ผลของโปรแกรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้
ความสามารถของตนเองในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดนครปฐม

ผลของโปรแกรมป้องกันการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์โดยประยุกต์ทฤษฎีการ
รับรูค้ วามสามารถของตนเองในนักเรียน นั้ มัธยมศึกษาปีท  ี่ 1 จังหวัดนครปฐม
ประทุมพร เชาว์ฉลาด* วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
ศรัณญา เบญจกุล** ปร.ด. (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข)
มณฑา เก่งการพานิช*** ปร.ด. (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข)
ธราดล เก่งการพานิช*** พบ.ม. (พัฒนาสังคม))
บทคัดย่อ
การวิจยั กึง่ ทดลองนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผลของโปรแกรมป้องกันการดืม่ เครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์โดยประยุกต์ทฤษฎีการรับรูค้ วามสามารถของตนเองในนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1
ของโรงเรียน 2 แห่งในเขตเทศบาล อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เลือกโดยการสุม่ ตัวอย่างแบบง่าย
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มทดลอง จ�ำนวน 36 ราย และกลุ่มเปรียบเทียบ จ�ำนวน 35 ราย
ระยะเวลาการทดลอง 4 สัปดาห์ โดยจัดกิจกรรมทางสุขศึกษา 4 สัปดาห์ต่อเนื่องกันสัปดาห์ละ
1 วันและติดตามผลหลังสิ้นสุดโปรแกรม 4 สัปดาห์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
3 ช่วงเวลา ได้แก่ ก่อนการทดลอง หลังการทดลองในสัปดาห์ที่ 5 และระยะติดตามผลในสัปดาห์
ที่ 8 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติไคสแควร์ สถิติ
ฟิชเชอร์ สถิติที และสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนที่มีการวัดซ�ำ ้ ผลการศึกษาพบว่า หลังการ
ทดลองและติดตามผลกลุ่มทดลองมีความรู้ การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความคาดหวังใน
ผลลัพธ์ของการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ดขี นึ้ กว่าก่อนการทดลอง และดีกว่ากลุม่ เปรียบเทียบอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ดังนัน้
โปรแกรมนีส้ ามารถน�ำไปประยุกต์ใช้เพือ่ ป้องกันและชะลอการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ในวัยรุน่
ตอนต้นได้
ค�ำส�ำคัญ: การป้องกันการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง แอลกอฮอล์
วัยรุ่น
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Effects of an Alcohol Use Prevention Program Applying SelfEfficacy Theory among 7th Grade Students in Nakhon Pathom
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Abstract:

This quasi-experimental research aimed to examine the effects of an alcohol
use prevention program applying the Self-efficacy Theory among 7th grade students
from two schools in Nakhon Pathom Province. A sample of students was divided by
simple random sampling into two groups: 36 students in the experimental group and 35
students in the control group. The study was conducted over a period of four weeks.
Health education activities were continuously administered once a week for four weeks,
with a follow-up session after one month. Data were collected using self-administered
questionnaires in three phases: pre- and post- intervention on the 5th week and followup on the 8th week. Statistical analyses were performed using descriptive statistics and
inferential statistics, chi-square test, Fisher's exact test, independent t-test, and repeated
measures ANOVA. The results revealed that after the experiment and the follow-up
period, the experimental group had a significant increase in knowledge, self-efficacy,
outcome expectation, and behavior to alcohol use prevention than before the experiment
and control groups. Thus, the alcohol prevention program applying the Self-efficacy
Theory could be implemented to prevent or delay the school-based onset of alcohol
drinking among adolescents.
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ผลของโปรแกรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้
ความสามารถของตนเองในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดนครปฐม

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกจากท�ำให้เกิด
การติดแอลกอฮอล์แล้ว ยังส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยด้วย
โรคต่างๆ กว่า 200 ชนิด1 รวมถึงผลกระทบต่อบุคคล
รอบข้าง2 สังคม และเศรษฐกิจ3 ซึ่งผลการส�ำรวจในปี
พ.ศ. 2555 พบว่าทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากการดื่มเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์แบบอันตราย (harmful use) 3.3 ล้าน
คน1 ส�ำหรับประเทศไทยในปีเดียวกันนี้มีการดื่มอยู่ใน
อันดับที่ 40 ของโลก และอันดับที่ 3 ของทวีปเอเชีย โดย
มีปริมาณเฉลี่ย 52 ลิตรต่อคนต่อปี คิดเป็น 7.1 ลิตร
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ต่อคนต่อปี1 เมื่อพิจารณาความชุก
ของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
(พ.ศ. 2554-2558)4 พบประชากรวัยรุ่นที่มีอายุ1519 ปี มีการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์สงู กว่าประชากรวัย
ผู้ใหญ่ถึง 4.5 เท่า เห็นได้จากประชากรวัยรุ่นเหล่านี้
มี อั ต ราการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ เ ปลี่ ย นแปลง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.71 ต่อปี โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 14
เป็นร้อยละ19.43 ขณะที่ประชากรวัยผู้ใหญ่พบอัตรา
ความชุกของการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์เปลีย่ นแปลง
เพิ่มขึ้นเช่นกัน คิดเป็นร้อยละ 1.72 ต่อปี4 โดยเพิ่มจาก
ร้อยละ 37.31เป็นร้อยละ 40.42 ดังนั้นในแต่ละปีจึง
มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นประมาณ 2.5 แสนคน ซึ่งในจ�ำนวนนี้
ส่วนใหญ่ คือ วัยรุ่น5
ทัง้ นีว้ ยั รุน่ ส่วนใหญ่เริม่ ดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ครั้งแรกที่อายุเฉลี่ย 14 ปี6 ซึ่งการเริ่มดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ก่อนอายุ 15 ปี พบว่า มีความเสี่ยงต่อการ
ติดแอลกอฮอล์มากกว่าการเริม่ ต้นดืม่ แอลกอฮอล์หลัง
อายุ 15 ปี ถึง 4 เท่า7 ด้วยเหตุนี้ จากรายงานสถานการณ์
การบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ร ายจั ง หวั ด พ.ศ.
25548 พบว่าจังหวัดนครปฐมเป็น 1 ใน 14 จังหวัดของ
ภาคกลางตอนล่างที่มีความชุกของการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในประชากรวัยรุน่ ทีม่ อี ายุ 15-19 ปี ร้อยละ
9.9 และจากการศึกษาน�ำร่องในวัยรุน่ ทีม่ อี ายุ 13-14 ปี
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ซึ่งก�ำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียน
แห่งหนึง่ ในจังหวัดนครปฐม 1 ห้องเรียน จ�ำนวน 49 คน
เพื่อหาสาเหตุของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเด็ก
วัยรุ่นเหล่านี้ พบว่าร้อยละ 28 เคยทดลองดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ โดยมีสาเหตุสำ� คัญคือ อยากลองดืม่ เพือ่ น
ชักชวน และเพือ่ ความสนุกคลายเครียด ส�ำหรับนักเรียน
ส่วนที่เหลือแม้ไม่เคยทดลองดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แต่กไ็ ม่มนั่ ใจว่าตนเองจะทดลองดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ในอนาคตหรือไม่ หากต้องเข้าสังคมหรือมีเพื่อนมา
ชักชวน
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาพบว่า มี
ความพยายามแก้ไขปัญหานักดื่มหน้าใหม่หลากหลาย
มาตรการ โดยเฉพาะมาตรการทางกฎหมายและการจัด
สิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เช่น ห้ามจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับบุคคลที่
อายุ ต�่ ำ กว่ า 20 ปี ก� ำ หนดเวลาจ� ำ หน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ ห้ามตั้งสถานประกอบการที่มีการจ�ำหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณรอบสถานศึกษาต�่ำกว่า
500 เมตร เป็นต้น5,9 แต่วัยรุ่นก็ยังคงมีพฤติกรรมการ
ดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ อย่างไรก็ดี ยังมีวธิ ปี อ้ งกันการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นอีกวิธีหนึ่งที่ได้รับ
การยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ นั่นคือ การจัดโปรแกรม
ในระดับโรงเรียน (School-based Programs) เพราะ
สามารถชะลอหรือยืดเวลาและช่วยลดความถี่ของการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้10
ส�ำหรับทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ทมี่ งุ่ ส่งเสริม
ให้บุคคลเกิดความเชื่อมั่นในตนเองว่าสามารถกระท�ำ
พฤติกรรมเป้าหมายได้ แม้เผชิญปัญหาอุปสรรคใดๆ ก็
คือ ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง (SelfEfficacy Theory) เนื่องจากทฤษฎีนี้ ส่งผลต่อความคิด
และความเชื่ อ มั่ น ในตนเองว่ า สามารถควบคุ ม สิ่ ง
แวดล้ อ มและพฤติ ก รรมได้ จนท� ำ ให้ บุ ค คลเกิ ด
พฤติกรรมทีย่ งั่ ยืนในอนาคต11 แบนดูรา่ 12 กล่าวว่า หาก
บุคคลมีการรับรูค้ วามสามารถของตนเองสูงและมีความ
Rama Nurs J • May-August 2018

