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ผลของโปรแกรมการฝึกทักษะชีวิต เพื่อลดการดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น
นอกระบบการศึกษาที่มีพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดนครนายก*
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Abstract
		Objective: To examine the effect of life
skills training program on enhancing resilience
factors and reducing alcohol use among out-ofschool adolescents in Nakhonnayok province.
		Methods: This study was a two-group,
quasi-experimental research. Ninety nine out -of
-school adolescents in Nakhonnayok province
were recruited and randomly assigned into an
experimental group (49 subjects) and a control
group (50 subjects). The control group received
educational pamphlets on alcoholic beverages
while the experimental group received a life skills

training program to reduce alcohol use. Outcomes
were measured across three times: before the
experiment, immediately after the experiment
completion and 6-week after the experiment
completion. Research instruments consisted of
the Resilience Factors Scale, and the Alcohol
Use Scale. Data were analyzed using Repeated
Measures ANOVA, and independent t-test.
		Results: The results of the study revealed
that, immediately after the experiment completion,
and 6-week after the experiment completion,
resilience factors’ mean scores of the experimental
group were significantly higher than that before,
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		ผลการวิจัย: ภายหลังเสร็จสิ้นการทดลอง
ทันทีและหลังการทดลอง 6 สัปดาห์ กลุม่ ทดลองมี
คะแนนเฉลีย่ ปัจจัยป้องกันด้านบุคคล สูงกว่าก่อน
ทดลองและสูงกว่ากลุ่มควบคุม (p < .05) ส�ำหรับ
พฤติกรรมการดืม่ แอลกอฮอล์ พบว่า ภายหลังเสร็จ
สิ้นการทดลอง 6 สัปดาห์ กลุ่มทดลองมีคะแนน
เฉลี่ ย พฤติ ก รรมการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์
ต�ำ่ กว่าก่อนทดลองและต�ำ่ กว่ากลุม่ ควบคุม (p < .05)
		สรุ ป : โปรแกรมการฝึ ก ทั ก ษะชี วิ ต มี
ประสิทธิผลในการเพิ่มปัจจัยป้องกันด้านบุคคล
และลดพฤติ ก รรมการดื่ ม แอลกอฮอล์ ใ นกลุ ่ ม
ตัวอย่างได้ ดังนัน้ จึงควรมีการขยายผลการทดสอบ
Keyword: Life Skills Training, Resilience ไปในกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ต่อไป
Factors, Adolescents out-of- school, Alcohol use.
ค�ำส�ำคัญ: การฝึกทักษะชีวิต ปัจจัยป้องกันด้าน
บุ ค คลพฤติ ก รรมการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์
บทคัดย่อ
		วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลของโปรแกรม วัยรุ่นนอกระบบการศึกษา
การฝึ ก ทั ก ษะชี วิ ต ในการเพิ่ ม ปั จ จั ย ป้ อ งกั น
ส่วนบุคคล และลดพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ ความส�ำคัญของปัญหา
ส� ำ หรั บ วั ย รุ ่ น นอกระบบการศึ ก ษาในจั ง หวั ด 		 วัยรุ่นนอกระบบการศึกษาเป็นวัยรุ่นที่มี
ความเสี่ ย งต่ อ การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ สู ง
นครนายก
		วิธกี ารศึกษา: เรือ่ งนีเ้ ป็นงานวิจยั กึง่ ทดลอง เนื่ อ งจากมี ค วามจ� ำ กั ด ในด้ า นการรั บ รู ้ ข ้ อ มู ล
กลุ่มตัวอย่าง 99 คนได้รับการสุ่มเข้ากลุ่มทดลอง ข่าวสารและการชี้แนวทางต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
49 คน และกลุ่มควบคุม 50 คน กลุ่มควบคุมได้ และต่อเนื่อง ท�ำให้มีโอกาสที่จะเข้าไปเกี่ยวข้อง
รับแผ่นพับความรู้เกี่ยวกับแอลกอฮอล์ ส่วนกลุ่ม กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าบุคคล
ทดลองได้รับโปรแกรมการฝึกทักษะชีวิตเพื่อลด อื่ น หรื อ ตกอยู ่ ใ นภาวการณ์ ที่ มี แ นวโน้ ม เข้ า สู ่
พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ตามแนวคิดของบอ การใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าบุคคลอื่น
ทวินและกริฟฟิน (2004) การวัดผลท�ำ 3 ครั้ง คือ (วีระนุช ก่อแก้ว, นิตยา ตากวิริยะนันท์, และ
ก่อนทดลอง หลังการทดลองทันทีและหลังการ ศิริพร ขัมภลิขิต, 2552; จารุวรรณ สนองญาติ,
ทดลอง 6 สัปดาห์ เครื่องมือในการเก็บข้อมูลเป็น 2555) ในแต่ละปีจะมีวัยรุ่นที่ต้องออกจากระบบ
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติวิเคราะห์ การศึกษาถึงร้อยละ 20 (ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ,
2557) ในต่างประเทศพบว่าวัยรุ่นนอกระบบการ
ความแปรปรวนแบบวัดซ�้ำและสถิติที
and higher than that of the control group (p<.05).
And the results showed that six weeks after
completion of the experiment, alcohol use
behavior’s mean scores of the experimental group
were significantly lower than that before, and
lower than that of the control group (p <.05)
		Conclusion: The results showed that
this life skills training program was effectively
promoting resilience factors and can reduce
alcohol use in the sample. Therefore, this study
should be further conducted in larger groups.
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ศึกษามีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สูงถึงร้อยละ 54 (Tresidder, Macaskill, Bennett,
& Nutbeam, 1997) จากการศึกษาในประเทศไทย
พบว่า วัยรุ่นนอกระบบการศึกษาที่จังหวัดพิจิตร
มีพฤติกรรมดื่มแอลกอฮอล์สูงถึงร้อยละ 30-40
(วีระนุช ก่อแก้ว และคณะ, 2552) และในพื้นที่
บ้านตอไม้แดง จังหวัดนครนายกทีผ่ วู้ จิ ยั ปฏิบตั งิ าน
