นี้

ระเบียบวิธีการวิจัย
เพื่อใหงานวิจัยคร้ังนี้มีประสิทธิภาพ  ผูวิจัยไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัย ซ่ึงประกอบดวย  

ประชากรและกลุมตัวอยาง  ตัวแปรที่ศึกษา  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  การเก็บรวบรวมขอมูล     
การวิเคราะหขอมูล  และสถิติที่ใชในการวิจัย  ดังรายละเอียดตอไปนี้

ประชากร      ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  เปนนักเรียนชายที่กําลังศึกษาอยู
ในชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  ของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัด
เพชรบุรี  ปการศึกษา 2545  จํานวน  23  โรงเรียน  มีจํานวนนักเรียนชายทั้งหมด  6,031 คน  โดย
แบงตามขนาดของโรงเรียน  ตามเกณฑลักษณะของโรงเรียนโดยพิจารณาจากจํานวนนักเรียนออก
เปน  3  ขนาด คือ  โรงเรียนขนาดใหญ  หมายถึง  โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต 1,500 คนขึ้นไป
โรงเรียนขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต 500 – 1,499 คน    โรงเรียนขนาดเล็ก
หมายถึง โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต 1 – 499 คน (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมสามัญศึกษา,  อางถึงใน
วินัย  ครุฑเจริญ 2540 : 11)   โดยมีรายละเอียดดังนี้

โรงเรียนขนาดใหญ  จํานวน  5  โรงเรียน  มีนักเรียนชายจํานวน  2,928 คน       
ประกอบดวย  โรงเรียนพรหมานุสรณ จํานวน 964 คน  โรงเรียนคงคาราม จํานวน 731 คน         
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จํานวน 236 คน  โรงเรียนวัดจันทราวาสฯ จํานวน 444 คน  และโรงเรียน
บานลาดวิทยา จาํนวน 553 คน

โรงเรียนขนาดกลาง  จํานวน  9  โรงเรียน  มีนักเรียนชายจํานวน 2,116 คน  ประกอบ
ดวย  โรงเรียนเขายอยวิทยา จํานวน 320 คน  โรงเรียนหนองหญาปลองวิทยา จํานวน 179 คน     
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โรงเรียนวชิรธรรมโสภิต จํานวน 170 คน โรงเรียนบานแหลมวิทยา จํานวน 198 คน                    
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา จํานวน 203 คน โรงเรียนทายางวิทยา จํานวน 338 คน                      
โรงเรียนแกงกระจานวิทยา จํานวน 176 คน โรงเรียนชะอําคุณหญิงเนื่องบุรี จํานวน 316 คน  และ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห จํานวน 216 คน

โรงเรียนขนาดเล็ก  จํานวน  9  โรงเรียน   มีนักเรียนชายจํานวน  987 คน  ประกอบดวย    
โรงเรียนเขายอยพิทยาคม จํานวน 124 คน  โรงเรียนบางจานวิทยา จํานวน 148 คน                      
โรงเรียนดอนยางวิทยา  จํานวน  79 คน   โรงเรียนบางตะบูนวิทยา  จํานวน  89 คน                            
โรงเรียนหนองจอกวิทยา  จํานวน  121 คน  โรงเรียนปาเด็งวิทยา  จํานวน  115 คน                            
โรงเรียนจุฬาภรณวิทยาลัย จํานวน 136 คน  โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา จํานวน 97 คน  และ        
โรงเรียนหวยทรายเหนือ จํานวน 78 คน

กลุมตัวอยาง      กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนักเรียนชายที่กําลังศึกษาอยูใน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษา ในจังหวัดเพชรบุรี
ปการศึกษา 2545  โดยผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชตารางประมาณจํานวนกลุม
ตัวอยางของยามาเน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  สําหรับความคลาดเคลื่อน + 5%  (Yamane, อางถึง
ใน สุวิมล  ติรกานันท 2542 : 154-155)  ไดขนาดกลุมตัวอยาง  376 คน    การสุมตัวอยางใชวิธีการ
สุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)  ดังรายละเอียดตอไปนี้

ขั้นตอนที่ 1  แบงโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัด
เพชรบุรี ออกเปน  3  ขนาด  คือ  ขนาดใหญ  ขนาดกลาง  และขนาดเล็ก  แลวสุมอยางงายมา รอยละ
50 ของโรงเรียนแตละขนาด  ไดโรงเรียนขนาดใหญ จํานวน 3 โรงเรียน  โรงเรียนขนาดกลาง
จํานวน 5 โรงเรียน  และโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 5 โรงเรียน

ขั้นตอนที่ 2   จํานวนประชากรในโรงเรียนแตละขนาดมาคํานวณสัดสวนของกลุม
ตัวอยาง ดังนี้

โรงเรียนขนาดใหญ  :  โรงเรียนขนาดกลาง  :  โรงเรียนขนาดเล็ก
            2,928             :            2,116              :         987

                    2.97              :             2.14               :           1
         รวมสัดสวนทั้งหมดเทากับ  6.11
ขั้นตอนที่ 3    คํานวณจํานวนตัวอยางในแตละขนาดของโรงเรียนตามสัดสวนที่ไดใน

ขอ 2  ไดจํานวนตัวอยางในแตละขนาดของโรงเรียนดังนี้
โรงเรียนขนาดใหญ  เทากับ                                                        =   183

11.6
97.2376 ×
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โรงเรียนขนาดกลาง  เทากับ                                                       =   132

โรงเรียนขนาดเล็ก    เทากับ                                                       =   61

ขั้นตอนที่ 4  สุมอยางงายเพื่อเลือกโรงเรียน โดยวิธีจับฉลากมารอยละ 50 ของแตละ
ขนาดโรงเรียน  ไดจํานวนโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 13 โรงเรียน  แลวคํานวณจํานวน
ตัวอยางตามสัดสวนของแตละโรงเรียน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 5  คํานวณจํานวนตัวอยางตามสัดสวนของนักเรียนชายแตละชั้นเรียน
ขั้นตอนที่ 6  สุมอยางงายตามจํานวนตัวอยางจากนักเรียนแตละชั้นเรียน  ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย จําแนกตามโรงเรียนและชั้นป
จํานวนนักเรียนชาย (คน) กลุมตัวอยางที่ตองสุม (คน)ลํา

ดับ โรงเรียน
ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.1 ม.2 ม.3 รวม

ขนาดใหญ 719 752 777 2,248 57 62 64 183

1 คงคาราม 231 250 250 731 18 21 21 60
2 บานลาดวิทยา 178 181 194 553 14 15 16 45
3 พรหมานุสรณ 310 321 333 964 25 26 27 78

ขนาดกลาง 393 378 454 1,225 43 41 48 132

1 หนองชุมแสงวิทยา 63 61 79 203 7 7 8 22
2 ทายางวิทยา 105 104 129 338 12 11 14 37
3 วชิรธรรมโสภิต 47 66 57 170 5 7 6 18
4 บานแหลมวิทยา 74 59 65 198 8 6 7 21
5 ชะอําคุณหญิงเนื่องบุรี 104 88 124 316 11 10 13 34

ขนาดเล็ก 221 169 189 579 24 17 20 61

1 บางตะบูนวิทยา 34 30 25 89 4 3 2 9
2 เขายอยพิทยาคม 41 40 43 124 4 4 5 13
3 บางจานวิทยา 64 36 48 148 7 4 5 16
4 โตนดหลวงวิทยา 45 25 27 97 5 2 3 10
5 หนองจอกวิทยา 37 38 46 121 4 4 5 13

รวม 1,333 1,299 1,420 4,052 124 120 132 376

11.6
14.2376 ×

11.6
1376×
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ตัวแปรที่ศึกษา    สําหรับการวิจัยในครั้งนี้  ตัวแปรที่ใชในการศึกษาประกอบดวย
ตัวแปรอิสระ  และตัวแปรตาม  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้

1. ตัวแปรอิสระ
1.1 ขอมูลทั่วไป     เปนขอมูลที่เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของนักเรียน  ไดแก   

1.1.1 ระดับชั้นเรียน
1.1.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
1.1.3 สภาพครอบครัว
1.1.4 ลักษณะการพักอาศัย

1.2  ทักษะทางสังคม (Social Skills)  ประกอบดวย  ตัวแปรยอย  6  ดาน  คือ
1.2.1 ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร (Information Skills)
1.2.2 ทักษะการจัดการกับปญหา (Coping Skills)
1.2.3 ทักษะการแกปญหา (Problem-Solvinig Skills)
1.2.4 ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)
1.2.5 ทักษะการสอนตนเอง (Self-Instruction Skills)
1.2.6 ทักษะเพื่อการไดมาซึ่งแรงสนับสนุนทางสังคม (Support System Skills)

2. ตัวแปรตาม     ไดแก     พฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติด  ประกอบดวย
ตัวแปรยอย  3  ดาน คือ

2.1 การหลีกเลี่ยงสารเริ่มตน
2.2 การใชทักษะการปฏิเสธ
2.3 การหลีกเลี่ยงการคบเพื่อนที่เสี่ยงตอการนําพาไปเสพยาเสพติด

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย    เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยใชแบบสอบถาม
จํานวน  1  ชุด  แบงเปน  3 ตอน  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้

ตอนที่ 1   เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลคุณลักษณะทั่วไป ของผูตอบแบบสอบถาม
ในดานตางๆ  มีลักษณะเปนตัวเลือกที่กําหนดให (forced choice)  ไดแก ระดับชั้นเรียน  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน สภาพครอบครัว และลักษณะการพักอาศัย

ตอนที่ 2    เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะทางสังคม (Social Skills)      ผูวิจัยไดสราง
และพัฒนาขึ้นตามแนวคิดของ ชิงเก และกิลคริสต (Schinke and Gilchrist)  เปนแบบสอบถาม
จํานวน  60 ขอ  โดยจําแนกตามตัวแปรยอย  6  ตัวแปร ตัวแปรละ 10 ขอ ดังนี้

1. ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร (Information Skills) ขอที่ 1-10
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2. ทักษะการจัดการกับปญหา (Coping skills)  ขอที่ 11-20
3. ทักษะการแกปญหา (Problem Solving Skills)  ขอที่ 21-30
4. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)  ขอที่ 31-40
5. ทักษะการสอนตนเอง (Self-Instruction Skills)  ขอที่ 41-50
6. ทักษะเพื่อการไดมาซึ่งแรงสนับสนุนทางสังคม (Support System Skills)

ขั้อที่  51-60
เปนแบบสอบถามจัดลําดับคุณภาพตามแบบวัดของลิเคอรท (Likert)  ซ่ึงเปนการวัด

แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale)  มี  5  ระดับ  ดังนี้
มากที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของนักเรียน

มากที่สุด
มาก หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของนักเรียน

มาก
ปานกลาง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของนักเรียน

ปานกลาง
นอย หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของนักเรียน

นอย
นอยที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของนักเรียน

นอยที่สุดหรือไมตรงเลย
ใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว  โดยมีเกณฑการใหคะแนนเปน

5, 4, 3, 2, 1 ตามลําดับ
ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการประเมินระดับทักษะทางสังคม โดยใชเกณฑการประเมิน

แบบอิงกลุม จากคาเฉลี่ย ( X )  แปลความหมายคะแนนตามเกณฑจุดกึ่งกลาง (Mid Point) ของชวง
คะแนน (Class Interval)  โดยมีเกณฑดังนี้

คาเฉลี่ย 1.00  ถึง  1.49  แสดงวา ทักษะทางสังคมของนักเรียนอยูในระดับ
นอยที่สุด

คาเฉลี่ย 1.50  ถึง  2.49  แสดงวา ทักษะทางสังคมของนักเรียนอยูในระดับ
นอย

คาเฉลี่ย 2.50  ถึง  3.49  แสดงวา ทักษะทางสังคมของนักเรียนอยูในระดับ
ปานกลาง
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คาเฉลี่ย 3.50  ถึง  4.49  แสดงวา ทักษะทางสังคมของนักเรียนอยูในระดับ
มาก

คาเฉลี่ย 4.50  ถึง  5.00  แสดงวา ทักษะทางสังคมของนักเรียนอยูในระดับ
มากที่สุด

ตอนที่ 3  แบบสอบถามพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติด  มีขอคําถามทั้งสิ้น
30  ขอ  โดยจําแนกตามตัวแปรยอย  3  ตัวแปร ตัวแปรละ  10  ขอ  ดังนี้

1. การหลีกเลี่ยงสารเริ่มตน ขอที่ 1-10
2. การใชทักษะการปฏิเสธ  ขอที่ 11-20
3. การหลีกเลี่ยงการคบเพื่อนที่เสี่ยงตอการนําพาไปเสพยาเสพติด  ขอที่ 21-30

เปนแบบสอบถามจัดลําดับคุณภาพตามแบบวัดของลิเคอรท (Likert)  ซ่ึงเปนการวัด
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale)  มี  5  ระดับ  ดังนี้

ทําไดทุกครั้ง หมายถึง นักเรียนปฏิบัติไดเปนประจําทุกครั้ง
 สม่ําเสมอ

ทําไดบอยครั้ง หมายถึง     นักเรียนปฏิบัติไดบอยคร้ัง
แตไมสม่ําเสมอ

ทําไดบางครั้ง หมายถึง     นักเรียนปฏิบัติไดเปนบางครั้ง
หรือปฏิบัติไดบางไมไดบางก้ํากึ่งกัน

ทําไดนอยครั้ง หมายถึง     นักเรียนปฏิบัติไดนอยคร้ัง
หรือนานๆครั้ง

ทําไมได          หมายถึง      นักเรียนปฏิบัติไมไดเลยแมแตคร้ังเดียว
ใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว  โดยมีเกณฑการใหคะแนนเปน

5, 4, 3, 2, 1 ตามลําดับ
ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการประเมินระดับพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติด 

โดยใชเกณฑการประเมินแบบอิงกลุม จากคาเฉลี่ย ( X )      แปลความหมายคะแนนตามเกณฑจุด
กึ่งกลาง (Mid Point) ของชวงคะแนน (Class Interval)  โดยมีเกณฑดังนี้

คาเฉลี่ย 1.00  ถึง  1.49  แสดงวา พฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติด
ของนักเรียนอยูในระดับนอยที่สุด

คาเฉลี่ย 1.50  ถึง  2.49  แสดงวา พฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติด
ของนักเรียนอยูในระดับนอย
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คาเฉลี่ย 2.50  ถึง  3.49  แสดงวา พฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติด
ของนักเรียนอยูในระดับปานกลาง

คาเฉลี่ย 3.50  ถึง  4.49  แสดงวา พฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติด
ของนักเรียนอยูในระดับมาก

คาเฉลี่ย 4.50  ถึง  5.00  แสดงวา พฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติด
ของนักเรียนอยูในระดับมากที่สุด

การสรางและพัฒนาเครื่องมือ   ในการสรางและพัฒนาเครื่องมือ  ผูวิจัยไดดําเนินการ
สรางแบบสอบถาม  โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  และนําผลจากการศึกษามาสรางเปนเครื่องมือ
ภายใตคําปรึกษาของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ

2. ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity)  ของแบบสอบถาม
โดยนําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิจํานวน  5 ทาน 
พิจารณาปรับแกตามรายละเอียดของตัวแปรที่นิยามไวในบทที่ 1  แลวพิจารณาปรับปรุงแกไข      
อีกครั้ง

3. นําแบบสอบถามที่ไดพิจารณาปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out)  กับ
นักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางแตมีลักษณะคลายกับกลุมตัวอยาง จํานวน  30 คน

4. นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาจากการทดลองใช   มาหาคาความเชื่อมั่น 
(Reliability) โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coefficient)  ของครอนบาค (Cronbach)            
ไดคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยดังนี้

4.1 แบบสอบถามทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร    = .8674
4.2 แบบสอบถามทักษะการจัดการกับปญหา    = .8189
4.3 แบบสอบถามทักษะการแกปญหา    = .8952
4.4 แบบสอบถามทักษะการสื่อสาร    = .8931
4.5 แบบสอบถามทักษะการสอนตนเอง    =  .8540
4.6 แบบสอบถามทักษะเพื่อการไดมาซึ่งแรงสนับสนุนทางสังคม   = .8494
4.7 แบบสอบถามพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงสารเริ่มตน    = .8044
4.8 แบบสอบถามพฤติกรรมการใชทักษะการปฏิเสธ    = .8468
4.9 แบบสอบถามพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการคบเพื่อนที่เสี่ยงตอการนําพาไป

