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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนหญิง

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อำาเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
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บทคัดย่อ

การศึกษาน้ีมวีตัถปุระสงค์ เพือ่ศกึษาพฤตกิรรม ปัจจยัท่ีมคีวามสมัพนัธ์ต่อการด่ืมเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์และ

แบบแผนการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ของนกัเรียนหญงิชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย กลุม่ตวัอย่างเป็นนกัเรยีนหญงิช้ัน

มธัยมศึกษาตอนปลาย ในอ�าเภอเขาคชิฌกูฏ จังหวัดจันทบรีุ เกบ็รวบรวมข้อมลูโดยการตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง

จ�านวน 207 คน ใช้สถิติ Binary logistic regression ในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์

 ผลการศึกษาพบว่านักเรียนหญิงร้อยละ 50.2 เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และร้อยละ 

47.3 เป็นผู้ที่ยังดื่มอยู่ในปัจจุบัน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติต่อพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ของนักเรียนได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การรับรู้ความสามารถของตนเองในการปฏิเสธเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ ทศันคตทิีเ่หน็ด้วยต่อการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ การมเีพือ่นสนทิดืม่เคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ และการถกู

ชักชวนให้ด่ืม การมีบดิามารดาดืม่เคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ การท่ีบดิามารดายอมรับการดืม่ของบตุร การรับรู้การโฆษณา

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ ความผูกพันต่อครอบครัว ด้านแบบแผนการดื่มพบว่า อายุเฉลี่ยของการเริ่มดื่มประมาณ 

15 ปี เหตผุลในการดืม่ครัง้แรกคอือยากลอง เบยีร์เป็นเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ทีน่กัเรยีนเลอืกดืม่มากทีส่ดุ ส่วนความถี่

ในการดื่ม พบว่าดื่มเป็นแบบครั้งคราวมากกว่าดื่มประจ�า นักเรียประมาณครึ่งหนึ่งซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากร้าน

ค้าทั่วไป กลุ่มเพื่อนเป็นผู้ที่นักเรียนร่วมดื่มด้วยมากที่สุด นักเรียนมากกว่าครึ่งรับรู้ว่าการดื่มไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ

ใดๆ ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถน�าไปเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียน

ค�าส�าคัญ: พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ /นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ABSTRACT

The focus of this study were to describe alcohol drinking behavior, to examine the factors 

related to alcohol drinking, and to describe alcohol drinking pattern. The sample composed of 207 
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female high school students in Amphur Khowkitchakoot Chanthaburi Province. These students 

voluntarily participated in this study. Data were analyzed by binary logistic regression for testing 

the relationship.

The study found that 50.20 percent of female high school students had drinking behavior and 

47.30 percent of them were current alcohol drinkers. The findings of the study also demonstrated 

that the significant factors related to alcohol drinking behavior among female students were GPA., 

alcohol drinking refusal self-efficacy, attitudinal , peer and offering alcohol drinking , parent alcohol 

drinking , parental approval of alcohol drinking, alcohol advertising , and family attachment . In 

the form of alcohol drinking found that the average age about is 15 years old. The reason to start 

first drinking was trying, beer which was the most preferable choice. The frequency of occasional 

drinking was more than temporality. Half of these students bought alcohol from general shops. 

The group of friends were the accompanies. Half of these accepted that of alcohol drinking did not 

effect to their. The research of this study enables to apply for protecting and revising of alcohol 

drinking among the students 

Keywords: alcohol drinking behavior/ female high school students

ความสำาคัญของปัญหา

ในปัจจุบันแม้นจะมีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อควบคุมการดื่มและลดผลกระ

ทบที่เกิดขึ้น แต่จากการที่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาร

เสพตดิทีไ่ม่ถอืว่าผิดกฎหมายและยงัเป็นทีน่ยิมดืม่กันใน

สังคมท�าให้มีการจ�าหน่ายอย่างแพร่หลาย ส่งผลให้อัตรา

การดื่มมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนทั้งจ�านวนผู้ดื่มและปริมาณที่

ดื่ม จากสถิติการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทย

ต้ังแต่ปี 2504-2547 ซ่ึงรวบรวมข้อมูลโดยองค์การ

อนามัยโลกพบว่าคนไทยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่ม

ขึ้น 33 เท่า จากข้อมูลของส�านักงานสถิติแห่งชาติเมื่อ

ปี 2550 ซึ่งท�าการส�ารวจประชากรไทยทั้งเพศชายและ

เพศหญิงอายุ 15 ปีขึ้นไป พบไว้ว่า เพศชายมีอัตราการ

ดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ร้อยละ 51.0 ในขณะที่เพศ

หญิงด่ืมร้อยละ 8.8 และจากรายงานโครงการส�ารวจ

สุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 ซึ่ง

ด�าเนินการเก็บข้อมูลในปี 2551- 2552 พบว่าในรอบ 

12 เดือนท่ีผ่านมาประชากรไทย 15 ปีขึ้นไปเพศชาย 

มีการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ร้อยละ 65.5 ส่วนเพศ

หญิงด่ืมร้อยละ 26.1 ถ้าน�ามาเปรียบเทียบกับข้อมูล

ของส�านักงานสถิติแห่งชาติซึ่งส�ารวจไว้เมื่อปี 2550 จะ

เห็นว่า ในระยะเวลาเพียง 2 ปี ประชากรไทยมีการดื่ม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เพ่ิมขึ้นมากโดยเฉพาะในเพศหญิง

ท่ีเพ่ิมขึ้นมากกว่า 3 เท่า เมื่อวิเคราะห์เฉพาะในกลุ่ม

เด็กและเยาวชนอายุ 15- 19 ปี ข้อมูลต้ังแต่ปี 2539 

-2550 พบความต่างของการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 70 ซ่ึงสูง

กว่าในภาพรวมคือร้อยละ 20 และสูงกว่าในทุกๆกลุ่ม

อายุ (บัณฑิต ศรไพศาล, จุฑาภรณ์ แก้วมุงคุณและกมลา 

วัฒนพร, 2553) เมื่อน�าข้อมูลการเพ่ิมขึ้นของการด่ืม

ในเพศหญิงมากประกอบกับการดื่มเพิ่มขึ้นในกลุ่มเด็ก

และเยาวชนอายุ 15- 19 ปีก็จะพบว่าช่วงเวลาระหว่างปี 

2539-2546 หรือเพียง 7 ปี อัตราการดื่มในกลุ่มนี้เพิ่ม

ขึ้นเกือบ 6 เท่าตัว จากร้อยละ 1.0 เป็น 5.6 ดังนั้นวัยรุ่น

อายุ 15- 19 ปีจึงนับว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นผู้ดื่มหน้า

