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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษา 1) พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น 2) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น โดยใช้กรอบแนวคิด PRECEDE Model กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย อำ�เภอกำ�แพงแสน จังหวัดนครปฐม จำ�นวน 110 คน โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถาม ข้อมูลทัว่ ไป ทัศนคติตอ่ การดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ การรับรูผ้ ลกระทบจากการดืม่ การเข้าถึงแหล่งซือ้ ขาย
ความสัมพันธ์ในครอบครัว แรงสนับสนุนทางสังคม และแบบประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (AUDIT test)
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการวิจยั กลุม่ ตัวอย่างมีระดับพฤติกรรมการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์แบบมีความเสีย่ งต่อการเกิดอันตรายน้อยร้อยละ 93.7
แบบมีความเสี่ยงร้อยละ 2.7 แบบอันตรายร้อยละ 1.8 และการดื่มแบบติดร้อยละ 1.8 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตามความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายได้แก่ ทัศนคติต่อการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ (r= - 0.325, p < 0.01) การรับรู้ผลกระทบจากการดื่ม (r= -0.195, p < 0.05) การเข้าถึงแหล่งซื้อขาย (r. -188,
p < 0.05) แรงสนับสนุนทางสังคม จากครอบครัว (r= -0.250, p < 0.01) จากเพื่อน (r= -0.189, p < 0.05) และจากสถานศึกษา
(r= -0.196, p < 0.05) ส่วนความสัมพันธ์ในครอบครัวมีความสัมพันธ์อย่างไม่มนี ยั สำ�คัญทางสถิตกิ บั พฤติกรรมการดืม่ เครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ของวัยรุ่น
ข้อเสนอแนะ ประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาโปรแกรมป้องกันการดื่มและบำ�บัด
ผู้ดื่มที่เสี่ยงต่ออันตรายระดับต่างๆ จนถึงแบบติดโดยการใช้กลยุทธ์เสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง การรับรู้ผลกระทบจากการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แรงสนับสนุนทางสังคม คือ ครอบครัว เพื่อน มาตรการในสถานศึกษา เพื่อป้องกัน ลด ละ เลิก การดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างยั่งยืน
คำ�สำ�คัญ : เครื่องดื่มแอลกอฮอล์; พฤติกรรมการดื่ม; วัยรุ่น
Abstract
The present study aimed at investigating 1) alcohol drinking behaviors of adolescents and 2) factors
related to alcohol drinking behaviors of adolescents. The PRECEDE Model was used as the conceptual
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ซิ่วฮวย แซ่ลิ้ม และคณะ

ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์

framework of the study. The study sample consisted of 110 secondary school students in Kamphaengsaen
District, Nakhon Pathom Province, who were recruited by means of stratified random sampling. Data were
collected using questionnaires, which elicited data regarding demographic characteristics, attitudes toward
alcohol drinking, perceived impacts of alcohol drinking, access to sources of alcohol purchase, family
relationships, and social support. The Alcohol Use Disorders Identification (AUDIT) test was also employed.
Pearson’s product moment correlation coefficient was employed to analyze the relationships among the study
variables.
The study findings revealed that 93.7% of the subjects had alcohol drinking behaviors at a low risk
level, while 2.7% were hazardous alcohol drinkers, 1.8% were harmful alcohol drinkers, and 1.8% were
dependent alcohol drinkers. In addition, the factors that were statistically significantly related to alcohol
drinking behaviors of adolescents, included attitudes toward alcohol drinking (r = -0.325, p < 0.01), perceived
impacts of alcohol drinking (r = -0.195, p < 0.05), access to sources of alcohol (r = -0.188, p < 0.05), social
support from family (r = -0.250, p < 0.01), social support from friends (r = -0.189, p < 0.05), and social
support from school (r = -0.196, p < 0.05). However, it was found that there was no statistically significant
relationship between family relationship and alcohol drinking behaviors of adolescents.
Based on the study findings, it is recommended that nurses should coordinate with schools and
related agencies to develop a program to prevent alcohol drinking as well as a program to rehabilitate
alcohol drinkers with different levels of risks, using strategies to generate correct attitudes, perceive impacts
of alcohol drinking and social support from family, friends, and measure in schools to sustainably reduce
alcohol drinking and promote alcohol drinking cessation.
