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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันการใช้ยาเสพติดของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และศึกษาประสิทธิผลของการใช้หลักสูตร โดยใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา แบ่ง
การวิจยั เป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ด�ำเนินการโดย 1) วิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับยาเสพติด หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ รวมทั้งรูปแบบลักษณะของการฝึกอบรม 2) การสัมภาษณ์เชิงลึก
(Indept Interview) เพื่อศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหายาเสพติด และความคิดเห็นของรูปแบบการฝึก
อบรม  3) การสนทนากลุม่ (Focus group) กับกลุม่ บุคคลผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย (Stakeholders) ทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด  ระยะที่ 2 การทดลองใช้หลักสูตร  และการแก้ไขปรับปรุง โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
และระยะที่ 3 การประเมินประสิทธิผลของหลักสูตร โดยใช้แผนการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดี่ยว ทดสอบก่อนและ
หลังการทดลอง  กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชายในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจ�ำนวน 30 คน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าที (t-test) ก่อนการทดลอง หลัง
การทดลอง และช่วงติดตาม 4 สัปดาห์
ผลการวิจยั พบว่า  (1) หลักสูตรฝึกอบรมเพือ่ สร้างภูมคิ มุ้ กันการใช้ยาเสพติดของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนต้น มีลกั ษณะเป็นหลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นาจากแนวคิดในการบูรณาการบุคคลทีม่ สี ว่ นได้สว่ นเสีย (Stakeholders) รวมถึง
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกฝ่าย เข้ามาร่วมมือกับโรงเรียน ในการจัดฝึกอบรมให้แก่
นักเรียนเพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด เจตคติในการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และทักษะในการหลีกหนีจาก
ยาเสพติด จนเกิดเป็นภูมิคุ้มกันการใช้ยาเสพติดในตัวของนักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรม เนื้อหาของการฝึกอบรม เป็น
หน่วยการเรียนรู้ 4 หน่วย ได้แก่ หน่วยที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด หน่วยที่ 2 องค์ประกอบของยาเสพติด หน่วยที่ 3
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และหน่วยที่ 4 ทักษะการหลีกหนีจากยาเสพติด โดยใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม
ต่อเนื่องกัน 2 คืน 3 วัน รวม 24 ชั่วโมง  (2) ประสิทธิผลของการใช้หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันการใช้ยา
เสพติดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นพบว่า 1) นักเรียนมีคะแนนด้านความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดหลังจาก
เข้ารับการฝึกอบรมและช่วงติดตามผล 4 สัปดาห์ สูงกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมีนัยส� ำคัญทางสถิติที่ระดับ .001
2) นักเรียนมีคะแนนด้านทักษะในการหลีกหนียาเสพติดหลังจากเข้ารับการฝึกอบรม และช่วงติดตามผล 4 สัปดาห์
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สูงกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 3) นักเรียนมีคะแนนด้านเจตคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับยา
เสพติดหลังจากเข้ารับการฝึกอบรม และช่วงติดตามผล 4 สัปดาห์สงู กว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
.001 4) วิทยากรในการอบรมจะต้องมีความเข้าใจในกระบวนการฝึกอบรม ซึ่งหากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการฝึก
อบรมหลักสูตรต่าง ๆ ก็จะช่วยให้การฝึกอบรมมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการน�ำหลักสูตรไปใช้พบว่า  1) ก่อนการน�ำหลักสูตรไปใช้ในการฝึกอบรม จ�ำเป็นจะต้องมีการ
ประชุมชีแ้ จงวัตถุประสงค์ รายละเอียดของหลักสูตร  และแผนฝึกอบรม  2) จ�ำนวนของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม อยูร่ ะหว่าง
30-40 คน แต่ไม่ควรจะเกิน 40 คนเนือ่ งจากจะท�ำให้การฝึกอบรมไม่เกิดประสิทธิผลสูงสุด 3) ระยะเวลาการฝึกอบรม
ควรใช้ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน เนื่องจากต้องการให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความต่อเนื่องในการฝึกอบรม ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้   ส่วนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายพบว่าหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันการใช้ยาเสพติดของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนเป็นอย่างมาก   หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  และโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาได้มีการน�ำไปใช้อย่างจริงจัง  
ค�ำส�ำคัญ: ภูมิคุ้มกันการใช้ยาเสพติด ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด  ทักษะในการหลีกหนีจากยาเสพติด  เจตคติในการ
รับรู้เกี่ยวกับยาเสพติด

