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L/O/G/O 



ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

อาชญากรรม 

ความเสื่อมของทรัพยากรมนุษย์ 

ปัญหาสังคมและจิตวิทยา 

ปัญหาด้านสาธารณสุข 

ปัญหายาเสพติด 



- ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาในช่วง 
  อายุ 18 – 24 ปี  มีมากที่สุด  
- ไม่เคยเข้ารับการบ าบัด ร้อยละ  
  78.79  
- ใช้สารเสพติดครั้งแรกอายุ  
  7 – 17 ปี  ร้อยละ 47.68  
- เยาวชนอายุ 13 – 18 ปี  
เป็นผู้เสพ ผู้ติด  และผู้ค้าเพิ่มสูงขึ้น 

- ประมาณการผู้เกี่ยวข้องกับ 
  ยาเสพติดทั่วประเทศ 1.2 ล้านคน  
- กลุ่มอายุหลักอยู่ในช่วง 15 – 24 ปี  
- เด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี  
  เริ่มมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น  

- ผู้กระท าความผิดยาเสพติด  
  3 ใน 4 เป็นรายใหม่และสัดส่วน 
  ผู้กระท าผิดในกลุ่มที่เป็นเยาวชน 
  เพิ่มสูงขึ้น 
- กลุ่มอายุที่เข้ามาบ าบัดมาก คือ  
 15 – 19 ปี 
- อายุน้อยกว่า 15 ปีมีแนวโน้ม 
  เพิ่มขึ้น จากร้อยละ 1 (ปี 51)  
  เป็นร้อยละ 2 (ปี 55) 
- ยาบ้า เป็นยาเสพติด 
  ที่แพร่ระบาดมากที่สุด 

ที่มา : ศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ, 2556 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (ต่อ) 



      ร้อยละการเข้ารับการบ าบัดในกลุ่มนักเรียน / นักศึกษา เปรียบเทียบปี 2551 และ 2555  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2555 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (ต่อ) 



ก าลังเรียนรู้
ประสบการณ์ 

สิ่งแวดล้อมใหม่ 

สร้างจุดเด่น 
ให้ตนเอง ชอบเลียนแบบเพื่อน 

 

เยาวชนใน
สถานศึกษา 

เยาวชนใช้สารเสพติดตามการชักชวนของเพื่อนร้อยละ 77 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2545 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (ต่อ) 



การพัฒนา 
ทักษะชีวิต  

การส่งเสริม 
สัมพันธภาพ 
กับกลุ่มเพื่อน 
และผู้ใหญ่   

การช่วยให้ 
วัยรุ่นได ้

ประเมินตนเอง   

ลดความเสี่ยงต่อการเสพสารเสพติด 
ในวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (ต่อ) 
    กิจกรรมที่มีความเหมาะสมต่อการป้องกันยาเสพติด  

 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2554 



ความสามารถที่จะส่งเสริมสุขภาพ
ของบุคคลและชุมชน 

ความสามารถทางสังคม 

ความคิดอ่าน 

ความพยายามเพิ่มพูนปฏิสัมพันธ์
กับผู้อื่น / สิ่งแวดล้อม 

ทักษะการปฏิเสธ 

ทักษะการแก้ไขปัญหา 

ทักษะการตัดสินใจ 

การเห็นคุณค่าในตนเอง 

ทักษะชีวิต 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (ต่อ) 

กระบวนการกลุ่ม  
 - เรียนรู้จากการกระท าร่วมกัน  
 - ลงมือท ากิจกรรมด้วยตนเอง (Leaning by Doing) 



เมือง 
หนองจิก 

โคกโพธิ ์

แม่ลาน 

ยะรัง 

ยะหริ่ง 

มายอ 

ปะนาเระ 

ทุ่งยางแดง 

สายบุร ี

กะพ้อ 
ไม้แก่น 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (ต่อ) 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9, 2556 



 นักเรียน 2,485 คน 

มีฐานะยากจน รายได้น้อย ครอบครัวแตกแยก  

 ข้อมูลทั่วไป 

 สภาพแวดล้อม  

 สภาพครอบครัว 
ม. ต้น 1,504 คน ม.ปลาย  981 คน  

นักเรียนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 113 คน  
สูบบุหรี่  107 คน และเสพยาบ้า 6 คน   
แบ่งเป็น สูบบุหรี่ อยู่ ม.ต้น 76 คน  
ม.ปลาย 31 คน และเสพยาบ้าอยู่ ม.ต้น 6 คน  
ซึ่งอยู่ระหว่าง การบ าบัดรักษา  

 ที่มา : โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตาน,ี 2556 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (ต่อ) 

การใช้สารเสพติด  

เป็นแหล่งมั่วสุม ของคนหลายสัญชาติ และ
หลายอาชีพ  

 อยู่ในเขตอ าเภอเมือง เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ 



 
. 

คู่มือแนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตบูรณาการ  
การเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

องค์ประกอบทักษะชีวิต 
คู่มือการสอนทักษะชีวิตด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กด้อยโอกาส 
คู่มือส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียน 
  

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
- สารเสพติด   
- ทักษะชีวิต 

กิจกรรมในการป้องกันยาเสพติด  
1.ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด  
2.สร้างเสริมทักษะชีวิตในการป้องกันการเสพสารเสพติด 

ประยุกต์แนวคิดทักษะชีวิต 
และกิจกรรมป้องกันการเสพสารเสพติด 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (ต่อ) 



การปฏิเสธ 
การแก้ปัญหา 

ความภาคภูมิใจ 
ในตนเอง 

ความรู้เกี่ยวกับ 
สารเสพติด 

การตัดสินใจ 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (ต่อ) 

พฤติกรรมป้องกัน 
การเสพสารเสพติด 



วัตถุประสงค์ของการวิจัย สมมติฐานการวิจัย 

 
เพ่ือหาประสิทธิภาพของโปรแกรมการสร้างเสริม 
ทักษะชีวิตต่อการป้องกันการเสพสารเสพตดิในนักเรียน 
มัธยมศึกษาตอนต้น 

เพื่อศึกษาผลของการใช้โปรแกรม 
การสร้างเสริมทักษะชีวิตต่อการป้องกันการเสพสารเสพติด 
ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โดยเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับ 
สารเสพติด ทักษะชีวิตในการป้องกันการเสพสารเสพติด 
ในด้านความภาคภูมิใจในตนเอง การตัดสินใจ การแก้ปัญหา   
การปฏิเสธ และพฤติกรรมป้องกันการเสพสารเสพติด  
ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการสร้างเสริมทักษะชีวิต 
ต่อการป้องกันการเสพสารเสพติด 

