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บทที่

1.1

บทน�ำ

ความเป็ นมาปั ญหา

สุขภาพจิตเป็นผลมาจากปัจจัยมากมายในชีวติ ของคนเรา ทัง้ ปัจจัย
ด้านบุคคล ครอบครัว และสังคม/ชุมชน มีความพยายามที่จะค้นหาว่า
ปัจจัยใดทีส่ ำ� คัญส่งผลต่อสุขภาพจิต โครงการรายงานสถานการณ์สขุ ภาพ
จิตประจ�ำปี โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ภายใต้แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต สนับสนุนโดยส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พบว่า ปัจจัยของครอบครัวและปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ เป็นปัจจัยอันดับแรกๆ ทีค่ นไทยให้ความส�ำคัญ และเป็นปัจจัย
ที่จะน�ำไปสู่ความสุขได้ (รศรินทร์ เกรย์ และคณะ 2553)
จากข้อค้นพบเช่นนี้ เราจึงไม่สามารถละเลยที่จะให้ความส�ำคัญ
ของครอบครัว เพราะปัจจัยครอบครัวเป็นสิง่ ใกล้ตวั เรารองลงมาจากปัจจัย
บุคคล การอยู่ร่วมกันของพ่อแม่ลูกในบ้านที่เต็มไปด้วยความรัก ความ
เข้าใจ ความเมตตา ความอบอุน่ ปลอดภัยและความมัน่ คง สามารถน�ำพา
ให้สมาชิกในบ้านมีความพร้อมในการพัฒนาตนเองและประสบความส�ำเร็จ
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ในชีวิตการศึกษาและการท�ำงาน นั่นหมายความว่า บทบาทครอบครัว
จะเป็นเกราะคุ้มกันให้กับลูกๆ เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกับลูกๆ วัยรุ่นที่มี
ธรรมชาติของพฤติกรรมทีผ่ ดิ ไปจากคนวัยอืน่ ประกอบกับสังคมเศรษฐกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงและวุ่นวายในปัจจุบัน
ปัญหาสุขภาพจิตของวัยรุ่นสามารถส่งผลต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบน
ได้แก่ การละเมิดกฎเกณฑ์ การมีเพศสัมพันธ์ การใช้สารเสพติด และ
การท�ำผิดกฎหมาย ดังนัน้ การแก้ปญ
ั หาสุขภาพจิตของวัยรุน่ จ�ำเป็นต้อง
เริ่มจากผู้ใกล้ชิดที่สุดของเด็กวัยรุ่นคือครอบครัว ความเข้าใจของพ่อแม่
ผูป้ กครองในพัฒนาการทีเ่ ป็นธรรมชาติของเด็กวัยรุน่ เป็นสิง่ ทีน่ า่ จะแก้ไข
ปั ญ หาสุ ขภาพจิ ต ได้ เช่ น ความต้ อ งการความเป็นอิส ระจากพ่อแม่
ผูป้ กครอง เช่น ไม่ตอ้ งการให้พอ่ แม่ผปู้ กครองมาเข้มงวดกวดขันเรือ่ งการ
แต่งกาย การคบเพื่อน เป็นต้น ขณะเดียวกันก็ยังต้องการความสนใจ
การดูแล และการยอมรับจากพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยเช่นกัน กลวิธีที่จะให้
เกิดความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างพ่อแม่ผปู้ กครองและวัยรุน่ จึงถูกน�ำมาใช้เพือ่
เพิม่ ความสุขในครอบครัว หรือแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตทัง้ ในด้านของวัยรุน่
และด้านของพ่อแม่ผู้ปกครองด้วย
การศึ ก ษาสุ ข ภาพจิ ต ของเยาวชนอายุ 15 ปี ผู ้ ม ารั บ บริ ก าร
ท�ำบัตรประชาชนครัง้ แรกระหว่างเดือนมีนาคม 2552 ถึงกุมภาพันธ์ 2553
ใน 3 จังหวัดของภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคเหนือ พบว่า ครอบครัว
สมบูรณ์ที่อยู่กันครบพ่อแม่ลูกมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสุขภาพจิตดี
ขณะที่ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวเสี่ยงที่สุดกับปัญหาสุขภาพจิต (อุมาภรณ์
ภัทรวาณิชย์ และคณะ 2553) นั่นแสดงว่า ปัจจัยครอบครัว มีผลต่อ
สุขภาพจิตของเด็กวัยรุ่น ไม่น้อยไปกว่าประชากรกลุ่มอื่นๆ
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ด้วยการให้ความส�ำคัญกับสุขภาพจิตวัยรุ่น แผนงานสร้างเสริม
สุขภาพจิต ภายใต้การสนับสนุนของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ได้พฒ
ั นาสือ่ การเรียนรู้ 3 ชุดส�ำหรับเยาวชนและผูป้ กครอง
ได้แก่
• เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ (ส�ำหรับวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษา)
• เทคนิ ค การคุ ย กั บ ลู ก วั ย รุ ่ น (ส� ำ หรั บ ผู ้ ป กครองวั ย รุ ่ น ระดั บ
มัธยมศึกษา)
• พ่อแม่เลี้ยงบวก (ส�ำหรับผู้ปกครองเด็กระดับประถมศึกษา)
สื่อทั้ง 3 ได้ถูกผลิตออกมาในรูปแบบวีดิทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และ
สื่อเสียง โดยสื่อทั้ง 3 ชุดนี้ ได้จัดส่งผ่านเครือข่ายภาคีต่างๆ โดยมีระบบ
หลัก คือ หนึ่ง ระบบการศึกษา (3 โรงเรียนมัธยมศึกษาจากทุกเขตพื้นที่
การศึกษา รวมเป็น 555 โรงเรียนมัธยมศึกษา และ 2 โรงเรียนประถม
ศึกษาจากทุกเขตพื้นที่การศึกษา รวมเป็น 370 โรงเรียนประถมศึกษา)
สอง ระบบสาธารณสุข (261 หน่วยงานสาธารณสุข) สาม ระบบของกรม
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (เผยแพร่สื่อให้กับทุกหน่วยงาน และ
ให้ประยุกต์ใช้ตามสภาพระบบงานของแต่ละแห่ง) และ สี่ เครือข่าย
พระสงฆ์ จ�ำนวน 118 รูป จาก 97 วัด ในปลายปี 2552 และต้นปี 2553
ได้มีการประเมินในภาพรวมจากระบบสาธารณสุข และระบบการศึกษา
พบว่า เด็กนักเรียนมีความเข้าใจตนเองและผูอ้ นื่ มากขึน้ และมีการจัดการ
ปัญหาได้ดีขึ้น มีพฤติกรรมการเรียนดีขึ้น เช่น มาโรงเรียนสายน้อยลง
เที่ ย วเตร่ แ ละเล่ น เกมส์ น ้ อ ยลง ส่ ว นผู ้ ป กครองนั้ น มี ค วามเข้ า ใจ
ในธรรมชาติ และพัฒนาการวัยรุ่นมากขึ้น มีสติและยอมรับความคิดเห็น
ของลูกวั ยรุ ่ น ส� ำ หรั บครู สามารถประสานสั มพั นธ์ ร ะหว่ า งโรงเรี ยน
และผู ้ ป กครองได้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น ร่ ว มแก้ ป ั ญ หานั ก เรี ย นร่ ว มกั น มากขึ้ น
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และส่วนของชุมชน มีแนวร่วมและเครือข่ายในการด�ำเนินงานสุขภาพจิต
และยาเสพติดในโรงเรียน สิ่งเหล่านี้เป็นการประเมินผลโดยในเบื้องต้น
ประชากรกลุ่มเด็กวัยรุ่นวัยเรียน เป็นประชากรที่จะเป็นก�ำลัง
ของชาติในอนาคต ซึ่งจ�ำเป็นที่เราจะต้องส่งเสริมและพัฒนา และแก้ไข
ปัญหาให้เขาเหล่านี้ แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก ส�ำนักงานกองทุน
สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ จึ ง มอบหมายความรั บ ผิ ด ชอบให้
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดท�ำโครงการ
ประเมินผลเครือ่ งมือสือ่ การเรียนรูเ้ พือ่ สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุม่ นักเรียน
วัยรุ่น และผู้ปกครอง โดยจะประเมินสื่อการเรียนรู้ 2 ชุด คือ เติมเต็ม
ความเข้มแข็งทางใจ (ส�ำหรับวัยรุน่ ระดับมัธยมศึกษา) และเทคนิคการคุย
กับลูกวัยรุ่น (ส�ำหรับผู้ปกครองวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษา)

นอกจากนี้ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
และครูในโรงเรียนสามารถท�ำงานร่วมกับผูป้ กครองในการดูแลและเอาใจใส่
ในเด็กนักเรียนวัยรุ่น โดยอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจในธรรมชาติ
ของเด็กนักเรียนวัยรุ่นร่วมกัน
หน่วยงานในระบบสาธารณสุข และหน่วยงาน องค์กรที่ท�ำงาน
ด้านเยาวชน และครอบครัว จะสามารถน�ำเครื่องมือไปใช้ร่วมกับโรงเรียน
ต่างๆ และกิจกรรมในชุมชน

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.2.1 เพื่อประเมินประสิทธิผลของสื่อการเรียนรู้ “เทคนิคการคุย
กับลูกวัยรุ่น” และ “เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ”
1.2.2 เพื่ อ ประเมิ น กระบวนการใช้ สื่ อ การเรี ย นรู ้ ภ ายในระบบ
โรงเรียน อันน�ำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เครื่องมือ

1.3 ประโยชน์ท่ีได้รับจากงานวิจัย
ผลของการวิจัยสามารถสนับสนุนข้อมูลให้แผนงานสร้างเสริม
สุขภาพจิตน�ำไปใช้พัฒนาสุขภาพจิต เยาวชน และผู้ปกครองต่อไป
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บทที่

ระเบียบวิธีวิจัย

2.1 เครื่องมือสื่อการเรียนรู้ท่จี ะท�ำการประเมิน
เป็ น สื่ อ การเรี ย นรู ้ ใ นรู ป แบบวี ดิ ทั ศ น์ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ที่ แ ผนงาน
สร้างเสริมสุขภาพจิต ภายใต้การสนับสนุนของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้พฒ
ั นาขึน้ ส�ำหรับเยาวชนและผูป้ กครอง
ได้แก่ เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ (ส�ำหรับวัยรุน่ ระดับมัธยมศึกษา) และ
เทคนิคการคุยกับลูกวัยรุ่น (ส�ำหรับผู้ปกครองวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษา)
สื่อการเรียนรู้ทั้ง 2 ชุดมีองค์ประกอบดังนี้
2.1.1 สื่อชุด “เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ” ท�ำเป็นตอน ทั้งสิ้น
16 ตอน ที่จะช่วยพัฒนาเด็กนักเรียนระดับมัธยมในด้านต่างๆ 4 ด้าน
ดังนี้
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ด้านความรูส้ กึ ดีกบั ตัวเอง
มี 4 ตอน คือ
• ตอนที่ 1 ปฏิบัติการค้นหาความ
เข้มแข็งทางใจ ภาค 1 และ 2
• ตอนที่ 2 พลังใจ...ไอดอล
• ตอนที่ 3 ความฝันของเดี่ยว
• ตอนที่ 4 อยู่ที่มุมมอง
ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว
และสังคม มี 4 ตอน คือ
• ตอนที่
• ตอนที่
• ตอนที่
• ตอนที่

9 แค่ “ไม่” ก็หมดเรื่อง
10 ขอแค่เข้าใจ
11 ท�ำไมเป็นคนแบบนี้
12 รักคืออะไร

ด้านการจัดการชีวิตได้
มี 4 ตอน คือ
• ตอนที่
• ตอนที่
• ตอนที่
• ตอนที่

5
6
7
8

เรื่อง เครียด เครียด
ช่วยด้วย ท�ำไงดี
ความโกรธของแดน
ความลับของความสุข

ด้านมีเป้าหมายในชีวิต
มี 4 ตอน คือ
• ตอนที่
• ตอนที่
• ตอนที่
• ตอนที่

13
14
15
16

สิ่งส�ำคัญในชีวิต
เส้นตายที่ใกล้เข้ามา
ต้องเปลี่ยนให้ได้
วันที่ฝันเป็นจริง

แต่ละตอนประกอบด้วย 5 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ละครเปิดเรื่อง
(เลียนแบบสถานการณ์ชีวิตแบบต่างๆ เพื่อสร้างความรู้สึกร่วมให้กับผู้ชม
ก่อนที่จะเชื่อมโยงเข้าสู่ช่วงส�ำคัญที่เป็นการให้ความรู้เรื่องความเข้มแข็ง
ทางใจ), ช่วงที่ 2 ช่วงคุยกันหน่อย (เป็นการตั้งค�ำถาม เพื่อให้นักเรียน
ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความคิดเห็น และประสบการณ์แต่ละคน),
ช่วงที่ 3 ช่วงสงสัยจังท�ำไงดี (เป็นการให้ค�ำปรึกษาด้านความรู้เรื่อง
ความเข้มแข็งทางใจจาก “อาหมอ” ซึ่งเป็นจิตแพทย์ ในรูปแบบของการ
สัมภาษณ์พูดคุย ซึ่งตัวละครในเรื่องเข้ามาปรึกษา “อาหมอ”), ช่วงที่ 4
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ช่วง VOX POP (น�ำเสนอความหลากหลายทางความคิดของวัยรุน่ ทีม่ ตี อ่
ประเด็นของแต่ละตอน) และช่วงที่ 5 ละครปิดเรื่อง (เป็นเรื่องราวละคร
ต่อเนื่องมาจากช่วงที่ 1 เพื่อบอกเล่าเรื่องราวหลังสถานการณ์คลี่คลาย)
2.1.2 สือ่ ชุด “เทคนิคการคุยกับลูกวัยรุน่ ” มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ช่วย
พัฒนาด้านการสื่อสารกับลูกวัยรุ่นให้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง โดยให้
พ่อแม่เข้าใจและยอมรับธรรมชาติและโลกของวัยรุ่น 5 ลักษณะคือ
การแสวงหาอัตลักษณ์ของตนเอง การแสวงหาการยอมรับในความเป็น
ตัวของตัวเอง การเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเพื่อน ความสนใจด้านเพศ และ
การแสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่และพฤติกรรมเสี่ยง ถ้าหากพ่อแม่
เข้าใจธรรมชาติเหล่านี้แล้ว นั่นจะเป็นก้าวแรกของการพูดคุยระหว่างกัน
ด้วยดี ดังนั้น สื่อชุดนี้ถูกผลิตมาเพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองเข้าใจธรรมชาติ
ของวัยรุ่นทั้งหมด 5 ตอน ได้แก่
• ห้องของฉัน
• เพื่อใคร
• เพื่อน
• รักวัยใส
• ท้าทายแต่ไม่เสี่ยง
แต่ละตอนประกอบด้วย 4 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ความคิดเห็นของ
ผู้ปกครอง และวัยรุ่น (ในประเด็นของแต่ละตอน), ช่วงที่ 2 ละคร,
ช่วงที่ 3 ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ และช่วงที่ 4 ช่วงค�ำถาม
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2.2 พื้นที่เป้าหมาย
พื้นที่เป้าหมายของการศึกษานี้มี 2 ส่วน คือ โรงเรียนน�ำร่อง และ
โรงเรียนขยายพื้นที่
2.2.1 โรงเรียนน�ำร่อง คือโรงเรียนทีไ่ ด้รบั การอบรมจากส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และน�ำสื่อการเรียนรู้ 2 ชุด (เติมเต็มความเข้มแข็ง
ทางใจ และเทคนิคการคุยกับลูกวัยรุ่น) ไปใช้ในโรงเรียนเมื่อปีการศึกษา
2551 – 2552 โดยนั ก วิ จั ย ได้ สุ ่ ม ตั ว อย่ า งจั ง หวั ด มา 2 จั ง หวั ด คื อ
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนครสวรรค์ (โดยจังหวัดลพบุรี เป็นจังหวัด
ส�ำรอง) หลังจากนั้นน�ำรายชื่อโรงเรียนที่เคยได้รับการอบรมและน�ำสื่อ
ไปใช้ทั้งหมดมาสุ่มตัวอย่าง จังหวัดละ 2 โรงเรียน เมื่อได้รายชื่อโรงเรียน
แล้วนักวิจัยได้ท�ำหนังสือและเข้าพบผู้อ�ำนวยการโรงเรียนขอท�ำการวิจัย
ประเมินผล เพื่อขอความสมัครใจจากโรงเรียนที่ต้องการเป็นส่วนร่วม
ของการวิจยั นี้ ในทีส่ ดุ โรงเรียนน�ำร่องในเขตกรุงเทพมหานครทีต่ อบรับการ
เข้าร่วมการวิจัยมี 2 โรงเรียน และโรงเรียนน�ำร่องจากจังหวัดนครสวรรค์
ตอบรับ 1 โรงเรียน และโรงเรียนน�ำร่องจากจังหวัดลพบุรี ตอบรับ
1 โรงเรียน
2.2.2 โรงเรียนพื้นที่ขยาย เป็นโรงเรียนที่ยังไม่ได้น�ำสื่อการเรียนรู้
ทั้ง 2 ชุดไปใช้ นักวิจัยใช้จังหวัดที่สุ่มตัวอย่างจากโรงเรียนน�ำร่อง คือ
กรุ ง เทพมหานคร และนครสวรรค์ เ ป็ น จั ง หวั ด ที่จะท�ำการขยายพื้นที่
หลังจากได้น�ำรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่เคยน�ำสื่อไปใช้ในโรงเรียนทั้งหมด
มาสุ่มตัวอย่างจังหวัดละ 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนทดลอง 2 โรงเรียน
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ในแต่ละจังหวัด และโรงเรียนควบคุม 2 โรงเรียนในแต่ละจังหวัด เมื่อได้
รายชื่อโรงเรียนแล้วนักวิจัยได้ท�ำหนังสือและเข้าพบผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
ขอท�ำการวิจยั ประเมินผล เพือ่ ขอความสมัครใจจากโรงเรียนทีต่ อ้ งการเป็น
ส่วนร่วมของการวิจัยนี้
แผนภาพ 2.2.2 ขั้นตอนการน�ำสื่อไปใช้ในโรงเรียน
ทำการสำรวจขอมูลพื้นฐาน
ดวยแบบสอบถาม
ตนปการศึกษา 2554
(พฤษภาคม-มิถุนายน 2554)

โรงเรียน
ทดลอง

นำสื่อการเรียนรู 2 ชุด
*ไปใชระหวาง
มิถุนายน 2554 กุมภาพันธ 2555

ทำการสำรวจขอมูล
เพื่อดูการเปลี่ยนแปลง
ดวยแบบสอบถาม
ปลายปการศึกษา 2554
(มีนาคม-มิถุนายน 2555)

โรงเรียน
ทดลอง

โรงเรียน
ควบคุม

โรงเรียน
ทดลอง
โรงเรียน
ควบคุม

* สื่อ 2 ชุด คือ “เติมเต็มความเขมแข็งทางใจ” และ “เทคนิคการคุยกับลูกวัยรุน”

การน�ำสื่อเข้าไปในโรงเรียนจะเป็นเฉพาะโรงเรียนทดลองเท่านั้น
แต่ทั้งโรงเรียนทดลองและควบคุมถูกท�ำการส�ำรวจด้วยแบบสอบถาม
กับเด็กนักเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลาย รวมถึงครู และผูป้ กครองนักเรียน
ช่วงต้นปีการศึกษา 2554 (ก่อนน�ำสือ่ ไปใช้) และปลายปีการศึกษา 2554
(หลังการน�ำสื่อลงไปใช้) ดังรายละเอียดในแผนภาพ 2.2.2
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2.3 วิธีการเก็บข้อมู ล และกลุ่มตัวอย่าง
2.3.1 โรงเรียนน�ำร่อง
		 เนื่ องจากโรงเรี ยนน� ำ ร่ อง เป็ นโรงเรียนที่สื่อทั้ง 2 ชุด
ได้ถูกน�ำเข้าไปใช้แล้วตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 และ 2552 ดังนั้น ในการ
ศึกษาของการวิจยั นี้จงึ ใช้วธิ ีเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ (สนทนากลุ่มทีละกลุม่
ตัวอย่าง หรือระดมสมองพร้อมกันทุกกลุ่ม ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
ด้านเวลาของโรงเรียน) ระหว่างเดือนธันวาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน
2554 เพื่อศึกษาย้อนหลังถึงกระบวนการใช้สื่อทั้ง 2 ชุด และประสิทธิผล
ของสื่อเหล่านี้
กลุ่มตัวอย่างของโรงเรียนน�ำร่อง มี 3 กลุ่ม คือ
• นักเรียนที่เคยดูสื่อ “เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ” จ�ำนวน
10 คนต่อ 1 โรงเรียน รวมเป็น 40 คน แต่การด�ำเนินการ
เก็บข้อมูลในกลุ่มนักเรียน ได้จ�ำนวนเกินเป้าหมายคือ 67 คน
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 29 คนและระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 38 คน)
• ครูที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับสื่อ “เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ”
หรือ “เทคนิคการคุยกับลูกวัยรุ่น”(เช่น ครูที่รับผิดชอบวิชา
และเปิดสื่อให้เด็กนักเรียนชม ครูประจ�ำชั้น ผู้บริหาร) จ�ำนวน
5 คนต่อโรงเรียน รวมเป็น 20 คน แต่การด�ำเนินการเก็บข้อมูล
ในกลุ่มครู พบว่า ได้จ�ำนวนเกินเป้าหมายคือ จ�ำนวน 38 คน
• ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่มีการน�ำสื่อ “เติมเต็ม
ความเข้มแข็งทางใจ” “เทคนิคการคุยกับลูกวัยรุน่ ” ไปทดลองใช้
จ�ำนวน 5 คนต่อโรงเรียน รวมเป็น 20 คน แต่การด�ำเนินการ
เก็บข้อมูลในกลุ่มผู้ปกครอง พบว่า ได้จ�ำนวนเกินเป้าหมายคือ
จ�ำนวน 36 คน
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ในการเก็บข้อมูลจากครูและผู้ปกครองในโรงเรียนเหล่านี้ ไม่พบว่า
โรงเรียนน�ำสื่อ “เทคนิคการคุยกับลูกวัยรุ่น” ให้กบั ผู้ปกครองของนักเรียน
เลย ดังนั้น ในการประเมินผลเรื่องประสิทธิผลของสื่อ “เทคนิคการคุย
กับลูกวัยรุ่น” รวมถึงกระบวนการน�ำสื่อ “เทคนิคการคุยกับลูกวัยรุ่น”
ไปทดลองใช้ของโรงเรียนน�ำร่อง จึงไม่ได้ถกู น�ำเสนอในผลการวิจยั บทที่ 4
และ 5
2.3.2 โรงเรียนพื้นที่ขยาย
		 การเก็บข้อมูลในโรงเรียนพื้นที่ขยายมีด้วยกัน 2 วิธี
2.3.2.1 เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ในโรงเรียนทีส่ มุ่ ตัวอย่างได้
ทั้งที่เป็นกลุ่มทดลอง และควบคุม โดยส�ำรวจแบบสอบถามในช่วงต้นปี
การศึกษา 2554 (ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถนุ ายน 2554) และ
ในช่วงปลายปีการศึกษา 2554 (ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน
2555) แบบสอบถามทั้งสองช่วงเวลา ประกอบด้วย 3 ชุด คือ
• หนึ่ง แบบสอบถามของนักเรียนที่ต้องประเมินตนเอง
ซึ่งเป็นเด็กมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 2)
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 5)
• สอง แบบสอบถามของครูประจ�ำชัน้ ซึ่งครูต้องประเมิน
เด็กนักเรียนรายคน (เฉลี่ยประมาณ 40 แบบ ต่อครู
1 คน) และ
• สาม แบบสอบถามของผู้ปกครองนักเรียน
เมื่อรวบรวมแบบสอบถามแล้ว พบว่า จ�ำนวนตัวอย่างที่ได้ตอบ
แบบสอบถามมีรายละเอียด ดังตาราง 2.3.2.1
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ตาราง 2.3.2.1 จ�ำนวนตัวอย่างที่ได้รับจากการส�ำรวจนักเรียน ครู
ผู้ปกครอง จ�ำแนกตามช่วงการส�ำรวจ (ต้นปีการศึกษา  และปลายปี
การศึกษา 2554)
ต้นปีการศึกษา 2554
ปลายปีการศึกษา 2554
ชนิดโรงเรียน/ (ก่อนน�ำสื่อไปใช้ในโรงเรียน (หลังน�ำสื่อไปใช้ในโรงเรียน
ทดลอง)
ทดลอง)
จังหวัด
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ครู ผู้ปกครอง
โรงเรียนทดลอง
กทม.
391
399
386
311
318
291
นครสวรรค์
358
376
360
347
357
341
โรงเรียนควบคุม
กทม.
352
355
348
280
294
269
นครสวรรค์
308
305
306
273
279
271
รวม
1,409 1,435 1,400 1,211 1,248 1,172
หลังจากจับคู่นักเรียน ครู
หลังจากจับคู่นักเรียน ครู
ผู้ปกครองให้เป็นตัวอย่าง
ผู้ปกครองให้เป็นตัวอย่าง
เดียวกัน โดยใช้นักเรียน
เดียวกัน โดยใช้นักเรียน
เป็นฐาน เหลือ 1,281 ตัวอย่าง เป็นฐาน เหลือ 1,009 ตัวอย่าง
หลังจากจับคู่ตัวอย่างต้นปีการศึกษา และปลายปีการศึกษา
ให้เป็นตัวอย่างเดียวกัน โดยใช้นักเรียนเป็นฐาน
เหลือตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างเดียวกัน 800 ตัวอย่าง