เสพสารเสพติด   = .7575
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5. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงและแกไข     เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค 
เนื้อหา และโครงสราง ใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น  จึงนําไปใชกับกลุมตัวอยางจริงตอไป

การเก็บรวบรวมขอมูล  ในการเก็บรวมรวมขอมูลในครั้งนี้  ผูวิจัยไดดําเนินการตาม
ขั้นตอนดังนี้

1. ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อทําหนังสือ
ติดตอและประสานงานไปยังสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดเพชรบุรี  เพื่อขอความรวมมือจาก          
ผูบริหารและคณาจารยของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเพชรบุรี ในการเก็บ
รวมรวมขอมูล

2. ผูวิจัยรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามดวยตนเอง

การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวมรวมขอมูล  และนําขอมูลที่ไดมา
ดําเนินการดังนี้

1. ตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของแบบสอบถาม
2. นําขอมูลมาจัดระเบียบเพื่อนําไปสรางคูมือรหัส
3. ตรวจใหคะแนนตามเกณฑการใหคะแนนตามที่วางไว
4. ลงรหัสตามคูมือลงรหัส
5. วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคม

ศาสตร (Statistical Package for the Social Sciences : SPSS for Windows Version 9.01)

สถิติท่ีใชในการวิจัย  ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหโดยใชสถิติ
สําหรับการวิจัยดังนี้

1. การวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก  ระดับชั้นเรียน  
ผลการเรียน  สภาพครอบครัว  และลักษณะการพักอาศัย  ใชการแจกแจงขอมูลแบบ รอยละ (%)

2. การวิเคราะหระดับของทักษะทางสังคม และระดับพฤติกรรมของการปองกันตนเอง
จากยาเสพติด  ใช  คาเฉลี่ย ( X  )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

3. การวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติด   ของ
นักเรียนที่มีระดับชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สภาพครอบครัว และลักษณะการพักอาศัย    
แตกตางกัน  ในกรณีที่ตัวแปรอิสระจําแนกเปน 3 กลุมขึ้นไป ใชการวิเคราะหความแปรปรวน    
ทางเดียว (One-Way ANOVA) และทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe)  
และในกรณีที่ตัวแปรอิสระจําแนกเปน 2 กลุม ใชการทดสอบคาที (t-test)
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4. การวิเคราะหทักษะทางสังคมแตละระดับ  ไดแก  ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร  
ทักษะการจัดการกับปญหา  ทักษะการแกปญหา ทักษะการสื่อสาร ทักษะการสอนตนเอง        
ทักษะเพื่อการไดมาซึ่งแรงสนับสนุนทางสังคม  ที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันตนเองจาก         
ยาเสพติด  ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ 
(Stepwise Multiple Regression Analysis)

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



บทท่ี 4
การวิเคราะหขอมูล

เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย และการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการ
วิจัยเร่ือง “ทักษะทางสังคมที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดเพชรบุรี”  
ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน         
ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 376 คน              
มาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะห  โดยใชตารางประกอบคําบรรยาย จําแนกออกเปน  4 ตอน   
มีรายละเอียดดังตอไปนี้

ตอนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2  การวิเคราะหระดับทักษะทางสังคม   และระดับพฤติกรรมการปองกันตนเอง    

จากยาเสพติดของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา   
กระทรวงศึกษาธิการ  จังหวัดเพชรบุรี

ตอนที่ 3 การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดของ      
นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
จังหวัดเพชรบุรี ที่มีระดับชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สภาพครอบครัว และลักษณะการ         
พักอาศัยที่แตกตางกัน

ตอนที่ 4  การวิเคราะหทักษะทางสังคม (Social Skills)  6 ดาน  ไดแก  ทักษะการแสวง
หาขอมูลขาวสาร (Information Skills)   ทักษะการจัดการกับปญหา (Coping Skills) ทักษะการ      
แกปญหา (Problem-Solving Skills)     ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)  ทักษะการสอน
ตนเอง (Self-Instruction Skills)   และทักษะเพื่อการไดมาซึ่งแรงสนับสนุนทางสังคม (Support 
System Skills) เปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชาย
ระดับมัธยมศกึษาตอนตน ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  จังหวัดเพชรบุรี
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ตอนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปนนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน    
ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 376 คน           
โดยจําแนกตามระดับชั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สภาพครอบครัว และลักษณะการพักอาศัย         
มรีายละเอียดดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2  จํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ

ระดับชั้น
1. มัธยมศึกษาปที่ 1 124 33.0
2. มัธยมศึกษาปที่ 2 120 31.9
3. มัธยมศึกษาปที่ 3 132 35.1

รวม 376 100.0
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

1. ไมเกิน 2.00 74 19.7
2. 2.01 – 3.00 201 53.5
3. 3.01 – 4.00 101 26.9

รวม 376 100.0
สภาพครอบครัว

1. บิดามารดาอยูดวยกัน 300 79.8
2. บิดาหรือมารดาถึงแกกรรม 27 7.2
3. บิดามารดาหยารางหรือแยกกันอยู 49 13.0

รวม 376 100.0
ลักษณะการพักอาศัย

1. อยูบานบิดามารดา 325 86.4
2. อยูกับญาติ 40 10.6
3. อยูหอพัก 6 1.6
4. อาศัยวัด 5 1.3

รวม 376 100.0
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จากตารางที่ 2  พบวา ผูตอบแบบสอบถามในการวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนชายทั้งสิ้น 376 
คน  สวนใหญศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 35.1  รองลงมา
คือช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 33.0  และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน     
120 คน คิดเปนรอยละ 31.9   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูระหวาง 
2.01 – 3.00  จํานวน 201 คน คิดเปนรอยละ 53.5  รองลงมาอยูในระหวาง 3.01 – 4.00 จํานวน 101 
คน คิดเปนรอยละ 26.9  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมเกิน 2.00 จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 
19.7   สวนสภาพครอบครัวของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญนั้น พบวาบิดามารดาอยูดวยกัน 
จํานวน 300 คน คิดเปนรอยละ 79.8  รองลงมาคือ บิดามารดาหยารางหรือแยกกันอยู จํานวน 49 คน 
คิดเปนรอยละ 13.0และบิดาหรือมารดาถึงแกกรรมจํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 7.2      นอกจากนี้
ยังพบวาลักษณะการพักอาศัยของผูตอบแบบสอบถามนั้นอาศัยอยูบานบิดามารดาเปนสวนใหญ 
จํานวน 325 คน คิดเปนรอยละ 86.4  รองลงมาคืออยูกับญาติ จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10.6  อยู
หอพัก จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.6  และอาศัยวัดจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.3

เนื่องจากขอมูลลักษณะการพักอาศัยของผูตอบแบบสอบถามเมื่อแยกกลุมยอยแลว     
บางกลุมมีจํานวนมากและบางกลุมมีจํานวนนอยเกินไป  ทําใหมีความแตกตางระหวางกลุมตัวอยาง
มาก ผูวิจัยจึงจัดกลุมใหมเพื่อความเหมาะสมในการวิเคราะหขอมูล ดังรายละเอียดในตารางที่ 3

ตารางที่ 3  จํานวนและรอยละของลักษณะการพักอาศัยของผูตอบแบบสอบถาม
 ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ

ลักษณะการพักอาศัย
1. อยูบานบิดามารดา 325 86.4
2. ไมไดอยูบานบิดามารดา 51 13.6

รวม 376 100.0

จากตารางที่ 3  พบวา ลักษณะการพักอาศัยของผูตอบแบบสอบถามนั้น สวนใหญอาศัย
อยูบานบิดามารดาจํานวน 325 คน คิดเปนรอยละ 86.4  และไมไดอาศัยอยูบานบิดามารดาเพียง 51
คน คิดเปนรอยละ 13.6

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



83

ตอนที่ 2  การวิเคราะหระดับทักษะทางสังคม   และระดับพฤติกรรมการปองกันตนเองจาก
ยาเสพติดของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ  จังหวัดเพชรบุรี

2.1  การวิเคราะหระดับทักษะทางสังคมของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน   ใน
โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดเพชรบุรี  ผูวิจัยไดวิเคราะหจาก
คาเฉลี่ย ( X )   และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ดังรายละเอียดในตารางที่ 4

ตารางที่ 4  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของทักษะทางสังคมของนักเรียนชาย
                 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
                 จังหวัดเพชรบุรี

ทักษะทางสังคม X S.D. คาระดับ ลําดับท่ี
1. ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร 3.43 0.52 ปานกลาง 6
2. ทักษะการจัดการกับปญหา 3.71 0.54 มาก 3
3. ทักษะการแกปญหา 3.54 0.57 มาก 5
4. ทักษะการสื่อสาร 3.62 0.54 มาก 4
5. ทักษะการสอนตนเอง 3.86 0.62 มาก 1
6. ทักษะเพื่อการไดมาซึ่งแรงสนับสนุน
    ทางสังคม 3.76 0.58 มาก 2

รวม 3.65 0.46 มาก

จากตารางที่ 4  พบวานักเรียนชายมีทักษะทางสังคมอยูในระดับมาก ( X  = 3.65)  เมื่อ
แยกพิจารณาในแตละดาน พบวา มีทักษะทางสังคม จํานวน 5 ดาน อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับ
จากมากไปหานอยไดดังนี้คือ ทักษะการสอนตนเอง ( X  = 3.86) , ทักษะเพื่อการไดมาซึ่งแรง
สนับสนุนทางสังคม  ( X  = 3.76, S.D. = 0.58), ทักษะการจัดการกับปญหา ( X  = 3.71), ทักษะการ
ส่ือสาร ( X  = 3.62)  และทักษะการแกปญหา ( X  = 3.54) ตามลําดับ  และมีเพียงทักษะการแสวงหา
ขอมูลขาวสาร ( X  = 3.43) เพียงทักษะเดียวที่อยูในระดับปานกลาง
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2.2 การวิเคราะหระดับพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดเพชรบุรี  
ผูวิจัยไดวิเคราะหจาก คาเฉลี่ย ( X )   และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ดังรายละเอียดในตาราง  
ที่ 5

ตารางที่ 5  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของพฤติกรรมการปองกันตนเอง
                 จากยาเสพติดของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนสังกัด
                 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดเพชรบุรี

พฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติด X S.D. คาระดับ ลําดับท่ี
1. การหลีกเลี่ยงสารเริ่มตน 4.06 0.89 มาก 3
2. การใชทักษะการปฏิเสธ 4.30 0.93 มาก 2
3. การหลีกเลี่ยงการคบเพื่อนที่เสี่ยงตอการ
    นําพาไปเสพยาเสพติด 4.38 0.79 มาก 1

รวม 4.25 0.77 มาก

จากตารางที่ 5  พบวา นักเรียนชายมีพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดอยูใน
ระดับมาก ( X  = 4.25)   เมื่อแยกพิจารณาในแตละดาน พบวาพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยา
เสพติดทุกดานอยูในระดับมากเชนเดียวกัน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้คือ การหลีก
เล่ียงการคบเพื่อนที่เสี่ยงตอการนําพาไปเสพยาเสพติด ( X  = 4.38), การใชทักษะการปฏิเสธ ( X  = 
4.30)  และการหลีกเลี่ยงสารเริ่มตน ( X  = 4.06) ตามลําดับ
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ตอนที่ 3  การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  จังหวัด
เพชรบุรี ท่ีมีระดับชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สภาพครอบครัว และลักษณะการพักอาศัย
ท่ีแตกตางกัน

3.1 การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียน
ชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  จังหวัด
เพชรบุรี ที่มีระดับชั้นเรียนแตกตางกัน ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชการทดสอบความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One-Way ANOVA) ดังรายละเอียดในตารางที่ 6

ตารางที่ 6  การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ของ
                 พฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน
                 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  จังหวัดเพชรบุรี จําแนกตาม
                 ระดับชั้นเรียน

แหลงความแปรปรวน df SS MS F
ระหวางกลุม           2       5.889     2.944 5.059*
ภายในกลุม       373   217.101       .582

รวม       375   222.990
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 6  พบวา นักเรียนชายที่มีระดับชั้นเรียนแตกตางกัน มีพฤติกรรมการ      
ปองกันตนเองจากยาเสพติดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จึงทําการทดสอบ
ความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธีของ เชฟเฟ (Scheffe) ไดผลดังตารางที่ 7
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ตารางที่ 7  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดของ
                 นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา
                 กระทรวงศึกษาธิการ  จังหวัดเพชรบุรีเปนรายคู จําแนกตามระดับชั้นเรียน

ระดับชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 1

( X  = 4.1062)
มัธยมศึกษาปที่ 2

( X  = 4.2211)
มัธยมศึกษาปที่ 3

( X  = 4.4063)
มัธยมศึกษาปที่ 1

( X  = 4.1062) -

มัธยมศึกษาปที่ 2
( X  = 4.2211)              .1149 -

มัธยมศึกษาปที่ 3
( X  = 4.4063)              .3001* .1852 -

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 7  พบวา นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และนักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 3 มีพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยที่นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดดีกวา  นักเรียน
ชายช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  สวนคูอ่ืนๆ ไมแตกตางกัน
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3.2 การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียน
ชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  จังหวัด
เพชรบุรี ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชการทดสอบความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ดังรายละเอียดในตารางที่ 8

ตารางที่ 8  การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ของ
                 พฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน
                 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  จังหวัดเพชรบุรี จําแนกตาม
                 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

แหลงความแปรปรวน df SS MS F
ระหวางกลุม           2     25.827   12.913 24.430*
ภายในกลุม       373   197.163       .529

รวม       375   222.990
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 8 พบวานักเรียนชายที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน มีพฤติกรรม 
การปองกันตนเองจากยาเสพติดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จึงทําการทดสอบ
ความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธีของ เชฟเฟ (Scheffe) ไดผลดังตารางที่ 9

ตารางที่ 9  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดของ
                 นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา
                 กระทรวงศึกษาธิการ  จังหวัดเพชรบุรีเปนรายคู จําแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ไมเกิน 2.00

( X  = 3.8176)
2.01 – 3.00

( X  = 4.2332)
3.01 – 4.00

( X  = 4.5937)
ไมเกิน 2.00

( X  = 3.8176) -

2.01 – 3.00
( X  = 4.2332) .4156* -

3.01 – 4.00
( X  = 4.5937) .7762* .3606* -

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตารางที่ 9  พบวา นักเรียนชายที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 3 กลุม มีพฤติกรรม 
การปองกันตนเองจากยาเสพติดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่นักเรียนชาย
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน3.01 – 4.00 มีพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดดีกวานักเรียน
ชายที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมเกิน 2.00 และ 2.01 – 3.00  และนักเรียนชายที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน 2.01 – 3.00 มีพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดดีกวานักเรียนชายที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไมเกิน 2.00

3.3 การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียน
ชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  จังหวัด
เพชรบุรี ที่มีสภาพครอบครัวแตกตางกัน ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชการทดสอบความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One-Way ANOVA) ดังรายละเอียดในตารางที่ 10

ตารางที่ 10  การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ของ
                   พฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน
                   ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  จังหวัดเพชรบุรี จําแนกตาม
                   สภาพครอบครัว

แหลงความแปรปรวน df SS MS F
ระหวางกลุม           2       1.335 .667 1.123
ภายในกลุม       373   221.655 .594

รวม       375   222.990

จากตารางที่ 10 พบวา นักเรียนชายที่มีสภาพครอบครัวแตกตางกัน มีพฤติกรรมการ
ปองกันตนเองจากยาเสพติดไมแตกตางกัน
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3.4 การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียน
ชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  จังหวัด
เพชรบุรี ที่มีลักษณะการพักอาศัยแตกตางกัน ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชการทดสอบคาที (t-test)  ดังราย
ละเอียดในตารางที่ 11

ตารางที่ 11  การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติด
                   ของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา
                   กระทรวงศึกษาธิการ  จังหวัดเพชรบุรี จําแนกตามลักษณะการพักอาศัย

ลักษณะการพักอาศัย n X S.D. t
อยูบานบิดามารดา        325 4.25 .7765 .356
ไมไดอยูบานบิดามารดา          51 4.21 .7422

จากตารางที่  11 พบวา  นักเรียนชายที่มี ลักษณะการพักอาศัยที่แตกตางกันมี                
พฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดไมแตกตางกัน

ตอนที่ 4  การวิเคราะหทักษะทางสังคม (Social Skills) 6 ดาน  ไดแก  ทักษะการแสวงหาขอมูล   
ขาวสาร (Information Skills)   ทักษะการจัดการกับปญหา (Coping skills) ทักษะการแกปญหา 
(Problem-Solving Skills)     ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)  ทักษะการสอนตนเอง 
(Self-Instruction Skills)   และทักษะเพื่อการไดมาซึ่งแรงสนับสนุนทางสังคม (Support System 
Skills) เปนปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชายระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  จังหวัดเพชรบุรี  ใช
การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise 
Multiple Regression Analysis)  ดังรายละเอียดตอไปนี้

4.1 การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางทักษะทางสังคม 6 ดาน ไดแก 
ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร, ทักษะการจัดการกับปญหา, ทักษะการแกปญหา, ทักษะการ     
ส่ือสาร ,  ทักษะการสอนตนเอง  และทักษะเพื่อการไดมาซึ่ งแรงสนับสนุนทางสังคม                       
และพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน             
ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  จังหวัดเพชรบุรี  ดังรายละเอียดในตาราง      
ที่ 12
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ตารางที่ 12  การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางทักษะทางสังคม 6 ดาน ไดแก
                   ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร, ทักษะการจัดการกับปญหา, ทักษะการแกปญหา,
                   ทักษะการสื่อสาร, ทักษะการสอนตนเอง และทักษะเพื่อการไดมาซึ่งแรงสนับสนุนทาง
                   สังคม  และพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชายระดับมัธยม
                   ศึกษาตอนตน ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  จังหวัดเพชรบุรี

ตัวแปร

พฤติกรรม
การปองกัน
ตนเองจาก
ยาเสพติด

(Y)

ทักษะการ
แสวงหา
ขอมูล
ขาวสาร

(X1)

ทักษะการ
จัดการกับ
ปญหา

(X2)

ทักษะการ
แกปญหา

(X3)

ทักษะการ
สื่อสาร

(X4)

ทักษะ
การสอน
ตนเอง

(X5)

ทักษะเพื่อการ
ไดมาซึ่งแรง
สนับสนุน
ทางสังคม

(X6)
(Y) 1.000
(X1) .223** 1.000
(X2) .402** .577** 1.000
(X3) .365** .493** .644** 1.000
(X4) .413** .540** .646** .667** 1.000
(X5) .561** .412** .600** .572** .686** 1.000
(X6) .506** .504** .651** .589** .700** .773** 1.000

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 12  เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบวา 
ทักษะทางสังคมทั้ง 6 ดานไดแก ทักษะการสอนตนเอง ทักษะเพื่อการไดมาซึ่งแรงสนับสนุนทาง
สังคม ทักษะการสื่อสาร ทักษะการจัดการกับปญหา ทักษะแกปญหา และทักษะการแสวงหาขอมูล
ขาวสาร มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ .01 (r = .561, r = .506, r = .413, r = .402, r = .365 และ r = .223 ตามลําดับ) โดยทักษะการ
สอนตนเองมีความสัมธกับพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดมากที่สุด (r = .561)

ความสัมพันธของตัวแปรอิสระดวยกันเอง พบวา ทักษะทางสังคมทั้ง 6 ดาน มีความ
สัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยทักษะการสอนตนเองมีความสัมพันธ
ทางบวกกับทักษะเพื่อการไดมาซึ่งแรงสนับสนุนทางสังคมมากที่สุด (r = .773)  รองลงมาคือ ทักษะ
การสื่อสารกับทักษะเพื่อการไดมาซึ่งแรงสนับสนุนทางสังคม  ในขณะที่ทักษะการแสวงหาขอมูล
ขาวสารมีความสัมพันธทางบวกกับทักษะการสอนตนเองนอยที่สุด (r = .412)
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4.2  การวิเคราะหทักษะทางสังคม (Social Skills) 6 ดาน  ไดแก  ทักษะการแสวงหา    
ขอมูลขาวสาร (Information Skills)   ทักษะการจัดการกับปญหา (Coping skills) ทักษะการ          
แกปญหา (Problem-Solving Skills)     ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)  ทักษะการสอน
ตนเอง (Self-Instruction Skills)   และทักษะเพื่อการไดมาซึ่งแรงสนับสนุนทางสังคม (Support 
System Skills) เปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  จังหวัดเพชรบุรี  
ดังรายละเอียดในตารางที่ 13

ตารางที่ 13  การวิเคราะหทักษะทางสังคม 6 ดาน ไดแก ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร
                   ทักษะการจัดการกับปญหา ทักษะการแกปญหา ทักษะการสื่อสาร ทักษะการสอน
                   ตนเอง และทักษะเพื่อการไดมาซึ่งแรงสนับสนุนทางสังคม ที่สงผลตอพฤติกรรมการ
                   ปองกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียน
                   สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  จังหวัดเพชรบุรี โดยใชการวิเคราะห
                   การถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ
                   (Stepwise Multiple Regression Analysis)

ลําดับที่ของตัวแปรที่
ไดรับคัดเลือก R R2 Adjusted

 R2
R2

Change b Beta t

1. ทักษะการสอนตนเอง (X5) .561 .315 .313 .315 .526 .422 6.301*
2. ทักษะเพื่อการไดมาซึ่ง
    แรงสนับสนุนทางสังคม (X6) .572 .328 .324 .013 .238 .179 2.680*

Constant (a) = 1.326 S.E. = .223 Over all F = 90.837*
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 13 พบวา ตัวแปรที่มีประสิทธิภาพการทํานายพฤติกรรมการปองกันตนเอง
จากยาเสพติด ไดแก ทักษะการสอนตนเอง และทักษะเพื่อการไดมาซึ่งแรงสนับสนุนทางสังคม  
โดยทักษะการสอนตนเองเปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 1  และสามารถ
ทํานายพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดไดรอยละ 31.5

ทักษะเพื่อการไดมาซึ่งแรงสนับสนุนทางสังคม เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขา    
สมการเปนลําดับที่ 2 และสามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดเพิ่มขึ้นรอยละ 
1.3   โดยทักษะการสอนตนเองและทักษะเพื่อการไดมาซึ่งแรงสนับสนุนทางสังคมสามารถรวมกัน
ทํานายพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดไดรอยละ 32.8  โดยมีคาประสิทธิภาพในการ
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ทํานายที่ปรับแลว เทากับ .313 และ .324 ตามลําดับ  และมีความคลาดเคลื่อนในการทํานาย เทากับ 
.223

ในลักษณะนี้ทักษะการสอนตนเอง และทักษะเพื่อการไดมาซึ่งแรงสนับสนุนทางสังคม 
มีอํานาจในการทํานายพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  และสามารถนํามาเขียนเปนสมการการถดถอยในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานไดดังนี้

ในรูปคะแนนดิบ Y  =  1.326  +  .526(X5)  +  .238(X6)
ในรูปคะแนนมาตรฐาน Z  =  .422(X5)  +  .179(X6)

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



บทท่ี 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การวิจัยเร่ือง “ทักษะทางสังคมที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติด
ของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
จังหวัดเพชรบุรี”  คร้ังนี้      มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันตนเองจาก     
ยาเสพติดของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน  โดยจําแนกตามระดับชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน สภาพครอบครัว และลักษณะการพักอาศัย  และศึกษาถึงทักษะทางสังคม 6 ดาน ไดแก 
ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร ทักษะการจัดการกับปญหา ทักษะการแกปญหา ทักษะการสื่อสาร 
ทักษะการสอนตนเอง และทักษะเพื่อการไดมาซึ่งแรงสนับสนุนทางสังคมที่สงผลตอพฤติกรรม 
การปองกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน  โดยใชทักษะทางสังคม
ตามแนวคิดของชิงเก และกิลคริสต (Schinke and Gilchrist 1984, quoted in Bloom 1996 : 69)

เมื่อไดรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีตางๆ เพื่อนําตัวแปรแตละตัวมากําหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจัย  ผูวิจัยไดกําหนดสมมุติฐานการวิจัยไวดังนี้  1) นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
จังหวัดเพชรบุรี ที่มีระดับชั้นเรียนแตกตางกัน มีพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดแตกตาง
กัน  2) นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดเพชรบุรี ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตาง
กัน มีพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดแตกตางกัน 3) นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษา    
ตอนตน จังหวัดเพชรบุรี ที่มีสภาพครอบครัวแตกตางกัน มีพฤติกรรมการปองกันตนเองจาก         
ยาเสพติดไมแตกตางกัน  4) นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จังหวัดเพชรบุรี ที่มีลักษณะการ
พักอาศัยแตกตางกัน มีพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดไมแตกตางกัน 5) ทักษะทางสังคม 
(Social Skills)  6 ดาน  ไดแก  ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร (Information Skills)   ทักษะการ 
จัดการกับปญหา (Coping skills) ทักษะการแกปญหา (Problem-Solving Skills)    ทักษะการสื่อสาร 
(Communication Skills) ทักษะการสอนตนเอง (Self-Instruction Skills)   และทักษะเพื่อการไดมา
ซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคม (Support System Skills) เปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกัน  
ตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จังหวัดเพชรบุรี
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ประชากรที่ใชในการศึกษาคือ นักเรียนชายที่กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดเพชรบุรี ปการศึกษา 2545  จาก 23 
โรงเรียน จํานวน  6,031 คน  นํามาสุมกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage 
Random Sampling)  โดยกกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชาย จํานวน  376 คน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามแนวคิดของชิงเก
และกิลคริสต (Schinke and Gilchrist)  โดยเก็บรวบรวมดวยตนเอง  และนําขอมูลที่ไดจากแบบ 
สอบถามมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยใชคารอยละ (Percentage)  คาเฉลี่ย ( X )  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)   วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมตัวอยาง 2 กลุม  โดยใชการ
ทดสอบคาที (t-test)  วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม     
โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA)  และวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis)  
เพื่อหาตัวแปรอิสระที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชายระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน

สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปผลของการวิจัยเปนประเด็นสําคัญไดดังนี้
1. จากการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ซ่ึงตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 376 คน  

สวนใหญศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 35.1  รองลงมาคือ
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 33.0  และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 120 คน 
คิดเปนรอยละ 31.9   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูระหวาง 2.01 – 
3.00  จํานวน 201 คน คิดเปนรอยละ 53.5  รองลงมาอยูในระหวาง 3.01 – 4.00 จํานวน 101 คน    
คิดเปนรอยละ 26.9  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมเกิน 2.00 จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 19.7   
สวนสภาพครอบครัวของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญนั้น พบวาบิดามารดาอยูดวยกัน จํานวน   
300 คน คิดเปนรอยละ 79.8  รองลงมาคือ บิดามารดาหยารางหรือแยกกันอยู จํานวน 49 คน คิดเปน
รอยละ 13.0 และบิดาหรือมารดาถึงแกกรรมจํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 7.2     นอกจากนี้ยังพบวา
ลักษณะการพักอาศัยของผูตอบแบบสอบถามนั้นอาศัยอยูบานบิดามารดาเปนสวนใหญ จํานวน 325 
คน คิดเปนรอยละ 86.4  รองลงมาคืออยูกับญาติ จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10.6  อยูหอพัก 
จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.6  และอาศัยวัดจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.3
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2. การวิเคราะหระดับทักษะทางสังคมและระดับพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยา 
เสพติดของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ จังหวัดเพชรบุรี พบวา

2.1  นักเรียนชายมีทักษะทางสังคมอยูในระดับมาก ( X  = 3.65)  เมื่อแยกพิจารณาใน
แตละดาน พบวา มีทักษะทางสังคม จํานวน 5 ดาน อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหา
นอยไดดังนี้คือ ทักษะการสอนตนเอง ( X  = 3.86) , ทักษะเพื่อการไดมาซึ่งแรงสนับสนุนทางสังคม  
( X  = 3.76), ทักษะการจัดการกับปญหา ( X  = 3.71), ทักษะการสื่อสาร ( X  = 3.62)  และทักษะ
การแกปญหา ( X  = 3.54) ตามลําดับ  และมีเพียงทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร ( X  = 3.43)
เพียงทักษะเดียวที่อยูในระดับปานกลาง

2.2  นักเรียนชายมีพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดอยูในระดับมาก ( X  = 
4.25)   เมื่อแยกพิจารณาในแตละดาน พบวาพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดทุกดานอยู
ในระดับมากเชนเดียวกัน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้คือ การหลีกเลี่ยงการคบเพื่อนที่
เสี่ยงตอการนําพาไปเสพยาเสพติด ( X  = 4.38), การใชทักษะการปฏิเสธ ( X  = 4.30)  และการหลีก
เล่ียงสารเริ่มตน ( X  = 4.06) ตามลําดับ

3.  การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดเพชรบุรี 
ที่มีระดับชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน พบวา

3.1 นักเรียนชายที่มีระดับชั้นเรียนแตกตางกันมีพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยา
เสพติดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยที่นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
( X  = 4.41)  มีพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดดีกวานักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
( X  = 4.11)  นอกนั้นไมมีความแตกตางกัน

3.2 นักเรียนชายที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันมีพฤติกรรมการปองกัน    
ตนเองจากยาเสพติดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยที่นักเรียนชายที่มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน 3.01 – 4.00 ( X  = 4.59)  มีพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดดีกวา
นักเรียนชาย ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2.01 – 3.00 ( X  = 4.23) และ ไมเกิน 2.00 ( X  = 3.82)  
และนักเรียนชายที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2.01 – 3.00 ( X  = 4.23)  มีพฤติกรรมการปองกันตน
เองจากยาเสพติดดีกวานักเรียนชาย ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมเกิน 2.00 ( X  = 3.82)
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3.3 นักเรียนชายที่มีสภาพครอบครัวแตกตางกันมีพฤติกรรมการปองกันตนเองจาก 
ยาเสพติดไมแตกตางกัน

3.4 นักเรียนชายที่มีลักษณะการพักอาศัยแตกตางกันมีพฤติกรรมการปองกันตนเอง
จากยาเสพติดไมแตกตางกัน

4. การวิเคราะหทักษะทางสังคม 6 ดาน  ไดแก ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร    
ทักษะการจัดการกับปญหา ทักษะการแกปญหา ทักษะการสื่อสาร ทักษะการสอนตนเอง และทักษะ
เพื่อการไดมาซึ่งแรงสนับสนุนทางสังคม เปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันตนเองจาก    
ยาเสพติดของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ  จังหวัดเพชรบุรี  พบวา ทักษะการสอนตนเองและทักษะเพื่อการไดมาซึ่งแรงสนับสนุน
ทางสังคมสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดไดรอยละ 32.8        
และสมการที่ไดจากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่เขาสมการมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
1.  ผลการวิเคราะหระดับทักษะทางสังคม 6 ดาน   ไดแก   ทักษะการแสวงหาขอมูล      

ขาวสาร ทักษะการจัดการกับปญหา ทักษะการแกปญหา ทักษะการสื่อสาร ทักษะการสอนตนเอง 
และทักษะเพื่อการไดมาซึ่งแรงสนับสนุนทางสังคม  และระดับพฤติกรรมการปองกันตนเองจาก   
ยาเสพติดของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ จังหวัดเพชรบุรี  มีรายละเอียดดังนี้

1.1 ผลการวิเคราะหระดับทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสารของนักเรียนชายพบวา 
อยูในระดับปานกลาง  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากแหลงขอมูลขาวสารตางๆ ไดแก หนังสือพิมพ       
สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน  และวารสารตางๆ ยังเสนอขอมูลขาวสารเกี่ยวยาเสพติดดวยรูปแบบและ    
เนื้อหาสาระที่คลายๆ กัน  ซ่ึงอาจไมนาสนใจ  จึงเปนการยากที่นักเรียนจะสามารถเลือกรับขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับยาเสพติดไดอยางชัดเจน นอกจากนี้เมื่อพิจารณาผลการวิจัยรายขอ (ดูรายละเอียดใน
ภาคผนวก ข) พบวา ความสามารถในการเลือกอานขาวเกี่ยวกับยาเสพติดจากหนังสือพิมพที่เนนการ
เสนอขาวเกี่ยวกับยาเสพติดมากกวาฉบับอื่นๆ อยูในระดับปานกลาง  อีกทั้งความสามารถในการ
เลือกรับฟงขาวเกี่ยวกับยาเสพติดจากสถานีวิทยุตางๆ อยูในระดับปานกลางเชนเดียวกัน เพราะสวน
ใหญสถานีวิทยุแตละสถานีจะเสนอขาวสารประจําวันจากแหลงเดียวกันคือสถานีวิทยุกระจายเสียง
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แหงประเทศไทย สวนเวลาที่เหลือก็จะเปนเวลาของแตละสถานีที่นําเสนอขาวสารของแตละสถานี
เอง ซ่ึงมีการประชาสัมพันธคอนขางนอย จึงไมทราบกําหนดเวลาการออกอากาศที่ชัดเจน นอกจาก
นี้ อาจสังเกตไดวาความสามารถในการเลือกชมขาวหรือรายการเกี่ยวกับยาเสพติดจากสถานี       
โทรทัศนชองตางๆ ยังอยูในระดับปานกลางดวยเชนเดียวกัน เพราะสถานีโทรทัศนแตละชองจะเนน
หนักในการเสนอรายการบันเทิงเปนสวนใหญ  ทําใหโอกาสในการรับชมขาวสารเกี่ยวกับยาเสพติด
มีจํากัด  ในทางกลับกันนักเรียนมีความสามารถในการเลือกรับขาวสารความรูเกี่ยวกับโทษและพิษ
ภัยเกี่ยวกับยาเสพติดจากเอกสารแผนพับ และปายนิเทศตางๆ อยูในระดับมาก เพราะสามารถหา
อานไดงายจากภายในโรงเรียน  ซ่ึงโรงเรียนนาจะมีบทบาทสําคัญในการเปนแหลงขอมูลขาวสารที่
สําคัญใหนักเรียนไดคนความากที่สุด

1.2 ผลการวิเคราะหระดับทักษะการจัดการกับปญหาของนักเรียนชายพบวา อยูใน
ระดับมาก  แสดงวานักเรียนมีความสามารถเลือกรูปแบบในการจัดการกับความเครียดหรือแรง    
กดดันจากภายนอกที่เกิดขึ้นกับตนเองไดอยางเหมาะสม  และเมื่อพิจารณารายขอ (ดูรายละเอียดใน
ภาคผนวก ข) พบวา นักเรียนมีความสามารถในการหากิจกรรมที่เหมาะสมทําในยามวางอยูในระดับ
มาก มีความสามารถในการเลือกหากิจกรรมที่เหมาะสมทําเพื่อเปนการผอนคลายความเครียดอยูใน
ระดับมากดวยเชนเดียวกัน เชน การเลือกออกกําลังกายหรือเลนกีฬา การเลือกหนังสือหรือนิตยสาร
มาอาน เปนตน  และนอกจากนี้นักเรียนยังมีความสามารถในการเลือกวิธีชวยเหลือตนเองที่เหมาะ
สมเมื่อมีปญหาดานการเรียนโดยไมตองพึ่งยาในระดับมากอีกดวย

1.3 ผลการวิเคราะหระดับทักษะการแกปญหาของนักเรียนชายพบวา อยูในระดับ
มาก  แสดงวานักเรียนมีความสามารถในการรับรูปญหา หาสาเหตุของปญหา หาทางเลือก วิเคราะห
ขอดีขอเสียของแตละทางเลือก ประเมินทางเลือก เลือกทางเลือกที่เหมาะสมในการแกไขปญหา  
ตลอดจนสามารถนําประสบการณเดิมมาใชในการแกปญหาที่เกิดขึ้นกับตนอยางไดผล และเมื่อ
พิจารณารายขอ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข) พบวา เมื่อนักเรียนประสบกับปญหาหลายๆ ปญหา
พรอมๆ กัน นักเรียนสามารถพิจารณาไดวาปญหาใดควรไดรับการแกไขกอน  สามารถที่จะคนหา
สาเหตุของปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองได สามารถระบุสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดปญหาขึ้นกับ  
นักเรียนได และสามารถเลือกวิธีการแกปญหาที่คิดวาเหมาะสมที่สุด
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1.4 ผลการวิเคราะหระดับทักษะการสื่อสารของนักเรียนชายพบวา อยูในระดับมาก  
แสดงวา  นักเรียนมีความสามารถในการถายทอดหรือแลกเปลี่ยนความรู ขอมูลขาวสาร ความรูสึก
นึกคิด และความตองการของตนเองกับผูอ่ืนโดยใชวัจนภาษาและอวัจนภาษาไดเปนอยางดี        
และเมื่อพิจารณารายขอ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข)  พบวา นักเรียนสามารถเลือกใชวิธีการ
ปลอบโยนเพื่อนดวยวิธีที่เหมาะสมเพื่อใหเกิดผลดี สามารถอธิบายปญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองใหบิดา
มารดาหรือผูปกครองรับรูไดตรงกัน สามารถสังเกตสีหนาและทาทางของเพื่อนในขณะสนทนาเพื่อ
ประเมินความเขาใจของเพื่อน ตลอดจนสามารถแสดงกิริยาทาทางสื่อใหคูสนทนาเขาใจความรูสึก
ของตนไดในระดับมาก

1.5 ผลการวิเคราะหระดับทักษะการสอนตนเองของนักเรียนชายพบวา อยูในระดับ
มาก  แสดงวานักเรียนสามารถบอกและเตือนตนเองใหรูถึงผลเสียหรืออันตรายที่เกิดขึ้นกับตนเอง
หากตองตกอยูในสถานการณที่เสี่ยงอันตราย  และเมื่อพิจารณารายขอ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก 
ข)  พบวานักเรียนสามารถบอกตนเองใหระวังถึงโทษและพิษภัยที่จะเกิดขึ้นหากเขาไปยุงเกี่ยวกับ 
ยาเสพติด  มีหลักการในการเตือนตนเองใหอยูหางจากแหลงมั่วสุมยาเสพติด  เตือนตัวเองไมใหเขา
ไปในสถานบันเทิงยามค่ําคืน  และมีหลักการสําหรับสอนตนเองถึงวิธีการปฏิบัติหากตองการ
ประสบความสําเร็จในการเรียนอยูในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนมีความตระหนักถึง
อันตรายที่จะเกิดกับตัวเอง  และสวนหนึ่งอาจไดรับรูขอมูลเกี่ยวกับอันตรายจากยาเสพติดจาก      
ส่ือตางๆ

1.6 ผลการวิเคราะหระดับทักษะเพื่อการไดมาซึ่งแรงสนับสนุนทางสังคมของ       
นักเรียนชายพบวา อยูในระดับมาก  แสดงวานักเรียนสามารถปฏิบัติตนเพื่อใหไดรับกําลังใจ       
การยอมรับ การชวยเหลือ การสนับสนุน และการสงเสริมจากบุคคลในครอบครัว อาจารย และ
เพื่อนไดเปนอยางดี  เชน ชวยบิดามารดาทํางานบาน ประพฤติตนที่เหมาะสมในขณะอยูตอหนา     
ผูใหญ แสดงความมีน้ําใจกับเพื่อน  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา นักเรียนมีความตองการการไดรับ       
แรงสนับสนุนทางสังคม เพื่อใหตนเองทํากิจกรรมใดๆ แลวประสบความสําเร็จ จึงมีวิธีการปฏิบัติ
ตัวเพื่อใหบุคคลอื่นพอใจและยอมรับพรอมทั้งใหการสงเสริมหรือสนับสนุนในเรื่องตางๆ

1.7 ผลการวิเคราะหระดับพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียน
ชายพบวา อยูในระดับมาก   แสดงวา นักเรียนมีการปฏิบัติตนเพื่อการปกปองตนเองใหหลุดพน   
จากสถานการณที่เสี่ยงตอการเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดไดอยางปลอดภัย  ไดแก การหลีกเลี่ยง
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สารเริ่มตน  เชน  การไมสูบบุหร่ีและดื่มสุราหรือเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลทุกชนิดที่ผูอ่ืนสงให  
หรือการพยายามอยูใหหางจากผูที่กําลังสูบบุหร่ีหรือดื่มสุราหรือเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล  ไมซ้ือ
บุหร่ีและสุราหรือเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลแมถูกใชใหไปซื้อก็ตาม    อีกทั้งใชทักษะการปฏิเสธใน
การปฏิเสธการชักชวนใหเสพยาเสพติดจากเพื่อนหรือบุคคลอื่น  และการหลีกเลี่ยงการคบเพื่อนที่
เสี่ยงตอการนําพาไปเสพยาเสพติด  เชน  ไมไปเที่ยวสถานบันเทิงยามค่ําคืน  ไมเขาไปในแหลงมั่ว
สุมยาเสพติดหรือแหลงซื้อขายยาเสพติด เปนตน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของเสกสรร  สงวนนาม 
(2546) ที่พบวานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดอยูใน
ระดับดี  และสอดคลองกับการศึกษาของตวงสิทธิ์  ปอมสุวรรณ (2546)   ที่พบวามีพฤติกรรมการ
ปองกันยาเสพติดอยูในระดับดีเชนเดียวกัน

2. การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการปองกันตนเองจาก           
ยาเสพติดของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา       
กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดเพชรบุรี  จําแนกตามระดับชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน        
สภาพครอบครัว และลักษณะการพักอาศัยที่แตกตางกัน  มีรายละเอียดดังนี้

2.1 ระดับชั้นเรียน   ผลการวิเคราะหพบวา  นักเรียนชายที่มีระดับชั้นเรียนแตกตาง
กันมีพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
โดยที่นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดดีกวานักเรียน
ชายช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  เนื่องจากพัฒนาการทางสติปญญาของเด็กที่มีอายุมากกวาจะมีความ
สามารถในการคิดวิเคราะหเชิงเหตุผลไดดีกวาเด็กที่มีอายุนอยกวา  แตเนื่องจากวัยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2  นั้นอยูในชวงระหวางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 3  จึงมีพัฒนาการทางรางกายและสติปญญาใกลเคียงกับทั้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ   
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ทําใหนักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 มีพฤติกรรมการปองกันตนเอง
จากยาเสพติดไมแตกตางจากนักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 3    ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษา
ของคอนท (Conte 1986 , อางถึงใน อรอนงค  ชูชัยวัฒนา 2539 : 24) ที่พบวา เด็กที่มีอายุมากจะ
เรียนรูแนวคิดการ ปองกันตนเองไดดีกวาเด็กที่มีอายุนอย

2.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผลการวิเคราะหพบวา นักเรียนชายที่มีผลสัมฤทธิ์   
ทางการเรียนแตกตางกันมีพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่นักเรียนชายที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง (3.01 – 4.00) มีพฤติกรรม 
การปองกันตนเองจากยาเสพติดดีกวานักเรียนชายที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา (ไมเกิน 2.00)  และ
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นักเรียนชายที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง (2.01 – 3.00)   และนักเรียนชายที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนปานกลาง (2.01 – 3.00) มีพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดดีกวา   นักเรียน
ชายที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา (ไมเกิน 2.00)  จึงยอมรับสมมุติฐานขอที่ 2  ซ่ึงสอดคลองกับการ
ศึกษาของสุธี  เสถียรยานนท (2530 : 81)  ที่พบวา นักเรียนที่มีผลการเรียนสูงมีคานิยมดานการละ
เวนสารเสพติดสูงกวานักเรียนที่มีผลการเรียนต่ํา  และสอดคลองกับ จิรวรรณ  เทียนทองดี (2542 : 
79)  ที่พบวา  นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี  มีความรูเกี่ยวกับการปองกันสารเสพติดดีกวา
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําและปานกลาง  ทั้งนี้อาจเปนเพราะนักเรียนมีความแตกตาง
กันดานสติปญญา ความสนใจใฝรู ความตั้งใจ การหมั่นฝกฝน  จึงทําใหมีความรูและความคิด    
เกี่ยวกับการปองกันทีดีกวา  และสอดคลองกับการศึกษาของวีรวรรณ  สุธีรไกรลาศ (2536 : 41)     
ที่พบวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงจะมีความเขาใจเกี่ยวกับอันตรายของยาเสพติดมาก
เชนเดียวกัน

2.3  สภาพครอบครัว      ผลการวิเคราะหพบวา    นักเรียนชายที่มีสภาพครอบครัว     
แตกตางกัน มีพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดไมแตกตางกัน  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา     
แมนักเรียนจะมีสภาพครอบครัวที่แตกตางกัน  เชน บางครอบครัวมีบิดาหรือมารดาเพียงลําพัง  แตก็
มิไดทําใหความสุขหรือความอบอุนในครอบครัวลดนอยลง  บิดาหรือมารดาไดใหการเลี้ยงดูดวย
ความรักความเขาใจ และสามารถทดแทนการขาดหายไปของใครคนใดคนหนึ่งได จึงทําใหนักเรียน
ไมมีความรูสึกที่แตกตางจากสภาพครอบครัวที่อยูกันพรอมหนาทั้งบิดาและมารดา  ซ่ึงสอดคลอง
กับการศึกษาของจิราภรณ  สุทธิสานนท (2529 : 81)  ที่พบวา นักเรียนที่มีสภาพครอบครัวแตกตาง
กันมีการรับรู เกี่ยวกับสารเสพติดไมแตกตางกัน และสอดคลองกับการศึกษาของจิรวรรณ         
เทียนทองดี (2542 : 73) ที่พบวานักเรียนที่มีสภาพครอบครัวแตกตางกัน มีความรู เจตคติ และ     
การปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันสารเสพติดไมแตกตางกัน

2.4  ลักษณะการพักอาศัย   ผลการวิเคราะหพบวา นักเรียนชายที่มีลักษณะ             
การพักอาศัยแตกตางกัน  มีพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดไมแตกตางกัน   อาจเปน
เพราะวา แมนักเรียนจะมีลักษณะการพักอาศัยที่แตกตางกัน  เชน  อยูบานบิดามารดา  อาศัยอยูกับ
ญาติ อยูหอพัก หรืออยูวัด  แตสวนใหญแลวสภาพแวดลอมมีลักษณะคลายคลึงกัน เพราะอยูใน    
ชุมชนหรือละแวกใกลเคียงกัน  อีกทั้งเวลาสวนใหญในแตละวันของนักเรียนนั้นอยูในโรงเรียน    
จึงไดรับการ อบรมสั่งสอนและการดูแลจากอาจารยในลักษณะเดียวกัน และสวนใหญนักเรียนที่อยู
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หอพักหรือ  อยูวัดจะกลับไปอยูบานบิดามารดาทุกวันหยุดเรียน  ซ่ึงจะไดรับการดูแลเอาใจใสบิดา
มารดาดวยเชนเดียวกัน

3. ผลการวิเคราะหทักษะทางสังคม 6 ดาน ไดแก ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร 
ทักษะการจัดการกับปญหา ทักษะการแกปญหา ทักษะการสื่อสาร ทักษะการสอนตนเอง และทักษะ
เพื่อการไดมาซึ่งแรงสนับสนุนทางสังคม เปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันตนเองจาก    
ยาเสพติดของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ  จังหวัดเพชรบุรี  สามารถสรุปไดดังนี้

3.1  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบวา
ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสารกับพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติด   

ของนักเรียนชายมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .223)  แสดง
วา เมื่อนักเรียนมีทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสารอยูในระดับมาก  พฤติกรรมการปองกันตนเอง
จากยาเสพติดมีแนวโนมอยูในระดับมากดวยเชนกัน  เนื่องจากการที่นักเรียนมีทักษะการแสวงหา
ขอมูลขาวสารจากแหลงตางๆ  ทั้งจากครอบครัว โรงเรียน และสื่อตางๆ เชน หนังสือพิมพ วิทยุ 
โทรทัศน วารสาร ตลอดจนเอกสารแผนพันจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบ
ปรามยาเสพติด  จะทําใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดไดเปน
อยางดี  ซ่ึงอาจนําไปสูการมีพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดที่ดีตามมา

ทักษะการจัดการกับปญหากับพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดของ       
นักเรียนชายมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .402)  แสดงวา
เมื่อนักเรียนมีทักษะการจัดการกับปญหาอยูในระดับมาก พฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพ
ติดมีแนวโนมอยูในระดับมากดวยเชนเดียวกัน  ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนที่สามารถเลือกรูปแบบการจัด
การกับความเครียดหรือความกดดันจากภายนอกที่เกิดขึ้นกับตนเองไดอยางเหมาะสม เชน สามารถ
เลือกทํากิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อเปนการผอนคลายความเครียด ไดแก การออกกําลังกาย เลนกีฬา 
หรืออานหนังสือเพื่อใหเกิดความเพลิดเพลิน หรือเลือกปรึกษาบุคคลที่สามารถใหความชวยเหลือ
เวลานักเรียนมีปญหา  จะชวยใหนักเรียนรอดพนจากปญหาตางๆ ได  ซ่ึงอาจนําไปสูพฤติกรรมการ
ปองกันตนเองจากยาเสพติดที่ดีได

ทักษะการแกปญหากับพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียน
ชาย  มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .365)  แสดงวา เมื่อ     
นักเรียนมีทักษะการแกปญหาอยูในระดับมาก  พฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดมี       
แนวโนมอยูในระดับมากดวยเชนเดียวกัน  ทั้งนี้เนื่องจากบุคคลที่มีทักษะการแกปญหาที่ดีนั้น        
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จะมีความสามารถในการคิด วิเคราะห หาสาเหตุของปญหา หาแนวทาง และตัดสินใจแกปญหาที่
เกิดขึ้นกับตัวเองไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงอาจนําไปสูการมีพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยา
เสพติดที่ดีได

ทักษะการสื่อสารกับพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียน
ชายมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .413) แสดงวาเมื่อนักเรียน
มีทักษะการสื่อสารอยูในระดับมากจะมีแนวโนมของพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดใน
ระดับมากดวยเชนเดียวกัน  ทั้งนี้เนื่องจากบุคคลที่มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี จะสามารถรับรู
และเขาใจคําพูดหรือกริยาทาทางของผูที่กําลังสนทนาดวยไดดี ทําใหสามารถรับรูไดวาบุคคล        
ที่กําลังสนทนาดวยประสงคดีหรือราย  เพราะหากประสงครายก็จะสามารถหาวิธีการสื่อสารที่
เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงไปจากสถานการณนั้นได  ซ่ึงจะชวยใหปองกันตนเองใหปลอดภัยจาก
บุคคลที่ไมหวังดีได  ซ่ึงอาจนําไปสูการมีพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดที่ดีตามมา

ทักษะการสอนตนเองกับพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดของ       
นักเรียนชายมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .516) แสดงวาเมื่อ
นักเรียนมีทักษะการสอนตนเองอยูในระดับมากจะมีแนวโนมของพฤติกรรมการปองกันตนเองจาก            
ยาเสพติดในระดับมากดวยเชนเดียวกัน  ทั้งนี้เนื่องจากการที่บุคคลสามารถบอกหรือเตือนตนเองให
รูจักยั้งคิดและควบคุมพฤติกรรมของตนเองไมใหมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมหรือเขาไปในสถานที่ที่
เสี่ยงอันตรายไดเปนอยางดี  ซ่ึงอาจนําไปสูการมีพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดไดดีดวย

ทักษะเพื่อการไดมาซึ่งแรงสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการปองกันตน
เองจากยาเสพติดของนักเรียนชายมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r 
= .506) แสดงวาเมื่อนักเรียนมีทักษะเพื่อการไดมาซึ่งแรงสนับสนุนทางสังคมอยูในระดับมากจะมี
แนวโนมของพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดในระดับมากดวยเชนเดียวกัน  ทั้งนี้เนื่อง
จากการที่นักเรียนสามารถประพฤติตนเพื่อใหไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมไดเปนผลสําเร็จ       
นักเรียนจะมีกําลังใจ และรูสึกมีคุณคาในตนเอง รักตัวเอง ซ่ึงอาจนําไปสูการมีพฤติกรรมการ     
ปองกันตนเองจากยาเสพติดที่ดีดวย

3.2 ผลการวิเคราะหเพื่อหาตัวทํานายพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติด  
ของนักเรียนชาย พบวา ทักษะทางสังคม 2 ดาน ไดแก ทักษะการสอนตนเอง และทักษะเพื่อการได
มาซึ่งแรงสนับสนุนทางสังคม สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดได
รอยละ 32.8  จึงยอมรับสมมุติฐานขอที่ 5  โดยท่ีทักษะการสอนตนเองถูกเลือกเขาสมการเปน   
ลําดับแรก  และสามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดไดรอยละ 31.5  แสดงวา 
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ทักษะการสอนตนเองมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดมาก  และผลการวิจัย
คร้ังนี้พบวาทักษะการสอนตนเองมีาความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันตนเองจาก    
ยาเสพติดมากที่สุด  ดังนั้นการที่นักเรียนสามารถพูดบอกย้ําเตือนตนเองอยูเสมอ ใหละเวนจาก   
พฤติกรรมที่เสี่ยงตออันตราย และหลีกเลี่ยงการเขาไปในสถานที่ที่เปนแหลงมั่วสุมหรือมีการซื้อขาย
ยาเสพติด  ก็จะสามารถควบคุมตนเองใหมีพฤติกรรมในการปองกันตนเองจากยาเสพติดได          
ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของอรพินทร  อนงคณะตระกูล (2528 : บทคัดยอ) ที่พบวา เด็กที่ไดรับ
การฝกการสอนตนเอง สามารถควบคุมตนเองใหมีความหุนหันลดลงได  และสอดคลองกับ        
การศึกษาของสไนเดอร และไวท (Snyder and White 1979 : 227-235, อางถึงใน อรพินทร  
อนงคณะตระกูล 2528 : 29-30) ที่พบวา นักเรียนที่ไดรับการฝกทักษะการสอนตนเอง สามารถลด
การมีพฤติกรรมที่ เปนปญหาลงไดมากกวานักเรียนที่ไมไดรับการฝกทักษะการสอนตนเอง           
จึงพอสรุปไดวาทักษะการสอนตนเองเปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันตนเองจาก          
ยาเสพติด

ทักษะเพื่อการไดมาซึ่งแรงสนับสนุนทางสังคมถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 
2  สามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดเพิ่มขึ้นรอยละ 1.3  โดยทักษะการสอน
ตนเองและทักษะเพื่อการไดมาซึ่งแรงสนับสนุนทางสังคมสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการ
ปองกันตนเองจากยาเสพติดไดรอยละ 32.8  แสดงวา ทักษะเพื่อการไดมาซึ่งแรงสนับสนุนทาง
สังคมเปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติด  ทั้งนี้เนื่องจากการที่นักเรียน
รับรูไดวาการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลตางๆ ไดแก คนในครอบครัว อาจารย เพื่อน 
และบุคคลรอบขาง ทําใหนักเรียนรูสึกมีกําลังใจ และเห็นคุณคาในตนเอง ซ่ึงจะเปนการเสริมแรงให
มีพฤติกรรมที่ถูกตองเหมาะสม  โดยเฉพาะการปองกันตนเองใหปลอดภัยจากยาเสพติดมากขึ้น    
ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของนงลักษณ  โตบัญลือภพ (2539 : 118-124) ที่พบวานักเรียนที่ไดรับ
โปรแกรมสุขศึกษารวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมจากผูปกครองมีพฤติกรรมการปองกันการพึ่งยา
แอมเฟตามีนเพิ่มขึ้น  และสอดคลองกับการศึกษาของลีนา  ฐิติเบญจพล (2537 : ก-ข, อางถึงใน 
ขวัญใจ  พิมพิมล 2543 : 90)  ที่พบวานักเรียนที่ไดรับโปรแกรมสุขศึกษารวมกับแรงสนับสนุนทาง
สังคมมีความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการเลิกสูบบุหร่ีและการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการ
เลิกสูบบุหร่ีเพิ่มขึ้น  นอกจากนี้ขวัญเมือง  แกวดําเกิง(2541 : 105-122) และขวัญใจ  พิมพิมล (2543 : 
136)  ไดศึกษาพบวาแรงสนับสนุนทางสังคมเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันการเสพ
ยาบาในกลุมนักเรียนชาย  จึงพอสรุปไดวาทักษะการสอนตนเองและทักษะเพื่อการไดมาทาง
สนับสนุนทางสังคมเปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติด
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ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสารเปนตัวแปรที่ไมถูกเลือกเขาสมการการทํานาย  
พฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติด  แสดงวา ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสารของนักเรียน
ชายไมสงผลตอพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติด  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา นักเรียนใหความ
สนใจกับขอมูลขาวสารหรือสถานการณเกี่ยวยาเสพติดจากสื่อตางๆ ยังไมเพียงพอ  อีกทั้งแหลง   
ขอมูลขาวสารจากสื่อตางๆ ไดแก หนังสือพิมพฉบับตางๆ สถานีวิทยุตางๆ สถานีโทรทัศนตางๆ  มี
การนําเสนอขอมูลขาวสารในลักษณะที่มีความคลายคลึงกัน จึงทําใหนักเรียนเกิดความไมแนใจใน
การเลือกรับสื่อที่เสนอขาวสารเกี่ยวกับยาเสพติด ที่มีเนื้อหาชัดเจนและครอบคลุมกวาสื่ออ่ืนๆ      
อีกทั้งวารสารที่เสนอขาวสารเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเฉพาะคอนขางหาอานไดยากในระดับโรงเรียน  
รวมทั้งนักเรียนสวนใหญใหความสนใจกับรายการดานบันเทิงมากกวาที่จะสนใจขาวสารเกี่ยวกับ 
ยาเสพติดจากสื่อตางๆ เพราะใหความสนุกสนานและเพลิดเพลินกวา

ทักษะการจัดการกับปญหาเปนตัวแปรที่ไมถูกเลือกเขาสมการการทํานาย            
พฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติด  แสดงวา ทักษะการจัดการกับปญหาของนักเรียนชาย 
ไมสงผลตอพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติด  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการใชความสามารถ
ในการจัดการกับปญหาของนักเรียน สวนใหญเนนหนักไปในดานการเลือกวิธีออกกําลังกาย      
การเลนกีฬา และการทํากิจกรรมยามวา เพื่อผอนคลายความเครียดที่เกิดกับตัวนักเรียน  ซ่ึงอาจมี
ความเกี่ยวของกับพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดนอย

ทักษะการแกปญหา เปนตัวแปรที่ ไม ถูก เลือก เข าสมการการทํานาย               
พฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติด  แสดงวา ทักษะการแกปญหาของนักเรียนชายไมสงผล
ตอพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติด  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการใชทักษะในการแกปญหา
ของนักเรียนสวนใหญจะเปนการแกปญหาในชีวิตประจําวันทั่วๆไป  ที่อาจตองใชระยะเวลาหรือ
การตัดสินใจแบบคอยเปนคอยไป  ซ่ึงตางจากการปองกันยาเสพติดที่ตองใชวิธีการแกปญหาแบบ
ปจจุบันทันดวน ซ่ึงตองใชการตัดสินใจอยางรวดเร็ว  จึงจะสามารถรอดพนจากสถานการณที่เสี่ยง
กับยาเสพติด

ทักษะการสื่อสารเปนตัวแปรที่ไมถูกเลือกเขาสมการการทํานายพฤติกรรมการ    
ปองกันตนเองจากยาเสพติด  แสดงวา ทักษะการสื่อสารของนักเรียนชายไมสงผลตอพฤติกรรมการ
ปองกันตนเองจากยาเสพติด  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาความสามารถในการสื่อสารที่นักเรียนสวนใหญ
มีอยูเปนลักษณะของการถายทอดหรือแลกเปลี่ยนความรูสึกนึกคิดระหวางตนเองกับผูอ่ืน  โดยใช
ถอยคําและกริยาทาทางเพื่อใหเกิดการรับรูและเขาใจที่ตรงกันระหวางนักเรียนกับผูอ่ืน  โดยที่มิได
พูดคุยหรือส่ือสารกันเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด
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เมื่อวิเคราะหความสัมพันธภายในระหวางตัวแปรอิสระทั้ง 6 ตัวแปร  พบวา   
ตัวแปรทักษะทางสังคมทั้ง 6 ดาน มีความสัมพันธภายในคอนขางสูง (r มีคาตั้งแต .493 ถึง .773)  
ทําใหตัวแปรทักษะทางสังคม  4 ดาน  คือ ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร( X =3.43)               
ทักษะการจัดการกับปญหา( X =3.71) ทักษะการแกปญหา( X =3.54) และทักษะการสื่อสาร
( X =3.62) ไมสามารถทํานายพฤติกรรมการปองกัน   ตนเองจากยาเสพติดได เพราะถูกตัวแปร
ทักษะทางสังคม 2 ดาน คือ ทักษะการสอนตนเอง( X =3.86) และทักษะเพื่อการไดมาซึ่ง              
แรงสนับสนุนทางสังคม( X =3.76) ซ่ึงมีคาเฉลี่ยที่สูงกวา มีอํานาจในการทํานายพฤติกรรมการ   
ปองกันตนเองจากยาเสพติดมากกวา จึงทําใหตัวแปรทักษะทางสังคม 4 ดานคือ ทักษะการแสวงหา
ขอมูลขาวสาร ทักษะการจัดการกับปญหา  ทักษะการแกปญหา และทักษะการสื่อสาร ไมอาจเขา  
สมการการทํานายได

จึงสรุปไดวา นักเรียนที่มีทักษะทางสังคมมากจะสงผลใหมีพฤติกรรมการ   
ปองกันตนเองจากยาเสพติดมากดวยเชนเดียวกัน  และทักษะการสอนตนเองเปนทักษะทางสังคมที่
มีความสําคัญมากที่สุดที่จะสงผลตอพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติด  รองลงมาคือ   
ทักษะเพื่อการไดมาซึ่งแรงสนับสนุนทางสังคม  สวนทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร ทักษะการ
จัดการกับปญหา  ทักษะการแกปญหา  และทักษะการสื่อสาร   แมไมสงผลตอพฤติกรรมการ     
ปองกันตนเองจากยาเสพติด  แตก็เปนองคประกอบที่สําคัญของทักษะทางสังคมที่นักเรียนควรมี
มากดวย

ขอเสนอแนะ
จากผลที่ไดจากการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดวยกัน 2 ดาน ดังนี้
1.  ขอเสนอแนะจากผลที่ไดจากการวิจัย

1.1 ควรมีการจัดโปรแกรมการฝกทักษะทางสังคม ประกอบดวย ทักษะการสอน
ตนเอง ทักษะเพื่อการไดมาซึ่งแรงสนับสนุนทางสังคม ทักษะการสื่อสาร ทักษะการจัดการกับ
ปญหา ทักษะการแกปญหา และทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร  โดยเนนทักษะการสอนตนเอง 
และทักษะเพื่อการไดมาซึ่งแรงสนับสนุนทางสังคมเปนสําคัญ  ใหกับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนเปนประจําทุกป

1.2 ควรมีการสงเสริมการใหความรูเร่ืองยาเสพติดเกี่ยวกับ โทษและพิษภัยของ    
ยาเสพติด ผลกระทบของการเสพยาเสพติด  รวมถึงวิธีการปองกันตนเองจากยาเสพติด โดยเนน      
การนําเสนอดวยส่ือส่ิงพิมพ ไดแก เอกสารแผนพับ โปสเตอร และการจัดบอรดสารสนเทศ
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1.3 นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา มีระดับพฤติกรรมการปองกันตนเอง
จากยาเสพติดต่ํากวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลางและสูง  จึงควรไดรับการสงเสริม
การฝกทักษะทางสังคมมากเปนพิเศษ

2.  ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยคร้ังตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยในกลุมประชากรที่เปนเยาวชนที่อยูนอกระบบการศึกษา

เพราะเยาวชนเหลานี้ยังไมมีโอกาสไดรับการสอนทักษะทางสังคม ซ่ึงจะชวยใหทราบถึงระดับของ
ทักษะทางสังคมที่เยาวชนมีอยู เพื่อเปนแนวทางในการสรางเสริมทักษะทางสังคมในการปองกัน  
ยาเสพติดใหกับเยาวชนตอไป

2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยในกลุมเยาวชนที่เปนกลุมเสี่ยงหรือกลุมที่เขารับการบําบัด
รักษาอาการติดยาเสพติด เพื่อใหไดขอมูลที่แทจริงเกี่ยวกับสาเหตุการเสพยาเสพติด ปจจัยสนับสนุน 
และผลกระทบของตัวผูเสพ สําหรับนําไปคนหาแนวทางปองกันตอไป

2.3  ในการศึกษาวิจัยที่มีการวัดทักษะหรือพฤติกรรม ควรใชวิธีการสังเกตควบคูไป
กับการใชแบบสอบถาม จะทําใหไดขอมูลที่มีความชัดเจน เที่ยงตรง และครอบคลุมมากกวาการใช
แบบสอบถามเพียงอยางเดียว
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แบบสอบถาม
เร่ือง

