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บทคัดย่อ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง คนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมาก จะ
ทาให้มึนเมา หมดสติและอาจตายได้ นักเรียนและวัยรุ่นมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประมาณ 20% และมี
แนวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น การวิ จั ย นี้ จึ งต้ อ งการศึ กษาผลของโปรแกรมสร้ างเสริ ม สมรรถนะแห่ งตนต่ อการรั บ รู้
ความสามารถตนเอง ความคาดหวังในผลลัพธ์ และพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียน
มัธยม กลุ่ มตัวอย่ างเป็ นนักเรียนมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 จานวน 60 คน จากโรงเรียนแห่ งหนึ่งในอ าเภอบ่อทอง
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 ตามลาดับ
นักเรียนกลุ่มทดลองให้โปรแกรมสร้ างเสริมสมรรถนะแห่ งตน 6 สัปดาห์ๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 50 นาที ด าเนิ น
กิจกรรมโดยผู้วิจัยและผู้ช่วยสอน สาหรับนักเรียนกลุ่มเปรียบเทียบเรียนตามปกติ ข้อมูลวิเคราะห์ด้วย ร้อยละ
คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Paired t-test และ Independent t-test ผลการวิจัยพบว่า
หลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถตนเอง ความคาดหวังใน
ผลลัพธ์ และพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญที่
0.001 และหลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่านักเรียนกลุ่มเปรียบเทียบอย่างมี
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นัยสาคัญที่ 0.001 แสดงว่าโปรแกรมสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนที่สร้างขึ้นให้ผลดีมีส่วนทาให้นักเรียนที่ได้รับ
โปรแกรมมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดีขึ้น ดังนั้น จึงควรสนับสนุนให้อาจารย์นา
โปรแกรมนี้ไปใช้สอนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อไป
คาสาคัญ: 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
บทนา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสารเสพติดชนิด
หนึ่งที่เป็นปัญหาในสังคมไทย เป็นสารเสพติดที่ถูก
กฎหมายและสั ง คมยอมรั บ ในขณะเดี ย วกั น
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้สร้างความสูญเสียให้ กับ
สังคมและผู้ดื่มทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่น้อยกว่า

ยาเสพติ ด ชนิ ด อื่ น พฤติ กรรมการดื่ มเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ส่งผลให้
เกิดปัญหาต่อสุขภาพร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรม
ที่ เบี่ ยงเบนไป ซึ่ งข้ อมู ลจากองค์ การอนามั ยโลก
พบว่ า ปั จจุ บั น มี ป ระชากรทั่ วโลกดื่ มเครื่ องดื่ ม

กันยายน – ธันวาคม 2559 ปีที่ 30 ฉบับที่ 3

แอลกอฮอล์ ป ระมาณ 2, 000 คน หรื อ 1 ใน 3
ของประชากรโลก สาหรับคนไทยพบว่า มีการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงเป็นอันดับที่ 40 ของโลก
และอั น ดั บ 3 ของเอเชี ย โดยผู้ ที่ ดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และมีผู้ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 16.2 ล้านคน หรือเฉลี่ยดื่มคนละ 58
ลิตรต่อปี สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลก 9 เท่าตัว (WHO, 2011)
จากการศึกษาพบว่าอายุที่เริ่มดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ครั้ งแรกอยู่ ระหว่ าง 17 -23 ปี อายุ
เฉลี่ย 16.17 ปี และเยาวชนชายส่วนใหญ่ เริ่มดื่ม
ครั้งแรก เมื่ออายุ 15 ปี ร้อยละ 26.8 ส่วนเยาวชน
หญิ งส่วนใหญ่ เริ่มดื่มครั้งแรกอายุ 15 ปี ร้อยละ
21.9 เครื่องดื่มที่ดื่มครั้งแรกพบว่าทั้ง เยาวชนชาย
และเยาวชนหญิง ส่วนใหญ่ดื่มคือ เบียร์ รองลงมา
คือเหล้ า มั กดื่ มกับเพื่ อน โดยดื่ มกันที่ บ้ านเพื่ อน
เหตุผลอันดับแรกในการดื่ม คืออยากรู้อยากลอง
และเพื่อนชักชวนมากที่สุดเยาวชน เคยดื่มแบบเมา
หัวราน้าคิดเป็นร้อยละ 82.3 เป็นเยาวชนชาย คิด
เป็นร้อยละ 88.6 เป็นเยาวชนหญิงคิดเป็นร้อยละ
77.1 มั กจะดื่ มในโอกาสพิ เศษ และช่ วงเทศกาล
ต่ างๆ ปั ญ หาที่ พบมากที่ สุ ดหลั งดื่ มคื อง่ วงนอน
ขณะเรียน อาการเมาค้าง คลื่นไส้อาเจียน เป็นโรค
กระเพาะอาหาร มีอาการซึมเศร้า โต้เถียง ทะเลาะ
วิวาท พู ดจาเอะอะ การทะเลาะวิวาท (พงษ์ ศักดิ์
อ้นมอย, 2554) ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย พบว่านักเรียนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ครั้งแรกอายุเฉลี่ย 14.8 ปี สาเหตุที่ดื่มอันดับแรก
คือ อยากลอง ร้อยละ 84.89 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ที่ชอบดื่มมากที่สุดคือ เบียร์ ร้อยละ 82.81 สาเหตุ
ที่ยังคงดื่มอยู่ในปัจจุบัน เพื่อคลายเครียด/ลดความ
วิตกกังวล ร้อยละ 67.71 ความถี่ของการดื่มส่วน
ใหญ่ดื่มบ้างเป็นบางครั้ง ไม่เกิน 1 ครั้งต่อสัปดาห์
ร้อยละ 36.98 โอกาสในการดื่มส่วนใหญ่ คือ งาน
เลี้ ยงสั งสรรค์ ระหว่ างเพื่ อน ร้ อยละ 85.94 และ
งานเทศกาลต่างๆ ร้อยละ 34.37 (พนิดา นามจันดี,
สุวลี โล่วิรกรณ์ และภัทระ แสนไชยสุริยา, 2550)
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ซึ่ ง ปั จจั ย ที่ มี ผลต่ อการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
พบว่า นักเรียนที่มีโอกาสดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มี อายุ 16-17 ปี นั กเรี ยนที่ มี ความรู้เกี่ ยวการดื่ ม
ระดับปานกลางมี โอกาสดื่ มมากกว่านั กเรียนที่ มี
ความรู้เกี่ยวกับการดื่มในระดับต่า มีทัศนคติในการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับต่า สภาพที่อยู่อาศัย
ของบ้านเรือนอยู่ในเขตชุมชนที่มีโอกาสสูงในการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อ
การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น
มั ธยมศึ ก ษาตอนปลาย (วั ฒ นา เพ็ ชรส าราญ,
วันทนา อองกุลนะ และ ศิริพร สังข์ทอง, 2551)
จากการวิ เคราะห์ ผลการวิ จั ย การดื่ ม
เครื่องดื่ มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นมีจ านวนเพิ่ มขึ้ น
ทาให้เป็นที่น่าสนใจว่าควรเล็งเห็นความสาคัญของ
ปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอย่าง
มาก ผู้วิจัยมีความตระหนักและเล็งเห็นว่าควรที่จะ
แก้ ไขปั ญ หาและเสนอแนวทางการแก้ ไขปั ญ หา
อย่างถูกวิธีให้กับนักเรียนได้นาไปปฏิ บัติได้อย่าง
ถู ก ต้ อ งและเหมาะสม ซึ่ งจากการศึ ก ษาของ
ประสิทธิ์ ไกยราช (2552) ที่ศึกษาผลของโปรแกรม
การสร้างแรงจูงใจต่ อการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองและ ความคาดหวังในการหลีกเลี่ยงการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นชายตอนต้น พบว่า
หลังการทดลองและในระยะติดตามผล พบว่าทั้ง
การรับรู้ความสามารถของตนเองในการหลีกเลี่ยง
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความคาดหวังในผล
ของ การหลี กเลี่ ยงการดื่ มเครื่องดื่ มแอลกอฮอล์
และความตั้งใจในการหลีกเลี่ยงการดื่ มเครื่องดื่ ม
แอลกอฮอล์ดีขึ้น สอดคล้องกับจุฑาวดี กมลพรมงคล
(2555) ที่ ศึ กษาผลของการสร้ างเสริ มสมรรถนะ
แห่งตนต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง ความ
คาดหวังในผลลัพธ์ และทักษะการปฏิเสธการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของนักเรียนประถมศึกษา
ชาย พบว่า หลังการทดลองและระยะติ ดตามผล
นักเรียนประถมศึกษาชายที่เข้าร่วมโปรแกรมมีการ
รับรู้ความสามารถของตนเองต่อการปฏิเสธการดื่ม