		 2.3.2.2 เก็ บ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ ด้ ว ยวิ ธี ร ะดมสมอง
ซึ่งประยุกต์มาจากวิธีระดมสมองเพื่อค้นหาอนาคต (Future Search
Conference) ในโรงเรียนกลุ่มทดลองเท่านั้นระหว่างเดือนเมษายน
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ถึงเดือนมิถุนายน 2555 กลุ่มตัวอย่างของการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
มี 3 กลุ่ม คือ
• นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5
ที่เคยดูสื่อ “เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ” จ�ำนวน 10 คนต่อ 1 โรงเรียน
รวมเป็น 40 คน แต่การด�ำเนินการเก็บข้อมูลในกลุ่มนักเรียน ได้จ�ำนวน
เกินเป้าหมายคือ จ�ำนวน 43 คน (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 15 คน
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 28 คน)
• ครูที่เข้าที่เกี่ยวข้องกับสื่อ “เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ” หรือ
“เทคนิคการคุยกับลูกวัยรุน่ ” (เช่น ครูทรี่ บั ผิดชอบวิชา และเปิดสือ่ ให้เด็ก
นักเรียนชม ครูประจ�ำชั้น) จ�ำนวน 5 คนต่อ 1 โรงเรียน รวมเป็น
20 คน แต่การด�ำเนินการเก็บข้อมูลในกลุม่ ครู ได้จำ� นวนเกินเป้าหมายคือ
จ�ำนวน 32 คน
• ผู้ปกครองของเด็กนักเรียน จ�ำนวน 5 คนต่อ 1 โรงเรียน
รวมเป็น 20 คน แต่การด�ำเนินการเก็บข้อมูลในกลุม่ ผูป้ กครอง ได้จำ� นวน
เกินเป้าหมายคือ จ�ำนวน 29 คน

2.4 องค์ประกอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามทัง้ ต้นปีการศึกษา และปลายปีการศึกษา ประกอบด้วย
แบบสอบถาม 3 ชุด คือ แบบสอบถามของนักเรียน แบบสอบถาม
ของครูประจ�ำชั้น (ประเมินเด็กนักเรียนเป็นรายคน) และแบบสอบถาม
ของผู้ปกครอง
องค์ ป ระกอบของแบบสอบถามด้ า นเนื้ อ หา ดั ง รายละเอี ย ด
ในตาราง 2.4
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/

หมายเหตุ: เครื่องหมาย / มีในแบบสอบถาม  ไม่มีในแบบสอบถาม









/





/

/
/

6. แบบประเมินความสุขและสุขภาพจิต
7. ข้อมูลเกี่ยวกับการรับชมสื่อเติมเต็มความเข้มแข็ง
ทางใจ
8. ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การรั บ ชมสื่ อ เทคนิ ค การคุ ย กั บ ลู ก
วัยรุ่น

/



/
/

/
/
/
/

/
/

3. ค�ำถามชุด CFI
4. ค�ำถามชุดพฤติกรรม SDQ
5. ค�ำถามพฤติกรรมอื่น ได้แก่ (พฤติกรรมการเรียน
พฤติกรรมทางเพศ การใช้สารเสพติด ความรุนแรง)

/
/


/
/
/
/
/

/

/
/


/
/


/
/
/
/
/
/

1. ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน (รหัสประจ�ำตัวนักเรียน
เพศ ชื่อโรงเรียน ชั้น)
2. ข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครอง (เพศ อายุ การศึกษา
อาชีพ รายได้ครัวเรือน จ�ำนวนสมาชิกในครอบครัว)

ต้นปีการศึกษา 2554
ปลายปีการศึกษา 2554
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ครู ผู้ปกครอง
องค์ประกอบแบบสอบถาม

ตาราง 2.4 องค์ประกอบของแบบสอบถามนักเรียน ครู ผู้ปกครอง
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บทที่

ลักษณะข้อมู ลทัว่ ไป
ของกลุ่มตัวอย่าง

3.1 ลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิ งคุณภาพ
3.1.1 จ�ำนวนของกลุม่ ตัวอย่าง จ�ำแนกเพศ และชนิดของโรงเรียน
กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยเชิงคุณภาพแบ่งเป็น โรงเรียนน�ำร่อง
4 โรงเรียน (กรุงเทพมหานคร 2 โรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์ 1 โรงเรียน
และจังหวัดลพบุรี 1 โรงเรียน) และโรงเรียนพื้นที่ขยาย 4 โรงเรียน
(กรุงเทพมหานคร 2 โรงเรียน และจังหวัดนครสวรรค์ 2 โรงเรียน)
จ� ำ นวนนั ก เรี ย นตั ว อย่ า งของโรงเรี ย นน� ำ ร่ อ งมี ทั้ ง สิ้ น 67 คน
(มัธยมต้น 29 คน – ชาย 12 คน หญิง 17 คน และมัธยมปลาย
38 คน – ชาย 12 คน หญิง 26 คน) จ�ำนวนกลุ่มนักเรียนตัวอย่าง
ของโรงเรียนพื้นที่ขยายมีทั้งสิ้น 43 คน (มัธยมต้น 15 คน – ชาย 1 คน
ที่ เ หลื อ เป็ น หญิ ง 14 คน และมั ธ ยมปลาย 28 คน – ชาย 6 คน
หญิง 22 คน)
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จ�ำนวนตัวอย่างซึง่ เป็นผูป้ กครองของโรงเรียนน�ำร่องมีทงั้ สิน้ 36 คน
(เป็นชาย 16 คน และเป็นหญิง 20 คน) ส่วนโรงเรียนพื้นที่ขยาย
ผู้ปกครองซึ่งเป็นตัวอย่างมีทั้งสิ้น 29 คน (ชาย 7 คน และหญิง 22 คน)
จ�ำนวนครูทเี่ ป็นตัวอย่างของการวิจยั เชิงคุณภาพของโรงเรียนน�ำร่อง
มีทงั้ สิน้ 38 คน (ชาย 13 คน และหญิง 25 คน) ส่วนโรงเรียนพืน้ ทีข่ ยาย
ครูที่เป็นตัวอย่างมีทั้งสิ้น 32 คน (ชาย 6 คน และหญิง 26 คน)
ตาราง 3.1.1 จ�ำนวนตัวอย่างของการวิจัยเชิงคุณภาพ
ชนิดของ
โรงเรียน

นักเรียน

ม.ต้น
ชาย หญิง
น�ำร่อง 12
17
พื้นที่ขยาย 1
14

ม.ปลาย
ชาย หญิง
12
26
6
22

ผู้ปกครอง
ชาย
16
7

หญิง
20
22

ครู
ชาย
13
6

หญิง
25
26

3.2 ลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิ งปริมาณ
การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณในการศึ ก ษานี้ ได้ ร วบรวมข้ อ มู ล เฉพาะ
ในโรงเรียนพื้นที่ขยายเท่านั้น ส่วนโรงเรียนน�ำร่องไม่ได้ท�ำการเก็บข้อมูล
เชิงปริมาณ ดังนั้น ลักษณะทั่วไปของข้อมูล รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณในบทต่อๆ ไป จึงมีเพียงโรงเรียนพื้นที่ขยาย

โรงเรียนที่ไม่ได้รับสื่อ “เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ” (ในที่นี้จะเรียกว่า
โรงเรียนควบคุม) พบว่า นักเรียนเขต กทม.ของโรงเรียนทดลอง มีแนวโน้ม
ของสัดส่วนสูงกว่านักเรียนในจังหวัดนครสวรรค์เล็กน้อย ส่วนนักเรียน
จังหวัดนครสวรรค์ของโรงเรียนควบคุมมีแ นวโน้ มของสัดส่วนสูง กว่ า
นักเรียนในเขต กทม.เล็กน้อย ในเรื่องเพศ สัดส่วนนักเรียนชายน้อยกว่า
นักเรียนหญิงทั้งในโรงเรียนทดลองและโรงเรียนควบคุม เด็กมัธยมต้น
ในโรงเรียนทดลองมีสัดส่วนมากกว่าเด็กมัธยมปลาย ส่วนในโรงเรียน
ควบคุม สัดส่วนเด็กมัธยมปลายมีสูงกว่าสัดส่วนเด็กมัธยมต้น
ส่วนข้อมูลของผูป้ กครองนักเรียนจากการส�ำรวจตอนต้นปีการศึกษา
ของโรงเรียนทดลอง พบว่า ประมาณร้อยละ 37 เป็นผู้ปกครองชาย
แต่พอปลายปี ผู้ปกครองเพศชายลดลงเล็กน้อยเหลือร้อยละ 33 ส่วน
โรงเรียนควบคุม สัดส่วนผู้ปกครองชายไม่แตกต่างกันมากนักระหว่าง
การส�ำรวจต้นปี และปลายปี คืออยู่ระหว่างร้อยละ 34 – 35
อายุเฉลีย่ ผูป้ กครองผูซ้ งึ่ รายงานอายุตนเองของโรงเรียนทดลองและ
โรงเรียนควบคุมไม่แตกต่างกันมาก และไม่แตกต่างกันทั้งสองช่วงเวลา
ส�ำรวจด้วย คืออายุเฉลี่ยประมาณ 44 ปี หรือส่วนใหญ่ผู้ปกครองนักเรียน
มีอายุอยู่ในช่วง 40 – 49 ปี

3.2.1 ลักษณะข้อมูลนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ลักษณะทั่วไปของข้อมูลของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเปรียบเทียบ
เป็นสองกลุ่ม (ตาราง 3.2.1) คือ นักเรียนโรงเรียนที่ได้รับสื่อ “เติมเต็ม
ความเข้มแข็งทางใจ” (ในที่นี้จะเรียกว่า โรงเรียนทดลอง) และนักเรียน
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ตาราง 3.2.1 ลักษณะข้อมูลด้านประชากร สังคมและเศรษฐกิจ
ครอบครัวของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ลักษณะ รร.ทดลอง รร.ควบคุม รวม
ลักษณะ รร.ทดลอง รร.ควบคุม รวม
ข้อมูล (N=415) (N=385) (N=800)
ข้อมูล (N=415) (N=385) (N=800)
จังหวัด
อายุของผู้ปกครอง (ส�ำรวจต้นปีการศึกษา)
กทม.
52.8
48.3
50.6 < 39 ปี
25.8
27.3
26.5
นครสวรรค์
47.2
51.7
รวม
100.0
100.0
เพศของนักเรียน
ชาย
27.0
40.5
หญิง
73.0
59.5
รวม
100.0
100.0
ชั้นเรียนของนักเรียน
ม.ต้น
55.7
44.4
ม.ปลาย
44.3
55.6
รวม
100.0
100.0
เพศของผู้ปกครอง (ส�ำรวจต้นปีการศึกษา)
ชาย
37.3
35.3
หญิง
60.5
64.4
ไม่ตอบ
2.2
0.3
รวม
100.0
100.0
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49.4 40 – 49 ปี
48.2
51.7
49.9
14.2
13.2
13.8
100.0 50 – 59 ปี
60 ปี +
6.0
4.9
5.5
33.5
ไม่ตอบ
5.8
2.9
4.4
66.5
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0 *อายุเฉลี่ย
44.8
44.0
44.4
อายุของผู้ปกครอง (ส�ำรวจปลายปีการศึกษา)
50.3 < 39 ปี
23.6
25.7
24.6
49.8 40 – 49 ปี
52.3
49.9
51.1
15.9
15.1
15.5
100.0 50 – 59 ปี
60 ปี +
4.1
4.9
4.5
36.4
ไม่ตอบ
4.1
4.4
4.3
62.4
รวม
100.0
100.0
100.0
1.3 *อายุเฉลี่ย
44.5
43.8
44.2
100.0

การศึกษาของผู้ปกครองส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษา สังเกต
ว่าเมื่อเปรียบเทียบผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนควบคุม กับผู้ปกครอง
นักเรียนในโรงเรียนทดลอง การศึกษาระดับประถมศึกษาของผู้ปกครอง
โรงเรียนควบคุมมีสัดส่วนสูงกว่าผู้ปกครองโรงเรียนทดลอง ขณะเดียวกัน
การศึกษาระดับมัธยมปลายขึ้นไปของผู้ปกครองโรงเรียนทดลองมีสัดส่วน
สูงกว่าผูป้ กครองโรงเรียนควบคุม ซึง่ กล่าวได้วา่ ผูป้ กครองโรงเรียนทดลอง
ได้รับการศึกษาในระดับสูงกว่าผู้ปกครองโรงเรียนควบคุม
ตาราง 3.2.1 (ต่อ)
ลักษณะ รร.ทดลอง รร.ควบคุม รวม
ลักษณะ รร.ทดลอง รร.ควบคุม รวม
ข้อมูล (N=415) (N=385) (N=800)
ข้อมูล
(N=415) (N=385) (N=800)
เพศของผู้ปกครอง (ส�ำรวจปลายปีการศึกษา) อาชีพผู้ปกครอง (ส�ำรวจต้นปีการศึกษา)
ชาย 32.8
34.3 33.5
เกษตรกร 14.2
15.8 15.0
หญิง 65.5
65.2 65.4 ค้าขาย/ธุรกิจส่วน 21.7
16.6 19.3
ตัว
ไม่ตอบ
1.7
0.5
1.1
พ.เอกชน/ 10.8
8.3 9.6
รัฐวิสาหกิจ
รับจ้างทั่วไป 28.4
39.7 33.9
รวม 100.0 100.0 100.0
ข้าราชการ/ 15.2
8.1 11.8
การศึกษาผู้ปกครอง (ส�ำรวจต้นปีการศึกษา)
พนักงานรัฐ
ไม่เคยเรียน
1.4
1.0
1.3 แม่บ้าน/ไม่ได้
6.7
10.9 8.8
ท�ำงาน
ประถมศึกษา 40.7
53.5 46.9
ไม่ตอบ
2.9
0.5 1.8
มัธยมต้น 14.5
16.6 15.5
รวม 100.0 100.0 100.0
มัธยมปลาย 27.5
22.9 25.3 อาชีพผู้ปกครอง (ส�ำรวจปลายปีการศึกษา)
อุดมศึกษา 12.5
4.9
8.9
เกษตรกร 15.2
15.1 15.1
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ตาราง 3.2.1 (ต่อ)
ลักษณะ รร.ทดลอง รร.ควบคุม รวม
ลักษณะ รร.ทดลอง รร.ควบคุม รวม
ข้อมูล (N=415) (N=385) (N=800)
ข้อมูล
(N=415) (N=385) (N=800)
ไม่ตอบ
3.4
1.0
2.3 ค้าขาย/ธุรกิจส่วน 25.5
18.2 22.0
ตัว
พ.เอกชน/
9.2
8.1 8.6
รวม 100.0 100.0 100.0
รัฐวิสาหกิจ
รับจ้างทั่วไป 25.5
40.5 32.8
การศึกษาผูป้ กครอง (ส�ำรวจปลายปีการศึกษา)
7.3 10.5
ไม่เคยเรียน
1.0
2.6
1.8
ข้าราชการ/ 13.5
พนักงานรัฐ
ประถมศึกษา 40.2
53.8 46.8 แม่บ้าน/ไม่ได้
7.2
9.4 8.3
ท�ำงาน
มัธยมต้น 19.0
16.6 17.9
ไม่ตอบ
3.9
1.6 2.8
มัธยมปลาย 27.2
20.8 24.1
รวม 100.0 100.0 100.0
อุดมศึกษา
9.6
5.2
7.5
ไม่ตอบ
2.9
1.0
2.0
รวม 100.0 100.0 100.0
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อปี
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อปี
(ส�ำรวจต้นปีการศึกษา)
(ส�ำรวจปลายปีการศึกษา)
< 120,000
41.9
55.1 48.3
< 120,000
44.1
55.6 49.6
120,001 – 39.3
28.3 34.0
120,001 – 37.6
29.4 33.6
300,000
300,000
10.1 11.4
300,001 – 10.4
7.0 8.8
300,001 – 12.5
600,000
600,000
600,000 +
2.0
3.1
2.5
600,000 +
2.4
3.9 3.1
ไม่ตอบ
4.3
3.4
3.9
ไม่ตอบ
5.5
4.2 4.9
รวม 100.0 100.0 100.0
รวม 100.0 100.0 100.0
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ในฐานะเศรษฐกิจครอบครัวของนักเรียน พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อปี
ของครอบครัวของนักเรียนโรงเรียนทดลอง และโรงเรียนควบคุมส่วนใหญ่
ต�่ำกว่า 120,000 บาท อย่างไรก็ตาม สังเกตได้ว่านักเรียนในโรงเรียน
ทดลองที่ครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยต่อปีมากกว่า 120,000 บาท มีสัดส่วน
สูงกว่านักเรียนในโรงเรียนควบคุม นั่นหมายความว่า นักเรียนในโรงเรียน
ทดลองน่าจะมีฐานะทางเศรษฐกิจดีกว่านักเรียนในโรงเรียนควบคุม และ
เมื่อไปดูอาชีพผู้ปกครองส่วนใหญ่ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนควบคุม
มีอาชีพรับจ้างทัว่ ไปถึงร้อยละ 40 ขณะทีผ่ ปู้ กครองนักเรียนโรงเรียนทดลอง
ส่วนใหญ่มีอาชีพไม่เฉพาะรับจ้างทั่วไป แต่กระจายไปที่อาชีพค้าขาย/
ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้วย ซึ่งเป็นอาชีพที่น่าจะท�ำรายได้ได้สูงกว่ารับจ้าง
ทั่วไป
3.2.2 การได้รับชมสื่อ “เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ” ของเด็ก
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า มีถึงหนึ่งในสามของเด็กนักเรียนกลุ่มตัวอย่างในโรงเรียน
ทดลองที่ไม่ได้ดูสื่อนี้ (แผนภาพ 3.2.2.1) แม้ว่าเป็นโรงเรียนที่น�ำสื่อ
“เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ” เข้าไปใช้ในโรงเรียน สาเหตุทมี่ นี กั เรียนถึง
หนึ่งในสามไม่ได้ดูสื่อ ด้วยสาเหตุของการไม่สนใจชมสื่อเมื่อโรงเรียน
จัดสรรเวลาให้ชมในคาบวิชา ประกอบกับปัญหาอุทกภัยที่เกิดปลายปี
พ.ศ. 2554 ท�ำให้เมือ่ เปิดเทอมอีกครัง้ หลังน�ำ้ ท่วม โรงเรียนต้องเร่งเนือ้ หา
การเรียนหลั ก จึ ง ท� ำ ให้ ไ ม่ มีโอกาสในการชมสื่ อ ในชั่ ว โมงที่ เคยจั ด สรร
โดยโรงเรี ย นต้ อ งน� ำ ชั่ ว โมงเหล่ า นั้ น ไปเร่ ง สอนเนื้ อ หาการเรี ย นหลั ก
นอกจากนี้ มีประเด็นเรื่องเวลาที่จัดสรรให้ในชั่วโมงการดูสื่อซึ่งจะกล่าว
ต่อไปในบทที่ 4
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ในการพิจารณาแต่ละตอนของสื่อ (แผนภาพที่ 3.2.2.2) มีอยู่
3 ตอนทีม่ เี พียงนักเรียนไม่ถงึ ครึง่ ของนักเรียนกลุม่ ตัวอย่างโรงเรียนทดลอง
ได้รับชม คือ ตอนสิ่งส�ำคัญในชีวิต เส้นตายที่ใกล้เข้ามา และวันที่ฝัน
เป็นจริง ซึ่งทั้ง 3 ตอนนี้เป็นตอนท้ายๆ ของสื่อ ส่วนตอนที่ได้รับการชม
มากกว่าร้อยละ 70 ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างมี 7 ตอน คือ ปฏิบัติการ
ค้นหาความเข้มแข็งทางใจ พลังใจไอดอล ความฝันของเดีย่ ว อยูท่ มี่ มุ มอง
เรื่องเครียดเครียด ช่วยด้วยท�ำไงดี ความลับของความสุข ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นตอนแรกๆ ของสื่อชุดนี้ ตอนที่เหลืออีก 6 ตอน ได้รับการชม
จากนักเรียนประมาณร้อยละ 50 – 69 ซึง่ ส่วนใหญ่อยูต่ อนกลางๆ ของสือ่
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วันที่ฝนเปนจริง

ตองเปลี่ยนใหได

เสนตายที่ใกลเขามา

สิ่งสำคัญในชีวิต

รักคืออะไร

ทำไมเปนคนแบบนี้

ขอแคเขาใจ

แคไมก็หมดเรื่อง

ความลับของความสุข

ความโกรธของแดน

ชวยดวยทำไงดี

หมายเหตุ: ผูที่เคยดู ไมวาจะเคยแมแตตอนเดียว ถูกจัดอยูในกลุมเคยดู

เรื่องเครียดเครียด

ไมเคยดูสื่อเติมเต็มฯ

อยูที่มุมมอง

65.3

เคยดู

ความฝนของเดี่ยว

เคยดูสื่อเติมเต็มฯ

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

พลังใจไอดอล

34.7

แผนภาพ 3.2.2.2 ร้อยละของนักเรียนผู้ที่เคยดูสื่อชุด “เติมเต็ม
ความเข้มแข็งทางใจ” จ�ำแนกตามตอนที่ได้ดู (เฉพาะโรงเรียนทดลอง
จ�ำนวนตัวอย่าง = 415)

ปฏิบัติการคนหาฯ

แผนภาพ 3.2.2.1 ร้อยละของนักเรียน จ�ำแนกตามการเคย/ไม่เคย
ดู สื่อชุด “เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ” (เฉพาะโรงเรียนทดลอง จ�ำนวน
ตัวอย่าง = 415)

หากพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของสื่อแล้ว พบว่า นักเรียนที่อยู่
ในโรงเรียนทดลองซึง่ มีทงั้ หมด 415 คนนัน้ ได้รบั ชมส่วนทีเ่ น้นด้านต่างๆ
ดังนี้ (ดูตาราง 3.2.2.1 คอลัมน์ 4)
1. เน้นการรู้สึกดีกับตนเอง เฉลี่ยได้รับชมคนละ 2.3 ตอน
2. เน้นการจัดการชีวิตได้ เฉลี่ยได้รับชมคนละ 1.9 ตอน
3. เน้นการมีความสัมพันธ์ครอบครัวและสังคม เฉลีย่ ได้รบั ชมคนละ
1.7 ตอน
4. เน้นการมีเป้าหมายในชีวิต เฉลี่ยได้รับชมคนละ 1.0 ตอน
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สื่อที่เน้น
ตามวัตถุประสงค์
ของสื่อ

จ�ำนวนตอน

ตาราง 3.2.2.1 จ�ำนวนเฉลีย่ ของการรับชมสือ่ “เติมเต็มความเข้มแข็ง
ทางใจ” ของนักเรียนกลุม่ ตัวอย่าง จ�ำแนกตามแต่ละด้านของวัตถุประสงค์
ของสื่อ
ชื่อเรื่องแต่ละตอน

(1)
(2)
(3)
เน้นการรู้สึกดีกับตนเอง 4 1 ปฏิบัติการค้นหา
ความเข้มแข็งทางใจ
ภาค 1 และ 2
2 พลังใจ...ไอดอล
3 ความฝันของเดี่ยว
4 อยู่ที่มุมมอง
เน้นการจัดการชีวิตได้ 4 5 เรื่อง เครียด เครียด
6 ช่วยด้วย ท�ำไงดี
7 ความโกรธของแดน
8 ความลับของความสุข
เน้นการมีความสัมพันธ์ 4 9 แค่ “ไม่” ก็หมดเรื่อง
ครอบครัวและสังคม
10 ขอแค่เข้าใจ
11 ท�ำไมเป็นคนแบบนี้
12 รักคืออะไร
เน้นการมีเป้าหมาย
4 13 สิ่งส�ำคัญในชีวิต
ในชีวิต
14 เส้นตายที่ใกล้เข้ามา
15 ต้องเปลี่ยนให้ได้
16 วันที่ฝันเป็นจริง

ค่าเฉลี่ย
(จ�ำนวนนักเรียน
โรงเรียนทดลอง
ทั้งสิ้น
415 คน)
(4)
2.3

1.9

3.2.3 การได้รบั ชมสือ่ “เทคนิคการคุยกับลูกวัยรุน่ ” ของผูป้ กครอง
ของเด็กนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ในการรับชมสื่อ “เทคนิคการคุยกับลูกวัยรุ่น” ของผู้ปกครอง
ของโรงเรียนทดลอง การศึกษานี้พบว่า โรงเรียนทดลองใช้วิธีให้สื่อนี้
กับผูป้ กครองแตกต่างกันไป ขึน้ อยูก่ บั บริบทของโรงเรียน เช่น บางโรงเรียน
แจกซีดีให้เด็กน�ำไปให้ผู้ปกครอง บางโรงเรียนเปิดสื่อในห้องประชุม
เมื่อผู้ปกครองมาประชุมที่โรงเรียน (ซึ่งบรรยากาศของการรับชมอาจ
ไม่เอือ้ ให้ผปู้ กครองสนใจในเนือ้ หาของสือ่ เพราะมีประเด็นอืน่ ทีผ่ ปู้ กครอง
สนใจในการมาประชุมกับโรงเรียน) บางโรงเรียนนัดผูป้ กครองของเด็กทีม่ ี
ปัญหามาพูดคุยและเปิดสื่อให้ดู ดังนั้น การได้รับชมสื่อของผู้ปกครอง
ในโรงเรี ย นทดลองจึ ง น้ อ ยกว่ า ครึ่ ง หนึ่ ง (ประมาณร้ อ ยละ 42 ของ
ผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง)
แผนภาพ 3.2.3.1 ร้อยละของผู้ปกครองนักเรียน จ�ำแนกตามการ
เคย/ไม่เคยดู สือ่ ชุด “เทคนิคการคุยกับลูกวัยรุน่ ” (เฉพาะโรงเรียนทดลอง
จ�ำนวนตัวอย่าง = 415)

