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บทคัดย่อ
การวิจั ย และพัฒ นานี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒ นาโปรแกรมการสร้างความเชื่อมั่น ใน
ความสามารถตนเองของเด็กและเยาวชน และ 2) เพื่อประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้าง
ความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองของเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาในการสร้างภูมิคุ้มกันและ
ป้องกันปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ทาการดาเนินการวิจัยในพื้นที่ 3 อาเภอของ
จังหวัดกาแพงเพชร แบ่งการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะแรกเป็นการพัฒนาโปรแกรม เก็บข้อมูล
โดยการสนทนากลุ่มกับคนในชุมชน จานวน 30 คน และเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา จานวน 30
คน ระยะที่สองเป็นการทดลองใช้โปรแกรม และระยะที่สามประเมินประสิทธิผลของโปรแกรม กลุ่ม
ตัวอย่างในระยะที่ 2 และ 3 ประกอบด้วยคนในชุมชน อาเภอละ 30 คน และเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึ กษา อ าเภอละ 40 คน เครื่ องมือ ที่ ใช้ เป็ น แบบประเมิ น และแบบสนทนากลุ่ ม ที่ผ่ า นการ
ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ สถิติที่ในการวิจัยได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบทีแบบจับคู่ ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพทาการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
1) โปรแกรมฯ ที่ พั ฒ นาขึ้ น ประกอบด้ ว ยสองระยะ คื อ ระยะแรกเป็ น การอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการให้กับคนในชุมชนและเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา จานวน 2 วัน โดยวันแรกเป็นสร้าง
ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองในกลุ่มเด็กและเยาวชนและสร้างความเข้าใจของคนในชุมชน
ต่อความสามารถของเด็ก วันที่สองเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมโดยให้คนในชุมชนและเด็กและเยาวชน
คิดกิจกรรม/โครงการที่จะไปทาในชุมชน และระยะที่สองของโปรแกรมฯ เป็นการประเมินประสิทธิผล
ของโปรแกรม
2) การประเมิน ประสิทธิผ ลของโปรแกรม พบว่าหลังเข้าร่ว มโปรแกรมความเชื่อมั่นใน
ความสามารถตนเองของเด็กและเยาวชนสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่
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ระดับ 0.05 และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เด็กและเยาวชนสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 และจากการติดตามการนาไปขยายผลในพื้นที่ภายหลังเข้าร่ว ม
โปรแกรมฯ พบว่า เด็กและเยาวชนมีการขยายผลการด าเนินงานในพื้นที่ โ ดยจัดทาเป็นโครงการ
จานวน 32 โครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 720 คน ลักษณะโครงการที่จัดเป็นการรวมกลุ่มกัน
ทากิจกรรมโดยคนในชุมชนเป็นผู้คอยสนับสนุน และในบางกิ จกรรมคนในชุมชนร่วมเป็นเป็นวิทยากร
ทั้งนี้ผลการประเมินความพึงพอใจของคนที่เข้าร่วมโครงการในระยะขยายผลอยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ
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
ความสาคัญของปัญหา
สถานการณ์ปัญหายาเสพติดของประเทศไทยในปัจจุบัน พบว่า มีการลักลอบนาเข้ายาเสพติ ด
เข้าสู่ประเทศไทยเป็นจานวนมาก ประเทศไทยจึงกาหนดกรอบทิศทางแผนปฏิบัติการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560 โดยกาหนดเป้าหมายที่สาคัญ คือ การบูรณาการเชิงพื้นที่ ได้แก่ สร้าง
หมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด และขยายหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยมีจานวนและการ
กระจายที่เหมาะสม เพื่อสร้างความยั่งยืนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน
บนพื้นฐานการดาเนินการอย่างมีคุณภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชน (สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2560) แต่อย่างไรก็ตามจากข้อมูลผลการบาบัดรักษาผู้ติดยา พบว่า
มีผู้ติดยาเข้ารับการบาบัดรักษาทุกระบบ รวม 177,731 คน ส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน
อายุ 15-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.5 จึงกาหนดเป้าหมายแผนงานเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 6-15 ปี
ที่ไม่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเยาวชนอายุระหว่าง 16-25 ปีที่ไม่ได้ศึกษาต่อและไม่มีงานทา
โดยแนวทางการดาเนิ น งานคือเปลี่ ย นกลุ่ มเสี่ ยงให้ เป็นพลั ง ด้ว ยการเร่ง หาตัว ตนให้ พบเพื่อสร้า ง
ภูมิคุ้มกันอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรม ปรับพฤติกรรมเสี่ยง และให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือที่เหมาะสม
(สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2560)