ประทุมพร เชาว์ฉลาด และคณะ
คาดหวังในผลของการกระท�ำสูง บุคคลจะมีแนวโน้ม
ที่จะกระท� ำพฤติกรรมนั้นอย่างแน่นอน และในทาง
ตรงกันข้าม ถ้าบุคคลมีการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
ต�ำ่ และมีความคาดหวังในผลลัพธ์ของการกระท�ำต�ำ่ ด้วย
บุคคลจะมีแนวโน้มที่จะไม่กระท�ำพฤติกรรมนั้น และ
จากการศึกษาของวิคเตอร์และคณะ13 พบว่า การรับรู้
ความสามารถของตนเองมีความสัมพันธ์กับการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและการคงอยู่ของพฤติกรรม
ทั้ ง ในเรื่ อ งของพฤติ ก รรมการสู บ บุ ห รี่ การควบคุ ม
น�้ำหนัก การป้องกันการตั้งครรภ์ การออกก�ำลังกาย
และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งการศึกษา
ทีผ่ า่ นมาของกาญจนา แก้วสุวรรณ14 ประสิทธิ์ ไกรราช15
และจุฑาวดี กมลพรมงคล16 ที่พบว่าพฤติกรรมสุขภาพ
เปลี่ยนแปลงไปตามที่คาดหวัง ได้แก่ การป้องกันการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักเรียนเมื่อประยุกต์ใช้
ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้  จึงควรปลูกฝังให้นักเรียน
มีความเชือ่ มัน่ และมัน่ ใจว่าตนเองมีความสามารถแสดง
พฤติกรรมป้องกันตนเองไม่ให้ดมื่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ได้ ผู้วิจัยจึงได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองมาจัดเป็นโปรแกรมป้องกันการดืม่ เครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ การรับรู้
ความสามารถของตนเอง และความคาดหวังในผลลัพธ์
ต่อการป้องกันการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ซึง่ จะน�ำไป
สู ่ ก ารแสดงพฤติ ก รรมป้ อ งกั น การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ทั้งในลักษณะของการมีทักษะการปฏิเสธ
และการหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาและติดตามผลของโปรแกรมป้องกัน
การดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์โดยประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้
ความสามารถของตนเองต่อความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์การรับรู้ความสามารถของตนเองต่อการ
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ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ความคาดหวังใน
ผลลัพธ์ของการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และพฤติกรรมป้องกันการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ใน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สมมติฐานการวิจัย
ภายหลังการทดลองและระยะติดตาม นักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ทีเ่ ข้าร่วมโปรแกรมป้องกันการดืม่
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ มี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ การรับรู้ความสามารถของตนเองต่อการ
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความคาดหวังใน
ผลลัพธ์ของการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ดีกว่าก่อนการทดลองและดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
โปรแกรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ส� ำ หรั บ การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ประยุ ก ต์ ท ฤษฎี ก ารรั บ รู ้
ความสามารถของตนเองของแบนดูร่า12 เพื่อส่งเสริม
ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความเชื่อมั่นว่าจะ
สามารถป้องกันตนเองไม่ให้ทดลองดื่มหรือดื่มเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ได้ในสถานการณ์ต่างๆ และมีความ
คาดหวังว่าตนเองจะได้รบั ผลทางบวกจากการปฏิบตั ติ น
เพือ่ ป้องกันการดืม่ แอลกอฮอล์ ส่งผลให้เกิดพฤติกรรม
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โปรแกรมมีการ
ออกแบบกิจกรรมด้วยหลักการ 4 วิธี คือ 1) การประสบ
ความส�ำเร็จจากการกระท�ำด้วยตนเอง 2) การได้รับ
ประสบการณ์จากตัวแบบ 3) การใช้ค�ำพูดชักจูง และ
4) การกระตุ้นทางอารมณ์โดยการสร้างบรรยากาศที่
เป็นกันเองและผ่อนคลาย  ประกอบด้วย 1) การให้ความรู้
เกี่ยวกับแอลกอฮอล์โดยจัดเป็นฐานความรู้ 2) การฝึก
ทักษะการปฏิเสธและการเรียนรู้จากตัวแบบทั้งจาก
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ผลของโปรแกรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้
ความสามารถของตนเองในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดนครปฐม
ตัวแบบที่มีชีวิตและตัวแบบสัญลักษณ์ในลักษณะของ
วิดีทัศน์และภาพข่าว 3) การใช้คำ� พูดชักจูง จากสมาชิก
กลุ ่ ม คุ ณ ครู และที ม ผู ้ วิ จั ย และ 4)การกระตุ ้ น ทา