อยู่ พบว่า วัยรุ่นนอกระบบการศึกษามีพฤติกรรม
การดื่มแอลกอฮอล์สูงถึงร้อยละ 71.57 ในปี 2558
ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการดื่มเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นนอกระบบการศึกษา
ก�ำลังเป็นปัญหาที่ส�ำคัญ และสมควรได้รับการ
แก้ไขโดยเร็ว เนื่องจากพบว่าพฤติกรรมการดื่ม
แอลกอฮอล์ ข องวั ย รุ ่ น มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การ
เพิ่มขึ้นของอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ การมี
เพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันอันน�ำไปสู่การเป็นโรค
เอดส์ การมีพฤติกรรมรุนแรง และการเพิม่ ขึน้ ของ
ปัญหาอาชญากรรม (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2557)
ส�ำหรับในระยะยาวปัญหาที่ส�ำคัญ คือ การดื่ม
แอลกอฮอล์นำ� ไปสูก่ ารใช้สารเสพติดอืน่ ๆ (World
Health Organization [WHO], 2003)
		 จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าสาเหตุ
ของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นนอก
ระบบการศึ ก ษา ไม่ แ ตกต่ า งจากวั ย รุ ่ น ทั่ ว ไป
(ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2557) โดยมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยหลายประการ ทั้งปัจจัยภายในบุคคล และ
ปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ชิดกับวัยรุ่น ได้แก่
เพื่อน คนในครอบครัว และชุมชน ส่วนสาเหตุ
จากปัจจัยภายในตัวบุคคล ได้แก่ ความอยากรู้
อยากลอง การมีความเชือ่ ผิดๆ ว่าสิง่ ทีต่ นเองก�ำลัง
กระท�ำไม่เป็นอันตรายและตนเองสามารถควบคุม
สถานการณ์ได้ การใช้การดื่มเพื่อเข้าสังคมกับ
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เพื่อนหรือเพื่อให้เพื่อนยอมรับ หรือเพื่อพัฒนา
ความเป็นเอกลักษณ์แห่งตน (United Nations
[UN], 2003) การมีทศั นคติทางบวกต่อแอลกอฮอล์
การมีความเชื่อมั่นในความคิดของตนเองว่าสิ่งที่
กระท�ำไม่ใช่ปญ
ั หามีความเป็นตัวเองสูง (จารุวรรณ
สนองญาติ, 2555) การขาดความรู้และทักษะใน
การประเมิ น และวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ เ พื่ อ หา
เหตุ ผ ล หรื อ ปฏิ เ สธต่ อ สถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
การขาดทักษะทางสังคมในการสื่อสารกับผู้อื่น
ขาดการยืนยันสิทธิของตนเอง (Botvin, 2002)
ขาดความสามารถในการเผชิญความเครียดและ
จั ด การกั บ ปั ญ หา (Botvin, 2000) รวมถึ ง การ
ขาดวิจารณญาณในการวิเคราะห์กระแสของสื่อ
โฆษณาต่าง ๆ ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับแอลกอฮอล์ ท�ำให้
ตกเป็นทาสของสื่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(ชานนท์ มณีศรี, 2553) งานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า
การมีปัจจัยป้องกันด้านบุคคลที่ไม่เข้มแข็งพอ
ร่ ว มกั บ การมี ป ั จ จั ย เสี่ ย งด้ า นเพื่ อ นเป็ น สาเหตุ
ส�ำคัญที่ท�ำให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ (Takviriyanun, Phuphaibul, Villarruel,
Vorapongsathorn, & Panitrat, 2007) ดั งนั้ น
การช่วยเหลือเพื่อให้วัยรุ่นลดการดื่มจึงต้องเพิ่ม
ปัจจัยป้องกันด้านบุคคลของวัยรุน่ โดยท�ำเป็นกลุม่
โดยเฉพาะในกลุ่มเพื่อนที่ดื่มด้วยกัน
		 จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ พบว่า รูปแบบการป้องกันหรือ
ลดพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
วัยรุ่นส่วนมาก มักจะน�ำแนวคิดทักษะชีวิตมา
ประยุกต์เป็นโปรแกรมในการจัดกิจกรรมการฝึก
(UN, 2003) เนื่องจากฝึกทักษะชีวิตเป็นวิธีหนึ่ง
ที่จะช่วยเพิ่มปัจจัยป้องกันด้านบุคคล (WHO,
2011) ให้กับวัยรุ่นกลุ่มนี้อย่างไรก็ตามงานวิจัย
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ที่ ผ ่ า นมาทั้ ง ในและต่ า งประเทศพบว่ า ผู ้ วิ จั ย
มักจะเลือกบางทักษะมาศึกษา อีกทั้งระยะเวลา
ในการด� ำ เนิ น การน้ อ ยเกิ น ไป (อมรรั ต น์
ชอบธรรมดี, 2552; United Nations Children’s
Fund [UNICEF], 2005) ขณะที่การศึกษาแนวคิด
เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมการฝึกทักษะชีวิต
ชี้ว่า การฝึกทักษะชีวิต เพื่อลดพฤติกรรมการดื่ม
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ข องวั ย รุ ่ น ควรมี ก ารฝึ ก
หลาย ๆ ทั ก ษะรวมกั น เนื่ อ งจากให้ ผ ลดี ก ว่ า
การฝึกเพียงบางทักษะ และควรใช้ระยะเวลาใน
การฝึกนานพอที่จะท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของพฤติกรรม (Botvin, 2000; 2002; Botvin &
Griffin, 2004)
		 บอทวินและกริฟฟิน (Botvin & Griffin,
2004) เสนอว่ า ทั ก ษะชี วิ ต ที่ จ� ำ เป็ น เพื่ อ ลด
พฤติ ก รรมการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ข อง
วั ย รุ ่ น ประกอบด้ ว ยทั ก ษะ 3 กลุ ่ ม หลั ก ได้ แ ก่
1) กลุ ่ ม ทั ก ษะการต่ อ ต้ า นการใช้ แ อลกอฮอล์
(drug resistance skills) 2) กลุ่มทักษะการจัดการ
ตนเอง (personal self-management skills) และ
3) กลุ่มทักษะทางสังคม (social skills) ซึ่งแต่และ
กลุม่ ประกอบด้วยทักษะย่อยต่าง ๆ ในประเทศไทย
แนวคิดดังกล่าวได้ถูกน�ำมาพัฒนาเป็นโปรแกรม
การฝึ ก ทั ก ษะชี วิ ต ในโรงเรี ย นเพื่ อ เพิ่ ม ปั จ จั ย
ป้องกันด้านบุคคลของนักเรียนในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึ ก ษา จั ง หวั ด ชลบุ รี (สุ กั ญ ญา
เพิ่ ม พู น , นิ ต ยา ตากวิ ริ ย ะนั น ท์ , และภรภั ท ร
เฮงอุ ด มทรั พ ย์ , 2554) งานวิ จั ย นี้ ยั ง แสดงให้
เห็นว่า โปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิตตามแนวคิด
ของบอทวิ น และกริ ฟ ฟิ น (2004) สามารถลด
พฤติ ก รรมการดื่ ม แอลกอฮอล์ ข องวั ย รุ ่ น ได้
อย่างไรก็ตามงานวิจัยดังกล่าวท�ำในกลุ่มนักเรียน

