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บทคัดย่อ 

การวิจยัปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วมนีดํ้าเนินการวิจยัเป็นวงจกัร แบบ PAOR ซึง่ในครัง้นีดํ้าเนินการ

วิจยัเป็น 1 วงจกัร อธิบายได้ 3 ขัน้ตอนดงันี ้ขัน้ตอน Plan (P) คือ การวางแผนเพ่ือพฒันาโปรแกรมการ

ส่งเสริมแรงจงูใจในการเลิกบหุร่ีของวยัรุ่นในสถานศกึษา ขัน้ตอน Action & Observation (A & O) คือการ

ปฏิบตัิการเพ่ือพฒันาโปรแกรมการส่งเสริมแรงจูงใจในการเลิกบุหร่ีและการสงัเกตการณ์จากการปฏิบัติ 

และขัน้ตอน Reflection (R) คือการสะท้อนคิดการมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันาโปรแกรมการส่งเสริมแรงจงูใจใน

การเลิกบหุร่ีให้แก่วยัรุ่นในสถานศึกษา มีวตัถปุระสงค์การวิจยัคือ 1) เพ่ือพฒันาโปรแกรมสง่เสริมแรงจงูใจ

ในการเลิกบุหร่ีของวยัรุ่นในสถานศึกษาจากการมีส่วนร่วม 2) เพ่ือศึกษาผลการใช้โปรแกรมส่งเสริม

แรงจูงใจในการเลิกบุหร่ีของวยัรุ่นในสถานศึกษาจากการมีส่วนร่วม เคร่ืองมือรวบรวมข้อมลูคือ วิเคราะห์

เอกสาร สํารวจพืน้ท่ี สัมภาษณ์เชิงลึก สังเกต สนทนากลุ่ม และแบบประเมินแรงจูงใจในการเลิกบุหร่ี 

วิเคราะห์ข้อมลูด้วยการวิเคราะห์เชิงเนือ้หา ความถ่ี คา่เฉล่ียและ t-test  

ผลการวิจยัพบว่า 1) ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องเลือกกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ ใช้บุหร่ี และ

รูปแบบโปรแกรมส่งเสริมแรงจงูใจการในเลิกบหุร่ี คือ จดักิจกรรมในร่มเสริมด้วยกิจกรรมกลางแจ้ง การจดั

กิจกรรม 3 วนั 2 คืน และใช้สถานท่ีในโรงเรียนและนอกโรงเรียนบางกิจกรรม 2) ภายหลงัการทดลองใช้

โปรแกรมส่งเสริมแรงจูงใจในการเลิกบุหร่ีของวัยรุ่นในสถานศึกษาจากการมีส่วนร่วมวัยรุ่นมีการ

เปล่ียนแปลงเร่ืองแรงจงูใจในการเลิกบหุร่ีมากกวา่ก่อนการทดลองอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 ใน

ภาพรวมและในรายด้าน ยกเว้นด้านความศรัทธาในความสามารถไม่แตกตา่งกนั 

 

คาํสาํคัญ: การวิจยัปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม แรงจงูใจในการเลิกบหุร่ี วยัรุ่นในสถานศกึษา 
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Abstract 

 The Participatory Action Research Design conducted with PAOR, was carried out under 

1 criteria could described to 3 step 1) Plan (P) to develop the Participatory Action Research to 

Development of Smoking Cessation Motivation Program on Adolescents in Schools 2) Action & 

Observation (A & O) to develop the Participatory Action Research to Development of Smoking 

Cessation Motivation Program on Adolescents in Schools  and 3) Reflection (R) to result the 

Participatory Action Research to Development of Smoking Cessation Motivation Program on 

Adolescents in Schools. The aimed of this study were 1) develop the Participatory Action 

Research to Development of Smoking Cessation Motivation Program on Adolescents in Schools 

and 2) to study the result of the Participatory Action Research to Development of Smoking 

Cessation Motivation Program on Adolescents in Schools. The research data were gathered by 

analysis documents, surveying the area, in-depth interviewing, observing, Utilizing focus group 

and Smoking Cessation Motivational Questionnaire analyze. Data were analyzed by using 

content analysis, descriptive statistics including frequency and mean and statistical comparison 

with t-test 

                Result indicated that 1) the stakeholder selected by smoking user and adolescent 

who was at risk. Pattern of the Smoking Cessation Motivation Program mostly activated indoor 

activities and additional by outdoor activities within 3 days and 2 nights. 2) The result of the 

Participatory Action Research to Development of Smoking Cessation Motivation Program on 

Adolescents in schools were that adolescent who participated increased motivation to smoking 

Cessation than before attending at the significant different in statistical level of .05 in overall and 

each aspects except faithful in ability. 

 

Keywords: Participatory Action Research, Smoking Cessation Motivation, Adolescents in 

Schools 
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คาํนําและกติตกิรรมประกาศ 

 
โครงการวิจยัฉบบันีเ้ป็นโครงการวิจยัท่ีได้รับการสนบัสนนุทนุวิจยัจากสํานกังานกองทนุสนบัสนนุ

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ท่ีให้

ความสําคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือจัดการและแก้ไขปัญหาการสูบบุหร่ีของคนไทย โดยเฉพาะ

ปัญหาการสบูบหุร่ีของวยัรุ่นในสถานศกึษาซึ่งเป็นปัญหาท่ีมีความสําคญัในระดบัชาติ ดงัแผนยทุธศาสตร์

การปอ้งกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 – 2562  ยทุธศาสตร์ท่ี 5.2.4.3 แนวทางการให้ครอบครัว 

ชุมชน สังคมยอมรับและให้โอกาสผู้ เสพผู้ติด และมีส่วนร่วมในการบําบดัฟืน้ฟูสมรรถภาพ และติดตาม 

ดูแลช่วยเหลือผู้ ผ่านการบําบัด (Community-based recovery model) โดยการสนับสนุน ส่งเสริม

ศกัยภาพให้ครอบครัว ชมุชนมีองค์ความรู้ในการสงัเกตและประเมินความรุนแรงเบือ้งต้นในผู้ ท่ีเสพยาเสพ

ติด และดแูลช่วยเหลือผู้ เสพยาเสพติด พฒันาศกัยภาพครอบครัว ชมุชนให้มีความเข้าใจเก่ียวกบัโรคสมอง

ติดยา ตลอดจนวิธีการดแูล ช่วยเหลือประคบัประคองผู้ เสพติดไม่ให้กลบัไปเสพติดซํา้ และการสนบัสนนุให้

มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้การแก้ไขปัญหาผู้ เสพติดระหว่างชมุชน รวมทัง้สง่เสริมให้ภาคประชาสงัคมเข้ามามี

ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาผู้ เสพติดในชมุชนมากขึน้ (สํานกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามยา

เสพติด 2558) ซึ่งโครงการวิจัยนี ้เป็นโครงการวิจัยเพ่ือพฒันาโปรแกรมส่งเสริมแรงจูงใจของวัยรุ่นใน

สถานศึกษา ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง หรือชุมชน ในท่ีนี  ้คือ สถานศึกษา เพ่ือ

พฒันาแนวทางในการสนบัสนุนช่วยเหลือวยัรุ่นท่ีสบูบุหร่ีในโรงเรียนผ่านแนวคิดของการส่งเสริมแรงจงูใจ 

ร่วมกบัการมีสว่นร่วมของผู้ มีสว่นเก่ียวข้องในโรงเรียนและผู้ วิจยัพฒันาโปรแกรมฯ ร่วมกนั 

ปัญหาการสบูบหุร่ีในประเทศไทยมีมาอย่างต่อเน่ืองยาวนาน โดยนอกเหนือจากปัญหากาสบูบหุร่ี 

ซึง่ ถกูกําหนดเป็นเกณฑ์วินิจฉยัโรคทางจิตเวชในกลุ่ม Tobacco Use Disorder ตามเกณฑ์วินิจฉยัโรคของ

สมาคมจิตแพทย์อเมริกนั (American Psychiatric Association, 2013) แล้ว บหุร่ียงัมีพิษท่ีเป็นโทษต่อ

ร่างกายอย่างมหาศาล (ประภาพรรณ  เอี่ยมอนนัต์, 2556)  อาทิ ความผิดปกติของปอดจากการสบูบหุร่ี 

ภาวะถงุลมโป่งพอง โรคหวัใจ และหลอดเลือดสมองผิดปกติ รวมทัง้ก่อให้เกิดโรคมะเร็งชนิดต่างๆ ซึง่ตลอด

ระยะเวลาหลายสิบปีท่ีผ่านมา มีผู้ เจ็บป่วยและเสียชีวิตจากภาวะความผิดปกติทางร่างกายจากการสบูบหุร่ี

เป็นจํานวนมาก ในจํานวนนีส้่วนหนึ่งคือ วัยรุ่น ซึ่งถือเป็นกําลังพลสําคัญของชาติในอนาคต ซึ่งการมี

มาตรการในการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหากบัคนกนกลุม่นีอ้ย่างเน่ินๆ นี ้เป็นการสง่เสริมการมีกําลงัพลท่ีมี

คุณภาพในแก่ประเทศไทยในอนาคต ให้ไม่ตกเป็นทาสของยาเสพติด อีกทัง้ประเทศยังไม่ต้องสูญเสีย
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งบประมาณในการดแูลรักษาในฐานะผู้ ป่วยในระยะยาว ซึง่ปัจจบุนัประเทศต้องสญูเสียงบประมาณในการ

ดแูลผู้ ป่วยยาเสพติดเป็นจํานวนมาก ในขณะท่ีกลุม่ของผู้สบูบหุร่ียงัมีอยูจํ่านวนมากในประเทศ 

จากบริบทข้างต้น ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสบู (ศจย.) จึงได้จัดตัง้ขึน้ เพ่ือ

พัฒนาการดําเนินงานควบคุมยาสูบในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ตาม แนวคิด “สามเหล่ียม

เขยือ้นภเูขา” ของ นพ.ประเวศ วะสี ซึง่ประกอบด้วยสว่นประกอบสําคญั 3 ส่วน คือ ภาคประชาสงัคม ภาค

ปัญญา และภาคการเมือง โดย ศจย. ทําหน้าท่ีหลักในส่วนของภาคปัญญา คือ การพัฒนาและสร้าง

ผลผลติในภาคปัญญา อาทิ ข้อมลูข่าวสาร งานวิจยัด้านการควบคมุยาสบู การประเมินผล และการพฒันา

ระบบการเฝา้ระวงัการควบคมุยาสบู รวมทัง้สร้างพฒันานกัวิจยัและการจดัการความรู้เก่ียวกบัยาสบู โดย

ปัจจุบนัอยู่ท่ีในระยะท่ี 3 (ก.ค.2555-มิ.ย.2558) ซึ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพงานวิจยัในด้านการควบคมุ

ยาสบูระดับปฏิบตัิการ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ กําหนดนโยบายระดบัพืน้ท่ี เช่น อบจ. อบต. 

เทศบาล และ สสจ. โดยในโครงการวิจัยนีเ้น้นให้สถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมกับผู้ วิจัยในการพัฒนา

ศกัยภาพในการช่วยเหลือผู้สบูบุหร่ี นอกจากนีย้งัเน้นการจดัการความรู้ รวมถึงการสร้างนกัวิจัยและองค์

ความรู้ ความเข้าใจ และเพ่ิมการใช้ประโยชน์ รวมถึงเช่ือมโยงงานวิจยัระหว่างประเทศและภมิูภาคให้มาก

ขึน้  

สดุท้ายนีค้ณะผู้ วิจยัขอขอบพระคณุสํานกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) และ

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ท่ีสนับสนุนทุนวิจัยและ ขอขอบพระคุณ

ผู้อํานวยการ คณะผู้บริหาร และคณะครูพร้อมผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่านจากโรงเรียนเป้าหมายท่ีให้ความ

อนเุคราะห์และอํานวยความสะดวกในการดําเนินการเก็บข้อมลูวิจยัเป็นอย่างดี ตลอดจนขอขอบพระคุณ

ผู้ เช่ียวชาญทุกท่านท่ีให้ความช่วยเหลือในการพิจารณางานวิจัย ให้คําแนะนําในการปรับปรงแก้ไข

เคร่ืองมือ รวมถึงโปรแกรมท่ีใช้ในการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนขอขอบพระคุณคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ท่ีรับรองโครงการวิจัยนี  ้ให้
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

ปัญหาการใช้สารเสพติดเป็นปัญหาสําคญัระดบัประเทศ ท่ีทกุประเทศในโลกรวมถึงประเทศไทยให้

ความสําคญั โดยพิจารณาได้จาก พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่ง

เป็นฉบบัปัจจุบนั ท่ีระบุในยทุธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างความเช่ือมโยงกบัประเทศในภมิูภาคเพ่ือความมัน่คง

ทางเศรษฐกิจและสงัคม ข้อ 5.6 เร่ืองการมีส่วนร่วมอย่างสําคญัในการสร้างสงัคมนานาชาติท่ีมีคณุภาพ

ชีวิต ป้องกันภยัจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภยัพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภยั 

โดยให้ความสําคญักบัการแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีมีความสําคญัต่อ

อนาคต และการวางรากฐานของประเทศชาติ โดยมุ่งเน้นการนําปัญหาดังกล่าวมาบริหารจัดการและ

พฒันาไปสูก่ารปฏิบตัิ โดยการลงพืน้ท่ีในชมุชน สงัคม ให้มีส่วนร่วมในการขบัเคลื่อนแผนพฒันาต่างๆ ไปสู่

การบบรรลผุลโดยการจดัสิ่งแวดล้อม และเสรอมสร้างบทบาทในทุกภาคส่วนได้แก่ ชมุชน เอกชน รวมถึง

สถาบันการศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาติ สํานกันายกรัฐมนตรี ปี 2555-2559 (2556)  

ยาเสพติดในประเทศไทยท่ีเป็นปัญหาสําคญัและมีการแพร่หลายสูเ่ด็กและวยัรุ่นของประเทศอย่าง

ต่อเน่ือง สารเสพติดประเภทหนึ่งท่ีสําคญัคือ บุหร่ี จากสถิติของสถาบนับําบดัรักษาและฟืน้ฟผูู้ ติดยาเสพ

ติดแห่งชาติพระบรมราชชนนีพบว่า ปี พ.ศ.2555 – พ.ศ.2558 มีผู้ ป่วยนอกท่ีมารับการบําบดัรักษาการติด

บหุร่ี จํานวนทัง้สิน้ 1,195 ราย แบ่งเป็น ปี พ.ศ.2555 เท่ากบั 278 ราย ปี 2556 เท่ากบั 333 ราย ปี 2557 

เท่ากบั 333 ราย และปัจจุบนัปี 2558 เท่ากบั 251 ราย ซึ่งถือว่ามีแนวโน้มการใช้สารเสพติดคงท่ี มีอตัรา

การลดลงท่ีต่ําและยงัไม่แน่นอน ยงัมีแนวโน้มของการใช้สารเสพติดท่ีปรับขึน้ได้ (สถาบนัรักษาและฟืน้ฟผูู้

ติดยาเสพติดแห่งชาติ พระบรมราชชนนี, 2015) ผลสํารวจของสํานกังานสถิติแห่งชาติในปี พ.ศ.2557 

(สํานกังานสถิติแห่งชาติ, 2557) พบว่าประชาชนไทยอาย ุ15 ปีขึน้ไปสบูบหุร่ีในอตัรา11.4 ล้านคน สงูกว่า

ปี พ.ศ.2556 ร้อยละ 21 โดยนกัสบูหน้าใหม่เร่ิมสบูบหุร่ีช่วงอาย ุ15.6 ปี โดยพบว่าเร่ิมสบูเร็วขึน้กว่าช่วงปี  

2550 ท่ีเร่ิมสบูอาย ุ16.8 ปี รวมถึง เยาวชนไทยอายต่ํุากว่า 18 ปี มีภาวะเสพติดบุหร่ีประมาณ 4 แสนคน 

โดยแต่ละปีเสพติดบุหร่ีใหม่สงูกว่า 1 แสนคน และประมาณ 7 ใน10 คนผู้ เสพติดบุหร่ีจะมีภาวะติดบุหร่ี

ตลอดชีวิต  โดยแต่ละปีมีคนไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหร่ีกว่า50,000 ราย ซึ่งถือว่าเด็กและวัยรุ่นและ
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ปัจจบุนัยงัมีการเสพติดบหุร่ีท่ีสงู และยงัอนัตราย สาเหตสํุาคญัสว่นหนึ่งมาจากการท่ีบหุร่ีเป็นสารเสพติดท่ี

ถกูกฎหมาย สงัคมยอมรับ ทําให้มีการใช้กว้างขวางเป็นแบบอยา่งในสงัคมท่ีเห็นได้ทัว่ไป โดยเฉพาะต่อเด็ก

และเยาชนท่ีอยู่ระหว่างการเรียนรู้ และพฒันาบคุลิกภาพเพ่ือปรับตวัอยู่ในสงัคมท่ีเห็นพฤติกรรมของผู้สบู

บหุร่ีทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกบัการสํารวจการสบูบุหร่ีในเยาวชนไทยในปี พ.ศ.2552 พบว่าอตัราการ สบูบุหร่ี

ของเยาวชนไทยอาย ุ13-15 ปีสงูถึง 11.7% (เพศชาย 20.1% เพศหญิง 3.8%) และท่ีน่าตกใจคือ 8% ของ

เยาวชนท่ีไมส่บูบหุร่ีในช่วงปัจจบุนั มีความคิดว่าตนเองจะเร่ิมสบูบหุร่ีในปีหน้า ซึง่ข้อมลูนีส้ะท้อนให้เห็นว่า

เด็กและเยาวชนมองบุหร่ีเป็นสิ่งท่ีเหมาะสม สังคมยอมรับ ในขณะเดียวกันตามธรรมชาตอของเด็กและ

วยัรุ่นก็รู้สึกท้าทายความสามารถ แปลกใหม่เป็นเอกลกัษณ์ เสริมให้เกิดการยอมรับจากเพ่ือน กระตุ้นให้

เด็กสนใจและลองใช้สารเสพติดจนมีพฤติกรรมติดบหุร่ีอย่างต่อเน่ือง เป็นนิสยัและไม่สามารถลดละเลิกได้

ในท่ีสดุ นอกจากนีง้านวิจยัจากสหรัฐอเมริกา พบว่า ผู้ ติดสารเสพติดชนิดอ่ืนๆ เช่น เฮโรอิน กญัชา โคเคน 

ล้วนเร่ิมมาจากการสูบบุหร่ี ทัง้สิน้ซึ่งสะท้อนปัญหาท่ีรุนแรงของบุหร่ีให้เห็นได้ชัดเจนย่ิงขึน้(ประกิต วาท

สาธกกิจ และคณะ. 2553) อีกทัง้ยงัสะท้อนให้เห็นวา่ประเทศไทยควรมีมาตรการในการ รับมือเพ่ือปอ้งการ

นักสูบหน้าใหม่เหล่านี ้จากการชักจูงให้เอาแบบอย่างผ่านสื่อ โฆษณา และกลยุทธ์ทางการตลาดจาก

อตุสาหกรรมยาสบู 

 ดงันัน้ในช่วงระยะเวลาหลายปีท่ีผ่าน การศึกษาเก่ียวกับบุหร่ีจึงมีการพฒันามากขึน้ โดยเฉพาะ

เร่ืองการบําบดัรักษารูปแบบต่าง เช่น ระบบโปรแกรมการบําบดัรักษาแบบ Matrix Program ท่ีได้รับการ

พัฒนาและปรับใช้ในระบบรักษาและฟื้นฟูผู้ ป่วยนอกทั่วโลก ระบบ FAST Model ท่ีเป็นรูปแบบการ

บําบดัรักษาแบบผู้ ป่วยในของสถาบนับําบดัรักษาและฟืน้ฟผูู้ติดยาเสพติดแห่งชาติพระบรมราชชนนีซึง่เดิม

ช่ือสถาบนัธัญญารักษ์ (สถาบนัธัญญารักษ์, 2546)รวมถึงการบําบดัรายกลุ่มหรือรายบุคคลในรูปแบบ

ต่างๆ เช่น Cognitive behavior therapy(CBT) หรือ Motivation Interview ฯลฯ โดยกระบวนการ

บําบดัรักษาการใช้สารเสพติดจะเน้นเร่ืองของกระบวนการเสริมสร้างแรงจงูใจ ให้ผู้ติดสารเสพติดมีแรงจงูใจ 

และความต้องการท่ีจะหยดุใช้สารเสพติดด้วยตนเองก่อน จงึจะเข้าสูก่ระบวนการของการบําบดัเต็มรูปแบบ

มากขึน้ โดยบทบาทของผู้ รักษาจะเป็นลักษณะประคับประคองผู้ เลิกสารเสพติดจนกว่าผู้ เลิกสารจะ

สามารถทําให้พฤติกรรมท่ีเหมาะสมดํารงอยู่ต่อไปได้จนหยดุหรือเลิกใช้สารเสพติดอย่างถาวร โดยจากการ

ศกึษาวิจยัพบว่าแนวคิดการบําบดัต่างๆ ได้ผลอยา่งดีต่อการบําบดัสารเสพติด (Miller, Rollnick, 2002,  

Saengcharnchai, 2003) อย่างไรก็ตามรูปแบบการบําบดัท่ีใช้มกัจะอยู่ในระบบของโรงพยาบาล สถาบนั
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หรือองค์ทางสาธารณสุข อีกทัง้มีระบบการรักษาท่ีค่อนข้างเป็นทางการ และต้องใช้ผู้ เช่ียวชาญในการ

ดําเนินกระบวนการสําคญัของการบําบดั เช่น จิตแพทย์ พยาบาล นกัจิตวิทยา หรือนกัสาธารณสขุ เป็นต้น  

 ทัง้นีอ้งค์ความรู้ในช่วงหลายปีท่ีผ่านโดยเฉพาะการศึกษาวิจยัได้นําแนวคิดของการมีส่วนร่วมมา

ประยุกต์ใช้มากขึน้ เช่น โดยกระทรวงสาธารณสขุ (2556: 25-26) ได้เสนอถึงความสําคญัชองการมีส่วน

ร่วมว่า บทบาทสําคญัอย่างย่ิงในการขบัเคล่ือนการพฒันาคนและชมุชน คือวิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของภาคีเครือขา่ยในชมุชนสว่น สญัญา สญัญาวิวฒัน์ และ ชาย สญัญาวิวฒัน์ (2551: 148-149) กล่าวถึง

การศกึษาวิจยัแบบมีสว่นร่วมวา่เป็นกระบวนการศกึษาท่ีเน้นความหมายของคําสามคํา ได้แก่ 1) การมีสว่น

ร่วม (P = Participatory) การท่ีนกัวิจยัเป็นสว่นกลางของกลุม่คนท่ีเก่ียวข้อง คือ นกัวิจยัท้องถ่ิน ผู้ นําชมุชน 

ชาวบ้าน เจ้าหน้าท่ีโครงการ ผู้ เข้าร่วม องค์กรอาสาสมคัร เป็นต้น ร่วมกนัเป็นผู้ดําเนินงานโดยนกัวิจยัเป็น

ผู้ อํานวยการวิจยัและพฒันา 2) การปฏิบตัิ (A = Action) การสร้างขีดความสามารถของคนในชมุชนจาก

ฐานปัญหาด้วยชมุชนเองหรือเรียกได้ว่าเป็นการพฒันา (Development) และ 3) การวิจยั (R = Research) 

โดยมุง่เน้นการศกึษาอยา่งเป็นระบบเพ่ือค้นหาคําตอบและสามารถทําการบรูณาการใช้กบัคนในชมุชนและ

รูปแบบวิธีการวิจัยโดยมีเป้าหมายท่ีสําคญัพอสงัเขป (อรุณรุ่ง บุณธนันตพงศ์, 2549) ได้แก่1) ผู้ มีส่วน

เก่ียวข้องจะได้รับการศึกษาเพ่ิมมากขึน้ ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาและผู้ ด้อยโอกาสมีโอกาสมากขึน้

ในการจดัสรรทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีกระจายอยา่งทัว่ถึงอย่างเป็นธรรมขึน้มีงานวิจยัและพฒันาท่ีได้เรียนรู้จาก

ชมุชนหรือกลุ่มคนท่ีเก่ียวข้องโดยตรง ได้ประสบการณ์การทํางานร่วมกบัชมุชน ก่อให้เกิดความเข้าใจอนัดี 

และเกิดแนวคิดในการพฒันาตนเองของนกัวิจยัและการพฒันาอย่างแท้จริง สดุท้ายผลงานวิจัยสามารถ

นําไปใช้ประโยชน์ได้ทันที จากกการลงมือปฏิบัติร่วมกัน  โดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายท่ี

เก่ียวข้อง เกิดการร่วมแรงร่วมใจกําลังกัน โดยผู้ มีส่วนเก่ียวข้องจะเป็นผู้ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วม

ดําเนินการ ตลอดจนเกิดความรู้สกึเป็นเจ้าของผลงานท่ีโครงการท่ีดําเนินการอยู ่  

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาคณะวิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยเร่ืองการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ

พัฒนาโปรแกรมส่งเสริมแรงจูงใจในการเลิกบุหร่ีของวัยรุ่นในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาโปรแกรมส่งเสริม

แรงจูงใจในการเลิกบุหร่ีในกลุ่มวยัรุ่นในสถานศึกษาจากการมีส่วนร่วมการวิจยัโดยการมีส่วนร่วม ของทุก

คน โดยเฉพาะผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัสถาบนัการศกึษา โดยชมุชนทกุคนจะเป็นเจ้าของการวิจยัและปฏิบตัิร่วมกนั

ทกุขัน้ตอนตามอดุมคติของการวิจยัและพฒันาแบบมีสว่นร่วมให้เกิดโปรแกรมการเลิกบหุร่ีในสถานศกึษาท่ี

มีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยประยกุต์ใช้แนวคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องกบัการบําบดัทางจิตวิทยารูปแบบต่างๆ ท่ี

เก่ียวข้องการกบัการเสริมสร้างแรงจงูใจในการบําบดัและเลิกสารเสพติด ร่วมกบัแนวคิดกระบวนการวิจยั
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แบบมีสว่นร่วมพฒันาโปรแกรมเสริมสร้างแรงจงูท่ีเหมาะสมในการเลิกบหุร่ีกบักลุ่มวยัรุ่นในสถานศกึษา ซึง่

ถือวา่เป็นวยัท่ีมีความออ่นไหว และมีความเส่ียงต่อการติดสารเสพติดในอนาคต  

 

วัตถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือพฒันาโปรแกรมสง่เสริมแรงจงูใจในการเลิกบหุร่ีของวยัรุ่นในสถานศกึษาจากการมีสว่นร่วม 

2. เพ่ือศกึษาผลการใช้โปรแกรมสง่เสริมแรงจงูใจในการเลกิบหุร่ีของวยัรุ่นในสถานศกึษาจากการมี

สว่นร่วม 

 

ขอบเขตการวจิยั 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม (PAR) โดยประสานวิธีการเก็บข้อมลูเชิง

คณุภาพเสริมด้วยข้อมลูเชิงปริมาณนีมี้ขอบเขตการวิจยัดงันี ้ 

1. พืน้ท่ีในการศึกษาวิจัย คือโรงเรียนท่ีมีความพร้อมและให้ความร่วมมือเป็นผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง 

(Stakeholders) ในการพฒันาวยัรุ่นในสถานศกึษาของตนเอง ซึง่อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครโดยไม่สามารถ

เอย่ช่ือสถานศกึษาได้ตามจรรยาบรรณการวจิยั 

2. ผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง (Stakeholders) การวิจยัครัง้นีผู้้ มีส่วนเก่ียวข้องโดยตรงประกอบด้วย 2 ส่วน 

คือ 

2.1 ฝ่ายโรงเรียน คือตัวแทนผู้ ให้ข้อมูลจากโรงเรียนตัวอย่าง ประกอบด้วย ตัวแทน

ผู้บริหาร 

โรงเรียน 1 คน ครูแนะแนว 1 คน ครูฝ่ายกิจการนกัเรียน 1 คน และตวัแทนนกัเรียน 2 คน  

2.2 ฝ่ายคณะผู้ วิจัยคือ มีความเช่ียวชาญในสหสาขาซึ่งจะทําให้เกิดแง่มุมการพัฒนา

โปรแกรมท่ีหลากหลาย ประกอบด้วย นกัจิตวิทยา นกัพฒันาทรัพยากรมนษุย์และ นกันนัทนาการ 

 

นิยามศัพท์เฉพาะสาํหรับการวจัิย 

 1. วยัรุ่น หมายถึง เด็กหรือเยาวชนท่ีกําลงัศึกษาอยู่ในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 ของโรงเรียน

ในเขตกรุงเทพมหานคร  ท่ี มีความพร้อมและให้ความร่วมมือโดยสมัครใจเป็นผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง 

(Stakeholders) และผู้ เข้าร่วมวิจยัในโครงการวิจยัครัง้นี ้ 
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 2. แรงจูงใจ หมายถึง แรงจูงใจเก่ียวกับการเลิกบุหร่ีท่ีประเมินจากแบบประเมินการส่งเสริม

แรงจูงใจในการเลิกบุหร่ีของวยัรุ่น ในสถานศึกษา ตามแนวคิดหลกัปฏิบตัิ 12 ขัน้ตอน (Twelve Step 

Facilitation) ซึ่งเป็นกระบวนการบําบัดการติดสารเสพติดทางจิตวิทยารูปแบบหนึ่งท่ีมีลักษณะเป็น

กระบวนการกลุม่ โดยเน้นกระบวนการทางด้านจิตวิญญาณ ซึง่งานวิจยันีแ้บ่งเป็นแรงจงูใจแต่ละด้านได้แก่ 

การยอมรับในปัญหา ความศรัทธาในความสามารถ การยดึมัน่ในความดี การแสวงหาแนวทางการเลิกบหุร่ี 

การทบทวนตนเอง การเตรียมตวัเลิกบหุร่ี ความพยายามในการเลิกบหุร่ี และการเป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อผู้ อ่ืน  

 3. โปรแกรมส่งเสริมแรงจงูใจในการเลิกบหุร่ีของวยัรุ่น หมายถึง โปรแกรมการสง่เสริมแรงจงูใจใน

การเลิกบหุร่ีของวยัรุ่นในสถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีผู้ วิจยัดําเนินการเก็บข้อมลูวิจยัและศึกษา ซึ่ง

เป็นโปรแกรมฯ ท่ีถกูพฒันาขึน้ในงานวิจยัครัง้นี ้ตามกรอบแนวคิดทฤษฏีทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวข้องกบัการ

บําบดัผู้ติดสารเสพติด ผา่นกระบวนการวิจยัแบบปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วมฯ คือ พฒันางานวิจยัร่วมกบัผู้ มี

สว่นเก่ียวข้อง (Stakeholders) ในชมุชนเพ่ือการพฒันาโปรแกรมฯ ด้วยตนเอง 

 

การรับรองจริยธรรมการวจิยัในมนุษย์  

 โครงการวิจยันีผ้า่นการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ วทิยาลยับรมราชชนนี 

นพรัตน์วชิระ เม่ือวนัท่ี... เลขท่ี COA No.7/2560 ERB No. 11/2559 

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจยั 

1 ได้โปรแกรมการส่งเสริมแรงจงูใจในการเลิกบหุร่ีของวยัรุ่นในสถานศกึษาจากกระบวนการมีส่วน

ร่วม 

2 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและบุคคลท่ีเก่ียวข้องนํา

ผลการวิจยัไปเป็นแนวทางปฏิบตัิในการสง่เสริมแรงจงูใจในการเลกิบหุร่ีของวยัรุ่นในสถานศกึษา 

3 เกิดองค์ความรู้ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเป็นแนวทางไปพฒันานโยบายในการส่งเสริมแรงจงูใจใน

การเลิกบหุร่ีของวยัรุ่นในสถานศกึษา 

4 สามารถนําผลการวิจยัไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการทางสงัคมศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันา

วยัรุ่นและปอ้งกนัยาเสพติดแก่วยัรุ่น 
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กรอบแนวคดิการวจัิย 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม (Participatory Action Research = PAR) 
โดยใช้แนวคิดการวิจยัเป็นวงจรแบบ PAOR การวจิยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม (PAR) นีเ้ป็นไปตามการ
แสวงหาความรู้ความจริงแบบ Criticalism โดยเป็นการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบเน้นการปฏิบติัและการ
สะท้อนคิด มุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาการโปรแกรมการส่งเสริมแรงจูงใจในการเลิกบุหร่ีของวัยรุ่นใน
สถานศกึษาจากการมีส่วนร่วมและนําผลการวิจยัไปใช้จริงในทางปฏิบตัิท่ีมุ่งเน้นการแก้ปัญหา Mills (2000 
อ้างใน ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล และ สภุาพ ฉัตราภรณ์, 2553) โดยการพฒันาโปรแกรมฯ ในครัง้นีใ้ช้
ประสบการณ์และพลงัความคิดของผู้ มีส่วนเก่ียวข้องเป็นแกนหลกัในการพฒันาโปรแกรมฯ ผ่านแนวคิด 
การบําบดัสารเสพติด กระบวนเสริมสร้างแรงจงูใจในการเลิกสารเสพติด การพฒันาโปรแกรมสําหรับวยัรุ่น 
รวมไปถึงการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จากการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องผู้ วิจัย
สามารถสร้างกรอบแนวคิดในการวจิยัได้ดงันี ้ 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 



7 
 

บทที่ 2 

แนวคดิ ทฤษฏี เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง 

 

 การวิจยัปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วมเพ่ือพฒันาโปรแกรมสง่เสริมแรงจงูใจในการเลิกบหุร่ีของวยัรุ่น

ในสถานศกึษาในครัง้นี ้คณะผู้ วิจยัได้ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องเพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์ของ

โครงการวิจยัดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ทฤษฏีหรือแนวคิดแรงจูงใจที่เก่ียวข้องในการเลิกบุหร่ี 

  1.1 ทฤษฎีขัน้ตอนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม (Stage of Change) 

  1.2 การสมัภาษณ์เพ่ือเสริมสร้างแรงจงูใจในการเปล่ียนพฤติกรรม (Motivation 

Interview)  

  1.3 หลกัปฏิบตัิ 12 ขัน้ตอน (Twelve step facilitation (TSF)) 

 2. ทฤษฏีที่เก่ียวข้องกับการสร้างโปรแกรมในวัยรุ่น 

  2.1 โปรแกรม (Program) 

  2.2 พลวตักลุม่ (Group Dynamics) 

  2.2 วยัรุ่นในสถานศกึษา 

  3 การวิจยัปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

  3.1 ความหมายการวจิยัปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม 

3.2 คณุลกัษณะพืน้ฐานของการมีสว่นร่วม 

  3.3 การสง่เสริมการมีสว่นร่วม 

  3.4 เปา้หมายของการวิจยัปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม 

 4. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
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1. ทฤษฏีหรือแนวคดิแรงจงูใจที่เก่ียวข้องในการเลิกบุหร่ี 

แนวความคิดท่ีสําคญั และมีงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกบัทฤษฏีหรือแนวคิดแรงจงูใจท่ีเก่ียวข้องกบั

การเลิกใช้สารเสพติด มีดงันี ้

 

ทฤษฎขัีน้ตอนการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม (Stage of Change)  

ทฤษฏีขัน้ตอนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม พฒันาโดย Prochaska และ DiClement (1992) เป็น

ทฤษฏีท่ีอธิบายภาวะของบคุคลในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมจากช่วงของการไม่ตระหนกัรู้ถึงปัญหาท่ีจนไป

ถึงกระบวนการเลิกและหยดุใช้สารเสพติดได้อย่างถาวร โดยวิเคราะห์ปัญหาของผู้ ป่วยว่ามีการปรับตวัอยู่

ในขัน้ไหนของปัญหา จากนัน้จงึสร้างเสริมแรงจงูใจในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในแตล่ะขัน้โดย 

Prochaska และ DiClemente ได้นําแนวคิดนีป้รับใช้ศกึษาในผู้ ป่วยติดบหุร่ี พบว่าได้ผลในการส่งเสริมให้

ผู้ รับกรบําบดัเลิกใช้สารเสพติดได้เป็นอยา่งดี Prochaska et.al. (1983) ต่อมาจงึนํามาประยกุต์ใช้ในเลิกใช้

สารเสพติดชนิดอ่ืน โดยมีขัน้ตอนสําคญั (Prochaska & Velicer, 1987) ได้แก่ 

1. Pre-Contemplation 

ขัน้ไม่สนใจในปัญหาเป็นระยะท่ีผู้ ป่วยไม่ทราบปัญหาและไม่ยอมรับการแก้ไขปัญหา 

เน่ืองจากมองว่าตนเองไม่มีปัญหาการใช้สารเสพติด คือบหุร่ี รวมถึงมองว่าตนเองสามารถควบคุมการใช้

สารเสพติดได้ สามารถหยุดหรือเลิกใช้เม่ือใดก็ได้ตามความต้องการของตนเอง ในช่วงนีบุ้คคลจะรู้สึกมี

ความสขุจากการใช้สารเสพติดทัง้โดยทางตรงคือ ฤทธ์ิของบหุร่ี และทางอ้อม ได้แก่ การได้รับการยอมรับ

จากกลุ่มเพ่ือน รู้สกึมีความสขุ เป็นต้น ไม่สนใจหรือเห็นคณุค่าของการหยดุสบูบหุร่ี เน่ืองจากไม่มีผลเสียท่ี

เป็นรูปธรรมเกิดขึน้ชัดเจน โดยในขัน้นีห้น้าท่ีของผู้ บําบัดคือ การประเมิน และการให้ข้อมูลสะท้อนกลับ

เก่ียวกบัผลเสียขงการสบูบุหร่ีของผู้ติดสารเสพติดอย่างเหมาะสมเพื่อเกิดแรงจูงใจในการก้าวข้ามสู่ภาวะ

ลงัเลใจในการเลกิสบูบหุร่ี 

2. Contemplation 

ขัน้ลงัเล เป็นระยะท่ีผู้สบูบหุร่ีหรือติดบหุร่ี มกัพบกบัสถานการณ์ทางลบเก่ียวกบัผลการสบู

บุหร่ี โดยเฉพาะอาการทางกาย แต่ยังไม่อยู่ในระดับท่ีทําเกิดความผิดปกติท่ีรุนแรง แต่มีผลรบกวนการ

ดําเนินชีวิตของผู้ ใช้สาร เช่น มีอาการเจ็บป่วย ไอเรือ้รัง เป็นต้น แต่แม้ว่าผู้ ใช้สารจะมีอาการผิดปกติต่างๆ

มากขึน้ แต่ยงัเห็นประโยชน์มากกว่าโทษของการใช้สารเสพติดอยู่ดี และยงัเช่ือว่าตนเองสามารถควบคุม
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การใช้สารเสพติดนัน้ได้อยู่ โดยผู้ ติดสารจะเร่ิมมีพฤติกรรมเก่ียวกบัการควบคมุการใช้สารมากขึน้ แต่ยงัคง

มีการใช้อยู ่และการแก้ปัญหาโดยทัว่ไปของผู้ ป่วยคือเพียงจดัการตามความเช่ือและความรู้สกึของตวัเองว่า

ใช่มากไป ให้ลดใช้ลงหรือ ลดลงได้มากขึน้จากอาการท่ีทุเลาลงบ้างเท่านัน้ โดยปัญหาการใช้สารเสพติด

อย่างต่อเน่ืองยงัคงอยู่เช่นเดิม ในขัน้นีก้ารตอบสนองท่ีสําคญัของผู้ บําบดัคือการพดูคยุถึงข้อดีของข้อเสีย

ของการเลิกสบูบหุร่ี โดยกระตุ้นให้ผู้ ป่วยเห็นมมุมองท่ีซอ่นอยูข่องการเลกิใช้สารเสพติด และใช้สารเสพติด 

3. Determination  

ขัน้ตดัสินใจ หรือการเตรียมความพร้อม เป็นระยะท่ีผู้ติดบหุร่ีมกัประสบกบัปัญหาต่างๆท่ี

เกิดขึน้จากการใช้สารเสพตืดมากขึน้ เช่น ความเจ็บป่วยและโรคภยัไข้เจ็บท่ีเกิดขึน้ และอาการท่ีเกิดขึน้ส่วน

ใหญ่ผู้ ป่วยเองไม่สามารถท่ีจะควบคมุ จดัการความเจ็บป่วยนัน้ได้อีก ความทกุทรมานดงักล่าว กระตุ้นให้

ผู้ ป่วยตระหนกัถึงปัญหาของการสบูบุหร่ีได้ชดัเจน และมีแรงจูงใจท่ีจะหยดุหรือเลิกใช้สารเสพติดมากขึน้ 

โดยสิ่งท่ีผู้ บําบดัควรกระทําในขัน้ตอนนี ้ได้แก่ การพดูคยุถึงแนวทางการเลิก หรือหยดุบหุร่ี โดยกระตุ้นหรือ

เสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้ ป่วยเลือกตดัสินใจท่ีจะหยดุใช้สารเสพติดตามความเหมาะสม และความสามารถ

ของตวัผู้ ป่วยเอง และมีการสนบัสนนุและสง่เสริมกําลงัใจเพ่ิมเติมให้ผู้ ป่วยเกิดความพยายาม ตัง้ใจท่ีจะเลิก

สารเสพติดอยา่งจริงจงั 

4. Action  

ขัน้ลงมือปฏิบตัิ เป็นขัน้ท่ีผู้ ป่วยเร่ิมลงมือปฏิบตัิเพ่ือการหยดุสบูบหุร่ีตามวิธีการท่ีตนต้องการ โดย

ในช่วงแรกผู้ติดสารจะกระตือรือร้นในการเลิกใช้สารเสพติดอย่างต่อเน่ือง พยายามควบคมุ จดัการและทํา

ทกุอยา่งตามแนวทางท่ีตนเองวางไว้อยา่งเต็มท่ี แต่เม่ือการลงมือปฏิบตัิผ่านไปซกัระยะผู้ ติดสารจะเร่ิมรู้สกึ

ยากลําบากในการควบคมุพฤติกรรมตามท่ีวางไว้เดิม การลงมือหยดุสบูบุหร่ีตามท่ีวางไว้เร่ิมไม่สม่ําเสมอ

ต่อเน่ือง เน่ืองจากการกระตุ้นทางภายนอก เช่น เพ่ือนฝูง หรือภายในตนเอง เช่น รู้สึกไม่ก้าวหน้า หรือไม่

สามารถหยดุหรือเลิกได้ ทําให้มีแนวโน้มท่ีจะค่อยกลบัเข้าสู่วงจรของการสบูบุหร่ีแบบเดิมได้ง่าย ดงันัน้ผู้

บําบดัมีหน้าท่ีกระตุ้น ให้กําลงัใจ และส่งเสริมพฤติกรรมแก่ผู้ เลิกสาร ให้มีพฤติกรรมการเลิกใช้สารเสพติด

อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ได้รับประโยชน์จากการบําบัดอย่างเต็มท่ี จนผ่านเข้าสู่ขัน้ของการมีพฤติกรรมท่ี

ตอ่เน่ือง 

5. Maintenance 

ขัน้การกระทําท่ีต่อเน่ือง ซึ่งผู้ ติดบุหร่ีสามารถหยุด หรือเลิกใช้สารเสพติดมาได้ซกัระยะ 

(ประมาณ 6 เดือน) โดยความคิด อารมณ์ค่อนข้างมัน่คง และทนต่อแรงเสียดทาน หรือปัจจยักระตุ้นต่างๆ 
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ได้ดีมากขึน้ ผู้ติดสารมีความรู้สกึมัน่ใจในตนเอง รู้สกึมีศกัยภาพ ความสามารถจากการควบคมุตนเองได้ดี

มากขึน้ ย่ิงหากได้รับการกระตุ้นและสนบัสนนุจากผู้ บําบดัอย่างเหมาะสม การคงอยู่ของพฤติกรรมการเลิก

และหยุดการใช้สารเสพติดของผู้ ติดสารจะทําได้ดีย่ิงขึน้ ในขัน้นีก้ระบวนการท่ีสําคัญคือ relapse 

prevention หรือการปอ้งกนัการกลบัไปใช้สารเสพติดซํา้ คือสิ่งท่ีต้องพิจารณาและระมดัระวงั โดยผู้ บําบดั

ต้องสนบัสนนุให้ผู้ ป่วยหลีกเล่ียงสิ่งกระตุ้นในการใช้สารเสพติดต่างๆ โดยการสง่เสริมทกัษะ เช่น การหลีกล

เยงตวักระตุ้น การปฏิเสธ การควบคมุตนเอง หรือ การคบเพ่ือนอยา่งเหมาะสม เป็นต้น รวมถงึให้คําแนะนํา

ในจดัการกบัตารางชีวิตของผู้ ป่วย ก็จะช่วยสงเสริมให้ผู้ เลิกใช้สารเสพติด สามารถละเลิกการใช้สารเสพติด

ได้ถาวรมากขึน้ และไมก่ลบัไปใช้สารเสพติดซํา้อีก (relapse) 

6. Relapse 

ขัน้การกลับไปใช้สารเสพติดซํา้ ขัน้ตอนนีผู้้ เลิกบุหร่ีมักไม่สามารถทนต่อตัวกระตุ้ น

บางอย่างได้ และนําตนเองกลบัเข้าไปอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการใช้สารเสพติด โดยมกัมาจากปัญหา

ทางจิตใจท่ีผู้ ใช้สารปล่อยหรือละเลยให้ตนเองมีความเปราะบางทางจิตใจ และไม่สามารถควบคมุอารมณ์

หรือความต้องการบางอยา่งได้ ละเลยการใช้ทกัษะท่ีเหมาะสมในการจดัการปัญหาท่ีดี ทําให้เผลอและหวน

กลบัไปใช้สารเสพติดอีกครัง้ ซึ่งการใช้สารเสพติดลกัษณะนีมี้ผลต่อจิตใจโดยตรง ทําให้ผู้ ท่ีกลบัไปใช้สาร

เสพติดรู้สึกเหมือน “ผู้พ่ายแพ้” จากการไม่สามารถควบคมุตนเองได้ ยิ่งทําให้จิตใจของผู้ ป่วยเปราะบาง

มากขึน้จากความล้มเหลวนี ้ผู้ ป่วยมีความรู้สกึในด้านลบ เช่น รู้สกึผิด โกรธ ไม่เคารพตนเอง ลดคณุค่าของ

การหยดุใช้สารเสพติดลงจากความผิดพลาด จนถึงการไม่เห็นคณุค่าของเลิกใช้สารเสพติดอีก ทําให้ผู้ เลิก

การเป็นผู้ติดสารเสพติดขึน้อีกครัง้ ในขัน้ตอนนีผู้้ บําบดัต้องมีการตอบสนองท่ีเหมาะสมและไวต่อความรู้สกึ

ของผู้ ป่วย โดยสนับสนุนและให้กําลงัใจว่าผู้ ป่วยยงัสามารถหยดุหรือเลิกใช้สารเสพติดได้ และกระตุ้นให้

ผู้ ป่วยกลบัเข้าสู่ทิศทางของการเลิกบุหร่ีโดยเร็วท่ีสดุ โดยอาจเร่ิมใหม่ตัง้แต่ขัน้ตอนท่ี 1 หรือ 2 ของ stage 

of change ได้ตามความเหมาะสมซึง่ถือว่าเป็นขัน้วิกฤตและลําบากท่ีสดุในการนําไปสูก่ารแก้ปัญหาการ

เลกิสารเสพติดของบคุคล 

 

การสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจงูใจในการเปลี่ยนพฤตกิรรม (Motivation Interview) 

แนวคิดเก่ียวกบัการสมัภาษณ์เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม พฒันาโดย Miller

และ Rollnick (2002, 2013) ซึง่เป็นแนวคิดท่ีแพร่หลายในการเลิกสารเสพติด โดยประยกุต์มาจากทฤษฏี 

Stage of Change ร่วมกบั Self-Perception theory ในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปรับเปล่ียน



11 
 

พฤติกรรม โดยมีแนวคิดท่ีสําคญัวา่ หากผู้ ป่วยเกิดแรงจงูใจขึน้แล้ว ผู้ ป่วยจะแสวงหาวิธีการท่ีเหมาะสมเพ่ือ

การปรับเปล่ียนพฤติกรรไมได้ด้วยตนเอง โดยอาศยัหลกัการ DARES เป็นแนวคิดพืน้ฐานการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรม ดงันี ้

1. Develop discrepancy  

หลักการแรกท่ีสําคัญในการส่งเสริมแรงจูงใจ คือการแยกแยะให้เห็นความแตกต่าง

ระหวา่งปัจจบุนัและอดีตท่ีมีการเปล่ียนปลงไปจากการท่ีผู้ติดสารใช้สารเสพติด ประเด็นสําคญัของหลกัการ

นีคื้อความแตกต่างระหว่างสิ่งท่ีผู้ ป่วย หรือผู้ สูบบุหร่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน และความคาดหวังหรือความ

ต้องการในอดุมคติ จะสง่เสริมให้ผู้ ใช้สารเสพติดมีแรงจงูใจท่ีจะเปล่ียนแปลงตวัเองได้ 

2. Avoidance Argument  

หลักการของการหลีกเลี่ยงการโต้แย้งกับผู้ ติดสารเสพติดในการหยุดหรือเลิกใช้สาร 

เน่ืองจากผู้ ป่วยอาจไม่ยอมรับ และต่อต้านการบําบัดรักษายากมากขึน้ โดยผู้ บําบัดควรอาศัยวิธีการ

ส่งเสริมกระตุ้นผู้ ป่วยให้เห็นความสําคญัของการหยดุใช้สารเสพติดด้วยตนเอง โดยอาศยัทฤษฏีของ Self-

Perception Theory และหลกัการพืน้ฐานของการให้คําปรึกษา  

3. Role with Resistance 

หลกัการของการยอมรับการต่อต้านของผู้ บําบดัรักษา โดยมีแนวคิดว่าเม่ือกระบวนการ

ตอ่ต้านเกิดขึน้กบัผู้ ท่ีอยูร่ะหวา่งเลิกใช้สารเสพติดต่อกระบวนการเลิกสารเสพติดพยากรณ์ได้ว่าผลลพัธ์ของ

การบําบดันัน้มีแนวโน้มไม่ดี หรือไม่ได้ผล โดยผู้ บําบดัต้องยอมรับ เข้าใจ และมีการเปล่ียนแปลงเปา้หมาย

ของการปฏิบัติ และใช้ทักษะเพ่ือลดการต่อต้านของผู้ เลิกสาร ให้กลับเข้าสู่แนวทางของการบําบดัรักษา

ตอ่ไป 

4. Express Empathy  

หลักการแสดงความเห็นอกเห็นใจ เป็นบทบาทสําคัญท่ีสุดในกระบวนการบําบัดรักษา 

โดยผู้ บําบดัต้องแสดงออกถงึท่ีส่ือถงึความเห็นอกเห็นใจให้ผู้ ป่วยให้ผู้ ป่วยได้ทราบ โดยมิใช่การแกล้งทํา ซึง่

สามารถทําได้หลายวิธี ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ผู้ ป่วยได้พดูบรรยายความรู้สึก การยอมรับและไม่โต้ตอบ

ในทางลบกบัความคิดเห็นของผู้ติดสารเสพติด หรือเปิดโอกาสให้เลือกวิธีการของการเลิกสารเสพติดด้วย

ตนเอง เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกบัแนวทางของการบําบดัรักษาท่ีให้ผู้ ป่วยเลือกและตดัสินใจเก่ียวกบัการเลิก

สารเสพติดด้วยตนเอง  

5. Support Self-efficacy 
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แนวคิดการสนบัสนนุศกัยภาพของผู้ติดสารเสพติด ประเด็นสําคญัประการหนึ่งท่ีผู้ติดสาร

เสพติดไม่ต้องการเลิกสารเสพติด เน่ืองจากไม่เช่ือมัน่ในศกัยภาพตนเองว่าสามารถหยดุหรือเลิกใช้สารได้ 

ดงันัน้ผู้ บําบดัมีบทบาทสําคญัในการท่ีจะทําให้ผู้ ป่วยมองเห็นว่าการหยดุหรือละเลิกการใช้สารเสพติดเป็น

สิ่งท่ีสามารถกระทําได้ ให้ผู้ ป่วยมีความหวงั และกําลงัใจ ในการเลิกสารเสพติดและนําเข้าสู่ขัน้ตอนของ

การเลิกใช้สารเสพติดได้ดีขึน้ 

 

