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บทคัดย่อ 
 การวิจัยและพัฒนานี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาโปรแกรมการสร้างความเชื่อมั่นใน
ความสามารถตนเองของเด็กและเยาวชน และ 2) เพ่ือประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้าง
ความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองของเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาในการสร้างภูมิคุ้มกันและ
ป้องกันปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ท าการด าเนินการวิจัยในพ้ืนที่ 3 อ าเภอของ
จังหวัดก าแพงเพชร แบ่งการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะแรกเป็นการพัฒนาโปรแกรม เก็บข้อมูล
โดยการสนทนากลุ่มกับคนในชุมชน จ านวน 30 คน และเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา จ านวน 30 
คน ระยะที่สองเป็นการทดลองใช้โปรแกรม และระยะที่สามประเมินประสิทธิผลของโปรแกรม กลุ่ม
ตัวอย่างในระยะที่ 2 และ 3 ประกอบด้วยคนในชุมชน อ าเภอละ 30 คน และเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา อ าเภอละ 40 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบประเมินและแบบสนทนากลุ่มที่ผ่านการ
ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ สถิติที่ในการวิจัยได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบทีแบบจับคู่ ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพท าการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1) โปรแกรมฯ ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยสองระยะ คือ ระยะแรกเป็นการอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้กับคนในชุมชนและเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา จ านวน 2 วัน โดยวันแรกเป็นสร้าง
ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองในกลุ่มเด็กและเยาวชนและสร้างความเข้าใจของคนในชุมชน
ต่อความสามารถของเด็ก วันที่สองเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมโดยให้คนในชุมชนและเด็กและเยาวชน
คิดกิจกรรม/โครงการที่จะไปท าในชุมชน และระยะท่ีสองของโปรแกรมฯ เป็นการประเมินประสิทธิผล
ของโปรแกรม  
 2) การประเมินประสิทธิผลของโปรแกรม พบว่าหลังเข้าร่วมโปรแกรมความเชื่อมั่นใน
ความสามารถตนเองของเด็กและเยาวชนสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
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ระดับ 0.05 และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เด็กและเยาวชนสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และจากการติดตามการน าไปขยายผลในพ้ืนที่ภายหลังเข้าร่วม
โปรแกรมฯ พบว่าเด็กและเยาวชนมีการขยายผลการด าเนินงานในพ้ืนที่โดยจัดท าเป็นโครงการ 
จ านวน 32 โครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 720 คน ลักษณะโครงการที่จัดเป็นการรวมกลุ่มกัน
ท ากิจกรรมโดยคนในชุมชนเป็นผู้คอยสนับสนุน และในบางกิจกรรมคนในชุมชนร่วมเป็นเป็นวิทยากร 
ทั้งนี้ผลการประเมินความพึงพอใจของคนที่เข้าร่วมโครงการในระยะขยายผลอยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ 
 ความเชื่อมั่นในความสามารถตนเอง เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ยาเสพติด การมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
 

ABSTRACT 
 This research and development aimed: 1) to develop a program for constructing 
confidence in children and youth’s  self-efficacy,  and 2) to evaluate the effectiveness 
of the program outside the institution in order to build up immune system and narcotic 
prevention through community participation. The research was conducted in 3 districts 
of Kamphaeng Phet Province divided into 3 phases including: the first phase was to 
develop the program through focus group discussion among 30 people and 30 children 
and youth outside the institution; the second phase was to try out the program; and 
the third phase was to evaluate the effectiveness of the program. Upon 3 districts, the 
samples of the second and the third phases consisted of 30 people and 40 children and 
youth outside the institution in each district. Instruments used were a questionnaire and 
form for focus group discussion which were verified by the experts. Data were analyzed 
using percentage, mean, standard deviation, and paired t-test as well as content 
analysis for qualitative data. 
 The findings of the research were that:  
 1) The program was developed in two phases. The first phase was done by a 
workshop among the community people, children, and youth outside the institution for 2 
days. The first day was to build confidence in the children and youth’s self-efficacy as well as 
to make the people understand their children and youth’s capacity. The second day was to 
create brainstorming by participation among the people, children and youth regarding 
community activities/projects which possibly implemented in the community. The second 
phase was to evaluate the program effectiveness. 
 2) From evaluation of the program effectiveness revealed that the confidence 
in self-efficacy of the children and youth and the participation of the people,  children 
and the youth after engaging the program were higher than those of  before with  
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statistical significance at the 0.05 level. Based on program expansion in their areas, the children 
and youth had implemented 32 projects in their communities with 720 participants. 
The projects were group-working activities supported by the community people.  Some 
activities were participated by the community people as guest speakers. In conclusion, 
satisfactions among the participants while project expansion were at the high level.  
 
Keywords 
          Confidence in self-efficacy, Children and youth outside the educational institutions, 
Narcotic, Community participation  
 
ความส าคัญของปัญหา 

สถานการณ์ปัญหายาเสพติดของประเทศไทยในปัจจุบัน พบว่า มีการลักลอบน าเข้ายาเสพติด
เข้าสู่ประเทศไทยเป็นจ านวนมาก ประเทศไทยจึงก าหนดกรอบทิศทางแผนปฏิบัติการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560 โดยก าหนดเป้าหมายที่ส าคัญ คือ การบูรณาการเชิงพ้ืนที่ ได้แก่ สร้าง
หมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด และขยายหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยมีจ านวนและการ
กระจายที่เหมาะสม เพ่ือสร้างความยั่งยืนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน            
บนพ้ืนฐานการด าเนินการอย่างมีคุณภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2560) แต่อย่างไรก็ตามจากข้อมูลผลการบ าบัดรักษาผู้ติดยา พบว่า
มีผู้ติดยาเข้ารับการบ าบัดรักษาทุกระบบ รวม 177,731 คน ส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน 
อายุ 15-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.5 จึงก าหนดเป้าหมายแผนงานเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 6-15 ปี
ที่ไม่ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเยาวชนอายุระหว่าง 16-25 ปีที่ไม่ได้ศึกษาต่อและไม่มีงานท า  
โดยแนวทางการด าเนินงานคือเปลี่ยนกลุ่มเสี่ยงให้เป็นพลังด้วยการเร่งหาตัวตนให้พบเพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรม ปรับพฤติกรรมเสี่ยง และให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือที่เหมาะสม 
(ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2560)  

