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การวิจยั ครัง้ นี้มี 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม มีค่าสัมประสิทธิ ์ความ
เชือ่ มันระหว่
่
าง 0.70 ถึง 0.94 การวิจยั ระยะที่ 2 เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมทีส่ ่งผลต่อ
พฤติกรรมป้อง กันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น โดยนาข้อค้นพบทีส่ าคัญในการ
วิจยั ระยะที่ 1 ไปสร้างชุดกิจกรรมเพื่อดูประสิทธิผลของโปรแกรมทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น เครื่องมือทีใ่ ช้ คือโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมป้องกัน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทดสอบด้วยค่าสถิติ t-test dependent sample การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนหลายตัวแปรร่วม (MANCOCA)
ผลการวิจยั ระยะที่ 1 พบว่าโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทส่ี ่งผลต่อพฤติกรรมป้องกัน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประ จักษ์ มีค่า ดังนี้ 2 = 861.77, df =
280, p < .01, RMSEA = 0.068, CFI = 0.98, NFI = 0.98 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1)
ความตัง้ ใจป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการวางแผนป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีขนาดอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ
0.71 และ 0.10 (p < .01) ตามลาดับ โดยการรับรูค้ วามสามารถของตนในการป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม เจตคติต่อพฤติกรรมป้องกัน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการกระทาพฤติกรรม มีอทิ ธิผลทางอ้อม
ต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีขนาดอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.50, 0.28,
0.11, และ 0.11 (p < .01) ตามลาดับ ผูว้ จิ ยั จึงได้พฒ
ั นาชุดกิจกรรมในโปรแกรมโดยเริม่ ให้วยั รุ่ น
ตอนต้นนัน้ มีความตัง้ ใจ มีการรับรูค้ วามสามารถของตน และมีการวางแผนกระทา
ผลการวิจยั ระยะที่ 2 พบว่าในระยะหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนพฤติกรรมป้องกัน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้านการปฏิเสธเมื่อมีบุคคลชวนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และด้าน
การใช้เวลาว่างทากิจกรรมให้เกิดประโยชน์ ไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูง
กว่ากลุ่มควบคุม (p < .01) แต่ในด้านการหลีกเลีย่ งสิง่ ชักนาไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่
แตกต่างในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
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This research was conducted in two steps: firstly, the purposes of this study were
to study the causal relationship between alcohol prevention and behavior. data were
collected by a questionnaire with confidence scores ranging from 0.70 to 0.94. The First,
the data was analyzed in order to test the hypothesis using a structural equation, and
second, to study the effectiveness of programs that affect the prevalence of alcohol
prevention and behavior among teenagers. The study found that the first step helped to
develop effective learning of the program connected to development of alcohol prevention
and behavior among adolescents.The tools used in this study include anti-Alcoholism
behavioral development program, a statistical t-test dependent sample, and multi-variable
variance analysis (MANCOVA).
The results were as follows: 1) The causal relationship between alcohol
consumption among adolescents was in harmony with empirical data. The values were 2
= 812.67, df = 279, p <.01, RMSEA = 0.066, CFI = 0.98, NFI = 0.98. The hypothesis testing
showed the following: 1) The variables that directly influenced the behavior of alcohol abuse
were as follows: intention in drinking prevention was 0.76 (p <.01). A plan to prevent
drinking was 0.10 (p <.01).The indirect effects of alcohol-related behavior include selfefficacy in drinking prevention was at 0.50 (p <.01). A higher magnitude of influence than
the variant theory of the planned behavior series: The perceived behavioral controlled
alcohol prevention and behavior. The attitudes towards alcohol prevention behaviors and
the subjective norms of prevention drinking behavior was 0.21, 0.08 and 0.08 (p <.01),
respectively. The researcher adopted a high standard influence variable to develop a
program for the development of alcohol prevention in Phase two of the research: intentions
for drinking; self-efficacy in prevention drinking and a plan to prevent drinking; 2) The
second phase of the research found that in post-adolescents the experimental group had a
behavioral score of alcohol prevention in terms of refusal when someone was invited to
drink alcohol and leisure time activities that do not get involve alcohol was higher than that
of the control group (p <.01). However, except for the avoidance of inducements to alcohol
use, there were no differences between the experimental group and the control group.
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ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ ทีป่ ริญญานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จ ลุล่วงไปได้ดว้ ยดี ขอขอบพระคุณ
ในความเมตตา ความกรุณาจากผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร .ประทีป จินงี่ ผูเ้ ป็นอาจารย์ทป่ี รึกษาหลัก
รองศาสตราจารย์ลดั ดาวัลย์ เกษมเนตร ทีเ่ ป็นทีป่ รึกษาร่วม ทีเ่ สียสละเวลาคอยอบรมฝึกฝนให้ผวู้ จิ ยั
ฝึกฝนด้านการวิจยั พัฒนากระบวนก ารคิดทางปญั ญาอย่างเป็นระบบ ทาให้ขา้ พเจ้าสามารถ
ถ่ายทอดความคิดและสื่อสารออกมาได้อย่างชัดเจน ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร .พรนภา
หอมสินธุ์ ทีเ่ ป็นประธานสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ในครัง้ นี้ และ ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร . นา
ชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล ทีใ่ ห้ความเมตตาและกรุณาต่อผูว้ จิ ยั
ขอขอบคุณอาจารย์ประจาสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ทุกท่านทีไ่ ด้ประสิทธิ ์ประสาทวิชา
ความรูท้ างการวิจยั ให้ความเมตตาและความกรุณาในการตรวจเครื่องมืองานวิจยั ตลอดจน
เจ้าหน้าทีท่ ุกท่านของสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ทีค่ อยอานวยความสะดว
กในการติดต่อ
ประสานงานเกีย่ วกับกิจกรรมต่างๆ ตลอดระยะเวลาในการศึกษาให้กบั ข้าพเจ้าจนสาเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี
ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านในโรงเรียนแกลงวิทยา (สถาวร) อาจารย์ทุกท่านในโรงเรียน
ชานาญสามัคคีวทิ ยา อาจารย์ทุกท่านในโรงเรียนสุนทรภู่วทิ ยา อาจารย์ทุกท่านในโรงเรีย นห้วยยาง
ศึกษาทีอ่ านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลภาคสนามในทุกๆ ครัง้ และขอขอบคุณนักเรียนทีเ่ ป็น
วัยรุ่นตอนต้นทุกคนทีใ่ ห้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์ในการศึกษาพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในครัง้ นี้
ขอขอบคุณอาจารย์สอนภาษาอังกฤษทุกท่าน เพื่อนร่วมห้องเรียนทุ กคน ทีท่ าให้การเรียน
ภาษาอังกฤษมีความสุข และยังได้มโี อกาสได้เพิม่ ทักษะการพูด ฟงั อ่าน และเขียน จนสามารถสอบ
ผ่านได้สาเร็จ และขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านทีท่ าให้การศึกษาครัง้ นี้ผา่ นไปด้วยดี ด้วยความ
จริงใจทีค่ อยเป็นกาลังใจ ให้ความช่วยเหลือในทุกเรื่องราว ทุกเวลา ทุกสถานการณ์ให้ผา่ นไปด้วยดี
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1

บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปญั หาสาคัญ บันทอนความมั
่
นคงของประเทศต่
่
างๆ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมในภาพรวม ซึ่งเป็นสาเหตุสาคัญอันดับต้น ๆ ของการเสียชีวติ
ก่อนวัยอันควรของประชากรของแต่ละประเทศ และองค์การอนามัยโลกให้ความสาคัญซึ่งเป็นปญั หา
เร่งด่วนทีต่ อ้ งแก้ไขเป็นอันดับ 2 รองจากโรคเอดส์ (อัจฉรา มูลรัตนา. 2557) ซึ่งบุคคลทีด่ ่มื เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์นนั ้ จะได้รบั ผลกระทบทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว (บุญ เสริม หุตะแพทย์ และคนอื่นๆ .
2550; Huang et al. 2013) โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นทีม่ คี วามนิยมดื่มเครื่องดื่มทีผ่ สมแอลกอฮอล์
มากขึน้ (สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ. 2557) เนื่องจากชืน่ ชอบรสชาติและมีหลากหลายให้เลือกซื้อและ
สามารถเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่าย (กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม . 2552) เพชรจู นามขัน .
2546; อัจฉรา มูลรัตนา . 2557) สอดคล้องกับการศึกษาทีผ่ า่ นมา พบว่ามีวยั รุ่นมากกว่าร้อยละ 90
ที่คดิ ว่าการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเรื่องทีง่ ่าย (สาวิตรี อัษณางค์กรชัย และคนอื่นๆ . 2554)
อีกทัง้ การใช้กลยุทธ์การตลาดของกลุ่มธุรกิจการค้าของเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์เพื่อกระตุน้
กลุ่มเป้าหมายอย่างวัยรุ่นให้มคี วามอยากรู้และทดลองดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (บัณฑิต ศรไพศาล .
2548; นิพนธ์ พัวพงศกร . 2548; กนิษฐา ใจกล้า .2553; นพพล วิทย์วรพงศ์ และคนอื่นๆ . 2557)
จากสถิติ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ วัยรุ่นไทยมีแนวโน้มเพิม่ มากขึน้ โดยผลการสารวจในปี
พ.ศ. 2550 คิดเป็นร้อยละ 12.8 ในปี พ.ศ. 2556 คิดเป็นร้อยละ 17.4 และในปี พ .ศ. 2557 คิดเป็น
ร้อยละ 32.3 (สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ . 2557) เมื่อสารวจรายภาคพบว่าพืน้ ทีเ่ ขตภาค ตะวันออกมี
ปญั หาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงเป็นอันดับ 2 รองจากภาคเหนือ คิดเป็นร้อยละ 18 (บัณฑิต
ศรไพศาลและคนอื่นๆ . 2549) สอดคล้องกับการศึกษาทีพ่ บว่าภาคตะวันออกเป็นเขตพืน้ ที่ ทีม่ ี
วัยรุ่นดื่มเครื่องดื่มทีผ่ สมแอลกอฮอล์เพิม่ ขึน้ (พรนภา หอมสินธุ์ . 2552) และการสารวจของกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2554 แยกรายจังหวัดพบว่าสถานการณ์กา รดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในกลุ่มวัยรุ่นของจังหวัดระยอง มีดชั นีคะแนนความเสีย่ งเกินกว่ามาตรฐาน คือมากกว่า
ร้อยละ 0.535 (สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ . 2559: ออนไลน์ ) ซึ่ง
สอดคล้องกับการสารวจของรายงานสถานการณ์ การบริโภคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ของ รายจังหวัด
โดยพบว่าจังหวัดระยองมีดชั นีคะแนนความเสีย่ งต่อปญั หาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 0.54
(สุรศักดิ ์ ไชยสงค์ และคนอื่นๆ. 2556)
ส่งผลให้มกี ารพัฒนาศักยภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายการเฝ้าระวังเพื่อควบคุม การบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เตรียมรับมือกับสภาพปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในและรอบสถานศึกษาในจังหวัดระยอง
(สานักข่าวแห่งชาติ. 2558: ออนไลน์) เพื่อร่วมกันควบคุมและป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่
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อาจนาไปสู่จุดเริม่ ต้นของปญั หาต่างๆ ทีส่ ่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวติ ทัง้ ตนเอง ครอบครัวและ
สังคม
จากการศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น ไทย พบว่ามีการเริม่ ต้น
ทดลองดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครัง้ แรก อยู่ในช่วงอายุอยู่ระหว่าง 12 -15 ปี ซึ่ง กาลัง ศึกษาใน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น (สาวิตรี อัษณางค์กรชัย และค นอื่นๆ. 2551; Centers for Disease
Control and Prevention. 2009; กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน . 2550; สานักส่งเสริม
สุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. 2553; บัณฑิต ศรไพศาล และคนอื่นๆ. 2553; บุญเสริม
หุตะแพทย์ และ คนอื่นๆ. 2553; จันทิมา เขียวแก้ว และคนอื่น . 2555; นพพล วิทย์วรพงศ์ และคน
อื่นๆ. 2557) การเริม่ ต้นดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่ออายุยงั น้อย นี้อาจได้รบั ผลกระทบต่อร่างกาย
และจิตใจ กล่าวคือ จะทาให้ขาดความยัง้ คิดและสติสมั ปชัญญะต่อการทาพฤติกรร มต่างๆ (กรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. 2554) เนื่องจากแอลกอฮอล์ออกฤทธิโดยตรงต่
อสมองส่วนกลาง
์
ส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงความรูส้ กึ นึกคิด และเมื่อดื่มอย่างต่อเนื่องในระยะเวลานานจะทาให้เซลล์
สมองและตับถูกทาลายอย่างช้าๆ ทาให้เกิดภาวะตับแข็ง และโรคอื่นๆ (Wong;& Hockenberry.
2009) ส่งผลกระทบต่อตนเองและครอบครัว เช่น การบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุจราจรจากการเมาแล้ว
ขับ (Zeisser; et al.2013; มูลนิธเิ มาไม่ขบั . 2558: ออนไลน์ ) สูญเสียค่าใช้จ่าย เวลา บางรายต้อง
พิการช่วยเหลือตนเองไม่ได้ (สมภพ เรืองตระกูล . 2550) แล้วนาไปสู่พฤติกรรมเสีย่ ง ได้แก่ การมี
เพศสัมพันธ์ทไ่ี ม่ปลอดภัยทีเ่ สีย่ งต่อการติดเชือ้ เอชไอวี การตัง้ ครรภ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นหญิง
ก่อให้เกิดผลกระทบในสังคมอันเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Centers for Disease
Control and Prevention. 2009) การก่อ ปญั หาอาชญากรรม ทะเลาะวิวาท การข่มขืน โรคเอดส์
(กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุตธิ รรม . 2550) และเมื่อเริม่ ต้นในขณะที่ อายุยงั
น้อยจะก่อให้เกิดการเสพติดได้ง่ายและ มีโอกาสทีจ่ ะเป็นผูต้ ดิ สุราได้ในอนาคต (Schuckit. 2000;
เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล และวรรณา บุญศ รีเมือง. 2548; บุญเสริม หุตะแพทย์ และ คนอื่นๆ. 2550)
รวมไปถึงการอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และไม่เห็นถึง
ความสาคัญถึงการละเว้นจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ หลังดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ (อรพรรณ แสงวรรณลอย และคนอื่นๆ . 2550; สมพล วันตะเมล์ . 2551; พรรณรัตน์
เกรียงวัฒนา. 2552; วุธพิ งศ์ ภักดีกุล; 2553; กนิษฐา ไทยกล้า. 2553) ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนถึงสภาพ
ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ และ ความเสีย่ งทีอ่ าจได้รบั จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น
ทีอ่ าจ
กลายเป็นปญั หาทีร่ ุนแรงในอนาคต ซึ่งล้วนเป็นพฤติกรรมทีป่ ้ องกันได้
สาหรับการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่นนัน้ สานักงานคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีการกาหนดกรอบแผนยุทธศาสตร์ 5
ปี ตัง้ แต่ปี พ .ศ. 2557-2561 เพื่อป้องกันวัยรุ่นทีจ่ ะก้าวเข้าไปสู่การเป็นนักดื่มหน้าใหม่ในอนาคต
สอดรับกับพระราชบัญญัตคิ วบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ .ศ. 2551 ทีเ่ น้นจากัดอายุ ในการเข้าถึง
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปี และสานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ได้มกี ารจัดสรรงบ ประมาณเป็นจานวนมากเพื่อ การควบคุมและป้องกันการดื่ม
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เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ไทยพับลิกา้ . 2558: ออนไลน์) การป้องกันจึงเป็นแนวทางทีไ่ ด้รบั การยอมรับ
และถูกกาหนดเป็นกรอบในการแก้ไขปญั หาทีเ่ กีย่ วข้องกับความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของวัยรุ่น ซึ่งการป้องกันเป็นการชะลอระยะเวลาการเริม่ ต้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของวัยรุ่นให้ห่างออกไป เนื่องจากอวัยวะในร่างกายของวัยรุ่นยังเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์อาจทาให้
เกิดปญั หาสุขภาพได้ง่ายกว่าผูใ้ หญ่ อีกทัง้ ยังเป็น การสร้างภูมคิ มุ้ กัน ก่อนทีจ่ ะเข้าสู่ วัยหนุ่มสาว
(Farrington. 2000; Welsh & Farrington. 2007; Catalano; et al. 2012; Masten & Cicchetti.
2010; Buchmann; et al., 2013; Catalano; et al. 2012; ศูนย์วจิ ยั ปญั หาสุรา . 2557; พรนภา หอม
สินธ์ . 2558; สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล . 2552) และเพื่อให้ วัยรุ่นเข้า ใจสามารถเลือกทางเดินที่
ถูกต้อง ให้กบั ตนเอง ในการป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ความเสีย่ งจากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ทไ่ี ม่สามารถคาดเดาได้ (พรนภา หอมสินธ์ . 2558; ดุจเดือน พันธุมนาวิน . 2558)
โดยเฉพาะวัยรุ่นตอนต้นนี้ได้รบั ความสนใจเพื่อศึกษาหาแนวทางพัฒนาพฤติกรรม ป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากเป็นวัยทีม่ คี วามเสีย่ งมากว่าวัยรุ่นตอนกลางและตอนปลาย การ
เสริมสร้างและพัฒนาจึงควรเริม่ ในช่วงวัยนี้ (สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล . 2552) และเป็นช่วงวัยแห่ง
การเรียนรูแ้ ละสามารถปลูกฝงั พฤติกรรมทีด่ ใี ห้เกิดขึน้ ได้ง่ายกว่าวัยผูใ้ หญ่ (วันเพ็ญ พิศาลพงค์ .
2536)
การดาเนินงานการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทผ่ี า่ นมานัน้ ได้มกี ารจัดการเกีย่ วกับ
สภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งหน่วยงานภาครัฐได้เห็นถึงความสา คัญของปญั หาทีจ่ ะเกิดขึน้ จาก
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เดินหน้าขับเคลื่อนส่งผลให้มกี ารออกกฎหมาย นโยบายและมาตรการต่างๆ
และพบว่า มาตรการทีม่ คี วามชัดเจนอยู่ 5 มาตรการ ได้แก่ มาตรการจากัดอายุผซู้ ้อื การจากัดเวลา
การขาย การควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การกาหนดราค าและภาษี และกาหนด
เพดานระดับแอลกอฮอล์ในกระแสเลือด (นพพล วิทย์วรพงศ์ ; และคนอื่นๆ . 2557) การรณรงค์เพื่อ
กระตุน้ เตือนถึงผลกระทบของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมไปถึงการรณรงค์เพื่อสร้างกระแสลด
ละ เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทุกกลุ่มอายุ (บัณฑิต ศรไพศาล ; และคนอื่นๆ. 2548; นพพล
วิทย์วรพงศ์ ; และคนอื่นๆ . 2557; วัชรพงศ์ รติสุขพิมล . 2557) มีมาตรการทางด้านสังคมทีห่ ลาย
ประเทศบรรจุเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรวิชาสุขศึกษาในสถานศึกษา เช่น การให้ความรูแ้ ละ
ปลูกฝงั ค่านิยมทัศนคติทด่ี เี พื่อไม่ด่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กบั นักเรียนในสถานศึกษา แต่ยงั ไม่พบ
ข้อมูลหรือหลักฐานทีช่ ช้ี ดั ถึงประสิทธิผลการให้ความรูแ้ ละการปลูกฝงั จากสถานศึกษาว่าจะช่วย
ป้องกันหรือชะลอการเริม่ ต้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นเหล่านี้ได้ (เชษฐ รัชดาพรรณาธิ
กุล และวรรณา บุญศรีเมือง . 2548; พัชรา เอีย่ มกิจกา ร. 2553) จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง
ความพยายามของหน่วยงานต่างๆ ทีไ่ ด้มกี ารดาเนินงานป้องกันและควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของบุคคลทุกวัย นอกจากนี้ยงั มีแนวทางทีพ่ ยายามแก้ปญั หาการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ทต่ี วั ของบุคคล ซึ่งบุคคลจะต้องดาเนินการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มด้วยตนเอง กล่าวคือ
คุณลักษณะของจิตใจภายในบุคคลและสภาพแวดล้อมทีอ่ ยู่รอบตัวส่งผลต่อการกระทาพฤติกรรม
โดยผูว้ จิ ยั พบว่าความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรมของบุคคล เป็นตัวแปรคุณลักษณะทางจิตทีส่ าคัญของ

4
บุคคลเนื่องจากความตัง้ ใจของบุคคลเป็นสิง่ ทีบ่ ่งชีถ้ งึ ควา มทุ่มเทและความพยายามทีจ่ ะกระทา
พฤติกรรม (จรรจา สุวรรณทัต. 2545) และเลือกทีจ่ ะทาหรือไม่ทาพฤติกรรมใด โดยมีเจตคติต่อการ
ทาพฤติกรรม อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิง การรับรูก้ ารควบคุมพฤติกรรมทีเ่ ป็นตัวกาหนดความตัง้ ใจ
แสดงพฤติกรรมของบุคคล และความสามารถในการควบคุมทีแ่ ท้จริงที่ ส่งผลต่อพฤติกรรม ตาม
ทฤษฏีพฤติกรรมตามแผน โดยไอเซ็นเชือ่ ว่า บุคคลทีจ่ ะกระทาพฤติกรรมใดๆ นัน้ อยู่บนฐานของ
การตัดสินใจบนข้อมูลทีม่ อี ยู่ ทีม่ ปี จั จัยจูงใจอื่นๆ เป็นตัวกาหนดแสดงพฤติกรรมของบุคคลใน
โครงสร้างของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน โดยผลการศึกษาเชิงประจักษ์พบว่าความตั ้ งใจแสดง
พฤติกรรมของบุคคลเป็นหัวใจหลักในการทานายและอธิบายพฤติกรรมของบุคคลโดยเฉพาะ
พฤติกรรมด้านสุขภาพ (McEchan; et at.2011; พัชรี ดวงจันทร์ . 2557) นอกจากนี้ ชวาเซอร์
(Shcwarzer. 2008) ยังพบว่าความตัง้ ใจของบุคคลนี้ได้รบั อิทธิพลมาจากปจั จัยภายในของบุคคล
ได้แก่ การรับรูค้ วามเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง ปจั จัยภายในบุคคลเหล่านี้ทา
ให้บุคคลมีการรับรูแ้ ละตัดสินใจทีจ่ ะเริม่ ต้นทาพฤติกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์กบั ตนเอง ส่งผลให้มบี ุคคลมี
การวางแผน (planning) ภายใต้แนวคิดเชิงทฤษฎี The health action process approach ทีพ่ บว่า
ความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรมนัน้ ต้องเป็นความตัง้ ใจทีแ่ น่วแน่จะส่งผลให้บุคคลมีการวางแผนกระทา
พฤติกรรม จนนาไปสู่ความสาเร็จในการกระทาพฤติกรรมตามทีต่ งั ้ ใจและวางแผนไว้ ผลการศึกษา
พบว่ามีหลักฐานเชิงประจักษ์ทย่ี นื ยันถึงความสัมพันธ์ระหว่างความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรมกั บตัวแปร
การวางแผน และอธิบายการเกิดพฤติกรรมของบุคคลได้ (Orell & Hodgkins; & Sheeran. 1997;
Shcwarzer.1999; 2008; Gollwizer. 1999; 2006; Luszczynska & Shcwarzer. 2003; Murgraff;&
McDermott. 2003; Conner & Higgins. 2010; Hagger; et al. 2014; Zhou; et al. 2013; 2015)
อีกทัง้ เมื่อบุคคลความเชือ่ อานาจในตนมากเป็นผูท้ ค่ี วบคุมการกระทาพฤติกรรมนัน้ ได้มากว่าผูท้ ม่ี ี
ความเชือ่ อานาจในตนน้อย (ดุจเดือน พันธุมนาวิน . 2538) ซึ่งความเชือ่ อานาจในตนเป็นปจั จัย
ภายในของบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Dielaman; et
al. 1987) ส่วนสภาพแวดล้อมรอบตัวบุคคลส่งผลต่อการกระทาพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ โดยผูว้ จิ ยั พบว่าการสนับสนุนทางสังคม ทีส่ ่งผลต่อความคิด ความรูส้ กึ และการกระทา
ของบุคคลทีส่ ่งเสริมให้วยั รุ่นมีพฤติกรรมนัน้ มากด้วย (ดุจเดือน พันธุมน าวิน . 2558) การเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารมีความเกีย่ วข้องกับการสร้างค่านิยม การปลูกฝงั คุณธรรมและศีลธรรมมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมของบุคคล (กอบบุญ พึง่ ประดิษฐ์ . 2550) และแก้ไขปญั หาทีเ่ กิดจากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ (กาพล ดวงพรประเสริฐ. 2558; พัชรา เอีย่ มกิจการ. 2553)
จากการทบทวนงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องในปี พ.ศ. 2548-2560 และจากการศึกษางานวิจยั ทีผ่ า่ น
มาทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยังมีการศึกษาน้อยมาก และเป็น
การศึกษาเชิงสหสัมพันธ์ของตัวแปรและทานายมากกว่าศึกษาถึงอิทธิพลของปจั จัยทีส่ ่งผล
ต่อ
พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการศึกษายังไม่ครอบคลุมถึงปจั จัยภายในและ
ปจั จัยภายนอกของบุคคล และทีอ่ ยู่บนพืน้ ฐานของแนวคิดทฤษฎีทน่ี ามาอธิบายพฤติกรรมของ
บุคคลทีเ่ กิดขึน้ อีกทัง้ ยังขาดการศึกษาวิจยั ขันสู
้ งทีม่ ใี ช้สถิตใิ นการวิเคราะห์อนั จะนามาซึ่ งผล
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การศึกษาทีอ่ ธิบายได้ชดั เจนมากขึน้ (วรรณชนก จันทรชุม. 2549; ดรุณี ภู่ขาว และ คนอื่นๆ. 2549;
วิชดุ า กิจธรธรรม . 2554; พรนภา หอมสินธุ์ . 2552; ชฏิล สมรภูมิ . 2554; อุทยั ทิพย์ จันทร์เพ็ญ .
2554) นอกจากนัน้ ผูว้ จิ ยั พบว่ามีงานยังไม่มากนักทีศ่ กึ ษาถึงการจัดกระทาทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษา
โปรแกรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่นตอนต้น พบว่ามีการใช้
เทคนิคการกากับตนเองร่วมกับการรับรูค้ วามสามารถของตนและศึกษาด้านการหลีกเลีย่ งการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพียงด้านเดียว (ประสิทธิ ไกยราช . 2553) การพัฒนาการรับรูค้ วามสามารถ
ของตนในการปฏิเสธ (กาญจนา แก้วสุวรรณ . 2550) การเสริมสร้างทักษะชีวติ (ราณี วงค์คงเดช .
2549; เดือนแก้ว ลีทองดี . 2551) ผลของโปรแกรมการสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประยุกต์แนวคิดแรงจูงใจในวัยรุ่นตอนต้น ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มทดลองมี
ค่าเฉลีย่ ของพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงกว่ากลุ่มควบคุม (อัจฉรา มูลรัตนา .
2556) แต่ทงั ้ นี้การศึกษาในประเทศไทยยังไม่ได้ให้ความสาคัญกับการตรวจสอบอิทธิพลของตั วแปร
ก่อนนาไปพัฒนาเป็นโปรแกรมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
วัยรุ่นตอนต้น ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาการรับรูข้ องบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับปจั จัยภายใน
บุคคลและปจั จัยภายนอก ทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การเริม่ ต้นศึกษาเพื่อทาความเข้าใจถึงปจั จัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีแนวคิดในการศึกษาทีอ่ ยู่บนการเชือ่ มโยงกันของทฤษฎีพฤติกรรมตาม
แผนของไอเซน (Ajzen.1991; 2002; 2006) และตามแนวคิดเชิงทฤษฏี The health action process
approach:HAPA (Schwarzer. 1999; 2008) มาร่วมกันอธิบายพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และเป็นการการศึกษาตามแนวคิดพฤติกรรมศาสตร์ เป็นการศึกษาทีเ่ ป็นระบบ โดย
บูรณการองค์ความรู้ จากสหวิชาการเพื่อทาความเข้าใจ อธิบาย ทานายและพัฒนาพฤติกรรมของ
มนุษย์ ซึ่งมีความครอบคลุมทัง้ ปจั จัยภายในและปจั จัยภายนอก (นริสรา พึง่ โพธิ ์สภ . 2556; จรรจา
สุวรรณทัต . 2537) ผลการวิจยั ทีไ่ ด้จะสามารถช่วยเพิม่ หลักฐานเชิงประจักษ์ทส่ี นับสนุนข้อค้นพบ
ให้กบั การศึกษาเกีย่ วกับพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งผลจากการศึกษาใน
ระยะแรกนี้จะทา ให้ผวู้ จิ ยั พบปจั จัยสาคัญทีจ่ ะนาไปสู่แนวทางการวางแผนพัฒนาและส่งเสริม
พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระยะที่ 2 โดยอยู่บนฐานคิดหลักแห่งพฤติกรรม
(Kalish. 1981) ทีเ่ ชือ่ ว่า ความคิด ความรูส้ กึ และพฤติกรรมมีผลซึ่งกันและกัน กล่าวคือการเปลีย่ น
พฤติกรรมอ าจจะเปลีย่ นได้ทค่ี วามรูส้ กึ ความรูค้ ดิ ซึ่งจะส่งผลให้พฤติกรรมเปลีย่ นได้ตามแนวคิด
การปรับพฤติกรรมทางปญั ญา เช่น การเสริมแรงด้วยการใช้คาพูด ซึ่งผลการศึกษาพบว่าได้มกี ารจัด
กระทาในกลุ่มต่างๆ รวมถึงพบว่าส่งผลโดยตรงการเปลีย่ นกระบวนการคิดของกลุ่มวัยรุ่นเพื่อ
ป้องกันการใช้สารเสพติดซึ่งรวมถึงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Botvin; et at. 1984; Sudruk
Chitthairatt. 2003) และกลุ่มผูท้ ม่ี ปี ญั หาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สุกุมา แสงเดือนฉาย . 2553)
แต่ยงั ไม่พบว่านาไปปรับเปลีย่ นพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงวัยรุ่นตอนต้น
โดยใช้หลักการและแนวคิดดังกล่าว ในครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้นาทฤษฎีการเรียนรูท้ างปญั ญาสัง คมของแบน
ดูรา กล่าวว่า การได้มาซึ่งความรูใ้ หม่ถอื ได้วา่ การเรียนรูไ้ ด้เกิดขึน้ แล้วแม้วา่ จะไม่มกี ารแสดงออก
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โดยใช้เทคนิคการเรียนรูจ้ ากการสังเกต การพัฒนาการรับรูค้ วามสามารถของตน ในการพัฒนา
กระบวนการทางปญั ญา ซึ่งแนวคิดการแปลงเจตนาไปสู่การปฏิบตั ิ
รวมไปถึงแนวคิดอื่นๆ คือ
แนวคิดความตระหนัก มาร่วมอธิบายด้วย ซึ่งข้อสรุปจากผลการวิจยั ในระยะที่ 1 จะสามารถนา ไป
ส่งเสริมและพัฒนาวัยรุ่นตอนต้นให้มพี ฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทอ่ี ยู่ในบริบท
ใกล้เคียงได้มากยิง่ ขึน้ และเป็นพืน้ ฐานของการศึกษาวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป

คาถามการวิจยั
1. มีปจั จัยสาคัญอะไรบ้างทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
วัยรุ่นตอนต้น
2. พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้นจะพัฒนาขึน้ ได้อย่างไร

ความมุ่งหมายการวิจยั
1. เพื่อศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและค้นหาขนาดอิ ทธิพลของตัวแปรเชิง
สาเหตุทส่ี าคัญทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมทีส่ ่งผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น

ความสาคัญการวิจยั /ประโยชน์ ที่ได้รบั
1. ข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิจยั จากการศึกษาในระยะที่ 1 ทาให้ทราบถึงปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถนามาใช้แนวทางในการพัฒนาวัยรุ่น
ตอนต้นให้มพี ฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อไปในการวิจยั ในระยะที่ 2 ซึ่งแตกต่าง
จากการศึกษาทีผ่ า่ นมาเนื่องจากมีการตรวจสอบปจั จัยเชิงเหตุก่อนนาไปเป็นแนวทางในการพัฒนา
พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2. ได้แนวทางการพัฒนาซึ่งสามารถเป็นประโยชน์กบั โรงเรียนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
สถานบริการสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมให้วยั รุ่นตอนต้นทีก่ าลังศึกษาในระบบมีพฤติกรรมป้องกันการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3. ข้อค้นพบของการวิจยั ในครัง้ นี้จะเป็นแนวทางสาหรับนักวิจยั ท่านอื่นๆ ทีม่ คี วามสนใจ
ศึกษาพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อไป
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ขอบเขตการวิจยั
ขอบเขตด้านวิ ธีวิทยาการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ได้แบ่งการวิจยั เป็น 2 ระยะ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณแบบพหุวธิ ี ได้แก่ การ
วิจยั ระยะที่ 1 เป็นการวิจยั ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Causal Model) เพื่อศึกษาโครงสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น และ
การวิจยั ระยะที่ 2 เป็นการวิจยั กึง่ ทดลองเพื่อพัฒนาพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของวัยรุ่นตอนต้นโดยใช้โปรแกรมทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีทไ่ี ด้จากข้อ
ค้นพบทีส่ าคัญในการวิจยั ระยะที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้
การวิ จยั ระยะที่ 1: การศึก ษาโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทส่ี ่งผลต่อพฤติกรรม
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น มีขอบเขตการวิจยั ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จยั
ประชากร ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ วัยรุ่นตอนต้นทีก่ าลังศึกษาระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 1- 3 ปีการศึกษา 2559 เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 จังหวัดระยอง
เนื่องจากมีนโยบายควบคุมและเฝ้าระวังการบริโภคการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในและรอบ
สถานศึกษา (สานักงานข่าวแห่งชาติ .2558: ออนไลน์ ) และเป็นพืน้ ทีม่ กี ารส่งเสริมการบังคับใช้
พระราชบัญญัตคิ วบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 (ศาลากลางจังหวัดระยอง . 2559) จานวน
19 โรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนขนาดใหญ่พเิ ศษ จานวน 3 โรงเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่
จานวน 7 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง จานวน 7 โรงเรียน โรงเรียนขนาดเล็กจานวน 2 โรงเรียน มี
จานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทัง้ หมด
17,217 คน (สานักเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18. 2559: ออนไลน์)
การกาหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จยั กลุ่มตัวอย่างได้แก่ วัยรุ่นตอนต้นทีเ่ ป็น
นักเรียนทีก่ าลังศึกษาในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ทีไ่ ม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปีการศึกษา
2559 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 จังหวัดระยอง
โดยมีการกาหนดขนาดตัวอย่างตามข้อเสนอของ ไคล์ (Kline. 1998) สาหรับการวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้าง ขนาดตัวอย่างควรอยู่ระหว่าง 10-20 คน ต่อหนึ่งตัวแปรสังเกต สาหรับการวิจยั
ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้กาหนดตัวอย่างให้มขี นาด 20 คนต่อหนึ่งตัวแปรสังเกต ซึ่งมีตวั แปรสังเกตจานวน 17
ตัวแปร ดังนัน้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ก็บข้อมูลอย่างต่าประมาณ 340 คน แต่เพื่อให้ได้ขอ้ มูลของก ลุม่
ตัวอย่างทีม่ คี วามสมบูรณ์ครบถ้วนและเหมาะสมในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ผูว้ จิ ยั จึงทา
การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด 400 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขันตอน
้
คือ 1)
การสุ่มแบบชัน้ ภูมโิ ดยใช้ขนาดโรงเรียนเป็นชันการสุ
้
่มได้จานวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนแกลง
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(วิทยาคมสถาวร) เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พเิ ศษ โรงเรียนชานาญสามัคคีวทิ ยา เป็นโรงเรียนขนาด
ใหญ่ โรงเรียนสุนทรภู่พทิ ยาเป็นโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนห้วยยางการศึกษา เป็นโรงเรียน
ขนาดเล็ก และ2) การสุ่มแบบชัน้ ภูมติ ามสัดส่วนทัง้ 4 โรงเรียน โดยให้ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปีท่ี 1 2
และ 3 เป็นชัน้ ภูมิ จึงได้จานวนข้อมูลดังข้างต้น
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรทีศ่ กึ ษาได้มาจากการนาแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของไอเซ็น
(Ajzen.1991) แนวคิดเชิงทฤษฎี The health action process approach: HAPA (Schwarzer.
1999; 2008) และแนวคิดพฤติกรรมศาสตร์ มาร่วมกันอธิบายพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ตัวแปรทีศ่ กึ ษา ดังนี้
1. ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย
1.1 กลุ่มตัวแปรปจั จัยภายในบุคคล ได้แก่ 1) ความตัง้ ใจป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 2) เจตคติต่อ พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3) การคล้อยตามกลุ่ม
อ้างอิงในการกระทาพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 4) การรับรูค้ วามสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 5) ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแ อลกอฮอล์ทแ่ี ท้จริง 6) การวางแผนในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 7) การรับรูค้ วามสามารถของตนในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 8) การรับรู้
ความเสีย่ งจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ 9) ความเชือ่ อานาจในตนในการป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1.2 กลุ่มตัวแปรภายนอกบุคคล ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลรอบข้าง
การเปิดรับข้อมูลข่าวสารการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การวิ จยั ระยะที่ 2: การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น มีขอบเขตการวิจยั ดังนี้
การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือได้มาจากงานวิจยั ระยะที่ 1 ซึ่งเป็นวัยรุ่นตอนต้นทีก่ าลังศึกษาอยู่ใน
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ในโรงเรียนสังกั ดสานักงานเขตพืน้ ที่
มัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดระยอง ทีผ่ า่ นการตอบสอบถามพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ในการวิจยั ระยะที่ 1 ทัง้ นี้วยั รุ่นตอนต้นที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อพัฒนาพฤติกรรมป้องกัน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มคี วามสมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจยั พร้อมด้วยหนังสือยินยอมจาก
ผูป้ กครอง
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1. กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการวิจยั ระยะที่ 1 เป็นวัยรุ่นตอนต้นทีก่ าลังศึกษา
ระดับ ชัน้ มัธยมศึกษาปี 1-3 ของโรงเรียนที่ ได้มาจากการ วิจยั ระยะที่ 1 เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อการ
พัฒนาพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยทาการสุ่ม อย่างง่าย หน่วยการสุ่มคือ
ห้องเรียนในแต่ระดับ ชัน้ มัธยมศึกษาปี 1 2 และ 3 ซึ่งผูว้ จิ ยั ใช้การ วิธจี บั ฉลาก ห้องเรียนในแต่ละ
ระดับชัน้ ได้มาจานวน 2 ห้อง ซึ่งอยู่ในระดับมัธยมปีท่ี 2 จานวน 1 ห้อง และอยู่ในระดับ มัธยมชันปี
้
3 จานวน 1 ห้อง และจับฉลากห้องเรียนเพื่อจัดเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน รวม
ทัง้ หมด 60 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิ สระ ประกอบด้วยตัวแปรจัดกระทา ได้แก่ การได้รบั /ไม่ได้รบั โปรแกรมการ
พัฒนาพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นิ ยามศัพท์เฉพาะ
1. วัยรุ่นตอนต้น หมายถึง นักเรียนทีก่ าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 1- 3 ทีม่ อี ายุอยู่ระหว่าง 12-15 ปี โรงเรียนเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดระยอง ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559
2. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมายถึง เครื่องดื่มทุกชนิดทีม่ สี ่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์
(Ethyl alcohol) ในปริมาณทีไ่ ม่เกินร้อยละ 60 ได้แก่ เบียร์ เหล้า ไวน์ วิสกี้ สาโท ค๊อกเทล และอื่นๆ
และเมื่อดื่มเข้าไปแล้วทาให้เกิดอาการมึนเมา
3. ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมายถึง ไม่เคยดื่มเครื่องดื่มทีม่ สี ่วนผสมของ
แอลกอฮอล์เลย
4. เคยดื่มแต่ปัจจุบนั ไม่ดื่มแล้ว หมายถึง มีประสบการณ์เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
อย่างน้อย 1 แก้วหรือ 1 กระป๋องแต่ปจั จุบนั ไม่ด่มื แล้ว
5. เคยดื่มและปัจจุบนั ยังคงดื่มอยู่ หมายถึง มีประสบการณ์ด่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็น
ครัง้ คราวตามโอกาสหรือ เป็นการ ดื่มเครื่องดื่มทีม่ สี ่วนผสมของแอลกอฮอล์สม่าเสมออย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครัง้ และดื่มมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน
6. โปรแกร มการพัฒนาพฤติ กรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น
ตอนต้น หมายถึง ชุดกิจกรรมทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ บนพืน้ ฐานแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปญั ญา
(Cognitive Behavior Modification) ทีม่ ผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงกระบวนการทางปญั ญาทีส่ ่งผลต่อ
พฤติกรรม(Cognitive Behavior) (สมโภชน์ เอีย่ มสุภาษิต. 2543: 308) โดยมีกจิ กรรมหลักดังนี้1) การสร้าง
ความตัง้ ใจป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยใช้การเรียนรูจ้ ากการสังเกตและการสร้างความ
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ตระหนัก 2) การสร้างการรับรูค้ วามสามารถของตนในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดย
ใช้แนวคิดการพัฒนาการรับรูค้ วามสามารถของตน และ 3) ให้ฝึกปฏิบตั กิ ารวางแผนป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน และใช้แนวคิดการแปลงเจตนาไปสู่การ
ปฏิบตั ิ รวมกิจกรรมทัง้ หมด 3 ครัง้ ใช้เวลาทัง้ หมด 440 นาที
นิ ยามปฏิ บตั ิ การ
1. พฤติ กรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมายถึง การกระทาของวัยรุ่น
ตอนต้นทีไ่ ม่ด่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อมีสงิ่ ชักจูงทีน่ าไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การใช้เวลา
ว่างในการทากิจกรรมทีม่ ปี ระโยชน์ ไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับสถานการณ์ทเ่ี สีย่ งกับการดื่มเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1) การหลีกเลีย่ งสิง่ ชักนาไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ได้แก่ การหลีกเลีย่ งกิจกรรมทีส่ ่งเสริมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การหลีกเลีย่ งเพื่อนทีด่ ่มื
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และไม่มวสุ
ั ่ มกับเพื่อนทีด่ ่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอ ล์ การหลีกเลีย่ งการเข้าไปใน
สถานทีท่ เ่ี อือ้ อานวยต่อการดื่มหรือแหล่งทีจ่ าหน่ายหรือบริการเครื่องดื่มทีม่ แี อลกอฮอล์ และการ
หลีกเลีย่ งการดูโฆษณาทีย่ วยุ
ั ่ หรือชักนาไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2) การปฏิเสธเมื่อมีบุคคล
ชวนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ การปฏิ เสธเมื่อเพื่อนชวนไปดื่ม การปฏิเสธเมื่อคนใน
ครอบครัวชวนให้ด่มื หรือการปฏิเสธเมื่อคนรูจ้ กั ชวนให้ด่มื และ 3) การใช้เวลาว่างทากิจกรรมให้เกิด
ประโยชน์ ไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น การไปออกกาลังเคลื่อนไหว
ร่างกาย การอ่านหนังสือ ผูว้ จิ ยั ได้ สร้างแบบวัดพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ร่วมกับงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่คอื จริงทีส่ ุด
(6 คะแนน) ถึงไม่จริงเลย (1 คะแนน) ผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนรวมสูงกว่าแสดงว่าเป็นผูท้ ม่ี พี ฤติกรรม
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าผูท้ ต่ี อบทีไ่ ด้คะแนนรวมต่ากว่า
2. ความตัง้ ใจป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมายถึง ระดับความมุ่งมันส่
่ วน
บุคคลของวัยรุ่นตอนต้นทีจ่ ะกระทาพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์วา่ มีมากน้อย
เพียงใด ทีจ่ ะหลีกเลีย่ งสิง่ ที่ชกั นาไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การแสดงความตัง้ ใจทีจ่ ะปฏิเสธ
เมื่อมีบุคคลชวนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการแสดงถึงความตัง้ ใจทีจ่ ะใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ วัดจากแบบวัดทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เป็นมาตรประเมินค่า 7 ระดับ ตัง้ แต่เป็นไปได้จนถึงเป็นไป
ไม่ได้ คิดคะแนนรวมพฤติกรรม ผูท้ ไ่ี ด้คะแนนสูงกว่าเป็นผูท้ ม่ี คี วามตัง้ ใจในการ กระทาพฤติกรรม
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าผูท้ ม่ี คี ะแนนต่ากว่า
3. เจตคติ ต่อพฤติ กรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (วัดทางตรง) หมายถึง
ความรูส้ กึ ของวัยรุ่นตอนต้นทีม่ ตี ่อการกระทาพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยให้
วัยรุ่นตอนต้นประเมินเกีย่ วกับความรูส้ กึ ความคิดเห็นของตนเองทางบวก /ทางลบ ชอบหรือไม่การ
กระทาพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผูว้ จิ ยั ได้สร้างตามทฤษฎีพฤติกรรม ตามแผน
ด้วยมาตรจาแนกความหมาย 7 ระดับ ใช้คาคุณศัพท์คู่ทแ่ี สดงถึงความรูส้ กึ เชิงประเมินคุณค่าของ
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การกระทาพฤติกรรม เป็นข้อความบรรยายทีม่ ที งั ้ ข้อความบวกและข้อความทางลบ ผูท้ ไ่ี ด้คะแนนสูง
กว่าเป็นผูท้ ม่ี เี จตคติต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนต่ากว่า
4. เจตคติ ต่อพฤติ กรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (วัดทางอ้อม ) เป็นเจต
คติทป่ี ระเมินจากความเชือ่ ซึ่งกาหนดโดยผลรวมของผลคูณระหว่างความเชือ่ เกีย่ วกับผลของ
พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กบั การประเมินผลของการป้องกันการดื่มเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ โดยทาการสารวจข้อมูลเบือ้ งต้นเกีย่ วกับความเชือ่ เด่นชัดทีม่ ตี ่อการกระทาพฤติกรรม
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากกลุ่มบุคคลทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
วัยรุ่นตอนต้นทีม่ อี ายุ 12-15 ปี ทีไ่ ม่ด่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกาลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น จานวน 100 คน แล้วนาความเชือ่ เด่นชัดนี้ไปสร้างเป็นประโยคข้อคาถาม เป็นมาตรจาแนก
ความหมาย 7 ระดับ ผลของการคานวณโดยผูท้ ม่ี คี ะแนนสูงกว่าเป็นผูท้ ม่ี เี จตคติทางอ้อมต่อการทา
พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าผูท้ ม่ี คี ะแนนต่ากว่า
5. การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิ งในการกระทาพฤติ กรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ (วัดทางตรง ) หมายถึง การรับรูข้ องบุคคลว่าผูท้ ม่ี คี วามสาคัญหรือมีความหมาย
สาหรับเขาส่วนมากคิดว่าเขาควรหรือไม่ควรแสดงพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เป็นการประเมินความเชือ่ ของวัยรุ่นตอนต้นว่าบุคคลส่วนมากทีม่ คี วามสาคัญต่อตัวเขาคิดว่าเขาควร
หรือไม่ควรกระทาพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยวัดโดยใช้แบบวัดทีผ่ วู้ จิ ยั สร้าง
ขึน้ เป็นประโยคข้อความพร้อมด้วยมาตรจาแนกความหมาย 7 ระดับ ผูท้ ไ่ี ด้คะแนนสูงกว่าเป็นผู้ ทีม่ ี
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการแสดงพฤติกรรมป้องกันมากกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนต่ากว่า
6. การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิ งในการกระทาพฤติ กรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ (วัดทางอ้อม ) เป็นการวัดจากการรวมผลคูณของความเชือ่ ของวัยรุ่นตอนต้น
เกีย่ วกับกลุ่มอ้างอิงกับแรงจูงใจทีจ่ ะคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ผลจากการวัดนามาคูณกันเป็นรายข้อ ซึ่ง
ความเชือ่ เกีย่ วกับกลุ่มอ้างอิง หมายถึง การรับรูค้ วามคาดหวังของบุคคลต่างๆ ทีแ่ วดล้อมตัววัยรุ่น
ตอนต้น ซึ่งเขาจะประเมินว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทีม่ คี วามสาคัญต่อตัวเขาคิดว่าเขาควรหรือไม่ควร
กระทาพฤติ กรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพียงใด และแรงจูงใจทีจ่ ะคล้อยตามกลุ่ม
อ้างอิง หมายถึง ระดับความต้องการของวัยรุ่นตอนต้นทีจ่ ะกระทาตามบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทีม่ ี
ความสาคัญต่อตัวเขามากน้อยเพียงใด วัดโดยใช้แบบวัดทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เป็นประโยคข้อความพร้อม
ด้วยมาตรจาแนกความหมาย 7 ระดับ ผลการคานวณโดยผูท้ ม่ี คี ะแนนสูงกว่าเป็นผูท้ ต่ี อ้ งการแสดง
พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามความคิดเห็นของบุคคลทีม่ คี วามสาคัญต่อตน
มากกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนต่ากว่า
7. การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติ กรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่
ม
แอลกอฮอล์ (วัดทางตรง ) หมายถึง การแสดงออกถึงความรูส้ กึ ของวัยรุ่นตอนต้นเกีย่ วกับ
ความสามารถทีเ่ ขาจะควบคุมการกระทาพฤติกรรมให้สาเร็จมากน้อยเพียงใด
เป็นการประเมิน
ความรูส้ กึ เกีย่ วกับความสามารถทีว่ ยั รุ่นตอนต้นจะควบคุมการกระทาพฤติกรรมป้องกันการดื่ม
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เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้สาเร็จมากน้อยเพียงใด วัดโดยใช้แบบวัดทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เป็นประโยค
ข้อความพร้อมด้วยมาตรจาแนกความหมาย
7 ระดับ ทีไ่ ด้คะแนนสูงกว่าเป็นผูท้ ม่ี กี ารรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนต่า
กว่า
8. การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติ กรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ (วัดทางอ้อม) เป็นการประเมินการรับรูข้ องบุคคลว่าเป็นการยากหรือง่ายทีจ่ ะกระทา
พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยประเมินจากความเชือ่ ของวัยรุ่นตอนต้นเกีย่ วกับ
การควบคุมและการรับรูอ้ านาจของปจั จัยควบคุมพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่ง
ความเชือ่ เกีย่ ว กับปจั จัยควบคุม หมายถึง ความเชือ่ เกีย่ วกับการมีหรือไม่มปี จั จัยทีส่ นับสนุนหรือ
ขัดขวางในการแสดงพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการรับรูอ้ านาจของปจั จัย
ควบคุม หมายถึง การประเมินของวัยรุ่นตอนต้นว่าปจั จัยควบคุมเด่นชัดเป็นปจั จัยส่งเสริมหรือ
ขัดขวางการแสดงพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพียงใด วัดโดยใช้แบบวัดทีผ่ วู้ จิ ยั
สร้างขึน้ เป็นประโยคข้อความพร้อมด้วยมาตรจาแนกความหมาย 7 ระดับ ผลจากการวัดนามาคูณ
เป็นรายข้อ ผลการคานวณผูท้ ไ่ี ด้คะแนนสูงกว่าเป็นผูท้ เ่ี ชือ่ ว่าตนมีการรับรูค้ วามสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้มากกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนต่ากว่า
9. ความสามารถในการควบคุมพฤติ กรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่
แท้จริ ง หมายถึง ขอบเขตหรือระดับของทักษะ ได้แก่ มีความรูแ้ ละทักษะต่างๆ ที่ เรียนรูจ้ าก
โรงเรียน มีครูคอยชีแ้ นะ การมีความพร้อม ในด้านของจิตใจทีเ่ ข้มแข็ง ความรับผิดชอบในหน้าที่ มี
เพื่อนทีด่ แี ละสมาชิกในครอบครัวทีเ่ ข้าใจ มีความชานาญทีเ่ กิดจากการได้มโี อกาสได้ทากิจกรรมที่
น่าสนใจทีจ่ าเป็นต่อการควบคุมตนเอง และการมีทรัพยากรอื่นๆ ของวัยรุ่นตอนต้นในการกระทา
พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้มากน้อยเพียงใด ผูว้ จิ ยั พบว่ามีไม่มากนัก และการ
สร้างเครื่องมือการวัดความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท่ี
แท้จริง นัน้ ยังไม่มี ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้สร้างขึน้ ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ร่วมกับงานวิจยั ที่
เกีย่ วข้อง เป็นประโยคข้อความ เป็นลักษณะมาตรจาแนกความหมาย 7 ระดับ ตัง้ แต่เห็นด้วยอย่าง
ยิง่ ถึงไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ เป็นข้อความบรรยายทีม่ ที งั ้ ข้อความบวกและข้อความทางลบ ผูท้ ไ่ี ด้
คะแนนสูงกว่าเป็นผูท้ เ่ี ชือ่ ว่าตนมีความสามารถทีจ่ ะควบคุมพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ทแ่ี ท้จริงมากกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนต่ากว่า
10. การวางแผนป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมายถึง การวางแผนในการ
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หมายถึง การเตรียมการการกระทาเกีย่ วกับการป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อวัยรุ่นตอนต้นต้องเผชิญกับสถานการณ์หรืออารมณ์ทจ่ี ะนาไปสู่การดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านการวางแผนการกระทาพฤติกรรมป้องกันการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Action planning) ซึ่ง เป็นการช่วยให้มกี ารกาหนดการเริม่ ต้นใน
สถานการณ์ทช่ี กั นาไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์วา่ จะ เริม่ ต้น ทาแบบไหน และอย่างไร และ 2)
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ด้านการวางแผนรับมือกับอุปสรรค ทีเ่ กิดขึน้ (Coping planning) คือ เป็นการวางแผนการรับมือกับ
อุปสรรคในสถานการณ์ ทีช่ กั นาไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มคี วามยากและแตกต่าง กัน
เพื่อให้ตนเองจัดการให้ผา่ นพ้นไปได้ ผูว้ จิ ยั สร้างแบบวัดตามแนวคิดการแปลงเจตนาไปสู่การ ปฏิบตั ิ
ของโกลไวเซอร์ (Gollwizer .1999) ร่วมกับงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตร
ประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่จริงทีส่ ุด (6 คะแนน) ถึงไม่จริงเลย (1 คะแนน) เป็นข้อความบรรยาย มี
ทัง้ ข้อความบวกและข้อความทางลบ ผูท้ ไ่ี ด้คะแนนรวมสูงกว่าแสดงว่าเป็นผู้ มีการวางแผนการ
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าผูท้ ต่ี อบทีไ่ ด้คะแนนรวมต่ากว่า
12. การรับรู้ความสามารถของตนในการป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หมายถึง ระดับความมันใจของวั
่
ยรุ่นตอนต้นในการกระทาพฤติกรรมป้องกั นการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ด้านการหลีกเลีย่ งสิง่ ทีช่ กั นาไปสู่การดื่ม การปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนให้ด่มื เครื่องดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮ อล์ และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ จากแนวคิดการรับรู้
ความสามารถของตนของแบนดูรา (Bandura. 1999) ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตรประมาณค่า 6
ระดับ ตัง้ แต่มนใจที
ั ่ ส่ ุดถึงไม่มนใจเลย
ั่
เป็นข้อความบรรยายทีม่ ที งั ้ ข้อความบวกและข้อความทางลบ
ผูท้ ไ่ี ด้คะแนนรวมสูงกว่าแสดงว่ามีการรับรูค้ วามสามารถของตนในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์มากกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนรวมต่ากว่า
13. การรับรู้ความเสี่ยงจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมายถึง การแสดงออกของ
ความรูส้ กึ นึกคิดของวัยรุ่นตอนต้นในการคาดคะเนว่าตนมีโอ กาสเสีย่ งต่อ การเกิดปญั หาสุขภาพ
อันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งแต่ละคนจะมีความเชือ่ หรือการรับรูโ้ อกาส
เสีย่ งในระดับทีแ่ ตกต่างกัน ผูว้ จิ ยั ได้ปรับปรุงแบบวัดของ นิมมลา อิทธิภญ
ิ โญภาพ (2555) และสุรี
พร คนละเอียด (2548) โดยทาการปรับภาษาและข้ อคาถามเพื่อให้เหมาะสมการศึกษาในครัง้ นี้
ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่จริงทีส่ ุดถึ งไม่จริงเลย เป็นข้อความ
บรรยายมีทงั ้ ข้อคว ามทางบวกและข้อความทางลบ ผูท้ ไ่ี ด้คะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็นผูม้ กี ารรับรู้
ความเสีย่ งจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าทีไ่ ด้คะแนนต่ากว่า
14. ความเชื่ออานาจในตนในการป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมายถึง การ
รับรูข้ องวัยรุ่นตอนต้นว่าการทีต่ นเองสามารถป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือไม่นนั ้ เป็น
ผลมาจากการกระทาของตนเองและตนเองเป็นผูค้ วบคุมการกระทานัน้ ได้ ทัง้ การ หลีกเลีย่ งการชัก
นาไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อมีผชู้ กั ชวนให้ด่มื
และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยไม่เกีย่ วข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผูว้ จิ ยั สร้างตาม
แนวคิดของรอตเตอร์ (Rotter. 1966) ร่วมกับงานวิจยั ที่ เกีย่ วข้อง ข้อคาถามเป็นลักษณะมาตร
ประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่จริงทีส่ ุดถึงไม่จริงเลย เกณฑ์การให้คะแนน เป็นข้อความทัง้ ทางบวกและ
ข้อความทางลบ ผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็นผูท้ ม่ี คี วามเชือ่ อานาจในตนทีม่ ตี ่อพฤติกรรม
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าผูท้ ต่ี อบทีไ่ ด้คะแนนต่ากว่า
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15. การเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารการป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมายถึง การ
รับทราบข้อมูลจากสื่อมวลชน สื่อออนไลน์ บุคคล และสื่อสิง่ พิมพ์โดยมีเนื้อหาสาระเพื่อการป้องกัน
ตนเองจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น มี 2 ด้าน คือ 1) ด้านการเปิดรับข่าวสาร
เพื่อป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ 2) ด้านการยอมรับเนื้อหาข้อมูลเพื่อป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากสื่อ ผูว้ จิ ยั ปรับปรุงจากแบบวัด การเปิดรับข่าวสารด้านสุขภาพ ของ อุบล
เลี้ยววาริ ณ (2534) ร่วมกับ บุญเสริม หุตะแพ ทย์ และคนอื่นๆ (2547) ทาการปรับภาษาและข้อ
คาถามเพื่อให้เหมาะสมการศึกษาในครัง้ นี้ ข้อคาถามเป็นลักษณะมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่
จริงทีส่ ุดถึงไม่จริงเลย เป็นข้อความบรรยายทีม่ ที งั ้ ข้อความบวกและข้อความทางลบ ผูต้ อบทีไ่ ด้
คะแนนรวมมากกว่าแสดงว่าเป็นผูท้ เ่ี ปิดรับข้อมูลข่าวสารสูงกว่าผูท้ ต่ี อบทีไ่ ด้คะแนนรวมต่ากว่า
16. การได้รบั การสนับสนุนจากบุคคลรอบข้าง หมายถึง การสนับสนุนทางสังคมจาก
บุคคลรอบข้าง หมายถึง การได้รบั การสนับสนุนเกีย่ วกับ การแสดงออกทีด่ เี มื่ออยู่ใน อารมณ์ เหงา
หรือเวลามีปญั หาไม่สบายใจ รวมไปถึงการให้ ข่าวสารความรู้ ในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จากบุคคลรอบข้าง ได้แก่ เพื่อน ครู พ่อแม่หรือผูป้ กครอง มี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1)
การสนับสนุนการแสดงออกทีด่ ขี องอารมณ์เมื่อเหงาหรือเวลามีปญั หาไม่สบายใจ จากเพื่อน ครู พ่อ
แม่หรือผูป้ กครอง และ 2) การสนับสนุนด้านข่าวสารความรู้ ในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น จากเพื่อน ครู พ่อแม่หรือผูป้ กครอง ผูว้ จิ ยั ได้ พฒ
ั นาแบบวัดของพร
พิมล วรวุฒพิ ุทธพงศ์ และสงคราม เชาวน์ศลิ ป์ (2551) เนื่องจากมีการสร้างและตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือวัดเกีย่ วข้องกับปญั หาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับดวงฤทัย สุคนธปฏิภาค (2547)
มาปรับใช้ในการวัดการได้รบั การสนับสนุนจากบุคคลรอบข้าง ลักษณะข้อคาถามเป็นมาตรประมาณ
ค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่จริงทีส่ ุด (6 คะแนน) ถึงไม่จ ริงเลย (1 คะแนน) เป็นข้อความบรรยายทีม่ ที งั ้
ข้อความบวกและข้อความทางลบ ผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนรวมสูงกว่าแสดงว่าได้รบั การสนับสนุนจาก
บุคคลรอบข้างมากกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนรวมต่ากว่า
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บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและงานวิจยั
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อทาความเข้าใจ อธิบาย
พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่
เกีย่ วข้องดังนี้
1. พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น
2. แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะห์ปจั จัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้นในการวิจยั ระยที่ 1
3. แนวคิดและทฤษฎีทน่ี ามากาหนดกรอบในการวิจยั ระยที่ 2
4. กรอบแนวคิดในการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ได้มกี ารจัดทารายละเอียดและเรียบเรียบไว้ เพื่ออธิบายถึงพฤติกรรมทีม่ คี วามสนใจ
รวมไปถึงแนวคิดและทฤษฎีทม่ี คี วามเกีย่ วข้อง ซึ่งมีดงั นี้

1. พฤติกรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์: ความหมาย การวัด
หลักการและแนวคิ ดเกี่ยวกับการป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การป้องกัน
(Prevention) เป็นแนวคิดทีอ่ ยู่บนหลักการของการยับยัง้ (Inhibition) อย่างมีสติและเหตุผลในการ
ปฏิเสธจากตัวกระตุน้ ต่างๆ ซึ่งอาจเป็นการป้องกันจากการเริม่ ต้นทีจ่ ะกระทาครัง้ แรกหรือทาไปบ้าง
เล็กน้อย หรือป้องกันการกลับมาเป็นซ้า และในขันต่
้ อไปเป็นการเรียนรูว้ ธิ กี ารทีถ่ ูกต้องในการใช้
กลไกทัง้ ทางร่างกายและจิตใจในการป้องกัน เพื่อนาไปสู่การกระทากิจกรรมหรือวิธกี ารทีเ่ หมาะสม
ตามเป้าหมายทีต่ อ้ งการ (Ruhrberg. 1999 อ้างอิงจาก วรรรชนก จันทชุ ม. 2547: 13) โดยในบริบท
ของการป้องกันทีเ่ กีย่ วกับปญั หาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า สาวิตรี อัษณางค์กรชัย และ
สุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล (2543: 12-30) ได้มที บทวนองค์ความรูเ้ รื่องมาตรการในการป้องกันและ
แก้ไขปญั หาจากแอลกอฮอล์ ผลการศึกษาพบว่ามีมาตรการต่างๆ ในการป้องกันและแก้ไขกับปญั หา
ทีเ่ กิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไว้ 3 ระดับ ได้แก่
1. การป้องกันขัน้ ปฐมภูม ิ (Primary prevention) เน้นทีป่ ระชาชนทัวไป
่ มาตรการทีใ่ ช้ใน
การป้องกันระดับปฐมภูมติ ่อปญั หาจ ากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การจัดการแบบป ฐมภูมิ
ประกอบด้วย วิธกี ารต่างๆ เพื่อควบคุมสิง่ แวดล้อมของการดื่มสุรา และการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
ของผูด้ ่มื มาตรการต่างๆ ทีใ่ ช้ในการจัดการกับปญั หาการขับรถขณะเมาสุรา รวมทัง้ การรณรงค์ทาง
สื่อมวลชนและโครงการต่างๆ ของประชาชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปญั หาการขับรถหลังจากดื่มสุรา
ในชุมชน
2. การป้องกันขัน้ ทุตยิ ภูม ิ (Secondary prevention) จะเน้นทีก่ ารค้นหาและวินิจฉัยผูม้ ี
ปญั หาจากการดื่มแอลกอฮอล์ได้ตงั ้ แต่ในระยะเริม่ ต้น โดยมีเป้าหมายสาหรับกลุ่มทีม่ คี วามเสีย่ งเพิม่
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มากขึน้ จากการดื่มสุรา (Hazardous or harmful drinkers) แต่ยงั ไม่ตดิ สุรา การป้องกันขัน้ ทุ ติยภูมิ
ประกอบด้วยการใช้เครื่องมือในการคัดกรองภาวะการดื่มสุราแบบเสีย่ ง แบบอันตรายและภาวะติด
สุรา และการดูแลจัดการสาหรับผูท้ ถ่ี ูกค้นพบว่ามีปญั หาเหล่านี้ โดยการจัดการแบบย่อ (brief หรือ
very brief intervention)
3. การรักษาขัน้ ตติยภูมิ (Tertiary prevention) จะเป็ นการรักษาพยาบาลสาหรับผูท้ ต่ี ดิ
สุราแล้ว ซึ่งประกอบด้วย การถอนพิษแอลกอฮอล์ (Alcohol detoxification) การรักษาภาวะขาดสุรา
(Alcohol withdrawal) และการรักษาระยะยาวสาหรับผูท้ ต่ี ดิ สุราเพื่อไม่ให้กลับไปใช้สุราอีก (Relapse
prevention)
สาหรับการศึกษาครัง้ นี้ได้ผวู้ จิ ยั ได้ให้ความสาคัญและสนใจศึกษาการป้องกันในระดับปฐม
ภูม ิ เพื่อป้องกันไม่ให้วยั รุ่นตอนต้นซึ่งเป็นผูท้ ไ่ี ม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งจัดได้วา่ เป็นกลุ่มทีม่ ี
ความเสีย่ งต่อการเริม่ ต้นดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีมาตรการทีใ่ ช้ในการป้องกันระดับปฐมภูมติ ่อ
ปญั หาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประกอบด้วยมาตรการ 3 ประการ คือ การควบคุม การให้
การศึกษา และการให้ทางเลือกแบบอื่นๆ ซึ่งทัง้ สามวิธกี ารนี้อาจจะใช้ร่วมกัน หรือการใช้วธิ กี ารหนึ่ง
อาจจะเป็นการปูพน้ื ฐานสาหรับใช้อกี วิธตี ่อมา โดยมีมาตรการสาหรับประชากรทัวไปในประเทศ
่
เช่น
มาตรการเกีย่ วกับการกาหนดราคาของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Fiscal measures) มาตรการทาง
กฎหมายต่างๆ (legislative measures) ซึ่งจะมีผล ต่อการเข้าถึงได้ง่ายในการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ (availability of alcohol) เช่น การควบคุมจานวนและชนิดของสถานบริการเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และเวลากับสถานทีท่ จ่ี ะอนุญาตให้ขายแอลกอฮอล์ได้ และการควบคุมการโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมาตรการสาหรับผูท้ ท่ี างานหรือผูท้ อ่ี ยู่ในสถานการณ์ทม่ี คี วามเสีย่ งสูงหาก
มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น มาตรการเพื่อป้องกันอันตรายจากการขับรถหลังการดื่มสุรา และ
การห้ามใช้สุราในงานกีฬาต่างๆ หรือในงานทีม่ คี วามเสีย่ งสูง ทัง้ นี้มาตรการในเชิงควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ แบ่งออกเป็น 4 มาตรการ ได้แก่
1. การควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การโฆษณาต่อต้านการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และการควบคุมการเป็นผูส้ นับสนุนหรืออุปถัมภ์กจิ กรรรมด้านกีฬาหรือด้าน
ศิลปะวัฒนธรรมโดยบริษทั อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2. การติดคาเตือนเกีย่ วกับพิษภัยของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนฉลากเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
3. การควบคุมความสามารถในการเข้าถึง (availability) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยผ่านการ
ควบคุมราคาของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการเก็บภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การกาหนดชัวโมงการ
่
ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานบริการต่างๆ การควบคุมการขายแอลกอฮอล์ในร้านขายของชา
4. การกาหนดอายุต่าสุดทีจ่ ะดื่มสุราได้ตามกฎหมายซึ่งมีความสอดคล้องกับ นโยบายและ
มาตรการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย โดยมีการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับมาตรทางกฎหมายไว้หลายฉบับ ซึ่งไม่ได้มแี นวคิดหรือออกแบบมาเพื่อจัดการ
ปญั หาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยตรง แต่มผี ลในการจัดการการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ
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ถูกจัดเป็นนโยบายแอลกอฮอล์ดว้ ย อาทิเช่น พระราชบัญญัตสิ ุรา พ .ศ. 2493 พระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ .ศ. 2469 พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองเด็ก พ .ศ. 2546 พระราชบัญญัตอิ าหาร พ .ศ. 2522
พระราช บัญญัตจิ ราจรทางบก พ .ศ. 2522 พระราชบัญญัตกิ องทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
พ.ศ. 2544 และพระราชบัญญัตอิ งค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ .ศ.
2551 ซึ่งสรุปมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทย ดังนี้ (ศูนย์วจิ ยั ปญั หาสุรา .
2556: 175-191)
1. มาตรการทางภาษีและราคา
2. การควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของบุคคล
3. การดัดแปลงสถานการณ์และบริบทการบริโภค เช่น การจัดกิจกรรมทางเลือก (กิจกรรม
ปลอดเหล้า)
4. การควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเกีย่ วข้องกับการควบคุมกิจกรรมการ
ส่งเสริมการขาย การห้ามโฆษณา การควบคุมเนื้อหาและช่องทางการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ การ
กาหนดให้มคี าเตือนทางด้านสุขภาพ
5. การสุขศึกษาและการโน้มน้าว ทีม่ สี านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) และเครือข่ายองค์กรงดเหล้ามีบทบาทหลักในการดาเนินการรณรงค์สาธารณะ เช่น การวัด
ระดับความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือด (BAC) ทีร่ ะดับ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ (mg%) ในระดับ
เดียวกันในทุกกลุ่ม
6. การบาบัดรักษาและคัดกรอง ซึ่งเป็นการบาบัดรักษาผูม้ ปี ญั หาการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ซึ่งมีให้บริการในสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง โดยมีโรงพยาบาลในสังกัดกรม
สุขภาพจิตให้บริการคลินิกเฉพาะทาง
ซึ่งปจั จุบนั ได้มวี วิ ฒ
ั นาการสาหรับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนมาถึงกฎหมายหลัก
คือ พระราชบัญญัตคิ วบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ .ศ. 2551 ทีม่ แี นวคิดเพื่อควบคุมการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการป้องกันแก้ไขปญั หาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะ ซึ่ง
เป็นนโยบายทีใ่ ห้ความสาคัญกับการควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การควบคุมบริบทการ
ดื่ม และการควบคุมการโฆษณา เป็นสาคัญ และล่าสุดมียุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ
พ.ศ. 2555- 2559 และแผนปฏิบตั กิ ารในการเป็นกรอบและทิศทางการดาเนินงานควบคุมเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ของประเทศไทย หลังจากได้รบั รองจากทีป่ ระชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ 2 พ.ศ.
2552 สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค เป็นหน่วยงานหลัก มี
เป้าหมายหลักของแผนปฏิบตั กิ าร 4 ประการ ได้แก่
1. เพื่อควบคุมปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสังคม
2. เพื่อป้องกันการดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ของนักดื่มหน้าใหม่ และควบคุมความชุกของ
ผูบ้ ริโภค
3. เพื่อลดความเสีย่ งของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทงั ้ ในมิตปิ ริมาณ รูปแบบ และ
พฤติกรรมหลังการบริโภค
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4. เพื่อจากัดและลดความรุนแรงของปญั หาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จากแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้องกัน นโยบายและมาตรการต่างๆ ทีก่ ล่าวมาข้างต้นจะ
เห็นได้วา่ มีความเกีย่ วข้องกับมาตราทางด้านกฎหมาย เพื่อควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ได้โดยง่ายของบุคคล ส่วนมาตรการทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนทีจ่ ะ
เกิดปญั หาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คือ การให้ความรูแ้ ละการสร้างเจตคติทถ่ี ูกต้องในระบบ
การศึกษาทุกระดับ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดการป้องกันปญั หาจากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในระดับปฐมภูมิ ทีป่ ระกอบไปด้วย การควบคุม การให้การศึกษา และก ารให้ทางเลือก
แบบอื่นๆ ทัง้ นี้เพื่อสร้างความตระหนักให้บุคคลออกห่างและป้องกันตนเองไม่ให้เข้าไปสู่การดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย
ความหมายของพฤติ กรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากการทบทวน
เอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผูว้ จิ ยั พบว่าใน
การศึกษาของต่างประเทศจะกล่าวถึงการป้องกันในบริบทของการสร้างโปรแกรมต่างๆ พัฒนาโดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มวัยรุ่นและประชาชนก ลุ่มอื่น หรือส่วน
ใหญ่จะเน้นศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งผูว้ จิ ยั ยังไม่พบว่ามีการให้นิยาม
ความหมายของพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของการศึกษาต่างประเทศ แต่พบว่า
มีการกล่าวถึงการป้องกันทีเ่ กีย่ วกับพฤติกรรมการป้องกันทางด้านสุขภาพไว้ ดังเช่นการศึกษาของ
คาลและคอบบ (Werle. 2011: 1-2 citing Kas & Cobb 1966: 246) ทีก่ ล่าวว่า พฤติกรรมการ
ป้องกันสุขภาพ หมายถึง การปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ ของบุคคลทีเ่ ชือ่ ว่าทาให้ตนเองมีสุขภาพดีและ
ป้องกันการเจ็บปว่ ยทีจ่ ะเกิดขึน้ ซึ่งในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั สนใจศึกษาพฤติกรรมป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และพบว่ามีนกั วิชาการและนักวิจยั ไทยได้กล่าวถึงความหมายของพฤติกรรม
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไว้หลายท่าน ได้แก่ ประนอม กาญจนณิช (2548: 9) หมายถึง
พฤติกรรมป้องกันการดื่มเ ครื่องดื่มทีม่ แี อลกอฮอล์ หมายถึง ความสามารถในการปฏิบตั ติ วั และ
แสดงออกเพื่อป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนพรทิพย์ ขุนจันทร์ (2551: 7) ได้กล่าวว่า
พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมายถึง การปฏิบตั ขิ องนักเรียนทีแ่ สดงถึงเจตนาใน
การมีพฤติกรรมกา รป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และโชติวนั อนุจร (2554: 7) ได้กล่าวว่า
พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมายถึง ความสามารถในการปฏิบตั ติ วั และ
แสดงออกเพื่อป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สอดคล้องกับ สุรพี ร คนละเอียด (2548: 8)
พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมายถึง การกระทาหรือการปฏิบตั ิ
ของนักเรียนเพื่อให้สามารถเผชิญหรือหลีกเลีย่ งต่อสภาวการณ์ทเ่ี สีย่ งต่อการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ได้ และเดือนแก้ว ลีทองดี (2551: 6) พฤติกรรมการควบคุมและป้องกันการดื่ม
แอลกอฮอล์ หมายถึง การกระทาทีแ่ สดงออกถึงการปฏิบตั ใิ นการหลีกเลีย่ งปจั จัยเสีย่ งทีน่ าไปสู่การ

19

ดื่มแอลกอฮอล์ และการกระทากิจกรรมทีส่ ่งเสริมสุขภาพและเป็นประโยชน์ต่อตนเอง เช่น การใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การปฏิเสธเมือถูกชักชวน การเทีย่ วกลางคืน เป็นต้น
พฤติกรรมป้องกันการดื่ มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมายถึง การกระทาของวัยรุ่นตอนต้นที่
ป้องกันไม่ให้ตนเองไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ (ดวงฤทัย สุคนธปฏิ
ภาค. 2547: 29-30)
1. การควบคุมตนเอง ซึ่งได้แก่
1.1 การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น การเล่นดนตรี เล่นกีฬา เป็นอาสาสมัคร เข้า
ค่ายหรือเข้าชมรม อ่านหนังสือ เป็นต้น เพื่อเป็นการฝึกฝนตนเองให้เป็นคนทีม่ คี วามรับผิดชอบ
1.2 การรูจ้ กั ปฏิเสธเมื่อมีบุคคลมาชักชวนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1.3 ไม่ใช้เครื่องดื่มทีม่ แี อลกอฮอล์เพื่อสร้างความเพลิดเพลินใจ การสร้างความกล้าหรือ
การบรรเทาความเจ็บปวดของร่างกายและจิตใจ
1.4 การรูจ้ กั ผ่อนคลายความเครียด โดยการทากิจกรรมคลายเครียด เช่น การปลูก
ต้นไม้
1.5 การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน หรือกิจกรรมทางสังคม
1.6 เมื่อมีปญั หาหรือความวิตกกังวล ความคับข้องใจควรปรึกษาบุคคลทีใ่ กล้ชดิ ทีเ่ ข้าใจ
ในพฤติกรรมของวัยรุ่น สามารถช่วยเหลือตามสมควร เช่น พ่อแม่ พีน่ ้อง ครู เป็นต้น
1.7 ทากิจกรรมร่วมกับสมาชิกในครอบครัว
1.8 การเลือกคบเพื่อนทีด่ ี
2. การหลีกเลีย่ งพฤติกรรมชักนาไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่
2.1 การหลีกเลีย่ งการเลือกคบเพื่อนทีด่ ่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือติดยาเสพติดและ
หลีกเลีย่ งการคบเพื่อนทีเ่ กเร
2.2 หลีกเลีย่ งการเข้าไปในแหล่งทีจ่ าหน่ายหรือบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น ร้าน
จาหน่ายสุรา ไนต์คลับ หรืองานสังสรรค์ทม่ี กี ารดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น
2.3 ไม่กระทาพฤติกรรมทีก่ ่อให้เกิดปญั หา เช่น การหนีเรียน การทะเลาะวิวาท
2.4 การไม่ดูโฆษณาทีย่ วยุ
ั ่ หรือชักนาไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นอกจากนี้ยงั มีผทู้ ใ่ี ห้ความหมาย พร้อมทัง้ แบ่งองค์ประกอบของพฤติกรรมป้องกันการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังเช่น สุภาณี พันธุป์ ระพันธ์ (2549: 8) กล่าวว่า พฤติกรรมป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์วา่ หมายถึงการปฏิบตั ติ นของนักศึกษาทีแ่ สดงเจตนาทีจ่ ะปฏิเสธหรือหลีกเลีย่ ง
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การพยายามทากิจกรรมอื่น เช่น หลีกเลีย่ งการเข้าสังคมกับเพื่อนทีด่ ่มื
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น การออกกาลังกาย เล่นดนตรี อ่าน
หนังสือ หรือทางานอดิเรกอื่น ๆ และสาธร พุทธชัยยงค์ (2548: 25) ได้กล่าวถึง พฤติกรรมป้องกัน
การดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ หมายถึง การแสดงออกหรือการกระทาของนักเรียนทีเ่ ป็นไปเพื่อ
ป้องกันการดื่มเครื่อง ดื่มผสมแอลกอฮอล์ นัน้ เกีย่ วข้องกับในเรื่องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
การปฏิเสธเมื่อเพื่อนชวน และอัจฉรา มูลรัตนา (2557: 7) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมป้องกันการดื่ม
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เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมายถึง การปฏิบตั ติ นของวัยรุ่นตอนต้นในการป้องกันตนเองจากการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยการปฏิเสธการชักชวนจากเพื่อนในการทาพฤติกรรมทีเ่ สีย่ งต่อการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การไม่คบเพื่อนทีด่ ่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การหลีกเลีย่ งสถานทีท่ เ่ี อือ้ อานวย
ต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การปรึกษาบุคคลใกล้ชดิ เมื่อตนเองมีปญั หา และการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ สอดคล้องกับสุรชั ยา มุลาลี (2551: 7) ได้ให้ความหมายการปฏิบตั เิ พื่อป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมายถึง การปฏิบตั ติ วั ของนักเรียนในเรื่องของการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ โดยการเล่นกีฬา เล่นดนตรี อ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ ฟงั เพลงหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ของโรงเรียน การปฏิเสธการชักชวนจากเพื่อนในการทาพฤติกรรมต่างๆ ทีเ่ สีย่ งต่อการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ นอกจากนี้ ชลธิชา อรุณพงษ์ (2552: 8) ได้กล่าวว่าพฤติกรรมในการป้องกันการดื่ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ควรทีจ่ ะเริม่ ทีก่ ารป้องกันเบือ้ งต้นก่อนทีจ่ ะเกิดปญั หา และถ้าเมื่อต้องดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ควรมีแนวทางทีค่ วบคุมการดื่ม คือ หลีกเลีย่ งการดื่มเพื่อลดความเครียด
ความวิตกกังวล หรือการซึมเศร้า ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พร้อมอาหารโปรตีน แล ะดื่มทีไ่ ม่มกี ๊าช
คาร์บอเนตผสมเพราะจะทาให้มกี ารดูดซึมดี หลีกเลีย่ งการดื่มเพื่อเป็นเกม การต่อรองทีช่ กั ชวนให้มี
การดื่มมากขึน้ รายละเอียดดังนี้
ตาราง 1 แสดงองค์ประกอบของพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
องค์ประกอบพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ผูว้ จิ ยั (ปี)

ดวงฤทัย สุคนธปฏิภาค
(2547)
ประนอม กาญจนณิช
(2548)
สาธร พุทธชัย (2548)
สุภาณี พันธุป์ ระพันธ์
(2549)
ราณี วงค์เดช (2549)
พรทิพย์ ขุนจันทร์
(2551)

การหลีก การปฏิเสธการ การใช้ ความ
เลีย่ งจาก ชักชวนให้ด่มื เวลาว่าง ตัง้ ใจ
สิง่ ชัก
เครื่องดื่ม
ให้เป็น ไม่ด่มื
นาไปสู่
แอลกอฮอล์ ประโยชน์ ไม่ซ้อื
การดื่ม























การ
ปรึกษา
บุคคลเมื่อ
ตนมี
ปญั หา


การไม่
มัวสุ
่ ม
กับ
เพื่อน
ทีด่ ่มื
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ชลธิชา อรุณพงษ์
(2552)
สุรชั ยา มุลาลี (2551)
เดือนแก้ว ลีทองดี(2551)
โชติวนั อนุจร (2554)
อัจฉรา มูลรัตนา (2557)


























จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องข้างต้น สรุปได้วา่ พฤติกรรมป้องกันการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมายถึง การกระทาของวัยรุ่นตอนต้นทีไ่ ม่ด่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อมี
สิง่ ชักจูงทีน่ าไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การใช้เวลาว่างในการทากิจกรรมทีม่ ปี ระโยชน์เพื่อไม่
เข้าไปเกีย่ วข้องกับสถานการณ์ทเ่ี สีย่ งกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1)
การหลีกเลีย่ งสิง่ ชักนาไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ การหลีกเลีย่ งกิจกรรมทีส่ ่งเสริมการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การหลีกเลีย่ งเพื่อนทีด่ ่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่มวสุ
ั ่ มกับเพื่อนทีด่ ่มื
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การหลีกเลีย่ งการเข้าไปในสถานทีท่ เ่ี อือ้ อานวยต่อการดื่มหรือแหล่งทีจ่ าหน่าย
หรือบริการเครื่องดื่มทีม่ แี อลกอฮอล์ การหลีกเลีย่ ง การดูโฆษณาทีย่ วยุ
ั ่ หรือชักนาไปสู่การดื่ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2) การปฏิเสธเมื่อมีบุคคลชวนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ การปฏิเสธ
เมื่อเพื่อนชวนไปดื่ม การปฏิเสธเมื่อคนในครอบครัวชวนให้ด่มื หรือการปฏิเสธเมื่อคนรูจ้ กั ชวนให้ด่มื
และ 3) การใช้เวลาว่างทากิจกรรมให้เกิดประโยชน์
ไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับ การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เช่น การไปออกกาลังเคลื่อนไหวร่างกาย การอ่านหนังสือ เป็นต้น
การวัด
การสร้างเครื่องมือวัดทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทีผ่ า่ น
มาพบว่าเป็นการทบทวนมาตรการและแนวทางป้องกันในระดับเบือ้ งต้นทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น การศึกษา
ของ ชลธิชา อรุณพงษ์ (2552) ได้สร้างแบบวัดพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์
ในมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ การไม่มวสุ
ั ่ มกับเพื่อนทีด่ ่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนหรือขอร้องให้ด่มื และการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ เป็นมาตรประมาณ
ค่า 4 ระดับ ตัง้ แต่ปฏิบตั ทิ ุกครัง้ (4 คะแนน) ถึงไม่ปฏิบตั เิ ลย (1 คะแนน) มีค่าความเชือ่ มันแบบ
่
สัมประสิทธิแอลฟาเท่
ากับ 0.84 การศึกษาของ พรพิมล วรวุฒพิ ุทธพงศ์ (2553) ได้สร้างแบบวัด ใน
์
กลุ่ม มีจานวน 30 ข้อ ได้แยกออกเป็น 2 ด้าน คือด้านแรกการไม่ด่มื และปฏิเสธทีจ่ ะดื่มเมื่อถูก
ชักชวน และการหลีกเลีย่ งกิจกรรมทีน่ าไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และหรือทากิจกรรมอื่นๆที่
เหมาะสมแทนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีค่าความเชือ่ มั ่นแบบสัมประสิทธิ ์แอลฟาเท่ากับ 0.94
การศึกษา ดวงฤทัย สุคนธปฏิภาค (2548) ได้สร้างแบบวัดกับวัยรุ่นตอนต้น โดยมีขอ้ คาถามจานวน
8 ข้อ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ ตัง้ แต่ทาเป็นประจา (3 คะแนน) ถึงไม่เคยทา (1 คะแนน)
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มีค่าความเชือ่ มันเท่
่ ากับ 0.74 ส่วนการศึกษาของ สาทร พุทธชัยยงค์ (2548) ได้สร้างแบบวัด
พฤติกรรมป้องกันการดื่ มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ในวัยรุ่นตอนต้น มีขอ้ คาถามจานวน 47 ข้อ
ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านการเลือกคบเพื่อน จานวน 14 ข้อ ค่าความเชือ่ มันแบบสั
่
มประสิทธิ ์
แอลฟาเท่ากับ 0.705 ด้านการใช้เวลาว่าง จานวน 22 ข้อ มีค่าความเชือ่ มันแบบสั
่
มประสิทธิ ์แอลฟา
เท่ากับ 0.910 ด้า นการปฏิเสธจานวน 11 ข้อ มีค่าความเชือ่ มันแบบสั
่
มประสิทธิแอลฟาเท่
ากับ
์
0.774 เป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตัง้ แต่เห็นด้วยมากทีส่ ุด (5 คะแนน) ถึงเห็นด้วยน้อยทีส่ ุด (1
คะแนน) มีค่าความเชือ่ มันแบบสั
่
มประสิทธิ ์แอลฟาทัง้ ฉบับ เท่ากับ 0.89
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจ ั ยทีเ่ กีย่ วข้องจะเห็นได้วา่ การสร้างเครื่องมือวัด
พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่ามีประเด็นหลักๆ 3 ด้าน คือ 1) การหลีกเลีย่ ง
ซึ่งประกอบด้วย การหลีกเลีย่ งสถานทีท่ เ่ี อือ้ ต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลีกเลีย่ งจากบุคคลทีจ่ ะ
นาไปสู่ทางเสียหาย หลีกเลีย่ งการเข้าสังคมกับเพื่อนทีด่ ่มื และการไม่มวสุ
ั ่ มกับเพื่อนทีด่ ่มื เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ การหลีกเลีย่ งการมีกจิ กรรมทีส่งเสริมการดื่ม การหลีกเลีย่ งปจั จัยเสีย่ งทีน่ าไปสู่การดื่ม
2) การปฏิเสธเมื่อมีบุคคลชวนไปดื่มได้แก่ การปฏิเสธการถูกชักชวนหรือขอร้องให้ด่มื การปฏิเสธ
การชักชวนให้ด่มื จากเพื่อน การปฏิเสธการถูกชักชวนให้ด่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทุกสถานการณ์
3) การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น กา รเล่นกีฬา การออกกาลังกาย การอ่านหนังสือ เป็นต้น
ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบวัดขึน้ จากแนวคิดและคานิยามของพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ร่วมกับงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ประกอบด้วย 3 ด้าน ข้อคาถามเป็นลักษณะมาตรประมาณค่า 6 ระดับ
ตัง้ แต่คอื จริงทีส่ ุด (6 คะแนน) ถึงไม่จริงเลย (1 คะแนน) ผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนรวมสูงกว่าแสดงว่าเป็นผู้
ทีม่ พี ฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงกว่าผูท้ ต่ี อบทีไ่ ด้คะแนนรวมต่ากว่า
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษางานวิจยั ทีผ่ า่ นมาพบว่า มีการศึกษาพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ มีความสัมพันธ์ทงั ้ จากปจั จัยภายในและปจั จัยภายนอก ดังเช่น การศึกษาของ พรพิมล
วรวุฒพิ ุทธพงศ์ และสงคราม เชาวน์ศลิ ป์ (2551) พบว่าการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน การคบ
เพื่อนทีม่ ลี กั ษณะและพฤติกรรมปลอดภัย การสนับส นุนทางสังคมจากครอบครัว สามารถร่วมกัน
ทานายพฤติกรรมหลีกเลีย่ งการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้รอ้ ยละ 41.1 ในกลุ่มนักศึกษา จานวน
580 คน การศึกษาของ ดวงฤทัย สุคนธปฏิภาค (2547) ผลการศึกษาพบว่าวัยรุ่นตอนต้น จานวน
417 คน ส่วนใหญ่มกี ารรับรูก้ ารสนับสนุนจากครอบครัว คิดเ ป็นร้อยละ 72.4 การรับรูก้ ารสนับสนุน
จากเพื่อนคิดเป็นร้อยละ 62.4 และการรับรูก้ ารสนับสนุนจากครู คิดเป็นร้อยละ 58.5 กลุ่มตัวอย่างมี
พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มทีม่ แี อลกอฮอล์อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 60 และดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์อยู่ในระดับต่า คิดเป็นร้อยละ 57.6 ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมป้องกันการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ การศึกษาของประสิทธิ ์ ไกยราช (2553) ได้ศกึ ษา
ผลของโปรแกรมการสร้างแรงจูงใจต่อการรับรูค้ วามสามารถของตนและความคาดหวังในการ
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หลีกเลีย่ งการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น ในกลุ่มนักเรียนชายชันมั
้ ธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่
ไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลยหรือเคยทดลองดื่มไม่เกิน 1 แก้ว ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มทดลองมี
การรับรูค้ วามสามารถของตนในการหลีกเลีย่ งการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีการตัง้ ใจต่อการ
หลีกเลีย่ งการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แตกต่างกับจากกลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .01 สอดคล้องกับการศึกษาของ อัจฉรา มูลรัตนา (2557) ทีศ่ กึ ษาผลของโปรแกรมการสร้าง
แรงจูงต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้นทีก่ าลังศึกษาอยู่ในชัน้
มัธยมศึก ษาปีท่ี 2 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองหลังได้รบั โปรแกรมการสร้างแรงจูงใจแล้วมี
ค่าเฉลีย่ ของพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงกว่าก่อนได้รบั โปรแกรม และสูงกว่า
กลุ่มทีไ่ ด้รบั ความรูต้ ามปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ซึ่งจากการศึกษา สาหรับ
การศึกษาในต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินงานเพื่อป้องกันนัน้ ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเพื่อ
จัดกระทาโดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น โดยไม่ได้ระบุเป็น
พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยตรง เช่น ได้มกี ารถึงศึกษาพฤติกรรมความ เสีย่ ง
ต่าและโอกาสทีจ่ ะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพียงครัง้ เดียว ทีพ่ บว่าความตัง้ ใจในการป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มคี วามสัมพันธ์ทางลบกับความเสีย่ งต่าและโอกาสต่อดื่มเครื่องดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เพียงครัง้ เดียว (Murgraff; Mcdermott; & Walsh. 2003)
2. แนวคิ ดการวิ เคราะห์ปัจจัยเชิ งสาเหตุของพฤติ กรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น การวิ จยั ระยะที่ 1
การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์มหี ลายแนวทางทีจ่ ะสามารถทาความเข้าใจและอธิบาย
พฤติกรรมของบุคคลทีเ่ กิดขึน้ แนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์มหี ลักการในการอธิบายปจั จัยทีม่ ผี ลต่อ
พฤติกรรมด้วยการให้ความสาคัญในการศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมทีไ่ ด้มาจาก 2 ประเภทใหญ่ๆ
คือ ประการแรกเป็นสาเหตุจากภายในตัวบุคคลทีเ่ ป็นลักษณะทางจิต เช่น เจตคติ บุคลิกภาพ การ
รับรู้ ประการทีส่ องเป็นสาเหตุภายนอกตัวบุคคล เช่น สภาพแวดล้อมทางสังคม ลักษณะภูมปิ ระเทศ
ภูมอิ ากาศ ซึ่งในการพัฒนาพฤติกรรมนัน้ อาจจะพัฒนาทีต่ วั แปรปจั จัยภายนอกหรือปจั จัยภายในได้
(จรรจา สุวรรณทัต . 2537) การศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ศึกษาตามแนวคิดพฤติกรรมศาสตร์เป็นหลัก ซึ่ง
เป็นการศึกษาแบบสหวิทยการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบาย ทานายและพัฒนาพฤติกรรมของ
บุคคลได้ ทัง้ นี้เพราะไม่มศี าสตร์สาขาใดเพียงสาขาหนึ่งทีส่ ามารถอธิบายสาเหตุและผล
ของ
พฤติกรรมประเภทต่างๆ ของมนุษย์ได้อย่างครอบคลุมและครบถ้วน ความรูจ้ ากสาขาวิชาต่างๆ ที่
นามาใช้นนั ้ มีความสาคัญไม่เท่าเทียมกัน ขึน้ อยู่กบั ปญั หาและพฤติกรรมทีต่ อ้ งการวิจยั
(งามตา
วนินทานนท์. 2536: 7; อ้างอิงใน Berelson.1968: 41-45) แนวคิดพฤติกรรมศาสตร์จงึ เป็นการศึกษา
พฤติกรรมของบุคคลอย่างเป็นระบบเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงต่างๆ เกีย่ วกับคนทาอะไรมากกว่าจะ
บรรยายว่าเขาควรทาอย่างไร (ประทีป จินงี.่ 2558) ดังนัน้ ในครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จึงได้ดาเนินการศึกษาตาม
แนวทางทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อทาความเข้าใจพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
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วัยรุ่นตอนต้น ซึ่งการวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรมมนุษย์ 2 ประเภท คือ สาเหตุภายในของบุคคล
ซึ่งเป็นลักษณะทางจิตของบุคคล เช่น เจตคติ แรงจูงใจ การรับรูใ้ นเรื่องต่างๆของบุคคล เป็นต้น
และสาเหตุทม่ี าจากภายนอกของบุคคล เช่น สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรร ม เพื่อทาความ
เข้าใจโดยการศึกษาถึงปจั จัยทีส่ ่งผลต่อการไม่ด่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของบุคคลหรือบุคคลจะทา
อย่างไรในการป้องกันตนเองไม่ให้มกี ารดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จากการทบทวนแนวคิดทฤษฏีทม่ี กี ารวิเคราะห์ปจั จัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมป้องกันการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นนั ้ ผูว้ จิ ยั พบว่ามีหลายแนวคิดและทฤษฎีทอ่ี ธิบายปจั จัยเชิงสาเหตุซ่งึ หนึ่ง
ในนัน้ คือ ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Ajzen. 1991) ทีพ่ ฒ
ั นามาจากทฤษฎีกระทาด้วยเหตุผล
(Ajzen & Fishbein. 1980) โครงสร้างของทฤษฎีน้มี ลี กั ษณะคล้ายกับทฤษฎีกระทาด้วยเหตุผล มี
ความแตกต่างทีส่ าคัญอยู่ทท่ี ฤษฎีพฤติกรรมตามแผนได้เพิม่ ตัวแปรการรับรูก้ ารควบคุมพฤติกรรม
(Perceived Behavioral Control) เข้ามา ซึ่งมีความสามารถอธิบายพฤติกรรมของบุคคลทีไ่ ม่ได้อยู่
ในการควบคุมของบุคคลอย่างเต็มที่ ทาให้บุคคลไม่สามารถตัดสินใจได้แน่นอนว่าจะทาหรือ ไม่ทา
ต้องอาศัยโอกาสหรือทรัพยากรอื่น ๆ เช่น เงิน เวลา ทักษะ การร่วมมือจากบุคคลอื่น โดยพฤติกรรม
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มก็เช่นเดียวกัน ซึ่งบุคคลนอกจากจะมีขอ้ มูลต่างๆ ในการตัดสินใจมากมาย
แต่การจะบรรลุถงึ เป้าหมายของพฤติกรรมป้องกันไม่ได้ขน้ึ อยู่กบั เจตนาหรือความ ตัง้ ใจหรือความ
ต้องการของบุคคลเพียงอย่างเดียว ส่วนหนึ่งขึน้ อยู่ความสามารถทีจ่ ะสามารถควบคุมไม่ให้เข้าไปสู่
วงจรการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อกี ด้วย นอกจากนัน้ ผูว้ จิ ยั ยังพบอีกว่าความตัง้ ใจของบุคคลนัน้ เมื่อ
เป็นความตัง้ ใจทีด่ จี ะส่งผลให้มกี ารวางแผนทีจ่ ะกระทาหรือเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อมุ่งไปสู่
เป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ได้สาเร็จ (Gollwizer. 1999) ซึ่งแนวคิดเชิงทฤษฎี The Health Action Process
Approach ได้ให้ความสาคัญและสนใจศึกษาความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรมของบุคคล ได้มกี ารศึกษา
เพื่อขยายองค์ความรูต้ ่อไปอีกถึงตัวแปรทีค่ นกลางความสั
ั่
มพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรความ
ตัง้ ใจแสดงพฤติกรรม (Intentions) และพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งทัง้ ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของไอ
เซ็น และ The Health Action Process Approach การนาไปศึกษาในหลากหลายพฤติกรรมซึ่งผล
การศึกษาเป็นทีย่ อมรับถึงอานาจในการทาและอธิบายพฤติกรรมของบุค คล ดังนัน้ การศึกษาในครัง้
นี้จงึ ผูว้ จิ ยั ได้นาเสนอรายละเอียดตามแนวคิดทฤษฎีทน่ี ามาวิเคราะห์ปจั จัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรม
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รายละเอียดดังนี้
การใช้ทฤษฎีพฤติ กรรมตามแผนอธิ บายและทานายพฤติ กรรม
การศึกษาปจั จัยเชิงสาเหตุทเ่ี กีย่ วข้องกับพฤติกรรมของบุคคลนัน้ มีหลายสาเหตุ ตามหลัก
จิตวิทยา การกระทาพฤติกรรมใดๆ ของบุคคลจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ เช่น
ความสามารถทีจ่ ะกระทาพฤติกรรมนัน้ ความต้องการทีจ่ ะกระทา ความพร้อมทีจ่ ะกระทา ความ
เพียรพยายามทีจ่ ะกระทาให้สาเร็จ (Mishchel & Michel. 1976: 85) โดยนักจิตวิทยาในสานักปญั ญา
นิยมเชือ่ ว่าต้องมีบางสิง่ ทีอ่ ยู่ภายใต้ตามธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งก็คอื กระบวนการทางปญั ญาหรือ
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กระบวนการทางสมองทีท่ าให้เกิดการกระทาพฤติกรรมออกมา เช่น การรับรูส้ งิ่ เร้า การตัดสินใจ
การรับรู้ ความเข้าใจ ความรูส้ กึ ความคิด เป็นต้น และความเชือ่ ว่ามนุษย์ทุกคนมีแรงจูงใจอยู่ภายใน
ของตนเองทีจ่ ะกระทาความดีเพื่อพัฒนาตนเองโดยตอบสนองต่อสิง่ แวดล้อมในลักษณะผูค้ วบคุม
และเป็นผูท้ ม่ี อี ทิ ธิพลเหนือสิง่ แวดล้อม (สิทธิโชค วรานุสนั ติกูล. 2546: 15-18) แนวคิดทางจิตวิทยา
ทีน่ าเสนอโดยไอเซ็น คือทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ต่อมาจากทฤษฎีกระทาด้วยเหตุผลของฟิ
ชบายน์และไอเซ็น (Ajzen & Fishbein. 1980) ทฤษฎีน้มี แี นวคิดว่าการกระทาพฤติกรรมของบุคคล
นัน้ เป็นผลมาจากการตัดสินใจบนข้อมูลทีม่ อี ยู่ ได้แก่ ความเชือ่ เกีย่ วกับพฤติกรรม ความเชือ่
เกีย่ วกับกลุ่มอ้างอิง ความเชือ่ เกีย่ วกับปจั จัยควบคุม โดย มีตวั แปรเจตคติต่อการทาพฤติกรรม
อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิง การรับรูก้ ารควบคุมพฤติกรรม ร่วมกันมีผลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรม ซึ่งถ้า
บุคคลมีเจตคติเห็นด้วยต่อพฤติกรรม ได้รบั อิทธิพลจากกลุ่มอ้างอิงมีการสนับสนุน และเชือ่ ว่าตน
ควบคุมพฤติกรรมนัน้ ได้มากเท่าไร บุคคลนัน้ ยิง่ จะมีเจตนาทีจ่ ะทาพฤติกรรมนัน้ มากขึน้ เท่านัน้ และ
เมื่อมีเจตนาทีห่ นักแน่นก็จะนาไปสู่การทาพฤติกรรมนัน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าบุคคลยังมีระดับของ
ความสามารถทีจ่ ะควบคุมปจั จัยต่างๆ และมีความสามารถทีจ่ ะทาพฤติกรรมนัน้ ได้ จะยิง่ มีเจตนาที่
จะทาพฤติกรรมเพิม่ ขึน้ นาไปสู่โอกาสทีจ่ ะทาพฤติกรรมนัน้ มากขึน้ ด้วย นอกจากนัน้ ยังคาดว่าความ
เชือ่ ของบุคคล ยัง มีผลมาจากตัวแปรอื่น ๆ จึงได้ มีเพิม่ การศึกษา ตัวแปรภายนอก (External
variables) ได้แก่ ตัวแปรชีวสังคม เจตคติต่อเป้าหมายอื่นทีค่ าดว่าจะส่งผลกับพฤติกรรม ลักษณะ
บุคลิกภาพ รวมถึงตัวแปรอื่นๆ ทีแ่ ตกต่างกันระหว่างบุคคล ซึ่งดังภาพประกอบ 1
ตัวแปรภายนอก

v

ตัวแปรด้าน
ประชากร เช่น อายุ
การศึกษา
เจตคติต่อเป้าหมาย
อื่น เช่น เจตคติต่อ
บุคคล
ลักษณะบุคลิกภาพ เช่น
ความมันใจในตนเอง
่