หลักปฏบิัต ิ12 ขัน้ตอน Twelve step facilitation (TSF) 

หลกั 12 ขัน้ตอนสําหรับการบําบดัผู้ติดสารเสพติด พฒันาโดย Bill Willson และ Bob smith site 

by Schenker, 2009)อาศยัหลกัการฟืน้ฟูทางจิตวิญญาณ โดยอาศยัอํานาจท่ีอยู่เหนือผู้ บําบดัในการ

สง่เสริมช่วยเหลือในการบําบดัรักษาผู้ติดสารเสพติดอยา่งเป็นระบบ โดยแนวคิดดัง้เดิม คือ อํานาจของพระ

เจ้า ท่ีส่งเสริมช่วยเหลือให้ผู้ติดสารเสพติด ละเลิกการใช้สารเสพติดได้ โดยแนวคิดนีนํ้ามาใช้ครัง้แรกใน

กลุม่ผู้ติดสรุานิรนาม หรือAlcohol Anonymous (AA) โดย Bill Willsonและ Bob smith โดยพบวา่สามารถ

ช่วยเหลือและสง่เสริมให้ผู้ ป่วยนิรนามละเลิกการใช้สารเสพติดได้เหมาะสม และนําปรับใช้ต่อในผู้ ป่วยเสพ

ติดประเภทอ่ืน ได้แก่ กลุ่มผู้ติดยาระงบัอาการป่วยนิรนาม หรือ Narcotic Anonymous (NA) กลุ่มผู้ติด

นิโคตินนิรนาม หรือ Nicotine Anonymous (NicA) เป็น โดยมีหลกั 12 ขัน้ตอน (Alcohol Anonymous 

World service.inc, 2004 & Schenker, 2009; 35) ดงันี ้

1. “การยอมรับว่า เราไม่มีพลงัในการเอาชนะสารเสพติดได้ และทําให้ชีวิตยุง่เหยิงลง” ใน

กระบวนการนีถื้อเป็นส่วนสําคญัท่ีสดุท่ีสนบัสนนุให้ผู้ ใช้สารเสพติดท่ีไม่เคยตระหนกัถึงปัญหา ตระหนกัถึง

ปัญหามากขึน้ โดยอาจสะท้อนให้เห็นถงึการไร้ความสามารถในการจดัการ อาทิ ลด ละ เลิกการใช้สารเสพ

ติด หรือเช่ือมโยงให้เห็นถึงภาวการณ์การติดสารฯ ท่ีเกิดขึน้ โดยบุคคลท่ีไม่ได้ตระหนักในปัญหาเร่ิมเห็น

ปัญหามากขึน้  

  2. “เช่ือมัน่ในพลงัอํานาจท่ีเหนือกว่าท่ีจะช่วยให้เราให้ดีขึน้” ในขัน้นีเ้ป็นส่วนท่ีสนบัสนุน

ขัน้ตอนแรก เม่ือบุคคลตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้แล้ว ย่อมทําให้เกิดความรู้สึกท้อแท้สิน้หวัง และไม่

สามารถจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้ ซึง่ขัน้ตอนนีช้่วยสร้างความรู้สกึมีความหวงัให้แก่ผู้ ท่ีรู้สกึว่าตนเองตกอยู่

ในปัญหาจากการการใช้สารเสพติด ให้รู้สึกมีความหวงั และศรัทธา มากขึน้จากความเช่ือทางจิตวิญญาณ 

ซึง่ความเช่ือนีส้นบัสนนุกระบนการของการช่วยเหลือวา่ “ผู้ ป่วยไมส่ามารถจดัการปัญหานีไ้ด้เพียงลําพงั”  
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  3. “การตดัสินใจคืนเจตจํานงและชีวิตกลบัคืนสูพ่ระเจ้าผู้ดแูล” ส่วนนีเ้ป็นสว่นท่ีสนบัสนุน

ให้ผู้ ใช้สารเสพติดตดัสินใจท่ีจะดําเนินการเพ่ือละเลิกการใช้สารเสพติดมากขึน้จากความศรัทธา และมอบ

เจตจงนงให้แก่พระจ้าเพ่ือช่วยจดัการปัญหา ดงันัน้ในขัน้นีก้ารช่วยเหลือคือการให้โอกาสตนเองได้รับฟัง

การช่วยเหลือจากผู้ อ่ืนอยา่งเต็มท่ี เพราะเห็นถงึข้อจํากดัของตนเอง 

  4. “การแสวงหาความกล้าทางจริยธรรมในตนเอง” เปรียบเสมือขัน้ของการเปล่ียนแปลง

ทางจิตใจ หรือการเปล่ียนแปลงทางจิตวิทยา โดยเน้นการหาวิธีการในการกําจดัปัญหาท่ีเกิดขึน้ โดยอาจ

พิจารณาจากการกําหนดส่ิงท่ีรู้สึกขุ่นเคืองใจท่ีเกิดขึน้ซึ่งอาจจะกระทบต่อชีวิต และหาเคร่ืองมือในการ

จดัการมนัผ่านการช่วยเหลือจากสมาชิกในกลุม่ หรือบคุคลอ่ืนท่ีรู้สกึไว้วางใจ 

  5. “การยอมรับในความผิดพลาดของตนเอง” ในขัน้นีถื้อเป็นขัน้ท่ีเปิดโอกาสให้สมาชิกได้

ระบายเร่ืองราวท่ีผิดพลาดในชีวิตของตนเองให้ผู้อื่นได้ฟัง เพ่ือก่อเกิดการยอมรับในตนเอง ซึง่กระบวนการนี ้

เป็นกระบวนการท่ีมีความยากมาก เพราะต้องทําให้เกิดความรู้สึกยอมรับอย่างไม่มีเง่ือนไขต่อพฤติกรรม

และประสบการณ์ท่ีผิดพลาดของสมาชิก ซึ่งกระบวนการท่ีสําคัญคือการสร้างให้เกิดประสบการณ์ทาง

อารมณ์ร่วมระหว่างสมาชิกในกลุ่ม (Current Emotional Experience) ให้เกิดขึน้ โดยอาศยัเคร่ืองมือ เช่น 

การฟัง การยอมรับ และการให้อภยั เป็นต้น เป็นสิ่งสําคญัในกระบวนการนี ้

  6. “การพร้อมท่ีจะให้สิ่งศักด์ิสิทธิขจัดบุคลิกนิสัยท่ีบกพร่องของตนเองออกไป” ใน

กระบวนการนีคื้อการสร้างความพร้อมในการขจดัสิ่งท่ีไม่พึงประสงค์ของตวัเองอย่างเต็มท่ี โดยพิจารณา

จากขัน้ก่อนท่ีบคุคลไมส่ามารถขจดัพฤติกรรมท่ีไมพ่งึประสงค์ได้ตามลําพงั 

7. “การอ้อนวอนต่อส่ิงศักดิ์สิทธ์ิในการช่วยขจัดข้อบกพร่องของตนเอง” ในขัน้ตอนนี ้

องค์ประกอบท่ีมีบทบาทสําคญั คือ การเคารพนอบน้อม (Humility) โดยมองว่าการท่ีบุคคลยอมรับใน

ข้อจํากดัของตนเอง การยอมรับตนเอง และต้องเช่ือมต่อและพงึพาบคุคลอ่ืนในการเปล่ียนแปลงชีวิต 

  8. “ขอขมาบุคคลท่ีเราเคยทําร้ายเขา” ในขัน้ตอนนี ้จะเก่ียวข้องกับจัดการกับสิ่งไม่ดีท่ี

ปฏิบตัิต่อบคุคลอ่ืน นอกเหนือจากการจดัการเก่ียวกบัตวัเองในขัน้ก่อน โดยในขัน้ให้ผู้ บําบดัได้ตระหนกัรู้ถึง

การกระทําท่ีไมเ่หมาะสมตอ่บคุคลอ่ืนอย่างไมห่ลบเล่ียง และพร้อมท่ีจะขอขมารวมถงึให้อภยักบัตนเอง 

  9. “การขอขมาโดยตรงต่อบุคคลเหล่านัน้เม่ือมีโอกาส” เช่นเดียวกับขัน้ตอนท่ี 8 โดย

สนบัสนนุการขอขมาบคุคลท่ีเคยกระทําผิดต่อเขาอย่างเต็มใจ โดยการสนบัสนนุจากกลุม่และจิตวิญญาณ

ของสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิ 
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  10. “เราจะพิจารณาข้อบกพร่องของตนเองอย่างถีถ้วน และพร้อมแก้ไขมนั” เน้นในส่วน

ของการจัดการแก้ไขปัญหาของตนเองอย่างลึกซึง้ ผ่านขัน้ตอนต่างๆท่ีผ่านมา โดยเน้นการจดัการปัญหา

หรือความขัดข้องใจ รวมถึงความยุ่งยากต่างๆท่ีเกิดขึน้จากการใช้สารเสพติดในชีวิตประจําวัน ก่อนท่ี

ปัญหานัน้จะเกิดขึน้ 

  11. “เราพยายามสวดภาวนาเพ่ือให้จิตใจสงบ เพ่ือให้เข้าถึงปัญญา” ในชัน้ตอนนีคื้อการ

นําแนวทางการสวดภาวนาต่อสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ เพ่ือให้สมาชิกมีความเป็นหนึ่งเดียวกันทางจิตใจ พัฒนา

ความรู้สกึของการเป็นเจ้าของร่วมในการในการต่อสู้ ฝันฝ่ากบัอปุสรรคต่อการกลบัไปเก่ียวข้อกงบัสารสเพ

ติดตา่งๆ  

  12. “เม่ือได้รับประสบการณ์ทางปัญญาจากการปฏิบัติสิ่งเหล่านีแ้ล้ว เราจะแบ่งปัน

ถ่ายทอดให้แก่ผู้ อ่ืนตอ่ไป” เป็นขัน้ตอนสดุท้ายสําหรับการพฒันาทางจิตใจ เม่ือบคุคลได้รับการช่วยเหลือให้

รอดพ้นจากปัญหาและหลีกหนีจากสารเสพติดได้แล้ว การช่วยเหลือให้ผู้ อ่ืนได้หลดุพ้นจึงเป็นสิ่งท่ีสมาชิก

พงึกระทําตอ่ไป  

 ทัง้นีห้ลกัการ The Buddhist Twelve Step Facilitation (TSF) ได้มีการนํามาปรับใช้ในประเทศ

ไทย โดยในปี 2549 นพ.พิชยั แสงชาญชยั (2549)นํามาประยกุต์ใช้ร่วมกบัหลกัการทางศาสนาพทุธ ในการ

สง่เสริมความมีคณุคา่ทางจิตใจวิญญาณในการช่วยเหลือบําบดัรักษาผู้ติดสารเสพติดในกลุม่ของคนไทย ท่ี

ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศนับถือพระพุทธศาสนา โดยปรับหลัก 12 ขัน้ตอนตามแนวคิดทาง

พระพทุธศาสนา (Saengcharnchai P., 2003) ดงันี ้

1. การยอมรับในความเจ็บป่วยของตนเองได้ไมป่ฏิเสธปัญหา 

  2. ศรัทธาและเช่ือมัน่ในจิตใจของตนเองวา่สามารถพฒันาและดีขึน้ได้ 

  3. อาศยัแนวทางท่ีดีงามตามแนวทางพระพทุธศาสนา 

  4. ศกึษาถงึข้อบกพร่องตนเองอยา่งตัง้ใจโดยเฉพาะมรรคมีองค์แปด  

  5. ทบทวนเร่ืองราวของตนเองและยอมรับความผิดพลาดทัง้ตอ่ตนเองและผู้อื่นได้  

  6. สง่เสริมและปฏิบตัิไปสูจิ่ตใจท่ีดีงามมากขึน้ 

  7. สมาชิกลงมือปฏิบตัิตามแนวคิดท่ีดีงามตามหลกัและวิถีชีวิตแนวพทุธ 

  8. ทบทวนถงึบคุคลท่ีเคยลว่งเกิน และอโหสิกรรม 

  9. การแสดงการอโหสิกรรมบคุคลท่ีเคยลว่งเกินโดยตรง เพ่ือก้าวข้ามความรู้สกึผิด 
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10. ปฏิบตัิตามขัน้ตอนตัง้แต่ 1 – 9 อยา่งต่อเน่ือง คือปฏิบตัิตามมรรคมีองค์แปดตระหนกั

และยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง และอโหสิกรรมต่อบคุคลหรือสิง่ท่ีลว่งเกิน 

  11. ปฏิบตัิตามแนวทางอยา่งเคร่งครัด นําไปสูก่ารมีสติรู้ตวั และเกิดปัญญา 

  12. เม่ือเกิดปัญญารู้และเข้าใจปัญหาจากการปฏิบัติตามวิธีการแล้ว สามารถแบ่งปัน

ประสบการณ์ แนวทางหรือแบบอยา่งให้แก่ผู้ อ่ืนได้ 

สาระสําคญัของแนวคิดในการบําบดัแบบ Twelve stepfacilitation (TSF) และ The Buddhist 

Twelve Step Facilitation (BTSF) คือการสง่เสริมจิตวิญาณท่ีดีงามของความเป็นมนษุย์ โดยมีความเช่ือว่า

มนษุย์มีศกัยภาพในการพฒันาให้มีจิตใจท่ีดี สารเสพติดเป็นสิ่งท่ีทําให้จิตใจของผู้ ใช้เส่ือมถอยลงไป ดงันัน้

การฟืน้ฟูจิตวิญาณโดยนําความเช่ือและศรัทธาทางศาสนามาประยกุต์ร่วมกนั จึงเป็นส่วนสําคญัท่ีช่วยให้

กลบัมามีจิตใจท่ีดีงามอีกครัง้ และก่อเกิดปัญญาในการพฒันาตนเองอย่างมีศกัยภาพ เกิดแรงจงูใจในการ

ปรับเปลี่ยนแปลงแก้ไขตนเอง 

ทัง้นีล้ักษณะการบําบัดแบบหลักปฏิบัติ 12 ขัน้ตอน มีรูปแบบการบําบัดสารเสพติดท่ีมี

ลกัษณะเฉพาะและแตกตา่งจากการบําบดัในรูปอ่ืน คือ กระบวนการและประสิทธิภาพของการบําบดัรักษา

ขึน้อยูก่บักระบวนการกลุม่ของผู้ ท่ีมีปัญหาเอง ผ่านการพดูคยุและปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนัสมาชิกท่ีช่วยเหลือ

ซึ่งกันและกัน ต่างจากการบําบัดรูปแบบอื่นท่ีการบําบัดรักษาขึน้อยู่กับความสามารถของผู้ บําบัด 

(Therapist) เป็นสําคญัในการวิเคราะห์และหาแนวทางการช่วยเหลือท่ีเห็นว่ามีความเหมาะสมกบัผู้ ท่ีมี

ปัญหา อีกทัง้การบําบัดผู้ ใช้สารเสพติดส่วนใหญ่จะเน้นการบําบัดรายบุคคลมากกว่ารายกลุ่ม เน้นการ

บําบัดรักษาท่ีเก่ียวข้องโรคหรือกลุ่มความผิดปกติท่ีเก่ียวข้อง หรือมุ่งเน้นทฤษฏีตามแนวคิดของการ

บําบัดรักษาเฉพาะอย่างเช่น ซึ่งอาจไม่เหมาะสมหรือสอดคล้องกับผู้ ใช้หรือติดสารเสพติดเฉพาะราย 

(Schenker, 2009; 2)  

เป้าหมายสําคัญของการบําบดัตามหลักปฏิบตัิ 12 ขัน้ตอน ประกอบด้วยส่วนสําคัญ 4 ส่วน 

(Schenker, 2009; 84) ดงันี ้

 1. Lean about to Addiction คือผู้ รับการบําบดัเข้าใจความเช่ือมโยงและสมัพนัธ์ของการ

ติดสารเสพติด นอกเหนือจากการพฒันาทางจิตวิญญาณ 

 2. Self – Diagnostic คือการผู้ รับการบําบดัเข้าใจปัญหาของตนเองท่องแท้ เพ่ือนําไปสู่

การหาทางช่วยเหลือหรือการพฒันาเปลี่ยนแปลงท่ีเหมาะสมตอ่บคุคล 
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 3. Learn Sobriety skills คือการมีทกัษะในการควบคมุตนเองไม่ให้เก่ียวข้องกบัสารเสพ

ติด โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1. เรียนรู้ท่ีจะจดัการกบัตวักระตุ้นภายในท่ีอาจกระตุ้นให้กลบัไปใช้สารเสพติด

ซํา้ 2. จดัการหรือหลีกเล่ียงตวักระตุ้นภายนอกท่ีกระตุ้นให้กลบัไปใช้สารเสพติดซํา้ได้ เช่น เพ่ือน สงัคม เป็น

ต้น และ 3. ให้ความสําคญักบักลุม่ในการสนบัสนนุเพ่ือการฟืน้ฟ ู

 4. Accept Personal Responsibility for Recover คือยอมรับท่ีจะรับผิดชอบในการฟืน้ฟู

ตนเอง  

โดยการบําบดัท่ีมีประสิทธิต้องมีองค์ประกอบของ 4 ส่วนนีค้รบ 

 

2. ทฤษฏีที่เก่ียวข้องกับการสร้างโปรแกรมในวัยรุ่น 

โปรแกรม (Program) 

Kraus, Richard. (1997)  ได้กล่าวว่า โปรแกรมเป็นกระบวนการท่ีใช้มนษุย์  งบประมาณ และ

แหลง่ทรัพยากรอ่ืน ๆ เป็นตวัแทนในการจดัเตรียม นนัทนาการและกิจกรรมการใช้เวลาว่าง และการบริการ

ในแหล่งชุมชน หรือสมาชิกในองค์กร สําหรับ โปรแกรมท่ีจะจัดบริการให้กับนักเรียนควรเป็น กิจกรรมท่ี

หลากหลายเป็นท่ีสนใจและพงึพอใจของสมาชิกท่ีสามารถเลือกได้ตามความสมคัรใจ และความสนใจของ

แตล่ะบคุคล เพ่ือสง่เสริมความสําเร็จแห่งบคุคล กิจกรรมจะต้องสร้างเสริมมนษุย์สมัพนัธ์ และสมัพนัธภาพ

ทางสังคม โดยมุ่งเน้นการใช้โอกาสในเวลาว่าง เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ การออกแบบโปรแกรมต้อง

สัมพันธ์กับหลักสูตรการเรียนการสอน เพ่ือท่ีจะพัฒนาทักษะความรู้พืน้ฐานให้กับเด็กนักเรียน จึงต้อง

พิจารณาถงึเกณฑ์การจดัอยา่งเหมาะสม (พีระพงศ์  บญุศิริ, 2542)  ดงัต่อไปนี ้

   1. เหมาะกบัอาย ุเพศ พืน้ฐานการศกึษาของสมาชิก 

   2. เหมาะกบัสภาพสงัคม ความเป็นอยูแ่ละสภาพภมิูอากาศ 

   3. เหมาะกบัฐานะทางเศรษฐกิจของชมุชน 

   4. มีทกัษะและประสบการณ์ในการจดักิจกรรมนัน้ 

   5. เหมาะกบัความสนใจและความต้องการของสมาชิก 

   6. มีคณุค่าต่อการพฒันาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสงัคมขอผู้ เข้าร่วม 

   7. แสดงถงึเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม และประเพณี 
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   8. เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรมเพ่ือฝึกการสร้างผู้ นํา

ความสนใจ และทกัษะของกลุม่ 

   9. เป็นกิจกรรมท่ีมีมาตรฐานสร้างทกัษะความสามารถและประสบการณ์ชีวิตท่ีดี 

   10. ใช้ทรัพยากรและบคุคลในท้องถ่ินอยา่งเหมาะสม 

   11. เปิดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงออกอย่างอิสระ 

   12. สามารถปรับปรุง ประยกุต์ ดดัแปลงกิจกรรมได้อยา่งเหมาะสม 

   13. สร้างเสริมการใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ 

   14. สร้างเสริมความเป็นพลเมืองดีของสงัคม 

   15. สามารถประเมินผลได้ 

หรืออาจจะเป็นตาม หลกัการ six key element  ท่ีจะช่วยให้สามารถดําเนินการจดัโปรแกรมได้

อย่างเหมาะสม ซึ่งหลักการดังกล่าวนัน้ประกอบด้วย ปฏิสัมพันธ์ของผู้ คน การตัง้ค่าทางกายภาพ 

วตัถปุระสงค์ของการพกัผ่อน โครงสร้าง ความสมัพนัธ์ การสร้างการเคล่ือนไหว (Rossman; &Schlatter. 

2015) และสามารถอธิบายได้ดงันี ้

1.ปฏิสมัพนัธ์ของผูค้น (Interacting People) 

การพักผ่อนเป็นประสบการณ์ท่ีมนุษย์สร้างขึน้โดยบุคคลท่ีประกอบอาชีพแตกต่างกัน

สะท้อนการมีปฏิสมัพนัธ์ในโอกาสทางสงัคม ตามท่ีกล่าวไว้ก่อนหน้านี ้โอกาสทางสงัคมถกูสร้างขึน้โดยผู้ ท่ี

มีปฏิสมัพนัธ์ท่ีสร้างสายของพฤติกรรม หลงัจากท่ีพิจารณาพฤติกรรมของตนเองและพฤติกรรมของผู้ อ่ืนใน

ด้านโอกาส การเขียนโปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพต้องเขียนโปรแกรมท่ีเป็นการคาดการณ์ท่ีบุคคลท่ี

เฉพาะเจาะจงและจะมีการออกแบบโปรแกรมสําหรับพวกเขา หรือไม่ก็เป็นการออกแบบโปรแกรมสําหรับ

ประเภทเฉพาะของแตล่ะบคุคลและสรรหาบคุคลประเภทนีเ้ข้าสูโ่ปรแกรม  

เม่ือบุคคลท่ีแตกต่างกันเข้ามาในโปรแกรม มนัจะมีการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างท่ีสมบูรณ์

แบบของจุดนีคื้อการดําเนินงานของโปรแกรมสําหรับเด็กและเยาวชน โปรแกรมเดียวกันนีส้ามารถ

ดําเนินการประสบความสําเร็จในทุกปี รูปแบบของอีก 5องค์ประกอบไม่มีการเปล่ียนแปลง มีเพียงเฉพาะ

บุคคลในโปรแกรมท่ีเปลี่ยนแปลง ยกตัวอย่างเช่นในโปรแกรมทั่วไปสําหรับเด็กและเยาวชน อาจจะมี

การศึกษาท่ีแตกต่างกันของกลุ่มเด็ก 6 ปีท่ีเข้าร่วมในโปรแกรมเดียวกันในแต่ละปี ถึงแม้ว่าโปรแกรม

พืน้ฐานจะไม่มีการเปล่ียนแปลง มันก็ยงัคงประสบความสําเร็จ สิ่งท่ีเปล่ียนแปลงคือบุคคลในโปรแกรม 

ตัง้แต่หนึง่ในองค์ประกอบโปรแกรมมีการเปล่ียนแปลง โปรแกรมจะมีการเปล่ียนแปลงข้อมลูจริงของมนัเอง   
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บคุคลผู้ มีสว่นร่วมจงึเป็นองค์ประกอบสําคญัในการออกแบบโปรแกรม โปรแกรมทัง้หมดมี

ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อมท่ีออกแบบมาเพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มเฉพาะของบุคคล การเขียน

โปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพเก่ียวข้องกับการจับคู่กลุ่มบุคคลท่ีถูกต้องกับการให้บริการท่ีถูกต้องเพ่ือ

ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ เหตผุลหนึ่งท่ีเป็นไปได้ท่ีโปรแกรมจะล้มเหลวคือโปรแกรมเมอร์จบัคู่กลุม่บคุคลและ

ออกแบบโปรแกรมท่ีให้ผลประโยชน์ท่ีพวกเขาต้องการไม่ถกูต้อง หลกัการของการออกแบบโปรแกรมโดย

องค์ประกอบนีส้ามารถท่ีระบไุว้ดงัต่อไปนี ้"เม่ือเปลี่ยนบคุคลในโปรแกรม โปรแกรมก็จะมีการเปลี่ยนแปลง 

การเปล่ียนแปลงบุคคลในโปรแกรมอาจจะมีการเปล่ียนแปลงเฉพาะท่ีจําเป็นเพ่ือให้โครงการท่ีไม่ประสบ

ความสําเร็จนัน้ประสบความสําเร็จ มันเป็นสิ่งจําเป็นในการวางแผนโปรแกรม สําหรับการระบุความ

ต้องการของบุคคลท่ีเฉพาะเจาะจงหรือคาดการณ์ความต้องการของบุคคลท่ีเช่ือว่ามีอยู่ในสังคม ข้อมูล

เพ่ิมเติมท่ีโปรแกรมเมอร์ได้รับเก่ียวกบับคุคลท่ีอยู่ในโปรแกรมจริงเป็นโอกาสท่ีดีของโปรแกรมเมอร์ในการ

ออกแบบ การปฏิบตัิและการจดัเตรียมโปรแกรมท่ีจะตอบสนองความต้องการของผู้ ท่ีเข้าร่วม" 

2.สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Setting) 

  สภาพแวดล้อมทางกายภาพสําหรับโปรแกรมเป็นองค์ประกอบท่ีสองท่ีจะกล่าวถึง 

สภาพแวดล้อมทางกายภาพรวมถึงสถานท่ีจดังานหรือสถานท่ีโปรแกรมเกิดขึน้และหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่ง

ขององค์ประกอบทางประสาทสมัผสัดงัต่อไปนี ้การมองเห็น การได้ยิน การดมกลิ่น การสมัผสั และการรับ

รส แต่ละองค์ประกอบทางประสาทสัมผัสเหล่านีจ้ะมีผลต่อโปรแกรมถ้ามันมีการตระหนักรู้สึก หรือไม่

รู้สึกตัวรวมถึงการออกแบบโปรแกรมหากมีการมองข้ามโดยไม่ตัง้ใจจากการออกแบบ มีสถานท่ีจัดงาน

จํานวนมากและสถานท่ีท่ีมีโปรแกรมท่ีอาจมีการจัดเตรียม จึงไม่ใช่ทัง้หมดในการตัง้ค่าท่ีจะสามารถ

กลา่วถึงในนี ้มนัเป็นสิ่งสําคญัท่ีจะรับรู้ว่าสภาพแวดล้อมทางกายภาพเป็นหนึ่งในองค์ประกอบท่ีสําคญัอยู่

ในโปรแกรม  

สภาพแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางกายภาพมากขึน้ จะทําให้เปลี่ยนแปลงทางราคา

แพงมากขึน้ ตวัอยา่งเช่น ลานสเก็ตนํา้แข็งเทียมสามารถเก็บแช่แข็งในช่วงฤดรู้อนได้ ถึงแม้ว่าจําเป็นต้องใช้

พลงังานสงูท่ีจะให้มนัแช่แข็งทําให้มีราคาแพง ทําให้การตัง้ค่าท่ีไม่เพียงพอนัน้ เป็นไปได้เสมอถ้าทรัพยากร

ท่ีมีอยู่นัน้เพียงพอ แต่ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการนัน้อาจจะมากกว่าผลประโยชน์ท่ีจะได้รับมนัจึงเป็นสิ่ง

สําคญัท่ีจะเข้าใจว่าการตัง้ค่าทางกายภาพท่ีเป็นเอกลกัษณ์คือการประสบความสําเร็จของโปรแกรมก่อนท่ี

จะเร่ิมมีการปรับราคาสงูขึน้จากการปรับเปล่ียนสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  
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สภาพแวดล้อมทางกายภาพยงัมีส่วนประกอบทางประสาทสมัผัสท่ีกล่าวถึงก่อนหน้านี ้

บ่อยครัง้ท่ีองค์ประกอบทางประสาทสัมผสัท่ีเฉพาะเจาะจงจะถูกระบุโดยผู้ ท่ีเข้าร่วม เป็นองค์ประกอบท่ี

สําคญัท่ีก่อให้เกิดความทรงจําท่ีน่าร่ืนรมย์ของเหตุการณ์ ในช่วงหลายปีก่อน นกัเรียนคนหนึ่งในชัน้เรียน

ของผู้ เขียนได้ให้การยืนยนัเก่ียวกบัความสําคญัขององค์ประกอบทางประสาทสมัผสัท่ีจะระลกึได้ กลิ่นของ

การปรุงอาหาร ใช่ การมีปฏิสมัพนัธ์กบัครอบครัวเป็นตวักระตุ้นความทรงจําท่ีสําคญั การนึกถึง การแสดง

ความขอบคุณ และเหตุการณ์ต่างๆในครอบครัว นกัเรียนหลายคนจําได้ว่าการสมัผสัทรายระหว่างนิว้เท้า 

และสายลมทะเลท่ีพดัเข้าใบหน้าของพวกเขาเป็นองค์ประกอบหลกัท่ีทําให้เกิดการระลกึถึงวนัหยดุฤดรู้อน

ของครอบครัวท่ีชายหาด องค์ประกอบทางประสาทสมัผัสท่ีไม่พึงประสงค์ยังสามารถทําลายเหตุการณ์

ความสุขได้ กล่ินเหม็น อากาศท่ีหนาวหรือร้อนเกินไป หรือแสงสว่างไม่เพียงพอ เป็นตัวอย่างของ

องค์ประกอบไม่พึงประสงค์ท่ีอาจจะกระทบความบันเทิงท่ีส่งผลกระทบต่อโปรแกรม องค์ประกอบทาง

ประสาทสมัผสัในบางกรณีเป็นองค์ประกอบสําคญัท่ีจะต้องถูกรวมกับสิ่งอ่ืน มนัเป็นส่ิงสําคญัท่ีพวกเขา

ได้รับการจดัการอยา่งถกูต้อง  

3.วตัถปุระสงค์ในการใชเ้วลาว่าง (Leisure Object) 

ในการเขียนโปรแกรมจะต้องระบวุตัถปุระสงค์สําคญัท่ีเติมเต็มการตัง้ค่าการมาพกัผ่อนได้ 

และทําหน้าท่ีเม่ือผู้คนมีปฏิสัมพนัธ์กับโปรแกรม ไม่ใช่ทุกวตัถุประสงค์ท่ีจะต้องมีการระบุ มีเพียงวัตถุท่ี

สําคญัเท่านัน้ท่ีต้องนําเสนอสําหรับโปรแกรมท่ีเกิดขึน้ และให้ประสบความสําเร็จ มีคําถามท่ีจะนํามาซึ่ง

คําตอบท่ีน่าสนใจคือ วตัถุประสงค์ใดท่ีจําเป็นต่อการสนับสนุนการมีปฏิสัมพันธ์ท่ีมีความหมายสําหรับ

โปรแกรม 

วตัถุประสงค์ทางสังคมท่ีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อื่น และพวกเขาถูกกล่าวถึงไปแล้วก่อนหน้านี ้

วัตถุประสงค์ทางสัญลักษณ์เป็นแนวคิดท่ีเป็นนามธรรมหรือสัญลักษณ์ท่ีมีผลและมีอิทธิพลต่อผู้ อ่ืน 

ตวัอย่างเช่นพิจารณาทัง้สองแนวคิดท่ีเป็นนามธรรม ของความร่วมมือและการแข่งขนั การจัดเตรียมงาน

เพ่ือส่งเสริมให้เกิดหลายความร่วมมือต่างๆจากการจัดเตรียมงานเพ่ือสร้างการแข่งขัน ทัง้สองแนวคิด

นามธรรมนีส้ร้างปฏิสมัพนัธ์ท่ีแตกตา่งกนัมาก  

วตัถปุระสงค์ทางสญัลกัษณ์ยงัสื่อถึงความรู้สึกท่ีเฉพาะเจาะจงหรืออารมณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อ

การปฏิสมัพนัธ์ ตวัอย่างเช่น วตัถปุระสงค์ทางสญัลกัษณ์ท่ีถกูระบุไว้ในวนัเซนต์แพทริคเป็นสีเขียว ต้นไม้

ประจําชาติไอร์แลนด์ ภตูิจ๋ิว และทกุสิ่งท่ีเป็นชาวไอริช ในทางตรงกนัข้าม, วนัวาเลนไทน์สญัลกัษณ์คือสี

แดง หัวใจ ดอกไม้ ช็อกโกแลต และกามเทพ สัญลักษณ์ท่ีแตกต่างกันจะส่ือถึงและส่งเสริมให้เกิด
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ปฏิสัมพันธ์ท่ีแตกต่างกัน ใช้มันอย่างเหมาะสมจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิสัมพันธ์ในการ

แขง่ขนั 

4.โครงสร้าง (Structure) 

โปรแกรมทัง้หมดถกูจดัให้มีโครงสร้างองค์กรด้วยตวัเองของกฎและการจดัข้อมลูโปรแกรม

ท่ีเป็นแนวทางการมีปฏิสัมพันธ์ในโปรแกรม โปรแกรมเมอร์เป็นผู้ กําหนดโครงสร้างโปรแกรม ซึ่งอาจจะ

เปิดเผยหรือไม่เปิดเผย กฎระเบียบทําให้การปฏิสมัพนัธ์บางอย่างเป็นไปได้ในขณะจํากดัอยา่งอ่ืน จดุนี ้กฎ

ถกูนํามาใช้ในความหมายทัว่ไปจะรวมถึงพลเรือนตามกฎหมาย สภุาพถกูกาลเทศะ กฎของความสมัพนัธ์

ด้วยแนวความคิดท่ีขยายออกมานี ้ทัง้หมดของกฎรวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบการบริการถูกกําหนดโดย

หน่วยงาน กฎการประมวลผลของเกม กฎอย่างเป็นทางการของเกม และกฎความสมัพนัธ์ของการบรรยาย 

จะต้องได้รับการพิจารณาว่าแต่ละส่วนหรือทัง้หมดของกฎเหล่านีจ้ะมีผลต่อการปฏิสมัพนัธ์ในโปรแกรม 

จะต้องมีการคาดการณ์ไว้และวางแผนในการออกแบบโปรแกรม พร้อมกันกับโปรแกรมเมอร์ต้องทํา

กฎระเบียบมากพอท่ีจะมีปฏิสมัพนัธ์โดยตรงในลกัษณะท่ีต้องการ แตมี่ไมม่ากนกัท่ีจะเสรีภาพ เพราะมนัจะ

ทําให้เกิดประสบการณ์ท่ีล้มเหลวกบัการพกัผ่อน ซึง่จะปรากฏขึน้มาจากตอนปฏิสมัพนัธ์ท่ีถกูออกแบบและ

จดัเตรียม 

การควบคุมผลกระทบท่ีกฎกําหนดในโปรแกรมไม่สามารถได้รับการประเมินค่าต่ําไป

ผลกระทบท่ีเพ่ิมขึน้ของพวกเขาจะกําหนดว่าการปฏิสมัพนัธ์อาจเกิดขึน้ หรืออาจจะไม่เกิดขึน้ในโปรแกรม 

เป็นท่ีรู้กนัวา่ประสบการณ์การพกัผ่อนในสว่นใหญ่ จะตดัสินใจด้วยความเป็นอิสระในการรับรู้ของผู้ เข้าร่วม 

การประสบความสําเร็จเป็นผลมาจากการมีปฏิสมัพนัธ์ของเขาหรือเธอในโปรแกรมเพราะเหตนีุก้ฎระเบียบ

ท่ีมากเกินไปหรือกฎท่ีไม่เหมาะสม สามารถทําลายประสบการณ์ท่ีเรากําลงัพยายามท่ีจะอํานวยความ

สะดวก  การ์ตนู Ziggy ท่ีปรากฏหลายปีท่ีผ่านมาแสดงให้เห็นถึงจดุนีไ้ด้เป็นอย่างดี ในการ์ตนู จะมองเห็น 

Ziggy ได้เม่ือเข้าไปในสวนสาธารณะ เม่ือเผชิญหน้ากบัเขาจะท่ีไหน มกัจะได้ยินคําพดูท่ีเป็นสญัลกัษณ์

ของตวัเขาว่า 'ห้ามเดินบนหญ้า', 'ห้ามรับประทานอาหารในบริเวณนี'้, 'ห้ามว่ายนํา้', 'ห้ามป่ันจกัรยาน' 

เป็นต้น คําพดูสดุท้ายคือ "น่ีคือสวนของคณุ สนุกกบัมนั ความรับผิดชอบสวนก็เป็นของคณุ"  มนัไม่ได้ถกู

ชีใ้ห้เห็นว่าการตัง้ค่าการพักผ่อนไม่ควรจะมีกฎระเบียบ อย่างไรก็ตามโปรแกรมเมอร์ต้องเข้าใจว่า

กฎระเบียบมีผลกระทบต่อการรับรู้เสรีภาพ และพวกเขาจะต้องให้แน่ใจว่าโปรแกรมจะไม่ควบคุมมาก

เกินไปยงัจดุท่ีผู้ เข้าร่วมมองวา่ไมมี่เสรีภาพ 
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การเขียนกฎระเบียบท่ีดีสามารถส่งเสริมเสรีภาพในการรับรู้ กฎเป็นแนวทางในการสร้าง

พืน้ท่ีการมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีส่งเสริมการรับรู้ของเสรีภาพของผู้ เข้าร่วม การรับรู้เสรีภาพท่ีปรากฏออกมา จะต้อง

นําเสนอโครงสร้างของการมีปฏิสมัพนัธ์กนั กฎของเกมสร้างโครงสร้างการส่ือสารระหวา่งกนัท่ีรู้จกัดีในการ

ปฏิสมัพนัธ์ท่ีเฉพาะเจาะจงซึ่งอาจเกิดขึน้และไม่เกิดขึน้ ในขอบเขตท่ีได้รับการอนญุาตของการปฏิสมัพนัธ์ 

ผู้ เล่นเกมมีอิสระท่ีจะทํา โดยให้การกระทําบางอย่างท่ีจะถูกจํากัดโดยกฎของเกม ผู้ เล่นจะได้รับอิสระใน

การมีสว่นร่วมในการกระทําอ่ืนๆ  

เม่ือโครงสร้างของกฎไม่มีความชดัเจนหรือมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึน้ ทําให้เกิดความวิตก

กงัวลและไม่รับรู้ถึงความเสรีภาพ จุดนีถ้กูทําให้เห็นได้ชดัขึน้ในบทความท่ีผู้ เขียนก็ถกูเชิญให้เป็นผู้ตดัสิน  

ผู้ เขียนบทความเป็นผู้ ร่วมในการสังเกตการณ์การดําเนินการล่องแพข้ามแม่นํา้เชิงพาณิชย์ มีแพจํานวน

มาก ในแต่ละแพจะมีเจ้าหน้าท่ีคอยดูแล สมาชิกของกลุ่มต้องการเปล่ียนแพในแต่ละวนั ดงันัน้พวกเขาจึง

เปลี่ยนเจ้าหน้าท่ีในทุกวนัด้วย เจ้าหน้าท่ีแต่ละคนก็มีกฎของตวัเองเก่ียวกับวิธีท่ีผู้ โดยสารจะนั่งอยู่ในแพ

ควรทํายังไงเม่ือนํา้ไหลแรงและเร็ว ควรจะนั่งตรงไหน ควรทิง้ขยะตรงไหน เป็นต้น ผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงอย่างตอ่เน่ืองคือการท่ีเจ้าหน้าท่ี ท่ีควรให้ลกูค้ามีประสบการณ์ท่ีน่าพอใจเกิดขึน้อย่างต่อเน่ือง

กับพวกเขาและการรบกวนพวกเขาเก่ียวกับวิธีการทําส่ิงต่างๆท่ีเหมาะสมในการอยู่บนเรือของพวกเขา 

ความเป็นไปได้ท่ีจะได้รับความสขุในการเดินทางไม่เคยปรากฎออกมาได้อย่างเต็มท่ีเพราะลกูค้าถกูรบกวน

อย่างต่อเน่ืองโดยเจ้าหน้าท่ี ในกรณีนีล้กูค้าต้องการท่ีจะเปล่ียนแปลงกฎในแต่ละวนัท่ีรบกวนความสขุของ

พวกเขา  

โครงสร้างของกฎท่ีมั่นคงจะใช้ในการจัดระเบียบและการดําเนินโปรแกรม เป็นหนึ่งใน

กลไกการกํากับดูแล โปรแกรมเมอร์สามารถใช้โครงสร้างท่ีหลากหลายเพ่ือการดําเนินโปรแกรม 

ตวัอย่างเช่นกีฬาซอฟท์บอลสามารถนําเสนอเป็นการเรียนการสอนเชิงปฏิบติั สหภณัฑ์ การแข่งขันหรือ

กิจกรรมพิเศษ Farrell และ Lundegren ได้เรียกการจดัข้อมลูโปรแกรมโครงสร้างองค์กรนีแ้ละสภาพ

โปรแกรมจดัข้อมลูว่า "โปรแกรมพืน้ฐานท่ีนําเสนอกิจกรรม" พวกเขาได้มีการระบไุว้5รูปแบบ 1.คลินิค, การ

ประชมุเชิงปฏิบตัิการ,ชัน้เรียน 2.การแขง่ขนั 3.สโมสร 4.กิจกรรมพิเศษ และ5.สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ

แบบเปิด (Farrell &Lundegren1978) ในรุ่นต่อมา พวกเขาได้เปล่ียนช่ือ5รูปแบบนี ้1.การศึกษา 2.การ

แข่งขัน 3.สโมสรกิจกรรม 4.การปฏิบัติหรือกิจกรรมพิเศษ และ5. ส่ิงอํานวยความสะดวกแบบเปิด 

กองทพัเรือสหรัฐอเมริกาได้ระบุห้ารูปแบบท่ีคล้ายกนั 1.เปิดบ้าน 2.กิจกรรมพิเศษ 3.การพฒันาทกัษะ 4.

การแข่งขนั และ5.สโมสรและกลุ่ม พวกเขายงัได้เพ่ิมรูปแบบท่ีหกเข้าไปให้รายการด้วยคือ การยบัยัง้ชัง่ใจ 
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ซึ่งรวมถึงการให้บริการมากมายของพวกเขาทัง้การให้เช่าและบริการเช็คเอาท์ โดยท่ีหน่วยบริการ

นนัทนาการของกองทพัเรือ บริการเพียงแค่ให้อปุกรณ์ประเภทตา่งๆกบัลกูเรือ  

การจัดข้อมูลโปรแกรมเป็นกฎจององค์กรท่ีเป็นโครงสร้างโปรแกรมบริการ  เ ม่ือ

โปรแกรมเมอร์เลือกรูปแบบการเขียนโปรแกรม พวกเขาจะกําหนดระดบัความพงึพอใจในโปรแกรมท่ีลกูค้า

จะได้รับ ในขณะท่ีข้อจํากดัความน่าจะเป็นของสิ่งท่ีน่าพงึพอใจอ่ืนๆ จะถกูทําให้เป็นจริง(Rossman, 1984) 

เม่ือรูปแบบถกูเลือกแล้วจะมีผลต่อระดบัประสบการณ์ของลกูค้าท่ีจะมีในโปรแกรม ดูในภาพท่ี1.1 สําหรับ

การแสดงให้เห็นถงึความต่อเน่ืองของรูปแบบโปรแกรม รูปแบบโปรแกรมเป็นหนึ่งในกฎระเบียบมากมายท่ี

ตัง้อยู่ในระบบสังคมของโปรแกรม และมีผลต่อประสบการณ์ความพึงพอใจของลูกค้าส่ิงอํานวยความ

สะดวกผู้ให้บริการโดยตรง 

5. ปฎิสมัพนัธ์ (Relationship) 

ผู้ เข้าร่วมโปรแกรมอาจจะมีความสมัพนัธ์ท่ีผกูพวกเขาไว้อยู่แล้ว คนสว่นใหญ่มกัจะมีส่วน

ร่วมในการพักผ่อนกับครอบครัวและเพ่ือน "...ผู้ คนมักมีความสัมพันธ์อย่างต่อเน่ืองในเชิงบวก"(Kelly, 

2013, p.10) การออกแบบโปรแกรมอยา่งถกูต้องโปรแกรมเมอร์จะต้องมีการตรวจสอบวา่ผู้ เข้าร่วมมีประวติั

ความสมัพนัธ์กบัคนอ่ืนๆหรือไม่ ถ้าพวกเขามี ก็จําเป็นต้องกําหนดลกัษณะของประวตัินีแ้ละประเมินผล

กระทบท่ีอาจเกิดขึน้กับโปรแกรมท่ีถูกออกแบบ ถ้าผู้ เข้าร่วมโปรแกรมไม่มีประวติัความสัมพันธ์มาก่อน 

โปรแกรมเมอร์จะต้องกําหนดว่าจําเป็นท่ีจะพฒันาความสมัพนัธ์ระหว่างดําเนินโปรแกรมหรือไม่ กลไกใน

การประสบความสําเร็จนี ้ได้แก่ กิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมของผู้มาเข้าร่วมครัง้แรก และกิจกรรม

นนัทนาการอ่ืนๆ ทางสงัคมท่ีจะสามารถวางแผนในการออกแบบของโปรแกรม  

อย่างไรก็ตามมนัอาจจะไม่จําเป็นท่ีจะสร้างประวตัิความสมัพนัธ์  ไม่ใช่เหตกุารณ์ทัง้หมด

ท่ีจําเป็นต้องให้ผู้ ท่ีเข้าร่วมรู้จกัซึ่งกนัและกนั ผู้ ท่ีมาพกัผ่อนมีแนวโน้มท่ีจะชกัจงูให้เป็นมิตรกนัแม้มนัจะไม่

จําเป็น การชกัจูงเป็นประเด็นท่ีมกัจะไม่เพิ่มเติมอะไรในกิจกรรมและยงัสามารถลดความสําคัญลงไปอีก

ด้วย ผู้คนท่ีไม่รู้จักกันสามารถมีประสบการณ์ร่วมกนัในหลายๆกิจกรรมโดยท่ีไม่ต้องรู้จักบุคคลท่ีมาร่วม

พกัผ่อนเลย กิจกรรมการเดินทางรถบสัในหนึ่งวนัเป็นหนึ่งในตวัอย่างดงักล่าว บ่อยครัง้ท่ีกลุ่มคน2-5คนมี

ความสมัพนัธ์กนัอยู่ก่อนแล้ว แต่ก็ไม่จําเป็นท่ีจะใช้กลไกของโปรแกรมบงัคบัให้ผู้ เข้าร่วมโปรแกรมทัง้30คน

รู้จกักนัและกัน ในความจริงการทําเช่นนัน้อาจป้องกันผู้คนท่ีต้องการใช้เวลากบัการปฏิสมัพนัธ์ท่ีมีค่ากบั

กลุม่เล็กๆของตวัเองและอาจนําไปสูค่วามไมพ่อใจกบักิจกรรมท่ีเกิดขึน้  
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สิ่งสําคัญท่ีจะไม่สร้างโครงสร้างกิจกรรมท่ีจะเกิดขึน้ในลักษณะท่ีทําลายประวัติ

ความสมัพนัธ์ ซึ่งอาจนําไปสู่ความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม ตัวอย่างเช่น ท่ีมหาวิทยาลยัแห่งหนึ่ง 

ความต้องการสําหรับบตัรเข้าชมเกมบาสเกตบอลเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วเน่ืองจากการสถิติในการแข่งขนัท่ี

ยอดเย่ียมของทีม เพ่ือส่งเสริมการเข้าร่วมชมเกมเจ้าหน้าท่ีฝ่ายกีฬามีคําสัง่ว่าต่อจากนีไ้ปจะไม่มีใครได้รับ

อนญุาตให้ซือ้บตัรมากกวา่ 10 ใบในหนึ่งครัง้ มีการคดัค้านอย่างไม่คาดคิดของการต่อต้านนโยบายนี ้สิ่งท่ี

ฝ่ายกีฬาได้ทําไปโดนไม่ได้ตัง้ใจนีก็้ทําลายโอกาสสําหรับกลุม่เพ่ือนท่ีจะเข้าร่วมชมเกมบาสเกตบอลด้วยกนั 

มีหลายกลุม่ท่ีมีอยูก่่อน จากคณะ จากสโมสร หรือจากหอพกั เป็นกลุม่ใหญ่กวา่10คน แม้วา่ในกรณีนีค้วาม

ต้องการสําหรับตั๋วนัน้ดีท่ีจะมีนโยบายว่าสามารถยืน จะเห็นได้ชัดถึงประวัติความสมัพันธ์ของผู้ เข้าร่วม

กิจกรรม ซึ่งให้ความพึงพอใจกับกิจกรรม ท่ีไม่ได้นํามาพิจารณาในการสร้างนโยบายการดําเนินงาน การ

ตดัสนิใจครัง้นีทํ้าให้ความเสียหายกบัความพงึพอใจโดยรวมของผู้ เข้าร่วมกบักิจกรรมท่ีเกิดขึน้นี ้

"การทําความเข้าใจบทบาทความสัมพันธ์กับการมีปฏิสัมพันธ์ในโปรแกรมและการ

คาดการณ์วา่พวกเขาอาจนําไปสูค่วามพงึพอใจหรือไมทํ่าให้เกิดความพงึพอใจกบัผู้ เข้าร่วมกิจกรรม ซึง่เป็น

องค์ประกอบสําคญัของระบบกิจกรรม โปรแกรมเมอร์ไม่สามารถคิดเพียงแค่ว่าแนวทางท่ีดีท่ีสดุของการ

ดําเนินการมกัจะส่งเสริมหรือสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลทีเ่ขา้ร่วมกิจกรรม" 

6.การเคลือ่นไหว (Animation) 

การสร้างการเคล่ือนไหวจัดการด้วยวิธีการท่ีโปรแกรมมีการตัง้ค่าในการเคล่ือนไหวและ

วิธีการดําเนินการอยา่งตอ่เน่ืองตลอดโปรแกรม เพ่ือเคล่ือนไหวโปรแกรม โปรแกรมเมอร์จะต้องจดัเตรียมใน

ลกัษณะท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติ สิ่งนีส้ามารถทําให้สําเร็จได้ในจํานวนของวิธีการท่ีแตกต่างกนั เห็นได้

ชดัจากการจัดหาผู้ นําท่ีจะเป็นผู้แก้ไขปัญหาและเป็นต้นกําเนิดความเป็นไปได้ในการดําเนินโปรแกรมจน

เสร็จสิน้เวลา กระบวนการจะคล้ายคลึงกับการวางแผนการดําเนินการในสาขาอ่ืนๆ ในโรงละคร การ

วางแผนภาพเคลื่อนไหวท่ีเป็นท่ีรู้จกักันในนาม "การจัดระเบียบ" การแสดงจะถกูจัดโดยการบรรยายหรือ

การฝึกซ้อมวา่นกัแสดงแตล่ะคนจะอยู่ตรงไหนในขนะนัน้ วิธีการท่ีนกัแสดงจะเคล่ือนไหวไปแต่ละฉาก และ

วิธีการท่ีจะดงึความสนใจไปท่ีพวกเขาในแตล่ะขณะ ในการเต้น การกําหนดเนือ้หาและลําดบัของแต่ละการ

เคล่ือนไหวเป็นท่ีรู้จกักนัในนาม "ออกแบบท่าเต้น" ในกีฬาเป็นท่ีรู้จกัในนามการพฒันา"การเคล่ือนไหว" 

ในลักษณะท่ีคล้ายกัน ในการเคล่ือนไหวโปรแกรม ผู้ ออกแบบต้องคาดว่าจะมีวิธีการท่ีแต่ละคนจะ

เคล่ือนไหวผ่านโปรแกรมและพวกเขาจะได้เรียนรู้เก่ียวกับขัน้ตอนและระยะเวลาของการเคล่ือนไหวของ

พวกเขา นอกจากนีโ้ปรแกรมเมอร์ต้องคาดการณ์ว่าลําดบัของการปฏิสมัพนัธ์ท่ีจะทําให้โปรแกรมเปิดเผย 
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ผู้ออกแบบโปรแกรมจะต้องจดัให้มีโครงสร้างท่ีเพียงพอและทิศทางการเคล่ือนไหวโปรแกรมเพ่ือให้ผู้ เข้าร่วม

ได้รับประสบการณ์อยา่งท่ีตัง้ใจไว้  

Stephanie Weaver (2007) แสดงให้เห็นวา่มีแปดขัน้ตอนท่ีระบตุวัตนของประสบการณ์

และลําดับการเกิดขึน้ของเหตุการณ์ท่ีจะช่วยให้ลกูค้าของพวกเขาได้รับประสบการณ์ท่ีดี มนัคือการเชิญ

ชวน การต้อนรับ การกําหนดเปา้หมาย การอํานวยความสะดวก การส่ือสาร ความรู้สกึตอ่การสมัผสั การใช้