Keywords: adolescents; alcohol drinking; drinking behavior
ความเป็นมาของปัญหา
ปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีปริมาณ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเป็นอันดับ 5 ของโลก
และอันดับ 3 ของเอเชีย จากการสำ�รวจของสำ�นักงานสถิติ
แห่งชาติในปี พ.ศ. 2544-2554 พบว่าเยาวชนอายุ 15-24 ปี
มีอตั ราการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์สงู เพศชายมีอตั ราการดืม่
มากกว่าเพศหญิง 2 เท่า และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของวัยรุ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ1 ทั้งนี้การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ครั้งแรกของเยาวชนอยู่ในช่วงอายุ 15-19 ปี
โดยเยาวชนอายุ 15-24 ปี ดืม่ ประจำ� (ทุกสัปดาห์) ร้อยละ 38.7
ดื่มนานๆ ครั้ง (ดื่มน้อยกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์) ร้อยละ 61.3
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ทน่ี ยิ มดืม่ กันมากของวัยรุน่ อายุ 15-24 ปี
ทั้งชายและหญิงคือ เบียร์ สุราสี สุราขาว ไวน์คูลเลอร์
สุราผสมน้�ำ ผลไม้ เหล้าปัน่ สถานทีท่ ด่ี ม่ื เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
มีทั้งที่บ้านตนเอง บ้านผู้อื่น และในงานเลี้ยงสังสรรค์ ทั้งนี้
ส่วนใหญ่จะดืม่ กับเพือ่ น ญาติ สถานทีท่ ส่ี ามารถ ซือ้ เครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์มาดืม่ มักเป็นร้านค้าในชุมชน แหล่งการซือ้ เครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ทง้ั หมดทีว่ ยั รุน่ นิยมไปซือ้ ได้แก่ ร้านขายของชำ�
ร้านสะดวกซื้อและร้านอาหาร2-3 เหตุผลของการดื่ม ได้แก่
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เพื่อต้องการเข้าสังคมหรือการสังสรรค์ อยากทดลองดื่ม และ
ตามอย่างเพื่อน4
จากสถิติการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะ
กลุ่มเยาวชนที่มีแนวโน้มการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น
แม้ในอดีตรัฐจะมีนโยบายและมาตรการต่างๆ ในการควบคุม
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ เ พื่ อ ช่ ว ยลดปั ญ หาและผลกระทบ
ด้านต่าง ๆ เป็นระยะแล้วก็ตาม มาตรการที่สำ�คัญ ได้แก่
การจำ�กัดสถานที่ วัน เวลา อายุ และวิธีห้ามขาย เช่น
ห้ามผู้ที่มีอายุต่ำ�กว่า 20 ปีบริบูรณ์ ซึ่งไม่ได้ทำ�งานที่สถาน
บริการนั้นเข้าไปในสถานบริการระหว่างทำ�การ การจำ�กัด
เวลาขายได้เฉพาะเวลา 11.00-14.00 น. และ 17.00-24.00 น.
ห้ามขับขี่รถขณะเมาสุรา ห้ามจำ�หน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แก่เด็กที่มีอายุต่ำ�กว่า 18 ปี ห้ามจำ�หน่ายสุราในสถานศึกษา
ห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทุกชนิดทางสถานีวิทยุและ
โทรทัศน์ในช่วงเวลา 05.00-22.00 น. และกำ�หนดราคาจำ�หน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้สูงขึ้นเพื่อลดปริมาณการบริโภค1
แต่จากการสำ�รวจการดำ�เนินงานเฝ้าระวังบังคับใช้กฎหมาย
ในระดับพื้นที่ช่วงเทศกาล พบว่าร้านค้า/ผู้ประกอบการ
ยังละเมิดกฎหมาย เช่น จำ�หน่ายนอกเวลา จำ�หน่ายเครือ่ งดืม่
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แอลกอฮอล์แก่เด็กที่มีอายุต่ำ�กว่า 18 ปี1 การละเมิดกฎหมาย
และมาตรการต่างๆ เหล่านี้ อาจเป็นผลให้วัยรุ่น (อายุอยู่ใน
ช่วง 10-19 ปี)5 ซึง่ เป็นวัยทีต่ อ้ งการความเป็นอิสระ ชอบทีจ่ ะ
มีความเป็นส่วนตัว ต่อต้านไม่เชื่อฟังในสิ่งที่ผู้ปกครองบอก
ส่วนใหญ่เชื่อเพื่อน ตามเพื่อน ให้เวลากับเพื่อนมากกว่า
ผู้ปกครอง และพยายามทำ�ตัวให้เข้ากับกลุ่ม6 จึงง่ายต่อการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาหรือผล
กระทบตามมามากมาย7 และเมื่อดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เป็นระยะเวลานาน จะเกิดอาการติดแอลกอฮอล์เมื่อเข้าสู่
วัยผูใ้ หญ่ได้และส่งผลเสียต่อสุขภาพ1 รวมถึงปัญหาทางสังคม
และเศรษฐกิจตามมา เช่น การได้รับบาดเจ็บจากการ
เกิดอุบัติเหตุจราจร ปัญหาพฤติกรรมทางเพศและการเกิด
อาชญากรรม8
กรอบแนวคิด ของ Green, Kreuter 9 สามารถนำ�มา