ตัวแปรอื่นๆ ทีแ่ ตกต่าง
กันระหว่างบุคคล

ความเชื่อเกี่ยวกับ
ผลของการกระทา
(Behavioral beliefs)

เจตคติต่อการกระทา
พฤติกรรม (Attitude
toward the behavioral)

ความเชื่อเกี่ยวกับ
กลุม่ อ้างอิง
(Normative beliefs)

การคล้อยตามกลุม่
อ้างอิง
(Subjective norm)

ความเชื่อเกี่ยวกับ
ปจั จัยควบคุม
(Control beliefs)

การรับรูก้ ารควบคุม
พฤติกรรม (Perceived
behavioral control)

เจตนาเชิง
พฤติกรรม
(Intention)

พฤติกรรม
(Behavior)

การควบคุมพฤติกรรมได้
จริง(Actual behavioral
Control)

ภาพประกอบ1 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Ajzen. 2006; Montaño & Kasprzyk. 2008)
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ดังนัน้ การใช้ทฤษฎีพฤติกรรมทาตามแผนอธิบายและทานายพฤติกรรม ผูว้ จิ ยั ขอเสนอ
รายละเอียดตัวแปรทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรม ดังนี้
ความตัง้ ใจป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กับพฤติ กรรมป้ องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ความตัง้ ใจของบุคคลเป็นตัวแสดงถึงความทุ่มเทและความพยายามทีจ่ ะกระทาพฤติกรรม
เป้าหมาย กล่าวคือ ถ้าบุคคลมีความตัง้ ใจแน่วแน่ต่อสิง่ ทีต่ งั ้ เป้าหมายจะทาให้บุคคลนัน้ เรียนรูส้ งิ่
นัน้ ๆ และสามารถเรียนรูไ้ ด้อย่างรวดและแจ่มแจ้ง (จรรจา สุวรรณทัต . 2545) การศึกษาในบริบท
ของไทยมีนกั วิชาการได้แปลศัพท์คาว่า Intention โดยใช้คาว่า “เจตนา” ประกอบอยู่ในรูปประโยค
เช่น เจตจานงเชิงพฤติกรรม เจตนาเชิงพฤติกรรม (จิระวัฒน์ วงศ์สวัสดิวฒ
ั น์ . 2538; สิทธิโชค วรานุ
สันติกูล .2543; อังศินนั ท์อนิ ทรกาแหง . 2552) หรือใช้คาว่า “ตัง้ ใจ” ประกอบอยู่ในรูปป ระโยค เช่น
การตัง้ ใจ (จรรจา สุวรรณทัต . 2545) ความตัง้ ใจในกา รแสดงพฤติกรรม (ธีระ กุลสวัสดิ ์ . 2556 )
สาหรับในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้คาว่า ความตัง้ ใจในการแสดงพฤติกรรม
แนวคิดหนึ่งทีไ่ ด้ให้ความสาคัญศึกษาตัวแปรความตัง้ ใจ (Intentions) คือทฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผนของไอเซ็น (Ajzen. 1991) พัฒนามาจากทฤษฎีการกระทาด้วยเหตุผล (Theory of
Reasoned Action) ของฟิ ชบายน์และไอเซ็น (Fishbein & Ajzen. 1975) ได้กล่าวถึง ความตัง้ ใจ
หมายถึง ความรูส้ กึ ทีอ่ ยู่ภายในจิตใจของบุคคลทีจ่ ะเลือกหรือกระทาพฤติกรรมนัน้ หรือกล่าวอีกนัย
หนึ่งว่า ความเป็นไปได้หรือโอกาสหรือความพยายามทีบ่ ุคคลจะแสดงการกระทานัน้ ๆ (Ajzen; &
Fishbein. 1980; Ajzen. 1985; 1991) สาหรับทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของไอเซ็น ตัวแปร
Intention เป็นปจั จัยหลักในการกาหนดพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งความตัง้ ใจนี้มคี วามสัมพัน ธ์กบั
ปจั จัยส่วนบุคคล คือเจตคติต่อพฤติกรรม
เกิดขึน้ จากการรวมกันระหว่างความเชือ่ และผลของการกระทาพฤติกรรมนัน้ และปจั จัยทาง
สังคมคือได้รบั การสนับสนุนจากบรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง (Subjective norm) ทีเ่ กิดขึน้ จากการรวมกัน
ระหว่างความเชือ่ ของกลุ่มอ้างอิงและแรงจูงใจทีจ่ ะ คล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และในช่วงยุคหลังที่
พฤติกรรมบุคคลมีจานวนมากทีม่ คี วามซับซ้อนในการพิจารณาและอธิบายถึงการแสดงพฤติกรรม
ไอเซ็นได้อภิปรายเพิม่ เติมว่าความสาเร็จของการกระทาไม่ได้ขน้ึ อยู่กบั ความตัง้ ใจเพียงอย่างเดียว
แต่บุคคลจะต้องมีระดับการควบคุมพฤติกรรมทีเ่ พียง
พอ โดยสะท้อนออกมาจากการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived behavioral control) และยังเป็นตัวแปรที่
กาหนดความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรมของบุคคลอีกตัวแปรหนึ่งด้วย ซึ่งเกิดจากการรวมกันระหว่าง
ความเชือ่ ของปจั จัยควบคุมและการรับรูอ้ านาจในการควบคุมของปจั จัยนัน้ ๆ (Ajzen. 1991; 2002)
กล่าวคือบุคคลมีความตัง้ ใจแน่วแน่ มีความเชือ่ มันและพยายามมากเพี
่
ยงใด มีความเป็นไป
ได้ทบ่ี ุคคลจะแสดงพฤติกรรมมากเพิม่ ขึน้ เท่านัน้ ซึ่งมีความสัมพันธ์กบั ปจั จัยส่วนบุคคล
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จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องพบว่า มีการนาตัวแปร Intention ตาม
แนวคิดไอเซ็นไปศึกษากับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มวัยรุ่น
(Marcoux;&
Shope.1997; McMillan & Conner. 2003) ศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบ
บุหรี่ และการใช้กญ
ั ชาในกลุ่มผูใ้ หญ่ (Kam et al. 2008) ซึ่งในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ให้ความสาคัญ
กับการศึกษาพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่พบว่ามีการศึกษาน้อยมากทีใ่ ห้
ความหมายไว้โดยตรง ผูว้ จิ ยั จึงได้ทาการทบทวนงานวิจยั ทีใ่ ห้ความหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรม
ป้องกันทั ่วไปๆ เช่น วรรณชนก จันทรชุม (2547) ได้กล่าวถึง เจตนาในการป้องกันการสูบบุหรี่
หมายถึง การแสดงความตัง้ ใจหรือความต้องการหรือความพยายามหรือการวางแผนของนักเรียนที่
จะกระทาเพื่อไม่ให้ตนสูบบุหรี่ ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรีท่ ไ่ี ด้กาหนดไว้
การศึกษาของประสิทธิ ์ ไกยราช (2553) ได้กล่ าวถึงความตัง้ ใจต่อการหลีกเลีย่ งการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ หมายถึง เจตนาของนักเรียนในการทีจ่ ะพยายามปฏิบตั ติ นหรือวางแผนทีจ่ ะปฏิบตั ติ น
เพื่อป้องกันตนเองจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการศึกษาของอดิศกั ดิ ์ พละสาร (2553) ได้
กล่าวว่า ความตัง้ ใจในการไม่ด่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมายถึง ความตัง้ ใจนักเรียนทีจ่ ะปฏิบตั ติ วั
เพื่อป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4
ดังนัน้ จากทีไ่ ด้กล่าวมาจึงสามารถสรุปแนวคิดเกีย่ วกับความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรม ได้วา่
เป็นความรูส้ กึ ความเชือ่ มันของตนเอง
่
รวมถึงความพยายามทีอ่ ยู่ในจิตใจของบุคคลในการจะเลือก
กระทาหรือไม่กระทาพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง ในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั สนใจพฤติกรรมป้องกัน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงได้ให้ความหมายของ
ความตัง้ ใจป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ หมายถึง ระดับความมุ่งมันส่
่ วนบุคคลของวัยรุ่นตอนต้นทีจ่ ะแสดงพฤติกรรมป้องกันการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์วา่ มีมากน้อยเพียงใด ทีจ่ ะหลีกเลีย่ งสิง่ ทีช่ กั นาไปสู่การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ การแสดงความตัง้ ใจทีจ่ ะปฏิเสธเมื่อมีบุคคลชวนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการ
แสดงถึงความตัง้ ใจทีจ่ ะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
การวัด
การดาเนินการวัดตัวแปรความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรม เป็นการวัดตามทฤษฎีพฤติกรรมตาม
แผนของไอเซ็น ซึ่งต้องมีความสอดคล้องกับองค์ประกอบทัง้ 4 ของพฤติกรรมทีไ่ ด้กาหนดไว้ คือ
เป้าหมาย การกระทา บริบท และเวลา (Ajzen. 1980:41-52) ซึ่งสิง่ สาคัญในการวัดความตัง้ ใจของ
บุคคลนัน้ คือ 1) ความสอดคล้องระหว่างความตัง้ ใจและพฤติกรรม การวัดจะเกิดความเทีย่ งตรงมาก
ขึน้ ถ้าการวัดความตัง้ ใจและพฤติกรรมให้สอดคล้องกันในความจาเพาะทัง้ ในเรื่องของการกระทา
เป้าหมาย บริบท และเวลา 2) ความคงอยู่ของ ความตัง้ ใจ (Stability of Intention) เนื่องจากความ
ตัง้ ใจของบุคคลสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตลอดเวลา และยังขึน้ อยู่กบั ตัวแปรเหล่านี้ ได้แก่ ระยะเวลา
ระหว่างการวัดความตัง้ ใจกับการวัดพฤติกรรม นักวิจยั ควรเว้นทิง้ ระยะระหว่างความตัง้ ใจกับการวัด
พฤติกรรมไม่นานนัก เพื่อให้การวัดมีความแม่นยามากทีส่ ุดและมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
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การวัดจึงต้องมีความสอดคล้องกับองค์ประกอบทัง้ สีข่ องพฤติกรรมทีก่ าหนดไว้ คือ
เป้าหมาย การกระทา บริบท และเวลา จึงจะทาให้สามารถวัดและทานายแนวโน้มการกระทา
พฤติกรรมของบุคคลจากความตัง้ ใจได้แม่นยา ซึ่งการวัดความตัง้ ใจสามารถใช้ขอ้ คาถามหลายข้อๆ
ในการประเมินได้ (Aizen. 2002: 4) แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การวัดความตัง้ ใจในการเลือกและ
การวัดความตัง้ ใจในด้านความถี่ ซึ่งการวัดความตัง้ ใจในการเลือกนัน้ หมายถึง การวัดการควบคุม
พฤติกรรมว่าจะกระทาหรือไม่กระทาพฤติกรรมนัน้ เช่น
“ทางเป็นไปได้รอ้ ยละเท่าใด ทีฉ่ นั จะ
รับประทานยาต้านไวรัสวันละ 2 ครัง้ ให้ตรงเวลาทุกวันในระยะเวลา 3 เดือน หรือ “ฉันตัง้ ใจจะ
รับประทานยาต้านไวรัสวันละ 2 ครัง้ ให้ตรงเวลาทุกวันในระยะเวลา 3 เดือน เป็นลักษณะคาคุณศัพท์
สองขัว้ ตัง้ แต่เป็นไปไม่ได้ (-3) ถึงเป็นไปได้ (+3) ส่วนการวัดความตัง้ ใจในเชิงความถีเ่ ป็น
แนวความคิดทีข่ นานกับการวัดพฤติกรรม เช่น “ในวันนี้ฉนั ตัง้ ใจจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ....แก้ว ”
(วัดความถีส่ มั บูรณ์) หรือ “ในวันนี้ฉนั ตัง้ ใจจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คดิ เป็นร้อยละ ......(วัดความถี่
สัมพัทธ์) (ธีระพร อุวรรณโน .2535) จากการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับวัดความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรม ตาม
แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน และศึกษาเกีย่ วกับปญั หาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือใน
บริบททีม่ คี วามใกล้เคียง เช่น วรรณชนก จันทชุม (2547: 6) การวัดเจตนาในการป้องกันการสูบ
บุหรี่ ประเมินการแสดงควา มตัง้ ใจหรือความต้องการหรือความพยายามหรือการวางแผนของ
นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาทีจ่ ะกระทาเพื่อไม่ให้ตนสูบบุหรี่ มีขอ้ คาถาม จานวน 6 ข้อ ตัวอย่าง
ข้อคาถาม “ฉันตัง้ ใจว่าจะไม่สงั สรรค์หรือเข้ากลุ่มในขณะทีผ่ อู้ ่นื กาลังดื่มสุราหรือสูบบุหรี่ ” เป็นมาตร
ประเมินค่าแบบคา คุณศัพท์สองขัว้ 7 ระดับ ตัง้ แต่เป็นไปไม่ได้ (-3 คะแนน ) ถึงเป็นไปได้ (+3
คะแนน) มีความเชือ่ มันแบบสั
่
มประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.86
นอกจากนี้ยงั มีการสร้างการวัดความตัง้ ใจทีจ่ ะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น มาคิวและช๊อป
(Marcoux & Shope.1997: 325) ได้มกี ารประยุกต์ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของไอเซ็นเพื่อทานาย
และอธิบายพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แบ่งออกเป็น
3 ด้าน คือ การดื่มเครื่อง
แอลกอฮอล์ ความบ่อยในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความตัง้ ใจทีจ่ ะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ตัวอย่างข้อคาถาม คือ “ถ้าเพื่อนชวนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉนั ตัง้ ใจจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ”
“ในอีก 2 ปีขา้ งหน้าถ้ามีโอกาสฉันตัง้ ใจทีจ่ ะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” เป็นลักษณะมาตรประมาณค่า
4 ระดับ ตัง้ แต่ด่มื แน่นอนทีส่ ุดถึงไม่ด่มื มีความเชือ่ มัน่ แบบสัมประสิทธิแอลฟา
0.88 สอดคล้องกับ
์
แคมและคนอื่นๆ (Kam et al. 2008) ได้สร้างข้อคาถามความตัง้ ใจทีจ่ ะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การ
สูบบุหรี่ และการใช้กญ
ั ชาในกลุ่มผูใ้ หญ่ มีตวั อย่างข้อคาถามเกีย่ วกับความตัง้ ใจทีจ่ ะเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ความตัง้ ใจทีส่ ูบบุหรี่ และความตัง้ ใจทีจ่ ะใช้กญ
ั ชาในวันหยุดสัปดาห์ คือ “ถ้ามีโอกาสใน
วันหยุดสุดสัปดาห์หน้าฉันตัง้ ใจทีจ่ ะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” มีความเชือ่ มันแบบสั
่
มประสิทธิ ์แอลฟา
0.90 หรือการสร้างเครื่องมือวัดความตัง้ ใจทีจ่ ะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรีใ่ นกลุ่มนักศึกษา
เช่น แม็คมิวเลียนและคอร์เนอร (McMillan & Conner. 2003: 320) ได้สร้างข้อถามประเมินเกีย่ วกับ
ความบ่อยในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรีภ่ ายใน 6 เดือนข้างหน้า ส่วนการศึกษา
ของ ประสิทธิ ์ ไกยราช (2553: 54) สร้างแบบวัดความตัง้ ใจต่อการหลีกเลีย่ งการดื่มเครื่องดื่ม
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แอลกอฮอล์ มีขอ้ คาถามจานวน 5 ข้อ เป็นลักษณะมาตราประมาณค่าแบบลิเคร์ท 5 ระดับ ตัง้ แต่
ตัง้ ใจมากว่าทาได้ (5 คะแนน) ถึงไม่ตงั ้ ใจเลย (1 คะแนน) มีความเชือ่ มั ่นแบบสัมประสิทธิ ์แอลฟา
เท่ากับ 0.73 สอดคล้องกับแบบวัดอดิศกั ดิ ์ พละสาร (2553) สร้างแบบวัดความตัง้ ใจในการไม่ด่มื
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน เป็นลักษณะมาตรประมาณค่า 3 ระดับ
ตัง้ แต่ตงั ้ ใจ (3 คะแนน) ถึงไม่ตงั ้ ใจ (1 คะแนน) มีขอ้ คาถาม 11 ข้อ กรณีเป็นข้อคาถามเชิงลบให้
คะแนนกลับกัน มีความเชือ่ มันแบบสั
่
มประสิทธิแอลฟา
เท่ากับ 0.73
์
การศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ให้ความสาคัญกับการสร้างแบบวัด ความตัง้ ใจทีม่ คี วามสอดคล้องกับ
พฤติกรรมทัง้ ในเรื่องของการกระทาเป้าหมาย บริบทและเวลา คือการวัด
ความตัง้ ใจแสดง
พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซ่งึ สอดคล้องกับพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮ อล์ทไ่ี ด้กาหนดไว้ ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของไอเซ็น (Ajzen. 2002) ร่วมกับ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เป็นประโยคข้อคว าม จาแนกตาม มาตรจาแนก ความหมาย (Semantic
Differential Scale) ประเมินค่า 7 ระดับ ตัง้ แต่เป็นไปได้ (7 คะแนน) จนถึงเป็นไปไม่ได้เลย (1
คะแนน ) สาหรับข้อควา มทางบวกและสาหรับข้อความทางลบให้คะแนนกลับกัน คิดคะแนนรวม
พฤติกรรม โดยวัยรุ่นตอนต้นทีไ่ ด้คะแนนสูงเป็นผูท้ ม่ี คี วามตัง้ ใจหรือเจตนาต่อพฤติกรรมป้องกันการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนต่า
ผลการวิ จยั ความสัมพันธ์ระหว่างความตัง้ ใจแสดงพฤติ กรรมกับการวางแผนกระทา
และพฤติ กรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ผูว้ จิ ยั พบว่ามีการนาไปศึกษาในบริบท
ของปญั หาของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น การศึกษาของ มาคิวและช๊อป (Marcoux;& Shope.1997)
ได้มกี ารประยุกต์ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของไอเซ็น เพื่อทานายและอธิบายพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ การดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ ความบ่อยในการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทผ่ี ดิ ปกติ ของวัยรุ่นทีศ่ กึ ษาอยู่ในระดับเกรด 5
ถึง 8 ทีม่ อี ายุระหว่าง 9-16 ปี จานวน 3946 คน จานวน 16 โรงเรียน ผลการศึกษาพบว่าทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผนมีอานาจในการทานายและอธิบายพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ
พบว่าความตัง้ ใจในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถทานายพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ใ นภาพรวม ได้รอ้ ยละ 30.67 ส่วนการศึกษาของ แบลคลีและคนอื่น (Bleakley; et at.
2011) ได้ศกึ ษารูปแบบบูรณาการเพื่ออธิบายถึงการเปิดรับสื่อทางเพศศึกษาทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นทีม่ อี ายุระหว่าง 16-18 ปี จานวน 460 คน ผลการศึกษาพบว่าความ
ตัง้ ใจทีจ่ ะมีส่วนร่วนในการมีเพศสัมพันธ์อธิบายความแปรปรวนพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ภายใน
12 เดือนข้างหน้าของวัยรุ่น ได้รอ้ ยละ 29 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั ได้ทาการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องความตัง้ ใจแสดง
พฤติกรรมทีส่ ่งผลต่อการวางแผนการกระทา ทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมทางด้านสุขภาพและมีการศึกษาใน
กลุ่มตัวอย่างต่าง ๆ เช่น พาแชล และคนอื่นๆ (Parschau; et al. 2014) ได้ทาการทดสอบรูปแบบ
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HAPA เรื่องของการทากิจกรรมเคลื่อนไหวในกลุ่มผูใ้ หญ่ทม่ี นี ้ าหนักเกิน ทาการศึกษากับกลุ่ม
ตัวอย่างทีม่ นี ้ าหนักเกินจานวน 484 คนในกลุ่มสถานทีท่ างานทีม่ กี ารส่งเสริมสุขภาพ ในประเทศ
เยอรมัน ผลการศึกษาพบว่า ความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรมกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย มีอทิ ธิพล
ทางตรงต่อการวางแผนกระทากิจกรรมการเคลื่อนไหว มีค่า สัมประสิทธิ ์อิทธิพล เท่ากับ 0.74 ที่
ระดับนัยสาคัญ 0.05 ส่วน โจวและคนอื่นๆ (Zhou; et al. 2013) ศึกษากลวิธกี ารจัดการกับปญั หา
เชิงรุกในการเป็นตัวแปรปรับระหว่าง ความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรม การวางแผน ต่อพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร โดยศึกษากับนักศึกษามหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย Beijing จานวน
338 คน ผลการศึกษาพบว่า ความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรมมีอทิ ธิพลทางตรงต่อการวางแผนการบริโภค
อาหาร มีค่า สัมประสิทธิ ์อิทธิพล เท่ากับ 0.37 ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.01 พบว่า รอดแคท และคณะ
(Radtke; et al. 2012) ได้ศกึ ษาเพื่อการทดสอบโครงสร้างรูปแบบของ HAPA ในกลุ่มวัยรุ่นทีส่ ูบ
บุหรี่ อายุเฉลีย่ อยู่ท่ี 17.80 ปี จานวน 385 คน ผลการศึกษาพบว่าความตัง้ ใจในการหยุดสูบบุหรี่
ส่งผลโดยตรงต่อการวางแผนการหยุดสูบบุหรี่ มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ
0.35 ทีร่ ะดับ
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.001
จากข้อมูลข้างต้นจะพบว่ า ความตัง้ ใจในการแสดงพฤติกรรมนัน้ มีความเกีย่ วข้องการ
วางแผนหรือการวางแผ นกระทาและพฤติกรรมการป้องกันทางด้านสุขภาพ นอกจากนี้ความตัง้ ใจ
แสดงพฤติกรรมตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของไอเซ็น ยังเป็นตัวแปรทีม่ คี วามสาคัญในการ
ทานายและอธิบายพฤติกรรมได้โดยตรง และมีความสัมพันธ์เกีย่ วข้องกับตัวแปรการวางแผนกระทา
พฤติกรรมของบุคคลด้วย เนื่องจากบุคคลถ้ามีความตัง้ ใจทีด่ จี ะนาไปสู่การลงมือปฏิบตั พิ ฤติกรรมที่
ตนเองได้วางเป้าหมายไว้ดว้ ย ดังนัน้ การวิจยั ครัง้ นี้คาดว่าตัวแปรความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรมป้องกัน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นนั ้ จะเป็นตัวแปรเชิงเหตุทม่ี อี ทิ ธิพลต่อการวางแผนการกระทาการ
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอ ลกอฮอล์และพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของของ
วัยรุ่นตอนต้นด้วยเช่นกัน
เจตคติ ที่มีต่อการกระทาพฤติ กรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กบั ความ
ตัง้ ใจแสดงพฤติ กรรม
เจตคติของบุคคลเป็นปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการกระทาพฤติกรรมของบุคคล และอาจเป็น
สาเหตุของพฤติกรรมทีแ่ สดงออกหรือพฤติกรรมทีแ่ สดงออกเป็นส่วนหนึ่งของเจตคติกเ็ ป็นไปได้
โดยสิง่ แวดล้อมรอบๆ ตัวบุคคลมีผลต่อการสร้างเจตคติของตนเองต่อสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ซึ่งทัวไปบุ
่ คคลไม่
สามารถควบคุมสิง่ แวดล้อมของตนเอง แต่สามารถควบคุมเจตคติของตนเองได้วา่ จะเ ลือกมองใน
ด้านทีด่ หี รือไม่ดี หากเลือกมองในด้านทีด่ บี ุคคลสามารถปรับตัวและดาเนินชีวติ ได้ดี อีกทัง้ เจตคติ
เชิงบวกต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่งยังส่งผลต่อความสาเร็จในชีวติ ของบุคคลด้วย (Lussier. 1999: 74-79)
การแบ่งองค์ประกอบของเจตคติของ ธีระพร อุวรรณโณ (2535: 15-17) ทีเ่ ป็ นตัวสิง่ ที่
เชือ่ มโยงความสัมพันธ์กบั ตัวแปรอื่นๆ นักจิตวิทยาได้เสนอองค์ประกอบของเจตคติไว้ 3 แนว คือ

31

แนวทางที่ 1 เจตคติทม่ี ี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านปญั ญา ด้านอารมณ์ และความรูส้ กึ และด้าน
พฤติกรรม กล่าวคือเมื่อบุคคลมีความรูเ้ ชิงประเมินค่าและมีความรูส้ กึ ชอบหรือไม่ชอบสิง่ นัน้ แล้ว นัน้
คือ ความพร้อมทีจ่ ะกระทาการให้สอดคล้องกับความรูส้ กึ ของตนต่อสิง่ นัน้ ด้วย (McGuire.1985)
แนวทางที่ 2 เจตคติทม่ี ี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้านปญั ญา และองค์ประกอบด้าน
อารมณ์ความรูส้ กึ ตามแนวคิดของโรเซ็นเบิรก์ ซึ่งเชือ่ ว่ามนุษย์มคี วามต้องการทีจ่ ะบรรลุและรักษา
ไว้ซ่งึ ความคล้องจองระหว่างอารมณ์ ความรูส้ กึ และปญั ญา (Resenberg.1965) เขาจึงนิยามเจตคติ
ว่าเป็นโครงสร้างรวมระหว่างปญั ญาและอารมณ์ความรูส้ กึ แนวทางที่ 3 เจตคติทม่ี อี งค์ประก อบ
เดียว ซึ่งเป็นแนวคิดของฟิ ชบายน์และไอเซ็น (Fishbein & Ajzen. 1975) เธอร์สโตน (Thurstone.
1959) คือเป็นองค์ประกอบทางอารมณ์ความรูส้ กึ ในทางชอบหรือไม่ชอบทีบ่ ุคคลมีต่อทีห่ มายของ
เจตคติ และจากการศึกษาพบว่าองค์ประกอบของเจตคติทงั ้ 3 แนวข้างต้นนัน้ แนวทางทีไ่ ด้รบั นิ ยม
มากทีส่ ุด คือ เจตคติทม่ี อี งค์ประกอบเดียว โดยฟิ ชบายน์และไอเซ็นมองว่าองค์ประกอบอื่นๆ
สามารถแยกออกจากเจตคติได้ ซึ่งในการศึกษาของผูว้ จิ ยั ครัง้ นี้ได้สนใจศึกษาเจตคติต่อการป้องกัน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามแนวคิดของไอเซ็น
ไอเซ็นและฟิ ชบายน์ (Ajzen & Fishbein. 1980) ได้กล่าวว่า เจตคติต่อพฤติกรรม (Attitude
toward behavior) หมายถึง การประเมินทางบวก -ทางลบของบุคคลต่อการกระทานัน้ หรือเป็น
ความรูส้ กึ โดยส่วนรวมของบุคคลทีเ่ ป็นทางบวก -ลบ หรือสนับสนุน -ต่อต้านการกระทานัน้ ๆ ซึ่ง
โดยทัวไปถ้
่ าบุคคลมีเจตคติทางบวกมากเท่าใด ก็คว รมีเจตนาหนักแน่นทีจ่ ะกระทาพฤติกรรมาก
เท่านัน้ ในทางตรงข้ามถ้าบุคคลมีเจตคติทางลบมากเท่าใด ก็ควรมีเจตนาหนักแน่นทีจ่ ะไม่กระทา
พฤติกรรมมากเท่านัน้ ซึ่งเจตคติต่อพฤติกรรมนี้เกิดจากผลรวมของผลคูณระหว่าง ความเข้มของ
ความเชือ่ เกีย่ วกับพฤติกรรม (Behavioral Beliefs:b) และการประเมินผลการกระทาหรือการระบุ
สาเหตุ (Evaluation of the Outcome or Attribute:e) ซึ่งสอดคล้องกับ กิปสัน (Gibson. 2000) เจต
คติ (Attitudes) หมายถึง ความรูส้ กึ นึกคิดของบุคคลทีม่ ตี ่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่งและมีแนวโน้มทีจ่ ะแสดงออก
ซึ่งพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งเจตคติน้สี ามารถเปลีย่ นแปลงได้จากการเรียนรูห้ รือได้จากการใช้
ประสบการณ์ในอดีต และวงพักตร์ ภู่พนั ธ์ศรี และศิรนิ นท์ ดารงผล (2538: 221) ทีอ่ ธิบายว่า เจตคติ
สามารถเป็นตัวกาหนดพฤติกรรมของบุคคลโดยทัวไปได้
่
สามารถถ่ายทอดไปสู่บุคคลอื่นๆ ได้ จะมี
ทิศทางและมีปริมาณค วามเข้มข้นทีแ่ ตกต่างกันออกไป เจตคติจะมีทงั ้ ทางบวกและลบ เป็นสิง่ ที่
ซับซ้อนเพราะเจตคติขน้ึ อยู่กบั ปจั จัยหลายประการ เช่น อารมณ์ ความรูส้ กึ ความคิดเห็น ความ
เข้าใจ ประสบการณ์ เป็นต้น
จากการประมวลเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง พบว่ามีการนาไปศึกษาพฤติกรรมที่
เกีย่ วข้องกับการป้องกันในบริบทต่างๆ และมีการให้ความหมายของเจตคติต่อพฤติกรรม เช่น
การศึกษาของอดิศกั ด์ พละสาร (2553: 7) เจตคติเกีย่ วกับการรับรูป้ ระโยชน์ในการไม่ด่มื เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ หมายถึง ความตัง้ ใจของนักเรียนทีจ่ ะปฏิบตั ติ วั เพื่อป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นงนุช ใจชืน่ และคนอื่นๆ (2556: 5) เจตคติต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมายถึง ระดับ
ความรูส้ กึ ความคิดเห็นและความเชือ่ ของเยาวชน ทีเ่ กิดจากประสบการณ์ และการเรียนรูเ้ กีย่ วกับ
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เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งส่งผลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และศิรพิ ร ชาวสุรินทร์ (2553: 8) เจต
คติต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมายถึง ความรูส้ กึ หรือความเชือ่ เกีย่ วกับพฤติกรรม
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งอาจเป็นทัศคติเชิงลบหรือเชิงบวก เป็นการประเมินความเชือ่
เกีย่ วกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยรวมว่าเป็นสิง่
ทีต่ นเห็นด้วยหรือไม่ รวมทัง้
ค่านิยมทีม่ กี บั ผลลัพธ์ของการกระทานัน้ ๆ
ดังนัน้ จากทีไ่ ด้กล่าวมาจึงสรุปได้วา่ เจตคติต่อพฤติกรรมคือ ความรูส้ กึ ชอบหรือไม่ชอบสิง่
นัน้ เพียงใดซึ่งมีทศิ ทางทัง้ ในเชิงลบหรือเชิงบวก และสามารถทานายได้วา่ บุคคลจะมีการกระทาต่อ
สิง่ ทีต่ นเองแสดงความรูส้ กึ ออกมาในทิศทางใด ในการศึกษาครัง้ นี้จงึ ได้ให้ความหมายของ เจตคติท่ี
มีต่อการกระทาพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมายถึง ความรูส้ กึ ชอบ พอใจ
หรือไม่ชอบของวัยรุ่นตอนต้นทีม่ ตี ่อการทาพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซ่งึ มีทงั ้
ทางบวกและทางลบ
การวัด
การสร้างเครื่องมือวัดเจตคติเชิงพฤติกรรมตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของไอเซ็น มี
นาไปสร้างเพื่อศึกษาพฤติกรรมทีห่ ลากหลาย สาหรับการศึกษาครัง้ นี้สนใจพฤติกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การป้องกันเพื่อประเมินเกีย่ วกับความรูส้ กึ ของบุคคลทีม่ ตี ่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ซึ่งทีผ่ า่ นมามีการสร้างเครื่องมือวัดเจตคติ ทีม่ มี าตรวัดแบบมาตรลิเคร์ท แบบมาตรวัด
เธอร์สโตน แต่สาหรับการวัดตามแนวคิดของฟิ ชบายน์และไอเซ็น ได้เสนอมาตรวัดแบบออสกูด หรือ
มาตรวัดโดยใช้ความแตกต่างของความหมายทางภาษาหรือแบบมาตรจาแนกความหมาย
(Semantic differential scale) โดยในการศึกษาครัง้ นี้เลือกใช้มาตรวัดแบบออสกูดซึ่งในการสร้าง
เครื่องมือวัดตามแนวคิดนี้ เนื่องจากการศึกษาทีผ่ า่ นมาส่วนใหญ่ใช้มาตรวัดแบบลิเคร์ท แต่เนื่องจาก
ยังมีขอ้ จากัดซึ่งเป็นการวัดเรียงลาดับ ทัง้ นี้มาตรในแต่ละช่วงอาจไม่เท่ากัน เช่น เห็นด้วยอย่างยิง
และเห็นด้วยและการแปลความหมายยังขาดความสมบูรณ์ ทัง้ นี้บุคคลทีไ่ ด้คะแนนเท่ากัน อาจมี
ความรูส้ กึ คิดเห็นและความเชื่อทีไ่ ม่ใช่แบบเดียวกันได้ (อรพินทร์ ชูชม. 2545: 81) โดยในการศึกษา
ครัง้ นี้เลือกใช้มาตรวัดแบบออสกูด เนื่องจากสนใจความหมายของความรูส้ กึ อารมณ์ทเ่ี ป็นปฏิกริ ยิ า
ตอบสนองทีบ่ ุคคลให้กบั ความหมายของคาคุณศัพท์ทม่ี คี วามหมายในทางทีด่ แี ละไม่ดตี ่อสิง่ นัน้ โดย
ไอเซ็นเสนอว่าต้องมีการสารวจความเชือ่ เด่นชัดของคาคุณศัพท์ทน่ี ามาประเมินพฤติกรรมนัน้ ๆ ใน
กลุ่มตัวอย่างทีม่ คี ุณลักษณะคล้ายคลึงกับตัวอย่างทีผ่ วู้ จิ ยั ต้องการเก็บข้อมูลหรือประเมินเกีย่ วกับ
เจตคติต่อพฤติกรรมนัน้ ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าคาคุณศัพท์คู่ทเ่ี ลือกมาสามารถประเมินพฤติกรรมนัน้ ๆ ใน
กลุ่มตัวอย่างทีจ่ ะศึกษาได้ถูกต้องและได้มาตรฐานตามหลักของการสร้างเครื่องมือวัด และมีความ
สอดคล้องภายในของเครื่องมือ (Ajzen. 2002: 5)
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ดาเนินการเก็บข้อมูลเบือ้ งต้นเพื่อสารวจความเชือ่ เด่นชัดเกีย่ วกับ
คาคุณศัพท์ทม่ี ตี ่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มวัยรุ่นตอนต้น จานวน 100
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คน ตัวอย่างการสารวจความเชือ่ เด่นชัด “สาหรับฉันแล้วการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็น
การกระทาที่ ....” เป็นการวัดโดยใช้มาตรจาแนกความหมายเป็นคาคุณศัพท์ขวคู
ั ้ ่ เช่น ดีถงึ ไม่ดี มี
ประโยชน์ถงึ ไม่มปี ระโยชน์ เพื่อทาความเข้าใจความเชือ่ ของบุคคลทีม่ อี ยู่เดิมทีน่ าไปสู่การมีเจตคติ
ต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยการประเมินความเชือ่ เด่นชัดจากคนหมู่มาก
ประมาณ 5-9 ความเชือ่ เพื่อนาความเชือ่ เหล่านี้มาสร้างมาตรประเมินผลของการกระทา (Outcome
Evaluation) และความหนักแน่นของความเชือ่ (Belief Strength)
ฟิ ชบายน์และไอเซ็น ได้เสนอการวัด 2 วิธี คือ 1) การวัดเจตคติต่อพฤติกรรมทางตรง เป็น
การวัดโดยใช้มาตรจาแนกความหมายของออสกู๊ดและคนอื่นๆ (Osgood; et at.1957) เป็น
คาคุณศัพท์ขวั ้ คู่ การวัดเจตคติแบบมาตรประมาณค่าของลิเ คิรท์ 2) วัดเจตคติต่อพฤติกรรมทางอ้อม
หรือการวัดจากความเชือ่ (Belief Based Measure) เป็นผลรวมของผลคูณระหว่างความเชือ่
เกีย่ วกับผลของการกระทาพฤติกรรม (Salient Beliefs) กับการประเมินผลของการกระทาพฤติกรรม
เพื่อทาความเข้าใจความเชือ่ ของบุคคลทีม่ อี ยู่ก่อน ทีน่ าไปสู่ การมีเจตคติต่อพฤติกรรมเป้าหมาย
เช่นนัน้ โดยการประเมินความเชือ่ เด่นชัดจากคนหมู่มากประมาณ 5-9 ความเชือ่ เพื่อนาความเชือ่
เหล่านี้มาสร้างมาตรประเมินผลของการกระทา (Outcome Evaluation) และความหนักแน่นของ
ความเชือ่ (Belief Strength)
การศึกษาทีผ่ า่ นมามีนกั วิชาการได้นาไปสร้างเครื่องมือวัดเจตคติต่อพฤติกรรมของบุคคล
ซึ่งยังไม่พบว่ามีการสร้างเครื่องมือวัดเจตคติต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มแอลกอฮอล์ มีเพียงการ
สร้างเครื่องมือวัดทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมการต้านทานยาเสพติด มีการวัดทางตรงและทางอ้อม
เช่น การศึกษาของ หทัยรัตน์ ริม้ ประพันณี (2543: 44- 45) ได้สร้างเครื่องมือวัดเจตคติต่อ
พฤติกรรมป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกทางตรง เป็นการวัดความรูส้ กึ เชิงประเมินค่าของสตรี เป็น
การประเมินความรูส้ กึ ของตนเองทีม่ ตี ่อพฤติกรรมป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกว่าเป็นสิง่ ทีด่ หี รื อไม่ดี
เพียงใด ชอบหรือไม่ชอบ ยินดีหรือไม่ยนิ ดีของสตรีต่อพฤติกรรมป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกของ
สตรี ข้อคาถามจานวน 36 ข้อ เป็นลักษณะมาตรจาแนกความหมาย แบ่งเป็น 7 ระดับ ตัง้ แต่เป็นไป
ได้ (+3 คะแนน) ถึงเป็นไปไม่ได้ (-3 คะแนน) สาหรับข้อคาถามทางลบให้คะแนนกลับกัน มีค่ า
ความเชือ่ มันเท่
่ ากับ 0.93 ผูท้ ไ่ี ด้คะแนนสูงกว่าเป็นผูท้ ม่ี เี จตคติทด่ี ตี ่อพฤติกรรมป้องกันโรคมะเร็ง
ปากมดลูกมากกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนต่ากว่า และสร้างเครื่องมือวัดเจตคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคมะเร็ง
ปากมดลูกทางอ้อม วัดจากความเชือ่ เกีย่ วกับพฤติกรรมป้องกันโรคมะเร็งปา กมดลูกและการ
ประเมินผลกรรม โดยความเชือเกี
่ ย่ วกับพฤติกรรมป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก ประเมินการรับรูถ้ งึ
ความเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้มากน้อยเพียงใด ในการทาพฤติกรรมป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกที่
จะก่อให้เกิดผลกรรมตามทีก่ าหนด มีลกั ษณะข้อคาถามเป็นมาตรจาแนกความหมาย 7 ระดับ ตัง้ แต่
เป็นไปได้ (+3 คะแนน) ถึงเป็นไปไม่ได้ (- 3 คะแนน) ข้อคาถามทางลบให้คะแนนกลับกัน ผูท้ ไ่ี ด้
คะแนนสูงเป็นผูท้ ม่ี คี วามเชือ่ ว่าพฤติกรรมป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกทาให้เกิดผลกรรมตามที่
กาหนดมากกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนต่า และการประเมินผลกรรมทีเ่ กิดขึน้ จากพฤติกรรมป้องกันโรคมะเร็ง
ปากมดลูก เป็นผลกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์มากน้อยเพียงใดของสตรี สร้างตาม

34

แนวทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน เป็นลักษณะมาตรจาแนกความหมาย 7 ระดับ ตัง้ แต่เป็นประโยชน์
(+3คะแนน) ถึงไม่เป็นประโยชน์ (-3 คะแนน ) สาหรับข้อคาถามทางลบให้คะแนนกลับกัน ผูท้ ่ี ได้
คะแนนสูงเป็นผูท้ ม่ี คี วามเชือ่ ว่าผลกรรมทีเ่ กิดจากพฤติกรรมป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกเป็น
ประโยชน์มากกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนต่ากว่า มีขอ้ คาถาม 30 ข้อ มีค่าความเชือ่ มันเท่
่ ากับ 0.63
ส่วนการสร้างเครื่องมือวัดเจตคติทม่ี พี ฤติกรรมทางด้านยาเสพติด ซึ่งรวมถึงเครื่องดื่ ม
แอลกอฮอล์ดว้ ย เช่น ลาดทองใบ ภูอภิรมย์ (2530: 55) ได้สร้างแบบวัดเจตคติต่อการควบคุม
สื่อมวลชนของผูป้ กครองเพื่อศึกษาภูมติ า้ นทานการเสพยาเสพติด ประเมินความรูส้ กึ ของวัยรุ่นทีม่ ี
ต่อบิดามารดาในการให้คาแนะนาการรับสื่อมวลชนทีม่ คี ุณประโยชน์ หรือเมื่อได้รบั การว่ากล่าว
ตักเตือนในการรับสื่อมวลชนทีเ่ ป็นพิษเป็นภัย มีขอ้ คาถาม 15 ข้อ เป็นลักษณะมาตรประมาณค่า 6
ระดับ ตัง้ แต่จริงทีส่ ุด (6 คะแนน) ถึงไม่จริงเลย (1 คะแนน) พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 15-90
คะแนน ผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนสูงกว่าแสดงว่ามีเจตคติทด่ี มี ากต่อการควบคุมสื่อมวลชนของผู้ ปกครองผู้
ทีไ่ ด้คะแนนต่ากว่า
การศึกษาของ นงนุช ใจชืน่ และคนอื่นๆ (2556) ได้สร้างเครื่องมือวัดเจตคติต่อพฤติกรรม
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในกลุ่มเยาวชน ประเมินความรูส้ กึ ความคิดเห็นและความเชือ่ ของ
เยาวชน ทีเ่ กิดจากประสบการณ์ และการเรียนรูเ้ กีย่ วกับเครื่องดื่ มแอลกอฮอล์ ซึ่งส่งผลต่อการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จานวน 15 ข้อ ตัวอย่างข้อคาถาม เช่น “การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ชีวติ และทรัพย์สนิ ” “การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทาให้สดชืน่ กระปรีก้ ระเปร่า
กระฉับกระเฉง ร่างกายตื่นตัว ” เป็นลักษณะมาตรประ มาณค่า 5 ระดับ ตัง้ แต่เห็นด้วยอย่างยิง่ (5
คะแนน) ถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ (1 คะแนน) มีค่าความเชือ่ มันอยู
่ ่ระหว่าง 0.78 – 0.86 ส่วนไอเซ็น
และเชค (Ajzen & Sheikh. 2013) ได้สร้างเครื่องมือวัดเจตคติต่อพฤติกรรมการดื่มและการหลีกเลีย่ ง
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนศึกษาในกลุ่มนักศึกษาทีม่ อี ายุระหว่าง
18-24 ปี จานวน 100 คน มีขอ้ คาถาม 3 ข้อ เป็นลักษณะมาตรจาแนกความหมาย 7 ระดับ ตัง้ แต่มี
คุณค่า-ไม่มคี ุณค่า ดี-เลว และน่าสนใจ-น่าเบื่อ มีค่าความเชือ่ มันสั
่ มประสิทธิ ์อัลฟ่าเท่ากับ 0.68 และ
อดิศกั ด์ พละสาร (2553: 81) ได้สร้างเครื่องมือวัดเจตคติเกีย่ วกับการรับรูป้ ระโยชน์ในการไม่ด่มื
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามแนวคิดของไอเซ็นมีขอ้ คาถามจานวน 17 ข้อ ลักษณะมาตรประมาณค่า 5
ระดับ ตัง้ แต่เห็นด้วยอย่างยิง่ (5 คะแนน) ถึงไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ (1 คะแนน) มีค่าความเชือ่ มัน่
สัมประสิทธิอั์ ลฟ่าเท่ากับ 0.89
จากทีไ่ ด้กล่าวมาการวัดของเจตคติต่อการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การศึกษา
ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้สร้างเครื่องมือวัด 2 วิธี คือ
1) การวัดเจตคติต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (วัดทางตรง ) โดยให้
วัยรุ่นตอนต้นประเมินความรูส้ กึ ความคิดเห็นของตนเองทีม่ ตี ่อการทาพฤติกรรมป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้วยมาตรจาแนกความหมาย 7 ระดับ ใช้คาคุณศัพท์คู่ มีคะแนนระหว่าง 7 ถึง
1 ผูท้ ไ่ี ด้คะแนนสูงกว่าเป็นผูท้ ม่ี เี จตคติต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าผูท้ ่ี
ได้คะแนนต่ากว่า
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2) การวัดเจตคติต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (วัดทางอ้อม) เป็นเจต
คติทป่ี ระเมินจากความเชือ่ ซึ่งถูกกาหนดโดยผลรวมของผลคูณระหว่างคว ามเชือ่ เกีย่ วกับผลของ
พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กบั การประเมินผลของการป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ โดยทาการสารวจข้อมูลเบือ้ งต้นเกีย่ วกับความเชือ่ เด่นชัดทีม่ ตี ่อการกระทาพฤติกรรม
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากกลุ่มบุคคลทีม่ ลี กั ษณะค ล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
วัยรุ่นตอนต้นทีม่ อี ายุ 12-15 ปี ทีไ่ ม่ด่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกาลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น จานวน 100 คน แล้วนาความเชือ่ เด่นชัดนี้ไปสร้างเป็นประโยคข้อคาถามพร้อมมาตร
จาแนกความหมาย 7 ระดับ โดยใช้คาคุณศัพท์คู่ มีคะแนนระหว่าง 7 ถึง 1 ผลของการคานวณโดยผู้
ทีม่ คี ะแนนสูงกว่าเป็นผูท้ ม่ี เี จตคติทางอ้อมต่อการทาพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มากกว่าผูท้ ม่ี คี ะแนนต่ากว่า
ผลการวิ จยั ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติ ที่มีต่อการกระทาพฤติ กรรมป้ องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กับความตัง้ ใจแสดงพฤติ กรรมและพฤติ กรรมป้ องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องทีไ่ ด้มกี ารนาทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
ของไอเซ็นมีหลายงานวิจยั ทีพ่ บว่า เจตคติต่อพฤติกรรมทีส่ ่งผลต่อความตัง้ ใจในการกระทา
พฤติกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการศึกษาพฤติกรรมป้องกันทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพในหลายกลุ่มตัวอย่าง
เช่น การศึกษาในกลุ่มวัยรุ่น ของ พิศ โตอ่อน (2553: 73-75) ได้ศกึ ษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุข
ศึกษาประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการพัฒนาพฤติกรรม
เพื่อป้องกันโรคฟนั ผุในนักเรียน ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3-4 แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 47 คน และกลุ่ม
เปรียบเทียบ 49 คน กลุ่มทดลองได้รบั โปรแกรมสุขศึกษาทีป่ ระยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม ใช้เวลา 12 สัปดาห์ ผลจากการวิจยั พบกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลีย่
เจตคติต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคฟนั ผุ สูงกว่าก่อนทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.001 และปริมาณแผ่นคราบจุลนทรียล์ ดลงกว่าก่อนทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.001 ส่วนฮิกกินส์และคนอื่นๆ (Higgins et al. 2005: 90-103) ได้
ประยุกต์นาทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของไอเซ็นศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
กลุ่มผูใ้ หญ่ทม่ี อี ายุระหว่าง 18-29 ปี จานวน 205 คน ผลการศึกษาพบว่าเจตคติมคี วามสาคัญที่
ส่งผลต่อความตัง้ ใจในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนัน้ การศึกษานี้จงึ ได้มขี อ้ เสนอแนะให้ มีการ
พัฒนาเจตคติของบุคคลเพื่อลดการดื่มเครื่องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับบุคคล สอดคล้องกับ
แม็คมิลแลนและคอนเนอร์ (McMillan & Conner. 2003: 323) ได้นาทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
ศึกษาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรีข่ องวัยรุ่นทีม่ ชี ว่ งอายุระหว่าง 17-22 ปี จานวน
471 คน ผลการศึกษาพบว่าเจตคติต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มอี ทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจต่อการดื่ม
เครื่องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีค่าสัมประสิทธิเท่
์ ากับ 0.18 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
0.001
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การศึกษาในกลุ่มวัยรุ่นทีเ่ ป็นนักเรียน เช่น กนกวรรณ วังสระ (2555: 95-98) ได้ศกึ ษาผล
ของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม
เพื่อการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการป้องกันอุบตั ภิ ยั จราจรจากรถจักรยานยนตร์ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 40 คน และกลุ่มเปรียบเทียบ 40 คน กลุ่มทดลองได้รบั
โปรแกรมสุขศึกษาประกอบด้วย การบรรยายประกอบสื่อ การประชุมกลุ่มย่อย การอภิปรายกลุ่ม
การสาธิตและฝึกปฏิบตั ิ การกระตุน้ เตือน การแจกคู่มอื และสติก๊ เกอร์ ระยะเวลาดาเนินการ
12
สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่าภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลีย่ คะแนนเจตคติ ในการปฏิบตั ิ
ตัวต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบตั จิ ราจรจากรถจักรยานเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ 0.05 และอารีวรรณ
รุ่งทวีวณิช (2541: 91-92) ได้ศกึ ษาพฤติกรรมการรีไซเคิลขยะมูลฝอยของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่าเจตคติต่อพฤติกรรมรีไซเคิลขยะมูลฝอยมีความสัมพันธ์ทางบวก อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.001 เจตคติทางตรงต่อพฤติกรรมการรีไซเคิลขยะมูลฝอย สามารถร่วมกัน
กับตัวแปรอื่นของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนอธิบายความแปรปรวนของเจตนาในการรีไซเคิลขยะมูล
ฝอยได้ รอ้ ยละ 70.58 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.001 นอกจากนี้ยงั พบว่า วรรณชนก จันทรชุ ม
(2547: 72) ได้ศกึ ษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมการป้องกัน
การสูบบุหรีข่ องนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทีม่ อี ายุ 12-15 ปี จานวน 437 คน พบว่า
เจตคติต่อการแสดงพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรีส่ ามารถร่วมกันกับตัวแปรอื่นของทฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผน ทานายได้รอ้ ยละ 41.70 อย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับ 0.01 และพบว่ามีอทิ ธิพลทางตรงต่อและ
ทางอ้อมต่อเจตนาในการป้องกันการสูบบุหรี่ มีค่าสัมประสิทธิพลเท่ากับ 0.36 และ 0.12 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ส่วนการศึกษาเกีย่ วกับการพัฒนาพฤติกรรมป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น อดิศกั ด์ พละสาร (2553: 128) ในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1พบว่า
หลังการทดลองนักเรียนมีการเปลีย่ นแปลงเจตคติเกีย่ วกับการรับรูป้ ระโยชน์ในก ารไม่ด่มื เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ดกี ว่าก่อนการทดลอง และพบว่ามีผลต่างค่าเฉลีย่ ของคะแนนเพิม่ ขึน้ 13.30 คะแนน
และเมื่อเปรียบเทียบผลต่างระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่ามีความแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.001 ซึ่งกลุ่มทดลองมีค่าเฉลีย่ สูงกว่า กลุ่มเปรียบเทียบ 12.94 คะแนน
นอกจากนัน้ การศึกษายังพบว่าเจตคติมคี วามสัมพันธ์กบั ความเชือ่ ร่วมกันทานายความตัง้ ใจในการ
แสดงพฤติกรรม เช่น การศึกษาแบ๊ค (Beck.1981) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติและความ
เชือ่ เกีย่ วกับการดื่มเครื่องแอลกอฮอล์แล้วขับ ของนักศึกษา ผ
ลการศึกษาพบว่าความเชือ่ มี
ความสัมพันธ์กบั เจตคติการดื่มเครื่องแอลกอฮอล์แล้วขับ สามารถร่วมกันทานายความตัง้ ใจทีด่ ่มื
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับยานพาหนะ
จากการทบทวนงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องข้างต้น ผลการวิจยั แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของเจตคติ
ของบุคคลทานายความตัง้ ใจในการ กระทาพฤติกรรมเป้าหมาย ในหลากหลายกลุ่ม ได้อย่างมี
นัยสาคัญ ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั คาดว่าเจตคติต่อการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เป็นตัวแปรทีส่ าคัญและสามารถทานายความตัง้ ใจต่อการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
วัยรุ่นตอนต้นได้เช่นเดียวกัน