ผู้เข้าร่วมโปรแกรมฯ มีความรู้เกี่ยวกับ 
สารเสพติด มีทักษะชีวิตในการป้องกัน 
การเสพสารเสพติดในด้านความภาคภูมิใจ 
ในตนเอง  การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การปฏิเสธ  
และมีพฤติกรรมป้องกันการเสพสารเสพติด 

สูงกว่าก่อนการใช้โปรแกรมฯ 

วัตถุประสงค์  และสมมติฐานของการวิจัย 



1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.ขอบเขตเนื้อหา 

2.ขอบเขตตัวแปร 

4.ขอบเขตระยะเวลา 

1.ก่อนทดลอง : ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด  
ทักษะชีวิตในการป้องกันการเสพสารเสพตดิ 

ขอบเขต
การวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้แบบแผนการทดลองขั้นต้น  (Pre - Experimental  Design)  

ประชากรที่ศึกษา  : นักเรียนท่ีก าลังศึกษาชั้น ม. 1            
                        จ านวน  475  คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา :  นักเรียนท่ีก าลังศึกษาชั้น ม.1              
ที่ไม่มีความผิดปกติใด ๆ  สมัครใจและสามารถ 
เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการวิจัย  
โดยการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 30 คน 
 
 

2.โปรแกรมการสร้างเสริมทักษะชีวิต 
ต่อการป้องกันการเสพสารเสพตดิ  

3.หลังทดลอง : ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด  
ทักษะชีวิตในการป้องกันการเสพสารเสพตดิ 

- ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด ได้แก่ โทษ พิษภัย  
และผลกระทบที่เกิดจากการเสพบุหรี่ สุรา  ยาบ้า 
- ทักษะชีวิตในการป้องกันการเสพสารเสพตดิ ได้แก่  
ความภาคภูมิใจในตนเอง  การตัดสินใจ  การแก้ปัญหา   
และการปฏิเสธ 

1. วัดผลก่อนการใช้โปรแกรม 
2. ระยะเวลาในการใช้โปรแกรมประกอบด้วย 

- การบรรยายความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด  
      - ฝึกทักษะชีวิตที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม 
        ป้องกันการเสพสารเสพตดิ เป็นเวลา 1 สัปดาห์ 
3.    วัดผลหลังการใช้โปรแกรม  2 ครั้ง  
       (1 วัน และ 1 สัปดาห์) 



กรอบแนวคิดในการวิจัย 

หาค่าประสิทธิภาพ 
ชุดการสอน 

ระหว่างจัดกิจกรรมและหลังจัดกิจกรรม (E1/E2) 

โปรแกรมการสร้างเสริมทักษะชีวิตตอ่การป้องกนัการเสพสารเสพติด 

ชุดการสอน : 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 1  ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด     
แผนการจัดกิจกรรมที่ 2  ทักษะความภาคภูมิใจในตนเอง  
แผนการจัดกิจกรรมที่ 3  ทักษะการตัดสนิใจ                 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 4  ทักษะการแก้ปัญหา               
แผนการจัดกิจกรรมที่ 5  ทักษะการปฏิเสธ      

การวัดและประเมินผล 

  1. ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด 
  2. ทักษะชีวิตในการป้องกันการเสพสารเสพติด 
       -  ความภาคภูมิใจในตนเอง 
       -  ทักษะการตัดสินใจ  
       -  ทักษะการแก้ปัญหา   
       - ทักษะการปฏิเสธ   
3. พฤติกรรมป้องกันการเสพสารเสพติด 

 

ก่อนทดลอง 

หลังทดลอง 
1 วัน 

หลังทดลอง 
1 สัปดาห์ 



 หมายถึง สารต่าง ๆ ที่มีการน าเข้าสู่ร่างกายโดยการรับประทาน  
ดม สูบ ฉีด หรือด้วยวิธีการใด ๆ แล้วท าให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจท าให้ผู้เสพต้อง
เพิ่มขนาดการเสพมากยิ่งขึ้น ในที่นี้หมายถึง บุหรี่ สุรา และยาบ้า 

 
 หมายถึง กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้และความสามารถ
ของบุคคล  ในการใช้ทักษะที่จ าเป็นในการเผชิญสถานการณ์ที่น าไปสู่การเสพสารเสพติด 
ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ใช้เทคนิคกระบวนการกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย  การระดมสมอง  
การอภิปรายกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมติ  และการฝึกทักษะ เพื่อให้ นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง 
ในเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด ความภาคภูมิใจในตนเอง ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ปัญหา 
ทักษะการปฏิเสธและพฤติกรรมป้องกันการเสพสารเสพติด 

นิยามศัพท์เฉพาะ 



 
 หมายถึง ความสามารถของนักเรียนที่จะเผชิญกับสิ่งที่ท้าทาย 
หรือเชิญชวนให้มีการเสพสารเสพติด ได้แก่ ความภาคภูมิใจในตนเอง  
ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการปฏิเสธเมื่อถูกชักชวน 
ให้เกี่ยวข้องกับสารเสพติด 
 
 
 
 หมายถึง ความรู้สึกถึงความส าเร็จของตน รู้สึกว่าตนเองเป็นคนมีค่า 
มีความสามารถ และมีความหมายต่อบุคคลอื่น ได้แก่ พ่อแม่ ครูอาจารย์  
และเพื่อน ๆ 

นิยามศัพท์เฉพาะ (ต่อ) 



                                 หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการเลือกที่จะท าหรือไม่ท า 
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยผ่านกระบวนการคิด 4 ขั้นตอน ได้แก่   
 --> การระบุสิ่งที่ต้องเลือก  
 --> การระบุทางเลือกต่างๆ   
 --> การวิเคราะห์ผลดีผลเสียของทางเลือก  
 --> การตัดสินใจเลือกทางเลือกบนพื้นฐานของเหตุผลและความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
 
  
  

 

                   หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการวิเคราะห์ปัญหา 
ระบุแนวทางแก้ไขปัญหา โดยผ่านกระบวนการคิด 4  ขั้นตอน ได้แก่  
  --> การระบุสิ่งที่เป็นปัญหา  
  --> การคิด วิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ  
  --> การชั่งน้ าหนักข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธี  
  --> การตัดสินใจเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุดบนพื้นฐาน 
       ของเหตุผล และความเป็นไปได้ในการปฏิบัต ิ

นิยามศัพท์เฉพาะ (ต่อ) 



 หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการใช้ค าพูด และภาษาท่าทาง  
เพื่อสื่อสารความรู้สึกนึกคิดของตน ในการแสดงความต้องการที่จะปฏิเสธเมื่อถูกชักชวน
ให้เกี่ยวข้องกับสารเสพติด 

