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Abstract
Objective: This descriptive correlational
research was aimed at investigating relationships
between predisposing factors [personal factors
(smoking history, income) and attitudes towards
drinking behaviors], enabling factors (accessibility
to alcohol selling stores) and reinforcing factors
(influence of advertising media and public
relations, the support from group of friends in
drinking behaviors and drinking behaviors of the
family) with drinking behaviors.
Methods: The participants consisted of
836 navy non-commissioned officer students,
naval education department, in the academic year
2015. Data were collected by seven questionnaires
comprising of the Personal data questionnaire,
Alcohol Use Identification Test (AUDIT),
Attitudes towards drinking behavior questionnaire,

Accessibility to alcohol selling store questionnaire,
Influence of advertising media and public relations
questionnaire, The support from groups of friends
in the drinking behavior questionnaire and Drinking
behavior of the family questionnaire. Descriptive
statistics, Spearman’s rank-order correlation and
Chi-square were used for data analysis.
Results: The study results revealed that
attitudes towards drinking behaviors, accessibility
to alcohol selling stores, influence of advertising
media and public relations, support from groups
of friends in drinking behaviors and drinking
behaviors of the family were positively and
significantly related to drinking behaviors (p = .000).
In addition, smoking was significantly related to
drinking behaviors (p = .000). However, income
was not related to drinking behaviors (p = .792).
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Results from this study provided important
information in order to plan for reducing drinking
behaviors in navy non-commissioned officer
students.
Keywords: Drinking behavior, Factors, NavyNon-Commissioned Officer students
บทคัดย่อ
วั ต ถุ ป ระสงค์ : เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์
ระหว่างปัจจัยน�ำ [ปัจจัยส่วนบุคคล (ประวัติการ
สูบบุหรี่ รายได้) และทัศนคติตอ่ การดืม่ สุรา] ปัจจัย
เอื้อ (การเข้าถึงแหล่งซื้อขายสุรา) และปัจจัยเสริม
(การรับอิทธิพลจากสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
แรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อนในการดื่มสุรา และ
พฤติกรรมการดืม่ สุราของบุคคลในครอบครัว) กับ
พฤติกรรมการดื่มสุรา
วิธีการศึกษา: การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย
แบบบรรยายความสั ม พั น ธ์ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น
นั ก เรี ย นจ่ า ทหารเรื อ กรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารเรื อ
ปีการศึกษา 2558 จ�ำนวน 836 คน เก็บข้อมูลโดย
ใช้ แ บบสอบถาม 7 ส่ ว น ประกอบด้ ว ย แบบ
สอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบประเมินพฤติกรรม
การดื่มสุรา แบบสอบถามทัศนคติต่อการดื่มสุรา
แบบสอบถามการเข้ า ถึ ง แหล่ ง ซื้ อ ขายสุ ร า
แบบสอบถามการได้รับอิทธิพลจากสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสุรา แบบสอบถามแรง
สนั บ สนุ น จากกลุ ่ ม เพื่ อ นในการดื่ ม สุ ร า และ
แบบสอบถามพฤติกรรมการดื่มสุราของบุคคลใน
ครอบครัว วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตบิ รรยาย สถิติ
สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน และสถิติ
ไคสแควร์
ผลการศึ ก ษา: ทั ศ นคติ ต ่ อ การดื่ ม สุ ร า
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การเข้าถึงแหล่งซื้อขายสุรา การรับอิทธิพลจาก
สือ่ โฆษณาประชาสัมพันธ์ แรงสนับสนุนจากกลุม่
เพือ่ นในการดืม่ สุรา และพฤติกรรมการดืม่ สุราของ
บุคคลในครอบครัว มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการดื่มสุราอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p = .000) รวมทัง้ พบว่าการสูบบุหรีม่ คี วามสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการดืม่ สุราอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
(p = .000) อย่างไรก็ตามไม่พบความสัมพันธ์ระหว่าง
รายได้กับพฤติกรรมการดื่มสุรา (p = .792) ผลการ
ศึกษาครั้งนี้ให้ข้อมูลที่ส�ำคัญในการน�ำไปวางแผน
ลดพฤติกรรมการดื่มสุราในนักเรียนจ่าทหารเรือ
ต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: พฤติกรรมการดื่มสุรา, ปัจจัย, นักเรียน
จ่าทหารเรือ
ความส�ำคัญของปัญหา
พฤติกรรมการดื่มสุราเป็นพฤติกรรมเสี่ยง
ที่ พ บมาก จากการส� ำ รวจในทวี ป เอเชี ย พบว่ า
ประเทศไทยมี อั ต ราการดื่ ม สุ ร าเป็ น อั น ดั บ ที่ 3
รองจากญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ (ทักษพล ธรรมรังสี,
2556) จากการส� ำ รวจในประเทศไทยพบว่ า
ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปจ�ำนวน 53.9 ล้านคน
เป็นผู้ดื่มสุรา 17 ล้านคน (ร้อยละ 31.5) และใน
จ�ำนวนนี้เป็นผู้ที่ดื่มนาน ๆ ครั้ง (ดื่ม 1-3 วัน/เดือน
หรือน้อยกว่า) 9.5 ล้านคน (ร้อยละ 55.8) และเป็น
ผูท้ ดี่ มื่ สม�ำ่ เสมอ (ดืม่ ทุกวันถึงดืม่ 1-2 วัน/สัปดาห์)
7.5 ล้านคน (ร้อยละ 44.2) (ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ,
2554) และยังพบว่าอัตราการดื่มสุราของผู้ชาย
(ร้อยละ 53.4) สูงกว่าผู้หญิง (ร้อยละ 10.9) เกือบ
5 เท่า (ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2554)
การดื่มสุราส่งผลกระทบต่อผู้ดื่มหลายด้าน
ส�ำหรับผลกระทบต่อตนเอง พบว่าการดื่มสุรา
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ท�ำให้สมองฝ่อ (Brain atrophy) (Beck et al., 2012;
Mukamal, 2004) เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งช่องปาก
มะเร็งหลอดอาหาร (Bagnardi et al., 2001) มะเร็งตับ
(Bagnardi et al., 2001; Petersen, 2005) มะเร็ง
ล�ำไส้ใหญ่ มะเร็งทวารหนัก (Wakai, et al., 2005)
และยังพบว่าผู้ที่ติดสุรามีโรคจิตเวชร่วมด้วยถึง
ร้อยละ 69 (นันทวัช สิทธิรักษ์ และคณะ, 2555;
บุ ญศิ ริ จั น ศิ ริ มงคล และคณะ, 2554) ในส่ ว น
ผลกระทบต่อครอบครัว พบว่าการดื่มสุรามีความ
สัมพันธ์กับอัตราการหย่าร้างที่เพิ่มขึ้น (Keenan,
Kenward, Grundy & Leon, 2013) และผลกระทบ
ต่อสังคมและประเทศชาติ พบว่าการดื่มสุราเป็น
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ (ทักษพล ธรรมรังสี,
สุรศักดิ์ ไชยสงค์, ประพักตร์ เนรมิตพิทกั ษ์กลุ , กมลา
วัฒนพร และนงนุช ใจชื่น, 2554) อาชญากรรม
ความผิดเกีย่ วกับเพศ การข่มขืน (บุญเสริม หุตะแพทย์
และคณะ, 2552) ซึ่งส่งผลท�ำให้มีปัญหาในสังคม
ต่อไป
ทหารเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการดื่มสุรามาก
จากการศึกษาในทหารเรือประเทศสหรัฐอเมริกา
พบว่ามีผดู้ มื่ หนักถึงร้อยละ 46 (Durning & Jansen,
1975) ในทหารเรือประเทศศรีลังกา พบมีผู้ดื่มสุรา
ในปัจจุบันถึงร้อยละ 71.2 (Hanwella, Siiva &
Jayasekera, 2012) ในก�ำลังพลกองทัพบกประเทศไทย
พบมีผู้ดื่มสุราในปัจจุบันถึงร้อยละ 71.4 (นันทพร
วีรวัฒน์, 2552) และในพลทหารอากาศประเทศไทย
พบว่าส่วนใหญ่มพี ฤติกรรมการดืม่ สุราอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 65.29 (ทิพวรรณ เดชะบุญสนอง,
2553) ซึง่ การทีท่ หารดืม่ สุราจะส่งผลให้ทหารขาด
ความพร้อมและท�ำให้สมรรถภาพทางร่างกายลดลง
(Bray, Brown, & Williams, 2013) ท�ำให้ท�ำงาน
ไม่เต็มก�ำลังความสามารถ ส่งผลให้ประเทศสูญเสีย
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ผลิตภาพในทีส่ ดุ กองทัพเรือเป็นหน่วยงานทีม่ หี น้าที่
รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงภายในประเทศ
และการป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกประเทศ
ดังนั้น ทหารเรือควรมีความพร้อมทั้งร่างกายและ
จิตใจ เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ จาก
สถิตกิ ารตรวจสุขภาพในบุคลากรกองทัพเรือ พบมี
ผู้ดื่มสุราในปัจจุบันถึงร้อยละ 45.04 (โรงพยาบาล
สมเด็จพระปิ่นเกล้า, 2557) จะเห็นว่าการดื่มสุรา
เป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่ส�ำคัญในทหารเรือ ดังนั้น
การเข้ า ใจและทราบถึ งปั จ จั ย ที่ มีค วามสั มพั นธ์
กับพฤติกรรมการดื่มสุราจึงมีความส�ำคัญต่อการ
วางแผนป้องกันการดืม่ สุรา และยังไม่พบการศึกษา
ในกลุ่มทหารเรือไทย
จากการทบทวนงานวิจยั พบว่าปัจจัยทีม่ คี วาม
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มสุรา ได้แก่ ทัศนคติ
ต่อการดื่มสุรา (ทิพวรรณ เดชะบุญสนอง, 2553;
พีรภัทร์ ชูชนื และคณะ, 2556; รัตติยา บัวสอน และ
เชษฐ รัชดาพรรณาธิกลุ , 2555; อัญชลี เหมชะญาติ
และศรีวรรณ ยอดนิล, 2555; Ames, 2005) รายได้
ประวัตกิ ารดืม่ สุรา (ทิพวรรณ เดชะบุญสนอง, 2553;
พีรภัทร์ ชูชนื และคณะ, 2556) ชัน้ ยศ (พีรภัทร์ ชูชนื
และคณะ, 2556) ภู มิ ล� ำ เนาเดิ ม (ทิ พ วรรณ
เดชะบุญสนอง, 2553) และเพศ (รัตติยา บัวสอน
และเชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล, 2555) อีกทั้งยังมี
ปัจจัยที่สามารถท�ำนายพฤติกรรมการดื่มสุราได้
คือ ปัญหาสุขภาพจิต (Hanwella et al., 2012)
ผลการเรียน (อัญชลี เหมชะญาติ และศรีวรรณ
ยอดนิล, 2555) ประวัติการสูบบุหรี่ (รัตนาภรณ์
กิจเชื้อ, ขนิษฐา เทนอิสสระ, ธนะชัย ถิรศิลาเวทย์
และสุธญ
ั ลักษณ์ คณาศรี, 2555) การรับอิทธิพลจาก
สือ่ โฆษณาเกีย่ วกับสุรา (ทิพวรรณ เดชะบุญสนอง,
2553; พีรภัทร์ ชูชืน และคณะ, 2556) พฤติกรรม
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การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเพื่อน (สายพิณ
สาประเสริฐ, 2544) พฤติกรรมการดื่มของบุคคล
ในครอบครัว และการได้รบั การสนับสนุนจากกลุม่
เพื่อนในการดื่มสุรา (อัญชลี เหมชะญาติ และ
ศรีวรรณ ยอดนิล, 2555)
จากการทบทวนและวิ เ คราะห์ ก รอบ
แนวคิดที่ใช้ในการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการดืม่ สุรา พบว่าส่วนใหญ่ใช้กรอบ
แนวคิด Precede-Proceed Model ซึ่งผู้วิจัยเลือกใช้
กรอบแนวคิดนี้เพราะเป็นกรอบแนวคิดที่ใช้ใน
การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ และมีขั้นตอนในการ
หาสาเหตุของพฤติกรรม ซึ่งประกอบด้วย 3 กลุ่ม
ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยน�ำ (Predisposing Factors)
ปัจจัยเอื้อ (Enabling Factors) และปัจจัยเสริม
(Reinforcing Factors) (Gielen, McDonald, Gary, &
Bone, 2008; Green & Kreuter, 1999; Green &
Kreuter, 2005) ผู ้ วิ จั ย ได้ เ ลื อ กศึ ก ษาปั จ จั ย โดย
พิจารณาจากความหมาย และค�ำจ�ำกัดความของ
กลุ่มปัจจัยดังกล่าว โดยปัจจัยที่เลือกศึกษาในงาน
วิจัยครั้งนี้ คือ ปัจจัยน�ำ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล
(ประวัติการสูบบุหรี่ และรายได้) และทัศนคติต่อ
การดืม่ สุรา ปัจจัยเอือ้ ได้แก่ การเข้าถึงแหล่งซือ้ ขาย
สุรา และปัจจัยเสริม ได้แก่ การรับอิทธิพลจากสื่อ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ การได้รับแรงสนับสนุน
จากกลุ่มเพื่อนในการดื่มสุรา และพฤติกรรมการ
ดื่มสุราของบุคคลในครอบครัว
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน�ำ
[ปัจจัยส่วนบุคคล (ประวัตกิ ารสูบบุหรี่ และรายได้)
และทัศนคติต่อการดื่มสุรา] ปัจจัยเอื้อ (การเข้าถึง
แหล่งซือ้ ขายสุรา) และปัจจัยเสริม (การรับอิทธิพล

