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บทท่ี  1 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญซึ่งมีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ 
รัฐบาลได้ก าหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และก าหนดยุทธศาสตร์
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เพื่อให้ทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องยึดเป็นหลักในการขับเคล่ือนงาน      
ยาเสพติดและได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบแผนท่ี 3 แผน 
การสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างระบบป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

เด็กและเยาวชน เป็นเป้าหมายของขบวนการยาเสพติด เนื่องจากเป็นวัยที่เอื้อต่อการเข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดท้ังปัจจัยจากตนเอง คือ เป็นวัยที่อยากรู้ อยากลอง ต้องการเรียกร้อง 
ความสนใจ ต้องการค้นหา สร้างตัวเอง สร้างการยอมรับ มีแรงผลักดันทางอารมณ์สูง กล้าท าส่ิง                
ท้าทาย นอกจากนี้ นักค้ายาเสพติดต่างมองว่า เยาวชนส่วนใหญ่มีเงิน จึงมีความมั่นใจว่าการค้า 
ยาเสพติดกับเยาวชนนั้น จะท าให้มีลูกค้าอยู่สม่ าเสมอ จากสถิติพบว่า เด็กและเยาวชนท่ีเข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเริ่มมีอายุน้อยลง ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเรียนรู้วิธีป้องกันยาเสพติดใน
เด็กและเยาวชน เพื่อจะได้สามารถร่วมมือกันปกป้องเด็กและเยาวชน จากปัญหายาเสพติด      

โรงเรียนขยายโอกาส คือ โรงเรียนท่ีเปิดสอนต้ังแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาปี 
ท่ี 3 ส่วนมากจะอยู่นอกเขตตัวอ าเภอ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับเด็กท่ีไม่พร้อมท่ีจะเดินทางไปเรียน
ท่ีโรงเรียนสามัญในตัวอ าเภอ รวมถึงเด็กท่ีมีปัญหามาจากท่ีอื่นๆ  เพราะฉะนั้นปัญหาของโรงเรียน
ขยายโอกาสจึงมีมากกว่าโรงเรียนท่ีสอนถึงแค่ระดับประถมศึกษาท่ัวๆ ไป เพราะนักเรียนท่ีเรียนระดับ
ประถมศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสจะเลียนแบบพฤติกรรมท่ีไม่ เหมาะสมของรุ่นพี่มัธยม ซึ่งใน
โรงเรียนระดับประถมศึกษาจะไม่ค่อยมีปัญหา การเลียนแบบพฤติกรรมรุ่นพี่ เพราะเป็นวัยใกล้เคียง
กัน ต่างจากโรงเรียนขยายโอกาสท่ีนักเรียนไม่ใช่วัยใกล้เคียง  ปัญหาอันดับแรกนั้นก็คือ เรื่องการเรียน
การสอน ผลสัมฤทธิ์จะต่ า เพราะว่า เป็นเด็กท่ีไม่เก่ง เด็กท่ีเก่งๆ ส่วนมากก็จะเข้าไปเรียนในโรงเรียน
มัธยม ส่วนเด็กท่ีเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสคือ เด็กไม่มีความตระหนัก และไม่ได้สนใจท่ีจะเรียน 
เพราะมองอนาคตไม่ออก จึงไม่รู้ว่าจะเรียนไปเพื่ออะไร  ปัญหาท่ีสอง คือพฤติกรรมเชิงลบ เช่น การ
พนัน ยาเสพติดเบ้ืองต้น (บุหรี่,สุรา) ความรุนแรง โดยเฉพาะสมัยนี้ มีโซเชียลท าให้เด็กติดต่อกันได้ง่าย
ขึ้น ซึ่งถ้าใช้ไปในทางท่ีผิดมันก่อสร้างปัญหาได้เหมือนกัน เช่น การโต้ตอบผ่านทาง Facebook  
เพราะเด็กมัธยมก าลังเข้าสู่วัยรุ่นจึงนิยมไปกับวัยรุ่น ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา และ
ลอกเลียนแบบพฤติกรรมเชิงลบมาใช้ในโรงเรียน   ปัญหาท่ีสาม นั้นก็คือปัญหาการต้ังท้องก่อนวัย  



คู่มือแนวทางการจัดกิจกรรม การดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา ระดับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  2 

 

อันควร เด็กผู้หญิงพอเริ่มเข้าสู่ช้ันมัธยม ก็จะเริ่มมีการเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกายมากขึ้น บางคน
ดูแลตัวเองไม่ได้ ไม่กล้าท่ีจะปฏิเสธ ก็จะเกิดการต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งก็ต้องออกจากโรงเรียน 
บทสรุปท่ีเห็นโดยท่ัว ๆ ไปก็คือ พอเวลาผ่านก็จะเลิกรากันไปท้ิงภาระให้ปู่ ย่า ตา ยาย ต้องคอย
รับภาระเล้ียงดู ท าให้เกิดปัญหาครอบครัวแตกแยก นักเรียนต้องอาศัยอยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า 
อา ซึ่งไม่ได้อยู่กับ พ่อ แม่ แท้ๆ ของตนเอง ผู้ปกครองไม่มีเวลาให้กับนักเรียน เพราะผู้ปกครองส่วน
ใหญ่ต้องท างาน ท าให้นักเรียนขาดความอบอุ่นในครอบครัว ขาดการดูแล เอาใจใส่ และอบรมส่ังสอน
จากครอบครัว เด็กจึงไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้ง่าย โดยการโดนเพื่อนชักจูงได้ เด็กส่วนใหญ่จะขาด
โอกาสทางการศึกษา และถูกผลักดันให้เข้ามาเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งเป็น 
ทางเดียวที่จะช่วยให้นักเรียนจบการศึกษาได้ เพราะผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็หวังให้ลูกจบการศึกษา 
ภาคบังคับ เพื่อท่ีจะได้หางานท าได้เมื่อจบการศึกษาแล้ว   

การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ใหแ้ก่เยาวชนเรื่องพิษภัยของยาเสพติดและการฝึกทักษะ
ชีวิตท่ีเกี่ยวข้องในการป้องกันตนเองในระดับขยายโอกาสทางการศึกษา  ให้ผ่านพ้นจากแวดวงของ
การใช้สารเสพติดตลอดจนสามารถใช้ความรู้และทักษะนั้นในการเป็นแกนน าเพื่อน ๆ ให้ใช้ชีวิตไปใน
แนวทางท่ีไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดได้   จึงเป็นภาระหน้าท่ีท่ีส าคัญยิ่ง ส าหรับผู้ใหญ่ทุกคนท่ีอยู่ใน
บทบาทท่ีสามารถท าได้  

กระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นความส าคัญของการป้องกันเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
จากพิษภัยของยาเสพติด โดยขยายการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาให้มากขึ้นและมีคุณภาพ               
โดยมุ่งส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และความสามารถ 
ทางอาชีพของนักเรียนผ่านกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

1. ด้านสุขภาพอนามัย ได้แก่ การส่งเสริมการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา เช่น                   
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน การจัดแข่งขันระหว่างโรงเรียน การออกก าลังกาย และการเล่นกีฬา
ตามโครงการ ลานกีฬาเพื่อการป้องกันยาเสพติดและนันทนาการอื่น ๆ 

2. ด้านจริยธรรม ได้แก่ การมีส่วนร่วมกิจกรรมทางศาสนาในโอกาสวันส าคัญทางศาสนา 
การอบรมศีลธรรม การฝึกนั่งสมาธิ และการส่งเสริมประเพณีไทย เป็นต้น 

3. ด้านสังคม เช่นการรวมตัวกันจัดต้ังเป็นชมรมต่าง ๆ ในโรงเรียน เช่น ชมรมคณิตศาสตร์ 
ชมรมคอมพิวเตอร์ ชมรมภาษาอังกฤษ และชมรมต่อต้านยาเสพติด - เอดส์ ชมรมดนตรี การร่วม
กิจกรรมอาสาสมัครบ าเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียน กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี กิจกรรมค่ายเยาวชน 
เป็นต้น 

4. ด้านการฝึกอาชีพ ได้แก่ กิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรมบริษัทจ ากัดในโรงเรียนและกิจกรรม
โครงการส่งเสริมการเกษตรในโรงเรียน เป็นต้น 
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5.  การฝึกทักษะชีวิต การฝึกทักษะชีวิตมีวัตถุประสงค์ในการสร้างคุณลักษณะ หรือ
ความสามารถในเชิงสังคมจิตวิทยาให้กับนักเรียนเพื่อให้สามารถเผชิญสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทักษะชีวิตจะเป็นความสามารถขั้นพื้นฐานท่ีทุกคน
จ าเป็นต้องใช้ในสังคมท่ีได้มาจากการฝึกฝนจนช านาญนั่นเอง ทักษะชีวิตท่ีส าคัญในการด ารงชีวิตให้
ปลอดภัยจากยาเสพติด ได้แก่ ทักษะในการคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ ทักษะใน 
การประเมินศักยภาพของตนเอง ทักษะในการคิดหาทางเลือกและตัดสินใจ ทักษะในการปฏิเสธ
ต่อรองรักษาผลประโยชน์ของตน ทักษะในการส่ือสาร และทักษะในการควบคุมอารมณ์และความเครียด 
เป็นต้น 

การฝึกทักษะชีวิตจะต้องใช้กระบวนการฝึกแบบมีส่วนร่วมโดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
ของการเรียน การฝึกจะต้องเน้นการแสดงแบบอย่าง การระดมสมอง และการฝึกปฏิบัติโดยอาศัย
บทบาทสมมุติ เพื่อให้นักเรียน มีประสบการณ์ โดยการสอดแทรกการฝึกทักษะชีวิตเข้าไปในกิจกรรม
การเรียน การสอนวิชาต่าง ๆ โดยครูผู้สอนวิชานั้น ๆ หรืออาจจัดเป็นกิจกรรมแยกออกต่างหากจาก
การเรียนการสอน เช่น การจัดค่าย หรือจัดกิจกรรมฝึกทักษะชีวิตโดยเฉพาะ ดังนั้นการฝึกทักษะชีวิต
ให้แก่นักเรียนหลากหลายรูปแบบและหลากหลายทักษะจึงเป็นส่ิงส าคัญในการท่ีจะป้องกันนักเรียน
จากยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โรงเรียนเป็นสถาบันหนึ่งท่ีจะต้องท าหน้าท่ีเช่ือมต่อจากสถาบันครอบครัว   เป็นสถาบัน 
ท าหน้าท่ีอบรมส่ังสอนท่ีกว้างกว่าครอบครัว และเป็นสถาบันที่เด็กซึ่งอยู่ในช่วงวัยของการเรียนรู้  
การเลียนแบบ การจดจ า ต้องใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนนานมาก ดังนั้น บุคคลท่ีมีบทบาทส าคัญ ซึ่งได้แก่ 
ครู จะต้องท าหน้าท่ีในการถ่ายทอด การอบรม ส่ังสอน รวมถึงเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับเด็ก ชีวิตส่วน
ใหญ่ของเด็กในปัจจุบันจะใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียน เด็กมีโอกาสท่ีจะได้เรียนรู้ส่ิงท่ีดีและไม่ดีจากโรงเรียน
มากมาย ดังนั้นสถาบันโรงเรียนจึงจะต้องมีบทบาทและหน้าท่ีมากกว่าการท าหน้าท่ีถ่ายทอดให้ความรู้ 
สถาบันโรงเรียนจะต้องท าหน้าท่ีเหมือนสถาบันครอบครัวแห่งท่ี 2 คือปลูกฝังค่านิยมท่ีดี ให้ความ
อบอุ่น ให้ค าปรึกษาท่ีถูกต้องแก่เด็กและเยาวชนของชาติ  โรงเรียนจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคัญท่ี
สามารถให้ความรู้เรื่องพิษภัยของยาเสพติด  เป็นสถานท่ีท่ีเหมาะสมในการฝึกเยาวชนให้มีทักษะชีวิต
ท่ีเกี่ยวข้องในการป้องกันตนเองให้ผ่านพ้นจากแวดวงของยาเสพติดไปได้   แนวคิดและวิธีการท่ี
สร้างสรรค์  นุ่มนวล และฉับไวจึงเป็นความรู้และทักษะท่ีส าคัญยิ่งท่ีพึงให้บังเกิดขึ้น  แต่ปัจจัยส าคัญท่ี
ท าให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวไม่ประสบความส าเร็จ เนื่องด้วยคุณครูท่ีเป็นบุคคลท่ีใกล้ชิดกับเยาวชน
ในโรงเรียนมากท่ีสุด ไม่มีความรู้หรือทักษะในการจัดกิจกรรมเหล่านั้น ตลอดจนไม่รู้จักแนวทางใน 
การด าเนินการ ซึ่งหากจะมีบ้างก็จะเป็นครูแนะแนว ซึ่งมีอยู่น้อยในแต่ละโรงเรียน  จากประเด็นนี้ 
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การท่ีจะท าให้ครูทุกคนมีการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยความเอาใจใส่ สามารถน าหลักการ 5 หลัก
ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปปรับใช้ช้ันเรียนได้อย่างเหมาะสม  ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน
ร่วมกันเรียนรู้ปัญหา และแสวงหาแนวทางในการป้องกัน แก้ไขปัญหาพฤติกรรมคุณครูทุกคน 

ส าหรับกลุ่มนักเรียนท่ีไม่เคยใช้หรือไม่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  กระทรวงศึกษาธิการก็มี
แนวทางในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในระยะยาว โดยมีมาตรการด าเนินงานต่างๆ เช่น การให้
ความรู้หรือผนวกเนื้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดเข้าไว้ ในวิชาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง การจัดนิทรรศการ 
การจัดเสียงตามสายในโรงเรียน   การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียนและการฝึก
ทักษะชีวิตเพื่อให้รู้จักปฏิเสธยาเสพติด   ตลอดจนการใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อน  เพื่อนช่วยเพื่อน  เป็นต้น 

ส่วนกลุ่มนักเรียนท่ีมีประสบการณ์ในการใช้ หรือเริ่มทดลองใช้ยาเสพติดบางชนิด แต่ยังไม่
ถึงขั้นเสพติดการด าเนินงานในกลุ่มนี้เป็นความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีต้องรีบด าเนินการก่อนท่ีนักเรียนจะใช้
ยาเสพติดท่ีรุนแรงขึ้น ซึ่งการหยุดพฤติกรรมดังกล่าวสามารถให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนได้ในหลาย
กรณี ได้แก่ จัดให้มีมุมบริการปรึกษาแนะแนวหรือให้การปรึกษาปัญหาต่างๆ แก่นักเรียนท่ีมีปัญหาใช้
กิจกรรมกลุ่มเพื่อนเพื่อปรับพฤติกรรมให้อยู่ในกรอบท่ีเหมาะสมจัดค่ายกิจกรรมในโรงเรียนโดยมีครู
อาจารย์คอยดูแลอย่างใกล้ชิดประสานงานกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา 

กระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการป้องกันเด็กและ
เยาวชนในสถานศึกษาจากพิษภัยของยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคุณครูทุกคนท่ีอยู่ใน
สถานศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดท าคู่มือส าหรับบุคลากรในโรงเรียนท่ีจะน าไปใช้จัด
กิจกรรมกลุ่ม  หรือกิจกรรมเสริม  เช่น การให้การปรึกษากลุ่ม การให้ การปรึกษารายบุคคล                     
กลุ่มสร้างพลังใจ เพื่อให้ความรู้ทักษะ ประสบการณ์แนวทางส าหรับนักเรียนในการลด ละ เลิก 
ยาเสพติดได้  

 
1.2  วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพื่อเป็นคู่มือให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาใช้จัดกิจกรรมกลุ่ม/การให้ค าปรึกษา
กลุ่ม   การให้ค าปรึกษารายบุคคลเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านยาเสพติดส าหรับนักเรียน 

1.2.2 เยาวชนในโรงเรียนท่ีเคยใช้สารเสพติดได้รับการเสริมสร้างทักษะชีวิต ด้านภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติดได้ครบถ้วนตามช่ัวโมงท่ีก าหนด  

1.2.3 เยาวชนในโรงเรียนท่ีเคยใช้สารเสพติดมีการลด ละ เลิก การใช้สารเสพติด 
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1.3  เป้าหมาย 
1.3.1 คุณครูและบุคลากรทางการศึกษามีคู่มือในการจัดกิจกรรมกลุ่ม / การให้ค าปรึกษา

กลุ่ม/ รายบุคคล เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตในการป้องกันและหลีกเล่ียงยาเสพติด 
1.3.2 เยาวชนในโรงเรียนท่ีเคยใช้สารเสพติดได้รับการเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านภูมิคุ้มกัน

ยาเสพติดทุกคน 
1.3.3 เยาวชนที่เคยใช้สารเสพติด ลด ละ เลิก การใช้สารเสพติดทุกคน 

 
1.4  กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มสร้างภูมิคุ้มกัน หมายถึง เด็กท้ังหมดในโรงเรียน 
กลุ่มเฝ้าระวัง หมายถึง เด็กท่ีมีปัญหาครอบครัว ปัญหาด้านอารมณ์ พฤติกรรมท่ีไม่

เหมาะสม ปัญหาการเรียนหรือเด็กท่ีอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับสารเสพติด หรือเด็กท่ีมีปัญหา
ด้านพฤติกรรมทีเกี่ยวข้องสารเสพติด  

กลุ่มบ าบัด หมายถึง เด็กท่ีมีปัญหาเกี่ยวข้องการใช้ยาหรือสารเสพติดอย่างน้อย 1 ครั้งใน 3 เดือน 
ครู หมายถึง  บุคลากรทางการศึกษาท่ีท าหน้าท่ีสอนนักเรียนในโรงเรียน 
 

1.5  ค านิยาม 
สารเสพติด หมายถึง สารใดก็ตามท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือสารที่สังเคราะห์ขึ้นเมื่อน าเข้า

สู่ร่างกาย ไม่ว่าจะโดยวิธี รับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยวิธีการใด ๆ แล้ว ท าให้เกิดผลต่อร่างกาย
และจิตใจนอกจากนี้ยังจะท าให้เกิดการเสพติดได้หากใช้สารนั้นเป็นประจ าทุกวัน หรือวันละหลาย ๆ ครั้ง 
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บทท่ี  2 
ความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ในการจัดท าคู่มือแนวทางการจัดกิจกรรม การดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา ของกลุ่ม

ขยายโอกาสทางการศึกษา ผู้จัดท าได้ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง คือ 
1. ความหมายของยาเสพติด 
2. ประเภทของยาเสพติด 
3. โทษของยาเสพติด 
4. เหตุท่ีติดยาเสพติด 
5. อาการของผู้ติดยา 
6. ผลกระทบการติดยา 
7. พัฒนาการของวัยรุ่น 
8. หลักการทฤษฎีจิตวิเคราะห์ 
9. ทักษะชีวิต 
10. จิตสังคม 

 
2.1  ความหมายของยาเสพติดและสารเสพติด 

ความหมายของค าว่า “ยาเสพติดให้โทษ” คือยาท่ีเสพเข้าสู่รางกายแล้วท าให้เกิดเป็นพิษ
เรื้อรังแก่ร่างกายของผู้เสพ และก่อให้เกิดความเส่ือมโทรมท้ังร่างกายและจิตใจของผู้เสพ และยังก่อ
ความเส่ือมโทรมไปถึงสังคมด้วย 

ในวงการแพทย์ไทย ได้ให้ความหมายของยาเสพติดโดยพิจารณาจากการน าไปใช้ และผลท่ี
เกิดต่อตัวผู้เสพ สรุปได้ดังนี้ 

ยาเสพติด หมายถึง ยาหรือสารเคมีใดก็ตาม เมื่อบุคคลเสพหรือรับเข้าสู่ร่างกายโดยการฉีด 
การสูบ การกิน การดม หรือวิธีอื่นท่ีติดต่อซ้ าๆ บ่อยๆ ไม่ว่าเป็นครั้งคราวหรือเป็นเวลานานก็ตาม ยา
หรือสารนั้นจะไปก่อกวนต่อระบบการท างานของร่างกาย โดยจะท าให้เกิดลักษณะส าคัญ 4 ประการ
ต่อผู้เสพติดคือ 

1. เกิดความต้องการเสพอย่างสุดจะอดกล้ันได้ 
2. ต้องเพิ่มปริมาณของยาท่ีใช้อยู่เรื่อย ๆ 
3. ตกเป็นทาสของยานั้น ท้ังทางร่างกายและจิตใจ 
4. ท าให้เกิดผลร้ายต่อผู้เสพและสังคม 

 สรุปได้ว่า ยาเสพติด หมายถึง สารหรือยาท่ีอาจเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติหรือจาก 
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การสงเคราะห์ ซึ่งบุคคลเสพหรือรับเข้าไปในร่างกายซ้ า  ๆ กัน ไม่ว่าวิธีการใด ๆ เป็นช่วงระยะ
เวลานานติดต่อกันก็ตาม ท าให้บุคคลนั้นตกอยู่ในอ านาจหรือเป็นทาสของสารนั้น  ท้ังร่างกายและ
จิตใจ นอกจากนี้ยังต้องเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆ ท าให้สุขภาพเส่ือมโทรมลง เมื่อถึงเวลาเสพแล้วไม่ได้
เสพจะมีอาการผิดปกติท้ังร่างกายและจิตใจ 
 
2.2  ประเภทของยาเสพติดให้โทษ 
 ยาเสพติดให้โทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 แบ่งออกเป็น 5  ประเภท  คือ 

ประเภทที่ 1 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง เช่น เฮโรอีน ,ยาบ้า (แอมเฟตามีน),ยาอี     
(เอ็มดีเอ็มเอ) 

ประเภทที่ 2  ยาเสพติดให้โทษท่ัวไป  เช่น มอร์ฟีน โคคาอีนโคเคอีน ฝ่ิน ยาฝ่ิน มูลฝ่ิน 
ประเภทที่ 3  ยาเสพตดิให้โทษท่ัวไปท่ีมียาเสพติดให้โทษประเภทท่ี 2 เป็นส่วนผสมอยู่ด้วย

ตามท่ีได้ขึ้นทะเบียนต ารับยาไว้ตามกฎหมาย  เช่น ยาแก้ไอผสมโคเคอีน ฯ 
ประเภทที่ 4  สารเคมีท่ีใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภทท่ี 1 หรือประเภทท่ี 2 เช่น 

อาเซติดแอนด์ไฮไดรด์ อาเซติดคลอไรด์ 
ประเภทที่ 5  ยาเสพติดให้โทษท่ีไม่ได้เข้าอยู่ในประเภทท่ี 1  ถึง ประเภทท่ี  4 เช่น กัญชา 

พืชกระท่อม พันธุ์ฝ่ิน  
สรุปได้ว่า ปัจจุบันยาเสพติดมีจ านวนมากพอท่ีจะจัดแบ่งตามประเภทต่างๆ ท้ังออกฤทธิ์ต่อ

ประสาทส่วนกลาง และแบ่งแยกตามแหล่งท่ีมา ยาเสพติดท่ีแพร่ระบาดอยู่ขณะนี้ได้แก่ เฮโรอิน 
กัญชา ยาบ้า มอร์ฟีนและสารระเหย นอกจากนี้ยังมียาเสพติดชนิดใหม่เกิดข้ึนจ านวนมาก 
 
2.3  โทษและพิษของยาเสพติด 
 2.3.1 โทษพิษภัยของยาเสพติด 
   ส่วนพัฒนาส่ือ และเทคโนโลยี ส านักพัฒนาการปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ได้กล่าวถึงโทษพิษภัยของยาเสพติดไว้ว่า 
นอกจากจะมีผลกระทบโดยตรงก่อให้เกิดโทษอันตรายต่อทางร่างกายและจิตใจของผู้เสพเองแล้ว     
ยังก่อให้เกิดผลกระทบทางอ้อมต่อระบบครอบครัว ระบบสังคมและประเทศชาติ ดังนี้ 
   2.3.1.1 โทษพิษภัยต่อตัวผู้เสพ 
      ฤทธิ์ของยาเสพติดจะมีผลกระทบต่อระบบประสาทและระบบอวัยวะต่าง ๆ 
ของร่างกายตลอดจนจิตใจของผู้เสพเสมอ ดังนั้น จะพบว่าสุขภาพร่างกายของผู้ท่ีเสพยาจะทรุดโทรม
ท้ังร่างกายและจิตใจ เช่น มีรูปร่างผอม ซูบซีด ผิวคล้ า ไม่มีแรง อ่อนเพลียง่าย สมองเส่ือม ความคิด
ความจ าเส่ือม เป็นโรคติดเช้ืออื่นๆ ได้ง่าย เช่น โรคตับอักเสบ ไตอักเสบ โรคระบบทางเดินหายใจ 
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โรคหัวใจ โรคมะเร็งปอด ภูมิต้านทานในร่างกายลดลง มีสภาวะทางจิตใจไม่ปกติ สมรรถภาพจิตใจ
เส่ือมลง อารมณ์แปรปรวนง่าย ซึมเศร้า วิตกกังวล ความรู้สึกฟุูงซ่าน ซึ่งจากผลร้ายท่ีเกิดขึ้นดังกล่าว
จะผลักดันให้ผู้เสพยาเสพติดกลายเป็นบุคคลท่ีไร้สมรรถภาพท้ังทางร่างกายและจิตใจในการด าเนิน
ชีวิตในสังคม ขาดความเช่ือมั่น บุคลิกภาพสูญเสียไม่สนใจตนเอง ไม่สนใจในการงานการเรียนและ 
ผู้เสพบางรายอาจประสบอุบัติเหตุ จนถึงขั้นพิการแขน-ขา เช่น พลัดตกจากท่ีสูงขณะท างาน หกล้ม 
อันเนื่องมาจากฤทธิ์ของยาเสพติดท่ีมีผลต่อระบบประสาทและสมอง 
   2.3.1.2 โทษพิษภัยต่อครอบครัว 
      การติดยาเสพติด นอกจากจะท าให้เส่ือมเสียช่ือเสียงของตนเองและ
ครอบครัวแล้ว ยังท าให้ผู้เสพกลายเป็นบุคคลท่ีขาดความรับผิดชอบต่อครอบครัว ไม่ห่วงใยดูแล
ครอบครัวอย่างท่ีเคยปฏิบัติท าให้ครอบครัวขาดความอบอุ่น ต้องสูญเสียเศรษฐกิจและรายได้ของ
ครอบครัว เนื่องจากต้องน าเงินมาซื้อยาเสพติด บางรายอาจต้องสูญเสียเงินจ านวนไม่น้อยเพื่อรักษา
ตนเองจากโรคร้ายแรงต่าง ๆ อันเกิดจากการใช้ยาหรือสารเสพติด กลายเป็นภาระของครอบครัวใน
ท่ีสุดอีกท้ังน าไปสู่ปัญหาครอบครัวเกิดการทะเลาะวิวาทกันบ่อยๆ เกิดความแตกแยกภายในครอบครัว  
   2.3.1.3 โทษพิษภัยต่อสังคมและเศรษฐกิจ 
      ผู้ท่ีเสพยาเสพติด นอกจากจะเป็นผู้ท่ีมีความรู้สึกว่าตนเองด้อยโอกาสทาง
สังคมแล้ว ยังอาจมีความคิดหรือพฤติกรรมท่ีน าไปสู่ปัญหาสังคมส่วนรวมได้  เช่น ก่อให้เกิดปัญหา
อาชญากรรม ปล้นจ้ี ท าร้ายร่างกายผู้อื่นเพื่อชิงทรัพย์สิน เป็นการถ่วงความเจริญก้าวหน้า การพัฒนา
ของสังคม สภาวการณ์ดังกล่าวกลับกลายเป็นภาระของสังคมส่วนรวมในการจัดสรรบุคลากร แรงงาน
และงบประมาณในการปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาในท่ีสุด 
   2.3.1.4 โทษพิษภัยต่อประเทศชาติ 
      ผู้ท่ีเสพยาเสพติดและตกเป็นทาสของยาเสพติด อาจกล่าวได้ว่าเป็นผู้ท่ีบ่อน
ท าลายเศรษฐกิจและความมั่นคงความสงบสุขของประเทศชาติ เนื่องจากผู้เสพยาเสพติดเหล่านี้ท าให้
รัฐบาลต้องสูญเสียก าลังคนและงบประมาณแผ่นดินจ านวนมหาศาล เพื่อใช้จ่ายในการปูองกันปราม
ปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยา ท าให้ต้องสูญเสียทรัพยากรบุคคลอันมีค่า เกิดความไม่สงบสุขของ
บ้านเมือง ท าให้เศรษฐกิจทรุด บั่นทอนความมั่นคงของประเทศชาติ ต้องสูญเสียก าลังของชาติอย่าง
น่าเสียดาย โดยเฉพาะถ้าผู้เสพติดเป็นเยาวชน 
 สรุปได้ว่า ยาเสพติดมีโทษท้ังตัวผู้เสพเองท าให้สุขภาพอ่อนแอ ทรุดโทรมท้ังทางร่างกาย
และจิตใจ และยังบ่อนท าลายสถาบันครอบครัว สังคม ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม และก่อให้เกิด
อุบัติเหตุ ท าให้เสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้ประเทศชาติขาดความมั่นคง 
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2.4  เหตุที่ติดยาเสพติด 
 2.4.1  เหตุจากการอยากทดลอง ซึ่งเป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งของมนุษย์ ซึ่งผู้ติดยาเสพ
ติดส่วนใหญ่อยู่ในวัยรุ่น ความอยากรู้อยากเห็น อยากทดลองในเรื่องยาเสพติด จะเกิดได้ต่อเมื่อได้เห็น
ตัวอย่างหรือได้ยินได้ฟังมา และได้อยู่ใกล้ชิดกับบุคคลหรือแหล่งท่ีสามารถหายาเสพติดได้โดยง่าย
 2.4.2  เหตุจากการถูกชักชวน อาจเป็นการกระท าไปเพื่อสนองความต้องการของกลุ่ม 
โดยเฉพาะในวัยรุ่น  เพราะวัยรุ่นต้องการการรวมกลุ่มและการเป็นท่ียอมรับของกลุ่ม 
 2.4.3  เหตุจากการถูกหลอกลวง เนื่องจากยาเสพติดใหม่ๆ มักมีรูปแบบต่าง ๆ กัน เป็น
ลูกกวาดหรือทอฟฟี่ เป็นแคปซูลอย่างเหล้าแห้ง ซึ่งผู้เสพอาจเข้าใจผิดว่าเป็นของรับประทานหรือยา
ธรรมดา 
 2.4.4  เหตุจากการความคึกคะนอง รู้ว่ายาเสพติดไม่ดีแต่ด้วยความคึกคะนอง และบางราย
ท าไปด้วยความสนุก โดยมากเป็นวัยรุ่นไม่เกรงกลัว แสดงความเก่งกล้าอวดเพื่อนฝูง 
 2.4.5  เหตุจากปัญหาในครอบครัว จากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้กล่าวถึงลักษณะท่ี
ท าให้เกิดปัญหาครอบครัวดังนี้ความแตกร้าวไม่ปกติสุขในครอบครัว  บางครอบครัวพ่อแม่หย่าร้าง ไป
มีครอบครัวใหม่ ท าให้เด็กต้องไปอาศัยอยู่กับญาติ สร้างปัญหาให้กับเด็กโดยตรง 
 สรุปได้ว่า สาเหตุการติดยาเสพติดนั้นมาจากสาเหตุหลายประการ ได้แก่พฤติกรรมท่ีเป็น
ปัญหาของวัยรุ่น ปัญหาครอบครัว และสภาพแวดล้อมภายในบ้าน สถานะทางสังคม จากการคบ
เพื่อน และจากการส่ือสารไร้พรมแดน แต่ละฝุายต้องให้ความร่วมมือในการปูองกันยาเสพติดต่อไป 
 
2.5  อาการของผู้ติดยาเสพติด 
 การสังเกตอาการของผู้ใช้ยาเสพติด สามารถสังเกตได้จากความเปล่ียนแปลงหรือลักษณะ
อาการและส่ิงท่ีตรวจพบดังต่อไปนี้ คือ 
 2.5.1  การเปล่ียนแปลงทางจิตใจ  นิสัย  ความประพฤติ  และบุคลิกภาพ 
   2.5.1.1  เป็นคนเจ้าอารมณ์  หงุดหงิดง่าย  เอาแต่ใจขาดเหตุผล 
   2.5.1.2  ขาดเรียน ชอบหนีโรงเรียน  หรือขาดงานบ่อย ๆ จนผิดปกติ 
   2.5.1.3  ไม่มีความเช่ือมั่นในตนเอง  เช่ือถือไม่ได้ 
   2.5.1.4  ความคิดเช่ืองช้า  สติปัญญาเส่ือมลง  ความจ าเส่ือม  มีผลให้การเรียน  หรือ
การท างานบกพร่อง 
   2.5.1.5  พูดจาเช่ือถือไม่ได้  พูดไม่อยู่กับร่องกับรอย ไม่สนใจต่อส่ิงแวดล้อม  
ขาดความรับผิดชอบ 
   2.5.1.6  มักเก็บตัวเงียบ ๆ หลบซ่อนตัวเอง  ท าตัวปกปิดลึกลับ 
   2.5.1.7  ชอบเข้าห้องน้ านาน ๆ 
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   2.5.1.8  พบอุปกรณ์เกี่ยวกับการเสพยา  เช่น  หลอดฉีดยา  เข็มฉีดยา  กระดาษ
ซองตะกั่ว  ซากก้านไม้ขีดจ านวนมาก  เศษกระดาษไหม้ไฟหลอดกาแฟตัดเป็นท่อนส้ัน ฯลฯ 
   2.5.1.9  พูดจาก้าวร้าว  ด้ือรั้น  ผิดไปจากเดิม 
   2.5.1.10 ไม่สนใจความเป็นอยู่ของตนเอง  แต่งกายไม่เรียบร้อย  สกปรกไม่ค่อยอาบน้ า
   2.5.1.11  มีนิสัย  มีข้ออ้างในการออกนอกบ้านเสมอ  ชอบเท่ียวเตร่กลับบ้านผิดเวลา 
   2.5.1.12  ทรัพย์สินในบ้านสูญหายบ่อย  เพราะจะขโมยเอาไปขายเพื่อซื้อยาเสพ
เกียจคร้าน  ไม่ชอบท างาน 
   2.5.1.13  ง่วงเหงา หาวนอน  นอนต่ืนสายผิดปกติ มีอาการวิตกกังวล  เศร้าซึม  ใบหน้า
จะหมองคล้ า 
 2.5.2  อาการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย 
   2.5.2.1  สุขภาพร่างกายทรุดโทรม  ซูบผอม ซีดเหลือง  ไม่มีแรง  อ่อนเพลียง่าย
   2.5.2.2  ริมฝีปากเขียวคล้ า  แห้งแตก 
   2.5.2.3  ตาแดงก่ า  รูม่านตาขยาย  น้ ามูกไหล  เหงื่อออกมาก  กล่ินตัวแรง 
   2.5.2.4  บริเวณแขน  ตามข้อพับ  หัวไหล่  มีรอยแผล  รอยช้ าเป็นจ้ า ๆ ร่องรอย
การฉีดยาเสพติดเข้าเส้น 
   2.5.2.5  มีรอยแผลเป็นท่ีบริเวณแขน ท้องแขน อันเนื่องมาจากใช้ของมีคมกรีดเป็นทาง  ๆ
   2.5.2.6  ผิวหนังหยาบกร้าน  เป็นแผลผุพอง  อาจมีน้ าหนอง  น้ าเหลืองคล้ายโรคผิวหนัง 
   2.5.2.7  ชอบใส่เส้ือแขนยาว  และสวมแว่นตากรองแสงสีเข้ม  เพื่อปิดร่องรอย  และ
อาการจากการเสพยาเสพติด 
 สรุปได้ว่า อาการของผู้เสพยาจะสังเกตได้ง่ายร่างกายจะซูบผอม ร่างกายและจิตใจจะ
เปล่ียนแปลงไปจากเดิม  เจ้าอารมณ์ หงุดหงิด เอาแต่ใจ ไร้เหตุผล ไม่มีความเช่ือมั่นในตนเอง พูดจา
ก้าวร้าวด้ือรั้น สุขภาพทรุดโทรม  หน้าตาทรุดโทรม ริมฝีปากเขียวคล้ า ส่งผลถึงบุคลิกภาพท่ีไม่ดี    
เมื่อขาดยาก็จะแสดงอาการชักเป็นต้น 
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2.6  ผลกระทบของการติดยาเสพติด 
 2.6.1 ผลกระทบต่อตัวบุคคล 
   2.6.1.1  ยาเสพติดทุกชนิด จะมีผลกระทบโดยตรงต่อร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะ
ด้านบุคลิกภาพ และสุขภาพอนามัย กรณีผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีด จะมีโอกาสติดและแพร่เช้ือเอดส์      
ถึงร้อยละ 50 นอกจากนี้ตัวยาบางตัว เช่น แอมเฟตามีน หากมีการใช้อย่างต่อเนื่องในระยะยาวจะ
ส่งผลกระทบต่อระบบจิตและประสาทส่วนกลาง และท าลายสมองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชน
ท าให้ผู้เสพมีความสับสนกังวลใจและนอนไม่หลับ รวมถึงพฤติกรรมความรุ่นแรงต่าง ๆ  
   2.6.1.2  ผู้ติดยาจะไม่ได้รับการยอมรับ และถูกจ ากัดสิทธิทางกฎหมายในการสมัคร
เป็นผู้แทนหรือสมาชิกทางการเมือง รวมท้ังการเข้ารับราชการ 
   2.6.1.3  ผู้ใช้สารเสพติดท่ีเป็น ผู้ใช้แรงงานโดยเฉพาะกลุ่มผู้ขับขี่รถบรรทุก         
มักปฏิบัติงานด้วยความประมาท ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และอุบัติภัยท่ีน าไปสู่ความเสียหายท้ังชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 2.6.2  ผลกระทบต่อครอบครัว ชุมชนและสังคม 
   2.6.2.1  ครอบครัวท่ีมีผู้ติดยา มักได้รับความเดือดร้อนจากผู้ติดยาในทุกด้านน าไปสู่
ความยุ่งยาก ขัดแย้ง แตกแยก และส้ินเปลืองในการแก้ปัญหา  
   2.6.2.2  ปัญหายาเสพติด ได้ก่อให้เกิดความหวาดระแวงจากประชาชนและสังคม  
ในวงกว้างเนื่องจากเกรงว่าบุตรหลานจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือถูกประทุษร้ายจากผู้เสพยา
ท่ีมีอาการผิดปกติทางจิต 
   2.6.2.3  ผู้ติดยามักก่อให้เกิดอาชญากรรมต่อเนื่องต้ังแต่การเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
แหล่งอบายมุข การลักเล็กขโมยน้อย  การประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การพนันและ
อาชญากรรมต่าง ๆ  
   2.6.2.4  ส าหรับผู้ค้าและหรือผู้เสพซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวเมื่อถูกจับกุมและ
ด าเนินการทางกฎหมายจะส่งผลกระทบให้สมาชิกภายในครอบครัวได้รับความเดือดร้อนในการ
ด ารงชีวิตท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ภายใต้การปกครอง
จะต้องออกจากโรงเรียนซึ่งเป็นการท าลายอนาคตของประเทศชาติ 
 2.6.3  ผลกระทบต่อการบริหารจัดการภาครัฐ 
   2.6.3.1 คดียาเสพติดท่ีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นภาระต่องานด้านกระบวนการ
ยุติธรรมท้ังระบบต้ังแต่ในระดับต ารวจ อัยการศาล ราชทัณฑ์ และการคุมประพฤติ น าไปสู่ การ
ปรับปรุงข้อกฎหมาย การขยายงานขยายอัตราก าลัง การขอผลตอบแทนท่ีเพิ่มขึ้นและการก่อสร้าง
สถานท่ีรองรับผู้ติดยาเสพติดซึ่งส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของรัฐท่ีเพิ่มสูงและท าให้การด าเนินคดี
ด้านอื่นๆ เกิดความล่าช้า 
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   2.6.3.2  นอกจากนี้ ปัญหายาเสพติดได้ก่อให้เกิดการทุจริต คอรัปช่ันโดยเฉพาะ 
การทุจริตต่อหน้าท่ี การรับสินบน การกล่ันแกล้งรีดไถแสวงหาผลประโยชน์จากผู้กระท าความผิด 
ซึ่งท าให้ประชาชนและสังคมเกิดความไม่ศรัทธาและเช่ือมั่นในการท างานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
 สรุปได้ว่า ยาเสพติดมีผลกระทบหลายด้าน ท้ังตัวผู้เสพเอง ท าลายสุขภาพกายและจิต    
ให้ทรุดโทรม และยังเป็นเหตุให้เกิดอาชญากรรมขึ้นได้ง่าย สูญเสียแรงงานของชาติ สร้างปัญหา     
ต่อครอบครัวและสังคม ซึ่งถ้าเป็นเด็กและเยาวชน จะท าให้เสียก าลังส าคัญท่ีจะพัฒนาประเทศชาติ     
ในอนาคตได้ 
 
2.7  พัฒนาการของเด็กวัยรุ่น 
 เด็กวัยรุ่น คือ วัยแห่งการเจริญเติบโตสู่ภาวะความเป็นผู้ใหญ่ โดยสภาพร่างกาย จิตใจ  
จิตสังคม และจิตวิญญาณมีการเปล่ียนแปลง จึงส่งผลให้ให้พฤติกรรมของเด็กวัยรุ่นถูกปรับเปล่ียนไปสู่
พฤติกรรมวัยรุ่น ผู้ใหญ่ตามวัย จึงท าให้มีการแบ่งช่วงอายุของเด็กวัยรุ่นเป็น 3 ระยะ คือ วัยรุ่น
ตอนต้น (ช่วงอายุ 11-14 ปี) วัยรุ่นช่วงตอนกลาง (ช่วงอายุ 15-18 ปี) และวัยรุ่นตอนปลาย (ช่วงอายุ 
18-21 ปี) และพัฒนาการแต่ละช่วงวัยเป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะท าให้
มนุษย์เกิดคุณลักษณะใหม่ ๆ เกิดขึ้น (สุชา จันทร์เอม, 2536) เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นผู้ใหญ่ในการ
สร้างปรัชญาชีวิต มีอุดมคติเป็นของตนเอง สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาเองได้ และเรียนรู้ความเป็นตัว
ของตัวเองเพิ่มมากขึ้น 
 การสร้างเสริมศักยภาพของเด็กวัยรุ่น จึงเป็นเรื่องส าคัญท่ีต้องพิจารณาพัฒนาการตามวัย 
กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และกระบวนการขัดเกลาของครอบครัว เนื่องจากพัฒนาการตามวัย 
เป็นปัจจัยท่ีส าคัญในการท าความเข้าใจในธรรมชาติของเด็กวัยรุ่น ซึ่งตามทฤษฎีเช่ือว่า พัฒนาการท่ีดี
ของวัยรุ่นขึ้นอยู่กับความส าเร็จของพัฒนาการท่ีวางไว้ในวัยทารกและวัยเด็ก โดยพัฒนาการต่าง ๆ  
ของเด็กวัยรุ่นสามารถสะท้อนพฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้และต้นแบบในการสร้างพฤติกรรม       
ท่ีสอดคล้องกัน ส่วนกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมถือว่าเป็นแรงเสริมต่อการเรียนรู้ของเด็กวัยรุ่น
ภายใต้เงื่อนไขท่ีมีความซับซ้อนและมีข้อจ ากัดในการอธิบายพฤติกรรมของการเรียนรู้และพัฒนาการ 
ดังนั้นการวิเคราะห์ศักยภาพของเด็กวัยรุ่นอาศัยอยู่ภายใต้ส่ิงแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสม อาจท าให้
พัฒนาการของบุคคลเปล่ียนแปลงไป แต่ถ้าเด็กวัยรุ่นทุกคนมีศักยภาพในการจัดการกับส่ิงแวดล้อมได้ 
แต่อาจขาดปัจจัยบางประการ ในการเสริมแรงให้เกิดกระบวนการในการเรียนรู้อาจท าให้เกิด
พฤติกรรมเบี่ยงเบนไปได้ ดังนั้น การท าความเข้าใจพัฒนาการของเด็กวัยรุ่นในด้านต่าง ๆ ประกอบ  
จะช่วยท าให้การวิเคราะห์สมบูรณ์ 
 พัฒนาการของเด็กวัยรุ่นมีหลายแง่มุมท่ีต้องท าความเข้าใจ ซึ่งการวิจัยมีวัตถุประสงค์     
ในการน าศักยภาพของเด็กวัยรุ่นมาเป็นแนวทางในการปูองกันการใช้สารเสพติด จึงท าให้ผู้วิจัยต้องท า
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ความเข้าใจอย่างถ่องแท้กับพัฒนาการตามวัยของเด็กรุ่น เพื่อเป็นการปรับฐานความคิดเช่ือมโยง
พัฒนาการของเด็กวัยรุ่นท่ีสะท้อนศักยภาพของเด็กวัยรุ่น โดยสามารถตีความพฤติกรรมต่าง ๆ      
ตามปรากฏการณ์ธรรมชาติของเด็กวัยรุ่น เป็น 4 ประการ ดังนี้ 
 2.7.1  พัฒนาการด้านร่างกาย 
   พัฒนาการทางด้านร่างกาย เป็นลักษณะของการเปล่ียนท่ีแสดงออกถึงความสมบูรณ์
เพื่อท่ีจะท าหน้าท่ีได้อย่างเต็มท่ี ดังตัวอย่างเช่น สรีระทางด้านร่างกาย ส่วนสูง น้ าหนัก สัดส่วนของ
ร่างกาย หรือสรีระของอวัยวะภายในร่างกาย โครงกระดูก การท างานของต่อมใ นร่างกาย             
ซึ่งระยะแรกจะเป็นการเตรียมความพร้อม การเปล่ียนแปลงไม่ชัดเจน ต่อมาระยะหนึ่งจะมีการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น ส่วนสูงจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ไขมันมีการสะสมตามร่างกาย ระบบ
การย่อยอาหารหิวบ่อย กินจุ ความเจริญเต็มท่ีของร่างกาย พอเข้าวัยรุ่นตอนปลายอายุ 17 ปี ขึ้นไป 
สัมพันธภาพของกลุ่มจะมีความมั่นคง ราบเรียบ มีวุฒิภาวะมากขึ้นเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ส่วนกลุ่มวัยรุ่นหญิงใช้ความไว้เนื้อเช่ือใจ ความสนิทกันในการท ากิจกรรม  แต่กลุ่มวัยรุ่นชายจะมีการ
ท ากิจกรรมร่วมกัน จากธรรมชาติเหล่านี้ย่อมสะท้อนได้ว่าการเข้าถึงจิตใจ และท าความเข้าใจในเด็ก
วัยรุ่นต้องมีความอดทน เข้าใจทุกอย่างท่ีเด็กเป็น  
 2.7.2  พัฒนาการทางด้านความคิด 
   พัฒนาการทางด้านความคิดของเด็กวัยรุ่นสามารถอธิบายได้จากธรรมชาติทาง
ความคิดท่ีสะท้อนให้เห็นคุณลักษณะทางความคิดของเด็กวัยรุ่น  ซึ่งเป็นไปตามพัฒนาการของ
กระบวนการคิด โดยอธิบายได้ว่า ธรรมชาติทางความคิดของเด็กวัยรุ่นเด่นชัดในเรื่อง ของการ          
มีความคิดเช่ือในตนเอง และการประเมินความคิดเห็นด้วยตนเอง ซึ่งเป็นธรรมชาติทางความคิด        
มี 3 ลักษณะ คือ 
   2.7.2.1  คิดตามแบบอย่าง (Abiding Self) เป็นลักษณะบุคลิกภายนอกท่ีเห็นง่าย
เป็นไปตามการเปล่ียนแปลง ตัวอย่างเช่น เส้ือผ้า รองเท้า ทรงผม การแต่งตัว อาหาร เพลง เพื่อน 
ดาราท่ีโปรดปราน ฯลฯ และเป็นส่วนท่ีเปิดเผยให้ผู้อื่นรู้เฉพาะเพื่อน  
   2.7.2.2  คิดตามเป็นครั้งคราว (Transient Self) เป็นการคิดสร้างโลกส่วนตัวท่ีไม่
อยากให้ผู้อื่นรู้ โดยเฉพาะผู้ท่ีสูงวัยกว่าในบางเวลา และ  
   2.7.2.3  คิดแบบเพ้อฝัน (Personal Fable) มีโลกส่วนตัวคิดฝันจินตนาการเกิน
ความจริง โดยเปิดเผยโลกส่วนตัวในลักษณะการเขียนสมุดบันทึกหรือบอกเล่าเพื่อนท่ีสนิทเท่านั้น
 2.7.3 พัฒนาการด้านด้านเหตุผลเรื่องความดี ความช่ัว หรือศีลธรรมจรรยา 
   เด็กวัยรุ่นสามารถสร้างรูปแบบค่านิยมเรื่อง ศีลธรรมจรรยา ขนมธรรมเนียม
ประเพณีเฉพาะตน และท าตามกฎระเบียบของสังคมด้วยการค้นหาจากบุคลิกของพ่อแม่ วิธีการ
ปฏิบัติกันในครอบครัว ทัศนคติค่านิยมของครอบครัว การหล่อหลอมตนตามควา มเป็นจริง          
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การเลียนแบบบุคคลท่ีนิยม และส่ือมวลชน ด้วยพฤติกรรมการเลียนแบบ เนื่องจากวัยรุ่นยังเป็นช่วง
การพัฒนาส่ิงท่ีเป็นอุดมคติในแง่มุมต่าง ๆ การท าส่ิงใด ๆ อย่างมีทางเลือกและทางออกของปัญหา
หลายแง่มุม จึงท าให้เด็กวัยรุ่นมีศักยภาพและวิธีการท าตนเองให้พ้นทุกข์ด้วยวิธีการนึกถึงวิถีชีวิตท่ี
เป็นอุดมคติ มีการค้นหาตนเอง เข้าใจตน ยามเผชิญหน้ากับปัญหาต่าง ๆ มักใช้ปัญญามากกว่า
อารมณ์ สู้ปัญหามากกว่าหนีปัญหา รู้เท่าทันธรรมชาติของตน และเห็นว่าตนเองยังมีผู้ใหญ่ท่ีพึ่งพิง
เท่านี้วัยรุ่นก็สามารถค้นหาตนเองและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีบุคลิกภาพมั่นคงได้ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาน าร่องท่ีพบว่า เด็กวัยรุ่นในชุมชนแออัดก็มีวิธีคิดเป็นของตนเองและพร้อมท่ีจะแก้ไขปัญหา
ด้วยการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ อีกท้ังยังสร้างค่านิยมในเรื่องศีลธรรมจรรยา โดยเฉพาะเรื่องการ
เห็นคุณค่าตนเอง คุณค่าผู้อื่น และให้โอกาสคนตามสภาพแวดล้อมของชุมชนแออัดอย่างชัดเจน 
 2.7.4  พฤติกรรมสุขภาพและพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพของเด็กวัยรุ่น 
   พฤติกรรมสุขภาพและพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพของเด็กวัยรุ่น เป็นผลลัพธ์        
การปฏิบัติตนท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้ผ่านพัฒนาการตามวัยและสภาพแวดล้อม กล่าวคือ 
 การปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวันตามความรู้ ความเช่ือ ความเข้าใจ และการกระท าเพื่อ
แสดงออกถึงการเสริมสร้างสุขภาพ การปูองกันโรค การฟื้นฟูสภาพ การรักษาโรค รวมถึงการจัดการ
กับความเจ็บปุวยหรือปัญหาสุขภาพ เพื่อท าให้สุภาพดีข้ึน ถือว่าเป็นพฤติกรรม โดยเด็กวัยรุ่นสามารถ
แสดงพฤติกรรมสุขภาพได้ตามความรู้ ความเข้าใจ ความเช่ือ ค่านิยม และการเลือกปฏิบัติตน                
ท่ีจะเอื้ออ านวยให้ตนเองมีสุขภาพท่ีดี ไม่มีการเจ็บปุวย ดูแลสุขภาพของตนเองให้สมบูรณ์ ส่วนการ
กระท าหรือการปฏิบัติตนท่ีส่งผลต่อสุขภาพของเด็กวัยรุ่นซึ่ งพัฒนาการตามวัยของเด็กวัยรุ่น และ
สภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยท่ีก าหนดพฤติกรรมสุขภาพและพฤติกรรมเส่ียงทางด้านสุขภาพของ       
เด็กวัยรุ่น 
 โดยเด็กวัยรุ่นมีกระบวนการเรียนรู้ท่ีจะแสดงพฤติกรรมสุขภาพหรือพฤติกรรมเส่ียงต่อ
สุขภาพเป็นไปตามพัฒนาการตามวัยของการเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ      
จิตวิญญาณดังเช่น เด็กวัยรุ่นก่อให้เกิดพฤติกรรมเส่ียงได้จากการแสวงหาเอกลักษณ์ของตนเอง     
ชอบอยู่รวมกลุ่มเพื่อน อยากลอง อยากสนุกโดยไม่ค านึงถึงผลร้ายท่ีจะตามมา เป็นตัวของตัวเองมาก
ขึ้น ต้องการความอิสระ ต้องการพิสูจน์ความสามารถ จึงแสดงออกถึงความเป็นผู้ใหญ่ก่อให้เกิด
พฤติกรรมท้ังผลดีและผลเสียต่อตนเอง ส่วนสภาพแวดล้อมท่ีส าคัญอย่างเพื่อน แบบอย่างท่ีเห็นของ
พ่อแม่ ข้อมูลข่าวสารและส่ือยั่วยุต่าง ๆ และสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยล้วนมีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ
และพฤติกรรมเส่ียงของเด็กวัยรุ่นได้  ส านักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ดังตัวอย่าง  เช่น 
สภาพแวดล้อมท่ีอาศัยอยู่ในถิ่นท่ีมีการลักลอบขายยาเสพติดเป็นประจ า เมื่อมีผู้มาชักชวนให้ทดลอง
เสพบ่อยครั้งก็ท าตามด้วยความเกรงใจ จึงส่งผลให้มีพฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพติด หรือพ่อแม่
เป็นแบบอย่างท่ีไม่เหมาะสมให้เห็นในการใช้ให้ไปซื้อและต่อบุหรี่ให้สูบ เด็กวัยรุ่นก็น าเป็นแบบอย่าง
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จนเกิดพฤติกรรมสูบบุหรี่ได้ หรือ โฆษณาเหล้า บุหรี่ เบียร์ เป็นส่ิงท่ีดีสามารถต้องใจเพศตรงข้ามได้ 
จึงท าให้มีโอกาสเกิดภาวะเส่ียงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือการตั้งครรภ์ท่ีไม่พึงประสงค์ได้ 
 สรุปได้ว่า จากพฤติกรรมท่ีเส่ียงของเด็กวัยรุ่นพบว่า เด็กวัยรุ่นมีพฤติกรรมเส่ียงหลาย
ประการ ต้ังแต่เส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิต การได้รับบาดเจ็บจาการใช้พาหนะ การเริ่มสูบ
บุหรี่ การด่ืมสุราจนน าไปสู่พฤติกรรมการใช้สารเสพติด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะ โรคเอดส์ 
การต้ังครรภ์ท่ีไม่พึงประสงค์ ปัญหาสุขภาพจิตท่ีเส่ียงต่อการได้รับความรุนแรง ฆ่าตัวตาย และจาก
การประเมินสุขภาพของเยาวชน (อายุ 15-24 ปี) และพบกลุ่มโรคท่ีเกิดจากพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ
มาก 5 อันดับแรกคือ อาการเจ็บปุวยท่ีไม่ทราบสาเหตุชัดเจน ดังตัวอย่างเช่น ปวดศีรษะ เป็นหวัด 
สายตาไม่ดี เครียด และโรคระบบการไหลเวียนของหลอดเลือดและหัวใจ 
 
2.8  ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis Theory) 
 2.8.1  ฟรอยด์ (Freud) ได้อธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ว่า เกิดจากแรงขับภายในท่ีเป็นผล
มาจากการกระท าร่วมกันของสภาวะจิต 3 ส่วน เพื่อตอบสนองต่อการด ารงชีวิต อันประกอบด้วย id 
คือสภาวะจิตท่ีเป็นสัญชาติญาณ เพื่อให้ได้มาซึ่งความพอใจ อันเป็นพลังแสวงหาความสุข (Pleasure 
Seeking) ego เป็นสภาวะแห่งการรู้และการเข้าใจในข้อเท็จจริง การใช้เหตุผล และการแสวงหา
วิธีการเพื่อตอบสนองพลัง id ส่วน super ego เป็นสภาวะจิตท่ีเกิดจากการเรียนรู้ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
คุณค่าท่ีเป็นอุดมคติต่างๆ เช่น ความถูกต้อง มโนธรรม และความยุติธรรม เป็นต้น 
 ดังนั้น บุคลิกภาพจึงขึ้นอยู่กับการท างานของสภาวะจิตท้ัง 3 ส่วน ว่ามีความประสาน
สอดคล้องกันหรือไม่ สภาวะจิตท่ีมีอิทธิพลเหนือกว่าย่อมเป็นตัวบ่งช้ีบุคลิกภาพของบุคคลเหล่านั้น 
เช่น  ถ้าพลังของ id  มีอ านาจสูง จะมีบุคลิกภาพท่ีเอาแต่ใจตนเอง ถ้า ego  มีอ านาจสูง ก็จะเป็นคน
ท่ีมีเหตุผล เป็นนักปฏิบัติ และถ้า super ego  มีอ านาจสูง ก็จะเป็นนักอุดมคติหรือนักทฤษฎี 
 2.8.2 ขั้นตอนการพัฒนาบุคลิกภาพ อ้างอิงจาก (ศรีเรือน แก้วกังวาน, 2551: 22-24)  
ฟรอยด์ ได้อธิบายว่า ลักษณะพัฒนาการและประสบการณ์ในวัยทารกและวัยเด็ก เป็นรากฐาน
บุคลิกภาพ   ของมนุษย์เมื่อเป็นผู้ใหญ่ และความต้องการทางด้านร่างกายเป็นพลังชีวิต ท่ีท าให้
แสวงหาความสุข ความพอใจ จากส่วนต่างๆของร่างกาย ท่ีแตกต่างไปตามวัย พัฒนาการเป็นไปตาม
ขั้นตอนตามล าดับ เริ่มต้นจาก แรกเกิด จนส้ินสุดในวัยรุ่น ซึ่งพัฒนาการนี้เรียกว่า “Psychosexual 
Developmental Stage”โดยสรุปข้ันตอนได้ดังนี้ 
   2.8.2.1  ขั้นแสวงหาความสุขจากอวัยวะปาก (Oral Stage) ช่วงแรกคลอด ถึงอายุ 
18 เดือน โดยทารกมีความสุขในชีวิตโดยท ากิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับปาก และหากพัฒนาการนี้       
ไม่สมบูรณ์ เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่จะมีพฤติกรรมท่ี ชอบนินทา ชอบสูบบุหรี่ ชอบพูดคุย และกินบ่อย 
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   2.8.2.2  ขั้นแสวงหาความสุขจากอวัยวะทวารหนัก (Onal Stage) ช่วงอายุ          
18 เดือน ถึง 3 ขวบ โดยทารกมีความสุขในชีวิตโดยท ากิจกรรมต่างๆ ท่ีใช้ทวารหนัก และหาก
พัฒนาการนี้ไม่สมบูรณ์เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่จะมีพฤติกรรมท่ีเป็นคนเจ้าระเบียบ จู้จ้ี พิถีพิถัน และรักความ
สะอาดอย่างมาก 
   2.8.2.3  ขั้นแสวงหาความสุขจากอวัยวะเพศปฐมภูมิ (Phallic Stage) ช่วงอายุ     
3 ถึง 6 ขวบ เด็กจะมีความพึงพอใจท ากิจกรรมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะเพศ และน าไปสู่การเลียนบทบาท
ทางเพศ เริ่มพัฒนาความก้าวร้าว อยากเป็นตัวของตัวเอง เริ่มแสวงหาอัตลักษณ์แห่งตน            
(Self Identity) 
   2.8.2.4  ขั้นแสวงหาความสุขจากส่ิงแวดล้อมรอบตัว (Latency Stage)  ช่วงอายุ  
6 ถึง 11 ขวบ เป็นระยะเวลาพักการพัฒนาทักษะใหม่ หรือระยะ Plateau เป็นการพัฒนาชีวิตสังคม
นอกครอบครัว จึงแสวงหาความพึงพอใจจากการติดต่อกับผู้คนรอบตัวและเพื่อนร่วมวัย และ          
มีเพื่อนสนิทเป็นเพศเดียวกัน 
   2.8.2.5  ขั้นแสวงหาความสุขจากแรงกระตุ้นของทุติยภูมิทางเพศ (Genital Stage)
ช่วงอายุ 12 ถึง 20 ปี เป็นระยะเข้าสู่วัยรุ่นและเริ่มเป็นผู้ใหญ่ ลักษณะทุติยภูมิทางเพศบรรลุวุฒิภาวะ
สมบูรณ์ท างานได้เต็มท่ี มีความรักผูกพันกับเพศตรงกันข้าม และพยายามประพฤติตนให้สมกับ
บทบาททางเพศ โดยเลียนแบบคนเพศเดียวกันท่ีตนเองนิยม 
 สรุปได้ว่าหากบุคคลผ่านการเติบโตในปัจจัยแวดล้อมท่ีไม่สามารถพัฒนาบุคลิกภาพ       
ให้สมบูรณ์ได้ในแต่ละขั้นตอนของวัย จะเกิดสภาวะติดขัดทางบุคลิกภาพ (Fixation) ซึ่งเป็นผลท าให้
เกิดความบกพร่องในการแสวงหาอัตลักษณ์แห่งตน (Self- Identity) ก็จะมีบุคลิกภาพอ่อนแอ 
ก่อให้เกิดแนวโน้มด้านพฤติกรรมท่ีจะเลือกเสพยาเสพติด ด้วยสาเหตุจากการถูกเพื่อนชักจูง          
ถูกขอร้องให้เสพหรือเสพเพราะต้องการการยอมรับจากผู้อื่น และในท่ีสุดเมื่อได้เสพยาเสพติดในครั้ง
ต่อไป ก็จะเป็นเสมือนการปลดปล่อยพันธนาการท่ีได้กดทับอยู่ภายในจิตใจต้ังแต่อดีต ท าให้เกิดความ
พึงพอใจด้วย เข้าใจว่าความรู้สึกนั้นเป็นความสุขระดับเข้มข้น และรู้สึกสมหวังกับส่ิงท่ีไม่เคยท าได้    
มาก่อน เมื่อครั้งท่ีตนเองไม่ได้ใช้ยาเสพติด 
 
