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การศึกษาผลการใชห้ลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี ในนกัเรียนมธัยมศึกษา เขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลน้ีสาํเร็จลงไดด้ว้ยความร่วมมืออยา่งดียิง่ของผูบ้ริหารโรงเรียน ครู 

และนกัเรียนมธัยมศึกษาของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (ฝ่ายมธัยม)  โรงเรียนมธัยมวดั

ดุสิตาราม  โรงเรียนราชวนิิตมธัยม โรงเรียนวดัปากนํ้าวทิยาคม  โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวทิยา  

โรงเรียนวดัราชโอรส  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้  โรงเรียนบางมดวทิยา 

สีสุกหวาดจวนอุปถมัภ ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์บางขนุเทียน  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 

สตรีวทิยาพุทธมณฑล โรงเรียนสามพรานวทิยา ในการตอบแบบทดสอบ และตอบคาํถามต่างๆ ใน

การวจิยั คณะผูว้จิยัขอขอบคุณเป็นอยา่งมากไว ้ณ โอกาสน้ี และขอขอบคุณอาจารยปั์ญญา ทรงเสรีย ์

ผูอ้าํนวยการศูนยส์ร้างสรรคค์รูมืออาชีพท่ีไดใ้หข้อ้มลูการพฒันาหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี  

คณะผูว้จิยัขอขอบคุณ ศูนยว์จิยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ  ท่ีได ้

ใหทุ้นอุดหนุนการทาํวจิยัเร่ืองน้ี คาดวา่ผลการวจิยัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาและบริหาร

จดัการ  “หลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี ” ใหเ้ป็นหลกัสูตรท่ีสมบูรณ์เพื่อนาํไปใชใ้นการสร้างเสริม

ความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะชีวติใหก้บันกัเรียน อนัจะส่งผลใหน้กัเรียนมีคุณภาพชีวติท่ีดี ปลอด

จากภยับุหร่ีนาํไปสู่โรงเรียนปลอดบุหร่ีไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 

       คณะผูว้จิยั  
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

 
การสูบบุหร่ี และพษิจากควนับุหร่ี เป็นปัญหา ท่ีสาํคญัดา้นสาธารณสุขระดบัชาติ  ท่ีควร

ไดรั้บแกไ้ขอยา่งเร่งด่วนและต่อเน่ือง ดว้ยเหตุท่ีการระบาดของการสูบบุหร่ีไดห้นัเหไปสู่ประชากร

ในกลุ่มวยัรุ่น หรือผูท่ี้มีอายนุอ้ย โดยเฉพาะในกลุ่มนกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา  แมว้า่จะมีการ

กาํหนดใหส้ถานศึกษาเป็นเขตปลอดบุหร่ี แต่ยงัไม่เพียงพอท่ีจะสร้างภูมิคุม้กนัจากการสูบบุหร่ี

ใหแ้ก่นกัเรียนได ้ดงันั้นจึงไดมี้การพฒันา “หลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี ” ข้ึนโดยการสนบัสนุน

จากมูลนิธิรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ี และไดรั้บความอนุเคราะห์จากอาจารยปั์ญญา ทรงเสรีย ์

ผูอ้าํนวยการศูนยส์ร้างสรรคค์รูมืออาชีพ และคณะครูนกัรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ีเป็นผูย้กร่าง

หลกัสูตรและแผนการจดัการเรียนรู้รายวชิา “โรงเรียนปลอดบุหร่ี” วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรเพื่อใช้

เป็นคู่มือครูในการจดัการเรียนรู้เร่ืองบุหร่ีใหแ้ก่นกัเรียนมธัยมศึกษา และเพื่อเป็นการสร้าง

วฒันธรรมท่ีส่งเสริมการไม่สูบบุหร่ีในโรงเรียนท่ีมีความย ัง่ยนื นาํไปสู่การเป็นโรงเรียนปลอดบุหร่ี

ไดอ้ยา่งแทจ้ริง   

การวจิยัเชิงทดลองน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลของการใชห้ลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีใน

โรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สถานท่ีวจิยัไดแ้ก่ โรงเรียนระดบั

มธัยมศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  รวม 11 โรงเรียน ซ่ึงไดม้าโดยการสุ่มแบบเจาะจง

โดยเป็นโรงเรียนท่ีมีครูนกัรณรงคเ์พือ่การไม่สูบบุหร่ีท่ีมีส่วนร่วมในการสร้างหลกัสูตรโรงเรียน

ปลอดบุหร่ี กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาแบ่งเป็นสองกลุ่ม ไดแ้ก่นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 จาํนวน 1,212 คน 

และครูจาํนวน 11  คน ของโรงเรียนมธัยมศึกษาตวัอยา่ง 11 โรงเรียน ระยะเวลาในการทดลองใชห้ลกัสูตร



 ค 

โรงเรียนปลอดบุหร่ีจดัการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียนตวัอยา่งใชเ้วลา 1 ภาคการศึกษา (4 เดือน) เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการวจิยัประกอบดว้ยแบบทดสอบความรู้ เจตคติ และความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อ

การสูบบุหร่ี แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครู และนกัเรียน ท่ีมีต่อหลกัส◌ูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี  การ

รวบรวมขอ้มูลทาํโดยการใหน้กัเรียนตอบแบบทดสอบดว้ยตนเอง และการสัมภาษณ์ความคิดเห็นครูและ

นกัเรียน สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  Paired Samples 

t-test, Student’s t–test และการวเิคราะห์เน้ือหา  

ผลการวจัิยสรุปได้ดังนี ้ 

นกัเรียนมธัยมศึกษา เป็นเพศชายและเพศหญิงเกือบเท่ากนั มีอายรุะหวา่ง 11 ปี ถึง 19 ปี 

อาย ุ13 ปีพบมากท่ีสุด (ร้อยละ 30.1) รองลงมาอาย ุ14 ปี (ร้อยละ 28.9) ชั้นมธัยมศึกษาท่ีมีการ

ทดลองใชห้ลกัส◌ูตรมากท่ีสุดไดแ้ก่ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีจาํนวนนกัเรียนรวมทั้งส้ิน 442 คน (ร้อย

ละ 36.5) รองลงมาไดแ้ก่ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 (ร้อยละ 22.8) บิดาและมารดาของนกัเรียนส่วนมากมี

อาชีพรับจา้ง และไม่มีบุคคลในบา้นสูบบุหร่ี (ร้อยละ 59.4) แต่ก็พบวา่ นกัเรียนร้อยละ40.6 มีบุคคล

ในบา้นสูบบุหร่ี ท่ีพบมากท่ีสุดคือบิดาสูบบุหร่ี (ร้อยละ 33.4) นกัเรียนส่วนมากไม่มีเพือ่นท่ีสูบบุหร่ี

(ร้อยละ 54.3)  แต่นกัเรียนท่ีมีเพือ่นสูบบุหร่ีก็พบจาํนวนมากเช่นเดียวกนั (ร้อยละ 45.7) เพื่อนท่ีสูบ

บุหร่ีส่วนมากเป็นเพือ่นในหอ้งเรียน (ร้อยละ 51.3)  

ด้านพฤตกิรรมการสูบบุหร่ี  นกัเรียนส่วนใหญ่ไม่สูบและไม่เคยลองสูบบุหร่ี (ร้อยละ 

84.2) มีจาํนวนหน่ึงเคยลองส ◌ูบและเคยสูบบุหร่ีแต่ปัจจุบนัไม่สูบบุหร่ี แต่ท่ีน่าสนใจคือมีนกัเรียน

จาํนวนหน่ึง (ร้อยละ 0.7) ท่ีปัจจุบนัยงัสูบบุหร่ี  นกัเรียนส่วนมาก (ร้อยละ 33.9) ลองสูบบุหร่ีคร้ัง

แรกเม่ืออาย ุ13 ปี  เหตุผลของการลองสูบบุหร่ีคร้ังแรก คือ อยากลอง รองลงมา คือเพื่อนส่งบุหร่ีให ้  

ความตั้งใจในการสูบบุหร่ีของนักเรียน  ก่อนเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี นกัเรียน

ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 94.9) มัน่ใจวา่ตนเองไม่มีโอกาสสูบบุหร่ีในช่วง 1 ปีน้ีแน่นอน แต่พบวา่นกัเรียน

จาํนวนถึง 62 คน (ร้อยละ 5.1) คิดวา่ตนเองมีโอกาสสูบบุหร่ี ในจาํนวนน้ีเป็นนกัเรียนชายมากกวา่

นกัเรียนหญิง หลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี นกัเรียนท่ีมัน่ใจวา่ตนเองไม่มีโอกาสสูบบุหร่ี

ในช่วง 1 ปีแน่นอนเพิ่มข้ึนกวา่ก่อนการเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี (ร้อยละ 96.2) แต่ก็ยงั

พบวา่มีนกัเรียนจาํนวน 46 คน (ร้อยละ 3.8) ท่ีคิดวา่ตนเองมีโอกาสสูบบุหร่ีในช่วง 1 ปีน้ีแน่นอนซ่ึง

พบในนกัเรียนชายมากกวา่นกัเรียนหญิง  

ความรู้เร่ืองบุหร่ี หลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี นกัเรียนมธัยมศึกษาในภาพรวม

และรายกลุ่มยอ่ยมีความรู้เพิ่มข้ึนมากกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.001) โดย

นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 มีความรู้เพิ่มข้ึนมากกวา่นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 ปี อยา่งมีนยัสาํคญั



 ง 

ทางสถิติ ( p=0.036) นกัเรียนหญิงมีความรู้เร่ืองบุหร่ีเพิ่มข้ึนมากกวา่นกัเรียนชายแต่ไม่มีนยัสาํคญั

ทางสถิติ (p=0.723) นกัเรียนท่ีเรียนในชุมนุมมีความรู้เพิ่มข้ึนมากกวา่นกัเรียนท่ีเรียนตามชั้นเรียนแต่

ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ  (p=0.772)  นกัเรียนท่ีมีคนในบา้นสูบบุหร่ีกบันกัเรียนท่ีไม่มีคนใน

บา้นสูบบุหร่ี มีความรู้เร่ืองบุหร่ีก่อนและหลงัเรียนไม่แตกต่างกนัทางสถิติ  (p=0.116) เช่นเดียวกบั

นกัเรียนท่ีมีเพือ่นสูบบุหร่ีกบันกัเรียนท่ีไม่มีเพือ่นสูบบุหร่ี มีความรู้เร่ืองบุหร่ีหลงัเรียนไม่แตกต่าง

กนัทางสถิติ (p=0.147) 

เจตคติต่อการสูบบุหร่ี  หลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี นกัเรียนมธัยมศึกษาใน

ภาพรวมและรายกลุ่มยอ่ยมีเจตคติต่อการสูบบุหร่ีเพิ่มข้ึนมากกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

(p<0.001)  โดยนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6  มีเจตคติต่อการสูบบุหร่ีหลงัเรียนเพิ่มข้ึนมากกวา่

นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.001) นกัเรียนชายมีเจคติต่อการสูบบุหร่ี

หลงัเรียนเพิ่มข้ึนมากกวา่นกัเรียนหญิงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p=0.005) นกัเรียนท่ีเรียนในชุมนุม

มีเจตคติต่อการสูบบุหร่ีหลงัเรียนเพิ่มข้ึนมากกวา่ นกัเรียนท่ีเรียนตามชั้นเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติ ( p<0.001) นกัเรียน ท่ีอาย ุ15 ปี ข้ึนไป มีเจตคติต่อการสูบบุหร่ีหลงัเรียนเพิ่มข้ึนมากกวา่

นกัเรียนท่ีอายนุอ้ยกวา่ 14 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ( p<0.001) นกัเรียนท่ีไม่มีคนในบา้นสูบบุหร่ี

มีเจตคติต่อการสูบบุหร่ีหลงัเรียนเพิ่มข้ึนมากกวา่ นกัเรียนท่ีมีคนในบา้นสูบบุหร่ี อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติ ( p=0.004) นกัเรียนท่ีมีเพื่อนสูบบุหร่ี มีเจตคติต่อการสูบบุหร่ีหลงัเรียนเพิ่มข้ึน มากกวา่

นกัเรียนท่ีไม่มีเพื่อนสูบบุหร่ีอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ(p<0.001)  

ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี หลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียน

ปลอดบุหร่ี นกัเรียนมธัยมศึกษาในภาพรวมและรายกลุ่มยอ่ยมีมีความสามารถดา้นการคิดอยา่งมี

วจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ีเพิ่มข้ึนมากกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.001) โดย

นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6  มีความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี เพิ่มข้ึน

มากกวา่นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.001) นกัเรียนท่ีเรียนในชุมนุม มี

ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี เพิ่มข้ึนมากกวา่ นกัเรียนท่ีเรียนในชั้น

เรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ( p<0.001) นกัเรียนท่ีอาย ุ15 ปี ข้ึนไป มีความสามารถดา้นการคิด

อยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ีเพิ่มข้ึนมากกวา่นกัเรียนท่ีอายนุอ้ยกวา่ 14 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติ (p<0.001) แต่พบวา่ นกัเรียนหญิงมีความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณหลงัเรียนสูง

กวา่นกัเรียนชายแต่ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ ( p=0.723)   นกัเรียนท่ีไม่มีคนในบา้นสูบบุหร่ี มี

ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี เพิ่มข้ึนมากกวา่ นกัเรียนท่ีมีคนในบา้น

สูบบุหร่ี แต่ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ ( p=0.233) นกัเรียนท่ีมีเพื่อนสูบบุหร่ี มีความสามารถ
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ดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี เพิ่มข้ึนมากกวา่ นกัเรียนท่ีไม่มีเพื่อนสูบบุหร่ี แต่ไม่มี

ความแตกต่างกนัทางสถิติ (p=0.167) 

ความคิดเห็นของนักเรียนต่อหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี  ด้านเนือ้หาหลกัสูตรโรงเรียน

ปลอดบุหร่ี  1นกัเรียน 1มธัยมศึกษาส่วนมาก (ร้อยละ 52.3) เห็นวา่เป็นเน้ือหาท่ีดี มีประโยชน์ทาํให้

เขา้ใจโทษและพิษภยัจากบุหร่ี รู้วา่จะป้องกนัตนเองจากการสูบบุหร่ีไดอ้ยา่งไรและนาํไปใชใ้น

ชีวติประจาํวนัได ้ ด้านวธีิการสอนของครู  1นกัเรียน 1มธัยมศึกษาส่วนมาก (ร้อยละ 47.7) 1เห็นวา่ครู

สอนโดยใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนร่วม1ในการเรียนรู้ 1มีการแบ่งกลุ่มทาํกิจกรรม แจกใบงานประกอบการ

ทาํกิจกรรม และมีการใหน้กัเรียนไดค้น้หาขอ้มูลเพิ่มเติมดว้ยตนเอง 1ด้านส่ือประกอบการเรียนการ

สอนของครู  1นกัเรียน 1มธัยมศึกษาส่วนมาก (ร้อยละ 52.3) ใหข้อ้มูลวา่ ครูมีการแจกโปสเตอร์ แผน่

พบั สต๊ิกเกอร์บุหร่ีใหน้กัเรียนใชท้าํกิจกรรม ทาํบอร์ด และใชศึ้กษา แต่นกัเรียนส่วนหน่ึง (ร้อยละ 

13.8) เห็นวา่ เอกสารท่ีครูใหมี้นอ้ยเกินไป ทาํใหไ้ม่มีเอกสารความรู้อ่านเพิ่มเติม  ด้านบรรยากาศใน

การเรียนการสอน 1นกัเรียน1

ความคดิเห็นของ ครูต่อหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี  ด้านความพร้อมของผู้สอน  ครู

ส่วนมาก (ร้อยละ 36.4) คิดวา่ตนเองมีความพร้อมในระดบัหน่ึง แต่ไม่เพยีงพอท่ีจะสอนทุกแผน 

ตอ้งมีการอบรมเพิ่มเติมก่อนสอน ครูร้อยละ 27.3 เห็นวา่ตนเองมีความพร้อมไม่เตม็ร้อยในการสอน

เน่ืองจากมีภาระงานหลายดา้น และเวลาจาํกดับางคร้ังวางแผนแลว้แต่ไม่ไดส้อนเน่ืองจากมีกิจกรรม

อ่ืนแทรกเขา้มา ทาํใหต้อ้งเล่ือนไปจดัเป็นสอนเสริม ด้านเนือ้หาหลกัสูตร  ครูทุกคนเห็นวา่เน้ือหามี

มากเกินไป โดยส่วนมาก (ร้อยละ 45.5) ใหเ้หตุผลวา่ เน้ือหาของหลกัสูตรมีความสาํคญั แต่ถา้นาํมา

สอนทั้งหมดทุกแผนในนกัเรียนชั้นเดียว มากเกินไป และทาํใหเ้ด็กเบ่ือและไม่สนใจท่ีจะเรียน ครู

มธัยมศึกษาส่วนมาก (ร้อยละ 63.1) เห็นวา่การจดัการเรียนการสอนของ

ครูเป็นแบบสบายๆ เป็นกนัเอง มีบรรยากาศดี นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนดี มีการแบ่งกลุ่มทาํ

กิจกรรมทาํใหส้นุกสนาน สาํหรับนกัเรียนท่ีเรียนในชุมนุม (ร้อยละ 18.5) เห็นวา่ บรรยากาศในการ

เรียนดี สนุกสนานไม่เคร่งเครียดและคนไม่เยอะจนเกินไป ด้านระยะเวลาในการสอน นกัเรียนเกือบ

ทั้งหมด (ร้อยละ 98.5) เห็นวา่ครูใชเ้วลาในการสอนคร้ังละ 1 คาบ คือ 50 นาที และสอนเพยีง

สัปดาห์ละ 1 คร้ัง เหมาะสมดีแลว้ ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี  นกัเรียน

ส่วนมาก (ร้อยละ27.7) เห็นวา่ ถา้จะมีการสอนเร่ืองบุหร่ี ควรสอนในนกัเรียนมธัยมตน้จะดีกวา่

เพราะเป็นการปลูกฝังตั้งแต่ตน้ นกัเรียนร้อยละ 24.6 เห็นวา่ ควรมีการสอนเร่ืองโทษและพิษภยัของ

บุหร่ี สภาพทางจิตใจของผูสู้บ และ ควรแสดงผลเสียของบุหร่ีใหช้ดัเจน และมีส่ือประกอบการสอน

ท่ีทาํใหเ้ห็นภาพชดัมากกวา่น้ี รวมทั้งควรมีการจดัใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะการปฏิเสธเม่ือมีคนชวน

ใหสู้บบุหร่ีดว้ย  
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ร้อยละ 36.4 เห็นวา่เน้ือหามากเกินไป ควรตดับางเร่ืองออก เช่นเร่ืองประวติัความมาของบุหร่ี 

สารพิษ หรือผลกระทบ ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน ครูส่วนใหญ่ (ร้อยละ 54.5) เห็นวา่กิจกรรม

บางกิจกรรมใชเ้วลามากเม่ือนาํมาจดัใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมซ่ึงนกัเรียนในหอ้งมี จาํนวนมาก และถา้

เป็นชั้นท่ีตอ้งอธิบายมากทาํใหใ้ชเ้วลาไปมาก เวลา  50 นาที จึงไม่พอท่ีจะสอนไดค้รบเน้ือหา หรือ

ทาํไดทุ้กกิจกรรม  รองลงมาเห็นวา่ ใบงานมีมากเกินไป ไม่เหมาะสมกบัระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้ทาํ

ใหส้อนไดไ้ม่ครบทุกกิจกรรมใน 1 คาบ 50 นาที (ร้อยละ 45.5) ด้านส่ือประกอบการเรียนการสอน  

ครูส่วนใหญ่ (ร้อยละ 63.6) เห็นวา่ควรมีการจดัทาํคู่มือหรือเอกสารแจกใหเ้ด็กไดอ้่านเพิ่มเติม 

รองลงมาเห็นวา่ส่ือในบางกิจกรรมตอ้งจดัเตรียมเองซ่ึงครูไม่มีทกัษะในการทาํ ดงันั้นหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งควรมีการจดัทาํส่ือให ้(ร้อยละ 45.5) ด้านระยะเวลาในการสอน  ครูส่วนมาก (ร้อยละ 45.5) 

เห็นวา่การสอน 2 ชัว่โมงเป็นเวลาท่ีนานมากไป ไม่เหมาะสม ควรจดัใหส้อนแค่ 1 คาบ 50 นาทีจะ

เหมาะสมและสามารถสอนไดแ้ต่จะตอ้งตดักิจกรรมบางกิจกรรมออก เน่ืองจากกิจกรรมมีมาก

เกินไป ทาํใหส้อนไดไ้ม่ครอบคลุมและไม่สามารถทาํกิจกรรมไดค้รบ ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการ

บริหารจัดการหลกัสูตร  ครูส่วนมาก(ร้อยละ 54.5) เห็นวา่ ควรมีการประชุมผูบ้ริหาร หรือช้ีแจงให้

ผูบ้ริหารทราบ เพื่อจะไดใ้หค้วามสาํคญัและสนบัสนุนใหใ้ชห้ลกัสูตร  รองลงมาเห็นวา่ ครูท่ีจะสอน

ควรจะไดอ้บรมความรู้เร่ืองบุหร่ีเพิ่มเติม เพราะบางหวัขอ้ยงัมีความรู้ท่ีไม่ลึกซ่ึงทาํใหส้อนไดไ้ม่

ละเอียดและจดัทาํส่ือ หรือเอกสารความรู้แต่ละหน่วย แจกใหค้รู เพือ่จดัใหก้บันกัเรียน อยา่งเพียงพอ

ก่อนจะเร่ิมสอน  (ร้อยละ 36.4) สาํหรับ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี   

ครูเกือบทุกคน(ร้อยละ 90.9) เห็นวา่ ควรปรับปรุงเน้ือหา ให้กระชบัและครอบคลุม  และใชเ้วลาแค่   

1 คาบ 50 นาที และควรนาํไปใชใ้นกลุ่มสาระสุขศึกษา จะเหมาะสมท่ีสุด เพราะมีเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัสุขภาพมากกวา่ท่ีจะสอนในวชิาอ่ืนๆ  

ข้อเสนอแนะ 

1. หลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีควรนาํไปใชส้อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ

พลศึกษา และผูบ้ริหารโรงเรียนควรมีการมอบหมายใหมี้ครูรับผดิชอบโดยตรงเพื่อใหค้รูสามารถ

บริหารจดัการการสอนไดอ้ยา่งแทจ้ริง  

2. การสอนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีในระดบัชั้นเรียนควรเร่ิมตั้งแต่นกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 และมีการสอนท่ีต่อเน่ืองในชั้นมธัยมศึกษาอ่ืนๆ จนจบการศึกษาระดบั

มธัยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นการสร้างเสริมความรู้และทกัษะชีวติใหน้กัเรียนอยา่งต่อเน่ืองและ

ย ัง่ยนื 
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3. กระทรวงศึกษาธิการควรกาํหนดใหโ้รงเรียนระดบัมธัยมศึกษา ทุกโรงเรียน มีการจดั

ชุมนุมเก่ียวกบับุหร่ีข้ึนอยา่งนอ้ย 1 ชุมนุม เพื่อใหน้กัเรียนท่ีสนใจไดเ้ลือกเรียน และเป็นการกระตุน้

ใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมหรือเผยแพร่แนวทางการป้องกนัการสูบบุหร่ีในเยาวชน 

4. ผูบ้ริหารโรงเรียนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรร่วมกนัพฒันาหลกัสูตรหรือโปรแกรม

การเลิกสูบบุหร่ีใหก้บันกัเรียนในโรงเรียน ควบคู่กบัการใชห้ลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี เพือ่ช่วย

ใหน้กัเรียนท่ีสูบหรือติดบุหร่ีสามารถเลิกสูบได ้และควรมีกิจกรรมช่วยครู หรือบุคลากรอ่ืนๆ ใน

โรงเรียนท่ีสูบบุหร่ีใหเ้ลิกสูบบุหร่ีดว้ยเพื่อเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหแ้ก่นกัเรียน จะนาํไปสู่ “โรงเรียน

ปลอดบุหร่ี” ไดจ้ริง 
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Executive Summary  
 

Smoking and its toxicities is an important health problem of the nation that 

should be solved urgently and continuity, since the epidemiology of smoking of the 

country has been shifting to teenagers and youngsters especially among primary and 

secondary school students.  Even though, school is one of smoke free zone, but smoke 

free zone solely does not efficient to prevent students from smoking.  Therefore, 

“smoke free school curriculum” was developed through the supportive from “Action 

on Smoking and Health Foundation of Thailand”.  The curriculum as well as lesson 

plans for “smoke free school” were designed and developed by a group of campaign 

for not smoking teachers under the guidance of Mr. Punya Songsaree the director of 

Professional Teacher Development Center.  The main objective of the curriculum 

that was developed is to be used as a teacher handbook in preparing teaching and learning 

experiences regarding cigarette for secondary school students.  Hopefully the implementation 

of the curriculum will lead to the sustainable development of non smoking culture in the 

school that is the real “smoke free school”.   

The objective of this quasi-experimental research was to assess the efficacy 

of smoke free school curriculum in secondary schools in Bangkok and its perimeter.  

The study site was 11 secondary schools in Bangkok and perimeter.  They were 
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purposively selected from schools that had campaign for not smoking teachers and 

were involved in smoke free school curriculum development.  The study samples 

comprised of 1,212 secondary school students from 7th to 12th grade and 11 teachers 

from 11 school samples.  The implementation of the “smoke free school curriculum” 

for the samples was done in one semester (four months).  The instruments for data 

collection comprised of a knowledge, attitude, and critical thinking ability test about 

cigarette smoking and a structured interview questionnaire regarding teacher and 

student opinion on smoke free school curriculum.  The collected data were analyzed 

by percentage, mean, standard deviation, Paired Samples t-test, Student’s t–test, and 

content analysis. 

The study results were summarized as follows: 

The secondary school sample students were almost equally male and female.  

Their age range was 11 to 19 years; majority of them were 13 years (30.1 percent) 

followed by 14 years (28.9 percent).  Majority of them, 442 students who were 

participated in the smoke free school curriculum, were in 8th grade (36.5 percent) 

followed by 9th grade (22.8 percent).  About 60 percent of their fathers and mothers 

were either skilled or unskilled labors. 

About 61 percent of the sample students informed that their family members 

were smoking and among the smokers, 33.4 percent were their fathers.  Less than half 

(45.7 percent) of them had friends who were smoking and among the smoking friends 

51.3 percent of them were friends in his or her classroom.  

Regarding smoking behavior of the students, most of them (84.2 percent) 

did not smoke and never been trying to smoke.  There were number of students who 

used to trying to smoke and were smoke but do not smoke at the present.  It is 

interesting to point out that less than one percent (0.07 percent) of the samples who 

responded that they are smoking. 

Majority of the sample students (33.9 percent) tried to smoke when they 

were 13 years old.  Their main reason for trying to smoke was that they want to 

smoke or just trying to smoke followed by their friends offering them the cigarette.   
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In relation to students’ smoking intention, before the implementation of the 

smoke free school curriculum almost all of them (94.9 percent) felt firm that they had 

no chance to smoke in a year at all.  However 62 students (5.1 percent) though, they 

had a chance to smoke in a year and among 62 of them, there were more male than 

female. 

After implementation of the smoke free school curriculum, number of 

students who were thought that there was no chance for them to smoke in a year was 

increasing to 96.2 percent.  Forty six of them or 3.8 percent believed that they still had 

a chance to smoke in a year.  It was similar to before the experimentation that more 

male expressed their belief than female students.   

Knowledge about cigarette smoking of the students:   

After using the smoke free school curriculum, the secondary school sample 

students as a whole (p<0.001) and as sub-groups gained significantly higher 

knowledge about cigarette smoking than before participating in the curriculum 

activities (p<0.05).  When looking in to details, it was found that only students in the 

7th to 9th grade gained significantly higher knowledge than students in the 10th to 12th

After using the smoke free school curriculum, the secondary school sample 

students as a whole (p<0.001) and as sub-groups had significantly better attitude 

about cigarette smoking than before participating in the curriculum activities 

(p<0.05).  When each sub-group of the student was considered, it was found that male 

students, age group 15 years and over, were in the 10

 

grade (p=0.036). While the knowledge score of the male and female students; 

students with age under 15 years and age 15 years and over; students who were taught 

through student club and through regular class; students who had family members 

smoke and no family member smoke; and students who had friends smoke and had no 

friend smoke was not significantly different (p>0.05). 

Attitude about cigarette smoking of the students: 

th to 12th grade, who were taught 

through student club, who had no family member smoke, and who had friends smoke 

had significantly better attitude about cigarette smoking (p<0.05) than female 
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students, age under 15 years, who were in the 7th to 9th grade, who were taught 

through regular subjects, who had family members smoke, and who had no friend 

smoke. 

Regarding critical thinking ability of the students: 

After using the smoke free school curriculum, the secondary school sample 

students as a whole (p<0.001) and as sub-groups had significantly better critical 

thinking ability about cigarette smoking than before participating in the curriculum 

activities (p<0.05).  When each sub-group of the student was considered, it was found 

that students with age group of 15 years and over, were in the 10th to 12th grade, and 

were taught through a student club, had significantly better critical thinking ability 

about cigarette smoking (p<0.05) than students age under 15 years, who were in the 

7th to 9th

About method of teaching of the teachers:  Less than half of the students 

(47.7 percent) pointed out that teachers gave them a chance to participate in teaching 

and learning activities.  Students were assigned in groups; working sheet was used in 

performing group activities; and students were assigned to seek more additional 

information.  About half of the students (52.3 percent) said that posters, leaflets, 

stickers about cigarette and cigarette smoking were given for doing activities, 

exhibition board, and for the purpose of self study.  There were 13.8 percent of them 

expressed that the learning aids provided were not enough. 

 grade, and were taught through regular subject class.  Male and female 

students, students who had family members and had no family member smoke, and 

students who had friends and had no friends smoke had no statistical significant 

different on critical thinking ability (p>0.05). 

Student’s opinion on smoke free school curriculum: 

Regarding content of the curriculum: Majority of the secondary school 

students (52.3 percent) responded that the content of the smoke free school 

curriculum that had been taught was good and useful for them to understand toxicities 

of the cigarette and it’s harmful.  It helped them to know how to prevent themselves 

from smoking cigarette and it can be applied in their daily life. 
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More than 60 percent of the students reported that teaching and learning 

atmosphere was quite good; not serious; group activities were enjoyable; and students 

were involved in the teaching learning activities.  Beside these reflections, students 

who were taught through student club indicated that the class size was not large and 

there were not too many class members.  Regarding teaching period: Almost all of the 

students (98.5 percent) reported that the class session was 50 minutes and it was 

taught once a week.  However, they though that the class session was quite 

appropriate for them. 

General suggestions on the smoke free school curriculum of the students:  

About one fourth of the students (27.7 percent) suggested that this kind of curriculum 

should better be taught in primary school since the smoke free school concepts should 

be built in the students as early as 7th

Curriculum contents:  Almost all of them responded that there were too 

many content.  Majority of them (45.5 percent) thought that the curriculum contents 

were important.  However it was too many to teach in one level and it might be boring 

 grade.  Toxicities and harmful that are caused by 

cigarette smoking, mental conditions of the smokers, as well as clearly effects of 

smoking should be emphasized more.  Schools should have teaching aids that the 

desired information about cigarette and cigarette smoking could be prevailed.  Refusal 

or “say no” skill, when being asked or persuaded to try to smoke, should be practice 

also. 

Teacher’s opinion on smoke free school curriculum: 

Teacher’s readiness:  Only about one third (36.4 percent) of the sample 

teachers thought that they were ready to use this curriculum at a certain level.  They 

indicated that they were not ready enough to teach all lessons in the curriculum and 

additional training was needed before using the curriculum.  One fourth (27.3 percent) 

of the teachers expressed that they were not ready to teach since they had different 

kind of responsibilities to perform and had limited time to teach.  Sometimes they 

planned to teach but could not teach as planned due to having other activities to do at 

the time of teaching.  The planned session then was adapted as supplemented session. 
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and uninterested to the students.  About 36 percent of the teachers indicated on too 

many content in the curriculum and some contents should be excluded such as the 

history of cigarette, toxicities, and its impacts. 

Teaching and learning activities:  More than half (54.5 percent) of the 

teachers thought that some activities required too much time when being used for a 

large class and more time was needed for explaining the details of the activities.  Thus 

a session with 50 minutes was not enough to cover all contents.  About 46 percent of 

the teachers indicated that there were too many working sheets that not suitable for 

time available.  Therefore all activities of that session could not be taught in 50 

minutes. 

Teaching and learning aids: Majority of the teachers (63.6 percent) 

suggested that a learning hand book and extra handouts should be provided for the 

students.  They had no skill in developing aids that were required for some activities, 

the related organizations or institutions should develop such aids for them. 

Teaching time for a session:  About 46 percent of the teachers though that 

two hours session was too long and not suitable, one session for 50 minutes was more 

appropriate for teaching, but some activities should be excluded in order that all 

contents and activities could be covered. 

Regarding the curriculum administration, more than half (54.5 percent) of 

the teachers recommended that there should be a meeting with school administrators 

and they should be informed about the “smoke free school curriculum” in advance in 

order to get supportive.  About 36 percent of them indicated that teachers should be 

trained on some topics about cigarette that they did not know in details.  Enough 

teaching aids and handouts of each session should be developed for students before 

implementing the curriculum. 

Most of teachers (90.9 percent) suggested the contents of “smoke free 

school curriculum” needed to be adjusted to fit to a session with 50 minutes.  The 

curriculum should be more appropriate to teach in health education or related subjects 

than other subjects since their contents are more related to health contents.    
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Suggestions:  

    1. The “smoke free school curriculum” should be used to teach in health 

education and physical education subject.  A specific teacher should be directly 

assigned for the management of this curriculum in order to make him or her to take 

full responsibility.  

    2. Teaching of contents from this curriculum should be started from 

students in 7th grade and being taught consequently and continuity through 12th grade 

in order to enhance the students to comprehend knowledge and skills required in each 

grade level through the secondary school levels.   

    3. Ministry of education should have the policy for having at least one 

student club in relation to cigarette in each secondary school.  Therefore any 

interested students can register to learn.  The students will be motivated to participate 

in activities or promote the activities that prevent the teenagers from smoking. 

    4. School administrators and related organizations should develop a quit 

smoking program for students along with the implementation of the “smoke free 

school curriculum” in order to help the students who are smoking.  The program 

activities should be expanded to cover teachers and other school personnel who are 

smoking as well since the teachers and school staffs are a good model for the students.  

No one should be allowed smoking in the “smoke free school”. 

    5. School and related organizations should carry out training program to 

elevate teaching capability of the teachers in conducting teaching and learning 

“smoke free school curriculum” activities.  The training program will help teachers to 

gain more skills and more confidence in using the smoke free school curriculum.   
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บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

เป็นท่ีทราบกนัโดยทัว่ไปแลว้วา่ ก ารสูบบุหร่ีเป็นสาเหตุ สาํคญัของการเกิดปัญหาทาง

สุขภาพและเป็นสาเหตุของการเสียชีวติของประชากรทัว่โลกท่ีมีแนวโนม้สูงกวา่อตัราการเสียชีวติ

ดว้ยสาเหตุอ่ืนๆ  จากรายงานของ องคก์ารอนามยัโลก ท่ีรายงานถึงจาํนวนผูเ้สียชีวติทัว่โลกจากการ

สูบบุหร่ี พบวา่ มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนทุกปีโดยในขณะน้ีมีผูเ้สียชีวติจากบุหร่ีปีละ 5 ลา้นคน หรือใน

จาํนวนผูเ้สียชีวติทุก ๆ 10 คน จะมี 1 คน ท่ีเสียชีวติจากการสูบบุหร่ี โดยคาด ประมาณในอีก 20-30 

ปีขา้งหนา้ จาํนวนผูเ้สียชีวติจากบุหร่ีจะเพิ่มข้ึนเป็นปีละ 10 ลา้นคน ซ่ึงคิดเป็น ร้อยละ  12 ของ

จาํนวนการเสียชีวติ ของประชากร ทั้งหมดทัว่โลก  (มูลนิธิรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ี , 2548) นัน่

หมายถึงวา่ "บุหร่ี"  จะเป็นสาเหตุของการตายของคนทัว่โลกมากกวา่การตายจากโรคเอดส์ วณัโ รค 

อุบติัเหตุ  การฆ่าตวัตาย และการตายระหวา่งคลอด รวมกนัทั้งหมด   นอกจากน้ีจาก การวจิยัทาง

การแพทย ์พบวา่ อตัราเส่ียงต่อการป่วยและเสียชีวติจากการสูบบุหร่ีนั้นสูงกวา่ท่ีเคยคาดคิดไว้  โดย

พบวา่ 1 ใน 2 หรือคร่ึงหน่ึงของผูสู้บบุหร่ีท่ีเร่ิมสูบตั้งแต่วยัรุ่น  และสูบต่อไปเป็นประจาํจะตายจาก

การสูบบุหร่ี โดยคร่ึงหน่ึงของคนเหล่าน้ีจะเสียชีวติในวยักลางคน กล่าวคือ คนเหล่าน้ีจะมี "อายสุั้น" 

กวา่คนทัว่ไปถึง 22 ปี ขณะท่ีในส่วนของ "คนไทย" พบวา่ ในแต่ละปี มีผูเ้สียชีวติดว้ย "โรคจากการ

สูบบุหร่ี" ถึงปีละ 52,000 คน หรือวนัละ 115 คน หรือเท่ากบัชัว่โมงละ 6 คน ซ่ึงนบัวา่เป็นตวัเลขท่ี

สูงไม่นอ้ยเลยทีเดียว (รัฐสภาไทย, http://www.parliament.go.th/news/news_detail)  

แมข้ณะน้ีประเทศไทยจะมี ศกัยภาพการควบคุมการบริโภคยาสูบท่ีค่อนขา้งเขม้แขง็ และ

เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล แต่ก็ยงัพบวา่มีจุดอ่อนอีกหลายดา้น เช่น ขาดเครือข่ายระดบัภูมิภาค 

องคก์ร และกลุ่มบุคคลท่ีจะดาํเนินการกนัอยา่งจริงจงั และขาดศูนยก์ลางการประสานกนัอยา่งเป็น

ระบบ (สตีเฟ่น ฮาแมน และคณะ, 2549)  ประกอบกบับริษทับริษทับุหร่ีมีการพฒันารูปแบบบุหร่ีให้

มีความแปลกใหม่ แมว้า่จะถูกหา้มไม่ใหมี้การโฆษณาก็ตาม แต่แนวโนม้ของบุคคลท่ีริเร่ิมสูบบุหร่ี

ยงัคงมีจาํนวนเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะในกลุ่ม “เยาวชน ”  เห็นไดจ้าก รายงานล่าสุดของสาํนกังานสถิติ

แห่งชาติท่ีศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของคนไทย พบวา่ มีผูสู้บบุหร่ี ประจาํจาํนวน 10.6 ลา้นคน 

ซ่ึงมีจาํนวนเพิ่มข้ึนจากท่ีไดส้าํรวจไวใ้นปี พ .ศ. 2542  ถึง 400,000 คน ท่ีน่า เป็นห่วงพบวา่ กลุ่ม

ประชากรท่ีสูบบุหร่ีเพิ่มมากข้ึนคือ กลุ่มวยัรุ่น โดยพบวา่ เด็กไทยอายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี เสพติดบุหร่ีเกือบ 5 



 2 

แสนคน และมีเยาวชนอายตุ ํ่ากวา่ 24 ปี เสพติดบุหร่ีหน่ึงลา้นหา้แสนกวา่คน  โดยช่วงอายท่ีุเร่ิมสูบ

บุหร่ีอยูร่ะหวา่ง 15-24 ปี ร้อยละ 84.0 ( ประกิต วาทีสาธกกิจ, 2549)  นอกจากน้ีงานวจิยัของ  

เอแบค โพลล์ ท่ีศึกษา  “การสูบบุหร่ีของนกัเรียนนกัศึกษาและพฤติกรรมปัญหาท่ีเก่ียวขอ้ง : 

กรณีศึกษานกัเรียนนกัศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ถึงระดบัปริญญาตรีจาก 25 จงัหวดัทัว่

ประเทศ”  ไดช้ี้ใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ของการสูบบุหร่ีของนกัเรียน นกัศึกษา กบัพฤติกรรมเส่ียงอ่ืนๆ 

กล่าวคือ กลุ่มนกัเรียน นกัศึกษาท่ีสูบบุหร่ีมีผูท่ี้ด่ืมเหลา้มากกวา่ผูท่ี้ไม่สูบบุหร่ี 3.5 เท่า เท่ียว

กลางคืนมากกวา่ 3.2 เท่า เคยมีเพศสัมพนัธ์มากกวา่ 3.7 เท่า เล่นการพนนัมากกวา่ 3.3 เท่า และ

ใชย้าเสพติดอ่ืนมากกวา่ 16 เท่า และมีตวัเลขน่าตกใจมากกวา่ คือ นกัเรียนชั้นมธัยมตน้ท่ีสูบบุหร่ี 

เป็นผู ้ท่ีใชย้าเสพติดมากกวา่นกัเรียนท่ีไม่สูบบุหร่ี 27 เท่า ขณะท่ีในจาํนวนนกัศึกษาปริญญาตรี ผูท่ี้

สูบบุหร่ีใชย้าเสพติดมากกวา่ผูท่ี้ไม่สูบ 10 เท่า (ศรีศกัด์ิ จามรมาน, 2549) 

จากปัญหาดงักล่าว ขา้งตน้  หากโรงเรียนและสถานศึกษาต่างร่วมกนัสร้างวฒันธรรมท่ี

ส่งเสริมการไม่สูบบุหร่ี คือการกาํหนดใหโ้รงเรียนและสถานศึกษาเป็นเขตปลอดบุหร่ี จะเป็น

ทางออกท่ีสาํคญั ทางหน่ึง ในการแกปั้ญหาบุหร่ีและพฤติกรรมเส่ียงอ่ืนๆ ของเยาวชน  ดงันั้น เม่ือ

วนัท่ี 31 สิงหาคม และวนัท่ี 1 กนัยายน 2548 ท่ีผา่นมา มูลนิธิรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ี จึงจดัใหมี้

การอบรมพฒันาศกัยภาพครู เร่ือง ครู:นกัรณรงคผ์ูป้กป้องเยาวชนจากภยับุหร่ีข้ึน โดยมีครูเครือข่าย

ท่ีเขา้ร่วมอบรมจาก 16 โรงเรียน ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ขอ้สรุปจากการประชุมระดมสมอง

ครูนกัรณรงคเ์พื่อปกป้องเยาวชนจากภยับุหร่ี คือ นวตักรรมในโรงเรียน เพื่อเยาวชนปลอดบุหร่ี ควร

มีองคป์ระกอบ คือ โรงเรียนควรมีนโยบายโรงเรียนปลอดบุหร่ี มีการบรรจุเร่ืองบุหร่ีไวใ้นหลกัสูตร

ระดบัต่าง ๆ และมีกิจกรรมเชิงป้องกนั และบาํบดัโดยนกัเรียนเป็นแกนนาํ รวมทั้งร่วมสร้างกระแส

การผลกัดนันโยบายระดบัประเทศ  จากขอ้สรุปดงักล่าวทาํใหเ้กิดแนวคิดการพฒันา หลกัสูตร 

“โรงเรียนปลอดบุหร่ี ” ข้ึนเพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนเร่ืองโทษและพษิ ภยั

จากบุหร่ีใหก้บันกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษาซ่ึงอยูใ่นช่วงวยัรุ่น และเป็นกลุ่มเส่ียงสาํคญัต่อการเสพ

ติดบุหร่ี  ซ่ึงหลกัสูตรดงักล่าวไดรั้บความร่วมมือจากโรงเรียนเครือข่ายเป็นโรงเรียนนาํร่องในการ

นาํหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน โด ยเร่ิมทดลองใชใ้น

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2549 น้ี   

อน่ึง “หลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี” เป็นหลกัสูตรท่ีพฒันา ข้ึนโดยศูนยส์ร้างสรรคค์รูมือ

อาชีพ ครูนกัรณรงค์ปกป้องเยาวชนจากพิษภยับุหร่ี โดยไดรั้บการสนนัสนุนจาก มูลนิธิรณรงคเ์พื่อ

การไม่สูบบุหร่ี  การสร้างหลกัสูตรมุ่งเนน้ การบูรณาการ ใหส้อดคลอ้งตามสาระและมาตรฐานการ

เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา การพิจารณาวา่หลกัสูตรมี ความเหมาะสมและ
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ตรงกบัความตอ้งการของผูเ้รียนเพียงใดนั้น ความรู้ เจตคติ และทกัษะกระบวนการท่ีมีต่อเร่ืองบุหร่ี

หลงัการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรนบัวา่เป็นส่วนสาํคญัปัจจยัหน่ึง ดงันั้นภาควชิาสุขศึกษา

และพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ในฐานะท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งใน

การพฒันาหลกัสูตรดา้นสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ จึงสนใจท่ีจะทาํการศึกษาผลของการจดัการ

เรียนการสอนตามหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี  เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดน้าํเสนอต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา  

และผูเ้ก่ียวขอ้ง ใชป้ระโยชน์ในการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี สาํหรับ

นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพเหมาะสมกบักลุ่มผูเ้รียนไดต่้อไป  

วตัถุประสงค์การวจิัย 

วตัถุประสงค์โดยรวม 

เพื่อศึกษาผลของการใชห้ลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี  ในการจดัการเรียนการสอนใหแ้ก่

นกัเรียนมธัยมศึกษา โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา เขต กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

วตัถุประสงค์เฉพาะ 

1. เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ของนกัเรียนมธัยมศึกษาหลงัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรโรงเรียน

ปลอดบุหร่ี ในประเด็นต่อไปน้ี 

    1.1 ความรู้เร่ืองบุหร่ี 

    1.2 เจตคติต่อการสูบบุหร่ี 

    1.3 ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี 

2. เพือ่เปรียบเทียบ ความรู้ เจตคติ และ ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อ

การสูบบุหร่ีของนกัเรียน มธัยมศึกษา ท่ีมีการจดัการเรียนการสอนทั้ง 2 แบบ ไดแ้ก่ การสอนเป็น

รายวชิาเพิ่มเติม  (เรียนในชั้นเรียน) และการสอนในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (เรียนในชุมนุม)  

3. เพือ่เปรียบเทียบ ความรู้ เจตคติ และ ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อ

การสูบบุหร่ีของนกัเรียน มธัยมศึกษา ปีท่ี 1-3 กบันกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 ก่อนและหลงัเรียน

หลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี 

4. เพือ่ประเมินความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน

หลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี 

5. เพื่อประเมินความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน

หลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี  
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ขอบเขตของการวจิัย  

1. ศึกษาเฉพาะนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2549 (พฤษภาคม - 

กนัยายน 2549) ของโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีมีครูนกัรณรงคเ์พื่อปกป้องเยาวชนจากภยับุหร่ี ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

2. การประเมินผลการใชห้ลกัสูตรคร้ังน้ี ประเมินเฉพาะในส่วนของผลลพัธ์จากการใช้

หลกัสูตร ซ่ึงเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามแบบทดสอบก่อนและหลงัการเรียนการสอนในกลุ่ม

นกัเรียนเป็นหลกั  

ข้อตกลงเบือ้งต้นในการวจิยั  

การวดัผลการเรียนรู้ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ใชแ้บบทดสอบ

ความรู้ เจตคติ และความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ซ่ึงเป็นแบบทดสอบท่ีผูว้จิยั

สร้างข้ึนโดยใชก้รอบโครงสร้างจาก 17 แผนการเรียนรู้ตามหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี ดงันั้น

คาํตอบของนกัเรียนถือเป็นขอ้มลูแทนผลการเรียนท่ีเกิดจากการจดัการเรียนรู้ในหลกัสูตร

โรงเรียนปลอดบุหร่ี 

ตัวแปรในการวจิัย 

ตวัแปรต้น ไดแ้ก่ หลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี ประกอบดว้ย  4 หน่วยการเรียนรู้ และ

แผนการจดัการเรียนรู้รายวชิา “โรงเรียนปลอดบุหร่ี” จาํนวน 17 แผนการเรียนรู้ 

ตวัแปรตาม 

1. ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนหลงัเรียนตามหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี ในประเด็น

ต่อไปน้ี 

               1.1  ความรู้เก่ียวกบับุหร่ี โทษและพิษภยัจากการสูบ   

       1.2 เจตคติต่อการสูบบุหร่ี 

       1.3 ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี 

    2. ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี ไดแ้ก่ ความคิดเห็นดา้น

เน้ือหาหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี วธีิการสอนของครู ส่ือประกอบการเรียนการสอนของครู 

บรรยากาศในการเรียนการสอน ระยะเวลาในการสอน และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัหลกัสูตรโรงเรียน

ปลอดบุหร่ี 
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    3. ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี ไดแ้ก่ การบริหารการเรียน

การสอน ปัญหาอุปสรรคในการจดัการเรียนการสอน และขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อหลกัสูตรโรงเรียน

ปลอดบุหร่ี 

 

นิยามตัวแปรในการวจิัย 

 หลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี หมายถึง หลกัสูตรท่ีจดัทาํข้ึนโดยศูนยส์ร้างสรรคครูมืออาชีพ 

ภายใต้การส่งเสริม สนบัสนุนของมูลนิธิรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ี โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อ

ส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูและนกัเรียนจดักิจกรรมรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ีในโรงเรียนเพื่อร่วมกนั

ปกป้องเด็กและเยาวชนใหป้ลอดจากพิษภยัของควนับุหร่ี  หลกัสูตร โรงเรียนปลอดบุหร่ี

ประกอบดว้ย 4 หน่วยการเรียนรู้ และ แผนการจดัการเรียนรู้รายวชิา “โรงเรียนปลอดบุหร่ี ” จาํนวน 

17 แผนการเรียนรู้  การจดัการเรียนการสอนจดัในสองรูปแบบ แบบท่ีหน่ึง สอนเป็นรายวชิา

เพิ่มเติม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้

วทิยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ซ่ึงเป็นการสอนในชั้นเรียนตามระดบัชั้น แบบท่ี

สองสอนในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ไดแ้ก่ กิจกรรมแนะแนว กิจ กรรมลูกเสือเนตรนารี ชุมนุมพิเศษ

วธีิสอนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีเป็นการสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ ( Cooperative learning) ท่ี

ผสมผสานวธีิสอนหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ การสอนทกัษะกระบวนการ การเรียนรู้ผา่นกระบวนการ

กลุ่ม การระดมความคิด  การร่วมมือกนัแกปั้ญหา  ใชเ้กมส์ และการฝึกความสามารถดา้นการคิด

อยา่งมีวจิารณญาณ 

นักเรียนมัธยมศึกษา หมายถึง ผูท่ี้กาํลงัศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง 6 ในภาค

เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2549 ของโรงเรียนมธัยมศึกษา 11 โรงเรียน คือ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั (ฝ่ายมธัยม)  โรงเรียนมธัยมวดัดุสิตาราม   โรงเรียนราชวนิิต โรงเรียนวดัปากนํ้า

วทิยาคม โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวทิยา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้  

โรงเรียนบางมดวทิยา สีสุกหวาดจวนอุปถมัภ ์โรงเรียนวดัราชโอรส  โรงเรียนรัตนโกสินทร์

สมโภชน์บางขนุเทียน  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวทิยาพุทธมณฑล  และโรงเรียนสามพราน

วทิยา 

ความรู้ เร่ืองบุหร่ี หมายถึง การรู้ จาํ หรือความเขา้ใจ ของนกัเรียนเก่ียวกบั ประวติัความ

เป็นมา สารพิษในบุหร่ี ผลกระทบต่อสุขภาพ  สาเหตุท่ีทาํใหติ้ดบุหร่ี  ผลกระทบของบุหร่ีท่ีมีต่อ

พฤติกรรมเส่ียงอ่ืนๆ  ต่อผูห้ญิงท่ีสูบบุหร่ี ต่อครอบครัว ต่อเศรษฐกิจ ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  

กฎหมายเก่ียวกบับุหร่ี พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ. 2535 และการรู้เท่าทนักลยทุธ์ของ
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บริษทับุหร่ี พ.ร.บ. คุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหร่ี พ.ศ.2535 การคบเพื่อน  วธีิการเลิกสูบบุหร่ี 

และกิจกรรมรณรงคเ์พือ่การไม่สูบบุหร่ีในโรงเรียน  

เจตคติต่อการสูบบุหร่ี หมายถึง การรับรู้ ความรู้สึก หรือท่าทีของนกัเรียน ท่ีมีต่อการสูบ

บุหร่ีทั้งในทางสนบัสนุนหรือต่อตา้น 

ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวจิารณญาณต่อการสูบบุ หร่ี  หมายถึง การแสดงความ

คิดเห็นของนกัเรียนอยา่งเป็นเหตุและผลต่อสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับุหร่ีท่ีกาํหนดไวใ้น

แบบทดสอบ แต่ละสถานการณ์ท่ีกาํหนดประเมินจากการแสดงความคิดเห็นของนกัเรียนใน 5 

ประการ คือ  1) การนิยามปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 2) การเลือกขอ้มลูสาํหรับการแกปั้ญหา ท่ีเหมาะสม 

3) การตระหนกั ถึงขอ้มลูท่ีระบุไวอ้ยา่งชดัเจนและไม่ชดัเจนได ้ 4)  การตั้งขอ้สนันิฐานล่วงหนา้ท่ี

สอดคลอ้งกบัปัญหาได ้ 5) การลงขอ้สรุปและตดัสินใจลงความเห็นไดอ้ยา่งเท่ียงตรง 

ความคิดเห็นของนักเรียนต่อหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี หมายถึง ความรู้สึก ความ

คิดเห็น ของนกัเรียนท่ีมีต่อหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีใน 6 ดา้น ไดแ้ก่ เน้ือหาหลกัสูตรโรงเรียน

ปลอดบุหร่ี วธีิการสอนของครู ส่ือประกอบการเรียนการสอนของครู บรรยากาศในการเรียนการ

สอน ระยะเวลาในการสอน และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัหลกัสูตร 

    ความคิดเห็นของครูต่อหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี หมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็น 

ของครูท่ีมีหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีใน 6 ดา้น ไดแ้ก่ ความพร้อมของผูส้อน เน้ือหาหลกัสูตร 

ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นส่ือประกอบการเรียนการสอน ดา้นระยะเวลาในการสอน และ

ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี  



บทที ่2 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

การวจิยัผลการใชห้ลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี ในนกัเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญั

ศึกษา เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คร้ังน้ีเป็นการทดลองใชห้ลกัสูตร โรงเรียนปลอดบุหร่ีใน

การจดัการเรียนการสอนในนกัเรียนมธัยมศึกษาในสองรูปแบบคือ การบูรณาการในรายวชิา เพิ่มเติม 

(สอนในชั้นเรียน)  และจดัเป็นกิจกรรมพเิศษ ในหลกัสูตรระดบัมธัยมศึกษา (สอนในชุมนุม)  โดย

คณะ ผูว้จิยัได้ ทบทวน แนวคิด  ทฤษฎี  และเอกสารงานการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางการ

ศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 

  1. ความรู้เร่ืองบุหร่ีกบัสุขภาพ และปัญหาการสูบบุหร่ีในเยาวชนและวยัรุ่น 

  2. แนวคิดโรงเรียนปลอดบุหร่ี และหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี 

  3. หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 

         4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาเร่ืองบุหร่ี การพฒันาและการประเมินผล

หลกัสูตรเก่ียวกบัสุขภาพ 

1. ความรู้เร่ืองบุหร่ีกบัสุขภาพ และปัญหาการสูบบุหร่ีในเยาวชน และวยัรุ่น 
1.1 ความรู้เร่ืองโทษและพษิภัยจากบุหร่ี  

         องคก์ารอนามยัโลกไดป้ระกาศไวต้ั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 (ความรู้เร่ืองโทษและพิษภยัจาก

บุหร่ี,  http://dpc10.ddc.moph.go.th/smoke.htm) วา่พฤติกรรมการสูบบุหร่ีเป็นปัญหาสาํคญั

ต่อสุขภาพของประชากรโลก  ปัจจุบนัน้ีการสูบบุหร่ี เป็นท่ีนิยมทัว่โลก และมีจาํนวนผูสู้บบุหร่ี

เพิ่มข้ึน  จากการศึกษาและพิสูจน์ทางวชิาการมีขอ้สรุปท่ีชดัเจนวา่บุหร่ี  เป็นส่ิงมีพิษและทาํลาย

สุขภาพ และในแต่ละปีจะมีผูเ้สียชีวติดว้ยโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ีเป็นจาํนวนมาก  ในแต่ละปีมี

ผูค้นทัว่โลก 4.9 ลา้นคน ตอ้งเสียชีวติจากโรคมะเร็ง  โรคเก่ียวกบัหลอดเลือดหวัใจ ตลอดจนอาการ

อ่ืน ๆ ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการสูบบุหร่ีและมีแนวโนม้จะเพิ่มข้ึนเกิน 10 ลา้นคน ในปีพ.ศ.  2553 โดย

ผูเ้สียชีวติเหล่าน้ี ร้อยละ 70 อยูใ่นประเทศกาํลงัพฒันา องคก์ารอนามยัโลกไดจ้ดัใหก้ารสูบบุหร่ีเป็น

การเสพสารเสพติด  
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สารพษิในบุหร่ี 

บุหร่ีเป็นส่ิงท่ีมีอนัตรายต่อร่างกายของผูสู้บและคนขา้งเคียง  โดยมี สารพษิ เป็น

ส่วนประกอบดงัน้ี 

1. นิโคติน ร้อยละ 95 ของนิโคตินจบัอยูท่ี่ปอด  บางส่วนจบัอยูท่ี่เยือ่บุอวยัวะต่าง ๆ ริม

ฝีปาก และบางส่วนถูกดูดซึมเขา้กระแสเลือด  เป็นสารสาํคญัท่ีทาํใหค้นติดบุหร่ี มีฤทธ์ิโดยตรงต่อ

สมอง เป็นตวักระตุน้และกดประสาทส่วนกลาง คือ ถา้ไดรั้บสารน้ีขนาดนอ้ย เช่นการสูบบุหร่ี  1- 2 

มวนแรก จะทาํใหรู้้สึกกระปร้ีกระเปร่า  แต่ถา้สูบมากหลายมวนจะกดประสาทส่วนกลางทาํให้

ความรู้สึกต่าง ๆ ลดลง และบางส่วนท่ีซึมเขา้กระแสเลือดมีผลต่อการหลัง่สาร เอพิเนฟริน จากต่อม

หมวกไต ทาํใหค้วามดนัโลหิตสูง หวัใจเตน้เร็วกวา่ปกติ  หลอดเลือดแดงท่ีแขนขาหดตวัและเพิ่ม

ไขมนัในเส้นเลือด สารนิโคติน  ท่ีพบเป็นส่วนประกอบในบุหร่ีโดยทัว่ไป 1 มวน จะมี นิโคติน 

ประมาณ 1.5 - 2.6 มิลลิกรัม เกินค่ามาตรฐานสากลท่ีกาํหนดไว ้ 1 มิลลิกรัมต่อมวน และการมี  กน้

กรองท่ีบุหร่ีก็ไม่ไดท้าํให ้ปริมาณนิโคตินลดลง 

2. ทาร์ หรือนํ้ามนัดิน  เกาะติดกนัเป็นสีนํ้าตาล  ทาร์เป็นสารท่ีก่อใหเ้กิดมะเร็งได ้เช่น 

มะเร็งปอด กล่องเสียง หลอดลม หลอดอาหาร ไต กระเพาะปัสสาวะ และอ่ืน ๆ ร้อยละ 50 ของทาร์

จะจบัอยูท่ี่ปอด  ทาํใหเ้กิดการระคายเคืองเป็นสาเหตุของ อาการไอเร้ือรัง มีเสมหะ  คนท่ีสูบบุหร่ี 

วนัละซอง ปอดจะไดรั้บนํ้ามนัทาร์เขา้ไปในปริมาณ 30 มิลลิกรัมต่อมวนหรือ  110 กรัมต่อปี บุหร่ี

ไทยมีประมาณทาร์อยูร่ะหวา่ง 25 - 34 มิลลิกรัมต่อมวน ซ่ึงสูงกวา่ของต่างประเทศมาก ปริมาณทาร์ 

ท่ีมาตรฐานสากลกาํหนดไวเ้พียง 1 มิลลิกรัมต่อมวน 

3. คาร์บอนมอนนอกไซด ์เป็นก๊าซท่ีทาํลายคุณสมบติัการเป็นพาหะนาํออกซิเจนของเมด็

เลือดแดงทาํใหร่้างกายไดรั้บออกซิเจนนอ้ยลง เน่ืองจากคาร์บอนมอนนอกไซดมี์ความไวต่อการจบั

กบัฮีโมโกลบินในเมด็เลือดแดงไดดี้กวา่ออกซิเจนถึง 200 เท่า จึงเป็นสาเหตุทาํใหเ้ซลต่างๆ ของ

ร่างกายขาดออกซิเจน เช่นสมองขาดออกซิเจนจนเกิดอาการมึนงง ถา้เป็นมากทาํให ้หนา้มืดเป็นลม

ได ้ ถา้มีคาร์บอนมอนนอกไซด ์ในเลือดสูงร้อยละ 30 จะเป็นอนัตรายต่อร่างกาย  และถา้ถึงร้อยละ 

60 อาจทาํใหต้ายได ้ซ่ึงบุหร่ีแต่ละมวนจะมีก๊าซชนิดน้ีถึงร้อยละ 2.6 

4. ไฮโดรเจนไซยาไนด ์เป็นก๊าซพษิท่ีทาํลายเยือ่บุผวิหลอดลมส่วนตน้  ทาํใหมี้อาการไอ

เร้ือรัง มีเสมหะเป็นประจาํ โดยเฉพาะในตอนเชา้อาการไอจะมีมากข้ึน 

5. ไนโตรเจนไดออกไซด ์เป็นก๊าซพษิท่ีทาํลายเยือ่บุหลอดลมส่วนปลาย  และถุงลมทาํให้

ผนงัถุงลมบางโป่งพอง ทาํใหถุ้งลมแตกรวมกนัเป็นถุงลมใหญ่  มีผลทาํใหมี้ถุงลมจาํนวนนอ้ยและ

การยดืหยุน่ในการหายใจเขา้-ออกนอ้ยลงจึงเกิดโรคถุงลมปอดโป่งพอง 
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6. สารกมัมนัตรังสี สามารถตรวจไดจ้ากปัสสาวะ  พบวา่ผูสู้บบุหร่ีท่ีสูบ 40 มวนต่อวนั 

ตรวจพบสารโพโลเนียม 210 ซ่ึงมีรังสีแอลฟาอยูม่ากกวา่คนท่ีไม่สูบบุหร่ีถึง 6 เท่า  สาํหรับ

กมัมนัตรังสีของสารน้ีอาจเป็นสาเหตุหน่ึงของการเป็นมะเร็ง 

7. สารระคายเคืองต่าง ๆ เช่น แอมโมเนีย อลัดีไฮด ์คลอโรฟีนอล ฯลฯ  เป็นเหตุทาํให้

หลอดลมอกัเสบ ทาํลายการป้องกนัตนเอง ตามธรรมชาติของระบบการหายใจ  ทาํใหร่้างกาย

อ่อนแอ 

4อนัตรายจากควนับุหร่ี (ศูนยว์จิยักสิกรไทย, http://www.positioningmag.com/prnews) 

การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ใหผู้บ้ริโภคตระหนกัถึงอนัตรายของ ควนับุหร่ีนบัวา่เป็นเร่ือง

ท่ีมีความสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ โดยอนัตรายของควนับุหร่ีนั้นมีอยูม่ากมายสรุปไดด้งัน้ี  

1. อนัตรายต่อตวัผูสู้บเอง บุหร่ี 1 มวน จะใหค้วนับุหร่ีในปริมาณเกือบ 1 ลิตร ซ่ึงในควนั

บุหร่ีจะมีสารเคมีต่างๆ ท่ีเป็นสารก่อมะเร็ง เพราะฉะนั้นการสูบบุหร่ีก็คือ  การดูดเอาควนัพิษเขา้ไป

ในร่างกายซ่ึงทาํใหเ้กิดอนัตรายต่อร่างกายอยา่งมาก บุหร่ี 1 มวนจะทาํใหอ้ายสุั้นลง 5 นาที 30 วนิาที 

ทาํใหผู้สู้บตายก่อนอายเุฉล่ีย 65 ปี ประมาณ 5-8 ปี และจากสถิติการตายพบวา่ผูสู้บบุหร่ีจะมีการ

ตายก่อนวยัอนัควรมากกวา่คนท่ีไม่สูบถึงร้อยละ 30-83 จากการศึกษาวจิยัของนกัวชิาการหลายท่าน 

พบวา่การสูบบุหร่ีจะมีความสัมพนัธ์กบัการเจบ็ป่วยดว้ยโรคต่างๆดงัน้ี  โรคมะเร็งพบมะเร็งปอด

มากท่ีสุดผูสู้บบุหร่ีมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดมากกวา่ผูไ้ม่สูบบุหร่ีถึง  20 เท่า ทั้งน้ีข้ึนกบัจาํนวนมวน

บุหร่ีท่ีสูบต่อวนั ลกัษณะของการสูบ และระยะเวลาท่ีสูบ โรคหวัใจและหลอดเลือด  การสูบบุหร่ีทาํ

ใหป้ริมาณกรดไขมนัอิสระในพลาสมามากข้ึน  การจบักลุ่มของเกร็ดเลือดมากข้ึนเป็นผลใหผู้สู้บ

บุหร่ีเป็นโรคหวัใจและหลอดเลือดสูงกวา่ผูท่ี้ไม่สูบบุหร่ี  2 เท่า โรคของระบบทางเดินหายใจ  ควนั

บุหร่ีจะก่อใหเ้กิดการระคายเคืองต่อเยือ่บุผวิของหลอดลมและถุงลม  ทาํใหเ้กิดอาการไอ หอบหืด  

อนัตรายดว้ยระบบทางเดินหายใจน้ีพบในผูท่ี้สูบบุหร่ีมากกวา่ผูไ้ม่สูบบุหร่ี  โรคระบบทางเดิน

อาหารการสูบบุหร่ีทาํใหก้ระเพาะอาหารหลัง่กรดเพิ่มข้ึน  คนสูบบุหร่ีจึงมีโอกาสเป็นแผลใน

กระเพาะอาหารและลาํไส้เล็กมากกวา่คนท่ีไม่สูบบุหร่ี  ผลต่อระบบสืบพนัธ์ุ ในผูห้ญิงท่ีสูบบุหร่ีจดั

จะเขา้สู่วยัหมดประจาํเดือนเร็วกวา่ปกติ  และจะใชเ้วลานานข้ึนในการท่ีจะเร่ิมตั้งครรภ์  ในผูช้าย

พบวา่จะมีการตีบตนัของหลอดเลือดแดงท่ีไปเล้ียงอวยัวะเพศบางส่วน  ทาํใหส้มรรถภาพทางเพศ

ลดลง ผลต่อเหงือกและฟัน ผูท่ี้สูบบุหร่ีจะเกิดโรคของเหงือกและฟันมากกวา่ผูไ้ม่สูบบุหร่ี ทาํใหฟั้น

มีสีเหลืองและผูท่ี้สูบมานานๆฟันจะมีสีดาํทาํใหเ้กิดกล่ินปากและฟันผกุร่อน  นอกจากน้ียงัพบวา่

สถิติผูป่้วยใหม่จากบุหร่ีมีปีละประมาณ 50,000 คน ส่วนใหญ่จะเป็นโรคมะเร็งปอด ถุงลมโป่งพอง

และโรคหวัใจ โดยผูเ้สียชีวติปีละประมาณ  40,000 คนและมีแนวโนม้วา่จะเพิ่มข้ึนจนถึงปีละ 

80,000 คน 

http://www.positioningmag.com/prnews�
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2. อนัตรายต่อบุคคลขา้งเคียง การสูบบุหร่ีนอกจากจะมีโทษต่อผูสู้บเองแลว้ยงัทาํใหผู้อ่ื้น

ท่ีอยูใ่นบรรยากาศของการสูบบุหร่ีสูดเอาควนัพิษเขา้ไปดว้ย  การรับควนับุหร่ีเขา้ไปโดยท่ีมิได้ สูบ

บุหร่ีก็ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพไดเ้รียกวา่การสูบบุหร่ีมือท่ีสอง  (Secondhand smoking) ควนั

บุหร่ีมี 2 ประเภท คือ ควนับุหร่ีท่ีสูบเขา้ไปในปากแลว้พน่ออกมา  ซ่ึงเรียกควนัแทห้รือควนัสาย

ใหญ่ (Mainstream Smoke) อีกประการหน่ึงคือ  ควนับุหร่ีท่ีลอยจากปลายมวนบุหร่ีท่ีอยูร่ะหวา่ง

การสูบ ซ่ึงเรียกวา่ควนัหลงหรือควนัสายขา้งเคียง  (Sidestream smoke) สาํหรับผลกระทบของ

การสูบบุหร่ีต่อบุคคลขา้งเคียงมีดงัน้ี กลุ่มเด็ก การสูบบุหร่ีของคนในครอบครัวทาํใหอุ้บติัการณ์ของ

โรคหลอดลมอกัเสบและปอดอกัเสบในวยัทารกและในกลุ่มอายตุ ํ่ากวา่  2 ปีเพิ่มข้ึน และยงัมีผลเสีย

ต่อเน่ืองในวยัรุ่นและวยัผูใ้หญ่อีกดว้ย  กลุ่มสตรีมีครรภ์  สตรีมีครรภท่ี์สูบบุหร่ีจะประสบปัญหา

นํ้าหนกัตวัขณะตั้งครรภเ์พิ่มข้ึนนอ้ยกวา่ปกติ และมีโอกาสแทง้ คลอดก่อนกาํหนด ตกเลือดระหวา่ง

คลอดและหลงัคลอดมากเป็น 2 เท่าของหญิงตั้งครรภท่ี์ไม่สูบบุหร่ี กลุ่มคู่แต่งงานของผูท่ี้สูบบุหร่ี  มี

โอกาสเป็นมะเร็งปอดมากกวา่คู่แต่งงานของผูท่ี้ไม่สูบบุหร่ี 2 เท่า มีความเส่ียงท่ีจะเป็นโรคหวัใจ 3 

เท่าและเสียชีวติเร็วกวา่ปกติถึง 4 เท่า บุคคลทัว่ไป ควนัหลงมกัก่อใหเ้กิดอาการเคืองตา  ปวดศีรษะ

คดัจมูกโดยเฉพาะผูท่ี้มีอาการหอบหืดโรคหวัใจ  โรคหลอดลมอกัเสบก็จะทาํใหมี้อาการของโรค

เพิ่มข้ึน ปี 2530 คณะกรรมการวทิยาศาสตร์ทางดา้นสุขภาพและการสูบบุหร่ีประเทศองักฤษ  

(เทพกิจ สุขขี และคนอ่ืนๆ, 2536 อา้งใน ยวุลกัษณ์ ขนัอาสา, 2541) ไดป้ระกาศวา่ ผูท่ี้ไม่สูบบุหร่ีแต่

หายใจเอาควนับุหร่ีเขา้ไป  โดยเฉพาะอยา่งยิง่จากหอ้งหรือสถานท่ีแออดัเตม็ไปดว้ยควนับุหร่ีมี

โอกาสท่ีจะเป็นมะเร็งปอดถึงร้อยละ 10-30 

3. ผลกระทบของบุหร่ีกบัเศรษฐกิจ  ในแต่ละปีคนไทยสูบบุหร่ีไม่ตํ่ากวา่ 30,000 ลา้น

มวนคิดเป็นมูลค่ามากกวา่ 150,000 ลา้นบาท ปัจจุบนัประชากรท่ีมีอายมุากกวา่ 15 ปีมีผูสู้บบุหร่ี

ประมาณ 9.6 ลา้นคน หรือร้อยละ 19.5 ของประชากรท่ีมีอายมุากกวา่ 15 ปีทั้งประเทศ การเจบ็ป่วย

ดว้ยโรคจากการสูบบุหร่ีเป็นภาระโรคอนัดบัท่ี 2 ของคนไทยรองจากโรคเอดส์  ซ่ึงถา้เพียงร้อยละ 1 

ตอ้งป่วยดว้ยโรคอนัเน่ืองมาจากการสูบบุหร่ี เช่น มะเร็งปอด  โรคหวัใจขาดเลือด ถุงลมโป่งพอง 

เป็นตน้ ปัจจุบนัคนไทยเสียชีวติดว้ยโรคจากการสูบบุหร่ีปีละ 52,000 คน นอกจากน้ีคาดวา่มีผูท่ี้

จะตอ้งเขา้รับการรักษาดว้ยโรคท่ีเก่ียวเน่ืองจากการสูบบุหร่ีถึงปีละ  100,000 คน และหากรัฐบาล

ตอ้งจ่ายค่าบริการทางการแพทยเ์พียงคนละ 10,000 บาทต่อปี รัฐบาลจะตอ้งจ่ายเงินถึง 1,000 ลา้น

บาทในแต่ละปี นอกจากน้ียงัสูญเสียแรงงานจากความเจบ็ป่วย การดอ้ยคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์

ท่ีสุขภาพเส่ือมโทรม เพราะพิษภยัของบุหร่ี 

     ธนาคารโลกประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของบุหร่ีวา่ปัจจุบนับุหร่ีก่อใหเ้กิดความ

เสียหายทางดา้นเศรษฐกิจทัว่โลกอยา่งนอ้ย  200,000 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯต่อปี หรือประมาณ 7.8 
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ลา้นลา้นบาท  ซ่ึงเป็นมูลค่าท่ีมากกวา่รายไดจ้ากการจาํหน่ายบุหร่ีหลายเท่าตวั โดยคาดวา่ 1 ใน 3 

ของความเสียหายท่ีเกิดข้ึนนั้นอยูใ่นประเทศกาํลงัพฒันา  นอกจากน้ีองคก์ารอนามยัโลกคาดวา่ในปี 

2574 จาํนวนผูสู้บบุหร่ีในประเทศกาํลงัพฒันาเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง กล่าวคือ ในปี 2574 จาํนวน

ผูเ้สียชีวติจากการสูบบุหร่ีจะเพิ่มข้ึนเป็นปีละ 10 ลา้นคนหรือ 1 คนในทุกๆ 6 คนท่ีเสียชีวตินั้นมี

สาเหตุมาจากการสูบบุหร่ี  จากปัจจุบนัท่ีมีเสียชีวติจากการสูบบุหร่ีประมาณปีละ 5 ลา้นคน หรือ  

1 คนในทุกๆ 10 คนของประชากรโลกท่ีเสียชีวติมีสาเหตุมาจากการสูบบุหร่ี โดยร้อยละ 70 ของ

ผูเ้สียชีวติจากการสูบบุหร่ีอยูใ่นประเทศกาํลงัพฒันา 

4. ผลกระทบของบุหร่ีดา้นสังคม การสูบบุหร่ีมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัการใชย้าเสพติด

ชนิดต่างๆพบวา่ร้อยละ 95 ของวยัรุ่นท่ีติดโคเคนและเฮโรอีน ร้อยละ 75 ของวยัรุ่นท่ีติดกญัชาและ

ฝ่ิน และร้อยละ  62 ของวยัรุ่นท่ีติดเหลา้จะเร่ิมจากการสูบบุหร่ีก่อนทั้งส้ิน  ซ่ึงเท่ากบัการสูบบุหร่ีใน

วยัรุ่นจะนาํไปสู่การใชย้าเสพติด  การสูบบุหร่ีเป็นปัญหาสาํคญัและมีผลกระทบต่อสังคมอยา่งมาก  

จากการสาํรวจของสาํนกังานสถิติแห่งชาติพบวา่เยาวชนไทยท่ีอายตุ ํ่ากวา่ 19 ปีท่ีสูบบุหร่ีทั้งแบบสูบ

เป็นประจาํและแบบคร้ังคราวมีจาํนวนถึง 300,000 คน หากสถานการณ์สูบบุหร่ียงัเป็นเช่นใน

ปัจจุบนัคาดวา่จะมีเด็กและเยาวชนของไทยตอ้งเสียชีวติก่อนวยัอนัควรดว้ยโรคท่ีเกิดจากการสูบ

บุหร่ีในอนาคต  เน่ืองจากเม่ือเด็กและเยาวชนกลุ่มน้ีเติบโตจะเป็นตลาดในอนาคตของผูผ้ลิตบุหร่ี   

จะครองส่วนแบ่งหลกัของปริมาณบุหร่ีท่ีผลิตออกสู่ตลาดอยา่งนอ้ยก็ตลอดระยะ 25 ปีขา้งหนา้ 

5. ผลกระทบของบุหร่ีต่อส่ิงแวดลอ้ม  นอกจากบุหร่ีจะทาํใหบ้า้นเมืองสกปรกแลว้   

ควนับุหร่ียงัก่อใหเ้กิดอากาศเป็นพษิโดยเฉพาะในสถานท่ีแออดั  ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดอนัตรายต่อ

ร่างกายได ้นอกจากน้ียงัมีโอกาสท่ีบุหร่ีจะเป็นสาเหตุของการเกิดเพลิงไหมเ้กิดความเสียหายต่อชีวติ

และทรัพยสิ์นของตนเองและผูอ่ื้น  นอกจากน้ีประเด็นสาํคญัท่ีสังคมส่วนใหญ่ยงัไม่ไดรั้บทราบ คือ  

ธุรกิจบุหร่ีเป็นธุรกิจท่ีใชก้ระดาษและไมฟื้นเป็นจาํนวนมาก  ซ่ึงนบัเป็นสาเหตุประการหน่ึงในการ

ทาํลายป่า อนัมีผลกระทบต่อเน่ืองต่อสภาพแวดลอ้มของโลกดว้ย องคก์ารอนามยัโลกประมาณวา่  

ในการผลิตบุหร่ีทุก 300 มวน จะทาํใหมี้การตดัตน้ไม ้1 ตน้ โดยจาํนวนไมท่ี้ใชใ้นกระบวนการผลิต

บุหร่ี ซ่ึงปัจจุบนัมีจาํนวนผูสู้บบุหร่ีทัว่โลกประมาณ 1 พนัลา้นคน  และในแต่ละปีมีคนสูบบุหร่ี

รวมกนัถึง 5 ลา้นลา้นมวน ดงันั้นตน้ไมท่ี้ถูกโค่นมาเพือ่ใชใ้นการผลิตบุหร่ีในแต่ละปีสูงถึง 16,700 

ลา้นตน้ทีเดียว โดยปริมาณการใชไ้มใ้นการผลิตบุหร่ีนั้นแยกออกเป็น ร้อยละ 69 ใชท้าํเป็นฟืนบ่ม

ใบยา โดยเฉพาะในบราซิล  ซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีการผลิตใบยาสูบมากเป็นอนัดบัสองของโลกใชฟื้น

ในการบ่มใบยาทั้งหมด ร้อยละ 15 ใชใ้นการก่อสร้างโรงบ่มใบยา และฉางเก็บยา และร้อยละ 16 ใช้

ในการทาํกระดาษมวนบุหร่ีและกล่องบรรจุหีบห่อ  
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1.2 ปัญหาการสูบบุหร่ีในเยาวชนและวยัรุ่น  

อนัตรายจากการสูบบุหร่ีเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีสาํคญัของประเทศ  โดยเป็นตน้เหตุของ

การสูญเสียทรัพยากรบุคคลก่อนวยัอนัควร  ซ่ึงเป็นความสูญเสียท่ีไม่อาจประมาณค่าออกมาเป็นตวั

เงินได ้คนท่ีสูบบุหร่ีจาํนวนมากคิดวา่การสูบบุหร่ีไม่เป็นอนัตรายมาก  เน่ืองจากการสูบบุหร่ีทาํลาย

สุขภาพของผูท่ี้สูบทีละนอ้ย ซ่ึงถือวา่เป็นการตายผอ่นส่ง  ไม่เหมือนกบัการตายดว้ยสารพิษประเภท

อ่ืนๆ คนทัว่ๆ  ไปจึงไม่ตระหนกัถึงอนัตรายของบุหร่ี นอกจากน้ีบุหร่ียงัเป็นท่ีนิยมสูบอยา่ง

กวา้งขวาง มีการเขา้ใจผดิวา่การสูบบุหร่ีในจาํนวนไม่มากจะไม่เป็นอนัตรายต่อร่างกาย  แต่แทท่ี้จริง

แลว้วงการแพทยย์นืยนัวา่การสูบบุหร่ีไม่วา่นอ้ยหรือมากลว้นแต่ไม่ปลอดภยัต่อสุขภาพของร่างกาย

ทั้งส้ิน และนกัสูบบุหร่ีหลายคนคิดวา่ถา้สูบบุหร่ีท่ีมีนิโคตินนอ้ยหรือมีคาร์บอนมอนนอกไซดต์ํ่า  

อตัราความเส่ียงจากอนัตรายจากบุหร่ีจะนอ้ยลง ซ่ึงไม่เป็นเร่ืองจริงอีกเช่นกนั  เน่ืองจากบุหร่ีมีสาร

แต่งรสอยูก่วา่ 150-300 ชนิด ดงันั้นกลไกการเกิดโรคจากบุหร่ีส่วนหน่ึงอาจเน่ืองมาจากการเผาไหม้

ของสารแต่งรส ไม่ใช่พิษท่ีเกิดข้ึนจากนิโคติน หรือคาร์บอนมอนน็อกไซดเ์พียงอยา่งเดียว  แมว้า่ผล

จากการสาํรวจสภาพแวดลอ้มของกรุงเทพฯพบวา่  คนท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพฯ น่าเป็นห่วงในเร่ือง

มลพษิจากสภาพแวดลอ้ม  แต่ในความเป็นจริงมลพิษทางอากาศในกรุงเทพฯ ยงัเป็นอนัตรายนอ้ย

กวา่ควนับุหร่ี  ไม่วา่จะเป็นสารพิษชนิดต่างๆ โดยเฉพาะสารท่ีก่อใหเ้กิดโรคมะเร็ง  เพราะในควนั

บุหร่ีมีสารก่อใหเ้กิดมะเร็งมากถึง 42 ชนิด 

จากรายงานการสาํรวจของสาํนกังานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2544 (อา้งใน ส ตีเฟ่น ฮาแมน 

และคณะ, 2549)  พบวา่ ประชาชนไทยท่ีมีอาย ุ11 ปี ข้ึนไปทัว่ประเทศ ประมาณ 51.3 ลา้นคน เป็น

ผูสู้บบุหร่ีเป็นประจาํ (สูบทุกวนั) จาํนวน 10.6 ลา้นคนหรือร้อยละ 20.6 เพิ่มข้ึนจาก 10.2 ลา้นคน 

(ร้อยละ 20.5) ในปี พ.ศ. 2542 ผูสู้บบุหร่ีจาํนวนน้ีเป็นชาย 10 ลา้นคน เป็นหญิง 6 แสนคน และ

พบวา่ในปี 2547 จาํนวนผูสู้บบุหร่ีรวม 9.6 ลา้นคน (เฉพาะคนท่ีสูบประจาํ) ซ่ึงลดลงจากปี 2544 แต่

กลบัพบวา่ในปัจจุบนัแนวโนม้การสูบบุหร่ีในวยัรุ่นไทยโดยเฉพาะผูห้ญิงเพิ่มมากข้ึน  ในขณะท่ีการ

สูบบุหร่ีของผูช้ายค่อยๆ ลดนอ้ยลง  จากการสาํรวจของสาํนกังานสถิติแห่งชาติปรากฏวา่ ผูท่ี้สูบ

บุหร่ีเป็นประจาํแยกเป็นผูช้ายร้อยละ  94.6 และผูห้ญิงร้อยละ 5.4 โดยปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหอ้ตัราการ

สูบบุหร่ีของผูห้ญิงไทยยงัอยูใ่นเกณฑต์ํ่า ก็คือ  ประเพณีและค่านิยมท่ีผูห้ญิงไม่สูบบุหร่ี  แต่ปัจจุบนั

ค่านิยมดงักล่าวเร่ิมเปล่ียนแปลงไป  มีการคาดประมาณวา่เพศหญิงมีแนวโนม้ท่ีจะสูบบุหร่ีมากกวา่

เพศชายในอนาคต  เน่ืองจากในปัจจุบนัมีการผลิตบุหร่ีรสอ่อน มวนยาว  และการออกแบบซองท่ี

บรรจุบุหร่ีใหส้วยงาม ทาํใหเ้กิดการอยากลอง  และบุหร่ีรสอ่อนน้ีเสพติดง่ายกวา่ โดยท่ีลูกคา้

เป้าหมายของบุหร่ีประเภทน้ีคือ ผูห้ญิงและวยัรุ่น จากสถิติขององคก์ารอนามยัโลกระบุวา่ปัจจุบนัมี
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ผูห้ญิง 250 ลา้นคนทัว่โลกท่ีสูบบุหร่ีเป็นประจาํ ในจาํนวนน้ีเป็นผูห้ญิงในประเทศกาํลงัพฒันา 

ร้อยละ 22.0 และผูห้ญิงในประเทศกาํลงัพฒันาร้อยละ 9.0 

ผลกระทบของการท่ีผูห้ญิงสูบบุหร่ีมีรายงานยนืยนัวา่  ในภาคเหนือซ่ึงเป็นภาคท่ีผูห้ญิง

สูบบุหร่ีมากกวา่ภาคอ่ืนๆ มะเร็งปอดกลายเป็นโรคอนัดบัหน่ึงของผูห้ญิงในภาคเหนือ ในขณะท่ีใน

ภาคอ่ืนๆ โรคมะเร็งปอดอยูใ่นลาํดบัท่ี 4 หรือ 5 เท่านั้น นอกจากโรคมะเร็งปอดแลว้  ผูห้ญิงทีสู่บ

บุหร่ียงัมีโอกาสท่ีเกิดโรคถุงลมโป่งพอง  และโรคหวัใจไดเ้ช่นเดียวกบัท่ีเกิดในเพศชาย นอกจากน้ี  

มูลนิธิรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ีวจิยัพบวา่ผูห้ญิงท่ีสูบบุหร่ีทาํใหห้นา้แก่เร็วกวา่ปกติ  เน่ืองจากพษิ

ของบุหร่ีทาํลายความสดช่ืน และความแจ่มใสของวยัสาว  โดยผูห้ญิงท่ีสูบบุหร่ีจะเกิดรอยเห่ียวยน่

บนใบหนา้มากกวา่ผูท่ี้ไม่สูบบุหร่ีถึง 3 เท่าตวั และถา้สูบจดัโอกาสจะเกิดรอยเห่ียวยน่บนใบหนา้

เพิ่มเป็น 4.7 เท่าตวั และอวยัวะทุกระบบจะเส่ือมเร็วข้ึนประมาณ 10 ปี และทีมงานวจิยัของกองทุน

วจิยัโรคมะเร็ง มหาวทิยาลยัอิมพีเรียล ประเทศองักฤษ ศึกษาพบวา่ผูห้ญิงท่ีเคยสูบบุหร่ีแลว้สามารถ

ลดการสูบบุหร่ีได้  จะลดความเส่ียงของการเกิดความผดิปกติของเน้ือเยือ่บริเวณปากมดลูก  อนั

นาํไปสู่การเป็นมะเร็งปากมดลูกได ้นอกจากน้ีผูห้ญิงท่ีสูบบุหร่ีวนัละ 1-4 มวน จะเพิ่มความเส่ียงกบั

การเกิดโรคหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนัถึง 2 เท่าตวั แต่ถา้สูบบุหร่ีมากกวา่วนัละ 25 มวนจะมีโอกาส

เสียชีวติดว้ยโรคหวัใจวายเฉียบพลนัถึง  500 เท่าตวั สาํหรับผูห้ญิงท่ีสูบบุหร่ีและรับประทานยา

คุมกาํเนิดเป็นประจาํมีโอกาสเกิดอาการเส้นเลือดหวัใจตีบเฉียบพลนัหรือหวัใจวายสูงถึง  39 เท่าตวั 

และมีอตัราการตายมากกวา่ผูท่ี้ไม่สูบบุหร่ีแต่รับประทานยาคุมกาํเนิดถึง 3 เท่าตวั ทั้งน้ีเพราะสารใน

บุหร่ีจะไปทาํปฏิกิริยากบัยาคุมกาํเนิดมีผลทาํใหเ้ลือดแขง็ตวัง่ายข้ึน  และเกิดการอุดตนัในเส้นเลือด

ง่ายข้ึน โดยเฉพาะเส้นเลือดท่ีไปเล้ียงหวัใจและสมอง  

ขอ้เทจ็จริง : เยาวชนไทยกบัการสูบบุหร่ี (ประกิต วาทีสาธกกิจ, 2550) 

การสูบบุหร่ีเป็นพฤติกรรมเส่ียงท่ีทาํใหสุ้ขภาพทรุดโทรม และเสียชีวติท่ีป้องกนัไดท่ี้

สาํคญัอนัดบัท่ีสองของคนไทยรองจากพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ (โรคเอดส์)  

อายท่ีุเร่ิมทดลองสูบบุหร่ี คือ 13-14 ปี และอายเุฉล่ียท่ีเสพติดบุหร่ีของคนไทย คือ  

18 ปี  

ในปี พ.ศ. 2544 มีวยัรุ่นไทยท่ีอายตุ ํ่ากวา่ 19 ปี เสพติดบุหร่ีแลว้ 375,900 คน และสูบเป็น

คร้ังคราว 78,000 คน  

ในแต่ละปีมีเยาวชนไทยเสพติดบุหร่ีใหม่ และกลายเป็นผูท่ี้ตอ้งสูบบุหร่ีเป็นประจาํ  

200, 000 ถึง 300,000 คน ทดแทนผูใ้หญ่ท่ีสูบบุหร่ีท่ีเสียชีวติหรือเลิกสูบ ทาํใหจ้าํนวนผูสู้บบุหร่ี

ไทยคงท่ีอยูท่ี่ 11 ลา้นคน ในยีสิ่บปีท่ีผา่นมา  
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เยาวชนไทยท่ีเสพติดบุหร่ีแลว้ โดยเฉล่ียจะเสพติดบุหร่ีต่อไปเป็นเวลา 23 ปี ทั้งๆ ท่ีกวา่

ร้อยละ 70 ของผูใ้หญ่ท่ีเสพติดบุหร่ีตอ้งการท่ีจะเลิกสูบ แต่เลิกไม่สาํเร็จเพราะอาํนาจเสพติดท่ีสูง

มากๆ ของบุหร่ี  

โดยเฉล่ียเยาวชนไทยท่ีสูบบุหร่ีสูบวนัละ 8.3 มวน หากคิดเป็นเงินจะตกวนัละเกือบ 

ยีสิ่บบาท  

ผูใ้หญ่ท่ีสูบบุหร่ีในขณะน้ี ร้อยละ 6.5 ติดก่อนอาย ุ14 ปี ร้อยละ 58.2 ติดระหวา่ง  

15-19 ปี และร้อยละ 27.7 ติดระหวา่ง 20-24 ปี รวมแลว้ร้อยละ 92.5 ของผูท่ี้เสพติดบุหร่ีติดก่อนอาย ุ

24 ปี ฉะนั้นหากเยาวชนไม่เสพติดบุหร่ีไดจ้นถึงอาย ุ25 ปี โอกาสท่ีเขาจะกลายเป็นผูสู้บบุหร่ีจะมี

นอ้ยมาก  

ประมาณสามในส่ีของผูใ้หญ่ท่ีติดบุหร่ีติดก่อนอาย ุ19 ปี  

บุหร่ีเป็นยาเสพติดตวัแรกท่ีเยาวชนติด และเป็นส่ือนาํไปสู่ส่ิงเสพติดอ่ืนท่ีร้ายแรงกวา่ 

ในเยาวชนท่ีสูบบุหร่ี ร้อยละ 21.1 มีผลการศึกษาท่ีไม่ดี และมีร้อยละ 2.1 เท่านั้นท่ีมีผล

การศึกษาดี 

เยาวชนท่ีมีการศึกษาตํ่าและออกจากโรงเรียนเร็วจะมีแนวโนม้การสูบบุหร่ีท่ีสูงกวา่ผูท่ี้

ยงัคงอยูใ่นระบบการศึกษา  

เยาวชนท่ีไม่สูบบุหร่ีมีความปรารถนาท่ีจะศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท สูงกวา่เยาวชนท่ี

สูบบุหร่ีถึงกวา่สองเท่า  

เยาวชนท่ีสูบบุหร่ีมกัมีพื้นฐานครอบครัวท่ีมีความกดดนัและขาดความอบอุ่น 

เยาวชนท่ีสูบบุหร่ีใหข้อ้มูลวา่ผูป้กครองใหเ้วลากบัลูกไม่เพียงพอมีจาํนวนมากกวา่กลุ่ม

เยาวชนท่ีไม่สูบบุหร่ีบอกวา่ผูป้กครองมีเวลาใหก้บัลูกไม่เพียงพอถึง 3.5-4.5 เท่า  

เยาวชนท่ีสูบบุหร่ีมีแนวโนม้ท่ีจะมาครอบครัวท่ีมีสมาชิกชอบด่ืมเหลา้หรือเล่นการพนนั 

2-10 เท่า 

เยาวชนท่ีสูบบุหร่ีมีประวติัถูกตบตีหรือถูกทาํร้ายภายในบา้นมากกวา่เยาวชนท่ีไม่สูบ

บุหร่ี 4-12 เท่า  

สมาชิกในครอบครัวสูบบุหร่ีหรือสนบัสนุนใหสู้บบุหร่ีจะทาํใหว้ยัรุ่นมีโอกาสติดบุหร่ี

สูง 

บุคคลท่ีจะมีอิทธิพลต่อการสูบบุหร่ีของเยาวชนมากท่ีสุด คือเพื่อนสนิท  

การสูบบุหร่ีคร้ังแรก ส่วนใหญ่เกิดจากการชกันาํของเพื่อนและหดัสูบคร้ังแรกท่ีบา้น

เพือ่น 
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ร้อยละ 52 ของเยาวชนชายท่ีสูบบุหร่ีมีเพื่อนท่ีเคยลองยาเสพติดมาก่อน ขณะท่ีร้อยละ 19 

ของเยาวชนชายท่ีไม่สูบบุหร่ีมีเพื่อนท่ีเคยลองยาเสพติดมาก่อน  

ร้อยละ 60 ของเยาวชนหญิงท่ีสูบบุหร่ีมีเพื่อนสนิทท่ีด่ืมเหลา้เป็นประจาํทุกอาทิตยแ์ละ

เพียงร้อยละ 11 ของเยาวชนหญิงท่ีไม่สูบบุหร่ีมีเพื่อนสนิทท่ีด่ืมเหลา้เป็นประจาํ  

เยาวชนท่ีสูบบุหร่ี 56.6 มีทศันคติทางดา้นลบต่อการสูบบุหร่ี ขณะท่ีร้อยละ 43.4 มี

ทศันคติทางดา้นบวกต่อการสูบบุหร่ี 

เยาวชนทั้งหญิงและชาย ทั้งท่ีสูบบุหร่ีและไม่สูบบุหร่ีลว้นมีทศันคติในดา้นลบต่อผูห้ญิง

ท่ีสูบบุหร่ี ส่วนใหญ่เห็นวา่การเป็นผูห้ญิงสูบบุหร่ีนั้นแสดงถึงความมีปมดอ้ยเก็บกด 

เยาวชนส่วนใหญ่มีความเห็นวา่การใหว้ยัรุ่นช่วยรณรงคเ์พือ่นไม่ใหสู้บบุหร่ีเป็น

มาตรการป้องกนัท่ีไดผ้ลท่ีสุด  

เยาวชนท่ีสูบบุหร่ีประจาํร้อยละ 83 พยายามท่ีจะเลิกสูบแต่ไม่สาํเร็จ ร้อยละ 11.6 มีความ

ตอ้งการท่ีจะเลิกแต่ยงัไม่เคยพยายามเลิก  

บริษทับุหร่ีบนัทึกวา่ "นกัสูบบุหร่ีท่ีมีอายนุอ้ยคืออนาคตของธุรกิจเรา" เพราะหากไม่มี

เยาวชนเขา้มาเสพติดบุหร่ีทดแทนผูท่ี้เลิกสูบหรือเสียชีวติ ไม่นานบริษทับุหร่ีก็ตอ้งเลิกกิจการ  

การวจิยัพบวา่ มีปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายหา้มขายบุหร่ีแก่เยาวชนท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี 

โดยกวา่ร้อยละ 90 ของร้านคา้มีการขายบุหร่ีใหแ้ก่เยาวชนท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี  

การวจิยัในต่างประเทศพบวา่ กฎหมายหา้มสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ หากมีการบงัคบัใช้

อยา่งจริงจงั และสามารถลดการสูบบุหร่ีในเยาวชนได ้ 

2. หลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี 
แนวคิดโรงเรียนปลอดบุหร่ี 

โรงเรียนมีบทบาทสาํคญัอยา่งยิง่ในการช่วยแกปั้ญหาการใชส่ิ้งเสพติดของนกัเรียน  

เพราะเวลาส่วนใหญ่ของเด็กวยัรุ่นสามส่วนจะอยูท่ี่โรงเรียนหรือประมาณ 140 ชัว่โมงต่อเดือน 

แรงผลกัดนัของวยัรุ่นท่ีจะทาํใหเ้ขาเร่ิมตน้สนใจทดลองบุหร่ีจึงเกิดข้ึนท่ีโรงเรียน  ยิง่ไปกวา่นั้น  มี

การวจิยัท่ียนืยนัไดว้า่ผูท่ี้สูบบุหร่ีส่วนใหญ่เร่ิมติดบุหร่ีตั้งแต่อยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษา  

 จากรายงานของสาํนกังานสถิติแห่งชาติ  ถึงพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของประชากรไทย จากการ

สาํรวจเม่ือกลางปี พ.ศ. 2544 พบวา่ มีจาํนวนคนไทยสูบบุหร่ีเป็นประจาํ 10.6 ลา้นคน เพิ่มข้ึนจากท่ี

สาํรวจเม่ือ พ.ศ. 2542 ส่ีแสนคน และกลุ่มประชากรท่ีสูบบุหร่ีเพิ่มข้ึนคือ วยัรุ่นโดยเฉพาะวยัรุ่น

หญิง ส่งสัญญาณถึงสังคมไทยวา่ภยัจากการสูบบุหร่ีไม่ไดล้ดนอ้ยลงเลย  
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ดงันั้นมูลนิธิรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ีจึงไดมี้แผนกลยทุธ์ “โรงเรียนปลอดบุหร่ี ” ข้ึน 

โดยส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูและนกัเรียนจดักิจกรรมรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ีในโรงเรียนเพื่อ

ร่วมกนัปกป้องเด็กและเยาวชนใหป้ลอดจากพิษภยัของควนับุหร่ี  และสนบัสนุนใหโ้รงเรียนหนัมา

ใหค้วามสาํคญักบักิจกรรมรณรงคไ์ม่สูบบุหร่ี  โดยใหโ้รงเรียนเขา้มาเป็นแนวร่วมสาํคญัช่วยลด

อตัราการสูบบุหร่ีของเยาวชน  ดว้ยการสร้างนโยบายปลอดบุหร่ีท่ีเขม้แขง็และ วฒันธรรมท่ีส่งเสริม

การไม่สูบบุหร่ีในโรงเรียนข้ึนภายในโรงเรียนท่ีมีความย ัง่ยนื ดว้ยเหตุน้ีมูลนิธิรณรงคเ์พื่อการไม่สูบ

บุหร่ีจึงไดส้นบัสนุนใหจ้ดัทาํหลกัสูตรและแผนการจดัการเรียนรู้รายวชิา “โรงเรียนปลอดบุหร่ี ” ใน

ระดบัช่วงชั้นท่ี 3 (ม.1-3)  ข้ึนโดยไดรั้บความอนุเคราะห์จากคณะครูนกัรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ี

ในการยกร่างสาระการเรียนรู้และแผนการจดัการเรียนรู้  และอาจารยปั์ญญา  ทรงเสรีย ์ผูอ้าํนวยการ

ศูนยส์ร้างสรรคค์รูมืออาชีพและคณะในการวเิคราะห์ สังเคราะห์เป็นหลกัสูตรและแผนการจดัการ

เรียนรู้รายวชิา “โรงเรียนปลอดบุหร่ี” ท่ีมีความสมบูรณ์ฉบบัหน่ึง 

อน่ึง ในการนาํหลกัสูตร “โรงเรียนปลอดบุหร่ี ” ซ่ึงเป็นสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาไปใชใ้นโรงเรียนนั้น นอกจากจะเป็นหนา้ท่ีของครูสุขศึกษา

และพลศึกษาแลว้ ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนยงัสามารถนาํมาปรับ

ใชใ้นเชิงบูรณาการใหส้อดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียนไดอี้กดว้ย   

หลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีทีพ่ฒันาขึน้ มีสาระสําคัญดังนี ้

คําอธิบายรายวชิาโรงเรียนปลอดบุหร่ี 

ศึกษา คน้ควา้ สาํรวจ วเิคราะห์ สังเคราะห์ ใชว้จิารณญาณ และสร้างสรรคผ์ลงาน โดยใช้

ทกัษะกระบวนการ  และกระบวนการกลุ่ม เก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของบุหร่ี สารพิษในบุหร่ี  

อนัตรายของบุหร่ีท่ีมีต่อสุขภาพ สาเหตุท่ีทาํใหติ้ดบุหร่ี ผลกระทบของบุหร่ีท่ีมีต่อพฤติกรรมเส่ียง

อ่ืนๆ ต่อผูห้ญิง ครอบครัว เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม กฎหมายควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ และ

คุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหร่ี กลยทุธ์ของบริษทับุหร่ี การเลือกคบเพื่อน วธีิการเลิกสูบบุหร่ี  

การรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปัญหาเพื่อนาํไปสู่ “โรงเรียนปลอดบุหร่ี ” ดว้ยความตระหนกั 

รับผดิชอบต่อส่วนรวม เสียสละ เห็นคุณค่าในตนเองและเกิดความภาคภูมิใจ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

หลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีประกอบดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้ 4 แผน และหน่วยการ

เรียนรู้ 17 หน่วยการเรียนรู้ โดยแต่ละหน่วยการเรียนรู้มีการกาํหนดมาตรฐานการเรียนรู้ไวด้งัน้ี 
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แผนการจัดการเรียนรู้พเิศษ เร่ือง “การปฐมนิเทศและการวเิคราะห์ผู้เรียน”     

มาตรฐานหลกั พ 2.1    เขา้ใจและเห็นคุณค่าของชีวติ ครอบครัว เพศศึกษา  และมีทกัษะ 

ในการดาํเนินชีวติ 

มาตรฐานช่วงชั้น    2. เขา้ใจในคุณค่าของความเป็นเพื่อน ความเสมอภาคทางเพศ 

สามารถสร้างและรักษาสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น 

   หน่วยการเรียนรู้ที ่1 เร่ือง “รู้จักบุหร่ีไว้   ป้องกนัภัยวนัข้างหน้า ” 

มาตรฐานหลกั  พ 4.1   เห็นคุณค่าและมีทกัษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การดาํรง

สุขภาพ  การป้องกนัโรค  และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

มาตรฐานช่วงชั้น     

     1. วเิคราะห์ความเช่ือมโยงระหวา่งพฤติกรรมสุขภาพ การป้องกนัโรค และการดาํรง

สุขภาพ  รวมทั้งร่วมดูแลสุขภาพชุมชนส่ิงแวดลอ้ม 

4. มีทกัษะการจดัการกบัอารมณ์ ความเครียดและการฝึกจิต 

5. วางแผนและจดัเวลาในการออกกาํลงักาย  การพกัผอ่น การสร้างเสริมสมรรถภาพทาง

กาย  การเขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการไดอ้ยา่งเหมาะสม 

มาตรฐานหลกั พ 5.1   ป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียง  พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ 

อุบติัเหตุการใชย้า  สารเสพติด และความรุนแรง 

มาตรฐานช่วงชั้น     

1. วเิคราะห์ปัจจยัและพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ ความปลอดภยัและปฏิบติัตนไดถู้กตอ้ง

ตามหลกัของความปลอดภยั 

2. เขา้ใจและเห็นคุณค่าของกระบวนการสร้างเสริมความปลอดภยัใหต้นเอง  ครอบครัว 

และชุมชน 

3. ใชก้ลวธีิต่างๆในการป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพ 

4. สามารถตดัสินใจและแกปั้ญหาเม่ือเผชิญอนัตรายและสถานการณ์ท่ีคบัขนั 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 เร่ือง  “รู้จักบุหร่ีกนัเถอะ”     

มาตรฐานการเรียนรู้  

มาตรฐานหลกั พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทกัษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดาํรงสุขภาพ  

การป้องกนัโรค  และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

มาตรฐานช่วงชั้น  วเิคราะห์ความเช่ือมโยงระหวา่งพฤติกรรมสุขภาพ การป้องกนัโรค 

และการดาํรงสุขภาพ  รวมทั้งร่วมดูแลสุขภาพชุมชนส่ิงแวดลอ้ม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่2 เร่ือง “สารใดว่าแรงฤทธ์ิ   ไม่เท่าสารพษิในบุหร่ี”   

มาตรฐานหลกั  พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทกัษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การดาํรงสุขภาพ  

การป้องกนัโรค  และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

มาตรฐานช่วงชั้น วเิคราะห์ความเช่ือมโยงระหวา่งพฤติกรรมสุขภาพ การป้องกนัโรค 

และการดาํรงสุขภาพ  รวมทั้งร่วมดูแลสุขภาพชุมชนส่ิงแวดลอ้ม 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่3 เร่ือง “สุขภาพเร่ิมทรุด   เมื่อจุดบุหร่ี”      

มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐานหลกั พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทกัษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดาํรงสุขภาพ  

การป้องกนัโรค  และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

                 มาตรฐานช่วงชั้น วเิคราะห์ความเช่ือมโยงระหวา่งพฤติกรรมสุขภาพ การป้องกนัโรค 

และการดาํรงสุขภาพ  รวมทั้งร่วมดูแลสุขภาพชุมชนส่ิงแวดลอ้ม 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่4 เร่ือง “อ่อนแอทุกเมื่อ ความเช่ือทีผ่ดิ จึงติดบุหร่ี” 

 มาตรฐานการเรียนรู้  

มาตรฐานหลกั พ 5.1 ป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ 

อุบติัเหตุ  การใชย้า สารเสพติด และความรุนแรง  

มาตรฐานช่วงชั้น วเิคราะห์ปัจจยัและพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ ความปลอดภยัและ

ปฏิบติัตนไดถู้กตอ้งตามหลกัของความปลอดภยั 

หน่วยการเรียนรู้ที ่2 เร่ือง “บุหร่ีมีผลกระทบ เป็นจุดจบของชีวติ” 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่5 เร่ือง “ดับบุหร่ีก่อนเส่ียง หลกีเลีย่งหายนะ”       

มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐานหลกั พ 5.1  ป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพ อุบติัเหตุ การใชย้า 

สารเสพติดและความรุนแรง 

มาตรฐานช่วงชั้น   3. ใหก้ลวธีิต่างๆ ในการป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 6  เร่ือง “ผู้หญงิสูบบุหร่ี  มะเร็งกม็ี  ราศีกเ็ส่ือม” 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐานหลกั พ 5.1 ป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ 

อุบติัเหตุ การใชย้า สารเสพติด และความรุนแรง 

มาตรฐานช่วงชั้น วเิคราะห์ปัจจยัและพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ ความปลอดภยัและ

ปฏิบติัตนไดถู้กตอ้งตามหลกัของความปลอดภยั 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่7 เร่ือง  “ครอบครัววปิโยค  เพราะอมโรคจากบุหร่ี” 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐานหลกั พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทกัษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดาํรงสุขภาพ  

การป้องกนัโรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

มาตรฐานช่วงชั้น วเิคราะห์ความเช่ือมโยงระหวา่งพฤติกรรมสุขภาพ การป้องกนัโรค 

และการดาํรงสุขภาพ รวมทั้งร่วมดูแลสุขภาพชุมชนส่ิงแวดลอ้ม 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่8 เร่ือง “ยิง่สูบยิง่จน มดืมนทั้งชีวติ” 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐานหลกั พ 5.1    ป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ 

อุบติัเหตุ การใชย้าสารเสพติด และความรุนแรง 

มาตรฐานช่วงชั้น    

1. วเิคราะห์ปัจจยัและพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพความปลอดภยัและปฏิบติัตนใหถู้กตอ้ง

ตามหลกัความปลอดภยัในชีวติได ้

2.  เขา้ใจและเห็นคุณค่าของกระบวนการสร้างเสริมความปลอดภยัใหค้รอบครัวและชุมชน 

                  3. ใชก้ลวธีิต่าง ๆ ในการป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่9 เร่ือง  “บุหร่ีคือมารร้าย ทาํลายสังคม บ่มเพาะอาชญากร” 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐานหลกั พ 5.1 ป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียง  พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ 

อุบติัเหตุ  การใชย้า สารเสพติด และความรุนแรง 

มาตรฐานช่วงชั้น 

1. วเิคราะห์ปัจจยัและพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ ความปอดภยัและปฏิบติัตนไดถู้กตอ้ง

ตามหลกัของความปลอดภยั 

2. เขา้ใจและเห็นคุณค่าของกระบวนการสร้างเสริมความปลอดภยัใหต้นเอง  ครอบครัว 

และชุมชน 

3. ใชก้ลวธีิต่างๆ ในการป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 10   เร่ือง  “บุหร่ีสร้างมลพษิ ทาํลายชีวติและส่ิงแวดล้อม” 

    มาตรฐานการเรียนรู้ 

    มาตรฐานหลกั พ 5.1   ป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ 

อุบติัเหตุ การใชย้าสารเสพติด และความรุนแรง                
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               มาตรฐานช่วงชั้น    

1. วเิคราะห์ปัจจยัและพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพความปลอดภยัและปฏิบติัตนใหถู้กตอ้ง

ตามหลกัความปลอดภยัในชีวติได ้

2.  เขา้ใจและเห็นคุณค่าของกระบวนการสร้างเสริมความปลอดภยัใหค้รอบครัวและชุมชน 

3. ใชก้ลวธีิต่างๆ ในการป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพ 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง “กฎหมายคุม้ครอง เราตอ้งรู้ทนั ดบัควนับุหร่ี ” 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่11 เร่ือง “รู้กฎหมายควบคุมบุหร่ี พลเมืองดีต้องช่วยระวงัภัย” 

มาตรฐานการเรียนรู้  

มาตรฐานหลกั  พ 5.1   ป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ 

อุบติัเหตุ การใชย้า สารเสพติด และความรุนแรง 

มาตรฐานช่วงชั้น   2. เขา้ใจและเห็นคุณค่าของกระบวนการสร้างเสริมความปลอดภยัให้

ตนเอง ครอบครัว และชุมชน 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่12 เร่ือง “สังคมจะไร้ควนั หากรู้เท่าทนับริษัทบุหร่ี”      

มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐานหลกั พ 5.1   ป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ อุบติัเหตุ 

การใชย้า สารเสพติด และความรุนแรง              

มาตรฐานช่วงชั้น    

1. ใชก้ลวธีิต่างๆ ในการป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพ 

2. สามารถตดัสินใจและแกปั้ญหาเม่ือเผชิญอนัตรายและสถานการณ์ท่ีคบัขนั 

แผนการจัดการเรียนรู้ที1่3 เร่ือง “จะปลอดบุหร่ีมือสอง ต้องช่วยคุ้มครองอย่างทัว่ถึง” 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐานหลกั พ 5.1   ป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ อุบติัเหตุ 

การใชย้า สารเสพติด และความรุนแรง 

มาตรฐานช่วงชั้น  2. เขา้ใจและเห็นคุณค่าของกระบวนการสร้างเสริมความปลอดภยัให้

ตนเอง  ครอบครัว และชุมชน 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 14 เร่ือง “คบเพือ่นดี ปลอดบุหร่ีตลอดชีวติ” 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐานหลกั พ 2.1  เขา้ใจและเห็นคุณค่าของชีวติ ครอบครัว เพศศึกษา และมีทกัษะใน

การดาํเนินชีวติ 
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มาตรฐานช่วงชั้น  2 เขา้ใจในคุณค่าของความเป็นเพื่อน ความเสมอภาคทางเพศ สามารถ

สร้างและรักษาสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น 

หน่วยการเรียนรู้ที ่4 เร่ือง “ใช้กลยุทธ์ช้ันเซียน  ช่วยโรงเรียนให้ปลอดบุหร่ี” 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่15 เร่ือง “เลกิบุหร่ีอย่างไร  จึงชนะใจอย่างยัง่ยนื”  

มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐานหลกั พ 4.1   เห็นคุณค่าและมีทกัษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การดาํรงสุขภาพ  

 การป้องกนัโรค  และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

มาตรฐานช่วงชั้น   2. มีทกัษะการจดัการกบัอารมณ์ ความเครียดและการฝึกจิต 

มาตรฐานหลกั พ 5.1   ป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ อุบติัเหตุ  

การใชย้า สารเสพติด และความรุนแรง 

มาตรฐานช่วงชั้น    

1. เขา้ใจและเห็นคุณค่าของกระบวนการสร้างเสริมความปลอดภยัใหต้นเอง  ครอบครัว 

และชุมชน 

2. ใชก้ลวธีิต่างๆในการป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่16 เร่ือง “ประสานพลงัใจ ใช้ปัญญา พาโรงเรียนปลอดบุหร่ี” 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐานหลกั พ 2.1  เขา้ใจและเห็นคุณค่าของชีวติ ครอบครัว เพศศึกษา และมีทกัษะใน 

การดาํเนินชีวติ 

มาตรฐานช่วงชั้น  2. เขา้ใจในคุณค่าของความเป็นเพื่อน ความเสมอภาคทางเพศ สามารถ

สร้างและรักษาสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น 

มาตรฐานหลกั พ 4.1  เห็นคุณค่าและมีทกัษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การดาํรงสุขภาพ  

การป้องกนัโรค  และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

มาตรฐานช่วงชั้น   

1. วเิคราะห์ความเช่ือมโยงระหวา่งพฤติกรรมสุขภาพ การป้องกนัโรค และการดาํรง

สุขภาพ  รวมทั้งร่วมดูแลสุขภาพชุมชนส่ิงแวดลอ้ม 

2. มีทกัษะการจดัการกบัอารมณ์ ความเครียดและการฝึกจิต 

3. วางแผนและจดัเวลาในการออกกาํลงักาย  การพกัผอ่น การสร้างเสริมสมรรถภาพ 

ทางกาย  การเขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการไดอ้ยา่งเหมาะสม 

มาตรฐานหลกั พ 5.1   ป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ อุบติัเหตุ 

การใชย้า สารเสพติด และความรุนแรง 
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มาตรฐานช่วงชั้น    

1. เขา้ใจและเห็นคุณค่าของกระบวนการสร้างเสริมความปลอดภยัใหต้นเอง  ครอบครัว 

และชุมชน 

2. ใชก้ลวธีิต่างๆในการป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพ 

3. สามารถตดัสินใจและแกปั้ญหาเม่ือเผชิญอนัตรายและสถานการณ์ท่ีคบัขนั 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของนกัเรียน หลงัจบการจดักิจกรรมการเรียนรู้หลกัสูตรโรงเรียน

ปลอดบุหร่ีทั้ง 17 หน่วย มีดงัน้ี 

1. รู้ เขา้ใจ และตระหนกัในความจาํเป็นของการเรียนรู้รายวชิา “โรงเรียนปลอดบุหร่ี ” 

และมีส่วนร่วมในการวางแผนจดักิจกรรมการเรียนรู้ วธีิการเรียนรู้ และการวดัประเมินผลตามสภาพ

จริงท่ีสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของผูเ้รียน 

2. รู้ เขา้ใจประวติั ความเป็นมาของบุหร่ีและสถิติการสูบบุหร่ี พร้อมทั้งวเิคราะห์

พฤติกรรมการสูบบุหร่ีในประเทศไทยจากสถิติท่ีคน้พบ 

3. รู้ เขา้ใจ และมีทกัษะกระบวนการในการทดลองหาสารพษิในควนับุหร่ี จนเกิดความ

ตระหนกัในพิษภยัของบุหร่ีท่ีมีต่อชีวติมนุษย ์

4. รู้ เขา้ใจ และตระหนกัในพิษภยัและอนัตรายของบุหร่ีท่ีมีต่อสุขภาพของตนเอง และ

บุคคลขา้งเคียง 

5. รู้ เขา้ใจ และตระหนกัถึงสาเหตุ ปัจจยั และความเช่ือของการสูบบุหร่ีท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการสูบบุหร่ี 

6. รู้ เขา้ใจ และตระหนกัในผลกระทบของการสูบบุหร่ีท่ีมีต่อพฤติกรรมเส่ียงดา้นอ่ืนๆ 

7. รู้ เขา้ใจ ตระหนกัถึงผลกระทบ และมีกระบวนการป้องกนัหรือปฏิเสธการสูบบุหร่ี

ของผูห้ญิง  

8. รู้ เขา้ใจ ตระหนกัถึงพิษภยัของบุหร่ี ท่ีมีผลกระทบต่อครอบครัว และมีแนวทาง

ป้องกนัผลกระทบของบุหร่ีท่ีจะเกิดกบัครอบครัวได ้

9. รู้ เขา้ใจ และตระหนกัในผลกระทบของการสูบบุหร่ีท่ีมีต่อเศรษฐกิจ 

10. รู้ เขา้ใจ และตระหนกัในพษิภยัของบุหร่ี ใชก้ระบวนการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 

ผลกระทบของบุหร่ีท่ีมีต่อสังคม 

11. รู้ เขา้ใจ และตระหนกัในผลกระทบของการสูบบุหร่ีท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม และเสนอ

แนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาได ้
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12. รู้ เขา้ใจในสาระสาํคญัของพระราชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ. 2535  จนเกิด

ความตระหนกัและนาํมาใชใ้นการรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ี 

13. รู้เท่าทนักลยทุธ์ของบริษทับุหร่ีจากการศึกษาวเิคราะห์ และใชก้ารคิดอยา่งมี

วจิารณญาณในการดูแลป้องกนัตนเองและผูอ่ื้นมิใหต้กเป็นเหยือ่ของบริษทับุหร่ี 

14. รู้จกัสถานท่ีสาธารณะท่ีเป็นเขตปลอดบุหร่ี และมีวธีิการปกป้องคุม้ครองสุขภาพของ

ตนเองและผูอ่ื้นใหป้ลอดจากควนับุหร่ีอยา่งสร้างสรรค ์

15. รู้เขา้ใจในคุณค่าของความเป็นเพื่อน เลือกคบเพื่อนท่ีดี และนาํเพื่อนไปในทาง

สร้างสรรคไ์ด ้

16. รู้และเขา้ใจวธีิการเลิกสูบบุหร่ี สามารถนาํไปใชก้บัตนเองและช่วยเหลือผูอ่ื้นในการ

เลิกสูบบุหร่ีได ้

17. รู้ เขา้ใจ และมีทกัษะกระบวนการในการจดักิจกรรมรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ีใน

โรงเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยความมุ่งมัน่และความภาคภูมิใจ 

3. หลกัสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พศ. 2544 : ระดับมัธยมศึกษา  

3.1 โครงสร้างหลกัสูตร 

หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544  เป็นหลกัสูตรแกนกลางของประเทศท่ี

มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวติท่ีดี มีขีด

ความสามารถในการแข่งขนั มีศกัยภาพท่ีสูงข้ึน สามารถดาํรงชีวติไดอ้ยา่งมีความสุขบนพื้นฐาน

ของความเป็นไทย และความเป็นสากล รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อ

ตามความถนดัและความสามารถของแต่ละบุคคล ดงันั้นเพื่อใหก้ารจดัการศึกษาเป็นไปตาม

วตัถุประสงค ์หลกัการ  จุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกาํหนดไว้  และใหส้ถานศึกษาและผูท่ี้

เก่ียวขอ้งมีแนวปฏิบติัในการจดัหลกัสูตรสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงไดก้าํหนดโครงสร้าง

ของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานดงัน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ,  2545)    

1. ระดับช่วงช้ัน กาํหนดหลกัสูตรเป็น 4 ช่วงชั้น ตามระดบัพฒันาการของผูเ้รียน ดงัน้ี 

        ช่วงชั้นท่ี 1 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3 

        ช่วงชั้นท่ี 2 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 

        ช่วงชั้นท่ี 3 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 

        ช่วงชั้นท่ี 4 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 
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2. สาระการเรียนรู้ 

       สาระการเรียนรู้ท่ีกาํหนดข้ึนตามหลกัสูตร ประกอบดว้ยองคค์วามรู้  ทกัษะหรือ

กระบวนการการเรียนรู้ และคุณลกัษณะหรือค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมของผูเ้รียน แบ่งเป็น 8 กลุ่ม 

ดงัน้ี 

   2.1 ภาษาไทย 

   2.2 คณิตศาสตร์ 

   2.3 วทิยาศาสตร์ 

   2.4 สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

   2.5 สุขศึกษาและพลศึกษา 

   2.6 ศิลปะ 

   2.7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

   2.8 ภาษาต่างประเทศ 

สาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มน้ีเป็นพื้นฐานสาํคญัท่ีผูเ้รียนทุกคนตอ้งเรียนรู้ โดยอาจจดัเป็น 

2 กลุ่มคือ กลุ่มแรก ประกอบดว้ยภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และสังคมศึกษา  ศาสนาและ

วฒันธรรม เป็นสาระการเรียนรู้ท่ีสถานศึกษาตอ้งใชเ้ป็นหลกัในการจดัการเรียนการสอนเพื่อสร้าง

พื้นฐานการคิดและเป็นกลยทุธ์ในการแกปั้ญหาและวกิฤติของชาติ  กลุ่มท่ีสอง ประกอบดว้ย  

สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และภาษาต่างประเทศ  เป็นสาระการ

เรียนรู้ท่ีเสริมสร้างพื้นฐานความเป็นมนุษยแ์ละสร้างศกัยภาพในการคิดและการทาํงานอยา่ง

สร้างสรรค ์เร่ืองส่ิงแวดลอ้มศึกษา  หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกาํหนดสาระและมาตรฐานการ

เรียนรู้ไวใ้นสาระการเรียนรู้กลุ่มต่าง  ๆ โดยเฉพาะกลุ่มวทิยาศาสตร์ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและ

วฒันธรรม กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มภาษาต่างประเทศ กาํหนดใหเ้รียนภาษาองักฤษทุกช่วง

ชั้น ส่วนภาษา ต่างประเทศอ่ืนๆ สามารถเลือกจดัการเรียนรู้ไดต้ามความเหมาะสม 

หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกาํหนดสาระการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มไวเ้ฉพาะส่วนท่ี

จาํเป็นในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนทุกคนเท่านั้น สาํหรับส่วนท่ีตอบสนองความสามารถ ความถนดั  

และความสนใจของผูเ้รียนแต่ละคนนั้นสถานศึกษาสามารถกาํหนดเพิ่มข้ึนได้  ใหส้อดคลอ้งและ

สนองตอบศกัยภาพของผูเ้รียนแต่ละคน 

3. กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

       เป็นกิจกรรมท่ีจดัใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความสามารถของตนเองตาม  ศกัยภาพ มุ่งเนน้

เพิ่มเติมจากกิจกรรมท่ีไดจ้ดัใหเ้รียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม การเขา้ร่วมและปฏิบติั

กิจกรรมท่ีเหมาะสมร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุขกบักิจกรรมท่ีเลือกดว้ยตวัเองตามความถนดัและ
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ความสนใจอยา่งแทจ้ริง  การพฒันาท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ การพฒันาองคร์วมของความเป็นมนุษยใ์หค้รบ

ทุกดา้น ทั้งร่างกายสติปัญญา อารมณ์ และสังคม โดยอาจจดัเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะสนองนโยบายใน

การสร้างเยาวชนของชาติใหเ้ป็นผูมี้ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวนิยัและมีคุณภาพ  เพือ่พฒันาองค์

รวมของความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์  ปลูกฝังและสร้างจิตสาํนึกของการทาํประโยชน์เพื่อสังคม   

ซ่ึงสถานศึกษาจะตอ้งดาํเนินการอยา่งมีเป้าหมาย มีรูปแบบและวธีิการท่ีเหมาะสม 

       กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน แบ่งเป็น 2 ลกัษณะคือ 

1) กิจกรรมแนะแนว  เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันาความสามารถของผูเ้รียนให้

เหมาะสมตามความแตกต่างระหวา่งบุคคลสามารถคน้พบและ  พฒันาศกัยภาพของตน เสริมสร้าง

ทกัษะชีวติ วฒิุภาวะทางอารมณ์ การเรียนรู้ในเชิง  พหุปัญญา และการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดี ซ่ึงครู

ทุกคนตอ้งทาํหนา้ท่ีแนะแนวให ้คาํปรึกษาดา้นชีวติ  การศึกษาต่อและการพฒันาตนเองสู่โลกอาชีพ

และการมีงานทาํ 

   2) กิจกรรมนกัเรียน  เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนเป็นผูป้ฏิบติัดว้ยตนเองอยา่งครบวงจร ตั้งแต่

ศึกษาวเิคราะห์  วางแผน ปฏิบติัตามแผน ประเมิน และปรับปรุงการทาํงาน  โดยเนน้การทาํงาน

ร่วมกนัเป็นกลุ่ม เช่น โครงงาน กิจกรรมตามความสนใจชุมนุมวชิาการ  กิจกรรมรักการอ่าน 

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด และผูบ้าํเพญ็ประโยชน์ 

4. มาตรฐานการเรียนรู้ 

   หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกาํหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้   

8 กลุ่ม ท่ีเป็นขอ้กาํหนดคุณภาพผูเ้รียนดา้นความรู้ ทกัษะ กระบวนการ คุณธรรม  จริยธรรม และ

ค่านิยม ของแต่ละกลุ่ม เพื่อใชเ้ป็นจุดมุ่งหมายในการพฒันา  ผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

ซ่ึงกาํหนดเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

       1) มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน   เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ เม่ือผูเ้รียนเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

       2) มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  

เม่ือผูเ้รียนเรียนจบในแต่ละช่วงชั้น คือ ประถมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 และมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6     

มาตรฐานการเรียนรู้ในหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกาํหนดไวเ้ฉพาะมาตรฐานการ