ทักษะทางสังคมที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ

จังหวัดเพชรบุรี.
………………………………………………………………………………………………………
คําชี้แจง

1. ในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ นักเรียนไมตองเขียนชื่อและที่อยู เนื่องจากขอมูลที่ได
จะถูกเก็บ เปนความลับ  ดังนั้นขอใหนักเรียนตอบคําถามดวยความสบายใจ  ตามความเปนจริงที่สุด
และครบทุกขอ

2. คําตอบที่ไดจะไมมีผลลบตอตัวนักเรียนและการเรียนของนักเรียนแตอยางใดแตจะมี     
ประโยชนและมีคายิ่งในการใชเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน    
เกี่ยวกับการเสริมสรางทักษะทางสังคม  และนําไปพัฒนาเพื่อกอใหเกิดพฤติกรรมการปองกัน
ตนเองจากยาเสพติดแกนักเรียนและเยาวชน  ตลอดจนสามารถนําไปปรับใชกับพฤติกรรมการปอง
กันอันตรายอื่นๆ  ในชีวิตประจําวันตอไป

3. แบบสอบถามฉบับนี้แบงเปน  3  ตอน  ประกอบดวย
ตอนที่  1  แบบสอบถามขอมูลทั่วไป           จํานวน  4  ขอ
ตอนที่  2  แบบสอบถามทักษะทางสังคม    จํานวน  60  ขอ
ตอนที่  3  แบบสอบถามพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติด จํานวน  30  ขอ

หวังวาคงไดรับความรวมมือจากนักเรียนเปนอยางดี  ขอขอบคุณมา  ณ  ที่นี้  และขอใหนัก
เรียน   ทุกคนโชคดีและประสบความสําเร็จในการเรียน

                    วรพจน   สมานมิตร
นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน

      มหาวิทยาลยัศิลปากร
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แบบสอบถาม
เร่ือง

ทักษะทางสังคมที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ

จังหวัดเพชรบุรี.
………………………………………………………………………………………………………
ตอนที่  1  แบบสอบถามขอมูลท่ัวไป
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน   หรือเติมขอความตามความเปนจริงมากที่สุด
1. นักเรียนกําลังศึกษาอยูช้ัน

  มัธยมศึกษาปที่  1
  มัธยมศึกษาปที่  2
  มัธยมศึกษาปที่  3

2. ผลการเรียนเฉลี่ยในภาคเรียนที่ผานมาของนักเรียนมีคาเฉลี่ยอยูในชวงใด
 ไมเกิน  2.00
  2.01  -  3.00
  3.01  -  4.00

3. สภาพครอบครัวของนักเรียน
  บิดามารดาอยูดวยกัน
  บิดาหรือมารดาถึงแกกรรม
  บิดามารดาหยาราง/แยกกันอยู

4. ลักษณะ การพักอาศัย
  อยูกับบิดามารดา
  อยูกับญาติ
  อยูหอพัก
  อาศัยวัด
  อ่ืนๆ   ระบุ………………………….
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ตอนที่  2  แบบสอบถามทักษะทางสังคม
คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชองที่ตรงกับความคิดของนักเรียนมากที่สุด

มากที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของนักเรียนมากที่สุด
มาก หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของนักเรียนมาก
ปานกลาง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของนักเรียนปานกลาง
นอย หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของนักเรียนนอย
นอยที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของนักเรียนนอยที่สุด

ระดับความสามารถ
ขอ
ที่

ขอความ มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ที่สุด

1. นักเรียนทราบวาหนังสือพิมพฉบับใดที่มีขาว
เกี่ยวกับยาเสพติดมากกวาฉบับอื่น

2. นักเรียนทราบวาสถานีวิทยุคลื่นใด ที่เสนอขาว
เกี่ยวกับสถานการณยาเสพติดมากกวาสถานีอื่น

3. นักเรียนทราบวาสถานีโทรทัศนชองใดและวันเวลา
ใดที่เสนอรายการเกี่ยวกับยาเสพติดมากวาสถานี
โทรทัศนชองอื่นๆ

4. นักเรียนทราบวาจะเลือกอานคอลัมนที่ใหความรู
เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดไดจาก
วารสารฉบับใด

5. นักเรียนมีวิธีคนหาขอมูลขาวสารที่ใหความรูเกี่ยว
กับโทษและพิษภัยของยาเสพติดจากหองสมุด

6. นักเรียนสามารถเลือกอานขาวสารความรูเกี่ยวกับ
โทษและพิษภัยของยาเสพติดจากเอกสาร แผนพับ
และปายนิเทศตางๆ

7. นักเรียนสามารถขอเอกสาร แผนพับ โปสเตอร
เกี่ยวกับความรูเรื่องยาเสพติดจากหนวยงาน
สาธารณสุข

8. นักเรียนทราบวาจะตองขอคําแนะนําเรื่องใดจาก
อาจารยผูสอน

9. นักเรียนทราบวาจะตองขอคําแนะนําเรื่องใดบาง
จากบิดามารดา

10. นักเรียนสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูเรื่อง   
ยาเสพติดกับเพื่อนๆ
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ระดับความสามารถ
ขอ
ที่

ขอความ มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ที่สุด

11. ถานักเรียนไมเขาใจบทเรียนบางเรื่อง นักเรียน
ตัดสินใจไดวาจะขอคําปรึกษาแนะนําจากผูใด

12. ถานักเรียนไมคอยเขาใจในบางวิชา นักเรียนทราบ
วาจะชวยเหลือตนเองไดอยางไร

13. นักเรียนทราบวาควรหรือไมที่จะใชยาโดปเพื่อให
สามารถทําการบานหรืออานหนังสือไดนานขึ้น

14. ถานักเรียนมีเรื่องไมสบายใจนักเรียนทราบวาจะขอ
คําปรึกษาใคร

15. นักเรียนมีวิธีการออกกําลังกายหรือการเลนกีฬาเพื่อ
ผอนคลายความเครียด

16. นักเรียนมีวิธีเตรียมความพรอมกอนสอบเพื่อ
ลดความวิตกกังวล

17. ถานักเรียนรูสึกเจ็บปวย นักเรียนทราบดีวาจะชวย
เหลือตัวเองในเบื้องตนไดอยางไรบาง

18. นักเรียนทราบวาจะปฏิบัติตัวอยางไรถารูสึก
ออนเพลียหรือเหนื่อยลา

19. นักเรียนทราบวาจะเลือกอานหนังสือหรือนิตยสาร
เลมใดเพื่อเปนการผอนคลายความเครียด

20. นักเรียนทราบวาควรหากิจกรรมใดทําเพื่อความ
เพลิดเพลินยามวาง

21. เมื่อนักเรียนมีความไมสบายใจ นักเรียนสามารถ
ระบุปญหาความไมสบายใจนั้นได

22. เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นพรอมๆกัน นักเรียนทราบวา
ปญหาใดควรไดรับการแกไขกอน

23. เมื่อเกิดปญหาตางๆขึ้น นักเรียนมีวิธีที่จะคนหา
สาเหตุได

24. นักเรียนสามารถระบุสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิด
ปญหาขึ้นกับนักเรียนได

25. เมื่อเกิดปญหาใดๆขึ้นก็ตาม นักเรียนสามารถ
แยกแยะปญหาออกเปนสวนๆ  และหาทางแกไข
ทีละสวน
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ระดับความสามารถ
ขอ
ที่

ขอความ มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ที่สุด

26. นักเรียนทราบดีวาการแกปญหามีหลายวิธี และ
พยายามหาวิธีใหมเพิ่มขึ้นเสมอ

27. นักเรียนสามารถเลือกวิธีการแกปญหาที่คิดวา
เหมาะสมที่สุด

28. นักเรียนทราบวาควรทําอยางไรจึงจะแกปญหาได
อยางดีและรอบคอบ

29. นักเรียนสามารถประเมินไดวาหลังจากลงมือ
แกปญหาแลวผลที่ตามมาเปนอยางไร

30. นักเรียนสามารถเลือกวิธีการแกปญหาจาก
ประสบการณเดิมมาใชอยางไดผล

31. นักเรียนสามารถเลือกใชวิธีการที่เหมาะสมสื่อให
เพื่อนรูถึงความจริงใจ

32. นักเรียนสามารถสังเกตสีหนาและทาทางของเพื่อน
ในขณะสนทนา และบอกไดวาเพื่อนเขาใจเรื่องที่
พูดคุยหรือไม

33. นักเรียนสามารถแสดงกริยาทาทางสื่อใหคูสนทนา
เขาใจวานักเรียนสนใจหรือพอใจกับ
การสนทนาหรือไม

34. นักเรียนทราบวาควรปลอบโยนเพื่อนดวยคําพูด
หรือทาทางอยางไรจึงจะเกิดผลดี

35. นักเรียนทราบวาจะอธิบายปญหาที่เกิดขึ้นอยางไร
เพื่อใหบิดามารดาหรือผูปกครองรับรูไดตรงกับที่
นักเรียนตองการ

36. นักเรียนสามารถบอกความในใจถึงสิ่งที่นักเรียน
ชอบและไมชอบใหเพื่อนทราบ

37. นักเรียนสามารถพูดตักเตือนเพ่ือนเมื่อเห็นเพื่อนทํา
ความผิดไดโดยที่เพื่อนไมโกรธ

38. นักเรียนสามารถพูดโนมนาวใหเพื่อนทําความดี

39. นักเรียนสามารถพูดทําความเขาใจกับเพื่อนเมื่อมี
ความเห็นไมตรงกัน



124

ระดับความสามารถ
ขอ
ที่

ขอความ มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ที่สุด

40. นักเรียนสามารถใชคําพูด กริยา และทาทางสื่อให
ผูอื่นรับรูไดตรงกับความตองการของนักเรียนได

41. เมื่อตองการทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดนักเรียนสามารถบอก
ตนเองไดวาควรเริ่มตนอยางไร

42. หากตองกระทําในสิ่งที่เสี่ยงอันตราย นักเรียนมี
หลักการที่จะเตือนตนเองใหปลอดภัยไวกอน

43. เมื่อมีผูหนึ่งผูใดทําใหนักเรียนโกรธ นักเรียนเตือน
ตนเองไดทันทีวาควรปฏิบัติตนอยางไร

44. นักเรียนสามารถเตือนตนเองไดทันทีวาจะทํา อยาง
ไร หากเพื่อนมาชวนใหนักเรียนหนีเรียน

45. นักเรียนสามารถเตือนตนเองไดวาจะเกิดผลเสีย
อะไรขึ้นหากไปเที่ยวสถานบันเทิงยามค่ําคืน

46. นักเรียนบอกกับตนเองใหระวังถึงโทษและพิษภัย
ที่จะเกิดขึ้นหากยุงเกี่ยวกับยาเสพติด

47. นักเรียนมีหลักการที่จะเตือนตนเองใหอยูหางจาก
แหลงมั่วสุมยาเสพติด

48. นักเรียนมีหลักการที่จะเตือนตนเองวาจะปฏิบัติ
อยางไร หากตองการประสบความสําเร็จในการ
เรียน

49. นักเรียนเตือนตัวเองไดวาสถานที่ใดบางที่ไมควร
เขาไป

50. นักเรียนสามารถเตือนตนเองไดวาควรปฏิบัติตน
อยางไรกับบุคคลที่ไมปรารถนาดีกับนักเรียน

51. นักเรียนทราบวาตองปฏิบัติตนตามระเบียบของ
โรงเรียนอยางไรบางอาจารยจึงพอใจ

52. นักเรียนมีวิธีการขอความชวยเหลือดานการเรียน
จากเพื่อนๆ ไดเสมอ

53. นักเรียนทราบวาจะตองปฏิบัติอยางไร หากตองการ
ขอความชวยเหลือจากอาจารย

54. นักเรียนทราบวาจะตองปฏิบัติอยางไรหากตองการ
ขอกําลังใจจากอาจารย
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ระดับความสามารถ
ขอ
ที่

ขอความ มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ที่สุด

55. เมื่อตองการทบทวนการเรียนนอกเวลาเรียน
นักเรียนทราบวาจะขอความชวยเหลือจากใคร

56. นักเรียนทราบวาการชวยพอแมทํางานบานจะมี
ประโยชนในเรื่องใด

57. นักเรียนทราบวาจะประพฤติตนอยางไรในขณะ
อยูตอหนาผูใหญ เพื่อใหผูใหญพอใจ

58. นักเรียนทราบวาการแสดงความมีน้ําใจกับผูอื่น
กอนจะเกิดผลอยางไรตอนักเรียน

59. นักเรียนทราบวาจะตองประพฤติตนอยางไรเพื่อให
ไดรับคําชมจากผูคนรอบขาง

60. นักเรียนมีวิธีการที่จะทําใหเพื่อนๆ ยอมรับ และเชื่อ
ถือ
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ตอนที่  3  แบบสอบถามพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติด
คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชองที่ตรงกับความคิดของนักเรียนมากที่สุด

ทําไดทุกครั้ง หมายถึง นักเรียนปฏิบัติไดเปนประจําทุกครั้ง สม่ําเสมอ
ทําไดบอยครั้ง หมายถึง     นักเรียนปฏิบัติไดบอยครั้งแตไมสม่ําเสมอ
ทําไดบางครั้ง หมายถึง     นักเรียนปฏิบัติไดเปนบางครั้ง
ทําไดนอยครั้ง หมายถึง     นักเรียนปฏิบัติไดนอยครั้งหรือนานๆครั้ง
ทําไมได          หมายถึง      นักเรียนปฏิบัติไมไดเลยแมแตครั้งเดียว

ระดับการปฏิบัติ
ขอ
ที่ ลักษณะพฤติกรรม ทําได

ทุกครั้ง
ทําได
บอย
ครั้ง

ทําได
บาง
ครั้ง

ทําได
นอย
ครั้ง

ทํา
ไมได

1. นักเรียนไมดื่มสุราหรือเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล
ที่ผูอื่นสงให

2. นักเรียนไมสูบบุหรี่ที่ผูอื่นสงให

3. นักเรียนไมไปซื้อสุราหรือเครื่องดื่มผสม
แอลกอฮอลหรือบุหรี่เมื่อถูกผูใหญใชใหไปซื้อ

4. นักเรียนไมดื่มสุราหรือเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล
แมญาติผูใหญสงใหก็ตาม

5. นักเรียนพยายามอยูหางจากผูที่กําลังสูบบุหรี่

6. นักเรียนไมเขาไปใกลผูที่ผูที่กําลังดื่มสุราหรือ
วงสุรา

7. นักเรียนไมดื่มสุราหรือเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล
แมถูกสบประมาทวาไมใชลูกผูชาย

8. นักเรียนไมสูบบุหรี่แมถูกสบประมาทวาไมแนจริง

9. นักเรียนไมดื่มสุราหรือสูบบุหรี่แมมีความเครียด
ก็ตาม

10. นักเรียนหลีกเลี่ยงหรือเดินหนีเมื่อถูกคะยั้นคะยอ
ใหดื่มสุราหรือเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลหรือบุหรี่

11. ถาเพื่อนสนิทชวนใหนักเรียนลองเสพยาเสพติด
นักเรียนบอกปฏิเสธไดพรอมทั้งอธิบายเหตุผลให
เพื่อนเขาใจได
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ระดับการปฏิบัติ
ขอ
ที่ ลักษณะพฤติกรรม ทําได

ทุกครั้ง
ทําได
บอย
ครั้ง

ทําได
บาง
ครั้ง

ทําได
นอย
ครั้ง

ทํา
ไมได

12. ถาเพื่อนคะยั้นคะยอใหเสพยาเสพติด โดยที่
นักเรียนไดเคยปฏิเสธไปแลว นักเรียนจะยังคง
ปฏิเสธไดเชนเดิม พรอมทั้งอธิบายเหตุผลใหเพื่อน
ยอมรับได

13. ถาเพื่อนสบประมาทวาผูไมเสพยาเสพติดไมใช
ลูกผูชาย นักเรียนสามารถชี้แจงเหตุผลไดโดย
ไมแสดงอารมณโกรธ

14. ถาเพื่อนเอายาบามาใหเสพ พรอมทั้งใหเหตุผลวา
จะชวยใหอานหนังสือไดนานขึ้น นักเรียนจะ
ปฏิเสธและขอบใจเพื่อน พรอมทั้งช้ีใหเห็นถึงผลดี
ผลเสีย