1.7
42.4

1.0

57.6

เคยดูสื่อเทคนิคฯ
ไมเคยดูสื่อเทคนิคฯ

หมายเหตุ: ผูที่เคยดู ไมวาจะเคยแมแตตอนเดียว ถูกจัดอยูในกลุมเคยดู
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แม้ในภาพรวมผู้ปกครองตอบว่าได้ดูสื่อเพียงร้อยละประมาณ 42
ก็ตาม แต่ในภาพย่อยแต่ละตอน ร้อยละของการดูสื่อยิ่งน้อยลงมาก
แผนภาพ 3.2.3.2 แสดงให้เห็นว่า ในแต่ละตอนมีผู้ปกครองได้รับชมสื่อนี้
เพียงร้อยละ 18 – 22 เท่านัน้ ซึ่งพบว่า เป็นสัดส่วนทีไ่ ด้รับชมน้อยมากใน
แต่ละตอน
แผนภาพ 3.2.3.2 ร้อยละของผู้ปกครองนักเรียนผู้ที่เคยดูสื่อชุด
“เทคนิคการคุยกับลูกวัยรุ่น” จ�ำแนกตามตอนที่ได้ดู (เฉพาะโรงเรียน
ทดลอง จ�ำนวนตัวอย่าง = 415)
40%
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ในบทที่ 4 ได้แบ่งการเสนอผลการประเมินกระบวนการใช้สื่อ
การเรียนรู้ภายในระบบโรงเรียนเป็น 2 หัวข้อใหญ่ คือ หนึ่ง ผลการ
ประเมินกระบวนการใช้สอื่ การเรียนรู้ “เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ” และ
สอง ผลการประเมินกระบวนการใช้สื่อการเรียนรู้ “เทคนิคการคุยกับลูก
วัยรุ่น” ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

4.1 ผลการประเมินกระบวนการใช้ส่ือการเรียนรู้ “เติมเต็ม
ความเข้มแข็งทางใจ”
การน�ำเสนอผลการประเมินกระบวนการใช้สอื่ การเรียนรู้ “เติมเต็ม
ความเข้มแข็งทางใจ” แบ่งเป็นการน�ำเสนอผลในโรงเรียนน�ำร่อง และ
โรงเรียนพื้นที่ขยาย ดังนี้
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4.1.1 โรงเรียนน�ำร่อง (กระบวนการใช้สื่อเติมเต็มความเข้มแข็ง
ทางใจ ถูกน�ำไปปฏิบัติในระหว่าง พ.ศ. 2551 – 2552)
โรงเรียนน�ำร่องตัวอย่าง 1 แห่งในจังหวัดนครสวรรค์: โรงเรียน
ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการน�ำสื่อมาใช้ในโรงเรียน แต่ท�ำตาม
ความต้องการของหน่วยงานกลาง นักเรียนทุกคนได้ดูสื่อครบ 100%
อย่างไรก็ตาม เมื่อหมดกิจกรรมในปีนั้น ก็ไม่ได้น�ำสื่อไปใช้ในปีถัดไป
รวมถึงความไม่ชัดเจนในวัตถุประสงค์ท�ำให้โรงเรียนไม่ให้ความส�ำคัญ
กับสื่อ
โรงเรียนแห่งนี้ได้น�ำสื่อการเรียนรู้นี้ไปเปิดให้ดูในคาบสวดมนต์
โดยดูในห้องสมุด และห้องโสตทัศนูปกรณ์ ซึง่ บางครัง้ อาจมีปญ
ั หาในการ
เบียดเวลาในการใช้สอื่ อืน่ หรือต้องงดใช้สอื่ อืน่ แต่อย่างไรก็ตามในระหว่าง
การด�ำเนินกิจกรรมการน�ำสื่อไปใช้ในโรงเรียน นักเรียนทุกคนได้รับสื่อ
ทุกตอน แต่หลังจากนัน้ ในปีตอ่ มา ไม่ได้นำ� สือ่ มาใช้ในโรงเรียนเลย สาเหตุ
ที่ไม่ได้ท�ำต่อเนื่องในปีต่อๆ มา เพราะการถ่ายทอดวิธีการน�ำสื่อลงไปใช้
ในโรงเรียนจากส่วนกลาง (ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา) ไม่ชดั เจน ท�ำให้
ครูที่เข้าไปรับการอบรมไม่เข้าใจในวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการน�ำสื่อ
มาใช้ในโรงเรียน เมือ่ น�ำกลับมาใช้กพ็ ยายามใช้ให้จบกระบวนการ โดยไม่ได้
มีการประเมินผลของการน�ำสือ่ มาใช้ “ปัญหาแรกก็คอื ทีโ่ รงเรียนได้รบั เรือ่ ง
มาให้ไปประชุม (ที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) การใช้สื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทางใจ และก็พฒ
ั นาองค์กร อย่างครูทรี่ บั ผิดชอบก็ไม่ชดั เจน
เข้าใจว่าให้แค่มาใช้ แต่ดว้ ยความทีเ่ ราก็อยากใช้ให้มนั เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์
เราก็มาจัดรูปแบบของเราร้อยเปอร์เซ็นต์ พอร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ถือว่า
เราจบแล้ว เพราะเราก็ท�ำตามอย่างที่เขาให้เราท�ำแล้ว แต่อย่างที่คุณครู..
(ชื่อ).. บอกว่าเราไม่ได้ท�ำต่อเนื่อง เราก็เลยไม่สามารถมาวัดหรือประเมิน
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ได้ว่าเด็กเราเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน และมันใช้แค่ครั้งเดียว” (ส่วนหนึ่ง
ของการสนทนากลุ่มครู 27 ธันวาคม 2553)
นอกจากนี้ ความไม่ชัดเจนในวัตถุประสงค์ของการน�ำสื่อมาใช้
อาจส่งผลผูบ้ ริหารโรงเรียน หรือครูทมี่ หี น้าทีเ่ ผยแพร่สอื่ ไม่ให้ความส�ำคัญ
สือ่ นี้ “...บางโรงเรียนเขาอาจจะมองว่า ทางเบือ้ งบนสัง่ ๆ มา ไอ้โน่นก็ให้ทำ�
ไอ้นก่ี ใ็ ห้ทำ� หนึง่ ความให้ความส�ำคัญว่าเขาให้ความส�ำคัญกับสือ่ มากน้อย
แค่ไหน แต่ถ้ามีคนเห็นความส�ำคัญของสื่อ เขาก็สามารถที่จะเอาตรงนี้
ไปใช้ได้ผล ถึงได้บอกว่ามันน่าจะขึ้นอยู่กับบริบทของโรงเรียนด้วย ว่าให้
ความส�ำคัญกับสื่อที่ได้รับมาในแต่ละสื่อ อย่างบางทีเราได้รับโปสเตอร์มา
บางทีเราก็ไม่ได้ใส่ใจ ไม่ได้ติดให้เด็กดู สื่อนั้นก็หมดคุณภาพ แต่ถ้าเรา
สนใจเราก็จะติดให้เด็กได้ดู ได้เห็น เด็กได้ถาม สื่อนั้นก็จะมีประโยชน์”
(ส่วนหนึ่งของการสนทนากลุ่มครู 27 ธันวาคม 2553)
โรงเรียนน�ำร่องตัวอย่าง 1 แห่งในจังหวัดลพบุร:ี โรงเรียนเพิง่ น�ำสือ่
มาใช้ไม่ถงึ 1 ปี ยังไม่มคี วามพร้อมในการเผยแพร่ให้นกั เรียนดูครบทุกชัน้
เลือกเผยแพร่ให้นักเรียน ม.ปลายก่อน หน้าที่เผยแพร่สื่อคือ ครูแนะแนว
เพียงคนเดียว เพราะครูส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการอบรมท�ำความเข้าใจ
ในสื่อนี้มาก่อน จึงไม่สามารถแนะน�ำนักเรียนได้
โรงเรี ย นแห่ ง นี้ ไ ด้ เ ผยแพร่ สื่ อ นี้ ใ ห้ กั บ เด็ ก นั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลายเท่านั้น ยังไม่ได้เผยแพร่ให้กับเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น เนื่องจากโรงเรียนเพิ่งได้รับสื่อ “เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ”
เมื่อกลางปี พ.ศ. 2553 เท่านั้น ซึ่งหมายถึงว่าการด�ำเนินกิจกรรม
การน�ำสื่อมาใช้ในโรงเรียนไม่ถึง 1 ปีเมื่อนักวิจัยเข้าไปท�ำสนทนากลุ่มครู
ที่เกี่ยวข้องกับการน�ำสื่อไปใช้ในโรงเรียน นอกจากนี้ มีเพียงครูที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบ เช่น ครูแนะแนวเท่านั้นที่รับทราบความเป็นมา
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ของสือ่ และครูแนะแนวท่านนีเ้ ท่านัน้ เป็นผูท้ สี่ ามารถถ่ายทอดแนะน�ำสือ่ ได้
“ได้รับสื่อเมื่อเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา ท�ำให้สื่อได้รับการเผยแพร่
กับเด็กนักเรียนช้า สื่อได้เผยแพร่ในชั่วโมงกิจกรรม ซึ่งได้เผยแพร่ให้กับ
เด็กชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น ส�ำหรับเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นยังไม่ได้ดู รวมถึงครูส่วนใหญ่ไม่ได้รับทราบเกี่ยวกับสื่อมาก่อน
ท�ำให้ไม่สามารถแนะน�ำสือ่ ให้กบั นักเรียนได้ จึงท�ำให้นกั เรียนไม่ได้รบั การ
เผยแพร่เกี่ยวกับสื่อมากเท่าที่ควร เนื่องจากจะได้ดูและท�ำกิจกรรมในช่วง
กิจกรรมแนะแนวเท่านัน้ ” (ส่วนหนึง่ ของระดมสมองกลุม่ ครู ในการประชุม
ปฏิบัติการเพื่อค้นหาอนาคต 20 สิงหาคม 2554)
โรงเรียนน�ำร่องตัวอย่าง 2 แห่งในกรุงเทพมหานคร
กระบวนการน� ำ สื่ อ ไปใช้ ใ นโรงเรี ย นน� ำ ร่ อ งตั ว อย่ า ง 2 แห่ ง
ในกรุงเทพมหานครนี้มีความแตกต่างกัน คือ
แห่ ง แรกในเขตบางซื่ อ : ไม่ พ ร้ อ มด้ า นสถานที่ แ ละอุ ป กรณ์
โสตทั ศ นู ป กรณ์ ท� ำ ให้ ไ ม่ ไ ปเปิ ด แผ่ น วี ดิ ทั ศ น์ แต่ ค รู ใ ช้ วิ ธี เ ล่ า เรื่ อ ง
และเล่าปะปนกับความรู้จากแหล่งอื่น
โรงเรียนแห่งนี้ไม่ได้เปิดสื่อภาพซึ่งเป็นแผ่นวีดิทัศน์ให้นักเรียนเลย
เนื่องจากโรงเรียนไม่มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ แต่เห็นประโยชน์ของสื่อ
จึงใช้วิธีให้ครูเล่าเรื่องให้ฟัง และให้นักเรียนตอบค�ำถามท้ายบทตามที่
คู่มือสื่อ “เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ” ในรูปแบบหนังสือ ซึ่งเผยแพร่
ควบคู่กับแผ่นวีดิทัศน์ จากการสังเกตของผู้วิจัย พบว่า ข้อบกพร่อง
ของกระบวนการใช้สื่อนี้ คือ ครูไม่ได้เล่าเรื่องราวเหมือนในแผ่นวีดิทัศน์
ทีเดียว และครูมกั น�ำความรูท้ สี่ อื่ แต่ละตอนต้องการถ่ายทอด มาถ่ายทอด
ปะปนกับความรู้เรื่องอื่นๆ ที่ครูมีอยู่แล้วด้วย
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แห่ ง ที่ ส องในเขตสวนหลวง: เผยแพร่ สื่ อ ให้ นั ก เรี ย นด้ ว ยวิ ธี
หลากหลาย แต่ผู้บริหารไม่ทราบวัตถุประสงค์ของสื่อ และไม่ได้ให้ความ
ส�ำคัญ ท�ำให้สื่อสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับครูไม่ตรงกัน เด็กจะไม่ได้
ประโยชน์
โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนใหญ่และเน้นวิชาการ รวมถึงมีความพร้อม
หลายด้าน ครูท่ีเข้ารับอบรมการใช้สื่อจึงได้น�ำสื่อไปเผยแพร่หลายวิธี
ได้แก่ เผยแพร่ในคาบวิชาแนะแนว และสุขศึกษา นอกจากนี้ ยังน�ำไปไว้
ในเว็บไซต์ของโรงเรียน ในช่วงพักกลางวันได้เผยแพร่ผ่านทางโทรทัศน์
ซึง่ นักเรียนสามารถดูได้ตอนพักรับประทานอาหารกลางวัน ส�ำหรับหนังสือ
คู่มือของสื่อเติมเต็มความเข้มแข็งทางใจสามารถยืมได้จากห้องสมุด
“ตอนนีท้ เี่ ราได้รบั ส่วนมาก คือโรงเรียนเปิดผ่านทางฝ่ายโสด แล้วให้เด็กๆ
ดูตอนพักทานอาหาร ข้อดีคือกระจายได้กว้างเด็กสามารถรับสื่อได้กว้าง
แต่ข้อเสียคือเด็กไม่ได้ตั้งใจจะรับสื่อ...อันที่สองคือ เปิดทางรายวิชา
แนะแนว และรายวิชาสุขศึกษา ตรงนีด้ ี ข้อแรกคือเด็กดูเต็ม สองเด็กจะได้
ตัง้ ใจดู สามอาจารย์ได้ดดู ว้ ย ข้อเสียคือ เด็กดูได้ไม่กตี่ อน เพราะด้วยเวลา
จ�ำกัดของอาจารย์ แล้วก็ เด็กบางคนไม่ได้ดู หรือเด็กได้ดูในบางตอน
สมมุติเด็กดูตอนที่สอง แต่ปัญหาที่เด็กเจอมันอยู่ในตอนที่สี่ ตรงนี้ก็จะได้
ไม่ครบ มันเหมือนกับเป็นการหว่านแหไป ซึง่ เราไม่รวู้ า่ มันจะโดนตรงไหน”
(ส่วนหนึง่ ของระดมสมองกลุม่ นักเรียน ในการประชุมปฏิบตั กิ ารเพือ่ ค้นหา
อนาคต 26 กันยายน 2554)
แต่อย่างไรก็ตาม การน�ำสื่อเข้ามาใช้ในโรงเรียน กลุ่มครูมองเห็น
ว่ า ผู ้ บ ริ ห ารควรให้ ค วามส� ำ คั ญ และใส่ ใ จในสื่ อ โดยเปิ ด ดู ด ้ ว ยตนเอง
และน�ำมาสื่อสารกับครูเพื่อให้เกิดความเข้าใจและสื่อสารตรงกันระหว่าง
ผู้บริหารกับครู ซึ่งจะท�ำให้เด็กได้ประโยชน์มากขึ้น “สื่อที่ให้มานั้น
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(เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ) บางทีผู้บริหารไม่รู้ว่าเขาให้มาท�ำอะไร
ดูบ้างหรือเปล่า ก็ไม่ได้ดู ซึ่งวันๆ จริงๆ แล้ว ผู้บริหารมีเวลาว่างเยอะ
กว่าครูที่สอนอีก ครูต้องสอน ต้องดูแลเด็ก อยู่เวร แต่ผู้บริหารนั่งทั้งวัน
มีเวลาก็น่าจะดู แล้วเอาความรู้ที่ได้มาคุยกับครูที่ห้องประชุมก็ได้ หรือ
ในที่ประชุมเป็นครั้งๆ ไป ก็สื่อสัมพันธ์กัน ตรงนี้ก็ลงไปสู่เด็ก” (ส่วนหนึ่ง
ของระดมสมองกลุ ่ ม ครู ในการประชุ ม ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ค้ น หาอนาคต
26 กันยายน 2554)
4.1.2 โรงเรียนพืน้ ทีข่ ยาย (กระบวนการใช้สอื่ เติมเต็มความเข้มแข็ง
ทางใจ ถูกน�ำไปปฏิบัติในปีการศึกษา 2554 คือ พฤษภาคม 2554
ถึง กุมภาพันธ์ 2555)
โรงเรียนพื้นที่ขยายตัวอย่าง 2 แห่งในจังหวัดนครสวรรค์
กระบวนการน�ำสื่อไปใช้ในโรงเรียนพื้นที่ขยายตัวอย่าง 2 แห่ง
จังหวัดนครสวรรค์มีความแตกต่างกัน คือ
แห่งแรกในอ�ำเภอตาคลี: สื่อเผยแพร่ในคาบวิชาโฮมรูม 30 นาที
ขณะเดียวกันนักเรียนได้รบั ซีดไี ปดูทบี่ า้ น ข้อดีขอ้ เสียในกระบวนการได้รบั
สื่อแตกต่างกันระหว่างการชมสื่อที่โรงเรียนและที่บ้าน
โรงเรียนแห่งนี้เผยแพร่สื่อเติมเต็มความเข้มแข็งทางใจให้นักเรียน
ในชัน้ เรียนตัวอย่างของโครงการวิจยั นีด้ เู ฉพาะคาบวิชาโฮมรูม ซึง่ คาบวิชา
นี้มีเวลาเพียง 30 นาทีต่อสัปดาห์ ท�ำให้บางตอนของละครไม่สามารถดู
จบได้ในเวลา 30 นาที อย่างไรก็ตาม โรงเรียนได้ส�ำเนาแผ่นวีดิทัศน์
ให้ ก ลั บ ไปดู ที่ บ ้ า นด้ ว ย นั ก เรี ย นได้ เ ปรี ย บเที ย บข้ อ ดี แ ละข้ อ เสี ย ของ
กระบวนการการให้สื่อนี้ระหว่างการดูที่โรงเรียนในคาบโฮมรูม และการดู
ที่บ้าน
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สถานที่ที่รับชมสื่อ
ข้อดี
ข้อเสีย
ดูในคาบวิชา – สามารถแสดงความคิ ด – ไม่มีสมาธิและถูกเพื่อน
โฮมรูม
ร่วมกับเพื่อนในห้องและครู รบกวนบ่อยๆ ระหว่างที่
ที่ปรึกษา
ดู
– ครูที่ปรึกษาได้ให้ค�ำแนะน�ำ – มีเวลาจ�ำกัด ท�ำให้ได้รับ
พูดคุยอย่างเปิดใจ
ความรู้ไม่เต็มที่
– ครูที่ปรึกษาสามารถเข้าใจ
ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ของเด็ ก
นักเรียนแต่ละคน และช่วย
กันหาแนวทางแก้ไขได้
ดูที่บ้าน
– เป็ น ส่ ว นตั ว และเข้ า ใจ – ไม่ ส ามารถแลกเปลี่ ย น
เนื้อหามากกว่าดูที่โรงเรียน ความคิ ด เห็ น กั บ เพื่ อ น
เนื่ อ งจากมี ส มาธิ ใ นการดู และครูที่ปรึกษา
มากกว่า
– สามารถดูได้ทุกเวลาถ้าว่าง
– สามารถดูกับผู้ปกครองได้
ท� ำ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจกั น
มากขึ้น ระหว่างผู้ปกครอง
กับนักเรียน

ในการส�ำรวจแบบสอบถามปลายเทอมที่ 2 ของปีการศึกษา 2554
พบว่า มีเกือบ 1 ใน 4 (ร้อยละ 22.9) ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างของ
โรงเรียนแห่งนี้ รายงานว่าตนเองไม่เคยดูสื่อเติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ
เลยสักตอนเดียว แต่นักเรียนส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 69 ได้ดูสื่อเติมเต็ม
ความเข้มแข็งทางใจระหว่าง 11 ถึง 15 ตอน (ดูตาราง 4.1.2 ประกอบ)
แห่งที่สองในอ�ำเภอตากฟ้า: เผยแพร่สื่อให้นักเรียนสัปดาห์ละ
2 คาบวิชา คือแนะแนว และโฮมรูม ท�ำให้นักเรียนได้รับชมครบทั้งละคร
และกิจกรรม ท�ำให้นักเรียนส่วนใหญ่ได้รับชมครบทั้ง 16 ตอน

35

โรงเรียนได้นำ� สือ่ ไปเผยแพร่ในคาบวิชาแนะแนวซึง่ มีเวลา 50 นาที
ต่อสัปดาห์ ส่วนคาบวิชาโฮมรูมซึ่งมีเวลา 15 – 20 นาที เป็นช่วงการต่อ
จากคาบแนะแนว (หากสื่อในตอนที่ดูในคาบแนะแนวยาว) หลังจากนั้น
ถ้ า มี เ วลาเหลื อ ในชั่ ว โมงโฮมรู ม ก็ จ ะเป็ น การท� ำ กิ จ กรรมต่ า งๆ เช่ น
การพูดคุย แลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างเพือ่ นและครูทปี่ รึกษา รวมถึง
ตอบค�ำถาม (ใบงาน) ท้ายบทของแต่ละตอนในคู่มือสื่อเติมเต็มความ
เข้มแข็งทางใจ
ในการส�ำรวจแบบสอบถามปลายเทอมที่ 2 ของปีการศึกษา 2554
พบว่า เพียงร้อยละ 8.9 ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างของโรงเรียนแห่งนี้
รายงานว่าตนเองไม่เคยดูสอื่ เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจเลยสักตอนเดียว
แต่มีถึงร้อยละ 70 ได้ดูสื่อเติมเต็มความเข้มแข็งทางใจครบทุกตอน
(ดูตาราง 4.1.2 ประกอบ)
โรงเรียนพื้นที่ขยายตัวอย่าง 2 แห่งในกรุงเทพมหานคร: เผยแพร่
สื่อให้นักเรียนในคาบวิชาแนะแนว แต่ประสบปัญหาอุทกภัยท�ำให้ต้อง
หยุดเรียน เมื่อกลับมาเปิดการเรียนใหม่ต้องน�ำคาบวิชาแนะแนวไปสอน
วิชาหลักของโรงเรียนเพื่อชดเชยเวลาที่หยุดเรียนไป
กระบวนการน�ำสื่อไปใช้ในโรงเรียนพื้นที่ขยายตัวอย่าง 2 แห่ง
ในกรุงเทพมหานคร ซึง่ อยูใ่ นเขตบางซือ่ 1 แห่ง และเขตพระนคร 1 แห่ง
มีความเหมือนกัน คือ จัดให้เผยแพร่สื่อเติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ
ให้นักเรียนได้ดูในคาบวิชาแนะแนวซึ่งใช้เวลา 50 นาที อย่างไรก็ตาม
ในปีการศึกษา 2554 นี้โรงเรียนพื้นที่ขยายในกรุงเทพมหานครประสบ
ปัญหาอุทกภัย แม้ว่าโรงเรียนทั้งสองแห่งไม่ได้เป็นพื้นที่ประสบภัยก็ตาม
แต่กระทรวงศึกษาประกาศให้มีการหยุดเรียนในช่วงเดือนพฤศจิกายน
2554 ท�ำให้ไม่สามารถเผยแพร่ส่ือในช่วงดังกล่าวได้ นอกจากนี้ เมื่อได้
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เปิดเรียนอีกครั้ง ต้องใช้เวลาในคาบแนะแนวสอนเสริมส�ำหรับวิชาหลัก
ต่างๆ ของหลักสูตร เพื่อชดเชยเวลาที่หยุดเรียนไป ดังนั้น การเปิดสื่อ
เพือ่ ให้นกั เรียนได้ชมหลังจากเดือนพฤศจิกายนจึงไม่สามารถท�ำได้ “ปัญหา
ที่พบเจอ คือ เวลาไม่พอ เนื่องจากเกิดเหตุอุทกภัย และกิจกรรมโรงเรียน
มีมาก ท�ำให้ไม่สามารถดูได้ครบถ้วน” (ส่วนหนึ่งของระดมสมองกลุ่ม
นักเรียนโรงเรียนขยายพื้นที่ตัวอย่างเขตบางซื่อ ในการประชุมปฏิบัติการ
เพื่อค้นหาอนาคต 28 เมษายน 2555)
นอกจากนี้ กระบวนการทีโ่ รงเรียนให้เด็กรับชมสือ่ มีลกั ษณะของการ
ให้ชมสื่อสัปดาห์เว้นสัปดาห์ อย่างไรก็ตามสัปดาห์ที่เว้นว่างเป็นการ
น�ำเสนอความรู้จากสื่อเติมเต็มความเข้มแข็งทางใจที่ได้รับมาในสัปดาห์
ที่ ผ ่ า นชั้ น เรี ย น ซึ่ ง ท� ำ ให้ นั ก เรี ย นได้ ท� ำ ความเข้ า ใจในสื่ อ แต่ ล ะตอน
ได้อย่างชัดเจน “โรงเรียนมีการให้สื่อในวิชาแนะแนว อาทิตย์เว้นอาทิตย์
มีการจัดกิจกรรมออกมาสรุปหน้าชั้นเรียนว่าได้ความรู้อะไรบ้าง สามารถ
ปรับใช้กับชีวิตประจ�ำวันอะไรได้บ้าง ทางประธานนักเรียนได้ใช้ความรู้นี้
ไปปรับใจใช้ในกิจกรรมร่วมกัน เช่น กีฬาสี รุน่ น้องรุน่ พีจ่ ะมีเรือ่ งไม่เข้าใจกัน
เราก็จะเสนอมุ ม มองให้ รุ ่ น น้ อ งมองโลกในแง่ ดี เริ่ ม จากมองดู ตัว เอง
ให้ดีก่อน แล้วก็มองสังคม มองคนรอบข้างให้ดี แล้วกิจกรรมก็จะด�ำเนิน
ไปได้ด้วยดี” (ส่วนหนึ่งของระดมสมองกลุ่มนักเรียนโรงเรียนขยายพื้นที่
ตั ว อย่ า งเขตบางซื่ อ ในการประชุ ม ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ค้ น หาอนาคต
28 เมษายน 2555)
ด้ ว ยเหตุ นี้ ในการส� ำ รวจแบบสอบถามปลายเทอมที่ 2 ของ
ปีการศึกษา 2554 พบว่า เกือบ 2 ใน 3 (ร้อยละ 64) ของนักเรียน
กลุ่มตัวอย่างของโรงเรียนขยายพื้นที่ตัวอย่างเขตบางซื่อ และ 1 ใน 3
(ร้อยละ 32.4) ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างของโรงเรียนขยายพื้นที่ตัวอย่าง
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เขตพระนคร รายงานว่าตนเองไม่เคยดูสอื่ เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจเลย
สักตอนเดียว อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาสัดส่วนของนักเรียนตัวอย่าง
ที่รายงานว่าเคยดูสื่อนี้อย่างน้อยหนึ่งตอน พบว่า นักเรียนโรงเรียนขยาย
พื้ น ที่ ตั ว อย่ า งในเขตพระนครมี สั ด ส่ ว นสู ง กว่ า นั ก เรี ย นในเขตบางซื่ อ
(ร้อยละ 67.6 และร้อยละ 36.0) (ดูตาราง 4.1.2 ประกอบ)
ตาราง 4.1.2 ร้อยละของนักเรียนที่รายงานจ�ำนวนตอนการรับชม
ของสื่อเติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ จ�ำแนกตามโรงเรียนขยายพื้นที่
ตัวอย่าง
จ�ำนวนตอนที่ได้รับชมใน
สื่อ เติมเต็มฯ
0 (ไม่เคยดูเลย)
เคยดูอย่างน้อย 1 ตอน
1 – 5 ตอน
6 – 10 ตอน
11 – 15 ตอน
16 ตอน (ดูครบทุกตอน)