เรียนรู้ท่ีจาํเป็นสาํหรับการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนทุกคนเท่านั้น  สาํหรับ มาตรฐานการเรียนรู้ท่ี

สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เพื่อ

เป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีเขม้ข้ึน

ตามความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผูเ้รียน ใหส้ถานศึกษาพฒันาเพิ่มเติมได ้
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5. เวลาเรียน 

           หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกาํหนดเวลาในการจดัการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันา

ผูเ้รียนระดบัช่วงขั้นท่ี 3 และช่วงชั้นท่ี 4 ไวด้งัน้ี 

   ช่วงชั้นท่ี 3 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 มีเวลาเรียนประมาณปีละ1,000-1,200 ชัว่โมง 

โดยเฉล่ียวนัละ 5 - 6 ชัว่โมง 

   ช่วงชั้นท่ี 4 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 มีเวลาเรียนปีละไม่นอ้ยกวา่ 1,200 ชัว่โมง 

โดยเฉล่ียวนัละไม่นอ้ยกวา่ 6 ชัว่โมง 

3.2 การจัดเวลาเรียนสําหรับช่วงช้ันที ่3 และช่วงช้ันที ่4  

สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถจดัเวลาเรียนใหย้ดืหยุน่ไดต้ามความเหมาะสมในแต่ละชั้น

ปี ทั้งการจดัเวลาเรียน ในสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และรายวชิาท่ีสถานศึกษา  จดัทาํเพิ่มเติม  รวมทั้ง

ตอ้งจดัใหมี้เวลาสาํหรับกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนทุกภาคเรียนตามความเหมาะสม 

ช่วงชั้นท่ี 3 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 ใหจ้ดัเวลาเรียนเป็นรายปี มีเวลาเรียนประมาณวนัละ 

5-6 ชัว่โมง การกาํหนดเวลาเรียน  สาํหรับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่ม ควรใหส้ดัส่วน

ใกลเ้คียงกนั แต่อยา่งไรก็ตามกลุ่มภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ ยงัคงมีความสาํคญั  ควร

จดัเวลาเรียนใหม้ากกวา่กลุ่มอ่ืน ๆ สาํหรับผูเ้รียน ท่ีมีความประสงคจ์ะศึกษาต่อ  และจดัรายวชิา

อาชีพหรือโครงงานอาชีพสาํหรับนกัเรียนท่ีมีความสามารถท่ีจะออกไปสู่โลกอาชีพ 

ช่วงชั้นท่ี 4 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 ใหจ้ดัเวลาเรียนเป็นรายภาค โดยใหคิ้ดนํ้าหนกัของ

รายวชิาท่ีเรียนเป็นหน่วยกิต   ใชเ้กณฑ ์40 ชัว่โมงต่อภาคเรียน มีค่านํ้าหนกัวชิา 1 หน่วยกิต และมี

เวลาเรียนประมาณวนัละไม่นอ้ยกวา่ 6 ชัว่โมง การจดัเวลาและสาระการเรียนรู้ในช่วงชั้นน้ีเป็นการ

เร่ิมเขา้สู่การเรียนเฉพาะสาขา  จึงใหมี้การเลือกเรียนในบางรายวชิาของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  

และจดัทาํ“รายวชิาเพิ่มเติมใหม่ ” บางรายวชิาท่ีน่าสนใจ  หรือท่ีมีความยากในระดบัสูงข้ึนไป เช่น 

แคลคูลสั ในคณิตศาสตร์  หรือวทิยาศาสตร์ขั้นสูง สาํหรับผูท่ี้เรียนกลุ่มสาระน้ีไดดี้เป็นพิเศษ  

นอกจากน้ีสถานศึกษาสามารถปรับรูปแบบการจดัหลกัสูตรใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึนไดใ้นบางกลุ่มสาระ  

เช่น ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ซ่ึงยงัจาํเป็นตอ้งเรียนอยูอ่าจจดัเป็นรายวชิาสั้นๆ หรือ

รายวชิาเด่ียว  หรือรวมกนัในลกัษณะบรูณาการ  เม่ือสถานศึกษาจดัการเรียนรู้ไดต้ามมาตรฐานการ

เรียนช่วงชั้นท่ีระบุไวแ้ลว้ ก็อาจพฒันาเป็นวชิาเลือกเฉพาะทางในระดบัสูงข้ึนไปไดเ้ช่นเดียวกนั 
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การจดัเวลาเรียนดงักล่าวขา้งตน้  เป็นแนวทางสาํหรับการจดัการศึกษาในระบบ

สถานศึกษา ส่วนการจดัการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยันั้นใหพ้ิจารณายดืหยุน่เวลา

เรียนตามสถานการณ์และโอกาสท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ได ้

3.3 สาระ มาตรฐานการเรียนรู้กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกาํหนดสาระและ มาตรฐานการเรียนรู้เป็นเกณฑใ์นการ

กาํหนดคุณภาพของผูเ้รียน  เม่ือเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซ่ึงกาํหนดไวเ้ฉพาะส่วนท่ีจาํเป็น

สาํหรับเป็นพื้นฐานในการดาํรงชีวติใหมี้คุณภาพ  สาํหรับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ตาม

ความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผูเ้รียน สถานศึกษาสามารถพฒันาเพิ่มเติมได ้ 

อน่ึงเน่ืองจากการวจิยัน้ี ไดท้ดลองใชห้ลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีในการจดัการเรียนรู้ 3 

กลุ่มสาระ ไดแ้ก่ สาระการเรียนรู้กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา สาระการเรียนรู้กลุ่มวทิยาศาสตร์ และ

สาระการเรียนรู้กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม และจดัการเรียนรู้ในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

ดงันั้นจึงขอสรุปรายละเอียดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มพอสังเขปดงัต่อไปน้ี 

    1) สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา 

      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เป็นการศึกษาดา้นสุขภาพท่ีมีเป้าหมายเพื่อ

การดาํรงและการสร้างเสริมสุขภาพและการพฒันาคุณภาพชีวติของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้

ย ัง่ยนื ช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้ พฒันาความมัน่ใจในตนเอง และความสามารถของตนเอง เกิด

วถีิการเรียนรู้ดว้ยพลงั มีความสามารถในการนาํความรู้และทกัษะไปประยกุตช่์วยใหผู้เ้รียนเกิด

ความตระหนกัและรับผดิชอบต่อสุขภาพ และสมรรถภาพทางกายของตนเอง ตลอดจนการมีส่วน

ร่วมในการสร้างความมัน่ใจในชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีและความปลอดภยัของผูอ่ื้นบนพื้นฐานของ

ความเป็นไทย 

ดงันั้น การจดัการเรียนรู้ในกลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา จึงตอ้งจดัเป็นกระบวนการท่ี

หลากหลายต่อเน่ือง เหมาะสมกบัระดบัความสามารถ ความตอ้งการ และความสนใจของผูเ้รียน 

เนน้กิจกรรมท่ีช่วยพฒันาความสามารถในการตดัสินใจ ตั้งแต่การวางแผน การฝึกปฏิบติั การ

ตรวจสอบ และการประเมินผล  ใหค้รอบคลุมกิจกรรมสุขภาพทั้งดา้นป้องกนัส่งเสริม และดาํรง

สุขภาพ โดยการใชว้ธีิการเรียนอยา่งมีชีวติชีวา ใหผู้เ้รียนฝึกความรับผดิชอบ ฝึกทกัษะการคิด 

ทกัษะการจดัการ ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะการเผชิญสถานการณ์ การเรียนรู้จากปัญญา และประยกุต์

ความรู้มาใชป้้องกนัและแกไ้ขปัญหาในชีวติจริง หมัน่ฝึกฝน 
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วสัิยทศัน์ 

สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นการศึกษาดา้นสุขภาพท่ีมีเป้าหมาย  เพื่อการดาํรงการสร้าง

เสริมสุขภาพและการพฒันาคุณภาพชีวติของบุคคล ครอบครัว และชุมชนใหย้ ัง่ยนื 

              สุขศึกษา  มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาพฤติกรรมดา้นความรู้ เจตคติ  คุณธรรม  

ค่านิยมและการปฏิบติัเก่ียวกบัสุขภาพควบคู่ไปดว้ยกนั 

             พลศึกษา มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาโดยรวมทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์  สติปัญญา

และสังคม ดว้ยการเขา้ร่วมในกิจกรรมการออกกาํลงักายและกีฬา กิจกรรมเหล่านั้นไดรั้บการคดั

สรรมาเป็นอยา่งดีแลว้ 

             สุขศึกษาและพลศึกษาจึงมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสามารถในการพฒันาพฤติ กรรม

สุขภาพจนมีวถีิชีวติท่ีมีสุขภาพดี โดยใหมี้ทั้งความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะหรือกระบวนการ และ

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมตามแนวการจดัการศึกษาใน พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ   

พ.ศ.  2544  และตามจุดหมายของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  2544 ผลรวมสุดทา้ย 

คือ ผูเ้รียนเกิดการพฒันาท่ีเป็นองคร์วมของความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ (holistic) 

 การเรียนรู้สุขศึกษาผูเ้รียนจะไดรั้บการกระตุน้และจูงใจใหก้าํหนดเป้าหมายท่ีเป็นจริง

และมีคุณค่าในการพฒันารูปแบบของวถีิชีวติท่ีมีสุขภาพดี  พฒันาทกัษะการเขา้ร่วมกิจกรรมทาง

สังคมรู้จกัการสร้างความรับผดิชอบและสัมพนัธภาพท่ีดีกบัคนอ่ืนทั้งท่ีโรงเรียน บา้น และชุมชน

ทั้งชุมชนท่ีตนเองอยูอ่าศยัและชุมชนอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างกนัออกไป ไดเ้รียนรู้ถึงวถีิชีวติท่ีแตกต่างกนั 

และยอมรับในความแตกต่างนั้น เกิดการพฒันาความสามารถในการเผชิญกบัปัญหาทา้ทาย 

ความเครียด ความกดดนั ความขดัแยง้และการสร้างเสริมสุขภาพ 

นอกจากน้ี ผูเ้รียนจะไดรั้บโอกาสใหเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมทางกายและกีฬาทั้งประเภท

บุคคล  และประเภททีมอยา่งหลากหลายทั้งของไทยและสากล   กิจกรรมทางกายและกีฬาต่าง  ๆ  

ช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้กิดสัมฤทธิผลตามศกัยภาพดา้นความเจริญเติบโตและพฒันาการทางกาย   ได้

ปรับปรุงสุขภาพ  และสมรรถภาพทางกาย  เกิดการพฒันาทกัษะกลไกอยา่งเตม็ท่ี  ไดเ้รียนรู้ถึง

ความสาํคญัของการฝึกฝนตนเองตามกฎกติกา ระเบียบและหลกัการทางวทิยาศาสตร์ ไดแ้ข่งขนั

และไดท้าํงานร่วมกนัเป็นทีม ไดรั้บประสบการณ์จากการลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองโดยตรงตาม

ความถนดั  และความสนใจ  ไดค้น้หาความพึงพอใจจากการเขา้ร่วมกิจกรรมทางกาย กีฬา 

กิจกรรมนนัทนาการ และกิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและรักการออกกาํลงักาย   

การจดัการเรียนรู้ในกลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษาในสถานศึกษา   มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้กิดการพฒันา

ครบถว้นจากสาระต่าง ๆ คือ การเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย ์ ชีวติและครอบครัว  
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การเคล่ือนไหว การออกกาํลงักาย การเล่นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล การสร้างเสริมสุขภาพ  

สมรรถภาพ การป้องกนัโรคและความปลอดภยัในชีวติ รวมทั้งสามารถจดัใหส้อดคลอ้ง  

เช่ือมโยง บูรณาการกบัสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ อีก 7 กลุ่ม และยงันาํไปจดัเป็นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

เพือ่การเติมเตม็ใหแ้ก่ผูเ้รียนไดอี้กดว้ย 

ดงันั้นการจดัการเรียนรู้กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา จึงควรจดัใหเ้หมาะสมกบัระดบั

ความสามารถ ความตอ้งการ  และความสนใจของผูเ้รียน การจดักิจกรรมการเรียนการสอนและ

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนควรใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะของวฒันธรรมทอ้งถ่ิน วฒันธรรมไทย  และ

วฒันธรรมสากล โดยไดรั้บการสนบัสนุนช่วยเหลือจากบา้น  ชุมชน  และทอ้งถ่ินไปพร้อมกนั 

คุณภาพของผู้เรียน 

เม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษาแลว้  ผูเ้รียนจะมีความรู้   ความ

เขา้ใจท่ีถูกตอ้ง   มีเจตคติและค่านิยมท่ีดีในเร่ืองธรรมชาติการเจริญเติบโตและพฒันาการของ

มนุษย  ์ การสร้างเสริมสุขภาพและการดาํรงสุขภาพท่ีดีใหย้ ัง่ยนื   มีทกัษะปฏิบติัดา้นสุขภาพและ

สมรรถภาพจนเป็นกิจนิสัย   

สาระการเรียนรู้กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา 

สาระท่ี 1 : การเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย ์

มาตรฐาน พ 1.1 : เขา้ใจธรรมชาติของการเจริญเติบโต และพฒันาการของมนุษย ์

สาระท่ี 2 : ชีวติและครอบครัว 

มาตรฐาน พ 2.1 : เขา้ใจและเห็นคุณค่าของชีวติ ครอบครัว เพศศึกษา และมีทกัษะในการ

ดาํเนินชีวติ 

สาระท่ี 3 : การเคล่ือนไหว การออกกาํลงักาย เกม กีฬาไทย และกีฬาสากล 

มาตรฐาน พ 3.1 : เขา้ใจ และมีทกัษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย เกม และกีฬา 

มาตรฐาน พ 3.2 : รักการออกกาํลงักายและการเล่นกีฬา  ปฏิบติัเป็นประจาํ สมํ่าเสมอ มี

การสร้างเสริมสมรรถภาพ มีวนิยัเคารพสิทธิ กฎ กติกา มีนํ้าใจนกักีฬา มีจิตวญิญาณของการแข่งขนั 

ช่ืนชมในสุนทรียภาพของ การกีฬา 

สาระท่ี 4: การสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกนัโรค 

มาตรฐาน พ 4.1: เห็นคุณค่า และมีทกัษะในการสร้างเสริมสุขภาพ และการสร้างเสริม

สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ การดาํรงสุขภาพ การป้องกนัโรค 

สาระท่ี 5: ความปลอดภยัในชีวติ 

มาตรฐาน พ 5.1 : ป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียง  พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพอุบติัเหตุ 

การใชย้า สารเสพติด และความรุนแรง 
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    2) สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มวทิยาศาสตร์ 

    พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  (ฉบบัปรับปรุง 2545)  มาตรา 22 ระบุวา่

การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือวา่

ผูเ้รียนมีความสาํคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตาม

ธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ  ในมาตรา 23  (2) เนน้การจดัการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และ

ตามอธัยาศยั  ใหค้วามสาํคญัของการบูรณาการความรู้ คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้ตามความ

เหมาะสมของระดบัการศึกษา  ในส่วนของการเรียนรู้ดา้นวทิยาศาสตร์นั้น ตอ้งใหเ้กิดทั้งความรู้  

ทกัษะ  และเจตคติดา้นวทิยาศาสตร์ รวมทั้งความรู้ความเขา้ใจและประสบการณ์เร่ืองการจดัการ 

การบาํรุงรักษา และการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลและย ัง่ยนื 

ในส่วนของการจดักระบวนการเรียนรู้  มาตรา 24  ของ พระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ ไดร้ะบุใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดาํเนินการดงัน้ี   (กระทรวงศึกษาธิการ, 

สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี2546: 215-230) 

1. จดัเน้ือหาสาระ และกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน

โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

2. ฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยกุตค์วามรู้

มาใชเ้พือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 

3. จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัใหท้าํไดคิ้ดเป็น     

ทาํเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 

4. จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่างๆ อยา่งไดส้ัดส่วนสมดุลกนั 

รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

5. ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศ  สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน และ

อาํนวยความสะดวกเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใชก้ารวจิยัเป็น

ส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ีผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการ

สอนและแหล่งวทิยาการประเภทต่าง ๆ 

6. จดัการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกบับิดา

มารดา 

7. ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 

เป้าหมายสาํคญัของการจดัการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์   
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วทิยาศาสตร์เป็นเร่ืองของการเรียนรู้เก่ียวกบัธรรมชาติ โดยมนุษยใ์ชก้ระบวนการสังเกต 

สาํรวจตรวจสอบ และการทดลองเก่ียวกบัปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและนาํผลมาจดัระบบ  

หลกัการ แนวคิดและทฤษฎี  ดงันั้นการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์จึงมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้ป็นผู ้

เรียนรู้และคน้พบดว้ยตนเองมากท่ีสุด นัน่คือใหไ้ดท้ั้งกระบวนการและองคค์วามรู้ ตั้งแต่วยัเร่ิมแรก

ก่อนเขา้เรียน เม่ืออยูใ่นโรงเรียน และเม่ือออกจากโรงเรียนไปประกอบอาชีพแลว้ 

การจดัการเรียนการสอนกลุ่มวทิยาศาสตร์ในโรงเรียนมีเป้าหมายสาํคญัดงัน้ี  

(กระทรวงศึกษาธิการ, สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี2545 ก: 3) 

1. เพื่อใหเ้ขา้ใจหลกัการ ทฤษฎีท่ีเป็นพื้นฐานในกลุ่มวทิยาศาสตร์ 

2. เพื่อใหเ้ขา้ใจขอบเขต  ธรรมชาติ  และขอ้จาํกดัของวทิยาศาสตร์ 

3. เพื่อใหมี้ทกัษะท่ีสาํคญัในการศึกษาคน้ควา้และคิดคน้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4. เพื่อพฒันากระบวนการคิด ความสามารถในการแกปั้ญหา ทกัษะการส่ือสาร  ทกัษะ

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และความสามารถในการตดัสินใจ 

5. เพื่อใหต้ระหนกัถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีมวลมนุษยแ์ละ 

สภาพแวดลอ้มในเชิงท่ีมีอิทธิพลและผลกระทบซ่ึงกนัและกนั 

6. เพื่อนาํความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยไีปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 

ต่อสังคมและการดาํรงชีวติ 

7. เพื่อใหเ้ป็นคนมีเหตุผลใจกวา้งและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นใชว้ธีิการทาง

วทิยาศาสตร์ในการแกปั้ญหา สนใจและใฝ่รู้ในเร่ืองวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

จากเป้าหมายดงักล่าว แสดงใหเ้ห็นวา่การเรียนวทิยาศาสตร์ช่วยใหมี้การพฒันาในทุกๆ   

ดา้น และครอบคลุมถึงเร่ืองของความตระหนกัและผลของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอีีกดว้ย  

การจดัการเรียนการสอนกลุ่มวทิยาศาสตร์ในทุกระดบั จึงตอ้งดาํเนินการท่ีจะส่งเสริมใหผู้เ้รียน

ไดรั้บการพฒันาท่ีสมบูรณ์เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้โดยจดักิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่ม

วทิยาศาสตร์ท่ีเนน้กระบวนการท่ีผูเ้รียนเป็นผูคิ้ด ลงมือปฏิบติั ศึกษาคน้ควา้อยา่งมีระบบดว้ย

กิจกรรมหลากหลาย กิจกรรมท่ีจะจดัใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ไดมี้หลากหลาย เช่น 

กิจกรรมภาคสนาม, การแกปั้ญหา, การสังเกต, การสาํรวจตรวจสอบ, การทดลอง และการสืบคน้

ขอ้มูลทั้งจากแหล่งขอ้มูลท่ีเป็นบุคคล เอกสารในหอ้งสมุด  หรือหน่วยงานในทอ้งถ่ิน จนถึงการ

สืบคน้ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, การศึกษาคน้ควา้จากส่ือต่าง ๆ เป็นตน้   ทั้งน้ีโดยคาํนึงถึงวฒิุภาวะ 

ประสบการณ์เดิม  ส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมต่างกนัท่ีผูเ้รียนไดรั้บรู้มาแลว้ก่อนเขา้สู่หอ้งเรียน การ

เรียนรู้ของผูเ้รียนจะเกิดข้ึนระหวา่งท่ีผูเ้รียนมีส่วนร่วมโดยตรงในการทาํกิจกรรมการเรียนเหล่านั้น 

จึงจะมีความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ มีความสามารถในการแกปั้ญหาดว้ยวธีิการทาง
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วทิยาศาสตร์  ไดพ้ฒันากระบวนการคิดขั้นสูงและคาดหวงัวา่ กระบวนการเรียนรู้ดงักล่าวจะทาํให้

ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาเจตคติทางวทิยาศาสตร์  มีคุณธรรม จริยธรรมในการใชว้ทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยอียา่งสร้างสรรค ์รวมทั้งสามารถส่ือสารและทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

และมีความสุข 

วสัิยทศัน์ 

วสิัยทศัน์เป็นมุมมองภาพในอนาคตท่ีมุ่งหวงัวา่จะมีการพฒันาอะไร  อยา่งไร  ซ่ึงจะ

สอดคลอ้งกบัการปรับเปล่ียนของสังคม วสิัยทศัน์การเรียนรู้วทิยาศาสตร์กาํหนดไวเ้พื่อใหผู้บ้ริหาร

โรงเรียน ครูผูส้อน บุคลากรทางการศึกษา  นกัเรียนและชุมชนร่วมกนัพฒันาการศึกษาวทิยาศาสตร์  

และปฏิบติัร่วมกนัสู่ความสาํเร็จ 

วสิัยทศัน์การเรียนรู้วทิยาศาสตร์กาํหนดข้ึนภายใตก้รอบความคิดในเร่ืองของการพฒันา

การศึกษาเพื่อเตรียมคนในสังคมแห่งความรู้และสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 กล่าวคือ 

1. หลกัสูตรและการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์จะเช่ือมโยงเน้ือหา แนวคิดหลกั และ

กระบวนการท่ีเป็นสากล แต่มีความสอดคลอ้งกบัชีวติจริงทั้งระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศ  และมี

ความยดืหยุน่ หลากหลาย 

2. หลกัสูตรและการเรียนการสอนตอ้งตอบสนองผูเ้รียนท่ีมีความถนดัและความสนใจ

แตกต่างกนัในการใชว้ทิยาศาสตร์สาํหรับการศึกษาต่อ  และการประกอบอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบั

วทิยาศาสตร์ 

3. ผูเ้รียนคนทุกคนจะไดรั้บการส่งเสริมใหพ้ฒันากระบวนการคิด    ความสามารถในการ

เรียนรู้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการแกปั้ญหา และการคิดคน้สร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ 

4. ใชแ้หล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ินโดยถือวา่มีความสาํคญัควบคู่กบัการเรียนในโรงเรียน 

5. ใชย้ทุธศาสตร์การเรียนการสอนหลากหลายเพื่อตอบสนองความตอ้งการ     ความ

สนใจและวธีิเรียนท่ีแตกต่างกนัของผูเ้รียน 

6. การเรียนรู้เป็นกระบวนการสาํคญัท่ีทุกคนตอ้งไดรั้บการพฒันาเพื่อใหส้ามารถเรียนรู้

ตลอดชีวติ จึงจะประสบความสาํเร็จในการดาํเนินชีวติ 

7. การเรียนการสอนตอ้งส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหมี้เจตคติ คุณธรรม  จริยธรรม 

ค่านิยมท่ีเหมาะสมต่อวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

     คุณภาพของผู้เรียน 

การจดัการศึกษาวทิยาศาสตร์สาํหรับหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งหวงัใหผู้เ้รียนได้

เรียนรู้วทิยาศาสตร์ท่ีเนน้กระบวนการไปสู่การสร้างองคค์วามรู้โดยผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนทุก
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ขั้นตอน ผูเ้รียนจะไดท้าํกิจกรรมหลากหลาย  ทั้งเป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคลในการสังเกตส่ิงต่าง ๆ 

รอบตวั  ตั้งคาํถาม  หรือปัญหาเก่ียวกบัส่ิงท่ีจะศึกษา  ไดพ้ฒันากระบวนการคิดขั้นสูง มีการคิด

วางแผนและลงมือปฏิบติัการสาํรวจตรวจสอบดว้ยกระบวนการท่ีหลากหลาย  จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง

ส่วนท่ีเป็นสากลและทอ้งถ่ิน  คิดและตดัสินใจเลือกขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ไปใชใ้นการตอบคาํถาม 

หรือแกปั้ญหา ซ่ึงจะนาํไปสู่องคค์วามรู้  แนวคิดหลกัทางวทิยาศาสตร์  แลว้ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้หรือ

องคค์วามรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ใหผู้อ่ื้นรับรู้ กระบวนการเรียนรู้ดงักล่าวจะทาํใหผู้เ้รียนสร้างองค์

ความรู้และเกิดการพฒันาเจตคติทางวทิยาศาสตร์ คุณธรรม และค่านิยมท่ีดีต่อวทิยาศาสตร์ โดย

ครูผูส้อนมีบทบาทในการวางแผนการเรียนรู้ กระตุน้  แนะนาํ ช่วยเหลือใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 

   คุณภาพของผู้เรียนวทิยาศาสตร์เมื่อจบช่วงช้ันที ่3 และช่วงช้ันที ่4 

ผูเ้รียนท่ีเรียนจบช่วงชั้นท่ี 3 (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 3) และช่วงชั้นท่ี 4 (ชั้นมธัยมศึกษาปี

ท่ี 4 - 6) ควรมีความรู้ ความคิด ทกัษะ กระบวนการ และจิตวทิยาศาสตร์ ดงัน้ี 

1. เขา้ใจลกัษณะและองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของส่ิงมีชีวติ ความสัมพนัธ์ของการทาํงาน

ของระบบต่างๆ การถ่ายทอดทางพนัธุกรรม ววิฒันาการและความหลากหลายของส่ิงมีชีวติ

พฤติกรรมการอยูร่่วมกนัของส่ิงมีชีวติ ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวติในส่ิงแวดลอ้ม 

2. เขา้ใจสมบติัและองคป์ระกอบของสารละลาย  สารบริสุทธ์ิ การเปล่ียนแปลงของสาร

ใน รูปแบบของการเปล่ียนสถานการณ์เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

3. เขา้ใจแรงเสียดทาน โมเมนต ์การเคล่ือนท่ีแบบต่างๆ ในชีวติประจาํวนั  กฎการอนุรักษ์

พลงังาน การถ่ายโอนพลงังาน สมดุลความร้อน การสะทอ้น การหกัเห และความเขม้ของแสง 

4. เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณทางไฟฟ้า  หลกัการต่อวงจรไฟฟ้าในบา้น  การ

คาํนวณหาพลงังานไฟฟ้า และหลกัการเบ้ืองตน้ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

5. เขา้ใจกระบวนการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก  แหล่งทรัพยากรธรณี ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การเปล่ียนแปลงของบรรยากาศ ปฏิสัมพนัธ์ภายในระบบสุริยะ และผลท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ บนโลก  

ความสาํคญัของเทคโนโลยอีวกาศ 

6. เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งวทิยาศาสตร์กบัเทคโนโลย ีการพฒันาและผลของการ

พฒันาเทคโนโลยตี่อคุณภาพชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 

7.  ตั้งคาํถามท่ีมีการกาํหนดและควบคุมตวัแปรคิดคาดคะเนคาํตอบหลายแนวทาง

วางแผน และลงมือสาํรวจตรวจสอบ วเิคราะห์และประเมินความสอดคลอ้งของขอ้มูล  และสร้าง

องคค์วามรู้ 

8. ส่ือสารความคิด ความรู้จากผลการสาํรวจตรวจสอบโดยการพดู  เขียน จดัแสดง  หรือ

ใช ้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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9. ใชค้วามรู้และกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนการดาํรงชีวติ การศึกษา

หาความรู้เพิ่มเติม ทาํโครงงานหรือสร้างช้ินงานตามความสนใจ 

10. แสดงถึงความสนใจ มุ่งมัน่  รับผดิชอบ  รอบคอบ และซ่ือสัตยใ์นการสืบเสาะหา

ความรู้โดยใชเ้คร่ืองมือและวธีิการท่ีใหไ้ดผ้ลถูกตอ้งเช่ือถือได ้

11. ตระหนกัในคุณค่าของความรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีใชใ้นชีวติประจาํวนัและ

การประกอบอาชีพ แสดงความช่ืนชม  ยกยอ่งและเคารพสิทธิในผลงานของผูคิ้ดคน้ 

12. แสดงถึงความซาบซ้ึงห่วงใย มีพฤติกรรมเก่ียวกบัการใชแ้ละรักษา ทรัพยากร-

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งรู้คุณค่า  มีส่วนร่วมในการพทิกัษ์  ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน 

13. ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสร้างสรรค์  แสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับฟัง

ความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

14. เขา้ใจกระบวนการทาํงานของเซลลแ์ละกลไกการรักษาดุลยภาพของส่ิงมีชีวติ 

กระบวนการถ่ายทอดทางพนัธุกรรม  การแปรผนั   มิวเทชนั ววิฒันาการของส่ิงมีชีวติ ความ

หลากหลายของส่ิงมีชีวติและปัจจยัท่ีมีผลต่อการอยูร่อดของส่ิงมีชีวติในส่ิงแวดลอ้มต่างๆ 

15. เขา้ใจชนิดและจาํนวนอนุภาคท่ีเป็นส่วนประกอบในโครงสร้างอะตอมของธาตุ 

การเกิด ปฏิกิริยาเคมี การเขียนสมการเคมี ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

16. เขา้ใจชนิดของแรงยดึเหน่ียวระหวา่งอนุภาคและสมบติัต่าง ๆ ของสารท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัแรงยดึเหน่ียว 

17. เขา้ใจชนิด สมบติั และปฏิกิริยาท่ีสาํคญัของพอลิเมอร์และของสารชีวโมเลกุล 

18. เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณท่ีเก่ียวกบัการเคล่ือนท่ีแบบต่าง ๆ   คุณภาพของ

เสียงและการไดย้นิ  สมบติั  ประโยชน์และโทษของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า   กมัมนัตภาพรังสีและ

พลงังานนิวเคลียร์ 

19. เขา้ใจกระบวนการเปล่ียนแปลงของโลกและปรากฏการณ์ทางธรณีท่ีมีผลต่อส่ิงมีชีวติ

และส่ิงแวดลอ้ม 

20. เขา้ใจความสัมพนัธ์ของความรู้วทิยาศาสตร์ท่ีมีผลต่อการพฒันาเทคโนโลย ีประเภท

ต่าง ๆ และการพฒันาเทคโนโลยท่ีีส่งผลใหมี้การคิดคน้ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ท่ีกา้วหนา้ ผลของ

เทคโนโลยตี่อชีวติ สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

21. ระบุปัญหา  ตั้งคาํถามท่ีจะสาํรวจตรวจสอบ  โดยมีการกาํหนดความสมัพนัธ์ระหวา่ง

ตวัแปรต่าง ๆ สืบคน้ขอ้มลูจากหลายแหล่ง  ตั้งสมมติฐานท่ีเป็นไปไดห้ลายแนวทาง   ตดัสินใจเลือก

ตรวจสอบสมมติฐานท่ีเป็นไปได ้



 35 

22. วางแผนการสาํรวจตรวจสอบเพื่อแกปั้ญหาหรือตอบคาํถาม   วเิคราะห์ เช่ือมโยง

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ โดยใชส้มการทางคณิตศาสตร์หรือสร้างแบบจาํลองจากผลหรือ

ความรู้ท่ีไดรั้บจากการสาํรวจตรวจสอบ 

23. ส่ือสารความคิด ความรู้จากผลการสาํรวจตรวจสอบโดยการพดู  เขียน จดัแสดงหรือ

ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

24. ใชค้วามรู้และกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในการดาํรงชีวติ การศึกษาหาความรู้

เพิ่มเติม ทาํโครงงาน หรือสร้างช้ินงานตามความสนใจ 

25. แสดงถึงความสนใจ  มุ่งมัน่ รับผดิชอบ   รอบคอบและซ่ือสัตยใ์นการสืบเสาะหา

ความรู้โดยใชเ้คร่ืองมือและวธีิการท่ีใหไ้ดผ้ลถูกตอ้งเช่ือถือได ้

26. ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสร้างสรรค ์แสดงความคิดเห็นโดยมีขอ้มูลอา้งอิงและเหตุผล

ประกอบเก่ียวกบัผลของการพฒันาและการใชว้ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอียา่งมีคุณธรรมต่อสังคม

และส่ิงแวดลอ้ม และยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มวทิยาศาสตร์   

สาระท่ี 1 : ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการดาํรงชีวติ 

มาตรฐาน  ว 1.1  เขา้ใจหน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวติ  ความสัมพนัธ์ของโครงสร้างและ

หนา้ท่ีของระบบต่าง ๆ ของส่ิงมีชีวติท่ีทาํงานสัมพนัธ์กนั  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  ส่ือสาร

ส่ิงท่ีเรียนรู้ และนาํความรู้ไปใชใ้นการดาํรงชีวติของตนเองและดูแลส่ิงมีชีวติ  

มาตรฐาน  ว 1.2 เขา้ใจกระบวนการและความสาํคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทาง

พนัธุกรรม ววิฒันาการของส่ิงมีชีวติ  ความหลากหลายทางชีวภาพ  การใชเ้ทคโนโลยชีีวภาพท่ีมีผล

ต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้

และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

สาระท่ี 2 : ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม 

มาตรฐาน  ว 2.1  เขา้ใจส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน  ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงแวดลอ้มกบั

ส่ิงมีชีวติ  ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวติต่าง ๆ  ในระบบนิเวศ  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 

และจิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

มาตรฐาน ว 2.2 เขา้ใจความสาํคญัของทรัพยากรธรรมชาติ การใชท้รัพยากรธรรมชาติใน

ระดบัทอ้งถ่ิน ประเทศ และโลก  นาํความรู้ไปใชใ้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดลอ้ม

ในทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 
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สาระท่ี 3 : สารและสมบติัของสาร 

มาตรฐาน ว 3.1 เขา้ใจสมบติัของสาร ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมบติัของสารกบัโครงสร้าง

และแรงยดึเหน่ียวระหวา่งอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ี

เรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

มาตรฐาน ว 3.2  เขา้ใจหลกัการและธรรมชาติของการเปล่ียนสถานะของสาร  การเกิด

สารละลาย การเกิดปฏิกิริยาเคมี  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์  ส่ือสาร ส่ิงท่ี

เรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์  

สาระท่ี 4 : แรงและการเคล่ือนท่ี 

มาตรฐาน ว 4.1  เขา้ใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า   แรงโนม้ถ่วง และแรงนิวเคลียร์  

มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ อยา่งถูกตอ้งและ

มีคุณธรรม 

มาตรฐาน ว 4.2 เขา้ใจลกัษณะการเคล่ือนท่ีแบบต่าง  ๆ ของวตัถุในธรรมชาติมี

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 

สาระท่ี 5 :  พลงังาน 

มาตรฐาน  ว 5.1  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งพลงังานกบัการดาํรงชีวติ  การเปล่ียนรูป

พลงังานปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งสารและพลงังาน  ผลของการใชพ้ลงังานต่อชีวติและส่ิงแวดลอ้ม  มี

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

สาระท่ี 6 : กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก 

มาตรฐาน ว 6.1 เขา้ใจกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนบนผวิโลกและภายในโลก

ความสัมพนัธ์ ของกระบวนการต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และ

สัณฐานของโลก  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์  ส่ือสาร ส่ิงท่ีเรียนรู้ และนาํ

ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

สาระท่ี 7 : ดาราศาสตร์และอวกาศ 

มาตรฐาน   ว 7.1 เขา้ใจววิฒันาการของระบบสุริยะและกาแล็กซี   ปฏิสัมพนัธ์ภายใน

ระบบสุริยะและผลต่อส่ิงมีชีวติบนโลก    มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยา

ศาสตร์   ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

มาตรฐาน ว 7.2  เขา้ใจความสาํคญัของเทคโนโลยอีวกาศท่ีนาํมาใชใ้นการสาํรวจอวกาศ

และทรัพยากรธรรมชาติ  ดา้นการเกษตรและการส่ือสาร ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใช้

ประโยชน์อยา่งมีคุณธรรมต่อชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 
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สาระท่ี 8 :  ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

มาตรฐาน ว 8.1 ใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์และจิตวทิยาศาสตร์ นการสืบเสาะหา

ความรู้ การแกปั้ญหา รู้วา่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน สามารถ

อธิบายและตรวจสอบได ้ภายใตข้อ้มูลและเคร่ืองมือท่ีมีอยูใ่นช่วงเวลานั้น ๆ  เขา้ใจวา่วทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลย ีสังคมและส่ิงแวดลอ้มมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั 

    3) สาระการเรียนรู้กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  

     กลุ่มวชิาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เป็นกลุ่มวชิาท่ีออกแบบมาเพื่อส่งเสริม

ศกัยภาพการเป็นพลเมืองดีใหแ้ก่ผูเ้รียน การจะบรรลุตามธรรมชาติและเป้าหมายดงักล่าว สังคม

ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม จึงมีองคป์ระกอบท่ีสาํคญัอยู ่4 ประการ คือ 

     1. ความรู้ กลุ่มวชิากลุ่มวชิาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม มีความรู้กวา้งขวาง

มาก ไม่มีใครท่ีจะสามารถเรียนทุกส่ิงทุกอยา่งไดท้ั้งหมด งานท่ีทา้ทายของนกัสังคมศึกษาและครู

สังคม ศึกษาก็คือความสามารถท่ีจะคดัสรรสาระท่ีจะเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีคุณค่า จึงจาํเป็นท่ี

จะตอ้งรู้จกัการใชเ้กณฑใ์นการคดัเลือกสาระท่ีจะเรียน เกณฑใ์นการพิจารณาก็คือ ใหพ้ิจารณาวา่ส่ิง

ท่ีจะนาํมาเรียนมีนยัสาํคญัต่อการพฒันาความเป็นพลเมืองดีหรือไม่ 

     2. ทกัษะกระบวนการ ทกัษะกระบวนการในกลุ่มวชิากลุ่มวชิาสังคมศึกษา ศาสนา

และวฒันธรรม ประกอบดว้ยทกัษะทางวชิาการ และทกัษะทางสังคมท่ีจาํเป็นสาํหรับการพฒันา

บุคลิกภาพของผูเ้รียนใหเ้ป็นผูร้อบรู้ มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและสามารถอยูร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม

ไดอ้ยา่งมีความสุข 

    3. คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม จะช่วยพฒันา

ทกัษะเก่ียวกบัเจตคติ จริยธรรมและค่านิยม โดยผา่นประสบการณ์การเรียนรู้และทศันะต่างๆ อยา่ง

หลากหลาย ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาเก่ียวกบัการเป็นสมาชิกท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย อยา่ง

หลากหลาย ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาเก่ียวกบัการเป็นสมาชิกท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย เช่นการ

รู้จกัตนเอง พึ่งตนเอง ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวนิยั ความกตญั�ู รักเกียรติภูมิแห่งตน เคารพเหตุผล มีความ

ยติุธรรม และห่วงใยในสวสัดิภาพของผูอ่ื้น ยอมรับความแตกต่าง และขจดัขอ้ขดัแยง้ดว้ยสันติวธีิ  

        นอกจากน้ีจะตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียน สามารถสร้างความรู้ท่ีเป็นความคิดรวบยอด

และหลกัการได ้สามารถอธิยายความสัมพนัธ์และความเป็นเหตุเป็นผลของเร่ืองราวต่างๆ ได ้

สามารถคิดอยา่งมีวจิารณญาณ คิดสร้างสรรค ์ศึกษาคน้ควา้ และสร้างองคค์วามรู้ใหม่ท่ีจะมีส่วน

ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจในเร่ืองราวต่างๆ ของบุคคลและสังคมท่ีเราดาํรงชีวติอยู ่และนาํไปสู่

การนาํความรู้ไปใชใ้นการวางแผน แกปั้ญหา ตดัสินใจในการดาํเนินชีวติ 
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4. บทบาทและความรับผดิชอบ ของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง การสอนตอ้งการใหผู้เ้รียนมีความ

รับผดิชอบเบ้ืองตน้ท่ีจะตอ้งศึกษาเล่าเรียนใหป้ระสบความสาํเร็จ การเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและ

วฒันธรรม จาํเป็นตอ้งอาศยัความพยายามร่วมกนัทั้งผูเ้รียน พอ่ แม่ ผูป้กครอง ครู และผูบ้ริหาร ตอ้ง

มีบทบาทความรับผดิชอบร่วมกนั เตรียมการเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียน ตอ้งส่งเสริมบรรยากาศแวดลอ้มท่ี

จะทาํใหเ้กิดการเรียนการสอนไดดี้ท่ีสุด พอ่ แม่ ผูป้กครอง ตอ้งสนบัสนุนและช่วยเหลือการเรียนรู้

ของผูเ้รียน 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  

สาระท่ี 1 : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

มาตรฐาน ส 1.1: เขา้ใจประวติั ความสาํคญั  หลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนา

ท่ีตนนบัถือ และสามารถนาํหลกัธรรมของศาสนา มาเป็นหลกัปฏิบติัในการอยูร่่วมกนั 

มาตรฐาน ส 1.2: ยดึมัน่ในศีลธรรม การกระทาํความดี  มีค่านิยมท่ีดีงาม และศรัทธาใน

พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือมาตรฐาน ส 1.3: ประพฤติ ปฏิบติัตนตามหลกัธรรม 

และศาสนพิธีของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือ ค่านิยมท่ีดีงาม และนาํไปประยกุตใ์ช ้ใน

การพฒันาตน บาํเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้มและอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสนัติสุข 

สาระท่ี 2 : หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวติในสังคม 

มาตรฐาน ส 2.1 : ปฏิบติัตนตามหนา้ท่ีของการเป็นพลเมืองดี  ตามกฎหมาย ประเพณีและ

วฒันธรรมไทย ดาํรงชีวติอยูร่่วมกนัในสังคมไทยและสังคมโลกอยา่งสันติสุข 

มาตรฐาน ส 2.2 : เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั ยดึมัน่  ศรัทธาและ

ธาํรงรักษาไวซ่ึ้งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

สาระท่ี 3 : เศรษฐศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 3.1 : เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิต และการบริโภค  

การใชท้รัพยากรท่ีมีอยูจ่าํกดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และคุม้ค่าต่อตนเอง และส่วนรวม 

มาตรฐาน ส 3.2 : เขา้ใจระบบ และสถาบนัทางเศรษฐกิจต่างๆ  ความสัมพนัธ์ของ ระบบ

เศรษฐกิจ และความจาํเป็นของการร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจในสังคมโลก  รวมทั้งเขา้ใจหลกัการของ

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดาํรงชีวติอยา่งมีดุลยภาพ 

สาระท่ี 4 : ประวติัศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 4.1: เขา้ใจยคุสมยัของประวติัศาสตร์  สามารถใชว้ธีิการทางประวติัศาสตร์

บนพื้นฐานของความเป็นเหตุเป็นผล มาวเิคราะห์เหตุการณ์ต่างๆอยา่งเป็นระบบ 
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มาตรฐาน ส 4.2: เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนัในแง่

ความสัมพนัธ์ ความสาํคญั  และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ อยา่งต่อเน่ือง ตระหนกัถึง

ความสาํคญั และสามารถวเิคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

มาตรฐาน ส 4.3: เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรม  ภูมิปัญญาไทยมีความ

ภาคภูมิใจ และธาํรงความเป็นไทย 

สาระท่ี 5 : ภูมิศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 5.1: เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพ  ตระหนกัความสัมพนัธ์ของสรรพ

ส่ิงท่ีปรากฏในระวางท่ีตามธรรมชาติ  ซ่ึงมีผลต่อกนัและกนัใชแ้ผนท่ี และเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  

ในการคน้หาขอ้มูลภูมิสารสนเทศ ซ่ึงจะนาํไปสู่การใช ้และจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ส 5.2 : เขา้ใจปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ี

ก่อใหเ้กิดการสร้างสรรคว์ฒันธรรมและมีจิตสาํนึก  อนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้มเพื่อการ

พฒันาท่ีย ัง่ยนื 

4) กจิกรรมพฒันาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 

    ความสําคัญของการจัดกจิกรมพฒันาผู้เรียน 

            พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2542 กาํหนดแนวการจดัการศึกษา โดยยดึหลกั

วา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือวา่ผูเ้รียนมีความสาํคญัท่ีสุด 

กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติ และเตม็ตามศกัยภาพ 

โดยจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน คาํนึงถึง

ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการ

ประยกุตค์วามรู้มาใชใ้นการป้องกนั แกปั้ญหาและเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กอปรกบัมีการ

เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลย ีก่อใหเ้กิดทั้งผลดีและผลเสียต่อการดาํเนินชีวติ

ในปัจจุบนัของบุคคล ทาํใหเ้กิดความยุง่ยากซบัซอ้นมากยิง่ข้ึน จาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียนวถีิการดาํเนิน

ชีวติใหส้ามารถดาํรงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีคุณค่า มีศกัด์ิศรี และมีความสุข 

            หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาํหนดใหมี้สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และกิจกรรม

พฒันา   ผูเ้รียน ซ่ึงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นกิจกรรมท่ีจดัใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความสามารถของ

ตนเองตามศกัยภาพ มุ่งเนน้เพิ่มเติมจากกิจกรรมท่ีไดจ้ดัใหเ้รียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม 

การเขา้ ร่วมและปฏิบติักิจกรรมท่ีเหมาะสมร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุขกบักิจกรรมท่ีเลือกดว้ย

ตนเองตามความถนดั และความสนใจอยา่งแทจ้ริง การพฒันาท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ การพฒันาองคร์วม

ของความเป็นมนุษยใ์หค้รบทุกดา้น ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โดยอาจจดัเป็น
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แนวทางหน่ึงท่ีจะสนองนโยบายในการสร้างเยาวชนของชาติใหเ้ป็นผูมี้ศีลธรรม จริยธรรม มี

ระเบียบวนิยั และมีคุณภาพเพื่อพฒันาองคร์วมของความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ปลูกฝังและสร้าง

จิตสาํนึกของการทาํประโยชน์เพื่อสังคม ซ่ึงสถานศึกษาจะตอ้งดาํเนินการอยา่งมีเป้าหมาย มี

รูปแบบและวธีิการท่ีเหมาะสมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

             กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันาความสามารถของผูเ้รียนใหเ้หมาะสม

ตามความแตกต่างระหวา่งบุคคล สามารถคน้พบและพฒันาศกัยภาพของตน เสริมสร้างทกัษะชีวติ 

วฒิุภาวะทางอารมณ์ การเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา และการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดี ซ่ึงผูส้อนทุกคนตอ้ง

ทาํหนา้ท่ีแนะแนวใหค้าํปรึกษาดา้นชีวติ การศึกษาต่อและการพฒันาตนเองสู่โลกอาชีพและการมี 

งานทาํ 

    กิจกรรมนกัเรียน เป็นกิจกรรมท่ีเกิดจากความสมคัรใจของผูเ้รียนมุ่งพฒันาคุณลกัษณะท่ี

พึงประสงคเ์พิ่มเติมจากกิจกรรมในกลุ่มสาระ  เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนช่วยกนัคิด  ช่วยกนัทาํช่วยกนั 

แกปั้ญหา  ส่งเสริมศกัยภาพของผูเ้รียนอยา่งเตม็ท่ี  รวมถึงกิจกรรมท่ีมุ่งปลูกฝังความมีระเบียบ

วนิยั  รับผดิชอบ  รู้สิทธิและหนา้ท่ีของตนเองในการอยูร่่วมกนัตามระบอบประชาธิปไตยท่ีมี

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  แบ่งตามความแตกต่างระหวา่งกิจกรรมไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ 

    1. กิจกรรมพฒันาความถนดั ความสนใจ  ตามความตอ้งการของผูเ้รียน  เป็นกิจกรรมท่ี

มุ่งเนน้การเติมเตม็ความรู้  ความชาํนาญและประสบการณ์ของผูเ้รียนใหก้วา้งขวางยิง่ข้ึนเพื่อการ

คน้พบความถนดัความสนใจของตนเองและพฒันาตนเองใหเ้ตม็ศกัยภาพ  ตลอดจนการพฒันา

ทกัษะของสังคม และปลูกฝังจิตสาํนึกของการทาํประโยชน์เพื่อสังคม 

    2. กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี ยวุกาชาดและผูบ้าํเพญ็ประโยชน์  เป็นกิจกรรมท่ีมุ่ง

ปลูกฝัง  ระเบียบวนิยั  กฎเกณฑ์  เพื่อการอยูร่่วมกนัในสภาพชีวติต่างๆ นาํไปสู่พื้นฐานการทาํ

ประโยชน์ใหแ้ก่สังคม  และวถีิชีวติในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น

ประมุข  ซ่ึงกระบวนการจดัใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ   

ยวุกาชาด สมาคม ผูบ้าํเพญ็ประโยชน์และกรมรักษาดินแดน 

                      ทั้งน้ี ในทางปฏิบติัสถานศึกษาจดักิจกรรมในลกัษณะของการบูรณาการองคค์วามรู้

ต่างๆ ท่ีเก้ือกลูส่งเสริมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ใหมี้ความกวา้งขวางลึกซ้ึงยิง่ข้ึน อีกทั้งให้

ผูเ้รียนไดค้น้พบและใชศ้กัยภาพท่ีมีในตนอยา่งเตม็ท่ี เลือกตดัสินใจไดอ้ยา่งมีเหตุผลเหมาะสมกบั 

ตนเอง สามารถวางแผนชีวติและอาชีพไดอ้ยา่งมีคุณภาพ เนน้การ  เสริมสร้างทกัษะชีวติ วฒิุภาวะ

ทางอารมณ์ ศีลธรรม และจริยธรรม รู้จกัสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีเพื่อปรับตวัเขา้กบับุคคลและ

สถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งดีและมีความสุข เช่น กิจกรรมการสร้างเสริมความรู้สึกรักและเห็นคุณค่า

ในตนเอง กิจกรรมพฒันาวฒิุภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม และจริยธรรม  กิจกรรมพฒันาทกัษะ
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ชีวติ กิจกรรมสร้างเสริมประสิทธิภาพการเรียน เป็นตน้ กิจกรรมเหล่าน้ีสามารถหลอมเขา้ไปในการ

จดักิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ยวุกาชาด ผูบ้าํเพญ็ประโยชน์ในลกัษณะของการ    เขา้ค่ายต่าง ๆ หรือ

อาจแยกจดัเป็นกิจกรรมเฉพาะทางได ้เช่น จดักิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด ผูบ้าํเพญ็

ประโยชน์ โดยมุ่งเป็นการฝึกระเบียบวนิยั การอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข กิจกรรมชมรมวชิาการ 

มุ่งเนน้ประสบการณ์ความชาํนาญเฉพาะเร่ืองท่ีถนดัและสนใจจากการเรียนรู้กลุ่มสาระต่าง ๆ 

ชุมนุมต่าง ๆ เพื่อการร่วมกบัคิดคน้กิจกรรมท่ีสร้างสรรคก่์อใหเ้กิดความสนุก ความสุข และพฒันา

ทกัษะทางสังคม ทั้งน้ีแมจ้ะแยกจดักิจกรรมเฉพาะทางก็สามารถบูรณาการกิจกรรมแนะแนวเขา้ไว้

ดว้ย เพือ่ใหค้น้พบศกัยภาพของตนเองดว้ย 

ความหมายของกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

      กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เป็นกิจกรรมท่ีจดัอยา่งเป็นกระบวนการดว้ยรูปแบบ วธีิการท่ี

หลากหลาย  ในการพฒันาผูเ้รียนทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม มุ่งเสริมเจตคติ

คุณค่าชีวติ ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัและเขา้ใจตนเอง สร้าง

จิตสาํนึกในธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม ปรับตวัและปฏิบติัตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสังคม 

ประเทศชาติ และดาํรงชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข 

    เป้าหมาย 

    การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมุ่งพฒันาใหบุ้คคลรู้จกัและเห็นคุณค่าในตนเองและ

ผูอ่ื้น   มีวฒิุภาวะทางอารมณ์ มีกระบวนการคิด มีทกัษะในการดาํเนินชีวติอยา่งเหมาะสม และมี

ความสุข  มีจิตสาํนึกในการรับผดิชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ โดยกาํหนด

เป้าหมายในการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนดงัน้ี 

1. ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ท่ีหลากหลาย เกิดความรู้ ความชาํนาญ ทั้งวชิาการและ

วชิาชีพอยา่งกวา้งขวางมากยิง่ข้ึน 

2. ผูเ้รียนคน้พบความสนใจ ความถนดัและพฒันาความสามารถพิเศษเฉพาะตวั  มองเห็น

ช่องทางในการสร้างงาน อาชีพในอนาคตไดเ้หมาะสมกบัตนเอง 

3. ผูเ้รียนเห็นคุณค่าขององคค์วามรู้ต่าง ๆ สามารถนาํความรู้และประสบการณ์ไปใชใ้น

การพฒันาตนเอง และประกอบสัมมาชีพ 

4. ผูเ้รียนพฒันาบุคลิกภาพ เจตคติ ค่านิยมในการดาํเนินชีวติ และเสริมสร้าง

ศีลธรรม จริยธรรม 

5. ผูเ้รียนมีจิตสาํนึกและทาํประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ 
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หลกัการจัดกจิกรรมพฒันาผู้เรียน  

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมีหลกัการจดัดงัน้ี 

1. มีการกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละแนวปฏิบติัท่ีชดัเจนเป็นรูปธรรม   

2. จดัใหเ้หมาะสมกบัวยั วฒิุภาวะ ความสนใจ ความถนดั และความสามารถของผูเ้รียน 

3. บูรณาการวชิาการกบัชีวติจริง ใหผู้เ้รียนไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการเรียน รู้ตลอด

ชีวติ 

4. ใชก้ระบวนการกลุ่มในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  ฝึกใหคิ้ดวเิคราะห์  สร้างสรรค ์

จินตนาการท่ีเป็นประโยชน์และสมัพนัธ์กบัชีวติในแต่ละช่วงวยัอยา่งต่อเน่ือง 

5. จาํนวนสมาชิกมีความเหมาะสมกบัลกัษณะของกิจกรรม 

6. มีการกาํหนดเวลาในการจดักิจกรรมใหเ้หมาะสม สอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์และเป้าหมาย

ของสถานศึกษา 

7. ผูเ้รียนเป็นผูด้าํเนินการ มีครูเป็นท่ีปรึกษาถือเป็นหนา้ท่ีและงานประจาํโดยคาํนึงถึงความ

ปลอดภยั 

8. ยดึหลกัการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสใหค้รู พอ่แม่ ผูป้กครอง ชุมชน องคก์รทั้งภาครัฐ 

และเอกชน มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม 

9. มีการประเมินผลการปฏิบติักิจกรรม โดยวธีิการท่ีหลากหลายและสอดคลอ้งกบักิจกรรม

อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง โดยใหถื้อวา่เป็นเกณฑป์ระเมินผลการผา่นช่วงชั้นเรียน 

แนวทางการจัดกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

สถานศึกษาตอ้งจดัใหผู้เ้รียนทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรม โดยคาํนึงถึงแนวการจดัดงัต่อไปน้ี 

1. การจดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเก้ือกลูส่งเสริมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น การ

บูรณการโครงการ องคค์วามรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นตน้ 

2. จดักิจกรรมตามความสนใจ ความถนดัตามธรรมชาติ และความสามารถ ความตอ้งการ 

ของผูเ้รียนและชุมชน เช่น ชมรมทางวชิาการต่าง ๆ เป็นตน้ 

3. จดักิจกรรมเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสาํนึกในการทาํประโยชน์ต่อสังคม เช่น กิจกรรม

ลูกเสือ เนตรนารี เป็นตน้ 

4. จดักิจกรรมประเภทบริการดา้นต่าง ๆ ฝึกการทาํงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ

ส่วนรวม การจดัการเรียนรู้ (กลุ่มพฒันาหลกัสูตร, สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา

, http://academic.obec.go.th/cdc/formular_base/formular_base.html)  
 
 

http://academic.obec.go.th/cdc/formular_base/formular_base.html�
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พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 กาํหนดแนวทางในการจดั

การศึกษาไวว้า่ การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเอง

ได ้ และถือวา่ผูเ้รียนมีความสาํคญัท่ีสุด  ฉะนั้น ครู ผูส้อน  และผูจ้ดัการศึกษาจะตอ้งเปล่ียนแปลง

บทบาทจากการเป็นผูช้ี้นาํ ผูถ่้ายทอดความรู้  ไปเป็นผูช่้วยเหลือ ส่งเสริม  และสนบัสนุนผูเ้รียนใน

การแสวงหาความรู้จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้  และใหข้อ้มลูท่ีถูกตอ้งแก่ผูเ้รียน  เพือ่นาํขอ้มลู

เหล่านั้นไปใชส้ร้างสรรคค์วามรู้ของตนการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

นอกจากจะมุ่งปลูกฝังดา้นปัญญา  พฒันาการคิดของผูเ้รียนใหมี้ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์  

คิดอยา่งมีวจิารณญาณแลว้ยงัมุ่งพฒันาความสามารถทางอารมณ์  โดยการปลูกฝังใหผู้เ้รียนเห็น

คุณค่าของตนเอง เขา้ใจตนเอง เห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น  สามารถแกปั้ญหาขอ้ขดัแยง้ทางอารมณ์  ไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งเหมาะสมเน่ืองจากประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ  ในโลกกาํลงัประสบปัญหาดา้นสังคม

เป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะเร่ืองของความขดัแยง้ทั้งความคิดและการกระทาํของตวับุคคล องคก์ร และ

สังคม ฉะนั้น สถานศึกษาจะตอ้งมุ่งเนน้การเรียนรู้เพื่อใหเ้ขา้ใจสถานการณ์ หาทางแกไ้ข โดยเฉพาะ

ส่วนท่ีเก่ียวกบัศาสนาและวฒันธรรมเป็นกรณีพเิศษดว้ยการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ต่างๆ  มี

กระบวนการและวธีิการท่ีหลากหลาย ผูส้อนตอ้งคาํนึงถึงพฒันาการทางดา้นร่างกาย  และสติปัญญา 

วธีิการเรียนรู้ ความสนใจ และความสามารถของผูเ้รียนเป็นระยะๆ  อยา่งต่อเน่ือง ดงันั้น การจดัการ

เรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้น ควรใชรู้ปแบบ /  วธีิการท่ีหลากหลาย เนน้การจดัการเรียนการสอนตาม

สภาพจริง การเรียนรู้ดว้ยตนเอง  การเรียนรู้ร่วมกนั การเรียนรู้จากธรรมชาติ การเรียนรู้จากการ

ปฏิบติัจริง และการเรียนรู้แบบบูรณาการ การใชก้ารวจิยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้  การ

เรียนรู้คู่คุณธรรม ทั้งน้ีตอ้งพยายามนาํกระบวนการ การจดัการ  กระบวนการอนุรักษแ์ละพฒันา

ส่ิงแวดลอ้ม กระบวนการคิดและกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ไป  สอดแทรกในการเรียนการสอน

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เน้ือหาและกระบวนการต่างๆ  ขา้มกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซ่ึงการเรียนรู้ใน

ลกัษณะองคร์วม การบูรณาการ เป็นการกาํหนดเป้าหมายการเรียนร่วมกนั ยดึผูเ้รียนเป็นสาํคญั  โดย

นาํกระบวนการเรียนรู้จากกลุ่มสาระเดียวกนั  หรือต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้มาบูรณาการในการ

จดัการเรียนการสอน ซ่ึงจดัไดห้ลายลกัษณะ เช่น 

1. การบูรณาการแบบผูส้อนคนเดียว  ครู ผูส้อนสามารถจดัการเรียนรู้โดยเช่ือมโยงสาระ

การเรียนรู้ต่างๆ  กบัหวัขอ้เร่ืองท่ีสอดคลอ้งกบัชีวติจริงหรือสาระท่ีกาํหนดข้ึนมา เช่น เร่ือง  

ส่ิงแวดลอ้ม นํ้า เป็นตน้ ครู ผูส้อน สามารถเช่ือมโยงสาระ  และกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มสาระ

ต่างๆ เช่น การอ่าน การเขียน การคิดคาํนวณ  การคิดวเิคราะห์ต่างๆ  ทาํใหผู้เ้รียนไดใ้ชท้กัษะและ

กระบวนการเรียนรู้ไปแสวงหาความรู้ความจริงจาก หวัขอ้เร่ืองท่ีกาํหนด  
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2. การบูรณาการแบบคู่ขนาน  มีครู ผูส้อนตั้งแต่สองคนข้ึนไปร่วมกนัจดัการเรียนการ

สอน โดยอาจยดึหวัขอ้เก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง แลว้บูรณาการเช่ือมโยงแบบ คู่ขนาน  เช่น ครู 

ผูส้อนคนหน่ึงสอนวทิยาศาสตร์ เร่ืองเงา ครู  ผูส้อนอีกคนอาจสอนคณิตศาสตร์ เร่ืองการวดั

ระยะทาง โดยการวดัเงา  คิดคาํนวณในเร่ืองเงาในช่วงเวลาต่างๆ จดัทาํกราฟของเงาในระยะต่างๆ  

หรืออีกคนหน่ึงอาจใหผู้เ้รียนรู้ศิลปะเร่ืองเทคนิคการวาดรูปท่ีมีเงา 

3. การบูรณาการแบบสหวทิยาการ  การบูรณาการในลกัษณะน้ีนาํเน้ือหาจากหลายกลุ่ม

สาระมาเช่ือมโยงเพื่อจดัการเรียนรู้ ซ่ึงโดยทัว่ไปผูส้อนมกัจดัการเรียนการสอนแยกตามรายวชิาหรือ

กลุ่มวชิา แต่ในบางเร่ือง  ครู ผูส้อนจดัการเรียนการสอนร่วมกนัในเร่ืองเดียวกนั เช่น เร่ือง  วนั

ส่ิงแวดลอ้มของชาติ ครู ผูส้อนภาษาไทยจดัการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนรู้ภาษา  คาํศพัทเ์ก่ียวกบั

ส่ิงแวดลอ้ม ผูส้อนวทิยาศาสตร์จดักิจกรรมคน้ควา้เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม  ผูส้อนสังคมศึกษาใหผู้เ้รียน

คน้ควา้หรือทาํกิจกรรมชมรมเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม และครู  ผูส้อนสุขศึกษาอาจจดัใหจ้ดัทาํกิจกรรม

เก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้มใหถู้กสุขลกัษณะ เป็นตน้ 

4. การบูรณาการแบบโครงการ  ครู ผูส้อนสามารถจดัการเรียนการสอนโดยบูรณาการ

เป็นโครงการ โดยผูเ้รียนและครู  ผูส้อนร่วมกนัสร้างสรรคโ์ครงการข้ึน โดยใชเ้วลาการเรียน

ต่อเน่ืองกนัไดห้ลายชัว่โมง ดว้ยการนาํเอาจาํนวนชัว่โมงของวชิาต่างๆ ท่ี ครู  ผูส้อนเคยสอนแยกกนั

นั้นมารวมเป็นเร่ืองเดียวกนั มีเป้าหมายเดียวกนั  ในลกัษณะของการสอนเป็นทีม เรียนเป็นทีม  ใน

