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บทที่
บทน�า

1.1 ความเป็นมาปัญหา
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ด้านบุคคล ครอบครวั และสงัคม/ชุมชน มีความพยายามท่ีจะค้นหาว่าปัจจัย
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ประจ�าปี โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้

แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต สนับสนุนโดยส�านักงานกองทุนสนับสนุน 

การสร้างเสริมสุขภาพ พบว่า ปัจจัยของครอบครัวและปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 

เป็นปัจจัยอันดับแรกๆ ท่ีคนไทยให้ความส�าคัญ และเป็นปัจจัยท่ีจะน�าไป 

สู่ความสุขได้ (รศรินทร์ เกรย์ และคณะ 2553:) 

ปัญหาสุขภาพจิตของวัยรุ ่นสามารถส่งผลต่อพฤติกรรมเบ่ียงเบน 

ได้แก่ การละเมิดกฎเกณฑ์ การมีเพศสัมพันธ์ การใช้สารเสพติด และ 

การท�าผิดกฎหมาย ดังน้ัน การแก้ปัญหาสุขภาพจิตของวัยรุ่น จ�าเป็นต้อง 

เริ่มจากผู้ใกล้ชิดท่ีสุดของเด็กวัยรุ่น คือครอบครัว ต่อจากครอบครัวแล้ว 

คือโรงเรียน นอกเหนือจากสองสถาบันน้ีแล้ว ความร่วมมือขององค์กร 

และหน่วยงานในท้องถิ่น ก็มีความจ�าเป็น

5.3 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียน พฤติกรรมทางเพศ  
พฤติกรรมการใช้สารเสพติด และพฤติกรรมรุนแรง 45

บทที่ 6 ผลการประเมินประสิทธิผลของสื่อการเรียนรู้: ปัจจัยของ 

สื่อการเรียนรู้ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้มแข็งทางใจ 55

6.1 ภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงความเข้มแข็งทางใจ  58
6.2 การเปลี่ยนแปลงความสามารถการดูแลและควบคุมตนเอง 59
6.3 การเปลี่ยนแปลงความสามารถการแก้ไขปัญหา 60
6.4 การเปลี่ยนแปลงความสามารถทางสังคม 61
6.5 การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการตั้งจุดมุ่งหมายในชีวิต 

และการมุ่งมั่นสู่ความส�าเร็จ 61

บทที่ 7 ผลการประเมินประสิทธิผลของสื่อการเรียนรู้: ปัจจัยของ 

สื่อการเรียนรู้ และความเข้มแข็งทางใจที่มีผลต่อ 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียน 67
7.1 การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการเรียน 69
7.2 การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมทางเพศ 72
7.3 การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการใช้สารเสพติด 76
7.4 การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมความรุนแรง 80

บทที่ 8 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 83

8.1 ผลการประเมินกระบวนการใช้สื่อการเรียนรู้ในโรงเรียน 
ที่ตกเป็นตัวอย่าง  83

8.2 ปัจจัยของสื่อการเรียนรู้ที่มีต่อความสามารถในมิติต่างๆ  
ของความเข้มแข็งทางใจของเด็กนักเรียนวัยรุ่น 84

8.3 ปัจจัยของสื่อการเรียนรู้ และความเข้มแข็งทางใจที่มีต่อ 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียน พฤติกรรมทางเพศ  
พฤติกรรมการใช้สารเสพติด และพฤติกรรมรุนแรง 87

8.4 ข้อเสนอแนะ  89

หนังสืออ้างอิง   91

ภาคผนวก   93

 
 
(004)



2  3

เช่นเดียวกัน ปัญหาครอบครัว เด็กและเยาวชนในจังหวัดระยอง  

เป็นปัญหาท่ีชุมชนและสังคมในจังหวัดให้ความส�าคัญ จากการศึกษา

สถานการณ์คุณภาพชีวิตของประชากรจังหวัดระยอง (รศรินทร์ เกรย์  

และคณะ 2552) ผลจากการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึกประชาชน 

ของจังหวัดระยองมีความเป็นห่วงคนรุ่นใหม่และวัยรุ่น เน่ืองจากสถาบัน 

ครอบครัวอ่อนแอลง และมีปัจจัยภายนอก ได้แก่วัฒนธรรมท่ีเปล่ียนแปลง 

ที่จะยั่วยุให้วัยรุ่นต้องเสี่ยงกับปัญหายาเสพติด อบายมุข สุขภาพจิต 

ด้วยเหตุน้ี โรงพยาบาลแกลง ซึ่งเป็นหน่วยงานสาธารณสุขท่ีมี 

ความใกล้ชิดกับท้องถ่ินหน่วยงานหน่ึง จึงเห็นความส�าคญักับปัญหาสขุภาพจิต

วัยรุน่ และต้องการท�าให้วัยรุน่มีความเข้มแข็งทางใจ เพือ่ป้องกันและหลกีเลีย่ง 

พฤติกรรมเสี่ยงหรือพฤติกรรมเบ่ียงเบนต่างๆ โดยได้ร่วมมือกับโรงเรียน

มัธยมศึกษา 3 แห่งของอ�าเภอแกลง และน�าสื่อ “เติมเต็มความเข้มแข็ง 

ทางใจ” ซึ่งพัฒนาโดย แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตภายใต้การสนับสนุน

ของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มาใช ้

ในโรงเรียน ในปีการศึกษา 2555 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะท่ี 

ด�าเนินการวิจัยโครงการ “การประเมินผลการใช้เครื่องมือสื่อการเรียนรู ้

เพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มนักเรียนวัยรุ่น และผู้ปกครอง” จึงได้รับ 

มอบหมายจากแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวง

สาธารณสุข โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก ส�านักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสรมิสุขภาพ ให้ท�าการประเมินผลเครือ่งมือสือ่การเรยีนรู ้“เติมเต็ม

ความเข้มแข็งทางใจ” เพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นในเขต

อ�าเภอเมืองแกลง 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.2.1 เพื่อประเมินกระบวนการใช ้ ส่ือการเรียนรู ้ “เติมเต็ม 

ความเข้มแข็งทางใจ” ภายในระบบโรงเรยีน อันน�าไปสูก่ารเพิม่ประสทิธภิาพ 

การใช้เครื่องมือ

1.2.2 เพือ่ประเมินปัจจัยของสือ่การเรยีนรูฯ้ ท่ีมีต่อการเปลีย่นแปลง

ความเข้มแข็งทางใจ

1.2.3 เพื่อตรวจสอบปัจจัยของสื่อการเรียนรู้ฯ และความเข้มแข็ง 

ทางใจท่ีมีต่อการเปลีย่นแปลงของพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรยีนวัยรุน่ ได้แก่ 

พฤติกรรมการเรียน พฤติกรรมทางเพศ พฤติกรรมการใช้สารเสพติด และ

พฤติกรรมรนุแรงของนักเรยีนวัยรุน่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

1.3 ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย

ผลของการวิจัยสามารถสนับสนุนข้อมูลให้แผนงานสร้างเสริม 

สุขภาพจิต น�าไปใช้พัฒนาสุขภาพจิตเยาวชนในโรงเรียนอื่นๆ ต่อไป 

หน่วยงานในระบบสาธารณสุข และหน่วยงาน องค์กรท่ีท�างาน 

ด้านเยาวชน และครอบครัว จะสามารถน�าเครื่องมือไปใช้ร่วมกับโรงเรียน

ต่างๆ และกิจกรรมในชุมชน
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บทที่
ระเบียบวิธีวิจัย

2.1 เครื่องมือสื่อการเรียนรู้ที่จะท�าการประเมิน

เป็นสือ่การเรยีนรูใ้นรปูแบบวีดิทัศน์ สือ่สิง่พมิพ์ ท่ีแผนงานสร้างเสรมิ 

สขุภาพจิตภายใต้การสนับสนุนของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิ 

สุขภาพ (สสส.) ได้พัฒนาขึ้นส�าหรับเยาวชน ได้แก่ เตมิเตม็ความเข้มแขง็

ทางใจ (ส�าหรับวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษา) มีองค์ประกอบท้ังสิ้น 16 ตอน  

ที่จะช่วยพัฒนาเด็กนักเรียนระดับมัธยมในด้านต่างๆ 4 ด้าน ดังนี้

ด้ำนควำมรู้สึกดีต่อตัวเองและรู้จักตนเอง 
มี 4 ตอน คือ
• ตอนที่ 1 ปฏิบัติการค้นหาความ 
เข้มแข็งทางใจ ภาค 1 และ 2

• ตอนที่ 2 พลังใจ...ไอดอล
• ตอนที่ 3 ความฝันของเดี่ยว
• ตอนที่ 4 อยู่ที่มุมมอง

ด้ำนกำรจัดกำรชีวิตได้ มี 4 ตอน คอื

• ตอนที่ 5 เรื่อง เครียด เครียด
• ตอนที่ 6 ช่วยด้วย ท�าไงดี
• ตอนที่ 7 ความโกรธของแดน
• ตอนที่ 8 ความลับของความสุข
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ด้ำนควำมสมัพนัธ์ทำงสงัคมและครอบครวั 
มี 4 ตอน คือ
• ตอนที่ 9 แค่ “ไม่” ก็หมดเรื่อง
• ตอนที่ 10 ขอแค่เข้าใจ
• ตอนที่ 11 ท�าไมเป็นคนแบบนี้
• ตอนที่ 12 รักคืออะไร

ด้ำนมีจุดหมำยในชีวิต มี 4 ตอน คอื

• ตอนที่ 13 สิ่งส�าคัญในชีวิต
• ตอนที่ 14 เส้นตายที่ใกล้เข้ามา
• ตอนที่ 15 ต้องเปลี่ยนให้ได้
• ตอนที่ 16 วันที่ฝันเป็นจริง

หมำยเหตุ: เนื้อหาละครอย่างย่อของสื่อ “เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ” ทั้ง 16 ตอน อยู่ใน
ภาคผนวก 1

แต่ละตอนประกอบด้วย 5 ช่วง คือ ช่วงท่ี 1 ละครเปิดเรื่อง  

(เลียนแบบสถานการณ์ชีวิตแบบต่างๆ เพื่อสร้างความรู้สึกร่วมให้กับผู้ชม 

ก่อนท่ีจะเช่ือมโยงเข้าสู่ช่วงส�าคัญท่ีเป็นการให้ความรู้เรื่องความเข้มแข็ง 

ทางใจ), ช่วงท่ี 2 ช่วงคุยกันหน่อย (เป็นการต้ังค�าถาม เพื่อให้นักเรียน 

ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความคิดเห็น และประสบการณ์แต่ละคน),  

ช่วงท่ี 3 ช่วงสงสัยจังท�าไงดี (เป็นการให้ค�าปรึกษาด้านความรู้เรื่องความ

เข้มแข็งทางใจจาก “อาหมอ” ซึง่เป็นจิตแพทย์ ในรปูแบบของการสมัภาษณ์

พูดคุย ซึ่งตัวละครในเรื่องเข้ามาปรึกษา “อาหมอ”), ช่วงที่ 4 ช่วง VOX 

POP (น�าเสนอความหลากหลายทางความคิดของวัยรุ ่นท่ีมีต่อประเด็น 

ของแต่ละตอน) และช่วงท่ี 5 ละครปิดเรื่อง (เป็นเรื่องราวละครต่อเน่ือง 

มาจากช่วงที่ 1 เพื่อบอกเล่าเรื่องราวหลังสถานการณ์คลี่คลาย) 

2.2 พื้นที่เป้าหมาย

พ้ืนท่ีเป้าหมายของการศึกษาคือโรงเรียน 3 แห่งท่ีสมัครใจเข้าร่วม

โครงการใช้ส่ือเรยีนรู ้“เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ” คอื โรงเรยีนขนาดใหญ่

พเิศษ 1 โรงเรยีน (นักเรยีน 2,501 คนข้ึนไป) โรงเรยีนขนาดใหญ่ 1 โรงเรยีน 

(นักเรียน 1,501-2,500 คน) และโรงเรียนขนาดกลาง 1 โรงเรียน (นักเรียน 

500-1,500 คน) ทั้ง 3 โรงเรียน เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่เขตอ�าเภอเมืองแกลง 

จังหวัดระยอง

2.3 วิธีการเก็บข้อมูล และกลุ่มตัวอย่าง

การน�าสื่อเข้าไปในโรงเรียนได้ท�าการส�ารวจด้วยแบบสอบถาม 

กับเด็กนักเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลาย รวมถึงครู และผู้ปกครองนักเรียน

ช่วงต้นปีการศึกษา 2555 (ก่อนน�าสื่อไปใช้) และปลายปีการศึกษา 2555 

(หลังการน�าสื่อลงไปใช้) ดังรายละเอียดในแผนภาพ 2.3 

แผนภำพ 2.3 ข้ันตอนกำรประเมินผลกำรใช้สือ่ “เติมเต็มควำมเข้มแข็ง
ทำงใจ”

ท�าการส�ารวจข้อมูล 
พื้นฐานด้วย
แบบสอบถาม

ต้นปีการศึกษา 2555
(พฤษภาคม 

ถึงมิถุนายน 2555)

ระดมสมอง 
นักเรียน ครู  
เพื่อประเมิน
กระบวนการ 
ให้สื่อหลังจาก 
ใช้สื่อไปแล้ว  
 (2 เดือน)

น�าสื่อการเรียนรู้ “เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ” 
ไปใช้ระหว่างมิถุนายน 2555 ถึงมกราคม 2556)

ระดมสมอง 
นักเรียน ครู  
ผู้ปกครอง 
เพื่อประเมิน
กระบวนการ 
ให้สื่อและ

ประสิทธิผลของสื่อ

ท�าการส�ารวจ 
ข้อมูลเพื่อด ู

การเปลี่ยนแปลงด้วย
แบบสอบถามปลายปี
การศึกษา 2555 

(กลางเดือนมกราคม 
ถึงต้นเดือน

กุมภาพันธ์ 2556)

การเก็บข้อมูลในโรงเรียน 3 แห่ง มีด้วยกัน 2 วิธี

2.3.1 เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยส�ารวจแบบสอบถามในช่วงต้นปี

การศึกษา 2555 (ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน 2555) และ

ในช่วงปลายปีการศึกษา 2555 (กลางเดอืนมกราคม ถึงต้นเดือนกุมภาพนัธ์ 

2556) แบบสอบถามทั้งสองช่วงเวลา ประกอบด้วย 3 ชุด คือ 
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• หน่ึง แบบสอบถามของนักเรียนท่ีต้องประเมินตนเอง ซึ่งเป็น 

เด็กมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) และมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4-5) โดยวิธีการสุ่มจ�านวนตัวอย่าง

นักเรียนจ�าแนกตามโรงเรียนและช่วงชั้น รายละเอียดตามตาราง 

2.3.1.1

ตำรำง 2.3.1.1 วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงนักเรียน จ�ำแนกตำมโรงเรียน 
และช่วงชั้น

รวม

โรงเรียนที่ 1
(ขนำดใหญ่
พิเศษ)

โรงเรียนที่ 2
(ขนำดใหญ่)

โรงเรียนที่ 3
(ขนำดกลำง)

ม.ต้น ม.ปลำย ม.ต้น ม.ปลำย ม.ต้น ม.ปลำย
จ�านวนประชากรนักเรียน 
จ�าแนกตามโรงเรียนและ 
ช่วงชั้น ในปีการศึกษา 2555

5,670 1,620 1,080 1,050 720 630 570

ร้อยละของการกระจายของ
ประชากรนักเรียน

100 28.6 19.0 18.5 12.7 11.1 10.1

จ�านวนตัวอย่าง โดยก�าหนด
จ�านวนตัวอย ่าง ท้ังหมดท่ี 
1,000 ตัวอย่าง แล้วใช้สูตร
ของ Yamane ค�านวณให้มี
ความคาดเคล่ือนได้ประมาณ
ร้อยละ 3

1,000 286 190 185 127 111 101

• สอง แบบสอบถามของครูประจ�าช้ัน ซึ่งครูต ้องประเมิน 

เด็กนักเรียนรายคน 

• สาม แบบสอบถามของผู ้ปกครองนักเรียน ซึ่งผู ้ปกครอง 

ต้องประเมินลูกหลานของตนเอง

เม่ือรวบรวมแบบสอบถามแล้ว พบว่า จ�านวนตัวอย่างท่ีได้ตอบ

แบบสอบถามมีรายละเอียด ดังตาราง 2.3.1.2

ตำรำง 2.3.1.2 จ�ำนวนตัวอย่ำงท่ีได้รับจำกกำรส�ำรวจนักเรียน ครู  
ผูป้กครอง จ�ำแนกตำมช่วงกำรส�ำรวจ (ต้นปีกำรศึกษำ และปลำยปีกำรศึกษำ 
2555)

โรงเรียน

ต้นปีกำรศึกษำ 2555
(ก่อนน�ำสื่อไปใช้ใน 
โรงเรียนทดลอง)

ปลำยปีกำรศึกษำ 2555
(หลังน�ำสื่อไปใช้ใน 
โรงเรียนทดลอง)

นักเรียน ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ครู ผู้ปกครอง
โรงเรียนที่ 1 (ขนำดใหญ่พิเศษ)
ม.ต้น 236 242 227 207 207 207
ม.ปลาย 166 180 158 148 148 146
โรงเรียนที่ 2 (ขนำดใหญ่)
ม.ต้น 177 176 174 159 174 161
ม.ปลาย 120 121 117 113 117 114
โรงเรียนที่ 3 (ขนำดกลำง)
ม.ต้น 94 95 90 72 93 67
ม.ปลาย 71 77 69 71 70 71
รวม 864 891 835 1,211 809 766

หลังจากจับคู่นักเรียน ครู  
ผู้ปกครองให้เป็นตัวอย่างเดียวกัน 

โดยใช้นักเรียนเป็นฐาน  
เหลือ 788 ตัวอย่าง

หลังจากจับคู่นักเรียน ครู  
ผู้ปกครองให้เป็นตัวอย่างเดียวกัน 

โดยใช้นักเรียนเป็นฐาน  
เหลือ 657 ตัวอย่าง

หลังจากจับคู่ตัวอย่างต้นปีการศึกษา และปลายปีการศึกษา 
ให้เป็นตัวอย่างเดียวกัน โดยใช้นักเรียนเป็นฐาน  

เหลือตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างเดียวกัน 529 ตัวอย่ำง

2.3.2 เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีระดมสมอง ซึ่งประยุกต์มาจาก

วิธีระดมสมองเพื่อค้นหาอนาคต (Future Search Conference)  

ในโรงเรยีนท้ังสามแห่ง แห่งละ 2 ครัง้ คอื ด�าเนินการครัง้แรก เดือนสิงหาคม 2555 
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และด�าเนินการครั้งท่ีสอง คือเดือนมกราคม 2556 กลุ ่มตัวอย่างของ 

การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ มี 3 กลุ่ม คือ 

• นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จ�านวน 10 คนต่อ 1 โรงเรยีน รวมเป็น 30 คนต่อช่วงด�าเนินการ 

ท้ังน้ีการด�าเนินการเก็บข้อมูลในกลุ ่มนักเรียนจริง ได ้รับ 

จ�านวนตัวอย่างนักเรียนดังน้ี ครั้งแรกในเดือนสิงหาคม 2555  

ได้รบัตัวอย่างจ�านวน 31 คน (ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 11 คน 

และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 20 คน) ครั้งท่ีสองในเดือน

มกราคม 2556 ได้รบัตัวอย่างจ�านวน 30 คน (ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น 13 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 17 คน) 

• ครูที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับสื่อ “เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ” (เช่น 

ครูที่รับผิดชอบวิชา และเปิดสื่อให้เด็กนักเรียนชม ครูประจ�าชั้น) 

จ�านวน 5 คนต่อ 1 โรงเรยีน รวมเป็น 15 คนต่อช่วงเวลาด�าเนินการ 

แต่การด�าเนินการเก็บข้อมูลในกลุ่มครู ได้รับจ�านวนตัวอย่างครู

ดังน้ี ครั้งแรกในเดือนสิงหาคม 2555 ได้รับตัวอย่างจ�านวน  

23 คน ครั้งที่สองในเดือนมกราคม 2556 ได้รับตัวอย่างจ�านวน 

14 คน 

• ผู ้ปกครองของเด็กนักเรียน จ�านวน 5 คนต่อ 1 โรงเรียน  

รวมเป็น 15 คน (เก็บข้อมูลผู้ปกครองนักเรียนเฉพาะช่วงที่สอง

คือเดือนมกราคม 2556 เท่าน้ัน) แต่การด�าเนินการเก็บข้อมูล 

ในกลุ่มผู้ปกครอง ได้รับจ�านวนต�่ากว่าเป้าหมาย คือ ได้รับ 

จ�านวนเพียง 9 คน เนื่องจากผู้ปกครองไม่สามารถมาเข้าร่วมได้ 

เพราะบางโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเป้าหมาย เป็นโรงเรียนที่รับเด็ก

นอกพื้นท่ีท่ีสามารถเข้ามาศึกษาได้ ดังน้ันผู้ปกครองจึงอยู่ไกล 

จากโรงเรียน ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาเข้าร่วม 

2.4 องค์ประกอบแบบสอบถาม

แบบสอบถามท้ังต้นปีการศึกษา และปลายปีการศึกษา ประกอบด้วย

แบบสอบถาม 3 ชุด คือ แบบสอบถามของนักเรียน แบบสอบถามของครู

ประจ�าช้ัน (ประเมินเด็กนักเรียนเป็นรายคน) และแบบสอบถามของ 

ผู้ปกครอง องค์ประกอบของแบบสอบถามด้านเน้ือหา ดังรายละเอียด 

ในตาราง 2.4 

ตำรำง 2.4 องค์ประกอบของแบบสอบถำมนักเรียน ครู ผู้ปกครอง

องค์ประกอบ 
แบบสอบถำม

ต้นปีกำรศึกษำ 2555ปลำยปีกำรศึกษำ 2555

นัก
เร
ียน

คร
ู

ผู้ป
กค

รอ
ง

นัก
เร
ียน

คร
ู

ผู้ป
กค

รอ
ง

1. ข ้อมูลท่ัวไปของนักเรียน (รหัส
ประจ�าตัวนักเรยีน เพศ ช่ือโรงเรยีน 
ชั้น) 

P P P P P P

2. การพักอาศัยของเด็ก นัก เรี ยน 
สถานภาพครอบครั วของ เด็ ก
นักเรียน

P O O P O O

3. ข้อมูลท่ัวไปของผู ้ปกครอง (เพศ 
อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ครวัเรอืน 
จ�านวนสมาชิกในครอบครัว)

P O P P O P

4. แบบส�ารวจความเข้มแข็งทางใจ P O O P O O
5. ค�าถามพฤติกรรมอ่ืนๆ ได ้แก ่ 
(พฤติกรรมการเรยีน พฤติกรรมทาง
เพศ การใช ้สารเสพติด ความ
รุนแรง)

P P P P P P

6. ข้อมูลเก่ียวกับการรับชมสื่อเติมเต็ม
ความเข้มแข็งทางใจ O O O P O O

หมำยเหตุ: เครื่องหมาย P มีในแบบสอบถาม O ไม่มีในแบบสอบถาม
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2.5 ค�าจ�ากัดความของตัวแปรที่ส�าคัญ

2.5.1 ความเข้มแข็งทางใจ คือ ความสามารถในการปรับตัว 
ของบุคคล เมื่อต้องประสบกับสถานการณ์ที่วิกฤต ทุกข์ยาก ล�าบาก กดดัน 

หรือเป็นปัญหาในชีวิต แต่สามารถปรับตัวให้ผ่านพ้นภาวะวิกฤตน้ันได้ และ

กลับมาด�าเนินชีวิตได้ตามปกติ รวมท้ังสามารถน�าประสบการณ์ท่ีได ้

ไปเป็นประโยชน์ในการด�าเนินชีวิตต่อไป (กรมสุขภาพจิต และส�านักงาน

สนับสนุนกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 2556) ความเข้มแข็งทางใจ ในที่นี้

มีด้วยกัน 4 มิติ (กรมสขุภาพจิต และส�านักงานสนับสนุนกองทุนการสร้างเสรมิ 

สุขภาพ. 2556) คือ

• มิติความสามารถในการดูแลและควบคุมตัวเอง หมายถึง ความ
สามารถในการตระหนักรูห้รอืการเข้าใจตนเอง รบัรูค้วามสามารถ

ของตนเอง เช่ือม่ันในศักยภาพ และคุณค่าของตนเอง ในการ 

ท่ีจะกระท�าสิ่งต่างๆ เพื่อให้ประสบความส�าเร็จ การมีวินัย 

ในตนเอง สามารถยับย้ังช่ังใจ รับผิดชอบ และทนต่อแรงต้าน 

ของกลุ่มเพื่อน และแรงกดดันของสังคมได้

• มิติความสามารถในการแก้ไขปัญหา หมายถึง ความสามารถ 
ในการคิดอย่างมีเหตุผล ประเมินความเสี่ยง ตัดสินใจจัดการ

ปัญหาได้อย่างเหมาะสม การมีทัศนคติและค่านิยมเชิงบวก  

มีอารมณ์ขัน มีความยืดหยุ่นในการแก้ปัญหา รวมทั้งรู้จักเปิดใจ

ยอมรับในสิ่งท่ีเกิดข้ึนมองปัญหาอย่างท้าทาย ไม่คุกคามต่อชีวิต 

พึ่งตนเองได้ และรู้จักแสวงหาแหล่งช่วยเหลือท่ีมีประสิทธิภาพ 

เมื่อประสบภาวะยุ่งยาก

• มิติความสามารถทางสังคม หมายถึง สามารถในการสื่อสาร 
ให้ผู ้อ่ืนรับรู ้ความคิด ความรู้สึกของตนเองได้ รวมท้ังเข้าใจ 

ความรูส้กึของผูอ่ื้น เห็นอกเห็นใจ เคารพในสทิธิข์องผูอ่ื้น สามารถ

ให้อภัยผู้อ่ืน สร้างมิตรภาพ เป็นท่ีพึ่งของผู้อ่ืนได้ มีส่วนร่วม  

เสยีสละในการท�ากิจกรรมต่างๆ เพือ่ส่วนรวมและสามารถปรบัตัวได้

• มิติการต้ังจุดมุ่งหมายในชีวิตและการมุ่งม่ันสูค่วามส�าเรจ็ หมายถึง 
ความสามารถในการต้ังจุดมุ่งหมาย ความส�าเรจ็ในชีวิตท่ีเป็นไปได้ 

ด�าเนินชีวิตเพือ่มุ่งสูเ่ป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ มีแรงจูงใจเพือ่ให้ตนเอง

บรรลเุป้าหมาย ความกระตือรอืร้นมุ่งม่ันพยายาม และมีความเช่ือ 

หรือแรงบันดาลใจในการด�าเนินชีวิตเพื่อมุ ่งสู ่ความส�าเร็จ  

(ดูรายละเอียดการให้คะแนนและการแปลผลค่าคะแนน ในภาค

ผนวก 2)

2.5.2 การเปลีย่นแปลงความเข้มแข็งทางใจ หมายถึง การเปลีย่นแปลง 
ความเข้มแข็งทางใจจากการส�ารวจปลายปีการศึกษา แตกต่างไปจาก 

การส�ารวจต้นปีการศึกษา โดยการเปลีย่นแปลงความเข้มแข็งทางใจแบ่งออก

เป็น 3 กลุ่ม คือ 

• ไม่เปลีย่นแปลง คอื กลุม่คะแนนจากการส�ารวจปลายปีเหมือนกับ

กลุ่มคะแนนการส�ารวจต้นปี ซึ่งมี 3 กรณี คือ กรณีที่ 1, 2 และ 

3 ในตาราง 2.5.2 

• เปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้น คือ กลุ่มคะแนนจากการส�ารวจปลายปี

มากกว่ากลุ่มคะแนนการส�ารวจต้นปี ซึ่งมี 3 กรณี คือ กรณีที่ 4, 

5 และ 6 ในตาราง 2.5.2

• เปลีย่นแปลงในทางแย่ลง คอื กลุม่คะแนนจากการส�ารวจปลายปี 

น้อยกว่ากลุ่มคะแนนการส�ารวจต้นปี ซึ่งมี 3 กรณี คือ กรณีที่ 7, 

8 และ 9 ในตาราง 2.5.2
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ตำรำง 2.5.2 เกณฑ์กำรก�ำหนดกำรเปลี่ยนแปลงควำมเข้มแข็ง 
ทำงใจภำพรวม และกำรเปลี่ยนแปลงท้ัง 4 มิติ ระหว่ำงกำรส�ำรวจต้นป ี
กำรศึกษำ และปลำยปีกำรศึกษำ 2555