งอารมณ์โดยการจัดกิจกรรมสันทนาการ ซึง่ สามารถสรุป
ตามกรอบแนวคิดของการวิจัยดังแผนภาพที่ 1

โปรแกรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยประยุกต์
ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง
1. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1.1 จัดฐานความรู้ จำ�นวน 3 ฐาน ประกอบด้วย 1) ประเภท
โทษและพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2) ผลกระทบจาก
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ 3) กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อ
กระตุ้นและจำ�หน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1.2 อภิปรายกลุ่มจากการเข้าฐานความรู้
2. กิจกรรมสร้างการรับรู้ความสามารถของตนเองและความคาด
หวังในผลลัพธ์
2.1 การประสบความสำ�เร็จด้วยตัวเอง
• แลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิเสธและการ
หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
• ฝึกทักษะการปฏิเสธในสถานการณ์จำ�ลอง
2.2 การเรียนรู้จากการใช้ตัวแบบ  
• การใช้ตัวแบบที่มีชีวิต
• การใช้ตัวแบบสัญลักษณ์ ได้แก่ วิดีทัศน์ที่มีและไม่มี
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภาพข่าว
ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
• อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อตัวแบบ
2.3 การใช้คำ�พูดชักจูง จากสมาชิกกลุ่ม คุณครู และทีมผู้วิจัย
2.4 การกระตุ้นทางอารมณ์: การจัดกิจกรรมสันทนาการ

1. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
2. การรับรู้ความสามารถ
ของตนเองต่อการป้องกัน
การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
3. ความคาดหวังในผลลัพธ์
ต่อการป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

พฤติกรรมป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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ประทุมพร เชาว์ฉลาด และคณะ