_17-0788(036-051)4.indd 39

39

จากสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ แรงสนับสนุนจาก
กลุม่ เพือ่ นในการดืม่ สุรา และพฤติกรรมการดืม่ สุรา
ของบุคคลในครอบครัว) กับพฤติกรรมการดืม่ สุรา
ในนักเรียนจ่าทหารเรือ
กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิ ด ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ
กรอบแนวคิดแบบจ�ำลองการวางแผนส่งเสริม
สุ ข ภาพ (Precede – Proceed Model) ของ
Lawrence W. Green และ Marshall W. Kreuter
(Gielen et al., 2008; Green & Kreuter, 1999;
Green & Kreuter, 2005) ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อใช้
ในการวางแผนส่งเสริมสุขภาพโดยการวินิจฉัย
สุขภาพ เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมสุขภาพ เมื่อเข้าใจ
พฤติกรรมสุขภาพแล้วจึงน�ำไปวางแผนส่งเสริม
สุขภาพและน�ำแผนที่ได้นั้นไปด�ำเนินการ และ
ประเมินผลต่อไป ซึ่งกรอบแนวคิด PRECEDE –
PROCEED MODEL ประกอบด้ ว ยระยะการ
วินิจฉัย (PRECEDE) 4 ระยะ (ระยะที่ 1-4) และ
ระยะการด� ำ เนิ น การตามแผนและประเมิ น ผล
(PROCEED) 4 ระยะ (ระยะที่ 5-8) ในการศึกษา
ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ใช้ระยะที่ 3 การวินจิ ฉัยด้านการศึกษา และ
การจัดองค์กร/บริการ (Education & Organizational
diagnosis) เพราะเป็นระยะของการประเมินสาเหตุ
ของพฤติกรรม โดยงานวิจัยนี้น�ำมาใช้เพื่อศึกษา
สาเหตุ ข องพฤติ ก รรมการดื่ ม สุ ร าในนั ก เรี ย น
จ่าทหารเรือว่ามีปัจจัยใดบ้างที่เกี่ยวข้องซึ่งระยะ
ที่ 3 นี้ ประกอบด้วย 3 กลุ่มปัจจัย คือ ปัจจัยน�ำ
(predisposing factors) ปัจจัยเอือ้ (enabling factors)
และปั จ จั ย เสริ ม (reinforcing factors) ซึ่ ง มี
รายละเอียดดังนี้ คือ
1. ปัจจัยน�ำ (predisposing factors) หมายถึง
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ปัจจัยที่เกิดขึ้นก่อนการกระท�ำพฤติกรรม ซึ่งน�ำ
ไปสู่แรงจูงใจในการท�ำพฤติกรรม ซึ่งปัจจัยน�ำ
รวมถึง ความรู้ ความเชือ่ ค่านิยม ทัศนคติ ความชอบ
ความพอใจ ทักษะต่างๆ และความเชื่อในความ
สามารถของตน ฯลฯ (Gielen et al., 2008; Green &
Kreuter, 1999; Green & Kreuter, 2005) ปัจจัยที่
เป็นองค์ประกอบของปัจจัยน�ำในงานวิจัยนี้ ได้แก่
ปัจจัยส่วนบุคคล (ประวัตกิ ารสูบบุหรี่ และรายได้)
และทัศนคติต่อการดื่มสุรา จากการศึกษาพบว่า
ประวัติการสูบบุหรี่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การดื่มสุรา (รัตนาภรณ์ กิจเชื้อ และคณะ, 2555)
ส่วนของรายได้ พบว่ามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การดื่มสุรา (ทิพวรรณ เดชะบุญสนอง, 2553;
พีรภัทร์ ชูชนื และคณะ, 2556) และทัศนคติตอ่ การ
ดื่มสุรา พบว่ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ดื่มสุรา (ทิพวรรณ เดชะบุญสนอง, 2553; รัตติยา
บัวสอน และเชษฐ รัชดาพรรณาธิกลุ , 2555; Ames,
2005)
2. ปัจจัยเอื้อ (enabling factors) หมายถึง
ปัจจัยที่เป็นแหล่งทรัพยากรที่จ�ำเป็นในการแสดง
พฤติกรรมของบุคคล เป็นสิ่งช่วยให้การแสดง
พฤติกรรมนัน้ เป็นไปได้งา่ ยยิง่ ขึน้ นอกจากนัน้ สิง่ ที่
ส�ำคัญก็คือ การหาได้ง่าย (available) และความ
สามารถเข้ า ถึ งได้ (accessibility) ปัจจัยที่เ ป็ น
องค์ประกอบของปัจจัยเอือ้ ในงานวิจยั นี้ ได้แก่ การ
เข้าถึงแหล่งซือ้ ขายสุรา จากการศึกษาพบว่ามีความ
สัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดืม่ สุรา (รัตติยา บัวสอน
และเชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล, 2555)
3. ปั จ จั ย เสริ ม (reinforcing factors)
หมายถึง สิง่ ทีส่ นับสนุนให้บคุ คลกระท�ำหรือปฏิบตั ิ
พฤติกรรมนั้นๆ ปัจจัยเสริมอาจเป็นการกระตุ้น
ให้บุคคลมีพฤติกรรมนั้นๆ หรือการไม่ยอมรับ
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การกระท�ำนั้นๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้บุคคลจะได้รับจาก
บุคคลอื่นที่มีอิทธิพลต่อตนเอง โดยอาจจะช่วย
สนับสนุนหรือยับยัง้ การแสดงพฤติกรรมนัน้ ๆ ก็ได้
ปั จ จั ย ที่ เ ป็ น องค์ ป ระกอบของปั จ จั ย เสริ ม ใน
งานวิจัยนี้ ได้แก่ การรับอิทธิพลจากสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ แรงสนับสนุนจากกลุม่ เพือ่ นในการ
ดื่มสุรา และพฤติกรรมการดื่มสุราของบุคคลใน
ครอบครัว จากการศึกษาพบว่าการรับอิทธิพล
จากสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการดื่มสุรา (ทิพวรรณ เดชะบุญสนอง,
2553; พีรภัทร์ ชูชนื และคณะ, 2556; รัตติยา บัวสอน
และเชษฐ รัชดาพรรณาธิกลุ , 2555) แรงสนับสนุน
จากกลุ่มเพื่อนในการดื่มสุรามีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการดื่มสุรา (รัตติยา บัวสอน และเชษฐ
รัชดาพรรณาธิกุล, 2555) และบุคคลที่มีคนใน
ครอบครัวมีพฤติกรรมการดืม่ สุรา (การดืม่ สุราของ
บิ ด ามารดา) มี โ อกาสเสี่ ย งต่ อ การมี พ ฤติ ก รรม
การดื่ ม สุ ร ามากกว่ า บุ ค คลที่ มี ค นในครอบครั ว
ไม่มีพฤติกรรมการดื่มสุราถึง 2.8 เท่า (อัญชลี
เหมชะญาติ และศรีวรรณ ยอดนิล, 2555)
จะเห็นว่าปัจจัยดังกล่าวมาข้างต้น มีหลาย
การศึกษาพบว่ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ดื่มสุรา ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกตัวแปรดังกล่าวมา
ศึกษาเพื่อหาความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่ม
สุราในนักเรียนจ่าทหารเรือ
วิธีการด�ำเนินการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย แบบ
บรรยายความสัมพันธ์ (descriptive correlational
research design) เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการดื่มสุราในนักเรียนจ่าทหารเรือ
ซึง่ ศึกษาในนักเรียนจ่าทหารเรือ สังกัดกรมยุทธศึกษา
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ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559