-19-0323(001)P4.indd 165

ปี ที่ 33 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม – เมษายน 2562

165

ที่มีการก�ำกับดูแลโดยครู และกฎระเบียบต่าง ๆ
ภายในโรงเรียน ไม่ใช่วัยรุ่นนอกระบบการศึกษา
ซึ่ ง เป็ น กลุ ่ ม ที่ มี พื้ น ฐานและคุ ณ ลั ก ษณะที่
แตกต่างกันในแง่การมีปัจจัยควบคุมพฤติกรรม
เสี่ยงนี้ นอกจากนี้ยังท�ำการทดลองในระยะเวลา
เพี ย ง 1 เดื อ นซึ่ ง เป็ น ช่ ว งเวลาที่ ค ่ อ นข้ า งสั้ น
ส�ำหรับการเปลีย่ นแปลงพฤติกรมการดืม่ เครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ หากปรับโปรแกรมที่มีแนวคิดมา
จากบอทวินและกริฟฟิน (2004) ดังกล่าวให้มี
เนื้อหาสอดคล้องกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์
จริงในปัจจุบันที่วัยรุ่นกลุ่มนี้เจอ ร่วมกับการปรับ
ระยะเวลาการฝึกการการติดตามให้นานขึ้นเป็น
6 สัปดาห์ น่าจะช่วยลดพฤติกรรมการดืม่ เครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ของวัยรุ่นนอกระบบได้
วัตถุประสงค์การวิจัย
		 เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการฝึกทักษะ
ชีวิตในการลดพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของ
วัยรุน่ นอกระบบการศึกษาทีด่ มื่ แอลกอฮอล์ ในเขต
ต�ำบลพรหมณี อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
กรอบแนวคิดในการวิจัย
		 การศึกษาวิจยั เรือ่ งนีใ้ ช้กรอบแนวคิดทฤษฎี
ความส�ำเร็จในการปรับตัวของบุคคลในภาวะเสีย่ ง
(The resilience model) ของ ฟราเซอร์, เคอร์บี,
และ สโมคอวสกิ (Feaser, Kerby, & Smockowski,
2004 อ้างใน Takviriyanun et al., 2007) เพือ่ อธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยปัองกัน (resilience
factors) และการลดลงของพฤติ ก รรมการดื่ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งก็คือความส�ำเร็จในการ
ปรับตัวของวัยรุ่นที่มีความเสี่ยงในเรื่องนี้ โดย
ความส� ำ เร็ จ ในการปรั บ ตั ว ของบุ ค คลที่ อ ยู ่ ใ น
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ภาวะเสี่ยง (successful adaptation) เป็นผลมาจาก
ความสัมพันธ์ของตัวแปรหลายตัว ได้แก่ ปัจจัย
เสี่ยง(risk factors) ปัจจัยป้องกัน (protective or
resilience factors) บริ บ ท (context) และ
กระบวนการปรับตัวในภาวะเสี่ยง (resilience
process) โดยปัจจัยเสี่ยงมีผลให้แนวโน้มความ
ส�ำเร็จในการปรับตัวลดลง ขณะที่ปัจจัยป้องกัน
มี ผ ลในทางตรงกั น ข้ า ม ผลลั พ ธ์ ท างบวกของ
การปรับตัวของคนที่อยู่ในภาวะเสี่ยงจึงขึ้นอยู่
กั บ การเพิ่ ม ขึ้ น ของปั จ จั ย ป้ อ งกั น โดยท� ำ งาน
ผ่านกระบวนการปรับตัว ปัจจัยป้องกันอาจเป็น
ปั จ จั ย ภายในตั ว บุ ค คล หรื อ ภายนอกตั ว บุ ค คล
ก็ได้ นอกจากนี้ความส�ำเร็จในการปรับตัวมักเกิด
จากปัจจัยป้องกันมากกว่าหนึ่งอย่าง ซึ่งอิทธิพล
ดังกล่าวมีลักษณะสะสมและให้ผลลัพธ์แบบก้าว
กระโดด (cumulative effects) ดังนัน้ หากเพิม่ ปัจจัย
ป้องกันให้มากขึ้น แนวโน้มความส�ำเร็จในการ
ปรับตัวจะสูงขึ้นหรือเกิดรวดเร็วขึ้นด้วย
		 ความส�ำเร็จในการปรับตัวในการศึกษานี้
หมายถึง การลดพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์
ของวัยรุ่นนอกระบบการศึกษาที่มีความเสี่ยงจะ
ใช้แอลกอฮอล์มากขึ้นเป็นล�ำดับ ปัจจัยป้องกัน
ด้านบุคคลเป็นปัจจัยส�ำคัญปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้
เกิดความส�ำเร็จในการปรับตัว การเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตเป็นแนวทางหนึ่งในการเพิ่มปัจจัยป้องกัน
ด้านบุคคลให้กับวัยรุ่นนอกระบบการศึกษา โดย
เชื่อว่าการเพิ่มปัจจัยป้องกันด้านบุคคลจะช่วยลด
พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ในที่สุด
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		 โปรแกรมการสร้างทักษะชีวิตให้กับวัยรุ่น
นอกระบบการศึ กษานี้ คณะผู ้ วิจั ย ได้ ดัด แปลง
มาจากโปรแกรมการฝึกทักษะชีวิตในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาซึ่งพัฒนาโดย สุกัญญา
เพิ่มพูน และคณะ (2554) โดยผู้พัฒนาได้ประยุกต์
มาจากแนวคิดการฝึกทักษะชีวติ เพือ่ ลดพฤติกรรม
การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ข องบอทวิ น และ
กริฟพิน (Botvin & Griffin, 2004) ที่ได้จากงาน
วิจัยที่มีการศึกษามาหลายปี ตามแนวคิดนี้ ทักษะ
ชี วิ ต ที่ ช ่ ว ยลดพฤติ ก รรมการดื่ ม แอลกอฮอล์ มี
3 องค์ประกอบ คือ 1) กลุ่มทักษะการต่อต้าน
การใช้แอลกอฮอล์ (Drug Resistance Skills)
2) กลุ่มทักษะการจัดการตนเอง (Personal SelfManagement Skills) และ 3) กลุม่ ทักษะทางสังคม
(Social Skills) ซึง่ แต่และกลุม่ ประกอบด้วยทักษะ
ย่อยต่าง ๆ ส�ำหรับการสอนทักษะชีวิต องค์การ
ยูนเิ ซฟ (UNICEF, 2005) แนะน�ำว่าควรใช้รปู แบบ
การสอนเป็นกลุม่ โดยเน้นการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม
รวมทั้งใช้กิจกรรมที่มีรูปแบบหลากหลาย โดย
ผู้วิจัยตั้งสมมุติฐานว่า ภายหลังการทดลองสิ้นสุด
ทันทีและหลังการทดลองสิ้นสุด 6 สัปดาห์ วัยรุ่น
นอกระบบในกลุ่มทดลองน่าจะมีปัจจัยป้องกัน
ส่วนบุคคลสูงกว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุม่
ควบคุม รวมทั้งมีพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์
ต�่ำกว่าก่อนการทดลองและต�่ำกว่ากลุ่มควบคุม
ภายหลังการทดลองสิ้นสุด 6 สัปดาห์ ดังภาพที่ 1
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โปรแกรมการฝึกทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรม
ดืม่ แอลกอฮอล์ ตามแนวคิดของบอทวิน และกริฟฟิน
(2004)
1. ทักษะการต่อต้านการใช้แอลกอฮอล์
และสารเสพติด
●
ความรูเ้ กีย่ วกับแอลกอฮอล์และความเชือ่ ผิดๆ
●
ทักษะการปฏิเสธ
●
ทักษะการต่อต้านแรงกดดัน
2. ทักษะการจัดการตนเอง
●
ทักษะการตั้งเป้าหมายและจัดการกับความ
		 ล้มเหลว
●
ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา
●
ทักษะการจัดการกับความเครียด ความวิตก
		 กังวล และความโกธร
3. ทักษะสังคม
●
ทักษะการมีสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
●
ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
●
ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
		 ชายหญิง
●
ทักษะการยืนยันสิทธิ์ของตัวเอง
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1. ปัจจัยป้องกันด้านบุคคล
2. พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีด�ำเนินการวิจัย
		 การวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental
Research) นี้เป็นแบบ 2 กลุ่ม วัดผล 3 ครั้ง คือก่อน
ทดลองหลังการทดลองสิ้นสุดทันที และหลังการ