กรณีที่ กำรส�ำรวจ
ต้นปีกำรศึกษำ

กำรส�ำรวจ
ปลำยปีกำรศึกษำ

ผลของ 
กำรเปลี่ยนแปลง

1 ต�่า ต�่า ไม่เปลี่ยนแปลง
2 ปานกลาง ปานกลาง ไม่เปลี่ยนแปลง
3 สูง สูง ไม่เปลี่ยนแปลง

4 ต�่า ปานกลาง ดีขึ้น
5 ต�่า สูง ดีขึ้น
6 ปานกลาง สูง ดีขึ้น
7 สูง ปานกลาง แย่ลง
8 ปานกลาง ต�่า แย่ลง
9 สูง ต�่า แย่ลง

2.5.3 การเปลีย่นแปลงความสามารถในการดูแลและควบคมุตัวเอง 
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงความเข้มแข็งทางใจในมิติความสามารถ 

ในการดูแลและควบคุมตัวเอง จากการส�ารวจปลายปีการศึกษาแตกต่างไป

จากการส�ารวจต้นปีการศึกษา โดยการเปลีย่นแปลงในมิติน้ีแบ่งเป็น 3 กลุม่ 

คือ ไม่เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้น และเปลี่ยนแปลงในทางแย่ลง  

(โดยใช้เกณฑ์การก�าหนดการเปลี่ยนแปลงในตาราง 2.5.2)

2.5.4 การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแก้ไขปัญหา หมายถึง 
การเปล่ียนแปลงความเข้มแข็งทางใจในมิติความสามารถในการแก้ไขปัญหา 

จากการส�ารวจปลายปีการศึกษาแตกต่างไปจากการส�ารวจต้นปีการศึกษา 

โดยการเปลี่ยนแปลงในมิติน้ีแบ่งเป็น 3 กลุ ่ม คือ ไม่เปลี่ยนแปลง 

เปลี่ยนแปลงในทางดีข้ึน และเปลี่ยนแปลงในทางแย่ลง (โดยใช้เกณฑ ์

การก�าหนดการเปลี่ยนแปลงในตาราง 2.5.2)

2.5.5 การเปลี่ยนแปลงความสามารถทางสังคม หมายถึง  

การเปลีย่นแปลงความเข้มแข็งทางใจในมิติความสามารถทางสงัคม จากการ

ส�ารวจปลายปีการศึกษาแตกต่างไปจากการส�ารวจต้นปีการศึกษา โดยการ

เปลี่ยนแปลงในมิติน้ีแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ไม่เปลี่ยนแปลง เปล่ียนแปลง 

ในทางดีข้ึน และเปลี่ยนแปลงในทางแย่ลง (โดยใช้เกณฑ์การก�าหนด 

การเปลี่ยนแปลงในตาราง 2.5.2)

2.5.6 การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการต้ังจุดมุ่งหมายในชีวิต
และการมุ่งม่ันสูค่วามส�าเรจ็ หมายถึง การเปลีย่นแปลงความเข้มแข็งทางใจ
ในมิติการตั้งจุดมุ่งหมายในชวีิตและการมุ่งมั่นสู่ความส�าเร็จ จากการส�ารวจ

ปลายปีการศึกษาแตกต่างไปจากการส�ารวจต ้นป ีการศึกษา โดย 

การเปลี่ยนแปลงในมิตินี้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ไม่เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง 

ในทางดีข้ึน และเปลี่ยนแปลงในทางแย่ลง (โดยใช้เกณฑ์การก�าหนด 

การเปลี่ยนแปลงในตาราง 2.5.2)

2.5.7 พฤติกรรมการเรียน คือ พฤติกรรมในห้องเรียนในด้าน 
ความต้ังใจสนใจในการเรียนในห้อง การแสดงความคิดเห็นในช้ันเรียน  

การตอบค�าถามในช้ันเรยีน การยอมรบัฟังผูอ่ื้นในช้ันเรยีน การท�างานตามท่ี 

ได้รบัมอบหมายในช้ันเรยีน ความรูส้กึไม่เบ่ือหน่ายต่อการเรยีน และความรูส้กึ 

สนุกกับการเรียน (ดูรายละเอียดการค�านวณคะแนน ในภาคผนวก 3)

2.5.8 พฤติกรรมทางเพศ คือ พฤติกรรมการวางตัวอย่างเหมาะสม
กับเพศตรงข้าม การมีแฟน การชอบเพศเดียวกัน การหมกมุ่นหรือสนใจ 

เรื่องความรักและการคบหากับแฟน รวมถึงการปฏิเสธพฤติกรรมทางเพศ 

กับแฟน/คนรัก (ดูรายละเอียดการค�านวณคะแนน ในภาคผนวก 4)
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2.5.9 พฤติกรรมการใช้สารเสพติด คอื พฤติกรรมในปัจจุบันในเรือ่ง
การสูบและการติดบุหรี่ การด่ืมและติดสุรา และการติดสารเสพติดอ่ืนๆ  

(ดูรายละเอียดการค�านวณคะแนน ในภาคผนวก 5)

2.5.10 พฤติกรรมความรนุแรง คอื พฤติกรรมการกระท�าความรนุแรง
ในช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมา ในรูปแบบของค�าพูดด่าทอ รวมถึงการกระท�า 

ความรุนแรงทางร่างกาย ต่อครู เพื่อน คนรัก และคนในครอบครัว  

(ดูรายละเอียดการค�านวณคะแนน ในภาคผนวก 6)

2.5.11 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียน คือ การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการเรยีนจากการส�ารวจปลายปีการศึกษาแตกต่างไปจากการส�ารวจ 

ต้นปีการศึกษา โดยการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมการเรยีนแบ่งออกเป็น 3 กลุม่ 

คือ 

• ไม่เปลี่ยนแปลง คือ คะแนนของการส�ารวจปลายปี (learning 

score time2) หักลบกับคะแนนการส�ารวจต้นปี (learning 

score time1) แล้วเท่ากับ 0 

• เปลี่ยนแปลงในทางดีข้ึน คือ คะแนนของการส�ารวจปลายปี 

(learning score time2) หักลบกับคะแนนการส�ารวจต้นปี 

(learning score time1) แล้วมากกว่า 0 (ไม่ติดลบ) 

• เปล่ียนแปลงในทางแย่ลง คือ คะแนนของการส�ารวจปลายปี 

(learning score time2) หักลบกับคะแนนการส�ารวจต้นปี 

(learning score time1) แล้วน้อยกว่า 0 (ติดลบ) 

2.5.12 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางเพศ คือ การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมทางเพศจากการส�ารวจปลายปีการศึกษาแตกต่างไปจากการส�ารวจ

ต้นปีการศึกษา โดยการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมทางเพศแบ่งออกเป็น 3 กลุม่ 

คือ 

• ไม่เปลีย่นแปลง คอื คะแนนของการส�ารวจปลายปี (sex behavior 

score time2) หักลบกับคะแนนการส�ารวจต้นปี (sex behavior 

score time1) แล้วเท่ากับ 0 

• เปลี่ยนแปลงในทางดีข้ึน คือ คะแนนของการส�ารวจปลายปี  

(sex behavior score time2) หักลบกับคะแนนการส�ารวจต้นปี 

(sex behavior score time1) แล้วมากกว่า 0 (ไม่ติดลบ) 

• เปลี่ยนแปลงในทางแย่ลง คือ คะแนนของการส�ารวจปลายปี  

(sex behavior score time2) หักลบกับคะแนนการส�ารวจต้นปี 

(sex behavior score time1) แล้วน้อยกว่า 0 (ติดลบ) 

2.5.13 การเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมการใช ้สาร เสพติด คือ  

การเปลีย่นแปลงพฤติกรรมการใช้สารเสพติดจากการส�ารวจปลายปีการศึกษา

แตกต่างไปจากการส�ารวจต้นปีการศึกษา โดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

การใช้สารเสพติดแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

• ไม่เปลี่ยนแปลง คือ คะแนนของการส�ารวจปลายปี (substance 

use score time2) หักลบกับคะแนนการส�ารวจต้นปี (substance 

use score time1) แล้วเท่ากับ 0 

• เปลี่ยนแปลงในทางดีข้ึน คือ คะแนนของการส�ารวจปลายปี 

(substance use score time2) หักลบกับคะแนนการส�ารวจ

ต้นปี (substance use scoretime1) แล้วมากกว่า 0 (ไม่ติดลบ) 

• เปลี่ยนแปลงในทางแย่ลง คือ คะแนนของการส�ารวจปลายปี 

(substance use score time2) หักลบกับคะแนนการส�ารวจ

ต้นปี (substance use scoretime1) แล้วน้อยกว่า 0 (ติดลบ) 

2.5.14 การเปลีย่นแปลงพฤติกรรมความรนุแรง คอื การเปลีย่นแปลง
พฤติกรรมความรุนแรงจากการส�ารวจปลายปีการศึกษาแตกต่างไปจาก 

การส�ารวจต้นปีการศึกษา โดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความรุนแรง 

แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
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• ไม่เปลี่ยนแปลง คือ คะแนนของการส�ารวจปลายปี (violence 

score time2) หักลบกับคะแนนการส�ารวจต้นปี (violence 

score time1) แล้วเท่ากับ 0 

• เปลี่ยนแปลงในทางดีข้ึน คือ คะแนนของการส�ารวจปลายปี  

(violence score time2) หักลบกับคะแนนการส�ารวจต้นปี  

(violence scoretime1) แล้วมากกว่า 0 (ไม่ติดลบ) 

• เปล่ียนแปลงในทางแย่ลง คือ คะแนนของการส�ารวจปลายปี 

(violence score time2) หักลบกับคะแนนการส�ารวจต้นปี 

(violence scoretime1) แล้วน้อยกว่า 0 (ติดลบ) 

2.6 การวิเคราะห์ข้อมูล

2.6.1 ข้อมูลเชิงคณุภาพจากการท�า Future search conference 

ท�าการวิเคราะห์เน้ือหา เพือ่ค้นหากระบวนการการให้สือ่เติมเต็มความเข้มแข็ง 

ทางใจ

2.6.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ ท�าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง 

สือ่การเรยีนรูเ้ติมเต็มความเข้มแข็งทางใจกับการเปลีย่นแปลงความสามารถ

แต่ละมิติต่างๆ ของความเข้มแข็งทางใจ และความสมัพนัธ์ระหว่างสือ่เติมเต็ม 

ความเข้มแข็งทางใจกับพฤติกรรมต่างๆ ของเด็กนักเรียน ด้วยตารางไขว้ 

และทดสอบสถิติด้วยค่า chi-square นอกจากน้ี ยังท�าการวิเคราะห์ตัวแปร

หลายตัวด้วย Logistic regression analysis โดยแสดงค่า coefficients 

(B) เพ่ือตรวจสอบปัจจัยของสื่อการเรียนรู ้ ท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง 

ความเข้มแข็งทางใจ และเพื่อตรวจสอบปัจจัยของส่ือการเรียนรู ้ และ 

ความสามารถของความเข้มแข็งทางใจในมิติต่างๆ ท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมการเรียน พฤติกรรมทางเพศ พฤติกรรมการใช้สารเสพติด และ

พฤติกรรมความรุนแรง

บทที่
ลักษณะข้อมูลทัว่ไป 
ของกลุ่มตัวอย่าง

3.1 ลักษณะทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพ

3.1.1 จ�ำนวนของกลุ่มตัวอย่ำง จ�ำแนกเพศ และชนิดของโรงเรียน
กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีระดมสมอง Future 

Search Conference (FSC) แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา 

ช่วงเวลาแรก (สงิหาคม 2555) มีกลุม่ตัวอย่าง 2 กลุม่ คอื เด็กนักเรยีน 

และคร ูวัตถุประสงค์ของการด�าเนินการวิจัยครัง้น้ีเพือ่ทราบถึงข้อดีและข้อเสยี 

ของกระบวนการให้สื่อเติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ และน�าข้อบกพร่อง 

ไปปรับปรุงการให้สื่อฯ ในเวลาต่อไป

ช่วงเวลาท่ี 2 (มกราคม 2556) มีกลุม่ตัวอย่าง 3 กลุม่ คอื เดก็นักเรยีน 

ครู และผู้ปกครอง วัตถุประสงค์ของการด�าเนินการวิจัยครั้งน้ีเพื่อประเมิน

ประสิทธิผล และกระบวนการให้ส่ือเติมเต็มความเข้มแข็งทางใจตลอดท้ังปี

การศึกษา

จ�านวนนักเรียนตัวอย่างในช่วงเวลาแรกมีท้ังสิ้น 31 คน (มัธยมต้น 

11 คน และ มัธยมปลาย 20 คน เป็นชาย 6 คน และหญิง 25 คน)  
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ส�าหรับจ�านวนนักเรียนตัวอย่างในช่วงเวลาที่ 2 มีทั้งสิ้น 30 คน (มัธยมต้น 

13 คน และ มัธยมปลาย 17 คน เป็นชาย 8 คน และหญิง 22 คน)

จ�านวนครูท่ีเป็นตัวอย่างของการวิจัยเชิงคุณภาพมีท้ังส้ิน 23 คน  

(ชาย 6 คน และหญิง 17 คน) ส่วนช่วงเวลาท่ี 2 มีท้ังสิ้น 14 คน  

(ชาย 3 คน และหญิง 11 คน)

จ�านวนตัวอย่างท่ีเป็นผู้ปกครองได้ท�าการศึกษาเฉพาะช่วงเวลาท่ี 2  

มีทั้งสิ้น 9 คน (เป็นชาย 6 คน และหญิง 3 คน) 

ตำรำง 3.1.1 จ�ำนวนตัวอย่ำงของกำรวิจัยเชิงคุณภำพ ด้วยกำร 
ระดมสมอง Future Search Conference (FSC) จ�ำแนกตำมช่วงเวลำ
ด�ำเนินกำร ชั้นเรียนของนักเรียน และเพศนักเรียน/ครู/ผู้ปกครอง

ชนิดโรงเรียน

FSC ด�ำเนินกำรครั้งแรก (สิงหำคม 2555)
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง

ชั้น เพศ
รวม

เพศ
รวม

เพศ
รวม

ม.ต้นม.ปลำย ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง
โรงเรียน 1 
(ขนาดใหญ่
พิเศษ)

4 6 5 5 10 3 6 9 - - -

โรงเรียน 2 
(ขนาดใหญ่)

2 9 1 10 11 1 6 7 - - -

โรงเรียน 3 
(ขนาดกลาง)

5 5 - 10 10 2 5 7 - - -

รวม 11 20 6 25 31 6 17 23 - - -

ชนิดโรงเรียน

FSC ด�ำเนินกำรครั้งที่ 2 (มกรำคม 2556)
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง

ชั้น เพศ
รวม

เพศ
รวม

เพศ
รวม

ม.ต้นม.ปลำย ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง
โรงเรียน 1 
(ขนาดใหญ่
พิเศษ)

3 7 4 6 10 2 3 5 3 2 5

โรงเรียน 2 
(ขนาดใหญ่)

5 5 4 6 10 - 5 5 3 1 4

โรงเรียน 3 
(ขนาดกลาง)

5 5 - 10 10 1 3 4 - - -

รวม 13 17 8 22 30 3 11 14 6 3 9

3.2 ลักษณะทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ

3.2.1 ลักษณะข้อมูลนักเรียนกลุ่มตัวอย่ำง
ลักษณะท่ัวไปของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเปรียบเทียบระหว่างนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ตาราง 3.2.1)  

พบว่า สดัส่วนของนักเรยีนหญงิมีมากกว่านักเรยีนชาย ท้ังในระดับมัธยมต้น

และมัธยมปลาย นอกจากน้ีนักเรยีนส่วนใหญ่อยู่ในครอบครวัท่ีพ่อแม่ยังสมรส

กันอยู่ท้ังการส�ารวจต้นปีการศึกษา และปลายปีการศึกษา 2555 สัดส่วน 

การสมรสของพ่อแม่อาจลดลงในกลุม่นักเรยีนมัธยมต้น แต่ก็ยังถือว่าส่วนใหญ่ 

2 ใน 3 ของเด็กนักเรียนยังมีพ่อแม่ท่ียังมีสถานภาพสมรสอยู่ ส�าหรับ 

การอาศัยอยู่กับพ่อแม่ของเด็กนักเรียน พบว่า ส่วนใหญ่เด็กยังอาศัยอยู่กับ

พ่อแม่ ซึง่แตกต่างจากนักเรยีนในภาคกลางของจังหวัดอ่ืน ซึง่อาจเป็นเพราะ

ตำรำง 3.1.1 (ต่อ)
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เศรษฐกิจท่ีดีของจังหวัดในภาคตะวันออกท�าให้พ่อแม่ไม่ได้ย้ายถ่ินไปท�างาน

ท่ีอ่ืน อย่างไรก็ตามก็สงัเกตได้ว่า การอาศัยอยู่กับพ่อแม่ของเดก็มัธยมปลาย

มีสัดส่วนสูงกว่าเด็กนักเรียนมัธยมต้นเล็กน้อย

ส�าหรับข้อมูลของผู้ปกครองของเด็กนักเรียน พบว่า อายุเฉลี่ยของ 

ผูป้กครองประมาณ 43 ปี การศกึษาเกอืบครึ่งหนึง่อยูใ่นระดบัประถมศกึษา 

รองลงไปอีกประมาณ 1 ใน 4 อยู่ในระดับมัธยมปลาย มีเพียงร้อยละ 10 

ของเด็กนักเรียนท่ีมีผู ้ปกครองมีการศึกษาระดับอุดมศึกษา ด้านรายได ้

ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70) มีรายได้ต่อปีประมาณ 300,000 บาทลงมา และ 

ผู้ปกครองกระจายอยู่ในอาชีพเกษตกร ค้าขาย รับจ้างท่ัวไป ในสัดส่วน 

พอๆ กัน ส่วนอาชีพรับราชการ/ท�างานในหน่วยงานราชการประมาณ 

ร้อยละ 8 และ ไม่ได้ท�างาน/ว่างงานร้อยละ 6

ตำรำง 3.2.1 ลักษณะข้อมูลด้ำนประชำกร สังคมและเศรษฐกิจ
ครอบครัว ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่ำง

ลักษณะข้อมูล ม.
ต้น

(N
=2

83
)

ม.
ปล

ำย
(N

=2
46

)

รว
ม

(N
=5

29
)

ลักษณะข้อมูล ม.
ต้น

(N
=2

83
)

ม.
ปล

ำย
(N

=2
46

)

รว
ม

(N
=5

29
)

โรงเรียน เพศของนักเรียน

ขนาดใหญ่พิเศษ 36.0 44.7 40.1 ชาย 46.3 37.8 42.3

ขนาดใหญ่ 43.1 32.1 38.0 หญิง 53.7 62.2 57.7

ขนาดกลาง 20.8 23.2 21.9 รวม 100.0 100.0 100.0

รวม 100.0 100.0 100.0

สถำนภำพครอบครัว (ส�ำรวจต้นปีกำรศึกษำ) กำรอำศัยอยู่กับพ่อแม่ (ส�ำรวจต้นปีกำรศึกษำ)

พ่อแม่อยู่ด้วยกัน 70.0 70.7 70.3 อยู่กับพ่อแม่ 82.7 89.4 85.8

พ่อแม่หย่ากัน 23.7 22.4 23.1 ไม่อยู่กับพ่อแม่ 17.3 10.6 14.2

พ่อหรือแม่เสียชีวิต 5.3 6.9 6.0 รวม 100.0 100.0 100.0

อื่นๆ 1.1 - 0.6

รวม 100.0 100.0 100.0

ลักษณะข้อมูล ม.
ต้น

(N
=2

83
)

ม.
ปล

ำย
(N

=2
46

)

รว
ม

(N
=5

29
)

ลักษณะข้อมูล ม.
ต้น

(N
=2

83
)

ม.
ปล

ำย
(N

=2
46

)

รว
ม

(N
=5

29
)

สถำนภำพครอบครัว (ส�ำรวจปลำยปีกำรศึกษำ) กำรอำศัยอยู่กับพ่อแม่ (ส�ำรวจปลำยปีกำรศึกษำ)

พ่อแม่อยู่ด้วยกัน 62.5 72.4 67.1 อยู่กับพ่อแม่ 82.0 89.8 85.6

พ่อแม่หย่ากัน 21.2 12.6 17.2 ไม่อยู่กับพ่อแม่ 18.0 10.2 14.4

พ่อหรือแม่เสียชีวิต 4.9 4.9 4.9 รวม 100.0 100.0 100.0

อื่นๆ 2.1 0.4 1.3

ไม่ตอบ 9.2 9.8 9.5

รวม 100.0 100.0 100.0

อำยุของผู้ปกครอง (ส�ำรวจต้นปีกำรศึกษำ) กำรศึกษำผู้ปกครอง (ส�ำรวจต้นปีกำรศึกษำ)

< 39 ปี 38.9 26.0 32.9 ไม่เคยเรียน 1.8 - 0.9

40-49 ปี 43.1 52.8 43.3 ประถมศึกษา 47.3 51.2 49.1

50-59 ปี 11.3 15.9 13.4 มัธยมต้น 16.3 16.3 16.3

60 ปี + 4.2 3.3 3.8 มัธยมปลาย 35.8 17.9 22.1

ไม่ตอบ 2.5 2.8 2.6 อุดมศึกษา 8.8 13.8 11.2

รวม 100.0 100.0 100.0 ไม่ตอบ - 0.8 0.4

*อายุเฉลี่ย 42.3 44.1 43.1 รวม 100.0 100.0 100.0

อำยุของผู้ปกครอง (ส�ำรวจปลำยปีกำรศึกษำ) กำรศึกษำผู ้ปกครอง (ส�ำรวจปลำยปีกำรศึกษำ)

< 39 ปี 37.1 26.8 32.3 ไม่เคยเรียน 0.7 - 0.4

40-49 ปี 45.2 49.6 47.3 ประถมศึกษา 44.5 47.2 45.7

50-59 ปี 14.5 15.4 14.9 มัธยมต้น 18.7 11.4 15.3

60 ปี + 2.1 3.3 2.6 มัธยมปลาย 26.1 24.4 25.3

ไม่ตอบ 1.1 4.9 2.8 อุดมศึกษา 8.5 13.0 10.6

รวม 100.0 100.0 100.0 ไม่ตอบ 1.4 4.1 2.0

*อายุเฉลี่ย 43.8 42.1 42.2 รวม 100.0 100.0 100.0

ตำรำง 3.2.1 (ต่อ)
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ลักษณะข้อมูล ม.
ต้น

(N
=2

83
)

ม.
ปล

ำย
(N

=2
46

)

รว
ม

(N
=5

29
)

ลักษณะข้อมูล ม.
ต้น

(N
=2

83
)

ม.
ปล

ำย
(N

=2
46

)

รว
ม

(N
=5

29
)

รำยได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อปี (ส�ำรวจต้นปีกำรศึกษำ) อำชีพผู้ปกครอง (ส�ำรวจต้นปีกำรศึกษำ)

< 120,000 37.8 30.1 34.2 เกษตรกร 29.3 24.0 26.8

120,001-300,000 41.3 41.5 41.4 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 22.3 30.1 25.9

300,001-600,000 12.4 15.4 13.8 พ.เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 6.7 7.7 7.2

600,000 + 6.3 9.0 7.5 รับจ้างทั่วไป 27.6 24.4 26.1

ไม่ตอบ 2.1 4.1 3.0 ข้าราชการ/พนักงานรัฐ 6.7 6.9 6.8

รวม 100.0 100.0 100.0 แม่บ้าน/ไม่ได้ท�างาน 7.1 6.1 6.6

ไม่ตอบ 0.4 0.8 0.6

รวม 100.0 100.0 100.0

รำยได้ครวัเรอืนเฉลีย่ต่อปี (ส�ำรวจปลำยปีกำรศึกษำ) อำชีพผู้ปกครอง (ส�ำรวจปลำยปีกำรศึกษำ)

< 120,000 30.0 41.1 35.2 เกษตรกร 28.3 25.6 27.0

120,001-300,000 40.6 30.1 35.7 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 24.7 29.3 26.8

300,001-600,000 16.6 14.2 15.5 พ.เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 7.8 7.7 7.8

600,000 + 9.5 10.6 10.0 รับจ้างทั่วไป 24.7 20.7 22.9

ไม่ตอบ 3.2 4.1 3.6 ข้าราชการ/พนักงานรัฐ 8.8 5.7 7.4

รวม 100.0 100.0 100.0 แม่บ้าน/ไม่ได้ท�างาน 4.6 7.7 6.0

ไม่ตอบ 1.1 3.3 2.1

รวม 100.0 100.0 100.0

3.2.2 กำรได้รับชมสื่อ “เติมเต็มควำมเข้มแข็งทำงใจ” ของเด็ก
นักเรียนกลุ่มตัวอย่ำง

พบว่า ประมาณ 1 ใน 4 ของเด็กนักเรียนกลุ่มตัวอย่างไม่ได้ชมสื่อ 

“เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ” โดยท่ีนักเรียนมัธยมปลายมีสัดส่วนท่ีไม่ได้ 

ชมสื่อสูงกว่านักเรียนมัธยมต้นเล็กน้อย (แผนภาพ 3.2.2.1) สาเหตุท่ีมี

นักเรียนถึง 1 ใน 4 ไม่ได้ดูสื่อ ด้วยสาเหตุส่วนหนึ่งเป็นเพราะการไม่สนใจ

ชมสื่อเม่ือโรงเรียนจัดสรรเวลาให้ชมในคาบวิชา และอีกส่วนหน่ึงเพราะ

โรงเรยีนท่ีตกเป็นตัวอย่างบางโรงเรยีนมีปัญหาในเรือ่งการจัดตารางการเรยีน 

ซึ่งจะท�าการอธิบายในบทที่ 4 ต่อไป

แผนภำพ 3.2.2.1 ร้อยละของนักเรียน จ�ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 
และกำรเคย/ไม่เคยดูสื่อชุด “เติมเต็มควำมเข้มแข็งทำงใจ” 
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หมำยเหต:ุ ผู้ที่เคยดู ไม่ว่าจะเคยแม้แต่ตอนเดียว ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเคยดู 

ในการพิจารณาแต่ละมิติของสื่อ (แผนภาพ 3.2.2.2) พบว่า มิติแรก

คือมิติของความรู้สึกดีกับตัวเอง/การรู้จักตนเอง เป็นมิติท่ีมีสัดส่วนของ 

ไม่เคยดูน้อยท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับมิติอ่ืน คือมีประมาณร้อยละ 35 ท่ี 

ไม่เคยดูสื่อส่วนมิติของการจัดการชีวิตได้พบร้อยละท่ีไม่เคยดูเพิ่มข้ึนเป็น 

ร้อยละ 39 มิติด้านความสมัพนัธ์สงัคมและครอบครวั พบว่ามีสัดส่วนไม่เคยดู 

เพิ่มมากข้ึนไปท่ีร้อยละ 45 และสุดท้ายมิติการมีจุดหมายในชีวิต เป็นมิติ 

ที่นักเรียนดูน้อยที่สุดคือ มีสัดส่วนของการไม่เคยดูสูงถึงร้อยละ 58 

ตำรำง 3.2.1 (ต่อ)
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ส่วนมิติท่ีนักเรียนดูเกือบครบหรือครบ (3-4 ตอนต่อมิติ) พบว่า 

นักเรยีนมัธยมต้นและมัธยมปลายมีสดัส่วนของการได้ชมมิติของความรูส้กึดี

กับตัวเอง/การรู้จักตนเองได้เกือบครบหรือครบทุกตอนไม่ต่างกันมากนัก  

แต่แนวโน้มเด็กนักเรียนมัธยมต้นดูได้เกือบครบ/ครบกว่า คือ ร้อยละ 48  

ในระดับมัธยมต้น และร้อยละ 24 ในระดับมัธยมปลาย 

มิติรองลงไปท่ีนักเรียนดูได้เกือบครบ/ครบ ต่อจากมิติแรก คือ มิติ

ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัว พบว่าแนวโน้มท่ีนักเรียนมัธยม