ใหม่มากที่สุด (อนุทิน ชาญวีรกุล, 2548) 
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การด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดปัญหา

ที่ส�าคัญหลายประการโดยท�าให้เกิดผลกระทบต่อตัวผู้

ด่ืมเอง ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และ

เศรษฐกิจ มีรายงายว่าผู้หญิงที่ติดสุรามีอัตราการฆ่าตัว

ตายสูงกว่าผู้ไม่ติดสุราถึง 5 เท่า (ศิริพร จิรวัฒน์กุล, 

2553) รวมท้ังการมีเพศสัมพันธ์ท่ีไม่ปลอดภัย ท�าให้มี

การติดต่อและแพร่กระจายเชื้อ เอช ไอ วี ท�าให้เกิดการ

ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ท�าให้มีการท�าแท้ง การทอดท้ิง

บุตร หรืออาจจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ติดสุรา เกิดปัญหา

ในครอบครัว และอาจจะต้องออกจากสถานศึกษากลาง

คนั ประเทศชาติต้องสญูเสยีบุคลากรทีเ่ป็นความหวังของ

สังคม รวมทั้งการก่อให้เกิดอาชญากรรมต่าง ๆ  (บัณฑิต 

ศรไพศาล และคณะ, 2551; สมาน ฟูตระกูล, 2551)

นอกจากนี้การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังก่อให้เกิด

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศโดยพบ

ว่าในปี 2549 ต้นทุนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากปัญหาการ

ดืม่เครือ่งแอลกอฮอล์มมีลูค่าสงูถงึ 156,105.4 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 1.99 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ

(GDP) มีมูลค่าสูงเป็น 2 เท่าของรายได้จากสรรพสามิต

สุราปี 2549 ซ่ึงเท่ากับ 72,871.5 ล้านบาท (บัณฑิต 

ศรไพศาล และคณะ, 2551)

ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดหนึ่ง

ที่มีอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นสูง จาก

ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัยเครือข่ายงานวิจัยโครงการ

ติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัดปี 2550-

2552 พบว่ากลุ่มวัยรุ่นที่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลายในจังหวัดจันทบุรีมีอัตราการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ในปี 2550 ร้อยละ 31.54 ในขณะที่ระดับ

ประเทศและระดับภาคมีอัตราการดื่มร้อยละ 31.38 และ 

29.07 ตามล�าดับ ส่วนในปี 2551 ระดับประเทศและ

ระดับภาคมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลงโดยระดับ

ประเทศมีอัตราการดื่มร้อยละ 25.63 ระดับภาคร้อย

ละ 23.29 แต่ในส่วนของจังหวัดจันทบุรีมีอัตราการด่ืม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึงร้อยละ 30.25 ในปี 2552 พบ

ว่าอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นทั้งในระดับ

ประเทศและระดับ ภาค ซ่ึงจังหวัดจันทบุรีอัตราการด่ืม

ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยระดับประเทศเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 

27.13 ระดับภาคเพิ่มเป็นร้อยละ 26.28 ส่วนจังหวัด

จนัทบรีุเพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 34.75 (วมิล เอมโอชา, สภุาณี 

กระตุฤกษ์, สนองชาติ เศรษฐศิโรจน์, ศุภวัฒน์ เอมโอช 

และบุญเรือน พฤกษ์ศศิธร, 2551) จากข้อมูลที่กล่าวมา

เป็นท่ีน่าสังเกตว่า วัยรุ่นภาคตะวันออกมีอัตราการด่ืม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ต�่ากว่าในระดับประเทศแต่จังหวัด

จันทบุรีกลับมีอัตราการดื่มสูงกว่าทั้งในระดับประเทศ

และระดับภาค ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีน่าศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้าง

ที่มีความสัมพันธ์ท่ีท�าให้วัยรุ่นในจังหวัดจันทบุรีมีอัตรา

การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์สูง และจากการทบทวน

วรรณกรรมท่ีผ่านมาพบว่าวยัรุ่นหญงิมแีนวโน้มอัตราการ

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นสูงกว่าเพศชาย กอปร

กับการศึกษาที่ผ่านมาส่วนมากจะท�าการศึกษาในทั้ง

สองเพศ และการศึกษานี้เป็นการศึกษาในลักษณะการ

ท�าการประจ�าให้เป็นงานวิจัย ผู้วิจัยจึงต้องเลือกท�าวิจัย

วยัรุน่หญงิในพืน้ทีอ่�าเภอเขาคชิฌกฏูซึง่เป็นพืน้ทีท่ีผู่ว้จิยั

ปฏิบัติงานอยู่

การศึกษานี้ เป ็นการศึกษาเพื่อหาปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์ต่อการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่ม

วัยรุ่นหญิงที่เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ในอ�าเภอเขาคชิฌกฏู โดยใช้กรอบแนวคดิทฤษฎอีทิธพิล

สามทาง (The Triadic Influence Theory) ของ Flay 

and Petraitis (1994) เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย 

โดยแนวคิดนี้เช่ือว่าการใช้สารเสพติดในวัยรุ่นมีความ

ซับซ้อน มิได้เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งแต่เกิดจาก

ปัจจัยหลายปัจจัยร่วมกันและมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

ต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา โดยมีปัจจัยที่ส�าคัญได้แก่ (1) 

ปัจจัยภายในตัวบุคคล (Intrapersonal) (2) ปัจจัย

ทางทัศนคติ (Attitudinal) และ (3) ปัจจัยทางสังคม 

(Social/ Interpersonal) ผลของการศึกษานี้จะท�าให้

เกิดประโยชน์แก่ สถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ  ที่
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เกีย่วข้องในการทีจ่ะวางมาตรการหรอืจัดกจิกรรมป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการดื่มสุราในนักเรียนหญิง และนักเรียน

กลุ่มอื่น ๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการด่ืมเครือ่งแอลกอฮอล์

ของ นกัเรยีนหญงิชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ในอ�าเภอเขา

คิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

2. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยภายใน

ตัวบุคคล ปัจจัยด้านทัศนคติ ปัจจัยทางสังคม การ
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วธีิการดําเนินการวจิยั 
รปแบบของการวจัิย   ู เป็นการศึกษาเชิงสาํรวจเพ่ือหาความสมัพนัธ์ (Correlationalstudy design) 
ประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคือนกัเรียนหญิงชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย ในอาํเภอเขาคิชฌกฏู ้
จงัหวดัจนัทบุรี ภาคเรียนท่ี 2 การศึกษา 2554 จาํนวน 3โรงเรียน จาํนวนนกัเรียนรวมทงัสิน ้ ้ 264 คน  
 