ทดลองสิ้นสุด 6 สัปดาห์ โดยกลุ่มทดลอง ได้รับ
การฝึกโปรแกรมทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมดื่ม
แอลกอฮอล์ ส่วนกลุม่ ควบคุม จะได้รบั แผ่นพับให้
ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นการ
ดูแลตามปกติของเจ้าหน้าที่ประจ�ำโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่ที่ศึกษา
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		 ประชากรคือ วัยรุ่นนอกระบบการศึกษา
ที่จบการศึกษาภาคบังคับมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้ว
ไม่ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งเพศชาย
และเพศหญิง ที่มีอายุ 15-19 ปี และมีพฤติกรรม
การดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ในเขตต�ำบลพรหมณี
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ซึ่งมี 16 หมู่บ้าน
และทั้งหมดอยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) 3 แห่ง
		 กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่ม 2 ระดับ คือ
1) สุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลเพื่อเป็น
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กลุ่มทดลอง 1 แห่ง และกลุ่มควบคุม 1 แห่งจาก
นั้นสุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และอาศัย
อยู่ในหมู่บ้านที่อยู่ในเขตดูแลของ รพ.สต. ที่สุ่ม
ได้จ�ำนวน 120 คน เพื่อเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมกลุ่มละ 60 คน โดยก�ำหนดสัดส่วนชาย:
หญิง = 5: 1ในแต่ละกลุ่มตามผลการศึกษาที่พบว่า
วัยรุ่นชายมีอัตราการดื่มสูงกว่าวัยรุ่นหญิง 5 เท่า
(ศู น ย์ วิ จั ย ปั ญ หาสุ ร า, 2556) ส� ำ หรั บ เกณฑ์
การคั ดเลื อ กที่ ส�ำคัญนอกจากอายุและเพศตาม
คุ ณ ลั ก ษณะประชากร ประกอบด้ ว ย 1) มี
คะแนนซึ่งประเมินโดยแบบประเมินพฤติกรรม
การดื่มแอลกอฮอล์ของวีระนุช ก่อแก้ว และคณะ
(2552) ตั้งแต่ 1 คะแนนเป็นต้นไป ซึ่งแสดงว่า
มีการดื่มมากกว่า 1 ครั้งในช่วง 1 เดือนก่อนตอบ
แบบสอบถาม 2) ไม่ใช้สารเสพติดอื่น ยกเว้น
บุหรี่และ 3) เข้าใจภาษาไทย
		 ขนาดของกล่มตัวอย่างได้จากการค�ำนวณ
โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป G Power Version 3.1.9.2
(Faul, Erdfelder, Lang, & Bucher, 2007; Faul,
Erdfelder, Bucher & Lang, 2009) ก�ำหนดค่า
อ�ำนาจการทดสอบทีร่ ะดับ.80 นัยส�ำคัญทางสถิตทิ ี่
α=.05 ค่าอิทธิพลขนาดกลางส�ำหรับการทดสอบ
ด้วยสถิติ t-test เท่ากับ .50 ได้จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง
อย่างน้อย 102 คน และค่าอิทธิพลขนาดกลาง
ส�ำหรับการทดสอบความแปรปรวนจากการวัดซ�ำ้
กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มส�ำหรับการวัด 3 ครั้งที่ระดับ
.25 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างอย่างต�่ำ 86 คน ดังนั้น
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้อยู่ระหว่าง
86 –102 คน ผู้วิจัยใช้ขนาดตัวอย่าง 100 คน และ
เพิม่ ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างเพือ่ ป้องกันการสูญหาย
อีกร้อยละ 20 รวมเป็น 120 คน อย่างไรก็ตาม
ภายหลังเสร็จสิ้นการทดลอง พบว่ามีการสูญหาย
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ของกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 21 คน เนื่องจากกลุ่ม
ตัวอย่างบางคนขอถอนตัวระหว่างการทดลอง และ
บางส่วนไม่สามารถเข้าร่วมการทดลองจนครบ
โปรแกรมได้ คงเหลือกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มทดลอง
49 คน และกลุ่มควบคุม 50 คน รวม 99 คน
		เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
		 ส่ ว นที่ 1 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการทดลอง
คื อ โปรแกรมการฝึ ก ทั ก ษะชี วิ ต ส� ำ หรั บ วั ย รุ ่ น
นอกระบบการศึกษาซึ่งผู้วิจัยได้ดัดแปลงมาจาก
โปรแกรมการฝึ ก ทั ก ษะชี วิ ต ในโรงเรี ย นขยาย
โอกาสทางการศึกษาของ สุกัญญา เพิ่มพูล และ
คณะ (2552)โดยดั ด แปลงเนื้ อ หารู ป แบบของ
กิจกรรม รวมถึงระยะเวลาของการฝึกให้นานขึ้น
และปรับเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมให้เหมาะ
กับการด�ำเนินชีวติ ของวัยรุน่ นอกระบบการศึกษา
กิจกรรมทั้งหมดมี 12 ชุดเน้นการฝึกทักษะใน
3 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) กลุ่มทักษะการต่อต้านการ
ใช้แอลกอฮอล์และสารเสพติด (2) กลุ่มทักษะการ
จัดการกับตนเอง และ (3) กลุ่มทักษะทางสังคม
เครือ่ งมือชุดนีไ้ ด้ผา่ นการตรวจสอบคุณภาพความ
ตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้ค่า CVI = 0.92
รวมถึงได้น�ำไปทดลองใช้ (Try out) กับวัยรุ่น
ที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 10 คน
เพื่อทดสอบความเป็นไปได้ของการจัดกิจกรรม
ความน่าสนใจในเนื้อหาและความเหมาะสมกับ
ระยะเวลาในการด� ำ เนิ น กิ จ กรรมก่ อ นน� ำ ไปใช้
ทดลองจริง รูปแบบการฝึกเน้นการฝึกเป็นกลุ่ม
โดยแบ่งกลุ่มฝึก กลุ่มละ10 คน ใช้กระบวนการ
เรียนรู้แบบสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม รวมทั้งใช้
วิธีการสอนแบบหลากหลาย ได้แก่ การแสดง
บทบาทสมมุ ติ การเรี ย นรู ้ จ ากบุ ค คลต้ น แบบ
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การระดมสมอง การอภิปรายเป็นรายกลุ่ม การ
บรรยายและการสอนใช้เวลาในการฝึก 6 สัปดาห์
สัปดาห์ละ 2 ชุดกิจกรรม กิจกรรมละ 50 - 60 นาที
ฝึกในวันเสาร์และวันอาทิตย์ โดยกลุ่มทดลอง
สามารถเลือกวันที่จะเข้าร่วมการทดลองว่าจะ
เป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ผู้ให้การทดลองจะท�ำ
สัปดาห์ละ 2 ครั้งซึ่งเป็นกิจกรรมชุดเดียวกัน หลัง
ฝึกทุกครั้งจะมีการบ้านเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างน�ำไป
ฝึกต่อเนื่อง
		ส่ ว นที่ 2 เครื่ อ งมื อ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
ประกอบด้วยแบบสอบถาม จ�ำนวน 3 ชุด คือ
ชุดที่ 1 แบบสอบถามคุณลักษณะทัว่ ไปส่วนบุคคล
ชุดที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยป้องกันด้านบุคคล ซึ่ง
ผู้วิจัยได้น�ำมาจากแบบประเมินปัจจัยป้องกันด้าน
บุคคลส�ำหรับวัยรุ่นไทย (The Resilience Factor
Scale) ของ นิตยา ตากวิริยะนันท์ (Takviriyanun,
2008) ซึ่งพัฒนามาจากแนวคิดเรื่องความส�ำเร็จ
ในการปรับตัวของบุคคลเมื่อเผชิญภาวะเสี่ยงของ
กรอทเบิรก์ (Grotberg, 2003 อ้างใน Takviriyanun,
2008) ที่พบว่า เด็กที่ประสบปัญหา และความ
ยุ่งยากต่างๆ ในชีวิตสามารถปรับตัว และเผชิญ
กั บ ปั ญ หาต่ า งๆ ได้ เมื่ อ มี อ งค์ ป ระกอบส� ำ คั ญ