กรณีท่ีตอ้งการเนน้ทกัษะบางเร่ืองเป็นพิเศษ ครู ผูส้อนสามารถแยกกนัสอนได ้เช่น  กิจกรรมเขา้ค่าย

ดนตรี กิจกรรมเขา้ค่ายภาษาองักฤษ กิจกรรมเขา้ค่ายศิลปะ เป็นตน้ 

แนวการจัดการเรียนรู้ในแต่ละช่วงช้ันมดีงันี้ 

ช่วงชั้นท่ี 3 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1- 3 การจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมี หลกัการ 

ทฤษฎีท่ียาก ซบัซอ้น อาจจดัแยกเฉพาะ และควรเนน้การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานมากข้ึน  เพือ่มุ่ง

ใหผู้เ้รียนเกิดความคิด ความเขา้ใจ และรู้จกัตนเองในดา้นความสามารถ ความถนดั เพือ่เตรียมตวัเขา้

สู่อาชีพ สถานศึกษาตอ้งจดับรรยากาศการเรียนรู้ใหเ้หมาะสม 

ช่วงชั้นท่ี 4 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4- 6 การจดัการเรียนรู้เร่ิมเนน้เขา้สู่เฉพาะทางมากข้ึน 

มุ่งเนน้ความสามารถ  ความคิดระดบัสูง ความถนดั และความตอ้งการของผูเ้รียน ทั้งในดา้นอาชีพ  

การศึกษาเฉพาะทาง ตลอดจนการศึกษาต่อสาํหรับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั  

ใหย้ดืหยุน่วธีิการจดั การเรียนรู้ไดต้ามความเหมาะสมกบัผูเ้รียน สถานศึกษา  และความตอ้งการของ

ทอ้งถ่ิน 
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การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ (http://www.acsilom.ac.th/data11.htm)  

การประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละสาระการเรียนรู้ ควรเป็นไปตามระเบียบการวดัผลและ

ประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ โดยประเมินผลการเรียนตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ให้

ครอบคลุมทั้งดา้นพุทธิพิสัย ดา้นทกัษะพิสัย และดา้นจิตพิสัย  (กระทรวงศึกษาธิการ , กรมวชิาการ  

2544: 3-4) ดงัน้ี 

1. การประเมินดา้นพุทธิพิสัย เป็นการประเมินดา้นความรู้ ความคิด ส่วนใหญ่จะใช้

แบบทดสอบเพื่อวดัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ซ่ึงในแบบทดสอบควรประกอบดว้ยขอ้สอบท่ีวดั

พฤติกรรมดา้นความรู้ ความจาํ ความเขา้ใจ การนาํไปใช ้และทกัษะกระบวนการ 

2. การประเมินผลดา้นทกัษะพิสัย เป็นการประเมินผลดา้นการปฏิบติัของนกัเรียนซ่ึง

ประกอบดว้ยส่วนสาํคญั คือ การเลือกใชเ้คร่ืองมือ / อุปกรณ์ หรือวสัดุ ใหเ้หมาะสมแต่ละการ

ทดลอง หรือกิจกรรมท่ีกาํหนด การใชเ้คร่ืองมือ/ อุปกรณ์การทดลอง หรือทาํกิจกรรมต่างๆ ได้ อยา่ง

ถูกตอ้ง คล่องแคล่ว และปลอดภยั และ การดาํเนินการทดลอง  หรือทาํกิจกรรม ใหเ้ป็นไปตาม

ขั้นตอนต่างๆ อยา่งเป็นระบบและถูกตอ้ง 

3. การประเมินผลทางดา้นจิตพิสัย เป็นการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะ

ต่างๆ ในสาระการเรียนรู้ต่างๆ และคุณลกัษณะท่ีตอ้งปลูกฝังในตวันกัเรียน คือ เจตคติ ในเร่ืองต่างๆ

และคุณลกัษณะอ่ืนๆ โดยพิจารณาจากพฤติกรรมท่ีนกัเรียนแสดงออกในระหวา่งการเรียนการสอน

โดยประเมินใหส้มัพนัธ์กบักิจกรรมท่ีมอบหมาย 

นอกจากน้ีแนวทางการการวดัและประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศกัราช 2544 ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีสอดคลอ้งกบั

นโยบายการปฎิรูปการศึกษา  กระบวนการของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและถูกตอ้งตาม

หลกัการวดัและประเมินผลการเรียน  โรงเรียนจึงกาํหนดใหมี้การวดัและประเมินผลการเรียนไวใ้น 

3 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1. การประเมินผลก่อนเรียน เพื่อประเมินความพร้อมและพื้นฐานของผูเ้รียนและประเมิน

ความรอบรู้ในเร่ืองท่ีจะเรียนก่อนการเรียน 

2. การวดัและประเมินระหวา่งเรียน  เป็นการประเมินเพื่อมุ่งตรวจสอบพฒันาการของ

ผูเ้รียนในดา้นต่าง ๆ  ทั้งดา้นผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัและคุณลกัษณะต่าง ๆ ของผูเ้รียน  เพือ่ใชเ้ป็น

ขอ้มูลในการพฒันาผูเ้รียน มุ่งตรวจสอบพฒันาการของผูเ้รียน  เพื่อใหท้ราบถึงความกา้วหนา้และ

ความสาํเร็จของผูเ้รียนตาม  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัหรือตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์  เป็น

กระบวนการท่ีใหผู้ส้อนใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน  รวมถึงการส่งเสริมใหผู้เ้รียน

เกิดการพฒันาและเรียนรู้อยา่งเตม็ศกัยภาพ 

http://www.acsilom.ac.th/data11.htm�
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3. การประเมินเพือ่สรุปผลการเรียน  เป็นการประเมินท่ีมุ่งตรวจสอบความสาํเร็จของ

ผูเ้รียนเม่ือผา่น  การเรียนรู้ในช่วงเวลาหน่ึง  และเป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนรายวชิาต่าง ๆ ตาม ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัรายปี 

ในการวดัและประเมินผลการเรียนเพื่อใหบุ้คลากรท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายถือปฏิบติัร่วมกนั  

เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกนั และเป็นไปตามมาตรฐานของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศกัราช 2544 เพื่อสร้างความมัน่ใจใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  

การตัดสินผลการเรียนรู้ 

กระทรวงศึกษาธิการไดก้าํหนดแนวทางการตดัสินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้รายปี

หรือรายภาคเรียนทาํการวดัและประเมินผูเ้รียนเป็นรายวชิา โดยกาํหนดผลการเรียนเป็น 5 ระดบั 

ดงัน้ี 

การตดัสินผลการเรียนรู้ 

ระดบัผลการเรียนรู้ ความหมาย 
ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 

(โดยประมาณ) 
4 ผลการเรียนดีมาก 80-100 

3 ผลการเรียนดี 70-79 

2 ผลการเรียนปานกลาง 60-69 

1 ผลการเรียนผา่นเกณฑข์ั้นตํ่า 50-59 

0 ผลการเรียนตํ่ากวา่เกณฑข์ั้นตํ่า 0-49 

 
 สาํหรับการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ซ่ึงจะมีกิจกรรม  2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ กิจกรรม

แนะแนว และกิจกรรมนกัเรียน นกัเรียนตอ้งร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนทั้งสองลกัษณะทุกภาคเรียน 

และทาํการประเมินการเขา้ร่วมกิจกรมเป็นรายกิจกรรม 

แนวทางการประเมนิกจิกรรมพฒันาผู้เรียน  

การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนรายกิจกรรม  ประเมินตามจุดประสงค ์ดว้ยวธีิการ

หลากหลายตามสภาพจริงตอ้งผา่นการประเมินจุดประสงค์  ไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80 ของจุดประสงค์

รายกิจกรรมจึงถือวา่ผา่นเกณฑก์ารประเมินตามจุดประสงค ์

ตรวจสอบเวลาเขา้ร่วมกิจกรรม ตอ้งไม่ตํ่ากวา่ ร้อยละ 80 ของเวลาท่ีจดักิจกรรมรายภาค

เรียนหรือรายปีจึงถือวา่ผา่นเกณฑก์ารประเมินเวลาการเขา้ร่วมกิจกรรม 

ผูเ้รียนตอ้งผา่นเกณฑก์ารประเมินจุดประสงคแ์ละเวลาการร่วมกิจกรรมตามท่ีกาํหนดจึง

ไดรั้บการตดัสินใหผ้า่นรายกิจกรรม 
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ผู้ประเมนิรายกจิกรรม 

ครูผูส้อนแนะแนว เป็นผูป้ระเมินกิจกรรมแนะแนว 

ครูท่ีปรึกษากิจกรรม เป็นประเมินกิจกรรมนกัเรียน 

นาํเสนอผลการประเมินต่อคระกรรมการบริหารหลกัสูตรและวชิาการเพื่อใหค้วาม

เห็นชอบ 

เสนอผูบ้ริหารสถานศึกษา พิจารณา อนุมติัการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนผา่นช่วงชั้น  

ผูเ้รียนตอ้งผา่นการประเมินทุกรายกิจกรรม ท่ีกาํหนดในช่วงชั้น  จึงไดรั้บการตดัสินใหผ้า่นกร

ประเมิน กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนช่วงชั้น 

ช่วงชั้นท่ี 3 มธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 ประกอบดว้ยกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 

กิจกรรมชุมนุม 

ช่วงชั้นท่ี 4 มธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 ประกอบดว้ย กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมรักษาดินแดน

หรือกิจกรรมชุมนุม  

 

4. งานวจิัยทีเ่กีย่วข้องกบัการศึกษาเร่ืองบุหร่ี การพฒันาและการประเมนิผลหลกัสูตร

เกีย่วกบัสุขภาพ 

    การวางแผนการศึกษาวจิยัเร่ืองผลการใชห้ลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีคร้ังน้ี ผูว้จิยัได้

ศึกษาและทบทวนงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและนาํมาเป็นแนวทางในการวางแผนการศึกษาคร้ังน้ี โดย

แบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
 

4.1 งานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการจดัโปรแกรมหรือหลกัสูตรป้องกนัการสูบบุหร่ีในเยาวชนและ

นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา 

4.2. งานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรสุขศึกษาหรือสุขภาพ และการประเมินผล 

หลกัสูตร 
 
4.1 งานวจัิยทีเ่กีย่วกบัการจัดโปรแกรมหรือหลกัสูตรป้องกนัการสูบบุหร่ีในเยาวชนและนักเรียน 

       ระดับมัธยมศึกษา  

กาํธร ไพจิตต ์(2546) ทาํการวจิยัและพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการไม่สูบ

บุหร่ี สาํหรับผูน้าํนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาข้ึนไป จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ส่งเสริมการไม่สูบบุหร่ี โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูน้าํนกัเรียนมีจาํนวน 80 คน ไดม้าโดยการสุ่มอยา่ง

ง่ายในสถานศึกษา 8 แห่งในจงัหวดัสุพรรณบุรี ผลการวจิยัพบวา่ ขั้นท่ี 1 จากการสาํรวจขอ้มูล
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พื้นฐานสถานศึกษามีปัญหาจากการสูบบุหร่ี และควรมีการจดัการอบรมผูน้าํนกัเรียนและนกัศกึษา

เพื่อส่งเสริมการไม่สูบบุหร่ีโดยมีเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัสารพิษในควนับุหร่ี ผลกระทบของบุหร่ีต่อ

สุขภาพสังคม ส่ิงแวดลอ้ม กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบับุหร่ี เทคนิคและแนวทางในการเผยแพร่ความรู้

ในข้ึนท่ี 2 พบวา่ หลกัสูตรภาคทฤษฎีท่ีพฒันาข้ึน ประกอบดว้ยเร่ืองกลุ่มสัมพนัธ์ ผลกระทบของ

บุหร่ีท่ีมีต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และสุขภาพ มนุษยสัมพนัธ์ สารพิษในบุหร่ี เทคนิคการสร้าง

แรงจูงใจ เทคนิคการปฏิเสธ แนวทางแกไ้ขปัญหาบุหร่ีในสถานศึกษา และในภาคสนามเป็น

การศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบับุหร่ีในสถานศึกษา ขั้นท่ี 3 ทดลองใช ้เป็นเวลา 5 วนั และ ขั้นท่ี 4 

การประเมินผลหลกัสูตร พบวา่ หลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึนมีความเหมาะสมท่ีจะนาํไปใชโ้ดยผูเ้ขา้รับการ

อบรมมีความสนใจการอบรมดี ผูน้าํนกัเรียน นกัศึกษา ท่ีเขา้รับการอบรมมีการเปล่ียนแปลงระดบั

คะแนนความรู้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 และสามารถนาํความรู้ ท่ีไดไ้ปเผยแพร่ให้

กลุ่มเพื่อนเกิดความรู้และความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในเร่ืองบุหร่ีต่อไปได ้สาํหรับขอ้เสนอแนะเชิง

นโยบาย เชิงระบบ เชิงกลยทุธ์ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งภาคเอกชน ควรจะร่วมมือกนัดาํเนินการจดั

ฝึกอบรมผูน้าํนกัเรียน นกัศึกษาอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ นอกจากน้ียงัจาํเป็นตอ้งจดัฝึกอบรม 

ใหก้บักลุ่มเป้าหมายอ่ืนๆไปพร้อมกนัดว้ย  นอกจากน้ีณฐัพงศ ์ พดุหลา้ (2540) ไดท้าํการวจิยัก่ึง

ทดลองโดยพฒันาโปรแกรมทกัษะชีวติเพื่อป้องกนัการสูบบุหร่ี และทดลองใชก้บันกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในอาํเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี ผลการวจิยั พบวา่ กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียความ

ตระหนกัในตนเองเก่ียวกบัการสูบบุหร่ี สูงกวา่ก่อนการทดลอง และสูงกวา่กลุ่มเปรียบเทียบ อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติและคะแนนเฉล่ียความรับผดิชอบในตนเองเพื่อป้องกนัการสูบบุหร่ีสูงกวา่ก่อน

การทดลอง และสูงกวา่กลุ่มเปรียบเทียบอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ แต่ในส่วนของทกัษะการ

ตดัสินใจเพื่อป้องกนัการสูบบุหร่ี ทกัษะการปฏิเสธ เพื่อป้องกนัการสูบบุหร่ี และพฤติกรรมป้องกนั

การสูบบุหร่ี พบวา่ ภายหลงัการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวา่ก่อนการทดลอง และตํ่า

กวา่กลุ่มเปรียบเทียบอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ และพบวา่ ตวัแปรท่ีศึกษามีความสัมพนัธ์กบั

พฤติกรรมป้องกนัการสูบบุหร่ีอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ยกเวน้ทกัษะการตดัสินใจเพื่อป้องกนัการ

สูบบุหร่ี งานวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของพิสมยั สุขอมรรัตน์  (2540).  ทาํการวจิยัก่ึงทดลอง

เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการพฒันาทกัษะชีวติเพื่อป้องกนัการสูบบุหร่ีในนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ในโรงเรียนแห่งหน่ึง เขตกรุงเทพมหานคร โดยโปรแกรมการพฒันาทกัษะชีวติ

เพือ่ป้องกนัการสูบบุหร่ี ประกอบดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้จาํนวน 7 แผน จดัทาํข้ึนเป็นคู่มือครู 

การจดัการเรียนรู้เนน้การพฒันาการเห็นคุณค่าในตนเอง ทกัษะการตดัสินใจ การปฏิเสธ และการ

จดัการความเครียด โดยจดัการเรียนรู้จากการบรรยาย สถานการณ์จาํลอง การระดมสมอง การ
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อภิปรายกลุ่ม และฝึกปฏิบติั ผลการวจิยัพบวา่ ภายหลงัการทดลอง กลุ่มทดลองมีทกัษะการ

ตดัสินใจท่ีจะไม่สูบบุหร่ี ทกัษะการปฏิเสธโดยไม่เสียสัมพนัธภาพ และมีพฤติกรรมการป้องกนัการ

สูบบุหร่ีท่ีกวา่ก่อนการทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ส่วนการเป็นคุณค่าใน

ตนเองและทกัษะการจดัการกบัความเครียดดีข้ึนกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

นิตยา  เพญ็ศิรินภา (2538: ก-ข) ศึกษาผลของการสร้างพลงัในโปรแกรมป้องกนัการสูบ

บุหร่ี สาํหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ โดยฝึกอบรมผูน้าํนกัเรียนในแกนนาํ และมีส่วนร่วมใน

การป้องกนัการสูบบุหร่ี พบวา่ ทั้งในกลุ่มนกัเรียนแกนนาํและในกลุ่มนกัเรียนทัว่ไป ภายหลงัการ

ทดลองมีการนบัถือตนเอง มีความเช่ือในความสามารถของตนเองท่ีจะตา้นทานการสูบบุหร่ี และ

พฤติกรรมการสูบบุหร่ีเป็นประจาํเปล่ียนแปลงไปในทางบวกมากกวา่กลุ่มควบคุม ในระยะติดตาม

ผลพบวา่ กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีเป็นประจาํตํ่ากวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติ 

ผอ่งศรี ศรีมรกต.  (มปท)  ทาํการวจิยัเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันารูปแบบการสร้างความ

ตระหนกัในพษิภยับุหร่ีในเยาวชนไทย โดยพฒันารูปแบบการสร้างความตระหนกัในพษิภยับุหร่ี

โดยอาศยัส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือวดีีทศัน์ การจดันิทรรศการ การจดักิจกรรมท่ีกระตุน้ใหเ้ยาวชนมีส่วนร่วม 

โดยประยกุตบ์ทบาทการเป็นผูใ้หค้าํปรึกษามากกวา่ผูใ้หค้วามรู้ เป็นผูอ้าํนวยความสะดวกและ

เสริมสร้างความคิดริเร่ิมของเยาวชน ดว้ยกิจกรรมต่างๆ โดยสอดแทรกความรู้เก่ียวกบัพิษภยับุหร่ี 

และจดักิจกรรมกีฬา พฒันารูปแบบการสร้างความตระหนกักระทาํร่วมกบัเยาวชนในกลุ่ม และครู

ผูรั้บผดิชอบ ประสานงานในเบ้ืองตน้ อาํนวยการจดัการวสัดุอุปกรณ์ ส่ือท่ีจาํเป็นแลว้ไดท้ดลองนาํ

รูปแบบท่ีพฒันาข้ึนไปใชก้บักลุ่มเป้าหมายซ่ึงเป็นเยาวชนท่ีกาํลงัศึกษาในสถานศึกษาในระดบั

ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน สังกดักรุงเทพมหานคร 2 แห่งและในภูมิภาค 2 

แห่ง คือ จงัหวดัสกลนคร และไดน้าํไปประยกุตใ์ชใ้นกลุ่มเยาวชนดอ้ยโอกาสท่ีมีระดบัการศึกษา

ตั้งแต่ชั้น ป. 1 ถึง ม. 6 ท่ีอยูใ่นชุมชนแออดั 1 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ รูปแบบ

การสร้างความตระหนกัในพษิภยับุหร่ีท่ีพฒันาข้ึนจากการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนโดยตรง

เป็นรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมท่ีจะนาํไปใชใ้นการใหค้วามรู้ เสริมสร้างความตระหนกั 

และเสริมสร้างภูมิคุม้กนัพษิภยับุหร่ีในกลุ่มเด็กและเยาวชนได ้ขอ้เสนอแนะจากการวจิยัคือ ครู

อาจารยใ์นสถานศึกษาทุกระดบัควรสอดแทรกรูปแบบการสร้างความตระหนกัในพิษภยับุหร่ีใหก้บั

เด็กและเยาวชนทุกชั้นปีอยา่งต่อเน่ือง โดยการสอดแทรกเน้ือหาความรู้ มีการจดักิจกรรมตาม

ความคิดริเร่ิมท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเด็กและเยาวชน และมีการพฒันาทกัษะชีวติไปพร้อมๆ กนัดว้ย 

นอกจากน้ี ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาบุหร่ียงัควรใหค้วามสนใจและเอาใจใส่ให้

มากข้ึน ในกลุ่มเด็กและเยาวชนดอ้ยโอกาสซ่ึงเป็นกลุ่มเส่ียงท่ีไม่มีโอกาสไดรั้บการศึกษาอยา่งเป็น
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ระบบในโรงเรียน ใหมี้โอกาสไดเ้รียนรู้ถึงโทษและพิษภยัจากบุหร่ี และสามารถพฒันาการปรับตวั

ใหด้าํรงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ปลอดพน้จากพิษภยับุหร่ีในระยะยาวต่อไป 
 
4.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วกบัการพฒันาหลกัสูตรสุขศึกษาหรือสุขภาพ และการประเมินผลหลกัสูตร 

ศิริชยั อนนัตผล (2534)  ทาํวจิยัเร่ือง  สภาพและปัญหาการพฒันาหลกัสูตรให้ สอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของทอ้งถ่ินในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษาเขตการศึกษา 5 พบวา่

ยงัไม่มีการจดัเน้ือหาหรือรายวชิาข้ึนใหม่  ขาดวทิยากรท่ีจะใหค้วามรู้ความเขา้ใจใหช้ดัเจน  ขาด

เอกสารท่ีใชใ้นการศึกษา  

ศนัสนีย ์วงศาโรจน์ (2536)  ทาํการวจิยัเร่ืองการศึกษาปัญหาและความตอ้งการของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ในเขตกรุงเทพมหานครกบัหลกัสูตรครอบครัวศึกษา พบวา่นกัเรียน

มีปัญหาเร่ืองสิวและมีกล่ินตวั การมีความรักในเพื่อนเพศเดียวกนัและโกรธเม่ือเพื่อนไปสนิทกบัคน

อ่ืน  ความกงัวลกลวัติดโรคทางเพศสัมพนัธ์  และปัญหาเร่ืองการปรับตวัใหเ้ขา้กบับุคคลอ่ืน

โดยเฉพาะเพื่อนและสังคม ดา้นความตอ้งการความรู้ นกัเรียนมีความตอ้งการความรู้  เร่ืองอวยัวะ

และหนา้ท่ีของอวยัวะ สาเหตุของการเปล่ียนแปลงต่างๆ ภายในร่างกาย  อนัตรายเก่ียวกบัการทาํ

แทง้  โรคท่ีเกิดจากการมีเพศสัมพนัธ์  การป้องกนัและการรักษา วธีิการควบคุมอารมณ์ตนเอง  การ

ปรับตวั ซ่ึงในหลกัสูตรยงัขาดเน้ือหาเก่ียวกบัการปรับตวัในครอบครัว การวางแผนครอบครัวและ

การคุมกาํเนิด 

เสาวภา  จนัทนาวเิวท  (2539)  ทาํการวจิยัเร่ืองการศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการ

สอนวชิาสุขศึกษาในโรงเรียนมธัยมศึกษา  สังกดักรมสามญัศึกษา  เขตการศึกษา 4  พบวา่สภาพการ

เรียนการสอนวชิาสุขศึกษาในโรงเรียนมธัยมศึกษา  ครูส่วนใหญ่มีการศึกษาทาํความเขา้ใจหลกัสูตร

ดว้ยตนเอง  มีจุดมุ่งหมายในการสอนเพื่อนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั  มีการเตรียมการสอนโดย

การศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัเน้ือหาท่ีสอน และใชว้ธีิสอนแบบบรรยาย ใชส่ื้อการสอนประเภทรูปภาพ  

วธีิวดัและประเมินผลใชแ้บบทดสอบ  มีการจดัส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนโดยการรักษาความสะอาด

บริเวณโรงเรียน  การจดับริการสุขภาพในโรงเรียนส่วนใหญ่ใหก้ารรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้  ปัญหา

สุขภาพของนกัเรียนท่ีพบมากท่ีสุดคือโรคฟันผ ุส่วนปัญหาการเรียนการสอนวชิาสุขศึกษาไดแ้ก่  

นกัเรียนเบ่ือหน่ายไม่สนใจวชิาสุขศึกษา หอ้งโสตทศันูปกรณ์และอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการสอน

โดยใชส่ื้อ และสาํหรับโรงเรียนขนาดใหญ่มีปัญหาเพิ่มข้ึนในเร่ืองจาํนวนชั้นเรียนมีมาก 

สาํราญ เทียมมณี (2540) ทาํการวจิยัเร่ืองความสนใจเน้ือหาวชิาสุขศึกษาของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ในเขตการศึกษา 6 พบวา่นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 มีความสนใจเน้ือหาวชิาสุข
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ศึกษา เร่ืองส่ิงเสพติดมากท่ีสุด รองลงไปไดแ้ก่ ความรู้เร่ืองเพศ การเสริมสร้างสมรรถภาพและ

นนัทนาการ โภชนาการ สรีระและพฒันาการของร่างกายและสุขภาพส่วนบุคคล 

สรุปการทบทวนวรรณกรรมและการประยุกต์ในการศึกษาวจิยั 
จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปไดว้า่ การสูบบุหร่ี และพิษจากควนับุหร่ี เป็น 
ปัญหาท่ีสาํคญัดา้นสาธารณสุขระดบัชาติ  ท่ีควรไดรั้บแกไ้ขอยา่งเร่งด่วนและต่อเน่ือง  ท่ี

สาํคญัแนวโนม้ การระบาดของการสูบบุหร่ีในปัจจุบนัจดัอยูใ่นขั้นท่ีเรียกวา่ลุกลามอยา่งรวดเร็ว  
และน่าเป็นอนัตรายอยา่งยิง่ เพราะการระบาดของการสูบบุหร่ีไดห้นัเหไปสู่ประชากรในกลุ่มวยัรุ่น 

หรือผูท่ี้มีอายนุอ้ย โดยเฉพาะในกลุ่มนกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา  จากสถานการณ์ปัญหาดงักล่าวจึง

ไดมี้การพฒันา “หลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี” ข้ึนโดยการสนบัสนุนจากมูลนิธิรณรงคเ์พื่อการไม่

สูบบุหร่ีและไดรั้บความอนุเคราะห์จากอาจารยปั์ญญา ทรงเสรีย ์ผูอ้าํนวยการศูนยส์ร้างสรรคค์รูมือ

อาชีพ และคณะครูนกัรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ีเป็นผูย้กร่างหลกัสูตรและแผนการจดัการเรียนรู้

รายวชิา “โรงเรียนปลอดบุหร่ี” โดยมุ่งหวงัจะใชเ้ป็นหลกัสูตรรายวชิาโรงเรียนปลอดบุหร่ีเพือ่จดัการ

เรียนการสอนใหก้บันกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาป่ีท่ี 1- 3 ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศกัราช 2544 
อน่ึง การจดัการเรียนการสอนในระดบัมธัยมศึกษา ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศกัราช 2544   มีสองลกัษณะไดแ้ก่ การสอนแต่ละชั้นเรียน (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 -6) ตามกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม ( ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  
สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ภาษาต่างประเทศ   และการสอนใน

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมชุมนุม)  ดงันั้นในการ

วจิยัคร้ังน้ีจะทาํการทดลองใชห้ลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียนในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 4 กลุ่มสาระ ไดแ้ก่ ภาษาไทย วทิยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  สุข

ศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  และสอนในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โดยระยะเวลาในการสอนใช้

ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ตามระบบการศึกษาปกติ สาํหรับวธีิดาํเนินวจิยัและการทดลองใช้

หลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีจะไดก้ล่าวถึงในบทท่ี 3 ต่อไป  



บทที ่3 
  

วธีิการวจิัย 
 

การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาผลของการใชห้ลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี  ในการ

จดัการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัเรียนมธัยมศึกษา โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา เขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  วธีิการศึกษาวจิยัดงัรายละเอียด และขั้นตอนดาํเนินการซ่ึงอธิบาย

ในบทน่ีดงั 5 หวัขอ้ต่อไปน้ี 

1. รูปแบบการวจิยั 

2. สถานท่ีวจิยั 

3. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

4. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

5. ขั้นตอนการดาํเนินการวจิยั 

6. การวเิคราะห์ขอ้มูล  

1. รูปแบบการวจิัย  
การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัก่ึงทดลอง (Quasi-experimental research) โดยมีกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีศึกษากลุ่มเดียว วดัผลก่อนและหลงัการทดลองสอนโดยใชห้ลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี 

2. สถานทีว่จิัย   
สถานท่ีทาํการวจิยั คร้ังน้ี ไดแ้ก่ โรงเรียนมธัยมศึกษา ทีอ่ยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณทล ซ่ึงไดม้าโดย เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากโรงเรียนท่ีเป็นเครือข่ายของ

มูลนิธิรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ี และมีครูนกัรณรงคป์กป้องเยาวชนจากพิษภยับุหร่ีท่ีมีส่วนร่วมใน

การพฒันาหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี และอาสาสมคัรทดลองใชห้ลกัสูตรโรงเรียนปลอด บุหร่ี 

โดยมีจาํนวนทั้งส้ิน 11 โรงเรียน ดงัน้ี  

1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (ฝ่ายมธัยม)  

2. โรงเรียนมธัยมวดัดุสิตาราม   

3. โรงเรียนราชวนิิตมธัยม   

4. โรงเรียนวดัปากนํ้าวทิยาคม  

5. โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวทิยา   
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6. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้   

7. โรงเรียนบางมดวทิยา สีสุกหวาดจวนอุปถมัภ ์ 

8. โรงเรียนวดัราชโอรส   

9. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์บางขนุเทียน  

10. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวทิยาพุทธมณฑล   

11. โรงเรียนสามพรานวทิยา   

3. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร 

1. นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ปีท่ี 6 ซ่ึงกาํลงัศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 1 ปี

การศึกษา 2549 ในโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีเป็นโรงเรียนตวัอยา่ง จาํนวน 11 โรงเรียน คือ โรงเรียน

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (ฝ่ายมธัยม) โรงเรียนมธัยมวดัดุสิตาราม  โรงเรียนราชวนิิต โรงเรียน

วดัปากนํ้าวทิยาคม โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวทิยา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษา

นอ้มเกลา้  โรงเรียนบางมดวทิยา สีสุกหวาดจวนอุปถมัภ ์โรงเรียนวดัราชโอรส  โรงเรียน

รัตนโกสินทร์สมโภชน์บางขนุเทียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวทิยาพุทธมณฑล และโรงเรียน

สามพรานวทิยา 

2. ครู ท่ีสอนในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (ฝ่ายมธัยม)โรงเรียนมธัยม- 

วดัดุสิตาราม โรงเรียนราชวนิิต โรงเรียนวดัปากนํ้าวทิยาคม โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวทิยา โรง

เรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้  โรงเรียนบางมดวทิยา สีสุกหวาดจวนอุปถมัภ ์

โรงเรียนวดัราชโอรส โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์บางขนุเทียน  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรี

วทิยาพุทธมณฑล  และโรงเรียนสามพรานวทิยา 

กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาในคร้ังน้ีมี 2 กลุ่ม โดยทั้งสองกลุ่มใชว้ธีิ เลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) ดงัน้ี 

1. กลุ่มตวัอยา่งนกัเรียน เป็นกลุ่มตวัอยา่งหลกัท่ีเป็นหน่วยในการวเิคราะห์ผลของการ

ใชห้ลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี คือ  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 6 ซ่ึงกาํลงัศึกษาในภาค

การศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2549 ในโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีเป็นโรงเรียนตวัอยา่ง จาํนวน 11 โรงเรียน 

ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ โดยครูท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มท่ี 2 ซ่ึงเป็นผูท้ดลองใชห้ลกัสูตรเป็นผูเ้ลือก

หอ้งเรียน และหรือจดัชุมนุมพเิศษเพือ่ใชห้ลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีดว้ยตนเองโดยครูจะพจิารณา

จากความพร้อม และเวลาท่ีครูสามารถจดัการเรียนการสอนได ้ 
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2. กลุ่มตวัอยา่งครู เลือกแบบเจาะจงเฉพาะครูท่ีเป็นนกัรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ีและ

อาสาสมคัรทดลองใชห้ลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี ซ่ึงมีจาํนวนทั้งส้ิน 11 คน 

สรุปจาํนวนตวัอยา่งท่ีศึกษาคร้ังน้ีแบ่งเป็นนกัเรียนมธัยมศึกษาจาํนวน 1400 คน และครู 

จาํนวน 11 คน ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 สรุปจาํนวนโรงเรียน ครู หอ้งเรียน ชุมนุม และกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา 

 

โรงเรียน 

 

จาํนวน  

ครู 

จาํนวน

หอ้งเรียน 

ท่ีสอน 

จาํนวน 

กิจกรรม 

พฒันา

ผูเ้รียน 

รวม 

จาํนวน

นกัเรียน 

1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  1 2 - 80 

2. โรงเรียนมธัยมวดัดุสิตาราม   1 3 - 135 

3. โรงเรียนราชวนิิตมธัยม   1 6 - 180 

4. โรงเรียนวดัปากนํ้าวทิยาคม  1 1 3 100 

5. โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวทิยา   1 3 - 120 

6. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  

         เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้   

1 - 1 50 

7. โรงเรียนบางมดวทิยา สีสุกหวาดจวนอุปถมัภ ์ 1 5 1 230 

8. โรงเรียนวดัราชโอรส   1 2 - 75 

9. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์บางขนุเทียน  1 1 1 70 

10. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  

        สตรีวทิยาพุทธมณฑล   
1 3 2 

210 

11. โรงเรียนสามพรานวทิยา   1 3 1 150 

                                           รวม 11 29 8 1400 

 

4. เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คร้ังน้ี ประกอบดว้ยเคร่ืองมือหลกั 2 ชนิด คือ เคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การจดัการเรียนการสอน ไดแ้ก่ หลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี และ เคร่ืองมือท่ีใชร้วบรวมขอ้มูล เพื่อ

ประเมินผล การเรียนรู้และความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียน  และประเมิน
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ความคิดเห็นท่ีมีต่อหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีของนกัเรียนมธัยมศึกษาและครู ซ่ึงรายละเอียดของ

เคร่ืองมือทั้ง 2 ชนิดมีดงัต่อไปน้ี 

1) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอน ไดแ้ก่ หลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี  
       หลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี เป็นหลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึนโดยครูท่ีอาสาสมคัรเป็นครูนกั

รณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ี และอาจารยปั์ญญา ทรงเสรีย ์ ผูอ้าํนวยการศูนยส์ร้างสรรคค์รูมืออาชีพ  

ร่วมกนัพฒันาข้ึนภายใตก้ารสนบัสนุนของมูลนิธิรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ี โดยมุ่งหวงัเพือ่เป็นการ

สร้างวฒันธรรมท่ีส่งเสริมการไม่สูบบุหร่ีในโรงเรียนท่ีมีความย ัง่ยนื ร่วมกบัการกาํหนดใหโ้รงเรียน

เป็นเขตปลอดบุหร่ีไดอ้ยา่งแทจ้ริง   
        หลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี เป็นหลกัสูตรท่ีมีลกัษณะเป็นคู่มือครูท่ีประกอบดว้ย

แผนการจดัการเรียนรู้รายวชิา “โรงเรียนปลอดบุหร่ี” ในระดบัช่วงชั้นท่ี 3 (ม.1-3) ซ่ึงจดัเป็นสาระ

การเรียนรู้เพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และสามารถนาํไปปรับใชใ้นกลุ่ม

สาระการเรียนรู้อ่ืนๆ และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ไดต้ามความเหมาะสมในเชิงบูรณาการให้

สอดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียน  

           หลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี  ประกอบดว้ย 4  หน่วยการเรียนรู้  17 แผนการจดัการ

เรียนรู้ โดยกาํหนดเวลาเรียน  1 ภาคการศึกษา ใชเ้วลารวม 38  ชัว่โมง  ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 สรุปหน่วยการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้ เวลาเรียน และมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น 

หน่วย

การ

เรียนรู้ที ่

 

ช่ือหน่วย/ขอบข่ายสาระ 

แผน

ที ่

 

ช่ือแผนการจดัการเรียน 

เวลา

เรียน

(ช่ัวโมง) 

มาตรฐาน

การเรียนรู้/

ช่วงช้ัน 

-  พเิศษ การปฐมนิเทศและ 

การวเิคราะห์ผู้เรียน 

2 พ 2.1 /  ขอ้ 2 

พ 4.1 /  

  ขอ้ 1,4,5 

พ 5.1 /  

   ขอ้ 1-4 

1 รู้จกับุหร่ีไว้   ป้องกนัภัย

วนัข้างหน้า  

(ประวติัความเป็นมา  

สารพิษในบุหร่ี  

ผลกระทบต่อสุขภาพ  

สาเหตุท่ีทาํใหติ้ดบุหร่ี) 

1 

2 

 

3 

4 

รู้จกับุหร่ีกนัเถอะ 

สารใดวา่แรงฤทธ์ิ    

  ไม่เท่าสารพิษในบุหร่ี 

สุขภาพเร่ิมทรุด เม่ือจุดบุหร่ี 

อ่อนแอทุกเม่ือ  ความเช่ือท่ีผดิ  

จึงติดบุหร่ี 

2 

2 

 

2 

2 

 

พ 4.1 /  ขอ้ 1 

พ 4.1 / ขอ้ 1 

 

พ 4.1 / ขอ้ 1 

พ 5.1 / ขอ้ 1 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

หน่วย

การ

เรียนรู้ที ่

 

ช่ือหน่วย/ขอบข่ายสาระ 

 

แผน

ที ่

 

ช่ือแผนการจดัการเรียน 

เวลา

เรียน

(ช่ัวโมง) 

มาตรฐานการ

เรียนรู้/

มาตรฐาน

ช่วงช้ัน 

2 บุหร่ีมผีลกระทบ เป็นจุด

จบของชีวติ 

(ผลกระทบของบุหร่ีท่ีมี

ต่อพฤติกรรมเส่ียงอ่ืนๆ 

ต่อผูห้ญิงท่ีสูบบุหร่ี ต่อ

ครอบครัว ต่อเศรษฐกิจ 

ต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม) 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

9 

 

10 

ดบับุหร่ีก่อนเส่ียง                  

  หลีกเล่ียงหายนะ 

ผูห้ญิงสูบบุหร่ี  มะเร็งก็มี                

   ราศีก็เส่ือม 

ครอบครัววปิโยคเพราะอมโรค

จากบุหร่ี 

ยิง่สูบ ยิง่จน มืดมนทั้งชีวติ 

บุหร่ีคือมารร้าย  ทาํลายสงัคม 

บ่มเพาะอาชญากร 

บุหร่ีสร้างมลพิษ  ทาํลายชีวติ

และส่ิงแวดลอ้ม 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

พ 5.1 /  ขอ้ 3 

พ 5.1 /  ขอ้ 1 

พ 4.1 /  ขอ้ 1 

พ 5.1 /  

   ขอ้ 1-3 

พ 5.1 /  

   ขอ้ 1-3 

พ 5.1 / 

   ขอ้ 1-3 

 

3 กฎหมายคุ้มครอง         

เราต้องรู้ทนั ดบัควนับุหร่ี 

(กฎหมายเก่ียวกบับุหร่ี 

พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภณัฑ์

ยาสูบ พ.ศ. 2535 และการ

รู้เท่าทนักลยทุธ์ของ

บริษทับุหร่ี พ.ร.บ. 

คุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่

สูบบุหร่ี พ.ศ.2535) 

11 

 

12 

 

13 

รู้กฎหมายควบคุมบุหร่ี พลเมือง

ดีช่วยระวงัภยั 

สงัคมจะไร้ควนั หากรู้เท่าทนั

บริษทับุหร่ี 

จะปลอดบุหร่ีมือสอง ตอ้งช่วย

คุม้ครองอยา่งทัว่ถึง 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

พ 5.1 / ขอ้ 2 

 

 พ 5.1 /        

    ขอ้ 3-4 

พ 5.1 / ขอ้ 2 

 

4 ใช้กลยุทธ์ช้ันเซียน  ช่วย

โรงเรียนให้ปลอดบุหร่ี 

(การคบเพ่ือน  วธีิการเลิก

สูบบุหร่ี และกิจกรรม

รณรงคเ์พ่ือการไม่สูบ

บุหร่ีในโรงเรียน) 

14 

 

15 

 

16 

คบเพื่อนดี  ปลอดบุหร่ีตลอด

ชีวติ 

เลิกบุหร่ีอยา่งไร  จึงชนะใจอยา่ง

ย ัง่ยนื 

ประสานใจ  ใชปั้ญญา    

พาโรงเรียนปลอดบุหร่ี 

2 

 

2 

 

6 

 

พ 2.1 / ขอ้ 2 

พ 4.1 / ขอ้ 1 

พ 5.1 /  

   ขอ้ 2-3 

พ 2.1 / ขอ้ 2 

พ 4.1 /        

    ขอ้ 1,4,5 พ 

5.1 /ขอ้ 2-4 

                รวม   4   หน่วยการเรียนรู้           17   แผนการจดัการเรียนรู้           เวลาเรียน   38  ช่ัวโมง 
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โดยสรุปในการวจิยัคร้ังน้ีไดน้าํหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีไปใชใ้นการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ กลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

2) เคร่ืองมือท่ีใชร้วบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบทดสอบความรู้ เจตคติและความสามารถดา้น

การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ และแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครูและนกัเรียนท่ีมีต่อหลกัสูตร

โรงเรียนปลอดบุหร่ี ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

       2.1) แบบทดสอบวดัความรู้ เจตคติ และความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

เป็นแบบทดสอบท่ีคณะผูว้จิยัสร้างข้ึนเพื่อใชว้ดัผลการเรียนรู้ของนกัเรียนก่อนและหลงัการเรียนรู้

ตามหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี แบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1  วดัความรู้เร่ืองบุหร่ีหรือผลการเรียนรู้เร่ืองบุหร่ีท่ีคาดหวงัจากนกัเรียน 

เป็นขอ้สอบแบบปรนยั ชนิด 4 ตวัเลือก มีตวัเลือกท่ีถูก 1 ตวัเลือก กาํหนดการใหค้่าคะแนน คือ 

ตอบถูกได ้1  คะแนน ตอบผดิได ้ 0  คะแนน ส่วนน้ีมีจาํนวนทั้งส้ิน  14 ขอ้ มีคะแนนอยูร่ะหวา่ง 0 – 

14 คะแนน 

สาํหรับเกณฑก์ารตดัสินความรู้เร่ืองบุหร่ีของนกัเรียนมธัยมศึกษา ประยกุตต์าม

แนวทางการวดัและประเมินผลการเรียน ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 (กรม

วชิาการ, 2545) ดงัแสดงในตารางท่ี 3  

ตารางท่ี 3 เกณฑก์ารแปลความหมายของค่าระดบัความรู้เร่ืองบุหร่ี 

ระดับ 

ความรู้ 
ความหมาย 

ช่วงคะแนน 

เป็นร้อยละ 

ช่วงคะแนน 

ท่ีได ้(0-14 คะแนน) 

4 ผลการเรียนดีมาก 80-100 13-14 

3 ผลการเรียนดี 70-100 11-12 

2 ผลการเรียนปานกลาง 60-69 9-10 

1 ผลการเรียนตํ่า/ตอ้งปรับปรุง ≤ 50 0-8 

 

ส่วนท่ี 2  วดัเจตคติต่อการสูบบุหร่ี เป็นขอ้คาํถามท่ีสร้างข้ึน ตามแบบวดัเจตคติ

ของ ลิเคิร์ท (Likert 1983, อา้งถึงใน อุทุมพร จามรมาน 2542 : 55) มีลกัษณะการวดัเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า (rating scale) การตอบคาํถามแต่ละขอ้จะมี 5 ระดบัความคิดเห็น ใหเ้ลือกตอบ คือ เห็น

ดว้ยมากท่ีสุด เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยปานกลาง เห็นดว้ยนอ้ย และเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด โดยใหน้กัเรียน
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เลือกตอบเพยีง 1 ความคิดเห็นต่อคาํถาม และคาํถามท่ีสร้างข้ึนมีลกัษณะ เป็นทั้งทางบวกและลบ  

โดยกาํหนดการใหค้่าแต่ละระดบัความคิดเห็นดงัแสดงในตารางท่ี 4  

ตารางท่ี 4 เกณฑก์ารกาํหนดค่าระดบัเจตคติ 

ระดับเจตคติต่อการสูบบุหร่ี ข้อความทางบวก ข้อความทางลบ 

    เห็นดว้ยมากท่ีสุด   5 1 

    เห็นดว้ยมาก   4 2 

    ไม่แน่ใจ หรือเห็นดว้ยปานกลาง    3 3 

     เห็นดว้ยนอ้ย 2 4 

     เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด   1 5 

 

การวดัเจตคติต่อการสูบบุหร่ี มีทั้งหมดจาํนวน 17 ขอ้ ค่าพิสัยของแบบทดสอบ

เจตคติต่อการสูบบุหร่ีน้ีอยูร่ะหวา่ง 17-85 คะแนน สาํหรับเกณฑก์ารพิจารณาเจตคติท่ีมีต่อการสูบ

บุหร่ี ก่อนและหลงัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี ประยกุตต์ามแนวทางการวดัและ

ประเมินผลการเรียนการเรียนรู้ของ Bloom (1968: 60) ดงัแสดงในตารางท่ี 5  

ตารางท่ี 5 เกณฑก์ารแปลความหมายของค่าระดบัเจตคติต่อการสูบบุหร่ี 

ระดับ 

ผลการเรียนรู้ 
ความหมาย 

ช่วงคะแนน 

เป็นร้อยละ 

    ช่วงคะแนน 

ท่ีได ้(17-85) 

4 เจตคติต่อการสูบบุหร่ีสูงมาก 80-100 69-85 

3 เจตคติต่อการสูบบุหร่ีสูง 70-80 60-68 

2 เจตคติต่อการสูบบุหร่ีปานกลาง 60-69 52-59 

1 เจตคติต่อการสูบบุหร่ีตํ่า ≤ 50 17-51 

 

จากตารางท่ี 5 การอธิบายความหมายของเจตคติต่อการสูบบุหร่ี สามารถอธิบาย

ไดด้งัน้ี เจตคติต่อการสูบบุหร่ีในระดบัสูงมาก หมายถึง นกัเรียนมีเจตคติต่อการสูบบุหร่ีวา่ การสูบ

บุหร่ีเป็นส่ิงไม่ดี หรือไม่ควรกระทาํ ถา้นกัเรียนมีเจตคติต่อการสูบบุหร่ีตํ่า หมายถึง นกัเรียนมี  

เจตคติต่อการสูบบุหร่ีวา่ การสูบบุหร่ีเป็นส่ิงดี และกระทาํได ้

  ส่วนท่ี 3 วดัความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ เป็นขอ้คาํถาม

ปลายเปิดโดยกาํหนดเป็นสถานการณ์ทั้งดา้นบวกและดา้นลบเก่ียวกบั เร่ืองบุหร่ี และใหน้กัเรียนใช้
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วจิารณญาณในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นเหตุเป็นผล  โดยกาํหนดการใหค้ะแนน ดงัแสดงใน

ตารางท่ี 6 

ตารางท่ี 6 เกณฑก์ารกาํหนดค่าระดบัความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี 

สถานการณ์ท่ีเป็นดา้นลบ สถานการณ์ท่ีเป็นดา้นบวก 

ไม่ตอบ/ไม่แสดงความคิดเห็น                  

                                            ให ้0 คะแนน 

ไม่ตอบ/ไม่แสดงความคิดเห็น                

                                                 ให ้0 คะแนน 

 ตอบไม่ใช่ /ไม่เห็นดว้ย แต่ไม่ระบุเหตุผล     

                                           ให ้1 คะแนน 

 ตอบใช่ /เห็นดว้ย แต่ไม่ระบุเหตุผล          

                                                 ให ้1 คะแนน 

 ตอบไม่ใช่ /ไม่เห็นดว้ย พร้อมระบุเหตุผลสั้นๆ  

                                           ให ้2 คะแนน 

 ตอบใช่ /เห็นดว้ย พร้อมระบุเหตุผลสั้นๆ  

                                                 ให ้2 คะแนน 

 ตอบไม่ใช่ /ไม่เห็นดว้ยพร้อมแสดงความ

คิดเห็นหรือ   ใหเ้หตุผลประกอบท่ีชดัเจน 

เหมาะสมกบัสถานการณ์   

                                          ให ้3 คะแนน  

ตอบใช่ /เห็นดว้ยพร้อมแสดงความคิดเห็นหรือ    

 ใหเ้หตุผลประกอบท่ีชดัเจน เหมาะสมกบั

สถานการณ์   

                                                ให ้3 คะแนน  

 

ส่วนน้ีมีคาํถามจาํนวน 4 ขอ้ ค่าพสิยัของคะแนนในส่วนน้ี อยูร่ะหวา่ง 0- 12 

คะแนน ซ่ึงเกณฑก์ารจดัระดบัคะแนน เพื่อประเมินความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ใช้

เกณฑก์ารวดัและประเมินผลการศึกษาในโรงเรียน ของสาํนกังานทดสอบทางการศึกษา กรม

วชิาการ (2544 : 26-28) ซ่ึงกาํหนดเกณฑไ์วด้งัตารางท่ี 7 ดงัน้ี 
 

  ตารางท่ี 7 เกณฑก์ารพิจารณาค่าระดบัความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี 

ระดับความสามารถ 

ด้านการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 

ช่วงคะแนน 

เป็นร้อยละ 

ช่วงคะแนนตามเกณฑ์ 
(0-12) 

  มีความสามารถระดบัสูงมาก 80-100    11-12   คะแนน 

  มีความสามารถระดบัสูง 60-79      9-10   คะแนน 

  มีความสามารถระดบัปานกลาง 51-59      7-8    คะแนน 

  มีความสามารถระดบัตํ่า ≤ 50   ≤ 6    คะแนน 
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การสร้างแบบทดสอบ 

แบบทดสอบวดัความรู้ เจตคติ และความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ

ต่อการสูบบุหร่ี มีขั้นตอนการสร้างดงัต่อไปน้ี 

1. ศึกษาเอกสารวชิาการเก่ียวกบัเร่ืองบุหร่ี  ขอบข่ายเน้ือหาและคาํอธิบายรายวชิา 

“หลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี” ทั้ง 17 หน่วยการเรียนรู้ 

2. วเิคราะห์เน้ือหา  และมาตรฐานการเรียน รู้ท่ีคาดหวงั  โดยพิจารณาจาก

ความสาํคญัของมาตรฐานในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ให้ครอบคลุมเน้ือหาทั้งหมดในรายวชิาโรงเรียน

ปลอดบุหร่ี 

3. กาํหนดโครงสร้างแบบทดสอบ และวธีิการวดัผล 

4. สร้างแบบทดสอบวดั ความรู้ เจตคติ และความสามารถดา้นการคิดอยา่งมี

วจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี ตามหลกัสูตรการเรียนรู้เร่ืองโรงเรียนปลอดบุหร่ี  

5. ประชุมทีมผูว้จิยัเพื่อพิจารณาและตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา ( Content 

Validity) และความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) และภาษาท่ีใชข้องขอ้สอบตาม

โครงสร้างรายวชิาโรงเรียนปลอดบุหร่ี 

6. นาํแบบ ทดสอบไปปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญเพื่อพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิง

เน้ือหา ( Content Validity) และความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) และภาษาท่ีใชใ้ห้

ถูกตอ้ง  

7. ปรับปรุงขอ้คาํถามแต่ละส่วนในแบบทดสอบ และจดัทาํแบบทดสอบฉบบั

สมบูรณ์เพื่อใชใ้นการวดัผลการเรียนรู้ของนกัเรียน  

       2.2) แบบ สัมภาษณ์ความคิดเห็นนกัเรียน ท่ีมีต่อหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี มี

ลกัษณะเป็นคาํถามปลายเปิด (Open ended question) โดยใหน้กัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นได้

โดยอิสระประกอบดว้ยคาํถามใน 6 ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ ความคิดเห็นดา้นเน้ือหาหลกัสูตรโรงเรียน

ปลอดบุหร่ี ดา้นวธีิการสอนของครู ดา้นส่ือประกอบการเรียนการสอนของครู ดา้นบรรยากาศใน

การเรียนการสอน ดา้นระยะเวลาในการสอน และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัหลกัสูตรโรงเรียนปลอด

บุหร่ี 

       2. 3 ) แบบ สัมภาษณ์ความคิดเห็นครู ท่ีมีต่อหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี 

ประกอบดว้ยคาํถาม 2 ส่วน ส่วนท่ี 1 เป็นคาํถามปลายปิดโดยมีตวัเลือกใหเ้ลือกตอบ ส่วนน้ี

ประกอบดว้ยขอ้มูลดา้นคุณลกัษณะประชากรของครู ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษาสูงสุด และขอ้มูล

เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี ไดแ้ก่ การเสนอหลกัสูตรต่อ

ผูบ้ริหารโรงเรียน วชิาท่ีนาํหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีไปสอน ลกัษณะการสอนหลกัสูตร
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โรงเรียนปลอดบุหร่ี แผนและหน่วยการเรียนรู้ในหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีท่ีใชส้อน ส่วนท่ี 2 

เป็นคาํถามปลายเปิดใหค้รูไดแ้สดงความคิดเห็นไดโ้ดยอิสระ ส่วนน้ีประกอบดว้ยคาํถาม 6 ประเด็น

หลกั ไดแ้ก่ ดา้นเน้ือหาหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี ดา้นวธีิการสอนของครู ดา้นส่ือประกอบการ

เรียนการสอนของครู ดา้นบรรยากาศในการเรียนการสอน ดา้นระยะเวลาในการสอน และ

ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี  

การสร้างแบบสัมภาษณ์ของนักเรียนและครู มขีั้นตอนการสร้างเหมอืนกนัดงันี้  

1. กาํหนดวตัถุประสงค ์กรอบโครงสร้างและประเด็นการสัมภาษณ์ ของแบบ

สัมภาษณ์ท่ีจะใชใ้หช้ดัเจน 

2. ร่างแบบสัมภาษณ์ตน้ฉบบัตามกรอบโครงสร้างและประเด็นคาํถาม 

3. จดัทาํแบบสัมภาษณ์ฉบบัร่าง และประชุมคณะผูว้จิยัเพื่อร่วมกนัพิจารณา

ปรับปรุงและแกไ้ขขอ้คาํถามต่าง 

4. จดัทาํแบบสัมภาษณ์ฉบบัสมบูรณ์เพื่อนาํไปใชใ้นการสัมภาษณ์นกัเรียนและ

ครู 

5.5 ขั้นตอนการวจิยั  แบ่งเป็น 4 ระยะ ดงัน้ี 

ระยะที ่1 การเตรียมการ 

1. ประสานงานกบัครูนกัรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ีของโรงเรียนตวัอยา่ง เพือ่ช้ีแจง

วตัถุประสงคแ์ละแนวทางการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี 

และขอความร่วมมือในการศึกษาวจิยั 

         2. เตรียมเคร่ืองมือการวจิยั และแผนการเก็บรวบรวมขอ้มลู  

                     ระยะที ่2  ดาํเนินการ : จดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี  

          1. ทดสอบความรู้ เจตคติ และทกัษะกระบวนการเร่ืองบุหร่ีในกลุ่มนกัเรียนก่อนเรียน  

                     2. ดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี โดยครู

นกัรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ี ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ของแต่ละโรงเรียนเป็นผูด้าํเนินการสอนดว้ย

ตนเอง โดยมีการจดัการเรียนการสอนเป็น 2 รูปแบบดงัน้ี 
 
  2.1 จดัการเรียนการสอนเป็นรายวชิาเพิ่มเติม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข ศึกษา

และพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิยาศาสตร์ และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและ

วฒันธรรม   
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  2.2 จดัการเรียนการสอนเป็นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไดแ้ก่ กิจกรรมลูกเสือเนตร

นารี กิจกรรมแนะแนว และ กิจกรรมชุมนุมเฉพาะเร่ืองบุหร่ี 

  ในระหวา่งการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี คณะผูว้จิยั

ไดติ้ดตามสอบถามปัญหาอุปสรรคในการจดัการเรียนการสอนเป็นระยะๆ  

                      ระยะที ่3 ประเมินผล 

          1. ใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบความรู้ เจตคติ และความสามารถดา้นการคิดอยา่งมี

วจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี 

          2. สุ่มสมัภาษณ์นกัเรียนเพือ่ประเมินความคิดเห็นท่ีมีต่อหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี   

         3. สัมภาษณ์ครูผูส้อน เพื่อประเมินความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคของการจดัการ

เรียนการสอนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี และขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงหลกัสูตรโรงเรียน

ปลอดบุหร่ี  

         ระยะที ่4 สรุปผลการวจัิย 

          1. ตรวจสอบและวเิคราะห์ขอ้มูลการวจิยั 

          2. เขียนรายงานการวจิยั  

          3. จดัทาํรายงานผลการวจิยัเสนอต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง 

5.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
                    เก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งขอ้มูลปริมาณ และขอ้มูลคุณภาพ โดยใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบ

ดว้ยตนเอง และการสัมภาษณ์นกัเรียนและครูผูส้อนโดยผูว้จิยัเป็นผูส้ัมภาษณ์ดว้ยตนเอง  

5.7 การวเิคราะห์ข้อมูล 
  การวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติวเิคราะห์ดงัน้ี 

              1. ขอ้มูลเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ขอ้มูลดา้นคุณลกัษณะทางประชากรสังคมของครู และ

นกัเรียน และระดบั ความรู้เร่ืองบุหร่ี เจตคติการสูบบุหร่ี และความสามารถดา้นการคิดอยา่งมี

วจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี วเิคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

                   2. การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความรู้เร่ืองบุหร่ี เจตคติการสูบบุหร่ี และความสามารถ

ดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี  ภายในกลุ่มนกัเรียนมธัยมศึกษา วเิคราะห์ โดยการ

ทดสอบความแตกต่าง ของ ค่า คะแนนเ ฉล่ีย ก่อนและหลงัการเรียน โดยทดสอบค่าที   

(t-test) แบบPaired samples t-test 



 63 

3. การเปรียบเทียบ คะแนนเฉล่ียความรู้เร่ืองบุหร่ี เจตคติการสูบบุหร่ี และความสามารถ

ดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี  ระหวา่งกลุ่มนกัเรียนท่ีเรียนใน รายวชิาเพิ่มเติม  

(เรียนในชั้นเรียน) และนกัเรียนท่ีเรียนในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (เรียนในชุมนุม) โดยการทดสอบ

ค่าที (t-test) แบบ Students t-test 

4. การเปรียบเทียบ คะแนนเฉล่ียความรู้เร่ืองบุหร่ี เจตคติการสูบบุหร่ี และความสามารถ

ดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี  ระหวา่งกลุ่มนกัเรียนท่ีเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 

กบันกัเรียนท่ีเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 โดยการทดสอบค่าที (t-test) แบบ Students t-test 
5. การเปรียบเทียบ คะแนนเฉล่ียความรู้เร่ืองบุหร่ี เจตคติการสูบบุหร่ี และความสามารถ

ดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี ระหวา่งกลุ่มนกัเรียนท่ีอายตุ ํ่ากวา่ 15 ปี และนกัเรียน

ท่ีอาย ุ15 ปีและมากกวา่ โดยการทดสอบค่าที (t-test) แบบ Students t-test 
6. การเปรียบเทียบ คะแนนเฉล่ียความรู้เร่ืองบุหร่ี เจตคติการสูบบุหร่ี และความสามารถ

ดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี  ระหวา่งกลุ่มนกัเรียนท่ีมีบุคคลในบา้นสูบบุหร่ี กบั

นกัเรียนท่ีไม่มีบุคคลในบา้นสูบบุหร่ีโดยการทดสอบค่าที (t-test) แบบ Students t-test 
7. การเปรียบเทียบ คะแนนเฉล่ียความรู้เร่ืองบุหร่ี เจตคติการสูบบุหร่ี และความสามารถ

ดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี ระหวา่งกลุ่มนกัเรียนท่ีมีเพื่อนสูบบุหร่ี กบันกัเรียนท่ี

ไม่มีเพือ่นสูบบุหร่ีโดยการทดสอบค่าที (t-test) แบบ Students t-test 
8. ขอ้มูลเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์ วเิคราะห์โดยการจดักลุ่มขอ้มูล ทาํการวเิคราะห์

เน้ือหา และพรรณนาขอ้มลู 



บทที ่4 
  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาผลการใชห้ลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มนกัเรียนท่ีเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี และกลุ่ม

ครูท่ีเป็นผูใ้ชห้ลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี โดยในกลุ่มนกัเรียนไดเ้ก็บขอ้มลูก่อนและหลงัการเรียน

การสอนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีโดยใหน้กัเรียนตอบแบบทดสอบความรู้ เจตคติและ

ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณดว้ยตนเอง เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน  และทาํ

การสุ่มสัมภาษณ์นกัเรียนโดยใชแ้บบสัมภาษณ์ความคิดเห็นท่ีมีต่อหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี  

สาํหรับกลุ่มครูเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ครูเพื่อประเมิน ปัญหา อุปสรรค ความคิดเห็น

และขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีหลงัการจดัการเรียนการสอน ผลการวเิคราะห์

ขอ้มลูแบ่งออกเป็น 2 ตอนดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มลูนกัเรียน นาํเสนอเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 

                ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของนกัเรียน ไดแ้ก่ขอ้มูลดา้นคุณลกัษณะทางประชากร 

และสังคม ซ่ึงประกอบดว้ย โรงเรียนท่ีศึกษา ระดบัชั้นเรียน เพศ อาย ุอาชีพของผูป้กครอง การมี

บุคคลในบา้น และเพื่อนท่ีสูบบุหร่ี กิจกรรมการรณรงคเ์ก่ียวกบับุหร่ีในโรงเรียนของนกัเรียน 

                ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการสูบบุหร่ี และความมัน่ใจในการสูบบุหร่ีของนกัเรียน 

                ส่วนท่ี 3 ระดบัผลการเรียนรู้ของนกัเรียน ประกอบดว้ยความรู้เร่ืองบุหร่ี เจตคติ

ต่อการสูบบุหร่ีและความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ีก่อนและหลงัเรียน

หลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี  

 ส่วนท่ี 4 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลการเรียนรู้ของนกัเรียน ประกอบดว้ย

ความรู้เร่ืองบุหร่ี เจตคติต่อการสูบบุหร่ีและความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบ

บุหร่ีก่อนและหลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี  

     ส่วนท่ี 5 ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี        

ตอนท่ี 2 ขอ้มูลครู ประกอบดว้ย ขอ้มูลคุณลกัษณะทางประชากร ความคิดเห็น ปัญหา 

อุปสรรค และขอ้เสนอแนะของครูท่ีมีต่อหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี 

การนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจะนาํเสนอในภาพรวมของโรงเรียนทั้งหมดท่ีเป็น

โรงเรียนตวัอยา่ง โดยไม่นาํเสนอแยกเป็นรายโรงเรียน เน่ืองจากวตัถุประสงคข์องการวจิยัเพื่อ
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ตอ้งการศึกษาผลการเรียนรู้ของนกัเรียนโดยภาพรวมท่ีเกิดข้ึนจากการใชห้ลกัสูตรโรงเรียนปลอด

บุหร่ี ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลแต่ละตอนดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

ตอนที ่1 ข้อมูลนักเรียน มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทัว่ไปของนักเรียน  