ความคิดตดัสินเบือ้งต้น และตอนจบ แน่นอนว่าเราเห็นว่าทกุเหตกุารณ์ควรจะรวมการต้อนรับและการวาง

แนวกิจกรรม การวิจัยยังยืนยันถึงความสําคัญของตอนจบท่ีดีหรือข้อสรุป ข้อสรุปท่ีเป็นท่ีดึงดูดใจจะส่ง

ผู้ เข้าร่วมโปรแกรมด้วยภาพลกัษณ์ท่ีดีของการจดังานและมีความน่าจะเป็นท่ีดีท่ีกิจกรรมจะเป็นความทรง

จําท่ีดีสําหรับพวกเขา 

การจัดให้ผู้ นําการนันทนาการ นําบุคคลแล้วจึงเคล่ือนไหว โปรแกรมเป็นวิธีการท่ีจะ

ดําเนินการทําให้เคล่ือนไหว มนัเป็นสิ่งสําคญัท่ีจะเข้าใจบทบาทการเคลื่อนไหวของผู้ นําท่ีเป็นเอกลกัษณ์

สามารถแสดงในโปรแกรม โปรแกรมเมอร์จะไม่สามารถท่ีจะทําซํา้โปรแกรมท่ีสําเร็จของผู้ อ่ืนขึน้อยู่กบัผู้ นํา

มีทักษะท่ีเป็นเอกลักษณ์ถ้าพวกเขาไม่มีผู้ นําท่ีมีทักษะอ่ืนท่ีคล้ายกัน หนึ่งในผู้ เขียนได้ตัง้ข้อสังเกตถึง

ปรากฏการณ์นีใ้นการผลิตรายการวาไรตีโ้ชว์ หนึ่งในหน่วยงานให้การสนับสนุนการแสดงหลากหลาย

ประจําปีตามหลงัรายการโทรทศัน์ยอดนิยม"The Gong Show" วาไรตีโ้ชว์ท่ีประสบความสําเร็จอย่างมาก 

แต่หน่วยงานอ่ืน ๆ ไม่สามารถซํา้กันได้เพราะความสําเร็จขึน้อยู่กับนักแสดงตลกมือสมัครเล่นท่ีมี

ความสามารถท่ีเป็นพิธีกรในแต่ละปี ทักษะท่ีพิธีกรใช้ในการแสดงนัน้ถูกพิจารณาการจัดการท่ีดีของ

ความสําเร็จของการแสดง โปรแกรมเมอร์อ่ืนๆ ไม่เข้าใจว่านอกจากพวกเขาสามารถทําซํา้องค์ประกอบการ

สร้างการเคล่ือนไหวของโปรแกรม พวกเขาจะไม่สามารถท่ีจะประสบความสําเร็จซํา้โปรแกรมเอง แม้จะ

ประสบความสําเร็จในการทําซํา้อีกห้าองค์ประกอบหลกั ความสําเร็จของรายการวาไรตีไ้ด้รับการพิจารณา

พืน้ฐานวา่ด้วยลกัษณะท่ีเป็นเอกลกัษณ์ในการท่ีบคุคลเพียงคนเดียวเคล่ือนไหวโปรแกรม 

การทําความเข้าใจความคิดของการเคล่ือนไหวนีส้ามารถชีแ้จงบทบาทท่ีบคุคลในรูปแบบ

ของการดําเนินงานสามารถแสดงออกมา บอ่ยครัง้ คนท่ีถกูวา่จ้างในการดําเนินงานสถานท่ีเห็นบทบาทของ

พวกเขาเป็นหนึง่ในเพียงแคก่ารเปิดสถานท่ี ควบคมุการใช้งานและปิดในเวลาท่ีเหมาะสม พวกเขาไม่เข้าใจ

ว่าพวกเขาเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักท่ีจะกําหนดว่าจะประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวของสถานท่ี

พักผ่อน ทุกวันนีศู้นย์สุขภาพหลายแห่งเข้าใจความสําคัญขององค์ประกอบนีแ้ละมีเป้าหมายการ
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ดําเนินงานว่าผู้ เข้ามาใช้บริการแต่ละคนท่ีเข้ามาในสถานท่ีจะต้องได้รับการต้อนรับด้วยช่ือโดยเจ้าหน้าท่ี

อยา่งน้อยสองครัง้ภายใน 15นาทีแรกพวกเขาอยูใ่นสถานท่ี  

จํานวนวิธีการเพ่ือให้การเคล่ือนไหวในโปรแกรมมักจะเป็นปริศนา การจัดทิศทางมาก

เกินไปจะยุง่เก่ียวกบัการรับรู้เสรีภาพของแตล่ะบคุคลและการเป็นสาเหตขุองการกระทําท่ีเป็นสิ่งจําเป็นเพ่ือ

ความพงึพอใจท่ีแท้จริง อย่างไรก็ตามการขาดทิศทางท่ีสามารถทําให้เกิดความวิตกกงัวลและจึงเกิดความ

ไมพ่อใจ 

"การสร้างการเคล่ือนไหวนัน้ไม่เพียงแต่ใช้ผู้ นํา แต่เป็นแนวคิดระดบัสงูท่ีเก่ียวข้องกบัวิธีการท่ีผู้ เข้าร่วมจะ

ถูกเคลื่อนย้ายตามลําดับผ่านโปรแกรม การจัดผู้ นําตัวต่อตัวเป็นวิธีหนึ่ง แต่ไม่ใช่วิธีเดียวท่ีประสบ

ความสําเร็จในการเคล่ือนไหวนี ้นกัออกแบบโปรแกรมต้องคาดหวงัวา่ผู้ เข้าร่วมจะได้รับการเคล่ือนย้ายผ่าน

โปรแกรมและต้องให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ท่ีจําเป็นในการดําเนินการเคล่ือนไหวนีจ้ะอยู่ในสถานท่ีจริงและ

สามารถทําให้ผู้ เข้าร่วมเข้าใจได้" 

การกระทําของการเขียนโปรแกรมท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาโอกาสสําหรับการพักผ่อนโดยการ

จัดการหรือการสร้าง หนึ่งหรือมากกว่านัน้ของหกองค์ประกอบสําคัญเหล่านี  ้ในการพัฒนาโปรแกรม 

โปรแกรมเมอร์จะต้องควบคุมองค์ประกอบเหล่านีโ้ดยการจัดการตัวเอง หรือพวกเขาจะต้องตระหนักถึง

สถานการณ์ท่ีสร้างขึน้โดยองค์ประกอบท่ีพวกเขาไม่สามารถควบคุมใดๆ โปรแกรมเมอร์จากนัน้จะต้อง

คํานึงถึงสถานการณ์ขององค์ประกอบท่ีไม่สามารถควบคุมได้ขององค์ประกอบท่ีเหลือ หกองค์ประกอบ

หลกัเหลา่นีเ้ป็นกรอบการจดัระเบียบขัน้พืน้ฐานโดยประมาณท่ีโปรแกรมบริการทัง้หมดมีการพฒันา  

 

พลวัตกลุ่ม (Group Dynamics) 

 ในกระบวนการบําบดัในปัจจบุนัท่ีมีอยู่หลายแนวคิด โดยรูปแบบการบําบดัหนึง่ท่ีได้รับความนิยม

อยา่งมากคือ การบําบดัในรูปแบบของกลุม่บําบดั  (Group Psychotherapy) โดยบคุคลท่ีมีบทบาทสําคญั

คือ Irvin Yalom (2005) ได้อธิบายถงึการบําบดัรูปแบบกลุม่ท่ีสมาชิกในกลุม่มีการปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนั ซึง่

ปฏิสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้นีส้นบัสนนุให้เกิดกระบวนการช่วยเหลือรักษาต่อผู้ ป่วยอยา่งมีประสทิธิภาพ รวมถึงการ

บําบดัในรูปแบบอ่ืนๆก็มีการนําไปปรับใช้เพ่ือให้กอ่เกิดประสทิธิภาพในการช่วยเหลือผู้ ป่วยในบางแนวคิด

ของบําบดัสารสําติด (Schenker, 2009) ประกอบด้วย 
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 1. Instillation of hope หมายถงึ การรู้สกึมีความหวงัในการดํารงชีวิต การแก้ไขปัญหา และการ

มองโลกในแงดี่ แม้บคุคลยงัคงต้องเผชิญกบัปัญหาท่ีทําให้เกิดทกุข์ หรือคบัข้องใจอยูใ่นปัจจบุนัก็ตาม โดย

บคุคลในกลุม่จะเกิดความรู้สกึมีความหวงัหรือกําลงัใจได้จากกลุม่ และการปฏิสมัพนัธ์กบัสมาชิกในกลุม่ 

 2. Universality ความรู้สกึท่ีเป็นสากล หรือมีความเป็นหนึง่เดียวกนั ท่ีเกิดขึน้กบัสมาชิกภายใน

กลุม่ บคุคล ทําให้รู้สกึวา่สมาชิกทกุคนในกลุม่ก็มีลกัษณะคล้ายกนั คือมีความเป็นมนษุย์เหมือนกนั มีทัง้

ความสขุ ความทกุข์ ความคาดหวงั ความปรารถนา ความกลวัในตนเอง ฯลฯ โดยบคุคลในกลุม่จะเกิด

ความรู้สกึต่างๆขึน้ 

 3. Group Cohesiveness หมายถงึการมีความรู้รักสามคัคี และมีการผนึกกําลงักนัภายในกลุม่ 

โดยมีองค์ประกอบสําคญัคือความรู้สกึเป็นสว่นหนึง่ของกลุม่ ต้องการสนบัสนนุช่วยเหลือกนั ยอมรับกนั ไม่

รู้สกึห่างเหินหรือโดดเด่ียวจากการเข้ากลุ่มหรือสงัคม โดยปัจจยันีส้ามารถรับรู้ได้จาก 

 4. Catharsis หมายถงึการระบายอารมณ์ โดยเฉพาะการระบายอารมณ์ท่ีอดึอดัคบัข้องใจ และไม่

สามารถเปิดเผยต่อสงัคมภายนอกได้ตามปกติ ทําให้บคุคลมีความทกุข์ โศกเศร้าและเสียใจ สง่ผลตอ่การ

ดําเนินชีวิตตามปกติ ซึง่กลุม่บําบดัท่ีดีต้องสง่เสริมบรรยากาศของการระบายอารมณ์ เหมือนสงัคมจําลองท่ี

ทกุคนสามารถแสดงออกได้ โดยมีความรู้สกึในกลุม่ 

5. Imparting Information การให้ข้อเสนอแนะหรือคําแนะนําตอ่ผู้ อ่ืน โดยกลุม่บําบดัท่ีมีประสิทธิภาพจะ

สง่เสริมให้สมาชิกแสดงความเห็น แนะนําและให้ข้อเสนอแนะแก่สมาชิกคนอ่ืนๆในการแก้ไขปัญหาท่ี

เกิดขึน้ รวมถงึการท่ีบคุคลในกลุม่รู้จกัยอมรับ และข้อเสนอแนะของสมาชิกคนอ่ืนในกลุม่ 

6. Imitative Behavior การเลียนแบบหรือการปฏิบติัตามแบบอยา่งจากสมาชิกในกลุม่ โดยจากพลวตัรของ

กลุม่ท่ีสง่เสริมให้บคุคลรู้สกึวา่การปฏิบติัตามแนวทางใดแนวทางหน่ึงจากสมาชิกในกลุม่ในการแก้ปัญหาท่ี

เกิดขึน้ น่าจะเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมกบัตนเองและสามารถแก้ไขปัญหานัน้ได้ โดยพิจารณาจากการ

เลียนแบบพฤติกรรมระหวา่งสมาชิก 

7. Interpersonal Learning หมายถงึการเรียนรู้ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล ประกอบด้วย 2 สว่น ได้แก่ 

7.1 Interpersonal input เรียนรู้การมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล โดยการรับข้อมลูเข้าหาตนเอง มีหลกัการ

สําคญัคือ บคุคลจะเข้าใจถงึผลกระทบจากการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลมากขึน้ผา่นการให้ข้อมลูจาก

สมาชิกคนอ่ืนในกลุม่ ทําให้บคุคลนัน้เข้าใจตนเองมากขึน้ได้ 
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7.2 Interpersonal Output หมายถงึ การเรียนรู้การมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล โดยการนําข้อมลูออกสู่

ภายนอก มีหลกัการสําคญัคือ เม่ือบคุคลได้เรียนรู้ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลท่ีเหมาะสมขึน้แล้ว จะ

สง่เสริมให้มีการแสดงออกท่ีเหมาะสมขึน้ 

9. Altruism หมายถงึ การเสียสละ หรือการสนบัสนนุสง่เสริมให้สมาชิกได้รู้จกัการช่วยเหลือผู้ อ่ืนในกลุม่ ซึง่

เป็นสงัคมจําลอง โดยสมาชิกจะมีความรู้สกึและรับรู้ถึงความสําคญัของการเสียสละตนเองเพ่ือผู้ อ่ืน 

10. Self - Understandingการเข้าใจในตนเองมากขึน้ของบคุคลเม่ืออยูใ่นกลุม่ ทัง้ความคิด อารมณ์และ

พฤติกรรมท่ีแสดงออกและเก็บไว้ภายในจิตใจ ผา่นการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในกลุม่ โดยเม่ือบคุคลมี

ความเข้าใจตนเองอยา่งแท้จริงแล้ว จะสง่เสริมให้เกิดการเปล่ียนแปลงในตวับคุคลนัน้ได้ โดยมกัพบในกลุม่

แบบ Insight-Group Psychotherapy 

11. Family Reenactment หมายถงึ การฟืน้คืนประสบการณ์ในอดีต โดยกระบวนการกลุม่จะสง่เสริมให้

สมาชิกได้พดูถงึประสบการณ์ในอดีต โดยเฉพาะประสบการณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัครอบครัว เพ่ือทําความเข้าใจ

กบัประสบการณ์นัน้อีกครัง้วา่มีผลกระทบตอ่การดําเนินชีวติของบคุคลอยา่งไรบ้าง รวมถงึการก้าวผ่าน

ความขดัแย้งทางจิตใจ ผา่นการปฏิสมัพนัธ์กบัสมาชิกในกลุม่ 

12. Existential Factor หมายถงึ การเข้าใจความเป็นจริงของโลก หรือปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความเป็นจริง

บนโลกใบนี ้โดยสมาชิกจะได้เรียนรู้ผ่านการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในกลุม่โดยมีสาระสําคญั 

 

วัยรุ่นในสถานศกึษา 

 วยัรุ่นเป็นวยัท่ีอยากรู้อยากเห็นต้องการศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ในขณะเดียวกนัก็เร่ิมมี

ความสนใจในเพ่ือนต่างเพศตามลกัษณะพฒันาการทางร่างกายการจดักิจกรรมสําหรับเยาวชนจึงเป็นการ

สอนให้เยาวชนได้รู้จักระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคมท่ีถูกกาลเทศะประเพณีอันดีงามนอกจากจะเป็นการ

เรียนรู้ชีวิตในวยัหนุ่มสาวแล้วกิจกรรมนันทนาการยงัเป็นกิจกรรมท่ีตอบสนองความต้องการในการออก

กําลงักายของเยาวชนเป็นการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 

ทัง้นีล้กัษณะพฒันาการวยัรุ่น (จตรุพร  ลิม้มัน่จริง, 2544)  แบง่ออกได้เป็น 5 ด้าน ดงันี ้ 

 1. พัฒนาการทางด้านร่างกาย เกิดจากการท่ีต่อมพิทูอิตาร่ีผลิตฮฮร์โมน ทําให้วัยรุ่นมีการ

เจริญเติบโตแบบพุ่งพรวด (Growth Spurt) และกระตุ้นให้ต่อมไร้ท่ออ่ืนๆ ทํางานมากกว่าวยัท่ีผ่านการ

เปล่ียนแปลงทางร่างกายแบง่เป็น 4 ด้าน คือ  
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1.1 การเปล่ียนแปลงขนาดของร่างกาย เป็นการเติบโตทางด้านส่วนสูงและ นํา้หนัก ท่ี

เพิ่มขึน้อย่างพุ่งพรวดในเด็กหญิงอายุ 10-13 ปีส่วนเด็กชายอายุ 12-14 ปี นั่นคือ เด็กหญิงโตเร็วกว่า

เด็กชาย 1-2 ปี โดยเฉล่ียวยัรุ่น จะมีสว่นสงูเพ่ิมขึน้ 4-6 นิว้ตอ่ปี และจะเร่ิมคงท่ีเม่ือวยัรุ่นหญิงอายปุระมาณ 

15-16 ปี สว่น วยัรุ่นชายอาจจะสงูได้จนกระทัง่อายปุระมาณ 20 ปี 

1.2  การเปล่ียนแปลงสัดส่วนของร่างกาย จากรูปร่างแบบเด็กท่ี มีลักษณะ  เป็น

ส่ีเหล่ียมผืนผ้า วัยรุ่นชายจะกลายเป็นมีสดัส่วนคล้ายสามเหล่ียมคว่ํา และวยัรุ่นหญิงจะมี รูปร่างคล้าย

นาฬิกาทรายบอกเวลา แขนขายาวเร็วขึน้ ทําให้ดเูก้งก้าง มือและเท้าโตมากขึน้ ใบหน้าของวยัรุ่นหญิงจะ

เป็นรูปไขม่ากขึน้ สว่นวยัรุ่นชายมีรูปเป็นส่ีเหล่ียมและมมุมากขึน้  

1.3 ลกัษณะปฐมภูมิทางเพศ วยัรุ่นจะมีการเปล่ียนแปลงท่ีอวยัวะเพศซึ่งมีมา แต่กําเนิด 

ในด้านปริมาณ คือขยายใหญ่ขึน้ และด้านคณุภาพคือมีการหลัง่นํา้อสจิุ (วยัรุ่นชาย) หรือการผลติไข ่(วยัรุ่น

หญิง) ผลท่ีตามมาทําให้วยัรุ่นชายและหญิง ถ้ามีเพศสมัพนัธ์กนัจะ สามารถให้กําเนิดลกูได้(แต่เน่ืองจาก

วยัรุ่นยงัอยูใ่นวยัเรียน จงึมกัจะแก้ไขปัญหาด้วยการทําแท้ง)  

1.4 คณุลกัษณะทติุยภมิูทางเพศ (Secondary Characteristic) หมายถึงลกัษณะ ทาง

ร่างกายท่ีแสดงความแตกต่างระหว่างเพศ (ไม่เก่ียวกบัการสืบพนัธุ์) แต่ปรากฎให้เห็นชดั ว่าเป็นหญิงหรือ

ชายอยา่งแท้จริง ดงัตารางท่ี 1 

วัยรุ่นชาย วัยรุ่นหญิง 
ผม - แขง็กระด้าง แนวผมท่ีขมบัเว้าเข้า - ผมออ่น น่ิมสลวย 
ขน - มีหนวด มีเครา ขนขึน้บริเวณหน้าอก และรักแร้ - มีขนขึน้ตามร่างกาย และรักแร้ 
เสียง – แตกหรือห้าว 
- กล้ามเนือ้ขึน้เป็นมดัๆ และไหล่กว้าง “ชายอกสามศอก” 
- มีลกูกระเดือกแหลมย่ืนออกมา 
- การหลัง่นํา้อสจิุ 

- แหลมเลก็ 
- หน้าอกขยาย 
- สะโพกผายออกมา 
- การเดินบิดไปบิดมา อ้อนแอ้น 
- การมีประจําเดือน 

ตารางท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบคณุลกัษณะทติุยะภมิูทางเพศระหวา่งวยัรุ่นชาย - หญิง 

2. พฒันาการทางอารมณ์ วยัรุ่นได้รับการขนานนามว่า เป็น “วยัพายบุแุคม (Storm and Stress)” 

หรือมี อารมณ์ท่ีรุนแรงและบีบคัน้ บางครัง้ก็กลา่ววา่ วยัรุ่นมีอารมณ์ท่ีมากกวา่ปกติ  

อารมณ์ท่ีมากกว่าปกติเป็นผลลัพธ์ท่ีได้จากการเปรียบเทียบระหว่างปฏิกิริยา ทางอารมณ์ของ

บคุคลในเวลาเฉพาะ กบัปฏิกิริยาทางอารมณ์ของบคุคลนัน้ในเวลาปกติ เช่น ความทกุข์ทรมานและชอกชํา้

ท่ีคนรักตีตวัออกห่างจากวยัรุ่น ความอิจฉาริษยาเพ่ือนท่ีมีฐานะ ร่ํารวย หรือมีส่ิงของราคาแพงใช้ การเก็บ
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กดอารมณ์โกรธท่ีถกูเพ่ือนดถูกูเหยียดหยาม เป็นต้น ในเร่ืองอารมณ์ท่ีมากกว่าปกตินี ้นกัจิตวิทยามีความ

คิดเห็นท่ีขัดแย้งกันอยู่ กลุ่มหนึ่งเช่ือว่า วยัรุ่นต้องมีอารมณ์ท่ีมากกว่าปกติ และแสดงอารมณ์ท่ีมากกว่า

ปกติแตกต่างกันตาม เอกลกัษณ์ของแต่ละบุคคลเช่น วยัรุ่นชายคนหนึ่งถูกต่อว่าจากแฟน เร่ืองไม่ได้รับ

โทรศัพท์จากเธอทัง้วันเม่ือวัยรุ่นชายไปร่วมงาน “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่” ปรากฏว่าวัยรุ่นชายเกิด

ความเครียด และฆ่าตวัตายในคืนวนันัน้ แต่นกัจิตวิทยาอีกกลุม่หนึง่ มี ความคิดเห็นวา่ วยัรุ่นไม่มีอารมณ์ท่ี

มากกวา่ปกติ โดยแสดงให้เห็นวา่วยัรุ่นบางคนไมรู้่สกึอดึอดัในตนเอง หรือไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ พ่อ

แม่ หรือผู้ใหญ่ (ชีวิตของวยัรุ่นก็ราบเรียบ เหมือนวยัเด็กท่ีผ่านมา) โดยลกัษณะของอารมณ์ท่ีมากกว่าปกติ

ของวยัรุ่น วยัรุ่นจะแสดงพฤติกรรมของอารมณ์รุนแรง และบีบคัน้ในลกัษณะสําคญั 4 ประเภท ดงันี ้ 

2.1 ความรู้สกึท่ีรุนแรงและไวเกินไป เม่ือวยัรุ่นได้รับความกระทบกระเทือนเพียง เล็กน้อย 

ก็จะแสดงพฤติกรรมท่ีร้ายแรงกบัตนเอง ได้แก่ พอ่แมต่ําหนิ ทําให้วยัรุ่นกินยาตาย หรือหนีออกจากบ้าน  

2.2 อารมณ์ท่ีไม่คงท่ี เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา วยัรุ่นจะมีอารมณ์ท่ีเปล่ียนแปลง รวดเร็ว และหายได้ง่าย 

ได้แก่ วยัรุ่นร้องไห้เพราะเพ่ือนแหย ่แต่เม่ือเพ่ือนง้อก็ยิม้แย้มได้ทนัที (แต่ในกรณีท่ีมีอดุมคติเข้ามาเก่ียวข้อง 

วยัรุ่นบางคนจะมีอารมณ์ท่ีถาวร อาทิเช่น ความรักชาติ - สถาบนั การรักความยุติธรรม เป็นต้น) ดังนัน้

ผู้ ใหญ่บางคนจึงใช้วยัรุ่นให้ร่วมมือในการ เรียกร้องความยตุิธรรม โดยอ้างเหตผุลว่า เป็นการกระทําของผู้

รักชาติไทย หรือคืนความ ยตุิธรรมกลบัสูป่วงชน  

2.3 การควบคมุอารมณ์ไม่ค่อยได้เน่ืองจากวยัรุ่นมีอารมณ์มากมายหลายประเภท และมี

ความรุนแรง บางครัง้จึงแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ เช่น วยัรุ่นรักเพ่ือน เม่ือใครพูดดูถูก

เพ่ือนก็อาจทําร้ายด้วยกําลงัเพ่ือปกปอ้งเพ่ือน (โดยไม่ใช้เหตผุล หรือหา ต้นเหตใุนเร่ืองนัน้ก่อนการแก้แค้น)  

2.4 อารมณ์ค้าง (Moody) เป็นอารมณ์ท่ีเกิดจากความผิดหวงั และลดความรุนแรง ลง 

(แต่ยงัติดอยู่ภายในใจ) ถ้าเป็นเวลานาน วยัรุ่นจะมีพฤติกรรมเครียด ซึมเศร้า หรือฆ่าตวั ตาย เช่น วยัรุ่น

ชายอาย ุ14 ปี ต้องการมีคอมพิวเตอร์เป็นของตนเองเพ่ือใช้เล่นเกมส์ แต่พ่อ แม่มีฐานะยากจนจึงไม่ได้ซือ้

ให้ ต่อมาเด็กชายผกูคอตายพร้อมจดหมายลาตายวา่ อธิษฐานจะ ไปเกิดท่ีประเทศญ่ีปุ่ น เพ่ือจะได้มีเกมส์

เลน่สมความปรารถนา  

ส่วนอารมณ์โดยทัว่ไปท่ีพบในวยัรุ่น ก็มีอารมณ์เช่นเดียวกับวยัเด็กท่ีผ่านมา ได้แก่ ความกลวั ความวิตก

กงัวล ความโกรธ ความอิจฉาริษยา ความรัก ความอยากรู้อยาก เห็น ความโศกเศร้า และความสขุ แต่เขา

จะพบการแสดงพฤติกรรมเหล่านีแ้ตกต่างจากวยั เด็กในด้านสิ่งเร้า เช่น เด็กจะอิจฉาริษยาพ่ีหรือน้องท่ีมี

สิ่งของหรือได้รับการเอาใจใส่จากพ่อแม่ มากกวา่ตนเอง แต่เม่ือเป็นวยัรุ่นจะแสดงความอิจฉาริษยาเพ่ือนๆ 
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ท่ีมีแฟนหรือสถานภาพทางเศรษฐกิจท่ีสูงกว่าเพราะวัยรุ่นท่ีร่ํารวยมีโอกาสใช้เวลาว่างทํากิจกรรมท่ี

สนุกสนาน ซือ้ของใช้ราคาแพง หรือไปเท่ียวต่างประเทศ เป็นต้นอารมณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของวยัรุ่น

มากและอาจทําให้วัยรุ่นบางคนหมดอนาคตคือ ความรักระหว่างหญิงชายท่ีมีความรู้สึกทางเพศเข้ามา

แทรกแซง จงึมีการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งความรักกบัความรักใคร่ ดงันี ้

ความรักใคร่ (Sexuality) หมายถงึ สภาพอารมณ์ท่ีรุนแรงกว่าความรัก มีทิศทาง

โดยตรงคือ วยัรุ่นเพศท่ีตรงกนัข้ามกบัตนเอง และมีองค์ประกอบมาจาก ความปรารถนาทางเพศ เม่ือวยัรุ่น

รักแฟนอยา่งรุนแรงจะมีลกัษณะหลงใหลใฝ่ฝันและทุ่มเททกุสิ่งทกุอยา่งให้แฟนเพ่ือคาดหวงัให้แฟนรักตอบ 

พฤติกรรมท่ีแสดงออกมา เช่น การให้สิ่งของหรือออกเงินเลีย้งดูแฟน (โดยตนเองหรือพ่อแม่จะลําบาก

เพียงใดก็ไม่สนใจ) สิ่งท่ีเป็นปัญหาสังคมตามมาคือ วัยรุ่นตัง้ครรภ์ในวยัเรียนและโยงไปสู่วิธีการแก้ไขท่ี

ผิดพลาด เช่น ฆ่าลกูตนเองตาย วยัรุ่นท่ีเป็นแม่รู้สกึผิดมากๆ กลายเป็นแม่เสียสติ หรือบางคนต้องออกจาก

โรงเรียนและหาเงินด้วยอาชีพขายตัวเลีย้งลูกเพราะเพ่ือนชายไม่รับผิดชอบหรือไม่แน่ใจว่าวัยรุ่นหญิงมี

เพศสมัพนัธ์กบัคนอ่ืนด้วย ตรงกนัข้ามกบัความรัก (Love) เป็นสภาพอารมณ์ท่ีเป็นสขุ เกิดขึน้กบับคุคลทกุ

เพศทุกวยั โดยพฒันามาจากความชอบซึ่งกนัและกัน หรือมีประสบการณ์ท่ีมีความสขุด้วยกนัและมกัจะมี

การสนับสนุนให้คนท่ีตนรักมีความเจริญก้าวหน้าในทางท่ีดี ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี Psychosocial 

development ของ Erik H. Erikson(ศรีเรือน แก้วกงัวาล., 2551)ท่ีอธิบายถึงลกัษณะของการศกึษาไป

ข้างหน้า โดยเน้นถึงสงัคม วฒันธรรม และสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อการพฒันาบุคลิกภาพของคน ซึ่งในแต่ละ

ขัน้ของพฒันาการนัน้จะมีวิกฤติการณ์ทางสงัคม (social crisis) เกิดขึน้ การท่ีไม่สามารถเอาชนะหรือผ่าน

วิกฤติการณ์ทางสงัคมในขัน้หนึ่ง ๆ จะเป็นปัญหาในการเอาชนะวิกฤติการณ์ทางสงัคมในขัน้ต่อมา ทําให้

เกิดความบกพร่องทางสงัคม (social inadequacy) และเป็นปัญหาทางจิตใจตามมาภายหลงั ทฤษฎี

พฒันาการทางบคุลิกภาพตามแนวคิดของ Erikson แบ่งพฒันาการด้านจิตสงัคมของบคุคลเป็น 8 ขัน้ โดย

ลักษณะพัฒนาการของวัยรุ่นตรงกับขัน้ตอนท่ี 5: การพบอัตลักษณ์แห่งตนแย้งกับการไม่เข้าใจตนเอง 

(Identity vs. Identity Diffusion) ในระยะนีเ้ป็นระยะวยัรุ่น ในบรรดาขัน้ตอนแห่งความขดัแย้งทางสงัคม

จิตใจของมนษุย์ทัง้ 8 ขัน้ตอนนัน้ แอริคสนัเช่ือวา่ ชัน้นีเ้ป็นช่วงท่ีความขดัแย้งมีลกัษณะวิกฤติย่ิงกวา่ช่วงอ่ืน 

เพราะเป็นหวัเลีย้วหวัต่อระหวา่งความเป็นเด็กและความเป็นผู้ ใหญ่ ถ้าหากไม่สามารถแก้ไขภาวะวิกฤติให้

ลลุว่งด้วยดีพอสมควร เด็กวยัรุ่นผู้นัน้ก็จะกลายเป็นเด็กวยัรุ่นท่ีมีอตัลกัษณ์อนัสบัสนและกลายเป็นผู้ใหญ่ท่ี

มีบคุลิกภาพสบัสนไม่มัน่คง แอริคสนัอธิบายว่าระยะนีเ้ด็กกําลงั “ละทิง้ภาพของตนเองอย่างเป็นเด็ก” เพ่ือ

เข้าถงึ “ภาพของตนเองอย่างเป็นผู้ใหญ่” สภาพเช่นนีก่้อให้เกิดความขดัแย้งด้านสมัพนัธภาพกบัผู้ ใหญ่ กบั
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เพ่ือนร่วมวยั กบัเพ่ือนตา่งเพศ กบัสงัคม และเกิดความสบัสนทางจิตใจอย่างรุนแรง ตวัอย่างเช่นควรจะเช่ือ

ฟังพ่อแมดี่ หรือเช่ือตวัเองดี หรือเช่ือเพ่ือนดี ควรเลียนแบบเพ่ือน หรือบคุลิกท่ีตนนิยม (เช่น ดาราภาพยนตร์ 

ดาราทีวี) ดีหรือควรคงความเป็นเอกลกัษณะของตนเองดี ควรเป็นอิสรเสรีเต็มท่ีดี หรืออยูใ่นกรอบประเพณี

อย่างเข้มงวด อย่างไหนดีกว่า ควรเลือกวิชาชีพตามความประสงค์ของตน หรือเลือกตามเพ่ือน หรือเลือก

ตามใจผู้ปกครอง อย่างไหนดีท่ีสุด ฯลฯ สภาพทางจิตใจท่ีสําคัญประเภทหนึ่งของเด็กวัยรุ่น ได้แก่ การ

แสวงหาอตัลกัษณ์แห่งตนเองเพ่ือรู้จกัตนเองในแง่มมุต่างๆ เช่น ความชอบ ความสนใจ ความปรารถนาใน

ชีวิต ปรัชญาในชีวิต อาชีพท่ีตนประสงค์ เพ่ือนตา่งเพศท่ีตนปรารถนาจะคบ หรือท่ีจะเลือกเป็นคู่ชีวิต ความ

ถนดัเฉพาะตน ฯลฯ ในขณะเดียวกนัเด็กวยัรุ่นก็ต้องผสมผสานลกัษณะเฉพาะของตนในแง่มมุต่างๆ ในเข้า

กนัได้กบัความเป็นจริงของครอบครัว วฒันธรรม ค่านิยมของสงัคม ของกลุ่มเพ่ือนร่วมวยั การผสมผสาน

ดงักล่าวนีมิ้ใช่เร่ืองทําได้ง่ายและฉับพลนั วยัรุ่นผู้ ไม่รู้จกัสมรรถภาพและคุณลกัษณะของตนดีพอควร ไม่

สามารถประสานอตัลกัษณ์ของตนกบัโครงสร้างของสงัคม จะกลายเป็นวยัรุ่นท่ีหลงตนลืมตน และมีตนอนั

สบัสน ซึง่แอริคสนัใช้คําว่า Identity Crises และ Identity Confusion วยัรุ่นเหลา่นีเ้ป็นวยัรุ่นท่ีว้าเหว่ ไม่

เป็นตวัของตวัเอง เหงาหงอย ขีก้งัวล ตดัสนิใจไม่ได้ รู้สกึว่าตนเองถกูทอดทิง้ จนอาจกลายเป็นอนัธพาลติด

ยาเสพติด (ขาดความรับผิดชอบต่อตนเองและตอ่สงัคมในรายท่ีมีตนสบัสนรุนแรง)พฒันาการท่ีพงึประสงค์ 

คือความสมดลุระหวา่งการรู้จกัอตัลกัษณ์ของตนเองอย่างดี กบัสบัสนเพราะยงัไม่พบตนเองด้วยดีทกุแง่ทกุ

มมุ ด้วยเหตท่ีุเร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองสําคญัจึงขอพรรณนาเพิ่มเติมอีกตามสมควรตามความเป็นจริง เด็กวยัรุ่นไม่

สามารถรู้จกัตนเองได้ดีหมดทกุแง่ทกุมมุ เพราะเหตกุารณ์ในชีวิตเด็ก ช่วงวยัรุ่นเป็นช่วงเปลี่ยนทัง้กายและ

จิตใจเพ่ือเข้าสู่วยัผู้ ใหญ่ (ทางกายและจิตใจ) ดงักล่าวมาแล้วบ้าง ดงันัน้ จึงมีบางแง่บางมมุท่ีเด็กยงัรู้จัก

ตนเองไม่ดีพอ ถ้าเด็กวยัรุ่นคนใดคิดว่ารู้จดัตนเองดีหมดทุกด้านทุกแง่ทุกมมุ แสดงวา่เด็กวยัรุ่นผู้นัน้ “หลง

ตวัเองหรือยกตัวเอง” แต่ถ้าเด็กวยัรุ่นมองไม่เห็นภาพของตนเอง (Self) เอาเลย เด็กวัยรุ่นผู้นัน้ก็มี

บคุลิกภาพหรืออตัลกัษณ์อนัสบัสน การพฒันาคนท่ีสมบรูณ์ของเด็กวยัรุ่นเม่ือสิน้สดุวยัได้แก่ การเห็นโครง

ร่าง หรือตนของเขาเองตามความเป็นจริง เช่น เข้าใจจุดด้อย จุดเด่นของตน ปรัชญาชีวิตของตน ความ

ต้องการใช้ชีวิตของตน ฯลฯ และสามารถทําใจยอมรับตนอย่างท่ีมีท่ีเป็นจริงๆแอริสนัยงัได้อธิบายว่า ผู้ ท่ีมี

ความสมดุลระหว่างการพบตนกบัการไม่เข้าใจตนเอง จะพฒันาความรู้สึกจงรักภกัดีต่ออุดมคติ ปรัชญา

ชีวิต,กลุ่มบุคคล,ชมรม,ศาสนา,วัฒนธรรม ฯลฯ ในขณะเดียวกันความรู้สึกจงรักภักดีนีก็้จะส่งผลให้เด็ก

คลายความสบัสนในตนเอง จะช่วยให้เด็กผา่นพ้นช่วงวิกฤติในชีวิตไปได้ด้วยดี  
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3. การวจัิยปฏิบตักิารแบบมีส่วนร่วม 

ความหมายการวิจัยปฏิบตักิารแบบมีส่วนร่วม 

แนวคิดการวิจัยอย่างมีส่วนร่วม (PAR) โดยท่ี สญัญา สญัญาวิวฒัน์ และ ชาย สญัญาวิวฒัน์ 

(2551: 148-149) กล่าววา่ PAR มาจาก Participatory Action Research มุ่งเน้นความหมายของคําสาม

คํา คือ  

1. การมีส่วนร่วม (P = Participatory) การท่ีนกัวิจยัเป็นส่วนกลางของกลุ่มคนท่ีเก่ียวข้อง คือ 

นกัวิจยัท้องถ่ิน ผู้ นําชมุชน ชาวบ้าน เจ้าหน้าท่ีโครงการ ผู้ เข้าร่วม องค์กรอาสาสมคัร เป็นต้น ร่วมกนัเป็นผู้

ดําเนินงานโดยนกัวิจยัเป็นผู้ อํานวยการวิจยัและพฒันา  

2. การปฏิบตัิ (A = Action) การสร้างขีดความสามารถของคนในชมุชนจากฐานปัญหาด้วยชมุชน

เองหรือเรียกได้วา่เป็นการพฒันา (Development)  

3. การวิจยั (R = Research) การศึกษาอย่างเป็นระบบเพ่ือค้นหาคําตอบและสามารถทําการบรู

ณาการใช้กบัคนในชมุชนและรูปแบบวิธีการวิจยั 

 

คุณลักษณะพืน้ฐานของการมีส่วนร่วม 

การท่ีนักวิจัยปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมมีจุดประสงค์ไปสู่การพฒันาไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามนัน้ จะต้อง

ตระหนกัถึงคุณลกัษณะพืน้ฐานของการวิจัยและพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม ซึ่ง Kemmis and Wikinson 

(1998: 23-24 อ้างใน ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล และ สุภาพ ฉัตราภรณ์, 2553: 291-292) ได้เสนอ

คณุลกัษณะพืน้ฐานของการมีสว่นร่วมตอ่ไปนี ้

1. การวิจยัคือ กระบวนการทางสงัคม (Social Process) เพราะมีความเช่ือว่ากระบวนการจะมี

ความสมัพนัธ์กนัจะเป็นตวับคุคลกบัการเปล่ียนแปลงทางสงัคม ซึง่ทัง้หมดจะได้ประโยชน์ 

2. การวิจยั คือการมีส่วนร่วม (Participatory) ประเด็นการวิจยัอาจเร่ิมจากนกัวิจยัภายนอกท่ีมอง

สะท้อนปัญหาต่อการเร่ิมต้นการวิจัย แต่กระบวนการวิจัยจะเน้นการมีส่วนร่วมของทุกคน ทุกคนจะเป็น

เจ้าของการวิจยัและปฏิบตัิร่วมกนัทกุขัน้ตอนตามอดุมคติของการวิจยัและพฒันาแบบมีสว่นร่วม 

3. การวิจยัคือ การปฏิบตัิ (Practical) โดยเฉพาะการปฏิบตัิ ท่ีเกิดจากปฏิสมัพนัธ์กนัในสงัคม โดย

มุ่งทําความเข้าใจวิธีการและผลการปฏิบัติท่ีเป็นอยู่ ศึกษาวิธีการปฏิบัติให้พฒันาขึน้ และได้เรียนรู้จาก

กระบวนการปฏิบตัิและปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ จนกลายเป็นองค์ความรู้ 
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4. การวิจยัคือ การเสริมสร้างอิสรภาพ (Emancipatory) เป็นการกระตุ้น และสร้างจิตสํานึกเพ่ือให้

คนได้ตระหนกัในแก่นของปัญหา และเอาชนะอปุสรรคอนัเน่ืองจากการถกูเอาเปรียบในสงัคมท่ีไม่เป็นธรรม 

และสง่เสริมให้สงัคมได้เกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็น มีความสงบสขุมากย่ิงขึน้ 

5. การวิจยัคือ การวิพากษ์ (Critical) การท่ีจะวิพากษ์กนัในงานวิจยัหรือพฒันาอยา่งมีส่วนร่วมนัน้

สิ่งท่ีจําเป็นประการหนึ่ง คือ การสะท้อนตนเองในทกุขัน้ตอนของการวิจยั 

6. การวิจยัคือ การปฏิบตัิการเป็นวงจร (Recursive) การสะท้อนถึงวงจรของการเรียนรู้เพ่ือการ

เปล่ียนแปลง และ การเปล่ียนแปลงจะมีสว่นช่วยให้เรียนรู้ตอ่ไปอย่างไม่มีท่ีสิน้สดุ เป็นผลมาจากการเรียนรู้

ร่วมกนั 

 

การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

 วิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประการสําคญัของการของการดําเนินงานท่ีทําให้ประสบ

ความสําเร็จ ซึ่งกองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข (2556: 25-26) ได้เสนอว่าคือ การมีภาคีเครือข่ายท่ี

เข้มแข็ง การมีส่วนร่วมของประชาชน ภาครัฐและเอกชนจะเป็นส่วนท่ีช่วยสนบัสนุน การท่ีจะให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมดําเนินกิจกรรมต่างๆ สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด ถ้าประชาชนไม่มีความเข้าใจหรือมองไม่เห็น

ประโยชน์ท่ีจะได้นัน้การดําเนินงานปรับเปล่ียนพฤติกรรมสขุภาพให้ประสบความสําเร็จก็จะดําเนินการได้

ยากมาก ดงันัน้บทบาทสําคญัอย่างย่ิงในการขบัเคลื่อนการพฒันาคนและชมุชน วิธีการส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของภาคีเครือขา่ยในชมุชน มีดงันี ้

1. ส่งเสริมเครือข่ายให้เป็นแกนเช่ือมประสานกบัภาคีเครือข่ายหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพืน้ท่ีท่ี

มีประสิทธิภาพ 

2. สง่เสริมให้มีผู้ นําในกระบวนพฒันาการ 

3. มีการส่งเสริมการวางแผนดําเนินงาน ผู้ ทํางานระดับพืน้ท่ีและเครือข่ายมีศักยภาพในการ

ดําเนินงานร่วมกนั 

4. ส่งเสริมให้มีกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนั ซึ่งเป็นการสร้าง

พืน้ท่ีการเรียนรู้ให้กบัแกนนําและคนในชมุชนท่ีไม่เพียงเปิดการเรียนรู้ในชุมชน หากต้องไปปฏิสมัพนัธ์กบั

องค์กร หน่วยงานและชมุชนภายนอกท่ีหลากหลาย ทําให้เกิดการเรียนรู้และนํามาพฒันาตอ่ยอดสิ่งท่ีชมุชน

มีอยูแ่ล้ว และขยายงานออกไปจากเดิมมากขึน้ 
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5. ส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้ด้านสุขภาพในชุมชน เพ่ือเป็นศูนย์รวมของข้อมลู ความรู้ในการ

เรียนรู้ด้านสขุภาพในชมุชน 

6. สร้างความร่วมมือของชมุชน ผู้ นําท้องถ่ินและภาคีเครือขา่ยอย่างจริงจงั 

7. ส่งเสริมให้มีการหนุนเสริมจากภายนอก หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ภาครัฐและเอกชน ด้าน

งบประมาณ การจดัการวิชาการ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ทําให้เกิดการขบัเคล่ือนงานของชุมชนเป็นไป

ตอ่เน่ือง 

8. การให้ความสําคญัต่อการมีส่วนร่วมและให้การยอมรับต่อบทบาทของหน่วยงานภาคีเครือข่าย

ภาครัฐ เอกชน องค์กรชุมชน สมาคม อาสาสมคัรสาธารณสขุ กลุ่ม/ชมรม ผู้ นําชุมชนและเยาวชน ท่ีมีอยู่

หลากหลายในพืน้ท่ีตอ่การให้การสนบัสนนุการดําเนินงาน 

9. สง่เสริมให้ภาคีเครือขา่ยมีการค้นพบส่ิงดีในชมุชน แล้วนํามาแลกเปล่ียนเรียนรู้แก่กนั 

10. ประชาชนรับรู้ ตระหนกัและเห็นความสําคญัในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสขุภาพ 

11. ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากผู้ รู้หรือปราชญ์ในพืน้ท่ี นบัว่ามีต้นทนุทาง

สงัคมท่ีเป็นโอกาสดี 

 

เป้าหมายของการวจิยัปฏบิตักิารแบบมีส่วนร่วม 

จากการศกึษาเปา้หมายของการวิจยัปฏิบติัการแบบมีสว่นร่วมโดย อรุณรุ่ง บณุธนนัตพงศ์ (19-26: 

2549)ได้กลา่วไว้ดงัต่อไปนี ้ 

 1)  ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องจะได้รับการศกึษาเพ่ิมมากขึน้ สามารถร่วมคิด เพ่ือวิเคราะห์เหตกุารณ์ต่าง ๆ 

ได้อย่างถูกต้อง  จะให้ความร่วมมือกันหรือมีส่วนร่วมอย่างเช่ือมั่นในกลุ่ม การดําเนินกิจกรรมทัง้ทาง

เศรษฐกิจ สงัคม การเมืองและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันา  เพ่ือก่อประโยชน์สงูสดุแก่ตนเอง ชมุชน หรือ

ท่ีตนเองมีสว่นเก่ียวข้อง        

 2) ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหา  ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องโดยเฉพาะ ผู้ ด้อยโอกาสมีโอกาสมากขึน้ การ

จดัสรรทรัพยากร ตา่ง ๆ มีการกระจายอยา่งทัว่ถงึอยา่งเป็นธรรม    

3) มีวิจยัและพฒันาได้เรียนรู้จากชมุชนหรือกลุ่มคนท่ีเก่ียวข้อง สามารถทําให้ได้ประสบการณ์การทํางาน

ร่วมกับชุมชน ผู้ อื่น อนัก่อให้เกิดความเข้าใจอันดี และเกิดแนวคิดในการพัฒนาตนเองของนักวิจัยและ

พฒันาอยา่งแท้จริง  
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4) ผลงานวิจยัสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ทนัที จากกการลงมือปฏิบตัิร่วมกนั  โดยอาศยัหลกัการ

มีสว่นร่วมจากทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง เกิดการร่วมแรงร่วมใจกําลงักนั โดยผู้ มีสว่นเก่ียวข้องจะเป็นผู้ ร่วมคิด ร่วม

วางแผน ร่วมดําเนินการ ตลอดจนเกิดความรู้สกึเป็นเจ้าของผลงานท่ีโครงการท่ีดําเนินการอยู ่  

 

4. งานวิจยัที่เก่ียวข้อง 

ตรีชฎา บุญจันทร์ (2550)ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยทํานายการเลิกบุหร่ีในผู้ ป่วยชาวไทย   โดยมี

วตัถปุระสงค์ เพ่ือศกึษาปัจจยัและสร้างแบบจําลองหลายตวัแปรเพ่ือทํานายอตัราการเลิกบหุร่ีใน 7 วนัก่อน

วนัประเมินผล (7-day point prevalence abstinence) และการเลิกบหุร่ีอย่างต่อเน่ือง (continuous 

abstinence) ท่ี 24 สัปดาห์ ในผู้ ป่วยนอกชาวไทย วิธีการวิจัย การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ (correlational 

research) ดําเนินการเก็บข้อมูลจากเวชระเบียนของผู้ ป่วยท่ีเข้ารับการรักษาในคลินิกเลิกบุหร่ีแบบ

ย้อนหลงัระหว่างวนัท่ี 1 ตลุาคม 2547 ถึงวนัท่ี 1 ตุลาคม 2549 ท่ีสถาบนัธัญญารักษ์ โรงพยาบาลราชวิถี

และโรงพยาบาลรามาธิบดี และติดตามผู้ ป่วยท่ีเข้ารับการรักษาแบบไปข้างหน้าระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 

2549 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2550 ท่ีสถาบนัธัญญารักษ์ โรงพยาบาลราชวิถี ในการวิจยัครัง้นีมี้ผู้ ป่วย 454 

ราย และสร้างสมการหลายตวัแปรเพ่ือใช้ทํานายการเลิกบหุร่ีจากข้อมลูผู้ ป่วย 249 ราย ผลการวิจยั ผลการ

วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบตวัแปรเดียวพบวา่ ปัจจยัทํานายการเลิกบหุร่ี 7 วนัก่อนวนัประเมินผลท่ี

ระยะเวลาติดตาม 24 สปัดาห์หลงัวันกําหนดเลิกบุหร่ี ได้แก่ อายุท่ีเพ่ิมขึน้ สถานภาพสมรส สถานภาพ

หม้ายหรือหย่าหรือแยกกนัอยู่ ระดบัการศึกษาตัง้แต่ปริญญาตรีขึน้ไป การมีโรคเรือ้รังในปัจจุบนั จํานวน

บุหร่ีท่ีสูบ 11-20 มวนต่อวนั สบูบุหร่ีนานอย่างน้อย 11 ปี มีความพยายามเลิกบุหร่ีก่อนหน้า 1 ครัง้หรือ

ตัง้แต่ 2 ครัง้ขึน้ไป การมาพบแพทย์อย่างน้อย 7 ครัง้ ชนิดของการรักษาด้วยยาและระยะเวลาของการ

รักษาด้วยยา ปัจจยัทํานายการเลิกบหุร่ีอยา่งต่อเน่ือง ได้แก่ ปัจจยัเดียวกนักบัปัจจยัทํานายการเลิกบหุร่ี 7 

วนัก่อนวนัประเมินผล ยกเว้นการมาพบแพทย์อยา่งน้อย 7 ครัง้ เม่ือพิจารณาปัจจยัต่างๆ ร่วมกนัโดยใช้การ

วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบหลายตัวแปรโดยวิธีวิเคราะห์แบบมีขัน้ตอน ชนิดขจัดย้อนหลังสร้าง

สมการหลายตวัแปรเพ่ือใช้ทํานายการเลิกบหุร่ี พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลิกบหุร่ี 7 วนัก่อนวนัประเมินผล

ท่ีระยะเวลาติดตาม 24 สปัดาห์หลงัวนักําหนดเลิกบุหร่ี ได้แก่ ความพยายามในการเลิกบุหร่ีก่อนหน้า 1 

ครัง้ [ Odds ratio (OR) =2.92, 95% CI =1.41-6.06] ความพยายามในการเลิกบหุร่ีก่อนหน้าตัง้แต่ 2 ครัง้ 

(OR =3.55, 95%CI = 1.37-9.22) การใช้ยาท่ีเป็นทางเลือกอนัดบัแรกหรืออนัดบัสอง 1 ชนิดในแบบ

แผนการใช้ยา (OR = 4.57 , 95%CI = 1.55-13.47) การใช้ยาท่ีเป็นทางเลือกอนัดบัแรกและ/หรืออนัดบั
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สองร่วมกนัตัง้แต่ 2 ชนิดขึน้ไปในแบบแผนการใช้ยา (OR = 6.41, 95%CI = 1.31-31.27) ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การเลิกบหุร่ีอย่างต่อเน่ืองท่ีระยะเวลาติดตาม 24 สปัดาห์หลงัวนักําหนดเลิกบหุร่ี ได้แก่ ความพยายามใน

การเลิกบหุร่ีก่อนหน้า 1 ครัง้ (OR =2.97, 95% CI = 1.38-6.39) ความพยายามในการเลิกบหุร่ีก่อนหน้า

ตัง้แต่ 2 ครัง้ (OR = 3.19, 95% CI = 1.18-8.56) การใช้ยาท่ีเป็นทางเลือกอนัดบัแรกหรืออนัดบัสอง 1 

ชนิดในแบบแผนการใช้ยา (OR = 4.83, 95%CI = 1.57-14.85) การใช้ยาท่ีเป็นทางเลือกอนัดบัแรกและ/

หรืออนัดบัสองร่วมกนัตัง้แต่ 2 ชนิดขึน้ไปในแบบแผนการใช้ยา (OR =10.29, 95%CI = 2.06-51.45)สรุป