โรงเรียนพื้นที่
โรงเรียนพื้นที่
ขยายตัวอย่างใน
ขยายตัวอย่างใน
จังหวัดนครสวรรค์ กรุงเทพมหานคร
อ.ตาคลี อ.ตากฟ้า เขตบางซื่อ เขตพระนคร
22.9
8.9
64.0
32.4
77.1
96.1
36.0
67.6
5.0
19.6
6.1
12.4
1.4
0
11.4
47.6
69.3
1.8
1.0
7.0
1.4
69.6
9.6
6.7

รวม
34.7
65.3
9.2
15.7
25.8
14.2

4.2 ผลการประเมินกระบวนการใช้ ส่ือการเรียนรู้ “เทคนิค
การคุยกับลูกวัยรุ่น”
การน�ำเสนอผลการประเมินกระบวนการใช้สื่อการเรียนรู้ “เทคนิค
การคุยกับลูกวัยรุ่น ” แบ่งเป็นการน�ำเสนอผลในโรงเรียนน�ำร่อง และ
โรงเรียนพื้นที่ขยาย ดังนี้
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4.2.1 โรงเรียนน�ำร่อง: ไม่เคยเผยแพร่สื่อ “เทคนิคการคุยกับลูก
วัยรุ่น” ให้ผู้ปกครองเลย
ในโรงเรียนน�ำร่องตัวอย่างของการวิจัยทั้งหมด 4 แห่ง ไม่เคย
น�ำสือ่ “เทคนิคการคุยกับลูกวัยรุน่ ” ไปให้ผปู้ กครองได้รบั ชมเลย เนือ่ งจาก
หนึ่ ง ไม่ ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล อย่ า งชั ด เจนจากหน่ ว ยงานกลางที่ ม าชี้ แ จงใน
วัตถุประสงค์ของการน�ำสื่อไปให้ผู้ปกครอง สอง ผู้บริหารให้ความส�ำคัญ
กับสือ่ ทีจ่ ะให้กบั ผูป้ กครองไม่มากเท่าสือ่ ทีใ่ ห้กบั เด็กนักเรียน สาม โรงเรียน
ไม่มีเวลามากพอในการเปิดให้ผู้ปกครองรับชมในช่วงเวลาที่ผู้ปกครอง
มาท� ำ การติ ด ต่ อ โรงเรี ย น หรื อ มาประชุ ม กั บ ครู ประกอบกั บ ปั ญ หา
ด้านเวลาของผู้ปกครองที่ไม่มากพอที่จะรับชมสื่อ
4.2.2 โรงเรียนพื้นที่ขยาย
โรงเรียนพื้นที่ขยายตัวอย่าง 2 แห่งในจังหวัดนครสวรรค์
กระบวนการน�ำสื่อไปใช้ในโรงเรียนพื้นที่ขยายตัวอย่าง 2 แห่ง
จังหวัดนครสวรรค์มีความแตกต่างกัน คือ
แห่งแรกในอ�ำเภอตาคลี: ส�ำเนาซีดีแจกเป็นหลัก
โรงเรียนแห่งนี้ใช้กระบวนการที่ไม่ใช่ในระบบโรงเรียน แต่ใช้วิธี
ส�ำเนาซีดีที่ได้รับจากนักวิจัยให้อาจารย์ที่ปรึกษานักเรียน (หรือเรียก
อีกอย่างคือ อาจารย์ประจ�ำชั้น ซึ่งมี 2 คนต่อห้อง) โดยให้อาจารย์
ที่ ป รึ ก ษากระจายซี ดี ใ ห้ กั บ นั ก เรี ย นน� ำ กลั บ ไปให้ ผู ้ ป กครองที่ บ ้ า นดู
ซึง่ ปัญหาทีพ่ บคือ นักเรียนไม่ได้นำ� ไปให้ผปู้ กครอง ผูป้ กครองไม่มอี ปุ กรณ์
ที่จะดูซีดีนั้น ผู้ปกครองไม่มีความสนใจในการเปิดชม เป็นต้น อย่างไร
ก็ตาม ในการส�ำรวจผู้ปกครองของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างของโรงเรียนนี้
พบว่า ผู้ปกครองถึงร้อยละ 80 ได้รับชมสื่อชุดนี้ (ไม่ว่าจะได้รับชมเพียง
ตอนเดียวก็ตาม)
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แห่งที่สองในอ�ำเภอตากฟ้า: วันประชุมผู้ปกครอง และวันพบ
ที่ปรึกษาของเวลาที่เหมาะสม
โรงเรียนแห่งนี้ใช้กระบวนการในระบบโรงเรียน 2 วิธี คือ หนึ่ง
การเปิดให้ผู้ปกครองรับชมในวันประชุมผู้ปกครอง (เช่น วันปฐมนิเทศ
เปิดเทอมภาคการศึกษาแรก) ซึง่ วิธกี ารนีเ้ ป็นการเปิดให้ชมในห้องประชุม
รวมใหญ่ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจชมสื่อ แต่จะพูดคุยกันเอง
สอง เปิ ด ให้ ผู ้ ป กครองรั บ ชมในวั น ที่ ผู ้ ป กครองพบอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
(ซึ่งเป็นการนัดพบเฉพาะห้อง ดังนั้น จึงเปิดรับชมเฉพาะในชั้นเรียนนั้นๆ
ไม่ได้มาชมรวมกันทั้งหมด) อย่างไรก็ตาม ก็ขึ้นอยู่กับอาจารย์ที่ปรึกษา
จะเปิดสื่อให้ผู้ปกครองรับชมหรือไม่ แม้ว่าจะใช้กระบวนการในระบบ
โรงเรี ย นดั ง กล่ า วแล้ ว พบว่ า ผู ้ ป กครองของนั ก เรี ย นกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
ของโรงเรียนได้รับชมสื่อชุดนี้เพียงร้อยละ 43 (ไม่ว่าจะได้รับชมเพียง
ตอนเดียวก็ตาม) ซึง่ สัดส่วนน้อยกว่ากระบวนการให้สอื่ นอกระบบโรงเรียน
ของโรงเรียนในอ�ำเภอตาคลี
โรงเรียนพื้นที่ขยายตัวอย่าง 2 แห่งในกรุงเทพมหานคร
กระบวนการน�ำสื่อไปใช้ในโรงเรียนพื้นที่ขยายตัวอย่าง 2 แห่ง
ของกรุงเทพมหานครมีความแตกต่างกัน คือ

ตรงกับเนื้อหาในซีดีตอนใด ก็เปิดเฉพาะตอนนั้นให้ผู้ปกครองรับชม
ดังนั้น เมื่อส�ำรวจโดยใช้แบบสอบถามในกลุ่มผู้ปกครองของนักเรียน
กลุม่ ตัวอย่างว่าได้ดสู อื่ ตอนใดบ้าง พบว่า มีเพียงร้อยละ 15 ของผูป้ กครอง
ของนั ก เรี ย นกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งได้ รั บ ชมสื่ อ ชุ ด นี้ (แม้ ว ่ า จะได้ รั บ ชมเพี ย ง
ตอนเดียวก็ตาม)
แห่งทีส่ องเขตบางซื่อ: ส�ำเนาซีดีและให้นกั เรียนยืมไปให้ผู้ปกครอง
โรงเรียนแห่งนีใ้ ช้กระบวนการนอกระบบโรงเรียน คล้ายกับโรงเรียน
ในอ�ำเภอตาคลี แต่แตกต่างกันทีโ่ รงเรียนในเขตบางซือ่ นีจ้ ำ� นวนซีดที สี่ ำ� เนา
ไม่ครบนักเรียนทุกคน ส�ำเนาซีดไี ว้เพียงจ�ำนวนหนึง่ เท่านัน้ โดยให้นกั เรียน
มาท�ำเรื่องขอยืมจากห้องสมุด ดังนั้น นักเรียนมีโอกาสมากที่ไม่ได้ยืมไป
ให้ผปู้ กครอง ยกเว้นนักเรียนทีม่ คี วามสนใจทีต่ อ้ งการรูว้ า่ เนือ้ หาในสือ่ ของ
ผู้ปกครองเป็นอย่างไร ก็จะยืมไปให้ผู้ปกครองได้ชมและตนเองก็มีโอกาส
ได้ชมด้วย เมื่อส�ำรวจโดยใช้แบบสอบถามในกลุ่มผู้ปกครองของนักเรียน
กลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีเพียงร้อยละ 20 ของผู้ปกครองของนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างได้รับชมสื่อชุดนี้ (แม้ว่าจะได้รับชมเพียงตอนเดียวก็ตาม)

แห่งแรกเขตพระนคร: เชิญเฉพาะผู้ปกครองของเด็กที่มีปัญหา
มารับชมสื่อบางตอนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของนักเรียนคนนั้นๆ
โรงเรียนแห่งนี้ใช้กระบวนการในระบบโรงเรียน แต่ไม่ได้ใช้สื่อ
กั บ ผู ้ ป กครองทุ ก คน โดยเชิ ญ ผู ้ ป กครองของเด็ ก ที่ มี ป ั ญ หามาพู ด คุ ย
ที่โรงเรียนเท่านั้น เมื่อพูดคุยกับผู้ปกครองแล้วพบว่า นักเรียนมีปัญหา
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บทที่

ผลการประเมิน
ประสิทธิผลของสื่อการเรียนรู้
5.1 ผลการประเมินประสิทธิผลของสื่อการเรียนรู้ “เติมเต็ม
ความเข้มแข็งทางใจ”
การประเมินประสิทธิผลของสื่อการเรียนรู้ “เติมเต็มความเข้มแข็ง
ทางใจ” สามารถประเมินได้จากหนึ่ง การพัฒนาตนเองว่าเป็นไปตาม
จุดประสงค์ของสื่อชุดนี้ว่าต้องการจะให้นักเรียนที่ได้ชมพัฒนาตนเอง
ในด้านต่างๆ ได้หรือไม่ สอง พฤติกรรมของนักเรียนที่เปลี่ยนแปลงไป
เมื่อได้รับสื่อนี้ โดยดูแยกย่อย ดังนี้ SDQ (ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ
ด้านอารมณ์ ด้านพฤติกรรมเกเร ด้านพฤติกรรมไม่อยู่นิ่ง ด้านความ
สัมพันธ์กับเพื่อน และด้านสัมพันธภาพทางสังคม) พฤติกรรมการเรียน
พฤติกรรมทางเพศ พฤติกรรมการใช้สารเสพติด และพฤติกรรมการ
กระท�ำความรุนแรง
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5.1.1 การพัฒนาตนเอง
จุดประสงค์ของสื่อเติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ เพื่อให้นักเรียน
ระดับมัธยมมีความสามารถในการจัดการปัญหาและวิกฤตทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ
หากมีเหตุให้ชวี ติ ต้องล้มลงก็สามารถลุกขึน้ ได้อย่างรวดเร็ว และยังได้เรียนรู้
จากปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นอีกด้วย ดังนั้น องค์ประกอบของสื่อจึงมีเนื้อหา
ความเข้มแข็งทางใจ 4 ประการ คือ หนึ่ง รู้สึกดีกับตัวเอง สอง จัดการ
ชีวิตได้ สาม มีสายสัมพันธ์เกื้อหนุน (ความสัมพันธ์ครอบครัว) และสี่
มีจุดหมายในชีวิต
การวิเคราะห์การพัฒนาตนเอง ตาราง 5.1.1 พบว่า ท่ามกลาง
การพัฒนาทัง้ 4 ด้าน การมีจดุ หมายในชีวติ ด้านทีม่ คี ะแนนสูงสุดในระดับ
มัธยมต้น และด้านการจัดการชีวติ เป็นด้านทีไ่ ด้คะแนนน้อยสุดของนักเรียน
มัธยมต้น ส�ำหรับระดับมัธยมปลาย พบว่า การพัฒนาตนเองด้านต่างๆ
ไม่ มี ค วามแตกต่ า งมากนั ก แต่ ที่ มี ค ะแนนสู ง ที่ สุ ด คื อ ความรู ้ สึ ก ดี
กับตัวเอง/การรู้จักตนเอง และความสัมพันธ์ในครอบครัว นอกจากข้อมูล
เชิงคุณภาพในการระดมสมองกลุ่มนักเรียนทั้งในโรงเรียนน�ำร่องและ
โรงเรียนพื้นที่ขยายพบว่า สื่อเติมเต็มความเข้มแข็งทางใจสามารถน�ำมา
ปรั บ ใช้ ใ นชี วิ ต ประจ� ำ วั น โดยเฉพาะในเรื่ อ งการรู ้ จั ก ตนเองมากขึ้ น
การจัดการปัญหาชีวิต และการเพิ่มความเข้าใจกันระหว่างพ่อแม่และเด็ก
“เนือ้ หาในซีดเี กีย่ วข้องกับตัวนักเรียนโดยตรง สามารถน�ำวิธกี ารแก้ปญ
ั หา
ที่ถูกต้องและรู้เท่าทันปัญหานั้นๆ ถ้ามีโอกาสอยากให้นักเรียนในโรงเรียน
ได้ชมซีดที กุ คนเพือ่ รูเ้ ท่าทันและวิธแี ก้ปญ
ั หา” (ส่วนหนึง่ ในการระดมสมอง
กลุม่ นักเรียนโรงเรียนน�ำร่องแห่งหนึง่ ในจังหวัดลพบุรี 20 สิงหาคม 2554)
“ท�ำให้รู้จักตนเอง เข้าใจความรู้สึกตนเอง เข้าใจความรู้สึกของผู้ปกครอง
มากขึ้น เรียนรู้ถึงการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคม ท�ำให้ผู้ปกครองและ
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ตัวนักเรียนเข้าใจกันมากขึน้ และสิง่ ทีผ่ ดิ พลาดไปให้นำ� มาคิดเป็นบทเรียน
ของตัวเอง” (ส่วนหนึ่งในการระดมสมองกลุ่มนักเรียนโรงเรียนพื้นที่ขยาย
แห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ 30 มิถุนายน 2555) “หลังจากได้รับสื่อ
แล้ว แม้จะเป็นบางส่วน แต่ท�ำให้ผู้เรียนรู้เป็นคนที่จัดการชีวิตตนเองได้
มากขึ้น” (ส่วนหนึ่งในการระดมสมองกลุ่มนักเรียนโรงเรียนพื้นที่ขยาย
แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 28 เมษายน 2555)
ตาราง 5.1.1 คะแนนการพัฒนาตนเองทั้ง 4 ด้านของความ
เข้มแข็งทางใจ (ความรู้สึกดีกับตัวเอง/การรู้จักตนเอง การจัดการชีวิต
ได้ ความสัมพันธ์ในครอบครัว และการมีจุดหมายในชีวิต) หลังจากได้
ดูสื่อ “เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ” จ�ำแนกตามระดับช่วงชั้น
การพัฒนาตนเองด้านต่างๆ
มัธยมต้น มัธยมปลาย
ความรูส้ กึ ดีกบั ตัวเองหรือการรูจ้ กั ตนเอง 7.6
8.3
การจัดการชีวิตได้
7.2
8.0
การเพิ่มความสัมพันธ์ในครอบครัว
7.8
8.3
การมีจุดหมายในชีวิต
8.2
8.1

รวม
7.9
7.6
8.1
8.2

หมายเหตุ: การพัฒนาตนเอง ได้รับค�ำตอบจากค�ำถามในแบบสอบถามที่ตอบด้วยตนเองว่า
“หลังจากท่านได้ดสู อื่ เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจแล้ว ท่าคิดว่าท่านสามารถพัฒนา
ตัวเองในด้านต่างๆ (4 ด้าน) มากน้อยแค่ไหน โดยแต่ละด้านคะแนนเต็ม
10 คะแนน ให้ท่านวงกลมล้อมรอบเลขคะแนนในแต่ละด้าน”

เมื่อมาพิจารณาถึงจ�ำนวนตอนของสื่อที่นักเรียนได้ชม (แผนภาพ
5.1.1) พบว่า จ�ำนวนตอนของสื่อมีผลต่อการพัฒนาตนเอง นอกจากนี้
จะเห็นว่าการพัฒนาตนเองของนักเรียนระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย
มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมต้น การได้ชมสื่อ
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เพียง 5 ตอนหรือน้อยกว่า สามารถท�ำให้การพัฒนาตนเองลดลง จ�ำเป็น
ต้ อ งได้ ช มสื่ อ ตั้ ง แต่ 6 ตอนขึ้ น ไป จึ ง สามารถท�ำ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นา
อย่างชัดเจน และมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (ทดสอบด้วย F test) ในด้านความ
รู้สึกดีกับตัวเอง/รู้จักตนเอง ด้านการจัดการชีวิตได้ และการเพิ่มความ
สัมพันธ์ในครอบครัว ส่วนด้านการมีจดุ หมายในชีวติ ไม่พบว่า จ�ำนวนตอน
ที่ได้รับชมสื่อนี้จะมีผลต่อการพัฒนา (ไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ)
กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมปลาย การได้ชมมากเท่าใดก็สามารถ
พัฒนาตัวเองได้อย่างชัดเจนมากเท่านัน้ โดยเฉพาะ 3 ด้านคือ ด้านความ
รู้สึกดีกับตัวเอง/รู้จักตนเอง ด้านการจัดการชีวิตได้ และการเพิ่มความ
สัมพันธ์ในครอบครัว ส่วนด้านการมีจดุ หมายในชีวติ ไม่พบว่า จ�ำนวนตอน
ที่ได้รับชมสื่อนี้จะมีผลต่อการพัฒนา (ไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ) เช่นเดียว
กับนักเรียนมัธยมต้น
ดังนั้น ข้อค้นพบนี้สามารถบอกได้ว่าเด็กนักเรียนมัธยมต้นไม่ควร
ได้รบั ชมสือ่ เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจน้อยกว่า 6 ตอน ส่วนเด็กนักเรียน
มัธยมปลายนั้น ยิ่งดูมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีการพัฒนาตนเองได้มากเท่านั้น
แม้ ว ่ า นั ก เรี ย นชั้ น นี้ ไ ด้ รั บ ชมสื่ อ นี้ น ้ อ ยกว่ า 6 ตอนก็ ส ามารถพั ฒ นา
ตนเองได้ และยิ่งมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นหากการได้รับชมสื่อมากกว่า
6 ตอนขึ้นไป

แผนภาพ 5.1.1 คะแนนการพัฒนาตนเองทั้ง 4 ด้าน จ�ำแนกตาม
จ�ำนวนตอนที่ได้ชม
10.0
1. ดานความรูสึกดีกับตัวเองหรือ
การรูจักตนเอง**
2. การจัดการชีวิตได**
3. การเพิ่มความสัมพันธในครอบครัว**
4. การมีจุดหมายในชีวิต

9.0
8.0
7.0
6.0

มัธยมตน
0-5 ตอน

6-10 ตอน

11-16 ตอน

10.0
9.0
8.0
7.0
6.0

มัธยมปลาย
0-5 ตอน

6-10 ตอน

1. ดานความรูสึกดีกับตัวเองหรือ
การรูจักตนเอง***
2. การจัดการชีวิตได***
3. การเพิ่มความสัมพันธในครอบครัว**
4. การมีจุดหมายในชีวิต

11-16 ตอน

หมายเหตุ: *P<.05 **P<.01 ***P<.001

5.1.2 พฤติกรรมของนักเรียนที่เปลี่ยนแปลงไป
		 5.1.2.1 SDQ
			
ก. ด้านอารมณ์
			
การวิ เ คราะห์ ก ารเปลี่ ย นแปลงด้ า นพฤติ ก รรม
อารมณ์ระหว่างต้นปีและปลายปีการศึกษา (ก่อนและหลังน�ำสื่อไปใช้)
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ผลจากตาราง 5.1.2.1 ก. พบว่า ตัวนักเรียนเอง และผู้ปกครอง ไม่เห็น
การเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ของนักเรียน แต่ในมุมมองของครูสามารถ
เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน (มีนัยส�ำคัญทางสถิติ) ทั้งในระดับ
มัธยมต้นและมัธยมปลาย กล่าวคือ ระดับมัธยมปลาย สัดส่วนของนักเรียน
ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในโรงเรียนที่ได้รับสื่อมีสูงกว่าโรงเรียนที่ไม่ได้
รับสื่อ ในทิศทางตรงข้ามสัดส่วนของนักเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงที่แย่ลง
ในโรงเรียนที่ได้รับสื่อก็น้อยกว่าโรงเรียนที่ไม่ได้รับสื่อ แสดงถึงว่าในระดับ
มัธยมปลาย สื่อเติมเต็มความเข้มแข็งทางใจมีผลทางบวกต่อพฤติกรรม
ด้านอารมณ์ของเด็กนักเรียน แม้ว่าตัวนักเรียนเอง หรือผู้ปกครองจะมอง
ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงก็ตาม
อย่างไรก็ตาม ระดับมัธยมต้น แม้ว่าการทดสอบทางสถิตพิ บความ
แตกต่างของการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ระหว่างโรงเรียนที่ได้รับสื่อและ
ไม่ได้สื่อก็ตาม แต่ทิศทางการเปลี่ยนแปลงยังไม่แน่นอน คือ สัดส่วนของ
นักเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในโรงเรียนที่ได้รับสื่อมีสูงกว่าโรงเรียน
ที่ไม่ได้รับสื่อ ขณะเดียวกันสัดส่วนของนักเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลง
ที่ แ ย่ ล งในโรงเรี ย นที่ ไ ด้ รั บ สื่ อ ก็ มี สู ง กว่ า โรงเรี ย นที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ สื่ อ เช่ น กั น
นั่นอาจหมายความว่า สื่อเติมเต็มความเข้มแข็งทางใจอาจเป็นทางบวก
และลบในด้านการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์แก่นักเรียนระดับมัธยมต้น

ตาราง 5.1.2.1 ก. ร้อยละของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างในพฤติกรรม
การเปลี่ยนแปลง SDQ ด้านอารมณ์ จ�ำแนกตามโรงเรียนที่ได้รับสื่อ/
ไม่ได้รับสื่อ ระดับช่วงชั้น และมุมมองของนักเรียนครูและผู้ปกครอง
ม.ต้น
ม.ปลาย
รร.ที่ได้รับสื่อ รร.ที่ไม่ได้รับสื่อ รร.ที่ได้รับสื่อ รร.ที่ไม่ได้รับสื่อ
นักเรียนประเมินอารมณ์ตนเอง
ดีขึ้น
18.7
17.0
15.2
8.9
เหมือนเดิม
71.7
72.5
75.5
79.0
แย่ลง
9.6
10.5
9.2
12.1
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
จ�ำนวน
230
171
184
214
Chi – square
0.264
1.292
ครูประเมินอารมณ์ของนักเรียน
ดีขึ้น
16.2
7.6
19.1
8.5
เหมือนเดิม
63.3
81.3
72.1
77.0
แย่ลง
20.5
11.1
8.7
14.6
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
จ�ำนวน
229
171
183
213
Chi – square
15.44***
11.493**
ผู้ปกครองประเมินอารมณ์ของนักเรียน
ดีขึ้น
17.4
25.1
19.7
22.9
เหมือนเดิม
66.5
59.6
61.7
53.7
แย่ลง
16.1
15.2
18.6
23.4
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
จ�ำนวน
230
171
183
214
Chi – square
3.627
2.649
มุมมอง

หมายเหตุ: *P<.05 **P<.01 ***P<.001
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ข. ด้านพฤติกรรมเกเร
			
การวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงด้านพฤติกรรมเกเร
ระหว่างก่อนและหลังน�ำสื่อไปใช้ ผลจากตาราง 5.1.2.1 ข. ในมุมมอง
ของครูไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงด้านการเกเรของนักเรียน แต่ในมุมมอง
ของนักเรียนและผู้ปกครองเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน (มีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ)
ในมุมมองของเด็กนักเรียนเอง เห็นการเปลี่ยนแปลงของนักเรียน
มัธยมต้นอย่างชัดเจน กล่าวคือ นักเรียนมัธยมต้นโรงเรียนที่ได้รับสื่อ
มีสัดส่วนของพฤติกรรมเกเรที่แย่ลงน้อยกว่านักเรียนมัธยมต้นในโรงเรียน
ที่ไม่ได้รับสื่อ ส่วนในระดับมัธยมปลายในมุมมองของเด็กนักเรียนไม่เห็น
การเปลี่ยนแปลงด้านความเกเร
ตาราง 5.1.2.1 ข. ร้อยละของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างในพฤติกรรม
การเปลี่ยนแปลง SDQ ด้านพฤติกรรมเกเร จ�ำแนกตามโรงเรียนที่ได้รับ
สื่อ/ไม่ได้รับสื่อ ระดับช่วงชั้น และมุมมองของนักเรียนครูและผู้ปกครอง
ม.ต้น
ม.ปลาย
รร.ที่ได้รับสื่อ รร.ที่ไม่ได้รับสื่อ รร.ที่ได้รับสื่อ รร.ที่ไม่ได้รับสื่อ
นักเรียนประเมินพฤติกรรมเกเรของตนเอง
ดีขึ้น
12.6
12.9
3.8
6.1
เหมือนเดิม
83.5
74.3
90.2
83.2
แย่ลง
3.9
12.9
6.0
10.7
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
จ�ำนวน
230
171
184
214
Chi – square
11.219**
4.217
มุมมอง
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ตาราง 5.1.2.1 ข. (ต่อ)
ม.ต้น
ม.ปลาย
รร.ที่ได้รับสื่อ รร.ที่ไม่ได้รับสื่อ รร.ที่ได้รับสื่อ รร.ที่ไม่ได้รับสื่อ
ครูประเมินพฤติกรรมเกเรของนักเรียน
ดีขึ้น
6.6
4.7
4.4
3.3
เหมือนเดิม
83.0
90.1
92.9
91.1
แย่ลง
10.5
5.3
2.7
5.6
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
จ�ำนวน
229
171
183
213
Chi – square
4.399
2.272
ผู้ปกครองประเมินพฤติกรรมเกเรของนักเรียน
ดีขึ้น
11.7
14.6
6.0
11.7
เหมือนเดิม
79.6
72.5
88.0
73.8
แย่ลง
8.7
12.9
6.0
14.5
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
จ�ำนวน
230
171
183
214
Chi – square
2.893
12.653**
มุมมอง