3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) แหล่งสนับสนุนภายนอก
(external supports) 2) ความเข้มแข็งภายในจิตใจ
(inner strengths) 3) ทักษะการมีสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล และการแก้ปัญหา (interpersonal
and problem-solving skills) แบบประเมินชุดนี้
มีข้อค�ำถามรวม 25 ข้อ ค�ำตอบมีลักษณะมาตรวัด
แบบลิเกิต (Likert scale) 4 ระดับให้ผู้ตอบเลือกว่า
ข้อค�ำถามใดเป็นจริงส�ำหรับผูต้ อบมากทีส่ ดุ โดยมี
เกณฑ์ให้คะแนน ตัง้ แต่ ไม่จริงอย่างยิง่ (1 คะแนน)
จนถึงจริงอย่างยิ่ง (4 คะแนน) คะแนนที่เป็นไป
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ได้อยู่ระหว่าง 25 -100 คะแนนโดยที่คะแนนรวม
ยิ่งสูง หมายถึงการมีปัจจัยป้องกันด้านบุคคลที่สูง
เครือ่ งมือชุดนีไ้ ด้ผา่ นการทดสอบทัง้ ด้านความตรง
และความเที่ยงในวัยรุ่นไทยแล้วพบว่ามีคุณภาพดี
(Takviriyanun, 2008) นอกจากนี้ยังมีค่าความ
เที่ยงในระดับดีจากการทดสอบอีกหลายครั้งใน
การศึกษาทีผ่ า่ นมา ในการศึกษานีจ้ ากการทดสอบ
กับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่าง 30 คน ได้
ค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s
alpha coefficient) เท่ากับ .92
		 ชุดที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการดื่ม
แอลกอฮอล์ เครื่องมือชุดนี้ผู้วิจัยดัดแปลงมาจาก
แบบประเมินพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของ
วีระนุช ก่อแก้ว และคณะ (2552) ซึง่ วัดความถีข่ อง
การดืม่ เครือ่ งดืม่ 3 ประเภท คือ เบียร์ ไวน์และเหล้า
ในช่วง 1 เดือนก่อนตอบแบบสอบถามด้วยค�ำถาม
3 ข้อ ค�ำตอบของเครื่องมือชุดนี้ได้ปรับระดับจาก
เดิม 5 ระดับเป็น 6 ระดับและแจกแจงความถี่ใน
การดื่มในแต่ละระดับให้แคบลง เพื่อให้ค�ำตอบมี
ลักษณะสอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้
คะแนนมีค่าตั้งแต่ 0 - 5 โดยที่ 0 หมายถึงไม่ดื่มเลย
ไปจนถึง 5 หมายถึง ดื่มมากกว่า 8 ครั้ง คะแนน
ที่เป็นไปได้อยู่ระหว่าง 0-15 โดยที่คะแนนรวม
ยิ่งสูง หมายถึงวัยรุ่นมีพฤติกรรมการดื่มเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์สูงเครื่องมือชุดนี้ได้น�ำไปทดสอบ
เพื่อหาความเชื่อมั่นกับวัยรุ่นที่มีคุณสมบัติคล้าย
กลุม่ ตัวอย่าง 30 คน ได้คา่ สัมประสิทธิแ์ อลฟาของ
ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)
เท่ากับ .88
		การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
		 การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ได้ผ่านการพิจารณา
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จากคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ชุ ด ที่ 3 สาขา
วิทยาศาสตร์ โดยได้รับหนังสือรับรอง ที่ COA
NO. 194/2559 วันที่ 23 ธันวาคม 2559 สิทธิ์ของ
ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มการวิ จั ย ทั้ ง การรั บ ทราบข้ อ มู ล อย่ า ง
เปิดเผย การตัดสินใจเข้าร่วมอย่างอิสระ สิทธิที่
จะได้รับการปกปิดข้อมูลส่วนตัวและสิทธิในการ
ตอบรับหรือถอนตัวจากการเข้าร่วมการวิจัยโดย
ไม่มีผลใด ๆ และกลุ่มตัวอย่างได้รับการปกป้อง
จากผู้วิจัย
		วิธีด�ำเนินการศึกษา
		 ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยคนที่หนึ่ง (นักวิชาการ
สาธารณสุ ข ) ซึ่ง ได้รับ การเตรียมเป็นผู้ให้ก าร
ทดลอง ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลด�ำเนินการ
โดยผู้ช่วยวิจัยคนที่สอง (พยาบาลวิชาชีพ) โดย
เก็บข้อมูลทั้งในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมใน
3 ช่วงระยะเวลาคือ ก่อนให้การทดลอง หลังการ
ทดลองสิ้นสุดทันทีและหลัง การทดลองสิ้นสุด
6 สัปดาห์ การด�ำเนินการทดลองจะท�ำพร้อมกัน
ทั้งในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
การวิเคราะห์ข้อมูล
		 ท� ำ โดยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ส� ำ เร็ จ รู ป
SPSS โดย 1) เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยปัจจัย
ป้ อ งกั น ด้ า นบุ ค คลใน 3 ช่ ว งเวลาด้ ว ยสถิ ติ
Repeated Measures ANOVA และทดสอบความ
แตกต่างระหว่างคู่ที่พบด้วยวิธี Bonferroni และ
2) เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างก่อน - หลังการ
ทดลองสิ้นสุด 6 สัปดาห์ด้วยสถิติที (Independent
t-test) ทั้ ง นี้ ก ่ อ นการทดสอบทางสถิ ติ ข้ อ มู ล
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ทั้งหมดได้รับการตรวจสอบแล้วว่าไม่ละเมิดข้อ
ตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิตินั้น ๆ
ผลการวิจัย
		คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
		 กลุ ่ ม ทดลองและกลุ ่ ม ควบคุ ม มี ลั ก ษณะ
ใกล้เคียงกัน โดยพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุ
ระหว่าง 15 - 19 ปี อายุเฉลี่ย 17.16 และ 17.50 ปี
ตามล�ำดับ สถานภาพโสด อาศัยอยู่กับครอบครัว
มีอาชีพรับจ้างรายได้ตอ่ เดือน 5,000 – 10,000 บาท
ส่วนใหญ่มีเพื่อนสนิท 4 คนขึ้นไป สถานภาพ
สมรสของบิดามารดาอยูด่ ว้ ยกัน เมือ่ ทดสอบความ
แตกต่างของข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างกลุ่มด้วย
สถิติไคสแคว์, Fisher’s exact, และ t-test พบว่า
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p > .05)
นอกจากนี้ยังพบว่าก่อนการทดลองทั้งสองกลุ่ม
มีคะแนนเฉลี่ยปัจจัยป้องกันด้านบุคคล (ตารางที่
2) และคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ (ตารางที่ 4) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ ( p > .05)
		ผลของโปรแกรมต่อการเพิ่มปัจจัยป้องกัน
ด้านบุคคล
		 การเปรียบเทียบปัจจัยป้องกันด้านบุคคล
ระหว่างช่วงเวลา
		 ก่ อ นการทดลองกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งทั้ ง สองมี
คะแนนเฉลี่ยปัจจัยป้องกันด้านบุคคลในระดับ
ปานกลาง ภายหลั ง การทดลองทั้ ง สองกลุ ่ ม มี
คะแนนสูงขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ปัจจัย
ป้องกันด้านบุคคลในช่วงเวลาต่าง ๆ โดยรวมด้วย
สถิติ Repeated Measure ANOVA พบว่ามีความ
แตกต่างกันของคะแนนเฉลี่ยในช่วงต่าง ๆ อย่าง
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น้อย 1 คู่ (F(time)= 214.86, p < .05) และเมื่อทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี Bonferroni ใน
แต่ละกลุม่ พบว่า กลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลีย่ ปัจจัย
ป้องกันด้านบุคคล สูงขึน้ กว่าก่อนการทดลองอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < .05) ทั้งสองช่วงเวลา