อธิ บ ายถึ ง สาเหตุ ข องการเกิ ด พฤติ ก รรมการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ของวัยรุ่น ทั้งนี้จากการสืบค้นผลการวิจัยปัจจัย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ของวัยรุน่
โดยใช้ตวั แปรทีส่ อดคล้องกับแนวคิดของ Green, Kreuter9 และ
ของ Arunphong10 พบว่าทัศนคติตอ่ การดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
การรับรู้ความรุนแรงของโรคจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แรงสนับสนุนจากครอบครัว เพือ่ น และสถานศึกษา มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
Dittasung11 พบว่าทัศนคติ การรับรู้ผลกระทบจากการดื่ม
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ การหาได้งา่ ยของเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
การควบคุ ม สนั บ สนุ น การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ข อง
ครอบครั ว จากเพื่ อ นมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ การดื่ ม
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ข องนั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ Saengdam12 พบว่าทัศนคติต่อ
การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างลบกั บ
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนการเข้าถึง
แหล่งซือ้ ขาย แรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวก
กั บ พฤติ ก รรมการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ข องวั ย รุ่ น
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ และYamkin13 พบว่านักเรียนที่มี
สัมพันธภาพในครอบครัวอยู่ในระดับต่ำ�หรือระดับปานกลาง
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่านักเรียนที่มีสัมพันธภาพ
ในครอบครัวอยู่ในระดับสูงเป็น 1.13 เท่า
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการประเมิน
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้แบบประเมิน
AUDIT ที่ประเมินระดับความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย
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จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น Intawong14 ศึกษา
ความคาดหวั ง จากการดื่ ม แอลกอฮอล์ แ ละแบบแผน
การดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เสี่ยงต่อ
การเกิดอันตรายน้อยร้อยละ 64.60 เสีย่ งต่อการเกิดอันตรายสูง
ร้อยละ 18.40 และการดื่มที่เกิดอันตรายร้อยละ 17.00
เช่นเดียวกับ Kitchua et al.15 ศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
แอลกอฮอล์ ผลกระทบจากการดื่ม และคุณภาพชีวิตของ
นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามพบว่า
นิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคามส่วนใหญ่ดมื่ แบบเสีย่ งน้อยร้อยละ 78.7 รองลงมา
คือ ดื่มแบบเสี่ยงร้อยละ 16.2 ดื่มแบบอันตรายร้อยละ 3.1
และดื่มแบบติดร้อยละ 1.8
ส่วนการศึกษาในอำ�เภอกำ�แพงแสน จังหวัดนครปฐม
พ บ ว่ า เ ป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ส ถ า น ศึ ก ษ า ตั้ ง อ ยู่ ใ น เ ข ต เ มื อ ง
และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการให้วัยรุ่นเข้าถึงในการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่าย เนื่องจากมีร้านค้าที่จำ�หน่าย
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ที่ ไ ด้ รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นอนุ ญ าตให้
จำ�หน่ายจำ�นวน 25 ร้าน16 นอกจากนี้ยังพบว่า มีร้านค้า
ในชุ ม ชนที่ มี ก ารจำ � หน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ แ ต่ ไ ม่ ขึ้ น
ทะเบียนซึง่ มีอยูท่ ว่ั ไปในชุมชน และเมือ่ ผูว้ จิ ยั ได้เข้าไปพูดคุย
กับผูป้ ฏิบตั งิ านด้านสุขภาพทีป่ ฏิบตั งิ านในหน่วยบริการปฐมภูมิ
พื้นที่อำ�เภอกำ�แพงแสนในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555
ถึงมกราคม พ.ศ. 2556 ได้ขอ้ มูลว่าวัยรุน่ ในชุมชน/หมูบ่ า้ นต่างๆ
ในอำ�เภอกำ�แพงแสนมีการจับกลุ่มกันดื่มแอลกอฮอล์ตาม
ร้านค้า หรือตามบ้านเพือ่ นในช่วงเย็นๆ และยิง่ พบมากเมือ่ มี
งานเทศกาล งานรืน่ เริง งานประเพณีตา่ งๆ และมีการทะเลาะ
วิวาทหลังจากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงหลังดื่มแล้วมี