วิธีด�ำเนินการวิจัย
วิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง (quasiexperimental research) แบบ 2 กลุ่ม วัดผลก่อน-หลัง
การทดลอง (สัปดาห์ที่ 5) และติดตามผล (สัปดาห์ที่ 8)
ประ ากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใน
โรงเรียนสังกัดเขตเทศบาล จังหวัดนครปฐม ตัวอย่าง
คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดเขต
เทศบาล จังหวัดนครปฐม จ�ำนวน 2 แห่ง การวิจัยครั้งนี้
เริม่ ต้นคัดเลือกโรงเรียน ห้องเรียน และนักเรียนตัวอย่าง
ดังนี้ 1) เลือกโรงเรียนตัวอย่าง โดยก�ำหนดคุณสมบัติ
คัดเลือก คือ เป็นโรงเรียนสหศึกษาในเขตเทศบาล
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีสภาพแวดล้อมเชิง
กายภาพใกล้เคียงกัน และผู้บริหารโรงเรียนให้ความ
ร่ ว มมื อ จากเกณฑ์ดัง กล่า ว สามารถเลือ กโรงเรีย น
ตัวอย่างได้ 2 โรงเรียน จึงใช้วิธีสุ่มอย่างง่ายโดยการ
จับฉลากเพื่อ สุ่มเป็นโรงเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่ ม
เปรียบเทียบ 2) เลือกห้องเรียน ใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย
เช่นกัน โดยการจับฉลากเพือ่ เลือก 1 ห้องเรียนต่อ 1 กลุม่
และ 3) เลือกนักเรียนตัวอย่างที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยมีเกณฑ์คัดเข้า ได้แก่
ไม่ดมื่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ หรือเคยดืม่ ไม่เกิน 1-2 แก้ว
หรือ 1-2 ครัง้ ในรอบ 30 วันทีผ่ า่ นมา สามารถอ่านออก/
เขียนได้  นกั เรียนและผูป้ กครองยินยอมเข้าร่วมการวิจยั
เกณฑ์คัดออกคือ ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบ
ทุกครั้งนักเรียนและ/หรือผู้ปกครอง ขอถอนตัวขณะ
เข้าร่วมกิจกรรมด้วยเหตุผลใดๆ
ค� ำ นวณขนาดตั ว อย่ า งจากสู ต รเปรี ย บเที ย บ
ค่าเฉลี่ยของตัวอย่างที่เป็นอิสระต่อกันของชเลสมา
(1982) อ้างในธวัชชัย วรพงศธร17 จากนัน้ แทนค่าสูตร
จากการศึกษาของจุฑาวดี กมลพรมงคล16 ที่ค่าอ�ำนาจ
การทดสอบเท่ากับ .80 และระดับนัยส�ำคัญเท่ากับ .05
ได้ขนาดตัวอย่าง 17 ราย แต่เนือ่ งจากชัว่ โมงทีใ่ ช้ในการ
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จัดกิจกรรมสุขศึกษาตามโปรแกรมในครั้งนี้เป็นชั่วโมง
การเรียนการสอนรายวิชาสุขศึกษา จึงไม่สามารถแยก
ตัวอย่างมาเข้าร่วมโปรแกรมได้ จึงก�ำหนดให้นักเรียน
ทั้งห้องเรียนเป็นตัวอย่างของแต่ละกลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่ม
ทดลองจ�ำนวน 36 ราย และกลุม่ เปรียบเทียบจ�ำนวน 35
ราย โดยด�ำเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เครื่องมือที่ ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน
คือ
1. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยผู้วิจัย จากการทบทวน
วรรณกรรม แนวคิดทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
จ�ำนวน 1 ชุดแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
1) ข้อมูลส่วนบุคคล จ�ำนวน 20 ข้อ ประกอบด้วย
ข้อมูลทั่วไปของตัวอย่าง ข้อมูลของผู้ปกครอง การดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของบุคคลใกล้ชิดและตัวอย่าง
และการใช้เวลาว่างในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
2) ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ�ำนวน
13 ข้อ มีลกั ษณะค�ำตอบเป็นแบบมาตรานามบัญญัติ ให้
เลือกตอบ 3 ค�ำตอบ คือถูก ผิด และไม่แน่ใจ โดยให้ค่า
คะแนนของค�ำตอบที่ถูก 1 คะแนน และค�ำตอบที่ผิด
หรือไม่แน่ใจ 0 คะแนน คะแนนรวมมีค่าอยู่ระหว่าง
0-13 คะแนน โดยคะแนนสูงแสดงถึงมีความรูเ้ กีย่ วกับ
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ สู ง ผู ้ วิ จั ย ได้ น� ำ เครื่ อ งมื อ ให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจ�ำนวน 3 คน
ตรวจสอบความตรงรายข้ อ ค� ำ ถามด้ ว ยค่ า ItemObjective Congruence Index (IOC) เท่ากับ .67 ขึ้นไป
หลังจากปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยน�ำไปตรวจ
สอบหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น โดยหาสั ม ประสิ ท ธิ์ ค วาม
สอดคล้องภายในด้วยวิธี KR-20   กับนักเรียนที่มี
คุณลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 25 ราย
ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ .79 ในการศึกษาครัง้ นีไ้ ด้ .81   
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ผลของโปรแกรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้
ความสามารถของตนเองในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดนครปฐม
3) การรับรู้ความสามารถของตนเองต่อการ
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ�ำนวน 15 ข้อ มี
ลักษณะค�ำตอบเป็นแบบประมาณค่า 5 อันดับ คือ เชื่อ
มั่นมากที่สุด (5) ถึงเชื่อมั่นน้อยที่สุด (1) คะแนนรวม
มีค่าอยู่ระหว่าง 15–75 คะแนน คะแนนสูงแสดงถึงมี
ความเชื่อมั่นหรือความมั่นใจว่าตนเองมีความสามารถ
เกี่ยวกับการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูง
ผู้วิจัยได้น�ำเครื่องมือให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขศึกษาและ
พฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดลจ�ำนวน 3 คน ตรวจสอบความตรงรายข้อค�ำถาม
ด้วยค่า Item-Objective Congruence Index (IOC)
เท่ากับ .67 ขึ้นไป หลังจากปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ผูว้ จิ ยั น�ำไปตรวจสอบหาค่าความเชือ่ มัน่ โดยหาสัมประสิทธ์
แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) กับนักเรียน
ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กั บ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง จ� ำ นวน
25 ราย ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ .94 ในการศึกษาครัง้ นี้
ได้ .93
4) ความคาดหวังในผลลัพธ์ของการดื่มเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ จ�ำนวน 14 ข้อ มีลักษณะค�ำตอบเป็น
แบบมาตรประมาณค่า 5 อันดับ คือ คาดหวังมากที่สุด
(5) ถึงคาดหวังน้อยที่สุด (1) คะแนนรวมมีค่าอยู่
ระหว่าง 14–70 คะแนน คะแนนสูง แสดงถึงความคาด
หวั ง ว่ า จะได้ รั บ ผลทางบวกจากการปฏิ บั ติ ต นเพื่ อ
ป้องกันการดื่มแอลกอฮอล์สูง ผู้วิจัยได้น�ำเครื่องมือให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจ�ำนวน 3 คน
ตรวจสอบความตรงรายข้อค�ำถามด้วยค่า Item-Objective
Congruence Index (IOC) เท่ากับ .67 ขึ้นไป หลังจาก
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยน�ำไปตรวจสอบหาค่า
ความเชื่อมั่นโดยหาสัมประสิทธ์แอลฟ่าของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha) กั บ นั ก เรี ย นที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะ
คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 25 ราย ได้ค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ .79 ในการศึกษาครั้งนี้ได้ .82
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5) พฤติ ก รรมป้ อ งกั น การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ จ�ำนวน 15 ข้อมีลักษณะค�ำตอบเป็นแบบ
เลือกตอบ 3 ตัวเลือกโดยให้คา่ คะแนนของพฤติกรรมที่
เหมาะสมมาก 2 คะแนน เหมาะสม 1 คะแนน และ
ไม่ เ หมาะสม 0 คะแนน โดยคะแนนสู ง แสดงถึ ง มี
พฤติ ก รรมป้ อ งกั น การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์
เหมาะสมมาก ผู้วิจัยได้น�ำเครื่องมือให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดลจ�ำนวน 3 คน ตรวจสอบความตรง
รายข้อค�ำถามด้วยค่า Item-Objective Congruence
Index (IOC) เท่ากับ .67 ขึ้นไปแต่เนื่องจากพฤติกรรม
ป้องกันการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์นนั้ เป็นพฤติกรรม
ภายนอกในลั ก ษณะสถานการณ์ จ� ำ ลองอาจมี ป ั จ จั ย
ภายนอกส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมจึงไม่ได้นำ� มาหา
ค่าเชื่อมั่น
2. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ โปรแกรม
สุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง โดยมีการจัดกิจกรรมกลุม่ ให้กบั กลุม่ ทดลอง
4 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที ติดต่อกัน 4 สัปดาห์ ได้แก่ การ
ให้ความรูเ้ กีย่ วกับเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์โดยการจัดฐาน
ความรู้ การฝึกทักษะการปฏิเสธ การใช้ตัวแบบมีชีวิต
และตัวแบบสัญลักษณ์การใช้คำ� พูดชักจูงใจ ให้ก�ำลังใจ
และชมเชย โดยเพื่อนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยกันเอง
คุณครู และทีมผูว้ จิ ยั และการกระตุน้ ทางอารมณ์จากการ
จัดกิจกรรมสันทนาการก่อนเริ่มกิจกรรมสุขศึกษา โดย
มีรายละเอียดดังนี้
กลุ่มทดลอง
• สัปดาห์ที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยจัดเป็นฐาน
ความรู้ 3 ฐานประกอบด้วย 1) โทษและพิษภัยของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2) ผลกระทบของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และ 3) กลยุทธ์ทางการตลาดของเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม
หมุนเวียนจนครบทุกฐาน และอภิปรายกลุ่มเพื่อแลก
เปลี่ยนความรู้ที่ได้รับในแต่ละฐาน
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ประทุมพร เชาว์ฉลาด และคณะ
• สัปดาห์ที่ 2-4 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง
การรับรู้ความสามารถของตนเองและความคาดหวังใน
ผลลัพธ์ของการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ประกอบด้วย 5 กิจกรรม สัปดาห์ละ 2–3 กิจกรรม ดังนี้
1) เปิดสือ่ วิดที ศั น์เกีย่ วกับหลักการ ขัน้ ตอนการปฏิเสธ
และวิธีการหลีกเลี่ยงจากสถานการณ์ที่น�ำไปสู่การดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2) ฝึกทักษะการปฏิเสธจากการ
แสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์จ�ำลองพร้อมๆ กับ
การฝึกใช้ค�ำพูดชักจูง ชมเชยและให้ก�ำลังใจเมื่อแสดง
บทบาทสมมติที่เหมาะสมจากเพื่อน คุณครู และทีม
ผู้วิจัย 3) พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงเกี่ยวกับ
การปฏิ เ สธหรื อ การหลี ก เลี่ ย งการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์จากตัวแบบที่มีชีวิตซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่ม
4) เรียนรูจ้ ากตัวแบบเชิงสัญลักษณ์ผา่ นการดูวดิ ที ศั น์ที่
ตัวแบบวัยรุ่นมีพฤติกรรมการดื่มและไม่ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จำ� นวน 3 เรือ่ ง และร่วมอภิปรายแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นจากสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูวิดีทัศน์ และ
5) เรียนรู้จากตัวแบบเชิงสัญลักษณ์ผ่านภาพข่าวทาง
หนั ง สื อ พิ ม พ์ ที่ เ ป็ น ผลมาจากการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ จ�ำนวน 3 ภาพ และร่วมกันอภิปรายภาพ
ข่าว พร้อมน�ำเสนอหน้าชั้นเรียน
ทั้งนี้ก่อนเริ่มกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์จะเริ่มต้น
ด้วยการจัดกิจกรรมสันทนาการเพือ่ กระตุน้ ทางอารมณ์
และส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการรับรู้ความสามารถเพิ่ม
มากขึ้น
กลุ่มเปรียบเทียบ
• ได้รับการเรียนการสอนปกติตามหลักสูตร
รายวิชาสุขศึกษา (ซึ่งมีเนื้อหา ประกอบด้วย เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์คอื อะไร ฤทธิข์ องแอลกอฮอล์ และโรคทีเ่ กิด
จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีชั่วโมงการเรียน 1
คาบเรียน) และเมื่อสิ้นสุดการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
ระยะติดตามผล ได้จัดกิจกรรมสุขศึกษา 1 ครั้ง นาน
50 นาที ประกอบด้วย การให้ความรูเ้ กีย่ วกับโทษพิษภัย
ผลกระทบเกีย่ วกับการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ทักษะ
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และวิธีการหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดย
รับชมผ่านวิดที ศั น์ อภิปรายแลกเปลีย่ นความรู้ และสรุป
บทเรียนร่วมกันระหว่างนักเรียนและผู้วิจัย

การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยยึดหลักจริยธรรมการศึกษา
วิจัยในมนุษย์ โดยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
การวิจยั ในมนุษย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล หมายเลข MUPH 2017-078 และได้รบั อนุญาต
จากผู ้ อ� ำ นวยการโรงเรี ย นในการจั ด กิ จ กรรมทาง
สุขศึกษา ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการชีแ้ จงให้นกั เรียนกลุม่ ตัวอย่าง
ทราบถึงวัตถุประสงค์และขัน้ ตอนการวิจยั พร้อมเอกสาร
ชี้ แ จงโครงการวิ จั ย โดยนั ก เรี ย นกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งและ
ผูป้ กครองลงนามอนุญาตเป็นลายลักษณ์อกั ษรนักเรียน
หรือผู้ปกครองสามารถปฏิเสธหรือยกเลิกการเข้าร่วม
โครงการวิจัยได้ตลอดเวลา ข้อมูลที่ได้ผู้วิจัยเก็บเป็น
ความลับและน�ำเสนอผลการวิจัยในภาพรวม

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยด�ำเนินการทดลอง 8 สัปดาห์ เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจ�ำนวน 3 ครัง้ ด้วยเครือ่ งมือ
ทีส่ ร้างขึน้ ดังรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ได้แก่ ก่อนการ
ทดลอง (สัปดาห์ที่ 1)โดยใช้แบบสอบถาม 1 ชุด ซึง่ แบ่ง
เป็น 5 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลทัว่ ไป ความรูเ้ กีย่ วกับเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ การรับรู้ความสามารถของตนเองต่อการ
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความคาดหวังใน
ผลลัพธ์ของการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ส่วนหลังการทดลอง (สัปดาห์ที่ 5) และระยะติดตามผล
(สัปดาห์ที่ 8 หรือหลังสิ้นสุดกิจกรรมทางสุขศึกษาไป
แล้ว 4 สัปดาห์) โดยใช้แบบสอบถามชุดเดิม ยกเว้น
ข้อมูลทั่วไป
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ผลของโปรแกรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้
ความสามารถของตนเองในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดนครปฐม
การวิจยั ครัง้ นี้ มีผชู้ ว่ ยวิจยั 2 คน ซึง่ ได้รบั คัดเลือก
โดยมีคุณสมบัติ คือ มีประสบการณ์ในการท�ำวิจัย/
วิทยานิพนธ์หรือเคยมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม
กลุ่ม จากนั้นชี้แจงให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย
และรายละเอียดการจัดกิจกรรมสุขศึกษาพร้อมก�ำหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบ ได้แก่ การร่วมเก็บข้อมูลก่อน
และหลังการทดลอง การจัดกิจกรรมกลุม่ การมีสว่ นร่วม
กระตุ้นทางอารมณ์ และการใช้ค�ำพูดชักจูงใจ

การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตัวอย่าง ด้วยสถิตบิ รรยายแสดงจ�ำนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่
และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน โดยมี ก ารทดสอบ
สมมติฐานตามข้อตกลงเบื้องต้น พบว่าตัวแปรทุกตัวมี
การกระจายแบบปกติ เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ความรู้
การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความคาดหวังใน
ผลลัพธ์ของการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ระหว่างกลุ่มจ�ำแนกตามระยะเวลาการทดลอง โดยใช้
สถิติ independent t-test และภายในกลุ่มโดยใช้สถิติ
Repeated measures ANOVA และทดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี Bonferroni

ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไป กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
ส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 58.30 และร้อยละ 51.40
มีอายุเฉลี่ย 12.42 ปี (SD = .50) และ 12.51 ปี (SD
= .50) ตามล�ำดับ ผลการเรียนอยู่ระหว่าง 2.50-3.50
ได้ เ งิ น มาโรงเรี ย นเฉลี่ ย วั น ละ 60.42 บาท (SD =
21.52) และ 67.29 บาท (SD = 18.96) ตามล�ำดับ
พักอาศัยกับครอบครัวและมีจำ� นวนสมาชิกในครอบครัว
(ไม่นับรวมนักเรียน) 4 คน ซึ่งพบว่าทั้ง 2 กลุ่มมีข้อมูล
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ส่วนบุคคลไม่แตกต่างกัน (p >.05) ส�ำหรับการใช้
เวลาว่ า ง พบว่ า ทั้ ง 2 กลุ ่ ม ใช้ เ วลาในการเล่ น เกม
คอมพิวเตอร์/เกมออนไลน์แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ (p = .005) โดยกลุ่มทดลองส่วนใหญ่ใช้เวลา
สม�่ำเสมอ/บ่อยครัง้ เพือ่ เล่นเกม ร้อยละ 77.80 ส่วน
กลุ่มเปรียบเทียบกลับใช้เวลาสม�่ำเสมอ/บ่อยครั้งเพื่อ
กิจกรรมนีร้ อ้ ยละ 45.70 ส่วนการใช้เวลาว่างในกิจกรรม
อืน่ เช่น เล่นกีฬา เล่นดนตรี ดูโทรทัศน์ ฟังเพลง เป็นต้น
พบว่าไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ยังพบว่าทั้ง 2 กลุ่ม มี
สถานภาพสมรสของบิดามารดาที่อยู่ร่วมกัน ระดับการ
ศึกษาที่จบสูงสุด และอาชีพหลักไม่แตกต่างกัน (p >
.05) โดยส่วนใหญ่ไม่ได้ศกึ ษา-จบชัน้ มัธยมศึกษา และ
มีอาชีพหลักเป็นลูกจ้าง ส�ำหรับพฤติกรรมการดืม่ เครือ่ ง
ดืม่ แอลกอฮอล์ของบุคคลใกล้ชดิ และเพือ่ นสนิทของทัง้
2 กลุ่ม พบว่าไม่แตกต่างกัน (p > .05) คือ มีบุคคลใน
ครอบครัวดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่วนใหญ่มี
ความสัมพันธ์ในฐานะบิดา บุคคลในครอบครัวเคยใช้ให้
ไปซือ้ และชวนให้ดมื่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ และมีเพือ่ น
สนิทเคยดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์สำ� หรับการดืม่ เครือ่ ง
ดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงชีวิตที่ผ่านมา พบว่าทั้ง 2 กลุ่ม
เคยทดลองดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่แตกต่างกันคือ
ร้อยละ 22.20 และร้อยละ 25.70 (p =.473) และ
ในรอบ 30 วันที่ผ่านมา ทั้ง 2 กลุ่มไม่ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
เมือ่ เปรียบเทียบผลของโปรแกรมป้องกันการดืม่
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในกลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า
หลังการทดลองและติดตามผล กลุ่มทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การรับรู้
ความสามารถของตนเองต่อการป้องกันการดื่มเครื่อง
ดื่ ม แอลกอฮอล์ ความคาดหวั ง ในผลลั พ ธ์ ข องการ
ป้องกันตนเองต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ
พฤติ ก รรมป้ อ งกั น ตนเองต่ อ การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ ดีกว่ากว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ (p < .05) ดังตารางที่ 1
Rama Nurs J • May-August 2018