ประเทศไทยได้มีการดาเนินการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมาอย่าง
ต่อเนื่องโดยในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการสอนเรื่องสารเสพติดในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิช า
สุขศึกษา ซึ่งเป็นการให้ความรู้เกี่ ยวกับสารเสพติด สาเหตุ การสังเกตผู้ติดสาร แต่ก็ยังไม่สามารถ
ป้องกันการใช้สารเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนได้ สาหรับเด็กนอกสถานศึกษานั้นเป็นกลุ่มเสี่ยงที่
สาคัญเนื่องจากเวลาส่ว นใหญ่ไม่ได้อยู่ในกฎระเบีย บเหมือนในระบบโรงเรียน เด็กกลุ่มนี้ต้องดูแล
ตนเองเป็น หลักและต้องเผชิญกับแรงกดดันทางสังคม (Social Pressure) และแรงกดดันจากกลุ่ ม
เพื่อน (Peer Pressure) มากกว่ากลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, 2556) การพัฒนารูปแบบการจัดโปรแกรมหรือกิจกรรมเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดใน
กลุ่ ม เด็ กและเยาวชน ส่ ว นใหญ่ ถูก สร้ างขึ้ นจากการประเมิ นปั จจั ยเสี่ ยงและปัจ จัย เชิ งป้อ งกั นใน
สภาพแวดล้อมที่มีการนากิจกรรมหรือโครงการเข้าไปดาเนินการป้องกันปัญหายาเสพติดมีวิธีการทาได้
ใน 5 กลุ่ มหลัก คือ ตัวเด็ก ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและการกาหนดนโยบาย โปรแกรมในการ
ป้ อ งกั น ปั ญ หาเยาวชนกั บ ยาเสพติ ด ควรเป็ น ในลั ก ษณะของการเพิ่ ม ปั จ จั ย ป้ อ งกั น (Protective
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Factors) และลดปัจจัยเสี่ยง (Risk Factors) ปัจจัยเสี่ยงในการเสพยาในกลุ่มเยาวชน ได้แก่ การมี
พฤติกรรมก้าวร้าว การมีปัญหาครอบครัว การเคยมี ประสบการณ์เสพยา ความง่ายในการเข้าถึงยา
เสพติดและปัญหาความยากจน ส่วนปัจจัยป้องกัน ได้แก่ การควบคุมตนเอง การดูแลเอาใจใส่จาก
ครอบครั ว การให้เด็กเข้าสู่ร ะบบการศึกษา มาตรการทางกฎหมาย และความเข้มแข็งของชุมชน
(National Institute on Drug Abuse, 2003) การจัดกิจกรรมหรือโปรแกรมในการป้องกันปัจจัย
เสี่ยงจะได้ผลดีกว่าการพยายามเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเด็กหรือการแยกเด็กออกจากวิถีชีวิตปกติ
(Hawkins et al., 2002)
นอกจากนี้ในปัจจุบันที่เป็นยุคเทคโนโลยีการสื่อสารการเข้าถึงสารเสพติดเป็นเรื่องไม่ยาก
ดังนั้นการดาเนิน โครงการในลักษณะที่กาหนดหลักสูตรอบรมกลางเหมือนกันในทุกพื้นที่อาจส่งผล
เพียงทาให้การดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ คือ สามารถนาเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่เห็นว่าเป็น
ปัญหาเข้าร่วมโครงการ หากแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระยะยาวของเด็กได้อย่างแท้จริง
แนวคิ ด หนึ่ ง ที่ ค วรน ามาใช้ คื อ แนวคิ ด ในการป้ อ งกั น ปั ญ หายาเสพติ ด โดยใช้ ชุ ม ชนเป็ น ฐาน
(Community Base) เน้ น การด าเนิ น กิจ กรรมที่ครอบคลุ มทั้งกลุ่ มเป้า หมายที่เป็นบุ คคลในระดั บ
ปัจเจกและกลุ่ม รวมถึงการจัดการสภาพแวดล้อมหรือบริบทที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการใช้ยาเสพติดใน
กลุ่มเยาวชน ซึ่งแนวทางป้องกันยาเสพติดที่มุ่งจัดการที่ตัวบุคคลนั้นหมายถึง การสร้างกิจกรรมผ่าน
หน่ ว ยหรื อองค์กรต่าง ๆ ของชุมชนโดยเน้ นเป้าหมายไปที่เยาวชนกลุ่ มเสี่ ยงเป็นหลั ก (National
Institute on Drug Abuse, 2003) การสร้ างพลั งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้
ชุมชนเป็นฐานเป็นปัจจัยความสาเร็จที่สาคัญของการดาเนินกิจกรรมและส่งผลให้เกิดความต่อเนื่อง
ของการดาเนินกิจกรรม ความใกล้ชิดระหว่างผู้ดาเนินกิจกรรมและเยาวชนเป็นช่องทางและโอกาสใน
การสื่ อสารกับเยาวชนเพื่อโน้ มน้าวให้เข้าร่ วมกิจกรรม และการเข้ามาแสดงการมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินกิจกรรมของชุมชนต่อเด็กและเยาวชนทาให้แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
กลายเป็นนโยบายหลักของหน่วยงานในระดับท้องถิ่น (กิ่งกาญจน์ จงสุขไกลฒ มนทกานต์ ฉิมมามี
และนเรนทร์ ตุนทกิจ, 2557)
ผลการศึกษาเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนจังหวัดกาแพงเพชร พบว่า สาเหตุ
การแพร่ระบาดยาเสพติดเกิดจากความอยากลอง ถูกชักชวนจากเพื่อน ขาดความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
และโทษของยาเสพติด ขาดการเอาใจใส่จากครอบคัวและสังคม ผู้ปกครองหรือพ่อแม่ไม่มีเวลาอบรม
เลี้ยงดู หย่าร้าง รักลูกไม่เท่ากันทาให้ขาดความอบอุ่น ที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนแออัดที่มีการแพร่ระบาด
ยาเสพติด ทาให้หาซื้อยาเสพติดได้ง่าย (เสมอ แสงสนธ์, สุนทรี ดวงทิพย์ และปาจรีย์ ผลประเสริฐ ,
2559; วลัดดาวัลย์ เชาว์วิวัฒน์, 2556) ทั้งนี้การป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาเข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดต้องให้ความสาคัญในการพัฒนาและส่งเสริมคุณลักษณะทางจิตของเด็กและ
เยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณลักษณะทางจิตที่เข้มแข็ง สามารถป้องกันตนเองไม่ให้เข้าไปข้อง
เกี่ยวกับยาเสพติดจึงต้องอาศัยความร่วมมือกันทุกฝ่ายและควรจัดทาหลักสูตรฝึกอบรมในการป้องกัน
พฤติกรรมเสี่ยงด้านยาเสพติดในเด็กและเยาวชน (ปาจรีย์ ผลประเสริฐ , 2556) สอดคล้องกับข้อเสนอ
แนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาที่เสนอว่า
ควรเริ่มจากที่ตัวเด็กเป็นลาดับแรก โดยจะต้องสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองในเด็กและ
เยาวชนเพื่อให้ไม่ทดลองเสพสิ่งเสพติด ส่ว นด้านชุมชน คือ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนว
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ทางการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนให้กับคนในชุมชนเพื่อให้เข้าใจบริบทของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและสามารถสนับสนุนเด็กและเยาวชนไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และแนว
ทางด้านครอบครั ว ควรสร้ างความเข้า ใจให้ คนในครอบครัว ถึงวิ ธีการปฏิบัติ ห ากพบว่าสมาชิกใน
ครอบครัวติดยาเสพติด (วรางคณา จันทร์คง และปาจรีย์ ผลประเสิรฐ, 2561)
จากความสาคัญของปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาโปรแกรมที่สามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองของเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาในการป้องกันปัญหายาเสพ
ติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อมุ่งหวังที่จะนาผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางสาหรับ
ผู้เกี่ยวข้องและชุมชนในการออกแบบการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กนอกสถานศึกษาซึ่งคาด
ว่าน่าจะทาให้เกิดความยั่งยืนของการแก้ปัญหา
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
1.โปรแกรมการสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ในความสามารถตนเองของเด็ ก และเยาวชนนอก
สถานศึกษาในการป้องกันปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนควรเป็นลักษณะใด
2. ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองของเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษาในการป้องกันปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
1.เพื่อพัฒนาโปรแกรมการสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองของเด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษาในการป้องกันปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
2.เพื่อประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองของ
เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาในการป้องกันปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยดาเนินการใน 3
อาเภอของจังหวัดกาแพงเพชร มีขั้นตอนการวิจัย 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ขั้ น พั ฒ นาโปรแกรมฯ ในการพั ฒ นาโปรแกรมการสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ใน
ความสามารถตนเองของเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาในการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน แบ่งการดาเนินการออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ
1) การพัฒนา “ร่าง” โปรแกรมฯ เป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุ่ม แยก
3 อาเภอ ดาเนินการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง คือ คนในชุมชนในพื้นที่ตัวอย่างประกอบด้วย ผู้นา
ชุมชน ครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข อาเภอละ 10 คน รวม 30 คน และเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษาในพื้นที่ตัวอย่างที่มีอายุ 12-25 ปี อาเภอละ 10 คน รวม 30 คน หลังจาก
นั้นผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้มาจัดทาเป็น “ร่าง” โปรแกรมการสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถตนเอง
ของเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาในการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด
2) นาโปรแกรมฯ ที่สร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของ
โปรแกรมฯ และ
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3) ผู้วิจัยปรับปรุงโปรแกรมฯ ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ประกอบด้ ว ย 1) แบบสนทนากลุ่ ม โดยประเด็ น ในการสนทนากลุ่ ม
ประกอบด้วย เนื้อหาโปรแกรมฯ รูปแบบกิจกรรม ช่วงเวลาการจัดกิจกรรม วิธีสร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน และการประเมินประสิทธิผลของโปรแกรม และ 2) แบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรม
ฯ สาหรับผู้ทรงคุณวุฒิ
ระยะที่ 2 ขั้นทดลองใช้โปรแกรมฯ ในช่วงของการทดลองใช้โปรแกรมฯ ผู้วิจัยดาเนินการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาและคนในชุมชนในพื้นที่ตัวอย่าง 2 วัน ตาม