การขับขีย่ านพาหนะทำ�ให้เกิดอุบตั เิ หตุ ดังสถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุ
ในอดีตของศูนย์อ�ำ นวยการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ในช่วงปีใหม่ พ.ศ. 2555
พบว่าอำ�เภอกำ�แพงแสนมีจำ�นวนครั้งอุบัติเหตุสะสมสูงสุด
เป็นลำ�ดับสอง (8 ครัง้ ) รองจากอำ�เภอเมืองนครปฐม (21 ครัง้ )
และสาเหตุการเกิดอุบตั เิ หตุ อันดับแรก คือ เมาสุราร้อยละ 20
พบมีผบู้ าดเจ็บและเสียชีวติ ในกลุม่ ต่�ำ กว่า 25 ปีรอ้ ยละ 2517
และจากการที่ผ้วู ิจัยได้เข้าไปติดต่อประสานงานกับโรงเรียน
แห่งหนึง่ ในเขตอำ�เภอกำ�แพงแสนและได้สร้างสัมพันธภาพ
พูดคุยกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งชายและหญิง
ช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 พบว่านักเรียนที่ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์สว่ นใหญ่ ดืม่ เบียร์ ดืม่ สุราสี โดยจะดืม่ กับเพือ่ น
หรือดื่มกับพี่น้อง ซึ่งมักดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงที่ไป
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ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์

งานเลีย้ งหรืองานสังสรรค์ ช่วงหลังเลิกเรียนช่วงกลางคืนและ
ช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ โดยทุกรายซือ้ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
จากร้านค้า ทั้งนี้เหตุผลในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เพราะอยากทดลอง เพือ่ ความสนุกสนาน โดยมีความคิดเห็น
ว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่สิ่งเลวร้าย เป็นเรื่อง
ปกติของวัยรุน่ ประกอบกับสือ่ โฆษณาเกีย่ วกับการดืม่ เครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ ทำ �ให้ นั ก เรี ย นคิ ด ว่ า การดื่ ม เป็ น เรื่ อ งที่ สังคม
ยอมรับและคล้อยตามการชักชวนของเพือ่ น เป็นการแสดงถึง
ความสนิทสนมรักใคร่เติมเต็มในความเป็นเพื่อน ส่งผลให้
เข้ากลุ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ด้วยสถานการณ์ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กั บ พฤติ ก รรมการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ข องวั ย รุ่ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เนือ่ งจาก เป็นวัยรุน่ ตอนกลาง (15-17 ปี)
และคาบเกีย่ วระหว่างวัยรุน่ ตอนปลาย (17-19 ปี) ซึ่งเป็นวัย
ที่มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย ดื้อรั้น เอาแต่ใจตัวเอง ทำ�ให้
มีความขัดแย้งกับผู้ปกครอง ให้ความสำ�คัญกับการคบเพื่อน
ชอบเลียนแบบเพื่อน อยากรู้ อยากลองจึงเป็นวัยที่มีปัญหา
มากที่สุดและจากสถิติการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่พบว่า
วั ย รุ่ น กลุ่ ม นี้ มี แ นวโน้ ม การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แ อ ล ก อ ฮ อ ล์
ที่สูงขึ้นเรื่อยๆ
วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษา
1. พฤติกรรมการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ของวัยรุน่
2. ปั จ จั ย ที ่ ม ีความสัมพันธ์ก ับพฤติก รรมการดื ่ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น ได้แก่ ทัศนคติต่อการดื่ม
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ การรับรูผ้ ลกระทบจากการดืม่ เครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ การเข้าถึงแหล่งซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ความสัมพันธ์ในครอบครัวและแรงสนับสนุนทางสังคม
คำ�ถามการวิจัย
1. พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น
เป็นอย่างไร
2. ทัศนคติต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การรับรู้
ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การเข้าถึงแหล่ง
ซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความสัมพันธ์ในครอบครัว และ
แรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นหรือไม่ อย่างไร

28

ซิ่วฮวย แซ่ลิ้ม และคณะ

สมมุติฐานการวิจัย
ทัศนคติต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การรับรู้
ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การเข้าถึงแหล่ง
ซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความสัมพันธ์ในครอบครัว
แรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น
กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการศึกษานีไ้ ด้ประยุกต์กรอบแนวคิด PRECEED
Framework ของ Green, Kreuter9 มาอธิบายถึงสาเหตุ
หรือความเกี่ยวพันกันของการเกิดพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ข องวั ย รุ่ น ว่ า พฤติ ก รรมการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ของวัยรุ่นเกิดจากปัจจัยนำ� ได้แก่ การมีทัศนคติ
การรั บ รู้ ผ ลกระทบเกี่ ย วกั บ การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์
โดยมีปัจจัยเอื้อซึ่งได้แก่ความยากง่ายในการเข้าถึงแหล่ง
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงความสัมพันธ์ ความสนิทสนม
กับสมาชิกในครอบครัวของวัยรุ่นเองเพื่อขอข้อมูล คำ�แนะนำ�
หรือปรึกษาได้เมื่อเกิดปัญหา และมีปัจจัยเสริมมาเกี่ยวข้อง
ได้แก่ แรงสนับสนุนจากสังคม เช่น การดูแลเอาใจใส่ของ
ครอบครัว การให้ข้อมูลกับบุตรเมื่อมีปัญหา การมีเพื่อนกับ
การชักนำ�ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การมีอาจารย์คอย
กวดขันให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสม การมีกฎระเบียบเกี่ยวกับ
การหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสถานศึกษา
เพื่อใช้ในการตัดสินใจว่าจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อไป
หรือเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาหาความ
สัมพันธ์ (Correlation Descriptive Study)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ศึกษา คือ นักเรียนที่กำ�ลังศึกษาอยู่ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีที่ 5 และปีที่ 6 ประจำ�ปี
การศึกษา 2556 สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครปฐม
เขต 9 อำ�เภอกำ�แพงแสน จังหวัดนครปฐม ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รวมนักเรียนจาก
ห้องเรียนทั้งหมด 20 ห้อง จำ�นวน 2,148 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการคำ�นวณขนาดตัวอย่าง
นักเรียนจากประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยใช้สูตร
ของ Cohen18 กำ�หนดค่า α เท่ากับ 0.05 ค่าอำ�นาจทดสอบ
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(Power of test) (1-β) เท่ากับ 0.80 จำ�นวนตัวแปรต้น
5 ตัว ค่า effect size ขนาดปานกลาง เท่ากับ 0.13 ซึ่ง
สอดคล้ อ งกั บ งานวิจัย ที่คล้า ยคลึง กับการศึก ษาครั้ ง นี้ ข อง
Saengdam12 เมื่อแทนค่าจากสูตร คำ�นวณขนาดของตัวอย่าง
รวม ได้จำ�นวน 96 คน เพื่อป้องกันการเก็บข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน
ไม่สมบูรณ์ของแบบสอบถามของตัวอย่าง ผู้วิจัยจึงเพิ่มขนาด
ตัวอย่างอีกร้อยละ 15 คือประมาณ 14 คน รวมเป็น 110 คน
เมื่อทบทวนวรรณกรรมพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ตามเพศ พบเพศหญิงที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1 คน จะมีเพศชายดื่มประมาณ 2 คน1 จึงใช้ตัวอย่าง
เพศชาย 2 คนต่อเพศหญิง 1 คน คำ�นวณจำ�นวนตัวอย่าง
เพศชายได้ 73 คน เพศหญิง 37 คน จากนั้นคำ�นวณสัดส่วน
ตามจำ�นวนนักเรียนแต่ละห้องเรียนและตามเพศ ได้หอ้ งเรียนละ
ประมาณ 4-8 คน แล้วจับสลากนักเรียนตามที่คำ�นวณได้
แต่ละห้องเรียนจนครบ 110 คน ทั้งนี้ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ทุกชั้นปีเนื่องจากต้องการให้ประชากรทุกคนมีโอกาสได้รับ
การสุม่ เป็นกลุม่ ตัวอย่าง และเพือ่ ให้ได้ตวั อย่างเป็นตัวแทนทีด่ ี
ของประชากร
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย นำ �โครงการวิ จั ย เสนอคณะ
กรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ยในคนคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณาเพือ่ การพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง
และได้รบั อนุมตั ใิ ห้ท�ำ การวิจยั เก็บรวมรวมข้อมูลหลังจากได้รบั
พิจารณาโครงการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในคนของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล (COA NO.