ผลการวิจยั ปัจจยัทํานายท่ีเพ่ิมโอกาสการเลิกบุหร่ีได้สําเร็จ ได้แก่ ผู้ ท่ีเคยพยายามเลิกบุหร่ีมาแล้ว 1 ครัง้

และตัง้แต่ 2 ครัง้ขึน้ไป การใช้ยาท่ีเป็นทางเลือกอันดับแรกหรืออันดับสองทัง้การใช้เพียง 1 ชนิดหรือใช้

ร่วมกนัตัง้แต่ 2 ชนิดขึน้ไป รวมทัง้เพ่ิมระยะเวลาการใช้ยาให้นานขึน้ นอกจากนีบ้คุคลากรทางการแพทย์

ควรสร้างวิธีจูงใจให้ผู้ ป่วยให้มาพบแพทย์ให้ได้อย่างน้อย 7 ครัง้เพ่ือเพิ่มโอกาสเลิกบุหร่ีให้สําเร็จเช่นกัน 

และควรทําการศึกษาวิจัยความเหมาะสมในการใช้ยารักษาผู้ ป่วยให้เลิกบุหร่ีตามกลุ่มคุณลักษณะท่ี

จําเพาะของผู้ ป่วยในอนาคต 

พิชญ์สินี วาณิชพราหมณ์ 2549 ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกท่ีมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการสูบบุหร่ี และศึกษาพฤติกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 

ดําเนินการเก็บข้อมลูระหว่างเดือนธันวาคม 2548 ถึง เดือนมีนาคม 2549 กบักลุ่มเยาวชนท่ีมีอายรุะหว่าง 

11-24 ปี ในแต่ละประเภทสถานศึกษาอนัได้แก่ ระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา ระดบัอาชีวศึกษา 

และระดับอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย ของกรุงเทพมหานคร จํานวน 630 คน การศึกษาครัง้นีนํ้าเสนอ

ข้อมลูโดยใช้ตารางไขว้ และทดสอบด้วยค่าไคสแควร์ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ตวัแปรตามใน

การศึกษาครัง้นีแ้บ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มท่ีมีพฤติกรรมการสูบหรือเคยสูบมาก่อนและกลุ่มท่ีไม่เคยมี

พฤติกรรมการสูบเลย ผลการศึกษาในเร่ืองพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน พบว่าเยาวชนใน

กรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการสบูบหุร่ี หรือเคยสบูบหุร่ีมาก่อนน้อยกว่าเยาชนท่ีไม่ได้มีพฤติกรรมการสบู

บหุร่ี (29.8% เปรียบเทียบกบั 70.2%) ทัง้นีผ้ลการศึกษายงัพบว่าเยาชนท่ีสบูบหุร่ีมีสดัสว่นของผู้ ท่ีสบูบหุร่ี

เป็นประจําสูงสุด (11.3%) สําหรับปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี พบว่า เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา การเห็นคณุค่าในตนเอง การใช้เวลาวา่งในสถานท่ีเส่ียงต่อการสบูบหุร่ี ความรู้เก่ียวกบัโทษและ

พิษภยัของบหุร่ี รายได้ครอบครัว บคุคลท่ีเยาวชนพกัอาศยั ความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบับคุคลท่ีสบูบหุร่ี การรับ

ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการรณรงค์เร่ืองโทษและพิษภัยบุหร่ี มีความสัมพันธ์กันกับการสูบบุหร่ีตาม

สมมติฐานท่ีตัง้ไว้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับความคิดเห็นเก่ียวกบัการสบูบุหร่ี ไม่มีความสมัพนัธ์
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ตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ แต่มีนยัสําคญัทางสถิติ สว่นในด้านปัจจยัท่ีเก่ียวกบัระดบัการศึกษาของมารดา และ

รายได้ของเยาวชนพบว่า มีความสมัพนัธ์ตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้แต่ไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ และในการออก

กําลงักายของเยาวชนนัน้พบวา่ ไมมี่ความสมัพนัธ์ตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้และไมมี่นยัสําคญัทางสถิติ 

มนต์ทิพา เทพเทียมทศัน์ (2550) ได้ทําการศึกษาถึงประสบการณ์การเลิกบุหร่ีของผู้ ท่ีเลิกบุหร่ีได้

สําเร็จ : กรณีศึกษาในชมุชนในเขตอําเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม โดยการศึกษาครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิง

บรรยายเจาะลึก เพ่ือศึกษาประสบการณ์การเลิกสบูบหุร่ีของผู้ ท่ีเลิกสบูบหุร่ีได้สําเร็จ โดยใช้กรอบแนวคิด

แบบจําลองอาการของดอดด์และคณะ (Dodd M., et al., 2001) ศกึษาในกลุ่มผู้ ท่ีเคยสบูบหุร่ีและเลิกบหุร่ี

ได้สําเร็จแล้ว ในชมุชนแห่งหนึ่ง เขตอําเภอนครชยัศรีจงัหวดันครปฐม เก็บข้อมลูระหว่างเดือน มีนาคม ถึง

เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2550 จากกลุ่มผู้ ให้ข้อมลูจํานวน 13 ราย ท่ีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง และการแนะนํา

บอกต่อ เก็บข้อมูลด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล และรายกลุ่มโดยยึด

หลกัการพิทกัษ์สิทธ์ิของผู้ ให้ข้อมลู ผู้ วิจยัทําการเรียบเรียงและวิเคราะห์ข้อมลูด้วยวิธีวิเคราะห์เชิงเนือ้หา

ของโคไลซี (Colaizzi, 1978) ผลการวิจยัพบว่า ผู้ ให้ข้อมลูผ่านประสบการณ์การเลิกบหุร่ีด้วยตนเองได้

สําเร็จ โดยมีสาเหตแุละส่ิงจงูใจให้เลิกบหุร่ีท่ีสําคญั ได้แก่ การเจ็บป่วยของตนเองและสมาชิกในครอบครัว 

นําสูก่ารตดัสินใจเลิกบหุร่ี โดยต้องเผชิญปัญหาและอปุสรรค นัน่คือ “อาการอยากยา” เป็นอาการท่ีรับรู้ว่า

เกิดขึน้ทัง้ทางด้านร่างกายและจิตใจ ส่งผลให้เกิดความรู้สกึ ทกุข์ทรมาน อาการเหล่านีส้่งผลให้วิตกกงัวล 

กลวั กลวัความตาย จงึตดัสินใจแสวงหาวิธีจดัการอาการอยากยา จนได้วิธีการจดัการท่ีได้ผลและเหมาะสม

กบัตนเอง ได้แก่ วิธีอดทนและหลีกเล่ียงจากสิ่งกระตุ้น รับประทานอาหาร อมลกูอม เคีย้วหมากฝร่ัง จิบชา

หรือ กาแฟ ใช้ยานตัถุ์และกลุ่มเพ่ือน จนสามารถจดัการกบัอาการอยากยาได้สําเร็จ ส่งผลให้สขุภาพกาย 

จิต อารมณ์ และสังคมกลับสู่ภาวะปกติ หายจากอาการอยากยาและเลิกบุหร่ีได้ในท่ีสุด สิ่งสําคัญท่ี

สนบัสนุนให้เกิดความสําเร็จ คือความตัง้ใจท่ีจะเลิกบหุร่ีด้วยตนเอง ความอดทนต่ออปุสรรค การมีภรรยา

และกลุ่มเพ่ือนท่ีคอยให้กําลงัใจ รับฟัง ให้คําปรึกษา และสนบัสนุน ผู้ วิจัย มีข้อเสนอแนะสําหรับบุคลากร

สขุภาพ คือ ควรมีความเข้าใจต่อผู้ติดบหุร่ี และมุง่มัน่ในการให้ความช่วยเหลือ สนบัสนนุ และให้คําปรึกษา

ท่ีมีความเฉพาะเจาะจงเป็นรายบคุคลแก่ผู้ติดบหุร่ี เพ่ือช่วยให้บคุคลมีความพร้อมทัง้ทางด้านร่างกายและ

จิตใจสามารถเผชิญอปุสรรคท่ีอาจเกิดขึน้ในขณะท่ีเลกิบหุร่ีเพ่ือให้การเลิกบหุร่ีประสบความสําเร็จ 

ศภุกิจ  ดํารงภิวฒัน์ (2552)ได้ทําวิจยัเร่ืองการพฒันาและประเมินผลโปรแกรมการเลิกบุหร่ีโดย

เภสชักรสําหรับเยาวชนท่ีกระทําความผิด มีวตัถปุระสงค์เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมการเลิก

บหุร่ีโดยเภสชักร สําหรับเยาวชนท่ีกระทําความผิดระหว่างกลุ่มท่ีถกูบงัคบัและกลุ่มท่ีสมคัรใจเลิกบุหร่ี ใน
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ด้าน (1) อัตราการเลิกบุหร่ี (2) คุณภาพชีวิต และ (3) ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับบุหร่ี รวมทัง้ศึกษาปัจจัยท่ี

เก่ียวข้องกบัจํานวนบหุร่ีท่ีสบูต่อวนัของเยาวชนท่ีกระทําความผิด และต้นทนุของโปรแกรมการเลิกบหุร่ีโดย

เภสชักร วิธีดําเนินการวิจัย: การวิจยักึ่งทดลองรูปแบบเปรียบเทียบกลุ่มท่ีไม่เท่าเทียมกนัโดยวดัสองครัง้ 

เก็บข้อมลูระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 15 มีนาคม พ.ศ. 2552 ณ ศาลจงัหวดัปทมุธานี แผนก

คดีเยาวชนและครอบครัว และสถาบนั ธัญญารักษ์ คดัเลือกเยาวชนท่ีกระทําความผิดจํานวน 182 คนเข้า

กลุม่บงัคบัและสมคัรใจโดยแบบสะดวกขึน้กบัดลุยพินิจของผู้ พิพากษา เยาวชนทกุคนเข้าร่วมโปรแกรมการ

เลกิบหุร่ีโดยเภสชักร ณ สถาบนัธญัญารักษ์จํานวน 7 ครัง้หลงัจากวนักําหนดเลิกบหุร่ี (สปัดาห์ท่ี 0, 2, 4, 8, 

12, 16 และ 24) ผลลพัธ์หลกัคือ อตัราการเลิกบหุร่ีอย่างต่อเน่ืองและอตัราการเลิกบหุร่ีตลอด 1 สปัดาห์ 

โดยประเมินผลจากแบบบนัทึกการเลิกบหุร่ีด้วยตนเองและการตรวจหาโคตินินในปัสสาวะ วิเคราะห์ข้อมลู

แบบเจตนาปฏิบตัิ ใช้สถิติ chi-square test, t-test, ANOVA และ multiple regression กําหนดระดบั

นยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ผลการวิจยั: ข้อมลูทัว่ไปของเยาวชนทัง้ 2 กลุ่มไม่มีความแตกต่างกนั (p>0.05) 

ยกเว้นระดบัความต้องการเลิกบหุร่ีตาม Transtheoretical model เยาวชนกลุม่บงัคบัมีความต้องการเลิก

บหุร่ีอยู่ในระดบั precontemplation32.2% ในขณะท่ีกลุ่มสมคัรใจไม่มีผู้ ใดอยูใ่นระดบันีเ้ลย อตัราการเลิก

บุหร่ีตลอด 1 สปัดาห์เม่ือติดตามผลท่ี 24 สปัดาห์ในกลุ่มบงัคับและสมคัรใจเท่ากบั 35.6% และ 15.2% 

ตามลําดบั (p=0.002) แต่อตัราการเลิกบหุร่ีอย่างต่อเน่ืองทกุระยะท่ีติดตามผลในกลุ่มบงัคบัและสมคัรใจ 

ไม่มีความแตกต่างกัน (p>0.05) เยาวชนกลุ่มบังคับสูบบุหร่ีต่อสัปดาห์น้อยกว่ากลุ่มสมัครใจ อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติทกุระยะท่ีติดตามผล (p<0.001) คะแนนรวมของคณุภาพชีวิตและความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบั

บุหร่ีดีขึน้ในทุกระยะเวลาท่ีติดตามผล แต่ไม่แตกต่างกันระหว่าง 2 กลุ่ม การวิเคราะห์การถดถอยแบบ

หลายตัวแปร พบว่า จํานวนเพ่ือนท่ีสูบบุหร่ีในกลุ่ม อายุท่ีเ ร่ิมสูบบุหร่ี และระดับการศึกษาในชัน้

มธัยมศึกษา มีความเก่ียวข้องปานกลางกบัจํานวนบหุร่ีท่ีสบูต่อวนั (R2 = 0.24) ต้นทนุเฉล่ียของโปรแกรม

การเลิกบหุร่ีโดยเภสชักร/คน/ครัง้ อยูร่ะหวา่ง 24.74-105.04 บาท สรุปผลการวจิยั: อตัราการเลิกบหุร่ีตลอด 

1 สปัดาห์ในกลุ่มบงัคบัสงูกว่ากลุ่มสมคัรใจ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ แสดงว่าวิธีบงัคบัในโปรแกรมการ

เลิกบุหร่ีโดยเภสชักร มีผลทําให้เยาวชนท่ีกระทําความผิดซึ่งยงัไม่พร้อมท่ีจะเลิกบุหร่ี เปล่ียนระดบัความ

ต้องการเลิกบหุร่ีจากระดบั precontemplationและ contemplation เป็นระดบั preparation และ action. 

วลยัภรณ์ อตัตะนันทน์และ อุ่นกัง แซ่ลิม้  (2554) ได้ทําการศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยท่ีมีผลต่อการสูบ

บหุร่ีของเยาวชนไทยในกรุงเทพมหานคร  งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์คือเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสบูบหุร่ีของ

เยาวชนไทยในกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการสบูบุหร่ีดงักล่าวกบัปัจจยั 5 
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ด้าน และวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการสบูบหุร่ีต่อสปัดาห์และค่าใช้จ่ายในการซือ้บหุร่ี

ต่อสัปดาห์ของเยาวชน โดยการวิเคราะห์เส้นทางการสํารวจภาคสนามใช้แบบสอบถามจากเยาวชน 

จํานวน 480 ราย ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย เร่ิมสูบบุหร่ีตัง้แต่อายุ 11-15 ปี

พฤติกรรมการสบูบหุร่ีมีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัลกัษณะสว่นบคุคลและจิตวิทยามากท่ีสดุ ส่วนการวิเคราะห์

ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการสูบบุหร่ีต่อสัปดาห์ของเยาวชนพบว่ามี2 ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทัง้

ทางตรงและทางอ้อม 4 ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรง และอีก 4 ตวัแปรมีอิทธิพลทางอ้อม สําหรับปัจจัยท่ี

ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการซือ้บุหร่ีต่อสปัดาห์ของเยาวชน พบว่ามีเพียงหนึ่งตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทัง้

ทางตรงและทางอ้อม 3 ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรง ในขณะท่ีอีก 5 ตวัแปรมีอิทธิพลทางอ้อม  

ศรีเกียรติ อนันต์สวสัดิ์ และ ทัดขวญั มธุรชน (2557) ได้ทําการวิจยัเร่ืองผลของโปรแกรมการเลิก

บหุร่ีต่อพฤติกรรมการสบูบหุร่ีและความตระหนกัรู้ เก่ียวกบั ตนเองของนกัศึกษาระดบัอดุมศึกษา เป็นการ

วิจยักึ่งทดลอง (Quasi experimental research) และการวิจยั เชิงคณุภาพ (Qualitative research) เพ่ือ

ศกึษาเปรียบเทียบภาวะสขุภาพ พฤติกรรมการสบูบหุร่ีและการ ตระหนกัรู้ ในตนเองของกลุ่มตวัอย่างก่อน

และหลังเข้าร่วมโปรแกรมการเลิกบุหร่ี กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา จํานวน 50 คน 

แบง่เป็นสองกลุม่ กลุม่ละ 25 คน เคร่ืองมือในการวิจยัปฏิบตัิการได้ แก่ โปรแกรมการเลิกบหุร่ี โปรแกรมท่ี1 

กลุม่บําบดัเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรม(Behavior group therapy) โปรแกรมท่ี 2 คือการให้ คําปรึกษาเป็น

รายบคุคล (individual counseling) ส่วนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม ข้อมลูคือ แบบสมัภาษณ์พฤติกรรม

การสูบบุหร่ี เคร่ืองมือวัดความดันโลหิต และเคร่ืองมือวัดความจุปอด แบบสอบถามการตระหนักรู้ ใน

ตนเอง วิเคราะห์ข้อมลูสถานภาพกลุ่มตวัอย่างโดยหาค่าความถ่ี วิเคราะห์พฤติกรรมการสบูบหุร่ี และการ

ตระหนกัรู้ ในตนเองโดยการหาคา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างของพฤติกรรม

การสบูบุหร่ีก่อนเข้าโปรแกรม หลงัเข้าโปรแกรมและระยะติดตามผลโดยวิธี Oneway ANOVA วิเคราะห์

เปรียบเทียบการตระหนกัรู้ ในตนเองโดยใช้ สถิติ paired t-test ส่วนข้อมลูเชิงคณุภาพ วิเคราะห์เนือ้หา 

(Content analysis) และการจําแนกประเภท (Typology) ผลการวิจยัสรุปได้ ดงันี ้1. กลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 96 2. พฤติกรรมการสบูบหุร่ี ของกลุ่มทดลองสองกลุ่ม มีระดบัการติดนิโคติน

ระดับปานกลาง ส่วนระยะ หลังทดลองและติดตามผล การติดนิโคตินระดับปานกลางและต่ํา ผลการ

เปรียบเทียบพฤติกรรม การสูบบุหร่ี ระยะก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และระยะติดตามผล 3 เดือน 

แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3. ความดันเลือดซีสโตลิคผิดปกติ ในระยะก่อนการ

ทดลอง กลุม่ท่ี 1 และ 2 จํานวน 7 และ 8 คน ตามลําดบั สว่นระยะระยะติดตามผลกลุม่ตวัอย่างกลุ่มท่ี 2 มี
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ค่าความดันเลือดซีสโตลิคปกติทุกคน 4. ผลการเปรียบเทียบความจุปอด ระยะก่อนการทดลอง หลงัการ

ทดลอง และระยะติดตามผล 3 เดือน เปรียบเทียบภายในกลุ่มท่ี 1 และ 2 ค่าความจุปอดไม่แตกต่างกัน 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มี ค่าความจปุอดยงัไม่ได้ ตามเกณฑ์ 5. การตระหนกัรู้ ในตนเองของกลุ่มตวัอย่าง

ทัง้สองกลุ่ม เปรียบเทียบภายในกลุ่มก่อนและหลังการ ทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดบั .05 6. อาการท่ีพบหลงัจากเลกิบหุร่ีมากท่ีสดุคือ กระวนกระวาย หงดุหงิด โกรธง่าย นอนไม่หลบั คอ

แห ง ไอ ปวดศีรษะ 7. กิจกรรมท่ีกลุ่มตัวอย่างใช้ ในการเบ่ียงเบนความสนใจมากท่ีสุดคือการใช้ 

อินเตอร์เน็ต การออกกําลงักาย 8. กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่สามารถเลิกบหุร่ีได้ ใน 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 80 

กลบัไปสบูใหมร้่อยละ 10 ขาดการติดต่อร้อยละ 10 

Hu และคณะ(1998) ได้ศึกษาเก่ียวกับการสูบบุหร่ีของวัยรุ่น  การพยายามท่ีจะเลิกและ

ประสิทธิภาพของโรงเรียนโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการปฏิบตัิงาน โรงเรียน สบู

บหุร่ี และเลิกพยายามในหมู่วยัรุ่นวิธีการศึกษาใช้แบบจําลองการถดถอยโลจิสติกเพ่ือทํานายความเป็นไป

ได้ของการสบูบหุร่ีปัจจบุนัและประวตัิการสบูบหุร่ี ข้อมลูได้มาจากแบบสํารวจในปี 1990 ท่ีแคลิฟอร์เนียท่ี

เป็นเยาวชนท่ีสบูบหุร่ี 

ผลการวิจยั พบว่า ประสิทธิภาพของโรงเรียนของนกัเรียนเป็นปัจจยัสําคญัในการทํานายการสบูบหุร่ีและ

เลิกความพยายามท่ียาวนานเม่ืออ่ืน ๆ และปัจจัยรายได้ของครอบครัวถูกเป็นปัจจัยท่ีถูกควบคุม

ข้อเสนอแนะ ในการพฒันาด้านการศึกษาหรือการเรียนซ่อมเสริมท่ีออกแบบมาเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ

ของโรงเรียนของนกัเรียนอาจนําไปสู่การลดลงของอตัราการสบูบหุร่ีในหมู่วยัรุ่นขณะท่ีพร้อมให้การลงทุน

ทนุมนษุย์ในอนาคตของพวกเขา 

Feigl (2015) ได้ทําวิจยัเก่ียงกบัพฤติกรรมการสบูบหุร่ีของวยัรุ่นต่อการห้ามสบูบุหร่ีในโรงเรียน

มธัยมในประเทศชิลี: จงัหวะการวิเคราะห์ชดุข้อมลูเวลามีวตัถปุระสงค์เพ่ือประเมินผลของการห้ามสบูบหุร่ี

ในโรงเรียนสงูในพฤติกรรมการสบูบหุร่ีในหมูน่กัเรียน Chilean นกัวิจยัดําเนินการวิเคราะห์ชดุข้อมลูเวลาท่ี

ถกูขดัจงัหวะ ใช้ข้อมลูซํา้เหลวจากประชากรโรงเรียนของชิลี สํารวจสําหรับโรงเรียนมธัยมศึกษาอาย ุ12-18 

ปี และกลุม่ควบคมุคนอาย ุ19-24 ปีแบบจําลองถดถอยถกูใช้ในการประเมินแนวโน้มของพฤติกรรมการสบู

บหุร่ีก่อน และ หลงัการเปล่ียนแปลงนโยบาย ตัง้แตปี่ 2548 ถงึ 2554 ความชกุของการสบูบหุร่ีปฏิเสธในหมู่

นักเรียนมัธยม-6.8% ต่อปีเทียบกับลดลง 3.6% ต่อปีในกลุ่มควบคุม ลดลงในกลุ่มเป้าหมายเป็น 2.9% 

มากขึน้ พวกเขาคาดว่า 5-6 ปีหลังจากการบังคับใช้กฎหมายความชุกการสูบบุหร่ีในหมู่นักเรียนมัธยม

ปลายเป็น 13.7% ลดลงเป็นผลมาจากท่ีบ้านได้ ผลกระทบของการห้ามสบูบหุร่ีท่ีได้รับการขบัเคล่ือนหลกั
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จากการลดลงในอตัราความชุกของการสบูบุหร่ีในหมู่นกัเรียนในระดบั 8 ถึง 10 ห้ามสบูบุหร่ีไม่ได้อย่างมี

นยัสําคญัปรับเปล่ียนความถ่ีของการสบูบหุร่ี 
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บทที่ 3 

ระเบยีบวธีิดาํเนินการวิจยั 

 

การสง่เสริมแรงจงูใจในการเลิกบหุร่ีของวยัรุ่นในสถานศกึษา โดยใช้โปรแกรมสง่เสริมแรงจงูใจใน

การเลิกบหุร่ีแบบเน้นการมีสว่นร่วมของผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง ผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยการชีนํ้าตนเอง เป็น

การวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมุ่งเน้นปฏิบตักิาร (Practical action research) โดยมีวตัถปุระสงค์สําคญั ได้แก่ 

1. เพ่ือพฒันาโปรแกรมสง่เสริมแรงจงูใจในการเลิกบหุร่ีของวยัรุ่นในสถานศกึษาจากการมีสว่นร่วม และ 2. 

เพ่ือศกึษาผลการใช้โปรแกรมสง่เสริมแรงจงูใจในการเลิกบหุร่ีของวยัรุ่นในสถานศกึษาจากการมีสว่นร่วม 

โดยนําผลการวจิยัมาประยกุต์ใช้จริงในทางปฏิบติัท่ีมุง่เน้นการแก้ปัญหาท่ีเก่ียวข้อง Kemmis and 

Wikinson (1998: 23-24 อ้างใน ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกลู และ สภุาพ ฉตัราภรณ์, 2553: 291-292)  

  

พืน้ที่ในการศึกษาและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  

การวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วมนีดํ้าเนินการศกึษาจากการค้นหาโรงเรียนท่ีมีความพร้อมและ

ให้ความร่วมมือเป็นผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง (Stakeholders)ในการพฒันาวยัรุ่นในสถานศกึษาของตนเอง ซึง่อยู่

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง (Stakeholders)ในการวจิยัครัง้นีป้ระกอบด้วยผู้ มีสว่น

เก่ียวข้อง 2 สว่นคือ  

   ส่วนท่ี 1 คือ ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องโดยตรงประกอบด้วย 1) ตวัแทนผู้บริหารโรงเรียน 1 คน 2) 

ครูแนะแนว 1 คน 3) ครูฝ่ายกิจการนกัเรียน 1 คน และ4) ตวัแทนนกัเรียน 2 คน  

สว่นท่ี 2 คือ คณะผู้ วิจยัซึ่งมีความเช่ียวชาญหลากหลายสาขา คือ 1) นกัพฒันาทรัพยากร

มนษุย์ 2) นกัจิตวิทยา และ 3) นกันนัทนาการ ซึง่จะทําให้เกิดแง่มมุการพฒันาโปรแกรมท่ีหลากหลาย 

 

ขัน้ตอนการดาํเนินการวิจยั 

การวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม (PAR) ครัง้นีใ้ช้แนวคิดการศกึษาเป็นวงจกัร แบบ PAOR ซึง่

ในครัง้นีดํ้าเนินการวิจยัเป็น 1 วงจกัร อธิบายได้ 3 ขัน้ตอนดงันี ้
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ขัน้ตอนท่ี 1  Plan (P) คือ การวางแผนเพ่ือพฒันาโปรแกรมการสง่เสริมแรงจงูใจในการเลิกบหุร่ี

ของวยัรุ่นในสถานศกึษา 

ขัน้ตอนที 2  Action & Observation (A & O) คือการปฏิบตัิการเพ่ือพฒันาโปรแกรมการสง่เสริม

แรงจงูใจในการเลิกบหุร่ีและการสงัเกตการณ์จาก 

ขัน้ตอนท่ี 3 Reflection (R) คือการสะท้อนคดิการมีสว่นร่วมเพ่ือพฒันาโปรแกรมการสง่เสริม

แรงจงูใจในการเลิกบหุร่ีให้แก่วยัรุ่นในสถานศกึษา 

การวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม (PAR) ครัง้นีใ้ช้แนวคิดการศกึษาเป็นวงจกัร แบบ PAOR ซึง่

ในครัง้นีดํ้าเนินการวิจยัเป็น 1 วงจกัรดงัภาพท่ี 2 และ ดงัการแจงแจงดงัตารางท่ี 2  ต่อไป 

 

 
ภาพท่ี 2 การวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วมในครัง้นี ้

ท่ีมา : โดยคณะวิจยั 
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ตารางที่ 2 การดําเนินการวิจยัปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม 
จุดประสงค์การมีส่วน

ร่วม 
การดาํเนินการมีส่วน

ร่วม 
วิธีการดาํเนินการวิจัย เครื่องมือ/วิธีการ ผลที่ได้รับ 

Plan (P)= การวางแผนเพื่อ
พฒันาโปรแกรมการสง่เสริม
แรงจงูใจในการเลิกบหุรี่ของ
วยัรุ่นในสถานศกึษา 
 
 

1. การเริ่มต้นเข้าพืน้ที่อย่าง
เป็นทางการ เพื่อศกึษา
ข้อมลูพืน้ฐานสถานการณ์
การติดบหุรี่ของวยัรุ่นใน
โรงเรียน 
2. การสงัเคราะห์ข้อมลูและ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก่อน
การพฒันาโปรแกรมการ
สง่เสริมแรงจงูใจในการเลิก
บหุรี่ 
3. ศกึษานําร่องการพฒันา
โปรแกรมการสง่เสริม
แรงจงูใจในการเลิกบหุรี่
ของวยัรุ่นในสถานศกึษา 

1. ค้นหาสถานศกึษาที่มีความพร้อมในการ
พฒันาแรงจงูใจในการเลิกบหุรี่ของวยัรุ่นใน
สถานศกึษา 
1 .การวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัเกี่ยวข้อง 
เอกสารข้อมลู สาํรวจพืน้ที่ภาคสนามร่วมกบั
บคุคลที่เกี่ยวข้องสนทนากลุม่และสมัภาษณ์
บคุคลที่เกี่ยวข้อง 2. จดัประชมุกลุม่และ
สมัภาษณ์เชิงลึกมีเปา้หมายการลงพืน้ที่ คือ ทํา
ความรู้จกั สร้างความคุ้นเคยกบัพืน้ที่เปา้หมาย 
การแจ้งวตัถปุระสงค์การลงพืน้ที่ และเพื่อศกึษา
ความเป็นไปได้ 
3. การประชมุกลุ่มกบัผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องกบัพืน้ที่
เปา้หมายจากการที่ผู้ วิจยัได้รวบรวมและจดั
หมวดหมู่ข้อมลู/ปัญหา และสิ่งที่เกิดขึน้ในพืน้ที่
เกี่ยวกบัสถานการณ์การติดสารเสพติด ที่ได้จาก
การสนทนากลุม่และสมัภาษณ์เชิงลกึกบัผู้ มีส่วน
เกี่ยวข้องมาเป็นแนวคิดในการพฒันาการ
โปรแกรมการส่งเสริมแรงจงูใจในการเลิกบหุรี่ 
อีกทัง้ยงัเป็นการรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจาก 

-วิเคราะห์เอกสาร 
-สํารวจพืน้ที่รวมกบั
ผู้ มีส่วนเกี่ยวข้อง 
-สนทนากลุ่ม 
-สมัภาษณ์เชิงลึก 
- เครื่องอดัคลิปวีดี
ทศัน์ 
- เครื่องอดัเสียง 
- Pilot study 

1 .ข้อมลูพืน้ฐานสถานการณ์ 
ปัญหา/การติดบหุรี่ของวยัรุ่นใน
โรงเรียนตวัอย่าง 
2 ความต้องการในการจดัโปรแกรม
การสง่เสริมแรงจงูใจในการเลิกบหุรี่
ของวยัรุ่นในสถานศกึษาที่สอดคล้อ
กบัความต้องการของผู้ มีสว่น
เกี่ยวข้อง(Stakeholders) 
3. ข้อมลูและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ก่อนการจดัทําการพฒันาโปรแกรม
การสง่เสริมแรงจงูใจในการเลิกบหุรี่ 
4. โปรแกรมส่งเสริมแรงจงูใจในการ
เลิก 
บหุรี่ของวยัรุ่นในสถานศกึษาจาก
การ 
   พฒันาแบบมีสว่นร่วม 
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ตารางที่ 2(ตอ่) 
จุดประสงค์การมีส่วนร่วม การดาํเนินการมีส่วน

ร่วม 
วิธีการดาํเนินการวิจัย เครื่องมือ/วิธีการ ผลที่ได้รับ 

 
 

 การสงัเคราะห์ข้อมลูและนําข้อมลูจากการ
สงัเคราะห์ให้ผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องได้ศกึษา 
4. จดัสนทนากลุม่กบัผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องทกุฝ่าย 
เพื่อรวบรวมแนวคิด ข้อเสนอแนะ ความเป็นไป
ได้ วิธีการปฏิบตัิผ่านเครื่องมือการรวบรวม
ข้อมลูตา่งๆ 
5. ศกึษานําร่อง (Pilot study) การใช้โปรแกรม
การ 
สง่เสริมแรงจงูใจในการเลิกบหุรี่จากการพฒันา 
แบบมีสว่นร่วม 
6. ผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องในการวิจยัสนทนากลุม่เพื่อ
วางแผนและแบง่หน้าที่ เตรียมการโปรแกรม
สง่เสริมแรงจงูใจในการเลิกบหุรี่ของวยัรุ่นใน
สถานศกึษา เชน่ ระยะเวลา สถานที่ อปุกรณ์ 
และอื่นๆ  ติดต่อประสารงานกบัทกุฝ่าย 
 

- 
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ตารางที่ 2 (ตอ่) 
จุดประสงค์การมีส่วนร่วม การดาํเนินการมีส่วน

ร่วม 
วิธีการดาํเนินการวิจัย เครื่องมือ/วิธีการ ผลที่ได้รับ 

Action & Observation (A & O) 
= การปฏิบตัิการเพื่อพฒันา
โปรแกรมการสง่เสริมแรงจงูใจใน
การเลิกบหุรี่และการสงัเกตการณ์
จากกระบวนการมีสว่นร่วม 

4. ปฏิบตัิการการพฒันา
โปรแกรมการสง่เสริม
แรงจงูใจในการเลิกบหุรี่
จากการมีสว่นร่วมของผู้
มีสว่นเกี่ยวข้อง 

ดําเนินการตามโปรแกรมการ
สง่เสริมแรงจงูใจในการเลิกบหุรี่
ของวยัรุ่นในสถานศกึษา 

- แผนการจดักิจกรรม 
- แบบประเมินผลการ
สง่เสริมแรงจงูใจในการ
เลกิบหุรี่ของวยัรุ่น 
- แบบประเมินความพงึ
พอใจ 
- สนทนากลุม่ 
- สมัภาษณ์เชิงลกึ 
- การสงัเกต 
- เครื่องอดัเสียง 
- การวเิคราะห์เชิง
ปริมาณ คือสถิติเชิง
พรรณนาและ สถิติเชิง
เปรียบเทียบ  

- ผลการประเมินโปรแกรมการ
สง่เสริมแรงจงูใจในการเลิกบหุรี่ของ
วยัรุ่นในสถานศกึษาจากการมีสว่น
ร่วมของผู้ มีสว่นเกี่ยวข้องเพื่อการ
สะท้อนคิดตอ่ไป 
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ตารางที่ 2 (ตอ่) 
จุดประสงค์การมีส่วน

ร่วม 
การดาํเนินการมีส่วน

ร่วม 
วิธีการดาํเนินการวิจัย เครื่องมือ/วิธีการ ผลที่ได้รับ 

Reflection (R) = การ
สะท้อนคิดการมีสว่นร่วม
เพื่อพฒันาโปรแกรมการ
สง่เสริมแรงจงูใจในการเลิก
บหุรี่ให้แก่วยัรุ่นใน
สถานศกึษา 
 
 

5. สะท้อนคดิการมีสว่น
ร่วมการพฒันาการจาก
การปฏิบตัิการโปรแกรม
การสง่เสริมแรงจงูใจใน
การเลิกบหุรี่ให้วยัรุ่นใน
สถานศกึษา 
6.พฒันาโปรแกรมสง่เสริม
แรงจงูใจในการเลิกบหุรี่ให้
วยัรุ่นในสถานศกึษา 

1. นําข้อมลูจากขัน้ตอน 
Observation การจดัสนทนากลุม่
กบัผู้ มีสว่นเกี่ยวข้องทกุฝ่ายเพื่อ
สะท้อนคิดตอ่การมีสว่นรวมใน
การจดัทําโปรแกรมการสง่เสริม
แรงจงูใจในการเลิกบหุรี่ของวยัรุ่น
ในสถานศกึษา 
2. พฒันาโปรแกรมการสง่เสริม
แรงจงูใจในการเลิกบหุรี่ให้วยัรุ่น
ในสถานศกึษาให้สมบรูณ์ 

- สนทนากลุม่ 
- แผนที่ความคดิ 
- เครื่องอดัเสียง 
 

- บทสะท้อนความคิดตอ่การพฒันา
โปรแกรมการสง่เสริมแรงจงูใจในการ
เลกิบหุรี่จากการมีส่วนร่วมของผู้ มี
สว่นเกี่ยวข้อง 
- โปรแกรมการสง่เสริมแรงจงูใจใน
การเลิกบหุรี่ให้แก่วยัรุ่นใน
สถานศกึษา 
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การรวบรวมข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล   

 การวิจยัปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมครัง้นีเ้ป็นการเก็บข้อมลูแบบผสม (Mixed Method) ซึ่งนําโดย

การเก็บข้อมลูเชิงคณุภาพและเสริมด้วยข้อมลูเชิงปริมาณ  

 การศกึษาในการวิจยัครัง้นีไ้ด้เน้นการวิเคราะห์การประเมินผลเพ่ือให้ผู้ วิจยัทราบถงึความความ

เท่ียงตรงของข้อมลูและหาความเป็นไปได้ของการปฏิบตัิงาน และแนวทางการนําเสนอแก้ไขต่อการ

ปรับปรุงและพฒันา โดยใช้ตามแนวคดิของ  ผอ่งพรรณ ตรัยมงคลกลูและ สภุาพ ฉตัราภรณ์ (2553: 261-

262) แบ่งเป็น 2 เทคนิค คือ 

1. การใช้เทคนิคสามเส้าแบบตา่งระหว่างวิธี (Between-method triangulation 
Technique) คือใช้การศกึษามากกวา่หนึง่วิธีเพ่ือตอบปัญหาเดียวกนั 

2. เทคนิคสามเส้าของคนให้ข้อมลู (Triangulation of Sources) เพ่ือให้ข้อมลูใน 
สถานการณ์เดียวกนั โดยมุง่ประเด็นของความเที่ยงตรง (Validity) โดยการวิจยันีไ้ด้นําคําตอบมา เพ่ือเป็น
แนวทางการพฒันาโปรแกรมการสง่เสริมแรงจงูใจในการเลิกบหุร่ีของวยัรุ่นในสถานศกึษาให้สมบรูณ์ 

ซึง่ผู้ วิจยัสามารถสามารถอธิบายการวิเคราะห์ข้อมลูได้ดงันี ้
  1. การวิเคราะห์ข้อมลูระหวา่งการดําเนินการเก็บข้อมลู เพ่ือการจดัการข้อมลูให้เป็นระบบ 
มีการจําแนกข้อมลูและจดัระบบข้อมลู แล้วนํามาวิเคราะห์เนือ้หา (content analysis) เพ่ือ การวิเคราะห์
สภาพการณ์ ปัญหาและความต้องการของผู้ มีสว่นเก่ียวข้องซึง่ในการวิเคราะห์ความเท่ียงตรงของ
กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วมในแตล่ะขัน้ตอน ผู้ วิจยัจะรวบรวมนําเสนอผลสรุปเสนอแก่ผู้
มีสว่นเก่ียวข้อง  เพ่ือเป็นการตรวจสอบความเท่ียงตรงข้อมลูก่อนท่ีจะดําเนินการขัน้ตอ่ไป 
  2. การวิเคราะห์ผลจากปฏิบตัิการใช้โปรแกรมสง่เสริมแรงจงูใจในการเลกิบหุร่ีของวยัรุ่นใน
สถานศึกษา ใช้วิวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และเสริมด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ประกอบด้วยการวิเคราะห์เนือ้หา (Content analysis) รวมทัง้การใช้สถิติพรรณนา เช่น การแจงนบัความถ่ี 
คา่ร้อยละ ความเฉล่ีย และสถิติทดสอบความแตกตา่ง  
  3. การวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามข้อมลูสว่นบคุคล ประกอบด้วยข้อมลู 2 ได้แก่ 1) 

ข้อมูลทั่วไปของวัยรุ่น และ 2) ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการสูบบุหร่ี เพ่ืออธิบายข้อมูลทั่วไปของวัยรุ่นใน

สถานศกึษา และสะท้อนระดบัและรูปแบบของปัญหาของการสบูบหุร่ี ด้วยการวิเคราะห์ข้อมลูจากสถิติเชิง

พรรณนา ได้แก่ ร้อยละ(%), ค่าเฉล่ีย(x)  และคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.)   
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  4. วิเคราะห์แบบประเมินแรงจูงใจในการเลิกสบูบุหร่ีของวยัรุ่นในสถานศึกษา โดยการ

วิเคราะห์ค่าคะแนนก่อน (Pre-Test) เข้าร่วมโปรแกรมฯ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมลูจากสถิติเชิงพรรณนา 

ได้แก่ ร้อยละ (%), ค่าเฉล่ีย(x)  และคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)   

 

การพฒันาเคร่ืองมือการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาวิจยัในครัง้นี ้ประกอบด้วย 

1. แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบคุคล  

แบบสอบถามข้อมลูส่วนบุคคลสร้างขึน้เพ่ือประเมินปัญหาระดับของการใช้สารเสพติด

ของวยัรุ่น ร่วมกบัการประชมุและการสมัภาษณ์เชิงลกึผู้ มีสว่นเก่ียวข้องฯ ประกอบด้วยข้อมลู 2 สว่น ได้แก่  

1.1 ข้อมลูทัว่ไป ประกอบด้วย 

 เพศ 

 อาย ุ

 ระดบัชัน้ 

 ผลการเรียน (GPA) 

 สถานภาพของบิดามารดา   

 ลําดบัการเกิดและพ่ีน้อง  

 การประกอบอาชีพของบิดามารดา และผู้ปกครอง   

 รายได้เฉล่ียภายในครอบครัวต่อเดือน 

  1.2 ข้อมลูเก่ียวกบัการสบูบหุร่ี 

 ประวตัิการสบูบหุร่ี   

 ประวตัิช่วงอายขุองการสบูบหุร่ีครัง้แรก  

 ช่วงระยะเวลาในการสบูบหุร่ี 

 ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบับหุร่ีในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมา  

 ประวตัิความต้องการตอ่การสบูบหุร่ีอยา่งรุนแรง 

 การไม่สามารถทํากิจกรรมตามปกติได้เน่ืองจากการสบูบหุร่ีในช่วง 1 ปี  
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 ประวตัิการเตือนจากเพ่ือน หรือคนใกล้ชิดเก่ียวกบัการสบูบหุร่ีในช่วง 1 ปี 

 ประวตัิความพยายามในการหยดุหรือลดการสบูบหุร่ีให้น้อยลง  

 ประวัติอาการจากการไม่สูบบุหร่ี  หรือเม่ือไม่ได้สูบบุหร่ีเป็นระยะ

เวลานาน  

 ประวตัิการเลกิสบูบหุร่ี และสาเหตขุองการเลิกสบู 

 ประวตัิการสบูบหุร่ีซํา้อีกครัง้ 

 ประวตัิการสบูบหุร่ีของบคุคลในครอบครัว  

 ประวตัิการสบูบหุร่ีของเพ่ือนสนิท 

นําแบบสอบถามข้อมลูส่วนไปเก็บข้อมลูกบันกัเรียนในโรงเรียนในระดบัชัน้ ม.1 - 3 และ

คดัเลือกวยัรุ่นท่ีมีประวตัิเก่ียวข้องกบัการสบูบร่ีุ เพ่ือนํามาใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐานสําหรับการพฒันาโปรแกรม

ร่วมกบัผู้ ม่ีสวนเก่ียวข้อง 

2. แบบประเมินแรงจูงใจในของวยัรุ่นในสถานศึกษา 

เม่ือศึกษาข้อมลูพืน้ฐานเพ่ือนําไปใช้พฒันาโปรแกรมส่งเสริมแรงจงูใจในการเลิกบหุร่ีของ

วัยรุ่นในสถานศึกษาแล้ว คณะผู้ วิจัยฯ ร่วมกับผู้ มีสวนเก่ียวข้อง จะดําเนินการสร้างเคร่ืองมือสําหรับ

ประเมินผลของวยัรุ่นท่ีเข้าร่วมโปรแกรมฯ เพ่ือวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณศกึษาผลของก่อนและหลงัการเข้า

ร่วมโปรแกรมฯ รวมถงึนําไปใช้ประกอบกระบวนการมีสว่นร่วมในระยะท่ี 2 คือ การศกึษาผลของโปรแกรมฯ 

โดยมีขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือ ดงัต่อไปนี ้   

2.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ร่วมกับการประชุมกลุ่ม

และสัมภาษณ์ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในพืน้ท่ี เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบและปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับแรงจูงใจท่ี

เก่ียวข้องกบัการสบูบหุร่ีของวยัรุ่นในสถานศกึษาเบือ้งต้น 

2.2 คณะผู้ วิจัย พัฒนาแบบประเมินตามแนวคิด ตามกรอบแนวคิดทฤษฏี

แรงจงูใจในการใช้สารเสพติด และการบําบดัสารเสพติดตามแนวคิดของ Twelve Step Facilitation ร่วมกบั

ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องท่ีให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจในการสูบบุหร่ีของวยัรุ่นในสถานศึกษา ซึ่งลกัษณะของ

แบบประเมินฯ ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 24 ข้อ ท่ีเก่ียวข้องกับความคิดเห็น โดยเป็นแบบมาตร

ประเมินคา่ (Rating Scale) 4 ระดบั โดยให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงระดบัใดระดบัหนึง่เท่านัน้ ดงันี ้   

4  คือ เห็นด้วยมากท่ีสดุ      
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3 คือ เห็นด้วยมาก      

2  คือ เห็นด้วยบ้าง       

1 คือ ไมเ่ห็นด้วย  

2.3 นําแบบประเมินแรงจูงใจในการเลิกบุหร่ีของวัยรุ่นในสถานศึกษา ไปหา

คณุภาพด้านความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยการหาค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of 

Congruence: IOC) ด้วยการตรวจพิจารณาของผู้ทรงคณุวฒิุจํานวน 5 ท่าน โดยผู้วิจยักําหนดระดบัความ

คิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ดงันี ้  

+1 เม่ือแน่ใจวา่ข้อคําถามนัน้ บง่ชีถ้งึแรงจงูใจในการเลกิสบูบหุร่ีของวยัรุ่นในสถานศกึษา 

  0 เ ม่ือไม่แน่ใจว่าข้อคําถามนัน้ บ่งชีถ้ึงแรงจูงใจในการเลิกสูบบุหร่ีของวัยรุ่นใน

สถานศกึษา 

 -1 เม่ือแน่ใจวา่ข้อคําถามนัน้  บง่ชีถึ้งแรงจงูใจในการเลกิสบูบหุร่ีของวยัรุ่นในสถานศกึษา 

2.4 ผู้ วิจยันําคะแนนท่ีได้จากการพิจารณาของผู้ทรงคณุวฒิุ จํานวน 5 ท่านมาหา

ค่าดชนี ความสอดคล้อง (Item objective congruence: IOC) ระหว่างข้อคําถามกบัแนวคิดทฤษฏีท่ี

เก่ียวข้อง ได้ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.6 – 1.0 จึงยอมรับข้อคําถามนัน้ได้ จากนัน้จึง

ปรับปรุงข้อคําถามตามคําแนะนําของผู้ เช่ียวชาญ   

2.5 นําเคร่ืองมือหาการทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ความสอดคล้องภายใน

โดย ผู้ วิจัยได้นําแบบประเมินท่ีปรับปรุงแล้วไปทดสอบกับกลุ่มท่ีมีความคล้ายคลึงกับกลุ่มประชากร 

เป้าหมายจํานวน 30 คนเพ่ือหาความเช่ือมัน่ของแบบประเมินแรงจูงใจในการเลิกสูบบุหร่ีขงองวัยรุ่นใน

สถานศึกษา โดยใช้วิธีการหาค่า สมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ของ Cronbach โดยแบบ

ประเมินแรงจงูใจในการเลกิบหุร่ีของวยัรุ่นในสถานศกึษามีค่าความเช่ือมัน่คือ 0.923  

จากนัน้นําข้อมูลการแบบประเมินแรงจูงใจในการเลิกสูบบุหร่ีของวัยรุ่นใน

สถานศกึษา มาประเมินค่าเป็นระดบัคะแนนแล้วทําการจดักลุ่มวยัรุ่น ออกเป็น 4 ช่วงคะแนน โดยกําหนด

ความหมายของการประเมินค่าตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1977: 60) โดยมีช่วงคะแนนดงันี ้

 น้อยกวา่ 1.50   คะแนน  ความหมาย น้อยท่ีสดุ 

 ระหวา่ง 1.51  -  2.50    คะแนน  ความหมาย น้อย 

 ระหวา่ง 2.51  -  3.50    คะแนน  ความหมาย ปานกลาง  
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 มากกวา่  3.50   คะแนน  ความหมาย  มาก 

2.6 นําแบบประเมินแรงจูงใจในการเลิกสบูบุหร่ีของวยัรุ่นในสถานศึกษาท่ีผ่าน

การวดัคุณภาพเคร่ืองมือเรียบร้อยแล้ว ไปเก็บข้อมลูกบัวยัรุ่นในโรงเรียน ท่ีพบประวตัิเก่ียวข้องกบัการสบู

บหุร่ีเพ่ือคดัเข้าร่วมโปรแกรมต่อไป 

3. การพฒันาโปรแกรมฯ 

3.1 ดําเนินการสนทนากลุ่มเพ่ือรวบรวมแนวคิด ข้อเสนอแนะ ความเป็นไปได้ 

วิธีการปฏิบัติผ่านกระบวนการ และเคร่ืองมือการรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพ่ือสร้างโปรแกรมฯ ตามกรอบ

แนวคิดของพืน้ท่ี 

3.2. ดําเนินการพฒันาโปรแกรมร่วมกนัจากการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง 

โดยพิจารณารูปแบบโปรแกรมตามแนวคิดท่ีเก่ียวข้องในการประชมุกลุม่ 

3.3 นําโปรแกรมท่ีพฒันาส่งให้ผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรง

ด้วย Face Validity ของโปรแกรมว่ามีความสอดคล้องเหมาะสมกบัทฤษฏีและแนวคิดท่ีเก่ียวข้อง 

3.4 ศกึษานําร่อง (Pilot study) การใช้โปรแกรมการส่งเสริมแรงจงูใจในการเลิก

บุหร่ีของวยัรุ่นในสถานศึกษาจากการพฒันาแบบมีส่วนร่วม กับกลุ่มท่ีคล้ายกบักลุ่มท่ีเข้าร่วมโปรแกรมฯ 

จํานวน 15 คน ผลการลองสามารถนําไปใช้ในงานวิจยัได้ 

  3.5 นําหนงัสือขออนุญาตเข้าร่วมโครงการวิจยัให้ผู้ เข้าร่วมโครงการวิจยั และ
ผู้ เก่ียวข้องฯ ได้ศึกษาโครงการวิจัยอย่างละเอียด เพ่ือพิจารณาเข้าร่วมโครงการวิจัยตามสิทธ์ิของ
อาสาสมคัร รวมถึงมีการอธิบายชีแ้จงรายละเอียดของโครงการวิจยั วตัถปุระสงค์ รวมถึงผลประโยชน์และ
การปกปอ้งสิทธ์ิท่ีผู้ เข้าร่วมได้รับ  

   3.6 ผู้ วิจยัทําการเก็บข้อมลูจากแบบประเมินแรงจงูใจในการเลิกสบูบหุร่ีของวยัรุ่น
ในสถานศกึษาก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม 

3.7 นําโปรแกรมการส่งเสริมแรงจูงใจในการเลิกบุหร่ีของวยัรุ่นในสถานศึกษา

ตามท่ีได้วางแผนจากการมีสว่นร่วมกบัวยัรุ่นกลุม่ตวัอยา่ง (n) 36 คน โดย 

1) สมคัรใจท่ีจะเข้าร่วมโปรแกรม โดยลงนามในเอกสารชีแ้จงสําหรับ

ผู้ เข้าร่วมโครงการวิจยั  

2) ผู้ปกครองยินยอมให้เข้าร่วมโครงการวิจยั โดยการลงนามของวยัรุ่นใน

เอกสารชีแ้จงข้อมลูแก่ผู้ปกครอง และเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจยั 
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3) สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโปรแกรม 

     3.8 ผู้ วิจยัทําการเก็บข้อมลูจากแบบประเมินแรงจงูใจในการเลิกสบูบหุร่ีของวยัรุ่น
ในสถานศกึษาหลงัการเข้าร่วมโปรแกรม 

3.9 นําผลการประเมินแรงจงูใจในการเลิกสบูบหุร่ีของวยัรุ่นในสถานศกึษามาหาค่าความ
แตกต่างก่อนและหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมฯโดยใช้สถิติ t-test  

 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ในขัน้ตอน Action & Observation (A & O) กลุม่ประชากร (N) คือ กลุม่นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ตอนต้น ท่ีมีประวติัการใช้บหุร่ีจํานวน 68 คน ในโรงเรียนเปา้หมาย และกลุม่ตวัอย่าง (n) คือ กลุม่นกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นจํานวน 36 คน โดยวิธีการสุม่อย่างง่าย ท่ีมีประวตัิหรือประสบการณ์ในการสบูบหุร่ี 
และผ่านเกณฑ์การคดัอาสาสมคัรเข้าร่วมโปรแกรม ดงันี ้