โปรแกรมฯ ที่ได้จากระยะที่ 1
โดยมี เกณฑ์การคัดเลือกตัวอย่างเข้าสู่การวิจัย คือ อาศัยอยู่ในชุมชน สามารถสื่อสาร
ด้วยภาษาไทยได้ สมัครใจเข้าร่วมโครงการ สาหรับเด็กและเยาวชนนั้นต้องมีอายุระหว่าง 12-25 ปี
และไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา เกณฑ์คัดออก คือ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดระยะเวลา
ดาเนินโครงการ กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยมี
อาเภอเป็นหน่วยแบ่งกลุ่ม สุ่มได้ 3 อาเภอ โดยทดลองใช้โปรแกรมกับแต่ละอาเภอประกอบด้วยคนใน
ชุมชน จานวน 30 คน และเด็กและเยาวชน จานวน 40 คน โดยทั้ง 2 กลุ่มอยู่ในพื้นที่เดียวกัน
ทาการอบรมตามโปรแกรมฯ ที่ออกแบบไว้
เครื่ องมือที่ใช้ 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) ความพึงพอใจของคนในชุมชนและเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาที่มีต่อโปรแกรมฯ
4) การขยายผลการดาเนินงาน โดยประเมินจากจานวนโครงการและจานวนคนที่เข้าร่วม
โครงการที่เด็กและเยาวชนมีการดาเนินโครงการ/กิจกรรมในชุมชนโดยให้คนในชุมชนที่ผ่านการอบรม
ในระยะที่ 2 เป็นผู้สนับสนุนการดาเนินงาน
5) สนทนากลุ่มเด็กและเยาวชนทีม่ ีการดาเนินโครงการ/กิจกรรมในชุมชน
6) ความพึงพอใจของคนที่เข้าร่วมโครงการในระยะขยายผล
กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย คนในชุมชน เด็กและเยาวชน ทุกคนที่เข้าร่วมโปรแกรมฯ ใน
ระยะที่ 2 และคนที่เข้าร่วมโครงการในระยะขยายผลทุกคน
เครื่องมือที่ใช้ คือ 1) แบบประเมินความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองของเด็กและเยาวชน
2) แบบประเมินการมีส่วนร่วม 3) แบบประเมินความพึงพอใจ 4) แบบสนทนากลุ่ม และ 5) แบบ
บันทึกจานวนบุคคลและจานวนโครงการที่เด็กและเยาวชนไปขยายผลดาเนินการในพื้นที่
การประเมินคุณภาพเครื่องมือ ภายหลังจากสร้างเครื่องมือผู้วิจัยนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ทั้ง 3 ระยะ ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับเนื้อ หา
(Index of Item Congruence) ได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.8-1.0 หลังจากนั้นจึงนาแบบสอบถามไปทดลอง
ใช้กับคนในชุมชน จานวน 30 คน และเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาในพื้นที่อื่นจานวน 30 คน
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และนามาวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงโดยสัมประสิทธิ แอลฟ่าของครอนบาร์ค (Cronbach`s Alpha
Coefficient) ได้ค่าความเที่ยงแบบประเมินความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองของเด็กและเยาวชน
0.85 แบบประเมินการมีส่วนร่วม 0.80 แบบประเมินความพึงพอใจ 0.92 จึงนาแบบสอบถามไป
ดาเนินการเก็บข้อมูลจริงต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล สาหรับข้อมูลเชิงปริมาณทาการวิเคราะห์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่
จานวนร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทาการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมและความเชื่อมั่นใน
ความสามารถตนเอง โดยใช้ paired t-test ส่ วนข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสนทนากลุ่ มผู้วิจัย
ทาการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
การพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ ข องกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การวิ จั ย โดยยึ ด หลั ก จริ ย ธรรมการวิ จั ย
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 และการเข้ า ร่ ว มวิ จั ย จะไม่ มี ผ ลกระทบใด ๆ ต่ อ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล และบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ผลการวิจัยจะใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการเท่านั้นไม่มีการเปิดเผยชื่อของผู้ให้ข้อมูล และกาหนดเกณฑ์
การคัดเข้าและคัดออกของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิจัย
1. การพั ฒ นาโปรแกรมการสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ในความสามารถตนเองของเด็ ก และ
เยาวชนนอกสถานศึกษาในการป้องกันปัญหายาเสพติดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในขั้น การพัฒนาโปรแกรมการสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองของเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษาในการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดนั้น ผู้วิจัยได้ดาเนินการสนทนากลุ่มคน
ในชุมชนและเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาถึงลักษณะของโปรแกรมที่ควรจะเป็น พบว่า คนใน
ชุมชนและเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาให้ความเห็นว่าโปรแกรมควรมีลักษณะดังนี้
เนื้อหาโปรแกรมฯ ไม่ควรเน้นที่ประเภทหรือโทษของยาเสพติด หรื อเนื้อหาที่สามารถหา