44

Journal of Public Health Nursing

September - December 2016 Vol. 30 No.3

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ความคาดหวังในผลลัพธ์ ของ
การปฏิ เสธการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ และ
ทักษะการปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูง
กว่ านั ก เรี ย นประถมศึ ก ษาชายที่ ไม่ ได้ เข้ าร่ ว ม
โปรแกรม ผู้วิจัยจึงสนใจสร้างโปรแกรมสร้างเสริม
สมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้ความสามารถตนเอง
และความคาดหวั งในผลลั พ ธ์ ต่ อ พฤติ ก รรม
หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อาเภอบ่อทอง จังหวัด
ชลบุรี เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้เรื่องการหลีกเลี่ยง
การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ การรั บ รู้ ค วาม
สามารถตนเอง และความคาดหวังในผลลัพธ์ของ
การหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึง
มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ซึ่งโปรแกรมนี้จะสามารถทาให้นักเรียนที่เข้าร่วม
โปรแกรม ได้ รั บค าแนะน าที่ ถู กต้ อง สร้างความ
เชื่ อมั่ น และความมั่ นใจในการหลี กเลี่ ยงการดื่ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ประสบความสาเร็จ เพื่อให้
นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มี
ปัญหาด้านสุขภาพ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้
และการใช้ชีวิตประจาวัน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. การเปรี ยบเที ยบการรั บ รู้ ความสามารถ
ตนเอง ความคาดหวังในผลลัพธ์ และพฤติ กรรม
หลี กเลี่ ยงการดื่ มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ ในกลุ่ ม

ทดลองกั บ กลุ่ ม เปรี ยบเที ยบ ระหว่ างก่ อนการ
ทดลองและหลังการทดลอง
2. การเปรี ยบเที ยบการรั บ รู้ ความสามารถ
ตนเอง ความคาดหวังในผลลัพธ์ และพฤติ กรรม
หลี กเลี่ ยงการดื่ มเครื่องดื่ มแอลกอฮอล์ ระหว่าง
กลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบ ก่อนการทดลอง
3. การเปรี ยบเที ยบการรั บ รู้ ความสามารถ
ตนเอง ความคาดหวังในผลลัพธ์ และพฤติ กรรม
หลี กเลี่ ยงการดื่ มเครื่องดื่ มแอลกอฮอล์ ระหว่าง
กลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบ หลังการทดลอง
สมมติฐานของการวิจัย
1. การเปรีย บเที ยบการรับ รู้ค วามสามารถ
ตนเอง ความคาดหวังในผลลัพธ์ และพฤติกรรม
หลีกเลี่ ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในกลุ่ม
ทดลองกั บ กลุ่ม เปรีย บเที ยบ ระหว่า งก่ อ นการ
ทดลองและหลังการทดลอง
2. การเปรีย บเที ยบการรับ รู้ค วามสามารถ
ตนเอง ความคาดหวังในผลลัพธ์ และพฤติกรรม
หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระหว่าง
กลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบ ก่อนการทดลอง
3. การเปรีย บเที ยบการรับ รู้ค วามสามารถ
ตนเอง ความคาดหวังในผลลัพธ์ และพฤติกรรม
หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระหว่าง
กลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบ หลังการทดลอง

โปรแกรมสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนฯ
1. เรียนรู้จากประสบการณ์
2. การได้เห็นตัวแบบ
3. การใช้คาพูดชักจูง
4. สภาวะด้านร่างกายและอารมณ์

1. การรับรู้ความสามารถตนเอง
2. ความคาดหวังในผลลัพธ์
3. พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

โปรแกรมสอนสุขศึกษาขั้นพื้นฐานปกติ
แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิด

กันยายน – ธันวาคม 2559 ปีที่ 30 ฉบับที่ 3

วิธีดาเนินการวิจัย
รู ป แบบของการวิ จั ย เป็ น การวิ จั ย กึ่ ง
ทดลอง (Quasi-experimental research) มีรูปแบบ
การวิจัยแบบศึกษาสองกลุ่มวัด 2 ครั้ง คือ วัดก่อน
การทดลอง และวัดหลังการทดลอง จากประชากร
ที่กาหนด 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง จานวน 30 คน
และกลุ่มเปรียบเทียบ จานวน 30 คน
ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้ง
นี้ เป็ นนั กเรี ยนชั้ นมั ธยมศึ กษาตอนปลายในเขต
อาเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ทั้งเพศชายและเพศ
หญิง จานวน 60 คน
การสุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอาเภอบ่อ
ทอง จังหวัดชลบุรี โดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จากสู ต ร Lemeshow, Hosmer, Klar & Lwanga,
(1992) ที่ค่าระดับนัยสาคัญ 0.05 เพื่อการทดสอบ
สองทาง เท่ากับ 1.96 มีค่าความแปรปรวน เท่ากับ
2.41 (จุ ฑ าวดี กมลพรมงคล, 2555) ค านวนได้
ขนาดตัวอย่างกลุ่มละไม่น้อยกว่า 28 คน ผู้วิจัยจึง
จัดกลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 30 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่ม
ทดลอง 30 คน และกลุ่มเปรียบเทียบ 30 คน การ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ โรงเรียนที่เปิดสอนถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา และโรงเรียนสวน
ป่ าเขาชะอางค์ จั บ สลากมา 1 โรงเรี ย น ได้ แ ก่
โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา จากนั้นจับสลาก
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมา 1 ชั้นปี ได้ชั้นปีที่ 4
ชั้นปี ตัวอย่างซึ่งมี นักเรียนทั้ งหมด 4 ห้ อง แต่ละ
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ห้องมีนักเรียนไม่น้ อยกว่า 30 คน จึงสุ่มตัวอย่าง
ด้ วยการจั บสลากมา 2 ห้ อง จั บครั้ งแรกให้ เป็ น
กลุ่ ม ทดลอง และจั บ ครั้ ง ต่ อ ไปให้ เป็ นกลุ่ ม
เปรียบเทียบ ปรากฏว่า นักเรี ยนกลุ่มทดลอง สุ่ม
ได้ ห้อง ม.4/1 ส่วนนักเรียนกลุ่มเปรียบเทียบ สุ่ม
ได้ห้อง ม.4/4 จากนั้นสุ่มด้วยการจับสลากรายชื่อ
มาห้ อ งละ 30 คน โดยศึ ก ษาระหว่ า ง เดื อ น
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 – ธันวาคม พ.ศ. 2557
เครื่องมือที่ใช้การวิจัยและการตรวจสอบ
คุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ แบ่ งเป็ น 2 ตอน ได้ แ ก่
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง และเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล
ตอนที่ 1 เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการทดลอง
ได้ แก่ โปรแกรมเสริ มสร้ างสมรรถนะแห่ งตน มี
กิจกรรมแบ่งเป็น 6 ครั้ง มีลักษณะเป็นแบบจัดชั้น
การเรียนรวม นักเรียน 30 คน เป็นนักเรียนที่เข้า
ร่วมโปรแกรม ทากิ จกรรมพร้อมกั นในห้องเรียน
สัปดาห์ละ 1 ครั้งๆละ 50 นาที ดังนี้
ครั้งที่ 1 หลีกสุรา พาสุขใจ
ครั้งที่ 2 รู้เขาด้วย ให้ช่วยกัน
ครั้งที่ 3 ดูตัวแบบ แนบชิดไว้
ครั้งที่ 4 เราทาได้ ให้มั่นใจ
ครั้งที่ 5 ชีวิตเรา มั่นรักษา
ครั้งที่ 6 ปลอดสุรา พาสุขสันต์
ซึ่งรูปแบบโปรแกรมพัฒนามาจากแนวคิด
การรั บ รู้ ค วามสามารถตนเอง ของแบนดู ร่ า
(Bandura, 1986) โดยจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
แนวคิด ดังนี้

แหล่งที่มาตามแนวคิดของแบนดูร่า โปรแกรมสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้ความสามารถ
(Bandura, 1986)
ตนเอง ความคาดหวังในผลลัพธ์ และพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1. ประสบการณ์ที่ประสบความสาเร็จ 1. แลกเปลีย่ นเรียนรู้ประสบการณ์ถึงโทษและความร้ายแรงของ
ด้วยตนเอง (Enactive Mastery
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และช่วยกันคิดวิเคราะห์ ไตร่ตรอง
Experiences)
แยกแยะหรือจาแนกประเภท
2. ช่วยกันหาวิธีการหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยการ
แลกเปลีย่ นประสบการณ์ทตี่ นเองเคยพบเจอ และร่วมกันแสดง
ความคิดเห็น
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แหล่งที่มาตามแนวคิดของแบนดูร่า โปรแกรมสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้ความสามารถ
(Bandura, 1986)
ตนเอง ความคาดหวังในผลลัพธ์ และพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2. การได้เห็นตัวแบบ หรือ
1. นาบุคคลต้นแบบ เล่าประสบการณ์และให้ซักถามข้อสงสัย ให้ดู
ประสบการณ์ของผู้อื่น
วีดีทัศน์ กรณีวิธีการหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ
(Vicarious Experiences)
บรรยายเรื่อง การหลีกเลี่ยง การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ
ช่วยกัน สรุปทั้ง 3 กิจกรรม
2. การใช้คาพูดชักจูง
1. ให้ทุกคนบอกเป้าหมายที่ตั้งไว้ในการหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่ม
(Verbal Persuasion)
แอลกอฮอล์ และให้ทุกคนช่วยกันแสดงความคิดเห็น และพูดให้
กาลังใจ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนปฏิบัติตาม
2. สภาวะด้านร่างกายและอารมณ์ 1. เรียนรู้เรื่องการจัดการอารมณ์ที่เหมาะสม และแนะนาแนวทางที่
(Physiological and Affective
เหมาะสมกับการจัดการอารมณ์เมื่อต้องพบเจอกับสถานการณ์
State)
ต่างๆ
ตอนที่ 2 เค รื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใน ก ารเก็ บ
รวบรวมข้ อมู ล การวิจัยครั้งนี้ ใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 4
ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป ถาม เพศ อายุ
การพั ก อาศั ย ความสั ม พั น ธ์ ภ ายในครอบครั ว
ได้รับค่าใช้จ่ายต่อเดือน กิจกรรมเวลาว่าง การ
ดื่มเครื่องดื่มของคนในครอบครัว การชักชวนให้
ดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ข องคนในครอบครั ว
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของเพื่อนในกลุ่ม
การชักชวนให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเพื่อน
ในกลุ่ ม และการดื่ ม เครื่อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ข อง
นักเรียน มีลักษณะคาถามเป็นแบบปลายเปิดกับ
ปลายปิดผสมกัน จานวน 11 ข้อ
ส่วนที่ 2 การรั บ รู้ ค วามสามารถของ
ตนเอง ถาม ความมั่นใจตนเองต่อการหลีกเลี่ยง
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่เกี่ยวกับการชวน
ดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ เช่ น งานเลี้ ย งฉลอง
ต่ า งๆ งานเลี้ ย งสั ง สรรค์ หลั งเลิ ก เรี ย น และมี
อารมณ์หรือสภาพจิตใจที่แย่ เป็นต้น จานวน 10
ข้อ โดยใช้ม าตรประมาณค่ า (Rating scale) 4
ตัวเลือก