ทหารเรือ ในปีการศึกษา 2558 โดยเก็บข้อมูล
ระหว่างเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2558
การก�ำหนดขนาดตัวอย่าง
ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์ค่าก�ำลังทดสอบ (power analysis) ของ
Cohen (1988) โดยก�ำหนดค่า α = .05 และ Power of
the test (1-β) = .80 ทดสอบแบบสองทาง (two-tailed
test) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตวิ เิ คราะห์สมั ประสิทธิ์
สหสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น (Pearson’s product
moment correlation coefficient) ก�ำหนดขนาด
อิทธิพล (effect size) ทีเ่ ล็กทีส่ ดุ คือ small effect size
(r = .10) เนื่องด้วยจากการทบทวนวรรณกรรมยัง
ไม่พบการศึกษาเกีย่ วกับปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการดื่มสุราในกลุ่มนักเรียนจ่าทหารเรือ
แต่ มี ก ารศึ ก ษาในกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ กล้ เ คี ย ง คื อ
พลทหารประจ� ำ การกองทั พ อากาศ และกลุ ่ ม
นักเรียน นักศึกษา ใช้โปรแกรม G*Power ในการ
ค�ำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 782 คน เพื่อป้องกันการไม่สมบูรณ์ของ
ข้อมูล จึงเพิม่ อีกร้อยละ 10 เป็นจ�ำนวน 78 คน ดังนัน้
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เท่ากับ 860 คน
การศึกษาครั้งนี้ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์จาก
กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 836 คน ซึ่งมีความเพียงพอ
ตามข้อก�ำหนดในข้างต้น
การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั ครัง้ นี้ ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (เลขที่
2558/328) และได้รับอนุญาตในการเก็บข้อมูลจาก
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ โรงเรียน
นาวิ ก เวชกิ จ โรงเรี ย นสื่ อ สารและเทคโนโลยี
สารสนเทศทหารเรื อ โรงเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์

