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บทคัดยอ 

การวิจัยมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาสรางรูปแบบ และศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเอง
เพื่อหลีกเล่ียงสารเสพติดบุหร่ีและบุหร่ีไฟฟาในเยาวชน   การวิจัยแบงเปน 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ศึกษาขอมูลพื้นฐาน แนวคิด ทฤษฎี 
งานวิจัย ระยะท่ี 2 สรางและทดลองใชกับเยาวชน 15  คน    ระยะท่ี 3 นําโปรแกรมไปใชและประเมินผล ใชรูปแบบการวิจัยแบบก่ึง
ทดลอง  กลุมเปาหมายเปนเยาวชนกลุมเส่ียงจํานวน 60 คน เปนกลุมทดลอง 30 คน กลุมควบคุม 30 คน  การวิเคราะหขอมูลโดยสถิติเชิง
พรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (paired-t-test) คุณภาพเคร่ืองมือผานการ โดยผูเช่ียวชาญ 3 
ทาน ตรวจสอบ เน้ือหา ความตรงตามโครงสรางและตรวจสอบความเท่ียง (Reliability) ของแบบวัดใชการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ
ครอนบราค (Cronbrach’s alpha co-efficient) ไดแก แบบวัดเจตคติตอการใช บุหรี่และบุหรี่ไฟฟา  แบบวัดการรับรูความสามารถของ
ตนเองเพ่ือหลีกเล่ียงบุหรี่และบุหรี่ไฟฟาในเยาวชน และแบบวัดพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงบุหรี่และบุหรี่ไฟฟา มีคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ
ครอนบราคเทากับ 0.81, 0.82 และ 0.85 ตามลําดับ  

ผลการวิจัยพบวา 1) รูปแบบพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเองและการควบคุมตนเองเพ่ือหลีกเลี่ยงการใชสารเสพติด  เปน
รูปแบบจากแนวคิดการรับรูความสามารถของตนเองของ Bandura(1997) เปนหลักสูตรท่ีสงเสริมการเรียนรูจากประสบการณตรงดวย
ตนเอง การไดเห็นตัวแบบหรือประสบการณจากผูอื่น การพูดชักจูงโนมนาวดวยคําพูด การใหกําลังใจ การสรางแรงจูงใจ การฝก การปฎิเสธ 
การเสริมแรงโดยการชื่นชม ใหรางวัลเม่ือสามารถควบคุมตนเองไดไมใชสารเสพติด 5   ครั้ง  10 ชั่วโมง  2) ประสิทธิผลของการใชหลักสูตร 
พบวาเยาวชนกลุมทดลองมีคะแนนเฉล่ียการรับรูความสามารถของตนเองและการควบคุมตนเองเพ่ือหลีกเล่ียงการใชสารเสพติด หลังการ
ฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 เยาวชนกลุมทดลองมีคะแนนเฉล่ียการรับรูความสามารถของตนเอง
และการควบคุมตนเองเพื่อหลีกเล่ียงการใชสารเสพติดสูงกวาเยาวชนกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เยาวชนกลุมทดลอง 
มีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการใชสารเสพติดหลังการฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เยาวชน
กลุมทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับสารเสพติดหลังการฝกอบรมสูงกวาเยาวชนกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
เยาวชนกลุมทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยเจตคติทางลบตอการใชสารเสพติดหลังการฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 
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ABSTRACT 
The purpose of research was to develop and to study   the effectiveness of this Program. The Research had 