Abstract
The purpose of the research was to develop a program for the drug abuse immunity training for junior high
school students.  The research, research and development model, was carried out in three phases.  Phase 1, the
development of a conceptual framework based on a needs assessment about drugs training program by document
analysis, indept interview, and focus group discussion from various population groups.   The type of research is
qualitative research.  Phase 2, the process of a training program tryout by using the type of action research.  Phase
3, the efficiency of a training program. The type of research is quasi-experimental research. The sample group in
research are 30 male students from junior high school.  Data analysis was used by descriptive statistics including
percentage, means, standard deviation and t-test pretest posttest and 4 weeks after training activity.
The research found that:
1. The drug abuse immunity training program for junior high school students was developed from the
integrated stakeholders in anti-drug duties in order to work with school for managing a program to junior high
school students.  The aim of training at the students, participated program, was to create the drug immunity by
increasing about drugs knowledge, skill leaving from drugs, and drugs attitude.  The program included 4 lesson
plans, was :  the first lesson plan covered with knowledges about drugs, the second lesson plan covered with the
character of drugs, the third lesson plan covered with the prevention and the solving drugs problems, finally, the
fourth lesson plan covered with practicing life skill to enhance drugs abuse immunity.The period of training program
is 2 nights 3 days, 24 hours. 2. The effectiveness of The drug abuse immunity training program for junior high
school students was found as following: 1) The sample group had a statistically significant posttest score and
following 4 weeks score on drugs knowledge higher than pretest at the level of .001  2) The sample group had a
statistically significant posttest score and following 4 weeks score on skill to avoid drugs higher than pretest at the
level of .001  3) The sample group had a statistically significant posttest score and following 4 weeks on drugs
attitude higher than pretest at the level of .001
Keywords: drug abuse immunity, drugs knowledge, attitude about drugs, skill to avoid from drugs
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บทน�ำ
ยาเสพติดเป็นปัญหาส�ำคัญที่ทุกประเทศจะต้อง
มี ก ารป้ อ งกั น    และแก้ ไ ขปั ญ หาดั ง กล่ า วให้ ห มดไป
ข้อมูลจากรายงานประจ�ำปี พ.ศ.2555 ของส�ำนักงาน
สหประชาชาติด้านยาเสพติดและอาชญากรรม (United
Nations Office on Drugs and Crime-UNODC) ระบุว่า
ในปี พ.ศ.2554 มีผู้เสพยาเสพติดประเภทต่างๆ ทั่วโลก
ประมาณ 27 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 0.6 ของประชากร
ทัว่ โลก และจะมีแนวโน้มของจ�ำนวนผูเ้ สพยาเสพติดเพิม่
สูงขึน้ ทุกๆ ปี(1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 ได้ระบุว่า สังคมไทยก�ำลัง
เผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดเฉพาะใน
กลุ่มเด็กและเยาวชนอย่างมาก ในช่วง 4 ปี ของแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เด็กและเยาวชนถูกด�ำเนินคดีโดย
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมีสัดส่วน 5.05.4 คดีต่อเด็กพันคน  สูงกว่าในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
8-9 ทีม่ สี ดั ส่วน 3.3-5.1 คดีตอ่ เด็กพันคน(2) สอดคล้อง
กั บ ข้ อ มู ล สถานการณ์ ย าเสพติ ด ซึ่ ง สรุ ป จากแผน
ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.2555
ของรัฐบาล พบว่าปัญหายาเสพติดในประเทศไทยมีแนว
โน้มสูงขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุม่ เด็กและเยาวชนกลุม่
เสี่ยงทั้งในและนอกสถานศึกษา(3)
ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้วา่ ปัญหายาเสพติด
มีแนวโน้มของการแพร่ระบาดมากขึน้ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อ
บุคคล ครอบครัว และสังคมเป็นอย่างมาก ผลกระทบต่อ
บุคคลคือ จะท�ำลายสุขภาพทั้งร่างกาย จิตใจ และระบบ
ประสาทของผู้เสพ ผลกระทบต่อครอบครัวพบว่า การที่
ครอบครัวมีสมาชิกติดยาเสพติดย่อมท�ำให้ครอบครัวต้อง
ขาดรายได้ และเสียค่าใช้จา่ ยในการซือ้ ยาเสพติด ค่ารักษา
พยาบาล และท�ำลายสัมพันธภาพทีด่ ขี องครอบครัว พร้อม
กับน�ำพาความทุกข์และความยากจนมาสู่ครอบครัว และ
ผลกระทบต่อสังคมก็ยงั ส่งผลให้เกิดปัญหาอาชญากรรม
และความไม่สงบเรียบร้อยของสังคมอีกด้วย(4) รัฐบาล
ทุกประเทศจึงต้องทุม่ เทงบประมาณจ�ำนวนมากเพือ่ ใช้ใน
การป้องกันและปราบปราม  บ�ำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติด
ยาเสพติด หลักการทีส่ ำ� คัญประการหนึง่ ก็คอื การป้องกัน
ปัญหายาเสพติดมิให้มีการแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กและ
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เยาวชน ตามหลั ก การที่ เ ชื่ อ ว่ า “ป้ อ งกั น ดี ก ว่ า รั ก ษา
(prevention is better than cure)” ทั้งนี้เพื่อให้สังคม
ปราศจากปัญหายาเสพติด ซึ่งจะท�ำให้ประชาชนมีความ
สุข และมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กลุม่ เด็กและเยาวชนทีจ่ ะสามารถตัง้ ใจศึกษาเล่าเรียนเพือ่
พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่   ให้มีความรู้ความสามารถ
เพื่อพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต
ในพื้นที่อ�ำเภอบ้านไผ่ซึ่งผู้วิจัยเคยปฏิบัติหน้าที่
และรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หา
ยาเสพติ ด ในฐานะของผู ้ อ� ำ นวยการศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก าร