ประเทศไทยได้มีการด าเนินการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมาอย่าง
ต่อเนื่องโดยในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการสอนเรื่องสารเสพติดในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิช า       
สุขศึกษา ซึ่งเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด สาเหตุ การสังเกตผู้ติดสาร แต่ก็ยังไม่สามารถ
ป้องกันการใช้สารเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนได้ ส าหรับเด็กนอกสถานศึกษานั้นเป็นกลุ่มเสี่ยงที่
ส าคัญเนื่องจากเวลาส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในกฎระเบียบเหมือนในระบบโรงเรียน เด็กกลุ่มนี้ต้องดูแล
ตนเองเป็นหลักและต้องเผชิญกับแรงกดดันทางสังคม (Social Pressure) และแรงกดดันจากกลุ่ม
เพ่ือน (Peer Pressure) มากกว่ากลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน, 2556) การพัฒนารูปแบบการจัดโปรแกรมหรือกิจกรรมเพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติดใน
กลุ่มเด็กและเยาวชน ส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นจากการประเมินปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยเชิงป้องกันใน
สภาพแวดล้อมท่ีมีการน ากิจกรรมหรือโครงการเข้าไปด าเนินการป้องกันปัญหายาเสพติดมีวิธีการท าได้
ใน 5 กลุ่มหลัก คือ ตัวเด็ก ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและการก าหนดนโยบาย โปรแกรมในการ
ป้องกันปัญหาเยาวชนกับยาเสพติดควรเป็นในลักษณะของการเพ่ิมปัจจัยป้องกัน (Protective 
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Factors) และลดปัจจัยเสี่ยง (Risk Factors) ปัจจัยเสี่ยงในการเสพยาในกลุ่มเยาวชน ได้แก่ การมี
พฤติกรรมก้าวร้าว การมีปัญหาครอบครัว การเคยมีประสบการณ์เสพยา ความง่ายในการเข้าถึงยา
เสพติดและปัญหาความยากจน ส่วนปัจจัยป้องกัน ได้แก่ การควบคุมตนเอง การดูแลเอาใจใส่จาก
ครอบครัว การให้เด็กเข้าสู่ระบบการศึกษา มาตรการทางกฎหมาย และความเข้มแข็งของชุมชน 
(National Institute on Drug Abuse, 2003)  การจัดกิจกรรมหรือโปรแกรมในการป้องกันปัจจัย
เสี่ยงจะได้ผลดีกว่าการพยายามเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเด็กหรือการแยกเด็กออกจากวิถีชีวิตปกติ  
(Hawkins et al., 2002)  

นอกจากนี้ในปัจจุบันที่เป็นยุคเทคโนโลยีการสื่อสารการเข้าถึงสารเสพติดเป็นเรื่องไม่ยาก 
ดังนั้นการด าเนินโครงการในลักษณะที่ก าหนดหลักสูตรอบรมกลางเหมือนกันในทุกพ้ืนที่อาจส่งผล
เพียงท าให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ คือ สามารถน าเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่เห็นว่าเป็น
ปัญหาเข้าร่วมโครงการ หากแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระยะยาวของเด็กได้อย่างแท้จริง 
แนวคิดหนึ่งที่ควรน ามาใช้  คือ แนวคิดในการป้องกันปัญหายาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
(Community Base) เน้นการด าเนินกิจกรรมที่ครอบคลุมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคคลในระดับ
ปัจเจกและกลุ่ม รวมถึงการจัดการสภาพแวดล้อมหรือบริบทที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการใช้ยาเสพติดใน
กลุ่มเยาวชน ซึ่งแนวทางป้องกันยาเสพติดที่มุ่งจัดการที่ตัวบุคคลนั้นหมายถึง การสร้างกิจกรรมผ่าน
หน่วยหรือองค์กรต่าง ๆ ของชุมชนโดยเน้นเป้าหมายไปที่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงเป็นหลัก (National 
Institute on Drug Abuse, 2003) การสร้างพลังในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้
ชุมชนเป็นฐานเป็นปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญของการด าเนินกิจกรรมและส่งผลให้เกิดความต่อเนื่อง
ของการด าเนินกิจกรรม ความใกล้ชิดระหว่างผู้ด าเนินกิจกรรมและเยาวชนเป็นช่องทางและโอกาสใน
การสื่อสารกับเยาวชนเพ่ือโน้มน้าวให้เข้าร่วมกิจกรรม และการเข้ามาแสดงการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรมของชุมชนต่อเด็กและเยาวชนท าให้แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
กลายเป็นนโยบายหลักของหน่วยงานในระดับท้องถิ่น (กิ่งกาญจน์ จงสุขไกลฒ มนทกานต์ ฉิมมามี 
และนเรนทร์ ตุนทกิจ, 2557)  

ผลการศึกษาเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนจังหวัดก าแพงเพชร พบว่า สาเหตุ
การแพร่ระบาดยาเสพติดเกิดจากความอยากลอง ถูกชักชวนจากเพ่ือน ขาดความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
และโทษของยาเสพติด ขาดการเอาใจใส่จากครอบคัวและสังคม ผู้ปกครองหรือพ่อแม่ไม่มีเวลาอบรม
เลี้ยงดู หย่าร้าง รักลูกไม่เท่ากันท าให้ขาดความอบอุ่น ที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนแออัดที่มีการแพร่ระบาด
ยาเสพติด ท าให้หาซื้อยาเสพติดได้ง่าย (เสมอ แสงสนธ์, สุนทรี ดวงทิพย์ และปาจรีย์ ผลประเสริฐ , 
2559; วลัดดาวัลย์ เชาว์วิวัฒน์, 2556)  ทั้งนี้การป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาเข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดต้องให้ความส าคัญในการพัฒนาและส่งเสริมคุณลักษณะทางจิตของเด็กและ
เยาวชน เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีคุณลักษณะทางจิตที่เข้มแข็ง สามารถป้องกันตนเองไม่ให้เข้าไปข้อง
เกี่ยวกับยาเสพติดจึงต้องอาศัยความร่วมมือกันทุกฝ่ายและควรจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมในการป้องกัน
พฤติกรรมเสี่ยงด้านยาเสพติดในเด็กและเยาวชน (ปาจรีย์ ผลประเสริฐ, 2556)  สอดคล้องกับข้อเสนอ
แนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาที่เสนอว่า
ควรเริ่มจากที่ตัวเด็กเป็นล าดับแรก โดยจะต้องสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองในเด็กและ
เยาวชนเพ่ือให้ไม่ทดลองเสพสิ่งเสพติด ส่วนด้านชุมชน คือ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนว
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ทางการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนให้กับคนในชุมชนเพ่ือให้เข้าใจบริบทของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและสามารถสนับสนุนเด็กและเยาวชนไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  และแนว
ทางด้านครอบครัวควรสร้างความเข้าใจให้คนในครอบครัวถึงวิ ธีการปฏิบัติหากพบว่าสมาชิกใน
ครอบครัวติดยาเสพติด (วรางคณา จันทร์คง และปาจรีย์ ผลประเสิรฐ, 2561)   

จากความส าคัญของปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาโปรแกรมที่สามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองของเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาในการป้องกันปัญหายาเสพ
ติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือมุ่งหวังที่จะน าผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางส าหรับ
ผู้เกี่ยวข้องและชุมชนในการออกแบบการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กนอกสถานศึกษาซึ่งคาด
ว่าน่าจะท าให้เกิดความยั่งยืนของการแก้ปัญหา 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1.โปรแกรมการสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองของเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษาในการป้องกันปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนควรเป็นลักษณะใด 
 2. ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองของเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษาในการป้องกันปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นอย่างไร 
  
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.เพ่ือพัฒนาโปรแกรมการสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองของเด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษาในการป้องกันปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

2.เพ่ือประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองของ
เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาในการป้องกันปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยด าเนินการใน 3 
อ าเภอของจังหวัดก าแพงเพชร มีข้ันตอนการวิจัย 3 ระยะ ดังนี้  

ระยะที่ 1 ขั้นพัฒนาโปรแกรมฯ ในการพัฒนาโปรแกรมการสร้างความเชื่อมั่นใน
ความสามารถตนเองของเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาในการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน แบ่งการด าเนินการออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ  

1) การพัฒนา “ร่าง” โปรแกรมฯ เป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุ่มแยก 
3 อ าเภอ ด าเนินการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง คือ คนในชุมชนในพ้ืนที่ตัวอย่างประกอบด้วย ผู้น า
ชุมชน ครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข อ าเภอละ 10 คน รวม  30 คน และเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษาในพ้ืนที่ตัวอย่างที่มีอายุ 12-25 ปี อ าเภอละ 10 คน รวม  30 คน หลังจาก
นั้นผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาจัดท าเป็น “ร่าง” โปรแกรมการสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถตนเอง
ของเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาในการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด  

2) น าโปรแกรมฯ ที่สร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของ
โปรแกรมฯ และ  
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3) ผู้วิจัยปรับปรุงโปรแกรมฯ ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  
เครื่องมือที่ใช้ ประกอบด้วย 1) แบบสนทนากลุ่ม โดยประเด็นในการสนทนากลุ่ม

ประกอบด้วย เนื้อหาโปรแกรมฯ รูปแบบกิจกรรม ช่วงเวลาการจัดกิจกรรม วิธีสร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน และการประเมินประสิทธิผลของโปรแกรม และ 2) แบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรม
ฯ ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระยะที ่2 ขั้นทดลองใช้โปรแกรมฯ ในช่วงของการทดลองใช้โปรแกรมฯ ผู้วิจัยด าเนินการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาและคนในชุมชนในพ้ืนที่ตัวอย่าง 2 วัน ตาม
โปรแกรมฯ ที่ได้จากระยะท่ี 1  

โดยมี เกณฑ์การคัดเลือกตัวอย่างเข้าสู่การวิจัย คือ อาศัยอยู่ในชุมชน สามารถสื่อสาร
ด้วยภาษาไทยได้ สมัครใจเข้าร่วมโครงการ ส าหรับเด็กและเยาวชนนั้นต้องมีอายุระหว่าง 12 -25 ปี 
และไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา เกณฑ์คัดออก คือ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดระยะเวลา
ด าเนินโครงการ กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยมี
อ าเภอเป็นหน่วยแบ่งกลุ่ม สุ่มได้ 3 อ าเภอ โดยทดลองใช้โปรแกรมกับแต่ละอ าเภอประกอบด้วยคนใน
ชุมชน จ านวน 30 คน  และเด็กและเยาวชน จ านวน 40 คน  โดยทั้ง 2 กลุ่มอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน           
ท าการอบรมตามโปรแกรมฯ ที่ออกแบบไว้  