15. ถาเพื่อนชวนนักเรียนใหไปทําธุระดวยกัน โดยที่
นักเรียนเห็นเพื่อนเอาอุปกรณการเสพยาเสพติด
ไปดวย นักเรียนขอไมไปกับเพื่อน พรอมทั้งอธิบาย
เหตุผลใหเพื่อนเขาใจ

16. ถารุนพี่มาชวนนักเรียนใหเสพยาเสพติด นักเรียน
จะปฏิเสธเชิงขอความเห็นใจ เชน บอกวากลัว
พอแมเสียใจ ขอไมไป พ่ีคงไมวา

17. ถาเพื่อนทาทายวาเปนลูกผูชายจริงตองเสพยาใหดู
นักเรียนจะปฏิเสธ พรอมทั้งอธิบายเหตุผลใหเพื่อน
ยอมรับไดโดยไมโกรธเคือง

18. ถาเพื่อนตื๊อใหไปเสพยาเสพติดดวยกัน นักเรียน
อาจปฏิเสธโดยใหเหตุผลวานักเรียนมีกิจกรรมอื่น
ที่ตองทํา เชน ไปเลนฟุตบอล แลวชวนใหเพื่อนไป
เลนดวยกัน

19. ถาเพื่อนอางวารักกันจริงตองมาเสพยาเสพติดดวย
กัน นักเรียนปฏิเสธการเสพพรอมทั้งอธิบายถึงผล
เสียและบอกถึงความหวงใยที่มีตอเพื่อน



128

ระดับการปฏิบัติ
ขอ
ที่ ลักษณะพฤติกรรม ทําได

ทุกครั้ง
ทําได
บอย
ครั้ง

ทําได
บาง
ครั้ง

ทําได
นอย
ครั้ง

ทํา
ไมได

20. ถาเพื่อนยื่นยาเสพติดมาใหลองเสพในขณะที่
นักเรียนมีความทุกข นักเรียนปฏิเสธ และขอบใจ
เพื่อนพรอมทั้งอธิบายถึงผลเสียที่จะตามมา

21. นักเรียนไมไปกับเพื่อนถาเพื่อนชวนไปเที่ยวสถาน
บันเทิงยามค่ําคืน

22. ถาเพื่อนชวนไปโตะสนุกเกอร นักเรียนบอกปฏิเสธ
และชี้แจงเหตุผลได

23. ถาเพื่อนชวนไปเที่ยวกับคนแปลกหนาที่นักเรียน
ไมไววางใจ นักเรียนบอกปฏิเสธไดไมยาก

24. นักเรียนพยายามอยูหางจากแหลงมั่วสุมยาเสพติด
แมเพื่อนมาชวนใหเขาไปก็ตาม

25. นักเรียนไมไปกับเพื่อนถาเพื่อนชวนไปเปนเพื่อน
ซื้อยาเสพติด

26. นักเรียนไมเขาไปใกลชิดกับเพื่อนที่เปนผูขาย
ยาเสพติด

27. นักเรียนไมรับฝากของ ถาเพื่อนนําสิ่งของที่คาดวา
เปนยาเสพติดมาฝาก

28. นักเรียนไมไปกับเพื่อนถาเพื่อนชวนไปรวมงาน
ปารต้ียาเสพติด

29. นักเรียนพยายามอยูหางจากแหลงซื้อขายยาเสพติด
แมมีเพื่อนอยูในแหลงนั้นก็ตาม

30. นักเรียนปฏิเสธทันทีถาเพื่อนขอรองใหไปซื้อ
ยาเสพติดให



ภาคผนวก ข
คาทางสถิติจําแนกเปนรายขอของแบบสอบถาม
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คาทางสถิติจําแนกเปนรายขอของแบบสอบถาม
เร่ือง

ทักษะทางสังคมที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ

จังหวัดเพชรบุรี.

1. ทักษะทางสังคม

ขอที่ ขอคําถาม X S.D. คาระดับ

1. นักเรียนทราบวาหนังสือพิมพฉบับใดที่มีขาว
เกี่ยวกับยาเสพติดมากกวาฉบับอื่น

3.27 0.88 ปานกลาง

2. นักเรียนทราบวาสถานีวิทยุคล่ืนใด ที่เสนอขาว
เกี่ยวกับสถานการณยาเสพติดมากกวาสถานีอ่ืน 3.10 0.94 ปานกลาง

3.
นักเรียนทราบวาสถานีโทรทัศนชองใดและวัน
เวลาใดที่เสนอรายการเกี่ยวกับยาเสพติดมากวา
สถานีโทรทัศนชองอื่นๆ

3.45 0.90 ปานกลาง

4.
นักเรียนทราบวาจะเลือกอานคอลัมนที่ใหความรู
เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดไดจาก
วารสารฉบับใด

3.21 0.88 ปานกลาง

5.
นักเรียนมีวิธีคนหาขอมูลขาวสารที่ใหความรู
เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดจากหอง
สมุด

3.46 0.89 ปานกลาง

6.
นักเรียนสามารถเลือกอานขาวสารความรูเกี่ยว
กับโทษและพิษภัยของยาเสพติดจากเอกสาร
แผนพับและปายนิเทศตางๆ

3.54 0.90 มาก

7.
นักเรียนสามารถขอเอกสาร แผนพับ โปสเตอร
เกี่ยวกับความรูเร่ืองยาเสพติดจากหนวยงาน
สาธารณสุข

3.16 0.97 ปานกลาง

8. นักเรียนทราบวาจะตองขอคําแนะนําเรื่องใดจาก
อาจารยผูสอน 3.69 0.92 มาก
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ขอที่ ขอคําถาม X S.D. คาระดับ

9. นักเรียนทราบวาจะตองขอคําแนะนําเรื่องใดบาง
จากบิดามารดา 3.93 0.89 มาก

10. นักเรียนสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูเร่ือง   
ยาเสพติดกับเพื่อนๆ 3.43 0.97 ปานกลาง

11. ถานักเรียนไมเขาใจบทเรียนบางเรื่อง นักเรียน
ตัดสินใจไดวาจะขอคําปรึกษาแนะนําจากผูใด

3.70 0.85 มาก

12. ถานักเรียนไมคอยเขาใจในบางวิชา นักเรียน
ทราบวาจะชวยเหลือตนเองไดอยางไร 3.71 0.80 มาก

13.
นักเรียนทราบวาควรหรือไมที่จะใชยาโดปเพื่อ
ใหสามารถทําการบานหรืออานหนังสือไดนาน
ขึ้น

2.96 1.52 ปานกลาง

14. ถานักเรียนมีเร่ืองไมสบายใจนักเรียนทราบวาจะ
ขอคําปรึกษาใคร 3.72 0.99 มาก

15. นักเรียนมีวิธีการออกกําลังกายหรือการเลนกีฬา
เพื่อผอนคลายความเครียด 4.11 0.87 มาก

16. นักเรียนมีวิธีเตรียมความพรอมกอนสอบเพื่อ
ลดความวิตกกังวล

3.70 0.96 มาก

17. ถานักเรียนรูสึกเจ็บปวย นักเรียนทราบดีวาจะ
ชวยเหลือตัวเองในเบื้องตนไดอยางไรบาง 3.77 0.75 มาก

18. นักเรียนทราบวาจะปฏิบัติตัวอยางไรถารูสึก
ออนเพลียหรือเหนื่อยลา 3.74 0.87 มาก

19.
นักเรียนทราบวาจะเลือกอานหนังสือหรือ
นิตยสารเลมใดเพื่อเปนการผอนคลาย
ความเครียด

3.74 0.92 มาก

20. นักเรียนทราบวาควรหากิจกรรมใดทําเพื่อความ
เพลิดเพลินยามวาง 3.97 0.92 มาก

21. เมื่อนักเรียนมีความไมสบายใจ นักเรียนสามารถ
ระบุปญหาความไมสบายใจนั้นได 3.43 0.93 ปานกลาง
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22. เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นพรอมๆกัน นักเรียนทราบวา
ปญหาใดควรไดรับการแกไขกอน 3.54 0.88 มาก

23. เมื่อเกิดปญหาตางๆขึ้น นักเรียนมีวิธีที่จะคนหา
สาเหตุได 3.60 0.79 มาก

24. นักเรียนสามารถระบุสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิด
ปญหาขึ้นกับนักเรียนได

3.54 0.86 มาก

25.
เมื่อเกิดปญหาใดๆขึ้นก็ตาม นักเรียนสามารถ
แยกแยะปญหาออกเปนสวนๆ  และหาทางแกไข
ทีละสวน

3.41 0.83 ปานกลาง

26. นักเรียนทราบดีวาการแกปญหามีหลายวิธี และ
พยายามหาวิธีใหมเพิ่มขึ้นเสมอ 3.44 0.93 ปานกลาง

27. นักเรียนสามารถเลือกวิธีการแกปญหาที่คิดวา
เหมาะสมที่สุด 3.64 0.86 มาก

28. นักเรียนทราบวาควรทําอยางไรจึงจะแกปญหาได
อยางดีและรอบคอบ 3.65 0.86 มาก

29. นักเรียนสามารถประเมินไดวาหลังจากลงมือ
แกปญหาแลวผลที่ตามมาเปนอยางไร

3.48 0.84 ปานกลาง

30. นักเรียนสามารถเลือกวิธีการแกปญหาจาก
ประสบการณเดิมมาใชอยางไดผล 3.58 0.90 มาก

31. นักเรียนสามารถเลือกใชวิธีการที่เหมาะสมสื่อให
เพื่อนรูถึงความจริงใจ 3.55 0.92 มาก

32.
นักเรียนสามารถสังเกตสีหนาและทาทางของ
เพื่อนในขณะสนทนา และบอกไดวาเพื่อนเขาใจ
เร่ืองที่พูดคุยหรือไม

3.72 0.93 มาก

33.
นักเรียนสามารถแสดงกริยาทาทางสื่อใหคู
สนทนาเขาใจวานักเรียนสนใจหรือพอใจกับ
การสนทนาหรือไม

3.65 0.85 มาก

34. นักเรียนทราบวาควรปลอบโยนเพื่อนดวยคําพูด
หรือทาทางอยางไรจึงจะเกิดผลดี 3.79 0.90 มาก
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35.
นักเรียนทราบวาจะอธิบายปญหาที่เกิดขึ้นอยาง
ไรเพื่อใหบิดามารดาหรือผูปกครองรับรูไดตรง
กับที่นักเรียนตองการ

3.74 0.88 มาก

36. นักเรียนสามารถบอกความในใจถึงสิ่งที่นักเรียน
ชอบและไมชอบใหเพื่อนทราบ 3.63 0.88 มาก

37. นักเรียนสามารถพูดตักเตือนเพื่อนเมื่อเห็นเพื่อน
ทําความผิดไดโดยท่ีเพื่อนไมโกรธ 3.54 0.93 มาก

38. นักเรียนสามารถพูดโนมนาวใหเพื่อนทําความดี 3.55 0.82 มาก

39. นักเรียนสามารถพูดทําความเขาใจกับเพื่อนเมื่อมี
ความเห็นไมตรงกัน 3.49 0.91 ปานกลาง

40. นักเรียนสามารถใชคําพูด กริยา และทาทางสื่อให
ผูอ่ืนรับรูไดตรงกับความตองการของนักเรียนได 3.53 0.86 มาก

41. เมื่อตองการทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดนักเรียนสามารถ
บอกตนเองไดวาควรเริ่มตนอยางไร

3.57 0.89 มาก

42. หากตองกระทําในสิ่งที่เสี่ยงอันตราย นักเรียนมี
หลักการที่จะเตือนตนเองใหปลอดภัยไวกอน 3.69 0.89 มาก

43. เมื่อมีผูหนึ่งผูใดทําใหนักเรียนโกรธ นักเรียน
เตือนตนเองไดทันทีวาควรปฏิบัติตนอยางไร 3.51 1.01 มาก

44. นักเรียนสามารถเตือนตนเองไดทันทีวาจะทํา
อยางไร หากเพื่อนมาชวนใหนักเรียนหนีเรียน 3.77 1.08 มาก

45. นักเรียนสามารถเตือนตนเองไดวาจะเกิดผลเสีย
อะไรขึ้นหากไปเที่ยวสถานบันเทิงยามค่ําคืน 3.89 1.00 มาก

46. นักเรียนบอกกับตนเองใหระวังถึงโทษและพิษ
ภัย ที่จะเกิดขึ้นหากยุงเกี่ยวกับยาเสพติด

4.07 0.96 มาก

47. นักเรียนมีหลักการที่จะเตือนตนเองใหอยูหางจาก
แหลงมั่วสุมยาเสพติด 4.10 0.97 มาก

48.
นักเรียนมีหลักการที่จะเตือนตนเองวาจะปฏิบัติ
อยางไร หากตองการประสบความสําเร็จในการ
เรียน

4.00 0.79 มาก
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49. นักเรียนเตือนตัวเองไดวาสถานที่ใดบางที่ไมควร
เขาไป 4.02 0.89 มาก

50. นักเรียนสามารถเตือนตนเองไดวาควรปฏิบัติตน
อยางไรกับบุคคลที่ไมปรารถนาดีกับนักเรียน 3.90 0.85 มาก

51. นักเรียนทราบวาตองปฏิบัติตนตามระเบียบของ
โรงเรียนอยางไรบางอาจารยจึงพอใจ

3.82 0.92 มาก

52. นักเรียนมีวิธีการขอความชวยเหลือดานการเรียน
จากเพื่อนๆ ไดเสมอ 3.64 0.90 มาก

53. นักเรียนทราบวาจะตองปฏิบัติอยางไร หาก
ตองการขอความชวยเหลือจากอาจารย 3.69 0.84 มาก

54. นักเรียนทราบวาจะตองปฏิบัติอยางไรหาก
ตองการขอกําลังใจจากอาจารย 3.45 0.96 ปานกลาง

55. เมื่อตองการทบทวนการเรียนนอกเวลาเรียน
นักเรียนทราบวาจะขอความชวยเหลือจากใคร

3.63 0.93 มาก

56. นักเรียนทราบวาการชวยพอแมทํางานบานจะมี
ประโยชนในเรื่องใด 4.02 0.95 มาก

57. นักเรียนทราบวาจะประพฤติตนอยางไรในขณะ
อยูตอหนาผูใหญ เพื่อใหผูใหญพอใจ 3.89 0.91 มาก

58. นักเรียนทราบวาการแสดงความมีน้ําใจกับผูอ่ืน
กอนจะเกิดผลอยางไรตอนักเรียน 3.95 0.86 มาก

59. นักเรียนทราบวาจะตองประพฤติตนอยางไรเพื่อ
ใหไดรับคําชมจากผูคนรอบขาง 3.75 0.91 มาก

60. นักเรียนมีวิธีการที่จะทําใหเพื่อนๆ ยอมรับ และ
เชื่อถือ

3.70 0.93 มาก
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1. นักเรียนไมดื่มสุราหรือเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล
ที่ผูอ่ืนสงให

4.08 1.32 มาก

2. นักเรียนไมสูบบุหร่ีที่ผูอ่ืนสงให 4.28 1.39 มาก

3. นักเรียนไมไปซื้อสุราหรือเครื่องดื่มผสม
แอลกอฮอลหรือบุหร่ีเมื่อถูกผูใหญใชใหไปซื้อ 3.26 1.38 ปานกลาง

4. นักเรียนไมดื่มสุราหรือเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล
แมญาติผูใหญสงใหก็ตาม 4.01 1.37 มาก

5. นักเรียนพยายามอยูหางจากผูที่กําลังสูบบุหร่ี 3.88 1.12 มาก

6. นักเรียนไมเขาไปใกลผูที่ผูที่กําลังดื่มสุราหรือ
วงสุรา 3.81 1.14 มาก

7. นักเรียนไมดื่มสุราหรือเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล
แมถูกสบประมาทวาไมใชลูกผูชาย 4.09 1.29 มาก

8. นักเรียนไมสูบบุหร่ีแมถูกสบประมาทวา
ไมแนจริง

4.24 1.27 มาก

9. นักเรียนไมดื่มสุราหรือสูบบุหร่ีแมมีความเครียด
ก็ตาม 4.25 1.33 มาก

10.
นักเรียนหลีกเลี่ยงหรือเดินหนีเมื่อถูกคะยั้นคะยอ
ใหดื่มสุราหรือเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลหรือ
บุหร่ี

4.17 1.26 มาก

11.
ถาเพื่อนสนิทชวนใหนักเรียนลองเสพยาเสพติด
นักเรียนบอกปฏิเสธไดพรอมทั้งอธิบายเหตุผลให
เพื่อนเขาใจได

4.30 1.24 มาก

12.