37

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิ งในการกระทาพฤติ กรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ กับความตัง้ ใจแสดงพฤติ กรรมและพฤติ กรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
พฤติกรรมของบุคคลมีความเกีย่ วข้องกับการรับรูแ้ รงกดดันจากสังคมให้กระทาตามบรรทัด
ฐานของสังคมทีด่ าเนินอยู่ โดยบุคคลสามารถปรับเปลีย่ นพฤติกรรมจาการสังเกตและเลียนแบบผูท้ ่ี
ใกล้ชดิ ผูกพัน แรงกดดันทางสังคมส่งผลต่อความผูกพันกับบุคคลทีม่ โี อกาสอยู่ดว้ ย อันจะนาไปสู่
การกระทาตาม การปลูกฝงั ค่านิยมต่างๆ อีกทัง้ ความเชือ่ ตามบรรทัดฐานทางสังคม ยังมีผลต่อการ
ตัดสินใจทีจ่ ะกระทาพฤติ กรรมของบุคคล และแตกต่างกันไปในระดับบุคคล (Collier; et al. 1986)
สอดคล้องกับ ชวาเซอร์ (Schwartz.1973) ทีก่ ล่าวว่า บุคคลจะแสดงพฤติกรรมหรือเปลีย่ น
พฤติกรรมไปในแนวทางทีส่ นับสนุนเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ของตนเอง ก็ต่อเมื่อบุคคลนัน้ เกิดจิตสานึกในใจ
ถึงสิง่ ทีถ่ ูกต้อง และเชือ่ มโยงไปถึงความคาดหวังถึงสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมา อันเป็นผลมาจากคุณค่าที่
มีอยู่ในสิง่ นัน้ ความเชือ่ หรือการรับรูใ้ นคุณค่าและบรรทัดฐานของบุคคล ไอเซ็นและฟิ ชบายน์ (Ajzen
& Fishbein. 1980: 73-76) ได้ให้ความสนใจศึกษาเกีย่ วกับบรรทัดฐาน (norms) หรือทีเ่ รียกว่า การ
คล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective norms)
การให้ความหมายนัน้ ไอเซ็น (Ajzen. 2002: 6) ได้กล่าวว่า การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
(Subjective Norm: SN) หมายถึง การรับรูข้ องบุคคลว่าผูท้ ม่ี คี วามสาคัญต่อเขาส่วนมากคิดว่าเขา
ควรหรือไม่ควรทาพฤติกรรมนัน้ และหากบุคคลรับรูว้ ่าผูท้ ม่ี คี วามสาคัญสาหรับเขาคิดว่าเขาควรทา
พฤติกรรมนัน้ มากเพียงใด บุคคลก็จะยิง่ มีความตัง้ ใจทีห่ นักแน่นทีจ่ ะทาพฤติกรรมนัน้ ตามไปด้วย ใน
แต่ละพฤติกรรมจะมีกลุ่มบุคคลอ้างอิงแตกต่างกันไปด้วย ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ลักษณะของพฤติกรรมนัน้ ๆ
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงนัน้ เกีย่ วกับการกระทาพฤติกรรมซึ่งจะถูกกาหนดด้วยความเชือ่ เกีย่ วกับ
กลุ่มอ้างอิง (Normative Beliefs) กล่าวได้วา่ หากบุคคลเชือ่ ว่าบุคคลทีม่ คี วามสาคัญสาหรับเขาคิดว่า
เขาควรทาพฤติกรรมนัน้ และยิง่ รับรูว้ า่ บุคคลทีม่ คี วามสาคัญได้กระทาพฤติกรรมนัน้ ด้วย บุคคลมี
แนวโน้มทีจ่ ะทาพฤติกรรมนัน้ มากขึน้ ในทางกลับกันหากบุคคลเชือ่ ว่าบุคคลทีม่ คี วามสาคัญสาหรับ
เขา คิดว่าเขาไม่ควรทาพฤติกรรมนัน้ บุคคลก็มแี นวโน้มทีจ่ ะไม่ทาพฤติกรรมนัน้ โดยการคล้อยตาม
กลุ่มอ้างอิงนี้เป็นผลมาจากปจั จัย 2 ประการ ได้แก่ 1) ความเชือเกี
่ ย่ วกับความคาดหวังของกลุ่ม
อ้างอิงในการกระทาพฤติกรรมของตน ว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทีม่ คี วามสาคัญสาหรับเขา เห็นด้วย
หรือไม่เห็นด้วยทีจ่ ะให้เขาทาพฤติกรรมนัน้ มากน้อยเพียงใด หรือตัวของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนัน้ ได้
ทาพฤติกรรมนัน้ หรือไม่ ซึ่งเป็นความเชือ่ เฉพา ะบุคคลหรือรายกลุ่มบุคคล เช่น พ่อแม่ เพื่อนสนิท
อาจารย์ เป็นต้น แตกต่างกับการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงทีจ่ ะเป็นความเชือ่ เกีย่ วกับบุคคลส่วนมากทีม่ ี
ความสาคัญสาหรับเขาซึ่งเป็นไปในแนวกว้าง และ 2) แรงจูงใจทีบ่ ุคคลจะปฏิบตั ติ ามการคาดหวัง
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการกระทาพฤติกรรม กล่าวคือ การรับรูข้ องบุคคลว่าเขาต้องการทาตาม
ความต้องการของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทีม่ คี วามสาคัญสาหรับเขามากน้อยเพียงใด
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กลุ่มบุคคลนัน้ มีความสาคัญและมีผลอย่างยิง่ ต่อวัยรุ่น ได้แก่ ครอบครัวและเพื่อนทีม่ ี
บทบาททีเ่ ด่นชัดในวัฒนธรรมซึ่งมีอทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจทีจ่ ะกระทาพฤติกรรมในหลายสถานการณ์
(Flores; et al. 2002) ส่วนการศึกษาของเสถียร สภาพงศ์ (2529: 45-9) ได้ศกึ ษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อ
พฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี
6 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาทัวประเทศ
่
จานวน 1600 คน พบว่ากลุ่มอ้างอิงทีน่ กั เรียนมีแนวโน้มทีจ่ ะคล้อยตามนัน้
คือ การอบรมสังสอนจากครู
่
และบิดามารดา สอดคล้องกับ วรรณชนก จันทรชุม (2547: 40-42) ได้
ทาการสารวจข้อมูลสูบบุหรี่ ของวัยรุ่นทีม่ อี ายุ 12 -15 ปี ทีไ่ ม่เคยสูบบุหรี่ และกาลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นชัน้ ปีท่ี 1-3 พบว่าได้กลุ่มอ้างอิงเด่นชัด จานวน 13 กลุ่ม พบว่าบิดามารดาเป็น
บุคคลสาคัญและมีความถีส่ ูงสุด รองลงมาคือ เพื่อน ญาติผใู้ หญ่ พีน่ ้อง ครู /อาจารย์ ซึ่งมีความถี่
ใกล้เคียงกัน ส่วนเด็กในช่วง 11-13 ปี จะให้ความสาคัญกับกลุ่มเพื่อน ซึ่งเพื่อนจะมีอทิ ธิพลต่อ
ความคิด และเจตคติของเด็กมาก แต่พบว่าบิดา มารดามีอทิ ธิพลน้อยในเด็กกลุ่มอายุ 11-13 ปี (ประ
ไพพรรณ ภูมวิ ฒ
ุ สิ าร. 2536)
การศึกษาทีผ่ า่ นมามีการนาตัวแปรการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงไปศึกษาในบริบทต่างๆ และ
ได้ให้ความหมายทีส่ อดคล้องกับพฤติกรรมทีศ่ กึ ษา เช่น สุทธิมา ตระกูลสุ (2541: 8) การคล้อ ยตาม
กลุ่มอ้างอิงเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ นเพื่อป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี หมายถึง การรับรูข้ องนักเรียน
เกีย่ วกับความคิดเห็นของบุคคลทีม่ คี วามสาคัญต่อตัวเขาในเรื่องความคิดเห็น การสนับสนุน หรือ
ต่อต้านการปฏิบตั ติ นเพื่อป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีของนักเรียน สอดคล้องกับ ธีรนุช พิทกั ษ์วศิน
(2548: 10) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง หมายถึง การประเมินของนักเรียนเกีย่ วกับความคิดเห็นใน
เรื่องพฤติกรรมป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีของกลุ่มบุคคลทีม่ คี วามสาคัญต่อตัวเขา โดยถ้านักเรียนมี
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงจะรับเอาเจตคติ พฤติกรรมป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีของกลุ่มบุคคลที่ มี
ความสาคัญต่อตัวเขามาปฏิบตั ิ
การศึกษาในครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั สนใจพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนัน้ สรุปได้
ว่า การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการกระทาพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมายถึง
การรับรูข้ องบุคคลว่าผูท้ ม่ี คี วามสาคัญเขาส่วนมากคิดว่าเขาควรหรือไม่ควรแสดงพฤติกรรมป้องกัน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในด้านของการหลีกเลีย่ งจากสิง่ ชักนาไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การปฏิเสธเมื่อมีบุคคลชักชวนให้ด่มื และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
การวัด
จากการสร้างเครื่องมือวัดการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงตาม ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของไอ
เซ็นนัน้ มีนาไปสร้างเพื่อศึกษาพฤติกรรมทีห่ ลากหลาย โดยไอเซ็น (Ajzen & Fishbein. 1980;
Ajzen. 2002) เสนอการวัดไว้ 2 วิธี คือ 1) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (SN) วัดทางตรง ซึ่งจะเป็น
การประเมินความเชือ่ ของกลุ่มตัวอย่างทีน่ กั วิจยั สนใจศึกษาว่าบุคคลทีม่ คี วามสาคัญสาหรับเขา
ส่วนมากคิดว่าเขาควรทาหรือไม่ควรทาพฤติกรรมนัน้ ๆ เป็นลักษณะมาตรประเมินค่า 7 ระดับตัง้ แต่
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ควรทาจนถึงไม่ควรทา มีคะแนนระหว่าง +3 ถึง -3 แปลคะแนนโดยผูท้ ไ่ี ด้คะแนนสูงกว่าเป็นผูท้ ่ี
คล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการทาพฤติกรรมนัน้ ๆ มากกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนต่ากว่า และ 2) การคล้อยตาม
กลุ่มอ้างอิง(SN) วัดทางอ้อม เป็นการวัดจากการรวมผลคูณของความเชือ่ เกีย่ วกับกลุ่มอ้างอิง อ้างอิง
(NBi) และแรงจูงใจทีค่ ล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (MCi) เป็ นลักษระมาตรประเมินค่า 7 ระดับ แปลผล
คะแนนได้จากผลการวัดทีน่ ามาคูณกันเป็นรายข้อ ซึ่งความเชือ่ เกีย่ วกับกลุ่มอ้างอิง หมายถึง การ
รับรูค้ วามคาดหวังของบุคคลต่างๆ ทีแ่ วดล้อมตัวบุคคล ซึ่งเขาจะประเมินว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่
มีความสาคัญต่อตัวเขาคิดว่าเขาควรหรือไม่คว รแสดงพฤติกรรมนัน้ ๆ เพียงใด และแรงจูงใจทีจ่ ะ
คล้อยตามกลุ่มอ้างอิง หมายถึง ระดับความต้องการของบุคคลทีจ่ ะกระทาตามบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ทีม่ คี วามสาคัญต่อตัวเขามากน้อยเพียงใด สาหรับการศึกษาครัง้ นี้สนใจพฤติกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ป้องกันเพื่อประเมินเกีย่ วกับการรับรูข้ องวัยรุ่นตอนต้นว่าบุคคลทีม่ คี วามสาคัญสาหรับเขาได้กระทา
พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือคิดว่าเขาควรทาหรือไม่ควรทาพฤติกรรมป้องกัน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยนาแนวทางการวัดของไอเซ็นทีถ่ ูกพัฒนาต่อมาจากไอเซ็นและ
และฟิ ชบายน์(Ajzen & Fishbein. 1980) เบือ้ งต้นผูว้ จิ ยั สารวจความเชือ่ เกีย่ วกับกลุ่มอ้างอิงทีเ่ ด่นชัด
ทีม่ ตี ่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้แน่ใจถึงกลุ่มอ้างอิงทีเ่ ด่นชัด (Salient
Referents) ทีม่ ตี ่อพฤติกรรมนัน้ ๆ ในกลุ่มตัวอย่างทีม่ คี ุณลักษณะคล้ายคลึงกับตัวอย่างทีผ่ วู้ จิ ั ย
ต้องการเก็บข้อมูล ในกลุ่มวัยรุ่นตอนต้น จานวน 100 คน เพื่อทาความเข้าใจความเชือ่ เหล่านี้ก่อน
นาไปสร้างเป็นเครื่องมือวัดทัง้ ทางตรงและทางอ้อมตามทีไ่ ด้กล่าวไว้ขา้ งต้น พร้อมทัง้ ทบทวน
เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับการสร้างเครื่องมือวัดทีเ่ กีย่ วกับพฤติกรรมป้องกันกา รดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ไว้ ซึ่งผูว้ จิ ยั พบว่าการศึกษาทีผ่ า่ นมานักวิจยั ได้ทาการวัดตัวแปรการคล้อยตามกลุ่ม
อ้างอิงทัง้ วัดจากทางตรงและทางอ้อม
การศึกษาของ อารีวรรณ รุ่งทวีวณิช (2541) ซึ่งได้สร้างเครื่องมือทีม่ ที งั ้ การวัดทางตรงและ
ทางอ้อม ในกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อศึกษาพฤติกรรมการรีไซเคิลขยะมูลฝอย
ซึ่งมีการสารวจความเชือ่ เด่นชัดเกีย่ วกับกลุ่มอ้างอิงทีม่ คี วามสาคัญก่อนการสร้างเครื่องมือวัดตัวแปร
ดังกล่าว จานวน 58 คน การวัดทางตรงเป็นการวัดการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการรีไซเคิลขยะมูล
่า เท่ากับ 0.34 การวัดทางอ้อม
ฝอย มีขอ้ คาถามจานวน 3 ข้อ มีค่าความเชือ่ มันสั
่ มประสิทธิแอลฟ
์
เป็นการประเมินความเชือ่ เกีย่ วกับกลุ่มอ้างอิง และแรงจูงใจทีจ่ ะคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง จานวน 15
ข้อ มีค่าความเชือ่ มันสั
่ มประสิทธิ ์แอลฟ่า เท่ากับ 0.93 เป็นลักษณะมาตรจาแนกความหมาย มี
คาคุณศัพท์คู่ขวั ้ ทัง้ การวัดทางตรงและทางอ้อม ส่วนการศึกษาของ สุทธิมา ตระกูลสุ (2541: 38-39)
ได้สร้างเครื่องมือวัดการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงต่อการปฏิบตั ติ นเพื่อป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี
ประเมินความเชือ่ เกีย่ วกับความคาดหวังของกลุ่มอ้างอิงต่อการปฏิบตั ติ นเพื่อป้องกันการติดเชือ้ เอช
ไอวี ได้แก่ การหลีกเลีย่ งการใช้ของมีคมร่วมกับผูอ้ ่นื การหลีกเลีย่ งการสัม ผัสเลือดจากบุคคลอื่น
การหลีกเลีย่ งยาเสพติด การหลีกเลีย่ งการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน และการติดตามข้อมูลข่าวสาร
เกีย่ วกับโรคเอดส์ มีขอ้ คาถามจานวน 5 ข้อ เป็นลักษณะมาตรประมาณค่า 3 ระดับ ตัง้ แต่เห็นด้วย
มาก (3 คะแนน ) ถึงเห็นด้วยน้อย (1 คะแนน ) และสร้างเครื่องมือวั ดแรงจูงใจทีจ่ ะปฏิบตั ติ าม
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ความหวังของกลุ่มอ้างอิงต่อการปฏิบตั ติ นเพื่อป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ได้แก่ ผูป้ กครอง ครู และ
เพื่อนสนิท มีขอ้ คาถามจานวน 1 ข้อ คือ เป็นลักษณะมาตรประมาณค่า 3 ระดับ ตัง้ แต่ยนิ ดีมาก (3
คะแนน) ถึงยินดีน้อย (1 คะแนน) ทัง้ สองแบบวัดมีค่าควา มเชือ่ มันเท่
่ ากับ 0.77 ส่วนกับการศึกษา
ของ พัชรี ดวงจันทร์ (2550) ทีม่ กี ารศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรคอ้วนและดัชนีมวลกายในเด็ก
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 ทาการสร้างเครื่องมือวัดการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงวัดทางตรง เป็น
การวัดการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการบริโภคอาห าร เป็นการประเมินการรับรูข้ องนักเรียนว่า
บุคคลทีม่ คี วามสาคัญต่อเขาส่วนมากได้กระทาหรือต้องการให้เขากระทาหรือไม่กระทาพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร จานวน 12 ข้อ ลักษณะของแบบวัดเป็นมาตรประเมินค่า 5 ระดับ เกณฑ์การให้
คะแนนตัง้ แต่ -2 จนถึง +2 ผูท้ ไ่ี ด้คะแนนสูงกว่าเป็นผู้ ทีค่ ล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการบริโภคอาหาร
มากกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนต่า มีค่าสัมประสิทธิความเชือ่ มันเท่
่ ากับ 0.81 และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงใน
การเคลื่อนไหวออกกาลังเพื่อประเมินการรับรูข้ องนักเรียนว่าบุคคลทีม่ คี วามสาคัญต่อเขาได้กระทา
หรือต้องการให้เขากระทาหรือไม่กระ ทาพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกาลังมากน้อยเพียงใด
จานวน 12 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตรประเมินค่า 5 ระดับ เกณฑ์การให้คะแนนตัง้ แต่ 2 จนถึง +2 ผูท้ ไ่ี ด้คะแนนสูงกว่าเป็นผูท้ ค่ี ล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ในการเคลื่อนไหวออกกาลังมากกว่าผู้
ทีไ่ ด้คะแนนต่า มีค่าความเชือ่ มันสั
่ มประสิทธิแอลฟ่าเท่ากับ 0.73
นอกจากนี้การศึกษาของ วรรณชนก จันทรชุม (2547: 46) ได้ศกึ ษาพฤติกรรมป้องกันการ
สูบบุหรีข่ องนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้สร้างเครื่องมือวัดการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงทัง้
ทางตรงและทางอ้อม เป็นประเมินการรับรูข้ องนักเรียนถึงกลุ่ม บุคคลทีม่ คี วามสาคัญต่อเขาว่ามีคน
หรือกลุ่มคนใดบ้างทีส่ นับสนุนหรือคัดค้าน ถ้าจะป้องกันตนเองจากการสูบบุหรี่ โดยสารวจเบือ้ งต้น
ถึงกลุ่มบุคคลทีม่ คี วามสาคัญต่อเขาว่ามีคนหรือกลุ่มคนใดบ้างทีส่ นับสนุนหรือคัดค้านถ้าจะป้องกัน
ตนเองจากการสูบบุหรี่ ตัวอย่างคาถาม “ท่านคิดว่ามีคนหรือกลุ่มคนใดบ้างทีส่ นับสนุน /คัดค้าน/หรือ
มีคนหรือกลุ่มคนใดอีกบ้างทีท่ ่านนึกถึงเมื่อท่านคิดจะป้องกันการสูบบุหรี่
” และได้นาไปสร้าง
เครื่องมือวัด ประเมินความเชือ่ ของนักเรียนทีม่ ตี ่อบุคคลส่วนมากทีม่ คี วามสาคัญต่อเขาว่าได้ปฏิบตั ิ
(Descriptive norms) หรือต้ องการให้เขาปฏิบตั ติ นเพื่อป้องกันการสูบบุหรีห่ รือไม่ (Injunctive
norms) ประกอบด้วย 2 มิติ คือ 1) กลุ่มบุคคลสาคัญโดยทัวไป
่ มีขอ้ คาถามจานวน 2 ข้อ ตัวอย่าง
ข้อคาถาม “บุคคลทีม่ คี วามสาคัญต่อฉันส่วนใหญ่คดิ ว่าฉันควร /ไม่ควร ป้องกันตนเองจากการสูบ
บุหรี”่ และ “บุคคลทีม่ คี วามสาคัญต่อฉันส่วนใหญ่ไม่ปฏิบตั ิ /ได้ปฏิบตั เิ พื่อป้องกันตนเองจากการสูบ
บุหรี่ เป็นลักษณะมาตรประมาณค่า 7 ระดับ ตัง้ แต่ฉนั ควรถึงฉันไม่ควร หรือตัง้ แต่ปฏิบตั ถิ งึ ไม่
ปฏิบตั ิ ให้คะแนนตัง้ แต่ +3 ถึง -3 มีค่าความเชือ่ มันสั
่ มประสิทธิ ์แอลฟ่าเท่ากับ 0.70 และ 2)กลุ่ม
บุคคลทีม่ คี วามสาคัญ เช่น บิดามารดา เพื่อน ญาติผใู้ หญ่ พีน่ ้อง ครู/อาจารย์ ทีน่ กั เรียนระบุถงึ มาก
ทีส่ ุด มีขอ้ คาถามจานวน 8 ข้อ ตัวอย่างข้อคาถาม “ฉันเชือ่ ว่าพ่อของฉัน ต้องการให้ฉนั ป้องกัน
ตนเองจากการสูบบุหรี”่ มีลกั ษณะมาตรประมาณค่า 7 ระดับ ตัง้ แต่เป็นจริ งถึงไม่เป็นจริง แต่ละข้อ
ให้คะแนน +3 ถึง -3 มีค่าความเชือ่ มันสั
่ มประสิทธิ ์แอลฟ่า เท่ากับ 0.83 และสร้างเครือ่ งมือวัด
แรงจูงใจทีจ่ ะคล้อยตาม ซึ่งเป็นการประเมินตนเองของนักเรียนว่าต้องการทาตามสิง่ ทีบ่ ุคคล ซึ่งเขา
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ให้ความสาคัญมากน้อยเพียงใด จานวน 8 ข้อ ตัวอย่างข้อคาถาม “ฉันต้องการทาตามสิง่ ทีพ่ ่อคิดว่า
ฉันควรทา” มีลกั ษณะมาตรประมาณค่า 7 ระดับ ทีม่ คี าตอบสองขัว้ ตัง้ แต่เห็นด้วยถึงไม่เห็นด้วย แต่
ละข้อให้คะแนนตัง้ แต่ +3 ถึง -3 มีค่าความเชือ่ มันสั
่ มประสิทธิ ์แอลฟ่า เท่ากับ 0.84 และยังพบว่ามี
การนาไปสร้างแบบวัดทีเ่ ป็นเสกลแบบมาตรประมาณค่าลิเคร์ทเช่น การศึกษาของ ฮวง และคนอื่นๆ
(Huang; et al. 2012: 328-335) ได้สร้างเครื่องมือวัดการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง เป็นการประเมินการ
รับรูบ้ ุคคลสาคัญทีค่ าดหวังและมีความสาคัญต่อตัวเขาเอง คือ ครอบครัว ครู -อาจารย์ เพื่อนร่วมชัน้
เรียน และเพื่อนนอกโรงเรียน ตัวอย่างข้อคาถาม “ครอบครัวของฉัน /ผูป้ กครอง คิดว่าฉันไม่ควรใช้
ยาเสพติดทุกชนิด” รวมข้อคาถามจานวน 5 ข้อ ลักษณะมาตรประมาณค่าลิเคร์ท 7 ระดับ ตัง้ แต่เห็น
ด้วยมากทีส่ ุด (7 คะแนน) ถึงไม่เห็นด้วยมากทีส่ ุด (1 คะแนน) ผูท้ ไ่ี ด้คะแนนสูงแสดงว่าเป็นผูท้ ม่ี กี าร
คล้อยตามกลุ่มอ้างอิงเพื่อการไม่ใช้ยาเสพติดมากกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนน้อยกว่า
จากข้อมูลการสร้างเครื่องมือวัดข้างต้นจะพบว่ามีทงั ้ การสร้างเครื่องมือวัดการคล้อยตาม
กลุ่มอ้างอิงทีม่ กี ารวัดทัง้ ทางตรงและทางอ้อม หรือการวัดทางตรงเพี ยงอย่างเดียวตามแนวคิดของ
ของไอเซ็น ซึ่งในการศึกษาครัง้ นี้ได้ดาเนินการวัดทัง้ ทางตรงและทางอ้อมเพื่อประเมินถึงความเชือ่
เกีย่ วกับกลุ่มบุคคลทีม่ คี วามสาคัญทีม่ ตี ่อการทาพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทเ่ี ป็น
ตัวกาหนดการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ทาการวัด 2 วิธี คือ
1) การวัดทางตรง เป็นการประเมินความเชือ่ ของวัยรุ่นตอนต้นว่าบุคคลส่วนมากทีม่ ี
ความสาคัญต่อตัวเขาคิดว่าเขาควรหรือไม่ควรกระทาพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
โดยวัดโดยใช้แบบวัดทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เป็นประโยคข้อความพร้อมด้วยมาตรจาแนกความหมาย 7
ระดับ มีคะแนนระหว่าง 7 ถึง 1 ผูท้ ไ่ี ด้คะแนนสูงกว่าเป็นผูท้ ม่ี กี ารคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการแสดง
พฤติกรรมป้องกันมากกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนต่ากว่า
2) การวัดทางอ้อม เป็นการวัดจากการรวมผลคูณของความเชือ่ ของวัยรุ่นตอนต้นเกีย่ วกับ
กลุ่มอ้างอิงกับแรงจูงใจทีจ่ ะคล้อยตามกลุ่ มอ้างอิง ผลจากการวัดนามาคูณกันเป็นรายข้อ ซึ่งความ
เชือ่ เกีย่ วกับกลุ่มอ้างอิง หมายถึง การรับรูค้ วามคาดหวังของบุคคลต่างๆ ทีแ่ วดล้อมตัววัยรุ่น
ตอนต้น ซึ่งเขาจะประเมินว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทีม่ คี วามสาคัญต่อตัวเขาคิดว่าเขาควรหรือไม่ควร
กระทาพฤติกรรมป้องกันการดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพียงใด และแรงจูงใจทีจ่ ะคล้อยตามกลุ่ม
อ้างอิง หมายถึง ระดับความต้องการของวัยรุ่นตอนต้นทีจ่ ะกระทาตามบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทีม่ ี
ความสาคัญต่อตัวเขามากน้อยเพียงใด วัดโดยใช้แบบวัดทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เป็นประโยคข้อความพร้อม
ด้วยมาตรจาแนกความหมาย 7 ระดับ มีคะแนนระหว่าง 7 ถึง 1 ผลการคานวณโดยผูท้ ม่ี คี ะแนนสูง
กว่าเป็นผูท้ ต่ี อ้ งการแสดงพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามความคิดเห็นของบุคคล
ทีม่ คี วามสาคัญต่อตนมากกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนต่ากว่า
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ผลการวิ จยั ความสัมพันธ์ระหว่างการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิ งในการกระ
ทา
พฤติ กรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กับความตัง้ ใจแสดงพฤติ กรรมและ
พฤติ กรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จากการทบทวนงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องพบว่าการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีความสัมพันธ์จาก
การศึกษาทีผ่ า่ นมาพบว่าการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีความสัมพันธ์กบั ความตัง้ ใจต่อพฤติกรรม
(Berg; et al. 2001) สอดคล้องกับการศึกษาทีผ่ า่ นมาทีพ่ บว่าการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงทีม่ ความส
ี
าคัญ
มีความสัมพันธ์กบั บรรทัดฐาน (Norm) และความตัง้ ใจในพฤติกรรมของวัยรุ่น (Baker; & Little; &
Brownell. 2003) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพฤติกรรมทางด้านสุขภาพ อาทิการศึกษาของ มิ (Mi. 2008: 88)
ได้ศกึ ษาการทานายโมเดลของความตัง้ ใจทีจ่ ะป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนบาดทะยักของการ
Neonatal ของผูห้ ญิงในประเทศเวียดนาม จานวน 250 คน ผลการศึกษาพบว่า การคล้อยตามกลุ่ม
อ้างอิง มีอทิ ธิพลทางตรงต่อความตัง้ ใจทีจ่ ะป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนบาดทะยักของการ Neonatal
ของผูห้ ญิง โดยมีค่าสัมประสิทธิพลเท่ากับ 0.525 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 เบญจพร
พงศ์อาไพ (2550) ได้ศกึ ษาอิทธิพลของเจตคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการรับรูค้ วามสามารถ
ในการควบคุมพฤติกรรมต่อความตัง้ ใจของคู่สมรสหญิงตัง้ ครรภ์ในการมารับบริการตรวจคัดเลือก
เพื่อหาการติดเชือ้ เอชไอวี จานวน 212 ราย ผลการศึกษาพบว่าการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงสามารถ
ร่วมกับตัวแปรอื่นทานายความตัง้ ใจในการใช้บริการตรวจคัดกรองเลือดเพื่อหาการติดเชือ้ เอชไอวีได้
ร้อยละ 24 และมีอทิ ธิพลทางตรงและมีค่าสัมประสิทธิเท่ากับ 0.41 ทีน่ ยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
0.001 วรนุช เชือ้ บาง (2545: 36) ได้ศกึ ษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของสตรีวยั รุ่นที่
กาลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษามีอายุระหว่าง 13-19 ปี จานวน 370 คน ตามทฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผน ผลการศึกษาพบว่าการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงสามารถร่วมกันตัวแปรเจตคติ ทานายความ
ตัง้ ใจในการมีพฤติกรรมการบริโภคอาห ารเพื่อสุขภาพได้รอ้ ยละ 22 ธีรนุช พิทกั ษ์วศิน (2548) ได้
ศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 800 คน ผลการศึกษาพบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี
ส่วนการศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับพฤติกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยา
เสพติด แต่ยงั ไม่พบว่ามีการนาไปสร้างเครื่องมือวัดในพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ซึ่งการศึกษาทีผ่ า่ นพบว่า การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีความสัมพันธ์กบั ความตัง้ ใจทีจ่ ะ
กระทาพฤติกรรม เช่น การศึกษาของ ดันแคน ฟอร์บ-แม็คเคย์ และเดอร์สนั (Duncan; et al. 2012)
ได้ศกึ ษาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผูห้ ญิงระหว่างตัง้ ครรภ์ โดยประยุกต์ทฤษฏีพฤติกรรมตาม
แผนของไอเซ็น จานวน 130 คน ในพืน้ ทีอ่ เบอร์ดนี ได้มกี ารศึกษานาร่องก่อนการศึกษาจริง ผล
การศึกษาพบว่า การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีความแตกต่างกันระหว่างหญิงตัง้ ครรภ์ทเ่ี ป็นผูด้ ่มื และ
งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยในกลุ่มทีง่ ดดื่มมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.44 ส่วนกลุ่มทีด่ ่มื มีค่ าเฉลีย่
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เท่ากับ 3.72 และมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ( Z score = -4.53) และพบว่าการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงสามารถทานายความ
ตัง้ ใจทีจ่ ะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้รอ้ ยละ 0.21 ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.001 สอดคล้องกับการศึกษา
ของ แม็คมิลแลนและคอนเนอร์ (McMillan & Conner. 2003: 323) ทีศ่ กึ ษาการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และการสูบบุหรีข่ องวัยรุ่นทีม่ ชี ว่ งอายุระหว่าง 17 - 22 ปี จานวน 471 คน ผลการศึกษา
พบว่าการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีอทิ ธิพลทางตรงต่อความตัง้ ใจทีจ่ ะดื่ มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมี
ค่าสัมประสิทธิเท่
์ ากับ - 0.142 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 การศึกษาของ ลอเรน สเตน
โกลด์ (Steingold. 2009: 14) ศึกษาปจั จัยทานายความตัง้ ใจสูบบุหรีแ่ ละดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของนักเรียน ในแอฟฟริกาตอนใต้ พบว่าการคล้อยตามกลุม่ อ้างอิงสามารถทานายความตัง้ ใจทีจ่ ะดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนได้รอ้ ยละ 37.1 สอดคล้องกับ ฮาวเลย์ (Howley. 2006: 5) ที่
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติและการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงกับความตัง้ ใจทีจ่ ะบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในกลุ่มคนทีม่ อี ายุ 18 ปี ขึน้ ไป จานวน 48 คน ในประเทศออสเตรเรีย พบว่าการคล้อย
ตามกลุ่มอ้างอิงสามารถทานายความตัง้ ใจทีจ่ ะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้รอ้ ยละ 53 สอดคล้องกับ
การศึกษา คามและคนอื่นๆ (Kam; et al. 2009) ได้ศกึ ษาโดยประยุกต์ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
เพื่อทานายการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ และการเสพกัญชาของเยาวชนทีก่ าลักศึกษา
อยู่เกรด 5 และเกรด 6 จานวน 1,499 คน ในประเทศอเมริกา ผลการศึกษาพบว่า บรรทัดฐานส่วน
บุคคลมีความเกีย่ วข้องกับความตัง้ ใจทีจ่ ะดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ สูบบุหรีแ่ ละเสพกัญชา โดยมีอทิ ธิพล
ทางตรงต่อความตัง้ ใจ และมีค่ าสัมประสิทธิอทิ ธิพลเท่ากับ -0.10 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
0.05
สาหรับการศึกษาการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์นนั ้
ผูว้ จิ ยั พบว่ายังมีการศึกษาอยู่น้อย เช่น การศึกษาของฮวง และคนอื่นๆ (Huang; et al. 2012: 328335) ได้ศกึ ษาผลของโปรแกรมการป้องกันการใช้ยาเสพติดโดยประยุกต์ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
และทักษะชีวติ ในวัยรุ่นทีก่ าลังศึกษาอยู่ในระดับเกรด 7 ของใต้หวัน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง
จานวน 143 คน กลุ่ม conventional จานวน 142 คน กลุ่มควบคุม จานวน 156 คน ผลการศึกษา
พบว่ามีความแตกต่ างกันเท่ากับ 6.58 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 รุจา ภู่ไพบูลย์และ
คณะ (2549: 54) ศึกษาเกีย่ วกับการพัฒนาโปรแกรมการวางแผนพฤติกรรมเพื่อป้องกันและลด
พฤติกรรมเสีย่ งในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ใน 4 ภาคและกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 การ
พัฒนาเครื่องมือและสารวจพฤ ติกรรมพบว่า การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง เมื่อร่วมกับตัวแปรอื่นตาม
แนวคิดของไอเซ็นสามารถร่วมกันทานายความตัง้ ใจกระทาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มทีม่ ี
แอลกอฮอล์ได้รอ้ ยละ 39.2 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ส่วนพรรณรัตน์ แสงเพิม่ (2006)
ได้ศกึ ษาการทานายพฤติกรรมการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพทีด่ ขี องวัยรุ่นทีก่ าลังศึกษาชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 จานวน 191 คน ผลการศึกษาพบว่าการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงเป็นตัวแปร
เดียวทีส่ ามารถทานายความตัง้ ใจได้ทงั ้ กลุ่มวัยรุ่นหญิงและชาย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะ ดับ
.05
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จากผลการวิจยั ทัง้ หมดข้างต้นทาให้เห็นว่า การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีความสัมพันธ์และมี
อิทธิพลโดยตรงต่อความตัง้ ใจต่อพฤติกรรมทีห่ ลากหลาย ทัง้ พฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์และไม่พงึ
ประสงค์ เพราะเมื่อพิจารณาตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน หากบุคคลรับรูว้ า่ ผูท้ ม่ี คี วามสาคัญ
สาหรับเขาคิดว่าเขาควรทาพฤติกรรมนัน้ มากเพียงใด บุคคลก็จะยิง่ มีความตัง้ ใจทีห่ นักแน่นทีจ่ ะทา
พฤติกรรมนัน้ ตามไปด้วย ซึ่งทีผ่ า่ นมายังไม่พบว่ามีการนาไปศึกษากับพฤติกรรมป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มวัยรุ่นตอนต้น ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั มีความสนใ จศึกษาการ
คล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในทางพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ โดยคาดว่าจะส่งผลต่อความตัง้ ใจทีจ่ ะป้องกัน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการศึกษาครัง้ นี้ดว้ ยเช่นกัน
การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติ กรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์กบั ความตัง้ ใจแสดงพฤติ กรรมและพฤติ กรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
การรับรูก้ ารควบคุมพฤติกรรมของบุคคลตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของไอเซ็น
(Ajzen.1991: 189) ทีพ่ ฒ
ั นามาจากทฤษฎีกระทาด้วยเห ตุผล ไอเซ็นให้ความหมาย การรับรูก้ าร
ควบคุมพฤติกรรม หมายถึง การรับรูข้ องบุคคลต่อการทาพฤติกรรมนัน้ ว่ายากหรือง่าย ซึ่งได้รบั ผล
มาจากประสบการณ์ทผ่ี า่ นมาของบุคคล และการคาดคะเนปจั จัยทีเ่ อือ้ อานวยและอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้
ถ้าการรับรูก้ ารควบคุมพฤติกรรมของบุคคลสอดคล้องกับความเป็นจริงแล้ว แนวโน้มทีบ่ ุคคลจะทา
พฤติกรรมเป้าหมายก็มมี ากขึน้ ตามไปด้วย โดยเฉพาะพฤติกรรมทีอ่ ยู่นอกเหนือความตัง้ ใจของ
บุคคล การรับรูก้ ารควบคุมพฤติกรรมของบุคคลนัน้ มีความสาคัญต่อการรับรูใ้ นสิง่ ทีต่ นควบคุมได้
จากข้อมูลทีต่ นเองมีอยู่ เช่น ความสามารถทักษะ โอกาส ความสนับสนุนจากบุคคลอื่น ทรัพยากร
และคล้ายกับการรับรูอ้ ุปสรรคขัดขวางทีจ่ ะอานวยให้การทาพฤติกรรมนัน้ มีความยากหรือง่ายตาม
แนวคิดความเชือ่ ทางด้านสุขภาพ (Ajzen. 2002: 667)
การให้ความหมายการรับรูก้ ารควบคุมพฤติกรรมตามแนวคิดของไอเซ็น (Ajzen. 1991) มี
การให้ความหมายตามพฤติกรรมทีน่ าไปศึกษา เช่น ณัฏฐณิชา กอมณี
(2549: 5) มีการให้
ความหมายการรับรูก้ ารควบคุมพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขีย่ านยนต์ ซึ่งหมายถึง การ
รับรูข้ องนักศึกษาว่าเป็นการยากหรือง่ายทีจ่ ะสวมหมวกนิรภัย อารีวรรณ รุ่งทวีวณิช (2541: 11)
การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมรีไซเคิลขยะมูลฝอย หมายถึง การรับรูข้ องบุคคลว่า
เป็นการยากหรือง่ายทีจ่ ะทาพฤติกรรมรีไซเคิลขยะมูลฝอย เป็นการสะท้อนจากประสบการณ์ในอดีต
และการคาดคะเนปจั จัยส่งเสริมหรือขัดขวาง ส่วนวรรณชนก จันทรชุม (2547: 8) การการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรีข่ องวัยรุ่นตอนต้น หมายถึง ความคิด
หรือความเชือ่ ของวัยรุ่นตอนต้นในการประเมินความยากง่ายต่อการป้องกันการสูบบุหรี่ และ
ความสามารถในการควบคุมตนเองในการแสดงพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ ตลอดจนก าร
ประเมินปจั จัยทีส่ นับสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการแสดงพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ และอดิ
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ศักดิ ์ พละสาร (2554: 7) การรับรูใ้ นการควบคุมพฤติกรรมในการปฏิบตั ติ วั เพื่อป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมายถึง การรับรูข้ องบุคคลในการควบคุมพฤติกรรมในการป้องกันการดื่ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีการควบคุมตนเองทีจ่ ะไม่ด่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปี
ที่ 4
จากทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้นสรุปได้วา่ การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมป้องกัน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมายถึง การแสดงออกถึงความรูส้ กึ ของวัยรุ่นตอนต้นเ กีย่ วกับ
ความสามารถทีเ่ ขาจะควบคุมการกระทาพฤติกรรมให้สาเร็จมากน้อยเพียงใด ในด้านของการ
หลีกเลีย่ งสิง่ ชักนาไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการ
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
การวัด
การสร้างเครื่องมือวัดการรับรูก้ ารควบคุมพฤติกรรม ทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมทางด้าน
สุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันต่างๆ ซึ่งไอเซ็น (Ajzen.1991; 2002) เสนอการวัดไว้ 2 วิธี ได้แก่
1) การรับรูก้ ารควบคุมพฤติกรรมวัดทางตรง เป็นการประเมินความรูส้ กึ ของบุคคลว่ามีการรับรูค้ วาม
ยากง่ายในการทีจ่ ะควบคุมพฤติกรรมได้มากน้อยเพียงใด และ 2) การรับรูก้ ารควบคุมพฤติกรรมวัด
ทางอ้อม ทีเ่ กิดจากผลรวมของผลคูณระหว่างความเชือ่ เกีย่ วกับการควบคุม (Control Beliefs) และ
การรับรูอ้ านาจเกีย่ วกับการควบคุม (Perceived Power) การวัดความเชือเกี
่ ย่ วกับการควบคุมนัน้
หมายถึง ความเชือ่ ของบุคคลของการมีหรือไม่มโี อกาสและทรัพยากรทีม่ คี วามจาเป็นในการกระทา
พฤติกรรมนัน้ ๆ อาจได้รบั รูม้ าจากประสบการณ์ทผ่ี า่ นมา การสังเกตบุคคลทีค่ นุ้ เคย การได้รบั คา
บอกกล่าวจากบุคคลอื่นเกีย่ วกับพฤติกรรมนัน้ มีผลต่อความเชือ่ ของบุคคลเพราะถ้าเชือ่ ว่าตนเองมี
โอกาสและมีทรัพยากรมาก มีอุปสรรคขัดขวางน้อย บุคคลก็จะยิง่ รับรูว้ า่ ตนเองสามารถควบคุม
พฤติกรรมนัน้ ได้ดดี ว้ ย และการวัดการรับรูอ้ านาจในการควบคุม หมายถึง การรับรูข้ องบุคคลถึงการ
มีปจั จัยควบคุมใดบ้างทีส่ ามารถส่งเสริมหรือขัดขวางการแสดงพฤติกรรมนัน้ ๆ ซึ่งในการวัดทางอ้อม
นัน้ ผูว้ จิ ยั จาเป็นต้องทาความเข้าถึงความเชือ่ พืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วกับปจั จัยควบคุมในกลุ่มตัวอย่างทีม่ ี
คุณลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง โดยต้องทาการสารวจเบือ้ งต้นถึงความเชือ่ เหล่านี้ก่อนนาไป
สร้างเครื่องมือวัดทางอ้อมดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว เพื่อให้การสร้างแบบวัดมีความน่าเชือ่ ถือและมีความ
เทีย่ งตรง
การศึกษาทีผ่ า่ นมานักวิชาการได้นาไปสร้างเครื่องมือการรับรูก้ ารควบคุมพฤติกรรม เช่น
อารีวรรณ รุ่งทวีวณิช (2541: 11-12) ได้สร้างเครื่องมือวัดการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุ ม
พฤติกรรมรีไซเคิลขยะมูลฝอย วัดทางตรงเป็นการประเมินความรูส้ กึ เกีย่ วกับความสามารถทีเ่ ขาจะ
ควบคุมการกระทาพฤติกรรมรีไซเคิลขยะมูลฝอยให้สาเร็จมากน้อยเพียงใด ลักษณะข้อคาถามเป็น
ปลายขัว้ คู่ 3 คู่ เป็นลักษณะมาตรประมาณค่า 7 ระดับ ได้แก่ ง่าย-ยาก เป็นไปได้-เป็นไปไม่ได้ และ
ควบคุมได้เต็มที่ – ควบคุมได้ยาก คะแนนอยู่ระหว่าง +3 ถึง – 3 ผูท้ ม่ี คี ะแนนสูงกว่าเป็นผูท้ เ่ี ชือ่ มัน่
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ว่าตนสามารถรีไซเคิลขยะมูลฝอยได้มากกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนต่ากว่า และการวัดทางอ้อมได้จากผลรวม
ของผลคูณระหว่างความเชือ่ เกีย่ วกับปจั จัยควบคุม กับการรั บรูอ้ านาจของปจั จัยควบคุม ความเชือ่
เกีย่ วกับปจั จัยควบคุม หมายถึง ความเชือ่ เกีย่ วกับการมีหรือไม่มปี จั จัยสนับสนุน หรือขัดขวางใน
การกระทาพฤติกรรม ถ้าบุคคลเชือ่ ว่าเขามีปจั จัยทีส่ นับสนุนมากและมีปจั จัยทีข่ ดั ขวางน้อยบุคคลจะ
เชือ่ ว่าเขาสามารถกระทาพฤติกรรมนัน้ ได้มากเพี ยงนัน้ และการรับรูอ้ านาจของปจั จัยควบคุม
หมายถึง การประเมินของบุคคลว่าปจั จัยควบคุมเด่นชัดเป็นปจั จัยส่งเสริม หรือขัดขวางการกระทา
พฤติกรรมของตนเพียงใด เป็นลักษณะข้อคาถามเป็นปลายขัวคู
้ ่ เป็นลักษณะมาตรประมาณค่า 7
ระดับ ได้แก่ มีมาก-มีน้อย ส่งเสริม-ขัดขวาง คะแนนอยู่ระหว่าง +3 ถึง – 3 ผูท้ ม่ี คี ะแนนสูงกว่าเป็นผู้
ทีเ่ ชือ่ ว่าตนสามารถควบคุมการรีไซเคิลขยะมูลฝอยได้มากกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนต่ากว่า
การรับรูก้ ารควบคุมพฤติกรรมยาเสพติดทุกชนิดรวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น ฮวง
และคนอื่นๆ (Huang; et al. 2012: 331) การรับรูก้ ารควบคุมพฤติกรรมการไม่เสพยาเสพติดทุก
ชนิดรวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วัดทางตรง มีขอ้ คาถาม 3 ข้อ เป็นการประเมินการตัดสินของ
นักเรียนเกีย่ วกับความสามารถทีค่ วบคุมการใช้ยาเสพติดทุกชนิด ตัวอย่างข้อคาถาม “การหลีกเลีย่ ง
การใช้ยาเสพติดทุกชนิดเป็นเรื่องยากสาหรับฉัน” เป็นลักษณะมาตรประมาณค่า 7 ระดับ ตัง้ แต่เห็น
ด้วยทีส่ ุดถึงไม่เห็นด้วยทีส่ ุด มีคะแนนตัง้ แต่ 7ถึง 1 คะแนน และ “ฉันมีความมันใจว่
่ าจะไม่เสพยา
เสพติดทุกชนิด ” และ“การเสพยาเสพติดหรือไม่เสพยาขึน้ อยู่กบั ตัวของฉัน ” เป็นลักษณะมาตร
ประมาณค่า 7 ระดับ ตัง้ แต่ไม่เห็นด้วยทีส่ ุดถึงเห็นด้วยทีส่ ุด มีคะแนนตัง้ แต่ 7- 1 คะแนน มีค่าความ
เชือ่ มันสั
่ มประสิทธิแอลฟ่าเท่ากับ 0.90 ผูท้ ไ่ี ด้คะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็นผูท้ ส่ี ามารถควบคุมการไม่
เสพยาเสพติดได้มากกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนต่ากว่า
สร้างเครื่องมือวัดการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรีท่ งั ้
ทางตรงและทางอ้อม เช่น วรรณชนก จันทรชุม (2547: 8) ซึ่งการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรีท่ างตรง เป็นการประเมินความคิดหรือความเชือ่ ของนักเรียนถึง
การรับรูค้ วามยากง่ายต่อการแสดงพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ และความสามารถควบคุม
ตนเองในการแสดงพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ หรือคิดว่าการเกิดพฤติกรรมการป้องกันการ
สูบบุหรีข่ น้ึ อยู่กบั ตัวเขาเองหรือไม่ เป็นลักษณะมาตรประมาณค่า 7 ระดับ แบบคาคุณศัพท์คู่ขวั ้ ทีม่ ี
คะแนนตัง้ แต่ -3 ถึง +3 มีขอ้ คาถาม 4 ข้อ มีพสิ ยั เป็น -12 ถึง +12 ผูท้ ไ่ี ด้คะแนนบวกมากกว่ามีการ
รับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรีม่ ากกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนน้อยกว่า มี
่าเท่ากับ 0.86 การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการ
ค่าความเชือ่ มันสั
่ มประสิทธิแอลฟ
์
ป้องกันการสูบบุหรี่ วัดทางอ้อม หมายถึง ความคิดหรือความเชือ่ ของนักเรียนในการประเมินปจั จัยที่
สนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการกระทาพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรีแ่ ละการรับรูอ้ ทิ ธิพลของ
ปจั จัยต่างๆ ได้แก่ความเชือ่ เกีย่ วกับปจั จัยควบคุม มีค่า สัมประสิทธิ ค์ วามเชือ่ มันเท่
่ ากับ 0.75 การ
รับรูอ้ ทิ ธิพลของปจั จัยควบ คุม มีค่าความเชือ่ มันสั
่ มประสิทธิ ์แอลฟ่าเท่ากับ 0.77 และทาการหา
ผลรวมของผลคูณระหว่างความเชือ่ เกีย่ วกับปจั จัยควบคุมกับการรับรูอ้ ทิ ธิพลของปจั จัยควบคุม ผูท้ ่ี
ได้คะแนนเป็นบวกมาก แสดงว่ามีการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการป้องกันการสูบ
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บุหรีม่ ากกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนน้อยกว่า นอกจากนัน้ ยังมีการนาไปสร้างแบบวัดทีเ่ ป็นสเกลแบบลิเคร์
ทเช่น อดิศกั ดิ ์ พละสาร (2554: 82) ได้สร้างเครื่องมือวัดการรับรูก้ ารควบคุมพฤติกรรมเพื่อป้องกัน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีลกั ษณะเป็นมาตรประมาณค่าแบบลิเคริ ์ท 5 ระดับ ตัง้ แต่เห็นด้วย
อย่างยิง่ (5 คะแนน) ถึงไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ (1 คะแนน) มีค่าสัมประสิทธิ ์ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ 0.85
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั เกีย่ ว พบว่ามี การสร้างแบบวัดการรับรูค้ วามสามารถ
ในการควบคุมพฤติกรรม วัดทางตรงและการวัดทางอ้อม ในพฤติกรรมทีผ่ วู้ จิ ยั สนใจศึกษา ซึ่งสร้าง
แบบวัดตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของไอเซ็น วัดทางตรง จะเป็นการประเมินตนเองในเรื่องของ
ความยากง่าย ความเป็นไปได้ในการปฏิบตั ิ ความสามารถในการควบคุม วัดทางอ้อมจะเป็นการ
ประเมินตนเองเกีย่ วกับปจั จัยส่งเสริมและปจั จัยขัดขวาง ซึ่งเป็นการสร้างข้อคาถามจากการสารวจ
ความเชือ่ เด่นชัดเกีย่ วกับปจั จัยเด่นชัดในการควบคุมของกลุ่มตัวอย่างทีม่ ลี กั ษณะคล้างคลึงกับกลุ่ม
ตัวอย่างทีจ่ ะไปทาการเก็บข้อมูล ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั สร้างแบบวัด การรับรูก้ ารควบคุม
พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วัดทางตรงและวัดทางอ้อม ดังนี้
การรับรู้ความ สามารถในการควบคุมพฤติ กรรม
ป้ องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ (วัดทางตรง) หมายถึง เป็นการประเมินตนเองถึงความรูส้ กึ ของวัยรุ่นตอนต้นเกีย่ วกับ
ความสามารถทีเ่ ขาจะควบคุมการกระทาพฤติกรรมให้สาเร็จมากน้อยเพียงใด วัดโดยใช้แบบวัดที่
ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ เป็นประโยคข้อความพร้อมด้วยมาตรจาแนกความหมาย 7 ระดับ มีคะแนนระหว่าง 7
ถึง 1 คะแนนอยู่ระหว่าง 7 จนถึง 1 การแปลความหมายของคะแนน คือผูท้ ไ่ี ด้คะแนนสูงกว่าเป็นผูท้ ่ี
มีการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่ มแอลกอฮอล์มากว่าผูท้ ไ่ี ด้
คะแนนต่ากว่า
การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติ กรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ (วัดทางอ้อม) เป็นการประเมินการรับรูข้ องบุคคลว่าเป็นการยากหรือง่ายทีจ่ ะกระทา
พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยวัดจากความเชือ่ ของวัยรุ่นตอนต้นเกีย่ วกับการ
ควบคุมและการรับรูอ้ านาจของปจั จัยควบคุมพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่ง
ความเชือ่ เกีย่ วกับป ั จจัยควบคุม หมายถึง ความเชือ่ เกีย่ วกับการมีหรือไม่มปี จั จัยทีส่ นับสนุนหรือ
ขัดขวางในการแสดงพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการรับรูอ้ านาจของปจั จัย
ควบคุม หมายถึง การประเมินของวัยรุ่นตอนต้นว่าปจั จัยควบคุมเด่นชัดเป็นปจั จัยส่งเสริมหรือ
ขัดขวางการแสดงพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพียงใด วัดโดยใช้แบบวัดทีผ่ วู้ จิ ยั
สร้างขึน้ เป็นประโยคข้อความพร้อมด้วยมาตรจาแนกความหมาย 7 ระดับ มีคะแนนระหว่าง 7 ถึง 1
โดยนาผลรวมจากผลคูณเป็นรายข้อ การแปลความหมายของคะแนน คือ ผูท้ ไ่ี ด้คะแนนสูงกว่าเป็นผู้
ทีเ่ ชือ่ ว่าตนมีการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้
มากกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนต่ากว่า
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ผลการวิ จยั ความสัมพันธ์ระหว่าง การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติ กรรม
ป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กบั ความตัง้ ใจแสดงพฤติ กรรมและพฤติ กรรม
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง พบว่ายังไม่พบงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาปจั จัยเชิง
สาเหตุทส่ี ่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้ประยุกต์ทฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผน ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ประมวลเอกสารและงานวิจยั ทีม่ กี ารศึกษาตัวแปรการรับรูก้ ารควบคุม
พฤติกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรม ผลการศึกษาทีผ่ า่ นมาพบว่า การรับรูก้ ารควบคุมพฤติกรรมที่
สามารถทานายเจตนาเชิงพฤติกรรมหรือความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรมของบุคคล เช่น โกดินและค๊อค
(Godin & Kok.1996: 92-93) ได้ทาการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีป่ ระยุกต์ทฤษฎีพฤติกรรมตาม
แผนศึกษาพฤติกรรมทางด้านสุขภาพ ซึ่งรวมถึงการศึกษาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี/่
การเลิกสูบบุหรี่ การลดน้ าหนัก พบว่า การรับรูก้ ารควบคุมพฤติกรรมร่วมกับตัวแปรเจตคติต่อ
พฤติกรรม สามารถทานายความตัง้ ใจกระทาพฤติกรรมทางด้านสุขภาพได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ 0.05 ส่วนปริญญา จองไพจิตรสกุล (2546) พบว่าการรับรูก้ ารควบคุมพฤติกรรมเท่านัน้ ที่
สามารถทานายความตัง้ ใจในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีของผูใ้ ช้ยาเสพติดชนิดฉีดได้รอ้ ยละ 43
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมสามารถส่งผลโดยตรงและส่งผลทางอ้อมต่อ
พฤติกรรมผ่านความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรม เช่น นภมาศ ศรีขวัญ (2547: 65) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์
ระหว่างเจตคติต่อพฤติกรรมการลดน้ าหนัก การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรูก้ ารควบคุม
พฤติกรรมและพฤติกรรมการลดน้ าหนักของวัยรุ่นหญิง จานวน 90 ราย พบว่าการรับรู้ การควบคุม
พฤติกรรมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการลดน้ าหนักในวัยรุ่นหญิง และสามารถร่วมกับตัว
แปรอื่นในชุดพฤติกรรมตามแผนทานายพฤติกรรมลดน้ าหนักในวัย รุ่นหญิง ได้รอ้ ยละ 8.9 อย่างมี
นัยสาคัญทีร่ ะดับ .05 ส่วนภาณุวฒ
ั น์ วชิรธานินทร์ (2558: 106-107) ได้ศกึ ษาการสร้ างเสริม
กิจกรรมทางกายและสมรรถภาพทีส่ มั พันธ์กบั สุขภาพ ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของไอเซ็นใน
กลุ่มวัยรุ่นทีม่ อี ายุระหว่าง 12-17 ปี จานวน 668 คน ได้มกี ารทดสอบความเทีย่ งตรงของแบบวัด
กิจกรรมทางกายในยามว่างและทาการวิจยั เชิงทดลองเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ แบ่งเป็นกลุ่ม
ทดลองและควบคุม ผลการศึกษาพบว่า การรับรูก้ ารควบคุมพฤติกรรม สามารถร่วมกับตัวแปรอื่น
ทานายการมีกจิ กรรมทางกายได้รอ้ ยละ 38 และมีอทิ ธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อการมีกจิ กรรมทาง
กายผ่านความตัง้ ใจทีจ่ ะมีกจิ กรรมทางกาย มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิผลเท่ากับ 0.27 และ 0.21 และ
พบว่ากลุ่มทดลองมีกจิ กรรมทางกายในยามว่าง มีความตัง้ ใจแสดงกิจกรรมทางกายและสมรรถภาพ
มากกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
จากผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้วา่ การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมของบุคคลนัน้ เป็นตัวแปรสาคัญ ซึ่งโดยทัวไปแล้
่
วบุคคลมีการรับรูค้ วามสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมมาก และจะนาไปสู่ความตัง้ ใจทีจ่ ะกระทาพฤติกรรมได้มากขึน้ ด้วย โดยเฉพาะการ
รับรูก้ ารควบคุมพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้นทีอ่ าจไม่ได้อยู่
ภายใต้การควบคุมของความตัง้ ใจอย่างสม บูรณ์ ซึ่งต้องได้รบั การสนับสนุนข้อมูล กาลังใจและการ
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สนับสนุนจากบุคคลอื่นเข้ามาร่วมด้วย และทีผ่ า่ นมาผูว้ จิ ยั ยังไม่พบว่ามีการนาการรับรูก้ ารควบคุม
พฤติกรรมการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ดังนัน้ จึงคาดว่าการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมน่าจะเป็นตัวแปรสาคัญในการศึกษา
ครัง้ นี้ดว้ ยเช่นกัน
ความสามารถในการควบคุมพฤติ กรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่
แท้จริ ง กับการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติ กรรม และพฤติ กรรมป้ องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของ ไอเซ็นได้มกี ารศึกษาเพิม่ เติมเพื่อทดสอบตัวแปร
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมทีม่ อี ยู่จริง (Actual Behavioral Control) หรือการควบคุม
พฤติกรรมได้จริงของบุคคล
โดยไอเซ็นได้กล่าวว่า การควบคุมพฤติกรรมทีแ่ ท้จริง
(Actual
Behavioral Control: ABC) หมายถึง ขอบเขตทีบ่ ุคคลมีทกั ษะ ความชานาญ ความพร้อมและมี
ทรัพยากรอื่นๆ ทีต่ อ้ งมีมาก่อนและจาเป็นต่อการกระทาพฤติกรรมนัน้ ตัง้ แต่ในอดีต ซึ่งรวมถึงการ
ประสบความสาเร็จในการกระทาพฤติกรรมนัน้ มิใช่ขน้ึ อยู่เพียงแค่เจตนาในการทาพฤติกรรมทีช่ อบ
เท่านัน้ แต่ยงั ขึน้ อยู่กบั ระดับความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมทีเ่ พียงพอด้วย กล่าวคือ บุคคล
จะต้องมีการรับรูค้ วามสามารถในการกระทาพฤติกรรมของตนทีถ่ ูกต้องด้วย จะนาไปสู่การรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมทีแ่ ท้จริง กล่าวคือ ความสาเร็จในการกระทาพฤติกรรมของ
บุคคลนัน้ จะขึน้ อยู่กบั ระดับความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมทีม่ อี ยู่จริง นอกเหนือจากนัน้ การ
ทีบ่ ุคคลมีการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมตรงตามเป็นจริงมากเท่าใด ก็ยงิ่ จะสะท้อน
ความถูกต้องของความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลทีม่ อี ยู่จริงมากเท่านัน้ และจะเป็น
ตัวทานายทีดขี องพฤติกรรม (Fishbein & Ajzen. 1991; 2002)
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีผ่ า่ นมาผูว้ จิ ยั พบว่า มีนกั วิจยั ได้นาไปศึกษาในบริบท
ต่างๆ และมีการให้ความหมายความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมทีม่ อี ยู่จริง
(Actual
Behavioral Control) ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน เช่น การศึกษาของ ฐิตพิ ฒ
ั น์ พิชญธาดาพงษ์
(2548: 10) ได้นาไปศึกษาความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการแบ่งปนั ความรูข้ องพนักงาน
ของบริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด มหาชน ให้ความหมายว่า การประเมินของพนักงานว่าตนสามารถ
ควบคุมพฤติกรรมการแบ่งปนั แลกเปลีย่ นความรูไ้ ด้จริงมากน้อยเพียงใด ส่วนสุลมี าศ อังศุเกียรติ
ถาวร (2552: 37) ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมทีม่ อี ยู่จริง หมายถึง ขอบเขตการมีทกั ษะ
ความพร้อม ความชานาญ และทรัพยากรอื่นๆ ทีจ่ าเป็นต่อการกระทาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองซึ่งมีมาก่อนตัง้ แต่อดีต รวมถึงการประสบความสาเร็จในการกระทาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองในอดีตของเด็ก และเยาวชนทีต่ ดิ เชือ้ ไอวีทม่ี อี ายุระหว่าง 13-24 ปี และรภัทภร เพชรสุข
(2553: 15) การควบคุมพฤติกรรมจริง หมายถึง เป็นการรับรูถ้ งึ สถานการณ์หรือโอกาสในการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความยากหรือง่ายในการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนที่
ส่งผลให้นกั เรียนมีหรือไม่มพี ฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นสรุปได้วา่ ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทแ่ี ท้จริง หมายถึง ขอบเขตหรือระดับขอ งทักษะ ความพร้อม ความชานาญ
และทรัพยากรอื่นๆ ได้แก่ การมีความรู้ การได้ฝึกทักษะต่างๆทีไ่ ด้เรียนรูจ้ ากโรงเรียน การมีเพื่อนที่
ดี มีครูคอยชีแ้ นะ มีสมาชิกในครอบครัวทีเ่ ข้าใจและร่วมทากิจรรมในยามว่าง การมีจติ ใจทีเ่ ข้มแข็ง มี
ความรับผิดชอบในหน้าที่ การได้มโี อกาสได้ทากิจกรรมทีน่ ่าสนใจทีจ่ าเป็นต่อการควบคุมตนเองของ
วัยรุ่นตอนต้นในการกระทาพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้มากน้อยเพียงใด ผูว้ จิ ยั
พบว่ามีไม่มากนักและยังไม่พบว่ามีการสร้างเครื่องมือการวัดความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทีแ่ ท้จริง ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จึงได้สร้างขึน้ ตาม
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ร่วมกับงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เป็นประโยคข้อความ เป็นลักษณะมาตร
จาแนกความหมาย 7 ระดับ ตัง้ แต่เห็นด้วยอย่างยิง่ ถึงไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ การแปลความหมายของ
คะแนน คือผูท้ ไ่ี ด้คะแนนสูงกว่าเป็นผูท้ เ่ี ชือ่ ว่าตนมีความสามารถทีจ่ ะควบคุมพฤติกรรมป้องกันการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทแ่ี ท้จริงมากกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนต่ากว่า
การวัด
การสร้างแบบวัดความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมทีแ่ ท้จริง เป็นการทาความเข้าใจ
ทัง้ ปจั จัยภายใน บุคคล เช่น ทักษะ ความรู้ สติปญั ญา และความแข็งแรงของร่างกาย เป็นต้น และ
ปจั จัยภายนอกบุคคล เช่น เงิน เครือ่ งมือ อุปกรณ์ ข้อจากัดทางกฎหมาย และความร่วมมือจากบุคคล
อื่น ๆ ทีจ่ าเป็นต่อการ แสดงพฤติกรรมหรือสามารถทีจ่ ะ ขัดขวาง การกระทาพฤติกรรมได้ เมื่อ
เปรียบเทียบกับการรับรูก้ ารควบคุมพฤติกรรมซึ่งเป็นการวัดความคิด ความเชือ่ จึงวัดได้ยากกว่า อีก
ทัง้ การนิยามตัวแปรทีค่ ่อนข้างยาก งานวิจยั ส่วนใหญ่จงึ วัดการรับรูก้ ารควบคุมพฤติกรรมแทนการ
ควบคุมพฤติกรรมทีแ่ ท้จริง เพราะสามารถสะท้อนการควบคุมพฤติกรรมได้จริงหากมีการวัดการรับรู้
การควบคุ มพฤติกรรมได้ถู กต้อง (พัชรี ดวงจันทร์ . 2557: 55 อ้างถึงใน Fishbein & Ajzen. 2005;
Ajzen. 2006) แต่อย่างไรก็ตามก็ยงั มีการสร้างเครื่องมือวัดการควบคุมพฤติกรรมทีแ่ ท้จริง ใน
การศึกษาและเก็บข้อมูลพฤติกรรมทัวไปและพฤติ
่
กรรมทางด้านสุขภาพ ดังเช่น การศึกษาของ
ฐิตพิ ฒ
ั น์ พิชญธาดาพงษ์ (2548: 59) ได้แบบวัดความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการแบ่งป ั น
แลกเปลีย่ นความรูท้ แ่ี ท้จริง ทาการสารวจความเชือ่ เกีย่ วกับความสามารถดังกล่าวและนามาจัด
เรียงลาดับปจั จัยสนับสนุนและปจั จัยขัดขวาง โดยเรียงความถีจ่ ากมากทีส่ ุดไปหาน้อยทีส่ ุดและ
คัดเลือกปจั จัยทีม่ คี วามถีส่ ะสมประมาณร้อยละ 70 มาใช้สร้างแบบสอบถาม จานวน 12 ข้อ เป็น
ลักษณะมาตรจาแนกความหมาย 7 ระดับ ตัง้ แต่เห็นด้วยอย่างยิง่ (7 คะแนน) ถึงไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
(1 คะแนน) และควบคุมได้ (7 คะแนน) ถึงควบคุมไม่ได้ (1 คะแนน) มีค่าความเชือ่ มันเท่
่ ากับ 0.93
ผลการคานวณผูท้ ไ่ี ด้คะแนนสูงกว่าเป็นผูท้ เ่ี ชือ่ ว่าตนมีความสามารถทีจ่ ะควบคุมพฤติกรรมแบ่งปนั
แลกเปลีย่ นความรูไ้ ด้จริงมากกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนต่ากว่า ส่วนสุลมี าศ อังศุเกียรติถาวร (2552: 37-38)
ได้สร้างเครื่องมือวัดความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ตามทฤษฎี
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พฤติกรรมตามแผน เป็นประโยคข้อความ ประกอบด้วยมาตรประเมินค่า 5 ระดับ จากไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ (1 คะแนน) ถึงเห็นด้วยอย่างยิง่ (5 คะแนน) ข้อความทางลบให้คะแนนกลับกัน โดยผูท้ ไ่ี ด้
คะแนนสูงเป็นผูท้ ม่ี คี วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองทีแ่ ท้จริงสูงกว่าผูท้ ่ี
ได้คะแนนต่ากว่า มีค่าความเชือ่ มันเท่
่ ากับ 0.70 การศึกษาของ แอนเดอร์สนั (Anderson. 2009: 61)
ได้สร้างเครื่องมือวัดความสามารถควบคุมอุปสรรคหรือข้อจากัดในพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพฟนั
อย่างสม่าเสมอ เป็นการประเมินถึงสิง่ ทีเ่ ป็นข้อจากัดและอุปสรรคต่างๆ เพื่อเข้ารับบริการส่งเสริม
สุขภาพฟนั หรือพบทันตแพทย์ เช่น ราคา ไม่มปี ระกันสุขภาพ การเดินทางทีไ่ ม่สะดวก มีปญั หา
สุขภาพ ไม่มคี วามจาเป็น ในการดูแลรักษาฟนั สถานบริการขาดความพร้อมทางด้านทันตแพทย์
หรือประเมินเกีย่ วกับประสบการณ์การพบทันตแพทย์ทผ่ี า่ นมา ข้อคาถาม
9 ข้อ เป็นลักษณะ
ประมาณค่าลิเคร์ท5 ระดับ ตัง้ แต่จริงทีส่ ุด (5 คะแนน) ถึงไม่จริงเลย (1 คะแนน) มีค่าความเชือ่ มัน่
เท่ากับ 0.83 ผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนสูงกว่าเป็นผูส้ ามารถควบคุมอุปสรรคหรือข้อจากัดจากภายนอกใน
การเข้ารับบริการทางด้านทันตกรรมได้มากกว่าผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนต่ากว่า
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้างเครื่องมือวัดความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรมทีแ่ ท้จริงนัน้ ผูว้ จิ ยั พบว่ามีไม่มากนักและยังไม่พบว่ามีการสร้างเครื่องมือการ
วัดความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทแ่ี ท้จริง ดังนัน้ ใน
การศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จึงได้สร้างขึน้ ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ร่วมกับงานวิจยั ข้างต้นเพื่อให้
เหมาะสมกับบริบทของการศึกษาในครัง้ นี้ เป็นลักษณะมาตรจาแนกความหมาย 7 ระดับ ตัง้ แต่จริง
ทีส่ ุด (7 คะแนน) ถึงไม่จริงเลย (1 คะแนน) และควบคุมได้ (7 คะแนน) ถึงควบคุมไม่ได้ (1 คะแนน)
ผลการคานวณผูท้ ไ่ี ด้คะแนนสูงกว่าเป็นผูท้ เ่ี ชือ่ ว่าตนมีความสามารถทีจ่ ะควบคุมพฤติกรรมป้องกัน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้จริงมากกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนต่ากว่า
ผลการวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการควบคุม
พฤติ กรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่แท้จริ ง กับการรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติ กรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และพฤติ กรรม
จากการทบทวนเอก สารและงานวิจยั ก่อนหน้านี้ ผูว้ จิ ยั พบว่าการศึกษาตัวแปร
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของไอเซ็น ยังมีงานวิจยั ไม่
มากนักและไม่พบว่ามีการนาตัวแปรความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมทีแ่ ท้จริง
(Actual
Behavioral Control) ไปศึกษาพฤติกรรม ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ประมวลงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาพฤติกรรม
ทัวไปๆ
่
และพฤติกรรมสุขภาพ ทีป่ ระยุกต์ตวั แปรในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของไอเซ็น เพื่อศึกษา
พฤติกรรมดังกล่าว เช่น ฐิตพิ ฒ
ั น์ พิชญธาดาพงศ์ (2548) ได้ศกึ ษาพฤติกรรมการแบ่งปนั
แลกเปลีย่ นความรูข้ องพนักงานโดยศึกษาตามแนวทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน: กรณีศกึ ษาบริษทั ปูน
ซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) พบว่า ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการแบ่งปนั แลกเปลีย่ น
ความรูท้ แ่ี ท้จริงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการ
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แบ่งปนั แลกเปลีย่ นความรู้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .001 (r= 0.47) สอดคล้องกับคล๊าร์ค
(Clarke. 2014) ศึกษา การตัดสินใจรายงานการถูกล่วงละเมิดทางเพศในองค์กร
ตาม ทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน พบว่า ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการรายงานการถูกล่วงละเมิด
ทางเพศสามารถมีความสัมพันธ์กบั ความตัง้ ใจในการรายงานถูกล่วงละเมิดทางเพศและพ ฤติกรรม
การรายงานการถูกล่วงละเมินทางเพศ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และแอนเดอร์สนั
(Anderson. 2009: 82-83) ได้ศกึ ษาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพฟนั อย่างสม่าเสมอ ตามทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน ในกลุ่มนักศึกษา พบว่า ความสามารถในการควบคุมอุปสรรคหรือข้อจากัด
ทางด้านพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพฟนั อย่างสม่าเสมอ มีอทิ ธิพลทางตรงต่อความตัง้ ใจในการรับ
บริการสร้างเสริมสุขภาพฟนั และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพฟนั อย่างสม่าเสมอ มีสมั ประสิทธิ ์
เท่ากับ - 0.14 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 และ -0.17 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.001
จากความสาคัญของแนวทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของไอเซ็น ทีอ่ ธิบายถึงความสาคัญ
ของตัวแปรความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมทีแ่ ท้จริง รวมไปถึงการศึกษาทีผ่ า่ นมาทีพ่ บว่าตัว
แปรความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมทีม่ อี ยู่จริงมีความ สัมพันธ์กบั การรับรูค้ วามสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรมทีแ่ ท้จริง ความตัง้ ใจในการแสดงพฤติกรรมและพฤติกรรมของบุคคล
นอกจากนัน้ ผูว้ จิ ยั ยังไม่พบการศึกษาตัวแปรดังกล่าวในบริบทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และนามา
ตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่ มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น
ตอนต้น ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จึงคาดว่าตัวแปรความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมที่
แท้จริงน่าจะเป็นตัวแปรสาคัญทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้นด้วยเช่นกัน
จากรายละเอียดข้างต้น ทีไ่ ด้กล่าวไว้เกีย่ วกับทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนทีผ่ วู้ จิ ยั นามา
อธิบายปจั จัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นนั ้ ผูว้ จิ ยั พบว่าความ
ตัง้ ใจแสดงพฤติกรรมทีแ่ นวคิดนี้ให้ความสาคัญและศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ยังพบว่ามีแนวคิดเชิง
ทฤษฎีอ่นื อีกทีใ่ ห้ความสนใจและขยายการศึกษาเกีย่ วกับตัวแปรทีค่ นกลางความสั
ั่
มพันธ์เชิงสาเหตุ
ระหว่างตัวแปรเชิงสาเหตุกบั ตัวแปรผล อย่างเช่น ตัวแปรทีค่ นกลางความสั
ั่
มพันธ์ระหว่างความตัง้ ใจ
แสดงพฤติกรรมกับพฤติกรรมของบุคคล เพื่อทาความเข้าใจพฤติกรรมของบุคคลให้มคี วามละเอียด
และลึกซึ้งมากยิง่ ขึน้ การศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จึงได้นาแนวคิดนี้เข้ามาร่วมอธิบายพฤติกรรมป้องกันการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในครัง้ ด้วย รายละเอียดดังนี้
การใช้แนวคิ ดเชิ งทฤษฎี The Health Action Process Approach อธิ บายและ
ทานายพฤติ กรรม
แนวคิดเชิงทฤษฎี The Health Action Process Approach หรือ HAPA ทีพ่ ฒ
ั นาโดย ชวา
เซอร์ (Schwarzer.1992; 2008) ทีศ่ กึ ษาการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของบุคคลทางด้านสุขภาพจาก
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พฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ เช่น การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ นิสยั การบริโภคอาหารทีไ่ ม่ดี แนวคิดนี้
พัฒนาขึน้ มาจากความไม่ สอดคล้องกันระหว่างความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรมกับพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้
(Armitage. 2005) เนื่องจากเกิดอุปสรรคทีค่ าดไม่ถงึ หรือบุคคลให้ความสาคัญกับสิง่ จูงใจอื่นๆ โดย
เชือ่ ว่าการทีบ่ ุคคลมีความตัง้ ใจทีด่ ี (Good Intention) จะทาให้บุคคลทาพฤติกรรมทีต่ งั ้ เป้าหมายไว้
ได้สาเร็จ และนาไปสู่การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมในทีส่ ุด โดยได้มกี ารประยุกต์มาใช้ในการศึกษาด้าน
การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมสุขภาพ โดยมุ่งเน้นการนาเสนอหลักฐานเชิงประจักษ์ทส่ี นับสนุน
ความสามารถของแนวคิดในการศึกษาปจั จัยเชิงสาเหตุและอธิบายพฤติกรรมสุขภาพ โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ทส่ี นับสนุนการเพิม่ การศึกษาตัวแปรการวางแผน (planning) เข้าเป็นตัวแปรทีอ่ ธิบาย
การกระทาพฤติกรรมของบุคคลได้ละเอียดขึน้ กล่าวคือเมื่อบุคคลมีความตัง้ ใจทีด่ จี ะนาไปสู่การ
วางแผนกระทาพฤติกรรมให้มคี วามสาเร็จตามเป้าหมาย (Gollwizer .1999) จึงได้มกี ารทดสอบตัว
แปรเชือ่ มแทรกระหว่างตัวแปรความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรมและพฤติกรรมของบุคคล เช่น ตัวแปรการ
วางแผน (planning) โดยพบว่ามีศกึ ษาการสังเคราะห์และศึกษาวิจยั ทดลอง จนได้ขอ้ ค้นพบเชิง
ประจักษ์ทส่ี นับสนุนการเพิม่ ตัวแปรการวางแผนในการศึกษา เช่น ศึกษาพฤติกรรมป้องกันการ
บริโภคทีไ่ ม่ดี (Satow & Schwarzer. 1998) การบริโภคอาหารไขมันต่า (Renner; & Knoll; &
Schwarzer. 2000) การตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจาของผูห้ ญิง (Luszczynska & Schwarzer.
2003) การเสีย่ งต่อดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครัง้ เดียว (Murgraff & McDermott. 2003) ดัง
ภาพประกอบ 2