เครื่องมือที่ใช้ คือ 1) โปรแกรมฯ ที่ได้จากระยะที่ 1 2) แบบประเมินความเชื่อมั่นใน
ความสามารถตนเองของเด็กและเยาวชน และ 3) แบบประเมินการมีส่วนร่วม  

ระยะที่ 3 ขั้นประเมินประสิทธิผลของโปรแกรม หลังจากทดลองใช้โปรแกรม 2 เดือน 
จะมีการติดตามประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมฯ โดยประเมิน 

1) ความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองของเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา  
2) การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เด็กและเยาวชน  
3) ความพึงพอใจของคนในชุมชนและเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อโปรแกรมฯ  
4) การขยายผลการด าเนินงาน โดยประเมินจากจ านวนโครงการและจ านวนคนที่เข้าร่วม

โครงการที่เด็กและเยาวชนมีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในชุมชนโดยให้คนในชุมชนที่ผ่านการอบรม
ในระยะที่ 2 เป็นผู้สนับสนุนการด าเนินงาน 

5) สนทนากลุ่มเด็กและเยาวชนทีม่ีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในชุมชน 
6) ความพึงพอใจของคนท่ีเข้าร่วมโครงการในระยะขยายผล  
กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย คนในชุมชน เด็กและเยาวชน ทุกคนที่เข้าร่วมโปรแกรมฯ ใน

ระยะที่ 2 และคนที่เข้าร่วมโครงการในระยะขยายผลทุกคน 
เครื่องมือที่ใช้ คือ 1) แบบประเมินความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองของเด็กและเยาวชน 

2) แบบประเมินการมีส่วนร่วม 3) แบบประเมินความพึงพอใจ 4) แบบสนทนากลุ่ม และ 5) แบบ
บันทึกจ านวนบุคคลและจ านวนโครงการที่เด็กและเยาวชนไปขยายผลด าเนินการในพ้ืนที่   

การประเมินคุณภาพเครื่องมือ ภายหลังจากสร้างเครื่องมือผู้วิจัยน าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ทั้ง 3 ระยะ ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหา 
(Index of Item Congruence) ได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.8-1.0 หลังจากนั้นจึงน าแบบสอบถามไปทดลอง
ใช้กับคนในชุมชน จ านวน 30 คน และเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาในพ้ืนที่อ่ืนจ านวน 30 คน 
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และน ามาวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงโดยสัมประสิทธิแอลฟ่าของครอนบาร์ค (Cronbach`s Alpha 
Coefficient)  ได้ค่าความเที่ยงแบบประเมินความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองของเด็กและเยาวชน 
0.85  แบบประเมินการมีส่วนร่วม 0.80 แบบประเมินความพึงพอใจ 0.92 จึงน าแบบสอบถามไป
ด าเนินการเก็บข้อมูลจริงต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณท าการวิเคราะห์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ 
จ านวนร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และท าการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมและความเชื่อมั่นใน
ความสามารถตนเอง โดยใช้ paired t-test ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสนทนากลุ่มผู้วิจัย        
ท าการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง  ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยโดยยึดหลักจริยธรรมการวิจัย         
ในมนุษย์ 3 ประการ คือ 1) หลักความเคารพในบุคคล (Respect for Person) 2) หลักคุณประโยชน์
และไม่ก่ออันตราย (Beneficence)  และ 3) หลักยุติธรรม (Justice) โดยผู้วิจัยอธิบายวัตถุประสงค์ 
วิธีการของการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย และขอความร่วมมือในการ
เข้าร่วมวิจัยด้วยความสมัครใจ โดยแจ้งสิทธิ์ในการตอบรับ ปฏิเสธและบอกเลิกการเข้าร่วมวิจัยได้
ตลอดเวลา และการเข้าร่วมวิจั ยจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อผู้ให้ข้อมูลและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
ผลการวิจัยจะใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการเท่านั้นไม่มีการเปิดเผยชื่อของผู้ให้ข้อมูล  และก าหนดเกณฑ์
การคัดเข้าและคัดออกของกลุ่มตัวอย่าง 

 
ผลการวิจัย 

1. การพัฒนาโปรแกรมการสร้างความเชื่อม่ันในความสามารถตนเองของเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษาในการป้องกันปัญหายาเสพติดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 ในขั้นการพัฒนาโปรแกรมการสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองของเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษาในการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดนั้น ผู้วิจัยได้ด าเนินการสนทนากลุ่มคน
ในชุมชนและเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาถึงลักษณะของโปรแกรมที่ควรจะเป็น พบว่า คนใน
ชุมชนและเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาให้ความเห็นว่าโปรแกรมควรมีลักษณะดังนี้ 

เนื้อหาโปรแกรมฯ ไม่ควรเน้นที่ประเภทหรือโทษของยาเสพติด หรือเนื้อหาที่สามารถหา
อ่านได้จากสื่อที่มีอยู่จ านวนมาก แต่ควรเน้นว่าท าอย่างไรคนจึงจะอยู่ร่วมกันได้แบบเข้าใจ ไว้ใจกันจะ
ส่งผลให้เด็กและเยาวชนในชุมชนมีภูมิต้านทานที่เข้มแข็ง ถ้าเป็นไปได้ควรมีเนื้อหาวิชาการน้อยที่สุด
หรือถ่ายทอดในลักษณะที่ง่าย ๆ  