1. เป็นวยัรุ่นท่ีมีเกณฑ์การประเมินแบบประเมินแรงจงูใจในการเลิกสบูบหุร่ีของวยัรุ่นใน 
สถานศกึษาอยูใ่นระดบั ต่ํากวา่ระดบัมาก คือ มีระดบัคะแนนเฉล่ีย (  )  ต่ํากวา่ 3.51  

2. ผู้ เข้าร่วมงานวิจยัต้องมีสขุภาพแข็งแรง ไมเ่ป็นอปุสรรคต่อการเข้าร่วมการวิจยั 
3. ได้ศึกษาและอา่นคําชีแ้จงในการเข้าร่วมการวิจยัพร้อมลงลายมือช่ือในเอกสารยินยอม
การเข้าร่วมวิจยัครบถ้วน 

4. ได้รับอนญุาตจากผู้ปกครองของผู้ เข้าร่วมวิจยัพร้อมลงลายมือช่ือในหนงัสือยินยอมให้
เข้าร่วมวิจยัแล้ว 

 และมีเกณฑ์การแยกอาสาสมคัรวิจยัออกจากโครงการ (Exclusion criteria) 
1. กลุม่ตวัอย่างสิน้สดุสภาพการเป็นนกัเรียน 
2.กลุ่มตวัอย่างเกิดเหตสุดุวิสยัไม่สามารถเข้าร่วมทําการวิจยัต่อได้ เช่น เกิดอบุตัิเหต ุเกิด

การเจ็บป่วย ในช่วงทําการวิจยัจนไมส่ามารถเข้าร่วมการวิจยัตอ่ได้ 
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บทที่ 4 

ผลการวจัิย 

 

การวิจัยเร่ือง การปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมแรงจูงใจในการเลิกบุหร่ีของวัยรุ่นใน

สถานศึกษา มีวตัถปุระสงค์การวิจยัเพ่ือ 1. เพ่ือพฒันาโปรแกรมส่งเสริมแรงจงูใจในการเลิกบหุร่ีของวยัรุ่น

ในสถานศกึษาจากการมีสว่นร่วม และ 2. เพ่ือศกึษาผลการใช้โปรแกรมสง่เสริมแรงจงูใจในการเลกิบหุร่ีของ

วัยรุ่นในสถานศึกษาจากการมีส่วนร่วม เป็นการวิจัยแบบผสมผสานโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 

เสริมด้วยการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ โดยมีผลการศกึษา ดงัต่อไปนี ้

 

การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมแรงจูงใจในการเลิกบุหร่ีของวัยรุ่นในสถานศึกษาจากการ

มีส่วนร่วม 

 การพฒันาโปรแกรมส่งเสริมแรงจูงใจในการเลิกบุหร่ีในครัง้นี ้เป็นกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ

แบบมีส่วนร่วม (PAR) โดยประสานวิธีการเก็บข้อมลูเชิงคณุภาพเสริมด้วยข้อมลูเชิงปริมาณนีมี้ขอบเขต

การวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่  

1)  พืน้ท่ีในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้คือโรงเรียนท่ีมีความพร้อมและให้ความร่วมมือเป็นผู้ มีส่วน

เก่ียวข้อง (Stakeholders) ในการพฒันาวยัรุ่นในสถานศกึษาของตนเอง ซึง่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครโดย

ไม่สามารถเอ่ยช่ือสถานศึกษาได้ตามจรรยาบรรณการวิจัย และ 2) ผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง (Stakeholders) 

ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ฝ่ายโรงเรียน ได้แก่ ตัวแทนผู้ ให้ข้อมูลจากโรงเรียนตัวอย่างซึ่งประกอบด้วย 

ตวัแทนผู้บริหารโรงเรียน 1 คน ครูแนะแนว 1 คน ครูฝ่ายกิจการนักเรียน 1 คน และตวัแทนนกัเรียน 2 คน 

และฝ่ายคณะผู้ วิจัยคือ มีความเช่ียวชาญในสหสาขาซึ่งจะทําให้เกิดแง่มุมการพัฒนาโปรแกรมท่ี

หลากหลายประกอบด้วย นักพฒันาทรัพยากรมนุษย์ นักจิตวิทยา และ นักนนัทนาการ โดยแบ่งเนือ้หาท่ี

เก่ียวข้องเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 1) สถานการณ์บุหร่ีในสถานศึกษา และ 2) แนวทางการพฒันาโปรแกรม

การสง่เสริมแรงจงูใจในการเลิกบหุร่ี ดงันี ้

 1.1 สถานการณ์บหุร่ีในสถานศกึษา 

        การนําเสนอวิเคราะห์สถานการณ์บุหร่ีในสถานศึกษาของสถานศึกษาแห่งนีเ้พ่ือความ

เข้าใจปรากฏการณ์ของสถานการณ์การบหุร่ีในอดีตท่ีผ่านมาของสถานศึกษาและเป็นข้อมลูท่ีพืน้ฐานไปสู่
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การพฒันาโปรแกรมตอ่ไป สามารถแบง่ได้ 2 ประเด็นคือ สถานการณ์บหุร่ีในอดีต และ สถานการณ์บหุร่ีใน

ปัจจบุนั 

         1.1.1 สถานการณ์บหุร่ีในอดีต 

               ผู้วิจยัสามารถวิเคราะห์สถานการณ์บหุร่ีในสถานศึกษาในอดีต สามารถแบ่งได้ 4 

ประเด็น คือ 1. สถานการณ์ในภาพรวม 2.พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนกัเรียน 3.กลวิธีการจัดปัญหาของ

สถานศกึษาต่อนกัเรียนท่ีสบูบหุร่ี และ4.สาเหตกุารสบูบหุร่ีของนกัเรียน ดงันี ้ 

   1.1.1.1  สถานการณ์ในภาพรวม พบวา่นกัเรียนท่ีสบูบหุร่ีในโรงเรียนเกือบทัง้หมด

เป็นเพศชาย พบได้ทกุระดบัการศึกษาตัง้แต่ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 การสบูหร่ีไม่ได้ขึน้อยู่กบัย่ีห้อใดย่ีห้อ

หนึ่ง แต่เก่ียวข้องกบัรวมกลุ่มเพ่ือน และพฤติกรรมการสบูบุหร่ี ได้แก่ ท่าทางการสบู การเป่าควนั ท่ีผู้ เสพ

รู้สกึวา่ดดีูในสายตาเพ่ือนในกลุ่ม นอกจากนีช้่วงสองถึงสามปีท่ีผ่าน มีจํานวนของนกัเรียนท่ีสบูบหุร่ีเพ่ิมขึน้ 

เน่ืองจากมีการตรวจพบการพกพาและมีสงัเกตเห็นร่องรอยการสบูหร่ีท่ีติดตวันกัเรียนมากขึน้ในแต่ละวนั

เช่น มีกลิ่นปากและกลิน่บหุร่ีติดตามเสือ้ผ้า และคราบบหุร่ีติดซอกเล็บและริมฝีปาก รวมถึงพบพืน้ท่ีการมัว่

สุม่สบูบหุร่ีของนกัเรียนมากขึน้ในสถานศกึษา เช่น มมุตกึ โต๊ะนัง่เลน่ เพราะโรงเรียนมีพืน้ท่ีกว้าง ดแูลทัว่ถงึ

ได้ยาก ดงัตวัอยา่งข้อความ ดงันี ้

  “...ปัญหาการสูบบหุร่ีของนกัเรียนในโรงเรียนที่นี้เยอะนะผมว่า จริงผมว่าปัญหานี้ก็มีทกุ

โรงเรียนนัน่ล่ะอยู่ที่ว่าเขายอมรับกนัแค่ไหน ส่วนที่นี่ก็มีปัญหาเหมือนกนัสูบบุหร่ี นกัเรียนสูบบุหร่ีกนัทุก

ระดบั ไปแอบกนับริเวณหลงัโรงเรียน อศัจรรย์ในสนามฟตุบอล หรือซอกตึกมมุมืดๆ หรือนอกโรงเรียน... ” 

         ครู 1 

  “... บางทีเดินผ่านนักเรียนก็รู้เลยว่าสูบบุหร่ีมา ทัง้กล่ินปาก กล่ินตวัที่ติดตามเสื้อผ้า

นกัเรียนเวลาสูบบหุร่ี บางครั้งเห็นถือถือมวนบหุร่ีอยู่กบัตาก็มี... คราบบหุร่ีตรงริมฝีปากก็มี บางทีปากเด็ก

เขียน-ดําคล้ําข้ีบหุร่ีติดซอกเล็บ เพราะสูบบหุร่ีบ่อย”  

         ครู 2 

  “...ที่ผ่านมาทางโรงเรียนก็มีมาตรการในการจดัการกบันกัเรียนที่สูบบหุร่ีหลายวิธี เช่น มี

การสุ่มตรวจบุหร่ีหน้าโรงเรียน หรือการส่งเข้าค่ายบําบดัเสพติด จริงๆมนัก็ดีครับ แต่มนัยงัแก้ปัญหาใน

ระยะยาวไม่ได้  เด็กก็ยงัแอบสูบกนัอยู่ ปัญหาก็ยงัเพ่ิมข้ึนอยู่เร่ือย บางทีรู้ทัง้รู้ว่าเด็กสูบบหุร่ีกนั แต่ครูก็ไล่

ตามจบัตวัไม่ไหว โรงเรียนก็กวา้ง ครูก็นอ้ย ว่ิงตามก็ไม่ทนัอีก (หวัเรา)...” 

         ครู 3 
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  “...ผมว่าการสูบบุหร่ี ไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนจะติดบุหร่ีนะ แต่พอเพื่อนเห็นเพื่อนสูบเราก็สูบ 

หรืออยากสูบข้ึนมา คือไม่ได้ติดบุหร่ีกนัจริงๆ แต่เหมือนมีตวักระตุ้นบางอย่างเป็นส่ิงจูงใจทําให้อยากทํา 

เช่น บางทีมนัทําให้ดูเท่ห์เวลาสูบบุหร่ี จบัมวนบุหร่ี วิธีการเป่าควนั  ก็อยากให้เพือ่นเห็นว่าเราสูบเป็นนะ 

ไม่ใช่ว่า”อ่อน” คือ ไม่ให้เพื่อนรู้สึกว่าเราไม่เก่งเหมือนเพื่อน ก็เลยสูบให้เห็นกนัไปเลย... แต่ถ้าให้หยุดก็

หยดุสูบได”้ 

       วยัรุ่น 2 

 “จริงๆ ผมไม่ได้ชอบสูบบุหร่ีนะครับ คิดว่าไม่ได้ติดบุหร่ีหรอก แต่เมื่อเพื่อนสนิทหลายๆ

คน เขาสูบบุหร่ีกนั ผมก็ต้องสูบบุหร่ีด้วย มนัรู้สึกเหมือนเป็นพรรคพวกกนั ทําอะไรก็ไปกนัเป็นกลุ่ม ตาม

ภาษาวยัรุ่น.. ส่วนผมสูบอะไรก็ได ้บางคร้ัง “ใบจาก” ก็สูบได ้ไม่จําเป็นตอ้งเป็นบหุร่ีซองแดง” 

         วยัรุ่น 2 

   

   1.1.1.2 พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียน พบว่าโรงเรียนมีมาตรการในการ

แก้ปัญหาการสูบบุหร่ี แต่มาตรการยงัขาดความครอบคลุม รวมถึงบางมาตรการค่อนข้างหละหลวมไม่

เข้มงวด ทําให้การติดตามดแูลปัญหาการสบูบหุร่ีของนกัศกึษาไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร อีกทัง้พฤติกรรม

การสบูบุหร่ีของนักเรียนในสถานศึกษาโดยทัว่ไป มาจากพฤติกรรมการคล้อยตามเพ่ือนท่ีสบูบุหร่ี โดยมกั

คิดวา่ดดีูในสายตาเพ่ือนในกลุม่ และได้รับการยอมรับในกลุม่ ดงัตวัอยา่งข้อความต่อไปนี ้

   “... อย่างท่ีบอกครับ คือจริงๆ โรงเรียนก็มีมาตรการในการแก้ปัญหาการสบูบุหร่ี 

หรือการใช้สารเสพติดของเด็กจริงๆ ท่ีสําคัญ เช่น ค่ายบําบัดยาเสพติด ท่ีเป็นแบบค่ายทหารให้เด็กท่ีมี

ปัญหาเข้าไปรับการึกอบรม 7 วนั หรือ 15 วนั หรือค่ายอบรมทางศาสนา.. หรือบางทีก็มีส่งบําบดัรักษา

เหมือนกัน เช่น โรงพยาบาลต่างๆ แต่ทัง้หมดท่ีพูดถึงเป็นเหมือนวิธีการลงโทษ กับการบําบัดรักษา ซึ่ง

โรงเรียนเราไมไ่ด้มีปัญหาขนาดนัน้ คือเด็กบางคนใช้ยาเสพติดจริง แต่ไม่ถึงขนาดติดจนต้องส่งบําบดัรักษา 

ผมจงึคิดวา่มนัยงัไมต่อบโจทย์การแก้ปัญหาเร่ืองนีเ้ท่าไหร่...” 

         ครู 1 

   “...ดิฉนัคิดว่าเมื่อก่อนมาตรการทางโรงเรียนยงัไม่รองรับการแก้ปัญหานี้ทัง้หมด 

เพราะเด็กบางคนสูบบหุร่ีเพราะสูบตามเพือ่น บางคนสูบเพราะติดเป็นนิสยั หรือบางคนอาจติดบุหร่ีจริงๆ 

แต่อย่างที่ครูบอกค่ะ ว่ามาตรการในโรงเรียนของเราเกือบทัง้หมดเป็นมาตรการเน้นในการช่วยเหลือเม่ือมี

ปัญหาแล้วเป็นหลกั เช่น ส่งบําบดั หรือส่งเข้าค่ายต่างๆ เป็นต้น แต่ส่วนของการป้องกนัเราไม่ชดเจน คือ 



57 
 

อาจจะมีก็ได้ คือ การสุ่มตรวจสารเสพติดของครูในโรงเรียน หรือมีกรรมการนกัเรียนช่วยสอดส่องการใช้

สารเสพติดในโรงเรียนอยู่เหมือนกนั แต่ไม่ได้ทําเป็นระบบชดัเจน ต่อเนื่อง มาตรการจึงเหมือนหลวมๆ ไม่

ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร...” 

         ครู 2 

   “...ผมเคยไปเข้าค่ายบําบดัสารเสพติดของโรงเรียนครับผมว่ามนัก็ดีนะ ทําให้เรา

มีระเบียบวินยัมากข้ึน รู้ว่าโทษของสารเสพติดคืออะไร แต่ว่าพอกลบัมาก็สูบเหมือนเดิมอยู่ดี บางทีมาเจอ

เพือ่นก็ชวนกบัสูบ มนัดูเท่ห์ดี..” 

         วยัรุ่น 2 

   1.1.1.3 กลวิธีการจัดการปัญหาของสถานศึกษาต่อนักเรียนท่ีสูบบุหร่ี พบว่า

โรงเรียนยงัไม่มีการกําหนดมาตรการเพ่ือแก้ไขปัญหาการสบูบุหร่ีของนกัเรียนในสถานศึกษาท่ีชดัเจน แม้

ทางโรงเรียนจะกําหนดหน้าท่ีให้ครูเวร และครูฝ่ายปกครองตรวจค้นบหุร่ีของนกัเรียนในช่วงเช้าระหว่างการ

เข้าแถว และช่วงหลงัเลิกเรียน แต่การดําเนินการไม่ได้ต่อเน่ือง ทําให้ปัญหาการสูบบุหร่ีในโรงเรียนของ

นกัเรียนขณะนัน้ยงัมีจํานวนมากเม่ือเทียบกบัปัจจบุนั ดงัตวัอยา่งประโยคต่อไปนี ้

   “...โรงเรียนจะมีการสุ่มตรวจยาเสพติดครับ โดยเฉพาะช่วงเช้าและก่อนโรงเรียน

เลิก แต่หลังๆมา ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยตรวจนะ นักเรียนเลยไม่ค่อยกลัว และก็อีกอย่างคือครุแต่ละคนก็ไม่

เหมือนกนั บางคนก็เข้มงวด บางคนก็ปล่อยๆ ทําให้นกัเรียนไม่ค่อยกลวัมาตรการนีเ้ท่าไหร การสบูบหุร่ีใน

โรงเรียนก็เยอะอยู.่..” 

         วยัรุ่น 1  

    “...ผมเคยถูกครูจับได้เหมือนกันครับ โดนริบบุหร่ี แต่ไม่ถูกลงโทษอะไร แต่

โรงเรียนเขาจะตรวจนานๆ ครัง้...” 

         วยัรุ่น 2 

   1.1.1.4 สาเหตกุารสบูบหุร่ีของนกัเรียน พบว่า สาเหตสํุาคญัของการสบูบหุร่ีของ

วัยรุ่นในสถานศึกษามาจากปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ อาทิ อิทธิพลของกลุ่มเพ่ือน และ

สภาพแวดล้อมชมุชนรอบโรงเรียนท่ีมีความชกุของปัญหายาเสพติดมาก  โดยนกัเรียนเป็นกลุ่มเส่ียงต่อการ

ใช้หรือการติดบุหร่ีและกลุ่มท่ีสูบเป็นประจํา คือกลุ่มส่ียงอาจเป็นผู้ ท่ีเคยสบูบุหร่ีแค่ครัง้สองครัง้ หรืออาจ

เป็นผู้ ท่ีไมเ่คยเก่ียวข้อง หรือสบูบหุร่ี แตอ่ยูใ่นชมุชน กลุม่เพ่ือนหรือคนใกล้ชิดท่ีมีการสบูบหุร่ีได้ สว่นในกลุ่ม

สบูเป็นประจําเป็นกลุ่มท่ีมีการใช้ต่อเน่ือง อาจเป็นแค่ครัง้คราว จนถึงประจําระหว่างดําเนินชีวิตประจําวนั 
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เช่น ระหว่างเรียนหนงัสือ เข้าห้องนํา้ หรือพกัผ่อน แต่ไม่มีอาการทางกายหรือทางใจท่ีผิดปกติจากการสบู

บหุร่ี หรือปัญหาท่ีเกิดจากการสบูบหุร่ีอยา่งชดัเจน ดงัตวัอยา่งความเห็นต่อไปนี ้

   “ผมมองว่าสาเหตุการสูบบุหร่ีของเด็กนกัเรียน มีสาเหตุมาจากอิทธิพลของกลุ่ม

เพือ่นมากที่สดุ... ถามว่า “เด็กสูบเพราะติดบหุร่ีมีมัย๊” ก็มี แต่นอ้ยกว่ามากๆ ผมว่านกัเรียนที่ติดบหุร่ีจริงๆ 

มีไม่ถึง 10% ของโรงเรียนดว้ยซ้ํา ส่วนใหญ่เป็นแบบสูบตามเพือ่น ตามกระแสมากกว่า... แล้วก็ไม่มีอาการ

ผิดปกติอะไร” 

         ครู 1 

   “...ต้องยอมรับจริงๆค่ะ ว่าการสูบบุหร่ีของเด็กนกัเรียนในโรงเรียนตัง้แต่อดีตถึง

ตอนนี้ คือ เร่ืองสภาพแวดล้อม คือเพือ่นที่ชกัชวนกนัสูบ ทัง้เพื่อนในโรงเรียน เพือ่นนอกโรงเรียน รวมถึง

สภาพชมุชนของเด็กดว้ย เพราะถา้สงัเกตจะพบว่ารอบโรงเรียนจะเป็นชมุชนทีค่่อนขา้งแออดั หรือแฟลตทีมี่

คนอาศยกนัหนาแน่น ซ่ึงมียาเสพติดอยู่เยอะมาก เด็กก็มีโอกาสคลิกคลีและเก่ียวข้องกบัสารเสพติดได้ง่าย

มากๆ ” 

         ครู 3 

   “...นกัเรียนทีสู่บบหุร่ีของเราส่วนใหญ่ตัง้แต่อดีตคือ นกัเรียนทีเ่คยสูบคร้ังสองคร้ัง 

หรือเป็นครั้งคราว หรือถา้สูบประจําก็เพราะมีตวักระตุน้ใหสู้บ อยู่ในชีวิตประจําวนับา้ง แต่จะไม่ใช้ผูติ้ดสาร

เสพติดทีมี่ความเจ็บป่วยจนตอ้งเขา้โรงพยาบาลหรือตอ้งบําบดัแบบจริงจงั 

         ครู 1 

   “... ปกติเมื่อก่อนเวลาผมอยากสูบบุหร่ี มนัจะแบบช่วงที่มีเพือ่นมาถาม มาชวน 

แต่ถา้อยู่บา้นปกติ ก็ไม่ไดอ้ยากสูบบหุร่ีอะไร... ถา้ถามว่าเวลาสูบบหุร่ีผมเป็นไง? ก็ไม่เป็นไงนะ ไม่ถึงขนาด

แบบอดไม่ได้เลย หรือถา้อยากสูบต้องสูบทนัที ส่วนเพือ่นๆ ก็เหมือนกนั ผมว่าเขาไม่ได้ติดบหุร่ี แต่เหมือน

เป็นวิถีของวยัรุ่นในกลุ่มมากกว่า” 

         วยัรุ่น 2 

        1.1.2 สถานการณ์บหุร่ีในปัจจบุนั 

    ผู้วิจยัสามารถวิเคราะห์สถานการณ์บหุร่ีในสถานศึกษาในอดีต สามารถแบ่งได้ 4 

ประเด็น คือ 1. สถานการณ์ในภาพรวม 2.พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียน 3.กลวิธีการจัดปัญหาของ

สถานศกึษาต่อนกัเรียนท่ีสบูบหุร่ี และ4.สาเหตกุารสบูบหุร่ีของนกัเรียน ดงันี ้
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   1.1.2.1 สถานการณ์ในภาพรวม พบว่าโรงเรียนยังคงมีปัญหาการสูบบุหร่ีของ

นกัเรียนอยู่ แต่ในภาพรวมลดน้อยลงกว่าเดิม เน่ืองจากนโยบายท่ีเข้มงวดมากในการตรวจบหุร่ีโดยครูและ

บคุลากรของโรงเรียน โดยผู้บริหารมีนโยบายท่ีสอดรับกบั “โครงการโรงเรียนสีขาว “ของทางรัฐบาล ท่ีมุ่งลด

ปัญหาการใช้สารเสพติดของนกัเรียนในโรงเรียน จึงมีการตรวจ และรณรงค์การสบูบหุร่ีมากขึน้ ดงัตวัอย่าง

ข้อความต่อไปนี ้

   “...หลังจาก ผอ. เข้ามารับตําแหน่งเป็นผู้อํานวยการโรงเรียน ทาง ผอ. มี

มาตรการในการจดัการปัญหาของโรงเรียนมากข้ึน ที่สําคญัคือมาตรการทางโรงเรียนทีส่อดรับกบัโครงการ

โรงเรียนสีขาว โดยเฉพาะการพฒันาระบบครูทีป่รึกษามากข้ึน คือ เป็นระบบทีกํ่าหนดบทบาทหนา้ทีข่องครู

ในการให้คําปรึกษากบันกัเรียนอย่างชดัเจนมากข้ึนในทุกเร่ือง ทัง้การเรียน และเร่ืองชีวิตของเด็ก โดย

หน้าที่ของครูจะมีการติดตามใกล้ชิดกบันกัเรียนและติดตามความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาของนกัเรียน

มากข้ึน การแก้ปัญหายาเสพติดก็จะมีการส่งเสริมกิจกรรมให้นกัเรียนกลุ่มทีใ่ช้ยาเสพติดมากข้ึน เช่น การ

ให้เด็กกลุ่มที่มีปัญหาการสูบบุหร่ีได้แสดงออกในการเล่นกีฬา เล่นดนตรี หรือทํากิจกรรมมากข้ึน ไม่เน้น

ระบบการบําบดัรักษาและลงโทษเหมือนเมื่อก่อน ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่ช่วยลดปัญหาการใช้สารเสพติดหรือสูบ

บหุร่ีของนกัเรียนไดม้ากข้ึน...” 

         ครู 3 

   “... ผมคิดว่าตอนนี้ทางโรงเรียนมีมาตรการในการแก้ปัญหายาเสพติดที่ดีข้ึนกว่า

ก่อนนะครับ เพราะรู้สึกว่าโรงเรียนไม่ไดม้องว่าเด็กทีสู่บบหุร่ี หรือใช้สารเสพติด เป็นเด็กกลุ่มทีมี่ปัญหา แต่

พยายามสนบัสนุนพฒันาในหลายแบบมากข้ึน เช่น จดักรรมให้นกัเรียนได้แสดงออก เขาก็รู้สึกมีคุณค่า

มากข้ึน การพ่ึงพายาเสพติดก็นอ้ยลงได.้..”  

         วยัรุ่น 1 

   “... ในเร่ืองการตรวจบุหร่ีก็มีความชัดเจนมากข้ึน คือกําหนดครูที่มีหน้าที่

รับผิดชอบชดัเจน กําหนดวิธีการตรวจการลงโทษที่เป็นมาตรฐานมากข้ึน เม่ือมีความชดัเจน เด็กก็รู้ว่าจะ

ได้รับโทษหรือมาตรการอย่างไรในการกระทําผิด... ไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ครูแต่ละคนก็จดัการกบัเด็กที่สุบ

บหุร่ีตามแต่ละคน เป็นช่องว่างให้เด็กหลีกเลีย่งการลงโทษจากการสูบบหุร่ีได.้..”  

         ครู 2 

1.1.2.2 พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียน พบว่าพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของ

นกัเรียนมีทัง้พฤติกรรมท่ีลดลงและยงัคงอยู ่โดยพฤติกรรมการสบูบหุร่ีท่ีลดลง มีสาเหตสํุาคญั 2 ประการ 1 
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นกัเรียนมีพฤติกรรมการสบูบหุร่ีในโรงเรียนลดลง เน่ืองจากมาตรการควบคมุดแูลของทางโรงเรียน ทัง้การ

ตรวจสารเสพติดในโรงเรียน ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา ท่ีส่งเสริมให้ครูทราบปัญหาของวยัรุ่นมากขึน้ และมี

โอกาสพดูคยุให้คําปรึกษา รวมถึงการจดัแวดล้อมภายในโรงเรียน เช่น การจดัการสถานท่ีรกและสกปรก

ภายในโรงเรียน ไม่ให้เป็นแหล่งมั่วสุม ทําให้นักเรียนมั่วสุมสูบบุหร่ียากมากขึน้ ประการท่ี 2 นักเรียนมี

พฤติกรรมการสบูบหุร่ีในโรงเรียนท่ียงัคงอยู่ เน่ืองจากนกัเรียนสว่นใหญ่สบูบหุร่ีเพราะต้องการรวมกลุ่มกบั

เพ่ือน ต้องการการยอมรับจากเพ่ือนวา่ตนเองทําได้ มีความสามารถ รวมถึงการแสดงพฤติกรรมสบูบหุร่ี คือ 

ท่าทางการยืน ท่าทางการถือบุหร่ีเพ่ือสูบ เป็นต้น คิดว่าดูดีในสายตาเพ่ือนในกลุ่ม ดงัตัวอย่างการแสดง

ความคิดเห็นตอ่ไปนี ้ 

“...ผมคิดว่าเพื่อนบางคนยงัสูบบุหร่ีอยู่ครับ แต่ไม่ได้มากเหมือนเมื่อก่อนแล้ว 

เพราะว่าโดนครูทําลายพื้นที่ๆ นกัเรียนจะชอบสูบบุหร่ีกนัไปเยอะเกือบหมดแล้วไป ถ้าจะสูบก็คงไปสูบ

ไกลๆ เช่น อศัจรรย์ของโรงเรียน เพราะหนีง่าย หรือนอกโรงเรียนไปเลย...”  

      วยัรุ่น 2 

“ ...โรงเรียนมีระบบครูที่ปรึกษาครับ มนัช่วยให้ใกล้ชิดนกัเรียนได้มากข้ึน พอครู

สนิทกบัเด็ก ครูก็จะรู้ปัญหาของนกัเรียนมากข้ึน และห้ามปรามพฤติกรรมของนกัเรียนได้มากข้ึนครับ... 

และที่คิดว่าช่วยได้เยอะสดุน่าจะแบบระบบจะบงัคบัให้ครูตอ้งเจอนกัเรียนเยอะข้ึน พูดคยุให้คําปรึกษากบั

เด็กมากข้ึน...” 

      วยัรุ่น 1 

“...ผมคิดว่าระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของโรงเรียนช่วยได้มากเลย เพราะระบบ

เหมือนจะบงัคบัให้ครูมีโอกาสพบเจอนกัศึกษามากข้ึน ทําให้เราเข้าใจเด็ก หรือเข้าใจปัญหาบางอย่างมาก

ข้ึน และเมือ่เราสนิทสนมกบัเด็กมากข้ึนแล้ว เด็กจะยอมรับในตวัเราการอบรมสัง่สอนจะทําได้ง่ายกว่า การ

ที่เราไปดดุ่าว่ากล่าวเขา หรือสัง่สอนเขาในห้องเรียนมาก... แต่ยงัไงก็ตามเพือ่นก็ยงัมีอิทธิพลกบัเด็กมาก

อยู่ดีค่ะ ปฏิเสธไม่ไดจ้ริงๆว่าเด็กใกลชิ้ดกบัเพือ่นมากกว่าครู...” 

      ครู 3 

   ในส่วนของพฤติกรรมการสบูบหุร่ีของนกัเรียนท่ียงัคงอยู่ ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องสรุปว่า

มีปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง 2 ประการเช่นกนั 1 ความเข้มงวดของมาตรฐานการท่ีบงัคบัใช้ยงัไม่สามารถใช้ได้อย่าง

ทัว่ถึง และไมไ่ด้ใช้อยา่งมีประสิทธิภาพเต็มท่ี ได้แก่ ความเข้มงวดของการตรวจตราและลงโทษท่ีไม่มีความ

สม่ําเสมอ ซึง่มาจากการขาดบคุลากรครูท่ีทําหน้าท่ี เพราะครูมีภาระงานมาก อีกทัง้บางครัง้การลงโทษของ
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นักเรียนท่ีสูบบุหร่ีมีการลงโทษท่ีเข้มงวดสลับกับผ่อนปรนท่ีไม่สมดุลกัน บางครัง้ลงโทษหนัก บางครัง้

ลงโทษเบา ซึ่งแตกต่างกนัตามแต่ละครูผู้ ทําหน้าท่ีดหูน้าหรือตามสถานการณ์ ทําให้เด็กเรียนรู้ผลทางบวก

ของการลงโทษหรือมาตรฐานการทําให้ขาดประสิทธิภาพอย่างเต็มท่ี และ 2 อิทธิพลของกลุ่มเพ่ือนท่ี

ชกัชวนให้สบูหุร่ี ทําให้นกัเรียนไม่ตระหนกัเห็นความสําคญัของโทษหรือการลงโทษจากทางโรงเรียน แต่ให้

ความสําคญักบัพฤติกรรมของเพ่ือนท่ีแสดงออก สง่ผลให้นกัเรียนมีพฤติกรรมตามเพ่ือนในท่ีสดุ ดงัตวัอย่าง

ข้อความต่อไปนี ้

   “...ปัจจุบันการดําเนินการแก้ปัญหาการสูบบุหร่ีในโรงเรียนส่วนยงัมีข้อจํากัด

หลายเร่ือง เพราะเด็กยงัสามารถหลบเลี่ยงมาตรการได้ ถึงแม้มาตรการจะดีแต่ใช้ทัว่ถึงยาก ยกตวัอย่าง

ระบบอาจารย์ปรึกษาเองที่ส่งเสริมให้อาจารย์กบัเด็กมีความใกล้ชิด มีระบบในการพูดคุยกนัมากข้ึน รู้จกั

กนัมากข้ึน ซ่ึงถือว่าช่วยได้มาก แต่ตวัครูเอกงก็ยงัมีข้อจํากดัคือ ไม่สามารถช่วยเหลือนกัเรียนได้ตลอด 

เพราะภาระงานที่ต้องทํา วิชาที่ต้องสอน และชีวิตส่วนตวัที่ต้องรับผิดชอบ ดงันั้นมาตรการถึงจะมีแต่

บางครั้งก็ไม่ทัว่ถึง...” 

         ครู 1 

   “...การตรวจบุหร่ีของเข้าเรียนหรือช่วงก่อนเลิกเรียนก็เหมือนกนั ครูก็ไม่สามารถ

ตรวจสอบได้ตลอดเวลา เพราะครูมีภาระงานหลายอย่างที่ต้องทํา มาตรการก็จะหละหลวงเด็กก็จะไม่ค่อย

กลวัการตรวจจบัหรือลงโทษเท่าไร... หรือบาครั้งการลงโทษของครูแต่ละคนก็อาจไม่เหมือนกนัอีก บางคน

เขม้งวด บางคนหละหลวม...” 

         ครู 2 

   “...ผมว่าจริงๆ ทางโรงเรียนก็ควบคมุเข็มงวดดีอยู่ครับ แต่เท่าทีเ่ห็นเพือ่นก็ยงัสูบ

กนัอยู่หลายคนแต่ก็นอ้ยลงครับ... ผมว่าจริงๆ ทีสู่บๆ กนัก็เพราะเพือ่นนัน่ละ อยู่กบัเพือ่นมนัเหมือนทําให้มี

ความกล้า ลืมความกลวั ลืมการลงโทษของโรงเรียน สูบแล้วจะเอายงัไงก็ค่อยว่ากนั... เอาจริงๆ ถา้เพือ่น

อยู่กบัเยอะๆ จะยงัไงก็ได ้การลงโทษจากโรงเรียนหรือผูป้กครองไม่น่ากลวัแลว้ ตอนนัน้...” 

         วยัรุ่น 2 

   1.1.2.3 กลวิธีการจัดการปัญหาของสถานศึกษาต่อนักเรียนท่ีสูบบุหร่ี พบว่า

ปัจจุบนัโรงเรียนการจัดการปัญหาการสูบบุหร่ีของสถานศึกษามีความเข้มแข็งและหลากลหลายมากขึน้

กว่าอดีตท่ีเน้นการบําบดัในสถานบําบดัรักษา เช่น โรงพยาบาล โดยมองวา่ปัญหาการสบูบุหร่ีเป็นปัญหา

ทางสงัคม และเก่ียวข้องกบัแรงจูงใจส่วนบุคคลและสงัคมมากขึน้ โดยมองเห็นว่านกัเรียนมีปัญหาการใช้
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สารเสพติดท่ีไม่ได้มาจากการติดบุหร่ีรุนแรงโรงเรียนจึงมีมาตรการในการช่วยเหลือมากขึน้ ได้แก่ การจัด

กิจกรรมดนตรี กีฬาและค่ายกิจกรรมต่างๆ ให้นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและกลุ่มท่ีมีปัญหาได้ร่วมกินกรรมมากขึน้ 

โดยไม่ได้มุ่งเน้นการส่งบําบัดแบบอดีต อย่างไรก็ตามยังพบปัญหาในการช่วยเหลือผู้ สูบบุหร่ี ยังขาด

งบประมาณในการแก้ปัญหานกัเรียนกลุม่เส่ียงและกลุม่ท่ีมีปัญหาการสบูบหุร่ี อีกทัง้ขาดผู้ เช่ียวชาญในการ

ดําเนินกิจกรรท่ีสอดคล้องกบัปัญหาของนักเรียนในหลายประเด็น ได้แก่ องค์ ความรู้ต่างๆ เก่ียวกับบุหร่ี 

การสง่เสริมทกัษะการแก้ปัญหา เช่น ทกัษะการปฏิเสธ รวมไปถงึทางเลือกสําหรับการแก้ปัญหาการสบูบหุร่ี 

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการสบูบหุร่ี และการปลกูฝังทศันคติและครอบครัวท่ีเหมาะสมต่อการป้องกนัและ

ช่วยเหลือนกัเรียนท่ีสบูบหุร่ี ซึง่ในหลายกิจกรรมทางโรงเรียนไม่สามารถดําเนินการได้ครบถ้วน ดงัตวัอยา่ง

ข้อคิดของผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง ดงันี ้ 

   “...วิธีการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนที่ติดเรียนในปัจจุบนั มีวิธีการที่หลากหลายกว่า

ในอดีตที่ผ่านมา ซ่ึงเน้นการส่งบําบดัรักษาเป็นส่วนใหญ่ เช่น บําบดัในโรงพยาบาล ส่งเข้าค่ายอบรม เข้า

ค่ายจริยธรรมเป็นต้น แต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นช่วยเหลือเข้าทางอืน่บ้าง เช่นจดักิจกรรมให้เขาได้แสดงออกทัง้ 

ดนตรี และกีฬา หรือร่วมกิจกรรมนนัทนาการอื่นๆ ซ่ึงช่วยให้นกัเรียนกลุ่มนี้ไม่รู้สึกว่าตนเองมีปัญหา และ

เพือ่นๆของเขาก็ยอมรับนกัเรียนกลุ่มนีม้ากข้ึน... ซ่ึงมองว่าช่วยไดดี้กว่าวิธีการลงโทษหรือควบคมุบงัคบั...”  

         ครู 2 

   “...แต่ปัญหาอย่างหน่ึงของมาตรการทางโรงเรียนที่นอกเหนือจากวิธีการ

บําบดัรักษาทีเ่นน้เฉพาะกลุ่มผูติ้ดบหุร่ี หรือยาเสพติดเท่านัน้ คือขาดงบประมาณทีส่นบัสนนุ เพราะวิธีการ

ส่งเสริมพวกนี้ต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการดําเนินการ เช่น การจดักิจกรรม หรือผุ้ที่มีความรู้เฉพาะด้าน เช่น 

ทกัษะการปรับตวั การใช้ชีวิต การปฏิเสธ ข้อกฎหมายเกี่ยวกบับุหร่ีที่นกัเรียนควรทราบ หรือกระทัง่องค์

ความรู้เกี่ยวกบัครอบครัว เพราะมาตรการนี้ไม่ใช้วิธีการลงโทษจากครุ หรือการควบคุมโดยระบบของ

โรงเรียน... ” 

         ครู 3    

              1.1.2.4 สาเหตุการสูบบุหร่ีของนักเรียนพบว่าปัญหาการสูบบุหร่ีของวัยรุ่น

โรงเรียนในปัจจบุนัควรให้ความความสําคญักบักลุ่มเส่ียง และกลุ่มผู้ ใช้ ซึง่เป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้กบันกัเรียน

สว่นใหญ่ในสถานศกึษา นอกจากนีม้าตรการในการช่วยเหลือสง่เสริมท่ีมีประโยชน์และมีผลในระยะยาวจึง

ควรส่งเสริมให้วยัรุ่นมีภมิูคุ้มกนัเก่ียวกบัปัญหา ไม่ใช่เกิดจากการควบคมุจากทางโรงเรียนเพียงด้านเดียว 

โดยผู้ มีส่วนเก่ียวข้องพิจารณาว่าสาเหตุการสูบบุหร่ีของวัยรุ่นในโรงเรียนมีสาเหตุจาก 1) สาเหตุ
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สภาพแวดล้อม โดยแบง่เป็นประเด็นสําคญั 2 สว่น คือ อิทธิพลของเพ่ือน และอิทธิพลของครูและครอบครัว 

และ 2) สาเหตจุากตวัวยัรุ่นเอง แบ่งได้ 3 ประเด็น 1) ไม่ตระหนกัถึงปัญหาของการสบูบหุร่ี 2) ขาดความรู้ 

3) และขาดทกัษะท่ีจําเป็นในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสบูบหุร่ี โดยผู้ มีส่วนเก่ียวข้องมีความเห็นควร

พฒันาโปรแกรมส่งเสริมแรงจงูใจท่ีสอดคล้องกบัสาเหตท่ีุเก่ียวข้อง โดยมีโรงเรียนและครูเป็นผู้สนบัสนนุใน

การสง่เสริมแรงจงูใจให้กบันกัเรียน ดงัความคิดเห็นของผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง ดงัต่อไปนี ้

  “...ผมคิดว่าโปรแกรมที่เราจะทําให้กบันกัเรียนครั้งนี้ คือโปรแกรมเพือ่พฒันานกัเรียนให้

ตระหนกัถึงปัญหาของการสูบบุหร่ี มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกบัการสูบหร่ี และมีทักษะให้ตนเองสามารถ

หลีกเลี่ยงการสูบบุหร่ีมากข้ึน ซ่ึงคงไม่ใช้วิธีการสอนนกัเรียนเหมือในโรงเรียน หรือเหมือนพ่อแม่ที่สอนลูก 

แต่อยากใหเ้ป็นกิจกรรมทีน่กัเรียนรู้สึกดีทีไ่ดเ้ขา้ร่วม...”  

          ครู 1 

  “...ดิฉันคิดว่าการจัดกิจกรรมในวัยรุ่น ไม่ว่าจะเร่ืองอะไรก็ตาม ควรเป็นกิจกรรมที่

เกีย่วข้องกบักลุ่มเพือ่น เพราะเด็กในวยันีจ้ะสนใจและร่วมมือกบักิจกรรมทีมี่เพือ่นของเขาอยู่ดว้ย มากกว่า

กิจกรรมปกติทัว่ไปทีมี่เฉพาะตวัเขาทํากิจกรรมอยู่คนเดียว...” 

          ครู 2 

  “...เด็กวยัรุ่นทีสู่บบหุร่ีตอนนีมี้สาเหตเุพราะติดเพือ่น เชื่อเพือ่นมาก ส่วนทีค่วรเสริมคือเรา

ตอ้งเสริมให้ตวัเขามีภูมิคุ้มกนัตนเอง คือ ป้องกนัตนเองได้ อาจจะเป็น มีความรู้มากข้ึนว่าผมเสียของบหุร่ี

จริงๆ คืออะไร หรือมีทกัษะในการปฏิเสธเพือ่น เวลาเพื่อนให้สูบบุหร่ี และมีความตัง้ใจที่จะเปลี่ยนแปลง

ตวัเองมากข้ึนดว้ย ไม่ใช่แค่รู้หรือมีทกัษะทีจํ่าเป็นอย่างเดียว” 

          ครู 3 

  “…ผมคิดว่าโรงเรียนโรงเรียนมีมาตรการในการแก้ปัญหาการสบูบุหร่ีของโรงเรียนดีแล้วก็

จริง แต่ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมท่ีดําเนินการตามนโยบาย และข้อกําหนดทางโรงเรียนมาก ดงันัน้ผมว่าถ้า

เป็นกิจกรรมท่ีมาจากความต้องการของเขามากขึน้ อยากมีส่วนร่วมมากขึน้ ก็น่าจะทําให้เขารู้จักตัวเอง 

ยอมรับปัญหา และพร้อมเปล่ียนแปลงตวัเองได้ดีขึน้ไปอีกครับ...” 

          วยัรุ่น 1 

  “...ผมชอบกิจกรรมท่ีเน้นกิจกรรมมากกว่าครับ มากกว่าสอน หรืออบรม ย่ิงถ้าเป็น

กิจกรรมท่ีทํากบัเพ่ือนก็คิดวา่ย่ิงดี เพราะนกัเรียนจะไมเ่ขินอายท่ีจะทํากิจกรรม...” 

          วยัรุ่น 2 
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2 แนวทางการพฒันาโปรแกรมการสง่เสริมแรงจงูใจในการเลิกบหุร่ี 

2.1 การมีสว่นร่วมเพื่อเลือกพฒันาประเด็นการสง่เสริมแรงจงูใจในการเลกิบหุร่ีจาก

กระบวนการมีสว่นร่วมของสถานศกึษาเพ่ือเลือกประเดน็การสง่เสริมแรงจงูใจในการเลิกบหุร่ี ผู้ มีสว่น

เก่ียวข้องเลือกกลุม่เปา้หมายคือกลุม่เส่ียงและกลุม่ผู้ ใช้บหุร่ี หมายถงึนกัเรียนท่ีการสบูบหุร่ีเป็นประจํา แต่

ไมมี่อาการของการติดสารเสพติดท่ีแสดงออกทางร่างกาย และจิตใจ อีกทัง้เป็นกลุม่สว่นใหญ่ใน

สถานศกึษา อีกทัง้กลุม่เปา้หมายคือสามารถพฒันาปรับเปล่ียนพฤติกรรมได้ โดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการ

บําบดัรักษาและเกิดความสามารถของผู้ มีสว่นเก่ียวข้องทัง้หมด ทัง้นีผู้้ มีสว่นเก่ียวข้องต้องการให้รูปแบบ

โปรแกรมเป็นตวัอยา่งการจดักิจกรรมเก่ียวข้องกบัปอ้งกนัและควบคมุปัญหายาเสพติดในสถานศกึษาโดย

โรงเรียนสามารถดําเนินการได้เอง 

   “โครงการทีพ่วกเราชวนกนัคิดผมมองว่ากิจกรรมนี ้ส่วนใหญ่พวกเราน่าจะทําได้

เองเพือ่ใหเ้พราะครูในโรงเรียนจะเขา้ใจบริบทของนกัเรียกไม่ว่าจะมมุไหน แต่พวกเราน่าจะเลือกประเด็นที่

พวกเราพอจะทําไดเ้องดว้ยเป็นการปอ้งกนัปัญหาทีจ่ะข้ึนในสงัคม” 

         ครู 3 

   “ดิฉนัเห็นว่าการทีเ่ราจะทํากิจกรรมไดเ้อง หรือควบคมุกิจกรรมไดเ้องเราควรเลือก

ประเด็กกบันกัเรียนทีเ่คยลองบหุร่ีใชม้ากกว่าเด็กทีติ่ดแลว้ เพราะหากติดแลว้ก็มีหน่วยงานทีร่องรับการบํา

บกัรักษาผูติ้ดสารเสพติอยู่แลว้ แต่หนา้ทีข่องพวกเราคือการปอ้งกนัปัญหา และส่งเสริมทศันคติทีถู่กตอ้ง

กบัเด็กของเรา”  

ครู 2 

2.2 การมีสว่นร่วมเพื่อพฒันารูปแบบโปรแกรมการสง่เสริมแรงจงูใจในการเลิกบหุร่ี การ

พฒันารูปแบบโปรแกรมการสง่เสริมแรงจงูใจในการเลิกบหุร่ี โดยผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง (stakeholders) ได้

ร่วมกนัแสดงและแลกเปล่ียนความคิดเห็นพฒันารูปแบบการถ่ายทอดภมิูปัญญาท้องถ่ินให้เหมาะสมกบั

โรงเรียนและสภาพของนกัเรียน ดงัตารางท่ี 3 

ตารางที่ 3 รูปแบบโปรแกรมการส่งเสริมแรงจงูใจในการเลิกบหุร่ีจากการมีสว่นร่วม 

รูปแบบโปรแกรม สรุปการมีส่วนร่วม ข้อเสนอแนะ 
1. ลกัษณะการจดัโปรแกรม เน้นจดักิจกรรมในร่มและเสริมด้วย

กิจกรรมกลางแจ้ง 
เปลี่ยนมมุมองของนกัเรียนให้ไม่พงึพายาเสพ
ติดเพ่ือการยอมรับของกลุม่เพ่ือ และเน้นให้
นกัเรียนได้เข้าใจโทษ ปัญหาผลกระทบของ
การสบูบหุร่ี 
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รูปแบบโปรแกรม สรุปการมีส่วนร่วม ข้อเสนอแนะ 
2. ระยะเวลาในการจดัโปรแกรม จดักิจกรรม 3 วนั 2 คืน ติดตามการปฏิบติักิจกรรมได้ง่าย 
3. วนัในการจดัโปรแกรม ไม่กระทบกบัการเรียนการสอนของ

โรงเรียนมากนกั 
สามารถจดัครูเพ่ือดแูลนกัเรียนได้ 

4. สถานท่ีในการจดัโปรแกรม ใช้สถานท่ีในโรงเรียนและนอก
โรงเรียนบางกิจกรรม 

สะดวกต่อการรักษาความปลอดภยัของ
นกัเรียน หากไปนอกสถานท่ีควรดแูละเร่ือง
ความปลอดภยัในรอบคอบ 

5. ผู้ นํากิจกรรม/เจ้าหน้าท่ีใน
โปรแกรม 

วิทยากรภายนอกโรงเรียนเป็นหลกั
และวิทยากรภายในโรงเรียนช่วย
เสริม 

นกัเรียนจะได้มมุมองที่หลากหลายมากยิ่งขึน้ 

 

ผลการใช้โปรแกรมส่งเสริมแรงจูงใจในการเลิกบุหร่ีของวัยรุ่นในสถานศกึษาจากการมี

ส่วนร่วม 

การปฏิบตัิการใช้โปรแกรมสง่เสริมแรงจงูใจในการเลกิบหุร่ีของวยัรุ่นในสถานศกึษาจากการมีสว่น

ร่วม ใช้การวิเคราะห์ข้อมลูด้วย T-test เพ่ือทดสอบความแตกตา่งทางสถิติของโปรแกรมสง่เสริมแรงจงูใจใน

การเลิกบหุร่ีของวยัรุ่นในสถานศกึษาจากการมีสว่นร่วม ระหวา่งก่อนและหลงัการร่วมโปรแกรมของวยัรุ่น 

พบผลการศกึษาดงันี ้

 1. ข้อมลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างท่ีเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมแรงจงูใจในการเลิกบุหร่ีของวยัรุ่นใน
สถานศกึษาแสดงรายละเอียด ดงัตารางท่ี 4 

ตารางที่ 4 ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง 
ข้อมูลทั่วไป  s.d. frequency Percent 

1. เพศ 
   1.1 ชาย 
   1.2 หญิง  

   
27 
9 

 
75 
25 

2. อาย ุ
    2.1 13 ปี 
    2.2 14 ปี 
    2.3 15 ปี 
    2.4 16 ปี 
    2.7 17 ปี 

14.56   
2 
18 
11 
4 
1 

 
5.6 
50.0 
30.6 
11.1 
2.8 
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ข้อมูลทั่วไป  s.d. frequency Percent 
3. ระดบัการศกึษา 
    3.1 มธัยมศึกษาปีท่ี 1 
    3.2 มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
    3.3 มธัยมศึกษาปีท่ี 3 

   
1 
24 
11 

 
2.8 
66.7 
30.6 

4. ศาสนา 
    4.1 พทุธ 
    4.2 อิสลาม 
    4.3 คริสต์ 

   
33 
2 
1 

 
91.1 
5.6 
2.8 

5. อาศยัอยูก่บัครอบครัว 
    5.1 บิดาและมารดา 
    5.2 บิดา 
    5.3 มารดา 
    5.4 อ่ืนๆ 

   
26 
2 
5 
3 

 
72.2 
5.6 
13.9 
8.3 

6. เคยมีคนเตือนให้เลิกสบูบหุร่ีหรือไม ่
    6.1 เคย 
    6.2 ไมเ่คย 

   
30 
6 

 
83.3 
16.7 

    รวม   36 100 
 
จากตารางที่ 4 พบวา่กลุม่ตวัอย่างท่ีเข้าร่วมโปรแกรมฯ สว่นใหญ่เป็นเป็นวยัรุ่นเพศชาย (75%) อายเุฉลี่ย
ประมาณ 14.56 ปี และอยู่ในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 (66.7%) รองลงมาคือชัน้ปีท่ี 3 และชัน้ปีท่ี 1 
ตามลําดบั(30.6% และ2.8% ) และส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพทุธ (91.1%) รองลงมาคืออสิลาม (5.6%) และ
คริสต์ (2.8%) วยัรุ่นสว่นใหญ่อยู่กบับิดาและมารดา (72.2%) รองลงมาคือเฉพาะมารดา (13.9 %) เฉพาะ
บิดา (5.6%) และอ่ืนๆ (8.3%) อนัได้แก่ พ่ี ลงุ ตาและยาย โดยวยัรุ่นกลุ่มน่ีส่วนใหญ่เคยถกูเตือนให้เลิกสบู
บหุร่ี (83.3%) และไมเ่คยใครถกูเตือน (16.7%) 
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2. เปรียบผลก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมสง่เสริมแรงจงูใจในการเลิกบหุร่ีของวยัรุ่นในสถานศกึษาและหลงั

การเข้าร่วมโปรแกรม พบผลการศกึษาแสดงรายละเอียดตามตารางท่ี 5 

ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบแรงจงูใจในการเลิกบหุร่ีของวยัรุ่นในสถานศกึษา 

การประเมินแรงจูงใจ 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 

t p-value 
 s.d.  s.d. 