ปลายดูเกือบครบ/ครบมากกว่านักเรียนมัธยมต้น คือ ร้อยละ 41 ในระดับ

มัธยมปลาย และร้อยละ 38 ในระดับมัธยมต้น

มิติท่ีนักเรยีนดูได้เกือบครบ/ครบน้อยท่ีสุดคอืมิติการมีจุดหมายในชีวิต 

ซึ่งเป็นไปได้เพราะเป็นมิติ 4 ตอนสุดท้ายของส่ือ “เติมเต็มความเข้มแข็ง 

ทางใจ” เป็นช่วงท่ีเปิดให้ชมในปลายภาคการศึกษาท่ี 2 ความต้ังใจของ 

เด็กนักเรียนอาจลดลง ประกอบกับสื่อแต่ละตอนของสื่อ “เติมเต็ม 

ความเข้มแข็งทางใจ” ยาวเกิน 1 คาบวิชาต่อสัปดาห์ที่เด็กนักเรียนจะได้ดู 

ท�าให้ระยะเวลาในการชมท้ัง 16 ตอนต้องทอดยาวออกไป ซึ่งตอนหลังๆ 

เป็นมิติการมีจุดหมายในชีวิตอาจเปิดให้ชมน้อยลงเน่ืองจากข้อจ�ากัดด้านเวลา 

ท่ีต้องมีการสอบปลายภาค ท�าให้โรงเรียนต้องงดการเปิดสื่อ และน�าเวลา 

ไปใช้ในการเตรียมตัวสอบของนักเรียนด้านวิชาการมากขึ้น

แผนภำพ 3.2.2.2 ร้อยละของนักเรยีนผูท่ี้เคยดสูือ่ชุด “เติมเต็มควำม
เข้มแข็งทำงใจ” จ�ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ และมิติต่ำงๆ ของสื่อ

มิติควำมรู้สึกดีกับตัวเอง/กำรรู้จักตนเอง
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มิติกำรจัดกำรชีวิตได้
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มิติกำรมีจุดหมำยในชีวิต
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ตารางที่ 3.2.2.1 เมื่อพิจารณาสื่อในแต่ละมิติ ซึ่งแต่ละมิติมี 4 ตอน 

พบว่า การได้รับสื่อของเด็กส่วนใหญ่ไม่ถึง 2 ตอนในแต่ละมิติ มีเพียง 

เด็กนักเรียนมัธยมปลายท่ีได้รับสื่อมิติการรู ้สึกดีกับตัวเอง/รู ้จักตนเอง 

ได้รับเฉลี่ย 2.1 ตอนจาก 4 ตอนของมิติน้ี และดูเหมือนว่าย่ิงนานไป 

เด็กย่ิงได้รบัชมแต่ละมิติน้อยลง จนถึงมิติสดุท้ายคอืมิติการมีจุดหมายในชีวิต 

ที่เฉลี่ยแล้วทั้งสองระดับการศึกษาจะได้รับชมเพียง 1 ตอนเท่านั้น

ตำรำง 3.2.2.1 ค่ำเฉลี่ยตอนท่ีนักเรียนได้รับชม จ�ำแนกตำมสื่อ 
แต่ละมิติ และระดับกำรศึกษำนักเรียน 

มิติต่ำงๆ ของสื่อ  
“เติมเต็มควำมเข้มแข็งทำงใจ” 
(แต่ละมิติมีทั้งหมด 4 ตอน)

ระดับกำรศึกษำ
นักเรียน รวม

ม.ต้น ม.ปลำย

สื่อมิติความรู้สึกดีกับตัวเอง/การรู้จักตนเอง 
(ตอนที่ 1-4)

1.7 2.1 1.9

สื่อมิติการจัดการชีวิตได้ (ตอนที่ 5-8) 1.5 1.8 1.7
ส่ือมิติความสัมพันธ์ในสังคมและครอบครัว 
(ตอนที่ 9-12)

1.5 1.7 1.6

สือ่มิติการมีจุดหมายในชีวิต (ตอนท่ี 13-16) 0.8 1.2 1.0

เม่ือพิจารณาตามชนิดของขนาดโรงเรียน พบว่า โรงเรียนตัวอย่าง

ขนาดกลางแทบไม่ได้ให้สือ่แก่เด็กนักเรยีนเลย และหากเปรยีบเทียบระหว่าง

โรงเรียนตัวอย่างขนาดใหญ่พิเศษและโรงเรียนตัวอย่างขนาดใหญ่ พบว่า 

โรงเรียนตัวอย่างขนาดใหญ่ให้สื่อแก่เด็กนักเรียนแต่ละมิติด้วยเฉลี่ยจ�านวน

ตอนมากกว่าโรงเรยีนตัวอย่างขนาดใหญ่พเิศษ และจ�านวนเฉลีย่จ�านวนตอน

ของสื่อมิติความสัมพันธ์ในสังคมและครอบครัวพบว่าในโรงเรียนขนาดใหญ่

พิเศษเปิดให้นักเรียนชมมากท่ีสุด ขณะท่ีโรงเรียนขนาดใหญ่เปิดสื่อท่ีเน้น 

การรู้จักตนเอง และการจัดการชีวิตมากที่สุด 

มิติควำมสัมพันธ์กับสังคมและครอบครัว
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ตำรำง 3.2.2.2 ค่ำเฉลีย่ตอนท่ีนักเรยีนได้รบัชม จ�ำแนกตำมสือ่แต่ละ
มิติ และชนิดของขนำดโรงเรียน 

ขนำดใหญ่
พิเศษ

ขนำด 
ใหญ่

ขนำด 
กลาง รวม

สื่อมิติความรู้สึกดีกับตัวเอง/ 
การรู้จักตนเอง (ตอนที่ 1-4)

1.7 3.1 0.2 1.9

สื่อมิติการจัดการชีวิตได้  
(ตอนที่ 5-8)

1.3 3.0 0.0 1.7

สื่อมิติความสัมพันธ์ในสังคม 
และครอบครัว (ตอนที่ 9-12)

2.1 1.8 0.1 1.6

สื่อมิติการมีจุดหมายในชีวิต  
(ตอนที่ 13-16)

1.1 1.5 0.0 1.0

สรุปว่า ประมาณ 1 ใน 4 ของนักเรียนไม่ได้ชมสื่อการเรียนรู้นี้เลย  

ในภาพรวมแล้วสื่อในมิติแรกคือตอนท่ี 1 ถึงตอนท่ี 4 คือมิติความรู้สึกดี 

กับตัวเอง/ความรู ้จักตนเอง นักเรียนในโรงเรียนท่ีตกเป็นตัวอย่างได้ด ู

มากท่ีสุด และส่ือในมิติสดุท้าย (ตอนท่ี 13-16) คอืมิติการมีจุดหมายในชีวิต 

นักเรียนในโรงเรียนที่ตกเป็นตัวอย่างได้ดูน้อยที่สุด

บทที่
ผลการประเมิน 

กระบวนการใช้สื่อการเรียนรู้
ภายในระบบโรงเรียน

กระบวนการใช้ส่ือการเรียนรู้ “เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ” ได้น�า

ไปปฏบัิติในปีการศึกษา 2555 และในการน�าเสนอผลการประเมินกระบวนการ

ใช้ส่ือการเรียนรู้น้ี แบ่งเป็นการน�าเสนอผลในโรงเรียนตัวอย่าง 3 โรงเรียน 

ในอ�าเภอแกลง จังหวัดระยอง คือ โรงเรียนท่ี 1 เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่

พิเศษ (จ�านวนนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน 2,501 คนขึ้นไป) โรงเรียนที่ 2 

เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ (จ�านวนนักเรียนท้ังหมดในโรงเรียน 1,501-25,00 

คน) และโรงเรียนท่ี 3 เป็นโรงเรียนขนาดกลาง (จ�านวนนักเรียนท้ังหมด 

ในโรงเรียน 500-1,500 คน) ดังนี้
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4.1 โรงเรียนตัวอย่างขนาดใหญ่พิเศษ 

ผู ้บริหารโรงเรียนมีความต้ังใจอย่างมากในการน�าสื่อ “เติมเต็ม 

ความเข้มแข็งทางใจ” มาใช้ในทุกช้ันเรยีนในโรงเรยีน (ยกเว้นช้ันมัธยมศึกษา 

ปีที่ 6 ที่ต้องทุ่มเทเวลาให้กับด้านวิชาการ) ดังนั้นครูแนะแนวจึงไม่เพียงพอ 

ท่ีจะเปิดสื่อให้นักเรียนรับชมทุกห้อง ครูประจ�าช้ันจึงเป็นผู ้ควบคุมสื่อ 

ในชั่วโมงแนะแนวแทน

วิธีการให้ดูสื่อของโรงเรียนตัวอย่างขนาดใหญ่พิเศษ 
ด้วยเพราะผู ้บริหารโรงเรียนเห็นความส�าคัญของสื่อ ดังน้ันสื่อ  

“เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ” จึงถูกเปิดให้นักเรียนทุกห้อง (ยกเว้นช้ัน  

ม.6) ได้รับชมในช่ัวโมงแนะแนว ช่วง 3 เดือนแรก (ภาคการศึกษาแรก)  

ครูประจ�าช้ันท่ีควบคุมนักเรียนในวิชาแนะแนวอยู่หลังห้อง ให้นักเรียน 

เปิดส่ือเอง แต่ปรากฏว่าการประเมินในช่วง 3 เดือนแรกพบปัญหา 

ในเรื่องการไม่สนใจท่ีจะรับชมส่ือของเด็กนักเรียน เด็กใช้เวลาไปกับการ 

เล่นคอมพิวเตอร์มากกว่า เน่ืองจากโรงเรียนจัดช่ัวโมงเรียนแนะแนวให้ใช ้

ในห้องคอมพิวเตอร์ นอกจากน้ีด้วยวิชาแนะแนวมีเพยีงคาบเดยีว (50 นาที) 

การให้เดก็นักเรยีนดูไปเรือ่ยๆ ในเวลา 50 นาที เด็กไม่สามารถดจูบตอนได้

ในภาคการศึกษาท่ี 2 ครูประจ�าช้ันเริ่มเข้ามามีบทบาทมากข้ึน  

โดยท�าการสรุปให้นักเรียนฟังเมื่อดูละครจบ ซึ่งแต่ละตอนอาจต้องใช้เวลาดู

ในคาบแนะแนว 2 สัปดาห์ต่อเน่ืองกัน นอกจากนี้ครูยังเป็นผู้น�าการพูดคุย

ท�าความเข้าใจในส่ิงท่ีนักเรยีนควรและไม่ควรปฏบัิติ และแลกเปลีย่นความคดิเห็น

และปัญหาต่างๆ หากตอนใดดูไม่จบก็ให้เด็กนักเรยีนยืมสือ่กลบัไปดูท่ีบ้านได้  

นอกจากน้ียังเปิดให้เด็กนักเรียนได้รับชมในช่วงพักกลางวัน “ครูแนะแนว 

จะท�ำควำมเข้ำใจ หลังจำกชมละครเสร็จว่ำอะไรบ้ำงที่ควรปฏิบัติ อะไรบ้ำง

ที่ควรหลีกเลี่ยง” (ประชุมระดมสมองกลุ่มนักเรียน ม.ปลำย รร.ขนำดใหญ่

พิเศษ อ.แกลง จ.ระยอง 22 มกรำคม 2556)

4.2 โรงเรียนตัวอย่างขนาดใหญ่ 

ผู้บริหารรับทราบว่ามีสื่อ “เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ” เข้ามาให้

นักเรียนในช้ันเรียนท่ีถูกสุ่มตัวอย่าง และให้สื่อน้ีเปิดสอนในวิชาแนะแนว  

โดยมีครูแนะแนวเป็นผู้เปิดสื่อและดูแลสื่อการเรียนการสอน

วิธีการให้ดูสื่อของโรงเรียนตัวอย่างขนาดใหญ่ 
ในภาคการศึกษาแรกน้ัน ปัญหาท่ีเกิดจากความไม่พร้อมของเครือ่งฉาย

วิดีโอและเครื่องเสียง นอกจากน้ีวิชาแนะแนวคาบเดียวต่อสัปดาห์ไม่พอ

ส�าหรับสื่อหนึ่งตอน ดังนั้นในภาคการศึกษาแรกนี้ จึงได้ดูสื่อไปไม่มากนัก

ในภาคการศึกษาท่ี 2 ได้เพิม่การดสูือ่ในคาบช่ัวโมงชุมนุมอีกหน่ึงคาบ 

ดังน้ันภาคการศึกษาน้ีจะได้ดูสื่อแต่ละสัปดาห์ในคาบของวิชาแนะแนวและ

ชุมนุม แต่สือ่แต่ละตอนยาวมาก ไม่สามารถดูจบภายในหน่ึงสปัดาห์ต่อตอน 

ครูจึงให้เด็กน�าหนังสือคู่มือ และวีซีดี ไปศึกษาต่อท่ีบ้าน อย่างไรก็ตาม 

เม่ือดูสื่อจบตอนในห้องแล้ว ครูจะให้นักเรียนตอบค�าถามท้ายช่ัวโมง  

แลกเปลีย่นความคดิเห็น สรปุความคดิ และให้นักเรยีนน�าเสนอหน้าห้องเรยีน 

“มีกำรให้หนังสือสื่อเติมเต็มควำมเข้มแข็งทำงใจกลับไปดูและศึกษำตอบ

ค�ำถำมท่ีบ้ำน เม่ือดูสื่อคุณครูจะให้ค�ำแนะน�ำเก่ียวกับกำรปฏิบัติตัว มีกำร

แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงครู และนักเรียน ตอบค�ำถำมท้ำยช่ัวโมง 

สรุปรวบรวมควำมคิดเห็นมำน�ำเสนอหน้ำห้องเรียน” (ประชุมระดมสมอง 

กลุม่นักเรยีน ม.ปลำย รร.ขนำดใหญ่ อ.แกลง จ.ระยอง 21 มกรำคม 2556) 

แม้ว่า โรงเรยีนตัวอย่างขนาดใหญ่พเิศษและขนาดใหญ่ของการศึกษา

น้ีมีความต้ังใจท่ีจะให้นักเรียนได้ชมสื่อให้ครบทุกตอน แต่ด้วยเงื่อนไข 

ของเวลาจึงไม่สามารถให้นักเรียนรับชมสื่อ “เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ” 

ได้ครบท้ัง 16 ตอนอย่างสมบูรณ์ เพราะเม่ือใกล้ส้ินภาคการศึกษาท่ี 2 

โรงเรียนต้องให้ความสนใจกับเน้ือหาสาระการเรียนด้านวิชาการมากกว่า 

ประกอบกับสื่อแต่ละตอนยาวเกินไปและใช้เวลาแต่ละตอนถึง 2 สัปดาห์  

จึงไม่สามารถให้ครบทั้ง 16 ตอน ตามที่คาดไว้ 
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4.3 โรงเรียนตัวอย่างขนาดกลาง 

ลักษณะของโรงเรียนตัวอย่างขนาดกลางนี้ เป็นโรงเรียนที่มีหอพักให้

นักเรียนท่ีมาจากต่างจังหวัดได้พัก และเป็นโรงเรียนท่ีสอนนักเรียนเฉพาะ 

สายวิทยาศาสตร์เท่าน้ัน ดังน้ันเด็กท่ีเข้ามาเรียนในโรงเรียนน้ีต้องเป็น 

เด็กนักเรียนท่ีมีผลการศึกษาดีในระดับหน่ึงจึงสามารถเข้ามาศึกษาใน 

โรงเรียนนี้ได้ 

ผู ้บริหารของโรงเรียนตัวอย่างขนาดกลางน้ีสมัครใจท่ีจะเข้าร่วม 

ในการน�าสื่อ “เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ” มาใช้ในโรงเรียน แต่ในทาง

ปฏิบัติกลับพบว่า ผู้ด�าเนินการน�าสื่อไปใช้ ได้แก่ ครูแนะแนว ไม่สามารถ

น�าส่ือไปใช้ได้ ด้วยเหตุผลของปัญหาตารางเรียนวิชาแนะแนวของทุกห้อง 

ตรงกันหมด ไม่สามารถเปิดในห้องเดียวท่ีบรรจุนักเรียนท่ีถูกสุ่มได้ทุกคน 

(ประมาณ 200 คน)

ถาม: อาจารย์เปิดสือ่ให้นักเรยีนดหูรอืเปล่าคะ หรอืให้เขาไปดูสือ่เอง

ครู 1: เรื่องนี้ ต้องใช้ใจคุยกัน ไม่สามารถให้เขาดูสื่อกันเอง ถ้าเด็ก

ไปดูเอง บางทีเด็กก็ไม่ได้อะไร คิดเองไม่ได้ 

ถาม: แต่อาจารย์ไม่ได้ให้เด็กดู?

ครู 1: ไม่มีเวลาให้ดูกัน เป็นเรื่องของการจัดคาบด้วย ถ้าจะสามารถ

ให้ดูได้ก็น่าจะเป็นวิชาแนะแนว แต่ว่าคาบแนะแนวมันตรงกันทุกห้อง

ครู 2: ห้องในการรับสื่อฯ มันก็จะไม่พอ เพราะแต่ละห้องมันไม่มีจอ

ให้ใช้

ครู 1: มันเป็นปัญหา ถ้าหากมีเด็กท่ีมีปัญหาก็เรียกเด็กมาคุยเป็น 

การส่วนตัว ได้สอนเขามันก็ยังดีกว่าไม่ได้บอก ไม่ได้สอนเขาเลย ในความคดิ 

นะคะ ซดีชุีดน้ีถ้าจะเอามาใช้จรงิๆ ในห้องน่าจะเอามาใช้ในกลุม่เสีย่งดีท่ีสดุ”

(สนทนากลุ่มครู รร.ขนาดกลาง อ.แกลง จ.ระยอง 23 มกราคม 

2556) 

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเชิงปริมาณพบว่า นักเรียนบางคนในโรงเรียนนี้

ได้ชมสือ่ “เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ” ในบางตอน เน่ืองจากว่า ในช่ัวโมง

พลศึกษาบางครั้งครูไม่สามารถน�านักเรียนลงภาคสนามได้เน่ืองจาก 

สภาพอากาศไม่อ�านวย ครพูลศึกษาซึง่เป็นผูท่ี้เคยดสูือ่น้ีและเห็นความส�าคญั

ของส่ือ จึงได้เปิดให้นักเรียนรับชม แต่ไม่สามารถเปิดให้ดูทุกตอนได้  

และครูก็เลือกบางตอนที่เห็นว่าเหมาะสมกับเด็กนักเรียนแต่ละช่วงชั้น 

ในการประเมินผลภาคการศึกษาแรก โรงเรียนตัวอย่างแห่งนี้ยังไม่ได้

เริ่มน�าสื่อมาใช้ในห้องเรียนที่สุ่มตัวอย่างเลย และเมื่อท�าการประเมินในภาค

การศึกษาท่ี 2 พบว่า สื่อไม่ได้น�าไปเปิดให้นักเรียนชมอย่างเป็นระบบ 

ดังท่ีต้ังไว้ มีเพียงครูพลศึกษาท่ีให้ข้อมูลในการน�าสื่อไปเปิดให้นักเรียนชม 

ในวันที่สภาพอากาศไม่เอื้อให้นักเรียนได้ลงสนามในวิชาพลศึกษา 

ด้วยเหตุน้ี ร้อยละของเด็กนักเรยีนท่ีได้รบัชมสือ่ “เติมเต็มความเข้มแข็ง 

ทางใจ” ในโรงเรียนตัวอย่างแห่งน้ีตอบว่าเคยดูสื่อน้ีมีเพียงร้อยละ 17  

เม่ือเปรียบเทียบกับโรงเรียนตัวอย่างขนาดใหญ่พิเศษ และขนาดใหญ่ท่ีมีถึง

ร้อยละ 88

ตำรำง 4.3.1 ร้อยละของกลุม่นักเรยีนตัวอย่ำงท่ีรำยงำนว่ำตนเองเคย/
ไม่เคยชมสื่อ “เติมเต็มควำมเข้มแข็งทำงใจ” จ�ำแนกตำมขนำดโรงเรียน

กำรรำยงำนว่ำเคย/ 
ไม่เคยชมสื่อ

โรงเรียน
รวมขนำดใหญ่

พิเศษ ขนำดใหญ่ ขนำดกลำง

เคยชม 88.2 88.1 17.2 72.6
ไม่เคยชมเลย 11.8 11.9 82.8 27.4
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0
จ�ำนวน 212 201 116 529
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สรุป โรงเรียนตัวอย่างขนาดกลาง (โรงเรียนที่เน้นวิชาการให้กับเด็ก

นักเรียน)เป็นโรงเรียนเดียวท่ีไม่สามารถเปิดสื่อ “เติมเต็มความเข้มแข็ง 

ทางใจ” ให้เด็กนักเรียนได้ชมอย่างเป็นระบบได้ เน่ืองจากปัญหาการจัด

ตารางการเรียนของโรงเรียนซึ่งทุกห้องเรียนวิชาแนะแนวในเวลาเดียวกันใน

สัปดาห์ แต่เด็กนักเรียนของโรงเรียนน้ีบางห้องได้รับชมในช่ัวโมงพลศึกษา 

ท่ีเด็กนักเรียนไม่สามารถลงเรียนพลศึกษาอันเน่ืองจากปัญหาสภาพอากาศ 

ด้วยเหตุน้ีเด็กนักเรียนท่ีเรียนในห้องท่ีตกเป็นตัวอย่างอาจไม่ได้ชมทุกตอน 

หรือบางห้องอาจไม่ได้ชมเลยก็เป็นได้ ส่วนอีก 2 โรงเรียนท่ีเหลือ คือ 

โรงเรียนที่มีขนาดใหญ่พิเศษ และโรงเรียนขนาดใหญ่ที่ได้น�า สื่อ “เติมเต็ม

ความเข้มแข็งทางใจ” ไปใช้ในชั่วโมงเรียนที่เป็นระบบและอย่างเป็นทางการ 

คอื น�าไปเปิดในช่ัวโมงแนะแนวเป็นหลกัเกือบทุกสปัดาห์ (อาจยกเว้นในช่วง

ปลายภาคท่ี 1 และ 2 ท่ีใกล้สอบปลายภาค) อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุ 

ของสือ่ฯ แต่ละตอนค่อนข้างยาวกว่า 50 นาที โรงเรยีนท้ังสองจึงใช้วิธกีารอ่ืน 

เพือ่แก้ปัญหาให้เดก็ได้ดใูห้ได้ครบถ้วนในแต่ละตอนมากทีส่ดุ ได้แก่ การน�า

คาบวิชาอื่นมาเปิดให้เด็กได้ชมด้วย เช่น คาบวิชาชุมนุม (โรงเรียนตัวอย่าง

ขนาดใหญ่) การให้เดก็ได้ยืมสือ่กลบัไปดท่ีูบ้าน หรอื การเปิดให้เดก็นักเรยีน

ดูในช่วงกลางวันตอนพกัรบัประทานอาหารเท่ียง (วิธกีารหลงัน้ีใช้ในโรงเรยีน

ตัวอย่างขนาดใหญ่พเิศษ เน่ืองจากโรงเรยีนน้ีต้องการทุกห้องและทุกช้ันเรยีน

ได้รับชมสื่อนี้)

ปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่ของกระบวนการให้สื่อการเรียนรู้ “เติมเต็ม 

ความเข้มแข็งทางใจ” คอื ระยะเวลาแต่ละตอนท่ียาวเกิน 50 นาที ซึง่ท�าให้

ต้องจัดเวลาเพิ่มเติม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจึงมีบ้างแต่ไม่ครบทกุครั้ง 

หรือการน�าไปดูท่ีบ้านก็จะไม่มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน 

นอกจากน้ีปัญหาความสนใจของเด็กนักเรยีนก็เป็นอีกปัญหาท่ีท�าให้เด็กนักเรยีน 

บางคนไม่ได้ต้ังใจดูส่ืออย่างจริงจัง จนมีบางคนรายงานว่าไม่เคยดู หรือ 

การท่ีโรงเรยีนจัดตารางเรยีนท่ีให้วิชาแนะแนวทุกห้องพร้อมกันแต่ละสปัดาห์  

จึงเป็นการยากท่ีเปิดสื่อให้นักเรียนทุกคนท่ีเป็นห้องท่ีตกเป็นตัวอย่างชมได้

พร้อมกันในสถานที่ที่มีจ�ากัด
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บทที่
ผลการประเมินประสิทธิผล 

ของสื่อการเรียนรู้: ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อ
กับการเปลี่ยนแปลงความสามารถและ

พฤติกรรมต่างๆ ของเด็กนักเรียน

การประเมินประสิทธิผลของสื่อการเรียนรู้ “เติมเต็มความเข้มแข็ง 

ทางใจ” ในบทนี้จะท�าการประเมิน 3 ประการ คือ

• การพัฒนาตนเองหรือไม่หลังจากได้ชมสื่อชุดนี้ 

• พฤติกรรมของนักเรยีนท่ีเปลีย่นแปลงตามความสามารถด้านต่างๆ 

(ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ความสามารถในการดูแลและควบคุม

ตนเอง ความสามารถทางสงัคม ความสามารถในการแก้ไขปัญหา 

และความสามารถในการต้ังจุดมุ่งหมายในชีวิต) ของความเข้มแข็ง 

ทางใจหรือไม่ 

• พฤติกรรมการเรียน พฤติกรรมทางเพศ พฤติกรรมการใช้ 

สารเสพติด และพฤติกรรมการกระท�าความรุนแรง ของนักเรียน 

มีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้คือ 
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5.1 ผลการประเมนิการพฒันาตนเอง หลงัจากไดช้มสื่อการเรยีนรู้ 
“เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ” 

นักเรียนวิเคราะห์ตัวเองโดยการตอบคะแนนท่ีนักเรียนคิดว่าตนเอง 

ได้พัฒนาตนเองใน 4 ด้าน คือ ด้านการรู้จักตนเอง ด้านการจัดการชีวิตได้ 

ด้านความสัมพันธ์ในสังคมและครอบครัว ด้านการมีเป้าหมายชีวิต  

ซึ่งแต่ละด้านมคีะแนนระหว่าง 0 ถึง 10 ในแผนภาพ 5.1 พบว่า ท่ามกลาง

การพัฒนาท้ัง 4 ด้าน การมีจุดหมายในชีวิตเป็นด้านท่ีมีคะแนนสูงสุด 

ท้ังกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย และด้านการจัดการชีวิต 

เป็นด้านท่ีได้คะแนนน้อยสดุของนักเรยีนมัธยมต้นและมัธยมปลาย นอกจากน้ี 

ยังแสดงให้เห็นว่า เด็กมัธยมต้นได้รายงานการพัฒนาตนเองในทุกมิติ 

มีคะแนนเฉลี่ยต�่ากว่าเด็กมัธยมปลาย

5.2 การเปลี่ยนแปลงความสามารถด้านความเข้มแข็งทางใจ

ในส่วนน้ี นักวิจัยท�าการวิเคราะห์ด้านการเปลีย่นแปลงความสามารถ

ด้านความเข้มแข็งทางใจซึ่งมี 4 มิติ คือความสามารถในการดูแลและ 

ควบคุมตนเอง ความสามารถในการแก้ไขปัญหา ความสามารถทางสังคม 

และความสามารถในการต้ังจุดมุ่งหมายในชีวิตและความมุ่งม่ันสูค่วามส�าเรจ็ 

(ดูการให้คะแนนความเข้มแข็งทางใจในแต่ละมิติ ในภาคผนวก 2) 

การวิเคราะห์ด้านการเปลี่ยนแปลงความสามารถแต่ละ 4 มิติ ต้อง

พจิารณาตามองค์ประกอบของสือ่ “เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ” ท่ีประกอบ

ด้วย 4 มิติเช่นกัน คือ มิติท่ีเน้นการรู้จักตนเอง มิติท่ีเน้นจัดการชีวิตได้  

มิติเน้นความสัมพันธ์กับสังคมและครอบครัว และมิติเน้นการมีจุดมุ่งหมาย

ในชีวิต แต่ละมิติของสื่อมี 4 ตอน ด้วยเหตุนี้ การวิเคราะห์นี้จึงพิจารณา

แต่ละมิติของสื่อ “เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ” กับการเปล่ียนแปลง 

