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   การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษา   1)     ระดับความรูเรื่องยาบา      การเห็นคุณคาในตนเอง     การ 
ควบคุมตนเอง  สัมพันธภาพในครอบครัว และพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของนักเรียนชวงช้ัน
ที่ 3 ในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย  2) เปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของนักเรียน
ชวงช้ันที่ 3 จําแนกตาม เพศ สภาพครอบครัว สถานที่อยูอาศัย  ระดับช้ันเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
คาใชจายตอเดือน  3)  ตัวแปร  ไดแก  ความรูเรื่องยาบา การเห็นคุณคาในตนเอง  การควบคุมตนเอง  และ      
สัมพันธภาพในครอบครัวที่สามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของนักเรียนชวงช้ันที่ 3  
ในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย จํานวน 357 คน โดยใชวิธีการสุมแบบแบงช้ัน (Stratified Random  Sampling) 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลใชคารอยละ (%) 
คาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) วิเคราะหความแตกตางระหวางกลุมใชการทดสอบคาที (t-test) และ
การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทํา
การทดสอบรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ ( Scheffe' ) วิเคราะหตัวแปรตนที่สามารถทํานายตัวแปรตามใชการวิเคราะห
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อยูในระดับปานกลาง   การเห็นคุณคาในตนเอง   สัมพันธภาพในครอบครัว และพฤติกรรมการปองกันตนเองจาก
การเสพยาบาอยูในระดับมาก 

   2)  นักเรียนชวงช้ันที่ 3 ในอําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  ที่มีเพศ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน 
มีพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนตัวแปรอื่น
ไมแตกตางกัน 
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สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของนักเรียนชวงช้ันที่ 3 ในอําเภอแมสาย  
จังหวัดเชียงราย  ไดรอยละ 29.8  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
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    PIYAPAT     AREEYAT      :        PREVENTIVE     BEHAVIOR     IN        ABUSING       
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                  The purposes of this  research  were 1) to study  knowledge on amphetamine, self-
esteem, self-control, family members’ relationship and preventive behavior in abusing 
amphetamine among the students of the third educational level of Amphoe Mae Sai 
Changwat Chiang Rai, 2) to compare preventive behavior in abusing amphetamine as 
classified by sex, parents’ marital, place of residence, class of study, academic achievement 
and monthly allowance, and 3)  to estimate knowledge on amphetamine, self-esteem, self-
control and family members’ relationship as the predictors of preventive behavior. Subjects 
were 357 students in Amphoe Mae Sai Changwat Chiang Rai derived by Stratified Random 
Sampling technique. Research instruments were questionnaires constructed by the 
researcher.  Data were analyzed for  percentage (%), mean (Χ ), standard deviation (S.D.), 
One-Way Anova  and the Stepwise Multiple Regression Analysis. 
                  The results  found that  :  
        1) The students’ knowledge on amphetamine and self-control were at the 
moderate level, self-esteem, family members’ relationship and preventive behavior in 
amphetamine abusing were at the  high level.                

     2) There were differences among sex and academic achievement in students’ 
preventive behavior in amphetamine abusing with statistical significance at .05, the other 
variables were not different. 

     3) Family members’ relationship, knowledge on amphetamine, self-control and 
self-esteem predicted students’ preventive behavior in amphetamine abusing at the 
percentage of 29.8 with statistical significance at .01. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

   ปญหายาเสพติดเปนปญหาที่รัฐบาลไทยทุกยุคทุกสมยัใหความสําคญั และถือวาปญหา         
ยาเสพติดเปนปญหาระดับชาติ โดยเฉพาะยาเสพตดิที่ออกฤทธ์ิกระตุนประสาทประเภทยาบา ซ่ึง
เปนปญหาที่แพรระบาดอยูในสังคมไทย ยาบาเปนไดทัง้ตัวตนเหตุของปญหาและผลของปญหาใน
เวลาเดยีวกัน กลาวคือ ตัวยาบาผลักดันใหเกิดวงจรของปญหาทั้งดานการผลิต การคา และ           
การแพรระบาด ในทาํนองกลับกันสภาพปญหาตางๆ  ทีรุ่มเราเราอยูกม็ีสวนทําใหเกดิปญหาการเสพ   
การคายาบาตามมาดวยเชนกนั จากการประเมินสภาพปญหายาเสพติดของทางคณะกรรมการ
ควบคุมยาเสพติดระหวางประเทศ (International Narcotics Control Board – INCB) รายงานวาเมื่อป
พ.ศ.2545 ระบุคนไทย 3 ลานคน หรือราว 5 เปอรเซ็นตของประชากรทั้งประเทศเสพยาบา       
สงผลใหประเทศไทยมีอัตราผูเสพยาสูงที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับสัดสวนประชากรตอหัว ( มติชน
2546 : 2)  การแพรระบาดของยาบาดังทีจ่ะเห็นไดจากสรุปผลการจับกุมยาบา ในรอบป พ.ศ.2541 
จํานวน 33,470,033 ลานเมด็ ป พ.ศ. 2542 จํานวน 50,165,511 ลานเม็ด ป พ.ศ.2543 จํานวน 
83,834,422 ลานเม็ด ป พ.ศ.2544 จํานวน 93,980,267 ลานเม็ด ป พ.ศ.2545 จํานวน 90,348,633   
ลานเม็ด (ยาเสพติดป 45 แนวโนมป 46 2549) ซ่ึงจากผลการจับกุมยาบาดังกลาว รัฐบาลไดเล็งเหน็
ถึงความสําคัญในการปราบปรามยาบาอยางจริงจัง จึงไดประกาศนโยบายของรัฐบาลในอันที่จะ
ปราบปรามยาเสพติดใหหมดสิ้นไปจากประเทศไทย ภายหลังจากการสรุปผลการปราบปราม        
ยาเสพติดนับตัง้แตวนัที่ 1 กุมภาพนัธ ถึง วันที่  3 เมษายน พ.ศ.2546  พบวา จับกุมผูตองหา
ครอบครองยาบา 19,112 ราย ผูตองหา 19,663 คน จับกมุผูเสพ  19,442 คน     ยึดของกลางยาบาได
ทั้งหมด จํานวน 13,150,335 เม็ด    (สรุปศึกยาบาจับ 55,983 คน  2549)     การจับกุมยาบานี้เปนเพยีง
สวนหนึ่งที่สามารถยึดได และสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ไดสรุป
สถานการณยาเสพติดในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2546 ภายหลังจากการประกาศสงครามของรัฐบาล
ระบุวาสถานการณยาบาจะมคีวามรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทัง้ในสวนของการผลิต และการลําเลียงนําเขา
จากตางประเทศดานชายแดนทางภาคเหนือ โดยจะเปนการลักลอบขนทั้งรายใหญที่มีปริมาณหลกั
แสนเม็ด และรายยอยทีน่ําตดิตัวมาในรูปแบบกองทัพมดตามชองทางผานแดนตางๆ   ขณะเดียวกนั
การแพรระบาดยาบาจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในกลุมผูเสพรายเกา  เนื่องจากราคาขายปลีกลดลง  (แฉ
ยาบา 100,000 เม็ดจอเขาไทย 2549) การแพรระบาดของยาบาสงผลทําใหสังคมไทยไดรับผลกระทบ
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ในทุกสวนอยางรุนแรง โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมเดก็และเยาวชนอนัเปนอนาคตของชาติ ประเด็นที่
นาเปนหวง คอื หลังจากเปรียบเทียบจํานวนเยาวชนที่เกี่ยวของกับยาเสพติดระหวาง 3 เดือนหลัง
รัฐบาลทําสงครามกับยาเสพติดกับผลสํารวจในปจจุบนั พบวา จํานวนเยาวชนที่เกี่ยวของกับ          
ยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นจาก 444,307 คน เปน 955,764 คน ซ่ึงเยาวชนจาํนวน 561,823    คน หรือรอย
ละ 58.78 ของจํานวนคนที่เกีย่วของกับยาเสพติดทั้งหมดระบุวาเกี่ยวของกับยาบา  (ไทยโพสต 2547 
: 1-2) ซ่ึงสอดคลองกับนายวนัชัย รุจนวงศ อธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน พบวา 
แนวโนมของยาบาเริ่มกลับมาแลวหลังสงครามยาเสพตดิ ซ่ึงเหน็ไดชัดจากราคายาบาที่ลดลงจากเม็ด
ละ 300 บาท เหลือ 200 บาท สถิติการจับกุมยาบารายใหญเพิ่มมากขึ้น (มติชน 2547 : 13) จากขอมลู
ดังกลาวสอดคลองกับผลการรายงานดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พบวา ขอมูลจาก
กรมราชทัณฑเกี่ยวกับสถิตินกัโทษเดด็ขาด ( คดีถึงที่สุดแลว) เปนนักโทษเด็ดขาดในคดียาเสพตดิ
จํานวน 71,863  คน แยกตามประเภทตวัยา    พบวา    มกีารกระทําผิดเกี่ยวกับแอมเฟตามีน   (ยาบา)  
มากที่สุด คือ 64,162 คน หรือคิดเปนรอยละ 89.24 ของนักโทษเด็ดขาดคดียาเสพตดิทั้งหมด  และ
จากขอมูลสถิติเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดเกีย่วกบัยาเสพติด พบวา ความผดิเกี่ยวกับยาเสพติด
ใหโทษ จํานวน 6,323  คน  จําแนกตามประเภทของยาเสพติด พบวา มีการกระทําผิดเกีย่วกับ        
เมทแอมเฟตามีน (ยาบา) มากที่สุด คือ 3,166 หรือคิดเปนรอยละ 50.07 (สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด 2548 : 82)  จากขอมลูรายงานผลสถิติจํานวนผูปวยที่เขารับการ
บําบัดรักษาทีส่ถาบันธัญญารักษ ปงบประมาณ  พ.ศ. 2548 ชาย 6,034  คน หญิง 1,301 คน  รวม
ทั้งสิ้น 7,335 คน จําแนกตามกลุมการศึกษา พบวาผูปวยในระดับมัธยมศึกษา มีจํานวนมากที่สุด คอื 
2,247 คน   จํานวนผูปวยจําแนกตามยาเสพติดที่เสพมากที่สุด คือ ยาบา จํานวน 3,084 คน (สถาบัน
ธัญญารักษ 2548)            
      สาเหตุที่ทําใหประเทศไทยประสบกับปญหาการแพรระบาดอยางรนุแรงของยาบา พบวา 
ขึ้นอยูกับการลักลอบผลิตและลักลอบนําหัวเชื้อบริสุทธิ์เขามาอัดเม็ดในประเทศไทย (เครือขายยาบา
ในสังคมไทย 2546 : 130) จากสภาพภูมิศาสตรที่ตั้งของประเทศไทยแวดลอมดวยประเทศเพื่อนบาน
ที่เปนแหลงผลิต แหลงพัก และจาํหนายยาเสพติดที่สําคัญหลายชนิด ซ่ึงขบวนการคาไดลักลอบนํา   
ยาเสพติดผานเขามาตามชองทางชายแดนของไทย ทั้งที่เปนชองทางถูกกฎหมาย และชองทาง
ธรรมชาติทั่วไปโดยรวมประมาณ 700 ชองทางโดยรอบ  แมหนวยงานภาครัฐพยายามสกดักั้น       
ยาเสพติด แตเนื่องจากสภาพภูมิประเทศทีม่ีพรมแดนเปนปาเขา แมน้าํ ซ่ึงเอื้ออํานวยตอการลําเลียง
ยาเสพติด (ศนูยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดแหงชาติ2549:51) การลักลอบนําเขายาเสพติด
จึงยังคงเปนปญหาที่สําคัญปญหาหนึ่งของประเทศ โดยมสัีดสวนนําเขาทางภาคเหนือถึงรอยละ 84.8 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรอยละ 9 ภาคกลางรอยละ 6 และภาคใตรอยละ 0.2  (สํานักงาน
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คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 2547 : 13-14) จากสถิติการจับกุมการลักลอบนํา   
ยาเสพติดเขาประเทศไทย ป พ.ศ.2547 พบวามีทั้งสิ้น  322 คดี จําแนกตามชนดิยาเสพติด พบวา    
เมทแอมเฟตามีน (ยาบา) มีจํานวนมากที่สุด คือ 225 คดี  และสถิติการลักลอบนํายาเสพตดิเขา
ประเทศไทยจาํแนกตามพื้นที่เกิดเหตุพบมากที่สุดที่จังหวัดเชยีงราย คือ 72 คดี  (สํานักงานคณะ 
กรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพตดิ 2547 : 83-84) ซ่ึงสวนใหญเปนการนําเขาเพื่อการแพร
ระบาด ชองทางที่มีการลักลอบการนําเขามากที่สุด คอื ชองทางธรรมชาติซ่ึงไดแก ชองทางตาม
หมูบานชายแดน คิดเปนรอยละ 70.3 รองลงมาคือ จุดผานแดนถาวร รอยละ 19.4 และจุดผอนปรน 
รอยละ 10.3 (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพตดิ 2547 : 13-14) สรุปผลการ
จับกุมคดยีาเสพติดทั่วประเทศในป พ.ศ.2547  พบวา เมทแอมเฟตามนี (ยาบา)  ยังคงมีมากที่สุด คือ 
33,220 คดี คิดเปนสัดสวนรอยละ 62.42 มผูีตองหา 36,971 คน น้ําหนกัของกลาง 2,791,335.54 กรัม 
แยกผลการจับกุมคดียาบาตามภูมิภาค พบวา ภาคเหนือมสีถิติการจับกุมของกลางยาบา 1,073,740.92 
กรัม แยกตามจังหวดั พบวา จังหวัดเชียงรายมีสถิติการจบักุมยาบาถึง 348,489,62 กรัม (สํานักงาน
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด 2548 : 45-47) พืน้ที่สําคัญสวนใหญจะถูกลักลอบนําเขาทางพื้นที่
ชายแดนทางภาคเหนือที่อําเภอแมสาย จังหวดัเชยีงราย (สํานกังานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 2547: 14) ซ่ึงจากสภาพภูมิประเทศของอําเภอแมสาย เปนอาํเภอที่อยูเหนอื  
สุดยอดของประเทศไทย มพีรมแดนตดิกบัประเทศสหภาพเมยีนมาร มีเพียงแมน้ําสาย แมน้ํารวก 
และเทือกเขาแดนลาวเปนเสนกั้นพรมแดน ประชาชนทั้งสองประเทศสามารถเดินทางไปมาไดอยาง
สะดวก  ทําใหมีโอกาสในการลักลอบลําเลียงและแพรระบาดของยาบาเขามาในประเทศ จากสถิติ
การจับกุมคดยีาบาในอําเภอแมสายในป พ.ศ.2548 พบวา สถานีตํารวจภูธรอําเภอแมสายสามารถ
จับกุมผูตองหาและยดึของกลางยาบาไดจํานวน 1,215,415 เม็ด (สถานีตํารวจภธูรอําเภอแมสาย 
2549 ) และสถานีตํารวจภูธรตําบลเกาะชางยึดไดจํานวน 141,179 เม็ด รวมทั้งสิ้น 1,356,664 เม็ด 
(สถานีตํารวจภูธรตําบลเกาะชาง 2549) 

     จากรายงานดังกลาวขางตนนั้น ถือเปนตัวเลขทีส่อดคลองกันวายาบาไดกลับมาแพร
ระบาดอีกครั้ง ซ่ึงในสวนของจังหวดัเชยีงรายมีสถิติการกระทาํความผิดในคดยีาเสพติด พบวามี
ผูกระทําผิดในคดียาบามากทีสุ่ด จํานวน 3,402 คน (สํานกัคุมประพฤตจิังหวดัเชยีงราย 2548) ทั้งนี้
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพตดิไดระบวุา สถานศึกษาในจงัหวัดเชียงราย
มีความรุนแรงในระดบัที่ 3 คือ อยูในระดับปญหาที่ควรพิจารณาและใหความสนใจ ซ่ึงพบวา มี
นักเรียนที่เปนกลุมเสี่ยง   กลุมผูเสพ  กลุมผูติดยา  และกลุมผูคารวม 941 ราย (อางถึงใน ศิริพร        
ทองประกายแสง และคณะ 2545 : 7-8) และจากการตรวจปสสาวะของนกัเรียนที่ทางโรงเรียน
พิจารณาวาเปนกลุมเสี่ยงตอการใชยาเสพตดิ พบวา มนีักเรียนใชยาบาคิดเปนรอยละ 1.14 โดย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



4

 

 

นักเรียนที่ใชยาบาเปนนักเรียนชายที่ศึกษาอยูในชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3  (ศิริพร  ทองประกายแสง      
และคณะ 2545 : บทคัดยอ) 

   ศรีศักดิ์ ไทยอารี ผูอํานวยการสภาองคการพัฒนาเด็กและเยาวชน กลาวถึงผลการ
ศึกษาวจิัยในโรงเรียนมัธยมขนาดใหญและชุมชนแออดัของกรุงเทพมหานคร เชียงใหม เชียงราย 
และชุมชนชนบท 2 ชุมชน พบวา เด็กทีเ่กีย่วของกับยาบา มักมีอายุระหวาง 11 -15 ปหรือช้ันม.1 – 
ม.3 (ขาวสด 2548 : 5) และกลุมอายุที่เสพยาบาครั้งแรก คอือายุ 13 ป และสาเหตุที่ทําใหนักเรยีนเสพ
ยาบา ไดแก การอยากทดลอง ใชยาบาเพื่อแสวงหาประสบการณแปลกใหม อยากรูฤทธิ์ยา สวน
เหตุผลรองลงมา คือ เพื่อนชักชวน  อิทธิพลของครอบครัว  เพื่อใหอานหนังสือหรือทาํกิจกรรมอื่นๆ 
ใหนานขึ้น และมีปญหา (กระทรวงศึกษาธกิาร,กรมพลศึกษา,กองสารวตัรนักเรียน 2541 : บทคดัยอ 
; ธนพัฒน หาพิพัฒน 2538 : บทคัดยอ ; อารีรัตน  ภูอ่ิม 2540 : 55 ; จิดาภา พวงเพ็ชร 2541 : 
บทคัดยอ ; วาสนา  พัฒนกําจร 2541 : บทคัดยอ) และในดานความรูความเขาใจ พบวา กลุมตัวอยาง
มีความเขาใจวายาบาชวยใหมีกําลังวังชา ทําใหรูสึกขยนั กระปรีก้ระเปรา และอยากทํางานมากขึ้น 
(วชิราภรณ  ศรีเบญจกุล 2543 : 22 )  

   จึงเห็นไดวา เหตุผลที่สําคัญอันดับแรกของการตัดสนิใจเสพยาบามาจากตวันักเรียนเอง
เปนหลัก ดังนั้นวิธีการที่จะสามารถชวยแกปญหาการเสพยาบาไดตามแนวคิดของจิตวิทยาชุมชน 
คือ การปองกัน  โดยเฉพาะการเนนที่ตัวบุคคล ซ่ึงเชื่อวาทุกคนมีศกัยภาพในตนเอง   ดังที่ศรุดา 
พรหมดี  (2541 : บทคัดยอ) พบวา ความรูเร่ืองยาบา ความเชื่ออํานาจภายในตนมีความสัมพันธ
ทางบวกกบัพฤติกรรมการลดความเสี่ยงตอการใชยาบา     สอดคลองกบัเพ็ญลักษณ      บุญความดี 
(2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษาพบวา ความรูมีความสัมพันธกับทัศนคติ และทัศนคติมคีวามสัมพันธกับ
พฤติกรรมปองกันตนเองจากยาบา สมศักดิ์  นุกูลอุดมพานิชย และคณะ (2540 : บทคัดยอ) พบวา
การเห็นคณุคาในตนเอง มคีวามสัมพันธทางบวกกบัพฤติกรรมปองกันการเสพยาบา สอดคลอง
กับนวนันท  กิจทวี (2541:บทคัดยอ)พบวา การเห็นคุณคาในตนเอง มีความสัมพันธทางบวกกับ
พฤติกรรมการปองกันการเสพยาบา และเมื่อบุคคลตองอยูในสภาวะแวดลอมของผูที่เสพยาบา 
บุคคลนั้นจะตองตัดสินใจดวยตัวของเขาเองวาจะเลือกประพฤติตามหรอืไมประพฤตติามพฤติกรรม
นั้น  ซ่ึงเกี่ยวของกับการควบคุมตนเอง ดังที่เกษม จันทศร  (2541:บทคัดยอ) พบวานักเรียนที่มีจติ
ลักษณะในดานความรูเร่ืองยาบามาก มีสุขภาพจิตดี และมีลักษณะมุงอนาคต ควบคมุตนเองสูง จะ
เปนผูที่มีพฤตกิรรมตานทานการเสพยาบามาก  ตัวแปรที่สําคัญตอการปองกันการเสพยาบาอีก       
ตัวแปรหนึ่ง คือ สัมพันธภาพในครอบครัว ซ่ึงมีความสําคัญตอการพัฒนาหรือเสริมสรางภูมิคุมกัน
ดังกลาวขางตน ดังที่จะเห็นไดจากงานวจิยัของนพพร  พานิชสุข (2523 : บทคัดยอ) ศึกษาอิทธิพล
ของครอบครัวที่มีผลตอการใชยากระตุนประสาทประเภทแอมเฟตามีนของเด็กวัยรุน พบวาอิทธิพล
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ของครอบครัวมีผลมากที่สุด ที่จะทําใหเด็กวัยรุนมแีนวโนมในการใชยากระตุนประสาทประเภท       
แอมเฟตามีน สอดคลองกับสําเนา  มากแบน (2542 : บทคัดยอ)  พบวา การปฏิบัติของครอบครัว
ดานการคงไวซ่ึงการสื่อสาร และสัมพันธภาพในครอบครัวมีความสัมพันธกับลักษณะการเสพยาบา
ของวัยรุน และฉัตรชัย  โปรณะ (2546 : บทคัดยอ) พบวาปจจัยดานครอบครัว ไดแก อาชีพของบิดา 
รายไดของบิดามารดา ความสัมพันธในครอบครัวและปจจัยส่ิงแวดลอม มีความสัมพันธกับศักยภาพ
ในการตานทานการเสพยาบาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  

   จากขอมูลดงักลาว พบวา เหตุผลที่สําคัญอันดับแรกของการตัดสินใจเสพยาบามาจากตัว
นักเรียนเองเปนหลัก ดังนัน้การปองกันการเสพยาบาที่มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด คือ 
การสรางภูมิคุมกันในตนเองโดยใหมีความรู  ใหมีสภาพจิตใจที่เขมแขง็  มีการเหน็คณุคาในตนเอง 
มีความรับผิดชอบตอตนเองไมวาจะอยูในสถานการณตางๆ รวมทั้งควรมีสัมพันธภาพทีด่ีใน
ครอบครัว อันจะเปนภูมิคุมกนัที่ชวยใหนกัเรียนมีพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบา 
ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี ้ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศกึษาเกีย่วกับขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ สภาพ
ครอบครัว สถานที่อยูอาศัย ระดับชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคาใชจายตอเดือน และ     
ตัวแปรดานความรูเร่ืองยาบา การเห็นคณุคาในตนเอง การควบคุมตนเอง และสัมพันธภาพใน
ครอบครัว วาจะสามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของนักเรียนชวงชัน้ที่  
3 ในอําเภอแมสาย  จังหวัดเชยีงราย  ไดหรือไม ซ่ึงผลการศึกษาจะเปนประโยชน สําหรับการ
สงเสริมการปองกันการเสพยาบาในกลุมนกัเรียนตอไป 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

       1. เพื่อศึกษาระดับความรูเร่ืองยาบา การเห็นคณุคาในตนเอง การควบคมุตนเอง  
สัมพันธภาพในครอบครัว และพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของนักเรียนชวงชัน้ที่ 
3  ในอําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย 
        2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของนักเรียน
ชวงชั้นที่ 3 ในอําเภอแมสาย จังหวดัเชียงราย จําแนกตาม  เพศ สภาพครอบครัว สถานที่อยูอาศยั 
ระดับชั้นเรยีน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และคาใชจายตอเดือน ที่ตางกนั 

       3.  เพื่อศึกษาความรูเร่ืองยาบา  การเห็นคุณคาในตนเอง  การควบคุมตนเองและ 
สัมพันธภาพในครอบครัว เปนปจจยัที่สามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบา
ของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ในอาํเภอแมสาย  จงัหวัดเชียงราย 
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ขอคําถามการวิจัย 
      การวิจยัคร้ังนี้   ผูวิจยัไดกําหนดขอคําถามการวิจัยไวดังนี ้
     1.  ความรูเร่ืองยาบา     การเห็นคุณคาในตนเอง      การควบคุมตนเอง     สัมพันธภาพใน 

ครอบครัว และพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของนกัเรียนชวงชั้นที่ 3 ในอําเภอ     
แมสาย จังหวดัเชียงราย อยูในระดับใด 
      2. นักเรียนชวงชั้นที่ 3  ในอําเภอแมสาย  จังหวัดเชยีงราย  ที่ม ี  เพศ สภาพครอบครัว 
สถานที่อยูอาศัย ระดับชั้นเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และคาใชจายตอเดือน ทีแ่ตกตางกัน  มี
พฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาตางกันหรือไม อยางไร 
                   3.  ความรูเร่ืองยาบา  การเหน็คุณคาในตนเอง  การควบคุมตนเองและสัมพันธภาพใน
ครอบครัว เปนปจจยัที่สามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของนักเรียน
ชวงชั้นที่ 3  ในอําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย หรือไม อยางไร 
 
สมมติฐานการวิจัย 
                   การวิจัยคร้ังนี้   ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานในการวจิัยไวดังนี ้
      1. นักเรียนชวงชั้นที่ 3 ในอําเภอแมสาย  จังหวดัเชยีงราย ที่มีเพศตางกัน มีพฤติกรรมการ
ปองกันตนเองจากการเสพยาบาแตกตางกัน 
      2. นักเรยีนชวงชั้นที่ 3 ในอําเภอแมสาย  จังหวัดเชยีงราย ที่มีสภาพครอบครัวตางกัน มี
พฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาแตกตางกัน 
                   3.  นักเรียนชวงชั้นที่ 3 ในอําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  ที่มีสถานที่อยูอาศัยตางกัน มี
พฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาแตกตางกัน 
      4. นักเรียนชวงชั้นที่ 3 ในอําเภอแมสาย จังหวดัเชียงราย  ที่มีระดบัชั้นเรียนตางกัน มี
พฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาแตกตางกัน 
       5.  นักเรยีนชวงชั้นที ่3  ในอําเภอแมสาย  จังหวัดเชยีงราย  ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตางกัน มีพฤตกิรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาแตกตางกัน 
      6.  นักเรยีนชวงชั้นที่ 3  ในอําเภอแมสาย  จังหวดัเชยีงราย  ที่มีคาใชจายตอเดือนตางกัน 
มีพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาแตกตางกัน 

      7.   ความรูเร่ืองยาบา   การเห็นคุณคาในตนเอง   การควบคุมตนเองและสัมพันธภาพใน 
ครอบครัว เปนปจจยัที่สามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของนักเรียน
ชวงชั้นที่ 3 ในอําเภอแมสาย จังหวดัเชยีงราย  
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ขอบเขตการวจัิย 
     ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจยัสนใจศกึษาพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของ
นักเรียนชวงชัน้ที่ 3 ในอําเภอแมสาย  จังหวัดเชยีงราย จึงไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี ้
     1. ขอบเขตของประชากร 
          ประชากรที่ใชในการวจิัยคร้ังนี้ ไดแก  นักเรยีนชวงชั้นที่ 3 ในอาํเภอแมสาย  จังหวดั
เชียงราย ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 จํานวน 14 โรงเรียน มีนกัเรียนจํานวนทั้งสิ้น 3,277 คน 
(สํารวจเมื่อวันที่  9 มิถุนายน 2549)  
    2.  ขอบเขตของกลุมตัวอยาง 
          กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก  นกัเรียนชวงชั้นที ่ 3 ในอําเภอแมสาย  
จังหวดัเชยีงราย ภาคเรยีนที่ 1 ปการศึกษา 2549 จํานวน 357 คน  ซ่ึงผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณจํานวนกลุมตวัอยางของยามาเนที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95  สําหรับ
ความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 (Yamane 1970 : 725, อางถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ 2546 : 105) และสุม
ตัวอยางโดยวธีิการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random  Sampling) ตามสัดสวนของประชากร 
จําแนกตามโรงเรียน  ระดับชั้นเรียน และเพศ  
      3. ตัวแปรมดีังนี ้
          3.1 ตัวแปรอิสระ 
   3.1.1  ขอมูลสวนบุคคล   ไดแก  เพศ สภาพครอบครัว สถานที่อยูอาศัย ระดับ   
ช้ันเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคาใชจายตอเดือน 
   3.1.2    ความรูเร่ืองยาบา 

  3.1.3    การเหน็คุณคาในตนเอง 
 3.1.4    การควบคุมตนเอง 

    3.1.5    สัมพันธภาพในครอบครัว 
        3.2   ตัวแปรตาม  ไดแก   พฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบา 
    
คํานิยามศพัทเฉพาะ 
       เพื่อใหเขาใจความหมายของคําที่ใชในการวิจยัคร้ังนีใ้หตรงกนั ผูวจิัยไดนิยาม
ความหมายของคําตางๆ ไวดงันี้ 
                   1. พฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบา  หมายถงึ การกระทําหรือการปฏิบัติ
ของนักเรียนทีแ่สดงออกเพื่อตอบสนอง หรือโตตอบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ในสภาพการณหนึ่ง เพื่อปองกนั
การเสพยาบา ประกอบดวย 
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                        1.1  การหลีกเลี่ยงจากยาบา หมายถึง  การที่นักเรียนสามารถหลีกเลี่ยงจากการทดลอง 
เสพยาบา หลีกเลี่ยงจากการเสพยาบาเพื่อหลีกหนีปญหา หลีกเลี่ยงจากการเสพยาบาเพื่อกระตุน
รางกายในการทํางาน แตสามารถปฏิบัติตนใหหางไกลจากยาบาโดยการทํากิจกรรมที่สรางสรรค 
เพื่อใหเกิดผลดีตอตนเอง เชน การเลนกฬีา การเลนดนตร ีการออกกําลังกาย เปนตน 

          1.2 การปฏิเสธคําชักชวนจากผูอ่ืน หมายถึง นกัเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร
เพื่อแสดงออกถึงความตองการที่แทจริงของตน ที่จะไมยอมรับคําชักชวนที่จะนําไปสูพฤติกรรมการ
เสพยาบา   
                   2. ความรูเร่ืองยาบา  หมายถึง  การที่นักเรียนมีความรูในเนื้อหาสาระ  เกี่ยวกับยาบาที่
ถูกตองตรงกับความเปนจริง  ไดแก ลักษณะของยาบา โทษของยาบาทั้งทางรางกาย จิตใจและทาง
กฎหมาย  สาเหตุที่ทําใหติดยาบา และวิธีการปองกันตนเองจากยาบา 
                   3. การเห็นคณุคาในตนเอง หมายถึง การที่นกัเรียนเชื่อวาตนเองมีคุณคา สามารถยอมรับ
ตนเองตามความเปนจริง มองตนเองในดานบวก มีความเชื่อมั่นวาตนเองมีความสามารถดําเนินชวีิต
ในสังคมรวมกับผูอ่ืน ประกอบดวย 

          3.1 ดานความรูสึกเกีย่วกับความสามารถ หมายถงึ การที่นักเรียนจะสามารถพจิารณา
ถึงความสําคัญโดยการกระทาํสิ่งตางๆใหสําเร็จตามเปาหมาย สามารถเผชิญอุปสรรคตางๆ ที่ผานเขา
มาในชีวติ ปรับตัวไดดี ใชกลไกปองกนัตัวเองนอย และสามารถดํารงชีวิตรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

          3.2 ดานความรูสึกของการมีความสําคัญ หมายถึง การที่นักเรยีนมีความรูสึกเกีย่วกับ
การไดรับการยอมรับ เชื่อวาตนเองมีคุณคาเปนที่รักของบคุคลอื่น มีคุณคากับครอบครัวและสังคม 

          3.3 ดานความรูสึกของการมีอํานาจ หมายถึง การที่นักเรียนเชือ่วาตนเองมีอิทธิพลตอ
ชีวิตของตนเองและตอเหตุการณตางๆรอบตัว มีความเชื่อมั่นในอาํนาจการกระทําของตนวาจะ
กอใหเกิดผลตามที่ตองการ ใหบรรลุตามวัตถุประสงคไดดวยตนเอง 

          3.4 ดานความรูสึกของการมีคุณธรรม  หมายถึง การที่นักเรียนเชื่อวาตนเองสามารถ
ปฏิบัติตัวไดตามคําอบรมสั่งสอนของพอแม ครูอาจารย ปฏิบัติตนตามศีลธรรม จริยธรรม คานิยม
และวัฒนธรรมประเพณ ี
                   4. การควบคุมตนเอง  หมายถงึ  ในสถานการณที่นักเรยีนตองเผชิญกับปญหา อุปสรรค 
หรืออยูในภาวะที่เกดิปญหาความขัดแยงในจิตใจ นักเรยีนสามารถที่จะกระทําพฤติกรรมดวยเหตผุล
และความอดทน เพื่อใหเกดิผลดีตามที่ตองการ ความสามารถดังกลาวประกอบดวย  การใชความคดิ
อยางมีเหตุผลและคําพูดเตือนตนเองในการควบคุมการแสดงออกทางอารมณและการกระทํา    การ
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แกปญหาอยางเปนลําดับขั้น  ความสามารถที่จะยับยั้งการกระทําตามอําเภอใจตนเอง  การรับรูถึงผล
ของการกระทาํของตนเอง  
                   5. สัมพันธภาพในครอบครัว หมายถึง การปฏิบัติตนของนักเรียนกับบุคคลในครอบครัว
ที่แสดงถึงความผูกพันใกลชิด โดยมีการสื่อสารเพื่อใหเกิดความเขาใจอันดีตอกนั สามารถปรึกษา
และบอกเลาถึงสถานการณตางๆ ที่เกิดขึน้  ใหครอบครัวมีสวนสําคญัในการใหกําลังใจ ช้ีแนะ และ
ถายทอดความรูความสามารถในการดําเนนิชีวิตอยางเหมาะสม     
                   6.  สถานที่อยูอาศัย แบงเปน 
           6.1 ในเขตเทศบาล หมายถึง นักเรียนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลแมสาย ประกอบ 
ดวย  ตําบลแมสาย และเวียงพางคํา 
           6.2 นอกเขตเทศบาล   หมายถึง   นักเรียนที่อาศยัอยูนอกเขตเทศบาลตําบลแมสาย 
ประกอบดวย ตําบลเกาะชาง โปงผา บานดาย โปงงาม  หวยไครและศรีเมืองชุม 
                   7. นักเรยีนชวงชั้นที่ 3  หมายถึง  นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปที่ 1  มธัยมศึกษาปที่ 2 
และนักเรียนมธัยมศึกษาปที่ 3  
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
                   1. ทําใหทราบถึงระดับของความรูเร่ืองยาบา การเห็นคณุคาในตนเอง การควบคุมตนเอง 
สัมพันธภาพในครอบครัว และพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของนักเรียนชวงชัน้  
ที่ 3 ในอําเภอแมสาย จังหวดัเชียงราย 
                   2. ทําใหสามารถทราบถึง ปจจัยที่สามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการ
เสพยาบาของนักเรียนชวงชัน้ที่ 3 ในอําเภอแมสาย จังหวัดเชยีงราย 
                   3. ทําใหผูที่สนใจหรือผูเกีย่วของสามารถนําผลการวิจัยมาประยุกตใช ในการวางแผน 
การปฏิบัติงาน การจัดโปรแกรมใหความรูการใหความชวยเหลือและหาแนวทางในการสงเสริมการ
ปองกันการเสพยาบาในนักเรียนและเยาวชน รวมทั้งสามารถนําผลการวิจยัมาใชเปนแนวทางการ
ศึกษาวจิัยในประเด็นทีเ่กี่ยวของตอไป  
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
       การวิจยัคร้ังนี้ เปนการศกึษาพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของนักเรียน
ชวงชั้นที่ 3 ในอําเภอแมสาย จังหวัดเชยีงราย ซ่ึงศึกษาปจจัยสงเสริมการปองกันตนเองจากการเสพ
ยาบา โดยเปรยีบเทียบขอมูลสวนบุคคลของนักเรียน ไดแก เพศ สภาพครอบครัว สถานที่อยูอาศัย 
ระดับชั้นเรยีน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคาใชจายตอเดือน รวมทั้งศกึษาความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ของปจจัยดานความรู และปจจัยที่สงเสริมพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบา ผูวิจัยจึงได
ทบทวนแนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจยัที่เกีย่วของดังตอไปนี้ 
     1. สภาพทั่วไปและสถานการณยาบาของอําเภอแมสาย จังหวดัเชยีงราย 
     2. แนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจยัที่เกีย่วกบัวัยรุน 
     3. แนวคดิ และงานวิจยัทีเ่กี่ยวกับพฤตกิรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบา 

    4. แนวคดิ  และงานวิจยัทีเ่กี่ยวกับความรูเร่ืองยาบา  
    5. แนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจยัที่เกีย่วกบัการเห็นคณุคาในตนเอง 
    6. แนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจยัที่เกีย่วกบัการควบคุมตนเอง 
    7. แนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจยัที่เกีย่วกบัสัมพันธภาพในครอบครัว  

   
1. สภาพทั่วไปและสถานการณยาบาของอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 

        
วิถีชีวิตคนเมือง 

      แผนดินลานนาเปนดินแดนที่มีอาณาเขตกวางขวาง มีศิลปวัฒนธรรม มีวถีิชีวิตอันเปน
เอกลักษณของตน คําวา “คนเมือง”  มิไดหมายถึงผูที่เปนชาวเมืองใหญ หากใชเรียกคนที่อาศยัใน
แถบดินแดนลานนาหรือภาคเหนือตอนบน ไดแก เชยีงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง แพร นาน พะเยา 
และแมฮองสอน  จากสภาพทางภูมิศาสตรอันอุดมสมบูรณที่คนเมืองเปรียบวามี “เงินอยูใตน้ํา คําอยู
ใตดิน” คนเมืองในลานนาจึงมีอาชีพทางการเกษตรเปนหลัก ดวยโลกทัศนที่เคารพออนนอมตอ
ธรรมชาติ ชุมชนลานนาจึงมีวิถีชีวิตอันเปนหนึ่งเดียวกับปา (ชัชวาลย ทองดีเลิศ 2542:41-42,49) วถีิ
ชีวิตของชาวลานนาเปนสันติวิธี ชาวลานนานิยมเปนอยูอยางสงบสุข ไมนิยมความกาวราวรุนแรง มี
ปญหาหันหนาคุยกัน ตกลงรอมชอมกัน ไมนิยมแกปญหาดวยการเขนฆาประหตัประหาร ชาว
ลานนายิ้มงาย ใจดี ใหอภัย พรอมที่จะเอือ้เฟอปนเผื่อแกคนอื่น และอยูในสังคมแบบเครือญาติมา
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ตั้งแตกอนสรางเวียง (นันทา เบญจศิลารักษ 2541: 7) ซ่ึงภายในชุมชนก็มีวิถีชีวิตทีต่องพึ่งพาอาศัย
กันในทุกๆ ดานเชนกนั เมื่อมีการงานใดๆ ชาวบานจะมาชวยกันคนละไมละมือตามแตตนถนัด ผลัด
แรงงาน เรียกวา “เอามื้อ” คือ ผูใดที่เคยไปชวยงานผูอ่ืนพอถึงงานตนก็จะมีผูอ่ืนมาชวย โดยไมตอง
วาจาง นับตั้งแตการชวยสรางบาน ชวยกนัในการผลิต การดํานา เกี่ยวขาว การชวยกันในงาน
ประเพณีขึน้บานใหม งานแตงงาน งานศพ ตลอดจนชวยในงานสวนรวมตางๆ  เปนตน (ชัชวาลย 
ทองดีเลิศ 2542:147-148) 
 
ลักษณะพิเศษบางประการของวัฒนธรรมภาคเหนือ 
      สําหรับวัฒนธรรมภาคเหนือนั้น เปนวฒันธรรมยอยของวัฒนธรรมไทย คนภาคเหนือ
สวนใหญ ก็คอื คนไทย แตเปนคนไทยเชือ้สายหนึ่ง ที่เรียกวา “ไทยยวน” หรือ “ไทยลานนา” หรือที่
นิยมเรียกกนัทัว่ไปในปจจุบนัวา “คนเมือง” ชาวเหนือมีภาษาทองถ่ินของตนเอง และมีภาษาเขยีน
ดั้งเดิมของตนดวยเปนอักขระไทยยวน ภาษาพูดของชาวเหนือมีสําเนยีงพิเศษ มีคาํของตนเองอีก
หลายคําที่ภาคอื่นไมมี หรือมีก็มีความหมายแตกตางกันออกไป ภาษาเหนือหรือ “คําเมือง” ยังมีการ
ใชพูดกนัอยูแพรหลายทั่วไปในบริเวณจังหวัดทีเ่ปนศูนยกลางของวัฒนธรรมภาคเหนือ โดยที่ชาว
ลําปางพูดเสยีงหวนสั้นๆ (บญุชวย ศรีสวัสด ม.ป.ป. : 28) ชาวเชียงใหมพูดเสียงยืดเยือ้ลากหางเสียง
ยาว แตชาวเชยีงรายพดูเสียงไมหวนหรือส้ันเกินไป  สําหรับอาหารหลักของชาวเหนือนั้น ก็ไดแก 
ขาวเหนียวนึ่ง ซ่ึงภาษาเหนอืเรียกเพยีงสั้นๆ วา “ขาวนึง่” การปลูกสรางบานเรือนนั้น สืบเนื่องมา 
จากวัฒนธรรมประเพณี คตคิวามเชื่อ รวมกับสภาพดนิฟาอากาศ ที่มีสวนกําหนดเรื่องที่อยูอาศัยของ
คนเมือง เรือนในทองถ่ินลานนานั้นสรางดวยวัสดุธรรมชาติที่อยูใกลตวั มีความเรียบงาย สอดคลอง
กับวิถีชีวิตจะสังเกตเห็นไดวาบานเรือนของราษฎรชาวเหนือทั่วไปนยิมปลูกบานใตถุนสูง  
      ลักษณะพิเศษของวัฒนธรรมภาคเหนือ ก็คือ ความออนนอมยอมเชื่อฟงตอผูมีความรู
และผูมีอํานาจ  มีความรักสงบ และเอื้ออารีตอคนทั่วๆไปโดยเฉพาะคนตางถิ่น   ยึดถือความสงบสุข   
ออนนอม ไมนิยมความขดัแยงรุนแรง และไมปฏิบัติการตางๆอยางเขมงวดเฉยีบขาดเกนิไป อีก    
นัยหนึ่งก็คือ ยดึถือทางสายกลางเปนหลักในการดําเนินชวีิต 
  
สภาพภูมิประเทศของอําเภอแมสาย 
     โดยสภาพทางภูมิศาสตร อําเภอแมสาย ตั้งอยูเหนือสุดยอดของประเทศไทยมีพื้นที่
ประมาณ 285 ตารางกิโลเมตร ( 178,125 ไร ) อยูหางจากกรุงเทพมหานคร 891 กิโลเมตร ตาม
เสนทางถนนพหลโยธิน และอยูหางจากทีต่ั้งของจังหวดัเชียงราย 63 กโิลเมตร 
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     ทิศเหนือ จด ประเทศสหภาพเมยีนมาร โดยมีแมน้ําสายและแมน้ํารวก กัน้ระหวาง
ประเทศ  ระยะทางประมาณ 29 กิโลเมตร 
     ทิศใต  จด  อําเภอแมจัน ระยะทาง 19 กิโลเมตร 
     ทิศตะวนัตก จด ประเทศสหภาพเมยีนมาร โดยมีเทือกเขาแดนลาวกั้นระหวางประเทศ 
ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร  
    ทิศตะวนัออก จด อําเภอเชยีงแสน 
    อําเภอแมสายไดแยกตัวจากอําเภอแมจันเปนกิ่งอําเภอ เมื่อป พ.ศ.2481 และยกฐานะเปน
อําเภอเมื่อป พ.ศ.2493 แบงการปกครองออกเปน 8 ตําบล 87 หมูบาน จัดรูปแบบการปกครอง
ทองถ่ินเปน 8 องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) คือ อบต.แมสาย , หวยไคร, เวียงพางคํา , โปงงาม, 
โปงผา, เกาะชาง, บานดาย, และอบต.ศรีเมืองชุมกับเทศบาลตําบล  2  แหง ไดแก เทศบาลตําบล   
แมสาย และเทศบาลตําบลหวยไคร (ที่วาการอําเภอแมสาย ม.ป.ป.) 
     
สภาพปญหายาเสพติดของสถานีตํารวจอําเภอแมสาย 
       จากสภาพภูมิประเทศของอําเภอแมสาย  เปนอําเภอที่อยูเหนือสุดยอดของประเทศไทย
และมีพรมแดนติดตอกับจังหวัดทาขีเ้หล็ก ประเทศสหภาพเมียนมาร ดานทิศเหนือ มีแมน้ําสายเปน   
เสนกั้นพรมแดน มีความยาวประมาณ 15 กิโลเมตร  ดานทิศตะวันตก  มีเทือกเขาแดนลาวเปน     
เสนกั้นพรมแดน มีความยาวประมาณ 20 กิโลเมตร  
       จากสภาพภูมิประเทศดังกลาว ทาํใหประชาชนทัง้สองประเทศสามารถเดินทางไปมา   
หาสูกันไดอยางสะดวก ทั้งทางบกและทางน้ํา  ซ่ึงทางบกสามารถเดินทางขามไดทางสะพานแมน้าํ
สายบริเวณดานพรมแดน อ.แมสาย – จังหวัดทาขี้เหล็ก ประเทศสหภาพเมียนมาร หรือชองทางอื่นๆ 
ตามแนวเทือกเขาแดนลาว  สวนทางน้ําโดยเฉพาะในหนาแลง น้ําในแมน้ําสายจะตื้นเขิน ประชาชน
ของทั้งสองประเทศสามารถเดินขามไปมาอยางสะดวกเกือบตลอดแนวพรมแดน จึงทําใหเกิดปญหา
ตางๆ ตามมาโดยเฉพาะปญหายาเสพตดิ (สถานีตํารวจภธูรอําเภอแมสาย ม.ป.ป.) 
 
สถานการณยาเสพติดในอาํเภอแมสาย 
                   อําเภอแมสาย เปนอําเภอที่มีชายแดนอยูตดิกบัประเทศสภาพเมียนมาร ซ่ึงเปนประเทศที่
มีกลุมผูผลิตยาเสพติด และผูคาจํานวนมาก มีการตั้งโรงงานผลิตโดยเฉพาะเฮโรอีนและยาบา ทําให
มีโอกาสที่ยาเสพติดเหลานัน้ จะทะลกัเขามาในประเทศไทยไดทนัที โดยในการติดตอซ้ือขาย         
ยาเสพติดจะมกีารติดตอในทางลับกันมาตลอด ทําใหอําเภอแมสายจึงเปนทางผานในการลําเลียงของ
ยาเสพติดเขามาในประเทศไทย และมีแนวโนมวายาเสพติดจะเขามาจํานวนมาก ทางรัฐบาลได
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พยายามประสานกับรัฐบาลประเทศสหภาพเมียนมาร เพื่อขอความรวมมือในการปราบปราม         
ยาเสพติดแตในทางปฏิบัติยงัไมไดผลที่พอใจ (สถานีตํารวจภูธรอําเภอแมสาย ม.ป.ป.) 
 
พื้นท่ีการนําเขายาบา 
     เนื่องจากจังหวัดเชียงรายมีเสนทางติดกบัชายแดนฝงประเทศพมาถึงกวา 100 กโิลเมตร 
และประเทศลาวอีกกวา 50 กิโลเมตร ทั้งพื้นที่สวนใหญเปนแนวสันเขาและลําน้ําที่ไมมีแนวกัน้ใดๆ 
มีเพียงฐานปฏิบัติการของเจาหนาที่ทหารและตํารวจบางจุดที่ทําหนาทีส่อดสองดูแล ทําใหมีชองทาง
การลําเลียงยาเสพติดของขบวนการคายาเสพติดเขาสูประเทศไทย เพื่อจําหนายในพืน้ที่และผานไป
ยังประเทศที่สาม โดยมีชองทางที่สําคัญที่นํายาบาเขาประเทศไทย คือ  
     1. ชายแดนดาน อําเภอเชยีงแสนและบางสวนของอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย มีลําน้ํา
สาย และลําน้ํารวกเปนเสนกัน้เขตแดน มีจดุผานแดนถาวรที่สะพานขามลําน้ําสายระหวางสุขาภิบาล
แมสายและทาขี้เหล็ก และมทีาขามอีก 4 แหง เปนจดุผอนปรนการคา นอกจากนี้ยังมทีาขามที่ราษฎร
สองฟากฝงขามไป-มาตลอดแนวลําน้าํอีกเปนจํานวนมาก  
     2. ชายแดนทางดาน อ.แมฟาหลวงและบางสวนของอําเภอแมสาย จงัหวัดเชียงรายที่เปน
ปาเขา ซ่ึงมีแนวเขตตดิตอกบัดานทิศตะวนัตกของประเทศพมา เปนพื้นที่นําเขายาเสพติดที่สําคัญ  
(พื้นที่นําเขายาบา 2541) 
     3. เสนทางผานเขามาทางสถานีตํารวจตาํบลเกาะชาง   อําเภอแมสาย   ซ่ึงมีแมน้ํารวกเปน      
เสนกั้นพรมแดน มีความยาวประมาณ 15 กิโลเมตร กลุมผูคายาเสพติดที่ใชเสนทางนี้สามารถลําเลียง
ออกทางดานอาํเภอเชียงแสน จังหวดัเชยีงราย  
     4. เสนทางดอยชางมูบ อําเภอแมสาย (พงศักษ  ล้ิมเฉลิม 2543 : 36) 
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ตารางที่ 1 แสดงสถิติการจับกุมคดียาบาในอําเภอแมสาย ตั้งแตปพ.ศ.2545-2548 
               เขตรับผิดชอบ 
    พ.ศ. 

สถานีตํารวจภธูรอําเภอแมสาย สถานีตํารวจภธูรตําบลเกาะชาง 

2545                 2,060,109    เม็ด                 78,611   เม็ด 
2546 1,589,589.5  เม็ด               239,605   เม็ด 
2547     268,152.5  เม็ด                   3,884   เม็ด 
2548                 1,215,485    เม็ด               141,179   เม็ด 

 
ที่มา : สถานีตํารวจภูธรอําเภอแมสาย, “สถิติการจับกุมคดียาบา,” 2549. ; สถานีตํารวจภูธรตําบล 
เกาะชาง,  “สถิติการจับกุมคดียาบา,” 2549. 
  
                   จากตารางแสดงการจับกุมคดยีาบาในอําเภอแมสาย ซ่ึงมีพื้นที่รับผิดชอบของสถานี
ตํารวจ 2 แหง ผลการจับกุมพบวาในป พ.ศ.2545 จับกุมยาบาไดจํานวนทั้งสิ้น 2,138,720  เม็ด  ป 
พ.ศ.2546 จับกุมยาบาไดจํานวนทั้งสิ้น  1,829,194.5  เม็ด ป พ.ศ.2547 จับกุมยาบาไดทั้งสิน้ 
272,036.5  เม็ด    ป พ.ศ.2548  จับกุมยาบาไดทั้งสิ้น 1,356,664  เม็ด  ซ่ึงสรุปไดวา มีการจับกุมยาบา
ลดลงในป พ.ศ.2546 และ พ.ศ.2547 แตในปพ.ศ.2548 การจับกุมยาบามอัีตราเพิ่มขึ้น 
 
การจับกุมยาเสพติดในจังหวัดเชียงราย เปรียบเทียบป พ.ศ.2547 – พ.ศ.2548 

             
แผนภูมิที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางในการจับกุมคดยีาเสพติด 
ที่มา : สถานีตํารวจภูธรจังหวัดเชยีงราย, “การจับกุมยาเสพติดในจังหวัดเชยีงราย เปรียบเทียบป พ.ศ.
2547 – พ.ศ.2548,” 2549. 
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ตารางที่ 2  แสดงการจับกุมยาเสพติดเปรียบเทียบป พ.ศ.2547 – พ.ศ.2548 
ยาบา เฮโรอีน ฝน กัญชา สารระเหย พ.ศ. 

จับ 
(ราย) 

ผูตอง 
หา 

(ราย) 

จับ  
(ราย) 

ผูตอง
หา 

(ราย) 

จับ 
(ราย) 

ผูตอง
หา 

(ราย) 

จับ 
(ราย) 

ผูตอง
หา 

(ราย) 

จับ 
(ราย) 

ผูตองหา 
(ราย) 

2547 2,089 2,399 89 94 852 865 61 55 136 136 
2548 2,700 2,783 120 133 746 762 58 60 104 107 

 
ที่มา  : สถานีตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย,  “แสดงการจับกุมยาเสพตดิเปรียบเทียบป พ.ศ.2547 – พ.ศ.
2548,”  2549. 
 
                 จากแผนภูมิที่ 1 และตารางที ่ 2 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางในการจับกุมคดี      
ยาเสพติดในจงัหวัดเชียงราย พบวา การจบักุมยาเสพตดิประเภทยาบา มีจํานวนการจับกุมผูตองหา
ไดมากที่สุด 
  
การตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดของจังหวดัเชียงราย  

     การเสพยาบาเปนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นในสังคมของทุกประเทศ ถือเปน
ปญหาที่สําคัญ จําเปนตองแกไขอยางรีบดวนเพราะเปนอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ ตลอดเวลาที่
ผานมา ปญหามีการขยายขนาด มีการพัฒนาในหลายรูปแบบทั้งตัวยา วธีิการเสพ รวมทั้งจุดประสงค
ในการเสพ เชนเดยีวกบัความพยายามในการปองกนัและแกไขปญหานี้ก็มีการพัฒนากันมาเรื่อยๆ 
เพื่อใหเหมาะสมกับปญหาที่เปล่ียนแปลงไป ดังนัน้การตอสูเพื่อเอาชนะปญหายาเสพติดของจังหวัด
เชียงรายจึงมุงเนน 
                   1. การทําลายเครือขายการคายาเสพติด    นักคารายสําคัญ ผูมีอิทธิพล    เจาหนาที่ของรัฐ
ที่สนับสนุนเกีย่วของ 
       2. การสกัดกั้นการลักลอบลําเลียงยาเสพติด 
       3. การควบคุมการแพรระบาดของยาเสพติด  และการเฝาระวังตวัยาเสพติดชนิดใหมที่จะ
เขามาทดแทน 
       4. การบูรณาการและใหการสนับสนุนแกหนวยงานที่เกี่ยวของ    เพือ่สรางความเขมแข็ง
และยั่งยืนในการเอาชนะยาเสพติด (สถานตีํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย 2549) 
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ยุทธศาสตรในการแกปญหายาเสพติดของจังหวัดเชียงราย  

                   การกําหนดแผนในการปองกนัและปราบปรามปญหายาเสพติด มุงสรางจิตสํานึกและ
ความเขมแข็งใหกับชุมชน  เสริมสรางใหมีสวนรวมในการแกไขปญหายาเสพตดิ สรางภูมิคุมกันให
ประชาชนทุกกลุมไดตระหนักถึงภยัและรวมมือกันแกไขปญหา ใหผูเสพติดไดรับการบําบัดและ
ฟนฟูสมรรถภาพ ยุทธศาสตรในการแกปญหาประกอบดวย 

     1. ยุทธศาสตรการแกไขปญหาตัวยาและผูคายาเสพตดิ(Supply)  
             เนนการดําเนินการเชิงรุกเพื่อลดปริมาณการผลิตและยุตกิารผลิตยาเสพติดในประเทศ
เพื่อนบาน   สกัดกัน้การนําเขายาเสพติดในพื้นที่ชายแดนและเสนทางคมนาคมสําคัญภายในประเทศ 
สืบสวนจับกุมดําเนินคดีกับผูคายาเสพติดและเครือขายโดยเด็ดขาด   ควบคูไปกับการปราบปรามผูมี
อิทธิพล  เจาหนาที่ของรัฐ   ที่มีสวนเกีย่วของกับยาเสพตดิ ดําเนนิการดานมาตรการยดึทรัพยสินและ
ภาษีอากรและระบบเฝาระวังการคายาเสพตดิชนิดใหม 
                   2. ยทุธศาสตรดานการแกไขปญหาผูเสพผูติดยาเสพตดิ(Demand) 
            เนนการรณรงคตอตานยาเสพตดิในทุกกลุมประชากรการสรางภูมิตานทานยาเสพติด
ในเดก็และเยาวชน    นกัเรียนนักศกึษา  เสริมสรางความเขมแข็งในการเอาชนะยาเสพติดในหมูบาน 
ชุมชน       สถานศึกษา       และสถานประกอบการ       การจัดระบบเฝาระวังปญหายาเสพติดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
       3. ยุทธศาสตรดานการแกไขปญหาปองกันผูมีโอกาสใชยาเสพติด (Potential demand ) 
            เนนการลดจํานวนผูเสพ   ผูติดยาเสพติดและใหความชวยเหลือดูแล  พฒันาผูผานการ
บําบัดฟนฟใูหมีอาชีพ  มีรายได ใหไดรับการยอมรับและดํารงอยูในสังคมอยางปกตสุิข ใชมาตรการ
พิเศษในการบาํบัดฟนฟดููแลผูติดยาเสพติดเรื้อรัง    ใหไดรับการฟนฟูดแูลระยะยาว  และมีระบบเฝา
ระวังการเสพยาเสพติด 
       4. ยุทธศาสตรดานบริหารจัดการ 
            เนนการพัฒนาศูนยปฏิบัติการเอาชนะยาเสพตดิทุกระดับ      ใหมขีีดความสามารถใน
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น    การบูรณาการแผนงานโครงการ    และงบประมาณในพืน้ที ่
การตรวจตดิตามผล      และการพัฒนาระบบเฝาระวังปญหายาเสพติดอยางมีประสิทธิภาพ  (  สถานี
ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย 2549)       

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



17

 

 

มาตรการปองกันปราบปรามยาเสพติดของจังหวัดเชยีงราย  ป 2549  

      กรอบความคิดในการดําเนินการปองกนัและแกไขปญหายาเสพติด มุงเนนการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปราบปรามและการดําเนินการตามกฎหมายใหรวดเร็วและเด็ดขาด โดยเฉพาะ
ผูผลิตและผูคารายใหญ ยึดพื้นที่เปนเปาหมายในการดําเนินการ เพื่อใหสังคมมีความเขมแข็ง    
ปลอดจากยาเสพติด โดยทุกภาคสวนในสงัคมมีสวนรวมในการปองกนั  ดังตอไปนี ้

      1. สรางความโปรงใสในหมูขาราชการ      เพื่อลดอิทธิพลของกลุมผูคา    และสรางความ 
เชื่อมั่นใหประชาชนในพืน้ทีเ่พื่อจะไดใหความรวมมือกับเจาหนาที่ของรัฐ โดยใชมาตรการทางดาน
วินัยและกฎหมายกับเจาหนาที่ของรัฐที่เขาไปเกี่ยวของกับยาเสพตดิอยางเครงครัด  ใชงบประมาณ
อยางโปรงใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ใหรางวัลแกเจาหนาทีท่ี่ปฏิบัติงานจนเปนผลสําเร็จ             

    2. Re X-ray  เพื่อกําหนดเปาหมาย โดยระดมกาํลังคนหาผูคาผูเสพที่ยังมีพฤติกรรม      
เกี่ยวของกับยาเสพติดทั้งรายเกา รายใหม แลวจัดทาํประวัติเก็บไวในคอมพิวเตอร และในรูปสํานวน
การสืบสวนเพือ่ใชเปนพยานหลักฐานในการดําเนินคดีตอไป 
              3.  ตั้งจุดตรวจจดุสกัด    เพื่อตรวจคนบคุคลและยานพาหนะ โดยตัง้จุดตรวจจุดสกัดตาม
ทางรวมทางแยกที่สําคัญทุกสถานีตํารวจ มีการกําหนดเวลาใหสัมพันธกันของจุดตรวจแตละแหงทั่ว
จังหวดั  จัดสายตรวจรถยนต รถจักรยานยนต มีนายตํารวจสัญญาบัตรเปนผูควบคุม ตั้งจุดตรวจลอย
ตามคําสั่งตามสถานการณและความจําเปน 
         4. ปดลอมตรวจคนพืน้ที่แหลงพักยา  เพื่อทําลายแหลงพักยา ขบวนการลําเลียง และกอง
กําลังคุมกันของกลุมผูคา โดยกําหนดพื้นที่เปาหมายทีห่มูบานชายแดนและหมูบานชาวไทยภูเขาใน
พื้นที่สูง  ใชกําลังชุดคอมมานโดของสถานีตํารวจภูธรจงัหวัด ตํารวจตระเวนชายแดน กองกําลัง    
ผาเมือง  ทหารพราน  และเจาหนาที่อาสาสมัคร ในการปดลอมตรวจคน 

    5. หาขาวเชงิลึก  เพื่อทราบและทําลายเครือขายกลุมผูคายาเสพติด โดยจัดชดุปฏิบัติการ
หาขาวเชิงลึกและชุดปราบปรามยาเสพตดิของสถานีตํารวจภูธรจังหวดัเชียงราย 

    6.  ขยายผลการจับกุมและยึดทรัพย    เพือ่ทําลายเครือขาย   และหยดุการเคลื่อนไหวของ
กระแสการเงนิ มิใหนาํมาเปนทุนในการคายาเสพตดิตอไป โดยใชมาตรการยึดทรัพยตาม
พระราชบัญญัติมาตรการปองกันปราบปรามยาเสพติดของจังหวดัเชยีงราย ป พ.ศ. 2549 แกกลุมผูคา
เปาหมายทั้งรายเการายใหม    เนนการสอบสวนขยายผลเพื่อจับกุมผูสนับสนุนผูรวมกระทําผิดตาม
พ.ร.บ.มาตรการปองกันปราบปรามยาเสพติดของจังหวัดเชียงราย 
      7. ลดความตองการยาเสพติดในพืน้ที ่ นําหลักการผูเสพ คือ ผูปวยใหไดรับการ
บําบัดรักษาหรือฟนฟูสมรรถภาพ  และหลักการชะลอการฟองมาใชแทนการดําเนินคดีอาญา โดยนํา
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ผูเสพเขารับการบําบัดตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด  จัดฝกอบรมเด็กเยาวชน 
ติดตามประเมนิผลอยางตอเนื่อง  จัดระเบยีบสังคม กําหนดพื้นทีเ่ฉพาะสําหรับสถานบริการตางๆให
อยูในโซนเดียวกัน ควบคุมเวลาปด-เปด ควบคุมอายุผูใชบริการ ควบคุมหอพักหองเชาแหลงมั่วสุม 
          8. สรางชุมชนใหเขมแข็งแบบยั่งยืน  เพื่อใหชุมชนสามารถปองกันภัยจากยาเสพติดได
ดวยตนเอง โดยสงเสริมผูคา ผูเสพ ใหกลับมาเปนพลเมืองดี มีอาชีพสุจริต  จัดตั้งอาสาสมัครปองกัน
ปราบปรามยาเสพติดในชุมชน (  สถานีตํารวจภูธรจังหวดัเชียงราย 2549) 
       การปองกนัและแกไขปญหายาเสพติดที่มีประสิทธิภาพนั้น จําตองไดรับความรวมมือ
จากทุกกลุมในสังคม  ในการสอดสองดูแล แจงเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดแกเจาหนาที่ตํารวจเพือ่
ชวยใหชุมชนปลอดจากยาเสพติด สงผลใหสมาชิกในชมุชนมีคุณภาพชีวิตที่ด ีมีความสุข มีคุณธรรม 
มีภูมิคุมกันอยูในสังคมที่เขมแข็งหางไกลจากยาเสพตดิ 
 

2. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับวัยรุน 
  
ความหมายของวัยรุน 
                   คําวา “วัยรุน”  ซ่ึงตรงกับภาษาอังกฤษวา “Adolescence”  มีรากศัพทเดิมมาจากภาษา  
ละตินคือ “Adolescere” ซ่ึงหมายถึง การเจริญเติบโตหรือการเจริญเติบโตเพื่อไปสูวฒุิภาวะ (กุลกนก 
มณีวงศ และวรกัญญา ชมภูมิ่ง 2543 : 89) 
      ชวงเวลาวัยแรกรุน คือ ระยะอายุประมาณ 12- 15 ป คําวา วัยแรกรุน แปลจากศัพท
ภาษาอังกฤษวา  “Puberty”  มีรากศัพทมาจากภาษาละติน คือ “Puberta”  ซ่ึงหมายถึง การเติบโตเปน
หนุมสาว เปล่ียนสภาวะทางรางกายจากความเปนเดก็ชายเด็กหญิง  รางกายเติบโตเปนผูใหญเกือบ
เต็มที่ทุกสวน ลักษณะชวงนี้เปนชวงเปลี่ยนวยัของชีวติทางดานรางกาย การเปลี่ยนแปลงทางกาย
ของเด็กวยัรุนเปนตนเหตใุหมีการเปลี่ยนแปลงทางดานอื่นๆ ตามมา เชน ดานอารมณ ลักษณะ 
สัมพันธภาพกบัผูอ่ืน สมรรถภาพทางสมอง คานิยม ทัศนคติ ความนึกคิดเกี่ยวกบัตนเอง เปนตน  
(ศรีเรือน แกวกังวาล 2545 : 330)  
 
พัฒนาการโดยทั่วไปของวัยรุน  
                    วัยรุนเปนวัยที่ส้ินสุดของการเปนเด็ก เปนวยักึ่งกลางของความเปนเด็กกับผูใหญ วัยรุน
จึงอยูในชวงวยัหวัเล้ียวหวัตอของชีวิต ที่จะตองปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นอยางมาก
ในทุกๆ ดาน ทั้งทางรางกาย อารมณ จิตใจและสังคม ดงันั้นการเขาใจถึงธรรมชาติของวัยรุนจึงเปน
ส่ิงสําคัญอยางยิ่ง ซ่ึงโสภา  ชปลมันน (2536 : 112) ไดเสนอพัฒนาการโดยทั่วไปของวัยรุน ไวดังนี ้
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       1. พัฒนาการดานอารมณที่เกีย่วกับความรัก     และความตองการทางเพศเพิ่มมากขึ้น     
มีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดทั้งทางดานรางกาย และจติใจ ตองการและใหความสนใจเรื่องเพื่อน    
ตางเพศ ในชวงนีจ้ําเปนอยางยิ่งที่พอแมผูปกครองหรือผูมีสวนเกี่ยวของกับเดก็วยัรุนควรจะตอง
เขาใจและโอนออนผอนตาม  
                   2.  พัฒนาความเขาใจเกีย่วกับตนเองเพิ่มขึ้น  เร่ิมรูจักที่จะปกปองตนเอง 
       3.  แยกตวัเองเมื่อถูกขัดขวางหรือไมไดรับความสนใจจากผูใหญหรือบุคคลรอบขาง 
       4.  ใหความสําคัญกับตนเองในทํานองหลงตัวเอง 
       5.  เร่ิมการเลียนแบบเพื่อทดแทนสิ่งที่ตนเองขาดไปหรือเพื่อหาคําตอบใหตนเอง  
 
ความตองการของวัยรุน 
                    ความตองการเปนสิ่งจําเปนสําหรับการดํารงชีวิต ความตองการเกิดขึ้นเมื่อรางกายขาด
ความสมดุลย การขาดความสมดุลยทําใหรางกายเกดิความเครียด ความไมเปนสุข ดังนั้นรางกายจึง
ตองมีการกระทําเกิดขึ้น เพือ่ใหรางกายกลับสูสภาพสมดุลยดังเดิม  ซ่ึงในแตละชวงวยัของอายุมี
ความตองการที่แตกตางกันออกไปตามแตละพัฒนาการ  ในชวงวยัรุนมีความตองการที่เดนชัด
ดังตอไปนี้ (ศรีเรือน  แกวกงัวาล 2545 : 360-360)  
                   1. ความตองการเปนอิสระ  เปนตัวของตวัเอง  ไมตองการอยูใตคําสั่ง  คําบังคับบัญชา
ของผูใดโดยเฉพาะบุคคลที่มีอํานาจหรือสูงวัยกวา  รวมทั้งพอแม เพราะเดก็วยัรุนเชื่อวาลักษณะที่
เปนเครื่องหมายของความเปนผูใหญ คือ ความเปนอิสระจากผูที่มีอํานาจเหนือตน 
                   2. ตองการมีตําแหนง รวมทั้งตองการความสนับสนุนทั้งจากผูใหญและเพื่อนรวมรุน 
      3. ตองการแสวงหาประสบการณแปลกๆ ใหมๆ  รวมทั้งความทาทายตื่นเตน  เกลียด
ความจําเจซ้ําซาก ชอบทดลอง  ยิ่งถูกหามยิง่อยากทดลอง  ฉะนั้นระยะนี้ เด็กวัยรุนไมวาที่ไหน สมัย
ใด มักชอบฝาฝนกฎระเบยีบตางๆ เด็กบางคนชอบลองสิ่งที่ผิดๆ ตอตานกฎเกณฑของสังคมและ
สถาบัน เพื่อจะดวูาผลที่ตามมาจะเปนอยางไร หรือบางคนอยากลองเพือ่ประชดชีวิต 
                   4.  ความตองการรวมพวกพอง  มีกลุมกอน  เปนความตองการคอนขางสูงเพราะการรวม
พวกพองเปนวถีิทางใหเดก็ไดรับสนองความตองการหลายประการ เชน ความรูสึกอบอุนใจ  การ
ไดรับการยกยอง  ความรูสึกวามีผูที่เขาใจตน รวมทุกขรวมสุขกับตน 
       5.  ตองการความรูสึกมั่นคง    อุนใจ  และปลอดภัย    เพราะเด็กมีอารมณหวัน่ไหวงาย  
เปล่ียนแปลงงาย  สับสนและลังเลงาย เดก็จึงมีความตองการเชนนี้คอนขางสูง 
       6. ความตองการความถูกตอง  ความยุติธรรม  วัยรุนถือวาความยุติธรรมเปนลักษณะ
หนึ่งของความเปนผูใหญ เดก็จึงใหความสาํคัญอยางจริงจัง ตอความถกูตอง ยุติธรรมตามทัศนะของ
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ตนเองเปนอยางยิ่ง และอยากทําอะไรหลายๆอยาง เพื่อเรียกรองความยุติธรรมทั้งในแงสวนบุคคล
และสังคม 
        7.  ตองการความงดงามทางรางกาย  ไมวาวยัรุนชายหรือหญิงตองการใหคนรูสึกชื่นชม
เกี่ยวกับลักษณะของตนตามเพศของตนทั้งสิ้น เพราะคิดวาความงามทางกายเปนแรงจูงใจใหเขากลุม
ไดงาย เปนที่ยอมรับของสังคม และดึงดดูใจเพศตรงขาม  
        ความตองการเมื่อเกิดขึน้กับผูใดแลว หากไมไดรับการตอบสนองก็จะเกิดปญหา ดังนั้น
การที่จะสงเสริมความตองการของวัยรุนได ควรทําความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติของวัยรุนและให
คําปรึกษาเกีย่วกับปญหาชวีติหรือปญหาตางๆ ตามที่วัยรุนตองการรู และแนะแนวทางในการดําเนิน
ชีวิตเพื่อที่จะชวยใหวัยรุนอยูรวมกับคนอื่นในสังคมไดอยางเหมาะสม  
 
ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับวัยรุน 

      ทฤษฎีพัฒนาบุคลิกภาพของอีริค  อีริคสัน (Erik Erikson)   
                   อีริคสันแบงระยะพัฒนาการออกเปนขั้นตางๆ 8 ขั้น พัฒนาการแตละขัน้ติดตอสืบเนือ่ง
กันไปตลอดเวลา โดยมีพฒันาการทางดานรางกายเปนตัวนําไปสูพัฒนาการขั้นตอๆไป ส่ิงที่มี
อิทธิพลตอการพัฒนาการกค็ือ (พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย 2530 : 128-141) 
      1.  แรงขับพื้นฐานภายในรางกาย 
      2.  อิทธิพลจากวัฒนธรรม  
      3.  ความแตกตางของแตละบุคคล  
                   อีริคสันแบงพัฒนาการตามความตองการทางสังคมของบุคคล  และเชื่อวาในแตละขั้นถา
เด็กไมไดรับความสุขความพอใจในวยัใด ก็จะทาํใหเกดิปญหาสะสมตอมา ซ่ึงถาเด็กแกปญหาได
สําเร็จก็จะเกิดความรูสึกที่ดีเหลือตกคางอยูกอนที่จะกาวขึ้นสูพัฒนาการขั้นตอไป แตถาแกปญหา
ไมไดกจ็ะเกิดความรูสึกที่ไมดี (สุชา จันทนเอม 2542 : 35-36) 
       ขั้นที่ 1 ระยะเชื่อถือไววางใจกับความระแวงไมไววางใจ  (Trust   VS.   Mistrust) อายุ
แรกเกดิ – 1 ป  วัยนีเ้ด็กตองอาศัยผูอ่ืน โดยเฉพาะแม เปนผูเอาใจใสดูแลใหนม อุมชู แตงตัวและ
สอนใหเดก็พบกับสิ่งเราใหมๆ พอแมจะกอดรัด สัมผัส พูดคุย เลนดวยตลอดเวลา ถาเด็กไดรับ 
ความรัก ความอบอุน ความพอใจ เดก็จะเกดิความรูสึกวาตนสามารถอยูในโลกไดอยางมีความสขุ 
เกิดความเชื่อถือไวใจตอโลก ทําใหกลากระตือรือรนที่จะเรียนส่ิงใหม และรูสึกไวใจคนอื่น แตถา
เด็กไมไดรับความรักความอบอุนเทาที่ควร เขาจะเกิดความกลัว วาเหว รูสึกวาถูกทอดทิ้ง ทําใหไม
เชื่อถือใคร กลายเปนเด็กเฉื่อยชาหรือไมอยากเรียนรูส่ิงใหมๆ ดังนัน้ พัฒนาการทางสังคมและ
อารมณขั้นพื้นฐานจึงขึ้นอยูกบัความสัมพันธของเด็กกับแม  
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       ขั้นที่ 2  ระยะที่มีความอสิระกับความสงสัยไมแนใจ (Autonomy VS. Doubt) อายุ 1-3 ป  
เด็กเริ่มชวยตวัเองไดบาง เชน การกินอาหาร การขับถาย การเดิน การพูด และทําอะไรไดตามอิสระ 
เปนระยะที่เดก็พยายามใชคาํพูดของตนเอง และพยายามสํารวจโลกรอบๆตัว ถาพอแมใหการ
สนับสนุน กระตุนใหเดก็รูจกัชวยตัวเอง จะทําใหเดก็มคีวามสามารถไมตองพึ่งผูใหญ และมีอิสระ 
แตในทางตรงกันขาม ถาพอแมคอยหามปราม กีดกนั หรือปกปอง ไมยอมรับ จะทําใหเดก็รูสึก
ละอายและสงสัยตัวเอง 
                   ขั้นที่ 3  ระยะมีความคิดริเร่ิมกับความรูสึกผิด (Initiative VS. Sense of Guilt) อายุ
ระหวาง 4- 5 ป วยันี้เด็กจะชอบเลนและเด็กจะเริ่มเรียนรูบทบาททางสังคม เชน การรับผิดชอบตอ
สมบัติของตน เด็กจะมพีัฒนาการทางความคิดริเร่ิมจากการเลน เด็กจะผกูพันกบัพอแมนอยลง แตมี
ความสัมพันธกับเพื่อนที่บาน เพื่อนที่โรงเรียนหรือญาติพี่นองเพิ่มขึน้ ถากิจกรรมตางๆ ที่เด็กทํา
ไดรับการสนบัสนุนจากพอแม จะทําใหเด็กสบายใจ มีความคิดริเร่ิม แตถาพอแมเขมงวดกวดขัน
หรือคอยควบคุมตลอดเวลา จะทําใหเดก็รูสึกวาตัวเองทาํผิด ขาดความคิดริเร่ิม  
                   ขั้นที่ 4  ระยะมีความขยันหมั่นเพียรกบัความรูสึกมีปมดอย (Industry VS. Inferiority) 
อายุระหวาง 6-11 ป ในระยะนี้ เด็กมีทักษะทางรางกายและสังคมมากขึน้ สามารถมีความสัมพันธกบั
ผูอ่ืน โดยไมตองอาศัยความชวยเหลือจากผูใหญ เดก็เริ่มมีการแขงขันกันทํางาน เด็กผูชายมกัจะ
ไดรับการอบรมสั่งสอนใหทาํกิจกรรมที่เกีย่วกับเครื่องยนตกลไก ขณะที่เด็กหญิงเรียนรูทางดาน
การบาน การครัว เย็บปกถักรอย แตทั้งสองเพศก็มีโอกาสที่จะเรียนรูส่ิงตางๆ ที่ตนสนใจเทากนั ถา
หากพอแม ครูอาจารยไดกระตุน สงเสริมและสนับสนนุอยางถูกตอง เด็กก็จะกระตือรือรนในการ
ทํางานใหสําเรจ็ แตถาพอแม หรือครูอาจารยคอยขัดขวาง เดก็ก็อาจไมประสบความสําเร็จในการ
ทํางาน และเกดิความรูสึกมปีมดอย  
                   ขั้นที่ 5  การรูจักตนเองหรือการไมรูจักตนเอง (Identity VS. Identity Diffusion)   
(พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย 2530 : 128-141) อายุ 12 – 17 ป    ในวยันี้รางกายของเดก็จะเจริญและมี
วุฒิภาวะเขาสูวัยรุน มกีารเจริญเติบโตอยางรวดเร็วจนเด็กไมแนใจเหมือนกันวาจะเกิดอะไรขึ้น เขา
ตองเปรียบเทียบกับเพื่อนๆ เพื่อใหมั่นใจวา เขาเปนเหมือนเพื่อน  อีริคสันไดเปรียบเทียบระยะวัยรุน
นี้วาคลายๆ กับเปนระยะทีเ่ปดโอกาสใหเด็กไดทดลองบทบาทตางๆ กอนที่จะเริม่เปนผูใหญอยาง
จริงจัง ซ่ึงสิ่งที่เด็กควรรูจกัทดลองปฏิบัติและปรับตัวกอนกาวเขาสูวัยผูใหญมีดังนี้  
                   1. การรูจักใชเวลาวางใหถูกตองมีประโยชน และจะตองปฏิบัติตนใหเหมาะกับกาลเทศะ 
      2. สรางความมั่นใจในตนเอง  กลาที่จะทําตามความสามารถของตนและกลาเผชญิปญหา 
และแกปญหาใหลุลวงไปโดยไมปลอยปญหาใหลวงเลยไป 
      3. ทดลองบทบาทตางๆ ที่สังคมกําหนดให 
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      4. การทํางานตองมีความหวัง และตั้งระดับความสําเร็จในการทํางาน 
      5. พัฒนาบทบาทของเพศใหเหมาะสมตามกฎเกณฑและคานิยมของสังคม 
      6. รูจักการเปนผูนําหรือผูตาม 
      7. สรางอุดมคติเปนของตนเอง และรูจกัพิจารณาเปรยีบเทียบศึกษาอดุมคติของบุคคลอื่น 
      ทั้ง 7 ลักษณะนี้ ถาผูที่อยูใกลชิดเปดโอกาสใหเด็กอยางเต็มที่ ทําใหเด็กมีโอกาสทดลอง
เพื่อหาประสบการณ ก็จะทาํใหเดก็วยัรุนไมมีปญหา ปรับตัวไดสําเร็จ แตในทางตรงกันขาม ถา
ผูใหญไมใหโอกาสการพัฒนาเอกลักษณของตน ก็จะทําใหเด็กสับสนตัดสินใจไมถูกวาจะเลอืก
แนวทางชวีิตของตนอยางไร 
                   ขั้นที่ 6  ความรูสึกวาตนมีเพือ่นหรือมีความรูสึกอางวาง (Intimacy VS. Isolation) อาย ุ
17 -21 ป   หลังจากเดก็ผานเขาสูวัยรุนแลว เด็กกจ็ะเริ่มเปนสมาชิกที่มีสวนรับผิดชอบกับสังคมอยาง
เต็มที่ และกําลังเปนวัยที่มุงหมายกับการทาํงาน และการอยูใกลชิดกับเพศเดยีวกันหรือเพศตรงขาม
เพื่อเลือกหาคนที่คบกันไดอยางสนิทสนม ซ่ึงจะนําไปสูความผูกพันใกลชิด และการแตงงาน และ
พัฒนาการในระดับตนๆ ของเขาประสบความสําเร็จแคไหน ถาเขารูจกัตนเอง มัน่ใจในตนเองอยาง
แทจริง เขาก็จะสามารถที่จะใหความสนิทสนมอยางจริงจังกับบุคคลอื่นได ในทางตรงกันขาม ถาเขา
ไมประสบความสําเร็จในพฒันาการขั้นตนๆ เขาจะไมไววางใจผูอ่ืน ไมมีความพอใจในตนเอง 
ปรับตัวเขากับผูอ่ืนไมได ทําใหรูสึกอางวางและวาเหว 
                   ขั้นที่ 7  ความรูสึกรับผิดชอบแบบผูใหญหรือความรูสึกเฉื่อยชา   (Generativity  VS. 
Stagnation) 22 – 40 ป  ในวยันี้มนษุยเร่ิมมคีวามรับผิดชอบแบบผูใหญ คือ การแตงงานและเปนบิดา
มารดา นอกจากจะมีความรบัผิดชอบในตนเองแลว ยังตองรับผิดชอบตอบุคคลอื่นดวย โดยเฉพาะ
บุตร ตองมีความรับผิดชอบที่จะอบรมเลี้ยงดูบุตรใหมคีวามสุข ประสบความสําเร็จในชีวิต บุคคลที่
ไดรับความสําเร็จในพัฒนาการขั้นตนๆมากอน จะรูจกับทบาทหนาทีข่องตน รูสึกรับผิดชอบและ
พอใจในฐานะและชีวิตของตน แตถาบุคคลใดไมประสบความสําเร็จในชวีิตกจ็ะทําใหขาดความ   
ไววางใจใคร รูสึกวาตนไมมีความสามารถ มีปมดอย ไมยุงเกี่ยวกบัใคร ไมมีความรับผิดชอบตอ
ตนเอง หรือสังคม ทําใหกลายเปนคนเฉื่อยชา และขาดความกระตือรือรนในการสรางหลักฐาน
ใหกับตนเองและครอบครัว 
                   ขั้นที่ 8  ความรูสึกมั่นคงและความรูสึกทอดอาลัย (Ego Integrity VS. Despair) อายุ 40 
ปขึ้นไป ในวัยนี้เปนวัยที่บุคคลควรไดรับความสําเร็จในชวีิตขั้นสูงสุด ถาเขาเปนผูที่มีพัฒนาการทาง
บุคลิกภาพดีเร่ือยๆ มาเขากจ็ะประสบความสําเร็จในวยันี้เขาจะยอมรบัความจริงในวัยที่เปล่ียนแปลง 
ไป มีความสุขในชีวิตทีเ่หลืออยู มีความสุขมุ ยอมรับการแก การเจ็บ การตายที่จะเกิดขึ้น แตถาใน
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พัฒนาการระดับตนเขาไมประสบความสําเร็จเขาก็จะหมดหวัง  ไมพอใจในชีวิตที่ผานมา ไมยอมรับ
สภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้น เกดิความคับของใจ และทอแทส้ินหวังทอดอาลัยในชีวิต 
                    จากการศึกษาทฤษฎีพัฒนาบุคลิกภาพของอีริคสัน พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
จะอยูในชวงพฒันาการขั้นที ่ 5  คือ การรูจักตนเองหรือการไมรูจักตนเอง ในชวงวัยนี้จะถือวาเปน
การเปลี่ยนแปลงจากเด็กเขาสูวัยรุน เปล่ียนแปลงจากระดับประถมเขาสูระดับมัธยม  เปล่ียนแปลง
จากการที่เคยใหความสําคัญกับพอแมกลายเปนพอแมไมสามารถมีอิทธิพลเหนือเขาได  เพราะเด็ก
วัยรุนจะเริ่มมคีวามคิดที่เปดกวางสําหรับสิง่ใหม จะเลียนแบบคนที่มีสภาพคลายกับตวัเขาเอง      
นั่นคือ เพื่อน ในชวงวยันีว้ยัรุนกําลังคนหาเอกลักษณที่เหมาะสมสําหรับตัวเขาเอง หากวัยรุนไดมี
โอกาสทดลองทํากิจกรรมตางๆ เพื่อหาประสบการณดวยตัวของเขาเอง โดยที่พอแมมีทาทีที่แสดง
การเปนเพื่อนที่เขาใจ พรอมจะรับฟงความตองการของเขา ก็จะทําใหวยัรุนสามารถคนหาเอกลักษณ
ที่เหมาะสมสําหรับเขาได สงผลใหวัยรุนรูจกัการเหน็คุณคาในตนเอง ตรงกันขามหากวัยรุนไมไดรับ
การเปดโอกาสในการคนหาเอกลักษณของตนเอง ก็จะทําใหเกิดปญหาไมสามารถพัฒนาตนเองได 
ขาดการยอมรบัในตนเอง ขาดการเหน็คุณคาในตนเอง สงผลตอการแสดงพฤติกรรมในดานลบตอ
ตนเอง เชน ไมมั่นใจในความสามารถของตนเองจึงตองเสพยาเพื่อกระตุนรางกาย หรือเสพยาเพื่อให
กลุมเพื่อนยอมรับตนเอง 
 

      ทฤษฎีพัฒนาการทางจรยิธรรมของโคลเบอรก (Kohlberg) 
       โคลเบอรก ไดพัฒนาขัน้แหงการพัฒนาจริยธรรมของเด็กขึ้นมา 3 ขั้น แตละขั้นของ
พัฒนาการมีความซับซอนของการคิดเชิงจริยธรรมจะแตกตางกัน โดยยึดแนวการคดิเชิงเหตุผลจาก
เร่ืองที่เกิดขึ้น (ลิขิต กาญจนาภรณ 2546:14-16) 
     พัฒนาการเชิงจริยธรรมขั้นแรก โคลเบอรกเรียกวา preconventional morality   เด็กให
เหตุผลความถูกหรือผิดของพฤติกรรม จากการที่ตองเชือ่ฟงและการไมเชื่อฟงคําสั่งสอนของผูใหญ 
และการกระทาํเชนนั้นจะสงผลตามมาคือ ถาไมเชื่อฟงถือวาผิดแลวจะตองถูกลงโทษ ความเจ็บปวด
ของรางกายจากการถูกลงโทษเปนตวัตัดสนิวาอะไรผิดหรือถูก ดีหรือไมดี การเชื่อฟง การปฏิบัติ
ตามคําสั่ง การใหความรวมมือเปนสิ่งเปนจําเปนเพราะจะไดไมเจ็บตวั เปนพัฒนาการจริยธรรมของ
วัยเด็ก 
     พัฒนาการขัน้ที่ 2 เรียกวา conventional morality เทยีบเทากับพฒันาการจริยธรรมของ
วัยรุน เดก็พัฒนาความคิดเกีย่วกับการเปนเด็กดี เดก็นารัก เพื่อใหเปนทีย่อมรับของผูใหญ เด็กตองทาํ
ในสิ่งที่ถูก หลีกเลี่ยงจากการทําผิดเพราะตองการไดรับการยอมรับจากบุคคลที่มีความสําคัญ คือ พอ
แม ครู เพื่อน พี่ เด็กตองทําตัวใหเปนที่ประทับใจของคนอื่น และจะภมูิใจที่ถูกยกยองวาเปนเด็กด ี
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       พัฒนาการขั้นที่ 3 เรียกวา postconventional morality เทียบเทากับ พฒันาการของผูใหญ 
คนวัยนี้ยอมรบักฎเกณฑของสังคมเพราะเห็นวาเปนสิ่งมคีุณคาในตวัของมันเอง เปนการเห็นได 
เขาใจไดดวยตวัเอง โดยมิตองใครคนอื่นมาบังคับ และมีความเห็นวาระเบียบกฎเกณฑของสังคม
วัฒนธรรม เปนสิ่งจําเปนสาํหรับความสงบเรียบรอยของสังคม เปนความรับผิดชอบที่จะตองให
ความรวมมือซ่ึงกันและกันในฐานะพลเมืองด ี และไดสรางจิตสํานึกทางศีลธรรมและจริยธรรมของ
ตนเองขึ้นมา  
     จากแนวคิดของโคลเบอรก แสดงใหเห็นวาสังคมจริยธรรมมีบทบาทในการขดัเกลา 
พฤติกรรมโดยเฉพาะความคิดและแนวปฏิบัติเชิงจริยธรรมผานปฏิสัมพันธกับพอแม บุคคลใน
ครอบครัว ประเพณนีิยม ศาสนาและกฎหมาย ซ่ึงคนแตละวยัจะมีการตอบสนองหรือคิดเกีย่วกบั
ความเหมาะสม ไมเหมาะสมที่แตกตางกัน พัฒนาการของจิตสํานึกเปนเรื่องของการเรียนรู การ
ปรับตัวและเปนไปตามวุฒภิาวะของวัย 
        จากการศึกษาทฤษฎพีัฒนาการทางจรยิธรรมของโคลเบอรก พบวา นักเรยีนมัธยมศึกษา
ตอนตนอยูในชวงพัฒนาการขั้นที่ 2  กลาวคือ เด็กวยันีจ้ะรับรูวาพฤติกรรมที่ดีในขั้นนี้จะแสดงออก
ตามการยอมรบัของสังคมที่เขายึดถือและยอมรับ มีศรัทธาตอกลุมมากพอสมควร การกระทําตางๆ 
จะพิจารณาจากกลุมของเขา ซ่ึงหากกลุมวัยรุนยึดถือกฎเกณฑของสังคมก็จะทําใหเขาปฏิบัติตนได
อยางถูกตองและเหมาะสม แตหากวัยรุนยึดถือกลุมเพือ่นที่ประพฤตปิฏิบัติแตกตางจากสังคม เชน 
การรูจักเพื่อนที่เสพยา อาจจะทําใหวยัรุนเสี่ยงตอการเสพยาตามมาดวยเชนกนั เพราะเดก็วยันี้งายตอ
การคลอยตาม อีกทั้งยังตองการการยอมรบัจากกลุมเพื่อน ก็อาจจะทําใหเขาไปมีสวนกับการเสพยา
ได จึงควรจะหาแนวทางสงเสริมใหวยัรุนไดเขาใจถึงการแสดงพฤติกรรมที่ถูกตองและเหมาะสม  ที่
ไดรับการยอมรับจากสังคม 
  
สาเหตุของปญหาการเสพติดในวัยรุน 
                   ปญหาการเสพตดิเปนปญหาพฤติกรรมที่สําคัญปญหาหนึง่ของวัยรุน เปนปฏิกิริยาตอ
ความเครียดทางจิตใจที่เกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงในภาวะทางรางกาย จิตใจ และสังคม  ซ่ึงสาเหตุ
และปจจยัที่ทําใหเยาวชนเขาไปใชยาเสพตดิในประเทศไทย ในชวงป 2540 – 2547 มีรายละเอยีด
ดังตอไปนี ้(ไพฑูรย แสงพุม 2548 : 584-594) 

     1.  ความสัมพันธของการใชยาเสพติดในกลุมเยาวชนกับปจจยัดานครอบครัว 
          พฤติกรรมการใชยาเสพติดของเยาวชน เปนผลจากการหลอหลอมทางสังคมของ

หนวยยอยที่สุด นั้นคือ ครอบครัว ซ่ึงอาจกลาวไดวาเปนหนวยพืน้ฐานและสําคัญที่สุดของสังคม 
และถือเปนจดุหลอหลอมพฤติกรรมทั้งทางบวกและทางลบ บุคคลจะไมสามารถพัฒนาไปไดดีและ
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ใชชีวิตอยางมคีวามสุขหากปราศจากครอบครัวที่ดี ซ่ึงการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัวเปนสาเหตุ
นําไปสูพฤติกรรมการใชหรือเกี่ยวของกับการใชยาเสพตดิของเยาวชน ประกอบดวยครอบครัวทีม่ี
ลักษณะ ดังนี ้

          1.1 ครอบครัวที่มีลักษณะความสัมพันธแบบขัดแยง กลาวคือ สมาชิกในครอบครัวมี
การปฏิสัมพันธหรือมีความสัมพันธเชิงลบตอกัน เกดิความขัดแยงทั้งทางความคิดและพฤติกรรม 

          1.2 ครอบครัวที่ขาดการมีสวนรวมระหวางสมาชกิในครอบครัว กลาวคือ สมาชิกใน
ครอบครัวไมมีโอกาสและเวลาในการทํากิจกรรมรวมกนั หรือขาดการปฏิสัมพันธระหวางกันของ
สมาชิกในครอบครัว 

           1.3 ครอบครัวที่ผูปกครองมีความคาดหวังตอสมาชิกในครอบครัวสูงเกินไป  กลาว 
คือ ผูปกครอง ไมวาจะเปนบิดา มารดา หรือ สมาชิกอาวุโสในครอบครัวคนอื่นๆ ในครอบครัวที่ตั้ง
ความหวังกับสมาชิกในครอบครัวในครอบครัวมากเกนิไป ทั้งพยายามผลักดันใหสมาชิกเปนใน
แบบที่ตนเองตองการ ยอมทําใหสมาชกิขาดความเปนตัวของตวัเอง รวมทั้งการเกิดความรูสึกวา
ตนเองเปนเพียงสิ่งของที่เปนไปตามความคดิ และอารมณของผูอ่ืน นาํไปสูความไมสามารถในการ
พัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมของตนเองได ขาดความเชื่อมั่น และขาดความเปนตวัของตัวเอง  

           1.4 ครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ไมดหีรือดีมากเกนิไป กลาวคือ  มองประเด็น
ปญหาเปนสองสถานะ คือ ลักษณะครอบครัวที่สถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวไมดี ทําให
สมาชิกในครอบครัวใชเวลาสวนใหญไปกับการสรางอาชีพและการหารายได และการใชชีวติกับ
กิจกรรมนอกบานมากกวาในบาน ทําใหเวลาในการอบรมหรือปฏิสัมพันธกับครอบครัวมีนอยหรือ
แทบจะไมมีเลย สมาชิกในครอบครัวเติบโตทามกลางวัตถุนิยม เชน โทรทัศน การเลี้ยงดูแบบวาจาง 
ขาดเอกลักษณของครอบครัว  สวนอีกลักษณะคือ ครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวด ี
จะมีการอบรมเลี้ยงดูทามกลางเงินทองสิ่งของนอกกาย หรือที่เรียกวา “เติบโตทามกลางเงินทอง” แต
ขาดการอบรมเลี้ยงดูที่แสดงถึงความสัมพันธอยางแทจริง รวมทั้งความสามารถ อํานาจในการใช
จายเงินงาย ที่เปนนิสัยจากการอบรมเลี้ยงดู มีเงินเหลือใชมากเกนิไป รวมทั้งขาดการบริหารจัดการ
การเงินที่ดีทําใหมีเงินเหลือนําไปใชที่จะนําไปซื้อยาเสพติดได  
            1.5 สมาชิกในครอบครัวใชสารเสพติด กลาวคือ ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวแสดง
พฤติกรรมการเสพสารเสพติด เยาวชนจะเกิดการเรียนรูวาสิ่งที่คนในครอบครัวทําเปนสิ่งที่เขา
สามารถทําได เพื่อใหเกิดเปนมาตรฐานและการดํารงชีพแบบเดยีวกัน  
            1.6 ครอบครัวที่ไมการสั่งสอนวายาเสพติดเปนสิ่งที่ไมดี กลาวคอื เปนครอบครัวที่
ไมมีเวลาในการอบรมเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวประการหนึ่งแลว กอปรกับเหตุผลสําคัญอีก
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ประการหนึ่งนั้นคือ ครอบครัวเห็นวาเรื่องยาเสพตดิเปนเรื่องภายนอกครอบครัว จึงไมให
ความสําคัญและระแวดระวงัสมาชิกเทาที่ควร  
                        1.7 แบบแผนการเลี้ยงดูของครอบครัว  กลาวคือ  แบบแผนการเลีย้งดูที่ครอบครัว
โอบออมปกปองเด็กมากเกินไป สงผลใหเด็กไมสามารถชวยเหลือตนเองได หรือชวยเหลือตนเองได
ในระดบัต่ํา รวมทั้งไมมีการพัฒนาทางวุฒภิาวะที่เหมาะสม 
            1.8 ครอบครัวที่ใชอํานาจนยิมหรือใชความรุนแรงในครอบครัว กลาวคือ  เปน
ครอบครัวที่มีลักษณะการสือ่สารแบบเผด็จการ คือ การสื่อสารแบบทางเดียว โดยมีบุคคลใดบุคคล
หนึ่งในครอบครัว มีอํานาจเด็ดขาดในการกําหนดกรอบการดําเนนิชีวติของคนในครอบครัวคนอื่นๆ 
สมาชิกในครอบครัวมักถูกกําหนดใหตองดําเนินชวีิตเปนไปตามที่ตองการ และมักมีการใชอํานาจ
ควบคูกันไป  
            1.9 ครอบครัวแตกแยก กลาวคือ ครอบครัวที่เกิดปญหารอยราว บิดาและมารดาไม
อาจใชชีวิตรวมกัน ทําใหเกดิวิถีชีวิตแบบตางคนตางอยู และรับผิดชอบการดูแลเฉพาะคน ซ่ึงเปน
สาเหตุสําคัญที่นําไปสูความไมสมบูรณในครอบครัว    
             1.10  ครอบครัวที่มีความสัมพันธแบบหางเหิน กลาวคือ บิดามารดาที่ไมมีเวลาเอา
ใจใส ความสนใจ ขาดการรับฟง และไมมีโอกาสในการใหคําปรึกษาแกบุตรหลานเทาที่ควร 
โดยเฉพาะในปญหาสวนตวั เชน การเรียน ความรัก เปนตน ทําใหเกิดปญหาภาวะอารมณตามมา 
เชน ซึมเศรา เหงา เบื่อ และไมกลาปรึกษากับครอบครัว เนื่องจากขาดความผูกพัน ความสนใจรับฟง
ซ่ึงกันและกันตั้งแตตน ลักษณะความสัมพันธแบบนี้ เปนตัวการผลักดันใหหลีกหนหีางจาก
ครอบครัว มีเยือ่ใยตอครอบครัวนอยลง และหันไปผูกพันกับคนภายนอกครอบครัว 
        2.  ความสัมพันธของการใชยาเสพตดิในกลุมเยาวชนกับปจจยัลักษณะบุคคล  
             ปจจัยในแงปจเจกบุคคลเปนหนึ่งในปจจยัสําคัญที่เปนสาเหตุสําคัญในการทาํใหเดก็
และเยาวชนเขาไปใชยาเสพติด สําหรับการศึกษาทางดานปจจยัสวนบุคคลของเด็กและเยาวชนทีเ่ขา
ไปใชยาเสพตดิภายในประเทศไทย พบวาปจจัยสวนบุคคลที่นําสูการใชยาเสพติด ประกอบดวย 
             2.1 บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว   กลาวคือ   เปนบุคคลที่มีความหวั่นไหวงายมักมี
ลักษณะของภาวะอารมณที่ไมเหมาะสมแบบสุดโตงและตองการการพึง่พาจากสิ่งภายนอกสังคม 
             2.2 บุคลิกภาพแบบเปดกวาง กลาวคือ เปนบุคลิกภาพทีแ่สดงออกถึงการยอมรับสิ่ง
ใหมๆ เขาในชีวิตอยางงายดาย โดยอาจจะปราศจากการคิดอยางมีเหตุผล รวมไปถึงการชอบใชชีวิต
แบบโลดโผน ผจญภัย หรือการใชชีวิตที่มคีวามเสี่ยงและตองการความตื่นเตนในการดํารงชีวิต เชน 
การไดยนิโฆษณาวายาเสพตดิเปนอันตรายและไมสามารถเลิกได บางคนจะเกิดแรงจูงใจในการใช
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ยาเสพติดสูง เพราะคิดวาตัวเองสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นได แตหากทดลองใชก็จะนําไปสู
การติดยาเสพติดในที่สุด 
            2.3 บุคลิกภาพแบบเก็บตัว กลาวคือ บุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวนี้ มลัีกษณะ
ของการเปนคนเก็บกด ปราศจากการระบายอารมณและความรูสึก ทําใหงายตอการเปนโรคซึมเศรา 
รวมไปถึงความไมสามารถในการจัดการกบัภาวะความกดดันในการใชชีวิตของตนเองได คนใน
กลุมนี้ใชยาเสพติดเพราะมักมีเหตุผลวายาเสพติดเปนสิ่งที่ชวยระบาย ปลดปลอยความกดดนัในชวีิต 
และพัฒนาความสัมพันธของยาเสพติดไปสูการเปนเพื่อนในยามที่ตนเองเหงา วาเหว และตองการ
ระบายปลดปลอย 
            2.4 ปจจัยจากพัฒนาการของชวงวยั กลาวคือ เปนที่รับรูกันดวีาในชวงวยัรุนเปนวยัที่
มีการพัฒนาในดานตางๆ เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วมาก และเปนชวงแหงการทดลองพฤติกรรมและ
รูปแบบการดําเนินชวีิต เพื่อพัฒนาไปสูการเปนผูใหญตามที่ตนเอง ครอบครัวและสังคมคาดหวัง ใน
วัยนี้ เปนวัยทีอ่ยูก่ํากึ่งระหวางความเปนเดก็ที่ขาดวุฒภิาวะและการตดัสินใจที่เหมาะสม กับการเปน
ผูใหญที่อยากเปน อาจมีความคิดเห็นแบบผิดๆ วาการใชยาเสพติดเปนการแสดงออกถึงความเปน
ผูใหญ หรือการใชยาเสพติดทําใหตนเองไดรับการยอมรบัในฐานะผูนํากลุม  
             2.5 การมีพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการใชยาเสพตดิ กลาวคือ เปนลักษณะพฤติกรรมอื่นๆ 
เชน พฤติกรรมการตอตานสังคม การเพิกเฉยตอกฎระเบยีบของสังคม การมีวัฒนธรรมกลุมเฉพาะ
อยางที่สวนทางตอระเบียบของสังคม เปนตน และพฤตกิรรมเหลานี้มคีวามเชื่อมโยงและสัมพันธตอ
การใชยาเสพตดิ เชน การเลนพนัน การกระทําตนเปนอนัธพาลของสังคม หรือการชอบใชกําลังใน
การตัดสินปญหา เปนตน  
             2.6 ปจจัยจากความไมสามารถจัดการแกไขปญหาในการดําเนินชีวิต   กลาวคือ 
บุคคลมีความรูสึกวาตนเองไมสามารถจัดการหรือควบคมุสถานการณตางๆ ในชีวติประจําวนัของ
ตนเองไดอีกตอไป รวมไปถงึการขาดที่พึ่งในแงของบุคคลที่สามารถรับรูและเขาใจในภาวะที่เกดิขึ้น
ไดอยางกลมกลืน สนใจและเขาใจอยางถองแท ยาเสพตดิจึงเขามาในฐานะตวัที่ทําใหลืม หรือทําให
หลีกหนจีากสภาพความเปนจริง แมวาจะเปนเพียงชัว่ขามวัน ขามคืน หรือเพียงไมกีช่ั่วโมงก็ตาม 
              2.7 การมีเหตุผลเชิงจริยธรรมต่ํา กลาวคือ บุคคลไมสามารถคิดวิเคราะหถึงความ
เหมาะสมและความถกูตองกอนการแสดงพฤติกรรมตางๆ ที่อาจสงผลกระทบตอทัง้ตนเอง ผูอ่ืน 
และสังคมในภาพกวาง เพยีงแตคิดในแงประโยชนที่จะไดรับเทานั้น 
              2.8 ขาดความรูความเขาใจในเรื่องยาเสพติดอยางดีพอ กลาวคือ องคประกอบสําคัญ
ของความรูที่กลาวถึงในดานนี้ไมเพยีงแตดานผลและการออกฤทธิ์ตอผูเสพเทานั้น หากตองมีการใส
รายละเอียดในดานมาตรการทางกฎหมาย และจดุสิ้นสุดของผูติด ผูเสพที่เปนรูปธรรม มีการ
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ยกตวัอยางประกอบ รวมทั้ง การใหโอกาสกลุมผูเรียนรูไดเขามามีสวนรวมในการกระบวนการสอน 
มากกวาการสอนแบบทางเดยีว 
             2.9 มีความคิดและความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับยาเสพติด กลาวคือ บุคคลมีความเชื่อวา  
ยาเสพติดทําใหสนุกสนานตลอดเวลา ยาเสพติดทําใหมีความสามารถทางเพศสูงขึ้น หรือเชื่อวา     
ยาเสพติดทําใหประสิทธิภาพการทํางานสงูขึ้น เปนตน 
             2.10 การมีความรูสึกวาตนเองไมมีคุณคา กลาวคือ คนที่ไมเห็นคณุคาในตนเอง 
มักจะแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม โดยไมสนใจวาสงัคมจะมองภาพตนเองเชนไร เพราะเชื่อวา
สังคมไมสนใจอยูแลว  บุคคลในกลุมนี้ถาไดเขาไปใชยาเสพติดจะเห็นวายาเสพตดิเปนสิ่งที่ชวย
ยกระดับการมคีุณคาในตนเอง ชวยในการสรางโลกสวนตัวของตนเองขึน้ 
             2.11 คานิยมการใชชีวิต    กลาวคือ   มีคานิยมบางอยางทีม่ีความเสี่ยงตอการใช           
ยาเสพติด เชน คานิยมในการเที่ยวกลางคืนในสถานบันเทงิ มีการสูบบุหร่ี และเครือ่งดื่มแอลกอฮอล 
โดยถือวาพฤตกิรรมเหลานี้เปนการพักผอนหยอนใจ การสังสรรคกันระหวางเพื่อนฝูง และเปนเรื่อง
ปกติของคนกลุมนี้ไมถือเปนเรื่องเสียหาย ส่ิงเหลานี้เปนการเพิ่มโอกาสและสงเสริมใหกาวเขาสู    
ยาเสพติดไดงาย 
              2.12 การมีทัศนคตทิางบวกกบัยาเสพติด กลาวคือ มีความเหน็ที่วาการใชยาเสพติด
มีประโยชนในบางเรื่อง ไมไดมีแตโทษเพียงอยางเดียว และการใชยาเสพติดไมไดกอใหเกิดความ
เดือดรอน หรือเสียหายตอผูอ่ืน เปนเพยีงกิจกรรมที่ทํารวมกันในกลุมเพื่อนเทานัน้ ทัศนคติใน
ทางบวกที่มีตอยาเสพติดเปนเงื่อนไขสําคญัที่สงเสริมใหผูใชไมรูสึกกลัวเกรงที่จะใชยาเสพติดเพราะ
ไมคิดวาเปนอนัตราย ผิดกฎหมายหรือผิดระเบียบ 
         3. ความสัมพันธของการใชยาเสพตดิในกลุมเยาวชนกับปจจยัลักษณะทางสิ่งแวดลอม
และวัฒนธรรม  ในภาพของปจจัยทางสิ่งแวดลอมและวฒันธรรมทางสังคมนั้น ถือเปนองคประกอบ
ที่สําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาองคประกอบทั้ง 2 สวนขางตน เพราะในสวนนี้มีความสําคัญอยางมาก
ตอการกําหนดมาตรฐาน พืน้ฐานทางพฤติกรรม บุคลิกภาพของคนในสังคม และอาจหมายรวมไป
ถึงคานิยมระบบความคิด หรือความเชื่อตางๆ ซ่ึงสําหรับประเทศไทย จากพื้นฐานผลงานวิจยัที่
รวบรวมไดใหความสําคัญกับปจจัยทางสิ่งแวดลอมและวฒันธรรมในประเทศวามีสวนสําคัญในการ
ผลักดันใหเด็กและเยาวชนเขาไปสูวงจรการใชยาเสพติด มีรายละเอียดดังตอไปนี ้
              3.1 อิทธิพลจากกลุมเพื่อน เปนปจจัยแรกและปจจัยสําคัญทีม่ีอิทธิพลอยางมากใน
การโนมนําไปสูการใชยาเสพติดของเดก็และเยาวชน ทั้งนี้อาจเริ่มไดในทุกระดับและทุกวยั 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันที่แนวโนมของเด็กและเยาวชน ที่เขาไปเกี่ยวของกับยาเสพตดิมี
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แนวโนมอายุของการเริ่มใชยาเสพติดจะลดลง ไดรับอิทธิพลจากกลุมเพื่อน เชน ความตองการการ
ยอมรับจากเพือ่นในกลุมเดียวกัน ความตองการเปนสวนหนึ่งของสังคมยอย  เปนตน 
             3.2 ส่ิงแวดลอมทางสงัคม หรือชีวิตความเปนอยูในสังคม  ปจจัยที่กลาวถึงนี้ ไดแก 
สภาพแวดลอมที่อยูของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในชุมชนใกลเคียง หรือชุมชนที่เด็กและ
เยาวชนใชชีวติสวนใหญ เชน ลักษณะของชุมชนที่อยูอาศัยมีแหลงคาขายในชุมชน ทําใหงายแกการ
เขาถึงยาเสพตดิของเด็กและเยาวชน หรือในชุมชนที่มีคานิยมในดานบวกกับการใชยาเสพติด โดย
เห็นวาการใชยาเสพติดเปนสิง่ที่ไมผิดกฎหมาย หรือเหน็วายาเสพติดเปนสิ่งที่ผิดกฎหมายแตตนเอง
ไมไดมีสวนเกีย่วของกับพฤติกรรมการคาและการใชนั้น ๆ จึงไมไดสนใจหรือเอาใจใสเทาที่ควร 
              3.3 กระแสสื่อและเทคโนโลย ี สําหรับยุคปจจุบันที่คนในสังคมมีโอกาสในการ
เขาถึงสื่อทุกรูปแบบ การรับรูภาพขาวสารเนื้อหาสาระตางๆ จึงเปนเรื่องปกติของเยาวชนในสังคมที่
มีความสามารถในการเขาถึงขอมูลเร่ืองยาเสพติดโดยใชเครือขายของสื่อ เชน อินเตอรเน็ต  ที่เปน
เสมือนดาบสองคม ทั้งใหขอมูลที่เปนประโยชน หรือโทษ ขึ้นอยูกับความตองการในการเลือกรับรู
ขอมูลของแตละบุคคล  ส่ือบางประเภทมกีารกระตุนใหเกิดการอยากและทดลองใช  
   

3. แนวคิด  และงานวิจัยท่ีเก่ียวกับพฤตกิรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบา 
 
แนวคิดพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบา 
                   พฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบา  หมายถึง  การกระทําหรือการปฏิบัติของ
นักเรียนที่แสดงออกเพื่อตอบสนองหรือโตตอบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในสภาพการณหนึ่ง เพื่อปองกันการ
เสพยาบา ประกอบ ดวย 
                   1. การหลีกเลี่ยงจากยาบา   หมายถึง  การที่นักเรียนสามารถหลีกเลี่ยงจากการทดลอง
เสพยาบา หลีกเลี่ยงจากการเสพยาบาเพื่อหลีกหนีปญหา หลีกเลี่ยงจากการเสพยาบาเพื่อกระตุน
รางกายในการทํางาน แตสามารถปฏิบัติตนใหหางไกลจากยาบาโดยการทํากิจกรรมที่สรางสรรค 
เพื่อใหเกิดผลดีตอตนเอง  
                        โดยมีรายละเอียดของพฤตกิรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบา ดังนี ้

            1.1 หลีกเลี่ยงจากการทดลอง  :   นักเรียนในระดับมัธยมอยูในชวงวัยรุนที่มีการ
พัฒนาการเปลีย่นแปลงจากวยัเดก็เขาสูวัยรุน มีความตองการเปนอิสระ มีการเปลี่ยนแปลงทาง
อารมณอยางรวดเรว็ เร่ิมมคีวามคิดเปนของตนเอง ตองการตัดสินใจดวยตนเอง ตองการแสวงหา
ประสบการณใหมๆ เช่ือวาตนเองสามารถหยุดหรือเลิกไดทันที  หรือตองการหาประสบการณใน
การเสพยา เนือ่งจากคิดวาการใชยาบาจะไมทําใหเกิดการติด  ความเขาใจที่วยัรุนเชือ่นั้น อาจทําให
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วัยรุนทดลองเสพยาบา ซ่ึงถือเปนความเขาใจที่ผิดเกีย่วกบัยาบา เพราะการริเร่ิมเสพยาบาในครั้งแรก
อาจเปนหนทางไปสูการเสพยาบาในครั้งตอๆ ไป อาจทําใหติดยาบาไดในที่สุด  
                        1.2 หลีกเลี่ยงการใชยาบาเพือ่หลีกหนีปญหา  :   ในชีวิตประจําวันของนักเรียนมัก
เผชิญกับปญหาตางๆ มากมาย เชน ปญหาสวนตวั ปญหาการทํางาน ปญหาครอบครัว เปนตน 
นักเรียนควรจะตองศึกษาถึงสาเหตุที่มาของปญหา และจะตองพยายามคิดคนหาวธีิการที่เหมาะสม
ที่สุดเพื่อจะแกไขปญหา การคิดวิธีการแกปญหาอาจไดมาโดยการศึกษาหาความรูจากแหลงตางๆ 
หรือการขอคําปรึกษาจากบุคคลอื่นๆ แลวจึงตัดสินใจเลือกวิธีที่ดีที่สุดสาํหรับการแกปญหา ซ่ึงถือวา
เปนวิธีการแกปญหาที่ดี ตรงกันขามกับการใชยาบาเพื่อหลีกหนีปญหา การที่นักเรยีนเลือกที่จะหนั
ไปเสพยาบาเมือ่ไมสามารถแกปญหาตางๆ ในชีวติไดนั้น ไมไดเปนวิธีการแกปญหาที่ถูกตอง 
นอกจากจะไมไดเปนการแกปญหาที่ตรงจดุแลวยังเปนการเพิ่มปญหาเขาไปอีกดวย  
                        1.3 หลีกเลี่ยงการใชยาบาเพื่อกระตุนรางกายในการทํากิจกรรม :  เนื่องจากการที่
นักเรียนมีความเขาใจเกี่ยวกบัยาบาวา ชวยกระตุนการทํางานของรางกาย ทําใหรางกายรูสึก
กระปรี้กระเปรา เพิ่มพลังในการทํางานตางๆ อีกทั้งยังชวยทําใหทาํงานหรือกิจกรรมตางๆ ไดเปน
ระยะเวลานานขึ้น ทําใหนักเรียนใชยาบาเพื่อชวยกระตุนรางกาย ถือวาเปนการใชยาบาในทางที่ผิด 
และขาดความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับยาบา เพราะอาจจะสงผลทําใหติด และในระยะยาวรางกายจะ    
ทรุดโทรม ประสิทธิภาพในสวนของการทํางานของสมองจะลดลง เนื่องจากสารเคมีที่ผสมอยูใน
ยาบาจะไปทําลายเซลลสมอง ดังนั้นเมื่อรูสึกเหน็ดเหนือ่ย ออนเพลยี แสดงวารางกายตองการ
พักผอน ไมควรฝนทํางานหรือใชยากระตุนใหทํางานได ควรพักผอนใหเตม็ที่เพือ่รางกายจะได    
สดชื่น และทาํงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียนควรตั้งใจเรยีนหนังสือ และ
เตรียมตัวใหพรอมเพื่อจะไดไมตองโหมดหูนังสือเฉพาะเวลาใกลสอบ 
       
                   2. การปฏิเสธคําชักชวนจากผูอ่ืน หมายถึง นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารเพื่อ
แสดงออกถึงความตองการทีแ่ทจริงของตน ที่จะไมยอมรบัคําชักชวนทีจ่ะนาํไปสูพฤติกรรมการเสพ
ยาบา    
                         การปฏิเสธ  :  ในสถานการณที่นักเรยีนไดรับการชักชวนจากเพื่อนใหลองเสพยาบา
ดวยความรูเทาไมถึงการณ ขาดประสบการณ รวมถึงความอยากรู อยากลอง เปนสาเหตุของการที่
นักเรียนติดยาบา ดังนัน้การเรียนรูวธีิคิดแกปญหาในสถานการณที่กําลังเผชญิอยูพรอมกับการ
ปฏิเสธอยางถูกวิธี จึงเปนอกีวิธีหนึ่งที่นักเรียนควรฝกฝน การปฏิเสธเปนสิทธิสวนบุคคล ซ่ึงเปน
ความตองการที่แตกตางกันของแตละคนที่ทุกคนควรใหความเคารพสิทธินั้นๆ อีกทั้งยังเปนสิ่งที่
นักเรียนสามารถเรียนรูและฝกฝนได แมจะเปนสาเหตุทําใหเสียมติรภาพหรือเสียความรูสึก ทั้งนี้
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หากมีการปฏิเสธที่ถูกตองตามหลักวิธีก็อาจชวยใหเกิดความรูสึกที่ด ี และไมเสียสัมพันธภาพได 
(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมการศึกษานอกโรงเรียน, กองสงเสริมปฏิบัติการ 2545 : 56) การปฏิเสธที่
ดีมี 3 ขั้นตอน คือ 
                         1. ใชความรูสึกเปนขออางประกอบเหตุผล     เพราะการใชเหตุผลอยางเดยีวมกัถูก
โตแยงดวยเหตุผลอ่ืน    การอานความรูสึกจะทําใหเขาใจไดงายขึ้น     ขั้นนี้เปนการวเิคราะห     เมื่อ
นักเรียนถูกชวนก็ควรรูจกัวิเคราะหส่ิงที่ถูกชวนนั้นวามผีลดี ผลเสียอยางไรทั้งดานสุขภาพ (เกิดโทษ
ตอรางกายหรอืไม) เศรษฐกจิ ( ใชเงินอยางคุมคาหรือไม ) และสังคม     (ตนเอง / ครอบครัว / ชุมชน 
จะไดรับผลจากการกระทําของเราหรือไม ) 
                         2. การขอปฏิเสธ เปนการบอกปฏิเสธเมื่อไดวิเคราะหแลววาเปนสิง่ที่ไมควรกระทํา
เกิดผลเสียมากกวาผลดี การพูดปฏิเสธตองชัดเจนในคาํพดูหรือการบอกความตองการของตนอยาง    
สุภาพ แข็งขันในน้ําเสยีงและคําพูด  

           3. การถามความคิดเห็น    เปนการใหความสําคญักับอีกฝายหนึ่ง เพื่อรักษาน้ําใจของ
ผูชวน และกลาวขอบคุณเมื่อผูชวนยอมรับ พรอมแนะนําใหผูชวนเลิกการกระทํานั้น การหา
ทางออกเมื่อถูกเซาซี้ หรือสบประมาทเพื่อใหทําตาม นักเรยีนควรมีความเชื่อมั่นในตนเองกลา
แสดงออก ไมควรหวัน่ไหวไปกับคําพูด     แตควรยนืยนัการปฏิเสธดวยน้ําเสียงที่มัน่คง  

            
           ขอควรปฏิบตัิเม่ือถูกชักชวนใหเสพยา 

                         เมื่อถูกชักชวนใหเสพยาควรเลือกวิธีปฏิบัติดังตอไปนี ้(กองบรรณาธิการ  2544 : 37)   
            1. บอกไปตรงๆ เลยวา “ ไมหรอก ขอบใจนะ ”  แมวิธีปฏิเสธเชนนี้อาจดวูาธรรมดา
แตทวาเปนคําพูดที่หลายคนมักจะมองขาม คําวา “ ไมหรอก ขอบใจนะ ” จะใชไดผลทั้งเมื่อตกอยูใน
สถานการณทีถู่กเพื่อนชวนอยางเปนมิตร หรือถูกกดดนั อยางไรกด็ีตองตระหนกัอยูเสมอวา คํา
ปฏิเสธเชนนี้อาจจะใชไมไดผลเสมอไป ดังนั้น จึงจําเปนตองมีวิธีการปฏิเสธรูปแบบอื่นรองรับดวย 
            2. ใชเหตุผลหรือขออาง  บอยครั้งที่วัยรุนมกัลําบากใจทีจ่ะบอกปฏิเสธเพื่อน ดังนัน้ 
วัยรุนจะตองรูเทาทันที่จะหลีกเลี่ยงการถูกกดดันจากกลุมเพื่อน หรือแกงที่ชักชวนใหเสพยา โดยให
เหตุผลหรือขออาง เพียงแตตองระลึกเสมอวา เหตุผลหรือขออางนี้จะตองทําใหผูชักชวนยอมแพไป
เองได  
           3. พูดปฏิเสธซ้ําซาก  การยืนกระตายขาเดยีววา “ไม” อยางซ้ําซากนับเปนวิธีการ
ปฏิเสธที่ไดผล เมื่อตองการบอกจุดยืนของตนเอง และอาจใชเทคนิคปฏิเสธแบบรวมอื่นรวมดวยได 
           4. เดินหนี  วิธีการนีน้ับวาเปนอีกวธีิหนึ่งที่ใชไดผลมากที่สุด ทั้งนี้จะตองตระหนกัวา 
เรามสิีทธิเต็มที่จะปฏิเสธสิ่งไมดีที่ผูอ่ืนหยบิยื่นมาให 
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           5. เปล่ียนเรื่องสนทนา ในบางสถานการณเราไมอาจสามารถเดินหนีไดหรือหลีกเลี่ยง
สภาวะการถูกกดดันได  ดังนั้นใหลองเปลี่ยนหวัขอการสนทนา เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของผู
ชักชวน เมื่อคุยจนเบื่อแลวใหหาโอกาสเดนิหนีออกมาทนัที 
           6. หลีกเลี่ยงสถานการณ  สามัญสํานึกของมนุษยจะบอกวาสถานที่ใด  เวลาใดเสี่ยง
ตอการเกิดเหตกุารณรุนแรงหรือตองตกอยูในสภาวะถูกกดดัน  ดังนั้นพยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ
เหลานี้ใหมากที่สุด เพื่อความไมประมาทควรแจงใหพอแมทราบวาเราทํากิจกรรมใดบาง  และไปกบั
ใคร 
           7. ทําเปนไมสนใจ  หากตองเผชิญหนากับผูที่ชักชวนใหเสพยา  พยายามอยาคยุดวย  
ใหหนัไปคุยกบัคนอื่นที่เหลือ  เปนการซื้อเวลากอนที่จะนําวิธีการปฏิเสธอื่นๆ มาใช  
            8. เลือกคบเพื่อนด ี  วิธีการนี้นับไดวาเปนการปฏิเสธการเสพยาที่สําคัญที่สุด การคบ
เพื่อนที่ดีจะทําใหเราไมตองตกอยูในวังวนของการเสี่ยงถูกชักนําใหริลองเสพยา ตรงกันขามหากเรา
คบแตเพื่อนทีม่ีปญหา ปญหาก็จะมาถึงตวัเราไมชาก็เร็ว 
                      การปฏิเสธ  เปนความสามารถในการใชคาํพูดและทาทางเพื่อส่ือสารความรูสึกนึกคดิ
ของตนเอง และความสามารถในการรับรูสึกนึกคิดของอีกฝาย เปนสิ่งทีสํ่าคัญของการสราง    
สัมพันธภาพและการสื่อสาร การปฏิเสธมีประโยชนอยางยิ่งในเชิงยับยัง้ เปนสิ่งที่จําเปนสําหรับการ
ปองกันยาบา ซ่ึงนักเรียนหรือวัยรุนมกัจะมีปญหาในการแสดงออกในเรื่องตางๆ ที่กระทําลงไป
เพราะความเกรงใจเพื่อน  กลัวเสยีความสัมพันธทางสังคมกับเพื่อน แมจะไดตดัสินใจแลววาไม
ตองการทําเชนนั้น ดังนั้นการปฏิเสธจึงเปนสิ่งที่วัยรุนหรือนักเรียน จําเปนตองเรียนรูและฝกฝนจนมี
ความชํานาญ เพื่อสามารถที่จะนําไปปรับใชในสถานการณที่ถูกเพื่อนชกัชวนใหทดลองเสพยาบา  
 
แนวคิดเกี่ยวกับการปองกันตนเองจากการเสพยาบา 

     จากแนวคดิรูปแบบจิตวทิยา – สังคม ซ่ึงเปนรูปแบบที่ยอมรบักันวามหีลักการและ
เหตุผล ซ่ึงวธีิการที่จะนําไปสูเปาหมายไดนั้น ไดมีหลักการจัดการศึกษาเพื่อปองกันการเสพยาบา
หรือปองกันการใชยาในทางที่ผิด โดยมุงเนนพัฒนา “คน” เปนสําคัญ จึงไดจัดการศึกษาเนนการ
ปลูกฝง การอบรมเลี้ยงดูเยาวชนใหมีพัฒนาการและเจรญิงอกงามไปตามวัย ใหมสุีขภาพกายและ
สุขภาพจิตสมบูรณ  รูจักปรับปรุงคุณภาพแหงชวีิตของตนเอง ของครอบครัวและสังคม สรางเสริม
ใหมีคานยิม และทัศนคติที่ถูกตองเหมาะสม สามารถตัดสินใจแกปญหาตางๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  (กรองทอง  เสนชัย 2545 : 45) แนวทางการสรางภูมิคุมกันการพึ่งยาบา ประกอบดวย 
                  1. การสงเสริมความนับถือตนเอง  คือ การสงเสริมใหบุคคลรูสึกวาตนเองมีคุณคา มี
ประโยชน มีความสามารถ  ซ่ึงไดรับอิทธิพลจากการแสดงออก ความสามารถ ทาทาง การพิจารณา
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จากผูอ่ืน การนับถือตนเองที่บุคคลมีอยูอาจแตกตางกนัขึ้นอยูกับสถานการณ การนับถือตนเอง
นับเปนจดุสําคัญในการปองกันและแกไขปญหา อันเนือ่งมาจากการใชยาในทางที่ผิดหรือการพึ่งพา
ยาบา เพราะเปนภูมิคุมกันที่จะตองใชมาตรการทางการศึกษาเพื่อเสรมิสรางภูมิคุมกันใหเกดิขึ้นใน
ตัวเดก็ เมื่อเดก็เห็นคณุคาและความสําคัญของตนเองแลวจะทําใหไมเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนโดยการ
หันไปพึ่งยาบา โดยมแีนวทางปฏิบัติ ไดแก ไดมีสวนรวมในการรับผิดชอบจัดกิจกรรมตางๆ เชน 
การรักษาความสะอาด การประกวดคําขวัญ การจดัชุมนุมหรือชมรมตางๆ ตามความสนใจของ
ผูเรียน เปนตน  
                 2. การสงเสริมความสัมฤทธิ์ผล  คือ การสงเสริมใหบุคคลประสบความสําเร็จไดรับการ 
ยกยอง  ไดรับความรัก ความอบอุน ความสามารถ ความเชื่อมั่นในตนเอง จดับริการใหคําปรึกษา 
เพื่อหาแนวทางการแกไข รวมทั้งเสริมประสบการณและทักษะใหแกผูเรียน ความสัมฤทธิ์ผลจะ
สรางความเชื่อมั่นในตนเองทีจ่ะพัฒนาทั้งรางกาย สมอง และจิตใจได และจะนําไปสูการนับถือ
ตนเองตอไป 
                  3. การสงเสริมใหเกิดความรูสึกมุงมั่น คือ การสงเสริมใหบุคคลมีความสํานึกในคาของ
มนุษย สรางสรรคเปาหมายเกดิพลังทีจ่ะผลักดันตนเองใหไปสูเปาหมายนัน้ โดยไมยอทอตอ
อุปสรรค  มองเห็นวตัถุประสงคของตนเองและผูอ่ืนในการสรางสรรค เหน็แนวทางที่จะไปสู
จุดหมายนั้น มอิีสระที่จะตัดสินใจเลือกแนวทางของตนเองในการไปสูจุดมุงหมายนัน้ มีพลังผลักดนั
ตนเองเพื่อเผชญิกับปญหาอุปสรรคในชีวติ โดยการจดักิจกรรมในหลักสูตรและนอกหลักสูตรอยาง
ตอเนื่อง รวมทั้งจัดกจิกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้ควรใหมี
กิจกรรมแนะแนว เปนตน  
                   4. การจัดประสบการณที่สงเสริมความความเคารพตนเอง ผูอ่ืน และเกยีรตภิูมิของบุคคล 
คือ การสงเสริมประสบการณที่เหมาะสมกับความสามารถ ความเขาใจ ความถนัดของบุคคลในการ
ปฏิบัติหนาที ่ มีความรับผิดชอบ ความอดทน ความเคารพในสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอ่ืน 
ตลอดจนการใหความยกยองบุคคลอื่น สงเสริมและใหโอกาสผูเรียนทาํกิจกรรมเปนหมูคณะ รวมทั้ง
ฝกใหผูเรียนรูจักดําเนินชวีิตแบบประชาธปิไตยในสถานศึกษา เปนตน  
                    5. การพัฒนาทกัษะสวนตน   และทักษะทางสังคมอันจําเปนตอการปฏิบัติตน   ซ่ึง 
ทักษะสวนตนและทักษะทางสังคม เปนสิ่งที่จะตองมีควบคูกันไปตลอดชีวิต เพราะมนุษยจะตอง
ติดตอ มีการปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นอยูเสมอ ดังนั้น การพัฒนาทักษะสวนตนและทักษะสังคมจงึ
จําเปนตองฝกฝนใหบุคคลเกดิความสันทัดในการติดตอกบับุคคลอื่น การทํางานเปนทีม การ
ชวยเหลือผูอ่ืน การเรียนรูสวนตน การใชเหตุผลในการตัดสินใจ การแกปญหา การสื่อความหมาย 
ดังนั้น องคประกอบเหลานี้จะชวยสรางภูมคิุมกันปญหาใหกับบุคคลได 
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                   6. การสงเสริมทักษะในการประกอบอาชีพ   คือ   การจัดกจิกรรมทางเลือกตางๆ ใหแก
บุคคล เพื่อเปนชองทางในการดํารงชีวิตตามความสนใจ และความถนดัสวนบุคคล  โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติ ไดแก การจัดใหมกีารบริการแนะแนวอาชีพ เชน การฝกฝนอบรมดูงาน การใหความรู  
ฝกอบรมขั้นตอนในการวางแผนอาชีพ พัฒนาทักษะในการตัดสินใจ การศึกษาความตองการดาน
อาชีพของชุมชน และการเตรียมตัวเพื่อเลือกอาชีพ เปนตน 

      ทั้งนี้ทางโรงเรียนควรสงเสริมใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมที่สรางสรรค เพื่อใหเกิดผลดี
ตอตนเอง     การทํากิจกรรมที่สรางสรรค  คือการเขารวมกิจกรรมตางๆ   เพื่อใหตนเองหางไกลจาก
ยาบา วัยรุนนัน้มีพลังงานเหลือเฟอ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และตองการการแสดงออกเพื่อเสริม
ในสวนดีจากภายในจิตใจ มีกิจกรรมที่ชวยสงเสรมิใหกับวัยรุนไดหลุดพนไปจากความเสี่ยงที่จะ  
ติดยา และสามารถสรางความพึงพอใจใหกับตนเองได  ซ่ึงจะขอเสนอกิจกรรมดังตอไปนี้ (พนม  
เกตุมาน 2535 : 93-95)  
                    1. กิจกรรมที่สรางความนับถือตนเอง  คือ ส่ิงที่เขาทําไดดี เปนประโยชน เปนที่ยอมรับ
ช่ืนชมจากผูอ่ืน ส่ิงเหลานีพ้อแม ครูอาจารยตองพยายามมองหาในเด็กแตละคนอาจไมเหมือนกนั 
การมองเขาในแงดีและใหโอกาสเขาแสดงออก มีการชืน่ชมที่เหมาะสม จะเสริมใหเดก็อยากทาํดี
ที่สุด เขาจะเกิดความภาคภมูิใจ มั่นใจ และนับถือตนเอง แคนี้เขาก็ไมตองการยาบามาชวยสราง
ความสุขในใจ 
                   2. กิจกรรมที่ทําแลวประสบความสําเร็จซึ่งตองตรงกับความถนัดของตัวเขา ความสําเรจ็
ทําใหเขาอยากทําซ้ําๆ และพัฒนาเปนการเรียน การทํางาน โดยมีความอดทน บากบั่น ตองการ
ความสําเร็จมากขึ้น  
       3. กิจกรรมที่สรางความมุงมั่น และเกดิเปาหมายในใจที่ดี บางครั้งงานอาจจะยากและใช
เวลาแตดวยความสนุกสนานทาทาย จะสรางความบากบั่นมานะพยายามใหไดผลสําเร็จตาม
เปาหมายของเขา และสิง่นี้ตองฝกใหเขารูวามีเปาหมายที่งดงามในชีวิตที่เขาจะสามารถไปถึงได 
ชีวิตเขาจะไดมีคุณคา มีประโยชน และอยากทําตอไป บางครั้งความลําบากในงาน จะกระตุนใหเขา
คิดหาทางแกปญหา และลงมอืทํา ลองผิดลองถูกดวยตนเอง 
      4. กิจกรรมที่สรางความรับผิดชอบ  ทําใหเขารูสึกเปนเจาของ มีสวนรวมและอยากทําให
ดีที่สุด รูสึกผูกพันกับงาน อาจเปนงานกลุม งานบาน หรืองานรับผิดชอบแบบผูใหญ โดยเริ่มตนจาก
งานเล็กๆ ที่ทําไดกอน การไดรับคําชมเชยหรือรางวัลจากความรับผิดชอบนั้นจะชวยใหเขามีกําลังใจ
ทํา 
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      5. กิจกรรมที่เพิ่มทักษะในการคิด    และการลงมือทํา   วยัรุนยังขาดประสบการณการ
วางแผนและการประเมินสถานการณ การมีกิจกรรมเพือ่ฝกสิ่งเหลานี้โดยใหเขาสนกุสนานและใช
สมองควบคูไปกับการกระทํา จะชวยใหเขามีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น 
       6. กิจกรรมที่เสริมใหเปนอาชีพ หรือมีชองทางจะนาํไปใชประโยชนตอไป ซ่ึงคงตอง
ใหผูใหญคอยชี้แนะ และใหความชวยเหลือในเบื้องตน เปดโอกาสใหมีการเรยีน การฝก ตาม
ความชอบความถนัดของเขา  

      7. กิจกรรมตางๆ ที่สรางใหวัยรุนมีพฒันาการดานตางๆ มากขึ้น เขาจะเกดิความสุขได
ดวยตนเอง สามารถแกไขปญหา และดําเนินชีวิตตอไปไดโดยไมสนใจยาบา และบอยครั้งสามารถ
แทรกสิ่งเหลานี้ลงไปในชวีติประจําวนั เชน  กีฬา  กิจกรรมกลุม  ดนตรี  ศิลปะ  คายพักแรม หรือ
การบําเพ็ญประโยชน เมื่อวยัรุนเกดิความอยากจะทําในสิ่งที่ดี มีเปาหมายของตนเองเชนนี้ ก็จะเปน
ภูมิคุมกันยาบาไดอยางด ี ในทางตรงกันขามถาวัยรุนขาดสิ่งเหลานี้ เขาจะกลายเปนวัยรุนที่มีปญหา
หลายๆ ดาน ดังนั้นการใหวยัรุนไดมีโอกาสทํากิจกรรมจึงเหมาะสมและคุมคาเปนอยางยิ่งตอการ
ปองกันปญหายาบา 
                  นอกจากนี้ โรงเรียนควรมกีารใชกระบวนการแนะแนวเพื่อปองกันและแกไขปญหายาบา 
เพื่อแกไขปญหาดานจิตใจ เปนสาเหตุสําคัญที่นักเรียนใชยาบา และนําไปสูการแสดงออกทาง
พฤติกรรมในลักษณะตางๆ เพื่อชดเชยหรือเรียกรองความสนใจ หรือหลบหนีปญหา การปองกนั
และแกไขปญหายาบาจะไดผลตองแกที่สาเหตุ คือ จิตใจ ซ่ึงตรงกับหลักการของการแนะแนว ที่เชื่อ
วาปญหาพฤตกิรรมทั้งหลายยอมมีสาเหต ุ ดังนั้นการแนะแนวสามารถนํามาใชในการปองกัน และ
แกไขปญหายาบาได เพราะการแนะแนวเปนกระบวนการชวยเหลือบุคคลที่มุงพิจารณาจากสาเหตุ
เปนสําคัญ จากนั้นจึงดําเนนิการชวยเหลือตามสภาพปญหานั้นๆ โดยมีเปาหมายสําคัญ คือ ชวย
บุคคลใหชวยตนเองได เพื่อใหบุคคลไดคนพบสิ่งเหลานี้ คือ  
                   1. รูจักและเขาใจตนเองอยางแทจริง 
      2. รูจักและเขาใจสภาพแวดลอมรอบตน 
      3. สามารถคิดและตัดสินเลือกไดอยางถกูตองเหมาะสม 
      4. สามารถปรับตนเองใหเขากับสภาพแวดลอม     และสถานการณตางๆ   ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
        
มาตรการปองกัน 
                   ปญหาสารเสพติดในกลุมเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษานั้นเปนปญหา “พฤติกรรม
กลุม”   เด็กและเยาวชนใชสารเสพติดชนิดตางๆ เพื่อชวยใหกลุมเพื่อนยอมรับ หรือเปนเครื่องมือใน
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การรวมกลุมเพื่อใหตนมีโอกาสแสดงออกถึงความเกงกลาสามารถ หรือลางปมดอยในใจตน เพือ่
ความสนุกสนาน เพลิดเพลนิ และความพงึพอใจจากการไดแสดงออกในสิ่งที่ตนคิดวาดีที่สุดสําหรับ
ตนเอง ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการและสถานศึกษาไดสรุปมาตรการปองกันที่ดําเนินการ เพือ่
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชน ดังตอไปนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ 2543: 30-31) 
                    1. มาตรการทางการศึกษา  
                        1.1 การกําหนดเนื้อหาความรูเกี่ยวกับเรื่องการปองกันสารเสพติดไวในหลักสูตรวิชา
สุขศึกษา  ในขณะเดียวกนัครูอาจารยสามารถผนวกเนื้อหาความรูเร่ืองนีเ้ขาไปในวิชาที่ตนสอนได 
                        1.2 การจัดกจิกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อประโยชนในการปองกันสารเสพติดไดแก การ
จัดตั้งชมรมตอตานสารเสพติด การจดัคายฝกทักษะชวีติ การจัดกิจกรรมกลุมเพื่อน การจัดกิจกรรม
ลูกเสือ – เนตรนารี ยุวกาชาด คายเยาวชน เปนตน 
                        1.3 การพัฒนารูปแบบการใหการศึกษา  เพื่อสรางภูมิคุมกันสารเสพตดิในระยะยาว 
โดยการนํากระบวนการทักษะชวีิต เพือ่การปองกันปญหาสารเสพติดมาทดลองใชในสถานศกึษา 
โดยมุงหวังที่จะใหนักเรยีนมคีวามรู ความสามารถในการที่จะเผชิญกับปญหาตางๆ และรูจกั
ตัดสินใจเลือกใชทักษะตางๆ ที่ไดรับการฝกฝนมาเพื่อการแกไขปญหา  
      2. มาตรการเผยแพรประชาสัมพันธ  มีวัตถุประสงคเพื่อรณรงคใหขอมูลขาวสาร สราง
ความตระหนกัตอปญหายาเสพติดและรูจกัปฏิบัติตนในการปองกันสารเสพติด ไดแก การจดั
กิจกรรมดังนี้  
            2.1 การจัดปายนิเทศในชั้นเรียนหรือตามบอรดตางๆ ในโรงเรียน 
                         2.2 การจัดนทิรรศการในโอกาสสําคัญ เชน วันตอตานยาเสพติด 
                         2.3 กิจกรรมเสียงตามสายในโรงเรียน 
                         2.4 กิจกรรมหนาเสาธง 
                         2.5 การจัดทําโปสเตอรและแผนพับเพื่อเผยแพรในสถานศึกษา 
                         2.6 การจัดกจิกรรมรณรงคตอตานสารเสพติดในโรงเรยีน 
                         2.7 การจัดประกวด คําขวญั เรียงความ  ภาพวาด 
                   3. มาตรการทางเลือก มีวัตถุประสงคเพื่อสรางเสริมพัฒนาการดานตางๆ ทั้งรางกาย 
อารมณ และสงัคม ใหแกผูเรียน โดยมีกิจกรรมทางเลือกตางๆ ดังนี้  
                           3.1 ดานสุขภาพอนามยั ไดแก การสงเสริมใหออกกาํลังกาย การเลนกีฬา การจดั
แขงขันกฬีาสีภายในโรงเรียนหรือกฬีาสีระหวางโรงเรียน การจัดทําสนามกีฬาไวใหนักเรยีนและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา 
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               3.2 ดานจริยธรรม ไดแก กิจกรรมทางดานศีลธรรม ฝกนั่งสมาธิ การสงเสริม
ประเพณไีทย 
                            3.3 ดานสังคม ไดแก การจัดตั้งชมรมตางๆ ในโรงเรียน เชน ชมรมคณิตศาสตร 
ชมรมภาษาอังกฤษ ชมรมอนรัุกษทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน 
                            3.4 ดานการฝกอาชีพ ไดแก กิจกรรมสหกรณ กจิกรรมบริษัทจํากดั กิจกรรมหา
รายไดระหวางเรียน กิจกรรมสงเสริมการเกษตร กิจกรรมสงเสรมิอุตสาหกรรมและหัตถกรรมใน
โรงเรียน 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมการเสพและปองกันตนเองจากการเสพยาบา 

      พฤติกรรมท่ีสงผลใหเกิดการเสพยา  
      เกิดขึ้นจากพฤติกรรมดงัตอไปนี ้

       ภัทธมน  เพ็งสม (2544 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเสพยาบาของนกัเรียน
มัธยมศึกษาในโครงการตํารวจประสานงานประจําโรงเรียนมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพการณ 
และสภาพทัว่ไปของการใชยาบาในเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรี พบวา สาเหตุ
ที่ชักนําใหมีการเสพยาบาเกดิจากการอยากลอง หรือคึกคะนอง และถูกชวนจากเพื่อน 
       ถนอมรัตน  ประสิทธิเมตต (2541 : บทคัดยอ) ศึกษาสาเหตุและกระบวนการติดยาบาใน
นักเรียนมัธยมศึกษาจังหวดันครสวรรค ผลการศึกษาพบวา เหตุผลที่เสพเพื่อใหเกิดความเพลิดเพลิน
มากที่สุด สาเหตุที่ใชยาบาคือ อยากทดลอง ตามเพื่อน และปญหาจากครอบครัว 
                   จิดาภา  พวงเพช็ร (2541 : บทคัดยอ) ศกึษาบุคลิกภาพของผูเสพยาบาที่มารับการรักษา 
ณ ศูนยบําบดัรักษายาเสพติดภาคเหนอื จังหวัดเชยีงใหม ผลการศึกษาพบวาบคุลิกภาพของผูเสพ
ยาบาโดยคาเฉลี่ยของบุคลิกภาพมีแนวโนมไปทางเก็บตวั คาเฉลี่ยของบุคลิกภาพดานอารมณมี
แนวโนมไปทางแบบหวั่นไหวงาย สําหรับเหตุผลในการเสพ พบวา เพราะอยากลองรอยละ 52.7 
รองลงมาคือ ถูกเพื่อนชวน รอยละ 32.1 
                   ธนพัฒน  หาพพิัฒน (2541: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใชยาบาของนักศึกษา : 
กรณีศึกษานักศึกษาวทิยาลัยเกษตรกรรมและวิทยาลยัเทคนิคในภาคกลาง  ผลการวิจัยพบวา เหตผุล
ที่ใชยาบาเพื่อแสวงหาประสบการณแปลกใหม เปนอันดบัหนึ่ง สวนเหตุผลรองลงมาคือ อยากรูฤทธิ์
ของยา  เพื่อนชวนใหลอง และเพื่อใหอานหนังสือ หรือทํากิจกรรมตางๆ ใหนานขึน้ 
                    วาสนา  พัฒนกําจร (2541 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการใช
ยาบาของนักเรยีนในจังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาพบวา สาเหตุการใชคร้ังแรกเพราะอยากลอง      
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รอยละ 49  เพื่อนชวนรอยละ 37 แตผูทีใ่ชยาครั้งที่ 2 เนื่องจากเพราะความพึงพอใจยารอยละ 30 
เพราะเพื่อนชวนรอยละ 24 นอกจากนั้นใชเพื่อความสนกุสนาน ทํางานหรือคลายเครียด  
                     จากการศึกษางานวิจยัที่เกีย่วของกับสาเหตุของพฤติกรรมการใชยาบา  พบวา  เหตุผล
สําคัญประการแรกนั้นเกิดจากตัวบุคคลเอง โดยเกิดจากความคึกคะนอง อยากแสวงหาประสบการณ
ที่แปลกใหม อยากรูฤทธิ์ของยาวาเปนอยางไร จึงทําใหเกิดความอยากทดลองเสพยาบา  นําไปสูการ
เสพยาบาเพื่อใหเกิดความเพลิดเพลิน เพื่อใหอานหนงัสือหรือทํากิจกรรมตางๆ ใหไดนานขึ้น 
รวมถึงการเสพยาบาเพื่อใหลืมปญหา หรือความเครียดตางๆ ที่เกิดขึ้นในชวีิต ทั้งๆ ที่การเสพยาบา
ไมไดเปนนการแกปญหาแตเปนการเพิ่มปญหา  โดยคิดวาการเสพยาบาไมเปนเรื่องที่ผิด และไม
ทราบถึงผลเสียในระยะยาวของการเสพยาบาที่แทจริง ประการที่สองนั้น พบวาเกดิจากการถูก
ชักชวนของเพือ่น และการทําตามกลุมเพื่อน ซ่ึงเปนสิ่งทีส่ามารถเกิดขึ้นไดกับวยัรุน ที่อยูในชวงวัย
ที่ตองการการยอมรับจากกลุมเพื่อน รวมถึงการกดดนัจากกลุมก็สงผลตอพฤติกรรมการเสพยาบาได  
 

     พฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบา 
                   อาทิ  ครูศากยวงศ (2544 : บทคัดยอ) ศกึษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรมดานความรูและการ
ปองกันตนเองจากการเสพยาบาของนักเรียน นักศกึษาในเขตภาคใตของประเทศไทย จากผล
การศึกษาการปองกันตนเองจากยาบาของนักเรียน นกัศึกษาในเขตภาคใตของประเทศไทย พบวา
นักเรียน นกัศึกษาจะปฏบิัติตนโดยไมเขาไปยุงเกีย่ว พยายามหลีกเลี่ยง ปรึกษาบิดามารดา           
ออกกําลังกาย  ทํางานอดิเรก  อานหนังสือการตูน ทําใจใหสบายไมคดิมาก  ไมไปมั่วสุมกับพวกที่
เสพยา กรณมีีคนมาชวนใหเสพยาบา นักเรียนนักศกึษาจะปฏิบัติตนโดยการเดินหนี ปฏิเสธและ
อธิบายใหคนที่มาชวนรูถึงโทษและพษิภยัของยาบา  อางวาติดธุระ เลิกคบและทําเปนไมสนใจแลว
หาทางออกหาง  
                  อรนงค  หงษชุมแพ (2538 : 58-60) ศึกษาเรือ่งความรูเร่ืองยาบา และการปองกันตนเอง
จากการเสพยาบาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อําเภอหวัหนิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ผลการ 
วิจัยพบวา การปฏิบัติเมื่อมีผูมาชักชวนใหเสพยาบาโดยการหลีกเลีย่งไปจากผูชักชวนทันที ปฏิเสธ
การใชและอางวาเคยลองใชแลวไมดจีะไมลองอีก ปฏิเสธการใชโดยชี้แจงโทษ และเตือนใหผู       
ชักชวนเลิกเสพดวย และปฏิเสธการใชโดยแจงใหอาจารยหรือผูปกครองของผูชักชวนทราบ ถาผู
ชักชวนยังตามมาก็จะพยายามอยูหางๆ และองคประกอบในการการปองกันตนเองจากยาบา คือ การ
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ในความเหน็ของนักเรียนนั้นตองการใหโรงเรียนปลอดยาบา โดยใช
กิจกรรมตางๆ ทํารวมกันเพือ่ไมใหมีเวลาวางมากเกินไป  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



39

 

 

                   กรองทอง  เสนชัย (2545 : บทคัดยอ) ศกึษาความสัมพันธระหวางปจจัยนํา ปจจยัเอื้อ 
และปจจยัเสรมิตามรูปแบบ PRECEDE MODEL กับพฤติกรรมการเสพยาบาของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบวา ทักษะการปฏิเสธการใชยาบา เปนตัวแปรที่สัมพันธทางลบกับ
พฤติกรรมการเสพยาบาของนักเรียน และทักษะการปฏิเสธการใชยาบาเปนตัวพยากรณพฤติกรรม
การเสพยาบาของนักเรียน 
                   ศิริรัตน  ชูชีพ (2544 : บทคัดยอ) ศกึษาประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษาโดยการใชทกัษะ
ชีวิตเพื่อใหเกดิพฤติกรรมการปองกันการเสพยาบาของผูปวยที่เขารับการบําบัดรักษาในโรงพยาบาล
ธัญญารักษ จังหวัดปทุมธาน ีพบวา ทักษะการปฏิเสธการชักชวน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ปองกันการเสพยาบาอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ 
                   พจนารถ  องอาจ (2545 : บทคัดยอ) ศกึษาการประยกุตโปรแกรมทักษะชีวิตเพื่อปองกัน
การเสพยาบาของนักศึกษาชั้นปวช.ปที่ 1 วทิยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี พบวา
ภายหลังจากการทดลอง ทักษะการปฏิเสธมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันการเสพยาบา 
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05    
                    เพ็ญลักษณ บญุความดี (2543: บทคัดยอ) ไดศึกษาความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการ
ปองกันตนเองจากยาบาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนสวนใหญมีพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาบาอยูในระดบัสูง  
                    จากการศึกษางานวิจยัที่เกีย่วกบัพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบา พบวา 
นักเรียนที่มีพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบา จะแสดงพฤติกรรมโดยการหลีกเลีย่งไม
ยุงเกีย่วกับกลุมที่เสพยา เวลาที่มีปญหาจะปรึกษาครอบครัว ไมปลอยใหตนเองมีเวลาวางมากเกนิไป 
โดยจะใชเวลาวางใหเกดิประโยชนในการทํากิจกรรมตางๆ เชน ออกกําลังกาย เลนดนตรี ทํางาน
อดิเรก เปนตน และจะเดนิหนีเมื่อมีผูอ่ืนมาชักชวน หรืออธิบายใหผูที่มาชักชวนทราบถึงโทษและ
พิษภยัจากยาบา รวมทั้งทักษะในการปฏิเสธเพื่อปองกันตนเองจากยาบา 

     จากงานวิจยั ที่เกี่ยวกบัพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาดังกลาวขางตน 
สรุปไดวา วิธีที่จะชวยสามารถชวยปองกนัการของเกีย่วกับยาบา คือ การหลีกเลี่ยงจากสถานการณที่
เสี่ยงตอการใชยาบา  รูจักการปฏิเสธที่สมเหตุผล รวมถึงการใชเวลาวางที่เปนประโยชนจากการ 
ศึกษางานวิจยัดังกลาวผูวจิัยจึงสนใจทีจ่ะศกึษาวา พฤติกรรมดังกลาวจะสามารถทํานายพฤติกรรม
การปองกันตนเองจากการเสพยาบาของนกัเรียนชวงชั้นที่ 3 ในอําเภอแมสาย จังหวดัเชียงราย                                      
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



40

 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับขอมูลสวนบุคคลและพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบา 
                    1.  งานวิจัยท่ีเก่ียวกับเพศและพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบา 
                         นิรมล  เปล่ียนจรูญ และคณะ (2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษาสถานการณการแพร
ระบาดยาบาในสถานศึกษา กลุมตัวอยางคอื นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ม.3  ม.6 และสายอาชีพ
ปที่ 3    ทั้งสิ้น  5  ภาค รวม  15  จังหวดั  รวมจํานวนทั้งสิ้น  5,250 คน ผลการศึกษาพบวา ลักษณะ
ทางชีวสังคมและภูมิหลังของกลุมตัวอยางเปนนักเรยีนชายมากกวาหญิงประมาณ 3 เทา กลุม
นักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวของกับยาบาเปนนักเรยีนชายมากกวานกัเรียนหญิง 4 : 1  
                         ธนพัฒน หาพิพัฒน (2539 :บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใชยามาของ
นักศึกษา กรณีศึกษานักศกึษาวิทยาลัยเกษตรกรรมและวิทยาลยัเทคนิคในภาคกลาง สังกัดกรม
อาชีวศึกษา ผลการวิจัยพบวา ปจจัยภูมหิลังของนักศกึษาที่อาจสัมพันธกับพฤติกรรมการใชยามา
ของนักศึกษา พบวา นกัศึกษาชายมีแนวโนมที่จะใชยามาสูงกวานักศึกษาหญิง  
                         ผกามาศ  สุฐิติวนิช (2547 : บทคัดยอ) ไดศกึษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวน
บุคคล ปจจัยส่ิงแวดลอม กับการเสพยาบาของเยาวชนที่ถูกคุมประพฤติที่สํานักงานคุมประพฤติ 
จังหวดัชัยภูมิ ที่เขารับการบําบัดที่โรงพยาบาลชัยภูมิตั้งแตวันที ่ 1 มกราคม พ.ศ.2546 ถึงวันที ่ 31 
พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ผลการวิจัยพบวา  เพศมีความสัมพันธกับเหตุผลที่สําคัญในการเสพยาบาอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                         ฐปนัท ศรีธาราธิคุณ (2545: บทคัดยอ) การศึกษาผูใชยาบา : เปรียบเทียบระหวาง
เพศชายและเพศหญิง  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรของผูใชยาบา และ
ศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางดานปจจยัตางระหวางเพศชายและเพศหญิงที่ใชยาบา ผลการศึกษา
พบวา ผูหญิงที่ใชยาบามีจํานวน 20 คน ผูชายที่ใชยาบามีจํานวน 261 คน  
                         จากงานวิจยั ที่เกี่ยวของกับเพศและพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบา 
ดังกลาวขางตนสรุปไดวา เพศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเสพยาบา รวมทั้งความแตกตาง
ระหวางเพศชายและเพศหญิงเปนอีกปจจัยหนึ่งที่สงผลตอการเสพยาบา ดังนั้นผูวจิัยจึงตั้งสมมติฐาน
วา  นักเรียนทีม่ีเพศตางกันมพีฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาแตกตางกัน 
 

     2. งานวิจัยท่ีเก่ียวกับสภาพครอบครัวและพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบา 
                        ธนพัฒน  หาพิพัฒน (2539 : บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤตกิรรมการใชยาบาของนักศึกษา 
: กรณีศกึษานักศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรมและวิทยาลัยเทคนิคในภาคกลาง  ในดานปจจยัภูมหิลัง
ดานครอบครัวของนักศึกษาที่สัมพันธกับพฤติกรรมการใชยาบาของนกัศึกษา พบวา นักศึกษาทีม่า
จากครอบครัวสมบูรณมีแนวโนมจะใชยาบาต่ํากวานักศึกษาที่มีครอบครัวแตกแยก  
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                        นันทา  ชัยพชิิตพันธ (2541: 52) ไดศกึษาปจจยัที่มีผลตอพฤติกรรมการเสพยาบาซ้ํา
ของนักเรียนมธัยมศึกษาที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลธัญญารักษ พบวา นักเรยีนที่เสพยาบาซ้าํ    
รอยละ 90 เปนเพศชาย นอกจากนั้นยงัพบวา สถานภาพสมรสของบิดามารดามีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการเสพยาบาซ้ํา  
                        จากงานวิจยั ที่เกี่ยวของกับสภาพครอบครัวและพฤตกิรรมการปองกันตนเองจากการ     
เสพยาบาดังกลาวขางตนสรุปไดวา ปจจัยภูมิหลังดานครอบครัว พบวา นักเรียนที่อยูกับครอบครัวที่
มีความสมบูรณ คือ มีทั้งบดิามารดา นักเรียนจะมีแนวโนมในการใชยาบาต่ํากวานักเรียนที่มีภูมหิลัง
ของครอบครัวที่มีการหยาราง ดังนั้นผูวิจัยจึงตั้งสมมติฐานวา นักเรียนที่มีสภาพครอบครัวที่ตางกนัมี
พฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาแตกตางกัน 
 

     3. งานวิจัยท่ีเก่ียวกับสถานที่อยูอาศัยและพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบา 
                        นิภารัตน  ฉ่าํสมบูรณ (2540 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความรูและพฤตกิรรมเสี่ยงตอ          
ยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวนนักเรยีน 590 คน ผลจากการ
จําแนกพบวา ลักษณะชุมชนเปนปจจยัที่มคีวามสัมพันธทําใหเกิดความแตกตางในระดับความรูเร่ือง
ยาเสพติดของนักเรียน และลักษณะการพกัอาศัย มีความแตกตางในพฤติกรรมเสี่ยงตอยาเสพตดิของ
นักเรียน 
                         สุกัญญา เจียมประชา (2543 : 42) ไดทําการศึกษารายกรณีการเสพยาบา ศึกษาปญหา 
สาเหตุและแนวทางแกไข ใชในการศึกษารายกรณี ผลการวิจัยพบวา ปจจัยหนึ่งทีว่ยัรุนเสพยาบามี
สาเหตุมาจากบริเวณทีพ่ักเปนแหลงชุมชนแออัดที่มีการระบาดของยาบา  
                        จากงานวิจยั ที่เกี่ยวของกับสถานที่อยูอาศัยและพฤตกิรรมการปองกันตนเองจากการ       
เสพยาบาดังกลาวขางตนสรุปไดวา ลักษณะชุมชน สภาพแวดลอม หรือบริเวณแหลงที่พักอาศัยเปน
ปจจัยที่สงผลตอการเขาถึงยาบาของนักเรียน ลักษณะชุมชนที่เปนชุมชนแออัดจะพบวา มีการระบาด
ของยาบามาก ดังนั้นผูวิจยัจึงตั้งสมมติฐานวา นักเรยีนที่มีสถานที่อยูอาศัยตางกันมีพฤติกรรมการ
ปองกันตนเองจากการเสพยาบาแตกตางกัน  
 

     4.  งานวิจัยท่ีเก่ียวกับระดับชั้นเรียนและพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบา 
                        นันทา  ชัยพชิิตพันธ (2541 : 52) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเสพยาบาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาทีเ่ขารับการรักษาในโรงพยาบาลธัญญารักษ พบวานกัเรียนที่เสพยาบาซ้ํา
สวนใหญจะเริม่เสพยาบาครั้งแรกเมื่ออาย ุ 14-16 ป และพบวาชั้นปที่ศึกษามคีวามสัมพันธกับ
พฤติกรรมการเสพยาบาซ้ํา  
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                         เอื้อมพร  พลอยประดิษฐ (2544 : บทคัดยอ) ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับการ
ปองกันสารเสพติดของนักเรียนมัธยมศกึษาตอนตน กลุมตัวอยางมจีํานวน 376 คน พบวานักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตนที่อยูในระดับชั้นที่ตางกัน มกีารปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันสารเสพติดแตกตาง
กันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                         จากงานวิจยั ที่เกี่ยวกับระดับชั้นเรยีนและพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพ
ยาบาดังกลาวขางตนสรุปไดวา นักเรียนทีศ่ึกษาอยูในระดับชั้นเรียนทีต่างกันมีการปฏิบัติตนเกี่ยวกบั
การปองกันพฤติกรรมการเสพยาบาแตกตางกัน ดังนัน้ผูวิจยัจึงตั้งสมมติฐานวา นักเรียนที่มีระดับ 
ช้ันเรียนตางกนัมีพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาแตกตางกัน 
  

    5.งานวิจัยท่ีเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการปองกันตนเองจาการเสพ
ยาบา 
                       ธนพัฒน  หาพิพัฒน (2539 : บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤตกิรรมการใชยาบาของนักศึกษา: 
กรณีศึกษานักศึกษาวทิยาลัยเกษตรกรรมและวิทยาลยัเทคนิคในภาคกลาง ในดานปจจยัภูมหิลัง
พบวา นักศึกษาที่มีผลการเรียนไมดีมีผูใชยาบาประมาณรอยละ 20 สวนผูมีผลการเรียนดีใชยาบา
รอยละ 5  
                       ปยารี  พิริยะอุดมพร (2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษาและเปรียบเทยีบพฤติกรรมการ
ปองกันการเสพยาบาของนักเรียนมัธยมศกึษาตอนตน สังกัดกรมสามญัศึกษา สังกดัสํานักงานคณะ 
กรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ และสังกัดสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัด
นนทบุรี ผลการศึกษาพบวา นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนตนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกนั มี
เจตคติและการปฏิบัติเกี่ยวกบัการปองกันการเสพติดยาบาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
                        ปราณี โพโสภา (2547: บทคัดยอ) ไดศกึษาพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการใชสารเสพยติด
ของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 3 อําเภอจตุรพกัตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด ปการศึกษา 2546 จํานวน 354 
คน ที่มีพฤตกิรรมเสี่ยงตอการใชสารเสพยติดทกุคน ผลการวิจัยพบวา นักเรยีนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทีต่างกัน มีพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการใชสารเสพยติดแตกตางกันอยางมนียัสําคัญที่ระดบั 
.05  
                        จากงานวิจยั ที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤตกิรรมการปองกันตนเองจาก
การเสพยาบาดังกลาวขางตนสรุปไดวา นกัเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกนั มีการปฏิบัติตนที่
เสี่ยงตอการเสพยาบาแตกตางกัน โดยนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีการปองกันตนเอง
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ดีกวานักเรยีนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่าํ ดังนั้นผูวิจัยจึงตั้งสมมติฐานวา นกัเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทีต่างกันมีพฤตกิรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาแตกตางกัน 
 

    6.งานวิจัยท่ีเก่ียวกับคาใชจายตอเดือนและพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบา 
                      สาธิมน  มิลินทางกูร (2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤตกิรรมและคาใชจายสวนบุคคล
ของผูติดยาเสพตดิประเภทยาบา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมในการเสพยาบา ลักษณะ
ความสัมพันธระหวางตัวแปรสําคัญกับปริมาณการเสพยาบา และการประเมินคาใชจายสวนบุคคล
ของผูติดยาบา ผลการวิเคราะหความสมัพันธระหวางตัวแปรกับปริมาณการเสพยาบา ดวยคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพบวา ราคายาบา รายไดของผูเสพ มีความสมัพันธกับปริมาณการเสพยาบา
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05  
                       ผกามาศ  สุฐิติวนิช (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจยัสวน
บุคคล ปจจัยส่ิงแวดลอมกับการเสพยาบาของเยาวชนที่ถูกคุมประพฤติที่สํานักงานคุมประพฤติ 
จังหวดัชัยภูม ิ ที่เขารับการบําบัดที่โรงพยาบาลชัยภูมติัง้แตวนัที่ 1 มกราคม 2546 ถึงวันที่ 31 
พฤษภาคม พ.ศ.2546 ผลการวิจัยพบวา ฐานะทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธกับความถี่ในการเสพ
ยาบาอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                      จากงานวิจยั ที่เกี่ยวกับคาใชจายตอเดือนและพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพ
ยาบาดังกลาวขางตนสรุปไดวา รายไดของนักเรียนมีความสัมพันธกับความถี่และปริมาณในการเสพ
ยาบา การที่นกัเรียนมีรายไดมาทําใหนักเรียนมีเงินเหลือและเพยีงพอในการซื้อยาบามากกวานักเรยีน
ที่มีรายไดต่ํา ดังนั้นผูวจิัยจึงตั้งสมมติฐานวา นักเรียนทีม่ีคาใชจายตอเดอืนที่ตางกนัมีพฤติกรรมการ
ปองกันตนเองจากการเสพยาบาแตกตางกัน 
 
                   ดังนั้นจากการศกึษางานวิจยัทีก่ลาวถึงสาเหตุของการเสพยาบา สรุปวา ปญหาที่สําคัญ
ของการเสพยาบาเกิดจากตวับุคคลเองที่จะนําพาตนเองเขาสูวงจรของการเสพยาบา จึงควรจะหา
แนวทางปองกนัการเสพยาบาจากตวัของบุคคลเอง   และจากการศึกษางานวิจยัที่เกี่ยวกับพฤติกรรม
การปองกันตนเองจากยาบา พบวา ตัวของบุคคลเองสามารถที่จะปองกันตนเองใหหางไกลจากยาบา
ไดดวยตวัของตัวเอง  
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4. แนวคิด  และงานวิจัยท่ีเก่ียวกับความรูเร่ืองยาบา 
 
ประวัติยาบา 
                   สารเคมีที่มีฤทธิ์ตอจิตและประสาทในเชิงกระตุน หรือที่นกัวิชาการทัว่ๆ ไปเรียกวา “ยา
กระตุนประสาท” ถูกสังเคราะหขึ้นมาไดเปนครั้งแรกในปคริสตศักราช 1887 สารเคมีที่มีฤทธิ์
กระตุนประสาทตัวแรกที่ถูกสังเคราะหขึ้นมาไดคือ แอมเฟตามีน (Amphetamine) ตามมาดวย     
เมทแอมเฟตามีน  (Methamphetamine) โดยนักเคมีชาวญ่ีปุนชื่อ A.Ogata ในปคริสตศักราช 1919  
(วิโรจน สุมใหญ 2543 : 26) และถูกนํามาใชประโยชนทางการแพทยเมื่อ ค.ศ. 1927 โดยเภสัชกร
ชาวเมืองแคลฟิอรเนีย ช่ือ Gordon  Alles  ซ่ึงขณะนัน้ตองการสังเคราะหสารเพือ่นํามารักษาโรค
หอบหืดแทนอีเฟดรีน ภายหลังจากการศกึษาวจิัยอยางละเอียดพบวา แอมเฟตามีนสามารถรักษาโรค
หอบหืดได จึงจดทะเบียนสิทธิบัตรไว และในป ค.ศ. 1932 ไดขายลิขสิทธิ์ใหกับบรษิัท Smith Kline 
and Franch Laboratories  (วสูิตร เมธาทศพล 2544 : 48)  
                  แอมเฟตามีนถูกนําไปผลิตเปนยาออกวางจําหนายในทองตลาด คร้ังแรกในปค.ศ.1932 
ภายใตช่ือทางการคาวา “เบนซิดรีน” (Benzedrine) เปนยาพนจมูกสําหรับบรรเทาอาการของโรค
หอบหืดและใชเปนยาดมสําหรับบรรเทาอาการคัดจมูก สามารถซื้อขายกันไดโดยไมตองใชใบสั่ง
จากแพทย หลังจากยานี้ออกวางจําหนายในทองตลาดไดไมนานนัก ผูใชก็ไดคนพบวา ยานี้มีฤทธิ์
กระตุนประสาทสวนกลางอยางรุนแรง และดวยฤทธิ์กระตุนประสาททําใหวงการแพทยเร่ิมนําเอายา
เหลานี้มาใชในการบําบัดรักษาโรค โดยในปคริสตศักราช 1937 ยาในกลุมนี้ ในรปูของยาเม็ด และ
ยาฉีดไดถูกนําออกมาวางจําหนายในทองตลาด ภายใตสถานะของยาที่ตองจําหนายตามใบสั่งแพทย 
(Prescription drug) ที่นยิมใชกันมากก็คือ ใชในการบําบัดรักษาโรคนารโคเล็พซี (narcolepsy) โรค
ซึมเศราบางชนิด โรคสมาธิส้ัน (Attention deficit/hyperactivity disorder) และโรคอวน การมียา
ชนิดนี้ในรูปของยาเม็ดและยาฉีดวางจําหนายตามทองตลาด ทําใหผูใชยาสามารถหายาเหลานี้มาใช
นอกวัตถุประสงคในทางการแพทย  การใชแอมเฟตามีนในทางที่ผิด เร่ิมปรากฏใหเห็นหลังจาก    
ยาดมเบนซิดรีนถูกนําออกวางจําหนายในทองตลาดไดไมนานนัก ผูใชยาในทางทีผิ่ดจะซื้อยาดม
ชนิดนี้มาแลวนําไปทุบหลอดยาดมใหแตก เพื่อเอาไสกระดาษทีอ่ยูดานในซึ่งมแีอมเฟตามีนอยู
ประมาณ  250 มิลลิกรัมไปใชเสพ วิธีการเสพสามารถทําไดโดยนํากระดาษที่ชุบแอมเฟตามีนนีไ้ป
เคี้ยวรวมกับหมากฝรั่ง หรือไมก็นําไปแชในเครื่องดื่มเพือ่ใหยาละลายผสมลงไปในเครื่องดื่มนั้นๆ 
                  เนื่องจากยาในกลุมนี้มีฤทธิ์กระตุนประสาท ทาํใหรางกายอยูในภาวะตื่นตัว ไมงวงเหงา
หาวนอน จงึมีการนํายากลุมนี้ไปใชในวัตถุประสงคอ่ืน นอกเหนือจากวัตถุประสงคในทางการ 
แพทย โดยจะนํายากลุมนี้ไปใชเพื่อทําใหรางกายสามารถทํางานไดเปนเวลายาวนานกวาปกติ ใน
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ระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 ทหารที่เขาสูสนามรบจะถูกแจกจายเมทแอมเฟตามนี ใหนําไปใช      
รับประทาน เพื่อใหสามารถอดหลับอดนอนไดเปนระยะเวลานานๆ หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 
ส้ินสุดลง การใชเมทแอมเฟตามีนในรูปแบบยาฉีด ฉีดเขาหลอดเลือดดํา ไดเกดิการแพรระบาดอยาง
รุนแรงในประเทศญี่ปุน ทั้งนี้เพราะเมทแอมเฟตามีนทีถู่กผลิตขึ้นมาเพื่อใชในกองทัพญ่ีปุนไดถูกนํา
ออกมาวางจําหนายในทองตลาดที่พลเรือนสามารถซื้อหามาได 
                  แอมเฟตามีนและอนุพันธกลายเปนยาที่ขายดีมากในทองตลาด สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาของสหรัฐอเมริกาไดทําการสํารวจในปค.ศ.1962 พบวาแอมเฟตามีนและอนพุันธที่
ผลิตขึ้นมาอยางถูกตองตามกฎหมายมีจํานวนมากกวา 8,000 ลานเม็ดตอป และแนวโนมในการผลิต
ก็เพิ่มขึ้นทกุๆ ป แอมเฟตามีนและอนพุันธที่ถูกนําไปใชในทางที่ผิดในชวงป ค.ศ. 1950 ถึง ค.ศ. 
1960 สวนใหญเปนยาที่ไดมาโดยใชใบสั่งแพทย โดยผูใชยาในทางทีผิ่ดสวนใหญจะใหแพทยที่ตน
คุนเคยเขียนใบสั่งใหโดยมผีลประโยชนตอบแทน 
                  วัฒนธรรมการใชยากระตุนประสาทเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไป เมื่อประมาณปลายป ค.ศ.
1960 จากการใชแอมเฟตามนีชนิดเมด็     ผูใชยาในทางที่ผิดเริ่มหันไปใชยาเมทแอมเฟตามีนชนดิฉีด 
การใชเมทแอมเฟตามีนชนดิฉีด ฉีดเขาหลอดเลือดดาํเปนรูปแบบของการใชยาในทางที่ผิดที่เปน
อันตรายเปนอยางยิ่ง และการใชยาในลักษณะนี้กอใหเกดิอาการทนตอยาขึ้นไดกับผูใช  
     ยาในกลุมแอมเฟตามีนและอนุพันธทีแ่พรระบาดอยูในสังคมในขณะนั้น จากกการศึกษา 
วิจัยพบวาเปนยาที่ผลิตขึ้นมาอยางถูกตองตามกฎหมาย แตเกดิการรั่วไหลออกนอกระบบการ
ควบคุมไปสูตลาดมืด โดยมกีารประมาณกนัเอาไววา ในชวงกอนป ค.ศ. 1970 ประมาณรอยละ 50 
ของยาในกลุมแอมเฟตามีนและอนุพันธที่ผลิตขึ้นมาอยางถูกกฎหมาย จะรั่วไหลออกนอกระบบการ
ควบคุมไปสูตลาดมืด โดยอาศัยการปลอมแปลงเอกสารที่เกี่ยวของหรือไมก็เปนยาทีถู่กโจรกรรมไป
จากโกดังทีเ่กบ็เปนสวนใหญ 
     เนื่องจากการนํายากระตุนประสาทไปใชในทางที่ผิด ไดกอใหเกดิปญหาแทรกซอนทาง
สังคมขึ้นมากมาย รัฐบาลของหลายๆ ประเทศจึงไดเร่ิมหันมาใหความสําคัญและทําการควบคุมอยาง
เขมงวดกับยาเหลานี้ โดยมกีารออกกฎหมายมาควบคุมการผลิต นําเขา ขายและการบริโภคยาใน
กลุมแอมเฟตามีนและอนพุันธอยางรัดกุม ประเทศสหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมายควบคุมยานีเ้มือ่ป 
ค.ศ. 1970   (วโิรจน สุมใหญ 2543 : 26-30) 
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พัฒนาการผลติยาบาในประเทศไทย 
                   สําหรับประเทศไทย ยาบาไดถูกนําไปใชเปนเวลากวาสามสิบปมาแลว จากการศกึษา 
พัฒนาการของการผลิตยาบาในประเทศไทย สามารถแบงไดเปน 3 ระยะ ไดแก ( สํานักงาน
คณะกรรมการการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 2540 : 4-5) 
      ระยะที่ 1 การนําเขาจากตางประเทศ ตั้งแตป พ.ศ.2498 คาดวายาบาถูกนําเขาจากตาง 
ประเทศในระยะกอนหนานัน้ เพราะในป พ.ศ.2498 เปนปที่ประเทศไทยไดออกกฎหมายควบคุมยา
ในกลุมแอมเฟตามีนเปนครั้งแรก ในชวงนัน้ไมมีการผลิตในประเทศไทย นอกจากการนําเขามาแต
เพียงอยางเดยีว จากการตรวจพิสูจนยาบาที่จับกุมไดในประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ.2504 – พ.ศ.2513 
พบวา สารในยาบาเปนสารประเภทแอมเฟตามีนซัลเฟททั้งหมด แตหลังจากป พ.ศ.2514 เปนตนมา
สารในยาบาเริม่เปลี่ยนแปลงไปจากแอมเฟตามีนซัลเฟทเปนเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด ที่เปน
เชนนี้กเ็พราะวาการนําเขาแอมเฟตามีนซลัเฟทเริ่มมีความยากลําบากในการนําเขามากขึ้น ตั้งแตป 
พ.ศ.2517 – พ.ศ.2521 การจับกุมยาบาทีเ่ปนเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรดมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น
อยางรวดเรว็โดยเฉพาะอยางยิ่งในป พ.ศ.2521 รอยละ 93.9 เปนเมทแอมเฟตามีน 
     ระยะที ่   2  การผลิตยาบาปลอมออกสูตลาด ตั้งแตป พ.ศ.2523 ความตองการบริโภค
ยาบาในกลุมประชากรไทยมากขึ้น ทําใหเกิดการขยายตวัของตลาดยาบาเพิ่มมากขึ้นไปดวย ในชวง
ป พ.ศ.2522 -พ.ศ.2523 หนวยปราบปรามยาเสพติดของประเทศไทยสามารถจับกุมเมทแอมเฟตามนี
ไฮโดรคลอไรดเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบที่ใชในการผลิตยาบา ที่จะนาํ
จําหนายออกสูตลาด สถานการณการผลิตยาบาในประเทศไทยจึงเริ่มมีการผลิตที่สลับซับซอนและ
แตกตางไปจากสภาพเดิม โดยกลุมผูผลิตสวนหนึ่งเริ่มใชสารอื่นในการผลิตยาบา ทั้งในรูปของการ
เจือปนและการปลอมยาบาขึ้นใหม และเริม่มีการลักลอบตั้งแหลงผลิตขึ้นในประเทศไทย กลาวคอื
นับตั้งแตป พ.ศ.2523 - 2524 จากการตรวจพิสูจนยาบาที่จับกุมมาไดปรากฏยาบาเปน  2 ประเภท
ใหญ ๆ ประเภทแรก ยังคงเปนยาบาที่ประกอบดวยแอมเฟตามีนซัลเฟต ซ่ึงเปนประเภทเดียวกบั
ยาบาที่แพรระบาดมากอนหนานี้  สวนอีกประเภทหนึ่ง มีลักษณะทางกายภาพเหมือนยาบาโดยทั่วๆ 
ไป แตมีความแตกตางในสวนประกอบของยาบาอยางสิ้นเชิง ที่สําคัญ คือ มีการนําเอาอิฟดรีน  
คาเฟอีน และสารอื่นๆ มาเปนสวนผสมในการผลิตยาบาปลอมขึ้นมาอยางแพรหลาย โดยตั้งแตป 
พ.ศ.2524-2527 อีฟดรีนและสารคาเฟอีน ถือเปนสวนประกอบของยาบาที่สําคัญในการผลิตยาบา
ปลอม   
      ระยะที่   3  การนําอิฟดรีนเปนสารตั้งตนในการผลิตยาบา ตั้งแตป พ.ศ.2531 กลุมผลิต
ยาบาไดพฒันากระบวนการผลิตยาบาใหกาวหนาขึน้ไปอกี โดยการนําเอาอิฟดรีนเปนสารตั้งตนใน
การผลิตเปนเมทแอมเฟตามนีกอนที่จะนําไปผสมกับสารชนิดอื่นเปนยาบาตอไป  ความกาวหนา
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ของกระบวนการผลิตนี้เชื่อวากลุมผูผลิตยาบาซึ่งเปนนักเคมีชาวฮองกง หรือไตหวัน เปนกลุมแรกที่
สามารถนําอีฟดรีนเปนสารตัง้ตนในการผลิตเปนหวัเชื้อยาบาได (เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด)
ได โดยในชวงนี้หวัเชื้อยาบาจะถูกนําเขาจากตางประเทศผานมายังกลุมผูผลิตยาบาในประเทศไทย  
และดําเนินการอัดเม็ดยาบา กอนที่จะกระจายไปจําหนายสูตลาดผูเสพตอไป  

    ปจจุบันดวยฤทธิ์ของยาบาจากการเสพจนทําใหประสาทหลอน คลุมคลั่ง และเสียสติ 
กระทรวงสาธารณสุขจึงไดมกีารประชาสัมพันธใหเปล่ียนชื่อเรียกออกเปนกฎกระทรวงเปลี่ยนชื่อ
จาก “ ยามา ”  เรียกเปน “ ยาบา ”  เมื่อวันที ่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2539 (สยามรัฐ 2539 : 1) 
 
ความหมายของยาบา  

     ในการศึกษาวิจยัคร้ังนี้ไดทําการศึกษายาเสพติดประเภทยาบา  ไดมีผูเชี่ยวชาญ ผูปฎิบัติ 
งานที่เกีย่วของกับยาเสพตดิและนักวิชาการหลายทาน ไดใหความหมายของคําวา ยาบา ไวหลาย
ประการ อาท ิ
                   วิจิตร บุณยะโหตระ (2538 : 130) ไดใหความหมายของยาบาไววา สารเสพยติดประเภท    
ยากระตุนประสาทและเปนยาอันตรายที่เสพติดเปนนิสัย อยูในความควบคุมของพระราชบัญญัติ 
สารเสพยติดมฤีทธิ์กระตุนประสาทสวนกลาง ทําใหเกดิความคิดอานแจมใสในสมอง และรางกาย
ไมมีความเหนด็เหนื่อยในชวงระยะแรกที่เสพ พวกที่ตองการกําลังทางรางกายและสมองนิยมใช
มากกวาบุคคลปกติ เพราะฤทธิ์ของยาทําใหเกิดความคิดอานเร็วกวาปกติแตสมาธิเสีย มีอิทธิพลตอ
ระบบไหลเวียนโลหิต ทําใหเกิดความดนัสูง กระตุนหวัใจ เกดิอาการใจสั่น การใชยานีใ้นระยะ
เวลานานๆ จะเกิดอาการเปนพิษ สุขภาพทรุดโทรม มีความเสื่อมทางจิตและเปนโรคหวาดระแวง 
       กรมอนามัย (2539 : 5) ไดใหความหมายของยาบาไววา หมายถึง สารเสพติดที่มี
กฎหมายกําหนดไวอยางชัดเจนในกลุมวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตประสาท กลุมเดียวกับแอลเอสด ี       
ไดอาชีแพม และยาอี ยาบาเปนเม็ดกลมแบน ขนาดเล็ก สารออกฤทธิ์ของยาบาอยูกลุมแอมเฟตามนี 
เชน   เมทแอมเฟตามีน   อีเฟดรีน  ออกฤทธิ์กระตุนระบบประสาทสวนกลาง    การเสพยาบาเปนสิง่
ที่ตองหามตามกฎหมาย  
      วิสูตร เมธาทศพล (2544 : 12) ไดใหความหมายของยาบา หมายถึง สารเสพติดใหโทษ
รายแรงประเภท 1 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 เมื่อเสพเขาไปจะมีผลกระตุน
ระบบประสาทสวนกลางทําใหเกิดความรูสึกตื่นตัวตืน่เตน กระปรี้ประเปรา ไมอยากอาหาร แตเมือ่
ใชติดตอกนัชวงระยะหนึ่งจะทําใหเกิดอาการติดยา เกิดผลขางเคียง และมีอาการทางจิตและประสาท 
เกิดความหวาดระแวงหรือคลุมคลั่ง อาจทํารายตนเองหรอืผูอ่ืนได 
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     จากความหมายของยาบาดังกลาวขางตน สรุปไดวา ยาบาเปนสารของกลุมแอมเฟตามีนที่
มีฤทธิ์กระตุนประสาทสวนกลาง ในระยะแรกที่เสพยาบาจะทําใหเกดิอาการตื่นตวั กระฉับกระเฉง 
เมื่อเสพอยางตอเนื่องและในปริมาณมากอาจทําใหเกิดอาการคลุมคลั่ง อาละวาด หวาดระแวง ตอมา
เมื่อเสพสารชนิดนี้ตดิตอกันเปนระยะเวลานาน สารเคมีในยาบาจะไปทําลายเซลลประสาท ทําให
สมองเสื่อม  
  
สารประกอบของยาบา 
     ยาบาเปนยาเสพติดที่มีสวนผสมของสารเคมีประเภทแอมเฟตามีน  (Amphetamine) ซ่ึง
ระบาดอยูใน 3 รูปแบบดวยกัน คือ แอมเฟตามีนซัลเฟต (Amphetamine Sulfate) เมทแอมเฟตามนี  
(MethAmphetamine) และเมทแอมเฟตามนีไฮโดรคลอไรด (MethAmphetamine Hydrochlorite) 
(สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพตดิ 2542 : 18) การแพรระบาดยาบาไดทวี
ความรุนแรงเพราะยาบาเปนสารเสพติดที่สามารถสังเคราะหมาไดโดยอาศัยสารเคมีหลายชนิดทีเ่ปน
สารตั้งตนและกระบวนการสงัเคราะหไมตองอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูงทางเคมีใดๆ การสังเคราะห
แอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีนในหองทดลองทางเคมีเถ่ือนสามารถกระทําไดหลายวิธี ขึ้นอยูกบั
สารตั้งตนที่นํามาใชในการสังเคราะห แตโดยทั่วไปแลวหองทดลองทางเคมีเถ่ือนมักจะเลือกใชสาร
ตั้งตนที่มีโครงสรางทางเคมีในโมเลกุลใกลเคียงกับแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามนีมากที่สุด ซ่ึงมี
อยู 6 ตวัคือ เฟนนิลอาซีติคแอซิด (Phenylacetic acid) เฟนนิลอาซีโตน (Phenylacetone) อีฟดรีน 
(Ephedrine) ซูโดอีฟดรีน (Pseudoephedrine) และเฟนนิลโปรพาโนลามีน (Phenylpropanolamine) 
สารเคมีทั้ง 6 ตัวนี้มีโครงสรางทางเคมีในโมเลกุลใกลเคียงมากที่สุด จึงเปนการงายที่จะดัดแปลง
โครงสรางทางเคมีใหกลายเปนแอมเฟตามนี หรือเมทแอมเฟตามีนไดอยางรวดเร็วที่สุด (วิโรจน    
สุมใหญ 2543 :54-56)  
     สารตั้งตนในการผลิตยาบา คือ แอมเฟตามีน แตถูกกฎหมายควบคุม จึงทําใหหาไดยาก 
จนผูผลิตบางรายนําเอาสารอืน่มาใชทดแทนในการผลิตยาบาปลอมออกมาจําหนาย เชน ยากําจัด
ศัตรูพืช ยาฆาแมลง ยาสตริกนินทีใ่ชเปนยาเบื่อหนู ยากันยุง ยาดองศพ เปนตน ซ่ึงเปนอันตรายถึง
ขั้นทําใหผูเสพเสียชีวิตได ซ่ึงที่ตรวจพบในระยะหลังๆ สารที่พบมากในยาบามาก คอื สตริกนิน จดั
วาอันตรายมาก โดยสารตัวนี้มีฤทธิ์ไปกระตุนประสาทสวนกลาง เมือ่สารเขาสูรางกายจะเกดิอาการ
ส่ัน กระตุก  ขากรรไกรกลามเนื้อบริเวณเกร็ง ชัก ถึงขั้นตายไดจากระบบทางเดนิหายใจลมเหลว 
และยากําจัดศตัรูพืช หรือยาฆาหญา จะทําใหเกิดการระคายเคืองทางเดินอาหาร คล่ืนไส  อาเจยีน กัด
เยื่อบุตางๆ เมื่อไดรับมากๆ จะทําลายตับและไต ทําใหเกดิภาวะไตวาย สวนยาฆาแมลงและยากนัยงุ
ทําใหเกิดพษิเรื้อรังและเฉียบพลัน  หลอดลมตีบ หายใจลําบาก คล่ืนไสอาเจียน ทองเสีย ปวดบดิ 
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ความดันต่ํา กล้ันปสสาวะไมอยู ชักและตายได  สวนน้ํายาดองศพ ทําใหหลอดลมอักเสบ ปอด
อักเสบ หอบ ถาไดรับสารตัวนี้ไปนานๆ อาจจะมีอาการคลื่นไสอาเจียน ปสสาวะเปนเลือด ชักและ
หมดสติตายได แตปริมาณสารตางๆ เหลานั้นผสมในยาบาที่ตรวจพบจะใชในปรมิาณคอนขางนอย
มาก ไมถึงกับทําใหเสียชีวิตทันทีได ยกเวนแตวากินเขาไปหลายเมด็กอ็าจทําใหเสยีชีวิตได   
                   ลักษณะของยาบา  
      สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (2538 : 3-5) ไดกลาวถึง
ลักษณะของยาบาวามีลักษณะเปนผงผลึกสีขาว  ไมมกีล่ิน มีรสขมนิดๆ  ผงแอมเฟตามีน 1 กรัมจะ
ละลายน้ําไดในน้ํา 9 ซีซี (มิลลิลิตร) และใน 500 ซีซี (มิลลิลิตร) ของแอลกอฮอล ผงแอมเฟตามีนไม
ละลายในอีเทอร สารละลายของแอมเฟตามีนมีฤทธิ์เปนกรด เมื่อทดสอบดวยกระดาษลิตมสั  
โดยทั่วไปลักษณะของแอมเฟตามีน เมื่อนําไปทํายามกัจะมีลักษณะเปนเม็ดเล็กๆ ที่แพรระบาดใน
ปจจุบันจะมีลักษณะเปนเม็ดกลมแบน เสนผาศูนยกลางประมาณ 7 มิลลิเมตร น้ําหนกัเฉลี่ยประมาณ 
0.11 กรัม ตอเม็ด         
                    สีของยาบา 
          มีสีที่แตกตางกันจํานวนมาก  จากขอมลูของนิรนาท แสนสา(2543 : 22-23)และ  วิสูตร 
เมธาทศพล (2544 : 49) ซ่ึงพอจะสรุปไดสอดคลองกัน  เชน สีน้ําตาล  สีสม  สีมวงออน  สีขาว  สี
ครีม  สีชมพู  สีฟา  สีเหลือง  สีเขียว  
      สัญลักษณท่ีปรากฏบนเม็ดยาบา 
      สัญลักษณของยาบาที่สงเขามาขายในชวงแรกนั้น มเีครื่องหมายการคาซึ่งดานหนึ่งเปน
รูปหัวมา และอีกดานหนึ่งมคีําวา London ปรากฏอยู คนจึงเรียกชื่อตามสัญลักษณวา ยามา (จติรา 
ลนหลาม 2541: 12 อางถึงใน วชิราภรณ  ศรีเบญจกุล 2543 : 15) ในปจจุบันมีสัญลักษณปรากฏบน
เม็ดยาหลากยีห่อ เชน M99 , K44 , Mรูปดาว , SP99 , M79 , ฬ , ฬ99 , 44รูปดาว , WY  หรือ WR 
เปนตน (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบรามยาเสพติด 2541:45-46 อางถึงใน วิสูตร    
เมธาทศพล 2544:49)  

     ราคาของยาบา   
     จากขอมูลตนทุนการผลิตยาบาตกเมด็ละ 10 - 12 บาท  เมื่อขามมาตามแนวชายแดน
ภาคเหนือจะมรีาคาเพิ่มขึ้นเปนเม็ดละ 18 – 25 บาท  ราคาสงใหสายสงทางภาคเหนือเมด็ละ 30 - 50 
บาท  กวาจะผานมาถึงมือผูเสพมีราคาสูงถึงเม็ดละ 100 -200 บาท (เดลินิวส 28  2544:7)ศูนย
ปฏิบัติการแกไขปญหายาเสพติด กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข (2545 : 3) กลาววา ยาบาจะ
มีราคาขายปลีกยอยแตกตางกันแตละพื้นที ่สวนใหญอยูในชวง 80 – 150 บาทตอเม็ด ในชวงทีก่ําลัง
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มีการปราบปรามยาบาทําใหราคาสูงขึ้นมากเพราะการซื้อขายยากขึน้ในตลาด ราคาไดปรับสูงขึ้น
เปน 300- 400 บาทตอเม็ด    
      
ตัวกระตุนใหเสพยา   
                  วัยรุนเปนวยัชวงหัวเล้ียวหัวตอระหวางวยัเดก็และวยัผูใหญ และเปนวยัแหงการอยากรู
อยากทดลอง วัยรุนมีความเจริญทางรางกายอยางรวดเรว็ ฮอรโมนจะเพิ่มขึ้นอยางมาก ขณะทีจ่ิตใจ
ยังไมพัฒนาอยางเต็มที่ วัยรุนรักอิสระเสรี และตองการแสดงออกถงึความเปนผูใหญเต็มตัว 
พฤติกรรม ของวัยรุนบางครั้งจะแปรปรวนและมีจติใจที่ออนไหว อารมณสับสนวุนวาย จึงมีความ
เสี่ยงสูงที่จะถกูชักนําใหรูจกัยาบาและทดลองเสพ ซ่ึงพบวาเงื่อนไขหรอืส่ิงที่ทําใหเกดิความอยากยา 
มีทั้งตัวกระตุนภายนอก และตัวกระตุนภายในที่เปนตวักระตุนใหวยัรุนเกิดความตองการเสพยาบา 
มีดังตอไปนี ้(วิญู ชะนะกลุ และคณะ 2544 : 1-11)     
                   1. บุคคล    ไดแก เพื่อนที่รวมเสพยา ผูขายยาบา  
                   2. สถานที่  ไดแก สถานที่เสพยา สถานที่ซ้ือขายยาบา  ดิสโกเธค บาร-คลับ  
                   3. ส่ิงของ   ไดแก   อุปกรณการเสพยา   นิตยสาร   หรือภาพตัวกระตุนทางเพศ     ดนตรี
บางประเภท ส่ือภาพยนตรหรือโทรทัศนเกี่ยวกับยาบา  
                   4. ชวงเวลา  ไดแก   ชวงวันหยดุ   หลังเลิกงาน   วันเงินเดือนออก  งานเลีย้งฉลองตางๆ 
เวลาที่เคยใชยาเปนประจํา  
                    5. อารมณ ไดแก ความกลัว ความโกรธ ความเหงา ความเบือ่หนาย อารมณซึมเศรา  
                    6. ส่ิงเสพติดชนดิอื่น เชน สุรา ยาอี ยาเลิฟ เปนตน  
  
กลไกท่ีทําใหเกิดการเสพติด 
     เมทแอมเฟตามีนหรือยาบา เปนสารสังเคราะหทางเคมีที่มีฤทธิ์กระตุนประสาทอยาง
รุนแรง ถึงแมจะมีรูปพรรณที่แตกตางกนัออกไปหลายรูปแบบ กลไกการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
ของเมทแอมเฟตามีน เมือ่เมทแอมเฟตามนีเขาสูรางกายและไปถึงระบบประสาทสวนกลาง อัน
ไดแก สมองและไขสันหลังแลว เมทแอมเฟตามีนจะไปเรงใหมีการปลดปลอยอะดรีนาลีนและ   
นอรอะดรีนาลนีออกมาในปริมาณที่มากกวาปกติ อะดรีนาลีนและนอรอะดรีนาลีนในปริมาณที่มาก
เกินกวาปกตินี ้ จะไปมีผลโดยตรงตอระบบหัวใจและหลอดเลือด คือ จะไปทําใหหัวใจเตนแรงขึ้น 
อัตราการเตนของหัวใจเร็วขึ้น หลอดเลือดทั่วรางกายเกดิการหดตวั ทําใหความดันเลือดสูงขึ้น
มากกวาปกต ิ ดวยกลไกการออกฤทธิ์อันนี้เองที่ทาํใหผูเสพแอมเฟตามนีหรือยาบารูสึก
กระปรี้กระเปรา มีกําลังวังชา สามารถทํางานที่ตองใชกําลังกายไดมากกวาอัตราปกตทิี่เคยทําได  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



51

 

 

     และเมื่อเขาสูรางกายแลว ตัวยาจะไปออกฤทธิ์ทําใหถุงเล็กๆ (Vesicle) ที่เปนทีก่ักเก็บ
สารโดปามีนในเซลลประสาทแตก ทําใหมีสารโดปามีนถูกปลดปลอยออกมาจากเซลลประสาทใน
ปริมาณที่มากกวาปกติ ผูเสพจึงเกิดอาการเคลิบเคลิ้มเปนสุขอยางแรง และถาไมมีการเสพยาบาซ้ํา
เขาไปอีก ความเขมขนของยาบาในเลือดก็จะลดระดับลงไปเรื่อยๆ จนในที่สุดก็จะไปอยูในระดบัที่
ไมมีอิทธิพลตอรางกายอีกตอไป เมื่อมาถงึ ณ จุดนี้ ระบบตางๆ ในรางกายกจ็ะกลับคืนสูสภาวะปกติ 
ยกเวนระบบประสาทโดปามิเนอรจิกที่ไมสามารถกลับมาเปนปกติได ทั้งนี้เพราะในระหวางการ
ออกฤทธิ์ในรางกายของยาบานั้น ถุงเล็กๆในเซลลประสาทโดปามิเนอรจิกทีท่ําหนาที่กกัเกบ็         
โดปามีนไดถูกทําใหแตกเสียหายไปเปนจาํนวนมาก ตองอาศัยระยะเวลาในสรางขึ้นมาใหมไมต่ํา
กวา 2 ป ฉะนัน้เมื่อยาบาหมดฤทธิ์ในรางกายแลว ในสมองของผูเสพจะมีระดับความเขมขนของสาร
โดปามีนต่ํากวาปกติ ผูที่เสพยาบาจึงรูสึกออนเพลีย ไรความสุขเมื่อยาหมดฤทธิ์ไปจากรางกาย 
ฉะนั้นเพื่อขจดัอาการเหลานี้ใหหมดไป ผูเสพจึงพยายามหายาบามาเสพซ้ําเขาไปอีก จนเปนวงจร
ของการเสพที่ไมสามารถหยดุไดอีกตอไป (วิโรจน สุมใหญ 2543:122-123) 
 
ขั้นตอนการตดิยา  
                   การติดยาบาเปนกระบวนการตอเนื่องที่เกิดขึน้ไดอยางรวดเร็ว   เร่ิมตนจากการใชยาเปน
คร้ังคราวจนสูการใชยาที่ถ่ีขึน้      จนตองใชทุกวันและวนัละหลายครั้ง       ซ่ึงทางกรมสุขภาพจิตได
กลาวถึงขั้นตอนการติดยา  แบงออกเปน  4  ระยะ  คือ  (กระทรวงสาธารณสุข, กรมสุขภาพจิต, ศนูย
สารนิเทศและประชาสัมพันธ 2545 : 35-42) 
      1. ระยะเริ่มตนการใชยา 
           เมื่อเร่ิมเสพจะไมคิดถึงโทษของยาบา เพราะฤทธิ์ยาทําใหรูสึกสบาย มีความสขุ  อาจ
เร่ิมใชยาเปนครั้งคราวในโอกาสพิเศษ เชน มีกิจกรรมสังสรรคกับเพื่อนฝูงหรือใชเพราะเหตุผลบาง
ประการเชน เพื่อลดน้ําหนกั  ลดอาการเศรา  เพิ่มกําลังการทํางานใหไดมากขึ้นหรือไมใหงวงนอน 
เปนตน  ในระยะนี้สมองทีใ่ชเหตุผลยังคงตัดสินใจใหใชยาเพื่อตอบสนองเหตุผลบางอยางที่ตนคิด  
           ผลทางบวก    ไดแก    ลดอาการเศรา    คร้ึมใจ     เพิ่มกําลังใจ   ความตองการทางเพศ
เพิ่มขึ้น  ทํางานไดมากขึน้  และความสามารถในการคิดเพิ่มขึ้น 
           ผลทางลบ  ไดแก  ผิดกฎหมาย   เสียเงิน 
      2. ระยะคงการใชยา 
           ผูเสพจะมีการใชยาเพิ่มมากขึ้นและเริ่มใชเปนประจาํ เชน ใชทุกสัปดาหหรือทุกเดือน 
ในระยะนี้สมองสวนนอกยงัคงควบคุมความคิดได พฤติกรรมยังถูกควบคุมโดยเหตุผลแตสมองสวน
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ความคิดเริ่มบงัคับตนเองไดนอยลง ขณะที่สมองสวนควบคุมความอยากมีพลังมากขึ้นทําใหการ
ตัดสินใจเริ่มโอนเอียงไปในทางใชยาตอไป แมมีผลเสียจากการใชยาเริ่มมีมากขึ้น  
          ผลทางบวก   ไดแก    ลดอาการเศรา   สรางความมั่นใจ    ลดความเบื่อหนาย  เพิ่มพลัง
ทางเพศ 
          ผลทางลบ  ไดแก  เสียหนาที่การงาน  เสียความสัมพันธ   ปญหาการเงิน   
     3. ระยะหมกมุนการใชยา 
          ระยะนี้จะมีผลทางลบกระทบตอชีวติผูใชยามากขึน้ เชน ปญหาสุขภาพ  ปญหา 
สัมพันธภาพ หรือกฎหมาย จะมีผลตอการเสพยาบาอยางชัดเจน ถึงจดุนี้ผูเสพบางคนสามารถหยุดยา
ไดโดยใชเหตผุล แตบางคนจะทําไมได เพราะสมองสวนอยากมีอํานาจเหนือสมองสวนคิดแลวจึง
ไมสามารถควบคุมตนเองได และกาวเขาสูสภาพของการเสพติด  ทั้งที่ผูที่ติดยายงัมีความคิดถึง
ผลเสียที่เกิดขึน้และตระหนกัวาตนควรเลกิเสพยา 
          ผลทางบวก ไดแก  กระแสสังคม  คร้ึมใจบางครั้ง  ลดความออนแรง  

         ผลทางลบ  ไดแก   เสียเงิน    เสียความสัมพันธ    ครอบครัวไมสบายใจ  เสียงาน  ขาด
ความรับผิดชอบการเรียน 
                  4. ระยะวิกฤต 
          แมในระยะนี้ผลเสียจากการใชยาที่เกดิขึ้นกับผูเสพจะรุนแรงชัดเจน แตผูเสพก็ยังคง
ใชยาอยางตอเนื่อง เพราะการตัดสินใจทีใ่ชเหตุผลและสติจากสมองสวนควบคุมความคิดความอาน
ไมเพียงพอที่จะขัดขวางความรูสึกที่เกิดขึน้ในสมองที่ควบคุมการตอบสนองความอยาก จึงทําใหเกิด
การหมกมุนกบัการเสพติดอยางรุนแรง 
          ผลทางบวก  ไดแก  ลดความออนเพลยี  ลดความเศรา 
          ผลทางลบ    ไดแก   น้าํหนักลด    ระแวง     ชัก    อารมณเศรารุนแรง   กระทบดาน 
การงาน  การเรียน หมกตัว สูญเสียครอบครัว     
          จะเหน็ไดวาการเสพตดิยาบานัน้จะมพีัฒนาการการใชยาอยางเปนขั้นตอน และเมื่อผู
เสพเขาสูระยะวิกฤตแลวจะเปนการยากที่ผูเสพจะสามารถเลิกเสพไดดวยตนเอง     ผูติดยาบานัน้
ตองการความชวยเหลือจากสถาบันทางการแพทย      และสังคมเพื่อใหเขาสามารถเลิกเสพไดอยาง
ถาวรและกลับมามีชีวิตอยางเชนคนปกติทัว่ไป  
 
วิธีการใชยาบา 
    กอนที่จะมีการใชยาบา ผูใชจะตองเตรยีมอุปกรณ เร่ิมจากการจดัหาเม็ดยาบา โดยวิธีการ
ตางๆ  ซ่ึงถาเปนนักเรยีนวัยรุน ในชวงแรกมักจะใชรวมกับเพื่อนโดยซื้อจากจุดจําหนายที่เปนบาน 
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ตัวบุคคล และรานคาตามลําดับ โดยซ้ือคร้ังละ 1-3 เม็ด บางจุดจําหนายจะมกีระดาษฟอยลตะกัว่แถม
ใหเพื่อใหผูใชไวพับเปนกรวยหรือเปนเรือสําหรับการสูบหรือสูด ในบางพื้นที่มกีารใหทดลองใช
เม็ดยาบาฟรีกอนที่จะขายเมด็ยาบาใหผูซ้ือ เพื่อเปนการยืนยนัคุณภาพของเม็ดยา อุปกรณสําคัญใน
การใชยาบาในปจจุบัน นอกจากกระดาษฟอยลตะกัว่แลว  ยงัมีขวดพลาสติก ขวดแกว ทอเหล็กรูป
ตัวยูขนาดเล็ก หรือกลองยานตัถ ไฟแช็ค และที่สําคัญ คือ ยาบา 
                 สวนการพัฒนาระบบขอมูล สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพตดิ 
(2540 : 25-28) ไดศึกษาพบวา การใชยาบาในประเทศไทย มีดวยกนั 3 วิธีใหญ ๆ  
                  1. การกินหรือการกลืน  เปนลักษณะการใชยาบาโดยการกนิครั้งละ 1/4  , 1/2   หรือ 1 
เม็ดตอคร้ัง ฤทธ์ิของยาทางเภสัชวิทยาจะออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทชาเพราะกระบวนการซึมซับ
เขาสูรางกาย โดยเฉพาะเมื่อผานตับจะทําหนาทีดู่ดซับฤทธิ์ของยาบาไวมากกอนเขาสูอวัยวะสวน
อ่ืนๆ และสมองตอไป ประมาณการออกฤทธิ์เต็มที่ใชเวลาเปนชั่วโมง กลุมประชากรที่ใชสวนใหญ 
จะเปนกลุมผูใชแรงงานแบบจางเหมา เชน แรงงานกอสราง  แรงงานเกษตร แรงงานอุตสาหกรรม 
เปนตน เนื่องจากระบบการจางงาน เปนการเหมาจาย ผูบริโภคตองทํางานแขงกบัเวลาโดยตลอด 
และเปนทีน่าสังเกตวาวธีิการกินนี้ไมเปนที่นิยมในหมูนกัเรียนวัยรุน 
                   2. การฉีด เปนลักษณะการใชยาบาโดยวิธีการฉีดเขาเสนเลือดดํา ใชปริมาณยาบาครั้งละ 
1 เม็ด ใสลงไปในชอนแลวเติมน้ําเขาไป จากนั้นเผาไฟใหเมด็ยาบาละลาย หรือใชวิธีบดยาบาให
ละลายน้ํา แลวจึงฉีดเขาเสนเลือดดํา ฤทธิ์ของยาทางเภสชัวิทยาจะออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทเร็ว
กวาแบบวิธีกนิ เนื่องจากการซึมซับเขาสูรางกาย และการออกฤทธิ์ทางสมองใชเวลาเร็วเปนนาที 
กลุมประชากรที่ใชมีไมมากนัก สวนใหญจะมีบุคลิกภาพแปรปรวน (ทางจิตและประสาท) หรือเปน
กลุมผูเสพเฮโรอีนเดิมโดยวธีิการฉีดแลวหนัมาเสพยาบาโดยวิธีการนี้ อาจเปนไปไดวาในบางภาวะที่
วิกฤตเฮโรอีนราคาแพง หรือหาไดยากประชากรผูเสพเฮโรอีนจึงหนัมาเสพยาบาเพื่อการทดแทน 
อาจกลาวไดวา การใชยาบาโดยการฉีดมกัไมพบในกลุมนักเรียนวยัรุน เพราะนยิมวิธีการสบูหรือสูด
แทน 
       3. การสูบหรือสูด  เปนลักษณะการใชยาบาโดยวิธีการสูบหรือสูดไอระเหยจากการเผา
ยาบาที่อยูในกระดาษฟอยลตะกัว่ ซ่ึงสามารถแยกไดเปน 2 ลักษณะ คือ 
             3.1 การสูดไอระเหยของเม็ดยาบา โดยวัสดุทีเ่ปนกระดาษมวนเปนหลอดไวสําหรับ
สูดไอระเหยจากการเผากระดาษฟอยลตะกั่วที่ใสยาบาโดยตรง  ภาษาวัยรุนเรยีกวา “ไมกล่ัน” ซ่ึงจะ
ใหความแรงกวา แตรูสึกไมนุม ไมหอม หรือไมพล้ิว เทาแบบสูบผานน้าํ 
            3.2  การสูบไอระเหยของเม็ดยาบาผานน้ํา  หรือ  ในภาษานักเรียนวยัรุนทีใ่ชยาวา         
“ กล่ัน” ซ่ึงใหความรูสึก หอม นุม ไมบาดคอ และรูสึกพล้ิวในอารมณมากกวาแบบไมผานน้ํา ทั้งนี้
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โดยใชขวดแกวหรือขวดพลาสติก เปนกระบอกที่บรรจนุ้ําลงไป แลวสูบไอระเหยยาบาตรงปากขวด 
จากการเผากระดาษฟอยลที่ใสเม็ดยาบาลงไป โดยมวีสัดุเหล็กเปนรูปตัวยูเชื่อมตอระหวางขวดกบั
กระดาษฟอยลที่เปนไอระเหย การใชแตละครั้งโดยวิธีการสูบหรือสูด จะใชยาบาในปริมาณทีไ่ม
เทากัน อาจมตีั้งแต 1/4 ,  1/2 หรือ 1 เม็ดตอคร้ัง ขึ้นอยูกับความตองการของผูใชหรือกลุมผูใช
รวมกัน ฤทธิ์ของยาทางเภสชัวิทยาจะออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทรวดเร็วกวาการใชวิธีอ่ืนๆ เนื่อง 
จากกระบวนการซึมซับเขาสูรางกายและออกฤทธิ์ทางสมองใชเวลาเรว็เปนวินาที  วิธีการใชแบบนี้
เปนที่นิยมในหมูนักเรยีนวัยรุนปจจุบัน ซ่ึงในภาษาของหมูวยัรุน พวกเขาเรยีกกระดาษฟอยลที่ใส
ยาบาเพื่อลนไฟวา “ เรือ ”  และเมื่อเกดิควนัระเหยออกมา อาการที่พวกเขาใชหลอดกาแฟ หรือมวน
กระดาษเปนหลอดเพื่อสูดควนัที่ระเหยออกมานั้นเรียกวา “ จับมังกร ”  วิธีการดังกลาวนี้สามารถ
กระทําไดอยางรวดเร็ว สะดวกสบาย และใหเห็นผลทันใจ จึงเปนที่นิยมอยางแพรหลายในหมู
นักเรียนวยัรุน  
 
อาการของผูเสพยาบา 
                 เนื่องจากยาบามีสวนผสมของแอมเฟตามีน เมทแอมเฟตามนี หรืออีเฟดรีน ซ่ึงมีฤทธิ์
กระตุนประสาทสวนกลาง ดังนั้นอาการของผูเสพยาบาในระยะเริ่มแรก หากเสพยาบาเขาไปเพียง
เล็กนอยอาจทาํใหรูสึกมึนงง อารมณเคลิบเคลิ้ม สบายใจ กระปรี้กระเปราอยูระยะหนึง่ ไมเกดิอาการ
งวงนอน และมีกําลังทํางานไดมากกวาปกติ แตเมื่อหมดฤทธิ์ยาแลวไมไดเสพตออีก ก็จะรูสึก
ออนเพลียอยางมาก งวงนอนจัด เวยีนศีรษะ และหลับใน ซ่ึงเปนอันตรายมากสําหรับผูที่กําลังขับรถ 
หรือทํางานเกีย่วกับเครื่องจกัร (อุดม ดจุศรีวัชร 2539:20) สําหรับผูเสพยาบาจนตดิแลว มกัพบวามี
อาการหงุดหงดิอยูไมสุขคลุมคลั่ง กระวนกระวาย ประสาทแข็ง การตัดสินใจผิดพลาด หรืออาจ
มองเห็นภาพรบกวน นอกจากนี้ยังอาจตื่นเตนตกใจงาย จิตใจสับสน หวาดระแวง รวมถึงอาการ
ประสาทหลอนและผลของยาบาตอระบบอื่นในรางกาย อาจมีอาการผิดปกติบางอยางเกิดขึ้นได เชน 
มือส่ัน หัวใจเตนเร็ว ใจสั่น ความดันโลหติสูง มานตาขยาย เหงื่อออก  ปากแหง ฯลฯ เมื่อรางกาย
ขาดยา ผูเสพติดจะออนเพลยีมาก เพราะรางกายถูกฝนใหทํางานหนักตลอดเวลา นอกจากนี้บางราย
อาจซึมเศรา หรืออาจคลุมคลั่งแลวแตสภาพจิตใจของผูเสพแตละราย (สํานกังานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด 2541:46)  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



55

 

 

อาการทางคลนีิค 
                 1. ระยะเฉียบพลัน พบในรายทีใ่ชเปนครั้งแรก หรือใชโดยรูเทาไมถึงการณ บังเอิญ โดย
แมจะปริมาณเพียงเล็กนอย หรือในรายทีใ่ชในขนาดสูงทันที จะมีอาการใจสั่น แนนหนาอก ปวด
ศีรษะ คล่ืนไสอาเจียน มานตาขยาย เหงื่อไหล ชีพจรเตนเร็ว ความดันโลหิตสูง ถารุนแรงมากอาจชกั 
หมดสติ หรือหัวใจหยุดเตน มักรองเอะอะ หวาดกลวัอยางรุนแรง กลัวคนมาฆา มาทําราย มองเห็น
ภาพหลอนทีน่ากลัว หแูวว  
      2. ระยะเรื้อรัง  พบในรายที่ใชในระยะเวลานานจนเสพติดแลว  มักมีอาการวิตกกังวล 
ความจําเสีย ขาดสมาธิ กระสับกระสาย ซึม ออนเพลีย ปวดเมื่อยกลามเนื้อ ไมมีแรง ซึมเศรา 
หวาดระแวง หูแวว มองเหน็ภาพหลอน ในกลุมนกัเรียนนักศกึษาที่เสพยาบา จะไมสามารถเรียน
หนังสือไดตามปกติเนื่องจากไมมีสมาธิและเหนื่อยลา ขาดเรียนบอยๆ และตองพักการเรียนหรือ
สอบตกในที่สุด (นิรมล เปล่ียนจรูญ และคณะ 2543 : 15) 
 
ผลของการเสพยาบา 
     ยาบาเมื่อเสพในระยะแรกจะมีทั้งผลดีและผลเสีย ผลดีของยาบาจะสงผลในระยะสั้น 
ผลเสียจะเกดิขึน้ภายหลังโดยผูเสพไมทันคาดคิด (กระทรวงสาธารณสุข, กรมสุขภาพจติ 2546 : 6-7) 
ซ่ึงพอจะจําแนกผลดีและผลเสียไดดังนี ้

    ดานอารมณ 
     ผลดี  เมื่อเสพระยะแรก  จะทําใหอารมณสนุกสนานครื้นเครง     ลืมความทุกขไดช่ัวขณะ 
     ผลเสีย  แมจะเสพเปนครั้งแรก อาจเสพโดยรูเทาไมถึงการณหรือยิ่งเสพติดตอกันมานาน
ก็ยิ่งทําใหเกิดอาการกระวนกระวายใจ  นอนไมหลับ  ฉุนเฉียว  หงดุหงิดโมโหงาย  ถาใชในขนาด
สูงติดตอกันเปนเวลานานจะทําใหซึมเศรา  ไรอารมณ 
     ดานความคดิ  
     ผลดี  ฤทธิ์ของยาในระยะแรกจะกระตุนประสาทสวนกลาง ทําใหความจําดีขึน้  คิดได
เร็วขึ้น  กลาพดู กลาทําในสิง่ที่ไมเคยทํามากอน 
     ผลเสีย  เมื่อเสพยาบาตอเนื่องจะทําใหสมาธิไมดี  ความจําเสื่อม และเมื่อเสพติดตอกัน
เปนเวลานานจะทําลายเซลลสมอง  ทําใหสมองเสื่อมและมีอาการทางจิต เชน หแูวว  หวาดระแวง  
กลัวคนมาทําราย  
     ดานการทํางาน 
     ผลดี  ชวงที่ยาออกฤทธิ์จะกระตุนประสาท  สงผลใหรูสึกกระปรี้กระเปรา  มีความ
กระฉับกระเฉงในการทํางาน  ไมรูสึกเหนือ่ย  ไมงวงนอน 
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     ผลเสีย  เมื่อหมดฤทธิ์ยาผูเสพจะรูสึกออนเพลีย  ไมมีแรง  ซึม ในกลุมนกัเรียนหรือ
นักศึกษาจะไมสามารถเรียนหนังสือไดตามปกติเนื่องจากไมมีสมาธิ  เหนื่อยลาไดงาย ตองใชยา
ตลอด ไมสามารถใชศักยภาพของตนเองในการทํางานไดเต็มที ่
     ในการเสพยาบา ถึงแมวาจะลองเสพเปนครั้งแรก แมจะเสพโดยรูเทาไมถึงการณ หรือ
เสพมาหลายครั้งแลวก็ตาม บางรายจะทาํใหเกิดอาการขางเคียงของยา ทําใหใจสัน่ แนนหนาอก 
ปวดศีรษะ  คล่ืนไสอาเจียน ถารุนแรงจะชัก หมดสติ หรือหัวใจหยุดเตน คนสวนใหญที่ตดิยาบา 
เพราะการเสพในระยะแรกทาํใหไดรับผลดี เกิดความรูสึกสุขจนลืมไมลง  ซ่ึงเปนสาเหตุใหเสพ
ยาบาในระยะตอมา กลาวโดยสรุปแลว การเสพยาบาจะไดรับผลเสียมากกวาผลดี ซ่ึงผลดีจะสงผล
ในระยะเริ่มตน และตอจากนั้นจะมีผลเสียในทุกดาน โดยเฉพาะการทําลายเซลลสมองซึ่งไมสามารถ
จะฟนคนืกลับมาได   
 
ความเชื่อท่ีผิดเก่ียวกับยาบา 

   โดยทั่วไปเมือ่บุคคลเสพยาบาในระยะแรกก็จะมีความพึงพอใจในฤทธิ์ยา   ทําใหเขาใจผิด
คิดวายาบามีผลดีซ่ึงพอจะสรุปความเขาใจผิดตางๆเกี่ยวกับยาบาไดดังนี้ (กระทรวงสาธารณสุข, 
กรมสุขภาพจติ2546:9-13) 
       1. ชวยเพิ่มพลัง   การใชยาบาในปริมาณเล็กนอย    ในระยะแรกจะทําใหรางกายเกิดการ
ตื่นตัวตลอดเวลา รูสึกกระปรี้กระเปรา ทํางานมากกวาปกติมีอารมณคึกคะนอง อยูไดนานโดยไม
ตองนอน หัวใจเตนเร็วขึ้น ความดันโลหติเพิ่มมากขึ้น ใจสั่น ผลของยาบาดังกลาวนี้เองที่ทําใหเกิด
ความเขาใจผดิวายาบานั้นชวยเพิ่มพลัง แตเมื่อหมดฤทธิ์ยาแลว ผูเสพจะหลับและออนเพลียกวาปกติ 
หากมีการใชยาติดตอกันอยางตอเนื่อง ฤทธิ์ยาจะทําใหรางกายมีการปรับตัวทําใหฤทธิ์เพิ่มพลังนั้น
ลดลง ผูเสพจึงตองเพิ่มปริมาณยาขึ้นเพื่อใหไดผลใกลเคยีงกับครั้งแรก การใชยาปริมาณสูงขึ้นจะทํา
ใหเกิดผลเสียตางๆ ตอรางกาย เชน ปากและจมกูแหง ริมฝปากแตก คล่ืนไส เบื่ออาหาร ทองเสีย 
หรือทองผูก เหงื่อออก กล่ินตัวแรง สูบบุหร่ีจัด ตืน่เตนงาย พูดมาก อยูไมสุข มือส่ัน เหงื่อออกมาก 
นอนไมหลับ หงุดหงิด ฉนุเฉียว ชอบทะเลาะวิวาท นอกจากนัน้ยังมีผลใหเกดิอาการทางจิตและ
ประสาทดวย เชน สับสน พูดไมรูเร่ือง เพอ ไดยนิเสียงแววหรือเห็นภาพหลอน อาการที่เกิดขึ้นจะ
คลายคนที่เปนโรคจิตชนิดหวาดระแวงซึ่งนําไปสูปญหาการปรับตัวและความรุนแรงตางๆ ได เชน 
มีความคิดผิดปกติวามีคนจะทําราย จึงพยายามปองกันตัวเองดวยการทํารายผูอ่ืนตามที่เรามักจะเหน็
ขาวคนเมายาบาแลวทํารายผูอ่ืนตามหนาหนังสือพิมพในปจจุบัน หรือหนีซุกซอนไมกลาออกจาก
บาน หรือมีความรูสึกอยากฆาตัวตาย เปนตน การใชยาบานานๆ จะทําใหรางกายทรุดโทรมและเปน
โรคติดเชื้อไดงาย มีความเสีย่งตอการเปนโรคตับอักเสบ ไตไมทํางาน และโรคปอด หากเสพยาใน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



57

 

 