กล่มตวัอย่างุ    
 กลุม่ ตวัอยางไดแ้ก่ ่นกัเรียนหญิงชนัมธัยมศึกษาตอนปลายในอาํเภอเขาคิชฌกฏู้  จาํนวน 
244 คน คาํนวณโดยใชสู้ตรของยามาเนท่ีความเช่ือมนั ่ 95% (ยามาเน อา้งถึงในฉตัรศิริ พิมลสิทธ์ิ, 
2554)  

ปัจจยัภายในตวับุคคล (Intrapersonal) 
-  อาย ุ
-  ผลสัมฤทธิทางการศึกษา์  
 -  ความรู้สึกมีคุณคาในตนเอง ่  
 - การรับรู้ความสามารถของตนเองในกาปฏิเสธ 
การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 

  พฤติกรรมการด่ืม/ไมด่ืม ่
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

  ในนกัเรียนหญิง      
   แอลกอฮอล ์

 ปัจจยัทางทศันคติ (Attitudinal) 
 - ทศันคติตอการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์่  
 

ปัจจยัทางสงัคม (Interpersonal/ Social)   
-  การมีเพ่ือนสนิทด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 
-  การถูกชกัชวนใหด่ื้มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
-  การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องบิดามารดา 
-  การยอมรับการด่ืมของบิดามารดาตอการด่ืมข่ องบุตร 
-  การเขา้ถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
-  การรับรู้การโฆษณาของส่ือ 
 -  ความผกูพนักบครอบครัวั  

ด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ (Drinking Refusal Self- 

Efficacy) กับพฤติกรรมการด่ืมเคร่ือง ด่ืมแอลกอฮอล์

ของ นักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ในอ�าเภอ

เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

3. เพือ่ศกึษาแบบแผนการดืม่เครือ่งแอลกอฮอล์

ของ นกัเรียนหญงิชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ในอ�าเภอเขา

คิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

กรอบแนวคิดในการศึกษา
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วิธีการดำาเนินการวิจัย

รูปแบบของการวิจัย เป็นการศึกษาเชิงส�ารวจเพื่อ

หาความสัมพันธ์ (Correlationalstudy design)

ประชากร ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคือนักเรียนหญิงชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย ในอ�าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัด

จนัทบรุ ีภาคเรยีนที ่2 การศกึษา 2554 จ�านวน 3โรงเรยีน 

จ�านวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 264 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุม่ตวัอย่างได้แก่นกัเรยีนหญงิชัน้มธัยมศกึษา

ตอนปลายในอ�าเภอเขาคชิฌกูฏ จ�านวน 244 คน ค�านวณ

โดยใช้สูตรของยามาเนที่ความเชื่อมั่น 95% (ยามาเน 

อ้างถึงในฉัตรศิริ พิมลสิทธิ์, 2554) 

เครื่องมือและการทดสอบคุณภาพ

เครื่องมือ

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช ้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบเองซึ่งประกอบ

ด้วยแบบสอบถามมาตรฐาน แบบสอบถามจากงาน

ศึกษาวิจัยที่ผ่านมา และแบบสอบถามที่ผู้วิจัยประยุกต์

และพัฒนาขึ้นเอง โดยมีจ�านวนข้อค�าถามทั้งสิ้น 86 ข้อ 

แบ่งออกเป็น 4 ส่วน 

แบบสอบถามตรวจสอบความตรง (Validity) 

ของเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 5 ท่าน หลัง

จากนั้นน�าไปทดลองใช้ (Try out) ในกลุ่มนักเรียนที่มี

ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 30 คนและ

ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ที่

ถามด้วยหลายข้อค�าถามซึง่มลีกัษณะมาตรวัดเป็นแบบลิ

เคร์ิท (Likert Scales) ปรับปรงุแบบสอบถามจนได้ฉบบั

ที่น�าไปเก็บข้อมูลจริง 

ส่วนที ่1 ข้อมลูส่วนบคุคล เช่น อาย ุชัน้ปี อาชพี

และการศึกษาของบิดามารดา

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความรู้สึกมีคุณค่าใน

ตัวเอง การรับรู้ความสามารถของตนเองในการปฏิเสธ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้านทัศนคติต่อการเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์

 ส ่วนที่  3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ 

3.1 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม 

3.2 การมีเพื่อนสนิทดื่มเครื่องดื่ม 

3.3 การถูกชักชวนให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

3.4 การดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ของบดิามารดา 

3.5 การยอมรับการดื่มของบิดามารดา 

3.6 การเข้าถึงเครื่องดื่ม 

3.7 การรับรู้การโฆษณาของสื่อ

3.8 แบบสอบถามความผูกพันกับครอบครัว

โดยมีรายละเอียดคุณภาพของเครื่องมือดังนี้

ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง (Self Esteem) มี

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ.79

การรับรู้ความสามารถของตนเองในการปฏิเสธ

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Drinking Refusal Self 

- Efficacy) มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ.93

ทัศนคติต่อการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ.79

การเข้าถงึเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์มค่ีาสมัประสทิธิ์

แอลฟาเท่ากับ.85

การรับรู ้การโฆษณาของสื่อมีค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟาเท่ากับ.72

ความผูกพันกับครอบครัวมีค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟาเท่ากับ.81

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกีย่วกบัแบบแผนการดืม่

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

การดำาเนินการเก็บข้อมูล

1. ส่งหนงัสอืขออนญุาตทดลองใช้เครือ่งมือจาก

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ เสนอต่อผู้บริหาร

โรงเรียน 
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2.ส่งหนังสือขออนุญาตในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลพร้อมกับแบบฟอร์มแสดงความ ยินยอม ซึ่ง

ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการโรงเรียน จาก

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ เสนอต่อผู้บริหาร

โรงเรียน ทั้ง 3 แห่ง 

4. พบอาจารย์ผู้ประสานงานแต่ละแห่งที่เป็น

แหล่งเก็บข้อมูลเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ วิธีการเก็บ

รวบรวมข้อมูล ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยเพื่อขอ

ความร่วมมือ

5. ด�าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมลูในกลุม่ตวัอย่าง

ด้วยผูว้จิยัเอง โดยให้กลุม่ตวัอย่างตอบแบบสอบถาม ใน

ช่วงเวลาที่ทางโรงเรียนพิจารณาว่ามีความเหมาะสมที่ไม่

เป็นการรบกวนการเรยีนการสอนของโรงเรยีน ในการตอบ

แบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบไม่ต้องระบุชื่อ นามสกุล 

แต่จะใช้รหัสแทน ในขณะตอบจะต้องไม่มีอาจารย์อยู่ใน

ห้อง แบบสอบถามที่นักเรียนแต่ละคนตอบแล้วจะถูก

เก็บเข้าซอง ปิดผนึกอย่างมิดชิดและใส่ลงในกล่องทึบที่

จัดวาง และใช้เวลาในการตอบแบบ สอบถามประมาณ 

30-40 นาที

การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง

กลุม่ตัวอย่างทีเ่ข้าร่วมการศกึษาวิจัยในครัง้นี ้ได้

รับการพิทักษ์สิทธิโดยได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง

กรณีที่ผู้ตอบแบบสอบถามในผู้ที่อายุไม่ถึง 18 ปี และ

ตัวผู้เข้าร่วมวิจัยอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ในวันเก็บ

รวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์ให้กลุ่ม

ตวัอย่างหรอืผูใ้ห้ข้อมลูทราบอกีครัง้เพือ่ขอความร่วมมือ

ในการให้ข้อมูลด้วยความสมัครใจ

การวิเคราะห์ข้อมูล

การศกึษาครัง้นีม้รีายละเอยีดการวิเคราะห์ข้อมลู

ดังนี้

1. การพรรณนาข้อมูลทั่วไป พฤติกรรมการดื่ม 

และแบบแผนการด่ืมด้วย ค่าความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลีย่และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ศึกษากับ

พฤติกรรมการดื่มโดยใช้ Binary Logistic Regression 

ที่ 95% CI (Confidential Interval of Odds Ratio)

ผลการศึกษา

จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างซ่ึง

เป็นนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ในอ�าเภอ

คิชฌกูฏวิทยา 3โรงเรียน จ�านวน 244 คน พบว่าเป็น

แบบสอบถามทีส่มบรูณ์สามารถน�ามาวเิคราะห์ได้จ�านวน 

207 แบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ 84.84 สรุปผลการ

ศึกษาดังนี้

1. ข้อมลูส่วนบคุคล กลุม่ตวัอย่าง เป็นนกัเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6ในอัตราส่วนที่แตกต่าง

กันไม่มากคือร้อยละ 36.7, 30. 9 และ 32.4 ตามล�าดับ 

เมื่อวิเคราะห์สถานภาพสมรสของบิดามารดาของกลุ่ม

ตัวอย่างพบว่าส่วนใหญ่ บิดามารดาอยู่ด้วยกันถึงร้อยละ 

70.0 ที่เหลือร้อยละ 19.4 บิดามารดาแยกกันอยู่และ

เสียชีวิต ในปัจจุบันกลุ่มตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 68.6 

พักอาศัยอยู่กับบิดาและมารดา ร้อยละ18.4 อยู่กับบิดา

หรือมารดา ด้านการระดับศึกษาสูงสุดของบิดา พบว่า

ร้อยละ 71.5ส�าเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือ

ต�่ากว่า รองลงมาร้อยละ 22.2 ส�าเร็จการ ศึกษาระดับ

ชั้นมัธยมศึกษา ส�าหรับมารดาพบว่า ร้อยละ 83.1 ส�าเร็จ

การศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต�่ากว่า รองลงมาคือ

ระดบัชัน้มธัยมศึกษาคดิเป็นร้อยละ 14.5 ด้านสถานการ

เงินของครอบครัวร้อยละ 45.4 พอเพียงแต่ไม่เหลือเก็บ 

ร้อยละ 34.3 เพียงพอและเหลือเก็บ ส�าหรับค่าใช้จ่ายที่

กลุ่มตัวอย่างได้รับต่อเดือนพบว่า ร้อยละ 64.8 มีความ

พอเพียง เฉลี่ยเท่ากับ 1,920 บาทต่อเดือน จ�านวนเงินที่

ได้รับต�่าสุดเท่ากับ 200 บาท สูงสุดเท่ากับ 8,000 บาท

ต่อเดอืน การประกอบอาชพีของบดิาพบว่า ร้อยละ 54.6 

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 20.8 เป็นลูกจ้าง/

พนักงานในบริษัทเอกชน ส่วนการประกอบอาชีพของ

มารดา พบว่ามารดาประกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 
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52.2 รองลงมาคือ ลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชนร้อยละ 

24.2 ในด้านการรับรู้การโฆษณาผ่านสื่อพบว่าร้อยละ 

84.2 เคยรับรู้การโฆษณาผ่านสื่อ 

2. พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

พบว่ากลุม่ตัวอย่างมีการดืม่เป็นครัง้คราวในโอกาสต่างๆ

มากที่สุดถึงร้อยละ 45.9 รองลงมาคือไม่เคยดื่มเลยใน

ชีวิตร้อยละ 33.8 ด่ืมเพยีงครัง้เดยีว (ทดลองดืม่) ร้อยละ 

15.9 และ ร้อยละ 2.9 เป็นผูท้ีเ่คยดืม่แต่หยดุด่ืมนานเกิน 

6 เดือน นอกจากนั้นเป็นผู้ที่ดื่มประจ�าโดยดื่มอย่างน้อย

สัปดาห์ละ 1 ครัง้ร้อยละ 1.4 เมือ่พจิารณาพฤตกิรรมการ

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มตัวอย่าง โดยจ�าแนก

พฤตกิรรมการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ของกลุม่ตัวอย่าง

เป็น 2 กลุม่คือกลุม่ทีไ่ม่ดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ซ่ึงได้แก่ 

กลุ่มผูท่ี้ไม่เคยดืม่เลยในชวีติรวมกบัผูท้ีเ่คยดืม่เพยีงแก้ว

เดียวหรอืกระป๋องเดียว (ทดลองดืม่) และกลุม่ทีด่ื่มเครือ่ง

ด่ืมแอลกอฮอล์ ได้แก่ ผู้ที่ดื่มเป็นครั้งคราวเฉพาะบาง

โอกาส ผู้เคยดื่มแต่หยุดดื่มนานเกิน 6 เดือน ผู้ที่ดื่มเป็น

ประจ�าอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง พบว่ามากกว่าครึ่ง

หนึ่งของกลุ่มตัวอย่าง (ร้อยละ 50.2) เป็นผู้ที่ดื่มเครื่อง

ด่ืมแอลกอฮอล์และร้อยละ 49.8 เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมการ

ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

3. ข้อมลูของกลุม่ตัวอย่างตามปัจจยัทีศ่กึษา

และการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์เมือ่จ�าแนกตามปัจจัย

ที่ศึกษาและการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างเป็นผู้ที่มีอายุ ต�่ากว่า 17 ปี ร้อยละ 64.7 โดย