อ่านได้จากสื่อที่มีอยู่จานวนมาก แต่ควรเน้นว่าทาอย่างไรคนจึงจะอยู่ร่วมกันได้แบบเข้าใจ ไว้ใจกันจะ
ส่งผลให้เด็กและเยาวชนในชุมชนมีภูมิต้านทานที่เข้มแข็ง ถ้าเป็นไปได้ควรมีเนื้อหาวิชาการน้อยที่สุด
หรือถ่ายทอดในลักษณะที่ง่าย ๆ
รูปแบบกิจกรรม ไม่ควรจัดโปรแกรมที่เป็นลักษณะของการให้ความรู้ แต่ควรเป็นกิจกรรม
ที่เด็กและคนในชุมชนสามารถเข้าไปทาได้จริงในพื้นที่ ไม่ควรเป็นสูตรสาเร็จเหมือนแบบที่นักเรียนใน
โรงเรียนเคยทา ควรเป็นกิจกรรมที่ดึงศักยภาพเด็กให้ภูมิใจในความสามารถตนเอง และคนในชุมชน
รับรู้และยอมรับเด็กนอกสถานศึกษา ควรเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้คิดกิจกรรมที่มีประโยชน์
หรือที่เขาอยากทา โดยควรเป็นกิจกรรมที่เด็กและคนในชุมชนทาร่วมกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจและ
มุมมองที่ดีระหว่างเด็กและคนในชุมชนจะทาให้เด็กเองมั่นใจตนเองและรู้สึกว่าตนได้รับการยอมรับทา
ให้ป้องกันแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงซึ่งส่งผลให้เกิดความยั่งยืนของการดาเนินงาน
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การมีส่วนร่วมของชุมชน ควรให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมแต่เป็นในลักษณะ
ของการสนับสนุนการดาเนินงานมากกว่าการสั่งการ
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม เนื่องจากเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา บางคนอาจต้องทางาน
ดังนั้นช่วงเวลาจัดกิจกรรมไม่ควรเกิน 2 วัน และ
การประเมินประสิทธิ ผลของโปรแกรมฯ ควรประเมินความเชื่อมั่นในความสามารถ
ตนเองของเด็กโดยประเมินจากแบบสอบถามว่าความเชื่อมั่นของเด็กเพิ่มขึ้นหรือไม่ และประเมินว่า
เด็กนาสิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมโปรแกรมฯ ไปทาอะไรต่อ การดาเนินงานต่อหลังอบรมควรให้เกิดจาก
ความสมัครใจของเด็ก และวัดการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วย
จากการสนทนากลุ่มดังกล่าวนักวิจัยจึงนามาออกแบบโปรแกรมฯ โดยโปรแกรมแบ่งเป็น
2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ดาเนินการอบรมเชิงปฏิบัติ การให้กับคนในชุมชนและเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึ ก ษา ที่ ส มั ค รใจเข้ า ร่ ว มโครงการ จ านวน 2 วั น วั น แรกจะเป็ น สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ใน
ความสามารถของตนเองในกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาและสร้างความเข้าใจของคนใน
ชุมชนต่อความสามารถของเด็ก วันที่ 2 จะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและกลุ่มเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษาในการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด โดยให้คนในชุมชนและเด็ก
และเยาวชนคิดกิจกรรม/โครงการที่จะไปพัฒนาชุมชน
ระยะที่ 2 ประเมินประสิทธิผลของโปรแกรม โดยประเมินความเชื่อมั่นในความสามารถ
ของตนเองในกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา การมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของคนในชุมชน
และกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา และการขยายผลโดยการติดตามว่าเด็กและเยาวชนมีการ
ดาเนินโครงการ/กิจกรรมในชุมชนโดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมหรือไม่ อย่างไร
หลังจากยกร่างโปรแกรมฯ แล้วได้นาโปรแกรมดังกล่าวไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความ
ตรงและความสอดคล้องของเนื้อหาและกระบวนการกับผลลัพทธ์ที่ต้องการ พบว่าคะแนนเฉลี่ยความ
ตรงของโปรแกรมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.25, S.D. = 0.17) และความสอดคล้องของเนื้อหาของ
โปรแกรมมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.75-1.00 ทั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะว่าควรมี
การประเมินความพึงพอใจของคนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมในระยะประเมินประสิทธิผลด้วย
2. ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองของเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษาในการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน
ในการทดลองน าโปรแกรมไปใช้ใน 3 อาเภอ ซึ่งแต่ล ะอาเภอประกอบด้วยกลุ่มคนใน
ชุมชน จานวน 30 คน และเด็กและเยาวชน จานวน 40 คน ทาการอบรม 2 วัน ตามโปรแกรมที่ได้
พัฒนาขึ้นมา และมีการติดตามประเมินประสิทธิผลของโปรแกรม ซึ่งได้ผลดังนี้
2.1 เปรียบเทียบความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองของเด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษา
จากการประเมิ น ความเชื่ อ มั่ น ในความสามารถตนเองของเด็ ก และเยาวชนนอก
สถานศึกษาก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ พบว่า หลังเข้าร่วมโปรแกรมฯเด็กและเยาวชนมีความ
เชื่อมั่นในความสามารถตนเองเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยค่าเฉลี่ยคะแนน