ขนาดสูงจะมีฤทธิ์กดประสาทและระบบหายใจ ไขสูง ชัก หมดสติ และมีโอกาสเสียชีวิตจาก    
หลอดเลือดในสมองแตกหรอืหัวใจวายได 

     2. ชวยแกปญหาทางเพศ   ทัศนคติผิดๆ เกีย่วกับยาบาอีกประการหนึ่งคือ เร่ืองเพศและ
ความพึงพอใจทางเพศ จริงอยูที่ยาบาจะมผีลตอสมองสวนที่ควบคุมพฤติกรรมทางเพศ และความ 
พึงพอใจทางเพศในระยะเริม่แรกของการใชยาโดยจะมผีลช่ัวคราวที่เกิดขึ้นกับผูเสพยาดังนี ้ 

         -  ชวยใหผูเสพกลาพบปะผูคนมากขึ้น 
         -   ทําใหกลาทําในสิ่งทีไ่มเคยกลาหรือเคยรูสึกไมสมควร 
         -   เพิ่มความพึงพอใจทางเพศ 
         -   ทําใหกังวลนอยลงในการเริ่มตนมคีวามสัมพันธทางเพศกับคนที่ตนไมรูจัก 
         -   ยืดระยะเวลาในการมีเพศสัมพันธ 
         -   เพิ่มความตื่นเตนในการมีเพศสัมพนัธ 

                        อยางไรก็ตาม        ประสบการณดังกลาวเปนสิ่งปกติที่สามารถเกิดขึ้นไดกับคนทีเ่ร่ิม
เสพยา แตเมื่อเสพจนเปนนิสัยแลวความรูสึกพึงพอใจที่มจีะคอยลดลง          และติดตามมาดวยภาวะ
เสพตดิอยางงายดาย  
            -  ระยะเวลาในการมีเพศสัมพันธจะนานขึ้น   แตความสุขทางเพศจะนอยลงเมือ่เทียบ  
กับประสบการณในครั้งกอนๆ 
            -   มีความคิดผิดปกตติอการมีเพศสัมพันธรวมกับการใชยา    เชน   คิดวาเปนสิ่งที่นา 
ตื่นเตนเกินกวาความเปนจริง มีเพศสัมพันธในรูปแบบแปลกๆ และบางครั้งกลายเปนปญหารุนแรง
ตอตนเองและผูอ่ืน  
            -   การบรรลุถึงจุดสุดยอดในการมีเพศสัมพันธเปนไปไดยากขึน้ 
            -   สูญเสียสมรรถภาพทางเพศ 
            -   เสพยาแทนการมีเพศสัมพันธ   เนื่องจากเกิดการหมกมุนในยาเสพติดมากกวาเรื่อง
อ่ืน 
                         ดังนั้นทัศนคติและความเชือ่ที่ผิดๆ ที่วายาบานั้นสามารถชวยเพิ่มพลังทางเพศไดจึง
เปนเพยีงภาพลวงตาในระยะแรกของการเสพเทานั้น   
      3. เขาใจผิดคิดวาเสพยาบาแลวเลิกเมื่อไหรก็ได  ฤทธิ์ของยาบาเมื่อเสพระยะแรกทําให
จิตใจแจมใส  รูสึกกระปรี้กระเปรา มีความกระตือรือรน กระฉับกระเฉง ไมงวง ทํางานไดมากขึน้ มี
ความกลามากขึ้น ผูเสพยาในครั้งแรกจะใชยาตอไป เพราะฤทธิ์ของยากระตุนใหตัวเองดีขึ้น มี
ความสุขที่เปนความทรงจําชนิดที่ผูเสพลืมไมลง ผูเสพจะรับรูถึงผลดีและพึงพอใจที่ไดเสพยาและใช
ยาอยางตอเนื่อง การใชยาตอเนื่องตองใชยาในปริมาณมากขึ้น มีความถี่ในการใชยามากขึ้น จึงจะ
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ไดผลดีเทากับเสพในระยะแรก ในขั้นนี้ผูเสพจะเสพมากขึ้นและเสพเปนประจํา เสพตลอดเวลา เมื่อ
หยุดใชยาจะมอีาการอยากยาอยางรุนแรงจนไมสามารถหยุดยาได ฉะนั้นที่คิดวาเสพยาบาแลวเลิก
เมื่อไหรก็ได จงึไมเปนความจริง  
     4. ความเขาใจผิดวาเมื่อใชยาบาแลวไมหวาดระแวง ไมทํารายผูอ่ืน  หลังจากเสพยาบา 
ฤทธิ์ของยาจะไปกระตุนประสาท ทําใหเกิดความสุขและเกิดอาการอื่นๆ ตามที่ไดกลาวมาแลวนัน้
ในบางครั้งจะมีอาการขางเคียงของยาเกิดขึน้ สงผลใหผูเสพมีอาการผุดลุกผุดนั่ง กระวนกระวาย 
นอนไมหลับ กาวราว สับสน วิตกกังวล มีอาการหวาดระแวง หวาดกลัวอยางรุนแรง กลัวคนมาฆา
หรือทํารายตนเองจึงตองทํารายผูอ่ืนกอน หรือจับผูอ่ืนเปนตัวประกันเพื่อไมใหตนเองถูกทําราย 
ตามที่เปนขาวทางโทรทัศน และหนงัสือพิมพบอยๆ ฉะนั้นที่วาเสพยาบาแลวไมเกิดอาการ
หวาดระแวง ไมทํารายผูอ่ืนจึงเปนความเขาใจผิด และเปนเรื่องที่เกิดขึ้นโดยผูเสพไมทันไดคาดคดิ
และควบคุมตวัเองไมได 
                   5. ทําใหขยนัเรียนหนังสือ  เมือ่เสพยาในระยะแรกจะรูสึกกระปรี้กระเปรา จิตใจแจมใส  
มีความกระตือรือรน รูสึกกระฉับกระเฉงในการอาน หรือเขียน รูสึกวาสมองปลอดโปรง มีความจําดี
ขึ้น อานหนงัสือไดในระยะเวลานานและตอเนื่อง แตเมื่อเสพนานเขาฤทธิ์ของยาจะทําลายเซลล
สมอง  ทําใหสมองเสื่อม  ซึม  ออนเพลยี  ไมมีแรง  เหนื่อยลาไดงาย  ขาดสมาธิ  ความจําเสื่อม จะ
ขาดเรียนบอย สอบตก  และอาจตองพักการเรียนในที่สุด ฉะนั้นทีเ่ขาใจวาทําใหขยนัเรียนหนังสือจงึ
เปนความเขาใจที่ไมถูกตอง  
 
 ขอสังเกตเบื้องตนของผูท่ีอาจเสพยาบา 

    ความเขาใจทั่วไปทีว่าปญหายาบามกัเกดิขึ้นกับเด็กวัยรุนที่มีปญหาเทานั้น   แตในความ
เปนจริงแลวเดก็วยัรุนทั่วไปก็มีโอกาสสัมผัส เปนกลุมเสี่ยงและสามารถตกเปนเหยื่อของยาบาได
เชนกันจากอิทธิพลของภาวะสังคมที่มีความเครียด การแพรระบาดอยางรุนแรงของยาบาเชนใน
ปจจุบัน โดยเฉพาะวยัรุนทีม่ีกลุมเพื่อนที่เสพยาบาหรือพอแมที่ขาดความใสใจตอลูก ดังนั้นจึงควรมี
การสังเกตพฤติกรรมของวัยรุนอยางสม่ําเสมอ  ซ่ึงในการตั้งขอสงสัยวาคนใกลชิดของเรานั้นอาจใช
ยาหรือติดยาอยูหรือไมนัน้ มขีอการสังเกตพฤติกรรม ดังนี้ (กรมสุขภาพจิต 2545 : 43-44) 

     ทางดานอารมณ 
- อารมณคุมดคีุมราย เปล่ียนงายมาก 
- ซึมเศรา เบื่อหนาย เหนื่อยงาย 
- เก็บตวัหรือปลอยตัว 
- โมโหงาย อารมณฉุนเฉียว 
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- ชอบขึ้นเสียง น้ําเสียงไมเปนมิตร พาลหาเรื่อง 
     ทางดานความสัมพันธ 

- ความสัมพันธกับครอบครัวแยลง 
- ไมสามารถพูดคุยกนัไดตามปกต ิ
- ทิ้งเพื่อนเกา คบคนแปลกหนาที่มีพฤติกรรมผิดปกติเปนเพื่อน 
- ทําตัวลึกลับ 

     ทางดานพฤติกรรม 
 - ไมมีสมาธิ เหมอลอย 
 - ไมสนใจการเรียน ผลการเรียนแยลง 
 - ละทิ้งกิจกรรมที่เคยชอบ เชน กีฬา หรืองานอดิเรกที่เคยทํา 
 - ไมใสใจเรื่องการแตงกาย ปลอยใหผมรุงรังหรือสกปรก 
 - ใชเงินเปลือง เปนหนี้สินคนรอบขาง 
     ขอสังเกตอืน่ๆ  
 - พบเครื่องมือในการเสพยา เชน ไฟแช็คแบบไฟลอย  กระดาษตะกัว่ เปนตน 
 - พบตัวยาหรือส่ิงที่มีจากยา 
 - เงินทองและขาวของในบานหายไป 
 - ตาแดง น้ํามกูไหลทั้งๆ ที่ไมเปนหวัด  

                   การลวงรูถึงภาวะเหลานีใ้นเดก็วยัรุน สามารถเปนไปไดก็ตอเมื่อมีความใกลชิด และ
ติดตามความเปนไปอยางสม่ําเสมอ รวมถึงมีการรวมมือระหวางครอบครัวและสถานศึกษาในการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนเกีย่วกับเดก็วยัรุนดวย 
 
พฤติกรรมนักเรียนท่ีติดยาบา 
       การที่บุคคลใดบุคคลหนึง่จะตัดสินใจหันไปใชยาบาไดนั้น จะตองมีพฤตกิรรมใด
พฤติกรรมหนึง่เกิดขึ้นกับบุคคลคนนั้นที่ผิดแปลกไปจากนิสัยเดิม พฤติกรรมของวัยรุนที่มีการเสพ
ยาบาในแตละบุคคลจะมคีวามแตกตางกันไป การสังเกตพฤติกรรมนักเรียนที่สงสัยวาติดยาบาเปน
ขอ ๆ ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ 2542 : 13, อางถึงใน ฉัตรชัย โปรณะ 2547 : 27 ) 
       1. การใชเงินเปลือง ยาบาเปนสิ่งที่มีราคาแพง  ยาบาในปจจุบนัประมาณเมด็ละ 80 -120 
บาท ผูติดยาบาเกือบทุกคนจะเริ่มจากการเสพยาฟรีจากเพื่อนที่แนะนําใหใชเปนครั้งแรก แตหลังจาก
นั้นเมื่อมีอาการติดยาแลวก็จะตองใชเงนิซื้อมากขึ้น 
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       2. สรางนิสัยโกหก  เด็กที่ติดยาบาจะเริม่เรียนวิธีโกหกจากเรื่องเล็กๆ นอยๆ ที่พอแมไม
คอยสนใจ เพือ่ใหไดมาซึ่งเงินไปซื้อยาบาหรือที่เสพยาบา เชน เสพยาบาในหองน้ํานานแตโกหกวา
ทองผูก เปนตน 
      3. การสรางนิสัยลักขโมย ฉกฉวยโอกาส โดยเริ่มจากการเก็บเงนิจาํนวนเล็กนอยของพอ
แมหรือของใชของเพื่อนหรือทรัพยสินอื่นๆ จากมีคานอยจนถงึมาก เพื่อนําไปแลกเปนเงินเพื่อซ้ือ
ยาบา 
      4. การสรางนิสัยเกยีจครานและไมรับผิดชอบ    นักเรียนที่เสพยาบาหลังจากที่เสพยาบา
แลวรางกายและจิตใจจะอยูในภาวะคึกคะนอง ชอบสนกุ แตเมื่อเสพไปนานๆ จะเปลี่ยนเปนซึมเศรา 
ลดความตั้งใจ ลดพฤติกรรมตางๆ ในขณะที่อยากยาบาหรือกําลังเมายาบา จะไมสนใจสิ่งแวดลอม
รอบตัว ทําใหไมสนใจการเรียน บกพรองในหนาที่การงาน หรือเรียนไมทันเพื่อน เกยีจครานในการ
เรียน จนกระทั่งตองออกจากโรงเรียน เปนตน 
     5. รางกายมีการเปลี่ยนแปลง  ผูติดยาบาสวนมากมีรางกายไมแข็งแรง ผอมแหง เพราะผูที่
เสพยาบาเขาไป จะมีอาการไมอยากรับประทานอาหารเพราะอยูในอาการเมายา หรือตองพยายาม 
เก็บเงินไวเพื่อนําไปซื้อยาบาในครั้งตอไป โดยไมยอมรับประทานอาหารเพราะเสียดายเงิน ในขณะ
ที่รางกายตองทํางานหนกัเพือ่ใหไดเงินที่จะนําไปซื้อยาบาใหพอตอกับความตองการเสพของรางกาย 
      6. หลังจากใชยาบาแลว จะมีอาการคึกคกัไมงวงนอน ขยันทํางาน อารมณกาวราว แตถา
ไมไดใชยาบา จะรูสึกออนเพลีย นอนหลับเปนเวลานาน และเก็บตวั เปนตน 
     7. ขาดความเปนระเบยีบเรียบรอย สกปรก ดวยเหตุจากความเกียจครานและไมคอยคิดถึง
ส่ิงแวดลอมรอบๆ ตัวเอง สรางนิสัยมักงาย ขอใหมียาบาเสพไปวันๆ 
     8. เมื่อมีการเสพยาบาไประยะหนึ่งแลว รางกายจะมีความตองการยาบาทุกวัน อยางนอย
วันละ 1 คร้ัง หรือทุก 4- 6 ช่ัวโมง หากไมไดรับยาบาตามระยะเวลาที่เคยไดรับ ผูติดยาจะเริ่มมีอาการ
กระวนกระวายใจอารมณหงดุหงิด ฉุนเฉียว เหนื่อย ไมมีแรง งวงนอน แตอาการทรมานทั้งหมดจะ
หายทันทเีมื่อมีการเสพยาบา 
    9. มักเปนผูมีปญหาดานอารมณ คือ หงดุหงิดงาย เอาแตใจตวัเอง ไมยอมมองขอบกพรอง
ของตนเอง เลือกแตจะมองขอบกพรองของผูอ่ืน ไมยอมรับความเปนจริง ในการสงัเกตหวัขอนี้ครู
หรือผูปกครองจะตองมีความหนักแนน มเีหตุผล และตัง้อยูบนพื้นฐานของความรักและความเขาใจ
ในตัวนักเรยีนใหมาก  เพราะมักจะเกิดการกระทบกระทัง่กันเสมอ 
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ระบบการคายาบาในโรงเรียน 
    สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดศึกษาระบบ
การคายาในโรงเรียน จากการสัมภาษณนักเรียนชาย ระดบัมัธยมศึกษา และอาชีวศกึษา อายุระหวาง 
15-20 ป ซ่ึงเปนนักเรยีนที่มปีระสบการณตอการใชยาบา และเคยเปนผูจําหนายยาบาในโรงเรียน ผล
การศึกษาดังกลาวเปนประโยชนตอสังคม จึงไดนํามาเผยแพรไว ณ ที่นี้ (กรุงเทพธุรกิจ 2541 : 2)  
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แผนภูมิที่  2  แสดงระบบการคายาบาในโรงเรียน 
ที่มา : สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ, “ระบบการคายาบาใน
โรงเรียน,”  กรุงเทพธุรกิจ,  29 กันยายน 2541, 2. 

นร./นศ. 

ทดลองใชยาบา 

ใชเปนครั้งคราว 

ใชเปนประจํา 

เสพตลอดเวลา 

สภาพการเงิน
เพียงพอกับความ
ตองการในการ

เสพ 

สภาพการเงินเริ่มมีปญหากับ
ความตองการในการเสพ 

เริ่มหมกมุนตอ 
การเตรียมยาเพื่อเสพ 

สรรหาเงินมาเพื่อการเสพ 

ขาดประสบการณ 
ในการหลบหนี,ซุกซอน 

อาจถูกจับโดย 
ฝายปกครอง 

อาจถูกสงเขา 
รับการบําบัด 

1. เก็บเงินสวนตัว 
    ไวเพื่อซื้อยา 
     แตไมเพียงพอ 

2. จํานําทรัพยสิน 
    สวนตัวเพื่อซื้อ    
     ยา 

3. ลักทรัพยผู           
    เกี่ยวของไป 
    จําหนาย 
    เพื่อซื้อยา 

4. เปนผูคายาบาใน 
    โรงเรียน 

4.1 ขายเพื่อดูด  
       กําไร 
      ขายเพื่อดูดฟรี 

4.2 ขายเพื่อใชหนี้

4.3 ขายเมื่อถูก 
       บังคับจากผูคา 

4.4 ขายโดยอาชีพเพื่อ  
       หวังผลกําไร 

แนวโนมการพัฒนา
องคกร 

อาชญากรรมรุนเยาว 

มีเครือขายการคา 
และระบบการทํางาน 

จัดตั้งองคกร 
คุมครองผลประโยชน 
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                   แบบแผนระบบการคายาบาในโรงเรียนนั้น พัฒนาการของผูคายาบาภายในโรงเรียนนัน้ 
ที่มีกระบวนการจากผูเสพเปนผูคาจะเริ่มตนใชสารเสพตดิประเภทยาบาจากขั้นทดลองใช (ใช 1-2 
คร้ังแลวเลิก) พัฒนาไปสูการใชเปนครั้งคราว หมายถึง การใชยาบาที่มีจํานวนครั้งมากขึ้นกวาปกต ิ
ตามหวงเวลาของการอยากใช เชน สัปดาหละ 1-2 คร้ัง หรือเดือนละ 2 คร้ัง เปนตน 
                  ในขั้นตอนทั้งสองนี้ นักเรียนผูใชยาบามสีภาพการเงนิที่เพียงพอกับความตองการเสพ 
กลาวคือ เงินที่ผูปกครองใหมาใชจายภายในโรงเรียน จะเพียงพอกับการซื้อยาบาที่เก็บไวสําหรับ
เสพดวยตัวเอง หรือเสพกับกลุมเพื่อนในโรงเรียน  พฤติกรรมดังกลาวเปนจุดเริม่ตนของการกระทํา
ความผิดกฎหมายของนักเรยีน เชน การทีต่องพยายามตดิตอซ้ือยากับบุคคลที่เปนผูคา การซุกซอนยา 
การหลบหนี และการหาสถานที่ไวสําหรับเสพยา 
                   พฤติกรรมการทดลองใชยาบาจนถึงใชเปนครั้งคราว โดยสวนใหญพบวา จะถูกครูฝาย
ปกครองหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของของโรงเรียนจับได เพราะความที่ขาดประสบการณการซื้อ หรือ
ซุกซอน และสถานที่เสพ เปนผลใหนักเรียนบางโรงเรียน ตองถูกเขาสถานบําบัดรักษา เพื่อทําการ
บําบัดรักษายาบา ทั้งที่ๆ พฤติกรรมของนักเรียนดังกลาวเปนเพียงผูใชมากกวาผูตดิ ซ่ึงพบวาการเขา
สถานบําบัดรักษาแบบผูปวยในจะมีผลตอจิตใจและการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ให
นกัเรียนมีประสบการณตอการเสพ การซื้อ และวิธีการใชยาบามากขึ้นกวาเดิม  
                ในขัน้ตอมาของกลุมนักเรียนบางกลุม จะพัฒนาการใชยาบาไปสู “ การเสพเปนประจํา ” 
หมายความวา ผูเสพจะมีการใชยาบาจํานวนบอยครั้งขึ้น เชน เสพทุกวนัๆ ละ 1-2 คร้ัง หรือเสพแบบ
วันเวนวัน เปนตน บางรายจะพบมีการใชปริมาณมากขึ้นกวาปกติ เพื่อใหเกิดสภาวะการเคลิ้มสุข 
หรือการเมา (high) การเสพยาบาแบบประจําอาจจะกอใหเกดิ”สภาวะการเสพติด” และผลกระทบ
ตางๆ ที่จะตามมาเปนอยางมาก  
                   กลุมนักเรียนผูใชยาบากลุมสุดทาย พบเปนกลุมที่มพีฤติกรรมการเสพตลอดเวลา            
( Binge ) กลาวคือ นักเรียนกลุมนี้จะเสพยาบาทุกครั้ง เมือ่มียาบาไวในครอบครองจนหมด หรือเมือ่
เห็นผูอ่ืนเสพ ก็จะขอรวมใชยาบาทุกครัง้ แสดงถึงสภาวะเสพติดทีม่ีลักษณะหมกมุนจนเกิดความ
อยากยาทกุครัง้ เมื่อนึกถึงและขาดการควบคุมตัวเองเปนอยางมาก ซ่ึงจะกอใหเกิดผลกระทบตางๆ 
ดานสุขภาพ ครอบครัว และเศรษฐกจิของกลุมผูใชยา พฤติกรรมการใชยาบาในขั้นใชเปนประจํา
จนถึงขั้นเสพตลอดเวลาของนักเรียนจะเริม่ใชยาบาปริมาณมากขึ้นกวาปกติ นกัเรียนตองมเีงนิ
สําหรับการซื้อยาบา เพื่อเสพมากขึ้นทําใหเกิดสภาพการเงินที่เร่ิมมีปญหา เร่ิมมีความคิดหมกมุนตอ
การซื้อ และมีความคิดที่จะหาเงินมาซื้อเสพ โดยการศึกษาครั้งนี้พบวิธีการหาเงนิมาเพื่อการเสพ 4 
ลักษณะดังนี้  
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                   1. เก็บเงินรายไดประจําวันทั้งหมดไวเพื่อซ้ือยาบามาเสพ แตจํานวนเงนิมีไมเพียงพอกบั
ราคาของยาบา และความตองการที่จะเสพ  
                   2.  นักเรียนบางกลุมที่มีทรัพยสินสวนตวั   ทีพ่อจํานํา    หรือแลกเปลี่ยนเปนเงินได    จะ
พยายามจํานําทรัพยสินเพื่อใหไดมาซึ่งเงินสําหรับซื้อยาบา 
                   3.  นักเรียนบางกลุมจะพยายามลักทรัพยสิน หรือส่ิงของตางๆ  ที่แลกเปลี่ยนเปนเงนิได
จากผูปกครอง ญาติพี่นอง หรือเพื่อน โดยวิธีการตางๆ เพื่อที่จะนําไปแลกเปนเงนิเพื่อซ้ือยาบามา
เพื่อเสพในชวีติประจําวนั 
                   ในกรณีทีว่ิธีการดังกลาวขางตนก็ยังหาเงินไมเพียงพอกับความตองการเสพ จึงเปนตอง
กลายมาเปนผูคายาบาในโรงเรียนในที่สุด โดยสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
      ประเภทที่ 1 เปนผูคายาบาภายในโรงเรียนที่มิใชการคาโดยอาชีพ โดยแยกเปน 3 กลุม 
ไดแก 
      กลุมที่ 1 เปนผูคายาบาภายในโรงเรียน โดยมุงหวังผลกําไรจากการคายาบา เพื่อซ้ือมา
เสพในชวีิตประจําวันเปนครัง้คราวไป หรือภาษาผูคาเรียกวา “ขายเพื่อดูดกําไร” หรือ “ขายเพื่อดดู
ฟรี” เปนตน  
       กลุมที่ 2  เปนผูคายาบาภายในโรงเรียน โดยมุงหวังผลกําไรจากการคายาบามาใชหนี้เกา
ที่เกิดจากการยมืหรือการลักทรัพยมาเพื่อซ้ือยาบา โดยมลัีกษณะการคาเปนครั้งคราว เมื่อใชหนีห้มด
อาจจะหยดุการเปนผูจําหนายยาบาในโรงเรียนลง  
       กลุมที่ 3  เปนผูคายาบาภายในโรงเรียน โดยถูกบังคับจากกลุมผูคา (รุนพี่ / ขาใหญ) ที่มี
อิทธิพลในโรงเรียน  ใหจําหนายยาบาใหกับกลุมของตนเองเปนหลักเพื่อหวังเสพยาบาฟรี เมื่อขาย
ในแตละครั้งและเพื่อคุมครองภายในโรงเรยีนตลอดจนหาตลาดผูเสพใหมใหกับผูคาภายในโรงเรียน 
      ประเภทที่ 2  เปนผูคายาบาภายในโรงเรยีนโดยอาชพี เพื่อหวังผลกําไรจากการคายาบา 
ภายในโรงเรียนเปนหลัก อาจจะเปนผูเสพยาบาอยูในปจจุบัน หรือไมเปนผูที่ใชยาบาเลย แตมี
อิทธิพลและเปนที่รูจักของหมูนักเรียนภายในโรงเรียน ความมุงหวังของกลุมนี้ เพื่อการคายาบาจาก
นักเรียนภายในโรงเรียน มเีครือขายและระบบการทํางานเปนกลุม อาทิเชน การเฝาระวังและเปน  
ตนทางดูแลการตรวจจับของครูฝายปกครอง การออกรบัแทนกนักรณีถูกจับเปนเจาของยาบา การ
ทวงเงินในกรณีที่ผูเสพคางไว การสอนวิธีเสพชนิดใหม การโฆษณาชวนเชื่อตอคณุภาพของยา เปน
ตน 
      การกระทําในลักษณะดังกลาวจะพัฒนาไปสูการจัดตัง้องคกรคุมครองผลประโยชนแบบ
ไมเปนทางการ ดังนั้นหากเจาหนาที่ของรฐั หรือผูรับผิดชอบปลอยใหสถานการณการจัดตั้งองคกร
ขยายตวัเพิ่มขึน้เรื่อยๆ   และการบังคับใชกฎหมายของไทยขาดประสิทธิภาพ ไมเขาถึงกลุม 
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กระบวนการดงักลาว อาจกอใหเกิดวิกฤตการณในอนาคต เกี่ยวกบัแนวโนมการพัฒนาองคกร
อาชญากรรมรุนเยาว  
  
กฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินคดียาเสพติดใหโทษ 

      พระราชบญัญัติยาเสพตดิใหโทษ พ.ศ.2522 
       ยาเสพติดใหโทษ คือ สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ ซ่ึงเมื่อเสพเขาสูรางกายไมวาจะโดย
รับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดวยประการใดๆ ทําใหเกิดผลตอรางกายและจิตใจในลักษณะสําคัญ 
เชน ตองเพิ่มขนาดการเสพเรือ่ยๆ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา  มีความตองการเสพทั้งทางรางกายและ
จิตใจอยางรุนแรงอยูตลอดเวลา และสุขภาพโดยทัว่ไปจะทรุดโทรมลง (กองกฎหมายและคด ี        
ยาเสพติด 2548 : 74) 
     ยาเสพติดใหโทษแบงเปน 5 ประเภท เพื่อประโยชนในการกาํหนดวิธีการควบคุมที่
แตกตางกันออกไปตามความเหมาะสม เนื่องจากแตละประเภทมีอันตรายและความจําเปนทาง
การแพทยไมเหมือนกนั  
    ยาบาเปนยาเสพติดประเภทที่  1   ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ.
2535) คือ ยาเสพติดใหโทษชนิดรายแรง ม ี 39 รายการ ที่สําคัญ คือ เฮโรอีน แอมเฟตามีน(ยาบา)  
เมทแอมเฟตามีน (ยาบา)  เอก็ซ็ตาซี และแอลเอสดี 
 

   ขอหาและอัตราโทษของผูกระทําความผดิเกี่ยวกับยาบา (ยาเสพติดประเภทที่ 1)  
ตารางที่ 3  ขอหาและอัตราโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 
 

ขอหา อัตราโทษ 
ผลิต 
นําเขา 
สงออก 
 

-  จําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต 1,000,000 บาท ถึง 5,000,000 บาท  
-  ถากระทําเพือ่จําหนายประหารชีวิต 
- ถากระทําโดยการแบงบรรจุ   หรือรวมบรรจุแตคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ 
หนวย  การใชหรือน้ําหนกัสุทธิไมถึงปริมาณที่กําหนดตามมาตรา 15 วรรค 3 
จําคุก ตั้งแต 4 ป ถึง 15 ป หรือปรับตั้งแต 80,000 บาทขึ้นไป ถึง 300,000 
บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

จําหนาย  -   คํานวณเปนสารบริสุทธิ์ หนวยการใชหรือน้ําหนกัสุทธิไมถึงที่ 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 
ขอหา (ตอ) อัตราโทษ(ตอ) 

ครอบครอง
เพื่อจําหนาย 
 

กําหนดไวในมาตรา 15 วรรค 3 จําคุก 4 ปถึง 15 ป ปรับตั้งแต 80,000 บาท ถึง 
300,000 บาทหรือ ทั้งจําทั้งปรับ 
-  คํานวณเปนสารบริสุทธิ์ตั้งแตปริมาณที่กําหนดตามมาตรา 15 วรรค 3 
แตไมเกนิ 20 กรัม จําคุกตั้งแต 4 ป ถึงจําคุกตลอดชีวติ และปรับตั้งแต 
400,000 บาทถึง 5,000,000 บาท  
-  คํานวณเปนสารบริสุทธิ์เกิน 20 กรัม ขึ้นไป   จําคุกตลอดชีวิต  และปรับตั้ง
แต 100,000 บาท ถึง 5,000,000 บาท หรือประหารชีวิต 

ครอบครอง -  คํานวณเปนสารบริสุทธิ์ หนวยการใชหรือน้ําหนกัสุทธิไมถึงปริมาณ
ตามมาตรา 15 วรรค 3 จําคกุตั้งแต 1 ป ถึง 10 ป หรือปรับตั้งแต 20,000 
บาท ถึง200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

เสพ -  จําคุก 6 เดอืน ถึง 3 ป หรือปรับตั้งแต  10,000 บาท ถึง 60,000 บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ  

ใชอุบาย
หลอกหลวง 
ขูเข็ญ 
ใชกําลัง
ประทุษราย
ฯใหผูอ่ืน
เสพ 

-  จําคุก 1 ป ถึง 10 ป และปรับตั้งแต 100,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท  
-  ถากระทําโดยมีอาวุธหรือรวมกันตั้งแตสองคนขึ้นไป จําคุก 2 ป ถึง 15 
ป และปรับ 200,000 บาท ถึง 1,500,000 บาท 
-  ถากระทําตอหญิงหรือบุคคลซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ หรือเพื่อจูงใจให
ผูอ่ืนกระทําผิดทางอาญา จําคุก 3 ป ถึงตลอดชีวิต และปรับ 300,000 บาท 
ถึง 5,000,000 บาท 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 
ขอหา(ตอ) อัตราโทษ(ตอ) 

ใชอุบาย
หลอกหลวง
ขูเข็ญ
ประทุษรายฯ
ใหผูอ่ืนผลิต 
นําเขา 
สงออก 
จําหนาย 
ครอบครอง
เพื่อจําหนาย
และ
ครอบครอง 

-  ระวางโทษเปนสองเทาของโทษที่กฎหมายบัญญัติไวสําหรับความผิด   
    นั้น 
 

ยุยงสงเสริม
ใหผูอ่ืนเสพ 

-  จําคุก 1 ป ถึง 5 ป และปรับ 20,000 บาท ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ 

 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด, กองกฎหมายและคดียาเสพติด,   
คูมือกฎหมาย ระเบียบ คําสั่งเกี่ยวกับการดําเนินคดยีาเสพติด (กรุงเทพมหานคร :  ม.ป.ท., 2548),   
75-77. 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความรูเร่ืองยาบา 
                  อรนงค  หงษชุมแพ (2538:42) ไดศึกษาความรูเร่ืองยาบาและการปองกันตนเองจากการ
เสพยาบาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อําเภอหัวหนิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ พบวานกัเรียนที่
มีความรูเร่ืองสารเสพติดดี จะมีการปองกันตนเองจากการเสพยาบา ถามีผูชักชวนใหเสพและคอย
ชักชวนอยูเสมอ เด็กจะพยายามหลีกเลี่ยงโดยการอยูหางๆ  
                   ศรุดา  พรหมดี (2541:บทคัดยอ) ไดศกึษาความสัมพันธระหวางความรูกับพฤติกรรม
การลดความเสี่ยงตอการใชยาบาในนักเรยีนมัธยมปลาย ในเขตอาํเภอเมือง จังหวัดราชสีมา 
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ผลการวิจัยพบวา ความรูเร่ืองยาบา ความเชื่ออํานาจภายในตนมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม
การลดความเสี่ยงตอการใชยาบาอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ 
                 ธันวามาส  ศุภวรรณรักษ (2543 : 80) ไดศึกษาพฤติกรรมสุขภาพเกีย่วกับการปองกันการ
เสพยาบาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนผูใหญสตรบีางเขน  พบวา ความรูเร่ือง
ยาบาของนักเรยีน มีความสมัพันธทางบวกกับเจตคตเิกีย่วกับการปองกันการเสพยาบาของนักเรียน 
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 และความรูเร่ืองยาบาของนักเรียน มีความสัมพันธทางบวกกับ
การปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกนัการเสพยาบาของนักเรียน 
      เพ็ญลักษณ  บุญความด ี(2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ความรู ทศันคติ และพฤติกรรม
การปองกันตนเองจากยาบาของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
ผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมปองกันตนเองจากยาบา 
พบวา ความรูมีความสัมพันธกับทัศนคต ิ และทัศนคตมิีความสัมพันธกับพฤติกรรมปองกันตนเอง
จากยาบา 
     ลัดดาวัลย  ฉินประสิทธิชัย (2547 : บทคัดยอ)ไดศึกษาปจจยัที่มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาบาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดสพุรรณบุรี ผล
การศึกษาพบวานักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวดัสุพรรณบุรีเปนเพศชายและเพศหญงิ
ในสัดสวนใกลเคียงกัน ไดรับเงินจากครอบครัวเฉลี่ยวนัละ 31.53 บาท โดยสวนใหญบิดาและ
มารดาอาศัยอยูรวมกนั และตนเองก็อาศยัอยูกับบิดาและมารดา โดยนักเรียนสวนใหญมีความรูเร่ือง
ยาบาในระดับดี  และพบวาความรูเร่ืองยาบา มีความสัมพันธกับพฤตกิรรมการปองกันตนเองจาก
ยาบา อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  
                  จากงานวจิัยทีเ่กีย่วกับความรูเร่ืองยาบาดังกลาวขางตน สรุปไดวา ความรูเร่ืองยาบาเปน  
องคประกอบที่สําคัญสําหรับการตัดสินใจในการเสพหรือไมเสพยาบา เนื่องจากการที่นักเรยีนมี
ความรูเร่ืองยาบาอยางถูกตองวาเปนสิ่งที่ใหโทษตอรางกายและจิตใจ ซ่ึงจะชวยสรางภูมิตานทาน 
จากการเสพยาบา การที่นักเรียนมีความรูเกีย่วกับลักษณะของยาบา และโทษของยาบาทั้งทางรางกาย 
จิตใจ และทางกฎหมาย  สาเหตุที่ทําใหตดิยาบา และการปองกันตนเองจากการเสพยาบา จะชวยให
นักเรียนสามารถเลือกกระทําพฤติกรรมไดอยางถูกตองเหมาะสม    ดังนั้นผูวจิัยจึงตั้งสมมติฐานวา 
ความรูเร่ืองยาบา  เปนปจจัยที่สามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของ
นักเรียนชวงชัน้ที่ 3 ในอําเภอแมสาย จังหวัดเชยีงราย                                                                                                     
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5. แนวคิด ทฤษฎี และงานวจัิยท่ีเก่ียวกับการเห็นคุณคาในตนเอง  ( Self-esteem) 
 

ความหมายของการเห็นคุณคาในตนเอง 
       จากการศึกษาคนควาเอกสารที่เกี่ยวกับการเห็นคณุคาในตนเอง มีผูใหคําจํากัดความและ
ความหมายของการเห็นคณุคาในตนเอง ดังตอไปนี ้
      คูเปอรสมิท (Coopersmith 1984 : 5, อางถึงใน บุญญาภา แจงศรี 2544 : 69)  กลาววา  
การเห็นคณุคาในตนเอง เปนการประเมินคุณคาแหงตนของบุคคล ที่มีตอการยอมรับวาตนมี
ความสําคัญ มีความสามารถ มีความสําเร็จ และมีคุณคา ซ่ึงอาจสื่อออกมาเปนคําพูด หรือพฤติกรรม
อ่ืนๆ  
      มาสโลว (Maslow 1970 : 45, อางถึงใน ศศิวิมล บูราณทวีคณุ 2547 : 18 ) เห็นวาการเห็น
คุณคาในตนเองเปนความรูสึกของบุคคลที่มีความเชื่อมั่นในตนเองและเห็นวาตนเองมคีวามเขมแข็ง 
มีคุณคา มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในการกระทําภารกิจตางๆ  
      แสทซี (Sasse 1978 : 48, อางถึงใน บุญญาภา แจงศรี 2544 : 68) กลาววา เปนความรูสึก
ของบุคคลที่ตองการไดรับความเชื่อถือวาตนเองมีความสําคัญ และมีคุณคาในตนเอง ตองการการ
ยอมรับนับถือหรือสนับสนุนจากผูอ่ืนเพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจ 
      บุญญาภา  แจงศรี (2544 : 70)  กลาววา การที่บุคคลพิจารณาประเมินคุณคาตนเองใน
ดานความสามารถ ความสําเร็จตามเปาหมายที่ไดตั้งไว ทําใหตนเองมีความรูสึกวาเปนบุคคลที่มี
คุณคา มีความสามารถ มีความเชื่อมั่น เปนที่ยอมรับนับถือทั้งของตนเองและบุคคลรอบขาง 
                 จากความหมายของการเห็นคณุคาดังกลาวขางตน สรุปไดวา การเห็นคุณคาในตนเอง 
หมายถึง การที่เชื่อวาตนเองมีคุณคา มีความเชื่อมั่นในตนเอง ยอมรับวาตนเองมีความสําคัญ และมี
ความสามารถกระทําสิ่งตางๆ ใหบรรลุเปาหมายไดดวยตนเองสามารถยอมรับตนเองตามความเปน
จริง มองตนเองในดานบวก สามารถดําเนินชีวิตไดถูกตองตามคานิยม ระเบียบแบบแผนที่สังคม
ยึดถือปฏิบัติ  
 
คุณลักษณะพืน้ฐานของการเห็นคุณคาในตนเอง 

     คุณลักษณะพื้นฐานการเห็นคุณคาแหงตนตามแนวคดิของทฤษฎีแหงตนของโรเจอร 
(Basic Concepts of Self Theory) 
                   โรเจอร (Roger,  อางถึงใน อภญิจนา ศกุนตนาคลาภ 2543 : 89) เสนอวา ประสบการณ
เฉพาะตนของบุคคลหนึ่งบุคคลใดหลอหลอมรวมกันเปน “ตัวตน” ของบุคคลคนนั้น  และกลาวไว
วามนุษยทุกคนมีตัวตน 3 แบบ  ไดแก 
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                   1. ตนที่มองเห็น  คือ ภาพของตนที่เห็นวาเปนคนอยางไร คือใคร มีความรูความสามารถ 
ลักษณะเฉพาะตัวอยางไร เชน คนสวย คนเกง คนร่ํารวย คนต่ําตอยวาสนา คนชางพูด คนเก็บตวั 
เปนตน คือ ภาพที่เรามองตนเอง โดยทัว่ไปคนรบัรูมองเห็นตนเองหลายแงมุม อาจไมตรงกับ
ขอเท็จจริงหรือภาพที่คนอื่นเห็น เชน คนที่เอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน อาจไมเคยนึกเลยวาตนเองเปน
บุคคลประเภทนั้น  
                  2.  ตนตามที่เปนจริง    คือ    ลักษณะตวัตนทีเ่ปนไปตามขอเท็จจริง บอยครั้งที่ตนมองไม
เห็นขอเท็จจรงิของตน เพราะทําใหรูสึกเสียใจ เศราใจ ไมเทียมหนาเทยีมตากับบุคคลอื่นๆ  
     3.  ตนตามอุดมคติ  คือ  ตัวตนที่อยากมีอยากเปน แตยังไมมีไมเปนในสภาวะปจจุบัน 
    โรเจอร (Roger,  อางถึงใน อภิญจนา ศกุนตนาคลาภ 2543 : 89)  กลาววา    ถาตนที่
มองเห็นกับตนตามที่เปนจรงิมีความแตกตางกันมาก หรือมีขอขัดแยงกันมาก บุคคลนั้นก็จะมี
แนวโนมที่จะเปนบุคคลที่กอปญหาใหแกตวัเองและผูอ่ืน ในรายที่มีความแตกตางกนัรุนแรงอาจจะ
ทําใหกลายเปนโรคประสาท หรือโรคจิตได แตกตางกับบุคคลที่มองเห็นตนเองตรงกับความเปน
จริง มักมองเห็นตนตามอดุมคติที่คอนขางเปนไปได ทําใหการดาํเนินชวีิตของเขาเปนไปอยางมี
ความสขุ กระตือรือรนและสมหวังอยูเสมอ เขาจึงเกดิความพอใจอยูเสมอ ซ่ึงมักจะนําไปสูความ
พอใจในบุคคลอื่นอีกดวย    บุคคลประเภทนี้จะกลายเปนบุคคลที่มีการเห็นคุณคาในตนเองสูง สวน
บุคคลที่สรางภาพของตนตามอุดมคติหางไกลตนตามที่เปนจริง มักประสบความผิดหวังในตนเอง
และผูอ่ืนอยูเร่ือยไป ทําใหมองตนเองและผูอ่ืนในแงลบ มีเพื่อนนอยคบหาสมาคมกับใครๆ ยาก 
บุคคลประเภทนี้มักมีขอสับสนและขอขัดแยงในตนเองและกับผูอ่ืนอยูเสมอ บุคคลประเภทนีจ้ะ
กลายเปนบุคคลที่มีการเห็นคณุคาในตนเองต่ํา 
 

        คุณลักษณะพื้นฐานการเห็นคุณคาในตนเองตามแนวคิดของคูเปอรสมิท 
         คูเปอรสมิท   (Coopersmith 1981 : 2-4, อางถึงใน ศศิวิมล บูราณทวีคณุ 2547 : 29)   
กลาวถึงคุณลักษณะพืน้ฐานของการเห็นคณุคาในตนเอง  ซ่ึงบุคคลใชเปนสิ่งตัดสนิวาตนประสบ
ความสําเร็จ   มีอยู  4 ประการ คือ  
         1. ดานความรูสึกเกีย่วกับความสามารถ  (Feel  of  Competence)  เปนวิธีการที่จะ
พิจารณาถึงความสําคัญ โดยการกระทาํใหสําเร็จตามเปาหมาย สามารถเผชิญอุปสรรคตางๆ ที่ผาน
เขามาในชวีิตดวยความมั่นใจ ปรับตัวไดดี ใชกลไกปองกันตวัเองนอย และสามารถดํารงชีวิต
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



71

 

 

        2. ดานความรูสึกของการมีความสําคัญ  (Feel   of  Significance)   เปนวิถีทางที่บุคคล
รูสึกเกี่ยวกับการถูกยอมรับ การมีคุณคาอยางเหมาะสม ตนเองยังเปนทีรั่กของบุคคลอื่น มีประโยชน
และเปนสวนหนึ่งของครอบครัว และสังคม 
        3. ดานความรูสึกของการมีอํานาจ  (Feel  of  Power)  เปนอิทธิพลที่บุคคลมีตอชีวิต
ตนเองและตอเหตุการณตางๆ รอบตัว มคีวามเชื่อมั่นในอํานาจการกระทําของตนวาจะกอใหเกิดผล
ตามที่ตองการ และมีความสามารถเพียงพอในการกระทาํสิ่งตางๆ ใหบรรลุตามวัตถุประสงคไดดวย
ตนเอง 
        4. ดานความรูสึกของการมีคุณธรรม    (Feel  of  Virtue)   เปนการปฏิบัติตัวให
สอดคลองกับศีลธรรม จริยธรรม คานิยม และวัฒนธรรมประเพณี   พอใจในชีวิตที่มีอยู   มีการ
แสดงออกของความคิดที่ดี   และถูกตองตามทํานองคลองธรรม 
 
องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอการเห็นคุณคาในตนเอง 

      องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการเห็นคุณคาในตนเองของคูเปอรสมทิ 
       คูเปอรสมิท (Coopersmith 1984 :118-119, อางถึงใน ศศิวิมล บูราณทวีคณุ 2547 :20-
22) ไดแบงองคประกอบทีม่ีอิทธิพลตอการเห็นคุณคาในตนเอง มี 2 ประเภท คือ องคประกอบ
ภายในตน  และองคประกอบภายนอกตน  ดังนี ้
       1. องคประกอบภายในตน  หมายถึง  องคประกอบที่เปนลักษณะเฉพาะของบุคคล   
เกี่ยวกับความภาคภูมใิจในตนเองในดานตาง ๆ  ประกอบดวย 
              1.1 ลักษณะทางกายภาย (Physical Attributes) เชน ความมีเสนหดานรูปราง ความ
แข็งแรงของรางกาย ความคลองแคลวในการเคลื่อนไหว บุคลิกภาพหรอืคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่ปรากฏให
เห็น ซ่ึงลักษณะทางกายภาพตางๆ นี้จะมีความสัมพันธกับการเห็นคณุคาในตนเอง บุคคลใดที่มี
ลักษณะทางกายภาพทีด่ี จะมีการเหน็คุณคาในตนเองสงูกวาบุคคลทีม่ีลักษณะทางกายภาพดอยกวา 
แตอยางไรก็ตามคานิยมเกีย่วกับลักษณะทางกายภาพของแตละสังคมแตกตางกัน ลักษณะทาง
กายภาพแบบใดที่จะสงผลตอการเห็นคณุคาในตนเองเพยีงใดนั้นขึ้นอยูกับสังคมนั้นๆ  
              1.2  สมรรถภาพ  ความสามารถ และการปฏิบัติ (General Capacity, Ability and 
Performance)   องคประกอบทั้ง 3 ดานนี้มีความสัมพนัธระหวางกัน และมีผลตอการเห็นคุณคาใน
ตนเอง โดยจะเปนตวับงชี้ถึงความถี่ของการประสบความสําเร็จหรือความลมเหลวในสิ่งทีก่ระทํา 
แตละลักษณะจะสัมพันธกับแรงจูงใจ และศักยภาพในการบรรลุถึงผลสําเร็จของบุคคล จึงมีผล
สัมพันธในทางบวกกับการเห็นคุณคาในตนเองของบุคคล 
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             1.3  ภาวะทางอารมณ (Affective  States)   เปนภาพสะทอนใหเห็นถึงการเหน็คุณคา
ในตนเอง ความเปนสุข ความวิตกกังวล หรือภาวะอื่นที่อยูในตัวบุคคลทั้งที่แสดงออกและไม
แสดงออก สวนใหญเปนผลสืบเนื่องมาจากการประเมนิสิ่งที่ตนประสบ และจากการมีปฏิสัมพันธ
กับบุคคลอื่นแลวสงผลตอการประเมินตนเองในเวลาตอมา โดยที่บคุคลอาจประเมินตนเองในดาน
บวก ซ่ึงเปนการมองตนวา เปนบุคคลที่มีความสามารถ ประสบความสําเร็จ เกิดความรูสึกชื่นชม
ตนเอง มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง อันเปนการสงเสริมใหบุคคลมีความภาคภูมใิจในตนเองสูงขึ้น แต
หากตนเองประเมินตนเองในดานลบ จะมองวาตนไมมคีวามสามารถ ไรสมรรถภาพ มีปมดอย มี
ความวิตกกังวล และไมสามารถประสบความสําเร็จในอนาคตซึ่งสงผลใหความภูมิใจในตนลดลง 
             1.4  ปญหาและความเจ็บปวด  (Problem and Pathology) บุคคลที่มีการเห็นคณุคาใน
ตนเองต่ําจะมพีฤติกรรมในทางทําลาย มคีวามวิตกกังวล และมีอาการของโรคทางกายที่เกิดจากจติ
มากกวาบุคคลที่มีการเห็นคณุคาในตนเองปานกลาง และสูง มหีลายทฤษฎีเชือ่วาผูที่มีปญหา
พฤติกรรมเบี่ยงเบน เชน พวกที่มพีฤติกรรมกาวราวหรือตอตานสังคมเปนผลมาจากการเหน็คุณคา
ตนเองต่ํา ซ่ึงเปนปญหาสุขภาพจิตทัว่ไป อาการทางกายที่มีสาเหตุมาจากทางจิตใจ (Psychosomatic 
Symptoms)   กลาวคือ ถาบุคคลใดมีปญหาดังกลาวสูงจะมีการเหน็คุณคาในตนเองต่าํ และจะแสดง
ออกมาในรูปความวิตกกังวล มีความทุกข สวนบุคคลที่มีปญหาดังกลาวนอย จะมกีารเห็นคุณคาใน
ตนเองสูง  
                    2.  องคประกอบภายนอกตน หมายถึง  สภาพแวดลอมภายนอกที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ 
เกี่ยวกับการไดรับความรูสึกมีคุณคาจากผูอ่ืน       
               2.1 ความสัมพันธภายในครอบครวั   เปนปจจยัที่สงผลสําคัญตอเด็กในการพัฒนา 
การเห็นคณุคาในตนเอง คือ สัมพันธภาพระหวางบิดามารดากับเดก็ ภายใตสภาพดังนี ้
                      2.1.1 การที่บิดามารดายอมรับเด็กทั้งหมดหรอืเกือบทั้งหมดที่เกีย่วกับความคิด 
ความรูสึก และคณุคาอยางทีเ่ด็กเปนอยู 
                      2.1.2 การที่บิดามารดา กําหนดขอบเขตการกระทําไวอยางชัดเจน และดูแลให
เด็กทําตาม ทําใหเกิดความรูสึกมั่นคงปลอดภัย 
                      2.1.3. การที่บิดามารดา ใหความนับถือ  ใหความเปนอิสระแกเด็กในขอบเขต
การกระทําที่กาํหนดให และเนนใหรางวัลมากกวาการลงโทษ  

               2.2 สภาพทางสังคม เปนองคประกอบที่เปนตวับงชี้ระดับชัน้ทางสังคมของบุคคล
เมื่อเปรียบเทียบกัน   เชน   ตําแหนงการงาน บทบาททางสังคม วงศตระกูล สถานะทางเศรษฐกจิ     
เปนตน โดยท่ัวไปสถานภาพทางสังคมมักเนนทีฐ่านะทางเศรษฐกิจของบุคคลซึ่งพิจารณาจากอาชีพ 
รายได และถ่ินที่อยูอาศัย บคุคลที่มีสถานภาพทางสังคมในระดบัสูง  จะไดรับการปฏิบัติที่ทําใหเกดิ
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ความรูสึกวาตนมีคุณคาสูงกวาบุคคลอื่นที่มาจากสถานภาพทางสังคมในระดับปานกลาง และระดบั 
ต่ํา 
                2.3 โรงเรียนและการศึกษา โรงเรียนสามารถจัดสภาพแวดลอมในการพัฒนาการ
เห็นคณุคาในตนเองของนักเรียนไดตอจากทางบาน โรงเรียนมีหนาที่ชวยใหนกัเรยีนเกดิความรูสึก
มั่นใจในทักษะ ความสามารถและการเหน็คุณคาในตนเอง การที่ครูเปดโอกาสใหเด็กไดทํากิจกรรม
ตางๆ ไดอยางอิสระโดยไมขัดตอระเบียบที่วางไว การฝกนักเรียนใหแกไขปญหาตางๆ จะเปนการ
สงเสริมใหเดก็มีความเชื่อมัน่ในตนเองเปนการพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเอง 
                2.4  สังคมและกลุมเพื่อน  การเปนสมาชิกในสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งเพือ่นในวยั
เดียวกันมีอิทธพิลตอการเห็นคุณคาในตนเองของเด็ก การเห็นคณุคาในตนเองเกิดจากการรับรูใน
การเปรียบเทยีบตนเองกับผูอ่ืนที่มีลักษณะคลายคลึงกันทางดานทักษะ ความสามารถ ทั้งนี้เกิดจากที่
บุคคลเปนสมาชิกของกลุม การปฏิสัมพันธกับกลุมเพือ่นจะมีอิทธิพล บุคคลที่ไมไดรับการยอมรับ
จากกลุมเพื่อน ไมเปนที่ประทับใจ หรือไมอยูในความสนใจของเพื่อนจะไมชอบสุงสิงกับใคร ไม
แสดงความคิดเห็น ความรูสึกสวนตวักับเพื่อน จะทําใหเกิดความรูสึกวาไมมีใครชอบหรือไมนับถือ
ตนเองเลย 
 

     องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการเห็นคุณคาในตนเองของเกตส  
      เกตส (Gates 1989 : 99-100, อางถึงใน ชราพร สนิทภักด ี2545 : 20) แบงการเหน็คุณคา
ในตนเองเปน 4 องคประกอบ คือ 
                   1. ความรูสึกตอรางกายตนเอง (The body self)  หมายถึง ส่ิงที่บุคคลคิดและรูสึกตอ
รูปรางและหนาที่ของรางกาย  ตลอดจนความสามารถของหนาที่พื้นฐานของรางกาย 
      2.  ความสัมพันธระหวางตนกับบุคคลอื่น (The interpersonal self)   เปนสวนหนึ่งของ
การเห็นคณุคาในตนที่บุคคลคิด และรูสึกเกีย่วกับสัมพนัธภาพระหวางบุคคลอื่น ไมวาจะเปนที่   
สนิทสนมคุนเคยหรือบุคคลที่ไดพบกนัโดยบังเอิญ 
       3.  ความสําเร็จของตนเอง (The achieving  self)    หมายถึง    ส่ิงที่บุคคลคิดและรูสึก
เกี่ยวกับความสามารถของเขาที่จะนําไปสูความสําเร็จในชีวิตครอบครัว การทํางานและสิ่งแวดลอม
ภายในโรงเรียน 
       4. ความเปนเอกลักษณของตน (The identification self) เปนความรูสึกทางนามธรรม
และพฤติกรรมเกี่ยวกับศีลธรรมและจิตวญิญาณที่ส่ือความเปนตวัของตัวเอง 
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ลักษณะของบคุคลท่ีมีการเห็นคุณคาในตนเองสูง 
      ลักษณะของบุคคลท่ีมีการเห็นคุณคาในตนเองสงูของคูเปอรสมิท 

       คูเปอรสมิท (Coopersmith, 1981 : 345, อางถึงใน ศศิวิมล บูราณทวีคณุ 2547 : 24)  
กลาววา บุคคลที่มีการเห็นคุณคาในตนเองสูงจะรับรูคุณคาของตนตามความเปนจริง ตระหนักถึง
ศักยภาพทั้งหมดของตนเอง มีจิตใจที่เปดกวาง และยอมรับสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นตามความเปนจริง 
พรอมทั้งสามารถแสดงพฤติกรรมตางๆ ไดอยางเหมาะสม  บุคคลเหลานี้จะมีความกระตือรือรน   
เชื่อมั่นในตนเองวามีความสามารถในการทํางานใหประสบความสําเร็จ มักเปนผูนาํในการอภิปราย 
และมีความเปนตัวของตวัเองในการแสดงความคิดเหน็ ไมหวัน่ไหวตอคําวิพากษวิจารณ มีความคดิ
สรางสรรค มองโลกในแงด ี มีความสามารถในการแกปญหาที่เกิดขึน้เฉพาะหนา ตลอดทั้งเปนผูมี
ความพึงพอใจ เคารพและประทับใจในตนเอง บุคคลที่มีการเห็นคณุคาในตนเองสงู จะตระหนกัถึง
ความรับผิดชอบทั้งตอตนเอง และตอผูอ่ืน รวมทั้งสามารถสรางสัมพันธภาพทีด่ีตอบุคคลและ
ส่ิงแวดลอมได 
                   นอกจากนีก้รมวชิาการ (2544 : 6, อางถึงใน นวลนอย วิจติรกุล 2546 : 16) ไดกลาวถึง
บุคคลที่รูจักและเห็นคณุคาในตนเองจะมีลักษณะดังนี้  

      1. รูความสนใจ ความถนัด ความสามารถ คานิยม อารมณและบุคลิกภาพของตน 
      2. มีสติ รูปญหาและความตองการของตนเอง 
      3. รูและยอมรับสภาพของตนเองและครอบครัว 
      4. ควบคุมตนเองได 
      5. แสดงความคิด ความรูสึก และการกระทําไดอยางเหมาะสมและสัมพันธกัน 
      6. รูและภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง 
     7. ตัดสินกระทําสิ่งตางๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
     8. มั่นใจในศักยภาพของตนเอง 
     9. พัฒนาและใชศักยภาพของตนอยางเต็มที่ใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม 
     10. มีสุขภาพจิตด ี
 
      ลักษณะของบุคคลท่ีมีการเห็นคุณคาในตนเองสงูของกีล ลินเด็นฟลล 

       ลินเด็นฟลล (Lindenfield 1995 : 4-9, อางถึงใน ประภากร โกมลมศิร 2544 : 32-33) ได
กลาวถึงลักษณะของบุคคลที่มีการเห็นคณุคาในตนเองสูง ดังนี้ 
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                   1. สงบและรูสึกผอนคลาย (Clam and Relaxed) สามารถเผชิญกับความยุงยากและความ
ทาทายได มกัไมคอยมีความเครียดปรากฏอยูบนใบหนา แมจะผานการไดรับความกดดนัสูงก็ตาม 
จะสามารถคืนสูสงบไดอยางรวดเร็ว 
      2. ดูแลตนเองอยางดี (Well – Nurtured) มีความเปนอยูที่ดใีนเรื่องการดูแลตนเองและ
การออกกําลังกาย  การไมทําลายตัวเองดวยการละเลยสขุนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร  การ  
นอนหลับ  การดื่ม รวมทั้งการแตงกายของตนเอง  เปนตน 
      3.  มีพลังและจุดมุงหมาย   (Energetic and Purposeful)   มีชีวิตชีวาทั้งรางกาย และจิตใจ 
สนุกสนานกับการทํางานในหนาที่อยางกระตือรือรน   มีแรงจูงใจ  มีความคิดสรางสรรคในการ
เปล่ียนแปลงทีด่ี 
      4.  เปดเผยและแสดงความรูสึก   (Open and Expressive)     สามารถสื่อสารกันไดอยาง
ตรงไปตรงมา  ทั้งภาษาพูดและภาษาทาทาง ซ่ึงบงชัดถึงความรูสึกที่เกดิขึ้นในขณะนัน้ไดทันท ีและ
สามารถควบคุมหรือหยดุความรูสึกที่เกิดขึน้ไดเมื่อเกิดความตองการ 
      5. คิดในทางที่ดีและมองโลกในทางที่ด ี (Positive and Optimistic) มักจะไมคอยมีความ
วิตกกังวลและความหวาดกลวั เมื่อพบกับความผิดพลาด ขณะทีก่ําลังเรียนรูประสบการณที่ไมคอย
คุนเคยกจ็ะสังเกตกระบวนการนั้นอยางเปดเผยและรูสึกปลอดภัย  เมื่อปลดปลอยความตึงเครียดแลว 
ก็จะกลับมาแกปญหาใหม และมองเห็นโอกาสในการแกปญหาและพฒันาสิ่งที่เขาสนใจ 
      6. มีความมั่นคงในตนเอง  (self – Reliant) สามารถที่จะกระทําสิ่งตางๆ ไดอยางอิสระ
และเปนตวัของตัวเอง  พึ่งพาตนเองโดยไมจําเปนตองมีผูอ่ืนคอยชี้แนะ 
      7. มีความสามารถในการเขาสังคมและรวมมือกับผูอ่ืนได (Sociable and Co-operative) 
สามารถเปนสมาชิกที่ดีของกลุมและสามารถประนีประนอม เพื่อความเขาใจอันดีและความสัมพนัธ
ที่ดีตอกัน บุคคลเหลานี้สามารถชื่นชมความสําเร็จของผูอ่ืนได อีกทั้งยงัสนับสนุนใหกําลังใจในการ
พัฒนาตนเองของบุคคลอื่นดวย  
                   8. มีพฤติกรรมกลาแสดงออกอยางเหมาะสม   (Appropriately  Assertive)    สามารถ        
ยืนกรานความตองการและสทิธิของตนได 
      9.  มีการพฒันาตนเอง  (Self-Developing)   แมบุคคลเหลานี้จะมีการเห็นคุณคาในตนเอง
สูง แลวก็ยังคงตรวจสอบตนเองอยูเสมอ มีความสุขกับการไดรับรูขอบกพรองและความผิดพลาด
ของตนเอง อันจะสามารถพฒันาพฤติกรรมไปในทางทีด่ีขึ้นได 
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     ลักษณะของบุคคลท่ีมีการเห็นคุณคาในตนเองสงูของแบรนเดน  
      นาธาน  แบรนเดน (Branden 1983 : 8-10, อางถึงใน ประภากร โกมลมิศร 2544 :33) ได

กลาวถึงพฤติกรรมของบุคคลที่มีความรูสึกเห็นคณุคาในตนเองไว  ดงันี้ 
       1. มีใบหนา ทาทาง  วธีิการพูด และการเคลื่อนไหว แฝงไวดวยความแจมใส ราเริง มี
ชีวิตชีวา มีความปติยินดีอยูในตัว 
      2.  สามารถพูดถึงความสําเร็จ   หรือขอบกพรองของตนไดอยางตรงไปตรงมา และอยาง
จริงใจ 
      3.  สามารถเปนผูให ผูรับคําสรรเสริญ และการแสดงออกซึ่งความรัก ความซาบซึ้งตางๆ  
      4.  สามารถเปดใจรับคําตาํหนิ และไมทกุขรอนเมื่อมีผูกลาวถึงความผิดพลาดของตน 
      5.  คําพูดและการเคลื่อนไหว  มีลักษณะไมเปนกังวลและเปนไปตามธรรมชาติ 
      6.  มีความกลมกลืนเปนอยางดีระหวางคําพูด   การกระทํา    การแสดงออก     และการ
เคลื่อนไหว 
 
ลักษณะของบคุคลท่ีมีการเห็นคุณคาในตนเองต่ํา 

       ลักษณะของบุคคลท่ีมีการเห็นคุณคาในตนเองต่ําของคูเปอรสมิท 
        คูเปอรสมิท (Coopersmith 1981 : 132-134, อางถึงใน ศศิวิมล บูราณทวีคณุ 2547 : 25-
26) กลาววา บุคคลที่มีการเห็นคุณคาในตนเองต่ํา จะไมคอยมีความเชื่อมั่นในตนเอง จะมองวา
ตนเองวาเปนคนไมดี รูสึกวาตนเองไรคา ไมมีความสามารถ มีขอบกพรอง ทําอะไรก็ลมเหลว มี
ความวิตกกังวลสูง มีความเครียด รูสึกไมเปนสุข ไมมีความพยายามในการทํางานทีย่ากลําบาก เมือ่
พบอุปสรรคก็ละทิ้ง หลีกเลี่ยงการแกไขปญหา ไมมีความยดืหยุน จะยดึติดอยูกบัสิ่งที่รูจัก หรือ    
เคยชินเพื่อความรูสึกปลอดภัย หลีกเลี่ยงการคบหาสมาคมกับบุคคลอื่น บุคคลที่มีการเห็นคุณคาใน
ตนเองต่ําจึงมคีวามอายสูง ไมกลาปฏิเสธในสิ่งที่ตนไมตองการ กลัวการตัดสนิของคนอื่นทีม่ีตอ
ตนเอง รูสึกวาตนเองดอย กลัวการเขาสังคม เพราะรูสึกวาตนเองงุมงามแลวจะทําใหคนอื่น
เดือดรอน มักนําความคดิของบุคคลอื่นมาใสใจ มักคิดวากลุมเพื่อนไมใหการยอมรับ ไมใหความ
สนใจ และรูสึกเสียใจบอยๆ  
      ลักษณะอีกประการของบุคคลที่มีการเห็นคุณคาในตนเองต่ํา ซ่ึงเปนภาวะวกิฤติของการ
เห็นคณุคาในตนเอง (Crisis of Self-Esteem) ซ่ึงหมายถึง การที่บคุคลปองกันตนเองใหยังคงมี
ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองอยางไมสมเหตุสมผล เพื่อลดความวติกกังวล หลอกลวงตนใหมี
ความรูสึกมั่นคง เพื่อระงับความตองการความภาคภูมิใจในตนเองที่แทจริง เปนการหลบเลี่ยงการ
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ขาดความภาคภูมิใจในตนเอง ซ่ึงเปนตนเหตุที่แทจริงของความไมสมดุลทางจิตใจ ผูที่มีการเหน็
คุณคาในตนเองเทียมจะมีลักษณะที่สําคัญ 2 ประการ คือ  

     ประการแรก จะหลบเลีย่ง ถดถอย หาเหตุผลเขาขางตนเอง เพื่อปฏิเสธความคิด
ความรูสึกซึ่งมีผลตอคุณคาในตนเอง  

     ประการทีส่อง  จะแสวงหาสิ่งที่สรางความรูสึกเหน็คุณคาในตนเองจากสิ่งอื่นๆ ทดแทน 
 
     สรุปไดวาบุคคลที่มีการเห็นคุณคาในตนเองสูง  จะเปนคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง 

รับรูคุณคาของตนเองตามความเปนจริง แสดงพฤติกรรมออกมาไดอยางเหมาะสม กลาคิด กลา
แสดงออก  มีความคิดสรางสรรค มองโลกในแงดี  มีความกระตือรือรน สรางสัมพันธภาพที่ดีตอ
บุคคลรอบขางได ยอมรับความลมเหลวของตนเองได จึงไมวิตกกงัวล มีความยืดหยุนในการ
ดํารงชีวิต  สวนบุคคลที่มีการเห็นคุณคาในตนเองต่ําจะมีลักษณะตรงกันขาม คือ ขาดความเชื่อมั่น
ในตนเอง วติกกังวล  เก็บตวั แสวงหาการยอมรับจากผูอ่ืน มักไมคอยยอมรับความลมเหลวของตน 
  

     ลักษณะของบุคคลท่ีมีการเห็นคุณคาในตนเองต่าํของไรสแมน 
      ไรทสแมน (Wrightsman 1986 : 218 , อางถึงใน อมรพรรณ  ลิวตวิงษ 2547 : 34) สรุป
ลักษณะพฤติกรรมที่มาควบคูกับการเหน็คุณคาในตนเองต่ํา ดังนี ้
      1. มีปญหาพัฒนาการทางอารมณ วิตกกงัวล มีอาการทางประสาท ไมมีความสุข 
      2. การเหน็คุณคาในตนเองต่ํามีความสัมพันธกับการไมประสบความสําเรจ็ เชน การเห็น
คุณคาในตนเองต่ําสัมพันธกบัผลของการเรียน ที่เปนเชนนี้เพราะบุคคลที่มีการเห็นคุณคาในตนเอง
ต่ํา มักไมคอยวางเปาหมายของความสําเร็จ ขาดความมัน่ใจ รับรูเพยีงวาตนเองจะไมประสบความ 
สําเร็จแมจะพยายามก็ตาม 
      3. มีปญหาในการปฏิสัมพันธ   มักจะเคอะเขิน ประหมา เปนบุคคลที่เปราะบางกับการ
ถูกปฏิเสธ เขารวมกลุมกับคนอื่นๆ ไดยาก  
      4. ตองการเปนที่รักของคนอื่นๆ สะเทือนใจงาย ตองการความมั่นใจจากบุคคลอื่น กลัว
การแสดงออก 
      5.  ชอบมองจุดดอยของผูอ่ืน 
 
ลักษณะของบคุคลท่ีมีการเห็นคุณคาในตนเองสูงและต่ํา 
       ซาเทียร (Satir 1991 : 28, อางถึงใน อารยา หาอปุละ 2547 : 36-37) ไดเปรียบเทียบ
ลักษณะของบคุคลที่มีการเห็นคุณคาในตนเองสูงและต่ํา ดังแสดงในตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4  เปรียบเทียบลักษณะของบุคคลที่มีการเห็นคณุคาในตนเองสูงและต่ํา 
 

บุคคลท่ีมีการเห็นคุณคาในตนเองต่ํา บุคคลท่ีมีการเห็นคุณคาในตนเองสูง 
แนวคดิในการดําเนินชวีิต 
  -  ฉันตองการเปนที่รัก  
วิธีการดํารงชวีิต 
  -  ไมสอดคลองไมเหมาะสม 
  -  มีพฤติกรรมคอยเอาใจผูอ่ืน ยอมผูอ่ืน 
  -  ตําหนิผูอ่ืน ใชเหตุผลมากกวาความรูสึก
หรือการเสแสรงไมแสดงความรูสึกภายในใจ 
  -  ไมยดืหยุน 
  -  ตัดสินวพิากษ วจิารณ 
  -  ยอมอยูใตอํานาจการควบคุมของครอบครัว 
  - ใชกลไกในการปองกันตนเอง   เกบ็อารมณ 
ความรูสึก 
  -   อยูในสภาพแวดลอมเดิมๆ 
  -  เนนอดีต 
  -  ไมตองการเปลี่ยนแปลง    

แนวคดิในการดําเนินชวีิต 
  -  ฉันสามารถรักตนเองและผูอ่ืน 
วิธีการดํารงชวีิต 
  -  สามารถทําสิ่งตางๆไดสอดคลองเหมาะสม 
  -  สามารถยอมรับความแตกตางระหวาง  
บุคคลและสิ่งแวดลอม 
  -  มีเหตุผล 
  -  มีพลังความสามารถ 
  -  มีความเชื่อมั่น 
  -  ตระหนักรูในทางเลือกตางๆ 
  -  สามารถเสี่ยงตอสถานการณใหมได  
  -  เนนปจจุบนั 
  -  ตองการเปลี่ยนแปลงไปสูส่ิงใหม 

 
ที่มา : อารยา หาอุปละ, “เปรียบเทยีบลักษณะของบุคคลที่มีการเห็นคุณคาในตนเองสูงและต่าํ”         
(วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาใหคําปรึกษา บัณฑิตวิทยาลัย    
มหาวิทยาลัย รามคําแหง, 2547), 36-37. 
  
การเสริมสรางและพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเอง 

    คูเปอรสมิท (Coopersmith 1981 :37-38,อางถึงใน ศศิวิมล บูราณทวีคุณ 2547 : 30-31) 
ไดอธิบายวา บุคคลแตละคนนั้นมีการเหน็คุณคาในตนเองที่แตกตางกนั และสามารถพัฒนาการเห็น
คุณคาในตนเองไดซ่ึงพบวา มีความสอดคลองกับแนวความคิดของแบรดชอร ซ่ึงมีองคประกอบ  4  
ประการ  คือ  
      1. การไดรับการยอมรับนับถือ    ความสนใจใสใจจากบุคคลที่มีความสําคัญในชีวิตของ
บุคคล 
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      2. การประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค   ทําใหเปนที่รูจัก  มผีลตอสถานภาพและ
ตําแหนงในสังคม โดยมีปจจยัที่จะทําใหบคุคลรูสึกวาตนประสบความสําเร็จ คือ  
           2.1  ความสามารถที่มีอิทธิพลและควบคุมผูอ่ืนได แสดงถึงความมีอํานาจ 
           2.2 การไดรับการยอมรับ ความสนใจ และความรัก  ทําใหบคุคลรูสึกวาตนมีความ 
สําคัญ 
           2.3  การที่บุคคลมีศีลธรรมจรรยาตามมาตรฐานของสังคม     แสดงถึงการเปนบุคคล
ที่มีคุณภาพ มคีวามดีและนาศรัทธา  

     2.4   การประสบความสําเร็จตามความมุงมั่น แสดงถงึการมีความสามารถ 
                  3. การไดกระทําในสิ่งที่สอดคลองกับคานิยมและความพึงพอใจ 

    4. การไมใสใจตอส่ิงที่ทําใหการเห็นคณุคาในตนเองลดลง     เชน     การไมใสใจตอเสียง 
วิพากษวจิารณของผูอ่ืน 
     นอกจากนี้ คูเปอรสมิท (Coopersmith 1984 , อางถึงใน ศศิวิล บูราณทวีคณู 2547: 30-31) 
ไดเสนอแนวทางในการเสรมิสรางการเห็นคุณคาในตนเอง ใหกับบุคคลที่มีการเห็นคุณคาในตนเอง
ต่ํา โดยมีเปาหมายเพื่อการยกระดับการเห็นคุณคาในตนเอง รวมถึงการคงอยูในระดับสูงของการ
เห็นคณุคาในตนเอง ดังนี ้
      1. ยอมรับในความรูสึกที่เปนจริง รวมถึงการสงเสริมการแสดงออกของบุคคลนั้น 
      2. ยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคล 
      3. หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและฉับพลัน  
      4. ใหเหน็แบบอยางที่มีประสิทธิภาพ 
      5. ใหบุคคลพัฒนาวิธีการแกปญหาในทางสรางสรรค 
      6. ใหความสําคัญกับการนับถือตนเองของบุคคลนั้น    เพื่อเพิ่มความเขมแข็งในการที่จะ
แกปญหา 
      7. สนับสนุนใหผูใกลชิดมีความรูความเขาใจในตัวบุคคลนั้น   และใหความรวมมือใน
การเสริมสรางความเข็มแข็งในการที่จะแกปญหา  
                   แบรดชอร (Bradshaw 1981 : 5-11, อางถึงใน ศศิวิล บูราณทวีคณู 2547 : 27) กลาว
เอาไววาการทีจ่ะพัฒนาบุคคลใหมีการเหน็คุณคาในตนเองเพิ่มสูงขึ้นนัน้ จะตองหาวิธีการที่ทําให
บุคคลนั้นไดรับประสบการณอยางนอยดานใดดานหนึ่ง ดังตอไปนี ้
      1. การประสบความสําเร็จในตานตาง ๆ ตามที่คาดหวังไมวาจะเปนในเรื่องของการเรียน 
การทํางาน หรือแมกระทั่งความสําเร็จในการดําเนินชวีิต 
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      2. ไดรับความรูสึกที่แสดงถึงการยอมรับ  การเอาใจใส  และการเหน็คุณคาจากบคุคลอื่น 
โดยเฉพาะจากบุคคลที่มีความสําคัญและมีความหมายสําหรับตนเอง 
      3. ประสบการณที่สามารถทําใหบุคคลนั้น   มีอํานาจเพิ่มขึ้น    หรือมีอิทธิพลเหนือ
สถานการณและบุคคลที่มีความสําคัญในชีวิตของตน เชน การไดรับตําแหนง หรือไดรับเกยีรติใน
สังคม 
      4.  การไดรับโอกาสที่จะแสดงพฤติกรรม   ที่สอดคลองกับคานิยมสวนตัวของบคุคลนั้น 
โดยสามารถกระทําสิ่งตางๆ ไดอยางอิสระตามความคิด ความเชื่อ และความปรารถนาของตน 

     บรูโน (Bruno 1983 , อางถึงใน นวลนอย วิจิตรกุล 2546 : 29) ไดเสนอแนวทางสราง
เสริมคุณลักษณะของการเหน็คุณคาในตนเอง โดยจําแนกไวดังนี ้
      1. ใหสรางความมั่นใจโดยนึกถึงความสําเร็จ ณ เบื้องหนาของชีวิต 
      2. ใหการยอมรับแกตนเองเมื่อสามารถทํางานสําเร็จลุลวงไปดวยด ี
      3.  บันทึกความสําเร็จ ส่ิงที่ทําไดดีสะสมเอาไว 
      นอกจากนี้ มีขอที่ควรนํามาประกอบการพิจารณาอีก 4 ประการ คือ 
      1.  รับการเสนอแนะโดยตรงจากผูอ่ืน   หรือจากตนเอง       มาเปนขอมูลนําเขาที่ใหเกิด
กําลังใจและการเสริมแรงทางบวกอยางตอเนื่อง 
      2.  เพิ่มความสําเร็จใหแกตนเอง เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
      3.  ลดความคาดหวังลงใหพอเหมาะพอดีกับความสามารถที่แทจริงของตนเอง 
      4.  ใหหยุดการประเมินคาตนเอง ที่ใชอารมณมากกวาเหตุผลทางปญญา 
      นอกจากนี ้ ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองสามารถเสริมสรางใหเพิ่มขึ้น และลดลงได
ตลอดชีวิตของเรา และมีหลายวิธีในการเสริมสรางและเพิ่มความรูสึกเห็นคณุคาในตนเอง ซ่ึงพอจะ
สรุปไดดังนี้ (ธีระ ชัยยุทธยรรยง 2542 : 72)  
      ดานที่เกีย่วกับตนเอง 
      1. พึงระลึกเกี่ยวกับตนเองวา ตนเทานัน้ที่ควบคุมภาพพจนของตนเองได ตัวเราเทานั้นที่
มีอํานาจที่จะเปรียบเทียบภาพพจนของตนเอง ขอสนเทศที่ไดรับจากผูอ่ืนอาจจะมอิีทธิพลตอตัวเรา 
แตเราสามารถจะยอมรับหรือปฏิเสธได ซ่ึงยอมจะขึน้อยูกับตัวของเรา เพราะภาพพจนของเราจะเปน
อยางไรขึ้นอยูกับใจของเราเอง 
       2. อยาใหคนอื่นมากําหนดมาตรฐานใหเรา  เพราะผูคนรอบขางอาจจะมาบอกเราตลอด 
เวลาใหทําอยางนั้นอยางนี้ บางครั้งคนอื่นจะมีเจตนาดีทาํใหตวัเรายอมรับคําแนะนํานั้นๆ ซ่ึงเปน
มาตรฐานของผูอ่ืนแลวเรานาํมาเปนมาตรฐานของเราเอง อาจทําใหเราไมประสบความสําเร็จเทาที่ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



81

 

 

ควร ดังนั้นจึงควรคิดใหรอบคอบวาสิ่งที่ทําอยูนั้นเปนเปาหมายสวนตัวและควรเปนมาตรฐานของ
ตัวเราเอง 
       3. ควรระวังการตั้งเปาหมายของตวัเราเองที่ไมสอดคลองกับความเปนจริง แมวาจะมี  
เปาหมายทีจ่ะทําใหสําเร็จแตก็ควรที่จะตั้งคําถามกับตัวเองวา “ เปาหมายนั้นสอดคลองกับความเปน
จริงหรือไม ” บางคนคาดหวงัเกี่ยวกับตนเองสูง โดยที่เอาตัวเองไปเปรยีบเทียบกับกลุมคนที่เลอเลิศ
และประสบความสําเร็จเปนอยางดี ซ่ึงจะทําใหคุณคาในตนเองต่าํลง เพราะไมสามารถไปถึง
เปาหมายตามที่ตนหวังไวได 
       4. พยายามปรับความคิดที่มักมองสิ่งตางๆ ในดานลบ  บุคคลที่มักจะคิดอะไรในทางลบ  
มักจะมีความรูสึกเห็นคณุคาในตนเองต่าํ เชน เมื่อประสบความลมเหลวก็มักจะตําหนิตนเอง ฉะนั้น
เราจึงตองปรับความรูสึกและความคิดในทางลบใหเปนทางบวก จึงจะเพิ่มความรูสึกเห็นคณุคาใน
ตนเองใหสูงขึน้ได 
      5. มีความมุงมั่นที่จะพัฒนาตนเอง สํารวจตนเองอยูเสมอ เพื่อพบวามอีะไรบกพรองควร
หาทางที่จะปรบัปรุงแกไข  
      6. มองบุคคลอื่นดวยสายตาชื่นชมเปนมิตร   การที่มองคนอื่นดวยสายตาชื่นชมเปนมิตร 
จะทําใหไดรับการยอมรับ ความไววางใจ และไดรับการชื่นชมกลับมาจากบุคคลอื่นเชนกัน ซ่ึงจะ
ชวยใหเกิดความรูสึกรัก และเหน็คุณคาในตนเองและผูอ่ืน ในทางกลับกันถามองบุคคลอื่นดวย
สายตาที่ประสงครายจะเปนการตัดสัมพันธภาพของตนเองกับผูอ่ืน และจะเกดิความรูสึกไมเห็น
คุณคาในตนเองและผูอ่ืน  

      แซสซี (Sasse 1978 : 48, อางถึงใน นวลนอย วิจติรกลุ 2546 : 29) เสนอการพัฒนาการ
เห็นคณุคาในตนเองดวยวิธีการดังนี ้

     1. สรางความมั่นใจในตนเอง โดยนึกถึงความสําเร็จขางหนาในชีวิต 
     2. ระลึกถึงตนเองเมื่อสามารถทํางานลุลวงไปดวยดี โดยใหรางวัลตนเองโดยอาจชมเชย  

ตนเองหรือใหส่ิงที่มีความหมาย ส่ิงเหลานี้จะชวยใหเราเกิดความรูสึกที่ดีตอตน ตองานที่ทํามากขึ้น 
ซ่ึงแนนอนที่สุดยอมสงผลตอการเหน็คณุคาในตนเอง 
                   3. สะสมบันทึกความสําเร็จ  หาสมุดบันทึกเพื่อเขียนบนัทกึความสําเร็จที่เราไดรับสิ่งที่
เราทําไดดีเปนเวลาติดตอกนัหลายๆ สัปดาหหรือหลายเดอืน โดยอาจจะเปนความสําเร็จในโครงการ
ตางๆ การชวยใหผูอ่ืนมีความสุข งานโรงเรียน หรือหาทาํงานดานอื่นๆ ที่มีความสําคัญสําหรับตน 

     เจอรดาโนและอีเวอรรี (Girdano and Everly 1979 : 146-149, อางถึงใน นวลนอย วิจิตร
กุล 2546 : 29-30) ไดเสนอวธีิการ 3 ประการในการพัฒนาการเหน็คุณคาในตนเอง ดงันี้ 
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     1. การใชภาษาทางบวก (Positive Verbalization)  กระบวนการที่บคุคลใหแรงเสริมสราง
ภาพพจนเกีย่วกับตนเอง (self-image) โดยชี้ใหเหน็ถึงลักษณะทางบวกของตนเองดวยการใชภาษา
เปนสื่อ เชน  เขียนถึงลักษณะบุคลิกภาพในทางบวกหรอืส่ิงที่ตนเองภาคภูมิใจ เขียนทุกวัน เมื่อหมด
วันกเ็ปล่ียนขอความใหม ทําเชนนี้ติดตอกันเปนสัปดาห โดยอาจจะติดไวบนกระดาษแข็งในทีท่ี่
มองเห็นไดชัดเจนผานตา  

    2. การยอมรับคํายกยองชมเชย (Accepting Compliment) เรียนรูที่จะยอมรับคาํยกยอง
ชมเชยเปนอกีวิธีการหนึ่งทีจ่ะสรางเสริมการเห็นคุณคาในตนเองได เมื่อมีใครยกยองชมเชยเรา เราก็
ควรยอมรับโดยปราศจากทาทีหรือคําตอบที่ถอมตน แตใชประโยคแสดงความยนิดแีทน วิธีการนี้จะ
เปนการสงเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสม อันจะทําใหบุคคลประทับใจและมองตนเองในทางบวกมาก
ขึ้น 

      3. การฝกพฤติกรรมกลาแสดงออกที่เหมาะสม   (Assertiveness Training)   การฝก
พฤติกรรมกลาแสดงออก สามารถเปลี่ยนแปลงการเห็นคุณคาในตนเองได เปนวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพที่จะทําใหบุคคลมีพฤติกรรมทางบวก  กลาแสดงออกในทางที่เหมาะสมและมีการรับรู
ที่มีประสิทธิภาพ 
  
                  จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับการเหน็คุณคาในตนเองดังกลาวขางตน ผูวิจยั
สนใจที่จะนําแนวคดิคุณลักษณะพื้นฐานการเห็นคุณคาในตนเองตามแนวคิดของคูเปอรสมิท มาเปน
แนวทางในการศึกษา เนื่องจากลักษณะการเห็นคณุคาในตนเองทั้ง 4 ดาน สามารถอธิบายไดถึงการ
เห็นคณุคาในตนเองที่เกดิขึ้นในตวับุคคลไดอยางชัดเจน ประการแรก ดานความรูสึกเกี่ยวกับความ 
สามารถ คือ การที่บุคคลเชื่อวาตนเองมีความสามารถที่จะกระทําสิ่งตางๆ ไดดวยตนเอง กจ็ะทําให
บุคคลกลาคิด กลาที่จะตัดสนิใจ กลาริเร่ิมทําอะไรดวยตนเอง  ประการที่สอง ดานความรูสึกของการ
มีความสําคัญ คือ การที่บุคคลรูสึกวาไดรับการยอมรับจากคนรอบขาง เปนที่ตองการของสังคม ซ่ึง
การที่บุคคลรูวามีคนที่รักและหวังดีตอเขา ก็จะทําใหบุคคลนั้นรูสึกวาตนเองมีคา เปนที่ตองการของ
ผูอ่ืน ประการที่สาม ดานความรูสึกของการมีอํานาจ  คือ การที่บุคคลเชื่อตนเองมีอิทธิพลตอชีวิต
ของตนเอง ตอเหตุการณที่เกิดขึ้นรอบตัว ก็จะทําใหบคุคลไมหวั่นกลัวตอสถานการณที่เกิดขึน้ แต
เชื่อมั่นในพลังอํานาจที่มีอยูในตนเอง ประการที่ส่ี ดานความรูสึกของการมีคุณธรรม คือ การที่
บุคคลเชื่อวาตนเองสามารถปฏิบัติตนไดตามคําสั่งสอนของบิดา มารดา อาจารย และสอดคลองกับ
ศีลธรรม คานิยมตางๆ ก็จะชวยทําใหบุคคลสามารถแสดงพฤติกรรมถูกตองตามคานิยมที่สังคม
ยึดถือไดอยางเหมาะสม การที่บุคคลมีลักษณะการเห็นคณุคาในตนเองดังกลาวจะชวยใหบุคคล    
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นับถือตนเอง  พึงพอใจในตนเอง รักตนเอง เห็นถึงคุณคาของตนเองกจ็ะยอมสงผลใหบุคคลแสดง
พฤติกรรมอันที่จะสงผลดีตอตนเอง  
                  จากแนวคิดเกี่ยวกับการเหน็คณุคาในตนเองที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงนาํแนวคดิดังกลาว
มาประยุกตใช เพื่อเปนตัวแปรที่ทํานายพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของนักเรียน
ชวงชั้นที่ 3 ในอําเภอแมสาย จังหวดัเชียงราย สําหรับงานวิจยันี ้ การเห็นคุณคาในตนเอง หมายถึง 
การที่นักเรยีนเชื่อวาตนเองมคีุณคา สามารถยอมรับตนเองตามความเปนจริง มองตนเองในดานบวก 
มีความเชื่อมั่นวาตนเองมีความสามารถดําเนินชีวิตในสังคมรวมกับผูอ่ืน ซ่ึงประกอบดวย ความรูสึก
ของการมีความสามารถ  ความรูสึกของการมีความสําคัญ  ความรูสึกของการมีอํานาจ  และ
ความรูสึกของการมีคุณธรรม  
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการเห็นคุณคาในตนเอง 
                   สมศักดิ์  นุกูลอุดมพานิชย และคณะ (2540 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวจิัยเร่ือง              
การเสริมสรางทักษะชวีิตเพื่อปองกันการเสพยาบาในนักเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวดัสุโขทัย กลุมตวัอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 84 คน ผลการวิจยัพบวา การ
เห็นคณุคาในตนเอง มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมปองกันการเสพยาบาอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 
                   นวนันท  กิจทวี (2541:บทคัดยอ)ไดศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสรางเสริมทักษะ
ชีวิตเพื่อปองกนัการเสพยาบาในนกัเรียนมธัยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวดันนทบุรี จํานวน 
70 คน  ผลการวิจัยพบวา การเห็นคุณคาในตนเอง มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกัน
การเสพยาบา อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 

     พจนารถ  องอาจ (2545 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจยัเร่ือง การประยุกตโปรแกรม
ทักษะชวีิตเพื่อปองกันการเสพยาบาของนักศึกษาชั้นปวช.ปที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาการประยุกตโปรแกรมทักษะชีวติเพื่อปองกันการเสพยาบาของนักศึกษา พบ 
วา ทกัษะการเห็นคุณคาในตนเอง มคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมปองกันการเสพยาบาอยางมนีัย 
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

    กรองทอง เสนชัย (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจยันํา ปจจัยเอื้อ 
และปจจยัเสรมิ ตามรูปแบบ PRECEDE MODEL กับพฤติกรรมการเสพยาบาของนักเรียน 
ผลการวิจัยพบวา การเห็นคณุคาในตนเอง มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเสพยาบาในทางลบ  

    นริสา วงษพนารักษ และคณะ (2545 : 22) ไดศึกษาการเหน็คุณคาในตนเองและ
พฤติกรรมเสี่ยงตอการเสพสารแอมเฟตามนีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา และหาความสัมพันธ
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ระหวางการเหน็คุณคาในตนเองในจังหวดัมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงคในการหาปจจัยตางๆ ทีม่ี
อิทธิพลเส่ียงตอการเสพสารแอมเฟตามีน ผลการศึกษาพบวา นกัเรยีนโดยรวมมีการเห็นคุณคาใน
ตนเองในภาพรวมอยูในระดบัสูง  

     จากงานวิจยัที่เกีย่วกับการเห็นคุณคาในตนเองดังกลาวขางตน สรุปไดวา การเหน็คุณคา
ในตนเองมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบา ดังที่เห็นไดจากนกัเรียน
ที่มกีารเห็นคณุคาในตนเองจะมีความรกัตนเอง เคารพตนเอง มีความมั่นใจในตนเอง เพราะฉะนัน้
การที่นักเรยีนมีความรูสึกรักตัวเอง ยอมสงผลใหนักเรยีนกระทําใหชีวิตของตนเองไดรับแตส่ิงทีด่ี 
ไมเขาไปยุงเกีย่วกับยาบา ดงันั้น ผูวิจยัจึงตั้งสมมติฐานวา การเห็นคณุคาในตนเองสามารถทํานาย
พฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของนักเรียนชวงชั้นที ่ 3 ในอําเภอแมสาย จังหวัด
เชียงราย                                                                                                                            
 

6. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการควบคุมตนเอง (Self-control) 
 

ความหมายของการควบคุมตนเอง 
      จากการศึกษาคนควาเอกสารที่เกี่ยวของกับการควบคมุตนเอง มีผูใหคําจํากัดความและ
ความหมายของการควบคุมตนเอง ดังตอไปนี้ 
      ไรท (Wright 1975 : 92, อางถึงใน ฐิยาพร กันตาธนวฒัน 2546 : 18) ใหความหมายของ
การควบคุมตนเอง  วาหมายถึง การที่บุคคลสามารถที่จะบังคับนิสัยและพฤติกรรมของตนเอง เมือ่
ตองเผชิญกับสิ่งยั่วยแุละสถานการณกดดนั โดยปราศจากรางวัลหรือแรงสนับสนนุจากภายนอก  
      แบนดูรา (Bandura 1977 : 14, อางถึงใน นงนุช โรจนเลิศ 2533 : 16) ไดใหความหมาย
ของการควบคุมตนเองวา  เปนความสามารถในการกําหนดตนเองของบคุคล  ดานความคิด  อารมณ  
ความรูสึก  และการกระทําใหเปนไปในทิศทางที่บุคคลตองการ ไมวาจะเผชิญปญหาหรืออุปสรรค
ใดๆ หรืออยูในสถานการณที่เกิดปญหาความขัดแยงในใจ 

    โรเซนบัม (Rosenbaum 1980 : 109-121, อางถึงใน ฐยิาพร กันตาธนวัฒน 2546 : 18) ได
ใหความความหมายการควบคุมตนเองวา เปนความสามารถของบุคคลที่จะละเวนการกระทาํบาง
ชนิด หรือความสามารถที่จะกระทําพฤตกิรรมดวยเหตผุลและความอดทน เพื่อใหเกิดผลดีตามที่
ตองการหรือหลีกเลี่ยงสิ่งไมดีที่อาจเกดิขึ้นได ตลอดจนความสามารถในการจัดสภาพแวดลอม 
เพื่อใหเกิดพฤติกรรมตามที่บุคคลมุงหวังไว แมเมื่อบุคคลนั้นตองเผชิญกับปญหา อุปสรรค หรืออยู
ในภาวะที่เกดิปญหาความขดัแยงในตนเอง 
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                   อะเวอริลล (Averill 1973 : 286, อางถึงใน นงนุช  โรจนเลศิ 2533 : 16-17) ไดวิเคราะห
ความหมายของคําวา “ ความสามารถของตนในการควบคุม ”  วามีองคประกอบ 3 ดาน คือ  
ทางดานพฤตกิรรม ทางดานการรับรูและทางดานการตดัสินใจ ซ่ึงครอบคลุมตั้งแตความสามารถใน
การทํานายวาจะเกิดอะไรขึ้น ตนจะทําอะไรไดบางและทําอะไรไมได  ตนจะสามารถทํางานได
สําเร็จหรือไม จะมใีครมาขัดขวางบาง ตลอดจนถึงความสามารถในการที่จะกระทําใหเกิดผลตามที่
ตองการ ในเวลาและสถานที่ที่ตนตองการ  ความสามารถในการเลือกรับการกระตุนและเลอืก
กระทํา ตลอดจนความสามารถในการทํานายและควบคมุผลการกระทํา ซ่ึงความสามารถดังกลาว
เปนองคประกอบที่สําคัญในการควบคุม และรับรูการควบคุมโดยตนเองเปนลักษณะสําคัญที่สุด 
การควบคุมตนเองจึงมีความเกี่ยวของกับสภาพจิตใจและพฤติกรรมของบุคคล 

    จากความหมายของการควบคุมตนเองดงักลาวขางตนสรุปไดวา การควบคุมตนเอง 
หมายถึง เมื่อตองเผชิญกับปญหา อุปสรรค หรืออยูในภาวะที่เกดิปญหาความขัดแยงในจิตใจ บุคคล
สามารถที่จะกระทําพฤติกรรมดวยเหตผุลและความอดทน เพื่อใหเกดิผลดีตามที่ตองการ มีความ 
สามารถในการควบคุมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง ใหเปนพฤติกรรมที่พึงประสงคเพื่อให
ไดรับผลดี และสามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม 
 
กระบวนการควบคุมตนเอง 
            กระบวนการที่ใชในการควบคุมตนเองนั้น ธอเรเซนและมาโฮน ี (Thoresen and 
Mahoney, อางถึงใน ชุลีรัตน สุวรรณทะ 2540 : 24)ไดกลาววามกีระบวนการที่สําคัญในการควบคุม
ตนเองอยู 2  ประการ ไดแก 

      1. การควบคุมสิ่งเรา (Stimulus Control) หมายถึง กระบวนการที่บคุคลเรียนรูที่จะแสดง
พฤติกรรมไดอยางสอดคลองกับสภาพการณหรือส่ิงเราของตนโดยประเมินเงื่อนไขและสภาพการณ 
ที่ควบคุมพฤติกรรมอยู ดวยวิธีการแยกแยะสิ่งเรา จากนัน้จึงเปลี่ยนแปลงหรือจัดระบบสภาพการณ
ส่ิงเราใหม เพือ่เอื้ออํานวยใหเกิดพฤติกรรมที่ตองการ 

      2. การควบคุมผลกรรมดวยตนเอง (Self-Presented)   หมายถึง  การใหผลกรรมตนเอง
หลังจากที่ไดกระทําพฤติกรรมเปาหมายแลว ซ่ึงผลกรรมนี้อาจเปนไดทั้งการเสริมแรงหรือการ
ลงโทษ ซ่ึงในการควบคุมพฤติกรรมควรใชการเสริมแรงมากกวาการลงโทษ 

 
ลักษณะการควบคุมตนเอง 

    โรเซนบัม (Rosenbaum 1980, อางถึงใน ชุลีรัตน สุวรรณทะ 2546 : 54-55) ไดพัฒนา
แนวคดิเกีย่วกบัการควบคุมตนเอง โดยพัฒนาจากแนวคิดเกีย่วกับการรับรูความสามารถของตนเอง 
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(self – efficacy) ของแบนดูรา โดยมีคําจํากัดความวา เปนการที่บุคคลตัดสินใจเกีย่วกับความ 
สามารถของตนเองที่จะจัดการและดําเนนิการใหบรรลุเปาหมายทีก่ําหนดไว ซ่ึงโรเซนบัน ไดพัฒนา
มาเปนแนวคิดของการควบคุมตนเองโดยสรุปวา ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถควบคุมตนเอง 
ประกอบดวยพฤติกรรมที่เกดิขึ้น ดังนี ้
                   1. มีการใชความคิด และการเตอืนตนเอง (self-statements) ในการควบคุมการแสดงออก
ทางอารมณและทางรางกาย เชน การสังเกตตนเอง การประเมินตนเองจากขอมูลที่มีการบนัทึกดวย
ตนเอง อาจจะมีการเสริมแรง โดยการใหรางวัลถามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น 

     2. มีการประยุกตกลวิธีในการแกปญหาอยางเปนลําดบัขั้น นํามาใชในการควบคุมตนเอง 
(problem solving strategies) เชน การวางแผน การใหคําจํากดัความของปญหา การประเมนิ
ทางเลือกตางๆ และการคาดหมายถึงผลที่จะเกดิตามมา 

     3. มีความสามารถที่จะรอคอยผลรางวัลที่จะไดรับตอบแทน การอดได รอได ไมกระทํา
ส่ิงใดตามอําเภอใจ  (Delay immediate gratification) ไมทาํอะไรตามใจตนเอง สามารถควบคุมความ
ตองการของตนเองได  

      4. มีการรับรูความสามารถของตนในการควบคุมตนเอง (self-efficacy) วาจะสามารถ
ทํางานหรือทําตามเปาหมายที่ตนเองวางไวไดหรือไม ซ่ึงการรับรูในความสามารถของตนจะ
สามารถทําใหมีเปาหมายในชีวิตที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
                    สอดคลองกับแนวคิดของแซนทรอค (Santrok 2001 : 430-431, อางถึงใน ชุลีรัตน 
สุวรรณทะ 2546 : 55) ที่ไดกลาววา กุญแจสําคัญในพัฒนาการทางจริยธรรมมาจากแนวคิดการ
เรียนรูทางปญญาสังคม กลาวคือ การควบคุมตนเองนัน้เกี่ยวของกับความสามารถอดทนตอส่ิงยัว่ยุ
และความสามารถในการรอคอยเพื่อส่ิงที่พงึพอใจ ในกรณีของการอดทนตอส่ิงยั่วยนุั้น เดก็ตอง
เอาชนะความปรารถนาในสิ่งที่ตองการ ซ่ึงเรียกวาการยบัยั้ง ในทํานองเดียวกัน เด็กตองแสดงความ
อดทน อดกล้ัน และการควบคุมตนเองในการรอคอยสิ่งที่พึงพอใจ เพือ่ใหไดรับรางวัลที่ยิ่งใหญดงั
ปรารถนาในอนาคตมากกวารางวัลเพียงเลก็นอยทีไ่ดรับทันที 
 
ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการควบคุมตนเอง 
                   ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของแบนดูรา (Albert  Bandura)  
      การควบคมุตนเองในทรรศนะของแบนดูรา(  Bandura, อางถึงใน นงนุช โรจนเลิศ 2533 
: 21-24) พฒันาจากการเรียนรูกฎเกณฑในการประเมนิพฤติกรรม โดยที่มนษุยมคีวามนึกคดิและ
สามารถใชสัญลักษณแทนสิ่งตางๆที่เรียนรู ดังนั้นมนษุยจึงสามารถที่จะนําสัญลักษณตางๆ เหลานี้
มาคิดไตรตรองทําใหสามารถมองเห็นวิธีการที่จะทําใหเกิดผลกรรมตางๆ ที่ตนปรารถนา และ
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มองเห็นวิธีการที่จะหลีกเลีย่งผลกรรมที่เลวรายตางๆ มนุษยสามารถคิดในเชิงประเมนิวาพฤติกรรม
หนึ่งๆ จะทําใหเกิดผลกรรมอะไรบาง และผลกรรมตางๆ มีความปรารถนามากนอยเพียงใด การคดิ
ในเชิงประเมนิเชนนี ้ นําไปสูการตัดสินใจที่จะทําหรือไมทําพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง และ
นําไปสูการควบคุมตนเองใหประพฤติปฏิบัติตามที่ตนตั้งใจไว   
                   การพิจารณารายละเอียดของการพัฒนาการควบคุมตนเอง มีสวนเกี่ยวของกับการ
ประเมินตนเอง และการปฏิบัติตอตนเองของบุคคล ในลักษณะของพฤติกรรมตอตนเอง (Self 
Directed Behavior) 3 ประเภท ตามแนวการเรียนรูทางสังคม มีดังนี ้
           1. การควบคุมตนเอง (Self Control)  เปนความสามารถในการกาํหนดตนเองในดาน
ความคิด อารมณ ความรูสึก และการกระทําใหเปนไปในทิศทางที่ตองการ ไมวาจะเผชิญปญหาหรือ
อุปสรรคใดๆ ที่กอใหเกดิปญหา หรือความขัดแยงในใจ ไดแก ความสามารถในการเลือกกระทํา 
การควบคุมอารมณ การควบคุมความคิด การยับยั้งใจในสิ่งยั่วยวน เปนตน การควบคุมตนเองนี้เกดิ
เชนเดยีวกับพฤติกรรมอื่นๆ ของมนุษย คอื เปนผลทั้งจากประสบการณตรง และการเรียนรูจากการ
สังเกต มนุษยจะควบคุมตนเองใหกระทําพฤติกรรมที่ไดเรียนรูวาเปนพฤติกรรมที่เหมาะสมใน
สถานการณนัน้ และมีผลกรรมที่ไดจากการกระทําเปนทีพ่ึงพอใจแกตนเอง   
                              ในการควบคุมตนเองนี ้ บุคคลจําเปนตองมีการตั้งมาตรฐานพฤติกรรมสําหรับ
ตนเองไวประพฤติปฏิบัติ มีการประเมินการประพฤตปิฏิบัติของตนตามมาตรฐานที่ตั้งไว และมี
ความรูสึกซึ่งเปนปฏิกริิยาตอตนเองตามผลของการประเมิน ซ่ึงมาตรฐานพฤติกรรมที่บุคคลตั้งไวนี้
เองจะเปนสิ่งที่ชวยในการตดัสินใจ และชี้แนะแนวทางในการกระทาํของบุคคล เชน การกําหนด
ปริมาณของงานที่ตนควรทําไดกอนลงมือทํา หรือกําหนดคุณภาพของผลงานที่ควรทําไดไวลวงหนา  

            2.  การประเมินตนเอง (Self Evaluation)  เปนการสํารวจ  ทบทวน   ตัดสินใจ   และ  
ลงความเห็นวา   พฤติกรรมของตนเองที่ไดกระทําลงไปนั้นมีความถูกตองเหมาะสมเพียงใด การ
ประเมินตนเองนี้เปนผลจากการไดสังเกตตัวแบบประเมนิพฤติกรรมของเขาเอง และเปนผลจากการ
ที่บุคคลกระทําพฤติกรรมแลวไดรับปฏิกิริยาจากผูอ่ืน ผลที่ตามมาคือ ปฏิกิริยาตอตนเอง (Self 
reaction) ซ่ึงมีทั้งในดานบวกและดานลบ ปฏิกิริยาตอตนเองดานบวกเกิดขึ้นเมื่อสามารถบรรลุถึง
มาตรฐานที่ตนไดตั้งไว อาทิเชน ความรูสึกภาคภูมใิจในตนเอง ความรูสึกเชื่อมั่นในตนเอง เปนตน 
สวนปฏิกิริยาทางลบ เปนผลจากการกระทําที่ลมเหลว ไมบรรลุตามมาตรฐานที่ตั้งไว เชน ความรูสึก
ผิด ความเสียใจ และความละอายใจ เปนตน 
                 ผลการประเมินตนเอง โดยเฉพาะปฏิกิริยาในดานบวกทีเ่กิดขึน้ มีสวนสําคัญใน
การกระตุนใหมนุษยมกีําลังใจ และมีความกระตือรือรนในการทํางานตางๆ เนื่องจากมีความรูสึก
ภูมิใจ และเชื่อมั่นในตนเอง แตในขณะเดียวกนัหากบุคคลใดรับมาตรฐานของการกระทําที่สูง
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เกินไปมาไวเปนของตน กจ็ะมีผลในดานลบเกิดขึ้นดวย กลาวคือ บุคคลนั้นจะมีความรูสึกไมพอใจ
ในตนเองตลอดเวลา เนื่องจากไมสามารถบรรลุถึงมาตรฐานที่ตนตั้งไวสูงเกินไปนัน้ไดและความไม
พอใจนีจ้ะนําไปสูการลงโทษ หรือประณามตนเองเกนิสมควร จะมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนผิดปกติไป
หรือมีความผิดปกติทางจิต 
                 ผลจากการประเมนิตนเองนี้ ถือวามีความสําคัญเดนชัดในการจูงใจใหบคุคลทํา
พฤติกรรมที่ถูกตอง พฤติกรรมสวนใหญของคนเราจะถูกควบคุมโดยผลที่ตามมาจากการประเมนิ
ตนเอง ซ่ึงมีทั้งดานบวกและดานลบ เชน ความพึงพอใจในตนเอง ความไมพึงพอใจในตนเอง ทําให
บุคคลรับรูตนเองในดานตางๆ แตกตางกนั การประเมินตนเองนี้ทําใหบุคคลสามารถที่จะควบคมุ
ตนเองใหกระทําพฤติกรรมที่เหมาะสมได 
        3. การปฏิบัติตอตนเอง    (Self Treatment)     เปนพฤติกรรมหรือการกระทําทีบุ่คคล
กระทําตอตนเอง อันเนื่องมาจากการประเมินตนเอง และจากปฏิกิริยาตอตนเองทั้งทางดานบวกและ
ลบ ไดแก การใหรางวัลตนเอง การตําหนิตนเอง และการปรับปรุงตนเอง เปนตน การกระทํา
ดังกลาวนีเ้ปนผลมาจากการเรียนรูจากประสบการณตรงและการมีแบบอยาง 
              แบนดรูา ไดใหความสําคัญของการกระทําตอตนเองวา พฤตกิรรมสวนใหญของ
มนุษยจะอยูภายใตการควบคมุตนเองจากการใหแรงเสริมแกตนเอง ในกระบวนการนี้บุคคลจะมีการ
ตั้งมาตรฐานในการกระทําของเขา และจะมีการตอบสนองการกระทาํนั้น ในรูปแบบของการให
รางวัลแกตนเอง หรือการลงโทษตนเอง การใหรางวัลตนเองนี้เมือ่สามารถกระทําพฤติกรรมได
บรรลุเปาหมาย จะมีผลใหบุคคลสามารถพัฒนาทักษะในการควบคุมตนเอง สามารถปรับปรุงและ
คงพฤติกรรมนั้นไวตอไป ในดานการลงโทษตนเองนัน้ทําใหบุคคลสามารถลดความทุกขใจจากการ 
ทําผิดของตน และชวยบรรเทาการลงโทษจากภายนอกได  
                            ตามแนวคิดของแบนดูรา พฤติกรรมตอตนเองทั้ง 3 ดาน นับวามีความสําคัญ  
อยางยิ่ง เพราะหากบุคคลใดมีพฤติกรรมตอตนเองอยางถูกตองและเหมาะสมแลว ยอมเปนปจจยัให
มีการปฏิบัติตอผูอ่ืน และสิ่งแวดลอมในลกัษณะที่ดดีวย  
   
ขั้นตอนการปรับพฤติกรรมดวยวิธีการควบคุมตนเอง 
       มนุษยจําเปนตองมีความสามารถในการควบคุมการกระทําของตนเอง การควบคุม
ตนเองเปนองคประกอบสําคัญในการดํารงชีวิตในสังคม การที่คนเราพยายามใหมีการควบคุมตนเอง
นั้นเกีย่วของกบัการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของของพฤติกรรม ซ่ึงธอเรสเซนและมาโฮนี่   (Thoresen and 
Mahoney 1974, อางถึงใน บุญสิทธิ์ ไชยชนะ 2543 : 17-18) ใหรายละเอียดเกีย่วกับขั้นตอนการ
ควบคุมตนเองดังนี ้
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       ขั้นที่ 1 การตั้งเปาหมาย (Goal setting) คือ การกําหนดเกณฑในการแสดงพฤติกรรมใด
พฤติกรรมหนึง่ดวยตนเอง ซ่ึงการตั้งเปาหมายนี้จะชวยใหผูแสดงพฤตกิรรมรูถึงพฤติกรรมที่ตองการ
กระทําอยางชดัเจน ตัวอยางการตั้งเปาหมายพฤติกรรม เชน ฉันจะอานหนังสือใหได 20 หนากอน
นอน ในกรณทีี่บุคคลยังไมสามารถตั้งเปาหมายไดอยางชัดเจน ก็ใหคนอื่นชวยไดจนเขาจะสามารถ
ตั้งเปาหมายไดดวยตนเอง อยางไรก็ตามในการตั้งเปาหมายนั้น เปาหมายที่ตั้งควรจะเปนเปาหมายที่
เปนจริง และสามารถทําได เพราะถาเปนเปาหมายที่บคุคลไมสามารถทําได เกิดความผิดหวังและ
กอใหเกิดพฤตกิรรมเบี่ยงเบนได 
                   ขั้นที่ 2  การสังเกตและบนัทึกดวยตนเอง ( Self-Observing and Recording ) เปน
กระบวนการทีบุ่คคลสังเกต หรือจําแนกลักษณะของพฤติกรรมตนเอง พิจารณาวาตนไดแสดง
พฤติกรรมตามเปาหมายแลวหรือยัง การสังเกตตนเองมักจะทําควบคูไปกับการบนัทึกพฤติกรรม 
  ขั้นตอนในการสังเกตตนเอง 

1. จําแนกพฤติกรรมเปาหมายวา พฤติกรรมอะไรที่ตองการสังเกต 
2. กําหนดระยะเวลาที่จะสังเกต และบันทกึการสังเกตได 
3. กําหนดวิธีการบันทึก และเครื่องมือที่ใชในการบันทึก 
4. สังเกต และบนัทึกพฤติกรรม 
5. ทําแผนภาพหรือกราฟแสดงผลการบันทึก 
6. วิเคราะหขอมูลที่บันทึก    เพื่อจะไดขอมลูยอนกลับ    ซ่ึงจะมีผลตอการเปลี่ยน 

แปลงพฤติกรรม 
                   ขั้นที่ 3  การประเมินตนเอง (Self-Evaluation) หมายถึง การที่บุคคลตัดสินพฤติกรรม
ของตนเองโดยการประเมนิคุณคาของพฤติกรรมจากขอมูลที่ไดจากการบันทึกดวยตนเอง ซ่ึงทําให
เราไดพิจารณาถึงพฤติกรรมที่กําลังทําอยูอยางถี่ถวน 

     ขั้นที่ 4  การเสริมแรงตนเอง (Self-Reinforcement) คือ การจัดผลกรรมที่เปนแรงเสริม
ใหแกพฤติกรรมที่พึงประสงคดวยตนเอง เพื่อทําใหพฤติกรรมนั้นเพิ่มขึ้น โดยทีเ่จาของพฤติกรรม
เปนผูดําเนนิการเพื่อใหไดแรงเสริมนั้นดวยตนเอง การเสริมแรงตนเองมักเกิดรวมกบัการตั้ง 
เปาหมาย คอื มีการตั้งเปาหมายหรือกําหนดเกณฑเสยีกอน แลวจงึมีการเสริมแรงตามมาในการ
กําหนดเกณฑนั้น บุคคลผูเปนเจาของพฤตกิรรมอาจจะกาํหนดไดดวยตนเอง หรือใหผูอ่ืนกําหนด 

 
                   จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการควบคุมตนเองดังกลาวขางตน ผูวิจยั
สนใจที่จะนําทฤษฏีการเรียนรูทางสังคมของแบนดูรา (Bandura) ที่พัฒนาจากการเรียนรูกฎเกณฑใน
การประเมินพฤติกรรม นําไปสูการตัดสินใจที่จะทําหรือไมทําพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง และ
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นําไปสูการควบคุมตนเองใหประพฤติปฏิบัติตามที่ตนตั้งใจไว  ซ่ึงการควบคุมตนเอง เปนความ 
สามารถในการกําหนดตนเองในดานความคิด อารมณ ความรูสึก และการกระทําใหเปนไปใน
ทิศทางที่ตองการ บุคคลจะตองมีการตั้งมาตรฐานพฤติกรรมสําหรับตนเองไวประพฤติปฏิบัติ ซ่ึงจะ
เปนสิ่งที่ชวยในการตัดสินใจ และชีแ้นะแนวทางในการกระทําของบุคคล พฤติกรรมของคนเราจะ
ถูกควบคุมโดยผลที่ตามมาจากการประเมนิตนเองในสิ่งที่เราไดกระทําลงไป ซ่ึงมีทั้งดานบวกและ
ดานลบ การประเมินตนเองอยางสม่ําเสมอจะชวยทําใหบุคคลสามารถที่จะควบคุมตนเองใหกระทาํ
พฤติกรรมที่เหมาะสมได  

     จากแนวคดิเกีย่วกับการควบคุมตนเองที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดดงักลาวมา
ประยุกตใช เพื่อเปนตัวแปรที่ทํานายพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของนักเรียนชวง
ช้ันที่ 3 ในอําเภอแมสาย จังหวัดเชยีงราย สําหรับงานวิจยันี ้ การควบคุมตนเอง หมายถึง ใน
สถานการณทีน่ักเรียนตองเผชิญกับปญหา อุปสรรค หรืออยูในภาวะที่เกดิปญหาความขัดแยงใน
จิตใจ นักเรยีนสามารถที่จะกระทําพฤติกรรมดวยเหตผุลและความอดทน เพื่อใหเกิดผลดีตามที่
ตองการ ความสามารถดังกลาวประกอบดวย  การใชความคิดอยางมเีหตุผลและคําพูดเตือนตนเอง
ในการควบคุมการแสดงออกทางอารมณและการกระทํา   การแกปญหาอยางเปนลําดับขั้น  ความ 
สามารถที่จะยบัยั้งการกระทาํตามอําเภอใจตนเอง  การรบัรูถึงผลของการกระทําของตนเอง 
  
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการควบคุมตนเอง 
                   วิริศรา  เพียงสุข (2540 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเสพยาบา
ของเยาวชน : ศึกษาเปรียบเทียบเยาวชนในสถานฝกและอบรมเด็กและเยาวชนบานอุเบกขา บาน
ปราณี และนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการศึกษา พบวา ตวัแปรดานการควบคุมตนเอง มี
ความสัมพันธทางดานลบกบัพฤติกรรมการเสพยาบา   
                   เกษม จันทศร  (2541:บทคัดยอ) ไดศกึษาปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับการตานทาน
การเสพยาบาของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนตน กลุมตวัอยางในการวจิัยคร้ังนี้ คอื นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 และ 3 สังกัดสํานักงานสามัญศึกษาจังหวดัเพชรบรีุ จํานวน 4 โรงเรียน ซ่ึงเปน
โรงเรียนที่อยูในเขตเมือง 2 โรงเรียน และอยูนอกเขตเมอืง 2 โรงเรียน นักเรยีนที่เปนกลุมตัวอยาง
ทั้งหมด 560 คน มีอายุเฉลีย่ คือ 14 ป ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่มจีิตลักษณะในดานความรูเร่ือง
ยาบามาก มีสุขภาพจิตดี และมีลักษณะมุงอนาคต ควบคมุตนเองสูง จะเปนผูที่มีพฤติกรรมตานทาน
การเสพยาบามาก  
                   นงลักษณ สุธรรมรักษ (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อ
พัฒนาพฤติกรรมปองกันการเสพยาบาในนกัเรียนประถมศึกษาปที่ 6 จังหวัดสระบุรี โดยการ
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ประยุกตทฤษฏีตนไมเชิงจรยิธรรมรวมกับการเรียนรูแบบมีสวนรวมและกระบวนการสุขศึกษา โดย
คัดเลือกกลุมตวัอยางแบบเจาะจง จํานวน 2 กลุม จาก 2 โรงเรียน กลุมที่ 1 เปนกลุมทดลอง จํานวน 
37 คน กลุมที ่ 2 เปนกลุมเปรียบเทียบ จํานวน 36 คน พบวา การควบคุมตนเอง มคีวามสัมพันธกับ
พฤติกรรมการปองกันการเสพยาบาอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ 
 
     จากงานวิจยัที่เกี่ยวกับการควบคุมตนเองดังกลาวขางตน สรุปไดวา การควบคุมตนเอง
เปนตัวแปรทีม่ีความสัมพันธดานลบกับพฤติกรรมการเสพยาบา บุคคลที่มีการควบคุมตนเองสูงจะ
สามารถแสดงออกถึงพฤติกรรมการตานทานจากการเสพยาบาไดมาก และการควบคุมตนเองเปน 
ตัวแปรที่มีผลตอพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบา   ดังนั้นผูวิจยัจึงตั้งสมมติฐานวา การ
ควบคุมตนเองสามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 
ในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย            
                                                                                        

7. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับสัมพันธภาพในครอบครัว 
 
ความหมายของสัมพันธภาพในครอบครัว  
                   มนุษยเปนสัตวสังคมที่อยูรวมกันเปนกลุม การสรางความสัมพันธกบับุคคลอื่นรวมถึง
สถาบันทางสังคมตางๆ นั้นเปนสิ่งจําเปนสาํหรับทุกคน แตสถาบันทางสังคมแหงแรกที่ปลูกฝงการ
เรียนรูตางๆ นั่นคือ สถาบันครอบครัว  ความสัมพันธในครอบครัวเปนความสัมพนัธที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติอันเนื่องมาจากสมาชิกในครอบครัวซ่ึงไดแก พอ แม พี่ นอง ไดใหความรักความผูกพนั 
ความใกลชิดสนิทสนม มีอารมณและความรูสึกนึกคิดรวมกัน การเอาใจใสเล้ียงดูกนั ทําใหเกิดการ
ขัดเกลาทางสังคม (Socialization) เปนแบบแผนของความรักความเขาใจ คานยิมและการประพฤติ
ปฏิบัติตอกัน   ความสัมพนัธที่ดีในครอบครัวนั้นจะเปนพื้นฐานที่ดีของสังคม ความสัมพันธที่ดีใน
ครอบครัวชวยเสริมสรางความผาสุก ความราบรื่น ความมั่นคง และความเปนปกแผนใหแกสังคม 
ไดมีผูใหความหมายของสัมพันธภาพในครอบครัวไวหลายทาน ดังนี้  
       ศรีทับทิม พานิชพนัธ (2527 : 116) ไดกลาวถึง สัมพันธภาพในครอบครัวไววา  
สัมพันธภาพในครอบครัวเปนความผูกพนัรักใคร ความใกลชิด คุนเคย สนิทสนมระหวางบิดา 
มารดา และบตุร รวมถึงเครือญาติและบุคคลอื่นๆ ในครอบครัวที่อาศัยอยูในครัวเรือนนั้นๆ ดวย 
ความสัมพันธระหวางสมาชกิในครอบครัวเปนเรื่องที่สามารถกอใหเกดิผลดี หรือกอใหเกิดปญหา
และเปนมูลเหตุแหงปญหานานาประการ 
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                   โอลสัน (Olson 1979 : 5, อางถึงใน ช่ืนสุมล อุกฤษฎวิริยะ 2543 : 15) ไดใหความหมาย
ไววา  เปนความผูกพนัทางอารมณของสมาชิกในครอบครัวที่มีใหกับอกี คนหนึ่งและระดับ
ประสบการณการปกครองตนเองของแตละคนในระบบครอบครัว หรือในอีกความหมายหนึ่ง คอื 
ความผูกพันใกลชิดของสมาชิกในครอบครัวที่เกีย่วของกันทั้งทางกาย และทางจิตใจในสภาวะทีม่ี
กําลังใจหรือทอถอย  
      สายสุรี จุติกุล (2546 : 12) ไดรวบรวมแนวความคิดของนักจิตวิทยาชาวตางประเทศใน
เร่ืองสัมพันธภาพและความรักในครอบครัวไววา คนเราจะตองมีความรัก และความอบอุนระหวาง
กันและกัน ครอบครัวที่มีสัมพันธภาพทีด่ ี จะตองมีพฤติกรรมที่แสดงความรัก และความผูกพนัใน
ลักษณะตอไปนี้ 
                    1. ตองเอาใจใสดูแลและเอื้ออาทรตอกัน การเอาใจใสในทีน่ี้หมายถึง การดูแลสุขภาพ
ของกันและกนั อาหารการกนิ  ชีวิตประจําวัน การเลาเรียนของบุตร ความสะอาด การใชจายเงินทอง 
การเดินทางไปทํางานหรือไปโรงเรียน ความทุกขและความสุขที่ตองการระบาย เปนตน การเอา    
ใจใสดแูลและความหวงใยทีม่ีความจริงใจไมเสแสรงกระทํา และไมกระทํามากเกนิไปจนกลายเปน
การจุกจกิจูจีแ้ละลวงลํ้าสิทธิสวนตัวจนเกิดความรําคาญขึ้นมา สมาชิกในครอบครัวก็ควรมีเวลา
สวนตัวได  ตองมีความสมดุลระหวางพฤติกรรมหวงใยและการเอาใจใสดูแลกับการมีเวลาสวนตวั 
                  2.  ตองรูจักคนทีเ่รารัก หมายความวา ถาเรารักใคร เราจะตองมีความรูเกี่ยวกับผูนั้น ถา
บิดามารดารักลูก ก็ตองรูจักและมีความรูเกี่ยวกับลูก มีอะไรที่ชอบไมชอบ วิชาที่เรียนอยูทั้งหมด
ถนัดอะไร มปีญหากับวิชาไหน ชอบทีจ่ะมีอาชีพอะไร อุปนิสัยเปนอยางไร จุดเดนจดุดอยเปน
อยางไร เราจะชวยเหลือไดอยางไร ชีวิตของแตละคนเปนววิัฒนาการจึงเปนพลวัต คือ เต็มไปดวย
การเปลี่ยนแปลงและไมอยูกบัที่ การมีความรูเกี่ยวกับคนที่เรารักจึงตองคอยติดตามการเปลี่ยนแปลง
นี้อยูตลอดเวลา เพื่อชวยในการที่จะมีพฤตกิรรมตอบสนองตอกันและกัน 
     3. ตองเคารพกันและกัน หมายความวา ใหความเคารพนับถือกันและกัน ใหเกียรติกัน
และกัน การเคารพในความคิดเห็นทีแ่ตกตางกัน หรืออีกนัยหนึ่งคือ การใหความสําคัญเรื่องความ
แตกตางระหวางบุคคล คนเราไมเหมือนกนั มีมุมมองทีต่างกันได ซ่ึงเปนเรื่องปกตแิละซึ่งแทที่จริง
เปนฐานของประชาธิปไตยทีจ่ะมีความเห็นไมเหมือนกันภายในครอบครัว สมาชิกในครอบครัวก็
อาจเห็นไมเหมือนกันได แตพฤติกรรมที่มีความรักนัน้ ยอมเคารพในความเหน็ของคนที่เรารักไม
จําเปนวาจะตองมีการยอมรับ แตเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นทีไ่มตรงกันได 
     4. ตองมีความรับผิดชอบ หมายรวมไปถึง การยอมรับความผิดหรือความชอบ ที่เปน
ปญหามากในสังคม คือ เมื่อลูกกระทําผิดบิดามารดาก็จะชวยวิง่เตนใหลูกกลายเปนกระทําถูก 
พฤติกรรมอยางนี้ เรียกวา ไมรับผิดชอบ การไมรับผิดชอบ รวมไปถึงการสอนลูกหรือไมช้ีแจงเรือ่ง
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ความไมถูกตองและความถูกตอง หรืออาจเรียกวา จริยธรรมในการครองตน การเปนตนแบบที่ไมดี
ก็แสดงถึงความไมรับผิดชอบ การเมินเฉยละเลยไมทกัทวงตอการกระทําที่ไมถูกตองก็เปนการไม
รับผิดชอบ  
                  5. ตองมีความไววางใจกันและกัน  ความรักในครอบครัว จะตองใหครอบครัวเปนฐาน
แหงความไววางใจนี้ทั้งทางกายและทางใจ ผูเปนสมาชิกในครอบครัวจะตองรูสึกวา สบายไรกังวล
หรือความกลัว เปนที่พึ่งพาได บคุลิกภาพของผูเยาวทีอ่ยูในสภาพของการขาดการไววางใจจะเปน
อีกลักษณะหนึ่งที่อาจทําใหเปนคนกาวราว หรือเก็บกด หรือมีปมดอยก็เปนได ครอบครัวที่สมาชิก
ตางแขงขันกนั แยงชิงกัน ทะเลาะกนั ปรึกษากนัไมได ถานําเรื่องมาปรึกษาก็จะเกิดการไมยอมรับ 
หรือกลายเปนทะเลาะกนั อยางนี้ความสัมพันธในครอบครัวก็จะมีแตทางลบ  ดังนัน้ ความไววางใจ
กันจึงเปนเรื่องสําคัญและจะเพิ่มความรัก ความอบอุนในครอบครัวไดมาก 
       6. ตองใหกาํลังใจกันและกัน  คําวา “กําลัง”  ก็คือ พลังนั่นเอง เปนการใหพลังตอกัน
เพื่อใหมีชีวิตอยูตอไปไดอยางมีความสุข และเพื่อตอสูอุปสรรคตางๆ ในการดาํรงชีวิต การให
กําลังใจ อาจเปนคําพูด รวมดวยทาทางทีพ่รอมที่จะสนบัสนุนอยูเสมอ ชมเชยในสิง่ที่ไดทําถูกตอง
แลวเสริมแรงในทางบวก ขจดัทางลบ เชน ไมดุวา ขู หรือกลาวโทษวาเปนความผิด ช้ีแนะทางออก
หลายๆ ทาง ใหมีทางเลือกและใหเขาเลือกเองได  
      7. ตองใหอภัยกันและกัน คนเราอยูรวมกันหลายคน ก็คงจะตองมกีารกระทบกระทั่งกัน
บางไมมากกน็อย ถามีความรักกันอยูก็ตองรูจักใหอภัยยกโทษให ไมผูกพยาบาทและลืมเรื่องเลวราย
เหลานั้น ในหลายๆ ครอบครัวที่มีลูกที่ประพฤติผิด บิดามารดาบางคนก็ชอบจดจําความผิดนัน้ไว 
บางทีก็เก็บขอมูลนั้นไวตอวาลูกในโอกาสตอๆ มา พูดงายๆ ก็คือ ไมลืมความผิดของคนอื่น ลูกก็จะ
ไดฟงความผดิของตนทวนไปทวนมา ทําใหเกิดความโกรธ ความไมสบายใจ และอาจนึกไปวาบิดา
มารดาไมรัก  การใหอภยัไมไดหมายความวา จะทําใหอีกฝายหนึ่งไดใจ เหลิง และกระทําการไม
สมควรตอไปเรื่อยๆ การใหอภยันั้นเกิดขึ้นหลังจากการทําความเขาใจกันแลว วาสิ่งใดถูกสิ่งใดไม
ควร การใหอภัยเกิดขึ้นหลังจากมีการขอโทษกันแลวและในที่สุดตองไมจดจําความผิดนั้นครอบครัว
ก็จะอยูดวยกันไดอยางมีความสุข 
     8. ตองรูจักสื่อสารในครอบครัว  การสื่อสารมีทั้งรูปแบบที่ไมตองใชภาษา เชน ทาทาง 
อิริยาบถตางๆ และที่ใชภาษา คือ การพูด การเขียน การสื่อสารที่ดีคงจะตองตั้งตนดวยการไมใช
ประโยควลีเชงิลบ ปยะวาจาสําคัญมากและเปนการแสดงความรัก ความเมตตา จะตาํหนิก็ตําหนิได
แตควรเปนการตําหนิดวยปยะวาจา ไมใชยิ่งตําหนยิิ่งกลายเปน “ยิ่งวายิ่งย”ุ  จังหวะในการสื่อสารก็
เปนเรื่องสําคัญเชนกัน การสื่อสารตองตั้งตนดวยการคดิดีตอกนั แลวจึงสื่อสารและเลือกใชทั้งสาร
และทั้งสื่อใหถูกตองและถูกกาลเทศะ 
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       9. ตองใชเวลาดวยกนัอยางมีคุณคาและมีคุณภาพ  ควรกําหนดเวลา  หรือหาเวลาอยู
ดวยกัน มกีารปฏิสัมพันธกัน ถามไถสารทุกขสุกดิบระหวางกัน ชวยกันแกปญหาตางๆ รวมกนั 
สนุกสนานรวมกันได นอกจากนีใ้นวันหยุดตางๆ อาจมีกิจกรรมรวมกัน การอยูดวยกัน และทาํ
กิจกรรมรวมกนั ก็ตองใชเวลาดวยกันอยางมคีุณภาพและอยางมีคณุคา ไมใชอยูดวยกันเพยีงรางกาย 
แตจิตใจและความคิดคํานึงไปอยูที่อ่ืน  
     10. ตองรูจักภาระหนาทีใ่นครอบครัว  และชวยเหลือกันและกัน   การอยูรวมกันใน
ครอบครัว ตางคนตางก็จะมบีทบาทและหนาที่ ตั้งแตบทบาทและหนาที่ตอตนเอง และตอสมาชิกใน
ครอบครัว บอเกิดของปญหา คือ ความคาดหวังไมตรงกัน จึงตองทําความตกลงกันใหดีวาเรื่องตางๆ 
ที่จะบริหารครอบครัวใหเปนปกติสุขนั้นเปนเรื่องของใคร ในสวนใด กับใคร ถาจะตองรวมกนั
รับภาระ กจ็ะตองมีวิธีการวารวมกันอยางไร 
     11. มีความใกลชิดทางสัมผัสดวยการกอดกัน โอบกัน เกี่ยวแขนกนัหรือหอมแกมกันใน
ครอบครัวเปนการแสดงความรักความอบอุนตามธรรมชาติของคน จึงควรจะกระทําพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความใกลชิดทางการสัมผัสนี้ แตตองกระทําดวยใจจริง มิไดแสดงเพื่อใหเปน
ภาพลักษณใหคนอื่นเหน็ใหนึกวารักกัน แตไมมีความรักเปนที่ตั้ง  

     ความผูกพนัในครอบครัวประเมนิจากความรูสึกเปนสุขของแตละคน ขณะที่อยูในบาน
หรือในครอบครัว แตละคนมีความเขาใจและหวงใยซึ่งกนัและกนั มีความเชื่อและความคิดเห็นทีท่ํา
ใหมีความรูสึกวาเปนพวกเดยีวกัน ตองการความใกลชิดและตองการที่จะสื่อสารสัมพันธกันอยาง
สม่ําเสมอ ดังนั้นหากทุกคนมีเปาหมายของการกระทําในทุกสิ่งเพื่อใหเกิดผลดังขางตน ความผูกพัน
ในครอบครัวยอมเกิดตามมาดวยเชนกนั    จากการที่สัมพนัธภาพในครอบครัวที่ดี ไดจากการปฏิบัติ
ตามบทบาทหนาที่อยางเหมาะสมของแตละคน เมื่อสมาชิกในครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ดีระหวาง
กันกจ็ะทําใหแตละคนไดมโีอกาสพัฒนาตนเอง มีโอกาสรับรูตนเองในดานดี เหน็คุณคาในตนเอง 
และมีศักยภาพในตนเองอยางตอเนื่อง มีความภูมใินใจตนเอง ครอบครัวที่มีความสุขจะมีการแสดง
ความชื่นชมกบัความสาํเร็จตางๆของบุคคลในครอบครัว ซ่ึงจะมีผลตอการพัฒนาตนเองของสมาชิก
ในครอบครัวเปนอยางมาก ยิ่งนําไปเปรียบเทียบกับผูที่อยูในครอบครัวที่มีสัมพันธภาพไมดจีะเห็น
ถึงความแตกตางไดอยางชดัเจน  
 
องคประกอบของสัมพันธภาพในครอบครัว 
                   แกรนดัลล (Grandall 1980 : 410-411, อางถึงใน สุรีย วิภาสประทีป 2535 : 25 ) กลาววา  
สัมพันธภาพในครอบครัวเปนความสัมพันธแบบปฐมภูม ิ (Primary Relationship) ซ่ึงมีองคประกอบ
ดังตอไปนี้  
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      1.จํานวนบทบาท (Number of role) สัมพันธภาพในครอบครัวมีความสัมพนัธกัน   
หลากหลายบทบาท เชน เปนพอแม เปนผูส่ังสอน เปนผูเล้ียงดู เปนผูชวยเหลือ สมาชิกในครอบครัว
มีการปฏิสัมพันธกันในหลายๆ ดาน ทําใหเกิดความสนใจ ไดรูจกัคานิยม ความเชือ่ถือ ตลอดจน
บุคลิกที่แทจริงของกันและกนั 
      2. การสื่อสาร (Communication) สัมพันธภาพในกลุมปฐมภูมเิปนการสื่อสารแบบเปด มี
การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคดิเห็นอยางอิสระและกวางขวาง  
      3. อารมณ  (Emotion)   สัมพันธภาพในกลุมปฐมภูมิ หรือในครอบครัวกอรูปขึ้นจาก
อารมณตางๆ ระหวางสมาชกิกอใหเกดิความรัก ความเขาใจ ความผูกพันรักใคร ความคิดถึง ความ
ขัดแยง  หรือความโกรธ 
       4.  ความสามารถในการถายทอดความรูสึก (Transferability)  สัมพันธภาพแบบปฐมภูมิ
จะกอรูปขึ้นกบับุคคลใดบุคคลหนึ่งแนนอน ไมสามารถที่จะถายทอดไปสูบุคคลอื่นไดงายๆ เปน
ปฏิสัมพันธกับบุคคลเปนคนๆไป มีความรูสึกผูกพันเฉพาะเจาะจงยากที่จะเปลี่ยนแปลงได   
        สตินเนทท (Stinnet 1983 : 27-38, อางถึงใน สุรีย วภิาสประทีป 2535 : 23-24) กลาวถึง
ลักษณะครอบครัวที่มีคุณภาพซึ่งเปนพื้นฐานการสรางสัมพันธภาพทีด่วีามีอยู 6 ประการ คือ 
       1. ช่ืนชมคุณคาของคนในครอบครัว    โดยปกติคนทุกคนจะมีสวนดีอยูในตัวมากมาย 
เมื่อคนในครอบครัวแสดงความรูสึก แสดงการกระทําวาพึงพอใจในคนอื่นๆ ที่อยูรวมในครอบครัว
เดียวกัน ตระหนักถึงคุณคาซึ่งกันและกัน คุณสมบัติเหลานี้จะเปรียบเสมือนพื้นฐานของความอบอุน
และความมัน่คงในครอบครัว 
       2. มีเวลาอยูรวมกนั  ทุกคนในครอบครัวควรไดทํากจิกรรมหลายอยางรวมกนัและควร 
เปนกิจกรรมที่ทุกคนพึงพอใจที่จะเขารวมกัน มิใชเปนการบังเอิญหรือบังคับ 
       3. มีพันธะตอความสุข และสวัสดิภาพของคนในครอบครัวรวมกัน   ครอบครัวที่มี
คุณภาพมกัจะมีพันธะดังกลาวนี้สูง โดยทีแ่ตละคนจะมานั่งลงพรอมหนาพรอมตากนั แลวเลาใหคน
ในครอบครัวฟงถึงกิจกรรมที่วุนวายของแตละคน 
       4. มีการติดตอส่ือสารกันเปนอยางด ี  มีการพูดคยุกันอยางสม่ําเสมอและเปนไปอยาง
เปดเผย มีความไววางใจตอกันพอควร การนําความขัดแยงมาพูดคยุกันไมปกปดหรือเก็บไวในใจ ซ่ึง
จะชวยทําใหการคนหาทางเลือกในการแกไขปญหาเปนไปดวยดีสําหรับทุกคน 
       5. มีศรัทธาตอศาสนา จะชวยใหมีสติ มีความอดทนตอกัน มีการใหอภยัตอผูอ่ืน ระงับ
ความโกรธได และรูจักชวยเหลือผูอ่ืนในสังคม ซ่ึงเปนพื้นฐานตอความรับผิดชอบตอสังคมดวย 
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       6. มีสมรรถนะจัดการกบัวิกฤตการณในครอบครัวไดเปนอยางดี  คนในครอบครัวจะ
รวมกันตอสูปญหาแทนทีจ่ะทอถอยหรือแยกกนัไปคนละทาง คุณสมบัติขอนี้จะเปนการปองกนั
ปญหาสังคมไดอยางด ี
 
องคประกอบท่ีจําเปนของสมัพันธภาพระหวางพอแมกับวัยรุนมีดงันี ้

     วัยรุนเปนวยัที่มีอารมณและความคิดคอนขางสับสน อันเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลง
ทางรางกาย และมีผลกระทบไปถึงความเปลี่ยนแปลงในพัฒนาการดานอื่นๆดวย ดังนัน้การ
ปฏิสัมพันธที่ดีภายในครอบครัวเปนสิ่งจําเปน เพราะนําไปสูความเขาใจที่ดีตอกัน ความผูกพันกนั 
ซ่ึงจะชวยใหวยัรุนรูสึกอบอุนใจที่จะปรึกษาปญหาตางๆที่เกิดขึ้นประกอบดวย 
                   1. ความรัก วัยรุนตองการความรักเชนเดยีวกับลูกวยัอ่ืนๆ วัยรุนที่ขาดความรักจะรูสึก
เหงา วาเหว แสวงหาความรกัจากที่อ่ืน เชน เพื่อน เพศตรงขาม ซ่ึงสิ่งเหลานี้ทดแทนความรักของพอ
แมไมได ความรักที่วัยรุนตองการ คือ ความรักที่ไมมีเงื่อนไข รักและใหอภัยลูกได รักเพราะเปน
ลูก  พอแมที่คดิวาลูกโตแลวฝากความหวังและเงื่อนไขความสําเร็จไวกบัลูก ควรเปนความหวังที่เปน
จริงตามความสามารถของวัยรุน ความหวังในระดับนี้จะเปนตวักระตุนที่ดี ทีท่ําใหวัยรุนพฒันา
ตนเองใหเกดิความสําเร็จได  การแสดงความรักตอวัยรุนยังเปนสิ่งจําเปนเหมือนลูกวยัอ่ืนๆ เพียงแต
ควรเปนไปในลักษณะที่เหมาะสมกับวยั เชน ลูบศีรษะ ตบบา และมีความเปนรูปธรรมมากขึ้น   เชน  
ไปเที่ยวตามสถานที่ทองเที่ยวดวยกัน ใหของที่อยากไดในราคาที่เหมาะสม เปนตน  การทําตัวให
ใกลชิดวยัรุนกเ็ปนสิ่งจําเปน แตควรรักษาขอบเขตของความเปนพอแมเพื่อคงความเคารพนับถือไว 
วัยรุนจะใกลชิดกับคนที่เขาไวเนื้อเชื่อใจ ดังนัน้ในเริ่มแรกพอแมควรสรางความไวเนื้อเชื่อใจโดย 
รับฟงลูกใหมาก สนใจเรื่องที่ลูกพูดคุย รับรูความรูสึกที่แทจริงของเขาและไมดวนตําหนิหรือมีทาที
ตกใจในทาทีตางๆ ของลูก ลูกจะไมกลาพดูคุยดวย และความคิดความรูสึกบางอยางที่ไมเหมาะสม
ของวัยรุนอาจจะตองอาศัยความไววางใจและเวลาในการพูดคุยปรับเปลี่ยนความคิด หากตองการให
เกิดความสัมพันธที่ดีระหวางพอแมกับวัยรุน    พอแมตองพรอม และมีความจริงใจที่จะใหเวลาใน
การพูดคุย ทําความเขาใจใหเกิดความสนิทสนม นอกจากนี้พอแมควรมีความสมดุลในการปฏิบัติตัว
ตอลูก ไมปกปองหวงใยลูกมากจนลูกรูสึกวาตัวเองไมมีความสามารถและไมทอดทิ้งใหลูกแกปญหา
เองทุกอยางจนลูกรูสึกขาดความรักความอบอุน  
             2. การพุดคุยกับลูกวัยรุน  วัยรุนจะเบื่อหนาย  และไมอยากพูดคุยกับพอแมถาการพูดคยุ      
ทุกครั้งเปนการอบรม ส่ังสอน หรือย้ําเตอืนถึงอันตรายในสิ่งที่พอแมวิตกกังวล การพูดคุยเชนนีท้ํา
ใหวยัรุนรูสึกวาพอแมมีทัศนคติที่ไมดีตอตนเอง เปนคนที่ไมนาไววางใจ เอาตวัไมรอด และวยัรุนจะ
มองพอแมวามองโลกในแงรายไมทันสมยั เทคนิคที่พอแมอาจจะนําไปใชในการพดูคุยกับลูกไดแก  
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                      2.1 การเปดโอกาสใหลูกพดูคุยถึงประสบการณในแตละวัน      ในสวนประสบการณ
ที่นาสนใจพอแมอาจจะตั้งคาํถามใหลูกไดเรียนรูจากประสบการณเหลานั้น    
                      2.2 ยกเหตกุารณในสังคม        ตั้งประเด็นคําถามเปดโอกาสใหลูกแสดงความคิดเหน็
และใหเหตุผล ทั้งนี้บรรยากาศในการพดูคยุควรเปนกันเอง สนุกสนาน ไมเครงเครยีด พอแมเองก็
อาจจะแสดงความคิดเห็นของตนเองรวมดวย เหตุผลของพอแมควรมคีวามชัดเจน ยืนหยดัในสวนที่
ถูกตองมีคุณธรรม หากลูกซักถามเพิ่มเตมิพอแมจะไดมีคําตอบที่ดีสําหรับลูก ในการพูดคุยบางครั้ง
อาจจะไมไดขอยุติที่ดี หรือลูกไมยอมรบัเหตุผลของพอแม พอแมไมควรดวนโกรธเคืองวาลูกไม
เชื่อถือพอแมที่อาบน้ํารอนมากอน เพราะสังคมปจจุบนันี้มีเร่ืองที่ไมชัดเจนเกิดขึ้นเสมอ สวนหนึ่ง
วัยรุนเองก็มักจะเชื่อถือประสบการณของตนเอง ดงันั้นเปนเรื่องที่ตองใหเวลาและอาศัยความใจเยน็
ของพอแมคอยพูดคอยคยุกบัลูก หากความคิดของลูกเหมาะสมพอแมไมควรลืมที่จะใหความมัน่ใจ
ดวยการชมเชย หรือช่ืนชมความคิดของลูก การพูดคุยเร่ืองเหลานีเ้ปนสิ่งที่มีความสําคัญตอการ
เสริมสรางทัศนคติที่ด ีทักษะการตัดสินใจและการดําเนนิชีวิตของวยัรุนในอนาคต ซ่ึงนอกจากนีพ้อ
แมจะไดพบขอเท็จจริงวาลูกเปนคนอยางไร  คิดอะไร   อะไรคือจดุเดนจุดดอยของลูกดวย  
                        2.3 พอแมอาจจะพดูคุยแลกเปลี่ยน   เลาถึงประสบการณการเปนวัยรุนในอดีต โดย 
เฉพาะสวนที่คลายคลึงกับวัยรุนสมัยนี้ เชน การแตงตวัที่แหวกแนวจากคนทัว่ไป คล่ังไคลดารา
นักรอง จะทําใหลูกเขาใจไดวาสิ่งเหลานี้เปนธรรมชาติของวัยรุนและรูสึกวาพอแมเขาใจเรื่องของ
วัยรุน ในการพูดคุยกับลูกวยัรุนบางเรื่องที่เปนเรื่องสวนตัว เชน เร่ืองความรัก ความขัดแยงกับเพือ่น 
พอแมควรถือเปนมารยาททีจ่ะไมนําไปเลาตอ หรือพูดเปนเรื่องตลกขบขันใหวัยรุนอับอาย เพราะลูก
จะไมไววางใจและไมเลาใหพอแมฟงอีก  
               3. การจัดการกับความโกรธ  การพูดคุยส่ือสารกันยอมมีความขัดแยงกันเปนธรรมดา การ
จัดการกับความโกรธโดยการเผชิญหนากนั ขณะที่ทั้งสองฝายมีอารมณจะทําใหเสียสัมพันธภาพทีด่ี 
ในสวนของพอแมควรพยายามสงบความโกรธใหลดลงบาง และกลับมาพูดคุยกับลูกใหมเมื่อทั้งสอง
ฝายพรอม ในสวนของวยัรุน พอแมสวนใหญพยายามสอนลูกใหเกบ็กดความโกรธดวยวิธีการตางๆ 
เชน ดุดาไมใหแสดงกิริยาทาทางโกรธตอผูใหญ หามไมใหช้ีแจงเพราะถือวาเปนการเถียงหรือแกตัว 
ไลไปใหพนๆ หนา เปนตน ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมไทยไมคอยยอมรับการแสดงอารมณที่ไมด ีแตพอ
แมไมไดสอนวาการแสดงอารมณโกรธอยางเหมาะสมควรทําอยางไร วัยรุนเองก็มีอารมณรุนแรงอยู
แลว การเก็บกดบอยๆ อาจจะทําใหแสดงอารมณรุนแรงออกมาเปนครั้งคราว หรือเก็บความคับแคน
อยูในใจเกิดเปนผลเสีย แตสัมพันธภาพระหวางพอแมกบัลูก  การเปดโอกาสใหลูกแสดงความโกรธ
ออกมา เปนจุดเริ่มตนของการสอนวิธีการแสดงความโกรธที่เหมาะสม โดยใหโอกาสลูกชี้แจง
เหตุผลและตั้งใจรับฟงเหตุผลของลูก ลูกอาจจะแสดงทาทางหรือใชคําพูดที่ไมเหมาะสม พอแมตอง
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คอยเตือนใหลูกปฏิบัติตัวอยูในขอบเขต หลังจากนั้นคอยๆ สอนใหวยัรุนรูวาการพดูขณะที่มีอารมณ
จะมีแตผลเสีย การพูดคุยควรทําขณะที่อารมณสงบแลวจะหาทางออกหรือตกลงกันไดดีกวา ลูกก็จะ
มีวิธีการที่ดีในการแสดงความโกรธ  
                   ส่ิงสําคัญคือพอแมตองเปนตัวอยางที่ดีแกลูกในเรื่องของความโกรธ คือควรทําอยางที่
พอแมสอนลูก จะทําใหงายสําหรับลูกที่จะรับฟงและทําตาม ซ่ึงผลดีที่ตามมาคือ ความเขาใจและ
ความเคารพนบัถือที่ลูกวัยรุนจะมีตอพอแมมากขึ้น      บางครั้งพอแมอาจจะไมพอใจพฤติกรรมของ
วัยรุน       และหาทางจะปรับปรุงดวยวิธีการตางๆ  การเตือนดวยความหวังดเีปนวธีิการที่ลูกวัยรุน
ยอมรับไดด ีแตพอแมควรมวีิธีการเตือน รวบรวมเหตุผลที่ดีที่ลูกยอมรบัได หาเวลาที่พอแมพรอมที่
จะพดูและลูกพรอมที่จะฟง พูดกันใหเปนที่เขาใจ พอแมอยาพดูวันละนิดวนัละหนอยใหลูกไป
ปะติดปะตอเอาเอง ลูกจะคดิวาพอแมบนใหฟงทั้งๆ  ที่ในความคดิของพอแมนัน้พอแมไดเตือน
แลว     สําหรับพอแมที่เคยเขมงวดกับลูกมากอน การกําหนดกฎระเบยีบที่เครงครัดก็อาจจะชวยปรบั
พฤติกรรมลูกไดบาง แตสําหรับวัยรุนที่พอแมไมเคยทําเชนนี้มากอน หากตั้งกฎเกณฑหรือ
กําหนดการตัดสิทธิขึ้นมาลูกอาจจะไมทําตาม พอแมควรพูดคุยหาทางตกลงกับวยัรุนในกฎเกณฑที่
วัยรุนสามารถปฏิบัติตามไดจะชวยใหการปรับพฤติกรรมจึงจะไดผล  
                     ในสังคมไทย การอบรมเลี้ยงดูลูกมักจะเปนไปในลักษณะของการโอบอุม   ซ่ึงพอแม
จะใหความใสใจโดยเฉพาะเมื่อลูกยังเล็ก พอเขาสูวัยรุนพอแมก็มกัจะปลอยใหลูกดแูลตัวเอง พอแม
สนับสนุนดานการศึกษาและเงินทองเปนหลัก ขณะเดยีวกันพอแมก็เปนกังวลกับลูกวยัรุนที่จะตอง
เผชิญกับปญหาสังคมภายนอกครอบครัว การสรางสัมพันธภาพทีด่รีะหวางพอแมกับลูกวยัรุนเปน
วิธีการหนึ่งทีพ่อแมจําเปนตองใช นอกเหนือจากการสนบัสนุนดานการศึกษาและเงนิทองหรือปลอย
ใหลูกดแูลตัวเอง  (อาสาฬห  พรหมรักษ  2548) 
 