รูปแบบกิจกรรม ไม่ควรจัดโปรแกรมที่เป็นลักษณะของการให้ความรู้ แต่ควรเป็นกิจกรรม
ที่เด็กและคนในชุมชนสามารถเข้าไปท าได้จริงในพ้ืนที่ ไม่ควรเป็นสูตรส าเร็จเหมือนแบบที่นักเรียนใน
โรงเรียนเคยท า ควรเป็นกิจกรรมที่ดึงศักยภาพเด็กให้ภูมิใจในความสามารถตนเอง และคนในชุมชน
รับรู้และยอมรับเด็กนอกสถานศึกษา ควรเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้คิดกิจกรรมที่มีประโยชน์
หรือที่เขาอยากท า โดยควรเป็นกิจกรรมที่เด็กและคนในชุมชนท าร่วมกันเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและ
มุมมองที่ดีระหว่างเด็กและคนในชุมชนจะท าให้เด็กเองมั่นใจตนเองและรู้สึกว่าตนได้รับการยอมรับท า
ให้ป้องกันแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงซึ่งส่งผลให้เกิดความยั่งยืนของการด าเนินงาน  
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การมีส่วนร่วมของชุมชน ควรให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมแต่เป็นในลักษณะ
ของการสนับสนุนการด าเนินงานมากกว่าการสั่งการ  

ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม เนื่องจากเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา บางคนอาจต้องท างาน
ดังนั้นช่วงเวลาจัดกิจกรรมไม่ควรเกิน 2 วัน และ 

การประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมฯ ควรประเมินความเชื่อมั่นในความสามารถ
ตนเองของเด็กโดยประเมินจากแบบสอบถามว่าความเชื่อมั่นของเด็กเพ่ิมขึ้นหรือไม่ และประเมินว่า
เด็กน าสิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมโปรแกรมฯ ไปท าอะไรต่อ การด าเนินงานต่อหลังอบรมควรให้เกิดจาก
ความสมัครใจของเด็ก และวัดการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วย  

จากการสนทนากลุ่มดังกล่าวนักวิจัยจึงน ามาออกแบบโปรแกรมฯ โดยโปรแกรมแบ่งเป็น 
2 ระยะ คือ  

ระยะที่ 1 ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคนในชุมชนและเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ จ านวน 2 วัน วันแรกจะเป็นสร้างความเชื่อมั่นใน
ความสามารถของตนเองในกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาและสร้างความเข้าใจของคนใน
ชุมชนต่อความสามารถของเด็ก วันที่ 2 จะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและกลุ่มเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษาในการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด โดยให้คนในชุมชนและเด็ก
และเยาวชนคิดกิจกรรม/โครงการที่จะไปพัฒนาชุมชน  

ระยะที่ 2 ประเมินประสิทธิผลของโปรแกรม โดยประเมินความเชื่อมั่นในความสามารถ
ของตนเองในกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา การมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของคนในชุมชน
และกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา และการขยายผลโดยการติดตามว่าเด็กและเยาวชนมีการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมในชุมชนโดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมหรือไม่ อย่างไร 

หลังจากยกร่างโปรแกรมฯ แล้วได้น าโปรแกรมดังกล่าวไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความ
ตรงและความสอดคล้องของเนื้อหาและกระบวนการกับผลลัพทธ์ที่ต้องการ พบว่าคะแนนเฉลี่ยความ
ตรงของโปรแกรมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.25, S.D. = 0.17) และความสอดคล้องของเนื้อหาของ
โปรแกรมมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.75-1.00 ทั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะว่าควรมี
การประเมินความพึงพอใจของคนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมในระยะประเมินประสิทธิผลด้วย 

2. ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างความเชื่อม่ันในความสามารถตนเองของเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษาในการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 

ในการทดลองน าโปรแกรมไปใช้ใน 3 อ าเภอ ซึ่งแต่ละอ าเภอประกอบด้วยกลุ่มคนใน
ชุมชน จ านวน 30 คน และเด็กและเยาวชน จ านวน 40 คน ท าการอบรม 2 วัน ตามโปรแกรมที่ได้
พัฒนาขึ้นมา และมีการติดตามประเมินประสิทธิผลของโปรแกรม ซึ่งได้ผลดังนี้ 

2.1 เปรียบเทียบความเชื่อม่ันในความสามารถตนเองของเด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษา 

 จากการประเมินความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองของเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษาก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ พบว่า หลังเข้าร่วมโปรแกรมฯเด็กและเยาวชนมีความ
เชื่อมั่นในความสามารถตนเองเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยค่าเฉลี่ยคะแนน
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ความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการเท่ากับ 57.70 และ 73.37 
ตามล าดับ รายละเอียดแสดงไว้ดังตารางที่ 1 และจากการติดตามการด าเนินงานในช่วงที่เด็กและ
เยาวชนได้ลงไปท ากิจกรรม/โครงการในชุมชน โดยการสนทนากลุ่ม พบว่า เด็กและเยาวชนเป็นคนจัด
กิจกรรมทั้งหมด ตั้งแต่การประสานวิทยากร สถานที่ การประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนมาเข้าร่วม
โครงการและการเตรียมการในการจัดกิจกรรม โดยมีการแบ่งบทบาทหน้าที่กันชัดเจน เช่น หัวหน้า
โครงการ เลขานุการ ผู้ประสานงาน เป็นต้น และจากการสนทนากลุ่มพบว่าเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่
มีความภูมิใจและรู้สึกว่าตนเองสามารถท าให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ ได้จริง และเป็นที่ยอมรับของคนใน
ชุมชน ตัวอย่างเช่น เด็กและเยาวชนที่จัดโครงการแดนซ์เซอร์ไซด์สร้างสุขภาพห่างไกลยาเสพติด 
ชุมชนต าบลหนองทอง กล่าวว่า “ตอนซ้อมเต้นเนื่องจากพวกเราไม่มีเวลาเพราะต้องท างานเลยส่ง
ไลน์คุยกันว่าจะเต้นเพลงอะไร หลังจากนั้นต่างคนต่างซ้อมหน้ากระจก แล้วนัดกัน ไปน าเต้นออก
ก าลังในชุมชน ผลจากกิจกรรมท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลเห็นว่าพวกหนูสามารถน าออก
ก าลังกายได้เลยตัดชุดให้และให้น าออกก าลังกายในชุมชนทุกวันพุธตามนโยบายรัฐบาล พวกหนู
รู้สึกดีใจที่ อบต. ให้ความส าคัญกับพวกหนู เราท าได้จริง ๆ”  