ส่วนที่ 3 ความคาดหวังในผลลัพธ์ ถาม
ความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติเรื่องการหลีกเลี่ยงการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่เกี่ยวกับความเชื่อมั่น
เช่น เป็นตัวอย่างที่ดี มีบุคลิกภาพดี ไม่เกิดปัญหา
ครอบครัว ไม่เกิดคดีอาชญากรรมเป็นต้น จานวน
10 ข้อ โดยใช้มาตรประมาณค่า (Rating scale)
5 ตัวเลือก
ส่วนที่ 4 พฤติ ก รรมหลี ก เลี่ ย งการดื่ ม
เครื่องดื่ มแอลกอฮอล์ ถาม การปฏิ บั ติต่ อการ
หลี ก เลี่ ย งการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ที่
เกี่ยวข้องกับการกระทา เช่น อยู่ในกลุ่มเพื่อนที่
ดื่มจะไม่ดื่ม อยู่ในงานเลี้ยงจะไม่ดื่ม เมื่อมีปัญหา
จะปรึกษาครอบครัว เป็นต้น จานวน 15 ข้อ โดย
ใช้ มาตรประมาณค่า (Rating scale) 4 ตัวเลือก
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ความตรงของ
เนื้ อหา ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้และเกณฑ์
พิจารณาคะแนน โดยผ่านผู้เชี่ยวชาญ แล้วนาไป
ทดลอง ใช้ (Try out) กับนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษา
ตอนปลายในเขตอ าเภอบ่ อ ทอง ซึ่ งมี ลั ก ษณะ
คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่ทาการศึกษามากที่สุด
จานวน 30 คน และนามาวิเคราะห์หาความเที่ยง
ของแบบสอบถามด้ ว ยวิ ธี ค รอนบาคอั ล ฟา
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(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ ค่ าความ
เที่ ยงของแบบสอบถาม อยู่ ในระดั บที่ ยอมรับได้
(0.85 - 0.94)
วิธีดาเนินการเก็บข้อมูล
1. การวิ จั ย นี้ ได้ ผ่ านการรั บ รองจากคณะกรรมการจริยธรรมของมหาวิทยาลัยบูรพา
2. นาหนั งสือจากคณบดี คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เสนอผู้บริหารโรงเรียน
และขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล
3. ผู้ วิ จั ย ท าการเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเอง ซึ่ ง
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้แบบสอบถาม ซึ่ ง
เป็นข้อมูลที่มีรายละเอียดตรงตามที่ผู้วิจัยต้องการ
4. ชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย กลั บ กลุ่ ม
ตัวอย่าง และในการเข้าร่วมการวิจัยนี้ ได้รับความ
ยิ น ยอมทั้ งจากตั ว ผู้ เข้ า ร่ ว มวิ จั ย เอง และจาก
ผู้ปกครอง หรือครูที่ปรึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร
5. ด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ก่ อ นการ
ทดลองและหลั งการทดลอง ทั้ งกลุ่มทดลองและ
กลุ่มเปรียบเทียบ ด้วย แบบสอบถาม โดยในการ
ตอบแบบสอบถามผู้ ตอบไม่ต้องใส่ชื่อ สกุลจริงแต่
จะใช้รหัสแทน
6. ดาเนิ นการจั ดกิจกรรมให้ กั บนั กเรียนชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายกลุ่ ม ทดลองที่ โ รงเรี ย น
สัปดาห์ละ 1 ครั้งๆ ละ 50 นาที จานวน 6 ครั้ง ดังนี้
โปรแกรมเสริ มสร้ างสมรรถนะแห่ งตน แบ่ งเป็ น
กิจกรรม 6 ครั้ง ดังนี้
สัปดาห์ที่ 1 หลีกสุรา พาสุขใจ แนะนาทีม
วิทยากร โปรแกรมฯ และการเข้าร่วมกิจกรรมทา
แบบสอบถามก่อนทากิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ถึงโทษและความ
ร้ายแรงของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยให้นักเรียน
แต่ ละคนเล่ าประสบการณ์ ที่ เคยเห็ น หรื อที่ เคย
เรียนรู้มาและช่วยกันคิดวิเคราะห์ ไต่ ตรอง แยก
หรือจาแนกเป็นประเภทหรือลักษณะของโทษและ
ความร้ายแรง วิทยากรสรุปเรื่องโทษภัยของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
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สัปดาห์ที่ 2 รู้เขาด้วย ให้ช่วยกัน นักเรียน
ช่ ว ยกั น หาวิ ธี ก ารหลี ก เลี่ ย งการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ โดยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น ทาใบงาน จาก
ใบความรู้ เรื่ องการหลี กเลี่ ยงและปฏิ เสธการดื่ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วิทยากรสรุปวิธีการหลีกเลี่ยง
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สัปดาห์ที่ 3 ดูตัวแบบ แนบชิดไว้ วิทยากร
นาบุคคลต้นแบบ เล่าประสบการณ์ ให้นักเรียนฟัง
และซักถามข้อสงสั ย ให้ นักเรียนดูวีดี ทั ศน์ กรณี
วิธีการหลีกเลียงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ
ต่างๆ ทีมวิทยากรบรรยายเรื่อง ทักษะการหลีกเลี่ยง
และการปฏิ เสธการดื่ มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ ให้
นั ก เรี ย นช่ ว ยกั น สรุ ป และวิ ท ยากรเพิ่ ม เติ ม
ข้อเสนอแนะ
สัปดาห์ที่ 4 เราทาได้ ให้มั่นใจ ให้นักเรียน
ช่วยกั นคิ ดวิเคราะห์ สิ่ งที่ ท าให้ นั กเรียนสามารถ
หลีกเลี่ยงและปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ได้และให้ นั กเรียนช่วยกันแสดงความคิ ดเห็ น ให้
นักเรียนช่วยกันทาใบงาน จากใบความรู้เรื่องการ
จัดการอารมณ์ วิทยากรกล่าวสรุปกิจกรรม และ
แนะนาแนวทางที่เหมาะสมกับการจัดการอารมณ์
เมื่อต้องพบเจอสถานการณ์ ต่างๆ และนักเรียนมี
ความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองต่อการกระทา
ที่หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ประสบ
ผลสาเร็จ
สัปดาห์ที่ 5 ชีวิตเรา มั่นรักษา นักเรียนทุก
คนบอกเป้ าหมายที่ตั้ งไว้ในการหลีกเลี่ยงการดื่ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และให้นักเรียนนักเรียนทุก
คนช่วยกันแสดงความคิดเห็น นักเรียน และพูดให้
กาลังใจ และสร้างแรงจูงใจให้เพื่อนนักเรียนปฏิบัติ
ตาม นักเรียนทุกคนบอกความเชื่อมั่น และความ
มั่ น ใจในตนเองที่ ส ามารถหลี ก เลี่ ย งการดื่ ม
เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ ได้ ต่ อหน้ าเพื่ อนๆทุ กคน
วิทยากล่าวสรุปและพูดให้กาลังใจกับนักเรียนทุก
คนเพื่อเป็นขวัญ และกาลังใจในการหลีกเลี่ยงการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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สัปดาห์ที่ 6 ปลอดสุรา พาสุขสันต์ วิทยากร