_17-0788(036-051)4.indd 41

41

ทหารเรือ โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน โรงเรียนการ
ขนส่งทหารเรือ และโรงเรียนพลาธิการทหารเรือ
ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการวิจัย และ
สิทธิของผู้เข้าร่วมวิจัย รวมทั้งอธิบายให้ผู้เข้าร่วม
วิจยั ทราบว่า ผลการวิจยั จะถูกน�ำเสนอในภาพรวม
เท่านั้น และข้อมูลของผู้ร่วมวิจัยจะถูกเก็บเป็น
ความลับ การตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัยในครั้งนี้
เป็นสิทธิของผูเ้ ข้าร่วมวิจยั หากสมัครใจเข้าร่วมวิจยั
ให้ผู้ร่วมวิจัยลงชื่อยินยอมเข้าร่วมวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล พัฒนา
โดยผู้วิจัย ประกอบด้วย อายุ พรรคเหล่าที่ศึกษา
ชั้นปีที่ศึกษา เกรดเฉลี่ย สถานภาพสมรส รายได้
ต่อเดือน แหล่งที่มาของรายได้ ความเพียงพอของ
รายได้ โรคประจ�ำตัว ทีพ่ กั อาศัยในปัจจุบนั จ�ำนวน
บุคคลในครอบครัว ความสัมพันธ์ระหว่างบิดา
มารดา ประวัติการสูบบุหรี่ ประวัติการดื่มสุรา
ประวัติการใช้สารเสพติด และประวัติการเป็นโรค
พิษสุราเรื้อรังของบุคคลในครอบครัว
2. แบบประเมิ น พฤติ ก รรมการดื่ ม สุ ร า
(Alcohol Use Identification Test หรือ AUDIT)
พัฒนาโดยองค์การอนามัยโลก (WHO, 2001) แปล
เป็นภาษาไทยโดยปริทรรศ ศิลปกิจ และพันธุ์นภา
กิตติรัตนไพบูลย์ (2552) ใช้ในการประเมินความถี่
ในการดืม่ สุรา ปริมาณในการดืม่ สุรา และผลกระทบ
ที่เกิดจากการดื่มสุรา มีข้อค�ำถาม 10 ข้อ ลักษณะ
เป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ มีคะแนนรวม 0-40
คะแนน คะแนนสูงหมายถึงมีระดับความรุนแรง
ของพฤติ ก รรมการดื่ ม สุ ร าอยู ่ ใ นระดั บ สู ง ซึ่ ง
ทดสอบความเชื่อมั่นได้ค่า Cronbach’ s alpha
coefficient เท่ากับ .86 (ปริทรรศ ศิลปะกิจ และ
พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์, 2552) และจากการ
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ศึกษาครัง้ นีพ้ บว่า ได้คา่ Cronbach’ s alpha coefficient
เท่ากับ .82
3. แบบสอบถามทั ศ นคติ ต ่ อ การดื่ ม สุ ร า
พัฒนาโดยรัตติยา บัวสอน และเชษฐ รัชดาพรรณาธิกลุ
(2555) ซึง่ พัฒนามาจากการทบทวนวรรณกรรม โดย
แบบสอบถามนี้ใช้ประเมินเกี่ยวกับความคิดเห็น
เกีย่ วกับผลของการดืม่ สุราทัง้ ด้านบวกและด้านลบ
มีข้อค�ำถาม 10 ข้อ ลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า
4 ระดับ มีคะแนนรวม 10-40 คะแนน คะแนนสูง
หมายถึงมีทศั นคติทางบวกต่อการดืม่ สุราคะแนนต�ำ่
หมายถึงมีทศั นคติทางลบต่อการดืม่ สุรา ซึง่ ทดสอบ
ความเชื่อมั่นได้ค่า Cronbach’s alpha coefficient
เท่ า กั บ .89 (รั ต ติ ย า บั ว สอน และเชษฐ
รัชดาพรรณาธิกุล, 2555) และจากการศึกษาครั้งนี้
พบว่า ได้ค่า Cronbach’s alpha coefficient เท่ากับ
.75
4. แบบสอบถามการเข้าถึงแหล่งซื้อขาย
สุ ร า พั ฒ นาโดย รั ต ติ ย า บั ว สอน และเชษฐ
รัชดาพรรณาธิกุล (2555) ซึ่งพัฒนามาจากการ
ทบทวนวรรณกรรม โดยแบบสอบถามนี้ ใ ช้
ประเมินเกี่ยวกับความยากง่ายในการหาสุรามาดื่ม
และกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายสุรา มีข้อค�ำถาม
10 ข้อ ลักษณะเป็นแบบส�ำรวจรายการ มีคะแนน
รวม 0-10 คะแนน คะแนนสูงหมายถึง การเข้าถึง
แหล่งซื้อขายสุราอยู่ในระดับสูง ซึ่งทดสอบความ
เชือ่ มัน่ ได้คา่ Kuder-Richardson-20 (KR-20) เท่ากับ
.89 (รัตติยา บัวสอน และเชษฐ รัชดาพรรณาธิกลุ ,
2555) และจากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ได้ค่า KR-20
เท่ากับ .60 และเมื่อใช้ split-half technique ได้
เท่ากับ .69
5. แบบสอบถามการรั บ อิ ท ธิ พ ลจากสื่ อ
โฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสุรา พัฒนาโดย
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รัตติยา บัวสอน และเชษฐ รัชดาพรรณาธิกลุ (2555)
พัฒนามาจากการทบทวนวรรณกรรม โดยแบบ
สอบถามนี้ใช้ประเมินเกี่ยวกับความคิดเห็นของ
สื่อโฆษณาสุรา และผลของสื่อโฆษณาที่มีต่อการ
ดื่มสุรา มีข้อค�ำถาม 10 ข้อ ลักษณะเป็นมาตร
ประมาณค่า 4 ระดับ มีคะแนนรวม 10-40 คะแนน
คะแนนสูงหมายถึงมีการรับอิทธิพลจากสือ่ โฆษณา
ประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง ซึ่งทดสอบความ
เชื่อมั่นได้ค่า Cronbach’ s alpha coefficient เท่ากับ
.89 (รัตติยา บัวสอน และเชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล,
2555) และจากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ พ บว่ า ได้ ค ่ า
Cronbach’s alpha coefficient เท่ากับ .82
6. แบบสอบถามแรงสนับสนุนจากกลุ่ม
เพื่อนในการดื่มสุรา พัฒนาโดย รัตติยา บัวสอน
และเชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล (2555) พัฒนามาจาก
การทบทวนวรรณกรรม โดยแบบสอบถามนี้ใช้
ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมของเพื่อนทั้งด้านบวก
และด้านลบเกี่ยวกับการดื่มสุรา มีข้อค�ำถาม 5 ข้อ
ลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 4 ระดับ มีคะแนน
รวม 5-20 คะแนน คะแนนสู ง หมายถึ ง มี แ รง
สนับสนุนจากกลุม่ เพือ่ นในการดืม่ สุราอยูใ่ นระดับ
สูง ซึง่ ทดสอบความเชือ่ มัน่ ได้คา่ Cronbach’s alpha
coefficient เท่ากับ .89 (รัตติยา บัวสอน และเชษฐ
รัชดาพรรณาธิกุล, 2555) และจากการศึกษาครั้งนี้
พบว่า ได้ค่า Cronbach’s alpha coefficient เท่ากับ
.50
7. แบบสอบถามพฤติกรรมการดืม่ สุราของ
บุคคลในครอบครัว พัฒนาโดย ปุณณภา สุวรรณโชติ
(2552) พัฒนามาจากการทบทวนวรรณกรรม โดย
แบบสอบถามนี้ใช้ประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติตน
ของบุคคลภายในครอบครัวในการดื่มสุรา มีข้อ
ค�ำถาม 10 ข้อ ลักษณะเป็นแบบส�ำรวจรายการ
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มีคะแนนรวม 0-10 คะแนน คะแนนสูงหมายถึง
5. ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมแบบสอบถาม ด�ำเนิน
พฤติ ก รรมการดื่ ม สุ ร าของบุ ค คลในครอบครั ว การตรวจสอบแบบสอบถามทั้งหมด เพื่อดูความ
อยู่ในระดับสูง ซึ่งผู้พัฒนาไม่ได้รายงานค่าความ สมบูรณ์ของข้อมูล และน�ำไปวิเคราะห์ทางสถิติ
เชือ่ มัน่ ไว้ จากการศึกษาครัง้ นีท้ ดสอบความเชือ่ มัน่
พบว่าได้คา่ KR-20 เท่ากับ .58 และเมือ่ ใช้ Split-half การวิเคราะห์ข้อมูล
technique ได้เท่ากับ .66
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป
ทางสถิติ โดยใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ การแจกแจง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
1. ขออนุมตั ทิ ำ� การศึกษาจากคณะกรรมการ ในการอธิบายข้อมูลส่วนบุคคล พฤติกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ ดื่มสุรา ทัศนคติต่อการดื่มสุรา การเข้าถึงแหล่ง
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อได้ ซื้ อ ขายสุ ร า การรั บ อิ ท ธิ พ ลจากสื่ อ โฆษณา