2.9  ทักษะชีวิต (Life Skills) 
 แนวความคิดในการพัฒนาทักษะชีวิต มนุษย์เป็นทรัพยากรท่ีส าคัญท่ีสุดของประเทศ 
ดังนั้นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือพัฒนา “คน” ต้องท าอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ต้ังแต่         
อยู่ในครรภ์มารดา สู่วัยเด็ก วัยรุ่น วัยท างาน และวัยชรา โดยเฉพาะอย่างยิงในช่วงวัยเด็กและวัยรุ่น
เป็นวัย ท่ีจะต้องมีการปลูกฝัง  ในการสร้าง คุณค่าให้กับตนเอง  และคุณค่าความเป็นมนุษย์              
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ในขณะเดียวกันก็จะได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันความเส่ียงในการด าเนินชีวิต       
ท้ังปจัจุบันและอนาคต 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดทักษะชีวิตเป็น
สมรรถนะส าคัญท่ีผู้เรียนทุกคนพึงได้รับการพัฒนาท้ังทางด้านความรู้ ความรู้สึกนึกคิด ให้รู้จักสร้าง
สัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล รู้จักจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ปรับตัวให้ทัน
กับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม รู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผล
กระทบต่อตนเองและผู้อื่น การปูองกันตนเองในภาวะคับขัน และจัดการกับชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับวัฒนธรรมและสังคม 
 ดังนั้นได้ก าหนดแนวทางในการการเสริมสร้างทักษะชีวิตส าหรับผู้เรียนเพื่อเป็นแนว      
การปฏิบัติในการพัฒนา และเห็นคุณค่าต่อตัวเองและผู้อื่น 
 2.9.1  ความหมายของทักษะชีวิต 
   ทักษะชีวิตเป็นความสามารถของบุคคลในการจัดการกับปัญหาต่างๆรอบตัวในสภาพ
สังคมในปัจจุบัน  และเตรียมพร้อมส าหรับการปรับตัวในอนาคต 
 2.9.2  องค์ประกอบของทักษะชีวิต 
   ทักษะชีวิตส าคัญท่ีจะเป็นภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก  และเยาวชนในสภาพสังคมท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงและเตรียมความพร้อมส าหรับการปรับตัวส าหรับผู้เรียนในอนาคต มี 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 
   2.9.2.1  การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตัวเองและผู้อื่น 
      การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าต่อตนเองและผู้อื่น หมายถึงการรู้ความถนัด 
ความสามารถ จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง เข้าใจความแตกต่างของแต่บุคคล รู้จักตนเอง ยอมรับ    
เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในตนเองและผู้อื่น มีเปูาหมายในชีวิตและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
   2.9.2.2  การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
      การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง        
การแยกแยะข้อมูลข่าวสาร ปัญหาสถานการณ์รอบตัว วิพากษ์วิจารณ์สาเหตุ และประเมิน
สถานการณ์รอบตัวด้วยหลักด้วยหลักเหตุผลและข้อมูลท่ีถูกต้อง รับรู้ปัญหา สาเหตุของปัญหา หาทาง
เลือกและตัดสินใจในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ 
   2.9.2.3  การจัดการกับอารมณ์และความเครียด  
      การจัดการกับอารมณ์และความเครียด  หมายถึง ความเข้าใจ และรู้เท่าทัน
ภาวะอารมณ์ของบุคคล รู้สาเหตุของความเครียด รู้วิธีการควบคุมอารมณ์และความเครียด รู้วิธีผ่อน
คลาย หลีกเล่ียงและปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดอารมณ์ไม่พึงประสงค์ไปในทางท่ีดี 
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   2.9.2.4  การสร้างสัมพันธ์ภาพท่ีดีกับผู้อื่น 
     การสร้างสัมพันธ์ภาพท่ีดีกับผู้อื่นหมายถึง การเข้าใจมุมมอง อารมณ์
ความรู้สึกของผู้อื่นใช้ภาษาพูดและภาษากาย เพื่อส่ือสารความรู้สึกนึกคิดของตนเอง รับรู้ความรู้สึก
นึกคิดและความต้องการของผู้อื่น วางตัวได้ถูกต้องเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆใช้การส่ือสารท่ีสร้าง
สัมพันธ์ภาพท่ีดี สร้างความร่วม และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 สรุปได้ว่า การให้เด็กได้ฝึกทักษะชีวิตจะสามารถให้เด็กวันรุ่นแก้ปัญหาการใช้ยาเสพติดได้ 
เพราะจะสามารถให้เด็กมองเห็นคุณค่าของตนเอง มีสุขภาพจิตท่ีเข้มแข็ง สร้างสัมพันธ์ภาพท่ีดีกับ
ผู้อื่น ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขสามารถปรับตัวและแสดงออกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
2.10  จิตสังคม 
 จิตสังคม หมายถึง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท่ีศึกษาหาค าตอบว่าความคิด ความรู้สึก 
และพฤติกรรมต่างๆ ของคน ได้รับผลกระทบหรืออิทธิพลจากการแสดงออก จากการจินตนาการหรือ
การแสดงนัยของผู้อื่นอย่างไร นิยามของค าว่า ความคิด ความรู้สึก พฤติกรรมใช้ในความหมายรวมถึง
ตัวแปรทางจิตวิทยาท่ีสามารถวัดปริมาณได้การท่ีเราสามารถถูกจินตนาการหรือเป็นนัยท่ีผู้อื่นแสดง
ออกมา แสดงให้เห็นว่าคนเรามีแนวโน้มท่ีจะได้รับอิทธิพลทางสังคม (หรืออาจเรียกว่าเป็นแรงกดดัน
ทางสังคม) ซึ่งแม้นแต่ในสภาพแวดล้อมท่ีอยู่ตัวคนเดียวก็ได้รับอิทธิพลเช่นกัน เช่นในเวลาท่ีเราดู
โทรทัศน์ การใช้หรือการโต้ตอบกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือการท าตามบรรทัดฐานหรือธรรมเนียม
ของสังคม การร่วมมือคือ เป็นสถานการณ์ท่ีสมาชิกในกลุ่ม มีการท างานร่วมกัน หรือช่วยกันท างานให้
บรรลุเปูาหมาย 
 ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรม ประกอบด้วย 2 ปัจจัยด้วยกัน 
 1)  เต็มใจท่ีจะท างานนั้นถ้าท าเต็มท่ีและเต็มใจท างานออกมาก็จะมีประสิทธิภาพในทาง
กลับกันถ้าถูกบังคับประสิทธิภาพการท างานก็ลดลง 
 2)  ความช านาญทักษะท่ีจะท างานนั้นออกมาให้มีคุณภาพ ถ้าขาดความช านาญ งานก็
ออกมาไม่ได้คุณภาพ 
 สรุปได้ว่า จิตสังคม คือ จิตอารมณ์ของบุคคลท่ีแสดงออกให้เห็นได้ทางสีหน้า แววตา 
ค าพูด พฤติกรรมต่างๆ ของคน ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมของสังคม ซึ่งจะมีผลต่อ
กระบวนความคิดของบุคคล 
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บทท่ี  3 
แนวทางการบริหารจัดการ การดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา 

 
สืบเนื่องจากเด็กและเยาวชนเป็นเป้าหมายของขบวนการค้ายาเสพติด จึงมีผลกระทบต่อ

การด าเนินชีวิตของเด็กและเยาวชนซึ่งแต่ละคนจะมีบุคลิกภาพ ความสามารถในการปรับตัวและ
แก้ปัญหา สภาพแวดล้อมครอบครัว สังคมท่ีแตกต่างกัน เด็กและเยาวชน จึงเป็นบุคคลท่ีครูควรให้
ความสนใจ เอาใจใส่ และช่วยเหลือตามความเหมาะสม เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ดูแล
ด้วยใจถึงใจตามศักยภาพ ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู  บูรณาการควบคู่ในกระบวนการท างาน
ของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียน เปล่ียนความคิด ท าในส่ิงท่ีถูกต้อง มีภูมิคุ้มกันในตัวเอง หยุดพฤติกรรม
การเสพยา สามารถอยู่ในสังคมได้ และเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข คู่มือการดูแลด้านจิตสังคมใน
สถานศึกษา ระดับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เป็นการน าแนวคิดด้านจิตสังคม การพัฒนา
กระบวนการทางความคิดและทักษะชีวิตมาบูรณาการสร้างเป็นกิจกรรมและแนวทางในการป้องกัน 
ดูแลและแก้ไขนักเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับสารเสพติดโดยน าองค์ประกอบทักษะชีวิตท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีจะสร้างและพัฒนาเป็นภูมิคุ้มกันชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนใน
สภาพสังคมปัจจุบันและเตรียมพร้อมส าหรับอนาคต 4 องค์ประกอบ ดังนี้ต่อไปนี้ 

1) การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
 การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น หมายถึง การรู้ จักความถนัด

ความสามารถ จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง เข้าใจความแตกต่าง ของแต่ละบุคคล รู้จักตนเอง ยอมรับ 
เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในตนเองและผู้อื่น มีเป้าหมายชีวิต และมีความรับผิดชอบ 

2) การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
  การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์หมายถึง การแยกแยะข้อมูล
ข่าวสารปัญหาและสถานการณ์รอบตัว วิพากษ์วิจารณ์ และประเมินสถานการณ์รอบตัวด้วยหลัก
เหตุผลและข้อมูลท่ีถูกต้อง รับรู้ปัญหา สาเหตุของปัญหา หาทางเลือกและตัดสินใจแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ 

3) การจัดการกับอารมณ์และความเครียด 
 การจัดการกับอารมณ์และความเครียดหมายถึง ความเข้าใจและรู้เท่าทันภาวะอารมณ์ของ
บุคคลรู้สาเหตุของความเครียด รู้วิธีการควบคุมอารมณ์และความเครียด รู้วิธีผ่อนคลาย หลีกเล่ียงและ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีจะก่อให้เกิดอารมณ์ไม่พึงประสงค์ในทางท่ีดี 
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4) การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น 
 การสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อื่นหมายถึง การเข้าใจมุมมอง อารมณ์ ความรู้สึกของผู้อื่น ใช้
ภาษาพูดและภาษากาย เพื่อส่ือสารความรู้สึก นึกคิดของตนเอง รับรู้ความรู้สึกนึกคิดและความ
ต้องการของผู้อื่น วางตัวได้ถูกต้อง เหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ ใช้การส่ือสารท่ีสร้างสัมพันธภาพท่ี
ดีสร้างความร่วมมือและท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

ตัวอย่างแนวการจัดกิจกรรม “การดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา ระดับโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา” ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ดังนี้ 
 กลุ่มท่ี 1  กลุ่มสร้างภูมิคุ้มกัน   8 กิจกรรม ระยะเวลาท้ังหมด 2 เดือน 8 ช่ัวโมง 
 กลุ่มท่ี 2  กลุ่มเฝ้าระวัง  12 กิจกรรม ระยะเวลาท้ังหมด 4 เดือน 10 ช่ัวโมง 
 กลุ่มท่ี 3  กลุ่มบ าบัด  14 กิจกรรม ระยะเวลาท้ังหมด 4 เดือน 14 ช่ัวโมง 
 เพื่อให้ครูสามารถน าไปปรับใช้ในการด าเนินการ สร้างภูมิคุ้มกัน เฝ้าระวัง ป้องกัน บ าบัด 
ดูแลและแก้ไขนักเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับสารเสพติดแต่ละกลุ่มเป้าหมาย และสามารถเพิ่มเติมกิจกรรม
ต่างๆให้เหมาะสมกับนักเรียน เวลาและโอกาสของแต่ละสถานศึกษาได้ ถ้านักเรียนกลุ่มใช้สารเสพติด
ท่ีเข้าร่วมจิตสังคมในสถานศึกษา ได้รับการแก้ไข หยุดพฤติกรรมการเสพ แต่ ถ้านักเรียนไม่หยุด
พฤติกรรมการเสพยา มีพฤติกรรมการเสพยาเพิ่มขึ้นจนสถานศึกษาไม่สามารถช่วยเหลือได้ ก็จะส่งต่อ
ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบต่อไป 
3.1  แนวทางการปฏิบัติของสถานศึกษา 
 3.1.1  คัดกรองนักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าช้ัน 
ดูแลช่วยเหลือตามโครงสร้างส่งต่อภายในสถานศึกษา (ครูแนะแนว/ครูท่ีรับผิดชอบงานด้านยาเสพติด
ของโรงเรียน) 
  กลุ่มปกติ    คือ  กลุ่มสร้างภูมิคุ้มกัน     
  กลุ่มเส่ียง   คือ  กลุ่มเฝ้าระวัง      
  กลุ่มมีปัญหา  คือ กลุ่มบ าบัด  ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
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 3.1.2 รับการส่งต่อนักเรียนจากระบบการดูแลช่วยเหลือ 
               ( ใช้แผนภูมินี้คัดกรองเด็กเพื่อการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา) 
 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงกระบวนการดูแล ่วยเหลือนักเรียน 
ของครูประจ า ้ัน/ครูที่ปรึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

2.คัดกรอง 

กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา 

รายงานผล 

5.ส่งต่อภายใน พฤติกรรม 

ไม่ดีขึ้น 

ดีขึ้น 

4.ป้องกัน/แก้ไข 3.ส่งเสริม/พัฒนา 
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แผนภาพแสดงกระบวนการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนของครูแนะแนว/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

การส่งต่อนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับนักเรียนต่อจากครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา 

ให้การปรึกษา/ช่วยเหลือ 

พฤติกรรม 
ดีขึ้น 

ไม่ดีขึ้น 

ประชุมปรึกษารายกรณี 
(Case Conference) 

พฤติกรรม 

ส่งต่อผู้เชี่ยวชาญภายนอก 

ไม่ดีขึ้น/ยากต่อการช่วยเหลือช่วยเหลือ
 

ส่งกลับครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา 
ให้ดูแลช่วยเหลือต่อไป 

 

ส่งต่อภายใน 
 

ส่งต่อภายนอก 
 

ดีข้ึน 

ไม่ดีข้ึน/ยากต่อการช่วยเหลือ 
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แผนภูมิการด าเนินงานแนะแนว 
คณะท างานแนะแนว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 คัดกรอง 

กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา 

ครูทุกคน ผู้ปกครอง/ชุมชน กลุ่มมีปัญหา 

ด าเนินกิจกรรมส่งเสริม/
ป้องกัน/แก้ไข 

ยากต่อการช่วยเหลือ
ช่วยเหลือ 

ติดตามประเมิน บรรลุเป้าหมาย ผู้เชี่ยวชาญ 

ส่งต่อภายนอก 

รายงานผล 
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3.2  บทบาทของเครือข่ายภาคีความร่วมมือในระบบการดูแล ่วยเหลือและส่งต่อ  
การด าเนินการให้มีประสิทธิภาพนั้น ต้องด าเนินการภายใต้การบูรณาการและการประสาน

ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาคีความร่วมมือภายนอกร่วมด้วย ภายใต้กลไกการท างานท่ีมีความ

ต่อเนื่องยั่งยืน ตามความเหมาะสมของศักยภาพและบริบทในพื้นท่ี  

3.2.1  เครือข่ายภาคีความร่วมมือในระบบการดูแลช่วยเหลือ ส่งต่อ  

   3.2.1.1  ครอบครัว 
      ผู้ปกครอง ครอบครัว เป็นส่วนส าคัญในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ผู้ปกครอง ครอบครัวจึงควรมีบทบาทส าคัญในการดูแลตามท่ีได้รับแจ้งหรือประสานงานในการเข้ามา
มีส่วนร่วมของครอบครัวนั้น ส่ิงหนึ่งท่ีครอบครัวควรมีคือความรู้และมีแนวทางในการดูแลช่วยเหลือคน
ในครอบครัว ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามกระบวนการและรู้จักปรับประยุกต์วิธีต่างๆ น ามาใช้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งส่ิงเหล่านี้จะได้รับจากสถานศึกษาและหน่วยงานภาคีเครือข่ายความร่วมมือส่ิงท่ี
สถานศึกษาควรด าเนินการ 
           (1) สร้างเครือข่ายครอบครัว ในการร่วมด าเนินการในทุกกลุ่มเป้าหมาย หรือ
มีจิตอาสา/จิตสาธารณะ เห็นแก่ส่วนรวม ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
           (2) สร้างระบบช่วยเหลือครอบครัว โดยจัดกิจกรรมเพื่อประคับประคองดูแล 
ช่วยเหลือครอบครัวท่ีมีปัญหาดังตารางแสดงรายละเอียด 
การเข้ามีส่วนร่วมของครอบครัว 

กลุ่มสร้างภูมิคุ้มกัน กลุ่มเฝ้าระวัง กลุ่มบ าบัด 

1. โปรแกรมดูแลช่วยเหลือ 
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสม
ตามวัย(ส่งเสริมป้องกัน)                               
2. การสังเกตและเฝ้าระวัง
ปัญหา                                                                        
- ร่วมประชุม                                                
- ร่วมประเมิน                                          
- สังเกตพฤติกรรม  
3. ร่วมสนับสนุนกิจกรรม
เครือข่ายโรงเรียน 
4. สนับสนุนการพัฒนาการ
เรียนการสอนของสถานศึกษา 

1.ประเมินปัญหา                                                        
- รับรู้ 
- ยอมรับ                                                                 
- ร่วมประเมิน                                                            
2. ร่วมโปรแกรมดูแลช่วยเหลือ   
3. เฝ้าระวัง 
- เปล่ียนความคิด 
- เปล่ียนพฤติกรรมน าสู่การ
เปล่ียนบรรยากาศในครอบครัว                                    
- สังเกตพฤติกรรมหรือประเมิน
ร่วมกันกับคร ู

1.ประเมินปัญหา                                           
- รับรู้  
- ยอมรับ                                              
- ร่วมประเมิน                                                
2. ช่วยเหลือเบื้องต้น                                       
- เปล่ียนความคิด                                                  
-  เปล่ียนพฤติกรรม น าเข้าสู่การ
เปล่ียนบรรยากาศในครอบครัว   
3. ร่วมโปรแกรมช่วยเหลือ 
4. การติดตามดูแลต่อเนื่อง 
- สังเกตพฤติกรรมหรือประเมินช่วยกัน
กับครู/อื่นๆ ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
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  3.2.1.2  ชุมชนและเครือข่ายภาคีความร่วมมือท่ีเกี่ยวข้อง 

     การส่งเสริมและการเปิดโอกาสให้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการ

ดูแลช่วยเหลือเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 

คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เป็นส่ิงท่ี

ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ สถานศึกษาควรมีการด าเนินการหรือมีการ บูรณาการ

การด าเนินงาน ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนโดยใช้กับระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียนเป็น

กลไกส าคัญในการขับเคล่ือน 

  3.2.1.3  ข้อดีของการน าเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม 
      (1) รักษาคุณภาพระบบการดูแลนักเรียน และระบบการป้องกัน เฝ้าระวัง 

และแก้ไขปัญหายาเสพติดในอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็งในสถานศึกษา 
      (2) ช่วยส่งเสริมกิจกรรมทักษะชีวิต 
     (3) ช่วยส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยการใช้ผู้น า/หลักธรรมทางศาสนา 

      (4) ช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่งขับเคล่ือนการด าเนิน
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE  

     (5) ช่วยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการสอดส่อง
เฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดแพร่ระบาดเข้าถึงเด็กและเยาวชนทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา โดย
ผ่านกลุ่ม/ชมรม/องค์กรเยาวชน/เครือข่ายเยาวชน  

     (6) ช่วยส่งเสริมให้เยาวชนมีเป้าหมายชีวิต เห็นคุณค่าของตนเอง ครอบครัว 
และมีจิตอาสา/จิตสาธารณะ เห็นแก่ส่วนรวม โดยจัดกิจกรรมทางเลือก กิจกรรมพัฒนาทักษะทาง
อาชีพ กิจกรรม จิตอาสา กิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ  

     (7) ช่วยส่งเสริมกิจกรรมท่ีสามารถปรับเปล่ียนเด็กและเยาวชนท่ีมี
พฤติกรรมเส่ียงรวมท้ังจัดพื้นท่ีสร้างสรรค์เชิงบวกส าหรับเด็กและเยาวชนร่วมในการป้องกันสอดส่อง
เฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดแพร่ระบาด 

      (8) ช่วยลดปัญหาต่าง ๆท่ีเกิดกับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นปัญหาของเด็กด้อย
โอกาส เด็กเรียนอ่อน เด็กเรียนช้า หรือเด็กมีปัญหาทางด้านยาเสพติด เป็นต้น นักเรียนได้รับการดูแล
จากทุกภาคส่วน สามารถน าไปสู่การพัฒนานักเรียนได้เต็มศักยภาพ 

     (9) ชุมชน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับเห็นความส าคัญของการจัด
การศึกษาของบุตรหลาน พร้อมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี กับทางโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพของ
นักเรียนท่ีส าคัญควรมีระบบรายงานผลหรือมีแบบรายงานผลการดูแลช่วยเหลือท่ีมีประสิทธิภาพ
ควบคู่ด้วยเสมอ 
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การเข้ามีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคีความร่วมมือ 
 

กลุ่มสร้างภูมิคุ้มกัน กลุ่มเฝ้าระวัง กลุ่มบ าบัด 

1. ต ารวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง 
– ตรวจตราพื้นท่ีจุดเส่ียง 
2. สาธารณสุข                                               
- ศึกษาวิเคราะห์ความ
ต้องการช่วยเหลือของ
สถานศึกษา เช่น ส่ือความรู้ 
องค์ความรู้ นวัตกรรมต่างๆ 
- ให้การสนับสนุนตาม
ขอบเขตและสอดคล้องต่อ
ความต้องการของสถานศึกษา 
- สุ่มตรวจปัสสาวะ 
- รณรงค์ให้ร่วมสนับสนุนเกิด
การจัดต้ังชมรมต่าง ๆ เช่น  
To be number one  
- ท่ีปรึกษาและสนับสนุน 
3. ชุมชน                       
-ช่วยส่งเสริมกิจกรรมทุก
ประเภทของสถานศึกษา 
4. ผู้น าทางศาสนา                  
-ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

1. ต ารวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง 
- ตรวจตราจุดเส่ียง 
2. สาธารณสุข 
- ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ
ช่วยเหลือของสถานศึกษา 
- ตรวจปัสสาวะ 
- ร่วมวินิจฉัยวิเคราะห์ประเมิน
ปัญหาและให้การช่วยเหลือ
เบ้ืองต้น 
- ท่ีปรึกษาและสนับสนุน 
3. ชุมชน                                       
-ช่วยส่งเสริมกิจกรรมทุก
ประเภทของสถานศึกษา             
4. ผู้น าทางศาสนา                          
-ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

1. ต ารวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง 
- ตรวจตราพื้นท่ีจุดเส่ียง 
- ด าเนินคดี ในกรณีพบท าผิด
กฎหมาย 
2. สาธารณสุข 
- รับการส่งต่อกรณีมีปัญหา 
รับเข้ามาโปรแกรมบ าบัดฟื้นฟู                 
- ด าเนินการส่งกลับ 
- ด าเนินการช่วยเหลือและ
ติดตามประเมินผลตามระบบท่ี
ก าหนดไว้ 
– ท่ีปรึกษาและสนับสนุน 
3. ชุมชน                                      
-ช่วยส่งเสริมกิจกรรมทุก
ประเภทของสถานศึกษา                  
4. ผู้น าทางศาสนา                   
 -ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
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3.3 แนวทางการด าเนินการ 

 
 
 
 
   

  1          

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3 
 

 

 

 

 

 

แนวทางการปฏิบัติระดับสถานศึกษา 

ระดับห้องเรียน 
ศึกษาผู้เรียนเป็น

รายบุคคล ตามระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

-  คัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล 
-  ด าเนินการส่ง เสริมและให้ความช่วยเหลือ 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม นักเรียนในเบ้ืองต้น 
-  ไม่ดีขึ้น ส่งต่อภายในให้ครูแนะแนว/ครูท่ี
เกี่ยวข้อง 
- รายงานผล 

ระดับสถานศึกษา 
ครูแนะแนว/ครูที่เกี่ยวข้อง 

รับนักเรียนต่อจากครูที่
ปรึกษา/ครูประจ าช้ัน 

 

-   บทบาทหน้าท่ี คัดกรอง รับนักเรียนต่อจากครู
ประจ าช้ัน/ครูที่ปรึกษา 
-   ให้ค าปรึกษา สร้างภูมิคุ้มกัน เฝ้าระวัง บ าบัด 
ช่วยเหลือ ปรับเปล่ียนพฤติกรรม โดยการมีส่วนร่วม
ของครอบครัว เครือข่ายภาคีความร่วมมือ 

กิจกรรม “การดูแลด้าน
จิตสังคมในสถานศึกษา 
ระดับโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษา” 
โรงเรียนสามารถบูรณา
การกับกิจกรรมของ

โรงเรียนได้ 

กลุ่มท่ี 1  กลุ่มสร้างภูมิคุ้มกัน  8 กิจกรรม

 ระยะเวลาท้ังหมด  2 เดือน 8  ช่ัวโมง 

กลุ่มท่ี 2  กลุ่มเฝ้าระวัง 12 กิจกรรม

 ระยะเวลาท้ังหมด 4 เดือน 12 ช่ัวโมง 

กลุ่มท่ี 3  กลุ่มบ าบัด 14  กิจกรรม

 ระยะเวลาท้ังหมด 4 เดือน 14 ช่ัวโมง 

หมายเหตุ ถ้านักเรียนดีขึ้นไม่จ าเป็นต้องเข้าร่วม

ทุกกิจกรรม 
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ด าเนินการ 
ให้ค าปรึกษาผู้เรียนโดย
ด าเนินตามกิจกรรมใน
คู่มือจิตสังคมในบทที่ 4 

ตามกลุ่ม 
 

 

-  ด าเนินการให้ค าปรึกษา พัฒนาผู้เรียนตาม 
กิจกรรมท่ีออกแบบไว้ 
-  วัดผลและประเมินผลผู้เรียน 
- บรรลุเป้าหมาย ส่งคืนครูประจ าช้ัน/ครู ท่ี
ปรึกษา 
- ยากต่อการ ช่วยเห ลือ ส่ ง ต่อหน่ วยงาน
ภายนอก 
 
 

-  นิ เทศ ก ากับ ติดตาม และประ เมินระห ว่ า ง
ปฏิบัติงาน  
-  ตรวจสอบ ปรับปรุง พัฒนา 
-   น าผลการตรวจสอบ ปรับปรุง ไปใช้พัฒนา 
 

สรุปและรายงานผล 
การพัฒนาผู้เรียน 

 

สรุปและรายงานผล 
    -  ผลการด าเนินงาน 
    -  ความภาคภูมิใจ และความส าเร็จ 
    -  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
    -  รายงานผลไปยังหน่วยงานต้นสังกัด และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ตรวจสอบ 
ปรับปรุง พัฒนา 
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บทท่ี  4 
แนวทางการจัดกิจกรรมจิตสังคมในสถานศึกษา 

 
เนื่องจากการปราบปรามและลงโทษเยาวชนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง รวมถึงการแก้ไข

ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน มักเป็นการแก้ไขปัญหาท่ีปลายเหตุ ดังนั้นการเข้าใจปัญหาและสาเหตุ 
การให้โอกาสวัยรุ่นกลุ่มเส่ียง ได้รับค าปรึกษาและแนะแนวอย่างถูกต้อง เหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์
จากผู้ท่ีเด็กให้ความไว้วางใจ รวมถึงการจัดให้มีการฝึกทักษะ เพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนา
ความสามารถในการตัดสินใจ การปฏิเสธ โดยให้วัยรุ่นได้มีประสบการณ์ในการจัดการปัญหาต่างๆ 
ด้วยตนเอง จึงน่าจะเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีต้นเหตุได้ผลมากกว่า วัยรุ่นเป็นวัยหัวเล้ียว
หัวต่อ ของการเสริมสร้างส่ิงดีๆ และ การเกิดปัญหาต่างๆ เนื่องจากธรรมชาติของวัยรุ่น เป็นวัยท่ีมี
การเปล่ียนแปลงของร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ จากเด็กเป็นผู้ใหญ่ ต้องการแสดงออกซึ่งความ
คิดเห็นของตนเองให้ผู้อื่นยอมรับ ต้องการอิสระ ไม่ชอบให้ผู้ปกครอง พ่อ แม่ มายุ่งเรื่องส่วนตัว เช่น 
การแต่งกาย การคบเพื่อน การเท่ียวเตร่ รักและต้องการเพื่อนมาก ต้องการอยู่กับเพื่อนมากกว่า                    
อยู่บ้าน เช่ือเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ เลียนแบบซึ่งกันและกันท้ังการแต่งกาย บุคลิก การพูด การแสดง
พฤติกรรมต่างๆ เพื่อการยอมรับในกลุ่มเพื่อน ชอบแสดงออกในลักษณะท่ีแสดงความเด่น ความดัง 

เพื่อตอบสนองความต้องการของวัยรุ่น ท่ีต้องการท่ีพึ่งพาทางจิตใจ โดยเฉพาะจากผู้ท่ี
ตนเองให้ความไว้วางใจ มีทักษะในการให้ค าปรึกษา ซึ่งวัยใกล้เคียงกัน หรือวัยเดียวกัน จึงมีแนวทาง
ของการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาจากผลกระทบจากยาเสพติด เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยใช้กิจกรรมตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 

1)  กลุ่มสร้างภูมิคุ้มกัน 
2)  กลุ่มเฝ้าระวัง 
3)  กลุ่มบ าบัด 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสร้างภูมิคุ้มกัน 
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แนวการจัดกิจกรรม ส าหรับกลุ่มสร้างภูมิคุ้มกัน 
ใช้ระยะเวลา 2 เดือน  สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ระยะเวลา 

1 ต้นไม้แห่งชีวิต ครู 1 ช่ัวโมง 

2 การใช้เวลาว่าง ครู 1 ช่ัวโมง 

3 ความสุขของข้าพเจ้า ครู 1 ช่ัวโมง 

4 ทักษะการตัดสินใจ ครู 1 ช่ัวโมง 

5 เพื่อนกันตลอดไป ครู,ผู้ปกครอง 1 ช่ัวโมง 

6 ปฏิเสธให้เป็น ครู 1 ช่ัวโมง 

7 หน้าท่ีในครอบครัว ครู,ผู้ปกครอง 1 ช่ัวโมง 

8 การวางเป้าหมายชีวิต ครู 1 ช่ัวโมง 
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1. ชื่อกิจกรรม ต้นไม้แห่งชีวิต 

2. สาระสําคัญ/แนวคิด 

ทุกคนมีจุดดีจุดเด่นของตนเอง ผู้ท่ีค้นพบจุดดีจุดเด่นของตนเอง จะเกิดความรู้สึกท่ีดี
พอใจในตนเองนําไปสู่การมองตนในด้านดีและมีคุณค่าการเห็นคุณค่าในตนเอง (selfesteem) เป็นการ
ประเมินความรู้สึกท่ีบุคคลมีต่อตนเองในเรื่อง ความสามารถ ค่านิยม ลักษณะนิสัย การเป็นท่ียอมรับ 
ความมีคุณค่า การนับถือตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเองท้ังนี้บุคคลท่ีเห็นคุณค่าในตนเองสูง (high 
selfesteem) จะแสดงออกถึงการยอมรับและเคารพตนเอง  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อให้นักเรียนวิเคราะห์จุดเด่นในตนเองและผู้อื่นได้ 

3.2 ผู้เรียนระบุลักษณะท่ีตนเองอยากพัฒนา และปรับปรุงเพื่อเป็นบุคคลท่ีเห็นคุณค่า
ในตนเองและผู้อื่นได้ 

4. เวลา  1  ชั่วโมง 

5. วิธีดําเนินกิจกรรม 
  5.1  ครูถามคําถามในวันพรุ่งนี้นักเรียนคิดว่าจะทํางานอะไรบ้าง 
  5.2  ครูบอกนักเรียนว่าคนท่ีประสบความสําเร็จในชีวิตทุกคนควรมีเป้าหมายในชีวิต 
  5.3  ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี 1 เรื่องเอกชัย วรรณแก้ว 
  5.4  ให้นักเรียนทําใบงานท่ี 1  เรื่อง ต้นไม้ชีวิต 
  5.5  ให้นักเรียนทําใบงานท่ี 2  สรุปลักษณะเด่นของฉัน 
  5.6  ให้นักเรียนทําแบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง 
  5.7  ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดและประโยชน์ท่ีได้รับจากกิจกรรม 

6. ส่ือและอุปกรณ ์
  6.1  ใบความรู้ 
  6.2  ใบงาน 

7. การวัดผลและประเมินผล 
  7.1  สังเกตจากการตอบคําถาม  
  7.2  ตรวจผลจากใบงาน 

กจิกรรมที ่1 
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8. คําถามชวนคิด 
ใช้คําถามแบบ R-C-A ซึ่งเป็นคําถามท่ีสะท้อนประสบการณ์ของผู้เรียน มีวัตถุประสงค์หลัก

เพื่อดึงประสบการณ์ของผู้เรียนท่ีเกี่ยวกับทักษะชีวิตของบุคคลนั้นออกมา ทําให้เด็กเข้าถึงส่ิงท่ีเรียนรู้
มากขึ้นและสามารถนําไปเช่ือมโยงกับเหตุการณ์หรือส่ิงต่างๆท่ีผ่านมารวมถึงการนําประสบการณ์ต่างๆ
เหล่านี้ไปปรับใช้ในอนาคต 

1. คําถามเพื่อการสะท้อน (R: Reflect) ถามถึงส่ิงท่ีสังเกตเห็น มองเห็น หรือถามความรู้สึก
ท่ีเกิดขึ้นจากการร่วมกิจกรรม เช่น  

   -  นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับชีวิตของคุณเอกชัย  วรรณแก้ว 
   -  ส่ิงท่ีทําให้คุณเอกชัยประสบความสําเร็จในชีวิตมีอะไรบ้าง 
   -  นักเรียนเคยสังเกตตัวเองหรือไม่ว่าทําอะไรได้ดี 
2. คําถามเพื่อการเช่ือมโยง (C: Connect) ถามเพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่าง

ประสบการณ์ หรือความรู้ท่ีเคยมีมาก่อนกับประสบการณ์หรือความคิดท่ีเกิดจากการเรียนรู้ใหม่ 
  -   ท่ีผ่านมานักเรียนเคยปฏิบัติตนอย่างไร 
   -   นักเรียนเคยเห็นคุณค่าในตนเองไหม 
   -   การเห็นคุณค่าในตนเองสําคัญอย่างไร 

 3. คําถามเพื่อการปรับใช้ (A : Apply)ถามถึงปัจจุบัน และการเผชิญเหตุการณ์ในอนาคต  
                 -   ถ้านักเรียนควรนําลักษณะเด่นของตนเองมาใช้อย่างไร 
                 -   ใครบ้างท่ีเป็นคนดีท่ีนักเรียนควรนํามาเป็นแบบอย่าง 
-  นักเรียนอยากปรับปรุงตนเองในเรื่องอะไรมากท่ีสุด 
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ใบความรูท้ี ่1 

 

 

 

เรื่อง ชีวิตของคุณเอกชัย  วรรณแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เอกชัย วรรณแก้ว เกิดท่ีจังหวัดนครสรรค์ เป็นลูกคนสุดท้องในจํานวนพี่น้อง 5 คน 

เขาเกิดมาพร้อมกับความพิการไร้แขน แต่สามารถพาตัวเองต่อสู้กับความยากลําบาก เอกชัยมาศึกษา
คณะจิตรกรรมสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพราะช่างได้สําเร็จ ใน
วันท่ีเอกชัยได้รับพระราชทานปริญญา แม้นว่าเขาจะไม่มีแขนเหมือนคนอื่น แต่เขาก็มีความพยายามไม่
น้อยกว่าคนอื่นเอกชัยบอกว่า ดีใจท่ีเราเคยรับปากพ่อแม่ ครอบครัวว่าเราจะทําให้ถึงจุดนี้ให้ได้ซึ่งเราทํา
ได้ และต้ังเป้าหมายว่าสักวันเราจะต้องมีงานทํา หาเงินเล้ียงพ่อแม่ให้ได้และมันก็ใกล้ความจริง ถ้าเราต้ังใจ
ทําจริง ไม่ท้ิงเป้าหมาย ถึงเราจะเหนื่อย ท้อเราก็ทนได้ เพราะเราผ่านจุดนั้นไปได้แล้วและจะสู้ทุ่มเท
ต่อไปตามเป้าหมายของเขาปัจจุบันคุณเอกชัยวรรณแก้วจบการศึกษาระดับปริญญาเอก 
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เรื่อง  ต้นไม้แห่งชีวิต 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนเขียนส่ิงท่ีภาคภูมิใจลงในคําถามด้านล่าง   

 

 
 

 
 

1. โตขึ้นนักเรียนอยากเป็นอะไร      2. ส่ิงดีๆ ท่ีนักเรียนทําเป็นประจํา
..........................................................................................................................................       

 3. อุปสรรคท่ีจะไม่ให้นักเรียนเป็นอย่างท่ีต้ังใจ4. ส่ิงท่ีนักเรียนทําได้ดี 
 .............................................................. ...................................................................... 

5. ความดีท่ีนักเรียนทําได้ทุกวัน           
................................................................... 

ใบงานที ่1 

 

ต้นไม้ความภาคภูมิใจของ

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

โตขึน้นักเรียนอยากเปน็อะไร 

อุปสรรคทีจะไม่ให้นักเรียนเป็นอย่างที่ต้ังใจ
ไม่ได้ 

สิ่งดีๆ ที่นักเรียนท าเป็นประจ า
ประจ า      

สิ่งที่นักเรียนท าได้ดี ความดีที่นักเรียนท าได้ทุกวัน 
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เรื่อง    สรุปลักษณะเด่นของฉัน 
ลักษณะภายนอก 
       1. ................................................................................................................................................... 
       2. ................................................................................................................................................... 
       3. ................................................................................................................................................... 
ลักษณะนิสัย 
       1. ................................................................................................................................................... 
       2. ................................................................................................................................................... 
       3. ................................................................................................................................................... 
ลักษณะที่ฉันอยากจะพัฒนาปรับปรุงตนเองคือ 
       1. ................................................................................................................................................... 
       2. ................................................................................................................................................... 
       3. ................................................................................................................................................... 
       4. ................................................................................................................................................... 
       5. ................................................................................................................................................... 

 

 
 

ไม่ต้องบินให้สูงอย่างใครเขา........ จงบินเอาเท่าท่ีเราจะบินไหว 
ท่าท่ีบินไม่จ าเป็นต้องเหมือนใคร... แค่บินให้ไปถึงฝันเท่านั้นพอ 

 

ใบงานที ่2 
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แบบประเมินลักษณะเห็นคุณค่าในตนเอง 

ค าชี้แจงนักเรียนสามารถทดลองประเมินความภูมิใจ และเห็นคุณค่าในตนเองได้จากแบบประเมิน 
ต่อไปนี้ โดยเลือกคําตอบท่ีตรงกับความรู้สึกของตนเองมากท่ีสุด 
 

หัวข้อ คุณลักษณะ 
ค าตอบ 

ใช ่ ไม่ใช ่

1. มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น   

2. เช่ือมั่นในตนเอง   

3. ปรับตัวได้เก่งในทุกสถานการณ์   

4. มีอารมณ์มั่นคง   

5. มีบุคลิกภาพท่ีดี   

6. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี   

7. มีความกระตือรือร้น   

8. สามารถทํางานได้ประสบผลสําเร็จ   

9. มีความเป็นอิสระ   

10. มีความเป็นผู้นํา   

11. มีความรับผิดชอบ   

12. ทําชีวิตให้มีความสุข ไม่วิตกกังวล แก้ไขปัญหาได้ดี   
คะแนนรวม 

 
  

 
 
 
 
 

ใบงานที ่3 
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เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินลักษณะเห็นคุณค่าในตนเอง 
ถ้าตอบใช่ ให้ 1 คะแนน ถ้าตอบไม่ใช่ ให้ 0 คะแนน คะแนนเต็ม = 12 คะแนน 

 
1. น้อยกว่า 4 คะแนน =มองเห็นตัวเอง ในแง่ลบ 
2. 4  -   6   คะแนน = เห็นคุณค่าในตัวเอง พอใช้ 
3. 7 - 9   คะแนน = เห็นคุณค่าในตัวเอง ดี 
4. 10 - 12  คะแนน=เห็นคุณค่าในตัวเอง ดีมาก 

 
 
 

 
         
         

  
     
   

 
 
 

ถ้านักเรียน ได้คะแนนน้อยไม่
ต้องกังวลใจเพราะเราสามารถ
สร้างความภาคภูมิใจและตัวเรา
ก็มีคุณคา่ขึ้นมาใหม่ได้เอง 
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1. ชื่อกิจกรรม การใช้เวลาว่าง 

2. สาระสําคัญ/แนวคิด 
การใช้เวลาอย่างมีจุดหมาย เป็นส่ิงสําคัญ คนส่วนใหญ่มักไม่ค่อยมีโอกาสทบทวนว่า

ตนเองใช้เวลาอย่างไร มักปล่อยให้ชีวิตล่องลอยไร้จุดหมาย การใช้เวลาอย่างมีจุดหมาย แยกแยะเรื่อง
สําคัญ และเรื่องเร่งด่วนออกจากกันให้ชัดเจน จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินชีวิต และช่วยให้
เราก้าวไปสู่เป้าหมายท่ีต้ังใจไว้ได้ดียิ่งขึ้น  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1เพื่อให้นักเรียนทบทวนการใช้เวลาของตนเอง เรียนรู้การจัดลําดับความสําคัญและ

ความเร่งด่วนของแต่ละกิจกรรม 
3.2 เพื่อให้นักเรียนได้วางแผนการใช้เวลาให้มีประโยชน์มากยิ่งขึ้น 

4. เวลา  1  ชั่วโมง 

5. วิธีดําเนินกิจกรรม 
  5.1  ครูสนทนากับนักเรียนว่าในแต่ละวันนักเรียนทํากิจกรรมอะไรบ้าง 

5.2  ครูถามนักเรียนว่าทําไมเลือกทํากิจกรรมนั้นเมื่อทํากิจกรรมนั้นแล้วรู้สึกอย่างไร 
5.3  ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี 1 เรื่องการใช้เวลา 
5.4  ให้นักเรียนทําใบงานท่ี 1  เรื่อง การใช้เวลาว่างของฉัน 
5.5  ให้นักเรียนทําใบงานท่ี 2  แบบสํารวจการใช้เวลาว่างของฉัน 
5.6  ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดและประโยชน์ท่ีได้รับจากกิจกรรม 

6. ส่ือและอุปกรณ ์
  6.1  ใบความรู้ 
  6.2  ใบงาน 

7. การวัดผลและประเมินผล 
  7.1  สังเกตจากการตอบคําถาม 
  7.2  ตรวจผลจากใบงาน 

กจิกรรมที ่2 



คู่มือองคค์วามรู้ การดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  40 
 

8. คําถามชวนคิด 
ใช้คําถามแบบ R-C-A ซึ่งเป็นคําถามท่ีสะท้อนประสบการณ์ของผู้เรียน มีวัตถุประสงค์หลัก

เพื่อดึงประสบการณ์ของผู้เรียนท่ีเกี่ยวกับทักษะชีวิตของบุคคลนั้นออกมา ทําให้เด็กเข้าถึงส่ิงท่ีเรียนรู้
มากขึ้นและสามารถนําไปเช่ือมโยงกับเหตุการณ์หรือส่ิงต่างๆท่ีผ่านมารวมถึงการนําประสบการณ์ต่างๆ
เหล่านี้ไปปรับใช้ในอนาคต 

1. คําถามเพื่อการสะท้อน (R: Reflect) ถามถึงส่ิงท่ีสังเกตเห็น มองเห็น หรือถามความรู้สึก
ท่ีเกิดขึ้นจากการร่วมกิจกรรม เช่น  

-   นักเรียนคิดว่าเวลาว่างมีความสําคัญอย่างไร 
    -   นักเรียนคิดว่าการใช้เวลาในครอบครัวสําคัญอย่างไร   
    -   นักเรียนใช้เวลาในแต่ละวันคุ้มค่าหรือไม่ เพราะอะไร 
2. คําถามเพื่อการเช่ือมโยง (C: Connect) ถามเพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่าง

ประสบการณ์ หรือความรู้ท่ีเคยมีมาก่อนกับประสบการณ์หรือความคิดท่ีเกิดจากการเรียนรู้ใหม่เช่น 
-   ถ้านักเรียนมีเวลาว่างจะใช้เวลาว่างทํากิจกรรมใดบ้าง 
   -   เวลาใดเหมาะสมกับการออกกําลังกายมากท่ีสุด 
   -   การเป็นคนตรงต่อเวลาสําคัญอย่างไรบ้าง 

 3. คําถามเพื่อการปรับใช้ (A : Apply )ถามถึงปัจจุบัน และการเผชิญเหตุการณ์ในอนาคต 
เช่น 
                -   นักเรียนมีแนวทางในการใช้เวลาว่างของตนเองอย่างไร 
                -   นักเรียนควรมีตารางการใช้เวลาในแต่ละวันหรือไม่ เพราะอะไร 
                -   ถ้ามีเวลาปิดภาคเรียน 1 เดือนนักเรียนจะใช้เวลาไปทําอะไร 
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เรื่องการใช้เวลา 

คนเรามีเวลาในวันหนึ่งๆ คนละ 24 ช่ัวโมง เท่า ๆ กัน จะแตกต่างกันก็เพียงแต่เราจะ
รู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ มาก น้อย เพียงใด เราจึงควรพิจารณาว่า การใช้เวลาของเราในแต่ละวัน
คุ้มค่าหรือไม่เพียงใด การใช้เวลาท่ีคุ้มค่า นําไปสู่ความสําเร็จท้ังในชีวิตการเรียนและการทํางาน การใช้
เวลาในแต่ละวัน การใช้เวลาในการทํากิจกรรมต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 
 1. เวลาท่ีใช้ในการเรียน หมายถึง เวลาท่ีใช้ในการทําการบ้าน ทบทวนบทเรียนท่ีได้เรียนไป
แล้ว เตรียมบทเรียนในวันต่อไป และการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 
           2. เวลาท่ีใช้ในการพักผ่อน หมายถึง เวลาท่ีใช้ในงานอดิเรก เล่นกีฬา ดูโทรทัศน์ ฟังเพลงเล่น
อินเตอร์เน็ต เล่นกับเพื่อนหรือญาติพี่น้อง 
           3. เวลาท่ีใช้ในการทํากิจวัตรประจําวัน หมายถึง เวลาท่ีใช้ในการดูแลสุขภาพอนามัยของ
ตนเอง เช่นการอาบน้ํา การออกกําลังกาย การรับประทานอาหาร 
           4. เวลาท่ีใช้ในการทํากิจกรรมในครอบครัว หมายถึง เวลาท่ีใช้ในการช่วยงานผู้ปกครอง การ
ทํางานบ้าน การเก็บล้างจานชาม รวมท้ังงานท่ีผู้ปกครองมอบหมายให้ทํา 
 การจัดเวลาและการใช้เวลา หมายถึง การจัดสรรเวลาอย่างเป็นสัดส่วนเหมาะสม เพื่อให้เกิด
ประโยชน์มากท่ีสุดท้ังด้านการเรียน การเล่น การพักผ่อน 

ความส าคัญและประโยชน์ของการจัดเวลา 
              1. ช่วยให้นักเรียนแบ่งเวลาในการเรียน การเล่น การพักผ่อน การทํากิจกรรมส่วนตัวและ
การทํากิจกรรมครอบครัวได้อย่างเหมาะสม 
              2. สร้างลักษณะนิสัยท่ีดีให้แก่นักเรียน เช่นการตรงต่อเวลา การทํางานส่วนตัว และการทํา
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับครอบครัวได้อย่างเหมาะสม 
              3. ช่วยเตือนนักเรียนในการดูหนังสือ หรือทํางานตามเวลาได้อย่างสม่ําเสมอ 
 

............................................... 
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เรื่อง การใช้เวลาว่างของฉัน 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนทุกคนสํารวจการใช้เวลาว่างของตนเอง พร้อมระบุเวลาท่ีใช้ในการทํากิจกรรม ภายใน 1 
สัปดาห ์

ประเภทพักผ่อน/บันเทิง 
เล่นเกมคอมพิวเตอร์เวลา.................ชม. 
เล่นอินเตอร์เน็ต            เวลา.................ชม. 
ดูทีวี/วีดีโอ                  เวลา.................ชม. 
เดินเล่น/ขี่จักรยานเล่น    เวลา.................ชม. 
อ่านหนังสือการ์ตูน         เวลา................ชม. 
ฟังเพลง/ร้องเพลง          เวลา................ชม. 
เล่นดนตรี                    เวลา................ชม. 
โทรศัพท์คุยกับเพื่อน       เวลา................ชม. 
อื่นๆ ระบุ......................... เวลา...............ชม. 

 

ประเภทเสริมความรู้ 
อ่านหนังสือพิมพ์             เวลา...............ชม. 
ทําการบ้าน                    เวลา................ชม. 
ดูข่าว/สารคดี                 เวลา...............ชม. 
ทบทวนการเรียน             เวลา...............ชม. 
เรียนพิเศษ                    เวลา...............ชม. 
สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต   เวลา...............ชม. 
อื่นๆ ระบุ..........................  เวลา..............ชม. 

 

ประเภทเสริมสร้างสุขภาพอนามัย 
เล่นกีฬา                      เวลา................ชม. 
ออกกําลังกาย               เวลา................ชม. 
อื่นๆ ระบุ...........................เวลา................ชม. 

 

ประเภทช่วยงานครอบครัว 
ช่วยงานครอบครัว         เวลา.................ชม. 
ทํางานพิเศษ                เวลา.................ชม. 
อื่นๆ ระบุ..........................เวลา...............ชม. 

 
สรุปผลการส ารวจนักเรียน  

 1. นักเรียนใช้เวลาว่างไปกับกิจกรรมประเภทใดมากท่ีสุด.................................................. 
 2.นักเรียนใช้เวลาว่างไปกับกิจกรรมใดมากท่ีสุด เรียงลําดับจากมากไปหาน้อยจํานวน 3 ข้อ  

2.1……………………………………………………................................................................. 
2.2……………………………………………………................................................................. 
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2.3………………………………………….…………................................................................ 

 

แบบส ารวจการใช้เวลาว่างของฉัน 

ชื่อ - สกุล...............................................................เลขที่.................ชั้น........................................ 
ค าช้ีแจงให้นักเรียนสํารวจการใช้เวลาว่างของตนเอง และเลือกกิจกรรมท่ีทําจากมากไปหาน้อย ใน 1 
วัน ในวันท่ีเรียนหนังสือ และเลิกเรียนแล้ว ฉันใช้เวลาว่างทํากิจกรรมต่อไปนี้            

 ประเภทพักผ่อน / บันเทิง 
   เล่นเกมคอมพิวเตอร์         ฟังเพลง / ร้องเพลง 
   ดูทีวี / วีดีโอ                           เล่นดนตรี 

  เล่นอินเตอร์เน็ต                       โทรศัพท์คุยกับเพื่อน 
  เล่นกีฬาท่ีชอบ                        ทํางานฝีมือ / วาดภาพ 
  อ่านหนังสือการ์ตูน                   ทําอาหารโปรด 

 ประเภทเสริมความรู้ 
                      อ่านหนังสือพิมพ์                      ทําการบ้าน 
   ทบทวนบทเรียน                       เรียนพิเศษ 
   ดูข่าว / สารคดี                       ท่องเท่ียวสถานท่ีสําคัญ 

ประเภทเสริมสุขภาพ /พลานามัย 
   เล่นกีฬา                           ออกกําลังกาย 

  เรียนเต้นรํา                    ปลูกต้นไม้ 
 

 ประเภทหารายได้ 
   ทํางานพิเศษ                    ช่วยงานครอบครัว 
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1. ชื่อกิจกรรม ความสุขของข้าพเจ้า 

2. สาระสําคัญ/แนวคิด 
           ความสุขในชีวิตคนเราอยู่ท่ีเรามีความสามารถในการคิดแต่เรื่องดีๆ ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์

ต่อตนเองและทําให้จิตใจสงบ สบายใจ เมื่อเราสามารถคิดได้แต่เรื่องท่ีดีจะส่งผลให้เราเป็นคนท่ีมีความสุข 
เพื่อนๆอยากคบค้าสมาคมด้วย เมื่อจะทํางานร่วมกับใครจะทํางานได้เป็นอย่างดี 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1  เพื่อให้นักเรียนหาความสุขให้กับตนเองและผู้อื่นได้ 
3.2  เพื่อให้นักเรียนเลือกสร้างความสุขให้แก่ตนเองและผู้อื่นได้ 
3.3  ปฏิบัติตนตามวิธีการสร้างความสุขท่ีเหมาะสมให้แก่ตนเองและผู้อื่นได้ 

4. เวลา  1  ชั่วโมง 
 

5. วิธีดําเนินกิจกรรม 
  5.1  ครูเปิดเพลง “สุขกันเถอะเรา” ให้นักเรียนฟัง และร่วมกันอภิปรายความหมาย
ของเพลง 
  5.2  ครูบอกนักเรียนว่าทุกคนหาความสุขได้แตกต่างกัน 
  5.3  ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี 1 เรื่องการค้นหาความสุข 
  5.4  ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี 2 เรื่องความสุขของชีวิต 
  5.5  ให้นักเรียนศึกษาใบงานท่ี 1  เรื่องวิธีสร้างสุข ไร้ทุกข์ของฉัน 
  5.6  ให้นักเรียนทําใบงานท่ี 2  เรื่องความสุขของเพื่อน 
  5.7  ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดและประโยชน์ท่ีได้รับจากกิจกรรม 
 

6. ส่ือและอุปกรณ ์
  6.1  ใบความรู้ 
  6.2  ใบงาน 

7. การวัดผลและประเมินผล 
  7.1  สังเกตจากการตอบคําถาม 
  7.2  ตรวจผลจากใบงาน 
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8. คําถามชวนคิด 
ใช้คําถามแบบ R-C-A ซึ่งเป็นคําถามท่ีสะท้อนประสบการณ์ของผู้เรียน มีวัตถุประสงค์หลัก

เพื่อดึงประสบการณ์ของผู้เรียนท่ีเกี่ยวกับทักษะชีวิตของบุคคลนั้นออกมา ทําให้เด็กเข้าถึงส่ิงท่ีเรียนรู้
มากขึ้นและสามารถนําไปเช่ือมโยงกับเหตุการณ์หรือส่ิงต่างๆท่ีผ่านมารวมถึงการนําประสบการณ์ต่างๆ
เหล่านี้ไปปรับใช้ในอนาคต 

1. คําถามเพื่อการสะท้อน (R: Reflect) ถามถึงส่ิงท่ีสังเกตเห็น มองเห็น หรือถามความรู้สึก
ท่ีเกิดขึ้นจากการร่วมกิจกรรม เช่น 

    - นักเรียนมีความสุขกับการทําอะไรมากท่ีสุด 
    -  นักเรียนอยากทําให้ตนเองและผู้อื่นมีความสุขหรือไม่ 
    -  นักเรียนเคยนั่งสมาธิและสวดมนต์หรือไม่ ถ้าเคย เคยนั่งสมาธิท่ีไหนบ้าง 
2. คําถามเพื่อการเช่ือมโยง (C: Connect) ถามเพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่าง

ประสบการณ์ หรือความรู้ท่ีเคยมีมาก่อนกับประสบการณ์หรือความคิดท่ีเกิดจากการเรียนรู้ใหม่เช่น 
   -  นักเรียนหาวิธีสร้างความสุขให้กับตนเองอย่างไร 
    -  ท่ีผ่านมานักเรียนเคยมีความสุขกับเรื่องอะไรมากท่ีสุด 
    -  การสูบบุหรี่มีพิษภัยอย่างไรแก่ร่างกายบ้าง 

 3. คําถามเพื่อการปรับใช้ (A : Apply )ถามถึงปัจจุบัน และการเผชิญเหตุการณ์ในอนาคต 
เช่น 
                 -  การใช้ของแพง หรูหรา กินอาหารแพงๆเกินรายได้จะทําให้ชีวิตเป็นอย่างไร 
                 -  นักเรียนมีแนวทางในการทําให้ตนเองและผู้อื่นมีความสุขอย่างไร 
                 -  อาชีพใดบ้างท่ีทําแล้วมีความสุข  ช่วยทําประโยชน์ให้กับคนอื่นและสังคม 
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เรื่อง การค้นหาความสุข 
 

          ทําไม ต้องค้นหาส่ิงท่ีทําให้ตนเองมีความสุข 
          น่าแปลกท่ีคนบางคนคิดแต่เรื่องของคนอื่นจนลืมถามตนเองว่า ส่ิงใดบ้างท่ีทําให้ตนเองมี
ความสุขได้ และจําเป็นอย่างไรท่ีจะต้องค้นหาความสุขของตนเองก่อน เพราะถ้าคนท่ีไม่มีความสุขจะ
ไม่คิดหยิบยื่นความสุขให้ผู้อื่น คนท่ีมีความสุขแล้วจึงจะนึกถึงส่ิงท่ีจะทําให้ผู้อื่นมีความสุข 

จงเริ่มต้นท่ีจะคิดหาส่ิงท่ีทําให้ตนเองมีความสุขแล้วเมื่อใดท่ีเราอิ่มเอมเปรมปรีด์ิในชีวิตท่ีมีความสุขแล้ว 
เมื่อนั้นเราจะหยิบความสุขให้กับผู้อื่นได้ 

          ส่ิงใดท่ีเรียกว่าความสุข 
          ความสุขคือ ความสบายกายสบายใจ เป็นส่ิงท่ีทุกคนปรารถนาเราจะรู้สึกมีความสุขเมื่อได้รับ
ส่ิงนั้น และเมื่อไม่ได้รับเราจะรู้สึกไม่สบายใจเป็นทุกข์ใจ ให้สังเกตตนเองว่าเมื่ออยู่ใกล้ใครแล้วสบายใจ 
เมื่อทําส่ิงใดแล้วสบายใจ เมื่อได้ส่ิงของใดแล้วสบายใจ ถ้าตอบคําถามได้ แสดงว่าเรารู้แล้วว่าความสุข
ของเราคืออะไร 

          เราจะรู้จักส่ิงท่ีทําให้ตนเองมีความสุขได้อย่างไร 
          ง่ายมากเริ่มต้นด้วยการหลับตาทําจิตใจให้สงบ ลองค่อยๆคิดว่าอะไรทําให้เราสุขใจมากท่ีสุด 
ลองหาคําตอบสัก 3 ข้อ คนท่ีรู้ จักหาความสุขให้ตนเองได้ เป็นคนท่ีสามารถใช้ทักษะชีวิตให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองได้ เพราะรู้จักค้นหาส่ิงท่ีทําให้ตนเองมีความสุขได้ด้วยวิธีง่ายๆ ไม่ใช่ส่ิงตามกระแสแฟช่ัน
นิยม สินค้าท่ีมียี่ห้อราคาแพงๆ หรูหราแต่อย่างใด 

          ให้สังเกตว่าขณะหลับตาแล้วนึกถึงส่ิงท่ีตนเองมีความสุข เราก็จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้น เรา
สามารถใช้เวลา วันละ 5 – 10 นาที เราก็จะเป็นคนท่ีมีความสุขได้ ไม่ยากเลย 
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เรื่อง  ความสุขของชีวิต 
 
   อยากมีสุขทุกชีวิตอย่าคิดหนักหม่ันปลูกรักไมตรีมีเพื่อนผอง 

รู้จักให้ใช่ของเราเอามาครองจิตหม่นหมองเอาแต่ได้ไม่ให้ทาน 
จะพูดจาปราศรัยให้ระวัง      หากพลาดพลั้งแก้ไม่ได้ใครประสาน 
คิดก่อนพูดพึงตระหนักรักยืนนาน ทุกค าขานล้วนมีค่าอย่าปากไว 

   หม่ันดูแลร่างกายให้เข้มแข็งอยากเสริมแต่งแต่พองามตามอัชฌาสัย 
งานที่ท าอย่าตัดพ้อจงพอใจอย่าคว้าไขว่อดีตกาลที่ผ่านมา 

 หม่ันมองโลกแง่ดีมีสร้างสรรค์              อารมณ์ขันคร้ืนเครงครวญเพลงหา 
ต้องพักผ่อนหย่อนกายสบายอุรา เร่ืองปัญหาอย่าครุ่นคิดจิตพะวง 

ใช้เวลารักษาความเจ็บปวด       หม่ันท่องสวดสมาธิสมประสงค์ 
สิ่งอยากได้แต่ไม่ได้ก็ให้ปลง อย่าลุ่มหลงโชคลางสร้างกลลวง 
จะทุกข์สุขอยู่ที่ใจใช่กรรมแต่งอย่ามัวแก่งแย่งชิงดีมีแต่หวง 
เม่ือสิ้นลมก็ปล่อยทิ้งทุกสิ่งปวง  ต่างหลุดบ่วงบาศอบายตายทุกคน 

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

 
 
 
 
 
 ผู้ประพันธ์  นายทรงพร  บุญประสงค์  ครูชํานาญการพิเศษ  
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ จ.ปทุมธานี 
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เรื่อง วิธีสร้างสุข ไร้ทุกข์ของฉัน 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้ 
1. วิธีหาความสุขให้แก่ตนเองของข้าพเจ้า 

1.1 .............................................................................................................................................. 
1.2 .............................................................................................................................................. 
1.3 .............................................................................................................................................. 

2. วิธีหาความสุขให้แก่ผู้อื่นของข้าพเจ้า 
2.1 .............................................................................................................................................. 
2.2 .............................................................................................................................................. 
2.3 .............................................................................................................................................. 

3. นักเรียนเลือกวิธีสร้างความสุขให้แก่ตนเองและผู้อื่น 
 ........................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................... 
4. การปฏิบัติตามวิธีการสร้างความสุขท่ีเหมาะสมให้แก่ตนเองและเพื่อน 
 ........................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................... 
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เรื่อง ความสุขของเพ่ือน 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนจดบันทึกความสุขของเพื่อนทุกคนในกลุ่ม 
 

ความสุขของเพ่ือน 

ชื่อเพือ่น คนที่ท าให้มีความสุข 
เหตุการณ์ที่ท าให้มี

ความสุข 
สิ่งที่จะท าให้มี

ความสุข 
 
................................... 

