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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบผสมผสาน  (mixed method research) โดยมีจุดมุงหมายเพื่อ 1) พัฒนานวัตกรรม
การเยี่ยมบานนักเรียนที่มีภาวะเส่ียงติดสารเสพติดในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนลางดวยวิธีผสมผสานการใหการปรึกษาครอบครัว 
2) สํารวจขอมูลของนักเรียนที่ไดรับการเยี่ยมบานดานพฤติกรรมการเรียน พฤติกรรมเส่ียง โอกาสใชสารเสพติด และประเภท
ของสารเสพติดที่ใช และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของครูที่เปนกลุมตัวอยางตอรูปแบบการเยี่ยมบานนักเรียนที่มีภาวะเส่ียงติด         
สารเสพติด กลุมตัวอยางคือ ครูแนะแนวและครูฝายปกครองในเขตภาคเหนือตอนลาง จํานวน 71 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ไดแก 1) หลักสูตรการอบรมพัฒนาครูและคูมือกิจกรรมการเยี่ยมบานนักเรียนที่มีภาวะเส่ียงติดสารเสพติด 2) แบบบันทึก                   
การเยี่ยมบานนักเรียนที่มีภาวะเส่ียงติดสารเสพติด และ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของครูกลุมตัวอยางที่มีตอนวัตกรรม                 
การเยี่ยมบานนักเรียนที่มีภาวะเส่ียงติดสารเสพติด สถิติที่ใชในวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะหเน้ือหา   

ผลการวิจัยพบวา  1) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นคือหลักสูตรการอบรมพัฒนาครูและคูมือกิจกรรมการเยี่ยมบานนักเรียนที่
มีภาวะเส่ียงติดสารเสพติด และแบบบันทึกการเยี่ยมบานนักเรียนที่มีภาวะเส่ียงติดสารเสพติด ซ่ึงตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือดวยการสนทนากลุมจากผูทรงคุณวุฒิและทดลองใชพบวา นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถนําไปใชไดจริง 2) ขอมูลจาก
การรายงานการเยี่ยมบานนักเรียนที่มีภาวะเส่ียงติดสารเสพติดดวยแบบบันทึกการเยี่ยมบานนักเรียนที่มีภาวะเส่ียงตดิสารเสพตดิ 
มีจํานวน 157 คน เปนระดับมัธยมศึกษา 140 คน และสูงกวามัธยมศึกษา 17 คน สวนมากผูปกครองมีอาชีพคาขาย และ
เกษตรกรรม สภาพครอบครัวอยูดวยกัน เปนบานของตนเอง ปญหาพฤติกรรมการเรียนสูงสุดคือ การหนีเรียน มีผลการเรียน
ปานกลาง และมีพฤติกรรมเส่ียงตอการติดสารเสพติดสูง สารเสพติดที่ใชสูงสุด คือ บุหรี่ สุรา และยาบา นอกจากน้ี ยังมี
พฤติกรรมเส่ียงประเภทติดเกม เพศสัมพันธ และการพนัน ตามลําดับ และ 3) ครูที่เปนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอ
นวัตกรรมการเยี่ยมบานนักเรียนที่มีภาวะเส่ียงติดสารเสพติดวาเปนนวัตกรรมที่สามารถนําไปใชไดจริงและเปนนวัตกรรม                  
ที่สามารถนําไปใชรวบรวมขอมูลและมีความเหมาะสมในระดับมาก    
 
คําสําคัญ: การเยี่ยมบาน การปรึกษาครอบครัว นักเรียนที่มีภาวะเส่ียงติดสารเสพ 
 

Abstract 
 

This research implied a mixed method research which consisted of 3 main purposes 1) To 
develop text innovation for home visit for risk to drug addiction in the lower northern part of Thailand by 
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using mixed method of family counseling, 2) To investigate students demographic information as 
classified by learning behavior, risked behavior, chances of using drugs and types of drug being used, 3) 
To assesses the samples’ opinion towards home visit model for students at risked. Samples were 71 
guidance and guardian teacher in secondary schools in the lower Northern part of Thailand derived by 
simple random sampling and with written consented. Instruments used to collect data were 1) Training 
curriculum and home visit handbook for teachers, 2) behavior recoding from for students at risked and 3) 
opinion questionnaire.  Data were analyzed for mean, standard deviation and content  analyzes 

The research results revealed that: 
1) Text  innovation which developed by the researchers was qualified with validity and 

reliability as recommended by focus group discussion among the research samples, and that it can be 
used in a real situation for gathering research data in varieties community context.              

2) Students’ demographic information revealed that among 157 of them, 140 were in 
secondary school whereas 17 were in the upper secondary school level. Parents’ occupation were in 
commercial business, agricultures, lived in their own residence. The most highest school behavior 
problems were bad study habits-running away from classes and moderate school performance. Risked 
behavior for drug addiction were also in a high level, with using of tobacco, spirit and amphetamine, 
accompany with computer game addiction, sexually involved and gambling respectively.  

3) The teachers’ opinion towards the text innovation developed by the research were highly 
positive with admitted that it could be used for data collection in a real context.        
 
Keywords: The model of home visit, Family counseling, Students with risk for drugs addiction   
 
1. บทนํา 
 

ปญหาสารเสพติดยังคงเปนปญหาสําคัญที่กระทบตอความม่ันคงของชาติ ซ่ึงทุกหนวยงานที่รับผิดชอบมีการ
ดําเนินงานดานการปองกัน แกไขและเฝาระวังอยางตอเน่ืองและเขมแข็งแตพบวาปญหาสารเสพติดยังไมหมดไปจากสังคมไทย 
กลับมีผูคาผูเสพรายใหมเกิดขึ้นอยูเรื่อยๆ และที่สําคัญอยางหน่ึงคือผูคาและผูเสพรายใหมน้ันสวนหน่ึงเปนเยาวชน  ซ่ึงจาก
การศึกษาพบวา ในป 2553 ผูเขารับการบําบัดรักษาที่เปนเยาวชนอายุ 7-17 ป มีจํานวน 8,475 ราย คิดเปนรอยละ 12 และ
อายุ 18-24 ป มีจํานวน 26,485 ราย คิดเปนรอยละ 37 ของผูเขารับการบําบัดรักษาทั้งหมด  ซ่ึงผูอํานวยการสวนยุทธศาสตร 
สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 ไดสรุปวา ในจํานวนน้ีมีเด็กและเยาวชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนลางรวมอยูดวย
และมีแนวโนมเขาไปมีพฤติกรรมเก่ียวของกับสารเสพติดเพิ่มมากขึ้น[1]   จากปญหาสารเสพติดกับเยาวชนดังกลาวนํามาซ่ึง
นักเรียนกลุมเส่ียงและนักเรียนที่มีภาวะเส่ียงติดสารเสพติด   ซ่ึงอาจกลาวไดวานักเรียนที่มีภาวะเส่ียงติดสารเสพติดน้ีเปน
เยาวชนที่มีภูมิคุมกันชีวิตหรือความเขมแข็งทางดานจิตใจต่ํา จึงมักออนไหวตอสภาพแวดลอมและส่ิงยั่วยุทางสังคมที่อาจ
กอใหเกิดปญหาไดงาย  แทจริงแลวนักเรียนกลุมน้ีตองการโอกาสในการพัฒนา ตองการการเอาใจใสดูแล  ตองการความรัก
ความเขาใจทั้งจากครอบครัว ครูอาจารย และกลุมเพื่อน ดังที่ จินตนา ณ สงขลา[2] ไดกลาววาความสัมพันธของบาน ชุมชน 
และสถานศึกษาคือปจจัยสําคัญที่ปองกัน ดูแล ชวยเหลือใหผูเรียนเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพ 