in 3 phases. Phases I was the development based on a needs assessment about adolescent's use of  . The data was 
collected by  focus groups. The data obtained was analyzed using content analysis. In Phases II, the curriculum tested 
on 15  adolescents who were identified as having a cigarette and  E- cigarette. After testing the program was 
developed. In Phase III, an experimental research design was undertaken to examine the effectiveness of the model 
using a quasi- experimental approach. The sample comprised 60 adolescents .The control and  experimental 
comprised 30 adolescents.The data tests were analyzed by using descriptive statistics   ; percentages, means and 
standard deviation. The data was also analyzed  using paired-t-test. The questionnaires had construct validity. 
Reliability was tested using Cronbrach’s alpha co-efficient on variables such as; negative Attitude towards narcotics 
0.81, Self-Efficacy 0.82 , and Behavior Avoiding Narcotics 0.85 . The  are summarized  : 1) The Program Development 
for Assisting Adolescents in Avoiding Narcotics had  to the; Principle, Objective, Content, Activity, Multimedia and 
Evaluation. In particular The Program Development for Self-Efficacy focused on the concepts of Mastery Experience; 
self-analysis, Motivation, games, a walk  rally, Vicarious Experience Verbal Persuasion, monitoring physiological and 
affective States was based on  Motivation, Goal Setting. All Program had 5 main parts 10 hours 2)  As  for  curricular 
effectiveness, it was found that  1) The experimental  group had a statistically significant score on Self-Efficacy at the 
.01 level of significance. 2) The experimental group had a statistically significant score on Self-Efficacy and Self-Control  
higher  than  the control group at the .01 significance  level.   3) The experimental group had statistically significant 
scores on Behavior Avoiding Narcotics and Knowledge and Attitude, higher than the control group at the .01 significance  
level. 
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บทนาํ 
การเปลี่ยนแปลงในยุคกระแสโลกาภิวัตน กอใหเกิด การเปลี่ยนแปลงทางดานความเปนอยู ครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

การทํางานแขงกับเวลาตามกระแสวัตถุนิยม สงผลใหประชาชนมีความเครียดมากขึ้น ประกอบกับการใชส่ือโฆษณาประชาสัมพันธเรื่อง
เก่ียวกับสุรา เปนการกระตุนใหมีการบริโภคสุรามากขึ้น ทําใหประเทศไทยมีอัตราการดื่มสุราเปนอันดับ 5 ของโลก (บัณฑิต สอนไพศาล, 
2558) บุหรี่ สุรา  เปนประตูสูสารเสพติดตัวอื่นๆ ปญหาสารเสพติดเปนภัยท่ีรายแรงตอบุคคล ครอบครัวชุมชนซ่ึง เปนปญหาท่ีสําคัญอันดับ 
3 ของประเทศ (สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด, 2558)  รฐับาลไดกําหนดเปนนโยบายท่ีเรงดวนในการบําบัดรักษาและปองกัน
การแพรระบาดของสารเสพติดแตการแพรระบาดของสารเสพติดยังเปนไปอยางรวดเร็ว  ไพบูลย คุมฉายา ( 2559 )ประเทศไทยตอง
จัดระบบการยอมรับแนวทางของ UNGASS  เน่ืองจากสารเสพติดไดแพรระบาดไปทุกอําเภอ ทุกจังหวัด ของประเทศ สถิติผูเก่ียวของกับ
ยาเสพติดถูกดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม ปงบประมาณ 2558 จํานวน 171,924 คน  (สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพ
ติด, 2558 ) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการสอนเรื่องสารเสพติดใน วิชาสุขศึกษาพบวา เปนการใหความรูเก่ียวกับสารเสพติด สาเหตุ
การสังเกตผูติดสารเสพติด และไดแทรกการสอนทักษะชีวิต แตก็ยังไมสามารถปองกันการใชสารเสพติดในเยาวชนได ไดปรับปรุงหลักสูตร
ใหมคีวามชดัเจนและเหมาะสมมากย่ิงขึ้น จากการรวบรวมกลุมวิชาการทําคายยาเสพติดตางๆ สรุปไดดังน้ีคือ กลุมกิจกรรม กลุมวิชาพัฒนา
ตนเองดานจิตใจคุณธรรม การใหความรู เชน สารเสพติดและความรูท่ีเก่ียวของความรูท่ัวไป ความรูดานอาชีพ  ความรูดานชุมชนเขมแข็ง
และ กลุมวิชาพัฒนารางกาย เชน การเลนกีฬา แตกลุมท่ีมีแนวโนมท่ีมีปญหามากขึ้นในการใชสารเสพติดคือ เยาวชนวัยรุนท่ีมีอายุอยูในชวง 
15 – 19 ป (สถาบันธัญญารักษ, 2558) เน่ืองจากเยาวชนชวงวัยรุนเปนวัยท่ีอยากลอง อยากรู  ชอบสิ่งทาทายและตามเพื่อน การสูบบุหรี่
จะไดรับการโฆษณาจากหนังและภาพยนตรและความรูสึกของเยาวชนท่ีคิดวาเทห เปนจุดเดนจึงทําใหเร่ิมมีการลองบุหร่ีและสุรา 
โดยเฉพาะในยุคปจจุบันบุหรี่จะนิยมในวัยรุนและท่ีนิยมมากคือ บุหรี่ไฟฟา จากการสัมภาษณนักศึกษาชาย 5 คน มหาวิทยาลัยช่ือดังแหง
หน่ึงบอกวาท่ีสูบบุหรี่ไฟฟาเพราะ อันตรายนอยกวาบุหรี่ปรกติ (ซ่ึงเปนความเชื่อท่ีผิดเพราะมีอันตรายมากกวาประมาณ 4 เทา) เน่ืองจาก
คานิยมวาเทห แสดงถึงมีฐานะมีเงินและยี่หอของบุหร่ีแสดงถึงเศรษฐานะของผูสูบ  กลิ่นของบุหรี่มีความหลากหลาย  กล่ินท่ีช่ืนชอบคือ 
สเตอเบอร่ีซึ่งสะทอนใหเห็นวานักศึกษามีความรูเร่ืองบุหรี่ไฟฟาท่ีไมถูกตอง      และจากงานวิจัยเร่ืองการพัฒนาการรับรูความสามารถของ
ตนเองและการควบคุมตนเองเพ่ือหลีกเล่ียงการใชสารเสพติดของเยาวชนเพราะมีความเชื่อวา ถาบุคคลมีความเช่ือมีความมุงมั่น เชื่อม่ันใน
ตนเองวาตนเองมีความสามารถในการหลีกเลี่ยงสารเสพติด จะมีผลตอพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการใชสารเสพติด (ประภา ยุทธไตร, 2544; วรา
ภรณ  กุประดิษฐ.( 2551) ; ฐิตวันต หงษกติติยานนท( 2559) 