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อ�ำเภอบ้านไผ่ พบว่า
ปัญหายาเสพติดมีแนวโน้มเพิ่มจ�ำนวนมากขึ้นในเด็ก  
และเยาวชนที่ก�ำลังอยู่ในวัยเรียน สถิติข้อมูลของสถานี
ต�ำรวจภูธรบ้านไผ่พบว่า ในระหว่างปี พ.ศ.2554-2556
มีสถิตกิ ารจับกุมการกระท�ำผิดเกีย่ วกับยาเสพติดในส่วน
ของเด็กและเยาวชนซึ่งมีอายุต�่ำกว่า 20 ปีเพิ่มมากขึ้นทุก
ปี โดยในระหว่างปี พ.ศ.2554-2555 มีจ�ำนวน 36 คน
แยกเป็นจ�ำหน่าย  และครอบครองยาเสพติดจ�ำนวน 16
คน เสพยาเสพติดจ�ำนวน 20 คน ในระหว่างปี พ.ศ.
2555-2556 มีจ�ำนวน 60 คน แยกเป็นจ�ำหน่ายและ
ครอบครองยาเสพติดจ�ำนวน 28 คน เสพยาเสพติด
จ�ำนวน 32 คน ซึ่งเป็นจ�ำนวนเด็กและเยาวชนซึ่งมีอายุ
ต�่ำกว่า 20 ปี ได้กระท�ำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในปี 2556
มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึง 24 คน จะเห็นได้ว่า
แม้เด็กและเยาวชนที่ได้ผ่านการศึกษาจากโรงเรียนใน
ภาคบังคับ  ซึ่งมีหลักสูตรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
และสารเสพติ ด ในหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยก�ำหนดให้มีการสอนไว้ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นหลัก ก็ยัง
พบว่า มีปัญหาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอยู่เป็นจ�ำนวนมาก  
และน�ำไปสูป่ ญ
ั หาต่างๆ ต่อสังคมและกลุม่ คนทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมทัง้ กระทบต่อปัญหาเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ
โดยรวมอีกด้วย
ผลการวิเคราะห์ดา้ นเนือ้ หาหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ยาเสพติด   และสารเสพติดในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
ส�ำหรับนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษา ซึง่ ก�ำหนดให้สถาน
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ศึกษาจะต้องจัดให้มกี ารเรียนการสอนให้แก่นกั เรียน และ
จากการทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ไปสัมภาษณ์รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงาน
เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่น รอง
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ใหญ่ที่สุด
ของอ�ำเภอบ้านไผ่   และครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา ให้ขอ้ มูลโดยสรุปว่า มีการก�ำหนด
เนื้อหาสาระความรู้ด้านยาเสพติดและสารเสพติดไว้เป็น
มาตรฐานและตัวชี้วัด ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก�ำหนด
ให้โรงเรียนทุกแห่งในระดับชั้นมัธยมศึกษาต้องมีการ
จัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกเข้าไปในเนื้อหาวิชา
สาระการเรียนรู้   แต่ยังไม่พบว่ามีการจัดหลักสูตรและ
เนื้อหาวิชาการสอนเรื่องยาเสพติดและการป้องกันยา
เสพติดเป็นการเฉพาะเจาะจงเป็นรายวิชา โดยแต่ละ
โรงเรียนในระดับชัน้ มัธยมศึกษาจะมีจดั การเรียนการสอน
ทุกโรงเรียน ส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันปัญหายา
เสพติดมากหรือน้อย และใช้ระยะเวลาเท่าใดขึ้นอยู่กับ
โรงเรียนในแต่ละแห่ง  เนือ้ หาสาระเกีย่ วข้องกับยาเสพติด
ทีโ่ รงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 1-3 ที่ได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน
พบว่าในสาระด้านสุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาพืน้ ฐาน
สุขศึกษา มีการก�ำหนดในบางหน่วยการเรียนรู้จึงท�ำให้มี
เนื้อหาสาระด้านยาเสพติดเพียงส่วนหนึ่งของรายวิชา
เท่านั้น
ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสารหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ประกอบกับ
เนือ้ หาวิชาทีส่ อนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และข้อมูล
จากครูผสู้ อน ผูบ้ ริหารโรงเรียนและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาแล้ว มี
ความเห็นว่า หลักสูตรหรือเนื้อหาวิชาการให้ความรู้แก่
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเกีย่ วกับการป้องกันปัญหายาเสพติดใน
ชั้นเรียน   ยังไม่เพียงพอต่อการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่
นักเรียนในระดับนี้   ที่อยู่ในวัยก�ำลังเปลี่ยนแปลงจากวัย
เด็กไปสูว่ ยั รุน่ ซึง่ ถือเป็นช่วงวัยทีม่ คี วามเสีย่ งในการเข้าไป
เป็น ผู้ เสพยาเสพติดรายใหม่ได้ และยังไม่อ าจท� ำให้
นักเรียนเหล่านี้ได้มีความรู้ มีเจตคติในการรับรู้เกี่ยวกับ
ยาเสพติด และมีทักษะในการหลีกหนีจากยาเสพติดได้
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อย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรจะมีกระบวนการให้ความรู้
นอกเหนือจากการเรียนการสอนในชัน้ เรียนด้วยวิธกี ารฝึก
อบรมให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งนี้
จะต้องเป็นวิธกี ารทีม่ กี ารบูรณาการบุคคลทีม่ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
(Stakeholders) เกีย่ วข้องในการป้องกัน  และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดเข้ามาเป็นวิทยากรฝึกอบรม  ซึ่งจะส่งผลท�ำให้
นักเรียนทีเ่ ข้ารับการอบรมเกิดภูมคิ มุ้ กันการใช้ยาเสพติด
และส่งผลให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าว มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียน  และสังคมได้อกี ด้วย
ประกอบกับผู้วิจัยซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตอ�ำเภอ และ
จังหวัดขอนแก่น จึงได้พัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นมา เพื่อเสริม
สร้างให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เกิด
ภูมิคุ้มกันการใช้ยาเสพติด อันจะเป็นการป้องกันมิให้
นักเรียนเข้าสูว่ งจรของปัญหายาเสพติด  โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่อยู่ในระบบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีช่วงอายุส่วนใหญ่ระหว่าง 12-18 ปีให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติในด้านการรับรู้ถึงโทษ พิษ
ภัยของยาเสพติดและมีทักษะในการหลีกหนี   และไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดทุกประเภท

ค�ำถามการวิจัย
        1. หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันการใช้ยา
เสพติดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มี
ประสิทธิผล ควรมีลักษณะอย่างไร
2. การน�ำหลักสูตรฝึกอบรมเพือ่ สร้างภูมคิ มุ้ กันการ
ใช้ยาเสพติดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ไปใช้มีผลเป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ พั ฒ นาหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมในการสร้ า ง
ภูมิคุ้มกันการใช้ยาเสพติดของนักเรียนระดับชั้นมัธยม
ศึกษาตอนต้น
2. เพื่อศึกษาผลของการใช้หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อ
สร้างภูมิคุ้มกันการใช้ยาเสพติดของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น
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ขอบเขตการวิจัย
ก�ำหนดขอบเขตการวิจัย เป็น 3 ระยะ ได้แก่ การ
วิ จั ย ระยะที่ 1 การศึ ก ษาข้ อ มู ล พื้ น ฐานและการสร้ า ง
หลักสูตร  การวิจัยระยะที่ 2  การทดลองใช้หลักสูตรและ
การแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง การวิ จั ย ระยะที่ 3 การประเมิ น
ประสิทธิผลของหลักสูตร  โดยมีขอบเขตการวิจัยในมิติ
ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1) ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้เลือกพื้นที่อ�ำเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เป็นพื้นที่ด�ำเนินการวิจัยทั้ง 3
ระยะ โดยประชากรในการวิจัยประกอบด้วย กลุ่มบุคคล
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติ
งานหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดกลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
และกลุ่มเยาวชนซึ่งบ�ำบัดรักษายาเสพติดที่โรงพยาบาล
ธัญญารักษ์ จังหวัดขอนแก่น   2) ขอบเขตด้านเนื้อหา  
เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันการใช้ยาเสพติดของนักเรียน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น โดยการใช้หลักสูตรฝึกอบรม
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันการใช้ยาเสพติดของนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยการวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นเรื่อง
ยาบ้า สุรา แอลกอฮอลล์อนื่ ๆ และกัญชา  3) ขอบเขตด้าน
ระยะเวลาของการวิจัย ศึกษาข้อมูล และสร้างหลักสูตร
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2557 ถึงสิงหาคม 2558
ทดลองใช้หลักสูตร และแก้ไขปรับปรุงระหว่างเดือน
กันยายน 2558 ถึงกุมภาพันธ์ 2559  น�ำหลักสูตรไปใช้
และประเมินผลระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายน 2559  
4) ขอบเขตด้านตัวแปรของการวิจัย ได้แก่ ตัวแปรต้น
(Independent variable) หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสร้าง
ภู มิ คุ ้ ม กั น การใช้ ย าเสพติ ด ของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต้น  ตัวแปรตาม (Dependent variable)
ภูมิคุ้มกันการใช้ยาเสพติดของนักเรียนที่รับการอบรม
ตามหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมเพื่ อ สร้ า งภู มิ คุ ้ ม กั น การใช้ ย า
เสพติดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดย
ประกอบด้ ว ยความรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด
เจตคติที่ถูกต้องในด้านการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และ
ทักษะในการหลีกหนีจากยาเสพติด
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วิธีด�ำเนินการวิจัยมี  3 ระยะดังนี้
การวิจัยระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและ
การสร้างหลักสูตร
เพือ่ เป็นการศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมซึ่ ง ประกอบด้ ว ยการศึ ก ษา
เอกสารข้อมูล หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ โดย
วิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Document Analysis) การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนา
กลุม่ (Focus Groups Discussion) กับกลุม่ บุคคลผูม้ สี ว่ น
ได้เสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตอ�ำเภอบ้านไผ่จำ� นวน 12 คน
กลุ ่ ม นั ก เรี ย นเพศชายระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น
โรงเรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ในเขตอ� ำ เภอ
บ้านไผ่จ�ำนวน 4 แห่ง แห่งละ 10 คน รวม 40 คน และ
กลุ่มเยาวชนชายที่เข้ารับการบ�ำบัดรักษายาเสพติดที่
โรงพยาบาลธัญญารักษ์จังหวัดขอนแก่น จ�ำนวน 20 คน
การวิจยั ระยะที่ 2 การทดลองใช้หลักสูตรและการ
แก้ไขปรับปรุง เป็นการน�ำหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสร้าง
ภู มิ คุ ้ ม กั น การใช้ ย าเสพติ ด ของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับร่าง) จากการวิจัยระยะที่ 1
ไปทดลอง เพื่ อศึ กษาความเหมาะสมโดยน� ำ ไปใช้ ใ น
สถานการณ์จริง    และแก้ไขปรับปรุงให้เป็นหลักสูตร
(ฉบับสมบูรณ์) ต่อไป  โดยใช้แบบแผนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิ
การของ Kemmis & McTaggart(5) ซึ่งมีลักษณะด�ำเนิน
การเป็นวงจรที่ต่อเนื่องกัน 4 ขั้นตอน