รับการอนุมัติท�ำการศึกษาแล้ว ผู้วิจัยท�ำหนังสือ ประชาสัมพันธ์ แรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อนใน
ขอเก็บรวบรวมข้อมูล และเข้าพบผู้อ�ำนวยการ การดื่มสุรา พฤติกรรมการดื่มสุราของบุคคลใน
โรงเรียนฯ เพื่อขออนุญาตท�ำการวิจัย
ครอบครัว และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
2. เมื่อได้รับ การอนุมัติจากผู้อ�ำนวยการ รายได้ ทัศนคติต่อการดื่มสุรา การเข้าถึงแหล่ง
โรงเรียนฯ ผู้วิจัยเข้าพบคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อ ซื้ อ ขายสุ ร า การรั บ อิ ท ธิ พ ลจากสื่ อ โฆษณา
แนะน�ำตัว ชี้แจงรายละเอียดของการวิจัย ได้แก่ ประชาสัมพันธ์ แรงสนับสนุนจากกลุม่ เพือ่ นในการ
วัตถุประสงค์การวิจัย ขั้นตอนด�ำเนินการ วิธีเก็บ ดื่มสุรา และพฤติกรรมการดื่มสุราของบุคคลใน
รวบรวมข้อมูล และร่วมก�ำหนด วันที่และเวลา ครอบครัว กับพฤติกรรมการดื่มสุราในนักเรียน
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในช่วงเดือน สิงหาคม จ่าทหารเรือ ใช้สถิติสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบ
– ตุลาคม 2558
สเปียร์แมน (Spearman’ s rank - order correlation)
3. ผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่างในวัน เวลาที่ เนื่องด้วยจากการทดสอบโดยใช้ Kolmogorovก�ำหนด โดยใช้เวลาที่ไม่มีการเรียนการสอน เพื่อ Smirnov Test พบว่ า ตั ว แปรดั ง กล่ า วไม่ มี ก าร
แนะน�ำตัว ชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการวิจัย แจกแจงแบบปกติ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์
และการพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นให้ ระหว่างประวัติการสูบบุหรี่กับพฤติกรรมการดื่ม
กลุ่มตัวอย่างที่สมัครใจลงนามในหนังสือยินยอม สุราในนักเรียนจ่าทหารเรือ โดยใช้สถิติไคสแควร์
เข้าร่วมการวิจยั และตอบแบบสอบถาม โดยใช้เวลา (chi-square)
ประมาณ 20-40 นาที
4. เมื่ อ ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มวิ จั ย ตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัย
เสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้เข้าร่วมวิจัยน�ำแบบสอบถาม
ข้อมูลส่วนบุคคล
ส่งคืนในกล่องที่ผู้วิจัยเตรียมไว้
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มอี ายุ 19 ปี และ 20 ปี
ร้อยละ 37.68 และ 34.45 ตามล�ำดับ (Mean = 19.43,
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SD = 1.02) พรรคเหล่าทีศ่ กึ ษาเป็นพรรคนาวิกโยธิน
และพรรคนาวินเหล่าทหารการปืน ร้อยละ 19.50
และ 17.82 ตามล�ำดับ เป็นชั้นปีที่ 1 ร้อยละ 51.79
และชัน้ ปีที่ 2 ร้อยละ 48.21 มีเกรดเฉลีย่ อยูร่ ะหว่าง
3.00 – 4.00 ร้อยละ 61.60 (Mean = 3.15, SD = 0.49)
มีสถานภาพสมรสโสด ร้อยละ 99.04 มีรายได้อยู่
ในช่วง 2,501 – 5,000 บาท ร้อยละ 93.18 (Mean =
3,590.63, SD = 1,138.83) ทุกคนได้รับรายได้จาก
เงินเดือน ส่วนใหญ่มีรายได้เพียงพอ ร้อยละ 63.04
ไม่มีโรคประจ�ำตัว ร้อยละ 95.57 มีโรคประจ�ำตัว
ร้อยละ 4.43 ในจ�ำนวนนี้ส่วนใหญ่เป็นโรคภูมิแพ้
ร้อยละ 64.86 กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่พกั อาศัยอยูก่ บั
บิ ด ามารดา ร้ อ ยละ 43.06 มี จ� ำ นวนบุ ค คลใน
ครอบครัว 4–6 คน ร้อยละ 77.27 ความสัมพันธ์
ระหว่างบิดามารดาส่วนใหญ่อยู่ด้วยกันอย่างมี
ความสุข ร้อยละ 80.38 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคย
สูบบุหรี่ ร้อยละ 59.81 เคยดื่มสุรา ร้อยละ 89.83
และไม่เคยใช้สารเสพติด ร้อยละ 88.88 พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีบุคคลในครอบครัวเป็นโรค
พิษสุราเรื้อรัง คิดเป็นร้อยละ 96.77 กลุ่มตัวอย่าง
ที่ มี บุ ค คลในครอบครั ว เป็ น โรคพิ ษ สุ ร าเรื้ อ รั ง
ร้อยละ 3.23 ในจ�ำนวนนี้ บุคคลที่เป็นโรคพิษสุรา
เรื้อรังส่วนใหญ่คือ บิดา คิดเป็นร้อยละ 81.48
พฤติกรรมการดื่มสุรา ผลการวิจัย พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการดื่มสุรา
แบบเสี่ยงน้อย (low-risk) ร้อยละ 60.29 รองลงมา
มีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยง (hazardous)
ร้อยละ 26.20 พฤติกรรมการดื่มสุราแบบอันตราย
(harmful) ร้อยละ 8.13 และพฤติกรรมการดื่มสุรา
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แบบติด (dependence) ร้อยละ 5.38 ตามล�ำดับ
ทัศนคติต่อการดื่มสุรา ผลการวิจัย พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อการดื่มสุรา
อยูใ่ นระดับปานกลาง ร้อยละ 54.19 รองลงมาอยูใ่ น
ระดับต�่ำ ร้อยละ 44.50 และอยู่ในระดับสูง ร้อยละ
1.31 ตามล�ำดับ
การเข้าถึงแหล่งซื้อขายสุรา ผลการวิจัย
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการเข้าถึงแหล่ง
ซื้อขายสุราอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 50.12
รองลงมาอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 32.54 และอยู่ใน
ระดับต�่ำ ร้อยละ 17.34 ตามล�ำดับ
การรับอิทธิพลจากสือ่ โฆษณาประชาสัมพันธ์
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับ
อิทธิพลจากสือ่ โฆษณาประชาสัมพันธ์อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 66.27 รองลงมาอยู่ในระดับต�ำ่
ร้อยละ 30.74 และอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 2.99
ตามล�ำดับ
แรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อนในการดื่มสุรา
ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รบั แรง
สนับสนุนจากกลุม่ เพือ่ นในการดืม่ สุราอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 66.75 รองลงมาอยู่ในระดับสูง
ร้อยละ 17.82 และอยู่ในระดับต�่ำ ร้อยละ 15.43
ตามล�ำดับ
พฤติ ก รรมการดื่ ม สุ ร าของบุ ค คลใน
ครอบครัว ผลการวิจัย พบว่า บุคคลในครอบครัว
ของกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มพี ฤติกรรมการดืม่ สุรา
อยู่ในระดับต�่ำ ร้อยละ 49.88 รองลงมาอยู่ในระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 43.30 และระดับสูง ร้อยละ 6.82
ตามล�ำดับ
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ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) แบบสเปียร์แมน ระหว่างทัศนคติต่อการดื่มสุรา การเข้าถึง
แหล่งซื้อขายสุรา การรับอิทธิพลจากสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ แรงสนับสนุนจากกลุ่ม
เพือ่ นในการดืม่ สุรา พฤติกรรมการดืม่ สุราของบุคคลในครอบครัว และรายได้ กับพฤติกรรม
การดื่มสุราในนักเรียนจ่าทหารเรือ (n = 836)
ตัวแปร
ทัศนคติต่อการดื่มสุรา
การเข้าถึงแหล่งซื้อขายสุรา
การรับอิทธิพลจากสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
แรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อนในการดื่มสุรา
พฤติกรรมการดื่มสุราของบุคคลในครอบครัว
รายได้

ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อการดื่ม
สุรากับพฤติกรรมการดืม่ สุราในนักเรียนจ่าทหารเรือ
พบมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับสูงอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ (r = .570, p = .000) (ตารางที่ 1)
ความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าถึงแหล่งซื้อ
ขายสุ ร ากั บ พฤติ ก รรมการดื่ ม สุ ร าในนั ก เรี ย น
จ่าทหารเรือ พบมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับ
ปานกลางอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (r = .473,
p = .000) (ตารางที่ 1)
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับอิทธิพลจาก
สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่ม
สุราในนักเรียนจ่าทหารเรือ พบมีความสัมพันธ์
ทางบวกระดับปานกลางอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
(r = .441, p = .000) (ตารางที่ 1)
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนจาก
กลุ่มเพือ่ นในการดืม่ สุรากับพฤติกรรมการดืม่ สุรา
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rs
.570
.473
.441
.378
.133
-.009

p-value
.000
.000
.000
.000
.000
.792

ในนั ก เรี ย นจ่ า ทหารเรื อ พบมี ค วามสั ม พั น ธ์
ทางบวกระดับปานกลางอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
(r = .378, p = .000) (ตารางที่ 1)
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดืม่ สุรา
ของบุคคลในครอบครัวกับพฤติกรรมการดื่มสุรา
ในนักเรียนจ่าทหารเรือ พบมีความสัมพันธ์ทางบวก
ระดับต�ำ่ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (r = .133, p = .000)
(ตารางที่ 1)
ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กบั พฤติกรรม
การดืม่ สุราในนักเรียนจ่าทหารเรือ พบว่าไม่มคี วาม
สัมพันธ์ (r = -.009, p = .792) (ตารางที่ 1)
ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติการสูบบุหรี่
กับพฤติกรรมการดื่มสุราในนักเรียนจ่าทหารเรือ
พบมี ค วามสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ
(χ2 = 120.832, p = .000) (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติการสูบบุหรี่กับพฤติกรรมการดื่มสุราในนักเรียนจ่าทหารเรือ
(n = 836)
ประวัติ
การสูบบุหรี่
ไม่เคย
เคย

แบบเสี่ยงน้อย
n (%)
277 (82.4)
227 (45.4)

พฤติกรรมการดื่มสุรา
แบบเสี่ยง แบบอันตราย
n (%)
n (%)
49 (14.6)
6 (1.8)
170 (34.0)
62 (12.4)