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2561

155

ความเชื่ อ มั่ น ในความสามารถตนเองก่ อ นและหลั งเข้ า ร่ ว มโครงการเท่ า กั บ 57.70 และ 73.37
ตามลาดับ รายละเอียดแสดงไว้ดัง ตารางที่ 1 และจากการติดตามการดาเนินงานในช่วงที่เด็กและ
เยาวชนได้ลงไปทากิจกรรม/โครงการในชุมชน โดยการสนทนากลุ่ม พบว่า เด็กและเยาวชนเป็นคนจัด
กิจกรรมทั้งหมด ตั้งแต่การประสานวิทยากร สถานที่ การประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนมาเข้าร่วม
โครงการและการเตรียมการในการจัดกิจกรรม โดยมีการแบ่งบทบาทหน้าที่กันชัดเจน เช่น หัวหน้า
โครงการ เลขานุการ ผู้ประสานงาน เป็นต้น และจากการสนทนากลุ่มพบว่าเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่
มีความภูมิใจและรู้สึกว่าตนเองสามารถทาให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ ได้จริง และเป็นที่ยอมรับของคนใน
ชุมชน ตัวอย่างเช่น เด็กและเยาวชนที่จัดโครงการแดนซ์เซอร์ไซด์ สร้างสุขภาพห่างไกลยาเสพติด
ชุมชนตาบลหนองทอง กล่าวว่า “ตอนซ้อมเต้นเนื่องจากพวกเราไม่มีเวลาเพราะต้องทางานเลยส่ง
ไลน์คุยกันว่าจะเต้นเพลงอะไร หลังจากนั้นต่างคนต่างซ้อมหน้ากระจก แล้วนัดกัน ไปนาเต้นออก
กาลังในชุมชน ผลจากกิจกรรมทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลเห็นว่าพวกหนูสามารถนาออก
กาลังกายได้เลยตัดชุดให้และให้นาออกกาลังกายในชุมชนทุกวันพุธตามนโยบายรัฐบาล พวกหนู
รู้สึกดีใจที่ อบต. ให้ความสาคัญกับพวกหนู เราทาได้จริง ๆ”
เช่นเดียวกับโครงการอบรมพัฒนาอาชีพ หลักสูตรการทากระเช้าดอกกล้วยไม้จากเส้น
พลาสติกในชุมชน ตาบลพรานกระต่าย ที่เด็กและเยาวชนที่เป็นหัวหน้าโครงการกล่าวว่า “หลังอบรม
ไปแล้วตอนแรกก็ไม่คิดจะทาโครงการต่อนะกะว่าอบรมแล้วก็จบกันไป แต่เห็นเพื่อน ๆ เขาทากัน
เลยคุยในกลุ่มว่าในพื้นที่เราควรทาอะไร พบว่ามีป้าคนหนึ่งในชุมชนแกทาดอกกล้วยไม้จากเส้น
พลาสติกสวย เลยให้แกมาสอนคนในชุมชนแค่นี้ก็เสร็จละโครงการ แต่พอจะจัดโครงการคิดว่าเรา
ควรต้องทาได้ไม่อย่างนั้นจะเป็นหัวหน้าโครงการได้อย่างไร เลยให้ป้าแกสอนกว่าจะเสร็จเป็น
อาทิตย์เลย แต่ออกมาสวย ภูมิใจมากและคิดว่าจะต่อยอดโดยการขายออน์ไลน์หนูว่าหนูทาได้
เพิ่มช่องทางหารายได้ให้ชุมชนด้วย”
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองของเด็กและเยาวชนก่อนและหลังเข้าร่วม
โปรแกรมฯ
ความเชื่อมั่นใน
ความสามารถตนเอง
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ
หลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ

จานวน

ค่าเฉลี่ย

S.D.

t

p-value

120
120

57.70
73.37

1.15
2.01

15.92

<0.01*

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
2.2 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เด็กและเยาวชนก่อนและ
หลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ
2.2.1 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนก่อนและหลังเข้าร่วม
โปรแกรมฯ
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พบว่า การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในภาพรวมก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ อยู่ในระดับปาน
กลางและหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ อยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหา
ยาเสพติดพบว่า ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ คนในชุมชนมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นจากก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
ฯ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยค่าค่าแนนเฉลี่ยการมีส่วนร่วมก่อนและหลังเข้าร่วม
โปรแกรมเท่ากับ 57.69 และ 60.97 ตามลาดับ รายละเอียดแสดงไว้ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ
การมีส่วนร่วม
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ
หลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ

จานวน
90
90

ค่าเฉลี่ย
57.69
60.97

S.D.
1.02
0.98

t
24.11

p-value
<0.01*

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
2.2.2 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนก่อนและหลังเข้า
ร่วมโปรแกรมฯ
สาหรับการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน พบว่า การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนใน
ภาพรวมก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ อยู่ในระดับปานกลางและหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ อยู่ในระดับมาก
เมื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดพบว่า ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ เด็ก
และเยาวชนมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นจากก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
ค่าค่าแนนเฉลี่ยการมีส่วนร่วมก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมเท่ากับ 53.77 และ 60.17 ตามลาดับ
รายละเอียดแสดงไว้ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ
การมีส่วนร่วม
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ
หลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ

จานวน
120
120

ค่าเฉลี่ย
53.77
60.17

S.D.
1.56
2.10

t
25.68

p-value
<0.01*

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
2.3 การขยายผลการด าเนิ น งานโครงการของเด็ ก และเยาวชนนอก
สถานศึกษาที่เข้าร่วมโปรแกรม
ภายหลังจากที่เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาเข้าร่วมโปรแกรมฯ แล้ว ผู้วิจัยได้ติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงาน พบว่า คนในชุมชน ร้อยละ 80 และเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาที่เข้า
ร่วมโปรแกรมฯ ทุกคน (ร้อยละ 100) มีส่วนร่วมในการขยายผลการดาเนินโครงการสู่พื้นที่ โดยมี
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โครงการที่ดาเนิ นการที่เด็กและเยาวชนไปดาเนินการในพื้นที่ 3 อาเภอ รวมทั้งสิ้ น 32 โครงการ
ลักษณะโครงการ/กิจกรรมที่จัดเป็นการรวมกลุ่มกันทากิจกรรม โดยคนในชุมชนเป็นผู้คอยสนับสนุน
และในบางกิจกรรมคนในชุมชนร่วมเป็นเป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมโครงการใน 3 อาเภอ ทั้งหมด 720 คน
เฉลี่ยโครงการละ 22.5 คน ตัวอย่างโครงการที่ดาเนินการ เช่น โครงการสร้างความเข้าใจเรื่องยาเสพติด
ในเยาวชน โครงการการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพเยาวชนและคนในชุม ชนโดยกระบวนการกีฬ าสั มพั นธ์
โครงการเกษตรสร้างสรรค์สร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชน โครงการแดนซ์เซอร์ไซด์สร้างสุขภาพห่างไกลยา
เสพติด ชุมชนตาบลหนองทอง และโครงการเยาวชนต้นกล้าต้านภัยยาเสพติด เป็นต้น
2.4 ความพึงพอใจของคนในชุมชน และเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาที่มี
ต่อโปรแกรมฯ
การประเมินผลความพึงพอใจต่อโปรแกรมฯ ในกลุ่ม คนในชุมชนจานวน 90 คน เด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษาจานวน 120 คน ที่เข้าร่วมโปรแกรมฯ พบว่า ความพึงพอใจต่อโปรแกรมฯ
โดยรวมอยู่ ในระดับ มาก โดยในกลุ่ มคนในชุมชนมีค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.31 เด็กและ
เยาวชน เท่ากับ 4.23
ทั้ ง นี้ จ ากการสนทนากลุ่ ม เด็ ก และเยาวชนที่ จั ด ท าโครงการ เด็ ก และเยาวชนนอก
สถานศึกษาจะแย่งกันเล่าอย่างสนุกสนานว่าใครทาอะไรบ้างในโครงการ มีการแบ่งหน้าที่กันชัดเจน
โดยมีตัวอย่างผู้ให้สัมภาษณ์ เช่น
“มากกว่าความรู้ คือความสุข เริ่มจากทาให้เขามีความสุขก่อนแล้วเขาจึงพร้อมที่จะ
เรียนรู้ เด็กในชุมชนหลายคนเก่งแต่ขาดโอกาส อย่างพวกเราตอนที่อาจารย์มาอบรมแล้วถามว่า
ทาโครงการต่อได้ไหม เราคิดในใจกันว่าทาได้ แต่อาจารย์จะให้โอกาสไหม แล้วเราก็ทากันจริงเรา
แบ่งหน้าที่แบ่งงานกัน”
“จริ ง ๆ แล้ว พวกผมไม่ไ ด้เ ปราะบางไม่ไ ด้มี ปัญ หา อาจพูด จากวนบ้ า งแต่ งตั วไม่
เรียบร้อย ลายสักเต็มตัว แต่ใจพวกผมเต็มร้อยนะ โครงการที่จัดก็คุยกันเยอะว่าจะทาอะไร ปรับ
หลายรอบ สุดท้ายลงตัวที่ทาแล้วให้เขาเห็นว่าเราทาได้”
เช่นเดียวกับในกลุ่มคนในชุมชนที่ให้ความเห็นต่อโปรแกรมฯ ว่า “ตอนแรกไม่คิดว่าเขา
จะทากันได้ มาติดต่อให้เราสอนทากล้วยฉาบ เขาบอกว่าจะคิดสูตรที่ต่างจากเดิมโดยใช้วัสดุใน
ท้องถิ่น สุดท้ายได้กล้วยฉาบดอกอัญชัน ยังคิดว่าคบเด็ กสร้างบ้านไหมเนี่ย แล้วเขาก็ทาได้จริง ๆ
นี่เห็นบอกว่าจะทาขายในเน็ต ในเฟส ถ้าเด็กเขาทาจริงเราก็ดีใจมีคนสานต่ออาชีพ”
ทั้งนี้ จ ากการประเมินผลความพึงพอใจของคนที่เข้าร่ว มโครงการ/กิจกรรมที่เด็กและ
เยาวชนดาเนินการในพื้นที่ในช่วงของการขยายผล พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( X = 4.20, S.D.= 0.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณภาพโครงการมีค่าเฉลี่ยรวมสูงที่สุด
( X = 4.42, S.D. = 0.51) รองลงมาคื อ ด้ า นการจั ด โครงการ ( X = 4.20, S.D.= 0.31) ด้ า นที่ มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือด้านการนาเสนอ ( X = 4.05, S.D.= 0.14)
อภิปรายผล
1. ความเชื่อมั่นในความสามารถตนเอง พบว่าหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ เด็กและเยาวชนมี
ความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองเพิ่มขึ้นจากก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ อาจ
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เนื่องมาจากว่าในขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรมฯ ได้มาจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
และจากการสอบถามความคิดเห็น ของคนในชุมชนและเด็กและเยาวชนถึงลักษณะของโปรแกรม
ตลอดจนมีการะบวนการของการตรวจสอบความเหมาะสมของโปรแกรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และได้เปิด
โอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ระยะแรกโดยการอบรมร่วมกับเด็กและเยาวชน ทาให้เด็กและ
เยาวชนคุ้นเคยกับคนในชุมชน มีความเข้าใจซึ่งกันและกันปรับมุมมองที่เคยมีให้กัน เมื่อเปิดโอกาสให้
เด็กและเยาวชนทากิจกรรม/โครงการในชุมชน ซึ่งเป็นโครงการที่เด็กและเยาวชนเลือกและทาเอง
ประกอบกับ การดาเนิ น งานนั้ น ทาในชุมชนของเด็กเองโอกาสที่จะทาทาเสร็จจึงสู ง เมื่อโครงการ
ประสบผลสาเร็จทาให้เขามั่นใจและภูมิใจว่าเขาสามารถทาโครงการได้ส าเร็จจึงมีความเชื่อมั่นใน
ความสามารถตนเองเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวราภรณ์ กุประดิษฐ์ นีออน พิณประดิษฐ์ และศรินทิพย์
รักษาสัตย์ (2551) ที่พบว่า ประสิทธิผลของหลักสูตรการพัฒนาความสามารถของตนเองและการ