ร้อยละ 48.8 มีค่า GPA มากกว่า 3 โดยมีผล GPA ค่า

เฉลี่ยเท่ากับ 3.05 (SD = 0.44) ในด้านความรู้สึกมี

คุณค่าในตัวเองของกลุ่มตัวอย่างพบว่าร้อยละ 51.7 มี

ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองในระดับต�่า โดยมีค่าคะแนน

เฉลี่ยเท่ากับ 24.51 (SD = 3.52) เมื่อพิจารณาการ

รับรู ้ความสามารถของตนเองในการปฏิเสธดื่มเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอล์พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 53.6 รับรู้

ว่าตนเองมีความสามารถในการปฏิเสธการดื่มเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอล์ในระดับสูงโดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 

41.44 (SD = 10.45) ส่วนทัศนคติต่อการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 52.2 มีทัศนคติ

เห็นด้วยมากต่อการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์โดยมีค่า

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 43.30 (SD = 8.68) ในด้านเพื่อน

พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 67.6 เป็นผู้ที่มีเพื่อนสนิทดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และส่วนใหญ่ยังเคยถูกชักชวนให้

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงถึงร้อยละ 74.9 ส�าหรับบิดา

มารดาของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 72.0 เป็นผู้ที่ดื่มเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอล์แต่บิดามารดาร้อยละ 78.7 ไม่ยอมรับ

การดืม่เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของบตุร เมือ่พิจารณาถงึการ

เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พบว่าร้อยละ 59.9 สามารถ

เข้าถงึเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์ได้ยาก โดยมค่ีาคะแนนเฉลีย่

เท่ากับ 11.81 (SD = 3.11) และพบว่ากลุ่มตัวอย่างมี

การรับรู้การโฆษณาน้อยคิดเป็นร้อยละ 68.0 โดยมีค่า

คะแนนเฉลี่ยของการรับรู้เท่ากับ 12.50 (SD = 2.47) 

ส�าหรับความผูกพันกับครอบครัว พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี

ความผกูพนักบัครอบครวัน้อยคิดเป็น ร้อยละ 52.2 โดย

มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 38.90 (SD = 5.03) 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ศึกษากับ

การดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ ในการวเิคราะห์ปัจจยัทีม่ี

ความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการดืม่เครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์ 

พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติได้แก่ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การรับรู ้ความสามารถของ

ตนเองในการปฏิเสธเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ทัศนคติต่อ

การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ การมีเพ่ือนสนิทด่ืมเคร่ือง

ด่ืมแอลกอฮอล์ การถูกชักชวนให้ด่ืม การด่ืมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ของบิดามารดา การยอมรับการดื่มเครื่อง

ด่ืมแอลกอฮอล์ของบิดามารดา การรับรู้การโฆษณา 

ความผูกพันกับครอบครัว พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีกลุ่ม

ที่มีการรับรู้สูงการรับรู้ความสามารถของตนเองในการ

ปฏิเสธเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต�่ามีโอกาสเสี่ยงต่อการดื่ม

มากกว่ากลุม่ทีม่กีารรบัรูส้งู15เท่า(OR=19.09, 95% CI 

=7.40 – 30.77) การยอมรับการดืม่เคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์
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ของบิดามารดาท�าให้บตุรมโีอกาสเสีย่งต่อการดืม่มากข้ึน

เป็น 11.45 เท่า (95% CI =3.92 – 33.47) ในขณะที่

กลุ่มตัวอย่างทีถ่กูชกัชวนมโีอกาสเสีย่งต่อการดืม่เพิม่ขึน้ 

6 เท่า (OR =5.94, 95% CI =2.92 – 12.10) และดื่ม

ทัศนคติที่เห็นด้วยต่อการดื่มท�าให้เสี่ยงต่อการดื่มมาก

เป็น 5.49 เท่า (95% CI =3.01 – 9.99) การรับรู้การ

โฆษณาของสื่อมากท�าให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการดื่มมากขึ้น 

4.13 เท่า (95% CI =1.98 – 8.58) ส่วนกลุ่มตัวอย่าง

ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต�่า มีโอกาสเสี่ยงต่อการ

ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีผล

สัมฤทธิ์สูงมากกว่า 3.66 เท่า (95% CI =1.94 – 6.92) 

ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 

ปัจจัยที่ศึกษา Adjusted OR 95% CI

อายุ

<  17( R) 1.00

≥ 17 .93 .52 – 1.64

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

≥ 3.0( R) 1.00

< 3.0 3.66 1.94 – 6.92*

ความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง

สูง ( R) 1.00

ต่ำา 1.61  .93 – 2.80

การรับรู้ความสามารถของตนเองในการปฏิเสธ

รับรู้ความสามารถสูง( R) 1.00

รับรู้ความสามารถต่ำา 15.09 7.40 – 30.77*

ทัศนคติ

เห็นด้วยน้อย( R) 1.00

เห็นด้วยมาก 5.49 3.01 – 9.99*

การดื่มของเพื่อนสนิท

ไม่ดื่ม( R) 1.00

ดื่ม 3.76 2.05 – 7.00*

การถูกชักชวนให้ดื่ม

ไม่ถูกชักชวน( R) 1.00

ถูกชักชวน 5.94 2.92 – 12.10*

ตารางที่ 1 ค่า Adjusted Odds ratio ของปัจจัยต่างๆต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มตัวอย่าง (n=116)
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(R) กลุ่มอ้างอิง * มีนัยส�าคัญทางสถิติ

5. แบบแผนการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

เมื่อพิจารณาแบบแผนการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ของ

นักเรียนพบว่าอายุเฉลี่ยของการเริ่มดื่มประมาณ 15 ปี 

(Mean, SD =14.96,1.96) สาเหตุส�าคัญของการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรกคือ อยากลองโดยมากถึง

ร้อยละ 43.3 รองลงมา คือเพื่อนชวนร้อยละ 29.8และ

เพ่ือความสนุกสนานร้อยละ 22.1 วัยรุ ่นหญิงร้อย

ละ49.0 เลือกที่จะดื่มเบียร์เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เป็นครั้งแรก รองลงมา คือน�้าผลไม้ผสมแอลกอฮอล์โดย

คิดเป็นร้อยละ25.0 ส่วนเหตุผลส�าคัญของการเลือกดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 36.5 คือรู้สึกว่ารสดี รอง

ลงมาร้อยละ 28.8 ด่ืมเพราะฤทธิ์อ่อนด่ืมแล้วไม่เมา 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่นักเรียนหญิงเลือกดื่มเป็นประจ�า

ร้อยละ49.0 คือเบียร์ รองลงมาร้อยละ 25.0 เลือกดื่มน�้า

ผลไม้ผสมแอลกอฮอล์ จ�านวนแก้วทีนั่กเรยีน ดืม่ในแต่ละ

ครั้งร้อยละ 52.9 ดื่ม 1 - 2 แก้ว รองลงมาคือ 3 – 5 

แก้วดื่มโดยคิดเป็นร้อยละ 25.0 งานเลี้ยงสรรค์สันต์เป็น

สถานท่ีท่ีวัยรุ่นใช้เป็นสถานท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 34.6 รองลงมาร้อยละ 25.0 