ภาพที่ 1 ขัน้ ตอนในการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ทดลอง
ใช้หลักสูตรฝึกอบรมการสร้างภูมิคุ้มกันยา
เสพติดส�ำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น
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การวิจัยระยะที่ 3 การประเมินประสิทธิผลของ
หลักสูตร
เพื่ อ เป็ น การศึ ก ษาถึ ง ประสิ ท ธิ ผ ลของการน� ำ
หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันการใช้ยาเสพติด
ของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น (ฉบั บ
สมบูรณ์) ที่ได้จากการวิจัยในระยะที่   2 ไปใช้ในการ
จัดการฝึกอบรมนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นใน
เขตอ�ำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยก�ำหนดเป็น 2 ช่วง
ได้ แ ก่ ช่ ว งที่ 1 เป็ น การน� ำ หลั ก สู ต รไปใช้ ใ นการจั ด
กิจกรรมฝึกอบรม โดยมีระยะเวลา 2 คืน 3 วัน  ช่วงที่ 2
เป็ น การติ ด ตามวั ด ระดั บ ภู มิ คุ ้ ม กั น การใช้ ย าเสพติ ด
ของกลุม่ ตัวอย่างหลังจากทีผ่ า่ นการฝึกอบรมในระยะแรก
ไปแล้ว 4 สัปดาห์ โดยมีกระบวนการทางวิจัย ใช้วิธีการ
วิจัยเชิงทดลองแบบ Quasi-Experimental Design มี
แบบแผนการวิจยั เชิงทดลอง แบบกลุม่ เดีย่ วทดสอบก่อน
และหลั ง การทดลอง One group Pretest-Posttest
Design(6) โดยใช้ ก ลุ่ม ตัวอย่า งจากโรงเรียนในสัง กัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่น
มีขนาดจ�ำนวนนักเรียนไม่มาก โดยกลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนเพศชาย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ�ำนวน   
30  คน  เน้นเฉพาะเพศชายเนื่องจากพบว่าเพศชายมี
แนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
มากกว่าเพศหญิง จากข้อมูลการจับกุมด�ำเนินคดีเกีย่ วกับ
ยาเสพติดของสถานีตำ� รวจภูธรบ้านไผ่ พบว่าผูก้ ระท�ำผิด
ไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 90 เป็นเพศชาย(7) และข้อมูลการอบรม
ผู้เสพยาเสพติดในค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยา
เสพติด โดยศูนย์ปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดอ�ำเภอบ้านไผ่ ในปี พ.ศ.2556 จ�ำนวน 6 รุน่ รวม 353
คน พบว่ามีผู้รับการอบรมเพศชาย 350 คน เพศหญิง
เพียง 3 คน คิดเป็นผูอ้ บรมเพศชายร้อยละ 99.15 ผูอ้ บรม
เพศหญิงเพียงร้อยละ 0.85 เท่านั้น(8)
วิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการเก็บรวบรวมเป็น
ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ   และข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพซึ่ ง ผู ้ วิ จั ย
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 1) การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิง
พรรณนาด้วยค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) และ
ท� ำ การทดสอบความแตกต่ า งของคะแนนเฉลี่ ย ของ
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ผลสัมฤทธิ์จากแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
แบบวัดเจตคติในการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแบบวัด
ทักษะในการหลีกหนีจากยาเสพติดก่อนและหลังการฝึก
อบรม ใช้ ก ารทดสอบค่ า ที (t-test Dependent)
2) วิเคราะห์ผลการสังเกตและประเมินผู้เข้ารับการฝึก
อบรมของวิ ท ยากร   แบบทดสอบความรู ้ เ กี่ ย วกั บ ยา
เสพติด แบบวัดเจตคติในการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
แบบทดสอบทั ก ษะในการหลี ก หนี ย าเสพติ ด ซึ่ ง เป็ น
เครื่องมือที่ผ่านการตรวจคุณภาพความน่าเชื่อถือ ใน
ขัน้ ตอนการวิจยั ระยะที่ 2  ซงึ่ ปรับปรุงแล้วมาใช้เป็นเครือ่ ง
มือในการวิจัยระยะที่ 3 โดยวิธีการหาค่าร้อยละค่าเฉลี่ย
ของคะแนน
การวิจัยระยะที่ 3 ในช่วงที่ 2  จะเป็นการติดตามผล
หลังฝึกอบรมตามหลักสูตร 4 สัปดาห์โดยท�ำการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ผ่านการฝึกอบรมในช่วงที่ 1
ด้วยการทดสอบความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด เจตคติใน
การรับรูเ้ กีย่ วกับยาเสพติด และทักษะในการหลีกหนีจาก
ยาเสพติด เช่นเดียวกับช่วงที  ่ 1 โดยวิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทีไ่ ด้จากการเก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณซึง่ ผูว้ จิ ยั
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณด้วยการทดสอบความแตกต่าง
ของคะแนนเฉลีย่ ของผลสัมฤทธิจ์ ากแบบทดสอบความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติด แบบวัดเจตคติในการรับรู้เกี่ยวกับยา
เสพติด แบบวัดทักษะในการหลีกหนีจากยาเสพติดใช้
การทดสอบค่าที (t-test Dependent) เปรียบเทียบคะแนน
ทดสอบความแตกต่างจากคะแนนเฉลีย่ ของกลุม่ ตัวอย่าง
ระหว่างคะแนนก่อนการฝึกอบรมกับคะแนนระยะติดตาม
ผล 4 สัปดาห์