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี The Health Action Process Approach: HAPA ของชวา
เซอร์ (Schwarzer.1992; 2008)
แนวคิดเชิงทฤษฎีน้ปี ระกอบด้วยตัวแปรปจั จัยเชิงสาเหตุทก่ี าหนดพฤติกรรมของบุคคล
ได้แก่ ตัวแปรการวางแผน (Planning) ตัวแปรความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรม (Intention) ตัวแปรการ
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รับรูค้ วามสามารถของตน (Self-Efficacy) ความคาดหวังผลลัพธ์จากพฤติกรรมเป้าหมาย (Outcome
Expectancies) การรับรูค้ วามเสีย่ ง (Risk Perception) รายละเอียดดังนี้
การวางแผนในการป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กับพฤติ กรรม
การวางแผน (planning) เป็นสิง่ ทีม่ คี วามสาคัญทีจ่ ะนาให้บุคคลประสบความสาเร็จ โดย
บุคคลทีม่ กี ารวางแผน (planning) สามารถทาสิง่ ต่างๆ ตามเป้าหมายทีต่ นเองกาหนดไว้ได้ และยัง
เป็นการเตรียมความพร้อมปฏิบตั เิ มื่อบุคคลเข้าไปสู่เรื่องทีม่ คี วามยากและแตกต่างออกไป แนวคิด
ของโกลไวเซอร์ (Gollwitzer. 1999) ได้กล่าวถึงการการวางแผนภายใต้แนวคิดการแปลงเจตนาไปสู่
การปฏิบตั ิ ที่เชือ่ ว่าบุคคลทีม่ คี วามตัง้ ใจทีด่ ี (Good Intention) จะมีการกาหนดเป้าหมาย (Goal
intention) และจะแสดงพฤติกรรมตามทีไ่ ด้ตงั ้ ใจไว้เพื่อให้บรรลุถงึ เป้าหมายนัน้ ซึ่งเป็นการระบุท่ี
ชัดเจนว่าจะทาเมื่อไร (When) ทีไ่ หน (Where) และทาอย่างไร (How) ซึ่งเป็นไปในลักษณะยึดมัน่
ต่อการกระทาและยึดมั ่นต่อเป้าหมายทีก่ าหนดไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนัน้
(Golliwitzer &
Sheeran. 2006) เรียกได้วา่ เป็นการวางแผน (Planing) นันเอง
่
(Hagger & Luszczynska. 2014)
ความหมายการวางแผนนัน้ มีผกู้ ล่าวไว้ เช่น สนายฮอทท และคนอื่นๆ (Sniehotta; et al.
2005) ได้กล่าวว่า การวางแผน คือ เป็นกระบวนการในการเชือ่ มโยงพฤติกรรมเป้าหมายโดยการ
กากับตนเอง (self-regulatory strategy) มีการกระตุน้ ทางจิตใจทีน่ าไปสู่การเชือ่ มโยงกับการ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ในอนาคต ซึ่งทีม่ รี ายละเอียดในเรื่องการกระทาและการเผชิญอุปสรรคของ
บุคคล ส่วนลีเวนทอล สิงเกอ และจอร์น (Sniehotta; et al. 2005 cited in Leventhal; & Singer; &
Jones. 1965) ได้กล่าวว่า การวางแผนมี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การวางแผนการกระทา (Action
planning) เป็นการช่วยให้มกี ารกาหนดการเริม่ ต้นทีม่ คี วามเฉพาะว่าจะเริม่ ต้นกระทาเมื่อไร ทีไ่ หน
และอย่างไรทีอ่ ธิบายบนพืน้ ฐานแนวคิดการแปลงเจตนาไปสู่การปฏิบตั ขิ องโกทไวเซอร์ (Gollwitzer.
1999) และ 2) การวางแผนรับมือกับอุปสรรค (Coping planning) เป็นการวางแผนรับมือตอบสนอง
เพื่อช่วยให้บุคคลก้าวข้ามและรับมือกับอุปสรรค ความยากลาบากในเวลาทีอ่ ยู่ในสถานการณ์เสีย่ ง
สอดคล้องกับชวาเซอร์ (Shcwarzer. 2008) ทีไ่ ด้มกี ารศึกษาถึงตัวแปรการวางแผน ทีป่ ระกอบด้วย
การวางแผนกระทา (Action planning) และการวางแผนรับมือ (Coping planning) ในสถานการณ์
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับความสุ่มเสีย่ งของวัยรุ่น
การวางแผนทีด่ นี นั ้ มีความสาคัญอย่างมากเมื่อบุคคลต้องการไปให้ถงึ เป้าหมาย เนื่องจาก
การวางแผนทีด่ สี ่งผลให้บุคคลมีการเริม่ ต้นทีจ่ ะกระทาบางสิง่ บางอย่างให้ปร ะสบความสาเร็จตามที่
ได้ตงั ้ เป้าหมายไว้ ตัวแปรการวางแผนนัน้ ได้มนี กั วิจยั ไปศึกษาในพฤติกรรมด้านสุขภาพ เพราะการ
ตัง้ เป้าหมายทางด้านสุขภาพนัน้ มีความเ กีย่ วข้องกับการตัง้ ใจปฏิบตั ิ อย่างมาก เนื่องจากการ
กาหนดเป้าหมายทีช่ ดั เจนสามารถทาให้บุคคลนัน้ มีสุขภาพทีด่ แี ละปลอดภัยจากโรคภัย และยังรวม
ไปถึงพฤติกรรมเสีย่ งทีเ่ กิดจากพฤติกรรมไม่พงึ ประสงค์ ซึ่งการตัง้ เป้าหมายเป็นการเริม่ ต้นของ
บุคคลอันจะนาไปสู่การวางแผนทีจ่ ะกระทาการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคที่ ก่อให้เกิดผลดี
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ต่อสุขภาพของบุคคลในระยะยาว (Golliwizer. 1999) ดังจะเห็นในการศึกษารูปแบบ The Health
Action Process Approach ของชวาเซอร์ (Schwarzer. 2008) และการสังเคราะห์อภิ มานทีผ่ า่ นมา
พบว่า แนวคิด การ แปลงเจตนาไปสู่การ ปฏิบตั มิ ปี ระสิทธิผลมากทางด้านพฤติกรรมสุขภาพ
(Golliwizer & Sheeran. 2006; Hagger & Luszczynska. 2014)
จากการทบทวนเอกสารและแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องกับการวางแผนพฤติกรรม สรุปได้วา่ การ
วางแผนพฤติกรรม หมายถึง เป็นการเตรียม การกระทา เกีย่ วกับ การกระทาพฤติกรรม อย่างเป็น
รูปแบบของบุคคลเพื่อนาไปสู่พฤติกรรมเป้าหมายทีไ่ ด้ตงั ้ ไว้ โดยระบุ วา่ จะทาอย่างไร (How) เมื่อไร
(When) ทีไ่ หน (Where) ถ้าเมื่อเกิดสถานการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดขึน้ จะจัดการกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้
อย่างไร มี 2 ด้าน คือ 1) การวางแผนการกระทา คือ เป็นการช่วยให้มกี ารกาหนดการเริม่ ต้นใน
สถานการณ์ทเ่ี ฉพาะเจาะจงว่าจะเริม่ ต้นกระทาเมื่อไร ทีไ่ หน และอย่างไร และ 2) การวางแผนรับมือ
กับอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ คือ เป็นการวางแผนการรับมือกับอุปสรรคในสถานการณ์ทม่ี คี วาม
เฉพาะเจาะจง มีความยากและแตกต่างเพื่อให้ตนเองจัดการให้ ผ่านพ้นไปได้ ซึ่งในสถานการณ์ท่ี
เกีย่ วข้องกับปญั หาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นสรุป ความหมาย ได้วา่ การวางแผนในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์หมายถึง การเตรียมการการกระทาเกีย่ วกับการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อ
วัยรุ่นตอนต้ นต้องเผชิญกับสถานการณ์หรืออารมณ์ทจ่ี ะนาไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มี 2
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านการวางแผนการกระทา พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(Action planning) ซึ่ง เป็นการช่วยให้มกี ารกาหนดการเริม่ ต้นในสถานการณ์ ทีช่ กั นาไปสู่การดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์วา่ จะ เริม่ ต้น ทาแบบ ไหน และอย่างไร และ 2) ด้านการวางแผนรับมือกับ
อุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ (Coping planning) คือ เป็นการวางแผนการรับมือกับอุปสรรคในสถานการณ์ทช่ี กั
นาไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทีม่ คี วามยากและแตกต่างกันเพื่อให้ตนเองจัดการให้ผา่ นไปได้
การวัด
การสร้างเครื่องมือวัดการวางแผนพฤติกรรมนัน้ มีการสร้างขึน้ เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่
เกีย่ วข้องกับสุขภาพ ทัง้ ในสภาวะทีร่ ่างกายเป็นปกติแล ะมีอาการเจ็บปว่ ย เช่น ลัสซินสการ์ และ
ชวาเซอร์ (Luszczynska; et al. 2003) ได้สร้างแบบวัดการวางแผนในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
ในกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธ์ เป็นการประเมินการวางแผนการตรวจเต้านมด้วยตนเองทีเ่ กีย่ วข้อง
ช่วงเวลาทีใ่ ช้ในการตรวจเต้านม ความถีใ่ นการตรวจเต้านม สถานทีแ่ ละวิธกี ารในการตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง มีจานวน 5 คาถาม เป็นลักษณะมาต รประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่จริงทีส่ ุด (6 คะแนน)
ถึงไม่จริงเลย (1 คะแนน) มีค่าสัมประสิทธิความเชื
อ่ มั ่นเท่ากับ 0.87 การสร้างแบบวัดของกาสทอน
์
และพราพาเวสสีส (Gaston & Prapavessis. 2015) ได้สร้างเครื่องมือวัดการวางแผนพฤติกรรมใน
กลุ่มหญิงตัง้ ครรภ์ทห่ี ลีกเลีย่ งการออกกาลังกาย ซึ่งประกอบด้วยการวางแผนการกระทาและการ
วางแผนรับมือเมื่อเผชิญกับอุปสรรค เป็นลักษณะมาตรประมาณค่า 4 ระดับ ตัง้ แต่จริงทีส่ ุด (4
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คะแนน) ถึงไม่จริงเลย (1 คะแนน) มีค่าสัมประสิทธิความเชื
อ่ มันเท่
่ ากับ 0.95 ส่วน ลัสซินสการ์และ
์
คนอื่น ๆ (Luszczynska; et al .2010) ได้สร้างเครื่องมือวัดการวางแผนพฤติกรรมเคลื่อนไหวออก
กาลัง ในกลุ่มวัยรุ่นจีนอายุระหว่าง 15 – 19 ปี วัดการวางแผนการกระทา (action planning ) มีขอ้
คาถาม 5 ข้อ ตัวอย่างข้อคาถาม “ฉันได้วางแผนการเคลื่อนไหวออกกาลังว่าจะทาอย่างไร เมื่อไร
และทีไ่ หน ” เป็นลักษณะมาตรประมาณค่า 4 ระดับ ตัง้ แต่จริงทีส่ ุด (4 คะแนน) ถึงไม่จริงเลย (1
คะแนน ) มีค่า สัมประสิทธิ ์ ความเชือ่ มันเท่
่ ากับ 0.91 และวัดการวางแผนการเผชิญกับอุปสรรค
(coping planning) ในกลุ่มวัยรุ่นจีนอายุระหว่าง 12-18 ปี มีขอ้ คาถาม 4 ข้อ ตัวอย่างข้อคาถาม “ฉัน
มีรายละเอียดเกีย่ วกับการวางแผนการเคลื่อนไหวออกกาลังว่าจะทาทีไ่ หน เมื่อต้องพบกับสิง่ ทีเ่ ป็น
อุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว” เป็นลักษณะมาตรประมาณค่า 4 ระดับ ตัง้ แต่จริงทีส่ ุด (4 คะแนน) ถึง
ไม่จริงเลย (1 คะแนน) มีค่า สัมประสิทธิ ค์ วามเชือ่ มันเท่
่ ากับ 0.91 ส่วนโจว และคนอื่นๆ (Zhou; et
al. 2015) ได้สร้างแบบวัดวางแผนการกระทา (Action planning) เป็นลักษณะมาตรประมาณค่า 5
ระดับ ตัง้ แต่ เห็นด้วยทีส่ ุด (5 คะแนน ) จนถึงไม่เห็นด้วย (1 คะแนน ) มีจานวน 3 ข้อคาถาม
ตัวอย่างข้อคาถาม “ฉันมีการวางแผนในการกินผักและผลไม้ทช่ี ดั เจนว่าจะกินอย่างไร เมื่อไร และที่
ไหน” โดยมีค่า ประสิทธิความเชื
อ่ มันเท่
่ ากับ 0.79 ส่วนเมอร์กราฟ แมคเดอมอท และวอล์ช
์
(Murgraff; & Mcdermott; & Walsh. 2003) ได้สร้างแบบวัดวางแผนการกระทา เป็นลักษณะมาตร
ประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่จริงทีส่ ุด (6 คะแนน) จนถึงไม่จริงเลย (1 คะแนน) มีค่าสัมประสิทธิความ
์
เชือ่ มันเท่
่ ากับ 0.90
จากการทบทวนการสร้างเครื่องวัด การวางแผนพฤติกรรมข้างต้น ผูว้ จิ ยั สร้างแบบวัดตาม
แนวคิดการ แปลงเจตนาไปสู่ การ ปฏิบตั ขิ องโกลไวเซอร์ (Gollwizer . 1999 ) ร่วมกับงานวิจยั ที่
เกีย่ วข้อง มี 2 องค์ประกอบ ได้แก่1) ด้านการวางแผนการกระทาพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ (Action planning) 2) ด้านการวางแผนรับมือกับอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ (Coping planning)
ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่จริงทีส่ ุด (6 คะแนน) ถึงไม่จริงเลย (1
คะแนน) เป็นข้อความบรรยายทีม่ ที งั ้ ข้อความบวกและข้อความทางลบวัยรุ่นตอนต้นทีไ่ ด้คะแนนรวม
สูงกว่าแสดงว่าเป็นผู้ มีการวางแผนการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มากกว่าผูท้ ต่ี อบทีไ่ ด้
คะแนนรวมต่ากว่า
ผลการวิ จยั ความสัมพันธ์ระหว่าง การวางแผนพฤติ กรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์กบั พฤติ กรรม
จากการประมวลเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง การวางแผนพฤติกรรม พบว่าการศึกษา
ของ โจว และคนอื่นๆ (Zhou; et al. 2015) ได้มกี ารทดสอบตัวแปรการวางแผนกระทาและการ
ควบคุมการกระทาในการบริโภคผักและผลไม้ ในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี
ประเทศจีน จานวน 286 คน พบว่าการวางแผนกระทา มีอทิ ธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมการบริโภค
ผักและผลไม้ มีค่าสัมประสิทธิอิ์ ทธิพลเท่ากับ 0.18 ทีร่ ะดับนัยสา คัญ .05 สอดคล้องกับ โจว และคน
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อื่นๆ (Zhou; et al. 2013) ศึกษากลวิธกี ารจัดการกับปญั หาเชิงรุกในการเป็นตัวแปรปรับระหว่าง
ความตัง้ ใจในการแสดงพฤติกรรม การวางแผน ต่อพฤ ติกรรมการบริโภคอาหาร ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี จานวน 338 คน ในมหาวิทยาลัย Beijing พบว่าการวางแผนมี
อิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล เท่ากับ 0.63 ทีร่ ะดับ
นัยสาคัญ 0.01
ลัสซินสการ์ และคนอื่นๆ (Luszynska; et al. 2010) ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับ ความตัง้ ใจแสดง
พฤติกรรม การวางแผนการกระทา และการรับรูค้ วามสามารถของตนเพื่อทานายพฤติกรรมการออก
กาลังกาย ประเทศจีน ในกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็นวัยรุ่นตอนต้นทีศ่ กึ ษาอยู่ในเกรด 7- 12 จานวน 706 คน
การศึกษาบทบาทการรับรูค้ วามสามารถของตน ความตัง้ ใจ การวางแผนกระทาและการวางแผน
เผชิญกับอุปสรรคเพื่อทานายการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกาลังในกลุ่มวัยรุ่น ใน
โรงเรียนทีม่ กี ารส่งเสริมสุขภาพโปรตุเกส จานวน
157 คน (Araujo-Soares; McIntyre; &
Sniehotta. 2009) ผลการศึกษาทัง้ สองการศึกษา พบว่าการวางแผนการกระทามีอทิ ธิพลโดยตรงต่อ
พฤติกรรม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และผลการศึกษาเสนอแนะให้ศกึ ษาการวางแผน
กระทาและวางแผนรับมือเผชิญกับอุปสรรคเพื่อศึกษาการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของวัยรุ่น ส่วน
การศึกษาของ ลีเวอร์ตา และเอ็มเพอเรน (Liourta & Empelen. 2008) ได้ศกึ ษาเชิงสารวจถึงการ
กากับตนเองและการ Goal-conflicting process ในการหลีกเลีย่ งการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ว
ขับ ขีย่ านพาหนะ ของนักศึกษามหาวิทยาลัย จานวน 361 คน เพื่อตรวจสอบถึงตัวแปรคันกลาง
่
ระหว่างความตัง้ ใจและพฤติกรรมการหลีกเลีย่ งการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในขณะขับขีย่ านพาหนะ
ผลการศึกษาพบว่า การวางแผนจากัดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การรับรูค้ วามสามารถของตนใน
การจากัดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มคี วามสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการหลีกเลีย่ งการดื่ม
ในขณะขับขีย่ านพาหนะของนักศึกษาทีม่ คี วามตัง้ ใจปฏิบตั ิ และพบว่ากา รวางแผนจากัดการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการหลีกเลีย่ งการดื่มในขณะขับขีย่ านพาหนะ มีค่าสัม
ประสิทธิอทิ ธิพลเท่ากับ 1.23 ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 ส่วนอามิเทจและคนอื่น ๆ (Armitage;
et al. 2014) ได้มกี ารศึกษาผลของโปรแกรมการบาบัดทางจิตใจแบบสัน้ (brief psychological) เพื่อ
ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นทีม่ อี ายุระหว่าง 16-18 ปี ในประเทศอังกฤษ จานวน 67
คน พบว่าหลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการแปลงเจตนาไปสู่การปฏิบตั ใิ นการยืนยัน
ตนเอง (self-affirming implementation Intention) ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มทดลอง มี
พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีคะแนนเฉลีย่ 4.68 ทีน่ ยั สาคัญทางสถิติ .05
จากการทบทวนเอก สารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ยืนยันได้ถงึ ข้อค้นพบ ที่สนับสนุน ว่าตัว
แปรการวางแผนส่งผลต่อพฤติกรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมด้ านสุขภาพ ซึ่งมีความจาเฉพ าะต่อ
สถานการณ์ทต่ี อ้ งการศึกษา ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั คาดว่าและเป็นตัวแปร วางแผนการ
กระทาจะ ส่ง ผลต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น ด้วย และเพื่อ
ขยายผลของการศึกษาตัวแปรคันกลางระหว่
่
างความตัง้ ใจและพฤติ กรรมของบุคคล ทีศ่ กึ ษาภายใต้
แนนคิดเชิงทฤษฎี The Health Action Process Approach: HAPA การวิจยั ครัง้ นี้จงึ ได้กาหนดให้
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การวางแผนกระทาเป็นตัวแปรเชิงเหตุทม่ี อี ทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
การรับรู้ความสามารถของตนในการป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กับความ
ตัง้ ใจแสดงพฤติ กรรมและการวางแผนป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การรับรูค้ วามสามารถของตนนัน้ มีพน้ื ฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรูท้ างปญั ญาสังคม
(Social Cognitive) ของแบนดูรา (Bandura.1986) แนวคิดเชือ่ ว่า การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของ
บุคคลเป็นผลมาเนื่องมาจากการมีปฏิสมั พันธ์ซ่งึ กันและกันระหว่างพฤติกรรม ลักษณะส่วนบุคคล
และสภาพแวดล้อมทัง้ สามองค์ประกอบนี้จะทาหน้าทีเ่ ป็นตัวกาหนดทีม่ อี ทิ ธิพลเชิงเหตุ - ผลซึ่งกัน
และกัน (Bandura. 1986) ได้เน้นการเปลีย่ นแปล งพฤติกรรมของบุคคลโดยมีองค์ประกอบส่วน
บุคคลเป็นหลัก การทีบ่ ุคคลรับรูค้ วามสามารถของตนอย่างถูกต้อง (Self-Efficacy) เป็นวิธกี ารหนึ่งที่
แบนดูรามองว่ามนุษย์มคี วามกระตือรือร้นและมีแรงบันดาลใจทีจ่ ะปรับปรุงชีวติ ของตนและสังคมทีม่ ี
ผลกระทบต่อชีวติ ของเขา ถึงแม้วา่ ความรู้ และทักษะเป็นสิง่ จาเป็นต่อการปฏิบตั งิ านให้บรรลุผลแต่
ยังไม่เพียงพอเพราะถ้าหากบุคคลไม่เชือ่ ว่าตนมีความสามารถพอทีจ่ ะกระทาได้พฤติกรรมนัน้ ๆ ได้
ดังนัน้ ความเชือ่ ในความสามารถของตนจึงเป็นตัวกาหนดทีส่ าคัญประการหนึ่งของการกระทาของ
มนุษย์ทจ่ี ะนาไปสู่ผลทีพ่ งึ ปรารถนา (วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี . 2543: 29 อ้างอิงใน Bandura. 1997)
โดยการรับรูค้ วามสามารถของตนจะเป็นตัวกาหนดว่าบุคคลนัน้ จะมีพฤติกรรมอย่างไร มีแบบ
แผนการคิดอย่างไร และมีการตอบสนองทางอารมณ์อย่างไรเมื่อเขาอยู่ในสภาพการณ์ทต่ี อ้ งใช้ความ
พยายามสูง และสามารถเกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมได้
ความหมายของการรับรูค้ วามสามารถของตนนัน้ แบนดูรา (Bandura. 1986) ได้กล่าวว่า
การรับรูค้ วามสามารถของตน หมายถึง การทีบ่ ุคคลตัดสินเกีย่ วกับความสามารถของตนเองว่า
สามารถกระทาบางอย่างในสภาพการณ์ทเ่ี ฉพาะเจาะจงได้หรือไม่ ซึ่งในสภาพการณ์นนั ้ บางครัง้
อาจจะมี ความคลุมเครือ ไม่ชดั เจน มีความแปลกใหม่ ไม่สามารถทานายสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้ และ
สถานการณ์เหล่านัน้ มักจะทาให้บุคคลเกิดความเครียดขึน้ ได้ โดยการรับรูค้ วามสามารถของตนเองนี้
มิได้ขน้ึ อยู่กบั ทักษะทีบ่ ุคคลมีอยู่ในขณะนัน้ หากแต่ขน้ึ อยู่กบั การตัดสินของบุคคลว่าเขาสามาร ถทา
อะไรได้ดว้ ยทักษะทีเ่ ขามีอยู่ ส่วนลูธานส์ (Luthans. 2005: 202) ได้กล่าวว่า การรับรูค้ วามสามารถ
ของตน หมายถึงความเชือ่ หรือการรับรูข้ องบุคคลในความสามารถของตนทีจ่ ะปฏิบตั งิ านทีม่ ลี กั ษณะ
เฉพาะทีอ่ ยู่ภายใต้สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งทีก่ าหนดให้ ใช้แรงจูงใจ สติปญั ญาของบุคคล เป็น
กระบวนการทีเ่ กิดขึน้ ก่อนที บุคคล จะเลือกและตัดสินใจ เป็นการประเมินและประมวลข้อมูลใน
ความสามารถของตน บุคคลทีม่ คี วามเชือ่ มันหรื
่ อการับรูค้ วามสามารถของตนสูง จะทาให้มที างเลือก
ในการการปฏิบตั งิ านเพิม่ ขึน้ และมีความมุ่งมันในการท
่
างานทีท่ า้ ทาย มีแรงจูงใจและความพยายาม
ในการทางานให้สาเร็จมากกว่าคนทีม่ คี วามเชือ่ มันหรื
่ อรับรูค้ วามสามารถของตนต่าและมีความ
อุตสาหะทีจ่ ะเผชิญต่ออุปสรรคและความล้มเหลว และแพนเดอร์ (Pender. 2002) กล่าวว่า การรับรู้
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ความสามารถของตนเองเป็นการตัดสินความสามารถของบุคคลว่าจะปฏิบตั พิ ฤติกรรมได้ในระดับใด
และสามารถทีจ่ ะทาอะไรได้บา้ ง มีทกั ษะหรือไม่มที กั ษะก็ได้ โดยแบนดูรายเชือ่ ว่า การรับรูค้ วาม
สามารถของตนนัน้ มีผลต่อการกระทาของบุคคล กล่าวคือบุคคลสองคนอาจมีความสามารถไม่
แตกต่างกัน แต่จะแสดงออกในคุณภาพทีแ่ ตกต่างกันได้เมื่อทัง้ สองคนนี้มกี ารรับรู้ ความสามารถของ
ตนทีแ่ ตกต่างกัน และถึงแม้แต่ในคนๆ เดียวกันความสามารถก็ไม่แน่นอนเสมอไป หากแต่ยดื หยุ่น
ไปตามสถานการณ์นนั ้ ๆ สอดคล้องกับอีวาน (สมโภชน์ เอีย่ มสุภาษิต . 2536: 58; อ้างอิงใน
Evan.1989) ทีก่ ล่าวว่าคนทีม่ คี วามเชือ่ ว่ามีความสามารถก็จะแสดงความสามารถนัน้ อ อกมา จะมี
ความอดทน อุตสาหะ ไม่ทอ้ ถอยง่ายๆ และจะประสบความสาเร็จในทีส่ ุด
แนวคิดเกีย่ วกับการรับรูค้ วามสามารถของตนนัน้ แบนดูราได้กล่าวไว้วา่ เป็นการตัดสินใจ
ของบุคคลทีจ่ ะกระทาพฤติรกรมในสภาพการณ์ต่างๆ ซึ่งขึน้ อยู่กบั ปจั จัย 2 ประการ คือ การรับรู้
ความสามารถของตนและความคาดหวังในผลลัพธ์ทจ่ี ะเกิดขึน้ ซึ่งบุคคลทีม่ กี ารรับรูค้ วามสามารถ
ของตนสูงจะมองสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในสถานการณ์ดงั กล่าวว่าเป็นโอกาสทีจ่ ะจูงใจตน มีสภาวะอารมณ์ท่ี
พร้อมเลือกทากิจกรรมทีท่ า้ ทายความสามารถเพื่อให้ตนเองไปสู่เป้าหมาย (Bandura. 1999: 3-6)
และการรับรูค้ วามสามารถของตนนัน้ ยังมีความเกีย่ วข้องและมีความแตกต่างกับความคาดหวังผลที่
จะเกิดขึน้ (Outcome Expection) การรับรูค้ วามสามารถของตน เป็นการตัดสินใจถึงระดับ
ความสามารถของตนในขณะทีค่ วามคาดหวังเกีย่ วกับผลลัพธ์ทจ่ี ะเกิดขึน้ เป็นการตัดสินใจว่
า
ผลลัพธ์ใดจะเกิดขึน้ จากการกระทาพฤติกรรมดังกล่าว ซึ่งปจั จัยทัง้ 2 ประการนี้จะทาให้บุคคลได้
กระทาหรือปฏิบตั พิ ฤติกรรมทีม่ ุ่งหวัง กล่าวคือบุคคลนัน้ ต้องเห็นว่าพฤติกรรมนัน้ จะทาให้เกิดผล
ลัพธ์ตามทีต่ อ้ งการ และต้องมีความเชือ่ มันว่
่ าตนเองนัน้ มีความสามารถทีจ่ ะกระทากิ จกรรมนัน้ ได้
สาเร็จ (Bandura.1977)
ยกตัวอย่างเช่น บุคคลทีไ่ ม่ด่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตอ้ งมีความเชือ่ ว่าการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จะนาไปสู่ผลลัพธ์ทไ่ี ม่ดกี ารไม่ด่มื จึงน่าจะเป็นเรื่องทีด่ ี เช่น ไม่เสีย่ งกับโรคภัยต่างๆ ทา
ให้ไม่ขาดสติจนเกิดปญั หาต่างๆ ตามมา อีกทัง้ ตนเองยังมีความสามารถทีจ่ ะป้องกันหรือหาวิธที ท่ี า
ให้ตนเองไม่ตอ้ งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อตกภายใต้สถานการณ์ทเ่ี สีย่ งต่อการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เช่น เมื่อเพื่อนชวนไปดื่มในวันหยุดหรือหลังเลิกเรียน แต่ถา้ บุคคลเชือ่ ว่าตนเองไม่มี
ความสามารถทีป่ ้ องกันกา รดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เพราะสภาพแวดล้อมรอบตัวมีแต่คนทีด่ ่มื
หรือคาดหวังว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะทาให้เพิม่ ความกล้าหรือทาให้เกิดความสนุกสนาน
สามารถเข้ากลุ่มกับเพื่อนได้ง่าย เป็นต้น การรับรูค้ วามสามารถของตนและความคาดหวังผลกรรมที่
จะเกิดขึน้ มีความสั มพันธ์กนั ส่งผลต่อการตัดสินใจทีจ่ ะกระทาหรือปฏิบตั พิ ฤติกรรมของบุคคล
กล่าวคือบุคคลทีม่ กี ารรับรูค้ วามสามารถของตนสูงและความคาดหวังผลกรรมทีจ่ ะเกิดขึน้ สูงมี
แนวโน้มทีจ่ ะกระทาพฤติกรรมนัน้ อย่างแน่นอน แต่ถา้ มีเพียงตัวใดตัวหนึ่งสูงหรือต่า บุคคลนัน้ มี
แนวโน้มทีจ่ ะไม่กระทาพฤติกรรมนัน้ (สมโภชน์ เอีย่ มสุภาษิต. 2536: 59)
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถของนัน้
พบว่ามีการนาไปศึกษาพฤติกรรมตามความสนใจของนักวิจยั เนื่องจากการรับรูค้ วามสามารถของ
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ตนตามสถานการณ์นนั ้ จะส่งผลต่อพฤติกรรมเป้าหมาย เช่น มารเล็ท เบอร์ และควิกลีย์ (Bandura.
1999 cited in Marlatt; & Baer; & Quigley. 1995: 315) การรับรูค้ วามสามารถของตนในการ
ป้องกันความเสีย่ งจากยาเสพติด หมายถึง ความเชือ่ มั ่นในความสามารถของตนทีจ่ ะป้องกันการ
เริม่ ต้นการเสพยาเสพติดซึ่งรวมถึงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนติดเป็นนิสยั เมื่อต้องอยู่ใน
สถานการณ์เสีย่ งกับการเสพยาเสพติด สอดคล้องกับ บุญสิทธิ ์ ไชยชนะ (2543: 4) ทีใ่ ห้ความหมาย
การรับรูค้ วามสามารถของตนในการไม่เสพย์ เฮโรอีนซ้า หมายถึง การตัดสินใจของผูเ้ ข้ารับบริการ
บาบัดว่าตนเองมีระดับความมันใจที
่ จ่ ะสามารถไม่เสพย์เฮโรอีนซ้าภายใต้เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ต่างๆ ส่วนชลธิชา อรุณพงษ์ (2552: 20) การรับรูค้ วามสามารถของตนเองของนักเรียนในการ
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมายถึ ง ความคิด ความรูส้ กึ ทีจ่ ะเข้าใจความสามารถของ
ตนเองในการปฏิบตั พิ ฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และนิมมลา อิทธิ
ภิญโญภาพ (2555: 10) การรับรูค้ วามสามารถของตน หมายถึง ความมันใจหรื
่
อความเชือ่ มันใน
่
ความสามารถของตนมีความสามารถทีจ่ ะปรับเปลีย่
นพฤติกรรมโดยการลดการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และจะพยายามกระทาพฤติกรรมให้สาเร็จตามเป้าหมาย มีความมุ่งมั ่นยืนหยัดไม่ย่อท้อ
ต่ออุปสรรค
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นสรุปได้วา่ การรับรูค้ วามสามารถของตนในการป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมายถึง ระดับความมันใจของวั
่
ย รุ่นตอนต้นเกีย่ วปฏิบตั พิ ฤติกรรมป้องกัน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในด้านการหลีกเลีย่ งสิง่ ทีช่ กั นาไปสู่การดื่ม การปฏิเสธเมื่อถูกชักชวน
ให้ด่มื เครื่องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ วัดจากแบบวัดทีผ่ วู้ จิ ยั
สร้างขึน้ จากแนวคิดการรับรูค้ วามสามารถของตนของแบนดูรา (Bandura. 1999)
การวัด
การวัดการรับรูค้ วามสามารถของตนควรวัดในสถานการณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง เช่น การเรียน การ
ทางานซึ่งมิตใิ นการวัดนัน้ มี 3 มิติ ตามแนวคิดของแบนดูรา คือ มิตทิ ่ี 1 ระดับความยากของงานหรือ
กิจกรรมทีบ่ ุคคลเชือ่ ว่าสามารถปฏิบตั ไิ ด้ (Level of job difficulty) มิตทิ ่ี 2 ความมันใจของบุ
่
คคลทีจ่ ะ
ปฏิบตั กิ จิ กรรมทีร่ ะดับความยากหรือเมื่อมีอุปสรรคต่าง ๆ (Strength of confidence) และมิตทิ ่ี 3
การตัดสินเกีย่ วข้องกับความสามารถในขอบเขตของกิจกรรมนัน้ (Generality of ability) ซึ่งการวัดที่
นิยมใช้กนั มากคือ 1) การวัดความมันใจ
่ ประเมินเกีย่ วกับผูต้ อบถึงความมันใจว่
่ าสามารถปฏิบตั ิ
กิจกรรมในงานทีย่ ากขึน้ หรือไม่ ตัง้ แต่ไม่มคี วามมันใจ
่
(0 คะแนน) ถึงมันใจเต็
่
มที่ (10 คะแนน) 2)
วัดระดับความยาก เป็นการประเมินเกีย่ วกับความสามารถปฏิบตั งิ านทีย่ ากขึน้ ใช่หรือไม่ ตัง้ แต่ใช่ถงึ
ไม่ใช่ และ 3) การวัดแบบผสม คือ ประเมินทัง้ แบบความมันใจและวั
่
ดระดับความความยาก โดยใช้
คาถามเดียวกันโดยให้เลือกตอบทัง้ สองแบบ นอกจากนี้ยงั มีการวัดอื่นทีแ่ ตกต่างไปจากการวัดตาม
แนวทางของแบนดูรา เช่น ประเมินเกีย่ วกับในการปฏิบตั งิ านด้านต่างๆ เป็นลักษณะมาตรประมาณ
ค่าลิเคิรท์ ตัง้ แต่เห็นด้วยอย่างยิง่ ถึงไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ เป็นการรับรูค้ วามสามารถในลักษณะทัวๆ
่
ไปแต่ไม่เป็นการวัดการรับรูค้ วามสามารถของตนในบริบททีเ่ กีย่ วข้องหรือในสถานการณ์ทจ่ี าเพาะ
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(วิลาส ลักษณ์ ชัววัลลี . 2542: 33-34) การศึกษาในระยะต่อมาผูว้ จิ ยั พบว่ามีการวัดการรับรู้
ความสามารถของตนได้มกี ารนาไปในประเมินเกีย่ วกับในการทาพฤติกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแล
สุขภาพ เช่น การบริโภคอาหารในกลุ่มวัยรุ่น (Zhou; et al .2013) การออกกาลังกายในกลุ่มวัยรุ่น
(Araújo-Soares. 2009) เป็นลักษณะมาตรประมาณค่าลิเคิรท
์ เช่นเดียวกัน
สาหรับ แบบวัด การรับรูค้ วามสามารถของตนในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หรือในบริบททีม่ คี วามใกล้เคียง เป็นลักษณะมาตรประมาณค่าลิเคิรท์ เช่น ชลธิชา อรุณพงษ์ (2552)
การสร้างเครื่องมือวัดการรับรูค้ วามสามารถของตนของนักเรียนในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เป็นลักษณะมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตัง้ แต่เห็นด้วยอย่างยิง่ (5 คะแนน) ถึงไม่เห็น
ด้วยอย่างยิง่ (1 คะแนน) ผูท้ ไ่ี ด้คะแนนเฉลีย่ น้อยหมายถึงเป็นผูท้ ม่ี กี ารรับรูค้ วามสามารถของตน
ของนักเรียนในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในระดับไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
นอกจากนี้ยงั เป็นการสร้างแบบวัดการรับรูค้ วามสามารถของตนในการปฏิเสธการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Drinking refusal self-efficacy questionnaire: DRSEQ) ประเมินการรู้ คิด
เกีย่ วกับความเชือ่ ของการรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการต้านทานหรือการปฏิเสธการดื่มเครื่อง
แอลกอฮอล์ทเ่ี สีย่ งในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อทาความเข้าใจและการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของ
บุคคลทีเ่ กิดขึน้ ตามทฤษฎีการเรียนรูท้ างปญั ญาทางสังคม (Social cognitive theory) เช่น โออี
แฮสกิง และยัง (Oei; Hasking; & Young, 2005) โดยตรวจสอบเชิงโครงสร้างของแบบวัดเพื่อ
ประเมินระดับการรับรูค้ วามเชือ่ มันในความสามารถการปฏิ
่
เสธ /ต้านการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สถานการณ์ต่างๆทีเ่ อือ้ ต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3 ด้าน ได้แก่ สถานการณ์ทม่ี คี วามกดดัน
ทางสังคม สถานการณ์ทม่ี กี ารผ่อนคลายอารมณ์และความรูส้ กึ และสถานการณ์ทเ่ี ป็นโอกาสทีเ่ อือ้
ต่อการดื่มของประชาชนทั ่วไป นักศึกษา และบุคคลทีม่ ปี ญั หาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็น
มาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ฉนั หมันใจว่
่ าจะดื่มถึงฉันมันใจว่
่
าจะไม่ด่มื มีความเชือ่ มันแบบ
่
สัมประสิทธิแบบแอลฟาเท่
ากับ 0.80 และประสิทธิ ไกยราช (2553) ประเมินวัยรุ่นตอนต้นทีไ่ ม่เคย
์
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือดื่มมาไม่เกิน 1 แก้ว มี 3 ด้านได้แก่ 1) ด้านความกดดันจากสังคม 2)
ด้านการผ่อนคลายอารมณ์ และ 3) ด้านโอกาสในการดื่ม มีขอ้ คาถามจานวน 14 ข้อ มีความเชือ่ มัน่
แบบสัมประสิทธิ ์แบบแอลฟาเท่ากับ 0.91 เป็นลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 7 ระดับ ตัง้ แต่มนใจ
ั่
มาก (7 คะแนน ) ถึงไม่มนใจมาก
ั่
(1 คะแนน ) ซึ่งความเกีย่ วข้องและเป็นส่วนหนึ่งการรับรู้
ความสามารถของตนในป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สาหรับงานวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบวัด ตามแนวคิดเกีย่ วกับการรับรูค้ วามสามารถของ
ตนที่มพี น้ื ฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรูท้ างปญั ญาสังคม
(Social Cognitive) ของแบนดูรา
(Bandura. 1999) สร้างแบบวัดโดยมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมป้อ งกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นการประเมินตนเองของวัยรุ่นตอนต้นเกีย่ วกับระดับความมันใจ
่ ประเมินเกีย่ วกับ
ผูต้ อบถึงความมันใจว่
่ าสามารถปฏิบตั กิ จิ กรรมในงานทีย่ ากขึน้ หรือไม่
เป็นลักษณะมาตรส่วน
ประเมินค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่มนใจที
ั ่ ส่ ุด (6 คะแนน) ถึงไม่มคี วามมันใจเลย
่
(1 คะแนน)
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เป็นลักษณะมาตรส่วนประเมินค่า 6 ระดับ โดยผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนรวมสูงกว่าแสดงว่าเป็นผู้
ทีม่ พี ฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าผูท้ ต่ี อบทีไ่ ด้คะแนนรวมต่ากว่า
ผลการวิ จยั ความสัมพันธ์ระหว่าง การรับรู้ความสามารถของตนในการป้ องกันการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กับความตัง้ ใจแสดงพฤติ กรรม และการวางแผนป้ องกระทา
พฤติ กรรม
การรับรูค้ วามสามารถของตนเป็นส่วนประกอบหนึ่งของปจั จัยทางด้านการคิดและการรับรู้
ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการปฏิบตั พิ ฤติกรรมของบุคคลทีจ่ ะปฏิบตั พิ ฤติกร รมทีจ่ าเป็นให้สาเร็จ เพื่อให้ได้
ผลลัพธ์ตามทีต่ นคาดหวังไว้ (Bandura. 1977) จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
พบว่ามีการนาไปศึกษาและตรวจสอบความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมทางด้านสุขภาพ เช่น โทลมาและ
คนอื่นๆ (Tolma; et al. 2006) ได้ศกึ ษาพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยแมมโมเกรมเพื่อป้องกัน
โรคมะเร็งเต้านมในกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธ์ ตามทฤษฎีพฤติกรรม ตามแผน และการเพิม่ ตัวแปรการ
รับรูค้ วามสามารถของตนในการตรวจด้วยแมมโมเกรมเพื่อป้องกันโรคมะเร็งเต้านม ของหญิงวัย
เจริญพันธ์ทม่ี อี ายุระหว่าง 40- 65 ปี พบว่าการรับรูค้ วามสามารถของตนในการตรวจด้วยแมมโมเก
รมเพื่อป้องกันโรคมะเร็งเต้านม สามารถทานายความตัง้ ใจในการตรวจแมมโมเกรมเพื่อป้องกัน
โรคมะเร็งเต้านม โดยสามารถอธิบายได้เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 26.7 เป็นร้อยละ 34.5 สอดคล้องกับ ลัส
ซินสการ์และชวาเซอร์ (Luszczynska & Schwarzer. 2003) ได้ศกึ ษาพฤติกรรมการตรวจเต้า นม
ด้วยตนเอง ตามแนวคิดเชิงทฤษฎี The Health Action Process Approach: HAPA เพื่อตรวจสอบ
การรับรูค้ วามสามารถของตนในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ของผูห้ ญิงทีม่ อี ายุอยู่ในช่วง 18 - 49 ปี
ในวิทยาลัย จานวน 8 แห่ง ในสาขาจิตวิทยา สาขาการพยาบาล สาขาการศึกษาการบริหารธุรกิจ
ประเทศโปแลน จานวน 720 คน พบว่าการรับรูค้ วามสามารถของตนในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
มีอทิ ธิพลทางตรงต่อความตัง้ ใจทีจ่ ะตรวจเต้านมด้วยตนเองและการวางแผนการตรวจเต้านมด้ว ย
ตนเอง มีค่าสัมประสิทธิอิ์ ทธิพลเท่ากับ 0.42 และ 0.18 ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
0.05 และนาผลการศึกษาครัง้ นี้ไปศึกษาต่อยอดเพื่อ ศึกษาประสิทธิผลของ โปรแกรมการเสริมสร้าง
การรับรูค้ วามสามารถของตนในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดยลัสซินสการ์ (Luszczynska. 2004)
เพื่อดูการเปลีย่ นแปลงของพฤติกรรมในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ของหญิงวัยเจริญพันธ์ แบ่ง
ออกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ใช้ระยะการศึกษา 13 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่า ค่าคะแนน
เฉลีย่ ของพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองในกลุ่มทดลอง สูงกว่า กลุ่มควบคุม โดยเพิม่ ขึน้ ร้อย
ละ 29 และพบว่ามีค่าเฉลีย่ ของพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่าเสมอ เท่ากับ 2.22
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษาของ โจวและคนอื่นๆ (Zhou; et. al.
2013) ได้ศกึ ษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อตรวจสอบตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถของตนใน
การบริโภค อาหาร ความตัง้ ใจทีจ่ ะบริโภคอาหาร การวางแผนการบริโภคอาหาร ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัย
Beijing จานวน 338 คน พบว่าการรับรู้
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ความสามารถของตนในการบริโภคอาหารมีอทิ ธิพลทางตรงต่อความตัง้ ใจทีจ่ ะบริโภคอาหารและการ
วางแผนการบริโภคอาหาร มีค่าสัมประ สิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ 0.45 และ 0.29 ตามลาดับ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 และเบอรรีแ่ ละคนอื่นๆ (Berli; et al. 2014) ได้ศกึ ษาความเชือ่
เกีย่ วกับความเสีย่ งทางด้านสุขภาพเพื่อทานายพฤติกรรมออกกาลังกายของวัยรุ่น ทีก่ าลังศึกษาอยู่
ในระดับเกรด 8 และ 9 ประเทศสวิทเซอแลนด์ จานวน 430 คน พบว่าการรับรูค้ วามสามารถของตน
มีอทิ ธิพลทางตรงความตัง้ ใจในการออกกาลังกาย มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ 0.36 ทีร่ ะดับ
นัยสาคัญ .01 ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ ลัสซินสการ์ และคนอื่นๆ (Luszynska. 2010) ได้
ศึกษาความตัง้ ใจทีจ่ ะออกกาลังกาย การวางแผนการออกกาลังกาย และการรับรูค้ วามสามารถของ
ตนในการออกกาลังกาย เพื่อทานายพฤติกรรมการออกกาลังกายของวัยรุ่นตอนต้น ทีก่ าลังศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาระดับ เกรด 7- 12 ประเทศจีน จานวน 706 คน พบว่าไม่พบปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
การรับรูค้ วามสามารถของตนในการออกกาลังกาย ความตัง้ ใจทีจ่ ะออกกาลังกายและการวางแผน
ออกกาลังกายของวัยรุ่นตอนต้น แต่พบว่าการรับรูค้ วามสามารถของตนเองมีอทิ ธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการออกกาลังกาย มีค่าสัมประสิทธิอิ์ ทธิพลเท่ากับ 0.13 อย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับ 0.01
นอกจากนัน้ ยังพบว่า ชวาเซอร์และคนอื่นๆ (Scharzer; et al. 2007) ได้ศกึ ษาพฤติกรรม
ด้านสุขภาพ 4 พฤติกรรม คือ พฤติกรรมคาดเข็มขัดนิรภัยขณะโดยสารรถยนต์ในกลุ่มวัยรุ่นทีม่ อี ายุ
16 – 21 ปี ประเทศโปแลน จานวน 298 คน พฤติกรรมการใช้ไหมขัดฟนั ในกลุ่มนักศึกษา จานวน
157 คน พฤติกรรมการบริโภคอาหารในกลุ่มตัวอย่างทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 16- 78 ปี จานวน 700 คน และ
พฤติกรรมการทากิจกรรมการเคลื่อนไหวในกลุ่มตัวอย่างทีม่ อี ายุ 16 – 64 ปี จานวน 365 คน เป็น
การศึกษาระยะยาวเพื่อปรับและปฏิบตั พิ ฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง และเพื่อ ตรวจสอบ ความสัมพันธ
โครงสร้างเชิงเส้นทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรม โดยศึกษาในประเทศเยอรมันทัง้ 3 พฤติกรรม ผลการศึกษา
พบว่าการรับรูค้ วามสามารถของตนมีปฏิสมั พันธ์กบั ความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรมทัง้ สีพ่ ฤติกรรม มี
ค่าสัมประสิทธ์อทิ ธิพลเท่ากับ 0.23, 0.38, 0.72 และ 0.60 ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับ 0.05
ส่วนการศึกษาเกีย่ วกับบริบทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นนั ้ พบว่ามีการนา ไปศึกษาใน
พฤติกรรมทางลบคือพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น เมอกราฟ แมคเดอมอทและวอลท
(Murgraff; & Mcdermott; & Walsh. 2003) ได้ศกึ ษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
พบว่าการรับรูค้ วามสามารถของตนมีอทิ ธิพลทางลบต่อพฤติกรรมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีค่า
สัมประสิทธิอิ์ ทธิพลเท่ากับ - 0.24 ทีร่ ะดับนัยสาคัญ .05 ส่วนยังและคนอื่นๆ (Young; et al. 2006)
พบว่าการรับรูค้ วามสามารถของตนใ นการปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มคี วามสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีค่าสัมประสิทธิพหุคูณเท่ากับ 0.05 ทีร่ ะดับนัยสาคัญ .05
สอดคล้องกับดิจค์สตร้า และคนอื่นๆ (Dijkstra; et al. 2001) ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับ
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น จานวน 161 คน พบว่าการรับรูค้ วามสามารถของ
ตนในการปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามสถานการณ์ทางสังคมและอารมณ์ มีความสัมพันธ์
ทางลบกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่น มีค่าสัมประสิทธิพหุคูณเท่ากับ - 0.46
และ - 0.32 ตามลาดับ ส่วนวิลสันและคนอื่นๆ (Wilson; et al.2016) ศึกษาพฤติกรรมหลีกเลีย่ งการ
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ขับขีย่ านพาหนะเมื่อดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มผูก้ ระทาผิดครัง้ แรก จานวน
198 คน มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างจาก ตามแนวคิดเชิงทฤษฎี The Health Action Process
Approach: HAPA (Schwarzer. 1992) พบว่าการรับรูค้ วามสามารถของตนส่งผล ทางตรงต่อการ
วางแผนหลีกเลีย่ งการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขีย่ านพาหนะในอนาคต และพบว่ามีคะแนน
เฉลีย่ การวางแผนหลีกเลีย่ งการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขีย่ านพาหนะในระยะติดตามสูงขึน้
นอกจากนี้ยงั มีการ ศึกษาการรับรูค้ วามสามารถของตนยังเป็นปจั จัยสาคัญทีส่ ่งผลต่อ
พฤติกรรมการป้องกันในพฤติกรรมย่อยๆ อื่นๆ เช่น การรับรูค้ วามสามารถของตนเป็นปจั จัยสาคัญ
ทีป่ ้ องกันการกลับมาเสพย์เฮโรอีนซ้ากล่าวคือ ผูท้ ม่ี กี ารรับรูค้ วามสามารถของตนสูงประสบ
ความสาเร็จในการเลิกเสพย์เฮโรอีน ได้สูงกว่าผูท้ ม่ี กี ารรับรูค้ วามสามารถของตนต่ากว่า (บุญสิทธิ ์
ไชยชนะ. 2543) การรับรูค้ วามสามารถเมื่อร่วมกับตัวแปรอื่นๆ เป็นตัวทานายทีด่ ขี องพฤติกรรมการ
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดอุบลราชธานี
อธิบายความแปรปรวนของ พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 46.30 และมี
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ 5.36 (ชลธิชา อรุณพงษ์ . 2552: 117) สอดคล้องกับนิมมลา
อิทธิภญ
ิ ภาพ (2555: 121) พบว่าการรับรูค้ วามสามารถของตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของพนักงานเทศบาล จังหวัดอุบลราชธานี และเมื่อ
ร่วมกับตัวแปรอื่นเป็นตัวแปรทานายทีด่ ขี องพฤติกรรมการลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้รอ้ ยละ
33 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐา นเท่ากับ 0.47 และจิราภรณ์ เทพหนู (2540) ทีพ่ บว่าการรับรู้
ความสามารถของตนต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นทีก่ าลังศึกษาอยู่ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ จังหวัดพัทลุง จานวน 1,215 คน ผลการศึกษาพบว่า วัยรุ่นทีม่ ี
การรับรูค้ วามสามารถตนต่ามีโอ กาสเสีย่ งต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็น 17.68 เท่าของ
นักเรียนทีม่ กี ารรับรูค้ วามสามารถของตนสูง สอดคล้องกับชลวิทย์ บุญศรี (2549) ได้เสนอแนวทาง
ในการป้องกันและแก้ไขปญั หาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของ วัยรุ่นทีก่ าลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ควรมีการเสริม สร้างความสามารถในการปฏิเสธเมื่อมีคนชวนไปดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
ผลการศึกษาข้างต้นสรุปได้วา่ การรับรูค้ วามสามารถของตนมีความเกีย่ วข้องกับพฤติกรรม
ของบุคคลทีห่ ลากหลาย เป็นตัวแปรทีด่ ใี นทานายพฤติกรรม นอกจากนี้แล้วยังมีค วามเกีย่ วข้องกับ
ตัวแปรอื่นๆ คือ ความตัง้ ใจแ สดงพฤติกรรม การวางแผนการปฏิบตั พิ ฤติกรรม งานวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั จึ ง
คาดว่าวัยรุ่นตอนต้นทีม่ กี ารรับรูค้ วามสามารถของตนในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูง
จะประสบความสาเร็จในการกระทาพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเป็นตัวแปร
สาคัญของการศึกษาครัง้ นี้ดว้ ยเช่นกัน
การรับรู้ความเสี่ยงจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กบั ความตัง้ ใจแสดงพฤติ กรรม
การรับรูค้ วามเสีย่ งเป็นความเชือ่ อย่างหนึ่งของบุคคลทีไ่ ด้รบั มาจากในอดีตของแต่ละบุคคล
โดยความเชือ่ ทีด่ จี ะส่งผลทางบวกต่อการปรับตัว ในทางตรงกันข้ามความเชือ่ ทางลบจะทาให้บุคคล
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ประเมินปญั หาว่าไม่มที างแก้ไข ส่งผลให้ทอ้ แท้ ไม่แสวงหาวิธกี ารเผชิญปญั หา การรับรูค้ วามเสีย่ ง
(Risk perception) อธิบายบนทฤษฎีความเชือ่ ทางด้านสุขภาพ เพื่อใช้อธิบายการตัดสินใจของบุคคล
ทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมสุขภาพ การให้ความหมายการรับรูค้ วามเสีย่ งนัน้ จีระศักดิ ์ เจริญพันธ์ และ
เฉลิมพล ตันสกุล (2543) กล่าวว่า การรับรูต้ ่อโอกาสเสีย่ งของการเป็นโรค
(Perceived
Susceptibility) หมายถึง ความเชือ่ หรือการรับรูข้ องปจั เจกบุคคลเกีย่ วกับโอกาสเสีย่ งของการเป็น
โรคทีม่ โี ดยตรงต่อการปฏิบตั คิ าแนะนาด้านสุขภาพ ทัง้ ในภาวะปกติและเจ็บปว่ ย ซึ่งแต่ละคนจะมี
ความเชือ่ หรือการรับรู้ โอกาสเสีย่ งของการเป็นโรคในระดับทีแ่ ตกต่างกัน ซึ่งอาจขึน้ กับปจั จัยหลาย
อย่างเช่น ระดับการศึกษา สังคม ศาสนา ส่วนสุรพี ร คนละเอียด (2548) ได้กล่าวว่า การรับรูโ้ อกาส
เสีย่ งของการเกิดโรคจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมายถึง ความรูส้ กึ ความเข้าใจของนักเรียนที่
รับรูว้ า่ ตนเองมีโอกาสเสีย่ งทีจ่ ะเจ็บปว่ ยเป็นโรคต่างๆ ทีเ่ กิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หากไม่
มีการป้องกันตนเอง
จากการศึกษาของกันยารัตน์ กุยสุวรรณ (2555) พบว่าการศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
สามารถสรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้ ประการแรก การรับรูค้ วามเสีย่ งมีความแตกต่างไปในแต่ละบุคคล
เนื่องจากโดยธรรมชาติแล้วโอกาสทีบ่ ุคคลจะประเมินความเสีย่ งทีส่ ูงเกินความเป็นจริง
(Overestimated) มีน้อย แต่มกั พบลักษณะทีว่ า่ บุคคลมีโอกาสประเมินว่าตนเองมีความเสีย่ งต่ากว่า
ความเป็นจริงได้มากกว่า (Underestimated) ซึ่งการทีบ่ ุคคลรับรูว้ า่ โรคหรือภัยอันตรายนัน้ ตาม
ความจริงหรือไม่นนั ้ ขึน้ อยู่กบั ประสบการณ์ส่วนตัว และการได้รบั ข้อมูล ข่าวสารจากสื่อมวลชน
และคนกลุ่มนี้ มีแนวโน้มทีจ่ ะประเมินความเสีย่ งของตนเองมากกว่าผูท้ ไ่ี ม่เคยมีประสบการณ์หรือ
ได้รบั ข้อมูลมาก่อนประการทีส่ อง ถึงแม้บุคคลจะรับรูค้ วามเสีย่ งจากภาพทีเ่ กิดกับคน ในสังคมทัวไป
่
แต่เมื่อนามาพิจารณากับโอกาสทีจ่ ะเกิดกับตนเองแล้ว การรับรูค้ วามเสีย่ งจะมีลกั ษณะทีแ่ ตกต่าง
ออกไป กล่าวคือ มักจะประเมินโอกาสทีจ่ ะเกิดผลร้ายกับตนเองต่ากว่าเสมอ เช่น ผูท้ ด่ี ่มื เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์รวู้ า่ มีโอกาสทีจ่ ะเป็นมะเร็งตับ แต่ผทู้ ด่ี ่มื มักจะไม่ ยอมรับว่าตนเอง มีโอกาสเสีย่ งในการ
เป็นมะเร็งตับเท่ากับผูอ้ ่นื (Perchacek & Danaher. 1979) และเมื่อให้ประเมินความเสีย่ งของตนเอง
เทียบกับคนส่วนใหญ่ทวไป
ั่
หรือเปรียบเทียบกับผูอ้ ่นื คนส่วนใหญ่จงึ มักประเมินโอกาสทีจ่ ะเกิด
ผลร้ายต่ากว่าเสมอ การรับรูค้ วามเสีย่ งจึงเป็นจุดเริม่ ต้นของการรับรูภ้ ยั อันตราย ดังนัน้ จึงถูกนามา
อธิบายในแนวคิดและแบบจา ลองด้านพฤติกรรมทางด้านสุขภาพทีห่ ลากหลายได้แก่ ความเชือ่
ทางด้านสุขภาพ ทฤษฎีแรงจูงใจป้องกันโรค และมีชอ่ื เรียกใกล้เคียงกัน เมื่อพิจารณาความหมาย
และองค์ประกอบในก ารวัดก็มคี วามใกล้เคียงกันในสองแบบจาลองนี้ การรับรูค้ วามเสีย่ ง (Risk
perception) ยังเป็นตัวแปรสาคัญทีส่ ่ งผลทางอ้อม ต่อพฤติกรรมการกระทา ด้านสุขภาพผ่านความ
ตัง้ ใจของบุคคลและวางแผน การกระทา ตามแนวคิดเชิงทฤษฎี The Health Action Process
Approach: HAPA
จากทีไ่ ด้กล่า วมาข้างต้น สรุปได้วา่ การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หมายถึง ความคิด การรับรู้ หรือการแสดงออกของความรูส้ กึ นึกคิดของวัยรุ่นตอนต้น ถึงสาเหตุทท่ี า
ให้เกิดโรคหรือคาดคะเนว่าตนมีโอกาสเสีย่ งต่อการเป็นโรคหรือปญั หาสุขภาพทีเ่ กิดจากการดื่ม
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เครื่องดื่ มแอลกอฮอล์ ซึ่งแต่ละคนจะมีความเชือ่ หรือการรั บรู้ โอกาสเสีย่ งของการเป็นโรค ระดับที่
แตกต่างกัน
การวัด
จากการศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการรับรูค้ วามเสีย่ ง พบว่า ได้มกี ารสร้าง แบบวัดการ
รับรูค้ วามเสีย่ งในบริบททางด้านสุขภาพ (Health/Safety Risk Perception Scale: HRPS) (Web; &
Blais; & Betz. 2002) โดยประเมินการรับรูข้ องบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมเสีย่ งทางด้านสุขภาพ
เป็นลักษะมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตัง้ แต่เสีย่ งทีส่ ุดถึงไม่เสีย่ งเลย มีขอ้ คาถามจานวน 5 ข้อ มีค่า
สัมประสิทธิความเชื
อ่ มันเท่
่ ากับ 0.83 ซึ่งบุคคลทีไ่ ด้คะแนนสูงกว่าเป็นผูร้ บั รูค้ วามเสีย่ งสูงกว่าบุคคล
์
ทีไ่ ด้คะแนนต่า การรันเนอร์และสชวาเซอร์ (Runner & Schwarzer . 2005) ได้สร้าง แบบวัดที่
เกีย่ วข้องความเสีย่ งด้านพฤติกรรมสุขภาพ การรับรูค้ วามเสีย่ ง (risk perception) เป็ นการประเมิน
การรับรูค้ วามเสีย่ งด้านสุขภาพ ซึ่งมีความจาเพาะเกีย่ วกับโรคหรือเกีย่ วกับความเจ็บปว่ ย เป็นมาตร
วัดประมาณค่า 7 ระดับ ตัง้ แต่มากทีส่ ุด (7 คะแนน) ถึงน้อยทีส่ ุด (1 คะแนน) ส่วนการสร้าง แบบวัด
การรับรูค้ วามเสีย่ ง จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นนั ้ เช่น นิมมลา อิทธิภญ
ิ โญภาพ (2555) ได้
สร้างแบบวัดการรับรูโ้ อกาสเสีย่ งของการเป็นโรคทีเ่ กิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จานวน 12
ข้อ มีค่าสัมประสิทธิความเชื
อ่ มันเท่
่ ากับ 0.91 สร้างขึน้ ตามทฤษฎีความเชือ่ ทางด้านสุขภาพ และสุรี
์
พร คนละเอียด (2548: 64) ได้มกี ารสร้างแบบวัดการรับรูโ้ อกาสเสีย่ งของการเกิ ดโรคจากการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จานวน 10 ข้อ มีค่า สัมประสิทธิ ์ ความเชือ่ มันเท่
่ ากับ 0.70 มีทงั ้ ข้อความ
ทางบวกและทางลบ เป็นลักษณะมาตรประมาณค่า 4 ระดับ ตัง้ แต่เห็นด้วยอย่างยิง่ (4 คะแนน) ถึง
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ (1 คะแนน) มีชว่ งคะแนนระหว่าง 10-40 คะแนน ผูท้ ไ่ี ด้คะแนนสูงแสดงว่ามีการ
รับรูโ้ อกาสเสีย่ งของการเกิดโรคจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท่ดี ี
จากการทบทวนการสร้างเครื่องมือวัดการรับรูค้ วามเสีย่ งจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาแบบวัดทีป่ รับมาจากแบบวัดของ นิมมลา อิทธิภญ
ิ โญภาพ (2555) และแบบ
วัดของสุรพี ร คนละเอียด (2548) ซึ่งมีความเหมาะสมกับการศึกษาครัง้ นี้เนื่องจากเป็นการสร้างใน
บริบททีเ่ กีย่ วข้องกับ การรับรูค้ วามเสีย่ งจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
โดยปรับให้มคี วาม
สอดคล้องกับบริบทและกลุ่มตัวอย่างทีศ่ กึ ษา เป็นลักษณะมาตรวัดประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่จริง
ทีส่ ุด (6 คะแนน) ถึงไม่จริงเลย (1 คะแนน) ผูท้ ไ่ี ด้คะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็นผูม้ กี ารรับรูค้ วามเสีย่ ง
จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าทีไ่ ด้คะแนนต่ากว่า
ผลการวิ จยั ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเสี่ยงจากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ กับความตัง้ ใจแสดงพฤติ กรรม
จากการทบทวนงานเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องพบว่า การศึกษาทีผ่ า่ นมาส่วนมากเป็น
การศึกษาการรับรูค้ วามเสีย่ งทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับทางด้านสุขภาพ และนาไปศึกษาที่
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หลากหลายบริบท ส่วนการศึกษาการรับรูค้ วามเสีย่ งเกีย่ วกับปญั หาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นนั ้
พบว่าสชารเซอร์และคณะ (Scharzer; et al. 2007) มีการศึกษา พฤติกรรมการบริโภคอาหาร เพื่อ
ตรวจสอบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิง เส้นทีส่ ่งผล พฤติกรรมการบริโภคอาหาร เป็นการศึกษาระยะ
ยาวของบุคคล ที่มอี ายุตงั ้ แต่ 16- 78 ปี จานวน 700 คน ผลการศึกษาพบว่ าการรับรูค้ วามเสีย่ งมี
อิทธิพล ทางตรงต่อความตัง้ ใจการบริโภคอาหาร มีค่าสัมประสิทธ์อทิ ธิพลเท่ากับ 0.08 ทีร่ ะดับ
นัยสาคัญ 0.05 ส่วนวิลเลีย่ ม เฮอรซองและซิมมอนส (Williams; & Herzog; & Simmons . 2011)
ได้มกี ารศึกษา พฤติกรรมการ เลิก สูบบุหรี่ ตามแนวคิดเชิงทฤษฎี The Health Action Process
Approach: HAPA เพื่อตรวจสอบการรับรูค้ วามเสีย่ งและการจูงใจทีจ่ ะเลิกบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่าง ทีม่ ี
อายุ 18 ปีขน้ึ ไปทีส่ ูบบุหรี่ จานวน 273 คน กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผูท้ ม่ี คี วามตัง้ ใจ
เลิกสูบบุหรีแ่ ละผูท้ ไ่ี ม่มคี วามตัง้ เลิกสูบบุหรี่ พบว่าการรับรูค้ วามเสีย่ งจากการสูบบุหรีม่ คี วาม
แตกต่างระหว่างผูท้ ม่ี คี วามตัง้ ใจเลิกสูบบุหรีแ่ ละผูท้ ไ่ี ม่มคี วามตัง้ เลิกสูบบุหรี่ ซึ่งผูท้ ม่ี คี วามตัง้ ใจจะ
เลิกสูบบุหรีจ่ ะมีการรับรูค้ วามเสีย่ งมากกว่าผูท้ ไ่ี ม่ตงั ้ ใจจะเลิกสูบบุหรี่ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
และสุรพี ร คนละเอียด (2548) ได้ศกึ ษาปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น ทีก่ าลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตกรุงเทพฯ จานวน
453 คน พบว่าการรับรูค้ วามเสีย่ งจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มคี วามสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีค่าสัมประสิทธิ ์เท่ากับ 0.467 ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 สอดคล้องกับสุรชั ยา มุลาลี (2551) การประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่ อ
ศึกษาการป้องกัน การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปีท่ี 6 โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อศึกษาการป้องกันโรคทีเ่ กิดจากการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กบั แรงสนับสนุนทางสังคม แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและเปรียบเทียบกลุ่มละ 30
คน พบว่ามีก่อนการทดลองมีค่าคะแนนเฉลีย่ การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งจากการดื่มเ ครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ เท่ากับ 21.90 และมีคะแนนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.83
ส่วนหลังการทดลองพบว่ามีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 26 และมีคะแนนค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.10
เมื่อทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ ระหว่างก่อนการทดลองและหลังการทดลอง อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 แต่ไม่พบในกลุ่มเปรียบเทียบ
จากการทบทวนงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องพบว่าเมื่อบุคคลมีการรับรูค้ วามเสีย่ งทีถ่ ูกต้องจะมี
ความสัมพันธ์กบั ความตัง้ ใจและการกระทาพฤติกรรมของบุคคล ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั คาดว่าการรับรูค้ วาม
เสีย่ งจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นนั ้ จะเป็นตัวแปรสาคัญในการศึกษาพฤติกรรมป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครัง้ นี้ดว้ ย
นอกเหนือจากนี้ยงั ลักษณะอื่นทีส่ าคัญของบุคคลทีม่ คี วาม เกีย่ วข้อง กับพฤติกรรมป้องกัน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งจากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องพบว่าบุคคลทีจ่ ะทา
อะไรประสบความสาเร็จต้องมีลกั ษณะทางจิตใจทีส่ าคัญประการหนึ่งในการกาหนดพฤติกรรมทีน่ ่า
ปรารถนาของบุคคลด้วย นันคื
่ อความเชือ่ อานาจภายในตน
(Internal Locus of Control)
รายละเอียดดังนี้
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ความเชื่ออานาจในตนในการป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กบั พฤติ กรรม
ความเชือ่ อานาจในตนองเป็นจิตลักษณะทีส่ าคัญทีน่ าให้บุคคลสามารถดาเนินชีวติ ได้อย่าง
ประสบความสาเร็จและมีความสุข โดยมีความเชือ่ ทีว่ า่ ตนเองจะควบคุมให้เกิดผลลัพธ์ในปริมาณ
ต่างๆ ได้ และผูท้ ม่ี คี วามสามารถในการทานายและควบคุมมาก จะเป็นผูท้ ม่ี คี วามเชือ่ อานาจในตน
มาก และมักเป็นผูท้ ม่ี พี ฤติกรรมทีน่ ่าปรารถนามากด้วย
ซึ่งความเชือ่ อานาจในตนสามารถ
เปลีย่ นแปลงได้จากการเรียนรูท้ างสังคม และจากสภาพแวดล้อมทีบ่ ุคคลกาลังเผชิญอยู่ (ดุจเดือน
พันธุมนาวิน . 2550) โดยรอตเตอร์ (Rotter. 1966) ได้ให้ความหมาย ความเชือ่ อานาจภายในตน
หมายถึง บุคคลทีเ่ ชือ่ ว่า ความสาเร็จหรือเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ กับตนนัน้ เป็นผลของการกระทาของ
ตนเอง ส่วนบุคคลทีเ่ ชือ่ ว่าความสาเร็ จหรือเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ กับตนนัน้ เป็นผลมาจากอานาจ
ภายนอกทีต่ นควบคุมไม่ได้ เช่น โชคลาง ความบังเอิญ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ
1) ความสามารถในการทานาย (Predictability) มี 3 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก คือ ทานาย
สาเหตุทถ่ี ูกต้องและน่าเชือ่ ถือได้ของผลหนึ่งๆ ว่าคืออะไร ลักษณะสองคือ ถ้าสาเหตุทต่ี นทราบจาก
ลักษณะแรกนัน้ ปรากฏขึน้ จะทานายได้วา่ ผลของสาเหตุดงั กล่าวนัน้ จะเป็นเช่นไร จะเกิดเมื่อใด
และในปริมาณเท่าใด และลักษณะทีส่ ามซึ่งเป็นทางกลับกัน เมื่อผลหนึ่งๆ ปรากฏขึน้ ไม่วา่ จะเป็น
ผลดีหรือผลเสียทีเ่ กิดในเวลาและปริมาณต่างๆ ก็จะ ทานายได้วา่ สาเหตุแท้จริงทีถ่ ูกต้องและ
น่าเชือ่ ถือได้ของผลเหล่านี้คอื อะไร รวมเรียกว่า การรับรูค้ วามสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุหนึ่งกับผลหนึ่ง
2) ความเชือ่ ว่าตนสามารถควบคุม (Controllability) ให้ผลตามทีต่ อ้ งการได้ มีความเชือ่ อยู่
3 ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะแรก คือ ถ้าต้องการให้ผลดีปรากฏขึน้ อีกหรือปรากฏในปริมาณทีเ่ พิม่ ขึน้
ตนก็สามารถทาให้ผลดีนนั ้ เกิดขึน้ ได้ดว้ ยความพยายามให้มากขึน้ ของตนเอง ลักษณะทีส่ อง คือ ถ้า
ต้องการหลีกเลีย่ งหรือลดผลเสียทีจ่ ะปรากฏ ตนก็สามารถป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียนัน้ ได้ดว้ ยตนเอง
และลักษณะทีส่ ามคือ เชือ่ ว่าทามากย่อมได้ผลมาก และทาน้อยย่อมได้ผลน้อย ตลอดจนมีความเชือ่
ว่าทาดีย่อมได้ผลดีตอบแทน และทาชัวย่
่ อมได้ผลชัวตอบแทน
่
หรืออีกนัยหนึ่งคือ ความเชือ่ เกีย่ วกับ
กฎแห่งกรรมในทางพุทธศาสนานันเอง
่
โดยบุคคลทีม่ คี วามเชือ่ อานาจในตนเป็นผูท้ ช่ี อบแสวงหาความรู้ มีความเชื่ อว่าการทางาน
ขึน้ อยู่กบั ความสามารถของตนเองมากกว่ามาจากอิทธิพลภายนอก และเป็นบุคคลทีท่ างานหนักและ
เป็นผูท้ ฝ่ี า่ ฟนั อุปสรรคเพื่อให้ได้มาซึ่งความสาเร็จจากการทางานต่างๆ (Stickland. 1977) และเมื่อ
เหตุการณ์ใดเกิดขึน้ พยายามแสวงหาโอกาสทีจ่ ะปฏิบตั อิ ย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่ อแก้ไขสถานการณ์ให้
สาเร็จลุล่วงไป (Phares; et al.1968) และจากทีผ่ า่ นมามีการนาตัวแปรความเชือ่ อานาจในตนไป
ศึกษาในบริบทต่างๆ มีการให้ความหมายทีแ่ ตกต่างกันออกไปตามบริบททีผ่ วู้ จิ ยั ศึกษา เช่น เดลลา
แมน และคณะ (Dielaman; et al. 1987) ได้กล่าวว่าความเชือ่ อานาจในตนนั ้ นมีความเกีย่ วข้องกับ
คุณลักษณะทีแ่ ข็งแกร่งของบุคคล ได้ศกึ ษาความเชือ่ อานาจในตนทางด้านสุขภาพ ว่าหมายถึง การ
ทีบ่ ุคคลเชือ่ ว่าการทีต่ นเองแข็งแรงและมีสุขภาพทีด่ ขี น้ึ ได้ในยามทีต่ นเองปว่ ยเป็นผลมาจากการ
กระทาของตนเอง สอดคล้องกับ อุบล เลีย้ ววาริน (2534) ได้ให้ความหมายของ ความเชือ่ อานาจใน
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ตนด้านสุขภาพ หมายถึง บุคคลทีเ่ ชือ่ ว่าผลของการมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงหรือไม่เกิดจากการ
กระทาของตนเอง และตนสามารถควบคุมให้เป็นไปตามความต้องการได้ ส่วนการศึกษาของ ศรัณย์
พิมพ์ทอง (255: 39) ได้ศกึ ษาความเชือ่ อานาจในตนด้านการป้องกันโรคเอดส์ ว่าหมายถึง ความ
คาดหวังของบุคคลว่าการทีต่ นเองจะติดเชือ้ เอดส์หรือไม่นนั ้ เป็นผลมาจาการกระทาของตนเอง ไม่ได้
ขึน้ อยู่กบั โชคชะตา สิง่ ทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของตนเองหรือเกิดจากบุคคลอื่น
ดังนัน้ ความเชือ่ อานาจในตน เป็นลักษณะทีท่ าให้บุคคลสามารถกระทาพฤติกรรมต่างได้
หากบุคคลรับรูว้ า่ ผลทีเ่ กิดขึน้ มาจากทักษะและความสามารถของตน ตลอดจนสามารถทานายและ
ควบคุมให้ผลนัน้ เป็นไปตามทีต่ นเองต้องการได้ ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้กระทาพฤติกรรมเป้าหมาย
ได้สาเร็จ การศึกษาครัง้ นี้จงึ สรุปได้วา่
ความเชือ่ อานาจในตนในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ หมายถึง การรับรูข้ องวัยรุ่นตอนต้นว่าการทีต่ นเองสามารถป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ได้หรือไม่นนั ้ เป็นผลมาจากการกระทาของตนเองและตนเองเป็นผูค้ วบคุมการกระทานัน้
ได้ ทัง้ การหลีกเลีย่ งการชักนาไปสู่กา รดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เมื่อมีผชู้ กั ชวนให้ด่มื และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยไม่เกีย่ วข้องกับการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การวัด
จากการทบทวนการสร้างเครื่องมือวัดความเชือ่ อานาจในตนทีผ่ า่ นมาพบว่า มีการสร้าง
เครื่องมือวัดทัง้ ความเชือ่ อานาจในตน -นอกตนไปพร้อมกัน เช่น สติก๊ แลนด์ (Striclaland.1977) ได้
สร้างเครื่องมือวัดความเชือ่ อานาจในตน -นอกตนสาหรับเรื่องทัวๆ
่ ไป ใช้วดั สาหรับเด็ก ซึ่งมีการ
นามาแปลเป็นภาษาไทยโดย รัตนา ประเสริฐสม (2526) มีขอ้ คาถามจานวน 22 ข้อ เป็นลักษณะ
มาตรวัดประมาณค่าแบบลิเคร์ท 6 ระดับ ตัง้ แต่จริงทีส่ ุด (6 คะแนน) ถึงไม่จริงเลย (1 คะแนน) ผูท้ ่ี
ได้คะแนนสูงแสดงว่าเป็นผูท้ ม่ี คี วามเชือ่ อานาจในตนเองสูงส่วนผูท้ ไ่ี ด้คะแนนต่ากว่าเป็นผูท้ ม่ี คี วาม
เชือ่ อานาจในตนต่า ส่วนการสร้างแบบวัดความเชือ่ อานาจภายใน -ภายนอกตนเกีย่ วกับสุขภาพนัน้
พบว่า อุบล เลีย้ ววาริณ (2534) ได้มกี ารสร้างแบบวัดความเชือ่ อานาจภายในภายนอกของตน ด้าน
สุขภาพในด้านของพฤติกรรมการกิน พฤติกรรมการหลีกเลีย่ งการเสพสารทีเ่ ป็นโทษ และพฤติกรรม
การรักษาอนามัยส่วนบุคคล เพื่อประเมินความเข้มทีบ่ ุคคลรับรูว้ า่ ก
ารทีต่ นมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรงเป็นผลทีข่ น้ึ อยู่กบั ความพยายามและความสามารถของตน ในกลุ่มคนทางานทีม่ อี ายุ 18-45
ปี มีขอ้ คาถามจานวน 12 ข้อ เป็นมาตรวัดประมาณค่าแบบลิเคร์ท 6 ระดับ ตัง้ แต่จริงทีส่ ุด (6
คะแนน) ถึงไม่จริงเลย (1 คะแนน) มีค่าความเชือ่ มั ่นแบบสัมประสิทธิ ์ แอลฟาเท่ากับ 0.72 ผูท้ ไ่ี ด้
คะแนนสูงแสดงว่ามีความเชือ่ อานาจภายในตนเกีย่ วกับสุขภาพ ผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนต่าแสดงว่ามี
ความเชือ่ อานาจภายนอกตนเกีย่ วกับสุขภาพ
ส่วน สุภาภรณ์ เพาะบุญ (2546) ได้วเิ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันความเชือ่ อานาจภายในตน ทาการตรวจสอบความสอดคล้อง ของโมเดล
สมการโครงสร้างกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ในกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้น จานวน
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1,200 คน พบว่าความเชือ่ อานาจภายในตนของนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้น มี 5 องค์ประกอบ
คือ ด้านความภาคภูมใิ จในตนเอง ด้านการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ด้านความวินยั ในตนเอ ง ด้าน
แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ และด้านความวิตกกังวล ส่วนการสร้างแบบวัดความเชือ่ อานาจในตนทีเ่ กีย่ วกับ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นนั ้ พบว่าโดโนแวน และแลร์รส่ี ์
(Sharp; et at.1997 อ้างอิงใน
Donovan & O’Leary. 1978) ได้พฒ
ั นาเครื่องมือวัดความเชือ่ อานาจในตนตามแนวคิดของรอตเตอร์
มี 3 มิติ คือ 1) การควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal control) มีขอ้ คาถาม 7 ข้อ
2) การควบคุมทัวไป
่ (general control ) มีขอ้ คาถาม 3 ข้อ และ 3) การควบคุมภายในตนเอง
(intrapersonal control) มีขอ้ คาถาม 7 ข้อ ส่วนพาเซลและเมเยอร์ (Parcel;& Meyer.1978) ได้
พัฒนา แบบวัดความเชือ่ อานาจ ด้านสุขภาพของเด็กทีม่ อี ายุ 7-12 ปี ตามแนวคิดของความเชือ่
อานาจตามทฤษฏีการเรียนรู้ (social learning theory) มีการเชือ่ มโยงทฤษฏีของความเชือ่ อานาจใน
การควบคุมกับพฤติกรรมสุขภาพ ทาการวิเคราะห์องค์ประกอบความเชือ่ อานาจด้านสุข ภาพในกลุ่ม
ผูใ้ หญ่ มี 3 มิติ คือ การควบคุมโดยบุคคลอื่นๆ (powerful others control) ด้านการควบคุมภายใน
ตนเอง (internal control) และด้านโชคลาง (chance control) มีขอ้ คาถามจานวน 20 ข้อ มีค่า
สัมประสิทธิความเชื
อ่ มันเท่
่ ากับ 0.75 ซึ่งเดลลาแมน และคณะ (Dielaman; et al. 1987) ได้วเิ คราะห์
์
องค์ประกอบความเชือ่ อานาจทางด้านสุขภาพ ของนักเรียน เกรด 5 และเกรด 6 เพื่อนามาปรับใช้
ศึกษาพฤติกรรมการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทผ่ี ดิ ปกติและการใช้สารเสพติด มี มีขอ้
คาถามจานวน 6 ข้อ ซึ่งเป็นประเมิน ตนเองของนักเรียน เกีย่ วกับคว ามเชือ่ ในสิง่ ทีต่ นเองทาเพื่อ
ไม่ให้เกิดการเจ็บปว่ ย และสิง่ ต่างๆทีต่ นทาเพื่อให้ดขี น้ึ ถ้ามีอาการเจ็บปว่ ย มีค่าความเชือ่ มั ่นแบบ
สัมประสิทธิแอลฟาเท่
ากับ 0.73
์
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นสรุปได้วา่ ทีผ่ า่ นมายังไม่พบว่ามีการสร้างแบบวัดนี้ ผูว้ จิ ยั ได้สร้าง
แบบวัดความเชือ่ อานาจในตน ในป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามแนวคิดของรอตเตอร์
(Rotter. 1966 ) และมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมี
เหมาะสมในการศึกษากลุ่มตัวอย่าง โดยข้อคาถามเป็นลักษณะมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่จริง
ทีส่ ุด (6 คะแนน) ถึงไม่จริงเลย (1 คะแนน) ผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็นผูท้ ม่ี พี ฤติกรรม
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าผูท้ ต่ี อบทีไ่ ด้คะแนนต่ากว่า
ผลการวิ จยั ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่ออานาจในตนในการป้ อ งกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กบั พฤติ กรรม
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องพบว่าตัวแปรความเชือ่ อานาจในตนเองนัน้
ส่งผลต่อพฤติกรรมทีน่ ่าปรารถนาของบุคคล เช่น การศึกษาของ ดุจเดือน พันธุมนาวิน
(2538)
พบว่าความเชือ่ อานาจในตนมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมทีน่ ่าปรารถนาต่างๆ ของบุคคลทีม่ อี า ยุ
ตัง้ แต่ 12 - 60 ปี โดยบุคคลทีม่ คี วามเชือ่ อานาจในตนมากเป็นผูท้ ม่ี พี ฤติกรรมทีน่ ่าปรารถนาต่างๆ
มากกว่าบุคคลทีม่ คี วามเชือ่ อานาจในตนน้อย และเมื่อแบ่งตามกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็นนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาเท่ากับ 0.45 พบว่าค่าเฉลีย่ ของค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างความเชือ่ อานาจในตน
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กับพฤติกรรมทีน่ ่าปรารถนา สอดคล้องกับการศึกษาของซีแมนและซีแมน (อุบล เลีย้ ววาริณ . 2534:
65 อ้างอิงใน Seeman & Seeman.1983: 144-160) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ของความเชือ่ อานาจ
ภายในตน -ภายนอกตนเกีย่ วกับพฤติกรรมป้องกันสุขภาพด้านการรับประทานอาหารเสริมทีม่ ี
ประโยชน์ การควบคุมน้ าหนัก การออกกาลังกาย การลดหรือหยุดการเสพสารทีเ่ ป็นโทษต่อร่างกาย
และการรับการตรวจสุขภาพ ความรูเ้ กีย่ วกับสุขภาพ และสถานภาพของสุขภาพ ทาการสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 1,210 คน ในลอสแองเจอลิส สหรัฐอเมริกา พบว่าบุคคลทีม่ คี วามเชือ่ อานาจ
ภายในตนเกีย่ วกับสุขภาพมาก จะมีพฤติกรรมการป้องกันสุขภาพโดยมีการเข้าร่วมกิจกรรมในด้าน
ต่างๆ มากกว่าและเจ็บปว่ ยน้อยกว่าบุคคลทีม่ คี วามเชือ่ อานาจภายนอกตน
การศึกษาความเชือ่ อานาจในตน -ภายนอกตนทีส่ ่งผลต่ อพฤติกรรมการป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น การศึกษาของ เดลลาแมน และคณะ (Dielaman; et al. 1987) ได้ศกึ ษา
การป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทผ่ี ดิ ปกติและการใช้สารเสพติด ของนักเรียน เกรด 5 และ
เกรด 6 พบว่าความเชือ่ อานาจในตนด้านสุขภาพมีนยั สาคัญทางสถิ ติ 0.05 และมีความ สัมพันธ์ทาง
ลบกับการใช้สารเสพติดการใช้ทผ่ี ดิ ปกติ และความตัง้ ใจในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วน สาธร
พุทธชัยยงค์ (2548) ได้ศกึ ษาปจั จัยทางจิตวิทยาทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มผสม
แอลกอฮอล์ของนักเรียนชายระดับช่วงชันที
้ ่ 4 อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จานวน 5 โรงเรียน
จานวน 633 คน พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคม ความรับผิดชอบต่อตนเอง และความภาคภูมใิ จใน
ตนเอง ซึ่งพบว่าเป็นองค์ประกอบ หนึ่ง ของความเชือ่ อานาจในตนเองทีไ่ ด้การศึกษาวิเคราะห์
องค์ประกอบความเชือ่ อานาจในตนของวัยรุ่นตอนต้น (สุภ าภรณ์ เพาะบุญ . 2546) ซึ่งสามารถ
ร่วมกันทานายพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ได้รอ้ ยละ 35.30 มีนยั สาคัญทาง
สถิติ .01
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องจะพบว่าความเชือ่ อานาจภายในตนนัน้ มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมของบุคคล
เนื่องจากบุคคลรับรูว้ า่ ผลทีเ่ กิดขึน้ มาจากทักษะ
ความสามารถของตน และสามารถทานายและควบคุมให้ผลนัน้ เป็นไปตามทีต่ นเองต้องการได้
ตลอดจนยังเป็นแรงผลักดันทีท่ าให้บุคคลกระทาพฤติกรรมให้สาเร็จ นอกจากนัน้ ยังผูท้ ม่ี คี วามเชือ่
อานาจในตนผูว้ จิ ยั คาดว่าบุคคลทีม่ คี วามเชือ่ อา นาจภายในตนสูงน่าจะมีพฤติกรรมป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทเ่ี หมาะสมและถูกต้องมากกว่าบุคคลทีม่ คี วามเชือ่ อานาจภายในตนต่า
ปัจจัยภายนอกบุคคลที่มีต่อพฤติ กรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สาเหตุภายนอกตัวบุคคลเป็นปจั จัยกระตุน้ ทีส่ าคัญทีท่ าให้บุคคลกระทา พฤติกรรมได้
โดยเฉพาะการศึกษาในบริบทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งมีความเกีย่ วข้องกับสภาพแวดล้อม
รอบตัวบุคคล โดยเฉพาะวัยรุ่นในปจั จุบนั ทีม่ แี นวโน้มการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอายุทน่ี ้อยลง
โดยมีความเกีย่ วข้องกับสภาพแวดล้อมรอบตัว ซึ่งเป็นตัวกาหนดพฤติกรรมของบุคคลใด ทีส่ ่งผลต่อ
พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นนั ้ โดยแนวคิดเชิงทฤษฎี The Health Action
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Process Approach : HAPA (Schwarzer. 1992; 2008) ได้มนี าตัวแปรทางสิง่ แวดล้อม ได้แก่ การ
สนับสนุนทางสังคม เนื่องจากบุคคลนัน้ มีความเกีย่ วข้องกับสภาพแวดล้อมรอบตัวบุคคล การทีจ่ ะ
ตัดสินใจทาหรือไม่ทาพฤติกรรมนัน้ ย่อมขึน้ อยู่กบั การสนับสนุนทางสังคมของบุคคลด้วย และ จาก
การประมวลเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น การศึกษาสาวิตรี อัษณางค์กรชัยและคณะ (2551:
37) ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับการเฝ้าระวังพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และพฤติกรรมเสีย่ งต่อ
สุขภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนชายสูงถึงร้อยละ
74-83 และนักเรียนหญิงสูงถึงร้อยละ 78-87 ที่เคยเห็น /เคยได้ยนิ โฆษณาเกีย่ วกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในสื่อต่าง มีเพียงส่วนน้ อยคือร้อยละ 23 และ 18 ทีไ่ ม่เคยเห็น /ไม่เคยได้ยนิ โฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสื่อต่างๆ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ที่พบว่ายังมีตวั แปร
ภายนอกทีม่ สี าคัญ คือ การเปิดรับข้อมูลข่าวการป้องกันนัน้ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมของ วัยรุ่น
(Nicola; et al. 2005: 1467-1478) รายละเอียดมีดงั นี้
การเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารการป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กับพฤติ กรรม
ป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การเปิดรับข้อมูลข่าวสารของบุคคลมีความสัมพันธ์และเกีย่ วข้องกับพฤติกรรมหรือการ
กระทาของบุคคลทีเ่ กิดขึน้ ในสังคม จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องพบว่ามีผอู้ ธิบาย
และให้ความหมายของการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร เช่น แซมมวล เบคเกอร์ (Samuel & Becker.
1972) ได้ให้ความหมายของการเปิดรับข่าวสาร ซึ่งได้จาแนกตามพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารคือ
1) การแสวงหาข้อมูลเมื่อต้องการให้มคี วามคล้ายคลึงกับบุคคลอื่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 2) บุคคลจะ
เปิดรับข่าวสารเพื่อทราบข้อมูลทีต่ นเองสนใจ อยากรูแ้ ละจะให้ความสนใจเป็นพิเศษเมื่อมีความ
เกีย่ วข้องกับตนเอง และ 3 ) การเปิดรับประสบการณ์ กล่าวคือ บุคคลทีจ่ ะเปิดรับข่าวสารเพราะ
ต้องการกระทาสิง่ ใดสิง่ หนึ่งหรือเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ ซึ่งบุคคลนัน้ จะเปิดรับข่าวสารอยู่ 3 ลักษณะ
ได้แก่ (ดวงฤทัย พงศ์ไพฑูรย์. 2544: 13-14)
1. การเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชน (Mass Media) โดยผูร้ บั สารมีความคาดหวังจาก
สื่อมวลชนว่า การบริโภคข่าวสารจากสื่อมวลชนจะช่วยตอบสนองความต้องการของเขาได้ ซึ่งจะทา
ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทัศนคติหรือเปลีย่ นลักษณะนิสยั เปลีย่ นพฤติกรรมบางอย่างได้โดยการเลือก
บริโภคสื่อมวลชน ซึ่งจะขึน้ อยู่กบั ความต้องการหรือแรงจูงใจของผูร้ บั สารเอง เพราะบุคคลแต่ละคน
ย่อมมีวตั ถุประสงค์และความตัง้ ใจในการใช้ประโยชน์แตกต่างกันไป ซึ่งแม็คคอมบส์ และเบ็คเคอร์
(McCombs & Becker. 1979: 51-52) ได้กล่าวว่า บุคคลจะเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชน เพื่อ
ตอบสนองความต้องการ 4 ประการ คือ 1) เพื่อต้องการรูเ้ หตุการณ์ 2) เพื่อการตัดสินใจ 3) เพื่อการ
พูดคุยสนทนา และ 4) เพื่อความต้องการมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในสังคมรอบๆตัว ซึ่งความ
ต้องการเปิดรับข่าวสารของบุคคลนัน้ มีความสัมพันธ์กบั สถานการณ์ทางสังคมทีเ่ กิดขึน้ ด้วย กล่าวคือ
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การเปิดรับข่าวสารทาให้บุคคลเกิดความตึงเครียดและแรงกดดันต่อสถานการณ์ทางสังคม รวมไปถึง
การเกิดค่านิยมบางประการและความตระหนักทีม่ ากับสื่อทีเ่ ปิดรับ
2. การเปิดรับข่าวสารจากสื่อบุคคล โดยสื่อบุคคล หมายถึงตัวบุคคลผูท้ น่ี าข่าวสารจาก
บุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง โดยอาศัยการติดต่อระหว่างบุคคลที่ จะมีปฏิกริ ยิ าโต้ตอบระหว่างกัน
ซึ่งสื่อบุคคลนี้จะมีประโยชน์อย่างมากในกรณีทผ่ี สู้ ่งสารหวังผลให้ผรู้ บั สารมีความเข้าใจทีช่ ดั เจน มี 2
ประเภท คือ การติดต่อโดยตรงเป็นการเผยแพร่ขา่ วสารเพื่อสร้างความเข้าใจหรือชักจูงโน้มน้าวใจ
บุคคลโดยตรง และอีกประเภทหนึ่งคือการติดต่ อโดยกลุ่ม โดยกลุ่มจะมีอทิ ธิพลต่อบุคคลส่วนรวม
ช่วยให้การสื่อสารของบุคคลบรรลุเป้าหมายได้เพราะเมื่อกลุ่มมีความสนใจไปในทิศทางใด บุคคล
ส่วนใหญ่ในกลุ่มจะมีความสนใจไปในทิศทางนัน้ ด้วย
3. การเปิดรับข่าวสารจากสื่อเฉพาะกิจ (specific media) ซึ่งสื่อเฉพาะกิจ หมายถึง สื่ อที่
ถูกผลิตขึน้ มา โดยมีเนื้อหาสาระทีเ่ ฉพาะเจาะจงและมีจุดมุ่งหมายอยู่ทผ่ี รู้ บั สารเฉพาะกลุ่ม เช่น แผ่น
พับ โปสเตอร์ ใบปลิว คู่มอื นิทรรศการ เป็นต้น
กระบวนการเลือกรับข่าวสารหรือเปิดรับข่าวสารเปรียบเสมือนเครืองกรองข่าวสารในการ
รับรูข้ องบุคคล ซึ่งแคลปเปอร์ (Klapper.1960: 19-25) ได้กล่าวว่าประกอบด้วยการกลันกรอง
่
4 ขัน้
คือ 1) การเลือกเปิดรับ ซึ่งเป็นขัน้ แรกในการเลือกช่องทางการสื่อสาร ซึ่งบุคคลจะเลือกเปิดรับสื่อ
และข่าวสารจากแหล่งสารทีม่ อี ยู่ดว้ ยกันหลายแหล่ง 2) การเลือกให้ความสนใจ โดยมักเลือกตาม
ความคิดเห็น ความสนใจของตนเองเพื่อสนับสนุนทัศนคติทม่ี อี ยู่และหลีกเลีย่ งสิง่ ทีไ่ ม่สอดคล้องกับ
ความรูค้ วามเข้าใจ 3) การเลือกรับรูแ้ ละตีความหมาย ซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามความสนใจ
ประสบการณ์ ความเชือ่ ความต้องการ แรงจูงใจ เป็นต้น และ 4) การเลือกจดจาบุคคลจะเลือกจดจา
ข่าวสารในส่วนทีต่ รงกับความสนใจของตนเองซึ่งจะช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนความคิดความรูส้ กึ ให้
มีความมันคงชั
่ ดเจนยิง่ ขึน้ และเปลีย่ นแปลงได้ยาก
การเปิดรับข่าวสารทีม่ ปี ระโยชน์ มีส่วนช่วยทาให้เพิม่ พูนความรู้ และช่วยเปลีย่ นแปลง
ทัศนคติทบ่ี ุคคลมีอยู่ซ่งึ การรับข่าวสารทีมปี ระโยชน์จากสื่อต่างๆ มีความสัมพันธ์กบั ความสามารถใน
การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมในเยาวชนไทย มีความสัมพันธ์กบั ลักษณะมุ่งอนาคต และความเชือ่
อานาจในตนเอง (ดวงเดือน พันธุมนาวิน . 2530) นอกจากนัน้ การเปิดรับข่าวสารทีม่ ปี ระโยชน์ย ั งมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมของบุคคลด้วย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน อันได้แก่ 1) ในเรื่องการสร้าง
ค่านิยมในการดาเนินชีวติ การปลูกฝงั คุณธรรมและศีลธรรม 2) สร้างทัศนคติคอื ความพร้อมทีจ่ ะ
ประพฤติปฏิบตั ดิ ว้ ยความรูส้ กึ และแนวโน้มของพฤติกรรม โดยสื่อจะเป็นผูใ้ ห้ขา่ วสาร ความรู้ และ
สอนการประเมินในสิง่ ต่างๆ ทีอ่ ยู่รอบตัวของบุคคล 3) สื่อสารมวลชนกาหนดปทัสถาน ได้แก่แบบ
แผนของความประพฤติของบุคคลในสังคมทีม่ ตี ่อสิง่ ต่างๆ (กอบบุญ พึง่ ประดิษฐ์. 2550: 40)
ดังนัน้ การเปิดรับข่าวสารทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เป็นกระบวนการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดข่าวสารความรูเ้ รื่องการป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จากสื่อต่างๆ เพื่อมีวตั ถุประสงค์ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงความรู้ เจตคติ และเกิดการ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรม (Roger & Shoemaker.1971) และจากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั การ
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มีนาตัวแปรการเปิดรับข่าวสารไปศึกษา โดยมีการให้ความหมายไว้ เช่น อุบล เลีย้ ววาริณ (2534: 9)
ได้กล่าวว่า การรับข่าวสารทางด้านสุขภาพ หมายถึง ปริมาณการรับรูข้ า่ วสารสุขภาพจาก
สื่อสารมวลชนประเภทต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และสิง่ ตีพมิ พ์ต่างๆ การศึกษาของ
ศรัณย์ พิมพ์ทอง (2554: 56) ได้กล่าวว่าถึงการรับข้อมูลข่าวสารทางด้านสุขภาพทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื่อง
โรคเอดส์ หมายถึง การรับทราบข้อเท็จจริง ข้อมูล และเข้าใจถึงวิธกี ารติดโรคเอดส์ การป้องกันและ
ดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากการได้รบั เชือ้ เอดส์ ทัง้ จากสื่อมวลชน และสื่อบุคคล เพื่อการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการติดโรคเอดส์ โดยมองว่ากลุ่มชายทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั ชาย
อาศัยปจั จัยทัง้ ในด้านความสนใจทีจ่ ะเรียนรูแ้ ละรูปแบบของการได้รบั ข้อมูลข่าวสาร เพื่อนาไปสู่การ
รับรูแ้ ละการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเพื่อป้องกันตนเองจากการติดโรคเอดส์ ซึ่งมีองค์ประกอบ 2 ด้าน
ได้แก่ 1) การได้รบั ข่าวสารเกีย่ วกับข้อมูลเรื่องราวทางด้านสุขภาพ ทีเ่ ป็นประโยชน์ในการป้องกัน
โรคเอดส์ และ 2) การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของตนเองเพื่อป้องกันโรคเอดส์ ส่วน กรนิภา ปญั จนันท
กุล (2553: 9) ได้กล่าวว่า การเปิดรับข่าวสาร หมายถึง ความบ่อยครัง้ ในการเปิดรับข่าวสารจาก
สื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื่ออินเตอร์เน็ต เกีย่ วกับกฎหมายห้ามจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่
บุคคลซึ่งมีอายุต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ สอดคล้องกับ บุญเสริม หุตะแพทย์ และคนอื่นๆ (2547) ได้ให้
ความหมายเกีย่ วกับอิทธิพลสื่อทีม่ ตี ่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมายถึง ปริมาณการรับข่าวสาร
จากสื่อ และการยอมรับเนื้อหาหรือข้อมูลข่าวการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากสื่อ เช่น การเห็นภาพ
โฆษณาเกีย่ วกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสื่อ เจตคติทม่ี ตี ่อการดื่มและค่านิยมเ กีย่ วกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จากสื่อ มีองค์ประกอบ 2 ด้าน คือ 1) ด้านปริมาณการรับข่าวสารการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และ 2) ด้านการยอมรับเนื้อหาข้อมูลการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากสื่อ นอกจากนี้
การศึกษาของกษิดนิ ทร์ ไตรทิพย์ (2552: 7) ได้กล่าวว่า อิทธิพลจากสื่ อโฆษณา หมายถึง การ
เรียนรูแ้ ละให้ความหมายเกีย่ วกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากการได้เห็น ได้ฟงั จากสื่อโฆษณาต่างๆ
เช่น โทรทัศน์ วิทยุ วีดที ศั น์ หนังสือต่างๆ แล้วเกิดปฏิกริ ยิ าตอบในการทีจ่ ะหาซื้อหรือเกิดการจดจา
ให้ใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อมีโอกาส
สรุปได้วา่ การเปิดรับข้อมูลข่าวสารการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมายถึง การ
รับทราบข้อมูลจากสื่อมวลชน บุคคลและจากสื่อสิง่ พิมพ์โดยมีเนื้อหาสาระเพื่อการป้องกันตนเองจาก
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น มีองค์ประกอบ 2 ด้าน คือ 1) ด้านการเปิดรับข่าวสาร
เพื่อป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากสื่อ สื่อมวลชน บุคคลและจากสื่อสิง่ พิมพ์ และ 2) ด้าน
การยอมรับเนื้อหาข้อมูลเพื่อป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากสื่อสื่อมวลชน บุคคลและจากสื่อ
สิง่ พิมพ์
การวัด
จากการกับการสร้าง แบบวัด การเปิดรับข้อมูลข่าวสารของบุ คคล นัน้ ได้นาไปศึกษา
พฤติกรรมด้านสุขภาพ พฤติกรรมด้านการป้องกันทัวๆๆ
่ ไปรวมไปถึงการสร้างแบบวัดการศึกษาใน
บริบทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากผูว้ จิ ยั ยังไม่พบว่ามีการสร้างเครื่องมือวัดการเปิดรับข้อมูล
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ข่าวสารการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น อุบล เลีย้ ววาริน (2534) ทีไ่ ด้มกี ารสร้าง แบบ
วัด การรับข่าวสารสุขภาพในยุคแรกและได้มนี กั วิจยั นาไปปรับใช้เพื่อศึกษาในพฤติกรรมทางด้าน
สุขภาพ โดยได้มกี ารสร้างแบบวัดการเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพจากการศึกษาลักษณะแบบ
วัดข่าวสารต่างๆ เพื่อวัดปริ มาณการรับข่าวสารสุขภาพจากสื่อมวลชนของผูป้ ฏิบตั งิ าน ในเขต
กรุงเทพมหานคร ทีม่ ชี ว่ งอายุระหว่าง 18-45 ปี มีขอ้ คาถามจานวน 15 ข้อ เป็นลักษณะแบบมาตร
ประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่จริงทีส่ ุด (6 คะแนน) ถึงไม่จริงเลย (1 คะแนน) มีค่า สัมประสิทธิ ค์ วาม
เชือ่ มันเท่
่ ากับ 0.80 ซึ่งผูท้ ไ่ี ด้คะแนนสูงกว่าจะเป็นผูม้ กี ารรับข่าวสารสุขภาพมากกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนน
ต่ากว่า และพบว่ามีการนาไปปรับปรุงแบบวัดเพื่อใช้ในการศึกษาอื่นๆ เช่น ศรัณย์ พิมพ์ทอง (2554:
71-72) นาไปปรับใช้เพื่อสร้างแบบวัดการได้รบั ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์เพื่อศึกษาพฤติกรรม
ป้องกันโรคเอดส์ในชายรักชาย มีการวั ด 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การได้รบั ข่าวสาร และ 2) การ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม มีขอ้ คาถามทัง้ หมดจานวน 10 ข้อ ลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ
ตัง้ แต่จริงทีส่ ุด (6 คะแนน) ถึงไม่จริงเลย (1 คะแนน) ข้อความทางลบให้คะแนนกลับกัน โดย ผูท้ ่ีได้
คะแนนมากกว่าแสดงว่าเป็นผูท้ ไ่ี ด้รบั ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์มากกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนต่ากว่า มี
ค่าสัมประสิทธิความเชือ่ มันเท่
่ ากับ 0.86
การสร้างแบบวัดทีศ่ กึ ษาในบริบทของปญั หาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า บุญเสริม
หุตะแพทย์ และคนอื่นๆ (2547: 58) ได้สร้างแบบวัดอิทธิพลจากสื่อต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของวัยรุ่นทีม่ อี ายุระหว่าง 15-19 ปี จานวน 1997 คน มี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านปริมาณการ
รับข่าวสารการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นลักษณะมาตรประมาณค่า 4 ระดับ ตัง้ แต่รบั ข่าวสารทุก
วัน (4 คะแนน) ถึงไม่ได้รบั ข่าวสาร (1 คะแนน) มีขอ้ คาถามจานวน 4 ข้อ และ 2) ด้านการยอมรับ
เนื้อหาข้อมูลการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากสื่อ เป็นลักษณะมาตรประมาณค่า 4 ระดับ ตัง้ แต่เห็น
ด้วยอย่างยิง่ (4 คะแนน) ถึงไม่เห็นด้วย (1 คะแนน) มีขอ้ คาถามจานวน 11 ข้อ มีค่า สัมประสิทธิ
ความเชือ่ มันทั
่ ง้ ฉบับเท่ากับ 0.91 และกรนิภา ปญั จนันทกุล (2553) ได้สร้าง แบบวัดการเปิดรับ
ข่าวสารเกีย่ วกับกฎหมายห้ามจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์
มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชน 2) การเปิดรับข่าวสารจากสื่อบุคคล
เช่น บุคคลในครอบครัว เพื่อนร่วมสถาบัน คนรูจ้ กั และ 3) การเปิดรับข่าวสารจาก สื่ออินเตอร์เน็ต
ซึ่งทัง้ สาม องค์ประกอบเป็นการประเมินตนเองเกีย่ วกับ ความบ่อยในการเปิดรับข่าวสารเกีย่ วกับ
กฎหมายห้ามจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลซึ่งมี อายุต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ เป็นลักษณะ
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ คือ ตัง้ แต่บ่อยทีส่ ุด (5 คะแนน) ถึงไม่เคยเลย (1คะแนน) ของวัยรุ่นทีม่ ี
อายุระหว่าง 15 – 19 ปี แปลความหมายค่าเฉลีย่ ของความบ่อยครัง้ ในการเปิดรับข่าวสารจาก
สื่อมวลชน จากสื่อบุคคลและสื่ออินเตอร์เน็ตมีระดับปริมาณการเปิดรับข่าวสารในระดับมากถึงระดับ
ต่ามาก ซึ่งอยู่ในช่วงกลุ่มคะแนนระหว่างตัง้ แต่ 1.00-5.00
จากการทบทวนการสร้าง แบบวัด การเปิดรับข้อมูลข่าวสารการป้อ งกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์นนั ้ มีทงั ้ การสร้างแบบวัดเกีย่ วกับการเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพและการศึกษาใน
บริบทของปญั หาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาแบบวัดของ อุบล เลีย้ ววาริน
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(2534) ทีไ่ ด้มกี ารสร้างแบบวัดการรับข่าวสารสุขภาพทีม่ นี กั วิจยั นาไปปรับใช้เพื่อศึกษาในพฤติกรรม
ทีห่ ลากหลาย ร่วมกับ บุญเสริม หุตะแพทย์ และคนอื่นๆ (2547) ซึ่งศึกษาในบริบทปญั หาการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านการเปิดรับข่าวสารในการป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ 2) ด้านการยอมรับเนื้อหาข้อมูลในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จากสื่อ โดยทาการปรับ ปรุง ข้อคาถามเพื่อให้ เหมาะสมการศึกษาในครัง้ นี้ เป็นลักษณะ
มาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่จริงทีส่ ุด (6 คะแนน) ถึงไม่จริงเลย (1 คะแนน) โดยข้อความทาง
ลบให้คะแนนกลับกันผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนรวมมากกว่าแสดงว่าเป็นผูท้ เ่ี ปิดรับข้อมูลข่าวสารสูงกว่าผูท้ ่ี
ตอบทีไ่ ด้คะแนนรวมน้อยกว่า
ผลการวิ จยั ความสัมพันธ์ระหว่าง การเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารการป้ องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กับพฤติ กรรม
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องทีม่ กี ารนาการเปิดรับข่าวสารไปศึกษาใน
บริบททีเ่ กีย่ วข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พบว่า มีการศึกษาโดยมีเป้าหมายสาคัญเ พื่อการแก้ไข
ปญั หาทีเ่ กิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น และศึกษากับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของวัยรุ่น และพบว่าการเปิดรับสื่อการโฆษณาของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลทาให้
วัยรุ่นดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึน้ (Moyo. 2014) การเริม่ ต้นการดื่มเ ครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
วัยรุ่นสูงขึน้ (Anderson; et al. 2009) และมีความตัง้ ใจทีจ่ ะขับรถเร็วหลังจากทีไ่ ด้ด่มื เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ (Kathleen & Bulck. 2008) ส่วนมงคลรัตน์ ก้อนเครือ (2553) ได้ศกึ ษาการเปิดรับสื่อ
โฆษณารณรงค์การเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางโทรทั ศน์ทม่ี ผี ลต่อพฤติกรรมการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา กรณีศกึ ษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบว่า
กลุ่มตัวอย่างเคยมีประสบการณ์ด่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกคน เคยเห็นและจดจาโฆษณาต่างๆ เช่น
ชุด จน เครียด กินเหล้าและเมื่อได้ชมชุดโฆษณารณรงค์การเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทาง
โทรทัศน์ มีความคิดเห็นต่อการเลิกดื่มอยู่ในระดับปานกลาง แต่อย่างไรก็ตามการเปิดรับสื่อ เช่น
โทรทัศน์ สามารถป้องกันการเข้าไปเกีย่ วข้องกับยาเสพติดซึ่งรวมถึงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
กลุ่มวัยรุ่นด้วยเช่นกัน (National Institute on Drug Abuse & United States of America. 1983)
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องและพบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการเปิดรับข่าวสารกับพฤติกรรม
รวมไปถึงงานวิจยั เพื่อศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น กาพล ดวง
พรประเสริฐ (2558) ได้ศกึ ษาการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปญั หาทีเ่ กิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น กรุงเทพมหานคร มีอายุระหว่าง 13 – 22 ปี
จานวน 400 คน พบว่าวัยรุ่นมีการเปิดรับข่าวสารเกีย่ วกับปญั หาทีเ่ กิดจากการดื่มเครื่
องดื่ม
แอลกอฮอล์โดยรวมทัง้ หมดอยู่ในระดับน้อย ซึ่งเปิดรับข่าวสารทางอินเตอร์เน็ตมากทีส่ ุด รองลง
ได้แก่ กา รเปิดรับข่าวสารจากสื่อบุคคล คือ บิดาหรือมารดา เพื่อน เจ้าหน้าทีข่ องรัฐและเอกชน มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปญั หาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นใน
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ระดับต่า ส่วน กษิดนิ ทร์ ไตรทิพย์ (2552) ได้ศกึ ษาอิทธิพลของสื่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทม่ี ี
ผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แนวทางการลดอิทธิพลของสื่อโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เพื่อป้องกันและแก้ไขปญั หาจากสื่อโฆษณาของวัยรุ่นตอนต้น จานวน 274 คน พบว่า
กลุ่มตัวอย่างไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 80.7 เคยดื่มและปจั จุบนั ยังคงดื่มอยู่ ร้อยละ 12
และเคยดื่มแต่ปจั จุบนั เลิกแล้วร้อยละ 7.6 โดยกลุ่มตัวอย่างได้รบั ข่าวสารทางโทรทัศน์มากทีส่ ุด ร้อย
ละ 84.9 พบว่าสื่อโฆษณาการรณรงค์การลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทีส่ ่อื ให้เห็นโทษ
จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากการเมาแล้วขับขีย่ านพาหนะ เช่น การเสียชีวติ จากการเมาแล้ว
ขับขี่ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มวัยรุ่น
ตอนต้น อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 สอดคล้องกับกรนิภา ปญั จนันทกุล (2553) ได้ศกึ ษา
ความสัมพันธ์การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และการยอมรับของวัยรุ่นทีม่ ตี ่อกฎหมายห้ามจาหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ ของวัยรุ่นทีม่ อี ายุระห ว่าง 15-19 ปี
เขตกรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างเปิดรับข่าวสารทางโทรทัศน์มากทีส่ ุด การ
เปิดรับข่าวสารเกีย่ วกับกฎหมายห้ามจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลทีม่ อี ายุต่ากว่า 20 ปี
บริบูรณ์มคี วามสัมพันธ์ระดับปานกลางกับการยอมรับกฎหมายห้ามจาหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ มีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.46 อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตริ ะดับ .001 และเป็นตัวแปรทานายทีด่ เี มื่อร่วมกับตัวแปรอื่น มีค่าสัมประสิทธิ ์ถดถอยเท่ากับ
0.43 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .001
นอกจากนี้ยงั พบว่ามีงานวิจยั ทีใ่ ช้การรณรงค์เป็นการสื่อสารเพื่อเป็นแนวทางการควบคุม
และป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น เช่น การศึกษาของพัชรา เอีย่ มกิจการ (2553) ได้
ทาการวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาแบบจาลองการผสานพลังการรณรงค์ -การให้การศึกษาเพื่อการ
ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น ทีก่ าลังศึกษาชันประถมศึ
้
กษา มัธยมศึกษาและ
อาชีวศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการศึกษาขันพื
้ น้ ฐานและสานักงานอาชีวศึกษาและทาการ
เก็บข้อมูลกับครู -อาจารย์ และผูบ้ ริหารของโรงเรียน ในจังหวัดนนทบุรี พบว่าการดาเนินงานเพื่อ
ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา ส่วนใหญ่มกี ารดาเนินงานทัง้ การรณรงค์และ
การให้การศึกษา แต่ไม่มกี ารวางแผนการดาเนินงานร่วมกันทีช่ ดั เจนถึงร้อยละ 53.6 แต่สถานศึกษา
ทีม่ กี ารดาเนินงานร่วมกันทีช่ ดั เจนมีเพียงร้อยละ 30.1 และวัยรุ่นในกลุ่มทดลองมีการเปลีย่ นแปลงทัง้
ในด้านความรู้ ทัศนคติ และมีพฤติกรรมควบคุมและป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องแสดงให้เห็นว่า การทีบ่ ุคคลได้เปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ จะทาให้บุคคลตัดสินใจทีจ่ ะกระทาพฤติกรรมเป้าหมายได้ดแี ละมาก
ยิง่ ขึน้ ยิง่ ถ้าบุคคลได้มกี ารเปิดรับข่าวสารทีม่ ปี ระโยชน์ย่อมมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมของบุคคล
ในทิศทางทีด่ ี ซึ่งผูว้ จิ ยั คาดว่าวัยรุ่นตอนต้นทีม่ กี ารเปิดรับข่าวสารเพื่อการป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จะส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้นด้วยเช่นกัน
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การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลรอบข้างกับพฤติ กรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
แนวคิดการสนับสนุนทางสังคมได้ถูกนาไปศึกษาในงานวิจยั เป็นจานวนมาก เนื่องจากการ
สนับสนุนทางสังคมเป็นปจั จัยภายนอกทีเ่ กีย่ วกับสภาพแวดล้อมรอบตัวบุคคลทีส่ ่งต่อความคิด
ความรูส้ กึ และการกระทาของบุคคล ทาให้มกี ารศึกษาปจั จัยการได้รบั การสนับสนุนทางสังคมกัน
มากในวงวิชาการ ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้สนใจการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลทีอ่ ยู่รอบข้างของวัยรุ่นตอนต้น
ซึ่งเป็นปจั จัยทีส่ ่งเสริมให้วยั รุ่นมีพฤติกรรมทีพ่ งึ ปรารถนา โดยผูท้ ไ่ี ด้รบั การสนับสนุนทางสังคมมาก
มักเป็นผูท้ ม่ี ที ศั นคติและความพร้อมทีจ่ ะกระทาพฤติกรรมนัน้ มากด้วย (ดุจเดือน พันธุมนาวิ น.
2558) ดังเช่น เฮาส์ (House. 1981)ได้กล่าวว่า การสนับสนุนจะต้องเป็นการติดต่อสื่อสารอย่างมี
จุดหมาย ทีต่ อบสนองต่อความต้องการพืน้ ฐาน และผูท้ ไ่ี ด้รบั จะรับรูไ้ ด้จากกลุ่มของผูใ้ ห้การ
สนับสนุน ซึ่งบุคคลทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนทางสังคมจะรูส้ กึ ถึงความเป็นเจ้าของการที่ ได้รบั การได้รบั
ความรัก การได้รบั การยกย่องนับถือจะทาให้เกิดความรูส้ กึ มีคุณค่าในตนเองเป็นทีต่ อ้ งการของ
บุคคลอื่น ซึ่งจะทาให้ได้รบั รองและสามารถดารงอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม (Pender.et al. 2002)
รวมไปถึงการสนับสนุนทางสังคมทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมทางด้านสุขภาพ โดย
เฉพาะพฤติกรรม
สุขภาพทีเ่ กีย่ วกับการป้องกันการเกิดโรค และการส่งเสริมสุขภาพ (Norbeck. 1981) ซึ่งเฮ้าส
(House. 1981 ) ได้มไี ด้แบ่งการสนับสนุนทางสังคมไว้ 4 ด้านดังนี้
1. การสนับสนุนด้านอารมณ์ (Emotion Support) เป็นการแสดงออกถึงการยกย่อง เห็น
คุณค่า ความรัก ความไว้วางใจ ความห่วงใย ความเอาใจใส่ รับฟงั และความรูส้ กึ เห็นอกเห็นใจ ใน
หญิงตัง้ ครรภ์วยั รุ่นจะมีการเปลีย่ นแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ซึ่งจะทาให้วยั รุ่น
รูส้ กึ ไม่มนใจ
ั ่ และไม่ปลอดภัย ดังนัน้ การทีม่ บี ุคคลทีช่ ว่ ยให้เขารูว้ า่ มีการให้ความรัก ความเห็นอก
เห็นใจ การเอาใจใส่ และเห็นคุณค่า
2. การสนับสนุนด้านการประเมินคุณค่า (Appraisal Support) เป็นการให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับ
การเรียนรูต้ นเอง หรือข้อมูลทีน่ าไปใช้ประเมินตนเอง การให้ขอ้ มูลป้อนกลับเพื่อใช้ในการ
เปรียบเทียบกับบุคคลอื่นในสังคม ซึ่งในช่วงวัยรุ่นนั ้ นจะมีการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของตนเอง
อาจมีความคิดความเชือ่ ต่าง ๆ เกีย่ วกับการนาไปสู่การปฏิบตั พิ ฤติกรรมทีด่ ี โดยมีปจั จัยส่วนบุคคล
และสถานการณ์ของการปฏิบตั พิ ฤติกรรมของวัยรุ่นเป็นปจั จัยทีท่ าให้วยั รุ่นมีพฤติกรรมแตกต่างกัน
ออกไป ทัง้ ในด้านทีเ่ หมาะสมและไม่เหมาะสมต่อการปฏิบตั พิ ฤติกรรมนัน้ อธิบายได้วา่ บุคคลทีอ่ ยู่ใน
ระบบสนับสนุนทางสังคมของวัยรุ่นจะให้การช่วยเหลือโดยการให้ขอ้ มูลในแง่ของพฤติกรรม
ความคิด และหรือความรูส้ กึ เพื่อช่วยให้วยั รุ่นทราบว่าการได้รบั การเห็นพ้องหรือรับรองในพฤติกรรม
ทีต่ นนัน้ ปฏิบตั ิ มีการประเมินพฤติ กรรมหรือให้ขอ้ มูลป้อนกลับโดยเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของ
วัยรุ่นคนอื่น ๆ ทีอ่ ยู่ร่วมในสังคม แต่ทงั ้ นี้เนื่องจากวัยรุ่นมีการพัฒนาทางวุฒภิ าวะด้านสติปญั ญาและ
สังคมทีย่ งั ไม่สมบูรณ์ การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลทีอ่ ยู่รอบข้างจะช่วยทาให้วยั รุ่นมีความมันใจ
่
รูส้ กึ ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เนื่องจาก การสนับสนุนทางสังคมจะทาให้บุคคลมีประสบการณ์ทด่ี ี
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และมีอารมณ์ทม่ี นคง
ั่
ส่งผลให้มพี ฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ได้ รวมไปถึงการ เผชิญหน้ากับอุปสรรค
ต่างๆ ในชีวติ ได้ดี อีกทัง้ ยังช่วยลดโอกาสเกิดความเสีย่ งในชีวติ ด้านอื่นๆ ได้โดยเฉพาะความเสีย่ งที่
เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3. การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร (Information Support) ได้แก่ การให้คาแนะนา ให้ขอ้
ชีแ้ นะ แนวทางและการให้ขอ้ มูลทีส่ ามารถนาไปใช้ในการป้องกันและเผชิญกับสถานการณ์หรือ
เหตุการณ์ทจ่ี ะนาไปสู่ความเสีย่ งจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในอนาคต เนื่องจากการทีไ่ ด้รบั
ข้อมูลข่าวสารทีจ่ าเป็นจะนาไปสู่การแก้ไขปญั หาทีเ่ ผชิญอยู่ได้ (Cronenwett. 1983) ความสัมพันธ์น้ี
จะเกิดในช่วงทีบ่ ุคคลตกอยู่ในภาวะเครียด หรือภาวะวิกฤต จึงต้องการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อ
ช่วยผ่อนคลายความเครียดทีป่ ระสบอยู่ ข้อมูลข่าวสารนี้ส่วนมากจะได้รบั จากบุคคลทีต่ นเองรูส้ กึ ให้
ความสาคัญ เป็นทีศ่ รัทธาหรือมีอะไรเหนือกว่าอีกฝา่ ยหนึ่ง หรือจากแพทย์ พยาบาล บุคคลใกล้ชดิ
เพื่อทาให้บุคคลมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ น เกิดความมันใจและรู
่
จ้ กั วิธแี ก้ปญั หาต่าง
ๆ ทีเ่ กิดขึน้
4. การสนับสนุนด้านสิง่ ของและบริการ (Instrumental Support) เป็นการช่วยเหลือใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การให้เงิน การให้แรงงาน เวลา รวมถึงการช่วยเหลือด้านสิง่ ของจากบุคคลรอบ
ข้าง รวมไปถึงการให้บริการจากเจ้าหน้าทีท่ างด้านสุขภาพเพื่อให้วยั รุ่นมีพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ อีก
ทัง้ วัยรุ่นต้องกล้าทีจ่ ะขอความช่วยเหลือเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ทก่ี ดดัน กล่าว
ได้วา่ การสนับสนุนทางสิง่ ของและบริการเป็นการช่วยเหลือทีต่ รงต่อความต้องการของวัยรุ่น
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องผูว้ จิ ยั พบว่า ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2558)
ได้กล่าวว่า การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้าง หมายถึง การสนับสนุนจากเพื่อน ครู และญาติ
สนิท มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การสนับสนุนด้านอารมณ์ 2) การสนับสนุนด้านข่าวสารความรู้
และ 3) การสนับสนุนด้านสิง่ ของและเงิน ส่วนพรพิมล วรวุฒพิ ุทธพงศ์ และสงคราม เชาวน์ศลิ ป์
(2551) ที่กล่าวว่า การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวและจากเพื่อน หมายถึง การได้อยู่ใน
สถานการณ์ทม่ี สี มาชิกในครอบครัว ญาติ และเพื่อนให้การช่วยเหลือเกือ้ กูล มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่
1) ด้านอารมณ์ คือการเอาใจใส่ให้ความรัก ให้ความเห็นอกเห็นใจ 2) ด้านข้อมูลข่าวสาร คือการให้
คาแนะนา ข้อเท็จจริง 3) ด้านการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ คือ การประเมินคุณค่าด้วยการให้การยอมรับ
การเคารพในศักดิศรี
์ การมองเห็นคุณค่าในตนเอง และ 4) ด้านวัตถุสงิ่ ของ คือการให้วตั ถุสงิ่ ของ
เงินทอง และเสียสละแรงงานและเวลาในการช่วยเหลือเกือ้ กูลแก่บุคคล
นอกจากนี้ ดวงฤทัย สุ
คนธปฏิภาค (2548) ได้กล่าวว่า การรับรูก้ ารสนับสนุนทางสังคม หมายถึง ความคิดเห็นและ
ความรูส้ กึ ของวัยรุ่นตอนต้นเกีย่ วกับการดูแล การช่ว ยเหลือทีค่ รอบครัว เพื่อน และครู ปฏิบตั ติ ่อ
ตนเอง มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านอารมณ์ ด้านการประเมินคุณค่า ด้านข้อมูลข่าวสาร และด้าน
ทรัพยากร ตามแนวคิดของเฮ้าส์ (House. 1981) และราณี วงศ์คงเดช (2549) ได้กล่าวว่าแรง
สนับสนุนทางสังคม หมายถึง การให้ความช่วยเหลือหรื อสนับสนุนจากบุคคลตัง้ แต่ระดับครอบครัว
ญาติ เพื่อนสนิท นักเรียนในโรงเรียน ครู พระ รวมทัง้ บุคคลในชุมชนทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้อง
มี 4
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านอารมณ์ คือ การให้ความรัก ความเอาใจใส่ ความห่วงใย การร่วม
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กิจกรรมด้วยกัน 2) ด้านการประเมิน คือการตักเตือน การ ให้คาแนะนา การแสดงความคิดเห็น 3)
ด้านข้อมูลข่าวสาร เช่น การให้ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ชวี ติ และ 4) ด้านวัตถุ เช่น การได้รบั
สิง่ ของทีจ่ าเป็นเมื่อต้องการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดทักษะชีวติ และสามารถป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
จากการทบทวนแนวคิดและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง สรุปได้วา่ การสนับสนุนทางสังคม จาก
บุคคลรอบข้าง หมายถึง การได้รบั การสนับสนุนเกีย่ วกับ การแสดงออกทีด่ เี มื่ออยู่ใน อารมณ์ เหงา
หรือเวลามีปญั หาไม่สบายใจ รวมไปถึงการให้ ข่าวสารความรู้ ในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จากบุ คคลรอบข้าง ได้แก่ เพื่อน ครู พ่อแม่หรือผูป้ กครอง มี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1)
การสนับสนุนการแสดงออกทีด่ ขี องอารมณ์เมื่อเหงาหรือเวลามีปญั หาไม่สบายใจ จากเพื่อน ครู พ่อ
แม่หรือผูป้ กครอง และ 2) การสนับสนุนด้านข่าวสารความรู้ ในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้นจากเพื่อน ครู พ่อแม่หรือผูป้ กครอง
การวัด
จากการทบทวนการสร้างเครื่องมือวัดการสนับสนุนทางสังคม พบว่า พาแชล และ คนอื่นๆ
(Parschau; et. al. 2014) ได้สร้างแบบวัดการสนับสนุนทางสังคม เป็นลักษณะมาตรประมาณค่า 6
ระดับ ตัง้ แต่จริงทีส่ ุด (6 คะแนน) จนถึงไม่จริงเลย (1 คะแนน ) มีขอ้ คาถามจานวน 2 ข้อ คือ
“ครอบครัว/เพื่อนส่งเสริมให้ฉนั ออกกาลังกายเป็นประจา ” และ “ครอบครัว /เพื่อน มีส่วนร่วมในการ
ออกกาลังกายกับฉัน ” มีค่าสัมประสิทธิ ์ความเชือ่ มันเท่
่ ากับ 0.45 พรพิมล วรวุฒพิ ุทธพ งศ์ และ
สงคราม เชาวน์ศลิ ป์ (2551) ได้สร้างแบบวัดการสนับสนุนทางสังคม แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ แบบ
วัดการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว มีจานวนข้อคาถาม 20 ข้อ และแบบวัดการสนับสนุนทาง
สังคมจากเพื่อน มีจานวนข้อคาถาม 20 ข้อ เป็นลักษณะแบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่จริ ง
ทีส่ ุด (6 คะแนน) ถึงไม่จริงเลย (1 คะแนน) โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์ความเชือ่ มั ่นเท่ากับ 0.90 ทัง้ สอง
ฉบับ ซึ่งได้ผา่ นนาไปใช้และมีการตรวจคุณภาพแบบวัด ส่วน ดวงฤทัย สุคนธปฏิภาค (2547) ได้
สร้างแบบวัดการรับรูก้ ารสนับสนุนทางสังคม จาก 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การสนับสนุนทางสังคม
จากครอบครัว มีจานวนข้อคาถาม 23 ข้อ 2) การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน มีจานวนข้อคาถาม
20 ข้อ และ 3) การสนับสนุนทางสังคมจากครู มีจานวนข้อคาถาม 28 ข้อ ตามแนวคิดการสนับสนุน
ทางสังคมของ เฮ้าส์ (House, 1981) เป็นลักษณะมาตรประมาณค่า 3 ระดับ ตัง้ แต่ รับรูว้ า่ ได้การ
สนับสนุนมาก (3 คะแนน) จนถึงรับรูว้ า่ ได้รบั การสนับสนุนน้อย (1 คะแนน) มีค่าสัมประสิทธิความ
์
เชือ่ มันเท่
่ ากับ 0.81 , 0.83 และ 0.89 ตามลาดับ และดุจเดือน พันธุมนาวิน (2558) ได้สร้าง
เครื่องมือวัดการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้าง เป็นลักษณะมาตรประม าณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่
จริงทีส่ ุด (6 คะแนน) จนถึงไม่จริงเลย (1 คะแนน) มีขอ้ คาถามจานวน 15 ข้อ มีค่าสัมประสิทธิ ์ความ
เชือ่ มันเท่
่ ากับ 0.84
จากการทบทวนการสร้าง แบบวัด ผูว้ จิ ยั ได้นาแบบวัดของพรพิมล วรวุฒพิ ุทธพงศ์ และ
สงคราม เชาวน์ศลิ ป์ (2551) เนื่องจากมีการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดเกีย่ วข้องกับ
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ปญั หาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับดวงฤทัย สุคนธปฏิภาค (2547) มาปรับใช้ในการวัดการ
ได้รบั การสนับสนุนจากบุคคลรอบข้าง ลักษณะข้อคาถามเป็นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่จริง
ทีส่ ุด (6 คะแนน) ถึงไม่จริงเลย (1 คะแนน) ข้อคาถามทางบวกให้คะแนน 1 ถึง 6 ส่วนข้อคาถามทาง
ลบให้คะแนนกลับกัน ผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนรวมสูงกว่าแสดงว่าได้รบั การสนับสนุนจากบุคคลรอบข้าง
มากกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนรวมต่ากว่า
ผลการวิ จยั ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลรอบข้างกับ
พฤติ กรรม
จากการประมวลเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องพบว่า พรพิมล วรวุฒพิ ุทธพงศ์ และ
สงคราม เชาวน์ศลิ ป์ (2551) ได้ทาการศึกษาปจั จัยด้านจิตสังคมในการพยากรณ์พฤติกรรม
หลีกเลีย่ งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย จานวน 580 คน พบว่าการสนับสนุนทาง
สังคมจากครอบครัวและการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน มีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมหลีกเลีย่ ง
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีค่าสัมประสิทธิอิ์ ทธิพลเท่ากับ 0.08 และ 0.12 ทีร่ ะดับนัยสาคัญ .05
สอดคล้องกับ ดวงฤทัย สุคนธปฏิภาค (2547) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูก้ ารสนับสนุนทาง
สังคมจากครอบครัว เพื่อน และครู พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มทีม่ แี อลกอฮอล์และพฤติกรรม
การดื่มเครื่องดื่มทีม่ แี อลกอฮอล์
ของ วัยรุ่นทีก่ าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา จังหวัด
นครศรีธรรมราช จานวน 417 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี การรับรูก้ ารส นับสนุนจากครอบครัว เพื่อน
และครู อยู่ใ นระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 72.4, 62.4 และ 58.5 ตามลาดับ และพบว่าการรับรูก้ าร
สนับสนุนจากครอบครัว เพื่อนและครู มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมป้องกันการดื่ มเครื่องดื่มทีม่ ี
แอลกอฮอล์ มีค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ เท่ากับ 0.32, 0.24 และ 0.26 ตามลาดับ ทีร่ ะดับนัยสาคัญ
.01 ส่วนการศึกษาของ พาแชล และคณะ (Parschau; et. al. 2014) ได้ศกึ ษาพฤติก รรมการทา
กิจกรรมเคลื่อนไหว ของผูใ้ หญ่ทม่ี นี ้ าหนักเกิน จานวน 484 คน ในสถานทีท่ างานทีม่ กี ารส่งเสริม
สุขภาพ ประเทศเยอรมัน เพื่อทดสอบ ความสัมพันธ์โครงสร้าง เชิงเส้น ของแนวคิดเชิงทฤษฎี The
Health Action Process Approach : HAPA พบว่าการสนับสนุนทางสังคมส่งผล ทางตรงต่อความ
ตัง้ ใจในการออกกาลังกาย และพฤติกรรมการออกกาลังกาย มีค่าสัมประสิทธิอิ์ ทธิพล เท่ากับ 0.24
และ 0.33 ตามลาดับ ทีร่ ะดับนัยสาคัญ .05
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง แสดงให้เห็นว่าการทีบ่ ุคคลได้รบั การ
สนับสนุนทางสังคมจากบุคคลรอบข้างมาก จะทาให้บุคคลตัดสินใจทีจ่ ะปฏิบตั พิ ฤติกรรม ดังนัน้ ใน
งานวิจยั นี้ผวู้ จิ ยั จึงคาดว่าวัยรุ่นตอนต้นได้รบั การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลรอบข้างจะเป็นผูท้ ม่ี ี
พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ม ากกว่าวัยรุ่นตอนต้นทีไ่ ด้ได้รบั การสนับสนุนทาง
สังคมจากบุคคลรอบข้างน้อยกว่า
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3. แนวคิดและทฤษฎีที่นามากาหนดกรอบในการวิจยั ระยะที่ 2
การศึกษาในระยะที่ 2 เป็นแบบแผนการวิจยั กึง่ ทดลอง มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาพฤติกรรม
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวัยรุ่นตอนต้น ชุดกิจกรรมใน โปรแกรมทีผ่ วู้ จิ ยั จัดทาขึน้ นัน้
ได้มาจากข้อค้นพบทีส่ าคัญทีเ่ ชือ่ มโยงมามาจากการศึกษาในระยะที่ 1 โดยเป็นข้อค้นพบทีไ่ ด้ผา่ น
การศึกษาปจั จัยเชิงเหตุและมีขนาดอิทธิพลของตัวแปรทีส่ ูงที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่นตอนต้น ผลการศึกษาในระยะที่ 1 มีดงั นี้
ความตัง้ ใจป้องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลทางตรงต่อ พฤติกรรมป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีขนาดอิทธิพลมาตรฐาน เท่ากับ 0.71 การวางป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ส่งผลทางตรงต่อ พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่อ งดื่มแอลกอฮอล์ มีขนาดอิทธิพล
มาตรฐาน เท่ากับ 0.10 ส่วนตัวแปรทีส่ ่งผลทางอ้อม คือ ตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถของตนในการ
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่งผลทางอ้อมต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ผา่ นความตัง้ ใจป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการวางแผนป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีขนาดอิทธิพลมาตรฐาน เท่ากับ 0.50 การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่งผลทางอ้อมต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ผ่านความตัง้ ใจป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการวางแผนป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีขนาดอิทธิพลมาตรฐาน เท่ากับ 0.50 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการ
กระทาพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (วัดทางตรง) และเจตคติต่อพฤติกรรมป้องกัน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่งผลทางอ้อมต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่าน
ความตัง้ ใจป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีขนาดอิทธิพลมาตรฐาน เท่ากับ 0.08 เท่ากัน
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทแ่ี ท้จริงส่งผลทางอ้อม
ต่อความตัง้ ใจป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่านการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีขนาดอิทธิพลมาตรฐาน เท่ากับ 0.19
จากผลการศึกษาในระยะที่ 1 ชีใ้ ห้เห็นถึงตัวแ ปรทีส่ าคัญทีส่ ่งผล ทางตรง ต่อพฤติกรรม
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ ความตัง้ ใจป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีขนาด
อิทธิพลมาตรฐาน เท่ากับ 0.71 การวางแผนป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอีกตัวแปรหนึ่ง
ทีส่ ่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมดังกล่าว มีขนาดอิทธิพลมาตรฐาน เท่ากับ 0.10
ส่วนตัวแปรทีส่ ่งผลทางอ้อม คือ ตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถของตนในการป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่งผลทางอ้อมต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผา่ นความ
ตัง้ ใจป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการวางแผนป้องกั นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มี
ขนาดอิทธิพลมาตรฐาน เท่ากับ 0.50
อธิบายได้วา่ บุคคลจะกระทาพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ดเี มื่อบุคคลมี
ความตัง้ ใจป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสามารถกระทาได้ดเี มื่อได้มกี ารวางแผนป้องกัน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของตนให้ชดั เจน ซึ่งบุคคลนัน้ จาเป็นต้องมีการรับรูถ้ งึ ความสามารถของ
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ตนในการวางแผนป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดว้ ย เพื่อให้สามารถทาพฤติกรรมป้องกันการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ประสบความสาเร็จได้ดว้ ยตนเอง ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้จดั โปรแกรมการ
พัฒนาพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการศึกษาระยะที่ 2 ขึน้
เบือ้ งต้นผูว้ จิ ยั ให้ความสาคัญกับตัวแปรความตัง้ ใจในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ก่อนเป็นอันดับแรก เนื่องจากเป็นตัวแปรทีม่ คี วามสาคัญ ส่งผลทางตรงต่อ พฤติกรรม
ป้องกันการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮ อล์ของวัยรุ่นตอนต้น เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความตระหนักถึง
ผลกระทบจากเกิดขึน้ ในสังคมซึ่งเป็นผลกระทบทีไ่ กลตัวผ่านประสบการทางอ้อมจากวีดที ศั น์ และ
ให้ได้เรียนรูถ้ งึ ผลกระทบทีม่ ตี ่อสมองและร่างกาย ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตวั เข้ามามากขึน้ เมื่อบุคคลได้ด่มื
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากการพูดแนะนาด้วยวาจาของวิทยากร และได้รบั รูถ้ งึ ผลกระทบทีเ่ กิดกับ
ตนเองเมื่อเกิดอาการมึนเมา แล้วมีผลต่อการทรงตัวและความคิด ความรูส้ กึ จากประสบการณ์
ทางตรงโดยใช้การเล่นเกม หลังจากนัน้ เมื่อกลุ่มตัวอย่างเห็นความสาคัญของความตัง้ ใจในการ
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ว กลุ่มตัวอย่างจะต้องรูว้ ธิ ใี นการทาอย่างไรเพื่อให้ความตัง้ ใจ
ดังกล่าวเป็นไปได้ ด้วยวิธกี ารลงมือปฏิบตั ฝิ ึกฝนการวางแผนการป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ให้ชดั เจนซึ่งจะเป็นการทาให้กลุ่มตัวอย่างรับรูถ้ งึ ความสามารถของตนเองในการ
วางแผนป้องกันกา รดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปพร้อมๆ กัน และสุดท้ายคือการนาไปทดลองใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน
สาหรับการปรับหรือพัฒนาพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคล นักวิจยั จาเป็นต้องทาความเข้าใจ
ถึงปจั จัยเชิงสาเหตุทก่ี ่อให้เกิดพฤติกรรมเป้าหมายนัน้ จึงจะสามารถทีแ่ ก้ไขหรือพัฒนาพฤติกรรมได้
อย่างมี ประสิทธิภาพ สาหรับสาเหตุหรือปจั จัยทีก่ ่อให้เกิดพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์นนั ้ พบว่ามีความเกีย่ วข้องกับปจั จัยภายในของบุคคลและปจั จัยภายนอกหรือปจั จัยทาง
สังคมทีส่ ่งให้วยั รุ่นตอนต้นนัน้ มีพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งมีความสอดคล้ อง
กับแนวคิดและรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมตามแนวพฤติกรรมศาสตร์ ทีเ่ ชือ่ ว่าพฤติกรรมของ
มนุษย์มปี รับเปลีย่ นได้ทงั ้ นี้ขน้ึ ปจั จัยภายในและภายนอกของบุคคลซึ่งเป็นตัวแปรสาคัญทีจ่ ะส่งผล
ต่อการพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลได้ (จรรยา สุวรรณทัต . 2537) ซึ่งสอดคล้องกับ คาลิส
(Klish.1981) ทีก่ ล่าวถึงหลักการแห่งพฤติกรรมไว้ดงั นี้
หลักการแห่งพฤติ กรรม (Behavior Principles)
คลิส (Kalish.1981; อ้างอิงใน ประทีป จินงี่ . 2540) ได้ให้ความหมายของหลักการแห่ง
พฤติกรรมไว้วา่ เป็นหลักการทีค่ รอบคลุมทัง้ แนวคิดของทฤษฏีการเรียนรู้ การวางเงื่อนไข
และ
แนวคิดทางจิตวิทยาต่างๆ ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับพฤติกรรมของมนุษย์เข้ามาประยุกต์ใช้ได้ ซึ่งกรณีท่ี
สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้สามารถจัดกระทาโดยการเปลีย่ นแปลงทีพ่ ฤติกรรมโดยตรง ซึ่งนัก
ปรับพฤติกรรมสามารถใช้ทฤษฎีการเรียนรูก้ ารวางเงื่อนไข จัดการกับพฤติกรรมได้โดยตรงด้วย การ
ควบคุมสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ แต่กรณีทไ่ี ม่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้ นักปรับพฤติกรรม
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สามารถจัดกระทาโดยการเปลีย่ นที่ ความรูส้ กึ ความคิด ซึ่งส่งผลทาให้พฤติกรรมเปลีย่ นได้ ซึ่งตาม
หลักการแห่งพฤติกรรมเชือ่ ว่า ความคิด ความรูส้ กึ และพฤติกรรมมีผลซึ่งกันและกัน การเป ลีย่ น
พฤติกรรมอาจจะเปลีย่ นได้ทค่ี วามรูส้ กึ หรือความรูค้ ดิ ซึ่งจะส่งผลให้พฤติกรรมเปลีย่ นได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่
กับความสามารถในการควบคุมสภาพแวดล้อม ดังภาพประกอบ 3
พฤติกรรม (B)

ความรูส้ กึ (F)

ความรูค้ ดิ (C)