   
   
   

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

   
   
   

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

   
   
   

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

   
   
   

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

   
   
   

 

 
วิธีการที่จะอยู่ร่วมกับเพื่อนแต่ละคนได้อย่างมีความสุข 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
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1. ชื่อกิจกรรม ทักษะการตัดสินใจ 

2. สาระสําคัญ/แนวคิด 
การตัดสินใจ ไม่ว่าเป็นการตัดสินใจเลือกส่ิงของเครื่องใช้ ท่ีเป็นส่ิงประกอบภายนอก

หรือตัดสินใจในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตจะเป็นเรื่องท่ีเกิดขึ้นอยู่เสมอ ฉะนั้นการรู้จักจัดอันดับ
ความสําคัญ ของส่ิงของเหตุการณ์หรือสถานการณ์ให้วิเคราะห์ไตร่ตรองให้ดี จะทําให้การตัดสินใจนั้นๆ 
ถูกต้องและง่ายข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง

เหมาะสม 
3.2 เพื่อให้นักเรียนเลือกตัดสินใจในสถานการณ์ท่ีกําหนดให้ถูกต้อง 

4. เวลา  1  ชั่วโมง 
 

5. วิธีดําเนินกิจกรรม 
  5.1  ครูสนทนากับนักเรียนความสําคัญของการตัดสินใจ 
  5.2  ครูถามนักเรียนว่าถ้าตัดสินใจเลือกเรียนต่อผิดจะมีผลเสียต่อชีวิตอย่างไร 
  5.3  ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี 1 เรื่องกระบวนการตัดสินใจ 
  5.4  ให้นักเรียนทําใบความรู้ท่ี 2  เรื่องกระบวนการตัดสินใจทีมีประสิทธิภาพ 
  5.5  ให้นักเรียนทําใบงานท่ี 1  จะตัดสินใจเช่ือข่าวไหนดี 
  5.6  ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดและประโยชน์ท่ีได้รับจากกิจกรรม 

6. ส่ือและอุปกรณ ์
  6.1  ใบความรู้ 
  6.2  ใบงาน 

7. การวัดผลและประเมินผล 
  7.1  สังเกตจากการตอบคําถาม 
  7.2  ตรวจผลจากใบงาน 

กจิกรรมที ่4 
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8. คําถามชวนคิด 
ใช้คําถามแบบ R-C-A ซึ่งเป็นคําถามท่ีสะท้อนประสบการณ์ของผู้เรียน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดึง
ประสบการณ์ของผู้เรียนท่ีเกี่ยวกับทักษะชีวิตของบุคคลนั้นออกมาทําให้เด็กเข้าถึงส่ิงท่ีเรียนรู้มากขึ้น
และสามารถนําไปเช่ือมโยงกับเหตุการณ์หรือส่ิงต่างๆ ท่ีผ่านมารวมถึงการนําประสบการณ์ต่างๆ 
เหล่านี้ไปปรับใช้ในอนาคต 

1. คําถามเพื่อการสะท้อน (R: Reflect) ถามถึงส่ิงท่ีสังเกตเห็น มองเห็น หรือถามความรู้สึก
ท่ีเกิดขึ้นจากการร่วมกิจกรรม เช่น  

   -  นักเรียนคิดว่าการตัดสินใจท่ีดีมีผลต่อชีวิตนักเรียนอย่างไร 
   -  นักเรียนคิดว่าถ้าตัดสินใจหนีเรียน จะมีผลเสียอย่างไรบ้าง 
   -  วันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้นักเรียนควรใช้เวลาทําอะไร 
2. คําถามเพื่อการเช่ือมโยง (C: Connect) ถามเพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่าง

ประสบการณ์ หรือความรู้ท่ีเคยมีมาก่อนกับประสบการณ์หรือความคิดท่ีเกิดจากการเรียนรู้ใหม่ เช่น  
   -  ถ้านักเรียนไม่สามารถแก้ปัญหาได้ นักเรียนควรปรึกษาใคร 
   -  ท่ีผ่านมานักเรียนเคยใช้กระบวนการตัดสินใจหรือไม่ 
   -  นักเรียนพบเพื่อนกําลังหนีเรียนนักเรียนควรทําอย่างไร 

   3. คําถามเพื่อการปรับใช้ (A : Apply ) ถามถึงปัจจุบัน และการเผชิญเหตุการณ์ในอนาคต 
เช่น  
                - นักเรียนมีข้ันตอนการตัดสินใจอย่างไรบ้าง 
                -  เมื่อจบการศึกษาช้ัน ม.3 แล้ว จะเลือกเรียนต่อสายการเรียนใด 
                -  ถ้านักเรียนเจอเพื่อนทะเลาะตบตีกันนักเรียนจะทําอย่างไร 
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เรื่อง “กระบวนการตัดสินใจ” 

กระบวนการตัดสินใจ 

1. กําหนดปัญหา รู้ว่าส่ิงท่ีต้องตัดสินใจคืออะไร เป็นขั้นตอนท่ีสําคัญเพราะถ้าไม่
ตระหนักว่าต้องตัดสินใจแล้วจะไม่มีกระบวนการอื่นตามมา 

2. รวบรวมข้อมูล ท่ีมีประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ต้องรู้ว่าต้องการข้อมูลอะไรรู้
แหล่งท่ีจะหาข้อมูล วิธีการได้ข้อมูลและต้องมีทักษะการสืบค้นข้อมูล 

3. กําหนดทางเลือก รู้จักกําหนดทางเลือกท่ีหลากหลาย มองเห็นลู่ทางท่ีจะตัดสินใจ
และเพิ่มตัวเลือกท่ีจะตัดสินใจ 

4. วิเคราะห์ทางเลือก วิเคราะห์จุดดีจุดด้อยของแต่ละทางเลือก ตัวเลือกท่ีมีน้ําหนัก
ดีกว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้ดังท่ีคิดไว้หรือไม่ ให้วิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดแล้วจัดอันดับตัวเลือกใหม่ โดย
ให้อันดับหนึ่งเป็นตัวเลือกท่ีมีน้ําหนักในการเลือกสูงสุด 

5. ตัดสินใจ ตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม (อาจเลือกได้มากกว่าหนึ่งอันดับถ้า
ต้องการ) 

6. ทบทวนผลการตัดสินใจ เมื่อดําเนินการตามการทางเลือกท่ีตัดสินใจแล้วควรมีการ
ทบทวนตรวจสอบผลท่ีได้ หากพบว่าผลการตัดสินใจไม่สามารถแก้ปัญหาท่ีต้องการได้อาจเริ่มต้น
กระบวนการตัดสินใจใหม่อีกรอบ 
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เรื่อง  “กระบวนการตัดสินใจ” 

กระบวนการตัดสินใจ 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ใบความรูท้ี ่2 

 

 

ตัดสินใจเลือก 

ก าหนดปัญหา 

วิเคราะห์ทางเลือก 

รวบรวมข้อมูลท่ีเป็นประโยชน ์

ก าหนดทางเลือกอย่างหลากหลาย 

ทบทวนผลการตัดสินใจ 

ผิด 
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เรื่อง จะตัดสินใจเชื่อข่าวไหนดี 

ค าช้ีแจง ให้นักเรียนไปหาข่าวมา2ข่าวอ่านข่าวแล้วตัดสินใจว่าจะเลือกเช่ือข่าวไหนตามกระบวนการ
ตัดสินใจ 6ขั้นตอน ในใบความรู้ท่ี 2 
 

ข่าวท่ี 1 
ข่าว.................................................หนังสือพิมพ์.................................ประจําวันท่ี.................................. 
เนื้อหา...................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

ข่าวท่ี 2 
ข่าว.................................................หนังสือพิมพ์.................................ประจําวันท่ี.................................. 
เนื้อหา...................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
ข้อแตกต่างระหว่างท้ัง 2 ข่าว 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
ข้าพเจ้าจะเลือกเช่ือข่าวจากหนังสือพิมพ์................................................................................................. 
เพราะ....................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

สรุปความคิดเห็นของนักเรียน 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

สรุปความคิดเห็นของครู 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
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1. ชื่อกิจกรรม เพื่อนกันตลอดไป 

2. สาระสําคัญ/แนวคิด 
การคบเพื่อนท่ีดีจะช่วยให้เราประสบความสําเร็จได้ เพราะเพื่อนท่ีดีจะชักจูงเราไป

ในทางท่ีดี เช่น อ่านหนังสือ ทบทวนตําราเรียน ตักเตือนกันในส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง ในทางตรงกันข้ามถ้าเรา
ไม่รู้จักการเลือกคบเพื่อน เราอาจจะถูกชักชวนทําในส่ิงท่ีผิด เช่น เสพย์ยา ชวนหนีเรียนเป็นต้น ดังนั้น
เราต้องรู้จักคิด พิจารณาถึงผลดีผลเสียในการคบเพื่อน 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1  เพื่อให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับเพื่อนได้อย่างมีความสุข 
3.2เพื่อให้นักเรียนสามารถท่ีจะคิดวิเคราะห์ลักษณะของเพื่อนท่ีควรคบ 
3.3  เพื่อให้นักเรียนรู้วิธีปฏิเสธเมื่อเพื่อนชวนทําในส่ิงไม่ถูกต้อง 

4. เวลา  1  ชั่วโมง 

5. วิธีดําเนินกิจกรรม 
  5.1  ครูถามนักเรียนว่า “นักเรียนต้องการคบเพื่อนลักษณะใด” 
  5.2  ครูบอกนักเรียนถ้ามีเพื่อนดีและไม่ดีนักเรียนควรเลือกคบเพื่อนชนิดใด 
  5.3  ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี 1 กรณีตัวอย่างเรื่องเพื่อนช่วยเพื่อน 
  5.4  ให้นักเรียนทําใบงานท่ี 1  เรื่องตารางช่วยกันคิดหน่อย 
  5.5  ให้นักเรียนทําใบงานท่ี 2  เรื่องฉันต้องการเพื่อน 
  5.6  ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดและประโยชน์ท่ีได้รับจากกิจกรรม 

6. ส่ือและอุปกรณ ์
  6.1  ใบความรู้ 
  6.2  ใบงาน 

7. การวัดผลและประเมินผล 
  7.1  สังเกตจากการตอบคําถาม 
  7.2  ตรวจผลจากใบงาน 

กจิกรรมที ่5 
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8. คําถามชวนคิด 
ใช้คําถามแบบ R-C-A ซึ่งเป็นคําถามท่ีสะท้อนประสบการณ์ของผู้เรียน มีวัตถุประสงค์หลัก

เพื่อดึงประสบการณ์ของผู้เรียนท่ีเกี่ยวกับทักษะชีวิตของบุคคลนั้นออกมา ทําให้เด็กเข้าถึงส่ิงท่ีเรียนรู้
มากขึ้นและสามารถนําไปเช่ือมโยงกับเหตุการณ์หรือส่ิงต่างๆท่ีผ่านมารวมถึงการนําประสบการณ์ต่างๆ
เหล่านี้ไปปรับใช้ในอนาคต 

1. คําถามเพื่อการสะท้อน (R: Reflect) ถามถึงส่ิงท่ีสังเกตเห็น มองเห็น หรือถามความรู้สึก
ท่ีเกิดขึ้นจากการร่วมกิจกรรม เช่น 

   -  นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับเรื่องเพื่อนช่วยเพื่อน 
   -  ถ้านักเรียนเป็นดวงจันทร์ควรเลือกคบเพื่อนอย่างไร 
   -  นักเรียนคิดว่าการมีเพื่อนสําคัญอย่างไร 
2. คําถามเพื่อการเช่ือมโยง (C: Connect) ถามเพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่าง

ประสบการณ์ หรือความรู้ท่ีเคยมีมาก่อนกับประสบการณ์หรือความคิดท่ีเกิดจากการเรียนรู้ใหม่เช่น 
   -ข้อดี ข้อเสียของการหนีเรียนคืออะไรบ้าง 
-  การคบเพื่อนไม่ดีทําให้ชีวิตเราเป็นอย่างไร 
   -  เพื่อนมีอุปการะควรมีลักษณะอย่างไร  

 3. คําถามเพื่อการปรับใช้ (A : Apply)ถามถึงปัจจุบัน และการเผชิญเหตุการณ์ในอนาคต เช่น 
                 -  นักเรียนจะเลือกคบเพื่อนประเภทใด 
                 -  มีวิธีใดบ้างท่ีจะอยู่ร่วมกับเพื่อนอย่างมีความสุข 

      -  นักเรียนคิดว่ามีวิธีการใดท่ีจะสร้างสัมพันธ์ภาพกับเพื่อนให้อยู่ได้นานๆ 
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กรณีตัวอย่างเรื่อง เพ่ือนช่วยเพ่ือน 

วันหนึ่งดวงตา ดวงกมล ดวงเดือน และดวงจันทร์ ต้องช่วยกันรับผิดชอบเรื่องทํา
ความสะอาดห้องเรียน บางคนกวาดพื้นห้องเรียนหลังเลิกเรียน บางคนถูพื้นและยกเก้าอี้ลง ขณะท่ีทุก
คนวุ่นวายกับการทําความสะอาดห้องเรียน ดวงตาบอกกับดวงจันทร์ว่าเธอยังทําการบ้านไม่เสร็จและ
ขอตัวกลับไปทําการบ้านต่อ ส่วนดวงกมลบอกว่าเธอปวดท้องขอเข้าห้องน้ําแล้วถือโอกาสหลบไปเข้า
ห้องสมุดอ่านหนังสือการ์ตูน เมื่อดวงเดือนทําความสะอาดไปได้สักพักหนึ่งก็บอกกับดวงจันทร์ ว่าเธอ
เหนื่อยขอพักก่อนแล้วหลบไปนั่งเล่นท่ีหน้าห้อง ขณะนั้นมยุรีซึ่งเป็นเพื่อนใหม่อยู่ช้ัน ม.3 เหมือนกัน 
เห็นดวงจันทร์ ทําความสะอาดห้องอยู่คนเดียว จึงเข้าไปช่วยแล้วถามดวงจันทร์ ว่าทําไมทําความ
สะอาดห้องอยู่คนเดียว ดวงจันทร์ บอกมยุรีว่าเพื่อนๆ มีธุระกันหมด มยุรีพูดแสดงความเห็นใจและให้
กําลังใจ มยุรีชมดวงจันทร์ว่าขยันขันแข็ง และมยุรีก็ช่วยดวงจันทร์ ทําความสะอาดห้องจนเสร็จ ดวง
จันทร์ขอบคุณมยุรี จากนั้นก็ชวนกันไปรับประทานอาหารเย็นด้วยกันเมื่อดวงจันทร์ไปถึงบ้านเล่าเรื่อง
ท่ีเกิดขึ้นให้คุณแม่ฟังคุณแม่ก็พูดกับดวงจันทร์ว่า 
 

 เพื่อนแท้ มี 4 ประเภทท่ีเรียกว่า กัลยาณมิตร 
1. มิตรมีอุปการะ เพื่อนท่ีช่วยเพื่อนได้ทุกกรณี รักษาทรัพย์สมบัติของเพื่อน ช่วยเหลือ

ยามขัดสน 
2. มิตรร่วมทุกข์ร่วมสุข รักษาความลับของเพื่อนได้ เมื่อมีอันตรายไม่ท้ิงกัน สามารถตาย

แทนกันได้ 
3. มิตรแนะประโยชน์ คอยห้ามปรามเม่ือเพื่อนทําช่ัว คอยแนะให้ทําความดี บอกทางสุข 
4. มิตรมีน้ําใจ เพื่อนมีทุกข์ก็พลอยไม่สบายใจ ทุกข์ไปด้วย เพื่อนมีสุขก็ช่ืนชมยินดี 

          แม่บอกกับดวงจันทร์ว่าถ้าเราคบเพื่อนไม่ดี จะชักชวนเราทําในส่ิงท่ีผิด จะเกิดผลเสียมากทําให้
พ่อแม่ต้องเสียใจ ในทางตรงกันข้ามถ้าเราเลือกคบเพื่อนท่ีดี ผลดีก็จะตามมา ดังนั้นถ้าดวงจันทร์จะ
เลือกคบเพื่อนควรจะเลือกมิตรแบบใดดี  
 
 
 
 
 

ใบความรูท้ี ่1 



คู่มือองคค์วามรู้ การดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  58 
 

 

ตารางช่วยกันคิดหน่อย 
 

ค าช้ีแจงให้นักเรียนตอบคําถามลงในแต่ละตารางในการพูดปฏิเสธเพื่อนอย่างไม่ให้เสียน้ําใจ 
 

 
บทบาทที ่

 
เร่ือง 

 
การปฏิเสธเพื่อนที่ไม่ท าลายความสัมพันธ ์

 
 

1. 
 

เพื่อนชวนหนีเรียนไปเล่นเกม 
 

1. ............................................................................. 
2. ............................................................................. 
3. ............................................................................. 
 

 

2. 
 

เพื่ อนชวนสูบบุหรี่ ในห้องน้ํ า
โรงเรียน 

 

1. ............................................................................. 
2. ............................................................................. 
3. ............................................................................. 
 

 

3. 
 

เพื่อนชวนไปเท่ียวกลางคืน 
 

1. ............................................................................. 
2. ............................................................................. 
3. ............................................................................. 
 

 

4. 
 

เพื่อนชวนให้ยกพวกตีกัน 
 

1. ............................................................................. 
2. ............................................................................. 
3. ............................................................................. 
 

 
 
 
 
 

ใบงานที ่1 
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เรื่องฉันต้องการเพ่ือน 

ชื่อ - สกุล................................................................เลขที่....................ชั้น...................................... 
 

ค าช้ีแจงให้นักเรียนตอบคําถามในกลุ่มและอภิปรายสรุปในการสร้างทางเลือกในการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี
กับเพื่อน 

1. นักเรียนคิดว่าการมีเพื่อน มีสังคม มีความสําคัญหรือไม่............................................................. 
เพราะอะไร................................................................................................................................. 

2. การท่ีเราอยู่คนเดียวมีผลดีอย่างไร............................................................................................. 
................................................................................................................................................... 

3. การท่ีเราอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อน มีผลเสียอย่างไร......................................................................... 
................................................................................................................................................... 

4. นักเรียนคิดว่ามีวิธีการใดท่ีจะสร้างสัมพันธ์ภาพกับเพื่อนให้อยู่ได้นานตลอดไป 
1. ............................................................................................................................................. 
2. ............................................................................................................................................. 
3. ............................................................................................................................................. 
4. .............................................................................................................................................. 

5.  สรุปทางเลือกท่ีจะนําไปปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนในสังคม              
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
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1. ชื่อกิจกรรม ปฏิเสธให้เป็น 

2. สาระสําคัญ/แนวคิด 

ปฏิเสธให้เป็น ทุกคนมีสิทธิ ท่ีจะปฏิเสธการชวนไปทําในส่ิงท่ีตนเองไม่อยากทํา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการชวนไปทําในส่ิงท่ีไม่ปลอดภัย การติดโรค การใช้ยาเสพติดหรือไปมีพฤติกรรม
ทางเพศท่ีไม่เหมาะสม 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิเสธเมื่อเพื่อนชักชวนไปในทางท่ีไม่ดี 
3.2 เพื่อให้นักเรียนเลือกตัดสินใจในสถานการณ์ท่ีกําหนดให้ถูกต้อง 

4. เวลา  1  ชั่วโมง 

5. วิธีดําเนินกิจกรรม 
  5.1  ครูถามนักเรียนว่าถ้าเพื่อนชวนหนีเรียนกับชวนไปอ่านหนังสือในห้องสมุดนักเรียนจะ
เลือกไปไหน 
  5.2  ครูบอกนักเรียนว่าคนท่ีรู้จักปฏิเสธโดยไม่ให้เพื่อนเสียน้ําใจจะต้องมีการฝึก 
  5.3  ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี 1 เรื่องทักษะการปฏิเสธ 
  5.4  ให้นักเรียนทําใบงานท่ี 1  เรื่อง  ฝึกวิเคราะห์สถานการณ ์
  5.5  ให้นักเรียนทําใบงานท่ี 2  เรื่อง  ฝึกปฏิเสธ 
  5.6  ให้นักเรียนทําใบงานท่ี 3  เรื่องฝึกทักษะปฏิเสธ แบบประเมินการปฏิเสธ 
  5.7  ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดและประโยชน์ท่ีได้รับจากกิจกรรม 

6. ส่ือและอุปกรณ ์
  6.1  ใบความรู้ 
  6.2  ใบงาน 

7. การวัดผลและประเมินผล 
  7.1  สังเกตจากการตอบคําถาม 
  7.2  ตรวจผลจากใบงาน 

กจิกรรมที ่6 
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8. คําถามชวนคิด 
ใช้คําถามแบบ R-C-A ซึ่งเป็นคําถามท่ีสะท้อนประสบการณ์ของผู้เรียน มีวัตถุประสงค์หลัก

เพื่อดึงประสบการณ์ของผู้เรียนท่ีเกี่ยวกับทักษะชีวิตของบุคคลนั้นออกมา ทําให้เด็กเข้าถึงส่ิงท่ีเรียนรู้
มากขึ้นและสามารถนําไปเช่ือมโยงกับเหตุการณ์หรือส่ิงต่างๆท่ีผ่านมารวมถึงการนําประสบการณ์ต่างๆ
เหล่านี้ไปปรับใช้ในอนาคต 

1. คําถามเพื่อการสะท้อน (R: Reflect) ถามถึงส่ิงท่ีสังเกตเห็น มองเห็น หรือถามความรู้สึก
ท่ีเกิดขึ้นจากการร่วมกิจกรรม เช่น  

   -  นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับเรื่องของบุญศักด์ิ 
   -  การพูดปฏิเสธผัดผ่อนโดยการขอยืดระยะเวลาออกไป มีประโยชน์อย่างไร 
   -  นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับคนท่ีติดยาเสพติด 
2. คําถามเพื่อการเช่ือมโยง (C: Connect) ถามเพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่าง

ประสบการณ์ หรือความรู้ท่ีเคยมีมาก่อนกับประสบการณ์หรือความคิดท่ีเกิดจากการเรียนรู้ใหม่เช่น 
   - นักเรียนควรปฏิเสธที่จะเลือกคบเพื่อนประเภทใด 
   -  ปฏิเสธอย่างไรถึงจะไม่เสียน้ําใจเพื่อน 
   -  เมื่อเพื่อนชวนไปทดลองสูบบุหรี่ควรปฏิเสธอย่างไร 

 3. คําถามเพื่อการปรับใช้ (A : Apply )ถามถึงปัจจุบัน และการเผชิญเหตุการณ์ในอนาคต 
เช่น 
                -   ถ้าปฏิเสธแล้วเพื่อนยังเซ้าซี้อยู่ควรทําอย่างไร 
                -   นักเรียนไปเดินร้านค้าไม่มีเงินนักเรียนหิวมากจะทําอย่างไร 
                -   การปฏิเสธอย่างจริงจังควรพูดอย่างไร 
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เรื่องทักษะการปฏิเสธ 

ในสังคมปัจจุบัน มีส่ิงยั่วยุมากมายท่ีทําให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับวัยปัญหา
ท้ังเรื่องบุหรี่ สุรา ยาเสพติด การมีเพศสัมพันธ์รวมไปถึงเรื่องของการติดเกมจนทําให้เกิดปัญหาตามมา
อีกหลายเรื่องท้ังทะเลาะวิวาทอาชญากรรม เหล่านี้ดูเหมือนว่าจะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในกลุ่ม
ของเด็กๆ และวัยรุ่นส่วนหนึ่งมีเหตุมาจากเด็กขาดทักษะท่ีเรียกว่า ทักษะการปฏิเสธ เพราะวัยนี้เป็นวัย
ท่ีให้ความสําคัญต่อเพื่อนในบางครั้งเมื่อมีเพื่อนมาชักชวน ก็ไม่ได้คิดให้รอบคอบเพราะเกรงใจหรือ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือไม่รู้จะปฏิเสธอย่างไร กลัวเพื่อนโกรธ ดังนั้นทักษะปฏิเสธ จึงจําเป็นสําหรับวัยรุ่น 
โดยจะต้องวิเคราะห์สถานการณ์ว่ามีความเส่ียงต่อการท่ีจะเดือดร้อนหรือได้รับอันตราย โดยวิธี 
ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนการตัดสินใจ การตัดสินใจเป็นสิทธิส่วนบุคคล ในการเลือกท่ีจะทําหรือไม่ทํา
ม ี4 ขั้นตอน คือ 

1. กําหนดทางเลือกเพื่อตัดสินใจ 
2. วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของทางเลือกท้ังสองทาง 
3. ตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่ง 
4. หาทางแก้ไขข้อเสียท่ีเกิดขึ้นจากการตัดสินใจนั้น 
เมื่อวิเคราะห์สถานการณ์ว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรแล้ว(คาดเหตุการณ์)ตัดสินใจท่ีจะไม่

ทําแล้วจึงบอกให้คนท่ีมาชวนรับรู้การตัดสินใจของเรา 
การปฏิเสธเป็นสิทธิส่วนบุคคลท่ีทุกคนควรเคารพและยอมรับการปฏิเสธท่ีใช้ได้ผลมัก

เป็นการปฏิเสธในสถานการณ์ท่ีถูกชวนไปกระทําในส่ิงท่ีไม่เกิดประโยชน์หรือเกิดผลกระทบในแง่ลบ
ตามมาจึงมีหลักในการปฏิเสธเพื่อให้ได้ผลและไม่เสียเพื่อน  ดังนี้ 

หลักการปฏิเสธ 
1. ปฏิเสธอย่างจริงจังท้ังท่าทางคําพูดและน้ําเสียง เพื่อแสดงความต้ังใจอย่างชัดเจน 
2. ใช้ความรู้สึกเป็นข้ออ้างประกอบเหตุผลเพราะการใช้เหตุผลอย่างเดียวมักถูกโต้แย้งด้วย

เหตุผลอื่น การอ้างความรู้สึกจะทําให้โต้แย้งได้ยากขึ้นเช่น ฉันไม่สบายใจเลยเพราะอาจทําให้คนเข้าใจ
ผิดได้    

3. การบอกปฏิเสธให้ชัดเจน  เช่น ฉันไม่ไปด้วยหรอก  ฉันขอไม่ไปผมไม่ชอบไม่อยากไป 
4. การขอความเห็นชอบและแสดงอาการขอบคุณเมื่อผู้ชวนยอมรับและเป็นการรักษาน้ําใจ

ของผู้ชวน เช่น คุณคงไม่ว่านะคุณคงเข้าใจนะ 

ใบความรูท้ี ่1 
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5. เมื่อถูกเซ้าซี้ หรือสบประมาท ไม่ควรหวั่นไหวไปกับคําพูดเหล่านั้น เพราะจะทําให้ขาด
สมาธิควรยืนยันการปฏิเสธและหาทางออกโดยเลือกวิธีต่อไปนี้ 

5.1 ปฏิเสธซ้ําโดยไม่ต้องใช้ข้ออ้างพร้อมท้ังบอกลาแล้วเดินจากไปทันที 
5.2 การต่อรองโดยการชักชวนให้ทํากิจกรรมอื่นทดแทน เช่น เรากลับบ้านกันดีกว่า

เด๋ียวพ่อ แม่ จะเป็นห่วง เราไปเล่นกีฬากันดีกว่า ไปห้องสมุดกันไหม พร้อมท้ังบอกลาแล้วเดินจากไป
ทันที 

5.3 การผัดผ่อน โดยการขอยืดระยะเวลาออกไป เพื่อให้ผู้ชวนเปล่ียนความต้ังใจ เช่น 
เอาไว้วันหลังดีกว่า ไว้โอกาสหน้าก็แล้วกัน ตอนนี้ยังไม่ว่างไว้ให้มีเวลาว่างก่อนนะฯลฯพร้อมท้ังบอกลา
แล้วเดินจากไปทันที              
6. ออกจากสถานการณ์นั้นๆ 
 หมายเหตุ หากเป็นสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นๆท่ีไม่น่าไว้วางใจมากๆและอาจเป็น
อันตรายไม่จําเป็นต้องรักษาน้ําใจเพียงแต่ปฏิเสธให้สุภาพแล้วออกมาจากสถานการณ์โดยเร็ว 
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ตัวอย่างประโยคปฏิเสธ 

สถานการณ์ – เพ่ือนชวนหนีเรียน 
 

ขั้นตอนการปฏิเสธ ตัวอย่างค าพูด 
1. ปฏิเสธ “ฉันไม่โดดด้วยหรอกนะ” 
2. การแสดงความรู้สึก “ฉันกลัวอาจารย์จับได้และเป็นการกระทําท่ีผิด

ระเบียบของโรงเรียนด้วย” 
3. การถามความเห็น/ขอบคุณเมื่อเพื่อน
ยอมรับ 

“เธอคงเข้าใจนะ” “ขอบคุณมากท่ีเธอเข้าใจ”  
 

แต่ถ้าเขายังเซ้าซ้ีอยู่ควรปฏิเสธซ้ า  หรือต่อรองหรือผัดผ่อน 
 

4. ปฏิเสธซ้ํา (แล้วไปให้ไกลจากท่ีนั่น) “ฉันไม่โดดจริง ๆ ไปก่อนนะ”  
5. ต่อรอง (แล้วไปให้ไกลจากท่ีนั่น) “เอาเป็นว่าไปกินน้ําแล้วรีบเข้าเรียน จะได้เข้าใจ

มากขึ้น 
6. ผัดผ่อน(แล้วไปให้ไกลจากท่ีนั่น) “เอาไว้วันหลังดีกว่า” 

บางคร้ังผู้ชักชวนจะมีการสร้างความสับสนให้คู่สนทนามี 6 แบบ ดังนี ้
1. การดูถูก : เอ็งกลัวใช่ไหม,  ไม่กล้านี่ 
2. การโต้แย้ง : ทําไมละ ใครๆเขาก็ทํากันท้ังนั้น, คนรุ่นใหม่เขาทํากันอย่างนี้ทุกคนละ 
3. การข่มขู่ : จะทําหรือไม่ทํา ไป…ไปเด๋ียวนี้, นี่ถ้าแกไม่ทํา..เจ็บแน่ 
4. การพยายามมองไม่เห็นปัญหา :ไม่มีอะไรร้ายแรงหรอก, พ่อไม่ว่าหรอก, ไม่มีใครเห็นหรอก, ไม่มีใครรู้
หรอก 
5. การอ้างเหตุผล : เธอโตแล้วนะ อย่าเป็นเด็กอยู่เลย, ผมรักคุณจริงๆนะ มาเถอะ, ไม่มีใครทํา
อะไรคุณน่าผมอยู่ท้ังคน, ทําไมต้องแคร์คนอื่นนี่เป็นเรื่องของเราสองคนเท่านั้น 
6. การพยายามออกนอกเรื่อง :เพิ่งรู้ว่า..เธอโมโหแล้วสวยจังเลย 
ค าพูดเพื่อยุติการสร้างความสับสนให้คู่สนทนา มีดังนี้ 
1. ขอให้ฉันพูดให้จบก่อน 
2. เด๋ียวฉันพูดก่อนซ ิ
3. อย่าเพิ่งขัดจังหวะซิฉันยังพูดไม่จบเลย 
4. ดี...ข้อเสนอเธอแต่ฟังฉันก่อนนะ 
5. ฉันเข้าใจแต่ให้ฉันพูดให้จบก่อนนะ 

 
 

“ ปฏิเสธเพื่อ   ความปลอดภัย 

รู้สึกดีกับตนเอง   และไมเ่ดือดร้อน” 
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เรื่อง  ฝึกวิเคราะห์สถานการณ์ 

ค าชี้แจง 
1. ให้นักเรียนอ่านตัวอย่างกรณีศึกษา “เรื่องของบุญศักดิ์” 

กรณีศึกษา - เพื่อนสนิทในกลุ่ม 4 คน ชวนบุญศักด์ิให้ไปลองสูบบุหรี่ท่ีห้องน้ําในโรงเรียนช่วงพัก
กลางวัน บุญศักด์ิเกิดความลังเล ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปหรือไม่ไป  
2. ให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าถ้านักเรียนเป็นบุญศักด์ิจะตัดสินใจอย่างไร 

การตัดสินใจ 
ถ้าไปผลดี.......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 
 ผลเสีย....................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 

ถ้าไม่ไปผลดี........................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
ผลเสีย..................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 
การตัดสินใจ  ไป           ไม่ไป 
การแก้ไขผลเสียท่ีเกิดขึ้น......................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานที ่1 
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เรื่อง  ฝึกปฏิเสธ 

ค าแนะน า  ให้นักเรียนฝึกปฏิเสธตามสถานการณ์ที่ก าหนด 
1. จากเรื่องของบุญศักด์ิเมื่อบุญศักด์ิตัดสินใจไม่ไป ให้นักเรียนช่วยหาแนวทางการปฏิเสธว่าจะบอกเพื่อน

อย่างไร 

 
การปฏิเสธ……………………………………………………………………………………................................................ 
การแสดงความรู้สึก……………………………………………………….….………………............................................. 
การถามความเห็น/ขอบคุณ …………………………………………………………..………........................................ 
แต่ถ้าเขายังเซ้าซี้อยู่ควรปฏิเสธซ้ําหรือต่อรองผัดผ่อน 
ปฏิเสธซ้ํา …………………………………………………………………………………................................................... 
ต่อรอง   ………………………………………………………….………………………..................................................... 
ผัดผ่อน   …………………………………………………………………………………….................................................. 

2. สถานการณ์  
เพื่อนต้องการให้เอกชัยอยู่ช่วยเตรียมงานเล้ียงหลังเลิกเรียนแต่เอกชัยคิดว่า ทํากิจกรรมมากพอแล้ว
และอยากกลับบ้านไปดูหนังสือ ให้นักเรียนช่วยหาแนวทางการปฏิเสธว่าเอกชัยจะบอกเพื่อนอย่างไร 

 
การปฏิเสธ……………………………………………………………………………………............................................... 
การแสดงความรู้สึก………………………………………………………….………………............................................. 
การถามความเห็น/ขอบคุณ ……………………………………………………………………...................................... 
แต่ถ้าเขายังเซ้าซี้อยู่ควรปฏิเสธซ้ําหรือต่อรองผัดผ่อน 
ปฏิเสธซ้ํา ……………………………………………………………………….………..................................................... 
ต่อรอง   …………………………………………………………………………………...................................................... 
ผัดผ่อน   ……………………………………………………………………….……………….............................................. 

3. หลังเลิกเรียนชมพู่ไปเดินท่ีห้างสรรพสินค้ากับต่ายและแอน ต่ายและแอนชวนให้ไปแอบหยิบตุ๊กตา 
บอกว่าสนุกดี   ชมพู่ไม่อยากทําเพราะกลัวความผิด แต่ต่ายและแอนเซ้าซี้บอกว่าไม่เป็นไร ลองหยิบ
เฉยๆ แล้วค่อยเอามาคืนให้นักเรียนช่วยหาแนวทางการปฏิเสธชมพู่จะบอกเพื่อนอย่างไร 

 
การปฏิเสธ……………………………………………………………………………………............................................... 
การแสดงความรู้สึก…………………………………………………………………………............................................. 

ใบงานที ่2 

แนวทางการปฏิเสธ 

แนวทางการปฏิเสธ 

แนวทางการปฏิเสธ 
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การถามความเห็น/ขอบคุณ …………………………………………………………………........................................ 
แต่ถ้าเขายังเซ้าซี้อยู่ควรปฏิเสธซ้ําหรือต่อรองผัดผ่อน 
ปฏิเสธซ้ํา ……………………………………………………………………………….................................................... 
ต่อรอง   ………………………………………………………….……………………...................................................... 
ผัดผ่อน   ………………………………………………………….……………………................................................... 
 
 

 

เรื่อง  ฝึกทักษะปฏิเสธ 

ค าช้ีแจงให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 3 คน กําหนดสถานการณ์ 1 สถานการณ์ และแสดงบทบาทสมมุติการใช้
ทักษะปฏิเสธ สลับกันเป็นผู้ชักชวน ผู้ปฏิเสธ ผู้สังเกต และผู้สังเกตเป็นผู้ประเมินผู้ปฏิเสธ 

ตัวอย่างสถานการณ์  
 1.ถ้านักเรียนไปเท่ียวห้างสรรพสินค้ากับเพื่อนๆ และเกิดมีหนึ่งในกลุ่มชวนคนอื่นๆให้ “แอบ
หยิบ”ตุ๊กตาสักตัวในร้านของเล่น เพราะกําลังได้โอกาสเหมาะไม่มีพนักงานขายเห็น นักเรียนจะพูด 
หรือทําอย่างไร ?  
 2.ถ้านักเรียนไปเท่ียวบ้านลุงป้าในวันหยุดสุดสัปดาห์ และขณะท่ีอยู่ในสวนหลังบ้านท่ีลับตา 
พี่ชายวัย 18 ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องหยิบบุหรี่ขึ้นมาจุด และเสนอให้นักเรียนลองด้วย นักเรียนจะพูดและ
ทําอย่างไร ? 
 3.หลังโรงเรียนเลิก เพื่อนชวนไปเท่ียวบ้าน เพื่อนคนหนึ่งมี “ของบางอย่าง” ซึ่งดูคล้ายกัญชา
มาให้ลองกัน นักเรียนจะพูดและทําอย่างไร ? 
 4.ท่ีค่ายพักแรม เพื่อนคนหนึ่งแอบเอาเบียร์ใส่กระเป๋ามาด้วยหลายกระป๋อง และเสนอว่าด่ืม
แล้วจะช่วยให้รู้สึกหลับสบายข้ึน นักเรียนจะพูดและทําอย่างไร ? 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานที ่3 
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แบบประเมินการปฏิเสธ 
 
ช่ือผู้ประเมิน........................................................................ประเมินสถานการณ์ท่ี.................................. 
 

พฤติกรรมการปฏิเสธ 
ระดับคุณภาพ 

ข้อเสนอแนะ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1. การปฏิเสธ     
2. การแสดงความรู้สึก     
3. การถามความเห็น/ขอบคุณเมื่อเพื่อนยอมรับ     
4. ปฏิเสธซ้ํา  (ออกจากสถานการณ์)     
5. ต่อรอง  (ออกจากสถานการณ์)     
6. ผัดผ่อน  (การออกจากสถานการณ์)     
7. ท่าทีจริงจัง และมั่นคง     
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
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1. ชื่อกิจกรรม หน้าที่ในครอบครัว 

2. สาระสําคัญ/แนวคิด 
การทําให้ครอบครัวตระหนักว่าปัญหาทุกอย่างท่ีเกิดกับบุตรหลานเป็นปัญหาของทุกคน

การร่วมมือกันแก้ไขปัญหาโดยกําหนดบทบาทท่ีชัดเจน จะช่วยให้ปัญหาบรรลุตามเป้าหมายและทุกคน
ในครอบครัวมีความรักใคร่ สามัคคีกันทําให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1เพื่อให้ครอบครัวตระหนักถึงบทบาทของตัวเองท่ีส่งผลถึงการเรียน และร่วมกัน

หาแนวทางแก้ปัญหาต่างๆท่ีจะเกิดกับสมาชิกในครอบครัว 
3.2เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่ปรองดองและให้สถาบันครอบครัวเป็น

สถาบันที่เข้มแข็งในสังคมต่อไป 

4. เวลา  1  ชั่วโมง 

5. วิธีดําเนินกิจกรรม 
  5.1  ครูถามนักเรียนว่าในแต่ละวันนักเรียนมีเวลาอยู่กับครอบครัวกี่ช่ัวโมง 
  5.2  ครูบอกความสําคัญของการใช้เวลาให้เหมาะสมในแต่ละวันควรแบ่งเวลาทํา
กิจกรรมในครอบครัว 
  5.3  ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี 1 เรื่องการป้องกันและลดความคัดแย้งใน
ครอบครัว 
  5.4  ให้นักเรียนทําใบงานท่ี 1  เรื่องแบบสํารวจการแก้ปัญหาความคัดแย้งใน
ครอบครัว 
  5.5  ให้นักเรียนทําใบงานท่ี 2  เรื่องกรณีตัวอย่างเรื่องปกป้องกับเพื่อน 
  5.6  ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดและประโยชน์ท่ีได้รับจากกิจกรรม 

6. ส่ือและอุปกรณ์ 
  6.1  ใบความรู้ 
  6.2  ใบงาน 

กจิกรรมที่ 7 



คู่มือองคค์วามรู้ การดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  70 
 

7. การวัดผลและประเมินผล 
  7.1  สังเกตจากการตอบคําถาม 
  7.2  ตรวจผลจากใบงาน 

8. คําถามชวนคิด 
ใช้คําถามแบบ R-C-A ซึ่งเป็นคําถามท่ีสะท้อนประสบการณ์ของผู้เรียน มีวัตถุประสงค์หลัก

เพื่อดึงประสบการณ์ของผู้เรียนท่ีเกี่ยวกับทักษะชีวิตของบุคคลนั้นออกมา ทําให้เด็กเข้าถึงส่ิงท่ีเรียนรู้
มากขึ้นและสามารถนําไปเช่ือมโยงกับเหตุการณ์หรือส่ิงต่างๆท่ีผ่านมารวมถึงการนําประสบการณ์ต่างๆ
เหล่านี้ไปปรับใช้ในอนาคต 

1. คําถามเพื่อการสะท้อน (R: Reflect) ถามถึงส่ิงท่ีสังเกตเห็น มองเห็น หรือถามความรู้สึก
ท่ีเกิดขึ้นจากการร่วมกิจกรรม เช่น  

-  วิธีการลดความขัดแย้งในครอบครัวมีอะไรบ้าง 
 -  นักเรียนคิดว่าครอบครัวท่ีอบอุ่นควรมีลักษณะอย่างไร 
 -  นักเรียนจะตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ด้วยการทําอะไรให้ท่านบ้าง 
2. คําถามเพื่อการเช่ือมโยง (C: Connect) ถามเพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่าง

ประสบการณ์ หรือความรู้ท่ีเคยมีมาก่อนกับประสบการณ์หรือความคิดท่ีเกิดจากการเรียนรู้ใหม่เช่น 
 - ครอบครัวนักเรียนมีวันครอบครัวไหม 
 -   เหตุการณ์อะไรบ้างท่ีทําให้ครอบครัวมีความสุข 

   -   ท่ีผ่านมานักเรียนมีวิธีแก้ไขปัญหาความไม่พอใจ ไม่ชอบ หรือขัดแย้งในครอบครัว
อย่างไร 

 3. คําถามเพื่อการปรับใช้ (A : Apply )ถามถึงปัจจุบัน และการเผชิญเหตุการณ์ในอนาคต 
เช่น 
             -   ถ้านักเรียนมีความคิดไม่ตรงกับพ่อแม่นักเรียนจะหาทางลดความขัดแย้งอย่างไร 
             -   ถ้าอยากให้ครอบครัวนักเรียนมีความสุขนักเรียนควรทําตนอย่างไร 
             -   ถ้านักเรียนเรียนจบมีงานทําแล้วคิดจะแต่งงานจะเลือกคู่ชีวิตอย่างไร 
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เรื่อง การป้องกันและลดความขัดแย้งในครอบครัว 

โดย นิภา ผ่องพันธ์ โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต 
 

แนวทางปฏิบัติ 10 ประการ สําหรับนักเรียนเพื่อลดการขัดแย้ง และหาทางออกเมื่อขัดแย้งกับพ่อแม่ ดังนี้ 
1. เมื่อต้องการให้พ่อแม่ให้อิสรภาพ  ก็ต้องทําตัวให้พ่อแม่ ไว้วางใจและเช่ือใจว่าไม่ออก

นอกทางในการคบเพื่อนไม่ดี  
2. เมื่อต้องการเป็นตัวของตัวเอง อยากให้พ่อแม่รับฟังและเห็นด้วยก็ควรพูดด้วยเหตุ

และผลด้วยวิธีการพูดท่ีนิ่มนวล  หรือไม่พูดโกหก 
3. เมื่อต้องการให้พ่อแม่เข้าใจ ต้องแสดงความรู้สึกของตนออกมาอย่างเปิดเผยจริงใจ กล้าสู้

ความจริง กล้าขอคําปรึกษาจากพ่อแม่ อย่าเก็บงําปัญหา ความรู้สึกไว้ตามลําพังแต่ผู้เดียว 
4. รู้จักเอาใจของพ่อแม่มาใส่ใจเรา เมื่อมีความขัดแย้งให้ลองคิดกลับกันว่าถ้าเราเป็นพ่อ

หรือแม่เราจะรู้สึกอย่างไรในพฤติกรรมท่ีเราทําลงไป 
5. เมื่อพ่อแม่พูดบ่น ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งท่ีบอกให้รู้ถึงความรู้สึก ความรัก ความห่วงใย

ของพ่อแม่ท่ีมีต่อลูก ต้องพยายามเข้าใจ ยอมรับเช่น การคบเพื่อนท่ีไม่ดี การเสพส่ิงเสพติดท้ังหลาย  
6. ถ้าต้องการให้พ่อแม่ปฏิบัติต่อเราอย่างเพื่อน  เราต้องรู้จักเปิดเผย ไม่ปิดบังเมื่อมี

ปัญหาต้องระบาย เล่า หรือปรึกษาพ่อแม่  
7. แสดงความรัก ความเคารพ และความเอื้ออาทรต่อพ่อแม่ เช่น ช่วยเตรียมน้ํา เตรียม

อาหาร แสดงความเคารพด้วยการไหว้ รวมท้ังการช่วยงานบ้านเพื่อแบ่งเบาภาระของท่าน  
8. เมื่อพ่อแม่พูดสอน หรือตําหนิติเตียน ควรนิ่งฟังอย่างต้ังใจ และยอมรับไม่ควรเถียง

เพราะจะไม่ทําให้สถานการณ์ดีขึ้น 
9. ทํากิจกรรมร่วมกันกับพ่อแม่ ไม่ว่าจะเป็นการดูทีวี ทําสวน ช่วยงานบ้าน เข้าครัวปรุง

อาหาร หรือไปเท่ียวด้วยกัน เพราะกิจกรรมท้ังหลายเหล่านี้จะช่วยสานสัมพันธ์ในครอบครัว 
10. แสดงความรัก ความเคารพ และความเอื้ออาทรต่อพ่อแม่ เช่น ช่วยเตรียมน้ําเตรียม

อาหารแสดงความเคารพด้วยการไหว้ รวมท้ังการช่วยงานบ้านเพื่อแบ่งเบาภาระของท่าน 
 
 
 
 
 
 

ใบความรูท้ี ่1 
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แบบส ารวจการแก้ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว 

ค าช้ีแจง   ให้นักเรียนทุกคนตอบแบบสํารวจนี้โดยทําเครื่องหมาย  ในช่อง      เหตุการณ์ของตนเอง
พร้อมตอบ                 
1. เรื่องท่ีนักเรียนไม่พอใจ ไม่ชอบ หรือขัดแย้งในครอบครัวคือ (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

     
     พ่อแม่ จู้จ้ี ขี้บ่น 
     พ่อแม่ให้ช่วยทํางานบ้าน 
     ห้ามไปเท่ียวกับเพื่อน 
     จํากัดเวลาเล่นเกม 
     ส่ังให้ทําการบ้าน 
     ควบคุมเรื่องค่าใช้จ่าย  
     ไม่ให้คบเพื่อนท่ีสูบบุหรี่  
     หนีเรียน 
     ห้ามไม่ให้มีแฟน 
     ห้ามสูบบุหรี่ 

   ห้ามด่ืมเหล้า 
     เรื่องอื่นๆ ท่ีต้องการบอก  
 

2. ผลลัพธ์จากเหตุการณ์ความไม่พอใจ ไม่ชอบ หรือขัดแย้งในครอบครัวเป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
3. ท่ีผ่านมานักเรียนมีวิธีแก้ไขปัญหาความไม่พอใจ ไม่ชอบ หรือขัดแย้งในครอบครัวอย่างไร 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
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กรณีตัวอย่าง เรื่องปกป้องกับเพ่ือน 

ค าช้ีแจง1.แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5 - 6 คน 
  2. ให้นักเรียนช่วยกันระดมความคิดเห็นเพื่อทํากิจกรรมต่อไปนี้ พร้อมส่งตัวแทนนําเสนอ 

1. นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมสร้างความรักความอบอุ่นให้เกิดข้ึนในครอบครัวได้อย่างไรบ้าง  
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
2. ให้นักเรียนอ่านกรณีตัวอย่าง แล้วตอบคําถามต่อไปนี้ 

กรณีตัวอย่าง 
   ปกป้อง  ปกรณ์ และ ปกครอง เป็นเพื่อนสนิทกันกําลังเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท้ัง
สามคนมีพฤติกรรมเหมือนกันคือไม่สนใจการเรียน ชอบซื้อของเล่นหน้าโรงเรียนเป็นประจํา บ่อยครั้ง
หลังเลิกเรียนท้ังสามคนมักแวะไปวนเวียนอยู่ท่ีร้านเกม แม้จะไม่ได้เข้าไปเล่นเกม ก็จะไปจับกลุ่มเล่น
กับเพื่อนท่ีหน้าร้านส่งเสียงเอะอะโวยวาย ตามแรงเชียร์ของเพื่อนตกเย็นพ่อ แม่ของท้ังสามคนต้องเดิน
มาตามให้กลับบ้าน ซึ่งท้ังสามคนมักจะวิ่งหนีเข้าตามซอกซอยเพื่อไม่ให้พ่อแม่จับได้ และในทุกวันก็จะ
มีพฤติกรรมแบบนี้เสมอมา สร้างความไม่สบายใจกับ พ่อ แม่ และทุกคนในครอบครัว ไม่ว่าพ่อแม่ จะ
ว่ากล่าวตักเตือนและลงโทษอย่างไร ท้ังสามคนก็ยังมีพฤติกรรมเหมือนเดิม ไม่คิดจะเปล่ียนแปลงตัวเอง
ให้ดีขึ้นเลย 

ค าถาม 
1. นักเรียนคิดว่าท้ังสามคนนี้มีพฤติกรรมเหมาะสมหรือไม่ เพราะอะไร  

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

................................................................................................................................................................. 
2. ให้นักเรียนระบุพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมจากกรณีตัวอย่าง  

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

................................................................................................................................................................. 
3. ให้นักเรียน แต่งเร่ืองนี้ใหม่ โดยให้ท้ังสามคนนี้มีพฤติกรรมท่ีดีและเหมาะสม   

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

................................................................................................................................................................. 
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1. ชื่อกิจกรรม การวางเป้าหมายชีวิต 

2. สาระสําคัญ/แนวคิด 
บุคคลท่ีไม่ประสบความสําเร็จในการศึกษานั้น เพราะขาดเป้าหมายในชีวิต ไม่ให้

ความสําคัญของการดําเนินชีวิตอย่างมีทิศทาง กระตุ้นให้เรามุมานะ กระตือรือร้นเพื่อไปให้ถึง
เป้าหมายของชีวิตวางแผนการดําเนินชีวิต ใช้ความรู้ความสามารถ ความถนัด และศักยภาพอย่างเต็มท่ี
เพื่อเดินทางไปสู่เป้าหมายท่ีตนเองมุ่งหวังต้ังใจ 

3. วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักในความสําคัญของการวางเป้าหมายชีวิต 
2.เพื่อให้นักเรียนสามารถวางแผนการดําเนินชีวิตในด้านการศึกษาของตนเองได้ 
3.  เพื่อให้นักเรียนสามารถกําหนดจุดมุ่งหมายในชีวิตของตนเองได้ 

4. เวลา  1  ชั่วโมง 

5. วิธีดําเนินกิจกรรม 
  5.1  ครูถามนักเรียนว่า “เป้าหมายชีวิตของนักเรียนมีอะไรบ้าง”  
  5.2  ครูถามนักเรียนว่านักเรียนมีเป้าหมายระยะส้ัน และระยะยาวอย่างไรบ้าง 
  5.3  ครูให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ เรื่องเป้าหมายชีวิตของบัว 
  5.4  ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี 1  เรื่อง เป้าหมายชีวิตท่ีดี 
  5.5  ให้นักเรียนทําใบงานท่ี 1  เรื่อง การวางเป้าหมายชีวิต 
  5.6  ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดและประโยชน์ท่ีได้รับจากกิจกรรม 

6. ส่ือและอุปกรณ ์
  6.1  ใบความรู้ 
  6.2  ใบงาน 

7. การวัดผลและประเมินผล 
  7.1  สังเกตจากการตอบคําถาม 
  7.2  ตรวจผลจากใบงาน 

กจิกรรมที ่8 
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8. คําถามชวนคิด 
ใช้คําถามแบบ R-C-A ซึ่งเป็นคําถามท่ีสะท้อนประสบการณ์ของผู้เรียน มีวัตถุประสงค์หลัก

เพื่อดึงประสบการณ์ของผู้เรียนท่ีเกี่ยวกับทักษะชีวิตของบุคคลนั้นออกมา ทําให้เด็กเข้าถึงส่ิงท่ีเรียนรู้
มากขึ้นและสามารถนําไปเช่ือมโยงกับเหตุการณ์หรือส่ิงต่างๆท่ีผ่านมารวมถึงการนําประสบการณ์ต่างๆ
เหล่านี้ไปปรับใช้ในอนาคต 

1. คําถามเพื่อการสะท้อน (R: Reflect) ถามถึงส่ิงท่ีสังเกตเห็น มองเห็น หรือถามความรู้สึก
ท่ีเกิดขึ้นจากการร่วมกิจกรรม เช่น  

   -   การวางเป้าหมายชีวิตสําคัญอย่างไร 
   -   นักเรียนคิดอย่างไรกับเรื่องเป้าหมายชีวิตของบัว 
   -   พี่หวานกับบัวแตกต่างกันอย่างไร 
2. คําถามเพื่อการเช่ือมโยง (C: Connect) ถามเพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่าง

ประสบการณ์ หรือความรู้ท่ีเคยมีมาก่อนกับประสบการณ์หรือความคิดท่ีเกิดจากการเรียนรู้ใหม่เช่น  
   -   ถ้านักเรียนอยากให้พ่อแม่รักจะปฏิบัติตนอย่างไร 
   -   ท่ีผ่านมานักเรียนทํางานไม่เสร็จเพราะอะไร 
   -   เป้าหมายชีวิตท่ีดีเป็นอย่างไร 

 3. คําถามเพื่อการปรับใช้ (A : Apply )ถามถึงปัจจุบัน และการเผชิญเหตุการณ์ในอนาคต 
เช่น 
                 -   นักเรียนวางเป้าหมายชีวิตไว้อย่างไร 
                 -   ถ้านักเรียนไม่สามารถทําตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ได้จะแก้ปัญหาอย่างไร 
                 -   สถาบันการศึกษาอะไรที่จะเลือกเมื่อจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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บทบาทสมมุติ 
เรื่อง  เป้าหมายชีวิตของบัว 

บทบาทของบัว 
บัวเป็นเด็กผู้หญิงอายุ 12 ปี เป็นเด็กท่ีไม่มั่นใจในตนเอง บัวเป็นเด็กท่ีผอมสูง และผิว

คลํ้า หน้าตาธรรมดาค่อนไปทางไม่สวย ทําให้เธอไม่ค่อยมั่นใจในตนเอง การเรียนของบัวก็ปานกลาง 
ในบางวิชาผลการเรียนก็ไม่ดีเลย ทําให้พ่อและแม่ต้องคอยกวดขันบัวในเรื่องการเรียน บัวชอบเท่ียว
และเล่นเกมนาน ๆทุกวัน พ่อกับแม่มักเปรียบเทียบบัวกับพี่หวานเสมอ ทําให้บัวน้อยเนื้อตํ่าใจ และ
ต้ังเป้าหมายในชีวิตว่าจะต้องเป็นอย่างพี่หวานให้ได้ 

บทบาทของพ่ีหวาน 
  พี่หวานอายุ  26 ปี พี่หวานเป็นคนสวย มีความมั่นใจในตนเอง เรียนเก่ง พี่หวานของ
บัวเพิ่งจบจากมหาวิทยาลัยได้ไม่นาน พี่หวานเก่งท้ังเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว  พี่หวานจะมีสมุดเล่มหนึ่ง
ไว้จดส่ิงท่ีต้องทําในแต่ละวัน พอก่อนเข้านอนจะมาทบทวนว่าทําอะไรบ้างแล้ว มีอะไรยังไม่ได้ทํา และ
ทําไม่ได้บ้าง รุ่งขึ้นจะทําอะไรก็เขียนไว้เป็นข้อ วันหนึ่งมีเพื่อนมาชวนพี่หวานไปเท่ียว พี่หวานปฏิเสธ
อย่างไม่มีเยื่อใย ว่าไม่ได้พรุ่งนี้ต้องทํางานส่งหัวหน้า พี่หวานประสบความสําเร็จในการจัดการชีวิตและ
การงาน 

บทบาทพ่อและแม่ 
  พ่อและแม่มีหวานเป็นลูกคนแรก พ่อและแม่รักและภาคภูมิใจในตัวหวานมาก เพราะ
หวานเป็นคนสวย เรียนหนังสือเก่ง ทํางานทุกอย่างท่ีพ่อแม่มอบหมายให้อย่างดี และพอจบจาก
มหาวิทยาลัยก็ได้งานทันที ทํางานได้ไม่นานก็ประสบความสําเร็จ ได้เล่ือนเป็นผู้บริหารระดับกลางใน
บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ต่อมาพ่อและแม่มีลูกอีกหนึ่งคนช่ือบัวซึ่งอายุห่างกันมากกับลูกสาวคนโต บัว
เป็นเด็กไม่เอาใจใส่ในการเรียน หน้าตาไม่สวยและไม่ทํางานให้พ่อแม่ ทําให้แม่ต้องหนักใจในทุกเรื่อง 
 

..................................................... 
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เรื่อง  เป้าหมายชีวิตท่ีดี 

เป้าหมายท่ีดีเริ่มต้นท่ีตรงไหน 
การตั้งเป้าหมายท่ีดี จะต้องทําความรู้จักกับตนให้ดีเสียก่อน ว่าอะไรคือส่ิงสําคัญใน

ชีวิต โดยไม่ปล่อยให้ความคิดเห็นของบุคคลอื่นรอบตัว  
การตั้งเป้าหมายให้กับตนเอง บางครั้งอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาท่ีเราประสบปัญหา

บางประการ ทําให้ต้องหันมาทบทวนชีวิตและพิจารณาเป้าหมายข้างหน้าใหม่อีกครั้ง 
การต้ังเป้าหมายจะช่วยให้เราก้าวเดินออกจากจุดท่ีเป็นปัญหาไปสู่จุดท่ีเราต้องการ 

อย่างมีทิศทางท่ีแน่นอนมากยิ่งขึ้น ท่ีสําคัญช่วยป้องกันไม่ให้เราคิดเวียนวนกลับไปกลับมาอย่างสับสน 
อย่างไรก็ตาม การต้ังเป้าหมายสามารถเกิดขึ้นในช่วงเวลาปกติท่ีชีวิตราบรื่นได้เช่นกัน ถ้าต้องการ
พัฒนาตนเอง หรือต้องการสร้างส่ิงดีๆ ใหม่ๆ ให้กับชีวิต 
 

เป้าหมายท่ีดีเป็นอย่างไร 
1. ต้องเป็นเรื่องท่ีดี ท่ีเราอยากให้เกิดขึ้นในชีวิต ไม่ใช่เป้าหมายทางลบ เช่น เราไม่

ต้องการอะไร จะหนีจากอะไร จะเลิกทําอะไร 
2. มีความชัดเจนเป็นไปได้ รู้ว่าจุดหมายปลายทาง อยู่ตรงไหน คืออะไร สามารถวัด

หรือประเมินความก้าวหน้าได้  
3. เป็นเป้าหมายท่ีเราลงมือทําได้ด้วยตัวเอง อยู่ภายใต้ความควบคุมของเรา ไม่ใช่

เรื่องท่ีหวังให้คนอื่นทําให้ 
4. มีกําหนดเวลาท่ีแน่นอนว่าจะบรรลุถึงเป้าหมายเมื่อไร 
5. มีความสอดคล้องกับค่านิยม ความเช่ือภายในใจของเราคือสอดคล้องกับส่ิงท่ีเรา

ให้คุณค่า ส่ิงท่ีเราให้ความสําคัญ สอดคล้องกับความเป็นตัวเรา 
 

 

ใบความรูท้ี ่2 



คู่มือองคค์วามรู้ การดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  78 
 

 
เรื่อง  การวางเป้าหมายชีวิต 

 
ค าช้ีแจงให้นักเรียนเขียนเป้าหมายชีวิตในแต่ละด้าน 3 ข้อ แล้วลองเช่ือมโยงกิจกรรมต่าง ๆ ดังใน
แผนภาพ 
 
 

ใบงานที ่1 

ทางเลือกอาชีพ 
1. ..................................................... 

2. ..................................................... 

3. ..................................................... 
 

ความพยายามในการปรบัปรงุตัว 
1. ..................................................... 

2. ..................................................... 

3. ..................................................... 
 

เป้าหมายชีวิตของนกัเรยีน 
1. .............................................. 

2. .............................................. 

3. .............................................. 

 

ความสนใจส่วนตัว 

1. ..................................................... 

2. ..................................................... 

3. ..................................................... 
 

สถาบนัการศกึษาที่จะเลือกเมื่อ 
จบช้ันมัธยมศกึษา 
1. ..................................................... 

2. ..................................................... 

3. .....................................................  
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กลุ่มเฝ้าระวัง 
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แนวการจัดกิจกรรม ส าหรับกลุม่เฝ้าระวัง 
ใช้ระยะเวลา 4 เดือน  เดือนละ 3 ครั้ง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี  กิจกรรม  ผู้ด าเนินการ  ระยะเวลา  

1  ค ามั่นสัญญา ครู, ผู้ปกครอง  1 ช่ัวโมง  

2  ค้นหาส่วนดี ครู  1 ช่ัวโมง  

3  ทายใจ ครู 1 ช่ัวโมง  

4  จุดเปล่ียน ครู  1 ช่ัวโมง  

5  พ้นภัยยาเสพติด ครู  1 ช่ัวโมง  

6  ทุกข์สุขของเพื่อน ครู  1 ช่ัวโมง  

7  ผู้วิเศษ ครู  1 ช่ัวโมง  

8  ลด ละ เลิก พฤติกรรมล่อแหลม ครู  1 ช่ัวโมง  

9  Just  Say No ครู  1 ช่ัวโมง  

10  รู้คิดแก้ปัญหาพาสุขใจ ครู  1 ช่ัวโมง  

11  ฝันด้วยใจ  ไปให้ถึง ครู  1 ช่ัวโมง  

12  ค ามั่นสัญญา ครู , ผู้ปกครอง 1 ช่ัวโมง  
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กิจกรรมท่ี 1 

 
1. ชื่อกิจกรรม   ค ามั่นสัญญา 
 

2. สาระส าคัญ 
 การปฏิบัติตามกฎกติกาของช้ันเรียน  โรงเรียน  ครอบครัวและสังคม  จะท าให้บุคคลอยู่ร่วมกันในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
 

3. วัตถุประสงค์  
 ปฏิบัติตามกฎกติกาของช้ันเรียน  โรงเรียน  ครอบครัว และสังคมได้ 
 

4. เวลา      1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

5. วิธีด าเนินการ 

ขั้นน า 
 5.1 ครูเปิดเพลงชาติ  ให้นักเรียนฟัง และยืนตรงจนจบเพลง 
 5.2 ครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนว่านักเรียนปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อได้ยินเพลงชาติจนจบเพลง 
 5.3 ครูสุ่มถามนักเรียนท่ีลุกยืนขึ้นทันทีเมื่อได้ยินเพลงชาติว่า  ยืนตรงเพราะเหตุใดและถามนักเรียนท่ีไม่ยืน
ตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติว่าไม่ยืนตรงเพราะเหตุใด 
 5.4 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงพฤติกรรมการยนืตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ  ซึ่งเป็นกฎกติกาของสังคมไทยท่ี
แสดงถึงความเคารพต่อชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

ขั้นฝึก 

1. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็น   

   1) ท าไมการอยู่ร่วมกันในสังคมต้องมีกฎกติกา  

2) หากปฏิบัติตามกฎกติกาหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกติกาจะเกิดผลอย่างไรบ้าง  

3) นักเรียนเคยปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคมอย่างไรบ้าง  

4) ให้นักเรียนสรุปว่า  มีการปฏิบัติตนตามกฎกติกาสังคมในระดับใดบ้าง 

2. แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม เท่าๆกัน ก าหนดให้   
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   กลุ่มท่ี 1 ให้นักเรียนก าหนดข้อปฏิบัติท่ีจะท าให้นักเรียนอยู่ร่วมกนัในห้องเรียนได้อย่างมี   

ความสุข   

กลุ่มท่ี 2 ให้นักเรียนก าหนดข้อปฏิบัติท่ีจะท าให้นักเรียนอยู่ร่วมกนัในโรงเรียนได้อย่างมี 

                ความสุข   

กลุ่มท่ี 3 ให้นักเรียนก าหนดข้อปฏิบัติท่ีจะท าให้นักเรียนอยู่ร่วมกนัในครอบครัวได้อย่างมี 

                ความสุข   

กลุ่มท่ี 4 ให้นักเรียนก าหนดข้อปฏิบัติท่ีจะท าให้นักเรียนอยู่ร่วมกนัในชุมชนได้อย่างมี  

                 ความสุข   

3. ตัวแทนแต่ละกลุ่มน าเสนอความคิดเห็นของกลุ่ม  ครูเปิดโอกาสให้เพื่อนนักเรียนกลุ่มอื่นแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติมได้ 

4. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปว่า  การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขต้องมีการก าหนดข้อควรปฏิบัติของสมาชิก
ในสังคมนั้น และทุกคนต้องถือเป็นหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติ 

5. ให้นักเรียนน าข้อตกลงท่ีได้จากการอภิปรายน าไปปฏิบัติจริงและรายงานผลตามแบบรายงาน 

6. ครูเลือกสถานท่ีท่ีกว้างพอส าหรับท ากิจกรรมนี้  โดยให้นักเรียนท้ังหมดยืนเป็นวงกลม โดยถือรองเท้าของ
ตนเองไว้  ให้ทุกคนโยนรองเท้าไปกลางวง  แล้วให้นักเรียนหยิบรองเท้าของตนเองให้ได้เร็วที่สุดแล้ว
กลับมายืนท่ีเดิม  ครูจับเวลาจนกว่านักเรียนคนสุดท้ายจะหยิบรองเท้าแล้วกลับมายืนท่ีเดิม  ครูและ
นักเรียนร่วมกนัอภิปรายถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น โดยครูบอกเวลาท่ีใช้ในการค้นหารองเท้าของนักเรียนและ
สร้างเงื่อนไขว่า ท าอย่างไรจึงจะหารองเท้าของตนเองให้ใช้เวลาน้อยลง 

7. ให้นักเรียนทุกคนวางรองเท้าใหม่ตามท่ีร่วมกันคิดไว้แล้วให้นักเรียนหยิบรองเท้าของตนเองให้ได้เร็วท่ีสุด  
แล้วกลับมายืนท่ีเดิม ครูจับเวลาจนกว่านักเรียนคนสุดท้ายจะหยิบรองเท้าแล้วกลับมายืนท่ีเดิม   

8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงผลดีของข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นๆ 

 

ขั้นสรุป 

 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า  การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  จ าเป็นต้องมีกติกาท่ีจะน าไปสู่ความมี
ระเบียบวินัย ซึ่งเริ่มมาจากการก าหนดข้อควรปฏิบัติในสังคมย่อยๆไปสู่สังคมใหญ่ๆต่อไป 
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6. สื่อและอปุกรณ์  

 6.1 เทปเพลงชาติ 

 6.2 ตัวอย่างแบบรายงานการปฏิบัติตนตามกฎกติกา 

7. การประเมินผล 

 7.1 การสังเกตการแสดงความคิดเห็นและการอภิปราย 

 7.2 การสังเกตการน าเสนอผลงานกลุ่ม 

 7.3 การสังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 

 7.4 แบบรายงานการปฏิบัติตามกฎกติกาของนักเรียน 
 

8. ค าถามชวนคิด 

 ใช้ค าถามแบบ R-C-A ซึ่งเป็นค าถามท่ีสะท้อนประสบการณ์ของผู้เรียน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดึง
ประสบการณ์ของผู้เรียนท่ีเกี่ยวกับทักษะชีวิตของบุคคลนั้นออกมา ท าให้เด็กเข้าถึงส่ิงท่ีเรียนรู้มากขึ้นและสามารถ
น าไปเช่ือมโยงกับเหตุการณ์หรือส่ิงต่างๆ ท่ีผ่านมารวมถึงการน าประสบการณ์ต่างๆ เหล่านี้ไปปรับใช้ในอนาคต 

1. ค าถามเพื่อการสะท้อน (R: Reflect) ถามถึงส่ิงท่ีสังเกตเห็น มองเห็น หรือถามความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นจาก
การร่วมกิจกรรม เช่น เมื่อนักเรียนได้ฟังเพลงในกิจกรรมแล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไร 

2. ค าถามเพื่อการเช่ือมโยง (C: Connect) ถามเพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่างประสบการณ์ หรือความรู้ท่ี
เคยมีมาก่อนกับประสบการณ์หรือความคิดท่ีเกิดจากการเรียนรู้ใหม่ เช่น หลังจากท ากิจกรรมนักเรียนจะปฏิบัติตน
อย่างไรให้ตนเองประสบความส าเร็จในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม 
   3. ค าถามเพื่อการปรับใช้ (A : Apply ) ถามถึงปัจจุบัน และการเผชิญเหตุการณ์ในอนาคต เช่น ถ้านักเรียน
มีเพื่อนท่ีไม่สามารถรักษากฎระเบียบได้ นักเรียนจะมีแนวทางในการปฏิบัติอย่างไร 
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กิจกรรมท่ี 2 

1. ชื่อกิจกรรม   ค้นหาส่วนดี 
 

2. สาระส าคัญ 
 การรู้จักรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น ตลอดจนน าคุณค่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
และผู้อื่นได้  จะท าให้บุคคลมองโลกในแง่ดี 
 

3. วัตถุประสงค์  
 1. อธิบายความหมายและองค์ประกอบของทักษะชีวิตในการปูองกันภัยยาเสพติดได้  

2. บอกกลวิธีการสร้างทักษะชีวิตในการปูองกันภัยยาเสพติดได้  
 

4. เวลา     1   ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

5. วิธีด าเนินการ 

ขั้นน า 

1. ครูน าสนทนาหรือแสดงภาพเกี่ยวกับฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว แล้วถามนักเรียน เกี่ยวกับข้อดีของ   ฤดู
ร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว ให้ได้มากท่ีสุดและให้นักเรียนร่วมกันสรุปว่า ส่ิงต่างๆท่ีอยู่บนโลกนี้ต่างล้วน มีข้อดี
มากมาย ถ้านักเรียนพยายามค้นหา 