  
 หมายถึง การแสดงออกหรือการกระท าของนักเรียนโดยการไม่เสพสารเสพติด 
การไม่ม่ัวสุมหรือคบกับเพื่อนที่เสพสารเสพติด การปฏิเสธเมื่อเพื่อนชวน  
และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
 
 
  
  

นิยามศัพท์เฉพาะ (ต่อ) 



      ได้โปรแกรมการสร้างเสริมทักษะชีวิตต่อการป้องกันการเสพสารเสพติด 
ในนักเรียนมัธยมศึกษาที่เหมาะสม  สามารถน าไปใช้ในการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาสารเสพติดในและนอกสถานศึกษาได้ 

      ผู้เกี่ยวข้องสามารถน าโปรแกรมการสร้างเสริมทักษะชีวิตต่อการป้องกัน 
การเสพสารเสพติดในนักเรียนมัธยมศึกษาไปพัฒนาการด าเนินงาน  
และวางแผนการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด 
ในและนอกสถานศึกษาได้ 

      นักเรียนมีทักษะในการป้องกันการเสพสารเสพติด สามารถเผชิญปัญหา
ต่าง ๆ ในชีวิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

      นักเรียนสามารถน าความรู้ และทักษะชีวิตในการป้องกัน 
การเสพสารเสพติดไปถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นได้ 

4 

1 

2 

3 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 



L/O/G/O 



เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ความรเูกี่ยวกับสารเสพติด  
แนวทางและวิธีการป้องกันยาเสพติด 
แนวทางและวิธีการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
ความรู้พื้นฐานพัฒนาการวัยรุ่นเพื่อการป้องกันยาเสพติด 
แนวคิดเกี่ยวกับทักษะชีวิต     
กระบวนการกลุ่ม (Group Process) 
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) 
การหาประสิทธิภาพของชุดการสอน 
ความเป็นมาและการพัฒนาโปรแกรม 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 



เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง (ต่อ) 

• ความภาคภูมิใจในตนเอง 
• การตัดสินใจ 
• การแก้ปัญหา 
• การปฏิเสธ 

• ระดมสมอง 
• แสดงบทบาทสมมติ 
• อภิปรายกลุ่ม 
• ฝึกทักษะ 

• เป็นยาเสพติดที่หาซื้อง่าย 
• เป็นที่นิยมของกลุ่มวัยรุ่น 
• ก าลังแพร่ระบาดมาก 

   ในปัจจุบัน 
 

• มีแนวโน้มเข้า
ไปยุ่งเกี่ยวกับ 
ยาเสพติด 
มากขึ้น 

1.นักเรียน  
ม.ต้น 

2.บุหรี่  สุรา  
ยาบ้า 

3.ทักษะชีวิต 
4.

กระบวนการ
กลุ่ม 



L/O/G/O 



- เป็นโรงเรียนมัธยมฯ ในเขตอ าเภอเมือง  สังกัด สพม. เขต  15   
- สภาพแวดล้อมรอบโรงเรียนเป็นแหล่งมั่วสุมของยาเสพติด 
- มีจ านวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงมากที่สุด และมีแนวโน้ม 
  การใช้สารเสพติดเพิ่มขึ้น  
- ผู้บริหารและคณะครูให้ความส าคัญของการวิจัย  
  และยินดีให้ความร่วมมือในการวิจัย 

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
30 คน 

- นักเรียนระดับชั้น ม.1 
- ไม่มีความผิดปกติใด ๆ  
- สมัครใจและสามารถเข้าร่วมกิจกรรม
ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการวิจัย 

ประชากรที่ศึกษา : นักเรียนที่ก าลังศึกษาระดับชั้น ม.1  รร.เบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานี               
                       อ.เมือง  จ.ปัตตานี  จ านวน  475  คน 

วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
ใช้การเลือกแบบเจาะจง  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 



  
  

1 2 

O1 X1 X2 X3 X4 X5 O2 O3 

สัปดาห์ที ่

โดยก าหนดให ้
O1      หมายถึง  การเก็บข้อมูลก่อนการทดลอง  1 วัน 
O2      หมายถึง  การเก็บข้อมูลหลังการทดลอง  1 วัน 
O3      หมายถึง  การเก็บข้อมูลหลังการทดลอง  1 สัปดาห ์
X1      หมายถึง 
X2      หมายถึง   
X3      หมายถึง   
X4      หมายถึง   
X5      หมายถึง 

แบบแผนการวิจัย 



  
 

  

1. เครื่องมือที่ใช้ทดลอง ได้แก่  
 โปรแกรมการสร้างเสริมทักษะชีวิตต่อการป้องกันการเสพสารเสพติด  
เป็นกิจกรรมที่เน้นการเรียนรู้ทักษะชีวิตแบบมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการกลุ่ม 
โดยจัดกิจกรรมทั้งหมด 5 ครั้งๆ ละ 60 - 90 นาที เป็นระยะเวลา  1 สัปดาห์  
ซึ่งประกอบด้วย การบรรยาย การระดมสมอง การอภิปราย การฝึกทักษะ และ              
การแสดงบทบาทสมมติ  ดังนี ้
--> กิจกรรมครั้งที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด เรื่อง บุหรี่ สุรา  ยาบา  ท าลายชีวิต        
--> กิจกรรมครั้งที่ 2 ทักษะความภาคภูมิใจในตนเอง เรื่อง  ฉันเป็นฉันเอง 
--> กิจกรรมครั้งที่ 3 ทักษะการตัดสินใจ   เรื่อง  คิดก่อนตัดสินใจ 
--> กิจกรรมครั้งที่ 4 ทักษะการแก้ปัญหา  เรื่อง  ปัญหามีทางแก ้
--> กิจกรรมครั้งที่ 5 ทักษะการปฏิเสธ     เรื่อง  ไม่ตามใจเพื่อน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 



  
 

  

  
   2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 2.1  แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 2.2  แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด 
 2.3  แบบสอบถามความภาคภูมิใจในตนเอง 
 2.4  แบบสอบถามทักษะการตัดสินใจ 
 2.5  แบบสอบถามทักษะการแก้ปัญหา 
 2.6  แบบสอบถามทักษะการปฏิเสธ 
 2.7  แบบวัดพฤติกรรมป้องกันการเสพสารเสพติด 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (ต่อ) 



แก้ไขปรับแบบวัดพฤติกรรมป้องกันการเสพสารเสพติดตามข้อเสนอแนะและเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอกีครั้ง 

ศึกษาค้นคว้าต ารา เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

สังเคราะห์และก าหนดขอบเขตของเนื้อหา 

ก าหนดกิจกรรมที่มุ่งเน้นทักษะชีวิตแบบมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการกลุ่ม 

จัดท าร่างโปรแกรมฯ 

ตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมฯ  และความสอดคลอ้งของชุดการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ (IOC) 