ภาพประกอบ 3 หลักการแห่งพฤติกรรม (Behavior Principles) (Kalish.1981)
ดังนัน้ ในการพัฒนาพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้นได้นา
หลักการแห่งพฤติกรรมของคาลิสมาเป็นแนวทางในการพัฒนา กล่าวคือการพัฒนาพฤติกรรม
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถพัฒนาให้เกิดขึน้ ได้ในวัยรุ่นตอนต้น โดยนาข้อค้นพบที่
สาคัญจากการวิจยั ระยะที่ 1 ผูว้ จิ ยั คาดว่า กรณีทส่ี ามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้สามารถจัด
กระทาโดยการเปลีย่ นแปลงทีพ่ ฤติกรรมโดยตรงของวัยรุ่น แต่กรณีทไ่ี ม่สามารถควบคุม
สภาพแวดล้อมได้ผวู้ จิ ยั จัดกระทาโดยการเปลีย่ นที่ ความรูส้ กึ ความคิด ซึ่งส่งผลทาให้พฤ ติกรรม
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นเปลีย่ นได้ ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้เสนอ
แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาทัง้ ปจั จัยภายในของบุคคล และแนวคิดการพัฒนาปจั จัยภายนอก
ของบุคคลหรือสภาพแวดล้อมทางสังคมของบุคคล รายละเอียดมีดงั นี้
4.1 แนวคิ ดการพัฒนาปัจจัยภายในของบุคคล
การพัฒนาลักษณะทางจิตทีท่ าให้บุคคลมีความอดทนและเข้มแข็ง สามารถเผชิญกับสิง่ ที่
เข้ามากระตุน้ หรือกระทบได้ทนั กับเหตุการณ์ แนวทางการพัฒนาหนึ่งก็คอื การพัฒนาโดยการ
เปลีย่ นแปลงกระบวนการคิดของบุคคล (Cognitive) หรือการเลือกใช้วธิ กี า รเปลีย่ นทีค่ วามรูส้ กึ
(Feeling) เพื่อให้ส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม ทัง้ นี้เนื่องจากในบางครัง้ ไม่สามารถควบคุม
สภาพแวดล้อมของบุคคลทีจ่ ะพัฒนาได้โดยตรง (Kalish. 1981) มีหลักการพืน้ ฐานของแนวคิดว่า
กระบวนการทางปญั ญามีผลต่อพฤติกรรม สามารถปรับเปลีย่ นได้ และการปรั บเปลีย่ นพฤติกรรม
สามารถกระทาได้โดยการเปลีย่ นกระบวนการทางปญั ญา (Dryden & Golden. 1988) ดังนัน้ ใน
การศึกษาระยะที่ 2 นี้ผวู้ จิ ยั ได้นาเสนอแนวคิดทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับการเปลีย่ นแปลงกระบวนทาง
ปญั ญา เช่น แนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปญั ญานิยม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปจั จัยภายใน
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ทีเ่ ป็นข้อค้นพบทีส่ าคัญทีไ่ ด้มาจากการศึกษาในระยะที่ 1 เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาพฤติกรรม
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น โดยมีการให้ความหมายกระบวนการทาง
ปญั ญา หลักการพืน้ ฐาน และการพัฒนากระบวนการทางปญั ญา มีรายละเอียดดังนี้
ความหมายกระบวนการทางปัญญา
แนวคิดพฤติกรรมปญั ญานิยมเป็นแนวคิดหนึ่งทีน่ ามาประยุกต์ใช้การปรับพฤติกรรมของ
บุคคล โดยเน้นและให้ความสาคัญต่อกระบวนการทางปญั ญาเป็นสาคัญทีเ่ ป็นตัวกาหนดพฤติกรรม
หลักการพืน้ ฐานของแนวคิด คือ กระบวนการทางปญั ญามีผลต่อพฤติกรรม สามารถปรับเปลีย่ นได้
และการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสามารถกระทาได้โดยการเปลีย่ นกระบวนการทางปญั ญา (Dryden &
Golden. 1988) ดังนัน้ จึงต้องมีการศึกษาและทาความเข้าใจเกีย่ วกับกระบวนการทางปญั ญา โดยมี
ผูใ้ ห้ความหมายไว้ เช่น ดรายเดน และโกลเด้น (Dryden & Golden. 1988: 4) กระบวนการทาง
ปญั ญา หมายถึง การทางานของจิตใจในหลายลักษณะ ได้แก่ การคิด การให้ความหมาย
จินตนาการ ความเชือ่ ความคาดหวัง การอนุมานสาเหตุ เป็นต้น เมียเชนบาล์ม
(ประทีป จินงี่ .
2540: 129 อ้างอิงใน Meichenbaum. 1986: 346-348) ได้อธิบายความหมายของกระบวนการทาง
ปญั ญา ซึ่งจาแนกอธิบายและให้ความหมายเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. กระบวนการทางปญั ญา ในความหมายของ “เหตุการณ์ในการรูค้ ดิ ” (Cognitive Events)
เป็นการคิดและการมีภาพในใจ โดยรูส้ กึ ตัวของบุคคล และยังสามารถดึงออกมาใช้ได้เมื่อต้องการ ซึ่ง
เป็นการพูดในใจหรือเหตุการณ์ภายใน หรือการคิดอัตโนมัติ (Beck.1976) และเป็นตัวเชือ่ มระหว่าง
ความเป็นเหตุเป็นผล ความคาดหวังและงานทีเ่ กีย่ วกับความคิด ดังนัน้ การคิดแบบอัตโนมัตจิ งึ
รวมถึงภาพนึกในใจ คาสัญลักษณ์ค่างๆ และความรูส้ กึ ต่างๆ ของบุคคลซึ่งจะมีอทิ ธิพลต่อบุคคลเมื่อ
ยู่ในสถานการณ์ทจ่ี ะเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ สถานการณ์ทจ่ี ะต้องตัดสินใจหรือเมื่อมีความคาดหวังอย่างใด
อย่างหนึ่ง
2. กระบวนการทางปญั ญา ในความหมายของ “กระบวนการทางการรูค้ ดิ ” (Cognitive
Process) เป็นกระบวนการจัดการกับข้อมูลจานวนมากทีเ่ ข้ามาสู่บุคคล จึงเลือกวิธที จ่ี ะประเมิน
ข้อมูล ทาความเข้าใจกับข้อมูลทีน่ ่ าสนใจ และอื่นๆ โดยกระบวนการต่างๆ เหล่านี้เกิดขึน้ อย่างเป็น
อัตโนมัติ และบุคคลมักไม่ทราบว่าตนเองมีกระบวนการจัดการกับข้อมูลของตนเองอย่างไร
3. กระบวนการทางปญั ญา ในความหมายของ “โครงสร้างของการรูค้ ดิ ” (Cognitive
Structures ) โครงสร้างของการรูค้ ดิ ประกอบไปด้วย บุคลิกลักษณะนิสยั ส่วนตัวของแต่ละบุคคล การ
ตระหนักในสิง่ ต่างๆ ในชีวติ ประจาวัน ความต้องการทีซ่ ่อนแฝงอยู่ ความเชือ่ การให้ความหมายต่อ
สิง่ ต่างๆ คาสัญญา และเป้าหมายส่วนบุคคล ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อกระบวนการประเมินผลข้อมูล
(Information Processing) และการจัดการกับพฤติกรรมขอ งตนเอง และมีอทิ ธิพลต่อการประเมิน
สถานการณ์ต่างๆ อีกด้วย โดยจะเป็นตัวกรองและเลือกข้อมูลต่างๆ ทีจ่ ะเข้าไปในกระบวนการจัด
กระทากับข้อมูล
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จากความหมายดังกล่าวสรุปได้วา่ กระบวนการทางปญั ญา หมายถึง การทางานของจิตใจ
ของบุคคลในหลายลักษณะ ทีป่ ระกอบได้ดว้ ย โครงสร้างการรูค้ ดิ ทีเ่ ป็นบุคลิกลักษณะนิสยั ของบุคคล
มีลกั ษณะเป็นกระบวนการทีท่ าหน้าทีจ่ ดั การกับข้อมูลทีเ่ ข้ามาสู่การรับรูเ้ กิดขึน้ โดยอัตโนมัติ ซึ่ง
เกีย่ วข้องกับสิง่ ทีเ่ กิดในความคิด การให้ความหมาย ความเชือ่ ทีส่ ามารถนาออกมาใช้เมื่อต้องการ
ลักษณะของกระบวนการทางปัญญาที่เป็ นปั ญหา
กระบวนการทางปญั ญานัน้ มีความเกีย่ วข้องกับความคิด ความเชือ่ การรับรู้ การตีความ ที่
จะนาไปสู่พฤติกรรมของบุคคล ซึ่งถ้ากระบวนการทางปญั ญานัน้ ทางานไม่เหมาะสมก็จะทาให้เกิด
ปญั หาตามมา ตามที่ ฮอล์ตนั (Hawton. 1990: 40-44) ได้สรุปลักษณะกระบวนการทางปญั ญาที่
เป็นปญั หา ไว้ 2 ลักษณะ ดังนี้
1. ปญั หาทีเ่ กิดจากการทีบ่ ุคคลควบคุมกระบวนการทางความคิดของตนเองได้น้อย
เกินไป (Under control) คือ เมื่อมีสงิ่ เร้ามากระทบจะโต้ตอบกลับไปอย่างทันทีทนั ใด ไม่สามารถทีจ่ ะ
รอหรือประวิงเวลาการตอบโต้ เพื่อให้พฤติกรรมของตนเองได้รบั ผลกรรมระยะยาว เช่น พฤติกรรม
ปญั าทีเ่ กีย่ วกับนิสยั ต่างๆ เช่น ความอ้วน การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ การก้าวร้าว
เป็นต้น
2. ปญั หาทีเ่ กิดจากบุคคลควบคุมกระบวนการทางปญั ญามากเกินไป (Overcontrol) จน
เกิดพฤติกรรมปญั หาขึน้ เพราะเมื่ อมีสงิ่ เร้ามากระทบก็จะคิดในทางลบต่อตนเอง เช่น การตาหนิ
ตนเอง คิดไม่มเี หตุผล คิดวกไปวนมา เป็นต้น จนทาให้เกิดพฤติกรรมทีเ่ ป็นปญั หาออกมาเนื่องจาก
ไม่สามารถตัดสินใจแสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งออกมาได้ในลักษณะทีเ่ หมาะสม
จากปญั หาทีเ่ กิดจากกระบวนการทางปญั ญาหรือการรู้ คิดข้างต้น จะเห็นได้วา่ บุคคลทีม่ ี
รูปแบบการคิดทัง้ สองข้างต้นในการเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ในการแก้ไขปญั หาย่อมทาให้เกิดผล
เสียมากกว่าผลดี และยิง่ ถ้ามีความคิดเหล่านี้สม่าเสมอและต่อเนื่อง จนเกิดเป็นความเคยชินเมื่อมีสงิ่
เร้ามากระทบทาให้เกิดความคิดในลักษณะทีเ่ ป็ นอัตโนมัติ และตอบสนองออกมาอย่างรวดเร็ว โดย
ขาดไตร่ตรองทีส่ มเหตุสมผล ทาให้เกิดการสั ่งสมจนกลายเป็นปญั หาทีไ่ ม่ได้รบั การแก้ไข
เช่นเดียวกับปญั หาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มผูด้ ่มื ทีม่ อี ายุน้อย ดังนัน้ การทาความเข้าใจถึง
ปญั หาของกระบวนการทางปญั ญาดังกล่าวข้างต้น จะเป็นประโยชน์ในการใช้เป็นแนวทางทีช่ ว่ ยใน
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทางปญั ญาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งเร้า กระบวนการทางปัญญา พฤติ กรรมและผลกรรม
แม้วา่ นักปรับพฤติกรรมทางปญั ญานิยม จะมีความเห็นตรงกันในการรับสิง่ เร้าเข้าไปจัด
กระทาในกระบว นการทางปญั ญาของบุคคล ส่งผลให้บุคคลแสดงพฤติกรรมและอารมณ์ต่อสิง่ เร้า
นัน้ ๆ ถึงแม้กระนัน้ นักปรับพฤติกรรมทางปญั ญานิยมยังเห็นว่าลักษณะความสัมพันธ์ของ
กระบวนการทางปญั ญาและพฤติกรรมอารมณ์ต่างกัน ซึ่งมีอยู่ดว้ ยกัน 2 ลักษณะ ดังนี้
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1. ความสัมพันธ์ในลักษณะเอกพันธ์ (Homogeneity) ทีเ่ ชือ่ ว่าพฤติกรรมภายในหรือ
กระบวนการทางปญั ญาของบุคคลและพฤติกรรมภายนอก มีลกั ษณะของการเกิด การคงอยู่ และการ
เปลีย่ นในลักษณะเดียวกัน ดังนัน้ จึงทาให้พฤติกรรมภายในเปลีย่ นก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมภายนอก
ด้วยเช่นกัน จากความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าวถ้าจะเปลีย่ นหรือ ปรับพฤติกรรมภายใน นักวิจยั
สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีเหล่านี้ คือ การเรียนรูแ้ บบคลาสสิค
(Classical Learing
Theory) ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทา (Operant Conditioning Theory) หรือทฤษฎี
จิตวิทยาการเรียนรูท้ างสังคม (Social Learning Theory) เพื่อใช้เปลีย่ นพฤติกรรมภายนอก
(Cautela. 1977)
2. ความสัมพันธ์ในลักษณะปฏิสมั พันธ์ (Interaction) หมายถึง การมีปฏิสมั พันธ์กนั
ระหว่างพฤติกรรมภายในหรือกระบวนการทางปญั ญากับพฤติกรรมภายนอก ซึ่งบุคคลจะแสดง
พฤติกรรมภายนอกได้ดว้ ยวิธกี ารชีแ้ นะ (Prompting) กระบวนการทางปญั ญา ซึ่งในขณะเดียวกัน
พฤติกรรมภายนอกยังมีอทิ ธิพลต่อกระบวนการทางปญั ญาด้วยเช่นกัน โดยความเชือ่ นี้ได้รวมใน
เรื่องของภาวะทางจิตใจไว้กบั กระบวนการทางปญั ญา และรวมเรื่องของภาวะทางสรีวทิ ยาไว้กบั
พฤติกรรมภายนอก จากลักษณความสัมพันธ์น้นี กั วิจยั ทีต่ อ้ งการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมภา ยในหรือ
กระบวนการทางปญั ญาก็สามารถนาทฤษฎีการเรียนรูม้ าประยุกต์ใช้ หรือนาทฤษฎีอ่นื ๆ มาใช้ได้
เพราะถ้าสามารถทาให้กระบวนการทางปญั ญาเปลีย่ นจะส่งผลต่อพฤติกรรมภายนอกด้วย (Kalisn.
1981)
แนวคิ ดทฤษฎีพนื้ ฐานการปรับพฤติ กรรมทางปัญญา
แนวคิดพืน้ ฐานของการปรับพฤติกรรมทางปญั ญาได้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่ม
แรกมาจากพืน้ ความรูท้ างจิตวิเคราะห์ กลุ่มทีส่ องมาจากพืน้ ความรูท้ างจิตวิทยาทางปญั ญา กลุ่มที่
สามมาจากพืน้ ความรูท้ างการเรียนรู้ โดยด๊อบสัน (Dobson. 1998) ได้ศกึ ษาและรวบรวมความเชือ่
พืน้ ฐานทีอ่ ธิบายถึงความสัมพันธ์ของกระบวนการทางปญั ญากับการแสดงพฤติกรรมของบุคคล ตาม
แนวคิดปญั ญาสังคม Cognitive Behavioral Approach มี 3 ประการ ได้แก่ 1) กระบวนการทาง
ปญั ญานัน้ มีผลต่อพฤติกรรม 2) กระบวนการทางปญั ญาสามารถ กากับ ควบคุม และเปลีย่ นแปลง
ได้ และ 3) การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมอาจมีผลจากการเปลีย่ นกระบวนการทางปญั ญาซึ่งจุดมุ่งหมาย
ของนักปรับพฤติกรรมทางปญั ญา เพื่อทีก่ ารเปลีย่ นแปลงทางตัวแปรทางปญั ญาเพื่อให้พฤติกรรม
ภายนอกจะได้เกิดการเปลีย่ นแปลง (Mahoney.1974) ทัง้ นี้ กระบวนการทางปญั ญาและพฤติกรรมมี
ความสัมพันธ์กนั ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ของสิง่ เร้า กระบวนการทางปญั ญา พฤติกรรมและผลกรรม มี
ลักษณะแบบปฏิสมั พันธ์กนั (Interaction) กล่าวคือ บุคคลแสดงพฤติกรรมภายนอกด้วยการชีแ้ นะ
(Prompting) จากกระบวนการทางปญั ญา และในขณะเดียวกันพฤติกรรมภายนอกก็มอี ทิ ธิพลต่อ
กระบวนการทางปญั ญาด้วยเช่นกัน (Kalish. 1981) โดยแนวคิดทฤษฎีพน้ื ฐานการปรับพฤติกรรม
ทางปญั ญานัน้ มีความเกีย่ วข้องกับทฤษฎีการเรียนรูใ้ นกลุ่มปญั ญานิยม ซึ่ง (Kirk. 1990: 14)
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กล่าวถึงแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปญั ญาทีจ่ ะส่งผลต่อการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ซึ่งมีวธิ ชี ว่ ย
ปรับพฤติกรรมได้มลี กั ษณะ 4 ประการ ดังนี้
1. ควรเป็นวิธกี ารช่วยปรับพฤติกรรมทีผ่ มู้ ปี ญั หาพฤติกรรมจะต้องช่วยตนเอง (self-help
technique) ให้มากทีส่ ุด ทัง้ ในด้านการเก็บข้อมูล การฝึกทักษะ การทาแบบฝึกหัด และการประเมิน
ตนเอง
2. เป็นการแก้ปญั หาทัง้ ปญั หาทีก่ าลังเผชิญในปจั จุบนั และยังสามารถใช้วธิ กี ารนี้แก้ปญั หา
ในอนาคตทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงได้
3. ให้ความสนใจต่อการเปลีย่ นกระบวนการทางปญั ญา เพื่อเปลีย่ นพฤติกรรมภายนอก
4. เป็นวิธที ต่ี อ้ งมีการอภิปราย วิเคราะห์ ร่วมกันระหว่างผูใ้ ห้การช่วยเหลือและผูม้ ปี ญั หาเป็น
ระยะ
แนวคิ ดปัญญาสังคม (Social Cognitive Thery)
แนวคิดปญั ญาสังคม เป็นแนวคิดทีพ่ ฒ
ั นาโดยอัลเบิรต์ แบนดูรา (Albert Bandura. 1986)
ให้ความสาคัญกับการเรียนรู้ (learning) โดยแบนดูราให้ความหมายการเรียนรูท้ แ่ี ตกต่างไปจากนัก
คิดคนอื่นๆ ซึ่งเขากล่าวว่าการเรียนรูไ้ ม่จาเป็นต้องพิจารณาในแง่ของการแสดงออก (performance)
หากแต่การได้มาซึ่งความรูใ้ หม่ (Acquired) ก็ถอื ได้วา่ การเรียนรูไ้ ด้เกิดขึน้ แล้ว แม้วา่ จะยังไม่มกี าร
แสดงออกก็ตาม ดังนัน้ การเรียนรูต้ ามแนวคิดของแบนดูราจะเน้นไปทีก่ ารเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
ภายใน โดยไม่จาเป็นจะต้องมีการแสดงออก และแน่นอนว่าการแสดงออกของพฤติกรรมจะสะท้อน
ให้เห็นถึงการ เรียนรูเ้ ช่นกัน (ประทีป จินงี่ . 2540: 95) ซึ่งตามแนวคิดพืน้ ฐานของทฤษฎีปญั ญา
สังคมของแบบดูรา มีความเชือ่ ว่าพฤติกรรมของคนเรานัน้ ไม่ได้เกิดขึน้ และเปลีย่ นแปลงไป
เนื่องจากปจั จัยทางสภาพแวดล้อมเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ หากแต่วา่ จะต้องมีปจั จัยภายในส่วน
บุคคล ได้แก่ ความเชือ่ ความคิด ความคาดหวัง ฯลฯ ร่วมด้วย ซึ่งทัง้ สามองค์ประกอบนี้จะทาหน้าที่
เป็นตัวกาหนดทีม่ อี ทิ ธิพลเชิงเหตุ-ผลซึ่งกันและกัน (Bandura. 1986)
ดังนัน้ แบนดูราเน้นว่าพฤติกรรมของบุคคลเปลีย่ นแปลงไม่ได้เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อม
แต่เพียงอย่างเดียว หากแต่มผี ลมาจากกระบว นการทางปญั ญาด้วย กล่าวคือ ถ้ากระบวนการทาง
ปญั ญาเปลีย่ น พฤติกรรมของบุคคลก็จะเปลีย่ นแปลงไปด้วย ดังนัน้ จึงได้เสนอวิธกี ารเปลีย่ นแปลง
กระบวนการทางปญั ญาหรือพฤติกรรมภายในไว้ 3 ประการ คือ
1. การเรียนรูจ้ ากการสังเกต (Observational Learning)
2. การกากับตนเอง (Self-Regulatory) ซึ่งแบนดูรา (Bandura. 1986) ใช้คาว่า SelfControl
3. การรับรูค้ วามสามารถของตน (Self-Efficacy)
สาหรับในงานวิจยั นี้ผวู้ จิ ยั ได้เลือกใช้ การเรียนรูจ้ ากการสังเกต (Observational Learning)
การรับรูค้ วามสามารถของตน (Self-Efficacy) และควบคุมตนเอง (Self-Control) มาใช้ในการพัฒนา
พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น ดังนี้
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การเรียนรู้จากการสังเกต (Observational Learning)
Bandura เชือ่ ว่าการเปลีย่ นแปลงความคิดหรือการเรียนรูข้ องบุคคลส่วนใหญ่เกิดจากการ
สังเกตจากตัวแบบทัง้ นี้ตวั แบบเป็นสิง่ ทีส่ ามารถถ่ายทอดทัง้ ความคิดและการแสดงออกได้พร้อมๆ
กัน
การรับรูเ้ กีย่ วกบสภาพการณ์ต่างๆ ของสังคมจึงผ่านมาจากประสบการณ์ของผูอ้ ่นื โดยการ
ได้ยนิ ได้เห็นโดยไม่มปี ระสบการณ์ตรงมาเกีย่ วข้อง คนส่วนมากรับรูเ้ รื่องราวต่างๆ ของสังคมโดย
การผ่านสื่อ แทบทัง้ สิน้ แตกต่างจากประสบการณ์ตรงทีอ่ าศัยการลองผิดลองถูก ในการเรียนรูผ้ า่ น
ตัวแบบนัน้ ตัวแบบเพียงคนเดียวสามารถถ่ายทอดทัง้ ความคิดและการแสดงออกได้พร้อมๆ กัน
คนเราใช้ชวี ติ ในสภาพแวดล้อมทีแ่ คบๆ ดังนัน้ การรับรูก้ บั สภาพการณ์ต่างๆ ของสังคมจึงผ่านมา
จากประสบการณ์ของ ผูอ้ ่นื โดยการได้ยนิ และได้เห็นโดยไม่มปี ระสบการณ์ตรงมาเกีย่ วข้อง คน
ส่วนมากรับรูเ้ รื่องราวต่างๆ ของสังคมโดยการผ่านสื่อแทบทัง้ สิน้ Bandura ได้แบ่งตัวแบบออกเป็น
4 ประเภทหลัก คือ
1. ตัวแบบทางพฤติกรรม (Behavior Modeling) หมายถึงการมีตวั แบบทีแ่ สดงพฤตกรรม
ให้บุคคลเห็น Bandura ให้ความสาคัญกับการเป็นตัวแบบทางพฤติกรรม เพราะมีอทิ ธิพลอย่างมาก
ต่อการเสริมสร้างพฤติกรรมใหม่
2. ตัวแบบทางวาจา (Verbal Modeling) หมายถึงการมีตวั แบบทีพ่ ูด บอกหรือเขียนบอกว่า
จะทาอะไรอย่างไร เพราะมนุษย์สามารถทาอะไรมากมายจากการฟงั การพูดบอกของคนอื่น หรือจาก
การอ่านสิง่ ทีผ่ อู้ ่นื เขียน เช่นจากตารา คู่มอื แนวทาง เป็นต้น
3. ตัวแบบสัญลักษณ์ (Symbolic Modeling) หมายถึงการมีตวั แบบภาพ เสียงทีผ่ า่ นสื่อ
ต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ วีดทิ ศั น์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ มนุษย์ปจั จุบนั เรียนรูส้ งิ่ ต่างๆ ผ่านสื่อเหล่านี้
ทัง้ ทีเ่ ป็นรูปธรรม เช่น การแต่งกาย การใช้สนิ ค้า การแสดงอากัปกิรยิ าต่างๆ และทีเ่ ป็นนามธรรม
เช่น ความ เชือ่ ค่านิยม เจตคติ เป็นต้น
4. ตัวแบบสัมผัส (Kinesthetic Modeling) หมายถึงการมีตวั แบบโดยใช้ การสัมผัส เช่น
เด็กหูหนวกและตาบอด การเรียนออกเสียงอาจต้องใช้การสัมผัสริมฝีปากของครูผสู้ อน ฯลฯ
การเรียนรู้จากการสังเกต
แบนดูรา (สมโภชน์เอีย่ มสุภาษิต. 2550; อ้างอิงใน Bandura. 1989) กล่าวถึงการเรียนรู้
โดยการสังเกตว่า ประกอบด้วย 4 กระบวนการ ดังนี้
1. กระบวนการตัง้ ใจ (Attentional Process) บุคคลจะสามารถเรียนรูจ้ ากการสังเกตได้มาก
หากมีความตัง้ ใจทาให้รบั รูไ้ ด้แม่นยาถึงพฤติกรรมทีต่ วั แบบได้แสดงออก กระบวนการนีเป็น
ตัวกาหนดว่าบุคคลสังเกตอะไรจากตัวแบบนัน้ องค์ประกอบทีม่ ผี ลต่อกระบวนการตัง้ ใจแบ่งได้เป็น
2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์ประกอบของตัวแบบเอง ตัวแบบทีท่ าให้บุคคลตัง้ ใจนัน้ จะต้องเป็นตัว
แบบทีม่ ลี กั ษณะเด่นชัดผูส้ งั เกต เกิดความพึงพอใจ พฤติกรรมทีแ่ สดงออกไม่สลับซับซ้อนมากนัก
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จิตใจรวมทังพฤติกรรมของตัวแบบทีแ่ สดงออกนัน้ ควรมีคุณค่าในการใช้ประโยชน์อกี ด้วยและ 2)
องค์ประกอบของผูส้ งั เกต ได้แก่ ความสามารถในการรับรูร้ วมทัง้ การเห็น การได้ยนิ รับรูร้ ส และ
สัมผัสจุดของการรับรู้ ความสามารถ ระดับของการตื่นตัว และความชอบทีเ่ คยได้เรียนรูม้ าก่อนแล้ว
2. กระบวนการเก็บจา (Retention Process) ตัวแบบจะไม่มอี ทิ ธิพลต่อบุคคลเลยหาก
บุคคลไม่สามารถจดจาตัวแบบได้เพราะบุคคลจะแปลงข้อมูลจากตัวแบบมาเป็นสัญลักษณ์และจัด
โครงสร้างเพื่อให้จดจาได้ง่ายขึน้ ดังนัน้ ปจั จัยทีส่ ่งผลต่อกระบวนการเก็บจา คือ การเก็บรหัสเป็น
สัญลักษณ์และจดระบบโครงสร้างทางปญั ญาการฝึกฝนลักษณะของตัวแบบในความคิดของตนเอง
ฝึกกระทา นอกจากนี้ยงั ขึน้ กับความสามารถทางปญั ญาและโครงสร้างทางปญั ญาของผูส้ งั เกตด้วย
3. กระบวนการกระทา (Production Process) เป็นการแปลงสัญลักษณ์ทเ่ี ก็บจามาเป็นการ
กระทาซึ่งจะทาได้ดหี รือไม่ขน้ึ อยู่กบั สิง่ ทิจ่ าได้จากการสังเกต การได้ขอ้ มูลย้อนกลับจากการกระทา
ของตนเอง และการเปรียบเทียบการกระทากับสิง่ ทีจ่ าได้นอกจากนี้ยงั ขึน้ อยู่กบั ลักษณะของผูส้ งั เกต
ด้วย เช่น ความสามารถทางกายและทักษะในพฤติกรรมย่อยๆ ต่างๆ ทีท่ าให้สามารถแสดง
พฤติกรรมได้ตามแบบ
4. กระบวนการจูงใจ (Motivational Process) กระบวนการจงใจเป็นกระบวนการหนึ่งที่ จะ
มีผลให้บุคคลแสดงพฤติกรรมหรือไม่ ซึ่งกระบวนการจูงใจขึน้ อยู่กบั องค์ประกอบของสิง่ ล่อใจ
ภายนอกทีร่ บั รูแ้ ละจับต้องได้เป็นทีย่ อมรับของสังคม และพฤติกรรมทีท่ าตามตัวแบบนัน้ สามารถ
ควบคุมเหตุการณ์ต่างได้ นอกจากนี้ยงั ขึน้ อยู่กบั สิง่ ล่อใจทีห่ น็ ผูอ้ ่นื ได้รบั ตลอดจนสิง่ ล่อใจของตนเอง
ซึ่งอาจจะเป็นวัตถุสงิ่ ของ ในแง่ของผูเ้ กตุ ยังขึน้ กับความพึงพอใจในสิง่ ล่อใจ ความลาเอียงจากการ
เปรียบเทียบทางสังคมและมาตรฐานภายในของตนเอง
ผลการวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้จากการสังเกตตัวแบบของแบนดูรา และการ
ปรับพฤติ กรรม
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเรียนรูโ้ ดยการสังเกตตั วแบบต่อ
พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผูว้ จิ ยั ไม่พบว่ามีงานวิจยั ทีพ่ ฒ
ั นาพฤติกรรป้องกัน
การดื่มแอลกอฮอล์โดยตรง แต่มกี ารนาไปศึกษาพฤติกรรมต่างๆ ดังเช่นการศึกษาของ ประทีป จินงี่
และคนอื่นๆ (2558) ได้ทาการพัฒนาการเรียนรูข้ องนิสติ ด้วยการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎี
ปญั ญาสังคมผ่านสื่อวีดทิ ศั น์ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai
PBS) เป็นการศึกษาเชิงทดลอง มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลีย่ นแปลงการเรียนรูข้ องนิสติ ที่
ได้รบั การจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปญั ญาสังคมผ่านสื่อวีดที ศั น์ Thai PBS และเพื่อ
เปรียบเทียบการเรียนรูร้ ะหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสติ ปริญญาตรี ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีล่ งทะเบียนเรียนวิชา มศว 141 และ มศว 151 จานวน 625 คน
แบ่งเป็นกลุ่มทดลองจานวน 308 คน และกลุ่มควบคุม จานวน 317 คน ทาการวัด ก่อนและหลังการ
ทดลอง โดยวิธดี าเนินการทดลอง คือ กลุ่มทดลองได้รบั การจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎี
ปญั ญาสังคมผ่านสื่อวีดที ศั น์ Thai PBS จานวน 8 ครัง้ ส่วนในกลุ่มควบคุมได้รบั การเรียนการสอน
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ตามปกติ เครื่องมือทีใ่ ช้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปญั ญาสังคม สื่อวีดที ศั น์
Thai PBS และแบบวัดตัวแปรจานวน 17 แบบวัด ผลการศึกษาพบว่า นิสติ ปริญญาตรีกลุ่มทดลองที่
ได้รบั แผนการสอนดังกล่าว มีการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ ในองค์ประกอบพุทธพิสยั จิต
พิสยั สูงกว่าเกณฑ์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และกลุ่มทดลองมีพฤติ กรรมการเรียนรูใ้ น
องค์ประกอบพุทธพิสยั สูงกว่ากลุ่มควบคุมทีไ่ ด้รบั การเรียนการสอนแบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .05
แนวคิ ดการพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตน
การรับรูค้ วามสามารถของตน (Self-Efficacy) หมายถึง ความเชือ่ ของบุคคลว่าตนมี
ความสามารถทีจ่ ะจัดระบบและกระทาเพื่อให้บรรลุผลตามทีก่ าหนดได้ ซึ่งการรับรูค้ วามสามารถของ
ตนจะเป็นตัวกาหนดว่าบุคคลจะมีพฤติกรรมอย่างไร มีแบบแผนในการคิดอย่างไร และมีการ
ตอบสนองด้านอารมณ์อย่างไรเมื่ออยู่ในสภาพการณ์ทต่ี อ้ งใช้ความพยายามสูง (วิลาสลักษณ์ ชัว
วัลลี. 2543: 29)
แบนดูรา (Bandura. 1986) กล่าวว่า การรับรูค้ วามสามารถของตนของบุคคลนัน้ พัฒนามา
จากปจั จัย 4 ปจั จัย ดังนี้
1. การประสบความสาเร็จจากการกระทา (Enactive attainment) เป็นปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
การรับรูค้ วามสามารถของบุคคลมากทีส่ ุด เนื่องจากการประสบความสาเร็จจากการกระทานัน้ เป็ น
ประสบการณ์ทบ่ี ุคคลได้รบั โดยตรงและเป็นข้อมูลทีม่ คี วามเทีย่ งตรงสูง ซึ่งการทีบ่ ุคคลได้ทางานแล้ว
ประสบความสาเร็จซ้าๆ กันหลายๆ ครัง้ จะทาให้บุคคลมีการรับรูค้ วามสามารถของตนเพิม่ มากขึน้
แม้วา่ บางครัง้ งานนัน้ จะล้มเหลวบางก็ตาม แต่กจ็ ะไม่มผี ลมากนัก เพราะบุคคลจะมองว่ าการทีเ่ ขา
ประสบความล้มเหลวนัน้ อาจจะมาจากปจั จัยอื่นๆ เช่น ตัวของเขาเองยังใช้ความพยายามไม่เพียงพอ
หรือใช้วธิ กี ารทางานไม่เหมาะสมมากกว่าทีเ่ ขาจะระบุวา่ ตนเองไม่มคี วามสามารถ โดยจะบอกกับ
ตนเองว่าความล้มเหลวนัน้ จะเป็นบทเรียนให้ตนใช้ความพยายามในการทางานให้มากขึน้ ส่
วน
บุคคลทีท่ างานแล้วประสบกับความล้มเหลวบ่อยครัง้ จะส่งผลให้บุคคลประเมินความคาดหวัง
เกีย่ วกับความสามารถของตนต่าลง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าความล้มเหลวนัน้ ได้เคยเกิดขึน้ มาก่อน
แล้ว และมิได้สะท้อนให้บุคคลเห็นว่าเกิดจากการขาดความพยายาม หรือเกิดจากสภาพแวดล้อมที่
เลวร้าย ซึ่งความคาดหวังเกีย่ วกับความสามารถของตนเองนี้มแี นวโน้มทีจ่ ะแผ่ขยายไปยัง
สภาพการณ์ เวลา งานหรือบุคคลทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกันได้
2. การได้สงั เกตเห็นประสบการณ์ความสาเร็จของผูอ้ ่นื (Vicarious experiences) โดยการ
รับรูค้ วามสามารถของตนนัน้ ส่วนหนึ่งได้รบั อิทธิพลมาจากการได้เห็นประสบการณ์ของผูอ้ ่นื ประสบ
ความสาเร็จจากการกระทาพฤติกรรม ซึ่งการทีบ่ ุคคลได้เห็นผูอ้ ่นื กระทาพฤติกรรมทีม่ ลี กั ษณะ
คล้ายคลึงกันแล้วประสบความสาเร็จก็จะทาให้บุคคลรับรูค้ วามสามารถของตนเพิม่ ขึน้ ได้ หากแต่วา่
บุคคลจะต้องมีความสามารถในการทากิจกรรมนัน้ ได้อยู่ก่อนแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ ่นื บุคคลจะ
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บอกกับตนเองว่าเขาก็สามารถทางานนัน้ ได้และจะประสบความสาเร็จเช่นเดียวกัน ถ้ามีความตัง้ ใจ
และความพยายาม หรืออีกอีกกรณีหนึ่งก็คอื บุคคลจะเกิดการเปรียบเทียบความสามารถของตนเอง
กับผูอ้ ่นื และวินิจฉัยตนเอง ตลอดจนปรับการรับรูค้ วามสามารถของตนให้เหมาะสมได้ ซึ่งจากการ
ศึกษาวิจยั พบว่า การเสนอตัวแบบจะมีอทิ ธิพลต่อการส่งเสริมการรับรูค้ วามสามารถของตนให้เพิม่
มากขึน้
3. การชักจูงด้วยวาจา (Verbal persuasion) หมายถึง การทีผ่ อู้ ่นื ใช้ความพยายามในการ
พูดกับบุคคลเพื่อให้เขาเชือ่ ว่าเขามีความสามารถทีจ่ ะกระทาพฤติกรรมพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
ให้ประสบความสาเร็จได้ การใช้คาพูดชักจูงจากผูอ้ ่นื จะเป็นสิง่ ทีม่ สี ่วนช่วยให้บุคคลมีกาลังใจ มี
ความเชือ่ มันในการกระท
่
าพฤติกรรมต่างๆ มากยิง่ ขึน้ มีความพยายามทีจ่ ะทาให้สาเร็จ มีการรับรู้
ความสามา รถของตนเพิม่ มากขึน้ แต่ทงั ้ นี้ตอ้ งขึน้ อยู่กบั บุคคลทีใ่ ช้คาพูดชักจูงด้วย โดยต้องเป็น
บุคคลทีผ่ ถู้ ูกชักชวนให้ความเชือ่ ถือ ไว้วางใจและมีความสาคัญต่อตัวเขา เช่น ครู เพื่อน พ่อแม่ เป็น
ต้น นอกจากนี้บุคคลทีพ่ ูดชักชวนจะต้องพูดชักชวนในสิง่ ทีบ่ ุคคลนัน้ มีความสามารถที่ จะกระทา
พฤติกรรมนัน้ ได้ แต่ถา้ หากผูช้ กั ชวนพูดในสิง่ ทีเ่ กินความสามารถของบุคคล จะทาให้การกระทานัน้
ล้มเหลว ซึ่งจะทาให้บุคคลขาดความเชือ่ ถือในตัวผูพ้ ูดเกลีย้ กล่อม และยังเป็นสิง่ ทีท่ าให้ความ
คาดหวังเกีย่ วกับความสามารถของบุคคลลดต่าลง
4. สภาวะทางสรีระวิทยา (Physiological state) การทีบ่ ุคคลรับรูค้ วามสามารถของตนสูง
หรือต่านัน้ ส่วนหนึ่งก็ขน้ึ อยู่กบั สภาวะทางสรีระวิทยาของเขานันเอง
่
กล่าวคือ ในสภาวะทีร่ ่างกาย
เกิดความตื่นตัว เช่น เกิดความเครียด ความวิตกกังวล ตื่นเต้น มีอาการอ่อนเพลีย หรืออยู่ใน
สภาพการณ์ทถ่ี ูกดุ ว่ากล่าวตักเตือนหรือสภาวะทีร่ ่างกายถูกกระตุน้ มากๆ มักจะทาให้บุคคลกระทา
พฤติกรรมได้ผลไม่ดเี ท่าทีค่ วรซึ่งจะทาให้บุคคลมีการรับรูค้ วามสามารถของตนต่า และความวิตก
กังวลมีความผูกพันกับการรับรูค้ วามสามารถของตน คือถ้าบุคคลมีความวิตกกังวลสูงมักมีการรับรู้
ความสามารถของตนต่า แต่หากบุคคลมีความวิตกกังวลต่ามักจะมีการรับรูค้ วามสามารถของตนสูง
ดังนัน้ การลดการกระตุน้ ทางสภาวะทางสรีระวิทยาจะช่วยให้บุคคลสามารถพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองได้ดยี งิ่ ขึน้
ดังนัน้ การรับรูค้ วามสามารถของตนอาจเกิดจากปจั จัยใดปจั จัยหนึ่งดังทีก่ ล่าวมาหรือ
สามารถเกิดขึน้ ได้จากหลายปจั จัยผสมผสานกันได้ โดยการพัฒนาการรับรูค้ วามสามารถของบุคคล
นัน้ สามารถพัฒนาได้จากหลายปจั จัยหรือจากหลายแหล่ง ซึ่ง การศึกษาครัง้ นี้ตงั ้ อยู่บนฐานคิดของ
การปรับพฤติกรรมทางปญั ญา (Cognitive Behavior Modification) ทีเ่ ชือ่ ว่าการเปลีย่ นแปลงทาง
กระบวนการปญั ญาส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม ซึ่งประกอบด้วยหลายแนวคิดทีน่ าไปใช้ใน
การพัฒนาพฤติกรรมของบุคคล หนึ่งแนวคิดนัน้ คือ แนวคิดพฤติกรรมปญั ญานิยม
(Cognitive
Behavior Approach) มีหลักการพืน้ ฐานไว้วา่ 1) กระบวนการทางปญั ญามีผลตอ พฤติกรรม 2)
กระบวนการทางปญั ญาสามารถปรับเปลีย่ นได้ และ 3) การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสามารถกระทาได้
โดยการเปลีย่ นกระบวนการทางปญั ญา (ประทีป จินงี่ . 2540 :128 อ้างอิง ใน Dobson. 1988) โดย
ในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ยกตัวอย่างการพัฒนาโดยใช้แนวคิดการรับรูค้ วามสามารถของตน (Self-
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Efficacy) เพื่อทาให้วยั รุ่นตอนต้นมีประสบการณ์ทป่ี ระสบความสาเร็จบ่อยครัง้ ในการกระทา
พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวคือ เมื่อบุคคลประสบความสาเร็จบ่อยครัง้ ใน
การกระทาของตนเองส่งผลให้ตนเองนัน้ มีการรับรูก้ ารตัดสินใจถึงความสามารถของตนไ ด้ดขี น้ึ โดย
ใช้เทคนิคการควบคุมตนเอง (Self-Control) จากเหตุผลทีก่ ล่าวข้างต้นจึงเห็นว่าเทคนิคควบคุม
ตนเอง เป็นเทคนิคทีเ่ หมาะสมกับการปรับพฤติกรรมของมนุษย์จงึ นามาใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้
เนื่องจากกระทา พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นนั ้ ต้องเริม่ ต้นทีบ่ ุ คคลเป็นสาคัญ
โดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นตอนต้นยังมีความอ่อนด้อยในประสบการณ์การใช้ชวี ติ โดยเฉพาะเมื่อเข้าไป
อยู่ในสังคมทีเ่ ครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถเข้าถึงและหาซื้อได้ง่ายในปจั จุบนั ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ใช้
เทคนิคการควบคุมตนเองเป็นแนวคิดตัวอย่างในการสร้างโปรแกรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมป้องกันการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยรายละเอียด ดังนี้
แนวคิ ดการแปลงเจตนาไปสู่การปฏิ บตั ิ (Implementation Intention)
หลักและแนวคิดเกีย่ วกับการแปลงเจตนาไปสู่การปฏิบตั ิ ได้มกี ารทบทวนเอกสารในส่วนที่
เกีย่ วข้องกับ มีเบือ้ งหลังหรือพืน้ ฐานของแนวคิดนี้ทอ่ี ธิบายบนพืน้ ฐานของข้อจากัดของพฤติกรรม
ตามแผน (Theory of plannede Behavior) (Ajzen. 1991; 2002) ความหมายและรูปแบบของ
แนวคิด รวมไปถึงกลไกและส่วนประกอบของแนวคิด มีดงั นี้
ผลของการศึกษาหลายพฤติกรรมทีอ่ ยู่บนทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ทีพ่ บว่าสามารถ
ทานายและอธิบายพฤติกรรมได้ แต่ยงั มีขอ้ สังเกตเกีย่ วกับทฤษฎีน้ที ไ่ี ม่ได้สนใจเกีย่ วกับกระบวน
ของความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรมทีจ่ ะนาไปสู่การกระทา (Sheeran & Silverman. 2003) จึงได้มกี าร
แนะนาเกีย่ วกับวิธกี ารและความเป็นไปได้ทจ่ี ะนาความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรมของบุคคลให้เปลีย่ นไป
สู่การกระทา ซึ่งอาจมีปจั จัยอื่นๆ ทีเ่ ข้ามาทาให้บุคคลนัน้ ลืมเลือนความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรมของ
ตนเอง (Wep & Sheeran. 2007) จึงได้มเี กิดคาถามถึงการเปลีย่ นความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรมของ
บุคคลไปสู่การกระทา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงช่องว่างระหว่างความตัง้ ใจแสดง พฤติกรรมของบุคคลให้
เปลีย่ นไปสู่การกระทา (gap between people’s intention and actual behavior) นอกจากนี้ยงั
พบว่าในการศึกษามีการนิยามความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรมของบุคคลไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมทาให้
ไม่สามารถทานายและอธิบายได้หรือได้น้อยลง ดังนัน้ จุดแข็งของแนวคิดนี้เพื่ อจะแสดงให้เห็นถึง
วิธกี ารทีน่ าความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรมของบุคคลไปสู่การปฏิบตั ไิ ด้อย่างไร
โกลไวเซอร์ (Gollwitzer.1993; 1999) ได้กล่าวถึงการการวางแผนภายใต้แนวคิดการตัง้ ใจ
ปฏิบตั ิ โดยแนวคิดนี้เชือ่ ว่าบุคคลทีม่ คี วามตัง้ ใจทีด่ ี (Good Intention) จะมีการกาหนดเป้าหมาย
(Goal intention) และจะแสดงพฤติกรรมตามทีไ่ ด้ตงั ้ ใจไว้เพื่อให้บรรลุถงึ เป้าหมายนัน้ ซึ่งเป็นการ
ระบุทช่ี ดั เจนว่าจะทาเมื่อไร (When) ทีไ่ หน (Where) และทาอย่างไร (How) ซึ่งเป็นไปในลักษณะยึด
มั ่นต่อการกระทาและยึดมันต่
่ อเป้าหมายทีก่ าหนดไว้เพื่อใ ห้บรรลุเป้าหมายนัน้ (Golliwitzer;&
Sheeran. 2006) หรือทีเ่ รียกได้วา่ เป็นการวางแผน (Planing) นันเอง
่
(Hagger & Luszczynska.
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2014) การวางแผนทีด่ นี นั ้ มีความสาคัญอย่างมากเมื่อบุคคลต้องการไปให้ถงึ เป้าหมาย เนื่องจาก
การวางแผนทีด่ สี ่งผลให้บุคคลมีการเริม่ ต้นทีจ่ ะกระทาบางสิง่ บางอย่างให้ประสบความสาเร็จตามที่
ได้ตงั ้ เป้าหมายไว้ ตัวแปรการวางแผนนัน้ ได้มนี กั วิจยั ไปศึกษาในพฤติกรรมด้านสุขภาพ เพราะการ
ตัง้ เป้าหมายทางด้านสุขภาพนัน้ มีความเกีย่ วข้องกับการตัง้ ใจปฏิบตั มิ ผี ลอย่างมาก เนื่องจากการ
กาหนดเป้าหมายทีช่ ดั เจนสามารถทาให้บุค คลนัน้ มีสุขภาพทีด่ แี ละปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆ และ
ยังรวมไปถึงพฤติกรรมเสีย่ งทีเ่ กิดจากพฤติกรรมไม่พงึ ประสงค์ ซึ่งการตัง้ เป้าหมายเป็นการเริม่ ต้น
ของบุคคลอันจะนาไปสู่การวางแผนทีจ่ ะกระทาการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคทีก่ ่อให้เกิด
ผลดีต่อสุขภาพของบุคคลในระยะยาว (Golliwizer. 1999) ดังนัน้ เพื่อให้วยั รุ่นตอนต้นเพิม่ การกระทา
พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้วยั รุ่นตอนต้นวางแผนทีจ่ ะกระทาพฤติกรรม
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ การหลีกเลีย่ งสิง่ ทีช่ กั นาไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การปฏิเสธเมื่อบุคคลชักชวนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการใช้เวลาว่างโดยไม่เข้าไปเกีย่ วข้อง
กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในแง่ของ ระบุวธิ กี ารทีใ่ ช้กบั สถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ เช่น เมื่อฉันได้
เห็นโฆษณาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางเว็บไซต์ ฉันไม่ให้ความสนใจหรือกดเข้าไปดู
รายละเอียดในโฆษณาดังกล่าว ทัง้ นี้เพื่อเป็นการเพิม่ ความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ เร้ากับการตอบสนอง
และความสัมพันธ์ระหว่างความตัง้ ใจในการกระทาพฤติกรรมและพฤติกรรม ทาให้พฤติกรรมเกิดขึน้
อย่างเป็นอัตโนมัติ ซึ่งเป็นไปตามหลักแนวคิดการแปลงเจตนาไปสู่การปฏิบตั ิ
ผลการวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ความสามารถของตน ความตัง้ ใจ การวางแผน
และพฤติ กรรม
บุญสิทธิ ์ ไชยชนะ (2543) ได้ศกึ ษาการพัฒนาการรับรูค้ วามสามารถของตน ทีส่ ่งผลต่อ
พฤติกรรมการไม่เสพย์เฮโรอีนซ้า ของผูเ้ ข้ารับการบาบัดขันตอนการถอนพิ
้
ษยา ของคลินิกยาเสพ
ติดในโรงพยาบาลของรัฐ จานวน 20 คน โดยนาการเทคนิคควบคุมตนเองเพื่อให้บรรลุถงึ พฤติกรรม
การไม่เสพย์เฮโรอีนซ้า คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 10 คน จาก
ผลการศึกษาพบว่าผูเ้ ข้ารับการบาบัดทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการพัฒนาการรับรูค้ วามสามารถของตนใน
การไม่เสพย์เฮโรอีนซ้ามีการรั บรูค้ วามสามารถของตนสูงกว่าผูเ้ ข้าการรับการบาบัดทีไ่ ม่ได้รบั
โปรแกรมฯ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนสุกุมา แสงเดือนฉาย (2553) ได้ศกึ ษาผลของ
โปรแกรมการบาบัดความคิดและพฤติกรรมร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมทีม่ ตี ่อความพร้อมทีจ่ ะ
ป้องกันการติดซ้าและพฤติกรรมการไม่ตดิ ซ้าของผูป้ ว่ ยสุรา จานวน 59 คน ได้สุ่มกลุ่มตัวอย่างเข้า
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมจานวนเท่ากัน จากผลการศึกษาพบว่าผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการบาบัด
ความคิดและพฤติกรรมร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมมีความพร้อมในการป้องกันการติดซ้า คือ
ความตัง้ ใจในการป้องกันการติ ดซ้า และการรับรูค้ วามสามารถในการป้องกันการติดซ้ามากกว่า
ผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่ได้รบั โปรแกรม
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ส่วนการศึกษาของ เกศรา น้อยมานพ (2548) ได้ศกึ ษาผลของการใช้โปรแกรมการรับรู้
ความสามารถของตนทีม่ ตี ่อคุณลักษณะการเรียนรูด้ ว้ ยการนาตนเองของนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปีท่ี
3 เพื่อศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการรับรูค้ วามสามารถของตนทีม่ ตี ่อคุณลักษณะการเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเองของ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย จานวน 16 คน
แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จากการศึกษาพบว่ากลุ่มทดลองทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการรับรู้
ความสามารถของตน โดยใช้การประสบความสาเร็จจากการสร้างความสาเร็จจากการกระทาด้วย
ตนเอง การได้เห็นประสบการณ์จากผูอ้ ่นื ทีป่ ระสบความสาเร็จ การชักจูงด้วยคาพูด และสร้างสภาวะ
ทางกายและอารมณ์ พบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนค่าเฉลีย่ ของคุณลักษณะการเรียนรูด้ ว้ ยการนา
ตนเองสูงกว่ากลุ่มควบคุมทีไ่ ม่ได้รบั โปรแกรม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
การศึกษาของ นรลักษณ์ เอือ้ กิจ ศิรพิ ร ชวนชาติ และจริญญา แก้วสกุลทอง (2553) ที่
พบว่ากลุ่มตัวอย่างทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการพัฒนาการรับรูค้ วามสามารถของตนในการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรีแ่ ละดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น มีการรับรูค้ วามสามารถในการ
ต้านทานการสูบบุหรีแ่ ละการรับรูค้ วามสามารถในการปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงกว่า
กลุ่มควบคุมทีไ่ ม่ได้รบั โปรแกรมฯ และพบว่ามีค่าเฉลีย่ คะแนนของความตัง้ ใจต่อการหลีกเลีย่ งการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิม่ ขึ้ นก่อนทดลอง ภายหลังการทดลองและระยะติดตามผลเมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม
ส่วนการศึกษาของ พัชรี ดวงจันทร์ (Patchree Duangchan. 2010) ศึกษาโปรแกรมการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทีป่ ระยุกต์ใช้แนวคิดการควบคุมตนเอง การรับรูค้ วามสามารถของตน และ
การแปลงเจตนาไปสู่การกระทา (Implementation Intention) เพื่อปรับเปลีย่ นตัวแปรทางจิต
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการเคลื่อนไหวออกกาลัง และดัชนีมวลกาย นักเรียนชัน้
ประถมศึกษาอายุระหว่าง 9-11 ปี ของโรงเรียนทีส่ งั กัดสานักงานในกรุงเทพฯ เครื่องมือทีใ่ ช้ในการ
ทดลอง คือ โปรแกรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรมก ารบริโภคอาหารและโปรแกรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
การเคลื่อนไหวออกกาลัง กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชันประถมศึ
้
กษาอายุระหว่าง
9-11 ปี จาก
โรงเรียน A และโรงเรียน B กลุ่มทดลองเป็น 2 กลุ่ม จานวน 21 คน และ 20 คน ผลการศึกษาพบว่า
ภายหลังได้รบั โปรแกรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริ โภคอาหาร กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลีย่ ของ
ความรูเ้ กีย่ วกับโรคอ้วน การรับรูค้ วามสามารถของตนเองด้านการบริโภคอาหาร การควบคุมตนเอง
ผลการศึกษาพบว่าภายหลังได้รบั โปรแกรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภคอาหาร กลุ่มตัวอย่างมี
คะแนนเฉลีย่ ความรูเ้ กีย่ วกับโรคอ้วน การรับรูค้ วาม สามารถของตนด้านการบริโภคอาหาร การ
ควบคุมตนเองด้านการบริโภคอาหาร และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร เพิม่ ขึน้ จากก่อนการทดลอง
และมีดชั นีมวลกายลดลงจากก่อนทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 การเพิม่ ขึน้ ของการ
รับรูค้ วามสามารถของตนด้านการบริโภคอาหารสามารถทานายการเพิ่ มขึน้ ของความเจตนาในการ
บริโภคอาหาร ได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ส่วนพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกาลังพบว่า การ
เพิม่ ขึน้ ของการควบคุมตนเองด้านการเคลื่อนไหวออกกาลังกายสามารถทานายการเพิม่ ขึน้ ของ
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกาลังได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
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การศึกษาของ ชวาเซอร์และคนอื่นๆ (Schwarzer; et al. 2014) ได้ศกึ ษาประสิทธิผลของ
โปรแกรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภคผลไม้และผัก ได้แก่กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา ทีม่ ี
อายุระหว่าง 18-26 ปี จานวน 231 คน โดยเปรียบเทียบการศึกษาระหว่าง 2 กลุ่ม กลุ่มแรกได้จดั
โปรแกรมผลของการรับรูแ้ รงจูงใจในการบริโภคผักและผลไม้ ซึ่งเป็นการศึกษาการคาดหวังผลลัพธ์
และการรับรูค้ วามเสีย่ งและการรับรูค้ วามสามารถของตนในการบริโภคผักและผลไม้ โดยใช้วธิ กี าร
กากับตนเองเพื่อติดตามการวางแผนการบริโภคผักและผลไม้ การรับรูค้ วามสามารถข องตนในการ
บริโภคผักและผลไม้ มีระยะติดตามผล 17 วัน กลุ่มทีส่ อง เป็นการจัดโปรแกรมทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับกลุ่ม
แรก มีระยะติดตามผล 17 วันเท่ากัน ผลการศึกษาพบว่าทัง้ สองกลุ่มมีพฤติกรรมการบริโภคผักและ
ผลไม้ มีการรับรูค้ วามสามารถของตนในการบริโภคผักและผลไม้เพิม่ ขึน้ ถึงแม้ ว่าการกากับตนเอง
จะเพิม่ ขึน้ แต่ไม่มผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงการคาดหวังผลลัพธ์ของการบริโภคผักและผลไม้ โดย
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ได้เสนอแนะให้ศกึ ษาความตัง้ ใจในการบริโภคผักและผลไม้ การรับรู้
ความสามารถของตนในการบริโภคผักและผลไม้เป็นตัวแปรคันกลาง
่
คือให้มจี ดั กระทาถึงผ
ลที่
เกิดขึน้ และในระยะการติดตามพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของกลุ่มตัวอย่าง สอดคล้องกับ
การศึกษาของ (Schwarzer; et al. 2012 ) ได้ศกึ ษาประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรม
การบริโภคผักและผลไม้เพื่อป้องกันโรคอ้วนและโรคเรือ้ รัง มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวแปรทางจิ ตที่
มีผลต่อการเปลีย่ นพฤติกรรม ได้แก่ การพัฒนาการรับรูค้ วามสามารถของตนในการบริโภคผักและ
ผลไม้ และการฝึกทักษะการวางแผนในการบริโภคผักและผลไม้ กลุ่มตัวอย่างจานวน
114 คน
แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จานวน 61 คน และกลุ่มควบคุม จานวน 60 คน มีการจัดการให้ความรู้
ทางด้านสุขภาพและโภชนาการทีม่ เี นื้อหาทีไ่ ม่เกีย่ วกับโปรแกรมในการทดลอง ติดตามวัดคะแนน
พฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้เพื่อป้องกันโรคอ้วนและโรคเรือ้ รังก่อนเริม่ โปรแกรม วัดผลหลัง
ทดลอง 1 สัปดาห์ และวัดผลระยะติดตาม 6 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่าหลังทดลองและการติดตาม
ผลสาหรับในกลุ่มทดลอง มีคะแนนพฤติกรรมสูงพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้เพื่อป้องกันโรค
อ้วนและโรคเรือ้ รังมากกว่าก่อนการทดลอง และมีความแตกต่างจากกลุ่มควบคุม อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
จากการศึกษาข้างต้นสามารถสรุปได้วา่ การปรับเปลีย่ นทางกระบวนการทางความคิด
สามารถส่งผลให้บุคคลมีพฤติกรรมทีเ่ หมาะสมขึน้ ได้ ทัง้ พฤติกรรมการเรียน พฤติกรรมทางสุขภาพ
พฤติกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับยาเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทัง้ ในวัยเด็กและวัยผูใ้ หญ่ ดังนัน้ การใช้
วิธกี ารเรียนรูจ้ ากการสังเกตตัวแบบ การสร้างประสบการณ์ทป่ี ระสบความสาเร็จ การแปลงเจตนา
ไปสู่ก ารปฏิบตั พิ ฤติกรรม การควบคุมตนเอง รวมไปถึงการปรับเปลีย่ นทางความคิด น่าจะเป็น
วิธกี ารทีเ่ หมาะสมและสามารถทาให้วยั รุ่นตอนต้นนัน้ สามารถกระทาพฤติกรรมป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เพิม่ มากขึน้
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แนวคิ ดความตระหนัก (Awareness)
ความหมายของความตระหนัก
เมื่อพิจารณาความตระหนักในแง่ของจิตวิทยาตามแนวคิดของไอเซ็นค์ อาร์โนลด์และเมอิลิ
(Eysenc; Arnold; & Meili. 1972: 110) กล่าวว่าความตระหนักเป็นความสัมพันธ์ของความสานึก
(Consciousness) และ เจตคติ (Attitude) ซึ่งเป็นภาวะของจิตใจซึ่งไม่อาจจะแยกเป็นความรูส้ กึ หรือ
ความคิดเพียงอย่างเดียวได้ กุลวดี ราชภักดิ ์ (2545: 38) และ ลดาวัลย์ พอใจ (2536: 19) กล่าวใน
ลักษณะเดียวกันว่า ความตระหนัก คือ สภาวะของจิตใจทีเ่ กีย่ วกับความคิด ความสานึก ความรูส้ กึ
และความปรารถนาต่างๆทีม่ ตี ่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง โดยเป็นพฤติกรรมด้านต่าสุด ในด้านจิต
พิสยั (Affective domain) คล้ายกับความรู้ (Knowledge) ซึ่งเป็นพฤติกรรมขันต
้ ่าสุดของด้านพุทธ
พิสยั (Cognitive domain) (วิชยั วงษ์ใหญ่ . 2523. 133; Bloom. 1971: 213) ปจั จัยด้านความรูส้ กึ
หรืออารมณ์นนั ้ จะมีความสัมพันธ์กบั ปจั จัยด้านความรูเ้ สมอ (ประสาท อิ ศรปรีดา. 2523: 177) โดย
ความตระหนักนี้ จะไม่เกีย่ วข้องกับความจาหรือการระลึกได้ เหมือนความรู้ เพียงแต่รสู้ กึ ว่ามีสงิ่ นัน้
อยู่ (Conscious of something) จาแนกและรับรู้ (Recognition) สิง่ เร้านัน้ แต่ นักการศึกษาบาง
ท่านมีความเห็นว่า ความตระหนักและจิตสานึกมีความหมายเดียวกัน (Runes. 1971: 32; Wolman.
1973: 38) คือ ความตระหนักเป็นภาวะทางจิตใจหรือการกระทาทีเ่ กิดจากความสานึก ซึ่งขันตอน
้
ของ การเกิดความตระหนักเริม่ ต้นขึน้ เมื่อบุคคลได้รบั การกระตุน้ จากสิง่ เร้าแล้วมีการประเมินคาถึง
ความสาคัญของตนเองทีม่ ตี ่อสิง่ เร้านั ้ นๆ โดยอาศัยระยะเวลา เหตุการณ์ประสบการณ์หรือ
สภาพแวดล้อมแล้วเกิดการรับรูข้ น้ึ (จันทนี เกียรติโพธา. 2542: 13; พัชรีภรณ์ เคยนิยม . 2545: 19)
และเมื่อรับรูม้ ากขึน้ ก็จะเข้าใจในสิง่ เร้านัน้ คือ เกิดเป็นความคิดรวบยอดและพัฒนาเป็น การเรียนรู้
กล่าวคือ มีความรูใ้ นสิ่ งนัน้ และนาไปสู่การเกิดความตระหนัก ซึ่งความรูแ้ ละความตระหนัก ต่างก็
นาไปสู่การกระทาหรือการแสดงพฤติกรรมของบุคคล ขันตอนและกระบวนการเกิ
้
ด ความตระหนัก
ดังกล่าวแสดงได้ ดังภาพประกอบ 4
การสัมผัส

การรับรู้

ความคิดรวบยอด

การเรียนรู้

ความตระหนัก
พฤติกรรม

ภาพประกอบ 4 ขัน้ ตอนและกระบวนการเกิดความตระหนัก
ทีม่ า: Good, Carter V. (1973). Dictionary of Education. New York: McGraw Hill. p.54

ความตระหนักเป็นภาวะทางจิตใจทีเ่ ป็นความรูส้ กึ หรืออารมณ์ โดยมีความหมายเหมือนกับ
คาว่าสานึกทีเ่ กิดจากการรับรู้เป็นพืน้ ฐาน เนื่องจากได้รบั การกระตุน้ ของสิง่ เร้าทีอ่ าจเป็นเหตุการณ์
ประสบการณ์ มีการพัฒนาเป็นลาดับขัน้ โดยอาศัยระยะเวลาจน เป็น การรับรู้ เกิด ความคิดรวบยอด
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และการประเมินค่าเพื่อนาไปใช้ในการควบคุมตนเอง เกิดการเรียนรูแ้ ละพัฒนาเป็นความตระหนักใน
ทีส่ ุด ซึ่งจะทาให้บุคคลมีสติสมั ปชัญญะและมีแนวโน้มทีจ่ ะแสดงพฤติกรรมในทางทีเ่ หมาะสม
ถูกต้องและเป็นทีย่ อมรับ
จากทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น ความตระหนักพัฒนาจากการที่ มนุษย์ มีความรูแ้ ละรับรู้
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง เกิดกระบวนการคิ ดไตร่ตรองจนมีความรูส้ กึ หรืออารมณ์ต่อเหตุการณ์
นัน้ ๆ และแสดงพฤติกรรมต่อเหตุการณ์ในทางทีค่ ดิ ว่าเหมาะสม
องค์ประกอบของความตระหนัก
เนื่องจากความตระหนักเป็นสภาวะทางจิตใจ ความสานึก ความรูส้ กึ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้
นาเสนอแนวคิดของนักจิตวิทยาเกีย่ วกับองค์ประกอบของจิตใจซึ่งมีอยู่ดว้ ยกัน 3 แนว แนวคิดที่
กล่าวถึงจิตใจมีสามองค์ประกอบ ได้แก่ ปญั ญา จิตใจและ พฤติกรรม โดยพระธรรมปิฎก (2539: 18) กล่าวถึงการแสดงออก การเคลื่อนไหวทางร่างกาย และ วาจาจะมีความสัมพันธ์กบั สิง่ แวดล้อม
พฤติกรรมทีแ่ สดงออกทุกครัง้ ต้องมีความตัง้ ใจและแรงจูงใจ เป็นสิง่ กาหนด เมื่อมีแรงจูงใจอย่างไรก็
จะมีความตัง้ ใจทีจ่ ะแสดงออกทางพฤติกรรมด้วยกายและ วาจา ส่วนความรูส้ กึ หรือสภาพอารมณ์
รวมทัง้ คุณธรรม เช่น ความรัก ความชอบ ความเกลียด
ความริษยา เหล่านี้กจ็ ะมีอทิ ธิพลอยู่
เบือ้ งหลังของพฤติกรรม ความชอบนี้จะถูกกระตุน้ และพัฒนา เป็นความเชือ่ ในคุณค่าของสิง่ นัน้ ๆ
และจะพัฒนาเป็นค่านิยมต่อไป ช่วงเวลาของการพัฒนาทีน่ าน พอควรจะไปกระตุน้ ให้เกิดสภาวะใน
ใจที่ มุ่งมันจะกระท
่
าทีเ่ รียกว่าเจตคติและเมื่อมีเจตคติกย็ ่อมจะ กระตุน้ ให้คนนัน้ ลงมือก ระทาปฏิบตั ิ
หรือแสดงออก นอกจากนี้พฤติกรรมต้องอาศัยปญั ญามา เกีย่ วข้องเพราะการทีจ่ ะแสดงพฤติกรรม
อะไรออกมานัน้ ก็ตอ้ งมีความรูค้ วามเข้าใจและพฤติกรรมที่ แสดงออกจะอยู่ภายใต้ขอบเขตของ
ปญั ญา ซึ่งกล่าวได้วา่ ปญั ญาต้องอาศัยจิตใจถ้าจิตใจมีความเพียร มีความขยันอดทนใจสู่เจ อปญั หา
ไม่ถอย พยายามคิดและแก้ปญั หาก็จะเกิดปญั ญา ความรูส้ กึ และ ปญั ญาจึงมีความสัมพันธ์ซ่งึ กันและ
กันในระดับปานกลางและความสัมพันธ์น้ไี ม่อาจแยกจากกัน (ธีระพร อุวรรณโณ . 2528: 1-4) การ
พัฒนาคนจึงอยู่ในระบบแห่งบูรณาการ 3 ด้าน คือ ปญั ญา จิตใจ และพฤติกรรม สอดคล้องกับ
แนวความคิดของเฟอร์กูสนั (Ferguson. 1952: 81) เครชและบาล ลาเชย์ (Krech; & Ballachey.
1962: 140-141) ซึ่งทีย่ อมรับว่าจิตใจของคนมี 3 องค์ประกอบ ดังนี้
1. องค์ประกอบด้านความรู้ (Cognitive component) การทีบ่ ุคคลจะมี ความรูส้ กึ ต่อสิง่ ใด
นัน้ บุคคลนัน้ จาเป็นต้องมี ความรูใ้ นเรื่องนัน้ เสียก่อน เพื่อรูว้ า่ สิง่ นัน้ มีประโยชน์หรือ โทษอย่างไร
ความร็เหล่านี้จะแตกต่างกับความรูค้ วามจาทีจ่ ดจาเรื่องราวต่างๆไว้อย่างแม่นยา แต่ความรูเ้ กิดจาก
การคิดและการวิเคราะห์มา อย่างดีดงั นัน้ ความตระหนักในส่วนนี้จงึ เป็นความเชือ่ ความรูค้ วามคิ ด
และความคิดเห็นต่อสิง่ หนึ่งสิง่ ใด
2. องค์ประกอบด้านความรูส้ กึ (Affective component) เมื่อบุคคลมีความรูม้ าก พอก็จะ
เกิดความรูส้ กึ ชอบหรือไม่ชอบต่อสิง่ นัน้ หากรูว้ า่ สิง่ นัน้ ดีมปี ระโยชน์กจ็ ะรูส้ กึ ชอบ และรูส้ กึ ว่า สิง่ นัน้
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ไม่ดหี รือไม่มปี ระโยชน์บุคคลนัน้ ก็จะเกิดความรูส้ กึ ไม่ชอบ ดังนัน้ ความตระหนักในส่วนนี้จงึ เป็น
ความรูส้ กึ ชอบไม่ชอบหรือมีท่าทีทด่ี หี รือไม่ดตี ่อสิง่ หนึ่งสิง่ ใด
3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral component) เมื่อบุคคลนัน้ รูส้ กึ ชอบหรือไม่
ชอบ ก็พร้อมทีจ่ ะกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อสนับสนุนหรือคัดค้านตามความรูส้ กึ ซึ่ง ในส่วนนี้จะ
ยังไม่แสดงพฤติกรรมออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน แต่จะเป็นส่วนทีม่ แี นวโน้มหรือความ พร้อมทีบ่ ุคคล
จะปฏิบตั ติ ามความรูส้ กึ
วิ ธีพฒ
ั นาความตระหนัก
ความตระหนัก เป็นพฤติกรรมในด้านความรูส้ กึ และอารมณ์ทเ่ี กิดจากการรับรู้ จนเกิดเป็น
ค่านิยมทีถ่ ูกต้อง และพัฒนาเป็นความตระหนักทีส่ ่งผลต่อการแสดงออกของพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์
ดังนัน้ การพัฒนาความตระหนัก จึงสามารถทาได้โดยการให้ความรูเ้ กีย่ วกับผลดีและผลเสียของการ
ดื่มเครื่องดื่มแอ ลกอฮอล์ ซึ่งสามารถทาได้โดยการทากิจกรรมทีห่ ลากหลาย ซึ่ง กองสุขศึกษา
(2558: 21) ได้ดาเนินการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพการดื่มสุราและแอลกอฮอล์ โดย ผสมผสาน
ระหว่างการให้ความรู้ เรื่องพิษภัย และโรคทีเ่ กิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับ การจัดกิจกรรม
รณรงค์เพื่อให้เกิดการเรียนรูท้ ย่ี งยื
ั ่ น ตลอดจนการให้ความรูเ้ ป็นรายกลุ่ม การฝึกทักษะการปฏิเสธ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเน้นให้คนหรือชุมชนเป็นศูนย์กลาง และให้ความสาคัญในการมีส่วนร่วม
ของชุมชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย

4. กรอบแนวคิดในการวิจยั
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้มจี ุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปจั จัยเชิงเหตุทเ่ี กีย่ วข้องกับพฤติกรรมป้องกัน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น ทีก่ าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยได้
กาหนดปจั จัยทีเ่ ป็นสาเหตุของพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อศึ กษาว่าปจั จัย
สาคัญใดทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของบุคคล ผูว้ จิ ยั มีฐานคิดมาจาก
การศึกษาตามแนวทางพฤติกรรมศาสตร์ทม่ี องว่า การกระทาพฤติกรรมของบุคคลนัน้ เกิดขึน้ มาจาก
ปจั จัยภายในของบุคคลและปจั จัยภายนอกทีม่ บี ทบาทสาคัญและมีผลต่อพฤติกรรมของบุ คคล ซึ่ง
ปจั จัยภายในทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นนั ้ ผูว้ จิ ยั มองว่าบุคคลจาเป็น
อย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมีความตัง้ ใจทีแ่ น่วแน่ทจ่ี ะไม่ด่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมีความสามารถในการ
ควบคุมตนเองได้เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์หรืออารมณ์ทน่ี าไปสู่ก ารดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พบว่ามีแนวคิดทฤษฎี 2 แนวคิด คือ ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของไอเซ็น (Theory of Planned
Behavior: TPB) ทีพ่ ฒ
ั นามาจากทฤษฎีกระทาด้วยเหตุผลของฟิ ชบายน์และไอเซ็น
(Ajzen;&
Fisbein. 1975) มีความเชือ่ ว่า บุคคลจะตัดสินใจกระทาพฤติกรรมเป้าหมายจากก ารใช้ขอ้ มูลทีม่ อี ยู่
อันเป็นผลมาจากความเชือ่ เกีย่ วกับพฤติกรรม ความเชือ่ เกีย่ วกับกลุ่มอ้างอิง และความเชือ่ เกีย่ วกับ
ปจั จัยควบคุม และแนวคิดเชิงทฤษฎี The Health Action Process Approach (HAPA) ของชวา
เซอร์ (Schwarzer. 1992;2008) ทีม่ คี วามเชือ่ ว่าการทีบ่ ุคคลมีความตัง้ ใจทีด่ ี (Good Intention) จะ
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ทาให้แสดงพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ตามทีไ่ ด้ตงั ้ ใจไว้สาเร็จ นาไปสู่การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
ทางด้านสุขภาพอย่างจริงจัง ซึ่งมีตวั แปรทีก่ าหนดพฤติกรรมเป้าหมาย คือ การรับรูค้ วามสามารถ
ของตน การรับรูค้ วามเ สีย่ ง ความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรม และการวางแผน ดังนัน้ ในการศึกษา
พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น ผูว้ จิ ยั จึงได้กาหนดกรอบแนวคิด
และทฤษฎีทงั ้ สามข้างต้น เป็นกรอบในการศึกษาครัง้ นี้ เพื่อศึกษาถึงปจั จัยทีส่ าคัญทีเ่ ป็นสาเหตุของ
พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การงานวิจยั ระยะที่ 1 ซึ่งเชือ่ มโยงไปยัง การวิจยั ใน
ระยะที่ 2 เพื่อยืนยันผลและตรวจสอบความถูกต้องของความสัมพันธ์ของระหว่างตัวแปรในการวิจยั
ระยะที่ 1 ให้มคี วามชัดเจนมากขึน้ จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดว้ ยแนวทางการพัฒนาตัวแปรทีส่ าคัญทีไ่ ด้จากการวิจยั ระยะที่ 1 โดยนามา
สร้างเป็นโปรแกรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังภาพประกอบ 5
ดังนี้
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ปัจจัยภายใน

การดื่มฯแอลกอฮอล์

การรับรูค้ วามเสี่ยงจาก
การดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์
ความเชือ่ เกีย่ วกับ
ผลและประเมินผล
การประเมินผล
ความเชือ่ เกีย่ วกับกลุ่ม
อ้างอิงและแรงจูงใจที่
จะคล้ อยตาม
ความเชือ่ เกีย่ วกับ
ปจั จัยควบคุมและรับรู้
อานาจควบควบคุม

ปัจจัยภายนอก

การวิ จยั ระยะที่ 1

การรับรูค้ วามสามารถ
ของตนในการป้องกัน

เจตคติต่อพฤติกรรม
ป้องกันการดื่ม

เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
การคล้อยตามกลุ่ม
อ้างอิงในการป้องกัน
การดืบ่มรูเครื
่ องดื่มฯแอล
การรั
ค้ วามสามารถ
ฯ
ในการควบคุ
มการดืม่
แอลกอฮอล์
ความสามารถในการ
ควบคุมการดืม่
แอลกอฮอล์ที่แท้ จริ ง
การได้รบั การ
สนับสนุ นจากบุคคล
รอบข้าง

ความเชือ่ อานาจในตน
ในการป้องกันการดืม่
ฯแอลกอฮอล์
การวางแผนในการ
ป้องกันการดืม่
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ความตัง้ ใจป้องกันการ
ดืม่ เครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์

พฤติกรรมป้องกันการดืม่
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์

การเปิดรับข่าวสาร
การป้องกันการดืม่

แอลกอฮอล์

การวิ จยั ระยะที่ 2
กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มทดลอง

กลุ่มควบคุม

ตัวแปรอิสระ

- การได้รบั โปรแกรมการ
พัฒนาพฤติกรรมป้องกัน
การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
- การไม่ได้รบั โปรแกรมการ
พัฒนาพฤติกรรมป้องกัน
การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

ตัวแปรตาม

พฤติกรรมป้องกัน
การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของ
วัยรุ่นตอนต้น

ภาพประกอบ 5 กรอบแนวคิดในการวิจยั โครงสร้างเชิงสาเหตุและประสิทธิผลของโปรแกรมการ
พัฒนาพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น ในจังหวัดระยอง
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การรับรูค้ วามเสีย่ งจาก
เครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์

การรับรูค้ วามเสี่ยง
จากการดื่ม
แอลกอฮอล์

ความเชื่อ
ผลและ
ประเมินผล

ความเชื่อผล
และ
ประเมินผล

เจตคติต่อการ
ป้องกันการดื่ม
แอลกอฮอล์

การคล้อยตาม
กลุ่มอ้างอิง
ป้องกันการดื่ม
ความเชื่อ
กลุ่มอ้างอิง

ความเชื่อ
ั ย
ปจจั
ควบคุม

ความเชื่อ
กลุม่ อ้างอิง

ความเชื่อ
ั ยควบคุม
ปจจั

การรับรู้
ความสามารถ
ควบคุมการ
ป้องกัน

ความสามารถ
ควบคุมการ
ป้องกันแท้จริง

การรับรูค้ วามสามารถ
ของตนในการป้องกัน

การรับรู้
ความสามารถของ
ตนในการป้องกัน
การดื่มเครื่องดื่ม

การวางแผนป้องกัน
การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
ความตัง้ ใจ
หลีกเลีย่ ง

เจตคติต่อ
พฤติกรรมป้องกัน
การดื่ม
แอลกอฮอล์
การคล้อยตาม
กลุม่ อ้างอิงในการ
ป้องกันการดื่ม
แอลกอฮอล์

อานาจในตน
หลีกเลีย่ ง

อานาจในตน
ปฏิเสธ

ความเชื่ออานาจในตน
ในการป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ความตัง้ ใจ
ใช้เวลาว่าง

อานาจในตน
ใช้เวลาว่าง

การหลีกเลี่ยงสิ่งที่ชกั นักไปสู่
การดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์

พฤติกรรมป้องกัน
การดืม่ เครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์

ความตั ้งใจป้องกัน
การดื่มเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์

การปฏิเสธเมื่อมีบคุ คลชวน
ไปดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
การใช้ เวลาว่างให้ เกิด
ประโยชน์

ความตัง้ ใจ
ปฏืเสธการดื่ม

การรับรู้
ความสามารถใน
การควบคุมการ
ดื่มแอลกอฮอล์

ความสามารถ
ในการควบคุม
พฤติกรรมที่
แท้จริง

วางแผน
กระทา

วางแผน
รับมือ

การเปิดรับข่าวสาร
การป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

การสนับสนุนทาง
สังคมจากบุคคล
รอบข้าง

ด้านอารมณ์

ข้อมูล
ข่าวสาร

การอารมณ์
และข่าวสาร

การเปิด
รับข่าวสาร

ภาพประกอบ 6 แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในระยะที่ 1
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สมมติฐานการวิจยั ระยะที่ 1 การศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลของ
โปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น
1. การวางแผนป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรม
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2. ความตั ้ งใจป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มอี ทิ ธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อ
พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่านการวางแผนป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3. การรับรูค้ วามสามารถของตนในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มอี ทิ ธิพล
ทางอ้อมต่อพฤติกรรมป้องกันก ารดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผา่ นความความตัง้ ใจป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการวางแผนการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
4. การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ม ี
อิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลก อฮอล์ผา่ นความตัง้ ใจป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
5. เจตคติต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มอี ทิ ธิพลทางอ้อมต่อ
พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยผ่านความตัง้ ใจป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
6. การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มอี ทิ ธิพลทางอ้อม
ต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยผ่านความตัง้ ใจป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
7. ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทแ่ี ท้จริงมี
อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อพฤติกรรมป้องกันการ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผา่ นการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
8. การรับรูค้ วามเสีย่ งจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มอี ทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรม
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยผ่านความตัง้ ใจป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
9. ความเชือ่ อานาจในตนในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
10. การรับรูข้ า่ วสารป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรม
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
11. การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลรอบข้างมีมอี ทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมป้องกันการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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สมมติฐานการวิจยั ระยะที่ 2 ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนพฤติกรรมป้องกันการ
ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
1. ในระยะหลังทดลองวัยรุ่นตอนต้นกลุ่มทดลองทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรม
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีคะแนนพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงกว่า
วัยรุ่นตอนต้นกลุ่มควบคุมทีไ่ ม่ได้รบั โปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและประสิทธิผลของโปรแกรมเพื่อการพัฒนา
พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของวัยรุ่นตอนต้น ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารศึกษาเชิงปริมาณ
พหุวธิ ี (Multi Method) (Teddlie; & Tashakkori. 2003) ซึ่งเป็นการศึกษาทีม่ ลี กั ษณะใช้วธิ วี ทิ ยา
มากกว่าหนึ่งวิธใี นการวิจยั แต่อยู่บนฐานกระบวนทัศน์เดียวกัน ซึ่งในการวิจยั ครัง้ นี้เป็นการศึกษาทีอ่ ยู่
แนวคิดปฏิฐานนิยม (Positivism) โดยใช้วธิ วี ทิ ยา 2 วิธี แบ่งการวิจยั ครัง้ นี้ออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่
1 เป็นการศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Causal Research) เพื่อตรวจสอบแบบจาลอง
เชิงเหตุของพฤติกรรม ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น โดยเมื่อผูว้ จิ ยั พบ
ความสัมพันธ์ เชิงเหตุทม่ี คี วามสาคัญต่อ พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น
ตอนต้น นาข้อค้นพบทีส่ าคัญมาใช้สร้างโปรแกรมเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในการวิจยั ระยะที่ 2 ซึ่งเป็นการวิจยั กึง่ ทดลองแบบ Nonequivalent control group
pretest-posttest design ซึ่งมีขนั ้ ตอนในการดาเนินการวิจยั ดังนี้ คือ 1) การกาหนดประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง 2) การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 3) การเก็บรวบรวมข้อมูล 4) การจัดกระทาและ
วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยมีรายละเอียดในวิธกี ารดาเนินงานการวิจยั ในแต่ละระยะ ดังต่อไปนี้

การวิจยั ระยะที่ 1
การศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทส่ี ่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น การศึกษา การวิจยั ระยะที่ 1 ครัง้ นี้ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อการศึกษา
โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทส่ี ่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของ
วัยรุ่นตอนต้น ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการวิจยั ตามขันตอนตามล
้
าดับ คือ 1) การกาหนดประชากรและการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั 2) เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั 3) การสร้างและการหาคุณภาพ
เครื่องมือ 4) การเก็บรวบรวมข้อมูล 5) การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จยั
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ วัยรุ่นตอนต้นทีก่ าลังศึกษาระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปีท่ี 1- 3 ปีการศึกษา
2559 เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 จังหวัดระยอง จานวน 19 โรงเรียน มีจานวนนักเรียน
ทัง้ หมด 17,217 คน แบ่งเป็นเพศชายจานวน 8,479 คน เพศหญิง จานวน 8,738 คน (กลุ่มงาน
ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มนโยบายและแผนสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 18. 2559:
ออนไลน์)
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การกาหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ กลุ่มตัวอย่างของการวิจยั ครัง้ นี้ คือ วัยรุ่นทีเ่ ป็นนักเรียนทีก่ าลังศึกษาใน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา ในการวิจยั ครัง้ นี้ทาการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง การพิจารณาขนาดตัวอย่างจึง
เลือกใช้ตา มข้อเสนอของ (Kline. 1998) ทีก่ ล่าวว่าการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างควรมี
ตัวอย่างควรอยู่ระหว่าง 10 - 20 คน ต่อหนึ่งตัวแปรสังเกต ซึ่งในการศึกษานี้ มีตวั แปรสังเกตจานวน
18 ตัวแปร ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดตัวอย่างให้มขี นาด 20 คน ต่อหนึ่งตัวแปรสังเกต ดังนัน้ ในการกาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของการวิจยั ครัง้ นี้ คือ 360 คน แต่เพื่อให้ได้ขอ้ มูลของกลุ่มตัวอย่างทีม่ คี วาม
สมบูรณ์ครบถ้วน ผูว้ จิ ยั จึงได้ทาการเก็บข้อมูลไม่น้อยกว่า 400 คน ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงเสนอขันตอนใน
้
การกาหนดตัวอย่างและทาการสุ่มตัวอย่างแบบสองขันตอน
้
(Two-Stage Random Sampling) ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 ทาการสุ่มแบบชัน้ ภูมิ (Stratified Random Sampling) จากโรงเรียนทัง้ หมด 19
โรงเรียน ใช้ขนาดโรงเรียนเป็นชัน้ แบ่งโรงเรียนเป็น 4 กลุ่มตามขนาดของโรงเรียน ๆ ละ 1 โรงเรียน
คือ โรงเรียนขนาดใหญ่พเิ ศษ จานวน 3 โรงเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่ จานวน 7 โรงเรียน โรงเรียน
ขนาดกลาง จานวน 6 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดเล็ก จานวน 3 โรงเรียน ในแต่ละกลุ่มเลือก
โรงเรียนมา 1 โรงเรียน ได้จานวน 4 โรงเรียนตามกลุ่ม ได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญ่พเิ ศษ 1 โรงเรียน
โรงเรียนขนาดใหญ่ 1 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 1 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดเล็ก 1 โรงเรียน
ขัน้ ที่ 2 ทาการสุ่มแบบชัน้ ภูมติ ามสัดส่วน (Proportional Stratified Sampling) ในแต่
โรงเรียนได้คานวณจานวนนักเรียนเป็นกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วน และสุ่มนักเรียนเข้ากลุ่มตัวอย่าง
โดยมีสุ่มเลือก ห้องเรียนในแต่ละระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปีท่ี 1 , 2 และ 3 มาชันละหนึ
้
่งห้องเรียน
นักเรียนทัง้ หมดในห้องเรียนคือกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ระดับชันเรี
้ ยนแบ่งเป็นชันภู
้ มิ คือ ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 และระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปีท่ี 3 จากนัน้ ทาการสุ่ม
ตัวอย่างจากนักเรียนในแต่ละดับชัน้ ตามสัดส่วนให้ครบทัง้ 4 โรงเรียน ดังตาราง 2
ตาราง 2 แสดงจานวนวัยรุ่นตอนต้นทีศ่ กึ ษาอยู่ในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาที่ 1 2 และ 3 ทีใ่ ช้เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง

ประชากร

ขนาดโรงเรียน
ขนาดใหญ่พเิ ศษ 1
โรงเรียน (สัดส่วน
ร้อยละ 44.60)

ม.1
502

ม.2
502

กลุ่มตัวอย่าง

รวม
ม.3
488

1492

รวม
ทัง้
รวม
หมด

ม.1
60

ม.2
60

ม.3
59

179 131

106
ตาราง 2 (ต่อ)
ประชากร

ขนาดโรงเรียน
ม.1
ขนาดใหญ่1 โรงเรียน
(สัดส่วนร้อยละ
344
31.39)
ขนาดกลาง 1 โรงเรียน 181
(สัดส่วนร้อยละ 15.45)

ม.3

341

356

186

กลุ่มตัวอย่าง

รวม

ม.2

150

1050
517

รวม
ทัง้
รวม
หมด

ม.1

ม.2

ม.3

41

41

43

22

ขนาดเล็ก 1 โรงเรียน 95
112 79
286 11
(สัดส่วนร้อยละ 15.45)
รวมทัง้ หมด
1122 1141 1082 3345 134

125

166

22

18

62

66

13

10

34

76

136

130

400

439

ขัน้ ที่ 3 ทาการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) หน่วยของการสุ่มคือ วัยรุ่น
ตอนต้น ในขัน้ ตอนนี้ผวู้ จิ ยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลในโรงเรียน 4 โรงเรียน มีนกั เรียนระดับมัธยมศึกษา
ที่ 1 2 และ 3 มากกว่า 1 ห้องเรียน ผูว้ จิ ยั จึงทาการจับฉลากมาระดับมัธยมศึกษาที่ 1 2 และ 3 มา 1
ห้องเรียน และดาเนินการเก็บข้อมูล กลับ มาได้ จานวน 469 ชุด เนื่องจากในบางห้องเรียนมีจานวน
นักเรียนมากกว่าทีก่ าหนดไว้ ผูว้ จิ ยั จึงดาเนินการเก็บ ทัง้ หมดในห้องเรียนแต่ละระดับชัน้ และเมื่อนา
แบบสอบถามมาตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วพบว่าได้ทงั ้ หมดจานวน 439 ชุด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ มีจานวน 16 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 แบบสอบถาม
ลักษณะทางชีวะสังคมและภูมหิ ลัง ชุดที่ 2 - 16 เป็นแบบวัดเกีย่ วกับตัวแปรทีศ่ กึ ษาโครงสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น โดยมี
เครื่องมือทีน่ ามาใช้ในงานวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบไปด้วยแบบสอบถามข้อมูลเบือ้ งต้นของวัยรุ่นตอนต้น
แบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ตามแนวทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของไอเซ็น (Ajzen. 1991; 2002a;
2002b) ลักษณะของแบบสอบถามเป็นข้อความทีม่ คี าตอบบนมาตรประมาณค่า 7 ระดับ ซึ่งเป็น
มาตรจาแนกความหมาย (The Semantic Differential Scaling) ตามแนวคิดของออสกู๊ดและคนอื่นๆ
(Osgood; & Oterss. 1957) มีลาดับขัน้ ตอนการสร้างเครื่องมือในการวิจยั รายละเอียดมีดงั นี้
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ขัน้ ตอนในการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิ จยั
1. ผูว้ จิ ยั ทาการกาหนดจุดมุ่งหมายและขอบเขตในการสร้างแบบวัดเพื่อสร้างแบบวัดเพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือวัด
โดยในเบือ้ งต้นผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการศึกษาและสารวจเพื่อหาความเชือ่ เด่นชัดเกีย่ วกับผล
ของ
พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Salient Beliefs) กลุ่มอ้างอิงเด่นชัด (Salient
Referents) ปจั จัยเด่นชัด (Salient Factors) และหาคาคุณศัพท์คู่เกีย่ วกับพฤติกรรมป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อทาความเข้าใจถึงความเชือ่ พืน้ ฐานทีม่ มี าก่อน โด ยใช้คาถามปลายเปิด
จากกลุ่มทีเ่ ป็นตัวแทนกลุ่มตัวอย่างทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกัน จานวน 100 คน ต่อจากนัน้ ดาเนินการ
พิจารณาคัดเลือกข้อความจากความเชือ่ และนาความเชือ่ เด่นชัดทีม่ คี วามถีส่ ูงของกลุ่มตัวอย่างมา
สร้างแบบวัดเจตคติต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม การ
คล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางอ้อม การรับรูก้ ารควบคุม
พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางอ้อม ส่วนแบบวัดอื่นๆ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนด
วัตถุประสงค์ในการวัดและสร้างแบบวัดซึ่งพิจารณาจากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้สรุปรายละเอียดชุดที่ 1 แบบสอบถามลักษณะทางชีวะสังคมและภูมหิ ลัง ส่วน
ในชุดที่ 2 - 16 เป็นแบบวัดเกีย่ วกับตัวแปรทีใ่ ช้ในงานวิจยั ระยะที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้
ชุดที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลพืน้ ฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม
ลักษณะแบบสอบถามประกอบด้วยข้อคาถาม เพศ อายุ ชันปี
้ ทศ่ี กึ ษา ผลการศึกษา ระดับ
เศรษฐกิจของครอบครัว จานวนสมาชิกในครอบครัว และจานวนสมาชิกทีด่ ่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่องหมายถูก () ลงใน  หน้าข้อความทีต่ รงกับความเป็นจริงสาหรับท่าน
และเติมคาหรือตัวเลขลงในช่องว่าง
ตัวอย่างข้อมูลพืน้ ฐาน
1. เพศ  ชาย
 หญิง
2. อายุ ...........ปี...........เดือน
3. กาลังศึกษาชัน้ ปีท่ี  ม.1  ม.2  ม.3
4. ผลการเรียนล่าสุด........................
5. ในบ้านทีฉ่ นั พักอาศัยอยู่ปจั จุบนั มีสมาชิกครอบครัวดื่มเหล้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่
 ดื่ม
 ไม่ด่มื
6. นักเรียนเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่
 ไม่เคยดื่ม เคยดื่มแต่ปจั จุบนั ไม่ด่มื แล้ว  เคยดื่มและปจั จุบนั ยังคงดื่มอยู่
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ชุดที่ 2 แบบสอบถามวัดพฤติ กรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การสร้างเครื่องมือวัด
ลักษณะแบบสอบถาม เป็นการประเมินตนเองของวัยรุ่นตอนต้น เกีย่ วกับ ระดับการกระทา
หรือ ปฏิบตั ทิ ่ี จะไม่ด่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เมื่อมีสงิ่ ชักจูงทีน่ าไปสู่การดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์
ผูว้ จิ ยั ได้สร้าง เครื่องมือวัด ขึน้ จากคานิยามของพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ร่วมกับงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การหลีกเลีย่ งสิง่ ชักนาไปสู่การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 2) การปฏิเสธเมื่อมีบุคคลถูกชวนไปดื่มเครื่องดื่ มแอลกอฮอล์ และ 3) การใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ ไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ข้อคาถามเป็นลักษณะมาตร
ประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ จริงทีส่ ุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย โดยจริง
ทีส่ ุดได้ 6 คะแนน จริง 5 คะแนน ค่อนข้างจริง 4 คะแนน ค่อนข้างไม่จริง 3 คะแนน ไม่จริง 2
คะแนน และไม่จริงเลย 1 คะแนน สาหรับข้อความทางลบให้คะแนนกลับกัน การแปลความหมาย
ของคะแนน คือ ผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนรวมสูงกว่าเป็นผูท้ ม่ี พี ฤติกรรมป้องกัน
การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์มากกว่าผูท้ ต่ี อบทีไ่ ด้คะแนนรวมต่ากว่า
ตัวอย่างข้อคาถามพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การหลีกเลี่ยงสิ่ งชักนาไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ฉันไม่ไปเทีย่ วในสถานบันเทิงทีม่ กี ารขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น ร้านเหล้า ร้านเบียร์
(.......)
(.......)
(.......)
(.......)
(.......)
(.......)
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
การปฏิ เสธเมื่อมีบุคคลชวนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ฉันปฏิเสธเมื่อเพื่อนคะยัน้ คะยอให้ด่มื เครื่องแอลกอฮอล์
(.......)
(.......)
(.......)
(.......)
(.......)
(.......)
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
การใช้เวลาว่างให้เกิ ดประโยชน์
เมื่อมีเวลาว่างฉันทากิจกรรมทีต่ นเองสนใจ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
(.......)
(.......)
(.......)
(.......)
(.......)
(.......)
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
การหาคุณภาพเครื่องมือวัด
การหาคุณภาพของแบวัดพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผูว้ จิ ยั ได้สร้างขึน้
ตามพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีพฤติกรรมย่อย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การ
หลีกเลีย่ งสิง่ ชักนาไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2) การปฏิเสธเมื่อมีบุคคลถูกชวนไปดื่ม
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เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ 3) การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไ ม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีขอ้ คาถามมีทงั ้ หมด จานวน 17 ข้อ มีค่าความเชือ่ มันทั
่ ง้ ฉบับ (Reliability)
เท่ากับ 0.84 และทาการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้าง ของแบบวัดพฤติกรรมป้องกันการ
ดื่มแอลกอฮอล์ ยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัดข้อคาถาม ทีม่ คี ่า
อานาจจาแนกต่ากว่า 0.30 และค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อย รวมทัง้ ข้อคาถามทีม่ คี วามซ้าซ้อนออก
ตัดออก จานวน 2 ข้อ เหลือข้อคาถาม จานวน 15 ข้อ โดยแบบจาลองมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งมีค่าดัชนีความกลมกลืนได้แก่ 2 = 261.93, df = 87, p< 0.001, RMSEA =
0.068, GFI = 0.93, CFI = 0.96 พบว่า ด้านการหลีกเลีย่ งสิง่ ชักนาไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.35 – 0.76 ด้านการปฏิเสธเมื่อมีบุคคลชวนไปดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.39 – 0.85 และด้านการใช้เวลาว่างทากิจกรรม
ให้เกิดประโยชน์ ไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง 0.31 – 0.77 มีค่าความเชือ่ มันของตั
่
วแปรแฝง CR =0.897 , AVE = 0.374 แสดงว่า แบบ
วัดพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มคี วามเทีย่ งตรงและมีความเชือ่ มั ่น
ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

องค์ประกอบ
การหลีกเลีย่ งสิง่ ชักนาไปสู่การดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การปฏิเสธเมื่อมีบุคคลชวนไปดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การใช้เวลาว่างทากิจกรรมให้เกิด
ประโยชน์ ไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

5

0.35 – 0.76

0.701

Average
variance
extracted
(AVE)
0.331

4

0.39 – 0.85

0.736

0.433

6

0.31 - 0.77

0.770

0.371

จานวน ค่าน้ าหนัก
Construct
ข้อ องค์ประกอบ reliability (CR)

ชุดที่ 3 แบบสอบถามวัดความตัง้ ใจป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การสร้างเครื่องมือวัด
ลักษณะแบบสอบถาม เป็นแบบวัด ระดับความตัง้ ใจของ วัยรุ่นตอนต้น ทีจ่ ะแสดง
พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มี 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความตัง้ ใจในการหลีกเลีย่ งสิง่ ชัก
นาไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2) ความตัง้ ใจในการปฏิเสธเมื่อมีบุคคลถูกชวนไปดื่มเครื่องดื่ม