IRB-NS2014/229.2703) ผู้วิจัยทำ�หนังสือจากคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลถึงผู้อำ�นวยการโรงเรียน
เพือ่ ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ ขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่เป็นตัวอย่างและขอความร่วมมือ
ในการวิจยั จากนัน้ จัดทำ�เอกสารชีแ้ จงวัตถุประสงค์และวิธกี าร
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และขออนุ ญ าตเก็ บ ข้ อ มู ล จากนั ก เรี ย น
และผู้ปกครอง รวมทั้งชี้แจงให้ทราบว่า การให้ความร่วมมือ
ในการเก็ บ รวมรวมข้ อ มู ล เป็ น ไปตามความสมั ค รใจของ
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ เ ป็ น รายบุ ค คลจะถู ก เก็ บ
เป็นความลับ รวมทั้งไม่มีผลกระทบใดๆต่อกลุ่มตัวอย่าง
และในขณะเก็บรวบรวมข้อมูล กลุม่ ตัวอย่างสามารถขอถอนตัวได้
หากไม่ตอ้ งการมีสว่ นร่วมในการวิจยั ครัง้ นี้ ซึง่ ในการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ยใช้ วิ ธี ใ ห้ ร หั ส จึ งไม่ ท ราบชื่ อ ของผู้ เ ข้ า ร่ ว มวิ จั ย
และนำ�เสนอข้อมูลของกลุม่ ตัวอย่างในภาพรวม เมือ่ ผูเ้ ข้าร่วม
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โครงการยินดีและตอบรับเข้าร่วมวิจัย ผู้วิจัยได้ให้ผู้ปกครอง
และกลุ่มตัวอย่างเซ็นหนังสือแสดงเจตนายินยอมเพื่อเข้าร่วม
การวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการประเมิ น พฤติ ก รรมการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์โดยประเมินถึงความเสี่ยงและปัญหาที่เกิดขึ้น
กับผู้ดื่มมีการใช้แบบประเมิน Alcohol Use Disorder
Identification Test [AUDIT] ซึง่ เป็นแบบประเมินพฤติกรรม
ที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติของ Department of Mental
Health19 ที่จัดกลุ่มพฤติกรรมตามปัญหาที่เกิดจากการดื่ม
ของผูด้ ม่ื เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ออกเป็นระดับความเสีย่ ง 4 กลุม่
คือ 1) การดืม่ แอลกอฮอล์แบบมีความเสีย่ งต่อการเกิดอันตราย
น้อย (low risk drinking) คือการดื่มปริมาณน้อยและ
ยังไม่เกิดปัญหา 2) การดื่มแอลกอฮอล์แบบมีความเสี่ยง
(hazardous drinking) คือ การดืม่ ในปริมาณหรือในลักษณะ
ที่ทำ�ให้ผู้ดื่มเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำ�ให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ
ผู้ดื่มเองและต่อผู้อื่นแต่ผู้ดื่มยังไม่เจ็บป่วยเป็นโรคใดๆ 3)
การดื่มแอลกอฮอล์แบบอันตราย (harmful drinking) คือ
การดืม่ ทีท่ �ำ ให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพกายและจิต ผลเสียต่อสังคม
การทำ�งานและสัมพันธภาพกับผูอ้ น่ื 4) การดืม่ แบบติด (alcohol
dependence) เป็นการดืม่ ทีต่ อ้ งเพิม่ ปริมาณมากขึน้ ไม่สามารถ
ควบคุมการดื่มได้ มีอาการทางร่างกายเมื่อไม่ได้ดื่ม ความ
รับผิดชอบหน้าที่ต่างๆบกพร่อง
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถามและแบบ
ประเมิน จำ�นวน 7 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นเองจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัย และตรวจสอบ
ปรับแก้ไขความถูกต้องของเครื่องมือจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามทัศนคติต่อการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ จำ�นวน 12 ข้อ มีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของ
ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ 0.75
ลักษณะคำ�ถามเป็นการประมาณค่า 4 ระดับ คือ 1 เท่ากับ
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จนถึง 4 เท่ากับ เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ข้อความทีเ่ ป็นความรูส้ กึ /ข้อคิดเห็นในทางลบ มีการให้คา่ คะแนน
กลับกัน เกณฑ์การแปลผลคะแนน กำ�หนดจากคะแนนสูงสุด
ลบคะแนนต่�ำ สุดหารด้วยจำ�นวนระดับชัน้ ของทัศนคติ ซึง่ เท่ากับ
48-12/3 = 1220 จัดระดับของคะแนนเป็น 3 ระดับ คือ น้อย
ปานกลาง และมาก เท่ากับ 12-24, 25-36 และ 37-48