ประทุมพร เชาว์ฉลาด และคณะ
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การรับรู้ความสามารถของตนเอง
ความคาดหวังในผลลัพธ์ และพฤติกรรมป้องกันการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์จำ� แนกตามระยะเวลาการ
ทดลองภายในกลุ่มด้วยสถิติ Repeated Measures ANOVA
กลุ่มทดลอง (n = 36)
กลุ่มเปรียบเทียบ (n = 35)
SS
df
MS
F p-value
SS
df MS
F p-value
1. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  ช่วงเวลา
554.17 2 277.04 186.79 <.001 16.59 2 8.29 1.40 .255
  ความ
103.83 70 1.48
404.08 68 5.94
  คลาดเคลื่อน
2. การรับรู้ความสามารถของตนเองต่อการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  ช่วงเวลา
10452.46 2 5226.23 75.09 <.001 280.59 2 140.29 1.06 .351
  ความ
4872.20 70 69.60
8972.08 68 131.94
  คลาดเคลื่อน
3. ความคาดหวังในผลลัพธ์ของการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  ช่วงเวลา
3128.22 2 1564.11 151.55 <.001 299.05 2 149.52 4.69 .012
  ความ
722.44 70 10.32
2166.29 68 31.86
  คลาดเคลื่อน
4. พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  ช่วงเวลา
785.17 2 392.58 166.71 <.001 1.09 2 0.54 0.79 .454
  ความ
164.83 70 2.36
46.25 68 0.68
  คลาดเคลื่อน
หมายเหตุ SS = Sum of square, MS = Mean Square
ตัวแปร

เมือ่ เปรียบเทียบผลของโปรแกรมป้องกันการดืม่
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างกลุ่ม พบว่า กลุ่มทดลอง
มีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การรับรูค้ วามสามารถของตนเองต่อการป้องกันการดืม่
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความคาดหวังในผลลัพธ์ของ
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การป้องกันตนเองต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และพฤติ ก รรมป้ อ งกั น ตนเองต่ อ การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ ทั้งในระยะหลังการทดลองและในระยะ
ติดตามผลสูงกว่ากลุม่ เปรียบเทียบอย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติ (p < .05) ดังตารางที่ 2
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ผลของโปรแกรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้
ความสามารถของตนเองในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดนครปฐม
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การรับรู้ความสามารถของตนเอง
ความคาดหวังในผลลัพธ์ และพฤติกรรมป้องกันการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์จำ� แนกตามระยะเวลาการ
ทดลองระหว่างกลุ่มด้วยสถิติ independent t-test
กลุ่มทดลอง (n = 36)
กลุ่มเปรียบเทียบ (n = 35)
ตัวแปร
t
df p-value
Mean SD
d
Mean SD
d
1. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
      -ก่อนการทดลอง   5.88 1.75 4.58d1*** 6.00 2.80 0.03d1 ns 0.19 56.74 .843
      -หลังการทดลอง 10.47 1.27 5.00d2*** 6.04 1.93 -0.83d2 ns 11.47 69.00 <.001
      -ติดตามผล
10.88 0.91 0.42d3** 5.12 2.36 -0.85d3 ns 13.33 43.76 <.001
2. การรับรู้ความสามารถของตนเองต่อการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
      -ก่อนการทดลอง 50.13 13.79 19.55d1*** 57.88 15.35 2.43d1 ns 2.23 69.00 .029
      -หลังการทดลอง 69.69 2.75 21.97d2*** 60.31 1037 -1.54d2 ns 5.17 38.60 <.001
      -ติดตามผล
72.11 2.59 2.42d3*** 56.34 10.59 -3.97d3 ns 8.56 37.95 <.001
3. ความคาดหวังในผลลัพธ์ของการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
      -ก่อนการทดลอง 53.75 6.07 11.38d1*** 52.02 6.83 -3.71d1** 1.12 69.00 .266
      -หลังการทดลอง 65.13 3.67 11.44d2*** 48.31 5.31 -0.28d2 ns 15.55 69.00 <.001
      -ติดตามผล
65.19 3.42 0.06d3 ns 51.74 7.50 3.43d3** 9.67 47.31 <.001
4. พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
      -ก่อนการทดลอง 22.69 2.63 5.92d1*** 23.25 4.31 0.03d1 ns 0.66 56.08 .508
      -หลังการทดลอง 28.61 1.96 5.50d2*** 23.28 4.14 0.23d2 ns 6.89 48.21 <.001
      -ติดตามผล
28.19 2.05 -0.42d3* 23.48 4.49 0.20d3 ns 5.67 47.31 <.001
หมายเหตุ 1) d1= ผลต่างของคะแนนเฉลี่ยระหว่างหลังการทดลองในสัปดาห์ที่ 5 และก่อนการทดลอง
d2 = ผลต่างของคะแนนเฉลี่ยระหว่างการติดตามในสัปดาห์ที่ 8 และก่อนการทดลอง
d3 = ผลต่างของคะแนนเฉลี่ยระหว่างการติดตามในสัปดาห์ที่ 8 และหลังการทดลองในสัปดาห์ที่ 5
2) ns p > .05; *p < .05; **p < .01; ***p < .001