110
แอลกอฮอล์ และ 3) ความตัง้ ใจในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ว่ามีมากน้อยเพียงใด วัดจากแบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เป็นมาตร จาแนก
ความหมาย 7 ระดับ ตัง้ แต่เป็นไปได้จนถึงเป็นไปไม่ได้ การให้คะแนนจะให้จาก 7 ถึง 1 โดยกาหนด
คะแนนมากไว้ ทางคาคุณศัพท์ทเ่ี ป็นด้านบวกและคะแนนน้อยไว้ทางคาคุณศัพท์ทเ่ี ป็นด้านลบ
สาหรับข้อความทางบวกและข้อความทางลบให้คะแนนกลับกัน การแปลความหมายของคะแนน คือ
ผูท้ ไ่ี ด้คะแนนสูงกว่าเป็นผูท้ ม่ี คี วามตัง้ ใจในการแสดงพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มากกว่าผูท้ ม่ี คี ะแนนต่ากว่า
ตัวอย่างข้อคาถามความตัง้ ใจป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การหลีกเลี่ยงสิ่ งชักนาไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ฉันตัง้ ใจทีจ่ ะไม่ไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามร้านค้าเวลามีคนให้ไปซื้อ
เป็นไปได้: 7
6 5
4 3
2 1 :เป็นไปไม่ได้
การปฏิ เสธเมื่อมีบุคคลชวนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ฉันตัง้ ใจทีจ่ ะปฏิเสธเมื่อคนรูจ้ กั ชวนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโอกาสต่าง ๆ
เป็นไปได้: 7
6 5
4 3
2 1 :เป็นไปไม่ได้
การใช้เวลาว่างให้เกิ ดประโยชน์
เมื่อมีเวลาว่างฉันตัง้ ใจว่าจะไปทากิจกรรมกับเพื่อน โดยไม่ยุ่งเกีย่ วข้องกับการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
เป็นไปได้: 7
6 5
4 3
2 1 : เป็นไปไม่ได้
การหาคุณภาพเครื่องมือวัด
1. การหาคุณภาพของแบบวัด ความตัง้ ใจป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผูว้ จิ ยั ได้
ดาเนินการสร้างขึน้ ตามพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทีม่ พี ฤติกรรมย่อย 3 ด้าน
คือได้แก่ 1) ความตัง้ ใจในการหลีกเลีย่ งสิง่ ชักนาไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2) ความตัง้ ใจใน
การปฏิเสธเมื่อมีบุคคลถูกชวนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ 3) ความตัง้ ใจในการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ ไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จานวน 17 ข้อ มีความเชือ่ มัน่
(Reliability) ของแบบวัดทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.88 และมีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.25 – 0.67
2. ทาการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดความตัง้ ใจป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัดข้อคาถาม
ที่ทม่ี คี ่าอานาจจาแนกต่ากว่า 0.30 และค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อย รวมทัง้ ข้อคาถามทีม่ คี วาม
ซ้าซ้อนออก จานวน 3 ข้อ เหลือ ข้อคาถาม จานวน 14 ข้อ โดยแบบจาลองมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งมีค่าดัชนีความกลมกลืนได้แก่ 2 = 228.14, df = 62, p< 0.001,
RMSEA = 0.078, GFI = 0.93, CFI = 0.97 พบว่า 1) ความตัง้ ใจในการหลีกเลีย่ งสิง่ ชักนาไปสู่การ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มคี ่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.34 – 0.76 2) ความตัง้ ใจใน การ
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ปฏิเสธเมื่อมีบุคคลชวนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มี ค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.32 –
0.78 และ 3) ความตัง้ ใจในการใช้เวลาว่างทากิจกรรมให้เกิดประโยชน์ ไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.73 – 0.80 มีค่าความเชือ่ มันของตั
่
ว
แปรแฝง CR =0.89 , AVE = 0.42 แสดงว่าแบบวัดความตัง้ ใจป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ม ี
ความเทีย่ งตรงและมีความเชือ่ มัน่
ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรความตัง้ ใจป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

องค์ประกอบ
ความตัง้ ใจในการหลีกเลีย่ งสิง่ ชัก
นาไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ความตัง้ ใจในการปฏิเสธเมื่อมี
บุคคลชวนไปดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
ความตัง้ ใจในการใช้เวลาว่างทา
กิจกรรมให้เกิดประโยชน์ ไม่เข้าไป
เกีย่ วข้องกับการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

5

0.34 – 0.76

0.72

Average
variance
extracted
(AVE)
0.35

4

0.32-0.78

0.66

0.35

4

0.73-0.80

0.85

0.58

จานวน ค่าน้ าหนัก
Construct
ข้อ องค์ประกอบ reliability (CR)

ชุดที่ 4 แบบสอบถามวัดเจตคติ ต่อพฤติ กรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (วัด
ทางตรง)
ลักษณะแบบสอบถาม เป็นการประเมิน ตนเองคของวัยรุ่นตอนต้น เกีย่ วกับความรูส้ กึ ต่อ
พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของตนเอง ที่มพี ฤติกรรมย่อย 3 ด้าน ได้แก่ 1) เจต
คติต่อ การหลีกเลีย่ งจากสิง่ ชักจูงไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2) เจตคติต่อ การปฏิเสธ เมื่อมี
บุคคลชวนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ 3) เจตคติต่อการใช้เวลาว่างทากิจกรรมให้เกิดประโยชน์
ไม่เกีย่ วข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลักษณะของแบบวัดประกอบด้วยคาคุณศัพท์เป็นคู่ ที่
ได้จากการสารวจความเชือ่ เด่นชัดเกีย่ วกับผลของพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึง่
ประกอบมาตรจาแนกความหมาย 7 ระดับ ได้แก่ดที ส่ี ุด-ไม่ดเี ลย เป็นคนดี- เป็นคนเลว มีประโยชน์ไร้ประโยชน์ น่าชืน่ ชม-น่าติเตียน น่ายกย่อง -ไม่น่ายกย่อง และเป็นทีย่ อมรับ -เป็นทีร่ งั เกียจ น่ารัก น่าเกียจ น่าภูมใิ จ-น่าอับอาย เยีย่ ม-แย่ มีอนาคตทีด่ ี -ไร้อนาคต มีคะแนนระหว่าง 7 ถึง 1 การแปล
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ความหมายของคะแนน คือ ผูท้ ไ่ี ด้คะแนนสูงกว่าเป็นผูท้ ม่ี เี จตคติต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนต่ากว่า
ตัวอย่างข้อคาถามเจตคติต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (วัดทางตรง)
เจตคติ ต่อการหลีกเลี่ยงสิ่ งชักนาไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การทีฉ่ นั หลีกเลีย่ งจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น เบียร์ น้ าพัน้ ผสมแอลกอฮอล์ เป็นสิง่ ที่ ......
ดีทส่ี ุด: 7
6 5
4 3
2 1 : ไม่ดเี ลย
มีประโยชน์: 7
6 5
4 3
2 1 : ไร้ประโยชน์
เจตคติ ต่อการปฏิ เสธเมื่อมีบุคคลชวนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สาหรับฉันแล้วการปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นการกระทาที่..........................
น่าชืน่ ชม: 7
6 5
4 3
2 1 : น่าติเตียน
เก่ง : 7
6 5
4 3
2 1 : อ่อนแอ
เจตคติ ต่อการใช้เวลาว่างให้เกิ ดประโยชน์ ให้เกิ ดประโยชน์ ไม่เกี่ยวข้องกับการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สาหรับฉันแล้วการใช้เวลาว่างทากิจกรรมทีไ่ ม่เกีย่ วการไม่ด่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นการกระทา
ที…
่ .
มีประโยชน์: 7
6 5
4 3
2 1 : ไร้ประโยชน์
ดีท่ ส่ี ุด: 7
6 5
4 3
2 1 : ไม่ดเี ลย
การหาคุณภาพเครื่องมือวัด
การหาคุณภาพของแบบวัด เจตคติต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (วัด
ทางตรง) ผูว้ จิ ยั ได้สร้า งขึ้นตามพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีพฤติกรรมย่อย 3
ด้าน ได้แก่ 1) เจตคติต่อการหลีกเลีย่ งสิง่ ชักนาไปสู่การดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ 2)เจตคติต่อ การ
ปฏิเสธเมื่อมีบุคคลถูกชวนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ 3) เจตคติต่อ ในการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ข้อคาถามมีทงั ้ หมด จานวน 17 ข้อ มี
ค่าความเชือ่ มันทั
่ ง้ ฉบับ เท่ากับ 0.93 และมีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.56 – 0.73
และทาการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดเจตคติต่อพฤติกรรมป้องกัน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (วัดทางตรง ) ซึ่งข้อคาถามทัง้ 17 ข้อ มีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่าดัชนีความกลมกลืนได้แก่ 2 = 403.23, df = 116, p< 0.001, RMSEA =
0.075, GFI = 0.90, CFI = 0.98 พบว่า 1) ด้านเจตคติ ต่อการหลีกเลีย่ งสิง่ ชักนาไปสู่การดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มคี ่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.72 – 0.91 2) ด้านเจตคติต่อการปฏิเสธ
เมื่อมีบุคคลชวนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.75 – 0.88 และ
3) ด้านเจตคติต่อการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.74 – 0.92 มีค่าความเชือ่ มันของตั
่
วแปรแฝง CR =0.97 ,
AVE = 0.68 แสดงว่า แบบวัดความตัง้ ใจป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มคี วามเทีย่ งตรงและมี
ความเชือ่ มัน่
ตาราง 5 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรเจตคติต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (วัดทางตรง)

องค์ประกอบ
เจตคติทม่ี ตี ่อการหลีกเลีย่ งสิง่ ชัก
นาไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เจตคติทม่ี ตี ่อการปฏิเสธเมื่อมีบุคคล
ชวนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เจตคติทม่ี ตี ่อการใช้เวลาว่างทา
กิจกรรมให้เกิดประโยชน์ ไม่เข้าไป
เกีย่ วข้องกับการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

6

0.73 – 0.84

0.92

Average
variance
extracted
(AVE)
0.67

6

0.72– 0.91

0.92

0.67

5

0.75- 0.85

0.92

0.676

จานวน ค่าน้ าหนัก
Construct
ข้อ องค์ประกอบ reliability (CR)

ชุดที่ 5 แบบสอบถามวัดเจตคติ ต่อ พฤติ กรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (วัด
ทางอ้อม)
ลักษณะแบบสอบถาม เป็นการประเมิน ตนเอง ของวัยรุ่นตอนต้นเกีย่ วกับความรูส้ กึ ต่อ
พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของตนเอง ซึ่งวัดได้การประเมินจากฐานความเชือ่
ของบุคคลเกีย่ วกับการทาพฤติกรรมป้องกันการดื่ มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลักษณะของแบบวัด
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนแรก เป็นการประเมินความเชือ่ เกีย่ วกับผลการทาพฤติกรรม (bi) ส่วน
ทีส่ องเป็นการประเมินความรูส้ กึ ต่อผลต่อการทาพฤติกรรม (ei) โดยการสารวจความเชือ่ เด่นชัดของ
วัยรุ่นตอนต้นเกีย่ วกับพฤติกรรมข้างต้น จานวน 100 คน ได้แก่ 1) เจตคติต่อการหลีกเลีย่ งจากสิง่
ชักจูงไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2) เจตคติต่อการปฏิเสธเมื่อมีบุคคลชวนไปดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และ 3) เจตคติต่อการใช้เวลาว่างทากิจกรรมให้เกิดประโยชน์ ไม่เกีย่ วข้องกับการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลักษณะคา ถามเป็นประโยคข้อความพร้อมมาตรประเมินค่า 7 ระดับ ได้แก่
เป็นไปได้มากทีส่ ุด-เป็นไปไม่ได้เลย ดีทส่ี ุด-ไม่ดเี ลย การคิดคะแนน จากการรวม ผลคูณของคะแนน
ในส่วนแรกและส่วนทีส่ อง แปลความหมายของคะแนน คือ ผูท้ ไ่ี ด้คะแนนสูงกว่าเป็นผูท้ ม่ี เี จตคติต่อ

พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนต่ากว่า
จานวน 6 ข้อ มีค่าความเชือ่ มันทั
่ ง้ ฉบับเท่ากับ 0.91
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มีขอ้ คาถามทัง้ หมด

ตัวอย่างข้อคาถามเจตคติต่อทาพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (วัดทางอ้อม)
ความเชื่อเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงและผลของการหลีกเลี่ยงสิ่ งชักนาไปสู่การดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ก. การหลีกเลีย่ งสิง่ ชักนาไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ของฉัน ทาให้มสี ุขภาพแข็งแรง
เป็นไปได้มากทีส่ ุด : 7
6 5
4 3
2 1 : เป็นไปไม่ได้เลย
ข. การมีสุขภาพแข็งแรง เป็นสิง่ ที.่ .................
ดีทส่ี ุด : 7
6 5
4 3
2 1 : ไม่ดเี ลย
ความเชื่อเกี่ยวกับการปฏิ เสธและผลของการปฏิ เสธเมื่อมีบุคคลชวนไปดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
ก. การทีฉ่ นั ปฏิเสธเมื่อเพื่อนชักชวนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ทาให้ไม่ ติดการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เป็นไปได้มากทีส่ ุด: 7
6 5
4 3
2 1 : เป็นไปไม่ได้เลย
ข. การไม่ตดิ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นสิง่ ที.่ ............
ดีทส่ี ุด : 7
6 5
4 3
2 1 : ไม่ดเี ลย
ความเชื่อของการใช้เวลาว่างให้เกิ ดประโยชน์ และผลของการใช้เวลาว่าง
ก. การทีฉ่ นั ใช้เวลาว่างทากิจกรรมทีไ่ ม่เกีย่ วกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทาให้ มจิ ติ ใจที่
แจ่มใส
เป็นไปได้มากทีส่ ุด : 7
6 5
4 3
2 1 : เป็นไปไม่ได้เลย
ข. ทาให้มจิ ติ ใจทีแ่ จ่มใส เป็นสิง่ ที.่ ..............
ดีทส่ี ุด : 7
6 5
4 3
2 1 : ไม่ดเี ลย
ชุดที่ 6 แบบสอบถามวัดการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิ งในการกระทาพฤติ กรรมป้ องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (วัดทางตรง)
ลักษณะแบบสอบถาม เป็นการประเมินประเมินความเชือ่ ของวัยรุ่นตอนต้นว่ากลุ่มบุคคลทีม่ ี
ความสาคัญต่อตัวเขาคิดว่าเขาควรทาหรือไม่ควรต่อทาพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่
องดื่ม
แอลกอฮอล์มพี ฤติกรรมย่อย 3 ด้าน ได้แก่ 1) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการหลีกเลีย่ งจากสิง่ ชัก
จูงไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการปฏิเสธเมื่อมีบุคคลชวนไป
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ 3) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการใช้เวลาว่าง ทากิจกรรมให้เกิด
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ประโยชน์ ไม่เกีย่ วข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลักษณะของแบบวัด เป็นประโยคข้อความ
พร้อมด้วยมาตรจาแนกความหมาย 7 ระดับ ได้แก่ ควรหลีกเลีย่ ง – ไม่ควรหลีกเลีย่ ง , ควรปฏิเสธ
ทีส่ ุด - ไม่ควรปฏิเสธ และควรทาทีส่ ุด - ไม่ควรทา
ตัวอย่างข้อคาถาม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการกระทาพฤติกรรมป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (วัดทางตรง)
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิ งในการหลีกเลี่ยงสิ่ งชักนาไปสู่การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
บุคคลทีม่ คี วามสาคัญต่อ ส่วนใหญ่คดิ ว่า ฉันควรหลีกเลีย่ งสิง่ ทีน่ าไปสู่การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
ควรหลีกเลีย่ ง : 7
6 5
4 3
2 1 : ไม่ควรหลีกเลีย่ ง
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิ งในการปฏิ เสธเมื่อมีบุคคลชวนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
บุคคลทีม่ คี วามสาคัญต่อฉัน ส่วนใหญ่คดิ ว่า ฉันควรหรือไม่ควรปฏิเสธเพื่อนทีช่ วนไปดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ควรปฏิเสธทีส่ ุด : 7
6 5
4 3
2 1 : ไม่ควรปฏิเสธ
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิ งในการใช้เวลาว่างให้เกิ ดประโยชน์
บุคคลทีม่ คี วามสาคัญต่อฉัน ส่วนใหญ่คดิ ว่า ฉันควรหรือไม่ค วรใช้เวลาว่างทากิจกรรมให้
เกิดประโยชน์ไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ควรทาทีส่ ุด : 7
6 5
4 3
2 1 : ไม่ควรทา
การหาคุณภาพเครื่องมือวัด
การหาคุณภาพของแบวัดการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการกระทาพฤติกรรมป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (วัดทางตรง ) ผูว้ จิ ยั ได้สร้างขึ้ นให้สอดคล้องกับ พฤติกรรมป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีพฤติกรรมย่อย 3 ด้าน ได้แก่ 1) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการหลีกเลีย่ ง
สิง่ ชักนาไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการปฏิเสธเมื่อมีบุคคลถูก
ชวนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ 3) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จานวน 3 ข้อ มีค่าความเชือ่ มันทั
่ ง้ ฉบับ เท่ากับ
0.68 และมีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.43 – 0.47
และทาการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงใน
การกระทาพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (วัดทางตรง ) พบว่าแบบจาลองมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่าดัชนีความกลมกลืนได้แก่ 2 = 0.00, df = 0, p=1. 00,
พบว่ามีค่าน้ าหนั กองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.57 – 0.65 มีค่าความเชือ่ มันของตั
่
วแปรแฝง CR
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=0.65, AVE = 0.38 มีค่าความเชือ่ มันทั
่ ง้ ฉบับ เท่ากับ 0.68 แสดงว่า แบบวัดการคล้อยตามกลุ่ม
อ้างอิงในการกระทาพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (วัดทางตรง ) มีความเทีย่ งตรง
และมีความเชือ่ มัน่
ตาราง 6 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการกระทา
พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (วัดทางตรง)

องค์ประกอบ
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการ
กระทาพฤติกรรมป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (วัดทางตรง)

จานวน ค่าน้ าหนัก
Construct
ข้อ องค์ประกอบ reliability (CR)

3

0.57-0.65

0.65

Average
variance
extracted
(AVE)
0.38

ชุดที่ 7 แบบสอบถามวัดการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิ งในการกระทาพฤติ กรรมป้ องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (วัดทางอ้อม)
ลักษณะแบบสอบถาม เป็นการประเมินความเชือ่ ของ วัยรุ่นตอนต้น ว่าเขาควรทาหรือไม่
ควรทาพฤติกรรมป้องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามทีก่ ลุ่มอ้างอิงทีม่ คี วามสาคัญเด่นชัดต่อเขา
ต้องการให้เขาทากับแรงจูงใจทีจ่ ะคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ลักษณะของแบบวัดประกอบด้วย 2 ส่วน
ส่วนแรก ได้แก่ การประเมินความเชือ่ เกีย่ วกับทัศนะของกลุ่มอ้างอิงต่อการกระทาของตน (NBi)
ส่วนทีส่ องเป็นการประเมินแรงจูงใจทีจ่ ะคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (c ลักษณะของคาถามเป็นประโยค
ข้อความพร้อมมาตรประเมินค่า 7 ระดับ ได้แก่ ควรทาทีส่ ุด-ไม่ควรทาเลย ต้องการทา-ไม่ตอ้ งการทา
มีคะแนนระหว่าง 7 ถึง 1 การคิดคะแนน เป็น การรวมผลคูณของคะแนนในส่วนแรกและส่วนทีส่ อง
(NBiMCi) แปลความหมายของคะแนน คือ ผูท้ ไ่ี ด้คะแนนสูงกว่าเป็นผูท้ ม่ี กี ารคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
ในการกระทาพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนต่ากว่า
มีขอ้
คาถามทัง้ หมด จานวน 8 ข้อ มีค่าความเชือ่ มันทั
่ ง้ ฉบับ เท่ากับ 0.94
ตัวอย่างข้อคาถาม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการกระทาพฤติกรรมป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (วัดทางอ้อม)
ความเชื่อของบุคคล เกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิ งและการคล้อยตามในการหลีกเลี่ยงสิ่ งชัก
นาไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ก. ครูของฉัน เห็นว่าฉันควรหลีกเลีย่ งสิง่ ชักนาไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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ควรทาทีส่ ุด : 7

6

5

4

3

2

1 : ไม่ควรทาเลย

ข. ฉันต้องการทาตามในสิง่ ที่ ครูของฉัน ต้องการทาให้ฉนั ทาเพียงใด
ต้องการทา : 7
6 5
4 3
2 1 : ไม่ตอ้ งการทา
ความเชื่อ เกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิ งและการคล้อยตามในการปฏิ เสธเมื่อมีบุคคลถูกชวน
ไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ก. พ่อแม่ของฉัน เห็นว่าฉันควร ปฏิเสธเวลาทีม่ คี นชวนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ควรทาทีส่ ุด : 7
6 5
4 3
2 1 : ไม่ควรทาเลย
ข. ฉันต้องการทาตามในสิง่ ที่ พ่อแม่ของฉัน ต้องการทาให้ฉนั ทาเพียงใด
ควรทาทีส่ ุด : 7
6 5
4 3
2 1 : ไม่ควรทาเลย
ความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิ งและการคล้อยตามในการใช้เวลาว่างให้เกิ ดประโยชน์
ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ก. ญาติผใู้ หญ่ เช่น ปูย่ าตายายรวมไปถึงลุงป้าน้าอา เห็นว่า ฉันควรใช้ เวลาว่างทากิจกรรม
ทีไ่ ม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ควรทาทีส่ ุด : 7
6 5
4 3
2 1 : ไม่ควรทาเลย
ข. ฉันต้องการทาตามในสิง่ ที่ ญาติผใู้ หญ่ เช่น ปูย่ าตายายรวมไปถึงลุงป้าน้าอา ต้องการทา
ให้ฉนั ทาเพียงใด
ต้องการทา : 7
6 5
4 3
2 1 : ไม่ตอ้ งการทา
ชุดที่ 8 แบบสอบถามวัดการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติ กรรมป้ องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (วัดทางตรง)
ลักษณะแบบสอบถาม เป็นการประเมินตนเองของวัยรุ่นตอนต้น ในการรับรู้ การควบคุมการ
ทาพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทีม่ พี ฤติกรรมย่อย 3 ด้าน คือ การหลีกเลีย่ งสิง่ ที่
ชักนาไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การปฏิเสธเมื่อมีบุคคลชวนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ
การใช้เวลาว่างทากิจกรรมทีไ่ ม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้มากน้อยเพียงใด
ลักษณะของแบบวัดเป็นประโยคข้อความพร้อมมาตรประเมินค่า 7 ระดับ ได้แก่ ง่ายมาก-ยากมาก
เป็นไปได้-เป็นไปไม่ได้ ควบคุมได้-ควบคุมไม่ได้ แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นการประเมินความ
ยากง่ายต่อการทาพฤติกรรม ส่วนทีส่ องเป็นการประเมินความเป็นไปได้ของการทาพฤติกรรม และ
ส่วนทีส่ ามเป็นประเมินความสามารถในการในการควบคุมตนเองทีจ่ ะทาพฤติกรรม คะแนนระหว่าง
7 ถึง 1 แปลความหมายของคะแนน คือ ผูท้ ไ่ี ด้คะแนนสูงกว่าเป็นผูท้ ม่ี กี ารรับรูค้ วามสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนต่ากว่า
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ตัวอย่างข้อคาถามการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ (วัดทางตรง)
การรับรู้ความสามารถในการควบคุมการหลีกเลี่ยงสิ่ งชักนาไปสู่การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
การไม่เข้าร่วมสังสรรค์กบั เพื่อนทีด่ ่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเรื่องทีฉ่ นั สามารถทาได้ .....
ง่ายมาก : 7
6 5
4 3
2 1 : ยากมาก
ถ้าฉันต้องการไม่เข้าร่วมสังสรรค์กบั เพื่อนทีด่ ่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉนั ทาได้ง่ายมาก
เป็นไปได้: 7
6 5
4 3
2 1 : เป็นไปไม่ได้
ฉันสามารถควบคุมตนเองทีจ่ ะไม่เข้าร่วมสังสรรค์กบั เพื่อนทีด่ ่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ควบคุมได้: 7
6 5
4 3
2 1 : ควบคุมไม่ได้
การรับรู้ความสามารถในการควบคุมการปฏิ เสธเมื่อมีบุคคลถูกชวนไปดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
การปฏิเสธการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์เป็ นเรือ่ งทีฉ่ ันสามารถทาได้........
ง่ายมาก : 7
6 5
4 3
2 1 : ยากมาก
ถ้าฉันต้องการปฏิเสธบุคคลทีช่ วนให้ด่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉนั ทาได้ง่ายมาก
เป็นไปได้: 7
6 5
4 3
2 1 : เป็นไปไม่ได้
ฉันมีสามารถควบคุมตนเองให้ปฏิเสธบุคคลทีช่ วนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ควบคุมได้: 7
6 5
4 3
2 1 : ควบคุมไม่ได้
การรับรู้ความสามารถในการควบคุมการใช้เวลาว่างให้เกิ ดประโยชน์
เกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การทากิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ในเวลาว่างเป็นเรื่องทีฉ่ นั สามารถทาได้........
ง่ายมาก : 7
6 5
4 3
2 1 : ยากมาก
ถ้าฉันต้องการทากิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ในเวลาว่างเป็นเรื่องทีท่ าได้ง่ายมาก
เป็นไปได้: 7
6 5
4 3
2 1 : เป็นไปไม่ได้
ฉันสามารถควบคุมตนเองให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้
ควบคุมได้: 7
6 5
4 3
2 1 : ควบคุมไม่ได้

ไม่เข้าไป

การหาคุณภาพเครื่องมือวัด
การหาคุณภาพของแบบวัดการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอ ฮอล์ (วัดทางตรง ) ผูว้ จิ ยั ได้สร้างขึน้ ตาม พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ มีพฤติกรรมย่อย 3 ด้าน ได้แก่ 1) การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมการหลีกเลีย่ งสิง่
ชักนาไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2) การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมการปฏิเสธเมื่อมี
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บุคคลถูกชวนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ 3) การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จานวน 9 ข้อ มีค่าความ
เชือ่ มันทั
่ ง้ ฉบับ เท่ากับ 0.72 และมีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.36 – 0.73
และทาการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้างของแบบการรับรูค้ วามสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (วัดทางตรง ) ยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัดข้อคาถาม ออก 1 ข้อ ทีม่ คี ่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อย
รวมทัง้ ข้อคา ถามทีม่ คี วามซ้าซ้อนออก เหลือข้อคาถาม จานวน 8 ข้อ โดยแบบจาลองมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่าดัชนีความกลมกลืนได้แก่ 2 = 49.33, df = 17,
p<0.001, RMSEA = 0.066, GFI =0.97, CFI = 0.99 พบว่าการประเมินความยากง่ายต่อการทา
พฤติกรรม มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.86 – 0.91 การประเมินความเป็นไปได้ของการทา
พฤติกรรม มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.43 – 0.84 และประเมินความสามารถในการใน
การควบคุมตนเองทีจ่ ะทาพฤติกรรม มีน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.35 – 0.84 มีค่าความ
เชือ่ มันของตั
่
ว แปรแฝง CR =0.91 , AVE = 0.57 แสดงว่าแบบวัดการรับรูค้ วามสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (วัดทางตรง ) มีความเทีย่ งตรงและมีความ
เชือ่ มัน่
ตาราง 7 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (วัดทางตรง)

องค์ประกอบ
ความยากง่ายต่อการทาพฤติกรรม
ความเป็นไปได้ของการทา
พฤติกรรม
ความสามารถในการในการควบคุม
ตนเองทีจ่ ะทาพฤติกรรม

2
3

0.86-0.91
0.43-0.84

0.88
0.74

Average
variance
extracted
(AVE)
0.78
0.51

3

0.35-0.84

0.73

0.50

จานวน ค่าน้ าหนัก
Construct
ข้อ องค์ประกอบ reliability (CR)

ชุดที่ 9 แบบสอบถามวัดการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติ กรรมป้ องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (วัดทางอ้อม)
ลักษณะแบบสอบถาม เป็นการประเมินการรับรูข้ องบุคคลในการควบคุมพฤติกรรมป้องกัน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผูว้ จิ ยั สร้างจากพืน้ ฐานความเชือ่ ของเขาเกีย่ วกับการควบคุมและการ
รับรูอ้ านาจของปจั จัยควบคุมพฤติกรรมของวัยรุ่นตอนต้น จานวน 100 คน ได้แก่ 1) การรับรู้
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ความสามารถในการควบคุมการหลีกเลีย่ งจากสิง่ ชักจูงไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2) การรับรู้
ความสามารถในการควบคุมการปฏิเสธเมื่อมีบุคคลชวนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ 3) การรับรู้
ความสามารถในการควบคุมการใช้เวลาว่างทากิจกรรมให้เกิดประโยชน์ ไม่เกีย่ วข้องกับ การดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลักษณะของแบบวัดประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นการประเมินความ
เชือ่ เกีย่ วกับการควบคุมพฤติกรรม (Ci) ส่วนทีส่ องเป็นการประเมินการรับรูอ้ านาจของปจั จัยควบคุม
พฤติกรรม (Pi ลักษณะคาถามเป็นประโยคข้อความพร้อมมาตรประเมินค่า 7 ระดับ ได้แก่ มีมาก-มี
น้อย ส่งเสริ ม-ขัดขวาง การคิดคะแนนจากการรวมผ ลคูณของคะแนนในส่วนแรกและส่วนทีส่ อง
(CiPi) แปลความหมายของคะแนน คือ ผูท้ ไ่ี ด้คะแนนสูงกว่าเป็นผูท้ ม่ี กี ารรับรูค้ วามสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนต่ากว่า มีขอ้ คาถาม
ทัง้ หมด จานวน 6 ข้อ มีค่าความเชือ่ มันทั
่ ง้ ฉบับเท่ากับ 0.76
ตัวอย่างข้อคาถามการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (วัดทางอ้อม)
ความเชื่อเกี่ยวกับปัจจัยควบคุม และการรับรู้อานาจของปัจจัยควบคุมการหลีกเลี่ยง
สิ่ งชักนาไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ก. โอกาสทีฉ่ นั จะได้รบั คาสอนจากพ่อแม่ ให้ออกห่างจากสิง่ ชักนาไปสู่การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
มีมาก: 7 6 5 4 3 2 1 : มีน้อย
ข. การได้รบั คาสอนจากพ่อแม่ เป็นการส่งเสริมหรือขัดขวาง การออกห่างจากสิง่ ชักนาไปสู่
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ส่งเสริม : 7 6 5 4 3 2 1 : ไม่ส่งเสริม
ความเชื่อเกี่ยวกับปัจจัยควบคุมและการรับรู้อานาจของปัจจัยควบคุมการปฏิ เสธ
เมื่อมีบุคคลถูกชวนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ก. ความเป็นไปได้ทฉ่ี นั จะถูก พ่อแม่หา้ มปรามไม่ให้ด่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่งผลให้ฉนั
ต้องปฏิเสธคนทีม่ าชวนไปดื่ม
มีมาก: 7 6 5 4 3 2 1 : มีน้อย
ข. การทีพ่ ่อแม่หา้ มปราม เป็นการส่งเสริมหรือขัดขวาง การปฏิเสธเมื่อมีคนชวนไปดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ส่งเสริม : 7 6 5 4 3 2 1 : ไม่ส่งเสริม
ความเชื่อเกี่ยวกับปัจจัยควบคุมและการรับรู้อานาจของปัจจัยควบคุมการใช้เวลา
ว่างให้เกิ ดประโยชน์ ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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ก. โอกาสทีฉ่ นั จะ ถูกเพื่อนสนิทชวนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีผลต่อการใช้เวลาว่างทา
กิจกรรมให้เกิดประโยชน์
มีมาก: 7 6 5 4 3 2 1 : มีน้อย
ข. การถูกเพื่อนสนิทชวนให้ไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นการส่งเสริมหรือขัดขวาง เวลา
ว่างทา กิจกรรมให้เกิดประโยชน์
ส่งเสริม : 7 6 5 4 3 2 1 : ไม่ส่งเสริม
ชุดที่ 10 แบบสอบถามวัดความสามารถในการควบคุมพฤติ กรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่แท้จริ ง
ลักษณะแบบสอบถาม เป็นการประเมินตนเองถึงระดับความสามารถควบคุมตนเองของ
วัยรุ่นตอนต้นในการกระทาพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ทีม่ แี ท้จริง โดย มี
พฤติกรรมย่อย คือ ความสามารถในการควบคุมการหลีกเลีย่ งสิง่ ทีช่ กั นาไปสู่การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ การปฏิเสธเมื่อมีบุคคลชวนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการใช้เวลาว่างทากิจกรรมที่
ไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประสบการณ์ความสาเร็จซึ่งมีมาตัง้ แต่ในอดีตที่
จาเป็นต่อการควบคุมตนเองในการกระทาพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้มากน้อย
เพียงใด ผูว้ จิ ยั จึงได้สร้างแบบวัด ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ร่วมกับงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เป็น
ประโยคข้อความ มีลกั ษณะมาตรจาแนกความหมาย 7 ระดับ ตัง้ แต่ควบคุมได้มากทีส่ ุด (7 คะแนน)
ถึงไม่สามารถควบคุมได้ (1 คะแนน) แปลความหมายของคะแนน คือ ผูท้ ไ่ี ด้คะแนนสูงกว่าเป็นผูท้ ่ี
เชือ่ ว่าตนมีความสามารถทีจ่ ะควบคุมพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทแ่ี ท้จริง
มากกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนต่ากว่า
ตัวอย่างข้อคาถามความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ทแ่ี ท้จริง
ความสามารถในการควบคุมการหลีกเลี่ยงสิ่ งชักนาไปสู่การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
การมีความรูแ้ ละวิธใี นการเอาตัวรอด ทาให้ฉนั สามารถควบคุมทีจ่ ะออกห่างจากสิง่ ทีน่ าไปสู่
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้
ควบคุมได้มากทีส่ ุด: 7
6 5
4 3
2 1 : ไม่สามารถควบคุมได้
ความสามารถในการควบคุมการปฏิ เสธเมื่อมีบุคคลชวนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การได้เรียนและฝึกทักษะต่างๆ จากโรงเรียน ทาให้ฉนั สามารถควบคุมทีจ่ ะปฏิเสธเวลามีคน
มาชวนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ควบคุมได้มากทีส่ ุด: 7
6 5
4 3
2 1 : ไม่สามารถควบคุมได้
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ความสามารถในการควบคุมการใช้เวลาว่างให้เกิ ดประโยชน์ ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การมีคนในครอบครัวร่วมทากิจกรรมในยามว่าง ทาให้ฉนั สามารถควบคุมตนเองทากิจรรมที่
ไม่เกีย่ วข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้
ควบคุมได้มากทีส่ ุด: 7
6 5
4 3
2 1 : ไม่สามารถควบคุมได้
การหาคุณภาพเครื่องมือวัด
การหาคุณภาพของแบบวัดความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ทแ่ี ท้จริง ผูว้ จิ ยั ได้สร้างขึน้ ให้มคี วามสอดคล้องกับ พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ความสามารถในการควบคุมการหลีกเลีย่ งสิง่ ทีช่ กั นาไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท่ี
แท้จริง ปฏิเสธเมื่อมีบุคคลชวนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การใช้เวลาว่างทากิจกรรมทีไ่ ม่เข้าไป
เกีย่ วข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ข้อคาถามมีทงั ้ หมด จานวน 15 ข้อ มีค่าความเชื่ อมันทั
่ ง้
ฉบับ (Reliability) เท่ากับ 0.86 และมีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.34 – 0.74
และทาการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผูว้ จิ ยั จึงได้
พิจารณาตัดข้อคาถามทีม่ คี ่าอานาจจาแนกต่ากว่า 0.30 และค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อย รวมทัง้ ข้อ
คาถามทีม่ คี วามซ้าซ้อนออก จานวน 2 ข้อ เหลือข้อคาถาม จานวน 13 ข้อ โดยแบบจาลองมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งมีค่าดัชนีความกลมกลืนได้แก่ 2 = 205.83, df = 65,
p<0.001, RMSEA = 0.070, GFI =0.93, CFI = 0.99 พบว่า มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง
0.50 – 0.72 มีค่าความเชือ่ มันของตั
่
วแปรแฝง CR =0.94 , AVE = 0.55 แสดงว่า แบบวัด
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ทีแ่ ท้จริง มีความ
เทีย่ งตรงและมีความเชือ่ มัน่
ตาราง 8 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทแ่ี ท้จริง

องค์ประกอบ
ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทแ่ี ท้จริง

จานวน ค่าน้ าหนัก
ข้อ องค์ประกอบ
13

0.67-0.80

Construct
reliability
(CR)
0.94

Average variance
extracted (AVE)
0.55
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ชุดที่ 11 แบบสอบถามวัดการวางแผนการป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ลักษณะแบบสอบถาม เป็นการประเมิน ตนเองของวัยรุ่นตอนต้น ว่า จะทาอย่างไร ทาแบบ
ไหนและทาเมื่อไร เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ทจ่ี ะนาไปสู่การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และหรืออารมณ์ทอ่ี าจชักนาไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มี 2 องค์ประกอบ ได้แก่
1) การวางแผนการกระทา (Action planning) และ 2) การวางแผนรับมือ กับอุปสรรค (Coping
planning) ผูว้ จิ ยั สร้างแบบวัดตามแนวคิด การแปลงเจตนาไปสู่ ปฏิบตั ขิ องโกลไวเซอร์ ร่วมกับ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ข้อคาถามเป็นลักษณะมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่จริงทีส่ ุด จริง ค่อนข้าง
จริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย เกณฑ์การให้คะแนน สาหรับข้อความทางบวก ผูต้ อบ จริง
ทีส่ ุดได้ 6 คะแนน จริง 5 คะแนน ค่อนข้างจริง 4 คะแนน ค่อนข้างไม่จริง 3 คะแนน ไม่จริง 2
คะแนน และไม่จริงเลย 1 คะแนน สาหรับ ข้อความทางลบผูว้ จิ ยั ให้คะแนนกลับกัน การแปล
ความหมายของคะแนน คือ ผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนรวมสูงกว่าแสดงว่าเป็นผู้ มีการวางแผนการป้องกัน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าผูท้ ต่ี อบทีไ่ ด้คะแนนรวมต่ากว่า
ตัวอย่างข้อคาถามการวางแผนในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การวางแผนกระทาการหลีกเลี่ยงสิ่ งชักนาไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เมื่อไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฉันรูว้ า่ จะต้องหลีกเลีย่ ง
อย่างไร
(.......)
(.......)
(.......)
(.......)
(.......)
(.......)
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
การวางแผนรับมือในการหลีกเลี่ยงสิ่ งชักนาไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เมื่อ เพื่อนมาชวนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยทีไ่ ม่รมู้ าก่อน ฉันรูว้ า่ จะต้องหลบหลีก
อย่างไร
(.......)
(.......)
(.......)
(.......)
(.......)
(.......)
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
การวางแผนกระทาการปฏิ เสธเมื่อมีบุคคลชวนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เมื่อเพื่อนสนิทชวนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฉันรูว้ า่ จะต้องปฏิเสธอย่างไร
(.......)
(.......)
(.......)
(.......)
(.......)
(.......)
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
การวางแผนรับมือในการปฏิ เสธเมื่อมีบุคคลชวนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เมื่อ ถูกท้าทายให้ด่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฉันมีวธิ เี พื่อเอาตัวรอดจากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
(.......)
(.......)
(.......)
(.......)
(.......)
(.......)
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
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การวางแผนกระทากิ จกรรมที่มีประโยชน์ ไม่เข้าไปเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
เมื่อมีเวลาว่าง ฉันได้ วางแผนไว้วา่ จะทากิจกรรมที่ ไม่เกีย่ วข้องกับการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
(.......)
(.......)
(.......)
(.......)
(.......)
(.......)
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
การวางแผนรับมือทากิ จกรรมที่มีประโยชน์ เมื่อมีเวลาว่าง ไม่เข้าไปเกี่ยวกับการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เมื่อโกรธหรือหงุดหงิด ฉันมีวธิ ผี อ่ นคลายด้วยกิจกรรมต่างๆ โดยไม่ด่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(.......)
(.......)
(.......)
(.......)
(.......)
(.......)
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
การหาคุณภาพเครื่องมือวัด
การหาคุณภาพของแบบวัดการวางแผนป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผูว้ จิ ยั ได้สร้าง
ขึน้ ให้มคี วามสอดคล้องกับพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทัง้ หมดจานวน 18 ข้อ มี
ค่าความเชือ่ มันทั
่ ง้ ฉบับเท่ากับ 0.88 และมีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.27 – 0.60
และทาการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดการวางแผนป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัดข้อคาถาม
ทีม่ คี ่าอานาจจาแนกต่ากว่า 0.30 และค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อย รวมทัง้ ข้อคาถามทีม่ คี วาม
ซ้าซ้อนออก จานวน 5 ข้อ เหลือข้อคาถาม จานวน 12 ข้อ โดยแบบจาลองมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งมีค่าดัชนีความกลมกลืนได้แก่ 2 = 181.97, df = 53, p<0.001,
RMSEA = 0.075, GFI =0.94, CFI = 0.97 พบว่า ด้านการวางแผนการกระทา มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.30 – 0.76 และด้านการวางแผนรับมือกับอุปสรรค
มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.65 – 0.71 มีค่าความเชือ่ มันของตั
่
วแปรแฝง CR =0.89 , AVE = 0.43
แสดงว่า แบบวัดการวางแผนในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่ มแอลกอฮอล์ มีความเทีย่ งตรงและมี
ความเชือ่ มัน่
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ตาราง 9 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรการวางแผนการป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

องค์ประกอบ

จานวน ค่าน้ าหนัก
Construct
ข้อ องค์ประกอบ reliability (CR)

การวางแผนการกระทา
การวางแผนรับมือกับอุปสรรค

9
3

0.30-0.74
0.65-0.71

0.86
0.72

Average
variance
extracted
(AVE)
0.41
0.46

ชุดที่ 12 แบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนในการป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ลักษณะแบบสอบถาม เป็นการประเมิน ตนเองของวัยรุ่นตอนต้น ถึงระดับ ความมันใจเกี
่
ย่ ว
ปฏิบตั พิ ฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในด้านการหลีกเลีย่ งสิง่ ทีช่ กั นาไปสู่การดื่ม
การปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนให้ด่มื เครื่องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ไม่เกีย่ วข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็น แบบวัดทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ จากแนวคิดการรับรู้
ความสามารถของตนของแบนดูรา (Bandura. 1999) เป็นลักษณะมาตรส่วนประเมินค่า 6 ระดับ คือ
มันใจที
่ ส่ ุด มันใจ
่ ค่อนข้างมันใจ
่ ค่อนข้างไม่มนใจ
ั ่ ไม่มนใจ
ั ่ และไม่มนใจเลย
ั่
เกณฑ์การให้คะแนน
สาหรับข้อความทางบวก ผูต้ อบมันใจที
่ ส่ ุด ได้ 6 คะแนน มันใจ
่ 5 คะแนน ค่อนข้างมันใจ
่ 4 คะแนน
ค่อนข้างไม่มนใจ
ั ่ 3 คะแนน ไม่มนใจ
ั ่ 2 คะแนน และไม่มนใจเลย
ั่
1 คะแนน สาหรับข้อความทางลบ
ผูว้ จิ ยั ให้คะแนนกลับกัน การแปลความหมายของคะแนน คือผูท้ ไ่ี ด้คะแนนรวมสูงกว่าแสดงว่ามีการ
รับรูค้ วามสามารถของตนในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนรวมต่า
กว่า
ตัวอย่างข้อคาถามการรับรูค้ วามสามารถของตนในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การรับรู้ความสามารถของตนในการหลีกเลี่ยงสิ่ งชักนาไปสู่การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
ฉันมันใจว่
่ าจะหลบหลีกกลุ่มเพื่อนทีด่ ่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้
(.......)
(.......)
(.......)
(.......)
(.......)
(.......)
ค่อนข้าง
มันใจที
่ ส่ ุด
มันใจ
่
ค่อนข้างไม่มนใจ
ั่
ไม่มนใจ
ั่
ไม่มนใจเลย
ั่
มันใจ
่
การรับรู้ความสามารถของตนในการปฏิ เสธเมื่อมีบุคคลถูกชวนไปดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
ฉันมันใจว่
่ าจะปฏิเสธเพือ่ นทีช่ วนไปดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ได้

(.......)

(.......)

(.......)

(.......)

(.......)

(.......)
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ค่อนข้าง
ค่อนข้างไม่มนใจ
ั่
ไม่มนใจ
ั่
ไม่มนใจเลย
ั่
มันใจ
่
การรับรู้ความสามารถของตนในการใช้เวลาว่างให้เกิ ดประโยชน์ ไม่เกี่ยวข้องกับการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เมื่อมีเวลาว่าง ฉันมันใจว่
่ า จะไปออกกาลังกายหรือเล่นกีฬาที่ ไม่เกีย่ วข้องกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ได้
(.......)
(.......)
(.......)
(.......)
(.......)
(.......)
ค่อนข้าง
มันใจที
่ ส่ ุด
มันใจ
่
ค่อนข้างไม่มนใจ
ั่
ไม่มนใจ
ั่
ไม่มนใจเลย
ั่
มันใจ
่
มันใจที
่ ส่ ุด

มันใจ
่

การหาคุณภาพเครื่องมือวัด
การหาคุณภาพของแบบวัดการรับรูค้ วามสามารถของตนในการป้องกันการดื่มเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ ผูว้ จิ ยั ได้สร้างขึน้ ให้มคี วามสอดคล้องกับพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ข้อคาถามมีทงั ้ หมดจานวน 18 ข้อ มีค่าความเชือ่ มันทั
่ ง้ ฉบับเท่ากับ 0.87 และมีค่าอานาจจาแนกราย
ข้ออยู่ระหว่าง 0.34 – 0.74 และทาการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดการรับรู้
ความสามารถของตนในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัดข้อคาถามทีม่ คี ่าอานาจจาแนกต่ากว่า 0.30 และค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบน้อย รวมทัง้ ข้อ คาถามทีม่ คี วามซ้าซ้อนออก จานวน 7 ข้อ เหลือข้อคาถาม จานวน 11
ข้อ โดยแบบจาลองมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่าดัชนีความกลมกลืนได้แก่
2 = 135.46, df = 43, p<0.001, RMSEA = 0.070, GFI =0.95, CFI = 0.98 พบว่า มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.54 – 0.82 มีค่าความเชือ่ มันของตั
่
วแปรแฝง CR =0.89 , AVE = 0.43
แสดงว่า แบบวัดการรับรูค้ วามสามารถของตนในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีความ
เทีย่ งตรงและมีความเชือ่ มัน่
ตาราง 10 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถของตนในการ
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
องค์ประกอบ
การรับรูค้ วามสามารถของตน
ในการป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

จานวน ค่าน้ าหนัก
Construct
Average variance
ข้อ องค์ประกอบ reliability (CR) extracted (AVE)
11
0.54-0.82
0.85
0.43
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ชุดที่ 13 แบบสอบถามวัดการรับรู้ความเสี่ยงจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ลักษณะแบบสอบถาม เป็นการประเมิน ตนเองของวัยรุ่นตอนต้น ถึงระดับการรับรูห้ รือการ
แสดงออกของความรูส้ กึ นึกคิดของวัยรุ่นตอนต้น ถึงสาเหตุทท่ี าให้เกิดโรคหรือคาดคะเนว่าตนมี
โอกาสเสีย่ งต่อการเป็นโรคหรือปญั หาสุขภาพทีเ่ กิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งแต่ละคนจะ
มีความเชือ่ หรือการรับรู้ โอกาสเสีย่ งของการเป็นโรคในระดับทีแ่ ตกต่างกัน ผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาเครื่องมือ
วัดทีป่ รับปรุงมาจากแบบวัดของ นิมมลา อิทธิภญ
ิ โญภาพ (2555) และสุรพี ร คนละเอียด (2548)
โดยปรับให้มคี วามสอดคล้องกับบริบทและกลุ่มตัวอย่างทีศ่ กึ ษา ลักษณะมาตรวัดประมาณค่า
6
ระดับ คือ จริงทีส่ ุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย สาหรับข้อความทางบวก
ผูต้ อบจริงทีส่ ุดได้ 6 คะแนน จริง 5 คะแนน ค่อนข้างจริง 4 คะแนน ค่อนข้างไม่จริง 3 คะแนน ไม่
จริง 2 คะแนน และไม่จริงเลย 1 คะแนน สาหรับข้อความทางลบ ให้คะแนนกลับกัน การแปล
ความหมายของคะแนน คือผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนรวมมากกว่าแสดงว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็น
ผูม้ กี ารรับรูค้ วามเสีย่ งจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงกว่าทีไ่ ด้คะแนนต่ากว่า
ตัวอย่างข้อคาถามการรับรูค้ วามเสีย่ งจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ฉันรับรูว้ า่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจาทาให้ร่างกายขาดสารอาหาร
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(.......)
(.......)
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
ฉันรับรูว้ า่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะส่งผลต่อสมองหากดื่มตัง้ แต่อายุยงั น้อย
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(.......)
(.......)
(.......)
(.......)
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
การหาคุณภาพเครื่องมือวัด
การหาคุณภาพของแบบวัดการรับรูค้ วามเสีย่ งจากการดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ผูว้ จิ ยั ได้
สร้างขึน้ ให้มคี วามสอดคล้องกับพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ข้อคาถามมีทงั ้ หมด
จานวน 18 ข้อ มีค่าความเชือ่ มันทั
่ ง้ ฉบับ เท่ากับ 0.92 และมีค่าอานา จจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง
0.51 – 0.73
และทาการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดการรับรูค้ วามเสีย่ งจากการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยังไม่สอดคล้ องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัดข้อ
คาถามทีม่ คี ่าอานาจจาแนกต่ากว่า 0.30 และค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อย รวมทัง้ ข้อคาถามทีม่ คี วาม
ซ้าซ้อนออกจานวน 5 ข้อ เหลือข้อคาถามจานวน 13 ข้อโดยแบบจาลองมีความสอดคล้อง กลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่าดัชนีความกลมกลืนได้แก่ 2 = 218.02, df = 65, p<0.001, RMSEA =
0.073, GFI =0.93, CFI = 0.98 พบว่า มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.51 – 0.76 มีค่าความ
เชือ่ มันของตั
่
วแปรแฝง CR = 0.918 , AVE = 0.466 แสดงว่าแบบวัดการรับรูค้ วามเสีย่ งจากการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีความเทีย่ งตรงและมีความเชือ่ มัน่
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ตาราง 11 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรการรับรูค้ วามเสีย่ งจากการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จานวน ค่าน้ าหนัก
Construct
Average variance
ข้อ องค์ประกอบ reliability (CR) extracted (AVE)
การรับรูค้ วามเสีย่ งจากการดื่ม
13
0.51-0.76
0.92
0.46
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
องค์ประกอบ

ชุดที่ 14 แบบสอบถามวัดความเชื่ออานาจในตนในการป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ลักษณะแบบสอบถาม เป็นการประเมินตนเองของวัยรุ่นตอนต้น ถึงระดับการรับรู้ ว่าการที่
ตนเองสามารถป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือไม่ได้นนั ้ เป็นผลมาจากการกระทาของ
ตนเองและตนเองเป็นผูค้ วบคุมการกระทานัน้ ได้ ไม่ได้เกิดจากสิง่ อื่นๆ ผูว้ จิ ยั สร้าง เครื่องมือวัด ตาม
แนวคิดของรอตเตอร์ (Rotter. 1966) ร่วมกับงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เป็นลั กษณะมาตรประมาณค่า 6
ระดับ คือ จริงทีส่ ุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย สาหรับข้อความทางบวก
ผูต้ อบจริงทีส่ ุดได้ 6 คะแนน จริง 5 คะแนน ค่อนข้างจริง 4 คะแนน ค่อนข้างไม่จริง 3 คะแนน ไม่
จริง 2 คะแนน และไม่จริงเลย 1 คะแนน สาหรับข้อความทางลบให้คะแนนกลับกัน การแปล
ความหมายของคะแนน คือผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็นผูท้ ม่ี คี วามเชือ่ อานาจในตน ในการ
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าผูท้ ต่ี อบทีไ่ ด้คะแนนต่ากว่า
ตัวอย่างข้อคาถามความเชือ่ อานาจในตนในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ความเชื่ออานาจในตนในการหลีกเลี่ยงสิ่ งชักนาไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ฉันปลอดภัยจากโรคตับแข็งมาจากการทีฉ่ นั ไม่ด่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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ความเชื่ออานาจในตนในการปฏิ เสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การทีฉ่ นั พูดปฏิเสธเพื่อนทีช่ วนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้มาจากฉันฝึกฝนตนเอง
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ความเชื่ออานาจในตนในการใช้เวลาว่างทากิ จกรรมที่มีประโยชน์
การทีฉ่ นั ไม่เจ็บปว่ ยมาจากฉันใช้เวลาว่างทากิจกรรมออกกาลัง
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จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง

(.......)
ไม่จริงเลย

129
การหาคุณภาพเครื่องมือวัด
การหาคุณภาพของแบบวัดความเชือ่ อานาจในตนในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ผูว้ จิ ยั ได้สร้างขึน้ ให้มคี วามสอดคล้องกับพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ข้อคาถามมีทงั ้ หมดจานวน 15 ข้อ มีค่าความเชือ่ มันทั
่ ง้ ฉบับเท่ากับ 0.93 และมีค่าอานาจจาแนกราย
ข้ออยู่ระหว่าง 0.62 – 0.77
และทาการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดความเชือ่ อานาจในตนในการ
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยังไม่สอดคล้ องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้
พิจารณาตัดข้อคาถามทีม่ คี ่าอานาจจาแนกต่ากว่า 0.30 และค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อย รวมทัง้ ข้อ
คาถามทีม่ คี วามซ้าซ้อนออก จานวน 3 ข้อ เหลือข้อคาถาม จานวน 12 ข้อ โดยแบบจาลองมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่าดัชนีความกลมกลืนได้แก่ 2 = 103.67, df = 51,
p<0.001, RMSEA = 0.049, GFI =0.96, CFI = 0.99 พบว่าด้านความเชือ่ อานาจในตนในการ
หลีกเลีย่ งสิง่ ชักนาไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.67 –
0.79 ด้านความเชือ่ อานาจในตนในการปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.71 – 0.82 และด้านความเชือ่ อานาจในตนในการใช้เวลาว่างทากิจกรรมที่
มีประโยชน์ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.75 – 0.84 มีค่าความเชือ่ มันของตั
่
วแปรแฝง CR
=0.94 , AVE = 0.59 แสดงว่า แบบวัดความเชือ่ อานาจในตนในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ มีความเทีย่ งตรงและมีความเชือ่ มัน่
ตาราง 12 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรความเชือ่ อานาจในตนในการป้องกัน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

องค์ประกอบ
ความเชือ่ อานาจในตนในการ
หลีกเลีย่ งสิง่ ชักนาไปสู่การดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ความเชือ่ อานาจในตนในการ
ปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
ความเชือ่ อานาจในตนในการใช้
เวลาว่างทากิจกรรมทีม่ ปี ระโยชน์

4

0.67-0.79

0.84

Average
variance
extracted
(AVE)
0.57

4

0.71-0.82

0.85

0.58

4

0.75-0.84

0.87

0.64

จานวน ค่าน้ าหนัก
Construct
ข้อ องค์ประกอบ reliability (CR)
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ชุดที่ 15 แบบสอบถามวัดการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารการป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ลักษณะแบบสอบถาม เป็นการประเมินตนเองของวัยรุ่นตอนต้น เกีย่ วกับ ระดับการ
รับทราบข้อมูลจากสื่อมวลชน สื่อออนไลน์ บุคคล และสื่อสิง่ พิมพ์ โดยมีเนื้อหาสาระเพื่อการป้องกัน
ตนเองจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มี 2 องค์ประกอบคือ 1) ปริมาณการรับข่าวสารเพื่อป้องกัน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ 2)การยอมรับเนื้อหาข้อมูลเพื่อป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ผูว้ จิ ยั พัฒนาเครื่องมือวัดของ อุบล เลีย้ ววาริณ (2534) และบุญเสริม หุตะแพทย์และคน
อื่นๆ (2547) ทาการปรับปรุงข้อคาถามเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
ครัง้ นี้ เป็นลักษณะมาตรประมาณค่า 6 ระดับ คือ จริงทีส่ ุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง
ไม่จริงเลย สาหรับข้อความทาง บวก ผูต้ อบ จริงทีส่ ุดได้ 6 คะแนน จริง 5 คะแนน ค่อนข้างจริง 4
คะแนน ค่อนข้างไม่จริง 3 คะแนน ไม่จริง 2 คะแนน และไม่จริงเลย 1 คะแนน สาหรับข้อความทาง
ลบให้คะแนนกลับกัน การแปลความหมายของคะแนน คือผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนรวมสูงกว่าแสดงว่าเป็น
ผูท้ ม่ี กี ารเปิดรับข้อมูลข่าวสารมากกว่าผูท้ ต่ี อบทีไ่ ด้คะแนนรวมต่ากว่า
ตัวอย่างข้อคาถามการเปิดรับข้อมูลข่าวสารการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ปริ มาณข่าวสารการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารการป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ฉันเข้าเว็บไซต์ทใ่ี ห้ความรูเ้ กีย่ วกับอันตรายและผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
การยอมรับเนื้ อหาข้อมูลเพื่อป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เมื่อดูรายการรณรงค์ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากโทรทัศน์ หรืออินเตอร์เน็ตทา
ให้ฉนั ไม่อยากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
การหาคุณภาพเครื่องมือวัด
การหาคุณภาพของแบบวัดการเปิดรับข้อมูลข่าวสารการป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ผูว้ จิ ยั ได้สร้างขึน้ ให้มคี วามสอดคล้องกับพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ข้อคาถามมีทงั ้ หมดจานวน 14 ข้อ มีค่าความเชือ่ มันทั
่ ง้ ฉบับเท่ากับ 0.85 และมีค่าอานาจจาแนกราย
ข้ออยู่ระหว่าง 0.24 – 0.72
และทาการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดการเปิดรับข้อมูลข่าวสารการ
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยังไม่สอดคล้ องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้
พิจารณาตัดข้อคาถามทีม่ คี ่าอานาจจาแนกต่ากว่า 0.30 และค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อย รวมทัง้ ข้อ
คาถามทีม่ คี วามซ้าซ้อนออก จานวน 6 ข้อ เหลือข้อคาถาม จานวน 8 ข้อ โดยแบบจาลองมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่าดัช นีความกลมกลืนได้แก่ 2 = 25.87, df = 19,
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p=0.13, RMSEA = 0.029, GFI =0.99, CFI = 1.00 พบว่า ด้านปริมาณการรับข่าวสารเพื่อป้องกัน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.28 – 0.81 และด้านการยอมรับ
เนื้อหาข้อมูลเพื่อป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.72 –
0.74 มีค่าความเชือ่ มันของตั
่
วแปรแฝง CR =0.94 , AVE = 0.59 แสดงว่า แบบวัดการเปิดรับข้อมูล
ข่าวสารการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีความเทีย่ งตรงและมีความเชือ่ มัน่
ตาราง 13 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรการเปิดรับข้อมูลข่าวสารการป้องกัน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

องค์ประกอบ
ปริมาณการรับข่าวสารเพื่อ
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
การยอมรับเนื้อหาข้อมูลเพื่อ
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

6

0.28-0.81

0.84

Average
variance
extracted (AVE)
0.57

2

0.72-0.74

0.70

0.53

จานวน ค่าน้ าหนัก
Construct
ข้อ องค์ประกอบ reliability (CR)

ชุดที่ 16 แบบสอบถามวัดการสนับสนุนจากบุคคลรอบข้าง
ลักษณะแบบสอบถาม เป็นการประเมินตนเองของวัยรุ่นตอนต้น เกีย่ วกับการ รับรูเ้ กีย่ วกับ
การได้รบั สนับสนุนจากเพื่อน ครู สมาชิกในครอบครัวและญาติสนิท ในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ โดยสนับสนุนใน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การสนับสนุนด้านอารมณ์ จากเพื่อน ครู
สมาชิกในครอบครัวและญาติสนิท และ 2) การสนับสนุนด้านข่าวสารความรู้จากเพื่อน ครู สมาชิกใน
ครอบครัวและญาติสนิท ในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผูว้ จิ ยั ได้ พฒ
ั นาเครื่องมือวัดที่
ปรับปรุงมาจากแบบวัดของพรพิมล วรวุฒพิ ุทธพงศ์ และสงคราม เชาวน์ศลิ ป์ (2559) และดวงฤทัย
สุคนธปฏิภาค (2547) เป็นมาตราส่วนประเมินค่า 6 ระดับ คือ จริงทีส่ ุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้าง
ไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย สาหรับข้อความทางบวก ผูต้ อบ จริงทีส่ ุดได้ 6 คะแนน จริง 5 คะแนน
ค่อนข้างจริง 4 คะแนน ค่อนข้างไม่จริง 3 คะแนน ไม่จริง 2 คะแนน และไม่จริงเลย 1 คะแนน
สาหรับข้อความทางลบให้คะแนนกลับกัน การแปลความหมายของคะแนน คือ ผูท้ ไ่ี ด้คะแนนรวมสูง
กว่าแสดงว่าได้รบั การสนับสนุนจากคนรอบข้างเพื่อป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าผูท้ ่ี
ได้คะแนนรวมต่ากว่า

132
ตัวอย่างข้อคาถามการสนับสนุนจากบุคคลรอบข้าง
เพื่อนของฉันคอยเตือนไม่ให้ฉนั คบหากับคนทีด่ ่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(.......)
(.......)
(.......)
(.......)
(.......)
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง

(.......)
ไม่จริงเลย

(.......)
จริงทีส่ ุด

(.......)
ไม่จริง

(.......)
ไม่จริงเลย

(.......)
ไม่จริง

(.......)
ไม่จริงเลย

ครูของฉันสอนวิธกี ารแก้ไขปญั หาเวลามีเรือ่ งไม่สบายใจโดยไม่เข้าไปยุ่งเกีย่ วกับการดืม่ เครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์

(.......)
จริง

(.......)
(.......)
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง

พ่อแม่พนี่ ้องของฉันคอยเตือนไม่ให้ฉันดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์

(.......)
จริงทีส่ ุด

(.......)
จริง

(.......)
(.......)
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง

การหาคุณภาพเครื่องมือวัด
การหาคุณภาพของแบบวัดการสนับสนุนจากบุคคลรอบข้าง ผูว้ จิ ยั ได้สร้างขึน้ ให้มคี วาม
สอดคล้องกับพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ข้อคาถามมีทงั ้ หมดจานวน 15 ข้อ มีค่า
ความเชือ่ มันทั
่ ง้ ฉบับเท่ากับ 0.87 และมีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.47 – 0.73
และทาการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดการสนับสนุนจากบุคคลรอบ
ข้าง ยังไม่สอดคล้ องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัดข้อคาถามทีม่ คี ่าอานาจ
จาแนกต่ากว่า 0.30 และค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อย รวมทัง้ ข้อคาถามทีม่ คี วามซ้าซ้อนออกจานวน
6 ข้อ เหลือข้อคาถามจานวน 9 ข้อ โดยแบบจาลองมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
มีค่าดัชนีความกลมกลืนได้แก่ 2 = 79.80, df = 25, p<0.001, RMSEA = 0.071, GFI =0.96, CFI
= 0.98 พบว่า การสนับสนุนด้านอารมณ์ จากเพื่อน ครูสมาชิกในครอบครัวและ ญาติสนิท และด้าน
ข่าวสารความรู้ การสนับสนุนด้านอารมณ์ จากเพื่อน ครูสมาชิกในครอบครัวและ ญาติสนิท มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.61 – 0.83 ค่าความเชือ่ มันของตั
่
วแปรแฝง CR = 0.86 , AVE =
0.46 แสดงว่าแบบวัดการสนับสนุนจากบุคคลรอบข้างมีความเทีย่ งตรงและมีความเชือ่ มัน่
ตาราง 14 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรการสนับสนุนจากบุคคลรอบข้าง

องค์ประกอบ
การสนับสนุนจากบุคคลรอบข้าง

จานวน ค่าน้ าหนัก
Construct
ข้อ องค์ประกอบ reliability (CR)
9

0.50-0.83

0.86

Average
variance
extracted (AVE)
0.46
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การสร้างและการหาคุณภาพเครืองมือวัด
ขัน้ ตอนการสร้างเครื่องมือวัดตัวแปรในงานวิจยั มีวถิ กี ารดาเนินงานดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับตัวแปรใน เพื่อเป็นแนวทางนาไปกาหนด
เป็นตัวแปร และนาข้อมูลมาประกอบการสร้างข้อคาถาม โดยในการสร้างข้อคาถามของแบบวัด
ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ เอง และบางแบบวัดมีการได้พฒ
ั นามาจากแบบวัดของนักวิจยั ทีไ่ ด้ดาเนินการวิจยั
มาแล้วทัง้ ในและต่างประเทศและมีความสอดคล้องกับการศึกษาครัง้ นี้
2. การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ( Content validity ) ผูว้ จิ ยั ได้ทาการสร้างแบบวัด
เพื่อให้อาจารย์ทป่ี รึกษาตรวจสอบ และได้มกี ารปรับปรุงแก้ไข้ตามคาแนะนา หลังจากนัน้ นาแบบวัด
ให้ผทู้ รงคุณวุฒ ิ จานวน 6 คน ( รายนามผูเ้ ชีย่ วชาญแสดงในภาคผนวก ค ) ประกอบด้วย เป็นผู้
ตรวจสอบการใช้ภาษา ความถูกต้อง ความครอบคลุมของข้อคาถาม ตามนิยามปฏิบตั กิ ารของ แต่
ละตัวแปร หลังจากผูเ้ ชีย่ วชาญได้ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาแล้ว และให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ
รวมทัง้ แนวทางการปรับแก้ขอ้ คาถามให้มคี วามสมบูรณ์ตรงตามนิยามปฏิบตั กิ ารของตัวแปรมาก
ยิง่ ขึน้ เรียบร้อยแล้ว ผูว้ จิ ยั จึงนาแบบวัด มาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of item-objective
congruence: IOC) แล้วคัดเลือกข้อคาถามทีม่ คี ่า IOC เท่ากับหรือมากกว่า 0.50 (อรพินทร์ ชูชม .
2545) โดยพบว่าแบบวัดทีใ่ ช้ในการศึกษามีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60–1.00 และทาการรวบรวม
ประเด็นข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวการปรับแก้จากผูเ้ ชีย่ วชาญ มาทาการปรับแก้ขอ้ คาถามของแต่
ละแบบวัดให้มคี วามสมบูรณ์
3. เมื่อผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี คี วามเชีย่ วชาญได้พจิ ารณาแล้ว ได้ทาปรับปรุงตามคาแนะนาและ
ข้อเสนอแนะและส่งให้ผทู้ รงคุณวุฒทิ ม่ี คี วามเชีย่ วชาญพิจารณาอีกครัง้ จนเห็นว่ามีความเหมาะสม
โดยข้อคาถามทัง้ หมดต้องมีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of ittemobjective congruence : IOC)
เท่ากับหรือมากกว่า 0.5 จึงสามารถนาข้อคาถามนัน้ ไปใช้ในการวัดได้จริง โดยการศึกษาในครัง้ นี้ขอ้
คาถามหลังจากมีการปรับปรุงแก้ไข้ใหม่แล้วพบว่ามีค่า IOC มากกว่า 0.5 ทุกแบบวัด
4. นาแบบวัดทีผ่ า่ นการปรับปรุงแล้ว ไปทดลองใช้กบั วัยรุ่นตอนต้นทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึง
กับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 50 คน เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือวัดกับกลุ่มตัวอย่างทีอ่ ยู่ในประชากร
เดียวกันกับกลุ่มตัวอย่างการวิจยั จากนัน้ นาข้อมูลทีไ่ ด้ไปวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงคุณภาพแบบวัดดังนี้
4.1 นาข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์รายข้อเพื่อหาอานาจจาแนกของข้อคาถามแต่ละข้อด้วยวิธ
การหาค่าของสหสัมพันธ์คะแนนรายข้อกับคะแนนรวม ( Item-total correlation) ปรับปรุงแบบวัด
โดยตัดข้อทีม่ คี ่าอานาจจาแนกต่า ข้อทีม่ คี วามกากวมและมีความซ้าซ้อนทิง้ ไป ทาการคัดเลือกทีม่ ี
ค่าสหสัมพันธ์คะแนนรายข้อกับคะแนนรวมเป็นบวกและมีค่าตัง้ แต่ 0.30 เป็นต้นไป (อรพินทร์ ชู
ชม. 2545)
4.2 หาค่าความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้าง ( Construct Validity ) โดยการวิเคราะห์
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องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis : CFA) เพื่อตรวจสอบและยืนยันว่าเครื่องมือ
แต่ละเครื่องมือทีไ่ ด้พฒ
ั นามาการแนวความคิดต่าง ๆ มีองค์ประกอบตามโครงสร้างทีไ่ ด้กาหนดไว้
หรือไม่
4.3 หาความเชือ่ มัน่ (Reliabilit ) ด้วยวิธกี ารหาความสอดคล้องภายใน ( Internal
consistency) ด้วยค่าสัมประสิทธิ ์ครอนบาค แอลฟ่า (Cronbach s Alpha coefficien)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผูว้ จิ ยั ดาเนินการขอหนังสือแนะนาตัว และจดหมายขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อติดต่อขอความร่วมมือกับผูบ้ ริหาร
และบุคลากรโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ทัง้ 4 โรงเรียน ในจังหวัดระยอง เขตการศึกษาที่ 18 ได้แก่
โรงเรียนขนาดใหญ่พเิ ศษ จานวน 1 โรงเรียน โรงเรียน ขนาดใหญ่ จานวน 1 โรงเรียน โรงเรียน
ขนาดกลาง จานวน 1 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดเล็ก จานวน 1 โรงเรียน ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการเก็บรวบรวมด้วยตนเอง และผูช้ ว่ ยนักวิจยั ทีม่ ปี ระสบการณ์เกีย่ วกับการวิจยั มาแล้ว
2. นาหนังสือจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยื่นต่อเจ้าหน้าทีข่ องโรงเรียน
มัธยมศึกษา ทัง้ 4 โรงเรียน ในจังหวัดระยอง ได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญ่พเิ ศษ จานวน 1 โรงเรียน
โรงเรียนขนาดใหญ่ จานวน 1 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง จานวน 1 โรงเรียน และโรงเรียนขนาด
เล็ก จานวน 1 โรงเรียน โรงเรียน ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ จิ ยั ได้ทาการเก็บรวบรวมด้วยตนเอง
และนากลับมาทันทีทเ่ี ก็บข้อมูลเรียบร้อย

การจัดกระทาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
การจัดกระทาข้อมูล
หลังจากทีไ่ ด้แบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว ผูว้ จิ ยั ทาการตรวจสอบจานวนของแบบสอบถาม
และตรวจสอบคุณภาพของการตอบแบบสอบถาม ทีม่ คี วามสมบูรณ์ หลังจากนัน้ ทาการตรวจให้
คะแนนการตามเกณฑ์ใหคะแนนในแบบสอบถามแต่ละชุด และทาการตรวจสอบข้อมูลเกีย่ วกับการ
กระจายของตัวแปรสังเกตว่ามีการกระจายเป็นโค้งปกติหรือไม่ และถ้าพบว่าตัวแปรสังเกตมีการ
กระจายไม่เป็นโค้งปกติได้ดาเนินการแปลงข้อมูลให้มกี ารกระจายเป็นโค้งปกติก่อนนาไปวิเคราะห์
ข้อมูลในขัน้ ต่อไป
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การศึกษาในระยะที่ 1 นี้ ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐาน โดยใช้สถิตบิ รรยาย เพื่ออธิบายลักษณะกลุ่มตัวอย่างและ
ลักษณะของตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั ดังนี้
1.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตพิ น้ื ฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ เพื่ออธิบายลักษณะของ
กลุ่มตัวอย่าง
1.2 วิเคราะห์ค่าสถิตพิ น้ื ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ความ
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ความโด่งของตัวแปรสังเกตทีใ่ ช้ในการพัฒนาโมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์ ทัง้ นี้เพื่อให้ทราบ
ลักษณะการแจกแจงของตัวแปร และหาค่าความสัมพันธ์รายตัวแปรเพื่อให้ทราบถึงลักษณะ
ความสัมพันธ์ก่อนนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อตอบคาถามวิจยั
2. วิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปร โดยทาการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมลิสเรล ทาการวิเคราะห์ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุ
ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้สร้างขึน้ มาจากแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ การทดสอบ
ความนัยสาคัญของค่าอิทธิพลทางตรง และค่าอิทธิพล ทางอ้อม ค่าอิทธิพลรวม ของตัวแปรทีม่ ี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ในส่วนแรก เป็นการประเมินโดยภาพรวม โดยผูว้ จิ ยั เลือกใช้สถิตแิ ละดัชนีบ่งชีค้ วามสอดคล้องของ
โมเดล ซึ่งพิจารณาจากค่าดัชนีตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล คือ ค่าไคสแควร์ (Chi-square
statistic: 2 ) ค่าสัดส่วนระหว่างไคสแควร์และองศาความอิสระ ( 2 /df ) ค่าประมาณความคลาด
เคลื่อนของรากกาลังสองเฉลีย่ (Root Mean Squared of Approximation: RMSEA) ต้องมีค่าน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 0.08 ค่ารากทีส่ องของค่าเฉลีย่ กาลังสองของส่วนทีเ่ หลือมาตรฐาน (Standardized Root
Mean Squared Residuals: SRMR) ควรมีค่าไม่เกิน กวา 0.05 ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิง
เปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) มีค่าไม่ต่ากว่า 0.90 ค่า ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน I
(Goodness–of–Fit Index: GFI) มีค่าไม่ต่ากว่า 0.90 และค่าดัชนีความสอดคล้องแบบค่าการ
กระจายปกติ (Normed Fit Index: NFI ) มีค่าไม่ต่ากว่า 0.90 (Kine. 2005) 2 ) การประเมิน
ค่าพารามิเตอร์ในโมเดล ผูว้ จิ ยั พิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ ์มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 และค่า
สัมประสิทธิคะแนนมาตรฐานมี
ค่าไม่เกิน1
์

การวิจยั ระยะที่ 2 ประสิทธิผลของโปรแกรมเพื่อการพัฒนาพฤติกรรม
ป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น ด้วยโปรแกรมที่ผ้วู ิ จยั
สร้างจากการต่อยอดการศึกษาในระยที่ 1
การวิจยั ระยะที่ 2 นี้ เป็นรูปแบบการวิจยั กึง่ ทดลอง มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของ
โปรแกรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น ที่
กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษาชันปี
้ ท่ี 1 – 3 ในโรงเรียนสังกั ดสานักงานเขตพืน้ ที่
มัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดระยอง เพื่อพัฒนาพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จะช่วยพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีขนตอนการวิ
ั้
จยั ดังต่อไปนี้
การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร วัยรุ่นตอนต้นทีเ่ ป็นนักเรียนและกาลังศึกษาระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี 1-3 ทีม่ ี
คะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเ ปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 จากการวิจยั
ในระยะที่ 1
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กลุ่มตัวอย่าง ทาการสุ่มกลุ่ มตัวอย่างเพื่อเข้าร่วมโปรแกร มพัฒนาพฤติกรรมป้องกันการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จานวน 60 คน ซึ่งมีกลุ่มทดลองจานวน 30 คน (สุวมิ ล ว่องวานิช และนง
ลักษณ์ วิรชั ชัย . 2546) และกลุ่มควบคุม จานวน 30 คน ซึ่งเป็น วัยรุ่นตอนต้นที่ กาลังศึกษาอยู่ใน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี 1 2 และ 3 จากโรงเรียน ขนาดเล็ก จานวน 1 โรงเรียน ซึ่งเป็นหนึ่งใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาที่ ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาระยะที่ 1 และผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา มีความ ยินดี และอนุญาตให้ดาเนินการจัด กิจกรรมของ โปรแกรมเพื่อการพัฒนา
พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของวัยรุ่นตอนต้น ได้ ผูว้ จิ ยั ดาเนินการจัดวัยรุ่นเข้า
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ดังนี้
1. ทาการสุ่มแบบง่าย หน่วยการสุ่ม คือ ห้องเรียนในแต่ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี 1 2 และ 3
ผูว้ จิ ยั ใช้การ วิธจี บั ฉลาก ห้องเรียน เพื่อเข้ากลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คนเท่า ๆ กัน
รวมทัง้ หมด 60 คน ทัง้ นี้วยั รุ่นตอนต้น แต่ละคนมีความสมัครใจ และยินดี เข้า ร่วมกิจกรรม ตลอดทัง้
โปรแกรม พร้อมหนังสือยินยอมจากผูป้ กครอง
2. เมื่อทาการสุ่มแบบง่ายเรียบร้อยแล้วได้วยั รุ่นตอนต้นทีศ่ กึ ษาในะดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี 2
จานวน 1 ห้องเรียนและวัยรุ่นตอนต้นทีศ่ กึ ษาในะดั บชันมั
้ ธยมศึกษาปี 3 จานวน 1 ห้องเรีย น รวม
เป็น 2 ห้องเรียน หลังจากนัน้ จับฉลากห้องเรียนเพื่อจัดกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
กลุ่มละ 30 คนเท่า ๆ กัน รวมทัง้ หมด 60 คน ดังตาราง 15
ตาราง 15 จานวนกลุ่มตัวอย่างและการจัดเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

รูปแบบกิจกรรม
จานวนกลุ่มตัวอย่าง

โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรม
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ (กลุ่มทดลอง)
30

ไม่ได้รบั โปรแกรมพัฒนา
พฤติกรรมป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(กลุ่มควบคุม)
30

การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
การวิจยั ในระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดว้ ย
โปรแกรมทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ จากแนวคิดและทฤษฎี และข้อค้นพบทีส่ าคัญใน การวิจยั ระยะที่ 1 ทีเ่ ป็น
สาเหตุ ของพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น ซึ่งสาเหตุสาคัญนี้ม ี
ความเกีย่ วข้องกับปจั จัยภายในทีเ่ ป็นคุณลักษณะของบุคคล โดยการสร้างโปรแกรมเพื่อพัฒนา
พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น ผูว้ จิ ยั ได้มกี ารทบทวนเอกสาร
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อให้ทราบถึงแนวทาง เทคนิคในการพัฒนาเพื่อนาไปสู่
การออกแบบโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น
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ซึ่งมี ขนั ้ ตอนการสร้างเครื่องมือทีใ่ ช้ในการทดลอง ขันสร้
้ างกรอบกิจกรรม ขันสร้
้ างกิจกรรมใน
โปรแกรม และขัน้ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ มีรายละเอียดดังนี้
1. ขัน้ ตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับโปรแกรมพัฒนา
พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อกาหนดเนื้อหาและกิจกรรมในการพัฒนาและ
สร้างเสริมพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มวัยรุ่นตอนต้น ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
1.1) แนวคิดและทฤษฎีทใ่ี ช้ในการกาหนดเนื้อหาและกิจกรรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรม
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งในการศึกษาระยะที่ 2 นี้ผวู้ จิ ยั ได้ทาทบทวนแนวคิดและ
ทฤษฏีในเบือ้ งต้น คือ แนวคิดและทฤษฎีการปรับพฤติกรรมทางปญั ญา และแนวคิดและทฤษฏีของ
การเรียนรูท้ างปญั ญาสั งคมของแบนดูรา (Bandura. 1986) เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาเนื้อหาและ
กิจกรรมของโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมป้องกันเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1.2) แนวคิดเสริมทีใ่ ช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุน้ ให้วยั รุ่นตอนต้นมีส่วนร่วมอย่าง
ต่อเนื่องในการฝึกเพื่อพัฒนาพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ คือ แนวคิดความ
ตระหนัก แนวคิดการแปลงเจตนาไปสู่การปฏิบตั ิ (Gollwitzer. 1999)
2. ขัน้ สร้างกรอบกิ จกรรมการจัดกระทาเพื่อเป็ นแบบฝึ กในโปรแกรมพัฒนา
พฤติ กรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ซึ่งมีการสร้างกรอบเพื่อดาเนินกิจกรรมแบบฝึกในโปแกรม ประกอบด้วย 3 ขัน้
รายละเอียดดังนี้
2.1 ขัน้ เตรียมการดาเนินการจัดกระทาในการทดลอง ได้แก่ จัดเตรียมความพร้อมของ
สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ วิทยากร และเอกสารทีใ่ ช้ ประสานงานกับครูและอาจารย์ เพื่อจัดวัยรุ่น
ตอนต้นทีเ่ ป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้ โดยเป็นวัยรุ่นทีเ่ ป็นนักเรียนและกาลังศึกษาอยู่ระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 จังหวัดระยอง จานวน 2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จานวนกลุ่มละ
30 คน รวมทัง้ หมด 60 คน
2.2 ขัน้ การจัดกระทาในการทดลองกลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม วัยรุ่นเป็นนักเรียนที่
ได้รบั โปรแกรม พัฒนาพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คือ กลุ่มทดลอง และกลุ่ม
วัยรุ่นทีเ่ ป็นนักเรียนทีไ่ ม่ได้รบั โปรแกรม เพื่อพัฒนาพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การจัดกระทา คือ กลุ่มควบคุม
2.3 ขัน้ วัด ผลทันทีห่ ลังเสร็จสิน้ โปรแกรม พัฒนาพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ โดยการวัดตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น
ตอนต้น ทัง้ สองกลุ่ม คือกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังจากเสร็จสิน้ โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรม
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ว 5 วัน

138
3. ขัน้ การสร้างกิ จกรรมในโปรแกรมเพื่อพัฒนาพฤติ กรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
จากการสร้างกรอบกิจกรรมจัดกระทาเพื่อเป็นแบบฝึกในโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรม
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น ผูว้ จิ ยั ได้นามาเป็นแนวทางในการกาหนด
รูปแบบกิจกรรม เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม และขันตอนการด
้
าเนินกิจกรรมใน
โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ละครัง้ นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั ได้นา
เทคนิคอื่นๆ เข้ามาเสริมเพื่อให้การดาเนินการในโปรแกรมดังกล่าวเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างสามารถ
เรียนรูไ้ ด้ดขี น้ึ เช่น การบรรยาย กิจกรรมนันทนาการ วีดที ศั น์ เป็นต้น

โปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จากการวิจยั ระยะที่ 1 ผูว้ จิ ยั ได้ขอ้ ค้นทีส่ าคัญว่ามีตวั แปรทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเป็นตัวแปรทีส่ าคัญทีม่ ขี นาดอิทธิพลสูงและส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกัน
การดื่มเครื่องดื่มของวัยรุ่นตอนต้น ได้แก่ ความตัง้ ใจป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การรับรู้
ความสามารถของตนในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การวางแผนในการป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในการวิจยั ระยะที่ 1 มาเป็นหลักในการพัฒนาโปรแกรมพฤติกรรมป้องกันการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งในเบือ้ งต้นก่อนพัฒนาโปรแกรมดังกล่าว ผูว้ จิ ยั มีความเชือ่ ว่า การที่
บุคคลจะทาพฤติกรรมใดก็ตามน่าจะมาจากสิง่ ทีต่ นเองนัน้ มีความตระหนักถึงความสาคัญของ
พฤติกรรมนัน้ มีความสนใจทีจ่ ะตัง้ ใจกระทาพฤติกรรม ประกอบกับบุคคลมีการรับรูค้ วามสามารถ
ของตน โดยมีความเชือ่ มันว่
่ าตนเองทาสิง่ นัน้ ได้ โดยมีวธิ กี ารในการลงมือฝึกปฏิบตั กิ ารวางแผนใน
การกระทาพฤติกรรมเหล่านัน้ ไว้อย่างชัดเจน มุ่งมัน่ ไม่ลดละ พยายามทาสิง่ ทีบ่ ุคคลให้ความสาคัญ
กับพฤติกรรมนัน้ จนสาเร็จ
ทัง้ นี้เนื่องจากผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาบนฐานแนวคิดแห่งพฤติกรรม (Kalish. 1981) ทีเ่ ชือ่ ว่า
ความคิด ความรูส้ กึ และพฤติกรรมมีผลซึ่งกันและกัน กล่าวคือการเปลีย่ นพฤติกรรมอาจจะเปลีย่ น
ไดทีค่ วามรูส้ กึ ความรูค้ ดิ ซึ่งจะส่งผลให้พฤติกรรมเปลีย่ นได้ตามแนวคิ ดการปรับพฤติกรรมทาง
ปญั ญา และหรือทาการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมได้โดยตรงได้ โดยด๊อปสัน (Dobson.1998) ได้ศกึ ษา
และรวบรวมความเชือ่ พืน้ ฐานทีอ่ ธิบายถึงความสัมพันธ์ของกระบวนการทางปญั ญากับการแสดง
ั
พฤติกรรมของบุคคล ซึ่งมีหลายแนวคิด ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้นาทฤษฎีการเรียนรูท้ างปญญาสั
งคม (Social
Cognitive Theory) ของแบนดูรา ซึ่งความเชือ่ ของเขาเชือ่ ว่า การได้มาซึ่งความรูใ้ หม่ (Acquired) ก็
ถือได้วา่ การเรียนรูไ้ ด้เกิดขึน้ แล้ว แม้วา่ จะไม่มกี ารแสดงออกก็ตาม โดยแนวทางนี้จะเน้นไปทีก่ าร
เปลีย่ นแปลงทีพ่ ฤติกรรมภายใน ซึ่งปจั จัยส่วนบุคคล สภาพแ วดล้อม และพฤติกรรมเป็นไปใน
ลักษณะทีม่ อี ทิ ธิพลเชิงเหตุ -ผลซึ่งกันและกัน และมีการเสนอวิธกี ารเปลีย่ นแปลงกระบวนการทาง
ปญั ญา หรือพฤติกรรมภายในไว้ 3 ประการ คือ การเรียนรูจ้ ากการสังเกต การกากับตนเอง และการ
รับรูค้ วามสามารถของตน ซึ่งในงานวิจยั นี้ผวู้ จิ ยั ได้นา การเรียน รูจ้ ากการสังเกต และการรับรู้
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ความสามารถของตนมาใช้ในการพัฒนากระบวนการทางปญั ญา ซึ่งมีแนวคิดการแปลงเจตนาไปสู่
การปฏิบตั ิ (Implementation Intention) ของโกลไวเซอ (Gollwizer. 1999) และแนวคิดการสร้าง
ความตระหนักเข้ามาร่วมอธิบายด้วย กล่าวคือ เมื่อบุคคลมีความตัง้ ใจทีด่ จี ะนาไปสู่การวางแผน
กระทาพฤติกรรมให้มคี วามสาเร็จตามเป้าหมายทีไ่ ด้ตงั ้ ไว้
ชุดกิจกรรมทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างในโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้นนัน้ มีกจิ กรรมหลักดังนี้
1) การสร้างความตัง้ ใจป้องกันการ ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยใช้การเรียนรูจ้ ากการสังเกตและการสร้างความตระหนัก 2) การสร้างการ
รับรูค้ วามสามารถของตนในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยใช้แนวคิดการพัฒนาการ
รับรูค้ วามสามารถของตน และ 3) ให้ฝึกปฏิบตั กิ ารวางแผนป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอ ฮอล์และ
การนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน โดยใช้แนวคิดการแปลงเจตนาไปสู่การปฏิบตั ิ รวมกิจกรรมทัง้ หมด 3
ครัง้ ใช้เวลาทัง้ หมด 440 นาที ดังตาราง 16
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ตาราง 16 แสดงรายละเอียดกิจกรรมในโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น
ครัง้ เวลา
ชือ่ กิจ
ที่ ทีใ่ ช้
กรรม
1
10
ทาความ
นาที รูจ้ กั

เทคนิค
ทีใ่ ช้

วัตถุประ
สงค์
ทาความ
รูจ้ กั และ
สร้าง
ความคุน้
เคย

วิธดี าเนินการ
ผูว้ จิ ยั
วัยรุน่ ตอนต้น
-แนะนาตัว และ
-รับฟงั การชีแ้ จง
ผูช้ ว่ ยนักวิจยั
โครงการ
-สร้างสัมพันธ์พร้อม
ทัง้ ชีแจงวัตถุประสงค์
ในการจัดโปรแกรม
การพัฒนาการใช้ชวี ติ
ในช่วงวัยรุน่ ตอนต้น
ไปพร้อมกันๆ
ระหว่างกลุม่ ทดลอง
และกลุม่ ควบคุม ซึง่
จะไม่มผี ลต่อผลการ
เรียนใดๆ ทัง้ สิน้ และ
แยกย้ายไปตาม
ห้องเรียนทีจ่ ดั ไว้
สาหรับห้องทดลอง
และควบคุม

สือ่ ทีใ่ ช้
ในกิจกรรม

ผลทีต่ อ้ งการให้เกิดขึน้
- ทาความรูจ้ กั กัน
ระหว่างผูว้ จิ ยั และ
วัยรุน่ ตอนต้น

ประเมินผล
สังเกตการมีสว่ น
ร่วมในการทา
กิจกรรม
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ตาราง 16 (ต่อ)
ครัง้
ที่

เวลา
ทีใ่ ช้
30
นาที่

ชือ่ กิจ
กรรม
ไม่ทนั ตัง้
ตัว

เทคนิค
ทีใ่ ช้

วัตถุประ
สงค์

1. การสร้าง เพื่อให้
ความ
เห็นถึง
ตระหนัก
ความสาคั
ญของ
อันตราย
ทีอ่ ยู่
รอบตัว
เอง

วิธดี าเนินการ
ผูว้ จิ ยั
-อธิบายการเล่นเกมขวด
น้ามหาภัย ดังนี้ ให้วยั รุ่น
ตอนต้นนังเป็
่ นวงกลม
ล้อมรอบขวดน้ามหาภัย
และถ้าขวดน้านี้ไปอยู่ท่ี
ใคร ต้องแสดงอาการทีไ่ ม่
พึงประสงค์มา 1 อาการ
เช่น หนาวสัน่ หลังจากนัน้
ให้ส่งต่อไปยังบุคคลที่
ตนเองอยากส่งให้และ
แสดงอาการทีไ่ ม่ซ้ากันคน
ทีส่ ่งก่อนหน้านี้
-สรุปเกมขวดน้ามหาภัย
“สิง่ อันตรายล้วนอยู่ใกล้ตวั
ถ้าเราไม่ระวัง ไม่หาทาง
ป้องกันไว้ก่อน เวลาทีภ่ ยั
นัน้ มาถึงตัวเรา ทาให้เรา
รับมือกับภัยนัน้ ไม่ทนั ”

วัยรุน่ ตอนต้น

สือ่ ทีใ่ ช้
ในกิจกรรม

- เล่นเกมขวดน้ามหา ขวดใส่น้า
ภัย
-ตอบคาถามจากสิง่ ที่
ได้จากการเล่นเกม
ขวดน้ามหาภัย โดยมี
แนวคาตอบ ดังนี้
อันตรายมีอยู่รอบตัว
เราต้องให้
ความสาคัญทีจ่ ะ
ป้องกันไม่ให้เกิด
ขึน้ กับตนเอง

ผลทีต่ อ้ งการให้เกิดขึน้

ประเมินผล

- วัยรุ่นตอนต้นให้
ความสาคัญกับสิง่
อันตรายทีไ่ ม่สามารถ
มองเห็นได้ตลอดเวลา
และเห็นถึงความสาคัญ
ในการเตรียมความ
พร้อมรับมือกับ
สถานการณ์ทไ่ี ม่
ปลอดภัย
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ตาราง 16 (ต่อ)
ครัง้
ที่

เวลา
ทีใ่ ช้

ชือ่ กิจ
กรรม

เทคนิค
ทีใ่ ช้

วัตถุประ
สงค์

วิธดี าเนินการ
ผูว้ จิ ยั

วัยรุน่ ตอนต้น

30
นาที

“สร้าง
ความ
ตัง้ ใจ”

1. การสร้าง
ความ
ตระหนัก
2. การ
เรียนรูโ้ ดย
การสังเกต

เพื่อพัฒนาให้เกิด
ความตัง้ ใจป้องกัน
การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

อธิบายขัน้ ตอนใน
การทากิจกรรม
“สร้างความ
ตัง้ ใจ”

-ฟงั รายละเอียด
และลาดับขัน้ ตอน
ของกิจกรรมและ
-ทาแบบ
วัดก่อนเริม่ ทา
กิจกรรม

45
นาที

“สร้าง
ความ
ตัง้ ใจ”
(ต่อ)

1.การสร้าง
ความ
ตระหนัก
2.1 ตัวแบบ
สัญลักษณ์

เพื่อให้วยั รุ่นตอนต้น
ตระหนักถึง
ผลกระทบ
ของการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ทเ่ี กิดขึน้
กับบุคคลอื่นๆ ใน
สังคม

เปิดวีดที ศั น์
ผลกระทบ
ของการดื่ม
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ท่ี
เกิดขึน้
กับบุคคลในสังคม

-สังเกต 1เกิดอะไร
ขึน้ กับใคร 2 ผลที่
เกิดขึน้ เป็น
อย่างไร
-แบ่ง 2 กลุ่มเพื่อ
สรุปผลกระทบที่
ไม่ดแี ละดีหลังดูว ี
ดีทศั น์

สือ่ ทีใ่ ช้
ในกิจกรรม

ผลที่
ต้องการให้
เกิดขึน้

ประเมินผล

วัยรุ่นตอนต้น
เข้าใจถึง
กิจกรรม
“สร้างความ
ตัง้ ใจ”

-วีดทิ ศั น์
ผลกระทบของ
การดื่ม
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์กบั
บุคคลในสังคม
- กระดาษบรู๊ฟ
- ปากกาเคมี

ก่อน-การเข้าโปรแกรม
-วัดพฤติกรรมป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
-วัดความตัง้ ใจป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
-วัดการรับรูค้ วามสามารถ
ของตนในการป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- วัดการวางแผนป้องกันการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
วัยรุ่นตอนต้น สังเกตการมีส่วนร่วมในการ
เกิดความ
ทากิจกรรม
ตระหนักต่อ
ผลกระทบที่
เกิดขึน้ กับ
บุคคลอื่นใน
สังคมใน
ภาพรวมได้
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143
ตาราง 16 (ต่อ)
ครัง้
ที่

เวลา
ทีใ่ ช้
15
นาที

ชือ่ กิจ
กรรม
“สร้าง
ความ
ตัง้ ใจ”
(ต่อ)

เทคนิค
ทีใ่ ช้

วัตถุประ
สงค์

1.การสร้าง
ความ
ตระหนัก
2 ตัวแบบ
สัญลักษณ์

เพื่อให้วยั รุ่นตอนต้น
ตระหนักถึง
ผลกระทบ
ของการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ทเ่ี กิดขึน้
กับตนเองเมื่อดื่ม
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