ดื่มตามบ้านเพื่อนและดื่มที่บ้านตนเองร้อยละ19.2 ร้าน

ค้าทั่วไปเป็นแหล่งที่นักเรียนซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มา

ดื่มมากท่ีสุดถึงร้อยละ56.7 รองลงมาก็คือมีคนจัดหา

ให้ร้อยละ 28.8 เพื่อนเป็นบุคคลที่นักเรียนร่วมดื่มด้วย

บ่อยที่สุดถึงร้อยละ 79.8 และร้อยละ 7.7 มีการดื่มกับผู้

ปกครองซึง่เท่ากบัการดืม่กบัญาตพ่ีิน้อง ส�าหรับค่าใช้จ่าย

ในการดื่มแต่ละครั้งร้อยละ 31.7 จ่ายน้อยกว่า 50 บาท 

ในขณะที่ ร้อยละ 30.8 จ่าย 51 – 100 บาท ในด้านการ

รับรู้ผลกระทบพบว่าวัยรุ่นหญิงร้อยละ 60.6 รับรู้ว่าไม่

เกิดผลกระทบในขณะที่ร้อยละ 22.1 รับรู้ว่าเกิดผลเสีย

ต่อสุขภาพ

ปัจจัยที่ศึกษา Adjusted OR 95% CI

การดื่มของบิดามารดา

ไม่ดื่ม( R) 1.00

ดื่ม 2.80 1.46 – 5.23*

การยอมรับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ  บิดามารดา

 ไม่ยอมรับ( R) 1.00

 ยอมรับ 11.45 3.92 – 33.47*

การเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ยาก( R) 1.00

 ง่าย 1.45 .82– 2.55

การรับรู้การโฆษณาของสื่อ

รับรู้น้อย( R) 1.00

รับรู้มาก 4.13 1.98 – 8.58*

ความผูกพันกับครอบครัว

ผูกพันมาก ( R) 1.00

 ผูกพันน้อย 2.74 1.55 – 4.85*
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การอภิปรายผล

จากการศึกษาพบว่ากลุ ่มตัวอย่างเป็นผู ้ที่มี

ประสบการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 50.2 

และ ยังมีพฤติกรรมการดื่มอยู่ในปัจจุบันร้อยละ 47.3 

เม่ือน�าข้อมูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับการศึกษาที่

ผ่านมาพบว่าผลการศกึษาครัง้นีอ้ตัราการดืม่สงูกว่าการ

ทุกการศึกษาที่ผ่านมาเช่นการศึกษาของพนิดา นามดี 

(2549) ท่ีพบว่านักเรียนหญิงมีอัตราการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ร้อยละ29.8 และการศึกษาของ พรนภา หอ

มสินธุ ์และรุง่รตัน์ ศรสีรุยิเวศน์ (2552) ทีพ่บว่านกัเรยีน

หญิงมีอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ39.6

 ผลการศึกษาพบว่าที่ปัจจัยมีความสัมพันธ์ต่อ

พฤติกรรมการดืม่เครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์ ได้แก่ผลสมัฤทธิ์

ทางการศึกษา การรับรู้ความสามารถของตนเองในการ

ปฏิเสธเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ทัศนคติต่อการดื่มเครื่อง

ด่ืมแอลกอฮอล์ การมเีพือ่นสนทิดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ 

การถูกชักชวนให้ดื่ม การด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ

บิดามารดา การยอมรับการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ของบิดามารดา การรับรู้การโฆษณา ความผูกพันกับ

ครอบครัว ซึ่งอภิปรายรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเป็นปัจจัยที่มีความ

สัมพันธ์ต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยกลุ ่ม

ตวัอย่างทีมี่ผลสมัฤทธิท์างการศกึษาสงูมโีอกาสเสีย่งทีจ่ะ

ดืม่น้อยกว่ากลุม่ตัวอย่างทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการศกึษาต�า่

เนือ่งจากความสามารถและสตปัิญญาในด้านการเรยีน จะ

มส่ีงผลต่อการรบัรูแ้ละการตดัสนิใจทีเ่กีย่วกบัพฤตกิรรม

สขุภาพของบคุคล (Flay & Petraitis, 19934 อ้างถึงใน 

พรนภา หอมสินธุ์ และ รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์, 2552 โดย

พบว่าผลการเรยีนมทีศิทางตรงข้ามกับพฤตกิรรมการดืม่

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (พนิดา นามจันดี, 2549; อนงค์ 

ดิษฐ์สังข์, 2548) และการศกึษาในต่างประเทศก็มผีลการ

ศึกษาที่สอดคล้องกันเช่น จากการศึกษาของ Donovan 

(2004) ซึง่ทบทวนเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเร่ิม

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น ตั้งแต่ปีค.ศ. 1994 

- 2003 พบว่า วัยรุ่นที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต�่า มี

การเริม่ต้นการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ในช่วงอายทุีน้่อย

กว่าผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูง

การรับรู ้ความสามารถของตนเองในการ

ปฏิเสธเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

การรับรู้ความสามารถของตนเองในการปฏิเสธ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการ

ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีรับรู้ความ

สามารถของตนเองในการปฏิเสธเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ต�่ามีโอกาสที่จะด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่ากลุ่ม

ตัวอย่างที่รับรู ้ความสามารถของตนเองในการปฏิเสธ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูง เนื่องจากบุคคลที่มีความมั่นใจ 

หรอืมคีวามเชือ่มัน่ในความสามารถของตนเองท่ีจะเผชญิ

กับส่ิงต่างๆในชีวิต จะท�าให้บุคคลนั้นสามารถคงไว้ซ่ึง

ความเข้มแข็งทางด้านจิตใจ สามารถปรับตัวและเลือก

กระท�าพฤติกรรมที่เหมาะสม จึงมีทักษะในการปฏิเสธ

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโอกาสต่างๆซึ่งจะท�าให้

มีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้อย (Young 

et al., 2007) ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาท่ีผ่านมา

ของ สมพร สิทธิสงคราม (2549) รวมทั้งการศึกษาใน

ต่างประเทศของ Young et al.( 2007) และ Watkins 

et al. (2006)

ทัศนคติต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ทัศนคติต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็น

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีทัศนคติที่เห็นด้วยมากมีโอกาสที่

จะดื่มมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีเห็นด้วยน้อย เนื่องจาก

ทัศนคติเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้เกิด การตัดสินใจและการ