อภิปรายผล
ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อการดื่ม
สุรากับพฤติกรรมการดื่มสุรา พบว่าทัศนคติต่อ
การดื่มสุรามีความสัมพันธ์ทางบวกระดับสูงกับ
พฤติกรรมการดืม่ สุราในนักเรียนจ่าทหารเรืออย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (r = .570, p = .000) นั่นคือ
นักเรียนจ่าทหารเรือที่มีทัศนคติทางบวกต่อการ
ดื่มสุรา มีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมการดื่มสุราสูง
ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้มีความสอดคล้องกับการ
ศึกษาที่ผ่านมาที่พบว่าทัศนคติต่อการดื่มสุรามี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดื่มสุรา
(พีรภัทร์ ชูชืน และคณะ, 2556) อาจอธิบายได้ว่า
ทัศนคติต่อการดื่มสุราเป็นความคิด ความรู้สึก
ภายในตัวบุคคลทีม่ ตี อ่ การดืม่ สุรา ซึง่ จะน�ำไปสูก่ าร
มีพฤติกรรมการดืม่ สุรา อีกทัง้ กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่
มีอายุ 19-20 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยรุ่นตอนปลาย (นิตยา
คชภักดี, 2554) เป็นวัยที่มีความคิดเป็นของตัวเอง
และอาจท�ำพฤติกรรมต่าง ๆ ตามใจตนเอง หาก
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดหรือความรู้สึกทางบวกต่อ
การดื่ ม สุ ร า ก็ จ ะท� ำ ให้ มี พ ฤติ ก รรมการดื่ ม สุ ร า
มากขึ้นด้วยเช่นกัน ดังกล่าวมาข้างต้นจึงท�ำให้
พบว่าทัศนคติต่อการดื่มสุรามีความสัมพันธ์ทาง
บวกกับพฤติกรรมการดื่มสุรา
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แบบติด
n (%)
4 (1.2)
41 (8.2)