นอกจากนี้ยังพบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลอง
สิ้นสุด 6 สัปดาห์สูงขึ้นเป็นล�ำดับ ขณะที่กลุ่ม
ควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองสูงขึ้นกว่า
ก่อนการทดลองเช่นกัน (p < .05) แต่ในระดับที่
ต�่ำกว่า (ดูตารางที่ 1 และ ภาพที่ 2)

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยปัจจัยป้องกันด้านบุคคลของกลุ่มทดลองและ
				 กลุ่มควบคุมในช่วงเวลาที่ต่างกันด้วยวิธี Bonferroni
กลุ่ม
กลุ่มทดลอง
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลองทันที
กลุ่มควบคุม
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลองทันที

***p<.001

ก่อนการทดลอง

หลังการทดลอง
ทันที

หลังการทดลอง
6 สัปดาห์

-

-10.47 ***

-17.10***
- 6.63***

-

-3.76***

- 4.36***
- 0.60***

ภาพที่ 2 แสดงการเปลี่ยนแปลงของคะแนนเฉลี่ยปัจจัยป้องกันด้านบุคคลของกลุ่มทดลองและ
			 กลุ่มควบคุม ในช่วงเวลาต่าง ๆ
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		การเปรียบเทียบปัจจัยป้องกันด้านบุคคล
ระหว่างกลุ่ม
		 ผลการเปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ปั จ จั ย
ป้องกันด้านบุคคลในช่วงเวลาต่าง ๆ ระหว่างกลุ่ม
พบว่า มีความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยระหว่าง
กลุ่มในช่วงเวลาต่าง ๆ อย่างน้อย 1 ช่วงเวลา

(F(group)= 10.93 p < .05) และเมื่อทดสอบความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มในช่วงเวลาต่างๆ พบว่า
หลังการทดลองทันที และหลังการทดลองสิ้นสุด
6 สั ป ดาห์ กลุ ่ ม ทดลองมี ค ะแนนเฉลี่ ย สู ง กว่ า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < .05)
(ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยปัจจัยป้องกันด้านบุคคล ระหว่างกลุ่มแยกตามช่วงเวลา
ช่วงเวลา

คะแนนที่ คะแนนที่ กลุ่มทดลอง คะแนนที่ กลุ่มควบคุม
เป็นไปได้ เป็นจริง (n = 49) เป็นจริง (n = 50)
M(SD)

t

p

M(SD)