หมายเหตุ: *P<.05 **P<.01 ***P<.001

ส่วนในมุมมองของผู้ปกครองนักเรียนกลับเห็นการเปลี่ยนแปลง
ของนักเรียนมัธยมปลายอย่างชัดเจน คือ นักเรียนมัธยมปลายโรงเรียน
ทีไ่ ด้รบั สือ่ มีสดั ส่วนของพฤติกรรมเกเรทางแย่ลงน้อยกว่านักเรียนมัธยมปลาย
ในโรงเรียนที่ไม่ได้รับสื่อ อย่างไรก็ตาม ในพฤติกรรมที่ดีขึ้น สัดส่วน
ของเด็กนักเรียนมัธยมปลายโรงเรียนที่ได้รับสื่อกลับน้อยกว่านักเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้รับสื่อ
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ดังนั้น ข้อค้นพบนี้สามารถกล่าวได้ว่า สื่อเติมเต็มความเข้มแข็ง
ทางใจมีผลบวกต่อพฤติกรรมเกเรของเด็กมัธยมต้น แต่มัธยมปลายยัง
ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นผลบวกหรือลบต่อพฤติกรรมเกเร
			
ค. ด้านพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง
			
จากการวิเคราะห์ในตาราง 5.1.2.1 ค พบว่า
มุมมองของครูเห็นการเปลีย่ นแปลงในพฤติกรรมการอยูไ่ ม่นงิ่ ของนักเรียน
โดยเฉพาะนักเรียนมัธยมปลาย ส่วนมุมมองของเด็กนักเรียนและผูป้ กครอง
ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมนี้ในเด็กนักเรียน
ในมุมมองของครูนั้น พบว่า นักเรียนมัธยมปลายโรงเรียนที่ได้รับ
สื่อมีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่งดีขึ้นในสัดส่วนที่สูงกว่า
นักเรียนมัธยมปลายในโรงเรียนทีไ่ ม่ได้รบั สือ่ ขณะเดียวกัน นักเรียนโรงเรียน
ที่ได้รับสื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่แย่ลงในสัดส่วนน้อยกว่านักเรียนโรงเรียน
ที่ไม่ได้รับสื่อ ข้อค้นพบนี้น่าจะบอกได้ว่า สื่อเติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ
มีผลบวกต่อพฤติกรรมการอยู่ไม่นิ่งของเด็กมัธยมปลาย
ตาราง 5.1.2.1 ค. ร้อยละของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างในพฤติกรรม
การเปลี่ยนแปลง SDQ ด้านพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง จ�ำแนกตามโรงเรียนที่ได้
รับสือ่ /ไม่ได้รบั สือ่ ระดับช่วงชัน้ และมุมมองของนักเรียนครูและผูป้ กครอง
ม.ต้น
ม.ปลาย
รร.ที่ได้รับสื่อ รร.ที่ไม่ได้รับสื่อ รร.ที่ได้รับสื่อ รร.ที่ไม่ได้รับสื่อ
นักเรียนประเมินพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่งของตนเอง
ดีขึ้น
10.0
15.2
9.2
10.7
เหมือนเดิม
80.9
73.7
82.1
78.5
แย่ลง
9.1
11.1
8.7
10.7
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
มุมมอง
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ตาราง 5.1.2.1 ค. (ต่อ)
ม.ต้น
ม.ปลาย
รร.ที่ได้รับสื่อ รร.ที่ไม่ได้รับสื่อ รร.ที่ได้รับสื่อ รร.ที่ไม่ได้รับสื่อ
จ�ำนวน
230
171
184
214
Chi – square
3.211
0.806
ครูประเมินพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่งของนักเรียน
ดีขึ้น
9.6
5.3
9.8
3.3
เหมือนเดิม
83
88.9
86.9
89.6
แย่ลง
7.4
5.8
3.3
7.1
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
จ�ำนวน
229
171
183
213
Chi – square
3.145
9.372**
ผู้ปกครองประเมินพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่งของนักเรียน
ดีขึ้น
13.0
12.3
8.2
9.3
เหมือนเดิม
78.7
81.3
84.7
80.4
แย่ลง
8.3
6.4
7.1
10.3
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
จ�ำนวน
230
171
183
214
Chi – square
0.566
1.501
มุมมอง

หมายเหตุ: *P<.05 **P<.01 ***P<.001

			
ง. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน
			
จากการวิเคราะห์ในตาราง 5.1.2.1 ง. พบว่า
มุมมองของครูเห็นการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมความสัมพันธ์กับเพื่อน
ของนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนมัธยมต้น ส่วนมุมมองของเด็กนักเรียน
และผู้ปกครองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมนี้ในเด็กนักเรียน
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ตาราง 5.1.2.1 ง. ร้อยละของนักเรียนกลุม่ ตัวอย่างในพฤติกรรมการ
เปลี่ยนแปลง SDQ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน จ�ำแนกตามโรงเรียนที่ได้
รับสือ่ /ไม่ได้รบั สือ่ ระดับช่วงชัน้ และมุมมองของนักเรียนครูและผูป้ กครอง
ม.ต้น
ม.ปลาย
รร.ที่ได้รับสื่อ รร.ที่ไม่ได้รับสื่อ รร.ที่ได้รับสื่อ รร.ที่ไม่ได้รับสื่อ
นักเรียนประเมินตนเองด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน
ดีขึ้น
14.8
15.8
17.4
12.6
เหมือนเดิม
68.7
63.7
70.1
69.2
แย่ลง
16.5
20.5
12.5
18.2
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
จ�ำนวน
230
171
184
214
Chi – square
1.266
3.615
ครูประเมินด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนของนักเรียน
ดีขึ้น
7.4
1.2
3.3
2.8
เหมือนเดิม
88.2
97.1
95.1
95.8
แย่ลง
4.4
1.8
1.6
1.4
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
จ�ำนวน
229
171
183
213
Chi – square
10.953**
0.109
ผู้ปกครองประเมินด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนของนักเรียน
ดีขึ้น
2.6
6.4
4.9
4.2
เหมือนเดิม
93
88.9
91.3
87.9
แย่ลง
4.3
4.7
3.8
7.9
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
จ�ำนวน
230
171
183
214
Chi – square
3.593
3.007
มุมมอง

หมายเหตุ: *P<.05 **P<.01 ***P<.001
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มุมมองของครู พบว่า นักเรียนมัธยมต้นความสัมพันธ์กับเพื่อน
ของโรงเรียนทีไ่ ด้รบั สือ่ มีแนวโน้มดีขนึ้ ในสัดส่วนทีส่ งู กว่านักเรียนมัธยมต้น
ทีไ่ ม่ได้รบั สือ่ แต่การเปลีย่ นแปลงในทางแย่ลงมีสดั ส่วนทีม่ ากกว่านักเรียน
โรงเรียนทีไ่ ม่ได้รบั สือ่ ด้วย แต่ไม่พบว่า การเปลีย่ นแปลงในกลุม่ เด็กมัธยม
ปลาย ผลนี้ท�ำให้เห็นว่าสื่อเติมเต็มความเข้มแข็งทางใจมีผลทั้งทางบวก
และลบต่อการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์กับเพื่อน ในการสนทนากลุ่มครู
ยืนยันข้อค้นพบในเรื่องการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่าง
เด็กนักเรียนกับเพือ่ น โดยทีส่ อื่ เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ เป็นเครือ่ งมือ
ที่แบ่งเบาภาระครูในการสอนอย่างมาก เด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
“..มัน (สื่อ) สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ โดยที่ครูไม่ต้องเอาวิธีการ
อะไรทีห่ ลากหลายไปสอน ทีจ่ ะต้องไปเชิงรุกกับเด็กโดยตรง ว่าจะต้องปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมตามครู แต่สื่อตรงนั้นมันจะสะท้อนกลับมาโดยเด็กจะ
เรียนรูเ้ อง มันก็จะได้แนวทางป้องกัน อย่างเช่นการคบเพือ่ น ในสือ่ จะเป็น
ตอนๆ เป็นช่วงๆ อันนี้ความชัดเจนมันดี แต่ถ้าหากว่าในรูปลักษณ์จะมา
บริ ห ารในโรงเรี ย นจะต้ อ งมาจั ด ระบบใหม่ ว ่ า เอาสื่ อ มาแล้ ว ต้ อ งการ
จะสะท้อนอะไร ให้ปรับเปลี่ยนกับเด็กบ้าง ต้องเน้นชัด ถ้ามันมองมิติ
ของมันออก มันก็สามารถลดปัญหาไปได้” (ส่วนหนึง่ ในการสนทนากลุม่ ครู
โรงเรียนน�ำร่องแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ 27 ธันวาคม 2553)
			
จ. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม
			
ตาราง 5.1.2.1 จ. พบว่า ในมุมมองของผูป้ กครอง
เห็นว่านักเรียน โดยเฉพาะเด็กนักเรียนมัธยมปลายมีการเปลี่ยนแปลง
ในสั ม พั น ธภาพทางสั ง คม โดยนั ก เรี ย นโรงเรี ย นที่ ไ ด้ รั บ สื่ อ ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงในทางแย่ลงมีสัดส่วนน้อยกว่านักเรียนโรงเรียนที่ไม่ได้รับสื่อ
ผลของการระดมสมองกลุ ่ ม นั ก เรี ย นในโรงเรี ย นพื้ น ที่ ข ยายแห่ ง หนึ่ ง
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ในกรุงเทพมหานคร ชี้ว่าคณะกรรมการนักเรียนของโรงเรียนนี้เห็นความ
ส�ำคัญของสื่อเติมเต็มความเข้มแข็งทางใจจึงได้น�ำไปใช้ เพื่อแก้ปัญหา
ความขั ด แย้ ง ในกลุ ่ ม นั ก เรี ย นของโรงเรี ย น“คณะกรรมการนั ก เรี ย น
ของโรงเรียนน�ำความรู้ที่ได้จากสื่อฯ ไปช่วยแก้ไขปัญหาความไม่เข้าใจกัน
ในหมูน่ กั เรียน โดยให้นกั เรียนในโรงเรียนได้ทำ� ความเข้าใจตัวเอง มองโลก
ในแง่ดี และปรับตัวให้เข้ากับสังคม”
ตาราง 5.1.2.1 จ. ร้อยละของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างในพฤติกรรม
การเปลี่ยนแปลง SDQ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม จ�ำแนกตามโรงเรียน
ที่ได้รับสื่อ/ไม่ได้รับสื่อ ระดับช่วงชั้น และมุมมองของนักเรียนครูและ
ผู้ปกครอง
ม.ต้น
ม.ปลาย
รร.ที่ได้รับสื่อ รร.ที่ไม่ได้รับสื่อ รร.ที่ได้รับสื่อ รร.ที่ไม่ได้รับสื่อ
นักเรียนประเมินตนเองด้านสัมพันธภาพทางสังคม
ดีขึ้น
2.2
4.1
0.5
1.9
เหมือนเดิม
95.7
94.2
97.3
96.7
แย่ลง
2.2
1.8
2.2
1.4
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
จ�ำนวน
230
171
184
214
Chi – square
1.318
1.722
ครูประเมินด้านสัมพันธภาพทางสังคมของนักเรียน
ดีขึ้น
9.6
5.3
4.9
2.8
เหมือนเดิม
86.9
91.8
94
93.4
มุมมอง
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ตาราง 5.1.2.1 จ. (ต่อ)
ม.ต้น
ม.ปลาย
รร.ที่ได้รับสื่อ รร.ที่ไม่ได้รับสื่อ รร.ที่ได้รับสื่อ รร.ที่ไม่ได้รับสื่อ
แย่ลง
3.5
2.9
1.1
3.8
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
จ�ำนวน
229
171
183
213
Chi – square
2.747
3.915
ผู้ปกครองประเมินด้านสัมพันธภาพทางสังคมของนักเรียน
ดีขึ้น
2.2
2.9
0
3.3
เหมือนเดิม
93.5
92.4
98.9
92.5
แย่ลง
4.3
4.7
1.1
4.2
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
จ�ำนวน
230
171
183
214
Chi – square
0.257
9.857**
มุมมอง

หมายเหตุ: *P<.05 **P<.01 ***P<.001

		 5.1.2.2 พฤติกรรมการเรียน
		 การศึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียนหลังจากการน�ำสื่อเติมเต็มความเข้มแข็งทางใจไปใช้ในโรงเรียน
จากตาราง 5.1.2.2 พบว่า ไม่วา่ จะมุมมองของใครก็ตาม สือ่ เติมเต็มความ
เข้มแข็งทางใจไม่ได้ท�ำให้เกิดความแตกต่างของพฤติกรรมการเรียน
ระหว่างก่อนและหลังได้รับชมสื่อนี้ สังเกตได้ว่าเมื่อได้ทดสอบความ
แตกต่างโดยใช้ t – test ไม่พบนัยส�ำคัญทางสถิตริ ะหว่างคะแนนก่อนและ
หลังได้รบั สือ่ ในโรงเรียนทีไ่ ด้รบั สือ่ (แต่พบความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญ
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ทางสถิติในโรงเรียนที่ไม่ได้รับสื่อ ซึ่งผลทีเ่ กิดขึ้นนีไ้ ม่ใช่ผลของสื่อเติมเต็ม
ความเข้มแข็งทางใจ) นัน่ แสดงว่า สือ่ เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจไม่สง่ ผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียน
ตาราง 5.1.2.2 คะแนนพฤติกรรมการเรียนเปรียบเทียบก่อนและ
หลังได้รบั สือ่ จ�ำแนกตามโรงเรียนทีไ่ ด้รบั สือ่ /ไม่ได้รบั สือ่ ระดับช่วงชัน้ และ
มุมมองของนักเรียนครูและผู้ปกครอง
พฤติกรรม
การเรียน
มุมมองของนักเรียนเอง
ม.ต้น รร.ที่ได้รับสื่อ
รร.ที่ไม่ได้รับสื่อ
ม.ปลาย รร.ที่ได้รับสื่อ
รร.ที่ไม่ได้รับสื่อ
มุมมองของครู
ม.ต้น รร.ที่ได้รับสื่อ
รร.ที่ไม่ได้รับสื่อ
ม.ปลาย รร.ที่ได้รับสื่อ
รร.ที่ไม่ได้รับสื่อ
มุมมองของผู้ปกครอง
ม.ต้น รร.ที่ได้รับสื่อ
รร.ที่ไม่ได้รับสื่อ
ม.ปลาย รร.ที่ได้รับสื่อ
รร.ที่ไม่ได้รับสื่อ

ก่อนได้รับสื่อ หลังได้รับสื่อ
(ต้นปี
(ปลายปี จ�ำนวน
การศึกษา) การศึกษา)

df

69.9
71.0
70.1
71.0

71.1
73.8
70.5
68.8

225 – 1.662
170 – 2.945**
181 – .541
214 3.306**

224
169
180
213

68.8
64.7
69.2
66.5

69.6
70.0
70.4
64.4

229 – .761
169 – 4.929***
183 – 1.155
214 2.146*

228
168
182
213

70.4
67.4
72.4
68.9

71.6
69.5
71.3
65.7

219
166
178
205

218
165
177
204

หมายเหตุ: *P<.05 **P<.01 ***P<.001
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ค่า t

– .916
– 1.415
– .783
2.215*

		 5.1.2.3 พฤติกรรมทางเพศ
		 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนหลังจาก
การน�ำสื่อเติมเต็มความเข้มแข็งทางใจไปใช้ในโรงเรียน ตาราง 5.1.2.3
พบว่า ในมุมมองของนักเรียนเอง ครู และผู้ปกครอง สื่อเติมเต็มความ
เข้มแข็งทางใจท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมทางเพศ
ส�ำหรับมุมมองของเด็กนักเรียน และผู้ปกครอง จะเห็นชัดในกลุ่ม
นักเรียนมัธยมต้นในโรงเรียนทีไ่ ด้รบั สือ่ (มีความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ) คะแนนพฤติกรรมทางเพศสูงขึ้นหลังจากได้รับสื่อ ขณะที่
มุมมองของครู พบว่า กลุ่มนักเรียนมัธยมปลายในโรงเรียนที่ได้รับสื่อ
มีความแตกต่างด้านคะแนนพฤติกรรมทางเพศระหว่างก่อนและหลังการ
น�ำสื่อไปใช้ในโรงเรียน
ตาราง 5.1.2.3 คะแนนพฤติกรรมทางเพศเปรียบเทียบก่อนและหลัง
ได้รับสื่อ จ�ำแนกตามโรงเรียนที่ได้รับสื่อ/ไม่ได้รับสื่อ ตามระดับช่วงชั้น
และมุมมองของนักเรียนครูและผู้ปกครอง
พฤติกรรม
ทางเพศ
มุมมองของนักเรียนเอง
ม.ต้น รร.ที่ได้รับสื่อ
รร.ที่ไม่ได้รับสื่อ
ม.ปลาย รร.ที่ได้รับสื่อ
รร.ที่ไม่ได้รับสื่อ
มุมมองของครู
ม.ต้น รร.ที่ได้รับสื่อ

ก่อนได้รับสื่อ หลังได้รับสื่อ
(ต้นปี
(ปลายปี จ�ำนวน
การศึกษา) การศึกษา)

ค่า t

df

80.1
79.2
81.8
80.0

83.7
81.1
83.2
81.1

223 – 3.516** 222
170 – 1.565 169
182 – 1.326 181
214 – 1.210 213

86.8

86.0

174

.756

173
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ตาราง 5.1.2.3 (ต่อ)
ก่อนได้รับสื่อ หลังได้รับสื่อ
(ต้นปี
(ปลายปี
การศึกษา) การศึกษา)
รร.ที่ไม่ได้รับสื่อ
85.0
85.6
ม.ปลาย รร.ที่ได้รับสื่อ
84.4
87.3
รร.ที่ไม่ได้รับสื่อ
80.4
82.4
มุมมองของผู้ปกครอง
ม.ต้น รร.ที่ได้รับสื่อ
84.7
87.1
รร.ที่ไม่ได้รับสื่อ
81.3
84.2
ม.ปลาย รร.ที่ได้รับสื่อ
86.2
87.1
รร.ที่ไม่ได้รับสื่อ
79.8
82.4
พฤติกรรม
ทางเพศ

จ�ำนวน
163
165
201
160
120
144
179

ค่า t

df

– .461 162
– 2.244* 164
– 1.803 200
– 2.001*
– 2.146*
– .804
– 1.911

159
119
143
178

หมายเหตุ: *P<.05 **P<.01 ***P<.001

ผลการศึกษานีส้ ามารถชีว้ า่ สือ่ เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจสามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางเพศในทางที่ดีขึ้น
		 5.1.2.4 พฤติกรรมการใช้สารเสพติด
		 การศึกษาด้านการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการใช้สารเสพติด
ของนั ก เรี ย นหลั ง จากการน� ำ สื่ อ เติ ม เต็ ม ความเข้ ม แข็ ง ทางใจไปใช้
ในโรงเรียน จากตาราง 5.1.2.4 ไม่พบว่า สื่อเติมเต็มความเข้มแข็ง
ทางใจท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการใช้สารเสพติด
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ตาราง 5.1.2.4 คะแนนพฤติกรรมการเสพสารเสพติดเปรียบเทียบ
ก่ อ นและหลั ง ได้ รั บ สื่ อ จ� ำ แนกตามโรงเรี ย นที่ ไ ด้ รั บ สื่ อ /ไม่ ไ ด้ รั บ สื่ อ
ตามระดับช่วงชั้น และมุมมองของนักเรียนครูและผู้ปกครอง
พฤติกรรมการ
เสพสารเสพติด
มุมมองของนักเรียนเอง
ม.ต้น รร.ที่ได้รับสื่อ
รร.ที่ไม่ได้รับสื่อ
ม.ปลาย รร.ที่ได้รับสื่อ
รร.ที่ไม่ได้รับสื่อ
มุมมองของครู
ม.ต้น รร.ที่ได้รับสื่อ
รร.ที่ไม่ได้รับสื่อ
ม.ปลาย รร.ที่ได้รับสื่อ
รร.ที่ไม่ได้รับสื่อ
มุมมองของผู้ปกครอง
ม.ต้น รร.ที่ได้รับสื่อ
รร.ที่ไม่ได้รับสื่อ
ม.ปลาย รร.ที่ได้รับสื่อ
รร.ที่ไม่ได้รับสื่อ

ก่อนได้รับสื่อ หลังได้รับสื่อ
(ต้นปี
(ปลายปี จ�ำนวน ค่า t
การศึกษา) การศึกษา)

df

99.1
97.9
97.1
94.2

99.0
97.1
97.8
94.6

218 .229
160 1.029
172 – 1.061
179 – .374

217
159
171
196

99.7
97.3
98.4
92.7

99.8
96.2
99.1
93.4

210
149
152
166

– .446
1.132
– .962
– .582

209
148
151
165

99.3
98.9
98.2
94.7

99.6
97.3
99
96.0

215 – .556
148 1.823
165 – 1.534
189 – 1.029

214
147
164
188

หมายเหตุ: *P<.05 **P<.01 ***P<.001
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		 5.1.2.5 พฤติกรรมการกระท�ำความรุนแรง
		 การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการกระท� ำ ความรุ น แรง
ของนักเรียนหลังการใช้สื่อเติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ ตาราง 5.1.2.5
ได้แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนทั้งในกลุ่มนักเรียนมัธยมต้น
และมัธยมปลาย
ตาราง 5.1.2.5 คะแนนพฤติ ก รรมการกระท� ำ ความรุ น แรง
เปรียบเทียบก่อนและหลังได้รับสื่อ จ�ำแนกตามโรงเรียนที่ได้รับสื่อ/ไม่ได้
รับสื่อ ระดับช่วงชั้น และมุมมองของนักเรียนครูและผู้ปกครอง
รับสื่อ หลังได้รับสื่อ
พฤติกรรมการ ก่อนได้
(ต้
น
(ปลายปี
กระท�ำความรุนแรง การศึกปีษา) การศึ
กษา)
มุมมองของนักเรียนเอง
ม.ต้น รร.ที่ได้รับสื่อ
78.5
86.2
รร.ที่ไม่ได้รับสื่อ
76.0
82.3
ม.ปลาย รร.ที่ได้รับสื่อ
81.7
87.2
รร.ที่ไม่ได้รับสื่อ
78.8
80.7
มุมมองของครู
ม.ต้น รร.ที่ได้รับสื่อ
89.4
93.7
รร.ที่ไม่ได้รับสื่อ
92.1
94.3
ม.ปลาย รร.ที่ได้รับสื่อ
89.5
95.6
รร.ที่ไม่ได้รับสื่อ
95.5
95.1
มุมมองของผู้ปกครอง
ม.ต้น รร.ที่ได้รับสื่อ
91.9
95.6
รร.ที่ไม่ได้รับสื่อ
91.6
92.2
ม.ปลาย รร.ที่ได้รับสื่อ
95.7
98
รร.ที่ไม่ได้รับสื่อ
95.9
95.3
หมายเหตุ: *P<.05 **P<.01 ***P<.001
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จ�ำนวน

ค่า t

df

212 – 3.871***
168 – 2.394*
176 – 3.056**
210 – .862

211
167
175
209

208
164
159
205

– 2.488*
– 1.220
– 3.520**
.288

207
163
158
204

206
158
147
195

– 2.446* 205
– .302 157
– 1.970 146
.462 0.644

มุ ม มองของนั ก เรี ย นและครู ข องโรงเรี ย นที่ น� ำ สื่ อ เติ ม เต็ ม ความ
เข้มแข็งทางใจเข้าไปใช้ พบว่า สื่อสามารถเปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้น
ในพฤติกรรมการกระท�ำความรุนแรง (คะแนนพฤติกรรมการกระท�ำรุนแรง
มากขึ้น ซึ่งหมายถึงมีการปรับปรุงพฤติกรรมรุนแรงลดลง) ทั้งในระดับ
มัธยมต้นและมัธยมปลาย ส่วนมุมมองของผูป้ กครอง พบการเปลีย่ นแปลง
ในทางดีขนึ้ เฉพาะนักเรียนมัธยมต้นเท่านัน้ ส่วนนักเรียนมัธยมปลายไม่พบ
การเปลี่ยนแปลงในมุมมองของผู้ปกครอง
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่พบในการศึกษานี้จึงยืนยันได้ว่า สื่อเติมเต็ม
ความเข้มแข็งทางใจที่เผยแพร่ในโรงเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การกระท�ำรุนแรงให้ไปในทางที่ดีขึ้นทั้งในระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย

5.2 ผลการประเมินประสิทธิผลของสื่อการเรียนรู้ “เทคนิค
การคุยกับลูกวัยรุ่น”
5.2.1 การเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสารในครอบครัว
เนือ่ งจาก สือ่ การเรียนรู้ “เทคนิคการคุยกับลูกวัยรุน่ ” มีวตั ถุประสงค์
เพื่อพัฒนาคุณภาพการพูดคุยกับบุตรหลานวัยรุ่นให้เข้าใจกันมากขึ้น
ดังนั้น ตาราง 5.2.1 แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสาร
ในครอบครั ว เป็ น อย่ า งไรหลั ง จากที่ ผู ้ ป กครองได้ รั บ ชมสื่ อ นี้ จากผล
ในตาราง แม้วา่ การทดสอบทางสถิตไิ ม่พบความแตกต่างระหว่างผูป้ กครอง
ที่ได้รับชมสื่อและผู้ปกครองที่ไม่ได้รับชมสื่อ แต่แนวโน้มที่ผู้ปกครองผู้ที่
ได้รับชมสื่อมีการเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสารในครอบครัวดีขึ้นมีสัดส่วน
สูงกว่าผูป้ กครองผูท้ ไี่ ม่ได้รบั ชมสือ่ แนวโน้มเช่นนีเ้ ป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ทั้งในมุมมองของผู้ปกครองและเด็กนักเรียน ในการประชุมระดมสมอง
กลุ่มผู้ปกครองโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร และนครสวรรค์ยืนยันว่า
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ครอบครัวที่ได้ดูสื่อเทคนิคการคุยกับลูกวัยรุ่นได้ปรับวิธีการพูดคุยกับลูก
ปรับอารมณ์ท่าที รวมถึงปรับทัศนคติของผู้ปกครองที่มีต่อเด็กได้บ้าง
“มองเด็กให้เป็นมุมกว้างขึ้น แทนที่จะมองในมุมเดียวหรือสองมุม ก็มอง
ได้รอบด้านมากขึ้น ปรับวิธีแก้ปัญหาให้นุ่มนวลมากขึ้น แต่ก่อนแก้ปัญหา
ด้วยวิธหี กั เลยเพราะฉันเป็นแม่ ดังนัน้ เธอต้องท�ำ แต่เดีย๋ วนีบ้ อกทางเลือก
ให้ลูก หนึ่ง สอง สาม สี่ บางครั้งไปถึง ห้า หก เจ็ด” (ส่วนหนึ่งในการ
ประชุ ม ระดมสมองกลุ ่ ม ผู ้ ป กครองโรงเรี ย นพื้ น ที่ ข ยายแห่ ง หนึ่ ง ใน
กรุงเทพมหานคร 28 เมษายน 2555) “ได้ประโยชน์โดยการน�ำมาปรับใช้
ในชีวติ ประจ�ำวันระหว่างพ่อแม่และเด็ก เข้าใจตัวลูกมากขึน้ และการเรียนรู้
เทคนิคการพูดคุยกับลูกได้ดีขึ้นว่าควรจะพูดกับวัยรุ่นอย่างไร จากการ
ดูสอื่ เราน�ำวิธกี ารมาปรับใช้กบั ลูกได้บา้ ง เป็นบางครัง้ บางเรือ่ ง” (ส่วนหนึง่
ในการประชุมระดมสมองกลุ่มผู้ปกครองโรงเรียนพื้นที่ขยายแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดนครสวรรค์ 30 มิถุนายน 2555)
ตาราง 5.2.1 ร้อยละของเด็กนักเรียนในด้านการเปลี่ยนแปลง
การสื่อสารในครอบครัว เปรียบเทียบ นักเรียนที่ผู้ปกครองได้ชมสื่อ
และนักเรียนผู้ปกครองไม่ได้ชมสื่อเทคนิคการคุยกับลูกวัยรุ่น จ�ำแนก
ตามมุมมองของผู้ปกครองและนักเรียน
มุมมองผู้ปกครอง
มุมมองเด็กนักเรียน
การเปลี่ยนแปลง
หลังได้ชมสื่อ ผู้ปกครอง ผู้ปกครอง ผู้ปกครอง ผู้ปกครอง
เทคนิคการคุยกับ ได้รับชมสื่อ ไม่ได้รับชมสื่อ ได้รับสื่อ ไม่ได้รับสื่อ
ลูกวัยรุ่น
(N = 174) (N = 624) (N = 175) (N = 622)
ดีขึ้น
21.3
18.9
25.1
20.4
เหมือนเดิม
59.2
56.1
61.1
61.1
แย่ลง
19.5
25.0
13.7
18.5
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
หมายเหตุ: *P<.05 **P<.01 ***P<.001
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บทที่
ผลการวิเคราะห์ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของวัยรุ่น
6.1 ผลวิเคราะห์ปัจจัยสื่อ “เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจของ
วัยรุน่ ” ที่มตี อ่ การเปลี่ยนแปลงในทางดีขนึ้ ของพฤติกรรม
ความเข้มแข็งทางใจ
พฤติกรรมความเข้มแข็งทางใจของวัยรุ่นซึ่งเป็นตัวแปรตามในที่นี้
คือ การแสดงพฤติกรรมในด้านต่างๆ ซึ่งใช้ค�ำถามของ SDQ ของเด็ก
นักเรียนที่ประเมินตนเองเป็นหลักเท่านั้น ได้แก่พฤติกรรมด้านอารมณ์
พฤติกรรมการเกเร พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง พฤติกรรมการมีความสัมพันธ์
กับเพื่อน และพฤติกรรมด้านสัมพันธภาพทางสังคม
ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้นของความเข้มแข็งทางใจ
ของวัยรุน่ จึงหมายถึง การเปลีย่ นแปลงในทางดีขน้ึ ของพฤติกรรม 5 ด้าน
เมือ่ เปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้สื่อการเรียนรู้ “เติมเต็มความเข้มแข็ง
ทางใจ” แล้ว
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ในส่วนนีจ้ ะท�ำการวิเคราะห์ปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อการเปลีย่ นแปลงในทาง
ดีขนึ้ ของความเข้มแข็งทางใจของวัยรุน่ โดยใช้สถิติ Logistic regression
Analysis (การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก) ด้วยเหตุนี้ ตัวแปรตาม
ทั้ง 5 พฤติกรรม (พฤติกรรมด้านอารมณ์ พฤติกรรมการเกเร พฤติกรรม
อยู ่ ไ ม่ นิ่ ง พฤติ ก รรมการมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ เพื่ อ น และพฤติ ก รรม
ด้านสัมพันธภาพทางสังคม) จะเป็นตัวแปรเชิงกลุ่มที่มีค่าได้เพียง 2 ค่า
(Dichotomous variable) นั่นคือ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ในทางดีขึ้น (Y) =

1 ถ้ามีพฤติกรรมดีขึ้น
0 ถ้ามีพฤติกรรมแย่ลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง

ส�ำหรับตัวแปรอิสระ ได้แก่
1. เพศของนักเรียน (ชาย, หญิง)
2. ระดับการศึกษาของเด็กนักเรียน (มัธยมต้น, มัธยมปลาย)
3. อาชีพของผูป้ กครอง (ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ, เกษตรกร, ธุรกิจ
ส่วนตัว, ลูกจ้างทั่วไป, ไม่ได้ท�ำงาน)
4. รายได้ของผู้ปกครอง (รายได้ต�่ำกว่า 120,000 บาทต่อปี,
รายได้ระหว่าง 120,000 ถึง 300,000 บาทต่อปี, รายได้
มากกว่า 300,000 บาทต่อปี)
5. จังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน (กรุงเทพมหานคร, นครสวรรค์)
6. จ�ำนวนตอนของสื่อที่นักเรียนได้ดูเกี่ยวกับความรู้สึกดีต่อตัวเอง
(เป็นตัวแปร ratio scale ตั้งแต่ 0 – 4)
7. จ�ำนวนตอนของสื่อที่นักเรียนได้ดูเกี่ยวกับการจัดการปัญหา
(เป็นตัวแปร ratio scale ตั้งแต่ 0 – 4)
8. จ�ำนวนตอนของสือ่ ทีน่ กั เรียนได้ดเู กีย่ วกับความสัมพันธ์กบั สังคม
(เป็นตัวแปร ratio scale ตั้งแต่ 0 – 4)
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9. จ� ำ นวนตอนของสื่ อ ที่ นั ก เรี ย นได้ ดู เ กี่ ย วกั บ เป้ า หมายชี วิ ต
(เป็นตัวแปร ratio scale ตั้งแต่ 0 – 4)
จากตาราง 6.1 ได้แสดงผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
ในพฤติกรรม 5 ด้าน ดังนี้
ในด้านพฤติกรรมอารมณ์ พบว่า สื่อ “เติมเต็มความเข้มแข็ง
ทางใจ” มีผลต่ออารมณ์ดีขึ้นหลังจากได้รับชมของเด็กนักเรียนวัยรุ่น
ชั้นมัธยมต้น กล่าวคือ ยิ่งนักเรียนชั้นมัธยมต้นได้รับชมจ�ำนวนตอน
ที่เกี่ยวกับรู้สึกดีกับตัวเองดีเท่าไร ก็ยิ่งท�ำให้อารมณ์เปลี่ยนแปลงดีขึ้น
นอกจากนี้ โรงเรียนในกรุงเทพมหานครน่าจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
อารมณ์ในทางดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์
ส�ำหรับนักเรียนวัยรุ่นมัธยมปลาย ไม่พบว่า สื่อ “เติมเต็มความเข้มแข็ง
ทางใจ” มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมอารมณ์ แต่ มี เ พี ย งตั ว แปรเพศเท่ า นั้ น
โดยเฉพาะนั ก เรี ย นหญิ ง ที่ มี ผ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงอารมณ์ ดี ขึ้ น เมื่ อ
เปรียบเทียบกับนักเรียนชาย
ในด้านพฤติกรรมเกเร ไม่พบว่า สื่อ “เติมเต็มความเข้มแข็ง
ทางใจ” มีผลต่ออารมณ์ดีขึ้นของเด็กนักเรียนวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นชั้นมัธยม
ต้นหรือปลาย แต่เพศ โดยเฉพาะนักเรียนชายจะเห็นชัดเจนว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้นมากกว่านักเรียนหญิง ซึ่งเป็นไปได้ว่า นักเรียน
ชายก่อนได้รับสื่อมีพฤติกรรมเกเรมากกว่าเพศหญิง เมื่อได้รับสื่อแล้ว
จึงเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมดีขนึ้ อย่างมาก นอกจากนี้ ในเด็กนักเรียนวัยรุน่
มัธยมปลาย อาชีพผู้ปกครองมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเกเร
นั่นคือ นักเรียนที่มีผู้ปกครองท�ำงานรับจ้างทั่วไปมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมเกเรดีขึ้นน้อยกว่านักเรียนที่มีผู้ปกครองรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
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0.616
0.126
1.723
3E – 17

0.405
0.311
0.212*
5E – 09

เกเร

0.726
1.042
1.256
0.915

0.588
1.216
1.053
0.535
0.886
0.950
0.510
0.937

0.766
1.749
1.101
0.966

อยู่ไม่นิ่ง

0.426*
0.850
1.185
1.498*

0.684
0.925
1.309
0.481

อยู่ไม่นิ่ง

0.915
1.347
0.605
1.149

0.419
1.401
1.607
2.714

1.240
0.826
1.501
1.049

0.988
0.890
0.861
0.748

1.201
2.096
0.242*
0.475

3E – 08
4.307
3.139
3.931

6E – 08
4E – 08
0.117
0.006

3E+06
9E+06
1E+06
2E+07

หมายเหตุ: *** P<.001 * * P<.01 * P<.05
a ตอนที่เน้นความรู้สึกดีกับตัวเอง คือ ตอน 1 ปฏิบัติการค้นหาความเข้มแข็งทางใจ ภาค 1 และ 2, ตอน 2 พลังใจ...ไอดอล,
ตอน 3 ความฝันของเดี่ยว, ตอน 4 อยู่ที่มุมมอง
b ตอนที่เน้นการจัดการชีวิตได้ คือ ตอน 5 เรื่อง เครียด เครียด, ตอน 6 ช่วยด้วย ท�ำไงดี, ตอน 7 ความโกรธของแดน, ตอน 8
ความลับของความสุข
c ตอนที่เน้นความสัมพันธ์ทางสังคม คือ ตอน 9 แค่ “ไม่” ก็หมดเรื่อง, ตอน 10 ขอแค่เข้าใจ, ตอน 11 ท�ำไมเป็นคนแบบนี้, ตอน
ที่ 12 รักคืออะไร
d ตอนที่เน้นการมีเป้าหมายในชีวิต คือ ตอน 13 สิ่งส�ำคัญในชีวิต, ตอน 14 เส้นตายที่ใกล้เข้ามา, ตอน 15 ต้องเปลี่ยนให้ได้,
ตอน 16 วันที่ฝันเป็นจริง

0.497
6.617
0.130
2E – 08
398
35.51
0.35

ความสัมพันธ์ สัมพันธภาพ
กับเพื่อน
ทางสังคม
ม.ต้น ม.ปลาย ม.ต้น ม.ปลาย ม.ต้น ม.ปลาย ม.ต้น ม.ปลาย ม.ต้น ม.ปลาย

1.086
1.330
1.969
1.420

1.347
1.888
2.332*
1.453*

อารมณ์

1.126
0.536
0.857
0.245

2.160
0.806
1.733
1.613

เกเร

จ� ำ นวนตอนที่ ไ ด้ ดู สื่ อ เกี่ ย วกั บ การจั ด การ
ปัญหา b
0.651 0.914 1.155 1E+06 0.699 0.969 0.808 1.172 2.322
จ�ำนวนตอนที่ได้ดูสื่อเกี่ยวกับ คสพ.สังคม c 1.105 1.081 1.008 1E – 12 1.211 0.841 0.961 0.852 0.623
จ�ำนวนตอนทีไ่ ด้ดสู อื่ เกีย่ วกับเป้าหมายชีวติ d 1.026 1.518 0.871 2E+04 0.656 1.362 1.165 0.970 1.577
Constant
0.088***0.123***0.109*** 0.103** 0.124*** 0.160** 0.145***0.119*** 0.021**
N
402 398 402 398 402 398 402 398 402
– 2 Log likelihood
358.27 264.27 295.42 122.06 283.87 254.08 326.93 327.61 94.83
Nagelkerke R Square
0.08 0.12 0.05 0.27 0.07 0.03 0.07 0.03 0.14

ตัวแปรอิสระ

ตาราง 6.1 (ต่อ)

ชาย (หญิง = ref.)
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ (ref.)
เกษตรกร
ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้างทั่วไป
ไม่ได้ท�ำงาน
รายได้น้อย (ref.)
รายได้ปานกลาง
รายได้สูง
รร.เขต กทม. (รร.จังหวัดนครสวรรค์ = ref.)
จ�ำนวนตอนทีไ่ ด้ดสู อื่ เกีย่ วกับรูส้ กึ ดีกบั ตนเอง a

ตัวแปรอิสระ

อารมณ์

ความสัมพันธ์ สัมพันธภาพ
กับเพื่อน
ทางสังคม
ม.ต้น ม.ปลาย ม.ต้น ม.ปลาย ม.ต้น ม.ปลาย ม.ต้น ม.ปลาย ม.ต้น ม.ปลาย
0.551 0.299* 2.098* 3.525* 1.422 0.936 1.567 1.502 1.005 0.479

ตาราง 6.1 ค่า  odd ratios ของการวิเคราะห์ logistic regression analysis โดยตัวแปรตามคือ
พฤติกรรมที่ดีขึ้นของ SDQ ด้านต่างๆ ซึ่งเด็กนักเรียนประเมินตนเอง

ในด้านพฤติกรรมการอยู่ไม่นิ่ง พบว่า “เติมเต็มความเข้มแข็ง
ทางใจ” มีผลต่ออารมณ์ดีขึ้นของเด็กนักเรียนวัยรุ่นเฉพาะเด็กมัธยมต้น
เท่านั้น ยิ่งนักเรียนได้รับชมจ�ำนวนตอนที่เกี่ยวกับรู้สึกดีกับตัวเองดีเท่าไร
ก็ ยิ่ง ท� ำ ให้ ค วามอยู ่ ไ ม่ นิ่ง เปลี่ ย นแปลงในทางดี ขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้
รายได้ผู้ปกครองของเด็กมัธยมต้นมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
อยู่ไม่นิ่งดีขึ้น คือ นักเรียนที่มีผู้ปกครองมีรายได้น้อย (ต�่ำกว่า 120,000
บาทต่อปี) น่าจะท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดีขนึ้ มากกว่าคนทีม่ ีผู้ปกครอง
มีรายได้ปานกลาง (ระหว่าง 120,000 – 300,000 บาท)
ส�ำหรับพฤติกรรมความสัมพันธ์กบั เพือ่ น และพฤติกรรมสัมพันธภาพ
สังคม ไม่พบว่า สื่อ “เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ” มีผลต่ออารมณ์ดีขึ้น
ท่ามกลางกลุ่มนักเรียนวัยรุ่น แต่มีสิ่งที่น่าสังเกตคือ โรงเรียนในจังหวัด
นครสวรรค์ น ่ า จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงด้ า นสั ม พั น ธภาพทางสั ง คมดี ขึ้ น
มากกว่าโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร

6.2 ผลวิเคราะห์ปัจจัยด้านความเข้มแข็งทางใจของวัยรุน่ ที่มี
ต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการเรียน พฤติกรรม
ทางเพศ พฤติกรรมสารเสพติด และพฤติกรรมความ
รุนแรง
ในส่วน 6.2 นีจ้ ะท�ำการวิเคราะห์ปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อการเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมการเรียน พฤติกรรมทางเพศ พฤติกรรมสารเสพติด และ
พฤติกรรมรุนแรง โดยใช้สถิติ regression Analysis (การวิเคราะห์
การถดถอย) ด้วยเหตุนี้ ตัวแปรตามทั้ง 4 พฤติกรรม จะเป็นตัวแปรที่วัด
แบบอัตราส่วน (ratio scale) โดยมีวิธีคิดคะแนนการเปลี่ยนแปลงแต่ละ
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พฤติกรรม โดยใช้ความแตกต่างของคะแนนพฤติกรรมนัน้ ระหว่างก่อนและ
หลังการใช้สื่อ “เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ” คือ

dif_bi = bi, after – bi, before		
โดยที่ dif_bi = ความแตกต่ า งของคะแนนพฤติ ก รรมนั้ น ๆ
			
ระหว่างก่อนและหลังการใช้สื่อ
		 bi, after = คะแนนพฤติกรรมนั้นๆ หลังการใช้สื่อ
		 bi, before = คะแนนพฤติกรรมนั้นๆ ก่อนการใช้สื่อ
ส�ำหรับตัวแปรอิสระ ได้แก่ 9 ตัวแปรที่เหมือนกับการวิเคราะห์
ในส่วน 6.1 และเพิม่ ตัวแปรอิสระอีก 5 ตัวทีเ่ กีย่ วข้องกับการเปลีย่ นแปลง
ความเข้มแข็งทางใจ นั่นคือ
• การเปลี่ ย นแปลงที่ ดี ขึ้ น ของพฤติ ก รรมด้ า นอารมณ์ (ดี ขึ้ น ,
ไม่ดีขึ้น)
• การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของพฤติกรรมด้านการเกเร (ดีขึ้น,
ไม่ดีขึ้น)
• การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของพฤติกรรมด้านอยู่ไม่นิ่ง (ดีขึ้น,
ไม่ดีขึ้น)
• การเปลี่ ย นแปลงที่ ดี ขึ้ น ของพฤติ ก รรมด้ า นความสั ม พั น ธ์
กับเพื่อน (ดีขึ้น, ไม่ดีขึ้น)
• การเปลี่ ย นแปลงที่ ดี ขึ้ น ของพฤติ ก รรมด้ า นสั ม พั น ธภาพ
ทางสังคม (ดีขึ้น, ไม่ดีขึ้น)
จากตาราง 6.2 เมือ่ ควบคุมทัง้ ด้านสือ่ และตัวแปรประชากรศาสตร์
สังคมและเศรษฐกิจ และพื้นที่โรงเรียนแล้ว ตัวแปรการเปลี่ยนแปลง
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ในความเข้มแข็งทางใจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการเรียน
พฤติ ก รรมทางเพศ พฤติ ก รรมสารเสพติ ด พฤติ ก รรมความรุ น แรง
ดังรายละเอียดคือ
ด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางการเรียนนั้น พบว่า ในระดับ
มัธยมต้น สัมพันธภาพทางสังคมทีด่ ขี นึ้ มีผลท�ำให้พฤติกรรมการเรียนดีขนึ้
ด้ ว ย แต่ ใ นระดั บ มั ธ ยมปลายไม่ พ บว่ า สั ม พั น ธภาพทางสั ง คมมี ผ ล
ต่ อ พฤติ ก รรมการเรี ย น นอกจากนี้ ตั ว แปรเพศก็ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรม
การเรียน คือ นักเรียนชายทัง้ มัธยมต้นและมัธยมปลายมีการเปลีย่ นแปลง
ในทางที่ดีขึ้นด้านพฤติกรรมการเรียนน้อยกว่านักเรียนหญิง และตัวแปร
ของสื่อ “เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ” ก็พบว่า มีผลต่อพฤติกรรม
การเรียนของเด็กมัธยมต้นแต่เป็นเชิงลบ ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า จ�ำนวนตอน
ที่ดูสื่อที่เน้นเป้าหมายในชีวิต ซึ่งเป็น 4 ตอนสุดท้ายของสื่อนี้ เป็นช่วงที่
ใกล้กบั สอบปลายภาคของปีการศึกษา มีเวลาน้อยในการดูสอื่ อย่างละเอียด
และบางโรงเรียนอาจให้เด็กนักเรียนดูเองที่บ้านบ้าง ดังนั้น ประเด็นที่น่า
สนใจในสือ่ ของด้านนีจ้ งึ ไม่ได้ถกู หยิบยกมาพูดคุยและวิเคราะห์ในชัน้ เรียน
มากนัก ประกอบกับเด็กมัธยมต้นยังเป็นช่วงอายุทยี่ งั ไม่สามารถวิเคราะห์
ประเด็นด้านเป้าหมายชีวิตเองได้อย่างลึกซึ้งนัก
ด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางเพศพบว่า เกี่ยวข้องกับความ
เข้มแข็งทางใจด้านพฤติกรรมการเกเรในเด็กมัธยมต้น คือ ยิ่งมีการ
ปรับปรุงพฤติกรรมด้านการเกเรให้ดีขึ้น (ความเกเรลดลง) ก็ยิ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางเพศในทิศทางบวก แต่การปรับปรุงพฤติกรรม
ด้านการเกเรไม่พบว่า มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ทางเพศในเด็ ก นั ก เรี ย นมั ธ ยมปลาย นอกจากนี้ ตั ว แปรอื่ น ที่ พ บว่ า
มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมทางเพศของเด็กมัธยมต้น คือ
อาชีพของผูป้ กครอง อาชีพผูป้ กครองพอมีเวลาให้ลกู เช่น เกษตรกร หรือ
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ผู้ปกครองที่ว่างงาน พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเปลี่ยนแปลง
ด้านทีด่ ขี นึ้ ของพฤติกรรมทางเพศ ซึง่ ก็เป็นไปได้ทพี่ อ่ แม่มเี วลาสอนลูกหลาน
ของตนเองเรือ่ งการไม่มเี พศสัมพันธ์กอ่ นวัยอันควร หรือการวางตัวกับเพศ
ตรงข้าม
เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้สารเสพติด พบว่า
เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของความเข้มแข็งทางใจด้านพฤติกรรม
สัมพันธภาพทางสังคมทัง้ ในนักเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลาย ยิง่ นักเรียน
มีการเปลีย่ นแปลงด้านสัมพันธภาพทางสังคมในทางดีขนึ้ ก็จะท�ำให้เกิดการ
ปรับปรุงพฤติกรรมการใช้สารเสพติดในทางที่ดีขึ้นตามด้วย ส่วนตัวแปร
อื่น ไม่พบว่า มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้สารเสพติด
ส่วนด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความรุนแรง พบว่า ได้รับ
อิ ท ธิ พ ลจากพฤติ ก รรมด้ า นสั ม พั น ธภาพทางสั ง คม และพฤติ ก รรม
ด้านสมาธิ (อยู่ไม่นิ่ง) กล่าวคือ ถ้านักเรียนมัธยมต้นที่มีการเปลี่ยนแปลง
ด้านสัมพันธภาพทางสังคมดีขึ้น ก็จะท�ำให้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
รุ น แรงให้ ไ ปในทางดี ขึ้ น ด้ ว ย นั่ น คื อ ลดพฤติ ก รรมรุ น แรงลงนั่ น เอง
ขณะที่ในนักเรียนมัธยมปลาย พบว่า การเปลี่ยนแปลงด้านสมาธิดีขึ้น
ก็จะท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมความรุนแรงในทางทีด่ ขี นึ้ กล่าว
อีกนัยหนึ่งคือ ถ้านักเรียนมีสมาธิมากขึ้น พฤติกรรมความรุนแรงก็ลดลง
นั่ น เอง นอกจากนี้ ในระดั บ มั ธ ยมต้ น อิ ท ธิ พ ลของเพศโดยเฉพาะ
นั ก เรี ย นชาย และที่ ตั้ ง โรงเรี ย นในกรุ ง เทพมหานคร มี ผ ลท� ำ ให้ เ กิ ด
การปรับปรุงด้านพฤติกรรมความรุนแรงในทางดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
นักเรียนหญิง หรือเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนที่ตั้งในจังหวัดนครสวรรค์
ส่วนในระดับมัธยมปลาย ตัวแปรอื่น ได้แก่ อาชีพผู้ปกครองโดยเฉพาะ
รับจ้างทั่วไป ซึ่งเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงและรายได้น้อยกว่าอาชีพอื่น
มีผลท�ำให้การเปลี่ยนพฤติกรรมความรุนแรงไม่ดีขึ้น
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4.294*
2.465
3.134

1.529
0.356
– 5.984
1.491

ไม่ได้ท�ำงาน
รายได้น้อย (ref.)
รายได้ปานกลาง
รายได้สูง
รร.เขต กทม. (รร.จังหวัดนครสวรรค์
= ref.)