ในฐานะผูวิจัยมีสวนเก่ียวของในการผลิตพยาบาลสอนพยาบาลเรื่องการบําบัดรักษาผูติดสารเสพติดและปองกันสารเสพติด จึงมี
ความจําเปนอยางเรงดวนท่ีจะแกไขปญหาเร่ืองสารเสพติดในเยาวชนโดยเฉพาะเรื่องบุหรี่และบุหร่ีไฟฟา ดังน้ันผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะ
พัฒนาการรับรูความสามารถของตนเองและการควบคุมตนเองเพ่ือหลีกเลี่ยงการใชสารเสพติดของเยาวชนเพราะ ถาบุคคลมีความเชื่อมี
ความมุงม่ัน เชื่อม่ันในตนเองวาตนเองมีความสามารถในการหลีกเล่ียงสารเสพติด จะมีผลตอพฤติกรรมหลีกเล่ียงการใชสารเสพติดเพ่ือให
เยาวชนกลุมเสี่ยงหลีกเล่ียงการใชสารเสพติดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟา และไมใชสารเสพติดตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1. เพ่ือสรางรูปแบบพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเองเพื่อหลีกเล่ียงการใชสารเสพติดของเยาวชน 
  2. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงการใชสารเสพติดของเยาวชน 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
           2.1 ตัวแปรอิสระ รูปแบบการพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเองและการควบคุมตนเอง 
           2.2 ตัวแปรตาม   พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการใชสารเสพติด 
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                                 ภาพท่ี 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
วิธีการศึกษา หรือการวิจัย 

      ประชากรคือ เยาวชนในสังกัดสพฐ เขตดุสิต   กลุมตัวอยางคือเยาวชท่ีสมัครใจเขารวมงานวิจัยเรียนในนระดับมัธยมศึกษา
สังกัดสพฐ จํานวน 60 คน โดยใชรปูแบบ การวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research Design) โดยแบง
นักเรียนออกเปน 2 กลุมคือ กลุมทดลอง 30 คน และกลุมควบคุม 30 คน 

การวิจัยวามีข้ันตอน แบงไดเปน 2 สวน คือ 
1. การรวบรวมขอมูล โดยใชเอกสาร ขอมูล หรือเครื่องมือประเภทใด เอกสาร ขอมลู หรือเคร่ืองมือ โดยวิธี ใชแบบสอบถามท่ี

ผูวิจัยดัดแปลงสรางข้ึนเอง เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
               ระยะท่ี 1 เครื่องมือท่ีใชคือ เอกสาร มีวิธีการในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ       การวิเคราะหเอกสาร (Document analysis) 
ศึกษาเอกสาร เก่ียวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับรูปแบบการพัฒนารการรับรูความสามารถของตนเอง เพ่ือหลีกเล่ียง
การใชสารเสพตดิ  และเคร่ืองมือท่ีเปนแบบสัมภาษณอยางมีโครงสรางในการสนทนากลุม 
            ระยะท่ี 2 สรางหลักสูตรและทดลองใชหลักสูตร โดยทดลองใชกับเยาวชน 15 คน เครื่องมือใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ในระยะท่ี 
2 คือ   