ทดลองใช้ (Try out)  เพื่อตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรม โดยใช้สูตรของ Cronbach  

ด าเนินการตามโปรแกรม 

ระหว่างจัดกิจกรรม  

ทดสอบหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 1 สัปดาห์  

สรุปคุณภาพโปรแกรม 

 (E1) 

(E2) ,  
(Posttest 1) 
  (Posttest 2) 
 

ทดสอบก่อนการด าเนินกิจกรรม
ตามโปรแกรม (Pretest)  

การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 

ทดสอบหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 1 วัน 



ศึกษาค้นคว้าต ารา เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

สังเคราะห์และก าหนดขอบเขตของเนื้อหา 

ก าหนดกิจกรรมที่มุ่งเน้นทักษะชีวิตแบบมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการกลุ่ม 

จัดท าร่างโปรแกรมฯ 

การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ :  
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 



ตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมฯ  และความสอดคลอ้ง 
ของชุดการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ (IOC) 
: IOC  ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป คัดเลือกข้อสอบข้อนั้นไว้ใช้ได้ 

      ทดลองใช้ (Try out)  เพื่อตรวจสอบคุณภาพ 
      ของโปรแกรมโดยใช้สูตรของ Cronbach  
 : ค่าความเที่ยงของเครื่องมือตามเกณฑ์ที่ยอมรับได้ คือ 0.70 ขึ้นไป  

 
 
- ชุดการสอนในกิจกรรมที่ 2 ความภาคภูมิใจในตนเอง  
- แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับสารเสพตดิ ข้อที่ 7 10 และ 20 

กิจกรรมที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.8  ได้แก่  

 
กิจกรรมและแบบสอบถามอื่นๆ  มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 1 
 
 
ผู้เช่ียวชาญได้พิจารณาปรับแบบวัดพฤติกรรมป้องกัน 
การเสพสารเสพติด จากเดิมเลอืกตอบ 3 ตัวเลือก  ปรับเป็น
เลือกตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
 

แก้ไขปรับแบบวัดพฤติกรรมป้องกันการเสพสารเสพติด 
ตามข้อเสนอแนะและเสนอผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบอีกครั้ง 

- ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด มีค่าความเชื่อมั่น 0.735 
- ทักษะความภาคภูมิใจในตนเอง มีค่าความเชื่อมั่น 0.703 
- ทักษะการตัดสนิใจ  มีค่าความเชื่อมั่น 0.806 
- ทักษะการแก้ปัญหา  มีค่าความเชื่อมั่น 0.737 
- ทักษะการปฏิเสธ มีค่าความเชื่อมั่น 0.724 
- พฤติกรรมป้องกนัการเสพสารเสพตดิ มีค่าความเชื่อมั่น     
  0.836 
 

การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ : เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง (ต่อ) 

หาประสิทธิภาพชุดการสอน E1/E2 
: ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้คือ  75/75 

 ผลการหาประสิทธิภาพของโปรแกรม 
 คือ 80.38/79.91  



การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ : เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง (ต่อ) 

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  โดยน าไปทดลองใช้ (Try out) กับ นักเรียนขั้น ม. 1            
รร.เดชะปัตตนยานุกูล  อ.เมือง จ.ปัตตานี  จ านวน 30 คน  วันที่ 19 มี.ค. 57 



 อายุ เพศ ผลการเรียน 
 ลักษณะการอยู่ร่วมกันของบิดา มารดา   
           บุคคลที่นักเรียนพักอาศัยอยู่ด้วยขณะเรียน  
 อาชีพของผู้ปกครอง   สมาชิกในครอบครัวที่ใช้สารเสพติด  
 บุคคลที่ปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา หรือมีเรื่องไม่สบายใจ 
 กิจกรรมที่ชอบท าในเวลาว่าง การเคยทดลองใช้สารเสพติด  
 การมีเพ่ือนที่เสพสาร เสพติด แหล่งที่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับสารเสพติด  
 บุคคลที่ให้ข้อมูลข่าวสารเรื่องสารเสพติด 
 

           แบบสอบถาม  ประกอบด้วย 7 ส่วน ดังนี้ 

การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ :  
เครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูล 

ได้แก่  



 
 มีเกณฑ์การให้คะแนน คือ 
  -->  ถ้าตอบถูกให้  1 คะแนน  
  -->  ถ้าตอบผิดให้  0 คะแนน  
 จ านวน 20 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ : 
เครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูล(ต่อ) 



 
 ใช้แบบวัดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง เป็นแบบวัดความรู้สึกภาคภูมิใจ 
ในตนเองต่อครอบครัว โรงเรียน และเพ่ือน  ซึ่งเป็นแบบวัดแบบมาตราส่วน 
ประมาณค่า 5 ระดับ  จ านวน 15 ข้อ คะแนนเต็ม 75 คะแนน 

ระดับ คะแนน 

ข้อความเชิงบวก  ข้อความเชิงลบ 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง 5 1 

เห็นด้วย 4 2 

ไม่แน่ใจ  3 3 

ไม่เห็นด้วย  2 4 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  1 5 

การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ : 
เครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูล(ต่อ) 



คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน  

3   ถ้าเลือกตัวเลือกที่แสดงการตัดสินใจเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือ 
เป็นผลดีต่อตนเองพร้อมกับแสดงเหตุผลที่เหมาะสมในการตัดสินใจ 

2   ถ้าเลือกตัวเลือกท่ีแสดงการตัดสินใจเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือ 
เป็นผลดีต่อตนเอง แต่ไม่แสดงเหตุผล หรือแสดงเหตุผล                                                
ไม่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ 

1   ถ้าเลือกตัวเลือกที่แสดงการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์                                                
หรือไม่เป็นผลดีต่อตนเอง  

                                                       เป็นค าถามแบบปรนัย  
            ให้นักเรียนเลือกตอบตามสถานการณ์ที่ก าหนด มี 4 ตัวเลือก  
            จ านวน 9 ข้อ  คะแนนเต็ม  27  คะแนน 

การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ : 
เครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูล(ต่อ) 



  
                 ให้นักเรียนเลือกตอบตามสถานการณ์ที่ก าหนด มี 4 ตัวเลือก 
                 จ านวน 9 ข้อ  คะแนนเต็ม  27  คะแนน 
 
 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน  

3   ถ้าเลือกตัวเลือกที่ระบุปัญหาได้ถูกต้อง 
เลือกวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสม  และสามารถปฏิบัติได้จริง 

2   ถ้าเลือกตัวเลือกที่ระบุปัญหาได้ถูกต้อง  
แต่เลือกวิธีแก้ปัญหาที่ไม่เหมาะสม และไม่สามารถปฏิบัติได้จริง 