ความสามารถแต่ละด้าน ดังนี้

5.2.1 มิติรู้จักตนเอง กับกำรเปลี่ยนแปลงควำมสำมำรถในกำรดูแล
และควบคุมตนเอง 

ตาราง 5.2.1 พบว่า ในระดับมัธยมต้น การได้ดูสื่อมิติรู้จักตนเอง 

แค่ 1-2 ตอน ก็น่าจะท�าให้มีความสามารถในการดูแลและควบคมุตนเองแล้ว 

แต่ถ้าได้ดสูือ่ในมิติน้ีมากกว่าน้ัน กลบัพบว่าไม่ได้ท�าให้ความสามารถในการดูแล 

แผนภำพ 5.1 คะแนนกำรพฒันำตนเองท้ัง 4 ด้ำนของควำมเข้มแข็ง
ทำงใจ (ควำมรูสึ้กดกัีบตัวเอง/กำรรูจั้กตนเอง กำรจัดกำรชีวิตได้ ควำมสมัพนัธ์ 
ทำงสังคมและครอบครัว และกำรมีเป้ำหมำยในชีวิต) หลังจำกได้ดูสื่อ  
“เติมเต็มควำมเข้มแข็งทำงใจ” จ�ำแนกตำมระดับช่วงช้ัน (ค�ำนวณเฉพำะ 
ผู้ที่ได้ดูสื่อเติมเต็มฯ = 283 ตัวอย่ำง)
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หมำยเหตุ: การพัฒนาตัวเอง ได้รับค�าตอบจากค�าถามในแบบสอบถามท่ีตอบด้วยตนเองว่า 
“หลังจำกท่ำนได้ดูสื่อเติมเต็มควำมเข้มแข็งทำงใจแล้ว ท่ำนคิดว่ำท่ำนสำมำรถ
พัฒนำตัวเองในด้ำนต่ำงๆ (4 ด้ำน) มำกน้อยแค่ไหน โดยแต่ละด้ำนคะแนนเต็ม 
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และควบคมุตนเองดีข้ึนเลย ขณะท่ีระดบัมัธยมปลายพบว่าย่ิงได้รบัชมส่ือมิติ

รู้จักตนเองมากขึ้น ก็ยิ่งมีความสามารถด้านนี้ลดลง 

ตำรำง 5.2.1 ร ้อยละของกลุ ่มตัวอย่ำงท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลง 
ควำมสำมำรถในกำรดูแลและควบคุมตนเอง จ�ำแนกตำมจ�ำนวนตอนของ 
กำรรับชมสื่อในมิติรู้จักตนเอง

กำรเปลี่ยนแปลงด้ำน
ควำมสำมำรถในกำรดูแล

และควบคุมตนเอง  
เมื่อได้รับชมสื่อ 
ในมิติรู้จักตนเอง

มัธยมต้น มัธยมปลำย

ไม่เคยดู
เคยดู 
1-2 
ตอน

เคยดู 
3-4 
ตอน

ไม่เคยดู
เคยดู 
1-2 
ตอน

เคยดู 
3-4 
ตอน

แย่ลง 24.3 6.8 21.5 11.4 26.9 34.5
เหมือนเดิม 64.1 65.9 55.6 69.6 66.7 53.4
ดีขึ้น 11.7 27.3 23.0 19.0 6.5 12.1
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
N 103 44 135 79 108 58
ค่า chi-square 11.277* 15.887**
หมำยเหตุ: *P<.05 **P<.01 ***P<.001 

5.2.2 มิติกำรจัดกำรชีวิต กับกำรเปลี่ยนแปลงควำมสำมำรถในกำร
แก้ไขปัญหำได้ 

ตาราง 5.2.2 พบว่า ในระดับมัธยมต้น ความสามารถในการแก้ไข

ปัญหาดีที่สุดเมื่อได้ดูสื่อในมิติการจัดการชีวิตเพียง 1-2 ตอน แต่หากได้รับ

ชมส่ือมิติแก้ไขปัญหาได้มากข้ึนกลบัท�าให้ความสามารถด้านน้ีลดลง ส่วนใน

ระดับมัธยมปลาย การเปลีย่นแปลงในทางดีข้ึนของความสามารถในการแก้ไข

ปัญหา หากได้รับชมสื่อในมิติการแก้ไขปัญหา จ�านวน 3 ตอนขึ้นไปเท่านั้น 

เพราะการได้รับชมสื่อมิตินี้เพียง 1-2 ตอนไม่แตกต่างจากการไม่เคยดู

ตำรำง 5.2.2 ร ้อยละของกลุ ่มตัวอย่ำงท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง 
ควำมสำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำได้ จ�ำแนกตำมจ�ำนวนตอนของกำรรบัชมสือ่
ในมิติกำรจัดกำรชีวิต 

กำรเปลี่ยนแปลง 
ด้ำนควำมสำมำรถ 

ในกำรแก้ไขปัญหำได้  
เมื่อได้รับชมสื่อในมิติ

กำรจัดกำรชีวิต

มัธยมต้น มัธยมปลำย

ไม่เคยดู
เคยดู 
1-2 
ตอน

เคยดู 
3-4 
ตอน

ไม่เคยดู
เคยดู 
1-2 
ตอน

เคยดู 
3-4 
ตอน

แย่ลง 13.7 13.3 27.6 11.4 18.9 14.0
เหมือนเดิม 71.8 56.7 57.1 77.3 70.8 56.0
ดีขึ้น 14.5 30.0 15.2 11.4 10.4 30.0
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
N 117 60 105 88 106 50

ค่า chi-square 15.317** 13.852**
หมำยเหตุ: *P<.05 **P<.01 ***P<.001 

5.2.3 มิติควำมสมัพนัธ์ทำงสงัคมและครอบครวั กับกำรเปลีย่นแปลง
ควำมสำมำรถทำงสังคม 

ตาราง 5.2.3 พบว่า ในระดับมัธยมต้น ย่ิงได้รับชมสื่อมิติ 

ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวมากข้ึน ก็ย่ิงมีการเปลี่ยนแปลง 

ความสามารถทางสังคมดีข้ึน แต่ในระดับมัธยมปลายไม่พบความสัมพันธ์

ระหว่างสื่อมิตินี้กับความสามารถทางสังคม
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ตำรำง 5.2.3 ร ้อยละของกลุ ่มตัวอย่ำงท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลง 
ควำมสำมำรถทำงสังคมจ�ำแนกตำมจ�ำนวนตอนของกำรรับชมสื่อในมิติ 
ควำมสัมพันธ์ทำงสังคมและครอบครัว

กำรเปลี่ยนแปลงด้ำน
ควำมสำมำรถทำงสังคม 
เมื่อได้รับชมสื่อในมิติ
ควำมสัมพันธ์ทำงสังคม

และครอบครัว

มัธยมต้น มัธยมปลำย

ไม่เคยดู
เคยดู 
1-2 
ตอน

เคยดู 
3-4 
ตอน

ไม่เคยดู
เคยดู 
1-2 
ตอน

เคยดู 
3-4 
ตอน

แย่ลง 25.6 9.1 22.6 30.2 13.8 19.0
เหมือนเดิม 57.9 72.7 50.9 52.6 69.0 61.0
ดีขึ้น 16.5 18.2 26.4 17.2 17.2 20.0
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
N 121 55 106 116 29 100
ค่า chi-square 10.836* 5.777
หมำยเหตุ: *P<.05 **P<.01 ***P<.001 

5.2.4 มิติกำรมีเป้ำหมำยในชีวิต กับกำรเปลี่ยนแปลงควำมสำมำรถ
ในกำรตั้งจุดมุ่งหมำยในชีวิต 

ตาราง 5.2.4 ไม่พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมิติการมีจุดหมาย 

ในชีวิต กับการเปลี่ยนแปลงในการต้ังจุดหมายในชีวิตท้ังในระดับมัธยมต้น

และมัธยมปลาย

ตำรำง 5.2.4 ร ้อยละของกลุ ่มตัวอย่ำงท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง 
ควำมสำมำรถในกำรต้ังจุดมุ่งหมำยในชีวิต จ�ำแนกตำมจ�ำนวนตอนของ 
กำรรับชมสื่อในมิติกำรมีเป้ำหมำยในชีวิต

กำรเปลี่ยนแปลงด้ำน
ควำมสำมำรถในกำรตั้ง
จุดมุ่งหมำยในชีวิต  
เมื่อได้รับชมสื่อในมิติ
กำรมีเป้ำหมำยในชีวิต

มัธยมต้น มัธยมปลำย

ไม่เคยดู
เคยดู 
1-2 
ตอน

เคยดู 
3-4 
ตอน

ไม่เคยดู
เคยดู 
1-2 
ตอน

เคยดู 
3-4 
ตอน

แย่ลง 24.2 18.6 32.8 28.8 16.9 31.3
เหมือนเดิม 57.0 59.3 51.7 57.6 60.7 62.5
ดีขึ้น 18.8 22.0 15.5 13.7 22.5 6.3
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
N 165 59 58 139 89 16
ค่า chi-square 3.386 7.210
หมำยเหตุ: *P<.05 **P<.01 ***P<.001 

โดยสรุป จากผลการวิเคราะห์ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสื่อ  
“เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ” ในแต่ละมิติ กับการเปลี่ยนแปลงของ 

ความเข้มแข็งทางใจ ดูเหมือนว่า ความสัมพันธ์ทางบวกยังไม่เห็นชัดนักเมื่อ

น�าสื่อไปใช้ในโรงเรียนตัวอย่างทั้งสามแห่ง 

5.3 การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียน พฤติกรรมทางเพศ 
พฤติกรรมการใช้สารเสพติด และพฤติกรรมรุนแรง

5.3.1 สื่อกำรเรียนรู้ กับกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนพฤติกรรมกำรเรียน
แม้ว่าไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างสื่อเติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ 

ทุกมิติกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนก็ตาม (ดูตาราง 5.3.1)  

แต่แนวโน้มของการเปลีย่นแปลงดูเหมือนว่าจะเป็นไปในทางดีข้ึนของพฤติกรรม 
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การเรียนของเด็กมัธยมต้นเม่ือได้ดูสื่อในจ�านวนตอนท่ีมากข้ึน น่ันคือ  

ยิ่งนักเรียนมัธยมต้นได้รับชมสื่อมิติด้านการรู้จักตนเอง มิติการแก้ไขปัญหา 

และมิติการมีจุดมุ่งหมายในชีวิต จ�านวนตอนมากข้ึนเท่าไร สัดส่วน 

ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนในทางดีข้ึนก็ย่ิงเพิ่มข้ึน ส่วนใน 

เด็กนักเรียนมัธยมปลายท่ีได้รับชมส่ือมิติการมีจุดมุ่งหมายในชีวิตมากข้ึน 

มีแนวโน้มที่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนดีขึ้น

ตำรำง 5.3.1 ร้อยละของกลุม่ตัวอย่ำงท่ีมีกำรเปลีย่นแปลงพฤติกรรม
กำรเรียน จ�ำแนกตำมจ�ำนวนตอนของกำรรับชมสื่อในแต่ละมิติ

กำรเปลี่ยนแปลง 
ด้ำนพฤติกรรมกำรเรียน  
เมื่อได้รับชมสื่อแต่ละมิติ

มัธยมต้น มัธยมปลำย

ไม่เคยดู
เคยดู 
1-2 
ตอน

เคยดู 
3-4 
ตอน

ไม่เคยดู
เคยดู 
1-2 
ตอน

เคยดู 
3-4 
ตอน

เมื่อดูสื่อมิติรู้จักตัวเอง
เปลี่ยนแปลงในทางแย่ลง 48.1 43.2 42.2 48.8 56.5 67.2
ไม่เปลี่ยนแปลง 12.5 13.6 7.4 17.5 8.3 6.9
เปลี่ยนแปลงดีขึ้น 39.4 43.2 50.4 33.8 35.2 25.9
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
N 104 44 135 80 108 58
ค่า chi-square 4.149 7.767
เมื่อดูสื่อมิติกำรจัดกำรชีวิต
เปลี่ยนแปลงในทางแย่ลง 48.3 41.7 41.9 50.6 53.3 74.0
ไม่เปลี่ยนแปลง 11.9 11.7 7.6 14.6 10.3 6.0
เปลี่ยนแปลงดีขึ้น 39.8 46.7 50.5 34.8 36.4 20.0
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
N 118 60 105 89 107 50
ค่า chi-square 3.205 8.771

กำรเปลี่ยนแปลง 
ด้ำนพฤติกรรมกำรเรียน  
เมื่อได้รับชมสื่อแต่ละมิติ

มัธยมต้น มัธยมปลำย

ไม่เคยดู
เคยดู 
1-2 
ตอน

เคยดู 
3-4 
ตอน

ไม่เคยดู
เคยดู 
1-2 
ตอน

เคยดู 
3-4 
ตอน

เมื่อดูสื่อมิติควำมสัมพันธ์ทำงสังคมและครอบครัว
เปลี่ยนแปลงในทางแย่ลง 45.9 50.9 39.6 54.7 55.2 59.0
ไม่เปลี่ยนแปลง 10.7 12.7 8.5 15.4 3.4 8.0
เปลี่ยนแปลงดีขึ้น 43.4 36.4 51.9 29.9 41.4 33.0
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
N 104 44 135 80 108 58
ค่า chi-square 3.877 5.514
เมื่อดูสื่อมิติกำรมีเป้ำหมำยในชีวิต
เปลี่ยนแปลงในทางแย่ลง 45.8 44.1 41.4 55.7 58.9 50.0
ไม่เปลี่ยนแปลง 10.2 11.9 8.6 12.9 8.9 6.3
เปลี่ยนแปลงดีขึ้น 44.0 44.1 50.0 31.4 32.2 43.8
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
N 166 59 58 140 90 16
ค่า chi-square 0.858 2.034
หมำยเหตุ: *P<.05 **P<.01 ***P<.001 

5.3.2 สื่อกำรเรียนรู้ กับกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนพฤติกรรมทำงเพศ
ตาราง 5.3.2 พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติระหว่างสื่อ

มิติต่างๆ กับการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมทางเพศ กล่าวคอื ในระดับมัธยมต้น 

หากได้รับชมสื่อในมิติรู้จักตนเอง และมิติการแก้ไขปัญหา จ�านวน 3 ตอน

ขึ้นไปจะท�าให้พฤติกรรมทางเพศ มีการเปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้น นอกจากนี ้

การได้รับสื่อความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเพียง 1-2 ตอน น่าจะ

ตำรำง 5.3.1 (ต่อ)
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ท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทางเพศในทางดีข้ึน ส�าหรับนักเรียน

มัธยมปลาย พบว่า หากได้รบัชมส่ือในมิติรูจั้กตนเองมากข้ึน การเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมทางเพศจะเป็นในทางดีขึ้น 

ตำรำง 5.3.2 ร้อยละของกลุม่ตัวอย่ำงท่ีมีกำรเปลีย่นแปลงพฤติกรรม
ทำงเพศ จ�ำแนกตำมจ�ำนวนตอนของกำรรับชมสื่อในแต่ละมิติ

กำรเปลี่ยนแปลงด้ำน
พฤติกรรมทำงเพศ เมื่อได้

รับชมสื่อแต่ละมิติ

มัธยมต้น มัธยมปลำย

ไม่เคยดู
เคยดู 
1-2 
ตอน

เคยดู 
3-4 
ตอน

ไม่เคยดู
เคยดู 
1-2 
ตอน

เคยดู 
3-4 
ตอน

เมื่อดูสื่อมิติรู้จักตัวเอง
เปลี่ยนแปลงในทางแย่ลง 17.3 36.4 24.4 18.8 25.0 25.9
ไม่เปลี่ยนแปลง 36.5 25.0 18.5 38.8 25.9 15.5
เปลี่ยนแปลงดีขึ้น 46.2 38.6 57.0 42.5 49.1 58.6
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
N 104 44 135 80 108 58
ค่า chi-square 14.898** 9.560*
เมื่อดูสื่อมิติกำรจัดกำรชีวิต
เปลี่ยนแปลงในทางแย่ลง 19.5 33.3 22.9 20.2 23.4 28.0
ไม่เปลี่ยนแปลง 33.9 26.7 17.1 36.0 27.1 14.0
เปลี่ยนแปลงดีขึ้น 46.6 40.0 60.0 43.8 49.5 58.0
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
N 118 60 105 89 107 50
ค่า chi-square 12.796* 7.754
เมื่อดูสื่อมิติควำมสัมพันธ์ทำงสังคมและครอบครัว
เปลี่ยนแปลงในทางแย่ลง 16.4 29.1 29.2 22.2 20.7 25.0
ไม่เปลี่ยนแปลง 35.2 12.7 22.6 29.1 24.1 27.0

กำรเปลี่ยนแปลงด้ำน
พฤติกรรมทำงเพศ เมื่อได้

รับชมสื่อแต่ละมิติ

มัธยมต้น มัธยมปลำย

ไม่เคยดู
เคยดู 
1-2 
ตอน

เคยดู 
3-4 
ตอน

ไม่เคยดู
เคยดู 
1-2 
ตอน

เคยดู 
3-4 
ตอน

เปลี่ยนแปลงดีขึ้น 48.4 58.2 48.1 48.7 55.2 48.0
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
N 122 55 106 117 29 100
ค่า chi-square 13.824** 0.741
เมื่อดูสื่อมิติกำรมีเป้ำหมำยในชีวิต
เปลี่ยนแปลงในทางแย่ลง 19.9 30.5 27.6 22.9 23.3 25.0
ไม่เปลี่ยนแปลง 28.9 23.7 20.7 29.3 24.4 31.3
เปลี่ยนแปลงดีขึ้น 51.2 45.8 51.7 47.9 52.2 43.8
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
N 166 59 58 140 90 16
ค่า chi-square 4.119 0.890
หมำยเหตุ: *P<.05 **P<.01 ***P<.001 

5.3.3 สื่อกำรเรียนรู้ กับกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนพฤติกรรมกำรใช้สำร
เสพติด

ตาราง 5.3.3 ในระดับมัธยมต้น แม้ว่าพบความสัมพันธ์อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติระหว่างสื่อมิติต่างๆ กับการเปลี่ยนแปลงการใช้สารเสพติด 

แต่แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้สารเสพติดมีความเป็นไป

ได้ท้ังดข้ึีนและแย่ลง ส่วนระดับมัธยมปลายน้ัน การได้รบัชมสือ่มิติรูจั้กตนเอง 

มิติการแก้ไขปัญหา และมิติการมีจุดมุ่งหมายในชีวิต น่าจะท�าให้พฤติกรรม

การใช้สารเสพติดเปลี่ยนแปลงไปในทางดีขึ้น 

ตำรำง 5.3.2 (ต่อ)
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ตำรำง 5.3.3 ร้อยละของกลุม่ตัวอย่ำงท่ีมีกำรเปลีย่นแปลงพฤติกรรม
กำรใช้สำรเสพติดจ�ำแนกตำมจ�ำนวนตอนของกำรรับชมสื่อในแต่ละมิติ

กำรเปลี่ยนแปลง 
ด้ำนพฤติกรรม 

กำรใช้สำรเสพติด  
เมื่อได้รับชมสื่อแต่ละมิติ

มัธยมต้น มัธยมปลำย

ไม่เคยดู
เคยดู 
1-2 
ตอน

เคยดู 
3-4 
ตอน

ไม่เคยดู
เคยดู 
1-2 
ตอน

เคยดู 
3-4 
ตอน

เมื่อดูสื่อมิติรู้จักตัวเอง
เปลี่ยนแปลงในทางแย่ลง 6.7 13.6 19.3 6.3 13.9 8.6
ไม่เปลี่ยนแปลง 88.5 79.5 66.7 81.3 75.9 56.9
เปลี่ยนแปลงดีขึ้น 4.8 6.8 14.1 12.5 10.2 34.5
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
N 104 44 135 80 108 58
ค่า chi-square 16.079** 20.343***
เมื่อดูสื่อมิติกำรจัดกำรชีวิต
เปลี่ยนแปลงในทางแย่ลง 6.8 20.0 18.1 5.6 15.9 6.0
ไม่เปลี่ยนแปลง 89.0 66.7 68.6 82.0 75.7 52.0
เปลี่ยนแปลงดีขึ้น 4.2 13.3 13.3 12.4 8.4 42.0
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

N 118 60 105 89 107 50
ค่า chi-square 17.280** 34.841***
เมื่อดูสื่อมิติควำมสัมพันธ์ทำงสังคมและครอบครัว
เปลี่ยนแปลงในทางแย่ลง 6.6 10.9 23.6 5.1 10.3 16.0
ไม่เปลี่ยนแปลง 85.2 85.5 62.3 72.6 89.7 69.0
เปลี่ยนแปลงดีขึ้น 8.2 3.6 14.2 22.2 0.0 15.0
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
N 122 55 106 117 29 100
ค่า chi-square 21.536*** 14.758**

กำรเปลี่ยนแปลง 
ด้ำนพฤติกรรม 

กำรใช้สำรเสพติด  
เมื่อได้รับชมสื่อแต่ละมิติ

มัธยมต้น มัธยมปลำย

ไม่เคยดู
เคยดู 
1-2 
ตอน

เคยดู 
3-4 
ตอน

ไม่เคยดู
เคยดู 
1-2 
ตอน

เคยดู 
3-4 
ตอน

เมื่อดูสื่อมิติกำรมีเป้ำหมำยในชีวิต
เปลี่ยนแปลงในทางแย่ลง 7.2 22.0 24.1 5.7 13.3 31.3
ไม่เปลี่ยนแปลง 86.1 67.8 58.6 75.7 76.7 31.3
เปลี่ยนแปลงดีขึ้น 6.6 10.2 17.2 18.6 10.0 37.5
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
N 166 59 58 140 90 16
ค่า chi-square 22.722*** 21.606***

หมำยเหตุ: *P<.05 **P<.01 ***P<.001 

5.3.4 สื่อกำรเรียนรู้ กับกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนพฤติกรรมควำมรุนแรง
ตาราง 5.3.4 ในระดบัมัธยมต้น ไม่พบความสมัพนัธ์อย่างมีนัยส�าคญั

ทางสถิติระหว่างจ�านวนตอนของสื่อแต่ละมิติกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ความรนุแรง ส�าหรบัในระดับมัธยมปลาย พบความสมัพนัธ์อย่างมีนัยส�าคญั

ทางสถิติระหว่างสื่อกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความรุนแรง กล่าวคือ 

นักเรียนท่ีได้ดูสื่อ 3 ตอนข้ึนไปในมิติรู้จักตนเอง การแก้ไขปัญหา และ 

การมีจุดมุ่งหมายในชีวิตมีสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความรุนแรง 

ในทางที่ดีขึ้น 

ตำรำง 5.3.3 (ต่อ)
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ตำรำง 5.3.4 ร้อยละของกลุม่ตัวอย่ำงท่ีมีกำรเปลีย่นแปลงพฤติกรรม
ควำมรุนแรงจ�ำแนกตำมจ�ำนวนตอนของกำรรับชมสื่อในแต่ละมิติ

กำรเปลี่ยนแปลงด้ำน
พฤติกรรมควำมรุนแรง  
เมื่อได้รับชมสื่อแต่ละมิติ

มัธยมต้น มัธยมปลำย

ไม่เคยดู

เคยดู 
1-2 
ตอน

เคยดู 
3-4 
ตอน ไม่เคยดู

เคยดู 
1-2 
ตอน

เคยดู 
3-4 
ตอน

เมื่อดูสื่อมิติรู้จักตัวเอง
เปลี่ยนแปลงในทางแย่ลง 32.7 29.5 27.4 18.8 33.3 13.8
ไม่เปลี่ยนแปลง 29.8 34.1 28.9 38.8 33.3 25.9
เปลี่ยนแปลงดีขึ้น 37.5 36.4 43.7 42.5 33.3 60.3
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
N 104 44 135 80 108 58
ค่า chi-square 1.615 15.488**
เมื่อดูสื่อมิติกำรจัดกำรชีวิต
เปลี่ยนแปลงในทางแย่ลง 32.2 30.0 26.7 20.2 33.6 10.0
ไม่เปลี่ยนแปลง 32.2 23.3 31.4 39.3 32.7 24.0
เปลี่ยนแปลงดีขึ้น 35.6 46.7 41.9 40.4 33.6 66.0
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
N 118 60 105 89 107 50
ค่า chi-square 3.046 19.564**
เมื่อดูสื่อมิติควำมสัมพันธ์ทำงสังคมและครอบครัว
เปลี่ยนแปลงในทางแย่ลง 32.0 23.6 30.2 17.1 27.6 31.0
ไม่เปลี่ยนแปลง 28.7 40.0 26.4 35.9 24.1 33.0
เปลี่ยนแปลงดีขึ้น 39.3 36.4 43.4 47.0 48.3 36.0
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
N 122 55 106 117 29 100
ค่า chi-square 3.747 7.267

กำรเปลี่ยนแปลงด้ำน
พฤติกรรมควำมรุนแรง  
เมื่อได้รับชมสื่อแต่ละมิติ

มัธยมต้น มัธยมปลำย

ไม่เคยดู

เคยดู 
1-2 
ตอน

เคยดู 
3-4 
ตอน ไม่เคยดู

เคยดู 
1-2 
ตอน

เคยดู 
3-4 
ตอน

เมื่อดูสื่อมิติกำรมีเป้ำหมำยในชีวิต
เปลี่ยนแปลงในทางแย่ลง 29.5 30.5 29.3 20.0 31.1 18.8
ไม่เปลี่ยนแปลง 32.5 22.0 31.0 32.1 38.9 12.5
เปลี่ยนแปลงดีขึ้น 38.0 47.5 39.7 47.9 30.0 68.8
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
N 166 59 58 140 90 16
ค่า chi-square 2.622 12.809*
หมำยเหตุ: *P<.05 **P<.01 ***P<.001 

ตำรำง 5.3.4 (ต่อ)
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บทที่
ผลการประเมิน 

ประสิทธิผลของสื่อการเรียนรู้: 
ปัจจัยของสื่อการเรียนรู้ที่มีผลต่อ

การเปลี่ยนแปลงความเข้มแข็งทางใจ

ในบทน้ีแตกต่างจากบทท่ีผ่านมา คอื เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยหลายตัว 

เพื่อค้นหาปัจจัยของสื่อการเรียนรู้ว่ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึน

ของความสามารถด้านความเข้มแข็งทางใจในมิติต่างๆ หรือไม่ โดยใช้สถิติ 

Logistic regression analysis (การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก) เพราะ

ตัวแปรตาม คือ การเปลี่ยนแปลงในทางดีข้ึน เป็นตัวแปรเชิงกลุ่ม และ

ตัวแปรตามมีค่าได้เพียง 2 ค่า (Dichotomous variable) นั่นคือ 

การเปลี่ยนแปลงความสามารถ  

ในทางดีขึ้น (Y) = 

1 ถ้ามีความสามารถดีขึ้น 

0 ถ้ามีความสามารถแย่ลง  
หรือไม่เปลี่ยนแปลง 

ส�าหรับตัวแปรอิสระ ได้แก่ 

1. เพศของนักเรียน (ชาย, หญิง) 

2. ระดับการศึกษาของเด็กนักเรียน (มัธยมต้น, มัธยมปลาย) 
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3. ขนาดโรงเรียน (ขนาดใหญ่พิเศษ, ขนาดใหญ่, ขนาดกลาง)

4. การศึกษาผูป้กครอง (ประถมศึกษาหรอืต�า่กว่า, มัธยมศึกษาตอนต้น, 

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูงกว่า)

5. อาชีพของผู้ปกครอง (ข้าราชการ/พนักงานราชการ, เกษตรกร, 

ธุรกิจส่วนตัว, ลูกจ้างทั่วไป, พนักงานบริษัทเอกชน, ไม่ได้ท�างาน) 

6. รายได้ของผู้ปกครอง (รายได้ต�า่กว่า 120,000 บาทต่อปี, รายได้

ระหว่าง 120,000 ถึง 300,000 บาทต่อปี, รายได้มากกว่า 300,000 บาท

ต่อปี)

7. สถานภาพครอบครัวของเด็กนักเรียน (พ่อแม่ยังอยู่ด้วยกัน,  

พ่อแม่หย่าร้างกันหรือคนใดคนหนึ่งเสียชีวิต)

8. การอยู่อาศัยกับพ่อแม่ (อยู่อาศัยกับพ่อแม่, ไม่ได้อาศัยอยู่กับ 

พ่อแม่)

9. สื่อท้ัง 16 ตอน ได้แก่

9.1 ตอนที่ 1 เรื่อง ปฏิบัติการค้นหา

ความเข้มแข็งทางใจ 

ภาค 1 และ 2 (ไม่เคยดู, เคยดู)

9.2 ตอนที่ 2 เรื่อง พลังใจ..ไอดอล  

(ไม่เคยดู, เคยดู)

9.3 ตอนที่ 3 เรื่อง ความฝันของเดี่ยว 

(ไม่เคยดู, เคยดู)

9.4 ตอนที่ 4 เรื่อง อยู่ที่มุมมอง  

(ไม่เคยดู, เคยดู)

เพื่อพัฒนา 

ด้านความรู้สึกดี

กับตนเอง/ 

การรู้จักตนเอง

9.5 ตอนที่ 5 เรื่อง เครียด..เครียด  

(ไม่เคยดู, เคยดู)