วัตถปุระสงค เพื่อใหมีความรู ชนิด 
โทษ ภัยของสารเสพติด  

7. เพื่อใหมีเจตคติทางลบเก่ียวกับ
สารเสพติดบุหร่ี บุหรี่ไฟฟา 
2. เพ่ือใหมีการรับรู
ความสามารถของตนเอง  
3. เพ่ือใหมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยง
การใชสารเสพติด 

     บุหรี่ บุหรี่ไฟฟา 

รูปแบบการพัฒนาการรับรู
ความสามารถของตนเอง  

 
เนื้อหา 

1. ความรู ชนิด โทษ ภัยสารเสพติด 
บุหร่ี บุหรี่ไฟฟา 

2. สมองติดสารเสพติด บุหรี่ไฟฟา 
3. เสนทางการติดสารเสพติด 
4. ตัวกระตุนภายใน ภายนอก 
5. การรับรูความสามารถของ

ตนเอง 
6. การเสริมแรง การต้ังเปาหมาย 

การแกปญหา การปฎิเสธบุหร่ี 

ประกอบดวยกิจกรรมดังน้ี 
1) การใหความรูเร่ืองชนิด โทษ 

ภัยสารเสพติด สมองติดยา 
บุหรี่ บุหรี่ไฟฟา 

2) การ ใช ก ระบวนกา รกลุ ม
พัฒนาการรับรูความสามารถ
ของตนเอง  

3) การฝกทักษะใชประสบการณ
ตร ง ในการฝ ก ทั กษะ กา ร       
ปฎิเสธสารเสพติด การเปนตัว
แบบ การแสดงบทบาทสมมุติ 
การเลนเกม การแกปญหา 
การระดมสมอง 

4) การใชกระบวนการกลุม ใน
กา ร ส ร า ง แ ร ง จู ง ใ จ  ก า ร
วางเปาหมาย การฝกทักษะ
การปฎิเสธ สารเสพติด การ
เสริมแรง การพูดใหกําลังใจ  

5) การกระตุนเตือนโดยใชแผน
พับ เรื่องโทษบุหร่ี บุหรี่ไฟฟา 

ประสิทธิผล การพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเอง  10   ช.ม. 

 

การประเมิน  
1.มีเวลาเขา
อบรม 
รอยละ80 
2.มีความรู  
ผานเกณฑ 
ข้ันตํ่า 
รอยละ 60 
3. มีการรับรู
ความสามารถ
ของตนเอง 
เพิ่มขึ้น 
4.พฤติกรรม
การหลีกเลี่ยง
สารเสพติดสูง 
บุหรี่ บุหรี่ไฟฟา 
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1) แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ผูวิจัยสรางขึ้นประกอบดวยขอมูลเก่ียวกับ อายุ  ศาสนา รายไดตอ
เดือนของครอบครัว  ชนิดและปริมาณสารเสพติดท่ีใช เปนแบบเขียนตอบในชองวาง มี 10 ขอ 

2) แบบทดสอบความรูเก่ียวกับสารเสพติด เนน บุหรี่และบุหรี่ไฟฟา มี 20 ขอ แบบสอบถามเปนลักษณะเลือกตอบ 4 

ตัวเลือกใหกา  ทับขอท่ีตรงกับความเปนจริงตามความคิดเห็นของทานมากที่สุด คะแนนเต็ม  20  คะแนน  ผูไดคะแนนสูงหมายถึงมี
ความรูเก่ียวกับสารเสพติดไดถูกตอง 

             3) แบบวัดเจตคติตอการใชสารเสพติด โดยผูวิจัยไดปรับปรุงและดัดแปลงมาจากแบบสอบถามของ นีออน พิณ
ประดิษฐ (2541); วราภรณ  กุประดิษฐ  ( 2551) ; ฐิตวันต หงษกิตติยานนท( 2559)    มี 10 ขอ เปนแบบมาตรประเมินคา   6 ระดับคือ
เห็นดวยอยางย่ิง เห็นดวย คอนขางเห็นดวย คอนขางไมเห็นดวย ไมเห็นดวย…………..ไมเห็นดวยอยางย่ิง ผูไดคะแนนคะแนนสูง หมายถึง มี
เจตคติทางลบตอการใชสารเสพตดิสูง 