อภิปรายผล
ผลการศึกษาพบว่าภายหลังการทดลองและระยะ
ติดตามผล กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับ
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
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ต่อการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความคาด
หวังในผลลัพธ์ของการป้องกันตนเองต่อการดื่มเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ และพฤติกรรมป้องกันตนเองต่อการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงกว่าก่อนการทดลองและ
สูงกว่ากลุม่ เปรียบเทียบแสดงให้เห็นว่าการจัดโปรแกรม
Rama Nurs J • May-August 2018

ประทุมพร เชาว์ฉลาด และคณะ
ป้องการการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์โดยการจัดบอร์ด
ความรู้จำ� นวน 3 ฐาน ซึง่ ในแต่ละฐานนัน้ เพือ่ เสริมสร้าง
ความรูเ้ กีย่ วกับเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ในเรือ่ งของ 1) โทษ
พิษภัยของเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ 2) ผลกระทบจากการ
ดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ และ 3) กลยุทธ์การตลาดของ
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ พร้อมหมุนเวียนให้ทกุ คนเข้าร่วม
ทุกฐาน รวมถึงมีการกระตุน้ ให้นกั เรียนทุกคนมีสว่ นร่วม
อภิปรายเพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นอย่างทัว่ ถึง ส่งผล
ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ดังที่วิโรจน์
มังคละมณี และคณะ18 พบว่า การสอนให้นักเรียนเกิด
ความรูน้ นั้ ควรใช้กจิ กรรมการสอนหลายอย่างประกอบ
กันเพือ่ ให้เด็กนักเรียนมีสว่ นร่วม  และช่วยให้เกิดความรู้
ความเข้าใจในเนือ้ หาเพิม่ มากขึน้ ซึง่ ผลการศึกษาครัง้ นี้
ยังสอดคล้องกับการศึกษาของสุรชั ยา สุมาลี19 และภัทร
พล โพนไพรสันต์20 ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เพื่อป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กับกลุ่มทดลองโดยจัดบอร์ดให้ความรู้และอภิปราย
กลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลองกลุ่มทดลองมี
คะแนนความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น
จากก่อนการทดลองและสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ทั้งนี้หลักการส�ำคัญของโปรแกรมในการศึกษา
ครั้งนี้ตามกรอบแนวคิดของแบนดูรา12 ประกอบด้วย
การประสบความส� ำ เร็ จ จากการกระท� ำ ด้ ว ยตนเอง
(mastery experiences) โดยจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อแสดง
บทบาทสมมติจากสถานการณ์จำ� ลอง 2 สถานการณ์ คือ  
“เพือ่ นชวนลองต้องปฏิเสธ” และ “เป็นวัยรุน่ ก็คดิ เป็น”
เพื่ อ ฝึ ก ทั ก ษะการปฏิ เ สธและการหลี ก เลี่ ย งการดื่ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ท�ำให้กลุ่มทดลองได้ฝึกปฏิบัติ
ทบทวนความรูเ้ กีย่ วกับขัน้ ตอนการปฏิเสธ และสามารถ
แสดงพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับ
ทิศนา แขมมณี21 ทีก่ ล่าวว่า การสร้างสถานการณ์จำ� ลอง
ทีใ่ กล้เคียงกับความเป็นจริงหรือเป็นเรือ่ งใกล้ตวั ผูเ้ รียน
จะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้น่าสนใจและ
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ท�ำให้มโี อกาสวิเคราะห์ถงึ ความรูส้ กึ และพฤติกรรมของ
ตนอย่างลึกซึ้งซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา เช่น
ประสิทธิ์ ไกรราช15 ฝึกทักษะหลีกเลีย่ งการดืม่ เครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ด้วยการแสดงบทบาทสมมติ และจุฑาวดี
กมลพรมงคล16 ได้จดั ให้มกี ารแลกเปลีย่ นประสบการณ์
จากตัวแบบทีม่ ชี วี ติ ทีป่ ระสบความส�ำเร็จเรียนรูห้ ลักการ
และขัน้ ตอนปฏิเสธและฝึกทักษะการปฏิเสธผลการวิจยั
พบว่า หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการ
รับรูค้ วามสามารถของตนเอง และความคาดหวังผลลัพธ์
ของการปฏิ เ สธการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ แ ละ
ทักษะปฏิเสธสูงกว่าก่อนการทดลองและสูงกว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบ
การเรียนรู้จากตัวแบบ (vicarious experiences)
ทัง้ ตัวแบบทีม่ ชี วี ติ (live model) และตัวแบบสัญลักษณ์
(symbolic model) ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกตัวแบบที่มีชีวิตที่
เคยมี ป ระสบการณ์ ก ารปฏิ เ สธการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์โดยมีลักษณะคล้ายกับตัวอย่างมาแลก
เปลี่ยนประสบการณ์ จนท�ำให้กลุ่มทดลองเกิดการรับรู้
ความสามารถของตนเอง มีแรงจูงใจ และมีกำ� ลังใจที่จะ
ปฏิบัติเพื่อให้ประสบความส�ำเร็จเช่นเดียวกับตัวแบบ
สอดคล้องกับแนวคิดของแบนดูรา12 ทีก่ ล่าวว่า การได้รบั
ประสบการณ์จากตัวแบบทีเ่ ป็นบุคคลจริง ท�ำให้มโี อกาส
สังเกตและมีปฏิสมั พันธ์โดยตรงทีก่ อ่ ให้เกิดความสนใจ
และส่งเสริมให้ผู้สังเกตประสบความส�ำเร็จถ้ามีความ
พยายามจริง ส่วนการใช้ตัวแบบเชิงสัญลักษณ์ ได้แก่
การดูวิดีทัศน์ และอภิปรายภาพข่าวเกี่ยวกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ทั้งด้านบวกและด้านลบนั้น สอดคล้องกับ
แนวคิดของ แบนดูรา่ 12 ทีก่ ล่าวว่าการเสนอตัวแบบผ่าน
สื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เทปบันทึกภาพ เป็นต้น
ท� ำ ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู ้ ไ ด้ จ าก 4 กระบวนการ ได้ แ ก่
กระบวนการความตั้ ง ใจ (attentional process)
กระบวนการจดจ�ำ  (retention process) กระบวนการ
สร้ า งพฤติ ก รรมทางอวั ย วะการเคลื่ อ นไหว (motor
reproduction process) และกระบวนการจู ง ใจ
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ผลของโปรแกรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้
ความสามารถของตนเองในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดนครปฐม
(motivation process) จะช่วยเพิ่มความคาดหวังใน
ผลลัพธ์มากขึ้นสอดคล้องกับการศึกษาของประสิทธิ์
ไกรราช15 สุรชั ยา สุมาลี19และอโนทัย ฟุง้ ขจร22 ทีใ่ ห้กลุม่
ทดลองดูวดิ ที ศั น์จากตัวแบบด้านบวก-ด้านลบและการ
อภิปรายกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผลการวิจัย
พบว่า กลุ่มทดลองมีการรับรู้ความสามารถของตนเอง
และความคาดหวังผลลัพธ์ของการหลีกเลี่ยงการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายหลังการทดลองและในระยะ
ติดตามผล ดีขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ
การใช้ค�ำพูดชักจูง (verbal persuasion) การให้
ก�ำลังใจ และชมเชย โดยเพื่อนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
กั น เอง คุ ณ ครู และที ม ผู ้ วิ จั ย เมื่ อ ตั ว อย่ า งได้ แ สดง
พฤติกรรมทีเ่ หมาะสมหลังจากสิน้ สุดกิจกรรมการแสดง
บทบาทสมมติ รวมถึงตัวแบบที่มีชีวิตในการวิจัยครั้งนี้
ได้ใช้คำ� พูดโน้มน้าว ชักจูงใจ และให้กำ� ลังใจกับตัวอย่าง
เช่น “เราคิดว่าการปฏิเสธไม่ใช่เรื่องยากเลย การเลิกสิ
ยากกว่า” “เราอยากให้ทุกคนปฏิเสธได้เหมือนเรา เรา
รู้สึกภูมิใจในตัวเองที่ท�ำได้” “เราอยากโตเป็นวัยรุ่นที่
แข็งแรง ไม่อยากตายก่อนวัย เราอยากดูแลพ่อกับแม่เรา
ไปนาน ๆ” เป็นต้น ค�ำกล่าวเหล่านีส้ อดคล้องกับแนวคิด
ของแบนดู ร า12 ที่ก ล่า วว่า การใช้ค�ำพูดชัก จูง เช่น นี้
สามารถจูงใจและกระตุ้นให้เกิดความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น
การกระตุ้นทางอารมณ์ (emotional arousal)
โดยการสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง และผ่อนคลาย
ด้ ว ยกิ จ กรรมสั น ทนาการขณะเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมดั ง ที่
แบนดูรา12 กล่าวว่า การกระตุ้นทางอารมณ์มีผลต่อการ
รั บ รู ้ ค วามสามารถของตน โดยบุ ค คลที่ ถู ก กระตุ ้ น
อารมณ์ทางลบ เช่น อยู่ในสภาพที่ถูกข่มขู่จะท�ำให้เกิด
ความวิตกกังวลและความเครียดจนน�ำไปสู่การรับรู้
ความสามารถของตนเองต�่ ำ ลง ในทางตรงกั น ข้ า ม
การกระตุ ้ น ให้ เ กิ ด อารมณ์ ท างบวก เช่ น การสร้ า ง
บรรยากาศทีเ่ ป็นมิตร มีความสุข เป็นกันเองจะท�ำให้เกิด
ความรู้สึกเชื่อมั่นในตนเองดียิ่งขึ้น
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ทั้งนี้การจัดกิจกรรมทางสุขศึกษาตามทฤษฎีการ
รับรู้ความสามารถของตนเองข้างต้นนั้น ส่งเสริมให้
นักเรียนเกิดการรับรูค้ วามความสามารถและความคาด
หวั ง ในผลลั พ ธ์ ข องการป้ อ งกั น การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์เพิม่ มากขึน้ ท�ำให้กลุม่ ทดลองมีพฤติกรรม
ป้องกันการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ทเี่ หมาะสมเพิม่ ขึน้
สอดคล้องกับแนวคิดของแบนดูรา12 ที่กล่าวว่าการที่
บุคคลจะตัดสินใจว่าจะกระท�ำพฤติกรรมหรือไม่ ส่วน
หนึ่งขึ้นอยู่กับการรับรู้ความสามารถของตนเองและ
อี กส่ วนหนึ่ ง ขึ้ น อยู ่ กับ ความคาดหวั ง ในผลลั พ ธ์ ข อง
การกระท�ำ  เนื่องจากการรับรู้ความสามารถของตนเอง
และความคาดหวังผลลัพธ์ของการกระท�ำนัน้ ไม่สามารถ
แยกจากกันได้เด็ดขาดเพราะบุคคลมองผลของการกระท�ำ
ทีเ่ กิดขึน้ ว่าเป็นสิง่ ทีแ่ สดงถึงความเหมาะสมและเพียงพอ
ของพฤติกรรมทีไ่ ด้กระท�ำไป รวมถึงเป็นสิง่ ทีช่ ว่ ยในการ
ตัดสินใจว่าจะกระท�ำพฤติกรรมนัน้ อีกต่อไปหรือไม่และ
สอดคล้องกับการศึกษาของจุฑาวดี16 ที่พบว่าภายหลัง
การทดลอง กลุ่มทดลองซึ่งเป็นนักเรียนชายชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 จังหวัดชลบุรี มีคะแนนเฉลี่ยทักษะการ
ปฏิเสธสูงกว่าก่อนการทดลองและสูงกว่ากลุ่มเปรียบ
เทียบส่วนการศึกษาของอโนทัย22 พบว่า กลุม่ ทดลองซึง่
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อ�ำเภอบ่อทอง
จังหวัดชลบุรี มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการ
ทดลองและสูงกว่ากลุม่ เปรียบเทียบอย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติ

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไป
1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไป
1.1 จัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาโดย
ปรับวิธกี ารสอนในหัวข้อเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ จากการ
บรรยายเป็นกิจกรรมกลุม่ โดยแจกใบงานให้กบั นักเรียน
ก่อนเข้าชั้นเรียน
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ประทุมพร เชาว์ฉลาด และคณะ
1.2 จัดกิจกรรมกระตุน้ เพือ่ ให้เกิดการคงอยู่
ของพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เป็นประจ�ำทุก 1 เดือน เช่น การจัดเสียงตามสาย การ
หมุนเวียนจัดบอร์ดกิจกรรมความรู้ การประกวดเขียน
ค�ำขวัญ เป็นต้น
2. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ขยายระยะเวลาการติ ด ตามผลเพื่ อ
ทดสอบว่าระยะเวลานานเท่าใดจึงเกิดความคงอยู่ของ
พฤติกรรม
2.2 จัดโปรแกรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในช่วงเวลาเดียวกันกับแผนการเรียนการ
สอนเดิมในรายวิชาสุขศึกษาเรือ่ งเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
เพื่ อ เปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ผ ลของโปรแกรมที่ ผู ้ วิ จั ย
พัฒนาขึ้นกับการเรียนการสอนในระบบปกติ
2.3 พัฒนาโปรแกรมทีใ่ ห้ครูและนักเรียนเข้า
มามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรมป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการศึกษา
เปรียบเทียบระหว่างโปรแกรมทีพ่ ฒ
ั นามาจากการมีสว่ น
ร่วมของครู และนักเรียน กับโปรแกรมที่พัฒนาโดย
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์
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