ขั้นฝึก 

2. นักเรียนดูแผ่นกระดาษขาวที่มีจุดสีด าอยู่ 2 จุด 

3. ถามนักเรียนว่า นักเรียนเห็นอะไรบ้าง ให้บอกรายละเอียดให้ได้มากท่ีสุด 

4. ครูสรุปว่า จากกระดาษท่ีครูให้นักเรียนดู นักเรียนส่วนใหญ่จะมองเห็นจุดสีด า 2 จุด บนกระดาษขาว
ก่อน เปรียบได้กับการมองตนเองหรือมองผู้อื่น  ซึ่งมักจะมองหาส่วนไม่ดีหรือข้อด้อยท่ีปรากฏ  มากกว่า
การท่ีจะมองภาพรวมของส่ิงนั้นๆ  นักเรียนจึงมองส่วนท่ีดีของเพื่อนมากกว่าท่ีจะมองส่วนท่ีไม่ดี 

5. ให้นักเรียนจับคู่กันท ากิจกรรมด้วยการผลัดกันบอกข้อดีของเพื่อนให้เพื่อนฟังและผลัดกันบอกข้อเสียให้
เพื่อนฟัง 

6. ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า  นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรขณะท่ีนักเรียนพูดถึงความดี
ของตนเองและนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรขณะท่ีนักเรียนพูดถึงความดีของเพื่อน 
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7. ครูให้นักเรียนช่วยกันบอกว่าจะน าความดีของตนเองและของเพื่อนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรบา้ง 

ขั้นสรุป 

8. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปว่า  การมองโลกในแง่ดีจะท าให้บุคคลพอใจในคุณค่าท่ีตนเองมี  ความรักและ
เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น   อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  รวมท้ังการรับรู้สถานการณ์ต่างๆ 
และน าคุณค่านั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น 

9. ครูอื่นบทกลอนสุภาษิต ของท่านพุทธทาส 

“เขามีส่วนเลวบ้าง  ช่างหัวเขา  จงเลือกเอาส่วนท่ีดี  เขามีอยู่ 

เป็นประโยชน์ต่อโลกบ้าง  ยังน่าดู ส่วนท่ีช่ัวอย่าไปรู้  ของเขาเลย” 

6. สื่อและอปุกรณ์  

 6.1 ภาพฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว   

 6.2 ภาพกระดาษขาวท่ีมีจุดสีด า 2 จุด 

7. การประเมินผล 

 7.1 การสังเกต 

 7.2 ตรวจผลงานจากการน าข้อดีของตนเองและเพื่อไปใช้ประโยชน์ 
8. ค าถามชวนคิด 

 ใช้ค าถามแบบ R-C-A ซึ่งเป็นค าถามท่ีสะท้อนประสบการณ์ของผู้เรียน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดึง
ประสบการณ์ของผู้เรียนท่ีเกี่ยวกับทักษะชีวิตของบุคคลนั้นออกมา ท าให้เด็กเข้าถึงส่ิงท่ีเรียนรู้มากขึ้นและสามารถ
น าไปเช่ือมโยงกับเหตุการณ์หรือส่ิงต่างๆ ท่ีผ่านมารวมถึงการน าประสบการณ์ต่างๆ เหล่านี้ไปปรับใช้ในอนาคต 

1. ค าถามเพื่อการสะท้อน (R: Reflect) ถามถึงส่ิงท่ีสังเกตเห็น มองเห็น หรือถามความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นจาก
การร่วมกิจกรรม เช่น เมื่อนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมแล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไร 

2. ค าถามเพื่อการเช่ือมโยง (C: Connect) ถามเพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่างประสบการณ์ หรือความรู้ท่ี
เคยมีมาก่อนกับประสบการณ์หรือความคิดท่ีเกิดจากการเรียนรู้ใหม่ เช่น หลังจากท ากิจกรรมนักเรียนจะปฏิบัติตน
อย่างไรให้ตนเองค้นพบตัวเอง และข้อดีของผู้อื่น 
   3. ค าถามเพื่อการปรับใช้ (A : Apply ) ถามถึงปัจจุบัน และการเผชิญเหตุการณ์ในอนาคต เช่น เมื่อ
นักเรียนค้นพบข้อดีของตนเองและผู้อื่นแล้ว นักเรยีนจะมีแนวทางในการปฏิบัติอย่างไรเพื่อน าส่วนดีของตนมาใช้ให้
เกิดประโยชน์มากท่ีสุด 
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กิจกรรมท่ี 3 

1. ชื่อกิจกรรม   ทายใจ 
2. สาระส าคัญ 
 กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง  รู้รักษ์ส่ิงแวดล้อม  สามารถคิด
ตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา  ก าหนดเปูาหมาย  วางแผนชีวิตท้ังด้านการเรียน  และอา ชีพ  สามารถปรับตนได้อย่าง
เหมาะสม  นอกจากนั้นยังช่วยให้ครูรู้ จักและเข้าใจผู้เรียน  ท้ังยังเป็นกิ จกรรมท่ีช่วยเหลือและให้ค าปรึกษา แก่
ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน 
3. วัตถุประสงค์  
 3.1 นักเรียนสามารถท าความรู้จักกับเพื่อนได้มากยิ่งขึ้น  (K) 
 3.2 สามารถบอกลักษณะเด่นของตนเองได้  (K) 
 3.3 บอกจุดมุ่งหมาย  ขอบเขตเนื้อหาและเกณฑ์การประเมินกิจกรรมแนะแนวได้ (K) 
 3.4 มีทักษะกระบวนการในการท างานรว่มกัน (P) 
 3.5 มีพฤติกรรมด้านการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี  (A) 
4. เวลา      1   ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 ครูแนะน าตนเองให้นักเรียนรู้จัก โดยบอกช่ือ–สกุล วิชาท่ีสอน ระดับช้ันท่ีสอน และห้องพักครู ท่ีอยู่

ประจ าหลังการสอน   

 5.2 ให้นักเรียนแนะน าตนเองทีละคน  โดยลุกขึ้นยืนและแนะน าช่ือ   นามสกุลและช่ือเล่นของตน   

 5.3 นักเรียนดูแผนผังมโนทัศน์กิจกรรมแนะแนว  และครูอธิบายถึงธรรมชาติวิชา  ค าอธิบายกิจกรรม

แนะแนว  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของกิจกรรม  และการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ดังกล่าว 

 5.4 ให้นักเรียนเขียนบรรยายจุดเด่นของตนเอง ทางร่างกาย สุขภาพ สติปัญญา อารมณ์ ความสนใจ    
ความปรารถนา ลงในใบงานท่ี  1 ข้อท่ี 1  โดยครูอธิบายให้นักเรียนเขียนทีละหัวข้อ  เพื่อให้นักเรียนเขียนได้อย่าง
ละเอียดและน าส่งครู    
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 5.5 ครูสุ่มเอกสารนักเรียนในช้ันประมาณ  5 – 10  คน   มาอ่านโดยไม่บอกช่ือ และให้เพื่อน ๆ    ทาย
ว่าเป็นคุณลักษณะของนักเรียนคนใด 
 5.6 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปถึงลักษณะเด่นของบุคคลถึงความส าคัญในการศึกษาและท าความเข้าใจ
ตนเองเพื่อจะได้รู้จักและเข้าใจตัวเองมากขึ้น 

6. สื่อและอปุกรณ์  

  เขียนบรรยายจุดเด่นของตนเอง  ทางร่างกาย   สุขภาพ   สติปัญญา   อารมณ์   ความสนใจ    ความปรารถนา 

7. การประเมินผล 
 7.1 ประเมินพฤติกรรม  เกณฑ์ผ่านร้อยละ  80  
 7.2 สังเกตเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมและการปฏิบัติกิจกรรม  เกณฑ์ผ่านร้อยละ  80 
          7.3 ประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม  เกณฑ์ผ่านร้อยละ  80 
8. ค าถามชวนคิด 

  ใช้ค าถามแบบ R-C-A ซึ่งเป็นค าถามท่ีสะท้อนประสบการณ์ของผู้เรียน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดึง
ประสบการณ์ของผู้เรียนท่ีเกี่ยวกับทักษะชีวิตของบุคคลนั้นออกมา ท าให้เด็กเข้าถึงส่ิงท่ีเรียนรู้มากขึ้นและสามารถ
น าไปเช่ือมโยงกับเหตุการณ์หรือส่ิงต่างๆ ท่ีผ่านมารวมถึงการน าประสบการณ์ต่างๆ เหล่านี้ไปปรับใช้ในอนาคต 

1. ค าถามเพื่อการสะท้อน (R: Reflect) ถามถึงส่ิงท่ีสังเกตเห็น มองเห็น หรือถามความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นจาก
การร่วมกิจกรรม เช่น เมื่อนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมแล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไร 

2. ค าถามเพื่อการเช่ือมโยง (C: Connect) ถามเพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่างประสบการณ์ หรือความรู้ท่ี
เคยมีมาก่อนกับประสบการณ์หรือความคิดท่ีเกิดจากการเรียนรู้ใหม่ เช่น หลังจากท ากิจกรรมนักเรียนจะปฏิบัติตน
อย่างไรให้ตนเองค้นพบตัวเอง และข้อดีของผู้อื่น 
   3. ค าถามเพื่อการปรับใช้ (A : Apply ) ถามถึงปัจจุบัน และการเผชิญเหตุการณ์ในอนาคต เช่น เมื่อ
นักเรียนค้นพบข้อดีของตนเองและผู้อื่นแล้ว นักเรยีนจะมีแนวทางในการปฏิบัติอย่างไรเพื่อน าส่วนดีของตนมาใช้ให้
เกิดประโยชน์มากท่ีสุด 
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กิจกรรมท่ี 4 

1. ชื่อกิจกรรม   จุดเปล่ียน 
 

2. สาระส าคัญ 
 การเผลอท าส่ิงท่ีไม่ควรท าบ่อย ๆ อาจกลายเป็นความเคยชิน และไม่รู้ตัวว่าก าลังท าอะไรอยู่  แต่ส่ิงท่ีท าไป
นั้นอาจก่อให้เกิดความร าคาญต่อผู้อื่น  อาจท าลายบุคลิกท่ีดีของตัวเรา หรืออาจท าลายโอกาสดี ๆ ท่ีจะเข้ามาหา
ตัวเองโดยไม่รู้ตัว  เพราะนิสัยท่ีไม่ดีหลายอย่างท าให้คนอื่นมองเราในทางไม่ดี  การเลิกนิสัยไม่ดีเหล่นนี้เป็นส่ิงท่ีท าได้  แต่
อาจต้องใช้เวลา และความเพียรพยายามในการเลิกอย่างต้ังใจ   
 

3. วัตถุประสงค์  นักเรียนสามารถแก้ไขนิสัยท่ีไม่ดีของตนได้ 
 

4. เวลา      1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 ให้นักเรียนร่วมอภิปรายผลเสียของคนท่ีมีนิสัยไม่ดีแล้วไม่หาทางแก้ไข 
 5.2 ให้นักเรียนอ่านบทความเรื่อง ถึงเวลาบอกเลิกนิสัยไม่ดีได้แล้ว และตอบค าถามท่ีก าหนดให้ 
 5.3 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นว่าส่ิงท่ีเขียนไปใช้ได้หรือไม่ 
 5.4 ให้นักเรียนช่วยกันสรุปแนวทางท่ีใช้ได้ผลในการแก้ไขนิสัยไม่ดี     

6. สื่อและอปุกรณ์  

 6.1 ใบความรู้เรื่องถึงเวลาบอกเลิกนิสัยไม่ดีได้แล้ว 
 6.2 แบบทดสอบ 

7. การประเมินผล  ท าแบบทดสอบ 
 7.1 การสังเกตพฤติกรรม 
 7.2 ตรวจผลงาน 
8. ค าถามชวนคิด   

 ใช้ค าถามแบบ R-C-A ซึ่งเป็นค าถามท่ีสะท้อนประสบการณ์ของผู้เรียน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดึง
ประสบการณ์ของผู้เรียนท่ีเกี่ยวกับทักษะชีวิตของบุคคลนั้นออกมา ท าให้เด็กเข้าถึงส่ิงท่ีเรียนรู้มากขึ้นและสามารถ
น าไปเช่ือมโยงกับเหตุการณ์หรือส่ิงต่างๆ ท่ีผ่านมารวมถึงการน าประสบการณ์ต่างๆ เหล่านี้ไปปรับใช้ในอนาคต 

1. ค าถามเพื่อการสะท้อน (R: Reflect) ถามถึงส่ิงท่ีสังเกตเห็น มองเห็น หรือถามความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นจาก
การร่วมกิจกรรม เช่น เมื่อนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมแล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไร 
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2. ค าถามเพื่อการเช่ือมโยง (C: Connect) ถามเพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่างประสบการณ์ หรือความรู้ท่ี
เคยมีมาก่อนกับประสบการณ์หรือความคิดท่ีเกิดจากการเรียนรู้ใหม่ เช่น หลังจากท ากิจกรรมนักเรียนจะปฏิบัติตน
อย่างไรให้ตนเองค้นพบตัวเอง และข้อดีของผู้อื่น 
   3. ค าถามเพื่อการปรับใช้ (A : Apply ) ถามถึงปัจจุบัน และการเผชิญเหตุการณ์ในอนาคต เช่น เมื่อ
นักเรียนค้นพบข้อดีของตนเองและผู้อื่นแล้ว นักเรยีนจะมีแนวทางในการปฏิบัติอย่างไรเพื่อน าส่วนดีของตนมาใช้ให้
เกิดประโยชน์มากท่ีสุด และมีผลกระทบกับคนอื่นอย่างไรบ้าง 
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ใบความรู้ 

                                             เร่ือง ถึงเวลาบอกเลิกนิสยัไม่ดีได้แล้ว 
        คนท่ีชอบกัดเล็บ กระดิกเท้า หรือเกาหัว มักอยากเลิกพฤติกรรมน่าร าคาญนี้กันท้ังนั้น พวกเขาบอกตัวเองว่า  
“ฉันต้องการเลิกท าอย่างนี้เสียที” แต่ท้ัง ๆ ท่ีตัดสินใจแล้วว่าจะด่ืมกาแฟให้น้อยลง ก็ต้องเศร้าใจทุกครั้งท่ีตัวเองด่ืม
กาแฟถ้วยที่สอง ลองนึกถึงนิสัยผัดวันประกันพรุง่ดูก็ได้ นิสัยนี้มีผลเสียต่อชีวิตของเราในทุก ๆ ด้านและมีผลกระทบ 
ต่อความสัมพันธ์กับผู้อื่น การเรียน การท างาน หรือแม้แต่การขึ้นเครื่องบินเพื่อไปพักผ่อน ดร. นอร์มัน  วินเซนต์ พีล  
ยอมรับว่าเขามีนิสัยผัดวันประกันพรุง่ แต่เลิกนิสัยนี้ด้วยตัวเองได้แล้ว เขาพูดถึงนิสัยนี้ว่าเป็น “ผู้ร้ายท่ีปิดกั้นความ
ทะเยอทะยานของคุณ  ท าลายความสุข และถึงขั้นฆ่าคุณได้ด้วยซ้ า” 
        การเลิกนิสัยท่ีไม่ดีให้ได้นั้นเป็นเรื่องยาก เพราะเป็นพฤติกรรมท่ีท าจนเคยชินและอยู่พ้นระดับจิตส านึกไปแล้ว  
ถ้าจะเลิกก็ต้องฝืนตัวเอง 
        ค าแนะน าส าหรับการเริ่มต้นบอกเลิกนิสัยที่ไม่ดี 
 1.  รู้ตัวว่าท าอีกแล้ว  นิสัยไม่ดีหลายอย่างอาจฝังแน่นจนเราไม่รู้ตัวว่าเผลอท าอีกแล้ว  ลองขอให้เพื่อนหรือ
ญาติพี่น้องช่วยกันเตือน  โดยการส่งสัญญาณบอกในเวลาท่ีเห็นคุณก าลังท าส่ิงท่ีคุณอยากจะเลิก  และเมื่อรู้ว่าตัวเอง
ก าลังเกาหัว  หักข้อนิ้ว หรือท านิสัยท่ีไม่ดีอะไรก็ตาม ให้จดบันทึกว่าคุณก าลังเผลอท าส่ิงนั้นไปกี่ครั้งวิธีง่าย ๆ นี้เป็น
ก้าวส าคัญก้าวแรก และจะช่วยให้คุณรู้สึกว่าคุณท าได้ดีแค่ไหนแล้ว 
        2.  เลือกเวลาให้เหมาะ ไม่ควรรีบร้อนเลิกในทันทีทันใด  นิสัยท่ีไม่ดีมักเป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อความวิตก
กังวล  ดังนั้น  จึงควรเลือกเวลาท่ีคุณไม่รู้สึกว่าถูกกดดัน 
        3.  ต้ังเป้าที่เป็นจริง   มุ่งมั่นท่ีจะท าให้ได้  ต้องต้ังจุดมุ่งหมายกับตัวเองว่าต้องการบรรลุเปูาหมายแค่ไหนและ
เมื่อไร  แต่อย่าท าหลายอย่างจนเกินไปในคราวเดียว  ถ้าอยากเลิกนิสัยไม่ดีสองอย่างในเวลาเดียวกันให้จัดการทีละ
อย่าง  การมีขั้นตอนในการเลิกอาจช่วยให้การเลิกง่ายข้ึน เช่น  ไม่ด่ืมกาแฟหลังอาหารกลางวัน  หรือไม่รัวนิ้วเคาะโต๊ะ
เวลาประชุม 
        4.  หาวิธีเตือนหรือชดเชยตนเอง  ถ้าไม่อยากให้ตัวเองกัดเล็บ  อาจลองทาเล็บให้สวย ๆ หรือถ้าอยากเลิก
ด่ืมกาแฟ  ก็ให้ด่ืมน้ าผลไม้รสโปรดแทน 
        5.  ฝึกผ่อนคลาย   หายใจลึก ๆ และนั่งในท่าท่ีรู้สึกสบายท่ีสุด  จินตนาการว่าตัวเองอยู่ในท่ีท่ีรื่นรมย์  
เพลิดเพลินไปกับส่ิงแวดล้อม และนึกถึงตัวเองว่าเลิกนิสัยนั้นได้แล้ว    
         6.  สู้ต่อไป การท่ีเรากลับมาท านิสัยท่ีไม่ดีอีกเป็นเรื่องธรรมดาส าหรับคนส่วนมาก  อย่าเพิ่งท้อถอย        จง
พยายามต่อไป 
         7.  ให้รางวัลตัวเอง  เมื่อรู้สึกว่าก าลังจะเลิกนิสัยไม่ดีนั้นได้แล้ว  จงให้รางวัลตัวเอง เช่น หยุดงานไปเท่ียวเล่น
สักวัน  หรือซื้อของท่ีอยากได้มานานแล้ว 
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ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี ้

1.  ให้นักเรียนคิดถึงนิสัยท่ีไม่ดีท่ีต้องการเลิก  1 อย่าง ..................................................................................... 

2.  ก าหนดรายละเอียดในนิสัยท่ีต้องการเลิก .................................................................................................... 

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

3. ก าหนดวิธีการท่ีจะจดบันทึกข้อมูล 

    3.1  ช่วงเวลาท่ีจะบันทึก ................................................................................................................................. 

    3.2  จะบันทึก (        )    ช่ัวโมง     (         )    วัน     (         )  สัปดาห์ 

4.  ช่วงเวลาท่ีสบายใจท่ีจะเลิกนิสัยไม่ดี ............................................................................................................ 

5.  เปูาหมายท่ีจะเลิก  ......................................................................................................................................... 

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

6.  วิธีเตือนตน ............................................................................................................................................ 

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

7.  ค าขวัญเตือนตน ............................................................................................................................................. 

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

8.  วิธีคิดเพื่อให้มีความสุข  หลังจากท่ีรู้สึกอึดอัดเมื่อต้องเลิกท าส่ิงท่ีเคยชิน ................................................ 

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

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

9.  จงสู้ต่อไป  คิดว่าควรจะใช้ความพยายาม .................. ครั้ง   จึงจะเลิกได้ส าเร็จ 

10. วิธีการให้รางวัลตนเอง  ถ้าท าได้ส าเร็จ ....................................................................................................... 

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

     .......................................................................................................................................................................     
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กิจกรรมท่ี 5 

1. ชื่อกิจกรรม   พ้นภัยยาเสพติด 
 

2. สาระส าคัญ 
 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการหลีกเล่ียงเพื่อพ้นภัยจากยาเสพติด 
 

3. วัตถุประสงค์  
 3.1 อธิบายความหมายและองค์ประกอบของส่ิงกระตุ้นหรือส่ิงเร้าท่ีอาจน าไปสู่การติดยาเสพติด  
 3.2 บอกกลวิธีการสร้างทักษะชีวิตในการปูองกันภัยยาเสพติดได้  
 

4. เวลา      1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 น าเข้าสู่บทเรียน  
 5.2 ความหมายและองค์ประกอบของทักษะชีวิตในการปูองกันให้พ้นภัยยาเสพติด  
 5.3 แบ่งกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
 

6. สื่อและอปุกรณ์  

  ส่ือทางคอมพิวเตอร์ 

7. การประเมินผล 
  วิธีการวัดผล : สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมและการตอบค าถาม สอบถาม ซักถาม 

เคร่ืองมือวัดผล : แบบประเมินผลงานกลุ่ม  
เกณฑ์การประเมินผล : มีผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด  

 

8. ค าถามชวนคิด 

 ใช้ค าถามแบบ R-C-A ซึ่งเป็นค าถามท่ีสะท้อนประสบการณ์ของผู้เรียน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดึง
ประสบการณ์ของผู้เรียนท่ีเกี่ยวกับทักษะชีวิตของบุคคลนั้นออกมา ท าให้เด็กเข้าถึงส่ิงท่ีเรียนรู้มากขึ้นและสามารถ
น าไปเช่ือมโยงกับเหตุการณ์หรือส่ิงต่างๆ ท่ีผ่านมารวมถึงการน าประสบการณ์ต่างๆ เหล่านี้ไปปรับใช้ในอนาคต 
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1. ค าถามเพื่อการสะท้อน (R: Reflect) ถามถึงส่ิงท่ีสังเกตเห็น มองเห็น หรือถามความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นจาก
การร่วมกิจกรรม เช่น เมื่อนักเรียนรู้ถึงโทษของยาเสพติดแล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไร 

2. ค าถามเพื่อการเช่ือมโยง (C: Connect) ถามเพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่างประสบการณ์ หรือความรู้ท่ี
เคยมีมาก่อนกับประสบการณ์หรือความคิดท่ีเกิดจากการเรียนรู้ใหม่  เช่น หลังจากนักเรียนรู้ถึงโทษของยาเสพติด
นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรให้ตนเองห่างไกลจากยาเสพติด 
   3. ค าถามเพื่อการปรับใช้ (A : Apply ) ถามถึงปัจจุบัน และการเผชิญเหตุการณ์ในอนาคต เช่น เมื่อ
นักเรียนรู้ถึงโทษของยาเสพติดแล้วนักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรให้ตนเองห่างไกลจากยาเสพติด และนักเรียนจะมี
แนวทางในการปฏิบัติอย่างไรเพื่อน าแนวทางห่างไกลจากยาเสพติดมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด 
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ตัวกระตุ้น 

 ตัวกระตุ้น หมายถึง การกระตุ้นท่ีเกิดซ้ าๆ ร่วมกับการเตรียมตัว การคาดหวัง หรือการใช้ยา ได้แก่ คน 

สถานท่ี ส่ิงของ อารมณ์ความรู้สึก และช่วงเวลา ตัวกระตุ้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 1. ตัวกระตุ้นภายนอก ได้แก่ สถานการณ์ กิจกรรม บุคคล สถานท่ี เวลา 

 2. ตัวกระตุ้นภายใน ท่ีน าไปสู่การเสพยาเสพติดมีหลายประเภท เช่น ความกลัว ความโกรธ กระวนกระวายใจ 

หงุดหงิด กดดัน เบ่ือหน่าย เหนื่อยล้า ซึมเศร้า 

 ตัวกระตุ้นภายนอกและตัวกระตุ้นภายใน เป็นสาเหตุท าให้เกิดอาการอยากยา เช่น ถ้าทุกวันศุกร์ หลังเลิกงาน 

สมาชิกได้รับเงิน อยู่บ้านรู้สึกเหงา เบ่ือ จึงออกไปหาเพื่อนนอกบ้าน แล้วเสพยาเสพติด ตัวกระตุ้นภายนอก ได้แก่ วัน

ศุกร์ เวลาหลังเลิกงาน เงิน เพื่อนท่ีเคยเสพ และสถานท่ี ตัวกระตุ้นภายใน ได้แก่ อารมณ์เหงา และความรู้สึกเบ่ือ 

 สมองของสมาชิก ซึ่งเคยผ่านการใช้ยาเสพติดมาก่อน จะมีความสัมพันธ์กับตัวกระตุ้นท่ีท าให้เกิดการใช้ยา ซึ่ง

เป็นผลมาจากการที่ต้องเผชิญกับส่ิงกระตุ้นเดิมๆ ตัวกระตุ้นเพียงตัวเดียวเป็นสาเหตุท่ีน าไปสู่การเสพยาเสพติด ตาม

วงจร ดังนี้ 

  ตัวกระตุ้น              คิดถึงยา              อาการอยากยา               เสพยา 

                   (จะเป็นวงจรที่เข้ามา ครอบง าความรู้สึกให้กลับไปใช้ยาอีก) 

 ส่ิงส าคัญท่ีสุดคือ การหยุดกระบวนการท่ีท าให้เกิดอาการอยากยามีวิธีง่ายๆ ท่ีต้องท าเป็นอันดับแรก คือ  

 1. แยกแยะชนิดของตัวกระตุ้น 

 2. หลีกเล่ียงการเผชิญกับตัวกระตุ้นให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ เช่น อย่าพกเงินสดจ านวนมาก เนื่องจาก  เมื่อ

มีเงินมาก มีโอกาสท่ีจะไปใช้ยาเสพติดอีก 

 3. มีวิธีการจัดการกับตัวกระตุ้นได้หลายวิธี เช่น การออกก าลังกาย การเข้าร่วมประชุมกลุ่มช่วยเหลือตนเอง 

 

 

 

ใบความรู้  
กิจกรรมพ้นภัยยาเสพติด 
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การหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้น 

การหลีกเลี่ยงการเผชิญตัวกระตุ้น ตัวกระตุ้นท่ี
ท าให้กลับไปใช้ยาเสพติดซ้ า 

การหลีกเล่ียงตัวกระตุ้นท่ีท าให้กลับไปใช้ยาเสพติดซ้ า 

1. เพื่อนหรือคนรู้จักที่เสพยาเสพติด 
ยังคงคบหาสมาคมกับเพื่อนเก่าหรือเพื่อนท่ียัง
เสพยาเสพติดอยู่ 
 
 

- พยายามคบเพื่อนใหม่ เมื่อเข้ากลุ่มช่วยเหลือกันเอง (หลักการ 12 
ขั้นตอน) หรือกลุ่มการเลิกเสพยากลุ่มอื่นๆ  
- พยายามท ากิจกรรมใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยให้คุณได้พบกับบุคคลท่ีไม่เสพ
ยามากขึ้น 
- วางแผนท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเพื่อนท่ีไม่เสพยาเสพติดหรือ
ร่วมกับสมาชิกในครอบครัว 

2. ความโกรธหรือหงุดหงิดง่าย 
เหตุการณ์เล็กๆ น้อยๆ สามารถท าให้คุณโกรธได้
ง่าย และโกรธนาน 

บอกกับตัวเองว่า :  
- กระบวนการเลิกเสพยาเกี่ยวข้องกับการปรับตัวของสารเคมีใน
สมอง 
- อารมณ์มักจะถูกรบกวนได้ง่าย ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของการเลิก
เสพยาเสพติด 
- การออกก าลังกายจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ 
- พูดคุยกับผู้บ าบัดหรือเพื่อนท่ีให้การสนับสนุนเพื่อให้การช่วยเหลือ
ท่าน 

3. การมีสุราหรือยาเสพติดไว้ในบ้าน 
เพราะว่าการท่ีคุณตัดสินใจเลิกด่ืมสุราไม่ ไ ด้
หมายความว่าทุกคนในครอบครัวคุณตัดสินใจ
หยุดด่ืมด้วย 

- ก าจัดยาและสุราออกไปให้หมดถ้าเป็นไปได้ 
- ขอร้องคนอื่นให้ระงับการดื่มสุราหรืองดการดื่มสุราในบ้านช่ัวคราว 
- ถ้าคุณยังมีปัญหานี้อย่างต่อเนื่อง คุณอาจพิจารณาออกไปอยู่ ท่ีอื่น
ช่ัวคราวเมื่อคนในบ้านด่ืมสุรา 

4. รู้สึกเบื่อหน่ายหรือเหงา 
การหยุดเสพยาส่วนใหญ่จะน าไปสู่การท่ีจะต้อง
หลีกเล่ียงจากกิจกรรมต่างๆ ท่ีเคยปฏิบัติและ
เพื่อนท่ีเคยคบอยู่เมื่อเสพยาเสพติด 

- หากิจกรรมใหม่ๆ ท าและจัดลงในตารางกิจกรรมท่ีต้องกระท าใน
แต่ละวัน 
- กลับไปท ากิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความสุขท่ีเคยกระท าก่อนการเสพยา
เสพติด 

5. โอกาสพิเศษต่างๆ  
การไปงานสังสรรค์ การรับประทานอาหารเย็น 
งานเล้ียงเพื่อธุรกิจ งานแต่งงาน วันหยุดและอื่นๆ 
อาจท าให้หลีกเล่ียงสุรา และยาเสพติดได้ยาก 

- เตรียมค าตอบเกี่ยวกับการไม่ด่ืมสุราของคุณ 
- เตรียมพาหนะไปและกลับเอง 
- ให้ออกจากงานเล้ียงนั้น ถ้าคุณรู้สึกไม่สบายใจหรือรู้สึกเหมือนถูก
ทอดท้ิง 
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1.  ให้สมาชิกแต่ละคนส ารวจตัวกระตุ้น ท่ีมีผลกระตุ้นให้สมาชิกใช้ยาเสพติดและให้ระบุตัวกระตุ้นภายนอก และ

ตัวกระตุ้นภายในลงในตาราง 

ตัวกระตุ้นภายนอก ตัวกระตุ้นภายใน 
1. 
 

1. 

2. 
 

2. 

3. 
 

3. 

4. 
 

4. 

5. 
 

5. 

 

2. ให้สมาชิกแต่ละคนเขียนตัวกระตุ้นท่ีมีผลในการกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ า ในประเด็นต่อไปนี้ 

ตัวกระตุ้น แนวทางการจัดการกับตัวกระตุ้นของตนเองที่เหมาะสม 
1. อะไรคือตัวกระตุ้นท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด 
ท่ีจะท าให้สมาชิกกลับไปติดยาเสพติดซ้ า 
(ควรมีมากกว่า 1 อย่าง) 
..................................................................... 
..................................................................... 
..................................................................... 

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

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

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

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

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

.................................................................................................... 
2. อะไรคือตัวกระตุ้นท่ีอาจท าให้เกิดปัญหา
กับสมาชิกในอนาคตอันใกล้นี้  (ควรมี
มากกว่า 1 อย่าง) 

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

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

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

กิจกรรม 

 



คู่มือองคค์วามรู้ การดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  97 

 

      กิจกรรมท่ี 6 

1. ชื่อกิจกรรม   ทุกข์สุขของเพื่อน 
 

2. สาระส าคัญ 
 การท่ีเราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  จ าเป็นท่ีจะต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างตัวเรา และเพื่อน  เรา
อาจคิดเห็นไม่ตรงกัน  รับรู้เรื่องเดียวกนัแต่ต่างความหมายกัน  แต่เราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข    ด้วย
การเข้าใจ และยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน 
 

3. วัตถุประสงค์  
  นักเรียนสามารถบอกสาเหตุแห่งความสุข และความทุกข์ อันจะน าไปสู่การรู้จัก  เข้าใจ และยอมรับ    ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล 
 

4. เวลา      1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 ครูยกสถานการณ์ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความแตกแยกของเพื่อนท่ีขัดใจกันเพราะ  ความ
คิดเห็นต่างกัน 
 5.2 ให้นักเรียนวาดภาพส่ิงท่ีท าให้ตนเองมีความสุข และความทุกข์ หรืออาจใช้ภาพจากนิตยสาร  วารสารติด
ในกรอบท่ีก าหนด 
 5.3 เลือกค าท่ีแทนความหมายของรูปท่ีวาดหรือภาพท่ีหามา 
 5.4 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 4 คน แลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน เน้นให้ใช้ความรู้สึกท่ีดีต่อกัน เข้าใจและ
ยอมรับในส่ิงท่ีเพื่อนพูด 
 5.5 ให้นักเรียนช่วยกันสรุปเกี่ยวกับการเข้าใจ และยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนอย่างมีเหตุผล   
6. สื่อและอปุกรณ์  
 6.1 ใบงาน 
 6.2 แบบทดสอบ 
7. การประเมินผล 
 7.1 การสังเกตพฤติกรรม 
 7.2 ตรวจผลงาน    
8. ค าถามชวนคิด 
 นักเรียนลองคิดว่าเราจะท าอย่างไรได้บ้างให้เพื่อนมีความสุข 



คู่มือองคค์วามรู้ การดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  98 

 

 

 

 

 ให้นักเรียนวาดภาพส่ิงท่ีท าให้ตนเองมีความสุข และความทุกข์  หรืออาจใช้ภาพจากนิตยสาร  วารสารติดใน

กรอบ ท่ีก าหนด  เสร็จแล้วให้ตอบค าถาม 

ส่ิงท่ีท าให้ตนเองมีความสุข 

 

 

 

ส่ิงท่ีท าให้ตนเองมีความทุกข์ 

ค าท่ีแทนความหมายของรูป 

 

 

 

               ค าท่ีแทนความหมายของรูป 

 

        

ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. ส่ิงท่ีท าให้ตนเองมีความสุข  คือ.............................................................................................................. 
2. ส่ิงท่ีท าให้ตนเองมีความทุกข์  คือ............................................................................................................ 

 
หลังจากเข้ากลุ่ม  พูดคุยกับเพื่อนแล้ว  พบว่า (ใส่ช่ือเพื่อน 3  คน และค าตอบท่ีได้รับ) 

ส่ิงท่ีท าให้............................................................มคีวามสุขคือ................................................................................. 

ส่ิงท่ีท าให้.............................................................มีความสุขคือ.................................................................................. 

ส่ิงท่ีท าให้.............................................................มีความสุขคือ.................................................................................. 

กิจกรรม 
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                                                            กิจกรรมท่ี 7 

1. ชื่อกิจกรรม   ผู้วิเศษ 
 

2. สาระส าคัญ 
 คนเราแต่ละคนมีลักษณะท่ีแตกต่างกัน แต่ทุกคนจะมีส่ิงท่ีดีงามในตัวเอง การค้นหาส่ิงท่ีดีในตนให้พบ และ
เปิดเผยแก่ผู้อื่น  จะช่วยให้เกิดความรัก และภาคภูมิใจในตนเองและผู้อื่นได้  การเริ่มต้นมองในส่วนท่ีดี และมองให้
เห็นในทุก ๆ วัน  จะเพิ่มความรัก ความภาคภูมิใจในตนเองและผู้อื่นมากขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์  
         นักเรียนสามารถบอกคุณลักษณะท่ีดีของตนเองและเพื่อนอันจะน าไปสู่การรัก นับถือตนเองและผู้อื่น 
 

4. เวลา      1   ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

5. วิธีด าเนินการ 
             5.1 ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการรักและนับถือตนเอง และผู้อื่น 
             5.2 ใหน้ักเรียนนึกถึงสัญลักษณ์แทนตน 1 อย่าง แล้ววาดรูปลงในกรอบท่ีก าหนดให้  พร้อมท้ังเขียนอธิบาย
ลงในช่องว่างท่ีก าหนดให้ 
                5.2.1  สัญลักษณ์ในท่ีนี้ อาจเป็นรูปดอกไม้  ผีเส้ือ ส่ิงของ ฯลฯ ท่ีสามารถแทนตัวตนของนักเรียนได้ 
                5.2.2  คุณลักษณะท่ีมีในสัญลักษณ์นี้ และตรงกับคุณลักษณะของนักเรียน ขอให้มองแต่ส่วนท่ีดี    เช่น 
ขยัน อดทน ตรงเวลา สวยงาม อิสรเสรี ฯลฯ จ าเป็นต้องใช้ มีประโยชน์ต่อบุคคลอื่น         
             5.3 ให้นักเรียนเขียนคุณลักษณะท่ีมีในสัญลักษณ์นี้ และตรงกับคุณลักษณะของนักเรียน  3 อย่าง 
             5.4 ให้แต่ละคนพูดให้เพื่อนในห้องฟังเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในตนเองอันจะน าไปสู่การรัก และนับถือ
ตนเองและผู้อื่น 
             5.5 นักเรียนทุกคนฟังเพื่อนเพื่อท่ีจะได้รู้จักคุณลักษณะท่ีดีของเพื่อนแต่ละคน 
 

6. สื่อและอปุกรณ์    ใบงาน 

7. การประเมินผล 
 7.1 การสังเกตพฤติกรรม 
 7.2 ตรวจผลงาน       
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8. ค าถามชวนคิด 
 ใช้ค าถามแบบ R-C-A ซึ่งเป็นค าถามท่ีสะท้อนประสบการณ์ของผู้เรียน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดึง
ประสบการณ์ของผู้เรียนท่ีเกี่ยวกับทักษะชีวิตของบุคคลนั้นออกมา ท าให้เด็กเข้าถึงส่ิงท่ีเรียนรู้มากขึ้นและสามารถ
น าไปเช่ือมโยงกับเหตุการณ์หรือส่ิงต่างๆ ท่ีผ่านมารวมถึงการน าประสบการณ์ต่างๆ เหล่านี้ไปปรับใช้ในอนาคต 

1. ค าถามเพื่อการสะท้อน (R: Reflect) ถามถึงส่ิงท่ีสังเกตเห็น มองเห็น หรือถามความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นจาก
การร่วมกิจกรรม เช่น เมื่อนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมแล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไร 

2. ค าถามเพื่อการเช่ือมโยง (C: Connect) ถามเพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่างประสบการณ์ หรือความรู้ท่ี
เคยมีมาก่อนกับประสบการณ์หรือความคิดท่ีเกิดจากการเรียนรู้ใหม่ เช่น หลังจากท ากิจกรรมนักเรียนจะปฏิบัติตน
อย่างไรให้ตนเองค้นพบตัวเอง และข้อดีของผู้อื่น 
   3. ค าถามเพื่อการปรับใช้ (A : Apply ) ถามถึงปัจจุบัน และการเผชิญเหตุการณ์ในอนาคต เช่น เมื่อ
นักเรียนค้นพบข้อดีของตนเองและผู้อื่นแล้ว นักเรยีนจะมีแนวทางในการปฏิบัติอย่างไรเพื่อน าส่วนดีของตนมาใช้ให้
เกิดประโยชน์มากท่ีสุด และมีผลกระทบกับคนอื่นอย่างไรบ้าง 
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ใหน้ักเรียนนึกถึงสัญลักษณ์แทนตน  1 อย่างแล้ววาดรูปในกรอบท่ีก าหนดให้ 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

           สัญลักษณ์แทนตัวตนของฉัน  คือ...................................................................................................................... 

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

คุณลักษณะท่ีมีในสัญลักษณ์นี้ และตรงกับคุณลักษณะของฉัน  คือ 

1. ......................................................................................................................................................................... 

2. ......................................................................................................................................................................... 

3. .......................................................................................................................................................................... 

สรุปสาระส าคัญท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อตน 

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

กิจกรรม 
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กิจกรรมท่ี 8 

 

1. ชื่อกิจกรรม   ลด ละ เลิก พฤติกรรมล่อแหลม 

2. สาระส าคัญ 
               การปูองกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสารเสพติด ควรมีการด าเนินงานซึ่งต้องได้รับความร่วมมือกันอย่าง

จริงจังจากทุกฝุาย เพื่อให้ปัญหาเกี่ยวกับสารเสพติดลดลง นับเป็นการสร้างสังคมท่ีสงบสุขและปลอดภัย ซึ่งจ าเป็นต้อง

อาศัยบทบาทส าคัญจากทุกฝุายในการปูองกัน 

3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพื่อให้นักเรียนรู้และสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมล่อแหลมของตนเองท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติด 
 3.2 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักว่าพฤติกรรมล่อแหลมของตนเอง  สามารถน ากลับไปสู่การใช้ยาซ้ าได้ 
4. เวลา      1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 น าเข้าสู่บทเรียน  
 5.2 รูปแบบข้ันตอนในการสังเกตพฤติกรรมล่อแหลม  
 5.3 แบ่งกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
 
6. สื่อและอปุกรณ์  

- 

7. การประเมินผล 
  สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมและการตอบค าถาม สอบถาม ซักถาม 
 
8. ค าถามชวนคิด 

 ใช้ค าถามแบบ R-C-A ซึ่งเป็นค าถามท่ีสะท้อนประสบการณ์ของผู้เรียน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดึง
ประสบการณ์ของผู้เรียนท่ีเกี่ยวกับทักษะชีวิตของบุคคลนั้นออกมา ท าให้เด็กเข้าถึงส่ิงท่ีเรียนรู้มากขึ้นและสามารถ
น าไปเช่ือมโยงกับเหตุการณ์หรือส่ิงต่างๆ ท่ีผ่านมารวมถึงการน าประสบการณ์ต่างๆ เหล่านี้ไปปรับใช้ในอนาคต 
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1. ค าถามเพื่อการสะท้อน (R: Reflect) ถามถึงส่ิงท่ีสังเกตเห็น มองเห็น หรือถามความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นจาก
การร่วมกิจกรรม เช่น เมื่อนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมแล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไรกับชุนชนของนักเรียน (หากชุมชนมี
ความเส่ียง) 

2. ค าถามเพื่อการเช่ือมโยง (C: Connect) ถามเพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่างประสบการณ์ หรือความรู้ท่ี
เคยมีมาก่อนกับประสบการณ์หรือความคิดท่ีเกิดจากการเรียนรู้ใหม่ เช่น หลังจากท ากิจกรรมนักเรียนจะปฏิบัติตน
อย่างไรถ้านักเรียนอยู่ในชุมชนท่ีมีความเส่ียง 
   3. ค าถามเพื่อการปรับใช้ (A : Apply ) ถามถึงปัจจุบัน และการเผชิญเหตุการณ์ในอนาคต เช่น ถ้านักเรียน
อยู่ในชุมชนท่ีมีความเส่ียง นักเรียนจะมีแนวทางในการปฏิบัติอย่างไรเมื่ออยู่ในภาวะท่ีเส่ียงต่อการได้รับผลกระทบจาก
ส่ิงเสพติด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



คู่มือองคค์วามรู้ การดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  104 

 

 

 

 สารเสพติดเป็นภัยร้ายแรงท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และสร้างปัญหาท่ีส่งผลกระทบท้ังต่อผู้เสพเองและ
ผู้อื่น  การร่วมมือร่วมใจกันปูองกันการติดสารเสพติด และชักชวนให้ผู้อื่น ลด ละ เลิกสารเสพติด โดยใช้ทักษะต่างๆ 
ท้ังทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการส่ือสาร ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการปฏิเสธ ทักษะการให้
ก าลังใจ ฯลฯ ก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาสารเสพติดให้พ้นไปจากสังคมไทยได้  
1. การป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด  
          การปูองกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสารเสพติด ควรมีการด าเนินงานซึ่งต้องได้รับความร่วมมือกันอย่างจริงจัง
จากทุกฝุาย เพื่อให้ปัญหาเกีย่วกับสารเสพติดลดลง นับเป็นการสร้างสังคมท่ีสงบสุขและปลอดภัย  ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัย
บทบาทส าคัญจากทุกฝุายในการปูองกันและแก้ไขปัญหา  ดังนี ้ 
  1.1 บทบาทของตนเอง  
  นับเป็นบทบาทส าคัญ ท่ีจะสามารถช่วยปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดได้ดี โดยเยาวชนแต่ละคนควร
ปฏิบัติ ดังนี้  
   1.) ศึกษาความรู้เกี่ยวกับโทษ และพิษภัยของสารเสพติด นับเป็นเกราะปูองกันตัวที่ดีท่ีจะช่วยให้พ้น
จากสารเสพติดได้  
   2.) มีความภาคภูมิใจในตนเอง โดยรู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าไม่ควรท าลายชีวิตท่ีได้มา 
ด้วยการติดสารเสพติด  
   3.) รู้สึกในบทบาทหน้าท่ีของตน โดยพึงระลึกอยู่เสมอว่าขณะนี้ตนเองมีบทบาทหน้าท่ีอะไร     เช่น 
มีหน้าท่ีเรียนหนังสือ ก็ควรจะต้ังใจศึกษาเรียนให้ดี เช่ือฟังค าส่ังสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์ เป็นต้น  
   4.) ท าจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส รักษาสุขภาพอนามัยอยู่เสมอ  หากบุคคลมีสุขภาพจิตท่ีไม่ดี ร่างกายไม่
แข็งแรง อาจน าไปสู่การใช้สารเสพติดเนื่องจากอาจต้องใช้ยาในการรักษาเป็นประจ า  
   5.) คบเพื่อนดี โดยรู้จักเลือกคบเพื่อน และน าแบบอย่างท่ีดีของเพื่อนมาประยุกต์ใช้กับชีวิตของ
ตนเอง ซึ่งถ้าหากคบเพื่อนไม่ดี เพื่อนอาจชักชวนเราไปในทางท่ีเส่ือมเสีย  
   6.) ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการสร้างเสริมคุณค่าให้กับตนเอง โดยการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น 
ออกก าลังกาย เล่นดนตรี อ่านหนังสือ เป็นต้น  
   7.) มีทักษะในการด าเนินชีวิต รู้จักแก้ไขปัญหาในทางท่ีถูกท่ีควร กล้าเผชิญปัญหารู้จักคิดไตร่ตรอง
ด้วยเหตุผล ไม่หลีกหนีปัญหาด้วยการเสพสารเสพติด  
   8.) ขอค าปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ ผู้ปกครอง เพราะแก้ไขปัญหาตามล าพังโดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์นั้น อาจน าไปสู่การด าเนินชีวิตท่ีผิดพลาดได้  

ใบความรู้  
ลด ละ เลิก พฤติกรรมล่อแหลม 
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  1.2 บทบาทของครอบครัว  
  ครอบครัวเป็นสถาบันที่ส าคัญ การสร้างครอบครัวท่ีอบอุ่นจะช่วยให้สมาชิกในครอบครัวอยู่อย่างเป็นสุข พ่อ
แม่เป็นบุคคลส าคัญท่ีท าให้ครอบครัวเป็นสุข ดังนั้น พ่อแม่ของแต่ละครอบครัวจึงควรเอาใจใส่ดูแลบุตรหลาน อบรมส่ัง
สอน และท่ีส าคัญควรมีความรักความเข้าใจอันดี ก็จะท าให้เยาวชนห่างไกลจากสารเสพติดได้  
  1.3 บทบาทของโรงเรียน  
  โรงเรียนเป็นสถาบันส าคัญรองมาจากครอบครัว จึงมีบทบาทส าคัญท่ีจะท าให้เยาวชนปลอดภัยจากสารเสพ
ติด โดยโรงเรียนควรแสดงบทบาท ดังนี้  
   1. ให้ความรู้ในเรื่องสารเพติดแก่นักเรียนทุกคนอย่างสม่ าเสมอ 
   2. ครูควรให้ความเอาใจใส่ในการดูแลนักเรียน และเป็นท่ีปรึกษาท่ีดีให้แก่นักเรียน 
   3. เมื่อทราบว่ามีนักเรียนติดยาเสพติด โรงเรียนต้องรีบแจ้งให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองของนักเรียน
ทราบ และร่วมมือกันแก้ปัญหาให้กับนักเรียนต่อไป  
   4. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมต่างๆ และแหล่งนันทนาการให้แก่นักเรียนอย่างเพียงพอ โดยโครงการ
ปูองกันสารเสพติดท่ีพบเห็นกันอยู่บ่อยๆ ได้แก่ โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการ To be number one เป็นต้น 
  1.4 บทบาทของรัฐบาล  
  รัฐบาลมีบทบาทส าคัญในการแก้ไขปัญหาสารเสพติดให้กับประชาชนทุกคน รัฐบาล ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ซึ่งเป็นแนวทางปูองกนัและแก้ไขปัญหาสารเสพติดภายใต้ช่ือว่า “5รั้ว เพื่อไทยเข้มแข็ง” โดยดึงพลังจากทุกภาคส่วน
เข้ามาร่วมกันปูองกันและแก้ไขปัญหา ดังนี ้
   1. ร้ัวชายแดน    จัดก าลังปฏิบัติการลาดตระเวน สกัดกั้นการน าเข้าสารเสพ ติดตามแนว
ชายแดน จัดต้ังอาสาสมัครประชาชนในหมู่บ้านชายแดนเพื่อเป็นก าลังเฝูาระวัง รวมถึงปฏิบัติการสกัดกั้นสารเสพติด
ในเชิงรุก ตลอดจนร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านท้ังด้านการข่าว การปราบปรามสกัดกั้น และการลาดตระเวนร่วมกนั  
   2. ร้ัวชุมชน จากความอ่อนแอของชุมชน ความไม่มีภูมิคุ้มกันของชุมชน ท าให้ปัญหาสารเสพติด
เข้ามาแพร่ระบาดได้ง่าย รัฐบาลจึงมีนโยบายอย่างชัดเจนท่ีจะสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ปัญหาสังคม
ต่างๆ การเฝูาระวังให้มีการส ารวจตรวจสอบพฤติกรรมท้ังการค้าและการเสพด้วยกระบวนการประชาคม เพื่อคัดกรอง
ปัญหาสารเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน  
   3. ร้ัวสังคม  มุ่งเน้นไปท่ีเด็กและเยาวชน ในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา พบว่าปัจจัยลบในสังคม ท้ังสถาบัน
บันเทิงท่ีผิดกฎหมาย  หอพักท่ีไม่ได้จดทะเบียน ร้านเกม อินเทอร์เน็ต  แหล่งมั่วสุมต่างๆ ล้วนเป็นปัจจัยเส่ียงท่ีท าให้
เยาวชนมีพฤติกรรมเส่ียงเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดภารกิจนี้จึงเกิดขึ้นจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ  โดยด าเนินการ
ขยายพื้นท่ีและกิจกรรมทางบวกมากข้ึน  รวมถึงการสร้างแกนน าต่างๆในจังหวัด  ให้เป็นพลังขับเคล่ือนการจัด
ระเบียบสังคม  
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   4. ร้ัวโรงเรียน ปกติแล้วเยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ก็จะมีพฤติกรรมเส่ียงใน
เรื่องอื่น ตามมา เช่น หนีเรียน มั่วสุม เสพสารเสพติด ก้าวร้าว ดังนั้นมาตรการแก้ไขปัญหาของเยาวชนจึงต้องมุ่งเน้น
ไปท่ีสถานศึกษาทุกระดับ โดยมอบหมายให้ครูท าหน้าท่ีเสมือนกลไกปลูกฝังและสอดส่องพฤติกรรมของเด็กและ
เยาวชน ด้วยการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา อาทิ การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาเฉพาะ ค่ายพัฒนา
คุณธรรม กิจกรรมนันทนาการทางเลือกตามความสนใจของเยาวชนทั้งดนตรี กีฬา ศิลปะและการพัฒนาอาชีพ  
   5.  ร้ัวครอบครัว   เป็นรั้วส าคัญท่ีปูองกันสารเสพติด  เพราะเมื่อครอบครัว เข้มแข็งก็จะส่งผลต่อ
พื้นฐานด้านความเข้มแข็งของประเทศด้วย  โดยการส่งเสริมให้มีการจัดต้ังศูนย์กลางพัฒนาครอบครัวในชุมชน    จัด
อบรมพ่อแม่ผู้ปกครอง  ญาติพี่น้อง  เกี่ยวกับความรู้ในการปูองกันสารเสพติด  โดยจะมุ่งเน้นไปท่ีครอบครัวท่ีมีบุคคล
เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับสารเสพติด  ท้ังท่ีถูกจับกุมหรือท่ีบ าบัดรักษา  เป็นเปูาหมายแรก  
2. ทักษะในการชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิก สารเสพติด  
                ความสามารถในการชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิก สารเสพติด  ต้องเกิดจากความเข้าใจในทักษะชีวิต  และ
มีการฝึกฝนทักษะต่างๆ ให้เกิดความช านาญ  จึงจะช่วยผู้ให้ลด ละ เลิก สารเสพติดได้ ซึ่งทักษะท่ีจ าเป็นต้องใช้
ประกอบด้วย  
  2.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์  
  เมื่อประสบปัญหาใดๆก็แล้วแต่  กระบวนการคิดวิเคราะห์มักถูกน ามาใช้ในการแก้ปัญหาเสมอ  ซึ่งในการ
ชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิก สารเสพติด  สามารถน าทักษะการคิดวิเคราะห์มาใช้ ดังนี้  
   1.ประเมินปัญหาและปัจจัยต่างๆ  ท่ีมีอิทธิผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของวัยรุ่นท่ีส่งผลถึงการเสพ
สารเสพติด  เช่น  ค่านิยม  กลุ่มเพื่อน  ส่ิงแวดล้อมรอบตัว  ส่ือต่างๆ เป็นต้น  เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์
ปัญหา  
   2. ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ  พยายามคิดหาเหตุผลท่ีมีน้ าหนัก
ในการชักชวนให้ผู้อื่นลด ละ เลิก สารเสพติด เช่น การช้ีแจง ให้ข้อมูลผลดี ผลเสียท่ีเห็นได้ชัด เพื่อให้ผู้อื่นคล้อย
ตาม  เป็นต้น  
   3. ใช้ความคิดทางสร้างสรรค์เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ท่ีเราชักชวนเห็นข้อดีท่ีจะปฏิบัติตาม  เช่น      
การชวนผู้อื่นไปท ากิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น การเล่นกีฬา  การเล่นดนตรี เป็นต้น 
  2.2  เป็นความสามารถในการใช้ภาษาพูดหรือภาษาท่าทาง   
  เพื่อแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดของตนในสถานการณ์ต่างๆ  ท้ังนี้เพื่อให้สามารถแก้ไข สถานการณ์ได้อย่าง
เหมาะสม  ซึ่งการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพต้องมีความสามารถในการเป็นผู้ถ่ายทอดและผู้รับท่ีดี  มีค าพูด  กิริยา 
ท่าทาง  ท่ีท าให้ผู้ฟังรู้สึกอบอุ่น และเป็นมิตรโดยทักษะการส่ือสารที่ดี  ในการชักชวนให้ผู้อื่นลด ละ เลิก สารเสพติด  มีดังนี้  
   1. การแสดงความคิดเห็น  เป็นการแสดงให้ผู้อื่นรู้ว่าเราคิดเห็นอย่างไรต่อปัญหาสารเสพติด  ซึ่งอาจ
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ท าให้ผู้อื่นคล้อยตาม  และไม่กล้าชักชวนเราให้เสพ  โดยต้องมีเหตุมีผลและเสนอความคิดเห็นด้วยน้ าเสียงหนัก
แน่น  จริงจัง  แต่นุ่มนวล   ไม่เป็นการเสนอความคิดเห็นด้วยถ้อยค ารุนแรง  
   2. การแสดงความช่ืนชม  เป็นการแสดงออกให้เห็นว่าเราช่ืนชมคนท่ีไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดและช่ืน
ชมท่ีคนเหล่านี้มีอนาคตท่ีดี  เช่น เป็นนักกีฬา  เป็นนักเรียนท่ีเรียนเกง่  เป็นนักกิจกรรม  เป็นต้น  
   3. การขอร้อง เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงต่อการถูกชักชวนให้เสพสารเสพติด  เรา
ควรมีวิธีขอร้องโดยใช้ค าพูดนุ่มนวล มีเหตุมีผล เพื่อให้เราสามารถรอดพ้นจากสถานการณ์นั้นๆ  โดยอีกฝุายไม่โกรธ
เคือง  
   4. การเจรจาต่อรอง  เราควรใช้ถ้อยค าท่ีมีเหตุมีผล  ภาษาสุภาพ  ไม่เป็นทางการ  ไม่ขู่บังคับ 
หรือไม่ขู่ว่าจะบอกคนอื่น เพราะอาจท าให้เกิดอันตรายต่อตัวเองได้  
   5. การตักเตือน  เมื่อเห็นผู้อื่นหรือพี่น้องมีแนวโนม้ว่าจะเสพสารเสพติด  ไม่ว่าจะเป็น
บุหรี่  สุรา  หรือสารเสพตดิใดก็แล้วแต่  เราควรตักเตือนด้วยค าพูดท่ีมีเหตุผล  ช้ีให้เห็นถึงผลเสียต่อร่างกาย  ต่อการ
เรียน  ต่อครอบครัว  รวมถึงความรัก  ความห่วงใยท่ีมีให้เห็น  เพื่อโน้มน้าวให้เกิดความรู้สึกส านึก  และไม่ไปยุ่ง
เกี่ยวกับสารเสพติด  เป็นต้น  
   6. การปฏิเสธ  ทักษะการปฏิเสธมีความส าคัญมากในการปูองกันการใช้สารเสพติด  ซึ่งเป็นส่ิงท่ีทุก
คนต้องรู้  เพื่อให้สามารถปฏิเสธในสถานการณ์เส่ียงต่างๆ  ซึ่งหลักการปฏิเสธที่เหมาะสมและได้ผลดีคือ  
    1. ต้ังสติ  และปฏิเสธด้วยน้ าเสียงท่ีหนักแน่น  จริงจัง  แต่ควรใช้ค าท่ีสุภาพ  เพื่อแสดงให้ผู้
ชักชวนรู้  ว่าเรามีเหตุผลและอิทธิผลเหนือเขา  จะได้ไม่กล้าบังคับอีก  
    2.  แสดงความรู้สึกของตนเองด้วยเหตุผล  ไม่ต้องใช้เหตุผลอื่นมากล่าวอ้างเพราะผู้ชักชวน
จะหาข้อโต้แย้งได้ 
    3. ใช้การปฏิเสธที่เป็นทางการถนอมน้ าใจ  เพื่อแสดงออกให้เขาเห็นว่าเราให้เกียรติ
เขา  โดยไม่ให้เสียความสัมพันธ์  และไม่ท าให้อีกฝุายรู้สึกเสียหน้า หรือรู้สึกว่าตนถูกต าหนิ  เพราะอาจท าให้เกิดผล
กระทบต่อความสัมพันธ์กับอีกฝุายได้  
    4. เมื่อปฏิเสธแล้ว  เราควรออกจากสถานท่ีนั้นโดยเร็ว เพื่อไม่ให้ถูกเซ้าซี้ต่อไปอีก  ซึ่งอาจ
ใช้ค าพูดบอกลาอย่างนุ่มนวล เช่น “เราไปก่อนนะ  พอดีจะไปห้องสมุดนะ”  หรือ  “ไว้คุยกันวันหลังนะ” เป็น
ต้น  แล้วรีบเดินจากไปทันที  
    5. การขอความช่วยเหลือ  เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์อันตราย  เราควรต้ังสติ  และคิดหาทาง
ออกที่ดี  เพื่อความปลอดภัยของตัวเรา  
  2.3 ทักษะการตัดสินใจ  
  เป็นความสามารถท่ีต้องใช้เหตุผลความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์มาคิดวิเคราะห์และหาทางออกที่ดี
ท่ีสุด  เพื่อให้การตัดสินใจนั้นเป็นไปตามเปูาหมาย  และมีแนวทางแก้ไขท่ีดีท่ีสุดส าหรับตนเองและผู้อื่นด้วย  การฝึก
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ทักษะการตัดสินใจโดยเรียนรู้กระบวนการต่างๆ  จึงเป็นส่ิงจ าเป็นมาก  ดังนี้  
   1. เรียนรู้กระบวนการตัดสินใจ  
   2. ฝึกค้นหาตนเอง  ท าความเข้าใจตนเอง  หาข้อดี  ข้อเสียของตนเอง 
   3. พิจารณาตนเองว่าต้องการอะไร ไม่ต้องการอะไร  
   4. เมื่อพบปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ ให้น าปัญหามาฝึกวิเคราะห์หาสาเหตุแนวทางแก้ไข และลอง
ตัดสินใจแก้ปัญหานั้นด้วยตนเอง แต่ถ้าแก้ไม่ตก ควรขอค าปรึกษาหรือค าแนะน าจากผู้ใหญ่ท่ีไว้ใจได้  
  2.4 ทักษะการแก้ปัญหา  
  เป็นความสามารถในการใช้ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ เพื่อน าไปใช้ในการเผชิญและจัดการกับปัญหาท่ี
เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างเหมาะสม โดยน าข้อสรุปของทักษะการคิดวิเคราะห์การตัดสินใจ มาลงมือแก้ปัญหาตามแนวทาง
ท่ีวางไว้ ซึ่งทักษะการแก้ปญัหานี้ จะท าให้เรามีประสบการณ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และรู้จักปรับเปล่ียนหาวิธีการที่เหมาะสม 
นับเป็นการฝึกให้เรามีความอดทน มีเหตุผล และเป็นคนท่ีสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างดี พร้อมท้ังได้เรียนรูว้ิธีการ
ปูองกันปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นอีกด้วย 
  กระบวนการตัดสินใจและแก้ปัญหา  มีอยู่ 5 ขั้นตอนคือ  
   1. การก าหนดปัญหา โดยใช้พื้นฐานสังเกตพฤติกรรมบุคคล สถานการณ์ ประเด็นท่ีอยู่ในความ
สนใจ เพื่อก าหนดให้ได้ว่า อะไรเป็นปัญหาท่ีแท้จริง  
   2. การค้นหาสาเหตุของปัญหาและก าหนดทางเลือก  เป็นการพิจารณาหาสาเหตุของปัญหา และ
คิดหาทางเลือกท่ีมีความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา โดยควรคิดไว้หลายๆทางเลือก  
   3. การวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของแต่ละทางเลือก เป็นการประเมินทางเลือกแต่ ละทางว่าจะเกิด
ผลดี ผลเสียอะไรบ้าง ยากง่ายอย่างไร นับเป็นการรวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจต่อการช่วยประเมิน  
   4. การตัดสินใจเลือกทางใดทางเลือกหนึ่งด้วยเหตุผลอย่างเหมาะสม  อาศัยหลักความรู้ท้ังศาสตร์
และศิลป์ คุณธรรม กฎระเบียบ มาเป็นแนวทางในการตัดสินใจซึ่งเป็นการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีคิดว่าถูกต้องและ
เหมาะสมท่ีสุดตามความคิดของตนเอง  
   5. การหาแนวทางแก้ไขข้อเสียของทางเลือกที่เกิดจากการตัดสินใจ โดยคิด  
ข้อเสนอแนะ วิธีการแก้ไขข้อเสียท่ีเกิดจากทางเลือกท่ีเลือกนั้นก่อน ทดลองใช้ ถ้าเห็นว่าสามารถช่วยแก้ผลเสียนั้นได้ 
ก็จะได้น าไปเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป  
  2.5 ทักษะการให้ก าลังใจ  
  เป็นความสามารถในการให้ก าลังใจ อาจจะเป็นการให้ก าลังใจท้ังตนเองและผู้อื่น ซึ่งทักษะในการให้ก าลังใจท่ี
ดีในการชักชวนผู้อื่นให้ ลด ละ เลิก สารเสพติดนั้น ควรประกอบด้วย  
   1. ความตระหนักในตนเองเป็นความสามารถในการเข้าใจถึงจุดดีจุดด้อยของตนเองและความ
แตกต่างของแต่ละบุคคล สามารถอยู่อย่างปกติสุขภายใต้แรงกดดันต่างๆ ในชีวิต  
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   2. ความเห็นใจผู้อื่น เป็นความสามารถในการเข้าใจถึงความรู้สึก และมีความเห็นใจในบุคคลอื่น อัน
จะช่วยท าให้เกิดความเข้าใจ ยอมรับถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลได้  
   3. ความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นความรู้สึกว่าตนมีคุณค่า เช่ือในคุณประโยชน์ของตนท่ีมีต่อตนเอง 
ครอบครัว สังคม ประเทศชาติท้ังการแสดงถึงการมีน้ าใจ รู้จักให้ รู้จักรับ รวมถึงการค้นพบและภูมิใจในความสามารถ
ด้านต่างๆของตน  
   4. ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งเราควรมีส่วน
รับผิดชอบในความพัฒนาหรือเส่ือมโทรมลงของสังคม เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ถือเป็นแรงจูงใจท่ีท าให้เรา
ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบต่อผู้อื่นและสังคม นักเรียนควรฝึกให้มีมุมมองในแง่ดีของตน มองในด้านบวกของผู้อื่น รู้จักให้
ก าลังใจตนเองและผู้อื่น “เข้าท านอง คิดดี คิดบวก จิตร่าเริงแจ่มใส มองโลกน่าอยู่” เมื่อนักเรียนมคีวามตระหนักใน
ตนเอง มีความเห็นใจผู้อื่น มีความภูมิใจในตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว ย่อมท าให้นักเรียนเกิดทักษะใน
การให้ก าลังใจท้ังตนเองและผู้อื่นได้ในท่ีสุด 
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ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย    ลงในตารางพฤติกรรมท่ีเคยท าขณะใช้สารเสพติด (เหตุการณ์สมมุติ) 