1. การยอมรับในปัญหา 2.87 .76 3.13 .44 -2.67 .01* 
2. ความศรัทธาในตนเอง 3.10 .89 3.25 .52 1.19 .24 
3. การยดึมัน่ในความดี 2.98 .82 3.35 .27 -2.69 .01* 
4. การแสวงหาแนวทางในการเลิก
บหุร่ี 

2.92 .89 3.22 .54 2.26 .03* 

5. การทบทวนตนเอง 2.95 .89 3.25 .55 -2.40 .02* 
6. การเตรียมตวัเลิกบหุร่ี 2.87 .88 3.23 .57 2.38 .02* 
7. ความพยายามในการเลิกบหุร่ี 3.03 .91 3.47 .31 -3.05 .004* 
8. การเป็นแบบอย่างท่ีดีตอ่ผู้ อ่ืน 2.91 .89 3.34 .50 3.47 .001* 

ภาพรวม 2.95 .73 3.28 .32 -3.60 .001* 
       * P < .05 

 จากตารางที่ 5 พบว่าวยัรุ่นท่ีเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมแรงจูงใจในการเลิกบุหร่ีของวยัรุ่นในสถานศึกษา

จากการมีส่วน มีคะแนนแรงจูงใจจากแบบประเมินสูงขึน้กว่าช่วงก่อนเข้าโปรแกรมอย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 ทกุด้าน ได้แก่ด้านการยอมรับในปัญหา (<.05) การยดึมัน่ในความดี (<.05) การแสวงหา

แนวทางเลิกบหุร่ี (<.05) การทบทวนตนเอง (<.05) การเตรียมตวัเลิกบหุร่ี (<.05) ความพยายามในการเลกิ

บหุร่ี (<.05) และการเป็นแบบอย่างท่ีดี (<.05) ยกเว้นด้านแรงจงูใจเก่ียวกบัความศรัทธาในความสามารถ

ของตนเองท่ีไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ  โดยและเม่ือพิจารณาผลคะแนนในภาพรวม 

พบวา่วยัรุ่นมีแรงจงูใจภายหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมฯ สงูขึน้กว่าช่วงก่อนเข้าโปรแกรมฯ อยา่งมีนยัสําคญัท่ี

ระดบั .05 

3. ความพงึพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรมฯ  

นอกจากนีก้ารปฏิบัติการใช้โปรแกรมส่งเสริมแรงจูงใจในการเลิกบุหร่ีของวัยรุ่นใน

สถานศกึษา ผู้วจิยัได้สงัเคราะห์ประเด็นความพงึพอใจของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมต่อการพฒันาโปรแกรมฯ จาก

การได้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีสง่เสริมให้เกิดการพฒันาตนเอง ซึง่นําเสนอการสงัเคราะห์ได้ 6 ประเด็น คือ ความ

x x
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เพลิดเพลิน ผู้ นํากิจกรรมมีความสามารถ การได้ความรู้/การพัฒนาตนเอง รูปแบบกิจกรรม สถานท่ีจัด

กิจกรรม และครูของนกัเรียน ดงัตารางท่ี 6 

ตารางที่ 6  แสดงประเด็นความพงึพอใจของโปรแกรมฯ 

ประเดน็ 

ความพงึพอใจ 

ตวัอย่างความคดิเหน็ 

1. ความ

เพลิดเพลิน 

“…กิจกรรมครัง้นี ้ผมสนกุมากๆ  เลยครับไมค่ิดวา่เข้ามาร่วมจะสนกุแบบนี ้

เพราะคดิครัง้แรกวา่ต้องเป็นกิจกรรมเครียดๆ แตกิ่จกรรมทกุกิจกรรมทําให้ผมรู้

เพลิดเพลินและตดิตามทกุๆ กิจกรรม” 

 “สนกุสนาน มากคะ่ เลยทําให้เพลดิเพลินทกุๆ กิจกรรม แสดงให้กิจกรรม

น่าติดตาม ปกติกิจกรรมวนัเดียวพวกหนก็ูจะเบ่ือแล้ว แตค่รัง้นี ้หลายวนัวนัมนั

น่าติดตามตลอดเพราะสนกุจริงๆ….” 

2. ผู้ นํากิจกรรมี

ความสามารถ 

 “พ่ีๆ วทิยากรทกุคนน่ารักมากค่ะ หมายถงึนิสยัท่ีเป็นกนัเอง เอาใจใส ่พดูจา

เพราะและสามารถสร้างแรงบนัดาลใจให้พวกเราได้” 

  “ คนนํากิจกรรมแต่ละคนเก่งมากเลยครับ สามารถทําให้พวกเราเห็น

ความสําคญัของการพฒันาตนเอง กลบัตวักลบัใจ ดงึอารมณ์ และคดิถงึวิธีการ

ท่ีพ่ีๆ เค้าแนะนํามาตลอดเลยครับ”    

 “...ผมชอบท่ีพ่ีๆ เขาให้กําลงัใจ ช่วยเหลือ และอดทนในความเป็นเด็กอย่าง

พวกเรา” 

3. การได้ความรู้/

การพฒันาตนเอง 

 “การเข้ามาร่วมกิจกรรมครัง้ผมได้ความรู้เยอะมากครับ ท่ีจะมําให้ผมได้

พฒันาตนเอง..... นอกจากได้ความรู้แล้วผมยงัได้วธีิการปฏิบตัิด้วยครับ 

 “ผมชอบความรู้ท่ีได้จากการมาร่วมโครงการนีเ้พราะพ่ีๆ และครูจะเน้นให้

พวกเราคิดเป็น พฒันาตวัเองจากวิธีคิดผมว่ามนัเห็นการพฒันาของตวัเอได้ 

จริงๆ ครับ” 

 “ผมได้เรียนรู้ว่าชีวิตท่ีเผมอยู ่เชน่ การสบูบหุร่ี มนัไมไ่ด้ช่วยให้ชีวิตผมดีขึน้

เลย ตรงข้ามกลบัทําให้แยล่ง... ตอนนีผ้มมีแนวทางแล้ว และจะเปลี่ยนแปลงให้
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ดีขึน้” 

4. รูปแบบกิจกรรม  “.....ผมชอบการจดักิจกรรมลกัษณะนีค้รับ เพราะผมเห็นวธีิคดิ และ มีการ

ใช้สถานท่ีทัง้ในร่วมและออกไปกลางแจ้ง ทําให้ไมเ่บ่ือครับ 

 “ผมวา่ทีมงานจดักิจกรรมเข้าใจพวกนกัเรียนได้ดีครับ ทําให้การเรียงลําดบั

ขัน้ตอนมนัรู้สกึราบร่ืนไมต่ดิขดั” 

 “...ผมคิดวา่ลกัษณะกิจกรรมไมทํ่าให้เด็กอดึอดัใจทีจะเข้าร่วม เพราะไมไ่ด้

มองวา่เขาเป็นคนท่ีมีปัญหา หรือเป็นคนไมดี่” แตก่ลบักนั กิจกรรมสว่นใหญ่

เป็นกิจกรรมนอกเหนือเร่ืองของการสบูบหุร่ี แตส่ดุท้ายเด็กก็ตระหนกัถงึปัญหา

การสบูบหุร่ีของเขาและอยากเปล่ียนแปลงมนั...” 

5. สถานท่ีจดั

กิจกรรม 

 “....โครงการนีส้ว่นหนึง่ท่ีทําให้พวกเราสนกุมากคือ ได้ใช้สถานท่ีในโรงเรียน

เพราะคุ้นเคยไมรู้่สกึอาย กล้าแสดงออก แล้วมีไปข้างนอกเปลี่ยนบรรยากาศดี

ครับ” 

 “.....ผมชอบโครงการนีต้รงท่ีได้ใช้สถานท่ีหลายสถานท่ี ทําให้สนกุมากครับ 

และการออกไปข้างนอกโรงเรียนบางกิจกรรมทําให้รู้สกึกระตือรือร้นการปฏิบติั

กิจกรรมากครับ” 

6. ครูของนกัเรียน  “.... ผมรู้สกึดีมาๆ ครับกบัครูของผมในโครงการนี ้ครูทกุคนเอาใจใสด่แูล

พวกผมอยา่งดี ผมรู้สกึสนิทใจกบัครูมากขึน้ ผมรู้สกึเลยว้าครูรักพวกผมมาก” 

 “การได้เข้าร่วมกิจกรรมครัง้นีผ้มประทบัครูของผมมากครับ รู้สกึได้เลยวา่

เป็นห่วงพวกผมและรักพวกผมมากๆ ครูมีงานมากมายแล้วยงัมาดแูลพวกผม

อีก ผมรักครูของผมครับ” 

 “...ครูได้เปลี่ยนมมุมองการอยูก่บัเด็กเยอะเลย ได้เรียนรู้การเข้าหาเด็ก 

พดูคยุให้เด็กยอมรับมากขึน้...” 

 

4. การสะท้อนผลการใช้โปรแกรมสง่เสริมแรงจงูใจในการเลิกบหุร่ีของวยัรุ่นในสถานศึกษาจากการ

มีส่วนร่วมการใช้โปรแกรมส่งเสริมแรงจูงใจในการเลิกบุหร่ีของวัยรุ่นในสถานศึกษาจากการมีส่วนร่วม 
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คณะวิจยัได้ทําการสะท้อนผลการปฏิบตัิจากการวางแผน คือ ลกัษณะการจดัโปรแกรม ระยะเวลาในการ

จัดโปรแกรม วนัในการจัดโปรแกรมสถานท่ีในการจัดโปรแกรม และผู้ นํากิจกรรม/เจ้าหน้าท่ีในโปรแกรม 

ดงันี ้

4.1 ลกัษณะการจดักิจกรรมกิจกรรมโดยสว่นใหญ่เป็นกิจกรรมท่ีจดัขึน้ในห้องประชมุและ

บางส่วนเป็นกิจกรรมกลางแจ้ง ซึ่งทําให้การจดักิจกรรมครัง้นีป้ระสบผลสําเร็จเน่ืองจาก มีสิ่งอํานวยความ

สะดวกท่ีช่วยให้การเข้าร่วมกิจกรรมเกิดความราบร่ืน ไม่มีเสียงรบกวน อากาศเย็นสบายทําให้นกัเรียนมี

สมาธิ และผู้ เข้าร่วมมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นเป็นกิจกรรมท่ีเน้นระดมความคิดของผู้ เข้าร่วม เกิด

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การถ่ายทอดประสบการณ์ รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม เข้าใจตนเองและผู้ อ่ืน การ

ยอมรับความจริง ได้ทราบและรับรู้ถึงจดุเด่น จดุด้อย กิจกรรมทําให้เกิดความรู้สกึภาคภมิูใจในตนเอง อนั

จะเป็นการสร้างเป้าหมายให้ตนเอง นอกจากนีย้งัมีทกัษะในการตดัสินใจ การแก้ปัญหา และทกัษะในการ

ปฏิเสธ และการเสริมกิจกรรมกลางแจ้งนัน้ กิจกรรมมีความเหมาะสมกับวยัของนักเรียน เพราะจะทําให้

นักเรียนกระตือรือร้น สร้างบรรยากาศกิจกรรมมีความน่าสนใจมากขึน้ ดังตัวอย่างคําพูดของผู้ มีส่วน

เก่ียวข้อง ตอ่ไปนี ้ 

 “...กิจกรรมสนกุดี ไม่ร้อนด้วย เพราะจดัในห้องแอร์ของโรงเรียน คือถ้าร้อนนี่มนัจะไม่มี

สมาธิ รุ้สึกง่วง หมดแรง... อีกอย่างกิจกรรมเป็นกิจกรรมทีเ่หมือนได้มาเจอเพือ่นๆ วิทยากรก็สบายๆ ทําให้

ไม่เครียด นกัเรียนไดแ้สดงความเห็นเต็มที.่..” 

       วยัรุ่น 

 “...กิจกรรมนี้ ไม่เหมือนกิจกรรมอื่นๆ ในโรงเรียน เพราะกิจกรรมไม่ได้มุ่งแต่เร่ืองของสูบ

บุหร่ี... ไม่ได้เอาแต่สอน แต่เหมือนให้เรียนรู้ชีวิตมากกว่า ทําให้ไม่รู้สึกเหมือนถูกตีตราว่าเป็นคนติดบุหร่ี 

แต่ช่วยให้เด็กมีความมัน่ใจในตนเองมากข้ึน รู้สึกภูมิใจในตนเองมากกว่าข้ึนกว่าเดิม เพราะไดทํ้ากิจกรรม

เอง เสนอกิจกรรมใหเ้พือ่นๆ ยอมรับความเห็นมากข้ึน...”  

       วยัรุ่น  

 “...ผมว่ากิจกรรมนี้ไม่เหมือนกบัค่ายําบดัยาเสพติดที่เด็กจะต้องเข้าร่วม แต่ช่วยเด็กได้

เยอะมาก ทําให้เขารู้สึกมีคุณค่า ไม่รู้สึกเป็นคนที่แย่ในสายตาคนอื่น และช่วยให้เขาได้ฝึกทกัษะในการ

ปรับตัวเกี่ยวกับเร่ืองการสูบบุหร่ีด้วย อาทิการตัดสินใจ การแก้ปัญหาในชีวิต เช่น เร่ืองเพื่อน หรือ

ครอบครัว และการปฏิเสธเพือ่นดว้ย...” 

       ครู 3 
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4.2 ระยะเวลาท่ีใช้ในการจดักิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรม 3 วนั 2 คืน ซึง่มีจดุเด่นท่ีช่วย

ให้เกิดความต่อเน่ืองในกิจกรรม และเกิดอารมณ์ร่วมในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสูงมากขึน้ ส่งเสริม

ความสมัพนัธ์ระหว่างนักเรียนผู้ เข้าร่วม รวมถึงครูท่ีมีโอกาสปฏิสมัพนัธ์กบันกัเรียนมากขึน้นอกเหนือจาก

ช่วงเวลาเรียน ทําให้การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามการจัด

กิจกรรมท่ีมีความต่อเน่ือง มีจดุอ่อนคือ นกัเรียนอาจเกิดความเหน่ือยล้าบางช่วงของกิจกรรม  เพราะความ

ต่อเน่ืองของกิจกรรม ซึ่งส่งผลทําให้นักเรียนไม่ได้รับผลอย่างเต็มท่ีจากบางกิจกรรมบางได้ อย่างไรก็ตาม

ข้อด้อยของการจดักิจกรรมนีคื้อ บางกิจกรรมวยัรุ่นต้องใช้พลงังานในการดําเนินกิจกรรมมาก อาจทําให้เกิด

ความเหน่ือยล้าได้ 

“...กิจกรรมมีความต่อเนือ่งที่ดี ทําให้กิจกรรมมีความลื่นไหล อารมณ์ร่วมของนกัเรียนกบั

วิทยากรและครูก็เกิดข้ึนได้ง่ายข้ึน เพราะเขาตอ้งอยู่ด้วยกนั ใช้ชีวิตด้วยกนัตลอดทัง้ 3 วนั ซ่ึงมนั

ช่วยใหเ้ห็นประสิทธิภาพของกิจกรรมไดเ้ต็มที.่..” 

        ครู 2 

 “...โดยรวมการจดักิจกรรมดี มีแค่นิดหน่อยที่บางกิจกรรมอาจต้องใช้ความคิดและการมี

ส่วนร่วมมาก หรือมีเนือ้หาสาระมาก เช่น กิจกรรมที่ตอ้งฟังเร่ืองเล่านานๆ บางทีก็นานไป ทําให้นกัเรียนไม่

สามารถจดจ่อกิจกรรมไดเ้ต็มที ่เพราะความเหนือ่ยลา้จากกิจกรรมทีต่่อเนือ่ง...”  

        ครู 3 

4.3 วนัในการจดักิจกรรม ช่วงเวลาในการจดักิจกรรมนัน้จะต้องไม่กระทบการจดัการเรียน

การสอนของโรงเรียน การขาดเรียนของผู้ เข้าร่วม และการบริหารจดัการคณะครูในการดแูลตลอดการเข้า

ร่วมโปรแกรม ทัง้นีโ้อกาสต่อไปครูมีความเห็นว่าควรจดัในช่วงวนัศกุร์ วนัเสาร์ วนัอาทิตย์ ช่วงท่ีมีวนัหยุด

นกัขตัฤกษ์ หรือช่วงปิดเทอมภาคฤดรู้อน หากจะจดัในวนั เวลา ทําการของโรงเรียนก็จะสามารถทําให้ครู

เข้าร่วมกิจกรรมได้มากขึน้ สร้างโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมของครู อย่างไรก็ตามในกลุ่มนกัเรียนเห็นว่า

กิจกรรมควรจดัเป็นวนัปกติ เพราะจงูใจในการร่วมกิจกรรมได้มากกว่า และกิจกรรมช่วยให้ผ่อนคลายจาก

การเรียนได้ 

“...การเรียนการสอนและภาระงานของโรงเรียนยงัเป็นปัญหาสําคญัของครูครับ 

เพราะถึงแม้ทาง ผอ.จะอนมุติัใหดํ้าเนินกิจกรรมได ้แต่ครูยงัมีภาระหนา้ทีอื่น่ๆ อีกหลายส่วนครบั ทัง้การ

ตรวจงานเด็ก การประชมุ การอบรม หรือจดัการกบัปัญหาเด็กเฉพาะหนา้ เช่น หนีเรียน ทะเลาะวิวาท การ

มีส่วนร่วมของครูแบบ 100% จึงทําไดย้ากมาก อย่างไรก็ตามเสนอแนะว่า “การจดัในช่วงวนัหยดุสดุ
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สปัดาห์ อาจแกปั้ญหานีไ้ดม้ากข้ึน ทัง้นีท้ ัง้นัน้ตอ้งเป็นช่วงทีไ่ม่ส่งผลกระทบกบัการเรียนการสอนมาก

เกินไป” 

       ครู 1 

“...คิดว่าเหมาะแลว้ครับทีจ่ดักิจกรรมในวนัปกติ เพราะช่วยใหน้กัเรียนไดผ่้อน

คลายจากการเรียนมากข้ึน ถา้เป็นวนัเสาร์อาทิตย์นกัเรียนอาจรู้สึกไม่อยากมา เพราะวนัหยดุ...” 

       วยัรุ่น 1 

4.4 สถานท่ีในการจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรมในครัง้นีส้่วนใหญ่จัดขึน้ในโรงเรียน 

เน่ืองจากสามารถจดัเตรียมสถานท่ี อปุกรณ์ตา่งๆ รวมถงึสามารถรักษาความปลอดภยัให้แก่นกัเรียนได้ง่าย 

อยา่งไรตามจดุด้อยของการจดักิจกรรมในโรงเรียน คือ  การมีสว่นร่วมของครูอาจารย์ในการร่วมกิจกรรมไม่

เกิดประสิทธิภาพเท่าท่ีควร เน่ืองจากครูสามารถปฏิบติังานท่ีเก่ียวข้องกบัทางโรงเรียน หรือปฏิบตัิงานท่ีมี

ภาระผกูพนักลบัการเรียนการสอนได้ง่าย จึงส่งผลให้ครูไม่มีสมาธิ และไม่ได้มีสว่นร่วมกิจกรรมอยา่งเต็มท่ี 

ทําให้ผลของการจดักิจกรรมบางสว่นไมป่ระสิทธิภาพเท่าท่ีควร นอกจากนีก้ารจดักิจกรรมในครัง้นี ้บางสว่น

เป็นการจดักิจกรรมนอกสถานท่ี ซึ่งมีผลท่ีช่วยให้นกัเรียนได้รับประสบการณ์ท่ีหลากหลายมากขึน้ รวมถึง

ช่วยให้เด็กเรียนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัประสบการณ์จริงได้ 

 “...กิจกรรมส่วนใหญ่จดัในโรงเรียน มีข้อดีมากคือทางโรงเรียนบริหารจดัการง่าย 

อุปกรณ์มีความพร้อม และผู้ปกครองของเด็กมีความมั่นใจให้เด็กร่วมกิจกรรม เพราะต้องขอ

อนญุาตจากผูป้กครองดว้ย...” 

       ครู 1 

“...ดิฉันว่ากิจกรรมภายนอกโรงเรียน ควรเป็นส่วนเสริม เพราะมีความเสี่ยง

ค่อนข้างมาก เพราะต้องจดักิจกรรมให้เด็กหลายคน ต้องทําเร่ืองเสนอ ผอ. แต่ยงัไงก็ตามคิดว่าก็

ยงัจําเป็นทีจ่ะตอ้งใหมี้การจดักิจกรรมภายนอกโรงเรียนดว้ยเหมือนกนั...” 

       ครู 2 

“...จากกิจกรรมครั้งนี ้โดยส่วนตวัคิดว่าปัญหามาจากครูของโรงเรียนเองค่ะทีอ่าจ

ไม่ไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างเต็มทีต่ลอด เช่น กิจกรรมที่ให้เด็กพูดคุยและทํากิจกรรมกบัคณุครู 

คิดว่าถา้คณุครูมีความพร้อมกว่านี ้จะทําให้กิจกรรมมีประสิทธิภาพมากข้ึนเยอะเลย” 

       ครู 3 
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 “...ผมชอบกิจกรรมนอกโรงเรียนครับ ทําให้รู้สึกไม่น่าเบื่อ และทํากิจกรรมได้

สนุกสนาน และได้ประสบการณ์นอกเหนือจากโรงเรียนด้วย เช่น การติดต่อทํากิจกรรมกบัคน

ภายนอกโรงเรียน...” 

       วยัรุ่น 1   

4.5 สว่นของผู้ นํากิจกรรม/เจ้าหน้าท่ีในโปรแกรม โดยเสนอวา่ให้วิทยากรภายนอกโรงเรียน

เป็นหลกัและวิทยากรภายในโรงเรียนช่วยเสริมโปรแกรม เน่ืองจากวิทยากรภายนอกโรงเรียนจําเป็นต้องมี

ทกัษะและประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ท่ีเข้าใจง่าย ทกัษะการส่ือสารรวมถึงเทคนิคเฉพาะสําหรับ

การดําเนินกิจกรรมเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ส่วนวิทยากรภายในโรงเรียน คือครู จะเป็นตัวช่วยเสริมให้

กระบวนการมีความครบถ้วนสมบูรณ์มากขึน้ เน่ืองจากวัยรุ่นในโรงเรียนต้องใกล้ชิดกับครูในโรงเรียน

มากกว่าวิทยากรหลัก อีกทัง้มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กันท่ีสามารถนําไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมจาก

โรงเรียนได้มากขึน้ รวมถึงการนําครุเข้ามาเก่ียวข้องเพื่อส่งเสริมให้ครูได้เรียนรู้รูปแบบกิจกรรมเพ่ือการปรับ

ใช้โปรแกรมภายในโรงเรียนในอนาคต 

  “...จากกิจกรรม วิทยากรภายอกมีทักษะในการดําเนินกิจกรรมที่ไหลลื่น มี

เทคนิคในการชกัจูงนกัเรียนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมไดม้ากกว่าครู เพราะครุบางคร้ังเด็กก็มมีอคติ เช่น กลวั 

เกรงใจ ทําใหเ้ด็กไม่กลา้ทีจ่ะแสดงออก ส่งผลใหเ้รียนรู้ไม่ไดเ้ต็มที.่..” 

        ครู 3 

 “...ผมชอบพ่ีวิทยากรครับ เพราะเขามีความเป็นกนัเองกบัผมและเพ่ือนๆ เข้าถึง

ง่าย ถ้าเป็นครูผมจะเกร็งๆ ไมก่ล้า...” 

        วยัรุ่น 2 

 “...กิจกรรมนีทํ้าให้ครุได้เรียนรู้การทํากิจกรรมมากขึน้ครับ ว่า... หากจะเข้าถึงใจ

ของนกัเรียนต้องทํายงัไงบ้าง... ไมใ่ช่แคส่อน ตกัเตือน หรือลงโทษ มนัต้องจงูใจเด็กได้ด้วย เขาถงึจะยอมรับ

เรา และถ้าเขายอมรับ เขาก็พร้อมรับฟังคําสอนเรามากขึน้...” 

        ครู 1 
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บทที่ 5 

สรุป อภปิรายและข้อเสนอแนะการวจัิย 
 

การวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบแบบมีสว่นร่วมเพ่ือสง่เสริมแรงจงูใจในการเลกิบหุร่ีของวยัใน

สถานศกึษา  (Practical action research) โดยมีวตัถปุระสงค์สําคญั ได้แก่ 1. เพ่ือพฒันาโปรแกรมสง่เสริม

แรงจงูใจในการเลิกบหุร่ีของวยัรุ่นในสถานศกึษาจากการมีสว่นร่วม และ 2. เพ่ือศกึษาผลการใช้โปรแกรม

สง่เสริมแรงจงูใจในการเลิกบหุร่ีของวยัรุ่นในสถานศกึษาจากการมีสว่นร่วม  

 

สรุปผลการวจิยั 

1. การเพื่อพฒันาโปรแกรมส่งเสริมแรงจงูใจในการเลิกบุหร่ีของวัยรุ่นในสถานศึกษา

จากการมีส่วนร่วม 

1.1 สถานการณ์ในภาพรวม  

  สถานการณ์การสบูบหุร่ีของนกัเรียนในโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นการสบูบหุร่ีของนกัเรียนชาย 

ซึง่สอดคล้องกบัข้อมลูของสํานกังานสถิติแห่งชาติ ตัง้แต่ปี 2534 – 2558 (อ้างถึงใน สถานการณ์เฝา้ระวงั 

เพ่ือควบคุมการบริโภคยาสูบ ปี 2559 ของสํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรคกระทรวง

สาธารณสขุ และศนูย์วิจยัและจดัการความรู้เพ่ือการควบคมุยาสบูมหาวิทยาลยัมหิดล (ศจย.) พบว่าผู้สบู

บหุร่ีทัง้ประจําและครัง้คราว มีอตัราการสบูบหุร่ีของผู้ชายมากกว่าผู้ผู้หญิงโดยตลอด ทัง้นีท่ี้ผ่านมาการสบู

หร่ีในสถานศึกษา ไม่ได้เก่ียวข้องกับย่ีห้อของบุหร่ี แต่สัมพันธ์กับการรวมกลุ่มเพ่ือน และท่าทางหรือ

พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนท่ีคิดว่าดูดี ดูเท่ ในสายตาของเพ่ือน หรือผู้ อื่น ซึ่งวิเคราะห์ได้ว่าเป็น

พฤติกรรมเพ่ือการเห็นคณุค่าและยอมรับนบัถือตนเองของวยัรุ่น โดยมีเพ่ือนเป็นบคุคลท่ีสร้างพืน้ฐานของ

ความรู้สึกภาคภูมิใจให้กับวัยรุ่น  ซึ่งสัมพันธ์กับแนวคิดทางจิตวิทยา  อาทิ  ทฤษฏี  Psychosocial 

Development ของอิริค อิริคสนั (Duane P. Schultz & Sydney Ellen Schultz, 2004) ซึ่งอธิบาย

พฒันาการของวยัรุ่น (ประมาณ 12 – 18 ปี) วา่วยัรุ่นเป็นวยัท่ีต้องการสร้างเอกลกัษณ์และความเป็นตวัของ

ตวัเองอยา่งเหมาะสม (Ego Identity) โดยผ่านกระบวนการการยอมรับนบัถือและรู้สกึมีคณุค่าต่อตนเอง ซึง่

เพ่ือนในช่วงวยัเดียวกันมีอิทธิพลต่อการสร้างเอกลกัษณะและบทบาทท่ีเหมาะสมของวัยรุ่น และทฤษฏี 

Social Learning Theory ของอลัเบิร์ต แบนดรู่า (Duane P. Schultz & Sydney Ellen Schultz, 2004) ท่ี
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อธิบายแนวคิดของการเลียนแบบ (Imitation) ว่าตวัแบบมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของบคุคล โดยวยัรุ่นมกั

เลียนแบบพฤติกรรมของเพ่ือนท่ีมีความสําคญัต่อตวัเอง โดยอาศัยหลกัของตวัแบบ 4 ประการ ได้แก่ 1) 

กระบวนการของการเอาใจใส่ (Attention) ซึ่งวยัรุ่นมกัสนใจและให้ความสําคญัในการแสดงพฤติกรรมท่ี

เหมือนกับกลุ่มเพ่ือนในวยัเดียวกับตนเอง 2) กระบวนการของการจดจํา (Retention) โดยอธิบายใน

ลกัษณะกระบวนจดจําพฤติกรรมว่าพฤติกรรมใดของกลุ่มเพ่ือนท่ีเป็นพฤติกรรมท่ีมีคุณค่า ในกรณีนีคื้อ 

พฤติกรรมการสบูบหุร่ี จึงอธิบายได้ว่า วยัรุ่นสนใจในลกัษณะของการแสดงพฤติกรรมการสบูบุหร่ี ท่ีทําให้

วยัรุ่นรู้สกึดี มีคณุค่าและยอมรับต่อกลุ่มเพ่ือน มากกว่าบหุร่ีหรือสารในบหุร่ีท่ีมีพลต่อการสบูบหุร่ีของวยัรุ่น 

3) กระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือนตวัแบบ (Reproduction) โดยการแสดงพฤติกรรมเหมือนตวัแบบ

เปรียบเสมือนช่องทางในการมีพฤติกรรมตามท่ีตนเองมีความรู้สกึว่าตวัแบบนัน้มีคณุค่า ซึง่พฤติกรรมการ

เลียนแบบเป็นสิ่งท่ีช่วยยืนยนัความคิดว่าพฤติกรรมดงักล่าวนัน้เหมาะสม และสามารถสร้างความสมัพนัธ์

หรือใกล้ชิดกับตัวแบบนั่นได้ง่ายขึน้ ซึ่งมีผลต่อความรู้สึกท่ีมั่นคงทางใจ ซึ่งในกรณีนีคื้อ เพ่ือนและ

พฤติกรรมของเพ่ือนท่ีวยัรุ่นยอมรับ สุดท้ายคือ 4) กระบวนการการจูงใจ (Motivation) โดยการแสดง

พฤติกรรมหรือท่าทางแบบเดียวกบักลุม่เพ่ือน ได้แก่ การสบูบหุร่ีหรือท่าทางการสบูบหุร่ีของวยัรุ่น จะได้รับ

การตอบสนองทางบวก ได้แก่ คําเยินยอ การยอมรับ หรือให้ความสําคญั ฯลฯ จึงทําให้วยัรุ่นมีพฤติกรรม

การเลียนแบบนัน่เพ่ิมสงูขึน้ นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบัการศึกษาวิจยัท่ีผ่านมาของประเทศ อาทิ พิชญ์สินี 

วาณิชพราหมณ์ (2549) ท่ีศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการสบูบหุร่ี และศกึษาพฤติกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการสบูบหุร่ีท่ีพบว่า การสบูบหุร่ี

เก่ียวข้องกับการเห็นคุณค่าในตนเอง และเก่ียวข้องกับการมีความสัมพันธ์กับบุคคลท่ีสูบบุหร่ี รวมถึง

การศึกษาของ ผกาวดี พรหมนชุ (2549) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจท่ีจะสบูบหุร่ีของนกัเรียน

มธัยมศึกษาตอนต้น พบว่าจากการวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ พบปัจจัยเก่ียวกับเพ่ือน และทัศนคติต่อการสบู

บหุร่ี มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจท่ีจะสบูบุหร่ีของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาอย่างมีนยัสําคญั ท่ีระดบั .01 ซึ่ง

แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการสบูบหุร่ีของนกัเรียนเก่ียวข้องกบัเร่ืองของการยอมรับนบัถือตนเอง และกลุ่ม

เพ่ือนท่ีมีอิทธิพลการสบูบหุร่ีของวยัรุ่น สมัพนัธ์กบัการศึกษาเดิมของ Wang และคณะฯ (1995) ท่ีศึกษา

อิทธิพลของครอบครัวและกลุ่มเพ่ือนท่ีมีต่อพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของวัยรุ่นอเมริกัน โดยใช้สถิติแบบ 

multivariate logistic regression พบวา่ปัจจยัเก่ียวกบักลุม่เพ่ือนมีอิทธิพลตอ่การสบูบหุร่ีของวยัรุ่นสงูมาก 
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1.2 พฤตกิรรมการสูบบุหร่ีของวัยรุ่น 

   จากสถานการณ์ในภาพรวมดังกล่าวตัง้แต่อดีตถึงปัจจุบนัวิเคราะห์ได้ว่า มาตรการทาง

โรงเรียนสามารถช่วยลดพฤติกรรมการสบูบหุร่ีของวยัรุ่นได้ในทางหนึ่ง ซึ่งมาตรฐานของโรงเรียนท่ีเพ่ิมมา

ขึน้ อาทิ ความเข้มงวดในการตรวจบหุร่ีโดยครูและบคุลากรในโรงเรียน สามารถลดปัญหาการสบูบหุร่ีของ

วยัรุ่นในโรงเรียนให้ลดลงได้ ซึง่มาตรการดงักลา่ว สอดรับกบัโครงการสถานศกึษาสีขาว ปลดยาเสพติดและ

อบายมขุ ของทางภาครัฐ ซึ่งสถานศึกษามีบทบาทในการกําหนดนโยบายท่ีชดัเจนเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีดี

และท่ีไม่พึงปรารถนา สมัพนัธ์กบัศึกษาของ Klein และคณะ (2013) ท่ีศึกษาปัจจยัปอ้งกนัการสบูบหุร่ีใน

ระยะยาวของวัยรุ่น พบว่ามาตรการควบคุมการสูบบุหร่ีสามารถส่งเสริมการหยุดสูบบุหร่ีได้มากขึน้โดย 

หากมีมาตรการควบคมุในสงัคม จะช่วยเพ่ิมโอกาสการหยดุสบูบหุร่ีของวยัรุ่นได้ถงึ 44%  ในขณะมาตรการ

ควบคุมภายในบ้านจะช่วยเพ่ิมโอกาสหยุดสูบบุหร่ีลงได้ถึง 66% ในส่วนของพฤติกรรมของวัยรุ่นท่ียังมี

พฤติกรรมการสบูบหุร่ีอยู่แม้จะมีมาตรการจากสถานศึกษาท่ีเข้มงวดเพิ่มมากขึน้ คือ การสบูบหุร่ีท่ีมาจาก

แรงกระตุ้นจากกลุ่มเพ่ือน เน่ืองจากวยัรุ่นเป็นวยัท่ีมีความอยากรู้อยากลอง และต้องการการยอมรับจาก

กลุม่เพ่ือนวยัเดียวกนั ทําให้แม้เยาวชนจะทราบถงึพิษภยัของโทษจากการสบูบหุร่ีอยูแ่ล้วก็ตาม แต่ในขณะ

ท่ีเพ่ือนชกัชวนหรือจูงใจ เยาวชนมกัไม่ตระหนกัถึงผลทางลบจากการบุหร่ีขณะนัน้ แต่ให้ความสําคญักับ

พฤติกรรมของเพ่ือนท่ีแสดงออกต่อตนเองมากกว่า จึงนําไปสู่การตัดสินใจท่ีผิดพลาด และผลทางลบ

ตามมาในภายหลงั ซึง่บ่อยครัง้ท่ีวยัรุ่นมกัอ้างว่า “เม่ือเพ่ือนสบูตนจึงต้องสบูด้วย” ดงันัน้เพ่ือนจึงมีอิทธิพล

สงูมากตอ่การสบูบหุร่ีของวยัรุ่น (Wang et.al.,1995, Tyasa & Pederson (1998) & Vries et al., 2003)  

1.3 กลวิธีการจัดการปัญหาในสถานศกึษา 

 มาตรการในการจดัการปัญหาการสบูบหุร่ีของวยัรุ่นในสถานศึกษามีวิธีการจดัการปัญหา 

3 รูปแบบ ได้แก่ 1) เน้นกระบวนการบําบดัรักษา โดยมีเป้าหมายคือกลุ่มของวยัรุ่นท่ีติดบหุร่ี โดยส่งไป

บําบดัในสถานบําบดัหรือโรงพยาบาลท่ีทางสถานศึกษาประสานงาน นอกจากนีร้วมถึงการเข้าค่ายบําบดั

ยาเสพติดในรูปแบบต่างจํานวน 7 วนั 15 วนั หรือ 30 วนั โดยผ่านการขออนญุาตจากผู้ปกครองโดยเน้น

การบําบดัรักษาการติดยาเสพติด ให้หายขาดจากการติดบหุร่ี ซึง่มาตรการนีจ้ะเน้นการช่วยเหลือนกัเรียนท่ี

ติดบุหร่ีในโรงเรียนให้เลิกหรือหายขาดจากการติดบุหร่ี และส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมเพ่ือป้องกนั 

หลีกเล่ียงการข้องเก่ียวกบัการใช้สารเสพติดในอนาคตโดยเฉพาะ ซึ่งให้ความสําคญัปัจเจกบคุคลเป็นหลกั 

อาทิ การลดละเลิกบุหร่ี การลดอาการข้างเคียงจากการสูบบุหร่ี ลดความกระหายการสูบบุหร่ี  ส่งเสริม
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ทกัษะรายบคุคล เชน่ ระเบียบวินยั  หรือเน้นมาตรการลงโทษพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม เป็นต้น ซึ่งเป็นระดบั

การป้องกนัปัญหายาเสพติดระดบัทตุิยภมิูและตติยภมูิ (Secondary and Tertiary Prevention) อีกทัง้

มาตรการนีมี้ลักษณะใกล้เคียงกับมาตรมาตรการในการลงโทษทําให้วัยรุ่นทีสูบบุหร่ีลดพฤติกรรมลงได้ 

สอดคล้องกบัการศกึษาของยพุา  จ๋ิวพฒันกลุและคณะ (2558) ท่ีอธิบายวา่การลงโทษสมารถสนบัสนนุให้

เยาวชนลดการสบูบหุร่ีได้จากการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชมุชน ส่วนมาตรการท่ี 2) คือการสนบัสนนุ

กระบวนการทางสงัคม อาทิ การให้วยัรุ่นท่ีสบูบหุร่ีได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ในสงัคมมากขึน้ อาทิ การ

ให้แสดงดนตรี หรือการแข่งขนักีฬา  รวมถึงกิจกรรมค่ายโดยมีเปา้หมาย เพ่ือสง่เสริมการยอมรับทางสงัคม

ให้กับผู้สูบบุหร่ีมากขึน้ เพราะวัยรุ่นกลุ่มนีต้้องการการยอมรับทางสังคม โดยเฉพาะกลุ่มเพ่ือน รวมถึง

ต้องการพิสูจน์ตนเอง ซึ่งทางโรงเรียนมีแนวคิดในการส่งเสริมวัยรุ่นกลุ่มนีใ้ห้แสดความสามารถท่ี

หลากหลาย และไม่ได้มุ่งเน้นการบําบดัรักษาการติดยาเสพติดแบบมาตรการแรก แต่เน้นการส่งเสริมทาง

สงัคมในการแก้ไขปัญหา และจงูใจผู้สบูบหุร่ีให้ลดละเลิกพฤติกรรมไม่เหมาะสมผ่านกระบวนการทางสงัคม

แทน สว่นมาตรการท่ี 3) การจดัการพืน้ท่ีในการสบูบหุร่ีในการสบูบหุร่ีในโรงเรียน ซึง่ปัญหาการสบูบหุร่ีของ

วยัรุ่นในโรงเรียนสว่นใหญ่อยู่ในพืน้ท่ีเดิม เช่น บริเวณมมุตึก ใต้ต้นไม้ ลานอศัจรรย์สนามกีฬา ห้องนํา้ หรือ

สถานท่ีเปล่ียนอ่ืนๆ ซึ่งทางโรงเรียนได้มีมาตรการในการลดพืน้ท่ีสุ่มเส่ียงต่อการสบูบหุร่ี โดยการจดัเตรียม

สถานท่ีตัดต้นไม้ท่ีรก หรือท่ีท่ีไม่ถกูสุขลกัษณะให้เหมาะสมมากขึน้ เพ่ือลดตวักระตุ้นในส่วนของการสูบ

บหุร่ีของวยัรุ่นลง รวมถงึโอกาสในการมีพืน้ท่ีการสบูบหุร่ีมากขึน้ ซึง่การจดัการสภาพแวดล้อมสอดคล้องกบั

การศึกษาของ ประวีณา โสภาพรอมร (25) พบว่าการลดพืน้ท่ีในการสบูบหุร่ีเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีทําให้ผู้ ป่วย

เลกิบหุร่ีได้นอกเหนือจากปัจจยัอ่ืน 

1.4 สาเหตุของการสูบบุหร่ีของวัยรุ่น 

สาเหตุของการสูบบุหร่ีของวัยรุ่นในสถานศึกษาจากข้อมูลพบว่าปัญหาการสูบบุหร่ีมี

สาเหตจุากปัจจยัหลายประการ ทัง้ปัญหาท่ีตวัวยัรุ่นเอง ปัญหาครอบครัว ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึง่ทัง้ 3 

ประเด็นสมัพนัธ์กบัแรงจงูใจท่ีเก่ียวข้องกบัการสบูหรือไม่สบูบหุร่ี โดยเน้นไปท่ีวยัรุ่นท่ีอยูใ่นกลุ่มเส่ียง ทัง้นี ้

ประเด็นสาเหตุของการสูบบุหร่ีจากการประชุมกลุ่มพบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยทัง้ภายในและภายนอก

ประเทศ อาทิ การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการสบูบุหร่ีของนิสิตมหาวิทยาลยับูรพาของ ลกัษณาพร กรุงไกร

เพชร และกิตติ กรุงไกรเพชร (2560) พบวา่ปัญหาของวยัรุ่นเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการสบูบหุร่ี โดยปัญหา

ท่ีตัววัยรุ่นเองเองข้องในด้านความรู้มากท่ีสุด โดยพบว่าคนท่ีมีความรู้น้อยมีการสูบบุหร่ีมากกว่าคนท่ีมี
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ความรู้มากอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และวยัรุ่นท่ีเร่ิมสูบบุหร่ีส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากความ

อยากรู้อยากลอง รองลงมาคือความความเครียด ส่วนปัญหาทางด้านครอบครัวและส่ิงแวดล้อม จาก

การศึกษาของ Erbaydar และคณะฯ (2005) ซึง่เป็นการศึกษาอิทธิพลทางสงัคมสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อการ

สูบบุหร่ีของวยัรุ่นในประเทศตุรกี พบว่าการคบเพ่ือนท่ีสูบบุหร่ี และความอ่อนแอจากการถูกกดดันจาก

เพ่ือนฝงูมีอิทธิพลต่อการสบูบหุร่ีของวยัรุ่นสงู ซึ่งสมัพนัธ์กบังานวิจยัของ O’Byrne ท่ีพบว่าปัจจยัเก่ียวกบั

เพ่ือนโดยเฉพาะเพื่อทีใกล้ชิดมีอิทธิพลสูงต่อการสูบบุหร่ีสูงมาก นอกเหนือจากอิทธิพลของครอบครัว 

โดยเฉพาะรูปแบบการเลีย้งด ูซึง่สอดคล้องกบัการศึกษาเดิมของ Wang และคณะ (1995) ท่ีพบวา่ปัจจยั

เก่ียวกบักลุ่มเพ่ือนและอิทธิพลต่อครอบครัว คือการมีพฤติกรรมการสบูบหุร่ี มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสบู

บุหร่ีของวยัรุ่น โดยเฉพาะปัจจัยเก่ียวกับเพ่ือนมีอิทธิพลท่ีสูงมาก ส่วนปัจจยัทางด้านครอบครัวมีอิทธิพล

เช่นกนัแตน้่อยกวา่ 

การศกึษาผลการใช้โปรแกรมส่งเสริมแรงจูงใจในการเลิกบุหร่ีของวัยรุ่นในสถานศึกษา

จากการมีส่วนร่วม 

โปรแกรมส่งเสริมแรงจูงใจในการเลิกบุหร่ีของวัยรุ่นในสถานศึกษาท่ีพัฒนาโดยผู้ วิจัยและส่วน

เก่ียวข้องในครัง้นี ้อาศยัแนวคิดของการส่งเสริมแรงจูงใจในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเลิกบุหร่ี และหลกั

ปฏิบตัิ 12 ขัน้ตอน ในการพฒันาโปรแกรมเป็นพืน้ฐานของทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องกบัการเลิกสารเสพติด ร่วมกบั

การพฒันาโปรแกรมตามแนวทางของโรงเรียนท่ีเน้นการสง่เสริมแรงจงูใจ โดยให้ความสําคญักระบวนการ

ส่งเสริมทางด้านจิตวิญญาณ และความพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงตนเองผ่านการช่วยเหลือจากบุคคลรอบ

ข้าง ซึ่งในโปรแกรมนีคื้อเพ่ือน และครูท่ีวยัรุ่นในสถานศึกษาสามารถพึ่งพาและช่วยเหลือได้ โดยภายหลงั

การเข้าร่วมใช้โปรแกรมส่งเสริมแรงจงูใจในการเลิกบหุร่ีของวยัรุ่นในสถานศกึษาผ่านการมีสว่นร่วมของผู้ มี

ส่วนเก่ียวข้อง พบว่าวัยรุ่นมีแรงจูงใจในการเลิกบุหร่ีก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมรูปแบบ 3 วัน 2 คืน ใน

ภาพรวมและในรายด้าน สงูขึน้กวา่ช่วงก่อนเข้าโปรแกรมฯ อย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั .05 ได้แก่ การยอมรับ

ในปัญหา การยดึมัน่ในความดี การแสวงหาแนวทางการเลิกบหุร่ี การทบทวนตนเอง การเตรียมตวัเลิกบหุร่ี 

ความพยายามในการเลิกบหุร่ี และการเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้ อ่ืน ยกเว้นด้านความศรัทธาในความสามารถ

ซึ่งไม่พบความแตกต่างกนั โดยสามารถอภิปรายผลของโปรแกรมท่ีวยัรุ่นเข้าร่วมในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบั

แรงจงูใจ ดงันี ้
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1. การยอมรับในปัญหา พบวา่ภายหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมสง่เสริมแรงจงูใจฯ วยัรุ่นมีคะแนนการ

ยอมรับในปัญหาของตนเองเก่ียวกบัการสบูบหุร่ีเพ่ิมสงูขึน้กวา่ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอยา่งชดัเจน ซึง่อธิบาย

ได้วา่วยัรุ่นโดยทัว่ไปไมย่อมรับวา่ตนเองมีปัญหาเก่ียวกบัการสบูบหุร่ี หรือยอมรับปัญหาน้อยกว่าท่ีควรเป็น 

ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากมีความรู้สึกผิด หรือเพราะอยู่กบักลุ่มเพ่ือน ทําให้เด็กคึกคะนอง สนุกสนานและไม่เห็น

ความสําคัญจากการสูบบุหร่ี สอดคล้องกับการศึกษาของ กมลภู ถนอมสตัย์และรัชนีสรรเสริญ (2553) 

พบว่าการถกูเพ่ือนชกัชวนให้สบูบุหร่ี รวมถึงการมีเพ่ือนสนิทท่ีสบูบหุร่ี เป็นปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบัการสบูบหุร่ี

ในระยะเร่ิมต้นของนักเรียน โดยกิจกรรมจะเน้นการยอมรับในปัญหาตนเองผ่านการยอมรับจากเพ่ือนใน

กิจกรรมกลุ่ม เพ่ือให้วยัรุ่นรู้สกึปลอดภยัและเปิดใจในการทบทวนกบัปัญหาตนเองมากขึน้ โดยกิจกรรมใน

โปรแกรมฯ ครัง้นีส้นบัสนนุอิทธิพลของกลุม่เพ่ือนให้เกิดการยอมรับในพฤติกรรมท่ีไมเ่หมาะสมมากขึน้  

 2. การยดึมัน่ในความดี ท่ีพบว่าภายหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมแรงจงูใจฯ วยัรุ่นมีคะแนน

การยดึมัน่ในความดีเพ่ิมสงูขึน้กวา่ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอยา่งชดัเจน โดยในขัน้ของหลกัปฏิบตัิ 12 ขัน้ตอน

ให้ความสําคญักบักระบวนการส่งเสริมความดีงามให้เกิดขึน้ในจิตใจ ผ่านความเช่ือทางด้านจิตวิญญาณ 

(Schenker, 2009) การปฏิสมัพนัธ์แบบกลุ่มระหว่างสมาชิกท่ีวยัรุ่นมีความมัน่ใจในการยดึมัน่หรือศรัทธา

ในความดีงามของตวัเองได้  

3. การแสวงหาแนวทางการเลิกบหุร่ี พบวา่ภายหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมแรงจงูใจฯ วยัรุ่น

มีคะแนนการแสวงหาแนวทางการเลิกบุหร่ีเพ่ิมสงูขึน้กว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมเช่นเดียวกนั ซึ่งสะท้อนให้

เห็นถึงแรงจูงใจในการแสวงหาแนวทางการเลิกบุหร่ี โดยกิจกรรมสนับสนับสนุนกระบวนการกลุ่มจาก

สมาชิกท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกนัพร้อมให้คําแนะนํา ปรึกษา การแก้ปัญหา และสนับสนุนกันและกัน และ

เช่ือมโยงไปสู่การแสวงหาแนวทางการเลิกสบูบุหร่ี ซึง่กระบวนการของกิจกรรมสอดคล้องกบัผลการศึกษา

กบัวยัรุ่นท่ีเป็นนกัศกึษาของ อรุณรัตน์ สารวโิรจน์และกานดา จนัทร์แย้ม (2557) พบวา่ การได้รับคําแนะนํา

สนับสนุนด้านสขุภาพจากบคุคลต่างๆ อาทิ ครอบครัว เพ่ือน และคนรัก ช่วยทําให้นกัศึกษามีความสนใจ 

ใสใ่จสขุภาพมากขึน้  

4. การทบทวนตนเอง ท่ีพบวา่ภายหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมแรงจงูใจฯ วยัรุ่นมีคะแนนด้าน

การทบทวนตนเอง เพ่ิมสงูขึน้กว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม ซึง่สะท้อนให้เห็นว่าวยัรุ่นมีแรงจงูใจในการทบทวน

ตนเองท่ีเก่ียวข้องกบัการสบูบหุร่ีมากขึน้ โดยการทบทวนตนเองถือเป็นส่วนการกระบวนการบําบดัสารเสพ

ติดตามแนวคิด Stage of Change (Prochaska et al., 1992) ในระยะของ Preparation ซึง่หากบคุคลมี



80 
 

 

ความพร้อมในการละเลิกสารเสพติด จึงจะสามารถเข้าสู่ระยะของการบําบัดในขัน้ Action และ 

Maintenance ตอ่ไป  

5. การเตรียมตวัเลิกบหุร่ี พบว่าภายหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมแรงจงูใจฯ วยัรุ่นมีคะแนน

ด้านการเตรียมตวัเลิกบหุร่ีเพ่ิมสงูขึน้กว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม โดยการเตรียมตวัการเลิกบหุร่ีตามแนวคิด

การบําบดัตามหลกัปฏิบตัิ 12 ขัน้ตอน (Schenker, 2009) สมัพนัธ์เก่ียวข้องกบัการยอมรับข้อผิดพลาดของ

ตนเอง และพร้อมท่ีจะชําระบุคลิกลกัษณะท่ีไม่ดีของตวัเองออกไป (ขัน้ท่ี 5 - 7) และอยู่ในระยะของ 

Preparation ตามแนวคิด Stage of Change (Prochaska et al., 1992) โดยการเรียนรู้การเตรียมตวัเลิกบุ

หรีjเก่ียวข้องกบัการเตรียมตวัในการจดัการปัญหาและชีวิตของวยัรุ่นให้เหมาะสมมากขึน้ 

6. ความพยายามในการเลิกบหุร่ี พบว่าภายหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมแรงจงูใจฯ วยัรุ่นมี

คะแนนด้านความพยายามในการเลิกบหุร่ีเพ่ิมสงูขึน้กว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม โดยตามแนวคิดการบําบดั

ตามหลกัปฏิบตัิ 12 ขัน้ตอน เก่ียวข้องกบัขัน้ของการชําระล้างสิ่งบคุลิกหรือลกัษณะท่ีไม่พงึประสงค์ตวัเอง

ออกไป (ขัน้ท่ี 6 และ 7) ให้กลบัมามีความพยายามท่ีจะเลิกสบูบหุร่ี โดยการศึกษาของ นนทรี สจัจาธรรม 

(2555) ท่ีศึกษาทัศนคติ และความตัง้ใจในการเลิกสูบบุหร่ีของนักศึกษา  วิทยาลัยราชพฤกษ์ พบว่า

แรงจูงใจเพ่ือการเลิกสบูบุหร่ีของนกัศึกษา ท่ีสําคญัคือความต้องการของตนเองท่ีจะเลิกสบูบุหร่ี ต้องการ