1  ถ้าเลือกตัวเลือกที่ระบุปัญหา ไม่ถูกต้อง 

การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ : 
เครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูล(ต่อ) 



คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน  

3   ถ้าเลือกตัวเลือกที่ปฏิเสธ โดยใช้ความรู้สึกเป็นข้ออ้างประกอบเหตุผล  
ในกรณีถูกเซ้าซี้จะเลือกวิธีปฏิเสธซ้ าโดยไม่มีข้ออ้าง  
หรือใช้วิธีการต่อรองหรือผัดผ่อน 

2   ถ้าเลือกตัวเลือกที่ปฏิเสธ โดยอ้างถึงเหตุผลเพียงอย่างเดียว                                  
แต่มิได้บอกความรู้สึกของตนเอง ในกรณีถูกเซ้าซี้จะเลือกวิธีปฏิเสธซ้ า 
โดยไม่มีข้ออ้าง หรือใช้ไม่มีการต่อรองไม่มีการผัดผ่อน 

1  ถ้าเลือกตัวเลือกที่ ยอมรับการชักชวนจากเพ่ือน                                                
หรือปฏิเสธครั้งแรก แต่เมื่อถูกเพ่ือนเซ้าซี้จะยอมรับค าชักชวน 

 
              ให้นักเรียนเลือกตอบตามสถานการณ์ที่ก าหนด มี 4 ตัวเลือก 
              จ านวน 9 ข้อ  คะแนนเต็ม  27  คะแนน 
 
   

การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ : 
เครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูล(ต่อ) 



คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน  

5 ถ้าเลือกตัวเลือกท่ีปฏิเสธทุกครั้ง 

4 ถ้าเลือกตัวเลือกท่ีปฏิเสธบางครั้ง 

3   ถ้าเลือกไม่แน่ใจ 

2   ถ้าเลือกไม่ปฏิเสธ 

1  ถ้าเลือกไม่ปฏิเสธทุกครั้ง 

 
          เป็นค าถามที่ใช้ประเมินการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการเสพสารเสพติด มี 5 ตัวเลือก 
          จ านวน 10 ข้อ  คะแนนเต็ม  50 คะแนน  

การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ : 
เครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูล(ต่อ) 



1.  ประสานงานโดยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  ถึง ผอ.โรงเรียนเบญจมราชทูิศ 
    จังหวัดปัตตานี เพื่อขอความร่วมมือจัดกิจกรรมและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.  คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติที่ก าหนด   
3.  ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงคข์องการศึกษา วิธีการ และขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม       
    แก่อาจารย์ที่ปรึกษา  และนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
4. ชี้แจงผู้ช่วยผู้วิจัย 2 คน  ด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรม 
      - น.ส.รอฮานา  กะลูแป  เจ้าพนักงานสาธารณสขุชุมชน  สสจ.ปัตตานี 
      - น.ส.การีมะห์  สะดี     นักจิตวิทยา  สสจ.ปัตตานี 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 



5.  เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทดสอบก่อนเรียน (Pretest) วันที่ 24 มี.ค.57 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (ต่อ) 



6.  จัดกิจกรรมตามโปรแกรมฯ ในกลุ่มตัวอย่าง  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (ต่อ) 

กิจกรรมที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด เรื่อง บุหรี่ สุรา ยาบ้า ท าลายชีวิต  
วิธีการสอน  การบรรยาย การระดมสมอง และการอภิปรายกลุ่ม  
ใช้เวลา 90 นาท ี วันที่ 25 มี.ค.57 



6.  จัดกิจกรรมตามโปรแกรมฯ ในกลุ่มตัวอย่าง  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (ต่อ) 

กิจกรรมที่ 2  ทักษะความภาคภูมิใจในตนเอง เรื่อง ฉันเปนฉันเอง                    
วิธีการสอน   การบรรยาย การระดมสมอง การอภิปรายกลุ่ม และการฝึกทักษะ  
ใช้เวลา 60 นาที วันที่ 26 มี.ค. 57 



6.  จัดกิจกรรมตามโปรแกรมฯ ในกลุ่มตัวอย่าง  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (ต่อ) 

กิจกรรมที่ 3  ทักษะการตัดสินใจ  เรื่อง  คิดก่อนตัดสินใจ  
วิธีการสอน   การบรรยาย การระดมสมอง การอภิปรายกลุ่ม  และการฝึกทักษะ   
ใช้เวลา 90 นาท ี วันที่ 27 มี.ค. 57 



6.  จัดกิจกรรมตามโปรแกรมฯ ในกลุ่มตัวอย่าง  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (ต่อ) 

กิจกรรมที่ 4  ทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง ปัญหามีทางแก้   
วิธีการสอน   การบรรยาย การระดมสมอง การอภิปรายกลุ่ม และการฝึกทักษะ  
ใช้เวลา 90 นาท ีวันที่ 28 มี.ค. 57 



6.  จัดกิจกรรมตามโปรแกรมฯ ในกลุ่มตัวอย่าง  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (ต่อ) 

กิจกรรมที่ 5  ทักษะการปฏิเสธ เรื่อง ไมตามใจเพื่อน   
วิธีการสอน   การบรรยาย การระดมสมอง การอภิปรายกลุ่ม การฝึกทักษะ  
                 และการแสดงบทบาทสมมติ  
ใช้เวลา 90 นาที วันที่ 29 มี.ค.57 



7.  เก็บรวบรวมข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างหลังการจัดกิจกรรมตามโปรแกรมฯในแต่ละกิจกรรม                   
เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดการสอนระหว่างจัดกิจกรรม (E1) 
8. เก็บรวบรวมข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างหลังการจัดกิจกรรมตามโปรแกรมฯ เสร็จสิ้นไปแล้ว 1 วัน                                  
เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดการสอนและทดสอบหลังจัดกิจกรรม (E2, Posttest 1)          
วันที ่30 มี.ค. 57 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 



9. เก็บรวบรวมข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างหลังการจัดกิจกรรมตามโปรแกรมฯ เสร็จสิ้นไปแล้ว  
1 สัปดาห์ เพ่ือทดสอบหลังจัดกิจกรรม (Posttest 2) วันที่ 5 เม.ย. 57 
 
 
 
 
 
 
 
10. รวบรวมแบบสอบถาม  ตรวจสอบความสมบูรณ์ 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (ต่อ) 