9.6 ตอนที่ 6 เรื่อง ช่วยด้วยท�าไง  

(ไม่เคยดู, เคยดู)

9.7 ตอนที่ 7 เรื่อง ความโกรธของแดน 

(ไม่เคยดู, เคยดู)

9.8 ตอนท่ี 8 เรือ่ง ความลับของความสขุ 

(ไม่เคยดู, เคยดู)

เพื่อพัฒนา 

ด้านการจัดการ

ชีวิตได้

9.9 ตอนท่ี 9 เรือ่ง แค่ ‘ไม่’ ก็หมดเรือ่ง 

(ไม่เคยดู, เคยดู)

9.10 ตอนที่ 10 เรื่อง ขอแค่เข้าใจ  

(ไม่เคยดู, เคยดู)

9.11 ตอนท่ี 11 เรือ่ง ท�าไมเป็นคนแบบน้ี 

(ไม่เคยดู, เคยดู)

9.12 ตอนที่ 12 เรื่อง รักคืออะไร  

(ไม่เคยดู, เคยดู)

เพื่อเพิ่ม 

ความสัมพันธ์

ทางสังคม

9.13 ตอนที่ 13 เรื่อง สิ่งส�าคัญในชีวิต 

(ไม่เคยดู, เคยดู)

9.14 ตอนท่ี 14 เรือ่ง เส้นตายท่ีใกล้เข้ามา 

(ไม่เคยดู, เคยดู)

9.15 ตอนที่ 15 เรื่อง ต้องเปลี่ยนให้ได้ 

(ไม่เคยดู, เคยดู)

9.16 ตอนที่ 16 เรื่อง วันที่ฝันเป็นจริง 

(ไม่เคยดู, เคยดู)

เพื่อพัฒนา 

ด้านการมี 

จุดหมายในชีวิต
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จากตาราง 6.1 ได้แสดงผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึนใน

ความเข้มแข็งทางใจทั้งในภาพรวม และแยกเป็นมิติ ดังนี้

6.1 ภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงความเข้มแข็งทางใจ 

หลังจากที่คุมด้วยตัวแปรด้านประชากร สังคม เศรษฐกิจแล้ว พบว่า 

สื่อ 4 ตอนท่ีมีผลท�าให้เพิ่มความเข้มแข็งทางใจของนักเรียนวัยรุ่น น่ันคือ 

ตอนเรือ่งความฝันของเดีย่ว ตอนเรือ่งช่วยด้วยท�าไงดี ตอนเรือ่งแค่ไม่ก็หมด

เรื่อง และ ตอนเรื่องสิ่งส�าคัญในชีวิต ทั้ง 4 ตอนเสมือนตัวแทนของแต่ละ

มิติ นั่นคือ ‘ความฝันของเดี่ยว’ เป็นมิติด้านความรู้สึกดีกับตัวเอง/การรู้จัก

ตนเอง ‘ช่วยด้วยท�าไงดี’ เป็นมิติการจัดการชีวิตได้ ‘แค่ไม่ก็หมดเรื่อง’ เป็น

มิติด้านความสัมพันธ์สังคมและครอบครัว และ’สิ่งส�าคัญในชีวิต’ เป็นมิติ

การมีจุดหมายในชีวิต อย่างไรก็ตาม ในระดับมัธยมต้น พบว่ามีเพยีง 2 ตอน

คอื ‘แค่ไม่ก็หมดเรือ่ง’ และ ‘สิง่ส�าคญัในชีวิต’ ท่ีมีผลในการเพิม่ความเข้มแข็ง 

ทางใจ ส่วนอีก 2 ตอน คอื ‘ความฝันของเด่ียว’ และ‘ช่วยด้วยท�าไงดี’ มีผล 

ในการเพิ่มความเข้มแข็งทางใจในกลุ่มตัวอย่างนักเรียนมัธยมปลาย สิ่งที่น่า

ประหลาดใจคอื “รกัคอือะไร” เป็นตอนท่ีมีผลทางลบต่อการเพิม่ความเข้มแข็ง 

ทางใจ ซึ่งประเด็นน้ีเป็นไปได้ท่ีกระบวนการให้สื่อน้ันอาจยังไม่สมบูรณ ์

เท่าท่ีควร ท�าให้ผลท่ีออกเป็นลบแทนท่ีจะเพิม่ความเข้มแข็งทางใจให้มากข้ึน 

ส่วนปัจจัยด้านอ่ืนๆ ก็มีผลต่อความเข้มแข็งทางใจด้วย เช่น 

สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของผู้ปกครอง ชนิดของโรงเรียน นั่นคือ 

โรงเรียนตัวอย่างท่ีมีขนาดใหญ่น่าท่ีจะเพิ่มความเข้มแข็งทางใจน้อยกว่า

โรงเรยีนตัวอย่างท่ีมีขนาดใหญ่พเิศษ ซึง่อาจเป็นเพราะโรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษ

ท่ีตกเป็นตัวอย่าง มีกระบวนการให้สื่อค่อนข้างเข้มข้น เน่ืองจากผู้บริหาร 

ของโรงเรยีนให้ความส�าคญักับสือ่ “เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ” โดยน�าสือ่

ไปใช้ในเกือบทุกห้องและทุกช้ันปี และใช้สื่อเผยแพร่ในทุกรูปแบบ เช่น  

การให้เด็กยืมส่ือกลับไปดูท่ีบ้าน การเปิดสือ่ในช่วงพกักลางวัน หรอืการท่ีคร ู

พยายามให้เด็กแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในห้องเรียน ผลวิเคราะห์ยังชี้ได้อีก 

ว่า โรงเรียนตัวอย่างขนาดกลาง และโรงเรียนตัวอย่างขนาดใหญ่พิเศษ  

(การวิเคราะห์เป็นกลุ่มอ้างอิง) ไม่มีความแตกต่างด้านความเข้มแข็งทางใจ 

แม้โรงเรยีนตัวอย่างขนาดกลาง ตามท่ีกล่าวแล้วในบทท่ี 4 ว่า ไม่ค่อยน�าสือ่

ไปใช้ก็ตาม แต่โรงเรียนแห่งนีเ้ป็นโรงเรยีนทีเ่ดก็นกัเรียนทีม่รีะดบัการเรียนดี

พอสมควร นอกจากน้ียังพกัในหอพกัในโรงเรยีนเกือบทุกคน ท�าให้ครมีูโอกาส

ให้ความใส่ใจดูแลเด็กมาก และจากการสมัภาษณ์กลุม่ครใูนโรงเรยีนน้ีก็พบว่า 

ครจูะให้ความสนใจกับกลุม่เดก็ ถ้าพบเด็กท่ีมีความเสีย่งด้านพฤติกรรมต่างๆ 

ก็เข้าไปพูดคุยตลอด และครูก็จะคัดเลือกสื่อบางตอนท่ีเก่ียวข้องกับปัญหา

ของเด็กมาดู (เด็กไม่ได้ดูแต่ครูจะเป็นผู้ดูเอง) และพูดคุยแนะน�ากับเด็ก

นักเรียนท่ีมีปัญหาน้ัน ด้วยบริบทของเด็กนักเรียนของโรงเรียนตัวอย่าง 

ขนาดกลางจึงมีการเพิ่มความเข้มแข็งทางใจไม่แตกต่างจากเด็กนักเรียน 

ของโรงเรียนตัวอย่างขนาดใหญ่พิเศษ

6.2 การเปลี่ยนแปลงความสามารถการดูแลและควบคุมตนเอง 

พิจารณาเฉพาะสื่อ 4 ตอนแรก (ปฏิบัติการค้นหาความเข้มแข็ง 

ทางใจ พลังใจไอดอล ความฝันของเดี่ยว และอยู่ท่ีมุมมอง) ท่ีเน้นเรื่อง 

ความรูส้กึดีกับตัวเองหรอืการรูจั้กตนเอง พบว่า ในระดับมัธยมปลาย ‘ความฝัน 

ของเดีย่ว’ เป็นสือ่ท่ีมีผลบวกต่อการเพิม่ความสามารถในการดูแลและควบคมุ

ตนเอง แต่ไม่พบว่าสื่อเรื่องใดใน 4 ตอนแรกท่ีท�าให้นักเรียนช้ันมัธยมต้น 

เพิม่ความสามารถในการดูแลและควบคมุตนเอง นอกจากน้ี เม่ือเปรยีบเทียบ

กับนักเรียนท่ีมีพ่อแม่หม้าย/หย่า/แยกแล้ว นักเรียนท่ีมีพ่อแม่ยังสมรสกัน 

อาจจะมีผลลบต่อการเพิ่มการดูแลและควบคุมตนเองของนักเรียนด้วย  

อาจเป็นเพราะเด็กนักเรยีนมัธยมต้นเป็นช่วงวัยเริม่ต้นของวัยรุน่ ท�าให้พ่อแม่
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เข้าไปดูแลควบคุมลูกมากกว่าวัยรุ่นตอนปลาย ซึ่งเป็นผลให้เด็กวัยรุ่นระดับ

มัธยมต้นไม่สามารถเพิ่มการดูแลและควบคุมตนเองได้

6.3 การเปลี่ยนความสามารถการแก้ไขปัญหา 

ไม่พบว่า ส่ือ 4 ตอนท่ีเน้นเรือ่งการจัดการชีวิตได้ (เรือ่งเครยีดเครยีด 

ช่วยด้วยท�าไงดี ความโกรธของแดน และความลับของความสุข) มีผล 

ทางบวกต่อการเพ่ิมความสามารถในการแก้ไขปัญหาของวัยรุ่นท้ังในระดับ

มัธยมต้นหรือมัธยมปลาย 

แต่สิ่งที่มีผลต่อความสามารถในการแก้ไขปัญหาของวัยรุ่นคือ ระดับ

การศึกษาของผูป้กครอง และชนิดของโรงเรยีน ซึง่พบว่า ผูป้กครองท่ีมีระดับ

การศึกษามัธยมปลายข้ึนไป บ่ันทอนการเพิม่ความสามารถในการแก้ไขปัญหา

ของเด็กนักเรียน ซึ่งเป็นไปได้เพราะ ผู้ปกครองท่ีมีการศึกษามักจะเข้ามา 

แก้ปัญหาให้เด็กมากกว่าปล่อยให้เด็กคิดหรือแก้ไขปัญหาเอง นอกจากน้ี

โรงเรียนตัวอย่างขนาดกลางก็ท�าให้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาของ 

เด็กนักเรียนลดลง ด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ หนึ่ง เพราะสื่อ “เติมเต็ม

ความเข้มแข็งทางใจ” ไม่ได้ถูกน�าไปใช้อย่างเข้มข้นซึ่งต่างจากโรงเรียน

ตัวอย่างขนาดใหญ่พิเศษ และสอง เพราะบริบทของโรงเรียนตัวอย่างขนาด

กลางแห่งนี้เป็นโรงเรียนของเด็กเรียนดีเป็นส่วนใหญ่ และให้เด็กนักเรียนพัก

ในหอพกัของโรงเรยีน มีครชู่วยแก้ไขปัญหาหากเด็กนักเรยีนมีปัญหา (แม้ครู

จะดูสือ่และมีการพูดคยุกับเด็กนักเรยีน) แต่การท่ีให้เด็กนักเรยีนได้ดส่ืูอและ

คิดเอง อาจจะโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนและครูไปพร้อมกัน 

น่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าการคุยและได้รับค�าแนะน�าจากครูเพียงอย่างเดียว

6.4 การเปลี่ยนความสามารถทางสังคม

เช่นเดียวกับมิติความสามารถในการแก้ไขปัญหา คอื ไม่พบว่า สือ่ 4 

ตอนทีเ่น้นเรื่องความสามารถทางสังคม (เรื่องแค่ไม่ก็หมดเรื่อง ขอแค่เข้าใจ

ท�าไมเป็นคนแบบน้ี และ รักคืออะไร) มีผลต่อการเพิ่มความสามารถ 

ทางสงัคมเลยท้ังในระดบัมัธยมต้นหรอืมัธยมปลาย และไม่พบด้วยว่า ปัจจัย

ท้ังประชากร สงัคมและเศรษฐกิจ สถานภาพครอบครวัมีผลต่อความสามารถ

ทางสังคมนี้ 

6.5 การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการตัง้จุดมุ่งหมายในชีวิต
และการมุ่งมั่นสู่ความส�าเร็จ 

เช่นเดียวกับมิติความสามารถในการแก้ไขปัญหา และความสามารถ

ทางสังคม คือ ไม่พบว่า สื่อ 4 ตอนท่ีเน้นเรื่องการต้ังจุดหมายในชีวิต  

(เรื่องสิ่งส�าคัญในชีวิต เส้นตายท่ีใกล้เข้ามา ต้องเปลี่ยนให้ได้ และ วันท่ี 

ฝันเป็นจริง) มีผลต่อการเพิ่มความสามารถในการต้ังจุดมุ่งหมายและสร้าง

ความมุ่งม่ันสู่ความส�าเร็จท้ังในระดับมัธยมต้นหรือมัธยมปลาย แต่พบว่า

ปัจจัยด้านเพศของนักเรียน ปัจจัยด้านการศึกษาผู้ปกครอง และชนิดของ

โรงเรียนมีผลต่อความสามารถด้านนี้ กล่าวคือ นักเรียนหญิงระดับมัธยมต้น

น่าจะเพิ่มความสามารถในการต้ังจุดมุ่งหมายและความมุ่งม่ันสู่ความส�าเร็จ

ได้มากกว่านักเรียนชายระดับการศึกษาเดียวกัน ผู้ปกครองของนักเรียน 

มัธยมต้นท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมปลายมีผลท�าให้บ่ันทอนความสามารถ 

ในการต้ังจุดมุ่งหมายในชีวิต ซึง่เก่ียวข้องกับท่ีอธบิายไว้แล้วในมิติความสามารถ 

ในการแก้ไขปัญหาว่า ผูป้กครองท่ีมีการศึกษาระดับสูงอาจมองนักเรยีนมัธยมต้น 

ยังเด็กอยู่จึงพยายามเข้าไปควบคุมให้การแนะน�า รวมถึงไปต้ังเป้าหมาย 

ในชีวิตให้เด็กนักเรียนด้วย 
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ส่วนนักเรียนระดับมัธยมปลายพบเพียงชนิดโรงเรียนมีผลต่อความ

สามารถในการต้ังจุดมุ่งหมายชีวิตและความมุ่งม่ันสูค่วามส�าเรจ็ คอื โรงเรยีน

ตัวอย่างขนาดใหญ่น่าจะมีผลให้ลดความสามารถด้านน้ีเม่ือเปรียบเทียบ 

กับโรงเรยีนตัวอย่างขนาดใหญ่พเิศษ และโรงเรยีนขนาดกลาง สาเหตุเพราะ

โรงเรยีนตัวอย่างขนาดใหญ่แห่งน้ีก็ไม่ได้เป็นโรงเรยีนท่ีเน้นวิชาการเม่ือเปรยีบเทียบ 

กับโรงเรียนตัวอย่างขนาดกลาง ท่ีมีจุดหมายชัดเจนให้เด็กนักเรียนท่ีเข้ามา

เรียนในโรงเรียนน้ี ขณะเดียวกัน โรงเรียนตัวอย่างขนาดกลางแห่งน้ีไม่ได้ 

ให้สื่ออย่างท่ัวถึงท้ังโรงเรียนเท่ากับโรงเรียนตัวอย่างขนาดใหญ่พิเศษ แม้ว่า

โรงเรียนขนาดกลางแห่งน้ีให้เด็กนักเรียนชมส่ือเฉลี่ยในแต่ละมิติมากกว่า

โรงเรียนขนาดใหญ่ก็ตาม (ดูตาราง 3.2.2.2 ประกอบ) แต่วิธีการให้สื่อ 

ท้ังโรงเรยีนน่าจะได้เปรยีบกว่าการให้สือ่เฉพาะห้องท่ีตกเป็นตัวอย่าง อิทธพิล

ของเพ่ือนในโรงเรยีนท่ีได้พดูคยุกันได้ท้ังโรงเรยีนแม้เวลาพักกลางวันท่ีได้เปิด

ให้เด็กนักเรียนดู ก็น่าจะส่งผลให้เกิดผลกระทบอย่างมากกับเด็กนักเรียน  

ดังน้ันมิติด้านเพ่ิมความสามารถด้านการต้ังจุดมุ่งหมายและความมุ่งม่ัน 

สู่ความส�าเร็จของโรงเรียนตัวอย่างขนาดใหญ่แห่งน้ีจึงเพิ่มไม่มากเท่ากับ 

สองโรงเรียน

ตำรำง 6.1 ค่ำ coefficients (B) ของกำรวิเครำะห์ logistic  
regression analysis โดยตัวแปรตำมคอืพฤติกรรมท่ีดีข้ึนของควำมเข้มแข็ง
ทำงใจทั้งภำพรวม และแยกเป็น 4 มิติ

ปัจจัย
รวม

มิติควำม
สำมำรถ 

ในกำรดูแล
และควบคุม

ตนเอง

มิติควำม
สำมำรถ 

ในกำรแก้ไข
ปัญหำ

มิติควำม
สำมำรถ 
ทำงสังคม

มิติกำรตั้งจุด
มุ่งหมำยใน
ชีวิตและ

ควำมมุ่งมั่น 
สู่ควำมส�ำเร็จ

ม.ต้น ม.ปลำย ม.ต้น ม.ปลำย ม.ต้น ม.ปลำย ม.ต้น ม.ปลำย ม.ต้น ม.ปลำย

ปฏิบัติการค้นหาฯ 1.435 -1.075 0.029 -1.553

พลังใจไอดอล 0.593 -0.657 -0.111 0.231

ความฝันของเดี่ยว -1.215 2.446* 1.513 2.774a

อยู่ที่มุมมอง 0.562 0.246 0.565 -1.349

เรื่องเครียดเครียด -1.255 -0.959 0.475 0.144

ช่วยด้วยท�าไงดี 0.086 3.021* 0.664 -0.086

ความโกรธของแดน -1.229 -1.625 -0.786 -0.259

ความลับของความสขุ 0.489 0.817 0.202 0.775

แค่ไม่ก็หมดเรื่อง 1.399* -0.472 -0.512 1.122

ขอแค่เข้าใจ 1.031 -1.829 0.398 -0.427

ท�าไมเป็นคนแบบนี้ -1.206 1.278 0.118 -0.325

รักคืออะไร -3.666* 1.341 0.196 -0.890

สิ่งส�าคัญในชีวิต 4.217* 0.294 0.002 0.911

เส้นตายที่ใกล้เข้ามา 0.476 -1.005 0.195 1.022

ต้องเปลี่ยนให้ได้ 0.241 -0.562 0.300 -0.373

วันที่ฝันเป็นจริง -1.855 0.637 -0.213 -1.749
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ปัจจัย
รวม

มิติควำม
สำมำรถ 

ในกำรดูแล
และควบคุม

ตนเอง

มิติควำม
สำมำรถ 

ในกำรแก้ไข
ปัญหำ

มิติควำม
สำมำรถ 
ทำงสังคม

มิติกำรตั้งจุด
มุ่งหมำยใน
ชีวิตและ

ควำมมุ่งมั่น 
สู่ควำมส�ำเร็จ

ม.ต้น ม.ปลำย ม.ต้น ม.ปลำย ม.ต้น ม.ปลำย ม.ต้น ม.ปลำย ม.ต้น ม.ปลำย

ชาย (หญงิ = อ้างอิง) 0.203 0.426 0.465 0.574 0.437 0.559 0.025 -0.056 -0.714a 0.694

ขนำดโรงเรียน
ใหญ่พิเศษ (อ้างอิง)

ใหญ่ 1.453 -4.106a -1.317 2.295 18.686 -1.867 19.869 1.024 -0.402 -2.167a

กลาง 0.605 -3.775 -0.399 -0.288 19.333 -2.225*19.615 0.778 -0.038 -0.565

กำรศึกษำผู้ปกครอง
ประถมศึกษา (อ้างอิง)

ม.ต้น 0.110 0.645 -0.722 0.060 -0.596 0.184 0.203 0.913 -0.772 0.558

ม.ปลาย -0.504 -1.749* -0.267 -0.930 -1.085a 0.230 -0.038 0.333 -1.007a -0.493

อำชีพผู้ปกครอง
ว่างงาน/ไม่ท�างาน (อ้างอิง)

เกษตร 1.576 1.043 0.868 -1.549 19.829 0.571 1.038 -0.024 -0.246 1.121

ค้าขาย 1.561 1.989 0.780 -0.079 19.692 0.987 -0.458 -0.037 -0.174 1.400

พ.เอกชน 3.218* 3.297* 0.430 -18.83320.830 -0.222 -0.148 -0.159 1.163 1.355

รับจ้างทั่วไป 2.182 1.839 1.612 0.106 20.273 0.336 1.756 -0.457 -0.565 1.100

ราชการ 2.251 2.129 1.176 -0.467 20.785 -18.092 1.224 -1.172 0.445 0.960

ปัจจัย
รวม

มิติควำม
สำมำรถ 

ในกำรดูแล
และควบคุม

ตนเอง

มิติควำม
สำมำรถ 

ในกำรแก้ไข
ปัญหำ

มิติควำม
สำมำรถ 
ทำงสังคม

มิติกำรตั้งจุด
มุ่งหมำยใน
ชีวิตและ

ควำมมุ่งมั่น 
สู่ควำมส�ำเร็จ

ม.ต้น ม.ปลำย ม.ต้น ม.ปลำย ม.ต้น ม.ปลำย ม.ต้น ม.ปลำย ม.ต้น ม.ปลำย

รำยได้ผู้ปกครองต่อปี
รายได้น้อยกว่า 120,000 บาท (อ้างอิง)

รายได้ 120,001-
300,000 บาท

0.298 -1.886a 0.297 0.739 0.030 -0.277 0.253 0.026 0.286 -0.733

รายได้สูงกว่า 
300,000 บาท

0.667 -1.615 0.434 1.831 0.401 -1.670 0.056 0.118 0.514 -0.685

พ่อแม่ยังอยู่กินด้วย
กัน (หม้าย/หย่า/
แยก = อ้างอิง)

0.569 -0.110 -0.683a -0.926 0.297 -0.299 0.319 -0.155 0.229 -0.113

อาศัยอยู่กับพ่อแม่ 
(ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่  
= อ้างอิง)

0.278 0.222 0.619 1.414 0.327 -0.208 0.439 -0.063 0.236 -0.306

Constant -5.420** -0.882 -3.474*-4.679* -41.417 -0.047 -22.681 -1.949 -1.141 -1.252

จ�านวน 208 176 208 176 208 176 208 176 208 176

-2 Log likelihood 202.71 121.32 197.95 89.08 172.15 140.27 191.28 167.71 182.58 143.55

Cox & Snell R 
Square

0.1483 0.1706 0.0886 0.0980 0.1406 0.1097 0.1385 0.0438 0.0569 0.0930

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

ตำรำง 6.1 (ต่อ) ตำรำง 6.1 (ต่อ)
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บทที่
ผลการประเมินประสิทธิผลของ 

สื่อการเรียนรู้: ปัจจัยของสื่อการเรียนรู้  
และความเข้มแข็งทางใจที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียน

การเปลีย่นแปลงพฤติกรรมต่างๆ เช่น พฤติกรรมการเรยีน พฤติกรรม

ทางเพศ พฤตกิรรมการใช้สารเสพตดิ และพฤตกิรรมความรุนแรง นอกจาก

ปัจจัยของส่ือการเรียนรู้แล้ว สิ่งท่ีน่าสนใจคือ ความเข้มแข็งทางใจของ 

ตัวเด็กนักเรยีนวัยรุน่เอง ก็น่าจะเป็นปัจจัยส�าคญัท่ีจะน�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลง

พฤติกรรมดังกล่าว ดังน้ันในบทน้ีจึงต้องการตรวจสอบว่า ปัจจัยของสื่อ 

การเรียนรู ้ และปัจจัยความเข้มแข็งทางใจท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมทั้ง 4 ด้านของเด็กวัยรุ่นหรือไม่ อย่างไร 

ตัวแปรตามของการวิเคราะห์ในบทน้ี คอื การเปลีย่นแปลงในทางดข้ึีน

ของพฤติกรรม 4 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมการเรียน พฤติกรรมทางเพศ 

พฤติกรรมการใช้สารเสพติด และพฤติกรรมความรนุแรง โดยการเปรยีบเทียบ

ก่อนและหลังการใช้สื่อการเรียนรู้ 

การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในทางดีข้ึนของ

พฤติกรรมท้ัง 4 ด้าน ใช้สถิติ Logistic regression analysis (การวิเคราะห์
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การถดถอยโลจิสติก) เช่นเดียวกับบทท่ี 6 คือ ตัวแปรตามเป็นตัวแปร 

เชิงกลุ่มที่มีค่าได้เพียง 2 ค่า (Dichotomous variable) นั่นคือ 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  

ในทางดีขึ้น (Y) =

1 ถ้ามีพฤติกรรมดีขึ้น 

0 ถ้ามีพฤติกรรมแย่ลง  

หรือ ไม่เปลี่ยนแปลง 

ส�าหรับตัวแปรอสิระทกุตวัทีใ่ช้วเิคราะห์ในบทที ่6 ถกูน�ามาวิเคราะห์

ในบทที่ 7 นี้ รวมถึงตัวแปรอิสระหลักที่ผู้วิจัยให้ความสนใจก็ถูกเพิ่มเข้ามา

คือ การเปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้นของความเข้มแข็งทางใจใน 4 มิติ คือ มิติ

ด้านการเพิ่มความสามารถในการดูแลและควบคุมตนเอง มิติด้านการเพิ่ม

ความสามารถในการแก้ไขปัญหา มิติด้านการเพิ่มความสามารถทางสังคม 

และมิติด้านการเพ่ิมความสามารถท่ีจะต้ังจุดมุ่งหมายในชีวิตและความมุ่งม่ัน

สู่ความส�าเร็จ

การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแต่ละด้านน้ัน ท�าการ

วิเคราะห์เป็นแบบจ�าลอง 3 แบบ คือ 

แบบจ�าลองท่ี 1 เป็นการดูปัจจัยของส่ือ โดยคุมด้วยตัวแปรด้าน

ประชากร สงัคมและเศรษฐกิจ แต่ไม่น�าปัจจัยการเปลีย่นแปลงความสามารถ

ของความเข้มแข็งทางใจเข้ามาคุมด้วย เน่ืองจากแบบจ�าลองน้ีต้องการ

ทดสอบว่า อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อพฤติกรรมนั้นๆ หรือไม่ หากไม่มีปัจจัย

ด้านความเข้มแข็งทางใจมาเกี่ยวข้อง

แบบจ�าลองท่ี 2 เป็นการดูปัจจัยการเปลี่ยนแปลงความสามารถ 

ของความเข้มแข็งทางใจในมิติต่างๆ โดยคมุด้วยตัวแปรด้านประชากร สงัคม

และเศรษฐกิจ แต่ไม่น�าปัจจัยสื่อเข้ามาคุมด้วย เน่ืองจากแบบจ�าลองน้ี

ต้องการทดสอบว่าอิทธิพลของความเข้มแข็งทางใจมีผลต่อพฤติกรรมน้ันๆ 

หรือไม่ หากไม่มีปัจจัยของสื่อมาเกี่ยวข้อง

แบบจ�าลองท่ี 3 เป็นแบบท่ีสมบูรณ์ท่ีสดุคอื น�าปัจจัยท้ังความเข้มแข็ง

ทางใจ และสื่อเข้ามาพิจารณา โดยคุมด้วยตัวแปรด้านประชากร สังคมและ

เศรษฐกิจ เน่ืองจากต้องการเปรยีบเทียบความส�าคญัของอิทธพิลความเข้มแข็ง 

ทางใจหลังจากน�าปัจจัยสื่อเข้ามาศึกษาร่วมด้วย ว่ายังคงมีผลต่อพฤติกรรม

นั้นๆ หรือไม่ และมากน้อยอย่างไร 

7.1 การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการเรียน

การวิเคราะห์แบบจ�าลองท้ังสามแบบในกลุม่นักเรยีนมัธยมต้น พบว่า 
สื่อโดยเฉพาะเรื่อง ‘ความลับของความสุข’ ซึ่งเป็นสื่อที่เน้นการจัดการชีวิต 

มีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมการเรียนท่ีดีข้ึนของนักเรียนมัธยมต้น โดย