พฤติกรรม เคยท าขณะใช้ยาเสพติด ยังท าอยู่ในปัจจุบัน 
1. พูดเท็จ 
2. ขโมย 
3. ขาดความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตน 
4. ขาดความสนใจในสุขภาพและการดูแลตัวเอง 
5. ขาดความสนใจในการรับประทานอาหาร 
6. หุนหันพลันแล่น 
7. ท าอะไรซ้ าๆ  เช่น กินมากไป ท างานมากไป 
8. หมกมุ่นทางเพศ 
9. ใช้เวลาอยู่คนเดียวมากเกินไป 
10. ขาดหรือเข้าร่วมกลุ่มช้ากว่าปกติ 
11. ใช้สารเสพติดอื่นๆ 
12. ไม่สนใจส่ิงแวดล้อม 
13. อื่นๆ  ระบุ...................................... 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม 
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กิจกรรมท่ี 9 

1. ชื่อกิจกรรม   Just  Say No 

2. สาระส าคัญ 
 ตัวกระตุ้นภายนอกมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมใช้สารเสพติด  การที่สมาชิกสามารถปฏิเสธส่ิงกระตุ้นภายนอกด้วย
วิธีการท่ีเหมาะสม จะช่วยปูองกันสมาชิกให้ปลอดภัยจากการใช้สารเสพติดและการมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมได้ 
 

3. วัตถุประสงค์  
 เพื่อให้สมาชิกพัฒนาและสามารถปฏิเสธส่ิงท่ีกระตุ้นภายนอกได้ 
 

4. เวลา      1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 ผู้น ากลุ่มน าเข้ากิจกรรมด้วยการถามความคิดเห็นของสมาชิกด้วยประโยคท่ีว่า “ผู้ท่ีเคยใช้สาร 
เสพติดแล้วและสมองมีความเคยชินต่อการใช้สารเสพติดแล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติดจะปฏิเสธได้ยาก  ดังนั้น
จึงควรลีกเล่ียงให้ได้มากท่ีสุด” 
 5.2 ผู้น ากลุ่มถามสมาชิกว่า “ท่ีผ่านมาเคยใช้ค าพูดปฏิเสธบ้างหรือไม่และใช้ในสถานการณ์ใดบ้าง   
ให้ยกตัวอย่างค าพูดท่ีเคยใช้และผลท่ีเกิดขึ้น” 
 5.3 ผู้น ากลุ่มสรุปส่ิงท่ีสมาชิกน าเสนอให้ความรู้เรื่อง “หลักการปฏิเสธ” ตามใบความรู้ 
ผู้น ากลุ่มจ าลองสถานการณ์สมมติตามใบกิจกรรมเพื่อให้สมาชิกได้ฝึกทักษะการปฏิเสธ 
 5.4 ผู้น ากลุ่มให้สมาชิกสรุปว่า “จะน าทักษะการปฏิเสธนี้ไปใช้ได้อย่างไรและคิดว่าจะได้รับประโยชน์ 
อย่างไร” 
 5.5 ผู้น ากลุ่มสรุปส่ิงท่ีสมาชิกเสนอและเพิ่มเติมส่ิงท่ียังขาด 
 

6. สื่อและอปุกรณ์  
 6.1 ใบความรู้ “หลักการปฏิเสธ” 
 6.2 ใบกิจกรรม “การฝึกทักษะการปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ” 
7. การประเมินผล 
 สังเกตจากความสนใจของสมาชิกขณะเข้าร่วมกิจกรรม 
8. ค าถามชวนคิด 
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 ใช้ค าถามแบบ R-C-A ซึ่งเป็นค าถามท่ีสะท้อนประสบการณ์ของผู้เรียน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดึง
ประสบการณ์ของผู้เรียนท่ีเกี่ยวกับทักษะชีวิตของบุคคลนั้นออกมา ท าให้เด็กเข้าถึงส่ิงท่ีเรียนรู้มากขึ้นและสามารถ
น าไปเช่ือมโยงกับเหตุการณ์หรือส่ิงต่างๆ ท่ีผ่านมารวมถึงการน าประสบการณ์ต่างๆ เหล่านี้ไปปรับใช้ในอนาคต 

1. ค าถามเพื่อการสะท้อน (R: Reflect) ถามถึงส่ิงท่ีสังเกตเห็น มองเห็น หรือถามความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นจาก
การร่วมกิจกรรม เช่น เมื่อนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมแล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไร 

 2. ค าถามเพื่อการเช่ือมโยง (C: Connect) ถามเพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่างประสบการณ์ หรือความรู้
ท่ีเคยมีมาก่อนกับประสบการณ์หรือความคิดท่ีเกิดจากการเรียนรู้ใหม่ เช่น หลังจากท ากิจกรรมนักเรียนจะปฏิบัติตน
อย่างไรหากมีคนแปลกหน้ามาชวนให้นักเรียนเสพยาเสพติด 
   3. ค าถามเพื่อการปรับใช้ (A : Apply ) ถามถึงปัจจุบัน และการเผชิญเหตุการณ์ในอนาคต เช่น ถ้านักเรียน
มีคนแปลกหน้ามาชวนให้นักเรียนเสพยาเสพติด นักเรียนจะมีแนวทางในการปฏิบัติอย่างไรในการปฏิเสธคนท่ีมาชวน
ให้เสพยาเสพติด 
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  การปฏิเสธเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคน  สมาชิกสามารถปฏิเสธการชวนของเพื่อนให้ไปท าในส่ิงท่ี

ไม่อยากท า หรือส่ิงท่ีไม่ดีได้โดยไม่ต้องเสียเพื่อน 

 การปฏิเสธที่ดีจะต้องปฏิเสธอย่างจริงจังท้ังท่าทางและน้ าเสียง เพื่อแสดงความต้ังใจท่ีจะปฏิเสธอย่างชัดเจน 

ขั้นตอนการปฏิเสธ 

1. บอกความรู้สึกเป็นข้ออ้าง  ประกอบเหตุผล เพราะการบอกความรู้สึกจะโต้แย้งยากกว่าการบอก 

เหตุผลเพียงอย่างอย่างเดียว 

2. การปฏิเสธ  เป็นการบอกปฏิเสธอย่างชัดเจนด้วยค าพูด 

3. การถามความเห็นชอบเพื่อรักษาน้ าใจของผู้ชวนและควรขอบคุณเมื่อผู้ชวนยอมรับการปฏิเสธ 

การหาทางออก 

 ในกรณีท่ีถูกเซ้าซี้หรือพูดจาสบประมาท เพื่อให้ไปตามค าชวนไม่ควรหวั่นไหวกับค าพูดนั้น เพราะจะท าให้ขาด

สติในการหาทางออก ควรหาทางออกโดยเลือกวิธีต่อไปนี้ 

1. ปฏิเสธซ้ า  โดยไม่ต้องใช้ข้ออ้าง พร้อมท้ังบอกลา แล้วเดินออกไป 

2. การต่อรอง   โดยการชวนไปท ากิจกรรมอย่างอื่นทดแทน 

3. การผัดผ่อน  โดยการขอยืดระยะเวลาออกไป  เพื่อให้ผู้ชวนเปล่ียนความต้ังใจ 

 

 

 

 

ใบความรู้ 
หลักการปฏิเสธ 
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ตัวอย่างประโยคปฏิเสธและหาทางออก  สถานการณ์เพื่อนชวนไปเท่ียวสถานบริการทางเพศ 

ขั้นตอน ตัวอย่างประโยค 

1. บอกความรู้สึก ประกอบเหตุผล 

2. ขอปฏิเสธ 

3. ถามความเห็น/ขอบคุณ 

การหาทางออกเมื่อถูกเซ้าซี้ 

1. ปฏิเสธซ้ า 

2. การต่อรอง 

3. การผัดผ่อน 

“เราไม่ชอบไปท่ีอย่างนี้ เส่ียงต่อการติดโรคร้าย ถึงจะ

ปูองกันดีแค่ไหนก็เถอะ” 

“ขอไม่ไปกับพวกนายนะ” 

“นายคงไม่ว่าอะไรนะ  ขอบใจมากนะท่ีเข้าใจเรา” 

 

“เราไม่อยากไปจริงๆ ขอตัวก่อน” 

“พวกนายไปนั่งเล่นบ้านเราไหม จะให้แม่ท าของอร่อย

ให้กิน” 

“เอาไว้วันหลังพวกนายชวนเราไปท าอย่างอื่นดีกวา่ 

แล้วเราจะไปด้วยนะ ไปก่อนนะ” 
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สถานการณ์จ าลอง 

1. ชวนสูบบุหรี่ 
2. ชวนเท่ียวกลางคืน 
3. ชวนหนีเรียน 
4. ชวนไปสังสรรค์ 
5. ชวนไปด่ืมสุรา 
6. ชวนไปใช้สารเสพติด 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ใบกิจกรรม 

“การฝึกทักษะปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ” 
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กิจกรรมท่ี 10 

1. ชื่อกิจกรรม    รู้คิดแก้ปัญหาพาสุขใจ 

2. สาระส าคัญ      
 ความสามารถอดทน  อดกล้ัน รอคอยต่อสภาพแวดล้อมและสถานการณ์เป็นคุณลักษณะต่อเนื่องของบุคคลท่ี
สามารถใช้ความฉลาดทางอารมณ์  มีแนวทางในการจัดการกับอารมณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม รวมท้ังได้ฝึกทักษะการ
ตัดสินใจและแก้ปัญหาต่างๆได้จะไม่ท าให้ผลกระทบท้ังต่อตนเองและบุคคลรอบข้าง  ท าให้มีความสุขกับชีวิตไม่ว่าจะ
เป็นด้านการเงิน  ด้านการงาน หรือชีวิตส่วนตัว 
  

3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพื่อให้สมาชิกรู้จักอดทน รอคอยและแก้ไขอารมณ์ท่ีเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
 3.2 เพื่อให้สมาชิกตัดสินใจและแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
 

4. เวลา      1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 ผู้น ากลุ่มสุ่มถามสมาชิก 3-4  คน โดยให้เล่าเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันท่ีต้องใช้ความอดทน   
รอคอย 
 5.2 ให้สมาชิกแบ่งกลุ่มละ 5-6 คน แล้วร่วมกันอภิปรายถึงผลดี ผลเสียของการอดทน  รอคอยและแนว
ทางการจัดการกับอารมณ์ท่ีเกิดขึ้นจากการอดทน  รอคอย ตามใบงานท่ี 1 
 5.3 ผู้น ากลุ่มอภิปราย  สรุปเพิ่มเติมตามใบความรู้ท่ี 1 
 5.4 ผู้น ากลุ่มบรรยายข้ันตอนการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมตามใบความรู้ท่ี 2 
 5.5 ให้สมาชิกแบ่งกลุ่มๆ 5-6 คนศึกษากรณีศึกษาและอภิปรายตามประเด็นในใบงานท่ี 2 และส่งตัวแทน
น าเสนอ 
 5.6 ผู้น ากลุ่มสรุปเพิ่มเติมตามแนวความคิดท่ีควรได้ตามใบความรู้ท่ี 3  
 

6. สื่อและอปุกรณ์  

 6.1 ใบงาน 
 6.2 ใบความรู้ 
 6.3 กรณีศึกษา 
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7. การประเมินผล 

สังเกตจากความสนใจของสมาชิกขณะเข้าร่วมกิจกรรม 
 

8. ค าถามชวนคิด  

ใช้ค าถามแบบ R-C-A ซึ่งเป็นค าถามท่ีสะท้อนประสบการณ์ของผู้เรียน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดึงประสบการณ์ของ
ผู้เรียนท่ีเกี่ยวกับทักษะชีวิตของบุคคลนั้นออกมา ท าให้เด็กเข้าถึงส่ิงท่ีเรียนรู้มากขึ้นและสามารถน าไปเช่ือมโยงกับ
เหตุการณ์หรือส่ิงต่างๆ ท่ีผ่านมารวมถึงการน าประสบการณ์ต่างๆ เหล่านี้ไปปรับใช้ในอนาคต 

1. ค าถามเพื่อการสะท้อน (R: Reflect) ถามถึงส่ิงท่ีสังเกตเห็น มองเห็น หรือถามความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นจาก
การร่วมกิจกรรม เช่น เมื่อนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมแล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไร 

 2. ค าถามเพื่อการเช่ือมโยง (C: Connect) ถามเพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่างประสบการณ์ หรือความรู้
ท่ีเคยมีมาก่อนกับประสบการณ์หรือความคิดท่ีเกิดจากการเรียนรู้ใหม่ เช่น หลังจากท ากิจกรรมนักเรียนจะปฏิบัติตน
อย่างไรหากมีเรื่องท่ีต้องใช้ความอดทน 
   3. ค าถามเพื่อการปรับใช้ (A : Apply ) ถามถึงปัจจุบัน และการเผชิญเหตุการณ์ในอนาคต เช่น เมื่อ
นักเรียนรู้หลักของความอดทนแล้ว นักเรียนเคยมีประสบการณ์ท่ีต้องใช้ความอดทนอย่างไรบ้าง และมีแนวทางในการ
ปฏิบัติอย่างไร 
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ใบความรู้ที่ 1 

“ทักษะการอดทนรอคอยและการจูงใจตนเอง” 

  มีความส าคัญต่อชีวิตท่ีจะช่วยให้ประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวท่ีมีความมุ่งมั่นพากเพียรพอจะใช้หลักอิทธิบาท 4 

 ฉันทะ รู้จักให้ก าลังใจตนเอง  รู้ประโยชน์  เป้าหมายของส่ิงท่ีตนเองท า 

 วิริยะ มีความพากเพียร  พยายาม  อดทน ต่อส่ิงต่างๆเพื่อให้ได้ส่ิงท่ีตัวเองต้องการ 

 จิตตะ  มีความต้ังใจแน่วแน่ 

 วิมังสา คิดทบทวน  ถึงสาเหตุและผลต่างๆท่ีจะตามมา และปรับปรุงแก้ไข 

ใบความรู้ที่ 2 

“การแก้ปัญหา” 

การแก้ไขปัญหามี 5 ข้ันตอน  คือ 

1. ก าหนดปัญหา 

2. ก าหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหา 

3. วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียแต่ละทางเลือก 

4. ตัดสินใจเลือกท่ีดีท่ีสุด 

5. แก้ไขข้อเสียของทางเลือก 
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ใบงานท่ี 1 

 

ให้สมาชิกแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5-6 คน แล้วร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่างๆดังนี้ 

1. ผลดีและผลเสียของการรอคอย 

ผลดี ผลเสีย 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

2. แนวทางหรือวิธีการจัดการอารมณ์ที่เกิดข้ึนจากการรอคอย 

1…………………………………………………………………………………………………………………………. 

2…………………………………………………………………………………………………………………………. 

3…………………………………………………………………………………………………………………………. 

4………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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กิจกรรมท่ี 11 

1. ชื่อกิจกรรม   ฝันด้วยใจ  ไปให้ถึง 

2. สาระส าคัญ 
 บุคคลควรมีความมุ่งมั่นในการกระท าส่ิงต่าง ๆ ให้บรรลุเปูาหมาย โดยควรมีการวางแผนเพื่อหาแนวทางไปสู่
เปูาหมายอย่างเป็นระบบ เมื่อเผชิญอุปสรรคไม่ควรย่อท้อ ควรพยายามหาแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสม 
 
3. วัตถุประสงค์  
 3.1 ก าหนดเปูาหมาย วางแผน หาทางไปสู่เปูาหมายอย่างเป็นระบบ โดยมีข้อมูลประกอบ 
 3.2 มีวิธีการเอาชนะอุปสรรค และตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 
 3.3 มีความมุ่งมั่นในการกระท าส่ิงต่าง ๆ ให้บรรลุเปูาหมาย 
 

4. เวลา      1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

5. วิธีด าเนินการ 
ขั้นน า 

 1. ครูน าร้องเพลงท่ีมีความหมายเกี่ยวกับการให้ก าลังใจ 

 2. ครูแสดงภาพ หรือเล่าถึงบุคคลท่ีประสบความส าเร็จในด้านต่าง ๆ และมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักในขณะนั้น 

 3. ครูถามนักเรียนว่า เพราะเหตุใดบุคคลในภาพหรือในเรื่องจึงประสบความส าเร็จ 

ขั้นฝึก 

 1. ครูเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ( อาจปรับเปล่ียนได้ตามสภาพท้องถิ่น ) ไว้บนโต๊ะกลางห้อง 

 2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม โดยใช้อุปกรณ์ท่ีมีอยู่ของกลุ่ม เช่น  

  กลุ่มท่ี 1 ใบไม้ ลูกปัด กาว ถ้วย ฯลฯ 

  กลุ่มท่ี 2 กรรไกร ด้าย กระดาษ ฯลฯ 
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 ร่วมกันสร้างช้ินงาน 1 ช้ิน ภายในระยะเวลา 20 นาที (อาจเปล่ียนแปลงได้ตามวัยของนักเรียน) พรอ้มต้ังช่ือ

ผลงาน 

 3. เมื่อหมดเวลา ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลงาน ภายใต้หัวข้อต่อไปนี้ 

  - ช่ือผลงาน 

  - เพราะเหตุใดจึงท าผลงานช้ินนี้ 

  - มีข้ันตอนในการท างานช้ินนี้อย่างไร 

  - อุปสรรคท่ีเกิดขึ้น และการแก้ไขปัญหา 

  - ประโยชน์ของผลงานช้ินนี้ 

  - นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับผลงานช้ินนี้ 

 4. ให้นักเรียนร่วมกันพิจารณากลุ่มท่ีท างานส าเร็จกับกลุ่มท่ีท างานไม่ส าเร็จ ว่ามีวิธีการท างานอย่างไร เริ่ม

ต้ังแต่ลักษณะของผลงานการตั้งเปูาหมาย ขั้นตอนในการท างาน การเผชิญอุปสรรค และการแก้ไขปัญหา เพื่อน าไปสู่

ความส าเร็จของงาน และครูเช่ือมโยงสู่ความส าเร็จ 

 5. ให้นักเรียนเขียนส่ิงท่ีต้องการได้ ต้องการเป็น หรือต้องการจะท า และระบุวิธีการให้บรรลุตามเปูาหมายท่ี

ต้องการ 

 6. ครูสุ่มถามนักเรียน 2-3 คน  

ขั้นสรุป 

 ครูสรุปว่า การด าเนินชีวิตของคนเราต้องมีเปูาหมายท่ีชัดเจนและมีความเป็นไปได้บนพื้นฐานของ

ความสามารถของตนเอง โดยจะต้องมีการวางแผนการด าเนินการอย่างเป็นระบบ และส่ิงส าคัญท่ีขาดไม่ได้คือ     

ความสามัคคี ความมุ่งมั่นอดทน อดกล้ัน ไม่ท้อถอย เพื่อให้บรรลุตามความต้องการ 
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6. สื่อและอปุกรณ์  

 6.1 ภาพหรือเรื่องของบุคคลท่ีประสบความส าเร็จและมีช่ือเสียงในขณะนั้น 
 6.2 อุปกรณ์การสร้างช้ินงาน เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์ ลูกปัด กระดาษ A4 กาว สีเทียน หรือสีเมจิก 

7. การประเมินผล 

 สังเกตจากความสนใจของสมาชิกขณะเข้าร่วมกิจกรรม 
8. ค าถามชวนคิด 

  ใช้ค าถามแบบ R-C-A ซึ่งเป็นค าถามท่ีสะท้อนประสบการณ์ของผู้เรียน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดึง
ประสบการณ์ของผู้เรียนท่ีเกี่ยวกับทักษะชีวิตของบุคคลนั้นออกมา ท าให้เด็กเข้าถึงส่ิงท่ีเรียนรู้มากขึ้นและสามารถ
น าไปเช่ือมโยงกับเหตุการณ์หรือส่ิงต่างๆ ท่ีผ่านมารวมถึงการน าประสบการณ์ต่างๆ เหล่านี้ไปปรับใช้ในอนาคต 

1. ค าถามเพื่อการสะท้อน (R: Reflect) ถามถึงส่ิงท่ีสังเกตเห็น มองเห็น หรือถามความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นจาก
การร่วมกิจกรรม เช่น เมื่อนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมแล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไร 

 2. ค าถามเพื่อการเช่ือมโยง (C: Connect) ถามเพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่างประสบการณ์ หรือความรู้
ท่ีเคยมีมาก่อนกับประสบการณ์หรือความคิดท่ีเกิดจากการเรียนรู้ใหม่ เช่น หลังจากท ากิจกรรมนักเรียนจะปฏิบัติตน
อย่างไรให้ประสบความส าเร็จ 

   3. ค าถามเพื่อการปรับใช้ (A : Apply ) ถามถึงปัจจุบัน และการเผชิญเหตุการณ์ในอนาคต เช่น 
นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรให้ประสบความส าเร็จ และมีวิธีอย่างไรที่จะแนะน าให้เพื่อนของเราประสบความส าเร็จ 
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กิจกรรมท่ี 12 

1. ชื่อกิจกรรม   ค ามั่นสัญญา 
 

2. สาระส าคัญ 
 การปฏิบัติตามกฎกติกาของช้ันเรียน  โรงเรียน  ครอบครัวและสังคม  จะท าให้บุคคลอยู่ร่วมกันในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
 

3. วัตถุประสงค์  
 ปฏิบัติตามกฎกติกาของช้ันเรียน  โรงเรียน  ครอบครัว และสังคมได้ 
 

4. เวลา      1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

5. วิธีด าเนินการ 

5.1 ขั้นน า 

1. ครูเปิดเพลงท่ีมีเนื้อหาให้ก าลังใจ  ใหน้ักเรียนฟัง  

2. ครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนว่านักเรียนปฏิกิรยิาอย่างไร 

3. ครูสุ่มถามนักเรียน ว่ารู้สึกอย่างไรเมื่อได้ฟังเพลงนัน้ เพราะเหตุใดจึงรู้สึกเช่นนั้น 

4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาของเพลงท่ีฟัง 

5.2 ขั้นฝึก 

    5.2.1 ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็น   

    1) ท าไมการอยู่ร่วมกันในสังคมต้องมีกฎกติกา  

2) หากปฏิบัติตามกฎกติกาหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกติกาจะเกิดผลอย่างไรบ้าง  

3) นักเรียนเคยปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคมอย่างไรบ้าง  

4) ให้นักเรียนสรุปว่า  มีการปฏิบัติตนตามกฎกติกา และเสริมสร้างก าลังใจอย่างไรบ้าง 

5.2.2 แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม เท่าๆกัน ก าหนดให้   

    กลุ่มท่ี 1 ให้นักเรียนก าหนดข้อปฏิบัติท่ีจะท าให้นักเรียนอยู่ร่วมกนัในห้องเรียนได้อย่างมี   
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ความสุข   

กลุ่มท่ี 2 ให้นักเรียนก าหนดข้อปฏิบัติท่ีจะท าให้นักเรียนอยู่ร่วมกนัในโรงเรียนได้อย่างมี 

                ความสุข   

กลุ่มท่ี 3 ให้นักเรียนก าหนดข้อปฏิบัติท่ีจะท าให้นักเรียนอยู่ร่วมกนัในครอบครัวได้อย่างม ี

                ความสุข   

กลุ่มท่ี 4 ให้นักเรียนก าหนดข้อปฏิบัติท่ีจะท าให้นักเรียนอยู่ร่วมกนัในชุมชนได้อย่างมี  

                 ความสุข   

5.2.3 ตัวแทนแต่ละกลุ่มน าเสนอความคิดเห็นของกลุ่ม  ครูเปิดโอกาสให้เพื่อนนักเรียนกลุ่มอื่นแสดง 

ความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ 

5.2.4 นักเรียนและครูร่วมกันสรุปว่า  การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขต้องมีการก าหนดข้อควรปฏิบัติ 

ของสมาชิกในสังคมนั้น และทุกคนต้องถือเป็นหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติ 

5.2.5 ให้นักเรียนน าข้อตกลงท่ีได้จากการอภิปรายน าไปปฏิบัติจริงและรายงานผลตามแบบรายงาน 

5.2.6 ครูเลือกสถานท่ีท่ีกว้างพอส าหรับท ากิจกรรมนี้  โดยให้นักเรียนท้ังหมดยืนเป็นวงกลม โดยถือ 

รองเท้าของตนเองไว้  ให้ทุกคนโยนรองเท้าไปกลางวง  แล้วให้นักเรียนหยิบรองเท้าของตนเองให้ได้เร็วที่สุดแล้ว
กลับมายืนท่ีเดิม  ครูจับเวลาจนกว่านักเรียนคนสุดท้ายจะหยิบรองเท้าแล้วกลับมายืนท่ีเดิม  ครูและนักเรียนร่วมกัน
อภิปรายถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น โดยครูบอกเวลาท่ีใช้ในการค้นหารองเท้าของนักเรียนและสร้างเงื่อนไขว่า ท าอย่างไรจึง
จะหารองเท้าของตนเองให้ใช้เวลาน้อยลง 

5.2.7 ให้นักเรียนทุกคนวางรองเท้าใหม่ตามท่ีร่วมกันคิดไว้แล้วให้นักเรียนหยิบรองเท้าของตนเองให้ 

ได้เร็วที่สุด  แล้วกลับมายืนท่ีเดิม ครูจับเวลาจนกว่านักเรียนคนสุดท้ายจะหยิบรองเท้าแล้วกลับมายืนท่ีเดิม   

5.2.8 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงผลดีของข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นๆ 

5.3 ขั้นสรุป 

  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข จ าเป็นต้องมีกติกาท่ีจะน าไปสู่
ความมีระเบียบวินัย ซึ่งเริ่มมาจากการก าหนดข้อควรปฏิบัติในสังคมย่อยๆไปสู่สังคมใหญ่ๆต่อไป 
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6. สื่อและอปุกรณ์  
 6.1 เพลงที่มีเน้ือหาให้ก าลังใจ 

 6.2 ตัวอย่างแบบรายงานการปฏิบัติตนตามกฎกติกา 

 

7. การประเมินผล 
 7.1 การสังเกตการแสดงความคิดเห็นและการอภิปราย 
 7.2 การสังเกตการน าเสนอผลงานกลุ่ม 
 7.3 การสังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
 7.4 แบบรายงานการปฏิบัติตามกฎกติกาของนักเรียน 
 

8. ค าถามชวนคิด 

 ใช้ค าถามแบบ R-C-A ซึ่งเป็นค าถามท่ีสะท้อนประสบการณ์ของผู้เรียน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดึง
ประสบการณ์ของผู้เรียนท่ีเกี่ยวกับทักษะชีวิตของบุคคลนั้นออกมา ท าให้เด็กเข้าถึงส่ิงท่ีเรียนรู้มากขึ้นและสามารถ
น าไปเช่ือมโยงกับเหตุการณ์หรือส่ิงต่างๆ ท่ีผ่านมารวมถึงการน าประสบการณ์ต่างๆ เหล่านี้ไปปรับใช้ในอนาคต 

1. ค าถามเพื่อการสะท้อน (R: Reflect) ถามถึงส่ิงท่ีสังเกตเห็น มองเห็น หรือถามความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นจาก
การร่วมกิจกรรม เช่น เมื่อนักเรียนได้ฟังเพลงในกิจกรรมแล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไร 

2. ค าถามเพื่อการเช่ือมโยง (C: Connect) ถามเพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่างประสบการณ์ หรือความรู้ท่ี
เคยมีมาก่อนกับประสบการณ์หรือความคิดท่ีเกิดจากการเรียนรู้ใหม่ เช่น หลังจากท ากิจกรรมนักเรียนจะปฏิบัติตน
อย่างไรให้ตนเองประสบความส าเร็จในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม 
   3. ค าถามเพื่อการปรับใช้ (A : Apply ) ถามถึงปัจจุบัน และการเผชิญเหตุการณ์ในอนาคต เช่น ถ้านักเรียน
มีเพื่อนท่ีไม่สามารถรักษากฎระเบียบได้ นักเรียนจะมีแนวทางในการปฏิบัติอย่างไร 
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กลุ่ม
บ าบัด 
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แนวการจัดกิจกรรม ส าหรับกลุ่มบ าบัด 
ใช้ระยะเวลา 4 เดือน  เดือนละ 3 - 4  ครั้ง 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ท่ี  กิจกรรม  ผู้ด าเนินการ  ระยะเวลา  

1  สัญญาใจ  ครู, ผู้ปกครอง  1 ช่ัวโมง  

2  โล่ชีวิต  ครู  1 ช่ัวโมง  

3  รู้เท่าทัน  ครู, ภาคีความร่วมมือ 1 ช่ัวโมง  

4  การจัดการความเครียด  ครู ,ภาคีความร่วมมือ 1 ช่ัวโมง  

5  หยุดความคิด  ครู  1 ช่ัวโมง  

6  ความไว้วางใจ  ครู,ผู้ปกครอง  1 ช่ัวโมง  

7  บทบาทของครอบครัว  ครู,ผู้ปกครอง  1 ช่ัวโมง  

8  ทักษะการแก้ปัญหา  ครู  1 ช่ัวโมง  

9  ทักษะการปฏิเสธ  ครู ,ภาคีความร่วมมือ 1 ช่ัวโมง  

10  ทักษะการตัดสินใจ  ครู  1 ช่ัวโมง  

11  รู้สติ ระลึกรู้ ครู  1 ช่ัวโมง  

12  ก้าวใหม่ในชีวิต  ครู  1 ช่ัวโมง  

13  รักและเห็นคุณค่าในตนเอง  ครู  1 ช่ัวโมง  

14  ก้าวต่อไป  ครู 1 ช่ัวโมง  
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1. ชื่อกิจกรรม สัญญาใจ 
2. สาระส าคัญ/แนวคิด 

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียนท่ีใช้สารเสพติดท่ีได้ผลดี ต้องอาศัยความร่วมมือจาก

ผู้ปกครอง ตัวนักเรียน และครูอาจารย์ในฐานะผู้ช่วยเหลือ 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อสร้างความเข้าใจและทําความตกลงร่วมกันในการปรับพฤติกรรม 
3.2 เพื่อให้เกิดความร่วมมือของผู้ปกครองในการปรับพฤติกรรม 

4. เวลา  1  ช่ัวโมง 
5.วิธีด าเนินกิจกรรม 

5.1 ให้นักเรียนกลุ่มท่ีมีปัญหาใช้สารเสพติดทําบันทึกสัญญาใจในใบกิจกรรม “สัญญาใจ” 
ทําความตกลงร่วมกันในการปรับพฤติกรรม 

5.2 ให้โรงเรียนร่วมมือกับผู้ปกครอง เชิญผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมการปรับพฤติกรรม สู่
เส้นทางแห่งการเลิกยาอย่างยั่งยืน 

5.3 ให้นักเรียนทํากิจกรรมคํามั่นสัญญาร่วมกับผู้ปกครอง 
5.4 สัมภาษณ์ความรู้สึกของนักเรียนเมื่อได้รับความรัก ความอบอุ่น และเอาใจใส่จากครู 

ผู้ปกครองของนักเรียน 
5.5 สรุปข้อคิดจากกิจกรรม “สัญญาใจ สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรม ความคิดของ

นักเรียน และนักเรียนสามารถเลิกใช้สารเสพติดได้ เพราะได้รับ ความรัก ความอบอุ่น จากครูและ
ผู้ปกครอง” 

5.6 ในกรณีท่ีนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตสังคมในสถานศึกษาแล้วนักเรียนไม่สามารถ
เลิกใช้สารเสพติดได้ ให้ทางโรงเรียนส่งตัวนักเรียนไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อทําการรักษาต่อไป 
6. สื่อและอปุกรณ์ 

6.1 ใบงานท่ี 1.1, 1.2 

7. การประเมินผล 
7.1 การสังเกต 

- การแสดงความคิดเห็น 
  - การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  - ความกระตือรือร้น 

กิจกรรมที่ 1 
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  - การวิเคราะห์พฤติกรรม 
  - การสรุปอย่างมีเหตุผล 

7.2 การสัมภาษณ์ 
  - ความรู้สึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
  - ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

7.3 การวิเคราะห์ การกระทําความดี และความไม่ดี แนวทางการแก้ไข 
  - การเข้าร่วมกิจกรรมอย่างกระตือรือร้น 
  - แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
  - การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

7.4 แบบประเมินชิ้นงาน 

8. ค าถามชวนคิด 
 ใช้คําถามแบบ R-C-A ซึ่งเป็นคําถามท่ีสะท้อนประสบการณ์ของผู้เรียน มีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อดึงประสบการณ์ของผู้เรียนท่ีเกี่ยวกับทักษะชีวิตของบุคคลนั้นออกมา ทําให้เด็กเข้าถึงส่ิงท่ีเรียนรู้
มากขึ้นและสามารถนําไปเช่ือมโยงกับเหตุการณ์หรือส่ิงต่างๆ ท่ีผ่านมารวมถึงการนําประสบการณ์
ต่างๆ เหล่านี้ไปปรับใช้ในอนาคต 

1. คําถามเพื่อการสะท้อน (R: Reflect) ถามถึงส่ิงท่ีสังเกตเห็น มองเห็น หรือถาม
ความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นจากการร่วมกิจกรรม เช่น การทําสัญญาใจช่วยให้นักเรียนเลิกใช้สารเสพติดได้
หรือไม่ 
 2. คําถามเพื่อการเช่ือมโยง (C: Connect) ถามเพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่างประสบการณ์ 
หรือความรู้ท่ีเคยมีมาก่อนกับประสบการณ์หรือความคิดท่ีเกิดจากการเรียนรู้ใหม่ เช่น หลังจากทํา
กิจกรรมนักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรให้ตนเองประสบความสําเร็จในการเลิกใช้สารเสพติด 
 3. คําถามเพื่อการปรับใช้ (A : Apply ) ถามถึงปัจจุบัน และการเผชิญเหตุการณ์ในอนาคต 
เช่น ถ้านักเรียนอยากและมีเพื่อนชวนใช้สารเสพติด นักเรียนจะมีแนวทางในการปฏิบัติอย่างไร 
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 ข้าพเจ้า ด.ช/ด.ญ/นาย/น.ส…………………………….……………….นักเรียนช้ัน…………………ได้หลง
ผิดในเรื่องการใช้สารเสพติด แต่ขณะนี้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้วิธีการเกี่ยวกับการทํากิจกรรมกลุ่มจิตสังคมใน
สถานศึกษาเพื่อ ลด ละ เลิกการใช้สารเสพติด โดยมี ครู/อาจารย์เป็นผู้ดูแล ข้าพเจ้าหวังว่ากลุ่มจิต
สังคมจะสามารถช่วยให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากวงจรการใช้สารเสพติด อย่างถาวร 
        ข้าพเจ้ามีความยินดีท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมจิตสังคมด้วยความเต็มใจ  พร้อมท้ังให้ความร่วมมือใน
การดําเนินกิจกรรม อย่างสม่ําเสมอ ดังนี้ 
        1. การรักษาความลับ 
        2. การมาร่วมกิจกรรมตามเวลา และจะแจ้งล่วงหน้าเมื่อไม่สามารถมาร่วมได้ 
        3. ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
        4. ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง/น.ส………..………………………………..…………………………..…..………ผู้ปกครอง
ของ……………………………….…………………..นักเรียนช้ัน…………..…….ได้รับทราบถึงความปรารถนาดีของ
โรงเรียนท่ีจะช่วยนักเรียนท่ีหลงผิดให้กลับตัวเป็นคนดี  โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มจิตสังคมใน
สถานศึกษา ข้าพเจ้ายินดีให้ความร่วมมือสนับสนุนให้นักเรียนในความปกครองของข้าพเจ้าเข้าร่วม
กิจกรรมทุกครั้ง ตามวัน เวลา ท่ีทางโรงเรียนได้นดัหมาย 
 
 
      ……………………………………….………….                      ……………………………………….…………. 

(……………………………………..…….………..)                   (……………………………………..…….………..)
นักเรียน                                                 ผู้ปกครอง 

 
 

 



 

คู่มือองคค์วามรู้ การดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  131 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ค ามัน่สญัญา 
ข้อท่ี 1 ส่ิงท่ีฉันต้องการเปล่ียนแปลง 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
ข้อท่ี 2 เหตุผลสําคัญท่ีฉันต้องเปล่ียนแปลง 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
ข้อท่ี 3 ข้ันตอนท่ีฉันต้องทําในการเปล่ียนแปลง 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
ข้อท่ี 4 ส่ิงท่ีผู้อื่นจะช่วยฉันได้ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
ข้อท่ี 5 อุปสรรคท่ีอาจจะทําให้แผนการล้มเหลว 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
คํามั่นสัญญานี้เขียนไว้ ณ วันท่ี ..................................................................................... และได้ลงนามไว้เป็น
สําคัญ               
    ...................................................................................                                                       
    (.................................................................................)  
      ผู้ให้สัญญา 
.....................................................................           ..................................................................... 
(....................................................................)          (....................................................................)             
                        พยาน  พยาน 
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1.ชื่อกิจกรรม โล่ชีวิต 

2. สาระสําคัญ/แนวคิด 
เป็นกิจกรรมสํารวจตัวเอง หาความสามารถ หาจุดเด่นของตัวเอง และส่ิงท่ีตนเองอยาก

แก้ไข เป็นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของนักเรียนท่ีใช้สารเสพติด โดยการค้นหาจุดเด่นของตนเอง ให้
นักเรียนเห็นคุณค่าในตัวของตนเอง 

3.วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อให้นักเรียนได้สํารวจจุดเด่นของตัวเองรู้จักตนเองมากขึ้น 
3.2 เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตัวเอง 
3.3 เพื่อให้นักเรียนมีเปูาหมายในชีวิต 

4. เวลา  1  ชั่วโมง 

5. วิธีด าเนินกิจกรรม 
5.1 ให้นักเรียนกลุ่มท่ีมีปัญหาใช้สารเสพติดทํากิจกรรม “โล่ชีวิต” เพื่อสํารวจจุดเด่นของ 
ตัวเอง  
5.2 ให้นําเสนอผลงานตามใบกิจกรรม “โล่ชีวิต” ของตนเอง ทุกคน 
5.3 สัมภาษณ์ความรู้สึกของนักเรียนเมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรม 
5.4 สรุปข้อคิดท่ีได้จากกิจกรรม “โล่ชีวิต สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรม ความคิดของ 
นักเรียน ว่ามนุษย์ทุกคนมีคุณค่าในตัวของตนเอง” 
5.5 ในกรณีท่ีนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตสังคมในโรงเรียนแล้ว นักเรียนไม่สามารถเลิก 
ใช้สารเสพติดได้ ให้ทางโรงเรียนส่งต่อนักเรียนไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อทําการ 
รักษาต่อไป 

6. สื่อและอปุกรณ์ 
 ใบกิจกรรมโล่ชีวิต 

 
 
 

กิจกรรมที่ 2 



 

คู่มือองคค์วามรู้ การดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  133 
 

7.การประเมินผล 
7.1 การสังเกต 

- การแสดงความคิดเห็น 
  - การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  - ความกระตือรือร้น 
  - การวิเคราะห์พฤติกรรม 
  - การสรุปอย่างมีเหตุผล 

7.2 การสัมภาษณ์ 
  - ความรู้สึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
  - ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

7.3 การวิเคราะห์ การกระทําความดี และความไม่ดี แนวทางการแก้ไข 
  - การเข้าร่วมกิจกรรมอย่างกระตือรือร้น 
  - แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
  - การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  - เป็นแบบอย่างของการกระทําความดีได้ 
  - นําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม 
  - วิเคราะห์การกระทําได้อย่างคล่องแคล่วมีเหตุผลประกอบ 
  - การวางแผนการกระทําในอนาคต ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
8. ค าถามชวนคิด 
 ใช้คําถามแบบ R-C-A ซึ่งเป็นคําถามท่ีสะท้อนประสบการณ์ของผู้เรียน มีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อดึงประสบการณ์ของผู้เรียนท่ีเกี่ยวกับทักษะชีวิตของบุคคลนั้นออกมา ทําให้เด็กเข้าถึงส่ิงท่ีเรียนรู้
มากขึ้นและสามารถนําไปเช่ือมโยงกับเหตุการณ์หรือส่ิงต่างๆ ท่ีผ่านมารวมถึงการนําประสบการณ์
ต่างๆ เหล่านี้ไปปรับใช้ในอนาคต 

1. คําถามเพื่อการสะท้อน (R: Reflect) ถามถึงส่ิงท่ีสังเกตเห็น มองเห็น หรือถาม
ความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นจากการร่วมกิจกรรม เช่น กิจกรรม “โล่ชีวิต” สามารถปรับเปล่ียนความคิดของ
นักเรียนได้หรือไม่ 

2. คําถามเพื่อการเช่ือมโยง (C: Connect) ถามเพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่าง
ประสบการณ์ หรือความรู้ท่ีเคยมีมาก่อนกับประสบการณ์หรือความคิดท่ีเกิดจากการเรียนรู้ใหม่  เช่น 
กิจกรรม “โล่ชีวิต” ช่วยให้นักเรียนเห็นคุณค่าตัวเอง และผู้อื่นใช่หรือไม่ อธิบาย 
 3. คําถามเพื่อการปรับใช้ (A : Apply ) ถามถึงปัจจุบัน และการเผชิญเหตุการณ์ในอนาคต 
เช่น ถ้านักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไร เพื่อให้มีชีวิตท่ีประสบความสําเร็จ 
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ใบกิจกรรมการส ารวจตนเอง (โล่ชีวิต) 
ชื่อ……………………….………นามสกุล………..………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. คติประจ าใจ 2. จุดเด่น/  
     ความส าเร็จที่ตนเอง
ได้รับ 

3.  การกระท าของผู้อื่นที่ท าให้ตนเองมี

ความสุข 

4. ความผิดหวังของตนเอง 

5. เป้าหมายของชีวิต 

6. สิ่งทีต่นเองอยากแก้ไข 7. สิ่งที่ผู้อื่นพูดถึงตนเอง 
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1. ชื่อกิจกรรม  รู้เท่าทัน 
2. สาระส าคัญ/แนวคิด 

โทษของสารเสพติด และ การใช้สารเสพติด ผลกระทบของการใช้สารเสพติดนอกจากจะ
ส่งผลกระทบและผลเสียต่อตนเองในด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ และสติปัญญาแล้ว ยังส่งผลกระทบ
ต่อสังคมส่วนรวมอีกด้วย 

3.วัตถุประสงค์ 
3.1 นักเรียนวิเคราะห์/อธิบายผลกระทบของการใช้สารเสพติดได้ 
3.2 นักเรียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่อง “ใครคือเพื่อนแท้ของ อ านาจ” ได้ 
3.3 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสารเสพติดให้ครอบคลุมทุกเหตุปัจจัย
3.4 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวและทันต่อสถานการณ์สารเสพติด 

4. เวลา  1  ชั่วโมง 

5. วิธีด าเนินกิจกรรม 
5.1 ครู/ภาคีความร่วมมือนําเข้าสู่บทเรียนโดยนํานักเรียนร้องเพลง “คนติดยา” จากนั้นครู

ให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของการใช้สารเสพติดความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับเฮโรอีน ยาบ้า ยาอี 
กัญชา และสารระเหย 

เพลง  คนติดยา 

เนื้อร้อง  อาจารย์เพ็ญศรี  รัตนมาลัยรักษ์ 
ทํานอง   เพลงแม่สะเรียง 

  มองมองหา  คนติดยาดูง่ายง่าย 
หน้าตาไม่เหมือนใคร  ดูช่างโหดร้ายน่ากลัว 
จงอย่าได้เข้าใกล้  อันตรายมาถึงตัว 
อนาคตมืดมัว  ถ้าได้ใกล้ชิดติดยา 
เตือนด้วยเมตตาจากใจ 
อกแม่ตรมระทมเพราะลูกติดยา (ซ้ํา) 
  มีกัญชา  มียาบ้า  มีเฮโรอีน 
มีสารนิโคติน  อยู่ในบุหรี่ให้รู้เอาไว้ 
ยาอีก็ช่างน่ากลัว  เสียตัวกันได้ง่ายๆ 
สติกลับกลาย  เป็นบ้าเป็นบอฆ่าคน 
ต้องทุกข์ต้องทนทรมาน   อกแม่ตรมระทมเพราะลูกติดยา (ซ้ํา) 

กิจกรรมที่ 3 
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5.2 ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม นักเรียนแต่ละกลุ่มทําใบกิจกรรมท่ี 1 
5.3 นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษากรณีตัวอย่างเรื่อง  “ ใครคือเพื่อนแท้ของอํานาจ ”   และ

ตอบคําถามตาม  ใบกิจกรรมท่ี 2 
5.4 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจับฉลากกลุ่มละ  1  ประเด็น  พร้อมแจกใบงานท่ี 3  “ลับ

สมอง” ให้ทุกกลุ่มได้ระดมความคิดในประเด็นต่อไปนี้ 
  5.4.1  ผลกระทบของสารเสพติดท่ีมีต่อผู้เสพ  ครอบครัว  สังคม  ประเทศชาติ 
  5.4.2  สาเหตุการเสพยาของเยาวชน 
  5.4.3  วิธีการปฏิบัติตนไม่ให้เกี่ยวข้องกับสารเสพติด 
  5.4.4  ทําอย่างไรจึงจะรู้เท่าทันไม่ตกเป็นเหยื่อของสารเสพติด 
  5.4.5  ถ้ามีเพื่อนท่ีติดยาจะทําอย่างไร  และจะช่วยเพื่อนได้อย่างไร 
 5.5  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและสรุป นําเสนอผลงาน 
 5.6  ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเรื่องผลกระทบของการใช้สารเสพติด 

5.7 สรุปข้อคิดท่ีได้จากกิจกรรม “รู้เท่าทัน สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรม ความหลงผิด
ของนักเรียนให้กลับตัวกลับใจ เลิกยาเสพติดได้” 

5.8 ในกรณีท่ีนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตสังคมในโรงเรียนแล้ว นักเรียนไม่สามารถเลิก
ใช้สารเสพติดได้ ให้ทางโรงเรียนส่งต่อนักเรียนไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อทําการรักษาต่อไป 

6. สื่อและอปุกรณ์ 
6.1 ใบความรู้, เพลงคนติดยา 
6.2 ใบกิจกรรมท่ี 1, 2, 3 

7.  การประเมินผล 
7.1 การสังเกต 

- การแสดงความคิดเห็น 
  - การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  - ความกระตือรือร้น 
  - การวิเคราะห์พฤติกรรม 
  - การสรุปอย่างมีเหตุผล 

7.2 การสัมภาษณ์ 
  - ความรู้สึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
  - ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

7.3 การวิเคราะห์ การกระทําความดี และความไม่ดี แนวทางการแก้ไข 
  - การเข้าร่วมกิจกรรมอย่างกระตือรือร้น 
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  - แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
  - การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  - เป็นแบบอย่างของการกระทําความดีได้ 
  - นําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม 
  - วิเคราะห์การกระทําได้อย่างคล่องแคล่วมีเหตุผลประกอบ 
  - การวางแผนการกระทําในอนาคต ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
8. ค าถามชวนคิด 
 ใช้คําถามแบบ R-C-A ซึ่งเป็นคําถามท่ีสะท้อนประสบการณ์ของผู้เรียน มีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อดึงประสบการณ์ของผู้เรียนท่ีเกี่ยวกับทักษะชีวิตของบุคคลนั้นออกมา ทําให้เด็กเข้าถึงส่ิงท่ีเรียนรู้
มากขึ้นและสามารถนําไปเช่ือมโยงกับเหตุการณ์หรือส่ิงต่างๆ ท่ีผ่านมารวมถึงการนําประสบการณ์
ต่างๆ เหล่านี้ไปปรับใช้ในอนาคต 

1. คําถามเพื่อการสะท้อน (R: Reflect) ถามถึงส่ิงท่ีสังเกตเห็น มองเห็น หรือถาม
ความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นจากการร่วมกิจกรรม เช่น นักเรียนคิดว่าผลกระทบของการใช้สารเสพติดท้ัง 4 ด้าน 
จากเรื่องท่ีนักเรียนอ่าน  เด็กชายอํานาจจะอยู่ในด้านใด 

2. คําถามเพื่อการเช่ือมโยง (C: Connect) ถามเพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่าง
ประสบการณ์ หรือความรู้ท่ีเคยมีมาก่อนกับประสบการณ์หรือความคิดท่ีเกิดจากการเรียนรู้ใหม่  เช่น 
นักเรียนจะทําอย่างไรเมื่อพบเหตุการณ์ในตัวอย่างเรื่องท่ีอ่าน  และใครคือเพื่อนแท้ ของเด็กชาย
อํานาจ 

3. คําถามเพื่อการปรับใช้ (A : Apply ) ถามถึงปัจจุบัน และการเผชิญเหตุการณ์ในอนาคต 
เช่น ถ้านักเรียนไม่อยากมีวิถีชีวิตแบบเด็กชายอํานาจ  นักเรียนควรทําอย่างไร 
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สารเสพติดเป็นอันตรายต่อผู้เสพและบุคคลใกล้ชิดมากมายท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจและ
ด้านอื่นๆ อาจก่อให้เกิดโทษและอันตรายต่อครอบครัว  ชุมชน  สังคม  ในด้านต่างๆ อีกมากมาย 
ดังต่อไปนี้ 
1. ผลกระทบต่อร่างกาย 

สารเสพติดแต่ละชนิดจะให้โทษและอันตรายต่อสุขภาพของผู้เสพแตกต่างกันไป 
1.1 สารเสพติดทําให้ร่างกายเส่ือมโทรม อ่อนเพลีย  เกียจคร้าน  เฉื่อยชา  เช่น  สมองและ

ประสาทเส่ือมโทรม  กระเพาะอาหารและลําไส้พิการ  เกิดอาการท้องผูกอย่างรุนแรง  ร่างกายมีความ
ต้านทานโรคตํ่า  ทําให้เกิดโรคได้ง่าย 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  สภาพร่างกายของผู้เสพสารเสพติด 

ที่มา : www.lamptech.ac.th. วันท่ี 15  ธันวาคม  พ.ศ. 2558. 

1.2 ความต้านทานของร่างกายน้อยลง  โรคภัยต่างๆ แทรกเข้าได้ง่าย  เช่น โรคผิวหนัง 
1.3 อารมณ์และจิตใจไม่ปกติ ฟุูงซ่าน สมองและประสาทเส่ือม อาจคลุ้มคล่ังทําร้ายผู้อื่นได้ 
1.4 เมื่อไม่ได้เสพสารเสพติดจะทําให้เกิดอาการอดยา  เช่น  นอนไม่หลับกระสับกระส่าย  

น้ําตาไหล  เป็นตะคริวตามขา  หลังและท้อง  รวมท้ังมีอาการปวดตามข้อ กระดูกและกล้ามเนื้อ  
ตลอดจนถึงมีอาการชักกระตุก  อาเจียน  ท้องเดิน  น้ําหนักลด และในท่ีสุดอาจมีอาการเหมือนคน
วิกลจริต  การใช้สารเสพติดเกินขนาดอาจทําให้เสียชีวิตได้ 

1.5 มีโอกาสรับเช้ือเอดส์  หากกลุ่มผู้เสพสารเสพติดมีการใช้เข็มและกระบอกฉีดยาร่วมกัน
และมีการมั่วสุมทางเพศ 
 

ใบความรู้ 
 ผลกระทบของการใช้สารเสพติด 

 

http://www.lamptech.ac.th/library/jday/82.html
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2. ผลกระทบทางจิตใจและอารมณ์ 
2.1 ขาดความสนใจในตนเอง  ละเลยไม่สนใจกิจวัตรประจําวัน 
2.2 พฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปจากเดิม  ชอบเก็บตัวอยู่คนเดียว 
2.3 ซึมเศร้า พูดคนเดียว ร้องไห้โดยไม่มีเหตุผลเกิดอาการหวาดระแวง กลัวคนมาทําร้าย 
2.4 คิดว่าตนเองมีอํานาจพิเศษ  สามารถบินได้  ทําร้ายร่างกายตนเอง  

3. ผลกระทบต่อสังคม 

3.1 เกิดปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ ในชุมชน  เช่น  จ้ีปล้น  ฆ่าข่มขืน  เป็นต้น  

ทรัพย์ของคนในชุมชนและสังคมเสียหายเนื่องจากพฤติกรรมทางจิตประสาท ซึ่งมีผลมาจากการเสพ
สารเสพติดในปริมาณมากและเป็นเวลานาน ๆ 

3.2 เป็นบ่อเกิดท่ีทําให้ส่ิงแวดล้อมของชุมชนเส่ือมโทรม  สังคมถูกทําลาย 
3.3 ทําลายเยาวชนท่ีเป็นกําลังสําคัญของชุมชน  ให้เป็นเยาวชนท่ีอ่อนแอท้ังร่างกายและ

จิตใจในท่ีสุดก็จะกลายเป็นปัญหาของสังคมต่อไป 
3.4 สูญเสียแรงงานในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ทําให้ชุมชนขาดรายได้  ก่อ ให้เกิดปัญหา

เศรษฐกิจและความยากจน 
3.5 การพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ เป็นไปอย่างเช่ืองช้า เพราะสมาชิกในชุมชนขาด

สมรรถภาพ เนื่องจากการติดสารเสพติด 

 
ภาพที่ 3  การจับเด็กเป็นตัวประกันเนื่องจากมีอาการคลุ้มคล่ังจากการเสพยาบ้า 

ที่มา :board.postjung.com วันท่ี 15  ธันวาคม พ.ศ.2558. 
 
 
 

 

http://board.postjung.com/561396.html
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4. ผลกระทบต่อสติปัญญา 
 

4.1 สารเสพติดอันตรายต่อร่างกายเนื่องจากสารออกฤทธิ์ในตัวสารเสพติดจะไปทําลาย
สมอง และระบบประสาท ทําให้สมองเส่ือม ไม่ทํางานความรู้สึกและความต้องการต่าง ๆ จะ
แปรเปล่ียนไป เช่น เกิดความวิตก กระวนกระวายเกิดอาการเหม่อลอย และร่างกายอ่อนเพลีย ไม่มี
เรี่ยวแรงทําให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีของตัวเองอย่างคนปกติได้ ชีวิตของเขาจะอยู่ในความมึนงงและ
ง่ายต่อการเกิดโรคจิต วิกลจริต หรือกลายเป็นคนบ้าส่งผลให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ 

4.2 ขาดสติสัมปชัญญะ มีอากัปกิริยาแปลกๆ เปล่ียนไปจากเดิม 
4.3 การเป็นบ้า มีโอกาสจะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายขาดยา เริ่มจากอาการนอนไม่หลับ มีน้ําตา

เปียกแฉะไหลออกตลอดเวลา ตามตัวจะชุ่มด้วยเหงื่อ จะเริ่มอาเจียน ปวดท้องอย่างรุนแรง กล้ามเนื้อ
กระตุก แล้วในท่ีสุดท่าทางอากัปกิริยาจะมีลักษณะคล้ายคนบ้า และนี่คือจุดเริ่มต้นของอาชญากรรม 
อาจฆ่าแม้ผู้เป็นท่ีรักได้ เช่น ลูก ภรรยาหรือแม้แต่ บิดา-มารดาท่ีเขาเทิดทูน 
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ความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับสารเสพติด 
 สารเสพติดเป็นส่ิงผิดกฎหมาย  มีบทลงโทษรุนแรงต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของสารเสพติด  
ปริมาณท่ีครอบครองและความผิด (ข้อหา) ท่ีกระทํา 
 

 

 
 

ข้อหา บทลงโทษ 

ผลิต นําเข้า หรือส่งออก 

- ต้องระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต หากเป็นการกระทําเพื่อ
จําหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต (กรณีคํานวณเป็น 
สารบริสุทธิ์ได้ต้ังแต่ 20 กรัมขึ้นไป ถือว่าเป็นการกระทํา
เพื่อจําหน่าย ) 

จําหน่าย หรือครอบครอง
เพื่อจําหน่าย  

- ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 5 ปี ถึงจําคุกตลอดชีวิต และ
ปรับต้ังแต่ 50,000 - 500,000  บาท  หากมีสารบริสุทธิ์
ไม่เกิน 100 กรัม  แต่ถ้าเกินต้องระวางโทษจําคุกตลอด
ชีวิตหรือประหารชีวิต 

ครอบครอง 
- ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี  และปรับต้ังแต่ 

10,000 - 100,000  บาท  หากเป็นสารบริสุทธิ์ต้ังแต่ 20 
กรัมขึ้นไป  ถือว่าเป็นการครอบครองเพื่อจําหน่าย  

เสพ 
- ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 10 ปี และปรับต้ัง

แต่ 5,000 - 100,000  บาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

ความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับเฮโรอีน  ยาบ้า  ยาอี 
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ข้อหา บทลงโทษ 

ผลิต นําเข้า หรือส่งออก 
จําหน่าย หรือ
ครอบครองเพื่อจําหน่าย 

- จําคุกตั้งแต่ 2 ปี ถึง 15 ปี และปรับต้ังแต่ 20,000 - 150,000 
บาท 
 

ครอบครอง 

- จําคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 50,000 บาท  หากเป็น 
พืชกระท่อมต้องจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ (กรณียาเสพติดให้โทษในประเภทท่ี 5 
ต้ังแต่ 10 กิโลกรัมข้ึนไป ถือว่าเป็นการครอบครองเพื่อ
จําหน่าย)   

เสพ 
- จําคุกตั้งแต่ 1 ปี และปรับไม่เกิน 100,000 บาท  หากเป็น 

พืชกระท่อมต้องจําคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 
1,000 บาท  

 

 

 
 

ข้อหา บทลงโทษ 
1. ขายให้แก่ผู้ท่ีมีอายุไม่เกิน 17 ปี (เว้นแต่เป็นการขาย

โดยสถานศึกษาเพื่อการเรียน     การสอน) 
2. ผลิต/ นําเข้ า/ ขาย โดยไม่มี เครื่ องหมายหรือ

ข้อความเตือนให้ระวังการใช้สารระเหย 
3. ขาย/ จัดหาให้แก่ผู้ท่ีตนรู้/ ควรรู้ว่าเป็นผู้ติดสาร

ระเหย 
4. ชักนํา/ ยุยงส่งเสริม/ ใช้อุบายหลอกลวงให้ผู้อื่นใช้ 

- จําคุกไม่เกิน 1 ปี  หรือปรับไม่
เกิน 10,000  บาท 

- จําคุกไม่เกิน 2 ปี  หรือปรับไม่
เกิน 20,000  บาท 

 

 

 

ความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับกัญชา 

ความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับสารระเหย 
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ใบกิจกรรมที่ 1 เร่ืองผลกระทบของการใช้สารเสพติด 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากเสพสารเสพติดต่อไปนี้ 

ชื่อสารเสพติด 
ผลกระทบที่เกิดจากเสพสารเสพติด 

ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา 

ยาบ้า 

 

 

    

ยาอี 

 

 

    

ยาเค 

 

 

    

ยาไอซ ์

 

 

    

โคเคน 

 

 

    

กัญชา 
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ชื่อสารเสพติด 
ผลกระทบที่เกิดจากเสพสารติด 

ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา 

สารระเหย 

 

 

    

แอลเอสดี 

 

 

    

ฝ่ิน 

 

 

    

เฮโรอีน 

 

 

    

มอร์ฟีน 

 

 

    

บุหรี่ 
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ใบกิจกรรมที่  2  เร่ืองผลกระทบของการใช้สารเสพติด 

ค าช้ีแจงให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม  อ่านข้อความดังไปนี้ และตอบค าถาม  

 

กรณีตัวอย่าง 

ใครคือเพื่อนแท้ของอ านาจ 

 เด็กชายอํานาจ (นามสมมติ)  อายุ 14 ปี  เป็นคนจังหวัดนครปฐม  ครอบครัวมีฐานะยากจน  
พ่อแม่มีอาชีพทํานา  เป็นบุตรคนท่ี 3 ของครอบครัวและกําลังศึกษาอยู่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
โรงเรียนประจําจังหวัดนครปฐม  อํานาจเป็นคนมีนิสัยร่าเริงและโอบอ้อมอารี  เป็นท่ีรักของเพื่อนๆ 
และครอบครัวเมื่อมีเวลาว่างจากการเรียน อํานาจ  จะช่วยพ่อแม่ทํางานบ้าน  บางวันก็จะออกไปช่วย
พ่อแม่ทํางานในนาเป็นประจํา 
 อํานาจมีเพื่อนฝูงมากมาย ซึ่งมีท้ังเพื่อนดีและเพื่อนไม่ดี  แต่ดูเหมือนว่าเพื่อนไม่ดีจะมี
มากกว่า อํานาจถูกเพื่อนกลุ่มหนึ่งชักชวนให้ทดลองสูบบุหรี่  ด้วยเหตุผลท่ีว่า สูบบุหรี่จะทําให้เท่ห์ มี
ศักดิ์ศรีของความเป็นชาย  เป็นท่ียอมรับของเพื่อนๆ และเพศตรงข้าม  อํานาจจึงทดลองสูบบุหรี่ตาม
คําชักชวนของเพื่อน  ต่อมาก็ถูกเพื่อนชักชวนให้ลองกินเหล้า ด้วยเหตุผลเช่นเดียวกันกับครั้งแรก  ใน
ท่ีสุดแล้วอํานาจก็กลายเป็นคนท่ีท้ังกินเหล้าและสูบบุหรี่ โดยพ่อแม่ไม่รู้  มีบางครั้งท่ีอํานาจอยากจะ
เลิกแต่เลิกไม่ได้เพราะติดเพื่อน  นิสัยของอํานาจ เริ่มเปล่ียนไปกลายเป็นคนหงุดหงิดง่าย  จากท่ีเคย
ไปช่วยงานพ่อท่ีนา ก็ไปบ้างไม่ไปบ้าง โดยบอกเหตุผลกับพ่อและแม่ว่า  ติดเรียน  อยู่ติวหนังสือกับ
เพื่อน ต้องไปค้างบ้านเพื่อนบ่อยข้ึน 
 จนกระท่ังวันหนึ่ง เพื่อนได้ชักชวนให้อํานาจเสพยาบ้า  ครั้งแรกอํานาจปฏิเสธ เพราะเคยรู้
โทษของยาบ้าจากการเรียนวิชาสุขศึกษามาแล้ว แต่ทนเพื่อนรบเร้าให้ลองเสพไม่ได้ โดยเพื่อนให้
เหตุผลว่า ถ้าเสพยาบ้าจะทําให้ขยันทํางาน  อ่านหนังสือได้นาน ไม่ง่วง ทําให้ลืมความทุกข์และมีแต่
ความสนุกสนาน  ในท่ีสุดอํานาจก็ทดลองเสพยาบ้าเพราะเกรงใจเพื่อน  อยากลองว่าจะเป็นจริงอย่าง
ท่ีเพื่อนบอกหรือเปล่า อีกท้ังยังคิดว่าการเสพยาบ้าเพียงครั้งเดียวไม่ทําให้ติด  แต่เหตุการณ์ในครั้งนั้น
กลับไม่เป็นอย่างท่ีอํานาจคิด เพราะวันต่อมาเขาก็มีความอยากยาบ้าขึ้นมากและต้องเสพยาบ้าทุกๆ 
วัน 
 อํานาจเริ่มกลับบ้านดึกและไปค้างบ้านเพื่อนบ่อยๆ ขึ้น โดยบอกพ่อแม่ว่าไปทํารายงานบ้าน
เพื่อน  ไปอ่านหนังสือบ้าง  เริ่มใช้เงินส้ินเปลืองมากขึ้น  โดยบอกกับพ่อและแม่ว่านําเงินไปจ่ายค่า
หนังสือ  จ่ายค่าชุดกีฬา หรือจ่ายค่าเรียนพิเศษ  แต่ท่ีจริงแล้วอํานาจไม่ได้ทําอย่างท่ีบอกพ่อกับแม่ไว้  
เขานําเงินท่ีได้มาซื้อยาบ้าเสพ  หนักเข้าเริ่มขโมยเงินของแม่ท่ีขายของในตลาด  พอแม่จับได้ก็ให้
เหตุผลว่านําเงินไปจ่ายค่ารายงานกลุ่ม  จนกระท่ังวันหนึ่งอํานาจไปบ้านเพื่อนและเสพยาบ้าจนได้ท่ี 
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ขณะท่ีเขากําลังจะเดินเข้าในซอย เขาพบกับตํารวจและทําท่าทางมีพิรุธตํารวจจึงได้ขอตรวจค้นและ
พบยาบ้าในตัวอํานาจจํานวน 2 เม็ด  ซึ่งอํานาจนําติดตัวมาเพื่อจะนํามาเสพต่อในวันรุ่งขึ้น  ตํารวจจึง
จับกุมตัวอํานาจในข้อหามียาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อเสพและนําตัวอํานาจไปฝากขังท่ีสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็ก  อํานาจถูกขังอยู่ในสถานพินิจ 2 วัน  เมื่อพ่อกับแม่ของเขาทราบข่าว แม่เป็นลมล้มท้ัง
ยืน พ่อต้องประคองและพาไปหาหมอ  เมื่อคืนสติได้ก็พากันมาประกันตัวอํานาจออกจากสถานพินิจ 
ซึ่งอํานาจได้ให้สัญญากับพ่อแม่ว่าเขาจะไม่เสพและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาบ้าอีกเด็ดขาด  แต่ในท่ีสุดอํานาจ
ก็ไม่สามารถทําตามสัญญาท่ีให้ไว้กับพ่อและแม่ของเขาได้เพราะความต้องการเสพยาบ้ายังมีอยู่  ใน
ท่ีสุดอํานาจจึงตัดสินใจติดต่อกับเพื่อนและกลับไปเสพยาบ้าอีก  อํานาจกลัวพ่อกับแม่จะจับได้ว่าเขา
หันไปเสพยาบ้าอีกจึงหนีออกจากบ้านไปอยู่กับเพื่อน  เมื่อถึงกําหนดท่ีจะต้องไปรายงานตัวต่อศาล  
อํานาจก็ไม่ไปรายงานตัว  ตํารวจจึงต้องตามล่าอํานาจและเขาก็ถูกตํารวจจับควบคุมตัวเข้าสถาน
กักกันทันที โดยห้ามประกันตัว เพื่อรอศาลตัดสินลงโทษ 
 อํานาจถูกคัดช่ือออกจากการเป็นนักเรียน  พ่อกับแม่ยังคงมาเยี่ยมอํานาจในสถานกักกันเป็น
ประจําและสม่ําเสมอ  โดยทุกครั้งท่ีมาเย่ียมแม่จะซื้อของท่ีอํานาจชอบกินมาฝากและร้องไห้  ส่วนพ่อ
ก็จะโทษตัวเองเสมอว่าไม่มีเวลาดูแล จึงทําให้ลูกติดยา ซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่มีใครบกพร่องใน
หน้าท่ี มีแต่อํานาจเองท่ีเลือกทางเดินทางนี้  นอกจากพ่อและแม่แล้วยังมีเพื่อนของอํานาจอีก 2-3 คน 
ท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มท่ีร่วมเสพยาบ้ามาเยี่ยมและคอยให้กําลังใจอํานาจ  เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นกับตนเองใน
ครั้งนี้ทําให้อํานาจได้คิดว่า  ถ้าเขาเลือกคบแต่เพื่อนดี  กล้าปฏิเสธ  ไม่คิดริลอง   ไม่หลงผิดตามคํา
ชักชวนของเพื่อน และบอกครูเกี่ยวกับพฤติกรรมของเพื่อนท่ีเสพยาบ้า  เขาคงมีอนาคตท่ีสดใสกว่านี้
และท่ีสําคัญคงไม่ทําให้พ่อกับแม่ต้องเสียใจเหมือนทุกวันนี้ 
 
ที่มา  : สมคิด  สมเต๊ะ. แฟ้มนิทานสอนใจ .นครปฐม  :  โรงเรียนวัดมะเกลือ,2550. 
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1. นักเรียนคิดว่า ผลกระทบ โทษและอันตรายของการใช้สารเสพติดท้ัง 4 ด้าน จากเรื่องท่ีนักเรียน 
อ่านอํานาจ  จะอยู่ในด้านใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. นักเรียนจะทําอย่างไรเมื่อพบเห็นเหตุการณ์ในตัวอย่างเรื่องท่ีอ่าน   และใครคือเพื่อนแท้ของอํานาจ
ท่ีครูนํามาให้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ถ้านักเรียนไม่อยากมีวิถีชีวิตแบบอํานาจ นักเรียนควรทําเช่นไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ใบงานที่ 3 “ลับสมอง” 

ประเด็นเร่ือง
.............................................................................................................................................................. 
รายชื่อสมาชิก   

1................................................................................................ 
2.................................................................................................   
3................................................................................................. 
4.................................................................................................. 
5................................................................................................... 
6................................................................................................... 