สําหรับการแกไขปญหาสารเสพติดในปจจุบันไดใหความสําคัญที่ยุทธศาสตร 5 รั้วปองกัน ไดแก รั้วชายแดน                  
รั้วชุมชน รั้วสังคม รั้วโรงเรียนและรั้วครอบครัว[3] โดยมีสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดเปนหนวยงานหลักที่
รับผิดชอบโดยตรง และเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร 5 รั้วปองกันดังกลาว สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดจึงได
พยายามบูรณาการทั้งกลวิธีและการปฏิบัติเพื่อปองกันและปราบปรามปญหาสารเสพติดใหมีประสิทธิภาพที่สุด แนวทางที่ดี
ประการหน่ึงในการชวยเหลือนักเรียนกลุมเส่ียงไดคือ การประสานความรวมมือระหวางโรงเรียนและครอบครัว ดังน้ันวิธีการที่
จะเริ่มตนประสานความรวมมือดังกลาวไดก็คือการเยี่ยมบานนักเรียนซ่ึงนอกจากผูปกครองและครูอาจารยจะไดมีความสัมพันธ
อันดีตอกันแลว  ยังเปนการแสดงถึงความรักความหวงใยทีท่ั้งผูปกครองและครูมีตอนักเรียน ทั้งยังชวยใหครูอาจารยที่ไปเยี่ยม
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บานไดรับรูและเขาใจปญหาความตองการของนักเรียนไดตรงตามความเปนจริงดวย  ซ่ึงขอมูลน้ีจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอ
การพัฒนานักเรียนเปนรายบุคคล[4] 

จากแนวคิดขางตนหากครูแนะแนว/ครูที่ปรึกษาดําเนินการโดยใชหลักการเยี่ยมบานเพียงส่ิงเดียวอาจทําให                    
การชวยเหลือและดูแลนักเรียนที่มีภาวะเส่ียงติดสารเสพติดไมประสบความสําเร็จ เพราะผูเรียนที่มีภาวะเส่ียงติดสารเสพติดมัก
มีลักษณะทางพฤติกรรมและอารมณที่ตางจากผูเรียนทั่วไป ปจจัยที่จะทําใหการยี่ยมบานนักเรียนที่มีภาวะเส่ียงติดสารเสพติด
คือการปรึกษาครอบครัว เพราะการปรึกษาครอบครัวเปนกระบวนการชวยเหลือที่เนนครอบครัวโดยรวม  โดยใหสมาชิก
ครอบครัวพิจารณาถึงปญหาและความไมปกติของหนาที่ในระบบครอบครัว เพื่อชวยใหครอบครัวทําหนาที่ไดอยางเหมาะสม
และกลมกลืน โดยมีผูใหคําปรึกษา 1 คน (counselor / leader) อาจมีผูชวย 1 คน (co- leader) ก็ได เรื่องที่เปนใหการ
ปรึกษามักเปนเรื่องที่เก่ียวกับปญหาความสัมพันธหรือความขัดแยงของคนในครอบครัว[5] ซ่ึงหากครูแนะแนว/ครูที่ปรึกษามี
ความรูเรื่องการปรึกษาครอบครัวก็นาจะดําเนินการเยี่ยมบานผูเรียนที่มีภาวะเส่ียงติดสารเสพติดไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสบความสําเร็จ   

  จากเหตุผลดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6   ที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่
ภาคเหนือตอนลาง จึงมีความประสงคใหครูอาจารยสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่สามารถดําเนินการปองกันปญหายาเสพติด
แกนักเรียนกลุมเส่ียงดวยวิธีเยี่ยมบานโดยผสมผสานการใหการปรึกษาครอบครัวรวมดวย จึงไดขอใหคณะผูวิจัยพัฒนารูปแบบ
การเยี่ยมบานดวยวิธีผสมผสานการใหการปรึกษาครอบครัวสําหรับนักเรียนที่มีภาวะเส่ียงติดสารเสพติดขึ้น เพื่อเปนประโยชน
ในการปองกันสารเสพติดสําหรับเยาวชนในโรงเรียนตอไป 
 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1. พัฒนานวัตกรรมการเยี่ยมบานนักเรียนที่มีภาวะเส่ียงติดสารเสพติดในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนลางดวยวิธี
ผสมผสานปรึกษาครอบครัว 

2. สํารวจขอมูลของนักเรียนที่ไดรับการเยี่ยมบานดวยวิธีผสมผสานการใหการปรึกษาครอบครัว   
3. ศึกษาความคิดเห็นของครูที่เปนกลุมตัวอยางตอนวัตกรรมการเยี่ยมบานนักเรียนที่มีภาวะเส่ียงติดสารเสพติด   

 
3. ขอบเขตการวิจัย 

 
1. การวิจัยน้ีเปนการวิจัยแบบผสมผสาน (mixed method research) และใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action 

research) โดยกระบวนการมีสวนรวมของครูกลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนครูแนะแนวและครูฝายปกครองจากโรงเรียนเขตภาคเหนือ
ตอนลางที่ดําเนินงานดานการปองกันและแกไขปญหาสารเสพติด  

2.  การวิจัยครั้งน้ีไมไดวัดประสิทธิผลของนวัตกรรมดานความรู แตเปนการวัดประสิทธิภาพดานการนําไปใชดวยการ
สอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอนวัตกรรม 
 
4. นิยามศัพท 
 

การวิจัยครั้งน้ีคณะผูวิจัยนิยามศัพทเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพดังน้ี 
นวัตกรรมการเยี่ยมบานนักเรียนที่มีภาวะเส่ียงติดสารเสพติดในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนลางดวยวิธีผสมผสาน                  

การปรึกษาครอบครัว หมายถึง เครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้น 3 ฉบับ ฉบับแรกเปนหลักสูตรการอบรมพัฒนาครูเพื่อการเยี่ยมบาน
นักเรียนที่มีภาวะเส่ียงติดสารเสพติด  ฉบับที่ 2 คือคูมือกิจกรรมการเยี่ยมบานนักเรียนที่มีภาวะเส่ียงติดสารเสพติด และฉบับที่ 3 
คือแบบบันทึกการเยี่ยมบานนักเรียนที่มีภาวะเส่ียงติดสารเสพติด 

การเยี่ยมบานนักเรียน หมายถึง พฤติกรรมของครูที่ไดพบปะผูปกครอง พอแมของนักเรียนโดยมีเปาหมายเพื่อศึกษา  
รวบรวมขอมูล ที่ชวยใหครูไดทราบชีวิตความเปนอยูและสภาพแวดลอมทางบานของนักเรียน โดยประยุกตใชกระบวนการให
การปรึกษาครอบครัวรวมดวย   ในการพบปะสนทนากับผูปกครองนักเรียน เปนการแลกเปล่ียนความรู ความคิดเห็น เจตคติ 
การสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางพอแมกับครู ทําใหครูไดขอมูลเก่ียวกับนักเรียนและครอบครัวนักเรียนอยางชัดเจน                    
เพื่อประโยชนในการสงเสริม ปองกัน และแกไขปญหาของนักเรียนไดเหมาะสมยิ่งขึ้น  
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นักเรียนที่มีภาวะเส่ียงติดสารเสพติด หมายถึง นักเรียน/นักศึกษาที่มีแนวโนมที่จะเขาไปสัมผัสหรือเก่ียวของกับ                
สารเสพติด เชน พฤติกรรมการขาดเรียนบอย  พฤติกรรมการสนใจเรียนลดลง  การแยกตัวออกไปจากกลุมเพื่อน สุขภาพ
ทั่วไปทรุดโทรม เปนตน 

พฤติกรรมเส่ียงเก่ียวกับสารเสพติด หมายถึง การกระทําหรือพฤติกรรมที่จะนําไปสูโอกาสที่จะเก่ียวของกับการเสพ
สารเสพติดดวยวิธีการตางๆ ที่ใชในสภาพวิถีชีวิตของนักเรียนในความเปนทั้งในและนอกสถานศึกษา     

เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง  หมายถึง  พื้นที่ 9 จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดตาก 
จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดพิจิตร จังหวัดเพชรบูรณ และจังหวัดอุตรดิตถ 
 
5. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา[6]  อธิบายวา การเยี่ยมบาน หมายถึง วิธีการศึกษา รวบรวมขอมูลที่ชวยให

ครูไดทราบชีวิตความเปนอยูและสภาพแวดลอมทางบานของนักเรียน  โดยการพบปะสนทนากับผูปกครองนักเรียน เปนการ
แลกเปล่ียนความรู ความคิดเห็น เจตคติซ่ึงกันและกัน ตลอดจนเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางบานกับโรงเรียน  ทําให
ครูไดขอมูลเก่ียวกับนักเรียนอยางชัดเจน เพื่อประโยชนในการสงเสริม ปองกัน และแกไขปญหาของนักเรียนไดอยางถูกตอง
ยิ่งขึ้นซ่ึง  สะอาด ขันอาษา[7] ไดศึกษาสภาพการเยี่ยมบานของครูตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนทุงหลวง                   
พลับพลาไชย ผลการวิจัยพบวา ครูและผูปกครองมีความคิดเห็นตอสภาพการเยี่ยมบานนักเรียนของครูตามระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ดานการคัดกรองนักเรียน ดานการสงเสริมนักเรียน ดานการปองกันและ
แกไขปญหา ดานการสงตอ ดานการสนับสนุน และโดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับ พชรพงศ ตรีเทพา[8] ไดศึกษา
การเยี่ยมบานนักเรียนของครูที่ปรึกษาโรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี ผลการวิจัย พบวา 
ผูปกครองและชุมชนถือวาเปนเครือขายเชื่อมโยงระหวางบาน โรงเรียนและชุมชน ซ่ึงชุมชนมีความพึงพอใจ  ยินดีใหความ
รวมมือกับโรงเรียนในทุกๆ เรื่อง และผลจากการเยี่ยมบานทําใหครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน         
ซ่ึงผูวิจัยทั้งสองโครงการไดใหขอเสนอแนะที่สอดคลองกัน คือการสนับสนุนกิจกรรมการเยี่ยมบานนักเรียนอยางยั่งยืน               
การพัฒนากลวิธีในการเยี่ยมบานนักเรียนที่ใหมีคุณภาพมากขึ้นโดยมุงเนนที่การส่ือสารระหวางครูและผูปกครอง รวมทั้งการ
ทําใหผูปกครองมีทัศนคติที่ดี เห็นประโยชนจากการเยี่ยมบานของคร ู

สําหรับแนวคิดของการปรึกษาครอบครัว (family counseling)  เปนกระบวนการชวยเหลือที่เนนครอบครัวโดยรวม  
โดยใหสมาชิกครอบครัวพิจารณาถึงปญหาและความไมปกติของหนาที่ในระบบครอบครัว เพื่อชวยใหครอบครัวทําหนาที่ได
อยางเหมาะสมและกลมกลืน  เรื่องที่เปนใหการปรึกษามักเปนเรื่องที่เก่ียวกับปญหาความสัมพันธหรือความขัดแยงของคนใน
ครอบครัวโดยผูที่ทํางานดานการปรึกษาครอบครัว  ตองรูเก่ียวกับวัฒนธรรม ลักษณะความเปนอยูของครอบครัวตางๆ               
เพราะแตละครอบครัวยอมมีความแตกตางกัน และวิธีการแกไขปญหาทีแ่ตกตางกัน  ความรูพื้นฐานของการปรึกษาครอบครัว  
ไดแก ระบบครอบครัว ใชทักษะพื้นฐานของการส่ือสาร[9] แมยังไมมีการศึกษาเก่ียวกับการนําทักษะการใหการปรึกษา
ครอบครัวมาบูรณาการในการเยี่ยมบานเพื่อปองกันปญหายาเสพติดแตหลักการและวิธีการของการปรึกษาครอบครัว                       
เปนการแกไขและเสริมสรางสัมพันธภาพของครอบครัวใหชวยปองกันปญหาส่ิงเสพติดได 
 
6. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบผสมผสาน  (mixed method research) โดยการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเปน         
ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณและใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) โดยกระบวนการมีสวนรวมของครูกลุม
ตัวอยาง 

ประชากร ไดแก  ครูแนะแนว ครูฝายปกครองและผูบริหาร จากโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือ
ตอนลาง ปการศึกษา 2553-2554 จาก 30 สถาบัน   

กลุมตัวอยาง   ไดแก ครูแนะแนว ครูฝายปกครองและผูบริหารจากโรงเรียนเขตภาคเหนือตอนลางที่ดําเนินงาน                
ดานการปองกันและแกไขปญหาสารเสพติด  ปการศึกษา 255  -2553  4 จํานวน 71 คน จาก 18 สถาบัน ที่ไดจากการสุม              
อยางงายและสมัครใจเขารวมโครงการ 
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7. การดําเนินการวิจัย  
 

การวิจัยครั้งน้ีมีขั้นตอนการดําเนินการทั้งส้ิน  5 ขั้นตอน  สรุปไดดังน้ี  
ข้ันที่ 1 พัฒนานวัตกรรมตนแบบ ประกอบดวย  

1.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการเยี่ยมบานนักเรียน การปรึกษาครอบครัว สารเสพติด นักเรียน                 
กลุมเส่ียง และปญหาการติดสารเสพติด 

1.2 สรางนวัตกรรมการเยี่ยมบานนักเรียนที่มีภาวะเส่ียงติดสารเสพติด ในที่น้ีคือหลักสูตรการอบรมพัฒนา
ครูและคูมือกิจกรรมการเยี่ยมบานนักเรียนที่มีภาวะเส่ียงติดสารเสพติดดวยวิธีผสมผสานการปรึกษาครอบครัวใหครอบคลุมปญหา
พฤติกรรมการเรียน พฤติกรรมเส่ียง โอกาสการใชสารเสพติด และประเภทของสารเสพติดที่ใช และแบบบันทึกการเยี่ยมบาน
นักเรียนที่มีภาวะเส่ียงติดสารเสพติด 

1.3 ตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรมดานความตรงตามเน้ือหาดวยประชุมสนทนากลุมจากผูทรงคุณวุฒิ
ทางจิตวิทยาและการแนะแนว 

1.4 ตรวจสอบความเชื่อม่ันของนวัตกรรมหลักสูตรการอบรมพัฒนาครูเพื่อการเยี่ยมบานนักเรียนที่มีภาวะ
เส่ียงติดสารเสพติดดวยวิธีผสมผสานการปรึกษาครอบครัวดวยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหการปรึกษาครอบครัวแกครู                
แนะแนวและครูฝายปกครองในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนลางที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 33 คน และทดลองใชคูมือกิจกรรม          
การเยี่ยมบานนักเรียนที่มีภาวะเส่ียงติดสารเสพติดและแบบบันทึกการเยี่ยมบานนักเรียนที่มีภาวะเส่ียงติดสารเสพติด โดยจัดขึ้น
วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมท็อปแลนด อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  

1.5 ปรับปรุงนวัตกรรมการเยี่ยมบานนักเรียนกลุมเส่ียงติดสารเสพติดจากการทดลองใช 
ข้ันที่ 2 ทดลองใชนวัตกรรม ประกอบดวย 

2.1 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการอบรมพัฒนาครูเพื่อการเยี่ยมบานนักเรียนที่มีภาวะเส่ียงติด                   
สารเสพติดดวยวิธีผสมผสานการปรึกษาครอบครัว และการแนะนําการใชคูมือกิจกรรมการเยี่ยมบานนักเรียนที่มีภาวะเส่ียงติด
สารเสพติด และแบบบันทึกการเยี่ยมบานนักเรียนที่ มีภาวะเส่ียงติดสารเสพติดแกครู กลุมตัวอยางจํ านวน 71 คน                                   
จาก 18 สถาบันการศึกษา โดยจัดขึ้นวันที่ 14-16 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมท็อปแลนด อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

2.2 ครูกลุมตัวอยางปฏิบัติการเยี่ยมบานนักเรียนที่มีภาวะเส่ียงติดสารเสพติด โดยกําหนดแนวปฏิบัติให
สถานศึกษาแตละแหงศึกษานักเรียนที่มีภาวะเส่ียงติดสารเสพติดสถานศึกษาละ 10 ราย โดยดําเนินการเยี่ยมบานนักเรียนที่มี
ภาวะเส่ียงติดสารเสพติดรายละ 3 ครั้ง ตามหลักการของคูมือกิจกรรมการเยี่ยมบานนักเรียนที่มีภาวะเส่ียงติดสารเสพติดพรอม
ประยุกตความรูการเยี่ยมบานดวยวิธีผสมผสานการปรึกษาครอบครัวและใชแบบการเยี่ยมบานนักเรียนที่มีภาวะเส่ียงติดสารเสพติด
เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล โดยคณะผูวิจัยไดดําเนินการนิเทศติดตามใหคําแนะนําแกครูกลุมตัวอยางทางจดหมายอิเล็คทรอนิก 

ข้ันที่ 3 รวบรวมขอมูลและสรุปผลการเยี่ยมบานนักเรียนที่มีภาวะเส่ียงติดสารเสพติด ซ่ึงมีการรายงานผลจาก 
18 สถาบันศึกษา มีกรณีศึกษาทั้งส้ิน 157 ราย ใชระยะเวลาเก็บรวบรวมขอมูลการเยี่ยมบาน ตั้งแต วันที่ 20 ธันวาคม 2553 
ถึง 12 สิงหาคม 2554 

ข้ันที่ 4 กลุมผูวิจัยและครูกลุมตัวอยางประชุมนําเสนอผลปฏิบัติการเยี่ยมบานนักเรียนที่มีภาวะเส่ียงติดสาร    
เสพติดและประชุมปรึกษารายกรณีศึกษา (case conference) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอขอมูลของนักเรียนจาก                   
การเยี่ยมบานในภาพรวม แลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณการเยี่ยมบาน สอบถามสภาพปญหา อุปสรรค และความสําเร็จ                 
การปฏิบัติการเยี่ยมบานนักเรียนที่มีภาวะเส่ียงติดยาเสพติด ตลอดจนรายงานผลการใชแบบบันทึกการเยี่ยมบานนักเรียนที่มี
ภาวะเส่ียงติดสารเสพติด  และรวมกันปรับแกแบบบันทึกการเยี่ยมบานนักเรียนที่มีภาวะเส่ียงติดสารเสพติดใหมีความ
เหมาะสมตอการนําไปใชงานเพิ่มขึ้น ดวยวิธีการสนทนากลุม จัดขึ้น ณ โรงแรมเดอะแกรนดริเวอรไซด อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก วันที่ 23-24 สิงหาคม 2554  

