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บทคัดย่อ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง คนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมาก จะ
ทําให้มึนเมา หมดสติและอาจตายได้ นักเรียนและวัยรุ่นมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประมาณ 20% และมี
แนวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น การวิ จั ย นี้ จึ งต้ อ งการศึ ก ษาผลของโปรแกรมสร้ างเสริ ม สมรรถนะแห่ งตนต่ อ การรั บ รู้
ความสามารถตนเอง ความคาดหวังในผลลัพธ์ และพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียน
มัธยม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 60 คน จากโรงเรียนแห่งหนึ่งในอําเภอบ่อทอง
จังหวัดชลบุรี ซึ่งสุ่มด้วยการจับสลากมา 2 ห้อง และสุ่มเข้ากลุ่มด้วยการจับสลากให้เป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องและ
กลุ่มเปรียบเทียบ 1 ห้อง มีนักเรียน 30 คนในแต่ละกลุ่ม ข้อมูลเก็บด้วยแบบสอบถามส่งให้ตอบในห้องเรียน
ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ซึ่งส่วนที่วัดการรับรู้ความสามารถตนเอง ความคาดหวังในผลลัพธ์
และพฤติกรรรมหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีความเที่ยงแบบอัลฟา 0.94, 0.89, 0.85 ตามลําดับ
นักเรียนกลุ่มทดลองให้โปรแกรมสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตน 6 สัปดาห์ๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 50 นาที ดําเนิน
กิจกรรมโดยผู้วิจัยและผู้ช่วยสอน สําหรับนักเรียนกลุ่มเปรียบเทียบเรียนตามปกติ ข้อมูลวิเคราะห์ด้วย ร้อยละ
คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Paired t-test และ Independent t-test ผลการวิจัยพบว่า
หลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถตนเอง ความคาดหวังใน
ผลลัพธ์ และพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญที่
0.001 และหลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่านักเรียนกลุ่มเปรียบเทียบอย่างมี
ผู้รับผิดชอบหลัก: รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย
* วิทยานิพนธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
** เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านอ่างกระพงศ์ อําเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
*** รองศาสตราจารย์ ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

42

Journal of Public Health Nursing

September - December 2016 Vol. 30 No.3

นัยสําคัญที่ 0.001 แสดงว่าโปรแกรมสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนที่สร้างขึ้นให้ผลดีมีส่วนทําให้นักเรียนที่ได้รับ
โปรแกรมมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดีขึ้น ดังนั้น จึงควรสนับสนุนให้อาจารย์นํา
โปรแกรมนี้ไปใช้สอนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อไป
คําสําคัญ: โปรแกรมสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตน/ การรับรู้ความสามารถตนเอง/ ความคาดหวังในผลลัพธ์/
การหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ABSTRACT
Alcohol affects the central nervous system. People who drink alcohol in large
quantities to intoxicate unconsciousness and possibly death. Students and teenagers are
drinking about 20% and is increasing. This research was to study the effects of self-efficacy
enhancement on perceived self-efficacy, outcome expectancy and alcohol drinking refusal of
late secondary school students the sample consisted of 60 students of ten grades from one
school in Bothong district, Chonburi province. Students were randomly selected two classroom
and assigned into experimental group and comparison group. There were 30 students in each
group. Students in experimental group was carried out for six weeks, each week for one time
each for 50 minutes by researcher and teaching assistants, for students comparison group was
not received. Data were collected at pre-test and post-test by questionnaire for students in
classroom on perceived self-efficacy, outcome expectancy and alcohol drinking refusal
reliability by coefficient alpha 0.94, 0.89 and 0.85 respectively. Data were analyzed by
percentage, arithmetic mean, standard deviation, paired t-test and independent t-test. The
findings showed that:
After program implementation, students in experimental group had mean scores
improved on perceived self-efficacy, outcome expectancy and alcohol drinking refusal more
than before experiment and mean scores of students in comparison group significantly at
0.001. So it was indicated this program to be good. Therefore, it should be support teachers in
the late secondary school students have brought this program to use.
Keywords: program self-efficacy enhancement/ self-efficacy/ outcome expectancy /
alcohol drinking refusal / late secondary school students
บทนํา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสารเสพติดชนิด
หนึ่งที่เป็นปัญหาในสังคมไทย เป็นสารเสพติดที่ถูก
กฎหมายและสั ง คมยอมรั บ ในขณะเดี ย วกั น
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้สร้างความสูญเสียให้กับ
สังคมและผู้ดื่มทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่น้อยกว่า

ยาเสพติ ด ชนิ ด อื่ น พฤติ กรรมการดื่ ม เครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ส่งผลให้
เกิดปัญหาต่อสุขภาพร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรม
ที่ เบี่ ยงเบนไป ซึ่งข้อมู ลจากองค์ การอนามั ยโลก
พบว่ า ปั จ จุ บั น มี ป ระชากรทั่ วโลกดื่ ม เครื่ องดื่ ม