ข้อคิดเห็นของสมาชิก 
ชื่อสมาชิกที่เสนอ 

(มีผู้เสนอมากกว่า  1  คนได้) 
  

 

 

 

 

 

 

สรุปข้อคิดเห็น 

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
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1.ชื่อกิจกรรม การจัดการความเครียด 

2. สาระส าคัญ/แนวคิด 
การจัดการความเครียดแบบต่างๆ จะทําให้นักเรียนสามารถหยุดวงจรการใช้ยาได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้นักเรียนรู้เทคนิคการจัดการความเครียด  

4.เวลา  1  ชั่วโมง 
5. วิธีด าเนินกิจกรรม 

5.1 ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2 คน บันทึกการจัดการกับอารมณ์/ความเครียด
เข้าใจความเครียดว่าความเครียดมีผลต่อคนแต่ละคน (ตามจํานวนเด็ก) 

5.2 ให้แต่ละกลุ่มแลกเปล่ียนประสบการณ์ถึงเหตุการณ์ท่ีทําให้เกิดความเครียดท่ีผ่านมา 
และ แต่ละคนมีวิธีจัดการกับความเครียดของตนอย่างไรตามใบงานและผลท่ีเกิดขึ้นเป็นอย่างไร (ใช้
เวลา 10 นาที) 

5.3 ตัวแทนแต่ละกลุ่มนําเสนอ กลุ่มละ 1 เหตุการณ์ท่ีทําให้เกิดความเครียดและวิธีจัดการ 
5.4 ให้นักเรียนแต่ละคนทําแบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตัวเอง 
5.5 ครู /ภาคีความร่วมมือ แนะนําวิธีการคลายเครียด และนํานักเรียนปฏิบัติตามใบความรู้ 

เทคนิคการผ่อนคลายความเครียดไปใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และกลุ่มเปูาหมาย  
5.6 ครูสรุปกิจกรรมท่ีได้ ว่า “การท่ีนักเรียนสามารถจัดการความเครียดของตนเองได้ 

นักเรียนจะสามารถหยุดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมได้ด้วยตัวนักเรียนเอง” 
5.7 ในกรณีท่ีนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตสังคมในโรงเรียนแล้ว นักเรียนไม่สามารถเลิก

ใช้สารเสพติดได้ ให้ทางโรงเรียนส่งต่อนักเรียนไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อทําการรักษาต่อไป 

6. สื่อและอปุกรณ์ 
6.1 ใบงาน 
6.2 ใบความรู้ 
6.3 แบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตัวเอง 

 
7.  การประเมินผล 

7.1 การสังเกต 

กิจกรรมที่ 4  
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- การแสดงความคิดเห็น 
  - การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  - ความกระตือรือร้น 
  - การวิเคราะห์พฤติกรรม 
  - การสรุปอย่างมีเหตุผล 

7.2 การสัมภาษณ์ 
  - ความรู้สึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
  - ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

7.3 การวิเคราะห์ การกระทําความดี และความไม่ดี แนวทางการแก้ไข 
  - การเข้าร่วมกิจกรรมอย่างกระตือรือร้น 
  - แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
  - การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  - เป็นแบบอย่างของการกระทําความดีได้ 
  - นําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม 
  - วิเคราะห์การกระทําได้อย่างคล่องแคล่วมีเหตุผลประกอบ 
  - การวางแผนการกระทําในอนาคต ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
 
8. ค าถามชวนคิด 
 ใช้คําถามแบบ R-C-A ซึ่งเป็นคําถามท่ีสะท้อนประสบการณ์ของผู้เรียน มีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อดึงประสบการณ์ของผู้เรียนท่ีเกี่ยวกับทักษะชีวิตของบุคคลนั้นออกมา ทําให้เด็กเข้าถึงส่ิงท่ีเรียนรู้
มากขึ้นและสามารถนําไปเช่ือมโยงกับเหตุการณ์หรือส่ิงต่างๆ ท่ีผ่านมารวมถึงการนําประสบการณ์
ต่างๆ เหล่านี้ไปปรับใช้ในอนาคต 

1. คําถามเพื่อการสะท้อน (R: Reflect) ถามถึงส่ิงท่ีสังเกตเห็น มองเห็น หรือถาม
ความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นจากการร่วมกิจกรรม เช่น ถ้านักเรียนไม่มีความเครียดนักเรียนจะสามารถเลิกใช้
สารเสพติดได้หรือไม่ 

2. คําถามเพื่อการเช่ือมโยง (C: Connect) ถามเพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่าง
ประสบการณ์ หรือความรู้ท่ีเคยมีมาก่อนกับประสบการณ์หรือความคิดท่ีเกิดจากการเรียนรู้ใหม่  เช่น 
นักเรียนเคยจัดการกับความเครียดของนักเรียนอย่างไร 

3. คําถามเพื่อการปรับใช้ (A : Apply ) ถามถึงปัจจุบัน และการเผชิญเหตุการณ์ในอนาคต 
เช่น ถ้านักเรียนรู้สึกเครียดนักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไร 
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การจัดการกับอารมณ์/ความเครียดเข้าใจความเครียดความเครียดมีผลต่อคนแต่ละคน 
แตกต่างกันลองคิดถึงประเด็น ดังนี้ 

1. เรื่องราว หรือ  ปัญหาท่ีทําให้นักเรียนเครียด 

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

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

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

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

2. ความเปล่ียนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ เมื่อรู้สึกเครียด หรือ กังวล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

3. วิธีจัดการความเครียด ในแบบของนักเรียน 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................
............ 
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4. บุคคลท่ีนักเรียนเช่ือใจ ไว้วางใจ ท่ีจะระบายความเครียดและช่วยจัดการความเครียดให้กับนักเรียน และ
นักเรียนจะเปิดใจพูดกับเขาอย่างไร  
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตัวเอง 
 ในระยะเวลา   2   เดือนท่ีผ่านมานี้   นักเรียนมีอาการ   พฤติกรรม   หรือความรู้สึกต่อไปนี้
มากน้อยเพียงใดโปรดขีดเครื่องหมาย  X ลงในช่องแสดงระดับอาการท่ีเกิดขึ้นกับตัวนักเรียนตาม
ความเป็นจริงมากท่ีสุด 

อาการ  พฤติกรรม  หรือความรู้สึก 
ระดับอาการ 

ไม่เคย
เลย 

เป็นคร้ัง
คราว 

เป็นบ่อยๆ 
เป็นประจ า 

1.  นอนไม่หลับเพราะคิดมากหรือกังวลใจ     

2.  รู้สึกหงุดหงิด  รําคาญใจ     

3.  ทําอะไรไม่ได้เลยเพราะประสาทตึงเครียด     

4.  มีความวุ่นวายใจ     

5.  ไม่อยากพบปะผู้คน     

6.ปวดหัวข้างเดียวหรือปวดขมับ  2  ข้าง     

7.  รู้สึกไม่มีความสุขและเศร้าหมอง     

8.  รู้สึกหมดหวังในชีวิต     

9.  รู้สึกว่าชีวิตตนเองไม่มีคุณค่า     

10.  กระวนกระวายอยู่ตลอดเวลา     

11.  รู้สึกว่าตนเองไม่มีสมาธิ     

12.  รู้สึกเพลียจนไม่มีแรงจะทําอะไร     

13.  รู้สึกเหน่ือยหน่ายไม่อยากทําอะไร     

14.  มีอาการปวดหัวใจเต้นแรง     

15.  เสียงสั่น  ปากสั่น/มือสั่นเวลาไม่พอใจ       

16.  รู้สึกกลัวผิดพลาดในการทําสิ่งต่าง  ๆ     

17.  ปวดหรือเกร็งกล้ามเน้ือ     

18.  ต่ืนเต้นง่ายกับเหตุการณ์ที่ไม่คุ้นเคย     

19.  มึนงงหรือเวียนศีรษะ     

20.  ความสุขทางเพศลดลง     
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ผลการประเมินและวิเคราะห์ความเครียด 
 ไม่เคยเลย   =    0  คะแนน เป็นครั้งคราว   =   1  คะแนน        
 เป็นบ่อย  ๆ   =   2  คะแนน        เป็นประจํา   =   3  คะแนน 
 
ผลการประเมินและวิเคราะห์ความเครียด 
ระดับคะแนน 0-5 

นักเรียนมีความเครียดอยู่ในระดับตํ่ากว่าเกณฑ์ปกติความเครียดในระดับตํ่ามากเช่นนี้อาจมี
ความหมายว่า 
            นักเรียนตอบไม่ตรงตามความเป็นจริง  
            นักเรียนอาจเข้าใจคําถามคลาดเคล่ือนไป 
            นักเรียนอาจเป็นคนท่ีขาดแรงจูงใจ มีความเฉ่ือยชา 
            ชีวิตประจําวันซ้ําซากจําเจ น่าเบ่ือ ปราศจากความต่ืนเต้น 

ระดับคะแนน 6-17 
นักเรียนมีความเครียดอยู่ในเกณฑ์ปกติ สามารถจัดการกั บความเครียดท่ีเกิดขึ้น ใน

ชีวิตประจําวันและสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง เหมาะสม รู้สึกพึงพอใจเกี่ยวกับ
ตนเองและส่ิงแวดล้อมเป็นอย่างมาก ความเครียดในระดับนี้ ถือว่ามีประโยชน์ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน เป็นแรง จูงใจท่ีนํา ไปสู่ความสําเร็จ ในชีวิตได้ 
 
ระดับคะแนน 18-25 

นักเรียนมีความเครียดอยู่ในระดับสูงกว่าปกติเล็กน้อย ซึ่งถือว่าเป็นความเครียด ท่ีพบได้ใน
ชีวิตประจําวันอาจไม่รู้ตัว ว่ามีความเครียดหรืออาจรู้สึกได้จากการเปล่ียนแปลง ของร่างกาย อารมณ์ 
ความรู้สึก และพฤติกรรมบ้างเล็กน้อย แต่ไม่ชัดเจน และยังพอทนได้อาจต้องใช้เวลาในการปรับตัว 
แต่ในท่ีสุดนักเรียนก็สามารถจัดการ กับความเครียดได้และความเครียดระดับนี้ไม่เป็นผลเสียต่อการ
ดําเนินชีวิตในกรณีนี้ นักเรียนสามารถผ่อนคลายความเครียดด้วยการหากิจกรรมท่ีเพิ่มพลัง เช่น การ
ออกกําลังกาย เล่นกีฬา ทําส่ิงท่ีสนุกสนาน เพลิดเพลิน เช่น ดูหนัง ฟังเพลง อ่านหนังสือ หรือทํางาน
อดิเรกต่างๆ หากนักเรียนต้องการปูองกันไม่ให้ความเครียด มากขึ้นในอนาคตนักเรียนอาจฝึก
ความเครียดตามวิธี ในหัวข้อต่อไป 
            อย่าลืมพูดคุยกับผู้ท่ีไว้วางใจ พิจารณาและลงมือแก้ไขปัญหาตามลําดับ ความสําคัญอย่าง
รอบคอบและมีสติ 
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ระดับคะแนน 26-29 
            นักเรียนมีความเครียดอยู่ในระดับสูงกว่าปกติปานกลาง ขณะนี้ นักเรียนเริ่มมีความ         
ตึงเครียดในระดับค่อนข้างสูงและได้รับความเดือดร้อน เป็นอย่าง มากจากปัญหาทางอารมณ์ ท่ีเกิด
จากปัญหาความขัดแย้ง และวิกฤตการณ์ในชีวิตเป็นสัญญาณเตือน ขั้นต้นว่านักเรียนกําลังเผชิญกับ
ภาวะวิกฤตและความ ขัดแย้ง ซึ่งนักเรียนจัดการแก้ไขด้วยความลําบาก ลักษณะดังกล่าวจะเพิ่มความ
รุนแรง ซึ่งมีผลกระทบต่อการทํางานจําเป็นต้องหาวิธีแก้ไขข้อขัดแย้งต่างๆ ให้ลดน้อยลงหรือหมดไป
ด้วยวิธีการอย่างใด อย่างหนึ่ง 
            ส่ิงแรกท่ีต้องรีบจัดการคือ นักเรียนต้องมีวิธีคลายเครียดท่ีดีและสม่ําเสมอทุกวัน วันละ     
1-2 ครั้ง ๆ ละ 10 นาที โดยนั่งในท่าท่ีสบายหายใจลึก ๆ ให้หน้าท้องขยาย หายใจออกช้า ๆ        
นับ 1-10 ไปด้วย นักเรียนจะใช้วิธีนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ก็ได้ 
            นักเรียนควรแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้น โดยค้นหาสาเหตุของปัญหาท่ีทําให้เกิดความขัดแย้ง หา
วิธีแก้ไขปัญหาหลายๆ วิธี พร้อมท้ังพิจารณาผลดีผลเสีย ของแต่ละวิธี เลือกวิธีท่ีเหมาะสมกับภาวะ
ของตนเองมากท่ีสุดท้ังนี้ต้องไม่สร้างปัญหาให้เพิ่มขึ้นหรือทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนวางแผนแก้ไขปัญหาเป็น 
ลําดับ ขั้นตอน และลงมือแก้ปัญหา 
            หากนักเรียนไม่สามารถจัดการคล่ีคลาย หรือแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ ควร ปรึกษากับผู้ให้
การปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตตามหน่วยงานต่างๆ 
 
ระดับคะแนน 30-60 
            นักเรียนมีความเครียดอยู่ในระดับสูงกว่าปกติมาก กําลังตกอยู่ในภาวะตึงเครียด หรือกําลัง
เผชิญกับวิกฤตการณ์ในชีวิตอย่างรุนแรง เช่นการเจ็บ ปุวยท่ีรุนแรง เรื้อรัง ความพิการ การสูญเสีย 
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจซึ่งส่งผลต่อ สุขภาพกายและสุขภาพจิต อย่างชัดเจน 
ทําให้ชีวิตไม่มีความสุข ความคิดฟุูงซ่าน ตัดสินใจผิดพลาด ขาดความยับยั้งช่ังใจ อาจเกิดอุบัติเหตุได้
ง่าย บางครั้งอาจมีพฤติกรรม ก้าวร้าวรุนแรง เช่น เอะอะโวยวาย ขว้างปาข้าวของ 
            ความเครียดในระดับนี้ถือว่ามีความรุนแรงมาก หากปล่อยไว้โดยไม่ดําเนินการแก้ไขอย่าง
เหมาะสมและถูกวิธีอาจนําไปสู่ ความเจ็บปุวยทางจิต ท่ีรุนแรง ซึ่งส่งผลเสียต่อตนเองและบุคคล
ใกล้ชิดต่อไปได้ ในระดับนี้นักเรียนต้องไปปรึกษาหรือใช้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตทางโทรศัพท์ 
ซึ่งจะช่วยให้ท่านมองเห็นปัญหา และแนวทางแก้ไขท่ีชัดเจนและเหมาะสมต่อไป 
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ใบความรู้ 
ความเครียดและวิธีจัดการกับความเครียด 

  
 ความเครียด (Stress)หมายถึง ความกดดันท่ีทําให้บุคคลเกิดความรู้สึกไม่สบายใจและเป็น
สภาวะทางด้านจิตใจท่ีเกิดจากการที่บุคคลเผชิญกับปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นทั้งจากตนเอง สังคมและ
ส่ิงแวดล้อม 
1. ปัจจัยที่ท าให้เกิดความเครียด 
 ปัจจัยภายในของบุคคล ได้แก ่
               1. สาเหตุทางร่างกายเป็นสภาวะบางอย่างของร่างกายท่ีก่อให้เกิดความเครียด เช่น ความ
เมื่อยล้า ร่างกายไม่แข็งแรง ขาดการพักผ่อน ติดสุรา ติดสารเสพติด  
               2. สาเหตุทางจิตเป็นสภาวะทางจิตใจบางอย่างของบุคคลท่ีก่อให้เกิดความเครียด เช่น
อารมณ์ทางลบทุกชนิด กลัว เศร้า วิตกกังวล และยังเกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพประเภทจริงจังกับชีวิต
มากเกินไป ใจร้อน ก้าวร้าว ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ พึ่งพาผู้อื่นตลอดเวลาขาดความเช่ือมั่น ไม่กล้า
ตัดสินใจ 
2. ปัจจัยภายนอกของบุคคลเช่น การสูญเสียสิ่งที่รัก การเปลี่ยนแปลงในชีวิตหรือสภาวะ

สิ่งแวดล้อม ที่เป็นพิษ เป็นต้น 

อาการที่มีผลจากความเครียดอาจแบ่งได้ดังนี้ 

 ด้านร่างกาย เหงื่อออก หัวใจเต้นเร็ว (ชีพจรเพิ่มขึ้น) กล้ามเนื้อตึง หอบ ความดันเลือด

เปล่ียนแปลง   ปากแห้ง เจ็บคอหรือหลัง ประจําเดือนผิดปกติ พะอืดพะอม ปวดหลัง นอนไม่หลับ กัด

ฟัน ปวดศีรษะ แน่นท้อง  หัวใจเต้นเร็ว หูอื้อ มือเย็น อ่อนเพลีย ท้องร่วง ท้องผูก  กระเพาะอาหาร

ปั่นปุวน เป็นต้น  

 ด้านการรับรู้ ไม่มีการรับรู้ ขี้ลืม ไม่สามารถประมวลความคิดได้ ขาดการสนใจในส่ิงต่างๆ 

ความคิดคับแคบ เป็นต้น  

 ด้านอารมณ์ วิตกกังวล หงุดหงิด จิตใจห่อเหี่ยว กลุ้มใจ โกรธ เป็นต้น  

 ด้านพฤติกรรม หุนหันพลันแล่น อ่อนไหว วิตกกังวล เสียงสูง เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย สูบบุหรี่จัด 

ด่ืมสุรา  มากขึ้น เปล่ียนแบบแผนการบริโภค เป็นต้น  

 ด้านจิตวิทยา รู้สึกส้ินหวัง ไม่เป็นตัวของตัวเอง เป็นต้น  
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การจัดการกับความเครียด 

อาจทําได้โดยใช้หลัก 3R คือ 

  1. Recover  หาวิธีพักผ่อนหย่อนใจ เช่น ไปเท่ียวในสุดสัปดาห์ ดูหนัง ออกกําลัง

กาย หรือทํากิจกรรมท่ีตนเองชอบ เป็นต้น 

  2. Refocus  คิดถึงเรื่องท่ีเกิดขึ้นและถามความรู้สึกตัวเอง 

  3. Regenerate  พักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่เหมาะสม หลีกเล่ียงการ

ด่ืมสุรา การสูบบุหรี่ เป็นต้น 

 

3. การผ่อนคลายความเครียดโดยทั่วๆ ไป เช่น 

 การอ่านหนังสือ การร้องหรือฟงัเพลง การเล่นดนตรี การดูภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ การ
ทํางานอดิเรกท่ีชอบ เช่น ปลูกต้นไม้  งานฝีมือ สวดมนตร์ นอนพักผ่อน ฯลฯ 

เทคนิคเฉพาะ เช่น การหายใจเพื่อคลายเครียด  การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การจินตนาการการนวด
ด้วยตนเองโยคะเพื่อการผ่อนคลาย เป็นต้น 

 
วิธีการฝึกหายใจ 

• หายใจเข้านับ 1-4 

• สูดลมหายใจเข้า-ออกอย่างช้าๆ 2-3 ครั้ง 

• หายใจเข้านับ 1-4 ในใจ หายใจออก นับ 1-4  

• หายใจเข้านับ 1-4 ในใจ หายใจออก นับ 1-6 

• หายใจเข้านับ 1-4 ในใจ หายใจออก นับ 1-8 

• การฝึกสามารถลืมตาหรือหลับตาก็ได้  
 
การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ  (Muscle Relaxation) 
- ความเครียดมีผลทําให้กล้ามเนื้อหดตัว สังเกตได้จากอาการหน้านิ่วค้ิวขมวด กําหมัด กัดฟัน เป็นต้น 
- การเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ ทําให้เกิดอาการเจ็บปวด เช่น ปวดต้นคอ ปวดหลัง ปวดไหล่ เป็นต้น 
- ฝึกคลายกล้ามเนื้อ จะช่วยให้อาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อลดลง 
- ในขณะฝึก จิตใจจะจดจ่ออยู่กับการคลายกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ทําให้ลดการคิดฟุูงซ่าน และวิตก
กังวล จิตใจจะมีสมาธิมากขึ้นกว่าเดิมด้วย  
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การฝึกเกร็งและคลายกล้ามเนื้อ 10 กลุ่ม 
 1. มือและแขนขวา : โดยกํามือ เกร็งแขน แล้วคลาย 

 2. มือและแขนซ้าย : โดยทําเช่นเดียวกัน 

 3. หน้าผาก : โดยเลิกค้ิวสูงแล้วคลาย ขมวดค้ิวแล้วคลาย 

 4. ตา แก้ม จมูก : โดยหลับตาแน่น ย่นจมูกแล้วคลาย 

 5. ขากรรไกร ล้ิน ริมฝีปาก : โดยกัดฟัน ใช้ล้ินดันเพดานปากแล้วคลาย เม้มปากแน่นแล้ว

คลาย  

 6. คอ : โดยก้มหน้าให้คางจดคอแล้วคลาย เงยหน้าจนสุดแล้วคลาย 

 7. อก ไหล่ และหลัง : โดยหายใจเข้าลึก ๆ กล้ันไว้แล้วคลาย ยกไหล่สูงแล้วคลาย 

 8. หน้าท้อง และก้น : โดยแขม่วท้องแล้วคลาย ขมิบก้นแล้วคลาย 

 9. เท้าและขาขวา : โดยเหยียดขา งอนิ้วเท้าแล้วคลาย  เหยียดขากระดกปลายเท้าแล้วคลาย 

 10. เท้าและขาซ้าย: โดยทําเช่นเดียวกัน  

การฝึกการนวดคลายเครียด  (Stress Relaxation Massage) 
 ความเครียดเป็นสาเหตุทําให้กล้ามเนื้อหดเกร็ง เลือดไหลเวียนไม่สะดวก ปวดต้นคอ ปวด
หลัง เป็นต้นการนวดจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ทําให้รู้สึกปลอดโปร่ง 
สบายตัว หายเครียด และลดอาการเจ็บปวดต่างๆ ลง  
 
ข้อควรระวัง 
 1. ไม่ควรนวดขณะท่ีกําลังเป็นไข้ หรือกล้ามเนื้อบริเวณนั้นอักเสบ หรือเป็นโรคผิวหนัง 
 2. ควรตัดเล็บส้ันก่อนนวดทุกครั้ง  
 
หลักการนวดที่ถูกวิธี 
 -การกด ใช้ปลายนิ้วที่ถนัด ได้แก่ นิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ หรือนิ้วกลาง 
 -ในการนวดจะใช้การกด และการปล่อยเป็นส่วนใหญ่ โดยใช้เวลากดแต่ละครั้งประมาณ 10 
นาที และใช้เวลาปล่อยนานกว่าเวลากด 
 -การกดค่อยๆ เพิ่มแรงทีละน้อย และให้ค่อยๆ ปล่อย แต่ละจุดควรนวดซ้ําประมาณ 3-5 ครั้ง  
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จุดที่นวด 
 1. จุดกลางระหว่างค้ิว ใช้นิ้วชี้หรือนิ้วกลางกด 3-5 ครั้ง    
 2. จุดใต้หัวค้ิว ใช้นิ้วชี้หรือนิ้วกลางกด 3-5 ครั้ง 

 

 

 

 3. จุดขอบกระดูกท้ายทอย จุดกลาง ใช้หัวแม่มือกด 3-5 ครั้ง  จุดสองจุดด้านข้าง ใช้วิธีการ
ประสานมือบริเวณท้ายทอยแล้วใช้นิ้วหัวแม่มือท้ังสองข้างกดจุดสองจุดพร้อมๆกัน 3-5ครั้ง 
 4. บริเวณต้นคอ ประสานมือบริเวณท้ายทอย ใช้นิ้วหัวแม่มือท้ังสองข้าง กดตามแนวสองข้าง
ของกระดูกต้นคอ โดยกดไล่จากตีนผมลงมาถึงบริเวณบ่า 3-5 ครั้ง  

 

 

 

 5. บริเวณบ่า ใช้ปลายนิ้วมือขวา บีบหัวไหล่ซ้ายไล่จากบ่าเข้าหาต้นคอ ปลายนิ้วมือซ้ายบีบ
ไหล่ขวาไล่จากบ่าเข้าหาต้นคอทําซ้ํา 3-5 ครั้ง 
 6.  บริเวณบ่าด้านหน้าใช้นิ้วหัวแม่มือขวากดจุดใต้กระดูกไหปลาร้า จุดต้นแขน และจุดเหนือ
รักแร้ของบ่าซ้ายกดจุดเดียวกันท่ีบ่าขวาทําซ้ํา 3-5 ครั้ง 
 7. บริเวณบ่าด้านหลัง ใช้นิ้วท่ีถนัดของมือขวาอ้อมไปกดจุดบนและ จุดกลางของกระดูก     
สะยัก และจุดรักแร้ด้านหลังของบ่าซ้าย ใช้นิ้ว ท่ีถนัดของมือซ้ายกดจุดเดียวกันท่ีบ่าขวา 3-5 ครั้ง 
 

 

ข้อควรปฏิบัติ 
 1. สถานท่ีใช้ฝึกควรมีความเงียบสงบ อากาศถ่ายเทได้สะดวก และมีแสงสว่างท่ีพอเหมาะ 
 2. ควรสวมใส่เส้ือผ้าหรือชุดท่ีสบายๆและควรถอดรองเท้า แว่นตาออก หากใส่เข็มขัดก็ควร
ปลดหรือเล่ือนเข็มขัดให้รู้สึกสบายบริเวณท้องได้อย่างเต็มท่ี 
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 3. ผู้รับการฝึกสามารถฝึกในท่านั่งโดยนั่งในเก้าอี้ท่ีมีวางแขนขาและพับเอนได้ตามสบาย หรือ
นอนฝึกบนท่ีนอนราบก็ได้ 
 4. หากนั่งฝึกให้หลังตรงพิงพนักและไม่เกร็ง ไม่งอเข่า ไม่ไขว้ขา วางเท้าท้ัง 2 ลงบนพื้น และ
ปล่อยตัวตามสบายหากนอนฝึกให้นอนราบบนท่ีนอนหรือพื้น กางขาออกเล็กน้อย วางแขนห่างออก
จากลําตัวเล็กน้อย และนอนในท่าสบายมากท่ีสุด  
 5. ขณะฝึกให้เกร็งและคลายกล้ามเนื้อแต่ละส่วนอย่างรู้ตัวและทําทุกขั้นตอนท่ีผู้ฝึกบอกให้ทํา
โดยไม่งีบหลับระหว่างการฝึก 
 6. ไม่เกร็งกล้ามเนื้อแต่ละส่วนมากเกินไปจนรู้สึกว่าเจ็บหรือปวดกล้ามเนื้อส่วนนั้น โดยให้
เกร็งจนรู้สึกพอดีและค่อยคลายกล้ามเนื้อแต่ละส่วนอย่างช้าๆ  
 7. ระยะเกร็งน้อยกว่าระยะคลายประมาณ 2 เท่า เช่น ถ้าใช้ระยะเวลาประมาณ  3-5 วินาที 
ช่วงผ่อนคลายต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 6-10 นาที เพื่อให้ผู้รับการฝึกสามารถเรียนรู้เพื่อจดจํา
ความรู้สึก ผ่อนคลายได้อย่างแท้จริงมากขึ้น 
 8. ควรฝึกเป็นประจําอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ซึ่งระยะเวลาในการฝึกแต่ละครั้งประมาณ   
10-15 นาที  
 9. ควรฝึกประมาณ 8 - 12 ครั้ง เพื่อให้เกิดความชํานาญ 
 10.เมื่อคุ้นเคยกับการผ่อนคลายแล้ว ให้ฝึกคลายกล้ามเนื้อได้เลย โดยไม่จําเป็นต้องเกร็งก่อน 
 11. อาจเลือกคลายกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนท่ีเป็นปัญหาเท่านั้นก็ได้ เช่น บริเวณใบหน้า  ต้น คอ 
หลัง ไหล่ เป็นต้น  
 ***ไม่จ าเป็นต้องคลายกล้ามเนื้อทั้งตัวจะช่วยให้ใช้เวลาน้อยลง และสะดวกมากขึ้น***  
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1. ชื่อกิจกรรม  หยุดความคิด 
2. สาระส าคัญ/แนวคิด 
 เทคนิคการหยุดความคิดแบบต่างๆ จะทําให้นักเรียนสามารถหยุดวงจรการใช้สารเสพติดได้ 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้นักเรียนรู้เทคนิคการหยุดความคิด ท่ีทําให้เกิดอาการอยากใช้สารเสพติด 
4. เวลา  1  ชั่วโมง 
5.วิธีด าเนินกิจกรรม 
 5.1 ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2 คน  
 5.2 ครูบรรยาย เรื่องการหยุดความคิด ให้นักเรียนฟัง 
 5.3 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทําใบงานหยุดความคิด 
 5.4 ครูสรุปกิจกรรมท่ีได้ ว่า “การท่ีนักเรียนมีความคิดท่ีจะใช้สารเสพติด นักเรียนจะสามารถ

หยุดความคิดได้ด้วยตัวนักเรียนเอง” 

6. สื่อและอปุกรณ์ 
  ใบกิจกรรม , ใบความรู้, ใบงานหยุดความคิด 
7. การประเมินผล 

7.1 การสังเกต 
- การแสดงความคิดเห็น 

  - การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  - ความกระตือรือร้น 
  - การวิเคราะห์พฤติกรรม 
  - การสรุปอย่างมีเหตุผล 

7.2 การสัมภาษณ์ 
  - ความรู้สึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
  - ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

7.3 การวิเคราะห์ การกระทําความดี และความไม่ดี แนวทางการแก้ไข 
  - การเข้าร่วมกิจกรรมอย่างกระตือรือร้น 
  - แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
  - การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  - เป็นแบบอย่างของการกระทําความดีได้ 

กิจกรรมที่ 5 
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  - นําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม 
  - วิเคราะห์การกระทําได้อย่างคล่องแคล่วมีเหตุผลประกอบ 
  - การวางแผนการกระทําในอนาคต ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
 
8. ค าถามชวนคิด 
 ใช้คําถามแบบ R-C-A ซึ่งเป็นคําถามท่ีสะท้อนประสบการณ์ของผู้เรียน มีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อดึงประสบการณ์ของผู้เรียนท่ีเกี่ยวกับทักษะชีวิตของบุคคลนั้นออกมา ทําให้เด็กเข้าถึงส่ิงท่ีเรียนรู้
มากขึ้นและสามารถนําไปเช่ือมโยงกับเหตุการณ์หรือส่ิงต่างๆ ท่ีผ่านมารวมถึงการนําประสบการณ์
ต่างๆ เหล่านี้ไปปรับใช้ในอนาคต 

1. คําถามเพื่อการสะท้อน (R: Reflect) ถามถึงส่ิงท่ีสังเกตเห็น มองเห็น หรือถาม
ความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นจากการร่วมกิจกรรม เช่น การทํากิจกรรมหยุดความคิดจะช่วยให้นักเรียนใช้สาร
เสพติดได้หรือไม่ 

2. คําถามเพื่อการเช่ือมโยง (C: Connect) ถามเพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่าง
ประสบการณ์ หรือความรู้ท่ีเคยมีมาก่อนกับประสบการณ์หรือความคิดท่ีเกิดจากการเรียนรู้ใหม่ เช่น 
ในช่วงท่ีผ่านมานักเรียนเคยปฏิบัติอย่างไรกับความคิดท่ีอาจจะพาตนเองไปใช้สารเสพติด 
3. คําถามเพื่อการปรับใช้ (A : Apply ) ถามถึงปัจจุบัน และการเผชิญเหตุการณ์ในอนาคต เช่น ถ้า

นักเรียนจะเปล่ียนแปลงความคิดของตนเองท่ีจํานําไปสู่การใช้สารเสพติดอย่างไร 
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 1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2 คน  
 2. ครูบรรยาย เรื่องการหยุดความคิด ให้นักเรียนฟัง 
 3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทําใบงานหยุดความคิด 
 4. ครูสรุปกิจกรรมท่ีได้ ว่า “การท่ีนักเรียนมีความคิดท่ีจะใช้สารเสพติด นักเรียนจะสามารถ
หยุดความคิดได้ด้วยตัวนักเรียนเอง” 
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 ความคิดท่ีทําให้เกิดอาการอยากใช้สารเสพติด เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ ใน
ระหว่างสภาวะการติดยา  ตัวกระตุ้น  ความคิด  อาการอยากและใช้สารเสพติดมักจะไปด้วยกัน  โดย
ปกติจะเกิดขึ้นเป็นลําดับต่อเนื่อง  ดังนี้ 
           ตัวกระตุ้น              คิด     อาการอยากยา       ใช้สารเสพติด 
 กุญแจสําคัญท่ีจะจัดการกับกระบวนการเหล่านี้ได้สําเร็จ  คือ  การหยุดความคิดไว้ต้ังแต่
เริ่มต้นก่อนท่ีจะไปถึงขั้นอาการอยากยา  ซึ่งจะทําให้ไม่สามารถควบคุมตนเองได้  ส่ิงสําคัญท่ีจะต้อง
ทําก็คือ  ให้รู้เท่าทันความคิดของตัวเองว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้เร็วท่ีสุด 
 
 
 ส่ิงจําเป็นเมื่อเลิกใช้สารเสพติด  คือการเปล่ียนแปลงต้ังแต่ตัวกระตุ้น  รวมท้ังทุกขั้นตอนของ
กระบวนการใช้สาร  การหยุดความคิดเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งท่ีจะสหายกระบวนการเหล่านี้  
ทางเลือกคือ  
    กลวิธีหยุดความคิด 
ตัวกระตุ้น           คิด   
    คิดติดต่อกันไป   อาการอยากยา  ใช้สารเสพติด 
 
 
 
เทคนิคท่ี 1 วิธีธรรมชาติ 
          เมื่อเริ่มรู้สึกคิดถึงการใช้ยา ให้ใช้วิธีธรรมชาติ เช่น การล้างหน้าด้วยน้ําเย็น วิ่งรอบสนาม เพื่อ  
หยุดความคิด 

เทคนิคท่ี 2 การดีดหนังยาง 
 ให้เอาหนังยางใส่ข้อมือ เมื่อใดก็ตามท่ีเริ่มคิดถึงสารเสพติดให้ดีดหนังยางและพูดกับตัวเองว่า  

ไม่  แล้วเปล่ียนไปคิดเรื่องอื่นแทน สําหรับผู้ท่ีมีความพร้อมท่ีจะทํากิจกรรมนี้ บางครั้งจะพบส่ิงท่ีมี

ความหมาย และส่ิงท่ีน่าสนใจสําหรับตัวเอง 

 

 

 

การจัดล าดบั 
 

กลวิธีหยดุความคิด 
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เทคนิคท่ี 3 การฝึกผ่อนคลาย 
       เมื่อรู้สึกว่างเปล่า รู้สึกหนักต้ือ และเป็นตะคริวในท้อง นั้นคือ อาการอยากยา ให้ฝึกผ่อนคลาย 

โดยการหายใจเข้าลึกๆ ให้อากาศเข้าไปเต็มปอด และหายใจออกช้าๆ ทําอย่างนี้ 3 ครั้ง จะรู้สึก
ผ่อนคลาย ทําซ้ํา ๆได้เมื่อรู้สึกมีอาการอยากยาเกิดข้ึนอีก 

เทคนิคท่ี 4 โทรศัพท์ปรึกษาใครบางคน 
          ควรมีเบอร์โทรศัพท์คนท่ีสนับสนุนให้กําลังใจ มีเวลาให้ และสามารถติดต่อได้เสมอเมื่อ

ต้องการเพื่อน เมื่อเกิดความคิดแบบเดิมๆ และรู้สึกมีอาการคล้ายอยากยาเกิดขึ้น การได้พูดคุยกับใคร

สักคนเท่ากับเป็นการได้ระบายความรู้สึก ได้รับกําลังใจ และจะได้ตระหนักในส่ิงท่ีกําลังคิด 
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ให้นักเรียนกําหนดสถานการณ์ปัญหาท่ีนักเรียนเคยเสพยาแล้วตอบคําถามข้อ 1 - 5 
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1. ชื่อกิจกรรม ความไว้วางใจ 
2. สาระส าคัญ/แนวคิด 
 2.1 การเคยติดยาอาจทําให้เสียความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น แม้ว่าจะเลิกใช้สารเสพติดแล้ว 
ครอบครัวและ เพื่อนๆ ก็ยังสงสัยว่าเลิกได้จริงหรือไม ่
 2.2 การสร้างความไว้วางใจต้องใช้เวลา ความไว้วางใจจะกลับคืนมาขึ้นอยู่กับพฤติกรรม ท่ี
แสดงออกถึงความต้ังใจในการเลิกใช้สารเสพติดท่ีต่อเนื่องของนักเรียน 
3. วัตถุประสงค์ 
 การสร้างความไว้วางใจต้องใช้เวลา ความไว้วางใจจะกลับคืนมาขึ้นอยู่กับพฤติกรรม ท่ี
แสดงออกถึงความต้ังใจในการเลิกใช้สารเสพติดท่ีต่อเนื่องของนักเรียน 
4. เวลา  1  ช่ัวโมง 
5.วิธีด าเนินกิจกรรม 
 5.1 แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2 คน ให้นักเรียนยืนต่อท้ายกัน และให้คนท่ียืนอยู่
ข้างหน้าปิดตาโดยใช้ผ้าปิดให้แน่น และคนท่ีอยู่ด้านหลังให้จับไหล่คนท่ีอยู่ด้านหน้าท้ัง 2 ข้าง 
 5.2 ครูเปิดเพลง จากนั้นให้นักเรียนคนท่ีอยู่ด้านหลังบังคับพานักเรียนท่ีอยู่ด้านหน้าวิ่งเท่ียว 
โดยไม่ให้ชนกับคู่อื่น โดยครูคอยกระตุ้นกิจกรรม โดยใช้เวลา 5 นาที 
 5.3 ให้นักเรียนเปล่ียนกัน โดยให้นักเรียนท่ีจับไหล่เพื่อนมาเป็นผู้ถูกปิดตาแล้วมายืนด้านหน้า 
และอีกคนให้เปล่ียนมาจับไหล่เพื่อน จากนั้นให้ทํากิจกรรมตามข้อ 2 อีก 1 รอบ 
 5.4 สัมภาษณ์ความรู้สึกของนักเรียนเมื่อเป็นผู้บังคับ และเป็นผู้ถูกปิดตา เพราะอะไรถึงไปได้
จุดหมายสําเร็จ 
 5.5 สรุปข้อคิดจากกิจกรรม “การท่ีผู้ถูกปิดตา วิ่งด้วยความมั่นใจ เหมือนไม่ถูกปิดตา 

สามารถปล่อยตัววิ่งได้เต็มท่ี เพราะเราไว้วางใจผู้อื่นนั่นเอง” 

6. สื่อและอปุกรณ์ 
 6.1 ใบกิจกรรม 

6.2 เพลงสําหรับใช้ในการทํากิจกรรม(เพลงกระตุ้น) 
6.3 ผ้าสําหรับใช้ปิดตาในการทํากิจกรรม 

7.  การประเมินผล 
7.1 การสังเกต 

- การแสดงความคิดเห็น 
  - การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

กิจกรรมที่ 6 
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  - ความกระตือรือร้น 
  - การวิเคราะห์พฤติกรรม 
  - การสรุปอย่างมีเหตุผล 

7.2 การสัมภาษณ์ 
  - ความรู้สึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
  - ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

7.3 การวิเคราะห์ การกระทําความดี และความไม่ดี แนวทางการแก้ไข 
  - การเข้าร่วมกิจกรรมอย่างกระตือรือร้น 
  - แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
  - การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  - เป็นแบบอย่างของการกระทําความดีได้ 
  - นําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม 
 
8. ค าถามชวนคิด 
 ใช้คําถามแบบ R-C-A ซึ่งเป็นคําถามท่ีสะท้อนประสบการณ์ของผู้เรียน มีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อดึงประสบการณ์ของผู้เรียนท่ีเกี่ยวกับทักษะชีวิตของบุคคลนั้นออกมา ทําให้เด็กเข้าถึงส่ิงท่ีเรียนรู้
มากขึ้นและสามารถนําไปเช่ือมโยงกับเหตุการณ์หรือส่ิงต่างๆ ท่ีผ่านมารวมถึงการนําประสบการณ์
ต่างๆ เหล่านี้ไปปรับใช้ในอนาคต 

1. คําถามเพื่อการสะท้อน (R: Reflect) ถามถึงส่ิงท่ีสังเกตเห็น มองเห็น หรือถาม
ความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นจากการร่วมกิจกรรม เช่น ความไว้วางใจช่วยให้นักเรียนเลิกใช้สารเสพติดได้หรือไม่ 

2. คําถามเพื่อการเช่ือมโยง (C: Connect) ถามเพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่าง
ประสบการณ์ หรือความรู้ท่ีเคยมีมาก่อนกับประสบการณ์หรือความคิดท่ีเกิดจากการเรียนรู้ใหม่  เช่น 
นักเรียนเคยมีประสบการณ์ท่ีไม่ไว้วางใจผู้อื่นหรือไม่ เพราะเหตุใด 
 3. คําถามเพื่อการปรับใช้ (A : Apply ) ถามถึงปัจจุบัน และการเผชิญเหตุการณ์ในอนาคต 

เช่น ในอนาคตถ้านักเรียนเจอเหตุการณ์ท่ีมีคนไม่ไว้วางใจนักเรียน นักเรียนจะมีแนวทางในการปฏิบัติ

อย่างไร 
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ค าแนะน า ใหน้ักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. การใช้สารเสพติดของนักเรียนมีผลต่อการไว้วางใจของนักเรียนกับคนท่ีรักหรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. มีบางคนแสดงความไม่ไว้วางใจนักเรียน จนทําให้อยากกลับไปใช้ยาจริง ๆ ข้อความนี้จริงหรือไม่ 
อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ถ้ามีคนสงสัยว่า นักเรียนยังใช้ยาอยู่ นักเรียนจะทําอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. นักเรียนรู้สึกอย่างไร เมื่อผู้อื่นไม่ไว้วางใจในตัวเรา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. นักเรียนจะทําอย่างไรเพื่อให้ผู้อื่นเกิดความไว้วางใจในตัวเรา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. นักเรียนไวว้างใจ ใครมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1. ชื่อกิจกรรม บทบาทครอบครัว 

2. สาระส าคัญ/แนวคิด 

 การทําให้ครอบครัวตระหนักว่าปัญหาทุกอย่างท่ีเกิดกับบุตรหลานเป็นปัญหาของทุกคน การ
ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาโดยกําหนดบทบาทท่ีชัดเจน จะช่วยให้การแก้ปัญหาบรรลุตามเปู าหมายท่ี
กําหนดและทุกคนในครอบครัวมีความรักใคร่ สามัคคีกันทําให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ครอบครัวตระหนักถึงบทบาทของตัวเองท่ีส่งผลต่อการใช้ยา และร่วมกันหา
แนวทางในการแก้ปัญหาการใช้สารเสพติดของสมาชิกในครอบครัว 
 3.2 เพื่อให้ครอบครัวตระหนักถึงบทบาทของตัวเองท่ีส่งผลถึงการเรียน และร่วมกันหา
แนวทางแก้ปัญหาต่างๆท่ีจะเกิดขึ้นกับสมาชิกในครอบครัว 
 3.3 เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่ปรองดองและให้สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่
เข้มแข็งในสังคมต่อไป 

4. เวลา  1  ช่ัวโมง 

5.วิธีด าเนินกิจกรรม 
 5.1 ให้นักเรียนกลุ่มท่ีมีปัญหาใช้สารเสพติด กับผู้ปกครองทําความเข้าใจ และศึกษาใบความรู้
เรื่อง การปูองกันและลดความขัดแย้งในครอบครัวไปพร้อมๆ กัน 
 5.2 ครูผู้รับผิดชอบ สรุปจากใบความรู้เพื่อเพิ่มความเข้าใจให้นักเรียนและผู้ปกครอง 
 5.3 ให้นักเรียนทําใบงานท่ี 1 และ 2 
 5.4 ใหน้ักเรียนนําเสนอผลงานตามใบงานท่ี 2 
 5.5 สัมภาษณ์ความรู้สึกของนักเรียนและผู้ปกครองในการเข้าร่วม 
 5.6 สรุปข้อคิดจากกิจกรรม “บทบาทครอบครัว ว่ามีผลต่อการดําเนินชีวิตของนักเรียน และ
กิจกรรมนี้สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรม ความคิดของนักเรียน และนักเรียนสามารถเลิกยาเสพติดได้ 
เพราะได้รับ ความรัก ความอบอุ่น จากผู้ปกครอง”  
 5.7. ในกรณีท่ีนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตสังคมในโรงเรียนแล้ว นักเรียนไม่สามารถเลิกใช้

สารเสพติดได้ ให้ทางโรงเรียนส่งต่อนักเรียนไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อทําการรักษาต่อไป 
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6. สื่อและอปุกรณ์ 
 6.1 ใบความรู้ความรู้เรื่อง การปูองกันและลดความขัดแย้งในครอบครัว 
 6.2 ใบงานท่ี 1 และ 2 
 
7.  การประเมินผล 

7.1 การสังเกต 
- การแสดงความคิดเห็น 

  - การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  - ความกระตือรือร้น 
  - การวิเคราะห์พฤติกรรม 
  - การสรุปอย่างมีเหตุผล 

7.2 การสัมภาษณ์ 
  - ความรู้สึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
  - ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

7.3 การวิเคราะห์ การกระทําความดี และความไม่ดี แนวทางการแก้ไข 
  - การเข้าร่วมกิจกรรมอย่างกระตือรือร้น 
  - แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
  - การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  - เป็นแบบอย่างของการกระทําความดีได้ 
  - นําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม 
  - วิเคราะห์การกระทําได้อย่างคล่องแคล่วมีเหตุผลประกอบ 
  - การวางแผนการกระทําในอนาคต ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
 
8. ค าถามชวนคิด 
 ใช้คําถามแบบ R-C-A ซึ่งเป็นคําถามท่ีสะท้อนประสบการณ์ของผู้เรียน มีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อดึงประสบการณ์ของผู้เรียนท่ีเกี่ยวกับทักษะชีวิตของบุคคลนั้นออกมา ทําให้เด็กเข้าถึงส่ิงท่ีเรียนรู้
มากขึ้นและสามารถนําไปเช่ือมโยงกับเหตุการณ์หรือส่ิงต่างๆ ท่ีผ่านมารวมถึงการนําประสบการณ์
ต่างๆ เหล่านี้ไปปรับใช้ในอนาคต 

1. คําถามเพื่อการสะท้อน (R: Reflect) ถามถึงส่ิงท่ีสังเกตเห็น มองเห็น หรือถาม
ความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นจากการร่วมกิจกรรม เช่น นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรกับครอบครัวท่ีไม่เข้าใจ
ความรู้สึกนักเรียน 
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2. คําถามเพื่อการเช่ือมโยง (C: Connect) ถามเพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่าง
ประสบการณ์ หรือความรู้ท่ีเคยมีมาก่อนกับประสบการณ์หรือความคิดท่ีเกิดจากการเรียนรู้ใหม่  เช่น 
การรู้จักสร้างความสุขให้กับตนเองและผู้อื่นทําให้นักเรียนเลิกใช้สารเสพติดได้หรือไม่ อธิบาย 

3. คําถามเพื่อการปรับใช้ (A : Apply ) ถามถึงปัจจุบัน และการเผชิญเหตุการณ์ในอนาคต 
เช่น การได้รับความรัก ความเข้าใจ ความอบอุ่น จากครอบครัวทําให้นักเรียนเลิกใช้ สารเสพติดได้
หรือไม่ อธิบาย 
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การป้องกันและลดความขัดแย้งในครอบครัว 
 

โดย นิภา ผ่องพันธ์ โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต 
แนวทางปฏิบัติ 10 ประการ  
 สําหรับนักเรียนเพื่อลดการขัดแย้ง และหาทางออกเมื่อขัดแย้งกับพ่อแม่ ดังนี้ 

1. เมื่อต้องการให้พ่อแม่ให้อิสรภาพ  ก็ต้องทําตัวให้พ่อแม่ ไว้วางใจและเช่ือใจว่าไม่ออกนอก

ทางในการคบเพื่อนไม่ดี  

2. เมื่อต้องการเป็นตัวของตัวเอง อยากให้พ่อแม่รับฟังและเห็นด้วยก็ควรพูดด้วยเหตุและผล

ด้วยวิธีการพูดท่ี นิ่มนวล  หรือไม่พูดโกหก 

3. เมื่อต้องการให้พ่อแม่เข้าใจ ต้องแสดงความรู้สึกของตนออกมาอย่างเปิดเผยจริงใจ กล้าสู้

ความจริง กล้าขอคําปรึกษาจากพ่อแม่ อย่าเก็บงําปัญหา ความรู้สึกไว้ตามลําพังแต่ผู้เดียว 

4. รู้จักเอาใจของพ่อแม่มาใส่ใจเรา เมื่อมีความขัดแย้งให้ลองคิดกลับกันว่าถ้าเราเป็นพ่อหรือ

แม่เราจะรู้สึกอย่างไรในพฤติกรรมท่ีเราทําลงไป 

5. เมื่อพ่อแม่พูดบ่น ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งท่ีบอกให้รู้ถึงความรู้สึก ความรัก ความห่วงใยของพ่อ

แม่ท่ีมีต่อลูก ต้องพยายามเข้าใจ ยอมรับเช่น การคบเพื่อนท่ีไม่ดี การเสพส่ิงเสพติดท้ังหลาย  

6. ถ้าต้องการให้พ่อแม่ปฏิบัติต่อเราอย่างเพื่อน เราต้องรู้จักเปิดเผย ไม่ปิดบังเมื่อมีปัญหาต้อง

ระบาย เล่า หรือปรึกษาพ่อแม่  

7. แสดงความรัก ความเคารพ และความเอื้ออาทรต่อพ่อแม่  เช่น ช่วยเตรียมน้ํา เตรียม

อาหาร แสดงความเคารพด้วยการไหว้ รวมทั้งการช่วยงานบ้านเพื่อแบ่งเบาภาระของท่าน  

8. เมื่อพ่อแม่พูดสอน หรือตําหนิติเตียน ควรนิ่งฟังอย่างต้ังใจ และยอมรับไม่ควรเถียงเพราะ

จะไม่ทําให้สถานการณ์ดีขึ้น 

9. ทํากิจกรรมร่วมกันกับพ่อแม่ ไม่ว่าจะเป็นการดูทีวี ทําสวน ช่วยงานบ้าน เข้าครัวปรุง

อาหาร หรือไปเท่ียวด้วยกัน เพราะกิจกรรมท้ังหลายเหล่านี้จะช่วยสานสัมพันธ์ในครอบครัว 

 10.แสดงความรัก ความเคารพ และความเอื้ออาทรต่อพ่อแม่  เช่น ช่วยเตรียมน้ํา เตรียม

อาหาร แสดงความเคารพด้วยการไหว้ รวมท้ังการช่วยงานบ้านเพื่อแบ่งเบาภาระของท่าน 
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ฝึกการเตือนเม่ือมีการท าผิด 

“เทคนิคการเตือน” 
ก่อนเตือน 
 1. สังเกตอารมณ์ของผู้เตือนและ ผู้ถูกเตือน 
 2. จัดการกับอารมณ์ไม่พึงพอใจของพ่อแม่เสียก่อน  
ขณะเตือน 
 1. ส่ือความรู้สึกปัจจุบันของตนต่อพฤติกรรม ณ ขณะนั้นของลูก 
 2. ให้ข้อเสนอแนะในส่ิงท่ีพ่อแม่ต้องการ หลายๆ ทางเลือกโดยอย่าให้เสียประโยชน์ของผู้ถูก
ตักเตือนมากนัก 
หลังเตือน 
 1. รับฟังและยอมรับทางเลือกของลูก และให้ความมั่นใจการตัดสินใจปฏิบัติของลูก 
 2. ติดตามดูอยู่ห่างๆ ว่าลูกปฏิบัติตามข้อตกลงหรือไม่และคอยเตือนเป็นครั้งคราว 
 3. ชมเชยเมื่อลูกปฏิบัติได้เหมาะสมหลังการติดตาม 

การสื่อสารความหมาย 
 การส่ือสารเป็นการส่งข้อมูลข่าวสารจากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่ง การส่ือสารอาจทําให้
เกิดความพอใจ หรือไม่พอใจก็ได้ แต่เป็นส่ิงท่ีสําคัญทําให้คนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน 
ลักษณะของการส่ือสาร 
 การสื่อสารทางบวก ทําให้ผู้รับพอใจ ภูมิใจ เช่น การช่ืนชม ยิ้มรับ มอง สบตา จับมือ พูดคุย
ด้วยความเป็นมิตร ฯลฯ 
 การสื่อสารทางลบ ทําให้ผู้รับเสียใจ รู้สึกด้อยน้อยคุณค่า เช่น การพูดดุด่าว่ากล่าว การ
ประชดประชัน ท่าทีดูหมิ่น ฯลฯ  
 การส่ือสารท่ีไม่ตรงไปตรงมา เป็นการแสดงออกอย่างหนึ่ง แต่มีความคิดและความรู้สึกอีก
อย่างหนึ่ง  เป็นลักษณะไม่จริงใจ ไม่ซื่อสัตย์ เช่น การแสดงท่าทีช่ืนชมแต่ตอนท้ายดูจะสับสนหรือมี
ความหมายไปในทางลบ เช่น การพูดคุยกันหรือการส่ือสารกันนั้น ท้ัง 2 ฝุายท่ีพูดคุยกัน นอกจากจะ
ส่ือสารกันด้วยคําพูดแล้วยังต้องอาศัยส่ิงท่ีนอกเหนือจากคําพูด เช่น  
  - การสบตา จะทําให้พูดจากันเข้าใจง่ายขึ้น และรับรู้อารมณ์ท่ีเกิดขึ้นระหว่างการ
พูดคุย 
  - สีหน้า สีหน้าท่ีรับฟังหรือยิ้มแย้มแจ่มใส ย่อมดีกว่าการแสดงสีหน้าเฉยเมย หรือบึ้ง
ตึง ซึ่งจะทําให้เราสามารถพูดจากับเขาได้อย่างเหมาะสม 
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  - ท่าทาง ท่าทางท่ีแสดงออกซึ่งการรับฟังและทําให้คู่สนทนาอยากคุยด้วย ได้แก่ 
การผงกศีรษะรับฟัง   การโน้มตัวเข้าหา คนท่ีใช้อารมณ์จะแสดงออกอีกอย่างหนึ่ง เช่น การกอดอก 
ยืนตัวแข็ง ฯลฯ  
  - การสัมผัส เช่น การจับมือ จับต้นแขน การโอบกอด ทําให้เกิดความรู้สึกเข้าใจ 
อบอุ่น รักใคร่ สนิทสนมเป็นอย่างดี 
(หมายเหตุ การโอบกอด ควรเป็นครูผู้ชายกับเด็กผู้ชาย   ครูผู้หญิงกอดเด็กผู้หญิง และตามความ
เหมาะสม) 
  - ระยะห่าง การพูดคุยจะดีขึ้นหากท้ัง 2 ฝุาย พูดคุยในระยะใกล้ การพูดคุยใน
ระยะห่างทําให้ต้องส่งเสียงดังเกิดความเข้าใจผิดกันได้ 
 การส่ือสารที่ดีต้องใช้องค์ประกอบของภาษาท่าทางท้ัง 5 ประกอบกัน เป็นส่วนช่วยร่วมกับ
ทักษะพื้นฐานท่ีครอบครัวควรได้เรียนรู้ คือ  
 1. การบอกความรู้สึกนึกคิดของตัวเอง ทําให้อีกฝุายเข้าใจตรงกับความรู้สึกเรา 
 2. การถามและรับฟังความคิดเห็นของอีกฝุาย 
 3. การแสดงความช่ืนชมและขอบคุณ 
ผลของการส่ือสารที่เหมาะสม 
 เป็นส่ิงท่ีจะช่วยให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง และเป็นปัจจัยในการสร้างสัมพันธภาพท่ีดี
ระหว่างบุคคลในครอบครัว และเป็นแนวทางให้เรียนรู้ที่จะปรับตัวในสังคมต่อไป  
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แบบส ารวจการแก้ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว 
 
ค าช้ีแจง   ให้นักเรียนทุกคนตอบแบบสํารวจนี้โดยทําเครื่องหมาย         ในช่องเหตุการณ์ของตนเอง
พร้อมตอบ                 
1. เรื่องท่ีนักเรียนไม่พอใจ ไม่ชอบ หรือขัดแย้งในครอบครัวคือ (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 
    พ่อแม่ จู้จ้ี ขี้บ่น 
    พ่อแม่ให้ช่วยทํางานบ้าน 
    ห้ามไปเท่ียวกับเพื่อน 
    จํากัดเวลาเล่นเกม 
    ส่ังให้ทําการบ้าน 
    ควบคุมเรื่องค่าใช้จ่าย  
    ไม่ให้คบเพื่อนท่ีสูบบุหรี่  
    หนีเรียน 
    ห้ามไม่ให้มีแฟน 
    ห้ามสูบบุหรี่ 

  ห้ามด่ืมเหล้า 
    เรื่องอื่นๆ ท่ีต้องการบอก...................................................................... 
 