ก่อนการทดลอง

25-100

45-86

64.90(10.59)

52-86

66.96(7.87)

-1.09

.275

หลังทดลองทันที

25-100

63-88

75.37(5.63)

60-88

70.72(6.31)

3.86

.000

หลังทดลองสิ้นสุด
6 สัปดาห์

25-100

70-94

82.00(6.14)

60-88

71.32(6.13)

8.65

.000

		 ผลของโปรแกรมต่ อ พฤติ ก รรมการดื่ ม แอลกอฮอล์ ข องกลุ ่ ม ทดลองต�่ ำ กว่ า ก่ อ นการ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
		 ก่อนการทดลอง กลุ่มตัวอย่างมีคะแนน
เฉลี่ ย พฤติ ก รรมการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์
ในระดับสูง หลังการทดลองสิ้นสุด 6 สัปดาห์
พบว่า คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
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ทดลองและต�่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ (p < .05) ขณะที่กลุ่มควบคุมมีคะแนน
เฉลี่ยไม่แตกต่างจากก่อนการทดลอง (p > .05)
(ดูตารางที่ 3 และ 4)
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระหว่างก่อนและหลัง
				 การทดลองสิ้นสุด 6 สัปดาห์ ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ระยะเวลา
กลุ่มทดลอง
ก่อนทดลอง
หลังการทดลอง
กลุ่มควบคุม
ก่อนทดลอง
หลังการทดลอง

คะแนนที่
เป็นไปได้

คะแนนที่
เป็นจริง

พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์
M(SD)

t

p

0-15

3-14
0-9

8.41 (2.76)
3.49 (2.42)

8.91

.000

0-15

3-15
3-13

8.58 (3.05)
8.46 (2.40)

0.27

.788

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระหว่างกลุ่มทดลองและ
				 กลุ่มควบคุมในระยะก่อนและหลังการทดลองสิ้นสุด 6 สัปดาห์
กลุ่ม
ก่อนทดลอง
หลังการทดลอง
สิ้นสุด 6 สัปดาห์

คะแนนที่ คะแนนที่
เป็นไปได้ เป็นจริง
0-15
0-15

3-15
0-13

M(SD)
กลุ่มทดลอง

กลุ่มควบคุม

8.41 (2.76)
3.49 (2.42)

8.58 (3.05)
8.46 (2.40)

การอภิปรายผลการวิจัย
		 จากผลการศึกษาพบว่าก่อนทดลองกลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม มีคะแนนเฉลี่ยปัจจัยป้องกัน
ด้านบุคคลอยูใ่ นระดับปานกลาง สอดคล้องกับงาน
วิจัยของสุกัญญา เพิ่มพูลและคณะ (2554) ที่ศึกษา
ปัจจัยป้องกันด้านบุคคลของนักเรียนโรงเรียน
ขยายโอกาสในจังหวัดชลบุรี แล้วพบว่านักเรียน
กลุ่มดังกล่าวมีคะแนนเฉลี่ยปัจจัยป้องกันด้าน
บุคคลอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน ข้อค้นพบนี้
สะท้อนให้เห็นว่าการมีปจั จัยป้องกันด้านบุคคลอยู่
ในระดับปานกลางไม่เพียงพอทีจ่ ะลดหรือป้องกัน
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t