ถาเพื่อนคะยั้นคะยอใหเสพยาเสพติด โดยท่ี
นักเรียนไดเคยปฏิเสธไปแลว นักเรียนจะยังคง
ปฏิเสธไดเชนเดิม พรอมทั้งอธิบายเหตุผลให
เพื่อนยอมรับได

4.30 1.21 มาก
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13.
ถาเพื่อนสบประมาทวาผูไมเสพยาเสพติดไมใช
ลูกผูชาย นักเรียนสามารถชี้แจงเหตุผลไดโดย
ไมแสดงอารมณโกรธ

4.21 1.19 มาก

14.

ถาเพื่อนเอายาบามาใหเสพ พรอมทั้งใหเหตุผลวา
จะชวยใหอานหนังสือไดนานขึ้น นักเรียนจะ
ปฏิเสธและขอบใจเพื่อน พรอมทั้งชี้ใหเห็นถึงผลดี
ผลเสีย

4.30 1.23 มาก

15.

ถาเพื่อนชวนนักเรียนใหไปทําธุระดวยกัน โดยที่
นักเรียนเห็นเพื่อนเอาอุปกรณการเสพยาเสพติด
ไปดวย นักเรียนขอไมไปกับเพื่อน พรอมทั้ง
อธิบายเหตุผลใหเพื่อนเขาใจ

4.30 1.16 มาก

16.
ถารุนพี่มาชวนนักเรียนใหเสพยาเสพติด นักเรียน
จะปฏิเสธเชิงขอความเห็นใจ เชน บอกวากลัว
พอแมเสียใจ ขอไมไป พี่คงไมวา

4.35 1.17 มาก

17.
ถาเพื่อนทาทายวาเปนลูกผูชายจริงตองเสพยาใหดู
นักเรียนจะปฏิเสธ พรอมทั้งอธิบายเหตุผลให
เพื่อนยอมรับไดโดยไมโกรธเคือง

4.33 1.21 มาก

18.

ถาเพื่อนตื๊อใหไปเสพยาเสพติดดวยกัน นักเรียน
อาจปฏิเสธโดยใหเหตุผลวานักเรียนมีกิจกรรมอื่น
ที่ตองทํา เชน ไปเลนฟุตบอล แลวชวนใหเพื่อน
ไปเลนดวยกัน

4.41 1.12 มาก

19.
ถาเพื่อนอางวารักกันจริงตองมาเสพยาเสพติดดวย
กัน นักเรียนปฏิเสธการเสพพรอมทั้งอธิบายถึงผล
เสียและบอกถึงความหวงใยที่มีตอเพื่อน

4.40 1.17 มาก

20.
ถาเพื่อนยื่นยาเสพติดมาใหลองเสพในขณะที่
นักเรียนมีความทุกข นักเรียนปฏิเสธ และขอบใจ
เพื่อนพรอมทั้งอธิบายถึงผลเสียที่จะตามมา

4.35 1.16 มาก

21. นักเรียนไมไปกับเพื่อนถาเพื่อนชวนไปเที่ยว
สถานบันเทิงยามค่ําคืน

4.09 1.17 มาก
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22. ถาเพื่อนชวนไปโตะสนุกเกอร นักเรียนบอก
ปฏิเสธและชี้แจงเหตุผลได 4.01 1.19 มาก

23. ถาเพื่อนชวนไปเที่ยวกับคนแปลกหนาที่นักเรียน
ไมไววางใจ นักเรียนบอกปฏิเสธไดไมยาก 4.28 1.12 มาก

24. นักเรียนพยายามอยูหางจากแหลงมั่วสุมยาเสพติด
แมเพื่อนมาชวนใหเขาไปก็ตาม

4.35 1.13 มาก

25. นักเรียนไมไปกับเพื่อนถาเพื่อนชวนไปเปนเพื่อน
ซ้ือยาเสพติด 4.39 1.17 มาก

26. นักเรียนไมเขาไปใกลชิดกับเพื่อนที่เปนผูขาย
ยาเสพติด 4.35 1.16 มาก

27. นักเรียนไมรับฝากของ ถาเพื่อนนําสิ่งของที่คาดวา
เปนยาเสพติดมาฝาก 4.37 1.10 มาก

28. นักเรียนไมไปกับเพื่อนถาเพื่อนชวนไปรวมงาน
ปารตี้ยาเสพติด

4.47 1.10 มาก

29. นักเรียนพยายามอยูหางจากแหลงซื้อขายยาเสพติด
แมมีเพื่อนอยูในแหลงนั้นก็ตาม 4.40 1.13 มาก

30. นักเรียนปฏิเสธทันทีถาเพื่อนขอรองใหไปซื้อ
ยาเสพติดให 4.49 1.14 มาก



ภาคผนวก ค
คา Reliability
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RELIABILITY ANALYSIS-SCALE (ALPHA)
(ทักษะการแสวงหาขอมูลขาวสาร)

Scale
Mean
if Item
Deleted

Scale
Variance
if Item
Deleted

Corrected
Item-
Total

Correlation

Alpha
If Item
Deleted

IF01 30.0667 24.4092 .7368 .8413
IF02 30.2667 28.0644 .4292 .8655
IF03 30.1000 26.0931 .6492 .8501
IF04 30.2000 24.3724 .6670 .8474
IF05 30.1333 23.5678 .7817 .8364
IF06 30.1000 24.6448 .7137 .8434
IF07 30.5667 25.7713 .5137 .8615
IF08 29.7333 27.2368 .5234 .8593
IF09 29.5333 29.7747 .1656 .8830
IF10 29.9000 26.0241 .6309 .8512

Reliability Coefficients
N of Casses  =    30.0 N of Items  =    10
Alpha  =    .8674
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RELIABILITY ANALYSIS-SCALE (ALPHA)
(ทักษะการจัดการกับปญหา)

Scale
Mean
if Item
Deleted

Scale
Variance
if Item
Deleted

Corrected
Item-
Total

Correlation

Alpha
If Item
Deleted

CP11 32.5333 24.1195 .4785 .8058
CP12 32.4667 24.6023 .3841 .8135
CP13 32.3333 18.9885 .6045 .7972
CP14 32.0333 22.7230 .6932 .7870
CP15 31.6333 24.1713 .3635 .8163
CP16 32.2333 23.2195 .4915 .8036
CP17 32.0000 23.6552 .4673 .8061
CP18 32.0000 23.6138 .5128 .8022
CP19 32.4000 23.0759 .4566 .8075
CP20 32.0667 21.3057 .6659 .7835

Reliability Coefficients
N of Casses  =    30.0 N of Items  =    10
Alpha  =    .8189
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RELIABILITY ANALYSIS-SCALE (ALPHA)
(ทักษะการแกปญหา)

Scale
Mean
if Item
Deleted

Scale
Variance
if Item
Deleted

Corrected
Item-
Total

Correlation

Alpha
If Item
Deleted

PS21 30.6667 21.1264 .7546 .8764
PS22 30.8333 22.7644 .5993 .8877
PS23 30.5000 24.0517 .5447 .8908
PS24 30.7333 23.5126 .6645 .8842
PS25 30.8333 22.6954 .6579 .8836
PS26 30.7667 21.7713 .6413 .8857
PS27 30.5333 23.4989 .6388 .8854
PS28 30.5000 24.7414 .4818 .8941
PS29 30.7667 20.8057 .7768 .8746
PS30 30.4667 22.7402 .6552 .8838

Reliability Coefficients
N of Casses  =    30.0 N of Items  =    10
Alpha  =    .8952
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RELIABILITY ANALYSIS-SCALE (ALPHA)
(ทักษะการสื่อสาร)

Scale
Mean
if Item
Deleted

Scale
Variance
if Item
Deleted

Corrected
Item-
Total

Correlation

Alpha
If Item
Deleted

CM31 31.6667 28.2299 .6373 .8831
CM32 31.7000 25.4586 .6698 .8812
CM33 31.5333 27.4989 .6192 .8836
CM34 31.6000 26.8000 .7454 .8754
CM35 31.6333 27.4126 .7059 .8784
CM36 31.7333 27.1678 .7330 .8766
CM37 31.8000 28.1655 .5508 .8880
CM38 31.7333 28.2713 .4670 .8946
CM39 31.9333 27.3747 .5955 .8853
CM40 31.7667 26.4609 .6877 .8788

Reliability Coefficients
N of Casses  =    30.0 N of Items  =    10
Alpha  =    .8931
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RELIABILITY ANALYSIS-SCALE (ALPHA)
(ทักษะการสอนตนเอง)

Scale
Mean
if Item
Deleted

Scale
Variance
if Item
Deleted

Corrected
Item-
Total

Correlation

Alpha
If Item
Deleted

SI41 32.6667 30.8506 .6603 .8310
SI42 32.6667 33.6782 .5169 .8442
SI43 32.9333 32.6161 .5770 .8392
SI44 32.7000 30.4241 .5532 .8424
SI45 32.7667 32.0471 .5921 .8375
SI46 32.4667 32.9471 .4127 .8540
SI47 32.5667 31.8402 .4594 .8512
SI48 32.5667 33.0816 .6583 .8357
SI49 32.5000 32.2586 .5715 .8392
SI50 32.5667 30.3920 .6908 .8280

Reliability Coefficients
N of Casses  =    30.0 N of Items  =    10
Alpha  =    .8540
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RELIABILITY ANALYSIS-SCALE (ALPHA)
(ทักษะเพื่อการไดมาซึ่งแรงสนับสนุนทางสังคม)

Scale
Mean
if Item
Deleted

Scale
Variance
if Item
Deleted

Corrected
Item-
Total

Correlation

Alpha
If Item
Deleted

SS51 32.7000 24.5621 .4780 .8418
SS52 32.8667 26.4644 .3026 .8546
SS53 32.8333 23.6609 .6201 .8291
SS54 33.0000 25.1724 .4975 .8399
SS55 32.9333 26.6161 .2001 .8676
SS56 32.5333 23.2920 .5844 .8322
SS57 32.4000 22.5241 .7942 .8133
SS58 32.7667 22.8741 .6931 .8218
SS59 32.6000 23.8345 .5981 .8311
SS60 32.6667 22.0920 .7781 .8130

Reliability Coefficients
N of Casses  =    30.0 N of Items  =    10
Alpha  =    .8494
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RELIABILITY ANALYSIS-SCALE (ALPHA)
(การหลีกเล่ียงสารเริ่มตน)

Scale
Mean
if Item
Deleted

Scale
Variance
if Item
Deleted

Corrected
Item-
Total

Correlation

Alpha
If Item
Deleted

BA01 39.6667 15.2644 .6297 .7728
BA02 39.6000 16.0414 .4197 .7937
BA03 40.3333 16.4368 .1773 .8341
BA04 39.6333 15.2747 .6332 .7726
BA05 39.9333 14.6161 .5745 .7755
BA06 39.9667 17.8954 .0470 .8343
BA07 39.8333 14.6954 .6933 .7640
BA08 39.6667 14.5057 .7290 .7597
BA09 39.7333 15.5816 .4993 .7852
BA10 39.7333 14.7540 .6710 .7662

Reliability Coefficients
N of Casses  =    30.0 N of Items  =    10
Alpha  =    .8044
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RELIABILITY ANALYSIS-SCALE (ALPHA)
(การการใชทักษะการปฏิเสธ)

Scale
Mean
if Item
Deleted

Scale
Variance
if Item
Deleted

Corrected
Item-
Total

Correlation

Alpha
If Item
Deleted

BB11 42.2333 8.7368 .7374 .8129
BB12 42.3000 9.1828 .5629 .8314
BB13 42.2667 9.5816 .5289 .8340
BB14 42.2000 10.51030 .3313 .8489
BB15 42.3333 9.6092 .4935 .8376
BB16 42.1667 9.7989 .6498 .8266
BB17 42.2333 9.6333 .6389 .8258
BB18 42.1000 10.50690 .4431 .8418
BB19 42.4000 9.7655 .4310 .8437
BB20 42.4667 8.3954 .6977 .8169

Reliability Coefficients
N of Casses  =    30.0 N of Items  =    10
Alpha  =    .8468
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RELIABILITY ANALYSIS-SCALE (ALPHA)
(การหลีกเล่ียงการคบเพื่อนท่ีเสี่ยงตอการนําพาไปเสพยาเสพติด)

Scale
Mean
if Item
Deleted

Scale
Variance
if Item
Deleted

Corrected
Item-
Total

Correlation

Alpha
If Item
Deleted

BC21 42.4333 6.1851 .5106 .7234
BC22 42.6000 6.2483 .5303 .7202
BC23 42.5667 6.2540 .4590 .7328
BC24 42.4667 6.7402 .4372 .7352
BC25 42.4333 6.8057 .3466 .7486
BC26 42.3333 6.5747 .4892 .7277
BC27 42.3333 6.9195 .4356 .7363
BC28 42.3333 6.4368 .4624 .7312
BC29 42.2333 7.4264 .2903 .7529
BC30 42.1667 7.7299 .2118 .7595

Reliability Coefficients
N of Casses  =    30.0 N of Items  =    10
Alpha  =    .7575



ภาคผนวก ง
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ที่ ทม (นฐ) 1109/0243 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000

30  มกราคม  2546

เร่ือง  ขอทดลองเครื่องมือวิจัย

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสานราษฎร)

ดวยนายวรพจน  สมานมิตร  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา
ชุมชน  ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทําวิทยานิพนธเร่ือง “ทักษะ
ทางสังคมที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดเพชรบุรี”  มีความประสงค
จะขอทดลองเครื่องมือวิจัยจากนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 30 คน ในโรงเรียน
ของทาน  เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ  ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  จึงขอ
ความอนุเคราะหจากทานโปรดอนุญาตใหนักศึกษาดังกลาวไดทดลองเครื่องมือวิจัยดวย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนเุคราะห  จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)  ศิริชัย  ชินะตังกูร

(รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร)
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติราชการแทน

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
โทร. 034243435 , 034218788

(สํานา)
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ที่ ทม (นฐ) 1109/0244 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000

30  มกราคม  2546

เร่ือง  ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล

เรียน  ผูอํานวยการสามัญศึกษาจังหวัดเพชรบุรี

ส่ิงที่สงมาดวย  รายช่ือโรงเรียนที่จะเก็บรวมรวมขอมูล จํานวน  1  ชุด

ดวยนายวรพจน  สมานมิตร  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา
ชุมชน  ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทาํวิทยานิพนธเร่ือง “ทักษะ
ทางสังคมที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดเพชรบุรี”  มีความประสงค
จะขอเก็บรวมรวมขอมูลจากนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนสังกัดหนวยงานของ
ทาน  เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ  ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  จึงขอความ
อนุเคราะหจากทานโปรดแจงโรงเรียนทราบ  เพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามใหแก
นักศึกษาดังกลาวดวย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)  ศิริชัย  ชินะตังกูร

(รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร)
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติราชการแทน

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
โทร. 034243435 , 034218788

(สํานา)
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รายชื่อโรงเรียนท่ีเก็บรวบรวมขอมูล

1. โรงเรียนคงคาราม
2. โรงเรียนบานลาดวิทยา
3. โรงเรียนพรหมานุสรณ
4. โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
5. โรงเรียนทายางวิทยา
6. โรงเรียนวชิรธรรมโสภิต
7. โรงเรียนบานแหลมวิทยา
8. โรงเรียนชะอําคุณหญิงเนื่องบุรี
9. โรงเรียนบางตะบูนวิทยา
10. โรงเรียนเขายอยพิทยาคม
11. โรงเรียนบางจานวิทยา
12. โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา
13. โรงเรียนหนองจอกวิทยา
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ประวัติผูวิจัย

ช่ือ – สกุล นายวรพจน  สมานมิตร
ที่อยู 10  หมู 8  ตําบลนาวุง  อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  76000
ที่ทํางาน สถานีอนามัยตําบลนาพันสาม  อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  76000
ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2534 สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรเจาพนักงานสาธารณสุข
(พนักงานอนามัย)  จากวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต จังหวัดยะลา

พ.ศ. 2537 สําเร็จการศึกษาปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พ.ศ. 2543 ศึกษาตอระดับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2534 เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2  สถานีอนามัยโปงแย

ตําบลไรใหมพัฒนา  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ. 2537 เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 3  สถานีอนามัยตําบลโพพระ

อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ. 2540 นักวิชาการสาธารณสุข 4  สถานีอนามัยตําบลนาพันสาม

อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ. 2542 นักวิชาการสาธารณสุข 5  สถานีอนามัยตําบลนาพันสาม
ถึงปจจุบัน อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี
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