 ขอ้มลูทัว่ไปของนกัเรียน นาํเสนอเป็นจาํนวนและร้อยละของนกัเรียนตวัอยา่ง แยกตาม 

โรงเรียนท่ีศึกษา ระดบัชั้นท่ีศึกษา เพศ อาย ุและอาชีพของผูป้กครอง การมีบุคคลในบา้น และเพื่อน

ท่ีสูบบุหร่ี กิจกรรมการรณรงคเ์ก่ียวกบับุหร่ีในโรงเรียนของนกัเรียน ดงัแสดงใน ตารางท่ี 8  ถึง 

ตารางท่ี 13 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.1 จํานวนโรงเรียนและนักเรียน  โรงเรียนนาํร่องในการทดลองใชห้ลกัสูตรโรงเรียน

ปลอดบุหร่ีคร้ังน้ีมีจาํนวนทั้งส้ิน 11 โรงเรียน จาํนวนนกัเรียนตวัอยา่งมีทั้งส้ิน 1,212  คน โรง

เรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวทิยาพุทธมณฑล มีจาํนวนนกัเรียนท่ีเป็นตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีมาก

ทีสุ่ดคือ 200 คน (ร้อยละ 16.5) ในจาํนวนน้ีเป็นนกัเรียนหญิงมากกวา่นกัเรียนชาย รองลงมาไดแ้ก่

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์บางขนุเทียน (ร้อยละ 16.0) นกัเรียนชายมากกวา่นกัเรียนหญิง และ

โรงเรียนวดัราชโอรส  มีจาํนวนนกัเรียนท่ีเป็นตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีนอ้ยท่ีสุดคือ 49 คน (ร้อย

ละ 4.0) นกัเรียนหญิงมากกวา่นกัเรียนชาย 

1.2 เพศ จาํนวนนกัเรียนตวัอยา่งท่ีศึกษาคร้ังน้ีมีจาํนวนทั้งส้ิน 1,212 คน เป็นเพศชายและ

เพศหญิง ในจาํนวนท่ีใกลเ้คียงกนั คือ เพศชาย ร้อยละ 49.6 และเพศหญิง ร้อยละ 50.4 

1.3 ระดับช้ันทีศึ่กษา ชั้นมธัยมศึกษาท่ีเป็นหน่วยในการศึกษามากท่ีสุด (ร้อยละ 36.5) 

ไดแ้ก่ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีจาํนวนนกัเรียนรวมทั้งส้ิน 442 คน รองลงมาไดแ้ก่ ชั้นมธัยมศึกษา  

ปีท่ี 3 (ร้อยละ 22.8) สาํหรับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 พบนอ้ยท่ีสุด คือ 1 หอ้งเรียน จาํนวน 37 คน  

(ร้อยละ 3.1)  

1.4 การเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี  นกัเรียนท่ีเรียนในชั้นเรียนหมายถึงนกัเรียนท่ี

เรียนแยกตามชั้นท่ีตนเองศึกษาไดแ้ก่ มธัยมศึกษาปีท่ี 1, 2, 3, 4, 5 หรือ 6 ส่วนนกัเรียนท่ีเรียนใน

ชุมนุมหมายถึงนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 บางคนท่ีมาเรียนร่วมกนัในชุมนุม จากการศึกษา

พบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80.7) เรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีในชั้นเรียน ท่ีเหลือร้อย

ละ 19.3 เรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีในชุมนุม  เม่ือพิจารณาแยกตามเพศพบวา่ นกัเรียนชาย

และนกัเรียนหญิงท่ีเรียนในชั้นเรียน มีจาํนวนเท่ากนั และท่ีเรียนในชุมนุม มีจาํนวนใกลเ้คียงกนั  
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1.5 อายุ   นกัเรียนมธัยมศึกษามีอายรุะหวา่ง 11 ปี ถึง 19 ปี โดยอายเุฉล่ียของนกัเรียน

เท่ากบั 14.32 ปี  นกัเรียนท่ีอาย ุ13 ปีพบมากท่ีสุด (ร้อยละ 30.1)  รองลงมาอาย ุ14 ปี 16 ปี และ17 ปี 

ตามลาํดบั (ร้อยละ 28.9, 12.0 และ12.0) อาย ุ19 ปี พบนอ้ยท่ีสุดคือ 3 คน (ร้อยละ 0.2 ) ซ่ึงเป็น

นกัเรียนชาย 2 คน และนกัเรียนหญิง 1 คน เม่ือพิจารณาแยกตามเพศพบวา่ นกัเรียนชายส่วนมากมี

อาย ุ14 ปี (ร้อยละ 32.6) รองลงมาอาย ุ13 ปี 16 ปี และ 17 ปี (ร้อยละ 28.6, 11.8 และ 11.5 

ตามลาํดบั) ส่วนนกัเรียนหญิงพบวา่ส่วนมากมีอาย ุ13 ปี (ร้อยละ 31.6) รองลงมาอาย ุ14 ปี 17 ปี 

และ 16 ปี (ร้อยละ 25.2 12.8 และ 12.1 ตามลาํดบั)  

1.6 อาชีพของบิดา ร้อยละสูงสุดของนกัเรียนพิจารณาตามอาชีพของบิดา พบวา่ บิดามี

อาชีพรับจา้ง (ร้อยละ 50.7) รองลงมารับราชการ/รัฐวสิาหกิจ ทาํธุรกิจส่วนตวั และคา้ขาย  

(ร้อยละ 19.1, 14.7, และ13.5 ตามลาํดบั) นกัเรียนท่ีบิดามีอาชีพทาํสวน ทาํไร่ พบนอ้ยท่ีสุด (ร้อยละ 

2.0)  เม่ือพิจารณาแยกตามเพศ พบวา่ นกัเรียนชายส่วนมากบิดามีอาชีพรับจา้ง (ร้อยละ 50.4) 

รองลงมารับราชการ/รัฐวสิาหกิจ และทาํธุรกิจส่วนตวั และคา้ขาย (ร้อยละ 20.3, 15.3 และ 12.0 

ตามลาํดบั)  ส่วนนกัเรียนหญิงพบวา่ส่วนมากบิดามีอาชีพรับจา้ง (ร้อยละ 51.0) รองลงมารับ

ราชการ/รัฐวสิาหกิจ และคา้ขาย และทาํธุรกิจส่วนตวั (ร้อยละ 17.8, 15.1 และ 14.1 ตามลาํดบั)   

1.7 อาชีพของมารดา ร้อยละสูงสุดของนกัเรียนพิจารณาตามอาชีพของมารดา พบวา่ 

มารดามีอาชีพรับจา้ง (ร้อยละ 52.2) รองลงมาคา้ขาย รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ และทาํธุรกิจส่วนตวั 

(ร้อยละ 19.6, 14.4 และ 11.6 ตามลาํดบั) นกัเรียนท่ีมารดามีอาชีพทาํสวน ทาํไร่ พบนอ้ยท่ีสุด (ร้อย

ละ 2.2) เม่ือพิจารณาแยกตามเพศ พบวา่ นกัเรียนชายส่วนมากมารดามีอาชีพรับจา้ง (ร้อยละ 55.1) 

รองลงมาคา้ขาย รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ และทาํธุรกิจส่วนตวั (ร้อยละ 18.3, 13.5 และ 11.1 

ตามลาํดบั) ส่วนนกัเรียนหญิงพบวา่มารดาส่วนมากมีอาชีพรับจา้ง (ร้อยละ 49.4) รองลงมาคา้ขาย 

รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ และทาํธุรกิจส่วนตวั (ร้อยละ 20.8, 15.4 และ 11.9 ตามลาํดบั)  

1.8 การมีบุคคลในบ้านสูบบุหร่ี จากการศึกษาพบวา่ นกัเรียนส่วนมาก (ร้อยละ 59.4)  ให้

ขอ้มูลวา่ในบา้นไม่มีบุคคลท่ีสูบบุหร่ี แต่ก็พบวา่นกัเรียนท่ีมีบุคคลในบา้นสูบบุหร่ีมีจาํนวนมาก

เช่นเดียวกนั (ร้อยละ 40.6) เม่ือพิจารณาถึงบุคคลในบา้นท่ีสูบบุหร่ีพบวา่ ส่วนมากบิดาของนกัเรียน

สูบบุหร่ี (ร้อยละ 33.4) รองลงมาไดแ้ก่ ญาติ คือตา ปู่  นา้ ลุง และพี่ (ร้อยละ 23.4 และ 10.0 

ตามลาํดบั) เป็นท่ีน่าสังเกตวา่นกัเรียนท่ีใหข้อ้มูลวา่มีนอ้งท่ีสูบบุหร่ีมีจาํนวน 9 คน (ร้อยละ 0.7) 

เป็นนกัเรียนหญิงจาํนวน 6 คน และนกัเรียนชายจาํนวน 3 คน นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาแยกตามเพศ 

พบวา่ นกัเรียนชายส่วนมากไม่มีบุคคลในบา้นท่ีสูบบุหร่ี (ร้อยละ 59.6) ท่ีเหลือมีบุคคลในบา้นสูบ

บุหร่ี (ร้อยละ 40.4) บุคคลในบา้นท่ีสูบบุหร่ีส่วนมาก คือ บิดา (ร้อยละ 30.8) รองลงมา ไดแ้ก่ ญาติ 
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พี่ และมารดา (ร้อยละ 24.8, 11.0 และ 2.7 ตามลาํดบั) ส่วนนกัเรียนหญิงพบวา่ ส่วนมากมีบิดาสูบ

บุหร่ี (ร้อยละ 36.0) รองลงมา ไดแ้ก่ ญาติ พี่ และมารดา (ร้อยละ 22.1, 10.3 และ 2.6 ตามลาํดบั)   

1.9 การมีเพือ่นสูบบุหร่ี จากการศึกษาพบวา่ นกัเรียนส่วนมาก (ร้อยละ 54.3) ใหข้อ้มลูวา่

ไม่มีเพื่อนท่ีสูบบุหร่ี พบในนกัเรียนหญิงมากกวา่นกัเรียนชาย แต่ก็พบวา่ นกัเรียนท่ีมีพื่อนสูบบุหร่ีมี

จาํนวนมากเช่นเดียวกนั (ร้อยละ 45.7) พบในนกัเรียนชายมากกวา่นกัเรียนหญิง เม่ือพิจารณาถึง

จาํนวนเพื่อนท่ีสูบบุหร่ีพบวา่ ส่วนมากเพื่อนในหอ้งของนกัเรียนบางคนสูบบุหร่ี (ร้อยละ 51.3) 

รองลงมาพบวา่ เพื่อนในกลุ่มของนกัเรียนบางคนสูบบุหร่ี (ร้อยละ 32.3) เป็นท่ีน่าสนใจวา่ มี

นกัเรียนจาํนวนถึง 14 คน (ร้อยละ 2.5)  เป็นนกัเรียนชาย 13 คน และนกัเรียนหญิง 1 คน ใหข้อ้มูล

วา่เพื่อนในกลุ่มของนกัเรียนสูบบุหร่ีทุกคน เม่ือพิจารณาแยกตามเพศ พบวา่ นกัเรียนชายส่วนมากมี

เพื่อนสูบบุหร่ี (ร้อยละ 50.9) ไดแ้ก่ เพื่อนในกลุ่มบางคน และเพื่อนในหอ้งบางคน (ร้อยละ 44.8 

และ 41.5 ตามลาํดบั) ท่ีน่าสนใจคือนกัเรียนชายจาํนวน 13 คน ท่ีเพื่อนในกลุ่มสูบบุหร่ีทุกคน 

สาํหรับนกัเรียนหญิง พบวา่ ส่วนมากไม่มีเพื่อนสูบบุหร่ี (ร้อยละ 59.4) ท่ีเหลือ  

ร้อยละ 40.6 มีเพือ่นสูบบุหร่ี โดยเพือ่นท่ีสูบบุหร่ีส่วนมากเป็นเพือ่นในหอ้งบางคน (ร้อยละ 63.3) 

รองลงมา เพื่อนในกลุ่มบางคนสูบ (ร้อยละ 16.9) มีเพยีง 1 คน ท่ีมีเพื่อนในกลุ่มสูบบุหร่ีทุกคน 

1.10 การจัดกจิกรรมป้องกนัหรือการรณรงค์เกีย่วกบับุหร่ีในโรงเรียนในปีทีผ่่านมา  พบวา่ 

นกัเรียนประมาณร้อยละ 90 ใหข้อ้มูลวา่โรงเรียนท่ีตนเองศึกษามีการจดักิจกรรมป้องกนัหรือการ

รณรงคเ์ก่ียวกบับุหร่ีในโรงเรียนในปีท่ีผา่นมา และพบเพียงส่วนนอ้ย ท่ีใหข้อ้มูลวา่โรงเรียนท่ี

ตนเองศึกษาไม่เคยมีการจดักิจกรรมป้องกนัหรือการรณรงคเ์ก่ียวกบับุหร่ีในโรงเรียนในปีท่ีผา่นมา 

(ร้อยละ 1.5) เม่ือพิจารณาแยกตามเพศพบขอ้มูลคลา้ยกนั คือทั้งนกัเรียนชายและนกัเรียนหญิงส่วน

ใหญ่ ใหข้อ้มูลวา่โรงเรียนมีการจดักิจกรรมรณรงคเ์ก่ียวกบับุหร่ีในปีท่ีผา่นมา (ร้อยละ 86.7 และ 

95.3 ตามลาํดบั)  
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ตารางที ่8  จาํนวนและร้อยละของนกัเรียนจาํแนกตาม เพศของนกัเรียน และโรงเรียนท่ีศึกษา  

โรงเรียนทีศึ่กษา 

เพศ 
รวม 

ชาย หญงิ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   28   4.7   22   3.6  50   4.1 

โรงเรียนราชวนิิตมธัยม   75 12.5   50   8.2 125 10.3 

โรงเรียนมธัยมวดัดุสิตาราม   55   9.2   76 12.4 131 10.8 

โรงเรียนวดัปากนํ้าวทิยาคม   46   7.7   47   7.7  93   7.7 

โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวทิยา   40   6.7   62 10.1 102   8.4 

โรงเรียนวดัราชโอรส   23   3.8   26   4.3  49   4.0 

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์- 

  บางขนุเทียน 
101 16.8   93 15.2 194 16.0 

โรงเรียนบางมดวทิยา สีสุกหวาด- 

   จวนอุปถมัภ ์
  39   6.5  30   4.9  69   5.7 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  

   เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้  
  33   5.9  28   4.6  61   5.0 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  

    สตรีวทิยาพุทธมณฑล 
  86 14.3 114 18.7 200 16.5 

โรงเรียนสามพรานวทิยา   75 12.5 63 10.3 138 11.4 

              รวม   601 49.6 611 50.4 1212 100.0 
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ตารางที ่9  จาํนวนและร้อยละของนกัเรียนจาํแนกตาม เพศของนกัเรียน และระดบัชั้นท่ีศึกษา 

ระดับช้ันทีศึ่กษา 

เพศ 
รวม 

ชาย  หญงิ  

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 71 11.8 68 11.1 139 11.5 

   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 216 35.9 226 37.0 442 36.5 

   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 151 25.1 125 20.5 276 22.8 

   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 12 2.0 25 4.1 37 3.1 

   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 79 13.1 82 13.4 161 13.3 

   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 72 12.0 85 13.9 157 13.0 

          รวม 601 49.6 611 50.4 1212 100.0 

การเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี       

    เรียนในชั้นเรียน  489 81.4 489 80.0 978 80.7 

    เรียนในชุมนุม 112 18.6 122 20.0 234 19.3 

          รวม 601 49.6 611 50.4 1212 100.0 
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ตารางที ่10 จาํนวนและร้อยละของนกัเรียนจาํแนกตาม เพศ และ อายขุองนกัเรียน 

อายุของนักเรียน 

เพศ 
รวม  

ชาย  หญงิ  

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

      11  ปี 2 0.3 6 1.0 8 0.7 

      12  ปี 38 6.3 45 7.4 83 6.8 

      13  ปี 172 28.6 193 31.6 365 30.1 

      14  ปี 196 32.6 154 25.2 350 28.9 

      15  ปี 40 6.7 43 7.0 83 6.8 

      16  ปี 71 11.8 74 12.1 145 12.0 

      17  ปี 69 11.5 77 12.8 146 12.0 

      18  ปี 11 1.8 18 2.9 29 2.4 

      19  ปี 2 0.3 1 0.2 3 0.2 

       รวม 601 49.6 611 50.4 1212 100.0 

         อายเุฉล่ีย 14.31 14.32 14.32 

 
 

ตารางที ่11 จาํนวนและร้อยละของนกัเรียนจาํแนกตาม เพศของนกัเรียน และ อาชีพของบิดาและ

มารดาของนกัเรียน 

อาชีพของบิดา มารดา 

 ของนักเรียน 

เพศ 
รวม 

ชาย หญงิ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

   อาชีพของบิดา       

      รับจา้ง      303 50.4 312 51.0 615 50.7 

      ทาํสวน ทาํไร่    12 2.0 12 2.0 24 2.0 

      คา้ขาย     72 12.0 92 15.1 164 13.5 

      รับราชการ / รัฐวสิาหกิจ 122 20.3 109 17.8 231 19.1 

      ทาํธุรกิจส่วนตวั 92 15.3 86 14.1 178 14.7 

       รวม 601 49.6 611 50.4 1212 100.0 
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ตารางที ่11 (ต่อ) 

อาชีพของบิดา มารดา 

 ของนักเรียน 

เพศ 
รวม 

ชาย หญงิ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

   อาชีพของมารดา       

      รับจา้ง      331 55.1 302 49.4 633 80.3 

      ทาํสวน ทาํไร่    12 2.0 15 2.5 27 2.2 

      คา้ขาย     110 18.3 127 20.8 237 19.6 

      รับราชการ / รัฐวสิาหกิจ 81 13.5 94 15.4 175 11.1 

      ทาํธุรกิจส่วนตวั 67 11.1 73 11.9 140 11.6 

       รวม 601 49.6 611 50.4 1212 100.0 

 
 

ตารางที ่12 จาํนวนและร้อยละของนกัเรียนจาํแนกตาม เพศของนกัเรียน และ การมีบุคคลในบา้น

และเพือ่นของนกัเรียนสูบบุหร่ี 

การมีคนในบ้าน 

และเพือ่นสูบบุหร่ี 

เพศ 
รวม 

ชาย หญงิ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

การมีบุคคลในบ้านสูบบุหร่ี        

   มี 243 40.4 249 40.8 492 40.6 

  ไม่มี 358 59.6 362 59.2 720 59.4 

       รวม 601 49.6 611 50.4 1212 100.0 

       บุคคลในบ้านทีสู่บบุหร่ี*       

         บิดา 185 30.8 220 36.0 405 33.4 

         มารดา 16 2.7 16 2.6 32 2.6 

         พี่ 66 11.0 63 10.3 129 10.0 

         นอ้ง 3 0.5 6 1.0 9 0.7 

         ญาติ ไดแ้ก่ ตา  ปู่   นา้ ลุง 149 24.8 135 22.1 284 23.4 
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ตารางที ่12 (ต่อ) 

การมีคนในบ้าน 

และเพือ่นสูบบุหร่ี 

เพศ 
รวม 

ชาย หญงิ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

   การมีเพือ่นสูบบุร่ี        

    มี  306 50.9 248 40.6 554 45.7 

   ไม่มี 295 49.1 363 59.4 658 54.3 

       รวม 601 49.6 611 50.4 1212 100.0 

        เพือ่นทีสู่บบุหร่ี*       

          เพื่อนในกลุ่มสูบทุกคน 13 4.2 1 0.4 14 2.5 

          เพื่อนในกลุ่มบางคนสูบ 137 44.8 42 16.9 179 32.3 

          เพื่อนในหอ้งบางคนสูบ 127 41.5 157 63.3 284 51.3 

          เพื่อนในหอ้งส่วนใหญ่สูบ  7 2.3 5 2.0 12 2.2 

หมายเหตุ * หมายถึง ขอ้น้ีตอบไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ 
 
 

ตารางที ่13 จาํนวนและร้อยละของคาํตอบของนกัเรียนจาํแนกตาม เพศของนกัเรียน และ การจดั    

กิจกรรมรณรงคเ์ก่ียวกบับุหร่ีของโรงเรียนในปีท่ีผา่นมา 

การจัดกจิกรรมรณรงค์เกีย่วกบั

บุหร่ี ของโรงเรียนในปีทีผ่่านมา 

เพศ 
รวม  

ชาย หญงิ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

  ไม่เคยมีการจดั 13 2.2 5 0.8 18 1.5 

   มี 521 86.7 582 95.3 1103 91.0 

   ไม่ทราบ 67 11.1 24 3.9 91 7.5 

               รวม 601 49.6 611 50.4 1212 100.0 
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ส่วนที่  2 พฤติกรรมการสูบบุหร่ี และความตั้งใจในการสูบบุหร่ีของนักเรียน 

จาํนวนและร้อยละของนกัเรียนแยกตามพฤติกรรมการสูบบุหร่ี และความตั้งใจในการสูบ

บุหร่ีของนกัเรียน ดงัแสดงใน ตารางท่ี 14 ตารางท่ี 15 และตารางท่ี 16 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1 พฤตกิรรมการสูบ/ไม่สูบบุหร่ี  พบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 84.2) ไม่สูบและไม่

เคยลองสูบบุหร่ี และมีนกัเรียนท่ีไม่สูบบุหร่ีแต่เคยทดลองสูบ จาํนวนถึง 137 คน (ร้อยละ 11.3) 

และเป็นท่ีน่าสนใจวา่ นกัเรียนท่ีเคยสูบบุหร่ีแต่ปัจจุบนัเลิกสูบแลว้มีจาํนวนถึง 46 คน (ร้อยละ 3.8) 

เป็นนกัเรียนชายเกือบทั้งหมดจาํนวน 42 คน ท่ีเหลือ 4 คนเป็นนกัเรียนหญิง และก็เป็นท่ีน่าสงัเกตวา่

มีนกัเรียนจาํนวน 9 คน (ร้อยละ 0.7) ท่ีใหข้อ้มูลวา่ปัจจุบนัสูบบุหร่ี เม่ือพิจารณาแยกตามเพศพบวา่ 

นกัเรียนชายส่วนใหญ่ไม่สูบและไม่เคยลองสูบบุหร่ี (ร้อยละ 76.4) รองลงมา ไม่สูบแต่เคยทดลอง

สูบ และเคยสูบแต่ปัจจุบนัเลิกสูบแลว้ (ร้อยละ 15.3 และ 7.0 ตามลาํดบั) มี 8 คนท่ีปัจจุบนัสูบบุหร่ี  

สาํหรับนกัเรียนหญิงพบวา่ ประมาณร้อยละ 90 ท่ีไม่สูบและไม่เคยลองสูบบุหร่ี รองลงมาไม่สูบ แต่

เคยลองสูบ และเคยสูบแต่ปัจจุบนัเลิกสูบแลว้ (ร้อยละ 7.4 และ 0.7 ตามลาํดบั) มี 1 คนท่ีปัจจุบนัสูบ

บุหร่ี 

2.2 อายุของนักเรียนเมื่อลองสูบบุหร่ีคร้ังแรก พบวา่ นกัเรียนส่วนมาก (ร้อยละ 33.9) เคย

ลองสูบบุหร่ีคร้ังแรกเม่ืออาย ุ13 ปี รองลงมาอาย ุ12 ปี, 14 ปี และ 15 ปี (ร้อยละ 17.2, 15.1 และ12.0 

ตามลาํดบั) เม่ือพิจารณาแยกตามเพศพบวา่ นกัเรียนชายส่วนมากลองสูบบุหร่ีคร้ังแรกเม่ืออาย ุ13 ปี 

(ร้อยละ 31.0) รองลงมาอาย ุ12 ปี 14 ปี และ 15 ปี (ร้อยละ 18.3, 15.5 และ 12.0 ตามลาํดบั) ส่วน

นกัเรียนหญิงพบวา่ส่วนมากลองสูบบุหร่ีคร้ังแรกเม่ืออาย ุ13 ปี (ร้อยละ 42.0) รองลงมาอาย ุ12 ปี  

14 ปี และ 15 ปี (ร้อยละ 14.0, 14.0 และ 12.0 ตามลาํดบั) และท่ีน่าสังเกตพบวา่ ทั้งนกัเรียนชายและ

นกัเรียนหญิงจาํนวนหน่ึงลองสูบบุหร่ีคร้ังแรกเม่ืออาย ุ10 ปี ซ่ึงยงัอยูใ่นวยัเด็ก 

2.3 เหตุผลของการสูบบุหร่ีคร้ังแรก พบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่ สูบบุหร่ีคร้ังแรกเพราะวา่

อยากลอง (ร้อยละ 71.4)  รองลงมา คือเพื่อนส่งบุหร่ีให,้ เบ่ือปัญหาในครอบครัว และ เพือ่เขา้กลุ่ม

กบัเพือ่น (ร้อยละ 11.4, 8.9 และ 8.3 ตามลาํดบั) เม่ือพิจารณาแยกตามเพศพบวา่ นกัเรียนชาย

ส่วนมากใหเ้หตุผลวา่สูบบุหร่ีคร้ังแรกเพราะวา่อยากลอง (ร้อยละ 73.2) รองลงมา เพื่อเขา้กลุ่มกบั

เพือ่น, เพือ่นส่งบุหร่ีให ้และเบ่ือปัญหาในครอบครัว (ร้อยละ 10.6, 9.2 และ 7.0 ตามลาํดบั) ส่วน

นกัเรียนหญิงเหตุผลท่ีลองสูบบุหร่ีคร้ังแรกส่วนมากเพราะวา่อยากลอง (ร้อยละ 66.0) รองลงมา 

เพือ่นส่งบุหร่ีให ้เบ่ือปัญหาในครอบครัว และเพือ่เขา้กลุ่มกบัเพือ่น (ร้อยละ 18.0, 14.0 และ 2.0 

ตามลาํดบั)  
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2.4 โอกาสของการสูบบุหร่ีในช่วง 1 ปี  เป็นการสอบถามถึงความมัน่ใจของนกัเรียนวา่

ตนเองมีโอกาสสูบบุหร่ีหรือไม่ในช่วง 1 ปี เร่ิมตั้งแต่การเรียนการสอนในหลกัสูตรโรงเรียนปลอด

บุหร่ี โดยการถามความมัน่ใจของนกัเรียนจะเป็นการสอบถามก่อนและหลงัการจดัการเรียนการ

สอนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี ผลการศึกษาดงัแสดงในตารางท่ี 15 และตารางท่ี 16  

มีรายละเอียดดงัน้ี 

2.4.1 ก่อนการเรียนการสอนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี  นกัเรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 

94.9)  มัน่ใจวา่ตนเองไม่มีโอกาสสูบบุหร่ีในช่วง 1 ปีน้ีแน่นอน แต่พบวา่นกัเรียนจาํนวนถึง 62 คน 

(ร้อยละ 5.1) คิดวา่ตนเองมีโอกาสสูบบุหร่ี เม่ือพิจารณาแยกตามเพศพบวา่ นกัเรียนชายส่วนใหญ่

มัน่ใจวา่ตนเองไม่มีโอกาสสูบบุหร่ีในช่วง 1 ปีน้ีแน่นอน (ร้อยละ 92.0) ในขณะท่ีร้อยละ 8.0 คิดวา่

ตนเองมีโอกาสสูบบุหร่ี ส่วนนกัเรียนหญิงพบวา่ส่วนใหญ่มัน่ใจวา่ตนเองไม่มีโอกาสสูบบุหร่ี

ในช่วง 1 ปีน้ีแน่นอน(ร้อยละ 97.7) มีร้อยละ 2.3 คิดวา่ตนเองมีโอกาสสูบบุหร่ี  

เม่ือศึกษาถึงร้อยละของความมัน่ใจในการสูบหรือไม่สูบบุหร่ี พบวา่ นกัเรียนท่ี

มัน่ใจวา่ตนเองไม่มีโอกาสสูบบุหร่ีในช่วง 1 ปีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตมี์จาํนวนสูงท่ีสุด (ร้อยละ 

76.9) รองลงมามัน่ใจร้อยละ 90 และร้อยละ 50 (ร้อยละ13.4 และร้อยละ 3.6 ตามลาํดบั) ส่วน

นกัเรียนท่ีมัน่ใจวา่ตนเองมีโอกาสสูบบุหร่ีในช่วง 1 ปีพบสูงท่ีสุดท่ีความมัน่ใจร้อยละ 50 (ร้อยละ 

24.2) รองลงมามีความมัน่ใจร้อยละ 20 และร้อยละ 60 วา่ตนเองมีโอกาสสูบบุหร่ีในช่วง 1 ปีน้ี  

(ร้อยละ 21.4 และร้อยละ 21.4 ตามลาํดบั) เม่ือพิจารณาแยกตามเพศพบวา่ นกัเรียนชายท่ีมัน่ใจร้อย

เปอร์เซ็นตว์า่ตนเองไม่มีโอกาสสูบบุหร่ีในช่วง 1 ปีน้ีแน่นอนพบมากท่ีสุด (ร้อยละ 70.9) รองมา

มัน่ใจร้อยละ 90 ร้อยละ 50 และ ร้อยละ 70 (ร้อยละ 14.8, 4.7 และ 3.3 ตามลาํดบั) สาํหรับนกัเรียน

หญิงพบวา่ส่วนมากมัน่ใจร้อยเปอร์เซ็นตว์า่ตนเองไม่มีโอกาสสูบบุหร่ีในช่วง 1 ปีน้ีแน่นอน (ร้อย

ละ 82.4) รองลงมามัน่ใจร้อยละ 90 ร้อยละ 50 และ ร้อยละ 80 (ร้อยละ 12.1, 2.7 และ 1.3 

ตามลาํดบั)  

2.4.2 หลงัการเรียนการสอนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี  พบวา่ นกัเรียนส่วน

ใหญ่ (ร้อยละ 96.2) ยงัคงมัน่ใจวา่ตนเองไม่มีโอกาสสูบบุหร่ีในช่วง 1 ปีแน่นอนซ่ึงเพิ่มข้ึนกวา่ก่อน

การเรียนการสอนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี แต่ก็ยงัพบวา่นกัเรียนจาํนวน 46 คน (ร้อยละ 3.8) 

คิดวา่ตนเองมีโอกาสสูบบุหร่ีในช่วง 1 ปีน้ี แมจ้ะพบวา่มีจาํนวนนอ้ยลงหลงัการเรียนการสอน  เม่ือ

พิจารณาแยกตามเพศพบวา่ นกัเรียนชายส่วนใหญ่มัน่ใจร้อยเปอร์เซ็นตว์า่ตนเองไม่มีโอกาสสูบ

บุหร่ีในช่วง 1 ปีแน่นอน  (ร้อยละ 94.0) แต่ก็พบวา่มีนกัเรียนจาํนวนหน่ึงคิดวา่ตนเองมีโอกาสสูบ

บุหร่ีในช่วง 1 ปีน้ี (ร้อยละ 6.0) ส่วนนกัเรียนหญิงพบวา่ ส่วนใหญ่ยงัคงมัน่ใจวา่ตนเองไม่มีโอกาส
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สูบบุหร่ีในช่วง 1 ปีแน่นอน (ร้อยละ 98.4) มีจาํนวน 10 คน (ร้อยละ 1.6) ท่ีคิดวา่ตนเองมีโอกาสสูบ

บุหร่ีในช่วง 1 ปีน้ี 

เม่ือศึกษาถึงร้อยละของความมัน่ใจในการสูบหรือไม่สูบบุหร่ี พบวา่ หลงัการ

สอนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนท่ีมัน่ใจวา่ตนเองไม่มีโอกาสสูบบุหร่ีในช่วง 1 ปีแน่นอน

ร้อยเปอร์เซ็นตมี์จาํนวนสูงท่ีสุด (ร้อยละ 77.3) รองลงมามัน่ใจร้อยละ 90 และร้อยละ 50 (ร้อยละ

13.2 และ ร้อยละ 4.5 ตามลาํดบั) ส่วนนกัเรียนท่ีมัน่ใจวา่ตนเองมีโอกาสสูบบุหร่ีในช่วง 1 ปีพบสูง

ท่ีสุดท่ีความมัน่ใจร้อยละ 50 (ร้อยละ 30.4) รองลงมามีความมัน่ใจร้อยละ 30 และร้อยละ 70  วา่

ตนเองมีโอกาสสูบบุหร่ีในช่วง 1 ปีน้ี (ร้อยละ 17.4 และร้อยละ15.2 ตามลาํดบั) เม่ือพิจารณาแยก

ตามเพศพบวา่ นกัเรียนชายท่ีมัน่ใจร้อยเปอร์เซ็นตว์า่ตนเองไม่มีโอกาสสูบบุหร่ีในช่วง 1 ปีน้ีพบมาก

ท่ีสุด (ร้อยละ 69.6) รองลงมามัน่ใจร้อยละ 90 ร้อยละ 50 และร้อยละ 80 (ร้อยละ 16.5, 6.4, และ 3.2 

ตามลาํดบั) สาํหรับนกัเรียนหญิงท่ีมัน่ใจร้อยเปอร์เซ็นตว์า่ตนเองไม่มีโอกาสสูบบุหร่ีในช่วง 1 ปีน้ี

พบมากท่ีสุด (ร้อยละ 84.5) รองลงมามัน่ใจร้อยละ 90 ร้อยละ 50 และร้อยละ 10 (ร้อยละ 10.1, 2.7 

และ 1.2 ตามลาํดบั)  
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ตารางที ่14 จาํนวนและร้อยละของนกัเรียนจาํแนกตามพฤติกรรมเก่ียวกบับุหร่ี และเพศ 

พฤตกิรรมเกีย่วกบับุหร่ี 
ชาย หญงิ รวม 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

  พฤตกิรรมการสูบ / ไม่สูบบุหร่ี       

   ไม่สูบและไม่เคยลองสูบบุหร่ี 459 76.4 561 91.8 1020 84.2 

   ไม่สูบ  แต่เคยทดลองสูบ 92 15.3 45 7.4 137 11.3 

   เคยสูบ แต่ปัจจุบนัเลิกสูบแลว้ 42 7.0 4 0.7 46 3.8 

   ปัจจุบนัสูบบุร่ี 8 1.3 1 0.2 9 0.7 

                     รวม 601 49.6 611 50.4 1212 100.0 

อายุเมื่อสูบบุหร่ีคร้ังแรก   

     10  ปี 

 

11 

 

7.7 

 

2 

 

4.0 

 

13 

 

6.8 

     11 ปี 13 9.2 4 8.0 17 8.9 

     12 ปี  26 18.3 7 14.0 33 17.2 

     13 ปี 44 31.0 21 42.0 65 33.9 

     14 ปี 22 15.5 7 14.0 29 15.1 

     15 ปี  17 12.0 6 12.0 23 12.0 

     16 ปี 7 4.9 3 6.0 10 5.2 

     17 ปี 1 0.7 0 0.0 1 0.5 

     18 ปี  1 0.7 0 0.0 1 0.5 

             รวม 142 100.0 50 100.0 192 100.0 

เหตุผลการสูบบุหร่ีคร้ังแรก       

    อยากลอง 104 73.2 33 66.0 137 71.4 

    เบ่ือ ปัญหาในครอบครัว 10 7.0 7 14.0 17 8.9 

    เพื่อเขา้กลุ่มกบัเพื่อน 15 10.6 1 2.0 16 8.3 

    เพื่อนส่งบุหร่ีให ้ 13 9.2 9 18.0 22 11.4 

             รวม 142 100.0 50 100.0 192 100.0 
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ตารางที ่15 จาํนวนและร้อยละของนกัเรียนจาํแนกตามความมัน่ใจถึงโอกาสสูบบุหร่ีในช่วง 1 ปี  

                   ก่อนและหลงัการเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี 

ความมัน่ใจ 

ของการสูบ/ 

ไม่สูบบุหร่ี 

โอกาสสูบบุร่ีในช่วง 1 ปี  

ก่อนการสอน   หลงัการสอน 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

มีโอกาสสูบ 48 8.0 14 2.3 62 5.1 36 6.0 10 1.6 46 3.8 

ไม่มีโอกาสสูบ 553 92.0 597 97.7 1150 94.9 565 94.0 601 98.4 1166 96.2 

      รวม 601 100.0 611 100.0 1212 100.0 601 100.0 611 100.0 1212 100.0 

 
 
ตารางที ่16 จาํนวนและร้อยละของนกัเรียนจาํแนกตามร้อยละของความมัน่ใจถึงโอกาสสูบบุหร่ี 

                  ในช่วง1 ปี ก่อนและหลงัการเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี 

ร้อยละ 

ความมั่นใจ 

ของการสูบ/ 

ไม่สูบบุหร่ี 

โอกาสสูบบุร่ีในช่วง 1 ปี ก่อนเรียนหลกัส◌ูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี 

มีโอกาสสูบ   ไม่มีโอกาสสูบ  

รวม ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

 ร้อยละ 10  8 16.7 2 14.3 10 16.1 9 1.6 6 1.0 15 1.3 

 ร้อยละ 20 2 4.2 3 21.4 5 8.1 1 0.2 0 0.0 1 0.1 

 ร้อยละ 30  6 12.5 2 14.3 8 12.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

 ร้อยละ 40 5 10.4 0 0.0 5 8.1 5 1.0 0 0.0 5 0.4 

 ร้อยละ 50  13 27.1 2 14.3 15 24.2 26 4.7 16 2.7 42 3.6 

 ร้อยละ 60 6 12.5 3 21.4 9 14.5 3 0.5 1 0.2 4 0.3 

 ร้อยละ 70  1 2.1 0 0.0 1 1.6 18 3.3 2 0.3 20 1.7 

 ร้อยละ 80 4 8.3 1 7.1 5 8.1 17 3.1 8 1.3 25 2.2 

 ร้อยละ 90  1 2.1 0 0.0 1 1.6 82 14.8 72 12.1 154 13.4 

 ร้อยละ 100 2 4.2 1 7.1 4 6.5 392 70.9 492 82.4 884 76.9 

        รวม 48 100.0 14 100.0 62 100.0 553 100.0 597 100.0 1150 100.0 
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ตารางที ่16  (ต่อ) 

ร้อยละ 

ความมั่นใจ 

ของการสูบ/ 

ไม่สูบบุหร่ี 

โอกาสสูบบุหร่ีในช่วง 1 ปี หลงัเรียนหลกัส◌ูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี 

มีโอกาสสูบ   ไม่มีโอกาสสูบ 

ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

 ร้อยละ 10  3 8.3 0 0.0 3 6.5 9 1.6 6 1.2 15 1.3 

 ร้อยละ 20 3 8.3 0 0.0 3 6.5 4 0.7 0 0.0 4 0.3 

 ร้อยละ 30  5 14.0 3 30.0 8 17.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

 ร้อยละ 40 2 5.5 1 10.0 3 6.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

 ร้อยละ 50  14 38.9 0 0.0 14 30.4 36 6.4 16 2.7 52 4.5 

 ร้อยละ 60 1 2.8 1 10.0 2 4.3 2 0.4 4 0.7 6 0.5 

 ร้อยละ 70  4 11.1 3 30.0 7 15.2 10 1.8 2 0.3 12 1.0 

 ร้อยละ 80 1 2.8 1 10.0 2 4.3 18 3.2 4 0.7 22 1.9 

 ร้อยละ 90  2 5.5 1 10.0 3 6.5 93 16.5 61 10.1 154 13.2 

 ร้อยละ 100 1 2.8 0 0.0 1 2.2 393 69.6 508 84.5 901 77.3 

         รวม 36 100.0 10 100.0 46 100.0 565 100.0 601 100.0 1166 100.0 

 
 

ส่วนที่  3 ระดับผลการเรียนรู้ของนักเรียน ประกอบด้วยความรู้เร่ืองบุหร่ี เจตคติต่อการ

สูบบุหร่ีและความสามารถด้านการคิดอย่างมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ีก่อนและหลงัเรียน

หลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี  

ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นการประเมินผลโดยใชแ้บบสอบถามความรู้เร่ืองบุหร่ี  

เจตคติต่อบุหร่ี และความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณเร่ืองบุหร่ี ก่อนและหลงัการสอน

หลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี และการสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อหลกัสูตรโรงเรียน

ปลอดบุหร่ี ดงัแสดงในตารางท่ี 17 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.1 ความรู้เร่ืองบุหร่ี วดัจากขอ้สอบ แบบปรนยั จาํนวน  14 ขอ้  มีตวัเลือก  4 ตวัเลือก  มี

คะแนนอยูร่ะหวา่ง 0 – 14 คะแนน จากการศึกษา พบวา่ ก่อนการเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี

นกัเรียนมธัยมศึกษามีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.50 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.01โดยนกัเรียน

หญิงมีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่นกัเรียนชายเล็กนอ้ยเม่ือพิจารณาระดบัความรู้เร่ืองบุหร่ี พบวา่ นกัเรียน

มธัยมศึกษาเกือบทั้งหมดมีความรู้เก่ียวกบับุหร่ีอยูใ่นระดบัตํ่า (ร้อยละ98.3) โดยพบทั้งในนกัเรียน
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ชายและนกัเรียนหญิงในจาํนวนท่ีใกลเ้คียงกนั (ร้อยละ 98.2 และ 98.4 ตามลาํดบั) มีเพยีงส่วนนอ้ยท่ี

มีความรู้เร่ืองบุหร่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง (ร้อยละ 1.7) และไม่พบวา่นกัเรียนมีความรู้อยูใ่นระดบัดี 

หรือดีมาก 

หลงัการเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีพบวา่นกัเรียนมธัยมศึกษามีคะแนนเฉล่ีย

เพิ่มข้ึนเป็น 6.05 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.34 สาํหรับระดบัความรู้ยงัคงพบวา่นกัเรียนส่วน

ใหญ่มีความรู้เร่ืองบุหร่ีอยูใ่นระดบัตํ่า (ร้อยละ 84.0) แต่มีนกัเรียนจาํนวนหน่ึงท่ีมีความรู้เร่ืองบุหร่ี

เพิ่มข้ึนอยูใ่นระดบัปานกลาง ระดบัดี และดีมาก (ร้อยละ 13.9, 1.9 และ 0.2 ตามลาํดบั)  

3.2 เจตคติต่อการสูบบุหร่ี วดัจากแบบวดัจาํนวน 17 ขอ้ ซ่ึง มีลกัษณะการวดัเป็นมาตรา

ส่วนประมาณค่า (Rating scale) ค่าพิสัยของเจตคติต่อการสูบบุหร่ีอยูร่ะหวา่ง 17-85 คะแนน จาก

การศึกษา พบวา่  ก่อนการเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนมธัยมศึกษามีคะแนนเฉล่ีย  

เจตคติต่อการสูบบุหร่ีเท่ากบั 65.87 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 7.01 โดยนกัเรียนหญิงมีคะแนน

เฉล่ียสูงกวา่นกัเรียนชาย เม่ือพิจารณาระดบัเจตคติต่อการสูบบุหร่ีพบวา่ นกัเรียนมธัยมศึกษา

ส่วนมากมีเจตคติต่อการสูบบุหร่ีอยูใ่นระดบัสูง (ร้อยละ 43.9) พบนกัเรียนหญิงในจาํนวนท่ีมากกวา่

นกัเรียนชาย (ร้อยละ 44.5 และ 43.3 ตามลาํดบั) รองลงมาพบวา่นกัเรียนมธัยมศึกษามีเจตคติต่อการ

สูบบุหร่ีอยูใ่นระดบัสูงมาก ระดบัปานกลางและระดบัตํ่า (ร้อยละ 39.3, 13.5, และ 3.4 ตามลาํดบั)   

หลงัการเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีพบวา่นกัเรียนมธัยมศึกษามีคะแนนเฉล่ีย

ดา้นเจตคติต่อการสูบบุหร่ีเพิ่มข้ึนเป็น 67.87 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 8.01 เม่ือพิจารณาระดบั

เจตคติต่อการสูบบุหร่ีพบวา่ นกัเรียนมธัยมศึกษาส่วนมากมีเจตคติต่อการสูบบุหร่ีในระดบัสูงมาก 

ซ่ึงพบเพิ่มข้ึนมากกวา่ก่อนเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี โดยพบในกลุ่มนกัเรียนหญิงมากกวา่

นกัเรียนชาย (ร้อยละ 56.1 และ 50.2 ตามลาํดบั) รองลงมาพบวา่นกัเรียนมธัยมศึกษามีเจตคติต่อการ

สูบบุหร่ีอยูใ่นระดบัสูง ระดบัปานกลางและระดบัตํ่า (ร้อยละ 34.2, 7.8 และ 4.8 ตามลาํดบั)   

          การแปลความหมายของเจตคติต่อการสูบบุหร่ี สามารถอธิบายไดด้งัน้ี เจตคติต่อการ

สูบบุหร่ีในระดบัสูงมาก หมายถึง นกัเรียนมีเจตคติต่อการสูบบุหร่ีวา่ การสูบบุหร่ีเป็นส่ิงไม่ดี 

หรือไม่ควรกระทาํ ถา้นกัเรียนมีเจตคติต่อการสูบบุหร่ีตํ่า หมายถึง นกัเรียนมีเจตคติต่อการสูบบุหร่ี

วา่ การสูบบุหร่ีเป็นส่ิงดี และกระทาํได ้

3.3 ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี วดัจากคาํถามปลายเปิด

จาํนวน 4 ขอ้ โดยกาํหนดเป็นสถานการณ์ทั้งดา้นบวกและดา้นลบเก่ียวกบั การสูบบุหร่ี และให้

นกัเรียนใชว้จิารณญาณในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นเหตุเป็นผล ค่าพสิยัของคะแนนในส่วนน้ี 

อยูร่ะหวา่ง 0- 12  จากการศึกษา พบวา่  ก่อนการเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียน

มธัยมศึกษามีคะแนนเฉล่ียความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ีเท่ากบั 7.21 
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ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.52  โดยนกัเรียนหญิงมีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่นกัเรียนชาย เม่ือ

พิจารณาระดบัความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญา ณต่อการสูบบุหร่ีพบวา่ นกัเรียน

มธัยมศึกษาส่วนมากมีความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญา ณอยูใ่นระดบัตํ่า (ร้อยละ 39.1) 

พบนกัเรียนชายในจาํนวนท่ีมากกวา่นกัเรียนหญิง (ร้อยละ 46.6 และ ร้อยละ 31.8 ตามลาํดบั) 

รองลงมาพบวา่นกัเรียนมธัยมศึกษามีความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญา ณอยูใ่นระดบัปาน

กลาง ระดบัสูง และระดบัสูงมาก (ร้อยละ 29.4, 21.4, และ 10.1 ตามลาํดบั)   

หลงัการเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีพบวา่นกัเรียนมธัยมศึกษามีคะแนนเฉล่ีย

ดา้นความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ีเพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอ้ยเป็น 8.01 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.91 เม่ือพิจารณาระดบัความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญา ณต่อ

การสูบบุหร่ีพบวา่ นกัเรียนมีความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ีเพิ่มข้ึนอยู่

ในระดบัสูงและสูงมาก (ร้อยละ 27.6 และ 21.1 ตามลาํดบั)  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที ่17 จาํนวนและร้อยละของนกัเรียน จาํแนกตามระดบัความรู้เร่ืองบุหร่ี เจตคติต่อการสูบบุหร่ี และความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ   

                    ต่อการสูบบุหร่ี ก่อนและหลงัการสอนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี  

ระดับ 

ผลการเรียนรู้ 

ก่อนการสอน หลงัการสอน 

ชาย (601 คน) หญิง (611 คน) รวม (1212 คน) ชาย (601 คน) หญิง (611 คน) รวม (1212 คน) 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

 ระดับความรู้เร่ืองกบับุหร่ี             

  ดีมาก    0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.2 1 0.2 2 0.2 

  ดี   0 0.0 0 0.0 0 0.0 12 2.0 11 1.8 23 1.9 

  ปานกลาง   11 1.8 10 1.6 21 1.7 73 12.1 95 15.5 168 13.9 

  ต ํ่า   590 98.2 601 98.4 1191 98.3 515 85.7 504 82.5 1019 84.0 

    ค่าเฉล่ีย (Χ )   4.33 4.57 4.50 6.01 6.13 6.05 

    ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 2.13 1.88 2.01 2.35 2.32 2.34 

 ระดับเจตคติต่อการสูบบุหร่ี             

  สูงมาก      213 35.4 263 43.0 476 39.3 302 50.2 343 56.1 645 53.2 

  สูง      260 43.3 272 44.5 532 43.9 218 36.3 196 32.0 414 34.2 

  ปานกลาง      106 17.6 58 9.5 164 13.5 60 10.0 35 5.7 95 7.8 

  ต ํ่า      22 3.7 18 2.9 40 3.4 21 3.5 37 6.1 58 4.8 

     ค่าเฉล่ีย (Χ ) 64.93 66.80 65.87 67.70 68.10 67.87 

   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 7.27 6.56 7.01 7.42 8.57 8.01 
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ตารางที ่17  (ต่อ) 

ระดับ 

ผลการเรียนรู้ 

ก่อนการสอน หลงัการสอน 

ชาย (601 คน) หญงิ (611 คน) รวม (1212 คน) ชาย (601 คน) หญงิ (611 คน) รวม (1212 คน) 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

  ระดับความสามารถด้านการคิดอย่างมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี         

   สูงมาก 32 5.3 91 14.9 123 10.1 79 13.1 177 29.0 256 21.1 

   สูง 105 17.5 154 25.2 259 21.4 143 23.8 191 31.3 334 27.6 

   ปานกลาง 184 30.6 172 28.2 356 29.4 153 25.5 121 19.8 274 22.6 

    ต ํ่า 280 46.6 194 31.8 474 39.1 226 37.6 122 20.0 348 28.7 

    ค่าเฉล่ีย  (Χ )   6.63 7.81 7.21 7.30 8.64 8.01 

    ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)   2.51 2.41 2.52 2.84 2.76 2.91 
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ส่วนที่  4 เปรียบเทยีบคะแนนเฉลีย่ผลการเรียนรู้ของนักเรียน ประกอบด้วยความรู้เร่ือง

บุหร่ี เจตคติต่อการสูบบุหร่ีและความสามารถด้านการคิดอย่างมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ีก่อน

และหลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี  

     เพื่อพิจารณาผลการเรียนรู้ของนกัเรียนก่อนและหลกัการเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอด

บุหร่ีท่ีชดัเจน ผูว้จิยัจึงทาํการวเิคราะห์ดว้ยสถิติเชิงวเิคราะห์ โดยใช ้ Paired Samples t-test และ 

Student’s t-test เพือ่เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของผลการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละดา้น ดงั

รายละเอียดต่อไปน้ี 

4.1 เปรียบเทยีบผลการเรียนรู้ภายในกลุ่มนักเรียนชายและนักเรียนหญงิ ก่อนและหลงั

เรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี  

      การวเิคราะห์เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ ในกลุ่มนกัเรียนชายและนกัเรียนหญิง 

ประกอบดว้ยความรู้เร่ืองบุหร่ี เจตคติต่อการสูบบุหร่ีและความสามารถดา้นการคิดอยา่งมี

วจิารณญา ณต่อการสูบบุหร่ี ก่อนและหลงัการเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี ใชส้ถิติ Paired 

Samples t-test โดยกาํหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 0.05 เป็นเกณฑใ์นการพิจารณาผลการเรียนรู้ท่ี

เกิดข้ึน ผลการวเิคราะห์ดงัแสดงในตารางท่ี 18 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

     4.1.1 ความรู้ เร่ืองบุหร่ี  โดยภาพรวม พบวา่ ก่อนเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี

นกัเรียนมธัยมศึกษาตวัอยา่งมีคะแนนเฉล่ียความรู้เร่ืองบุหร่ีเท่ากบั 4.45 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 2.01 หลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น  6.04 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.34 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความรู้เร่ืองบุหร่ีก่อนและหลงัเรียน

หลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีพบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.001) 

       เม่ือพิจารณาแยกเป็นกลุ่มนกัเรียนชายและนกัเรียนหญิง พบวา่ กลุ่มนกัเรียนชาย 

ก่อนเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนชายมีคะแนนเฉล่ียความรู้เร่ืองบุหร่ีเท่ากบั 4.33 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.13 หลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนชายมีคะแนน

เฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น  6.01 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.35 เม่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนน

เฉล่ียความรู้เร่ืองบุหร่ีในกลุ่มนกัเรียนชายก่อนและหลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีพบวา่ มี

ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ( p<0.001) สาํหรับกลุ่มนกัเรียนหญิงก็พบขอ้มูลใน

ลกัษณะท่ีคลา้ยกนัคือ ก่อนเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนหญิงมีคะแนนเฉล่ียความรู้

เร่ืองบุหร่ีเท่ากบั 4.57 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  1.88 หลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี

นกัเรียนหญิงมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น 6.13 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.32 เม่ือทดสอบความ
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แตกต่างของคะแนนเฉล่ียความรู้เร่ืองบุหร่ีในกลุ่มนกัเรียนหญิงก่อนและหลงัเรียนหลกัสูตร

โรงเรียนปลอดบุหร่ีพบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.001) 

     4.1.2 เจตคติต่อการสูบบุหร่ี  โดยภาพรวม พบวา่ ก่อนเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอด

บุหร่ีนกัเรียนมธัยมศึกษาตวัอยา่งมีคะแนนเฉล่ียเจตคติต่อการสูบบุหร่ีเท่ากบั 65.87 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั  7.01 หลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น  

67.87 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 8.01 เม่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ีย เจตคติต่อการ

สูบบุหร่ีก่อนและหลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีพบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติ (p<0.001) 

       เม่ือพิจารณาแยกเป็นกลุ่มนกัเรียนชายและนกัเรียนหญิง พบวา่ กลุ่มนกัเรียนชาย 

ก่อนเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนชายมีคะแนนเฉล่ียเจตคติต่อการสูบบุหร่ีเท่ากบั 

64.93 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  7.27 หลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนชายมี

คะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น  67.70 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  7.42 เม่ือทดสอบความแตกต่างของ

คะแนนเฉล่ีย เจตคติต่อการสูบบุหร่ี ในกลุ่มนกัเรียนชายก่อนและหลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอด

บุหร่ีพบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ( p=0.002) สาํหรับกลุ่มนกัเรียนหญิงก็พบ

ขอ้มลูในลกัษณะท่ีคลา้ยกนัคือ ก่อนเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนหญิงมีคะแนนเฉล่ีย

เจตคติต่อการสูบบุหร่ีเท่ากบั 66.80 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 6.56 หลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียน

ปลอดบุหร่ีนกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น  68.10 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  8.57 เม่ือ

ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ีย เจตคติต่อการสูบบุหร่ี ในกลุ่มนกัเรียนหญิงก่อนและหลงั

เรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีพบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.001) 

     4.1.3 ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี  โดยภาพรวม 

พบวา่ ก่อนเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนมธัยมศึกษาตวัอยา่งมีคะแนนเฉล่ีย

ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี เท่ากบั 7.21 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 2.52 หลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น  7.97 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.88 เม่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ีย ความสามารถดา้นการ

คิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ีก่อนและหลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีพบวา่ มีความ

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.001) 

  เม่ือพิจารณาแยกเป็นกลุ่มนกัเรียนชายและนกัเรียนหญิง พบวา่ กลุ่มนกัเรียนชาย 

ก่อนเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนชายมีคะแนนเฉล่ียความสามารถดา้นการคิดอยา่งมี

วจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี เท่ากบั 6.63 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.51 หลงัเรียนหลกัสูตร

โรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนชายมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น 7.30 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.84 
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เม่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ีย ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบ

บุหร่ี ในกลุ่มนกัเรียนชายก่อนและหลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีพบวา่ มีความแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  (p<0.001) สาํหรับกลุ่มนกัเรียนหญิงก็พบขอ้มูลในลกัษณะท่ีคลา้ยกนัคือ  

ก่อนเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนหญิงมีคะแนนเฉล่ียความสามารถดา้นการคิดอยา่งมี

วจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ีเท่ากบั 7.81 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.41 หลงัเรียนหลกัสูตร

โรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น  8.64 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.76 

เม่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ีย ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบ

บุหร่ีในกลุ่มนกัเรียนหญิงก่อนและหลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีพบวา่ มีความแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.001) 

ตารางที ่18 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความรู้เร่ืองบุหร่ี เจตคติต่อการสูบบุหร่ีและความสามารถดา้น

การคิดอยา่งมีวจิารณญา ณต่อการสูบบุหร่ีภายในกลุ่มนกัเรียนชายและนกัเรียนหญิง 

ก่อนและหลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี  

ตัวแปร 

ผลการเรียนรู้ 

จํานวน

ตัวอย่าง 

ก่อนเรียน หลงัเรียน 
t-value df p 

Χ  S.D. Χ  S.D. 

 ความรู้เร่ืองบุหร่ี         

  ภาพรวม  1212 4.45 2.01 6.04 2.34 19.10 1211 <0.001 

   นกัเรียนชาย 601 4.33 2.13 6.01 2.35 13.61 600 <0.001 

   นกัเรียนหญิง 611 4.57 1.88 6.13 2.32 13.41 610 <0.001 

เจตคติต่อการสูบบุหร่ี        

   ภาพรวม 1212 65.87 7.01 67.87 8.01 7.45 1211 <0.001 

   นกัเรียนชาย 601 64.93 7.27 67.70 7.42 7.66 600 <0.001 

   นกัเรียนหญิง 611 66.80 6.56 68.10 8.57 3.16 610 0.002 

 ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี    

    ภาพรวม 1212 7.21 2.52 7.97 2.88 8.41 1211 <0.001 

   นกัเรียนชาย 601 6.63 2.51 7.30 2.84 5.27 600 <0.001 

   นกัเรียนหญิง 611 7.81 2.41 8.64 2.76 6.59 610 <0.001 
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4.2 เปรียบเทยีบผลการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มนักเรียนชายและนักเรียนหญงิ ก่อนและหลงั

เรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี  

       การวเิคราะห์เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ระหวา่งกลุ่มนกัเรียนชายและนกัเรียนหญิง 

ก่อนและหลงัการเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี  ประกอบดว้ยความรู้เร่ืองบุหร่ี เจตคติต่อการ

สูบบุหร่ีและความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญา ณต่อการสูบบุหร่ี ใชส้ถิติ Student’s t-test 

โดยกาํหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 0.05 เป็นเกณฑใ์นการพิจารณาผลการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน  ผลการ

วเิคราะห์ดงัแสดงในตารางท่ี 19 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

       4.2.1 ความรู้เร่ืองบุหร่ี พบวา่ ก่อนเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี นกัเรียนชายมี

คะแนนเฉล่ียความรู้เร่ืองบุหร่ีเท่ากบั 4.33 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.13 ส่วนนกัเรียนหญิงมี

คะแนนเฉล่ียความรู้เร่ืองบุหร่ีเท่ากบั 4.57 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  1.88 เม่ือทดสอบความ

แตกต่างของคะแนนเฉล่ียระหวา่งนกัเรียนชายและนกัเรียนหญิง พบวา่ นกัเรียนหญิงมีคะแนนเฉล่ีย

ความรู้เร่ืองบุหร่ีสูงกวา่นกัเรียนชายอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p=0.036) 

หลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีทั้งนกัเรียนชายและนกัเรียนหญิงมี

คะแนนเฉล่ียความรู้เร่ืองบุหร่ีเพิ่มข้ึน โดยนกัเรียนชายมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น 5.95 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั  2.35 ส่วนนกัเรียนหญิงมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น 6.13 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั  2.33 เม่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียความรู้เร่ืองบุหร่ีหลงัเรียนหลกัสูตร

โรงเรียนปลอดบุหร่ีพบวา่นกัเรียนหญิงมีความรู้เพิ่มข้ึนมากกวา่นกัเรียนชายแต่ไม่มีความแตกต่าง

กนัทางสถิติท่ี  (p=0.175) แต่เน่ืองจากก่อนเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนชายและ

นกัเรียนหญิงมีความรู้เร่ืองบุหร่ีท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นจึงทาํการทดสอบหาค่าความแตกต่างของ

คะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนของทั้งสองกลุ่มเพื่อหาค่าผลต่างของความรู้ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงพบวา่

นกัเรียนชายมีคะแนนความแตกต่างเท่ากบั 1.63 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.93 ส่วนนกัเรียน

หญิงมีคะแนนความแตกต่างเท่ากบั 1.57 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.89 เม่ือเปรียบเทียบความ

แตกต่างของคะแนนเฉล่ียของผลต่าง พบวา่ ทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p=0.723) 

 4.2.2 เจตคติต่อการสูบบุหร่ี  พบวา่ ก่อนเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี นกัเรียน

ชายมีคะแนนเฉล่ียเจตคติต่อการสูบบุหร่ีเท่ากบั 64.93  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  7.27 ส่วน

นกัเรียนหญิงมีคะแนนเฉล่ียเจตคติต่อการสูบบุหร่ีเท่ากบั 66.80  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  6.56 

เม่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียระหวา่งนกัเรียนชายและนกัเรียนหญิง พบวา่ นกัเรียน

หญิงมีคะแนนเฉล่ียเจตคติต่อการสูบบุหร่ีก่อนเรียนสูงกวา่นกัเรียนชายอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

(p<0.001) 
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     หลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีทั้งนกัเรียนชายและนกัเรียนหญิงมี

คะแนนเฉล่ียเจตคติต่อการสูบบุหร่ีเพิ่มข้ึน โดยนกัเรียนชายมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น  67.70 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  7.42 ส่วนนกัเรียนหญิงมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น 68.06 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั  8.56 เม่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียเจตคติต่อการสูบบุหร่ีหลงัเรียน

หลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีพบวา่นกัเรียนชายและนกัเรียนหญิงมีเจตคติต่อการสูบบุหร่ีเพิ่มข้ึนแต่

ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ี  (p=0.438) แต่เน่ืองจากก่อนเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี

นกัเรียนชายและนกัเรียนหญิงมีเจตคติต่อการสูบบุหร่ีท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นจึงทาํการทดสอบหา  

ค่าความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนของทั้งสองกลุ่มเพื่อหาค่าผลต่างของเจตคติต่อ

การสูบบุหร่ีท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงพบวา่นกัเรียนชายมีคะแนนความแตกต่างเท่ากบั 2.77 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั  8.87 ส่วนนกัเรียนหญิงมีคะแนนความแตกต่างเท่ากบั 1.25 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั  9.79 เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียของผลต่าง พบวา่ ทั้งสอง

กลุ่มมีความแตกต่างกนัทางสถิติ ( p=0.005) กล่าวคือนกัเรียนชายมีเจคติต่อบุหร่ีหลงัเรียนดีกวา่

นกัเรียนหญิง 

4.2.3 ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี  พบวา่ ก่อนเรียน

หลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี นกัเรียนชาย มีคะแนนเฉล่ียความสามารถดา้นการคิดอยา่งมี

วจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ีเท่ากบั 6.63  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.49 ส่วนนกัเรียนหญิงมี

คะแนนเฉล่ียความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ีเท่ากบั 7.79  ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 2.41 เม่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียระหวา่งนกัเรียนชายและนกัเรียน

หญิง พบวา่ นกัเรียนหญิงมีคะแนนเฉล่ีย ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบ

บุหร่ีก่อนเรียนสูงกวา่นกัเรียนชายอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.001) 

หลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีทั้งนกัเรียนชายและนกัเรียนหญิงมี

คะแนนเฉล่ียความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี เพิ่มข้ึน โดยนกัเรียนชายมี

คะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น 7.30 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.84 ส่วนนกัเรียนหญิงมีคะแนนเฉล่ีย

เพิ่มข้ึนเป็น 8.64 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.76 เม่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ีย

ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี หลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี

พบวา่นกัเรียนชายและนกัเรียนหญิงมี ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี

เพิ่มและมีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ี  (p<0.001) แต่เน่ืองจากก่อนเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอด

บุหร่ีนกัเรียนชายและนกัเรียนหญิงมีความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ีท่ี

แตกต่างกนั ดงันั้นจึงทาํการทดสอบหาค่าความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนของทั้ง

สองกลุ่มเพื่อหาค่าผลต่างของคะแนนความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ีท่ี
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เกิดข้ึน ซ่ึงพบวา่นกัเรียนชายมีคะแนนความแตกต่างเท่ากบั 0.68 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  

3.15 ส่วนนกัเรียนหญิงมีคะแนนความแตกต่างเท่ากบั 0.85 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  3.18 เม่ือ

เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียของผลต่าง พบวา่ ทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกนัทาง

สถิติ (p=0.723)  

 
ตารางที ่19 เปรียบเทียบความรู้เร่ืองบุหร่ี เจตคติต่อการสูบบุหร่ีและความสามารถดา้นการคิดอยา่งมี

วจิารณญา ณต่อการสูบบุหร่ีระหวา่งนกัเรียนชายและนกัเรียนหญิง ก่อนและหลงัการ

เรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี 

ตัวแปร 

ผลการเรียนรู้ 

นักเรียนชาย 

n = 601 

นักเรียนหญงิ 

n = 611 t-
value df p 

Χ  S.D. Χ  S.D. 