p

-0.29
-10.25

0.38
.000

พฤติกรรมการดืม่ แอลกอฮอล์ได้ นอกจากนีผ้ ลการ
ศึกษาที่พบว่าภายหลังการทดลองทันที และหลัง
การทดลองสิน้ สุด 6 สัปดาห์ กลุม่ ทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยปัจจัยป้องกันด้านบุคคลสูงกว่าก่อนทดลอง
และสูงกว่ากลุม่ ควบคุม อาจอธิบายได้วา่ โปรแกรม
การฝึกทักษะชีวิตสามารถช่วยเพิ่มปัจจัยป้องกัน
ด้านบุคคลให้กับกลุ่มตัวอย่างโดยให้ความรู้ และ
แก้ไขความเชือ่ ผิดๆเกีย่ วกับแอลกอฮอล์ และสอน
ทักษะที่จ�ำเป็นในการป้องกันตนเองจากเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ตามแนวคิดของ บอทวินและกริฟฟิน
(Botvin & Griffin, 2004)
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		 เนือ้ หาของการจัดกิจกรรมในโปรแกรมการ
ฝึกทักษะชีวิตทั้ง 3 องค์ประกอบหลักตามแนวคิด
ของบอทวินและกริฟฟิน (Botvin & Griffin,
2004) มีความเชื่อมโยงในการเพิ่มปัจจัยป้องกัน
ด้านบุคคล ทั้ง 3 ด้านเพื่อเพิ่มความส�ำเร็จในการ
ปรับตัวของคนทีอ่ ยูใ่ นภาวะเสีย่ งตามที่ กรอทเบิรก์
(Grotberg, 2003) ระบุ กล่าวคือ องค์ประกอบ
ที่ 1 กลุ่มทักษะการต่อต้านการใช้แอลกอฮอล์และ
สารเสพติด (drug resistance skills) เป็นการ
ส่งเสริมให้วัยรุ่นมีความรู้เกี่ยวกับแอลกอฮอล์
และสารเสพสารเสพติด รวมถึงการแก้ไขความ
เข้าใจผิดต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้แอลกอฮอล์และ
สารเสพติด มีทักษะการปฏิเสธ และทักษะการ
ต่อต้านแรงกดดันจากกลุ่มที่ใช้แอลกอฮอล์ โดย
การฝึกให้วัยรุ่นแสดงศักยภาพด้านบวกที่มีอยู่ใน
ตัวตนออกมา ด้วยกระบวนการคิด ส�ำรวจปัญหา
ค้นหาสาเหตุของปัญหา ซึ่งองค์ประกอบด้านนี้
เป็นการเพิ่มปัจจัยป้องกันด้านการมีสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคลและการแก้ปัญหา (interpersonal
and problem solving skill) ทีก่ รอทเบิรก์ (Grotberg,
2003) ให้ชื่อว่าด้าน “ฉันสามารถ” (I CAN)
		 องค์ประกอบที่ 2 กลุ่มทักษะการจัดการ
กับตนเอง (personal self-management skills)
เป็นการส่งเสริมให้เกิดทักษะการตัดสินใจและ
การแก้ปัญหา ทักษะการจัดการกับความเครียด
และความวิตกกังวล และทักษะการจัดการกับ
ความโกรธ รวมถึงทักษะการตั้งเป้าหมายให้เกิด
ความส�ำเร็จและจัดการกับความล้มเหลว ผลของ
การฝึกทักษะเหล่านี้ช่วยให้วัยรุ่นกล้าที่จะปฏิเสธ
และแสดงจุดยืนของตนเอง กล้าเผชิญกับปัญหา
และสามารถหาทางแก้ ไ ขปั ญ หานั้ น ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม รวมถึงมีทกั ษะด้านการจัดการกับอารมณ์
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และความรู้สึกต่าง ๆ ซึ่งองค์ประกอบด้านนี้เป็น
การเพิ่มปัจจัยป้องกันด้านความเข้มแข็งภายใน
จิตใจ (inner strength) หรือทีก่ รอทเบิรก์ (Grotberg
2003) ให้ชอื่ ว่าด้าน “ฉันเป็น” (I AM) ร่วมกับด้าน
“ฉันสามารถ” (I CAN)
		 องค์ ป ระกอบที่ 3 กลุ ่ ม ทั ก ษะทาง
สังคม (social skills) ได้แก่ การฝึกทักษะการมี
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล ทักษะการสื่อสาร
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั ก ษะการสร้ า งความ
สัมพันธ์ระหว่างชายหญิงและทักษะการยืนยัน
สิทธิของตนเอง ซึ่งเป็นการเพิ่มปัจจัยป้องด้าน
การมี สั ม พั น ธภาพระหว่ า งบุ ค คลและการแก้
ปัญหา (interpersonal and problem solving skill)
และปัจจัยป้องกันด้านความเข้มแข็งภายในจิตใจ
(inner strength) จะเห็นได้วา่ ทักษะ 3 องค์ประกอบ
หลักตามแนวคิดของบอทวิน มีความเชื่อมโยงใน
การเพิ่มปัจจัยป้องกันด้านบุคคลทั้งสองด้านของ
กรอทเบิร์กเป็นหลัก 		
		 รู ป แบบการสอนที่ เ น้ น การฝึ ก เป็ น กลุ ่ ม
ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสมาชิกทุกคนมีส่วน
ร่วมและวิธีการสอนที่หลากหลาย รวมทั้งการจัด
กิจกรรมแต่ละชุดได้จัดให้มีการฝึกหลายๆทักษะ
ไปพร้อมกัน โดยที่แต่ละชุดกิจกรรมเน้นการฝึก
เพื่อเพิ่มปัจจัยป้องกันด้านบุคคลที่มีความจ�ำเพาะ
เจาะจงในการลดการดื่มแอลกอฮอล์ โดยเนื้อหา
และสถานการณ์ทฝี่ กึ สอดคล้องกับปัญหาปัจจุบนั
ของกลุ่มตัวอย่าง นอกจากนี้ในแต่ละสัปดาห์กลุ่ม
ตัวอย่างจะมีการบ้านให้น�ำกลับไปฝีกที่บ้าน และ
น�ำผลการฝึกกลับมามาอภิปรายในช่วงก่อนการ
เข้ากิจกรรมของสัปดาห์ถัดไป ซึ่งวิธีการดังกล่าว
ช่วยให้กลุ่มตัวอย่างได้น�ำความรู้ในชั้นเรียนไปฝึก
ต่อเนื่องจนเกิดความช�ำนาญ
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		 ส�ำหรับผลของโปรแกรมการฝึกทักษะชีวติ
ต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จาก
ผลการศึกษา ที่พบว่า ก่อนทดลองกลุ่มตัวอย่าง
ทั้ ง 2 กลุ ่ ม มี ค ะแนนเฉลี่ ย พฤติ ก รรมการดื่ ม
แอลกอฮอล์ในระดับสูง แต่หลังการทดลอง 6
สัปดาห์ กลุม่ ทดลองมีคะแนนพฤติกรรมดืม่ เครือ่ ง
ดื่ ม แอลกอฮอล์ ต�่ ำ กว่ า ก่ อ นทดลองและต�่ ำ กว่ า
กลุ่มควบคุมสนับสนุนว่า โปรแกรมการฝึกทักษะ
ชี วิ ต ตามแนวคิ ด ของบอทวิ น และกริ ฟ ฟิ น ที่ มี
องค์ประกอบหลัก 3 คือ 1) กลุ่มทักษะการต่อ
ต้านการใช้แอลกอฮอล์ 2) กลุ่มทักษะการจัดการ
ตนเองและ 3) กลุ่มทักษะทางสังคม ร่วมกับการ
ฝึกเป็นกลุ่มด้วยวิธีการดังกล่าวข้างต้น สามารถ
ลดพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นไทย
ที่อยู่นอกระบบการศึกษาได้จริงในการทดสอบ
เบื้องต้น โดยโปรแกรมมีประสิทธิผลในการเพิ่ม
ปัจจัยป้องกันด้านบุคคลทีเ่ ฉพาะเจาะจงกับการลด
พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ให้กับกลุ่มทดลอง
เป็นล�ำดับตั้งแต่หลังการทดลองทันที จนถึงหลัง
การทดลอง 6 สัปดาห์ ซึ่งผลของการเพิ่มขึ้นของ
ปัจจัยป้องกันดังกล่าว ท�ำให้สามารถลดพฤติกรรม
การดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นกลุ่มนี้ได้ อย่างไร
ก็ตามประสิทธิผลของโปรแกรมยังต้องการการ
ทดสอบเพือ่ ขยายผลในกลุม่ ตัวอย่างขยายใหญ่และ
ในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป
ข้อเสนอแนะ
		 1) ควรมีการศึกษาติดตามในระยะยาวว่า
โปรแกรมนีจ้ ะยังคงท�ำให้วยั รุน่ กลุม่ นีม้ พี ฤติกรรม
การดื่มฯ ลดลงและมีปัจจัยป้องกันด้านบุคคล
เพิ่มขึ้นได้นานเพียงใดและควรเพิ่มกิจกรรมใด

-19-0323(001)P4.indd 175

ปี ที่ 33 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม – เมษายน 2562

175

เพื่อท�ำให้คะแนนเฉลี่ยปัจจัยป้องกันด้านบุคคล
สูงขึ้นไปอีก
		 2) ผลการศึกษานี้สนับสนุนในเบื้องต้นว่า
โปรแกรมมีประสิทธิผลในการเพิ่มปัจจัยป้องกัน
ด้านบุคคล และลดพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของวัยรุ่นนอกระบบการศึกษา ใน
เขตต�ำบลพรหมณี อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
เท่านั้น แต่ไม่สามารถอ้างอิงถึงประชากรในพื้นที่
อื่ นได้ ดั งนั้ นจึ งควรขยายผลการศึ กษาในกลุ ่ ม
ตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ขึ้น หรือพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป
เอกสารอ้างอิง
จารุวรรณ สนองญาติ. (2555). ประสิทธิผลของ
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