สังเกตจากนัยส�าคัญทางสถิติของสื่อเรื่องน้ียังคงแข็งแรงไม่เปลี่ยนแปลง 

แม้จะน�าปัจจัยความเข้มแข็งทางใจเข้ามาพิจารณาในแบบจ�าลองท่ี 3  

(เปรียบเทียบแบบจ�าลอง 1 และ 3) นอกจากน้ีไม่พบว่า ความสามารถ 

ของความเข้มแข็งทางใจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเรียน 

กลุม่นักเรยีนมัธยมปลาย พบตรงข้ามกับเดก็มัธยมต้น คอื ความเข้มแข็ง 
ทางใจในมิติของความสามารถด้านการดแูลและควบคมุตนเอง ความสามารถ

ด้านการแก้ไขปัญหา เป็นสิ่งท่ีผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงในทางดีข้ึน 

ในพฤติกรรมการเรยีน นอกจากน้ี ความเข้มแข็งทางใจในมิติของความสามารถ

ด้านการต้ังจุดมุ่งหมายในชีวิตและความมุ่งม่ันสู่ความส�าเร็จ ผสมผสาน 

กับสือ่ท่ีเน้นด้านการต้ังจุดหมายในชีวิต (โดยเฉพาะเรือ่ง “วันท่ีฝันเป็นจรงิ”) 

ได้ส ่งเสริมซึ่งกันและกันในการท�าให้มีการเปลี่ยนแปลงในทางดีข้ึน 

ในพฤติกรรมการเรียน นอกจากน้ีในกลุ่มนักเรียนมัธยมปลาย พบว่า ปัจจัย

ของการศึกษาผู้ปกครองก็มีผลต่อพฤติกรรมการเรียน กล่าวคือ นักเรียนที่มี

ผู้ปกครองท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมต้นข้ึนไป ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียน

ของเด็กดีข้ึนมากกว่านักเรียนท่ีมีผู้ปกครองท่ีมีการศึกษาระดับประถมหรือ 
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ต�่ากว่า ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการวิจัยที่ผ่านมาที่พบว่า การศึกษา

ของพ่อแม่มีผลทางบวกกับการศึกษาลูก (Pattaravanich et.al, 2005)

ตำรำง 7.1 ค่ำ coefficients (B) ของกำรวิเครำะห์ logistic  
regression analysis โดยตัวแปรตำมคือพฤติกรรมกำรเรียนดีขึ้น 

ปัจจัย ม.ต้น ม.ปลำย
แบบ
จ�ำลอง 

1

แบบ
จ�ำลอง 

2

แบบ
จ�ำลอง 

3

แบบ
จ�ำลอง 

1

แบบ
จ�ำลอง 

2

แบบ
จ�ำลอง 

3
มิติความสามารถในการดูแล
และควบคุมตนเอง

0.411 0.281 1.341** 1.583*

มิติความสามารถในการแก้ไข
ปัญหา

0.430 0.069 0.798a 1.074a

มิติความสามารถทางสังคม 0.325 0.413 -0.537 -0.528

มิติการต้ังจุดมุ่งหมายในชีวิต
และความมุ่งมั่นสู่ความส�าเร็จ

-0.016 -0.261 0.621 0.983a

ปฏิบัติการค้นหาฯ 1.530 1.513 0.434 1.137

พลังใจไอดอล 0.440 0.393 -0.963 -1.243

ความฝันของเดี่ยว -0.496 -0.529 1.026 0.537

อยู่ที่มุมมอง -0.242 -0.236 -0.283 -0.115

เรื่องเครียดเครียด 0.783 0.697 -1.381a -1.795

ช่วยด้วยท�าไงดี 0.434 0.525 1.237 0.942

ความโกรธของแดน -0.184 -0.216 -1.859a -1.555

ความลับของความสุข 1.109a 1.141a 0.131 0.317

แค่ไม่ก็หมดเรื่อง 0.654 0.610 -0.650 -0.544

ขอแค่เข้าใจ -1.081 -1.052 -0.284 -0.166

ท�าไมเป็นคนแบบนี้ 1.287 1.334 -0.008 -0.684

รักคืออะไร -1.748a -1.600 -0.028 -0.492

ปัจจัย ม.ต้น ม.ปลำย
แบบ
จ�ำลอง 

1

แบบ
จ�ำลอง 

2

แบบ
จ�ำลอง 

3

แบบ
จ�ำลอง 

1

แบบ
จ�ำลอง 

2

แบบ
จ�ำลอง 

3
สิ่งส�าคัญในชีวิต -0.222 -0.452 -0.605 -0.757

เส้นตายที่ใกล้เข้ามา 0.621 0.701 -1.743 -2.324a

ต้องเปลี่ยนให้ได้ 0.062 0.053 -0.103 0.504

วันที่ฝันเป็นจริง 0.265 0.217 4.094** 5.027**

ชาย (หญิง=อ้างอิง) 0.498 0.351 0.447 0.552 0.207 0.170

ขนำดโรงเรียน
ใหญ่พิเศษ (อ้างอิง)

ใหญ่ -2.179 0.353 -2.231 0.981 -0.226 1.860

กลาง -0.727 0.112 -0.791 0.077 0.203 0.710

กำรศึกษำผู้ปกครอง
ประถมศึกษา (อ้างอิง)

ม.ต้น 0.452 0.258 0.437 1.372 a 1.470** 1.719*

ม.ปลาย -0.144 0.035 -0.152 0.709 0.521 0.983 a

อำชีพผู้ปกครอง
ว่างงาน/ไม่ท�างาน (อ้างอิง)

เกษตร -0.642 -0.578 -0.731 -0.206 -0.097 -0.075

ค้าขาย 0.248 -0.037 0.233 1.148 0.067 1.000

พ.เอกชน 0.495 -0.644 0.520 -0.415 -0.574 -0.386

รับจ้างทั่วไป 0.015 -0.224 -0.196 0.602 0.468 0.599

ราชการ -0.118 -0.606

รำยได้ผู้ปกครองต่อปี
รายได้น้อยกว่า 120,000 บาท 
(อ้างอิง)

-0.024 -0.325 -0.515 -0.814

ตำรำง 7.1 (ต่อ)



72  73

ปัจจัย ม.ต้น ม.ปลำย
แบบ
จ�ำลอง 

1

แบบ
จ�ำลอง 

2

แบบ
จ�ำลอง 

3

แบบ
จ�ำลอง 

1

แบบ
จ�ำลอง 

2

แบบ
จ�ำลอง 

3
รายได้ 120,001-300,000 บาท 0.081 0.087 0.054 -0.653 -0.232 -0.505

รายได้สูงกว่า 300,000 บาท 0.388 0.332 0.368 0.544 0.566 0.888

พ่อแม่ยังอยู่กินด้วยกัน (หม้าย/
หย่า/แยก =อ้างอิง)

0.021 -0.118 0.019 -0.371 -0.018 -0.423

อาศัยอยู่กับพ่อแม่ (ไม่ได้อยู่กับ
พ่อแม่ =อ้างอิง)

0.242 0.314 0.209 0.194 -0.831 0.216

Constant -1.391 -0.836 -1.189 -1.676 -0.877 -2.659

จ�านวน 208 283 208 176 246 176

-2 Log likelihood 250.73 372.3 248.66 178.67 273.23 165.67

Cox & Snell R Square 0.1577 0.0598 0.1660 0.2101 0.1400 0.2663

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

7.2 การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมทางเพศ

นักเรียนมัธยมต้น สื่อการเรียนรู้ “เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ”  
ท่ีเน้นการจัดการชีวิตได้ (โดยเฉพาะเรื่อง “ความโกรธของแดน”) มีผล 

ต่อการเปลี่ยนแปลงในทางดีข้ึนในพฤติกรรมทางเพศ นอกจากน้ีอิทธิพล 

ของความเข้มแข็งทางใจในมิติการต้ังจุดมุ่งหมายในชีวิตและความมุ่งม่ัน 

สู่ความส�าเร็จ ก็เป็นแรงผลักดันให้พฤติกรรมทางเพศของเด็กนักเรียน 

มัธยมต้นดีข้ึนด้วย อย่างไรก็ตามแม้ความสามารถในมิติการดูแลและควบคมุ

ตนเองไม่ได้มีนัยส�าคัญทางสถิติในแบบจ�าลองที่ 2 แต่เมื่อพิจารณาร่วมกับ

สื่อการเรียนรู้ในแบบจ�าลองท่ี 3 ก็พบว่ามิติความสามารถในการดูแลและ

ควบคุมตนเองมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศในทางดีขึ้น ซึ่งหมายความว่า 

ความสามารถด้านต้ังจุดมุ่งหมายในชีวิตและความมุ่งม่ันสูค่วามส�าเรจ็มีอิทธพิล 

ต่อพฤติกรรมทางเพศท่ีดีข้ึนของเด็กนักเรียนมัธยมต้น เม่ือนักเรียนได้รับ 

สื่อการเรียนรู้พร้อมกันไปด้วย นอกจากน้ีปัจจัยการศึกษาของผู้ปกครอง 

ก็พบว่ามีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ คอืนักเรยีนท่ีมีผูป้กครองมีการศึกษาระดบั

มัธยมต้น พบว่าส่งผลท�าให้พฤติกรรมทางเพศดีข้ึนน้อยกว่านักเรียนท่ีมี 

ผู้ปกครองมีการศึกษาประถมหรือต�่ากว่า นอกจากน้ีชนิด/ขนาดโรงเรียน 

ก็พบว่ามีผลต่อพฤติกรรมทางเพศเช่นกัน โรงเรยีนตัวอย่างขนาดกลางพบว่า

มีพฤติกรรมทางเพศในทางดีข้ึนมากกว่าโรงเรียนตัวอย่างขนาดใหญ่พิเศษ

และขนาดใหญ่ อาจเป็นเพราะโรงเรียนตัวอย่างขนาดกลางน้ีเป็นโรงเรียน 

ท่ีเน้นวิชาการ ซึ่งคัดเด็กนักเรียนท่ีเรียนดีเข้ามาศึกษา ดังน้ันโอกาสท่ีเด็ก 

จะหันไปสนใจพฤติกรรมเสี่ยงด้านอื่นก็น้อยลง

นักเรียนมัธยมปลาย พบว่า อิทธิพลที่ส�าคัญที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง

ในทางดข้ึีนในพฤติกรรมทางเพศ คอื การเพิม่ความสามารถในมิติด้านความ

สามารถทางสังคม ส่วนสื่อท่ีเน้นการต้ังจุดหมายในชีวิต (โดยเฉพาะเรื่อง 

“เส้นตายท่ีใกล้เข้ามา”) ก็มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในทางดีข้ึน 

ของพฤติกรรมทางเพศเหมือนกัน แต่ต้องผสมผสานกับการเพิม่ความเข้มแข็ง

ทางใจด้วยถึงจะท�าให้พฤติกรรมทางเพศดีข้ึน นอกจากน้ี ปัจจัยด้านเพศ 

ของนักเรียน และชนิด/ขนาดโรงเรียน มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศของ 

เด็กนักเรยีนมัธยมปลาย คอื เพศชายมีการเปลีย่นแปลงในพฤติกรรมทางเพศ 

ที่ดีขึ้นมากกว่าเพศหญิง ส�าหรับขนาดโรงเรียน พบเช่นเดียวกับเด็กนักเรียน

มัธยมต้น ซึ่งเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงเป็นเช่นเดียวกัน

ตำรำง 7.1 (ต่อ)
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ตำรำง 7.2 ค่ำ coefficients (B) ของกำรวิเครำะห์ logistic  
regression analysis โดยตัวแปรตำมคือพฤติกรรมทำงเพศดีขึ้น 

ปัจจัย

ม.ต้น ม.ปลำย

แบบ
จ�ำลอง 

1

แบบ
จ�ำลอง 

2

แบบ
จ�ำลอง 

3

แบบ
จ�ำลอง 

1

แบบ
จ�ำลอง 

2

แบบ
จ�ำลอง 

3

มิติความสามารถในการดูแลและ
ควบคุมตนเอง

0.185 0.837a -0.760 -0.340

มิติความสามารถในการแก้ไขปัญหา -0.408 -0.543 0.092 -0.107

มิติความสามารถทางสังคม 0.066 0.112 1.124** 0.993a

มิติการตั้งจุดมุ่งหมายในชีวิตและ
ความมุ่งมั่นสู่ความส�าเร็จ

1.030** 1.334** 0.107 0.204

ปฏิบัติการค้นหาฯ -0.880 -1.250 0.854 0.622

พลังใจไอดอล 0.642 0.657 0.152 0.491

ความฝันของเดี่ยว -0.891 -1.150 0.146 0.115

อยู่ที่มุมมอง -0.300 -0.531 0.765 0.810

เรื่องเครียดเครียด 0.745 1.113 -0.815 -0.793

ช่วยด้วยท�าไงดี -0.885 -0.588 -0.668 -0.669

ความโกรธของแดน 2.250* 1.901a 1.447 1.254

ความลับของความสุข 0.256 0.353 -1.108 -1.314

แค่ไม่ก็หมดเรื่อง -0.877 -0.964a 0.927 0.850

ขอแค่เข้าใจ 0.085 0.141 0.485 0.575

ท�าไมเป็นคนแบบนี้ 1.344 0.906 -2.098* -2.031a

รักคืออะไร 0.998 1.564 -0.140 -0.086

สิ่งส�าคัญในชีวิต -0.569 -1.050 0.755 0.625

เส้นตายที่ใกล้เข้ามา -1.159 -1.222 1.443 1.628a

ต้องเปลี่ยนให้ได้ -0.937 -0.993 -1.187 -0.996

วันที่ฝันเป็นจริง -0.136 0.292 -0.436 -0.772

ตำรำง 7.2 (ต่อ)  

ปัจจัย

ม.ต้น ม.ปลำย
แบบ
จ�ำลอง 

1

แบบ
จ�ำลอง 

2

แบบ
จ�ำลอง 

3

แบบ
จ�ำลอง 

1

แบบ
จ�ำลอง 

2

แบบ
จ�ำลอง 

3
ชาย (หญิง = อ้างอิง) 0.105 0.168 0.195 0.830* 0.951** 0.877*
ขนำดโรงเรียน
ใหญ่พิเศษ (อ้างอิง)
ใหญ่ 0.545 0.487 1.079 2.148 0.561 2.347
กลาง 1.121 -0.192 1.426a 2.070 0.141 2.170a

กำรศึกษำผู้ปกครอง
ประถมศึกษา (อ้างอิง)
ม.ต้น -0.912* -0.323 -0.875a 0.006 -0.402 -0.275
ม.ปลาย -0.106 -0.031 0.024 -0.054 -0.108 -0.114
อำชีพผู้ปกครอง
ว่างงาน/ไม่ท�างาน (อ้างอิง)
เกษตร -0.518 -0.726 -0.742 -0.377 -0.029 -0.409
ค้าขาย 0.035 -0.174 -0.132 -0.188 0.336 -0.172
พ.เอกชน -1.497 -0.722 -1.823 0.035 0.013 0.002
รับจ้างทั่วไป 0.200 0.067 0.053 -0.362 -0.059 -0.330
ราชการ -0.373 -0.749 -0.724 -1.729a -0.665 -1.633
รำยได้ผู้ปกครองต่อปี
รายได้น้อยกว่า 120,000 บาท (อ้างอิง)
รายได้ 120,001-300,000 บาท 0.351 0.400 0.333 0.526 0.196 0.571
รายได้สูงกว่า 300,000 บาท 0.180 0.551 0.091 0.344 0.723 0.329
พ่อแม่ยังอยู่กินด้วยกัน (หม้าย/
หย่า/แยก = อ้างอิง)

-0.456 -0.441 -0.524 0.158 0.054 0.264

อาศัยอยู่กับพ่อแม่ (ไม่ได้อยู่กับพ่อ
แม่ = อ้างอิง)

0.710a 0.659a 0.687 -0.873 -0.169 -0.932

Constant -0.264 -0.517 -0.399 -1.643 -0.859 -1.868
จ�านวน 208 283 208 176 246 176
-2 Log likelihood 255.41 365.31 242.76 212.89 310.83 208.70
Cox & Snell R Square 0.1436 0.0910 0.1941 0.1615 0.1153 0.1812
หมำยเหตุ: ***P<.001 **P<.01 *P<.05 a P<.10
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7.3 การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการใช้สารเสพติด

นักเรียนมัธยมต้น พบว่า ความเข้มแข็งทางใจในมิติความสามารถ 
ในการดูแลและควบคมุตนเองมีอิทธพิลส�าคญัในการเปลีย่นแปลงพฤติกรรม

การใช้สารเสพติดในทางดีข้ึน ส่วนสื่อการเรียนรู้ ไม่พบว่ามีอิทธิพลในการ

ท�าให้พฤติกรรมการใช้สารเสพติดดีข้ึน แต่พบสือ่เรือ่ง “ความโกรธของแดน” 

มีผลท�าให้พฤติกรรมการใช้สารเสพติดในทางแย่ลง ซึ่งอาจเป็นผลมาจาก 

วิธกีารและกระบวนการให้ส่ือท่ีไม่ครบถ้วน ซึง่อาจท�าให้นักเรยีนตีความในสือ่ 

ผดิพลาด นอกจากน้ี ปัจจัยอาชีพของผูป้กครองพบว่ามีอิทธพิลต่อพฤติกรรม

การใช้สารเสพติดของนักรยีนมัธยมต้น คอื อาชีพเกษตรกร และรบัจ้างท่ัวไป

ของผู้ปกครองส่งผลลบต่อพฤติกรรมการใช้สารเสพติด เป็นไปได้ท่ีอาชีพ 

ท้ังสองน้ี ผูป้กครองอาจมีความรูน้้อยเกินไปในการรูเ้ท่าทันพฤติกรรมการใช้

สารเสพติดของนักเรียน 

นักเรียนมัธยมปลาย อิทธิพลของสื่อการเรียนรู ้มีความส�าคัญต่อ 

การเปล่ียนแปลงในทางท่ีดข้ึีนของพฤติกรรมการใช้สารเสพติด คอื สือ่ท่ีเน้น

การจัดการปัญหาชีวิต (โดยเฉพาะเรื่อง “ความโกรธของแดน”) และสื่อ 

ท่ีเน้นการต้ังจุดหมายในชีวิต (โดยเฉพาะเรื่อง “วันท่ีฝันเป็นจริง”) ส่วน 

ความเข้มแข็งทางใจอาจจะมีความส�าคัญแต่ส�าคัญน้อยกว่าส่ือการเรียนรู้ 

เน่ืองจากในแบบจ�าลองท่ี 2 ความเข้มแข็งทางใจในมิติด้านความสามารถใน

การแก้ไขปัญหาไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สารเสพติด แต่เม่ือ 

น�าส่ือการเรยีนรูม้าพจิารณาร่วมในแบบจ�าลองท่ี 3 มิติด้านความสามารถใน

การแก้ไขปัญหาเพ่ิมความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้สารเสพติดในทางดีข้ึน

ทันที น่ันหมายความว่าอิทธิพลของมิติความสามารถในการแก้ไขปัญหา 

มีความส�าคัญเม่ือสื่อการเรียนรู้ได้ถูกน�ามาใช้ในกลุ่มนักเรียนมัธยมปลาย 

นอกจากน้ีอาชีพและรายได้ของผูป้กครองมีผลต่อการเปลีย่นแปลงพฤติกรรม

การใช้สารเสพติดด้วย ซึ่งแนวโน้มของผู้ปกครองท่ีมีอาชีพม่ันคงน่าจะมี 

การเปลีย่นแปลงในพฤติกรรมการใช้สารเสพติดในทางดข้ึีน และตรงข้ามกับ

รายได้ หากผูป้กครองมีรายได้สงูข้ึนแนวโน้มการใช้สารเสพติดเป็นไปในทาง

แย่ลง

นอกจากนี้แล้ว ปัจจัยอาชีพและรายได้ของผู้ปกครองพบว่ามีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการใช้สารเสพติดของเดก็นักเรยีนมัธยมปลาย กล่าวคอื อาชีพ

ค้าขาย และเป็นพนักงานเอกชนของผู้ปกครอง ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง

พฤตกิรรมการใช้สารเสพตดิในทางดขีึน้ อย่างไรกต็าม นกัเรียนมธัยมปลาย

ท่ีมีผู้ปกครองเป็นเกษตรกรกลับพบว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ 

สารเสพติดในทางดีข้ึน ซึ่งตรงข้ามกับนักเรียนมัธยมต้น ส�าหรับรายได้  

พบว่า นักเรียนท่ีมีผู้ปกครองมีรายได้ปานกลางหรือรายได้สูงส่งผลลบต่อ 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้สารเสพติด ซึ่งอาจเป็นเพราะนักเรียนที่มี 

ผู้ปกครองรายได้ปานกลางหรือสูงมีความสามารถทางการเงินท่ีจะหาซื้อ 

สารเสพติดมาใช้มากกว่านักเรียนที่มีผู้ปกครองรายได้น้อย

ตำรำง 7.3 ค่ำ coefficients (B) ของกำรวิเครำะห์ logistic  
regression analysis โดยตัวแปรตำมคอืพฤติกรรมกำรใช้สำรเสพติดในทำง
ดีขึ้น 

ปัจจัย

ม.ต้น ม.ปลำย

แบบ
จ�ำลอง 

1

แบบ
จ�ำลอง 

2

แบบ
จ�ำลอง 

3

แบบ
จ�ำลอง 

1

แบบ
จ�ำลอง 

2

แบบ
จ�ำลอง 

3

มิติความสามารถในการดูแลและ
ควบคุมตนเอง

0.889a 1.461a -1.450a -19.199

มิติความสามารถในการแก้ไขปัญหา -0.448 -1.232 0.631 3.128*

มิติความสามารถทางสงัคม 0.245 0.114 0.589 -2.794*
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ปัจจัย

ม.ต้น ม.ปลำย

แบบ
จ�ำลอง 

1

แบบ
จ�ำลอง 

2

แบบ
จ�ำลอง 

3

แบบ
จ�ำลอง 

1

แบบ
จ�ำลอง 

2

แบบ
จ�ำลอง 

3

มิติการตั้งจุดมุ่งหมายในชีวิตและ
ความมุ่งมั่นสู่ความส�าเร็จ

0.263 1.221 -0.668 -3.599a

ปฏิบัติการค้นหาฯ -18.495 -17.764 7.359 8.860a

พลังใจไอดอล -1.292 -1.156 -0.397 -0.513

ความฝันของเดี่ยว 0.460 0.159 3.731 2.796

อยู่ที่มุมมอง 1.112 0.856 -4.527 -3.884

เรื่องเครียดเครียด 22.835 23.111 -4.044a -4.511

ช่วยด้วยท�าไงดี 1.431 1.018 -8.608* -9.728*

ความโกรธของแดน -4.722* -4.394* 8.224* 10.849*

ความลับของความสุข 0.829 0.888 2.894 2.315

แค่ไม่ก็หมดเรื่อง -1.432 -2.198 7.876a 7.213

ขอแค่เข้าใจ -3.240 -3.945 3.974 2.562

ท�าไมเป็นคนแบบนี้ 1.905 2.668 -11.317* -15.969*

รักคืออะไร 2.355 2.471 -5.297 -3.800

สิ่งส�าคัญในชีวิต -0.866 -0.392 0.302 1.587

เส้นตายที่ใกล้เข้ามา 1.522 1.352 -0.989 -0.696

ต้องเปลี่ยนให้ได้ -2.637 -2.313 2.181 3.991

วันที่ฝันเป็นจริง 3.167 3.174 4.673a 7.121*

ชาย (หญิง = อ้างอิง) -0.262 0.573 0.018 0.092 0.892* 0.246

ขนำดโรงเรียน
ใหญ่พิเศษ (อ้างอิง)

ใหญ่ 16.941 1.716a 16.715 23.386 -0.059 24.066

กลาง 16.161 0.544 15.758 20.396 -0.519 22.309

ปัจจัย

ม.ต้น ม.ปลำย

แบบ
จ�ำลอง 

1

แบบ
จ�ำลอง 

2

แบบ
จ�ำลอง 

3

แบบ
จ�ำลอง 

1

แบบ
จ�ำลอง 

2

แบบ
จ�ำลอง 

3

กำรศึกษำผู้ปกครอง
ประถมศึกษา (อ้างอิง)

ม.ต้น 0.531 0.764 0.898 2.368 -1.287 3.265

ม.ปลาย -0.526 -0.258 -0.359 -1.045 -0.446 -0.278

อำชีพผู้ปกครอง
ว่างงาน/ไม่ท�างาน (อ้างอิง)

เกษตร -3.357* -2.028* -3.963** 2.938 0.181 3.763a

ค้าขาย -1.825 -0.394 -2.302 3.416 0.951 4.366*

พ.เอกชน 0.448 -0.073 0.623 5.357* 0.216 6.368*

รับจ้างทั่วไป -3.040* -1.181 -3.511** 2.238 0.058 2.251

ราชการ -2.029 -1.558 -2.713 -15.392 -18.032 -12.924

รำยได้ผู้ปกครองต่อปี
รายได้น้อยกว่า 120,000 บาท (อ้างอิง)

รายได้ 120,001-300,000 บาท -0.791 -0.191 -0.961 -2.187 -0.419 -3.606a

รายได้สูงกว่า 300,000 บาท -0.041 0.210 -0.320 -4.623a -1.315a -6.211a

พ่อแม่ยังอยู่กินด้วยกัน  
(หม้าย/หย่า/แยก = อ้างอิง)

-0.850 -1.046* -0.652 25.134 0.675 25.090

อาศัยอยู่กับพ่อแม่ 
(ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ = อ้างอิง)

0.388 0.457 0.136 -25.671 0.420 -25.162

Constant -18.253 -2.927* -18.640 -30.506 -2.457* -33.742

จ�านวน 208 283 208 176 246 176

-2 Log likelihood 96.18 144.16 89.36 86.18 180.15 68.92

Cox & Snell R Square 0.2079 0.1134 0.2334 0.3568 0.1553 0.4169
หมำยเหตุ: ***P<.001 **P<.01 *P<.05 a P<.10

ตำรำง 7.3 (ต่อ) ตำรำง 7.3 (ต่อ)
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7.4 การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมความรุนแรง

นักเรียนมัธยมต้น จากแบบจ�าลองที่ 3 ไม่พบว่าสื่อการเรียนรู้ หรือ
ความเข้มแข็งทางใจในมิติใดมีความสมัพนัธ์กับการเปลีย่นแปลงในพฤติกรรม

ความรนุแรง พบเพยีงในแบบจ�าลองท่ี 1 ท่ีส่ือเน้นด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคม

และครอบครัวท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในทางดีข้ึนของพฤติกรรม 

ความรนุแรง นอกจากน้ีพบว่า โรงเรยีนขนาดใหญ่ท่ีเป็นตัวอย่างมีโอกาสท่ีมี

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมรุนแรงในทางดีข้ึนมากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่

พิเศษและโรงเรียนขนาดกลาง 

นักเรียนมัธยมปลาย พบว่า สื่อการเรียนรู้มีอิทธิพลท่ีส�าคัญต่อการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความรุนแรงในทางดีขึ้น ได้แก่ สื่อที่เน้นการจัดการ

ชีวิต (โดยเฉพาะเรื่อง “ความโกรธของแดน”) และสื่อที่เน้นการตั้งจุดหมาย

ในชีวิต (โดยเฉพาะเรื่อง “ต้องเปลี่ยนให้ได้”) นอกจากน้ีปัจจัยรายได้ 

ของผู้ปกครองมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความรุนแรง โดยความ

สัมพันธ์เป็นไปในทิศทางบวก

ตำรำง 7.4 ค่ำ coefficients (B) ของกำรวิเครำะห์ logistic  
regression analysis โดยตัวแปรตำมคอืพฤติกรรมควำมรนุแรงในทำงดีข้ึน 