ความสัมพันธในครอบครัวจากการสื่อสาร 
       จุดเริ่มตนและพัฒนาการของสัมพันธภาพมาจากการสื่อสารระหวางกัน เมื่อครอบครัวที่
มีความสุขเปนครอบครัวที่มีสมาชิกมีสัมพันธภาพที่ดีระหวางกัน ดังนั้นแตละครอบครัวควรมีการ
ส่ือสารที่ดีหรือเหมาะสม เพื่อทําใหมีความเขาใจที่ดีระหวางกันใหมากที่สุด การสื่อสารระหวางกัน
อาจเปนไดทั้งภาษาพดู และภาษาทาทาง คูสัมพันธภาพที่เปนทั้งผูสงและผูรับสารจะตองแปล
ความหมายสัญลักษณหรือสารเหลานั้นใหเขาใจตรงกนั ความสาํเร็จของการสื่อสารจึงจะเกดิขึ้น 
อยางไรก็ตามการที่จะสื่อสารเขาใจไดตรงกันทุกเรื่องและทุกเวลาไมใชเร่ืองงาย และเมื่อพยายามที่
จะทําใหไดมากขึ้นเทาใด ดูเหมือนยิ่งทําใหเกิดความกดดันหรือความเครียดที่นําไปสูความขัดแยงได 
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ดังนั้น หากเราเริ่มตนดวยความเขาใจถึงความสัมพันธในครอบครัว และเลือกใชวิธีการสื่อสารที่
สอดคลองกับความสัมพันธนั้นๆ          
     ดวยเหตุที่ความสัมพันธระหวางบุคคลเปนปจจยัที่สงผลตอพฤติกรรมอื่นๆ ในครอบครัว
อีกมาก โดยเฉพาะกจิกรรมเพื่อความสุขของครอบครัว การเสียสละ การใหอภยั การเอื้ออาทรตอกัน 
และความรูสึกดีอ่ืนๆ จะเกิดขึ้นไดเมื่อสัมพันธภาพระหวางกันเปนไปอยางดีและราบรื่น การ       
เร่ิมตนดวยความเขาใจถึงปฏิกิริยาที่แตละฝายสื่อสารถึงกัน อาจเพิ่มสมัพันธภาพในครอบครัวใหดี
ขึ้น     (สุรพล พยอมแยม 2548 : 203-204) 
 
การเลือกใชแนวทางการสื่อสารเพื่อใหเกิดความสัมพันธท่ีดีในครอบครัว 
     ความสัมพันธที่ดีของบุคคลในครอบครัวมาจากการสื่อสาร ที่ทําใหเกิดความรูสึกในดาน
บวก เปนการสื่อสารที่ทําใหมีความรูสึกนึกคิดในทางที่ดีตอกัน มคีวามเขาใจกัน ซ่ึงการที่จะเปน
เชนนั้นไดอาจใชวิธีการตอไปนี้ (สุรพล พยอมแยม 2548 : 207-209) 
      1. บอกถึงความรูสึกของตัวเอง   วิธีการเชนนี้เปนการสื่อสารใหผูฟงรับรูวาเรามีความ 
รูสึกอยางไรในขณะนี้หรือตอเร่ืองนี้ และตองไมพูดแทนวา เขาคิดหรือรูสึกอยางไร เพราะนั่นเปน
ส่ิงที่เขาจะสื่อจากการตัดสนิใจเลือกของเขาเอง ถาเราพูดแทนเขาหรือบอกวาเขาควรคิดหรือควรทํา
อยางไรจะเปนการสื่อสารแบบ “ you message ” ซ่ึงผูฟงจะรูสึกตอตานมากกวาการใช “ I message ” 
    2. ใชการสื่อสารสองทางเปนหลัก  การสื่อสารสองทาง   หมายถึง การที่ผูส่ือสารตางมี
โอกาสไดทําหนาที่เปนทั้งผูส่ือสารและผูรับสาร ซ่ึงจะทําใหการรับขาวสารนั้นมีความถูกตอง 
สมบูรณ หรือชัดเจน และเขาใจตรงกนัมากขึ้น มีอยูบอยๆ ที่คนในครอบครัวตองบาดหมางหรือ
ขัดแยงกันเพราะไมมีโอกาสไดแลกเปลีย่นขาวสารจนทําใหเขาใจไมตรงกันอยางแทจริง ซ่ึงอาจเปน
เพราะการใชอํานาจของฝายหนึ่งไปสกดักัน้ หรือกดดันใหอีกฝายเปนผูรับขาวสารดานเดียวหรือการ
ส่ือสารทางเดียว ดังนั้นหากสังคมครอบครัวใชระบบการสื่อสารสองทางอยางสม่ําเสมอ ความเขาใจ
ระหวางกันอันหมายถึง ความสัมพันธที่ดียอมเกิดขึ้นไดมาก 
      3. ยกยองใหเกยีรติและแสดงความชื่นชม  การใหเกยีรติยกยองและชมเชย  รวมทั้งการ
แสดงความขอบคุณในการกระทําที่ดีตอกนัเปนความสําคัญอยางยิ่ง คําพูดที่เปนไปในลักษณะของ
การเสริมแรงเปนสวนสําคัญยิ่งในการพัฒนาพฤติกรรมสัมพันธภาพอืน่ๆ ใหเกดิขึ้นในครอบครัวได
อีกมากมาย 
     4.  หลีกเลี่ยงการสื่อสารดานลบ     การสื่อสารดานลบเปนการสงขาวสารใหฝายผูรับเกิด
ความรูสึกเปนทุกข และอาจสงผลใหเกิดความไมเขาใจกัน มีการโตเถียงกันหรือการใชอารมณใน
การแสดงออกอยางรุนแรง และอาจสงผลตอเนื่องที่ทําใหคิดวาตนเองเปนผูบกพรองหรือไมมีคาใน
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สายตาของอีกฝายหนึ่ง  รูปแบบการสื่อสารในดานลบที่เกิดขึ้นในครอบครัวมักอยูในรูปแบบของ
การควบคุมการกระทํา การบนการตําหน ิ  การประชดประชัน  การกลาวหา หรือแมแตการเขาไป
กาวกายเรื่องสวนตวัมากเกินไป หากกระทําโดยปราศจากการไตรตรองและขาดความเหมาะสมใน
กาลเทศะแลวจะเปนการทําลายสัมพันธภาพในครอบครัวได เพราะผูที่อยูในครอบครัวเดียวกนัยอม
มีการสื่อสารกันในหลายเรื่องตลอดเวลา คําพูดและทาทางที่ใชในการสื่อสารจะตองไมคลุมเครือ 
ควรระบุใหชัดเจนวาสื่อสารอะไรและตองการใหเกิดอะไร  
 
การเลี้ยงดูลูกในวัยรุน 
    ครอบครัวเปนสถาบันแรกที่เด็กวัยรุนมีความผูกพันตั้งแตเกดิ พอแมนับวาเปนผูมีอิทธิพล
ในการจดัสภาพแวดลอมที่ดสํีาหรับเด็กวัยรุน เพราะโดยทั่วไปแลววยัรุนที่ตกเปนเหยือ่ของยาบา กม็ี
สาเหตุหนึ่งมาจากสภาพแวดลอมในครอบครัว  วัยรุนทีต่กเปนเหยื่อของยาบามิไดมาจากสภาพบาน
แตกแตเพยีงอยางเดยีว การเลี้ยงดูที่ไดรับการปกปองเอาอกเอาใจมากเกนิไป ก็มีโอกาสที่จะตกเขา
ไปเปนทาสของยาบาไดเชนกัน ดงันั้นพอแมควรเปนปราการดานแรกทีจ่ะสรางภูมิคุมกันเพือ่
ปองกันวยัรุนใหปลอดภยัจากอิทธิพลภายนอกที่เขามาปะทะสัมพันธในรูปแบบตางๆ ทั้งเหมาะสม
และไมเหมาะสม วัยรุนที่มภีูมิคุมกันดีก็จะสามารถพิจารณาเลือกรับแตส่ิงที่ดี และหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่
จะเปนอนัตรายตอตนเองไดอยางเหมาะสม ดังนั้น พอแมจึงควรจะเขาใจและรูวิธีที่จะเลี้ยงดูลูกใน
วัยรุนใหอยางเหมาะสม (สุภาพรรณ นอยอําแพง 2535 : 72-74) ซ่ึงประกอบดวย  
                   1. เล้ียงดูดวยความเขาใจ   และเอาใจใสดวยความใกลชิด   พอแมควรมีความเขาใจใน
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางวัยรุน และคอยใหคําปรกึษาและแนะนํา เมื่อเด็กตองการดวยความเอา
ใจใส เพื่อใหเด็กมีทัศนคติทีด่ีตอพอแม และเปนพวกเดยีวกับพอแม การปรนเปรอดวยส่ิงของไมใช
ส่ิงที่เด็กตองการ เด็กตองการที่ปรึกษาเมือ่เขามีปญหา มิฉะนั้นเขาก็จะหันไปหาเพื่อนวยัเดยีวกนั 
และเมื่อนัน้พอแมก็จะไมมวีนัเขาใจวาเขากําลังคิดอะไรอยู เพราะเขาคิดวาพอแมไมใชพวกเดยีวกับ
เขาเสียแลว 
                   2. พอแมตองเปนคนมีเหตุมีผล    และใจกวางที่จะยอมรับฟงความคิดเหน็ของลูก วัยรุน
อยูในวัยทีห่าปรัชญาชีวิต หาประสบการณ อยากรู อยากลอง คําหามปรามดูเหมือนจะไมมี
ความหมายเทากับการหันหนาเขามาเขาใจกันและพูดจากันดวยเหตุผล 
                   3.  พอแมควรเปนตัวอยางที่ดีใหแกลูก     ไมควรประพฤตตินในทางเสื่อมเสียใหลูกเหน็ 
เพราะถาพอแมไมประพฤตตินใหสอดคลองกับแนวทางที่สอน ก็ยากทีจ่ะทําใหลูกๆ เชื่อฟงได 
                   4.  พยายามสงเสริมใหทํากิจกรรมที่มีประโยชน  เพราะมิฉะนั้นเด็กวัยรุนอาจใชเวลาวาง
ไปรวมกลุมอยูกับเพื่อน และประพฤติตนในทางเสียหายได  หากผูใหญสนับสนนุใหใชเวลาวางให
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เกิดประโยชนแลว นัน้หมายถึงไดสนับสนุนใหเดก็ไดรูจักใชชีวิตอยางมีเปาหมาย ไมเล่ือนลอย ไร
สาระ  ดังนั้นพอแมควรหางานที่นาสนใจทาทาย และมคีวามหมายใหลูกๆ ไดทํา และหากจะใหดี
ยิ่งขึ้น พอแมควรรวมกจิกรรมนั้นดวย 
                   5.  พอแมควรที่จะศึกษาถึงลักษณะของผูติดยาเสพติด    หรือลักษณะของยาเสพติดชนิด
ตางๆ ดวย เพือ่จะไดนําไปสงัเกตพฤติกรรมของลูกตนเอง ที่จะหาทางปองกันหรือบาํบัดรักษาอยาง
ถูกตอง 
                   6.  พอแมควรมทีัศนคติและการแกไขที่ถูกตองเกี่ยวกับปญหายาเสพตดิ   เชน แกปญหา
ใหตรงที่สาเหตุ ดวยความรอบคอบมีเหตผุล มากกวาทีจ่ะวิตกกังวลถึงพฤติกรรมที่มีปญหาแตเพยีง
อยางเดยีว  พยายามอยาซ้ําเติม ตอกย้ําความผิด พูดจาเยาะเยยถากถาง เปนตน  นอกจากนั้นควรให
ลูกไดทราบโทษและพษิภยัของยาเสพติด จากสื่อมวลชน หรือแหลงอืน่ๆ บาง 
      7.  พอแมควรมีความคิดวา “ การปองกันดกีวาการแกไข ”  เอาใจใสในพฤติกรรมของ
ลูกและสรางสัมพันธภาพ มีความเขาใจอนัดีตอกัน เพื่อเปนการปองกันสถานการณเลวรายที่อาจ
เกิดขึ้น เมื่อลูกไปแสวงหาวธีิดําเนินชวีิตจากภายนอกครอบครัว หรือเมื่อไปไดรับอทิธิพลที่ไมดีเมื่อ
อยูไกลบาน และหากเขาขาดความรักในยามที่ตองการ เขาจะไปแสวงหาสิ่งทดแทนจากที่อ่ืน                                
 
สัมพันธภาพที่จําเปนระหวางพอแมกับลูกวัยรุน  

     ในบรรดาความสัมพันธระหวางพอแมกบัลูกวัยตางๆ นั้น ความสัมพันธระหวางพอแม
กับลูกวยัรุนเปนความสัมพันธที่ทําใหราบรื่นไดคอนขางยาก เพราะลูกเติบโตขึ้นมากเริ่มมีความคิด 
ความอานเปนของตัวเอง โตเถียงพอแมตามเหตุผลหรือประสบการณของเขาเอง และไมคอยเชื่อฟง 
ทําใหพอแมตองใชมาตรการกดดัน เชน ตัดสิทธิ ไมพูดดวย หรือหมดหนทางก็คดิวาปลอยเขาไป 
เขาโตแลว ทําใหเสียสัมพนัธภาพระหวางพอแมกับลูกวัยรุน และลูกเองก็รูสึกขาดที่พึ่งพา แต 
สัมพันธภาพระหวางพอแมกบัลูกวัยรุนเปนสิ่งจําเปน เพราะนอกจากจะทําใหลูกไดรับความรัก
ความอบอุนและรูสึกวาตัวเองมีคุณคาซึ่งเปนเกราะปองกันปญหาตางๆแลว สัมพันธภาพที่ดีระหวาง
พอแมกับลูกวยัรุนยังเปนชองทางสําคัญสําหรับพอแมที่จะอบรมสั่งสอน ตักเตือน ปรับพฤติกรรมที่
ไมเหมาะสมและปองกันปญหาตางๆ ซ่ึงเปนความกังวลของพอแมไดดวย หากพอแมมีแนวทางที่จะ
รักษาสัมพันธภาพที่ดีระหวางพอแมกับลูกวัยรุนไว ก็จะชวยใหลูกไดผานพนชวงวยัหัวเล้ียวหัวตอนี้
ไปไดด ี พอแมสวนใหญเขาใจธรรมชาติของวัยรุนเปนอยางดี เพราะผานพนมากอน แตการปฏิบตัิ
ตนของพอแมอาจจะตองเปลี่ยนไปบาง ตามยุคสมัยที่ใหสิทธิลูกในการพดูคุยแสดงความรูสึกและ
ความคิดเหน็ 
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                  หลักการสําคัญที่พอแมควรใชกับลูกวยัรุนในยุคสมัยนี้คือ  
                  1. การยืดหยุนและใหอภัย บางครั้งวัยรุนอาจมีทาทีเดีย๋วดีเดี๋ยวรายกับพอแมตามอารมณ
ที่เปล่ียนแปลงไป นอกจากนี้กระแสสังคมที่เปล่ียนแปลงไปทําใหลูกวัยรุนทําทกุอยางที่พอแมตอง 
การไดคอนขางยาก บางครั้งวัยรุนเองก็มีเหตุผลที่เหมาะสม การตัดสินใจโดยอาศยัความยืดหยุนและ
ใหอภยัในธรรมชาติของวัยรุนจะชวยรักษาสัมพันธภาพระหวางพอแมกบัวัยรุนไดด ี 
               2. วัยรุนสมัยนี้รางกายใหญโต แตจิตใจยังมบีางสวนที่เปนเด็กอยู  ดังนั้นพอแมไมควร
คาดหวังวาวัยรุนจะทําอะไรไดสมบูรณแบบเหมือนผูใหญ  

      3. สัมพันธภาพที่ดีระหวางพอกับแมจะชวยทําใหบรรยากาศในบานเปนสุข   และทําให 
สัมพันธภาพทีด่ีระหวางพอแมกับลุกวยัรุนเกิดขึ้นไดงาย (อาสาฬห  พรหมรักษ  2548) 
 
เทคนิควิธีสําหรับพอแมในการปองกันการเสพยาบา 
      นรเศรษฐ  ศรีแกวกุล (10 เทคนิควิธี ชวยลูกพนภยัยาบา 2549) ไดทดลองโปรแกรม       
“ ดูแลลูกอยางไรใหพนภยัยาบา ” ซ่ึงเปนการชวยเหลือพอแม ผูปกครองใหมีเทคนิคและวิธีการ
ชวยเหลือลูกไมใหไปเกี่ยวพนักับยาบา  ดังนี้ 
      1. การจัดเวลาแบบใหม พอแมมักจะตองทํางานหาเงนิตลอดเวลา แตมีเวลานอยมากใน 
24 ช่ัวโมงที่จะเอาใจใสบุตรหลานตนเอง ลองปรับเวลาใหมในเวลาเย็นควรรับประทานอาหาร
รวมกัน พดูคยุสนทนาชวีิตลูกในโรงเรียน สอนการบาน ดูโทรทัศนรายการที่มีประโยชนใหขอคิด
ส่ิงที่ควรและไมควรกระทํา 
     2. ใสใจในการพูดจา ระมัดระวังพฤติกรรมดานลบ พอแมมักพดูกบัลูกไมเปน ฟงลูกไม
เขาใจ  
     3. สรางคุณคาในตนเอง รูจักการยกยองและนับถือตนเอง สอนใหเดก็รักตนเองมากๆ 
มองโลกในแงดี  รูจกัการตัดสินใจไมทดลองยาเสพติด พอแมควรสอนใหลูกเปนคนดี มีศีลธรรม มี
เหตุผล ช้ีจุดเดนจุดดี การใหกําลังใจ รูจกัติเมื่อลูกทําผิด หางานใหทาํ สอนใหเดก็มีวินยั การเปน
แบบอยางที่ดใีหแกลูก การรูจักแบงเวลาใหถูกตองและเหมาะสม 
     4. กฎระเบียบอยาเครงเกินไป กฎระเบียบในบานเปนสิ่งจําเปน การอยูรวมกันตองมี
กติกาที่ชวยกนักําหนดขึ้นพรอมกับความรับผิดชอบ และเมื่อมีการทําผิด บทลงโทษก็ควรเหมาะสม
กับความผิด การลงโทษควรชี้แจงเหตุใหเขาใจและเปนที่ยอมรับ การลงโทษดวยวิธีการตบตี 
ลงโทษรุนแรง การไลออกจากบานเปนการไมสมควรเปนอยางยิ่ง 
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                   5. มอบหมายหนาที่ใหดูแล  พอแมตองฝกใหรูจักชวยงานพอแม    การทํางานในบาน     
รับผิดชอบดูแลตนไม เล้ียงเปดไก ชวยกวาดบาน ลางรถ ตัดหญา ลางถวยชาม และอื่นๆ การฝกเด็ก
ใหทํางานจะชวยใหเด็กรูจกัคุณคาของเงินและเวลาอยางถูกตอง 
      6. อารมณที่ไมสุนทรียะของพอแมมี 2 แบบ คือ อารมณเครียดและอารมณโกรธ ถามีการ
ระเบิดใสบุตรบอยครั้งจะนําไปสูความเซ็ง เบื่อหนาย  โกรธ  โมโห  เครียด  อารมณไมดีทําใหเดก็
หนีออกจากบาน ติดเพื่อน มัว่ยาจนถอนตัวไมขึ้นในที่สุด 
     7.  เพื่อนของลูกเปนสิ่งสําคัญตองรูจักคุนเคยไว   เด็กจํานวนไมนอยติดยาบาเพราะเพื่อน
ชักชวนใหทดลองตามเพื่อน  มีสังคมและคานยิมเฉพาะกลุม เดก็วยัรุนติดเพื่อนมากกวาพอแม 
ดังนั้นการรูจักเพื่อนลูกวาเปนคนอยางไร ควรสามารถพูดคุยเปนกันเองกับเพื่อนของลูกได  
     8. ยาเสพตดิเปนเรื่องใหญลูกตองรู พอแมมักขาดทกัษะดานนีเ้ปนอยางยิ่ง แตมักหามลูก
อยาเขาไปเกี่ยวของกับยาบาเพราะมันไมดีเทานั้นเอง ในขอเท็จจริงพอแมสามารถเปนครูที่ใหขอมลู
สถานการณปญหากรณีตวัอยาง  การพูดคยุสนทนา  การเชื่อมโยงประสบการณตางๆ ที่เปนบทเรียน
ซ่ึงจะชวยใหมขีอมูลในการตดัสินใจได 
     9.  กลาตัดสินใจควบคูกบัการแกปญหา   พอแมตองสงเสริมใหลูกรูจักคิดเปน ตดัสินใจ
เปน และแกปญหาดวยตนเองได สวนใหญพอแมมักทําอะไรใหลูกหมด เพราะกลัวลูกลําบาก พลาด
พล้ังและอาจมอัีนตรายได เด็กจึงคดิดวยตนเองไมคอยไดตองพึ่งพอแมตลอดจนดคูลายเลี้ยงลูกไม
รูจักโต เปนตน  
     10. ตองสอนใหลูกรูจกัการปฏิเสธเปนเมื่อเพื่อนชักชวน     รูจักการปฏิเสธอยางสุภาพ  
หนักแนนไมเสียเพื่อน เล่ียงสถานการณเปน มีขออางที่ฟงขึ้น และรูจักการเอาตัวรอดไดในทุก 
สถานการณที่เปนอยู   

    จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับสมัพันธภาพในครอบครัวดังกลาวขางตน พอสรุป
ไดวาสัมพนัธภาพในครอบครัว เนนถึงความสําคัญของการปฏิบัติตนของนักเรียนกับบุคคลใน
ครอบครัวที่แสดงถึงความผูกพันใกลชิด โดยมีการสื่อสารเพื่อใหเกิดความเขาใจอันดตีอกัน สามารถ
ขอคําปรึกษาและบอกเลาถึงสถานการณตางๆ  ใหครอบครัวมีสวนสาํคัญในการชี้แนะ ใหกําลังใจ 
และถายทอดความรูความสามารถในการดาํเนินชวีิตอยางเหมาะสม    ซ่ึงการสรางสัมพันธภาพทีด่ี
ภายในครอบครัวเปนสิ่งที่จําเปน การที่พอแมมีโอกาสพูดคุยกับลูกวยัรุน ใชเวลาวางทํากิจกรรม
รวมกัน สอบถามทุกขสุข อบรมสั่งสอนสิ่งที่เหมาะสม ช้ีแนะเมือ่เกิดปญหา ใหขอคิดที่เปน
ประโยชนตอการนําไปแกปญหา หรือคอยใหกําลังใจซึง่กันและกัน   ส่ิงตางๆเหลานี้ยอมทําให
วัยรุนรูสึกอบอุนใจ และเหน็วาครอบครัวเปนที่พักพงิทัง้ทางกายและใจได 
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    จากแนวคิดเกี่ยวกับสัมพนัธภาพในครอบครัวที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจงึนําแนวคิด
ดังกลาวมาประยุกตใช เพื่อเปนตัวแปรที่สามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพ
ยาบาของนักเรยีนชวงชัน้ที่ 3 ในอําเภอแมสาย จังหวดัเชียงราย สําหรับงานวิจยันี ้ สัมพันธภาพใน
ครอบครัว หมายถึง การปฏิบัติตนของนักเรียนกับบุคคลในครอบครัวที่แสดงถึงความผูกพันใกลชิด 
โดยมีการสื่อสารเพื่อใหเกิดความเขาใจอันดตีอกัน สามารถปรึกษาและบอกเลาถึงสถานการณตางๆ 
ที่เกิดขึ้น  ใหครอบครัวมีสวนสําคัญในการใหกําลังใจ ช้ีแนะ และถายทอดความรูความสามารถใน
การดําเนนิชีวติอยางเหมาะสม     

  
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับสัมพนัธภาพในครอบครัว 
                   นพพร  พานิชสุข (2523 : บทคัดยอ) ศึกษาอิทธิพลของครอบครัวที่มีผลตอการใชยา
กระตุนประสาทประเภทแอมเฟตามีนของเด็กวยัรุน พบวาอิทธิพลของครอบครัวมีผลมากที่สุดที่จะ
ทําใหเด็กวัยรุนมแีนวโนมในการใชยากระตุนประสาทประเภทแอมเฟตามีน และพบวาสภาพ
ครอบครัวที่ไมสมบูรณ โดยเฉพาะกรณีทีบ่ิดามารดาแยกกันอยูหรือหยาราง ทําใหวยัรุนขาดความรัก 
ความอบอุน ขาดความใกลชิด ขาดที่ปรึกษาที่ดี 
                   ถนอมรัตน  ประสิทธิเมตต (2541: 33) ไดศึกษาสาเหตแุละกระบวนการติดยาบาใน
นักเรียนมัธยมศึกษาในจังหวดันครสวรรค พบวาการที่นักเรียนอยูกบับิดามารดามโีอกาสเสี่ยงตอ
การติดยาบาลดลงรอยละ 91.90 นอกจากนีก้ารอยูกบับิดามารดาทีท่ะเลาะเบาะแวงกนัเปนปจจยั
แวดลอมปจจยัหนึ่งที่มีอิทธพิลตอการเคยเสพยาบาของนกัเรียน และพบวาสมาชิกในครอบครัวเสพ
ยาบาหรือเคยเสพ  มีอิทธิพลตอการเคยเสพยาบาของนักเรยีน                                 
                   สําเนา  มากแบน (2542 : บทคัดยอ) ไดศกึษาความสัมพนัธระหวางปจจัยดานครอบครัว
และการปฏิบตัิของครอบครัวกับลักษณะการเสพยาบาของวัยรุน ที่เขารับการบําบัดในแผนกผูปวย
นอก โรงพยาบาลธัญญารักษ  กลุมตวัอยางเปนบิดามารดาของวยัรุนที่เสพติดยาบาจํานวน 358 คน 
ผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติของครอบครัวดานการคงไวซ่ึงการสื่อสาร และสัมพันธภาพใน       
ครอบครัวมีความสัมพันธกบัลักษณะการเสพยาบาของวยัรุนอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
                   วชิราภรณ ศรีเบญจกุล (2543: บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจยัของครอบครัวตอการเสพยาบา
ในทัศนะของวัยรุน : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลพระนั่งเกลา จ.นนทบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ทัศนะของวยัรุนตอปจจยัของครอบครัวที่มีตอการเสพยาบา และศึกษาทศันะของวัยรุนตอการ
ปองกันการเสพยาบา กลุมตวัอยางจํานวน 120 ราย ผลการวิจยัพบวา ในทัศนะของวัยรุนตอปจจัย
ของครอบครัวทั้ง 3 ปจจยั ซ่ึงไดแก ปจจยัความรัก ความอบอุน ปจจัยการมีเวลาอยูดวยกนั และ
ปจจัยการติดตอส่ือสารระหวางกัน วัยรุนเห็นดวยในระดับปานกลางวา ปจจัยของครอบครัวทั้ง 3 
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ปจจัย เปนปจจัยที่สําคัญที่ทําใหวัยรุนเสพยาบา เมื่อพิจารณา 3 ปจจัยขางตน ผูศึกษาพบวา ปจจยั
ดานความรักความอบอุน ดานการดูแลเอาใจใสของบิดามารดานั้นมีสวนสําคัญตอการเสพยาบามาก
ที่สุด รองลงมาคือ ดานการแสดงความรักและความสัมพันธในครอบครัว วัยรุนเหน็ดวยในดานการ
มีเวลาสําหรับการพูดคุยระหวางบิดามารดามากกวาดานการมีเวลาทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน สําหรับ
ปจจัยการติดตอส่ือสารระหวางกัน วัยรุนเห็นดวยวา ปจจัยการติดตอส่ือสารเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญ
ตอการเสพยาบา ทัศนะของวัยรุนตอการปองกันการเสพยาบา วยัรุนเห็นดวยวาการปองกันปญหา
การเสพยาบาของวัยรุนควรจะเนนที่ครอบครัวมากกวาสิ่งแวดลอม โดยการสรางครอบครัวใหมี
ความเขมแข็งขึ้น บุคคลในครอบครัวมีความรักความเขาใจ ใหเวลาซึ่งกันและกัน ฟงความคิดเหน็ซึ่ง
กันและกัน 
                   พรอมพันธ  คุมเนตร (2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการทาํหนาที่ของครอบครัวตามการ
รับรูของวัยรุนที่ติดสารแอมเฟตามีนในจังหวัดแพร โดยศึกษาจากวัยรุนที่ติดสารแอมเฟตามีนที่เขา
รวมโครงการบําบัดรักษาสารเสพติดที่คลินิกบําบัดยาเสพติดในจังหวดัแพรระหวางเดือนกุมภาพนัธ 
พ.ศ.2546 จํานวน 120 คน ผลการศึกษาพบวา การทําหนาที่ของครอบครัวตามการรับรูของวัยรุนที่
ติดสารแอมเฟตามีนในจังหวดัแพร โดยรวมอยูในระดับดีพอควร และการทําหนาทีค่รอบครัวราย
ดานที่อยูในระดับดีพอควร มี 6 ดาน คือ การแกปญหา การสื่อสาร บทบาทการตอบสนองทาง
อารมณ การควบคุมพฤติกรรม และการปฏิบัติหนาที่ทั่วไป สวนการทําหนาที่ดานความผูกพันทาง
อารมณอยูในระดับดเีล็กนอย  และเมื่อพจิารณาในรายขอแตละดานของการทําหนาที่ครอบครัว ดาน
การแกปญหาพบวามากกวาหนึ่งในสามของกลุมตัวอยาง จะมีปญหาดานการปรึกษาถึงวิธีการ
แกปญหาในขณะทีด่านการสื่อสาร รอยละ 21.7 ของกลุมตัวอยาง จะประสบปญหาการแสดงออก
ถึงสิ่งที่คิดหรือรูสึก และความผูกพันทางอารมณ รอยละ 45.8 ของกลุมตัวอยางจะถูกควบคมุ
พฤติกรรม การศึกษาครั้งนี้ช้ีใหเห็นวาควรจะตระหนักในความสําคัญของการทําหนาที่ของ
ครอบครัว ซ่ึงสะทอนพลังความเข็มแข็งของครอบครัว โดยเฉพาะควรเสริมสรางศักยภาพการทํา
หนาที่ของครอบครัวดานความผูกพันทางอารมณ รวมทั้งการเสริมสรางทักษะการแกปญหา และ
ทักษะการสื่อสารระหวางสมาชิกในครอบครัวเพื่อใหการทําหนาที่ของครอบครัวมีประสิทธิภาพ 
                   วิไลวรรณ  บัวคํา (2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการรับรูเกี่ยวกับปญหายาบาและแนว
ทางการปองกนัยาบาของครอบครัวที่มีบุตรวัยรุน อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจรญิ กลุมตัวอยาง
ที่ตองการศึกษา คือ ครอบครัวที่มีบุตรวยัรุนที่กําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-6 จํานวน 52 
ครอบครัว สําหรับแนวทางปองกันยาบาของครอบครัว ผลการวิจัยพบวา การคงไวซ่ึงการสื่อสาร
และสัมพันธภาพ พบวา 50 ครอบครัวมีการทํากิจกรรมรวมกัน รับประทานอาหารเยน็พรอมกันและ
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พูดคุยแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ระหวางพอแมลูก และการใหคําแนะนําเกี่ยวกับยาเสพติดพบวา       
48 ครอบครัว  แนะนําการปองกันตนเองใหหางไกลจากยาเสพติด 
                  ฉัตรชัย  โปรณะ (2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับศักยภาพในการ
ตานทานการเสพยาบาของนกัเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเลย เขต 
1 และเขต 2  กลุมตัวอยางเปนกลุมนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1-6 จํานวน 398 คน ผลการวิจัยพบวา
ปจจัยดานครอบครัว ไดแก อาชีพของบิดา รายไดของบดิามารดา ความสัมพันธในครอบครัวและ
ปจจัยส่ิงแวดลอม มีความสัมพันธกับศักยภาพในการตานทานการเสพยาบาของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05       
                   ศรีรัตน ธัญญกุลสัจจา (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความเชื่อ
อํานาจดานสุขภาพ การรับรูเกี่ยวกับสารเสพติด และความสัมพันธกบับุคคลใกลชิดกับพฤติกรรม
หลีกเลี่ยงการใชสารเสพติดของนักเรียนในระดับมัธยมศกึษา ที่เขารับการบําบัดในศนูยบําบัดรักษา
ยาเสพติดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน กลุมตัวอยาง จํานวน 200 ราย ผล
การศึกษาพบวา ความสัมพันธใกลชิดกับบุคคลภายในครอบครัวมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
หลีกเลี่ยงการใชสารเสพติดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                   พอลสัน ( Paulson 1971, อางถึงใน ชัยภูม ิ ชุมภู 2546 : 43) ไดศึกษาเรื่องยาเสพติด
เกี่ยวกับแอมเฟตามีนกับนักศึกษาวิชาเอกพละศึกษาในมหาวิทยาลัยในกรุงนวิยอรก พบวา นกัศึกษา
ที่ใชยาเสพตดิกับนักศกึษาทีไ่มใชยาเสพตดิเกีย่วกับปญหาภายในครอบครัว มีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ กลาวคือ นักเรียนที่ใชยาเสพติด ความสัมพันธในครอบครัวจะเหนิหางกนั ขาด
ความสัมพันธที่ดี มีความรัก ความอบอุนนอยกวานักเรยีนกลุมที่ไมใชสารเสพติด    
                  ปกรณชัย สุพัฒน (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปญหา สาเหตุ แนวทางการปองกันและการ
แกไขการเสพยาบาของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2 : กรณีศึกษาโรงเรียนบึงสมบูรณ จังหวดั
ศรีษะเกษ   จากผลการวิจยัพบวาปญหา สาเหตุที่ทําใหนักเรียนเสพยาบา คือ สภาพแวดลอม ไดแก 
สภาพแวดลอมทางบาน เชน ความสมัพันธภายในครอบครัว ผูปกครองเขมงวดเกินไป หรือ
ผูปกครองไมมีเวลาเอาใจใสดูแลนักเรียน 
                   ศรีวรรณ เจียรวฒันชัย (2539: บทคัดยอ) ไดศึกษาบทบาทของครอบครัวกับการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพตดิในเด็กและเยาวชน ผลการวิจัยพบวา ภูมิหลังของครอบครัวนั้นสวนใหญ
อาศัยอยูกับบดิามารดา แตเปนครอบครัวที่มีปญหา คือ บดิามารดาไมเขาใจในการอบรมเลี้ยงดูบตุร 
และไมไดใหเวลาและความสนใจแกบุตรเทาที่ควร มีสมาชิกในครอบครัวที่เปนตัวอยางที่ไมดโีดย
การใชสารเสพติดอยูกอน 
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                   ลัดดา เหมาะสวุรรณ และคณะ (2547 : 119) ไดศกึษาเกีย่วกับเดก็ไทยวนันี้เปนอยู
อยางไร  ศึกษากลุมตัวอยางเด็กและเยาวชนไทยทั้งสิ้น 9,488 คน เด็กสวนใหญ รอยละ 80.3 อยูใน
ความอุปการะของพอแม รอยละ 8.5 อยูในความอุปการะของแมคนเดียว และรอยละ 8.2 อยูใน
ความอุปการะของญาติ โดยผูเล้ียงดูหลักของเด็ก คือ แม รองลงมา คือ ปู ยา ตา ยาย จากการวจิัย
เกี่ยวกับสัมพนัธภาพในครอบครัวตามความคิดเห็นของผูที่ดูแลหลัก พบวาครอบครัวสวนใหญมี     
สัมพันธภาพในครอบครัวลักษณะสมดุล ซ่ึงหมายถึง ครอบครัวที่สมาชิกมีความผูกพันกันมาก มี
ความรวมมือและมีการปรับตัวอยูระดับดี  
                   จากงานวจิัยทีเ่กีย่วกับสัมพันธภาพในครอบครัวดังกลาวขางตนสรุปไดวา สัมพันธภาพ
ในครอบครัวมีความสัมพันธกับการตานทานการเสพยาบา ครอบครัวที่มีการปฏิสัมพันธ มีการ
แสดงออกถึงความรกั ความหวงใย ความเอาใจใสซ่ึงกันและกัน รับฟงและใหคําปรกึษา       
สัมพันธภาพทีด่ีในครอบครัว เหลานี้จะชวยปองกันใหบุตรมีพฤติกรรมที่หางไกลจากการเสพยาบา 
ตรงกันขามครอบครัวที่ไมมกีารปฏิสัมพันธกัน ความสัมพันธในครอบครัวหางเหนิ บิดามารดา
ทะเลาะวิวาทกัน ไมสนใจความเปนอยูของบุตร จะเปนสิ่งที่ผลักดันบุตรใหเขาหายาบา ดังนั้นผูวิจัย
จึงตั้งสมมติฐานวา   สัมพันธภาพในครอบครัวสามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการ
เสพยาบาของนักเรียนชวงชัน้ที่ 3 ในอําเภอแมสาย จังหวัดเชยีงราย                                                                                
                   โดยสรุปจากสถานการณยาบาที่ทราบดังกลาวขางตน ทําใหทราบแนชัดถึงสถานการณ
การแพรระบาดของยาบาโดยเฉพาะอยางยิง่ที่อําเภอแมสาย จังหวดัเชียงราย ที่เปนเสมือนตนทางการ
ลําเลียงและการแพรกระจายยาบา จึงสงผลกระทบทําใหประชาชนในพื้นที่เสี่ยงตอการเขาสูวงจร
การใชยาบา โดยจากที่ทราบทั่วกันวาการปราบปรามยาบาใหหมดสิ้นไปจากสังคมนั้น คงเปนเรื่อง
ยาก โดยเฉพาะการที่จะควบคุมดานการผลิต การคา การแพรกระจาย ดังนั้นการปองกันที่ดีที่สุด จงึ
ควรปองกันทีต่ัวบุคคลซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของจิตวทิยาชุมชน  ไดเนนที่ตวับุคคลที่เชื่อวาแตละ
บุคคลมีศักยภาพในตนเอง สามารถที่จะเผชิญกับปญหาหรือจัดการกบัปญหาไดดวยตนเอง                     

     จากการทบทวนวรรณกรรม ทําใหทราบถึงสถิติการเสพยาบาสูงในกลุมนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตนที่ยังขาดประสบการณในชวีิต อยูในชวงวยัที่ตองการอิสระ ตองการตัดสินใจ
ดวยตนเอง ปราศจากการควบคุมของพอแม  มคีวามคึกคะนอง ใหความสําคัญกับกลุมเพือ่น 
ตองการยอมรบัจากกลุมและงายตอการคลอยตาม  ปจจัยตางๆ ดังกลาวอาจจะเปนสิ่งที่ทําใหกลุม
นักเรียนเสี่ยงตอการดําเนินชวีิตในภาวะสังคมปจจุบันนี ้ โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาจากยาเสพติด คือ
ยาบา ซ่ึงอาจจะสามารถเปนไดทั้งตวัตนเหตุของปญหา กลาวคือ นักเรียนไมไดมปีญหาแตอยาก
ทดลองเสพยาบา ซ่ึงอาจจะสงผลใหติดยา ขาดเรียน สอบตก หรือผลของปญหา คือ มีปญหาสวนตวั 
ไมสามารถแกปญหาไดจึงตองพึ่งพายาบา  ดังนั้น นกัเรียนจึงจําเปนตองมีภูมิคุมกนัในตนเองเพือ่ที ่
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จะสามารถปองกันตนเองจากปญหาหรือสถานการณตางๆ  ที่ผานเขามาในชีวติไดโดยไมพึ่งพายาบา  
ซ่ึงภูมิคุมกันในตนเองในที่กลาวถึง คือ  ขอแรกความรูเร่ืองยาบา การที่นักเรียนทดลองเสพยาบา
เหตุผลขอหนึง่ก็เกิดจากการขาดความรูที่ชัดเจนเกี่ยวกับยาบา นักเรียนอาจจะทราบแคเพียงวายาบา
ชวยทําใหกระปรี้กระเปรา อานหนังสือไดนาน สามารถชวยทําใหลดความอวนได แตไมทราบถึง
ผลที่ตามมาในระยะยาว  การที่นกัเรยีนมีความรูทีถู่กตองเกี่ยวกบัยาบา ก็จะชวยทําใหนกัเรียน
สามารถตัดสินใจไดวาควรหรือไมควรทีจ่ะเสพยาบา ขอสอง คือ การเห็นคณุคาในตนเอง ส่ิงนี้จะ
ชวยทําใหนกัเรียนภูมใิจในตนเอง รักตนเอง ดังนั้นคนที่รักตนเองกย็อมจะแสวงหาสิ่งที่ดีใหกับ
ตนเอง ขอสาม คือ การควบคุมตนเอง เปนสิ่งที่สําคัญเพราะไมมีทางที่พอแมหรือบุคคลใดจะ
สามารถอยูกับนักเรียนเพื่อชวยนกัเรียนในการตัดสินใจ หรือชวยปองกันไดตลอดเวลา นักเรียนเปน
ผูที่จะตองปองกันตนเองเมื่อตองเผชิญกับสถานการณที่เสี่ยง ขอส่ี คือ สัมพันธภาพในครอบครัว ที่
เปนรากฐานทีสํ่าคัญในการหลอหลอมบุคลิกภาพ  การพัฒนาศักยภาพในตวับุคคล  ดังนั้นหาก
นักเรียนที่มีภมูิคุมกันในตนเองกอนที่นกัเรียนจะไปพบกับปญหา จะทําใหนกัเรียนสามารถเผชิญกบั
ปญหาไดและสามารถตัดสินใจไดอยางถกูตองวาควรหรือไมควรกระทําสิ่งนั้นไดดกีวานกัเรียนทีไ่ม
ภูมิคุมกันในตนเอง เหมือนกับที่กลาววาการปองกันยอมดีกวาการแกไข  ซ่ึงทําใหผูวิจัยไดสนใจ
ศึกษาขอมูลสวนบุคคลของนักเรียน ไดแก เพศ สภาพครอบครัว สถานที่อยูอาศัย ระดับชั้นเรยีน 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และคาใชจายตอเดือนที่แตกตางกัน  รวมทั้งปจจัยดานความรูเร่ืองยาบา 
การเห็นคณุคาในตนเอง  การควบคุมตนเอง และสมัพันธภาพในครอบครัว วาสามารถทํานาย
พฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของนักเรียนชวงชั้นที ่ 3 ในอําเภอแมสาย จังหวัด
เชียงราย ดังทีแ่สดงในกรอบแนวคดิ   
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
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ขอมูลสวนบุคคล 
- เพศ 
- สภาพครอบครัว 
- สถานที่อยูอาศัย 
- ระดับชั้นเรยีน 
- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
- คาใชจายตอเดอืน 

   
              -       ความรูเร่ืองยาบา  
            -       การเห็นคุณคาในตนเอง 
            -       การควบคุมตนเอง 
            -       สัมพันธภาพในครอบครัว 
                      

พฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพ
ยาบา  
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

                   การวิจัยเร่ือง “พฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ใน
อําเภอแมสาย จังหวดัเชยีงราย” เปนการวิจยัเชิงพรรณนา ( Descriptive Research ) การดําเนนิการ
วิจัยโดยใชระเบียบวิธีวจิัย ดงันี้ 

     1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  
     2. ตัวแปรที่ใชในการวิจยั  
     3. เครื่องมือที่ใชในการวจิัย  
     4. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ  
     5. การเก็บรวบรวมขอมลู  
     6. การจัดกระทํากับขอมลูและการวิเคราะหขอมูล  
 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
                   1.1 ประชากรที่ใชศึกษา   

            ประชากรที่ใชในการศึกษาวจิัยคร้ังนี้ ไดแก  นักเรียนชวงชัน้ที่ 3 ในอําเภอ แมสาย  
จังหวดัเชยีงราย ภาคเรยีนที ่ 1  ปการศึกษา 2549 จํานวน 14 โรงเรียน  เปนโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ 3 จํานวน 12 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร 
โรงเรียนวดัถํ้าปลาวิทยาคม โรงเรียนบานหวยไคร โรงเรียนบานปาเหมือด โรงเรียนบานปายาง 
โรงเรียนบานดายเทพกาญจนาอุปถัมภ โรงเรียนบานปาแดง โรงเรียนอนุบาลแมสาย โรงเรียนบาน
สันทราย โรงเรียนบานสันถนน โรงเรียนบานปางหา โรงเรียนบานสนัหลวง  และโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตการศึกษาเอกชน จํานวน 2 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนดรุณราษฎรวิทยา และโรงเรยีน
พรพิกุลวิทยา   รวมมีนักเรยีนจาํนวนทั้งสิน้จํานวน  3,277  คน 
                    1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัยคร้ังนี้  ไดแก  นักเรียนชวงชั้นที่ 3 ในอําเภอแมสาย  
จังหวดัเชยีงราย ภาคเรียนที ่1  ปการศึกษา 2549  จํานวน 357 คน ซ่ึงไดมาจากการคํานวณขนาดของ
กลุมตัวอยางโดยใชสูตรของยามาเน (Yamane 1970 : 725, อางถึงใน ยทุธ ไกยวรรณ 2546 : 105) ที่
ระดับความเชือ่มั่น 95 % สําหรับความคลาดเคลื่อน 5 % และสุมกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบ
แบงชั้น (Stratified Random  Sampling) ตามสัดสวนของประชากร จําแนกตามโรงเรียน ระดบั      
ช้ันเรียน เพศ  และสุมนักเรยีนดวยวิธีการจบัฉลาก โดยมรีายละเอียด ดงันี้  
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                           ขั้นที่ 1 การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง คํานวณขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตร
ของยามาเน (Yamane 1970 : 725, อางถึงใน ยุทธ  ไกยวรรณ 2546 : 105) มีรายละเอียดดังนี ้

 n    =              N 
                    1 + N ( e ) 2  

 n    =    ขนาดของกลุมตัวอยาง 
    N   =    ขนาดของประชากร 
    e    =    ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดของกลุมตัวอยาง ในที่นี้มีคาเทากบั   
                                                      .05 
                            แทนคาในสูตร     
               กลุมตัวอยาง   =              3277  
     1 +  3277 (.05) 2  
             =         356.58   
               ดังนัน้ การวจิัยคร้ังนี้ใชกลุมตวัอยางจํานวน  357   คน  
  
                           ขั้นที่ 2  สุมแบบแบงชั้น (Stratified Random  Sampling) จากโรงเรียนในสังกดั
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ 3 จํานวน 12 และโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตการศึกษาเอกชน 
จํานวน 2 โรงเรียน ที่มีนักเรยีนระดับชวงชัน้ที่ 3 รวมทั้งหมด 14 โรงเรียน ในอําเภอแมสาย และสุม
นักเรียนดวยวธีิการจับฉลากตามสัดสวนของกลุมตัวอยางแตละโรงเรียน จําแนกตามโรงเรียน 
ระดับชั้นเรยีนและเพศ  จนไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น  357  คน ดังแสดงในตารางที่ 5  
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ตารางที่ 5   แสดงการสรุปกลุมตัวอยางจําแนกตามระดบัชั้นเรียน     เพศ   และโรงเรียนของนักเรยีน 
                   ชวงชั้นที่ 3 ในอาํเภอแมสาย   จังหวดัเชยีงราย 
 

มัธยมศึกษา 
ปท่ี 1 

มัธยมศึกษา 
ปท่ี 2 

มัธยมศึกษา 
ปท่ี 3 

                                            
                            กลุมตัวอยาง 
 
           โรงเรียน 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

 
รวม 

โรงเรียนแมสายประสิทธิ- 
  ศาสตร 

25 30 17 24 19 26 141 

โรงเรียนวัดถํ้าปลาวิทยาคม 7 5 5 7 5 7 36 
โรงเรียนบานหวยไคร 5 5 4 5 3 6 28 
โรงเรียนบานปาเหมือด 4 4 5 4 3 4 24 
โรงเรียนดรุณราษฎรวิทยา 3 6 2 4 3 3 21 
โรงเรียนบานดายเทพกาญจนา-  
  อุปถัมภ 

3 4 3 3 4 2 19 

โรงเรียนบานปายาง 3 4 2 5 1 3 18 
โรงเรียนบานปาแดง 2 3 2 3 2 2 14 
โรงเรียนบานสันทราย 1 3 2 2 3 2 13 
โรงเรียนพรพกิุลวิทยา 2 3 2 2 1 2 12 
โรงเรียนอนุบาลแมสาย - - 3 2 3 3 11 
โรงเรียนบานสันถนน 1 2 2 1 1 1 8 
โรงเรียนบานปางหา 1 1 1 1 1 1 6 
โรงเรียนบานสันหลวง 1 1 1 1 1 1 6 

รวม 58 71 51 64 50 63 357 
 
 2.  ตัวแปรที่ใชในการวิจัย  
      2.1 ตัวแปรอิสระ 
            2.1.1  ขอมูลทั่วไป   ไดแก 
          2.1.1.1   เพศ  แบงเปน 

-   เพศชาย 
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-   เพศหญิง 
                         2.1.1.2  สภาพครอบครัว มี  3  กลุม แบงเปน 
    -   บิดาและมารดาอยูดวยกัน 
    -   บิดามารดาแยกกันอยูหรือหยารางกนั 

  -   บิดา และ/ หรือ มารดาถึงแกกรรม 
          2.1.1.3   สถานที่อยูอาศัย มี 2 กลุม  แบงเปน 

-  ในเขตเทศบาล    คือ   นักเรียนที่อาศัยอยูในตําบลแมสาย   และ  
     ตําบลเวียงพางคํา 
-   นอกเขตเทศบาล      คือ     นักเรยีนที่อาศัยอยูในตําบลเกาะชาง    
     ตําบลโปงผา    ตําบลบานดาย   ตําบลโปงงาม   ตําบลหวยไคร     
     ตําบลศรีเมืองชุม     

              2.1.1.4   ระดับชั้นเรยีน  มี  3  ระดับ  แบงเปน 
-    มัธยมศึกษาปที่ 1    
-    มัธยมศึกษาปที่ 2  
-    มัธยมศึกษาปที่ 3 

            2.1.1.5  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  มี  3  กลุม  แบงเปน 
    -   นอยกวาหรือเทากับ  2.00 
    -   2.01 -  3.00  
    -   3.01 – 4.00 
          2.1.1.6 คาใชจายตอเดือน มี 4 กลุม แบงเปน 
    -  ต่ํากวา   1,000  บาท 
    -  1,001 -  2,000  บาท  
        -   2,001 – 3,000  บาท 
    -   3,001 ขึ้นไป    
             2.1.2  ความรูเร่ืองยาบา  
                          2.1.3  การเหน็คุณคาในตนเอง  
                          2.1.4  การควบคุมตนเอง 
                          2.1.5  สัมพันธภาพในครอบครัว  
      2.2   ตัวแปรตาม  ไดแก   พฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบา 
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3.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
                 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจยัคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม ที่ใหกลุม
ตัวอยางเปนผูใหขอมูล ซ่ึงมีสวนประกอบที่สําคัญของเนื้อหาแบงออกเปน 6  ตอน ดงันี้ 
                  ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ สภาพครอบครัว สถานที่อยูอาศัย 
ระดับชั้นเรยีน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และคาใชจายประจาํเดือนเปนแบบสอบถามลักษณะให
เลือกตอบ จํานวน  6  ขอ  
                  ตอนที่ 2 แบบทดสอบความรูเร่ืองยาบา  ซ่ึงผูวิจัยไดสรางและพัฒนาแบบทดสอบจาก
การศึกษาเอกสารทางวิชาการ ทบทวนวรรณกรรม ศึกษางานวิจยัทีเ่กี่ยวของ เปนแบบทดสอบมี
ลักษณะเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ คือ ขอคําถาม 1 คําถาม มีคําตอบใหเลือก 4 คําตอบ โดยให
ผูตอบเลือกขอที่คิดวาถูกที่สุดเพียงขอเดียวซ่ึงมีขอคําถามทั้งหมด จาํนวน    16  ขอ  
      การใหคะแนน  จากตวัเลือก 4  ตัวเลือก  ในแตละขอจะมีขอที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว  ถา
ตอบถูกได 1 คะแนน ถาตอบผิดได  0  คะแนน  (คาพิสัยอยูระหวาง 0 – 16 ) 
                  เกณฑการแปลความหมายคะแนนของระดับความรูเร่ืองยาบาของนักเรียนชวงชั้นที ่ 3 
ผูวิจัยใชเกณฑการประเมินตามเกณฑมาตรฐานของกรมวชิาการ ไดกําหนดระดบัความรูผูตอบ
แบบทดสอบเกี่ยวกับความรูเปน 3 ระดับ ดังนี ้(กรมวิชาการ 2542 อางถึงใน คมวุฒ ิหุบชะบา 2545 : 
60) 

 รอยละ 0 – 49      (นอยกวา 8  คะแนน)     มีความรูเร่ืองยาบาอยูในระดบัต่ํา 
 รอยละ 50 – 79    (ตั้งแต 8 – 11 คะแนน)   มีความรูเร่ืองยาบาอยูในระดบัปานกลาง 
 รอยละ 80 – 100  (ตั้งแต 12 -16 คะแนน)   มีความรูเร่ืองยาบาอยูในระดบัสูง 
                   ตอนที่ 3  แบบสอบถามการเห็นคุณคาในตนเอง  ผูวิจยัสรางแบบสอบถามตามทฤษฎี
ของคูเปอรสมิท (Coopersmith) มีขอคําถามทั้งสิ้น  24  ขอ จําแนกตามตัวแปรยอย 4 ตัว คือ 

1. ดานความรูสึกเกี่ยวกับความสามารถ   จํานวน  5  ขอ  
2.  ดานความรูสึกของการมีความสําคัญ  จํานวน  6  ขอ 
3. ดานความรูสึกของการมีอํานาจ    จํานวน  7  ขอ 
4. ดานความรูสึกของการมีคุณธรรม    จํานวน  6  ขอ 
ลักษณะคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา     ( Rating  Scale )    มี    5  ระดับ ตาม    

แนวคดิของลิเคิรท (Likert) โดยมีความหมาย ดังนี ้
  มากที่สุด      หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบในระดับมาก
ที่สุด 
  มาก        หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบในระดับมาก  
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  ปานกลาง    หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบในระดับ
ปานกลาง 
  นอย             หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบในระดับ
นอย 
  นอยที่สุด     หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบในระดับ
นอยที่สุด 
                   ใหผูตอบเลือกตอบเพียง   1  ตัวเลือก   เกณฑการใหคะแนน ถาเปนขอความที่แสดงถึง
การเห็นคณุคาในตนเอง จะใหคะแนนเปน 5 , 4 , 3 , 2 , 1 สําหรับคําตอบที่ตรงกบัความเปนจริงมาก
ที่สุดถึงตรงกับความเปนจรงิในระดับนอยที่สุดตามลําดับ ถาเปนขอความตรงกันขามไดแกขอ 3 , 9 , 
12 และ 24  จะใหคะแนนกลับกัน  ผูตอบแบบสอบถามที่ไดคะแนนมาก แสดงวามกีารเห็นคณุคาใน
ตนเองมากกวาผูตอบแบบสอบถามที่ไดคะแนนนอย  
                   เกณฑการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยของการเห็นคุณคาในตนเองของนกัเรียนชวงชั้น
ที่ 3  มีดังตอไปนี้ 

 คาเฉลี่ย 1.00 ถึง 1.49 แสดงวา   การเหน็คณุคาในตนเองของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 อยู
ในระดบันอยที่สุด         
        คาเฉลี่ย 1.50 ถึง 2.49 แสดงวา   การเหน็คุณคาในตนเองของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 อยู
ในระดบันอย           

       คาเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.49 แสดงวา   การเหน็คุณคาในตนเองของนักเรียนชวงชั้นที่ 3  อยู
ในระดบัปานกลาง    

           คาเฉลี่ย 3.50 ถึง 4.49 แสดงวา   การเห็นคณุคาในตนเองของนักเรียนชวงชั้นที ่3  อยู  
ในระดบัมาก           
      คาเฉลี่ย 4.50 ถึง 5.00 แสดงวา   การเหน็คุณคาในตนเองของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 อยู
ในระดบัมากที่สุด  
  
                   ตอนที่ 4  แบบสอบถามการควบคุมตนเอง ผูวิจยัสรางแบบสอบถามตามทฤษฎีการ
เรียนรูทางสังคมของแบนดรูา( Albert  Bandura ) มีขอคําถามทั้งสิ้น  18  ขอ   

ลักษณะคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา     ( Rating  Scale )    มี  5 ระดับ    ตาม  
แนวคดิของลิเคิรท (Likert) โดยมีความหมาย ดังนี ้
  มากที่สุด     หมายถึง ผูตอบปฏิบัติตามขอความนัน้ในระดับมากที่สุด 
  มาก             หมายถึง ผูตอบปฏิบัติตามขอความนัน้ในระดับมาก 
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  ปานกลาง    หมายถึง ผูตอบปฏิบัติตามขอความนัน้ในระดับปานกลาง 
  นอย             หมายถึง ผูตอบปฏิบัติตามขอความนัน้ในระดับนอย 
  นอยที่สุด     หมายถึง ผูตอบปฏิบัติตามขอความนัน้ในระดับนอยที่สุด 
                  ใหผูตอบเลือกตอบเพียง   1  ตัวเลือก   เกณฑการใหคะแนน ถาเปนขอความที่แสดงถงึ
การควบคุมตนเองได จะใหคะแนนเปน 5 , 4 , 3 , 2 , 1 สําหรับคําตอบที่ปฏิบัติมากที่สุดถึงปฏิบัติใน
ระดับนอยที่สุดตามลําดับ       ถาเปนขอความตรงกันขามไดแกขอ 1 , 2 , 4 , 9 , 11 , 13 , 14 และ 17
จะใหคะแนนกลับกัน  ผูตอบแบบสอบถามที่ไดคะแนนมาก แสดงวามีการควบคมุตนเองมากกวา
ผูตอบแบบสอบถามที่ไดคะแนนนอย 
                   เกณฑการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยของการควบคุมตนเองของนักเรียนชวงชั้นที ่ 3  
มีดังตอไปนี ้

 คาเฉลี่ย 1.00 ถึง 1.49 แสดงวา   การควบคมุตนเองของนกัเรียนชวงชั้นที่   3    อยูใน
ระดับนอยที่สุด         
        คาเฉลี่ย 1.50 ถึง 2.49 แสดงวา   การควบคุมตนเองของนักเรียนชวงชั้นที่  3    อยูใน
ระดับนอย           

       คาเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.49 แสดงวา    การควบคุมตนเองของนักเรียนชวงชั้นที่  3    อยูใน
ระดับปานกลาง    

           คาเฉลี่ย 3.50 ถึง  4.49 แสดงวา       การควบคุมตนเองของนักเรยีนชวงชัน้ที่   3   อยู
ในระดบัมาก           
      คาเฉลี่ย 4.50 ถึง 5.00 แสดงวา    การควบคุมตนเองของนักเรียนชวงชั้นที่  3  อยูใน
ระดับมากที่สุด  
  
                  ตอนที่ 5  แบบสอบถามสัมพันธภาพในครอบครัว  มีขอคําถามทั้งสิ้น 16  ขอ  

ลักษณะคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา   ( Rating  Scale )  มี  5 ระดับ ตามแนว 
คิดของลิเคิรท (Likert) โดยมคีวามหมาย ดงันี้ 
  มากที่สุด    หมายถึง      ขอความนั้นตรงกบัความเปนจรงิของผูตอบในระดับมาก
ที่สุด                                            
  มาก             หมายถึง        ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบในระดับ
มาก 
  ปานกลาง    หมายถึง        ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบในระดับ
ปานกลาง 
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  นอย            หมายถึง         ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบในระดับ
นอย 
  นอยที่สุด    หมายถึง          ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงผูตอบในระดับนอย
ที่สุด 
                 ใหผูตอบเลือกตอบเพียง   1  ตวัเลือก   เกณฑการใหคะแนน ถาเปนขอความที่แสดงถงึ
การมีสัมพันธภาพที่ดใีนครอบครัว จะใหคะแนนเปน 5 , 4 , 3 , 2 , 1 สําหรับคําตอบมากที่สุดถึงนอย
ที่สุดตามลําดับ ถาเปนขอความตรงกันขามไดแก ขอ 9 , 13 , 14 และ 16 ผูตอบแบบสอบถามที่ได
คะแนนมาก แสดงวามีสัมพนัธภาพในครอบครัวมากกวาผูตอบแบบสอบถามที่ไดคะแนนนอย  
                  เกณฑการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยของสัมพันธภาพในครอบครัว ของนักเรียนชวง
ช้ันที่ 3  มีดังตอไปนี ้

 คาเฉลี่ย 1.00 ถึง 1.49 แสดงวา   สัมพันธภาพในครอบครัวของนักเรยีนชวงชั้นที่    3    
อยูในระดับนอยที่สุด         
        คาเฉลี่ย 1.50 ถึง 2.49 แสดงวา   สัมพันธภาพในครอบครัวของนักเรียนชวงชัน้ที่    3    
อยูในระดับนอย           

       คาเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.49 แสดงวา    สัมพันธภาพในครอบครัวของนักเรียนชวงชัน้ที่    3    
อยูในระดับปานกลาง    

           คาเฉลี่ย 3.50 ถึง  4.49 แสดงวา    สัมพันธภาพในครอบครัวของนักเรียนชวงชัน้ที่   3   
อยูในระดับมาก           
      คาเฉลี่ย 4.50 ถึง 5.00 แสดงวา   สัมพันธภาพในครอบครัวของนักเรียนชวงชัน้ที่  3  
อยูในระดับมากที่สุด  
 
                   ตอนที่ 6  แบบสอบถามพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบา มีขอคําถาม
ทั้งสิ้น 32  ขอ  โดยจําแนกเปน 2  ดาน  ดังนี้ 
  1.  การหลีกเลีย่งจากยาบา           จํานวน   17  ขอ 
  2.  การปฏิเสธคําชักชวนจากผูอ่ืน    จํานวน   15   ขอ 

ลักษณะคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา     ( Rating  Scale )    มี    5  ระดับ ตาม  
แนวคดิของลิเคิรท (Likert) โดยมีความหมาย ดังนี ้
  มากที่สุด       หมายถึง  ผูตอบปฏิบัติตามขอความนัน้ในระดับมากที่สุด 
  มาก               หมายถึง  ผูตอบปฏิบัติตามขอความนัน้ในระดับมาก 
  ปานกลาง      หมายถึง  ผูตอบปฏิบัติตามขอความนัน้ในระดับปานกลาง 
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  นอย               หมายถึง  ผูตอบปฏิบัติตามขอความนัน้ในระดับนอย 
  นอยที่สุด       หมายถึง  ผูตอบปฏิบัติตามขอความนัน้ในระดับนอยที่สุด 

      ใหผูตอบเลือกตอบเพียง   1  ตัวเลือก   เกณฑการใหคะแนน ถาเปนขอความทีแ่สดงถึง
พฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบา  จะใหคะแนนเปน 5 , 4 , 3 , 2 , 1 สําหรับคําตอบมาก
ที่สุดถึงนอยทีสุ่ดตามลําดับ ถาเปนขอความตรงกันขามไดแก ขอ 3 , 6 , 11 , 12 , 15 , 18 , 24 , 26 
และ 32 จะใหคะแนนกลบักัน ผูตอบแบบสอบถามที่ไดคะแนนมาก แสดงวามีพฤติกรรมการ
ปองกันตนเองจากการเสพยาบามากกวาผูตอบแบบสอบถามที่ไดคะแนนนอย  
                   เกณฑการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย ของพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพ
ยาบาของนักเรยีนชวงชัน้ที่ 3  ดังรายละเอยีดดังตอไปนี ้

 คาเฉลี่ย 1.00 ถึง 1.49  แสดงวา   พฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของ
นักเรียนชวงชัน้ที่   3    อยูในระดับนอยทีสุ่ด         
        คาเฉลี่ย 1.50 ถึง 2.49  แสดงวา   พฤตกิรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของ
นักเรียนชวงชัน้ที่  3    อยูในระดับนอย           

       คาเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.49  แสดงวา    พฤตกิรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของ
นักเรียนชวงชัน้ที่  3    อยูในระดับปานกลาง    

           คาเฉลี่ย 3.50 ถึง 4.49   แสดงวา   พฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของ 
นักเรียนชวงชัน้ที่   3   อยูในระดับมาก           
      คาเฉลี่ย 4.50 ถึง 5.00 แสดงวา พฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของ
นักเรียนชวงชัน้ที่  3  อยูในระดับมากที่สุด  
 
4.  การสรางและพัฒนาเครือ่งมือ 
                   ในการวจิัยคร้ังนี้ ผูวิจยัทําการสรางและพัฒนาเครื่องมือ โดยดําเนินการดังนี้  
       ขั้นที่  1  ศึกษาแนวคิดทฤษฎี หลักการ จากหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยทีเ่กีย่วของ 
และนําผลจากการศึกษามาสรางเปนเครื่องมือ ภายใตคําปรึกษาของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 
       ขั้นที่  2  ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ( Content Validity ) ของแบบสอบถาม
โดยนําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น ไปใหอาจารยทีป่รึกษาและผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน 
พิจารณาปรับแกตามนยิามศพัทของตัวแปรที่นิยามไวในบทที่1 แลวนํามาปรับปรุงแกไขอีกครั้งหนึ่ง 

      ขั้นที่ 3 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้น และไดรับการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของ
อาจารยและผูทรงคุณวุฒิไปทดลองใช ( Try out ) กับกลุมประชากรไดแก นกัเรียนชวงชั้นที ่ 3 ที่
ไมใชกลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย จํานวน 30   คน 
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       ขั้นที่  4   นําแบบสอบถามที่ไดรับกลบัคืนจากการทดลองใช  ( Try out)   มาหาคาความ
เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดย 
            4.1 นําแบบทดสอบวดัความรู และแบบสอบถาม ที่นําไปทดลองใช   ไปหาความ
เชื่อมั่น (Reliability)    ดังนี ้
          4.1.1 ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบเกี่ยวกับความรูเร่ืองยาบา
ของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โดยใชสูตร  คูเดอร -  ริชารดสัน (Kuder – Richardson’s  Method)  สูตร 
KR20          (พวงรัตน  ทวีรัตน  2538 : 46 )   ดังนี ้
 
    rtt   =       n            1 - ∑ pq             
     n-1        St

2 
   rtt แทน ความเชื่อมั่นของแบบวัดความรู 
   n แทน จํานวนขอ 
   p แทน สัดสวนของผูตอบถูกในแตละขอ 
   q แทน สัดสวนของผูตอบผิดในแตละขอ   =  1 - p 
   S t

2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 
                    ขอคําถามความรูเร่ืองยาบา  มีจํานวน  16 ขอ ไดคาความเชื่อมั่น .618 
           4.1.2 ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามการเห็นคณุคาในตนเอง  
การควบคุมตนเอง  สัมพันธภาพในครอบครัว และพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบา
ของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ใชวิธีการหาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha  
Coefficient, อางถึงใน พวงรัตน  ทวีรัตน 2543 : 125-126 )  วิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS  for  WINDOWS  ไดคาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามแตละดาน ดงันี ้

                      4.1.2.1 การเห็นคณุคาในตนเอง    มีจํานวนขอคําถาม 24 ขอ ไดคาความ 
เชื่อมั่นเทากับ .8863 

                  4.1.2.2 การควบคมุตนเอง    มีจํานวนขอคําถาม   18  ขอ       ไดคาความ 
เชื่อมั่นเทากับ .8520 

                   4.1.2.3 สัมพันธภาพในครอบครัว  มีจํานวนขอคําถาม   16  ขอ     ไดคา 
ความเชื่อมั่นเทากับ .8238 

                  4.1.2.4   พฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบา       มีจํานวนขอ 
คําถาม   32  ขอ   ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ .8759  
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5.  การเก็บรวบรวมขอมูล  
                   ในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้   ผูวิจัยไดดําเนนิการตามขั้นตอนดังนี้ 

      1. ผูวิจัยทาํหนังสือถึงคณบดีบณัฑิตวทิยาลัย   มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อใหทําหนังสือ
ขออนุญาตผูอํานวยการทั้ง 14 โรงเรียน เพือ่ขอความรวมมือในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 

      2. ผูวิจัยนาํแบบสอบถาม ไปดําเนนิการเก็บรวบรวม  โดยแจกแบบสอบถามกับนักเรียน
ซ่ึงเปนกลุมตัวอยางจํานวน 357 ฉบับ และไดรับกลับคืน 357  ฉบับ 
       3. ผูวิจัยนาํแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหทาง  
สถิติ พบวาสมบูรณครบทั้ง 357 ฉบับ คิดเปน 100 % 
 
6.  การจัดกระทํากับขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
                   การวิจัยคร้ังนี ้ ผูวิจยัไดนาํแบบสอบถามที่ไดรับคืนมานํามาตรวจสอบความเรียบรอย   
ลงรหัส  และทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS for Windows ( Statistical    Package   
for     Social  Science )  เพื่อประมวลผลขอมูลและทําการวิเคราะหทางสถิติ โดยใชสถิติสําหรับการ
วิจัยดังนี ้
       1. การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก   เพศ สภาพครอบครัว 
สถานที่อยูอาศัย ระดับชัน้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคาใชจายตอเดือน โดยใชคารอยละ (% )  
       2. การวิเคราะหระดับความรูเร่ืองยาบา   การเห็นคุณคาของตนเอง   การควบคุมตนเอง 
สัมพันธภาพในครอบครัว และพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบา โดยใชคาเฉลี่ย ( x ) 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. )  
                  3. การเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของ
นักเรียน จําแนกตามขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามไดแก  เพศ  สภาพครอบครัว สถานที่
อยูอาศัย โดยใชการทดสอบคาที (t-test) สวนระดับชั้นเรยีน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และคาใชจาย
ตอเดือน  ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดยีว ( One – Way ANOVA) และหากพบความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทําการทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe')  
                   4.  การวิเคราะหตัวแปร   ไดแก  ความรูเร่ืองยาบา การเห็นคุณคาในตนเอง   การควบคุม
ตนเอง สัมพันธภาพในครอบครัวที่สามารถทํานายพฤตกิรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบา ใช
การวิเคราะหการถดถอยพหคุูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ(Stepwise Multiple 
Regression Analysis) 
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บทที่ 4 

การวิเคราะหขอมูล 
 
               การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเร่ือง  “พฤติกรรมการปองกันตนเองจากการ
เสพยาบาของนักเรียนชวงชัน้ที่ 3 ในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย” ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดรับจาก
การตอบแบบสอบถามของนักเรียนชวงชัน้ที่ 3 ในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย จํานวน 357 คน    
มาวิเคราะหและนําเสนอผลการวิเคราะห โดยใชตารางประกอบคําบรรยายจําแนกเปน 4 ตอน ดังนี้ 
               ตอนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
    ตอนที่ 2  การวิเคราะหระดบัความรูเร่ืองยาบา การเห็นคณุคาในตนเอง การควบคุมตนเอง 
สัมพันธภาพในครอบครัว และพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของนักเรียนชวงชัน้  
ที่ 3 ในอําเภอแมสาย จังหวดัเชียงราย  