2. ผลลัพธ์จากเหตุการณ์ความไม่พอใจ ไม่ชอบ หรือขัดแย้งในครอบครัวเป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 
3. ท่ีผ่านมานักเรียนมีวิธีแก้ไขปัญหาความไม่พอใจ ไม่ชอบ หรือขัดแย้งในครอบครัวอย่างไร 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
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การสื่อสาร 
1. พูดอย่างไรสร้างมิตรภาพ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
2.พูดอย่างไรสร้างศัตรู 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
3.พูดอย่างไรให้คนอื่นรู้เร่ือง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
4. พูดอย่างไรท าให้เกิดก าลังใจ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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(กลุ่มครอบครัวสัมพันธ์) 
“ทักษะการท าหน้าที่ของครอบครัว ” 
 ให้แต่ละครอบครัวบอกถึงสาเหตุของการเกิดปัญหาในครอบครัวท่ีอาจนํามาซึ่งการติดยาเสพ
ติดของสมาชิกในครอบครัว ดังต่อไปนี้ 
 1. บทบาท/พฤติกรรมของพ่อท่ีทําให้เกิดปัญหาในครอบครัว 
................................................................................................................................................................ 
 2. บทบาท/พฤติกรรมของแม่ท่ีทําให้เกิดปัญหาในครอบครัว 
................................................................................................................................................................ 
 3. บทบาท/พฤติกรรมของลูกชายท่ีทําให้เกิดปัญหาในครอบครัว 
................................................................................................................................................................ 
 4. บทบาท/พฤติกรรมของลูกสาวที่ทําให้เกิดปัญหาในครอบครัว 
................................................................................................................................................................ 
 5. ให้ครอบครัวร่วมกันอภิปรายแนวทางการทําบทบาทหน้าท่ีของตัวเองควรเป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
 6. ให้ครอบครัววาดภาพในฝันท่ีอยากจะให้เป็น 
 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ีประทับใจวันนี้ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

ใบงานท่ี 3 
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1. ชื่อกิจกรรม ทักษะการแก้ปัญหา 

2. สาระส าคัญ/แนวคิด 
ในชีวิตประจําวันของทุกคนมักประสบปัญหาต่างๆเสมอการเผชิญปัญหาท่ีหาทางออกไม่ได้ มี

หลักการแก้ปัญหา 5 ข้ันตอน คือ 
 2.1 การกําหนดปัญหา เป็นขั้นตอนท่ีกําหนดให้ชัดเจนว่า อะไรคือปัญหาท่ีแท้จริง 
 2.2 การกําหนดทางเลือก เป็นการกําหนดทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาท่ีเป็นไปไม่ได้ท้ังหมด 
 2.3 วิเคราะห์ทางเลือกเป็นการวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของแต่ละทางเลือก จากข้อมูลต่างๆ ท่ีมี 
อยู่หรือหาเพิ่มเติม 

2.4 ตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหาจากทางเลือกต่างๆ 
2.5 แก้ข้อเสียของทางเลือก หาวิธีแก้ข้อเสียท่ีเกิดจากวิธีแก้ปัญหาท่ีเลือกไว้ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ได้เรียนรู้ขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา 

4. เวลา  1  ช่ัวโมง 

5.วิธีด าเนินกิจกรรม 
 5.1 แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม 

 5.2 ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันแก้ปัญหา กรณีตัวอย่างเรื่อง “ปัญหาของจันทร์เพ็ญ” 

 5.3 ผู้นํากลุ่มนําเสนอกรณีศึกษาเรื่อง “ปัญหาของจันทร์เพ็ญ” ในกลุ่มใหญ่ 

 5.4 ผู้นํากลุ่มแบ่งกลุ่มให้แต่ละกลุ่มหาทางออกของกรณีศึกษาเรื่อง “ปัญหาของจันทร์เพ็ญ

ตามใบกิจกรรม” 

5.5 ตัวแทนของสมาชิกในกลุ่ม ออกมารายงานผลการพูดคุยกันถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา 

ตามกรณีศึกษาในกลุ่มใหญ่ 

5.6 ผู้นํากลุ่มสรุปเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ปัญหาตามใบความรู้ 

5.7 ผู้นํากลุ่มแบ่งกลุ่มให้แต่ละกลุ่ม พูดคุยถึงขั้นตอนการแก้ปัญหาจากกรณีศึกษาของ

สมาชิกในกลุ่มตามใบช้ีแจงและให้สมาชิกลงในใบกิจกรรมและส่งตัวแทนรายงาน 

5.8 ผู้นํากลุ่มกล่าวสรุปเพิ่มเติมและปิดกลุ่ม 

กิจกรรมที่ 8 
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6. สื่อและอปุกรณ์ 
 6.1 ใบงาน 
 6.2 กรณีศึกษา “ปัญหาของจันทร์เพ็ญ” 
 6.3 ใบช้ีแจง 
 6.4 ใบกิจกรรม 
 
7.  การประเมินผล 

7.1 การสังเกต 
- การแสดงความคิดเห็น 

  - การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  - ความกระตือรือร้น 
  - การวิเคราะห์พฤติกรรม 
  - การสรุปอย่างมีเหตุผล 

7.2 การสัมภาษณ์ 
  - ความรู้สึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
  - ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

7.3 การวิเคราะห์ การกระทําความดี และความไม่ดี แนวทางการแก้ไข 
  - การเข้าร่วมกิจกรรมอย่างกระตือรือร้น 
  - แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
  - การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  - เป็นแบบอย่างของการกระทําความดีได้ 
  - นําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม 
  - วิเคราะห์การกระทําได้อย่างคล่องแคล่วมีเหตุผลประกอบ 
  - การวางแผนการกระทําในอนาคต ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
 
8. ค าถามชวนคิด 
 ใช้คําถามแบบ R-C-A ซึ่งเป็นคําถามท่ีสะท้อนประสบการณ์ของผู้เรียน มีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อดึงประสบการณ์ของผู้เรียนท่ีเกี่ยวกับทักษะชีวิตของบุคคลนั้นออกมา ทําให้เด็กเข้าถึงส่ิงท่ีเรียนรู้
มากขึ้นและสามารถนําไปเช่ือมโยงกับเหตุการณ์หรือส่ิงต่างๆ ท่ีผ่านมารวมถึงการนําประสบการณ์
ต่างๆ เหล่านี้ไปปรับใช้ในอนาคต 
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1. คําถามเพื่อการสะท้อน (R: Reflect) ถามถึงส่ิงท่ีสังเกตเห็น มองเห็น หรือถามความรู้สึกท่ี
เกิดขึ้นจากการร่วมกิจกรรม เช่น การรู้จักการแก้ปัญหาทําให้นักเรียนเลิกใช้สารเสพติดได้หรือไม่ 
อธิบาย 

2. คําถามเพื่อการเช่ือมโยง (C: Connect) ถามเพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่าง
ประสบการณ์ หรือความรู้ท่ีเคยมีมาก่อนกับประสบการณ์หรือความคิดท่ีเกิดจากการเรียนรู้ใหม่  เช่น 
นักเรียนเคยจัดการกับปัญหาท่ีนักเรียนเคยประสบมาในชีวิตได้อย่างไร อธิบาย 

3. คําถามเพื่อการปรับใช้ (A : Apply ) ถามถึงปัจจุบัน และการเผชิญเหตุการณ์ในอนาคต 
เช่น ในอนาคตถ้านักเรียนเจอกับปัญหาท่ีไม่สามารถแก้ไขด้วยตัวเองได้นักเรียนจะทําอย่างไร 
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ใบชี้แจง 
แบ่งสมาชิกแล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันแก้ปัญหา กรณีตัวอย่างเรื่อง “ปัญหาของจันทร์เพ็ญ” 

โดยวิเคราะห์ข้ันตอนต่างๆ ตามหลักการแก้ไขปัญหา 5 ข้ันตอนท่ีได้เรียนมา แล้วบันทึกในแบบฟอร์ม
ต่อไปนี้ 

กําหนดปัญหา 
1. กําหนดทางเลือก 
2. วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของแต่ละทางเลือก 
3. ตัดสินใจเลือกทางเลือก  
4. วิธีแก้ข้อเสียของทางเลือกท่ีตัดสินใจเลือก 

 
ให้ผู้นํากลุ่มยกตัวอย่างประกอบคําอธิบาย หลักการแก้ไขปัญหา 5 ข้ันตอน เช่น 

1. กําหนดปัญหา เรื่องทะเลาะกับแม่ 
2. กําหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา (ซึ่งอาจมีหลายทางเลือก) 

  2.1 คิดจะแก้ปัญหาด้วยการหนีออกจากบ้าน 
  2.2 คิดจะแก้ปัญหาด้วยการไปอยู่กับญาติสักพักหนึ่ง 

3. ข้อดี ข้อเสีย ของแต่ละทางเลือกนั้น 

ทางเลือก ข้อดี ข้อเสีย 
3.1 การหนีออกจากบ้าน   - เด็กเองมีความสบายใจท่ีพ้น

จากแม่ 
- ถูกชักจูงไปในทางท่ีไม่ดี 
เช่น ติดยาเสพติด ถูกข่มขืน 

3.2 การไปอยู่กับญาติสักพัก - เด็กมีความสงบใจท่ีพ้นจากแม่ - เป็นการหนีปัญหาไม่ได้ 
 

4. ตัดสินใจเลือกทางเลือก โดยผู้นํากลุ่มต้องอธิบายให้สมาชิกเข้าใจว่าการตัดสินใจเลือกทาง 
เลือกนั้นจะดูว่าทางเลือกใดมีข้อดีท่ีสุด และให้ผลเสียน้อยท่ีสุด เช่น กรณีตัวอย่างนี้ให้เลือกทางเลือกท่ี 
2 เพราะมีข้อเสียน้อยท่ีสุด 

5. วิธีแก้ข้อเสียของทางเลือกท่ีตัดสินใจเลือก โดยผู้นํากลุ่มต้องอธิบายให้สมาชิกเข้าใจว่า 
ทางเลือกท่ีสมาชิกได้เลือกนั้น ย่อมมีท้ังข้อดีและข้อเสีย ฉะนั้นสมาชิกจะต้องคิดหาทางท่ีจะแก้ไข
ข้อเสียของทางเลือกท่ีตัดสินใจเลือก เพื่อหาทางเลือกนั้นเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างดีท่ีสุด 
เช่น กรณีตัวอย่างท่ีตัดสินใจเลือกท่ี 2 พบว่าข้อเสียคือเป็นการหนีปัญหาไม่ได้แก้ปัญหาท่ีแท้จริง 
ฉะนั้นในการแก้ข้อเสียของทางเลือกคือสมาชิกต้องหาปัญหาท่ีแท้จริงคืออะไร และพยายามแก้ไขตรง
จุดนั้น 
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กรณีศึกษา เร่ือง “ปัญหาของจันทร์เพ็ญ” 

 จันทร์เพ็ญเป็นเด็กหญิงอายุ 11 ปี อาศัยในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง จันทร์เพ็ญอาศัยอยู่กับครอบครัว 

มีพ่อ แม่ และน้องชาย ตอนเย็นหลังจากเลิกเรียนแล้ว จันทร์เพ็ญจะไปบ้านเพื่อนบ้านฝ่ังตรงข้ามเสมอ 

เพราะเจ้าของบ้านชอบให้จันทร์เพ็ญไปซื้อของหนา้ปากซอย แล้วจะให้เงินค่าตอบแทนเป็นประจํา 

 วันหนึ่งเจ้าของบ้าน (อายุ 50 ปี) ให้จันทร์เพ็ญไปซื้อเหล้าหน้าปากซอย แล้วให้เงินค่าจ้าง 20 

บาท โดยให้นําของไปให้ในห้องนอน จากนั้นชายเจ้าของบ้านเริ่มจะถูกเนื้อต้องตัว จันทร์เพ็ญรู้สึกอึดอัด

มาก ไม่พอใจ และกลัว 

คําถาม : จันทร์จะหาทางออกอย่างไร 

 

 

 

 

ใบกิจกรรมที่ 1 
ให้สมาชิกกลุ่มระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับทางออกในการแก้ปัญหาของจันทร์เพ็ญ และส่งตัวแทน
นําเสนอ  

ใบความรู้ 1 ใบกิจกรรม เร่ืองทางออก 
 คนทุกคนย่อมมีปัญหาด้วยกันทุกคน ซึ่งแต่ละคนอาจมีปัญหามากน้อยแตกต่างกัน ปัญหา
หลายปัญหา เราสามารถแก้ไขได้ ถ้าเรารู้ว่าปัญหานั้นมาจากสาเหตุอะไร และเลือกวิธีการแก้ปัญหาแต่
บางปัญหานั้น สลับซับซ้อน ซึ่งเราพยายามแก้ไขแล้วแต่ไม่สามารถแก้ไขได้ การไปขอคําปรึกษาจาก
เพื่อนก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาของเราอย่างหนึง่ และไม่เป็นส่ิงท่ีน่าอาย ดังนั้น ปัญหาต่างๆ ท่ีมีอยู่นั้นเรา
สามารถแก้ไขได้หลาย ๆ วิธี 
 

 

 
ใบความรู้ที่ 2 

ในการแก้ปัญหา 5 ข้ันตอนคือ 
1. การกําหนดปัญหา เป็นขั้นตอนท่ีกําหนดให้ชัดเจนว่า อะไรคือปัญหาท่ีแท้จริง 
2. การกําหนดทางเลือก เป็นการกําหนดทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาท่ีเป็นไปได้ท้ังหมด 
3. วิเคราะห์ทางเลือก เป็นการวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของแต่ละทางเลือก จากข้อมูลต่าง ๆ ท่ีมีหรือหา
เพิ่มเติม 
4. ตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหาจากทางเลือกต่างๆ 
5. แก้ข้อเสียของทางเลือก หาวิธีแก้ข้อเสียท่ีเกิดจากวิธีแก้ปัญหาเลือกไว้ 
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ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

1. ผู้นํากลุ่มแนะนําตัว และให้สมาชิกทุกคนแนะนําตัว 
2. ผู้นํากลุ่มสุ่มถามสมาชิกในกลุ่มเกี่ยวกับปัญหาของสมาชิกและวิธีการแก้ปัญหาท่ีผ่านมา 
3. ผู้นํากลุ่มสรุปเพิ่มเติมตามใบความรู้ 
4. ผู้นํากลุ่มนําเสนอกรณีศึกษาเรื่อง ปัญหาของจันทร์เพ็ญในกลุ่มใหญ่ 
5. ผู้นํากลุ่มแบ่งกลุ่มให้แต่ละกลุ่มหาทางออกของกรณีศึกษาเรื่อง ปัญหาของจันทร์เพ็ญตามใบ

กิจกรรม ท่ี 1 
6.  ตัวแทนของสมาชิกในกลุ่ม ออกมารายงานผลการพูดคุยกันถึงแนวทางการแก้ปัญหาตาม
กรณีศึกษาใน กลุ่มใหญ่ 
7. ผู้นํากลุ่มสรุปเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ปัญหาตามใบความรู้ท่ี2 
8. ผู้นํากลุ่มแบ่งกลุ่มให้แต่ละกลุ่ม  พูดคุยถึงขั้นตอนการแก้ปัญหาจากกรณีศึกษาของสมาชิกใน
กลุ่มตามใบช้ีแจงและให้สมาชิกลงในใบกิจกรรมและส่งตัวแทนรายงาน 
9. ผู้นํากลุ่มกล่าวสรุปเพิ่มเติมและปิดกลุ่ม 
, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือองคค์วามรู้ การดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  185 
 

 
 
1. ชื่อกิจกรรม ทักษะการปฏิเสธ 

2. สาระส าคัญ/แนวคิด 
 กลุ่มเพื่อนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมวัยรุ่นอย่างมาก การที่นักเรียนสามารถปฏิเสธการชักชวน
ของเพื่อนให้มีพฤติกรรมเส่ียงต่อการกลับไปใช้สารเสพติดซ้ําอย่างได้ผลโดยไม่เสียสัมพันธภาพ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้นักเรียนนักเรียนสามารถปฏิเสธเพื่อนในสถานการณ์ท่ีอาจถูกชักชวนให้มี
พฤติกรรมเส่ียงต่อการกลับไปใช้สารเสพติดซ้ํา 

4. เวลา  1  ช่ัวโมง 

5. วิธีด าเนินกิจกรรม 
 5.1 ให้นักเรียนกลุ่มท่ีมีปัญหาใช้สารเสพติด ทํากิจกรรม “ทักษะการปฏิเสธ” 

 5.2 ใหค้รู/นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่องหลักการปฏิเสธ  

 5.3 ครู/ภาคีความร่วมมือแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 คน ให้ทํากิจกรรมท่ี 1 แล้วให้

นักเรียนทําใบงานท่ี 1 

 5.4 ร่วมกันสรุปกิจกรรมท่ี 1 และใบงานท่ี 1 

 5.5 สัมภาษณ์ความรู้สึกของนักเรียนเมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรม 

 5.6 สรุปข้อคิดท่ีได้จากกิจกรรม “ทักษะการปฏิเสธ สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรม สามารถ
ปฏิเสธเพื่อนในสถานการณ์ท่ีอาจถูกชักชวนให้มีพฤติกรรมเส่ียงต่อการกลับไปใช้สารเสพติดซ้ํา” 
 5.7 ในกรณีท่ีนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตสังคมในโรงเรียนแล้ว นักเรียนไม่สามารถเลิกใช้

สารเสพติดได้ ให้ทางโรงเรียนส่งต่อนักเรียนไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อทําการรักษาต่อไป 

6. สื่อและอปุกรณ์ 
 6.1 ใบความรู้ เรื่องหลักการปฏิเสธ 
 6.2 ใบกิจกรรมทักษะการปฏิเสธ 
 6.3 ใบงาน 
 

กิจกรรมที่ 9 
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7.  การประเมินผล 
7.1 การสังเกต 

- การแสดงความคิดเห็น 
  - การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  - ความกระตือรือร้น 
  - การวิเคราะห์พฤติกรรม 
  - การสรุปอย่างมีเหตุผล 

7.2 การสัมภาษณ์ 
  - ความรู้สึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
  - ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

7.3 การวิเคราะห์ การกระทําความดี และความไม่ดี แนวทางการแก้ไข 
  - การเข้าร่วมกิจกรรมอย่างกระตือรือร้น 
  - แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
  - การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  - เป็นแบบอย่างของการกระทําความดีได้ 
  - นําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม 
8.ค าถามชวนคิด 
 ใช้คําถามแบบ R-C-A ซึ่งเป็นคําถามท่ีสะท้อนประสบการณ์ของผู้เรียน มีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อดึงประสบการณ์ของผู้เรียนท่ีเกี่ยวกับทักษะชีวิตของบุคคลนั้นออกมา ทําให้เด็กเข้าถึงส่ิงท่ีเรียนรู้
มากขึ้นและสามารถนําไปเช่ือมโยงกับเหตุการณ์หรือส่ิงต่างๆ ท่ีผ่านมารวมถึงการนําประสบการณ์
ต่างๆ เหล่านี้ไปปรับใช้ในอนาคต 

1. คําถามเพื่อการสะท้อน (R: Reflect) ถามถึงส่ิงท่ีสังเกตเห็น มองเห็น หรือถามความรู้สึกท่ี
เกิดขึ้นจากการร่วมกิจกรรม เช่น กิจกรรม “ทักษะการปฏิเสธ” สามารถปรับเปล่ียนความคิดของ
นักเรียนได้หรือไม ่

2. คําถามเพื่อการเช่ือมโยง (C: Connect) ถามเพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่างประสบการณ์ 
หรือความรู้ท่ีเคยมีมาก่อนกับประสบการณ์หรือความคิดท่ีเกิดจากการเรียนรู้ใหม่ เช่น นักเรียนเคย
ปฏิเสธเพื่อนท่ีมาชักชวนไปเสพสารเสพติดหรือไม่ อย่างไร 

3. คําถามเพื่อการปรับใช้ (A : Apply ) ถามถึงปัจจุบัน และการเผชิญเหตุการณ์ในอนาคต 
เช่น นักเรียนจะทําอย่างไรถ้าเพื่อนท่ีสนิทมากมาชักชวนนักเรียนไปเสพสารเสพติด 
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 การปฏิเสธเป็นสิทธิส่วนบุคคลท่ีทุกคนควรเคารพและยอมรับการปฏิเสธที่ใช้ได้ผลมักเป็นการ
ปฏิเสธใน สถานการณ์ท่ีถูกชวนไปทําในส่ิงท่ีไม่เกิดประโยชน์หรือเกิดผลกระทบในแง่ลบตามมา  การ
ปฏิเสธที่ดี จะต้องปฏิเสธอย่างจริงจังท้ังท่าทาง คําพูด และน้ําเสียง เพื่อแสดงความต้ังใจอย่าง ชัดเจน
ท่ีจะปฏิเสธ ขั้นตอนการปฏิเสธ  
 1. ใช้ความรู้สึกเป็นข้ออ้างประกอบเหตุผล เพราะใช้เหตุผลอย่างเดียวมักถูกโต้เถียงด้วย
เหตุผลอื่น การอ้างความรู้สึกจะทําให้โต้แย้งได้ยากขึ้น เช่น “ฉันกลัวคุณพ่อคุณแม่จะเป็นห่วงถ้ากลับ
บ้านช้า”  
 2. การขอปฏิเสธ เป็นการบอกปฏิเสธให้ชัดเจนเป็นคําพูด เช่น “ขอไม่ไปนะเพื่อน”  
 3. การขอความเห็นชอบ เพื่อรักษาน้ําใจของผู้ชวน และควรกล่าวขอบคุณเมื่อผู้ชวนยอมรับ 
เช่น “เธอคงไม่ว่าอะไรใช่ไหม…” การหาทางออกเมื่อถูกเซ้าซี้ หรือสบประมาท บางครั้งผู้ชวนพูดเซ้าซี้
ต่อเพื่อชวนให้สําเร็จ ผู้ถูกชวนไม่ควรหวั่นไหวไปกับคําพูด เพราะจะทําให้ขาด สมาธิในการหา
ทางออก ควรยืนยันการปฏิเสธด้วยท่าทีมั่นคง และหาทางออกโดยเลือกวิธีต่อไปนี้  
  3.1 ปฏิเสธซ้ําโดยไม่ต้องใช้ข้ออ้าง พร้อมท้ังบอกลาแล้วเดินจากไปทันที เช่น “ไม่ไป
ดีกว่า เราขอ กลับก่อนนะ” (เดินออกไปทันที)  
  3.2 การต่อรอง โดยการชวนไปทํากิจกรรมอื่นท่ีดีกว่ามาทดแทน เช่น “เอาอย่างนี้ดี
ไหม เธอไปดู หนังสือท่ีบ้านเราก็แล้วกัน”  
  3.3 การผัดผ่อน โดยการขอยืดระยะเวลาออกไปเพื่อให้ผู้ชวนเปล่ียนความต้ังใจ เช่น 
“ฉันต้องไปแล้ว ไว้วันหลังก็แล้วกันนะ” (เดินออกจากเหตุการณ์)  

ทักษะการปฏิเสธ 8 วิธี เม่ือถูกชักชวนเสพยา  
  1. บอกไปตรงๆ “ไม่หรอก ขอบใจนะ” แม้วิธีปฏิเสธเช่นนี้ อาจดูว่าแสนธรรมดา แต่
ทว่าเป็น คําพูดท่ีหลายคนมักจะมองข้าม คําว่า “ไม่หรอก ขอบใจนะ” จะใช้ได้ผลท้ังเมื่อตกอยู่ใน
สถานการณ์ท่ีถูก เพื่อนชวนอย่างเป็นมิตรหรือถูกกดดัน อย่างไรก็ดี ต้องตระหนักอยู่เสมอว่า คํา
ปฏิเสธเช่นนี้อาจใช้ไม่ได้ผลเสมอไป ดังนั้นจึงจําเป็นต้องมีวิธีการปฏิเสธรูปแบบอื่นเตรียมรองรับไว้
ด้วย  
  2. ให้เหตุผลหรือข้ออ้าง บ่อยครั้งท่ีเด็กๆ มักจะลําบากใจท่ีจะบอกปฏิเสธเพื่อน 
ดังนั้นเด็กต้อง รู้เท่าทันท่ีจะหลีกเล่ียงการถูกกดดันจากกลุ่มหรือแก๊งท่ีชักชวนให้เสพยา โดยการให้

ใบความรู้ 
หลักการปฏิเสธ 
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เหตุผลหรือข้ออ้าง เพียงแต่ต้องระลึกเสมอว่าเหตุผลหรือข้ออ้างนี้จะต้องทําให้ผู้ชักชวนยอมแพ้ไปเอง
ได้ เช่น ไม่มีเงิน สุขภาพ ไม่ดี ไม่อยากทําให้แม่เสียใจ เป็นต้น  
  3. พูดปฏิเสธซ้ําซาก การยืนกระต่ายขาเดียว “ไม่” อย่างซ้ําซากนับเป็นวิธีปฏิเสธท่ี
ได้ผล เมื่อ ต้องการบอกจุดยืนของตัวเอง และอาจใช้เทคนิคปฏิเสธแบบอื่นร่วมด้วยได้  
  4. เดินหนี วิธีการนี้นับว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีใช้ได้ผลมากท่ีสุด ท้ังนี้จะต้องตระหนักว่า 
เรามีสิทธิเต็มท่ี ท่ีจะปฏิเสธส่ิงไม่ดีท่ีมีผู้หยิบยื่นให้  
  5. เปล่ียนเรื่องสนทนาในบางสถานการณ์ เราอาจไม่สามารถเดินหนีหรือหลีกเล่ียง
สภาวะถูกกดดัน ได้ ดังนั้นให้ลองเปล่ียนหัวข้อการสนทนาเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของผู้ชักชวน เมื่อ
คุยจนเบ่ือแล้วให้หา โอกาสเดินออกมาทันที  
  6. หลีกเล่ียงสถานการณ์ สามัญสํานึกของมนุษย์จะบอกว่าสถานท่ี ใด เวลาใด สุ่ม
เส่ียงต่อการเกิด เหตุการณ์รุนแรง หรือต้องตกอยู่ในสภาวะกดดัน ดังนั้นพยายามหลีกเล่ียง
สถานการณ์เหล่าน  ี้ให้มากท่ีสุด เพื่อความไม่ประมาทควรแจ้งให้พ่อแม่ทราบว่า เราทํากิจกรรมใดบ้าง 
และไปกับใคร  
  7. ทําเป็นไม่สนใจ หากต้องเผชิญหน้ากับผู้ท่ีชักชวนให้เสพยา พยายามอย่าคุยด้วย 
ให้หันไปคุย กับคนอื่นท่ีเหลือ เป็นการซื้อเวลาก่อนท่ีจะนําทักษะปฏิเสธอื่นๆ มาใช้  
  8. เลือกคบเพื่อนดี วิธีการนี้นับได้ว่าเป็นทักษะการปฏิเสธ (การเสพยา) ท่ีสําคัญ
ท่ีสุดการคบเพื่อน ท่ีดีจะทําให้เราไม่ต้องตกอยู่ในวังวนของการสุ่มเส่ียง ถูกชักนําให้ลองเสพยา ตรงกัน
ข้าม หากเราคบเพื่อนท่ีมี ปัญหา ปัญหาก็จะมาถึงตัวเราไม่ช้าก็เร็ว 
 
ตัวอย่างการปฏิเสธและหาทางออก 

ขั้นตอน ตัวอย่างค าพูด 
การปฏิเสธ 
   1.  บอกความรู้สึก  ( ประกอบเหตุผล ) 
   2.  บอกความต้องการ  ( ขอปฏิเสธ) 
   3.  การถามความเห็น 
การหาทางออก 
   1.  ปฏิเสธซ้ํา   ไม่ต้องมีข้ออ้าง 
   2.  การต่อรอง 
   3.  การผัดผ่อน 

สถานการณ์:  เลิกเรียน  เพื่อนชวนไปเท่ียวต่อ 
“  ฉันกลัวพ่อ แม่ เป็นห่วง ( ถ้ากลับบ้านช้า ) ” 
“ ขอไม่ไปนะเพือ่น ” 
“ เธอคงเข้าใจนะ ...  ขอบใจมากท่ีชวน ” 
“ ไม่ไปดีกว่า ขอกลับบ้านก่อนนะ”( เดินจากไป ) 
“เอางี้ดีมั้ย  ไปเท่ียวบ้านเราดีกว่า ” 
“ ฉันต้องไปแล้ว  ไว้วันหลังนะ ”( เดินจากไป ) 
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1. แบ่งกลุ่ม 3 คนเพื่อฝึกทักษะการปฏิเสธตามสถานการณ์ท่ีได้รับมอบหมาย  โดยให้ 
   สมาชิกทุกคนได้หมุนเวียนกันฝึกทุกบทบาท  คือ  เป็นผู้ชวน  เป็นผู้ปฏิเสธ  และ  ผู้
สังเกตการณ์ 
   ให้มีการเซ้าซี้  สบประมาท  และการหาทางออกด้วย 
   ผู้สังเกตการณ์  ต้องสังเกตว่าคู่ฝึกปฏิเสธถูกต้องตามหลักการหรือไม่  ถ้าไม่ถูกต้องให้
บอกด้วยว่าไม่ถูกต้องอย่างไร  พร้อมท้ังให้คําแนะนําแก่คู่ฝึก 
   เมื่อฝึกเสร็จแล้วให้เตรียมบทสนทนาเพื่อแสดงการปฏิเสธหน้าช้ัน 
2. เมื่อฝึกปฏิเสธเสร็จแล้ว  ให้กลุ่มคิดพฤติกรรม  ของเพื่อนท่ีน่าห่วงใยมากท่ีสุด  แล้วช่วยกันคิด
ประโยคท่ีจะนําไปเตือนเพื่อนกลุ่มละ  1  ประโยค  เตรียมไว้รายงานหน้าช้ัน 
 
สถานการณ์ฝึกปฏิเสธ 
  1. เพื่อนชวนให้ลองสูบบุหรี่ 
  2. เพื่อนชวนหนีโรงเรียน 
  3. เพื่อนชวนไปค้างคืนต่างจังหวัด 
  4. เพื่อนชวนลองด่ืมเหล้า 
  5. เพื่อนชวนไปเท่ียวหญิงบริการ 
  6. เพื่อนชวนเท่ียวเธค 
  7. เพื่อนชวนดูหนังโป ฺ
  8. เพื่อนชวนลองยาบ้า 
  9. เพื่อนชวนค้างท่ีบ้าน 
  10. เพื่อนชวนขโมยของ 
 
 
 
 
 
 

ใบกิจกรรม ท่ี 1 
หลักการปฏิเสธ 
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ตัวอย่างกิจกรรมที่ 1 
สถานการณ์ตัวอย่าง “เพื่อนชวนลอง ต้องปฏิเสธ” 
 ในการเล้ียงฉลองปีใหม่ของนักเรียนช้ัน ม.3 โดยมีเพื่อนๆ มาร่วมกันเกือบท้ังห้อง นักเรียน
ชายกําลังสนทนากันอยู่ 
 ธน ู :  กมล...ปีใหม่ท้ังทีลองไอ้นี่หน่อยน่า ดีนะโว้ยจะบอกให้ 
 กมล  :  ดีอย่างไรวะ 
 ธน ู :  เพลินดีว่ะ ไม่ง่วงด้วย จะได้สนุกกันต่อท้ังคืนไง 
 กมล  :  โอ้ย...ไม่เอาหรอก กลัวติดว่ะ 
 ธนู    :  ครั้งเดียวไม่ติดหรอกน่า...เออดี...จะหาว่ามีของดีแล้วไม่บอก 
 กมล  :  ไม่เอาดีกว่าไม่อยากลอง เราไม่ชอบของพวกนี้ ถ้านายชวนเราไปเตะบอล
ละก็ จะตกลงทันทีเลย 
 ธนู    :  น่า...ลองนิดเดียว ไม่ติดหรอก แค่สนุกๆ เอง 
 กมล  :  ไม่ล่ะ...ขอบใจนายมากท่ีชวน แต่เราไม่อยากลองจริงๆ 
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บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดและการกระทําของคุณมีใครบ้าง 
1…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 
3.…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ท่ีผ่านมาคุณเคยปฏิเสธบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดและการกระทําของคุณเหล่านั้น ด้วยเรื่องอะไร 
และสําเร็จหรือไม่ 

บุคลที่คุณเคยปฏิเสธ เร่ืองที่ปฏิเสธ 
ผลการปฏิเสธ 

ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ 
    

วิธีการ ขั้นตอนการปฏิเสธที่คุณเคยใช ้

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

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

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

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

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

 

ใบงาน 
ทกัษะการปฏิเสธ 
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1. ช่ือกิจกรรม ทักษะการตัดสินใจ 

2. สาระส าคัญ/แนวคิด 
 การตัดสินใจเป็นสิทธิส่วนบุคคลในการเลือกท่ีจะทําหรือไม่ทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งการตัดสินใจมี
ขั้นตอน  4  ขั้นตอน  คือ 
 1) กําหนดทางเลือกท่ีจะตัดสินใจ 
 2) วิเคราะห์ผลดีผลเสียของทางเลือก 
 3) ตัดสินใจเลือก 
 4) หาแนวทางแก้ไขข้อเสียท่ีเกิดขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 3.2 เพื่อให้นักเรียนเลือกตัดสินใจในสถานการณ์ท่ีกําหนดให้ถูกต้อง 
 3.3 เพื่อให้สมาชิกสามารถอธิบายข้ันตอนการตัดสินใจและสามารถตัดสินใจจากสถานการณ์
ท่ีกําหนดได้เหมาะสม 

4. เวลา  1  ช่ัวโมง 

5. วิธีด าเนินกิจกรรม 
     5.1  ครูสนทนากับนักเรียนความสําคัญของการตัดสินใจ 
     5.2  ครูถามนักเรียนว่าถ้าตัดสินใจเลือกเรียนต่อผิดจะมีผลเสียต่อชีวิตอย่างไร 
     5.3  ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี 1 เรื่องการตัดสินใจของวิไล 
     5.4  ให้นักเรียนทําใบความรู้ท่ี 2  เรื่องกระบวนการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ 
     5.5  ให้นักเรียนทําใบงานท่ี 1 จะตัดสินใจเช่ือข่าวไหนดี 
     5.6  ให้นักเรียนทําใบงานท่ี 2  
     5.7  ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดและประโยชน์ท่ีได้รับจากกิจกรรม 

6. สื่อและอปุกรณ์ 
     6.1  ใบความรู้ 
     6.2  ใบงานท่ี 1, 2 
 

กิจกรรมที่ 10 
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7.  การประเมินผล 
7.1 การสังเกต 

- การแสดงความคิดเห็น 
  - การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  - ความกระตือรือร้น 
  - การวิเคราะห์พฤติกรรม 
  - การสรุปอย่างมีเหตุผล 

7.2 การสัมภาษณ์ 
  - ความรู้สึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
  - ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

7.3 การวิเคราะห์ การกระทําความดี และความไม่ดี แนวทางการแก้ไข 
  - การเข้าร่วมกิจกรรมอย่างกระตือรือร้น 
  - แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
  - การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  - เป็นแบบอย่างของการกระทําความดีได้ 
  - นําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม 
  - วิเคราะห์การกระทําได้อย่างคล่องแคล่วมีเหตุผลประกอบ 
  - การวางแผนการกระทําในอนาคต ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
8. ค าถามชวนคิด 
 ใช้คําถามแบบ R-C-A ซึ่งเป็นคําถามท่ีสะท้อนประสบการณ์ของผู้เรียน มีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อดึงประสบการณ์ของผู้เรียนท่ีเกี่ยวกับทักษะชีวิตของบุคคลนั้นออกมา ทําให้เด็กเข้าถึงส่ิงท่ีเรียนรู้
มากขึ้นและสามารถนําไปเช่ือมโยงกับเหตุการณ์หรือส่ิงต่างๆ ท่ีผ่านมารวมถึงการนําประสบการณ์
ต่างๆ เหล่านี้ไปปรับใช้ในอนาคต 

1. คําถามเพื่อการสะท้อน (R: Reflect) ถามถึงส่ิงท่ีสังเกตเห็น มองเห็น หรือถามความรู้สึกท่ี
เกิดขึ้นจากการร่วมกิจกรรม เช่น การตัดสินใจผิดจะทําให้ชีวิตเป็นอย่างไร 

2. คําถามเพื่อการเช่ือมโยง (C: Connect) ถามเพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่างประสบการณ์ 
หรือความรู้ท่ีเคยมีมาก่อนกับประสบการณ์หรือความคิดท่ีเกิดจากการเรียนรู้ใหม่ เช่น นักเรียนเคยมี
ประสบการณ์ท่ีต้องตัดสินใจท่ีมีผลต่อชีวิตนักเรียนหรือไม่เกิดจากสาเหตุใด  

3. คําถามเพื่อการปรับใช้ (A : Apply ) ถามถึงปัจจุบัน และการเผชิญเหตุการณ์ในอนาคต 
เช่น นักเรียนจะตัดสินใจอย่างไร เพื่อให้ปลอดภัยจากสารเสพติด 
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เร่ือง  การตัดสินใจของวิไล 
 วิไลเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ครอบครั วมีฐานะยากจน วันหนึ่งพ่อกับแม่นั่งรถ
โดยสารกลับมาจากทํางาน แล้วรถเกิดอุบัติเหตุ พ่อเสียชีวิตในท่ีเกิดเหตุ แม่เสียขาท้ังสองข้างจาก
อุบัติเหตุครั้งนั้น แม่จึงต้องออกจากงานและพับถุงกระดาษส่งขายหารายได้ประทังชีวิต วิไลมีน้องชาย 
1 คน กําลังเรียนอยู่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 แม่บอกว่าเมื่อวิไลเรียนจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ให้ออกมา
หางานทําเพื่อหาเล้ียงครอบครัวและส่งเสียให้น้องชายได้เรียนจบด้วย 
 เพื่อนๆ รุ่นเดียวกันท่ีอยู่ในหมู่บ้าน ชักชวนวิไลไปเป็นพนักงานขายของในห้างสรรพสินค้า
แห่งหนึ่งในกรุงเทพ ซึ่งต้องการหาคนงาน และเสนอให้ค่าตอบแทนวันละ 300 บาท มีท่ีพักอยู่รวมกัน
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนั้นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองท้ังหมด 
 น้าสาวของวิไลบอกว่า เพื่อนของน้าท่ีเชียงใหม่ต้องการเด็กผู้หญิงไปทํางานร้านสปาเพื่อ
สุขภาพโดยให้ค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท พร้อมให้กินอยู่ฟรีที่ร้าน 
 นักเรียนคิดว่าถ้านักเรียนเป็นวิไลนักเรียนจะตัดสินใจอย่างไร 

ไปท างานเป็นพนักงานขายของในกรุงเทพ 
เพราะอะไร
......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

ไปท างานที่ร้านสปาเพื่อสุขภาพที่เชียงใหม่ 
เพราะอะไร
.......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
 
 
 

ใบความรู้ท่ี  1 
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เร่ือง  กระบวนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพแผนภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบความรู้ท่ี  2 

ขั้นที่ 5 

ประเมินทางเลือก 

 

ขัน้ที่ 6 

การตัดสินใจเลือก 

 

ขั้นที่ 2 

รวบรวมข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์กับการตัดสินใจ 

ขั้นที่ 1 

ขั้นตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องตัดสินใจ 

 

 

 
ขั้นที่ 3 

พิจารณาทางเลือก 

ขั้นที่ 4 

วิเคราะห์และจัดล าดับทางเลือก 

 

ขั้นที่ 7 

การวางแผนด าเนินงาน 

 

ต้องตระหนักว่าตนมีความจําเป็นต้องตัดสินใจ และรู้ว่าสิ่งที่ตน 

ตัดสินใจคืออะไร 

รวบรวมข้อมูล ท่ีสัมพันธ์กับสิ่งที่ตัดสินใจข้อมูลน้ันต้องเชื่อถือ

ได้ 

มีรายละเอียดเพียงพอ 

มองเห็นทางเลือกต่างๆ ต้องพิจารณาทางเลือกทั้งหลายทีต่น

สามารถ 

เลือกได้ 

วิเคราะห์ทางเลือก ว่ามีข้อดีข้อด้อยอย่างไร แล้วจัดลําดับ

ทางเลือกไว้เป็นลําดับแรก และที่ดีรองลงไปเป็นลําดับถัดมา 

หาข้อมูลเพ่ิมเติม ซึ่งอาจจะได้ทางเลือกเพ่ิมข้ึน แล้วประเมิน

ทางเลือกอย่างถ่ีถ้วนอีกครั้ง 

ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดได้อย่างมีเหตุผล 

วางแผนดําเนินงานตามท่ีได้ตัดสินใจ 
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เร่ือง จะตัดสินใจเชื่อข่าวไหนดี 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนไปหาข่าวมา 2 ข่าวอ่านข่าวแล้วตัดสินใจว่าจะเลือกเช่ือข่าวไหนตามกระบวนการ
ตัดสินใจ 4 ขั้นตอน 
ข่าวที่ 1 
ข่าว......................................................หนงัสือพิมพ์...................................ประจําวันท่ี.......................... 
เนื้อหา
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ข่าวที่ 2 
ข่าว...................................................หนังสือพิมพ์.................................ประจําวันท่ี............................... 
เนื้อหา 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

ข้อแตกต่างระหว่างท้ัง 2 ข่าว 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ข้าพเจ้าจะเลือกเช่ือข่าวจากหนังสือพิมพ์
................................................................................................................................................................ 
เพราะ
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
สรุปความคิดเห็นของนักเรียน 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
สรุปความคิดเห็นของครู 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

ใบงานท่ี 1 
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 ใบงานที่ 2 ทักษะการตัดสินใจ 

 
 เพื่อนของแดง  ชวนแดงให้ไปลองสูบบุหรี่หลังโรงเรียนตอนเลิกเรียน  แดงเกิดความกลัว
ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปหรือไม่ไป 
1. ถ้าไป 
 ผลดี
................................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
 ผลเสีย
................................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
2. ถ้าไม่ไป 
 ผลดี 
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ผลเสีย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ขั้นตัดสินใจ 
   ก.  ไป 
   ข.  ไม่ไป 
 
4. วิธีการแก้ไขข้อเสียที่เกิดขึ้น 
................................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1. ชื่อกิจกรรม  รู้สติ ระลึกรู้ 

2. สาระส าคัญ/แนวคิด 
 2.1 การเรียนรู้วิธีการที่จะทําจิตใจให้สงบสุข จะช่วยให้บุคคล ไม่ต้องแสวงหาความสุขจาก
การเสพยาเสพติด หรือส่ิงอื่นใดท่ีนําอันตรายมาสู่ชีวิต 
 2.2 เคล็ดลับของความสงบสุขของจิตใจ เกิดจากการที่บุคคลเรียนรู้วิธีการทําจิตใจให้สงบด้วย
การอยู่กับภาวะความเป็นปัจจุบัน ทําให้ไม่เป็นทุกข์จากความกังวลต่อส่ิงท่ีล่วงไปแล้ว  หรือกลัวกับ
อนาคตท่ีมาไม่ถึง และการเรียนรู้ข้อจํากัดว่าอะไรคือส่ิงท่ีเราควบคุมได้ และไม่อาจควบคุมได้ ซึ่งจะทํา
ให้ยอมรับหรือมีความคาดหวังส่ิงต่าง ๆ ตามท่ีไม่เป็นจริง ไม่คับข้องใจเมื่อเผชิญกับส่ิงท่ีไม่สมหวัง 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้สมาชิกเข้าใจเรื่องการหาความสุขในชีวิต 
 3.2 เพื่อให้สมาชิกมีแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้จิตใจมีความสงบและเป็นสุข 

4. เวลา  1  ช่ัวโมง 

5. วิธีด าเนินกิจกรรม 
 5.1 ผู้นํากลุ่มนําเข้าสู่หัวข้อ การเรียนรู้เคล็ดลับของการทําให้จิตใจมีความสุข จะช่วยทําให้

เขาสามารถเลิกสารเสพติดได้ง่ายข้ึน  

 5.2 ให้สมาชิกศึกษาใบความรู้ท่ี 1 แล้วทําใบกิจกรรมท่ี 1 แล้วอภิปรายร่วมกันในประเด็น

ตามใบกิจกรรม 

 5.3 ให้สมาชิกอ่านข้อความตามใบกิจกรรมท่ี 2 แล้วให้ทุกคนตอบคําถามและอภิปราย

ร่วมกันทีละข้อ 

 5.4. ผู้นํากลุ่มกล่าวสรุปตามสาระสําคัญท้ัง 2 ข้อ และให้สมาชิกแลกเปล่ียนวิธีการและ

แนวทางปฏิบัติท่ีเป็นไปได้ท่ีจะทําให้จิตใจเกิดความสงบสุข 

6. สื่อและอปุกรณ์ 
 6.1 ใบความรู้ท่ี 1 
 6.2 ใบกิจกรรมท่ี 1, 2 

กิจกรรมที่ 11 
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7.  การประเมินผล 

7.1 การสังเกต 
- การแสดงความคิดเห็น 

  - การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  - ความกระตือรือร้น 
  - การวิเคราะห์พฤติกรรม 
  - การสรุปอย่างมีเหตุผล 

7.2 การสัมภาษณ์ 
  - ความรู้สึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
  - ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

7.3 การวิเคราะห์ การกระทําความดี และความไม่ดี แนวทางการแก้ไข 
  - การเข้าร่วมกิจกรรมอย่างกระตือรือร้น 
  - แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
  - การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  - เป็นแบบอย่างของการกระทําความดีได้ 
  - นําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม 
  - วิเคราะห์การกระทําได้อย่างคล่องแคล่วมีเหตุผลประกอบ 
  - การวางแผนการกระทําในอนาคต ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
 
8. ค าถามชวนคิด 
 ใช้คําถามแบบ R-C-A ซึ่งเป็นคําถามท่ีสะท้อนประสบการณ์ของผู้เรียน มีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อดึงประสบการณ์ของผู้เรียนท่ีเกี่ยวกับทักษะชีวิตของบุคคลนั้นออกมา ทําให้เด็กเข้าถึงส่ิงท่ีเรียนรู้
มากขึ้นและสามารถนําไปเช่ือมโยงกับเหตุการณ์หรือส่ิงต่างๆ ท่ีผ่านมารวมถึงการนําประสบการณ์
ต่างๆ เหล่านี้ไปปรับใช้ในอนาคต 

1. คําถามเพื่อการสะท้อน (R: Reflect) ถามถึงส่ิงท่ีสังเกตเห็น มองเห็น หรือถามความรู้สึกท่ี
เกิดขึ้นจากการร่วมกิจกรรม เช่น สติสามารถช่วยให้นักเรียนเลิกสารเสพติดได้หรือไม่ 

2. คําถามเพื่อการเช่ือมโยง (C: Connect) ถามเพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่างประสบการณ์ 
หรือความรู้ท่ีเคยมีมาก่อนกับประสบการณ์หรือความคิดท่ีเกิดจากการเรียนรู้ใหม่ เช่น นักเรียนเคยทํา
อะไรที่ผิดพลาดในชีวิตโดยขาดสติ และขาดการยับยั้งช่ังใจหรือไม่ อย่างไร 
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3. คําถามเพื่อการปรับใช้ (A : Apply ) ถามถึงปัจจุบัน และการเผชิญเหตุการณ์ในอนาคต 
เช่น นักเรียนจะปฏิบัติอย่างไร เมื่อพบเห็นเพื่อนท่ีขาดการยับยั้งช่างใจ และขาดสติ 
 
 
  
 สติ แปลว่า ความระลึกได้ ความนึกขึ้นได้ ความไม่เผลอ ฉุกคิดขึ้นได้ การคุมจิตไว้ในกิจ 
หมายถึง อาการท่ีจิตนึกถึงส่ิงท่ีจะทําจะพูดได้ นึกถึงส่ิงท่ีทําคําท่ีพูดไว้แล้วได้ เป็นอาการท่ีจิตไม่
หลงลืม ระงับยับยั้งใจได้ ไม่ให้เลินเล่อพล้ังเผลอ ปูองกันความเสียหายเบื้องต้นยับย้ังช่ังใจไม่บุ่มบ่าม 
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ความไม่ประมาท 
 ระลึกรู้ เรียกว่า  
 ประการท่ี ๑ เรียกว่า กายคตาสติ คือ ระลึกรู้ในเรื่องความเป็นไปในร่างกายของเรา 
 ประการท่ี ๒ ระลึกรู้ใน เวทนา ท่ีบังเกิดขึ้น อันเป็นปัจจุบันธรรม 
 ประการท่ี ๓ ระลึกรู้จิตของเรามีสภาพอย่างไร เรียกว่า จิตตานุปัสสนา นั่นเอง 
 ประการท่ี ๔ ระลึกรู้ในเรื่อง ธัมมานุปัสสนา หรือ ความนึกคิด คือ ธัมมารมณ์อันบังเกิดขึ้นว่า 
ธรรมอย่างไหน 
 ความสุข หรือ สุข พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 นิยามว่า "น. ความสบาย
กายสบายใจ... คือความรู้สึกหรืออารมณ์ประเภทหนึ่ง มีหลายระดับต้ังแต่ความสบายใจเล็กน้อยหรือ
ความพอใจจนถึงความเพลิดเพลินหรือเต็มไปด้วยความสนุก มีการใช้แนวความคิดทางปรัชญา ศาสนา 
จิตวิทยา ชีววิทยาอธิบายความหมายของความสุข รวมถึงส่ิงท่ีทําให้เกิดความสุข 
 สิ่งที่เราควบคุมได้ คือ... "ตัวเรา" 
 สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ คือ... "ผู้อื่น" 
หากส่ิงท่ีควบคุมได้ยากท่ีสุดคือ... "ใจเรา"  และ "ใจเรา" มักคิดเสมอว่า... อะไรที่ผิดพลาดหรือไม่ได้
อย่างท่ีต้องการมาจาก... "ผู้อื่น" 
ส่ิงท่ีเราต้องปรับ ต้องแก้ ต้องควบคุมให้ได้ก่อนเสมอคือ... "ตัวเรา ใจเรา และความคิดของเรา" 
อาจเป็นส่ิงท่ีพูดง่าย แต่ทํายาก... แต่หากใครทําได้ คนนั้นจะเป็นคนท่ีประสบความสําเร็จด่ังท่ีใจหวัง 

"ถ้าหากเราไม่สามารถเปล่ียนแปลงหรือควบคุมคนอื่นได้ 
แต่ส่ิงหนึ่งท่ีเราทําได้ คือเราสามารถควบคุมตัวเองและเปล่ียนแปลงตัวเองได้" 

 
 

 
 

ใบความรูท้ี่ 1 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2542
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ใบกิจกรรมที่ 1 
 

สิ่งที่ควบคุมได้และไม่ได้ 
 

คําช้ีแจง  ให้พิจารณา และตอบคําถามต่อไปนี้ 
 
1. ให้นึกถึงเรื่องท่ีคุณเคยผิดหวัง เสียใจ หรือไม่พอใจกับบางส่ิงบางอย่าง หรือคนบางคน และคุณทํา
อย่างไรเมื่อคุณผิดหวัง เสียใจ หรือไม่พอใจ (อย่างน้อย 1 เรื่อง) 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
2. ให้พิจารณาเหตุการณ์นั้นว่าส่ิงท่ีเกิดขึ้น อะไรเป็นส่ิงท่ีควบคุมได้ และอะไรเป็นส่ิงท่ีควบคุมไม่ได้ 
อย่างไรบ้าง 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
3. นักเรียนรู้สึกสํานึกผิดในเรื่องท่ีตนเองเคยหลงผิด และจะแก้ไขอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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................................................................................................................................................................ 

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

ใบกิจกรรมที่ 2 
 

การเข้าถึงความสงบสุขและเกิดปัญญา 
ค าช้ีแจง  ขอให้อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วอภิปรายร่วมกันในประเด็นต่อไปนี้ 

ที่นี่และเด๋ียวนี ้
ท่ีนี่  หมายความถึงขณะนี้และตรงนี้ ซึ่งเป็นส่ิงสําคัญและจริงจังท่ีสุด 

เป็นตัวแทนคุณค่าแท้จริงของชีวิต เพราะเป็นตัวชีวิตท่ีแท้จริง 
อดีตผ่านไปแล้วเหมือนความฝัน  ไม่กลับมาอีก 
อนาคตเป็นส่ิงท่ีเราเก็งหรือพยากรณ์ ยังไม่มีจริง 

ปัจจุบันต่างหากท่ีเป็นจริง  ทุกส่ิงท่ีเราทําในปัจจุบันจึงสําคัญมาก 
จะดีท่ีสุดก็ด้วยการทําส่ิงท่ีดีท่ีสุด ท่ีนี่ และเด๋ียวนี่ ทุกขณะปัจจุบันที่มาถึง 

ถ้าหากว่าเราพยายามจะหนีไปจากปัจจุบัน 
เพราะอาจเห็นว่ามันน่าเบ่ือ หรือเพราะผิดหวัง 

จึงสร้างภาพอนาคตในฝันไว้สวยงาม 
หรือเห็นว่าท่ีนี่ไม่สบายพอ ไม่ดีพอ  คิดแต่ว่าท่ีอื่นดีกว่าเสมอ 

จึงเผชิญชีวิตปัจจุบันอย่างเบ่ือหน่ายและหดหู่ 
ถ้าเป็นเช่นนี้ชีวิตก็เสียเปล่า 

เพราะชีวิตแท้จริงมีอยู่ในขณะปัจจุบัน 
เมื่อใดเราเผชิญชีวิตขณะนี้ตรงนี้อย่างซึง่หน้า 
ทําทุกส่ิงในปัจจุบันให้ดีท่ีสุด เท่าท่ีจะทําได้ 

แล้วก็ไม่จําเป็นต้องห่วงอนาคต เพราะจะดีเอง 

1. ข้อความข้างต้นมีความหมายกับคุณอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. คุณมีวิธีการอย่างไรบ้างท่ีจะทําให้จิตใจสงบและเป็นสุข 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1. ชื่อกิจกรรม  ก้าวใหม่ในชีวิต 

2. สาระส าคัญ/แนวคิด 
 บุคคลท่ีก้าวพลาดพล้ังในชีวิต ครั้งหนึ่งเคยมีประสบการณ์การใช้สารเสพติด ท่ีแสดงให้เห็นถึง
พฤติกรรมท่ีอ่อนแอและพายแพ้ ต่อมาบุคคลเหล่านี้ ได้รับการบําบัดรักษาให้มีเสถียรภาพทางจิตท่ี
เข้มแข็ง และมีสภาพร่างกายท่ีแข็งแรงพร้อมท่ีจะเผชิญชีวิตและก้าวเดินในหนทางชีวิตใหม่ดังนั้น
บุคคลเหล่านจึงควรได้รับการส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ในการเลิกพฤติกรรมใช้สารเสพ
ติด ตลอดจนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเพื่อให้บรรลุเปูาหมายชีวิตใหม่ 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อให้สมาชิกเกิดความรับผิดชอบต่อการเลิกพฤติกรรมใช้สารเสพติดของตน 
3.2 เพื่อให้สมาชิกมีความรับผิดชอบท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนไปในทางท่ีสามารถ 

ตอบสนองต่อเปูาหมายชีวิตของตนได้ 

4. เวลา  1  ช่ัวโมง 

5. วิธีด าเนินกิจกรรม 
 5.1 ผู้นํากลุ่มให้สมาชิกอ่านกรณีศึกษา เรื่อง “ชีวิตใหม่ของโก้” และต้ังคําถามว่าสมาชิกรู้สึก
อย่างไรกับเรื่องราวชีวิตใหม่ของโก้ 
 5.2 สมาชิกวิเคราะห์ว่าโก้เลิกสารเสพติดและปรับปรุงตนเองได้เพราะอะไร สมาชิกคิดว่า
ความสําเร็จเหล่านี้เกิดขึ้นกับสมาชิกได้หรือไม่ เพราะเหตุใดตามใบงานข้อท่ี 1 ข้อ 2 
 5.3 สมาชิกช่วยกันวิเคราะห์จุดอ่อนของตนเองว่ามีอะไรบ้างท่ีจะมีสมาชิกกลับไปใช้สารเสพ
ติดอีก และสมาชิกจะปูองกันหรือแก้ไขจุดอ่อนเหล่านี้อย่างไร ตามใบกิจกรรมท่ี 1 ข้อ 2 

5.4 ตัวแทนกลุ่มรายงานทีละประเด็น จากนั้น ผู้นํากลุ่มอภิปรายเพิ่มเติมตามใบความรู้ 
5.5 ให้สมาชิกระบุวิธีปฏิบัติตนเพื่อปูองกันมิให้ตนเองกลับไปใช้สารเสพติดซ้ําอีก ตามใบงาน

ท่ี 2 และเขียนคํามั่นสัญญา 
 5.6 สมาชิกแต่ละคนรายงานสัญญาของตนเอง และผู้นํากลุ่มให้กําลังใจ (ประเมินความสําเร็จ
ของสัญญาด้วยกิจกรรมคํามั่นสัญญาของฉัน) 
6. สื่อและอปุกรณ์ 

กิจกรรมที่ 12 
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 6.1 ใบความรู้ท่ี 1,2 
 6.2 ใบงานท่ี 1,2 
7.  การประเมินผล 

7.1 การสังเกต 
- การแสดงความคิดเห็น 

  - การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  - ความกระตือรือร้น 
  - การวิเคราะห์พฤติกรรม 
  - การสรุปอย่างมีเหตุผล 

7.2 การสัมภาษณ์ 
  - ความรู้สึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
  - ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

7.3 การวิเคราะห์ การกระทําความดี และความไม่ดี แนวทางการแก้ไข 
  - การเข้าร่วมกิจกรรมอย่างกระตือรือร้น 
  - แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
  - การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  - เป็นแบบอย่างของการกระทําความดีได้ 
  - นําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม 
  - วิเคราะห์การกระทําได้อย่างคล่องแคล่วมีเหตุผลประกอบ 
  - การวางแผนการกระทําในอนาคต ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

8. ค าถามชวนคิด 
 ใช้คําถามแบบ R-C-A ซึ่งเป็นคําถามท่ีสะท้อนประสบการณ์ของผู้เรียน มีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อดึงประสบการณ์ของผู้เรียนท่ีเกี่ยวกับทักษะชีวิตของบุคคลนั้นออกมา ทําให้เด็กเข้าถึงส่ิงท่ีเรียนรู้
มากขึ้นและสามารถนําไปเช่ือมโยงกับเหตุการณ์หรือส่ิงต่างๆ ท่ีผ่านมารวมถึงการนําประสบการณ์
ต่างๆ เหล่านี้ไปปรับใช้ในอนาคต 
 1. คําถามเพื่อการสะท้อน (R: Reflect) ถามถึงส่ิงท่ีสังเกตเห็น มองเห็น หรือถามความรู้สึกท่ี
เกิดขึ้นจากการร่วมกิจกรรม เช่น กิจกรรมก้าวใหม่ในชีวิตจะช่วยให้นักเรียนเลิกใช้สารเสพติดได้ไหม 

2. คําถามเพื่อการเช่ือมโยง (C: Connect) ถามเพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่างประสบการณ์ 
หรือความรู้ท่ีเคยมีมาก่อนกับประสบการณ์หรือความคิดท่ีเกิดจากการเรียนรู้ใหม่ เช่น นักเรียนคิดว่า
บุคคลท่ีเคยพลาดพล้ังในชีวิตเคยใช้สารเสพติดแล้วได้รับการบําบัดรักษาจะสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้
หรือไม ่



 

คู่มือองคค์วามรู้ การดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  205 
 

3. คําถามเพื่อการปรับใช้ (A : Apply ) ถามถึงปัจจุบัน และการเผชิญเหตุการณ์ในอนาคต 
เช่น นักเรียนท่ีสามารถเลิกใช้สารเสพติดได้ จะมีวิธีการช่วยเหลือคนท่ีใช้สารเสพติดได้อย่างไร 

ใบความรู้ที่ 1 
 

กรณีศึกษา 
ศึกษาเร่ือง “ชีวิตใหม่ของโก้” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ใบความรู้ที่ 2 
 

“ก้าวใหม่ในชีวิตฉัน” 
ประเด็นอภิปราย แนวคิดที่ควรได้ 

1.ให้สมาชิกช่วยกันวิเคราะห์ว่าโก้เลิก
สารเสพติดและปรับปรุงตนเอง เพราะ
อะไร สมาชิกคิดว่าความสําเร็จเหล่านี้
สามารถเกิดขึ้นกับสมาชิกได้หรือไม่ 
เพราะเหตุใด 

-โก้เลิกสารเสพติดได้ เพราะโก้ได้รับบทเรียนอันยิง่ใหญ่จากการ
ใช้สารเสพติด ทําให้พ่อแม่ผิดหวังเสียใจและทําให้การเรียนแย่
ลง ถ้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมนําเรื่องราวชีวิตของโก้เป็นอุทาหรณ์
เตือนใจในส่ิงท่ีได้ทําผิดพลาดไปและเรียนรู้ที่จะปรับปรุงตนเอง 
ก็จะทําให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมก้าวไปสู่ความสําเร็จนั้นได้ 

2.สมาชิกช่วยกันวิเคราะห์จุดอ่อนของ
ตนเองว่ามีอะไรบ้างท่ีจะทําให้สมาชิก
กลับไปใช้ยาเสพติด ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
แก้ไขจุดอ่อนเหล่านี้อย่างไร 

ทุกคนย่อมมีจุดอ่อนของตนเอง ถ้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
ท่ีจะปรับปรุงจุดอ่อนของตนเองให้เข็มแข็งและปูองกันมิให้
เกิดขึ้นอีก โดยยึดถือส่ิงท่ีผ่านมาเป็นบทเรียนของตนเองเพื่อให้
เกิดความมานะอดทนและมุ่งมั่นท่ีจะก้าวไปข้างหน้าเพื่อ

 หลังจากเหตุการณ์เลวร้ายได้ผ่านไปในชีวิต โก้ได้รับการฟื้นฟูสภาพจิตใจได้รับกําลังใจจากพ่อ

แม่  ทําให้ โก้ เข้มแข็งท่ีจะต่อสู้ชีวิตต่อไป โก้เริ่มรับรู้ทุกๆ ส่ิงท่ีเกิดขึ้นกับชีวิตของตนเองอย่างเข้าใจ ไม่

ว่าส่ิงท่ีโก้เคยประสบความสําเร็จหรือส่ิงท่ีล้มเหลว โก้รับรู้ว่ามันเกิดจากการกระทําของตนเอง โก้ก็

ทําลายส่ิงเหล่านี้ด้วยความพล้ังเผลอไปเสพยาบ้าของโก้เอง มันไม่ได้ทําลายช่ือเสียงเกียรติยศของโก้

เท่านั้น มันทําลายร่างกายสมองของโก้ด้วย และท่ีสําคัญมันทําร้ายจิตใจของพ่อแม่ รวมท้ังคนท่ีโก้รัก 

เมื่อเห็นผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากยาบ้าอย่างชัดเจน โก้จึงสัญญากับตัวเองว่าต่อไปโก้จะไม่เกี่ยวข้องกับ

ยาบ้าและสารเสพติดใดๆ อีกแล้ว และมีความมุ่งมั่นต้ังใจอย่างแท้จริง และนําพาชีวิตของตนเองไป

ในทางท่ีสร้างสรรค์และงอกงาม เพื่อพิสูจน์ความสามารถของตนองให้พ่อแม่ได้ช่ืนชมอีกครั้ง จนในท่ีสุด

โก้ก็ได้รับความสําเร็จคืนมา และเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ต่อไป 
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จุดหมายปลายทางท่ีสดใส 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานที่ 1 
ก้าวใหม่ในชีวิต 

แบ่งกลุ่ม 3-4 คน ร่วมอภิปรายจนได้ข้อสรุปและส่งตัวแทนนําเสนอในขัวข้อต่อไปนี้ 
1. ให้สมาชิกช่วยกันวิเคราะห์ว่าโก้เลิกใช้สารเสพติดและปรับปรุงตนเองได้เพราะอะไร สมาชิกคิด

ว่าความสําเร็จเหล่านี้สามารถเกิดข้ึนกับสมาชิกได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
2. สมาชิกช่วยกันวิเคราะห์จุดอ่อนของตนเองว่ามีอะไรบ้างท่ีจะทําให้สมาชิกกลับไปใช้สารเสพติด

อีก และสมาชิกจะปูองกันหรือแก้ไขจุดอ่อนเหล่านี้อย่างไร เวลา 15 นาที นําเสนอกลุ่มละ 5 
นาที 

ใบงานที่ 2 
ก้าวใหม่ในชีวิต 

ให้สมาชิกแต่ละคนคิดวิธีปฏิบัติติ ดังนี้ 
1. ให้สมาชิกระบุวิธีปฏิบัติติตนเพื่อปูองกันมิให้ตนเองกลับไปใช้สารเสพติดซ้ําอีก 
2. สมาชิกเขียนสัญญา 
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ใบสัญญา 
ให้สมาชิกระบุวิธีปฏิบัติติตนพร้อมกับเขียนคํามั่นสัญญาในข้อความ ดังนี้ 
 

สัญญาของข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้า (ช่ือ-สกุล)............................................................................................. 
มีความต้องการหรือเปูาหมายชีวิต
................................................................................................................................................................ 
จึงสัญญากับตนเองและเพื่อนๆ ว่าข้าพเจ้าจะ (ส่ิงปฏิบัติ) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
สัญญาฉบับนี้ข้าพเจ้าจะทําสําเร็จเมื่อ (วัน เดือน ปี) 
................................................................................................................................................................ 
ซึ่งสัญญาว่าจะติดตามถามข้าพเจ้าในวันท่ี 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

ลงช่ือ............................................................... 
          (....................................................) 