ป้องกนัตนเองให้ปลอดภยัจากอนัตรายท่ีไม่ต้องการเจ็บป่วยหรือทุกทรมานท่ีเกิดจากการสบูบุหร่ี รวมถึง

การศึกษาของ จิราพร สุวรรณธีรางกูร (2542) ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับวัยรุ่นในสถานศึกษาจังหวัด

เชียงใหม่ ท่ีเสนอแนะถึงความสําคัญในการส่งเสริมแรงจูงใจในการแสวงหาแนวทางการเลิกบุหร่ี การ

ทบทวนตนเอง การเตรียมตวัเลกิบหุร่ี รวมถงึความพยายามในการเลิกบหุร่ีของวยัรุ่นให้เด่นชดัขึน้ 

7. การเป็นแบบอย่างท่ีดี พบว่าภายหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมแรงจงูใจฯ วยัรุ่นมีคะแนน

ด้านการเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการเลิกบหุร่ีเพ่ิมสงูขึน้กวา่ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม ซึง่ตามแนวคิดของการบําบดั

ตามหลกัปฏิบตัิ 12 ขัน้ตอน ถือเป็นเปา้หมายสําคญัของกระบวนการบําบดัรักษาหนึ่งคือการมีโอกาสท่ีจะ

ถ่ายทอดแนวทางการช่วยเหลือให้แก่ผู้ อ่ืน ผ่านการเป็นแบบอย่างท่ีเหมาะสม นอกจากนีก้ารเป็นแบบอย่าง

ยงัเก่ียวข้องกับระยะพฒันาการเด็กในวยันีต้ามแนวคิด Psychosocial Development ของ Erikson 

(Duane P. Schultz & Sydney Ellen Schultz, 2004) ท่ีให้ความสําคญักบัวยัรุ่นซึง่เป็นช่วงวยัของการ

สร้างเอกลกัษณ์และความเป็นตวัของตวัเองอย่างเหมาะสม (Ego Identity) โดยผ่านกระบวนการการ

ยอมรับนบัถือและรู้สกึมีคณุค่าต่อตนเอง ซึ่งเดิมวยัรุ่นพยายามแสดงออกในรูปแบบของพฤติกรรมการสบู



81 
 

 

บุหร่ีเพ่ือให้ได้รับการยอมรับ แต่หลงัจากการเข้าโปรแกรมวัยร่นเห็นความสําคัญต่อการยอมรับจากการ

แสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกวา่เดิม 

8. ความศรัทธาในความสามารถ พบว่าภายหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมแรงจงูใจฯ วยัรุ่นมี

คะแนนด้านความสามารถไม่แตกต่างจากก่อนเข้าร่วมโปรแกรม ซึ่งแตกต่างจากงานวิจยัท่ีผ่านมาระบุว่า

ความศรัทธาในความสามารถเป็นแรงจูงใจหนึ่งท่ีมีความสําคญัต่อการเลิกบุหร่ี อาทิการศึกษาของ ประ

วีณา โสภาพรอมร (2549) ท่ีศึกษาแรงจูงใจในการเลิกสบูบุหร่ีของผู้ ป่วยท่ีเข้ารับบริการคลินิกเลิกบุหร่ี 

โรงพยาบาลพทุธชินราช จงัหวดัพิษณุโลก พบว่าการมีจิตใจและกําลงัใจท่ีเข้มแข็งเป็นสิ่งสําคญัท่ีช่วยให้

บุคคลสามารถเลิกสบูบุหร่ีได้ โดยประกอบกับการสนบัสนุนจากปัจจยัอื่นๆ ซึ่งการท่ีคะแนนความศรัทธา

หลงัการเข้าร่วมโปรแกรมของวยัรุ่นไม่แตกต่างจากก่อนเข้าร่วม อาจเน่ืองมาจากอปุสรรคท่ีเกิดขึน้ระหว่าง

การดําเนินกิจกรรม โดยเฉพาะการมีสว่นร่วมของครูต่อกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบันกัเรียน เน่ืองจากในระหวา่ง

การจดักิจกรรมบางครัง้ครูมีภารกิจของโรงเรียนเล็งดว่นท่ีต้องดําเนินการ และเป็นภาระงานสําคญั ถงึแม้ว่า

ผู้ วิจยัจะพยายามเตรียมการและระมดัระวงัตวัแปรนีด้ีแล้ว แต่สถานการณ์คบัขนัอาจเกิดขึน้ได้ ทําให้การมี

สว่นร่วมของครูตอ่นกัเรียนลดน้อยถอยลงไป โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีครูจะต้องปฏิสมัพนัธ์กบันกัเรียนโดยตรง 

ทําให้กระทบต่อตวัแบบท่ีวยัรุ่นจะใช้เป็นตวัแบบในการปฏิบตัิตามแบบอย่าง ตามทฤษฏี Social Learning 

Theory ของอลัเบิร์ต แบนดรู่า (Duane P. Schultz & Sydney Ellen Schultz, 2004) ท่ีอธิบายแนวคิดของ

การเลียนแบบ (Imitation) ท่ีตัวแบบมีอิทธิพลสร้างความมัน่คงทางอารมณ์ทีเหมาะสม พฒันาไปสู่การมี

ความมีความรู้ศรัทธาต่อตนเองและผู้ อ่ืนอย่างเหมาะสม นอกจากนีใ้นบางส่วนของกิจกรรมท่ีมีเนือ้หาเชิง

นามธรรมมากและเก่ียวข้องกบัปรัชญาบางประการ ตามกรอบพืน้ฐานของแนวคิดหลกัปฏิบตัิ 12 ประการ  

อาจเป็นการยากท่ีจะส่ือให้วยัรุ่นได้เข้าใจอยา่งลกึซึง่ทกุขัน้ตอน  

ส่วนความสําเร็จของโปรแกรมและพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมแรงจูงใจในการเลิก

บุหร่ีของวัยรุ่นในสถานศึกษา พบว่า จากการได้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตนเอง 6 

ประเด็น คือ ความเพลิดเพลิน ผู้ นํากิจกรรมมีความสามารถ การได้ความรู้/การพัฒนาตนเอง รูปแบบ

กิจกรรม สถานท่ีจัดกิจกรรม และครูของนักเรียน อันเกิดจากคณะผู้ วิจัยได้ใช้แนวคิดการสร้างโปรแกรม

สําหรับวยัรุ่นตามแนวคิดของ Kraus  (1997)  และ พีระพงศ์  บญุศิริ (2542) ได้เน้นยํา้ว่า โปรแกรมท่ีจะ

จัดบริการให้กับวยัรุ่นควรเป็น กิจกรรมท่ีหลากหลาย จะทําให้ผู้ เข้าร่วมท่ีเป็นวยัรุ่นสามารถเลือกได้ตาม

ความสมัครใจจะทําให้ผู้ เข้าร่วมเกิดความพึง อีกทัง้ กิจกรรมจะต้องสร้างเสริมมนุษย์สัมพันธ์ และ

สมัพนัธภาพทางสงัคมซึง่เป็นไปตามช่วงวยั โดยมุ่งเน้นการใช้โอกาสในเวลาว่าง เพ่ือการพกัผ่อนหย่อนใจ 
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การออกแบบโปรแกรมต้องสัมพันธ์กับหลักสูตรการเรียนการสอน เพ่ือท่ีจะพัฒนาทักษะความรู้พืน้ฐาน

ให้กับเด็กนักเรียน จึงต้องพิจารณาถึงเกณฑ์การจัดอย่างเหมาะสม ทัง้นี  ้การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริม

แรงจูงใจในการเลิกบุหร่ีของวยัรุ่นในสถานศึกษาได้ผ่านการกระบวนการมีส่วนร่วม หรือPAR มาจาก 

Participatory Action Research โดย สญัญา สญัญาวิวฒัน์ และ ชาย สญัญาวิวฒัน์ (2551: 148-149)

กลา่ววา่ PAR  เน้นคํา 3 คํา คือ  

คําท่ี 1. การมีส่วนร่วม (P = Participatory) การท่ีนกัวิจยัเป็นสว่นกลางของกลุม่คนท่ีเก่ียวข้อง คือ 

ผู้ ท่ีเก่ียวข้องในโรงเรียน ร่วมกนัเป็นผู้ ดําเนินงานโดยนกัวิจยัเป็นผู้ อํานวยการวิจยัและพฒันา  

คําท่ี 2. การปฏิบัติ (A = Action) โดยผู้ มีส่วนร่วมเก่ียวข้องในโรงเรียน ร่วมกันกําหนด

ความสามารถของการมีส่วนร่วมกล่าวคือ สามารถในการมีส่วนร่วมและมีบทบาทในกิจกรรม อนัเน่ืองจาก

เข้าใจบริบทของโรงเรียนและเข้าใจแรงจงูในการใช้สารเสพติดของวยัรุ่ยในสถานศกึษาของตน 

คําท่ี 3. การวิจยั (R = Research)  การศึกษาครัง้นีก้ระทําเป็นระบบเพ่ือค้นหาคําตอบคือการ

พฒันาโปรแกรมสง่เสริมแรงจงูใจในการเลกิบหุร่ีของวยัรุ่นในสถานศกึษา  

ซึง่เป็นไปในทิศทางเดียวกบั กบัการวิจยัของ ศรีเกียรติ อนนัต์สวสัดิ์ และ ทดัขวญั มธุรชน (2557) 

ได้ทําการวิจัยเร่ืองผลของโปรแกรมการเลิกบุหร่ีต่อพฤติกรรมการสูบบุหร่ีและความตระหนักรู้ เก่ียวกับ 

ตนเองของนกัศกึษา โดยใช้การวิจยักึ่งทดลอง (Quasi experimental research) และการวิจยั เชิงคณุภาพ 

(Qualitative research) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบภาวะสขุภาพ พฤติกรรมการสบูบหุร่ีและการ ตระหนกัรู้ ใน

ตนเองของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการเลิกบุหร่ี ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมท่ีกลุ่ม

ตวัอย่างใช้ ในการเบ่ียงเบนความสนใจมากท่ีสดุคือการใช้ อินเตอร์เน็ต การออกกําลงักาย  กลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่สามารถเลิกบุหร่ีได้ ใน 6 เดือน ทัง้นีโ้ปรแกรมส่งเสริมแรงจูงใจในการเลิกบุหร่ีของวัยรุ่นใน

สถานศกึษาซึ่งผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมสอดคล้องกบั พฒันาการของวยัรุ่นของ ของ Erik H. Erikson 

(ศรีเรือน แก้วกงัวาล, 2551)  ท่ีว่า การแสวงหาอตัลกัษณ์แห่งตนเองเพ่ือรู้จกัตนเองในแง่มมุต่างๆ เช่น 

ความชอบ ความสนใจ ความปรารถนาในชีวิต ปรัชญาในชีวิต ลกัษณะท่ีตนประสงค์ ความถนดัเฉพาะตน 

ฯลฯ ในขณะเดียวกนัเด็กวยัรุ่นก็ต้องผสมผสานลกัษณะเฉพาะตนในแง่มมุต่างๆ ในเข้ากนัได้กบัความเป็น

จริงของครอบครัว วฒันธรรม ค่านิยมของสงัคม และชมุชนด้วย ซึ่งสะท้อนถึงปัญหาการสบูบหุร่ีของวยัรุ่น

ท่ีว่าการแก้ไขปัญหาไม่ควรเน้นท่ีพฤติกรรมการท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการใช้สารเสพติดเพียงอย่างเดียว 

เช่น การรักษาติดบหุร่ี หรือการลงโทษพฤติกรรมสบูบหุร่ี เท่านัน้ หรือไม่ควรเน้นประเด็นสว่นบคุคลเพียงสิ่ง

เดียว แต่ควรเน้นการแก้ไขในเชิงระบบท่ีทุกฝ่ายมีส่วนเก่ียวข้องอาทิ ครอบครัวหรือชุมชน รวมถึงการ
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สนบัสนนุสง่เสริมคณุภาพชีวิตด้านอ่ืนๆ ควบคู่ อนัเป็นแนวทางในการสง่เสริมแก้ไขปัญหาการสบูบหุร่ีของ

วยัรุ่นได้มากขึน้ได้ 

จากท่ีกลา่วมาข้างต้นแสดงให้เห็นถงึผลสําเร็จของการใช้โปรแกรมสง่เสริมแรงจงูใจในการเลิกบหุร่ี

ของวยัรุ่นในสถานศกึษา 

 

ข้อเสนอแนะจากการวจิยั 

1) การวิจยัปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วมเพ่ือพฒันาโปรกรมส่งเสริมแรงจงูใจในการเลิกบหุร่ีของวยัรุ่น

ในสถานศึกษาใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในสถานศึกษา ได้แก่ ครู และนักเรียนใน

สถานศกึษา ช่วยสะท้อนให้เห็นมิติของปัญหาเก่ียวเก่ียวกบัการสบูบหุร่ีของวยัรุ่นในโรงเรียน วา่ในบทบาท

ของการแก้ไขปัญหา บุคลากรภายในโรงเรียน โดยเฉพาะ “ครูท่ีใกล้ชิดนกัเรียน” มีบทบาทสําคัญในการ

แก้ปัญหาการสบูบหุร่ีในโรงเรียนได้ แม้อาจไม่ใช้สาเหตหุลกัของปัญหาการสบูบหุร่ีของวยัรุ่น เช่น อิทธิพล

ของครอบครัว หรือกลุ่มเพ่ือนท่ีสูบบุหร่ี ดังนัน้การสนับสนุนนโยบายจากทางภาครัฐและเอกชนในการ

แก้ปัญหาของเด็กและเยาวชนนอกจากการมุ่งแก้ไขท่ีต้นเหตขุองปัญหาแล้ว ยงัควรให้ความสําคญักบัการ

พัฒนาบุคคลหรือพืน้ท่ีในการช่วยเหลือเพ่ือแก้ไขปัญหาการสูบบุหร่ีของคนกลุ่มนีม้ากขึน้ด้วย อาทิ การ

พฒันาทกัษะการโค้ชชิ่ง (Coaching Skill) หรือทกัษะการให้คําปรึกษาสําหรับนกัเรียนของครู (Counseling 

Techniques) เป็นต้น 

2) โครงการวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาโปรแกรมสง่เสริมแรงจงูใจในการเลิกบหุร่ีของวยัรุ่น

ในสถานศึกษา โดยอาศัยแนวคิดส่งเสริมแรงจูงใจในการบําบัดสารเสพติดมาประยุกต์ในการพัฒนา

โปรแกรมฯ โครงการนีจ้งึไมใ่ช่โปรแกรมบําบดัรักษาวยัรุ่นติดบหุร่ี แต่เน้นการพฒันาและสง่เสริมแรงจงูใจใน

การเลิกบุหร่ี ซึ่งเม่ือพิจารณาจากแนวทางการพฒันาโปรแกรมจากผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในพืน้ท่ีสถานศึกษา 

พบวา่ การพฒันาโปรแกรมสง่เสริมแรงจงูใจในการเลิกบหุร่ี ไม่จําเป็นต้องเก่ียวข้องกบับหุร่ีโดยตรงเสมอไป 

แต่เน้นการสนบัสนนุแรงจงูใจด้านอ่ืนๆ แทนได้ ดงันัน้การกําหนดนโยบายในการแก้ปัญหาจากทางภาครัฐ

หรือเอกชนนอกเหนือจากการมุ่งแก้ไขปัญหาการเลิกสบูบหุร่ีโดยตรงแล้ว ประเด็นอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัวยัรุ่นก็

สามารถสง่เสริมและช่วยเหลือได้ อาทิ การสนบัสนนุประเด็นทางสขุภาพจิต และคณุภาพชีวิตของวยัรุ่น 

3) จากผลการประเมินผลโปรแกรมโดยเฉพาะความพึงพอใจจากโครงการจากการมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมแรงจูงใจในการเลิกบุหร่ีของวัยรุ่นในสถานศึกษา สะท้อนให้เห็นว่าการ
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แก้ปัญหาการสบูบหุร่ีในโรงเรียนควรเน้นการแก้ปัญหาในเชิงระบบ โดยมุ่งแก้ปัญหาจากแหล่งทรัพยากรท่ี

มีอยู่ในชุมชนหรือพืน้ท่ีแทนมากขึน้ นอกเหนือจากการแก้ปัญหาเชิงสาเหตซุึ่งเป็นส่ิงท่ีดําเนินการได้ยาก 

หรืออาจไม่ปรากฏสาเหตุของปัญหาท่ีเด่นชัด โดยเฉพาะในสถานศึกษาท่ีมีเด็กต้องใช้ชีวิตเป็นเวลาส่วน

ใหญ่ในแต่ละวัน  ครูหรือบุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือน สภาพแวดล้อม หรือส่ิงต่างๆในโรงเรียนจึงเป็น

เคร่ืองมือสําคญัในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมกรสบูบหุร่ีของเด็กในกลุม่นีไ้ด้ 

 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป 

1. พฒันาโปรแกรมส่งเสริมแรงจงูใจในการเลิกบหุร่ีของวยัรุ่นในสถานศึกษาในครัง้นี ้ดําเนินการ

ภายใต้บริบทของสถานศึกษาแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความเฉพาะเจาะจงในธรรมชาติของ

ปัญหา แรงจงูใจ ความต้องการเฉพาะด้าน และกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องในการส่งเสริมแรงจงูใจในการเลิกบหุร่ี 

ดงันัน้การศึกษาในครัง้ต่อไปควรนําไปใช้ในสถานศึกษาอ่ืนๆ เพ่ิมเติมเพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงจุดเด่นจุด้อย 

เพ่ือนําไปสูก่ารสร้างโปรแกรมต้นแบบสําหรับสง่เสริมแรงจงูใจในการเลิกบหุร่ีของสถานศึกษาได้ 

2. การพฒันาโปรแกรมส่งเสริมแรงจงูใจในการเลิกบหุร่ีของวยัรุ่นในสถานศึกษาในครัง้นี ้เน้นการ

พัฒนาโปรแกรมโดยอาศัยผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในสถานศึกษาเท่านัน้ อาทิ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ

นกัเรียน อย่างไรก็การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องพบว่า ครอบครัวท่ีมีอิทธิพลต่อปัญหาการใช้สารเสพ

ติดของวยัรุ่นเช่นกนั ดงันัน้การศึกษาโปรแกรมท่ีเก่ียวข้องกบัการเลิกบหุร่ีของนกัเรียนนอกเหนือจากการมี

ส่วนร่วมจากสถานศึกษาแล้ว ควรนําผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาโปรแกรมมากขึน้ ดังแผน

ยทุธศาสตร์การปอ้งกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 – 2562  ยทุธศาสตร์ท่ี 5.2.4.3 แนวทางการ

ให้ครอบครัว ชุมชน สงัคมยอมรับและให้โอกาสผู้ เสพผู้ติด และมีส่วนร่วมในการบําบัดฟืน้ฟูสมรรถภาพ 

และติดตาม ดแูลช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบดั (Community-based recovery model) 
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ภาคผนวก ก 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวิจัย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจแบบประเมนิ 
 

1. อาจารย์ ดร. สายทิพย์  เหลา่ทองมีสกลุ  ภาควิชาจิตวิทยา  คณะสงัคมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2. อาจารย์ ดร. ปวีณา ยอดสิน   ภาควิชาจิตวิทยาการศกึษาและการแนะแนว   
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

3. อาจารย์ ดร.สรุวิทย์ อสัสพนัธุ์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

4. อาจารย์ ดร.โมไนย อดศิกัดิ์มนตรี ครูชํานาญการ โรงเรียนนวมินทราชินทิูศ บดินทรเดชา 
5. อาจารย์ปรัชญา  โชโต    ครูปฏิบตัิการ โรงเรียนสตรีสมทุรปราการ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจโปรแกรม 
 

1. อาจารย์ ดร. สราวธุ  ชยัวชิิต   ภาควิชาสนัทนาการ คณะพลศกึษา  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2. อาจารย์วิรัตน์ ทองแก้ว   สาขาวิชาการจดัการท่องเท่ียวและนนัทนาการ 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี 

3. อาจารย์มณีนชุ รองพล   ภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลยัราชภฎัสงขลา 
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โรงพยาบาลหาดใหญ่ 
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ภาคผนวก ข 

เอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

  



93 
 

 



94 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

แบบประเมนิการส่งเสริมแรงจูงใจในการเลิกบุหร่ีของวัยรุ่น 
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แบบประเมินการส่งเสริมแรงจงูใจในการเลิกบุหร่ีของวัยรุ่น 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ   ชาย    หญิง 

2. อายุ  ...................................ปี 

ตอนที่ 2  แบบประเมินการส่งเสริมแรงจูงใจในการเลิกบุหร่ีของวัยรุ่น 

คําชีแ้จง  โปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงใน  หรือเตมิข้อความลงในช่องว่างตรงตามความเป็นจริง 

ข้อความ ความคิดเหน็ 
เหน็ด้วยมากที่สุด    เหน็ด้วยมาก   เหน็ด้วยบ้าง  ไม่เหน็ด้วย 

ด้านการยอมรับการปัญหาที่เกิดขึน้ 

1. ท่านทราบว่าการสบูบหุร่ีเป็นโทษต่อร่างกาย 
    

2. ท่านยอมรับว่าอารมณ์ไม่ดีบางอย่างเกิดขึน้จากการสบูบหุร่ี     

3. ท่านรู้สกึวา่อาการทางร่างกายบางอาการเกิดขึน้จากการสบู
บหุร่ี 

    

4. ท่านรู้สกึวา่การสบูบหุร่ีเป็นปัญหาของชีวิตท่ีต้องแก้ไข     

ด้านความศรัทธาในความสามารถตนเอง 

5. ท่านเชื่อวา่ท่านสามารถเลิกสบูบหุร่ีได้ 

    

6. ท่านเชื่อวา่ท่านจะมีมาตรการไม่สบูไม่บหุร่ีของท่านได้     

7. ท่านเชื่อวา่จิตใจท่านเข้มแขง็พอท่ีจะทนต่อยัว่ยใุนการสบู
บหุร่ีได้ 

    

ด้านการยดึม่ันในความดี 

8.ท่านรู้สกึว่าการสบูบหุร่ีเป็นเร่ืองบาป 

    

9.ท่านรู้วา่การควนัสบูบหุร่ีเป็นอนัตรายตอ่ผู้ อ่ืนได้     

10. ท่านรู้สกึวา่การสบูบหุร่ีในท่ีสาธารณะเป็นสิ่งผิดกฎหมาย     

ด้านการแสวงหาแนวทางการเลกิบุหร่ี 

11. ท่านมีความมุ่งมัน่ท่ีจะเลิกสบูบหุร่ี 
    

12.ท่านเคารพต่อคําสญัญาของตนเองท่ีจะเลิกสบูบหุร่ี     

13.ท่านรู้สาเหตท่ีุทําให้ท่านใช้บหุร่ีว่ามาจากสาเหตใุด     

ด้านการทบทวนความผิดพลาดของตนเอง 

14.ท่านรู้ว่าการสบูบหุร่ีทําให้ครอบครัวรู้สกึเสยีใจ 
    

15.ท่านสามารถเลา่ความทกุข์ท่ีเกิดจากการสบูบหุร่ีได้     

16. ท่านรู้สกึวา่การสบูบหุร่ีทําให้ท่านพลาดโอกาสท่ีดีในชีวิต
บางอย่าง 
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ข้อความ 
ความคิดเหน็ 

เหน็ด้วยมากที่สุด  เหน็ด้วยมาก   เหน็ด้วยบ้าง  ไม่เหน็ด้วย 
การเตรียมตัวเลกิบุหร่ี 

17. ท่านพร้อมจะหยดุสบูบหุร่ี 
    

18. ท่านมีตวัแบบท่ีดีชว่ยให้ท่านหยดุสบูบหุร่ี     

19. ท่านทราบแนวทางการปฏิบติัตวัท่ีทําให้ไม่ยุ่งเก่ียวกบับหุร่ี     

ด้านความพยายามในการไม่สูบบุหร่ี 

20. ท่านมีปฏิบติัส่ิงอ่ืนเพ่ือลดความต้องการสบูบหุร่ี 
    

21. ท่านปฏิเสธเพ่ือนได้เม่ือเพ่ือชวนสบูบหุร่ี     

22. ท่านขม่ใจตนเองได้เม่ือเห็นหรือได้กล่ินผู้ อ่ืนสบูบหุร่ี     

ด้านความพร้อมที่จะเป็นตวัแบบที่ด ี

23. ท่านรู้สกึผิดตอ่ตนเองท่ีสบูบหุร่ี 
    

24. ท่านสามารถให้คําแนะนําผู้อืน่ไม่ให้ยุ่งเก่ียวกบับหุร่ีได้     

25. ท่านเป็นแบบอย่างท่ีดีในเร่ืองการไม่สบูบหุร่ีให้แก่ผู้อืน่     
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ภาคผนวก ง 

โปรแกรมส่งเสริมแรงจูงใจในการเลิกบุหร่ีของวัยรุ่นใน

สถานศึกษา 
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วัตถุประสงค์    

1. วยัรุ่นมีแรงจงูใจในการเลิกบหุร่ีสงูมากขึน้ จากการเข้าร่วมกิจกรรมในโปรแกรมฯ 

2. สถานศกึษาสามารถนําโปรแกรมเสริมสร้างแรงจงูใจฯ จากการมีสว่นร่วมไปปรับใช้ในการแก้ไข

ปัญหาการสบูบหุร่ีในสถานศกึษาได้ 

 

สถานที่ดาํเนินโปรแกรมส่งเสริมแรงจูงใจ 

1. ภายในสถานศึกษาท่ียินดีให้ความร่วมมือในการดําเนินการวิจยั  

2. ชนุชนภายนอกท่ีสง่เสริมการเรียนรู้ 

 

ลักษณะของกิจกรรมและระยะเวลาในการดาํเนินกิจกรรม 

ลกัษณะกิจกรรมเป็นกิจกรรมนนัทนาการเพ่ือสง่เสริมแรงจงูใจในการเลิกบหุร่ีของวยัรุ่นใน

สถานศกึษา มีระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม 3 วนั 2 คืน ประกอบด้วยกิจกรรมช่วงเช้า บา่ยและกลางคืน  

 

 

 

 

โปรแกรมส่งเสริมแรงจูงใจในการเลิกบุหร่ีของ

วัยรุ่นในสถานศึกษา 
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เวลา กิจกรรม วิธีการ วตัถปุระสงค์ แนวคิดแรงจงูใจในการเลกิบหุรี่ อปุกรณ์ 
วนัที่ 1  
08.30-09.00 ลงทะเบียนและพิธีเปิด  
09.00-10.30 ฉนัเป็นใคร?  - กิจกรรมกลุม่ 

 
- สร้างความสมัพนัธ์  
 

การยอมรับในปัญหา 
ความศรัทธาในความสามารถ 

- Worksheet 
- ปากกา 

10.30-10.45 พกัรับประทานอาหารวา่ง  15 นาที  
10.45-12.00 ฉนัเป็นใคร? (ตอ่) - กิจกรรมคู่ 

- กิจกรรมกลุม่ 
- ให้เยาวชนรู้จกัสงัเกตตวัเองและผู้ อื่นให้มากขึน้  
- รับรู้จดุเดน่ จดุด้อย และยอมรับความจริงเกี่ยวกบัตวัเอง
และผู้ อื่น 

ความศรัทธาในความสามารถ 
การทบทวนตนเอง 

- Worksheet 
- ปากกาเมจิก 
- กระดาษเอ 4 

12.00-13.00 พกัรับประทานอาหารกลางวนั  
13.00-14.30 ในวนัพรุ่งนี ้ - กิจกรรมเดียว 

- กิจกรรมคู่ 
- ตัง้เปา้หมายให้กบัตวัเอง  
- สํารวจความต้องการและเปา้หมายของตวัเอง 

ความศรัทธาในความสามารถ - กระดาษเอ 4 
- ปากกา 

14.30-14.45 พกัรับประทานอาหารวา่ง  15 นาที  
14.45-16.00 บหุรี่ : อปุสรรคฉดุรัง้ชีวิต - กิจกรรมเดียว 

- กิจกรรมคู่ 
 
 

-  เข้าใจอปุสรรคและปัญหาของชีวิตตนเอง 
-  ตระหนกัสามารถวิเคราะห์ได้วา่การสบูบหุรี่สง่ผลเสียทัง้
ตอ่ร่างกาย  
- ตัง้เปา้หมายในการดําเนินชีวิตที่ไมพ่งึพอบหุรี่ 

การยอมรับปัญหาที่เกิดขึน้ - คลปิวิดีโอ 
- คําถามโค้ช 
- เชือกฟาง 

16.00-17.00 พกัตามอธัยาศยั  
17.00-18.00 พกัรับประทานอาหารเยน็  
18.00-20.00 ผลร้ายจากการสบูบหุรี่ - กิจกรรมกลุม่ - รู้และเข้าใจผลกระทบที่เกิดขึน้ทัง้ตอ่ตนเองและผู้ อื่น  

- วิเคราะห์ผลตามกฎหมายที่อาจเกิดขึน้เมื่อใช้สบูบหุรี่ 
ด้านการยดึมัน่ในความดี คลปิวีดีโอ 

การไมส่บูบหุรี่ 
คําถามโค้ช 

20.00 น. ราตรีสวสัดิ์  
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เวลา กิจกรรม วิธีการ วตัถปุระสงค์ แนวคิดแรงจงูใจในการเลกิบหุรี่ อปุกรณ์/กลวิธี 
วนัที่ 2   
09.00-10.30 Pain & Pleasure กิจกรรมกลุม่ 

 
- สงัเคราะห์ผลกระทบจากการใช้บหุรี่ที่มีตอ่
ตนเอง 

ด้านการทบทวนความผิดพลาดของ
ตนเอง 

- กระดาษฟลปิชาร์ต 
- ปากกาเมจิก 

10.30-10.45 พกัรับประทานอาหารวา่ง  15 นาที  
10.45-12.00 Your way กิจกรรมกลุม่ - รู้ทกัษะในการตดัสนิใจและการแก้ปัญหา 

- วิเคราะห์แนวทางในการเลกิบหุรี่  
ด้านการแสวงหาแนวทางในการเลกิ
บหุรี่ 

- กระดาษฟลปิชาร์ต 
- ปากกาเมจิก 
- สีชอล์ก 

12.00-13.00 พกัรับประทานอาหารกลางวนั  
13.00-14.30 Share time กิจกรรมกลุม่ - ค้นหาตวัแบบที่ดีในการเลิกบหุรี่ ด้านการเตรียมตวัเลกิบหุรี่ - แชร์บอกเลา่

ประสบการณ์ 
- Model 

14.30-14.45 พกัรับประทานอาหารวา่ง  15 นาที  
14.45-16.00 ลงมือทําหรือหลีกหนี  - รู้และเข้าทกัษะการปฏิเสธ 

- ประยกุต์ทกัษะการปฏิเสธชีวิตประจําวนั 
ด้านความพยายามในการไมส่บูบหุรี่ ภาพถ่าย 

ลงมือทําหรือหลีกหนี 
16.00-17.00 พกัตามอธัยาศยั  
17.00-18.00 พกัรับประทานอาหารเยน็  
18.00-20.00 ศกัยภาพตวัเอง กิจกรรมกลุม่ - สร้างความรู้สกึภมูิใจในตนเอง  

 
ด้านความพร้อมที่จะเป็นตวัแบบที่ดี - อปุกรณ์เกมส์ 

20.00 น. ราตรีสวสัดิ์  

 

เวลา กิจกรรม วิธีการ วตัถปุระสงค์ แนวคิดแรงจงูใจในการเลกิบหุรี่ อปุกรณ์/กลวิธี 
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วนัที่ 3  
09.00-10.30 ตามรอยพอ่หลวง กิจกรรมกลุม่ 

 
- ศกึษาแนวความคิดของรัชกาลที่ 9 กบัการ
เป็นตวัแบบที่ดีในด้านตา่งๆ 
- ค้นหาวิธีการเป็นตวัแบบที่ดีของตนเอง 

- ด้านความพร้อมที่จะเป็นตวัแบบที่ดี 
- การยดึมัน่ในความดี 
-  การยอมรับในความผิดพลาดของ
ตนเอง 

- แหลง่เรียนรู้เกี่ยวกบั
พระราชกรณียกกิจของ 
รัชกาลที่ 9 
- กระดาษ flipchart  
- ปากกา 
-  แชร์บอกเลา่
ประสบการณ์ 

10.30-10.45 พกัรับประทานอาหารวา่ง  15 นาที  
10.45-11.15 ตามรอยพอ่หลวง (ตอ่) กิจกรรมกลุม่ 

 
 - ศกึษาแนวความคิดของรัชกาลที่ 9 กบัการ
เป็นตวัแบบที่ดีในด้านตา่งๆ 
- ค้นหาวิธีการเป็นตวัแบบที่ดีของตนเอง 

- ด้านความพร้อมที่จะเป็นตวัแบบที่ดี 
-  การยดึมัน่ในความดี 
-  การยอมรับในความผิดพลาดของ
ตนเอง 

- แหลง่เรียนรู้เกี่ยวกบั
พระราชกรณียกกิจของ 
รัชกาลที่ 9 
- กระดาษ flipchart  
- ปากกา 
-  แชร์บอกเลา่
ประสบการณ์ 

11.15 – 12.00 กอดประสานใจ กิจกรรมกลุม่ - เรียนรู้ความกล้าและความพร้อมในการ
เปลี่ยนแปลงตนเอง 

- ด้านความพร้อมที่จะเป็นตวัแบบที่ดี แชร์ประสบการณ์
ระหวา่งกลุม่ 

1 พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
พิธีปิดโครงการ 
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วนัท่ี 1 เวลา 9.00 – 12.00 น. 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  

1. สร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 

  2. สง่เสริมให้วยัรุ่นรู้จกัการสงัเกตตนเอง และรู้จกัสนใจผู้ อ่ืน 

  3. รับรู้จดุเดน่ จดุด้อย และยอมรับข้อเท็จจริงเก่ียวกบัตวัเองและผู้ อ่ืนมากขึน้ 

แนวคดิในการส่งเสริมแรงจูงใจในการเลิกบุหร่ี  

1. ยอมรับข้อบกพร่องของตนเอง  

2. มีความศรัทธาในความสามารถของตนเอง 

อุปกรณ์ 

  1. Worksheet 

2. ปากกาเมจิก 

3. กระดาษเอ 4 

ขัน้ตอนการทาํกิจกรรม 

1. วทิยากรให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมกลุม่แนะนําตวั และตัง้ฉายาท่ีตวัเองช่ืนชอบให้เพ่ือนได้เรียก 

2. ให้ร่วมกิจกรรม “ฮลูา่ฮบู”” โดยผู้ เข้าร่วมเรียงกนัเป็นวงกลมวงใหญ่ 1 วง โดยในวง 

ประกอบด้วย 1) วยัรุ่นท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 2) ครู 3) วิทยากร โดยในภายในจะประกอบด้วยหว่ง “ฮลูา่ฮบู” 

จํานวน 3 วง  

3. จากนัน้วทิยากรจะกําหนดกตกิาโดยให้ผู้ เข้าร่วมในกลุม่จบัมมือกนั โดยมี “ฮลูาฮบู” คล้อง

อยูท่ี่ตวั เม่ือเพลงเปิด ให้ผู้ เข้าร่วมวน “ฮลูา่ฮบู” ไปเร่ือยๆ หากเพลงหยดุฮลูา่ฮบูอยูท่ี่ใคร จะต้องถกูลงโทษ  

4. ให้ร่วมกิจกรรม “เป่ายิง้ฉบุ” โดยให้สมาชิกเป่ายิง้ฉบุกนัหาผู้ชนะไปเร่ือยๆ โดยมี กตกิาคือ 

- ให้แบง่สมาชิกเป็น 2 กลุม่ กําหนดเป็นสตัว์ชนิดคือ กบ และ ปลา อยา่งละคร่ึง ซึง่สตัว์ทัง้

สองชนิดต้องแขง่ขนักนัเพ่ือเป็นเจ้าของแหลง่นํา้  

กจิกรรมที่ 1 ฉันเป็นใคร? 
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- ให้สมาชิกแตล่ะกลุม่เปา้ยิง้ฉบุในกลุม่ของตวัเองไปเร่ือยๆ โดยกําหนดสตัว์แตล่ะชนิดตอ่คน

ต้องเปา้ยิง้ฉบุชนะครบ 3 ครัง้ จะพฒันาร่างกายตนเองตามประเภท ได้แก่ 

 กบ   พฒันาจาก ลกูออด ลกูกบ และพอ่แมก่บ ตามลําดบั 

 ปลา พฒันาจาก ลกูปลา ปลาวยัรุ่น และปลาอาวโุส ตามลําดบั 

- เม่ือสมาชิกในแตก่ลุม่สามารถชนิดการเป่ายิง้ฉบุครบ 3 ครัง้ จนเป็น พแ่มก่บ หรือปลาอาวโุส 

แล้ว ให้ทัง้ 2 กลุม่มา “เป่ายิง้ฉบุ” แขง่กนัเพ่ือครอบครองแหลง่นํา้โดยให้ผลดักนัมาเป่ายิง้ฉบุกนัไปเร่ือยๆ สตัว์

ชนิดใดเหลือรอดเป็นคนสดุท้ายคือผู้ชนะ  

6. วิทยากรให้สมาชิกได้แสดงความรู้สกึในการร่วมกิจกรรม และสรุปประโยชน์ของกิจกรรม 

7. ผู้ นําแจกใบงาน ท่ี 1 ให้ คนละ 1 แผน่ ท่ีมีวงกลม 3 วง ซ้อนกนั โดยในแตล่ะวงให้ผู้ เข้าร่วม

เขียนคําตอบ ดงันี ้

- วง ท่ี 1  คําถาม คือ จดุเดน่ของเรา คืออะไร? 

- วง ท่ี 2  คําถาม คือ สิง่ท่ีเราอยากพฒันาตวัเองคืออะไร? 

- วง ท่ี 3  คําถาม คือ เราต้องเปล่ียนอะไรเพ่ือให้เราสามารถพฒันาตนเองให้มากท่ีสดุ 

8. จบัคูส่มาชิก 2 คน โดยกําหนดให้คนหนึง่เป็น A อีกคนเป็น B ดําเนินการให้ผู้ เข้าร่วม

กิจกรรมแลกเปล่ียนข้อมลูท่ีเขียนซึง่กนัและกนั โดยเร่ิมต้นจาก A เลา่เร่ือง และ B ฟัง จากนัน้เม่ือ A เลา่จบ จงึ

ให้ B เลา่เร่ืองตามมา และ A ฟัง    

9. จากนัน้แบง่กลุม่ให้เพ่ือนสมาชิกในกลุม่ช่ืนชมจดุเดน่ของเพ่ือนๆ คนอ่ืนๆ ในกลุม่ เพ่ือให้

สมาชิกรับรู้และเข้าใจตนเองมากขึน้ ผา่นข้อคดิเห็นของเพ่ือนสมาชิกคนอ่ืนๆ 

 

ผลที่ได้รับจากกิจกรรม 

  วยัรุ่นเข้าใจตนเองมากขึน้จากการทําความเข้าใจตนเอง และรับฟังความเห็นจากเพ่ือนๆ ผา่น

กระบวนการปฏิสมัพนัธ์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ลดความขดัแย้งจากการถกูวิพากษ์วิจารณ์โดยครูหรือ

ผู้ปกครอง 
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1.จดุเดน่ของเรา คือ
.......................................................
.......................................................
.......................................................
....................................................

3.เราต้องเปลี่ยนอะไรเพ่ือให้เราสามารถ
พฒันาตนเองให้มากท่ีสดุ

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

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

2.สิ่งท่ีเราอยากพฒันาตวัเอง
.................................................................
.................................................................
................................................................

ใบงานที่ 1  

 กิจกรรม ฉันเป็นใคร? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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วนัท่ี 1 เลา 13.00-14.30 น.  

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  

1. ตัง้เปา้หมายให้กบัตวัเอง  

  2. สํารวจความต้องการและเปา้หมายของตวัเอง 

แนวคดิในการจูงใจเลิกบุหร่ี:  

1. การศรัทธาในความสามารถของตนเอง และศรัทธาตอ่ผู้ อ่ืน 

2. การทบทวนตนเอง 

อุปกรณ์ 

1.   กระดาษเอ 4 

2.    ปากกา 

ขัน้ตอนการทาํกิจกรรม 

1. วทิยากรเลา่เร่ืองเก่ียวกบับคุคลท่ีประสบความสําเร็จสําเร็จ และการตัง้เปา้หมายของบคุคล

นัน้ให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมฟัง 

2. ให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมแบง่กลุม่ ผู้ นําแจกใบงานท่ี 2.1 และตอบข้อคําถาม 3 คําถามเก่ียวข้อง

กบับคุคลท่ีต้องการประสบความสําเร็จนัน้  ได้แก่ 

คําถามท่ี 1 เขาต้องการอะไรตอนนัน้ และทําไมเขาถึงต้องการมนั 

คําถามท่ี  2 อะไรท่ีฉดุรัง้เขาไว้ตอนนี ้

คําถามท่ี  3 เขาจะเปล่ียนชีวิตฉนัได้ยงัไงตอนนี ้

  3. วิทยากรเช่ือมโยงความสําเร็จของบคุคลสูผู่้ เข้าร่วมกิจกรรม จากนัน้ ผู้ นําแจกใบงานท่ี 2.2 

โดยแตล่ะคนตอบคําถาม ตามประเดน็ ดงันี ้

คําถามท่ี 1 ตอนนีฉ้นัต้องการอะไร และทําไมฉนัถงึต้องการมนั 

คําถามท่ี 2  อะไรท่ีฉดุรัง้ฉนัไว้ตอนนี ้

คําถามท่ี 3 ฉนัจะเปลีย่นชีวติฉนัได้ยงัไงตอนนี ้

กจิกรรมที่ 2 ในวันพรุ่งนี ้
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  4. .ให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมแตล่ะคนได้เลา่ถงึความต้องการของตนเองตามหวัข้อนัน้ ให้สมาชิก

คนอ่ืนๆ ได้ฟัง  

  5. วิทยากรให้สมาชิกแตล่ะคนท่ีชอบเร่ืองราวของเพื่อนสมาชิกคนอ่ืน ได้แสดงออกถึง

ความรู้สกึชอบ ได้แก่ ปรบมือ หรือกลา่วช่ืนชม เป็นพดู โดยวทิยากรจะกลา่วช่ืนชมสมาชิกเลา่เร่ืองและสมาชิก

ท่ีช่ืนชมด้วย  

  6 ทีมวิทยากรสรุปประเดน็ของกิจกรรมในครัง้นี ้ให้ผู้ เข้าร่วมเข้าใจถงึวตัถปุระสงค์ของกิจกรรม

อีกครัง้ 

 

ผลที่ได้รับจากกิจกรรม 

  วยัรุ่นมีความศรัทธาในตนเองมากขึน้ผา่นการเลา่ถงึความต้องการ อปุสรรคท่ีเกิดขึน้ และการ

คดิวิธีการท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาของวยัรุ่นด้วยตนเอง รวมถึงได้ฝึกการทบทวนตนเองอยา่งจริงใจและเปิดเผย

มากขึน้ เพราะได้รับการสนบัสนนุจากเพ่ือนสมาชิก 
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ใบงานที่ 2.1  

กจิกรรม ในวันพรุ่งนี ้

-------------------------------------------------------------------------- 

 

 

คาํถามที่ 1 เขาต้องการอะไรตอนนัน้ และทาํไมเขาถงึต้องการมัน 

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

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

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

 

คาํถามที่  2 อะไรที่ฉุดรัง้เขาไว้ตอนนี ้

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

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

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

 

คาํถามที่  3 เขาจะเปล่ียนชีวิตฉันได้ยังไงตอนนี ้

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

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

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

 

 

 

 

บคุคลท่ีต้องการประสบความสําเร็จ 
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ใบงานที่ 2.2 

กจิกรรม ในวันพรุ่งนี ้

-------------------------------------------------------------------------- 

 

 

คาํถามที่ 1 ตอนนีฉั้นต้องการอะไร และทาํไมฉันถงึต้องการมัน 

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

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

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

 

คาํถามที่  2 อะไรที่ฉุดรัง้เขาไว้ตอนนี ้

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

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

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

 

คาํถามที่  3 ฉันจะเปล่ียนชีวิตฉันได้ยังไงตอนนี ้

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

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

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

 

 

 

 

ME 
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วนัท่ี 1 เวลา 14.45-16.00 น.  

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  

1.  เข้าใจอปุสรรคและปัญหาของชีวิตตนเอง 

  2. ตระหนกัสามารถวิเคราะห์ได้วา่การสบูบหุร่ีสง่ผลเสียตอ่ร่างกาย  

  3. ตัง้เปา้หมายในการดําเนินชีวิตท่ีไมพ่งึพอบหุร่ี 

แนวคดิในการจูงใจเลิกบุหร่ี ด้านการยอมรับปัญหาท่ีเกิดขึน้ 

อุปกรณ์ 
1. คลปิวิดีโอ 
2. คําถามโค้ช 
3. เชือกฟาง 

ขัน้ตอนการทาํกิจกรรม 

1. วทิยากรให้ความรู้เก่ียวกบัอปุสรรคและปัญหาของชีวิต 

2. เร่ืองเลา่ 5 อปุสรรคฉดุรัง้ความสําเร็จ พร้อมวิธีแก้ไข ตามใบความรู้ ท่ี 1 

3. ให้ผู้ ร่วมกิจกรรมเลน่เกมส์เชือก 

- ให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมจบัคู ่กําหนด คนหนึง่เป็น A อีกคนเป็น B 

- ให้ทัง้ A และ B นําหว่งของเชือกคล้องท่ีข้อมือของตนเอง และให้เก่ียวพนักนัเสมือน

มีปัญหาหรืออปุสรรคเกิดขึน้ โดยมีกตกิาคือ ทัง้สองจะต้องแยกจากกนั โดยไมถ่อดเชือกออกจากข้อมือ ไมทํ่า

เชือกให้ขาด และไมส่ามารถแลกเชือกระหวา่งกนัได้ พร้อมจบัเวลา 

  4. เม่ือผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเลน่เสร็จเรียบร้อยแล้ว วทิยากรให้ผู้ เข้าร่วมสรุปกิจกรรม 

  5. วิทยากรเช่ือมโยงกิจกรรมกบัการสบูบหุร่ีในประเดน็  

- การสบูบหุร่ีเก่ียวข้องกบัอปุสรรคตอ่ชีวิตอยา่งไรบ้าง    

   - การสบูบหุร่ีเก่ียวข้องกบัอปุสรรคทางร่างกายหรือไม ่อยา่งไรบ้าง 

  6. สนบัสนนุให้ผู้ เข้าร่วมให้ความคดิเห็น และสรุปกิจกรรมร่วมกนั 

กจิกรรมที่ 3 อุปสรรคฉุดรัง้ชีวติ 
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  7. วิทยากรสนบัสนนุให้ตัง้เปา้หมายในการท่ีจะไมยุ่ง่เก่ียวกบัสบูบหุร่ี โดยใช้ความรู้จากการ

เลน่เกมส์เชือก พร้อมให้กําลงัใจ  

ผลที่ได้รับจากกิจกรรม 

  วยัรุ่นมีความเข้าใจเก่ียวกบัอปุสรรคท่ีเก่ียวข้องกบัการสบูบหุร่ีมากขึน้จากการร่วมกิจกรรม 

และสามารถตัง้เปา้หมายเก่ียวกบัการหยดุสบูบหุร่ีของตวัเองได้ โดยเช่ือมโยงจากการเลน่ “เกมส์เชือก” และ 

“กิจกรรมในวนัพรุ่งนี”้  
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ใบความรู้ ที่ 1 

  เร่ือง 5 อุปสรรคฉุดรัง้ความสาํเร็จ 
Published: Oct 5, 2016 15:01 Writer: นสพ. M2F ฉบบัวนัท่ี 3 ตลุาคม 2559  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      สมอง เป็นจดุเร่ิมต้นและจดุเปล่ียนของความสําเร็จทัง้หลาย หากมีกระบวนการคิด วิเคราะห์อนัเป็น

ระบบ และนํามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะส่งผลให้เกิดความสําเร็จตามมา 5 อุปสรรคซึ่งเป็นตัวฉุดรัง้

ความสําเร็จ ซึง่ถ้าหากลองคิดวิเคราะห์ และทําความเข้าใจถึงปัญหาเหล่านีอ้ย่างแท้จริง ก็จะช่วยให้สามารถ

ก้าวผา่น อปุสรรคไปได้ 

     1. ไม่ชัดเจนในส่ิงที่อยากได้  

ใครๆ ก็อยากประสบความสําเร็จ แต่หากยงัไม่เข้าใจตวัเอง ยงัไม่รู้ว่าสิ่งท่ีต้องการคืออะไร ก็เป็นเร่ือง

ยากท่ีจะประสบความสําเร็จได้ แตเ่ม่ือไหร่ท่ีรู้ใจตวัเองแล้วละก็ นัน่คือวนัท่ีเร่ิมมีเปา้หมายท่ีชดัเจนขึน้ ก็จะช่วย

ให้การวางแผนในขัน้ตอ่ไปเป็นเร่ืองง่าย สําหรับใครท่ียงัหาเปา้หมายไมเ่จอ ลองตัง้คําถามกบัตวัเองว่า อะไรคือ

สิง่ท่ีต้องการ แล้วต้องการจริงไหม พยายามตอบคําถามให้ได้ ก็จะช่วยให้เปา้หมายชดัเจนขึน้ 

     2. ขาดการวางแผน  

หลายๆ คนต่างก็รู้ดีว่าถ้าอยากสําเร็จ ต้องลงมือทํา ทําอะไรก็ได้ ทําไปเด๋ียวก็สําเร็จเอง ซึง่อยากบอก

ว่าถึงแม้จะมีความมุ่งมั่น แต่หากขาดการวางแผนท่ีดี ก็ทําให้ล้มกันมานักต่อนัก จริงๆ แล้วทางลัดสู่

ความสําเร็จ ไมมี่อะไรมาก แตคื่อการเดนิตามแนวทางหรือกลยทุธ์ท่ีคนสว่นใหญ่ได้วางไว้ แล้วนํามาปรับใช้กบั

ตวัเอง ให้เป็นแนวทางเฉพาะตวั สดุท้ายจงเช่ือวา่ ทกุคนล้วนมีศกัยภาพในตวัเอง จงหาให้เจอและดงึออกมาใช้ 

ความสําเร็จก็จะอยูไ่มไ่กลเกินเอือ้ม 

     3. มีความขัดแย้งในตวัเอง  

ความขดัแย้งสองอย่างท่ีอยู่ในตวัเราคือ “สิ่งท่ีอยากเป็น” กบั “สิ่งท่ีเป็นอยู่” ซึ่งหากมองเผินๆ อาจจะ

ไม่ใช่อุปสรรคอะไร แต่จริงๆ แล้วคืออีกข้อใหญ่ ยกตวัอย่างง่ายๆ เช่น หากคุณอยากประสบความสําเร็จใน

หน้าท่ีการงาน อยากได้รับการเล่ือนขัน้เป็นหวัหน้า ท่ีจะต้องมาพร้อมกบัภาระและความรับผิดชอบท่ีมากขึน้ 

แต่ลึกๆ แล้วคุณเป็นคนสนัโดษ รักอิสระ ไม่ชอบอยู่ในกรอบ เป้าหมายท่ีต้องการอาจมีอนัจะต้องพบัเก็บไป 
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เพราะมีความขดัแย้งกันอยู่ ซึ่งความขดัแย้งเหล่านีเ้ป็นตวัฉุดรัง้ความสําเร็จ เม่ือไรท่ีพบ จงพยายามหาทาง

กําจดั และจงจําไว้เสมอวา่ “บนโลกนีมี้เพียงคนเดียวท่ีจะหยดุความสําเร็จของคณุได้ ก็คือตวัคณุเอง” 

     4. ข้อจาํกัดในการตดัสินใจ  

การท่ีคนเราตดัสินใจว่า “จะทํา” หรือ “ไม่ทํา” อะไรสกัอย่างนัน้ เกิดมาจากอารมณ์ ความคิด และ

ความเช่ือท่ีเรามีซึ่งทัง้ 3 สิ่งนีล้้วนเกิดจากประสบการณ์ในอดีต โดยถ้าหาก 3 สิ่งนีเ้ป็นไปในทางลบ เช่น 

อารมณ์เบ่ือ เครียด ท้อแท้ บวกกบัความคดิด้านลบ มองไมเ่ห็นข้อดีในสิง่ท่ีทํา รวมไปถึงความเช่ือท่ีจํากดัตวัเอง

ว่าไม่เก่ง ไม่มีความสามารถ และไม่สนับสนุนเป้าหมายท่ีเรามี เม่ือเราทําด้วยความรู้สึกด้านลบก็ยากท่ีจะ

ประสบความสําเร็จได้ ดงันัน้ ข้อนีจ้งึชีใ้ห้เห็นวา่ การตดัสนิใจยอ่มมีผลตอ่การทําบางสิง่ให้ประสบความสําเร็จ 

     5. ตดิอยู่ในคอมฟอร์ทโซน  

ข้อสุดท้ายท่ีเป็นอุปสรรคสําคญัของความสําเร็จ คือความขีเ้กียจ ขีเ้กียจท่ีจะเร่ิมต้นลองอะไรใหม่ๆ 

เพราะติดอยู่กบัความสบายจนเคยชินหรือท่ีเรียกว่า Comfort Zone ซึง่ทําให้ไม่พฒันาไปไหน ในขณะท่ีคนอ่ืน

กําลงัเผชิญกบัความท้าทาย ลองสิ่งใหม่ๆ จนประสบความสําเร็จ ทางท่ีดีลองหาแรงจงูใจ หรือแรงผลกัดนัทีละ

น้อยคอ่ยๆ ดงึตวัเองออกจากคอมฟอร์ทโซน เพราะ “A life of comfort will kill you silently”ชีวิตติดขีเ้กียจจะ

ฆา่คณุอยา่งช้า 

………………………………………………………… 
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วนัท่ี 1 ระหวา่งเวลา 18.00-20.00 น.  