 ความรู้เร่ืองบุหร่ี        

   ก่อนเรียน 4.33 2.13 4.57 1.88 2.094 1210 0.036 

   หลงัเรียน 5.95 2.35 6.13 2.33 1.357 1210 0.175 

   คะแนนความแตกต่าง* 1.63 2.93 1.57 2.89 0.355 1210 0.723 

เจตคติต่อการสูบบุหร่ี        

   ก่อนเรียน 64.93 7.27 66.80 6.56 4.710 1210 <0.001 

   หลงัเรียน 67.70 7.42 68.06 8.56 0.776 1210 0.438 

   คะแนนความแตกต่าง* 2.77 8.87 1.25 9.79 2.828 1210 0.005 

 ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี    

   ก่อนเรียน 6.63 2.49 7.79 2.41 8.235 1210 <0.001 

   หลงัเรียน 7.30 2.84 8.64 2.76 8.280 1210 <0.001 

   คะแนนความแตกต่าง* 0.68 3.15 0.85 3.18 0.956 1210 0.339 

* ความแตกต่างของคะแนนระหวา่งหลงัการสอน กบั ก่อนการสอน 
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4.3 เปรียบเทยีบผลการเรียนรู้ ภายในกลุ่มนักเรียนทีเ่รียนในช้ันเรียนกบันักเรียนทีเ่รียน

ในชุมนุม  ก่อนและหลงัการเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี  

        การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ความรู้เร่ืองบุหร่ี เจตคติต่อการสูบบุหร่ีและ

ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญา ณต่อการสูบบุหร่ีก่อนและหลงัการเรียนหลกัสูตร

โรงเรียนปลอดบุหร่ี ภายในกลุ่มนกัเรียนท่ีเรียนในชั้นเรียนกบันกัเรียนท่ีเรียนในชุมนุมใชส้ถิติ 

Paired Samples t-test โดยกาํหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 0.05 เป็นเกณฑใ์นการพิจารณาผลการ

เรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน โดยนกัเรียนท่ีเรียนในชั้นเรียนหมายถึงนกัเรียนท่ีเรียนแยกตามชั้นท่ีตนเองศึกษา

ไดแ้ก่ มธัยมศึกษาปีท่ี 1, 2, 3, 4, 5 หรือ 6 ส่วนนกัเรียนท่ีเรียนในชุมนุมหมายถึงนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 บางคนท่ีมาเรียนร่วมกนัในชุมนุม ผลการวเิคราะห์ดงัแสดงในตารางท่ี 20 ซ่ึงมี

รายละเอียดดงัน้ี  

4.3.1 ความรู้ เร่ืองบุหร่ี    พบวา่ ก่อนเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนท่ี

เรียนในชั้นเรียน มีคะแนนเฉล่ียความรู้เร่ืองบุหร่ีเท่ากบั 4.41  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.01 

หลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี นกัเรียน มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น  5.98 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั  2.34 เม่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียก่อนและหลงัเรียนหลกัสูตร

โรงเรียนปลอดบุหร่ีพบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนในชั้นเรียนมีความรู้เร่ืองบุหร่ีเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติ (p<0.001) สาํหรับนกัเรียนท่ีเรียนในชุมนุม พบวา่ ก่อนเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี

นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียความรู้เร่ืองบุหร่ีเท่ากบั 4.65  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.02 หลงัเรียน

หลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น  6.31 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 2.34 เม่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียก่อนและหลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอด

บุหร่ีพบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนในชุมนุมมีความรู้เร่ืองบุหร่ีเพิ่มข้ึนอยา่งอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ   

(p<0.001)  

4.3.2 เจตคติต่อการสูบบุหร่ี พบวา่ ก่อนเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนท่ี

เรียนในชั้นเรียนมีคะแนนเฉล่ียเจตคติต่อการสูบบุหร่ีเท่ากบั 66.22  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  

6.85 หลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี นกัเรียน มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น  67.66 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  8.32 เม่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียก่อนและหลงัเรียน

หลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีพบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนในชั้นเรียนมี เจตคติต่อการสูบบุหร่ี เพิ่มข้ึนอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.001) สาํหรับนกัเรียนท่ีเรียนในชุมนุม พบวา่ ก่อนเรียนหลกัสูตรโรงเรียน

ปลอดบุหร่ีมีคะแนนเฉล่ียเจตคติต่อการสูบบุหร่ีเท่ากบั 64.43  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  7.38 

หลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น  68.79 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
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เท่ากบั 6.52 เม่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียก่อนและหลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอด

บุหร่ีพบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนในชุมนุมมี เจตคติต่อการสูบบุหร่ี เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

(p<0.001) 

4.3.3 ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี  พบวา่ ก่อนเรียน

หลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนท่ีเรียนในชั้นเรียนมีคะแนนเฉล่ียความสามารถดา้นการคิด

อยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ีเท่ากบั 7.38  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.51 หลงัเรียน

หลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี นกัเรียน มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น  7.91 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 2.96 เม่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียก่อนและหลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอด

บุหร่ีพบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนในชั้นเรียนมีความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี

เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.001) สาํหรับนกัเรียนท่ีเรียนชุมนุมพบวา่ ก่อนเรียนหลกัสูตร

โรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบ

บุหร่ีเท่ากบั 6.46  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.46 หลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี

นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น  8.28 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.51 เม่ือทดสอบความ

แตกต่างของคะแนนเฉล่ียก่อนและหลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี พบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนใน

ชุมนุมมี ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติ (p<0.001) 
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ตารางที ่20 เปรียบเทียบความรู้เร่ืองบุหร่ี เจตคติต่อการสูบบุหร่ีและความสามารถดา้นการคิดอยา่งมี

วจิารณญา ณต่อการสูบบุหร่ีภายในกลุ่มของนกัเรียนท่ีเรียนในชั้นเรียนกบันกัเรียนท่ี

เรียนในชุมนุม ก่อนและหลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี  

ตัวแปร 

ผลการเรียนรู้ 

จํานวน

ตัวอย่าง 

ก่อนเรียน หลงัเรียน 
t-value df p 

Χ  S.D. Χ  S.D. 

ความรู้เร่ืองบุหร่ี         

   เรียนในชั้นเรียน 978 4.41 2.01 5.98 2.34 16.81 977 <0.001 

   เรียนในชุมนุม 234 4.65 2.02 6.31 2.34 9.17 233 <0.001 

เจตคติต่อการสูบบุหร่ี        

   เรียนในชั้นเรียน 978 66.22 6.85 67.66 8.32 4.69 977 <0.001 

   เรียนในชุมนุม 234 64.43 7.38 68.79 6.52 8.45 233 <0.001 

ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี    

   เรียนในชั้นเรียน 978 7.38 2.51 7.91 2.96 4.89 977 <0.001 

   เรียนในชุมนุม 234 6.46 2.46 8.28 2.51 11.27 233 <0.001 

 
 
4.4 เปรียบเทยีบผลการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มนักเรียนทีเ่รียนในช้ันเรียนกบันักเรียนทีเ่รียน

ในชุมนุม ก่อนและหลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี  

        การวเิคราะห์เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ความรู้เร่ืองบุหร่ี เจตคติต่อการสูบ

บุหร่ีและความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญา ณต่อการสูบบุหร่ี ระหวา่งกลุ่มนกัเรียนท่ีเรียน

ในชั้นเรียนกบันกัเรียนท่ีเรียนในชุมนุม ก่อนและหลงัการเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี  ใช้

สถิติ Student’s t-test โดยกาํหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 0.05 เป็นเกณฑใ์นการพิจารณาผลการ

เรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน ผลการวเิคราะห์ดงัแสดงในตารางท่ี 21 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

4.4.1 ความรู้เร่ืองบุหร่ี พบวา่ ก่อนเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีพบวา่นกัเรียน

ท่ีเรียนในชั้นเรียนมีคะแนนเฉล่ียความรู้เร่ืองบุหร่ีเท่ากบั 4.40  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.01 

ส่วนนกัเรียนท่ีเรียนในชุมนุมมีคะแนนเฉล่ียความรู้เร่ืองบุหร่ีเท่ากบั 4.65 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 2.02 เม่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียระหวา่ง กลุ่มนกัเรียนท่ีเรียนในชั้นเรียน กบั
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กลุ่มนกัเรียนท่ีเรียนในชุมนุม พ บวา่ นกัเรียนท่ีเรียนในชุมนุมและนกัเรียนท่ีเรียนในชั้นเรียน  มี

คะแนนเฉล่ียความรู้เร่ืองบุหร่ีไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (p=0.081) 

หลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี นกัเรียนท่ีเรียนในชั้นเรียน มีคะแนน

เฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น  5.98 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.34 ส่วนนกัเรียนท่ีเรียนในชุมนุม มีคะแนน

เฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น 6.30 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.34 เม่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ีย

ความรู้เร่ืองบุหร่ีหลงัเรียนพบวา่  นกัเรียนท่ีเรียนในชั้นเรียนกบันกัเรียนท่ีเรียนในชุมนุม มีความรู้

เพิ่มข้ึนแต่ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ี (p=0.063)  

เน่ืองจากก่อนและหลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี นกัเรียนท่ีเรียนใน

ชุมนุมมีความรู้สูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนในชั้นเรียน ดงันั้นจึงทาํการทดสอบหาค่าความแตกต่างของ

คะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนของทั้งสองกลุ่มเพื่อหาค่าผลต่างของความรู้ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงพบวา่กลุ่ม

นกัเรียนท่ีเรียนในชั้นเรียน มีคะแนนความแตกต่างเท่ากบั 1.58 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.95 

ส่วนนกัเรียนท่ีเรียนในชุมนุม มีคะแนนความแตกต่างเท่ากบั 1.65 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  

2.74 เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียของผลต่าง พบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนในชุมนุมและ

นกัเรียนท่ีเรียนในชั้นเรียนมีความรู้เร่ืองบุหร่ีก่อนและหลงัเรียนไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (p=0.772) 

4.4.2 เจตคติต่อการสูบบุหร่ี  พบวา่ ก่อนเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียน

นกัเรียนท่ีเรียนในชั้นเรียน มีคะแนนเฉล่ียเจตคติต่อการสูบบุหร่ีเท่ากบั 66.22  ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั  6.85 ส่วนนกัเรียนท่ีเรียนในชุมนุมมีคะแนนเฉล่ียเจตคติต่อการสูบบุหร่ีเท่ากบั 

64.43 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 7.38 เม่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ีย เจตคติต่อการ

สูบบุหร่ีระหวา่งนกัเรียนท่ีเรียนในชั้นเรียนกบันกัเรียนท่ีเรียนในชุมนุม พบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนในชั้น

เรียนมีคะแนนเฉล่ียเจตคติต่อการสูบบุหร่ีก่อนเรียนสูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนในชุมนุม อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติ (p<0.001) 

หลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี นกัเรียนท่ีเรียนในชั้นเรียน มีคะแนน

เฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น 67.66 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  8.32 ส่วนนกัเรียนท่ีเรียนในชุมนุม มีคะแนน

เฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น 68.80 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  6.52 เม่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนน

เฉล่ียเจตคติต่อการสูบบุหร่ีหลงัเรียนพบวา่นกัเรียนท่ีเรียนในชุมนุม มีคะแนนเฉล่ียเจตคติต่อการสูบ

บุหร่ีเพิ่มข้ึนมากกวา่นกัเรียนท่ีเรียนในชั้นเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี (p=0.024)  

เน่ืองจากก่อนเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนทั้งสองกลุ่มมีเจตคติ

ต่อการสูบบุหร่ีท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นจึงทาํการทดสอบหาค่าความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและ

หลงัเรียนของทั้งสองกลุ่มเพื่อหาค่าผลต่างของเจตคติต่อการสูบบุหร่ีท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงพบ วา่นกัเรียนท่ี

เรียนตามชั้นเรียนมีคะแนนความแตกต่างเท่ากบั 1.44  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  9.61 ส่วน
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นกัเรียนท่ีเรียนในชุมนุม  มีคะแนนความแตกต่างเท่ากบั 4.36 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  7.90 

เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียของผลต่าง พบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนในชุมนุม มีเจตคติ

ต่อบุหร่ีหลงัเรียนเพิ่มข้ึนมากกวา่นกัเรียนท่ีเรียนในชั้นเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.001)  

4.4.3 ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี  พบวา่ ก่อนเรียน

หลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนท่ีเรียนในชั้นเรียนมีคะแนนเฉล่ียความสามารถดา้นการคิด

อยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ีเท่ากบั 7.39  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.50 ส่วนนกัเรียนท่ี

เรียนในชุมนุมมีคะแนนเฉล่ียความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ีเท่ากบั 

6.46  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.47 เม่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียระหวา่ง

นกัเรียนท่ีเรียนในชั้นเรียน กบันกัเรียนท่ีเรียนในชุมนุม พบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนในชั้นเรียน มีคะแนน

เฉล่ียความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ีก่อนเรียนสูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนใน

ชุมนุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.001) 

หลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี นกัเรียนท่ีเรียนในชั้นเรียน มีคะแนนเฉล่ีย

เพิ่มข้ึนเป็น 7.90 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.96 ส่วนนกัเรียนท่ีเรียนในชุมนุม  มีคะแนนเฉล่ีย

เพิ่มข้ึนเป็น 8.28 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.51 เม่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ีย

หลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีพบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนในชุมนุม  มีความสามารถดา้นการคิด

อยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี เพิ่มข้ึนสูงกวา่ นกัเรียนท่ีเรียนในชั้นเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ี (p=0.044)  

เน่ืองจากก่อนเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนทั้งสองกลุ่มมี

ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ีท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นจึงทาํการทดสอบ

หาค่าความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนของทั้งสองกลุ่มเพื่อหาค่าผลต่างของ

คะแนนท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงพบวา่นกัเรียนท่ีเรียนในชั้นเรียน มีคะแนนความแตกต่างเท่ากบั 0.51 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  3.26 ส่วนนกัเรียนท่ีเรียนในชุมนุม มีคะแนนความแตกต่างเท่ากบั 1.82 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.47 เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียของผลต่าง 

พบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนในชุมนุม  มีความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี

เพิ่มข้ึนมากกวา่นกัเรียนท่ีเรียนในชั้นเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.001)  
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ตารางที ่21 เปรียบเทียบความรู้เร่ืองบุหร่ี เจตคติต่อการสูบบุหร่ีและความสามารถดา้นการคิดอยา่งมี

วจิารณญา ณต่อการสูบบุหร่ีระหวา่งนกัเรียนท่ีเรียนในชั้นเรียนกบันกัเรียนท่ีเรียนใน

ชุมนุม ก่อนและหลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี 

ตวัแปร 

เรียนในช้ันเรียน 

n = 978 

เรียนในชุมนุม 

n = 234 t-
value df p 

Χ  S.D. Χ  S.D. 

 ความรู้เร่ืองบุหร่ี        

   ก่อนเรียน 4.40 2.01 4.65 2.02 1.745 1210 0.081 

   หลงัเรียน 5.98 2.34 6.30 2.34 1.860 1210 0.063 

   คะแนนความแตกต่าง* 1.58 2.95 1.65 2.74 0.290 1210 0.772 

เจตคติต่อการสูบบุหร่ี        

   ก่อนเรียน 66.22 6.85 64.43 7.38 3.533 1210 <0.001 

   หลงัเรียน 67.66 8.32 68.80 6.52 2.259 1210 0.024 

   คะแนนความแตกต่าง* 1.44 9.61 4.36 7.90 4.316 1210 <0.001 

 ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี    

   ก่อนเรียน 7.39 2.50 6.46 2.47 5.116 1210 <0.001 

   หลงัเรียน 7.90 2.96 8.28 2.51 2.018 1210 0.044 

   คะแนนความแตกต่าง* 0.51 3.26 1.82 2.47 6.816 1210 <0.001 

* ความแตกต่างของคะแนนระหวา่งหลงัการสอน กบั ก่อนการสอน 
 
 

4.5 เปรียบเทยีบผลการเรียนรู้ภายในกลุ่มนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1-3 และนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที ่4-6 ก่อนและหลงัการเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี  

       การวเิคราะห์เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ความรู้เร่ืองบุหร่ี เจตคติต่อการสูบบุหร่ี

และความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญา ณต่อการสูบบุหร่ี ก่อนและหลงัการเรียนหลกัสูตร

โรงเรียนปลอดบุหร่ี ภายในกลุ่มนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 และนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 
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ใชส้ถิติ Paired Samples t-test โดยกาํหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 0.05 เป็นเกณฑใ์นการพิจารณา

ผลการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน ผลการวเิคราะห์ดงัแสดงในตารางท่ี 22 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

  4.5.1 ความรู้เร่ืองบุหร่ี    พบวา่ ก่อนเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 มีคะแนนเฉล่ียความรู้เร่ืองบุหร่ีเท่ากบั 4.21  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.03 

หลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี นกัเรียน มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น  5.90 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั  2.54 เม่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียความรู้เร่ืองบุหร่ีในกลุ่ม นกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 ก่อนและหลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีพบวา่ นกัเรียนมีความรู้เร่ือง

บุหร่ีเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.001) สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 พบวา่ ก่อน

เรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียความรู้เร่ืองบุหร่ีเท่ากบั 5.03  ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  1.84 หลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนมีคะแนนเฉล่ีย

เพิ่มข้ึนเป็น 6.39 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  1.71 เม่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ีย

ความรู้เร่ืองบุหร่ีในกลุ่มนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6  ก่อนและหลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอด

บุหร่ีพบวา่ นกัเรียนมีความรู้เพิ่มข้ึนอยา่งอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.001) 

4.5.2 เจตคติต่อการสูบบุหร่ี  พบวา่ ก่อนเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 มีคะแนนเฉล่ียเจตคติต่อการสูบบุหร่ีเท่ากบั 65.39 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 7.18 หลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น  66.57 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  8.34 เม่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ีย เจตคติต่อการสูบบุหร่ี  

ก่อนและหลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีพบวา่ นกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 มีเจตคติต่อ

การสูบบุหร่ี เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ( p=0.001) สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 

พบวา่ ก่อนเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียเจตคติต่อการสูบบุหร่ีเท่ากบั 

67.05 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 6.34 หลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนมีคะแนน

เฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น  71.03 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  5.79 เม่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนน

เฉล่ีย เจตคติต่อการสูบบุหร่ีในกลุ่มนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6  ก่อนและหลงัเรียนหลกัสูตร

โรงเรียนปลอดบุหร่ีพบวา่ นกัเรียนมี เจตคติต่อการสูบบุหร่ี เพิ่มข้ึนอยา่งอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

(p<0.001) 

4.5.3 ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี  พบวา่ ก่อนเรียน

หลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 มีคะแนนเฉล่ียความสามารถดา้นการ

คิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี เท่ากบั 6.98  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.56 หลงัเรียน

หลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี นกัเรียน มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น  7.34 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
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เท่ากบั  2.88 เม่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ีย ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมี

วจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี ในกลุ่มนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 ก่อนและหลงัเรียนหลกัสูตร

โรงเรียนปลอดบุหร่ีพบวา่ นกัเรียน มี ความสามารถดา้นน้ี เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

(p=0.002) สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 พบวา่ ก่อนเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี

นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ีเท่ากบั 7.76  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.34 หลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนมีคะแนนเฉล่ีย

เพิ่มข้ึนเป็น 9.50 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.24 เม่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ีย

ดา้นน้ีในกลุ่มนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 ก่อนและหลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีพบวา่ 

นกัเรียนมีความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี เพิ่มข้ึนอยา่งอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติ (p<0.001) 
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ตารางที ่22 เปรียบเทียบความรู้เร่ืองบุหร่ี เจตคติต่อการสูบบุหร่ีและความสามารถดา้นการคิดอยา่งมี

วจิารณญา ณต่อการสูบบุหร่ีภายในกลุ่มนกัเรียนท่ีเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 กบั  ชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 ก่อนและหลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี  

ตัวแปร 

ผลการเรียนรู้ 

จํานวน

ตัวอย่าง 

ก่อนเรียน หลงัเรียน t-
value df p 

Χ  S.D. Χ  S.D. 

 ความรู้เร่ืองบุหร่ี         

  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 857 4.21 2.03 5.90 2.54 15.900 856 <0.001 

  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 355 5.03 1.84 6.39 1.71 11.104 354 <0.001 

เจตคติต่อการสูบบุหร่ี         

  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 857 65.39 7.18 66.57 8.34 3.394 856 0.001 

  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 355 67.05 6.34 71.03 5.79 11.686 354 <0.001 

 ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี    

  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 857 6.98 2.56 7.34 2.88 3.125 856 0.002 

  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 355 7.76 2.34 9.50 2.24 13.587 354 <0.001 

 
 
4.6  เปรียบเทยีบผลการเรียนรู้ของนักเรียนระหว่างกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที ่1-3 กบั

กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที ่4-6 ก่อนและหลงัการเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี  

         การวเิคราะห์เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ความรู้เร่ืองบุหร่ี เจตคติต่อการสูบ

บุหร่ีและความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญา ณต่อการสูบบุหร่ีระหวา่งกลุ่มนกัเรียน

มธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 และนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 ก่อนและหลงัการเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอด

บุหร่ี ใชส้ถิติ Student’s t-test โดยกาํหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 0.05 เป็นเกณฑใ์นการพิจารณาผล

การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน ผลการวเิคราะห์ดงัแสดงในตารางท่ี 23 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

4.6.1 ความรู้เร่ืองบุหร่ี พบวา่ ก่อนเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีพบวา่นกัเรียน

มธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 มีคะแนนเฉล่ียความรู้เร่ืองบุหร่ีเท่ากบั 4.21  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.03 

ส่วน นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 มีคะแนนเฉล่ียความรู้เร่ืองบุหร่ีเท่ากบั 5.03 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 1.84 เม่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียระหวา่ง กลุ่มนกัเรียนมธัยมศึกษา
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ปีท่ี 1-3 และนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 พบวา่ นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 มีคะแนนเฉล่ียความรู้

เร่ืองบุหร่ีสูงกวา่นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.001) 

หลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 มีคะแนน

เฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น  5.90 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.54 ส่วนนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 มี

คะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น 6.39 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  1.71 เม่ือทดสอบความแตกต่างของ

คะแนนเฉล่ียความรู้เร่ืองบุหร่ีหลงัเรียนพบวา่ นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 มีความรู้เพิ่มข้ึนมากกวา่

นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี (p<0.001)  

เน่ืองจากก่อนเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 

มีความรู้เร่ืองบุหร่ีสูงกวา่นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 ดงันั้นจึงทาํการทดสอบหาค่าความแตกต่าง

ของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนของทั้งสองกลุ่มเพื่อหาค่าผลต่างของความรู้ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงพบวา่

กลุ่มนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 มีคะแนนความแตกต่างเท่ากบั 1.70 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  

3.12 ส่วนนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 มีคะแนนความแตกต่างเท่ากบั 1.36 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 2.30 เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียของผลต่าง พบวา่ นกัเรียนมธัยมศึกษา

ปีท่ี 1-3 มีความรู้เพิ่มข้ึนมากกวา่นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p=0.036) 

4.6.2 เจตคติต่อการสูบบุหร่ี พบวา่ ก่อนเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียน

มธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 มีคะแนนเฉล่ียเจตคติต่อการสูบบุหร่ีเท่ากบั 65.39  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 7.18 ส่วนนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 มีคะแนนเฉล่ียเจตคติต่อการสูบบุหร่ีเท่ากบั 67.05  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  6.34 เม่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ีย เจตคติต่อการสูบ

บุหร่ี ระหวา่ง นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 และนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 พบวา่ นกัเรียน

มธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 มีคะแนนเฉล่ียเจตคติต่อการสูบบุหร่ีก่อนเรียนสูงกวา่ นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี  

1-3  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.011) 

หลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 มีคะแนน

เฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น  66.57 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  8.43 ส่วนนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 มี

คะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น 71.03 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  5.79 เม่ือทดสอบความแตกต่างของ

คะแนนเฉล่ียเจตคติต่อการสูบบุหร่ีหลงัเรียนพบวา่ นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6  มีเจตคติต่อการสูบ

บุหร่ีเพิ่มข้ึนมากกวา่นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี (p<0.001)  

เน่ืองจากก่อนเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนทั้งสองกลุ่มมีเจตคติ

ต่อการสูบบุหร่ีท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นจึงทาํการทดสอบหาค่าความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและ

หลงัเรียนของทั้งสองกลุ่มเพื่อหาค่าผลต่างของเจตคติต่อการสูบบุหร่ีท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงพบ วา่นกัเรียน

มธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 มีคะแนนความแตกต่างเท่ากบั 1.19  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  10.25 ส่วน



 99 

นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 มีคะแนนความแตกต่างเท่ากบั 3.98 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 6.41 

เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียของผลต่าง พบวา่ นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6   

มีเจตคติต่อการสูบบุหร่ีหลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีเพิ่มข้ึนมากกวา่ นกัเรียนมธัยมศึกษา

ปีท่ี 1-3 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.001)  

4.6.3 ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี พบวา่ ก่อนเรียน

หลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 มีคะแนนเฉล่ียความสามารถดา้นการคิด

อยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ีเท่ากบั 6.98  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.56 ส่วนนกัเรียน

มธัยมศึกษาปีท่ี 4-6  มีคะแนนเฉล่ียความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี

เท่ากบั 7.76  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.34 เม่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ีย

ระหวา่งนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 และนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 พบวา่ นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 

4-6 มีคะแนนเฉล่ีย ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี ก่อนเรียนสูงกวา่

นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.001) 

หลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3  มีคะแนนเฉล่ีย

เพิ่มข้ึนเป็น 7.34 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.88 ส่วนนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6  มีคะแนน

เฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น 9.50 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.24 เม่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนน

เฉล่ียหลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี พบวา่นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6  มีความสามารถดา้น

การคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี เพิ่มข้ึนสูงกวา่ นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3  อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี (p<0.001)  

เน่ืองจากก่อนเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนทั้งสองกลุ่มมี

ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ีท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นจึงทาํการทดสอบ

หาค่าความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนของทั้งสองกลุ่มเพื่อหาค่าผลต่างของ

คะแนนความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ีท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงพบวา่นกัเรียน

มธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 มีคะแนนความแตกต่างเท่ากบั 0.36 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  3.35 ส่วน

นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 มีคะแนนความแตกต่างเท่ากบั 1.74 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.42 

เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียของผลต่าง พบวา่ นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6  มี

ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี เพิ่มข้ึนมากกวา่ นกัเรียนมธัยมศึกษา  

ปีท่ี 1-3 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.001)  
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ตารางที ่23 เปรียบเทียบความรู้เร่ืองบุหร่ี เจตคติต่อการสูบบุหร่ีและความสามารถดา้นการคิดอยา่งมี

วจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี ระหวา่งนกัเรียนท่ีเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 กบันกัเรียน

มธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 ก่อนและหลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี 

ตัวแปร 

ผลการเรียนรู้ 

ม. 1 - 3 

n = 857 

ม. 4 - 6 

n = 355 t-
value df p 

Χ  S.D. Χ  S.D. 

 ความรู้เร่ืองบุหร่ี        

   ก่อนเรียน 4.21 2.03 5.03 1.84 6.887 1210 <0.001 

   หลงัเรียน 5.90 2.54 6.39 1.71 3.847 1210 <0.001 

   คะแนนความแตกต่าง* 1.70 3.12 1.36 2.30 2.101 1210 0.036 

เจตคติต่อการสูบบุหร่ี        

   ก่อนเรียน 65.39 7.18 67.05 6.34 3.997 1210 <0.001 

   หลงัเรียน 66.57 8.43 71.03 5.79 10.571 1210 <0.001 

   คะแนนความแตกต่าง* 1.19 10.25 3.98 6.41 5.714 1210 <0.001 

 ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวจิารณญาณต่อการสุบบุหร่ี    

   ก่อนเรียน 6.98 2.56 7.76 2.34 5.131 1210 <0.001 

   หลงัเรียน 7.34 2.88 9.50 2.24 14.038 1210 <0.001 

   คะแนนความแตกต่าง* 0.36 3.35 1.74 2.42 8.070 1210 <0.001 

* ความแตกต่างของคะแนนระหวา่งหลงัการสอน กบั ก่อนการสอน 
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4.7 เปรียบเทยีบผลการเรียนรู้ของนักเรียนภายในกลุ่มอายุน้อยกว่า 14 ปี และกลุ่มอายุ 15 

ปีและมากกว่า ก่อนและหลงัการเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี  

        การวเิคราะห์เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ความรู้เร่ืองบุหร่ี เจตคติต่อการสูบ

บุหร่ีและความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ีของนกัเรียนก่อนและหลงัการ

เรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี  ภายในกลุ่มนกัเรียนท่ีอายนุอ้ยกวา่ 14 ปี และกลุ่มอาย ุ15 ปีและ

มากกวา่ ใชส้ถิติ Paired Samples t-test โดยกาํหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 0.05 เป็นเกณฑใ์นการ

พิจารณาผลการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน ผลการวเิคราะห์ดงัแสดงในตารางท่ี 24 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

       4.7.1 ความรู้เร่ืองบุหร่ี พบวา่ ก่อนเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนท่ีอายุ

นอ้ยกวา่ 14 ปี มีคะแนนเฉล่ียความรู้เร่ืองบุหร่ีเท่ากบั 4.21 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.02 หลงั

เรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น  5.91 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 2.52 เม่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียความรู้เร่ืองบุหร่ีในกลุ่ม นกัเรียนท่ีอายนุอ้ย

กวา่ 14 ปี ก่อนและหลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีพบวา่ นกัเรียนท่ีอายนุอ้ยกวา่ 14 ปี มี

ความรู้เร่ืองบุหร่ีเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ( p<0.001) สาํหรับกลุ่มนกัเรียนท่ีอาย ุ15 ปีและ

มากกวา่ พบวา่ ก่อนเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียความรู้เร่ืองบุหร่ี

เท่ากบั 4.92  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  1.92 หลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนมี

คะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น  6.32 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  1.90 เม่ือทดสอบความแตกต่างของ

คะแนนเฉล่ียความรู้เร่ืองบุหร่ีในกลุ่มนกัเรียน นกัเรียนท่ีอาย ุ15 ปีและมากกวา่  ก่อนและหลงัเรียน

หลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีพบวา่ นกัเรียนมีความรู้เพิ่มข้ึนอยา่งอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ   

(p<0.001) 

4.7.2 เจตคติต่อการสูบบุหร่ี  พบวา่ ก่อนเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนท่ี

อายนุอ้ยกวา่ 14 ปี มีคะแนนเฉล่ียเจตคติต่อการสูบบุหร่ีเท่ากบั 65.51 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  

7.06 หลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี นกัเรียน มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น  66.58 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 8.48 เม่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียเจตคติต่อการสูบบุหร่ี ใน

กลุ่มนกัเรียนท่ีอายนุอ้ยกวา่ 14 ปี ก่อนและหลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีพบวา่ นกัเรียนท่ี

อายนุอ้ยกวา่ 14 ปี มี เจตคติต่อการสูบบุหร่ี เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ( p=0.003) สาํหรับกลุ่ม

นกัเรียนท่ีอาย ุ15 ปีข้ึนไป พบวา่ ก่อนเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนมีคะแนนเฉล่ีย  

เจตคติต่อการสูบบุหร่ีเท่ากบั 66.59 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 6.78 หลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียน

ปลอดบุหร่ีนกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น  70.46 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  6.23 เม่ือ

ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ีย เจตคติต่อการสูบบุหร่ี ในกลุ่มนกัเรียน นกัเรียนท่ีอาย ุ15 ปี
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และมากกวา่ ก่อนและหลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีพบวา่ นกัเรียนมีเจตคติต่อการสูบบุหร่ี

เพิ่มข้ึนอยา่งอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.001) 

4.7.3 ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี  พบวา่ ก่อนเรียน

หลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนท่ีอายนุอ้ยกวา่ 14 ปี มีคะแนนเฉล่ียความสามารถดา้นการคิด

อยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ีเท่ากบั 7.06  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.54 หลงัเรียน

หลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี นกัเรียน มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น  7.34 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั  2.91 เม่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ีย ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมี

วจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี ในกลุ่ม นกัเรียนท่ีอายนุอ้ยกวา่ 14 ปี ก่อนและหลงัเรียนหลกัสูตร

โรงเรียนปลอดบุหร่ีพบวา่ นกัเรียนท่ีอายนุอ้ยกวา่ 14 ปี มี ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมี

วจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ( p=0.016) สาํหรับกลุ่มนกัเรียนท่ีอาย ุ

15 ปีข้ึนไป พบวา่ ก่อนเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียความสามารถดา้น

การคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ีบุหร่ี เท่ากบั 7.51 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.45 

หลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น  9.22 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั  2.39 เม่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ีย ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมี

วจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี ในกลุ่มนกัเรียนนกัเรียนท่ีอาย ุ15 ปีข้ึนไป  ก่อนและหลงัเรียนหลกัสูตร

โรงเรียนปลอดบุหร่ีพบวา่ นกัเรียนมี ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี

เพิ่มข้ึนอยา่งอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.001) 
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ตารางที ่24 เปรียบเทียบความรู้เร่ืองบุหร่ี เจตคติต่อการสูบบุหร่ีและความสามารถดา้นการคิดอยา่งมี

วจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ีภายในกลุ่มของนกัเรียน ท่ีอายนุอ้ยกวา่ 14 ปี  และอาย ุ15 ปี 

และมากกวา่ ก่อนและหลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี  

ตัวแปร 

ผลการเรียนรู้ 

จํานวน

ตัวอย่าง 

ก่อนเรียน หลงัเรียน t-
value df p 

Χ  S.D. Χ  S.D. 

 ความรู้เร่ืองบุหร่ี         

   อายนุอ้ยกวา่ 14 ปี 806 4.21 2.02 5.91 2.52 15.466 805 <0.001 

   อาย ุ15 ปี และมากกวา่ 406 4.92 1.92 6.32 1.90 11.523 405 <0.001 

เจตคติต่อการสูบบุหร่ี         

   อายนุอ้ยกวา่ 14 ปี 806 65.51 7.06 66.58 8.48 2.950 805 0.003 

   อาย ุ15 ปี และมากกวา่ 406 66.59 6.78 70.46 6.23 11.133 405 <0.001 

 ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี    

   อายนุอ้ยกวา่ 14 ปี 806 7.06 2.54 7.34 2.91 2.407 805 0.016 

   อาย ุ15 ปี และมากกวา่ 406 7.51 2.45 9.22 2.39 13.807 405 <0.001 

 

4.8 เปรียบเทยีบผลการเรียนรู้ของนักเรียนระหว่างกลุ่มทีอ่ายุน้อยกว่า 14 ปี และกลุ่มอายุ 

15 ปีและมากกว่า ก่อนและหลงัการเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี  

        การวเิคราะห์เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ความรู้เร่ืองบุหร่ี เจตคติต่อการสูบ

บุหร่ีและความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญา ณต่อการสูบบุหร่ีระหวา่งกลุ่มนกัเรียนท่ีอายุ

นอ้ยกวา่ 14 ปี และกลุ่มอาย ุ15 ปีและมากกาวา่ ก่อนและหลงัการเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี  

ใชส้ถิติ Student’s t-test โดยกาํหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 0.05 เป็นเกณฑใ์นการพิจารณาผลการ

เรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน ผลการวเิคราะห์ดงัแสดงในตารางท่ี 25 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

        4.8.1 ความรู้เร่ืองบุหร่ี พบวา่ ก่อนเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี นกัเรียนท่ีอายุ

นอ้ยกวา่ 14 ปี มีคะแนนเฉล่ียความรู้เร่ืองบุหร่ีเท่ากบั 4.21 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.02 ส่วน

นกัเรียนท่ีอาย ุ15 ปีและมากกวา่ มีคะแนนเฉล่ียความรู้เร่ืองบุหร่ีเท่ากบั 4.92 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั  1.91 เม่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียระหวา่ง นกัเรียนท่ีอายนุอ้ยกวา่ 
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14 ปี และ นกัเรียนท่ีอาย ุ15 ปีและมากกวา่ พบวา่ นกัเรียนท่ีอาย ุ15 ปีและมากกวา่ มีคะแนนเฉล่ีย

ความรู้เร่ืองบุหร่ีสูงกวา่นกัเรียนท่ีอายนุอ้ยกวา่ 14 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.001) 

หลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีทั้งสองกลุ่มมีคะแนนเฉล่ียความรู้เร่ือง

บุหร่ีเพิ่มข้ึน โดยนกัเรียนท่ีอายนุอ้ยกวา่ 14 ปี มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น  5.91 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั  2.52 ส่วนนกัเรียนท่ีอาย ุ15 ปี ข้ึนไป มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น 6.32 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  1.91 เม่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียความรู้เร่ืองบุหร่ีหลงั

เรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีพบวา่ นกัเรียนท่ีอาย ุ15 ปีและมากกวา่ มีความรู้เพิ่มข้ึนมากวา่

นกัเรียนท่ีอายนุอ้ยกวา่ 14 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี (p=0.002)  

เน่ืองจากก่อนเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี นกัเรียนท่ีอายนุอ้ยกวา่ 14 ปี 

และนกัเรียนท่ีอาย ุ15 ปีและมากกวา่ มีความรู้เร่ืองบุหร่ีท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นจึงทาํการทดสอบหาค่า

ความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนของทั้งสองกลุ่มเพื่อหาค่าผลต่างของความรู้ท่ี

เกิดข้ึน ซ่ึงพบวา่ นกัเรียนท่ีอายนุอ้ยกวา่ 14 ปี มีคะแนนความแตกต่างเท่ากบั 1.70 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั  3.11 ส่วนนกัเรียนท่ีอาย ุ15 ปีและมากกวา่ มีคะแนนความแตกต่างเท่ากบั 1.40 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.44 เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียของผลต่าง 

พบวา่ นกัเรียนท่ีอายนุอ้ยกวา่ 14 ปี มีความรู้เพิ่มข้ึนมากกวา่ นกัเรียนท่ีอาย ุ15 ปีและมากกวา่เพียง

เลก็นอ้ยและไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p=0.067) 

4.8.2 เจตคติต่อการสูบบุหร่ี  พบวา่ ก่อนเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี นกัเรียน

ท่ีอายนุอ้ยกวา่ 14 ปี มีคะแนนเฉล่ียเจตคติต่อการสูบบุหร่ีเท่ากบั 65.51  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 7.06 ส่วนนกัเรียนท่ีอาย ุ15 ปีและมากกวา่ มีคะแนนเฉล่ียเจตคติต่อการสูบบุหร่ีเท่ากบั 66.59  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  6.78 เม่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียระหวา่งนกัเรียนท่ี

อายนุอ้ยกวา่ 14 ปี และนกัเรียนท่ีอาย ุ15 ปีและมากกวา่ พบวา่ นกัเรียนท่ีอาย ุ15 ปีและมากกวา่  มี

คะแนนเฉล่ียเจตคติต่อการสูบบุหร่ีก่อนเรียนสูงกวา่นกัเรียนท่ีอายนุอ้ยกวา่ 14 ปี อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติ (p=0.011) 

หลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนท่ีอายนุอ้ยกวา่ 14 ปี มีคะแนน

เฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น  66.58 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  8.48 ส่วนนกัเรียนท่ีอาย ุ15 ปีและมากกวา่

ข้ึนไป มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น 70.46 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  6.23 เม่ือทดสอบความ

แตกต่างของคะแนนเฉล่ียเจตคติต่อการสูบบุหร่ีหลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีพบวา่

นกัเรียนท่ีอาย ุ15 ปีและมากกวา่มีเจตคติต่อการสูบบุหร่ีเพิ่มข้ึนมากกวา่นกัเรียนท่ีอายนุอ้ยกวา่ 14 ปี

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี (p<0.001)  
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เน่ืองจากก่อนเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนทั้งสองกลุ่มมีเจตคติ

ต่อการสูบบุหร่ีท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นจึงทาํการทดสอบหาค่าความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและ

หลงัเรียนของทั้งสองกลุ่มเพื่อหาค่าผลต่างของเจตคติต่อการสูบบุหร่ีท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงพบ วา่นกัเรียนท่ี

อายนุอ้ยกวา่ 14 ปี มีคะแนนความแตกต่างเท่ากบั 1.06 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  10.23 ส่วน

นกัเรียนท่ีอาย ุ15 ปีและมากกวา่ มีคะแนนความแตกต่างเท่ากบั 3.84 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  

7.01 เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียของผลต่าง พบวา่ นกัเรียน ท่ีอาย ุ15 ปีและ

มากกวา่  มีเจตคติต่อการสูบบุหร่ีหลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีเพิ่มข้ึนมากกวา่นกัเรียนท่ี

อายนุอ้ยกวา่ 14 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.001)  

4.8.3 ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ีบุหร่ี  พบวา่ ก่อน

เรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี นกัเรียนท่ีอายนุอ้ยกวา่ 14 ปี มีคะแนนเฉล่ียความสามารถดา้น

การคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบเร่ืองบุหร่ีเท่ากบั 7.06 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.54 ส่วน

นกัเรียนท่ีอาย ุ15 ปีและมากกวา่ มีคะแนนเฉล่ียความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการ

บุหร่ีเท่ากบั 7.51  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.45 เม่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ีย

ระหวา่งนกัเรียนท่ีอายนุอ้ยกวา่ 14 ปี และนกัเรียน ท่ีอาย ุ15 ปีและมากกวา่  พบวา่ นกัเรียน ท่ีอาย ุ15 

ปีและมากกวา่ มีคะแนนเฉล่ียความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ีบุหร่ี ก่อน

เรียนสูงกวา่นกัเรียนท่ีอายนุอ้ยกวา่ 14 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p=0.003) 

หลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนท่ีอายนุอ้ยกวา่ 14 มีคะแนน

เฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น  7.34 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.91 ส่วนนกัเรียนท่ีอาย ุ15 ปีและมากกวา่  มี

คะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น 9.22 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.39 เม่ือทดสอบความแตกต่างของ

คะแนนเฉล่ีย ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี หลงัเรียนหลกัสูตร

โรงเรียนปลอดบุหร่ีพบวา่นกัเรียน ท่ีอาย ุ15 ปีและมากกวา่  มีความสามารถดา้นการคิดอยา่งมี

วจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี เพิ่มข้ึนสูงกวา่นกัเรียนท่ีอายนุอ้ยกวา่ 14 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี  

(p<0.001)  

เน่ืองจากก่อนเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนทั้งสองกลุ่มมี

ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ีท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นจึงทาํการทดสอบ

หาค่าความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนของทั้งสองกลุ่มเพื่อหาค่าผลต่างของ

คะแนนความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ีท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงพบวา่ นกัเรียนท่ี

อายนุอ้ยกวา่ 14 ปี มีคะแนนความแตกต่างเท่ากบั 0.28 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  3.35 ส่วน

นกัเรียนท่ีอาย ุ15 ปีและมากกวา่ มีคะแนนความแตกต่างเท่ากบั 1.71 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  

2.50 เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียของผลต่าง พบวา่ นกัเรียนท่ีอาย ุ15 ปีและ
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มากกวา่ มีความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ีเพิ่มข้ึนมากกวา่นกัเรียนท่ีอายุ

นอ้ยกวา่ 14 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.001)  
 

 
ตารางที ่25 เปรียบเทียบความรู้เร่ืองบุหร่ี เจตคติต่อการสูบบุหร่ีและความสามารถดา้นการคิดอยา่งมี

วจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ีของนกัเรียน ระหวา่งกลุ่มนกัเรียน ท่ีอายนุอ้ยกวา่ 14 ปี  และ

อาย ุ15 ปีและมากกวา่ ก่อนและหลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี  

ตัวแปร 

ผลการเรียนรู้ 

อายุ ≤ 14  ปี 

n = 806 

อายุ ≥ 15 ปี 

n = 406 t-
value df p 

Χ  S.D. Χ  S.D. 

 ความรู้เร่ืองบุหร่ี        

   ก่อนเรียน 4.21 2.02 4.92 1.92 5.864 1210 <0.001 

   หลงัเรียน 5.91 2.52 6.32 1.90 3.147 1210 0.002 

   คะแนนความแตกต่าง* 1.70 3.11 1.40 2.44 1.832 1210 0.067 

เจตคติต่อการสูบบุหร่ี        

   ก่อนเรียน 65.51 7.06 66.59 6.78 2.535 1210 0.011 

   หลงัเรียน 66.58 8.48 70.46 6.23 9.039 1210 <0.001 

   คะแนนความแตกต่าง* 1.06 10.23 3.84 7.01 5.610 1210 <0.001 

 ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี    

   ก่อนเรียน 7.06 2.54 7.51 2.45 2.947 1210 0.003 

   หลงัเรียน 7.34 2.91 9.22 2.39 12.01 1210 <0.001 

   คะแนนความแตกต่าง* 0.28 3.35 1.71 2.50 8.348 1210 <0.001 

* ความแตกต่างของคะแนนระหวา่งหลงัการสอน กบั ก่อนการสอน 
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4.9 เปรียบเทยีบผลการเรียนรู้ของนักเรียนภายในกลุ่มนักเรียนทีม่คีนในบ้านสูบบุหร่ีกบั

นักเรียนทีไ่ม่มีคนในบ้านสูบบุหร่ี ก่อนและหลงัการเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี  

       การวเิคราะห์เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ความรู้เร่ืองบุหร่ี เจตคติต่อการสูบบุหร่ี

และความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี ภายในกลุ่มนกัเรียนท่ีมีคนในบา้น

สูบบุหร่ีกบันกัเรียนท่ีไม่มีคนในบา้นสูบบุหร่ี  ก่อนและหลงัการเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี   

ใชส้ถิติ Paired Samples t-test โดยกาํหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 0.05 เป็นเกณฑใ์นการพิจารณา

ผลการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน ผลการวเิคราะห์ดงัแสดงในตารางท่ี 26 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

4.9.1 ความรู้เร่ืองบุหร่ี    พบวา่ ก่อนเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนท่ีมี

คนในบา้นสูบบุหร่ี มีคะแนนเฉล่ียความรู้เร่ืองบุหร่ีเท่ากบั 4.57  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.07 

หลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี นกัเรียน มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น  6.01 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั  2.37 เม่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียความรู้เร่ืองบุหร่ีก่อนและหลงั

เรียน พบวา่ นกัเรียนท่ีมีคนในบา้นสูบบุหร่ี มีความรู้เร่ืองบุหร่ีเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

(p<0.001) สาํหรับนกัเรียนท่ีไม่มีคนในบา้นสูบบุหร่ี พบวา่ ก่อนเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี

นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียความรู้เร่ืองบุหร่ีเท่ากบั 4.37  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.01 หลงัเรียน

หลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น  6.04 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั  2.34 เม่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียความรู้เร่ืองบุหร่ี ก่อนและหลงัเรียน

หลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีพบวา่ นกัเรียนท่ีไม่มีคนในบา้นสูบบุหร่ี มีความรู้เร่ืองบุหร่ีเพิ่มข้ึน

อยา่งอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.001)  

4.9.2 เจตคติต่อการสูบบุหร่ี พบวา่ ก่อนเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนท่ี

มีคนในบา้นสูบบุหร่ี มีคะแนนเฉล่ียเจตคติต่อการสูบบุหร่ีเท่ากบั 66.61  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 7.05 หลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น  67.68 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 8.37 เม่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียก่อนและหลงัเรียนพบวา่ 

นกัเรียนท่ีมีคนในบา้นสูบบุหร่ี มีเจตคติต่อการสูบบุหร่ี เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ( p<0.001) 

สาํหรับนกัเรียนท่ีไม่มีคนในบา้นสูบบุหร่ี พบวา่ ก่อนเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีมีคะแนน

เฉล่ียเจตคติต่อการสูบบุหร่ีเท่ากบั 65.37  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  6.90 หลงัเรียนนกัเรียนมี

คะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น  68.02 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  7.76 เม่ือทดสอบความแตกต่างของ

คะแนนเฉล่ียก่อนและหลงัเรียน พบวา่ นกัเรียนท่ีไม่มีคนในบา้นสูบบุหร่ี มีเจตคติต่อการสูบบุหร่ี

เพิ่มข้ึนอยา่งอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.001) 
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4.9.3 ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี  พบวา่ ก่อนเรียน

หลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนท่ีมีคนในบา้นสูบบุหร่ี มีคะแนนเฉล่ียความสามารถดา้นการ

คิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ีเท่ากบั 7.39  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.55 หลงัเรียน

นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น  8.02 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.88 เม่ือทดสอบความ

แตกต่างของคะแนนเฉล่ียก่อนและหลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีพบวา่ นกัเรียนท่ีมีคนใน

บา้นสูบบุหร่ี มีความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

(p<0.001) สาํหรับนกัเรียนท่ีไม่มีคนในบา้นสูบบุหร่ี พบวา่ ก่อนเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี

นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณเร่ืองบุหร่ีเท่ากบั 7.09  ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.49 หลงัเรียนนกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น  7.94 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั  2.88 เม่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียก่อนและหลงัเรียน พบวา่ 

นกัเรียนท่ีไม่มีคนในบา้นสูบบุหร่ี มีความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณเร่ืองบุหร่ี เพิ่มข้ึน

อยา่งอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.001) 
 
ตารางที ่16 เปรียบเทียบความรู้เร่ืองบุหร่ี เจตคติต่อการสูบบุหร่ีและความสามารถดา้นการคิดอยา่งมี

วจิารณญา ณต่อการสูบบุหร่ีภายในกลุ่มนกัเรียนท่ีมี และไม่มีคนในบา้นสูบบุหร่ี

ระหวา่งก่อนและหลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี 

ตัวแปร 

ผลการเรียนรู้ 

จํานวน

ตัวอย่าง 

ก่อนเรียน หลงัเรียน t-
value df p 

Χ  S.D. Χ  S.D. 

 ความรู้เร่ืองบุหร่ี         

   มีคนในบา้นสูบบุหร่ี 492 4.57 2.07 6.01 2.37 11.205 491 <0.001 

   ไม่มีคนในบา้นสูบ 720 4.37 1.97 6.07 2.32 15.512 719 <0.001 

เจตคติต่อการสูบบุหร่ี         

   มีคนในบา้นสูบบุหร่ี 492 66.61 7.05 67.68 8.37 2.370 491 0.018 

   ไม่มีคนในบา้นสูบ 720 65.37 6.90 68.02 7.76 7.979 719 <0.001 

 ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี    

   มีคนในบา้นสูบบุหร่ี 492 7.39 2.55 8.02 2.88 4.268 491 <0.001 

   ไม่มีคนในบา้นสูบ 720 7.09 2.49 7.94 2.88 7.433 719 <0.001 
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4.10 การวเิคราะห์เปรียบเทยีบผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัการเรียนหลกัสูตรโรงเรียน

ปลอดบุหร่ี ระหว่างกลุ่มนักเรียนทีม่ีคนในบ้านสูบบุหร่ี กบักลุ่มนักเรียนทีไ่ม่มีคนในบ้านสูบบุหร่ี  

        การวเิคราะห์เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ความรู้เร่ืองบุหร่ี เจตคติต่อบุหร่ีและ

ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญา ณเร่ืองบุหร่ีก่อนและหลงัการเรียนหลกัสูตรโรงเรียน

ปลอดบุหร่ี ระหวา่งกลุ่มนกัเรียนท่ีมีคนในบา้นสูบบุหร่ี กบักลุ่มนกัเรียนท่ีไม่มีคนในบา้นสูบบุหร่ี 

ใชส้ถิติ Student’s t-test โดยกาํหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 0.05 เป็นเกณฑใ์นการพิจารณาผลการ

เรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน ผลการวเิคราะห์ดงัแสดงในตารางท่ี 27 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

4.10.1 ความรู้ เร่ืองบุหร่ี  พบวา่ ก่อนเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีพบวา่

นกัเรียนท่ีมีคนในบา้นสูบบุหร่ี มีคะแนนเฉล่ียความรู้เร่ืองบุหร่ีเท่ากบั 4.57  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั  2.07 ส่วนนกัเรียนท่ีไม่มีคนในบา้นสูบบุหร่ี มีคะแนนเฉล่ียความรู้เร่ืองบุหร่ีเท่ากบั 4.67  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  1.97 เม่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียระหวา่ง กลุ่ม

นกัเรียนท่ีมีคนในบา้นสูบบุหร่ีกบันกัเรียนท่ีไม่มีคนในบา้นสูบบุหร่ี พ บวา่ นกัเรียนท่ีมีคนในบา้น

สูบบุหร่ีกบันกัเรียนท่ีไม่มีคนในบา้นสูบบุหร่ี  มีคะแนนเฉล่ียความรู้เร่ืองบุหร่ีไม่แตกต่างกนัทาง

สถิติ (p=0.083) 

หลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี นกัเรียนท่ีมีคนในบา้นสูบบุหร่ีกบั มี

คะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น  6.01 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.37 ส่วนนกัเรียนท่ีไม่มีคนในบา้นสูบ

บุหร่ีมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น 6.07 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.32 เม่ือทดสอบความแตกต่าง

ของคะแนนเฉล่ียความรู้เร่ืองบุหร่ีหลงัเรียนพบวา่ นกัเรียนท่ีมีคนในบา้นสูบบุหร่ีกบันกัเรียนท่ีไม่มี

คนในบา้นสูบบุหร่ีมีความรู้เพิ่มข้ึนแต่ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ี (p=0.644)  

นอกจากน้ีเพื่อตอ้งการทดสอบหาค่าความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียน

และหลงัเรียนของทั้งสองกลุ่มเพื่อหาค่าผลต่างของความรู้ท่ีเกิดข้ึน พบวา่นกัเรียนท่ีมีคนในบา้นสูบ

บุหร่ี มีคะแนนความแตกต่างเท่ากบั 1.44 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.85 ส่วนนกัเรียนท่ีไม่มี

คนในบา้นสูบบุหร่ี มีคะแนนความแตกต่างเท่ากบั 1.70 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.95 เม่ือ

เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียของผลต่าง พบวา่ นกัเรียนท่ีมีคนในบา้นสูบบุหร่ีกบั

นกัเรียนท่ีไม่มีคนในบา้นสูบบุหร่ี มีความรู้เร่ืองบุหร่ีก่อนและหลงัเรียนไม่แตกต่างกนัทางสถิติ  

(p=0.116) 

4.10.2 เจตคติต่อการสูบบุหร่ี  พบวา่ ก่อนเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี

นกัเรียนท่ีมีคนในบา้นสูบบุหร่ี มีคะแนนเฉล่ียเจตคติต่อการสูบบุหร่ีเท่ากบั 66.61 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั  7.05 ส่วนนกัเรียนท่ีไม่มีคนในบา้นสูบบุหร่ี มีคะแนนเฉล่ียเจตคติต่อการสูบบุหร่ี
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เท่ากบั 65.37  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  6.90 เม่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ีย

ระหวา่งนกัเรียนท่ีมีคนในบา้นสูบบุหร่ีกบันกัเรียนท่ีไม่มีคนในบา้นสูบบุหร่ี พบวา่ นกัเรียนท่ีมีคน

ในบา้นสูบบุหร่ี มีคะแนนเฉล่ียเจตคติต่อการสูบบุหร่ีก่อนเรียนสูงกวา่ นกัเรียนท่ีไม่มีคนในบา้นสูบ

บุหร่ี 1อยา่ง1

หลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี นกัเรียนท่ีมีคนในบา้นสูบบุหร่ี มี

คะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น  8.02 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.88 ส่วนนกัเรียนท่ีไม่มีคนในบา้น

สูบบุหร่ี มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น 7.94 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.88 เม่ือทดสอบความ

มีนยัสาํคญัทางสถิติ (p=0.002)  

หลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี นกัเรียนท่ีมีคนในบา้นสูบบุหร่ี มี

คะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น  67.68 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  8.37 ส่วนนกัเรียนท่ีไม่มีคนในบา้น

สูบบุหร่ี มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น 68.02 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  7.76 เม่ือทดสอบความ

แตกต่างของคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนพบวา่ นกัเรียนท่ีไม่มีคนในบา้นสูบบุหร่ี มีคะแนนเฉล่ียเจตคติ

ต่อการสูบบุหร่ีเพิ่มข้ึนมากกวา่ นกัเรียนท่ีมีคนในบา้นสูบบุหร่ี  แต่ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ี  

(p=0.469)  

เน่ืองจากก่อนเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนทั้งสองกลุ่มมีเจตคติ

ต่อการสูบบุหร่ีท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นจึงทาํการทดสอบหาค่าความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและ

หลงัเรียนของทั้งสองกลุ่มเพื่อหาค่าผลต่างของเจตคติต่อการสูบบุหร่ีท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงพบ วา่นกัเรียนท่ีมี

คนในบา้นสูบบุหร่ี มีคะแนนความแตกต่างเท่ากบั 1.06  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  9.95 ส่วน

นกัเรียนท่ีไม่มีคนในบา้นสูบบุหร่ี มีคะแนนความแตกต่างเท่ากบั 2.65 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 8.91 เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียของผลต่าง พบวา่ นกัเรียนท่ีไม่มีคนใน

บา้นสูบบุหร่ีมีเจตคติต่อการสูบบุหร่ีหลงัเรียนเพิ่มข้ึนมากกวา่นกัเรียนท่ีมีคนในบา้นสูบบุหร่ี อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติ (p=0.004) กล่าวคือ นกัเรียนท่ีไม่มีคนในบา้นสูบบุหร่ีเห็นวา่การสูบบุหร่ีไม่ส่ิงท่ี

ไม่ดี  

4.10.3 ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี  พบวา่ ก่อน

เรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนท่ีมีคนในบา้นสูบบุหร่ี มีคะแนนเฉล่ียความสามารถดา้น

การคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ีเท่ากบั 7.39  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.55 ส่วน

นกัเรียนท่ีไม่มีคนในบา้นสูบบุหร่ี มีคะแนนเฉล่ียความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อ

การสูบบุหร่ีเท่ากบั 7.09 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.49 เม่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนน

เฉล่ียระหวา่งนกัเรียนท่ีมีคนในบา้นสูบบุหร่ี กบันกัเรียนท่ีไม่มีคนในบา้นสูบบุหร่ี พบวา่ นกัเรียนท่ี

มีคนในบา้นสูบบุหร่ี มีคะแนนเฉล่ีย ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี

ก่อนเรียนสูงกวา่นกัเรียนท่ีไม่มีคนในบา้นสูบบุหร่ีอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p=0.040) 
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แตกต่างของคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีพบวา่ นกัเรียนท่ีมีคนในบา้นสูบ

บุหร่ี มีความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี เพิ่มข้ึนสูงกวา่นกัเรียนท่ีไม่มีคน

ในบา้นสูบบุหร่ี แต่ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ี (p=0.626)  

เน่ืองจากก่อนเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนทั้งสองกลุ่มมี

ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ีท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นจึงทาํการทดสอบ

หาค่าความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนของทั้งสองกลุ่มเพื่อหาค่าผลต่างของ

คะแนนท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงพบวา่นกัเรียนท่ีมีคนในบา้นสูบบุหร่ี มีคะแนนความแตกต่างเท่ากบั 0.63 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  3.29 ส่วนนกัเรียนท่ีไม่มีคนในบา้นสูบบุหร่ี มีคะแนนความแตกต่าง

เท่ากบั 0.85 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  3.08 เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ีย

ของผลต่าง พบวา่ นกัเรียนท่ีไม่มีคนในบา้นสูบบุหร่ี มีความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ

ต่อการสูบบุหร่ี เพิ่มข้ึนมากกวา่ นกัเรียนท่ีมีคนในบา้นสูบบุหร่ี  แต่ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ 

(p=0.233)  
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ตารางที ่27  เปรียบเทียบความรู้เร่ืองบุหร่ี เจตคติต่อการสูบบุหร่ีและความสามารถดา้นการคิดอยา่ง

มีวจิารณญา ณต่อการสูบบุหร่ีระหวา่งกลุ่มนกัเรียนท่ีมีและไม่มีคนในบา้นสูบบุหร่ี 

ก่อนและหลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี 

ตัวแปร 

ผลการเรียนรู้ 

มคีนสูบ 

n = 492 

ไม่มีคนสูบ 

n = 720 t-
value df p 

Χ  S.D. Χ  S.D. 