ปัจจัย

ม.ต้น ม.ปลำย

แบบ
จ�ำลอง 

1

แบบ
จ�ำลอง 

2

แบบ
จ�ำลอง 

3

แบบ
จ�ำลอง 

1

แบบ
จ�ำลอง 

2

แบบ
จ�ำลอง 

3

มิติความสามารถในการดูแลและ
ควบคุมตนเอง

-0.247 -0.505 0.497 0.112

มิติความสามารถในการแก้ไขปัญหา 0.324 0.367 -0.081 0.299

มิติความสามารถทางสังคม -0.018 0.105 0.441 -0.479

ปัจจัย

ม.ต้น ม.ปลำย

แบบ
จ�ำลอง 

1

แบบ
จ�ำลอง 

2

แบบ
จ�ำลอง 

3

แบบ
จ�ำลอง 

1

แบบ
จ�ำลอง 

2

แบบ
จ�ำลอง 

3

มิติการต้ังจุดมุ่งหมายในชีวิตและ
ความมุ่งมั่นสู่ความส�าเร็จ

0.012 -0.019 -0.531 -1.582*

ปฏิบัติการค้นหาฯ -0.399 -0.558 1.018 1.196

พลังใจไอดอล 0.662 0.629 -1.093 -1.236

ความฝันของเดี่ยว 0.830 0.995 -0.384 -0.136

อยู่ที่มุมมอง -0.579 -0.549 0.038 -0.155

เรื่องเครียดเครียด -0.462 -0.358 0.445 0.212

ช่วยด้วยท�าไงดี 0.991 0.978 -1.381a -1.261

ความโกรธของแดน -0.858 -0.822 2.379* 2.496*

ความลับของความสุข 0.828 0.826 0.004 -0.152

แค่ไม่ก็หมดเรื่อง -0.101 -0.063 -0.206 -0.364

ขอแค่เข้าใจ 0.877 0.953 -2.722* -2.882*

ท�าไมเป็นคนแบบนี้ -1.528 -1.593 1.626 1.951

รักคืออะไร 1.427a 1.404 0.366 0.440

สิ่งส�าคัญในชีวิต -0.073 0.092 -0.023 0.291

เส้นตายที่ใกล้เข้ามา -0.126 -0.004 -0.868 -0.813

ต้องเปลี่ยนให้ได้ -1.162 -1.378 3.047* 2.915a

วันที่ฝันเป็นจริง 0.536 0.383 -1.866 -2.179

ชาย (หญิง = อ้างอิง) 0.055 0.121 0.058 -0.336 -0.214 -0.153

ขนำดโรงเรียน
ใหญ่พิเศษ (อ้างอิง)

ใหญ่ 2.155 0.751a 2.038 1.785 1.897*** 1.708

กลาง 2.236 0.437 2.114 -0.766 0.155 -0.771

ตำรำง 7.4 (ต่อ)



 8382 

ปัจจัย

ม.ต้น ม.ปลำย

แบบ
จ�ำลอง 

1

แบบ
จ�ำลอง 

2

แบบ
จ�ำลอง 

3

แบบ
จ�ำลอง 

1

แบบ
จ�ำลอง 

2

แบบ
จ�ำลอง 

3

กำรศึกษำผู้ปกครอง
ประถมศึกษา (อ้างอิง)

ม.ต้น -0.169 0.200 -0.223 0.108 0.158 0.144

ม.ปลาย 0.064 0.342 0.099 0.656 0.127 0.618

อำชีพผู้ปกครอง
ว่างงาน/ไม่ท�างาน (อ้างอิง)

เกษตร -1.124 -0.694 -1.132 -0.657 -0.296 -0.499

ค้าขาย -0.655 -0.195 -0.636 -1.226 -0.604 -1.007

พ.เอกชน 0.457 0.406 0.359 -1.023 -0.567 -0.795

รับจ้างทั่วไป -0.851 -0.440 -0.841 -0.715 -0.573 -0.617

ราชการ -0.881 -0.677 -0.862 -21.842 -2.093* -21.838

รำยได้ผู้ปกครองต่อปี
รายได้น้อยกว่า 120,000 บาท (อ้างอิง)

รายได้ 120,001-300,000 บาท -0.513 -0.483 -0.512 1.368* 0.494 1.269a

รายได้สูงกว่า 300,000 บาท -0.594 -0.338 -0.587 1.844* 1.128* 1.824*

พ่อแม่ยังอยู่กินด้วยกัน 
(หม้าย/หย่า/แยก = อ้างอิง)

0.574 0.477 0.498 -0.299 0.523 -0.484

อาศัยอยู่กับพ่อแม่ 
(ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ = อ้างอิง)

0.056 0.492 0.115 0.631 -0.209 0.691

Constant -2.641 -1.164 -2.598 -1.180 -1.143 -1.056

จ�านวน 208 283 208 176 246 176

-2 Log likelihood 244.03 360.46 242.01 180.07 291.83 173.08

Cox & Snell R Square 0.1473 0.0719 0.1555 0.2935 0.1635 0.3211
หมำยเหตุ: ***P<.001 **P<.01 *P<.05 a P<.10

ตำรำง 7.4 (ต่อ)

บทที่
สรุปผล 

การศึกษาและข้อเสนอแนะ

8.1 ผลการประเมินกระบวนการใช้สื่อการเรียนรู้ในโรงเรียน 
ที่ตกเป็นตัวอย่าง

ในโรงเรียนตัวอย่างท้ังหมด 3 โรงเรียนน้ัน มีเพียงโรงเรียนเดียว 

คือ โรงเรียนตัวอย่างขนาดกลาง (โรงเรียนที่เน้นวิชาการให้กับเด็กนักเรียน) 

มีปัญหาการจัดตารางการเรียนท่ีไม่สามารถเปิดให้เด็กนักเรียนได้ชมอย่าง

เป็นระบบได้ แต่เด็กนักเรยีนอาจจะได้รบัชมในช่ัวโมงพลศึกษาท่ีเด็กนักเรยีน

ไม่สามารถลงเรียนพลศึกษาอันเน่ืองจากปัญหาสภาพอากาศ ด้วยเหตุน้ี 

เดก็นักเรยีนท่ีเรยีนในห้องท่ีตกเป็นตัวอย่างอาจไม่ได้ชมทุกตอน หรอืบางห้อง

อาจไม่ได้ชมเลยก็เป็นได้ ส่วนอีก 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนที่มีขนาดใหญ่

พิเศษ และโรงเรียนขนาดใหญ่ ที่ได้น�า สื่อ “เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ” 

ไปใช้ในช่ัวโมงเรยีนท่ีเป็นระบบและอย่างเป็นทางการ คอื น�าไปเปิดในช่ัวโมง

แนะแนวเป็นหลักเกือบทุกสัปดาห์ (อาจยกเว้นในช่วงปลายภาคที่ 1 และ 2 

ท่ีใกล้สอบปลายภาค) อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุของสื่อฯ แต่ละตอน 

ค่อนข้างยาวกว่า 50 นาที โรงเรียนท้ังสองจึงใช้วิธีการอ่ืนเพื่อแก้ปัญหา 

ให้เด็กได้ดูให้ได้ครบถ้วนในแต่ละตอนมากท่ีสุด ได้แก่ การน�าคาบวิชาอ่ืน
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มาเป็นชั่วโมงเปิดให้เด็กได้ชมด้วย เช่น คาบวิชาชุมนุม (โรงเรียนตัวอย่าง

ขนาดใหญ่) การให้เด็กได้ยืมสื่อกลับไปดูที่บ้าน หรือการเปิดให้เด็กนักเรียน

ดูในช่วงกลางวันตอนพกัรบัประทานอาหารเท่ียง (วิธกีารหลงัน้ีใช้ในโรงเรยีน

ตัวอย่างขนาดใหญ่พเิศษ เน่ืองจากโรงเรยีนน้ีต้องการทุกห้องและทุกช้ันเรยีน

ได้รับชมสื่อนี้)

ปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่ของกระบวนการให้สื่อการเรียนรู้ “เติมเต็ม 

ความเข้มแข็งทางใจ” คอื ระยะเวลาแต่ละตอนท่ียาวเกิน 50 นาที ซึง่ท�าให้

ต้องจัดเวลาเพิ่มเติม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจึงมีบ้างแต่ไม่ครบทกุครั้ง 

หรือการน�าไปดูท่ีบ้านก็จะไม่มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน 

นอกจากน้ีปัญหาความสนใจของเด็กนักเรยีนก็เป็นอีกปัญหาท่ีท�าให้เด็กนักเรยีน 

บางคนไม่ได้ต้ังใจดูสือ่อย่างจรงิจัง จนมีบางคนรายงานว่าไม่เคยดู หรอืการท่ี 

โรงเรียนจัดตารางเรียนท่ีให้วิชาแนะแนวทุกห้องพร้อมกันในแต่ละสัปดาห์  

จึงเป็นการยากท่ีเปิดสือ่ให้นักเรยีนทุกคนท่ีตกเป็นห้องตัวอย่างชมได้พร้อมกัน

ในสถานที่ที่มีจ�ากัด

8.2 ปัจจัยของส่ือการเรียนรู้ท่ีมีต่อความสามารถในมิติต่างๆ 
ของความเข้มแข็งทางใจของเด็กนักเรียนวัยรุ่น

สื่อ “เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ” มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความ

เข้มแข็งทางใจภาพรวม (ยังไม่ได้แยกเป็นมิติใดๆ) ของเด็กนักเรียนวัยรุ่น 

โดยท่ีนักเรียนมัธยมต้นน้ัน สื่อท่ีเน้นความสัมพันธ์ด้านสังคม (โดยเฉพาะ

เรื่อง “แค่ไม่ก็หมดเรื่อง”) และสื่อที่เน้นการมีจุดหมายในชีวิต (โดยเฉพาะ

เรื่อง “ส่ิงส�าคัญในชีวิต”) มีผลต่อการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึนของ 

ความเข้มแข็งทางใจ นอกจากนี้ อาชีพผู้ปกครอง (พนักงานเอกชน) ก็มีผล

ต่อการเปลี่ยนแปลงในทางดีข้ึนของความเข้มแข็งทางใจของเด็กนักเรียน

มัธยมต้นด้วย 

ขณะท่ีนักเรียนระดับมัธยมปลาย สื่อ ท่ี เน ้นการรู ้ จักตนเอง  

(โดยเฉพาะเรื่อง “ความฝันของเด่ียว”) และสื่อท่ีเน้นการจัดการชีวิตได้  

(โดยเฉพาะเรื่อง “ช่วยด้วยท�าไงดี”) มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น

ของความเข้มแข็งทางใจ เช่นเดียวกันกับนักเรยีนมัธยมต้นท่ีอาชีพผูป้กครอง 

ซึ่งเป็นพนักงานเอกชนก็มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในทางดีข้ึนของความ 

เข้มแข็งทางใจของเด็กนักเรียนมัธยมปลาย 

นอกจากอาชีพผู้ปกครองแล้ว ผู้ปกครองท่ีมีการศึกษามัธยมปลาย 

ข้ึนไป และผูป้กครองท่ีมีรายได้ระดบัปานกลางและสงู กลับท�าให้ความสามารถ 

ด้านความเข้มแข็งทางใจลดลงในเด็กนักเรยีนมัธยมปลาย กระบวนการให้สือ่ 

ของโรงเรยีนก็มีผลต่อความเข้มแข็งทางใจของเด็กนักเรยีนด้วย กล่าวคอื เม่ือ

เปรียบเทียบกับโรงเรียนตัวอย่างขนาดใหญ่พิเศษแล้ว ความเข้มแข็งทางใจ

ของนักเรยีนในโรงเรยีนตัวอย่างขนาดใหญ่มีน้อยกว่านักเรยีนโรงเรยีนตัวอย่าง

ขนาดใหญ่พิเศษ ซึ่งน่าจะเป็นเพราะโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษที่เป็นตัวอย่าง

ของการศึกษาน้ีต้องการให้มีการให้สื่อการเรียนรู้ “เติมเต็มความเข้มแข็ง 

ทางใจ” ท้ังโรงเรยีน โดยให้สือ่กับเด็กนักเรยีนเกือบทุกห้องและเกือบทุกช้ันปี 

และให้บริการสื่อแก่เด็กนักเรียนทุกรูปแบบ เช่น การให้เด็กยืมสื่อไปดูเอง 

ท่ีบ้าน การเปิดสื่อในช่วงพักกลางวัน อย่างไรก็ตามการศึกษาน้ีไม่พบ 

ความแตกต่างของการเปล่ียนแปลงความเข้มแข็งทางใจในนักเรียนของ

โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษและโรงเรียนขนาดกลาง น่าจะเป็นเพราะโรงเรียน

ขนาดกลางท่ีตกเป็นตัวอย่าง เป็นโรงเรียนท่ีเด็กนักเรียนมีระดับการเรียน 

ดีพอสมควร นอกจากน้ีการมีหอพักให้กับเด็กนักเรียน ท�าให้ครูมีโอกาสให้

ความใส่ใจดแูลเด็กมากข้ึน หากเดก็มีปัญหาครจูะเข้าไปให้ค�าแนะน�า ดังน้ัน

บริบทของโรงเรียนก็มีส่วนที่จะท�าให้เกิดความเข้มแข็งทางใจ

อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมของความเข้มแข็งทางใจท่ีอธบิายในข้างต้น 

อาจไม่ชัดเจนเท่ากับการพิจารณาเป็นมิติ ซึ่งพบว่า ในระดับมัธยมต้น  
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สื่อการเรียนรู้น้ีไม่ได้ส่งผลอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติต่อการเปลี่ยนแปลง 

ความเข้มแข็งทางใจในทุกมิติ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยทีน่่าจะมีผลต่อมิติต่างๆ 

ของความเข้มแข็งทางใจ คอื การท่ีพ่อแม่ยังสมรสกันอยู่ท�าให้ลดความสามารถ 

ในการดูแลและควบคุมตนเอง น่ันอาจเป็นเพราะพ่อแม่ท่ียังสมรสกันอยู ่

มีเวลาผลัดกันมาดูแลลกู ประกอบกับเด็กนักเรยีนมัธยมต้นเป็นช่วงวัยเริม่ต้น

ของวัยรุ่น ท�าให้พ่อแม่ต้องเข้าไปดูแลควบคุมลูกมากกว่าวัยรุ่นตอนปลาย  

ซึ่งเป็นผลให้เด็กวัยรุ่นระดับมัธยมต้นไม่สามารถเพิ่มความสามารถการดูแล

และควบคุมตนเองได้ ด้วยเห็นว่าพ่อแม่ได้เข้ามาดูแลและควบคุมแทน 

นอกจากนี้ยังพบว่า นักเรียนหญิงมัธยมต้นมีการเปลี่ยนแปลงในทาง

ท่ีดใีนมิติการมีจุดมุ่งหมายและความมุ่งม่ันสู่ความส�าเรจ็มากกว่านักเรยีนชาย

ในช่วงชั้นเดียวกัน 

ส่วนในระดับมัธยมปลาย สื่อการเรียนรู้ท่ีเน้นการรู้จักตนเอง (โดย

เฉพาะเรื่อง “ความฝันของเด่ียว”) มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในทางดีข้ึน 

ด้านมิติการดูแลและควบคุมตนเอง อย่างไรก็ตาม ส่ือการเรียนรู้ก็ไม่มีผล 

อย่างมีนัยส�าคญัทางสถิติต่อมิติอ่ืนอีกสามมิติเลย แต่ปัจจัยอ่ืนกลบัมีอิทธพิล 

ได้แก่ การศึกษาของผู้ปกครอง นั่นคือ ผู้ปกครองที่มีการศึกษามัธยมปลาย

ข้ึนไปบ่ันทอนความสามารถในการแก้ไขปัญหา และความสามารถในการ 

ต้ังจุดหมายและความมุ่งม่ันสู ่ความส�าเร็จ เป็นเพราะผู ้ปกครองท่ีมี 

การศึกษาสูงมักคิดว่าการเข้ามาจัดการชีวิตของบุตรหลานเป็นการย่นระยะ

เวลาให้เด็กไม่ต้องเสียเวลากับการคิดแก้ไขปัญหา หรือคิดค้นหาตนเองเพื่อ

ต้ังเป้าหมายในชีวิต ด้วยเหตุน้ีเด็กจึงไม่ได้เรยีนรูก้ารแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 

และไม่สามารถต้ังเป้าหมายชีวิตตนเองได้อย่างแท้จริง นอกจากการศึกษา 

ผู้ปกครองแล้ว โรงเรียนก็เป็นอีกปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถในมิติ 

การแก้ไขปัญหา คือ โรงเรียนที่ไม่ได้ให้สื่อเรียนรู้นี้อย่างเป็นระบบ และมีครู

ท่ีคอยสอดส่องค้นหาเด็กนักเรียนท่ีมีแนวโน้มท่ีเสี่ยงมาคอยให้ค�าตักเตือน 

โดยไม่ได้ให้สื่อการเรียนรู้ให้เด็กได้ดูเองและแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนๆ 

ซึ่งท�าให้เด็กลดความสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง นอกจากน้ีโรงเรียน 

ก็มีอิทธิพลต่อความสามารถในมิติการต้ังจุดหมายและความมุ่งม่ันสู ่

ความส�าเร็จด้วย นั่นคือ โรงเรียนที่ให้สื่อการเรียนรู้ “เติมเต็มความเข้มแข็ง 

ทางใจ” เพียงแค่กลุ่มนักเรียนในห้องเด็กที่ตกเป็นตัวอย่าง มีความสามารถ

ในด้านการต้ังจุดหมายและความมุ่งม่ันสู่ความส�าเร็จน้อยกว่าโรงเรียนท่ีน�า

สือ่การเรยีนรูไ้ปใช้ท้ังโรงเรยีน เพราะการน�าสือ่ไปใช้ท้ังโรงเรยีนจะก่อให้เกิด

การพดูคยุแลกเปลีย่นความคดิเห็นกันได้ท้ังโรงเรยีน ซึง่เพิม่อิทธพิลของเพือ่น

ในโรงเรียนมากขึ้น

8.3 ปัจจยัของสื่อการเรยีนรู้ และความเขม้แขง็ทางใจที่มตีอ่การ
เปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมการเรยีน พฤตกิรรมทางเพศ พฤตกิรรม
การใช้สารเสพติด และพฤติกรรมรุนแรง

ปัจจัยใด ระหว่างสือ่ “เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ” หรอื ความเข้มแข็ง 

ทางใจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอ่ืน เช่น การเรียน ทางเพศ  

การใช้สารเสพติด และความรุนแรงของเด็กนักเรียนวัยรุ่นมากน้อยกว่ากัน 

ได้ทดสอบจากการศึกษานี้ และผลการศึกษาพบดังนี้

พฤติกรรมการเรียน การเน้นใช้สื่อการเรียนรู้ด้านการจัดการปัญหา

ชีวิต (โดยเฉพาะเรื่อง “ความลับของความสุข”) น่าจะเพียงพอส�าหรับการ

ท�าให้พฤติกรรมการเรยีนดีข้ึนในระดบัมัธยมต้น ขณะท่ีในระดบัมัธยมปลาย 

การเพิม่ความสามารถด้านการดแูลและควบคมุตนเอง การเพิม่ความสามารถ

ด้านการแก้ไขปัญหา และการเพิ่มความสามารถด้านการต้ังจุดมุ่งหมาย 

ในชีวิตและความมุ่งม่ันสู่ความส�าเร็จ ผสมผสานกับการน�าสื่อการเรียนรู ้

ที่เน้นด้านการตั้งจุดหมายชีวิต จะท�าให้พฤติกรรมการเรียนดีขึ้น 
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พฤติกรรมทำงเพศ ในระดับมัธยมต้น สื่อที่เน้นด้านการจัดการชีวิต 
(โดยเฉพาะเรื่อง “ความโกรธของแดน”) มีความส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมทางเพศในทางดีข้ึน นอกจากน้ี ความสามารถในมิติด้าน 

การต้ังจุดมุ่งหมายในชีวิตและความมุ่งม่ันสูค่วามส�าเรจ็ก็มีอิทธพิลส�าคญัต่อ

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทางเพศในทางดีข้ึนด้วย ขณะท่ีระดับมัธยมปลาย 

อิทธิพลท่ีส�าคัญท่ีสุดคือ ความสามารถในมิติด้านความสามารถทางสังคม 

ส่วนส่ือการเรียนรู้จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศท่ีดีข้ึนเม่ือเด็กนักเรียน 

ได้เพิ่มความสามารถด้านความเข้มแข็งทางใจด้วย

พฤติกรรมกำรใช้สำรเสพติด ความสามารถในมิติการดูแลและควบคมุ
ตนเองเป็นสิ่งส�าคัญท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในทางดีข้ึนของพฤติกรรม 

การใช้สารเสพติดของนักเรียนมัธยมต้น แต่ส่ือการเรียนรู้ไม่มีอิทธิพลต่อ 

การเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึนของพฤติกรรมการใช้สารเสพติดของนักเรียน 

มัธยมต้น ส่วนในนักเรียนมัธยมปลาย สื่อการเรียนรู้มีความส�าคัญ น่ันคือ 

สื่อที่เน้นการจัดการปัญหา (โดยเฉพาะเรื่อง “ความโกรธของแดน”) และสื่อ

ท่ีเน้นการต้ังจุดหมายชีวิต (โดยเฉพาะเรื่อง “วันท่ีฝันเป็นจริง”) มีผลต่อ

พฤติกรรมในทางดีขึ้นด้านการใช้สารเสพติด

พฤติกรรมควำมรุนแรง สื่อท่ีเน้นความสัมพันธ์สังคมและครอบครัว 
(โดยเฉพาะเรื่อง “รักคืออะไร”) น่าจะท�าให้พฤติกรรมความรุนแรงของ

นักเรียนมัธยมต้นเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน ส่วนนักเรียนมัธยมปลาย  

สื่อท่ีเน้นการจัดการชีวิต (โดยเฉพาะเรื่อง “ความโกรธของแดน”) และส่ือ 

ที่เน้นการตั้งจุดหมายในชีวิต (โดยเฉพาะเรื่อง “ต้องเปลี่ยนให้ได้”) 

8.4 ข้อเสนอแนะ

8.4.1 ข้อค้นพบได้พบว่า สื่อการเรียนรู้บางตอนอาจส่งผลลบต่อ 

การเพิ่มความสามารถในด้านต่างๆ ของความเข้มแข็งทางใจ หรือส่งผลลบ 

ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียน ทางเพศ การใช้สารเสพติด และ

ความรุนแรง ประกอบกับการพบว่า กระบวนการให้สื่อการเรียนรู้ “เติมเต็ม

ความเข้มแข็งทางใจ” ยังไม่มีประสทิธภิาพมากพอ ดังน้ันการให้สือ่การเรยีนรู้

น้ี โรงเรียนควรจัดตารางเพิ่มช่ัวโมงการเรียนในแต่ละตอนให้มากกว่า  

50 นาทีต่อสัปดาห์ ซึ่งจะท�าให้เด็กนักเรียนสามารถได้รับชมสื่อและ 

ท�ากิจกรรมได้ครบถ้วนทั้ง 5 ช่วงของแต่ละตอน (ช่วงที่ 1 ละครเปิดเรื่อง 

ช่วงที่ 2 ช่วงคุยกันหน่อย ช่วงที่ 3 ช่วงสงสัยจังท�าไงดี ช่วงที่ 4 ช่วง VOX 

POP และช่วงที่ 5 ละครปิดเรื่อง) ได้ครบสมบูรณ์ 

8.4.2 ผลการศึกษาได้พบว่า ช่วงเวลาปลายภาคการศึกษา โรงเรียน

ให้ความส�าคัญกับวิชาการเพราะใกล้สอบ จึงไม่สะดวกในการเปิดสื่อให้เด็ก

นักเรียน ประกอบกับผลการศึกษาพบว่า สื่อบางตอนเท่าน้ันท่ีส่งผลดีต่อ 

การเพิ่มความสามารถในด้านต่างๆ ของความเข้มแข็งทางใจ หรือ ส่งผลดี 

ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียน ทางเพศ การใช้สารเสพติด และ

ความรุนแรง ซึ่งมีท้ังหมด 10 ตอน ได้แก่ ความฝันของเดี่ยว (เน้นด้าน 

การรู้จักตนเอง) ช่วยด้วยท�าไงด ีความโกรธของแดน ความลับของความสขุ  

(ทั้งสามเรื่องเน้นการจัดการชีวิต) แค่ไม่ก็หมดเรื่อง รักคืออะไร (สองเรื่องนี้

เน้นความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัว) สิ่งส�าคัญในชีวิต เส้นตาย 

ท่ีใกล้เข้ามา ต้องเปลีย่นให้ได้ วันท่ีฝันเป็นจรงิ (ท้ังสีเ่รือ่งเน้นการต้ังจุดหมาย 

ในชีวิต) ดังนั้น โรงเรียนควรเน้น 10 เรื่องนี้ของสื่อ “เติมเต็มความเข้มแข็ง

ทางใจ” ในการให้นักเรยีนได้ชม นอกจากน้ีให้ลดตอนของสือ่ลง น่าจะท�าให้ 

เพิ่มคุณภาพ และประสิทธิภาพของกระบวนการให้สื่อได้เต็มที่มากขึ้น
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8.4.3 ผลการศึกษาพบว่า พ่อแม่ผู้ปกครอง และครูท่ีเอาใจใส่ดูแล

เคร่งครดัในการดูแล ควบคมุ ช่วยแก้ปัญหาให้เด็กนักเรยีน หรอืต้ังจุดหมาย

ในชีวิตให้เด็กนักเรียนแทนตัวเด็กเอง จะท�าให้เด็กลดความเข้มแข็งทางใจ 

ในมิติต่างๆ ลง ดังน้ัน โรงเรยีนควรใช้เวลาช่วงปฐมนิเทศเพือ่ท�าความเข้าใจ

กับผูป้กครองในการเลีย้งดูเด็กนักเรยีนวัยรุน่ โดยปล่อยให้เดก็นักเรยีนมีอิสระ

ในการคิด หรือดูแลตนเองให้มากข้ึน ซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองหรือครูสามารถ 

ให้ค�าแนะน�า และเข้าไปดแูลบ้าง แต่ไม่ควรเข้มงวดหรอืบังคบัเด็กจนเกินไป 

8.4.4 ผลการศึกษาพบว่า โรงเรียนท่ีให้สื่อการเรียนรู้ “เติมเต็ม 

ความเข้มแข็งทางใจ” ท้ังโรงเรียน ส่งผลให้เพิ่มความสามารถด้านมิติ 

การต้ังจุดมุ่งหมายในชีวิตและความมุ่งม่ันสูค่วามส�าเรจ็มากกว่าโรงเรยีนท่ีให้

สือ่เฉพาะห้องท่ีตกเป็นตัวอย่าง ดงัน้ัน หากเป็นไปได้ในปีการศึกษาต่อๆ ไป 

โรงเรียนท่ีน�าส่ือการเรียนรู้น้ีไปใช้ควรวางแผนการจัดตารางเรียนให้กับเด็ก

นักเรียนทั้งโรงเรียนได้ชมสื่อการเรียนรู้นี้

หนังสืออ้างอิง 

ภำษำไทย

กรมสุขภาพจิต และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสขุภาพ. 2556. 

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏบัิติการ “โครงการพฒันาเครือ่งมือ

ประเมินความเข้มแข็งทางใจในเด็ก และจัดท�าฐานข้อมูลแนวทางการ

พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ” .วันท่ี 27 พฤษภาคม 

2556. ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมสุขภาพจิต กระทรวง

สาธารณสุข.

ภณิดา ชนวิทยาสิทธิกุล และเอกอนงค์ สีตลาภินันท์ (คณะท�างาน). 2553. 

คู่มือการใช้ DVD สื่อการเรียนรู้ เรื่อง เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ

ชุดที่ 1. แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตเพื่อสุขภาวะสังคมไทย.

ภณิดา ชนวิทยาสิทธิกุล และเอกอนงค์ สีตลาภินันท์ (คณะท�างาน). 2553. 

คู่มือการใช้ DVD สื่อการเรียนรู้ เรื่อง เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ

ชุดที่ 2. แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตเพื่อสุขภาวะสังคมไทย.

รศรินทร์ เกรย์, วรชัย ทองไทย, เรวดี สุวรรณนพเก้า. 2553. ความสุข 

เป็นสากล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. 

กรุงเทพฯ: จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์.



92 

ภาคผนวก 

รศรินทร์ เกรย์, ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, จักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์ และ 

สาสินี เทพสุวรรณ์. 2552. โครงการสถานการณ์คุณภาพชีวิต 

ของประชากรจังหวัดระยอง. รายงานฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ภำษำอังกฤษ

Pattaravanich, U., Williams, L.B., Lyson, T.A., Archavanichkul, 

K. 2005. “Inequality and Educational Investment in Thai 

Children”. Rural Sociology 70 (4): 561-583.
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5 เรื่อง เครียด เครียด : เปิดเรื่องด้วย พ่อแม่ของแดนทะเลาะ หย่ากัน ท�าให้แดนรูส้กึเครยีดส่งผลให้การเรยีนของแดนลดลง... 