เช่นเดียวกับโครงการอบรมพัฒนาอาชีพ หลักสูตรการท ากระเช้าดอกกล้วยไม้จากเส้น
พลาสติกในชุมชน ต าบลพรานกระต่าย ที่เด็กและเยาวชนที่เป็นหัวหน้าโครงการกล่าวว่า “หลังอบรม
ไปแล้วตอนแรกก็ไม่คิดจะท าโครงการต่อนะกะว่าอบรมแล้วก็จบกันไป แต่เห็นเพื่อน ๆ เขาท ากัน
เลยคุยในกลุ่มว่าในพื้นที่เราควรท าอะไร พบว่ามีป้าคนหนึ่งในชุมชนแกท าดอกกล้วยไม้จากเส้น
พลาสติกสวย เลยให้แกมาสอนคนในชุมชนแค่นี้ก็เสร็จละโครงการ แต่พอจะจัดโครงการคิดว่าเรา
ควรต้องท าได้ไม่อย่างนั้นจะเป็นหัวหน้าโครงการได้อย่างไร เลยให้ป้าแกสอนกว่าจะเสร็จเป็น
อาทิตย์เลย แต่ออกมาสวย ภูมิใจมากและคิดว่าจะต่อยอดโดยการขายออน์ไลน์หนูว่าหนูท าได้ 
เพิ่มช่องทางหารายได้ให้ชุมชนด้วย” 

 
ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองของเด็กและเยาวชนก่อนและหลังเข้าร่วม
     โปรแกรมฯ 
 
ความเชื่อม่ันใน
ความสามารถตนเอง 

จ านวน ค่าเฉลี่ย S.D. t p-value 

ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ 120 57.70 1.15 15.92 <0.01* 

หลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ 120 73.37 2.01   
 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 

2.2 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เด็กและเยาวชนก่อนและ
หลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ  

2.2.1 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนก่อนและหลังเข้าร่วม
โปรแกรมฯ  
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พบว่า การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในภาพรวมก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ อยู่ในระดับปาน
กลางและหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ อยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหา
ยาเสพติดพบว่า ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ คนในชุมชนมีส่วนร่วมเพ่ิมขึ้นจากก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
ฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยค่าค่าแนนเฉลี่ยการมีส่วนร่วมก่อนและหลังเข้าร่วม
โปรแกรมเท่ากับ 57.69 และ 60.97 ตามล าดับ รายละเอียดแสดงไว้ดังตารางที่ 2   

 
ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ  
 

การมีส่วนร่วม จ านวน ค่าเฉลี่ย S.D. t p-value 
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ 90 57.69 1.02 24.11 <0.01* 

หลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ 90 60.97 0.98   
 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 

2.2.2 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนก่อนและหลังเข้า
ร่วมโปรแกรมฯ  

ส าหรับการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน พบว่า การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนใน
ภาพรวมก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ อยู่ในระดับปานกลางและหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ อยู่ในระดับมาก 
เมื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดพบว่า ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ เด็ก
และเยาวชนมีส่วนร่วมเพ่ิมข้ึนจากก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
ค่าค่าแนนเฉลี่ยการมีส่วนร่วมก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมเท่ากับ 53.77 และ 60.17 ตามล าดับ 
รายละเอียดแสดงไว้ดังตารางที่ 3  

 
ตารางท่ี 3  เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ  
 

การมีส่วนร่วม จ านวน ค่าเฉลี่ย S.D. t p-value 
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ 120 53.77 1.56 25.68 <0.01* 

หลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ 120 60.17 2.10   
 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 

2.3 การขยายผลการด าเนินงานโครงการของเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษาที่เข้าร่วมโปรแกรม  

ภายหลังจากที่เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาเข้าร่วมโปรแกรมฯ แล้ว ผู้วิจัยได้ติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน พบว่า คนในชุมชน ร้อยละ 80 และเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาที่เข้า
ร่วมโปรแกรมฯ ทุกคน (ร้อยละ 100) มีส่วนร่วมในการขยายผลการด าเนินโครงการสู่พ้ืนที่ โดยมี
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โครงการที่ด าเนินการที่เด็กและเยาวชนไปด าเนินการในพ้ืนที่ 3 อ าเภอ รวมทั้งสิ้น 32 โครงการ 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรมที่จัดเป็นการรวมกลุ่มกันท ากิจกรรม โดยคนในชุมชนเป็นผู้คอยสนับสนุน
และในบางกิจกรรมคนในชุมชนร่วมเป็นเป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมโครงการใน 3 อ าเภอ ทั้งหมด 720 คน 
เฉลี่ยโครงการละ 22.5 คน ตัวอย่างโครงการที่ด าเนินการ เช่น โครงการสร้างความเข้าใจเรื่องยาเสพติด
ในเยาวชน โครงการการส่งเสริมสุขภาพเยาวชนและคนในชุมชนโดยกระบวนการกีฬาสัมพันธ์ 
โครงการเกษตรสร้างสรรค์สร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชน โครงการแดนซ์เซอร์ไซด์สร้างสุขภาพห่างไกลยา
เสพติด ชุมชนต าบลหนองทอง และโครงการเยาวชนต้นกล้าต้านภัยยาเสพติด เป็นต้น  