ข้ันที่ 5 สรุปผลรายงานการวิจัย ผูวิจัยดําเนินการประเมินผลการใชนวัตกรรมและสรุปผลการดําเนินการวิจัย 
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8. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย   
       

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 
1. หลักสูตรการอบรมพัฒนาครูเพื่อการเยี่ยมบานนักเรียนที่มีภาวะเส่ียงติดสารเสพติดดวยวิธีผสมผสานการปรึกษา

ครอบครัว โดยมีโครงสรางของหลักสูตร จํานวน 9 หนวย รวม 24 ชม. ใชเวลา 3 วัน ประกอบดวยประเด็นเน้ือหา ดังน้ี 
1.1) นโยบายและความคาดหวังของสํานักงาน ป.ป.ส. ตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรปองกัน 

ปญหายาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล    จํานวน 2 ชม. 
1.2)  สภาพปญหายาเสพติดกับบทบาทความชวยเหลือของครูไทย   จํานวน 3 ชม. 
1.3)  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการใหการปรึกษาครอบครัว   จํานวน 3 ชม. 
1.4)  โครงสราง และรูปแบบการแกปญหาของสมาชิกในครอบครัว  จํานวน 1 ชม. 
1.5)  การวิเคราะหบุคลิกภาพตามแนวคิด TA    จํานวน 2 ชม. 
1.6)  กระบวนการใหการปรึกษาครอบครัว     จํานวน 2 ชม. 
1.7)  การฝกปฏิบัติการใหการปรึกษาครอบครัว    จํานวน 6 ชม. 
1.8)  แนวทางการเยี่ยมบานและวิธีการใชคูมือกิจกรรมการเยี่ยมบาน  จํานวน 2 ชม. 
1.9)  การบูรณาการการปรึกษาสูการเยี่ยมบาน    จํานวน 3 ชม. 

2. คูมือกิจกรรมการเยี่ยมบานนักเรยีนที่มีภาวะเส่ียงติดสารเสพติด ประกอบดวย คํานํา วัตถุประสงค วิธีดําเนินการที่
ประกอบดวย  รูปแบบเยี่ยมบาน  การปฏิบัติงานขณะเยี่ยมบาน และการดําเนินการภายหลังการเยี่ยมบาน    

3. แบบบันทึกการเยี่ยมบานนักเรียนที่มีภาวะเส่ียงติดสารเสพติด ประกอบดวยขอมูลพื้นฐานของนักเรียน ขอมูลจากส่ิงที่
พบในการเยี่ยมบาน  สัมพันธภาพครอบครัว  แผนผังครอบครัว   สถานการณของพฤติกรรมเส่ียง  ความคิดเห็นของครูผูเยี่ยม                  
แนวทางการใหความชวยเหลือ เปนตน  

4. แบบสอบถามความคิดเห็นของครูกลุมตัวอยางที่มีตอนวัตกรรมการเยี่ยมบานนักเรียนที่มีภาวะเส่ียงติดสารเสพติด  
   
9. การวิเคราะหขอมูล 
       

การวิเคราะหขอมูลวิจัยแบงเปน 3 ตอนดังน้ี 
1. ขอมูลเชิงปริมาณ ดําเนินการวิเคราะหดวยสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2. ขอมูลเชิงคุณภาพ จากการประชุมสนทนากลุม 

 
10. ผลการวิจัย 

 
ตอนที่ 1 นวัตกรรมที่ไดจากการวิจัย   
ผลการวิจัยพบวานวัตกรรมที่ไดจาการวิจัย คือ 1) หลักสูตรการอบรมพัฒนาครูและคูมือกิจกรรมการเยี่ยมบาน

นักเรียนที่มีภาวะเส่ียงติดสารเสพติดดวยวิธีผสมผสานการปรึกษาครอบครัวมีสาระครอบคลุมปญหาดานพฤติกรรมการเรียน 
พฤติกรรมเส่ียง โอกาสการใชสารเสพติด  และประเภทของสารเสพติดที่ใช และ 2) แบบบันทึกการเยี่ยมบานนักเรียนที่มีภาวะ
เส่ียงติดสารเสพติด ซ่ึงนวัตกรรมดังกลาวมีคุณภาพดานความตรงตามเน้ือหาจากการตรวจสอบคุณภาพดวยการสนทนากลุม
จากผูทรงคุณวุฒิทางจิตวิทยา มีคุณภาพดานความเชื่อม่ันจากการทดลองกอนใชจริง และครูกลุมตัวอยางไดรายงานผลการใช
และเสนอแนะขอมูลเก่ียวกับผลการนํานวัตกรรมไปใชวามีประสิทธิภาพจากสามารถนําไปใชไดจริง   

 

ตอนที่ 2 การนําเสนอขอมูลจากการเยี่ยมบานของครูกลุมตัวอยาง 
จากการรวบรวมขอมูลผลการเยี่ยมบานของครูกลุมตัวอยาง จํานวน 71 คน พบวามีขอมูลของนักเรียนที่มีภาวะเส่ียง

ติดสารเสพติด จํานวน 157 ราย สวนมากผูปกครองมีอาชีพคาขาย และเกษตรกรรม สภาพครอบครัวอยูดวยกัน เปนบานของ
ตนเอง โดยนักเรียนสวนใหญมีพฤติกรรมหนีเรียนมากที่สุด 50 ราย รองลงมาคือ ไมตั้งใจเรียน จํานวน 46 ราย  และมีผลการ
เรียนออน จํานวน 28  ราย ตามลําดับ  มีผลการเรียนปานกลาง  ไมคอยสนใจเรียน  และพฤติกรรมการเรียนแบบตามสบาย  
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มีพฤติกรรมอ่ืนๆ ที่ปรากฏ ไดแก แตงกายไมเรียบรอยแตงกายผิดระเบียบ  กาวราวกับครู เพื่อน ทะเลาะวิวาทเปนประจําหนี
เรียนไปดื่มเหลาเลนเกม  เที่ยวเตร  ดมกาวกับเพื่อน กลัวเพื่อนที่แข็งแรงกวา ถูกเพื่อนรังแก และถูกเพื่อนลอเลียนเปนประจํา 