χ2

p

120.832

.000

ความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าถึงแหล่งซือ้ ขาย
สุรากับพฤติกรรมการดื่มสุรา พบว่าการเข้าถึง
แหล่งซื้อขายสุรามีความสัมพันธ์ทางบวกระดับ
ปานกลางกับพฤติกรรมการดื่มสุราในนักเรียนจ่า
ทหารเรืออย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (r = .473, p = .000)
นัน่ คือ นักเรียนจ่าทหารเรือทีม่ กี ารเข้าถึงแหล่งซือ้ ขาย
สุราสูงมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมการดื่มสุราสูง
ผลการศึกษาครั้งนี้มีความสอดคล้องกับการศึกษา
ทีผ่ า่ นมาทีพ่ บว่าการเข้าถึงแหล่งซือ้ ขายสุรามีความ
สัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดืม่ สุรา (รัตติยา บัวสอน
และเชษฐ รัชดาพรรณาธิกลุ , 2555) อาจอธิบายได้วา่
การเข้าถึงแหล่งซื้อขายสุราเป็นความยากง่ายใน
การได้สุรามาดื่ม หมายรวมถึงการหาสุราได้ง่าย
(available) และความสามารถในการเข้าถึงสุราได้
(accessibility) ซึง่ การเข้าถึงแหล่งซือ้ ขายสุราได้งา่ ย
จะท�ำให้บุคคลมีพฤติกรรมการดื่มสุรามากขึ้น ใน
ทางตรงกันข้ามหากบุคคลมีความต้องการที่จะดื่ม
สุรา แต่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งซือ้ ขายสุราได้กอ็ าจ
ท�ำให้บุคคลนั้นๆ มีพฤติกรรมการดื่มสุราที่ลดลง
ด้วยเช่นกัน ดังนั้นการเข้าถึงแหล่งซื้อขายสุราจึง
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดื่มสุรา
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับอิทธิพลจากสือ่ โฆษณา
ประชาสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดืม่ สุรา พบว่าการ
รับอิทธิพลจากสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์มีความ
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สัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางกับพฤติกรรม
การดืม่ สุราในนักเรียนจ่าทหารเรืออย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ (r = .441, p = .000) นั่นคือ นักเรียน
จ่ า ทหารเรื อ ที่ มี ก ารรั บ อิ ท ธิ พ ลจากสื่ อ โฆษณา
ประชาสัมพันธ์สงู มีแนวโน้มทีจ่ ะมีพฤติกรรมการ
ดืม่ สุราสูง ซึง่ ผลการศึกษาครัง้ นีม้ คี วามสอดคล้อง
กับการศึกษาที่ผ่านมาที่พบว่าการรับอิทธิพลจาก
สือ่ โฆษณาประชาสัมพันธ์มคี วามสัมพันธ์ทางบวก
กับพฤติกรรมการดืม่ สุรา (ทิพวรรณ เดชะบุญสนอง,
2553) อาจอธิบายได้ว่า การรับอิทธิพลจากสื่อ
โฆษณาประชาสัมพันธ์เป็นการรับรูข้ า่ วสารเกีย่ วกับ
สุรา ซึ่งข่าวสารนั้นอาจท�ำให้บุคคลมีความเห็นว่า
การดืม่ สุราเป็นสิง่ ทีเ่ หมาะสมกับวัยของตน จึงอาจ
จะมีส่วนกระตุ้นให้บุคคลมีพฤติกรรมการดื่มสุรา
มากขึ้ น ดั ง นั้ น การรั บ อิ ท ธิ พ ลจากสื่ อ โฆษณา
ประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับสุราจึงมีความสัมพันธ์ทาง
บวกกับพฤติกรรมการดื่มสุรา
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนจาก
กลุ ่ ม เพื่ อ นในการดื่ ม สุ ร ากั บ พฤติ ก รรมการดื่ ม
สุรา พบว่าแรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อนในการ
ดื่มสุรามีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลาง
กับพฤติกรรมการดื่มสุราในนักเรียนจ่าทหารเรือ
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (r = .378, p = .000) นัน่ คือ
นักเรียนจ่าทหารเรือที่มีแรงสนับสนุนจากกลุ่ม
เพือ่ นในการดืม่ สุราสูง มีแนวโน้มทีจ่ ะมีพฤติกรรม
การดื่ ม สุ ร าสู ง ซึ่ ง ผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี ค วาม
สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาที่ ผ ่ า นมาที่ พ บว่ า แรง
สนับสนุนจากกลุ่มเพื่อนในการดื่มสุรามีความ
สัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดืม่ สุรา (รัตติยา บัวสอน
และเชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล, 2555) อาจเนื่องจาก
บริบทของนักเรียนจ่าทหารเรือจะพักอาศัยอยูด่ ว้ ย
กันตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะมีความสนิทสนมและ
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ผูกพันกัน หากกลุ่มเพื่อนที่สนิทด้วยนั้นเป็นกลุ่ม
ทีด่ มื่ สุรา ก็อาจจะถูกชักชวนให้ดมื่ สุราได้งา่ ย ดังนัน้
แรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อนในการดื่มสุราจึงมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดื่มสุรา
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดืม่ สุรา
ของบุคคลในครอบครัวกับพฤติกรรมการดื่มสุรา
พบว่าพฤติกรรมการดืม่ สุราของบุคคลในครอบครัว
มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับต�ำ่ กับพฤติกรรมการ
ดืม่ สุราในนักเรียนจ่าทหารเรืออย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติ (r = .133, p = .000) นัน่ คือ นักเรียนจ่าทหารเรือ
ที่บุคคลในครอบครัวมีพฤติกรรมการดื่มสุราสูง
มีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมการดื่มสุราสูง ซึ่งผล
การศึกษาครั้งนี้มีความสอดคล้องกับการศึกษา
ที่ผ่านมาที่พบว่าพฤติกรรมการดื่มสุราของบุคคล
ในครอบครัวมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดืม่
สุรา (สายพิณ สาประเสริฐ, 2544) อาจอธิบายได้วา่
ครอบครัวนั้นนับว่าเป็นหน่วยย่อยของสังคมที่มี
ความส�ำคัญ (ส�ำนักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว, 2552) และมีอิทธิพลในการปฏิบัติตัว
ของบุคคลในครอบครัวด้วยกันเอง หากบุคคลใน
ครอบครัวมีพฤติกรรมการดื่มสุรา ก็อาจจะท�ำให้
นักเรียนจ่าทหารเรือที่อาศัยอยู่ในครอบครัวนั้นๆ
มีพฤติกรรมการดื่มสุราด้วย ดังนั้นพฤติกรรมการ
ดื่มสุราของบุคคลในครอบครัวจึงมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการดื่มสุรา
ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติการสูบบุหรี่
กับพฤติกรรมการดื่มสุรา พบว่าประวัติการสูบ
บุ ห รี่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการดื่ ม สุ ร า
ในนักเรียนจ่าทหารเรืออย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(χ2 = 120.832, p = .000) นัน่ คือ นักเรียนจ่าทหารเรือ
ที่เคยสูบบุหรี่และไม่เคยสูบบุหรี่ มีพฤติกรรมการ
ดื่ ม สุ ร าที่ แ ตกต่ า งกั น โดยกลุ ่ ม ที่ เ คยสู บ บุ ห รี่ มี
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สั ด ส่ ว นของพฤติ ก รรมการดื่ ม สุ ร าในระดั บ สู ง
ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้มีความสอดคล้องกับการ
ศึกษาที่ผ่านมาที่พบว่าประวัติการสูบบุหรี่มีความ
สัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดืม่ สุรา (รัตนาภรณ์ กิจเชือ้
และคณะ, 2555) อาจเพราะ นักเรียนจ่าทหารเรือ
มองว่าสารเสพติดประเภทบุหรี่และสุราเป็นสาร
เสพติดทีไ่ ม่ผดิ กฎหมาย จึงอาจท�ำให้บคุ คลสามารถ
สูบบุหรี่พร้อมกับดื่มสุราในที่สาธารณะได้อย่าง
เปิ ด เผย จากการให้ ข ้ อ มู ล พบว่ า ส่ ว นใหญ่ เ คย
สูบบุหรี่ ร้อยละ 59.81 และส่วนใหญ่เคยดื่มสุรา
ร้อยละ 89.83 ซึ่งข้อมูลสอดคล้องและเป็นไป
ในทางเดียวกัน จึงอาจท�ำให้นักเรียนจ่าทหารเรือ
มีแนวโน้มที่จะสูบบุหรี่ และดื่มสุราเพิ่มมากขึ้น
ดังนั้นประวัติการสูบบุหรี่จึงมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการดื่มสุรา
ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ กับพฤติกรรม
การดื่มสุรา พบว่ารายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติ ก รรมการดื่ ม สุ ร าในนั ก เรี ย นจ่ า ทหารเรื อ
(r = -.009, p = .792) ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้มีความ
สอดคล้องกับการศึกษาทีผ่ า่ นมาทีพ่ บว่ารายได้ไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มสุรา (ประกิจ
โพธิอาศน์, 2541) อาจอธิบายดังนี้ การดื่มสุราใน
กลุ่มนักเรียนจ่าทหารเรือเป็นการดื่มในกลุ่มเพื่อน
ซึ่งมีการเฉลี่ยค่าใช้จ่ายกัน อีกทั้งบางครั้งอาจมี
การดื่มสุราร่วมกันกับรุ่นพี่หรือครอบครัว ท�ำให้
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ประกอบกับนักเรียน
จ่าทหารเรือเป็นกลุ่มนักเรียนที่ยังไม่สามารถหา
รายได้ได้ดว้ ยตนเอง จึงอาจจะมีสว่ นท�ำให้นกั เรียน
จ่าทหารเรือไม่สามารถซือ้ สุรามาดืม่ เองได้ จึงท�ำให้
ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับพฤติกรรม
การดื่มสุรา
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ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
ด้านการปฏิบัติการพยาบาล
1. พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพทาง
ด้านสุขภาพจิตควรตระหนักถึงความส�ำคัญของ
พฤติ ก รรมการดื่ ม สุ ร าในนั ก เรี ย นจ่ า ทหารเรื อ
และควรติดตามประเมินพฤติกรรมการดื่มสุราใน
นักเรียนจ่าทหารเรือเป็นระยะ ๆ
2. พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพทาง
ด้ า นสุ ข ภาพจิ ต ควรจั ด กิ จ กรรมการเสริ ม สร้ า ง
ทัศนคติเกี่ยวกับสุราในทางที่ถูก เพื่อป้องกันการ
ดื่มสุราในกลุ่มนักเรียนจ่าทหารเรือที่ยังไม่ดื่มสุรา
และเพือ่ ลดการดืม่ สุราในกลุม่ นักเรียนจ่าทหารเรือ
ที่ดื่มสุราแล้ว
3. พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพทาง
ด้านสุขภาพจิตควรจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
แกนน�ำกลุ่มนักเรียนจ่าทหารเรือ เพื่อเสริมสร้าง
ค่านิยมการไม่ดื่มสุรา กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
โดยให้นักเรียนจ่าทหารเรือกลุ่มที่ไม่ดื่มสุราคอย
แนะน�ำ ช่วยเหลือให้นักเรียนจ่าทหารเรือกลุ่มที่
ดื่มสุราลดละเลิกการดื่มสุรา และควรมีการสอน
เทคนิ ค การปฏิ เ สธการดื่ ม สุ ร าเมื่ อ ถู ก ชั ก ชวน
รวมทั้งยังควรจัดแข่งขันการลดพฤติกรรมการดื่ม
สุรา เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการลดพฤติกรรม
การดื่มสุรา
4. พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพทาง
ด้านสุขภาพจิต ควรจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการ
ดื่มสุราในกลุ่มนักเรียนจ่าทหารเรือที่ยังไม่ดื่มสุรา
และเพื่อลดพฤติกรรมการดื่มสุราในกลุ่มนักเรียน
จ่าทหารเรือที่ดื่มสุราแล้ว โดยกิจกรรมนั้น ควร
เน้ น กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ การปลู ก ฝั ง ให้ นั ก เรี ย น
จ่ า ทหารเรื อ อยู ่ ห ่ า งไกลจากแหล่ ง ซื้ อ ขายสุ ร า
เลือกรับโฆษณาในเรื่องที่สร้างสรรค์ ไม่เลียนแบบ
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