วิธดี าเนินการ
ผูว้ จิ ยั
วัยรุน่ ตอนต้น
-เปิดวีดที ศั น์
ผลกระทบ
ของการดื่ม
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ทเ่ี กิด
ขึน้ กับตนเองเมื่อ
ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
-สรุปเรื่องจากคลิป
และตัง้ คาถาม โดย
มีแนวคาถามดังนี้
1เกิดอะไรขึน้ กับ
ใคร 2 ผลทีเ่ กิดขึน้
เป็นอย่างไร 3คิด
อย่างไร 4 แล้วถ้า
เกิดขึน้ กับตัวเรา
บ้างจะทาอย่างไร

-สังเกตว่า 1เกิด
อะไรขึน้ กับใคร 2
ผลทีเ่ กิดขึน้ เป็น
อย่างไร 3คิด
อย่างไร 4 แล้วถ้า
เกิดขึน้ กับตัวเรา
บ้างจะทาอย่างไร
-เขียนคาตอบของ
แต่ละคนลงบน
กระดาษทีไ่ ด้รบั

สือ่ ทีใ่ ช้
ในกิจกรรม
- วีดที ศั น์ขาโจ๋
ดื่มขณะขับขี่
รถยนต์ดบั ทัง้
คันส่งท้าย
สงกรานต์
-ปากกา
-แบบบันทึก
ความคิดเห็น

ผลทีต่ อ้ งการให้เกิดขึน้

ประเมินผล

วัยรุ่นตอนต้นเกิดความ แบบประเมิน
ตระหนักต่อผลกระทบที่ ตนเอง
อาจเกิดขึน้ กับตนเอง
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ตาราง 16 (ต่อ)
ครัง้
ที่

เวลา
ทีใ่ ช้
45
นาที

ชือ่ กิจ
กรรม

เทคนิค
ทีใ่ ช้

วัตถุประ
สงค์

.1 การสร้าง
ความ
ตระหนัก
2.1ตัวแบบ
ทางวาจา

เพื่อให้วยั รุ่นตอนต้น
ตระหนักและรับรูถ้ งึ
ผลของการดื่ม
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ทเ่ี กิด
ขึน้ กับสมองและ
ร่างกายของตนเอง
เมื่อดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

วิธดี าเนินการ
ผูว้ จิ ยั
วัยรุน่ ตอนต้น
-เชิญวิทยากรทีม่ ี
ความรูเ้ กีย่ วกับ
ผลกระทบจากการ
ดื่มเครื่อง
แอลกอฮอล์ทม่ี ตี ่อ
สมองและร่างกาย
โดยเล่าเรื่องของ
บุคคลทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบ
-ผูว้ จิ ยั สรุป ดังนี้
การดื่มเหล้าไม่ว่า
จะมากหรือน้อย
ล้วนส่งผลต่อสมอง
และร่างกายทัง้ สิน้

-สังเกตว่า 1)เกิด
อะไรขึน้ กับใคร 2)
ผลทีเ่ กิดขึน้ เป็น
อย่างไร 3)คิด
อย่างไร
4) แล้วถ้าเกิด
ขึน้ กับตัวเราบ้าง
จะทาอย่างไร
-เขียนคาตอบของ
แต่ละคนลงบน
กระดาษทีไ่ ด้รบั

สือ่ ทีใ่ ช้
ในกิจกรรม
- วีดที ศั น์เหล้า
กับสมอง
- วีดที ศั น์ตบั
ดองเหล้า
- หุ่นประกอบ
แสดงให้เห็นถึง
เหล้าทาร้าย
อวัยวะร่างกาย

ผลทีต่ อ้ งการให้เกิดขึน้

ประเมินผล

วัยรุ่นตอนต้นเกิดความ แบบประเมิน
ตระหนักต่อผลกระทบที่ ตนเอง
อาจเกิดขึน้ จากการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท่ี
ส่งผลต่อสมองและ
ร่างกายของตนเอง
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ตาราง 16 (ต่อ)
ครัง้
ที่

เวลา
ทีใ่ ช้
90
นาที

ชือ่ กิจ
กรรม
“สร้าง
ความ
ตัง้ ใจ”
(ต่อ)

เทคนิค
ทีใ่ ช้

วัตถุประ
สงค์

1.การสร้าง
ความ
ตระหนัก
2.3 จัด
ประสบการ
ณ์
ทีป่ ระสบ
ความสาเร็จ

เพื่อให้วยั รุ่น
ตอนต้น
ได้รบั ผลที่
เกิดกับ
ตนเอง
โดยตรงเมื่อ
เกิดอาการ
มึนเมาจาก
การเล่นเกม
จาลองการ
มึนเมาทีม่ ี
เกิดกับการ
ควบคุมการ
เคลื่อนไหว
ของร่างกาย
ทาให้เดินไม่
ตรงทาง

วิธดี าเนินการ
ผูว้ จิ ยั

วัยรุน่ ตอนต้น

-อธิบายวิธกี ารเล่นเกมเมา
มาย และสอบถามความ
สมัครใจของกลุ่มตัวอย่าง
-ดาเนินการใช้การเล่นเกม
เมามายทีท่ าให้เกิดอาการ
มึนเมา แบ่งเป็น 3 กลุ่มโดย
การนับเลข 1 2 และ 3 คือ
กลุ่ม 1 เล่นเกมโดยใส่แว่น
เมามาย ก่อนเริม่ เกมปนั ้
จริงหรีด 10 รอบแล้วเดิน
ตามเส้นตรงทีข่ ดี ไว้
ระหว่างทางให้คดิ เลขตาม
จุดทีเ่ ตรียมไว้ และร้อยด้าย
ใสก้นเข็มทีเ่ ตรียมไว้ตามจุด
และถ้าผูเ้ ล่นเดินไม่ตรง
เส้นตรงจะโดนผูส้ งั เกตการ
ยิงเท้าด้วยยางรัดของ
กลุ่ม 2 เล่นเกมโดยใส่แว่น

-เล่นเกมโดยใส่
แว่นเมามายตาม
สถานการณ์ท่ี
จาลองขึน้
-สังเกตสิง่ ทีเ่ กิด
ขึน้ กับตนเองใน
กลุ่มที่ 1 และ 2
ส่วนกลุ่มที่ 3 ให้
ทาการสังเกตและ
บันทึกสิง่ ทีเ่ กิดขึน้
ทัง้ สองกลุ่ม โดยมี
แนวคาตอบคือ
ถ้ากินเหล้าเมาจะ
ทาให้เสียการทรง
ตัวทาให้เกิดการ
บาดเจ็บ มีผลต่อ
ความคิด
ความรูส้ กึ ในการ

สือ่ ทีใ่ ช้
ในกิจกรรม
- เกมใส่แว่น
เมามาย
- แล๊กซีน
- ใบคาตอบคานวณ
เลข
- เข็ม ด้ายเย็บผ้า
- ยางรัดของ

ผลทีต่ อ้ งการให้เกิดขึน้ ประเมินผล
วัยรุ่นตอนต้นได้รบั ผลที่
เกิดกับตนเองโดยตรง
เมื่อเกิดอาการมึนเมาจาก
การเล่นเกมจาลองความ
มึนเมา แล้วทาให้เสียการ
ทรงตัว แล้วเกิดการ
บาดเจ็บ และส่งผลต่อ
การความคิดในการ
ตัดสินใจทาสิง่ ต่างๆ เมื่อ
วัยรุ่นตอนต้นได้รบั
ผลกระทบจากการจาลอง
สถานการณ์มนึ เมา แล้ว
ส่งผลให้เกิดความตัง้ ใจ
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และเกิด
ความคิดว่าต้องทาอย่าง
ในการทีจ่ ะไม่เข้าไปยุ่ง
เกีย่ วกับการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
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ตาราง 16 (ต่อ)
ครัง้
ที่

เวลา
ทีใ่ ช้

ชือ่ กิจ
กรรม

เทคนิค
ทีใ่ ช้

วัตถุประ
สงค์

วิธดี าเนินการ
ผูว้ จิ ยั

ั ้ งหรีด
เมามายแต่ไม่ปนจริ
แล้วเดินตามเส้นตรงทีข่ ดี ไว้
และถ้าผูเ้ ล่นเดินไม่ตรงเส้น
จะถูกยางรัดของดีดใส่ขา
โดยมีการคิดเลขตามจุดที่
เตรียมไว้ และร้อยด้ายใส
ก้นเข็มทีเ่ ตรียมไว้
กลุ่ม 3 เป็นผูส้ งั เกตการ
กลุ่มที่ 1 และ 2
- สรุปการเล่นเกมเมามาย
ดังนี้ การดื่มเหล้าจะน้ อย
หรือมากล้วนส่งผลต่อ
ตนเองทัง้ ต่อความคิด
ความรูส้ กึ และความเสียหาย
จากการบาดเจ็บทัง้ ต่อ
ตนเองและผูอ้ ่นื
-สรุปกิจกรรมความตัง้ ใจเรา
สร้างได้ ดังนี้ เมื่อสิง่ นัน้ มี

วัยรุน่ ตอนต้น

สือ่ ทีใ่ ช้
ในกิจกรรม

ผลทีต่ อ้ งการให้เกิดขึน้ ประเมินผล

ตัดสินใจทาสิง่
ต่างๆ
-เล่าประสบการณ์
ในการเล่นเกมเมา
มายและสิง่ ที่
ตนเองได้รบั
ในขณะเล่นเกม
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ตาราง 16 (ต่อ)
ครัง้
ที่

2

เวลา
ทีใ่ ช้

15
นาที

ชือ่ กิจ
กรรม

เทคนิค
ทีใ่ ช้

รางวัลจาก 1.การสร้าง
ความสาเร็ ความ
จของ
ตระหนัก
ตนเอง

วัตถุประ
สงค์

วิธดี าเนินการ
ผูว้ จิ ยั

ความสาคัญและมี
ผลกระทบกับตนเอง จง
ตัง้ ใจป้องกันไม่ให้เกิดขึน้
และต้องรูด้ ว้ ยว่าจะทา
อย่างไร?
เพื่อสร้าง
-ผูว้ จิ ยั แนะนาวิทยากรทีม่ า
ความสัมพัน นาเล่นเกมจาเลขหลายหลัก
ธ์และเห็น
ชิงรางวัล
ความสาคัญ -ตัง้ คาถามเกมนี้ได้เรียนรู้
ของความ
อะไร และสรุปว่าเราต้อง
เชื่อมันใน
่
เชื่อมันว่
่ าตนเองนัน้ ทาได้
ตนเองใน
และหาวิธกี ารทีจ่ ะทาให้
การกระทา สาเร็จ
พฤติกรรม

วัยรุน่ ตอนต้น

- เล่นเกมจาเลขหลาย
หลักชิงรางวัลคือ
ปากกาเจล
- ตอบคาถามจากสิง่ ที่
ได้จากการเล่นเกม
โดยมีแนวคาตอบ ดังนี้
ความเชื่อมันในตนเอง
่
ทาให้บุคคลทาสิง่ ที่
ตนเองให้ความสาคัญ
และตัง้ ใจไว้จนสาเร็จ
โดยหาวิธกี ารทาให้
สาเร็จ

สือ่ ทีใ่ ช้
ในกิจกรรม

ผลทีต่ อ้ งการให้
เกิดขึน้

-วิทยากรนาเล่นเกม
-ฉลากตัวเลขหลาย
หลัก
-ปากกาเจล

วัยรุ่นตอนต้นเห็น
ความสาคัญและ
เข้าใจการรับรูค้ วาม
เชื่อมันในตนเองและ
่
มันใจที
่ จ่ ะหาวิธใี น
การลงมือปฏิบตั ใิ ห้
สาเร็จให้ได้
จากการเล่นเกมจา
เลขหลายหลักก่อน
นาเข้ากิจกรรม“เชื่อ
ซิ...ว่าเราเตรียม
พร้อมได้”

ประเมินผล
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148
ตาราง 16 (ต่อ)
ครัง้
ที่

เวลา
ทีใ่ ช้

ชือ่ กิจ
กรรม

เทคนิค
ทีใ่ ช้

วัตถุประ
สงค์

15
นาที

“เชื่อซิว่า
เราเตรียม
พร้อมได้”

3.แนวคิด
การรับรู้
ความสามาร
ถ
ของตน
4.การแปลง
เจตนาไปสู่
การปฏิบตั ิ

เพื่อพัฒนาการรับรู้
ความสามารถใน
การป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และ
การวางแผน
ป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ไป
พร้อมๆกัน โดย
การฝึกปฏิบตั กิ าร
วางแผนป้องกัน
การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ให้
ชัดเจน ฝึกให้สาเร็จ
บ่อยครัง้ จาก
ประสบการณ์ท่ี
ประสบความสาเร็จ

วิธดี าเนินการ
ผูว้ จิ ยั
วัยรุน่ ตอนต้น
- อธิบายขัน้ ตอนใน
การทากิจกรรม “เชื่อ
ซิ...ว่าเรา
เตรียมพร้อมได้”

ฟงั รายละเอียด
และลาดับขัน้ ตอน
ของกิจกรรมและ
ทาแบบวัดก่อน
เริม่ ทากิจกรรม

สือ่ ทีใ่ ช้
ในกิจกรรม

ผลทีต่ อ้ งการให้
เกิดขึน้
วัยรุ่นตอนต้นเข้าใจ
การทากิจกรรมเชื่อซิ
ว่าเราเตรียมพร้อม
ได้

ประเมินผล
ก่อนดาเนินกิจกรรม
- วัดการรับรู้
ความสามารถในการ
ป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
โดยใช้วธิ กี ารวางแผน
ให้ชดั เจน
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ตาราง 16 (ต่อ)
ครัง้
ที่

เวลา
ทีใ่ ช้
15
นาที

ชือ่ กิจ
กรรม

เทคนิค
ทีใ่ ช้

ทาอย่างไร 3.1 การชัก
เมื่อจะไม่ จูง
ดื่มเหล้า
ด้วยวาจา

วัตถุประ
สงค์
เพื่อ
ตรวจสอบ
ความเข้าใจ
การวางแผน
ป้องกันการ
ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
ตามความ
เข้าใจ
ของวัยรุ่น
ตอนต้น

วิธดี าเนินการ
ผูว้ จิ ยั

วัยรุน่ ตอนต้น

- ผูว้ จิ ยั พูดเกีย่ วกับ
ความสาคัญของความ
เชื่อมันของตนเองเกี
่
ย่ วกับ
สิง่ ทีจ่ ะลงมือทา ว่าก่อนอื่น
เราต้องมันใจก่
่ อนว่าเรา
สามารถป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มได้ดว้ ยตนเอง
-.ให้เขียนวิธกี ารทาอย่างไร
ในการป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามที่
ตนเองเข้าใจ
- ตัง้ คาถามเกีย่ วกับสิง่ ทีไ่ ด้
เขียนเกีย่ วกับวิธกี าร
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ดังนี้ วิธกี ารที่
เขียนมีความชัดเจนหรือไม่
,ทาด้วยวิธกี ารแบบใดใน
สถานการณ์ใดบ้าง ซึง่ จะมา
ดูกนั ต่อไปว่าทาอย่างไร

-เขียนวิธกี าร
ป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของ
ตนเองตามที่
ตนเองเข้าใจของ
ตนเอง
-แลกเปลีย่ น
กระดาษ A4กับ
เพื่อนว่ามีความ
เหมือนและ
แตกต่างกัน
อย่างไร

สือ่ ทีใ่ ช้
ในกิจกรรม
-กระดาษ A4
-ปากกา

ผลทีต่ อ้ งการให้เกิดขึน้ ประเมินผล
ประเมินการวางแผน
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ตามความ
เข้าใจของวัยรุ่นตอนต้น
กับการวางแผนป้องกัน
การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ตาม
พฤติกรรมป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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150
ตาราง 16 (ต่อ)
ครัง้
ที่

เวลา
ทีใ่ ช้

ชือ่ กิจ
กรรม

เทคนิค
ทีใ่ ช้

วัตถุประ
สงค์

60
นาที

“เชื่อซิ .ว่า
เรา
เตรียมพร้
อมได้”
(ต่อ)

3.2 การ
สร้าง
ประสบการ
ณ์
ให้ประสบ
4.การแปลง
เจตนาไปสู่
การปฏิบตั ิ

เพื่อพัฒนาการ
รับรู้
ความสามารถ
ในการป้องกัน
การดื่ม
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
และการ
วางแผน
ป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ไป
พร้อมๆกัน
โดยการฝึก
ปฏิบตั กิ าร
วางแผน
ป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่ม

วิธดี าเนินการ
ผูว้ จิ ยั
วัยรุน่ ตอนต้น
-อธิบายการฝึก
ปฏิบตั กิ ารวางแผน
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ตาม
สถานการณ์/เหตุการณ์
พฤติกรรมป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ซักถามและสรุป ดังนี้
เมื่อบุคคลฝึกฝนจนสาเร็จ
มีความชัดเจนในการ
วางแผนและสามารถทา
ได้บ่อยครัง้ จะทาให้รวู้ ่า
“ฉันสามารถวางแผน
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ได้ดว้ ยตนเอง
- ตัง้ คาถาม มีแนวคาถาม
ดังนี้
1) การฝึกปฏิบตั กิ าร

-ฝึกปฏิบตั กิ าร
วางแผนป้องกันการ
ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ตาม
สถานการณ์/
เหตุการณ์พฤติกรรม
ป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ คือ1)
เมื่อต้องหลีกเลีย่ ง
กิจกรรมทีส่ ่งเสริม
การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ฉันทา
อย่างไร
2) เมื่อต้องหลีกเลีย่ ง
เพื่อนทีด่ ่มื เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ฉันทา
อย่างไร

สือ่ ทีใ่ ช้
ในกิจกรรม
-แบบบันทึก
พฤติกรรมป้องกัน
การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
-ปากกา

ผลทีต่ อ้ งการให้เกิดขึน้ ประเมินผล
- วัยรุ่นตอนต้นฝึก
ปฏิบตั กิ ารวางแผน
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์อย่างชัดเจน
และสาเร็จโดยมีความ
เชื่อมันในตนเองว่
่
า
สามารถทาการป้องกัน
การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ได้สาเร็จ
บ่อยครัง้ และมีความ
ชัดเจน

หลัง
โปรแกรม
-วัด
พฤติกรรม
ป้องกันการ
ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
-วัดความ
ตัง้ ใจ
ป้องกันการ
ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
-วัดการรับรู้
ความสามาร
ถของตนใน
การป้องกัน
การดื่ม
เครื่องดื่ม
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ตาราง 16 (ต่อ)
ครัง้
ที่

เวลา
ทีใ่ ช้

ชือ่ กิจ
กรรม

เทคนิค
ทีใ่ ช้

วัตถุประ
สงค์
แอลกอฮอล์ให้
ชัดเจน ฝึกให้
สาเร็จบ่อยครัง้
จาก
ประสบการณ์
ทีป่ ระสบ
ความสาเร็จ

วิธดี าเนินการ
ผูว้ จิ ยั
วัยรุน่ ตอนต้น
วางแผนได้ประโยชน์
อย่างไร
2) ความมันใจในการ
่
วางแผนป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มเป็นอย่างไร
สามารถวางแผนได้
ชัดเจนแค่ไหน

3) เมื่อต้องหลีกเลีย่ ง
สถานทีท่ เ่ี อื้ออานวย
ต่อการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์หรือ
แหล่งทีจ่ าหน่าย ฉัน
จะทาอย่างไร
4)เมื่อต้องหลีกเลีย่ ง
การดูโฆษณาทีย่ วยุ
ั่
หรือชักนาไปสู่การ
ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ฉันทา
อย่างไร
5) เมื่อต้องปฏิเสธ
เวลาเพื่อนชวนไป
ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ฉันทา
อย่างไร
6)เมื่อต้องปฏิเสธคน

สือ่ ทีใ่ ช้
ในกิจกรรม

ผลทีต่ อ้ งการให้เกิดขึน้ ประเมินผล
แอลกอฮอล์
- วัดการ
วางแผน
ป้องกันการ
ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
- แบบ
บันทึก
พฤติกรรม
ป้องกันการ
ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
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ตาราง 16 (ต่อ)
ครัง้
ที่

เวลา
ทีใ่ ช้

ชือ่ กิจ
กรรม

เทคนิค
ทีใ่ ช้

วัตถุประ
สงค์

วิธดี าเนินการ
ผูว้ จิ ยั
วัยรุน่ ตอนต้น

สือ่ ทีใ่ ช้
ในกิจกรรม

ผลทีต่ อ้ งการให้เกิดขึน้ ประเมินผล

ในครอบครัวเวลา
ชวนให้ด่มื เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ฉันทา
อย่างไร
7)เมื่อต้องปฏิเสธคน
รูจ้ กั ชวนไปดื่ม
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ฉันทา
อย่างไร 8) เมื่อมี
เวลาว่างทากิจกรรม
ให้เกิดประโยชน์
โดยไม่เข้าไป
เกีย่ วข้องกับการดื่ม
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ฉันทา
อย่าง
- แนวการตอบดังนี้
1)ทาให้ตนเองมี
ความชัดเจนในการ
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ตาราง 16 (ต่อ)
ครัง้
ที่

เวลา
ทีใ่ ช้

10
นาที

ชือ่ กิจ
กรรม

เทคนิค
ทีใ่ ช้

วัตถุประ
สงค์

เพื่อให้วยั รุ่น
ตอนต้นได้นา
การวาง
แผนการ
ป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ท่ี
ตนเองเป็นผู้
ตัง้ ไว้ไปปฏิบตั ิ

วิธดี าเนินการ
ผูว้ จิ ยั
วัยรุน่ ตอนต้น

- มอบหมายให้
วัยรุ่นตอนต้น
บันทึกพฤติกรรม
ป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เป็น
เวลา 5 วัน

วางแผน
2) หลังจากได้ฝึกฝน
บ่อยครัง้ ทาให้มคี วาม
มันใจที
่ จ่ ะวางแผน
ป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มได้ชดั เจน
นาการวางแผนนัน้ ไป
ใช้ปฏิบตั เิ มื่อต้องเผชิญ
กับเหตุการณ์/
สถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้
ในชีวติ ประจาวันเป็น
เวลา 5 วัน

สือ่ ทีใ่ ช้
ในกิจกรรม

ผลทีต่ อ้ งการให้
เกิดขึน้

- แบบบันทึก
พฤติกรรมป้องกัน
การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

- วัยรุ่นตอนต้นได้
ระบุการวางแผน
ป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
ทีช่ ดั เจนในแบบ
บันทึกพฤติกรรม
ป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ก่อน
นาไปทดลองใช้จริง

ประเมินผล

- วัดพฤติกรรมป้องกันการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
-วัดความตัง้ ใจป้องกันการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
-วัดการรับรูค้ วามสามารถ
ของตนในการป้องกันการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- วัดการวางแผนป้องกัน
การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
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ตาราง 16 (ต่อ)
ครัง้
ที่

เวลา
ทีใ่ ช้

ชือ่ กิจ
กรรม

3

60
นาที่

“การนา
เป้ า
หมายไป
ใช้”

เทคนิค
ทีใ่ ช้

วัตถุประ
สงค์
เพื่อตรวจสอบ
ข้อมูล
พฤติกรรม
ป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
ของวัยรุ่น
ตอนต้นว่าได้
ปฏิบตั ไิ ป
ตามทีไ่ ด้ทา
การวางแผน
ป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ไว้
ได้มากน้อย
เพียงใด

วิธดี าเนินการ
ผูว้ จิ ยั

วัยรุน่ ตอนต้น

- ให้วยั รุ่นตอนต้นสะท้อน
ประสบการณ์ทไ่ี ด้นาการวางแผน
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ไปทดลองใช้จริง เป็น
เวลา 5 วัน
-สรุป การเรียนรูต้ งั ้ แต่เริม่ ต้นจน
สิน้ สุดโครงการ ดังนี้ เมื่อ
ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มมี
ความสาคัญ เราจึงต้องมีตงั ้ ใจทีจ่ ะ
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ทด่ี ี ซึง่ ตนเองมีความ
เชื่อมันว่
่ าสามารถทาได้ โดย
ฝึกฝนวิธกี ารวางแผนป้องกันการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ชดั เจน
และทาการตรวจสอบอีกครัง้ ว่า
สาเร็จแค่ไหนและได้ทาตามการ
วางแผนไว้อย่างไร

- เล่าประสบการณ์
ของตนเอง ในการ
ปฏิบตั พิ ฤติกรรม
ป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ตามการวางแผน
ป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ไว้ได้สาเร็จ

สือ่ ทีใ่ ช้
ในกิจกรรม

ผลทีต่ อ้ งการ
ให้เกิดขึน้

ประเมินผล
- วัดพฤติกรรม
ป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
-วัดความตัง้ ใจ
ป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
-วัดการรับรู้
ความสามารถ
ของตนในการ
ป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
- วัดการวางแผน
ป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
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4. ขัน้ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
หลังจากมีการสร้างโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
วัยรุ่นตอนต้น โดยให้ผทู้ รงคุณวุฒ ิ จานวน 3 ท่าน โดยผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการปรับปรุงคุณภาพ
เครื่องมือการจัดกระทาในการทดลองกับผูท้ รงคุณวุฒ ิ ตรวจแก้ไขและพิจารณาความสอดคล้องของ
เนื้อหา วัตถุประสงค์ วิธกี ารดาเนินการและรูปแบบมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สมบูรณ์ขน้ึ ขึน้ โดยมีค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแต่ละกิจกรรม อยู่ระหว่าง 0.06 - 1.00 และนาแผนการจัดกิจกรรม
บางส่วนไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างทีท่ าการศึกษา
โดยใช้วยั รุ่นตอนต้น จานวน 30 คน ทดสอบความเข้าใจเบือ้ งต้นและนามาปรับปรุงแก้ไข้เพื่อให้
กิจกรรมในโปรแกรมมีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้

แบบแผนการทดลอง
แบบแผน การ ทดลองทีใ่ ช้ในการวิจยั นื้ คือ เป็น การวิจยั กึง่ ทดลองแบบ Nonequivalent
control group pretest-posttest design มีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วย
การสุ่มอย่าง่าย โดยตัวแปรอิสระเป็น ตัวแปรจัดกระทา คือการได้รบั หรือไม่ได้รบั โปรแกรม การ
พัฒนาพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนตัวแปรตามภายหลังการทดลอง คือ
พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยกลุ่มทดลองเป็นวัยรุ่นตอนต้นจะได้รบั โปรแกรม
การพัฒนาพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่ วนกลุ่มควบคุมไม่ได้รบั โปรแกรมการ
พัฒนาพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่มกี ารจัดกิจกรรมทักษะอื่นๆ เช่น ก ารรูจ้ กั
ตนเองและรูจ้ กั คนอื่น การสารวจความชอบและไม่ชอบของตนเอง ฯลฯ การเริม่ การทดลองทัง้ สอง
กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมจะเข้าร่วมในกลุ่มประชุมพร้อมกัน ซึ่งเป็นกิจกรรมทีแ่ นะนา
การจัดกิจกรรมในการศึกษาครัง้ นี้ และเป็นการทาความรูจ้ กั กับผูว้ จิ ยั และผูช้ ว่ ยนักวิจยั
การดาเนิ นการทดลอง
การดาเนินการทดลองมีขนั ้ ตอนการวิจยั ในโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น และการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทีเ่ ป็นแบบสอบถาม มี
ขัน้ ตอนดังนี้
ขัน้ เตรียมการ
ในขัน้ เตรียมการนีผ้ วู้ จิ ยั ได้เตรียมความพร้อมก่อนทีจ่ ะเข้าไปทากิจกรรมและเก็บข้อมูลใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง ผูว้ จิ ยั มีการประสานงานกับโรงเรียนดังกล่าวเพื่อขอ
อนุญาตทาวิจยั ในมนุษย์ ดังนี้
ผูว้ จิ ยั ทาหนังสือจากสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ไปทีโ่ รงเรียนษาแห่งหนึ่งในจังหวัด
ระยอง เพื่อขอเข้าเก็บข้อมูลโดยแนบเอกสารโครงร่างงานวิจยั พร้อมเอกสารชีแ้ จงข้อมูลแก่
ผูอ้ านวยการโรงเรียนและอาจารย์ฝา่ ยวิชาการ เพื่อติดต่อขอความอนุเคราะห์ในการทาวิจยั และ
ติดต่อขอให้สถานที่ สารวจสถานทีแ่ ละอุปกรณ์ต่างๆ ทีใ่ ช้ในการวิจยั พร้อมเอกสารชีแ้ จงข้อมูลแก่
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กลุ่มตัวอย่างทีก่ าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และ 3 เป็นผูเ้ ข้าร่วมในโปรแกรมการพัฒนา
พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น และนาหนังสือยินยอมจาก
ผูป้ กครองเพื่อเข้าร่วมการวิจยั
ขัน้ ดาเนิ นการ
ผูว้ จิ ยั ได้ชแ้ี จงรายละเอียดในภาพรวมเกีย่ วกับการจัดโครงการวิจยั กับกลุ่มตัวอย่างทัง้ กลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมพร้อมกัน พร้อมทัง้ แนะนาตัวผูว้ จิ ยั และผูช้ ว่ ยนักวิจยั ทีม่ คี วามรู้
ความสามารถในการทาวิจยั และมีวยั ใกล้เคียงกัน จากนัน้ ดาเนินการดังนี้
1. ทาการเก็บข้อมูลพืน้ ฐานทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง และเก็บข้อมูลตัวแปรตาม คือ
พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนการทดลอง ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
จานวนกลุ่มละ 30 คน รวมทัง้ หมด 60 คน
2. ดาเนินการทดลองโดยจัดกิจกรรมแยกระหว่างห้องกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ให้อยู่
คนละห้อง ซึ่ง กลุ่มทดลองเป็นกลุ่มทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และเก็บข้อมูลตัวแปรความตัง้ ใจในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตัวแปรการ
รับรูค้ วามสามารถของตนในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทน่ี ามาพัฒนาในโปรแกรม เพื่อ
เป็นการตรวจสอบว่าพฤติกรรมป้อ งกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทเ่ี พิม่ ขึน้ ของกลุ่มทดลองนัน้
เกิดจากชุดกิจกรรมในโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนกลุ่ม
ควบคุมไม่ได้รบั โปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แต่จะได้ทา
กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับทักษะทีจ่ าเป็นในการใช้ชวี ติ ช่วงวัยรุ่นตอนต้น ได้แก่ การรสารวจความชอบ
ของตนเองและสังเกตความชอบและไม่ชอบของสมาชิกในครอบครัว เพื่อน การอยู่ร่วมกับผูอ้ ่นื อย่าง
มีความสุข และดาเนินการวัดผลทันทีหลังสิน้ สุดการจัดกิจกรรมในการทดลอง ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บ
ข้อมูลเก็บข้อมูลพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ตาราง 17 สรุปการวัดผลการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น
ตอนต้น
รูปแบบการ
ฝึกพัฒนา

วัดผลก่อนพัฒนา
ด้วยโปรแกรม
(ระยะก่อนทดลอง)

กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
หมายเหตุ

วัดผลทันทีหลังสิน้ สุด
การเข้าโปรแกรมพัฒนา
(ระยะหลังการทดลอง)

B1

โปรแกรมการพัฒนา
พฤติกรรมป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(ระยะทดลอง)
X1

B1

-

B2

B2

B1-B2 คือ การวัดพฤติกรรมป้องกันการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ครัง้ ที่ 1และ 2
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การจัดกระทาและวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
SPSS และมีการจัดกระทาดังนี้
1. หาจานวนและร้อยละของลักษณะข้อมูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง
2. หาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มตัวอย่างทัง้ สองกลุ่ม เพื่อเปรียบเทียบคะแนน
ระหว่างก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิตกิ ารทดสอบค่าที (t-test)
3. การทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปรร่วม (MANCOVA)

การพิทกั ษ์สิทธ์ ิ ของกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาในการวิจยั ทัง้ 2 ระยะ ผูว้ จิ ยั ได้ชแ้ี จงและอธิบายวัตถุประสงค์ ประโยชน์ในการ
วิจยั เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างทราบ การดาเนินการต้องให้กลุ่มตัวอย่างให้คายิน ยอมเข้าร่วมการวิจยั และ
ขึน้ อยู่กบั ความสมัครใจ โดยข้อมูลทุกส่วนจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และนาเสนอในภาพรวม ไม่ระบุ
ชือ่ นามสกุล ซึ่งจะนาไปใช้ประโยชน์เพื่อการวิจยั และทางด้านวิชาการ และหากกลุ่มตัวอย่าง
สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาเมื่อไม่ยนิ ดีเข้าร่วมในการวิจยั ทัง้ นี้ ไม่มเี งื่อนไขหรือข้อผูกมัดใดๆ
ทัง้ สิน้ โดยการพิทกั ษ์สทิ ธิของกลุ
่มตัวอย่างนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บ
์
รวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และดาเนินการขอใบรับรอง
จริยธรรมการวิจยั ของข้อเสนอการวิจยั (รายละเอียดตามภาคผนวก ก) จากสถาบันยุทธศาสตร์ทาง
ปญั ญาและวิจยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสาหรับการศึกษาในการวิจยั ระยะที่ 2 นัน้ ผูว้ จิ ยั
ได้ดาเนินรูปแบบการวิจยั เป็นกึง่ ทดลอง โดยมีทงั ้ กลุ่มทดลองทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรม
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮ อล์ และกลุ่มควบคุมทีไ่ ม่ได้รบั โปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรม
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผูว้ จิ ยั ได้ตระหนักถึงความสาคัญของความเท่าเทียมกันระหว่าง
สิง่ ทีไ่ ด้รบั กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ดังนัน้ จึงได้มกี ารจัดกิจกรรมในโปรแกรมดังกล่าวให้กบั กลุ่ม
ควบคุมในภายหลัง

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั นาเสนอตามจุดมุ่งหมายของการวิจยั คือ เพื่อ
ศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและค้นหาขนาดอิทธิพลของตัวแปรเชิงสาเหตุท่สี าคัญทีม่ ี
ผลต่อพฤติกรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น ด้วยการวิเคราะห์โมเดล
โครงสร้างความสัมพันธ์ และเพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาพฤติก รรม
ป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น โดยแบ่งการนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เป็ น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุท่สี ่งผลต่อพฤติกรรม
ป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และระยะที่ 2 เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาพฤติกรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น
สัญลักษณ์ และอักษรย่อในการวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ขอกาหนดสัญลักษณ์ต่างๆ ทีใ่ ช้ในการวิจยั นี้ก่อนนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิง
ปริมาณเพื่อความเข้าใจตรงกัน ดังนี้
สัญลักษณ์
แทน
N
จานวน
Mean
ค่าเฉลีย่
SD
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
CI
ช่วงความเชือ่ มัน่
S
ค่าความเบ้
K
ค่าความโด่ง
ค่าไคสแควร์
2
df
องศาอิสระ
SE
ความคลาดเคลื่อนของการประมาณค่า
t
ค่าสถิติ t
2
R
ความสามารถในการอธิบายตัวแปรแฝงโดยตัวแปรอิสระ
RMSEA
ค่าประมาณความคลาดเคลือ่ นของรากกาลังสองเฉลีย่
CFI
ดัชนีประเมินความกลมกลืนของโมเดล
TLI
ดัชนีวดั ระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบของ Tucker และ Lewis
SRMR
ค่าเฉลีย่ ของเศษเหลือจากการเปรียบเทียบค่าความแปรปรวน
แปรปรวนร่วมทีไ่ ด้จากกลุ่มตัวอย่างกับค่าประมาณจากค่าพารามิเตอร์
b
ค่าน้ าหนักความสาคัญของตัวแปรอิสระในรูปคะแนนดิบ
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TE
IE
DE

ความคลาดเคลื่อนของการวัดตัวแปรสังเกตภายนอก
ความคลาดเคลื่อนของการวัดตัวแปรสังเกตภายใน
น้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน
ขนาดอิทธิพลรวม
ขนาดอิทธิพลทางอ้อม
ขนาดอิทธิพลทางตรง

ตัวแปรที่ใช้การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดสัญลักษณ์ของตัวแปรที่ศกึ ษา โดยใช้สญ
ั ลักษณ์แทน
ชือ่ ตัวแปรดังนี้
ตาราง 18 ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตัวแปรแฝง

ตัวอักษรย่อ

ตัวแปรสังเกต

เจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการดื่ม
เครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ (วัดทางอ้อม)

BE

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการ
กระทาพฤติกรรมป้ องกันการดื่ม
เครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ (วัดทางอ้อม)

MC

เจตคติต่อพฤติกรรม
ป้ องกันการดื่ม
เครื่องดืม่ แอลกอฮอล์
การคล้อยตามกลุ่ม
อ้างอิงในการกระทา
พฤติกรรมป้ องกันการ
ดื่มเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์
การรับรูค้ วามสามารถ
ในการควบคุม
พฤติกรรมป้ องกันการ
ดื่มเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์
ความเชือ่ อานาจในตน
ในการหลีกเลีย่ งสิง่ ชัก
นาไปสู่การดื่ม
เครื่องดืม่ แอลกอฮอล์

ตัวอักษรย่อ

ตัวแปรเชิ งสาเหตุ

การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ (วัดทางอ้อม)

ความเชือ่ อานาจในตนเองในการ
ป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

CP

ILC

BE1

MC1

CP1

ILC1
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ตาราง 18 (ต่อ)
ตัวแปรแฝง

การเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารการป้ องกัน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

การสนับสนุนจากบุคคลรอบข้าง

การรับรูค้ วามสามารถของตนในการ
ป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

การรับรูค้ วามเสีย่ งจากการดื่ม
เครื่องดืม่ แอลกอฮอล์
ตัวแปรคันกลาง
่
เจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการดื่ม
เครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ (วัดทางตรง)

ตัวอักษรย่อ

ME

SS

SE

RISK

ATT

ตัวแปรสังเกต
ความเชือ่ อานาจในตน
ในการปฏิเสธการดื่ม
เครื่องดืม่ แอลกอฮอล์

ตัวอักษรย่อ

ILC2

ความเชือ่ อานาจในตน
ในการใช้เวลาว่างทา
กิจกรรมทีม่ ปี ระโยชน์
ปริมาณการรับข่าวสาร
เพื่อป้ องกันการดื่ม
เครื่องดืม่ แอลกอฮอล์
การยอมรับเนื้อหา
ข้อมูลเพื่อป้ องกันการ
ดื่มเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์
การได้รบั การ
สนับสนุนจากบุคคล
รอบข้าง
การรับรูค้ วามสามารถ
ของตนในการป้ องกัน
การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
การรับรูค้ วามเสีย่ ง
จากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

RISK1

เจตคติต่อการ
หลีกเลีย่ งสิง่ ชักนาไปสู่
การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

ATT1

ILC3

ME1

ME2

SS1

SE1
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ตาราง 18 (ต่อ)
ตัวแปรแฝง

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการ
กระทาพฤติกรรมป้ องกันการดื่ม
เครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ (วัดทางตรง)

การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ (วัดทางตรง)

ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
การวางแผนป้ องกันการดื่มเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์

ความตัง้ ใจป้ องกันการดืม่ เครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์

ตัวอักษรย่อ

SN

PBC

ตัวแปรสังเกต
เจตคติต่อการปฏิเสธ
เมื่อมีบคุ คลชวนไปดืม่
เครื่องดืม่ แอลกอฮอล์
เจตคติต่อ การใช้เ วลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
การคล้อยตามกลุ่ม
อ้างอิงในการกระทา
พฤติกรรมป้ องกันการ
ดื่มเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์
ความยากง่ายต่อการ
ทาพฤติกรรม

ตัวอักษรย่อ

ATT2
ATT3

SN1

PBC1

ABC

PLAN

INT

ความเป็ นไปได้ของ
การทาพฤติกรรม
ความสามารถในการ
ในการควบคุมตนเองที่
จะทาพฤติกรรม
ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรม
ป้ องกันการดื่ม
เครื่องดืม่ แอลกอฮอล์
การวางแผนการ
กระทา
การวางแผนรับมือกับ
อุปสรรค
การหลีกเลีย่ งสิง่ ชัก
นาไปสู่การดื่ม
เครื่องดืม่ แอลกอฮอล์

PBC2

PBC3

ABC1
PLAN1
PLAN2

INT1
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ตาราง 18 (ต่อ)
ตัวแปรแฝง

ตัวอักษรย่อ

ตัวแปรสังเกต
การปฏิเสธเมื่อมีบุคคล
ชวนไปดื่มเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์
การใช้เวลาว่างทา
กิจกรรมให้เกิด
ประโยชน์ ไม่เข้าไป
เกีย่ วข้องกับการดื่ม
เครื่องดืม่ แอลกอฮอล์

ตัวอักษรย่อ

INT2

INT3

ตัวแปรผล
พฤติกรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

BEH

การหลีกเลีย่ งสิง่ ชัก
นาไปสู่การดื่ม
เครื่องดืม่ แอลกอฮอล์
การปฏิเสธเมื่อมีบุคคล
ชวนไปดื่มเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์
การใช้เวลาว่างทา
กิจกรรมให้เกิด
ประโยชน์ ไม่เข้าไป
เกีย่ วข้องกับการดื่ม
เครื่องดืม่ แอลกอฮอล์

BEH1

BEH2

BEH3

ผูว้ ิ จยั ได้นาเสนอผลการวิ เคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็ น 6 ตอน ประกอบด้วย
การศึก ษาในระยะที่ 1 เพื่อ ศึก ษาโครงสร้า งความสัมพัน ธ์เชิง สาเหตุ แ ละค้น หาขนาด
อิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทส่ี าคัญทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุน่
ตอนต้น ผูว้ จิ ยั นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งออกเป็ น 6 ตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานของกลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของตัวแปรโดยใช้สถิติพ้นื ฐาน ได้แก่ ค่าต่ าสุด
ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ตอนที่ 4 ความโด่ง ความเบ้ ของตัวแปรสังเกตทีใ่ ช้ในการวิจยั
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ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลของโปรแกรมการ
พัฒนาพฤติกรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น
ตอนที่ 6 ผลการวิเ คราะห์อิทธิพลทางตรง อิท ธิพ ลทางอ้อม และอิท ธิพ ลโดยรวมของ
แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลของโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมป้ องกันการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น
ตอนที่ 1 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลพืน้ ฐานของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลพืน้ ฐานของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยขนาดของโรงเรียน 4 ขนาด ได้แก่ ขนาดใหญ่
พิเศษ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เพศ อายุ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น ผลการเรียน
ล่าสุด ประวัตกิ ารดื่มฯของคนในครอบครัว และประวัตกิ ารดื่มของวัยรุ่นตอนต้นด้วยสถิตบิ รรยาย
ได้แก่ จานวน และร้อยละ ดังตาราง 19
ตาราง 19 จานวน ร้อยละของข้อมูลพืน้ ฐานของกลุ่มตัวอย่าง (n=439)
ข้อมูลพืน้ ฐาน
ขนาดของโรงเรียน
มัธยมศึกษา
ใหญ่พเิ ศษ
ขนาดใหญ่
ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก
เพศ
หญิง
ชาย
อายุ
11
12
13
14
15
16

จานวน

ร้อยละ

131
166
66
76

29.8
37.8
15.0
17.3

172
267

39.2
60.8

3
29
158
134
111
4

0.7
6.6
36.6
30.5
25.3
0.9
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ตาราง 19 (ต่อ)
ข้อมูลพืน้ ฐาน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ระดับมัธยมชัน้ ปี ท่ี 1
ระดับมัธยมชัน้ ปี ท่ี 2
ระดับมัธยมชัน้ ปี ท่ี 3
ผลการเรียนล่าสุด
1.00 – 2.00
2.01 – 3.00
3.01 – 4.00
การดื่มเหล้าหรือเครือ่ งดื่ม
แอลกอฮอล์ของสมาชิก
ครอบครัว
ดื่ม
ไม่ด่มื
เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ไม่เคยดื่ม
เคยดื่มแต่ปัจจุบนั
ไม่ด่มื แล้ว
เคยดื่มและปั จจุบนั
ยังคงดื่มอยู่

จานวน

ร้อยละ

172
148
119

39.2
33.7
27.1

14
158
267

3.2
36.0
60.8

297
141

67.1
32.9

183

41.7

175

39.8

81

18.5

จากตาราง 19 กลุ่มตัวอย่างทีเ่ ก็บข้อมูล จานวน 439 คน มีขนาดของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างอยู่ในโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ 37.8 ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิด
เป็ นร้อยละ 60.8 ส่วนใหญ่ อายุ 13 ปี คิดเป็ นร้อยละ 36.6 ส่วนใหญ่วยั รุ่นตอนต้นศึกษาอยู่ในมัธยม
ตอนต้นระดับศึกษาปี ท่ี 1 คิดเป็ นร้อยละ 39.2 ส่วนใหญ่มผี ลเรียนล่าสุดอยู่ในช่วง 3.01 – 4.00 คิด
เป็ นร้อยละ 60.8 มีสมาชิกในครอบครัวดื่มเหล้าหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่าส่วนใหญ่วยั รุ่น
ตอนต้นพักอาศัยอยู่ในบ้านที่มสี มาชิกครอบครัวดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คิดเป็ นร้อยละ 67.1 และ
ไม่ ม ีส มาชิก ในครอบครัว ดื่มเหล้าหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คิด เป็ น ร้อยละ 32.9 ส่ ว นการมี
ประสบการณ์ตรงของวัยรุ่นตอนต้นเกีย่ วกับการดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ พบว่าวัยรุ่นตอนต้นที่ไม่เคย
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คิดเป็ นร้อยละ 41.7 ส่วนที่มเี คยดื่มแต่ปัจจุบนั ไม่ด่มื แล้ว ซึ่งหมายถึงเคย
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 1 แก้วหรือ 1 กระป๋ องแต่ปัจจุบนั ไม่ด่มื แล้ว คิดเป็ นร้อยละ 39.8
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และเคยดื่มและปั จจุบนั ยังคงดื่มอยู่ ซึ่งหมายถึง มีประสบการณ์ด่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็ นครัง้
คราวตามโอกาสหรือดื่มเครื่องดื่มทีม่ สี ่วนผสมของแอลกอฮอล์สม่าเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง้
และดื่มมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน คิดเป็ นร้อยละ 18.5
ตอนที่ 2 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลพืน้ ฐานของตัวแปร
การวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานของตัวแปร โดยใช้สถิตพิ น้ื ฐาน ได้แก่ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่
และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ดังตาราง 20
ตาราง 20 ค่าต่าสุด (Min) ค่าสูงสุด (Max) ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) ของตัว
แปรทีใ่ ช้ในการวิจยั
ตัวแปร

Min

Max

Mean

SD

BEH1

1.04

6.00

3.75

1.02

BEH2

1.50

6.00

4.52

1.08

BEH3

2.33

6.00

4.61

0.80

INT1

1.40

7.00

4.67

1.25

INT2

1.25

7.00

5.22

1.32

1.75

7.00

5.51

1.24

1.00

7.00

5.62

1.37

1.67

7.00

5.82

1.16

1.00

7.00

6.16

1.11

36.00

294.0 239.92 53.12

พฤติกรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ความตัง้ ใจป้ องกันการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์

INT3
เจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ (วัดทางตรง)
ATT1
ATT2
ATT3
เจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ (วัดทางอ้อม)
BE1
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ตาราง 20 (ต่อ)
ตัวแปร
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการกระทาพฤติกรรม
ป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(วัดทางตรง)
SN1
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการกระทาพฤติกรรม
ป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(วัดทางอ้อม)
MC1
การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมป้ องกัน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (วัดทางตรง)
PBC1

Min

Max

Mean

SD

2.67

7.00

6.11

0.95

36.00

196.0 154.41 38.82

2.00

7.00

5.88

1.22

PBC2

2.00

17.33

5.91

1.27

PBC3
การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมป้ องกัน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (วัดทางอ้อม)
CP1
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมป้ องกันการดื่ม
เครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ทแ่ี ท้จริง
ABC1

1.00

26.00

6.00

1.49

26.00

196.0 137.26 42.52

1.92

7.00

5.96

0.90

1.44

6.00

4.58

0.79

1.33

6.00

4.57

0.99

1.00

6.00

4.50

0.94

1.38

6.00

4.85

0.80

การวางแผนในการป้ องกันการดื่มเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์
PLAN1
PLAN2
การรับรูค้ วามสามารถของตนในการป้ องกันการดื่ม
เครื่องดืม่ แอลกอฮอล์
SE1
การรับรูค้ วามเสีย่ งจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
RISK1
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ตาราง 20 (ต่อ)
ตัวแปร
ความเชือ่ อานาจในตนเองในการป้ องกันการดื่ม
เครื่องดืม่ แอลกอฮอล์
ILC1
ILC2
ILC3
การเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารการป้ องกันการดืม่ เครือ่ งดื่ม
แอลกอฮอล์
ME1
ME2

Min

Max

Mean

SD

1.50

6.00

4.59

0.91

1.25

6.00

4.62

0.98

1.00

6.00

4.68

0.97

1.00

6.00

4.40

0.84

1.50

6.00

4.50

1.03

2.33

6.00

4.56

0.83

การสนับสนุนจากบุคคลรอบข้าง
SS1

จากตาราง 20 ข้อมูลพื้นฐานของตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั พบว่า พฤติกรรมป้ องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้านการใช้เวลาว่างทากิจกรรมให้เกิดประโยชน์ ไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (𝑋̅ = 4.61, SD = 0.80) ความตัง้ ใจป้ องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ด้านการใช้เวลาว่างทากิจกรรมให้เกิดประโยชน์ ไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (𝑋̅ = 5.51, SD = 1.24) เจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ (วัดทางตรง) ด้านเจตคติต่อการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีค่า เฉลี่ยสูงสุด (𝑋̅=
6.16, SD = 1.11) เจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (วัดทางอ้อม) มีค่าเฉลีย่
เท่ากับ 239.92 (SD = 53.12) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการกระทาพฤติกรรมป้ องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (วัดทางตรง) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.11(SD = 0.95) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงใน
การกระทาพฤติกรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (วัดทางอ้อม) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 154.41
(SD = 38.82) การรับ รู้ ค วามสามารถในการควบคุ ม พฤติ ก รรมป้ องกัน การดื่ ม เครื่ อ งดื่ม
แอลกอฮอล์ (วัดทางตรง) ด้านการใช้เวลาว่างทากิจกรรมให้เกิดประโยชน์ ไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (𝑋̅ = 6.00, SD = 1.49) การรับรู้ค วามสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (วัดทางอ้อม) ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 137.26 (SD =
42.52) ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทแ่ี ท้จริง ค่าเฉลีย่
เท่ากับ 5.96 (SD = 0.90) การวางแผนป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้านการกระทา มี
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ค่ า เฉลี่ย สู ง สุ ด (𝑋̅ = 4.58, SD = 0.79) การรับ รู้ค วามสามารถของตนในการป้ อ งกัน การดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 (SD = 0.94) การรับรู้ความเสี่ยงจากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 (SD = 0.80) ความเชื่ออานาจในตนเองในการป้ องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้านการใช้เวลาว่างทากิจกรรมทีม่ ปี ระโยชน์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (𝑋̅ = 4.68, SD
= 0.97) การเปิ ดรับข้อมูลข่า วสารการป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้านการยอมรับเนื้อหา
ข้อมูลเพื่อป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (𝑋̅ = 4.50, SD = 1.03) และการ
สนับสนุนจากบุคคลรอบข้าง ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.56 (SD = 0.83)
ตอนที่ 3 ผลการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างต่อแปรสังเกต โดยใช้การตรวจสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรสองตัว (Bivariate relationship) ด้วยการคานวณค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั
(Pearson product moment correlation coefficient) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ทีใ่ ช้ศกึ ษาในการวิจยั นี้ประกอบด้วย 3 กลุ่มคือ กลุ่มตัวแปรเชิงสาเหตุ ตัวแปรคันกลาง
่
และตัวแปร
ผล ดังแสดงในตาราง 21
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ตาราง 21 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในโมเดลการวิจยั

variables

BEH1

BEH1

1

BEH2

BEH3

INT1

INT2

INT3

ATT1

ATT2

ATT3

BE1

SN1

MC1

PBC1

PBC2

PBC3

CP1

ABC1

PLAN1

PLAN2

SE1

RISK1

ILC1

ILC2

ILC3

ME1

ME2

BEH2

.497**

1

BEH3

.476**

.545**

1

INT1

.589**

.478**

.521**

1

INT2

.450**

.688**

.577**

.540**

1

INT3

.450**

.502**

.729**

.579**

.611**

1

ATT1

.241**

.314**

.311**

.274**

.341**

.291**

1

ATT2

.245**

.311**

.361**

.268**

.349**

.322**

.514**

1

ATT3

.236**

.266**

.312**

.264**

.295**

.321**

.369**

.564**

1

BE1

.256**

.289**

.347**

.321**

.312**

.385**

.330**

.372**

.436**

1

SN1

.236**

.363**

.362**

.326**

.402**

.378**

.260**

.325**

.288**

.468**

1

MC1

.326**

.413**

.445**

.436**

.469**

.513**

.368**

.401**

.434**

.593**

.552**

1

PBC1

.369**

.449**

.515**

.435**

.403**

.521**

.281**

.318**

.345**

.432**

.407**

.555**

1

PBC2

.318**

.366**

.429**

.338**

.371**

.410**

.262**

.298**

.339**

.359**

.348**

.519**

.626**

1

PBC3

.295**

.337**

.408**

.320**

.359**

.427**

.183**

.237**

.251**

.351**

.348**

.465**

.534**

.505**

1

CP1

.234**

.321**

.355**

.322**

.384**

.431**

.264**

.283**

.307**

.422**

.402**

.569**

.469**

.433**

.401**

1

ABC1

.355**

.439**

.477**

.421**

.492**

.534**

.345**

.386**

.431**

.557**

.473**

.672**

.577**

.542**

.497**

.580**

1

PLAN1

.471**

.554**

.554**

.559**

.531**

.560**

.320**

.350**

.314**

.364**

.386**

.411**

.487**

.374**

.333**

.370**

.517**

1

PLAN2

.322**

.438**

.475**

.394**

.417**

.444**

.179**

.237**

.229**

.276**

.344**

.367**

.474**

.360**

.347**

.400**

.479**

.665**

1

SE1

.558**

.583**

.571**

.597**

.592**

.574**

.320**

.340**

.306**

.392**

.422**

.518**

.529**

.374**

.411**

.386**

.561**

.720**

.586**

1

RISK1

.320**

.405**

.455**

.357**

.432**

.421**

.309**

.340**

.338**

.439**

.314**

.488**

.424**

.388**

.354**

.347**

.499**

.543**

.454**

.547**

1

ILC1

.415**

.455**

.490**

.444**

.504**

.476**

.311**

.314**

.303**

.363**

.315**

.434**

.460**

.392**

.342**

.335**

.492**

.628**

.508**

.674**

.657**

1

ILC2

.431**

.481**

.491**

.433**

.488**

.476**

.280**

.320**

.289**

.363**

.337**

.457**

.488**

.378**

.358**

.333**

.542**

.640**

.542**

.695**

.637**

.791**

1

ILC3

.367**

.429**

.479**

.391**

.476**

.469**

.278**

.289**

.305**

.365**

.329**

.452**

.429**

.361**

.355**

.372**

.486**

.624**

.518**

.634**

.689**

.754**

.784**

1

ME1

.419**

.455**

.536**

.512**

.529**

.513**

.297**

.334**

.317**

.372**

.327**

.484**

.462**

.391**

.383**

.362**

.559**

.612**

.537**

.665**

.583**

.710**

.707**

.697**

1

ME2

.310**

.397**

.435**

.349**

.424**

.405**

.286**

.231**

.163**

.333**

.278**

.397**

.415**

.305**

.317**

.296**

.466**

.552**

.455**

.568**

.510**

.609**

.598**

.622**

.643**

1

SS1

.486**

.496**

.543**

.461**

.542**

.505**

.303**

.337**

.294**

.345**

.387**

.474**

.501**

.420**

.377**

.374**

.519**

.636**

.504**

.660**

.580**

.671**

.706**

.662**

.734**

.684**

SS1

1

** หมายถึง p<.01, * หมายถึง p<.05
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จากตาราง 21 แสดงค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในโมเดลการวิจยั พบว่า
ความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกต มีทงั ้ หมด 351 คู่ มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .01 จานวน 351 คู่ มีค่าสัม ประสิทธิส์ หสัม พันธ์อ ยู่ระหว่าง 0.179 – 0.754 โดยตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์กนั สูงสุด คือความเชือ่ อานาจในตนเองในการป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้าน
การปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กบั ด้านการใช้เวลาว่างทากิจกรรมทีม่ ปี ระโยชน์ ไม่เกีย่ วข้อง
กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ คือ 0.754 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .01 ส่วนตัวแปรที่มคี วามสัมพันธ์กนั ต่ าสุด คือ เจตคติต่อการหลีกเลี่ยงสิง่ ชักนาไปสู่การดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กบั การวางแผนป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้านการรับมือกับอุปสรรค
มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ คือ 0.179 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 โดยความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรสังเกต ซึ่งจากค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ขา้ งต้นไม่เกิน 0.85 แสดงว่า ตัวแปรชุดนี้ไม่มปี ั ญหา
ภาวะร่วมเส้นตรงเชิงพหุ (Multicollinearity) จึงทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไปได้
ตอนที่ 4 ความโด่ง ความเบ้ ของตัวแปรสังเกตที่ใช้ในการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปรสังเกตของตัวแปรที่ใช้ในงานวิจยั เพื่อให้ทราบ
ธรรมชาติของข้อมูล และเนื่องจากสถิตวิ เิ คราะห์ขนสู
ั ้ งมีขอ้ ตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับการแจกแจงของ
ข้อมูลเป็ นแบบโค้งปกติ ผูว้ จิ ยั จึงทาการตรวจสอบความเบ้ ความโด่ง และค่าสถิตไิ ค-สแควร์ ทดสอบ
การแจกแจงเป็ นโค้งปกติตวั แปรเดียว ดังตาราง 22
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ตาราง 22 ค่าความเบ้ และค่าความโด่งของตัวแปรสังเกตของตัวแปรทีใ่ ช้ในงานวิจยั

ตัวแปร Mean
BEH1
3.750
BEH2
4.517
BEH3
4.607
INT1
4.674
INT2
5.223
INT3
5.513
ATT1
5.617
ATT2
5.822
ATT3
6.158
BE1
239.916
SN1
6.111
MC1
154.412
PBC1
5.883
PBC2
5.915
PBC3
5.998
CP1
137.255
ABC1
5.963
PLAN1
4.584
PLAN2
4.575
SE1
4.497
RISK1
4.850
ILC1
4.592
ILC2
4.617
ILC3
4.679

Std.
Deviation
1.018
1.083
0.804
1.246
1.318
1.244
1.372
1.163
1.106
53.118
0.954
38.823
1.216
1.266
1.493
42.518
0.903
0.794
0.993
0.938
0.802
0.915
0.976
0.974

ก่อนการปรับข้ อมูล
หลังการปรับข้ อมูล
Asymp.
Kolmogorov- Sig. (2- Kolmogorov- Asymp. Sig.
Smirnov Z
tailed) Smirnov Z
(2-tailed)
1.122 0.161
0.335
1.000
1.790 0.003
1.890
0.002
1.330 0.058
0.934
0.347
1.221 0.102
0.720
0.677
2.190 0.000
2.185
0.000
2.645 0.000
2.186
0.000
3.287 0.000
3.166
0.000
3.258 0.000
3.107
0.000
4.676 0.000
4.783
0.000
3.233 0.000
2.329
0.000
3.764 0.000
4.642
0.000
2.976 0.000
3.164
0.000
3.884 0.000
4.558
0.000
4.053 0.000
3.510
0.000
5.215 0.000
4.129
0.000
1.750 0.004
1.558
0.016
2.623 0.000
1.736
0.005
0.910 0.379
0.682
0.741
2.161 0.000
1.630
0.010
1.241 0.092
0.674
0.753
1.681 0.007
1.175
0.127
1.934 0.001
1.300
0.068
1.884 0.002
1.624
0.010
2.254 0.000
1.982
0.001
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Std.
ตัวแปร Mean
Deviation
ME1
4.397
0.839
ME2
4.502
1.025
SS1
4.560
0.832

ก่อนการปรับข้ อมูล
หลังการปรับข้ อมูล
Asymp.
Kolmogorov- Sig. (2- Kolmogorov- Asymp. Sig.
Smirnov Z
tailed) Smirnov Z
(2-tailed)
1.818 0.003
1.052
0.218
2.734 0.000
2.134
0.000
1.482 0.025
0.742
0.640

จากตาราง 22 พบว่าการทดสอบการกระจายแบบโค้งปกติ (Normal distribution) ของตัว
แปรสัง เกต พบว่า ข้อ มู ล ยังไม่ มีการกระจายตัวเป็ นโค้งปกติ ดัง นัน้ ผู้ว ิจ ัย จึงได้มีการปรับการ
กระจายของข้อมูลด้วยโปรแกรมลิสเรล ผลการปรับข้อมูลยังมีขอ้ มูลไม่เป็ นโค้งปกติ ซึ่งไม่เป็ นไป
ตามข้อตกลงเบื้องต้นในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง ผูว้ จิ ยั ได้เลือกใช้การประมาณค่า
ด้วยวิธี Weighted least square ซึ่งมีความเหมาะสมกับข้อมูลทีม่ กี ารกระจายตัวไม่เป็ นโค้งปกติ

ผลการวิ จ ยั ในระยะที่ 1 การวิ เ คราะห์โ ครงสร้ า งความสัม พัน ธ์เ ชิ ง สาเหตุ ข อง
พฤติกรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การวิเคราะห์แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ของพฤติกรรมป้ องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 1 การศึกษาโครงสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ท่สี ่งต่อพฤติกรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น
โดยมีสมมติฐานย่อยดังนี้
1.1 การวางแผนป้ องกันการดื่ม เครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์มีอิทธิพ ลทางตรงต่ อพฤติก รรม
ป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1.2. ความตัง้ ใจป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อ
พฤติกรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ ผ่านการวางแผนป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1.3 การรับรู้ความสามารถของตนในการป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มอี ทิ ธิพล
ทางอ้อมต่อพฤติกรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านความความตัง้ ใจป้ องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการวางแผนการป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1.4 การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มี
อิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านความตัง้ ใจป้ องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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1.5 เจตคติต่ อ พฤติก รรมป้ อ งกัน การดื่ม เครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์มีอิท ธิพ ลทางอ้ อ มต่ อ
พฤติก รรมป้ อ งกัน การดื่ม เครื่อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ โ ดยผ่ า นความตัง้ ใจป้ อ งกัน การดื่ม เครื่อ งดื่ม
แอลกอฮอล์
1.6 การคล้อ ยตามกลุ่ ม อ้า งอิง ในการป้ อ งกัน การดื่ม เครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์มีอิท ธิพ ล
ทางอ้อ มต่อ พฤติกรรมป้ องกัน การดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์โ ดยผ่านความตัง้ ใจป้ องกัน การดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1.7 ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทแ่ี ท้จริง
มีอิท ธิพ ลทางตรงและทางอ้อมต่อ พฤติกรรมป้ องกัน การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่า นการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1.8 การรับรู้ความเสี่ยงจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มอี ทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรม
ป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยผ่านความตัง้ ใจป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1.9. ความเชือ่ อานาจในตนในการป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1.10 การรับรู้ข่าวสารป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรม
ป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1.11 การสนับสนุ นทางสังคมจากบุคคลรอบข้างมีมอี ทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมป้ องกัน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ผลการวิเคราะห์แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุท่สี ่งต่อพฤติกรรมป้ องกัน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น ตามวัตถุประสงค์การวิจยั และกรอบแนวคิดและ
สมมติฐานในการวิจยั พบวา แบบจาลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดัชนีความกลมกลืน
ได้ แ ก่ 2 = 812.67, df = 279, p < .01, RMSEA = 0.066, CFI = 0.98 , NFI = 0.98 แสดงว่ า
แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทส่ี ่งต่อพฤติกรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของวัยรุ่นตอนต้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิเคราะห์ดงั ภาพประกอบ 8 และ
ตาราง 23
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ภาพประกอบ 8 แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลของโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัย รุ่น
ตอนต้น
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ตาราง 23 ผลการวิเคราะห์อทิ ธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลโดยรวมของแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลของโปรแกรมการ
พัฒนาพฤติกรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น
ตัวแปร
สาเหตุ
INT

ตัวแปรผล
BEH
DE IE
TE
0.76*
0.74*
0.02
*
*

DE

INT
IE

-

-

0.11*
*
SN
- 0.08* 0.08 0.11*
0.21* 0.21* 0.28*
PBC
*
*
*
0.10*
0.10*
PLAN
*
*
ATT

ABC
ILC
ME
SS

-

0.08* 0.08*

-

-

PLAN
TE DE IE TE DE
0.23*
0.23*
*
*
0.03
0.11* 0.03
*
0.11* - 0.02 0.02
0.28*
0.07
0.07
*
*
-

0.19* 0.19*
*
*
0.06 - 0.06 -0.12 - -0.12 0.14 0.13* 0.27* .16** - .16**
-0.04 0.14 0.10

-

-

-

-

0.04 0.04*
**
*
-

ATT
IE

DE

SN
IE

DE

PBC
IE

TE

TE

TE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.67*
*
-

-

0.67*
*
-
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ตาราง 23 (ต่อ)
ตัวแปร
สาเหตุ

ตัวแปรผล
DE

SE

-

RISK

-

BE

-

MC

-

CP

-

R2

BEH
IE

TE DE
0.50* 0.58*
*
*
-0.02 -0.02 -0.02
0.05*

0.05*

0.06* 0.06*
0.05* 0.05*
*
*
0.78

INT
IE
-

PLAN
TE DE IE TE DE
0.58* 0.69* 0.13* 0.82*
*
*
*
*
-0.02 - 0.00 0.00 -

ATT
IE

DE

SN
IE

TE

-

DE

PBC
IE

TE

TE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.06* 0.06*
*
*

-

0.01* 0.01* 0.56*
*

-

0.56*
*

-

-

-

-

-

-

-

0.08* 0.08*

-

0.02 0.02

-

-

-

0.73*
*

-

0.73*
*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.26*
*

-

0.26*
*

-

0.07* 0.07*
*
*
0.74

0.02* 0.02*
*
*
0.78

0.31

0.53

0.71
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หมายเหตุ * หมายถึง p<.05, ** หมายถึง p<.01

-
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จากตาราง 23 อิท ธิพ ลทางตรง อิท ธิพ ลทางอ้อม และอิท ธิพลโดยรวมของแบบจาลอง
โครงสร้า งความสัม พัน ธ์เ ชิง สาเหตุ แ ละผลของโปรแกรมการพัฒ นาพฤติก รรมป้ อ งกัน การดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น พบว่า การวิเคราะห์แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุและผลของโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น
ตอนต้น มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 1
โดยมีผลการวิเคราะห์ตามสมมติฐานย่อย ดังนี้ การวางแผนป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มี
อิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีขนาดอิทธิพลมาตรฐาน เท่ากับ
0.10 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ .01 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.1
ความตัง้ ใจป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมป้ องกันการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีขนาดอิทธิพลมาตรฐาน เท่ากับ 0.76 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ .01 และ
มีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่านการวางแผนป้ องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีขนาดอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.02 อย่างไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ ซึ่งเป็ นไป
ตามสมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.2 บางส่วน
การรับรู้ความสามารถของตนในการป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มอี ทิ ธิพลทางอ้อม
ต่อพฤติกรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่า นความความตัง้ ใจป้ องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และการวางแผนการป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีขนาดอิทธิพลมาตรฐาน
เท่ากับ 0.50 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.3
การรับ รู้ค วามสามารถในการควบคุมพฤติก รรมป้ องกัน การดื่ มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์มี
อิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านความตัง้ ใจป้ องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีขนาดอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.21 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01
ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.4
เจตคติต่อพฤติกรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มอี ทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรม
ป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยผ่านความตัง้ ใจป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีขนาด
อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.08 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานการ
วิจยั ข้อ 1.5
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มอี ทิ ธิพลทางอ้อมต่อ
พฤติก รรมป้ อ งกัน การดื่ม เครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์ โ ดยผ่ า นความตัง้ ใจป้ อ งกัน การดื่ม เครื่อ งดื่ม
แอลกอฮอล์ มีขนาดอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.08 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ซึ่งเป็ นไป
ตามสมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.6
ความสามารถในการควบคุมพฤติก รรมป้ องกันการดื่มเครื่อ งดื่มแอลกอฮอล์ท่แี ท้จริงมี
อิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีขนาดอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.04 อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมป้ องกั นการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ผา่ นการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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มีขนาดอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.14 อย่างไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานการ
วิจยั ข้อ 1.7
การรับรูค้ วามเสีย่ งจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมป้ องกัน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยผ่านความตัง้ ใจป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีขนาดอิทธิพล
มาตรฐานเท่ากับ -0.02 อย่างไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.8
ความเชื่ออานาจในตนในการป้ องกันการดื่มเครื่อ งดื่มแอลกอฮอล์มีอิทธิพ ลทางตรงต่ อ
พฤติกรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีขนาดอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.06 อย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.9
การรับรูข้ า่ วสารป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมป้ องกัน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีขนาดอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ -0.12 อย่างไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ ซึ่ง
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.10
การสนับสนุ นทางสังคมจากบุคคลรอบข้างมีมอี ทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมป้ องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีขนาดอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.18 อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งไม่
เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.11 แต่พบว่าการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลรอบข้างมีอทิ ธิพล
ทางตรงความตัง้ ใจป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขนาดอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.16 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01

ผลการวิจยั ระยะที่ 2 ประสิทธิผลของโปรแกรมที่ ส่งผลต่ อการพัฒนาพฤติกรรม
ป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การวิจยั ระยะที่ 2 มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมทีส่ ่งผลต่อการพัฒนา
พฤติกรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น
สัญลักษณ์ทใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
Mean
แทน ค่าเฉลีย่
SD
แทน ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
F
แทน ค่าสถิติ F ทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร
t
แทน ค่าสถิติ t ทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลีย่
p
แทน ค่าทีน่ ้อยทีส่ ุดของระดับนัยสาคัญทีท่ าให้ปฏิเสธสมมติฐาน H0
n
แทน จานวนนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
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สมมติ ฐานการวิ จยั
ระยะหลังการทดลองวัยรุ่นตอนต้นกลุ่มทดลอง ที่ได้รบั โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมป้ องกัน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีคะแนนพฤติกรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงกว่าวัยรุ่น
ตอนต้นกลุ่มควบคุม
ผลการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ขอนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิตพิ น้ื ฐาน
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน
ตาราง 24 จานวน และร้อยละของข้อมูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง
ข้อมูลทัวไป
่
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ปี )
11
12
13
14
15
16
17
การศึกษาชัน้ ปี ท่ี
ม.1
ม.2
ม.3
ผลการเรียน
1.00 – 2.00
2.01 – 3.00
3.01 – 4.00

กลุ่มทดลอง
จานวน
ร้อยละ
15
15

18
9
1
2

50
50

60.0
30.0
3.3
6.7

30
Mean =3.50

100
SD = .50

15
15

50
50

จานวน

กลุ่มควบคุม
ร้อยละ

9
21

30
70

13
17

43.3
56.7

30

100

Mean =3.32
1
10
19

SD = .45
3.3
33.3
63.3
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ข้อมูลทัวไป
่
สมาชิกครอบครัวดืม่
เหล้าหรือเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
ดื่ม
ไม่ด่มื
เคยดืม่ เครือ่ งดื่ม
แอลกอฮอล์
ไม่เคยดืม่
เคยดืม่ แต่
ปั จจุบนั
ไม่ด่มื แล้ว
เคยดืม่ และ
ปั จจุบนั ยังคง
ดื่มอยู่

กลุ่มทดลอง
จานวน
ร้อยละ

กลุ่มควบคุม
ร้อยละ

จานวน

15
15

50
50

13
17

43.3
56.7

14

46.7

15
11

50.0
36.7

13

43.3

3

10.0

4

13.3

จากตาราง 24 พบว่า กลุ่มทดลองเพศชายและเพศหญิงเท่ากัน ส่วนใหญ่อายุ 14 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 60 กาลังศึกษาอยู่ชนั ้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ผลการเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 (SD = .50) สมาชิก
ในครอบครัวดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คิดเป็ นร้อยละ 50 กลุ่มตัวอย่างไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
คิดเป็ นร้อยละ 50 ส่วนกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่เพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 70 ส่วนใหญ่อายุ 14 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 56.7 กาลังศึกษาอยู่ชนั ้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ผลการเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 (SD = .45) ส่วน
ใหญ่สมาชิกในครอบครัวไม่ด่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คิดเป็ นร้อยละ 56.7 กลุ่มตัวอย่างไม่เคยดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คิดเป็ นร้อยละ 50
ตอนที่ 2 ผลการวิ เคราะห์ค่าสถิ ติพนื้ ฐาน
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษาชันปี
้ ท่ี
1 – 3 ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่มธั ยมศึกษา เขต 18 จังหวัดระยอง จานวน 60 คน
แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง จานวน 30 คน และกลุ่มควบคุม จานวน 30 คน ผลการวัดตัวแปรของกลุ่ม
ตัวอย่างมีค่าสถิตพิ น้ื ฐานดังแสดง ดังตาราง 25
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ตาราง 25 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของวัยรุ่นตอนต้น
ตัวแปร
ด้ า นการหลี ก เลี่ ย งสิ่ ง ชั ก น าไปสู่ ก ารดื่ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(ช่วงคะแนน 5 – 35)
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
ด้ า น ก า รปฏิ เ สธ เมื่ อ มี บุ ค ค ลชวนไปดื่ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(ช่วงคะแนน 4 - 28)
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
ด้ า นการใช้ เ วลาว่ า งท ากิ จ กรรมให้ เ กิ ด
ประโยชน์ ไม่ เ ข้ า ไปเกี่ ย วข้ อ งกับ การดื่ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(ช่วงคะแนน 6 - 42)
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

ก่อนการทดลอง
Mean
SD

หลังการทดลอง
Mean
SD

17.53
20.03

4.93
5.42

21.43
21.03

4.58
4.86

17.80
18.83

3.93
4.23

18.63
17.50

2.99
4.13

26.20
28.63

3.46
4.75

29.27
27.73

3.69
4.91

จากตาราง 25 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมป้ องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น ด้านการหลีกเลีย่ งสิง่ ชักนาไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ด้านการปฏิเสธเมื่อมีบุคคลชวนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และด้านการใช้เวลาว่างทากิจกรรมให้
เกิดประโยชน์ ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยภาพรวมสรุปได้ว่า ค่าเฉลี่ย
ของคะแนนก่อนการทดลองของกลุ่มควบคุมต่ ากว่ากลุ่มทดลอง ส่วนค่าเฉลีย่ ของคะแนนหลังการท
ดลองกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมทุกตัวแปร
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ตอนที่ 3 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบสมมติ ฐาน
การเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น หลัง
การทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมพหุคูณ
(MANCOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ผู้วจิ ยั ได้เปรียบเทียบตัวแปรผลการทดลองหลังการ
ทดลองสิน้ สุดลง พฤติกรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น ด้านการหลีกเลีย่ ง
สิ่ง ชัก น าไปสู่ ก ารดื่ม เครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์ ด้ า นการปฏิเ สธเมื่อ มีบุ ค คลชวนไปดื่ม เครื่อ งดื่ม
แอลกอฮอล์ และด้านการใช้เวลาว่างทากิจกรรมให้เกิดประโยชน์ ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยขจัดอิทธิพลของตัวแปรก่อนการ
ทดลองทีอ่ าจส่งผลต่อตัวแปรผลการทดลองออกไป ตามลาดับดังนี้
1. การทดสอบความเท่ากันของเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของพฤติกรรมป้ องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น ด้านการหลีกเลีย่ งสิง่ ชักนาไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ด้านการปฏิเสธเมื่อมีบุคคลชวนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และด้านการใช้เวลาว่างทากิจกรรมให้
เกิดประโยชน์ ไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลังการทดลอง ด้วยสถิตทิ ดสอบ
Box’s M test คะแนนพฤติกรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น ด้านการ
หลีกเลีย่ งสิง่ ชักนาไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้านการปฏิเสธเมื่อมีบุคคลชวนไปดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และด้านการใช้เวลาว่างทากิจกรรมให้เกิดประโยชน์ ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกลุ่มการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01
(Box’s M = 18.301, F = 2.879, p<.001) แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการวิเคราะห์ เนื่องจากกลุ่มทดลอง
และกลุ่ ม ควบคุ ม มีจ านวนเท่ า กัน ในแต่ ล ะกลุ่ ม ซึ่ง เป็ น ไปตามเงื่อ นไขของการวิเ คราะห์ค วาม
แปรปรวนพหุคูณ
2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมพหุคูณทางเดียว (One way MANCOVA) ของตัวแปร
ผลการทดลองหลังการทดลอง โดยใช้คะแนนก่อนการทดลองของตัวแปรเป็ นตัวแปรร่ว ม ผลการ
วิเคราะห์ดงั แสดงในตาราง 26
ตาราง 26 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมพหุคูณทางเดียว เพื่อทดสอบความแตกต่างของตัว
แปรผลการทดลองหลักการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยขจัดอิทธิพลของ
คะแนนจากการวัดก่อนการทดลอง
แหล่งความแปรปรวน
Wilk’s lambda
ตัวแปรร่วม (คะแนนวัดก่อนการทดลอง)
ด้านการหลีกเลีย่ งสิง่ ชักนาไปสู่การดื่มเครื่องดื่ม
.754
แอลกอฮอล์

F

p

5.751

<.01
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ตาราง 26 (ต่อ)
แหล่งความแปรปรวน
Wilk’s lambda
ด้านการปฏิเสธเมื่อมีบุคคลชวนไปดื่มเครื่องดื่ม
.750
แอลกอฮอล์
ด้านการใช้เวลาว่างทากิจกรรมให้เกิดประโยชน์
.861
ไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กลุ่มการทดลอง
.871
อายุ
.943

F

p

5.881

<.05

2.884

<.05

2.607
.754

.061
.560

จากตาราง 26 พบว่า พบว่า เมื่อใช้ คะแนนวัดก่อนการทดลองเป็ นตัวแปรร่วมในการวิเคราะห์
ความแปรปรวนร่วมพหุคณ
ู พฤติกรรมการป้องกันการดื่มเครื่ องดื่ม ด้ านการหลีกเลีย่ งสิง่ ชักนาไปสูก่ าร
ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ด้ านการปฏิเสธเมื่อมีบุคคลชวนไปดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ และด้ านการใช้
เวลาว่างทากิจกรรมให้ เกิดประโยชน์ ไม่เข้ าไปเกี่ยวข้ องกับการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ส่งผลต่อ ตัว
แปรผลการทดลองอย่างมีนยั สาคัญ (p<.05) มีความเหมาะสมที่จะนามาวิเคราะห์เป็ นตัวแปรร่วม ส่วน
อายุไ ม่ เ หมาะที่ จ ะน ามาวิ เ คราะห์ เ ป็ น ตัว แปรร่ ว ม ผู้วิ จัย ด าเนิ น การทดสอบภายหลัง (Post Hoc
Analysis) ด้ วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมทีละตัวแปร ดังแสดงในตาราง 27
ตาราง 27 ค่าเฉลี่ยของตัวแปรผลการทดลองหลังการทดลองที่ถูกปรับด้วยคะแนนพฤติกรรมการ
ป้ องกันการดื่มเครื่องดื่ม ก่อนอบรมแล้ว
ตัวแปรผลหลังการทดลอง
กลุ่มการทดลอง
ด้านการหลีกเลี่ยงสิง่ ชักนาไปสู่การ กลุม่ ทดลอง
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กลุ่มควบคุม
ด้านการปฏิเสธเมื่อมีบุคคลชวนไป กลุ่มทดลอง
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กลุ่มควบคุม
ด้า นการใช้เ วลาว่า งท ากิจกรรมให้ กลุ่มทดลอง
เกิดประโยชน์ ไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กลุ่มควบคุม

Mean
21.998

SD
.743

20.468
18.982

.743
.533

17.152
29.860

.533
.729

27.140

.729
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ตาราง 28 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมทีละตัวแปร เพื่อทดสอบความแตกต่างของตัวแปรผล
การทดลองหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ย
ตัวแปรผลหลังการ
ผล
ทดลอง
ด้านการหลีกเลีย่ งสิง่ ชัก กลุ่มการทดลอง
นาไปสู่การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
ความคลาดเคลื่อน
ด้านการปฏิเสธเมื่อมี
บุคคลชวนไปดืม่
เครื่องดืม่ แอลกอฮอล์
ด้านการใช้เวลาว่าง
ทากิจกรรมให้เกิด
ประโยชน์ ไม่เข้าไป
เกีย่ วข้องกับการดื่ม
เครื่องดืม่ แอลกอฮอล์

SS

df

MS

F

p

31.762

2

31.762

2.017

.161

866.168

55

15.749

กลุ่มการทดลอง

45.456

1

45.456

5.623

.021

ความคลาดเคลื่อน
กลุ่มการทดลอง

444.587
100.369

55 8.083
1 100.369 6.621

.013

ความคลาดเคลื่อน

833.812

55

15.160

จากตาราง 28 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมทีละตัวแปรเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ของพฤติกรรมการป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้านการหลีกเลี่ยงสิ่งชักนาไปสู่การดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้านการปฏิเสธเมื่อมีบุคคลชวนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และด้านการใช้
เวลาว่างทากิจกรรมให้เกิดประโยชน์ ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลังการ
ทดลอง ระหว่า งกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม พบว่า พฤติก รรมการป้ อ งกัน การดื่ม เครื่อ งดื่ม
แอลกอฮอล์ ด้านการปฏิเสธเมื่อมีบุคคลชวนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และด้านการใช้เวลาว่างทา
กิจกรรมให้เกิดประโยชน์ ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
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บทที่ 5
สรุปและอภิ ปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่อง โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนา
พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น ในจังหวัดระยอง การศึกษาแบ่ง
ออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 เป็นการศึกษาการศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทส่ี ่งผลต่ อพฤติกรรม
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น เพื่อศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
และค้นหาขนาดอิทธิพลของตัวแปรเชิงสาเหตุทส่ี าคัญทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น สาหรับกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้ เ ป็นวัยรุ่นตอนต้นมีอายุอยู่
ระหว่าง 12-15 ปี ทีก่ าลังศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาชันมั
้ ธยมศึกษาปีท่ี 1 2 และ 3 ปีการศึกษาที่
2560 ในโรงเรียนขนาดใหญ่พเิ ศษ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก สังกัดเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 18 จังหวัดระยอง จานวน 19 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน ซึ่งเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างได้ 469 ชุด หลังตรวจสอบความเรียบร้อยและครบถ้วนของแบบสอบถาม ได้
ทัง้ หมด 439 ชุด วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิตกิ ารวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสาเร็จรูป ซึ่งข้อค้นพบทีส่ าคัญใน
การศึกษาระยะที่ 1 นัน้ ผูว้ จิ ยั นาไปศึกษาต่อโดยการสร้างโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการศึกษาระยะที่ 2
การศึกษาระยะที่ 2 การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมป้องกันการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมทีส่ ง่ ผลต่อการพัฒนา
พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น กลุ่มตัวอย่างทีอ่ ยู่ ในการวิจยั ระยะ
ที่ 1 ทีไ่ ด้ดาเนินการเก็บข้อมูลไปแล้ว และเป็นผูท้ ม่ี คี วามสมัครใจในการเข้าร่วมโครงการวิจยั
ดังกล่าว ในการ ศึกษาในระยะที่ 2 นัน้ เป็นการวิจยั กึง่ ทดลองแบบ Nonequivalent control group
pretest-posttest design ตัวแปรตามทีศ่ กึ ษา ได้แก่ พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การหลีกเลีย่ งสิง่ ชักนาไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2) การปฏิเสธ
เมื่อมีบุคคลชวนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ 3) การใช้เวลาว่างทากิจกรรมให้เกิดประโยชน์ไม่
เข้าไปเกีย่ วข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จานวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จานวน 30 คน
และกลุ่มควบคุม จานวน 30 คน ทัง้ นี้กลุ่มทดลองเป็นกลุ่มทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรม
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนกลุ่มควบคุม ไม่ ได้ รบั โปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรม
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิตกิ ารวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัว
แปรร่วม (MANCOVA) เครื่องมือในการศึกษาระยะที่ 2 ได้แก่ 1) โปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรม
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวั ยรุ่นตอนต้น และ 2) แบบวัดพฤติกรรมป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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สรุปผลการวิจยั
ตอนที่ 1 สรุปผลการวิ เคราะห์ข้อมูลตามสมมติ ฐานการวิ จยั
การวิเคราะห์แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลของโปรแกรมการพัฒนา
พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น มีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้ผลดังนี้
1. การวางแผนป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมป้องกัน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีขนาดอิทธิพลมาตรฐาน เท่ากับ 0.10 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.1
2. ความตัง้ ใจป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมป้องกัน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มี ขนาดอิทธิพลมาตรฐาน เท่ากับ 0.71 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ .01
และมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่านการวางแผนป้องกัน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีขนาดอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.02 อย่างไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.2 บางส่วน และยังพบว่าความตัง้ ใจป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์มอี ทิ ธิพลทางตรง การวางแผนป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีขนาดอิทธิพล
มาตรฐาน เท่ากับ 0.23 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
3. การรับรูค้ วามสามารถของตนในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มอี ทิ ธิพล
ทางอ้อมต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผา่ นความความตัง้ ใจป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการวางแผนการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มีขนาดอิทธิพล
มาตรฐานเท่ากับ 0.50 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.3
4. การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ม ี
อิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผา่ นความตัง้ ใจป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีขนาดอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.21 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.4
5. เจตคติต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มอี ทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรม
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยผ่านความตัง้ ใจป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีขนาด
อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.08 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการ
วิจยั ข้อ 1.5
6. การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มอี ทิ ธิพลทางอ้อม
ต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยผ่านความตัง้ ใจป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ มีขนาดอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.08 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.6
7. ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทแ่ี ท้จริง มี
อิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีขนาดอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ -
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0.04 อย่างไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ และมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ผา่ นการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มีขนาดอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.14 อย่างไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการ
วิจยั ข้อ 1.7
8. การรับรูค้ วามเสีย่ งจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มอี ทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรม
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยผ่านความตัง้ ใจป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีขนาด
อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ - 0.02 อย่างไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้อ
1.8
9. ความเชือ่ อานาจในตนในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีขนาดอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.06 อย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.9
10. การรับรูข้ า่ วสารป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรม
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีขนาดอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ -0.12 อย่างไม่มนี ยั สาคัญทาง
สถิติ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.10
11. การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลรอบข้างมีมอี ทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมป้องกันการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีขนาดอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.18 อย่างไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.11