แสดงออก โดยขึ้นอยู่กับการรับรู้ว่าการดื่มท�าให้เกิดผล

เชิงบวกหรือเชิงลบ (ประภาเพ็ญ สุวรรณ, มปท) ถ้าวัย

รุ่นเห็นว่าการดื่มให้ผลเชิงบวกเช่นการดื่มท�าให้ดูเท่ห์ ผู้
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หญิงก็สามารถดืม่ได้เช่นเดยีวกบัผูช้าย การดืม่ท�าให้กล้า

แสดงออกมากขึน้ ท�าให้รู้สกึว่าโตเป็นผูใ้หญ่ กลุม่ตวัอย่าง

ก็เลือกท่ีจะดื่ม ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษา จ�านวน

มากที่ผ่าน (พรนภา หอมสินธุ์และ รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์, 

2552; อนงค์ ดิษฐ์สังข์, 2550; ปรียาพร ศุภษร, 2550; 

อัมมันดา ไชยกาญจน์, 2549 ; Donovan, 2004)

การมีเพื่อนสนิทดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

การมีเพื่อนสนิทดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เป็น

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพื่อนสนิทดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

มีโอกาสท่ีจะด่ืมมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีเพื่อนสนิท

ดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ เนื่องจากเพื่อนเป็นบุคลที่มี

อิทธิพลต่อวัยรุ่นเป็นอย่างมาก (ศรีเรือน แก้วกังวาล, 

2540) โดยเฉพาะยิ่งอย่างในกลุ่มตัวอย่างที่ติดเพ่ือน 

เวลาส่วนใหญ่อยู่กบัเพือ่นมกีารท�ากจิกรรมต่างๆร่วมกนั

บ่อยๆ เกดิพฤติกรรมเลยีนแบบ ผลก็คอืกลุม่ตวัอย่างทีม่ี

เพือ่นสนทิด่ืมเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์จะมพีฤตกิรรมการดืม่

เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีเพื่อน

สนทิดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์หลายเท่า ซึง่สอดคล้องกบั

ผลการศึกษาที่ผ่านมา (ปรียาพร ศุภษร, 2550; อนงค์ 

ดิษฐ์สังข์, 2550; ปราณี ทองค�า และคณะ, 2549) รวม

ทั้งการศึกษาในต่างประเทศ (Nash et al., 2004; Bot 

et al., 2004; Kelly et al.,2112 ) 

การถูกชักชวนให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

การถูกชักชวนเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธ์

ต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ ่นโดยวัยรุ ่น

ที่ถูกเพื่อนชักชวนให้ดื่มมีโอกาสที่จะดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์มากกว่าวัยรุ่นที่ไม่ถูกชักชวน เนื่องจากการ

ชักชวนเป็นการสนับสนุนทางสังคมในระดับกลุ่มเพื่อน

ท�าให้วัยรุ่นท่ีถูกชักชวนต้องแสดงพฤติกรรมเพื่อให้เกิด

การยอมรบัของกลุม่และเป็นการตอบสนองความท้าทาย 

(จุฬาภรณ์ โสตะ, 2543) ซ่ึงการศึกษาน้ีก็สอดคล้อง

กับการศึกษาที่ผ่านมา (พรนภา หอมสินธุ์ และรุ่งรัตน์ 

ศรีสุริยเวศน์, 2552; ณิชาภัทรบุญสวัสดิ์สกุลชัย, 2551 

และ Arinaitwe-Mugisha and Hagembe ,2003 ; 

ปรพร แซ่ห่าน, 2550; วิไลรัตน์ ปรีดายุทธนา, 2550; 

วรศร ปัทมานนท์, 2549; นิพน พัวพงศกรและคณะ, 

2548; จินตนา วงศ์วาน, 2548) ที่พบว่าสาเหตุท่ี

ส�าคัญของการดื่มคร้ังแรกคือเพื่อนชักชวนโดยเฉพาะ

จากเพื่อนสนิท 

การดืม่เครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์ของบดิามารดา 

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของบิดามารดา

เป ็นป ัจจัยท่ีมีความสัมพันธ ์ต ่อการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ของกลุ่มตัวอย่าง โดยวัยรุ่นที่บิดามารดา

ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มีโอกาส ที่จะดื่มมากกว่า

กลุ่มตัวอย่างท่ีบิดามารดาไม่ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

เนื่องจากบิดามารดาได้ช่ือว่าเป็นบุคลต้นแบบของบุตร 

โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ท่ีอยู่ใกล้ชิดกับบุตรมากท่ีสุดท้ัง

แต่แรกเกิด พฤติกรรมของบิดามารดาที่บุตรได้พบเห็น

จะถูกถ่ายทอดไปยังบุตรและบุตรย่อมมีโอกาสท่ีจะ

แสดงพฤติกรรมนั้นเช่นเดียวกับบิดามารดา ( Hirschi, 

1969 อ้างถึงในสายใจ ชื่นค�า, 2542) ซึ่งก็สอดคล้อง

กับ การศึกษาที่ผ่านมา (อรทัย วลีวงศ์ ทักษพล ธรรม

รังสี และสุรศักดิ์ ไชยสงค์, 2553) รวมทั้งการศึกษาใน

ต่างประเทศของ Kelly et al.(2112) และ Ozer and 

Fernald (2008) 

การยอมรับการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ของ

บิดามารดา

การยอมรับของบิดามารดาเมื่อทราบว่าบุตร

ของตนด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยท่ีมีความ

สัมพันธ์ต่อการดื่มเครื่องแอลกอฮอล์โดยบิดามารดา

ท่ียอมรับหรือสนับสนุนการด่ืมของบุตรจะท�าให้บุตรมี

โอกาสทีจ่ะดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์มากกว่าบดิามารดา

ที่ไม่ยอมรับ เนื่องจากพ่อแม่ที่รับรู้ว่าลูกมีพฤติกรรมดื่ม

แอลกอฮอล์แต่ไม่ได้ท�าอะไร อาจท�าให้บุตรตีความว่า

พ่อแม่ของตนอนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์ได้จึงเป็นการ

ส่งเสริมพฤติกรรมเหล่านี้ (ศรีรัช ลาภใหญ่และคณะ, 

2549) การยอมรับท�าให้บุตรไม่ต้องกลัวการถูกต�าหนิ
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หรือลงโทษ แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าหากบิดามารดาไม่

ยอมรับและแสดงพฤติกรรมขัดขวาง หรือลงโทษ บุตรก็

ต้องหลีกเลี่ยงหรือไม่กล้าที่จะแสดงพฤติกรรมนั้น ท�าให้

โอกาสที่จะด่ืมย่อมน้อยลง (พรนภา หอมสินธุ์ และรุ่ง

รัตน์ ศรีสุริยเวศน์, 2552) และการศึกษาของอรทัย วลี

วงศ์ ทกัษพล ธรรมรงัส ีและสรุศักดิ ์ไชยสงค์ (2553) พบ

ว่าเยาวชนที่รับรู้ว่าพ่อแม่อนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์ได้มี