สรุปกิจกรรมทั้งหมด และทาแบบสอบถามหลังเข้า
ร่วมโปรแกรม
7. กิจกรรมการวิจัย สาหรับกลุ่มเปรียบเทียบ
ให้เรียนวิชาสุขศึกษาตามปกติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลทั่วไป หาค่าจานวนร้อยละ
2. หาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) รายข้ อ และน าเสนอกราฟ
เปรียบเทียบผลการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ความ
สามารถตนเอง ความคาดหวังในผลลั พ ธ์ และ
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ระหว่างกลุ่ มทดลองกับ กลุ่ม เปรียบเทียบ ก่อ น
การทดลองและหลังการทดลอง
3. เปรียบเทียบผลต่างคะแนนเฉลี่ยการรับรู้
ความสามารถตนเอง ความคาดหวัง ในผลลั พ ธ์
และพฤติ ก รรมหลี ก เลี่ ย งการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ ในกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบ
ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ใช้สถิติแบบ
Independent Sample t-test
4. เปรียบเทียบผลต่างคะแนนเฉลี่ยการรับรู้
ความสามารถตนเอง ความคาดหวังในผลลั พ ธ์
และพฤติ ก รรมหลี ก เลี่ ย งการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ ระห ว่ า งกลุ่ ม ทดลองกั บ กลุ่ ม
เปรียบเทียบ ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
โดยใช้สถิติแบบ Paired Sample t-test
ผลการศึกษา
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปพบว่าส่วนใหญ่ กลุ่มทดลอง
และกลุ่ มเปรีย บเที ยบ มี นัก เรีย นเพศชาย และ
เพศหญิงใกล้เคียงกัน เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 50
53.39 ตามล าดั บ เพศหญิ ง คิ ดเป็ น ร้ อยละ 50
46.679 ตามล าดั บ นั ก เรี ย นส่ ว นใหญ่ ทั้ งกลุ่ ม
ทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบมีอายุ 16 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 80.0 ในกลุ่มทดลอง และคิดเป็นร้อยละ
93.3 ในกลุ่ มเปรียบเที ยบ ส่ วนใหญ่ นั กเรียนพั ก
อาศั ยอยู่ กับบิดามารดา คิดเป็ นร้อยละ 83.3 ใน
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กลุ่ มทดลอง และ คิ ดเป็ น ร้ อยละ 80.0 ในกลุ่ ม
เปรียบเทียบ ความสัมพันธ์ในครอบครัวส่วนใหญ่
อยู่ ด้วยกั นอย่างราบรื่น คิ ดเป็ นร้อยละ 96.7 ใน
กลุ่ ม ทดลอง และคิ ด เป็ น ร้ อยละ 60.0 ในกลุ่ ม
ควบคุ ม ส่ วนใหญ่ ได้ รั บค่ าใช้ จ่ ายเฉลี่ ยเดื อนละ
1,001-2,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 33.3 ในกลุ่ ม
ทดลอง และคิ ดเป็ นร้ อ ยละ 40.0 ในกลุ่ ม
เปรียบเทียบ กิจกรรมที่ทาเวลาว่างส่วนใหญ่จะดู
หนัง,ฟังเพลง คิดเป็นร้อยละ 50.0 ในกลุ่มทดลอง
และคิดเป็นร้อยละ 40.0 ในกลุ่มเปรียบเทียบ ด้าน
พฤติ กรรมการดื่ มเครื่องดื่ มแอลกอฮอล์ สาหรั บ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว
พบว่ากลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ มีคนใน
ครอบครัวดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 30.0
และ 43.3 ตามลาดับ สาหรับคนในครอบครัวที่ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เคยชวนให้ดื่มทั้งกลุ่มทดลอง
และกลุ่มเปรียบเที ยบไม่ แตกต่างกั น คื อ ร้อยละ
16.75 ส่วนเพื่อนในกลุ่มที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ร้อยละ 46.7
และ 26.7 ตามลาดับ สาหรับเพื่อนที่ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เคยชวนให้ ดื่ ม ร้อยละ 30.0 ในกลุ่ ม
ทดลอง และร้ อ ยละ 16.7 ในกลุ่ ม เปรี ยบเที ยบ
กลุ่ มทดลอง และกลุ่ มเปรี ยบเที ยบ มี พฤติ กรรม
การเคยดื่ ม เครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ ร้ อยละ 43.3
และ 16.7 ตามลาดับ
ผลการเปรียบเทียบ การรับรู้ความสามารถ
ตนเอง ความคาดหวังในผลลัพธ์ และพฤติ กรรม
หลี กเลี่ ยงการดื่ มเครื่องดื่ มแอลกอฮอล์ ระหว่าง
ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง กลุ่มทดลอง
กับกลุ่มเปรียบเทียบ
เมื่อเปรียบเทียบด้วยการทดสอบทางสถิติ
พบว่า กลุ่มทดลองมี การรับรู้ความสามารถตนเอง
ความคาดหวังในผลลัพธ์ และพฤติกรรมหลีกเลี่ยง
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า
ก่อนการทดลอง ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.001
(p-value<.001) แต่ในกลุ่มเปรียบเทียบไม่แตกต่างกัน
แสดงว่าเหตุการณ์ปกติไม่มีผลต่อการทดลอง ดัง
ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบ การรับรูค้ วามสามารถตนเอง ความคาดหวังในผลลัพธ์ และพฤติกรรม
หลีกเลี่ยงการดืม่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระหว่างก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
กลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบ
sd
t
ตัวแปร
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง Dˉ
p-value
SD
SD
Xˉ
Xˉ
การรับรู้ความสามารถตนเอง
กลุ่มทดลอง
27.10 3.02 38.17 2.26 11.07 4.11 5.62 0.000
กลุ่มเปรียบเทียบ
29.30 4.90 31.87 5.68 2.57 7.20 1.32 0.730
ความคาดหวังในผลลัพธ์
กลุ่มทดลอง
35.33 3.17 45.01 3.22 9.87 4.50 12.01 0.000
กลุ่มเปรียบเทียบ
37.43 5.08 38.93 6.08 1.50 6.35 1.06 0.653
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กลุ่มทดลอง
23.53 2.66 34.80 2.14 11.27 3.22 1.92 0.000
กลุ่มเปรียบเทียบ
25.17 5.05 28.43 5.54 3.27 7.47 2.39 0.079
ผลการเปรียบเทียบ การรับรู้ความสามารถตนเอง
ความคาดหวั ง ในผลลั พธ์ และพฤติ กรรม
หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระหว่าง
กลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบ ก่อนการทดลอง
เมื่อเปรียบเทียบด้วยการทดสอบทางสถิติ
พบว่า ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรียบ
มีการรับรู้ความสามารถตนเอง ความคาดหวังใน