    ตอนที่ 3 การวิเคราะหเปรียบเทียบ    พฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของ
นักเรียนชวงชัน้ที่ 3 ในอําเภอแมสาย จังหวัดเชยีงราย  จาํแนกตาม เพศ สภาพครอบครัว สถานที่อยู
อาศัย  ระดับชัน้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคาใชจายตอเดือน   
     ตอนที่ 4  การวิเคราะหตวัแปร ไดแก   ความรูเร่ืองยาบา   การเห็นคุณคาในตนเอง  การ
ควบคุมตนเอง สัมพันธภาพในครอบครัวที่สามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพ
ยาบาของนักเรยีนชวงชัน้ที่ 3 ในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย  
 สําหรับการวิจยัในครั้งนี้ผูวิจยัไดใชสัญลักษณในการวิเคราะหขอมูล ดงันี้ 
 Y หมายถึง   พฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบา 

X1 หมายถึง   ความรูเร่ืองยาบา  

      X2 หมายถึง   การเห็นคณุคาในตนเอง 
X3 หมายถึง   การควบคุมตนเอง 
X4        หมายถึง      สัมพันธภาพในครอบครัว 

n หมายถึง   จํานวนของกลุมตวัอยาง 
Χ  หมายถึง    คาเฉลี่ย (mean) 
S.D หมายถึง    คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) 
F หมายถึง    คาสถิติที่ใชพิจารณาใน F – distribution 
t หมายถึง    คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t - distribution 
r หมายถึง    คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
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df หมายถึง    องศาอิสระ (Degree of  freedom) 
SS หมายถึง    ผลรวมของกําลังสองของคาเบี่ยงเบน (Sum of Squares) 
MS หมายถึง    คาเฉลี่ยของคาเบี่ยงเบนกําลังสอง (Mean Square) 
R หมายถึง    คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหคุุณ (Multiple R) 
R2 หมายถึง    ประสิทธิภาพในการทํานาย (R  Square) 

Adj R 2   หมายถึง   ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square) 

b หมายถึง    คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย (Regression Coefficients) 
Beta หมายถึง    คาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน  

(Standardized Regression Coefficients) 
S.E. หมายถึง    คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการทํานาย  
   (Standard Error of the Estimate) 
Constant (a)   หมายถึง    คาคงที่ 

 
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
   ขอมูลสวนบุคคลของนักเรียนชวงชัน้ที่ 3 ในอําเภอแมสาย จังหวดัเชียงราย ทีเ่ปนกลุม
ตัวอยางจํานวน 357 คน จําแนกตาม เพศ สภาพครอบครัว สถานที่อยูอาศัย ระดับชั้นเรยีน 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และคาใชจายตอเดือน  วิเคราะหโดยแจกแจงความถี่  และคารอยละ  ดัง
รายละเอียด ในตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6  แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
159 
198 

 
44.5 
55.5 

รวม 357 100.0 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



123

 

 

ตารางที่ 6 (ตอ) 
ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

สภาพครอบครัว 
    บิดาและมารดาอยูดวยกัน 
    บิดาและมารดาแยกกันอยู 
    บิดาและ/หรือมารดาถึงแกกรรม 

 
236 
60 
61 

 
66.1 
16.8 
17.1 

รวม 357 100.0 
สถานที่อยูอาศัย 
    ในเขตเทศบาล 
     นอกเขตเทศบาล 

 
199 
158 

 
55.7 
44.3 

รวม 357 100.0 
ระดับชั้นเรียน 
     มัธยมศึกษาปที่ 1 
     มัธยมศึกษาปที่ 2 
     มัธยมศึกษาปที่ 3 

 
129 
115 
113 

 
36.1 
32.2 
31.7 

รวม 357 100.0 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
      นอยกวาหรือเทากับ 2.00 
        2.01 – 3.00 
        3.01 – 4.00 

 
54 
155 
148 

 
15.1 
43.4 
41.5 

รวม 357 100.0 
คาใชจายตอเดอืน 
     ต่ํากวา 1,000  
     1,000 – 2,000  
     2,001 – 3,000 
     ตั้งแต 3,001 ขึ้นไป 

 
174 
137 
31 
15 

 
48.7 
38.4 
  8.7 
  4.2 

 
รวม 357 100.0 
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 จากตารางที่ 6 พบวา นกัเรียนชวงชัน้ที ่ 3 อําเภอแมสาย จังหวดัเชียงรายที่เปนกลุม
ตัวอยางสวนใหญ  เปนเพศหญิง จํานวน 198 คน คิดเปนรอยละ 55.5  มีสภาพครอบครัวที่บิดาและ
มารดาอยูดวยกัน จํานวน 236 คน  คดิเปนรอยละ  66.1 สถานที่อยูอาศัยพกัอยูในเขตเทศบาล 
จํานวน 199 คน คิดเปนรอยละ 55.7 อยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จาํนวน 129 คน คิดเปนรอยละ 
36.1  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดบั 2.01 – 3.00 จํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 43.4  และมี
คาใชจายตอเดอืนต่ํากวา 1,000 บาท คิดเปนรอยละ 48.7   
        เนื่องจากขอมูลสวนบุคคลของสภาพครอบครัว และคาใชจายตอเดือนของผูตอบ
แบบสอบถามเมื่อแยกกลุมยอยแลว บางกลุมมีจํานวนนอยเกินไป ทําใหมีความแตกตางดานจํานวน
กลุมตัวอยาง ผูวิจัยจึงจัดกลุมใหมเพื่อความเหมาะสมในการวิเคราะหขอมูล ดังรายละเอียดในตาราง
ที่ 7 
 
ตารางที่ 7  จํานวนและรอยละของคาใชจายตอเดือนและสภาพครอบครัวของกลุมตัวอยาง 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
สภาพครอบครัว 

    บิดาและมารดาอยูดวยกัน 
    บิดาและมารดาแยกกันอยูหรือถึงแกกรรม 

 
236 
121 

 
66.1 
33.9 

รวม 357 100.0 
คาใชจายตอเดอืน 
     ต่ํากวา  1,000  
     1,000 – 2,000  
     ตั้งแต 2,001 ขึ้นไป 

174 
137 
46 

48.7 
38.4 
12.9 

รวม 357 100.0 
 
      จากตารางที่ 7   พบวา   มีสภาพครอบครัวที่บิดาและมารดาอยูดวยกัน  จํานวน 236  คน     
คิดเปนรอยละ 66.1 และคาใชจายตอเดือนของนักเรียนชวงชั้นที่  3    ในอําเภอแมสาย จังหวดั
เชียงราย ทีเ่ปนกลุมตัวอยาง     สวนใหญมีคาใชจายตอเดือนต่ํากวา  1,000 บาท    คิดเปนรอยละ  
48.7    
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ตอนที่  2       การวิเคราะหระดับความรูเร่ืองยาบา    การเห็นคุณคาในตนเอง    การควบคุมตนเอง 
สัมพันธภาพในครอบครัว   และพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของนักเรียนชวงชัน้ 
ท่ี 3 ในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ท่ีเปนกลุมตัวอยาง ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้

2.1 การวิเคราะหระดับความรูเร่ืองยาบาของนักเรียนชวงชั้นที่  3  ในอําเภอแมสาย 
จังหวดัเชยีงราย ที่เปนกลุมตัวอยาง ผูวิจยัวเิคราะหโดยใชจํานวน  และรอยละ ดังรายละเอียดใน
ตารางที่  8 

 
ตารางที่  8   แสดงจํานวน   รอยละ   และคาระดับความรูเร่ืองยาบาของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ในอําเภอ 
  แมสาย จังหวดัเชียงราย ที่เปนกลุมตัวอยาง 

ความรูเร่ืองยาบา จํานวน 
(คน) 

รอยละ 
(%) 

มีความรูเร่ืองยาบาในระดับต่าํ (ตั้งแตรอยละ 0 - 49) 
มีความรูเร่ืองยาบาในระดับปานกลาง (รอยละ 50 -79)  
มีความรูเร่ืองยาบาในระดับสูง (รอยละ 80 -100)  

21 
200 
136 

5.9 
56.0 
38.1 

รวม 357 100 
 
        จากตารางที่ 8   พบวา  นักเรียนชวงชัน้ที่ 3ในอําเภอแมสาย จังหวัดเชยีงราย ที่เปน
กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูเร่ืองยาบาอยูในระดับปานกลาง จํานวน 200 คน คิดเปนรอยละ 56.0 
รองลงมามีความรูเร่ืองยาบาอยูในระดับสูง จํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 38.1 และมีความรูเร่ือง
ยาบาอยูในระดับต่ํา จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 5.9 ตามลําดับ 
 
                   2.2 การวิเคราะหระดับการเหน็คุณคาในตนเอง การควบคุมตนเอง  สัมพันธภาพใน
ครอบครัว และพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของนกัเรียนชวงชั้นที่ 3 ในอําเภอ    
แมสาย จังหวัดเชยีงราย ที่เปนกลุมตัวอยาง ผูวิจยัวเิคราะหโดยการใชคาเฉลี่ย (Χ ) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน( S.D.)  ดงัรายละเอียดในตารางที่ 9 
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ตารางที่ 9    แสดงคาเฉลี่ย (Χ  )    สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ( S.D.)    และคาระดับของการเห็นคุณคา 
     ในตนเอง   การควบคุมตนเอง    สัมพันธภาพในครอบครัว    และพฤติกรรมการปองกัน 
    ตนเองจากการเสพยาบาของนักเรียนชวงชั้นที่   3     ในอําเภอแมสาย    จังหวัดเชยีงราย  
                    ที่เปนกลุมตัวอยาง 

 
ตัวแปร Χ   S.D. คาระดับ 

การเห็นคณุคาในตนเอง  
การควบคุมตนเอง 
สัมพันธภาพในครอบครัว 
พฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบา 

3.6936 
3.4815 
3.7447 
4.2094 

.3478 

.3926 

.4773 

.5324 

มาก 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 

 
         จากตารางที่ 9   พบวา    นักเรียนชวงชัน้ที่ 3 ในอําเภอแมสาย    จังหวัดเชียงราย     ที่
เปนกลุมตัวอยาง มีการเห็นคุณคาในตนเอง  สัมพันธภาพในครอบครัว และพฤติกรรมการปองกัน
ตนเองจากการเสพยาบาอยูในระดับมาก (Χ = 3.6936, 3.7447 และ 4.2094 ตามลําดับ) สวนการ
ควบคุมตนเองอยูในระดับปานกลาง (Χ = 3.4815) 
 
ตอนที่ 3  การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤตกิรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของนักเรียนชวง
ชั้นท่ี 3 ในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย จําแนกตาม เพศ  สภาพครอบครัว สถานที่อยูอาศัย
ระดับชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  คาใชจายตอเดือน   
 

     3.1 การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของนักเรียน
ชวงชั้นที่ 3 ในอําเภอแมสาย จังหวัดเชยีงราย ที่มี เพศ  สภาพครอบครัว และสถานที่อยูอาศัย   ที่
ตางกัน โดยใชการทดสอบคาที   (t-test) ดังรายละเอียดในตารางที่  10 , 11 และ 12 
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ตารางที่ 10 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของนักเรียนชวงชั้น 
      ที่ 3 ในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย  จําแนกตามเพศ 
เพศ n Χ   S.D. t 

ชาย 
หญิง 

159 
198 

4.1173 
4.2833 

.5364 

.5187 
2.959* 

 * p  <  .05 
     จากตารางที ่10  พบวานักเรียนชวงชัน้ที่ 3 ในอําเภอแมสาย  จังหวดัเชียงราย ที่มีเพศ
ตางกัน มีพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05   โดยเพศหญิงมีพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบามากกวาเพศชาย (Χ  = 
4.2833 และ 4.1173 ตามลําดับ) 
 
ตารางที่   11  แสดงการเปรยีบเทียบพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของนักเรียนชวง 

        ช้ันที่ 3 ในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย  จําแนกตามสภาพครอบครัว  
สภาพครอบครัว n Χ   S.D. t 

บิดาและมารดาอยูดวยกนั 
บิดาและมารดาแยกกันอยูหรือถึงแกกรรม 

236 
121 

4.1982 
4.2311 

.5264 

.5454 
.552 

 
      จากตารางที่ 11  พบวา  นักเรียนชวงชัน้ที่ 3  ในอําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  ที่มี
สภาพครอบครัวตางกัน มพีฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาไมแตกตางกัน 
 
ตารางที่ 12      แสดงการเปรยีบเทียบพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของนักเรียนชวง 
                        ช้ันที่ 3 ในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย จําแนกตามสถานที่อยูอาศัย  

สถานที่อยูอาศัย n Χ   S.D. t 
ในเขตเทศบาล 
นอกเขตเทศบาล 

199 
158 

4.2164 
4.2006 

.5506 

.5101 
.279 

 
      จากตารางที่ 12  พบวา  นักเรียนชวงชัน้ที่ 3  ในอําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  ที่มี

สถานที่อยูอาศัยตางกัน มพีฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาไมแตกตางกนั 
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 3.2 การวิเคราะหเปรียบเทียบ พฤตกิรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของ
นักเรียนชวงชัน้ที่ 3 ในอําเภอแมสาย จังหวดัเชยีงราย ที่เปนกลุมตัวอยาง ที่มรีะดับชั้นเรยีน 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คาใชจายตอเดอืนตางกัน โดยใชสถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดียว
(One-Way ANOVA) หากพบความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ ทําการทดสอบความแตกตาง
เปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe' s test for all possible comparison) ดังรายละเอียดในตาราง  
 
ตารางที่ 13   แสดงคาเฉลี่ย Χ      สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)      และคาระดับของพฤติกรรมการ 
                     ปองกันตนเองจากการเสพยาบาของนักเรียนชวงชั้นที่   3     ในอําเภอแมสาย    จังหวดั   
                     เชียงราย ที่เปนกลุมตัวอยาง  จําแนกตามระดับชั้นเรียน 

ระดับชั้นเรยีน n Χ  S.D. คาระดับ 
   มัธยมศึกษาปที่ 1 
   มัธยมศึกษาปที่ 2 
   มัธยมศึกษาปที่ 3 

129 
115 
113 

4.1650 
4.2427 
4.2262 

.5386 

.5562 

.5007 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 357 4.2094 .5324 มาก 
 
        จากตารางที่ 13 พบวา  นักเรียนชวงชั้นที่ 3 ในอําเภอแมสาย จังหวดัเชียงราย ที่เปน
กลุมตัวอยาง ทุกระดบัชั้นเรียนมพีฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาอยูในระดับมาก  
เรียงลําดับคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาไดดังนี้ มัธยมศึกษาปที่ 2  
มัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 1 (Χ = 4.2427, 4.2262 และ 4.1650 ตามลําดับ) 
 
ตารางที่  14    แสดงการเปรยีบเทียบพฤติกรรมการปองการตนเองจากการเสพยาบาของนักเรียนชวง 
                       ช้ันที่ 3 ในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย จําแนกตามระดับชั้นเรียน  
แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

2 
354 

     .414 
100.501 

.207 

.284 
.729 

รวม 356 100.915   
  
             จากตารางที่14 พบวา นักเรียนชวงชั้นที่ 3 ในอําเภอแมสาย จังหวดัเชยีงราย ที่มี

ระดับชั้นเรยีนตางกัน มีพฤตกิรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาไมแตกตางกัน 
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ตารางที่ 15    แสดงคาเฉลี่ย Χ     สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)      และคาระดับของพฤติกรรมการ 
                     ปองกันตนเองจากการเสพยาบาของนักเรียนชวงชั้นที่  3      ในอําเภอแมสาย     จังหวดั 
                     เชียงราย  ที่เปนกลุมตัวอยางจําแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน n Χ  S.D. คาระดับ 

  นอยกวาหรือเทากับ 2.00 
  2.01 – 3.00 
  3.01 – 4.00 

54 
155 
148 

4.0330 
4.0671 
4.4227 

.6298 

.5342 

.4073 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 357 4.2094 .5324 มาก 
                
             จากตารางที่ 15 พบวา  นกัเรียนชวงชั้นที่ 3 ในอําเภอแมสาย จังหวดัเชยีงราย ที่เปน

กลุมตัวอยาง ทุกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาอยูใน
ระดับมาก  เรียงลําดับคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาไดดังนี ้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทีอ่ยูในเกณฑ 3.01 - 4.00, 2.01 - 3.00  และ นอยกวาหรือเทากับ 2.00 (Χ = 4.4227, 
4.0671 และ 4.0330 ตามลําดับ) 
  
ตารางที่ 16      แสดงการเปรยีบเทียบพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของนักเรียนชวง 
                        ช้ันที่ 3 ในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย จําแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

2 
354 

 11.552 
 89.363 

5.776 
 .252 

22.882** 

รวม 356 100.915   
** p  <  .01 

 
             จากตารางที่  16    พบวา  นักเรียนชวงชั้นที่  3   ในอําเภอแมสาย    จังหวัดเชียงราย    
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน มพีฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวธีิการของเชฟเฟ  
(Scheffe' ) ดังปรากฏผลในตารางที่ 17 
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ตารางที่  17     แสดงการเปรยีบเทียบพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของนักเรียนชวง 
                        ช้ันที่   3   ที่มีพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาตางกัน    เมื่อจําแนกตาม   
                         ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe' ) 

 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

นอยกวาหรือ 
เทากับ 2.00 

(Χ = 4.0330) 

 
2.01 – 3.00 

(Χ =   4.0671) 

 
3.01 – 4.00 

(Χ = 4.4227) 
นอยกวาหรือเทากับ 2.00    (Χ = 4.0330) 
2.01 – 3.00                          (Χ = 4.0671) 
3.01 – 4.00                          (Χ = 4.4227) 

- 
.0342 
.3897* 

 
- 

.3556* 

 
 
- 

         * p  <  .05 
 
        จากตารางที่ 17 พบวา  นักเรียนชวงชัน้ที่ 3 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3.01 -4.00 
มีพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบา ดกีวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนอยกวา
หรือเทากับ 2.00 และดีกวานักเรียนชวงชัน้ที่ 3 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  2.01 – 3.00 (Χ = 
4.4227, 4.0671 และ 4.0330 ตามลําดับ) อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 สวนคูอ่ืนไมพบความแตกตาง  
 
ตารางที่ 18   แสดงคาเฉลี่ย  Χ     สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   (S.D.)    และคาระดับของพฤติกรรมการ 
                     ปองกันตนเองจากการเสพยาบาของนักเรียนชวงชั้นที่   3    ในอําเภอแมสาย      จังหวัด 
                     เชียงราย   ที่เปนกลุมตัวอยาง จําแนกตามคาใชจายตอเดือน 

คาใชจายตอเดอืน n Χ  S.D. คาระดับ 
   ต่ํากวา  1,000  
   1,000 – 2,000  
   ตั้งแต 2,001 ขึ้นไป 

174 
137 
46 

4.2051 
4.2324 
4.1569 

.5384 

.5321 

.5173 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 357 4.2094 .5324 มาก 

  
       จากตารางที่ 18 พบวา นักเรียนชวงชัน้ที่ 3 ในอําเภอแมสาย จังหวัดเชยีงราย    ที่
เปนกลุมตัวอยางทุกกลุมมีพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาอยูในระดับมาก เรียงลําดบั  
คาเฉลี่ยของพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาไดดังนี้  นักเรียนที่มคีาใชจายตอเดอืน 
1,000 - 2,000   ต่ํากวา 1,000 และ ตั้งแต 2,001 ขึ้นไป (Χ = 4.2324, Χ = 4.2051 และ 4.1569 
ตามลําดับ) 
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ตารางที่   19    แสดงการเปรยีบเทียบพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของนักเรียนชวง 
          ช้ันที่ 3 ในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย จําแนกตามคาใชจายตอเดือน 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

2 
354 

       .203 
100.712 

.101 

.284 
.356 

รวม 356 100.915   
 

       จากตารางที่  19  พบวา  นักเรยีนชวงชั้นที่ 3 ในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย  ที่มี
คาใชจายตอเดอืนตางกัน มีพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาไมแตกตางกัน 
 
ตอนที่ 4  การวิเคราะหตัวแปร ไดแก ความรูเร่ืองยาบา การเห็นคุณคาในตนเอง การควบคุมตนเอง 
สัมพันธภาพในครอบครัว เปนปจจยัท่ีสามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพ
ยาบาของนักเรียนชวงชัน้ท่ี 3 ในอาํเภอแมสาย จังหวดัเชียงราย  โดยใชการวิเคราะหการถดถอย   
พหุคูณตามลาํดับความสําคญัของตัวแปรที่นําเขาสมการ(Stepwise Multiple Regression Analysis) 
 การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความรูเร่ืองยาบา การเหน็คุณคาในตนเอง 
การควบคุมตนเอง สัมพันธภาพในครอบครัว เปนตวัแปรที่สามารถทํานายพฤตกิรรมการปองกัน
ตนเองจากการเสพยาบาของนักเรียนชวงชัน้ที่ 3 ในอําเภอแมสาย จังหวัดเชยีงราย  ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 20 
 
ตารางที่   20     แสดงการวเิคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง          ความรูเร่ืองยาบา    (X1)        
                         การเห็นคณุคาในตนเอง   (X2)    การควบคุมตนเอง (X3)   สัมพันธภาพในครอบครัว   
                         (X4)  และพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบา(Y) ของนักเรียนชวงชัน้ที่ 3  
                         ในอําเภอแมสาย จังหวัดเชยีงราย  

ตัวแปร Y X1 X2 X3 X4 
Y 
X1 
X2 

X3 

X4 

1.00 
.333** 
.406** 
.414** 
.425** 

 
1.00 

.243** 

.201** 

.163** 

 
 

1.00 
.559** 
.464** 

 
 
 

1.00 
.552** 

 
 
 
 

1.00 
   ** p  <  .01  
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        จากตารางที่ 20  เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตวัแปรตนกับตวัแปรตาม พบวา   
ตัวแปรทั้ง 4   ตัวแปร ไดแก  ความรูเร่ืองยาบา   การเหน็คุณคาในตนเอง   การควบคุมตนเอง   และ  
สัมพันธภาพในครอบครัว  มีความสมัพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพ
ยาบาอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .333, .406, .414 และ .425 ตามลําดับ) โดย      
สัมพันธภาพในครอบครัว มีความสัมพันธกับพฤตกิรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบามาก
ที่สุด (r =  .425) 

         เมื่อพิจารณาความสัมพนัธของตัวแปรตนดวยกันเอง พบวา ตวัแปรทั้ง 4 ตัวแปร มี
ความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยการเห็นคุณคาในตนเองมีความ 
สัมพันธทางบวกกับการควบคุมตนเองมากที่สุด (r = .559) ในขณะที่ความรูเร่ืองยาบามีความ 
สัมพันธทางบวกกับสัมพนัธภาพในครอบครัวนอยที่สุด (r = .163) 
 

 4.2  การวิเคราะหตวัแปร ไดแก ความรูเร่ืองยาบา การเหน็คุณคาในตนเอง การควบคุม
ตนเอง และสัมพันธภาพในครอบครัว ในการทํานายพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบา
ของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ในอําเภอแมสาย จังหวัดเชยีงราย  โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
ตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ  ดังรายละเอียดในตารางที่ 21 
 
ตารางที่  21    แสดงการวเิคราะหตวัแปร   ที่ไดรับการคัดเลือกเขาสูสมการการทํานายพฤติกรรมการ 
                       ปองกันตนเองจากการเสพยาบาของนักเรียนชวงชั้นที่   3     ในอําเภอแมสาย   จังหวดั 
                       เชียงราย   

ลําดับที่ของตัวแปรที่
ไดรับการคัดเลือก R R2 Adj 

R2 

R2 
Chang

e 
b Beta t 

สัมพันธภาพใน
ครอบครัว (X4) 
ความรูเร่ืองยาบา( X1) 
การควบคุมตนเอง(X3) 

การเห็นคณุคาในตนเอง
(X2) 

 
.423 
.501 
.533 

 
.546 

 
.179 
.251 
.284 

 
.298 

 
.177 
.247 
.278 

 
.290 

 
.179 
.072 
.033 

 
.017 

 
.249 
.884 
.219 

 
.231 

 
.222 
.227 
.161 

 
.151 

 
3.986** 
4.914** 
2.749** 

 
2.666** 

Constant (a) =   1.063        S.E.=  .448        F =  37.245 
 ** p  <  .01 
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                          จากตารางที ่ 21 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหคุูณตามลําดับความสําคัญของ       
ตัวแปรที่นําเขาสมการ พบวา ตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมการปองกันตนเอง
จากการเสพยาบา (Y) ไดแก  สัมพันธภาพในครอบครัว (X4)  ความรูเร่ืองยาบา( X1) การควบคมุ
ตนเอง(X3) และการเห็นคณุคาในตนเอง(X2) โดยสัมพันธภาพในครอบครัว เปนตวัแปรที่ไดรับการ
คัดเลือกเขาสมการเปนลําดบัที่ 1 สามารถทํานายพฤตกิรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของ
นักเรียนชวงชัน้ที่  3   ในอําเภอแมสาย   จังหวัดเชียงราย  ไดรอยละ 17.9  
                          ความรูเร่ืองยาบา  เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดบัที่ 2 สามารถ
ทํานายพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของนักเรียนชวงชัน้ที่  3    เพิ่มขึ้นรอยละ 7.2 
โดยที่สัมพันธภาพในครอบครัว และความรูเร่ืองยาบาสามารถรวมกันทํานายพฤตกิรรมการปองกัน
ตนเองจากการเสพยาบาของนักเรียนชวงชัน้ที่ 3 ไดรอยละ 25.1  
                         การควบคุมตนเอง เปนตวัแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดบัที่ 3 สามารถ
ทํานายพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของนักเรียนชวงชัน้ที่  3    เพิ่มขึ้นรอยละ 3.3 
โดยที่สัมพันธภาพในครอบครัว ความรูเร่ืองยาบา และการควบคุมตนเองสามารถรวมกันทํานาย
พฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ไดรอยละ 28.4  
                         การเห็นคณุคาในตนเอง  เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลอืกเขาสมการเปนลําดับที่ 4 
สามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของนักเรียนชวงชั้นที่  3    เพิ่มขึ้น 
รอยละ 1.7 โดยที่สัมพันธภาพในครอบครัว ความรูเร่ืองยาบา การควบคุมตนเอง และการเหน็คุณคา
ในตนเองสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของนักเรียนชวงชัน้
ที่ 3 ไดรอยละ 29.8  
                         สมการที่ไดจากการวิเคราะหถดถอยพหุคณูตามลําดับความสําคัญของตัวแปร ที่
นําเขาสมการ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และสามารถนํามาเขียนเปนสมการวิเคราะหการ
ถดถอยไดดังนี้ 

           ในรูปคะแนนดิบ   
             Y     =     1.063  +  .249(X4)  +  .884( X1)  +  .219(X3)  +  .231(X2) 
 

            ในรูปคะแนนมาตรฐาน   
             Z     =     .222 (X4)  +  .227( X1)  +  .161(X3)  +  .151(X2) 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
     การวิจยัเร่ือง “พฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของนกัเรียนชวงชั้นที่ 3  ใน 
อําเภอแมสาย จังหวดัเชยีงราย”  คร้ังนี้มวีตัถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับความรูเร่ืองยาบา การเหน็
คุณคาในตนเอง การควบคุมตนเอง  สัมพันธภาพในตนเอง และพฤติกรรมการปองกันตนเองจาก
การเสพยาบาของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ในอําเภอแมสาย จังหวดัเชยีงราย  2) เปรียบเทียบพฤติกรรม
การปองกันตนเองจากการเสพยาบาของนกัเรียนชวงช้ันที่ 3 จําแนกตาม เพศ สภาพครอบครัว 
สถานที่อยูอาศัย ระดับชั้นเรยีน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และคาใชจายตอเดือน 3) ตัวแปร ไดแก 
ความรูเร่ืองยาบา การเหน็คุณคาในตนเอง การควบคมุตนเอง และสัมพันธภาพในครอบครัวที่
สามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของนักเรียนชวงชั้นที ่ 3  ในอําเภอ  
แมสาย  จังหวดัเชียงราย 

    กลุมตัวอยางที่ใชวิจยัคร้ังนี้  คือ นกัเรยีนชวงชัน้ที่ 3 ในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย    
ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2549 จํานวน 357 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยการคํานวณจาก
สูตรของยามาเน ที่ความเชื่อมั่นรอยละ 95 ยอมใหคลาดเคลื่อนไดรอยละ 5 ทําการสุมกลุมตัวอยาง
โดยใชการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random  Sampling) ตามสัดสวนของประชากร จําแนกตาม
โรงเรียน ระดบัชั้นเรียน  เพศ  และสุมนักเรียนดวยวิธีการจับฉลาก 

    เครื่องมือที่ใชในการวจิยัเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น แบงออกเปน 6 สวน    ไดแก 
แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลของนักเรียนชวงชั้นที ่ 3  แบบทดสอบความรูเร่ืองยาบา  แบบ 
สอบถามการเห็นคุณคาในตนเอง   แบบสอบถามการควบคุมตนเอง   แบบสอบถามสัมพันธภาพใน
ครอบครัว และแบบสอบถามพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของนักเรียนชวงชั้นที ่3  

    สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล   คือ  วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของนักเรียนชวงชัน้ที่  3   
ใชการแจกแจงความถี่   และรอยละ  (%)   วเิคราะหระดับตัวแปรตนและตัวแปรตามใชสถิติคาเฉลี่ย 
(Χ )   และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   (S.D)   วิเคราะหความแตกตางระหวางกลุมใชการทดสอบคาที    
(t-test) และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบความแตกตางกนั
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ ทําการทดสอบรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe') วิเคราะหตัวแปรตนที่
สามารถทํานายตัวแปรตาม ใชการวิเคราะหถดถอยพหุคณูตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขา
สมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
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สรุปผลการวิจัย 
      จากการวิเคราะหขอมูล  สามารถสรุปผลการวิจยัคร้ังนีไ้ดดังนี ้
                   1. ขอมูลสวนบุคคลของนักเรียนชวงชัน้ที่ 3 อําเภอแมสาย จังหวัดเชยีงรายที่เปนกลุม
ตัวอยางสวนใหญ  เปนเพศหญิง จํานวน 198 คน คิดเปนรอยละ 55.5 มีสภาพครอบครัวที่บิดาและ
มารดาอยูดวยกัน จํานวน 236 คน คิดเปนรอยละ 66.1 มีสถานที่อยูอาศัยพกัอยูในเขตเทศบาล 
จํานวน 199 คน คิดเปนรอยละ 55.7  อยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 129 คน คิดเปน     
รอยละ 36.1  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูในระดบั 2.01 – 3.00 จํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 43.4 
และมีคาใชจายตอเดือนต่ํากวา  1,000 บาท คิดเปนรอยละ 48.7  
                  2.   การวิเคราะหระดับความรูเร่ืองยาบา    การเห็นคุณคาในตนเอง    การควบคุมตนเอง 
สัมพันธภาพในครอบครัว   และพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของนกัเรียนชวงชัน้ 
ที่ 3 ในอําเภอแมสาย จังหวดัเชียงราย พบวา สวนใหญมีความรูเร่ืองยาบาอยูในระดบัปานกลาง คดิ
เปนรอยละ 56.0 มีการเห็นคุณคาในตนเอง  สัมพันธภาพในครอบครัว และพฤติกรรมการปองกัน
ตนเองจากการเสพยาบาอยูในระดับมาก (Χ = 3.6936, 3.7447 และ 4.2094 ตามลําดับ) สวนการ
ควบคุมตนเองอยูในระดับปานกลาง (Χ = 3.4815)  
        3. การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของนักเรียน
ชวงชั้นที่ 3 ในอําเภอแมสาย จังหวดัเชียงราย จําแนกตาม เพศ สภาพครอบครัว สถานที่อยูอาศัย  
ระดับชั้นเรยีน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และคาใชจายตอเดือน  พบวา 
        3.1 นักเรยีนชวงชัน้ที่ 3 ในอําเภอแมสาย  จังหวัดเชยีงราย ที่มีเพศตางกัน มี
พฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาแตกตางกัน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
โดยเพศหญิง มีพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาสูงกวาเพศชาย (Χ  = 4.2833 และ 
4.1173) 
         3.2  นักเรียนชวงชัน้ที่ 3  ในอําเภอแมสาย  จังหวดัเชียงราย  ทีม่ีสภาพครอบครัว
ตางกัน มีพฤตกิรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาไมแตกตางกัน 

         3.3  นักเรียนชวงชัน้ที่ 3  ในอําเภอแมสาย  จังหวดัเชียงราย  ทีม่ีสถานที่อยูอาศัย
ตางกัน มีพฤตกิรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาไมแตกตางกัน 

   3.4  นักเรียนชวงชั้นที่ 3 ในอําเภอแมสาย จังหวดัเชียงราย  ที่มีระดับชั้นเรยีน
ตางกัน มีพฤตกิรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาไมแตกตางกัน 
         3.5    นักเรียนชวงชั้นที ่  3   ในอําเภอแมสาย    จังหวัดเชยีงราย    ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตางกัน มีพฤตกิรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ .05  โดยนักเรยีนชวงชั้นที่ 3 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3.01 -4.00 มีพฤติกรรมการปองกัน
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ตนเองจากการเสพยาบา สูงกวานักเรียนที่มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนอยกวาหรือเทากับ 2.00 และสูง
กวานกัเรียนทีม่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  2.01 – 3.00 สวนคูอ่ืนไมพบความแตกตาง  

         3.6  นักเรียนชวงชัน้ที่ 3 ในอําเภอแมสาย จังหวดัเชยีงราย  ที่มีคาใชจายตอเดือน
ตางกัน มีพฤตกิรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาไมแตกตางกัน 

      4.    การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปร   ที่นําเขาสมการ  
(Stepwise  Multiple Regression Analysis)  ของความรูเร่ืองยาบา การเห็นคุณคาในตนเอง การ
ควบคุมตนเอง สัมพันธภาพในครอบครัว เปนตัวแปรทีส่ามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันตนเอง
จากการเสพยาบาของนักเรียนชวงชั้นที ่ 3 ในอําเภอแมสาย จังหวดัเชยีงราย พบวา สัมพันธภาพใน
ครอบครัว ความรูเร่ืองยาบา การควบคุมตนเอง และการเห็นคณุคาในตนเอง สามารถรวมกันทํานาย
พฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ไดรอยละ 29.8  อยางมี
นัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ  .01 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
      จากการสรุปผลการวิจัย สามารถนํามาอภิปราย ไดดงันี้ 
      1. ผลการวิเคราะหระดับความรูเร่ืองยาบา    การเห็นคุณคาในตนเอง    การควบคุม
ตนเอง   สัมพนัธภาพในครอบครัว   และพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของนักเรียน
ชวงชั้นที่ 3  สามารถอภิปรายผลไดดังนี ้  
      1.1 ผลการวิเคราะหระดบัความรูเร่ืองยาบาของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ในอําเภอแมสาย 
จังหวดัเชยีงราย พบวา นกัเรียนชวงชั้นที่ 3 สวนใหญมีความรูเร่ืองยาบาอยูในระดับปานกลาง     
(รอยละ 56.0) สอดคลองกับทองอินทร วงศโสธร และคณะ 2536 : 545-553, อางถึงใน อารีรัตน     
ภูอ่ิม (2540  : 47) กรองทอง เสนชัย (2545 : บทคัดยอ) อาธิ ครูศากยวงศ (2542: บทคัดยอ) ที่พบวา
นักเรียนมัธยมศึกษามีความรูความเขาใจเกีย่วกับยาเสพตดิอยูในระดับปานกลาง มีความเชื่อเกีย่วกบั
ยาบาไมถูกตอง ผูวิจยัมีความเห็นวาการทีผ่ลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเปนเพราะวานกัเรียนชวงชัน้ที ่ 3 
อยูในระดับมธัยมศึกษาตอนตน ทีก่าํลังอยูในชวงวัยรุนตอนตน ซ่ึงหากจะพิจารณาในดาน
พัฒนาการของวัยรุนชวงนีจ้ากกุลกนก มณีวงศ และวรกัญญา   ชมภมูิ่ง (2543 : 103) ที่พบวาในดาน
ความจํา เดก็วยันี้มีความจาํดีมากแตมกัไมคอยใชความจําของตนเองใหเปนประโยชน เนื่องจาก
ตองการใชความคิดในการแสดงความคิดเหน็เกีย่วกับเรือ่งตางๆอยางกวางขวาง โดยหากจะพิจารณา
ผลการวิจัยเปนรายขอ จากขอคําถามที่วา “ขอหาเสพยาบามีอัตราโทษอยางไร” นักเรียนตอบถกู
จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 25.2 แสดงวานักเรียนยังขาดความรูเร่ืองโทษทางกฎหมายที่เกี่ยวกบั
ยาบา อธิบายไดวา นกัเรียนไดรับความรูเร่ืองยาบาจากการสอนในหองเรียนจากครูผูสอน จากการ
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รณรงคจัดบอรดนิทรรศการ การจัดกิจกรรมตางๆ ที่ใหความรูเกีย่วกับยาบาจากทางโรงเรียน รวมทัง้
การใหความรูเร่ืองยาบาจากทางครอบครัว ซ่ึงนักเรียนทุกคนไดรับความรู แตเนื่องจากระดบั
สติปญญา ความสนใจ การใหความสําคญั หรือใสใจในรายละเอียดเกี่ยวกับความรูเร่ืองยาบาของ
นักเรียนแตละคนยอมแตกตางกันออกไป สังเกตไดจากระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่พบวา
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3.01 -4.00 มีพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาสูง
กวา นกัเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนอยกวาหรือเทากับ 2.00 และนักเรยีนที่มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 2.01-3.00 ซ่ึงจะพบวาความแตกตางของระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวามีผลอยางยิง่
ตอพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบา ดังนั้นทางโรงเรียน ผูปกครอง หรือผูที่มีสวน
เกี่ยวของควรเพิ่มความใสใจแกนกัเรียนที่มรีะดับผลการเรียนต่ํา ใหมีความตระหนักในการใหความ 
สําคัญตอการเรียนมากขึ้น และควรเพิ่มเตมิรายละเอียดความรูเกี่ยวกบัโทษและผลกระทบตอตวัของ
นักเรียนทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญาและทางกฎหมาย เพราะนกัเรยีนทุกคนมีศักยภาพในตนเอง
ที่จะเรียนรู พิจารณาไดจากขอคําถามดานการเห็นคุณคาในตนเองทีว่า “นักเรียนคิดวาตนเองสามารถ
เรียนจบได” คาระดับคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซ่ึงหากนกัเรียนไดรับปจจัยสนบัสนุนจากบุคคล
อ่ืนในการสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาตนเองได ซ่ึงจะสามารถชวยใหนกัเรียนสามารถพัฒนา
ระดับความรูเร่ืองยาบาไปจนถึงระดับมากที่สุดได    
      1.2 ผลการวิเคราะหการเห็นคุณคาในตนเองของนักเรยีนชวงชัน้ที่ 3 ในอําเภอแมสาย 
จังหวดัเชยีงราย  พบวาการเห็นคุณคาในตนเองของนักเรยีนชวงชัน้ที่ 3  โดยรวมอยูในระดับมาก 
(Χ = 3.6936)   สอดคลองกับนริสา    วงศพนารักษ และคณะ (2545 : 21) ที่ศึกษาการเห็นคุณคาใน
ตนเองและพฤติกรรมเสี่ยงตอการเสพสารแอมเฟตามีนในกลุมชั้นมัธยมศึกษา พบวา นักเรยีน
โดยรวมมกีารเห็นคุณคาในตนเองโดยภาพรวมอยูในระดบัสูง เมื่อพิจารณาจากแบบสอบถามเปน
รายขอ (ดูรายละเอียดในภาคผนวกหนา 181) พบวา สวนใหญมีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก แต
มีหนึ่งขอที่มีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด คือ ขอความที่วา “นักเรียนมคีวามคิดเสมอวา
นักเรียนที่ดีตองไมยุงเกีย่วกบัยาบา (Χ = 4.65) ดังนั้นแสดงวานักเรียนสวนใหญมีการเห็นคุณคาใน
ตนเอง เนื่องจากลักษณะของบุคคลที่เห็นคุณคาในตนเอง จะรกัตนเอง ซ่ึงลักษณะของบุคคลที่รัก
ตนเองก็จะพาตัวเองเขาหาแตส่ิงที่ดี มีความมุงมั่นที่จะกระทําสิ่งที่ดี และเมื่อพิจารณาจาก
แบบสอบถามเปนรายขอ (ดรูายละเอียดในภาคผนวกหนา 182) ดังขอความที่วา “นักเรียนคิดวา
ตนเองสามารถเรียนจบชั้นมธัยมได” และ “นักเรียนสามารถอานหนังสือสอบไดดวยตนเอง” (Χ = 
4.39 และ 4.25 ตามลําดับ) ซ่ึงเปนคําตอบที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดบัมาก บงบอกไดวาโดยรวมนักเรยีน
มีการเห็นคณุคาในตนเอง พิจารณาไดจากการที่นกัเรียนมีความเชือ่มั่นในความสามารถของตนเอง 
มองตนเองในดานบวก รูสึกวาตนเองมีความสามารถที่จะกระทําสิ่งตางๆใหประสบผลสําเร็จได มี
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ความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง นักเรยีนที่มีความรูสึกพึงพอใจในผลการเรียนของ
ตนเอง จะมกีารมองคุณคาในตนเองสูง ดังนั้น จงึสงผลใหระดบัการเห็นคณุคาในตนเองของ
นักเรียนชวงชัน้ที่ 3 อยูในระดับมาก 
      1.3 ผลการวิเคราะหระดบัการควบคุมตนเองของนักเรียนชวงชั้นที ่3 ในอําเภอแมสาย 
จังหวดัเชยีงราย พบวา โดยรวมการควบคุมตนเองของนักเรียนชวงชัน้ที่ 3 อยูในระดับปานกลาง 
(Χ = 3.4815) สอดคลองกับสุรวัฒน ควูิเศษแสง (2545 : บทคัดยอ) ทีพ่บวา เยาวชนมีการควบคมุ
ตนเองอยูในระดับปานกลาง ผูวิจัยมีความเห็นวาการที่ผลการวิจัยเปนเชนนี ้ อาจเปนเพราะวา 
นักเรียนชวงชัน้ที่ 3 อยูในชวงวัยรุน ซ่ึงเปนวัยที่มีอายุต่ํากวา 18 ป ในดานวุฒิภาวะยังไม            
เพียงพอทีจ่ะแยกแยะสิ่งตางๆ หรือมีความสามารถในการควบคุมตนเองใหหลีกเลี่ยงสถานการณที่
ไมพึงประสงคไดอยางเหมาะสม รวมถึงยังไมมีความมัน่คงทางอารมณ การควบคมุตนเองอาจจะ
ตองอาศัยเวลาในการฝกฝนการควบคุมตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับปรีชา วหิคโต (2545 : 58) ทีพ่บวา
วัยรุนเปนวยัทีอ่ยูระหวางวัยเด็กและผูใหญ แมวาตามสภาพรางกายนกัเรียนวยัรุน จะมีสภาพรางกาย
ใกลเคียงกับผูใหญก็ตาม แตก็ยังไมสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนได ความรูสึกนึกคิดบางสวน
ยังเปนเด็กอยู คือ ตองการความรัก ความเอาใจใส ตองการใหผูใหญเขาใจ แตในขณะเดียวกนัก็มี
ความตองการที่จะเปนอิสระ ตองการแสดงความสามารถของตนเอง ดังนั้น ในวัยนีจ้ึงมีความสับสน 
พฤติกรรมที่แสดงออกในระยะนี้ เชน   รักสนุก พยายามหลีกเลี่ยงสถานการณวิกฤตโิดยการหลีกหนี 
เปนตน ซ่ึงสามารถอธิบายลักษณะการควบคุมตนเองของนักเรียน โดยอาศัยทฤษฏีทางจริยธรรม
ของโคลเบอรก พบวา นกัเรยีนชวงชัน้ที่ 3 อยูในระดับพฒันาการขั้นที่ 2 คือ ขั้นทําตามหนาที่ เนน
เร่ืองการกระทาํสิ่งตางๆ ตามหนาที่ในหมูคณะ ทําตามขนมธรรมเนียมประเพณ ี และศีลธรรม ซ่ึง
เหตุผลในการทําสิ่งที่ถูกตองจะพจิารณาเพื่อกลุมและเพือ่สวนรวม จากการที่พัฒนาการทางสังคม
ของวัยรุนในชวงวยันี ้ เปนชวงวยัที่แสวงหาเรียนรูส่ิงใหมๆ ตองการไดรับอิสระจากผูใหญ ตองการ
แสดงถึงความสามารถของตน แตในขณะเดียวกันก็ตองพยายามทีจ่ะกระทําสิ่งตางๆ ในกรอบของ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ตามกฎระเบยีบของสังคม ซ่ึงหากจะพิจารณาจากขอคําถามดานการเหน็
คุณคาในตนเอง ขอความที่วา “นักเรียนมคีวามคิดเสมอวานักเรียนทีด่ตีองไมยุงเกี่ยวกับยาบา” ซ่ึงมี
คาคะแนะเฉลีย่อยูในระดบัมากที่สุด จึงสามารถพิจารณาไดวานักเรยีนมีจิตสํานึกในตนเอง มีการ
รับรูที่ดีเกี่ยวกบัไมยุงเกีย่วกบัยาบา แตการที่นักเรียนยงัเปนวยัรุน วัยทีก่าํลังคึกคะนอง ยงัขาด
ความสามารถในการรูจกัการควบคุมความคิด อารมณ การแสดงพฤติกรรมตางๆ อยางเหมาะสมจึง
สงผลทําใหเกดิความขัดแยงในตนเอง เปนไปไดวาการทีน่ักเรียนควบคมุตนเองตามหนาที่ทางสังคม 
โดยไมไดเกดิจากความรูสึก ความเชื่อ ที่เกิดขึ้นอยางแทจริงจากภายในตัวตนของนกัเรียน ไดสงผล
ใหระดับการควบคุมตนเองของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 อยูในระดับปานกลาง  
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      1.4   ผลการวิเคราะหระดับสัมพันธภาพในครอบครัวของนักเรยีนชวงชั้นที่ 3 ใน
อําเภอแมสาย จังหวดัเชยีงราย พบวาสัมพนัธภาพในครอบครัวของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 อยูในระดับ
มาก (Χ = 3.7447) สอดคลองกับลัดดา เหมาะสุวรรณ (2547 : 119) ที่พบวาครอบครัวสวนใหญมี
สัมพันธภาพในครอบครัวลักษณะสมดุล กลาวคือ ครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวมีความผูกพนั
กันมาก มีความรวมมือและมีการปรับตัวอยูระดับดี ผูวจิัยมีความเห็นวาการที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้
อาจเปนเพราะวา นักเรยีนชวงชั้นที่ 3 อาศัยอยูในอําเภอแมสาย จังหวัดเชยีงราย ถือไดวาอยูในเขต
พื้นที่ตางจังหวัด เปนอําเภอที่อยูเหนือสุดยอดของประเทศไทย มีวิถีชีวิตที่ยังคงความเรยีบงาย 
ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ตางจังหวดั หรือในชนบทมกัจะมีความใกลชิด และใหความสําคัญกับ
สถาบันครอบครัวเปนอยางมาก โดยพบวานักเรียนสวนใหญพักอาศัยอยูกับครอบครัวของตนเอง 
นักเรียนบางคนก็เลือกที่จะศกึษาในโรงเรียนที่อยูใกลบาน บางคนเลอืกที่จะเขามาเรียนในโรงเรยีน 
ในเขตเทศบาลตําบลแมสาย แตกจ็ะใชเวลาในการเดนิทางไปและกลบัระหวางโรงเรียนกับบานพกั
ไมนานมากนกั สวนบดิามารดาหรือผูปกครองสวนมากก็ทํางานในอําเภอแมสายแบบไปเชาเย็น
กลับเชนกัน จึงทําใหนักเรยีนและบุคคลในครอบครัวมีการปฏิสัมพันธเกี่ยวของกนัทุกวนั และเมื่อ
พิจารณาแบบสอบถามเปนรายขอ (ดูรายละเอียดในภาคผนวกหนา 184) พบวาสวนใหญมคีา
คะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก ดังตัวอยางเชนขอความทีว่า “บิดามารดาเตือนนกัเรียนไมใหทดลอง
เสพยาบา” “ครอบครัวใหกําลังใจนักเรยีนในเรื่องการเรยีน” “บิดามารดาใหคําแนะนําเมื่อนักเรียนมี
ปญหา” “นักเรียนไดรับความหวงใยเอาใจใสจากคนในครอบครัว” (Χ = 4.47, 4.17, 4.14 และ 4.11 
ตามลําดับ) ซ่ึงเปนขอคําถามที่มีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก ช้ีใหเห็นไดวา ครอบครัวที่มีการ
ปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน มกีารใหกําลังใจ ใหคําแนะนําแกนักเรยีน นกัเรียนจะไดรับความรัก ความ  
เอาใจใสจากบคุคลในครอบครัว ซ่ึงสิ่งตางๆ เหลานี้ สงผลใหระดับสัมพันธภาพในครอบครัวของ
นักเรียนชวงชัน้ที่ 3 อยูในระดบัมาก  
      1.5 ผลการวิเคราะหระดบัพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของนักเรียน 
ชวงชั้นที่ 3 ในอําเภอแมสาย จังหวดัเชียงราย  พบวาพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบา
ของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ = 4.2094) สอดคลองกับเพ็ญลักษณ             
บุญความดี (2543: บทคัดยอ) ที่ศึกษาความรู ทัศนคติและพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาบาของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 6 พบวา นักเรียนสวนใหญมีพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาบาอยู
ในระดบัสูง ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากแบบสอบถามเปนรายขอ (ดูรายละเอียดในภาคผนวกหนา 185) 
พบวา สวนใหญมีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับสูง แตมหีนึ่งขอที่มีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก
ที่สุด คือขอความที่วา “นักเรียนรับประทานอาหารทีม่ีประโยชนและออกกําลังกายโดยไมพึ่งพา
ยาบาเพื่อเพิ่มพลัง” (Χ = 4.51) และขอทีม่ีคาเฉลี่ยรองลงมาอยูในระดับมาก คือ ขอความที่วา 
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“นักเรียนเลนกีฬา ดนตร ี ทํางานอดิเรกหรือกิจกรรมที่มีประโยชนเพื่อปองกันตนเองจากการเสพ
ยาบา” (Χ = 4.49) ผูวิจยัมีความเหน็วาการที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา ทางโรงเรียน
สนับสนุนใหนักเรียนเลนกฬีา ออกกําลังกาย สงเสริมใหรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน รวมทั้งให
นักเรียนไดเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการตอตานการเสพยาบา เชน การเขารวมอบรมใหความรู
เร่ืองยาบา การใหนักเรียนจดับอรดเกีย่วกบัยาบา การรวมเดนิรณรงคตอตาน ซ่ึงการที่นักเรียนไดมี
สวนเขารวมในกิจกรรมตางๆ ประกอบกับผลการวิจัยของตัวแปรดานการเห็นคณุคาในตนเอง และ
สัมพันธภาพในครอบครัวอยูในระดับมาก การที่นักเรยีนมีสัมพันธภาพในครอบครัวดี ไดรับความ
รักความเขาใจจากบุคคลในครอบครัว ไดรับความรัก นักเรียนจึงรับรูวาตนเองมคีุณคา รักตนเอง 
ดังนั้นจึงสงผลใหนักเรียนชวงชั้นที่ 3 มรีะดับพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาอยูใน
ระดับมาก  แตหากจะพจิารณาจากคาระดับของพฤติกรรมแลว ยังพบวาระดับคะแนนเฉลี่ยของ
พฤติกรรมการปองกันการเสพยาบาของนักเรียนยังอยูในระดับมาก แตยังไมถึงระดับมากที่สุด การ
พัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนสามารถทําได ถาหากพิจารณาจากขอคําถามดานการเหน็คุณคา
ในตนเอง ขอความที่วา “นกัเรียนมีความคิดเสมอวานักเรียนที่ดีตองไมยุงเกีย่วกับยาบา” ซ่ึงมีคาคะ
แนะเฉลี่ยอยูในระดับมากทีสุ่ด ซ่ึงพบวานกัเรียนมจีิตสาํนึกที่ดี ไดรับการปลูกฝงวายาบาเปนสิ่งทีไ่ม
สมควรจะยุงเกี่ยว แตจากผลการวิจัยในดานความรูเร่ืองยาบาที่อยูในระดับปานกลาง ที่สามารถ
อธิบายไดวานกัเรียนยังขาดความรูความเขาใจ มีความเชือ่ที่ถูกตองเกี่ยวกับยาบาที่ถูกตอง  รวมถึง
ผลการวิจัยดานการควบคุมตนเองที่ยังอยูในระดบัปานกลาง แสดงวานักเรียนยังขาดความสามารถ
ในการควบคุมตนเองไดอยางเหมาะสม จึงเปนสาเหตใุหระดับพฤตกิรรมการปองกันตนเองอยูใน
ระดบัมาก หากนกัเรียนไดรับการสงเสริมดานความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับยาบามากขึน้ 
รวมทั้งการพฒันาการควบคุมตนเอง นกัเรียนจะเพิ่มระดับศักยภาพในตนเองใหสูงมากขึ้น และจะ
ชวยสงเสริมใหนักเรยีนสามารถพัฒนาระดับพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาไปจนถึง
ระดับมากที่สุดได  
  
       2. การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของนักเรียน
ชวงชั้นที่ 3 ในอําเภอแมสาย จังหวดัเชียงราย จําแนกตาม เพศ สภาพครอบครัว สถานที่อยูอาศัย  
ระดับชั้นเรยีน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  คาใชจายตอเดอืน  สามารถอภิปรายผลตามสมมติฐานของ
การวิจยั ไดดังนี้  
         2.1 จากสมมติฐานขอที่ 1 ที่วานักเรียนชวงชัน้ที ่ 3 ในอําเภอแมสาย  จังหวัด
เชียงราย ที่มีเพศตางกัน มพีฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาแตกตางกัน  ผลการวิจัย
พบวา นกัเรียนชวงชั้นที่ 3 ที่มีเพศตางกนัมีพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาแตกตาง
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กันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว โดยเพศหญิงมีพฤติกรรม
การปองกันตนเองจากการเสพยาบามากกวาเพศชาย (Χ  = 4.2833, 4.1173 ตามลําดับ) ซ่ึงสอดคลอง
กับการศึกษาของสมชาย กุลวิเชียร (2547: บทคัดยอ)  ธนพัฒน หาพิพฒัน (2539 : 107-110) พบวา  
เพศชายมีพฤตกิรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาในระดับต่ํากวาเพศหญิง และมีแนวโนมที่
จะใชยาบาสูงกวานกัเรียนหญิง และสอดคลองกับนิรมล เปล่ียนจํารูญ และคณะ (2543 : บทคัดยอ) 
พบวา กลุมนกัเรียนที่มีพฤตกิรรมเกี่ยวของกับยาบาเปนนักเรียนชายมากกวานักเรยีนหญิง 4  : 1 และ
สอดคลองกับฐปนัท ศรีธาราธิคุณ (2545: 7-12) ศึกษาผูใชยาบา   เปรยีบเทียบระหวางเพศชายและ
หญิง พบวา ผูหญิงที่ใชยาบามีจํานวน 20 คน สวนผูชายที่ใชยาบามีจํานวน 261 คน เนื่องจาก
โดยทั่วไปพบวาผูชายมีความเสี่ยงตอการใชยาบามากกวา สอดคลองกับจิตนภา วาณชิวโรตม (2540 
: 116)  พบวา วัยรุนชายและวัยรุนหญิง มีพัฒนาการทางสังคมแตกตางกัน โดยเพศหญิงมีพัฒนาการ
ทางสังคมสูงกวาเพศชาย เพศหญิงมีการเตรียมตัวเปนพลเมืองดีและการตัดสินใจเลือกอุดมการณใน
ชีวิตสูงกวาเพศชาย ซ่ึงหากจะพิจารณาจากความคาดหวังของผูปกครองหรือของสังคมจะพบวา
ตองการใหผูหญิงเปนเด็กทีน่ารัก ออนหวาน วานอนสอนงาย ปลูกฝงใหเพศหญิงรูจกัรับผิดชอบใน
การทํางานบาน ส่ังสอนใหเพศหญิงรูจกัที่จะดูแลตนเองไมใหไปเลนในที่ลับตาคนมากกวาเพศชาย 
สอดคลองกับงานวิจยัของวฒุินี กมลภัทรากูร (2546 : 94) ที่พบวา บิดาและมารดาใหกรอบความ
เปนสวนตวัแกวยัรุนเพศชายมากกวาเพศหญิง ในการคบเพื่อนและบิดามารดามีความหวงใยใน
สวัสดิภาพของลูกสาวมากกวาลูกชาย เมือ่ตองเดินทางหรือมีกิจกรรมนอกบาน สวนเพศชายบดิา
มารดาจะใหอิสระในการคบเพื่อนหรือมีกจิกรรมนอกบานมากกวา ประกอบกับเพศชายเปนเพศที่
ตองการมีอํานาจ ตองการทีจ่ะใหตนเองไดรับการยอมรบัในดานความสามารถ ไมชอบใหใครดูถูก 
เมื่อถูกทาทายใหทดลองเสพยาบาก็อาจจะทดลองไดงายกวา อาจเปนเพราะกลัวโดนเพื่อนลอหรือ
ถูกทาทาย สอดคลองกับนิตยกุล อรรถนุพรรณ (2529, อางถึงใน วิไลวรรณ ศรีสงคราม 2539 : 31) 
ที่ พบวา ลักษณะที่รับรูวาเปนลักษณะของชายมากกวาเปนลักษณะของหญิงในปจจุบนั คือ กลาได
กลาเสีย กลาเสี่ยง จากขอมลูดังกลาวขางตนจึงชี้ใหเหน็วา เพศหญิงมพีฤติกรรมการปองกันตนเอง
จากการเสพยาบามากกวาเพศชาย 
                              2.2  จากสมมติฐานขอที่ 2 ที่วานักเรียนชวงชัน้ที่ 3  ในอําเภอแมสาย  จังหวัด
เชียงราย ที่มสีภาพครอบครัวตางกัน มพีฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาแตกตางกัน 
พบวา นักเรยีนชวงชั้นที่ 3  ในอําเภอแมสาย  จังหวดัเชียงราย  ที่มีสภาพครอบครัวตางกัน มี
พฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
แตสอดคลองกับสมชาย กุลวิเชียร(2547 : บทคัดยอ)  จิรวัน เทียนทองดี (2542 : 81) ที่พบวา ปจจยั
ดานครอบครัวไมวาบิดามารดาจะอยูดวยกนั หรือแยกกนัอยูไมมีผลตอพฤติกรรมการปองกันตนเอง
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จากการเสพยาบา อธิบายไดวาการที่นกัเรียนมีสภาพครอบครัวเปนอยางไร คือ บิดาและมารดาอยู
ดวยกัน หรือบิดาและมารดาแยกกันอยูหรือถึงแกกรรม ไมมีผลตอพฤติกรรมการปองกันตนเองจาก
การเสพยาบาเทากับการอบรมเลี้ยงดู การเอาใจใสของบดิามารดาที่มีตอนักเรียนมากกวา สอดคลอง
กับพิชิตพงษ อริยะวงศ (2542 : 22) ที่พบวา แมจะไมมีลักษณะครอบครัวใดที่ช้ีชัดลงไปวาสราง
ปญหายาเสพตดิมาก แตมลัีกษณะบางประการในแงการสื่อสาร เชน พูดกันในทางลบ ไมชมหรือให
กําลังใจ พดูประชดใหทําเลวหรือเสพยาบาถาทําดีไมได บิดามารดามีทาทีปฏิเสธลูกอยางมาก ตั้ง
ความหวังลูกสูงเกินไปจนทําไมได ลูกมกัแสดงออกวามปีมดอยและเปนผูแพ สภาพครอบครัวที่ไม
เปนสุขจะทําใหมีโอกาสถูกเพื่อนชักจูงไปใชยาเสพตดิไดงาย  ซ่ึงหากพิจารณาไดจากขอคําถามดาน
สัมพันธภาพในครอบครัวดงัขอความที่วา “บิดามารดาเตือนนกัเรียนไมใหทดลองเสพยาบา” 
“ครอบครัวใหกําลังใจนกัเรียนในเรื่องการเรียน” และ “นักเรียนไดรับความหวงใยเอาใจใสจากคน
ในครอบครัว” (Χ = 4.47, 4.17, 4.11 ตามลําดับ) ทั้งสามขอความนี้มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และ
จากผลการวิจยัดานสัมพนัธภาพในครอบครัวที่อยูในระดับมาก และสัมพันธภาพในครอบครัวยงั
สามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันตนเองจาการเสพยาบาเปนอับดับที่ 1  แสดงวาการไดรับ   
ความรัก ความเอาใจใสจากสมาชิกในครอบครัว การมปีฏิสัมพันธที่ดีจากสมาชิกในครอบครัวเปน
ส่ิงที่มีความสําคัญตอพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบา ดังนั้น สภาพครอบครัวที่
ตางกันมีพฤตกิรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาไมแตกตางกัน  
                  2.3 จากสมมติฐานขอที่ 3 ที่วานักเรียนชวงชัน้ที่ 3  ในอําเภอแมสาย  จงัหวัด
เชียงราย  ที่มีสถานที่อยูอาศัยตางกนั มีพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาตางกนั 
ผลการวิจัยพบวา นกัเรียนชวงชั้นที่ 3  ในอําเภอแมสาย  จังหวดัเชยีงราย  ทีม่ีสถานที่อยูอาศัยตางกนั 
มีพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
ทั้งนี้อาจอธิบายไดวา จากสภาพพื้นทีใ่นอาํเภอแมสาย ที่อยูในเขตเทศบาลตําบลแมสายสวนใหญมี
ลักษณะเปนรานคาขายของ ตึกแถวตดิกัน ลักษณะของบานเรือนจะอยูติดกนั มีตลาดคาขายตางๆ
หลายแหง อาจกลาวไดวาเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของอําเภอแมสาย ที่มีคนเขามาจับจายซื้อของ
เปนจํานวนมาก สวนพื้นทีน่อกเขตเทศบาลตําบลแมสายก็จะเปนพื้นที่ที่ขยายออกไปจากตัวอําเภอ
แมสาย สภาพบานเรือนก็จะไมปลูกติดกนัมากนัก สภาพคลายกับชนบททั่วไป ซ่ึงจากการเดนิทางที่
สะดวก จึงทาํใหมีนกัเรียนที่อาศัยอยูนอกเขตเทศบาลตําบลแมสาย เขามาเรียนในโรงเรียนในเขต
เทศบาลตําบล  แมสาย รวมทั้งการที่พืน้ที่ที่อยูอาศัยที่อยูในและนอกเขตเทศบาลมีพื้นที่คาบเกี่ยว
ติดกัน อยูในบริเวณทีใ่กลเคียงกัน มวีิถีชีวิตแบบเดียวกนั ดังนัน้ นกัเรียนที่มีสถานที่อยูอาศัยตางกัน
มีพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาไมแตกตางกัน สอดคลองกับสลารีวรรณ ทัพทว ี
(2547 : 44 ; ธันวามาส ศุภวรรณรักษ (2543 : 79) เอื้อมพร พลอยประดิษฐ (2544 : 141) พบวา 
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สภาพแวดลอมที่พักอาศัยตางกันไมมีความสัมพันธกับระดับการเสพยาเสพติด(ยาบา) และมกีาร
ปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันสารเสพติดไมแตกตางกัน  

                  2.4  จากสมมติฐานขอที่ 4 ที่วานักเรียนชวงชั้นที่ 3 ในอําเภอแมสาย  จงัหวัด
เชียงราย ทีม่ีระดับชั้นเรยีนตางกัน มพีฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาแตกตางกัน 
พบวา นักเรยีนชวงชั้นที่ 3 ในอําเภอแมสาย จังหวดัเชยีงราย  ที่มีระดับชั้นเรียนตางกัน มีพฤติกรรม
การปองกันตนเองจากการเสพยาบาไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว แต
สอดคลองกับปยารี พิริยะอดุมพร (2543 : 139, อางถึงใน ประภาศรี ทรัพยธนบูรณ 2546 : 118) ได
ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับการปองกนัการเสพติดยาบาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ที่
มีระดับชั้นทีก่าํลังศึกษาตางกัน มีการปฏิบัติเกี่ยวกบัการปองกันการเสพติดยาบาไมแตกตางกัน 
ผูวิจัยมีความเห็นวาการที่ผลการวิจยัเปนเชนนี้อาจอธิบายไดวา นักเรยีนชวงชั้นที่ 3 คือ นักเรียน
ระดับมัธยมศกึษาปที่ 1 มธัยมศึกษาปที ่ 2 และมัธยมศึกษาปที่ 3 อยูในชวงวยัรุนตอนตน มีอายุ
ระหวาง   13 -15 ป ซ่ึงวยัรุนที่อยูในวัยเดียวกัน จะมีการเปลี่ยนแปลงพฒันาการทางดานรางกาย ดาน
อารมณ ดานสังคม และดานสติปญญาใกลเคียงกัน รวมถึงในดานการทํากิจกรรมรณรงคตอตาน    
ยาเสพติดของแตละโรงเรียนก็สนับสนุนใหนกัเรียนทุกระดับชั้นไดมโีอกาสเขารวมกิจกรรม การที่
นักเรียนชวงชัน้ที่ 3 ไดเขารวมกิจกรรมเหมือนกนั อาจสงผลตอการเรียนรู การปองกันตนเองจาก
ยาบาเหมือนกนั ดังนั้น นกัเรียนชวงชัน้ที่ 3  ที่มีระดับชั้นเรียนตางกันมีพฤติกรรมการปองกันตนเอง
จากการเสพยาบาไมแตกตางกัน  
                 2.5 จากสมมติฐานขอที่ 5 ที่วานักเรียนชวงชั้นที่ 3 ในอาํเภอแมสาย  จังหวดั
เชียงราย  ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน มีพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบา
แตกตางกัน พบวา นักเรยีนชวงชั้นที่  3   ในอําเภอแมสาย    จังหวดัเชียงราย    ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตางกัน มีพฤตกิรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ .05  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว โดยนักเรยีนชวงชัน้ที่ 3 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3.01 - 4.00 มีพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบา สูงกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนนอยกวาหรือเทากับ 2.00 และสูงกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  2.01 – 3.00 สวนคู
อ่ืนไมพบความแตกตาง สอดคลองกับปยารี พิริยะอุดมพร (2543: บทคัดยอ)  ปราณี โพโสภา (2547: 
บทคัดยอ) ทีพ่บวา นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตางกัน มกีารปฏิบัติ
เกี่ยวกับการปองกันการเสพยาเสพติดแตกตางกัน สอดคลองกับธนพัฒน หาพพิัฒน (2539: 
บทคัดยอ) ทีศ่ึกษาปจจัยภมูิหลังของนักศึกษาที่อาจสมัพันธกับพฤตกิรรมการใชยาบาของนักศึกษา 
พบวา นักศกึษาที่มีผลการเรียนไมดีมีผูใชยาบาประมาณรอยละ 20 สวนผูมีผลการเรียนด ี ใชยาบา
รอยละ 5 ผูวิจัยมีความเหน็วาการที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจอธิบายไดวา การที่นกัเรียนมีผลการ
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เรียนดแีสดงวานักเรียนมีความตั้งใจในการเรียน มีความสนใจใฝหาที่จะเรียนรูส่ิงตางๆ การทีม่ีผล
การเรียนด ี ยอมสงผลตอการเห็นคุณคาในตนเอง มีความภาคภูมใิจในตนเอง สงผลใหนกัเรียนรัก
ตนเอง ตองการที่จะใหตนเองดําเนนิชวีิตในทางที่ถูกตอง โดยไมจําเปนตองของเกี่ยวกับยาบา 
นักเรียนก็สามารถไดรับการยอมรับจากผูอ่ืน มีความเชื่อมั่นในตนเอง ในทางตรงกนัขาม นักเรียนที่
มีผลการเรียนไมดี มักไมคอยภาคภูมิใจในตนเอง มักคดิวาตนเองไมมีคา ไมมีใครรัก อาจจะพึ่งพา
การเสพยาบาเพื่อใหกลุมเพือ่นยอมรับในความสามารถ เพื่อยนิดีใหเขารวมกลุมดวย สอดคลองกับ  
วรพจน    สมานมิตร (2547  : 99)  ที่พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีผลตอพฤติกรรมการเสพยาบา
ของนักเรียน โดยนักเรียนทีเ่คยมีการเสพยาบา มีเกรดเฉลี่ยต่ํากวานักเรียนที่ไมเคยเสพยาบา โดย
นักเรียนชายทีม่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง (3.01-4.00) มีพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยาเสพติด
ดีกวานักเรยีนชายที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา (ไมเกนิ 2.00) และนักเรยีนชายที่มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนปานกลาง (2.01-3.00) ดังนั้น  นักเรียนชวงชัน้ที่ 3 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกนั มี
พฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาแตกตางกัน 
                                 2.6  จากสมมติฐานขอที่ 6 ที่วานักเรียนชวงชั้นที ่ 3 ในอําเภอแมสาย จังหวัด
เชียงราย  ที่มีคาใชจายตอเดอืนตางกัน มพีฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาแตกตางกัน 
พบวา นักเรียนชวงชั้นที่ 3  ในอําเภอแมสาย  จังหวดัเชียงราย  ทีม่ีคาใชจายตอเดือนตางกนั มี
พฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาไมแตกตางกัน จึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  
แตสอดคลองกับนิรมล เปล่ียนจํารูญ และคณะ (2543: บทคัดยอ) ที่ไดทําการศึกษาวจิัยเร่ือง 
“การศึกษาสถานการณการแพรระบาดยาบาในสถานศึกษา” พบวา ไมพบความแตกตางเกี่ยวกับ
ความเพยีงพอของรายจายสวนตวัของนักเรียนทั้ง 2 กลุม คือ ทั้งกลุมที่มีประสบการณในการเสพ
ยาบา และกลุมที่ไมมีประสบการณในการเสพยาบาและสอดคลองกับประภาศร ี ทรัพยธนบูรณ 
(2546 :116)เอือ้มพร พลอยประดิษฐ (2544 : 141) สาวิตรี พิริยาสถิตย (2544 : บทคัดยอ) ที่พบวา 
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีรายไดตางกัน มีพฤติกรรมและการปฏิบัติตนในการปองกันการ
เสพสารเสพติดไมแตกตางกนั รายไดไมมีความสัมพนัธกับการปฏิบัติตนในการปองกันยาเสพติด 
ผูวิจัยมีความเห็นวาการที่ผลการวิจยัเปนเชนนี้อาจอธิบายไดวา นักเรียนชวงชั้นที ่ 3 ไดมีโอกาสเขา
รวมกิจกรรมรณรงคตอตานตางๆ จากทางโรงเรียน ไมวาจะเปนการจดับอรด การรวมเดนิรณรงค 
การอบรมใหความรูเร่ืองยาบา เปนตน เมื่อมีการจัดกจิกรรมเกิดขึ้นในโรงเรียน นักเรยีนชวงชัน้ที่ 3 
ก็มีโอกาสเขารวมกิจกรรม สงผลใหนักเรียนเรียนรูถึงโทษและพษิภยัที่เกดิจากยาบาเหมือนกนั จึง
สงผลใหนักเรยีนชวงชัน้ที่ 3 ที่มีรายไดตอเดือนตางกนัมพีฤติกรรมการปองกันตนเองไมแตกตางกัน  
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       3.  การวิเคราะหความรูเร่ืองยาบา      การเห็นคณุคาในตนเอง       การควบคุมตนเอง    
และสัมพันธภาพในครอบครัว เปนตัวแปรที่สามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการ
เสพยาบาของนักเรียนชวงชัน้ที่ 3 ในอําเภอแมสาย จังหวัดเชยีงราย  
             ผลการวิเคราะหพบวา สัมพันธภาพในครอบครัว ความรูเร่ืองยาบา การควบคุม
ตนเอง และการเห็นคณุคาในตนเอง สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการ
เสพยาบาของนักเรียนชวงชัน้ที่ 3 ในอําเภอแมสาย จังหวัดเชยีงราย ไดรอยละ 29.8  ซ่ึงเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตัง้ไว  ดังมีรายละเอียดดังนี ้