ผลการวิจัย
          จากการวิจัย ปรากฎผลดังนี้
การวิจัยระยะที่ 1 เป็นการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
การเรียนรู้ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมและงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
เป็นกลุ่มบุคคลผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่
ปฏิบัติงานหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่อ�ำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น
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จ�ำนวน 12 คน โดยจะท�ำการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) และกลุ่มตัวอย่างจาก
ประชากรกลุ่มที่ 3 ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนชายที่เข้ารับการ
บ�ำบัดรักษาที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์ จังหวัดขอนแก่น
จ�ำนวน 20 คน เพือ่ น�ำมาเป็นข้อมูลประกอบในการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรม   จัดท�ำเป็นกรอบแนวคิดของการ
ก�ำหนดโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
การใช้ยาเสพติดของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น
โดยผ่านการตรวจสอบของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วส่งให้ผู้
เชี่ยวชาญจ�ำนวน 5 คน ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขโดย
ได้ก�ำหนดเนื้อหาความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด เน้น
ประเภท ยาบ้ า สุ ร า เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ และ
กัญชา องค์ประกอบของปัญหายาเสพติดและสาเหตุ
การใช้ยาเสพติด ปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่ระบาดของยา
เสพติดในสถานศึกษา และการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะใน
การหลีกหนีจากยาเสพติด ซึ่งองค์ประกอบของหลักสูตร
ประกอบด้วยหลักการ จุดมุ่งหมาย เนื้อหา กิจกรรมการ
ฝึกอบรม และการประเมินผล และด�ำเนินการฝึกอบรม
ในลักษณะเป็นฐานการเรียนรู้ รวมทั้งสิ้น 4 ฐาน โดยจัด
เป็ น ลั ก ษณะค่ า ยอบรมเพื่ อ สร้ า งภู มิ คุ ้ ม กั น การใช้ ย า
เสพติดที่มีระยะฝึกอบรมต่อเนื่องกัน รวมระยะเวลาฝึก
อบรม 2 คืน 3 วัน 24 ชั่วโมง
รู ป แบบการฝึ ก อบรมในการป้ อ งกั น ปั ญ หายา
เสพติดในโรงเรียน ได้มกี ารบูรณาการผูป้ ฏิบตั งิ านทุกฝ่าย
ทีม่ สี ว่ นได้สว่ นเสียในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ร่วมกันทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เช่น ต�ำรวจ
สาธารณสุข เป็นต้น ซึ่งทุกคนจะมีความรู้เฉพาะเกี่ยวกับ
ยาเสพติดในแต่ละด้านทั้งในด้านการป้องกัน ด้านการ
ปราบปราม และด้านการบ�ำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเข้า
มาร่ ว มเป็ น วิ ท ยากรฝึ ก อบรมแก่ นั ก เรี ย นเพื่ อ เกิ ด
ภูมคิ มุ้ กันการใช้ยาเสพติด  โดยนักเรียนจะมีความรูค้ วาม
เข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด มีเจตคติในการรับรู้เกี่ยวกับ
ยาเสพติด  และมีทักษะในการหลีกหนีจากยาเสพติด
การวิจยั ระยะที่ 2 เป็นการทดลองใช้หลักสูตรและ
ปรับปรุงแก้ไข ผู้วิจัยได้ศึกษาความเหมาะสมเป็นไปได้
ของการใช้หลักสูตรในสถานการณ์จริง ศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคการใช้หลักสูตรฝึกอบรมโดยผูว้ จิ ยั และวิทยากร
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บูรณาการทุกฝ่ายเข้ามาเป็นวิทยากร มีการประชุมร่วมกัน
เพื่อศึกษาท�ำความเข้าใจเนื้อหาของหลักสูตร เครื่องมือ
สื่ อ ประกอบการฝึ ก อบรม และวิ ธี ก ารฝึ ก อบรม และ
ทดลองใช้หลักสูตรที่โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาแห่ง
หนึ่งในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งหลังจากจบการทดลองฝึก
อบรม ได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อร่วมกันอภิปรายและ
เสนอข้อคิดเห็นเกีย่ วกับกิจกรรมการอบรมทีด่ ำ� เนินไปใน
แต่ ล ะฐานย่ อ ยจากคณะวิ ท ยากรบู ร ณาการ รวมทั้ ง
สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรม
ได้พบปัญหาและอุปสรรคในการน�ำหลักสูตรไปใช้และมี
การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขให้ ดี ขึ้ น ทั้ ง ในเรื่ อ งกิ จ กรรมกลุ ่ ม
สัมพันธ์  ปรับปรุงระยะฝึกอบรมในฐานอบรมย่อยแต่ละ
ฐาน และปรับปรุงกระบวนการมีส่วนร่วมของนักเรียน
เพื่อพัฒนาให้เป็นหลักสูตรฝึกอบรมฉบับสมบูรณ์
ผลการวิจัยในระยะที่ 3  เป็นการหาประสิทธิผล
ของหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมเพื่ อ สร้ า งภู มิ คุ ้ ม กั น การใช้ ย า
เสพติดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดย
การฝึกอบรมตามหลักสูตร ซึง่ ประกอบด้วย คณะวิทยากร
บูรณาการจากฝ่ายต่างๆ ได้แก่ พระสงฆ์ ปลัดอ�ำเภอ
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ครู พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
และเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 12
คน และนักเรียนในระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่าง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 จ�ำนวน 30 คน โดยใช้เวลา
ฝึกอบรมในวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2559  ปรากฏผล
ดั ง นี้ 1) ผลการทดสอบความรู ้ เ กี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด
ก่อนการอบรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
มีความรูเ้ กีย่ วกับยาเสพติดโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
คิดเป็นร้อยละ 53.50  เมื่อพิจารณารายบุคคลพบว่า
มีความรูเ้ กีย่ วกับยาเสพติดอยูใ่ นระดับดีมากจ�ำนวน 3 คน
ระดับดีจ�ำนวน 4 คน ระดับปานกลางจ�ำนวน 15 คน และ
ระดับไม่ผา่ น  จำ� นวน 8 คน  หลังการอบรม นักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดโดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 72.50 เมื่อ
พิจารณารายบุคคลพบว่า มีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดอยู่
ในระดับดีมากจ�ำนวน 10 คน ระดับดีจำ� นวน 15 คน ระดับ
ปานกลางจ�ำนวน 3 คน และระดับไม่ผ่านจ�ำนวน 2 คน  
ส�ำหรับช่วงติดตามผล 4 สัปดาห์หลังการอบรม  พบว่า
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นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีความรู้เกี่ยวกับ
ยาเสพติดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ
71.33  เมื่อพิจารณารายบุคคลพบว่ามีความรู้เกี่ยวกับ
ยาเสพติดอยู่ในระดับดีมากจ�ำนวน 11 คน   ระดับดี  
จ�ำนวน 14 คน ระดับปานกลางจ�ำนวน 1 คน และระดับ
ไม่ผ่าน จ�ำนวน 4 คน
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บผลคะแนนความรู ้ เ กี่ ย วกั บ ยา