ดานความเส่ียงนักเรียนที่มีภาวะเส่ียงติดสารเสพติดมีโอกาสใชสารเสพติดในระดับปานกลางมากที่สุด คือ 51 ราย   
รองลงมา มีโอกาสใชระดับมาก จํานวน 44 คน และมีโอกาสใชนอย จํานวน 39 คน ตามลําดับ ซ่ึงการใชยาเสพติดน้ันสวน
ใหญไมไดเกิดขึ้นภายใน 24  ชั่วโมง แตเกิดขึ้นในชวงเวลาหรือโอกาสอ่ืนๆ คือไมแนใจ ถูกคุมประพฤติ บางครั้งแอบเสพ                
เคยทดลองใช บางครั้งที่มีโอกาส เม่ือมีโอกาส นาน ๆ ครั้ง ไมแนนอน สูบหลังอาหาร  แลวแตอารมณ สูบบอย ๆ บางรายระบุ
วาขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม การไดกล่ินบุหรี่ การชักชวนของเพื่อน หรือเห็นเพื่อนสูบหรือดื่มก็เลยอยากบาง สูบเฉพาะวันที่มา
โรงเรียนในชวงเชา  หลังรบัประทานอาหาร หรือแลวแตอารมณ และครูกลุมตัวอยางประเมินวานักเรียนอยูในภาวะเส่ียงตอยา
เสพติดมากที่สุด มีจํานวน 69 คน  และในภาวะอ่ืนๆ คือ เส่ียงติดเกม  เส่ียงมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร อยากลอง เลิกยา 
บางรายระบุวา หดหู นอยใจ ขาดความอบอุน และเปนผูคา 

ดานสารเสพติดที่ใช นักเรียนที่มีภาวะเส่ียงติดสารเสพติดใชยาเสพติดมากที่สุด 3 ลําดับแรกคือ บุหรี่ จํานวน 122 คน 
สุรา จํานวน 97 คน และยาบาจํานวน 41 คน นอกจากน้ี ครูกลุมตัวอยางยังระบุวาชนิดของส่ิงเสพติดอ่ืนๆ คือ การพนัน                 
ชนไก โตะสนุกเกอร พกอาวุธปน และติดกาว 

 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของครูกลุมตัวอยางที่มีตอนวัตกรรมการเยี่ยมบานนักเรียนที่มีภาวะเส่ียงติดสารเสพติด 
 ระดับความคิดเห็นของครูกลุมตัวอยางที่มีตอนวัตกรรมการเยี่ยมบานนักเรียนที่มีภาวะเส่ียงติดสารเสพติดสามารถ
นําเสนอไดดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของครูกลุมตัวอยางที่มีตอนวัตกรรมการเยี่ยมบานนักเรียนที่มีภาวะเส่ียงติดสารเสพติด 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็น 

คาเฉล่ีย 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

1. นวัตกรรมมีความเหมาะสมในการนําไปประยุกตใชเยี่ยมบานนักเรียนที่มีภาวะเส่ียงติดสาร
เสพติด 

4.52 .59 มากที่สุด 

2. นวัตกรรมมีความเหมาะสมในการจัดองคประกอบของรูปแบบ  4.43 .54 มาก 
3. นวัตกรรมกําหนดชวงเวลาในปฏิบัติกิจกรรมตางๆ มีความเหมาะสม 3.93 .54 มาก 
4. นวัตกรรมมีคุณคาและเปนประโยชนตอการเยี่ยมบานนักเรียนที่มีภาวะเส่ียงติดสารเสพติด  4.48 .50 มาก 
5. นวัตกรรมสามารถนําไปใชเยี่ยมบานนักเรียนที่มีภาวะเส่ียงติดสารเสพติดไดจริง 4.51 .49 มากที่สุด 
6. แบบบันทึกการเยี่ยมบานมีเน้ือหาที่มีความเหมาะสม และสอดคลองกันทั้งฉบับ 4.12 .51 มาก 
7. แบบบันทึกการเยี่ยมบานมีภาษาที่เขาใจงาย ชัดเจน สะดวกและเอ้ือตอการนําไปใช 4.08 .65 มาก 
8. คูมือการเยี่ยมบานบอกขั้นตอนไดชัดเจน และเขาใจงาย 4.47 .57 มาก 
9. คูมือการเยี่ยมบานมีความสะดวกและเอ้ือตอการนําไปใช 4.19 .47 มาก 
10. ความพึงพอใจในภาพรวมตอนวัตกรรม  4.41 .50 มาก 
 
 จากตารางที่ 1  พบวา ครูกลุมตัวอยางมีความเห็นในประเด็นการประเมิน อยูในระดับมากถึงมากที่สุด โดยมีคาเฉล่ีย
มากที่สุด 3 ลําดับแรกคือ นวัตกรรมมีความเหมาะสมในการนําไปประยุกตใชเยี่ยมบานนักเรียนที่มีภาวะเส่ียงติดสารเสพติด
มากที่สุด รองลงมาคือ นวัตกรรมสามารถนําไปใชเยี่ยมบานนักเรียนที่มีภาวะเส่ียงติดสารเสพติดไดจริง และเปนนวัตกรรมที่มี
คุณคาและเปนประโยชนตอการเยี่ยมบานนักเรียนที่มีภาวะเส่ียงติดสารเสพติด 
 ภายหลังการดําเนินการเยี่ยมบานตามนวัตกรรมการเยี่ยมบานที่ผูวิจัยสรางขึ้น ไดมีการประชุมสนทนากลุมเพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรูบทเรียนและปจจัยแหงความสําเร็จของการเยี่ยมบานของครูกลุมตัวอยาง มีขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังน้ี  
 1. เทคนิควิธีการปฏิบัติแลวประสบความสําเร็จมากที่สุดคือ การใหเพื่อนของนักเรียนเปนส่ือกลางขอมูลและการ
เขาถึงนักเรียน ครูที่มาพบผูปกครองไมควรเกิน 2 คน สรางความคุนเคย  ทักทาย  กลาวชม  ใชวินัยเชิงบวก รวมกับการให
กระบวนการใหการปรึกษาครอบครัว และไมควรพูดในเรื่องที่เปนปมดอยของครอบครัว 
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 2. ปจจัยที่สนับสนุนความสําเร็จประกอบดวย การจัดใหเรื่องการดูแลนักเรียนการเยี่ยมบานเปนนโยบายของ                
ฝายบริหาร ใหเห็นความสําคัญ และไดรับการสนับสนุนจากฝายบริหาร  โดยบรรจุในแผนปฏิบัติการและเนนเปนขอสําคัญของ
สถานศึกษาการเยี่ยมบานตองมีความตอเน่ืองของกระบวนการ  ติดตามเฝาระวังกลุมเส่ียงอยางตอเน่ืองเปนขั้นตอน                   
ครูผูปฏิบัติงานมีความมุงม่ันตั้งใจของครูตอการแกปญหาอยางจริงใจ ส่ิงแวดลอม คนในชุมชน และครอบครัวใหความรวมมือ 
และการติดตามประเมินผลตองมีความชัดเจนเปนรูปธรรม 
 3. ส่ิงที่ครูกลุมตัวอยางตองการคือความรูเก่ียวกับการดูแลและกฎหมายการพิทักษคุมครองนักเรียนกลุมเส่ียงติด   
สารเสพติด การสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ และตองการจัดกิจกรรมใหการปรึกษาครอบครัวกับครอบครัวนักเรียนกลุม
เส่ียงติดสารเสพติดอยางจริงจังและตอเน่ืองเพื่อชวยเหลือนักเรียน นอกจากน้ียังมีปญหาที่คณะผูวิจัยตองการแกไขตอไปคือ
การพัฒนาทักษะของครูในการใหการปรึกษาครอบครัวใหมีประสิทธิภาพ และเสนอแนะใหพัฒนานวัตกรรมการเยี่ยมบานเด็ก
กลุมเส่ียงติดสารเสพติดตอไปโดยบูรณาการใหสอดคลองกับวัฒนธรรมทองถิ่น 
 