3) แบบวัดการรับรูความสามารถของตนเองเพื่อหลีกเล่ียงการใชสารเสพติดของเยาวชน ผูวิจัยสรางขึ้นเองโดยยึด
ทฤษฎีของแบนดูรา มี 12 ขอเปนแบบมาตรประเมินคา มี 6 ระดับคือ มั่นใจอยางย่ิง ม่ันใจ คอนขางม่ันใจ  คอนขางไมม่ันใจ ไมม่ันใจ ไม
ม่ันใจอยางย่ิงผูไดคะแนนสูงหมายถึง  มีการรับรูความสามารถของตนเองสูง 

4) แบบวัดพฤติกรรมการหลีกเล่ียงสารเสพติด ผูวิจัยสรางแบบวัดพฤติกรรมหลีกเล่ียงการใชสารเสพติด มี 15 ขอ เปน
เปนแบบมาตรประเมินคา ใหเลือกตอบ 6 ระดับคือ       จริงท่ีสุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย   ผูไดคะแนนสูง 
หมายถึง มีพฤติกรรมการหลีกเล่ียงสารเสพติด สงู      

2. การวิเคราะหขอมูล  
การวิเคราะหขอมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที ((paired-t-test) คุณภาพ
เคร่ืองมือตรวจสอบความตรง (Validity) ของแบบทดสอบ และแบบสอบถาม โดยพิจารณาความตรงตามเน้ือหา ความตรงตามโครงสราง
และตรวจสอบความเท่ียง(Reliability) ของแบบวัดใชการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบราค (Cronbrach’s alpha co-efficient) 
ไดแก แบบวัดเจตคติตอการใชสารเสพติด แบบวัดการรับรูความสามารถของตนเองเพ่ือหลีกเล่ียงสารเสพติดในเยาวชน และแบบวัด
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงสารเสพติดมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบราคเทากับ0.81, 0.82, และ 0.85  ตามลาํดับ 
 
ผลการวิจัย 

เยาวชนเขาฝกอบรมเปนเพศชายทั้งหมด จํานวน 60 คน แบงเปน กลุมทดลองจํานวน 30คน และกลุมควบคุมจํานวน 30 
คน ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ลักษณะทั่วไปของเยาวชนเปรียบเทียบกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

 

ลักษณะท่ัวไป 
กลุมทดลอง กลุมควบคุม 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

2. อายุเฉลี่ย  15.24 ป 6.51 15.25 6.45 
3. ผลการเรียนเฉลี่ย 2.25 0.57 1.99 0.70 
4. รายไดของครอบครวั 8,126 บาท 107 6,261 62 
5. การสูบบุหรี่   10  มวน 0.57 10  มวน 0.60 
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ตารางที่ 2   ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบเยาวชนกลุมทดลองกอนและหลังฝกอบรม  

ตัวแปร N 
คาเฉล่ีย 

( X ) 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(SD) 
(paired-t-

test) 

ความรูเรื่องบุหรี่  ไฟฟา  กอนทดลอง 
ความรูเร่ืองบุหรี่  ไฟฟา   หลังทดลอง 
การรับรูความสามารถของตนเอง กอนทดลอง 
การรับรูความสามารถของตนเอง หลังทดลอง 

30 
30 
30 
30 

40.01 
60.24 
61.14 
64.19 

10.18 
9.44 
16.01 
12.15 

3.74** 
 
4.02** 

     
**P<0.01 
 จากตารางที่ 1 พบวา เยาวชนในกลุมทดลองมีความรูเรื่องบุหร่ี  ไฟฟา  และการรับรูความสามารถของตนเองเพ่ือหลีกเล่ียงการ
ใชสารเสพติดหลังฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
สรุปผล 

สรุปผลการสรางหลักสูตรพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเองเพื่อหลีกเล่ียงการใชสารเสพติดในเยาวชน ได 5 กิจกรรม มี 3 
ดาน ดานแรก คือ ความรูเร่ืองชนิด โทษ ภัยสารเสพติดเนน บุหรี่และบุหรี่ไฟฟา สมองติดยาและเสนทางการติดสารเสพติด จํานวน 5 
ช่ัวโมง ดานท่ีสองคือ การพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเองเพ่ือหลีกเลี่ยงการใชสารเสพติด จํานวน 5 ชั่วโมง รวมเวลาตลอด
หลักสูตร 10 ชั่วโมง   พบวา มีประสิทธิผล โดยวัดหลังอบรมทันที มี ดังน้ี     