เสพติ ด พบว่ า คะแนนความรู ้ เ กี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหลังการอบรม
( X =15.47, S.D.=1.07)   สู ง กว่ าก่ อนการอบรม
( X =10.13, S.D.=2.47) และคะแนนความรู้จากช่วง
ติดตามผล 4 สัปดาห์หลังการอบรม   ( X =15.67,
S.D.=1.21) สูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001รายละเอียดตามตารางที่ 1 และ 2

ตารางที่ 1  เปรียบเทียบผลการทดสอบความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ก่อนและหลังการอบรม
กลุ่มตัวอย่าง

n

X

S.D.

ก่อนการอบรม

30

10.13

2.47

หลังการอบรม
***p<.001

30

15.47

1.07

t
12.185***

p
<0.000

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการทดสอบความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ก่อนและช่วงติดตามผลหลังการอบรม 4 สัปดาห์
กลุ่มตัวอย่าง
ก่อนการอบรม
ระยะติดตามผล 4 สัปดาห์
***p<.001

n
30
30

X

10.13
15.67

2) ผลการทดสอบทักษะในการหลีกหนีจากยาเสพ
ติดก่อนการอบรม นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น
มีทกั ษะในการหลีกหนีจากยาเสพติดโดยรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลางคิดเป็นร้อยละ 63.33 เมื่อพิจารณารายบุคคล
พบว่า มีทกั ษะในการหลีกหนีจากยาเสพติดอยูใ่ นระดับดี
มากจ�ำนวน 10 คน ระดับดีจ�ำนวน 2 คน ระดับปานกลาง
จ�ำนวน 13 คนและระดับไม่ผ่านจ�ำนวน 5 คน  หลังการ
อบรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีทักษะใน
การหลีกหนีจากยาเสพติด โดยรวมอยู่ในระดับดีมากคิด
เป็นร้อยละ 81.17 เมือ่ พิจารณารายบุคคลพบว่า มีทกั ษะ

S.D.
2.47
1.21

t
13.820***

p
<0.000

ในการหลีกหนีจากยาเสพติดอยูใ่ นระดับดีมากจ�ำนวน 24
คน ระดับดีจ�ำนวน 2 คน ระดับปานกลางจ�ำนวน 2 คน
และระดับไม่ผ่านจ�ำนวน 2 คน ผลการติดตามระยะ 4
สัปดาห์หลังการอบรม  นกั เรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอน
ต้น มีทักษะในการหลีกหนีจากยาเสพติดโดยรวมอยู่ใน
ระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ 82.33 เมือ่ พิจารณารายบุคคล
พบว่า มีทกั ษะในการหลีกหนีจากยาเสพติดอยูใ่ นระดับดี
มากจ�ำนวน 26 คน ระดับดีจ�ำนวน 1 คน ระดับปานกลาง
จ�ำนวน 1 คน  และระดับไม่ผ่านจ�ำนวน 2 คน
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จากผลการทดสอบก่อนการอบรม หลังการอบรม
และติดตามผลช่วง 4 สัปดาห์หลังการอบรม พบว่าระดับ
ทักษะในการหลีกหนีจากยาเสพติดของนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหลังการอบรม ( X =16.53,
S.D.=1.01) สู ง กว่ า ก่ อ นการอบรม ( X =11.77,
S.D.=3.07) ทั้งโดยรวมและรายบุคคล และจากผลการ
ติดตามช่วง 4 สัปดาห์หลังการอบรม ( X =18.53,
S.D.=1.60) สูงกว่าก่อนและหลังการอบรมอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .001รายละเอียดตามตารางที่ 3
และ 4
3) ผลการทดสอบเจตคติในการรับรูเ้ กีย่ วกับยาเสพ
ติดก่อนการอบรม พบว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น มีเจตคติในการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดก่อน
เข้ารับการอบรมโดยเฉลี่ยมีเจตคติอยู่ในระดับดี ( X

=4.37, S.D.=0.77) หลังการอบรมพบว่า นักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีเจตคติในการรับรู้เกี่ยวกับยา
เสพติ ด โดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ ดี ม าก ( X =4.55,
S.D.=0.51) ผลการติดตามช่วง 4 สัปดาห์หลังการอบรม
พบว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีเจตคติใน
การรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก
( X =4.59, S.D.=0.54) จากผลการทดสอบก่อนการ
อบรม หลังการอบรม และติดตามผลช่วง 4 สัปดาห์หลัง
การอบรมพบว่า ระดับเจตคติในการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพ
ติดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหลังการ
อบรม และช่วงติดตามผล 4 สัปดาห์หลังการอบรม  มีค่า
เฉลี่ยสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .001รายละเอียดตามตารางที่ 5 และ 6