11. สรุปและอภิปรายผล  

 
ขอมูลกรณีศึกษาที่นํามาวิเคราะหสวนใหญเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากที่สุด ระดับมัธยมศึกษา

ตอนตนรองลงมา และระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทามีจํานวนนอยที่สุด เม่ือพิจารณาเปนระดับชั้นพบวา  เปนนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มากที่สุด รองลงมาเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 5 ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของสะอาด  
ขันอาษา [9]  ที่พบวา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีความเส่ียงตอการใชยาเสพติดมากที่สุด  เหตุผลเพราะวัยรุนตอนตน
ซ่ึงกําลังคะนอง มีความเปนตัวของตัวเองมาก มักตั้งเปาหมายในอนาคตเลือนราง  ขณะเดี่ยวกันก็มีความไมม่ันใจเก่ียวกับการ
ปรับตัวตอการเขาเรียนตอเพื่อกําหนดอาชีพและชีวิตในอนาคต  
 ดานพฤติกรรมการเรียนพบวา  นักเรียนที่มีภาวะเส่ียงติดสารเสพติดมีพฤติกรรมหนีเรียนเปนลําดับแรก รองลงมาคือ 
การไมตั้งใจเรียน  และมีผลการเรียนอยูในระดับปานกลาง  พฤติกรรมการเรียนแบบตามสบาย พฤติกรรมอ่ืนๆที่ปรากฏ ไดแก 
การแตงกายไมเรียบรอย แตงกายผิดระเบียบ กาวราวกับครู เพื่อน ทะเลาะวิวาทเปนประจํา หนีเรียนไปดื่มสุรา เลนเกม  
เที่ยวเตร ดมกาวกับเพื่อน กลัวเพื่อนที่แข็งแรงกวา ถูกเพื่อนรังแก และถูกเพื่อนลอเปนประจํา สอดคลองกับ ณรงค หม่ืนอภัย
[10] ที่ศึกษาปจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลตอการใชสารเสพติดของเยาวชน ในอําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน พบวา  กลุมตัวอยาง
มักถูกเพื่อนรังแก แตเม่ือรวมกลุมกับเพื่อนที่มีภาวะติดสารเสพติดจะมีความรักและผูกพันกับเพื่อนอยางมาก มีการพบปะ
สังสรรคกันบอยครั้ง มีการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันในกลุมเพื่อนเดียวกันจะชอบเที่ยวกลางคืน สูบบุหรี่ ดื่มสุราและชักชวนกัน
ใชสารเสพติด ดวยเหตุดังกลาวทําใหเยาวชนมีการใชสารเสพติดเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งที่กลุมตัวอยาง ทราบถึงโทษของการใช                
สารเสพติดเปนอยางดี 

ดานโอกาสใชยาเสพติดพบวามีโอกาสในระดับปานกลาง ซ่ึงการใชยาเสพติดน้ันสวนใหญไมไดเกิดขึ้นภายใน 24 
ชั่วโมง แตเกิดขึ้นในชวงเวลาอ่ืนๆ เม่ือมีโอกาส และไมแนนอน ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม การไดกล่ินบุหรี่ การชักชวนของเพื่อน  
หรือเห็นเพื่อนสูบหรือดื่มก็เลยอยากบาง  สูบเฉพาะวันที่มาโรงเรียนในชวงเชา  หลังรับประทานอาหาร  หรือแลวแตอารมณ  
ซ่ึงเหตุผลที่สนับสนุนขอคนพบน้ี อาจเปนเพราะนักเรียนกลุมดังกลาวน้ีโดยทั่วไปมักจะขาดความรับผิดชอบ ไมเคารพ
กฎระเบียบและทําตามใจตนเองอยูเสมอ      

ครูกลุมตัวอยางประเมินวานักเรียนที่เยี่ยมบานมีภาวะเส่ียงตอยาเสพติดมากที่สุด และมีภาวะอ่ืนๆ ที่สงเสริมการติด
สารเสพติด เชน เส่ียงติดเกม  เส่ียงตอการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร อยากลอง บางรายระบุวา หดหู นอยใจ ขาดความ
อบอุน และเปนผูคา สารเสพติดที่ใชมากที่สุด 3 ลําดับแรกคือ บุหรี่ สุรา และยาบา นอกจากน้ี ครูกลุมตัวอยางรายงาน                   
มีพฤติกรรมเส่ียงประเภทอ่ืนๆ คือ การพนัน ชนไก โตะสนุกเกอร พกอาวุธปน และติดกาว สอดคลองกับ กฤตยา แสวงเจริญ 
[11] ที่ศึกษาการอบรมเล้ียงดูและการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กวัยเรียน และวัยรุน ตามวิถีชีวิตไทยภาคกลางที่เก่ียวกับพฤติกรรม
เส่ียงทางเพศและสารเสพติด พบวา ผูปกครองมองวาปญหา 3 ลําดับแรกในเมืองคือ ปญหาการติดสุรา บุหรี่ ลักขโมย 
ตามลําดับ สวนในชนบทคือ การติดสุรา บุหรี่ การพนัน  ตามลําดับ  