1. เยาวชนกลุมทดลองมีการรับรูความสามารถของตนเองเพื่อหลีกเล่ียงการใชสารเสพติดหลังการฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรม 
อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งตรงตามทฤษฎีการเรียนรู ในเร่ืองการรับรูความสามารถของตนเอง และสอดคลองกับงานวิจัย วรา
ภรณ  กุประดิษฐ.( 2551) ฐิตวันต หงษกิตติยานนท( 2559) วาถาเยาวชน เรยีนรูจากประสบการณตรงดวยตนเอง การไดเห็นตัวแบบหรือ
ประสบการณจากผูอ่ืน ดูวิดีโอเรื่องปอดถูกตัด   การพูดชักจูงโนมนาวดวยคําพูด การใหกําลังใจจะทําใหหลีกเลี่ยงการใชสารเสพติดไดและ
ถาสูบในปริมาณท่ียังไมมากสามารถหลีกเลี่ยงการใชสารเสพติดได 

2. เยาวชนกลุมทดลองมีการรับรูเร่ืองพฤติกรรมหลีกเล่ียงการใชสารเสพติดหลังการฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรม  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  ตรงตามทฤษฎีการเรียนรูและสอดคลองกับงานวิจัย วราภรณ  กุประดิษฐ.( 2551 );ประภา ยุทธไตร.
(2544) ท่ีวาหลังการฝกอบรมหลักสูตรพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเองจะหลีกเลี่ยงการใชสารเสพติด 

3. เยาวชนกลุมทดลองมีความรูเก่ียวกับสารเสพตดิบุหรี่และบุหรี่ไฟฟา หลังการฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 เน่ืองจากการการใหความรูเรื่องสมองติดสารเสพติดและพิษโทษภัยบุหรี่และบุหรี่ไฟฟา เปนส่ิงท่ีสําคัญในการควบคุม
ตนเอง 

4. เยาวชนกลุมทดลองมีเจตคติทางลบตอการใชสารเสพติดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟา หลังการฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรม อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01    ตรงตามทฤษฎีการใชสารเสพติด  และจากการบําบัดสถาบันธัญญารักษ. ( 2558)  ; ฐติวันต หงษกิตติ
ยานนท( 2559)   เพราะถามี เจตคติทางลบตอการใชสารเสพติด  เยาวชนจะหลีกเลี่ยงการใชสารเสพติด     แตถาคดิวา  บุหรี่และบุหรี่
ไฟฟาดีจะไมสามารถหลีกเล่ียงการใชสารเสพติด ดังน้ันเจตคติทางลบเปนสิ่งท่ีสําคัญ 
 
ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะจากงานวิจัย รูปแบบน้ีมีประสิทธิผลในการพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเองเพ่ือหลีกเล่ียงการใชสารเสพ
ติดในเยาวชน โดยตองมีความรูท่ีใหเรื่องสารเสพติด บุหรี่และบุหร่ีไฟฟา สมองติดยา ทักษะการปฎิเสธ  สารเสพติด ตองใหเยาวชนมีเจตคติ
ทางลบตอการใชสารเสพติดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟาดวยตนเอง การไดเห็นตัวแบบท่ีเปนอันตรายจากมะเร็งปอด  ปอดถูกตัด หรือประสบการณ
จากผูอ่ืน การตั้งเปาหมายของตนเอง การพูดชักจูงโนมนาวดวยคําพูด การใหกําลังใจเพ่ือใหเยาวชนมีความเชื่อม่ันในตนเองในการ
หลีกเล่ียงการใชสารเสพติด  

 2. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายวา ควรมีระบบการดูแลชวยเหลือเยาวชนในโรงเรียน โดยเฉพาะเยาวชนท่ีเปนวัยรุนกลุมเสี่ยง ถา
เยาวชนมีแรงจูงใจ ตระหนักถึงพิษโทษสารเสพติด เพ่ือหลีกเลี่ยงการใชสารเสพติดของเยาวชนได 
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สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ท่ีพิจารณาจริยธรรมวิจัย และขอขอบคุณกลุมเยาวชนและผูท่ีเก่ียวของ 
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