    ผู้ทําสัญญา 
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1. ชื่อกิจกรรม  การรักและเห็นคุณค่าในตนเอง  

2. สาระส าคัญ/แนวคิด 
 ทุกคนมีจุดดีจุดเด่นของตนเอง ผู้ท่ีค้นพบจุดดีจุดเด่นของตนเอง จะเกิดความรู้สึกท่ีดีพอใจ  
ในตนเองนําไปสู่การมองตนในด้านดีและมีคุณค่าการเห็นคุณค่าในตนเอง (self esteem) เป็นการ
ประเมินความรู้สึกท่ีบุคคลมีต่อตนเองในเรื่อง ความสามารถ ค่านิยม ลักษณะนิสัย การเป็นท่ียอมรับ 
ความมีคุณค่า การนับถือตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเองท้ังนี้บุคคลท่ีเห็นคุณค่าในตนเองสูง (high 
self esteem)  จะแสดงออกถึงการยอมรับและเคารพตนเอง  

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  อธิบายลักษณะของคนท่ีมีความตระหนักในคุณค่าตนเองได้ 
 3.2  บอกประโยชน์ของความตระหนักในคุณค่าของตนเอง 
 3.3  เพื่อให้เกิดทักษะการรักและเห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น 
4. เวลา  1  ช่ัวโมง 

5. วิธีด าเนินกิจกรรม 
 1. ครูเตรียมชุดคําส่ัง โดยตัดแยกช้ินส่วนตามจํานวนนักเรียนท่ีร่วมกิจกรรมใส่ในภาชนะทึบ
แสง แล้วให้นักเรียนสุ่มหยิบทีละคน 
 2. ใหน้ักเรียนแต่ละคนวาดภาพตามคําส่ังท่ีตัวเองได้รับ 
 3. ให้นักเรียนนําภาพที่ตัวเองวาดมาต่อกันให้เป็นรูปร่างท่ีมีร่างกายครบท้ัง 5 ส่วน โดยใช้
อุปกรณ์ กรรไกร เทป กาว ท่ีจัดให้มาติดประกอบให้เป็นรูปร่าง ในกระดาษบรู๊ฟ พร้อมต้ังช่ือ 
 4. ร่วมกันอภิปรายผลท่ีเกิดขึ้นของกลุ่มว่ามีความคิดเห็นอย่างไรต่อภาพผลงานของตนเอง
 5. ครูให้นักเรียนนําเสนอผลงานแล้วพบว่า ผลงานท่ีเกิดขึ้นเป็นบุคคลท่ีไม่ปกติ นักเรียนจะ
สามารถใช้วิธีการอย่างไรที่จะทําให้ภาพนั้นเป็นภาพที่สมบูรณ์ และมีความปกติมากท่ีสุด โดยไม่ต้อง
วาดภาพมาแปะติดใหม่ 
 6. ครูสรุปกิจกรรมว่าทุกคนมีจุดดีจุดเด่นของตนเองเสมอ ไม่ว่าจะเกิดมามีฐานะแตกกันต่าง 
รูปร่างหน้าตาแตกต่างกัน แต่ถ้าค้นพบจุดดีจุดเด่นของตนเอง จะเกิดความรู้สึกท่ีดีพอใจ  ในตนเอง
นําไปสู่การมองตนในด้านดีและการเห็นคุณค่าในตนเอง 

กิจกรรมที่ 13 
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 7. ให้นักเรียนทําใบกิจกรรม  ถ้ามีสมาชิกในบ้านของนักเรียนท่ีเป็นบุคคลท่ีไม่ปกติ นักเรียน
จะมีความรู้สึกอย่างไร และจะอยู่ร่วมกับบุคคลนั้นได้อย่างไร และให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย จากนั้น
ให้ครูสรุปอีกครั้งว่า ว่าทุกคนมีจุดดีจุดเด่นของตนเองเสมอ ไม่ว่าจะเกิดมามีฐานะแตกกันต่าง รูปร่าง
หน้าตาแตกต่างกัน แต่ถ้าค้นพบจุดดีจุดเด่นของตนเอง จะเกิดความรู้สึกท่ีดีพอใจ  ในตนเองนําไปสู่
การมองตนและผู้อื่นในด้านดีและการเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
    
  6. สื่อและอุปกรณ์ 
 6.1 ชุดคําส่ัง 
 6.2 กระดาษ A4 
 6.3 กระดาษบรู๊ฟ 
 6.4 สีเมจิ 
 6.5 กรรไกร 
 6.6 กาว หรือเทปใส 
 6.7 ใบกิจกรรม 
  
7.  การประเมินผล 

7.1 การสังเกต 
- การแสดงความคิดเห็น 

  - การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  - ความกระตือรือร้น 
  - การวิเคราะห์พฤติกรรม 
  - การสรุปอย่างมีเหตุผล 

7.2 การสัมภาษณ์ 
  - ความรู้สึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
  - ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

7.3 การวิเคราะห์ การกระทําความดี และความไม่ดี แนวทางการแก้ไข 
  - การเข้าร่วมกิจกรรมอย่างกระตือรือร้น 
  - แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
  - การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  - เป็นแบบอย่างของการกระทําความดีได้ 
  - นําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม 
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  - วิเคราะห์การกระทําได้อย่างคล่องแคล่วมีเหตุผลประกอบ 
  - การวางแผนการกระทําในอนาคต ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
8. ค าถามชวนคิด 
 ใช้คําถามแบบ R-C-A ซึ่งเป็นคําถามท่ีสะท้อนประสบการณ์ของผู้เรียน มีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อดึงประสบการณ์ของผู้เรียนท่ีเกี่ยวกับทักษะชีวิตของบุคคลนั้นออกมา ทําให้เด็กเข้าถึงส่ิงท่ีเรียนรู้
มากขึ้นและสามารถนําไปเช่ือมโยงกับเหตุการณ์หรือส่ิงต่างๆ ท่ีผ่านมารวมถึงการนําประสบการณ์
ต่างๆ เหล่านี้ไปปรับใช้ในอนาคต 
 1. คําถามเพื่อการสะท้อน (R: Reflect) ถามถึงส่ิงท่ีสังเกตเห็น มองเห็น หรือถามความรู้สึกท่ี
เกิดขึ้นจากการร่วมกิจกรรม เช่น การทํากิจกรรมรักและเห็นคุณค่าในตนเอง จะทําให้นักเรียน
มองเห็นคุณค่าในตัวเองและผู้อื่นมากขึ้นใช่หรือไม่ 

2. คําถามเพื่อการเช่ือมโยง (C: Connect) ถามเพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่างประสบการณ์ 
หรือความรู้ท่ีเคยมีมาก่อนกับประสบการณ์หรือความคิดท่ีเกิดจากการเรียนรู้ใหม่ เช่น ถ้ามีคนมาพูดดู
ถูกนักเรียน นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไร 

3. คําถามเพื่อการปรับใช้ (A : Apply ) ถามถึงปัจจุบัน และการเผชิญเหตุการณ์ในอนาคต 
เช่น นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรให้รู้จักรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น  
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ชุดค าสั่ง 

คําสั่งที่ 1 

ให้นักเรียนวาด

ศีรษะต้ังแต่คอข้ึนไป 

(เต็มหน้ากระดาษ) 

คําสั่ง ที่ 2 

ให้นักเรียนวาด

ร่างกายท่อนบน 

ไหล่ แขน เอว 

ด้านขวา (เต็ม

หน้ากระดาษ) 

คําสั่ง ที่ 3 

ให้นักเรียนวาด

ร่างกายท่อนบน 

ไหล่ แขน เอว 

ด้านซ้าย (เต็ม

หน้ากระดาษ) 

คําสั่ง ที่ 4 

ให้นักเรียนวาด

ร่างกายท่อนล่าง   

เอว ขา ด้านซ้าย 

(เต็มหน้ากระดาษ) 

คําสั่ง ที่ 5 

ให้นักเรียนวาด

ร่างกายท่อนล่าง   

เอว ขา ด้านขวา 

(เต็มหน้ากระดาษ) 

คําสั่งที่ 1 

ให้นักเรียนวาด

ศีรษะต้ังแต่คอข้ึนไป 

(เต็มหน้ากระดาษ) 

คําสั่ง ที่ 2 

ให้นักเรียนวาด

ร่างกายท่อนบน 

ไหล่ แขน เอว 

ด้านขวา (เต็ม

หน้ากระดาษ) 

คําสั่ง ที่ 3 

ให้นักเรียนวาด

ร่างกายท่อนบน 

ไหล่ แขน เอว 

ด้านซ้าย (เต็ม

หน้ากระดาษ) 

คําสั่ง ที่ 4 

ให้นักเรียนวาด

ร่างกายท่อนล่าง   

เอว ขา ด้านซ้าย 

(เต็มหน้ากระดาษ) 

คําสั่ง ที่ 5 

ให้นักเรียนวาด

ร่างกายท่อนล่าง   

เอว ขา ด้านขวา 

(เต็มหน้ากระดาษ) 

คําสั่งที่ 1 

ให้นักเรียนวาด

ศีรษะต้ังแต่คอข้ึนไป 

(เต็มหน้ากระดาษ) 

คําสั่ง ที่ 2 

ให้นักเรียนวาด

ร่างกายท่อนบน 

ไหล่ แขน เอว 

ด้านขวา (เต็ม

หน้ากระดาษ) 

คําสั่ง ที่ 3 

ให้นักเรียนวาด

ร่างกายท่อนบน 

ไหล่ แขน เอว 

ด้านซ้าย (เต็ม

หน้ากระดาษ) 

คําสั่ง ที่ 4 

ให้นักเรียนวาด

ร่างกายท่อนล่าง   

เอว ขา ด้านซ้าย 

(เต็มหน้ากระดาษ) 

คําสั่ง ที่ 5 

ให้นักเรียนวาด

ร่างกายท่อนล่าง   

เอว ขา ด้านขวา 

(เต็มหน้ากระดาษ) 

คําสั่งที่ 1 

ให้นักเรียนวาด

ศีรษะต้ังแต่คอข้ึนไป 

(เต็มหน้ากระดาษ) 

คําสั่ง ที่ 2 

ให้นักเรียนวาด

ร่างกายท่อนบน 

ไหล่ แขน เอว 

ด้านขวา (เต็ม

คําสั่ง ที่ 3 

ให้นักเรียนวาด

ร่างกายท่อนบน 

ไหล่ แขน เอว 

ด้านซ้าย (เต็ม

คําสั่ง ที่ 4 

ให้นักเรียนวาด

ร่างกายท่อนล่าง   

เอว ขา ด้านซ้าย 

คําสั่ง ที่ 5 

ให้นักเรียนวาด

ร่างกายท่อนล่าง   

เอว ขา ด้านขวา 
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หน้ากระดาษ) หน้ากระดาษ) (เต็มหน้ากระดาษ) (เต็มหน้ากระดาษ) 

 

ใบกิจกรรม 

ถ้ามีสมาชิกในบ้านของนักเรียนท่ีเป็นบุคคลท่ีไม่ปกติ นักเรียนจะมีความรู้สึกอย่างไร และจะอยู่ร่วมกับ

บุคคลนั้นได้อย่างไร 
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1. ชื่อกิจกรรม  ก้าวต่อไป 

2. สาระส าคัญ/แนวคิด 
 ในชีวิตของทุกคนมักประสบปัญหาต่าง ๆ เสมอ ปัญหาหลายปัญหาสามารถแก้ไขได้ ต้อง
กําหนดปัญหา กําหนดทางเลือก วิเคราะห์ปัญหา  เลือกวิธีการแก้ปัญหาและดําเนินตามวิธีท่ีเลือกไว้ 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้นักเรียนรู้จักวางแผนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและเลิกยา 
4. เวลา  1  ชั่วโมง 

5. วิธีด าเนินกิจกรรม 
 5.1 ให้ครูเปิดใจโดยเล่าเหตุการณ์ท่ีเคยมีปัญหาของตัวเองและแนวทางการแก้ไขปัญหาของ
ตัวเองให้นักเรียนฟัง เพื่อให้ครูและนักเรียน เข้าถึง เข้าใจกันมากขึ้น หากไม่สามารถเล่าเรื่องได้ ให้ครู
เปิดหนังส้ันในอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับความผิดพลาดให้นักเรียนดู 
 5.2 ให้นักเรียนกลุ่มท่ีมีปัญหาใช้สารเสพติดแต่ละคน ทําใบงาน “ก้าวต่อไป” กําหนดปัญหา 
กําหนดทางเลือก วิเคราะห์ปัญหา  เลือกวิธีการแก้ปัญหาและดําเนินตามวิธีท่ีเลือกไว้ร่วมกับครูเพื่อ
สร้างกําลังใจร่วมกัน 
 5.3 สรุปข้อคิดจากกิจกรรม “ก้าวต่อไป”  
 5.4 ให้นักเรียนแต่ละคนทําใบกิจกรรมอาชีพที่ฉันใฝุฝัน 
 5.5 นักเรียนนําเสนออาชีพท่ีนักเรียนใฝุฝัน  ครูสรุปกิจกรรมคนทุกคนเกิดมาต้องมีฝัน และ
เดินตามความฝันของตัวเองให้สําเร็จ โดยความฝันนั้นต้องเป็นอาชีพท่ีสุจริต อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  ครูให้กําลังใจนักเรียนในการเดินตามฝัน 
  5.5 ในกรณีท่ีนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตสังคมในโรงเรียนแล้ว นักเรียนไม่สามารถเลิกใช้
ยาเสพติดได้ ให้ทางโรงเรียนส่งต่อนักเรียนไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อทําการรักษาต่อไป 
6. สื่อและอปุกรณ์ 
 ใบงานท่ี 1, 2 

กิจกรรมที่ 14 
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7.  การประเมินผล 
7.1 การสังเกต 

- การแสดงความคิดเห็น 
  - การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  - ความกระตือรือร้น 
  - การวิเคราะห์พฤติกรรม 
  - การสรุปอย่างมีเหตุผล 

7.2 การสัมภาษณ์ 
  - ความรู้สึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
  - ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

7.3 การวิเคราะห์ การกระทําความดี และความไม่ดี แนวทางการแก้ไข 
  - การเข้าร่วมกิจกรรมอย่างกระตือรือร้น 
  - แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
  - การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  - เป็นแบบอย่างของการกระทําความดีได้ 
  - นําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม 
  - วิเคราะห์การกระทําได้อย่างคล่องแคล่วมีเหตุผลประกอบ 
  - การวางแผนการกระทําในอนาคต ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
8. ค าถามชวนคิด 
 ใช้คําถามแบบ R-C-A ซึ่งเป็นคําถามท่ีสะท้อนประสบการณ์ของผู้เรียน มีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อดึงประสบการณ์ของผู้เรียนท่ีเกี่ยวกับทักษะชีวิตของบุคคลนั้นออกมา ทําให้เด็กเข้าถึงส่ิงท่ีเรียนรู้
มากขึ้นและสามารถนําไปเช่ือมโยงกับเหตุการณ์หรือส่ิงต่างๆ ท่ีผ่านมารวมถึงการนําประสบการณ์
ต่างๆ เหล่านี้ไปปรับใช้ในอนาคต 
 1. คําถามเพื่อการสะท้อน (R: Reflect) ถามถึงส่ิงท่ีสังเกตเห็น มองเห็น หรือถามความรู้สึกท่ี
เกิดขึ้นจากการร่วมกิจกรรม เช่น การทํากิจกรรมก้าวต่อไป จะทําให้นักเรียนมองเห็นคุณค่าและความ
ฝันใฝุในตัวเองได้หรือไม่ 
 2. คําถามเพื่อการเช่ือมโยง (C: Connect) ถามเพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่างประสบการณ์ 
หรือความรู้ท่ีเคยมีมาก่อนกับประสบการณ์หรือความคิดท่ีเกิดจากการเรียนรู้ใหม่ เช่น นักเรียนรู้สึก
อย่างไรกับความผิดพลาดของตนเอง 

3. คําถามเพื่อการปรับใช้ (A : Apply ) ถามถึงปัจจุบัน และการเผชิญเหตุการณ์ในอนาคต 
เช่น นักเรียนจะมีวิธีการดําเนินชีวิตอย่างให้ความฝันของนักเรียนเป็นจริง  
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ก้าวต่อไป 

แผนในการเลิกใช้สารเสพติด 

เป้าหมายของฉัน.................................................................................................................................. 
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ใบงาน 

เร่ือง อาชีพที่ใฝ่ฝัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาชีพที่ฉันชอบมากท่ีสุด 
……………………………………………………….…… 
……………………………………………………….…… 
 
เหตุผลท่ีชอบ…………………………………………… 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
…………………………………………………………..… 

อาชีพที่ฉันชอบ     เหตุผลท่ีชอบ 

1……………………………………………..……………..…   ……………………………………………..…………………….. 

2……………………………………………..……………..…   ……………………………………………..…………………….. 

3……………………………………………..……………..…   ……………………………………………..…………………….. 

4……………………………………………..……………..…   ……………………………………………..…………………….. 

5……………………………………………..……………..…   ……………………………………………..…………………….. 

อาชีพที่ฉันชอบรองลงมาอีก 2 อาชีพคือ 
1…………………………….………….………… 
2…………………………………….……………… 
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บทที่ 5 
การก ากับติดตาม ประเมินผล และสรุปและรายงาน 

 
5.1  การติดตามคือ การตามติด (Holistic Care) 

เป็นการติดตามดูแล ให้การช่วยเหลือประคับประคองในทุกด้าน ตามบริบท รวมถึงช่วย
แก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น เฝ้าระวังปัญหา เสริมสร้างกําลังใจให้มีความเข้มแข็ง ให้คําปรึ กษา       
ให้คําแนะนํา ท้ังนักเรียน ครอบครัว และผู้เกี่ยวข้อง   โดยประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
รวมท้ังชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการดําเนินการ 

หมายเหตุ การดําเนินการระบบติดตามอาจเป็นกิจกรรมคู่ขนานไปพร้อมกับระบบการดูแล
ช่วยเหลือส่งต่อได้ 

ระยะเวลา ระยะนี้ใช้เวลาอย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษา หรือเป็นไปตามเกณฑ์ของระบบ 
การดูแล  

 
5.2 การด าเนินการ    
 ใช้วิธีการต่อไปนี้ (ขึ้นอยู่กับบริบทของสถานศึกษาและเครือข่ายการทํางานแต่ละหน่วยงาน)         
 5.2.1  การติดตามผลทางตรง คือการพบปะพูดคุยโดยตรงเป็นการติดตามในสถานศึกษา 
ออกเยี่ยมบ้าน ติดตามในชุมชน  ติดตามในหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ี หรือติดตามในสถานท่ีท่ีกําหนดร่วมกัน 
 5.2.2  การติดตามผลทางอ้อม คือการพูดคุยทางระบบส่ือสาร เช่นทางโทรศัพท์  ผ่าน
แบบสอบถาม หรือผ่านบุคคลท่ี 3 เช่น  ติดตามผ่านพ่อแม่ ผู้ปกครอง ติดตามผ่านเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 
 
5.3  รูปแบบกิจกรรม (โดยสรุป)                                                                        
 5.3.1 ประเมินสภาพร่างกาย จิตใจ สังคมโดยครูและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง                 
   5.3.1.1  ให้คําปรึกษาตามสภาพของปัญหาและให้กําลังใจ                       
   5.3.1.2  กิจกรรมกลุ่ม                                                                       
      5.3.1.2.1  กลุ่มปัญญาสังคม                                                    
      5.3.1.2.2  กลุ่มสนับสนุนทางสังคม (social support group)             
      5.3.1.2.3  การสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจ : รายบุคคล/รายกลุ่ม 
(Motivation   Interviewing)                                                                                  
      5.3.1.2.4  กิจกรรมเสริมสร้างภูมิต้านทานสําหรับเด็กและเยาวชนในแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย 
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   5.3.1.3  การติดตามดูแล ช่วยเหลือ ทางด้านสังคมเช่น กิจกรรมการฝึกทักษะอาชีพ 
รายได้เสริมกิจกรรมด้านกีฬา กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์กิจกรรมการศึกษา กิจกรรมชมรม         
 5.3.2  ติดตามความก้าวหน้าของพฤติกรรม ติดตามเฝ้าระวังและประเมินพฤติกรรม      
ครูผู้รับผิดชอบ ควรมีการติดตาม ดูแลนักเรียน อย่างต่อเนื่อง โดยมีการบันทึกในระบบข้อมูลและ
ระบบรายงานผ่านเครื่องมือ ดังนี้                                                                           
      5.3.2.1  การสังเกต                                                                        
   5.3.2.2  แบบประเมินชิ้นงาน                                                                     
      5.3.2.3  การพูดคุยซักถาม  สัมภาษณ์  เป็นต้น                                        
   5.3.2.4  ติดตามโดยใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 
                 
เครือข่ายภาคีความร่วมมือควรมีส่วนรวมในระบบการติดตาม ดูแลนักเรียน ดังนี้ 

กลุ่มสร้างภูมิคุ้มกัน กลุ่มเฝ้าระวัง กลุ่มบ าบัด 

ครอบครัว 
1. ติดตามร่วมประเมิน                                         
/สังเกตพฤติกรรม 
2. ติดตามผลการเรียน 
3. ช่วยกันกับครู/อื่นๆในการ
ติดตามดูแลช่วยเหลือตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
4. สนับสนุนกิจกรรมการ
ติดตาม 

ครอบครัว 
1. ติดตาม ร่วมประเมิน/สังเกต
พฤติกรรม 
2. ติดตามผลการเรียน 
3. ช่วยกันกับครู/อื่นๆในการ
ติดตามดูแลช่วยเหลือตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
4. สนับสนุนกิจกรรมการติดตาม 
 

ครอบครัว 
1. ติดตาม ร่วมประเมิน                                         
/สังเกตพฤติกรรม   
2. ติดตามผลการเรียน 
3. ช่วยกันกับครู/อื่นๆในการ
ติดตามดูแลช่วยเหลือตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
4. สนับสนุนกิจกรรมการ
ติดตาม 

เครือข่ายภาคีความร่วมมือ 
1. ช่วยกันกับครู/อื่นๆ ในการ
ติดตามดูแลช่วยเหลือตามท่ี
ได้รับการร้องขอหรือตาม
ระบบตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
2. สนับสนุนรูปแบบกิจกรรม
การติดตาม 

เครือข่ายภาคีความร่วมมือ 
1. ช่วยกันกับครู/อื่นๆในการ
ติดตามดูแลช่วยเหลือตามท่ีได้รับ
การร้องขอหรือตามระบบตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด     
2. สนับสนุนรูปแบบกิจกรรมการ
ติดตาม 

เครือข่ายภาคีความร่วมมือ 
1. ช่วยกันกับครู/อื่นๆในการ
ติดตามดูแลช่วยเหลือตามท่ี
ได้รับการร้องขอหรือตาม
ระบบตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
2. สนับสนุนรูปแบบกิจกรรม
การติดตาม 
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5.4  เกณฑ์การส่งต่อกับหน่วยงานภาคีความร่วมมือ ภายนอก  
5.4.1  เด็กต้องการ/เด็กควรเข้ารับการคัดกรอง/บําบัดรักษาฯ/ฟื้นฟู                

 5.4.2  ผู้ปกครองร้องขอให้เด็กเข้ารับการบําบัด (ยินยอม)                                  
 5.4.3  ตรวจปัสสาวะ พบตามเกณฑ์ของสถานศึกษา (2 ครั้ง)                                  
 5.4.4  มีอาการทางสุขภาพจิต จิตเวช                                                             
 5.4.5  มีพฤติกรรมบ่งช้ี ข้อบ่งช้ีทางการแพทย์ ทางสังคม ทางกฎหมาย/เบ่ียงเบน/ยากต่อ
การดูแล/เกินศักยภาพ 

 
5.5  การประเมินผลและการรายงานผล 
 5.5.1 การประเมินผล  เป็นการประเมินผลการดําเนินการตามแนวทางระบบ             
การดูแลนักเรียน และระบบป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง    
ในสถานศึกษา ว่าประสบความสําเร็จตามท่ีมุ่งหวัง สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ ได้มากน้อย
เพียงใด ควรดําเนินการต่อไป หรือควรแก้ไขปรับปรุงอย่างไรหลังจากได้ ดําเนินการไปแล้ว                    

 5.5.2  วัตถุประสงค์ของการประเมินผล  
   5.5.2.1  เพื่อให้มีการประเมินผลว่านักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
จากครูประจําช้ัน ครูท่ีปรึกษา อย่างท่ัวถึง โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง
เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
   5.5.2.2  เพื่อให้ครู / สถานศึกษาพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
อย่างเป็นระบบ ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
   5.5.2.3 เพื่อประเมินการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
 5.5.3 แบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ 
   5.5.3.1  การประเมินผลการดําเนินงานดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา ประเมิน
ตามแนวทางมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เพื่อการประกันคุณภาพระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย  3  ด้าน ได้แก่  ด้าน
คุณภาพนักเรียน  ด้านกระบวนการ  และด้านปัจจัย  รวม  3  มาตรฐาน  17  ตัวชี้วัด   
   5.5.3.2  การประเมินผลการพัฒนาตนเองของนักเรียน  โดยครูผู้ให้การดูแล
ช่วยเหลือเป็นผู้ประเมิน  จากการประเมินผล หากพบว่าไม่สามารถพัฒนาให้ดีขึ้น  จึงส่งต่อหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องในลําดับต่อไป เป็นการประเมินผลท่ีเกิดขึ้นจากระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ท่ีส่งผล
ต่อตัวนักเรียนโดยตรง โดยดูจากแบบฟอร์มใช้ในระบบการดูแลช่วยเหลือ และแบบฟอร์มท่ีเพิ่มเติม
รายกรณี 
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 5.5.4 แบบฟอร์มต่าง ๆ ท่ีใช้ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   5.5.4.1  ระเบียนสะสมนักเรียนรายบุคคล (ปพ.8) 
   5.5.4.2  แบบประเมินตนเองสําหรับครูเป็นผู้ประเมินนักเรียน (SDQ) 
   5.5.4.3  แบบเยี่ยมบ้านนักเรียน 
   5.5.4.4  แบบประเมินทักษะชีวิต 5 ห้อง ชีวิต 
   5.5.4.5  สรุปรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
   5.5.4.6  แบบสรุปผลการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล 
   5.5.4.7  แนวปฏิบัติการจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง (Classroom Meeting) 
 5.5.5 แบบฟอร์มต่าง ๆ ท่ีใช้ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน(รายกรณีเพิ่มเติม) 
   5.5.5.1  แบบสังเกตพฤติกรรม 
   5.5.5.2  แบบประเมินความพึงพอใจ 
   5.5.5.3  แบบสรุปพฤติกรรมของนักเรียนทุกกิจกรรม 
   5.5.5.4  แบบประเมินจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 
 
5.6  การรายงานผล 
 มีข้ันตอน ดังนี้ 
 5.6.1 ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือ/ระบบข้อมูล ท่ีกําหนด 
 5.6.2 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.6.3 นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  เสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
 5.6.4 จัดทําเอกสารรายงานผล 
   5.6.4.1  ผลการดําเนินงาน 
   5.6.4.2  ความภาคภูมิใจ และความสําเร็จ 
   5.6.4.3  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 5.6.5 รายงานผลไปยังหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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ภาคผนวก 
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แบบประเมินผล 
 

1) แบบสังเกตพฤติกรรม 
2) แบบประเมินความพึงพอใจ 
3) แบบสรุปพฤติกรรมของนักเรียนทุกกิจกรรม 
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เคร่ืองมือประเมิน (ส าหรับครู) 
แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล  (กลุ่มสร้างภูมิคุ้มกัน) 

ช่ือ.........................................................................................................ช้ัน............................................ 
คําช้ีแจง   แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม กําหนดข้อคําถาม  โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบสังเกตเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า โดยให้ผู้ประเมินทําเครื่องหมาย () 
ลงในช่องความเหมาะสมของระดับพฤติกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ระดับคุณภาพ ดังนี้ 

5 หมายถึง  พฤติกรรมเหมาะสมในระดับดีเย่ียม 
4 หมายถึง  พฤติกรรมเหมาะสมในระดับดีมาก 
3 หมายถึง  พฤติกรรมเหมาะสมในระดับดี 
2 หมายถึง  พฤติกรรมเหมาะสมในระดับพอใช้ 
1 หมายถึง  พฤติกรรมเหมาะสมในระดับปรับปรุง 

 
รายการ/กิจกรรม 

ระดับพฤติกรรม 
ดี

เย่ียม 
5 

ดีมาก 
4 

ดี 
3 

พอใช้ 
2 

ปรับ
ปรุง 
1 

1. ต้นไม้แห่งชีวิต 
1.1 นักเรียนวิเคราะห์จุดเด่นในตนเองและผู้อื่นได้      
1.2 นักเรียนระบุลักษณะท่ีตนเองอยากพัฒนาและปรับปรุง      
2. การใช้เวลาว่าง 
2.1 นักเรียนทบทวนการใช้เวลาของตนเอง เรียนรู้การจัดลําดับ
ความสําคัญและความเร่งด่วนของแต่ละกิจกรรม 

     

2.2 นักเรียนได้วางแผนการใช้เวลาให้มีประโยชน์มากยิ่งขึ้น      
3. ความสุขของข้าพเจ้า 
3.1 นักเรียนหาความสุขให้กับตนเองและผู้อื่นได้      
3.2 นักเรียนเลือกสร้างความสุขให้แก่ตนเองและผู้อื่นได้      
3.3 นักเรียนปฏิบัติตนตามวิธีการสร้างความสุขท่ีเหมาะสมให้แก่
ตนเองและผู้อื่นได้ 

     

4. ทักษะการตัดสินใจ 
4.1 นักเรียนมีทักษะในการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
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4.2 นักเรียนเลือกตัดสินใจในสถานการณ์ท่ีกําหนดให้ถูกต้อง      
5. เพื่อนกันตลอดไป 
5.1 นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับเพื่อนได้อย่างมีความสุข      
5.2  นักเรียนสามารถท่ีจะคิดวิเคราะห์ลักษณะของเพื่อนท่ีควรคบ      
5.3 นักเรียนรู้วิธีปฏิเสธเมื่อเพื่อนชวนทําในส่ิงไม่ถูกต้อง      
6. ปฏิเสธให้เป็น 
6.1 นักเรียนมีทักษะในการปฏิเสธเมื่อเพื่อนชักชวนไปในทางท่ีไม่ดี      
6.2 นักเรียนเลือกตัดสินใจในสถานการณ์ท่ีกําหนดให้ถูกต้อง      
7. หน้าท่ีในครอบครัว 
7.1 ครอบครัวตระหนักถึงบทบาทของตัวเองท่ีส่งผลถึงการเรียน
และร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาต่างๆท่ีจะเกิดเกิดสมาชิกใน
ครอบครัว 

     

7.2 สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่ปรองดองและให้สถาบัน
ครอบครัวเป็นสถาบันที่เข้มแข็งในสังคมต่อไป 

     

8. การวางเป้าหมายชีวิต 
8.1 นักเรียนเกิดความตระหนักในความสําคัญของการวางเป้าหมายชีวิต      
8.2 นักเรียนสามารถวางแผนการดําเนินชีวิตในด้านการศึกษา
ของตนเองได้ 

     

8.3 นักเรียนสามารถกําหนดจุดมุ่งหมายในชีวิตของตนเองได้      
ตอนท่ี 2 ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นอื่นๆ 

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

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

เกณฑ์ คะแนนเฉล่ีย  4.51 – 5.00 = มากเยี่ยม 

คะแนนเฉล่ีย  3.51 – 4.50 = ดีมาก 
คะแนนเฉล่ีย  2.51 – 3.50 = ดี 
คะแนนเฉล่ีย  1.51 – 2.50 = พอใช้ 
คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.50 = ปรับปรุง 

 
            ลงช่ือ.........................................................ผู้สังเกต 
         (.............................................................) 
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เคร่ืองมือประเมิน (ส าหรับครู) 
แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล  (กลุ่มเฝ้าระวัง) 

ช่ือ..........................................................................................................ช้ัน.......................................... 
คําช้ีแจง   แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม กําหนดข้อคําถาม  โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 แบบสังเกตเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า โดยให้ผู้ประเมินทําเครื่องหมาย () 
ลงในช่องความเหมาะสมของระดับพฤติกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ระดับคุณภาพ ดังนี้ 
  5 หมายถึง  พฤติกรรมเหมาะสมในระดับดีเย่ียม 
  4 หมายถึง  พฤติกรรมเหมาะสมในระดับดีมาก 
  3 หมายถึง  พฤติกรรมเหมาะสมในระดับดี 
  2 หมายถึง  พฤติกรรมเหมาะสมในระดับพอใช้ 
  1 หมายถึง  พฤติกรรมเหมาะสมในระดับปรับปรุง 
 
 

รายการ/กิจกรรม 
ระดับพฤติกรรม 

ดี
เย่ียม 

5 

ดีมาก 
4 

ดี 
3 

พอใช้ 
2 

ปรับ
ปรุง 
1 

1. คํามั่นสัญญา 
1.1 นักเรียนปฏิบัติตามกฎกติกาของช้ันเรียน โรงเรียน 
ครอบครัวและสังคมได้ 

     

2. ค้นหาส่วนดี 
2.1 นักเรียนอธิบายความหมายและองค์ประกอบของ
ทักษะชีวิตในการป้องกันภัยยาเสพติดได้  

     

2.2 นักเรียนบอกกลวิธีการสร้างทักษะชีวิตในการป้องกัน
ภัยยาเสพติดได้  

     

3. ทายใจ 
3.1 นักเรียนสามารถทําความรู้จักกับเพื่อนได้มากยิ่งขึ้น  (K)      
3.2 นักเรียนสามารถบอกลักษณะเด่นของตนเองได้  (K)      
3.3 นักเรียนบอกจุดมุ่งหมาย  ขอบเขตเนื้อหาและเกณฑ์
การประเมินกิจกรรมแนะแนวได้ (K) 

     

3.4 นักเรียนมีทักษะกระบวนการในการทํางานรว่มกัน  (P)      
3.5 นักเรียนมีพฤติกรรมด้านการเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี  (A)      
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4. จุดเปล่ียน 
4.1 นักเรียนสามารถแก้ไขนิสัยท่ีไม่ดีของตนได้      
5. พ้นภัยยาเสพติด 
5.1 นักเรียนอธิบายความหมายและองค์ประกอบของส่ิง
กระตุ้นหรือส่ิงเร้าท่ีอาจนําไปสู่การติดยาเสพติด  

     

5.2 นักเรียนบอกกลวิธีการสร้างทักษะชีวิตในการป้องกัน
ภัยยาเสพติดได้ 

     

6. ทุกข์สุขของเพื่อน 
6.1 นักเรียนสามารถบอกสาเหตุแห่งความสุข และความ
ทุกข์ อันจะนําไปสู่การรู้จัก  เข้าใจ และยอมรับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมี
เหตุผลได้อย่างเหมาะสม 

     

7. ผู้วิเศษ 
7.1 นักเรียนสามารถบอกคุณลักษณะท่ีดีของตนเองและ
เพื่อนอันจะนําไปสู่การรัก และนับถือตนเอง และผู้อื่น 

     

8. ลด ละ เลิก พฤติกรรมล่อแหลม 
8.1 นักเรียนรู้และสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมล่อแหลม
ของตนเองท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติด 

     

8.2 นักเรียนได้ตระหนักว่าพฤติกรรมล่อแหลมของตนเอง  
สามารถนํากลับไปสู่การใช้ยาซ้ําได้ 

     

9. Just  Say No      
9.1 นักเรียนพัฒนาและสามารถปฏิเสธส่ิงท่ีกระตุ้นภายนอกได้      
10. รู้คิดแก้ปัญหาพาสุขใจ      
10.1 นักเรียนรู้จักอดทน รอคอยและแก้ไขอารมณ์ท่ี
เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ ได้ 

     

10.2 นักเรียนตัดสินใจและแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างเหมาะสม      
11. ฝันด้วยใจ  ไปให้ถึง      
11.1 นักเรียนกําหนดเป้าหมาย วางแผน หาทางไปสู่
เป้าหมายอย่างเป็นระบบ โดยมีข้อมูลประกอบ 

     

11.2 นักเรียนมีวิธีการเอาชนะอุปสรรค และตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
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11.3 นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการกระทําส่ิงต่าง ๆ ให้
บรรลุเป้าหมาย 

     

12. คํามั่นสัญญา      
12.1 นักเรียนปฏิบัติตามกฎกติกาของช้ันเรียน  โรงเรียน  
ครอบครัว และสังคมได้ 

     

ตอนท่ี 2 ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นอื่นๆ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
เกณฑ์ คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 = มากเยี่ยม 
 คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50 = ดีมาก 
 คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 = ดี 
 คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 = พอใช้ 
 คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.50 = ปรับปรุง 
        
 
    ลงช่ือ.........................................................ผู้สังเกต  
        (.............................................................) 
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เคร่ืองมือประเมิน (ส าหรับครู) 
แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล  (กลุ่มบ าบัด) 

ช่ือ.........................................................................................................ช้ัน............................................ 
คําช้ีแจง   แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม กําหนดข้อคําถาม  โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 แบบสังเกตเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า โดยให้ผู้ประเมินทําเครื่องหมาย () 
ลงในช่องความเหมาะสมของระดับพฤติกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ระดับคุณภาพ ดังนี้ 
  5 หมายถึง  พฤติกรรมเหมาะสมในระดับดีเย่ียม 
  4 หมายถึง  พฤติกรรมเหมาะสมในระดับดีมาก 
  3 หมายถึง  พฤติกรรมเหมาะสมในระดับดี 
  2 หมายถึง  พฤติกรรมเหมาะสมในระดับพอใช้ 
  1 หมายถึง  พฤติกรรมเหมาะสมในระดับปรับปรุง 

 
รายการ/กิจกรรม 

ระดับพฤติกรรม 
ดี

เย่ียม 
5 

ดีมาก 
4 

ดี 
3 

พอใช้ 
2 

ปรับ 
ปรุง 
1 

1. สัญญาใจ 
1.1 นักเรียนเข้าใจและทําความตกลงร่วมกันในการปรับพฤติกรรม      
1.2 นักเรียนเกิดความร่วมมือของผู้ปกครองในการปรับพฤติกรรม      
2. โล่ชีวิต 
2.1 นักเรียนได้สํารวจจุดเด่นของตัวเองรู้จักตนเองมากขึ้น      
2.2 นักเรียนเห็นคุณค่าของตัวเอง      
2.3 นักเรียนมีเป้าหมายในชีวิต      
3. รู้เท่าทัน 
3.1  นักเรียนวิเคราะห์/อธิบายผลกระทบของการใช้สารเสพติดได้      
3.2  นักเรียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่อง “ใครคือเพื่อนแท้
ของ อํานาจ” ได้ 

     

3.3 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสารเสพติดให้
ครอบคลุมทุกเหตุปัจจัย 

     

3.4 นักเรียนเกิดการตื่นตัวและทันต่อสถานการณ์สารเสพติด      
4. การจัดการความเครียด 
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4.1 นักเรียนรู้เทคนิคการจัดการความเครียด      
5. หยุดความคิด 
5.1 นักเรียนรู้เทคนิคการหยุดความคิด ท่ีทําให้เกิดอาการอยากยา      
6. ความไว้วางใจ 
6.1 เลิกติดยาทําให้เสียความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น แม้ว่าจะเลิกยา
แล้ว ครอบครัวและ เพื่อน  ๆก็ยังสงสัยว่าเลิกยาได้จริงหรือไม่ 

     

6.2 นักเรียนไวว้างใจต้องใช้เวลา ความไว้วางใจจะกลับคืน
มาขึน้อยู่กับพฤติกรรม ท่ีแสดงออกถึงความต้ังใจในการเลิก
ยาท่ีต่อเนื่องของนักเรียน 

     

7. บทบาทครอบครัว 
7.1 ครอบครัวตระหนักถึงบทบาทของตัวเองท่ีส่งผลต่อการ
ใช้ยา และร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาการใช้ยาเสพ
ติดของสมาชิกในครอบครัว 

     

7.2 ครอบครัวตระหนักถึงบทบาทของตัวเองท่ีส่งผลถึงการ
เรียน และร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาต่างๆท่ีจะเกิดเกิด
สมาชิกในครอบครัว 

     

7.3 สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่ปรองดองและให้
สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่เข้มแข็งในสังคมต่อไป 

     

8. ทักษะการแก้ปัญหา 
8.1 นักเรียนได้เรียนรู้ขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา      
9. ทักษะการปฏิเสธ      
9.1 นักเรียนนักเรียนสามารถปฏิเสธเพื่อนในสถานการณ์ท่ีอาจถูก
ชักชวนให้มีพฤติกรรมเส่ียงต่อการกลับไปใช้สารเสพติดซ้ํา 

     

10.ทักษะการตัดสินใจ      
10.1 นักเรียนมีทักษะในการตัดสินใจแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

     

10.2 นักเรียนเลือกตัดสินใจในสถานการณ์ท่ีกําหนดให้ถูกต้อง      
10.3 นักเรียนสามารถอธิบายข้ันตอนการตัดสินใจและ
สามารถตัดสินใจจากสถานการณ์ท่ีกําหนดได้เหมาะสม 

     

11. รู้สติ ระลึกรู้      
11.1 นักเรียนเข้าใจเรื่องการหาความสุขในชีวิต      
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ตอนท่ี 2 ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นอื่นๆ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
เกณฑ์ คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 = มากเยี่ยม 
 คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50 = ดีมาก 
 คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 = ดี 
 คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 = พอใช้ 
 คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.50 = ปรับปรุง 
             
     ลงช่ือ.........................................................ผู้สังเกต 
          (.............................................................) 

11.2 นักเรียนมีแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้จิตใจมีความสงบ
และเป็นสุข 

     

12.ก้าวใหม่ในชีวิต      
12.1 นักเรียนเกิดความรับผิดชอบต่อการเลิกพฤติกรรมใช้
สารเสพติดของตน 

     

12..2 นักเรียนมีความรับผดชอบท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ
ตนไปในทางท่ีสามารถ ตอบสนองต่อเป้าหมายชีวิตของตนได้ 

     

13.การรักเห็นคุณค่าในตนเอง      
13.1 นักเรียนอธิบายลักษณะของคนท่ีมีความตระหนักใน
คุณค่าตนเองได้ 

     

13.2  นักเรียนบอกประโยชน์ของความตระหนักในคุณค่าของตนเอง      
13.3 นักเรียนสามารถบอกความถนัดของตนเองได้      
13.4 นักเรียนสามารถบอกความสามารถของตนเองได้      
13.5 นักเรียนบอกหนทางไปสู่ความสําเร็จของอาชีพได้      
13.6 นักเรียนสามารถวางแผนการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองได้      
13.7 นักเรียนสามารถวางแผนชีวิตของตนเองได้อย่างเหมาะสม      
14.ก้าวต่อไป      
14.1 นักเรียนรู้จักวางแผนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและ
เลิกยา 
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แบบประเมินความพึงพอใจ (ทุกกลุ่ม) 
กิจกรรม..........................................................................โรงเรียน.......................................................... 
คําช้ีแจง โปรดใส่เครื่องหมาย    ลงใน             ท่ีตรงกับความเป็นจริงท่ีสุด 
 พอใจมากท่ีสุด  =  5 
 พอใจมาก    =   4   
 พอใจปานกลาง   =   3     
 พอใจน้อย    =   2    
 พอใจน้อยท่ีสุด   =  1 
ตอนที่ 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพศ 
   ชาย   หญิง 
สถานภาพ 
   ครู   นักเรียน  ผู้ปกครอง           อื่นๆ..... 
 
ตอนที่ 2 แสดงความคิดเห็นท่ีตรงกับท่านมากท่ีสุด 
 

ประเด็นค าถามความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

๕ ๔ ๓ ๒ 1 
1. กิจกรรมการฝึกอบรม 
1.1. กิจกรรมมีวัตถุประสงค์ชัดเจน      
1.2 เนื้อหาการฝึกอบรมของกิจกรรมน่าสนใจ      
1.3 กิจกรรมมีเนื้อหาเหมาะสมเพียงใด      
1.4 เนื้อหากิจกรรมสามารถให้ความรู้ได้มากเพียงใด      
2. การดําเนินการฝึกอบรม 
2.1 การจัดกิจกรรมน่าสนใจ      
2.2 ระยะเวลาฝึกอบรมเหมาะสมเพียงใด      
2.3 ส่ือ  เอกสารเหมาะสมเพียงใด      
2.4 มีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมเพียงใด      
3. ความพึงพอใจการให้ความรู้ของวิทยากร 
3.1 วิทยากรมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาของกิจกรรมเพียงใด      
3.2 วิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้ในระดับใด      
3.3 วิทยากรมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมเพียงใด      
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3.4 วิทยากรสามารถสร้างการมีส่วนร่วมได้เพียงใด      
3.5 วิทยากรเปิดโอกาสให้ชัดเจนเพียงใด      
4. ความพึงพอใจด้านคุณภาพการจัดกิจกรรม 
4.1  ท่านได้รับความรู้  ประสบการณ์ และประโยชน์จาก
การเข้าร่วมกิจกรรมเพียงใด 

     

4.2  ท่านสามารถนําความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้เพียงใด 

     

4.3 ท่านมีความเข้าใจในกิจกรรมเพียงใด      
4.4 ท่านคิดว่าหลังจากการร่วมกิจกรรมจะสามารถสร้าง
ความเข้มแข็งของจิตใจของท่านเพียงใด 

     

4.5 ท่านสามารถนําความรู้ท่ีได้ในครั้งไปช่วยเหลือคนอื่น
ได้เพียงใด 

     

5. โดยภาพรวมทั้งหมดท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด      
 
ตอนที่ 3  ระบุปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 

ปัญหา ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงในคร้ังต่อไป 
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แบบสรุปพฤติกรรมของนักเรียน กลุ่มสร้างภูมิคุ้มกัน 
โรงเรียน..................................................................................... 
สังกัด.......................................................................................... 

 
 
 
ที ่

 
 

ชื่อ – สกุล 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ค่า 
เฉลี่ย 

แปลผล 

1. 
ต้น

ไม
้แห

่งช
ีวิต

 

2. 
กา

รว
าง

เป
้าห

มา
ยช

ีวิต
 

3. 
บท

บา
ทค

รอ
บค

รัว
 

4. 
กา

รใ
ช้เ

วล
าว่

าง
 

5.ก
าร

พัฒ
นา

ตน
เอ

งด้
าน

กา
รเร

ียน
 

6.ก
าร

ตัด
สิน

ใจ
 

7. 
เพื่

อน
กัน

ตล
อด

ไป
 

8.ค
วา

มส
ุขข

อง
ข้า

พเ
จ้า

 

 ผ่าน ไม่
ผ่าน 

1.             
2.             
3.             
4.             
5.             
6.             
7.             
8.             
9.             
10.             

 
เกณฑ์เฉล่ียท้ัง 8 กิจกรรม 
 คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 = ผ่านยอดเย่ียม 
 คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50 = ผ่านดีมาก 
 คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 = ผ่านดี 
 คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 = ผ่านพอใช้ 
 คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.50 = ไม่ผ่าน ต้องปรับปรุง       
 
     ลงช่ือ.........................................................ผู้รับผิดชอบ 
        (.............................................................) 
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แบบสรุปพฤติกรรมของนักเรียน กลุ่มเฝ้าระวัง 
โรงเรียน..................................................................................... 
สังกัด.......................................................................................... 
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เกณฑ์เฉล่ียท้ัง 12 กิจกรรม 
คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 = ผ่านยอดเย่ียม 
คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50 = ผ่านดีมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 = ผ่านดี 
คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 = ผ่านพอใช้ 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.50 = ไม่ผ่าน ต้องปรับปรุง       
     ลงช่ือ.........................................................ผู้รับผิดชอบ 
         (.............................................................) 
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แบบสรุปพฤติกรรมของนักเรียน กลุ่มบ าบัด 
โรงเรียน..................................................................................... 
สังกัด.......................................................................................... 
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ชื่อ – สกุล 
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เกณฑ์เฉล่ียท้ัง 14 กิจกรรม 
คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 = ผ่านยอดเย่ียม 
คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50 = ผ่านดีมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 = ผ่านดี 
คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 = ผ่านพอใช้ 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.50 = ไม่ผ่าน ต้องปรับปรุง       
     ลงช่ือ.........................................................ผู้รับผิดชอบ 
         (.............................................................) 
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แบบติดตามผล 
  
1)  แบบประเมินชิ้นงาน 
2) การพูดคุยซักถาม  สัมภาษณ ์
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แบบสัมภาษณ ์(ทุกกลุ่ม) 
 
เรื่องท่ีสัมภาษณ์
................................................................................................................................................................ 
วันท่ีสัมภาษณ์
................................................................................................................................................................ 
ช่ือผู้สัมภาษณ์
................................................................................................................................................................ 
ช่ือผู้รับการสัมภาษณ์
................................................................................................................................................................ 
 
หัวข้อในการสัมภาษณ์ 
1.นักเรียนเห็นว่ากิจกรรมในหน่วยที่.........................ให้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างไร
บ้าง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
2. นักเรียนสามารถนําหลักการ ความรู้ และทักษะท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไรบ้าง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
3. นักเรียนมีวิธีหลีกเล่ียงไม่ให้เผชิญหน้ากับสถานการณ์ท่ีจะทําให้กลับไปใช้สารเสพติดได้อย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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4. นักเรียนเคยหยุดความคิดของตนเองไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้หรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
5. นักเรียนคิดว่าภาวะเส่ียงท่ีจะเสพยาเสพติดของนักเรียนคืออะไร และนักเรียนมีวธิีการหลีกเล่ียง
หรือป้องกันตนเองอย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
6. ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นอื่นๆ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 
     ลงช่ือ...................................................ผู้สัมภาษณ์ 
                                             (.............................................................) 
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แบบประเมินใบงาน (ทุกกลุ่ม) 
 
กิจกรรมท่ี....................................เรื่อง......................................................................... 
ช่ือกลุ่ม...............................................................................จํานวนสมาชิก..............................คน 
ค าช้ีแจง   ให้ผู้ประเมินพิจารณาใบงานแต่ละกลุ่ม และเขียนเครื่องหมาย /ลงในช่องการปฏิบัติดังนี้ 
เกณฑ์การประเมินปฏิบัติได้ครบ  5 รายการ  อยู่ในระดับดี 
เกณฑ์การประเมินปฏิบัติได้  3-4 รายการ  อยู่ในระดับพอใช้ 
เกณฑ์การประเมินปฏิบัติได้น้อยกว่า 3 รายการ  อยู่ในระดับควรปรับปรุง 

ท่ี รายการประเมิน การปฏิบัติ หมายเหตุ 
มี ไม่มี 

1. นักเรียนเขียนครอบคลุมประเด็นท่ีต้องการพัฒนา    
2. นักเรียนเขียนคําตอบลงในใบงานโดยไม่บิดเบือนข้อมูล    
3. นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์    
4. ผลงานนักเรียนตรงตามวัตถุประสงค์    
5. ผลงานนักเรียนสะอาด มีระเบียบเรียบร้อย  สวยงาม 

เสร็จทันเวลา 
   

 
 
     ลงช่ือ.............................................................ผู้ประเมิน 
       (…………………………………………………………….) 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณานุกรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บรรณานุกรม 

กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๕๒).  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑.  
 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด. 
--------. (2557). คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน. กรงุเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์ 
         การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด. 
--------. (2554). การเสริมสร้าง “ทักษะชีวิต” ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับ 
         ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  
 จ ากัด. 
--------. (๒๕๕๒).  แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ชั้นประถมศึกษาปีที่  
         ๑-๓.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด. 
--------. (๒๕๕๒).  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน.  
         แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖.    
         กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด.  
--------. (๒๕๕๒). แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
         ๑-๓  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด.  
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2527). คู่มือการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนระดับประถมศึกษา.   
         กรุงเทพฯ : โรงพิมพป์ระมวลศิลป์.  
--------. (2546).  คู่มือนักเรียน : กิจกรรมกลุ่มจิตสังคมบ าบัดในโรงเรียน. กรุงเทพฯ : กิจการการพิมพ์  
          องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก. 
--------. (2544). คู่มือพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรมและจริยธรรม ระดับประถมศึกษา. ม.ป.ท. 
--------. (2542). คู่มือส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียนมัธยมศึกษาส าหรับครู.ม.ป.ท. 
--------. (2544). แนวทางการพัฒนานักเรียนแกนน าในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด  ใน 
         สถานศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว.  
กรมสามัญศึกษา. (๒๕๔๔).  เอกสารคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน. กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์. 
กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข. (2550). คู่มือดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนส าหรับครู. พิมพ์ครั้งท่ี    
         13. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์กิจกรรมโรงพมิพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก. 
-------. (๒๕๔๕).  คู่มือความฉลาดทางอารมณ์. พิมพ์ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา. 
-------. (2559).  คู่มือการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตส าหรับสถานศึกษา. กรุงเทพฯ: 
         บริษัทปิยอนด์พับลิชช่ิง จ ากัด. 
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข.  (๒๕๔๓: ๑).  คู่มือคลายเครียด.  กรุงเทพฯ : กระทรวง 
         สาธารณสุข. 
-------. (๒๕๔๔). คู่มือครูที่ปรึกษาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน.  กรุงเทพฯ : อิมเมจกรุ๊ป. 
 
 



บรรณานุกรม (ต่อ) 

 
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข.  (๒๕๔๗).  คู่มือการจัดกิจกรรม “ฝึกคิดแก้ปัญหา พัฒนา EQ”  
           (ส าหรับศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น).  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย   
            จ ากัด.   
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กองสวัสดิการแรงงาน. (๒๕๔๓).  คู่มือการด าเนินงานมาตรฐานการ 
         ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ(มยส.) ส าหรับเจ้าหน้าที.่ ม.ป.ท. 
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
         ปัญหายาเสพติด. (๒๕๕๒ :  ๕-๖).  ยุทธศาสตร์ ๕ ร้ัวป้องกันระยะที่ ๓.  
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ. (๒๕๕๗).  แนวทางปฏิบัติตามประกาศ คสช.ที่ ๑๐๘/๒๕๕๗(บ าบัดผู้ติด 
         ยาเสพติด). 
นายกรัฐมนตรี, ส านัก. (๒๕๕๔  ๙ กันยายน).  ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด. 
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ.  (๒๕๔๕, ๓๐ กันยายน). ราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา. 
         ฉบับท่ี ๕ เล่มท่ี ๑๑๙ ตอนท่ี ๙๖ ก. 
พิชัย แสงชาญชัย ,พงศธร เนตราคม และนวพร หิรัญวิวัฒน์กุล (2549). ต าราจิตเวชศาสตร์การติดสาร 
         เสพติด. กรุงเทพมหานคร : หจก.บางกอกบล๊อก. 
ลักษณา พวงเพชร.  (๒๕๕๖).  พิษภัยจากยาเสพติด. [ออนไลน]์. เข้าถึงได้จาก 
         http://saebteed.blogspot.com/. สืบค้น 11 กันยายน 2559. 
วันทนา ทิพย์มณเฑียร.  (๒๕๕๕).  แนวทางการท าจิตสังคมบ าบัดในโรงเรียน. [ออนไลน]์. เข้าถึงได้ 
         จาก  http://๒๐๓.๑๗๒.๑๓๘.๓๔/download/files/๒๐๑๖๐๔๒๗-๑๑๔๕๒๖-๔๗๕๘๕๘.pdf.   
         สืบค้น 11 กันยายน 2559. 
วิญญู ชะนะกุล, รวิวรรณ ศรีสุชาติ, ปรุงจิต เพ็งวนั และคณะ. (๒๕๔๔ : ๑-๑๑).  คู่มือการดูแลทาง 
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ค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการ 
ท่ี สป.   1080  / ๒๕๖๐ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะท างานจัดท าคู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา 

 

ตามท่ี ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการ
จัดท าค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สป. ๑๑๔๕ / ๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕9 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะท างานจัดท าคู่มือองค์ความรู้การดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา เพื่อเป็นการ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน           
ในทุกกลุ่ม ท้ังในกลุ่มปกติ กลุ่มสงสัยและกลุ่มท่ีใช้ยาและสารเสพติด ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน       
ในการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดนั้น 

เนื่องจากคณะท างานจัดท าคู่มือดังกล่าวได้มีการปรับเปล่ียน โยกย้ายต าแหน่ง และเกษียณอายุ
ราชการ จึงเห็นสมควรยกเลิกค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สป. ๑๑๔๕ / ๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕9 
และแต่งต้ังคณะท างานจัดท าคู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา  เพื่อเป็นการ
ขับเคล่ือนในการจัดท าคู่มือให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 

๑. คณะท างาน ฝ่ายจัดองค์ความรู้ มีหน้าท่ี ในการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมและจัดล าดับองค์ความรู้    
การดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา จัดท าหลักสูตร กระบวนการในการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา 

๑.1  แพทย์หญิงบุญศิริ  จันศิริมงคล ผอ.รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ประธานคณะท างาน
กรมสุขภาพจิต สธ. 

๑.๒  นางกฤษณา  จันทร์ตรี ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สธ. คณะท างาน 
๑.๓   นางสาวสุชาดา  ทิมอุดม คณะกรรมการรับรองคุณภาพสถานฟื้นฟูฯ คณะท างาน 
๑.๔   นายเสกสรร  สุขคุณ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการป้องกันฯ คณะท างาน 
 ส านักอ านวยการกองอาสารักษาดินแดน 
๑.๕   นางสาวจงรัก  อินทร์เสวก หัวหน้าฝ่ายพัฒนากิจกรรม คณะท างาน 
   มูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติ สมช. 
๑.๖   พ.ต.อ.เรวัต  คติธรรมนิตย์ กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด คณะท างาน 
๑.๗  นายจารุเกียรติ  หิมรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ จังหวัดหนองคาย คณะท างาน
๑.๘  นางรุ่งทิวา  มโนวชิรสรรค์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ จังหวัดพิจิตร คณะท างาน 
๑.๙  นายสุกฤษ  ชัยพงษ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ จังหวัดปราจีนบุรี คณะท างาน 
๑.1๐ นางกานต์ธีรา  ทาสิลา ครูเช่ียวชาญโรงเรียนบ้านหนองกงุ  จังหวัดร้อยเอ็ด คณะท างาน 
๑.1๑ นางวณา  พรหมมา พยาบาลวิชาชีพ รพ.ธัญญารักษ์ จังหวัดสงขลา  คณะท างาน 
๑.12 นางเพ็ญพักตร์ ดารากร ณ อยุธยา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรมสุขภาพจิต สธ.  คณะท างาน 
๑.13 นางจิตตินัฏ  ชุ่มช่ืน ครูช านาญการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  คณะท างาน 
๑.14 นางสาวปัทมาพร  ภูมิเวียงศรี กองประสานและบ าบัดฯส านักงาน ป.ป.ส.  คณะท างาน 
   /๑.15 นางสาวพจนีย์ ...  
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๑.15  นางสาวพจนีย์  สาริพันธ์ กองป้องกันยาเสพติด ส านักงาน ป.ป.ส.                   คณะท างาน 
๑.๑๖  นายชัยชาญ  ช่วยโพธิ์กลาง ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป.  คณะท างานและ 
     เลขานุการ 
๑.๑๗  นายธนะรัชต์  นามผลดี  หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์สังคม รพ.ปลวกแดง  คณะท างานและ           

ผู้ช่วยเลขานุการ  
๑.๑๘  นายบุญช่ืน   วิบูลย์  ส านักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป. คณะท างานและ 
   ผู้ช่วยเลขานุการ                                                        
๑.๑๙  นางสาวชญาภรณ์  เท่ียงไธสง  ส านักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป.       คณะท างานและ 

  ผู้ช่วยเลขานุการ                      
๑.๒๐  นางสาวนันท์ภัส  เขียวเกษม  ส านักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป. คณะท างานและ

  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑.๒๑  นายวุธจักร  พันธุ์สมบัติ  ส านักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป. คณะท างานและ

  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒. คณะท างาน ฝ่ายประถมศึกษา มีหน้าท่ี ในการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมและจัดล าดับองค์ความรู้การดูแล

ด้านจิตสังคมในสถานศึกษา จัดท าหลักสูตร กระบวนการในการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา 
 ๒.๑  นายสุระพล  เอี่ยมนานุรักษ์ ผอ.รร.วัดดอนทราย ประธานคณะท างาน  

๒.๒  นายพงศ์ศิริ  จันทิวาสน์ ผอ.รร.บ้านใหม่ คณะท างาน  
๒.๓  นายวิวัตน์  มะโนวัฒนา ผอ.รร.วัดช่องพราน คณะท างาน 
๒.๔  นายฉลอง  เกาสังข์ ผอ.รร.วัดหนองมะค่า คณะท างาน 
๒.๕  นางพนัชกร  แก้ววิมล ผอ.รร.วัดดอนกระเบ้ือง คณะท างาน 
๒.๖  นางปราณี  ตันตระกูล ผอ.รร.วัดสร้อยฟ้า     คณะท างาน 
๒.๗  นางสาวจิตตานันท์  สุขสวัสด์ิ ผอ.รร.วัดหุบมะกล่ า คณะท างาน 
๒.๘  นางนภา  เกาสังข์ ผอ.รร.วัดเขาพระ    คณะท างาน 
๒.๙  นางสาวเขมพัต  แสงทอง ผอ.รร.วัดแหลมทอง คณะท างาน 
๒.๑๐ นางสุรีรัตน์  วารีนิล ผอ.รร.วัดสีดาราม คณะท างาน 
๒.๑๑ นางทองเจือ  เอี่ยมนานุรักษ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ ศธจ.ราชบุรี  คณะท างานและ 
     เลขานุการ 

๓. คณะท างาน ฝ่ายโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  มีหน้าท่ีในการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมและ
จัดล าดับองค์ความรู้การดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา จัดท าหลักสูตร กระบวนการในการดูแลด้านจิตสังคม 
ในสถานศึกษา 

๓.๑  นายอภิสิทธิ์  กรีทรัพย์ ผอ.รร.ชุมชนวัดเสด็จ ประธานคณะท างาน 
๓.๒  พ.อ.อ.ดร.กิติศักดิ์  เพ็งสกุล ผอ.รร.อนุบาลปทุมธานี            คณะท างาน 
๓.๓  นายสมหมาย เอี่ยมองคต ผอ.รร.วัดคุณหญิงส้มจีน  คณะท างาน 
๓.๔ นายประสิทธิ์   วิไลรัตน์ ข้าราชการบ านาญ  คณะท างาน 
๓.๕  นางสาวดารัตน์  ยินดีพบ ครู คศ.1 รร.ชุมชนวัดเสด็จ  คณะท างาน 
๓.๖  นางสาวจิราภรณ์  แจ่มใส ครู คศ.1 รร.สุเหร่าใหม่เจริญ  คณะท างาน 
๓.๗  นางสาวอุทัย  พรหมพิมาลย์   ครู คศ.1 รร.สุเหร่าใหม่เจริญ  คณะท างาน 
๓.๘  นายทศพร  พึ่งเสือ ครู คศ.1 รร.วัดคุณหญิงส้มจีน  คณะท างาน 
  /๓.๙  นางปิ่นแก้ว...  
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๓.๙  นางปิ่นแก้ว  ปรีชาธีรศาสตร์ ครู คศ.1 รร.วัดบางคูวัด  คณะท างาน 
๓.๑๐  นางสาวนฤมล  จิตรรัตนพฤกษ์ ครู คศ.1 รร.วัดบางคูวัด  คณะท างาน 
๓.๑๑  นางสาวเมขลา  ถิ่นวิมล ครู คศ.1 รร.สุเหร่าใหม่เจริญ  คณะท างานและ 
   เลขานุการ 
๓.๑๒  นางสาวกชพร  ชัยสุวรรณ์ เจ้าหน้าท่ีธุรการ รร.ชุมชนวัดเสด็จ  คณะท างานและ 
   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
๔. คณะท างาน ฝ่ายมัธยมศึกษา   มีหน้าท่ี ในการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมและจัดล าดับองค์ความรู้การดูแล

ด้านจิตสังคมในสถานศึกษา จัดท าหลักสูตร กระบวนการในการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา 

๔.๑  นายเทียน  กล่ าบุตร ผอ.รร.โรงเรียนจันทร์หุ่นบ าเพ็ญ ประธานคณะท างาน 
๔.๒   นางธัญสมร  คเชนทร์เดชา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ)  รองประธานคณะท างาน 
 (ข้าราชการบ านาญ) 
๔.๓   นางวันเพ็ญ  อ านาจกิติกร ผอ.ศูนย์บ าบัดชุมชนภาคเหนือแห่งประเทศไทย   คณะท างาน 
 (บ้านพระเมตตา)   
๔.๔ นางสาวสายสุนีย์  ศรีสุวรรณ ผอ.รร.ส่ีแยกบางเตย  คณะท างาน 

 ๔.๕ นายเรวัฒน์  พรหมสะโร ผอ.รร.อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์  คณะท างาน 
๔.๖  นายสาธิต  ประทุมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สพม.เขต 2  คณะท างาน 
๔.๗  นางศรีโสภา  พลธนู ครูช านาญการพเิศษ รร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า  คณะท างาน 
๔.๘  นายพิษณุ  ทองสืบสาย นักวิชาการศึกษาช านาญการ  สพม.เขต 2  คณะท างาน 
๔.๙  นายจิระวัฒน์  ธนะสุนทรไชย์   ครู คศ.1 รร.บางกะปิ  คณะท างาน 
๔.๑๐  นายศักดิ์ชัย ชรากาหมุด ครูผู้ช่วย รร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า  คณะท างาน 

          ๔.๑๑ นางสาวเพียงใจ  ดีคาร ครูช านาญการพิเศษ รร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า  คณะท างานและ  
    เลขานุการ 

๔.๑๒  นางรัศดา  บุญมาเลิศ ครูช านาญการพิเศษ รร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า         คณะท างานและ 
                                                                                                  ผู้ช่วยเลขานุการ 

๕. คณะท างาน ฝ่ายอาชีวศึกษา  มีหน้าท่ี ในการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมและจัดล าดับองค์ความรู้การดูแล
ด้านจิตสังคมในสถานศึกษา จัดท าหลักสูตร กระบวนการในการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา 

๕.๑  นายเรวัช   สรีแสงอ่อน ผอ.วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ประธานคณะท างาน 
๔.๒  นางวันเพ็ญ  อ านาจกิติกร ผอ.ศูนย์บ าบัดชุมชนภาคเหนือแห่งประเทศไทย   คณะท างาน 
  (บ้านพระเมตตา) 
๕.๓  นายอาณัติชัย  จันทิวาสน์ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรง  คณะท างาน 
๕.๔  นายไพบูลย์   เพช็รหงษ์ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง  คณะท างาน 
5.๕  นายวัชระ  เกิดสิน ผอ.ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษา คณะท างาน 
   และกิจการนักเรียน 
๕.๖  นายอนันต์  สุขดี รอง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี  คณะท างาน 
๕.๗  นายชัยวัฒน์  พรแสน รอง ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี  คณะท างาน 
๕.๘  นายมนตรี  สุวรรณภักดีจิต รอง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล  คณะท างาน 
   /5.8  ว่าท่ี… 
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5.๙  ว่าท่ี ร.ต.หญิง ทิตา  ดวงสวัสด์ิ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม  คณะท างาน 
   ประสานงานกิจการนักศึกษา และกิจการนักเรียน คณะท างาน 
5.๑๐ นายมงคล  ผลพุด ครู วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์  คณะท างาน 
5.1๑ ว่าท่ี ร.ต.มนตรี ค าหารพล ครู วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์  คณะท างาน 
5.1๒ นางสาวอารดา  วันพนม ครู วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์  คณะท างาน 
5.1๓ นางสาวปรียาภรณ์ พลูศิริมัทนาพร  ครู วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ คณะท างาน  
๕.1๔ นายประสงค์  อุบลวัตร รอง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ คณะท างานและ 
           เลขานุการ  

 

  ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕60 
   

 
       

  
 
 
 
 



 
 

คณะผู้จัดท าคู่มือการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา 

กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา   

 

ที่ปรึกษา 

1. นางผานิต มีสุนทร   รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

2. นายชัยชาญ   ช่วยโพธิ์กลาง  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป. 

3. แพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล  ผอ.รพ. จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์กรมสุขภาพจิต สธ. 

4. นายธนะรัชต์ นามผลดี  หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์สังคม รพ.ปลวกแดง 

5. ดร. พัฒนะ   งามสูงเนิน  ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 

       

คณะท างาน 

1. นายอภิสิทธิ์   กรีทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดเสด จ ประธานกรรมการ 

2. พ.อ.อ.ดร.กิติศักดิ์  เพ งสกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี รองประธานกรรมการ 

3. นายสมหมาย  เอี่ยมองคต ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน   รองประธานกรรมการ 

4. นายประสิทธิ์ วิไลรัตน ์ ข้าราชการบ านาญ   กรรมการ 

5. นางสาวดารัตน์  ยินดีพบ ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนวัดเสด จ กรรมการ 

6. นางสาวจิราภรณ์  แจ่มใส ครู คศ.1 โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ  กรรมกา  

7. นางสาวอุทัย   พรหมพิมาลย์  ครู คศ.1 โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ  กรรมการ 

8. นายทศพร   พึ่งเสือ  ครู คศ.1 โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน กรรมการ 

9. นางปิ่นแก้ว   ปรีชาธีรศาสตร์ ครู คศ.1 โรงเรียนวัดบางคูวัด  กรรมการ 

10. นางสาวนฤมล จิตรรัตนพฤกษ์  ครู คศ.1 โรงเรียนวัดบางคูวัด  กรรมการ 

11. นางสาวเมขลา  ถิ่นวิมล        ครู คศ.1 โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ  กรรมการและเลขานุการ 

12. นางสาวกชพร  ชัยสุวรรณ์ เจ้าหน้าท่ีธุรการ โรงเรียนชุมชนวัดเสด จ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
หมายเหตุ ขอเชิญคุณหมอจากสาธารณสุขร่วมท างานเป็นท่ีปรึกษา 
 
 

(ค) 



 