อภิปรายผล
จุดมุ่งหมายการวิจยั ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและค้นหาขนาด
อิทธิผลของตัวแปรเชิงสาเหตุทส่ี าคัญทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
วัยรุ่นตอนต้น อภิปรายผลดังนี้
1. จากสมมติฐานข้อที่ 1 ทีว่ า่ การวางแผนป้องกันการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ มีอทิ ธิพล
ทางตรงต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีขนาดอิทธิพลมาตรฐาน เท่ากับ 0.10
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 1 ทัง้ นี้เนื่องมาจากการ
วางแผน (planning) จะทาให้บุคคลประสบความสาเร็จ ทาสิง่ ต่างๆ ตามเป้าหมายทีต่ นเองกาหนดไว้
ได้ และยั งเป็นการเตรียมความพร้อม ก่อนการ เริม่ ต้นทีจ่ ะปฏิบตั เิ มื่อบุคคลเข้าไปสู่การกระทาทีม่ ี
ความยากและแตกต่างออกไป สอดคล้องกับแนวคิดของการแปลงเจตนาไปสู่การปฏิบตั ิ
(Implementation Intention) ทีเ่ ชือ่ ว่าบุคคลทีม่ คี วามตัง้ ใจทีด่ ี (Good Intention) จะมีการกาหนด
เป้าหมาย (Goal Intention) มีการระบุชดั เจนว่าจะทาเมื่อไร ทีไ่ หนและทาอย่างไร (Gollwizer. 1999)
2. จากสมมติฐานข้อที่ 2 ทีว่ า่ ความตัง้ ใจป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มอี ทิ ธิพล
ทางตรงต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีขนาดอิทธิ พลมาตรฐาน เท่ากับ 0.71
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 และความตัง้ ใจป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มอี ทิ ธิพล
ทางตรงต่อการวางแผนป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีขนาดอิทธิพลมาตรฐาน เท่ากับ 0.23
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อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติ ฐาน อธิบายได้วา่ วัยรุ่นตอนต้นมีความ
ตัง้ ใจป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คือ มีระดับความมุ่งมัน่ ความพยายามส่วนบุคคลทีจ่ ะ
ป้องกันตนเองไม่ไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยิง่ เป็นความตัง้ ใจทีด่ ี จะส่งผลให้ บุคคล มีการ
วางแผนป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท่ี ชัดเจนมันคงไม่
่
เปลีย่ นแปลง ทาให้ วยั รุ่นตอนต้นมี
พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สอดคล้องแนวคิดการแปลงเจตนาไปสู่การปฏิบตั ิ ซึ่ง
การทีบ่ ุคคลมีความตัง้ ใจทีด่ ี (Good Intention) ทาให้บุคคลทาพฤติกรรมทีต่ ั ้ งเป้าหมายไว้ได้สาเร็จ
จะส่งผลให้มกี ารวางแผนทีจ่ ะกระทาหรือเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมได้สาเร็จ (Gollwizer. 1999) ซึ่งจะ
นาไปสู่การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมในทีส่ ุด สอดคล้องกับ การศึกษาของ อามิเทจ และคนอื่นๆ
(Armitage; et al. 2014) ทีพ่ บว่าการตัง้ ใจทีจ่ ะยืนยันกับตนเองทีจ่ ะไม่ด่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผล
ต่อพฤติกรรมลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
2. จากสมมติฐานข้อที่ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 6 มีดงั นี้ จากสมมติฐานข้อที่ 3 ทีว่ า่ การรับรู้
ความสามารถของตนในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มอี ทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรม
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผา่ นความตัง้ ใจป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการ
วางแผนป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลการศึกษาพบว่า การรับรูค้ วามสา มารถของตนใน
การป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มอี ทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ผา่ นความตัง้ ใจป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการวางแผนป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีขนาดอิทธิพลมาตรฐาน เท่ากับ 0.50 อย่างมีนยั สาคัญทา งสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
และพบว่าอีกว่าการรับรูค้ วามสามารถของตนในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่งผล
ทางตรงต่อความตัง้ ใจป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการวางแผนป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ มีขนาดอิทธิพลมาตรฐาน เท่ากับ 0.58 และ 0.69 ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .01
ส่วนสมมติฐานข้อที่ 4 ข้อ 5 และข้อ 6 ทีว่ า่ การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เจตคติต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การ
คล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่ มแอลกอฮอล์ มีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรม
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยผ่านความตัง้ ใจป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งมี
ขนาดอิทธิพลมาตรฐาน เท่ากับ 0.21, 0.08 และ 0.08 ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.01 ซึ่งผลการวิจยั พบว่าการรับรูค้ วามสามารถของตนในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มี
ขนาดอิทธิพลมาตรฐานสูงกว่า และอธิบายได้ดกี ว่า ชุดตัวแปรของพฤติกรรมตามแผนของไอเซ็น
อธิบายได้วา่ วัยรุ่นตอนต้น มีความเชือ่ มันว่
่ าพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็น
พฤติกรรมทีก่ ระทาได้ง่าย มีความเป็นไปได้ทจ่ี ะกระทา นอกจากนี้วยั รุ่นตอนต้นมีความเชือ่ เกีย่ วกับ
ผลของการกระทา ว่าจะเป็นอย่างไร และมีการประเมินผลของพฤติกรรมป้องกั นการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ อีกทัง้ รับรูถ้ งึ อิทธิพลของเจตคติทด่ี ตี ่อการกระทาพฤติกรรม รับรูว้ า่ บุคคลที่
มี
ความสาคัญส่ วนใหญ่ ปฏิบตั ติ นเพื่อป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ วัยรุ่นตอนต้น เชือ่ ว่า
บุคคลเหล่านัน้ ได้แก่ ครู คนในครอบครัว พ่อแม่ เพื่อน ญาติผใู้ หญ่ เช่น ปูย่ าตายายรวมไปถึงลุงป้า
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น้าอา ต้องการให้เขาป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทาให้วยั รุ่นตอนต้ นคล้อยตามก ลุ่มอ้างอิง
ในการกระทาพฤติกรรมป้องกันการ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งทัง้ นี้วยั รุ่นตอนต้นยังมีการ รับรูว้ า่
การทีจ่ ะป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือไม่นนั ้ ยังขึน้ อยู่ กับตนเองและ มีความสามารถ
ควบคุมพฤติกรรมได้
จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่าผลการตรวจสอบคว ามสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตามแนวคิดเชิงทฤษฎี The Health Action Process Approac:
HAPA (Sharzer. 2008) และสามารถอธิบายร่วมกับตัวแปรในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของไอเซน
ได้ อธิบายได้วา่ การรับรูค้ วามสามารถของตนเองเป็นลักษณะทีเ่ กิดจากการเรียนรูท้ างสังคม ซึ่งการ
ตัดสินเกีย่ วกับความสามารถของตนในการทีจ่ ะทากิจกรรมต่างๆ ให้สาเร็จ (Bandura. 1986) การ
รับรูน้ ้มี ผี ลต่อพฤติกรรมว่าเขามีแนวโน้มทีจ่ ะเลือกทากิจกรรมนัน้ มีความสามารถในการทากิจกรรม
ใดจะมีความมุ่งมันพยายามในการที
่
จ่ ะทากิจกรรมนัน้ ให้สาเร็จ และยิง่ รับรูเ้ กีย่ วกับความสามารถ
ของตนเองสูงในเรื่องใด เขาจะมีการเรียนรูแ้ ละ ทาได้สาเร็จ สูงด้วย โดยการรับรูค้ วามสามารถของ
ตนเองนี้จะส่งผลทางอ้อมต่อพฤติกรรมผ่านความตัง้ ใจ (White; et al. 1994 cited in Bandura.
1977) นอกจากนี้บุคคลต้องมีความมี ความเชือ่ มันในความสามารถของตน
่
ทีจ่ ะเริม่ ต้นปฏิบตั ิ
พฤติกรรมนัน้ และรับรูว้ า่ จะต้องทาอย่างไร แบบไหนถึงจะสาเร็จแม้วา่ จะมีอุปสรรค โดยการรับรู้
ความสามารถของตนนี้ส่งผลทางอ้อมต่อพฤติกรรมผ่านการวางแผน (Schwarzer & Luszczynska.
2008) สอดคล้องกับการศึกษาของ โทลมาและคนอื่นๆ (Tolma; et al. 2006) ศึกษาเพื่อการทานาย
พฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยแมมโมเกรมเพื่อป้องกันโรคมะเร็งเต้านม ของหญิงวัยเจริญพันธ์ มี
อายุระหว่าง 40- 65 ปี ผลการศึกษาพบว่าการรับรูค้ วามสามารถของตนในการตรวจด้วยแมมโมเก
รมเพื่อป้องกันโรคมะเร็งเต้านม สามารถทานายความตัง้ ใจในการตรวจแมมโมเกร มเพื่อป้องกัน
โรคมะเร็งเต้านม โดยอธิบายได้เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 26.7 เป็นร้อยละ 34.5 ซึ่งการศึกษานี้ สนับสนุน
แนวคิดเชิงทฤษฎี The Health Action Process Approac: HAPA (Sharzer. 2008) เช่นเดียวกับ
ชวาเซอร์และคนอื่นๆ (Scharzer; et al. 2007) ศึกษาพฤติกรรมทางด้านสุขภาพ 4 พฤติกรรม คือ
คาดเข็มขัดนิรภัยขณะโดยสารรถยนต์ การใช้ไหมขัดฟนั การบริโภคอาหารและการทากิจกรรม
เคลื่อนไหวในกลุ่มวัยรุ่น ผลการศึกษาพบว่าการรับรูค้ วามสามารถของตนส่งผลต่อความตัง้ ใจกระทา
พฤติกรรม 4 พฤติกรรม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ดังนัน้ ผลการศึกษาครัง้ นี้เป็นการ
ยืนยันแนวคิดเชิงทฤษฎีดงั กล่าว แสดงให้เห็นว่ายิง่ วัยรุ่นตอนต้นมีการรับรูค้ วามสามารถของตนใน
การป้องกันการดื่มเครื่องดื่ มแอลกอฮอล์มากขึน้ เท่าใด ย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้สูงขึน้ ไปด้วย ส่วนการศึกษาของ วิลสันและคนอื่นๆ (Wilson et al.2016)
ศึกษาพฤติกรรมหลีกเลีย่ งการขับขีย่ านพาหนะเมื่อดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มผูก้ ระทาผิดครัง้
แรก พบว่าการรับรูค้ วามสามารถของตนส่งผลต่อการวางแผนหลีกเลีย่ งการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แล้วขับขีย่ านพาหนะในอนาคต และพบว่ามีคะแนนการวางแผนการหลีกเลีย่ งการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์แล้วขับขีย่ านพาหนะในระยะติดตามสูงขึน้ สอดคล้องกับการศึกษาในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั พบว่า
การรับรูค้ วามสามารถของตนในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มอี ทิ ธิพลทางอ้อมต่อ
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พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผา่ นความตัง้ ใจป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และการวางแผนป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3. ส่วนผลการศึกษาตามสมมติฐานข้อที่ 8 ข้อที่ 9 ข้อที่ 10 และข้อที่ 11 การศึกษาพบว่า
ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ซึ่งผลการศึกษาพบว่าความเชือ่ อานาจในตนในการป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่พบว่ามีอทิ ธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ในประเทศไทยทีพ่ บว่า ความเชือ่ อานาจในตนมีอทิ ธิพลโดยตรงต่อการรับรู้
ว่าตนเองมีความสามารถ จัดการกับงานและสถานการณ์ต่างๆ (อรพินทร์ ชูชม ; อัจฉรา สุขารมณ์
และทัศนา ทองภักดี. 2540) ทัง้ นี้อาจเป็นเพราะว่าวัยรุ่นตอนต้นทีม่ สี ามารถป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
และไม่สามารถป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ยังมีความยึดมันในสิ
่ ง่ ทีน่ อกเหนือจากอานาจ
การควบคุมของตนเองทีจ่ ะป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ เมื่อเวลาตนเองป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ไม่ได้เป็นผลมาจากกระทาของตนเอง ทัง้ นี้ความเชือ่ อานาจในตนเป็นปจั จัย
สาคัญปจั จัยหนึ่งทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับการทีบ่ ุคคลจะปรับตัวได้กบั การเปลีย่ นแปลงทีโ่ หดร้ายและ
รุนแรง (Parent. 2010) ส่วนสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ จริงในชีวติ ประจาวัน ของวัยรุ่นตอนต้นทีจ่ ะกระทา
พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นนั ้ ไม่โหดร้ายและรุนแรงเท่า ส่วนตัวแปรการรับรู้
ข่าวสารป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่าไม่มอี ทิ ธิผลทางตรงต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการศึกษานี้ ซึ่งไม่เป็นไปตามเอกสารทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ทบทวนวรรณกรรม อาจเป็น
เพราะกลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั นี้ มีการเปิดรับข่าวสารการป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์อยู่ใน
ระดับน้อย สอดคล้องการศึกษาของกาพล ดวงพรประเสริฐ (2558) ทีพ่ บว่าวัยรุ่นทีอ่ ายุระหว่าง 1322 ปี มีการเปิดรับการเปิดรับข่าวสารเกีย่ วกับปญั หาทีเ่ กิดจากการดื่มเครื่องแอลกอฮอล์โดยรวมอยู่
ในระดับน้อย ส่วนมากเป็นการเปิดรับข่าวสารทางอินเตอร์เน็ตมากที่ สุดซึ่งมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปญั หาทีเ่ กิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นในระดับต่าจึง
ทาให้การเปิดรับข้อมูลข่าวสารป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทไ่ี ด้รบั อาจไม่แตกต่างกันมากนัก
และความสามารถในการนาข้อมูลข่าวสารไปใช้เพื่อป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยงั มีอยู่น้อย
จนไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และตัวแปรการสนับสนุนทางสังคม
จากบุคคลรอบข้าง ไม่มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาจ
เป็นไปได้วา่ ลักษณะการสนับสนุนจากบุคคลรอบข้า ง อันได้แก่ เพื่อน ครู และผูป้ กครองในเรื่องของ
การป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ น้อยในชีวติ ประจาวันของช่วง
วัยรุ่นตอนต้นทีไ่ ม่ด่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การทีจ่ ะถูกสนับสนุนจากบุคคลมากหรือน้อยจึงไม่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากเป็นผูท้ ย่ี งั ไม่ประสบกับสภาพปญั หาที่
ร้ายแรง การได้รบั การช่วยเหลือในด้านอารมณ์และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการป้องกันการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากบุคคลทีอ่ ยู่รอบข้างจึงไม่มผี ลต่อการมีพฤติกรรมป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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ตอนที่ 2 สรุปผลการวิ เคราะห์ตามจุดมุ่งหมายการวิ จยั ในระยะที่ 2
จากสมมติฐานใน วิจยั ระยะที่ 2 ทีว่ า่ ในระยะหลังการทดลองวัยรุ่นตอนต้นกลุ่มทดลอง ที่
ได้รบั โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีคะแนนพฤติกรรมป้องกัน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงกว่าวัยรุ่นตอนต้นกลุ่มควบคุม ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมป้องกัน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรา ยด้านพบว่า ในด้านการปฏิเสธเมื่อมีบุคคลชวนไปดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และด้านการใช้เวลาว่างทากิจกรรมให้เกิดประโยชน์ ไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระยะหลังการทดลองกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางทีร่ ะดับ .01 แต่ในด้านก ารหลีกเลีย่ งสิง่ ชักนาไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่
แตกต่างในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ทัง้ นี้เนื่องมาจากกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ ในโปรแกรมพัฒนา
พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พัฒนาขึน้ มาจากการเชือ่ มโยงความสัมพันธ์กนั ของ
ตัวแปรสาคัญทีม่ ขี นาดอิทธิพลมาตรฐานสูงทีพ่ บในการวิจยั ระยะที่ 1 ได้แก่ ความตัง้ ใจป้องกันการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การรับรูค้ วามสามารถของตนในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การวางแผนป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาเป็นหลักในการพัฒนาโปรแกรมพฤติกรรม
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเบือ้ งต้นก่อนพัฒนาโปรแกรมดังกล่าว ผูว้ จิ ยั มีความเชือ่ ว่า
การทีบ่ ุคคลจะทาพฤติกรรมใดก็ตามน่าจะมาจากสิง่ ทีต่ นเองนัน้ มีความตระหนักถึงความสาคัญของ
พฤติกรรมนัน้ มีความสนใจทีจ่ ะตัง้ ใจกระทาพฤติกรรม ประกอบกับมีการรับรูค้ วามสามารถของตน
โดยมีความเชือ่ มันว่
่ าตน เองทาสิง่ นัน้ ได้ และได้ลงมือฝึกการวางแผนในการกระทาพฤติกรรม
เหล่านัน้ ไว้อย่างชัดเจน มุ่งมัน่ ไม่ลดละ พยายามทาสิง่ ทีบ่ ุคคลให้ความสาคัญกับพฤติกรรมนัน้ จน
สาเร็จ
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้พฒ
ั นาให้วยั รุ่นตอนต้นในกลุ่มทดลองเกิดความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรม ใน
ทีน่ ้คี อื ความตังใจป
้ ้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยใช้เทคนิคการเรียนรูจ้ าการสังเกตตัวแบบ
เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบทีเ่ กิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่การให้วยั รุ่น
ตอนต้นดูวดี ที ศั น์ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมในภาพรวม ซึ่งเป็นตัวแบบ
สัญลักษณ์ และมีวทิ ยากรเล่าเรื่องความรูเ้ กีย่ วกับผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทส่ี ่งผลต่อ
ร่างกาย โดยเฉพาะผลทีม่ ตี ่อสมองในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับความคิด การวิเคราะห์ และเล่า
ประสบการณ์ของบุคคลทีไ่ ด้รบั ผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทเ่ี กิดขึน้ กับร่างกายและสมอง ซึง่
จัดเป็นตัวแบบทางวาจา และเป็นประสบการณ์ทางอ้อม หลังจากนัน้ ตามด้วยให้ได้มองเห็นหุ่น
ประกอบทีแ่ สดงให้เห็นถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทาร้ายอวัยวะในร่างกายและสมองอย่างไร ทัง้ นี้
เพื่อให้มองเห็นภาพจาลองผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทเ่ี กิดขึน้ กับร่างกายของบุคคล
ทีด่ ่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะระบบประสาทและสมองส่วนกลางทีค่ วบคุมความคิด และ
ความรูส้ กึ และการตัดสินใจทาสิง่ ต่างๆ ของ (ทักษพล ธรรมรังสี; อรทัย วลีวงศ์ และศูนย์วจิ ยั ปญั หา
สุรา. 2559)
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หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั ตอกย้าด้วยการให้ประสบการณ์ทางตรงกับวัยรุ่นตอนต้น โดยการใช้การ
เล่นเกมเมามาย เพื่อให้วยั รุ่นตอนต้นตระหนักถึงผลกระทบของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท่ี
เกิดขึน้ โดยตรงกับตนเอง โดยสอบถามความสมัครใจและความพร้อมของสุขภาพในการเข้าร่วม
ั ่ งหรีดรอบตัวเอง แล้วให้
กิจกรรมนี้ ทัง้ นี้เป็นการจาลองสถานการณ์ให้เกิดการมึนเมาโดยใช้การปนจิ
ใส่แว่นเมามาย หลังจากนัน้ ให้เดินไปตามเส้นตรงทีไ่ ด้เตรียมไว้ ซึ่งระหว่างเดินบนเส้นตรงถ้าเดินไม่
ตรงเส้นจะต้องโดนยางรัดของดีดใส่ขา เพื่อให้วยั รุ่นตอนต้นได้ประสบการณ์ตรงจากการทรงตัวได้ไม่
ดีแล้วได้รบั การเจ็บปวดทีข่ า เพื่อให้วยั รุ่นตอนต้นได้ประสบการณ์เ มามายจนต้องเสียการทรงตัว
ทัง้ นี้ และตระหนักถึงความสาคัญของการได้รบั การบาดเจ็บหรือการเกิดอุบตั เิ หตุจา
กการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระหว่างทีเ่ ดินบนเส้นตรงให้มหี ยุดการคิดคานวณตัวเลขและร้อยด้ายเย็บผ้าใส่
ก้นเข็มเย็บผ้า ซึ่งตรงส่วนนี้ส่งผลต่อสมองในส่วนของการคิดและการตัดสินใจทาสิง่ ต่างๆ ของวัยรุ่น
ตอนต้น ทาให้ทาได้ไม่ดแี ละคิดบวกตัวเลขได้ชา้ ลง ซึ่งทาให้วยั รุ่นตอนต้นได้เห็นถึงความสาคัญและ
ตระหนักถึงผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ในภาพรวมในสังคม ผล กระทบทีเ่ กิดขึน้ กับตนเองโดยตรง ส่งผลให้
วัยรุ่นตอนต้นเกิดความตัง้ ใจป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทัง้ นี้ ผวู้ จิ ยั มีการประเมินก่อนและ
หลังจัดกิจกรรมการสร้างความตัง้ ใจไปให้กบั กลุ่มทดลอง พบว่า กลุ่มทดลอง มีค่าเฉลีย่ คะแนนความ
ตัง้ ใจป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิม่ ขึน้ หลังเสร็จสิน้ กิจกรรมดังกล่าว เนื่อง การสร้างความ
ตัง้ ใจป้องกันการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ สูงขึน้ ก่อนระยะการเริม่ ทากิจกรรมดังกล่าว โดยมีค่า
ค่าเฉลีย่ คะแนนความตัง้ ใจป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงกว่าก่อนการเริม่ กิจกรรมดังกล่าว
เท่ากับ 5.96 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
ในการดาเนินกิจกรรมผูว้ จิ ยั จะมีการพูดให้ว ั ยรุ่นตอนต้นได้มกี ารสังเกตและ โดยมีแนว
คาถามดังนี้ เกิดอะไรขึน้ กับใคร ผลทีเ่ กิดขึน้ เป็นอย่างไร และถ้ามันจะเกิดขึน้ กับตนเองจะทาอย่างไร
เพื่อตรวจสอบถึงความเข้าใจ และความคิดของวัยรุ่นตอนต้นเกีย่ วกับสิง่ ทีไ่ ด้รบั จากการเรียนรูโ้ ดย
การสังเกตตัวแบบ เพื่อเป็นการตรวจสอบความคิด ความรูส้ กึ ของวัยรุ่นตอนต้นถึงความตระหนักต่อ
ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังทีแ่ บนดูราได้เสนอว่าการเปลีย่ นแปลง
กระบวนการทางปญั ญาหรือพฤติกรรมภายใน สามารถ พัฒนาได้จาก การเรีย นรูจ้ ากการสังเกตตัว
แบบ เนื่องจากตัวแบบเป็นสิง่ ทีส่ ามารถถ่ายทอดทัง้ ความคิดและการแสดงออกได้พร้อมๆ กัน และ
เนื่องจากบุคคลนัน้ ใช้ชวี ติ ในแต่ละวันใสภาพแวดล้อมทีแ่ คบๆ การรับรูเ้ กีย่ วกับสภาพการณ์ต่างๆ
ของสังคมจึงผ่านมาจากประสบการณ์ของผูอ้ ่นื โดยการได้ยนิ ได้เห็นโดยไม่มปี ระสบการณ์ตรงมา
เกีย่ วข้อง อีกทัง้ เมื่อบุคคลเกิดความตระหนัก ซึ่งเริม่ ต้นขึน้ เมื่อบุคคลได้รบั การกระตุน้ จากสิง่ เร้าแล้ว
มีการประเมินค่าถึงความสาคัญของตนทีม่ ตี ่อสิง่ เร้านัน้ ๆ โดยอาศัยระยะเวลา เหตุการณ์
ประสบการณ์ หรือสภาพแวดล้อมแล้วบุคคลจะเกิดการรับรูข้ น้ึ ได้ (จันทนี เกียรติโพธา . 2542; พัชรี
ภรณ์ เคยนิยม. 2545) ทาให้วยั รุ่นตอนต้นเกิดความตัง้ ใจป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จาก
การใช้กจิ กรรมดังกล่าว
เมื่อวัยรุ่นตอนต้นเกิดความตัง้ ใจป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ว ผูว้ จิ ยั ได้สร้างการ
รับรูค้ วามสามารถของตนในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กบั วัยรุ่นตอน ต้น เป็นการ
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้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้มกี ารรับรู้
ตอกย้าให้วยั รุ่นตอนต้นเกิดความมันใจในการป
่
ความสามารถของตนในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยใช้เทคนิคการพูดชักจูง
(Verbal Persuation) ได้แก่ ผูว้ จิ ยั ใช้คาพูดชักจูงเพื่อให้วยั รุ่นตอนต้ น เกิดความมันใจต่
่ อการทา
พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระยะหลังทดลองพบว่าวัยรุ่นตอนต้นทีไ่ ด้รบั
โปรแกรมการพัฒนามีค่าเฉลีย่ ของคะแนนการรับรูค้ วามสามารถของตนในการป้องกันการดื่มเครื่อง
แอลกอฮอล์สูงกว่าก่อนการเริม่ กิจกรรม “เชือ่ ซิ เราเตรียมพร้อมได้” กล่าวได้วา่ เมื่อวัยรุ่นตอนต้นเกิด
ความมันใจตนเองและรั
่
บรูว้ า่ ตนเองนัน้ สามารถป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ และรับรูถ้ งึ
วิธกี ารในการทาให้ตนเองประสบกับความสาเร็จบ่อยครัง้ ดังทีแ่ บนดูรา (Bandura. 1986) เชือ่ ว่า
การสร้างประสบการณ์ทป่ี ระสบความสาเร็จ (Mastery Experiences) เป็นวิธกี ารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
มากทีส่ ุดในการพัฒนาการรับรูค้ วามสามารถของตน เนื่องจากประสบการณ์โดยตรงทีบ่ ุคคลได้รบั
และการประสบความสาเร็จทาให้เพิม่ ความสามารถของตนเองได้ เพราะบุคคลจะเชือ่ ว่าเขาสามารถ
ทีจ่ ะทาพฤติกรรมนัน้ ได้ ดังนัน้ จาเป็นทีจ่ ะต้องฝึก ให้เขามีทกั ษะในวิธกี ารทีจ่ ะป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เพียงพอ และประสบความสาเร็จได้พร้อมๆ กับการทาให้บุคคลรับรูว้ า่ เขามี
ความสามารถในการกระทาเช่นนี้แล้ว จะทาให้เขาใช้สงิ่ ทีไ่ ด้ฝึกฝนมาได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ทีส่ ุด กล่าวได้วา่ เมื่อได้รบั ประสบการณ์ โดยตรงในการฝึกปฏิบตั กิ ารวางแผนป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสามารถฝึกได้จนสาเร็จได้บ่อยครัง้ จะทาให้วยั รุ่นตอนต้นเชือ่ ว่าเขา
สามารถทีจ่ ะป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้
หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั ให้วยั รุ่นตอนต้นฝึกปฏิบตั กิ ารวางแผนการป้องกันการดื่มเครื่
องดื่ม
แอลกอฮอล์ตามพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยใช้วธิ กี ารฝึกปฏิบตั กิ ารวางแผน
ให้มคี วามชัดเจน ว่าจะทาอย่างไรในสถานการณ์ทอ่ี าจนาไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่
การฝึกปฏิบตั ลิ งในสมุดบันทึกการวางแผนป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามพ
ฤติกรรม
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และนาไปทดลองใช้ ผลพบว่าวัยรุ่นตอนต้นสามารถปฏิบตั กิ าร
วางแผนป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตามพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
โดยมีการให้บนั ทึกลงในแบบบันทึกพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งในแบบบันทึก
นัน้ ประกอบไปด้วยการแผนป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทว่ี ยั รุ่นตอนต้นได้ลงมือปฏิบตั ิ
วางแผนด้วยตนเอง ดังทีโ่ กลไวเซอ (Gollwizer. 1999) กล่าวว่า เมื่อบุคคลมีความตัง้ ใจทีด่ ที จ่ี ะ
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ว จะต้องรูว้ ธิ กี ารว่าจะทาอย่างไร แบบใดในสถานการณ์ทจ่ี ะ
นาให้ตนเองนัน้ ไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทาให้วยั รุ่นตอนต้นได้เกิดความเชือ่ มันในตนเองว่
่
า
สามารถป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ และมีวธิ กี ารอย่างไรในการทา ในทีน่ ้ใี ช้การลงมือ
ปฏิบตั กิ ารวางแผนป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไว้ล่วงหน้าโดยให้มคี วามชัดเจน ด้วยวิธกี าร
ทีเ่ หมาะสมกับตนเองในแต่ละสถานการณ์
หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั ให้วยั รุ่นตอนต้นนาการวางแผนป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไป
ทดลองใช้จริงในชีวติ ประจาวัน เป็นเวลา 5 วัน เมื่อครบกาหนดเวลาวัยรุ่นตอนต้นได้กลับมาสะท้อน
ข้อมูลการนาการวางแผนป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปปฏิบตั ิ จริง วัยรุ่นตอนต้นนัน้ ได้
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สะท้อนข้อมูลทีน่ าไปทดลองใช้จรงิ พบว่าวัยรุ่นตอนต้นพบกับสถานการณ์แตกต่างกัน ซึ่งส่วนใหญ่
ได้ทาตามการวางแผนป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในด้านการปฏิเสธเมื่อบุคคลชักชวนไป
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และทาตามการแผนในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่เข้าไปเกีย่ วข้อง
กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนการวางแผนป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในด้านการ
หลีกเลีย่ งสิง่ ชักนาไปสู่ก ารดื่มเครื่องดื่มแอลกอ ฮอล์ ไม่สามารถทาตามการวางแผนได้ เช่น การดู
โฆษณาทีช่ กั นาไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งมีให้เห็นทางสื่อต่างๆ ทาให้ วัยรุ่นตอนต้นไม่
สามารถทาได้ตามแผน เนื่องจากสิง่ แวดล้อมรอบตัวมีให้เห็นอยู่ตลอดเวลา และจากข้อมูลทัวไปยั
่ ง
พบว่าวัยรุ่นตอนต้นนัน้ อยู่ร่วมกับสมาชิกครอบครัวดื่มเหล้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูงถึง ร้อยละ
43.3 รวมไปถึงการได้พบเห็นสิง่ ต่างๆ ทีช่ กั นาไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทไ่ี ม่สามารถ
หลีกเลีย่ งได้ในชีวติ ประจาวัน เช่น โฆษณาทางโทรทัศน์ เป็นต้น ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจาก เป็นวัยรุ่ น
ตอนต้นไม่สามารถควบคุมสิง่ แวดล้อมรอบตัวเหล่านี้ได้และเปลีย่ นสิง่ แวดล้อมทีอ่ ยู่รอบๆ ได้

ข้อเสนอแนะในการวิจยั
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิ จยั ไปใช้
1. จากผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น
ได้รบั อิทธิพลสูงจากตัวแปรความตัง้ ใจป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนัน้ ตัวแปรการ
รับรูค้ วามสามารถของตนในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยงั อิทธิพลทางอ้อมต่อ
พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผา่ นความตัง้ ใจป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮ อล์
และการวางแผนป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มของวัยรุ่นตอนต้น ดังนัน้ หากต้องการให้
วัยรุ่นตอนต้นมีพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จาเป็นจะต้องเสริมสร้างตัวแปร
ภายในของบุคคล ได้แก่ ความตัง้ ใจป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยการสร้างความตระหนัก
ให้เห็นถึงความสาคัญของผลกระทบทีเ่ กิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทงั ้ จากสังคมในภาพรวม
และผลกระทบทีใ่ กล้ตวั วัยรุ่นตอนต้นเพื่อให้เห็นถึงความสาคัญมากทีส่ ุดเพื่อให้มคี วามตัง้ ใจป้องกัน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทด่ี ี ทีจ่ ะหาวิธกี ารต่างๆ ในการป้องกันตนเองไม่ให้เข้าไปสู่วงจรการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทัง้ นี้ตอ้ งมีการเสริมสร้างการรับรูค้ วามสามารถของตนในการป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยการฝึกปฏิบตั กิ ารวางแผนป้องกันการดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ทช่ี ดั เจน ว่าจะ
ทาอย่างไร เมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์ทเ่ี กิ ดขึ้ นในชีวติ ประจาวันของตนเอง เพื่อจะ ได้มี
ความสามารถในการป้องกันตนเองจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้สาเร็จ มีการฝึกปฏิบตั จิ นเกิด
จนประสบความสาเร็จให้ได้บ่อยครัง้ ผูว้ จิ ัยขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย ได้แก่ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับ การ
เรียนการสอน ควรพัฒนาให้นกั เรียนทีอ่ ยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนต้นเห็นความสาคัญของผลกระทบการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างจริงจัง เพิม่ เติมจากการ เรียนในห้องเรียนปกติ หรือจัดเป็นกิจกรรม
สนุกสนานทีส่ อดแทรกข้อคิดทีเ่ กีย่ วกับผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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2.ผู้วจิ ยั ทีต่ อ้ งการศึกษา ประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะต้องมีทกั ษะในการนาเล่นเกมหรือกิจกรรมนันทนาการ เพื่อให้การจัด
กิจกรรมมีความไหลลื่นตลอดระยะการจัดกิจกรรม และควรมีทกั ษะต่างๆในการสื่อสารเพื่อให้กลุ่ม
ตัวอย่างสามารถเข้าใจในสิง่ ทีผ่ วู้ จิ ยั ต้องการจะสื่อสารออกไป
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ควรมีประยุกต์ใช้แนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปญั ญา ทีเ่ ป็นในเรื่องของการ
เปลีย่ นแปลงกระบวนการทางปญั ญาร่วมกับแนวคิ ดอื่นๆ ทีเ่ ป็นการฝึกปฏิบตั เิ พื่อให้เกิดทักษะ
ความสามารถเพื่อนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันของวัยรุ่นตอนต้น เช่น แนวคิดทักษะชีวติ ทัง้ นี้เพื่อให้
เกิดการเปลีย่ นแปลงความคิดและมีทกั ษะความสามารถในด้านต่างๆ ไปพร้อมๆ กัน
2. ควรมีการศึกษาเกีย่ วกับการติดตามผลหลังจากทีใ่ ห้โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมป้องกัน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในกลุ่มวัยรุ่นตอนต้น ทัง้ นี้เนื่องจากจะทาให้เห็นถึงผลทีเ่ กิดขึน้ ของ
พฤติกรรมดังกล่าว หลังจากมีการจัดกระทาชุดกิจกรรมในโปรแกรมของความคงทน ซึ่งในระยะเวลา
ทีจ่ ดั กิจกรรมของผูว้ จิ ยั นัน้ ไม่ได้ตดิ ตามผลเนื่องด้วยความจากัดของระยะเวลาในการศึกษา ทาให้ไม่
สามารถติดตามผลทีเ่ กิดขึน้ ได้
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ภาคผนวก ค
เครื่องมือ
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แบบสารวจความเชื่อเกี่ยวกับพฤติ กรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
คาแนะนาในการตอบ
ขอความร่วมมือจากนักเรียนในการตอบแบบสารวจเกีย่ วกับพฤติกรรมป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยให้นกั เรียนพยายามตอบให้มากทีส่ ุด และเป็นไปตามทีต่ นเองเชือ่ ตรง
ตามความรูส้ กึ ทีแ่ ท้จริง เพื่อนาไปเป็นข้อมูลทางวิชาการและเพื่อการแก้ไขปญั หาการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ขอให้พจิ ารณาความหมายของคาว่า พฤติกรรมป้องกันการดื่มแอลกอฮอล์ เฉพาะ
ความหมายต่อไปนี้
พฤติ กรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมายถึง การกระทาของวัยรุ่นตอนต้น
ทีไ่ ม่ด่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อมีสงิ่ ชักจูงทีน่ าไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การใช้เวลาว่างใน
การทากิจกรรมทีม่ ปี ระโยชน์เพื่อไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับสถานการณ์ทเ่ี สีย่ งกับการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่
1) การหลีกเลีย่ งสิง่ ชักนาไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ การหลีกเลีย่ งกิจกรรมที่
ส่งเสริมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การหลีกเลีย่ งเพื่อนทีด่ ่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่มวสุ
ั ่ มกับ
เพื่อนทีด่ ่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การหลีกเลีย่ งการเข้าไปในสถานทีท่ เ่ี อือ้ อานวยต่อการดื่มหรือแหล่ง
ทีจ่ าหน่ายหรือบริการเครื่องดื่มทีม่ แี อลกอฮอล์ การหลีกเลีย่ งการดูโฆษณาทีย่ วยุ
ั ่ หรือชักนาไปสู่การ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2) การปฏิเสธเมื่อมีบุคคลชวนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ การปฏิเสธเมื่อเพื่อนชวน
ไปดื่ม การปฏิเสธเมื่อคนในครอบครัวชวนให้ด่มื หรือการปฏิเสธเมื่อคนรูจ้ กั ชวนให้ด่มื
3) การใช้เวลาว่างทากิจกรรมให้เกิดประโยชน์ ไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เช่น การไปออกกาลังเคลื่อนไหวร่างกาย การอ่านหนังสือ
ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนทีใ่ ห้ความ
ร่วมมือ
วราภรณ์ แสงอรุณ

248
คาชี้แจง โปรดอ่าน และพิจารณาข้อความแต่ละข้อ และโปรดเติมคาตอบให้สมบูรณ์ตามความคิด
เห็นของท่าน
1.1 ท่านคิดว่าการทีท่ ่านหลีกเลีย่ งสิง่ ทีช่ กั จูงไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะทาให้เกิดผลดีและ
ผลเสียอย่างไร โปรดระบุ
เกิดผลดีอย่างไร
เกิดผลเสียอย่างไร
1………………………………………… 1…………………………………………...…
2………………………………………… 2………………………………………………
3………………………………………… 3………………………………………………
4………………………………………… 4………………………………………………
5………………………………………… 5………………………………………………
1.2 เมื่อท่านต้องการจะหลีกเลีย่ งสิง่ ทีช่ กั จูงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ท่านจะนึกถึงบุคคลหรือคน
กลุ่มใด ซึ่งมีความสาคัญต่อท่านบ้าง โปรดระบุ
ใครบ้างทีส่ นับสนุน การหลีกเลีย่ ง

ใครบ้างทีท่ ค่ี ดั ค้าน การหลีกเลีย่ ง

1………………………………………… 1…………………………………………...…
2………………………………………… 2………………………………………………
3………………………………………… 3………………………………………………
4………………………………………… 4………………………………………………
5………………………………………… 5………………………………………………
1.3 ปจั จัยใดบ้างทีเ่ ป็นการส่งเสริมหรือจูงใจให้ท่านหลีกเลีย่ งสิง่ ทีช่ กั จูงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สิง่ ใดบ้างทีส่ ่งเสริมหรือจูงใจหลีกเลีย่ ง สิง่ ใดบ้างทีข่ ดั ขวางต่อการหลีกเลีย่ ง
1………………………………………… 1…………………………………………...…
2………………………………………… 2………………………………………………
3………………………………………… 3………………………………………………
4………………………………………… 4………………………………………………
5………………………………………… 5………………………………………………
1.4 โปรดระบุตามความคิดเห็นของท่าน การหลีกเลีย่ งการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสิง่ ที.่ ...........
คาคุณศัพท์ในทางดี เช่น น่าชืน่ ชม
คาคุณศัพท์ในทางไม่ดี เช่น น่าติเตียน
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1………………………………………… 1…………………………………………...…
2………………………………………… 2………………………………………………
3………………………………………… 3………………………………………………
4………………………………………… 4………………………………………………
5………………………………………… 5………………………………………………
2.1 ท่านคิดว่าการทีท่ ่านปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะทาให้เกิดผลดีและผลเสียอย่างไร
โปรดระบุ
เกิดผลดีอย่างไร
เกิดผลเสียอย่างไร
1………………………………………… 1…………………………………………...…
2………………………………………… 2………………………………………………
3………………………………………… 3………………………………………………
4………………………………………… 4………………………………………………
5………………………………………… 5………………………………………………
2.2 เมื่อท่านต้องการจะปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ท่านจะนึกถึงบุคคลหรือคนกลุ่มใด ซึ่งมี
ความสาคัญต่อท่านบ้าง โปรดระบุ
ใครบ้างทีส่ นับสนุนการปฏิเสธ
ใครบ้างทีค่ ดั ค้านการปฏิเสธ
1………………………………………… 1…………………………………………...…
2………………………………………… 2………………………………………………
3………………………………………… 3………………………………………………
4………………………………………… 4………………………………………………
5………………………………………… 5………………………………………………
2.3 ปจั จัยใดบ้างทีเ่ ป็นการส่งเสริมหรือจูงใจให้ท่านปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โปรดระบุ
สิง่ ใดบ้างทีส่ ่งเสริมหรือจูงใจ
สิง่ ใดบ้างทีข่ ดั ขวางหรือเป็นอุปสรรค
ให้ท่านปฏิเสธการดื่ม
ต่อการปฏิเสธการดื่มแอลกอฮอล์
1………………………………………… 1…………………………………………...…
2………………………………………… 2………………………………………………
3………………………………………… 3………………………………………………
4………………………………………… 4………………………………………………
5………………………………………… 5………………………………………………
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2.4 โปรดระบุตามความคิดเห็นของท่าน การปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสิง่ ที่
คาคุณศัพท์ในทางดี เช่น น่าชืน่ ชม
คาคุณศัพท์ในทางไม่ดี เช่น น่าอับอาย
1………………………………………… 1…………………………………………...…
2………………………………………… 2………………………………………………
3………………………………………… 3………………………………………………
4………………………………………… 4………………………………………………
5………………………………………… 5………………………………………………
3.1 ท่านคิดว่าการใช้เวลาว่างทากิจกรรมทีม่ ปี ระโยชน์ไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับการดื่มเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ จะทาให้เกิดผลดีและผลเสียอย่างไร โปรดระบุ
เกิดผลดีอย่างไร
เกิดผลเสียอย่างไร
1………………………………………… 1…………………………………………...…
2………………………………………… 2………………………………………………
3………………………………………… 3………………………………………………
4………………………………………… 4………………………………………………
5………………………………………… 5………………………………………………
3.2 เมื่อท่านต้องการจะการใช้เวลาว่างทากิจกรรมทีม่ ปี ระโยชน์ไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ท่านจะนึกถึงบุคคลหรือคนกลุ่มใด ซึ่งมีความสาคัญต่อท่านบ้าง โปรดระบุ
ใครบ้างทีส่ นับสนุน การใช้เวลาว่าง

ใครบ้างที่ คัดค้าน การใช้เวลาว่าง

1………………………………………… 1…………………………………………...…
2………………………………………… 2………………………………………………
3………………………………………… 3………………………………………………
4………………………………………… 4………………………………………………
5………………………………………… 5………………………………………………
3.3 ปจั จัยใดบ้างหรือสิง่ ใดบ้างทีเ่ ป็นการส่งเสริมหรือจูงใจให้ท่าน ใช้เวลาว่างทากิจกรรมทีม่ ี
ประโยชน์ไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โปรดระบุ
สิง่ ใดบ้างทีส่ ่งเสริมหรือจูงใจ
สิง่ ใดบ้างทีข่ ดั ขวางหรือเป็นอุปสรรค
ให้ใช้เวลาว่าง
ต่อการใช้เวลาว่าง
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1………………………………………… 1…………………………………………...…
2………………………………………… 2………………………………………………
3………………………………………… 3………………………………………………
4………………………………………… 4………………………………………………
5………………………………………… 5………………………………………………
3.4 โปรดระบุตามความคิดเห็นของท่านเกีย่ วกับการใช้เวลาว่างทากิจกรรมทีม่ ปี ระโยชน์ ไม่เข้าไป
เกีย่ วข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นสิง่ ที.่ ..........................
คาคุณศัพท์ในทางดี เช่น มีประโยชน์ คาคุณศัพท์ในทางไม่ดี เช่น เสียเวลา
1………………………………………… 1…………………………………………...…
2………………………………………… 2………………………………………………
3………………………………………… 3………………………………………………
4………………………………………… 4………………………………………………
5………………………………………… 5………………………………………………
ตาราง 30 ความถีข่ องข้อความเชือ่ เด่นชัดเกีย่ วกับผลของการกระทา กลุ่มอ้างอิง ปจั จัยควบคุม และ
คาคุณศัพท์ทเ่ี กีย่ วข้องกับพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดา้ นการหลีกเลีย่ งสิง่ ชัก
นาไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (N = 100)
ข้อดี
ความถี่
ข้อเสีย
ความถี่
1. สุขภาพแข็งแรง
68
1. ทาลายสุขภาพ
45
2. ปลอดภัยจากการเกิดอุบตั เิ หตุ
43
2. อาจเกิดเหตุทะเลาะ
22
3. มีจติ ใจทีแ่ จ่มใส
28
3. อาจเกิดอุบตั เิ หตุ
18
4. มีอนาคตทีด่ ี
22
4. ผิดใจกับเพื่อนทีช่ วน
15
5. ไม่เสียตังค์
18
5. เสียอนาคต
12
6. ควบคุมสติได้
14
6. ผิดศีลข้อ 5
8
7. พ่อแม่ภูมใิ จ
10
7. ควบคุมสติไม่ได้
6
8. สังคมยอมรับ
8
8. ไม่มใี ครคบ
5
9. ไม่ผดิ ศีล
7
10. ไม่มนึ เมา
7
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บุคคลทีส่ นับสนุน
1. ครู
2. คนในครอบครัว
3. พ่อแม่
4. ญาติผใู้ หญ่
5. เพื่อนทีด่ ี
6. พี่
7.รัฐบาล
ปัจจัยส่งเสริ ม
1. คาสอนจากพ่อแม่
2. กิจกรรมทีน่ ่าสนใจ
3. ครู
4. ญาติผใู้ หญ่
5. โทษของเหล้า
6. การออกกาลังกาย
7. รายการทีว่ ี
8. ราคาแพง
9. การนึกถึงอนาคตตนเอง
10. การเลือกคบเพื่อน

ความถี่
106
58
45
15
15
13
9
ความถี่

บุคคลทีค่ ดั ค้าน
1. คนทีช่ อบกินเหล้า
2. ตารวจ ทหาร
3. เพื่อนทีช่ อบกินเหล้า
4. รุ่นพีร่ ุ่นน้องทีโ่ รงเรียน
5. พีน่ ้อง
6. คนขายเหล้า

ความถี่
35
22
18
15
12
8

ปัจจัยขัดขวาง

ความถี่

92
56
35
18
15
13
11
8
6
4

1. เพื่อนทีช่ วนให้ด่มื เหล้า
2. คนทีข่ อบดื่มเหล้า
3. รุ่นพีท่ ไ่ี ม่ดใี นโรงเรียน
4. รุ่นน้องทีโ่ รงเรียน
5. ความอยากลองกิน
6. อยากกินเหมือนเพื่อน
7. อยู่ในกลุ่มเพื่อนทีก่ นิ
7.คนขาย

89
21
17
15
12
9
7
5

ตาราง 31 ความถีข่ องข้อความเชือ่ เด่นชัดเกีย่ วกับผลของการกระทา กลุ่มอ้างอิง ปจั จัยควบคุม และ
คาคุณศัพท์ทเ่ี กีย่ วข้องกับพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดา้ นการปฏิเสธบุคคลเมื่อมี
บุคคลชวนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (N = 100)
ข้อดี
1. มีชวี ติ ทีย่ าวนาน
2. ไม่ตดิ เหล้า
3. ร่างกายแข็งแรง
4. ไม่สน้ิ เปลืองเงิน
5. ปลอดภัยจากอันตราย
6. จิตใจดี,ร่าเริง
7. มีอนาคตทีด่ ี
8. พ่อแม่ดใี จ

ความถี่
67
53
48
33
19
15
9
7

ข้อเสีย
1. เกิดผลเสียกับร่างกาย
2. ทะเลาะกับครอบครัว
3. เสีย่ งต่ออุบตั เิ หตุ
4. พ่อแม่เสียใจ
5. ถูกคนมองว่าไม่กล้า
6. เมาแล้วพูดไม่รเู้ รื่อง
7. เสียสติ
8. ผิดศีลห้า

ความถี่
41
39
28
18
12
8
6
5
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ข้อดี
9. ไม่ดูบ่นไม่ถูกว่า
10. ไม่ผดิ กฎหมาย
บุคคลทีส่ นับสนุน
1. พ่อแม่
2. ครู
3. เพื่อนดี
4. ญาติผใู้ หญ่(ปูย่ าตายายลุง
ฯลฯ
5. พีน่ ้อง
6.คนในครอบครัว
7.ตารวจทหาร
8.รัฐบาล
9.รุ่นพีร่ ุ่นน้องทีโ่ รงเรียน
ปจั จัยส่งเสริม

ความถี่
6
6
ความถี่
68
62
55
51
26
14
8
6
3

ข้อเสีย

ความถี่

บุคคลทีค่ ดั ค้าน
1. เพื่อนทีช่ อบกินเหล้า
2. รุ่นพีร่ ุ่นน้องในโรงเรียน
ทีก่ นิ เหล้า
3.คนขายเหล้า
4. คนไม่ดี
5.ญาติผใู้ หญ่ทก่ี นิ เหล้า

ความถี่
52

ความถี่

ปจั จัยขัดขวาง

ความถี่

1. พ่อแม่หา้ มกินเหล้า
2. อยากทาตัวเองให้ดี
3. โทษของเหล้า
4. อยากแข็งแรง
5. คนในครอบครัว
6. คบกับเพื่อนทีไ่ ม่กนิ เหล้า
7.การเล่นกีฬา
8.ครอบครัวไม่ทะเลาะกัน
9.อยากเรียนให้จบ
10.เดีย๋ วโดนตีโดนบ่น

67
56
35
22
20
18
10
7
6
5

1. เพื่อนทีช่ วนให้ด่มื เหล้า
2. คนทีข่ อบดื่มเหล้า
3. รุ่นพีท่ โ่ี รงเรียน
4. รุ่นน้องทีโ่ รงเรียน
5. คนขาย

24
16
12
10

82
21
17
9
5

ตาราง 32 ความถีข่ องข้อความเชือ่ เด่นชัดเกีย่ วกับผลของการกระทา กลุ่มอ้างอิง ปจั จัยควบคุม และ
คาคุณศัพท์ทเ่ี กีย่ วข้องกับพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดา้ นการใช้เวลาว่างทา
กิจกรรมให้เกิดประโยชน์ ไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (N = 100)
ข้อดี
ความถี่
ข้อเสีย
ความถี่
1. ไม่ทะเลาะวิวาท
48
1. เกิดโรคต่างๆ
28
2. จิตใจแจ่มใส
33
2. ทะเลาวิวาท
18
3. ทาให้สุขภาพแข็งแรง
28
3. เพื่อนไม่คบ
15
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ข้อดี
4. ใช้เวลาคุม้ ค่า
5. เอาเวลาไปเล่นกีฬา
6. จะได้ไม่ยุ่งกับเหล้า
7. ไม่เกิดอุบตั เิ หตุจากกินเหล้า
8. พ่อแม่ภูมใิ จ
9. มีคนชืน่ ชม
10. ไม่ขาดสติ
บุคคลทีสนับสนุน
1. พ่อแม่
2. ครู
3. ญาติผใู้ หญ่เช่น ปูย่ าตายายลุง
ป้าน้าอา
4. คนในครอบครัว
5. เพื่อนดี
6. พีน่ ้อง
6.ตารวจ
7.รัฐบาล
8.การเล่นกีฬา
ปจั จัยส่งเสริม
1. ใช้เวลาอยู่กบั ครอบครัว
2. เล่นกีฬา
3. การสังสอนของพ่
่
อแม่
3. ประโยชน์ของการใช้เวลาว่าง
4. การทบทวนบทเรียน
4. คาสอนของครู
5. ช่วยพ่อแม่ทางาน
6. เพื่อนชวนไปทาสิง่ ทีด่ ี
7. พ่อแม่ชวนไปทากิจกรรม
8. ญาติผใู้ หญ่
9. ป้ายรณรงค์ไม่ด่มื เหล้า
10. โฆษณาเลิกเหล้า

ความถี่
23
22
19
12
9
7
3
ความถี่
102
51
35
34
15
12
8
5
4
3
ความถี่
31
29
21
18
15
10
9
7
4
3
2
2

ข้อเสีย
4. การเรียนไม่ดี
5. หมกมุ่นอยู่กบั เหล้า
6. ไม่มสี ติ
7. จิตใจไม่ดี
8. เสียเวลาทางาน
9. โดนล้อว่าป๊อด
บุคคลทีค่ ดั ค้าน
1. เพื่อนทีเ่ กเร
2. คนทีด่ ่มื เหล้า
3. รุ่นพีร่ ุ่นน้อง
4. ญาติทด่ี ่มื เหล้า
5. คนขายเหล้า

ปจั จัยขัดขวาง
1. เพื่อนสนิทชวนกินเหล้า
2. การติดเพื่อน
3. การติดเกม
4. คนทีก่ นิ เหล้า
5. ญาติผใู้ หญ่
5. ความอยากลองเมื่อเห็น
คนกินเหล้าต่อหน้า
6.ไปเทีย่ วกับเพื่อน

ความถี่
15
9
7
5
4
3
ความถี่
62
28
13
9
6

ความถี่
31
15
12
10
7
7
5
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ชุดที่ 2 แบบสอบถามวัดพฤติ กรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
คาชีแ้ จง ในช่วง 2 สัปดาห์ทผ่ี า่ นมา นักเรียนทาสิง่ เหล่านี้มากน้อยเพียงใด โปรดพิจารณา
แต่ละข้อความ แล้วทาเครื่องหมายถูก ( / ) ลงบนเส้น ______ เหนือตัวเลือก ตัง้ แต่จริงทีส่ ุดถึงไม่
จริงเลย เพียงแห่งเดียวในแต่ละข้อ และขอให้นกั เรียนโปรดทาให้ครบทัง้ 15 ข้อ
1. ฉันไม่เข้าร่วมกิจกรรมทีม่ เี ครื่องดื่มแอลกอฮอล์
______
____
______
____
____
______
จริงทีส่ ุด
จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง
ไม่จริงเลย
2. เมื่อพบเห็นเพื่อนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉนั เดินเลีย่ งเดิน ไม่เข้าไปหาหรือร่วมกลุ่มด้วย
______
____
______
____
____
______
จริงทีส่ ุด
จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง
ไม่จริงเลย
3. ฉันไม่ไปเทีย่ วในสถานบันเทิงทีม่ กี ารขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น ร้านเหล้า ร้านเบียร์
______
____
______
____
____
______
จริงทีส่ ุด
จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง
ไม่จริงเลย
4. ฉันไม่ไปเมื่อมีคนฝากให้ไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามร้านค้า
______
____
______
____
____
จริงทีส่ ุด
จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง

______
ไม่จริงเลย

5. เมื่อพบเห็นโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น ในโทรทัศน์หรือทางอินเทอร์เน็ต ฉันเปลีย่ น
ช่องทันที
______
____
______
____
____
______
จริงทีส่ ุด
จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง
ไม่จริงเลย
6. ฉันปฏิเสธเมื่อเพื่อนคะยัน้ คะยอให้ด่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
______
____
______
____
____
______
จริงทีส่ ุด
จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง
ไม่จริงเลย
7. ฉันดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อคนในครอบครัวส่งให้ด่มื
______
____
______
____
____
จริงทีส่ ุด
จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง

______
ไม่จริงเลย
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8. คนในครอบครัวของฉันไม่ชกั ชวนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
______
____
______
____
____
______
จริงทีส่ ุด
จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง
ไม่จริงเลย
9. ฉันปฏิเสธเมื่อมีคนรูจ้ กั ชวนให้ด่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโอกาสต่างๆ
______
____
______
____
____
______
จริงทีส่ ุด
จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง
ไม่จริงเลย
10. เมื่อมีเวลาว่างฉันทากิจกรรมทีต่ นเองสนใจทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
______
____
______
____
____
______
จริงทีส่ ุด
จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง
ไม่จริงเลย
11. เมื่อมีเวลาว่า งฉันไปเทีย่ วกับครอบครัวในสถานทีต่ ่างๆ ทีไ่ ม่ยุ่งเกีย่ วกับการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
______
____
______
____
____
______
จริงทีส่ ุด
จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง
ไม่จริงเลย
12. เมื่อมีเวลาว่างฉั นมักออกไปออกกาลังกายหรือเล่นกีฬาทีไ่ ม่ยุ่งเกีย่ วกับการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
______
____
______
____
____
______
จริงทีส่ ุด
จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง
ไม่จริงเลย
13. เมื่อมีเวลาว่างฉันออกไปทากิจกรรมกับเพื่อนทีไ่ ม่ยุ่งเกีย่ วกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
______
____
______
____
____
______
จริงทีส่ ุด
จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง
ไม่จริงเลย
14. เมื่อมีเวลาว่างฉันจะทบทวนสิง่ ทีฉ่ นั ไม่เข้าใจในห้องเรียน โดยไม่ด่มื เครื่องดื่มทีผ่ สม
แอลกอฮอล์
______
____
______
____
____
______
จริงทีส่ ุด
จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง
ไม่จริงเลย
15. ฉันใช้เวลาว่างเล่นกีฬาหรือทากิจกรรมทีม่ กี ารดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์
______
____
______
____
____
______
จริงทีส่ ุด
จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง
ไม่จริงเลย
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ชุดที่ 3 แบบสอบถามวัดความตัง้ ใจป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
คาแนะนาในการตอบ โปรดพิจารณาแต่ละข้อความ แล้วทาเครื่องหมายวงกลม O ล้อมรอบ
ตัวเลข เพียงคาตอบเดียวในแต่ละข้อ ทีต่ รงกับความรูส้ กึ และความตัง้ ใจของนักเรียนทีจ่ ะกระทาสิง่
ต่อไปนี้ ในช่วง 2 สัปดาห์ขา้ งหน้า
ตัวอย่างการตอบ
ฉันมีเจตนาทีจ่ ะไม่ด่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เป็นไปได้ : 77

6

5

4

3

2

1. ฉันมีเจตนาทีจ่ ะไม่เข้าร่วมทากิจกรรมทีม่ เี ครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เป็นไปได้ : 7 6
5
4
3
2

1 : เป็นไปไม่ได้

1 : เป็นไปไม่ได้

2. เมื่อพบเห็นเพื่อนทีด่ ่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฉันตัง้ ใจทีจ่ ะเดินเลีย่ งไม่เข้าไปหาหรือร่วมกลุ่ม
ด้วย
เป็นไปได้ : 7 6
5
4
3
2
1 : เป็นไปไม่ได้
3. ฉันพยายามทีจ่ ะไม่ไปเทีย่ วสถานบันเทิงทีม่ กี ารขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น ร้านเหล้า
ร้านเบียร์
เป็นไปได้ : 7 6
5
4
3
2
1 : เป็นไปไม่ได้
4. ฉันตัง้ ใจว่าจะไม่ไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามร้านค้าเวลามีคนให้ไปซื้อ
เป็นไปได้ : 7 6
5
4
3
2
1 : เป็นไปไม่ได้
5. ฉันตัง้ ใจทีจ่ ะเปลีย่ นช่องทันทีเวลาเห็นโฆษณาของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากโทรทัศน์ จาก
อินเทอร์เน็ต
เป็นไปได้ : 7 6
5
4
3
2
1 : เป็นไปไม่ได้
6. ฉันมีเจตนาทีจ่ ะปฏิเสธเมื่อเพื่อนคะยัน้ คะยอให้ด่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เป็นไปได้ : 7 6
5
4
3
2
1 : เป็นไปไม่ได้
7. ฉันตัง้ ใจว่าจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อคนในครอบครัวส่งให้ด่มื
เป็นไปได้ : 7 6
5
4
3
2
1 : เป็นไปไม่ได้
8. ฉันมันใจว่
่ าคนในครอบครัวไม่ชวนให้ด่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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เป็นไปได้ : 7 6

5

4

3

2

1 : เป็นไปไม่ได้

9. ฉันตัง้ ใจว่าจะปฏิเสธเมื่อคนรูจ้ กั ชวนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโอกาสต่างๆ
เป็นไปได้ : 7 6
5
4
3
2
1 : เป็นไปไม่ได้
10. เมื่อมีเวลาว่างฉันตัง้ ใจว่าจะทากิจกรรมทีต่ นเองสนใจโดยไม่ด่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เป็นไปได้ : 7 6
5
4
3
2
1 : เป็นไปไม่ได้
11. เมื่อมีเวลาว่างฉันตัง้ ใจว่าจะไปเทีย่ วกับครอบครัว ในสถานทีต่ ่างๆ ทีไ่ ม่เกีย่ วกับการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เป็นไปได้ : 7 6
5
4
3
2
1 : เป็นไปไม่ได้
12. เมื่อมีเวลาว่างฉันตัง้ ใจว่าจะไปออกกาลังกายหรือเล่นกีฬาทีไ่ ม่ยุ่งเกีย่ วกับการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
เป็นไปได้ : 7 6
5
4
3
2
1 : เป็นไปไม่ได้
13. เมื่อมีเวลาว่าง ฉันตัง้ ใจว่าจะไปทากิจกรรมกับเพื่อน โดยไม่ยุ่งเกีย่ วกับการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
เป็นไปได้ : 7 6
5
4
3
2
1 : เป็นไปไม่ได้
14. เมื่อมีเวลาว่างฉันตัง้ ใจว่าจะทบทวนสิง่ ทีฉ่ นั ไม่เข้าใจในห้องเรียน โดยไม่ยุ่งเกีย่ วกับการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เป็นไปได้ : 7 6
5
4
3
2
1 : เป็นไปไม่ได้
15. ฉันตัง้ ใจว่าจะเล่นกีฬาหรือทากิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เป็นไปได้ : 7 6 5
4
3
2
1 : เป็นไปไม่ได้
ชุดที่ 4 แบบสอบถามวัดเจตคติ ต่อพฤติ กรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (วัด
ทางตรง)
คาแนะนาในการตอบ
โปรดพิจารณาแต่ละข้อความ แล้วทาเครื่องหมายวงกลม O ล้อมรอบตัวเลข เพียงคาตอบ
เดียวในแต่ละข้อ ทีต่ รงกับความรูส้ กึ นึกคิดของนักเรียนมากทีส่ ุด และโปรดตอบคาถามให้ครบทุกข้อ
1. การทีฉ่ นั หลีกเลีย่ งจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น เบียร์ น้ าพัน้ ผสมแอลกอฮอล์
เป็นสิง่ ที.่ .......................
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ดีทส่ี ุด :
เป็นคนดี :
มีประโยชน์ :
น่าชืน่ ชม :
น่ายกย่อง :
เป็นทีย่ อมรับ:

7
7
7
7
7
7

6
6
6
6
6
6

5
5
5
5
5
5

4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1

: ไม่ดเี ลย
: เป็นคนเลว
: ไร้ประโยชน์
: น่าติเตียน
: ไม่น่ายกย่อง
: เป็นทีร่ งั เกียจ

2. สาหรับฉันแล้วการปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นการกระทาที่
เป็นคนดีของสังคม: 7 6
5
4
3
2
1 : เป็นคนเลว
ดีทส่ี ุด
: 7
6
5
4
3
2
1 : แย่ทส่ี ุด
น่าชืน่ ชม : 7
6
5
4
3
2
1 : น่าติเตียน
มีประโยชน์ : 7
6
5
4
3
2
1 : ไร้ประโยชน์
น่ารัก
: 7
6
5
4
3
2
1 : น่าเกียจ
น่าภูมใิ จ : 7
6
5
4
3
2
1 : น่าอับอาย
3. สาหรับฉันแล้วการใช้เวลาว่างทากิจกรรมทีไ่ ม่เกีย่ วการไม่ด่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็น
การกระทา....
มีประโยชน์ : 7
6
5
4
3
2
1 : ไร้สาระ
ดีทส่ี ุด
: 7
6
5
4
3
2
1 : ไม่ดเี ลย
เยีย่ ม
: 7
6
5
4
3
2
1 : แย่
ดีมาก
: 7
6
5
4
3
2
1 : ไม่ดี
มีอนาคตทีด่ ี : 7
6
5
4
3
2
1 : ไร้อนาคต
ชุดที่ 5 แบบสอบถามวัดเจตคติ ต่อพฤติ กรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(ทางอ้อม)
คาแนะนาในการตอบ
โปรดพิจารณาแต่ละข้อความ แล้วทาเครื่องหมายวงกลม O ล้อมรอบตัวเลข เพียงคาตอบ
เดียวในแต่ละข้อ ทีต่ รงกับความรูส้ กึ นึกคิดของนักเรียนมากทีส่ ุด และโปรดตอบคาถามให้ครบทุกข้อ
1. ก. การหลีกเลีย่ งจากสิง่ ชักนาไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ของฉัน ทาให้ มสี ุขภาพ
แข็งแรง
เป็นไปได้มากทีส่ ุด: 7 6
5
4
3
2
1 : เป็นไปไม่ได้เลย
ข. การมีสุขภาพแข็งแรง เป็นสิง่ ดี....
ดีทส่ี ุด : 7 6
5
4
3
2
1 : ไม่ดเี ลย
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2. ก. การหลีกเลีย่ งสิง่ ชักนาไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ของฉัน ทาให้ปลอดภัยจาก
การเกิดอุบตั เิ หตุ
เป็นไปได้มากทีส่ ุด: 7 6
5
4
3
2
1 : เป็นไปไม่ได้เลย
ข. การปลอดภัยจากการเกิดอุบตั เิ หตุ เป็นสิง่ ที.่ ...
ดีทส่ี ุด : 7
6
5
4
3
2
1 : ไม่ดเี ลย
3. ก. การปฏิเสธเมื่อมีบุคคลชวนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ของฉัน ทาให้มชี วี ติ ทีย่ าวนาน
เป็นไปได้มากทีส่ ุด: 7 6
5
4
3
2
1 : เป็นไปไม่ได้เลย
ข. การมีชวี ติ ทีย่ าวนาน เป็นสิง่ ที.่ ...
ดีทส่ี ุด : 7
6
5
4
3
2
1 : ไม่ดเี ลย
4. ก. การปฏิเสธเมื่อมีบุคคลชวนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ของฉัน ทาให้ไม่ตดิ การดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เป็นไปได้มากทีส่ ุด: 7 6
5
4
3
2
1 : เป็นไปไม่ได้เลย
ข. การไม่ตดิ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นสิง่ ที.่ ...
ดีทส่ี ุด : 7
6
5
4
3
2
1: ไม่ดเี ลย
5. การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ของ
ฉัน ทาให้ไม่เกิดการทะเลาะวิวาท
เป็นไปได้มากทีส่ ุด: 7 6
5
4
3
2
1: เป็นไปไม่ได้เลย
ข. การไม่เกิดการทะเลาะวิวาท เป็นสิง่ ที.่ ...
ดีทส่ี ุด : 7
6
5
4
3
2
1: ไม่ดเี ลย
6. การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ของ
ฉัน
ทาให้มจี ติ ใจทีแ่ จ่มใส
เป็นไปได้มากทีส่ ุด: 7 6
5
4
3
2
1: เป็นไปไม่ได้เลย
ข. การมีจติ ใจทีแ่ จ่มใส เป็นสิง่ ที.่ ....
เป็นไปได้มากทีส่ ุด: 7 6
5
4
3
2
1: เป็นไปไม่ได้เลย
ชุดที่ 6 แบบสอบถามวัดการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิ งในการกระทาพฤติ กรรมป้ องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (วัดทางตรง)
คาแนะนาในการตอบ
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โปรดพิจารณาแต่ละข้อความ แล้วทาเครื่องหมายวงกลม O ล้อมรอบตัวเลข เพียงคาตอบ
เดียวในแต่ละข้อ ทีต่ รงกับความรูส้ กึ นึกคิดของนักเรียนมากทีส่ ุด และโปรดตอบคาถามให้ครบทุกข้อ
1. บุคคลทีค่ วามสาคัญต่อฉัน ส่วนใหญ่คดิ ว่า ฉันควรหลีกเลีย่ งสิง่ ทีช่ กั นาไปสู่การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
ควรหลีกเลีย่ ง: 7
6
5
4
3
2
1 : ไม่ควรหลีกเลีย่ ง
2. บุคคลทีม่ คี วามสาคัญต่อฉัน ส่วนใหญ่คดิ ว่า ฉันควรหรือไม่ควรปฏิเสธเมื่อมีบุคคลชวนไป
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ควรปฏิเสธทีส่ ุด: 7
6
5
4
3
2
1 : ไม่ควรปฏิเสธ
3. บุคคลทีม่ คี วามสาคัญต่อฉัน ส่วนใหญ่คดิ ว่า ฉันควรหรือไม่ควรใช้เวลาว่างทากิจกรรมให้
เกิดประโยชน์ไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ควรทาทีส่ ุด : 7
6
5
4
3
2
1 : ไม่ควรทา
ชุดที่ 7 แบบสอบถามวัดการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิ งในการกระทาพฤติ กรรมป้ องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (วัดทางอ้อม)
คาแนะนาในการตอบ โปรดพิจารณาแต่ละข้อความ แล้วทาเครื่องหมายวงกลม O ล้อมรอบ
ตัวเลข เพียงคาตอบเดียวในแต่ละข้อ ทีต่ รงกับความรูส้ กึ นึกคิดของนักเรียนมากทีส่ ุด และโปรดตอบ
คาถามให้ครบทุกข้อ
1. ก. ครูของฉัน เห็นว่าฉันควรหลีกเลีย่ งสิง่ ชักนาไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ควรทาทีส่ ุด: 7 6
5
4
3
2 1 : ไม่ควรทาเลย
ข. ฉันต้องการทาตามในสิง่ ที่ ครูของฉัน ต้องการให้ฉนั ทาเพียงใด
ต้องการทา: 7 6
5
4
3
2 1 : ไม่ตอ้ งการทา
2. ก. คนในครอบครัวของฉัน เห็นว่าฉันควรหลีกเลีย่ งสิง่ ชักนาไปสู่การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
ควรทาทีส่ ุด: 7 6
5
4
3
2 1 : ไม่ควรทาเลย
ข. ฉันต้องการทาตามในสิง่ ที่ คนในครอบครัวของฉัน ต้องการให้ฉนั ทาเพียงใด
ต้องการทา: 7 6
5
4
3
2 1 : ไม่ตอ้ งการทา
3. ก. พ่อแม่ของฉัน เห็นว่าฉันควรปฏิเสธเวลาทีม่ คี นชวนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ควรทาทีส่ ุด: 7 6
5
4
3
2 1 : ไม่ควรทาเลย
ข. ฉันต้องการทาตามในสิง่ ที่ พ่อแม่ของฉัน ต้องการให้ฉนั ทาเพียงใด
ต้องการทา: 7 6
5
4
3
2 1 : ไม่ตอ้ งการทา
4. ก. ครูของฉัน เห็นว่า ฉันควรปฏิเสธเวลามีคนชวนไปดื่มเครื่องแอลกอฮอล์
ควรทาทีส่ ุด: 7 6
5
4
3
2 1 : ไม่ควรทาเลย
ข. ฉันต้องการทาตามในสิง่ ที่ ครูของฉัน ประสงค์ให้ฉนั ทาเพียงใด
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ต้องการทา: 7 6
5
4
3
2 1 : ไม่ตอ้ งการทา
5. ก เพื่อนของฉัน เห็นว่า ฉันควรปฏิเสธเวลามีคนชวนไปดื่มเครื่องแอลกอฮอล์
ควรทาทีส่ ุด: 7 6
5
4
3
2 1 : ไม่ควรทาเลย
ข. ฉันต้องการทาตามในสิง่ ที่ เพื่อนของฉัน ประสงค์ให้ฉนั ทาเพียงใด
ต้องการทา: 7 6
5
4
3
2 1 : ไม่ตอ้ งการทา
6. ก. พ่อแม่ของฉัน เห็นว่า ฉันควรใช้เวลาว่างทากิจกรรมทีไ่ ม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ควรทาทีส่ ุด: 7 6
5
4
3
2 1 : ไม่ควรทาเลย
ข. ฉันต้องการทาตามในสิง่ ที่ พ่อแม่ของฉัน ต้องการให้ฉนั ทาเพียงใด
ต้องการทา: 7 6
5
4
3
2 1 : ไม่ตอ้ งการทา
7. ก ครูของฉัน เห็นว่า ฉันควรใช้เวลาว่างทากิจกรรมให้เกิดประโยชน์โดยไม่เข้าไปเกีย่ วข้อง
กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ควรทาทีส่ ุด: 7 6 5 4 3 2 1 : ไม่ควรทาเลย
ข. ฉันต้องการทาตามในสิง่ ที่ ครูของฉัน ต้องการให้ฉนั ทาเพียงใด
ต้องการทา: 7 6 5 4 3 2 1 : ไม่ตอ้ งการทา
8. ก. ญาติผใู้ หญ่ เช่น ปูย่ าตายายรวมไปถึงลุงป้าน้าอา เห็นว่า ฉันควรใช้เวลาว่างทากิจกรรม
ทีไ่ ม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับการดื่มเครื่องดื่ม
ควรทาทีส่ ุด: 7 6 5 4 3 2 1 : ไม่ควรทาเลย
ข. ฉันต้องการทาตามในสิง่ ที่ ญาติผใู้ หญ่ เช่น ปูย่ าตายายรวมไปถึงลุงป้าน้าอา ต้องการให้
ฉันทาเพียงใด
ต้องการทา: 7 6 5 4 3 2 1 : ไม่ตอ้ งการทา
ชุดที่ 8 แบบสอบถามวัดการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติ กรรมป้ องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (วัดทางตรง)
คาแนะนาในการตอบ โปรดพิจารณาแต่ละข้อความ แล้วทาเครื่องหมายวงกลม O ล้อมรอบ
ตัวเลข เพียงคาตอบเดียวในแต่ละข้อ ทีต่ รงกับความรูส้ กึ นึกคิดของนักเรียนมากทีส่ ุด และโปรดตอบ
คาถามให้ครบทุกข้อ
1. ก. การหลีกเลีย่ งสิง่ ชักนาไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเรื่องที่ ฉันสามารถทาได้
ง่ายมาก : 7
6
5
4
3
2 1 : ยากมาก
ข. ถ้าฉันต้องการหลีกเลีย่ งสิง่ ชักนาไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฉันทาได้ง่ายมาก
เป็นไปได้: 7
6
5
4
3
2 1 : เป็นไปไม่ได้
ค. ฉันสามารถควบคุมตนเองทีจ่ ะหลีกเลีย่ งสิง่ ชักนาไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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ควบคุมได้ : 7
6
5
4
3
2 1 : ควบคุม
ไม่ได้
2. ก. การปฏิเสธเมื่อมีบุคคลชวนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นเรื่องที่ ฉันสามารถทาได้
ง่ายมาก : 7
6
5
4
3
2 1 : ยากมาก
ข. ถ้าฉันต้องการปฏิเสธเมื่อมีบุคคลชวนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฉันทาได้ง่ายมาก
เป็นไปได้: 7
6
5
4
3
2 1 : เป็นไปไม่ได้
ค. ฉันสามารถควบคุมตนเอง ทีจ่ ะปฏิเสธเมื่อมีบุคคลชวนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ควบคุมได้ : 7
6
5
4
3
2 1 : ควบคุม
ไม่ได้
3. ก. การใช้เวลาว่างทากิจกรรมให้เกิดประโยชน์ไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เป็นเรื่องที่ ฉันสามารถทาได้.....
ง่ายมาก : 7
6
5
4
3
2 1 : ยากมาก
ข. ถ้าฉันต้องการใช้เวลาว่างทากิจกรรมให้เกิดประโยชน์ไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฉันทาได้ง่ายมาก
เป็นไปได้: 7
6
5
4
3
2 1 : เป็นไปไม่ได้
ค. ฉันสามารถควบคุมตนเอง ในการใช้เวลาว่างทากิจกรรมให้เกิดประโยชน์ไม่เข้าไป
เกีย่ วข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ควบคุมได้ : 7
6
5
4
3
2 1 : ควบคุมไม่ได้
ชุดที่ 9 แบบสอบถามความเชื่อเกี่ยวกับปัจจัยส่งเสริ ม และขัดขวางการกระทาพฤติ กรรม
ป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
คาแนะนาในการตอบ โปรดพิจารณาแต่ละข้อความ แล้วทาเครื่องหมายวงกลม O ล้อมรอบ
ตัวเลข เพียงคาตอบเดียวในแต่ละข้อ ที่ตรงกับความรูส้ กึ นึกคิดของนักเรียนมากทีส่ ุด และโปรดตอบ
คาถามให้ครบทุกข้อ
1. ก. โอกาสทีฉ่ นั จะได้รบั คาสอนจากพ่อแม่ ให้ออกห่างจากสิง่ ชักนาไปสู่การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
มีมาก: 7
6
5
4
3
2 1 : มีน้อย
ข. การได้รบั คาสอนจากพ่อแม่ เป็นการส่งเสริมหรือขัดขวาง การออกห่างจากสิง่ ชักนาไปสู่
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ส่งเสริม: 7
6
5
4
3
2 1 : ขัดขวาง
2. ก. โอกาสทีฉ่ นั จะได้พบกับ เพื่อนทีช่ วนให้ด่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มีมาก: 7
6
5
4
3
2 1 : มีน้อย
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ข. เพื่อนทีช่ กั ชวนให้ด่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นการส่งเสริมหรือขัดขวาง การหลีกเลีย่ ง
สิง่ ชักนาไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ส่งเสริม: 7
6
5
4
3
2 1 : ขัดขวาง
3. ก. โอกาสทีฉ่ นั จะมี กิจกรรมทีน่ ่าสนใจทา เพื่อให้หลีกเลีย่ งจากสิง่ ชักนาไปสู่การดื่ม
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ได้
มีมาก: 7
6
5
4
3
2 1 : มีน้อย
ข. การมีกจิ กรรมทีน่ ่าสนใจทา เป็นการส่งเสริมหรือขัดขวาง การหลีกเลีย่ งสิง่ ชักนาไปสู่การ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ส่งเสริม: 7
6
5
4
3
2 1 : ขัดขวาง
4. ก. โอกาสทีฉ่ นั จะตกลงเมื่อ ถูกเพื่อนสนิทชวนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มีมาก: 7
6
5
4
3
2 1 : มีน้อย
ข. ความเป็นไปได้ทฉ่ี นั จะอยากลองดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ส่งเสริม: 7
6
5
4
3
2 1 : ขัดขวาง
5. ก. ความเป็นไปได้ทฉ่ี นั จะถูก พ่อแม่หา้ มปรามไม่ให้ด่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่งผลให้ฉนั
ต้องปฏิเสธคนทีม่ าชวนไปดื่ม
มีมาก: 7
6
5
4
3
2 1 : มีน้อย
ข. การทีพ่ ่อแม่หา้ มปราม เป็นการส่งเสริมหรือขัดขวาง การปฏิเสธเมื่อมีคนชวนไปดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ส่งเสริม: 7
6
5
4
3
2 1 : ขัดขวาง
6. ก. ความเป็นไปได้ทฉ่ี นั จะ ทาตนเองให้ดี ทาให้ปฏิเสธเมื่อมีคนชวนไปดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ได้
มีมาก: 7
6
5
4
3
2 1 : มีน้อย
ข. การอยากจะทาตัวให้ดี เป็นการส่งเสริมหรือขัดขวาง การปฏิเสธเมื่อมีคนมาชวนไปดื่ม
เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์
ส่งเสริม: 7
6
5
4
3
2 1 : ขัดขวาง
7. ก. โอกาสทีฉ่ นั จะ ถูกเพื่อนสนิทชวนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีผลต่อการใช้เวลาว่างทา
กิจกรรมให้เกิดประโยชน์
มีมาก: 7
6
5
4
3
2 1 : มีน้อย
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ข. การถูกเพื่อนสนิทชวนให้ไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นการส่งเสริมหรือขัดขวาง เวลา
ว่างทา กิจกรรมให้เกิดประโยชน์
ส่งเสริม: 7
6
5
4
3
2 1 : ขัดขวาง
8. ก. โอกาสทีฉ่ นั จะ ใช้เวลาว่างทากิจกรรมทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ร่วมกับครอบครัว
มีมาก: 7
6
5
4
3
2 1 : มีน้อย
ข. การใช้เวลาว่างทากิจกรรมทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับ
ครอบครัว เป็นการ ส่งเสริมหรือขัดขวาง การใช้เวลาว่างทากิจกรรมให้เกิดประโยชน์
ส่งเสริม: 7
6
5
4
3
2 1 : ขัดขวาง
9. ก. โอกาสทีฉ่ นั จะได้ใช้เวลาว่างทากิจกรรมทีไ่ ม่เกีย่ วกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น
เล่นกีฬา
มีมาก: 7
6
5
4
3
2 1 : มีน้อย
ข. การเล่นกีฬา เป็นการส่งเสริมหรือขัดขวาง การใช้เวลาว่างทากิจกรรมให้เกิดประโยชน์
ไม่เข้าไป เกีย่ วข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ส่งเสริม: 7
6
5
4
3
2 1 : ขัดขวาง
ชุดที่ 10 แบบสอบถามวัดความสามารถในการควบคุมพฤติ กรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่แท้จริ ง
คาแนะนาในการตอบ
โปรดพิจารณาแต่ละข้อความ แล้วทาเครื่องหมายวงกลม O ล้อมรอบตัวเลข เพียงคาตอบ
เดียวในแต่ละข้อ ทีต่ รงกับความรูส้ กึ นึกคิดของนักเรียนมากทีส่ ุด และโปรดตอบคาถามให้ครบทุกข้อ
1. การมีความรูแ้ ละวิธใี นการเอาตัวรอด ทาให้ฉนั สามารถควบคุมทีจ่ ะออกห่างจากสิง่ ที่
นาไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้
ควบคุมได้มากทีส่ ุด : 7 6 5 4 3 2 1 : ไม่สามารถ
ควบคุมได้
2. การได้ฝึกทักษะต่างทีไ่ ด้เรียนรูจ้ ากโรงเรียน ทาให้ฉนั สามารถควบคุมการหลีกเลีย่ งสิง่ ที่
ชักนาไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้
ควบคุมได้มากทีส่ ุด : 7 6 5 4 3 2 1 : ไม่สามารถ
ควบคุมได้
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3. การมีเพื่อนทีด่ ี ทาให้ฉนั สามารถควบคุมการหลีกเลีย่ งสิง่ ชักนาไปสู่การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ได้
ควบคุมได้มากทีส่ ุด : 7 6 5 4 3 2 1 : ไม่สามารถ
ควบคุมได้
4. การมีคุณครูคอยชีแ้ นะ ทาให้ฉนั สามารถควบคุมการหลีกเลีย่ งสิง่ ทีช่ กั นาไปสู่การดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้
ควบคุมได้มากทีส่ ุด: 7 6 5 4 3 2 1 : ไม่สามารถ
ควบคุมได้
5. การมีสมาชิกในครอบครัวทีเ่ ข้าใจ ทาให้ฉนั สามารถควบคุมการหลีกเลีย่ งสิง่ สิง่ ทีช่ กั
นาไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้
ควบคุมได้มากทีส่ ุด : 7 6 5 4 3 2 1 : ไม่สามารถ
ควบคุมได้
6. การเชือ่ คนง่าย ทาให้ฉนั สามารถควบคุมการหลีกเลีย่ งสิง่ ทีช่ กั นาไปสู่การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ได้
ควบคุมได้มากทีส่ ุด : 7 6 5 4 3 2 1 : ไม่สามารถ
ควบคุมได้
7. การมีความรูแ้ ละวิธกี ารปฏิเสธ ทาให้ฉนั สามารถควบคุมตนเองให้ปฏิเสธเมื่อมีคนมาชวน
ไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ควบคุมได้มากทีส่ ุด : 7 6 5 4 3 2 1 : ไม่สามารถ
ควบคุมได้
8. การได้เรียนและฝึกทักษะต่างๆ จากโรงเรียน ทาให้ฉนั สามารถควบคุมทีจ่ ะปฏิเสธเวลามี
คนมาชวนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ควบคุมได้มากทีส่ ุด : 7 6 5 4 3 2 1 : ไม่สามารถ
ควบคุมได้
9. การมีคุณครูคอยชีแ้ นะ ทาให้ฉนั สามารถควบคุมตนเองให้ปฏิเสธเวลามีคนมาชวนไปดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้
ควบคุมได้มากทีส่ ุด : 7 6 5 4 3 2 1 : ไม่สามารถ
ควบคุมได้
10. การมีจติ ใจเข้มแข็ง ทาให้ฉนั สามารถควบคุมการพูดปฏิเสธ เวลามีคนมาชวนไปดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้
ควบคุมได้มากทีส่ ุด : 7 6 5 4 3 2 1 : ไม่สามารถ
ควบคุมได้
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11. การมีเพื่อนทีด่ ี ทาให้ฉนั สามารถควบคุมให้ตนเองทากิจกรรมทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้
ควบคุมได้มากทีส่ ุด : 7 6 5 4 3 2 1 : ไม่สามารถ
ควบคุมได้
12. การมีโอกาสได้ทากิจกรรมทีน่ ่าสนใจ ทาให้ฉนั สามารถควบคุมตนเองให้ทากิจกรรมทีม่ ี
ประโยชน์ทไ่ี ม่เกีย่ วข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ควบคุมได้มากทีส่ ุด : 7 6 5 4 3 2 1 : ไม่สามารถ
ควบคุมได้
13. การมีความรับผิดชอบ ทาให้ฉนั สามารถควบคุมตนเองให้ทากิจกรรมทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้
ควบคุมได้มากทีส่ ุด : 7 6 5 4 3 2 1 : ไม่สามารถ
ควบคุมได้
14. การมีคนในครอบครัวร่วมทากิจกรรมในยามว่าง ทาให้ฉนั สามารถควบคุมตนเองเพื่อ
ทากิจรรมทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้
ควบคุมได้มากทีส่ ุด: 7 6 5 4 3 2 1 : ไม่สามารถ
ควบคุมได้
ชุดที่ 11 แบบสอบถามวัดการวางแผนในการป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
คาแนะนาในการตอบ โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อต่อไปนี้ แล้วทาเครื่องหมายถูก ( / )
ลงบนเส้นทีม่ คี าบรรยายจากจริงทีส่ ุด ไปถึงไม่จริงเลย เพียงแห่งเดียวในแต่ละข้อ ทีต่ รงกับความ
คิดเห็นของนักเรียนมากทีส่ ุด
1. เมื่อไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฉันรูว้ า่ จะต้องหลีกเลีย่ ง
อย่างไร
______
______
______
______
______
______
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
2. เมื่อพบเพื่อนนังดื
่ ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฉันรูว้ า่ จะต้องทาอย่างไร
______
______
______
______
______
______
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
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3. เมื่อถูกเพื่อนชวนไปเทีย่ วร้านทีม่ กี ารขายอาหารและมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฉันรูว้ า่
จะต้องบ่าย
______
______
______
______ ______
______
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
4. ฉันรูว้ า่ จะต้องเลือกดูโฆษณาแบบใด จึงจะไม่เป็นการกระตุน้ ให้ตนเองอยากลองดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
______
______
______
______
______
______
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
5. เมื่อถูกชักชวนให้ด่มื เหล้า ฉันมีแผนว่าจะพูดโน้มน้าวเพื่อนให้ด่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิ ด
อื่นแทน
______
______
______
______ ______
______
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
6. เมื่อเพื่อนสนิทชวนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฉันรูว้ า่ จะต้องปฏิเสธอย่างไร
______
______
______
______
______
______
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
7. ถ้ามีคนในครอบครัวชวนให้ด่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฉันรูว้ ธิ วี า่ จะปฏิเสธอย่างไร
______
______
______
______ ______
______
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
8. เมื่อคนรูจ้ กั ชวนให้ด่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฉันรูว้ า่ จะปฏิเสธอย่างไร
______
______
______
______
______
______
จริงทีส่ ุด
จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง ไม่จริงเลย
9. เมื่อมีเวลาว่าง ฉันได้วางแผนไว้วา่ จะทากิจกรรมทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
______
______
______
______
______
______
จริงทีส่ ุด
จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง ไม่จริงเลย
10. เมื่อเพื่อนชวนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยทีไ่ ม่รมู้ าก่อน ฉันรูว้ า่ จะต้องหลบหลีกอย่างไร
______
______
______
______
______
______
จริงทีส่ ุด
จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง ไม่จริงเลย
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11. เมื่อโกรธหรือหงุดหงิด ฉันมีวธิ กี ารผ่อนคลายด้วยกิจกรรมต่างๆ โดยไม่ด่มื เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
______
______
______
______
______
______
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
12. เมื่อถูกท้าทายให้ด่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฉันมีวธิ จี ดั การเพื่อเอาตัวรอดจากการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
______
______
______
______
______
______
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
ชุดที่ 13 แบบสอบถามการรับรู้ความเสี่ยงจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
คาแนะนาในการตอบ โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อต่อไปนี้ แล้วทาเครื่องหมายถูก ( / )
ลงบนเส้น---------ทีม่ คี าบรรยายจากจริงทีส่ ุด ไปถึงไม่จริงเลย เพียงแห่งเดียวในแต่ละข้อ ทีต่ รงกับ
ความคิดเห็นของนักเรียนมากทีส่ ุด
1. ฉันรับรูว้ า่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจาทาให้ร่างกายขาดสารอาหาร
______
______
______
______
______
______
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
2. ฉันรับรูว้ า่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทาให้ร่างกายทรุดโทรมมากกว่าคนทีไ่ ม่ด่มื
______
______
______
______
______
______
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
3. ฉันรับรูว้ า่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในขณะทีท่ อ้ งว่างทาให้ระคายเคืองกระเพาะอาหารและ
เกิดอาการปวดท้อง
______
______
______
______
______
______
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
4. ฉันรับรูว้ า่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทาให้มโี อกาสเป็นโรคตับแข็ง
______
______
______
______
______
______
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
5. ฉันรับรูว้ า่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจามีโอกาสทาให้เกิดโรคต่างๆ เช่น เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ มากกว่าคนทีไ่ ม่ด่มื
______
______
______
______
______
______
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
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6. ฉันรับรูว้ า่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะส่งผลต่อสมองหากดื่มตัง้ แต่อายุยงั น้อย
______
______
______
______
______
______
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
7. ฉันรับรูว้ า่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มโี อกาสเสีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุจากการเมาแล้วขับ
______
______
______
______
______
______
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
8. ฉันรับรูว้ า่ คนทีด่ ่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทาให้เพิม่ ความต้องการทางเพศ
______
______
______
______
______
______
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
9. ฉันรับรูว้ า่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทาให้ความกล้าทีจ่ ะทากิจกรรมทีเ่ สีย่ งอันตรายเพิม่ ขึน้
______
______
______
______
______
______
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
10. ฉันรับรูว้ า่ คนทีด่ ่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจทาให้มผี ลเสียต่อการเรียน
______
______
______
______
______
______
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
11. ฉันรับรูว้ า่ คนทีด่ ่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มกั ขาดสติ
______
______
______
______
______
______
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
12. ฉันรับรูว้ า่ การดื่มเครื่องแอลกอฮอล์มโี อกาสนาไปสู่การถูกล่อลวงทางเพศ
______
______
______
______
______
______
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
13. ฉันรับรูว้ า่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นาไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ทไ่ี ม่ปลอดภัย
______
______
______
______
______
______
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
ชุดที่ 14 แบบสอบถามวัดความเชื่ออานาจในตนในการป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
คาแนะนาในการตอบ โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อต่อไปนี้ แล้วทาเครื่องหมายถูก ( / )
ลงบนเส้น ------- ทีม่ คี าบรรยายจากจริงทีส่ ุด ไปถึงไม่จริงเลย เพียงแห่งเดียวในแต่ละข้อ ทีต่ รงกับ
ความคิดเห็นของนักเรียนมากทีส่ ุด
1. การทีฉ่ นั จะออกห่างจากคนทีม่ าชวนให้ด่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้นนั ้ มาจากไหวพริบใน
การเอาตัวรอดของฉัน
______
______
______
______
______
______
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
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2. การหลีกเลีย่ งจากกิจกรรมทีน่ าไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้นนั ้ มาจากฉันใช้วธิ กี าร
ต่างๆ ทีม่ อี ยู่ในตนเอง
______
______
______
______
______
______
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง
ไม่จริงเลย
3. การทีฉ่ นั หลีกเลีย่ งสถานทีเ่ ทีย่ ว เช่น ร้านอาหารขายเบียร์ ทีอ่ านวยต่อการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ได้นนั ้ มาจากใจทีเ่ ข้มแข็งของฉัน
______
______
______
______
______
______
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง ไม่จริงเลย
4. การทีฉ่ นั ไม่ดูโฆษณาทีจ่ ะนาไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้นนั ้ มาจากการที่ฉนั กดข้าม
หรือไม่สนใจดู
______
______
______
______
______
______
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
5. การทีฉ่ นั ปฏิเสธคนรูจ้ กั ทีม่ าชักชวนให้ด่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้นนั ้ มาจากการปฏิเสธที่
เด็ดขาดของฉันเอง
______
______
______
______
______
______
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง ไม่จริงเลย
6. การทีฉ่ นั ปฏิเสธเวลาเพื่อนมาชวนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ มาจากไหวพริบของฉัน
______
______
______
______
______
______
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
7. เมื่อคนในครอบครัวชวนให้ด่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แล้วฉันปฏิเสธได้นนั ้ มาจากการกระทา
ของฉันเอง
______
______
______
______
______
______
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่
จริงเลย
8. การทีฉ่ นั ปฏิเสธคนรูจ้ กั ทีม่ าชวนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้นนั ้ มาจากนิสยั ของฉันทีไ่ ม่
ชอบดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
______
______
______
______
______
______
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง ไม่จริงเลย
9. ฉันเป็นผูก้ าหนดด้วยตนเองว่าเมื่อมีเวลาว่างจะทากิจกรรมใดทีไ่ ม่ยุ่งเกีย่ วกับการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
______
______
______
______
______
______
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จริงทีส่ ุด จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
10. การใช้เวลาว่างทากิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์โดยไม่เข้าไปยุ่งเกีย่ วกับการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ได้ มาจากฉันคิดแยกแยะกิจกรรมดีและไม่ดี
______
______
______
______
______
______
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
11. ฉันสามารถใช้เวลาว่างทากิจกรรมทีไ่ ม่ยุ่งเกีย่ วกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาจากการ
กระทาของตนเอง
______
______
______
______
______
______
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง ไม่จริงเลย
12. ฉันใช้เวลาว่างทากิจกรรมทีไ่ ม่ยุ่งเกีย่ วกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาจากนิสยั ของฉัน
เอง
______
______
______
______
______
______
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง
ไม่จริงเลย
ชุดที่ 15 แบบสอบถามวัดการเปิ ดรับข่าวสารการป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
คาแนะนาในการตอบ โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อต่อไปนี้ แล้วทาเครื่องหมายถูก ( / )
ลงบนเส้น-------- ทีม่ คี าบรรยายจากจริงทีส่ ุด ไปถึงไม่จริงเลย เพียงแห่งเดียวในแต่ละข้อ ทีต่ รงกับ
ความคิดเห็นของนักเรียนมากทีส่ ุด
1. ฉันดูรายการทีใ่ ห้ขอ้ คิดและเตือนสติเกีย่ วกับการไม่เข้าไปเกีย่ วข้องสิง่ ชักนาไปสู่การดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางสื่อต่างๆ เช่น ทางโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต
______
______
______
______
______
______
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่
จริงเลย
2. ฉันเข้าเว็บไซต์ทใ่ี ห้ความรูเ้ กีย่ วกับอันตรายและผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
______
______
______
______
______
______
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
3. ฉันได้ดูโฆษณารณรงค์การไม่ด่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากสื่อต่างๆ เช่น ทางโทรทัศน์
อินเตอร์เน็ต
______
______
______
______
______
______
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง ไม่จริงเลย
4. ฉันอ่านเอกสาร แผ่นพับ ต่างๆ ทีใ่ ห้ความรูเ้ กีย่ วกับโทษ และการหลีกเลีย่ งชักนาไปสู่การ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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5.

6.

7.

8.

______
______
______
______
______
______
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่
จริงเลย
ฉันฟงั อย่างตัง้ ใจเมื่อมีคนถ่ายทอดความรูแ้ ละวิธตี ่างๆ ในการปฏิเสธเมื่อมีคนชวนไปดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
______
______
______
______
______
______
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
เมื่อมีคนพูดคุยกันเกีย่ วกับรสชาติเครื่องดื่มต่างๆ ทีผ่ สมแอลกอฮอล์ ฉันจะเข้าร่วมสนทนา
ด้วย
______
______
______
______
______
______
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
เมื่อดูรายการการรณรงค์ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากโทรทัศน์ หรืออินเตอร์เน็ต
ทาให้ฉนั ไม่อยากดื่มแอลกอฮอล์
______
______
______
______
______
______
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง
ไม่จริงเลย
เมื่อได้อ่านเอกสาร แผ่นพับ ต่างๆ เกีย่ วกับโทษของการดื่มแอลกอฮอล์ ทาให้ฉนั คิดว่าไม่
ควรใช้เวลาว่างไปกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
______
______
______
______
______
______
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย

ชุดที่ 16 แบบสอบถามวัดการได้รบั การสนับสนุนจากบุคคลรอบข้าง
คาแนะนาในการตอบ โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อต่อไปนี้ แล้วทาเครื่องหมายถูก ( / )
ลงบนเส้น -------ทีม่ คี าบรรยายจากจริงทีส่ ุด ไปถึงไม่จริงเลย เพียงแห่งเดียวในแต่ละข้อ ทีต่ รงกับ
ความคิดเห็นของนักเรียนมากทีส่ ุด
1. เพื่อนของฉันคอยเตือนไม้ให้ฉนั คบหากับคนทีด่ ่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
______
______
______
______
______
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง

______
ไม่จริงเลย

2. เพื่อนของฉันแนะนาวิธกี ารคลายเหงาโดยไม่ยุ่งเกีย่ วกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
______
______
______
______
______
______
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง
ไม่จริงเลย
3. เมื่อฉันเศร้าหรือเหงา เพื่อนของฉันชวนให้ไปทากิจกรรมยามว่างโดยไม่เกีย่ วกับการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น ออกกาลังและเล่นกีฬา ดูหนัง ทาการบ้าน
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4.

5.

6.

7.

______
______
______
______
______
______
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง ไม่จริงเลย
เพื่อนของฉันคอยเตือนฉันไม่ให้ด่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อมีเรื่องไม่สบายใจ
______
______
______
______
______
______
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
เพื่อนของฉันชวนคุยถึงวิธตี ่างๆ ในการปฏิเสธเมื่อมีคนชวนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
______
______
______
______
______
______
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง ไม่จริงเลย
ครูของฉัน สอนวิธกี ารแก้ไขปญั หาเวลามีเรื่องไม่สบายใจโดยไม่เข้าไปยุ่งเกีย่ วกับการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
______
______
______
______
______
______
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
เพื่อนของฉันแบ่งปนั วิธกี ารเกีย่ วกับการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้แก่ฉนั
______
______
______
______
______
______
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย

8. ครูของฉันได้สอนวิธเี กีย่ วกับการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ฉนั
______
______
______
______
______
______
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง
ไม่จริงเลย
9. พ่อแม่ พีน่ ้องของฉัน คอยเตือนไม่ให้ฉนั ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
______
______
______
______
______
______
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง ไม่จริงเลย
เครื่องมือที่ใช้ในโปรแกรมพัฒนาพฤติ กรรมป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แบบวัดความตัง้ ใจป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
คาแนะนาในการตอบ
โปรดพิจารณาแต่ละข้อความ แล้วทาเครื่องหมายวงกลม O ล้อมรอบตัวเลข เพียงคาตอบ
เดียวในแต่ละข้อ ทีต่ รงกับความรูส้ กึ นึกคิดของนักเรียนมากทีส่ ุด และโปรดตอบคาถามให้ครบทุกข้อ
1. ฉันมีความตัง้ ใจจะหลีกเลีย่ งสิง่ ทีช่ กั จูงในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
_10 _9 _8
7
6
5
4
3
2
1_
เป็นไปได้
ไม่แน่ใจ
เป็นไปไม่ได้
2. ฉันมีความตัง้ ใจจะปฏิเสธเมื่อมีบุคคลชวนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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_10 _9 _8
7
6
5
4
3
2
1_
เป็นไปได้
ไม่แน่ใจ
เป็นไปไม่ได้
3. ฉันมีความตัง้ ใจจะใช้เวลาว่างทากิจกรรมให้เกิดประโยชน์ไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
_10 _9 _8
7
6
5
4
3
2
1_
เป็นไปได้
ไม่แน่ใจ
เป็นไปไม่ได้
แบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนในวางแผนการป้ องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
คาแนะนาในการตอบ
โปรดพิจารณาแต่ละข้อความ แล้วทาเครื่องหมายวงกลม O ล้อมรอบตัวเลข เพียงคาตอบ
เดียวในแต่ละข้อ ทีต่ รงกับความรูส้ กึ นึกคิดของนักเรียนมากทีส่ ุด และโปรดตอบคาถามให้ครบทุกข้อ
1. ฉันมีความมันใจในการวางแผนการหลี
่
กเลีย่ งสิง่ ทีช่ กั จูงในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
_10
_9
_8
7
6
5
4
3
2
1_
มันใจมาก
่
มันใจปานกลาง
่
ไม่มนใจ
ั่
2. ฉันมีความมันใจวางแผนการปฏิ
่
เสธเมื่อมีบุคคลชวนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
_10
_9
_8
7
6
5
4
3
2
มันใจมาก
่
มันใจปานกลาง
่
ไม่มนใจ
ั่
3. ฉันมีความมันใจในการวางแผนการใช้
่
เวลาว่างทากิจกรรมให้เกิดประโยชน์ไม่เข้าไป
เกีย่ วข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
10
_9
_8
7
6
5
4
3
2
1_
มันใจมาก
่
มันใจปานกลาง
่
ไม่มนใจ
ั่

1_
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ตาราง 33 ผลการวิเคราะห์ความตัง้ ใจในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการ
รับรูค้ วามสามารถในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรม
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทใ่ี ช้สาหรับกลุ่มทดลอง

ตัวแปร
ความตัง้ ใจในป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
(ช่วงคะแนน 5 – 35)
การรับรู้ ความ สามารถของตนในการป้องกัน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(ช่วงคะแนน 4 - 28)

ก่อนการเริม่ ทดลอง
Mean
SD

หลังการทดลอง
Mean
SD

21.90

5.65

27.60

4.84

22.00

4.56

25.56

4.44
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ประวัติย่อผูว้ ิ จยั

ชือ่ -ชือ่ สกุล

นางสาววราภรณ์ แสงรุณ
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