1. สถิติเชิงพรรณนา ใช้วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป โดยการแจกแจงความถี่   
หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และวิเคราะห์หาประสทิธิภาพของชดุการสอน (E1/E2) 
2. สถิติอ้างอิง ใช้วิเคราะห์ข้อมูลด้านความรู้เก่ียวกับสารเสพติด  
ความภาคภูมิใจในตนเอง  ทักษะการตัดสินใจ  ทักษะการแก้ปัญหา   
ทักษะการปฏิเสธ  และพฤติกรรมป้องกันการเสพสารเสพติด 
ภายในกลุ่มก่อนและหลังทดลอง โดยใช้สถิติ Paired t - test 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 



L/O/G/O 



ประสิทธิภาพของโปรแกรมการสร้างเสริมทักษะชีวิต   
ต่อการป้องกันการเสพสารเสพติดในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 

กิจกรรม E1 
 

E2 
 

1. ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด  
   เรื่อง บุหรี่ สุรา  ยาบ้า  ท าลายชีวิต  

 
 
 

80.38 

 
 
 

79.91 
2 ทักษะความภาคภูมิใจในตนเอง เรื่อง  ฉันเป็นฉันเอง 

3 ทักษะการตัดสินใจ  เรื่อง  คิดก่อนตัดสินใจ 

4 ทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง  ปัญหามีทางแก้ 

5 ทักษะการปฏิเสธ    เรื่อง  ไม่ตามใจเพื่อน 

หมายเหตุ : ก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ คือ 75/75  



ข้อมูลทั่วไป 
               เพศ      อายุ   

ผลของการใช้โปรแกรมการสร้างเสริมทักษะชีวิต 
ต่อการป้องกันการเสพสารเสพติดในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 



1.01 - 1.50 2.01 - 2.50 2.51 - 3.00 3.01 - 3.50 

ข้อมูลทั่วไป 

3.51 - 4.00 

 ผลการเรียนในเทอมที่ผ่านมา 

ผลของการใช้โปรแกรมการสร้างเสริมทักษะชีวิต 
ต่อการป้องกันการเสพสารเสพติดในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ต่อ) 

10 % 20 % 33.33 % 10 % 26.67 % 



 ลักษณะการอยู่ร่วมกันของบิดา มารดา      บุคคลที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วยในขณะที่ก าลังศึกษา 

ข้อมูลทั่วไป 

ผลของการใช้โปรแกรมการสร้างเสริมทักษะชีวิต 
ต่อการป้องกันการเสพสารเสพติดในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ต่อ) 



                                        อาชีพของผู้ปกครอง 
 

ข้อมูลทั่วไป 

ผลของการใช้โปรแกรมการสร้างเสริมทักษะชีวิต 
ต่อการป้องกันการเสพสารเสพติดในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 



เครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ 

ร้อยละ 

บิดา  1 ราย 

พี่ชาย  6 ราย 

บิดา  13 ราย 

หมายเหตุ :  *  ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบไดม้ากกว่า 1 ค าตอบ 

สารเสพติดที่สมาชิกในครอบครัวใช้ * 
 ประเภทของสารเสพติดที่ใช*้ 

ข้อมูลทั่วไป 

ผลของการใช้โปรแกรมการสร้างเสริมทักษะชีวิต 
ต่อการป้องกันการเสพสารเสพติดในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 



ร้อยละ 

หมายเหตุ :  *  ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบไดม้ากกว่า 1 ค าตอบ 

บุคคลที่นักเรียนนึกถึงและปรึกษาเม่ือเกิดปัญหา * 
 

ข้อมูลทั่วไป 

ผลของการใช้โปรแกรมการสร้างเสริมทักษะชีวิต 
ต่อการป้องกันการเสพสารเสพติดในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 



ร้อยละ 

หมายเหตุ :  *  ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบไดม้ากกว่า 1 ค าตอบ 

กิจกรรมที่นักเรียนชอบท าเวลาว่าง * 

ข้อมูลทั่วไป 

ผลของการใช้โปรแกรมการสร้างเสริมทักษะชีวิต 
ต่อการป้องกันการเสพสารเสพติดในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 



ประสบการณ์การใช้สารเสพติด  
สูบบุหรี่               ดื่มสุรา   เสพยาบ้า 

ข้อมูลทั่วไป 

ผลของการใช้โปรแกรมการสร้างเสริมทักษะชีวิต 
ต่อการป้องกันการเสพสารเสพติดในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 



มีเพ่ือนที่เสพสารเสพติด เช่น บุหรี่ สุรา ยาบ้า 
ประเภทของสารเสพติดที่เพื่อนเสพ * 

หมายเหตุ :  *  ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบไดม้ากกว่า 1 ค าตอบ 

ข้อมูลทั่วไป 

ผลของการใช้โปรแกรมการสร้างเสริมทักษะชีวิต 
ต่อการป้องกันการเสพสารเสพติดในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 



ร้อยละ 

หมายเหตุ :  *  ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 

แหล่งท่ีมาของข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสารเสพติด * 

ข้อมูลทั่วไป 

ผลของการใช้โปรแกรมการสร้างเสริมทักษะชีวิต 
ต่อการป้องกันการเสพสารเสพติดในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 



ร้อยละ 

บุคคลที่ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสารเสพติด 

ข้อมูลทั่วไป 

ผลของการใช้โปรแกรมการสร้างเสริมทักษะชีวิต 
ต่อการป้องกันการเสพสารเสพติดในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 



เปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด  
ของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม 

ร้อยละ 



ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด n x S.D. t 

ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 30 16.13 1.43 

หลังเข้าร่วมโปรแกรม   
1 วัน 

30 16.80 1.18 1.821 0.039* 

หลังเข้าร่วมโปรแกรม   
1 สัปดาห์ 

30 16.83 1.62 1.719 0.048* 

หมายเหตุ  *     หมายถึง  มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่  0.05 

หลังเข้าร่วมโปรแกรม 1 วัน และหลังเข้าร่วมโปรแกรม 1 สัปดาห์  
กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  



เปรียบเทียบความภาคภูมิใจในตนเอง 
ของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม 

ร้อยละ 



ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด n x S.D. t 

ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 30 40.10 9.49 

หลังเข้าร่วมโปรแกรม   
1 วัน 

30 43.90 5.63 1.933 0.031* 

หลังเข้าร่วมโปรแกรม   
1 สัปดาห์ 

30 44.83 7.94 2.143 0.020* 

หมายเหตุ  *     หมายถึง  มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่  0.05 

หลังเข้าร่วมโปรแกรม 1 วัน และหลังเข้าร่วมโปรแกรม 1 สัปดาห์  
กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 



เปรียบเทียบทักษะการตัดสินใจ 
ของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม 

ร้อยละ 



ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด n x S.D. t 

ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 30 23.67 2.38 

หลังเข้าร่วมโปรแกรม   
1 วัน 

30 24.73 2.39 1.759 0.044* 

หลังเข้าร่วมโปรแกรม   
1 สัปดาห์ 

30 24.0 1.26 1.955 0.030* 

หมายเหตุ  *     หมายถึง  มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่  0.05 