 ความรู้เร่ืองบุหร่ี        

   ก่อนเรียน 4.57 2.07 4.67 1.97 1.735 1210 0.083 

   หลงัเรียน 6.01 2.37 6.07 2.32 0.462 1210 0.644 

   คะแนนความแตกต่าง* 1.44 2.85 1.70 2.95 1.572 1210 0.116 

เจตคติต่อการสูบบุหร่ี        

   ก่อนเรียน 66.61 7.05 65.37 6.90 3.060 1210 0.002 

   หลงัเรียน 67.68 8.37 68.02 7.76 0.725 1210 0.469 

   คะแนนความแตกต่าง* 1.06 9.95 2.65 8.91 2.901 1210 0.004 

 ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี    

   ก่อนเรียน 7.39 2.55 7.09 2.49 2.058 1210 0.040 

   หลงัเรียน 8.02 2.88 7.94 2.88 0.487 1210 0.626 

   คะแนนความแตกต่าง* 0.63 3.29 0.85 3.08 1.192 1210 0.233 

* ความแตกต่างของคะแนนระหวา่งหลงัการสอน กบั ก่อนการสอน 

 

4.11 เปรียบเทยีบผลการเรียนรู้ของนักเรียนภายในกลุ่มนักเรียนทีม่เีพือ่นสูบบุหร่ีกบั

นักเรียนทีไ่ม่มีเพือ่นสูบบุหร่ี ก่อนและหลงัการเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี  

        การวเิคราะห์เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ความรู้เร่ืองบุหร่ี เจตคติต่อบุหร่ีและ

ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญา ณเร่ืองบุหร่ี ภายในกลุ่มนกัเรียนท่ีมีเพื่อนสูบบุหร่ีกบั

นกัเรียนท่ีไม่มีเพือ่นสูบบุหร่ีก่อนและหลงัการเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี   ใชส้ถิติ Paired 

Samples t-test โดยกาํหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 0.05 เป็นเกณฑใ์นการพิจารณาผลการเรียนรู้ท่ี

เกิดข้ึน ซ่ึงผลการวเิคราะห์ดงัแสดงในตารางท่ี 28 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  
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4.11.1 ความรู้เร่ืองบุหร่ี  พบวา่ ก่อนเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนท่ีมี

เพื่อนสูบบุหร่ีมีคะแนนเฉล่ียความรู้เร่ืองบุหร่ีเท่ากบั 4.37  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.01 หลงั

เรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น  6.10 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 2.32 เม่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียความรู้เร่ืองบุหร่ีก่อนและหลงัเรียน พบวา่ 

นกัเรียนท่ีมีเพื่อนสูบบุหร่ี มีความรู้เร่ืองบุหร่ีเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ( p<0.001) สาํหรับ

นกัเรียนท่ีไม่มีเพือ่นสูบบุหร่ีพบวา่ ก่อนเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนมีคะแนนเฉล่ีย

ความรู้เร่ืองบุหร่ีเท่ากบั 4.51 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.01 หลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอด

บุหร่ีนกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น 5.99 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.36 เม่ือทดสอบความ

แตกต่างของคะแนนเฉล่ียความรู้เร่ืองบุหร่ี ก่อนและหลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีพบวา่ 

นกัเรียนท่ีไม่มีเพื่อนสูบบุหร่ีมีความรู้เร่ืองบุหร่ีเพิ่มข้ึนอยา่งอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.001)  

4.11.2 เจตคติต่อการสูบบุหร่ี  พบวา่ ก่อนเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี

นกัเรียนท่ีมีเพื่อนสูบบุหร่ี มีคะแนนเฉล่ียเจตคติต่อการสูบบุหร่ีเท่ากบั 64.62  ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั  7.40 หลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น  

68.15 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 7.53 เม่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียก่อนและหลงั

เรียนพบวา่ นกัเรียนท่ีมีเพื่อนสูบบุหร่ี มีเจตคติต่อการสูบบุหร่ี เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

(p<0.001) สาํหรับนกัเรียนนกัเรียนท่ีไม่มีเพือ่นสูบบุหร่ีพบวา่ ก่อนเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอด

บุหร่ีมีคะแนนเฉล่ียเจตคติต่อการสูบบุหร่ีเท่ากบั 66.93  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  6.44 หลงัเรียน

นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น  67.65 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  8.40 เม่ือทดสอบความ

แตกต่างของคะแนนเฉล่ียก่อนและหลงัเรียน พบวา่ นกัเรียนท่ีไม่มีเพื่อนสูบบุหร่ี มีเจตคติต่อการสูบ

บุหร่ีเพิ่มข้ึนแต่ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (p=0.063) 

4.11.3 ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี  พบวา่ ก่อน

เรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนท่ีมีเพือ่นสูบบุหร่ีมีคะแนนเฉล่ียความสามารถดา้นการ

คิดอยา่งมีวจิารณญาณเร่ืองบุหร่ี เท่ากบั 7.01  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.55 หลงัเรียนนกัเรียน

มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น  7.91 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.83 เม่ือทดสอบความแตกต่างของ

คะแนนเฉล่ียก่อนและหลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีพบวา่ นกัเรียนท่ีมีเพื่อนสูบบุหร่ี มี

ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ( p<0.001) สาํหรับ

นกัเรียนท่ีไม่มีเพือ่นสูบบุหร่ีพบวา่ ก่อนเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนมีคะแนนเฉล่ีย

ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ีเท่ากบั 7.38  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 2.48 หลงัเรียนนกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น  8.03 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.93 
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เม่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียก่อนและหลงัเรียน พบวา่ นกัเรียนท่ีไม่มีเพื่อนสูบบุหร่ี มี

ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี เพิ่มข้ึนอยา่งอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

(p<0.001) 

 

ตารางที ่28 เปรียบเทียบความรู้เร่ืองบุหร่ี เจตคติต่อการสูบบุหร่ีและความสามารถดา้นการคิดอยา่งมี

วจิารณญา ณต่อการสูบบุหร่ีภายในกลุ่มนกัเรียนท่ีมีเพื่อนและไม่มีเพื่อนสูบบุหร่ีก่อน

และหลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี  

ตัวแปร 

ผลการเรียนรู้ 

จํานวน

ตัวอย่าง 

ก่อนเรียน หลงัเรียน t-
value df p 

Χ  S.D. Χ  S.D. 

 ความรู้เร่ืองบุหร่ี         

   มีเพื่อนสูบบุหร่ี 554 4.37 2.01 6.10 2.32 13.062 553 <0.001 

   มีเพื่อนไม่สูบบุหร่ี 658 4.51 2.01 5.99 2.36 13.998 657 <0.001 

เจตคติต่อการสูบบุหร่ี         

   มีเพื่อนสูบบุหร่ี 554 64.62 7.40 68.15 7.53 9.800 553 <0.001 

   มีเพื่อนไม่สูบบุหร่ี 658 66.93 6.44 67.65 8.40 1.859 657 0.063 

 ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี    

   มีเพื่อนสูบบุหร่ี 554 7.01 2.55 7.91 2.83 7.122 553 <0.001 

   มีเพื่อนไม่สูบบุหร่ี 658 7.38 2.48 8.03 2.93 5.019 657 <0.001 

 

4.12 เปรียบเทยีบผลการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มนักเรียนทีม่ีเพือ่นสูบบุหร่ี กบักลุ่มนักเรียนที่

ไม่มีเพือ่นสูบบุหร่ี ก่อนและหลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี  

        การวเิคราะห์เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ความรู้เร่ืองบุหร่ี เจตคติต่อการสูบ

บุหร่ีและความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญา ณต่อการสูบบุหร่ีก่อนและหลงัการเรียน

หลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี  ระหวา่งนกัเรียนท่ีมีเพื่อนสูบบุหร่ี กบันกัเรียนท่ีไม่มีเพื่อนสูบบุหร่ี 

ใชส้ถิติ Student’s t-test โดยกาํหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 0.05 เป็นเกณฑใ์นการพิจารณาผลการ

เรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน ผลการวเิคราะห์ดงัแสดงในตารางท่ี 29 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  
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4.12.1 ความรู้เร่ืองบุหร่ี  ก่อนเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีพบวา่นกัเรียนท่ีมี

เพื่อนสูบบุหร่ี มีคะแนนเฉล่ียความรู้เร่ืองบุหร่ีเท่ากบั 4.37  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.01 ส่วน

นกัเรียนท่ีไม่มีเพื่อนสูบบุหร่ี มีคะแนนเฉล่ียความรู้เร่ืองบุหร่ีเท่ากบั 4.51 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั  2.01 เม่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียระหวา่ง นกัเรียนท่ีมีเพื่อนสูบบุหร่ีกบั

นกัเรียนท่ีไม่มีเพื่อนสูบบุหร่ี พ บวา่ นกัเรียนท่ีมีเพื่อนสูบบุหร่ีกบันกัเรียนท่ีไม่มีเพื่อนสูบบุหร่ี มี

คะแนนเฉล่ียความรู้เร่ืองบุหร่ีไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (p=0.238) 

หลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี นกัเรียนท่ีมีเพื่อนสูบบุหร่ี มีคะแนน

เฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น  6.10 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.32 ส่วนนกัเรียนท่ีไม่มีเพื่อนสูบบุหร่ี มี

คะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น 5.99 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.36 เม่ือทดสอบความแตกต่างของ

คะแนนเฉล่ียความรู้เร่ืองบุหร่ีหลงัเรียนพบวา่  นกัเรียนท่ีมีเพื่อนสูบบุหร่ีกบันกัเรียนท่ีไม่มีเพื่อนสูบ

บุหร่ี มีความรู้เพิ่มข้ึนแต่ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ี (p=0.420)  

นอกจากน้ีเพื่อตอ้งการทดสอบหาค่าความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียน

และหลงัเรียนของทั้งสองกลุ่มเพื่อหาค่าผลต่างของความรู้ท่ีเกิดข้ึน พบวา่นกัเรียนท่ีมีเพื่อนสูบบุหร่ี 

มีคะแนนความแตกต่างเท่ากบั 1.73 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  3.12 ส่วนนกัเรียนท่ีไม่มีเพือ่น

สูบบุหร่ี มีคะแนนความแตกต่างเท่ากบั 1.48 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.72 เม่ือเปรียบเทียบ

ความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียของผลต่าง พบวา่ นกัเรียนท่ีมีเพื่อนสูบบุหร่ีกบันกัเรียนท่ีไม่มีเพื่อน

สูบบุหร่ี มีความรู้เร่ืองบุหร่ีหลงัเรียนไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (p=0.147)  

4.12.2 เจตคติต่อการสูบบุหร่ี  พบวา่ ก่อนเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี

นกัเรียนท่ีมีเพื่อนสูบบุหร่ีมีคะแนนเฉล่ียเจตคติต่อการสูบบุหร่ีเท่ากบั 64.62 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 7.40 ส่วนนกัเรียนท่ีไม่มีเพื่อนสูบบุหร่ี มีคะแนนเฉล่ียเจตคติต่อการสูบบุหร่ีเท่ากบั 66.93  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 6.44 เม่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียระหวา่ง นกัเรียนท่ีมี

เพื่อนสูบบุหร่ีกบันกัเรียนท่ีไม่มีเพื่อนสูบบุหร่ี พบวา่ นกัเรียนท่ีไม่มีเพื่อนสูบบุหร่ี มีคะแนนเฉล่ีย

เจตคติต่อการสูบบุหร่ีก่อนเรียนสูงกวา่ นกัเรียนท่ีมีเพื่อนสูบบุหร่ี 1 อยา่ง 1มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

(p<0.001) 

หลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี นกัเรียนท่ีมีเพื่อนสูบบุหร่ี มีคะแนน

เฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น  68.15 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  7.53 ส่วนนกัเรียนท่ีไม่มีเพื่อนสูบบุหร่ี มี

คะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น 67.65 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  8.40 เม่ือทดสอบความแตกต่างของ

คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนพบวา่นกัเรียนท่ีมีเพื่อนสูบบุหร่ี มีคะแนนเฉล่ียเจตคติต่อการสูบบุหร่ีเพิ่มข้ึน

มากกวา่นกัเรียนท่ีไม่มีเพื่อนสูบบุหร่ี แต่ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ี (p=0.274) 
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เน่ืองจากก่อนเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนทั้งสองกลุ่มมี  

เจตคติต่อการสูบบุหร่ีท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นจึงทาํการทดสอบหาค่าความแตกต่างของคะแนนก่อน

เรียนและหลงัเรียนของทั้งสองกลุ่มเพื่อหาค่าผลต่างของเจตคติต่อการสูบบุหร่ีท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงพบ วา่

นกัเรียนท่ีมีเพื่อนสูบบุหร่ี มีคะแนนความแตกต่างเท่ากบั 3.54  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  8.49 

ส่วนนกัเรียนท่ีไม่มีเพื่อนสูบบุหร่ี มีคะแนนความแตกต่างเท่ากบั 0.72 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 9.86 เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียของผลต่าง พบวา่ นกัเรียนท่ีมีเพือ่นสูบ

บุหร่ี มีเจตคติต่อการสูบบุหร่ีหลงัเรียนเพิ่มข้ึนมากกวา่นกัเรียนท่ีไม่มีเพื่อนสูบบุหร่ี อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติทางสถิติ (p<0.001)  

4.12.3 ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี  พบวา่ ก่อน

เรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนท่ีมีเพือ่นสูบบุหร่ี มีคะแนนเฉล่ียความสามารถดา้นการ

คิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ีเท่ากบั 7.01 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.55 ส่วนนกัเรียน

ท่ีไม่มีเพื่อนสูบบุหร่ี มีคะแนนเฉล่ียความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี

เท่ากบั 7.38  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.48 เม่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ีย

ระหวา่งนกัเรียนท่ีมีเพื่อนสูบบุหร่ี กบันกัเรียนท่ีไม่มีเพื่อนสูบบุหร่ี พบวา่ นกัเรียนท่ีไม่มีเพือ่นสูบ

บุหร่ี มีคะแนนเฉล่ีย ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี ก่อนเรียนสูงกวา่

นกัเรียนท่ีมีเพื่อนสูบบุหร่ี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p=0.010) 

หลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี นกัเรียนท่ีมีเพื่อนสูบบุหร่ี มีคะแนน

เฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น  7.91 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.83 ส่วนนกัเรียนท่ีไม่มีเพื่อนสูบบุหร่ี มี

คะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนเป็น 8.03 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.93 เม่ือทดสอบความแตกต่างของ

คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีพบวา่ นกัเรียนท่ีไม่มีเพื่อนสูบบุหร่ี มี

ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ีเพิ่มข้ึนสูงกวา่นกัเรียนท่ีมีเพื่อนสูบบุหร่ี 

แต่ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ี (p=0.455) 

เน่ืองจากก่อนเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนทั้งสองกลุ่มมี

ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ีท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นจึงทาํการทดสอบ

หาค่าความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนของทั้งสองกลุ่มเพื่อหาค่าผลต่างของ

คะแนนท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงพบวา่นกัเรียนท่ีมีเพือ่นสูบบุหร่ี มีคะแนนความแตกต่างเท่ากบั 0.90 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.97 ส่วนนกัเรียนท่ีไม่มีเพื่อนสูบบุหร่ี มีคะแนนความแตกต่างเท่ากบั 

0.65 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.32 เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียของผลต่าง 

พบวา่ นกัเรียนท่ีมีเพื่อนสูบบุหร่ี มีความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี

เพิ่มข้ึนมากกวา่นกัเรียนท่ีไม่มีเพื่อนสูบบุหร่ี แต่ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p=0.167)  
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ตารางที ่29 เปรียบเทียบความรู้เร่ืองบุหร่ี เจตคติต่อการสูบบุหร่ีและความสามารถดา้นการคิดอยา่งมี

วจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ีระหวา่งนกัเรียนท่ีมีเพือ่นและไม่มีเพือ่นสูบบุหร่ี ก่อนและ

หลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี 

ตัวแปร 

ผลการเรียนรู้ 

มีเพือ่นสูบ 

n = 554 

ไม่มีเพือ่นสูบ 

n = 658 t-
value df p 

Χ  S.D. Χ  S.D. 

 ความรู้เร่ืองบุหร่ี        

   ก่อนเรียน 4.37 2.01 4.51 2.01 1.182 1210 0.238 

   หลงัเรียน 6.10 2.32 5.99 2.36 0.807 1210 0.420 

   คะแนนความแตกต่าง* 1.73 3.12 1.48 2.72 1.450 1210 0.147 

เจตคติต่อการสูบบุหร่ี        

   ก่อนเรียน 64.62 7.40 66.93 6.44 5.756 1210 <0.001 

   หลงัเรียน 68.15 7.53 67.65 8.40 1.095 1210 0.274 

   คะแนนความแตกต่าง* 3.54 8.49 0.72 9.86 5.277 1210 <0.001 

 ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี    

   ก่อนเรียน 7.01 2.55 7.38 2.48 2.583 1210 0.010 

   หลงัเรียน 7.91 2.83 8.03 2.93 0.748 1210 0.455 

   คะแนนความแตกต่าง* 0.90 2.97 0.65 3.32 1.383 1210 0.167 

 

* ความแตกต่างของคะแนนระหวา่งหลงัการสอน กบั ก่อนการสอน 

 

ส่วนที่  5 ความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ีต่อหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี        

ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี ไดจ้ากการสุ่มสัมภาษณ์

นกัเรียนหลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี โดยสุ่มนกัเรียนตามหอ้งเรียนหรือชุมนุมจาํนวน 1-

2 คนต่อหอ้งเรียนหรือชุมนุม  รวมจาํนวน 11 โรงเรียน สรุปจาํนวนนกัเรียนท่ีสมัภาษณ์มีจาํนวน

ทั้งส้ิน 65 คน เป็นนกัเรียนชาย 34 คน นกัเรียนหญิง 31 คน  ความคิดเห็นท่ีมีต่อหลกัสูตรโรงเรียน

ปลอดบุหร่ีท่ีสัมภาษณ์ประกอบดว้ย 6 ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ ดา้นเน้ือหาหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี 

ดา้นวธีิการสอนของครู ดา้นส่ือประกอบการเรียนการสอนของครู ดา้นบรรยากาศในการเรียนการ
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สอน ดา้นระยะเวลาในการสอน และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี ผล

การศึกษาดงัแสดงในตารางท่ี 20 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

5.1 ด้านเนือ้หาหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี  พบวา่ โดยภาพรวมนกัเรียนเห็นวา่เน้ือหา

หลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีเป็นเน้ือหาท่ีดี และนกัเรียนส่วนมาก (ร้อยละ 29.2) มีความเห็นวา่เป็น

เน้ือหาท่ีดี โดยครูจะสอนเร่ืองโทษและพิษภยัจากบุหร่ี ทาํใหเ้ขา้ใจวา่เป็นอยา่งไร และจะป้องกนั

ตนเองจากการสูบบุหร่ีไดอ้ยา่งไร นอกจากน้ีคิดวา่เน้ือหาท่ีครูสอนมีประโยชน์มาก น่าสนใจ เขา้ใจ

ง่าย และมีความครอบคลุมเพียงพอท่ีนกัเรียนจะนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้(ร้อยละ 23.1) และ

เป็นเน้ือหาท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเยาวชนและวยัรุ่น ซ่ึงสามารถนาํไปบอกเพื่อนหรือผูป้กครองท่ีสูบ

บุหร่ีใหล้ดหรือเลิกสูบบุหร่ี (ร้อยละ 18.5)  

5.2 ด้านวธีิการสอนของครู พบวา่ นกัเรียนส่วนมาก (ร้อยละ 47.7) ใหข้อ้มู ลวา่ครูสอน

สนุกดี ไม่เครียด นกัเรียนไดมี้ส่วนร่วม ในการเรียนรู้ ให้ 1แบ่งกลุ่มทาํกิจกรรมตามใบงาน และให้

นกัเรียนไดค้น้หาขอ้มลูเพิ่มเติมดว้ยตนเอง นอกจากน้ีนกัเรียน (ร้อยละ 23.1) มีความเห็นวา่วธีิการ

สอนของครูจะเป็นการอธิบายโดยละเอียดเป็นขั้นตอน และง่ายต่อการเรียนรู้และเขา้ใจ โดยเฉพาะ

นกัเรียน(ร้อยละ 12.3) เห็นวา่การท่ีครูอธิบายพร้อมกบัมีส่ือและภาพประกอบทาํใหเ้ขา้ใจมากยิง่ข้ึน 
15.31 ด้านส่ือประกอบการเรียนการสอนของครู นกัเรียนส่วนมาก (ร้อยละ 52.3) ใหข้อ้มลู

วา่ ครูมีการแจกโปสเตอร์ แผน่พบั สต๊ิกเกอร์บุหร่ีใหน้กัเรียนใชท้าํกิจกรรม ทาํบอร์ด และใชศึ้กษา

เพิ่มเติม ครูมีการแจกเอกสารเก่ียวกบับุหร่ีใหอ่้านเพิ่มเติม (ร้อยละ 30.8) ซ่ึงจากการสัมภาษณ์

นกัเรียนพบวา่ เอกสารท่ีครูแจกน้ีเป็นเอกสารท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากมูลนิธิรณรงคเ์พื่อการไม่สูบ

บุหร่ี และอีกส่วนหน่ึงเป็นเอกสารท่ีครูจดัทาํข้ึนโดยสาํเนาจากหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีเพือ่

แจกใหน้กัเรียนไดไ้ปอ่านเพิ่มเติม  แต่ท่ีน่าสนใจคือ นกัเรียน(ร้อยละ 13.8) เห็นวา่ เอกสารเก่ียวกบั

บุหร่ีมีนอ้ยเกินไป และครูไม่มีเอกสารความรู้แจกใหน้กัเรียนไดอ้่านเพิ่มเติม 
 
5.4 ด้านบรรยากาศในการเรียนการสอน นกัเรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 63.1) เห็นวา่การ

จดัการเรียนการสอนของครูเป็นแบบสบายๆ เป็นกนัเอง มีบรรยากาศท่ีดี นกัเรียนในหอ้งมีส่วนร่วม

ในการเรียนดี มีการแบ่งกลุ่มทาํกิจกรรมทาํใหส้นุกสนาน สาํหรับนกัเรียนท่ีเรียนในชุมนุม (ร้อยละ 

18.5) เห็นวา่ บรรยากาศในการเรียนดี สนุกสนานไม่เคร่งเครียดและคนไม่เยอะจนเกินไป  

5.5 ด้านระยะเวลาในการสอน นกัเรียนเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 98.5) เห็นวา่ครูใชเ้วลาใน

การสอนคร้ังละ 1 คาบ คือ 50 นาที และสอนเพยีงสปัดาห์ละ 1 คร้ัง เหมาะสมดีแลว้ มีเพียง 1 คนท่ี

เห็นวา่ การสอน 1 คาบ นอ้ยเกินไป 
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5.6 ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี พบวา่ นกัเรียน (ร้อยละ27.7) เห็น

วา่ ถา้จะมีการสอนเร่ืองบุหร่ี ควรสอนในนกัเรียนมธัยมตน้จะดีกวา่เพราะเป็นการปลูกฝังตั้งแต่ตน้  

นอกจากน้ีนกัเรียน (ร้อยละ 24.6) เห็นวา่ ควรมีการสอนเร่ืองโทษและพิษภยัของบุหร่ี สภาพทาง

จิตใจของผูสู้บ และ ควรแสดงผลเสียของบุหร่ีใหช้ดัเจน  และมีส่ือประกอบการสอนท่ีทาํใหเ้ห็น

ภาพชดัมากกวา่น้ี นกัเรียนส่วนหน่ึง (ร้อยละ 13.8) เห็นวา่ควรมีการจดัใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะการ

ปฏิเสธเม่ือมีคนชวนใหสู้บบุหร่ีดว้ย  
 
 

ตารางที ่30 จาํนวนและร้อยละของนกัเรียน สรุปตามความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนหลกัสูตรโรงเรียน  

                    ปลอดบุหร่ี 

ความคิดเห็น ทีม่ีต่อการเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี  จาํนวน 

 

ร้อยละ 

 

ด้านเนือ้หาหลกัสูตร    

ครูสอนเร่ืองโทษและพิษภยัจากบุหร่ีทาํใหเ้ขา้ใจวา่เป็นอยา่งไรและจะป้องกนั

ตนเองไดอ้ยา่งไร 

19 29.2 

เน้ือหาดีมีประโยชนมาก น่าสนใจและเขา้ใจง่าย  มีความครอบคลุมเพียงพอท่ี

นกัเรียนจะนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

15 23.1 

เน้ือหาดีแลว้ เหมาะสมกบักลุ่มเยาวชน และวยัรุ่น และสามารถนาํไปบอก

เพือ่นหรือผูป้กครอง ท่ีสูบบุหร่ีใหล้ด หรือเลิกสูบ 

12 18.5 

เน้ือหาเหมาะสมดี เน่ืองจากเร่ืองโทษและพิษภยัจากบุหร่ีเป็นเน้ือหาพื้นฐานท่ี

นกัเรียนมธัยมทุกคนควรรู้ 

10 15.4 

เน้ือหาเร่ืองโทษและพษิภยัจากบุหร่ีเป็นเน้ือหาท่ีนกัเรียนรู้ดีอยูแ่ลว้ แต่มีบาง 

  หวัขอ้ท่ีเพิ่มเติมทาํใหรู้้มากข้ึน 

5 7.7 

เน้ือหาท่ีสอนชดัเจนดีไม่ซบัซอ้นทาํใหเ้ขา้ใจง่าย 4 6.2 

                                          รวม 65 100.0 
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ตารางที ่30 (ต่อ) 

ความคิดเห็น ทีม่ีต่อการเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี  จาํนวน 

 

ร้อยละ 
 

ด้านวธีิการสอนของครู   

สนุกดี ไม่เครียด นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ไดแ้บ่งกลุ่มทาํกิจกรรมตาม

ใบงาน และครูใหค้น้หาขอ้มูลเพิ่มเติมดว้ยตนเอง สนุกดี 

31 47.7 

ครูอธิบายละเอียดสอนแบบเป็นขั้นตอนง่ายต่อการเรียนรู้และเขา้ใจ 15 23.1 

ครูอธิบายพร้อมกบัมีส่ือและภาพประกอบทาํใหเ้ขา้ใจมากยิง่ข้ึน 8 12.3 

ครูใหใ้บงานเป็นการบา้นไปศึกษาโดยการซกัถามผูท่ี้สูบหรือเคยสูบบุหร่ีแลว้

มาคุยกนัในหอ้งเรียนเพื่อร่วมกนัวเิคราะห์ปัญหา ทาํใหเ้ขา้ใจดี 

5 7.7 

ครูเปิดซีดีเร่ืองบุหร่ีใหดู้และสอนประกอบกบัฉาย Power Point ทนัสมยัดี  3 4.6 

สนุกสนานดี มีการใหแ้สดงละครเก่ียวกบับุหร่ี 2 3.1 

ครูสอนและใหฝึ้กทกัษะปฏิเสธเม่ือมีคนชวนสูบบุหร่ี  2 3.1 

ดี สนุกสนานไม่เคร่งเครียด มีการเรียนทั้งในหอ้งเรียนและไปศึกษานอก

หอ้งเรียน 

8 12.3 

เหมือนการสอนวชิาทัว่ไป แต่ครูอธิบายมากกวา่ปกติ 4 6.2 

                                          รวม 65 100.0 

ด้านระยะเวลาในการสอน   

ครูสอนใชเ้วลาสอนคร้ังละ 1 คาบ (50 นาที) และสอน 1 คร้ัง ต่อสัปดาห์ 

เหมาะสมดี 

64 98.5 

ระยะเวลาท่ีครูสอน1 คาบ (50 นาที) นอ้ยเกินไป 1 1.5 

                                          รวม 65 100.0 
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ตารางที ่30 (ต่อ) 

ความคิดเห็น ทีม่ีต่อการเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี  จาํนวน 

 

ร้อยละ 
 

ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี   

ถา้จะมีการสอนเร่ืองบุหร่ี ควรสอนในนกัเรียนมธัยมตน้จะดีกวา่เพราะเป็นการ

ปลูกฝังตั้งแต่ตน้ 

18 27.7 

 ควรมีการสอนเร่ืองโทษและพิษภยัของบุหร่ี สภาพทางจิตใจของผูสู้บ และ 

   ควรแสดงผลเสียของบุหร่ีใหช้ดัเจน และมีส่ือประกอบการสอนท่ีทาํให้ 

   เห็นภาพชดัมากกวา่น้ี 

16 24.6 

 ควรมีการจดัใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะการปฏิเสธเม่ือมีคนชวนใหสู้บบุหร่ีดว้ย 9 13.8 

 ควรมีการสอนเร่ืองวธีิการเลิกบุหร่ี เพือ่ท่ีจะไดน้าํไปใชบ้อกเพือ่นหรือ 

   ผูป้กครองใหเ้ลิกสูบได ้

8 12.3 

การสอนในคาบกิจกรรมจะเหมาะสมกวา่ เพราะนกัเรียนจะไดท้าํกิจกรรม     

   ไดม้ากกวา่น้ี 

7 10.8 

ถา้จะจดัใหมี้การเรียนเร่ืองบุหร่ี ควรมีคู่มือหรือเอกสารความรู้เร่ืองบุหร่ีแจกให้

นกัเรียน เช่นเร่ืองโทษและพิษภยัจากบุหร่ี พรบ.เก่ียวกบับุหร่ี  

7 10.8 

                                                รวม 65 100.0 

 
 
 

ตอนที ่2 ข้อมูลครู ประกอบด้วย ข้อมูลคุณลกัษณะทางประชากร ความคิดเห็น ปัญหา 

อุปสรรค และข้อเสนอแนะของครูทีม่ีต่อหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี 

ขอ้มูลครูเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ครูท่ีเป็นผูใ้ชห้ลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี ซ่ึงมี

จาํนวนทั้งส้ิน 11 คน ขอ้มูลท่ีสัมภาษณ์ประกอบดว้ยขอ้มูลดา้นคุณลกัษณะประชากรของครูท่ีเป็น

ตวัอยา่งในการศึกษาไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษาสูงสุด และขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน

หลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี ไดแ้ก่ การเสนอหลกัสูตรต่อผูบ้ริหารโรงเรียน วชิาท่ีนาํหลกัสูตร

โรงเรียนปลอดบุหร่ีไปสอน ลกัษณะการสอนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี แผนและหน่วยการ

เรียนรู้ในหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีท่ีใชส้อน ความคิดเห็น และปัญหาอุปสรรคในการจดัการ

เรียนการสอน และขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี ดงัแสดงในตารางท่ี 

31, ตารางท่ี 32 ตารางท่ี 33 และตารางท่ี 34 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
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1. เพศ ครูส่วนใหญ่ (ร้อยละ 82.0) เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย (ร้อยละ 18.0) 
2. อายุ ครูส่วนใหญ่ (ร้อยละ 54.5) มีอายอุยูร่ะหวา่ง 41-50 ปี รองลงมาอายมุากกวา่ 50 ปี 

(ร้อยละ 36.4) และพบอาย ุ33 ปี จาํนวน 1 คน (ร้อยละ 9.1)  
3. การศึกษาสูงสุด พบวา่ครูจบการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาโท (ร้อยละ 54.5) ท่ีเหลือ

จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 45.5) 
 
ตารางที ่31 จาํนวนและร้อยละของครู จาํแนกตามเพศ อาย ุและการศึกษาสูงสุด 

คุณลกัษณะประชากร จํานวน  ร้อยละ 

   เพศ   

         ชาย 2 18.0 

         หญิง 9 82.0 

                          รวม  11 100.0 

   อาย ุ   

        33 ปี 1 9.1 

        41-50 ปี 6 54.5 

        มากกวา่ 50 ปี 4 36.4 

                       รวม  11 100.0 

   การศึกษาสูงสุด   

         ปริญญาตรี 5 45.5 

         ปริญญาโท 6 54.5 

                       รวม  11 100.0 

 
 

4. การเสนอหลกัสูตรต่อผู้บริหารโรงเรียน พบวา่ ก่อนสอนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี

ครูเกือบทุกคน (ร้อยละ 90.9) มีการเสนอหลกัสูตรต่อผูบ้ริหารโรงเรียนทั้งโดยวาจาและเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร มีเพียงหน่ึงท่าน (ร้อยละ 9.1) ทีไม่ไดน้าํเสนอ เน่ืองจากคิดวา่ถา้นาํเสนอผูบ้ริหารตอ้ง

ใหป้ระสานกบัฝ่ายวชิาการและในท่ีสุดตนเองจะเป็นผูส้อน 

5. วชิาทีนํ่าหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีไปสอน พบวา่ ส่วนมากสอนในชุมนุม กิจกรรม

เลือกและกิจกรรมแนะแนว (ร้อยละ 45.5) รองลงมาสอนในวชิาสุขศึกษา ภาษาไทย วทิยาศาสตร์ 

และสังคมศึกษา (ร้อยละ 36.4, 18.2, 9.1 และ9.1 ตามลาํดบั)  
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6. ลกัษณะการสอนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี พบวา่ครูส่วนใหญ่ (ร้อยละ 72.7) เลือก

สอนบางแผน และใชเ้วลาในการสอนคร้ังละ 1 คาบ 50 นาที รองลงมาสอนครบทุกแผนแต่ใชเ้วลา 

1 คาบ 50 นาที และเลือกสอนบางแผนใชเ้วลา 2 คาบ 100 นาที (ร้อยละ 18.2 และร้อยละ 9.1 

ตามลาํดบั)  

7. แผนและหน่วยการเรียนรู้ทีใ่ช้สอน พบวา่ มีครูเพยีงหน่ึงท่านท่ีสอนแผนพเิศษ สาํหรับ

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 พบวา่ ส่วนใหญ่จะสอนแผนการเรียนรู้ท่ี 1 (ร้อยละ 82.0) 1หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

ส่วนมากสอนแผนการเรียนรู้ท่ี 5 (ร้อยละ 36.4) 1

8.4 ด้านส่ือประกอบการเรียนการสอน พบวา่ ครูส่วนใหญ่ (ร้อยละ 63.6) เห็นวา่ควร

มีการจดัทาํคู่มือหรือเอกสารแจกใหน้กัเรียนอ่านเพิ่มเติม โดยการสอนครูถ่ายเอกสารจากหลกัสูตร

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ส่วนมากสอนแผนการเรียนรู้ท่ี 

11 และ 12 พบเท่ากนั (ร้อยละ 36.4) หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 ส่วนมากสอนแผนการเรียนรู้ท่ี 14, 15 

และ 16 พบเท่ากนั (ร้อยละ 27.3) 

8. ความคิดเห็น และปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรโรงเรียนปลอด

บุหร่ี พบรายละเอยีดดังนี ้

    8.1 ด้านความพร้อมของผู้สอน พบวา่ ครู (ร้อยละ 36.4) คิดวา่ตนเองมีความพร้อมใน

ระดบัหน่ึง แต่ไม่เพียงพอท่ีจะสอนทุกแผน ตอ้งมีการอบรมเพิ่มเติมก่อนสอน รองลงมาคิดวา่ครูมี

ความพร้อมไม่เตม็ร้อยในการสอนเน่ืองจากมีภาระงานหลายดา้น และเวลาจาํกดับางคร้ังวางแผน

แลว้แต่ไม่ไดส้อนเน่ืองจากมีกิจกรรมอ่ืนแทรกเขา้มา ทาํใหต้อ้งเล่ือนไปจดัเป็นสอนเสริม (ร้อยละ 

27.3)  

     8.2 ด้านเนือ้หาหลกัสูตร  พบวา่ครูทุกคนเห็นวา่เน้ือหามีมากเกินไป โดยพบวา่ครู 

(ร้อยละ 45.5) เห็นวา่เน้ือหาของหลกัสูตรมีความสาํคญั แต่ถา้นาํมาสอนทั้งหมดทุกแผนในนกัเรียน

ชั้นเดียว รู้สึกมากเกินไปและทาํใหน้กัเรียนเบ่ือและไม่สนใจท่ีจะเรียน รองลงมาเห็นวา่เน้ือหามาก

เกินไป ควรตดับางเร่ืองออก เช่นเร่ืองสารพิษ หรือผลกระทบ ถา้ไม่ตดัควรปรับเน้ือหาใหก้ระชบั

เพราะนกัเรียนรู้มากแลว้ และบางเร่ืองควรยบุรวมกนัเป็น 1 หน่วยการเรียนรู้จะเหมาะสมกวา่ (ร้อย

ละ 36.4) และร้อยละ 18.2 เห็นวา่เน้ือหาบางเร่ืองลึกเกินไปสาํหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ควรมี

การปรับเน้ือหาใหเ้หมาะสมกบันกัเรียน 

8.3 ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน พบวา่ ครู (ร้อยละ 54.5) เห็นวา่ กิจกรรมบาง

กิจกรรมใชเ้วลามากเม่ือนาํมาจดัใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมซ่ึงนกัเรียนในหอ้งมี จาํนวนมาก และถา้เป็น

ชั้นท่ีตอ้งอธิบายมาก  (นกัเรียนอ่อน)  ทาํใหใ้ชเ้วลาไปมาก เวลา  50 นาที จึงไม่พอท่ีจะสอนไดค้รบ

เน้ือหา หรือกิจกรรม  รองลงมาเห็นวา่ ใบงานมีมากเกินไป ไม่เหมาะสมกบัระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้

ทาํใหส้อนไดไ้ม่ครบทุกกิจกรรมใน 1 คาบ 50 นาที (ร้อยละ 45.5) 
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โรงเรียนปลอดบุหร่ีใหน้กัเรียน ซ่ึงถา้สอนหลายหอ้งจะตอ้งใชเ้งินจาํนวนมาก รองลงมาเห็นวา่ส่ือ

ในบางกิจกรรมตอ้งจดัเตรียมเองซ่ึงครูไม่มีทกัษะในการทาํ ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการ

จดัทาํส่ือใหพ้ร้อมสาํหรับครู (ร้อยละ 45.5)  

8.5 ด้านระยะเวลาในการสอน พบวา่ครู (ร้อยละ 45.5) เห็นวา่การสอน 2 ชัว่โมงเป็น

เวลาท่ีนานมากไป ไม่เหมาะสม ควรจดัใหส้อนแค่ 1 คาบ 50 นาทีจะเหมาะสมและสามารถสอนได้

แต่จะตอ้งตดักิจกรรมบางกิจกรรมออก เน่ืองจากกิจกรรมมีมากเกินไป ทาํใหส้อนไดไ้ม่ครอบคลุม

และไม่สามารถทาํกิจกรรมไดค้รบ  

9. ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี  

9.1 ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการบริหารจัดการ พบวา่ ครูส่วนมาก(ร้อยละ 54.5) เห็นวา่

ควรมีการประชุมผูบ้ริหาร หรือช้ีแจงใหผู้บ้ริหารทราบ เพื่อจะไดใ้หค้วามสาํคญัและสนบัสนุนให้

ใชห้ลกัสูตร รองลงมาเห็นวา่ครูท่ีจะสอนควรจะไดอ้บรมความรู้เร่ืองบุหร่ีเพิ่มเติม เพราะบางหวัขอ้

ยงัมีความรู้ท่ีไม่ลึกซ้ึงทาํใหส้อนไดไ้ม่ละเอียด  และควรจดัทาํส่ือ หรือเอกสารความรู้แต่ละหน่วย

แจกใหค้รูเพือ่จดัใหก้บันกัเรียนอยา่งเพยีงพอก่อนจะเร่ิมสอน (ร้อยละ 36.4)  

9.2 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี พบวา่ ครูเกือบทุกคน

(ร้อยละ 90.9) เห็นวา่ ควรปรับปรุงเน้ือหาใหก้ระชบัและครอบคลุม และใชเ้วลาแค่ 1 คาบ 50 นาที 

รองลงมาเห็นวา่ ควรนาํไปใชใ้นกลุ่มสาระสุขศึกษา จะเหมาะสมท่ีสุด เพราะมีเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั

สุขภาพมาก กวา่ท่ีจะสอนในวชิาอ่ืนๆ  และเห็นวา่ ควรตดั เร่ือง ประวติัความเป็นมาของบุหร่ีออก

เพราะละเอียดเกินไป และควรปรับเน้ือหา และกิจกรรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมและ  

สอดคลอ้งท่ีจะใชส้อนใน 1 คาบ 50 นาที (ร้อยละ 81.8 และร้อยละ 72.7 ตามลาํดบั)  
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ตารางที ่32 จาํนวนและร้อยละของครู จาํแนกตามการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรโรงเรียนปลอด  

                   บุหร่ี 

การจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี จํานวน  ร้อยละ 

การเสนอหลกัสูตรต่อผู้บริหารโรงเรียน 
  

 มีการเสนอหลกัสูตรต่อผูบ้ริหารโรงเรียน  

    ทั้งโดยวาจา และเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

10 90.9 

ไม่มีการนาํเสนอ เน่ืองจากคิดวา่ถา้นาํเสนอ ผูบ้ริหารตอ้งให้

ประสานกบัฝ่ายวชิาการและจดัการเรียนการสอนในท่ีสุด 

1 9.1 

                       รวม  11 100.0 

วชิาทีนํ่าหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีไปสอน * 
  

   สุขศึกษา 4 36.4 

   วทิยาศาสตร์ 1 9.1 

   สังคมศึกษา 1 9.1 

   ภาษาไทย 2 18.2 

   ชุมนุม กิจกรรมเลือก  กิจกรรมแนะแนว 5 45.5 

ลกัษณะการสอนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี 
  

  สอนครบทุกแผน  ใชเ้วลาคร้ังละ 1 คาบ (50 นาที) 2 18.2 

  สอนบางแผน  ใชเ้วลาคร้ังละ 1 คาบ (50 นาที) 8 72.7 

  สอนบางแผน  ใชเ้วลาคร้ังละ 2 คาบ (100 นาที) 1 9.1 

                       รวม  11 100.0 

* ตอบไดม้ากกวา่ 1 วชิา 
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ตารางที ่32  (ต่อ) 

การจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี  จาํนวน ร้อยละ 

แผนและหน่วยการเรียนรู้ทีใ่ช้สอน*    

  แผนพเิศษ 1 9.1 

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   

    แผนการเรียนรู้ท่ี 1 9 82.0 

    แผนการเรียนรู้ท่ี 2 8 72.7 

    แผนการเรียนรู้ท่ี 3 8 72.7 

    แผนการเรียนรู้ท่ี 4 5 45.5 

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   

    แผนการเรียนรู้ท่ี 5 4 36.4 

    แผนการเรียนรู้ท่ี 6 2 18.2 

    แผนการเรียนรู้ท่ี 7 2 18.2 

    แผนการเรียนรู้ท่ี 8 2 18.2 

    แผนการเรียนรู้ท่ี 9 2 18.2 

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3    

    แผนการเรียนรู้ท่ี 10 2 18.2 

    แผนการเรียนรู้ท่ี 11 4 36.4 

    แผนการเรียนรู้ท่ี 12 4 36.4 

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   

    แผนการเรียนรู้ท่ี 13 2 18.2 

    แผนการเรียนรู้ท่ี 14 3 27.3 

    แผนการเรียนรู้ท่ี 15 3 27.3 

    แผนการเรียนรู้ท่ี 16 3 27.3 

* ตอบไดม้ากกวา่ 1 หน่วยการเรียนรู้ และ มากกวา่ 1 แผนการเรียนรู้ 
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ตารางที ่33 จาํนวนและร้อยละของครูจาํแนกตามความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคในการจดัการเรียน

การสอนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี 

ความคดิเห็น และปัญหาอุปสรรค 

ในการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี  

จํานวน 
 

ร้อยละ 
 

ด้านความพร้อมของผู้สอน 
  

  มีความพร้อมในระดบัหน่ึง แต่ไม่เพียงพอท่ีจะสอนทุกแผน ตอ้งอบรม

เพิ่มเติมก่อนสอน 

4 36.4 

  ครูมีความพร้อมไม่เตม็ร้อย เน่ืองจากมีภาระงานหลายดา้น และเวลาจาํกดั 3 27.3 

    บางคร้ังวางแผนแลว้แต่ไม่ไดส้อนเน่ืองจากมีกิจกรรมแทรกอ่ืนๆ ทาํให้

ตอ้งสอนเสริม 

2 18.2 

    ครูมีความพร้อมท่ีจะสอน เพราะไดว้างแผนไวแ้ลว้ 2 18.2 

              รวม  11 100.0 

ด้านเนือ้หาหลกัสูตร   

เน้ือหามีความสาํคญั แต่ถา้นาํมาสอนทั้งหมดในนกัเรียนชั้นเดียว รู้สึกมาก

เกินไป และทาํใหน้กัเรียนเบ่ือ และไม่สนใจท่ีจะเรียน 

5 45.5 

เน้ือหามากเกินไป ควรตดับางเร่ืองออก เช่นสารพิษ หรือผลกระทบถา้ไม่ตดั 

 ควรปรับใหก้ระชบั เพราะนกัเรียน รู้มากแลว้  บางเร่ืองควรยบุรวมกนัเป็น   

 1 หน่วยการเรียนรู้จะเหมาะสมกวา่ 

4 

 

36.4 

 

เน้ือหามากเกินไป บางเร่ืองลึกเกินไปสาํหรับเด็กมธัยม 1 ควรมีการปรับ    

   เน้ือหาใหเ้หมาะสมกบันกัเรียน 

2 18.2 

              รวม  11 100.0 
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ตารางที ่33 (ต่อ) 

ความคดิเห็น และปัญหาอุปสรรค 

ในการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี  

จํานวน 
 

ร้อยละ 
 

ด้านสื่อประกอบการเรียนการสอน*   

ควรมีการจดัทาํคู่มือหรือเอกสารแจกใหน้กัเรียนไดอ่้านเพิ่มเติม การสอนครู 

 ใชว้ธีิถ่ายเอกสารจากหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีใหน้กัเรียน ซ่ึงถา้ 

 สอนหลายหอ้งจะตอ้งใชเ้งินจาํนวนมาก  

7 63.6 

ส่ือในบางกิจกรรมตอ้งจดัเตรียมเอง ซ่ึงครูไม่มีทกัษะในการทาํ ดงันั้น  

   หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการจดัทาํส่ือใหพ้ร้อมสาํหรับครู 

5 45.5 

ส่ือมีเพียงพอ ไดรั้บจากมูลนิธิรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ีก่อนสอน 4 36.4 

ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน *   

กิจกรรมบางกิจกรรมใชเ้วลามากเม่ือนาํมาจดัใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมซ่ึง 

   นกัเรียนในหอ้งมีจาํนวนมาก และถา้เป็นชั้นท่ีตอ้งอธิบายมาก (นกัเรียน 

   อ่อน) ทาํใหใ้ชเ้วลาไปมาก เวลา 50 นาที จึงไม่พอท่ีจะสอนไดค้รบเน้ือหา  

   หรือกิจกรรม 

 

6 

 

54.5 

ใบงานมีมากเกินไป ไม่เหมาะสมกบัระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้ทาํใหส้อนไดไ้ม่ 

   ครบทุกกิจกรรมใน 1 คร้ังท่ีใชเ้วลา 50 นาที  

5 45.5 

 บางกิจกรรมใชบู้รณาการกบักิจกรรมเสริมนอกหอ้งเรียนดี เป็นการส่งเสริม 

   ใหน้กัเรียนกลา้แสดงออก 

3 

 

27.3 

 

เน้ือหาดี แต่วา่มีกิจกรรมแต่ละแผนมากไป ถา้เปิดเป็นสาระเสริมจะทาํให้ 

   สอนไดค้รบทุกแผน 

3 27.3 

 

การจดักิจกรรมให้นกัเรียนแบ่งกลุ่มระดมความคิดดีแต่ถา้มีมากเกินไป 

  นกัเรียนจะเบ่ือ  

2 18.2 

* ครูตอบมากกวา่หน่ึงความเห็น 
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ตารางที ่33 (ต่อ) 

ความคดิเห็น และปัญหาอุปสรรค 

ในการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี  

จํานวน 
 

ร้อยละ 
 

ด้านระยะเวลาในการสอน *    

ควรจดัใหส้อนแค่ 1 คาบ จะเหมาะสมและสามารถสอนไดม้ากกวา่ 2 ชัว่โมง   

  แต่จะตอ้งตดักิจกรรมบางกิจกรรมออก เน่ืองจากกิจกรรมมีมากเกินไป ทาํ   

  ใหส้อนไดไ้ม่ครอบคลุมและไม่สามารถทาํกิจกรรมไดค้รบ 

5 45.5 

การสอนตามหลกัสูตรแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ถา้ตอ้งทาํทุกกิจกรรมในแต่ละ 

  หน่วย เวลา 2 ชัว่โมง ไม่พอในการทาํกิจกรรมเน่ืองจากตอ้งใชเ้วลาในการ 

  อธิบายและใหเ้วลานกัเรียนทาํกิจกรรมซ่ึงนกัเรียนจะใชเ้วลามาก 

5 45.5 

ระยะเวลา 2 ชัว่โมง มากเกินไป ซ่ึงทางโรงเรียนไม่เอ้ืออาํนวยใหจ้ดัการสอน 

  ไดต้ามนั้นถา้จะสอนเป็นสาระเพิ่ม เน่ืองจากไดมี้การวางแผนการสอน 

  ประจาํเทอมไวแ้ลว้  

4 36.4 

เวลามากไปสาํหรับกิจกรรมท่ีใชเ้วลา 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ แต่ถา้จดัเป็นสาระ 

  เพิ่มอาจใชไ้ด ้

3 

 

27.3 

 

* ครูตอบมากกวา่หน่ึงความเห็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 130 

ตารางที ่34 จาํนวนและร้อยละของครู จาํแนกตามขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงหลกัสูตรโรงเรียน

ปลอดบุหร่ี 

ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี จํานวน ร้อยละ 

ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการบริหารจัดการ* 
  

ควรมีการประชุมผูบ้ริหาร หรือช้ีแจงใหผู้บ้ริหารทราบ เพื่อจะไดใ้ห้  

  ความสาํคญัและสนบัสนุนใหใ้ชห้ลกัสูตร 

6 54.5 

ครูท่ีจะสอนควรจะไดอ้บรมความรู้เร่ืองบุหร่ีเพิ่มเติม เพราะบางหวัขอ้ยงัมี  

  ความรู้ท่ีไม่ลึกซ้ึงทาํใหส้อนไดไ้ม่ละเอียดและจดัทาํส่ือหรือเอกสารความรู้แต่ 

  ละหน่วยแจกใหค้รูเพือ่จดัใหก้บันกัเรียนอยา่งเพยีงพอก่อนจะเร่ิมสอน 

4 36.4 

ควรจะมีการจดัทาํส่ือประเภท VCD เก่ียวกบับุหร่ี โรคจากบุหร่ีท่ีน่ากลวั แจก

ให ้เพราะเป็นภาพเคล่ือนไหวทาํใหเ้ด็กสนใจท่ีจะเรียนรู้มากกวา่ 

3 27.3 

ควรมีการอบรมตวัแทนครูในแต่ละกลุ่มสาระเพื่อใหต้ระหนกัถึงความสาํคญั  

 จะไดร่้วมมือกนัในการนาํหลกัสูตรไปใชใ้หม้ากข้ึนซ่ึงจะเกิดผลดีกบันกัเรียน 

2 63.6 

ควรเพิ่มกิจกรรมท่ีใชท้กัษะชีวติ เช่นทกัษะการปฏิเสธ การตดัสินใจ จะเป็น 

  การฝึกใหน้กัเรียนรู้จกัทกัษะท่ีจะนาํไปใชใ้นชีวติ 

2 18.2 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี*   

ควรปรับปรุงเน้ือหาใหก้ระชบัและครอบคลุม และใชเ้วลาแค่ 1 คาบ 50 นาที 10 90.9 

ควรนาํไปใชใ้นกลุ่มสาระสุขศึกษา จะเหมาะสมท่ีสุด เพราะมีเน้ือหาท่ี 

  เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพมากกวา่ท่ีจะสอนในวชิาอ่ืนๆ  

9 81.8 

ควรตดัเร่ืองประวติัความเป็นมาของบุหร่ีออกเพราะละเอียดเกินไป และควร 

  ปรับเน้ือหา และกิจกรรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมและ 

  สอดคลอ้งท่ีจะใชส้อนใน 1 คาบ 50 นาที  

8 72.7 

ควรจะใชส้อนในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โดยเฉพาะนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 

  ปีท่ี 2 เน่ืองจากอยูใ่นวยัท่ีกาํลงัอยากเรียนรู้ อยากลอง จึงเป็นกลุ่มท่ีเส่ียง 

  มากกวา่กลุ่มอ่ืนๆ  

7 63.6 

กิจกรรมท่ีจดัแต่ละหน่วยตอ้งเนน้ใหมี้ความสนุกไม่น่าเบ่ือ ไม่เนน้วชิาการ 

  มากไป จะทาํใหเ้ด็กสนใจมากกวา่  

5 45.5 

ควรใชส้อนในรายวชิาสุขศึกษาเป็นหลกั แต่สามารถสอดแทรกในทุกวชิาได ้ 2 18.2 

* ครูตอบมากกวา่หน่ึงความเห็น 



บทที ่5 
 

สรุปผลการวจิยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

  

การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัแบบก่ึงทดลอง ( Quasi-experimental research) มี

วตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาผลของการใชห้ลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี  ในการจดัการเรียนการสอน

ใหแ้ก่นกัเรียนมธัยมศึกษา โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา เขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล  กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาแบ่งเป็นสองกลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มนกัเรียนท่ีเรียนหลกัสูตรโรงเรียน

ปลอดบุหร่ี และกลุ่มครูท่ีเป็นผูใ้ชห้ลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี กลุ่มนกัเรียนไดม้าโดยการเลือก

แบบเจาะจงโดยครูผูส้อน มีจาํนวนทั้งส้ิน 1212 คน เป็นนกัเรียนชาย 601 คน และนกัเรียนหญิง 611 

คน เป็นนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 ซ่ึงกลุ่มนกัเรียนมธัยมศึกษาเป็นกลุ่มตวัอยา่งหลกัท่ีเก็บขอ้มูล

เพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิของหลกัสูตร โดยการเก็บขอ้มูลก่อนและหลงัการเรียนการสอนโดยให้

นกัเรียนตอบแบบทดสอบความรู้เร่ืองบุหร่ี เจตคติต่อการสูบบุหร่ี และความสามารถดา้นการคิด

อยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี ดว้ยตนเอง นอกจากน้ีทาํการสุ่มสัมภาษณ์นกัเรียนหอ้งเรียนหรือ

ชุมนุมละ 1-2 คน ต่อโรงเรียน เพือ่สมัภาษณ์ความคิดเห็นท่ีมีต่อหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี  

สาํหรับกลุ่มครู ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจงเช่นเดียวกนัโดยเป็นครูนกัรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ี

ท่ีมีส่วนร่วมในการสร้างหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี มีจาํนวนทั้งส้ิน 11 คน เป็นชาย 2 คน และ

หญิง 9 คน การเก็บขอ้มูลในกลุ่มครูใชก้ารสัมภาษณ์เพื่อประเมิน ปัญหา อุปสรรค ความคิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีหลงัการจดัการเรียนการสอน ตามแบบสมัภาษณ์ท่ี

ผูว้จิยัสร้างข้ึน 

หลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี เป็นหลกัสูตรท่ีจดัทาํข้ึนภายใต้การส่งเสริมสนบัสนุนของ

มูลนิธิรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ี โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูและนกัเรียน

จดักิจกรรมรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ีในโรงเรียนเพื่อร่วมกนัปกป้องเด็กและเยาวชนใหป้ลอดจาก

พิษภยัของควนับุหร่ี  หลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี ประกอบดว้ย  4 หน่วยการเรียนรู้ และ แผนการ

จดัการเรียนรู้รายวชิา “โรงเรียนปลอดบุหร่ี” จาํนวน 17 แผนการเรียนรู้ สรุปไดด้งัน้ี 

แผนพเิศษ เป็นแผนท่ีจดัทาํข้ึนเพือ่ปฐมนิเทศและวเิคราะห์ผูเ้รียนเก่ียวกบัเร่ืองบุหร่ี 

หน่วยท่ี 1 รู้จกับุหร่ีไว ้ป้องกนัภยัวนัขา้งหนา้  เก่ียวกบัประวติัความเป็นมา สารพิษใน

บุหร่ี  ผลกระทบต่อสุขภาพ  สาเหตุท่ีทาํใหติ้ดบุหร่ี มี 4 แผนการเรียนรู้ ไดแ้ก่ แผนท่ี 1 รู้จกับุหร่ีกนั

เถอะ แผนท่ี 2 สารพษิในบุหร่ี  แผนท่ี 3 สุขภาพเร่ิมทรุด เม่ือจุดบุหร่ี และแผนท่ี 4 อ่อนแอทุกเม่ือ  

ความเช่ือท่ีผดิ  จึงติดบุหร่ี 



 132 

หน่วยท่ี 2 บุหร่ีมีผลกระทบ  เป็นจุดจบของชีวติ เก่ียวกบั ผลกระทบของบุหร่ีท่ีมีต่อ

พฤติกรรมเส่ียงอ่ืนๆ  ต่อผูห้ญิงท่ีสูบบุหร่ี ต่อครอบครัว ต่อเศรษฐกิจ ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม มี 6 

แผนการเรียนรู้ ไดแ้ก่ แผนท่ี 5 ดบับุหร่ีก่อนเส่ียง  หลีกเล่ียงหายนะ แผนท่ี 6 ผูห้ญิงสูบบุหร่ี  มะเร็ง

ก็มี  ราศีก็เส่ือม  แผนท่ี 7 ครอบครัววปิโยคเพราะอมโรคจากบุหร่ี แผนท่ี 8 ยิง่สูบ ยิง่จน มืดมนทั้ง

ชีวติ แผนท่ี 9 บุหร่ีคือมารร้าย  ทาํลายสังคม บ่มเพาะอาชญากร แผนท่ี 10 บุหร่ีสร้างมลพิษ  ทาํลาย

ชีวติและส่ิงแวดลอ้ม  
หน่วยท่ี 3 กฎหมายคุม้ครอง  เราตอ้งรู้ทนั  ดบัควนับุหร่ี  เก่ียวกบักฎหมายเก่ียวกบับุหร่ี 

พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ. 2535 และการรู้เท่าทนักลยทุธ์ของบริษทับุหร่ี พ.ร.บ. คุม้ครอง

สุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหร่ี พ.ศ.2535 มี 3 แผนการเรียนรู้ ไดแ้ก่ แผนท่ี 11 รู้กฎหมายควบคุมบุหร่ี 

พลเมืองดีช่วยระวงัภยั แผนท่ี 12 สังคมจะไร้ควนั หากรู้เท่าทนับริษทับุหร่ี  แผนท่ี 13 จะปลอดบุหร่ี

มือสอง ตอ้งช่วยคุม้ครองอยา่งทัว่ถึง 
หน่วยท่ี 4 ใชก้ลยทุธ์ชั้นเซียน  ช่วยโรงเรียนใหป้ลอดบุหร่ี เน้ือหาเก่ียวกบัการคบเพือ่น  

วธีิการเลิกสูบบุหร่ี และกิจกรรมรณรงคเ์พือ่การไม่สูบบุหร่ีในโรงเรียน มี 3 แผนการเรียนรู้ ไดแ้ก่ 

แผนท่ี 14 คบเพือ่นดี ปลอดบุหร่ีตลอดชีวติ  แผนท่ี 15 เลิกบุหร่ีอยา่งไร  จึงชนะใจอยา่งย ัง่ยนื  แผน

ท่ี 16 ประสานใจ ใชปั้ญญา พาโรงเรียนปลอดบุหร่ี วธีิการจดัการเรียนรู้ท่ีใช ้ไดแ้ก่ ทกัษะ

กระบวนการ  กระบวนการกลุ่ม  และการฝึกความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  

การสอนตามหลกัสู ตรกาํหนดระยะเวลา 2 ชัว่โมงต่อแผนการเรียนรู้ แต่เน่ืองจาก

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการทดลองใชภ้ายใตส้ถานการณ์จริง ดงันั้นการจดัการเรียนการสอน ครูผูส้อน

จึงปรับและประยกุตกิ์จกรรมการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบับริบทของวชิาและโรงเรียน ซ่ึง

พบวา่ ครูเกือบทุกคนใชเ้วลาในการสอนแผนการเรียนรู้ละ 1 คาบ คือ 50 นาที  โดยระยะเวลาใน

การใชห้ลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี ใชร้ะยะเวลา 1 ภาคการศึกษา คือ 4 เดือน  

การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ กาํหนดระดบัความเช่ือมัน่ในการทดสอบทางสถิติท่ีระดบั

นยัสาํคญั 1 p-value=0.05 เป็นเกณฑใ์นการพิจารณาผลการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั 1  การ

เปรียบเทียบ ผลการเรียนรู้ไดแ้ก่ความรู้เร่ืองบุหร่ี เจตคติต่อการสูบบุหร่ี และความสามารถดา้นการ

คิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี ใชก้ารทดสอบค่าที   (t–test) แบบ Paired samples t-test  และ

Student’s t-test ส่วนขอ้มลูความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อ หลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี และความ

คิดเห็นของครูท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี และขอ้เสนอแนะ ใช้

การวเิคราะห์หาค่าความถ่ี  และการวเิคราะห์เน้ือหา (Content analysis)  

ผลสรุปการวจิยั การอภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ดงัรายละเอียดท่ีจะกล่าวต่อไปน้ี 
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สรุปผลการวจัิย  

1. ขอ้มูลทัว่ไป โรงเรียนนาํร่องในการทดลองใชห้ลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีคร้ังน้ีมี

จาํนวนทั้งส้ิน 11 โรงเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวทิยาพุทธมณฑล  มีจาํนวนนกัเรียนท่ีเป็น

ตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีมากท่ีสุดคือ 200 คน (ร้อยละ 16.5) โรงเรียน วดัราชโอรส  มีจาํนวน

นกัเรียนท่ีเป็นตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีนอ้ยท่ีสุดคือ 49 คน (ร้อยละ 4.0) นกัเรียนมธัยมศึกษาเป็น

นกัเรียนชายและนกัเรียนหญิง ในจาํนวนท่ีใกลเ้คียงกนั ชั้นมธัยมศึกษาท่ีเป็นหน่วยในการศึกษามาก

ท่ีสุด กล่าวคือ เป็นชั้นท่ีมีการทดลองใชห้ลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 จาํนวนนกัเรียนรวมทั้งส้ิน 442 คน (ร้อยละ 36.5) รองลงมาไดแ้ก่ ชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 3 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 (ร้อยละ 22.8 และ 13.3 ตามลาํดบั) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 พบนอ้ย

ท่ีสุด คือ 1 หอ้งเรียน จาํนวน 37 คน (ร้อยละ 3.1)  นกัเรียนมธัยมศึกษามีอายรุะหวา่ง 11 ปี ถึง 19 ปี 

อาย ุ13 ปีพบมากท่ีสุด (ร้อยละ 30.1) รองลงมาอาย ุ14 ปี 16 ปี และ17 ปี (ร้อยละ 28.9, 12.0 และ

12.0 ตามลาํดบั) บิดาและมารดาของนกัเรียนส่วนมากมีอาชีพรับจา้ง นอกจากน้ีพบวา่ในบา้นของ

นกัเรียนส่วนมากไม่มีบุคคลสูบบุหร่ี (ร้อยละ 59.4) แต่ก็พบวา่ นกัเรียนท่ีมีบุคคลในบา้นสูบบุหร่ีมี

จาํนวนมากเช่นเดียวกนั (ร้อยละ 40.6) บุคคลท่ีสูบบุหร่ีท่ีพบมากคือบิดาของนกัเรียน (ร้อยละ 33.4) 

รองลงมาไดแ้ก่ ญาติ คือตา ปู่  นา้ ลุง และพี่ (ร้อยละ 23.4 และ 10.0 ตามลาํดบั) และนกัเรียน

ส่วนมากไม่มีเพือ่นท่ีสูบบุหร่ี (ร้อยละ 54.3) แต่ก็พบวา่ นกัเรียนมีเพือ่นสูบบุหร่ีมีจาํนวนมาก

เช่นเดียวกนั (ร้อยละ 45.7) เพือ่นท่ีสูบบุหร่ีส่วนมากคือ เพือ่นในหอ้งของนกัเรียน(ร้อยละ 51.3) 

รองลงมา คือ เพื่อนในกลุ่มของนกัเรียน (ร้อยละ 32.3) การจดักิจกรรมป้องกนัหรือการรณรงค์