6.085*

0.245

0.022

1.842

1.321

0.753

1.117
– 0.722

0.147

0.952

0.105

0.430

0.070

– 4.142
– 7.246

2.345
1.846
– 7.419
a
– 3.367

2.333

0.178

0.000

– 1.901

1.811

– 0.847

– 0.315

0.077
379

0.097
385

15.864a – 16.332

– 2.956 2.800
– 1.270 9.697
– 1.791 21.460***
3.745 – 1.347

0.705

2.695

– 0.396 – 3.666

0.143

รุนแรง

– 0.653 12.986*** 5.720

– 0.155 – 1.195
– 1.005 4.735
0.511 – 0.610
1.030 0.301
8.621 a – 11.609 – 5.187 4.508 4.231 a 11.198
a
0.081
0.69
0.070 0.022 0.027 0.038
381
383
392
395
377
368

3.650
2.597
1.344
0.393

0.434 – 0.315 – 0.452

1.349

– 0.419 0.110

– 0.119 – 1.014

4.348

0.112

2.926
0.825

1.040 – 0.247 0.705
– 0.477 2.152 – 1.753

1.372

0.815
0.318

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 4 ด้าน
ทางเพศ
สารเสพติด

0.101

– 2.313 0.983
2.897 2.306

8.750* – 0.003

1.192

5.795 a 0.281
3.713 0.741

1.159 3.498
– 1.525 4.343 a
– 1.677 2.256
– 2.964 – 3.322

– 1.097

1.115

0.967
– 2.032
a
– 3.164
0.698
– 2.756
– 2.157

0.069

0.438

การเรียน

หมายเหตุ: *** P<.001 * * P<.01 * P<.05 a P<.10

R2
จ�ำนวน

สัมพันธภาพกับสังคมดีขึ้น

จ�ำนวนตอนที่ได้ดูสื่อเกี่ยวกับรู้สึกดีกับ
ตนเอง
จ� ำ นวนตอนที่ ไ ด้ ดู สื่ อ เกี่ ย วกั บ การ
จัดการปัญหา
จ�ำนวนตอนที่ได้ดูสื่อเกี่ยวกับ คสพ.
สังคม
จ�ำนวนตอนที่ได้ดูสื่อเกี่ยวกับเป้าหมาย
ชีวิต
พฤติกรรมอารมณ์ดีขึ้น
พฤติกรรมเกเรดีขึ้น
พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่งดีขึ้น
คสพ.กับเพื่อนดีขึ้น

ตาราง 6.2 (ต่อ)

3.711

– 1.228

รับจ้างทั่วไป

4.402
2.253

1.146
2.181

Constant
ชาย (หญิง = ref.)
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ (ref.)
เกษตรกร
ธุรกิจส่วนตัว

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 4 ด้าน
การเรียน
ทางเพศ
สารเสพติด
รุนแรง
ม.ต้น ม.ปลาย ม.ต้น ม.ปลาย ม.ต้น ม.ปลาย ม.ต้น ม.ปลาย
0.280 – 6.006* – 1.311 – 1.264 – 1.636 – 0.097 – 7.980 2.269
– 4.421* – 3.684 a 1.080 – 0.225 0.163 2.265 12.369*** 0.906

ตาราง 6.2 ค่า coefficients ของการวิเคราะห์ regression analysis โดยตัวแปรตามคือคะแนนการ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรม 4 ด้าน (พฤติกรรมการเรียน พฤติกรรมทางเพศ สารเสพติด และรุนแรง) ซึง่ เด็กนักเรียน
ประเมินตนเอง

6.3 สรุป
สื่ อ “เติ ม เต็ ม ความเข้ ม แข็ ง ทางใจของวั ย รุ ่ น ” น่ า จะมี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมความเข้มแข็งทางใจในกลุม่ นักเรียนมัธยมต้นมากกว่าเด็กมัธยม
ปลาย เพราะการศึกษานี้ไม่พบว่า สื่อนี้ส่งผลต่อพฤติกรรมความเข้มแข็ง
ทางใจด้านใดเลยในกลุ่มนักเรียนมัธยมปลาย ซึ่งในกลุ่มมัธยมปลายพบ
เพียงตัวแปรอื่นที่มีผลต่อพฤติกรรมความเข้มแข็งทางใจได้แก่ ปัจจัยเพศ
และอาชีพของผูป้ กครอง แต่ในกลุม่ นักเรียนมัธยมต้นนัน้ การเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมด้านอารมณ์และสมาธิ (การอยู่ไม่นิ่ง) เป็นผลอย่างเห็นชัดจาก
อิทธิพลของสือ่ “เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ” โดยเฉพาะสือ่ ในส่วนทีเ่ น้น
ด้านความรูส้ กึ ดีกบั ตนเอง (4 ตอนแรกคือ ปฏิบตั กิ ารค้นหาความเข้มแข็ง
ทางใจ ภาค 1 และ 2, พลังใจ...ไอดอล, ความฝันของเดี่ยว, และอยู่ที่
มุ ม มอง) น่ า จะส่ ง ผลในทางที่ ดี ขึ้ น ด้ า นพฤติ ก รรมอารมณ์ แ ละสมาธิ
ส�ำหรับสื่อในส่วนที่เน้นด้านการจัดการปัญหา ความสัมพันธ์ต่อสังคม
และเป้าหมายชีวิต พบว่า ยังไม่มีอิทธิพลที่จะเปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้น
ของพฤติกรรม SDQ ทั้ง 5 ด้านของวัยรุ่นในโรงเรียนที่ตกเป็นตัวอย่าง
ทั้งเขตกรุงเทพมหานครและนครสวรรค์
นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ต่อไปได้พบว่า การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมความเข้มแข็งทางใจนั้นส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การเรียน พฤติกรรมเพศ พฤติกรรมการใช้สารเสพติด และพฤติกรรม
ความรุนแรง ในระดับมัธยมต้น พบว่า เมื่อมีการปรับปรุงในพฤติกรรม
การเกเรไปในทางที่ดีขึ้นจะส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางเพศ
ดีข้ึนด้วย และเมื่อมีการปรับปรุงพฤติกรรมด้านสัมพันธภาพทางสังคม
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ดีขึ้น ก็ท�ำให้มีการเปลี่ยนปลงที่ดีขึ้นในด้านพฤติกรรมการเรียน การลด
การใช้สารเสพติด และลดการใช้ความรุนแรงลง ส่วนระดับมัธยมปลาย
การปรับปรุงพฤติกรรมด้านสมาธิ ส่งผลบวกกับการลดพฤติกรรมรุนแรง
ขณะที่การปรับปรุงพฤติกรรมสัมพันธภาพทางสังคมที่ดีขึ้นส่งผลบวก
กับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางเพศ
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บทที่

สรุปผลการศึกษา
และข้อเสนอแนะ

7.1 ผลการประเมินกระบวนการใช้ส่อื การเรียนรู้
7.1.1 สื่อ “เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ”
โรงเรียนน�ำร่อง: การอบรมและถ่ายทอดวิธีการใช้สื่อ “เติมเต็ม
ความเข้มแข็งทางใจ” ให้กับโรงเรียนผ่านหน่วยงานกลางคือ ส�ำนักงาน
เขตการศึกษาของจังหวัด ซึง่ ส�ำนักงานเขตการศึกษาจังหวัดเองก็ให้ความ
ร่ ว มมื อ จากผู ้ ผ ลิ ต สื่ อ เป็ น หน่ ว ยงานกลางและยั ง ไม่ เ ข้ า ใจวิ ธี ก ารและ
วัตถุประสงค์ของสื่ออย่างแท้จริง การน�ำมาถ่ายทอดให้โรงเรียนจึงไม่
ชัดเจน เมื่อเป็นเช่นนี้ ผู้บริหารโรงเรียน และครูโรงเรียนน�ำร่องต่างๆ
จึงมีวิธีการหลากหลายกันไป กรณีโรงเรียนน�ำร่องใดที่สนใจในสื่อนี้มาก
และต้องการใช้สื่อเต็มที่ โรงเรียนเหล่านี้ก็ทดลองน�ำสื่อไปใช้กับเด็ก
นักเรียนในโรงเรียนครบถ้วน ทั้งด้านจ�ำนวนเด็กในโรงเรียน เนื้อหาครบ
ทุกตอน รวมถึงการท�ำแบบฝึกหัดท้ายบทในคู่มือ แต่ก็ท�ำไม่ต่อเนื่องในปี
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ถัดไปเพราะกิจกรรมของโรงเรียนก็มีมากขึ้น หากโรงเรียนน�ำร่องใด
ยังไม่พร้อมเต็มทีด่ า้ นบุคลากรหรือครูทนี่ ำ� สือ่ ไปใช้ในห้องเรียน อาจใช้สอ่ื นี้
ในช่วงชั้นใดช่วงชั้นหนึ่งก่อน ไม่ได้ท�ำเต็มทั้งโรงเรียน หรือหากโรงเรียน
ใดไม่พร้อมในเรื่องสถานที่และอุปกรณ์ในการเผยแพร่สื่อ แต่เห็นความ
ส�ำคัญในเนื้อหาของสื่อ ครูแนะแนวก็น�ำเนื้อหาเหล่านั้นมาเล่าให้กับ
นักเรียนโดยไม่ได้ใช้สอื่ วีดทิ ศั น์ ซึง่ วิธกี ารนีท้ ำ� ให้เนือ้ หาทีเ่ ล่าอาจผสมผสาน
กับเนือ้ หาหรือความรูเ้ ดิมทีค่ รูแนะแนวได้รบั มาก่อนแล้ว ซึง่ อาจไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของสื่อ และอีกกรณีหนึ่งคือโรงเรียนที่มีความพร้อมทุกอย่าง
ใช้วธิ เี ผยแพร่ทกุ อย่างทีส่ ามารถท�ำได้ในระบบโรงเรียน ได้แก่ ผ่านรายวิชา
ต่างๆ เปิดให้นักเรียนดูในช่วงพักกลางวัน น�ำสื่อวางอยู่หน้าเว็บไซต์
โรงเรียน และให้นักเรียนยืมคู่มือสื่อฯ โดยผ่านห้องสมุดโรงเรียน เป็นต้น
โรงเรียนพืน้ ทีข่ ยาย: กระบวนการใช้สอื่ “เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ”
ของโรงเรียนพื้นที่ขยายของทั้งจังหวัดนครสวรรค์และกรุงเทพมหานคร
สามารถผ่านทางคาบวิชาแนะแนวเป็นหลัก มีเพียงโรงเรียนเดียวในจังหวัด
นครสวรรค์ทใี่ ช้คาบโฮมรูมเป็นหลัก โรงเรียนพืน้ ทีข่ ยายจังหวัดนครสวรรค์
สามารถชมสื่อได้ครบหรือเกือบครบทุกตอนมากกว่าโรงเรียนพื้นที่ขยาย
ของกรุงเทพมหานคร ส่วนวิธีการหลังจากนักเรียนชมสื่อแล้วคือ การให้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเด็กนักเรียน การน�ำเสนอความรู้ที่ได้รับ
จากสื่อหน้าชั้นเรียน การที่ครูให้ค�ำแนะน�ำในการปรับความรู้ไปใช้ในชีวิต
ประจ�ำวัน ซึ่งท�ำให้นักเรียนสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจนมากกว่าการ
รับชมสื่อเพียงอย่างเดียว
กระบวนการใช้สอื่ โดยผ่านคาบวิชาต่างๆ และเวลาทีเ่ ผยแพร่ให้ชม
ที่แตกต่างกันเช่นนี้ ท�ำให้ผลการศึกษาของข้อมูลเชิงปริมาณ พบว่า
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นักเรียนที่ตกเป็นตัวอย่างของการศึกษานี้ไม่เคยดูสื่อนี้เลยถึงร้อยละ 35
หรือมากกว่าหนึ่งในสามของนักเรียนของโรงเรียนทดลองทั้งหมด สาเหตุ
ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นไปได้ 3 ประการ คือ หนึ่ง นักเรียนเองไม่สนใจดูสื่อ
อย่างจริงจังท�ำให้ขาดสมาธิในการดูจึงคิดว่าตนเองไม่เคยดูเลย สอง
ปัญหาด้านอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 ท�ำให้เร่งการเรียนในวิชาหลักในช่วง
ภาคการศึกษาที่ 2 จึงได้น�ำชั่วโมงการชมสื่อที่เคยจัดสรรไว้ ไปใช้ในการ
สอนเสริมวิชาหลักของการเรียน สาม ชัว่ โมงของคาบวิชาทีโ่ รงเรียนจัดสรร
ให้ชมสื่อบางโรงเรียนน้อยเกินไป เช่น ครึ่งชั่วโมง (เป็นคาบของโฮมรูม)
ท�ำให้เด็กนักเรียนบางคนที่เข้าห้องช้า (เพราะต้องเปลี่ยนห้องเรียน) ไม่มี
เวลาได้ดูสื่อในตอนนั้น
7.1.2 “เทคนิคการคุยกับลูกวัยรุ่น”
โรงเรียนน�ำร่อง: ส�ำหรับกระบวนการใช้สื่อนี้ของโรงเรียนน�ำร่อง
ไม่พบว่า มีกระบวนการใช้สอื่ นีก้ บั ผูป้ กครองเลย เพราะเหตุผล 3 ประการ
คือ หนึง่ โรงเรียนไม่ได้รบั ข้อมูลอย่างชัดเจนจากหน่วยงานกลางทีม่ าชีแ้ จง
ในวัตถุประสงค์ของการน�ำสือ่ ไปให้ผปู้ กครอง สอง ผูบ้ ริหารโรงเรียนไม่ได้
ให้ความส� ำ คั ญกั บสื่ อที่ จะให้ กับผู ้ ปกครองมากนั ก เพราะการเข้ า ถึ ง
ผู้ปกครองเป็นเรื่องที่ยากเนื่องจากภารกิจผู้ปกครอง ท�ำให้ผู้ปกครองไม่มี
เวลาให้กับโรงเรียนด้วย สาม โรงเรียนไม่มีเวลามากพอในการเปิดให้
ผู้ปกครองรับชมในช่วงเวลาที่ผู้ปกครองมาท�ำการติดต่อโรงเรียน หรือมา
ประชุมกับครู เพราะผูป้ กครองมีเวลาจ�ำกัด ดังนัน้ โรงเรียนจึงต้องใช้เวลา
ที่ ผู ้ ป กครองให้ เ วลาไปที่ ภ ารกิ จ ของโรงเรี ย นก่ อ น ด้ ว ยเหตุ นี้ สื่ อ ของ
ผูป้ กครองซึง่ ไม่ใช่ภารกิจหลักของโรงเรียนจึงไม่ถกู ดึงขึน้ มาในการประชุม
ผู้ปกครอง
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โรงเรียนพืน้ ทีข่ ยาย: กระบวนการใช้สอื่ “เทคนิคการคุยกับลูกวัยรุน่ ”
ของโรงเรียนพื้นที่ขยายของทั้งจังหวัดนครสวรรค์และกรุงเทพมหานคร
พบว่า มีทั้งการใช้ผ่านการใช้สื่อในระบบโรงเรียน (เปิดให้ชมในโรงเรียน
เช่น วันประชุมผู้ปกครอง วันมาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครูนัดผู้ปกครอง
ของนักเรียนทีม่ ปี ญ
ั หา) และการใช้สอื่ ทีไ่ ม่ใช่ในระบบโรงเรียน (ส�ำเนาซีดี
ให้ผู้ปกครอง หรือให้นักเรียนยืมไปให้ผู้ปกครองรับชม) กระบวนการ
แตกต่ า งกั น เหล่ า นี้ ท� ำ ให้ ผู ้ ป กครองได้ รั บ ชมในสั ด ส่ ว นที่ แ ตกต่ า งกั น
ในแต่ละโรงเรียน สิ่งที่ค้นพบในการวิจัยนี้คือ การใช้สื่อที่ไม่ใช่ในระบบ
โรงเรียนทีโ่ รงเรียนส�ำเนาวีดทิ ศั น์ให้ผปู้ กครองทุกคนน่าจะท�ำให้ผปู้ กครอง
ได้รับชมสื่อได้อย่างครอบคลุมมากที่สุด
กระบวนการใช้สื่อเทคนิคการคุยกับลูกวัยรุ่นที่ค่อนข้างล้มเหลว
ในระบบโรงเรียนเช่นนี้ ท�ำให้ผลการศึกษาของข้อมูลเชิงปริมาณ พบว่า
ผู ้ ป กครองของนั ก เรี ย นตั ว อย่ า งในโรงเรี ย นทดลองไม่ เ คยดู สื่ อ นี้ เ ลย
ถึงร้อยละ 58 หรือเกือบสามในห้าของผูป้ กครองนักเรียนทัง้ หมด และเมือ่
ดูภาพย่อยลงไปในแต่ละตอนของสื่อเทคนิคการคุยกับลูกวัยรุ่น ซึ่งมี
ทัง้ หมด 5 ตอน สัดส่วนของการได้รบั ชมแต่ละตอนของผูป้ กครองนักเรียน
น้อยลงไปเหลือเพียงตอนละไม่เกินร้อยละ 22 ของผู้ปกครองทั้งหมด

7.2 ผลของความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการใช้ สื่ อ “เติ ม เต็ ม
ความเข้ ม แข็ ง ทางใจ” กั บ การพั ฒ นาตนเองของ
เด็กนักเรียน
ผลการศึกษาบทที่ 5 เชิงปริมาณ พบว่า นักเรียนมัธยมต้นประเมิน
ตนเองหลังจากได้ดสู อื่ เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจว่า ตนเองมีการพัฒนา
ด้านการมีจุดหมายในชีวิตมากที่สุด แต่ด้านการจัดการชีวิตเป็นด้านที่ได้
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คะแนนน้อยสุด ส�ำหรับระดับมัธยมปลาย การพัฒนาตนเองด้านต่างๆ
ไม่ มี ค วามแตกต่ า งมากนั ก แต่ ที่ มี ค ะแนนสู ง ที่ สุ ด คื อ ความรู ้ สึ ก ดี
กับตัวเอง/การรู้จักตนเอง และความสัมพันธ์ในครอบครัว
แต่เมื่อพิจารณาจ�ำนวนตอนในการได้รับชมสื่อ พบว่า การพัฒนา
ตนเอง 3 ด้านคือ ด้านการรู้สึกดีกับตัวเอง/รู้จักตนเอง การจัดการ
ชีวติ ได้ การเพิม่ ความสัมพันธ์ในครอบครัว มีความสัมพันธ์กบั จ�ำนวนตอน
ที่นักเรียนได้รับชม นักเรียนมัธยมต้นต้องชมมากกว่า 6 ตอนขึ้นไปถึง
จะมีการพัฒนาตนเองทั้ง 3 ด้าน ขณะที่มัธยมปลายชมตั้งแต่ 1 ตอน
ขึ้นไปก็สามารถพัฒนาตนเองได้แล้ว และหากยิ่งเพิ่มการดูมากขึ้นเท่าใด
ก็ยงิ่ พัฒนาตนเองทัง้ 3 ด้านมากขึน้ เท่านัน้ อย่างไรก็ตามการพัฒนาตนเอง
ด้านการมีจดุ หมายในชีวติ ไม่พบว่า มีความสัมพันธ์กบั จ�ำนวนตอนทีไ่ ด้รบั ชม

7.3 ผลของความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการใช้ สื่ อ “เติ ม เต็ ม
ความเข้มแข็งทางใจ” กับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของเด็กนักเรียน
7.3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างสือ่ เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจกับการ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมด้านต่างๆ 5 ด้านของนักเรียน (SDQ – ด้านอารมณ์
ด้านเกเร ด้านการอยู่ไม่นิ่ง ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน และสัมพันธภาพ
ทางสังคม)
สามารถสรุปจากผลการวิเคราะห์บทที่ 5 ข้อมูลเชิงปริมาณพบว่า
สื่อเติมเต็มความเข้มแข็งทางใจมีผลทางบวกหรือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
ต่อเด็กมัธยมปลายในด้านพฤติกรรมด้านอารมณ์ พฤติกรรมด้านการอยู่
ไม่นงิ่ และสัมพันธภาพทางสังคม อย่างไรก็ตาม สือ่ เติมเต็มความเข้มแข็ง
ทางใจมี ผ ลทั้ ง ทางบวกและทางลบต่ อ เด็ ก นั ก เรี ย นมั ธ ยมต้ น ในด้ า น
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พฤติกรรมอารมณ์ และความสัมพันธ์กับเพื่อน ขณะเดียวกันสื่อนี้ก็มีผล
ทั้งบวกและลบต่อนักเรียนมัธยมปลายในด้านพฤติกรรมเกเรด้วย (ดูสรุป
ในตาราง 7.3.1)
ตาราง 7.3.1 สรุปความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติระหว่าง
โรงเรียนที่ได้รับสื่อและโรงเรียนที่ไม่ได้รับสื่อ ในการเปลี่ยนแปลง SDQ
ด้านต่างๆ ทั้ง 5 ด้านจ�ำแนกตามระดับช่วงชั้น และมุมมองของนักเรียน
ครูและผู้ปกครอง
นักเรียน
ครู
ผู้ปกครอง
ม.ต้น ม.ปลาย ม.ต้น ม.ปลาย ม.ต้น ม.ปลาย
อารมณ์
*(+, – ) *(+)
เกเร
*(+)
*(+, – )
อยู่ไม่นิ่ง
*(+)
คสพ.กับเพื่อน
*(+, – )
สัมพันธภาพสังคม
*(+)
SDQ

หมายเหตุ: *มีนัยส�ำคัญทางสถิติ <.05 + เปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้น – เปลี่ยนแปลงในทางแย่ลง

แม้ว่าข้อมูลเชิงปริมาณพบว่า สื่อเติมเต็มความเข้มแข็งทางใจยังมี
ทิศทางทัง้ บวกและลบต่อพฤติกรรมความสัมพันธ์กบั เพือ่ น และพฤติกรรม
อารมณ์ของเด็กมัธยมต้น แต่ข้อมูลเชิงคุณภาพ ทั้งการระดมสมอง
และสนทนากลุ่มครูและนักเรียนยืนยันในภาพรวมว่า การควบคุมตัวเอง
การรูจ้ กั ตนเอง และพฤติกรรมความสัมพันธ์กบั เพือ่ น หรือวิธกี ารคบเพือ่ น
การอยูร่ ว่ มกับคนรอบข้างในสังคมของเด็กนักเรียนมีการเปลีย่ นแปลงดีขนึ้
เนือ่ งจากนักเรียนเรียนรูจ้ ากสือ่ เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ อย่างไรก็ตาม
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ทิศทางที่ไม่ชัดเจนในผลของข้อมูลเชิงปริมาณเช่นนี้ เป็นไปได้ที่ขึ้นอยู่กับ
กระบวนการน�ำสือ่ ไปใช้ โรงเรียนพืน้ ทีข่ ยายทีน่ ำ� สือ่ ไปใช้ ส่วนใหญ่ให้เวลา
ในการเผยแพร่สอื่ ตัง้ แต่ 30 นาทีตอ่ สัปดาห์ ไปจนถึง 70 นาทีตอ่ สัปดาห์
(ยังไม่หักเวลาที่นักเรียนเข้าห้องช้า เนื่องจากปัจจุบันเด็กนักเรียนไม่มี
ห้องเรียนประจ�ำ ต้องใช้วิธีเปลี่ยนห้องเมื่อเปลี่ยนวิชาเรียน ถ้าหักเวลา
เข้าห้องช้าอาจจะเหลือเวลาเพียง 15 นาที ถึง 55 นาทีตอ่ สัปดาห์เท่านัน้ )
ดังนั้น การดูสื่อฯ จนจบตอนในหนึ่งสัปดาห์ของโรงเรียนที่ให้เวลาน้อย
ไม่ ถึ ง หนึ่ ง ชั่ ว โมงจึ ง เป็ น เรื่ อ งยาก ถ้ า จะดู ใ ห้ จ บอาจต้ อ งตั ด บางช่ ว ง
ของแต่ละตอนลง เช่น ช่วงที่ 2 คุยกันหน่อย (เป็นช่วงของการตั้งค�ำถาม
เพื่อให้นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้) และ/หรือช่วงที่ 3 สงสัยจังท�ำไงดี
(เป็นช่วงของการให้ค�ำปรึกษาของจิตแพทย์) และ/หรือช่วงที่ 4 VOX
POP (เป็ นช่ วงน� ำ เสนอความหลากหลายทางความคิ ด ของวั ยรุ ่ นที่ มี
ต่อประเด็นของแต่ละตอน)
7.3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างสือ่ เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจกับการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านอื่นๆ ได้แก่ พฤติกรรมการเรียน พฤติกรรม
ทางเพศ พฤติกรรมการใช้สารเสพติด และพฤติกรรมการกระท�ำรุนแรง
สามารถสรุปจากผลการศึกษาในบทที่ 5 ของข้อมูลเชิงปริมาณ
พบว่า สื่อเติมเต็มความเข้มแข็งทางใจมีผลในการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
อย่างชัดเจน ต่อเด็กมัธยมต้นและมัธยมปลายทั้งในมุมมองของนักเรียน
เอง ครู และผู้ปกครอง ในด้านพฤติกรรมทางเพศ และพฤติกรรม
การกระท�ำความรุนแรง ส่วนพฤติกรรมการเรียน และการใช้สารเสพติด
พบว่า สื่อเติมเต็มความเข้มแข็งทางใจอาจยังไม่มีผลต่อพฤติกรรมทั้งสอง
โดยตรง (ดูสรุปในตาราง 7.3.2)
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ตาราง 7.3.2 สรุปความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติระหว่าง
ก่อนและหลังการน�ำสื่อเติมเต็มความเข้มแข็งทางใจไปใช้ในโรงเรียน
จ�ำแนกตามการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมด้านการเรียน ทางเพศ การใช้สาร
เสพติด การกระท�ำความรุนแรง
พฤติกรรมเปรียบเทียบ นักเรียนประเมิน ครูประเมิน ผู้ปกครองประเมิน
ก่อนและหลังการน�ำสื่อ
ตนเอง
นักเรียน
นักเรียน
เติมเต็มความเข้มแข็ง
ทางใจไปใช้ในโรงเรียน ม.ต้น ม.ปลาย ม.ต้น ม.ปลาย ม.ต้น ม.ปลาย
การเรียน
ทางเพศ
*
*
*
การใช้สารเสพติด
การกระท�ำรุนแรง
*
*
*
*
*
หมายเหตุ: *มีนัยส�ำคัญทางสถิติ <.05

7.4 ผลการวิ เ คราะห์ ปั จจั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมของวัยรุ่น
7.4.1 ผลวิ เ คราะห์ ป ั จ จั ย สื่ อ “เติ ม เต็ ม ความเข้ ม แข็ ง ทางใจ”
ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้นของพฤติกรรมความเข้มแข็งทางใจ
ของวัยรุ่น
สื่ อ “เติ ม เต็ ม ความเข้ ม แข็ ง ทางใจของวั ย รุ ่ น ” น่ า จะมี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมความเข้มแข็งทางใจในกลุม่ นักเรียนมัธยมต้นมากกว่าเด็กมัธยม
ปลาย การศึกษานี้พบว่า สื่อนี้ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมความเข้มแข็งทางใจ
ด้านใดเลยในกลุ่มนักเรียนมัธยมปลาย ซึ่งในกลุ่มมัธยมปลายพบเพียง
ตัวแปรอื่นที่มีผลต่อพฤติกรรมความเข้มแข็งทางใจได้แก่ ปัจจัยเพศ
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และอาชีพของผู้ปกครอง แต่ในกลุ่มนักเรียนมัธยมต้นนั้น พบว่า การ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมด้านอารมณ์และสมาธิ (การอยูไ่ ม่นงิ่ ) เป็นผลอย่าง
เห็นชัดจากอิทธิพลสื่อ “เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ” โดยเฉพาะสื่อ
ในส่ ว นที่ เ น้ น ด้ า นความรู ้ สึ ก ดี กั บ ตนเอง น่ า จะส่ ง ผลในทางที่ ดี ขึ้ น
ด้านพฤติกรรมอารมณ์และสมาธิ ส�ำหรับสื่อในส่วนที่เน้นด้านการจัดการ
ปัญหา ความสัมพันธ์ต่อสังคม และเป้าหมายชีวิต พบว่า ยังไม่มีอิทธิพล
ที่จะเปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้นของพฤติกรรม SDQ ทั้ง 5 ด้านของวัยรุ่น
ในโรงเรียนทีต่ กเป็นตัวอย่างทัง้ เขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนครสวรรค์
แผนภาพ 7.4.1 สรุ ป ผลการวิ เ คราะห์ ป ั จ จั ย สื่ อ “เติ ม เต็ ม
ความเข้มแข็งทางใจ” ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้นของพฤติกรรม
ความเข้มแข็งทางใจของวัยรุ่น
มัธยมตน

มัธยมปลาย

จำนวนเฉลี่ยของตอนที่ไดรับชมซึ่งเนนความรูสึกดีกับตนเอง

จำนวนเฉลี่ยของตอนที่ไดรับชมซึ่งเนนความรูสึกดีกับตนเอง

+

ปจจัย จำนวนเฉลี่ยของตอนที่ไดรับชมซึ่งเนนการจัดการชีวิตได
สื่อ
จำนวนเฉลี่ยของตอนที่ไดรับชมซึ่งเนน คสพ.สังคม&ครอบครัว

พฤติกรรมดานอารมณดีขึ้น
+

จำนวนเฉลี่ยของตอนที่ไดรับชมซึ่งเนนเปาหมายใชชีวิต
ที่ตั้งโรงเรียน (นครสวรรค=อางอิง)

กทม.