ตามลำ�ดับ
ส่วนที่ 3 การรับรู้ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ จำ�นวน 13 ข้อ มีคา่ สัมประสิทธิอ์ ลั ฟาของ ครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ 0.74 ลักษณะ
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ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์

คำ�ถามเป็นการประมาณค่า 4 ระดับ คือ 1 เท่ากับไม่เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง จนถึง 4 เท่ากับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ข้อความ
ทีเ่ ป็นความรูส้ กึ /ข้อคิดเห็นในทางลบ มีการให้คา่ คะแนนกลับกัน
เกณฑ์การแปลผลคะแนน เช่นเดียวกับแบบสอบถามทัศนคติ
ซึง่ เท่ากับ 52-13/3 = 1220 จัดระดับของคะแนนเป็น 3 ระดับ
คือ น้อย ปานกลาง และมากเท่ากับ 13-26, 27-39 และ
40-52 ตามลำ�ดับ
ส่วนที่ 4 การเข้าถึงแหล่งซือ้ ขายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
จำ�นวน 10 ข้อ มีคา่ สัมประสิทธิอ์ ลั ฟาของครอนบาค (Cronbach’s
alpha coefficient) เท่ากับ 0.79 ลักษณะคำ�ถามเป็นแบบ
เลือกตอบ ใช่หรือไม่ใช่ มีหรือไม่มี เคยหรือไม่เคย ยอม
หรือไม่ยอม เกณฑ์ให้คะแนนข้อคำ�ถามทีส่ นับสนุนการเข้าถึง
แหล่งซือ้ ขายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ถ้าตอบ ใช่ มี เคย ยอม
ให้คะแนน 1 คะแนน ถ้าตอบ ไม่ใช่ ไม่มี ไม่เคย ไม่ยอม
ให้ 2 คะแนน ส่วนข้อความที่เป็นความรู้สึก/ข้อคิดเห็นใน
ทางลบ มีการให้ค่าคะแนนกลับกันเกณฑ์การแปลผลคะแนน
เช่นเดียวกับแบสอบถามทัศนคติ ซึง่ เท่ากับ 20-10/3 = 3.320
จัดระดับของคะแนนเป็น 3 ระดับ คือ ง่าย ปานกลาง และยาก
เท่ากับ 10-13, 14-17 และ 18-20 ตามลำ�ดับ
ส่วนที่ 5 ความสัมพันธ์ในครอบครัว จำ�นวน 8 ข้อ
มีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha
coefficient) เท่ากับ 0.71 ลักษณะคำ�ถามเป็นการประมาณ
ค่า 5 ระดับ คือ 1 เท่ากับน้อยที่สุดจนถึง 5 เท่ากับ มากที่สุด
เกณฑ์การแปลผลคะแนน เช่นเดียวกับแบบสอบถามทัศนคติ
ซึง่ เท่ากับ 40-8/3 = 10.620 จัดระดับของคะแนนเป็น 3 ระดับ
คือ น้อย ปานกลาง และมากเท่ากับ 8-18, 19-29 และ
30-40 ตามลำ�ดับ
ส่วนที่ 6 แรงสนับสนุนทางสังคม จำ�นวน 21 ข้อ
มีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha
coefficient) เท่ากับ 0.90 ลักษณะคำ�ถามเป็นการประมาณ
ค่า 5 ระดับ คือ 1 เท่ากับน้อยทีส่ ดุ จนถึง 5 เท่ากับ มากทีส่ ดุ
เกณฑ์การแปลผลคะแนน เช่นเดียวกับแบบสอบถามทัศนคติ
ซึง่ เท่ากับ 105-21/3 = 2820 จัดระดับของคะแนนเป็น 3 ระดับ
คือ น้อย ปานกลาง และมากเท่ากับ 21-49, 50-77 และ
78-105 ตามลำ�ดับ
ส่วนที่ 7 แบบประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ จำ�นวน 10 ข้อ มีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของ
ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ 0.86
ลักษณะคำ�ถามเป็นแบบเลือกตอบในแต่ละคำ�ถาม มีคะแนน
ตั้งแต่ 0-4 คะแนน มีค่าอยู่ระหว่าง 0-40 คะแนน คะแนนรวม
จากแบบสอบถาม มีค่าอยู่ระหว่าง 0-40 คะแนน จัดระดับ
ของคะแนนเป็น 4 ระดับ19 คือ แบบมีความเสี่ยงต่อการเกิด
อันตรายน้อย แบบมีความเสี่ยง แบบอันตราย แบบติดสุรา
เท่ากับ 0-7, 8-15, 16-19 และ20-40 ตามลำ�ดับ
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ซิ่วฮวย แซ่ลิ้ม และคณะ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวมรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์
จำ�นวน 110 คน ซึ่งครั้งแรกไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้ครบตามจำ�นวนที่กำ�หนดผู้วิจัยได้ดำ�เนินการจับสลากใหม่
ทดแทนจนครบตามจำ�นวน 110 คน
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตโิ ดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำ�เร็จรูป
1. คำ�นวณค่าร้อยละ (Percentage) แจกแจงความถี่
(Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation) ของข้อมูลเชิงพรรณนา