หลังเข้าร่วมโปรแกรม 1 วัน และหลังเข้าร่วมโปรแกรม 1 สัปดาห์  
กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 



เปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหา 
ของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม 

ร้อยละ 



ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด n x S.D. t 

ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 30 22.63 2.593 

หลังเข้าร่วมโปรแกรม   
1 วัน 

30 23.27 2.067 1.059 0.149 

หลังเข้าร่วมโปรแกรม   
1 สัปดาห ์

30 23.33 2.708 1.103 0.140 
NS 

NS 

หมายเหตุ   NS     หมายถึง  ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่  0.05 

ไม่พบความแตกต่างที่มีนัยส าคัญทางสถิติของคะแนนเฉลี่ยในด้านทักษะการแก้ปัญหา 
ของกลุ่มตัวอย่างในช่วงก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม 1 วัน และหลังเข้าร่วมโปรแกรม 
1 สัปดาห ์



เปรียบเทียบทักษะการปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนให้เกีย่วข้องกับสารเสพติด 
ของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการเขา้ร่วมโปรแกรม 

ร้อยละ 



ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด n x S.D. t 

ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 30 22.40 2.34 

หลังเข้าร่วมโปรแกรม   
1 วัน 

30 24.10 3.86 2.043 0.025* 

หลังเข้าร่วมโปรแกรม   
1 สัปดาห์ 

30 23.70 3.55 1.807 0.040* 

หมายเหตุ  *     หมายถึง  มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่  0.05 

หลังเข้าร่วมโปรแกรม 1 วัน และหลังเข้าร่วมโปรแกรม 1 สัปดาห์                   
กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 



เปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันการเสพสารเสพติด 
ของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการเขา้ร่วมโปรแกรม 

ร้อยละ 



ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด n x S.D. t 

ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 30 44.97 4.28 

หลังเข้าร่วมโปรแกรม   
1 วัน 

30 47.93 3.24 3.096 0.002** 

หลังเข้าร่วมโปรแกรม   
1 สัปดาห์ 

30 47.77 3.26 2.922 0.003** 

หมายเหตุ  **     หมายถึง  มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่  0.01 

หลังเข้าร่วมโปรแกรม 1 วัน และหลังเข้าร่วมโปรแกรม 1 สัปดาห์   
กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 



L/O/G/O 

5.สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 



อภิปรายผล 
1. ผลการหาประสิทธิภาพของโปรแกรมการสร้างเสริมทักษะชีวิต   
   ต่อการป้องกันการเสพสารเสพติดในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 

โปรแกรมการสร้างเสริมทักษะชีวิตต่อการป้องกัน 

การเสพสารเสพติดในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 

สร้างความรู้สึกประสบการณ์ การบรรยาย 

การเรียนรู้ทักษะชีวิตแบบมีส่วนร่วม วิธีการสอน  

จัดระบบความคิด 
สะท้อนความคิดและอภิปราย  

ความคิดรวบยอด 

ประยุกต์แนวคิด 

การระดมสมอง 

การอภิปรายกลุ่ม 

การฝึกทักษะ 

การแสดงบทบาทสมมติ  

อุทุมพร ณ นคร (2551) พบว่า การประยุกต์เอาสื่อการเรียนรู้ 
และวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย อย่างผสมผสาน ท าให้
นักเรียนมีความน่าสนใจ น าไปสู่ การพัฒนาตนเองในทุกด้าน   
ได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธภิาพ  

80.38/79.91  
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 75/75 



• ผลการศึกษา 

• การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

• สอดคล้องกับงานวิจัย 

วิธีการ
สอน 

บรรยาย 

ระดม
สมอง 

อภิปราย
กลุ่ม 

ฝึก
ทักษะ 

บทบาท
สมมต ิ

2. ผลการเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด  ของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลัง 
   การเข้าร่วมโปรแกรมการสร้างเสริมทักษะชีวิตต่อการป้องกันการเสพสารเสพติด 

หลังเข้าร่วมโปรแกรม 1 วัน และ 1 สัปดาห์ ผู้เข้าร่วมโปรแกรม 
มีความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดสูงกว่าก่อนการใช้โปรแกรม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ประณยา  ปันปิ่น (2551) พบว่า การจัดกิจกรรมที่มีความเหมาะสม 
และน่าสนใจ ท าให้กลุ่มทดลองมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ โดยใช้วิธีการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม ท าให้คะแนนเฉลี่ยด้านความรู้เรื่องสารเสพติด 
ของกลุ่มทดลองสูงขึ้นกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางทางสถิติ 

กิจกรรมที่จัดมีความน่าสนใจโดยการดูวีซีดี  การร่วมแสดงความ
คิดเห็น การท ากิจกรรมกลุ่มย่อยตามใบงาน การน าเสนอผลงานกลุ่ม 
และการร่วมจัดท าบอร์ดนิทรรศการน าเสนอผลงานของกลุ่ม   



• ผลการศึกษา 

• การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

• สอดคล้องกับงานวิจัย 

3. ผลการเปรียบเทียบภาคภูมิใจในตนเองของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลัง 
   การเข้าร่วมโปรแกรมการสร้างเสริมทักษะชีวิตต่อการป้องกันการเสพสารเสพติด 

หลังเข้าร่วมโปรแกรม 1 วัน และ 1 สัปดาห์ ผู้เข้าร่วมโปรแกรมมีทักษะ
ความภาคภูมิใจสูงกว่าก่อนการใช้โปรแกรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.05 

1.รัตนา  ดอกแก้ว (2539) พบว่า เมื่อบุคคลมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองแล้ว                   
จะท าให้เกิดแรงจูงใจ สามารถเผชิญปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในชีวิตประจ าวันได้ส าเร็จ  

2.พิสมัย  สุขอมรรัตน์ (2540) ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ พบว่า 
กลุ่มทดลองมีความรู้สึกการเห็นคุณค่าในตนเอง ดีขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม และกิจกรรมกลุ่มย่อย 
ระดมสมอง  การส ารวจคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของตนเองตามบัตรค า  
เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในตนเอง ยอมรับความแตกต่างของตนเองและคนรอบข้าง  

วิธีการ
สอน 

บรรยาย 

ระดม
สมอง 

อภิปราย
กลุ่ม 

ฝึก
ทักษะ 

บทบาท
สมมต ิ



• ผลการศึกษา 

• การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

• สอดคล้องกับงานวิจัย 

4. ผลการเปรียบเทียบทักษะการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลัง 
   การเข้าร่วมโปรแกรมการสร้างเสริมทักษะชีวิตต่อการป้องกันการเสพสารเสพติด 