ในบทเรียนน้ีมีค�าแนะน�าในการจัดการความเครียดให้สามารถด�ารงชีวิตอยู่

ได้ในสงัคม ท�าให้ได้ทบทวนวิธจัีดการความเครยีด และร่วมกันคดิหาวิธกีาร

ที่ดีเพิ่มเติมส�าหรับตนเอง

6 ช่วยด้วย ท�ำไงดี : เพื่อนอ้อม ชื่อดิวคิดว่าตัวเองท้อง จึงรบกวนให้อ้อมพาไปท�าแท้ง อ้อมจึงรู้สึกเครียดว่าจะท�าอย่างไรดี จึงแก้

ปัญหาโดยการปรกึษาผูใ้หญ่ แต่สดุท้ายแล้วเพือ่นดวิก็ไม่ได้ท้องท่ีประจ�าเดอืน

ไม่มาก็เพราะเรื่องความเครียด...ในบทเรียนน้ีได้สอนหลักคิดและข้ันตอน

ส�าคัญในการแก้ปัญหา

7 ควำมโกรธของแดน : แดนนัดอุ๋ยดูหนัง แต่แดนเห็นอุ๋ยน่ังรถ มากับผู้ชายคนอ่ืน จึงรู้สึกโกรธเพราะเป็นภาพบาดตาบาดใจ... 

ในบทเรียนนี้ได้สอนให้ได้เรียนรู้วิธีการจัดการความโกรธที่เหมาะสม

8 ควำมลบัของควำมสขุ : สอบเสรจ็ จีร่าชวนเพือ่นๆ ไปท�าอาหารฉลองกันท่ีบ้าน แดนเป็นคนชอบท�าอาหารมาก หน้าท่ีประจ�า 

ของแดนคอืการท�าอาหารให้พ่อแม่ทาน ถึงแดนจะรูส้กึว่าเหน่ือยแต่ก็มีความสขุ 

ท่ีได้ท�า...ในบทเรียนน้ีได้มีการให้ทบทวนและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเรื่อง 

ความสุข

9 แค่ ‘ไม่’ ก็หมดเรื่อง : บิวยืมเงินเด่ียว ท�าให้เดี่ยวเกิดความล�าบากใจในการท่ีจะให้ยืมเงิน ส่วนดิวก็เกิดความล�าบากใจ  

เช่นกัน เม่ืออ๊อฟแฟนเก่ากลับมาขอคืนดี ท้ังสองคนรู้สึกล�าบากใจมาก 

ท่ีจะปฏเิสธ...ในบทเรยีนน้ีท�าให้รูถึ้งวิธกีารเผชิญความขัดแย้ง และรูวิ้ธปีฏเิสธ 

เมื่อถูกชักชวนกระท�าพฤติกรรมเสี่ยง

ภาคผนวก 1

เน้ือหาเก่ียวกับส่ือ “เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ” ประกอบด้วย  

16 ตอนดังนี้

1ปฏิบัติกำรค้นหำควำมเข้มแข็งทำงใจ ภำค 1 และ 2 : เนื้อหา
เป็นการแนะน�าถึงความหมายของความเข้มแข็งทางใจ...ในบทเรยีน 

ให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ตัวเองได้ว่าเป็นคนแบบไหน ประกอบด้วย  

1) นักอนุรักษ์ 2) นักผจญภัย 3) นักคิด และ 4) นักสร้างสัมพันธ์

2 พลังใจ...ไอดอล : ไอดอล คือคนท่ีเป็นแบบอย่างหรือคนท่ีเรา ช่ืนชอบ มีลกัษณะบางอย่างท่ีเราอยากมีหรอือยากเป็น เช่น อ้อม

มีไอดอลเป็นนางพยาบาล แดนมีไอดอลคือพ่อ ...ในบทเรียนน้ีท�าให้เข้าใจ

ถึงประโยชน์ท่ีแท้จริงของการมีต้นแบบ และสามารถเรียนรู้จากคนต้นแบบ

ในแง่มุมที่สร้างสรรค์

3 ควำมฝันของเดีย่ว : เด่ียวตามจีบสาว แต่สาวดันชอบหนุ่มสไตล์เกาหลี จึงท�าให้อยากเหมือนหนุ่มเกาหลีบ้าง ขาดความเป็นตัว

ของตัวเอง...ในบทเรียนน้ีท�าให้ตระหนักถึงอิทธิพลของสื่อ และรู้จักเลือก 

รับสื่ออย่างรู้เท่าทัน

4 อยู่ที่มุมมอง : รุ่นพี่ชื่อแอนกินยาฆ่าตัวตายเนื่องจากสอบไม่ติด ตอนน้ีเป็นเรื่องราวเก่ียวกับการมองโลกในแง่ดี ...ในบทเรียนน้ี

ท�าให้เข้าใจความแตกต่างของความคดิในการมองโลกแง่ดแีละมองโลกแง่ร้าย 

และเข้าใจข้อดีของการมองโลกแง่ดี 
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14 เส ้นตำยท่ีใกล้เข ้ำมำ : เดี่ยวและอ้อม อ่านหนังสือ เตรยีมสอบไม่ทัน เพราะขาดวินัยในตัวเองในการบรหิารเวลา 

และการจัดการกับตัวเอง แต่ยังกลบัตัวกลบัใจได้ทันจึงมุ่งม่ันท่ีจะอ่านหนังสอื

โดยไม่สนใจสิ่งย่ัวยุต่างๆ ...ในบทเรียนน้ีท�าให้ได้ทบทวนการใช้เวลาของ

ตนเอง ได้เรียนรู้การจัดล�าดับความส�าคัญตามความเร่งด่วนของแต่ละ

กิจกรรม ตลอดจนสามารถวางแผนใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

15 ต้องเปลีย่นให้ได้ : แดนกับจีร่า พดูดถููกอ้อมและเดีย่ว ท�าให้อ้อมและเด่ียวมีความมุ่งม่ันจะเปลี่ยนตัวเองให้ดีข้ึน จะได้ 

ไม่ให้ใครมาดูถูกอีก…ในบทเรียนน้ีท�าให้เข้าใจหลักการสร้างแรงจูงใจเพื่อ

เปลี่ยนพฤติกรรม

16 วันท่ีฝันเป็นจริง : จีร่าสอบติดทันตแพทย์ อ้อมสอบติดพยาบาล เด่ียวสอบติดนายร้อย ส่วนแดนไปเรยีนต่ออเมรกิา

และได้กลับมาเป็นหมอประจ�าอยู่ท่ีโรงพยาบาลเดียวกันกับอ้อม...ในบทเรยีน

น้ีได้สรุปถึงเรื่องราวของความเข้มแข็งทางใจให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอด 

ในบทเรียนที่ผ่านมาทั้งหมด

10 ขอแค่เข้ำใจ : ช่วงปิดเทอม แดน อ้อม เดี่ยว และจีร่า  ขอผูป้กครองไปเท่ียวเขาใหญ่ แต่ผูป้กครองของแดน กับอ้อม 

ไม่ค่อยสนับสนุนให้ไป เพราะเป็นห่วงลูก ท�าให้เด็กๆ เกิดความรู้สึกว่า 

ท�าไมพ่อแม่ถึงไม่ค่อยเข้าใจ…ในบทเรียนน้ี ท�าให้ได้เรียนรู้วิธีการพูดคุย 

กับพ่อแม่ เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกัน

11 ท�ำไมเป็นคนแบบนี้ : แดน อ้อม เดี่ยว และจีร่า ไปเที่ยวปราณบุรี ในการไปครั้งนี้แดน ได้นัดอุ๋ยไปอีกคนโดยที่ไม่ได้

บอกเพ่ือนๆ ก่อน การมาเท่ียวครัง้น้ีดเูหมือนว่าอุ๋ยจะเป็นตัวปัญหามากท่ีสุด 

ส่วนเดี่ยวก็ท�าให้จีร่ารู้สึกโกรธท่ีลืมเอากล้องวิดีโอติดมาด้วย...ในบทเรียนน้ี

ท�าให้ได้เรียนรู้เรื่อง การติดต่อสัมพันธ์และตระหนักถึงผลกระทบในการใช้

รูปแบบการติดต่อสัมพันธ์แต่ละรูปแบบ

12 รกัคอือะไร : เปิดฉากด้วยการน่ังสังสรรค์กันรมิทะเล การไปเท่ียวทะเลครั้งน้ีท�าให้แดนกับอ้อม ได้มีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิด

กันสองต่อสอง เกือบท�าอะไรท่ีไม่เหมาะสมลงไป…ในบทเรียนน้ีได้เรียนรู ้

ถึงความแตกต่างในเรื่องเพศระหว่างชายและหญิง และสามารถวิเคราะห์

แยกแยะเรื่องความรักและความต้องการทางเพศได้รอบด้านขึ้น

13 สิ่งส�ำคัญในชีวิต : เกิดมาท�าไม สมมุติว่าเรามีเวลาเหลืออยู่
บนโลกใบนี้อีก 3 เดือน จะใช้เวลาที่เหลืออย่างไรบ้าง เป็น

โจทย์ท่ีครูมอบให้เป็นการบ้าน…ในบทเรียนน้ีท�าให้ได้เรียนรู้ และทบทวน 

การจัดล�าดับความส�าคัญของสิ่งต่างๆ ในชีวิต และมีแนวคิดในการบริหาร

เวลาของตนเองที่ดีขึ้น
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ข้อ ข้อค�ำถำม ไม่จริง จริง
บ้าง

จริง
แน่นอน

13. ฉันโกรธอย่างรุนแรง เมื่อมีคนโต้แย้งฉัน ไม่น�าข้อนี ้
มาค�านวณคะแนน

14. ฉันกล้าปฏิเสธ เมื่อถูกเพื่อนชักชวนให้ท�าในสิ่งที่ไม่ดี 
(เช่น หนีเรียน ดื่มเหล้า สูบบุหรี่)

0 1 2

15. ฉันเอาใจใส่การเรียนโดยไม่ต้องมีใครมาเตือน 0 1 2

16.  แม้ไม่มีใครเห็น ฉันก็จะไม่ท�าในสิ่งที่ผิด 0 1 2

17. ฉันกล้าคิดและท�าในสิ่งที่ถูกต้อง แม้ว่าจะแตกต่าง
จากผู้อื่น

0 1 2

18. ฉันสามารถบังคับตนเองให้เลิกเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์
ตามเวลาที่ก�าหนดได้

0 1 2

19. ฉันสามารถพูดให้ผู้อื่นเข้าใจความคิด และความรู้สึก
ของฉันได้

0 1 2

20. ใครๆ ก็บอกว่าฉันเป็นคนพูดจารู้เรื่อง เข้าใจง่าย ไม่น�าข้อนี ้
มาค�านวณคะแนน

21. ฉันเป็นผู้ฟังที่ดี ในยามที่มีใครต้องการพูดหรือระบาย 0 1 2

22. ฉันใส่ใจฟังผู้อื่นพูดเสมอ 0 1 2

23. ไม่ว่าจะท�าอะไร ฉันนึกถึงความคิดและความรู้สึก 
ของผู้อื่นด้วยเสมอ 

0 1 2

24. ฉันรู้สึกเสียใจ เมื่อมีคนต้องเดือดร้อนจากสิ่งที่ฉันท�า 0 1 2

25. ฉันให้อภัยคนที่ท�าไม่ดีต่อฉัน 0 1 2

26. ฉันสามารถท�างานกับผู้อื่นที่มีความคิดเห็นแตกต่าง
จากฉันได้ 

0 1 2

27. ฉันให้ความร่วมมือในการท�ากิจกรรมเพื่อส่วนรวม 0 1 2

28. ฉันเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ 0 1 2

29. ฉันชอบผูกมิตรกับผู้อื่น 0 1 2

30. ฉันชอบอาสาท�างานเพื่อส่วนรวม 0 1 2

31. มีอย่างน้อย 1 คน ยอมรับในตัวฉัน ไม่ว่าฉันจะเป็น
อย่างไรก็ตาม

0 1 2

ภาคผนวก 2

แบบประเมินความเข้มแข็งทางใจในเด็ก (ส�าหรับอายุ 13-18 ปี)  

ท�าเครือ่งหมาย P ใต้ข้อความ ไม่จรงิ จรงิบ้ำง จรงิแน่นอน เพยีงช่องเดยีว 
ในแต่ละข้อค�าถาม กรุณาตอบทุกข้อให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด

ข้อ ข้อค�ำถำม ไม่จริง จริง
บ้าง

จริง
แน่นอน

1. ฉันรู้ตัวทุกครั้ง เวลาที่ฉันโกรธหรือไม่พอใจ ไม่น�าข้อนี ้
มาค�านวณคะแนน

2. ฉันบอกได้ว่า ขณะนี้ฉันรู้สึกอย่างไร 0 1 2

3. บางครั้งฉันไม่รู้ตัวว่าก�าลังท�าอะไร ไม่น�าข้อนี ้
มาค�านวณคะแนน

4. ชีวิตของฉันมีคุณค่า 0 1 2

(-) 5. ฉันเป็นคนไร้ความสามารถ 2 1 0

6. ฉันมั่นใจว่า ฉันมีความสามารถที่จะผ่านพ้นปัญหา
อุปสรรค และความยากล�าบากของชีวิตได้

0 1 2

7. ฉันรู้สึกว่าไม่มีปมด้อย แม้ว่าจะไม่เท่าเทียมกับผู้อื่น ไม่น�าข้อนี ้
มาค�านวณคะแนน

8. เมื่อฉันประสบปัญหาในชีวิต  
ฉันมีความเข้มแข็งที่จะต่อสู้กับปัญหานั้น

0 1 2

9. ฉันรู้ว่าฉันถนัดในเรื่องใด 0 1 2

10. ฉันมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 0 1 2

11. ฉันทนได้ ถ้าเจอเหตุการณ์ที่ท�าให้ฉันเสียใจ ไม่น�าข้อนี ้
มาค�านวณคะแนน

12. ฉันสามารถควบคุมอารมณ์ของฉันได้  
เมื่อพบกับความยากล�าบากในชีวิต

0 1 2
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ข้อ ข้อค�ำถำม ไม่จริง จริง
บ้าง

จริง
แน่นอน

50. ฉันจะช่วยเหลือตนเองอย่างเต็มที่ เมื่อประสบกับ
ความยุ่งยาก

0 1 2

51. เมื่อฉันประสบกับปัญหา ฉันจะพยายามขอความ 
ช่วยเหลือกับคนใกล้ชิด เพื่อหาแหล่งช่วยเหลือ

ไม่น�าข้อนี ้
มาค�านวณคะแนน

52. เวลาที่ฉันเจอปัญหา ฉันจะปรึกษากับคนใกล้ชิด 
เพื่อให้ความช่วยเหลือ

0 1 2

53. ฉันไม่รู้ว่า ฉันอยากเป็นอะไรในอนาคต ไม่น�าข้อนี ้
มาค�านวณคะแนน

54. ฉันมีเป้าหมายของตนเอง ในเรื่องการเรียน 
และการท�างาน

0 1 2

55. ฉันไม่คิดที่จะวางแผนชีวิต ส�าหรับอนาคตของฉัน 2 1 0

56. ฉันลงมือท�า เพื่อมุ่งสู่ความส�าเร็จในชีวิต  
มากกว่าพูดหรือบ่น

0 1 2

57. ฉันรู้ว่าจะตั้งความหวังในชีวิตอย่างไร  
จึงจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

0 1 2

(-) 58. ฉันขาดแรงบันดาลใจ ที่จะท�าอะไรให้ส�าเร็จ 2 1 0

59. เมื่อสิ่งใดไม่ส�าเร็จ ฉันรู้สึกหมดก�าลังใจ ไม่น�าข้อนี ้
มาค�านวณคะแนน

60. ฉันมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะน�าพาให้ฉันฟันฝ่า
อุปสรรคในชีวิตได้

0 1 2

61. ฉันจะพยายามอย่างเต็มที่ ที่จะไปให้ถึงจุดหมาย 
ที่ตั้งไว้

0 1 2

62. ฉันมีความมุ่งมั่น และพยายามไปถึงจุดมุ่งหมาย 
ที่วางไว้ แม้สิ่งนั้นจะยากเพียงใดก็ตาม

0 1 2

63. ฉันมีบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้ท�าตาม 0 1 2

ข้อ ข้อค�ำถำม ไม่จริง จริง
บ้าง

จริง
แน่นอน

32. ฉันสามารถปรับตัว ให้เข้ากับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงได้

0 1 2

33. ก่อนลงมือท�าอะไร ฉันจะคิดวางแผนล่วงหน้าเสมอ 0 1 2

34. เมื่อต้องท�างานหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน  
ฉันตัดสินใจได้ว่าจะท�าอะไรก่อนหลัง

0 1 2

35. ฉันเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่เป็นอันตรายได้ 0 1 2

36. ฉันเลือกใช้ความรุนแรง ในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 2 1 0

37. ฉันแก้ปัญหาโดยไม่สนใจสาเหตุของปัญหา ไม่น�าข้อนี ้
มาค�านวณคะแนน

38. เมื่อมีปัญหารุมเร้า ฉันไม่รู้จะตัดสินใจท�าอย่างไรดี 0 1 2

(-) 39. ฉันชอบตัดสินแก้ปัญหาตามเพื่อน 2 1 0

40. ฉันมองปัญหาของฉัน เป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขได้ 0 1 2

41. ฉันคิดว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับฉัน  
เป็นบทเรียนที่ส�าคัญ 

0 1 2

42. ฉันมักใช้วิธีการแก้ปัญหาตามความเคยชิน ไม่น�าข้อนี ้
มาค�านวณคะแนน

43. หากวิธีการแก้ปัญหาที่ใช้แล้วไม่ได้ผล ฉันจะใช้วิธีอื่น 0 1 2

44. ถ้าฉันประสบกับความทุกข์ในชีวิต  
ฉันมักคิดถึงเรื่องดีๆ ในอดีต 

0 1 2

45. ฉันรู้สึกแย่อยู่นาน หากสิ่งที่ฉันท�า ไม่เป็นไปตามที่คิด ไม่น�าข้อนี ้
มาค�านวณคะแนน

46. ฉันยอมรบัฟังความคดิเห็นของคนอ่ืนท่ีแตกต่างจากฉนั 0 1 2

47. ฉันสามารถหาเรื่องสนุกขบขันได้เสมอ ไม่น�าข้อนี ้
มาค�านวณคะแนน

48. ฉันไม่ฝังใจ กับเรื่องทุกข์ใจในอดีต ไม่น�าข้อนี ้
มาค�านวณคะแนน

49. ฉันจะเสียใจไปนาน เมื่อถูกต�าหนิ ไม่น�าข้อนี ้
มาค�านวณคะแนน
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การแปลผล ส�าหรับเด็กช่วงอายุ 13-15 ปี เทียบกับตารางข้างท้ายนี้

ควำมเข้มแข็งทำงใจ ต�่ำ ปานกลาง สูง
1. มิติความสามารถในการดูแลและควบคุมตัวเอง 0-13 14-20 21-24
2. มิติความสามารถทางสังคม 0-12 13-19 20-24
3. มิติความสามารถในการแก้ไขปัญหา 0-13 14-21 22-24
4. มิติการตั้งจุดมุ่งหมายในชีวิตและการมุ่งมั่นสู่
ความส�าเร็จ

0-12 13-21 22-24

ควำมเข้มแข็งทำงใจในเด็ก 0-59 60-80 81-96

การแปลผล ส�าหรับเด็กช่วงอายุ 16-18 ปี เทียบกับตารางข้างท้ายนี้

ควำมเข้มแข็งทำงใจ ต�่ำ ปานกลาง สูง

1. มิติความสามารถในการดูแลและควบคุมตัวเอง 0-13 14-21 22-24

2. มิติความสามารถทางสังคม 0-13 14-21 22-24

3. มิติความสามารถในการแก้ไขปัญหา 0-14 15-21 22-24

4. มิติการตั้งจุดมุ่งหมายในชีวิตและการมุ่งมั่นสู่ความ
ส�าเร็จ

0-13 14-21 22-24

ควำมเข้มแข็งทำงใจในเด็ก 0-62 63-82 83-96

การวิเคราะห์และแปลผล 

ระดับความเข้มแข็งทางใจ

1. ให้คะแนนในข้อท่ีตอบว่า ไม่จรงิ = 0, จรงิบ้าง = 1, จรงิแน่นอน = 2

 ยกเว้น ข้อท่ี 5, 36, 39, 55, 58 ให้คะแนนในข้อท่ีตอบว่า  

ไม่จริง = 2, จริงบ้าง = 1, จริงแน่นอน = 0

2. ให้รวมคะแนนที่ได้เป็นคะแนนรวมด้านต่างๆ ตามท้ายตารางนี้

มิติ ข้อที่ คะแนนรวม
1. มิติความสามารถในการดูแล
และควบคุมตัวเอง
 (12 ข้อ)

2, 4, 5, 6, 
8, 9, 10, 12, 
15, 16, 17, 18

2. มิติความสามารถทางสังคม
 (12 ข้อ)

19, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31

3. มิติความสามารถในการแก้ไข
ปัญหา
 (12 ข้อ)

14, 33, 34, 36,
38, 39, 40, 43,
44, 46, 50, 52

4. มิติการตั้งจุดมุ่งหมายในชีวิต
และการมุ่งมั่นสู่ความส�าเร็จ
 (12 ข้อ)

32, 35, 41, 54, 
55, 56, 57, 58,  
60, 61, 62, 63

ควำมเข้มแข็งทำงใจในเด็ก
 (48 ข้อ)

รวมทุกข้อของแต่ละมิติ
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ภาคผนวก 4

ค�าถามพฤติกรรมทางเพศ (นักเรยีนวิเคราะห์ตนเอง) ท�าเครือ่งหมาย 

P ในช่องท้ายหัวข้อให้ครบทุกข้อ กรุณาตอบให้ตรงกับลักษณะของคุณ

ในช่่วง 6 เดือน

ท่ำทำงและพฤติกรรมกำรวำงตัว

แย
่ที่ส

ุด

แย
่

ปา
นก

ลา
ง

เห
มำ

ะส
ม

เห
มำ

ะส
ม

ที่ส
ุด

1. คุณคิดว่า คุณมีท่าทาง และการ
วางตัว อย่างเหมาะสมกับเพศตรงข้าม 

1 2 3 4 5

2. คุณคิดว่า คุณมีท่าทาง และการ
วางตัว อย่างเหมาะสมกับแฟน/คนรัก

ไม่น�าข้อนี้มาค�านวณคะแนน

พฤติกรรมทำงเพศ ไม่ใช่ ใช่
3.คุณมีคนรัก/แฟนอยู่ในปัจจุบัน 0 1
4. คุณเคยมีคนรัก/แฟน แต่ปัจจุบันไม่มีแล้ว ไม่น�าข้อนี ้

มาค�านวณ
คะแนน

5. คณุรูส้กึ รกั/ชอบ เพศเดียวกัน 0 1
6. คณุมักหมกมุ่นหรอืสนใจในเรือ่งความรกั 0 1
7. คณุมักหมกมุ่นหรอืสนใจในเรือ่งการคบหากับแฟน 0 1
8. คณุสามารถปฏเิสธพฤติกรรมทางเพศระหว่างคณุกับแฟนได้ 0 1

ภาคผนวก 3

ค�าถามพฤติกรรมการเรยีน (นักเรยีนวิเคราะห์ตนเอง) ท�าเครือ่งหมาย 

P ในช่องท้ายหัวข้อให้ครบทุกข้อ กรุณาตอบให้ตรงกับลักษณะของคุณ

ในช่่วง 6 เดือน

พฤติกรรมกำรเรียน ไม่เคย น้อย
มาก น้อย มาก มาก

ที่สุด
1. ตั้งใจและสนใจในการเรียนในห้อง 1 2 3 4 5
2. แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 1 2 3 4 5

3. ตอบค�าถามในชั้นเรียน 1 2 3 4 5

4. ยอมรับฟังผู้อื่นในชั้นเรียน 1 2 3 4 5
5. ท�างานตามที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน 1 2 3 4 5
(-) 6. รู้สึกเบื่อหน่ายต่อการเรียน 5 4 3 2 1
7. รู้สึกสนุกกับการเรียน 1 2 3 4 5

การค�านวณคะแนน 

1. ให้คะแนนข้อที่ตอบว่า ไม่เคย = 1, น้อยมาก = 2, น้อย = 3, 

มาก = 4, มากที่สุด = 5 

ยกเว้น ข้อที่ 6 ให้คะแนนที่ตอบว่า ไม่เคย = 5, น้อยมาก = 4, 

น้อย = 3, มาก = 2, มากที่สุด = 1

2. ให้รวมคะแนนทั้ง 7 ข้อ สมมติคะแนนรวม = a

3. ท�าคะแนนให้ฐานเต็ม 100 ดังนั้นคะแนนรวม = (a X 100)/35
หมำยเหตุ: 35 คือ คะแนนสูงสุดของแต่ละข้อ คูณด้วยจ�านวนข้อ = 5 X 7)
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ภาคผนวก 5

ค�าถามพฤติกรรมการใช้สารเสพติด (นักเรียนวิเคราะห์ตนเอง)  

ท�าเครื่องหมาย P ในช่องท้ายหัวข้อให้ครบทุกข้อ กรุณาตอบให้ตรงกับ

ลักษณะของคุณ
 
พฤติกรรมกำรใช้สำรเสพติดในปัจจุบัน ไม่ใช่ ใช่

1. ช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาคุณสูบบุหรี่ 1 0
2. คุณติดบุหรี่ 1 0
3. ช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาคุณดื่มสุรา/เบียร์/ไวน์ 1 0
4. คุณติดสุรา/เบียร์/ไวน์ 1 0
5. คุณติดสารเสพติดอื่น ระบุ.............................. 1 0

การค�านวณคะแนน 

1. ให้คะแนนข้อ1-5 ที่ตอบว่า ไม่ใช่ = 1, ใช่ = 0

2. ให้รวมคะแนนทั้ง 5 ข้อ สมมติคะแนนรวม = c

3. ท�าคะแนนให้ฐานเต็ม 100 ดังนั้นคะแนนรวม = (c X 100)/5

หมำยเหตุ: 5 คือ คะแนนสูงสุดแต่ละ (นั่นคือ 1 คะแนน) คูณด้วยจ�านวนข้อ (5 ข้อ) รวม
เป็น 1X5

การค�านวณคะแนน 

1. ให้คะแนนข้อ 1 ที่ตอบว่า แย่ที่สุด = 1, แย่ = 2, ปานกลาง = 

3, เหมาะสม = 4, ไม่เหมาะสม = 5 

2. ให้คะแนนข้อ 3, 5, 6, 7 ที่ตอบว่า ไม่ใช่ = 0, ใช่ = 1

3. ให้รวมคะแนนทั้ง 6 ข้อ สมมติคะแนนรวม = b

4. ท�าคะแนนให้ฐานเต็ม 100 ดังนั้นคะแนนรวม = (b X 100)/10

หมำยเหตุ: 10 คือ คะแนนสูงสุดข้อ 1 (นั่นคือ 5 คะแนน) + คะแนนสูงสุดข้อที่เหลืออีก  
5 ข้อ (1 คะแนน คูณด้วย 5 ข้อ) รวมเป็น 5 + 5
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ภาคผนวก 6

ค�าถามพฤติกรรมความรุนแรง (นักเรียนวิเคราะห์ตนเอง)

1. ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา คุณเคยใช้ค�าพูดด่าทอ ครู หรือไม่

  q เคย q ไม่เคย 

2. ในช่วง 6 เดือนทีผ่่านมา คุณเคยทะเลาะ หรือเคยใช้ค�าพูดด่าทอ 

เพื่อนนักเรียนด้วยกันหรือไม่

  q เคย q ไม่เคย 

3. ในช่วง 6 เดอืนท่ีผ่านมา คณุเคยใช้ค�าพดูด่าทอ แฟน/คนรกัหรอืไม่

  q เคย q ไม่เคย q ไม่มีแฟน 

4 คุณเคยมีประสบการณ์การกระท�า ความรุนแรง (ไม่ว่าต่อใคร

ก็ตาม)

  q ไม่ใช่ q ใช ่

การค�านวณคะแนน 

1. ให้คะแนนข้อ 1, 2, 3 ท่ีตอบว่า ไม่เคย = 1, ไม่มีแฟน = 1, 
เคย = 0

2. ให้คะแนนข้อ 4 ที่ตอบว่า ไม่ใช่ = 1, ใช่ = 0
3. ให้รวมคะแนนทั้ง 4 ข้อ สมมติคะแนนรวม = d
4. ท�าคะแนนให้ฐานเต็ม 100 ดงัน้ันคะแนนรวม = (d X 100)/4

หมำยเหตุ: 4 คือ คะแนนสูงสุดแต่ละ (นั่นคือ 1 คะแนน) คูณด้วยจ�านวนข้อ (4 ข้อ) รวม
เป็น 1X4