เก่ียวกบับุหร่ีในโรงเรียนในปีท่ีผา่นมา  นกัเรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 91.0)  ใหข้อ้มูลวา่โรงเรียนท่ี

ตนเองศึกษามีการจดักิจกรรมป้องกนัหรือการรณรงคเ์ก่ียวกบับุหร่ีในโรงเรียนในปีท่ีผา่นมา และ

พบเพยีงส่วนนอ้ย (ร้อยละ 1.5) ท่ีใหข้อ้มูลวา่โรงเรียนท่ีตนเองศึกษาไม่เคยมีการจดักิจกรรมป้องกนั

หรือการรณรงคเ์ก่ียวกบับุหร่ีในโรงเรียนในปีท่ีผา่นมา  

2. พฤติกรรมการสูบบุหร่ี นกัเรียนส่วนใหญ่ไม่สูบและไม่เคยลองสูบบุหร่ี (ร้อยละ 84.2) 

รองลงมา ไดแ้ก่ นกัเรียนท่ีปัจจุบนัไม่สูบบุหร่ีแต่เคยทดลองสูบ และเคยสูบแต่ปัจจุบนัเลิกสูบแลว้ 

แต่ก็เป็นท่ีน่าสงัเกตวา่ยงัมีนกัเรียนจาํนวนหน่ึง (ร้อยละ 0.7) ท่ีปัจจุบนัยงัสูบบุหร่ี  นกัเรียน (ร้อยละ 

33.9) เคยลองสูบบุหร่ีคร้ังแรกเม่ืออาย ุ13 ปี  เหตุผลของการลองสูบบุหร่ีคร้ังแรก คือ อยากลอง 

รองลงมา คือเพื่อนส่งบุหร่ีให ้  

3. ความตั้งใจในการสูบบุหร่ีของนกัเรียน ก่อนเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี  2.4 

โอกาสของการสูบบุหร่ีในช่วง 1 ปี นกัเรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 94.9)  มัน่ใจวา่ตนเองไม่มีโอกาสสูบ
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บุหร่ีในช่วง 1 ปีน้ีแน่นอน แต่พบวา่นกัเรียนจาํนวนถึง 62 คน (ร้อยละ 5.1) คิดวา่ตนเองมีโอกาสสูบ

บุหร่ี เม่ือพิจารณาแยกตามเพศพบวา่ นกัเรียนชายส่วนใหญ่มัน่ใจวา่ตนเองไม่มีโอกาสสูบบุหร่ี

ในช่วง 1 ปีน้ีแน่นอน (ร้อยละ 92.0) ในขณะท่ีร้อยละ 8.0 คิดวา่ตนเองมีโอกาสสูบบุหร่ี ส่วน

นกัเรียนหญิงพบวา่ส่วนใหญ่มัน่ใจวา่ตนเองไม่มีโอกาสสูบบุหร่ีในช่วง 1 ปีน้ีแน่นอน(ร้อยละ 97.7) 

มีร้อยละ 2.3 คิดวา่ตนเองมีโอกาสสูบบุหร่ี นกัเรียนท่ีมัน่ใจวา่ตนเองไม่มีโอกาสสูบบุหร่ีในช่วง 1 ปี

แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตมี์จาํนวนสูงท่ีสุด (ร้อยละ 76.9) ส่วนนกัเรียนท่ีมัน่ใจวา่ตนเองมีโอกาสสูบ

บุหร่ีในช่วง 1 ปีพบสูงท่ีสุดท่ีความมัน่ใจร้อยละ 50 (ร้อยละ 24.2) โดยนกัเรียนชายท่ีมัน่ใจร้อย

เปอร์เซ็นตว์า่ตนเองไม่มีโอกาสสูบบุหร่ีในช่วง 1 ปีน้ีแน่นอนพบมากท่ีสุด (ร้อยละ 70.9) สาํหรับ

นกัเรียนหญิงพบวา่ส่วนมากมัน่ใจร้อยเปอร์เซ็นตว์า่ตนเองไม่มีโอกาสสูบบุหร่ีในช่วง 1 ปีน้ีแน่นอน 

(ร้อยละ 82.4) หลงัการเรียนการสอนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี  พบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่ (ร้อย

ละ 96.2) ยงัคงมัน่ใจวา่ตนเองไม่มีโอกาสสูบบุหร่ีในช่วง 1 ปีแน่นอนซ่ึงเพิ่มข้ึนกวา่ก่อนการเรียน

การสอนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี แต่ก็ยงัพบวา่นกัเรียนจาํนวน 46 คน (ร้อยละ 3.8) คิดวา่

ตนเองมีโอกาสสูบบุหร่ีในช่วง 1 ปีน้ี แมจ้ะพบวา่มีจาํนวนนอ้ยลงหลงัการเรียนการสอน  โดยพบวา่

ทั้งนกัเรียนชายและนกัเรียนหญิงส่วนใหญ่มัน่ใจร้อยเปอร์เซ็นตว์า่ตนเองไม่มีโอกาสสูบบุหร่ี

ในช่วง 1 ปีแน่นอน (ร้อยละ 94.0 และร้อยละ 98.4 ตามลาํดบั)  นอกจากน้ีเม่ือศึกษาความมัน่ใจท่ีจะ

สูบนกัเรียนท่ีมัน่ใจวา่ตนเองไม่มีโอกาสสูบบุหร่ีในช่วง 1 ปีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตมี์จาํนวนสูง

ท่ีสุด (ร้อยละ 77.3) ส่วนนกัเรียนท่ีมัน่ใจวา่ตนเองมีโอกาสสูบบุหร่ีในช่วง 1 ปีพบสูงท่ีสุดท่ีความ

มัน่ใจร้อยละ 50 (ร้อยละ 30.4) โดยพบวา่ นกัเรียนชายท่ีมัน่ใจร้อยเปอร์เซ็นตว์า่ตนเองไม่มีโอกาส

สูบบุหร่ีในช่วง 1 ปีน้ีพบมากท่ีสุด (ร้อยละ 69.6) เช่นเดียวกบันกัเรียนหญิงท่ีมัน่ใจร้อยเปอร์เซ็นตว์า่

ตนเองไม่มีโอกาสสูบบุหร่ีในช่วง 1 ปีน้ีพบมากท่ีสุด (ร้อยละ 84.5)  

4.  ความรู้ เร่ืองบุหร่ีของนกัเรียนมธัยมศึกษาหลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี

เพิ่มข้ึนมากกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  (p<0.001) เม่ือพิจารณาจดักลุ่มของนกัเรียนตาม

ลกัษณะทางสังคม พบวา่หลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนหญิงมีคะแนนความรู้เร่ือง

บุหร่ีเพิ่มข้ึนมากกวา่นกัเรียนชายแต่ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ( p=0.175) นกัเรียนท่ีเรียนในชุมนุมมี

ความรู้เพิ่มข้ึนมากกวา่นกัเรียนท่ีเรียนตามชั้นเรียนแต่ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  (p=0.772) นกัเรียน

มธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 มีความรู้เพิ่มข้ึนมากกวา่นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

(p=0.036) นกัเรียนท่ีอายนุอ้ยกวา่ 14 ปี มีความรู้เพิ่มข้ึนมากกวา่ นกัเรียนท่ีอาย ุ15 ปี ข้ึนไปเพียง

เลก็นอ้ยและไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ( p=0.067)  นกัเรียนท่ีมีคนในบา้นสูบบุหร่ีกบันกัเรียนท่ีไม่มี

คนในบา้นสูบบุหร่ี มีความรู้เร่ืองบุหร่ีก่อนและหลงัเรียนไม่แตกต่างกนัทางสถิติ  (p=0.116) 
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เช่นเดียวกบันกัเรียนท่ีมีเพือ่นสูบบุหร่ีกบันกัเรียนท่ีไม่มีเพือ่นสูบบุหร่ี มีความรู้เร่ืองบุหร่ีหลงัเรียน

ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (p=0.116)  

5. เจตคติต่อการสูบบุหร่ีของนกัเรียนมธัยมศึกษาหลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี

เพิ่มข้ึนมากกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  (p<0.001) เม่ือพิจารณาจดักลุ่มของนกัเรียนตาม

ลกัษณะทางสังคม พบวา่หลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนชายมีเจคติต่อการสูบบุหร่ี

หลงัเรียนเพิ่มข้ึนมากกวา่นกัเรียนหญิงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p=0.005) นกัเรียนท่ีเรียนในชุมนุม

มีเจตคติต่อการสูบบุหร่ีหลงัเรียนเพิ่มข้ึนมากกวา่ นกัเรียนท่ีเรียนตามชั้นเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติ ( p<0.001) นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6  มีเจตคติต่อการสูบบุหร่ีหลงัเรียนเพิ่มข้ึนมากกวา่

นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ( p<0.001) นกัเรียนท่ีอาย ุ15 ปี ข้ึนไป มีเจต

คติต่อการสูบบุหร่ีหลงัเรียนเพิ่มข้ึนมากกวา่นกัเรียนท่ีอายนุอ้ยกวา่ 14 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

(p<0.001) นกัเรียนท่ีไม่มีคนในบา้นสูบบุหร่ี มีเจตคติต่อการสูบบุหร่ีหลงัเรียนเพิ่มข้ึนมากกวา่

นกัเรียนท่ีมีคนในบา้นสูบบุหร่ี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ( p=0.004) นกัเรียนท่ีมีเพื่อนสูบบุหร่ี มี 

เจตคติต่อการสูบบุหร่ีหลงัเรียนเพิ่มข้ึน มากกวา่นกัเรียนท่ีไม่มีเพื่อนสูบบุหร่ีอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติ(p<0.001)  

6. ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ีของนกัเรียนมธัยมศึกษา

ก่อนและหลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

(p<0.001) เม่ือพิจารณาจดักลุ่มของนกัเรียนตามลกัษณะทางสังคม พบวา่หลงัเรียนหลกัสูตร

โรงเรียนปลอดบุหร่ีนกัเรียนหญิงมีความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณหลงัเรียนสูงกวา่

นกัเรียนชายแต่ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p=0.723)   นกัเรียนท่ีเรียนในชุมนุม มีความสามารถ

ดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี เพิ่มข้ึนมากกวา่ นกัเรียนท่ีเรียนในชั้นเรียน อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติ ( p<0.001) นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6  มีความสามารถดา้นการคิดอยา่งมี

วจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี เพิ่มข้ึนมากกวา่ นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

(p<0.001) นกัเรียนท่ีอาย ุ15 ปี ข้ึนไป มีความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี

เพิ่มข้ึนมากกวา่นกัเรียนท่ีอายนุอ้ยกวา่ 14 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ( p<0.001) นกัเรียนท่ีไม่มีคน

ในบา้นสูบบุหร่ี มีความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี เพิ่มข้ึนมากกวา่

นกัเรียนท่ีมีคนในบา้นสูบบุหร่ี  แต่ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ ( p=0.233) นกัเรียนท่ีมีเพือ่นสูบ

บุหร่ี มีความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี เพิ่มข้ึนมากกวา่ นกัเรียนท่ีไม่มี

เพื่อนสูบบุหร่ี แต่ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p=0.167) 

7.  ความคิดเห็นของนกัเรียนต่อหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี  ด้านเนือ้หาหลกัสูตร

โรงเรียนปลอดบุหร่ี โดยภาพรวมนกัเรียนเห็นวา่เน้ือหาหลกัสู ตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีเป็นเน้ือหาท่ีดี 
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นกัเรียน  (ร้อยละ 29.2) มีความเห็นวา่ครูสอนเร่ืองโทษและพิษภยัจากบุหร่ี ทาํใหเ้ขา้ใจวา่เป็น

อยา่งไร จะป้องกนัตนเองจากการสูบบุหร่ีไดอ้ยา่งไร และเน้ือหาท่ีครูสอนมีประโยชน์มาก น่าสนใจ 

เขา้ใจง่าย และมีความครอบคลุมเพียงพอท่ีนกัเรียนจะนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้(ร้อยละ 23.1) 

นอกจากน้ีเห็นวา่เป็นเน้ือหาท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเยาวชนและวยัรุ่น ซ่ึงสามารถนาํไปบอกเพื่อนหรือ

ผูป้กครองท่ีสูบบุหร่ีใหล้ดหรือเลิกสูบบุหร่ี (ร้อยละ 18.5) ด้านวธีิการสอนของครู โดยภาพรวม

นกัเรียนเห็นวา่ครูสอนดี สนุกไม่เครียดโดยนกัเรียน (ร้อยละ 47.7) 1เห็นวา่ครูสอนโดยใหน้กัเรียนมี

ส่วนร่วม1ในการเรียนรู้ 1แบ่งกลุ่มใหท้าํกิจกรรมตามใบงาน และใหน้กัเรียนคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมดว้ย

ตนเอง  นกัเรียนเห็นวา่ (ร้อยละ 23.1) วธีิการสอนของครูเป็นการอธิบายโดยละเอียดเป็นขั้นตอน 

ง่ายต่อการเรียนรู้และเขา้ใจ โดยเฉพาะนกัเรียน (ร้อยละ 12.3) เห็นวา่การท่ีครูอธิบายพร้อมกบัมีส่ือ

และภาพประกอบทาํใหเ้ขา้ใจมากยิง่ข้ึน 

7.  ความคิดเห็นของ ครูต่อหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี ด้านความพร้อมของผู้สอน ครู 

(ร้อยละ 36.4) คิดวา่ตนเองมีความพร้อมในระดบัหน่ึง แต่ไม่เพยีงพอท่ีจะสอนทุกแผน ควรจดัใหมี้

ด้านส่ือประกอบการเรียนการสอนของครู นกัเรียน (ร้อยละ 

52.3) ใหข้อ้มูลวา่ ครูมีการแจกโปสเตอร์ แผน่พบั สต๊ิกเกอร์บุหร่ีใหน้กัเรียนใชท้าํกิจกรรม ทาํ

บอร์ด และใชศึ้กษาเพิ่มเติม  เอกสารท่ีครูแจกน้ีเป็นเอกสารท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากมูลนิธิรณรงค์

เพือ่การไม่สูบบุหร่ี และอีกส่วนหน่ึงเป็นเอกสารท่ีครูจดัทาํข้ึนโดยสาํเนาจากหลกัสูตรโรงเรียน

ปลอดบุหร่ีเพือ่แจกใหน้กัเรียนไดไ้ปอ่านเพิ่มเติม  แต่นกัเรียนส่วนหน่ึง (ร้อยละ 13.8) เห็นวา่ 

เอกสารเก่ียวกบับุหร่ีมีนอ้ยเกินไป และครูไม่มีเอกสารความรู้แจกใหน้กัเรียนไดอ้่านเพิ่มเติม  ด้าน

บรรยากาศในการเรียนการสอน นกัเรียน (ร้อยละ 63.1) เห็นวา่การจดัการเรียนการสอนของครูเป็น

แบบสบายๆ เป็นกนัเอง บรรยากาศดี นกัเรียนในหอ้งมีส่วนร่วมในการเรียนดี มีการแบ่งกลุ่มทาํ

กิจกรรมทาํใหส้นุกสนาน นอกจากน้ีนกัเรียนส่วนหน่ึงซ่ึงเรียนในชุมนุม (ร้อยละ 18.5) เห็นวา่ 

บรรยากาศในการเรียนดี สนุกสนานไม่เคร่งเครียดและคนไม่เยอะจนเกินไป ด้านระยะเวลาในการ

สอน นกัเรียนเกือบทุกคน (ร้อยละ 98.5) เห็นวา่ครูใชเ้วลาในการสอนคร้ังละ 1 คาบ คือ 50 นาที 

และสอนเพียงสัปดาห์ละ 1 คร้ัง เหมาะสมดีแลว้ มีเพียง 1 คนท่ีเห็นวา่ การสอน 1 คาบ นอ้ยเกินไป 

ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี  นกัเรียน (ร้อยละ27.7) ใหข้อ้เสนอแนะวา่ ถา้จะ

มีการสอนเร่ืองบุหร่ี ควรสอนในนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 จะดีกวา่เพราะเป็นการปลูกฝัง

ตั้งแต่ตน้ สาํหรับเน้ือหาท่ีใชส้อนนกัเรียน (ร้อยละ 24.6) เห็นวา่ ควรมีการสอนเร่ืองโทษและพิษภยั

ของบุหร่ี สภาพทางจิตใจของผูสู้บ และ ควรแสดงผลเสียของบุหร่ีใหช้ดัเจน  และมีส่ือประกอบการ

สอนท่ีทาํใหเ้ห็นภาพชดัมากกวา่น้ี นกัเรียนส่วนหน่ึง (ร้อยละ 13.8) เห็นวา่ควรมีการจดัใหน้กัเรียน

ไดฝึ้กทกัษะการปฏิเสธเม่ือมีคนชวนใหสู้บบุหร่ีดว้ย เพื่อท่ีจะไดส้ามารถปฏิเสธไดโ้ดยไม่รู้สึกกงัวล

หรืออึดอดัใจ 
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การอบรมเพิ่มเติมก่อนสอน ครูร้อยละ 27.3 เห็นวา่ตนเองมีความพร้อมไม่เตม็ร้อยในการสอน

เน่ืองจากมีภาระงานหลายดา้น และเวลาจาํกดับางคร้ังวางแผนแลว้แต่ไม่ไดส้อนเน่ืองจากมีกิจกรรม

อ่ืนแทรกเขา้มา ทาํใหต้อ้งเล่ือนไปจดัเป็นสอนเสริม ด้านเนือ้หาหลกัสูตร  ครูทุกคนเห็นวา่เน้ือหามี

มากเกินไป โดยส่วนมากใหเ้หตุผลวา่ เน้ือหาของหลกัสูตรมีความสาํคญั แต่ถา้นาํมาสอนทั้งหมด

ทุกแผนในเด็กชั้นเดียว รู้สึกมากเกินไปและทาํใหเ้ด็กเบ่ือและไม่สนใจท่ีจะเรียน รองลงมาเห็นวา่

เน้ือหามากเกินไป ควรตดับางเร่ืองออก เช่นเร่ืองสารพิษ หรือผลกระทบ ถา้ไม่ตดัควรปรับเน้ือหา

ใหก้ระชบัเพราะนกัเรียนรู้มากแลว้ และบางเร่ืองควรยบุรวมกนัเป็น 1 หน่วยการเรียนรู้จะเหมาะสม

กวา่ (ร้อยละ 36.4) และ เห็นวา่เน้ือหาบางเร่ืองลึกเกินไปสาํหรับเด็กมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ควรมีการ

ปรับเน้ือหาใหเ้หมาะสมกบัเด็ก (ร้อยละ 18.2 ) ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน ครู (ร้อยละ 54.5) 

เห็นวา่กิจกรรม บางกิจกรรมใชเ้วลามากเม่ือนาํมาจดัใหน้กัเรียน ทาํกิจกรรมซ่ึงนกัเรียนในหอ้งมี

จาํนวนมาก และถา้เป็นชั้นท่ีตอ้งอธิบายมาก (นกัเรียนท่ีเรียนอ่อน)  ทาํใหใ้ชเ้วลามาก ดงันั้นเวลา 50 

นาที จึงไม่พอ ท่ีจะสอนไดค้รบเน้ือหา หรือกิจกรรม  รองลงมาเห็นวา่ ใบงานมีมากเกินไป ไม่

เหมาะสมกบัระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้ทาํใหส้อนไดไ้ม่ครบทุกกิจกรรมใน 1 คาบ 50 นาที (ร้อยละ 

45.5) ด้านส่ือประกอบการเรียนการสอน ครู (ร้อยละ 63.6) เห็นวา่ควรมีการจดัทาํคู่มือหรือเอกสาร

แจกใหเ้ด็กไดอ้่านเพิ่มเติม ซ่ึงวธีิการท่ีครูสอนใชก้ารถ่ายเอกสารจากหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี

ใหน้กัเรียน ซ่ึงถา้สอนหลายหอ้งจะตอ้งใชเ้งินจาํนวนมาก รองลงมาเห็นวา่ส่ือในบางกิจกรรมตอ้ง

จดัเตรียมเองซ่ึงครูไม่มีทกัษะในการทาํ ดงันั้นถา้จะตอ้งสอนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการจดัทาํ

ส่ือใหพ้ร้อมสาํหรับครู (ร้อยละ 45.5) ด้านระยะเวลาในการสอน ครู (ร้อยละ 45.5) เห็นวา่การสอน 

2 ชัว่โมงเป็นเวลาท่ีนานมากไป ไม่เหมาะสม ควรจดัใหส้อนแค่ 1 คาบ 50 นาทีจะเหมาะสมและ

สามารถสอนไดแ้ต่จะตอ้งตดักิจกรรมบางกิจกรรมออก เน่ืองจากกิจกรรมมีมากเกินไป ทาํใหส้อน

ไดไ้ม่ครอบคลุมและไม่สามารถทาํกิจกรรมไดค้รบ ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการบริหารจัดการหลกั

สุตร ครูส่วนมาก(ร้อยละ 54.5) เห็นวา่ ควรมีการประชุมผูบ้ริหาร หรือช้ีแจงใหผู้บ้ริหารทราบ เพื่อ

จะไดใ้หค้วามสาํคญัและสนบัสนุนใหใ้ชห้ลกัสูตร  รองลงมาเห็นวา่ ครูท่ีจะสอนควรจะไดอ้บรม

ความรู้เร่ืองบุหร่ีเพิ่มเติม เพราะบางหวัขอ้ยงัมีความรู้ท่ีไม่ลึกซ่ึงทาํใหส้อนไดไ้ม่ละเอียดและจดัทาํ

ส่ือหรือเอกสารความรู้แต่ละหน่วย แจกใหค้รู เพือ่จดัใหก้บันกัเรียน อยา่งเพยีงพอก่อนจะเร่ิมสอน  

(ร้อยละ 36.4) สําหรับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี  ครูเกือบทุกคน

(ร้อยละ 90.9) เห็นวา่ ควรปรับปรุงเน้ือหา ให้กระชบัและครอบคลุม  และใชเ้วลาแค่  1 คาบ 50 นาที 

และเห็นวา่ หลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี ควรนาํไปใชใ้นกลุ่มสาระสุขศึกษา จะเหมาะสมท่ีสุด 

เพราะมีเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพมาก กวา่ท่ีจะสอนในวชิาอ่ืนๆ  และเห็นวา่ ควรตดัเร่ืองประวติั

ความเป็นมาของบุหร่ีออก เพราะละเอียดเกินไป และควรปรับเน้ือหา และกิจกรรมในแต่ละหน่วย
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การเรียนรู้ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งท่ีจะใชส้อนใน 1 คาบ 50 นาที (ร้อยละ 81.8 และร้อยละ 72.7 

ตามลาํดบั)  
 
อภิปรายผลการวจัิย 

จากผลการวจิยัศึกษาสามารถนาํไปสู่การอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี  

1.  ความรู้ เร่ืองบุหร่ีของนกัเรียนมธัยมศึกษาหลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี

เพิ่มข้ึนมากกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  (p<0.001) ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจกล่าวไดว้า่เป็นผลมา

กิจกรรมการเรียนรู้หลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีท่ีครูจดัใหก้บันกัเรียนครูท่ีใชว้ธีิการสอนแบบการ

อธิบายเพื่อใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจ การสอนแบบใชท้กัษะกระบวนการและมุ่งเนน้นกัเรียนรู้โดย

ผา่นกระบวนการกลุ่ม ใหใ้บงานในการทาํกิจกรรมคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมและใหน้กัเรียนร่วมกนั

สรุป วเิคราะห์ และอภิปรายร่วมกนัอีกคร้ัง ซ่ึงการจดัการเรียนการสอนลกัษณะดงักล่าวทาํให้

นกัเรียนมีความรู้เพิ่มมากข้ึน สอดคลอ้งกบัจอนห์สนัและคณะ (Johnson DW., Johnson RT., & 

Holubec EJ., 1984) ท่ีกล่าววา่ กระบวนการกลุ่ม เป็นการปฏิบติังาน ร่วมกนัของสมาชิก กลุ่ม ซ่ึง 

กระบวนการจะปรากฏเม่ือสมาชิกร่วมกนัอภิปราย จนบรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายกลุ่มโดยท่ี

สมาชิกทุกคนมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั การทาํงานร่วมกนัทาํใหง้านสาํเร็จตามเป้าหมายและเป็น

กระบวนการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองทาํใหเ้กิดประสิทธิภาพของสมาชิกและบุคคลภายในกลุ่ม  

 นอกจากน้ีท่ีพบวา่นกัเรียนหญิงมีคะแนนความรู้เร่ืองบุหร่ีหลงัเรียนสูงกวา่นกัเรียนชาย

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p=0.036) ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะนกัเรียนหญิงมีความสนใจท่ีจะเรียนรู้

เร่ืองบุหร่ีมากกวา่นกัเรียนชาย เน่ืองจากเป็นเร่ืองใกลต้วั และยงัรู้สึกวา่การสูบบุหร่ีของผูห้ญิงเป็นท่ี

น่ารังเกียจของสังคม  มีภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดี (สตีเฟ่น ฮาแมน และคณะ, 2549) และจากการวจิยัยงัพบ

อีกวา่ นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 มีความรู้เพิ่มข้ึนมากกวา่ นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 ปี อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติ ( p=0.036) อาจกล่าวไดว้า่ นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 ยงัอยูใ่นวยัท่ีเร่ิมเปล่ียน

ผา่นจากวยัเด็กเขา้สู่วยัรุ่นซ่ึงเป็นวยัเรียนท่ียงัมีความเป็นระเบียบมีวนิยั มีความสนใจและมีความ

ตั้งใจในการเรียนอยูม่าก ดงันั้นจึงทาํใหเ้รียนไดดี้กวา่นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 ซ่ึงอยูใ่นช่วงของ

วยัรุ่นตอนปลาย ซ่ึงจะมีความคึกคะนอง อยากรู้ อยากลองมากกวา่ และพบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนใน

ชุมนุมมีความรู้เพิ่มข้ึนมากกวา่นกัเรียนท่ีเรียนตามชั้นเรียนแมจ้ะไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ  

(p=0.772) แต่ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจกล่าวไดว้า่ การเรียนในชุมนุม ซ่ึงจดัเป็น กิจกรรมพเิศษท่ีจดัใหผู้เ้รียน

ไดพ้ฒันาความสามารถของตนเองตาม  ศกัยภาพ  นกัเรียนจะได้ เขา้ร่วมและปฏิบติักิจกรรมท่ี

เหมาะสมร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุขกบักิจกรรมท่ีเลือกดว้ยตวัเองตามความถนดัและความสนใจ

อยา่งแทจ้ริง  การพฒันาท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ การพฒันาองคร์วมของความเป็นมนุษยใ์หค้รบทุกดา้น  ทั้ง
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ร่างกายสติปัญญา อารมณ์ และสังคม  รวมทั้งปลูกฝังและสร้างจิตสาํนึกของการทาํประโยชน์เพื่อ

สังคมซ่ึงสถานศึกษาจะตอ้งดาํเนินการอยา่งมีเป้าหมาย  มีรูปแบบและวธีิการท่ีเหมาะสม  

(กระทรวงศึกษาธิการ,   2545)   และจากการสัมภาษณ์ครูท่ีจดัการเรียนการสอนในชุมนุมซ่ึงเป็น

ชุมนุมเฉพาะเร่ืองบุหร่ี ตวัอยา่งเช่น “ชุมนุมวยัใสไร้ควนับุหร่ี ” โรงเรียนสตรีวทิยา พุทธมณฑล

ชุมนุม“ชุมนุมโรงเรียนปลอดบุหร่ี” โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ หรือ  “ชุน

นุมโรงเรียนปลอดบุหร่ี ” โรงเรียนวดัปากนํ้า สรุปไดว้า่การจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรโรงเรียน

ปลอดบุหร่ีเป็นชุมนุมเฉพาะเร่ืองบุหร่ีทาํใหเ้ด็กท่ีมีความสนใจท่ีจะเรียนรู้และตอ้งการร่วมกนั

ป้องกนัการสูบบุหร่ีในเยาวชนเลือกเขา้ชุมนุมโดยความสมคัรใจ นบัเป็นอีกเหตุผลหน่ึงท่ีทาํใหเ้ด็ก

มีความรู้เพิ่มข้ึนหลงัเรียนและเพิ่มข้ึนมากวา่คนท่ีเรียนในชั้นเรียน 
2. เจตคติต่อการสูบบุหร่ีของนกัเรียนมธัยมศึกษาหลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี

เพิ่มข้ึนมากกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  (p<0.001) ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจกล่าวไดว้า่การจดัการ

เรียนการสอนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหน้กัเรียนโดยการพฒันาและ

สร้างเสริมความรู้เก่ียวกบัเร่ืองบุหร่ี และการพฒันาเจตคติต่อการสูบบุหร่ีควบคู่กนัไปตามแผนการ

เรียนรู้ในหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี โดยวธีิการจดัการเรียนรู้ท่ีครูใช ้ไดแ้ก่ การใหค้วามรู้โดย

การอธิบายประกอบภาพ และฉาย Power point การสอนทกัษะกระบวนการ การเรียนรู้ผา่น

กระบวนการกลุ่ม เป็นตน้ ซ่ึงวธีิการสอนน้ีเป็นวธีิการเรียนรู้แบบใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมและการ

เรียนแบบร่วมมือ ทาํใหน้กัเรียนเกิดเจตคติท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัเร่ืองบุหร่ี ส่งผลใหมี้เจตคติต่อบุหร่ีท่ี

ถูกตอ้งมากข้ึน ดงัท่ีซิมบาดู เอบ็เบอร์สัน และมาสแลค (Zimbaod, Ebberson and Maslach, 

1977 อา้งใน ชวศิา หนูคง, 2544 ) กล่าววา่  การท่ีบุคคลมี เจตคติ ต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดต่างกนั ก็

เน่ืองมาจาก  บุคคลมีความเขา้ใจ มีความรู้สึก หรือมี แนวความคิด แตกต่างกนันั้นเองดงันั้น  

ส่วนประกอบทาง ดา้นความคิด หรือ ความรู้ ความเขา้ใจ จึงนบัไดว้า่เป็นส่วนประกอบ  ขั้นพื้นฐาน

ของเจตคติ และส่วนประกอบน้ี จะเก่ียวขอ้ง สมัพนัธ์ กบั  ความรู้สึกของบุคคล อาจออกมาใน

รูปแบบแตกต่างกนั ทั้งในทางบวก และทางลบ ซ่ึงข้ึนอยูก่บั ประสบการณ์ และ การเรียนรู้  สาํหรับ

นกัเรียนท่ีอาย ุ15 ปี ข้ึนไป มีเจตคติต่อการสูบบุหร่ีหลงัเรียนเพิ่มข้ึนมากกวา่นกัเรียนท่ีอายนุอ้ยกวา่ 

14 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ( p<0.001) และนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6  มีเจตคติต่อการสูบบุหร่ี

หลงัเรียนเพิ่มข้ึนมากกวา่นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ( p<0.001)  ทั้งน้ีอาจ

เน่ืองมาจากนกัเรียนท่ีมีอายมุากกวา่ 15 ปี และนกัเรียนท่ีเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 เป็นกลุ่มท่ี

เร่ิมเขา้สู่วยัรุ่นตอนปลาย แมว้า่จะเป็นกลุ่มท่ีมีความเส่ียงต่อเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ

มากกวา่กลุ่มท่ีอายนุอ้ยกวา่  แต่เม่ือไดเ้รียนรู้ในเร่ืองท่ีใกลต้วั ไดมี้การสรุปอภิปรายพดูคุยกบักลุ่ม

เพื่อนและครู อาจทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงเจตคติท่ีมีต่อการสูบบุหร่ีไดดี้กวา่ สาํหรับนกัเรียนท่ี
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เรียนในชุมนุม มีเจตคติต่อการสูบบุหร่ีหลงัเรียนเพิ่มข้ึนมากกวา่ นกัเรียนท่ีเรียนตามชั้นเรียน อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติ ( p<0.001) ดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้วา่ การเรียนในชุมนุมทาํใหน้กัเรียนไดเ้ลือก

เรียนท่ีนกัเรียนสนใจจะเรียนรู้ และครูท่ีสอนในชุมนุมเปิดโอกาสไห้ นกัเรียนไดแ้สดงออก โดยการ

ทาํกิจกรรมเก่ียวกบับุหร่ีในเวลาวา่ง เช่น “กิจกรรมเพือ่นเพือ่เพือ่นช่วยเพือ่นจากปัญหายาเสพติด ” 

“กิจกรรมพีส่อนนอ้ง” หรือกิจกรรมท่ีแทรกเร่ืองบุหร่ีเขา้ไปในกิจกรรมเพือ่ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ใน

การป้องกนัตนเอง เช่น “กิจกรรมโยคะ ”  “กิจกรรมเพาเวอร์แดนซ์ ” ส่ิงเหล่าน้ีทาํใหน้กัเรียนเกิด

ความรู้และพฒันาเจตคติต่อการสูบบุหร่ีในทางท่ีถูกตอ้งเพิ่มมากข้ึน  

3. ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ีของนกัเรียนมธัยมศึกษา

หลงัเรียนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีเพิ่มข้ึนมากกวา่ก่อนเรียนอยา่ง มีนยัสาํคญัทางสถิติ  

(p<0.001) ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจกล่าวไดว้า่ การจดัการเรียนการสอนของครูใชเ้ทคนิควธีิการสอนท่ีเนน้

เร่ืองการพฒันาทกัษะกระบวนการ การเรียนผา่นกระบวนการกลุ่ม การไดท้าํกิจกรรมตามใบงานซ่ึง

เป็นการฝึกคิดวเิคราะห์ปัญหาต่างๆ เก่ียวกบับุหร่ี การหาแนวทางแกไ้ข ซ่ึงวธีิการสอนท่ีหลากหลาย

ในแต่ละแผนการเรียนรู้น้ีสรุปไดว้า่เป็นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กล่าวคือนกัเรียนไดมี้ส่วนร่วมใน

กิจกรรมการเรียนการสอนในทุกคร้ังได้ ร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมกนัคน้หาความรู้ ขอ้เทจ็จริง และ

สรุปผลกบัเพื่อนในหอ้งเรียนอยา่งจริงจงัโดยมีครูคอยติดตามดูแลใหก้าํลงัใจโดยตลอด จึงทาํให้

นกัเรียนมีการพฒันาความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ีเพิ่มมากข้ึน 

สอดคลอ้งกบั เยล ชาแรน และชโลโม ชาแรน ( Yeal Sharan and Shlomo Sharan 1990 : 17) ท่ีกล่าว

วา่ เทคนิคการศึกษาแบบกลุ่มร่วมมือกนัเรียนรู้ เป็นเทคนิคการแสวงหาความรู้แบบกลุ่มท่ีมุ่งเนน้ให้

นกัเรียนพฒันาความรู้โดยละเอียดลึกซ้ึงจากเร่ืองท่ีนกัเรียนสนใจเป็นหลกั นอกจากน้ีกิจกรรมการ

เรียนการสอนยงัเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดงออกตามความสามารถของแต่ละบุคคล ไดพ้ฒันา

ทกัษะทางสมอง การคิด การใชเ้หตุผล การวเิคราะห์และทาํใหรู้้จกัการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม ช่วย

ใหบ้รรยากาศในหอ้งเรียนเป็นกนัเอง สนุกสนาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  เอลเล็น ( Allen 1976 : 371) ท่ี

กล่าววา่ การใหน้กัเรียนมีความรับผดิชอบในการ 1เรียนรู้ รู้จกัคิดวเิคราะห์ตดัสินใจ รู้จกัแสวงหา

ความรู้ดว้ยตนเอง และขณะท่ีนกัเรียนเรียนเป็นกลุ่ม นกัเรียนมีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดซ่ึงกนั

และกนั การพดูคุยในระดบัเพื่อนรุ่นเดียวกนัมีการส่ือความหมายดว้ยประโยคท่ีเขา้ใจง่าย ทาํให้

นกัเรียนสามารถส่ือความหมายและเขา้ใจมากข้ึน1

สาํหรับกลุ่มนกัเรียนท่ีอาย ุ15 ปี ข้ึนไป มีความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อ

การสูบบุหร่ี เพิ่มข้ึนมากกวา่นกัเรียนท่ีอายนุอ้ยกวา่ 14 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ( p<0.001) 

นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6  มีความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี เพิ่มข้ึน

มากกวา่นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.001) ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก นกัเรียน
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ท่ีอาย ุ15 ปี ข้ึนไป หรือนกัเรียนท่ีเรียนในระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 เป็นกลุ่มท่ีอยูใ่นช่วงของวยัรุ่น

ตอนปลายท่ีจะเร่ิมเขา้สู่วยัผูใ้หญ่ตอนตน้ ดงันั้นการรับรู้ หรือความคิดท่ีไดรั้บการส่งเสริมและ

พฒันาอาจจะดีกวา่ในวยัท่ีอายนุอ้ยกวา่  

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวจิยั มีขอ้เสนอแนะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั และ

ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

1. ผูบ้ริหารโรงเรียนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรร่วมกนัพฒันาหลกัสูตรหรือโปรแกรม

การเลิกสูบบุหร่ีใหก้บันกัเรียนในโรงเรียน ควบคู่กบัการใชห้ลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี เพือ่ช่วย

ใหน้กัเรียนท่ีสูบหรือติดบุหร่ีสามารถเลิกสูบได ้และควรมีกิจกรรมช่วยครู หรือบุคลากรอ่ืนๆ ใน

โรงเรียนท่ีสูบบุหร่ีใหเ้ลิกสูบบุหร่ีดว้ยเพื่อเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหแ้ก่นกัเรียน จะนาํไปสู่ “โรงเรียน

ปลอดบุหร่ี” ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

2. กระทรวงศึกษาธิการควรกาํหนดใหโ้รงเรียนระดบัมธัยมศึกษา ทุกโรงเรียน มีการจดั

ชุมนุมเก่ียวกบับุหร่ีข้ึนอยา่งนอ้ย 1 ชุมนุม เพื่อใหน้กัเรียนท่ีสนใจไดเ้ลือกเรียน และเป็นการกระตุน้

ใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมหรือเผยแพร่แนวทางการป้องกนัการสูบบุหร่ีในเยาวชน 

3. สถานศึกษา  และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรจดัใหมี้การอบรมพฒันาศกัยภาพครูในการ

จดัการเรียนการสอนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี เพือ่ช่วยใหค้รูเกิดความชาํนาญ และมัน่ใจในการ

ใชห้ลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี 

4. การสอนหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีในระดบัชั้นเรียนควรเร่ิมตั้งแต่นกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 และมีการสอนท่ีต่อเน่ืองในชั้นมธัยมศึกษาอ่ืนๆ จนจบการศึกษาระดบั

มธัยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นการสร้างเสริมความรู้และทกัษะชีวติใหน้กัเรียนอยา่งต่อเน่ืองและ

ย ัง่ยนื 

ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี 

1. ควรมีการทบทวนเน้ือหาของแผนการเรียนรู้แต่ละแผน เพือ่ลดความซํ้ าซอ้น หรือ

ความเหมาะสมของเน้ือหาท่ีจะสอนในแต่ละคร้ัง และปรับปรุงเน้ือหาใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย

ท่ีจะใชจ้ริง รวมทั้งการปรับเน้ือหาและวธีิการสอนใหส้อดคลอ้งกบัระยะเวลาท่ีจะใชส้อนจริงตาม

บริบทของโรงเรียนท่ีจะสามารถนาํไปใชส้อนได ้ 
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 2. หลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีควรนาํไปใชส้อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ

พลศึกษา และผูบ้ริหารโรงเรียนควรมีการมอบหมายใหมี้ครูรับผดิชอบโดยตรงเพื่อใหค้รูไดพ้ฒันา

องคค์วามรู้และสามารถบริหารจดัการการสอนไดอ้ยา่งแทจ้ริง  
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 แบบทดสอบความรู้เร่ืองบุหร่ี   

เจตคตแิละความสามารถด้านการคดิอย่างมวีจิารณญาณต่อการไม่สูบบุหร่ี 

 

 

 

คําช้ีแจง  1. แบบทดสอบฉบบัน้ีมี 4 ตอน      

                       ตอนท่ี  1 ขอ้มลูทัว่ไป     จาํนวน  11 ขอ้ 

                       ตอนท่ี 2 ความรู้เร่ืองบุหร่ี   จาํนวน  14 ขอ้ 

                       ตอนท่ี 3 ทศันคติต่อบุหร่ี    จาํนวน  17 ขอ้ 

                       ตอนท่ี 4 ทกัษะการจดัการเกี่ยวกบับุหร่ี 4 ขอ้ 

              2. เวลาในการทาํแบบทดสอบ 50 นาที 
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ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของนักเรียน 

คําช้ีแจง  ใหน้กัเรียนลงในช่อง  หรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่งท่ีกาํหนดตามขอ้มูลท่ีเป็นจริง 

 * ข้อมูลทั้งหมดจะไม่ถูกนําไปเปิดเผยเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน แต่จะนําเสนอในภาพรวม 

    ของสถานการณ์ทีพ่บ 

1. นกัเรียนอาย ุ...........................ปี 

2. เพศ     1  ชาย       2 หญิง 

3. อาชีพของบิดา 

      1 รับจา้ง         4 รับราชการ / รัฐวสิาหกิจ 

      2 ทาํสวน ทาํไร่       5 ทาํธุรกิจส่วนตวั 

      3 คา้ขาย         6 อ่ืนๆ ระบุ .............................................. 

4. อาชีพของมารดา 

      1 รับจา้ง         4 รับราชการ / รัฐวสิาหกิจ 

      2 ทาํสวน ทาํไร่       5 ทาํกิจการส่วนตวั 

      3 คา้ขาย         6 อ่ืนๆ ระบุ .............................................. 

5. ในบา้นของนกัเรียนมีบุคคลใดบา้งท่ีสูบบุหร่ี  (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  

      1 บิดา        3 พี่   

      2 มารดา     4 นอ้ง      5 ญาติคนอ่ืนๆ ระบุ .................................... 

6. นกัเรียนสูบบุหร่ีหรือไม่ 

      1 ไม่สูบและ ไม่เคยลอง (ขา้มไปทาํต่อขอ้ 6)          3 เคยสูบ  แต่ปัจจุบนัเลิกแลว้ 

      2 ไม่สูบ แต่เคยลองสูบ                                           4 เคยสูบ และปัจจุบนัยงัสูบอยู ่

7. นกัเรียนลองสูบบุหร่ีคร้ังแรกเม่ืออาย ุ...................................ปี 

8. สาเหตุของการท่ีนกัเรียนลองสูบบุหร่ี คร้ังแรก   (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

         1 อยากลอง            3 เพือ่เขา้กลุ่มกบัเพื่อน  

         2 เบ่ือ ปัญหาในครอบครัว             4 อ่ืนๆ ระบุ .................................. 

9. นกัเรียนมีเพือ่นท่ีสูบบุหร่ีหรือไม่ 

      1 ไม่มี                                    2 มี   

      9.1 ถา้นกัเรียนมีเพือ่นท่ีสูบบุหร่ี   จาํนวนเพื่อนท่ีสูบบุหร่ี  (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

             1 เพื่อนในกลุ่มของนกัเรียนสูบทุกคน        4 เพือ่นในหอ้งส่วนใหญ่สูบ                        

             2 เพื่อนในกลุ่มของนกัเรียนบางคนสูบ                 5 อ่ืนๆ ระบุ ....................... 

             3 เพือ่นในหอ้งบางคนสูบแต่เป็นส่วนนอ้ย          
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10. ในปีการศึกษาท่ีผา่นมา ทางโรงเรียนมีการจดักิจกรรมเก่ียวกบั การป้องกนั หรือ การรณรงค์

ต่อตา้นการสูบบุหร่ี หรือไม่ 

            1  ไม่มี                2  มี                    3  ไม่ทราบ 

11. นกัเรียนคิดวา่ ภายในช่วงเวลา 1 ปีน้ี   นกัเรียนมีโอกาสท่ีจะสูบบุหร่ี หรือไม่  

    * ใหท้าํเคร่ืองหมาย   ลงในช่องตรงกบัร้อยละท่ีแสดงนํ้าหนกัความมัน่ใจของนกัเรียน 

 

                                                          ไม่มีโอสาสสูบส่วนนี ้                                                

                                                                            

 

                                                                 ร้อยละความมัน่ใจ 

10 20 30 40 50 60 70 80 90  100 

          

                                                          มีโอกาสสูบตอบช่องนี ้                                                          

                                                                            

 

                                                                 ร้อยละความมัน่ใจ 

10 20 30 40 50 60 70 80 90  100 

          

 

 

ตอนที ่2  ความรู้เร่ืองบุหร่ี 

คําช้ีแจง   ใหน้กัเรียนอ่านคาํถามและเลือกคาํตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงคาํตอบเดียวต่อ 1 คาํถาม และทาํ

เคร่ืองหมาย    ลงในช่อง   หนา้ตวัเลข 1) , 2) 3) หรือ 4) ท่ีเป็นคาํตอบท่ีถูกตอ้ง 

1. ชนกลุ่มใดเป็นกลุ่มแรกท่ีริเร่ิมการสูบบุหร่ี 

       1  อินเดียนแดง                3  กระเหร่ียง   5  ไม่ทราบ 

       2  เอสกิโม         4  มอญ                      

2. ประเทศไทยเร่ิมมีการสูบบุหร่ีในสมยัใด 

       1  สุโขทยั    3  กรุงศรีอยธุยา                5  ไม่ทราบ 

       2  กรุงธนบุรี                    4  กรุงรัตนโกสินทร์  

 

คิดวา่ไม่มี

โอกาสสูบ 

มัน่ใจวา่ไม่สูบ

แน่นอน 

คิดวา่มี

โอกาสสูบ 

มัน่ใจวา่สูบ

แน่นอน 
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3. กลุ่มในขอ้ใดต่อไปน้ีท่ีมีแนวโนม้เป็นกลุ่มเส่ียงท่ีจะริเร่ิมการสูบบุหร่ีมากท่ีสุด 

        1  วยัรุ่น หรือนกัเรียน               3 วยัทาํงาน                     5  ไม่ทราบ 

        2  ผูสู้งอาย ุ         4 ผูใ้ชแ้รงงาน 

4. สารพษิใดในบุหร่ีท่ีเป็นสารเสพติดและทาํใหเ้กิดโรคหวัใจ 

        1  ทาร์     3  นิโคติน                      5  ไม่ทราบ 

        2   คาร์บอนมอนนอกไซด ์  4  ไนโตรเจนไดออกไซด์ 

5. สารพษิใดในควนับุหร่ีท่ีเป็นสารก่อมะเร็ง และทาํใหผู้สู้บน้ิวและเลบ็เหลือง  

        1  ทาร์     3  นิโคติน       5  ไม่ทราบ 

        2   คาร์บอนมอนนอกไซด ์  4  ไนโตรเจนไดออกไซด์ 

6. ในบรรดาสารพิษของบุหร่ีสารชนิดใดท่ีเขา้สู่สมองไดเ้ร็วท่ีสุดภายใน 7 วนิาที และมีฤทธ์ิกด

ระบบประสาททาํใหเ้ลิกสูบบุหร่ียาก 

        1  ทาร์     3  นิโคติน    5  ไม่ทราบ 

        2   คาร์บอนมอนนอกไซด ์  4  ไนโตรเจนไดออกไซด์ 

7. การสูบบุหร่ีมีผลต่อระบบสืบพนัธ์ุของผูช้ายอยา่งไร 

       1  ทาํใหส้มรรถภาพทางเพศเพิ่มข้ึน        3 ทาํใหมี้โอกาสเป็นหมนั                             

       2   ทาํใหส้มรรถภาพทางเพศลดลง                   4  ไม่มีผลใดๆ ต่อระบบสืบพนัธ์ 

       5  ไม่ทราบ 

8. เหตุใดหญิงตั้งครรภท่ี์สูบบุหร่ีจึงมีโอกาสแทง้ลูกมากกวา่หญิงตั้งครรภท่ี์ไม่สูบบุหร่ี  

        1  เพราะทารกในครรภไ์ดรั้บก๊าซคาร์บอนมอนอกไซดจ์ากมารดา  

        2  เพราะทารกในครรภไ์ดรั้บออกซิเจนจากมารดามากเกินไป 

        3  เพราะทารกในครรภไ์ดรั้บสารอาหารจากมารดาผา่นทางรกไม่เพียงพอ 

        4  เพราะทารกในครรภไ์ดรั้บเลือดและออกซิเจนไม่เพียงพอจากมารดา  

        5  ไม่ทราบ 

9. ขอ้ใดคือสาเหตุทาํใหผู้ห้ญิงท่ีสูบบุหร่ีมีอตัราเส่ียงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกสูงกวา่หญิงท่ี  

     ไม่ไดสู้บ  

        1  ภูมิตา้นทานลดลงทาํใหเ้กิดการติดเช้ือไวรัสง่ายข้ึน 

        2  นิโคตินทาํลายกลา้มเน้ือท่ีควบคุมการทาํงานของมดลูก 

        3  เกิดการสะสมสารนิโคตินซ่ึงส่งผลใหภู้มิตา้นทางร่างกายลดลง 

        4  ระดบัฮอร์โมนท่ีทาํหนา้ท่ีป้องกนัการเกิดมะเร็งลดลง 

        5  ไม่ทราบ 
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10. คนท่ีไม่สูบบุหร่ีแต่ไดรั้บควนับุหร่ีจากบุคคลอ่ืนท่ีสูบ จะมีผลต่อร่างกายอยา่งไร 

        1  ไม่มีผลเสียต่อร่างกายเพราะไม่ไดสู้บเอง 

        2  ทาํใหเ้ส่ียงต่อการเป็นโรคมะเร็งและหวัใจ เหมือนกบัผูท่ี้สูบ 

        3  ทาํใหน้ิ้วเหลืองและเลบ็เสียเหมือนกบัผูท่ี้สูบ 

        4  ทาํใหติ้ดบุหร่ี และตอ้งการสูบเอง 

        5  ไม่ทราบ 

11. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 

        1  การสูบบุหร่ีวนัละ 1  มวน ไม่มีโอกาสเป็นโรคมะเร็ง  

        2  ลูกท่ีคลอดจากแม่ท่ีสูบบุหร่ี จะมีนํ้าหนกัตวันอ้ย และมีโอกาสตายหรือพิการได้ 

        3 ควนับุหร่ีเป็นสาเหตุของโรคเครียด และวติกกงัวล 
        4 การลองสูบบุหร่ี ไม่ทาํใหติ้ดง่ายๆ  

        5  ไม่ทราบ 

12. ผูท่ี้สูบบุหร่ีในสถานท่ีท่ีเป็นเขตปลอดบุหร่ีมีโทษอยา่งไร 

         1 ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองพนับาท 

         2 ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองพนับาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

         3 ตอ้งระวาง ปรับไม่เกินสองพนั และโทษจาํคุก 1 เดือน 
         4 ตอ้งตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท 
         5  ไม่ทราบ 

13. ขอ้ต่อไปน้ีขอ้ใดเป็นการกระทาํท่ีฝ่าฝืนพระราชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ. 2535 

          1 ขายสินคา้หรือใหบ้ริการโดยมีการแจก แถมใหผ้ลติภณัฑย์าสูบ 

          2 ผลิตยาสูบโดยมีภาพหรือขอ้ความเตือนถึงพิษภยัไวข้า้งซอง 

          3 ขายบุหร่ีใหผู้ท่ี้มีอาย ุ20 ปีบริบูรณ์ 

          4 ติดป้ายขอ้ความแสดงวา่มีการจาํหน่ายบุหร่ี โดยไม่มีการตั้งโชวบุ์หร่ี  

          5 ไม่ทราบ 

14. สถานท่ีในขอ้ใดต่อไปน้ี ไม่ใช่สถานท่ีปลอดบุหร่ีตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
           1 โรงเรียน โรงพยาบาล                  3 วดั  บา้น                          5  ไม่ทราบ 

           2  สถานท่ีราชการ   ศูนยก์ารคา้         4  โรงภาพยนตร์  สวนสาธารณะ     
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ตอนที ่3 เจตคติต่อการสูบบุหร่ี 

คําช้ีแจง    ใหน้กัเรียนอ่าน ขอ้ความแต่ละขอ้แลว้ ทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องแสดงความคิดเห็น

ของนกัเรียนต่อขอ้ความในแต่ละขอ้ 

ข้อความ ระดับความคิดเห็น 

ไม่เห็น

ด้วยอย่าง

ยิ่ง 

ไม่เห็น

ด้วย 

ไม่

แน่ใจ 

เห็น

ด้วย 

เห็น

ด้วย

อย่างยิง่ 

1. ปัญหาคนไทยสูบบุหร่ีกาํลงัเป็นปัญหาท่ี    

     สาํคญัของประเทศ 

     

2. การสูบบุหร่ีไม่ติดง่ายๆ ถา้มีจิตใจเขม้แขง็      

3. หลีกเล่ียงการสูบบุหร่ีช่วยป้องกนัให้

ห่างไกล 
     ส่ิงเสพติดอ่ืนๆได ้

     

4. การรักษาโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ีตอ้งใช ้

    เวลาและเงินจาํนวนมาก  

     

5. เม่ือมีปัญหาการสูบบุหร่ีช่วยคลายเครียดได ้      

6. สังคมไทยไม่ยอมรับผูห้ญิงสูบบุหร่ี      

7. ผูช้ายท่ีสูบบุหร่ีทาํใหเ้ท่ห์ น่าสนใจ      

8. เพือ่นเราสูบบุหร่ี เราตอ้งสูบดว้ย      

9. การสูบบุหร่ีทาํใหเ้ขา้กลุ่มเพื่อนได ้      

10. การสูบบุหร่ีเป็นสิทธิส่วนบุคคล      

11. ถา้ไม่สูบบุหร่ี จะมีเงิน และไม่ตอ้งทนทุกข ์      

12. การแถมบุหร่ีเม่ือซ้ือสินคา้อ่ืนๆ เป็นการ  

     โฆษณาบุหร่ี รูปแบบหน่ึง 

     

13. ควรกาํหนด“เขตปลอดบุหร่ี”ในสถานท่ี 
      สาธารณะเพื่อคุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบ 
      บุหร่ี 

     

14. กฎหมายบุหร่ีเป็นเร่ืองท่ีนกัเรียนจาํเป็น 

ตอ้งรู้ 
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ตอนที ่3  (ต่อ) 

ข้อความ ระดับความคิดเห็น 

ไม่เห็น

ด้วย

อย่างยิง่ 

ไม่เห็น

ด้วย 

ไม่แน่ใจ เห็น

ด้วย 

เห็น

ด้วย

อย่างยิง่ 

15. ภาพและขอ้ความเตือนบนซองบุหร่ี ทาํให้ 
      กลวัไม่อยากสูบบุหร่ี 

     

16. การรณรงคไ์ม่ใหเ้ยาวชนสูบบุหร่ีตอ้งเร่ิมท่ี 

      โรงเรียน 

     

17. โรงเรียนปลอดบุหร่ี เป็นหนา้ท่ีของฉนัและ 

       เพื่อน 

     

 

ตอนที ่4  ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวจิารณญาณต่อการสูบบุหร่ี 

คําช้ีแจง  ใหน้กัเรียนอ่านคาํถาม ขอ้ความ หรือสถานการณ์ท่ีกาํหนดให ้แลว้คิด วเิคราะห์ดว้ยเหตุ

และผลก่อนตอบคาํถาม 

1. นกัเรียนเดินไปเขา้หอ้งนํ้า และพบวา่เพื่อนของนกัเรียนแอบสูบบุหร่ี ท่ีหอ้งนํ้า  และเพื่อนชวนให้

นกัเรียนสูบบุหร่ีดว้ย นกัเรียนจะทาํอยา่งไร    เพราะเหตุใด   

 

 

 

 

2. ถา้ขณะน้ีท่ีโรงเรียนแห่งน้ี มีนกัเรียนจาํนวนมากสูบบุหร่ี  นกัเรียนคิดวา่สาเหตุท่ีเป็นเช่นน้ี 
    เพราะอะไร และจะมีวธีิการแกไ้ขอยา่งไรบา้ง 
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3. หมู่บา้นท่ีนกัเรียนพกัอาศยัอยู ่ชาวบา้นส่วนใหญ่ปลูกใบยาสูบเป็นอาชีพหลกั นกัเรียนคิดวา่มี

ผลกระทบกบัการตดัไมท้าํลายป่าหรือไม่ และนกัเรียนคิดวา่มีวธีิการแกปั้ญหาน้ีอยา่งไรบา้ง  

     
 

 

 

 

4. นกัเรียนเดินเขา้ไปซ้ือของท่ีร้านขายของชาํแห่งหน่ึง ต่อมาไม่นาน ม่ีเด็กอาย ุ10 ขวบ เขา้มาบอก

วา่ “พอ่ใหม้าซ้ือบุหร่ี 1 ซอง”  ซ่ึงเจา้ของร้านไดห้ยบิบุหร่ีขายใหเ้ด็ก   นกัเรียนคิดวา่ การ

กระทาํเช่นน้ี จะเกิดปัญหาหรือไม่ เพราะเหตุใด และนกัเรียนจะมีวธีิการแกไ้ขเร่ืองน้ีอยา่งไร 
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แบบสัมภาษณ์นักเรียนที่มีต่อหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี 

 
คาํช้ีแจง  ผูส้ัมภาษณ์บนัทึกคาํตอบหรือขอ้คิดเห็นของผูใ้หส้ัมภาษณ์ทุกคนลงในช่องวา่ง

ท่ีกาํหนดไว ้  
 

1. นกัเรียนผูใ้หส้ัมภาษณ์  เพศ              ชาย                  หญิง 
   กาํลงัศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี .............. / .................. 

2. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไรต่อหลกัสูตร “โรงเรียนปลอดบุหร่ี”   ในเร่ืองต่อไปน้ี 
    2.1 เน้ือหาท่ีครูสอนเป็นอยา่งไร  

 
 

       
    2.2 วธีิการสอนของครู  

 
 

       
    2.3 ส่ือการเรียนการสอนท่ีครูจดัให ้ 

 
 

        
   2.4 บรรยากาศการเรียนการสอน 

 
 

           

    2.5 ระยะเวลาท่ีครูสอน        
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3. ครูไดแ้จกเอกสารประกอบการเรียนเร่ืองบุหร่ีท่ีครูสอนหรือไม่  แจกเอกสารอะไรบา้ง   

 
 

     
4. ขอ้เสนอแนะ 
      4.1  ถ้าต่อไป โรงเรียนระดับมธัยมศึกษาทุกแห่ง

 

 จะตอ้งจดัใหมี้หลกัสูตร /สาระการ 
     เรียนรู้ /รายวชิา “โรงเรียนปลอดบุหร่ี” ข้ึน   นกัเรียนคิดวา่ ดีหรือไม่ เพราะเหตุใด 

 
 
 
 

 
     4.2 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
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แบบสัมภาษณ์ความคดิเห็นทีม่ต่ีอหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี  
ครูนักรณรงค์ผู้ปกป้องเยาวชนจากภัยสูบบุหร่ี 

 
คําช้ีแจง  ผูส้ัมภาษณ์ทาํเคร่ืองหมาย   ลงในช่อง   หรือเติมคาํ/เขียนขอ้คิดเห็นหรือคาํตอบ 

ของผูใ้หส้ัมภาษณ์ลงในช่องวา่งท่ีกาํหนดไว ้ 
  

1. เพศ        ชาย             หญิง          

2. ท่านอาย ุ..................................ปี                    

3. การศึกษาสูงสุด 

 อนุปริญญา / เทียบเท่า        ปริญญาตรี / เทียบเท่า         สูงกวา่ปริญญาตรี 

4. ก่อนการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี ท่านไดพ้ดูคุยหรือเสนอหลกัสูตร 

   โรงเรียนปลอดบุหร่ี  ต่อผูบ้ริหารโรงเรียนหรือไม่    

       ถา้นาํไปเสนอ

 

  ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร 
 

       ถา้ไม่ไดเ้สนอ

 

  เพราะเหตุใด 
 

5. ความมัน่ใจท่ีจะนาํหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
       มัน่ใจอยา่งยิง่               มัน่ใจ          
     ไม่มัน่ใจ   เพราะ ................................................................. 

6. ท่านนาํหลกัสูตร “โรงเรียนปลอดบุหร่ี”ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ีเท่าใดและนาํไปสอนในวชิาอะไร  
    เพราะเหตุใด   
 

 

 

7. ท่านสอนหลกัสูตร “โรงเรียนปลอดบุหร่ี”   ทั้งหมดก่ีแผน หรือก่ีหน่วยการเรียนรู้   
   และหน่วยการเรียนรู้ใดบา้งท่ีสอน 
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จากขอ้ 7  * ถา้สอนไม่ครบทุกแผน/ ทุกหน่วย ถามต่อ ขอ้ 8   
               * ถา้สอนครบ

 

ทุกหน่วย ขา้มไปถามขอ้ 9 
8.  ท่านเลือกหน่วยการเรียนรู้ หรือมีแนวทางในการเลือกแผน/หน่วยการเรียนรู้  ท่ีใชใ้นการจดัการ

เรียนการสอนอยา่งไร   

 

9. การจดัการเรียนการสอนแต่ละคร้ัง/ หน่วย ท่านใชรู้ปแบบหรือเทคนิคการเรียนรู้ ตามท่ีกาํหนด 
   ไวใ้นแผนหรือไม่  ถา้ไม่ไดใ้ช ้ท่านสอนอยา่งไร

 

   เพราะเหตุใด 
 

 

10.  โดยภาพรวม  ท่านมีปัญหาอุปสรรค ในการจดัการเรียนการสอนตาม “หลกัสูตรโรงเรียนปลอด

บุหร่ี”  ในดา้นต่อไปน้ีอยา่งไร 

      10.1 ความพร้อมของผูส้อน 

 

 

      10.2 ดา้นเน้ือหาหลกัสูตร 

 

 

      10.3 ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 

      10.4 วสัดุ อุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอน 
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      10.5  ระยะเวลาในการจดัการเรียนการสอน (2 ชัว่โมง ตามแผน มีความคิดเห็นอยา่งไร)  

 

 

11.  ท่านคิดวา่ “หลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี ” ปัจจุบนัท่ีนาํมาใชส้อน ควรมีการตดัหรือ เพิ่ม 

เน้ือหาในหน่วยใดบา้ง  เพราะเหตุใด 

 

 

 

12.  ท่านคิดวา่ “หลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี”  มีความเหมาะสมท่ีจะนาํไปใชเ้ป็นหลกัสูตร/  

      รายวชิา / สาระการเรียนรู้ เร่ืองโรงเรียนปลอดบุหร่ี   ในโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา หรือไม่   

      เพราะเหตุใด  

 

 

  13. ถา้จะจดัใหมี้การนาํหลกัสุตรโรงเรียนปลอดบุหร่ีไปใช ้  ควรจะนาํไปใชใ้นการเรียนการ 

        สอนรายวชิา/สาระการเรียนรู้ใด และชั้นมธัยมท่ีเท่าใด เพราะเหตุใด  

 

 

 

14. ท่านคิดวา่ครู/อาจารยท่ี์ควรรับผดิชอบสอนในรายวชิาหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี ควร 

        เป็นครู/อาจารยท่ี์สอนในวชิาใด หรือหมวดใด เพราะเหตุใด  

 

 

15. ขอ้เสนอแนะ หรือขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ต่อหลกัสูตรโรงเรียนปลอดบุหร่ี และการจดัการเรียน 

       การสอน 
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