ควบคุ ม ตนเองเพื่ อ หลี ก เลี่ ย งการใช้ ส ารเสพติ ด ในเยาวชนหลั ง ฝึ ก อบรมสู ง กว่ า ก่ อ นฝึ ก อบรม
เช่นเดียวกับการวิจัยของธนัชชา รอดกันภัยและเสน่ห์ บุญกาเนิด (2560) ที่ทาการศึกษาการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรณีศึกษานักศึกษา กศน. ตาบลควนทอง อาเภอขนอม
จังหวัดนครรีธรรมราช ที่พบว่าการวางแผนแบบมีส่ วนร่วมเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมของ
เยาวชนกลุ่ม
2. การมีส่ วนร่ วมของคนในชุมชน เด็กและเยาวชนในการป้ องกันปัญหายาเสพติด พบว่า
ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ คนในชุมชน เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นจากก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ อาจเนื่องมาจากการดาเนินการป้องกันปัญหายาเสพติดที่ผ่านมาทาในโรงเรียน
หรือกลุ่มผู้นาชุมชนเป็นหลักทาให้เขารู้สึกว่าไม่มีส่วนร่วมและเนื่องจากโปรแกรมฯ นี้ได้เปิดโอกาสให้คน
ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมดาเนินการ ร่วมติดตามประเมินผล และบางโครงการที่เด็ก
และเยาวชนลงไปทาในพื้นที่ทาให้เกิดประโยชน์กับชุมชน และการจัดโครงการนั้นเป็นการจัดโครงการใน
ชุมชนที่เด็กและเยาวชนอาศัยอยู่ทาให้คนในชุมชน เด็กและเยาวชนประเมินว่าตนเองมีส่วนร่วมมากกว่า
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ สอดคล้องกับกิตติวงค์ สาสวด และปรีชา ดิลกวุฒิสิทธิ์ (2559) ที่พัฒนารูปแบบ
การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาล อาเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา พบว่า รูปแบบการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยควรสร้าง
เสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันยาเสพติด
เช่นเดียวกับเพ็ญศรี ฉิรินัง (2559) ที่พบว่า แนวทางการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน
พื้นที่เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพึ่งตนเองร่วมกัน เพื่อ
คิด วิเคราะห์ปั ญหา วางแผนดาเนิ นการ ประเมินผล และติดตามในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน การ
ประสานงาน ผู้นาในชุมชน พัฒนากิจกรรมร่วมกันด้านการป้องกัน ในกลวิธีและรูปแบบต่าง ๆ การ
ร่วมพัฒนา หมู่บ้านกับประชาชนและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง พัฒนาการจัดกิจกรรม ร่วมกันด้านการ
แก้ไขปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับพระสุทัศน์ พันธุ์ศุภผล (2559) ที่พบว่า รูปแบบการดาเนินงานป้องกน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด คือการประสานความ ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในชุมชน การร่วมกันค้นหา
และทาความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้ นในชุมชนและการใช้ทุนทางสังคมในชุมชนเป็นฐานใน
การด าเนิ น งาน พั ฒ นาการด าเนิ น งานที่ ส าคั ญ คื อ การใช้ ศั ก ยภาพของทุ ก ภาคส่ ว นอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ การสร้างการรับรู้ให้คนในชุมชนเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในชุมชน
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รวมถึงผลกระทบที่คนในชุมชนจะได้รับ ซึ่งจะส่ง ผลให้การขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชนเกิดขึ้นได้และเกิดผลอย่างยั่งยืน
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ในการออกแบบโปรแกรมฯ เพื่อการสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองในกลุ่มเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษาในการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน มี
ข้อเสนอแนะต่อผู้ออกแบบโปรแกรมฯ หรือผู้นาโปรแกรมฯ ไปใช้ ดังนี้
1) ควรให้ความสาคัญกับความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ งตัวเด็กและ
เยาวชน บุคคลในชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการดาเนินการ ร่วมกาหนดกิจกรรม
ปรับกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่มากที่สุด
2) ควรทาความเข้าใจในธรรมชาติของเด็กและเยาวชนโดยการสอบถามหรือสนทนากลุ่ม
จะทาให้การดาเนินงานตรงตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด
3) ควรเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความสามารถโดยผู้ใหญ่หรือคนในชุมชนเป็นผู้ สนับสนุน
กิจกรรมที่เด็กทา ทั้งนี้ไม่จาเป็นต้องตั้งเป้าหมายของการดาเนินการที่สูงมากนัก แต่ให้พิจารณาจาก
ความสามารถของเด็กและเยาวชนเป็นหลักจะทาให้เด็กเชื่อมั่นในความสามารถตนเองและสามารถทา
กิจกรรม/โครงการได้
4) ควรสร้ างความเข้าใจแก่คนในชุมชน เพื่อปรับมุมมองที่มีต่อเด็กและเยาวชน โดย
เปลี่ ย นบทบาทจากผู้ ชี้ น ามาเป็ น ผู้ ส นับ สนุน จะท าให้ เด็ กด าเนิ น โครงการตามที่ เขาคิ ด ได้ อ ย่า งมี
ความสุขและบรรลุผลสาเร็จ ซึ่งทาได้โดยการอบรมคนในชุมชนร่วมกันกับเด็กและเยาวชนในขั้นต้น
ก่อนที่จะให้เด็กทาโครงการ/กิจกรรม
2.ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรติดตามประเมินผลความยั่งยืนของโปรแกรมฯ อย่างต่อเนื่อง
2) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จในการดาเนินงานป้องกันปัญหายาเสพติดยา
เสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเด็กในระบบการศึกษา
บรรณานุกรม
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