            สัมพันธภาพในครอบครัว เปนตวัแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดบัที่ 1 
สามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ไดรอยละ 
17.9  เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางสัมพันธภาพในครอบครัว กับพฤติกรรมการปองกันตนเอง
จากการเสพยาบา พบวา สัมพันธภาพในครอบครัวมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการ
ปองกันตนเองจากการเสพยาบา อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .425)  แสดงวาเมือ่
นักเรียนชวงชัน้ที่ 3 มีสัมพนัธภาพในครอบครัวมากขึน้ก็จะมีแนวโนมที่จะมพีฤติกรรมการปองกัน
ตนเองจากการเสพยาบาเพิ่มมากขึ้น   สอดคลองกับฉัตรชัย  โปรณะ  (2546: บทคัดยอ ;  ลาดทองใบ   
ภูอภิรมย  (2530 : บทคัดยอ)  สมพิศ สุขวิฑูรย (2540 : 19) ที่พบวา ความสัมพันธในครอบครัว มี
ความสัมพันธกับศักยภาพในการตานทานการเสพยาบา และครอบครัวที่อบอุนสามารถทํานาย
พฤติกรรมการปองกันการเสพยาบาได ทั้งนี้สามารถอธิบายไดวา ครอบครัวเปนสถาบันทางสังคมที่
สําคัญ เพราะเปนสถาบันแหงแรกที่ทําหนาที่ถายทอดกระบวนการคดิ การปฏิบัต ิ และหลอหลอม
ความรู ความเชื่อ อารมณ รวมทั้งบรรทัดฐานทางสังคมใหแกสมาชกิรุนใหม วัฒนา ศรีพจนารถ 
(2547 : 61) ไดอธิบายวา ความสัมพันธภายในครอบครวัใหความสําคญัของความรูสึกวา สมาชิกแต
ละคนมีคุณคา มีความเกีย่วของกัน และพรอมที่จะชวยเหลือ โดยการใหคําปรึกษาได ในครอบครัวที่
มีความพรอมสมบูรณ ทุกคนจะมีสํานกึของการถอยทีถอยอาศัยกัน โดยการรูจักการใหและการรับ 
มีความรักความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกนั ครอบครัวคือที่ซ่ึงทุกๆคนสามารถเปนตัวของตัวเองได
อยางเต็มที่ แมวาแตละคนจะมีขอขัดแยง แตสมาชิกทกุคนก็สามารถแสดงความคิดเห็นของตนให
สมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวฟงได สัมพนัธภาพในลักษณะสมดุลนี้ จึงจะเกื้อกูลใหเด็กเติบโตอยาง
มีความสุข  ซ่ึงความสัมพันธที่ราบรื่นในครอบครัวเปนเครื่องมือในการปองกันปญหาตางๆ ที่เกิด
ขึ้นกับเดก็ไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับศรีรัตน ธัญญกุลสัจจา (2542 : บทคัดยอ) พบวา
ความสัมพันธกับบุคคลใกลชิดภายในครอบครัว มีความสัมพันธกับพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการใชสาร
เสพติด ซ่ึงอธิบายไดวา ครอบครัวเปนเสมือนเกราะปองกันภยัตางๆ ใหกับสมาชิกในครอบครัว 
โดยเฉพาะอยางยิ่งสมาชิกที่อยูในชวงวัยรุนที่ยังอยูในวยัเรียน ที่จําเปนตองไดรับการปกปองดูแล 
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หวงใย เอาใจใสจากครอบครัว สัมพันธภาพในครอบครัวจึงมีความหมายและมีความสําคัญตอ
นักเรียน หากนักเรยีนไดรับการปฏิสัมพันธที่ดี ไดรับความรัก ความเอื้ออาทร เอาใจใสทั้งทาง
รางกาย และจติใจ รวมถึงการสื่อสารในทางบวก การใชเวลาวางรวมกนั การไดรับกาํลังใจเมื่อเวลา
ที่นักเรียนตองเผชิญกับปญหา ส่ิงตางๆเหลานี้จะชวยสงเสริมใหนักเรยีนมีความรูสึกไววางใจ มัน่คง 
ปลอดภัยในครอบครัวของตนเอง เมื่อนักเรียนตองเผชิญกับสถานการณที่เสีย่งตอการใชยาบา 
สัมพันธภาพทีด่ีในครอบครัว จะมีสวนสําคัญอยางยิ่งที่จะปกปองนกัเรยีนใหหางไกลจากพฤติกรรม
การเสพยาบา สอดคลองกับวชิราภรณ ศรีเบญจกุล (2543 : บทคัดยอ) ที่พบวาความรักความอบอุน
ดานการดแูลเอาใจใสของบดิามารดา มีสวนสําคัญตอการเสพยาบามากที่สุด รองลงมาคือ ดานการ
แสดงความรัก ในสวนของการมเีวลาอยูรวมกันในครอบครัว วัยรุนเหน็ดวยวาการมีเวลาสําหรับการ
พูดคุยระหวางบิดามารดามีความสําคัญ และการปองกันปญหาการเสพยาบาควรจะเนนที่ครอบครัว
มากกวาสิ่งแวดลอม โดยการสรางครอบครัวใหมีความเขมแข็ง บุคคลภายในครอบครัวมีความรกั 
ความเขาใจ ใหเวลาซึ่งกันและกัน ฟงความคิดเห็นซึ่งกนัและกนั ซ่ึงสัมพันธภาพทีด่ีในครอบครัว
สงผลตอพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาได แตในทางตรงกันขาม หากครอบครัวที่มี
สัมพันธภาพทีไ่มดีจะเกดิความขัดแยงระหวางสมาชิกในครอบครัว ซ่ึงเฮอรลอค (Hurlock E.B. 
1980, อางถึงใน วัฒนา ศรีพจนารถ 2547 : 62) กลาววา ความขัดแยงทําใหเกิดความไมมั่นคงตอ
พฤติกรรมการแสดงออกในชวงวยัรุน ซ่ึงจะเปนจุดออนที่ทําใหสัมพันธภาพในครอบครัวเปราะบาง 
สัมพันธภาพในครอบครัวระหวางสมาชิกไมดีจะสงผลดานจิตใจ โดยเฉพาะในวยัรุนตอนตนทั้งเพศ
ชายและเพศหญิงที่ยังคงตองพึ่งพาครอบครัว ซ่ึงหากสัมพันธภาพที่ไมดีในครอบครัวอาจจะเปน
ตัวการผลักดันใหนกัเรียนหนัไปเสพยาบาได  สอดคลองกับปกรณชัย สุพัฒน (2545: บทคัดยอ) 
พอลสัน(1971 : 5455-5456, อางถึงใน ชัยภมูิ ชุมภู 2546 : 43) ที่พบวานกัเรียนทีเ่สพยาบา ผูปกครอง
จะเขมงวดกับนักเรียนมากเกนิไป หรือผูปกครองไมมีเวลาดูแลเอาใจใสนักเรียน ความสัมพันธใน
ครอบครัวจะเหินหางกัน ขาดความสัมพันธที่ดี มีความรกั ความอบอุนนอยกวานกัเรียนกลุมที่ไมใช
สารเสพติด  สรุปวา    สัมพันธภาพในครอบครัว เปนองคประกอบที่จําเปนและสําคัญอยางยิ่ง เปน
ตัวนําไปสูความรัก ความอบอุน และความเขาใจอันดตีอกันภายในครอบครัว ซ่ึงเปรียบเสมือน
ภูมิคุมกัน ที่จะเปนพืน้ฐานที่เพิ่มความแข็งแกรงในจิตใจใหแกวัยรุน   ในการเผชิญกับสถานการณที่
ตองเสี่ยงตอการเสพยาบาได สงผลใหวัยรุนเติบโตขึ้นเปนผูใหญที่มีประสิทธิภาพ ดงันั้นอาจกลาว
ไดวา สัมพันธภาพในครอบครัว เปนตวัแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 1 มีความสําคัญ
มากที่สุด 
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             ความรูเร่ืองยาบา  เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 2 สามารถ
ทํานายพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของนักเรียนชวงชัน้ที่  3    เพิ่มขึ้นรอยละ 7.2 
โดยที่สัมพันธภาพในครอบครัว และความรูเร่ืองยาบาสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการปองกัน
ตนเองจากการเสพยาบาของนักเรียนชวงชัน้ที่ 3 ไดรอยละ 25.1 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวาง
ความรูเร่ืองยาบากับพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบา พบวา ความรูเร่ืองยาบามี
ความสัมพันธทางบวกกบัพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบา อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (r = .501) แสดงวา เมื่อนักเรียนมีความรูเร่ืองยาบามากขึ้น ก็จะมแีนวโนมที่จะมี
พฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาเพิ่มมากขึ้น เชนเดยีวกับ ศรุดา พรหมดี (2541 : 
บทคัดยอ) สมพิศ สุขวิฑูรย (2540 : 19) แดงตอย ชยสิทธิโสภณ (2547: บทคัดยอ)  เรวด ี อาชา 
(2546 : บทคัดยอ) ที่พบวา ความรูเกี่ยวกบัยาบา มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการลดความ
เสี่ยงตอการใชยาบาอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ และสามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันการเสพ
ยาบาได ทั้งนี้สามารถอธิบายไดวา การที่นักเรียนมีความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับยาบา จะสงผลตอการ
ตัดสินใจ การกระทํา หรือการแสดงพฤติกรรมตางๆ ในทิศทางที่เหมาะสมไดอยางถกูตอง ซ่ึงการที่
นักเรียนมีความรูความเขาใจวายาบาเปนยาเสพติดใหโทษสงผลกระทบตอรางกาย จิตใจ ความคดิ
และสติปญญา ทําใหขาดประสิทธิภาพในการเรียน ในการดําเนินชวีิตดานตางๆ หากเมื่อนกัเรยีน
ตองเผชิญกับสถานการณเสี่ยงใหทดลองเสพยาบา นักเรียนจะสามารถตัดสินใจไดดวยตนเองวาจะ
เลือกที่จะเสพยาบาหรือไมเสพยาบา ไดดีกวานกัเรยีนที่ไมมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ
ยาบา ซ่ึงสอดคลองกับธนพัฒน หาพิพัฒน (2539 : บทคัดยอ) วิลาสีนี วิจารณบุตร (2534 : 
บทคัดยอ) ที่พบวา ปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่นาจะมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชยามา
ของนักเรียนนกัศึกษา คือ ความรู ความเขาใจที่มีตอยามา พบวา ในกลุมผูที่ไมเคยใชยามาสวนใหญ
มองภาพยามาในฐานะของสิ่งที่มีโทษ ในทางตรงกันขาม กลุมที่ใชยามาในปจจุบันสวนใหญมอง
ภาพยามาในฐานะของสิ่งที่มปีระโยชน เหตุผลที่ใชยามาก็เพื่อแสวงหาประสบการณแปลกใหม เปน
อันดับหนึ่ง สวนเหตุผลรองลงมา คือ อยากรูฤทธิ์ยา เพื่อนชวนใหลอง และใชยามาเพื่อกระตุน
ประสาทใหรูสึกสดชื่น เพื่อใหอานหนังสอืหรือทํากิจกรรมตางๆ ไดนานขึ้น การที่อยากลอง อยากรู 
อยากเอาชนะ อยากจะหนีชีวติ หรืออยากจะเอาใจเพื่อน คือจุดเริ่มตนของนักเรียนวยัรุนมากมายที่ตก
เปนเหยื่อของยาบา ส่ิงเหลานี้จะไมเกดิขึ้นหากนักเรยีนมีความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับยาบาวา เปนสิง่ที่
ไมเคยใหประโยชน แตกลับใหโทษมหนัตแกผูที่ทดลองเสพมัน จงึสรุปไดวา การที่นักเรยีนมี
ความรูเร่ืองยาบาจะชวยใหนกัเรียนเกิดปญญา  มีสติ สามารถใชสติในการคิดใครครวญมากกวาการ
อารมณเพียงชัว่วูบ  ใหนักเรยีนสามารถตัดสินใจในการกระทําพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการ
เสพยาบาไดอยางถูกตอง ความรูเปนสิ่งทีจ่ะฝงอยูในความคิดของนักเรียน ไมวานักเรียนตองเจอกบั
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อะไรหรือในสถานการณใด นักเรียนก็จะสามารถผานไปไดดวยด ี ดังนั้นความรูเร่ืองยาบาเปน       
ตัวแปรที่สามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของนักเรียนได  
 
          การควบคุมตนเอง เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลอืกเขาสมการเปนลําดับที่ 3 
สามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของนักเรียนชวงชั้นที่  3    เพิ่มขึ้นรอย
ละ 3.3 โดยที่สัมพันธภาพในครอบครัว ความรูเร่ืองยาบา และการควบคุมตนเองสามารถรวมกัน
ทํานายพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของนักเรียนชวงชัน้ที่ 3 ไดรอยละ 28.4  เมื่อ
พิจารณาความสัมพันธระหวาง การควบคมุตนเองกับพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบา  
พบวา การควบคุมตนเองมคีวามสัมพันธทางบวกกบัพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบา 
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .533) แสดงวาเมื่อนักเรียนชวงชั้นที่ 3 มีการควบคุมตนเอง
มากขึ้น ก็จะมีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาเพิ่มมากขึ้น สอดคลอง
กับนงลักษณ สุธรรมลักษณ (2545 : บทคัดยอ) เกษม จนัทศร (2541 : บทคัดยอ) วริศรา เพียงสุข 
(2540 : บทคัดยอ) ทีพ่บวา นักเรียนที่มีลักษณะการควบคุมตนเอง มีความสัมพันธกบัพฤติกรรมการ
ปองกันการเสพยาบา จะเปนผูที่มีพฤติกรรมตานทานการเสพยาบามาก ทั้งนี้สามารถอธิบายไดวา 
การควบคุมตนเองเปนความสามารถที่จะละเวนการกระทําบางชนิด หรือเปนความสามารถที่จะ
กระทําพฤติกรรมที่ตองใชความอดทน และการคิดตัดสนิใจอยางมีเหตุผล เพื่อใหไดรับผลดีตามที่
ตนตองการ และหลีกเลี่ยงสิง่ที่ไมดีอันอาจเกิดขึ้นกับตนเอง การควบคุมตนเองเปนสิง่สําคัญเพราะ
ไมมีใครจะควบคุมหรือชวยกําหนดทิศทางการตัดสินใจของเราไดตลอด ตัวเราเองที่เปนที่พึ่งที่
สําคัญของตนเอง ซ่ึงการที่นักเรียนรูจกัควบคุมตนเองวาควรจะกระทําหรือไมกระทําสิ่งใดไดจะชวย
ใหนกัเรียนไดรับผลกรรมดี สอดคลองกับแก็ซดิน (Kazdin 1989, อางถึงใน สมโภชน เอี่ยมสุภาษติ 
2539 : 328) ถาบุคคลใดมีทักษะในการควบคุมตนเองไดดี ส่ิงเราภายนอกกย็อมจะมอิีทธิพลตอ
พฤติกรรมของบุคคลนั้นนอยมาก ในทางกลับกัน ถาบคุคลใดมีทักษะในการควบคมุตนเองในระดับ
ต่ํา ส่ิงเราภายนอกยอมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลนั้นสูง ซ่ึงถานักเรียนคนใดไมรูจักที่จะ
เรียนรูในการควบคุมตนเอง ก็จะปลอยใหหรือบุคคลอื่นเขามามีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจของ
ตนเอง หรือปลอยใหตนเองทดลองเสพยาบาตามที่ใจปรารถนาอยางงายดาย สรุปไดวา การควบคมุ
ตนเองเปนการเรียนรูที่จะจดัการกับสถานการณอยางมเีหตุผล แสดงออกในทางทีสั่งคมยอมรับ และ
มีผลเสียตอตนเองทั้งทางรางกายและจิตใจนอยที่สุด ในสถานการณที่ตองเผชิญกับการเสี่ยงตอการ
ทดลองเสพยาบา นักเรียนสามารถควบคุมตนเอง โดยการใชความคิดอยางมีเหตุผล เตือนตนเองใน
การควบคุมการแสดงออกทางอารมณและการกระทําของนักเรียนที่จะไมไปยุงเกีย่วกบัยาบา เพราะรู
วายาบาเปนยาเสพติดใหโทษ หากนกัเรยีนสามารถควบคุมตนเอง หยุดยั้งมิใหตนเองเลือกที่จะไป
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ของเกี่ยวกับยาบาก็จะสงผลดีตอตัวนกัเรียนเอง ดังนัน้ การควบคุมตนเองเปนตัวแปรที่สามารถ
ทํานายพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของนักเรียนชวงชัน้ที่ 3 ได 
 
       การเห็นคณุคาในตนเอง  เปนตวัแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 4 
สามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของนักเรียนชวงชั้นที่  3    เพิ่มขึ้น   
รอยละ 1.7 โดยที่สัมพันธภาพในครอบครัว ความรูเร่ืองยาบา การควบคุมตนเอง และการเหน็คุณคา
ในตนเอง สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของนักเรียนชวงชัน้
ที่ 3 ไดรอยละ 29.8  เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางการเห็นคณุคาในตนเองกบัพฤติกรรมการ
ปองกันตนเองจากการเสพยาบา พบวา การเห็นคุณคาในตนเองมีความสัมพนัธทางบวกกบั
พฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบา อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .546) 
แสดงวา เมื่อนักเรียนชวงชัน้ที่ 3 มีการเห็นคุณคาในตนเองมากขึ้น ก็จะมแีนวโนมที่จะมีพฤติกรรม
การปองกันตนเองจากการเสพยาบาเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับนริสา  วงศพนารักษ และคณะ 
(2545 : 22) พจนารถ องอาจ (2545 : บทคัดยอ) นวนนัท กิจทวี (2541 : บทคัดยอ) กรองทอง เสนชัย 
(2545:บทคัดยอ)  วริศรา เพียงสุข (2540  : บทคัดยอ)  ที่พบวา การเหน็คุณคาในตนเองมีความสําคัญ
ตอการปองกันการเสพยาบาและเปนตวัแปรที่มีความสัมพนัธดานลบกับพฤติกรรมการเสพยาบา
ของนักเรียน เชนเดยีวกับอนพุงษ สุธรรมนิรันด และคณะ (2544 : 3-12) ที่ศึกษาในเด็กทีเ่สพยาบา 
ไดผลคะแนนรวมการวดัความรูสึกมีคุณคาในตนเองต่ํากวากลุมนกัเรยีนที่ไมเสพยาบา ทั้งนี้สามารถ
อธิบายไดวา การเห็นคณุคาในตนเองเปนการประเมินคณุคาแหงตนของบุคคล ที่ยอมรับวาตนเองมี
ความสําคัญ มีความ สามารถ มีความสําเร็จ มีคุณคาและไดรับการยอมรบัจากผูอ่ืน และรับรูวาตนเอง
มีความสามารถที่จะกระทําสิง่ตางๆใหบรรลุเปาหมายไดดวยตนเอง สามารถยอมรับตนเองตาม
ความเปนจริง มองตนเองในดานบวก มคีวามเชื่อมั่นวาตนเองสามารถดําเนินชวีิตในสังคมรวมกบั
ผูอ่ืน การที่นกัเรียนมกีารเหน็คุณคาในตนเองยอมสงผลตอตนเองในทางบวก เพราะบุคคลที่มีการ
เห็นคณุคาในตนเองยอมจะรักตนเอง ตองการใหตนเองกระทําสิ่งที่ดี รูวาตนเองมีความสามารถที่จะ
กระทําสิ่งตางๆ ไดดวยตนเอง  พอใจในตนเอง จะเชื่อมั่นในตนเอง ไมจําเปนตองพึ่งพาการเสพ
ยาบาเพยีงเพื่อตองการใหกลุมเพื่อนยอมรบั ตรงกันขามกับนักเรยีนที่ไมมีการเห็นคณุคาในตนเองจะ
รูสึกวาตนเองไมมีความ สามารถ ไมเปนที่นายอมรับจากบุคคลอื่น มีปมดอยภายในใจ ไมมีความ
เชื่อมั่นในตนเอง อาจสงผลใหทดลองเสพยาบาเพยีงเพราะตองการใหกลุมเพื่อนยอมรับ ตองการให
ผูอ่ืนมองตนเองมีความกลา หรือเสพยาบาเพียงเพราะตองการหลีกหนปีญหาตางๆ  ดังนั้น การเหน็
คุณคาในตนเองเปนตัวแปรทีส่ามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของ
นักเรียนชวงชัน้ที่ 3 ได 
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ขอเสนอแนะของการวิจัย 
     จากผลของการศึกษาวิจยัคร้ังนี้ ผูวิจยัมขีอเสนอแนะ 2 สวน คือ ขอเสนอแนะที่ไดจากผล
ของการวิจยั และขอเสนอแนะในการทําวจิัยคร้ังตอไป 
     ขอเสนอแนะที่ไดจากผลของการวิจัย  
     1. จากผลการวิจัยพบวา เพศหญิงมีพฤตกิรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาสูงกวา
เพศชาย ดังนัน้ทางบิดามารดาควรจะใหความเอาใจใส ใหความอบอุน ใหความมัน่คงทางดานจิตใจ 
มีการสื่อสารใหคําชี้แนะในการดําเนนิชีวติใหกับลูกชายเพิ่มมากขึน้ โดยไมคดิวาเพศชายสามารถ
ดูแลตนเองได ไมจําเปนจะตองควบคุมมาก เพราะการปลอยปละละเลย หรือไมสนใจในการดําเนนิ
ชีวิตประจําวันของลูกชายเทาที่ควร อาจทาํใหเกิดชองวางของความสัมพันธที่ดี และทางโรงเรียน
ควรใหความเอาใจใส เขมงวดกวดขนั รวมถึงการสอดสองดูแลพฤติกรรมการรวมกลุม ที่อาจจะ
เสี่ยงตอการประพฤติตนไปในทิศทางที่ไมถูกตองหรือเหมาะสม 
     2. จากผลการวิจยัพบวา นักเรียนทีม่ีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3.01-4.00 มี
พฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาสูงกวาระดบัต่ํากวา 2.00 และ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 2.01 - 3.00  ซ่ึงการที่นกัเรียนมีผลการเรียนต่ําอาจสงผลตอการมองเห็นคณุคาในตนเองต่ํา กลัว
วาจะไมรับการยอมรับจากกลุมเพื่อน กลัวการโดนตําหนิจากครอบครัว ซ่ึงอาจสงผลใหหาออกใน
การแกปญหาโดยการเสพยาบาได เพราะเปนทางหนึ่งทีจ่ะไดรับการยอมรับจากกลุมเพื่อนที่เสพยา 
แตไมไดเปนการแกปญหา กลับกลายเปนการเพิ่มปญหา ดังนั้นทางโรงเรียนควรสงเสริมใหนักเรียน
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่าํใหเล็งเหน็ถึงการเห็นคณุคาในตนเอง ความสําคัญของการเรียน มี
ความตั้งใจ สนใจในการมากยิ่งขึ้น และใหความเอาใจใสดูแลนักเรียนในกลุมนี้เพิ่มมากขึ้น เชน 
          - การเสริมวิชาการ ไดแก การสอนซอมเสริม หรือใหพัฒนาความสามารถเฉพาะทาง
ตามความสนใจและความถนดัของนักเรียน เพื่อใหนกัเรยีนคนพบความสามารถของตนเอง ทําให
เกิดการเห็นคณุคาในตนเอง 
          - เพิ่มในกระบวนการใหคําปรึกษาแนะแนวใหมกีจิกรรมเสริมใหความรูเกีย่วกับยาบา 
หรือยาเสพติดใหโทษอื่น ใหความรูเกี่ยวกบัการวางแผนในอนาคต เปนตน 
          - ปลูกฝงในเรื่องศาสนา   ใหนักเรยีนปฏิบัติตนตามแนวทางคําสอนของแตละศาสนา  
นําแนวทางหลักคําสอนมาเปนสิ่งยึดเหนีย่วในการดาํเนนิชีวิต 
          -  จัดคายบูรณาการ  ใหนักเรยีนไดเล็งเห็นถึงปญหาของสังคมในปจจุบัน  ใหนักเรียน
ไดรูจักการตระหนกัรูคิดในการดําเนนิชีวติ ใหนกัเรียนตระหนักวาชวงวยัรุนเปนการสรางพื้นฐาน
ทางการศึกษาที่สําคัญในการประกอบอาชีพตอไปในอนาคต 
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       3. จากผลการวิจยัพบวา ความรูเร่ืองยาบา การเห็นคุณคาในตนเอง การควบคุมตนเอง 
และสัมพันธภาพในครอบครัว สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพ
ยาบาของนักเรยีนชวงชัน้ที่ 3 ได ดังนั้น บิดามารดา ครู หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของ ควรจัดกจิกรรม
ตางๆ โดยสอดแทรกเนื้อหาสาระที่ใหความรูเกีย่วกับยาบา การเหน็คุณคาในตนเอง การควบคุม
ตนเอง และสัมพันธภาพในครอบครัว โดยอาจจะนําไปประยุกตกับกจิกรรมตางๆ เชน การประกวด
เร่ืองสั้นเกี่ยวกบัยาบา การใหนักเรยีนแสดงละคร หรือบทบาทสมมติ  การประกวดแขงขันความ 
สามารถในดานตางๆ ที่ทําใหนักเรยีนเห็นถึงความสามารถในตน เหน็คุณคาในตนเอง เปนตน 
      4. จากผลการวิจยัพบวา   สัมพันธภาพในครอบครัว   เปนตวัแปรที่สามารถทํานาย
พฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาไดเปนลําดบัที่ 1 ดังนั้น บุคคลในครอบครัวควรให
ความสําคัญตอการมีปฏิสัมพนัธตอกันและกัน ไมเขินหรืออายท่ีจะแสดงถึงความรักที่มีตอกัน ควร
จะหาเวลาวางเพื่อที่จะไดทํากิจกรรมรวมกนั สรางเสริมภูมิคุมกันทางความรัก ความหวงใย ความ
เอาใจใส เพือ่เปนภูมิตานทานที่ดีเมื่อนกัเรียนตองออกไปสูสังคมภายนอก และทางโรงเรียนควร
สงเสริมใหนักเรียนเล็งเหน็ถึงความสําคัญของสัมพันธภาพในครอบครัวของนักเรยีน โดยอาจจะจดั
กิจกรรมในโรงเรียนและใหผูปกครองไดมีโอกาสเขามาทํากิจกรรมรวมกันในโรงเรียน  
    5. จากผลการวิจัยพบวา  การควบคุมตนเองเปนตวัแปรที่สามารถทํานายพฤติกรรมการ
ปองกันจากการเสพยาบาได แตนักเรียนชวงชั้นที่ 3 มีการควบคมุตนเองอยูในระดับปานกลาง  
ดังนั้นครอบครัว ครู หรือผูที่มีสวนเกีย่วของควรตระหนกัถึงการสงเสริมใหนกัเรียนรูจักการควบคุม
ตนเอง สามารถใชคําพูดสอนตนเอง ยับยั้งการแสดงพฤตกิรรมในทางทีไ่มเหมาะสม  
 
    ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
     การวิจยัคร้ังนี้เปนการวิจยัเชิงพรรณนา ที่ศึกษาขอมูลในกลุมตวัอยางที่เปนนักเรียนชวง
ช้ันที่ 3 ที่ศึกษาอยูในอําเภอแมสาย จังหวัดเชยีงราย เทานั้น อาจจะมีปจจัยตางๆ ทั้งภายนอกในตน
และภายนอกตน ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ไมสามารถทําการวิจัยไดครอบคลุมทั้งหมด ดังนั้นจึงมี
ขอเสนอแนะในการทําวจิัยคร้ังตอไป ดังนี ้
     1. การศึกษาตัวแปรในการศึกษาครั้งนี ้  ไดศกึษาเฉพาะสัมพันธภาพในครอบครัวกับ
นักเรยีน ซ่ึงในชีวิตประจําวนันักเรยีนมีการปฏิสัมพันธกับบุคคลหลายกลุม เชน สัมพันธภาพกับ
เพื่อน สัมพนัธภาพกับโรงเรียน หรือสัมพันธภาพกับคนในชุมชน เปนตน หากศกึษาในตัวแปรอื่น
อาจจะสามารถเปรียบเทียบกันไดวาสัมพนัธภาพระหวางกลุมใดที่มีความสําคัญตอนักเรียนมากทีสุ่ด 
      2. ควรจะศึกษาเปรียบเทียบ   พฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาระหวาง
เยาวชนที่ไดรับการศึกษากับเยาวชนที่ไมไดรับการศึกษา วาแตกตางกนัหรือไม   
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      3. ควรมีการศึกษาวจิัยเชิงคุณภาพ   เพือ่ที่จะไดสามารถที่จะไดขอมูลเชิงลึกถึงสาเหตุที่
สําคัญของแตละบุคคล อะไรที่เปนตัวแปรสําคัญในการปองกันพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการ
เสพยาบา หรือวาอะไรที่เปนตัวแปรผลักดันใหทดลองเสพยาบา รวมถึงไดทราบถึงกิจกรรมตางๆที่
นักเรียนรวมกนัทําที่อาจจะเสี่ยงตอการเสพยาบา เปนตน 
      4. ควรจะศกึษาถึงโอกาสในการอยูใกลยาบาของนักเรยีน เพราะเนื่องจากสภาพการณใน
ปจจุบันที่พบวา พื้นที่ในอําเภอแมสาย จงัหวัดเชียงราย มีการลักลอบนําเขายาบาเปนจํานวนมาก 
อาจจะสงผลตอการแพรขยายเขาในหมูบานของนักเรียน ดังนั้น ควรจะมีการสอบถามขอมูลในสวน
นี้ เชน รูจักแหลงคาขายในชุมชนหรือไม   รูจักผูที่คาขายหรือไม  หรือมีเพื่อนทีข่ายยาบาหรือไม 
เปนตน  
      5. การศึกษาวิจยัคร้ังนี้ ไดศึกษานักเรยีนชวงชัน้ที่ 3 ในเขตอําเภอแมสายเทานัน้ ซ่ึงการ
วิจัยคร้ังตอไป อาจจะสุมเกบ็ขอมูลของกลุมตัวอยางในอําเภออื่นๆ ในจังหวัดเชยีงราย เพื่อจะได
นํามาเปรียบเทยีบถึงพฤติกรรมในการปองกันตนเองจากการเสพยาบาในกลุมอื่นๆ ดวย 
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     มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2547. 
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     โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5.” วิทยานิพนธปริญญา 
     ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย  
     มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540. 
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สื่ออิเล็กทรอนิกส 
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แบบสอบถามงานวิจัย 
เร่ือง  “ พฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของนักเรียนชวงชั้นท่ี 3 

ในอําเภอแมสาย จังหวัดเชยีงราย ” 
*********************************************** 

 
คําชี้แจง 
      แบบสอบถามฉบับนี้มีจุดมุงหมาย  เพือ่ศึกษาขอมูลสวนบุคคล ความรูเร่ืองยาบา การ        
เห็นคณุคาในตนเอง  การควบคุมตนเอง สัมพันธภาพในครอบครัว ที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกัน
ตนเองจากการเสพยาบา เพื่อนําผลจากการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการดําเนนิการปองกันตอไป  
                  1. ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามนี้ถือวาเปนความลับ  ไมมีการเผยแพรเปนรายบุคคล  ไม
มีการระบุช่ือผูตอบแบบสอบถาม  และในการวิเคราะหขอมูลจะเปนภาพรวม ไมเนนบุคคลใดโดย 
เฉพาะ จึงไมมผีลกระทบตอนักเรียนแตประการใด ดังนัน้จึงขอความรวมมือจากนักเรียน โปรดตอบ
คําถามทุกขอ และตอบตรงตามความเปนจริง เพราะขอมูลแตละขอมีความสําคัญอยางยิ่งในการวจิัย
คร้ังนี้ 
                  2. แบบสอบถามชุดนี้มี 6 ตอน ประกอบดวย 
          ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล         6     ขอ 
          ตอนที่ 2 แบบประเมินความรูเร่ืองยาบา                             16      ขอ 
          ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเหน็คุณคาในตนเอ                     24      ขอ 
          ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการควบคุมตนเอง                  18      ขอ 
          ตอนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับสัมพนัธภาพในครอบครัว                     16      ขอ 
          ตอนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤตกิรรมการปองกัน 
                                     ตนเองจากการเสพยาบา                                                         32      ขอ 
 
 ผูวิจัยใครขอความรวมมือจากนักเรยีนในการตอบแบบสอบถามอยางครบถวน  ขอขอบคุณ  
นักเรียนทกุคนที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเปนอยางดี        และขอใหนักเรียนทุกคน
ประสบความสําเร็จในการเรียนตอไป 
                         นางสาวปยาพัทธ  อารีญาติ 
         นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาชมุชน 
                            ภาควชิาจิตวิทยาและการแนะแนว 
                      บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถามงานวิจัย 
เร่ือง  “ พฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของนักเรียนชวงชั้นท่ี 3 

ในอําเภอแมสาย จังหวัดเชยีงราย ” 
....................................................................................................... 

ตอนที่ 1   แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย /  ลงใน ( ) ใหตรงกับความเปนจริงที่เกีย่วกับนักเรียนมากที่สุด 
1. เพศ 
 (  )  ชาย    (  )  หญิง 
2. สภาพครอบครัว 
 (  )  บิดาและมารดาอยูดวยกนั        (  )  บิดามารดาแยกกนัอยูหรือหยาราง    
              (  )  บิดา และ / หรือ มารดาถึงแกกรรม 
3. สถานที่อยูอาศัย 
 (  ) ในเขตเทศบาลตําบลแมสาย       (  )  นอกเขตเทศบาลตําบลแมสาย 
4. ระดับชั้นเรยีน 
 (  )  มัธยมศกึษาปที่ 1       (  )  มัธยมศกึษาปที่ 2    (  )  มัธยมศกึษาปที่ 3 
5. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 (  )  นอยกวาหรือเทากับ 2.00  (  )  2.01 – 3.00    (  )  3.01 – 4.00 
6. คาใชจายตอเดือน 
 (  )  ต่ํากวา   1,000  บาท    (  )  1,001 – 2,000  บาท     
              (  )  2,001 – 3,000  บาท    (  )  ตั้งแต 3,001 บาท ขึ้นไป 

..................................................................................................................... 
 
ตอนที่ 2   แบบประเมินความรูเร่ืองยาบา  
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย   X   ทับขอที่นักเรียนเหน็วาถูกตองที่สุดเพียงขอเดยีว    
1. ยาเสพติด หมายถึงขอใด 
     ก. ยาที่ใชบาํรุงและเสริมสรางสุขภาพรางกายและจิตใจ 
     ข. สารที่ใชในการบําบัดรักษาโรคหรือความเจ็บปวด 
     ค. ยาหรือสารที่เขาสูรางกาย โดยการกิน สูบ ฉีด ดม แลวเกิดโทษตอรางกาย 
     ง. สารที่ชวยเพิ่มพลัง ใหมีเร่ียวแรงในการทํางานตางๆ  
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2. ยาบาจัดเปนยาเสพตดิใหโทษประเภทใด 
      ก. ประเภท 1 ยาเสพติดใหโทษชนดิรายแรง                     
      ข. ประเภท 2 ยาเสพติดใหโทษทัว่ไป 
      ค. ประเภท 3 สารเสพติดใหโทษที่มีลักษณะเปนตนตํารับยา    
     ง. ประเภท 4 สารเคมีที่ใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษ 
3. ยาบามีสวนผสมของสารเคมีประเภทใด 
     ก. โซเดียม       ข. กํามะถัน          ค. คลอรีน          ง. แอมเฟตามีน 
4. ขอใดเปนวธีิการเสพยาบา 
     ก. ดม , กิน , สูบ   ข. กิน , ฉีด , สูบหรือสูดไอระเหย    ค. ดม , ฉีด , สูบ      ง. กิน , ฉีด , รมควัน 
5. ยาบามีฤทธิ์อยางไรตอระบบประสาท 
     ก. กดประสาท          ข. ระงับประสาท          ค. กระตุนประสาท                ง. ออกฤทธิ์ผสมผสาน 
6. ขอใดบางเปนความเชื่อที่ถูกตองเกีย่วกับยาบา 
     ก. เสพยาบาชวยเพิ่มพลังในการทํางาน                 ข. เสพยาบาทําใหรางกายทรุดโทรม 
     ค. เสพยาบาครั้งเดียวคงไมติด                                         ง. เสพยาบาแลวเลิกเมื่อไหรก็ได 
7. ลักษณะอาการของผูที่เสพยาบาในระยะแรกเปนอยางไร 
     ก. เซื่องซึม ไมอยากทําอะไร        ข. งวงนอน ไมกระฉับกระเฉง 
     ค. อารมณเคลิบเคลิ้ม สบายใจ กระปรี้กระเปรา                 ง. หงุดหงดิ ไมสบายใจ 
8.ยาบามีผลตอสติปญญาอยางไร  
     ก. กระตุนใหเกิดมีสมาธิในการอานหนงัสือ    ข. ความจําแยลง ขี้หลงขี้ลืม 
     ค. ชวยกระตุนในการคิดอยางฉับไว           ง. สารเคมีในยาบาจะชวยเพิ่มกระตุนใหเกิดความจํา 
9. หลังจากหมดฤทธิ์ของยาบาผูเสพจะมีอาการอยางไร 
      ก. ราเริง               ข. ซึมเศรา               ค. แจมใส        ง. กระฉับกระเฉง 
10. ขอหาเสพยาบามีอัตราโทษอยางไร 
       ก. จําคุก 6 เดือน ถึง 3 ป   ข. เขารับการฟนฟูสมรรถภาพ    ค. จําคุกตลอดชีวิต  ง. ประหารชีวิต 
11. ขอใดไมใชสาเหตุสําคัญที่ทําใหนกัเรียนเสพยาบา 
       ก. มีจิตใจออนแอ      ข. มีปญหาครอบครัว 
       ค. มีปญหาในการปรับตวัเขากับเพื่อน   ง. มีฐานะยากจน  
12. ขอใดเปนสาเหตุการเสพยาบาที่เกดิจากตัวนกัเรียนเอง 
       ก. อาศัยอยูในแหลงคาขาย         ข. สุขภาพไมแข็งแรง 
       ค. ไมมีความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกีย่วกับยาบา         ง. มีเพื่อนในกลุมเสพยาบา 
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13. บุคคลใดที่มีอิทธิพลตอการเสพยาบาในกลุมวัยรุนมากที่สุด 
     ก. เพื่อน        ข. พอแม            ค. ครู         ง. คนในชุมชน 
14. การปองกนัการเสพยาบาที่สําคัญควรเริ่มตนจากใคร 
      ก. เพื่อน       ข. ตนเอง       ค. คนในชุมชน      ง. รัฐบาล 
15. ควรปฏิบัติตนอยางไรเพือ่ปองกันการเสพยาบา 
      ก. ทดลองใหเห็นพษิภยัของยาบา         ข. ศึกษาหาความรูเร่ืองยาบา 
      ค. ไปสังเกตดูเวลาที่เพื่อนเสพยาบา      ง. ถามถึงประโยชนของการเสพยาบาจากเพื่อน                                           
16. วิธีปองกันไมใหเกิดการเสพยาบาควรปฏิบัติตนตอไปนี้ยกเวนขอใด 
      ก. เวลาเกดิปญหาควรเลาใหเพื่อนสนทิหรือผูใหญฟง         
      ข. ไมออนไหวตอคําชกัชวนยัว่ยุใหทดลองเสพยาบา 
      ค. พยายามทํางานอดิเรกหรือเลนกฬีาไมปลอยใหอยูวาง    
      ง. เวลาที่รางกายออนเพลีย ไมกระฉับกระเฉง ชวยตนเองดวยการหายากนิเอง 
                                                                                                       
ตอนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับการเหน็คณุคาในตนเอง 
คําชี้แจง  แบบสอบถามตอไปนี้  สอบถามเกี่ยวกับการเหน็คุณคาในตนเอง  โดยใหนกัเรียนประเมนิ 
               ตนเองในดานตางๆ ตามความเปนจริง และทําเครื่องหมาย  /  ลงในชองที่ตรงกับความเปน  
               จริงของนักเรียนมากที่สุด 

  มากที่สุด    หมายถึง    ขอความนั้นตรงกบัความเปนจรงิของนักเรียนในระดบัมากที่สุด 
   มาก       หมายถึง     ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของนกัเรียนในระดบัมาก  
   ปานกลาง  หมายถึง     ขอความนั้นตรงกบัความเปนจรงิของนักเรียนในระดบัปานกลาง                               
   นอย           หมายถึง    ขอความนั้นตรงกบัความเปนจรงิของนักเรียนในระดบันอย 
   นอยที่สุด   หมายถึง    ขอความนั้นตรงกบัความเปนจรงิของนักเรียนอยูในระดับนอยที่สุด 
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ระดับความเปนจริง  
การเห็นคุณคาในตนเอง มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด 
ดานความรูสึกเกี่ยวกับความสามารถ 
1. นักเรียนสามารถแกปญหาตางๆ ไดดวยตนเอง 

     

2. นักเรียนสามารถอานหนังสือสอบไดดวย 
     ตนเอง 

     

3. นักเรียนรูสึกกลัวเมื่อถูกครูเรียกใหตอบคําถาม      
4. นักเรียนมีความมั่นใจในการทําสิ่งตางๆ      
5. นักเรียนสามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายไดด ี      
ดานความรูสึกของการมีความสําคัญ 
6. นักเรียนไดรับการยอมรับจากผูอ่ืน 

     

7. นักเรียนคิดวาตนเองเปนที่ตองการของผูอ่ืน      
8. ครอบครัวมีความภูมใิจในตัวของนักเรยีน      
9. นักเรียนรูสึกกังวลใจวาเพือ่นจะไมใหเขารวม 
    กลุม 

     

10. นักเรียนรูสึกวาผูอ่ืนยอมรับในตัวตนของ  
      นักเรียน 

     

11. นักเรียนไดรับคําชมเชยจากผูอ่ืน      
ดานความรูสึกของการมีอํานาจ 
12. ผูอ่ืนมีอิทธิพลตอการกระทําตางๆ ของ 
     นักเรียน 

     

13. นักเรียนคิดวาตนเองสามารถเรียนจบชั้น 
     มัธยมได 

     

14. ผูอ่ืนยอมรับฟงความคิดเห็นของนักเรียน      
15. นักเรียนมคีวามสามารถในการพดูชักจงูผูอ่ืน 
     ใหทําความดี 

     

16. นักเรียนรูสึกวาตนเองมคีวามเปนผูนํา      
17. นักเรียนรูสึกวาผูอ่ืนยอมรับในการตัดสินใจ 
      ของนักเรียน 
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ระดับความเปนจริง  
การเห็นคุณคาในตนเอง มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 

18. นักเรียนสามารถเลือกเรียนตอในสิ่งที่ตน 
       ตองการ 

     

ดานความรูสึกของการมีคุณธรรม 
19. นักเรียนจะไมหนีเรียนแมจะไมมใีครทราบ 

     

20. นักเรียนเชือ่ฟงคําสั่งสอนของครูหรือบิดา 
     มารดา 

     

21. นักเรียนมคีวามคิดเสมอวานักเรียนทีด่ตีองไม 
      ยุงเกีย่วกับยาบา 

     

22. นักเรียนรูสึกวาตนเองทาํแตส่ิงที่ถูกตอง      
23. นักเรียนคิดวาตนเองสามารถรับผิดชอบตอ  
       การกระทาํของตนเองได 

     

24. นักเรียนคิดวาการทําตามใจของตนเองโดยไม 
      สนใจความรูสึกของผูอ่ืนเปนสิ่งที่ถูกตอง 

     

 
ตอนที่ 4  แบบสอบถามเกี่ยวกับการควบคมุตนเอง 
คําชี้แจง  แบบสอบถามตอไปนี้  สอบถามเกี่ยวกับการควบคุมตนเอง  โดยใหนกัเรียนประเมิน 
               ตนเอง ในดานตางๆ ตามความเปนจริง  และทําเครื่องหมาย  /  ลงในชองที่ตรงกับความ 
               เปนจริงของนักเรียนมากที่สุด 

มากที่สุด     หมายถึง    ขอความนั้นตรงกบัการปฏิบัติของนักเรียนในระดับมากที่สุด 
 มาก             หมายถึง    ขอความนั้นตรงกบัการปฏิบัติของนักเรียนในระดับมาก 
 ปานกลาง    หมายถึง    ขอความนั้นตรงกบัการปฏิบัติของนักเรียนในระดับปานกลาง 
 นอย             หมายถึง    ขอความนั้นตรงกบัการปฏิบัติของนักเรียนในระดับนอย 
 นอยที่สุด     หมายถึง    ขอความนั้นตรงกบัการปฏิบัติของนักเรียนในระดับนอยที่สุด 
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ระดับการปฏบิัต ิ 
การควบคุมตนเอง มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด 
1. ถานักเรียนไมเขาใจในสิ่งที่ครูกําลังสอน    
    นักเรียนจะชวนเพื่อนคุยเร่ืองอื่น 

     

2. เมื่อมีผูอ่ืนมาตอวา  นักเรียนจะโตตอบทนัที      
3. นักเรียนจะทํางานที่ไดรับมอบหมายใหเสร็จ  
    กอนออกไปเที่ยว 

     

4.  ถานักเรียนทําการบานไมไดจะยืมของเพื่อน 
     มาดู 

     

5. เมื่อเพื่อนดถููกวาไมแนจริง นักเรียนสามารถ 
    ควบคุมอารมณได 

     

6. นักเรียนสามารถเตือนตนเองไดเมื่อถูกเพื่อนชวน  
    ใหหนีเรียน 

     

7. เมื่อนักเรียนทํางานไมสําเร็จนักเรยีนจะหาวิธีการ 
   ใหมเพื่อทํางานนั้นจนสําเร็จ 

     

8. นักเรียนวางแผนลวงหนาในการอานหนงัสือ  
    และจะทําตามแผนนั้น 

     

9. เมื่อนักเรียนอยูกับกลุมเพื่อนนักเรยีนมักจะ 
    ปฏิบัติตามกลุมเพื่อนของนักเรียน 

     

10. นักเรียนจะพยายามอานหนังสือสอบ ทั้งๆ ที่ 
      อยากออกไปเที่ยวมากกวา 

     

11. นักเรียนสงการบานชากวาที่ครูกําหนดไว      
12. เมื่อเจอปญหานักเรยีนจะพยายามแกไขดวย 
      ตนเองมากกวาการพึ่งผูอ่ืน 

     

13. นักเรียนจะทําลายสิ่งของเมื่อนักเรียนโกรธ      
14. นักเรียนไมสามารถควบคุมตนเองใหปฏิบัติ  
      ตามสัญญาที่นักเรียนตั้งใจไว 

     

15. นักเรียนตัง้ใจเรียนหนงัสือเพื่อใหไดคะแนนที่ด ี      
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ระดับการปฏบิัต ิ 
การควบคุมตนเอง มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด 
16. เมื่อมีปญหานักเรียนจะพยายามหาสาเหตุที่ 
      แทจริงของปญหาและหาแนวทางแกไข 

     

17. นักเรียนจะแสดงความไมพอใจทันทเีมื่อไมได 
      ในสิ่งที่ตองการ 

     

18.นักเรียนใชการควบคุมตนเองเพื่อปองกันไมให 
      กระทําความผิด 

     

 
ตอนที่ 5  แบบสอบถามเกี่ยวกับสัมพันธภาพในครอบครัว 
คําชี้แจง  แบบสอบถามตอไปนี้สอบถามเกี่ยวกับสัมพันธภาพในครอบครัว     โดยใหนักเรยีน 
               ประเมินตนเองในดานตางๆ ตามความเปนจริง และทําเครื่องหมาย  /  ลงในชองที่ตรงกับ 

 ความเปนจริงของนักเรียนมากที่สุด 
มากที่สุด     หมายถึง   ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบในระดับมากที่สุด                                    

 มาก             หมายถึง   ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบในระดับมาก 
 ปานกลาง    หมายถึง   ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบในระดับปานกลาง 
 นอย             หมายถึง   ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบในระดับนอย 
 นอยที่สุด     หมายถึง    ขอความนั้นตรงกบัความเปนจรงิผูตอบในระดบันอยที่สุด 
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ระดับความเปนจริง  
สัมพันธภาพในครอบครัว มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด 
1. ในวนัหยุดนักเรียนและครอบครัวทํากิจกรรม 
     รวมกัน 

     

2. นักเรียนรับประทานอาหารกับครอบครัว      
3. นักเรียนไดรับความหวงใย เอาใจใสจากคนใน  
    ครอบครัว 

     

4. บิดามารดา ใหความรูเร่ืองยาบาแกนักเรยีน      
5. บิดามารดาเตือนนักเรยีนไมใหทดลองเสพยาบา      
6. เมื่อนักเรียนมีปญหามักจะนํามาปรึกษาคนใน 
     ครอบครัว 

     

7. การใชเวลาวางกับครอบครัวทําใหเกิดความรูสึกที ่
    ดี 

     

8. บิดา มารดาจะใหคําแนะนาํเมื่อนักเรียนมีปญหา      
9. บิดา มารดาชอบบนทําใหนักเรียนรูสึกรําคาญ      
10. ครอบครัวของนักเรียนเปดโอกาสใหนักเรียนได 
      แสดงความคิดเห็น 

     

11. ครอบครัวมีความเชื่อมั่นในตัวของนักเรียน      
12. ครอบครัวใหกําลังใจนกัเรียนในเรื่องการเรียน      
13. นักเรียนชอบใชเวลาอยูในหองสวนตวัมากกวาอยู 
      รวมกับครอบครัว     

     

14. การทํางานบานเปนหนาที่ของมารดา      
15. บิดามารดามีความภูมใิจในผลการเรียนของ    
       นักเรียน 

     

16. บิดามารดาชอบสั่งใหทําสิ่งตางๆ ที่นักเรียนไม 
      อยากทํา 
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ตอนที่ 6  แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบา 
คําชี้แจง        แบบสอบถามตอไปนี้  สอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบา   
              โดยใหนักเรยีนประเมินตนเองในดานตางๆ ตามความเปนจรงิ และทําเครื่องหมาย  /  ลงใน 
               ชองที่ตรงกับความเปนจริงของนกัเรียนมากที่สุด 

       มากที่สุด     หมายถึง    ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบในระดับมากที่สุด 
        มาก             หมายถึง    ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบในระดับมาก 
        ปานกลาง    หมายถึง    ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบในระดับปานกลาง 
        นอย             หมายถึง    ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบในระดับนอย 
        นอยที่สุด     หมายถึง    ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบในระดับนอยที่สุด 
 

ระดับการปฏบิัต ิ 
พฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบา 

 
มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย  
ท่ีสุด 

1. นักเรียนไมเคยคิดทดลองเสพยาบา      
2. นักเรียนศึกษาหาความรูเกี่ยวกับยาบา      
3. นักเรียนเสพยาบาเพื่อตองการหาประสบการณ 
    แปลกใหม 

     

4. นักเรียนไมทดลองเสพยาบาเพราะรูวาทาํใหติด 
    ได 

     

5. เมื่อนักเรียนมีเร่ืองไมสบายใจนักเรยีนมวีิธีการ 
    แกปญหาโดยไมตองพึง่พายาบา 

     

6. นักเรียนทดลองเสพยาบาเพราะไมทราบถึงโทษ 
    ของยาบา 

     

7. เมื่อมีความเครียดนักเรียนมีวิธีการคลาย 
    ความเครียดไดโดยไมตองพึ่งยาบา 

     

8. นักเรียนไมเสพยาบาเพื่อตองการใหรางกายรูสึก 
    ตื่นตัวกระปรี้กระเปรา 

     

9. นักเรียนไมสูบบุหร่ีเพราะคิดวาจะนําไปสูการ 
    เสพยาบาได 

     

10. นักเรียนจะไมไปเทีย่วกบัเพื่อนที่เสพยาบา      
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ระดับการปฏบิัต ิ 
พฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบา 

 
มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย  
ท่ีสุด 

11. นักเรียนจะเสพยาบาเมื่อมีเร่ืองทะเลาะกับ 
      ครอบครัว 

     

12. นักเรียนเคยรวมอยูดวยในสถานการณที่ผูอ่ืน 
      กําลังเสพยาบา 

     

13. นักเรียนเคยเตือนผูอ่ืนใหทราบถึงอันตรายจาก 
      ยาบา 

     

14. นักเรียนจะเลี่ยงไปที่อ่ืนเมื่อเห็นผูอ่ืนเสพยาบา      
15. ถาคนรูจักกันเสพยาบา นักเรียนก็จะยงัคงคบ 
      ดวยตอไป 

     

16. นักเรียนรับประทานอาหารที่มีประโยชนและ 
      ออกกําลังกายโดยไมคิดพึ่งพายาบาเพือ่เพิ่มพลัง    

     

17. นักเรียนเลนกีฬา ดนตรี ทํางานอดิเรก หรือ  
      กิจกรรมทีม่ีประโยชนเพือ่ปองกันตนเองจาก 
       การเสพยาบา 

     

18. นักเรียนจะเสพยาบาเมื่อถูกผูอ่ืนทาวาไมแน 
      จริง  

     

19. เมื่อเพื่อนที่เสพยาบาชวนนักเรยีนไปเที่ยว 
      นักเรียนจะปฏิเสธ 

     

20. นักเรียนใชคําพูดในการปฏิเสธแทนการเดิน 
      หนีหรือนิง่เฉย 

     

21. นักเรียนกลาที่จะปฏิเสธถามีผูอ่ืนขอใหไปสง 
      ซ้ือยาบา 

     

22. นักเรียนมวีิธีหลีกเลี่ยงถาผูอ่ืนชักชวนให 
      ทดลองเขารวมกิจกรรมที่อาจนําไปสูการเสพ  
      ยาบา 
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ระดับการปฏบิัต ิ 
พฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบา 

 
มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ท่ีสุด 

23. นักเรียนสามารถปฏิเสธถาผูอ่ืนชักชวนให  
      ทดลองสิ่งที่สงสัยวาอาจเปนยาบา 

     

24. การเสพยาบาจะชวยใหเขากลุมกับผูอ่ืนไดงาย      
25.นักเรียนกลาแสดงความคดิเห็นตอกลุมเพื่อนวา 
     ยาบาเปนสิง่ที่ไมควรจะทดลองเสพ 

     

26. นักเรียนเสพยาบาเพราะเกรงวาเพื่อนจะเสียใจ      
27. นักเรียนสามารถปฏิเสธถาเพื่อนที่เสพยาบาชวน 
      ใหเขากลุมดวย 

     

28. นักเรียนสามารถปฏิเสธเมื่อกลุมเพื่อนที่เสพ   
       ยาบาชวนใหหนีเรียน 

     

29. นักเรียนสามารถปฏิเสธเมื่อผูอ่ืนชวนใหนักเรยีน 
      ไปสงเสพยาบา 

     

30. นักเรียนสามารถปฏิเสธเมื่อผูอ่ืนชวนใหนั่งเปน 
       เพื่อนเพื่อเสพยาบา 

     

31. นักเรียนกลาที่จะบอกผูอ่ืนถึงโทษของยาบา      
32. นักเรียนกลัววาผูอ่ืนจะเลิกคบหากนกัเรียน 
       ปฏิเสธไมเสพยาบา 
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ภาคผนวก ข 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดบัรายขอของแบบสอบถาม 
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การวิเคราะหตัวแปรที่ใชในการวิจัยเปนรายขอ 
เร่ือง พฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบาของนักเรียนชวงชัน้ท่ี 3  

ในอําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย 
 
ตารางที่ 22     แสดงจํานวนและรอยละของนักเรียนชวงชัน้ที่ 3 ที่ตอบแบบประเมินความรูเร่ืองยาบา 
                     

ความรูเก่ียวกับยาบา จํานวน 
ท่ีตอบ
ถูก 

รอยละ 
ท่ีตอบถูก 

จํานวน 
ท่ีตอบผิด 

รอยละ 
ท่ีตอบผิด 

1. ยาเสพติด หมายถึงขอใด 348 97.5 9 2.5 
2. ยาบาจัดเปนยาเสพตดิใหโทษประเภท 
    ใด 

 
272 

 
76.2 

 
85 

 
23.8 

3. ยาบามีสวนผสมของสารเคมีประเภทใด 274 76.8 83 23.2 
4. ขอใดเปนวธีิการเสพยาบา 239 66.9 118 33.1 
5. ยาบามีฤทธิ์อยางไรตอระบบประสาท 197 55.2 160 44.8 
6. ขอใดบางเปนความเชื่อที่ถูกตองเกีย่วกับ 
    ยาบา 

261 73.1 96 26.9 

7. ลักษณะอาการของผูที่เสพยาบาใน 
    ระยะแรกเปนอยางไร 

218 61.1 139 38.9 

8. ยาบามีผลตอสติปญญาอยางไร  295 82.6 62 17.4 
9. หลังจากหมดฤทธิ์ของยาบาผูเสพจะม ี
    อาการอยางไร 

326 91.3 31 8.7 

10. ขอหาเสพยาบามีอัตราโทษอยางไร 90 25.2 267 74.8 
11. ขอใดไมใชสาเหตุสําคัญที่ทําให 
      นักเรียนเสพยาบา 

156 43.7 201 56.3 

12. ขอใดเปนสาเหตุการเสพยาบาที่เกดิจาก 
      ตัวนักเรียนเอง 

118 33.1 239 66.9 

13. บุคคลใดที่มีอิทธิพลตอการเสพยาบาใน 
      กลุมวัยรุนมากที่สุด 

264 73.9 93 26.1 
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ตารางที่ 22 (ตอ) 
ความรูเก่ียวกับยาบา จํานวน 

ท่ีตอบ
ถูก 

รอยละ 
ท่ีตอบถูก 

จํานวน 
ท่ีตอบผิด 

รอยละ 
ท่ีตอบผิด 

14. การปองกนัการเสพยาบาที่สําคัญควร 
     เร่ิมตนจากใคร 

324 90.8 33 9.2 

15. ควรปฏิบัติตนอยางไรเพือ่ปองกันการ 
      เสพยาบา 

304 85.2 53 14.8 

16. วิธีปองกันไมใหเกิดการเสพยาบาควร 
       ปฏิบัติตนตอไปนี้ยกเวนขอใด 

195 54.6 162 45.5 

 
ตารางที่ 23 แสดงคาเฉลี่ย   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับรายขอของขอคําถามการเห็นคณุคา 
                   ในตนเอง 

การเห็นคุณคาในตนเอง Χ  S.D. คา
ระดับ 

ดานความรูสึกเกี่ยวกับความสามารถ 
1. นักเรียนสามารถแกปญหาตางๆ ไดดวยตนเอง 

 
3.59 

 
.704 

 
มาก 

2. นักเรียนสามารถอานหนังสือสอบไดดวยตนเอง 4.25 .707 มาก 
3. นักเรียนรูสึกกลัวเมื่อถูกครูเรียกใหตอบคําถาม 3.06 .961 ปาน

กลาง 
4. นักเรียนมีความมั่นใจในการทําสิ่งตางๆ 3.66 .746 มาก 
5. นักเรียนสามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายไดด ี 3.67 .721 มาก 
ดานความรูสึกของการมีความสําคัญ 
6. นักเรียนไดรับการยอมรับจากผูอ่ืน 

 
3.63 

 
.737 

 
มาก 

7. นักเรียนคิดวาตนเองเปนที่ตองการของผูอ่ืน 3.13 .710 ปาน
กลาง 

8. ครอบครัวมีความภูมใิจในตัวของนักเรยีน 3.91 .790 มาก 
9. นักเรียนรูสึกกังวลใจวาเพือ่นจะไมใหเขารวมกลุม 3.27 1.022 ปาน

กลาง 
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ตารางที่ 23 (ตอ) 
การเห็นคุณคาในตนเอง Χ  S.D. คาระดับ 

10. นักเรียนรูสึกวาผูอ่ืนยอมรับในตัวตนของนักเรียน 3.34 .708 ปานกลาง 
11. นักเรียนไดรับคําชมเชยจากผูอ่ืน 3.39 .676 ปานกลาง 
ดานความรูสึกของการมีอํานาจ 
12. ผูอ่ืนมีอิทธิพลตอการกระทําตางๆ ของนักเรียน 

 
3.33 

 
.956 

 
ปานกลาง 

13. นักเรียนคิดวาตนเองสามารถเรียนจบชั้นมัธยมได 4.39 .773 มาก 
14. ผูอ่ืนยอมรับฟงความคิดเห็นของนักเรียน 3.68 .706 มาก 
15. นักเรียนมคีวามสามารถในการพดูชักจงูผูอ่ืนใหทํา 
      ความด ี

3.59 .715 มาก 

16. นักเรียนรูสึกวาตนเองมคีวามเปนผูนํา 3.19 .738 ปานกลาง 
17. นักเรียนรูสึกวาผูอ่ืนยอมรับในการตัดสินใจของ 
      นักเรียน 

3.28 .726 ปานกลาง 

18. นักเรียนสามารถเลือกเรียนตอในสิ่งที่ตนตองการ 3.97 .855 มาก 
ดานความรูสึกของการมีคุณธรรม 
19. นักเรียนจะไมหนีเรียนแมจะไมมใีครทราบ 

 
4.15 

 
1.178 

 
มาก 

20. นักเรียนเชือ่ฟงคําสั่งสอนของครูหรือบิดามารดา 4.29 .755 มาก 
21. นักเรียนมคีวามคิดเสมอวานักเรียนทีด่ตีองไมยุง 
       เกี่ยวกับยาบา 

 
4.65 

 
.669 

 
มากที่สุด 

22. นักเรียนรูสึกวาตนเองทาํแตส่ิงที่ถูกตอง 3.72 .839 มาก 
23. นักเรียนคิดวาตนเองสามารถรับผิดชอบตอการ  
      กระทําของตนเองได 

 
3.86 

 
.700 

 
มาก 

24. นักเรียนคิดวาการทําตามใจของตนเองโดยไม 
      สนใจความรูสึกของผูอ่ืนเปนสิ่งที่ถูกตอง 

 
3.63 

 
1.095 

 
มาก 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



183

 

 

ตารางที่ 24  แสดงคาเฉลี่ย    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   และคาระดับรายขอของขอคําถามการควบคุม 
                    ตนเอง 

การควบคุมตนเอง Χ  S.D. คาระดับ 
1. ถานักเรียนไมเขาใจในสิ่งที่ครูกําลังสอน  นักเรยีนจะ 
    ชวนเพื่อนคยุเร่ืองอื่น 

 
3.68 

 
1.002 

 
มาก 

2. เมื่อมีผูอ่ืนมาตอวา  นักเรียนจะโตตอบทนัที 2.90 .953 ปานกลาง 
3. นักเรียนจะทํางานที่ไดรับมอบหมายใหเสร็จกอน 
     ออกไปเที่ยว 

3.68 .873 มาก 

4.  ถานักเรียนทําการบานไมไดจะยืมของเพื่อนมาด ู 3.10 .936 ปานกลาง 
5. เมื่อเพื่อนดถููกวาไมแนจริง นักเรียนสามารถควบคุม 
     อารมณได 

3.39 .943 ปานกลาง 

6. นักเรียนสามารถเตือนตนเองไดเมื่อถูกเพื่อนชวนให 
    หนีเรียน 

3.99 1.094 มาก 

7. เมื่อนักเรียนทํางานไมสําเร็จนักเรยีนจะหาวิธีการ 
    ใหมเพื่อทํางานนั้นจนสําเร็จ 

 
3.78 

 
.771 

 
มาก 

8. นักเรียนวางแผนลวงหนาในการอานหนงัสือและจะ 
    ทําตามแผนนั้น 

 
3.54 

 
.802 

 
มาก 

9. เมื่อนักเรียนอยูกับกลุมเพื่อนนักเรยีนมักจะปฏิบัติ 
    ตามกลุมเพือ่นของนักเรียน 

 
2.74 

 
.838 

 
ปานกลาง 

10. นักเรียนจะพยายามอานหนังสือสอบ ทั้งๆ ที่อยาก 
     ออกไปเที่ยวมากกวา 

 
3.49 

 
.917 

 
ปานกลาง 

11. นักเรียนสงการบานชากวาที่ครูกําหนดไว 3.25 .919 ปานกลาง 
12. เมื่อเจอปญหานักเรยีนจะพยายามแกไขดวยตนเอง 
      มากกวาการพึ่งผูอ่ืน 

 
3.46 

 
.805 

 
ปานกลาง 

13. นักเรียนจะทําลายสิ่งของเมื่อนักเรียนโกรธ 3.72 1.101 มาก 
14. นักเรียนไมสามารถควบคุมตนเองใหปฏิบัติตาม 
      สัญญาที่นักเรียนตั้งใจไว 

 
3.30 

 
.975 

 
ปานกลาง 

15. นักเรียนตัง้ใจเรียนหนงัสือเพื่อใหไดคะแนนที่ด ี 4.11 .782 มาก 
16. เมื่อมีปญหานักเรียนจะพยายามหาสาเหตุที่แทจริง  
      ของปญหาและหาแนวทางแกไข 

 
3.64 

 
.769 

 
มาก 
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ตารางที่ 24 (ตอ) 
การควบคุมตนเอง Χ  S.D. คาระดับ 

17. นักเรียนจะแสดงความไมพอใจทันที เมื่อไมไดใน 
      ส่ิงที่ตองการ 

3.27 1.015 ปานกลาง 

18. นักเรียนใชการควบคุมตนเองเพื่อปองกันไมให 
       กระทําความผิด 

 
3.62 

 
.880 

 
มาก 

 
ตารางที่ 25   แสดงคาเฉลี่ย   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับรายขอของขอคําถามสัมพันธภาพ 
                    ในครอบครัว 
 

สัมพันธภาพในครอบครัว Χ  S.D. คาระดับ 
1. ในวนัหยุดนักเรียนและครอบครัวทํากิจกรรมรวมกัน 3.30 1.018 ปานกลาง 
2. นักเรียนรับประทานอาหารกับครอบครัว 4.11 .980 มาก 
3. นักเรียนไดรับความหวงใย เอาใจใสจากคนใน 
    ครอบครัว 

4.11 .884 มาก 

4. บิดามารดา ใหความรูเร่ืองยาบาแกนักเรยีน 3.77 .978 มาก 
5. บิดามารดาเตือนนักเรยีนไมใหทดลองเสพยาบา 4.47 .759 มาก 
6. เมื่อนักเรียนมีปญหามักจะนํามาปรึกษาคนใน 
    ครอบครัว 

3.83 .966 มาก 

7. การใชเวลาวางกับครอบครัวทําใหเกิดความรูสึกที่ด ี 4.09 .847 มาก 
8. บิดา มารดาจะใหคําแนะนาํเมื่อนักเรียนมีปญหา 4.14 .868 มาก 
9. บิดา มารดาชอบบนทําใหนักเรียนรูสึกรําคาญ 2.85 1.112 ปานกลาง 
10. ครอบครัวของนักเรียนเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดง 
      ความคิดเห็น 

 
3.79 

 
.866 

 
มาก 

11. ครอบครัวมีความเชื่อมั่นในตัวของนักเรียน 3.92 .817 มาก 
12. ครอบครัวใหกําลังใจนกัเรียนในเรื่องการเรียน 4.17 .847 มาก 
13. นักเรียนชอบใชเวลาอยูในหองสวนตวัมากกวาอยู 
       รวมกับครอบครัว     

 
2.80 

 
1.166 

 
ปานกลาง 

14. การทํางานบานเปนหนาที่ของมารดา 3.69 1.186 มาก 
15. บิดามารดามีความภูมใิจในผลการเรียนของนักเรียน 3.87 .849 มาก 
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ตารางที่ 25 (ตอ) 
สัมพันธภาพในครอบครัว Χ  S.D. คาระดับ 

16. บิดามารดาชอบสั่งใหทําสิ่งตางๆ ที่นักเรียนไมอยาก 
       ทํา 

3.00 1.044 ปานกลาง 

 
ตารางที่ 26   แสดงคาเฉลี่ย   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     และคาระดับรายขอของขอคําถามพฤติกรรม 
                     การปองกันตนเองจากการเสพยาบา 

 
พฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบา Χ  S.D. คา 

ระดับ 
1. นักเรียนไมเคยคิดทดลองเสพยาบา 4.55 1.026 มากที่สุด 
2. นักเรียนศึกษาหาความรูเกี่ยวกับยาบา 3.86 .831 มาก 
3. นักเรียนเสพยาบาเพื่อตองการหาประสบการณแปลก 
    ใหม 

4.40 .950 มาก 

4. นักเรียนไมทดลองเสพยาบาเพราะรูวาทาํใหติดได 4.25 1.191 มาก 
5. เมื่อนักเรียนมีเร่ืองไมสบายใจนักเรยีนมวีิธีการแกปญหา 
   โดยไมตองพึ่งพายาบา 

 
4.14 

 
1.209 

 
มาก 

6. นักเรียนทดลองเสพยาบาเพราะไมทราบถึงโทษของ 
    ยาบา 

4.38 1.057 มาก 

7. เมื่อมีความเครียดนักเรียนมีวิธีการคลายความเครียดได 
    โดยไมตองพึ่งยาบา 

 
4.27 

 
1.140 

 
มาก 

8. นักเรียนไมเสพยาบาเพื่อตองการใหรางกายรูสึกตื่นตวั 
    กระปรี้กระเปรา 

 
4.28 

 
1.084 

 
มาก 

9. นักเรียนไมสูบบุหร่ีเพราะคิดวาจะนําไปสูการเสพยาบา    
    ได 

4.40 .999 มาก 

10. นักเรียนจะไมไปเทีย่วกบัเพื่อนที่เสพยาบา 4.32 1.121 มาก 
11. นักเรียนจะเสพยาบาเมื่อมีเร่ืองทะเลาะกับครอบครัว 4.46 1.045 มาก 
12. นักเรียนเคยรวมอยูดวยในสถานการณที่ผูอ่ืนกําลังเสพ 
      ยาบา 

4.29 1.060 มาก 

13. นักเรียนเคยเตือนผูอ่ืนใหทราบถึงอันตรายจากยาบา 3.50 1.013 มาก 
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ตารางที่ 26 (ตอ) 
พฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบา Χ  S.D. คา 

ระดับ 
14. นักเรียนจะเลี่ยงไปที่อ่ืนเมื่อเห็นผูอ่ืนเสพยาบา 4.01 1.214 มาก 
15. ถาคนรูจักกันเสพยาบา นักเรียนก็จะยงัคงคบดวย 
       ตอไป 

3.85 1.216 มาก 

16. นักเรียนรับประทานอาหารที่มีประโยชนและออกกาํลัง 
      กายโดยไมคิดพึ่งพายาบาเพื่อเพิ่มพลัง 

4.51 .840 มากที่สุด 

17. นักเรียนเลนกีฬา ดนตรี ทํางานอดิเรก หรือ กิจกรรมที่มี 
       ประโยชนเพื่อปองกันตนเองจากการเสพยาบา 

4.49 .873 มาก 

18. นักเรียนจะเสพยาบาเมื่อถูกผูอ่ืนทาวาไมแนจริง 4.46 1.012 มาก 
19. เมื่อเพื่อนที่เสพยาบาชวนนักเรยีนไปเที่ยวนักเรียนจะ 
      ปฏิเสธ 

4.20 1.133 มาก 

20. นักเรียนใชคําพูดในการปฏิเสธแทนการเดินหนีหรือนิ่ง 
      เฉย 

3.87 1.071 มาก 

21. นักเรียนกลาที่จะปฏิเสธถามีผูอ่ืนขอใหไปสงซื้อยาบา 4.30 1.097 มาก 
22. นักเรียนมวีิธีหลีกเลี่ยงถาผูอ่ืนชักชวนใหทดลองเขารวม 
      กิจกรรมทีอ่าจนําไปสูการเสพยาบา 

4.23 1.046 มาก 

23. นักเรียนสามารถปฏิเสธถาผูอ่ืนชักชวนใหทดลองสิ่งที่ 
       สงสัยวาอาจเปนยาบา 

 
4.19 

 
1.092 

 
มาก 

24. การเสพยาบาจะชวยใหเขากลุมกับผูอ่ืนไดงาย 4.10 1.304 มาก 
25.นักเรียนกลาแสดงความคดิเห็นตอกลุมเพื่อนวายาบาเปน 
      ส่ิงที่ไมควรจะทดลองเสพ 

 
3.89 

 
1.178 

 
มาก 

26. นักเรียนเสพยาบาเพราะเกรงวาเพื่อนจะเสียใจ 4.19 1.228 มาก 
27. นักเรียนสามารถปฏิเสธถาเพื่อนที่เสพยาบาชวนใหเขา 
      กลุมดวย 

4.11 1.139 มาก 

28. นักเรียนสามารถปฏิเสธเมื่อกลุมเพื่อนที่เสพยาบาชวน 
      ใหหนีเรียน 

4.26 1.052 มาก 

29. นักเรียนสามารถปฏิเสธเมื่อผูอ่ืนชวนใหนักเรยีนไปสง 
       เสพยาบา 

4.34 .998 มาก 
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ตารางที่ 26 (ตอ) 
พฤติกรรมการปองกันตนเองจากการเสพยาบา Χ  S.D. คา 

ระดับ 
30. นักเรียนสามารถปฏิเสธเมื่อผูอ่ืนชวนใหนั่งเปนเพื่อน 
       เพื่อเสพยาบา 

4.31 .971 มาก 

31. นักเรียนกลาที่จะบอกผูอ่ืนถึงโทษของยาบา 4.12 .891 มาก 
32. นักเรียนกลัววาผูอ่ืนจะเลิกคบหากนกัเรียนปฏิเสธไม 
      เสพยาบา 

4.08 1.177 มาก 
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