2.4 ความพึงพอใจของคนในชุมชน และเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาที่มี
ต่อโปรแกรมฯ 

การประเมินผลความพึงพอใจต่อโปรแกรมฯ ในกลุ่มคนในชุมชนจ านวน 90 คน เด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษาจ านวน 120 คน ที่เข้าร่วมโปรแกรมฯ พบว่า ความพึงพอใจต่อโปรแกรมฯ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยในกลุ่มคนในชุมชนมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.31 เด็กและ
เยาวชน เท่ากับ  4.23 

ทั้งนี้จากการสนทนากลุ่มเด็กและเยาวชนที่จัดท าโครงการ  เด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษาจะแย่งกันเล่าอย่างสนุกสนานว่าใครท าอะไรบ้างในโครงการ มีการแบ่งหน้าที่กันชัดเจน 
โดยมีตัวอย่างผู้ให้สัมภาษณ์ เช่น 

 “มากกว่าความรู้ คือความสุข เริ่มจากท าให้เขามีความสุขก่อนแล้วเขาจึงพร้อมที่จะ
เรียนรู้ เด็กในชุมชนหลายคนเก่งแต่ขาดโอกาส อย่างพวกเราตอนที่อาจารย์มาอบรมแล้วถามว่า
ท าโครงการต่อได้ไหม เราคิดในใจกันว่าท าได้ แต่อาจารย์จะให้โอกาสไหม แล้วเราก็ท ากันจริงเรา
แบ่งหน้าที่แบ่งงานกัน”  

“จริง ๆ แล้วพวกผมไม่ได้เปราะบางไม่ได้มีปัญหา อาจพูดจากวนบ้างแต่งตัวไม่
เรียบร้อย ลายสักเต็มตัว แต่ใจพวกผมเต็มร้อยนะ โครงการที่จัดก็คุยกันเยอะว่าจะท าอะไร ปรับ
หลายรอบ สุดท้ายลงตัวท่ีท าแล้วให้เขาเห็นว่าเราท าได้” 

เช่นเดียวกับในกลุ่มคนในชุมชนที่ให้ความเห็นต่อโปรแกรมฯ ว่า “ตอนแรกไม่คิดว่าเขา
จะท ากันได้ มาติดต่อให้เราสอนท ากล้วยฉาบ เขาบอกว่าจะคิดสูตรที่ต่างจากเดิมโดยใช้วัสดุใน
ท้องถิ่น สุดท้ายได้กล้วยฉาบดอกอัญชัน ยังคิดว่าคบเด็กสร้างบ้านไหมเนี่ย แล้วเขาก็ท าได้จริง ๆ 
นี่เห็นบอกว่าจะท าขายในเน็ต ในเฟส ถ้าเด็กเขาท าจริงเราก็ดีใจมีคนสานต่ออาชีพ” 

ทั้งนี้จากการประเมินผลความพึงพอใจของคนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่เด็กและ
เยาวชนด าเนินการในพ้ืนที่ในช่วงของการขยายผล พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก   
( X = 4.20, S.D.= 0.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณภาพโครงการมีค่าเฉลี่ยรวมสูงที่สุด   
( X = 4.42, S.D. = 0.51) รองลงมาคือ ด้านการจัดโครงการ ( X = 4.20, S.D.= 0.31) ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือด้านการน าเสนอ ( X = 4.05, S.D.= 0.14) 

 
อภิปรายผล 

1. ความเชื่อมั่นในความสามารถตนเอง พบว่าหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ เด็กและเยาวชนมี
ความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองเพ่ิมข้ึนจากก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ อาจ



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2561 

  

158 

เนื่องมาจากว่าในขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรมฯ ได้มาจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
และจากการสอบถามความคิดเห็นของคนในชุมชนและเด็กและเยาวชนถึงลักษณะของโปรแกรม 
ตลอดจนมีการะบวนการของการตรวจสอบความเหมาะสมของโปรแกรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และได้เปิด
โอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ระยะแรกโดยการอบรมร่วมกับเด็กและเยาวชน ท าให้เด็กและ
เยาวชนคุ้นเคยกับคนในชุมชน  มีความเข้าใจซึ่งกันและกันปรับมุมมองที่เคยมีให้กัน เมื่อเปิดโอกาสให้
เด็กและเยาวชนท ากิจกรรม/โครงการในชุมชน ซึ่งเป็นโครงการที่เด็กและเยาวชนเลือกและท าเอง 
ประกอบกับการด าเนินงานนั้นท าในชุมชนของเด็กเองโอกาสที่จะท าท าเสร็จจึงสูง เมื่อโครงการ
ประสบผลส าเร็จท าให้เขามั่นใจและภูมิใจว่าเขาสามารถท าโครงการได้ส าเร็จจึงมีความเชื่อมั่นใน
ความสามารถตนเองเพ่ิมขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวราภรณ์ กุประดิษฐ์ นีออน พิณประดิษฐ์ และศรินทิพย์ 
รักษาสัตย์ (2551) ที่พบว่า ประสิทธิผลของหลักสูตรการพัฒนาความสามารถของตนเองและการ
ควบคุมตนเองเพ่ือหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติดในเยาวชนหลังฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรม  
เช่นเดียวกับการวิจัยของธนัชชา รอดกันภัยและเสน่ห์ บุญก าเนิด (2560) ที่ท าการศึกษาการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรณีศึกษานักศึกษา กศน. ต าบลควนทอง อ าเภอขนอม 
จังหวัดนครรีธรรมราช ที่พบว่าการวางแผนแบบมีส่วนร่วมเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมของ
เยาวชนกลุ่ม 

2. การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เด็กและเยาวชนในการป้องกันปัญหายาเสพติด พบว่า 
ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ คนในชุมชน เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมเพ่ิมขึ้นจากก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ อาจเนื่องมาจากการด าเนินการป้องกันปัญหายาเสพติดที่ผ่านมาท าในโรงเรียน
หรือกลุ่มผู้น าชุมชนเป็นหลักท าให้เขารู้สึกว่าไม่มีส่วนร่วมและเนื่องจากโปรแกรมฯ นี้ได้เปิดโอกาสให้คน
ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมด าเนินการ ร่วมติดตามประเมินผล และบางโครงการที่เด็ก
และเยาวชนลงไปท าในพ้ืนที่ท าให้เกิดประโยชน์กับชุมชน และการจัดโครงการนั้นเป็นการจัดโครงการใน
ชุมชนที่เด็กและเยาวชนอาศัยอยู่ท าให้คนในชุมชน เด็กและเยาวชนประเมินว่าตนเองมีส่วนร่วมมากกว่า
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ สอดคล้องกับกิตติวงค์ สาสวด และปรีชา ดิลกวุฒิสิทธิ์ (2559) ที่พัฒนารูปแบบ
การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่เทศบาล อ าเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา พบว่า รูปแบบการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยควรสร้าง
เสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันยาเสพติด  

เช่นเดียวกับเพ็ญศรี ฉิรินัง (2559) ที่พบว่า แนวทางการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน 
พ้ืนที่เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพ่ึงตนเองร่วมกัน เพ่ือ
คิด วิเคราะห์ปัญหา วางแผนด าเนินการ ประเมินผล และติดตามในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน การ
ประสานงาน ผู้น าในชุมชน พัฒนากิจกรรมร่วมกันด้านการป้องกัน ในกลวิธีและรูปแบบต่าง  ๆ การ
ร่วมพัฒนา หมู่บ้านกับประชาชนและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง พัฒนาการจัดกิจกรรม ร่วมกันด้านการ
แก้ไขปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับพระสุทัศน์ พันธุ์ศุภผล (2559) ที่พบว่า รูปแบบการด าเนินงานป้องกน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด คือการประสานความ ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในชุมชน การร่วมกันค้นหา
และท าความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนและการใช้ทุนทางสังคมในชุมชนเป็นฐานใน
การด าเนินงาน พัฒนาการด าเนินงานที่ส าคัญ คือ  การใช้ศักยภาพของทุกภาคส่วนอย่างมี
ประสิทธิภาพ การสร้างการรับรู้ให้คนในชุมชนเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในชุมชน
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รวมถึงผลกระทบที่คนในชุมชนจะได้รับ ซึ่งจะส่งผลให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชนเกิดข้ึนได้และเกิดผลอย่างยั่งยืน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
ในการออกแบบโปรแกรมฯ เพ่ือการสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองในกลุ่มเด็ก

และเยาวชนนอกสถานศึกษาในการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน มี
ข้อเสนอแนะต่อผู้ออกแบบโปรแกรมฯ หรือผู้น าโปรแกรมฯ ไปใช้ ดังนี้ 

1) ควรให้ความส าคัญกับความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ งตัวเด็กและ
เยาวชน บุคคลในชุมชน และหน่วยงานในพ้ืนที่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินการ ร่วมก าหนดกิจกรรม 
ปรับกิจกรรมเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่มากท่ีสุด 

2) ควรท าความเข้าใจในธรรมชาติของเด็กและเยาวชนโดยการสอบถามหรือสนทนากลุ่ม
จะท าให้การด าเนินงานตรงตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด  

3) ควรเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความสามารถโดยผู้ใหญ่หรือคนในชุมชนเป็นผู้สนับสนุน
กิจกรรมที่เด็กท า ทั้งนี้ไม่จ าเป็นต้องตั้งเป้าหมายของการด าเนินการที่สูงมากนัก แต่ให้พิจารณาจาก
ความสามารถของเด็กและเยาวชนเป็นหลักจะท าให้เด็กเชื่อมั่นในความสามารถตนเองและสามารถท า
กิจกรรม/โครงการได้ 

4) ควรสร้างความเข้าใจแก่คนในชุมชน เพ่ือปรับมุมมองที่มีต่อเด็กและเยาวชน โดย
เปลี่ยนบทบาทจากผู้ชี้น ามาเป็นผู้สนับสนุนจะท าให้เด็กด าเนินโครงการตามที่เขาคิดได้อย่างมี
ความสุขและบรรลุผลส าเร็จ ซึ่งท าได้โดยการอบรมคนในชุมชนร่วมกันกับเด็กและเยาวชนในขั้นต้น
ก่อนที่จะให้เด็กท าโครงการ/กิจกรรม 

2.ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรติดตามประเมินผลความยั่งยืนของโปรแกรมฯ อย่างต่อเนื่อง 
2) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานป้องกันปัญหายาเสพติดยา

เสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเด็กในระบบการศึกษา 
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