โอกาสเป็นนักดื่มเพิ่มขึ้น 4.92 เท่ามีโอกาสที่จะเป็นนัก

ดืม่อย่างหนกั (Binge drinker) 3.25 เท่า ซึง่สอดคล้อง

กบัผลการศกึษาท่ีผ่านมาทัง้ในและต่าง ประเทศ (พรนภา 

หอมสินธุ์ และรุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์, 2552; อนงค์ ดิษฐ์

สังข์, 2550; Nash et al., 2004 )

การรับรู้การโฆษณาของสื่อ

การรับรู้การโฆษณาของสื่อมีความสัมพันธ์ต่อ

พฤตกิรรมการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ เนือ่งจากโฆษณา

ท�าให้เกิดความรู้สึกว่าการดื่มเป็นเรื่องที่ดีจึงเกิดความ

รู้สึกคล้อยตามและ อยากลอง ตัวอย่างเช่นน�าไปสู่ความ

เป็นไทย ความเป็นคนมีน�้าใจ หรือความเป็นเพื่อนเป็น

พวกพ้องเดียวกัน ภาพยนตร์ ละคร ก็มีส่วนในการน�า

เสนอและสะท้อนความเชื่อเกี่ยวกับการดื่ม หรือเม่ือ

อกหักต้องดื่มสุราเพื่อให้ลืม (ศรีรัช ลาภใหญ่และคณะ, 

2549) การรับรู้การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงส่ง

ผลต่อพฤติกรรมการดื่มของวัยรุ่น จากการศึกษาของ 

อุรยา วงศ์ไชยคง (2547) พบว่า ภาพยนตร์โฆษณามี

ผลต่อพฤติกรรมการดื่มของกลุ่มนักศึกษาอุดมศึกษา

มากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับจากการศึกษาของ อัมมัน

ดา ไชยกาญจน์ (2549) และการศึกษาในต่างประเทศ

ของ Epstein and Botvin (2007) พบว่าทักษะการ

ต่อต้านสือ่ของวยัรุน่มคีวามสมัพนัธ์กบัการดืม่เครือ่งดืม่

แอลกอฮอล์โดยมีผลกระทบโดยตรงการควบคุมการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในครั้งแรก รวมทั้งการศึกษาของ 

Hong, Lee, Kaylor and Huang (2011)ที่ทบทวน

วรรณกรรมในอเมริกาและเกาหลใีต้พบว่าหลายการศกึษา

ได้ผลการศกึษาทีว่่าการสมัผสักบัสือ่ท�าให้วยัรุน่มกีารดืม่

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น

ความผูกพันกับครอบครัว

ความผูกพันกับครอบครัวมีความสัมพันธ์ต่อ

พฤตกิรรมการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์โดยกลุ่มตวัอย่าง

ท่ีมคีวามผูกพนักบัครอบครวัน้อยมโีอกาสท่ีจะด่ืมเคร่ือง

ดื่มแอลกอฮอล์มากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีความผูกพัน

กับครอบครัวมาก เนื่องจากวัยรุ่นที่มีความใกล้ชิดกับ

บิดามารดา หรือบุคคลอื่นๆในครอบครัวก็จะมีความ

รักและผูกพันกับครอบครัว ยึดถือบุคคลในครอบครัว

เป็นหลัก (Hirschi,1969 อ้างถึงในสายใจ ช่ืนค�า, 

2542) จากการศึกษาในต่างประเทศจากการศึกษาของ 

Watkins et al. (2006) และ Kelly et al.(2112) ที่พบ

ว่า การดแูลเอาใจใส่ของผูป้กครอง มคีวามสมัพนัธ์กบัการ

ดืม่เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของวยัรุน่ รวมท้ังการศึกษาของ 

Nash et al. (2004) ที่พบว่า การพูดคุยกับบิดา มารดา

มีผลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น และจาก

การทบทวนวรรณกรรมของ Hong, Lee, Kaylor and 

Huang (2011) พบว่าครอบครัวมีบทบาทส�าคัญต่อการ

ดื่มสุราและสูบบุหรี่ของวัยรุ่น

ข้อเสนอแนะในการนำาผลวิจัยไปใช้

1. ส่งเสริมทักษะการปฏิเสธให้เยาวชนรับรู้ว่า

ตนเองมีความสามารถหรือมีความมั่นใจท่ีจะปฏิเสธการ

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโอกาสต่างๆ เนื่องจากพบว่า

เป็นปัจจัยมีความความสัมพันธ์อย่างที่มีนัยส�าคัญที่สุด 

2. ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ส่งเสริมให้เด็กมีความ

สนใจในการศึกษา มีผลสัมฤทธิ์การศึกษาท่ีดีจะช่วยลด

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นลงได้

 3. บิดามารดาทีค่วรเป็นแบบอย่างทีด่ใีห้แก่บตุร

ในการไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

4. ควรเข้มงวดในการห้ามโฆษณาเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ผ่านสื่อ
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5. สมาชิกในครอบครัวควรมีความใส่ใจต่อ

เยาวชนและ แสดงท่าททีีเ่หมาะสมเมือ่ทราบว่าบุตรหลาน

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป
1. .ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มใน

กลุ่มเด็กหญิงและวัยรุ่นหญิงในระยะต่างๆของการดื่ม 

เช่นระยะที่มั่นใจที่จะไม่ดื่ม ระยะทดลองดื่ม ระยะดื่ม

ประจ�า เพื่อน�ามาพัฒนาโปรแกรมในการป้องกันการดื่ม

ให้มีความเฉพาะเจาะจงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. ศึกษาเชิงลึกในกลุ ่มเยาวชนที่ไม่ดื่มหรือ

เคยดื่มแต่หยุดดื่ม เพื่อค้นหาว่ากลุ่มตัวอย่างเหล่านั้นมี

กระบวนการคิด การรับรู้ และทักษะในการปฏิเสธหรือ

หยุดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างไร

3. ศึกษาเชิงลึกในกลุ่มผู้ปกครองที่บุตรหลาน

ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถึงแนวทางในการอบรม

เลี้ยงดูอย่างไรเพื่อน�าไปพัฒนาโปรมแกรมเผยแพร่แก่

ผู้ปกครองทั่วไป

4.ศึกษาเชิงคุณภาพถึงผลกระทบที่เกิดกับเด็ก

และเยาวชนในกรณีที่พ่อแม่ติดสุรา
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