หลังเข้าร่วมโปรแกรม1 วัน และ 1 สัปดาห์ ผู้เข้าร่วมโปรแกรมมีทักษะ 
การตัดสินใจ สูงกว่าก่อนการใช้โปรแกรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

1.พิมพ์ใจ  บุญยัง (2540) ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการมีส่วนร่วม 
ของนักเรียน และการเรียนรู้จากประสบการณ์โดยผ่านกระบวนการกลุ่ม ท าให้กลุ่มทดลองมีทักษะการตัดสินใจ 
ไม่ลองเสพสารระเหย ดีขึ้นกว่าก่อนทดลองและดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
2.วรรณรัตน์  แก้วมงคล (2543) ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสร้างเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ 
พบว่า กลุ่มทดลองมีทักษะการตัดสินใจ สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

การสนทนาถึงเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ต้องตัดสินใจ และแบ่งกลุ่ม 
ย่อยวิเคราะห์ขั้นตอนการตัดสินใจ 4 ขั้นตอน จากกรณีศึกษาที่แตกต่างกัน 
และร่วมสรุปผลจากการวิเคราะห์กรณีศึกษาโดยใช้หลักการตัดสินใจ 

วิธีการ
สอน 

บรรยาย 

ระดม
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• ผลการศึกษา 

• การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

• สอดคล้องกับงานวิจัย 

5. ผลการเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลัง 
   การเข้าร่วมโปรแกรมการสร้างเสริมทักษะชีวิตต่อการป้องกันการเสพสารเสพติด 

หลังเข้าร่วมโปรแกรม 1 วัน และ 1 สัปดาห์ ผู้เข้าร่วมโปรแกรมมีทักษะ 
การแก้ปัญหา สูงกว่าก่อนการใช้โปรแกรมเล็กน้อยแต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

ดุษฎี  เจริญสุข (2540) ศึกษาผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันโรคเอดส์ 
พบว่า ทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผลในกลุ่มทดลองก่อนและหลังทดลองไม่แตกต่างกัน  
อาจเนื่องจากเป็นทักษะที่ต้องใช้เวลาในการพัฒนาและติดตามผล 

การอภิปรายถึงสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวันที่จะน าไปสู่การ
เกี่ยวข้องกับสารเสพติด การระดมความคิดเห็นภายในกลุ่มเพื่อร่วมกัน
วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมตามขั้นตอน  
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• ผลการศึกษา 

• การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 

• สอดคล้องกับงานวิจัย 

6. ผลการเปรียบเทียบทักษะการปฏิเสธของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลัง 
   การเข้าร่วมโปรแกรมการสร้างเสริมทักษะชีวิตต่อการป้องกันการเสพสารเสพติด 

หลังเข้าร่วมโปรแกรม1 วัน และ 1 สัปดาห์ ผู้เข้าร่วมโปรแกรมมีทักษะปฏิเสธ 
สูงกว่าก่อนการใช้โปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สุทธิสารณ์ วัฒนมะโน (2540) ศึกษาผลของการประยุกต์โปรแกรมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันโรคเอดส์ 
โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและใช้เทคนิคกระบวนการกลุ่ม พบว่า กลุ่มทดลองมีทักษะการปฏิเสธและพฤติกรรม 
ป้องกันโรคเอดส์สูงกว่าก่อนการทดลองและดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

การน าเข้าสู่กิจกรรมโดยพูดคุยถึงข้อดีข้อเสีย จากกรณีศึกษา การแสดง
บทบาทสมมติจากสถานการณ์จ าลอง  การแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อคิด  
บทละครในการแสดงบทบาทสมมติตามสถานการณ์ที่ก าหนด  
และร่วมกันวิเคราะห์ประโยคปฏิเสธจากการแสดงบทบาทสมมติ  
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• ผลการศึกษา 

• การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 

• สอดคล้องกับงานวิจัย 

7. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมป้องกันการเสพสารเสพติดของกลุ่มตัวอย่าง 
ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการสร้างเสริมทักษะชีวิตต่อการป้องกันการเสพสารเสพติด 

หลังเข้าร่วมโปรแกรม 1 วัน และ 1 สัปดาห์ ผู้เข้าร่วมโปรแกรม           
มีพฤติกรรมป้องกันการเสพสารเสพติด สูงกว่าก่อนการใช้โปรแกรม    
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

ดวงกมล  มงคลศิลป์ (2550) ใช้กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตต่อพฤติกรรม
ป้องกันการสูบบุหรี่ พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ 
ในกลุ่มทดลอง หลังการทดลอง 1 สัปดาห์ และ1 เดือน สูงกว่าก่อนการทดลอง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติ
จริง ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
โดยน าความรู้ที่ได้รับมาใช้แก้ไขปัญหา 
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ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
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โปรแกรมสามารถน าไปใช้กับนักเรียนมัธยมศึกษา  เพื่อสร้างเสริมทักษะชีวิตในการ
ป้องกันสารเสพติด  และสร้างพฤติกรรมป้องกันการเสพสารเสพติดได้ 

สถานศึกษาสามารถน าโปรแกรมไปประยุกต์ใช้หรือบูรณาการร่วมกับกิจกรรมการเรียน    
การสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพสารเสพติด 
ในสถานศึกษา 

การน าโปรแกรมไปใช้ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
ศึกษาแผนกิจกรรม  และเตรียมสื่อ อุปกรณ์  สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
เวลาสามารถยืดหยุ่นได้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 



ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

4 

5 

ควรจัดอบรมครู หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบงานยาเสพติด เพื่อถ่ายทอดรูปแบบ                
และวิธีการสอนโปรแกรมเพื่อน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้โปรแกรมเป็นแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของ 
สารเสพติดในเยาวชน และน าไปเผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัดไปใช้ประโยชน์ต่อไป  



       การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์นั้นควรมี
การติดตามและประเมินผลในระยะยาวเพื่อวัดความคงทนของพฤติกรรม  

      ควรใช้แบบแผนการทดลองแบบ Pretest Posttest Control Group 
Design  เพ่ือเปรียบเทียบผลการทดลองระหว่างกลุ่มทดลอง 
และกลุ่มควบคุม  

      การจัดกิจกรรมสร้างเสริมทักษะชีวิตในนักเรียนแต่ละระดับชั้น 
มีความแตกต่างกัน  ผู้วิจัยควรศึกษาให้สอดคล้องและด าเนินการ 
ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย  

1 

2 

3 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 



L/O/G/O 

ขอขอบคุณ... 
ส าหรับทุกข้อเสนอแนะครับ... 