ผลลัพธ์ และพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ไม่ แตกต่ างกั นอย่ างมี นั ยส าคั ญทาง
สถิติที่ระดับ 0.001 แสดงว่าก่อนการทดลอง กลุ่ม
ทดลองมี ก ารรั บ รู้ ค วามสามารถตนเอง ความ
คาดหวังในผลลัพธ์ และพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการ
ดื่ มเครื่องดื่ มแอลกอฮอล์ ไม่ แตกต่ างกั นกั บกลุ่ ม
เปรียบเทียบ ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถตนเอง ความคาดหวังในผลลัพธ์ และพฤติกรรม
หลีกเลี่ยงการดืม่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุม่ เปรียบเทียบก่อนการทดลอง
ตัวแปร
SD
SE
t
p-value
Xˉ
การรับรู้ความสามารถตนเอง
กลุ่มทดลอง
27.10
3.02
0.55
2.09
0.410
กลุ่มเปรียบเทียบ
29.30
4.90
0.89
ความคาดหวังในผลลัพธ์
กลุ่มทดลอง
35.33
3.17
0.58
2.10
0.412
กลุ่มเปรียบเทียบ
37.43
5.08
0.92
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กลุ่มทดลอง
23.53
2.66
0.49
1.57
0.124
กลุ่มเปรียบเทียบ
25.17
5.05
0.92
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ผลการเปรี ย บเที ย บ การรั บ รู้ ค วามสามารถ
ตนเอง ความคาดหวังในผลลัพธ์ และพฤติกรรม
หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระหว่าง
กลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบ หลังการทดลอง
เมื่อเปรียบเทียบด้วยการทดสอบทางสถิติ
พบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรียบ
มีการรั บรู้ความสามารถตนเอง ความคาดหวังใน
ผลลัพธ์ และพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่ม
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แอลกอฮอล์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.001 (p-value<.001) แสดงว่า โปรแกรม
ให้ ผลดี ท าให้ นั กเรียนที่ ได้ รับการสอนมี การรับรู้
ความสามารถตนเอง ความคาดหวังในผลลัพธ์ และ
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เพิ่มขึ้น โดยมีขนาดอิทธิพลของการสอนโปรแกรม
เท่ ากั บ 1.11, 3.99 แ ล ะ 1.15 เท่ าข อ งก ลุ่ ม
เปรียบเทียบ ตามลาดับ ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถตนเอง ความคาดหวังในผลลัพธ์ และพฤติกรรมหลีกเลี่ยง
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบ หลังการทดลอง
ตัวแปร
SD
SE
t
p-value
Xˉ
การรับรู้ความสามารถตนเอง
กลุ่มทดลอง
38.17
2.26
0.75
5.62
0.000
กลุ่มเปรียบเทียบ
31.87
5.68
1.32
ความคาดหวังในผลลัพธ์
กลุ่มทดลอง
45.00
3.22
0.82
7.86
0.000
กลุ่มเปรียบเทียบ
34.93
6.08
1.34
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กลุ่มทดลอง
34.80
2.14
3.22
5.39
0.000
กลุ่มเปรียบเทียบ
28.43
5.54
1.36
อภิปรายผล
จากการศึ กษาและวิเคราะห์ ข้ อมู ลน ามา
สรุปได้ดังนี้
1. การรั บ รู้ ความสามารถตนเองในการ
หลีกเลี่ ยงการดื่ มเครื่องดื่ มแอลกอฮอล์ จากการ
ศึกษาพบว่า ภายหลังการทดลองเด็กนักเรียนชั้น
มั ธ ยมศึ ก ษาตนปลาย กลุ่ ม ทดลองที่ เข้ า ร่ ว ม
โปรแกรมมี การรั บรู้ ความสามารถตนเองในการ
หลี กเลี่ ยงการดื่ ม เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ เพิ่ ม ขึ้ น
มากกว่าก่ อนการทดลอง (p-value < .001) และ
เพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ (p-value < .001)
ซึ่ งพบว่ า นั ก เรี ย นกลุ่ ม ทดลองมี ก ารรั บ รู้ ค วาม
สามารถตนเองเพิ่มมากขึ้นสามารถอธิบายได้ว่า

โปรแกรมสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตน สอดคล้อง
กับแนวคิดการรับรู้ความสามารถตนเองของแบนดูร่า
(Bandura, 1986) ซึ่ งผลที่ เกิ ดจากนั ก เรี ย นกลุ่ ม
ทดลองได้เข้าร่วมโปรแกรม โดยการศึกษาครั้งนี้ได้
จัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการรับรู้ความสามารถตนเอง
โดยการจัดกิจกรรมให้ นักเรียนมีการแลกเปลี่ ยน
ประสบการณ์ ในการหลี กเลี่ ยงการดื่ มเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ของตนเองที่ผ่านมา พร้อมนาเสนอให้
เพื่อนๆได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
นั กเรี ยนได้ เห็ นประสบการณ์ จากเพื่ อนนั กเรียน
ด้วยกัน ที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถประสบความ
สาเร็จในการหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ซึ่งการนาบุ คคลต้นแบบ หรือตัวแบบมาบอกเล่า
ประสบการณ์ในการเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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และหลั งจากเลิ กแล้ วสามารถหลี กเลี่ ยงการดื่ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้สาหรับจะทาให้นักเรียนได้
เห็นความแตกต่างของผลที่เกิดขึ้นกับตัวแบบ ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ จุฑาวดี กมลพรมงคล
(2555) ที่ศึกษาในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาชาย
จานวน 30 คน ที่ ได้ เข้าร่ วมโปรแกรมเสริมสร้าง
สมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้ความสามารถตนเอง
ความคาดหวังในผลลัพธ์ และทักษะการปฏิเสธการ
ดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ เมื่ อ สิ้ น สุ ด การเข้ า
โปรแกรมพบว่า นักเรียนชายที่เข้าร่วมโปรแกรมมี
การรับรู้ความสามารถตนเองต่อการปฏิเสธการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดีกว่านักเรียนชายที่ไม่ได้เข้า
ร่ ว มโปรแกรม และพบว่ า จากการศึ ก ษาของ
ประสิทธิ์ ไกยราช (2553) ที่ศึกษาในนักเรียนชาย
ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมั ธยมศึกษาปี ที่ 1 จานวน
50 คน ที่ได้เข้าร่วมโปรแกรมการสร้างแรงจูงใจต่อ
การรับรู้ความสามารถของตนเองในการหลีกเลี่ยง
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความคาดหวังในผล
ของการหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ
ความตั้ งใจต่ อ การหลี ก เลี่ ย งการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ของวัยรุ่นชายตอนต้น หลังการทดลอง
และระยะติ ด ตามผลพบว่ า นั ก เรี ย นที่ เข้ าร่ ว ม
โปรแกรมมี การรั บรู้ ความสามารถตนเองในการ
หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระยะหลัง
การทดลองและระยะติ ด ตามผลมากกว่ ากลุ่ ม
เปรียบเทียบ
2. ความคาดหวั ง ในผลลั พธ์ ใ นการ
หลีกเลี่ ยงการดื่ มเครื่องดื่ มแอลกอฮอล์ จากการ
ศึกษาพบว่าหลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองมี
ความคาดหวังในผลลั พธ์ในการหลีกเลี่ยงการดื่ ม
เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ เพิ่ ม ขึ้ นมากกว่ าก่ อนการ
ทดลอง (p-value<.001) และเพิ่ ม ขึ้ น มากกว่ า
นั กเรี ยนกลุ่ มเปรี ยบเที ยบ (p-value<.001) สามารถ
อธิ บ ายได้ ว่ า เมื่ อนั กเรี ย นกลุ่ ม ตั วอย่ างรั บ รู้ ว่ า
ตนเองมีความสามารถจึงสามารถตัดสินใจที่จะทา
การกระทานั้นโดยมีการไตร่ตรองและตัดสินใจแล้ว
ว่ า การกระท านั้ น จะน าไปสู่ ผ ลลั พ ธ์ ที่ ต นเอง