ตารางที่ 3  เปรียบเทียบผลการทดสอบทักษะในการหลีกหนีจากยาเสพติด  ก่อนและหลังการอบรม
กลุ่มตัวอย่าง
ก่อนการอบรม
หลังการอบรม
***p<.001

n
30
30

X

11.77
16.53

S.D.
3.07
1.01

t

p

-8.237 ***

<0.000

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบผลการทดสอบทักษะในการหลีกหนีจากยาเสพติดก่อนอบรม  และช่วงติดตามผลหลังการ
อบรม 4 สัปดาห์
กลุ่มตัวอย่าง
ก่อนการอบรม
ระยะติดตามผล
4 สัปดาห์
***p<.001

n
30

11.77

S.D.
3.07

30

18.53

1.60

X

t

p

-7.877***

<0.000
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบผลการทดสอบเจตคติในการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติด  ก่อนและหลังการอบรม
กลุ่มตัวอย่าง
ก่อนการอบรม
หลังการอบรม
***p<.001

n
30
30

X

4.37
4.55

S.D.
0.77
0.51

t

p

-3.521***

<0.000

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบผลการทดสอบเจตคติในการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดก่อนอบรม  และช่วงติดตามผลหลังการ
อบรม 4 สัปดาห์
กลุ่มตัวอย่าง
ก่อนการอบรม
ระยะติดตามผล
4 สัปดาห์
***p<.001

n
30

4.37

S.D.
0.77

30

4.59

0.54

X

ข้อเสนอแนะ
1) ข้อเสนอแนะในการวิจัย
              1.1) วิทยากรในการอบรมต้องมีความเข้าใจใน
กระบวนการฝึกอบรม   โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเนื้อหา
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ยาเสพติ ด และควรมี ก ารประชุ ม ชี้ แ จง
วัตถุประสงค์   รายละเอียดของหลักสูตร  และแผนฝึก
อบรมให้แก่คณะวิทยากร  สำ� หรับจ�ำนวนของผูเ้ ข้ารับการ
ฝึกอบรม ควรจะมีขนาดเล็ก ส่วนระยะเวลาการฝึกอบรม
ควรใช้ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน เพื่อให้มีความต่อเนื่องใน
การฝึกอบรม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และ
พัฒนาเจตคติในด้านการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและ
ทักษะในด้านการหลีกหนีจากยาเสพติดได้ดี
1.2) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายพบว่าหลักสูตร
ฝึกอบรมเพือ่ สร้างภูมคิ มุ้ กันการใช้ยาเสพติดของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจะเป็นประโยชน์ต่อการฝึก
อบรมนักเรียนเป็นอย่างมาก หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และโรงเรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาได้มีการน�ำไปใช้อย่างจริงจัง ซึ่ง
จะเป็นแนวทางหนึ่งในการป้องกันปัญหายาเสพติดใน
โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

t

p

-8.316 ***

<0.000

2) ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
2.1) การวิจยั การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการ
สร้างภูมคิ มุ้ กันการใช้ยาเสพติดของนักเรียน ควรจะมีการ
ขยายขอบเขตการวิ จั ย ส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นในระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6) ด้วย
เพือ่ ให้มเี นือ้ หาต่อเนือ่ งกับหลักสูตรฝึกอบรมทีไ่ ด้พฒ
ั นา
ขึน้ ส�ำหรับนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นในครัง้ นี้  
2.2) ควรมี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รฝึ ก อบรม
ส� ำ หรั บ กลุ ่ ม นั ก เรี ย นในระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาและกลุ ่ ม
นั ก เรี ย นของการศึ ก ษานอกระบบและอั ธ ยาศั ย ด้ ว ย
เนื่องจากบริบทที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม จะแตก
ต่างจากนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ควรจะท�ำการ
ศึกษาและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส�ำหรับนักเรียนทัง้ เพศ
หญิง  และเพศชายที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
2.3) ควรจะมีการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ น
ร่วม (Participatory Action Research) เพือ่ การมีสว่ นร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในทุกขั้นตอนของการวิจัย
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กิตติกรรมประกาศ
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
การใช้ยาเสพติดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ต้นส�ำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี   เนื่องจากได้รับความกรุณาเป็น
อย่างดียงิ่ จากคณาจารย์ ทีไ่ ด้ให้คำ� ชีแ้ นะและค�ำปรึกษาใน
การจัดท�ำเอกสารวิจยั การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครัง้ นี้
แก่ผู้วิจัยในทุกๆ ขั้นตอนจนส�ำเร็จ
คุณงามความดีและประโยชน์อนั พึงประสงค์ทพี่ งึ จะ
มีจากการศึกษาเอกสารวิจัยฉบับนี้   ผู้วิจัยขอมอบเป็น
เครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา คุณครู อาจารย์ทุกๆ ท่าน
ทีไ่ ด้กรุณาประสิทธิป์ ระสาทวิชาการความรูใ้ ห้แก่ผวู้ จิ ยั ถือ
เป็นรากฐานของชีวิต ผู้วิจัยจะน้อมน�ำสิ่งที่ดีไปประพฤติ
ปฏิบัติ เพื่อวางรากฐานของชีวิตให้แก่ศิษย์ต่อไป
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