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม   

1.  รู้และเข้าใจผลกระทบท่ีเกิดขึน้ทัง้ตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน   

  2. วิเคราะห์ผลตามกฎหมายท่ีอาจเกิดขึน้เม่ือใช้สบูบหุร่ี 

แนวคดิในการจูงใจเลิกบุหร่ี : ด้านการยดึมัน่ในความดี 

อุปกรณ์ 

 1. คลปิวีดีโอ 
2. คําถามโค้ช 
3. กระดาษ flipchart  
4. ปากกา 

ขัน้ตอนการทาํกิจกรรม 

1. วทิยากรให้ผู้ ร่วมกิจกรรมกลุม่ โดยให้แบง่กลุม่ละ ประมาณ 5 – 6 คน พร้อมแจกอปุกรณ์

ได้แก่ กระดาษ flipchart และปากกา 

2. ให้ดคูลปิวิดีโอ “การสบูบหุร่ีและผลกระทบท่ีเกิดขึน้”  

3. วิทยากรให้แตล่ะกลุม่ช่วยกนัคดิวเิคราะห์และแสดงความคดิเห็น ในประเดน็ “การสบูบหุร่ี

ทําให้เกิดผลกระทบตอ่ผู้สบูอยา่งไรบ้าง” 

4. ให้ผู้ เข้าร่วมแตล่ะกลุม่เขียนในกระดาษ และนําเสนอให้ทกุคนฟัง 

5. วิทยากรสรุปประเดน็จากท่ีผู้ เข้าร่วมนําเสนอฯ 

6. วิทยากรให้ความรู้เก่ียวกบักฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการสบูบหุร่ี 

7. ให้ผู้ เข้าร่วมแตล่ะคนอธิบายข้อเรียนรู้ท่ีได้จากกฎหมาย 

8. วิทยากรสรุปสิง่ท่ีผู้ เข้าร่วมสรุปร่วมกนั พร้อมให้ข้อมลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบักฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

กบัการสบูบหุร่ีให้ผู้ เข้าร่วมฟังอีกครัง้ 

กจิกรรมที่ 4 ผลร้ายจากการสูบบุหร่ี 
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ใบงาน  

กจิกรรมที่ 4 ผลร้ายจากการสูบบุหร่ี 

-------------------------------------------------------------------------------- 

ขอให้แตล่ะกลุม่ช่วยระดมความคดิ แลกเปล่ียนเรียนรู้ และเขียนข้อสรุปจาก 

ข้อคําถาม :  การสบูบหุร่ีทําให้เกิดผลกระทบตอ่ผู้สบูอยา่งไรบ้าง 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….......... 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….......... 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….......... 
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ใบความรู้ 

กจิกรรมที่ 4 ผลร้ายจากการสูบบุหร่ี 

กฎหมายเก่ียวกับการสูบบุหร่ี 

พระราชบัญญัตคิวบคุมผลิตภณัฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 
เป็นกฎหมายฉบบัแรกท่ีออกมาคุ้มครองประชาชนโดยการจํากดัการโฆษณาและการขายผลติภณัฑ์

ยาสบู โดยกําหนด ห้ามมิให้ขายบหุร่ีแก่ผู้ ท่ีมีอายต่ํุากวา่ 18 ปี (มาตรา 4) หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจําคกุไม่
เกิน 1 เดือน ปรับไมเ่กิน 2,000 บาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ (มาตรา 17) นอกจากนี ้กฎหมายฉบบันีย้งักําหนดห้าม
มิให้มีการโฆษณาบหุร่ีทัง้ส่ือสิง่พิมพ์ ส่ือวิทย ุส่ือโทรทศัน์ รวมถึงส่ืออ่ืนๆ (มาตรา 12) หากฝ่าฝืน ต้องระวาง
โทษปรับไมเ่กิน 200,000 บาท (มาตรา 21) 
 
พระราชบัญญัตคุ้ิมครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 

คลอดตามมาตดิๆ หลงักฎหมายฉบบัก่อนหน้านีไ้มน่าน โดยกฎหมายฉบบันีมี้วตัถปุระสงค์หลกัในการ
คุ้มครอง สขุภาพของผู้ ท่ีไมส่บูบหุร่ี แตอ่าจได้รับควนัพิษเข้าไปในร่างกาย ทําให้เกิดโรคตา่งๆ ซึง่สาระสําคญั
ของกฎหมาย ฉบบันีคื้อการกําหนดห้ามมใิห้ผู้ใดสบูบหุร่ีในเขตปลอดบหุร่ี (มาตรา 6) หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษ
ปรับไมเ่กิน 2,000 บาท (มาตรา 12) ในปัจจบุนั มีประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 19) พ.ศ. 2553 เร่ือง 
กําหนดช่ือหรือประเภทของสถานท่ี สาธารณะท่ีให้มีการคุ้มครองสขุภาพของผู้ไมส่บูบหุร่ีฯ ได้กําหนดพืน้ท่ีเขต
ปลอดบหุร่ีทัง้หมด 5 ประเภท ได้แก่ 1. สถานบริการสาธารณสขุและสง่เสริมสขุภาพ เช่น โรงพยาบาล คลนิิก 
ร้านขายยา สปา  2. สถานศกึษา เช่น เนิร์สเชอร่ี สถานกวดวิชา โรงเรียน มหาวทิยาลยั  3. สถานท่ีสาธารณะท่ี
ใช้ประโยชน์ร่วมกนั เชน่ อฒัจนัทร์หรือสถานท่ีดกีูฬา ทกุประเภท ร้านอาหารท่ีมีระบบปรับอากาศ โรง
ภาพยนตร์ ร้านอาหารท่ีไมมี่ระบบปรับอากาศ (เฉพาะบริเวณท่ีให้บริการ อาหาร เคร่ืองด่ืม) โรงแรม ร้านตดัผม 
ปัม้นํา้มนั สขุา  4. ยานพาหนะและสถานีขนสง่สาธารณะ เชน่ รถเมล์ รถแท็กซี ่รถไฟ ปา้ยรถเมล์ สนามบนิ 
สถานีรถไฟ  5. ศาสนสถานและสถานท่ีปฏิบตัธิรรม 

นอกจากนี ้ประกาศกระทรวงสาธารณสขุฉบบันีย้งักําหนดให้สามารถจดั “เขตสบูบหุร่ี” เป็นการเฉพาะ
ได้สําหรับพืน้ท่ี ท่ีนอกอาคารหรือสิง่ปลกูสร้างของมหาวทิยาลยั วิทยาลยั ปัม้นํา้มนั ปัม้แก๊ส สถานท่ีราชการ 
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงหนว่งงาน ของรัฐ และสนามบนินานาชาต ิ
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ประกาศกระทรวงพาณิชย์เร่ือง กาํหนดให้บารากู่และบารากูไฟฟ้า หรือบุหร่ีไฟฟ้าเป็นสินค้า
ต้องห้าม ในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557 

ในขณะท่ีการควบคมุบหุร่ีกําลงัดําเนินไป ก็จําเป็นจะต้องควบคมุบหุร่ีไฟฟา้หรือบารากู่ไปด้วยกนั 
เพราะกฎหมายไมไ่ด้ให้ ความคุ้มครองไปถึงบหุร่ีไฟฟา้ด้วย ซึง่ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบบันีก็้เพิ่ง
ประกาศใช้เม่ือช่วงสิน้ปีท่ีผา่นมา โดยกําหนด ให้บารากู่ บารากู่ไฟฟา้ บหุร่ีไฟฟา้ รวมถงึสารสกดัท่ีใช้กบับารากู่ 
บารากู่ไฟฟา้หรือบหุร่ีไฟฟา้ เป็นสนิค้าต้องห้ามในการ เข้ามาในราชอาณาจกัร หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจําคกุ
ไมเ่กิน 10 ปี หรือปรับเป็นเงิน 5 เท่าของมลูคา่ของสนิค้า หรือทัง้จําทัง้ปรับ และให้ริบสนิค้ารวมทัง้สิง่ท่ีใช้บรรจุ
และพาหนะท่ีใช้ในการบรรทกุสนิค้านัน้ ตามมาตรา 22 วรรคแรก แห่งพระราชบญัญตักิารสง่ออกไปนอกและ
การนําเข้ามาในราชอาณาจกัรซึง่สนิค้า พ.ศ. 2522 
 
คาํส่ังคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 9/2558 เร่ือง ห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้า “บารากู่ บา
รากู่ไฟฟ้าหรือบุหร่ีไฟฟ้า หรือตวัยาบารากู่ นํา้ยาสาํหรับเตมิบารากูไฟฟ้าหรือบุหร่ีไฟฟ้า” 

คําสัง่ท่ีเพิง่ประกาศเม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ท่ีผา่นมา ซึง่สาระสําคญัคือ ห้ามขาย ให้เชา่ ให้เช่าซือ้ หรือ
จดัหา ให้โดยเรียกคา่ตอบแทน รวมถึงห้ามให้บริการสนิค้าบารากู่ บารากู่ไฟฟา้หรือบหุร่ีไฟฟา้ หรือตวัยาบารา
กู่ นํา้ยาสําหรับเตมิ บารากู่ไฟฟา้หรือบหุร่ีไฟฟา้ หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กิน 5 ปี ปรับไมเ่กิน 
500,000 บาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ ตามพระราชบญัญตัคิุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 26 
 

Credit: http://issuu.com/lawnews/docs/34_lawnew 
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วนัท่ี 2 ระหวา่งเวลา 9.00-10.30 น.  

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม   

1. สงัเคราะห์ผลกระทบจากการใช้บหุร่ีท่ีมีตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 

แนวคดิในการจูงใจเลิกบุหร่ี: ด้านการทบทวนความผิดพลาดของตนเอง 

อุปกรณ์ 

1. กระดาษฟลปิชาร์ต 

2. ปากกาเมจิก 
ขัน้ตอนการทาํกิจกรรม 

1. วทิยากรให้ผู้ ร่วมกิจกรรมกลุม่ โดยให้แบง่กลุม่ละ ประมาณ 5 – 6 คน พร้อมแจกอปุกรณ์

ได้แก่ กระดาษ flipchart และปากกาเมจิก 

2. วทิยากรทบทวนความรู้เก่ียวกบัผลร้ายท่ีเกิดจากการสบูบหุร่ี และช่วยกนัแสดงความ

คดิเห็น จากนัน้ให้ผู้ เข้าร่วมฝึกสงัเคราะห์ผลกระทบของบหุร่ีท่ีมีตอ่ตนเอง จากข้อคําถามตอ่ไปนี ้

- Pain: สิง่ท่ีแยท่ี่สดุท่ีจะเกิดขึน้เม่ือสบูบหุร่ี  

- Pleasure: สิง่ท่ีดีท่ีสดุท่ีจะเกิดขึน้เม่ือเลกิบหุร่ี 

3. ให้ผู้ เข้าร่วมแตล่ะกลุม่เขียนในกระดาษ และนําเสนอให้ทกุคนฟัง 

4. ให้สมาชิกในกลุม่ร่วมกนัแลกเปล่ียนความคดิ และสรุปผลลงในกระดาษ flipchart และสง่

ตวัแทนมานําเสนอให้ทกุคนฟัง   

  5. เม่ือตวัแทนกลุม่นําเสนอจบ ให้ผู้ ฟังแลกความคดิเห็นตอ่ผลสรุปท่ีเกิดขึน้ 

6. วิทยากรสรุปประเดน็จากท่ีผู้ เข้าร่วมนําเสนอฯ พร้อมอธิบายเพิ่มเตมิเก่ียวกบัพษิภยัของ

บหุร่ี 

 

กจิกรรมที่ 5 Pain & Pleasure 
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ใบงาน  

กจิกรรมที่ 5 Pain & Pleasure 

---------------------------------------------------------------------------- 

ขอให้แตล่ะกลุม่ช่วยระดมความคดิ แลกเปล่ียนเรียนรู้ และเขียนข้อสรุปจาก 

1. สิง่ท่ีแยท่ี่สดุท่ีจะเกิดขึน้เม่ือสบูบหุร่ี  (Pain) 

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

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

2. สิง่ท่ีดีท่ีสดุท่ีจะเกิดขึน้เม่ือเลกิบหุร่ี (Pleasure) 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..........……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบความรู้ 
กจิกรรมที่ 5 Pain & Pleasure 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

พษิภยัของบุหร่ี 

วา่ท่ีร้อยตรี ณรงค์ รัตนนาคนิทร์ 
 วราพร ชลอําไพ 

       

  บหุร่ี เป็นสิง่เสพตดิอยา่งออ่นท่ีถกูต้องตามกฎของประเทศ ซึง่ทํารายได้แก่ผู้ผลติและรัฐบาลจํานวน
มาก แตบ่หุร่ีถือวา่เป็นตวัการสําคญัท่ีทําให้เกิดโรคร้ายแรงหลายอยา่งของระบบทางเดนิหายใจ หวัใจ และ
ระบบหมนุเวียนโลหิต พษิของบหุร่ีเป็นฤทธ์ิผสมของสารพิษตา่งๆ ในควนัควนับหุร่ีท่ีสดูดมเข้าทางปาก และ 
จมกู คนท่ีตดิบหุร่ีทีโอกาสเป็นมะเร็งท่ีปอด ปาก หลอดลม กระเพาะปัสสาวะ หรือท่ีตบัออ่น เส่ียงตอ่การเป็น
โรคหวัใจมากกวา่คนท่ีไมส่บูบหุร่ี และอาจมีอนัตรายตอ่ทารกในครรภ์ และผู้ ท่ีอยูอ่าศยัในบริเวณใกล้เคียงด้วย 
ควันบุหร่ีประกอบด้วย 
       ควนับหุร่ีมาจากการเผาไหม้ของใบยาสบู กระดาษมวน และสารบางอยา่งท่ีเตมิลงไปในบหุร่ี จากการ
เผาไหม้ ท่ีมีอณุหภมูิคอ่นข้างสงู คือ อณุหภมูิของบหุร่ี ณ จดุท่ีกําลงัเผาไหม้จะสงูถงึ 900 องศาเซลเซียส และ
จะมีอณุหภมูลิดลง เม่ือออกจากก้นกรองเข้าสูป่าก ท่ีอณุหภมูิประมาณ 30 องศาเซลเซียส แตเ่ม่ือบหุร่ีเหลือ
ประมาณ 1 นิว้ อณุหภมูิของควนัท่ีเข้าปาก เพิ่มขึน้เป็น 50 องศาเซลเซียส ควนับหุร่ีท่ีเกิดจากการเผาไหม้บหุร่ี
นัน้ แบง่ได้ 2 ประเภทคือ  
       1. ควนัท่ีสบู (Mainstream) 
       2. ควนับหุร่ีท่ีเผาไหม้โดยไมไ่ด้สบู (Side stream) 
      3. ควนับหุร่ีทัง้สว่นนีจ้ะประกอบด้วยสารเคมีท่ีคล้ายคลงึกนัแตจ่ะมีปริมาณท่ีแตกตา่งกนั โดยทัว่ไป
แล้วพบวา่มี สารเคมีท่ีอยูใ่นควนับหุร่ีท่ีไมไ่ด้สบูโดยตรง มากกวา่สว่นท่ีผา่นบหุร่ีเข้าสูป่าก เพราะได้ทีการกรอง
ด้วยเส้นยาสบูและก้นกรอง ในบหุร่ีก่อนเข้าสูป่ากของผู้สบูบหุร่ี ดงันัน้ผู้ ท่ีอยูใ่กล้ชิดผู้สบูบหุร่ี พงึตระหนกัไว้วา่ 
ท่านมีโอกาสได้รับสารพิษจากควนับหุร่ี มากกวา่ผู้สบู 2-5 เท่า สารเคมีตา่งๆท่ีออกมากบัควนับหุร่ีมีมากไมต่ํ่า
กวา่ 3,800 ชนิด แตท่ี่ทราบคณุสมบตัทิางชีวเคมีแล้วมีเพียงไมก่ี่ชนิด สารเหลา่นีอ้ยูใ่นสถานะทัง้ท่ีเป็นอนภุาค
เลก็ๆ ก๊าซ ของเหลว และนํา้มนัดนิ ได้แก่ 
       3.1 นิโคตนิ เป็นสารท่ีมีลกัษณะคล้ายนํา้มนั ไมมี่สี ร้อยละ 95 ของนิโคตนิ ท่ีเข้าสูร่่างกายจะไปจบัอยู่
ท่ีปอด บางสว่นจบัอยูท่ี่เย่ือหุ้มริมฝีปาก และบางสว่นถกูดดูซมึเข้ากระแสเลือด มีผลโดยตรงตอ่ตอ่มหมวกไต 
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ทําให้มีการหลัง่สารเอพเินฟริน ก่อให้เกิดภาวะความดนัโลหิตสงู หวัใจเต้นเร็ว หลอดเลือดแดงหดตวั และอาจ
หวัใจวายได้ มีการเพิม่ของไขมนัในเลือด เส้นเลือดในสมองตีบ และอาจทําให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้ 
       3.2 ทาร์ (นํา้มนัดนิ) มีลกัษณะเป็นละอองของเหลวเป็นยางสีนํา้ตาลเข้มคล้ายนํา้มนัดบิร้อยละ 50 
ของทาร์จะจบัอยูท่ี่ปอด ทําให้เซลล์ของปอดไมทํ่าสามารถเคล่ือนไหวได้ตามปกต ิเม่ือรวมตวักบัฝุ่ นท่ีสดูเข้าไป
จะยงัอยูใ่นถงุลมปอด ทําให้เกิดการระคายเคือง เป็นสาเหตขุองการไอเรือ้รัง ก่อให้เกิดมะเร็งปอด และถงุลม
โป่งพอง 
       3.3 สารจําพวกกรดและฟีนอล ทําให้เกิดการระคายเคืองตอ่เย่ือบผิุว และรบกวนการทํางานของขน
เลก็ๆ ในจมกู 
       3.4 สารจําพวกอลัดีไฮด์และคีโตน สารเหลา่นีก่้อให้เกิดการระคายเคืองตอ่เย่ือบผิุวของระบบทางเดนิ
หายใจ 
       3.5 สารจําพวกโพลีไซคลกิอะโรมาตกิไฮโดรคาร์บอน ตวัท่ีพบมากท่ีสดุในควนับหุร่ีคือ เบนโซ-(เอ)-พยั
รีน ซึง่เป็นสารก่อมะเร็งอยา่งร้ายแรง 
       3.6 สารจําพวกก๊าซตา่งๆได้แก่  
       - คาร์บอนมอนอกไซด์ เป็นก๊าซท่ีมีความเข้มมากในควนับหุร่ีเกิดจาการเผาไหม้ของใบยาสบู จะ
ขดัขวางการลําเลียงออกซเิจนของเม็ดเลือดแดง ทําให้ผู้สบูบหุร่ีได้รับออกซเิจนน้อยลงกวา่ปกต ิไมต่ํ่ากวา่ร้อย
ละ 10-15 ทําให้หวัใจต้องเต้นเร็วกวา่ปกต ิเพ่ือสบูฉีดเลือดไปเลีย้งร่างกายให้เพียงพอ มีการปวดหวั คล่ืนใส้ 
กล้ามเนือ้แขนและขาไมมี่แรง 
       - ไนโตรเจนไดออกไซด์ เป็นสาเหตสํุาคญัของโรคถงุลมโป่งพอง เพราะทําลายเย่ือบหุลอดลมสว่น
ปลาย และถงุลม 
      - แอมโมเนีย มีฤทธ์ิระคายเคืองเนือ้เย่ือ ทําให้แสบตา แสบจมกู หลอดลมอกัเสบ เกิดอาการไอ และมี
เสมหะมาก  
       - ไฮโดรเจนไซยาไนด์ เป็นก๊าซท่ีก่อให้เกิดอาการไอ มีเสมหะ และหลอดลมอกัเสบเรือ้รัง 
       3.7 สารพษิชนิดอ่ืนๆ ได้แก่สารเคมีกําจดัแมลง เชน่ พาราไธออน ซึง่ตกค้างมาจากใบยาสบู และโลหะ
หนกับางชนิด เช่น สารหน ูนอกจากนีอ้าจพบสารกมัมนัตภาพรังสี เช่น เรเดียม โปโลเนียม 
 
อันตรายของควันบุหร่ีต่อสุขภาพร่างกาย 
       1. สมองเส่ือมสมรรถภาพ เห็นลมหมดสต ิเส้นเลือดสมองแตก เพราะการสบูบหุร่ี ทําให้เกิดการ สะสม
ของคลอเรสเตอรอล และเดการอดุตนัของเส้นเลือดท่ีไปสูส่มอง 
       2. หน้าเห่ียวยน่ แก้เร็ว 
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       3. โรคเหงือก ฟันดํา และกลิน่ปาก  
       4. ไอเป็นเลือด ไอเรือ้รัง ผอมลง ซึง่เป็นอาการของโรคมะเร็งปอด 
       5. เหน่ือยง่าย หอบ แนน่หน้าอก ซึง่เป็นอาการของโรคถงุลมโป่งพอง 
       6. หวัใจขาดเลือด กล้ามเนือ้หวัใจตาย หวัใจวาย เกิดจาการสะสมของคลอเรสเตอรอล ทําให้เกิดการ
อดุตนัของเส้นเลือด อนัเป็นอปุสรรคตอ่การสง่เลือดไปเลีย้งหวัใจ และอวยัวะตา่งๆ ของร่างกาย 
       7. เลบ็เหลือง นิว้เหลือง 
       8. นิว้เป็นแผลเรือ้รัง นิว้กดุ เกิดจากหลอดเลือดตีบตนั ขาดเลือดไปเลีย้ง 
       9. ท้องแนน่ อืด เบ่ืออาหาร 
       10. เส่ือมสมรรถภาพทางเพศ 
       การเลกิบหุร่ี มิใช่เร่ืองยาก ขึน้อยูก่บัความเข้มแข็งทัง้ร่างกายและจิตใจของแตล่ะคน รวมถึงโอกาสและ
ระยะเวลาสกัช่วงหนึง่ อยา่งไรก็ตามทกุคนสามารถทําได้โดยอาศยัขึน้ตอนดงันี ้
       1. นกึถงึเหตจุงูใจท่ีเลกิสบูบหุร่ี เชน่ เพ่ือความปลอดภยัของคนท่ีคณุรัก รวมถึงตวัคณุเองด้วย 
       2. เตรียมตวั ก่อนอ่ืนต้องรู้วา่เม่ือใดและท่ีไหนท่ีคณุชอบสบูบหุร่ี แล้วลองคดิหากิจกรรมท่ีจะทําแทน
การสบูบหุร่ี และทําให้คณุลืมการสบูบหุร่ี เช่น ออกกําลงักาย เลน่กีฬา เป็นต้น แล้วหาใครบางคนไว้คอย
ช่วยเหลือ เป็นสกัขีพยานรับรู้ความตัง้ใจของคณุ แล้วจงึกําหนดวนัลงมือ 
       3. ลงมือ…หยดุเลย ต้องพยายามหลีกเล่ียงกิจวตัรท่ีมกัทําให้ต้องสบูบหุร่ีเหมือนเม่ือก่อน 
       4. ยืนหยดัตอ่ไป เม่ือใครๆตา่งก็รู้วา่คณุเลกิได้แล้ว โอกาสท่ีจกัลบัไปสบูอีกครัง้หนึง่จงึขึน้กบัตวัคณุเอง 
จงอยา่ตามใจตนเอง จงฝึกการคลายเครียด เช่นการนัง่สมาธิ และ ต้องคอยระวงันํา้หนกัตวัเองให้ดี ในขัน้แรก
อาจใช้เวลาไมก่ี่วนั จนถงึไมก่ี่ปี ขัน้ท่ี2 และ 3 อาจใช้เวลาไมก่ี่ชัว่โมง หรือ หลายสปัดาห์ ขัน้ท่ี 4 สําคญัมาก 
กวา่ท่ีคณุจะมัน่ใจวา่เลกิเดด็ขาดคงต้องใช้เวลาหลายเดือน สิง่ท่ีสําคญัท่ีสดุก็คือ คณุต้องตัง้ใจให้มัน่วา่คณุทํา
ได้ 
 
ท่ีมา: หนงัสือความรู้เก่ียวกบัสิง่เป็นพิษ ตอนท่ี 9 พ.ศ.2537 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ 
หน้าท่ี 15-19. 
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วนัท่ี 2 เวลา 10.45-12.00 น.  

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม   

1. สง่เสริมการแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม 

 2. มีทกัษะในการตดัสนิใจและการแก้ปัญหา 

  3. วิเคราะห์แนวทางในการเลกิบหุร่ีของตนเอง  

แนวคดิในการจูงใจเลิกบุหร่ี 

1. ด้านการแสวงหาแนวทางในการเลกิบหุร่ี 

2. ด้านการทบทวนข้อผิดพลาด 

อุปกรณ์ 

1. กระดาษฟลปิชาร์ต 

2. ปากกาเมจิก 

3. สีชอล์ก 

ขัน้ตอนการทาํกิจกรรม 

1. วทิยากรแบง่กลุม่ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเลน่กิจกรรม “ปลาร้า + ปลาทอง” โดยให้สมาชิกจบัคู่

กนัและพลดักนัตีมือ โดย A จะต้องตดัสนิใจตีมือ B หากวิทยากรพดูคําวา่ “ปลาร้า” และ B ตีมือ A หาก

วิทยากรพดูวา่ “ปลาทอง” ทัง้นีค้นท่ีจะถกูตีมือจะต้องหลบการตีของอีกฝ่ายให้ได้ โดยผู้ เข้าร่วมจะปฏิบตัติวั

ตามปกต ิและรอจนกวา่วทิยากรจะบอก ทัง้นีห้ากผู้ ท่ีถกูตีหลบไมไ่ด้ครบ 5 ครัง้ ผู้ ตีจะสามารถตดัสนิใจลงโทษ

อีกฝ่ายได้ 1 เร่ืองอยา่งใดอยา่งหนึง่ ได้แก่ 1) ให้แสดงท่าทางตามเพลงประกอบ หรือ 2) ให้เดนิไปหาเพ่ือนร่วม

กลุม่เพ่ือชวนเพ่ือนพดูถึงการปฏิบตัติวัท่ีเหมาะสมหลงัออกจากกิจกรรม 

2. จากนัน้วทิยากรให้สมาชิกแสดงความรู้สกึจากการเลน่กิจกรรม “ปลาร้า + ปลาทอง” 

3. วทิยากรให้ดคูลบิวิดโิอเก่ียวกบัโฆษณารณรงค์เลกิสบูบหุร่ี สสส. ชดุ “ถึงคนสบูบหุร่ี 45 

วินาที” เม่ือผู้ เข้าร่วมกิจกรรมดคูลบินีแ้ล้ว ให้สมาชิกแบง่กลุม่ละ 5-6 คน และช่วยกนัตอบคําถาม ดงันี ้

กจิกรรมที่ 6 Your way 
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“คณุจะตดัสนิใจอยา่งไร หากมีคนในครอบครัวสบูบหุร่ี” 

“คณุจะทําอยา่งไรหากต้องดแูลผู้ ป่วยลกัษณะนี”้ 

“หากคณุเป็นคนหนึง่ในครอบครัว จะทําอยา่งไรไมใ่ห้เกิดเหตกุารณ์ดงัในคลบิวิดโิอ

นี”้ 

  4. จากนัน้วทิยากรให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความรู้สกึจากการดคูลบิวดิโิอ  

5. วิทยากรสรุปกิจกรรมและเช่ือมโยงถึงการสบูบหุร่ีและแนวทางการสบูบหุร่ีของวยัรุ่น 

ผลที่ได้รับจากกิจกรรม 

  วยัรุ่นเรียนรู้การแสดงออกท่ีเหมาะสมจากการร่วมกิจกรรม “ปลาร้า + ปลาทอง” สง่เสริม

ทกัษะการตดัสนิใจในการเลือกแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้เฉพาะหน้า รวมทัง้ได้มีโอกาสคดิวเิคราะห์ถงึผลดีผลเสีย 

ทบทวนข้อผิดพลาดท่ีเก่ียวข้องกบัตนเองมากขึน้ และหาแนวทางในการเลิกบหุร่ีม่ีเหมาะสม 

 

คลบิวิดโิอ โฆษณารณรงค์เลกิสบูบหุร่ี สสส. ชดุ “ถึงคนสบูบหุร่ี 45 วนิาที” อ้างอิงจาก

social_marketing@thaihealth.or.th หรือ www.socialmarketing.thaihealth.or.th 
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วนัท่ี 2 เวลา 13.00-14.30 น.  

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม   

1. การค้นหาแนวทางการเป็นตวัแบบท่ีดีในการใช้ชีวิต  

2. สง่เสริมโอกาสในเปิดเผยและแสดงออกโดยไมรู้่สกึถกูปฏิเสธหรือคต ิ

3. มีสว่นร่วมในการแสดงความเก่ียวกบัปัญหาการสบูบหุร่ีร่วมกนัของวยัรุ่น 

แนวคดิในการจูงใจเลิกบุหร่ี:  

1. การแสวงหาแนวทางการเลกิบหุร่ี 

2. ด้านการเตรียมตวัเลกิบหุร่ี 

อุปกรณ์ 

  

ขัน้ตอนการทาํกิจกรรม 

1. วทิยากรให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมนัง่ในรูปแบบคร่ึงวงกลม และให้แตล่ะคนพดูถงึบคุคลคดิวา่

เป็นแบบอยา่งท่ีดีให้กบัชีวิตของตวัเอง เชน่ พอ่แม ่ครูอาจารย์ เป็นต้น โดยให้พดูถงึรูปแบบชีวิตสิง่ท่ีประทบัใจ 

และผู้ เข้าร่วมต้องการอาเป็นแบบอยา่งในการดําเนินชีวิต โดยวิทยากรจะสอบถามผู้ เข้าร่วมเป็นรายบคุคล 

2. จากนัน้วทิยากรให้ผู้ เข้าร่วมแบง่กลุม่ประมาณ 5 – 6 คน แสดงความเห็นวา่ จะต้องมีการ

ปรับเปล่ียนแก้ไขตนเองอยา่งไร เพ่ือท่ีจะเราจะเป็นตามตวัแบบท่ีเราประทบัใจนัน้ได้ (ซึง่ไมจํ่าเป็นต้องเก่ียวข้อง

กบัเร่ืองการสบูบหุร่ี) โดยแตล่ะกลุม่จะมานําเสนอในกลุม่ใหญ่ 

3. วิทยากรให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมนัง่เป็นวงกลมอีกครัง้ 

   

 

 

 

กจิกรรมที่ 7 Share Time 
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วนัท่ี 2 เวลา 14.45-16.00 น.  

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม   

1. เรียนรู้และเข้าใจทกัษะการปฏิเสธ 

   2. ประยกุต์ทกัษะการปฏิเสธชีวิตประจําวนั 

แนวคดิในการจูงใจเลิกบุหร่ี: ด้านความพยายามในการไมส่บูบหุร่ี 

ขัน้ตอนการทาํกิจกรรม 

1. วทิยากรบรรยายเก่ียวกบัทกัษะการปฏิเสธ ทกัษะสําคญัในความพยายามเลกิบหุร่ีเม่ือมี

เพ่ือนหรือคนรู้จกัมาชกัชวน 

2. ให้ผู้ เรียนฝึกปฏิเสธการสบูบหุร่ี ตามสถานการณ์ท่ีกําหนดให้ โดยการให้แสดงบทบาท

สมมตุริะหวา่งผู้ เข้าร่วมกิจกรรม ตามหวัข้อ “การฝึกทกัษะปฏิเสธในสถานการณ์ตา่งๆ” โดยการให้สมาชิกจบั

กลุม่ยอ่ย 3 คน และมีผู้สงัเกตการณ์ ในท่ีนีคื้อ “ครู” ในโรงเรียน  

3. วิทยากรสอบถามความคดิเห็นของผู้ เข้าร่วมในสถานการณ์ตา่งๆ ในประเดน็ความสําเร็จ

และข้อขดัข้อง พร้อมให้คําแนะนํา 

4. จากนัน้วทิยากรให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมแสดงบทบาทสมมตุอีิกครัง้ โดยให้ครูแสดงบทบาท

เป็นผู้ชกัชวน และให้วยัรุ่นปฏิเสธ โดยมีผู้ เข้าร่วมอีกคนสงัเกตการณ์และให้ความคดิเห็นและกําลงัใจเพ่ือน  

5. จากนัน้วทิยากรสง่เสริมให้ครูและผู้สงัเกตการณ์ให้กําลงัใจวยัรุ่นท่ีแสดงออก และให้

คําแนะนําและความมัน่ใจในการแสดงออกถึงแนวทางถกูต้อง 

6. วิทยากรให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความคดิเห็นตอ่กิจกรรมนี ้

 

 

กจิกรรมที่ 8 ลงมือทาํหรือหลีกหนี 
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ใบความรู้ 
กจิกรรมที่ 8 ลงมือทาํหรือหลีกหนี 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“ทกัษะการปฏเิสธ” 

การปฏิเสธเป็นสทิธิขัน้พืน้ฐานของทกุคน สมาชิกสามารถปฏิเสธการชวนของเพื่อนให้ไปทําในสิง่ท่ีไม่
อยากทํา หรือสิง่ท่ีไมดี่ได้โดยไมต้่องเสียเพ่ือนการปฏิเสธท่ีดีจะต้องปฏิเสธอยา่งจริงจงัทัง้ท่าทาง และนํา้เสียง 
เพ่ือแสดงความตัง้ใจท่ีจะปฏิเสธอยา่งชดัเจน ขัน้ตอนการปฏิเสธ 

1. บอกความรู้สกึเป็นข้ออ้าง ประกอบเหตผุล เพราะการบอกความรู้สกึจะโต้แย้งยากกวา่การบอก
เหตผุลเพียงอยา่งเดียว 

2. การขอปฏิเสธ เป็นการบอกปฏิเสธอยา่งชดัเจนด้วยคําพดู 
3. การถามความเห็นชอบ เพ่ือรักษานํา้ใจของผู้ชวน และควรขอบคณุเม่ือผู้ชวนยอมรับการปฏิเสธ 

การหาทางออก 
ในกรณีทถูีกเซ้าซีห้รือพูดจาสบประมาท เพ่ือให้ไปตามคําชวน ไมค่วรหวัน่ไหวกบั 

คําพดูนัน้ เพราะจะทําให้ขาดสมาธิในการหาทางออก ควรหาทางออกโดยเลือกวธีิตอ่ไปนี ้
1. ปฏิเสธซํา้ โดยไมต้่องใช้ข้ออ้าง พร้อมทัง้บอกลา แล้วเดนิออกไป 
2. การต่อรอง โดยการชวนไปทํากิจกรรมอยา่งอ่ืนทดแทน 
3. การผัดผ่อน โดยการขอยืดระยะเวลาออกไป เพ่ีอให้ผู้ชวนเปล่ียนความตัง้ใจ 

ขัน้ตอน/ และตวัอย่างประโยคปฏิเสธ 

1. บอกความรู้สกึ ประกอบเหตผุล เช่น เราไมช่อบเพราะอนัตราย  

2. ปฏิเสธ    เช่น เราไมส่นใจ/ เราไมต้่องการ 

3.ถามความเห็น/ ขอบคณุผู้ให้  เช่น นายคงไมโ่กรธเรานะ/ ขอบใจนะท่ีให้ 

การหาทางออกเม่ือถูกเซ้าซี ้

1. ปฏิเสธซํา้    เช่น ไมช่อบมนัจริงๆ 

2. ตอ่รอง    เช่น ทําอยา่งอ่ืนดีไหม 

3. ผดัผอ่น    เช่น วนัหลงัเราคอ่ยเอาของท่ีเราสนใจมาให้นายดีกวา่ 
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ใบกจิกรรม 
กจิกรรมที่ 8 ลงมือทาํหรือหลีกหนี 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“การฝึกทกัษะปฏเิสธในสถานการณ์ต่างๆ” 
คาํชีแ้จง  ให้ผู้ นํากลุม่สวมบทบาทสมมตเิป็น “ผู้ชกัชวน” สมาชิกตามสถานการณ์จําลองท่ี กําหนดให้ 
 
สถานการณ์จาํลอง 

1. ชวนเท่ียวกลางคืน 
2. ชวนหนีเรียน 
3. ชวนไปสงัสรรค์ 
4. ชวนไปด่ืมสรุา 
5. ชวนสบูบหุร่ี 

ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงบทบาทของการปฏิเสธ 
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วนัท่ี 2 เวลา 18.00-20.00 น.  

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

1.  สร้างความรู้สกึภมูิใจในตนเอง 

2. รู้จกัความสามารถของตนเองอยา่งเตม็ท่ี 

แนวคดิในการจูงใจเลิกบุหร่ี  

1 ความศรัทธาในความสามารถ 

2. การสร้างความพร้อมในการเป็นตวัแบบท่ีดีตอ่สงัคม 

อุปกรณ์ 

  1. ตวัตอ่รถเฟอร์ราร่ี 

ขัน้ตอนการทาํกิจกรรม 

1. ให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมดคูลปิวีดีโอ “เอกชยั วรรณแก้ว” คนสู้ ชีวิต 

2. จากนัน้ให้ผู้ ร่วมกิจกรรมทกุคนพดูถึงความรู้สกึท่ีได้ดคูลบิวิดโิอนี ้

3. ให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม “รถเฟอร์ราร่ี” 

- แบง่กลุม่ กลุม่ละ 5-6 คน  

- เลือกหวัหน้ากลุม่สําหรับทํากิจกรรม 

- วิทยากรแจกอุปกรณ์ชิน้ไม้ท่ีต่อเป็นรูปรถ “เฟอร์ราร่ี” โดยให้ผู้ ร่วมกิจกรรมแต่ละ

กลุม่แขง่กนัตอ่ชิน้ไม้เป็นรูปรถ ตามเง่ือนไขของวิทยากร โดยแบง่เป็น 3 รูปแบบ ดงันี ้

* ครัง้ท่ี 1 วิทยากรกําหนดให้ผู้ เข้าร่วมฯ ตอ่รถเฟอร์ราร่ี โดยไม่มีการวางแผน

และไม่กําหนดเวลา โดยการให้ผู้ เข้าร่วมกระจายชิน้ส่วนตวัต่อให้คละสี และคละรูปแบบกนั จากนัน้ก็นบั 1-3 

และพร้อมจบัเวลาให้ผู้ เข้าร่วมในแต่ละกลุ่มต่อชิน้ไม้ให้เป็นรูปรถเฟอร์ราร่ีเร็วท่ีสดุ กลุ่มใดเสร็จก็ยกมือแจ้ง

วิทยากร 

กจิกรรมที่ 9 ศักยภาพ 
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* ครัง้ท่ี 2 วิทยากรกําหนดให้ผู้ เข้าร่วมฯ ตอ่รถเฟอร์ราร่ี โดยไม่วางแผน แต่

กําหนดเวลาให้แตล่ะกลุ่มเร็วขึน้ ให้ผู้ เข้าร่วมกระจายชิน้สว่นอีกครัง้ และคละรูปแยกกนั จากนัน้นบั 1-3 และ

พร้อมจบัเวลาให้ผู้ เข้าร่วมในแต่ละกลุ่มต่อชิน้ไม้ให้เป็นรูปแบบรถเฟอร์ราร่ีให้เร็วท่ีสดุ กลุ่มใดเสร็จก็ยกมือขึน้

แจ้งวิทยากร 

* ครัง้ท่ี 3 วิทยากรกําหนดให้ผู้ เข้าร่วมฯ ต่อรถเฟอร์ราร่ี โดยให้แต่ละกลุ่ม

วางแผนก่อน และกําหนดเวลาให้แต่ละกลุ่มเร็วขึน้ ให้ผู้ เข้าร่วมกระจายชิน้ส่วนอีกครัง้ และคละรูปแยกกัน 

จากนัน้นบั 1-3 และพร้อมจบัเวลาให้ผู้ เข้าร่วมในแตล่ะกลุม่ตอ่ชิน้ไม้ให้เป็นรูปแบบรถเฟอร์ราร่ีให้เร็วท่ีสดุ กลุม่

ใดเสร็จก็ยกมือขึน้แจ้งวิทยากรอีกครัง้ 

- วิทยากรให้ผู้ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นจากกิจกรรม จากนัน้วิทยากรสรุปกิจกรรม

ในประเดน็ “ความสามารถของตนเอง”  

ผลที่ได้รับจากกิจกรรม 

  การสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจให้วยัรุ่น เรียนรู้ได้ว่าตนเองมีความพร้อม ความสามารถและ

โอกาสท่ีดีในชีวิต ให้รู้สกึศรัทธา และยอมรับในความสามารถของตนเองจากการลองผิดลองถกู การทํากิจกรรม

ร่วมกัน และเห็นถึงโอกาสของการประสบความสําเร็จในชีวิต รวมถึงสามารถปฏิบตัิให้เป็นแบบอย่างท่ีดีใน

สงัคมได้ โดยเฉพาะแบบอยา่งท่ีดีระหวา่งวยัรุ่นจากการร่วมทํากิจกรรมตอ่รถเฟอร์ราร่ี  
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ใบงานที่ 9.1 

ความรู้สึกที่ได้ดคูลิบวิดโิอ “เอกชัย วรรณแก้ว” คนสู้ชีวิต 
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วนัท่ี 3 เวลา 9.00-12.00 น.  

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

1. ศกึษาแนวความคดิของรัชกาลท่ี 9 กบัการเป็นตวัแบบท่ีดี 

2. เรียนรู้ความกล้าและความพร้อมในการเปล่ียนแปลงตนเอง 

แนวคดิในการจูงใจเลิกบุหร่ี  

1. ด้านความพร้อมท่ีจะเป็นตวัแบบท่ีดี 

2. การยดึมัน่ในความดี 

3. การยอมรับในความผิดพลาดของตนเอง 

อุปกรณ์ 

  1. แหลง่เรียนรู้เก่ียวกบัพระราชกรณียกกิจของ รัชกาลท่ี 9 

 2. กระดาษ flipchart  
3.  ปากกา 

  4. แชร์บอกเลา่ประสบการณ์ 

ขัน้ตอนการทาํกิจกรรม 

1. วิทยากรให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมแบง่กลุม่เป็น 3 กลุม่ กลุม่ละประมาณ 12 คน และจดัครูเพ่ือ

ดแูลและแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัวยัรุ่นในแตล่ะกลุม่อีกกลุม่ละ 1-2 คน โดยผู้ เข้าร่วมกิจกรรมจะ

เข้าร่วมชมนิทรรศการเก่ียวกบั “ในหลวงรัชกาลท่ี 9” จํานวน ทัง้หมด 3 ฐาน ได้แก่ 

ฐานที่ 1 รัชกาลท่ี 9 กบัประชาชน โดยฐานนีจ้ะเก่ียวข้องกบัพระราชประวตัขิองใน

หลวง ร. 9 ท่ีเก่ียวข้องกบัประชาชนชาวไทย  

ฐานที่ 2 รัชกาลท่ี 9 กบัพระราชกรณีกิจเก่ียวกบันํา้ โดยฐานนีจ้ะเก่ียวข้องกบัการ

ดําเนินงานการบริหารจดัการนํา้ในรูปแบบตา่ง และพระราชกรณียกิจเก่ียวกบันํา้ท่ีสําคญัของในหลวง ร.9  

กจิกรรมที่ 10 ตามรอยพ่อหลวง 
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ฐานที่ 3 รัชกาลท่ี 9 กบัพระอจัฉริยภาพด้านดนตรี โดยฐานนีแ้สดงให้เห็นถงึ

อจัฉริยภาพทางด้านดนตรีของในหลวง ร.9  

2. ให้นกัเรียนแยกย้ายกนัไปตามฐานโดนให้เวลาฐานละ 40 นาที โดยให้จนครบทัง้ 3 ฐาน 

โดยในแตล่ะฐานผู้ ร่วมกิจกรรมแตล่ะคนจะมีโอกาสสํารวจ และศกึษาเนือ้หารายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกบัหวัข้อ

ทัง้หมดอยา่งอิสระ โดยมีครูประจํากลุม่เป็นผู้ดแูล โดยในระหวา่งนีจ้ะมีการกําหนดให้ครูพดูคยุกบัผู้ เข้าร่วม

เก่ียวกบัหวัข้อท่ีกําหนดเป็นระยะ รวมถงึผู้ เข้าร่วมจะเป็นผู้จดบนัทกึรายละเอียดสําคญัท่ีเก่ียวข้องตามแตล่ะ

หวัข้อ ประมาณ 20 นาที 

3. จากนัน้กําหนดให้ผู้ เข้ารวมและครูในแตล่ะฐานนัง่เป็นกลุม่วงกลมยอ่ย พร้อมวทิยากรหรือ

ผู้ช่วยวทิยากรประจําในแตล่ะกลุม่ชว่ยพดูคยุถึงสิง่ท่ีผู้ เข้าร่วมได้ศกึษาถึงในหลวงรัชกาลท่ี 9 ตามแตล่ะหวัข้อ 

โดยกําหนดประเมินเนือ้หาในการอธิบายใหญ่ๆ ดงันี ้

3.1 สงัเกตเห็นอะไรบ้างจากการสํารวจหรือศกึษาในแตล่ะหวัข้อของในหลวง ร.9 

3.2 มีความคดิ หรือรู้สกึอยา่งไรเก่ียวกบักิจวตัรหรือพระราชกรณียกิจของพระองค์ 

3.3 แบบอยา่งใดท่ีผู้ เข้าร่วมรู้สกึช่ืนชอบหรือประทบัใจในพระองค์ (อยา่งน้อยคนละ 1 

ข้อ) 

3.3 มองตนเองอยา่งไรเม่ือได้ทราบถงึพระราชประวตั ิกิจวตัรหรือพระราชกรณียกิจ

ของในหลวง ร. 9  

3.4 มีความคดิหรือมีความต้องการท่ีจะเปล่ียนแปลงตนเองอยา่งไร เม่ือได้เห็น

แบบอยา่งจากในหลวง 

3.5 มีวธีิการปฏิบตัตินเองอยา่งไรบ้าง ในการเปล่ียนแปลงตนเองให้ดีขึน้ (รวมถงึการ

เปล่ียนแปลงพฤตกิรรมการสบูบหุร่ี) โดยให้ผู้ เข้าร่วมเสนอวีการท่ีจะเปล่ียนแปลงตนเอง โดยเร่ิมตัง้แตพ่รุ่งนี ้

อยา่งน้อย 1 อยา่งท่ีปฏิบตัไิด้จริง 

โดยระหวา่งดําเนินกิจกรรมครูให้กําลงัใจและสนบัสนนุนกัเรียน เม่ือมีวิธีคดิในแตล่ะ

ประเดน็อยา่งเหมาะสม รวมถึงครูสามารถซกัถามพดูคยุ และเสนอแนะสมาชิกคนอ่ืนให้มีสว่นร่วมในแตล่ะ

ประเดน็ท่ีวยัรุ่นเสนอมาได้ โดยกิจกรรมกลุม่แตล่ะฐานจะใช้เวลาประมาณ 20 นาที หลงัจากนัน้ครูและสมาชิก

ในกลุม่ รวมถงึวทิยากรแตล่ะกลุม่ชว่ยกนัสรุปประเดน็ของการพดูคยุกนัในแตล่ะฐานนัน้  
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  4. แตล่ะกลุม่จะวนฐานไปเร่ืองๆ จนทกุกลุม่มีโอกาสร่วมกิจกรรมทัง้หมด 3 ฐาน 

5. จากนัน้วทิยากรให้ทัง้ 3 กลุม่มารวมตวักนัเป็นกลุม่ใหญ่ โดยให้แตล่ะกลุม่สรุปองค์ความรู้

ความคดิตา่งๆ ท่ีได้จากเข้าร่วมฐานกิจกรรมทัง้ 3 ฐาน โดยแจกอปุกรณ์ให้แตล่ะกลุม่ ได้แก่ กระดาษ flipchart 

และปากกา และเสนอในแตล่ะหวัข้อ ดงันี ้

     5.1 แตก่ลุม่ร่วมกนัแสดงความคดิเห็น ความรู้สกึหรือประทบัใจเก่ียวกบัในหลวง

รัชกาลท่ี 9 กบัต้นแบบด้านใดมากท่ีสดุอยา่งน้อย 1 ด้าน  

     5.2 ให้ร่วมกนัวิเคราะห์อภิปรายเก่ียวกบัความดีของในหลวง ร.9 ท่ีควรยดึถือเป็น

แบบอยา่ง อยา่งน้อย 3 ด้าน  

     5.3 ให้ร่วมกนัอภิปรายวา่จะนํามาปรับใช้ในชีวิตของตวัเองในเร่ืองใดได้บ้าง มี

แนวทางปฏิบตัอิยา่งไร 

6. เม่ือแตล่ะกลุม่อภิปรายเสร็จวิทยากรเสนอให้ผุ้ ร่วมกิจกรรม มีสวนร่วมในการซกัถาม

เพิ่มเตมิ และเม่ือดําเนินการเสร็จในแตล่ะกลุม่ให้ครูของแตล่ะกลุม่พดูถึงความรู้สกึตอ่สิง่ท่ีสมาชิกคดิรู้สกึหรือ

กระทําอยา่งเหมาะสม  
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“ต้องการให้วยัรุ่นได้เรียนรู้ถึงความเสียสละ ทุม่เท การปฏิบตัติวัท่ีดีและเป็นแบบอยา่งท่ีดีตอ่ผู้ อ่ืนของในหลวง

รัชกาลท่ี 9 เม่ือผู้ เข้าร่วมสมัผสั เรียนรู้ผา่นประสบการณ์ตา่งๆท่ีเกิดขึน้ในกิจกรรมแล้ว จะตระหนกัและเกิดแรง

บนัดาลใจวา่ควรจะปฏิบตัติวัให้เหมาะสมอยา่งไรบ้าง”  

8. วิทยากรทํากิจกรรมสดุท้าย “กอด ประสานใจ” ก่อนจบโปรแกรม โดยให้สมาชิกนัง่เป็น

วงกลมล้อมรอบวิทยากรและครู จากนัน้ให้วิทยากรพดูความรู้สกึและประทบัใจท่ีมีตอ่ผู้ เข้าร่วมทีละคน  

9. เม่ือวิทยากรเอย๋ช่ือถึงผู้ เข้าร่วม วทิยากรก็จะเข้าไปโผกอดเพ่ือให้กําลงัใจ และสนบัสนนุ

พดูคยุกบัสมาชิก ทําแบบนีไ้ปเร่ือยๆ  

10. วทิยากรสง่ตอ่ไปท่ีครูแตล่ะคนได้พดูถงึความรู้สกึท่ีมีตอ่นกัเรียนแตล่ะคนเช่นเดียวกบั

วิทยากร และให้ครูกบันกัเรียนได้แสดงความห่วงใยตอ่กนัผา่นการกอดและการพดูคยุไปเร่ือยๆ จนผู้ เข้าร่วมมี

โอกาสได้แสดงออกถงึความรู้สกึของตนเองตอ่วอทยากรหรือครูครบทกุคน 

จากนัน้วิทยากรได้กลา่วอําลาผู้ เข้าร่วมทกุคน เป็นอนัเสร็จสิน้กิจกรรม 
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