วารสารพยาบาลสาธารณสุข

51

ต้องการ โดยจะมองเห็นถึงผลดีที่ตนเองได้กระทา
เช่นเมื่ออยู่ในงานเลี้ยงสังสรรค์นักเรียนจะรับรู้ว่า
ตนเองมี ก ารรั บ รู้ ค วามสามารถตนเองในการ
หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นักเรียนจึง
ตัดสินใจที่จะหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
โดยการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม อย่ า งอื่ น แทน เนื่ อ งจาก
นั ก เรี ย นเห็ น ถึ งผลดี ข องการหลี ก เลี่ ย งการดื่ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่มีความ
คาดหวั ง ในผลลั พ ธ์ ใ นการหลี ก เลี่ ย งการดื่ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้จะทาให้เกิดผลดีกับตนเอง
เช่น ไม่เป็นคนก้าวร้าว ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และ
ยังทาให้พ่อแม่ภูมิใจ สอดคล้องกับการศึกษาของ
รัชนี แก้วไสล (2552) ที่ศึกษาผลของโปรแกรมการ
ออกก าลั งกายที่ มี ความหนั กระดั บปานกลางต่ อ
การรับรู้ความสามารถตนเอง ความคาดหวังในผลดี
ของการออกก าลั งกาย พฤติ กรรมการออกกาลั ง
กายและระดับ CD4 ในผู้ติดเชื้อ เอชไอวี ระยะไม่มี
อาการ กลุ่ มตั วอย่างจ านวน 15 ราย พบว่าหลั ง
การทดลอง กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโปรแกรมมีการ
รับรู้ความสามารถตนเองในการออกกาลังกายที่มี
ความหนักในระดับปานกลาง มีความคาดหวังใน
ผลดี ของการออกกาลังกายที่มีความหนักในระดับ
ปานกลาง และมีพฤติกรรมการออกกาลังกายที่มี
ความหนักในระดับปานกลางเพิ่มขึ้นหลังจากการ
เข้าร่วมโปรแกรมรวมถึงผลการศึกษาของวลัยภรณ์
อารี รั ก ษ์ (2554)bที่ ศึ กษาผลของโปรแกรมการ
ส่งเสริ มพฤติ กรรมการป้ องกั นการหกล้ มต่ อการ
รับรู้ความสามารถตนเองความคาดหวังผลดี จาก
การปฏิ บั ติและพฤติ กรรมการป้ องกั นการหกล้ ม
ของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการหกล้มในชุมชน
กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน พบว่าหลังการเข้าร่วม
โปรแกรม และระยะติ ดตามผล ผู้ สู งอายุในกลุ่ ม
ทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมมีการรับรู้ความสามารถ
ตนเองในการปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันการ หก
ล้ม ความคาดหวังผลดีจากการปฏิ บัติพฤติกรรม
การป้องกันการหกล้ม และพฤติกรรมการป้องกัน
การหกล้ม สูงกว่าผู้สูงอายุที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม
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3. พฤติ กรรมหลี กเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่ ม
แอลกอฮอล์ จากการศึกษาพบว่าหลังการทดลอง
นักเรียนกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการดื่ม
เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ เพิ่ ม ขึ้ นมากกว่ าก่ อนการ
ทดลอง (p-value<.001) และเพิ่ ม ขึ้ น มากกว่ า
นั กเรี ยนกลุ่ มเปรี ยบเที ยบ (p-value<.001) โดย
การเข้าร่วมโปรแกรมนั้นทาให้นักเรียนมีทักษะการ
หลีกเลี่ยง โดยสามารถหลีกเลี่ยงได้โดยไม่ให้บุคคล
รอบข้างเสียหน้า หรือทาให้เสียเพื่อน ซึ่งมีขั้นตอน
การปฏิเสธที่ถูกต้อง นักเรียนสามารถหาทางออก
ได้เมื่ออยู่ในสถานการณ์เสี่ยง เมื่อนักเรียนมีทักษะ
ในการปฏิเสธที่ถูกต้องก็จะทาให้เกิดความมั่นใจใน
การปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ดียิ่งขึ้น
เมื่อนั กเรียนมีการรับรู้ความสามารถตนเอง และ
ความคาดหวังในผลลั พธ์ในการหลีกเลี่ยงการดื่ ม
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ จะน าไปสู่ ให้ นั ก เรี ย นมี
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์จริง
โดยสอดคล้องกับผลการศึกษาของอิสรีย์ สิงห์สถิต
(2555) ที่ ศึ กษาจากกลุ่ มบุ คลากรที มสหวิชาชี พ
และกลุ่มผู้ที่ เป็นโรคติดสุราใน โรงพยาบาลสวนปรุง
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าหลังสิ้นสุดโปรแกรม และ
ระยะติ ดตาม ผู้ ที่ เป็ นโรคติดสุราสามารถเลิกดื่ ม
สุราได้ และมีพฤติกรรมการดื่มสุราลดลงหลังจาก
เข้าร่วมโปรแกรม และผลการศึกษาของ กาญจนา
แก้วสุวรรณ (2550) ที่ศึกษาผลของโปรแกรมสร้าง
เสริ มสมรรถนะแห่ งตนในการปฏิ เสธการดื่ มต่ อ
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น
อ าเภอทุ่ งหั วช้ าง จั งหวัดล าพู น พบว่ าการสร้าง
เสริมสมรรถนะแห่งตนในการปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ท าให้ พ ฤติ ก รรมการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ลดลงและยังสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ Masterman & Kelly (2003) ได้ ร วบรวม
ศึกษาประสิทธิภาพโปรแกรมการป้องกันตนเองใน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในระยะเริ่มต้ นของ
เด็ ก วั ย รุ่ น เปรี ย บเที ย บระหว่ างกลุ่ ม ที่ เข้ า ร่ ว ม
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โปรแกรมและไม่ เข้ าร่ วมโปรแกรมจากโครงการ
ต่างๆ ในยุโรปและอมริกา พบว่าการดึงศักยภาพ
ของวัยรุ่นมาใช้ การพั ฒนาทั กษะการปฏิ เสธที่ มี
ประสิ ทธิ ภ าพเมื่ อเพื่ อนชวนดื่ มเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ให้ยืดหยุ่นในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้
เหมาะสม เป็ น แนวทางที่ ดี ที่ สุ ด ในการพั ฒ นา
โปรแกรมต่างๆ โดยอาศัยกลวิถีร่วมที่หลากหลาย
ให้เหมาะสมแต่ละคน จากการศึกษาครั้งนี้จึงสรุป
ได้ ว่ า นั ก เรี ย นที่ เข้ า ร่ ว มโปรแกรมมี ก ารรั บ รู้
ความสามารถตนเอง มี ความคาดหวั งในผลลั พธ์
และมี พ ฤติ ก รรมหลี ก เลี่ ย งการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ เพิ่ ม ขึ้ น มากกว่ า ก้ อ นการเข้ าร่ ว ม
โปรแกรม และเพิ่มขึ้นมากกว่านักเรียนที่ไม่ได้เข้า
ร่วมโปรแกรม
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. การจัดกิจกรรมการได้ เห็ นตั วแบบหรือ
ประสบการณ์ของผู้อื่น การสาธิตและฝึกทักษะโดย
สถานการณ์สมมติให้นักเรียนได้ร่วมการฝึกทักษะ
ในการหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็ น
กิจกรรมที่ทาให้เด็กนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจ มี
ความตั้ งใจ และมี ทั กษะที่ สามารถปฏิ บั ติ ในการ
หลี ก เลี่ ย งการดื่ ม เครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ ดั งนั้ น
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
สาธารณสุขควรนากิจกรรมดังกล่าวไปใช้ในการจัด
กิจกรรมหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
วัยรุ่น
2. ผู้บริหารควรสนับสนุน และส่งเสริมการ
จั ดอบรมโปรแกรมสร้ างเสริ มสมรรถนะแห่ งตน
ให้ กับบุ คลกรในหน่ วยงานเพื่ อให้ มี ทั กษะในการ
เป็ น วิ ท ยากรในการหลี ก เลี่ ย งการดื่ มเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์สาหรับวัยรุ่นเพื่อที่จะทาให้สามารถนา
โปรแกรมไปใช้กันอย่างแพร่หลาย
3. ควรน าแนวทางการหลี ก เลี่ ยงการดื่ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากการศึกษาครั้งนี้ไปใช้ใน
โรงเรียนอื่นๆเพื่อให้วัยรุ่นได้รับการพัฒนาทักษะ
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การหลี กเลี่ ยงการดื่ มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ ลด
ปัญหาการมีพฤติกรรมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
วงกว้ า งเพิ่ ม ขึ้ น โดยอาศั ย ความร่ ว มมื อ จาก
หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตามบริบทวิถีชีวิต
ของวัยรุ่นกลุ่มเป้าหมายซึ่งใช้ชีวิตในช่วงกลางวันที่
โรงเรียน และในตารางเรียนของกลุ่ มเป้ าหมายมี
รายวิชาที่เกี่ยวข้องที่ สอดคล้องที่ ได้กล่าวข้างต้ น
และมีชั่วโมงที่เป็นชั่วโมงกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งสามารถ
บู รณาการเข้ ากั บ แผนการสอนในวิ ชาที่ มี ในชั้ น
เรียนหรือในชั่วโมงกิจกรรม
4. ควรเริ่ ม สอนการหลี ก เลี่ ย งการดื่ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวัยรุ่นให้เร็วกว่านี้และมี
ความต่ อ เนื่ อ ง เพราะวั ย รุ่ น นี้ เป็ น วั ย ที่ เริ่ ม ดื่ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรก และมีการชักชวน
กั น ในกลุ่ ม เพื่ อน รุ่ น พี่ และมี ความถี่ ในการดื่ ม
เพิ่มขึ้น
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. โปรแกรมเสริ มสร้ างสมรรถนะแห่ งตน
สามารถนาไปประยุกต์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันได้ และมีการติ ดตามผล
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 เดือนเพื่อความสมบูรณ์
ของโปรแกรม
2. พั ฒ นาโปรแกรมให้ ค รู แ ละนั ก เรี ย น
สามารถท ากิ จ กรรม และมี ส่ ว นร่ ว มในการ
สร้ างสรรค์ กิ จกรรมเพื่ อให้ ได้ กิ จกรรมที่ มี ความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
วิ ทยานิ พ นธ์ ฉบั บนี้ ส าเร็ จลุ ล่ วงได้ ด้ ว ยดี
เนื่ องจ ากได้ รั บ ค วาม กรุ ณ าอย่ างสู งจาก
ศาสตราจารย์ เกี ยรติ คุ ณ ดร.บุ ญธรรม กิ จปรี ดาบริสุทธิ์ ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหา
บั ณฑิ ต รองศาสตราจารย์ ดร.ยุ วดี รอดจากภั ย
อาจารที่ ป รึ ก ษาหลั ก ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.
พรนภา หอมสินธุ์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่กรุณา
ให้ ความรู้ ค าปรึ กษา และค าแนะน า ตลอดจน
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ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง
ผู้วิจัยตระหนั กถึงความตั้งใจจริงและความทุ่มเท
ของอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง และกราบขอบพระคุ ณ
เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ทุกท่านที่ได้
ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบเครื่องมือใน
การวิจัย รวมทั้ งให้คาแนะนาแก้ไขเครื่องมือให้ มี
คุณภาพอันเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย
ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการควบคุมการ
สอบวิทยานิพนธ์ทุกท่าน ที่ได้กรุณาให้คาแนะนา
ข้ อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข เพื่ อให้
วิทยานิพนธ์มีความถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุณ ผู้อานวยการโรงบ่อทองวงษ์
จันทร์วิทยา คณะอาจารย์และกลุ่มตัวอย่างทุกคน
ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ตลอดเวลาที่ดาเนิน
กิจกรรมจนทาให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้สาเร็จลุล่วงได้
ด้วยดี
ประโยชน์และคุณค่าของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
ผู้ วิ จั ย ขอมอบส่ ว นดี ทั้ ง หมดนี้ ให้ แก่ เหล่ า
คณาจารย์ ที่ ได้ ประสิ ทธิ ป ระสาทวิ ชาจนท าให้
วิทยานิ พนธ์ ฉบั บนี้ เป็ นประโยชน์ ต่ อผู้ เกี่ ยวข้ อง
และขอมอบความกตั ญญู กตเวทิ ตาคุ ณ แด่ บิ ดา
มารดา และผู้ มีพระคุ ณทุ กท่ าน ที่ ท าให้ ข้าพเจ้ า
เป็ นผู้ มี การศึ กษาและประสบความส าเร็จมาจน
ตราบทุกวัน
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