นักเรียนที่มีภาวะเส่ียงติดสารเสพติดสวนมากมีอาการเจ็บปวยทางกายไมเดนชัด แตพบมีอาการออนเพลีย                  
งวงนอนจัด ปวดตา ปากคลํ้า ตาไมสดใส ปวดทอง ภูมิแพ เก็บตัว เซ่ืองซึม  ผอมลง ปวดทอง เหน่ือยงายขึ้น สวนอาการ                  
ดานจิตใจและอารมณ  พบวา  ไมมีสมาธิ  นอกจากน้ี ผูรายงานยังระบุอาการอ่ืนๆ เชน ไมคอยพูด  อาการคลายสมาธิส้ัน                     
มักทําเสียงดุพอแม ไมสดชื่น เงียบขรึม เซ่ืองซึม วิตกกังวลดานการประกอบอาชีพ และกาวราว   
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การวิจัยเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนกับการกาวสูประชาคมอาเซียน  
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย_875 

พฤติกรรมเส่ียงของนักเรียนเส่ียงตอภาวะเส่ียงติดสารเสพติดมากที่สุดคือ การติดเกมและเพศสัมพันธ พฤติกรรม
เส่ียงอ่ืนๆ คือ  ติดเพื่อน โกหก  ติดเฟสบุค มีสารเสพติดในครอบครอง  มีแฟนหลายคน  เบี่ยงเบนทางเพศ เที่ยวเตร ทะเลาะ
วิวาท มีพฤติกรรมเส่ียงตอการติดบุหรี่ ดมกาว ดื่มของมึนเมา เที่ยวกลางคืน คบคนที่มียาเสพติดในครอบครอง ถูกคุมประพฤติ  
และมีโอกาสกลับมาสูบใหมเม่ือเขากลุมเพื่อน สอดคลองกับ สุนิษา บุญม่ังมี[12] ที่ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการกระทําผิดคดี                
ยาเสพติดของนักเรียนในคายทหารวิวัฒนพลเมือง จํานวน 150 ราย พบวา ปจจัยสําคัญที่มีความสัมพันธกับการเสพ                  
สารเสพติดที่มีผลตอการกระทําผิดในคดีสารเสพติดใหโทษของนักเรียนคายทหารวิวัฒนพลเมืองคือ ปจจัยทางดานการคบหา
สมาคม ความผูกพันตอสังคม  ครอบครัว  และปจจัยทางดานการควบคุมตนเอง   

ในการเยี่ยมบานนักเรียนที่มีภาวะเส่ียงติดสารเสพติดครั้งน้ี  ครูกลุมตัวอยางไดเสนอแนะผูปกครอง ในการดูแลเพื่อ
ปองกันปญหาสารเสพติด คือ ดานการมีความสัมพันธที่ดีตอกัน การสังเกตลูกเก่ียวกับการใชยาเสพติด  และการยอมรับปญหา
ของลูก และมีขอเสนอแนะอ่ืนๆ ไดแก การสังเกตเพื่อนลูก ติดตามการคบเพื่อนของลูก การมอบหมายงานบานใหชวย
รับผิดชอบ มีเวลาใหมากขึ้น พูดกับลูกใหเขาใจ ดูแลมากขึ้น ตักเตือนเรื่องการมาโรงเรียนสาย การเที่ยวกลางคืน การหนีเรียน  
หากิจกรรมใหนักเรียนสรางสมพันธภาพกับคนในครอบครัวมากขึ้น ใหบุตรเลากิจกรรมในระหวางวันใหฟงอยางนอยวันละ                      
10 นาที โทรศัพทหาบุตรบอยๆ  ขอใหรับสงไปเรียนเองหรือใหยายมาเรียนโรงเรียนใกลบาน ครูและผูปกครองรวมมือกันดูแล
นักเรียน ใหนักเรียนรักษาดวยตนเอง ควรใหพอแมมาเยี่ยมบุตรบอยๆ ควรใหความรักความเอาใจใสใกลชิดประพฤติตนเปน
ตัวอยางที่ด ี อบรมรณรงคปองกันแกไขปญหายาเสพติด และพูดคุยกับบุตรในเรื่องสวนตัวบาง 

ส่ิงที่ครูดําเนินการตอนักเรียนที่มีภาวะเส่ียงติดสารเสพติดมากที่สุด 3 ลําดับแรกคือ  การวางแผนเยี่ยมบานครั้งตอไป  
การติดตามสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียน และการนัดพบทุกๆ 2  สัปดาห และมีขอเสนอแนะอ่ืนๆ  ไดแก                       
ใหคําแนะนํา ใหกําลังใจ ใหนักเรียนพบครูแนะแนวและครูที่ปรึกษา มอบภาระงานใหมากขึ้นลดเวลาเลนเกมลง สอบถาม
ขอมูลความเปนอยูหากนักเรียนอยูหอพัก ใหความชวยเหลือดานปจจัยพื้นฐานแกนักเรียน เชิญผูปกครองมาพบเพื่อหาทาง
แกไขปญหา ครูเปนกําลังใจใหนักเรียนเลิกใชยา เรียกนักเรียนมาพบสมํ่าเสมอ ติดตามพฤติกรรมนักเรียนที่เส่ียงมากๆ บอยครั้ง  

ความคิดเห็นของครูกลุมตัวอยางที่นาสนใจคือ ตองการสนับสนุนจากทางสถานศึกษาในการเยี่ยมบานและดูแล
พฤติกรรมเส่ียงของนักเรียน นอกจากการเยี่ยมบานแลว  ควรมีกิจกรรมพัฒนาและติดตามดูแลใกลชิดดวยเพื่อความสําเร็จใน
การชวยเหลือ สวนประเด็นปญหาอุปสรรคคือ ภาระงานที่มากและหลายดาน ทําใหไมสามารถดําเนินการไดตอเน่ือง 
งบประมาณในการใชจายไมพอ และความปลอดภัยระหวางการเดินทางในตอนค่ํา ซ่ึงส่ิงเหลาน้ีผูเก่ียวของตองตระหนักและ
หาทางชวยเหลือ 
 
12. ขอเสนอแนะการวิจัยในการวิจัยคร้ังตอไป 
  
 1.  ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการติดสารเสพติดของนักเรียนที่มีภาวะเส่ียงติดสารเสพติด  
 2.  ควรพัฒนานวัตกรรมรูปแบบอ่ืนๆ เพื่อปองกันปญหาการติดสารเส่ียงติด 
 
13. กิตติกรรมประกาศ 
  

งานวิจัยน้ีไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6  และไดรับ                  
การชี้แนะใหคําปรึกษาจากคุณกิตติชัย เหลืองกําจร รองศาสตราจารยลิขิต กาญจนาภรณ และอาจารย ดร.จิตติรัตน                    
แสงเลิศอุทัย คณะผูวิจัยขอขอบคุณเปนอยางสูง มา ณ ที่น้ี    

 
14. เอกสารอางอิง 
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