เพศนักเรียน (หญิง=อางอิง)

ชาย

อาชีพผูปกครอง
(ราชการรัฐวิสาหกิจ=อางอิง)

เกษตรกร

พฤติกรรมเกเรดีขึ้น

+
+

พฤติกรรมการอยูไมนิ่งดีขึ้น

ธุรกิจสวนตัว

+

ปจจัย จำนวนเฉลี่ยของตอนที่ไดรับชมซึ่งเนนการจัดการชีวิตได
สื่อ
จำนวนเฉลี่ยของตอนที่ไดรับชมซึ่งเนน คสพ.สังคม&ครอบครัว
จำนวนเฉลี่ยของตอนที่ไดรับชมซึ่งเนนเปาหมายใชชีวิต
ที่ตั้งโรงเรียน (นครสวรรค=อางอิง)

กทม.

เพศนักเรียน (หญิง=อางอิง)

ชาย

อาชีพผูปกครอง
(ราชการรัฐวิสาหกิจ=อางอิง)

เกษตรกร

รายไดผูปกครอง (รายไดนอย=อางอิง)

รายไดปานกลาง
รายไดสูง

+

พฤติกรรมเกเรดีขึ้น

พฤติกรรมการอยูไมนิ่งดีขึ้น

ธุรกิจสวนตัว

คสพ. กับเพื่อนดีขึ้น

รับจางทั่วไป
ไมทำงาน

พฤติกรรมดานอารมณดีขึ้น

คสพ. กับเพื่อนดีขึ้น

รับจางทั่วไป
ไมทำงาน

สัมพันธภาพสังคมดีขึ้น
รายไดผูปกครอง (รายไดนอย=อางอิง)

สัมพันธภาพสังคมดีขึ้น

รายไดปานกลาง
รายไดสูง
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7.4.2 ผลการวิเคราะห์ปจั จัยด้านเติมเต็มความเข้มแข็งทางใจของวัยรุน่
ที่ มี ต ่ อ การเปลี่ ย นแปลงของพฤติ ก รรมการเรี ย น พฤติ ก รรมทางเพศ
พฤติกรรมสารเสพติด และพฤติกรรมความรุนแรง
การวิเคราะห์ด้านอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความ
เข้มแข็งทางใจที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียน พฤติกรรมเพศ
พฤติกรรมการใช้สารเสพติด และพฤติกรรมความรุนแรง พบว่า ในระดับ
มัธยมต้น เมือ่ มีการปรับปรุงในพฤติกรรมการเกเรไปในทางทีด่ ขี นึ้ จะส่งผล
ให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางเพศดีขึ้นด้วย และเมื่อมีการปรับปรุง
พฤติกรรมด้านสัมพันธภาพทางสังคมดีขนึ้ ก็ทำ� ให้มกี ารเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี นึ้
ในด้านพฤติกรรมการเรียน การลดการใช้สารเสพติด และลดการใช้ความ
รุนแรงลง ส่วนระดับมัธยมปลาย การปรับปรุงพฤติกรรมด้านสมาธิ ส่งผล
บวกกับการลดพฤติกรรมรุนแรง ขณะทีก่ ารปรับปรุงพฤติกรรมสัมพันธภาพ
ทางสังคมที่ดีขึ้นส่งผลบวกกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางเพศ

แผนภาพ 7.4.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านเติมเต็มความเข้มแข็ง
ทางใจของวัยรุน่ ทีม่ ตี อ่ การเปลีย่ นแปลงของพฤติกรรมการเรียน พฤติกรรม
ทางเพศ พฤติกรรมสารเสพติด และพฤติกรรมความรุนแรง
มัธยมตน

มัธยมปลาย

ปจจัยความเขมแข็งทางใจ พฤติกรรมดานอารมณดีขึ้น

พฤติกรรม
การเรียน

พฤติกรรมเกเรดีขึ้น
พฤติกรรมการอยูไมนิ่งดีขึ้น

สัมพันธภาพสังคมดีขึ้น
จำนวนเฉลี่ยของตอนเนนความรูสึกดีกับตนเอง

+

ปจจัย จำนวนเฉลี่ยของตอนเนนการจัดการชีวิตได
สื่อ จำนวนเฉลีย่ ของตอนเนน คสพ.สังคม&ครอบครัว

+
+

ที่ตั้งโรงเรียน (นครสวรรค=อางอิง) กทม.
เพศนักเรียน (หญิง=อางอิง)
อาชีพผูปกครอง
(ราชการรัฐวิสาหกิจ=อางอิง)

+

พฤติกรรม
การใช
สารเสพติด
พฤติกรรม
รุนแรง

+
+

พฤติกรรมการอยูไมนิ่งดีขึ้น
คสพ. กับเพื่อนดีขึ้น

พฤติกรรม
ทางเพศ

สัมพันธภาพสังคมดีขึ้น
จำนวนเฉลี่ยของตอนเนนความรูสึกดีกับตนเอง
ปจจัย จำนวนเฉลี่ยของตอนเนนการจัดการชีวิตได
สื่อ จำนวนเฉลีย่ ของตอนเนน คสพ.สังคม&ครอบครัว
จำนวนเฉลี่ยของตอนเนน เปาหมายใชชีวิต

เพศนักเรียน (หญิง=อางอิง)

เกษตรกร

อาชีพผูปกครอง
(ราชการรัฐวิสาหกิจ=อางอิง)

+
+

พฤติกรรม
การใชสาร
เสพติด
พฤติกรรม
รุนแรง

ที่ตั้งโรงเรียน (นครสวรรค=อางอิง) กทม.

ชาย

ธุรกิจสวนตัว

พฤติกรรม
การเรียน

พฤติกรรมเกเรดีขึ้น

+ พฤติกรรม +
+
ทางเพศ

คสพ. กับเพื่อนดีขึ้น

จำนวนเฉลี่ยของตอนเนน เปาหมายใชชีวิต

ปจจัยความเขมแข็งทางใจ พฤติกรรมดานอารมณดีขึ้น

ชาย

รับจางทั่วไป

รับจางทั่วไป
รายไดผูปกครอง (นอย=อางอิง)
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ไมทำงาน
รายไดปานกลาง

รายไดผูปกครอง (นอย=อางอิง)

รายไดปานกลาง
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7.5 ผลของความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ส่ือ “เทคนิคการคุย
กับลูกวัยรุน่ ” กับการเปลี่ยนแปลงการสื่อสารในครอบครัว
ผลการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณในบทที่ 5 พบแนวโน้มในการ
เปลีย่ นแปลงทีด่ ขี นึ้ ในการสือ่ สารภายในครอบครัวของนักเรียนทีผ่ ปู้ กครอง
ได้รับชมสื่อ แม้ว่าการทดสอบทางสถิติจะไม่พบนัยส�ำคัญทางสถิติก็ตาม
สิ่งที่น่าสังเกตคือ สื่อการเรียนรู้ “เทคนิคการคุยกับลูกวัยรุ่น” ยังถูกน�ำไป
ใช้ไม่คอ่ ยมีประสิทธิภาพมากนัก เนือ่ งจากบริบทของโรงเรียนไม่เอือ้ ให้เกิด
การน�ำสื่อที่เกี่ยวข้องกับผู้ปกครองไปใช้กับผู้ปกครองของเด็กนักเรียน
อย่างไรก็ตามข้อมูลเชิงคุณภาพในการระดมสมองกลุ่มผู้ปกครองนักเรียน
ทัง้ ในกรุงเทพมหานครและนครสวรรค์เชือ่ ว่า สือ่ เทคนิคการคุยกับลูกวัยรุน่
ให้ประโยชน์ในการสือ่ สารกับลูกวัยรุน่ รวมถึงการเข้าใจวัยรุน่ มากขึน้ ด้วย

7.6 ข้อเสนอแนะ
7.6.1 เนื่องจากผลข้อมูลปริมาณในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ตัวแปรสองตัว พบว่า สื่อเติมเต็มความเข้มแข็งทางใจยังมีทิศทางทั้งบวก
และลบต่ อ พฤติ ก รรมความสั ม พั น ธ์ กั บ เพื่ อ น และพฤติ ก รรมอารมณ์
หรือด้านเกเรซึ่งครูหรือผู้ปกครองเป็นผู้ประเมินเด็ก ซึ่งอาจเป็นเพราะว่า
กระบวนการน�ำสือ่ ไปใช้ในโรงเรียนยังไม่มปี ระสิทธิภาพเพียงพอ ทัง้ ในด้าน
เวลา และการให้เนื้อหาให้ครบถ้วน ท�ำให้พฤติกรรมของเด็กที่แสดงออก
มาให้ผู้อื่นเห็นยังไม่ชัดเจนในด้านปรับปรุงพัฒนาตนเอง ดังนั้น โรงเรียน
ควรมีการเพิ่มเวลาให้กับสื่อมากขึ้น และควรจัดอบรมแก่ครูในโรงเรียน
ทั้งครูแนะแนว และครูประจ�ำชั้น ในการเปิดสื่อให้นักเรียนได้ชม เพื่อให้
เกิดความเข้าใจความส�ำคัญของแต่ละช่วงของสื่อแต่ละตอน
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7.6.2 เนื่องจากผลข้อมูลปริมาณในการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว
พบว่า ปัจจัยด้านสมาธิ และสัมพันธภาพสังคม เป็นสิง่ ส�ำคัญต่อพฤติกรรม
ด้านการเรียน การใช้สารเสพติด และรุนแรง ดังนัน้ การเพิม่ ให้เด็กนักเรียน
ได้ดูสื่อ “เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ” ให้ครบทุกตอน หรือให้ถึงตอนที่
9 – 12 ของสื่อ (เนื่องจากสื่อ “เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ” ส่วนที่เน้น
เรือ่ งสัมพันธภาพทางสังคม) น่าจะเพิม่ วิธกี ารเข้ากับคนในสังคมได้มากขึน้
7.6.3 แม้ว่าสื่อเติมเต็มความเข้มแข็งทางใจเป็นสื่อที่เกี่ยวข้อง
กับนักเรียนโดยตรง ผู้บริหารและครูจึงให้ความส�ำคัญมากกว่าสื่ออื่น
แต่ก็ยังมีข้อจ�ำกัดในด้านการจัดสรรเวลา และหากโรงเรียนมีปัญหาเรื่อง
เวลาเรียนหลักของนักเรียน เวลาที่เคยใช้กับการดูสื่อก็จะถูกน�ำไปใช้กับ
การเรียนหลักของนักเรียนมากกว่า ดังนั้น แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต
ควรประสานงานกับกระทรวงศึกษาทีจ่ ะขอน�ำสือ่ เติมเต็มความเข้มแข็งทาง
ใจเข้าไปอยูใ่ นหลักสูตรแนะแนวอย่างเป็นทางการ เพือ่ ขจัดปัญหาเรือ่ งเวลา
ในการเผยแพร่สื่อ และการบริหารจัดการของโรงเรียน
7.6.4 ผลของการศึกษาด้านกระบวนการน�ำสื่อเทคนิคการคุย
กับลูกวัยรุน่ ไปใช้ในระบบโรงเรียนค่อนข้างประสบความล้มเหลว เนือ่ งจาก
โรงเรียน รวมถึงผู้บริหารไม่ค่อยให้ความส�ำคัญกับสื่อที่เกี่ยวข้องกับ
ผูป้ กครอง ดังนัน้ แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต ซึง่ เป็นผูผ้ ลิตสือ่ ชิน้ นีค้ วร
หาวิธีน�ำสื่อไปใช้ผ่านหน่วยงานอื่นด้วยนอกเหนือจากผ่านโรงเรียน เช่น
กระทรวงมหาดไทย ได้แก่ ผลักดันเข้าไปสูแ่ ผนการพัฒนาชุมชน โดยผ่าน
ทางองค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่ สามารถจัดให้มกี ารประชุม
ประชาคมหมู่บ้านและต�ำบล เพื่อให้เพิ่มการใช้สื่อเทคนิคการคุยกับลูก
วัยรุ่นเป็นเครื่องมือหนึ่งแผนด้านสังคม นอกจากนี้ ควรน�ำสื่อผ่านทาง
คณะกรรมการหมู่บ้าน โดยผู้ใหญ่บ้านจะจัดให้มีการประชุมลูกบ้านและ
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คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นประจ�ำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งขอความ
ร่วมมือให้เผยแพร่สื่อแก่การประชุมซึ่งเป็นลูกบ้านที่มีลูกวัยรุ่นด้วย
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ภาคผนวก
เนื้อหาเกี่ยวกับสื่อ “เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ” ประกอบด้วย
16 ตอนดังนี้

1

ปฏิบัติการค้นหาความเข้มแข็งทางใจ ภาค 1 และ 2: เนื้อหา
เป็นการแนะน�ำถึงความหมายของความเข้มแข็งทางใจ...ใน
บทเรียนให้นกั เรียนสามารถวิเคราะห์ตวั เองได้วา่ เป็นคนแบบไหน ประกอบ
ด้วย 1) นักอนุรักษ์ 2) นักผจญภัย 3) นักคิด และ 4) นักสร้างสัมพันธ์

2

พลังใจ...ไอดอล: ไอดอล คือคนที่เป็นแบบอย่างหรือคนที่เรา
ชื่นชอบ มีลักษณะบางอย่างที่เราอยากมีหรืออยากเป็น เช่น
อ้อมมีไอดอลเป็นนางพยาบาล แดนมีไอดอลคือพ่อ ...ในบทเรียนนี้ท�ำให้
เข้าใจถึงประโยชน์ที่แท้จริงของการมีต้นแบบ และสามารถเรียนรู้จาก
คนต้นแบบในแง่มุมที่สร้างสรรค์

3

ความฝันของเดีย่ ว: เดีย่ วตามจีบสาว แต่สาวดันชอบหนุม่ สไตล์
เกาหลี จึงท�ำให้อยากเหมือนหนุ่มเกาหลีบ้าง ขาดความเป็น
ตัวของตัวเอง...ในบทเรียนนีท้ ำ� ให้ตระหนักถึงอิทธิพลของสือ่ และรูจ้ กั เลือก
รับสื่ออย่างรู้เท่าทัน
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4

อยู ่ ที่ มุ ม มอง: รุ ่ น พี่ ชื่ อ แอนกิ น ยาฆ่ า ตั ว ตายเนื่ อ งจากสอบ
ไม่ติด ตอนนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการมองโลกในแง่ดี ...ใน
บทเรียนนี้ท�ำให้เข้าใจความแตกต่างของความคิดในการมองโลกแง่ดีและ
มองโลกแง่ร้าย และเข้าใจข้อดีของการมองโลกแง่ดี

5

เรื่อง เครียด เครียด: เปิดเรื่องด้วย พ่อแม่ของแดนทะเลาะ
หย่ากัน ท�ำให้แดนรูส้ กึ เครียดส่งผลให้การเรียนของแดนลดลง...
ในบทเรียนนี้มีค�ำแนะน�ำในการจัดการความเครียดให้สามารถด�ำรงชีวิต
อยู่ได้ในสังคม ท�ำให้ได้ทบทวนวิธีจัดการความเครียด และร่วมกันคิดหา
วิธีการที่ดีเพิ่มเติมส�ำหรับตนเอง

6

ช่วยด้วย ท�ำไงดี: เพือ่ นอ้อม ชือ่ ดิวคิดว่าตัวเองท้อง จึงรบกวน
ให้อ้อมพาไปท�ำแท้ง อ้อมจึงรู้สึกเครียดว่าจะท�ำอย่างไรดี
จึงแก้ปัญหาโดยการปรึกษาผู้ใหญ่ แต่สุดท้ายแล้วเพื่อนดิวก็ไม่ได้ท้องที่
ประจ�ำเดือนไม่มาก็เพราะเรื่องความเครียด...ในบทเรียนนี้ได้สอนหลักคิด
และขั้นตอนส�ำคัญในการแก้ปัญหา

7
8

ความโกรธของแดน: แดนนัดอุย๋ ดูหนัง แต่แดนเห็นอุย๋ นัง่ รถมา
กับผู้ชายคนอื่น จึงรู้สึกโกรธเพราะเป็นภาพบาดตาบาดใจ...
ในบทเรียนนี้ได้สอนให้ได้เรียนรู้วิธีการจัดการความโกรธที่เหมาะสม
ความลับของความสุข: สอบเสร็จจีรา่ ชวนเพือ่ นๆ ไปท�ำอาหาร
ฉลองกันที่บ้าน แดนเป็นคนชอบท�ำอาหารมาก หน้าที่ประจ�ำ
ของแดนคือการท�ำอาหารให้พ่อแม่ทาน ถึงแดนจะรู้สึกว่าเหนื่อยแต่ก็
มีความสุขทีไ่ ด้ทำ� ... ในบทเรียนนีไ้ ด้มกี ารให้ทบทวนและแลกเปลีย่ นข้อคิด
เห็นเรื่องความสุข
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9

แค่ ‘ไม่’ ก็หมดเรื่อง: บิวยืมเงินเดี่ยว ท�ำให้เดี่ยวเกิดความ
ล�ำบากใจในการที่จะให้ยืมเงิน ส่วนดิวก็เกิดความล�ำบากใจ
เช่นกัน เมื่ออ๊อฟแฟนเก่ากลับมาขอคืนดี ทั้งสองคนรู้สึกล�ำบากใจมาก
ที่จะปฏิเสธ...ในบทเรียนนี้ท�ำให้รู้ถึงวิธีการเผชิญความขัดแย้ง และรู้วิธี
ปฏิเสธ เมื่อถูกชักชวนกระท�ำพฤติกรรมเสี่ยง

10

ขอแค่เข้าใจ: ช่วงปิดเทอม แดน อ้อม เดี่ยว และจีร่า
ขอผูป้ กครองไปเทีย่ วเขาใหญ่ แต่ผปู้ กครองของแดนกับอ้อม
ไม่ค่อยสนับสนุนให้ไป เพราะเป็นห่วงลูก ท�ำให้เด็กๆ เกิดความรู้สึกว่า
ท�ำไมพ่อแม่ถึงไม่ค่อยเข้าใจ …ในบทเรียนนี้ ท�ำให้ได้เรียนรู้วิธีการพูดคุย
กับพ่อแม่ เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกัน

11

ท�ำไมเป็นคนแบบนี้: แดน อ้อม เดี่ยว และจีร่า ไปเที่ยว
ปราณบุรี ในการไปครั้งนี้แดนได้นัดอุ๋ยไปอีกคนโดยที่
ไม่ได้บอกเพื่อนๆ ก่อน การมาเที่ยวครั้งนี้ดูเหมือนว่าอุ๋ยจะเป็นตัวปัญหา
มากที่สุด ส่วนเดี่ยวก็ท�ำให้จีร่ารู้สึกโกรธที่ลืมเอากล้องวิดีโอติดมาด้วย...
ในบทเรียนนีท้ ำ� ให้ได้เรียนรูเ้ รือ่ งการติดต่อสัมพันธ์และตระหนักถึงผลกระทบ
ในการใช้รูปแบบการติดต่อสัมพันธ์แต่ละรูปแบบ

12

รั ก คื อ อะไร: เปิ ด ฉากด้ ว ยการนั่ ง สั ง สรรค์ กั น ริ ม ทะเล
การไปเทีย่ วทะเลครัง้ นีท้ ำ� ให้แดนกับอ้อม ได้มโี อกาสได้อยู่
ใกล้ชิดกันสองต่อสอง เกือบท�ำอะไรที่ไม่เหมาะสมลงไป …ในบทเรียนนี้
ได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างในเรื่องเพศระหว่างชายและหญิง และสามารถ
วิเคราะห์แยกแยะเรื่องความรักและความต้องการทางเพศได้รอบด้านขึ้น
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13

สิง่ ส�ำคัญในชีวติ : เกิดมาท�ำไม สมมุตวิ า่ เรามีเวลาเหลืออยู่
บนโลกใบนี้อีก 3 เดือน จะใช้เวลาที่เหลืออย่างไรบ้าง
เป็นโจทย์ทคี่ รูมอบให้เป็นการบ้าน…ในบทเรียนนีท้ ำ� ให้ได้เรียนรูแ้ ละทบทวน
การจัดล�ำดับความส�ำคัญของสิง่ ต่างๆ ในชีวติ และมีแนวคิดในการบริหาร
เวลาของตนเองที่ดีขึ้น

14

เส้นตายทีใ่ กล้เข้ามา: เดีย่ วและอ้อมอ่านหนังสือเตรียมสอบ
ไม่ทนั เพราะขาดวินยั ในตัวเองในการบริหารเวลา และการ
จัดการกับตัวเอง แต่ยังกลับตัวกลับใจได้ทันจึงมุ่งมั่นที่จะอ่านหนังสือ
โดยไม่สนใจสิ่งยั่วยุต่างๆ ...ในบทเรียนนี้ท�ำให้ได้ทบทวนการใช้เวลาของ
ตนเอง ได้เรียนรู้การจัดล�ำดับความส�ำคัญตามความเร่งด่วนของแต่ละ
กิจกรรม ตลอดจนสามารถวางแผนใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1
2
3
4
5

ห้องของฉัน: ครอบครัว บุญส�ำราญ มีลกู สองคน ลูกทัง้ สองคน
เป็นเด็กไม่เรียบร้อย เก็บของไม่เป็นระเบียบ โดยเฉพาะห้องนอน
ของลูกสาว ท�ำให้พ่อกับแม่รู้สึกหงุดหงิดใจ
เพื่อใคร: เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กๆ ที่ต้องท�ำตามความต้องการ
ของผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองมีความสุข ในขณะที่เด็กๆ
เหล่านั้นก็มีความฝันของตัวเองด้วยเช่นกัน
เพื่อน: เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพ่อแม่ที่น้อยใจลูก เนื่องจากลูก
ติดเพื่อนมาก ท�ำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวลดน้อยลงไป

15

รักวัยใส: เรื่องราวเกี่ยวกับรักในวัยเรียน น�้ำหวานและทิว
เป็นแฟนกัน แม่ของน�ำ้ หวานและทิว ต่างก็รู้ว่าลูกตัวเองก�ำลัง
มีแฟน จึงท�ำให้รู้สึกเครียดและกังวลใจ กลัวลูกจะเสียอนาคต

16

ท้าทายแต่ไม่เสี่ยง: โอฝึกซ้อมขี่จักรยานกับเพื่อนๆ กลับบ้าน
ค�่ำทุกวัน ท�ำให้แม่รู้สึกเป็นห่วงกลัวจะหลงผิดไปท�ำในสิ่งที่
ไม่ดี เพื่อนโอติดยาเสพติดและแนะน�ำให้โอได้ลองใช้บ้าง แต่โอปฏิเสธ
เพราะคิดว่าการที่จะขี่จักรยานได้เก่งก็ไม่จ�ำเป็นต้องพึ่งยาเสพติดก็ได้

ต้องเปลี่ยนให้ได้: แดนกับจีร่า พูดดูถูก อ้อมและเดี่ยว
ท�ำให้อ้อมและเดี่ยวมีความมุ่งมั่นจะเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้น
จะได้ไม่ให้ใครมาดูถกู อีก…ในบทเรียนนีท้ ำ� ให้เข้าใจหลักการสร้างแรงจูงใจ
เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม
วันที่ฝันเป็นจริง: จีร่าสอบติดทันตแพทย์ อ้อมสอบติด
พยาบาล เดีย่ วสอบติดนายร้อย ส่วนแดนไปเรียนต่ออเมริกา
และได้กลับมาเป็นหมอประจ�ำอยูท่ โี่ รงพยาบาลเดียวกันกับอ้อม...บทเรียนนี้
ได้สรุปถึงเรือ่ งราวของความเข้มแข็งทางใจให้ผเู้ รียนเกิดความคิดรวบยอด
ในบทเรียนที่ผ่านมาทั้งหมด
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เนื้อหาเกี่ยวกับสื่อ “เทคนิคการคุยกับลูกวัยรุ่น” ประกอบด้วย
5 ตอนดังนี้
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