2. ทดสอบความสัมพันธ์ของทัศนคติตอ่ การดืม่ เครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ การรับรูผ้ ลกระทบจากการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
การเข้าถึงแหล่งซือ้ ขายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว และแรงสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการดื่ม
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ของวัยรุน่ โดยใช้สถิตสิ มั ประสิทธิส์ หสัมพันธ์
ของเพียร์สัน (Pearson product moment correlation
coefficient) (ซึง่ ในการวิเคราะห์ตวั แปรเพือ่ หาความสัมพันธ์
ทุกตัวแปรได้มีการทดสอบ normality assumption และ
พบว่าเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ข้อมูล)
ผลการวิจัย
1. ลักษณะส่วนบุคคล จากตัวอย่าง จำ�นวน 110 คน
เป็นเพศชายร้อยละ 66.4 เพศหญิงร้อยละ 33.6 ผลการเรียน
มีคะแนนเฉลีย่ สะสมอยูร่ ะหว่าง 2.00-3.00 ร้อยละ 63.6 คะแนน
เฉลีย่ สะสมมากกว่า 3.00 ร้อยละ 21.8 บิดา มารดาอยูร่ ว่ มกัน
ร้อยละ 73.6 พักอาศัยอยู่กับบิดามารดา ร้อยละ 67.3 บิดา
มารดาหรือผู้ปกครองประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 42.7
เกษตรกรรม ร้อยละ 34.5 สมาชิกในครอบครัวไม่ดม่ื เครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ ร้อยละ 61.8 ดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ร้อยละ 38.2
และตัวอย่าง ไม่มีเพื่อนสนิทดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ
57.3 มีเพื่อนสนิท ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 42.7
2. พฤติกรรมการดื่มและประสบการณ์การดื่ม
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ของตัวอย่าง พบว่าในขณะเก็บข้อมูล
มีผดู้ ม่ื เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์รอ้ ยละ 29.1 ผูท้ ไ่ี ม่ดม่ื ร้อยละ 70.9
ในอดีตเคยดืม่ แต่ปจั จุบนั เลิกแล้วร้อยละ 10 ด้วยเหตุผลว่าไม่ดตี อ่
สุขภาพ บิดา มารดาห้าม และมีรสขม ผู้ที่ดื่มอยู่และเคยดืม่
เริม่ ดืม่ ครัง้ แรกมีอายุเฉลีย่ 15.13-15.41 ปี ผูท้ ช่ี กั ชวนให้ดื่ม
คือเพือ่ นร้อยละ 67.5 และบุคคลในครอบครัวรวมร้อยละ 18.6
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และดื่มเองร้อยละ 13.9 เหตุผลของการดื่มเพราะอยากลอง
เพือ่ นชักชวนและสังสรรค์ เป็นต้น ชนิดของเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ที่ดื่มตามลำ�ดับเช่น สุรา เบียร์ ไวน์ โดยดื่มเพียงชนิดเดียว
หรือดืม่ ได้หลายชนิด และมักดืม่ กับเพือ่ นหรือบุคคลในครอบครัว
เมื่อประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ตามระดั บ ความเสี่ ย งในการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ต าม
แบบประเมิน AUDIT ตัวอย่างมีระดับพฤติกรรมการดื่มแบบ
มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายน้อยร้อยละ 93.7 ที่เหลือ
มีพฤติกรรมการดืม่ แอลกอฮอล์แบบมีความเสีย่ ง แบบอันตราย
และแบบติดสุรา (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 จำ�นวนและร้อยละของตัวอย่างจำ�แนกตามระดับความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ระดับความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แบบมีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายน้อย (0-7 คะแนน)
แบบมีความเสี่ยง (8-15 คะแนน)
แบบอันตราย (16-19 คะแนน)
แบบติดสุรา (20-40 คะแนน)

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลตามเกณฑ์การแบ่งระดับ
ทัศนคติตอ่ การดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ระดับการรับรูผ้ ลกระทบ
จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การเข้าถึงแหล่งซื้อขาย
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ความสัมพันธ์ในครอบครัว แรงสนับสนุน
ทางสังคมของวัยรุ่น พบว่าตัวอย่างนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่
4-6 มีทัศนคติต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับมาก
ที่เหลืออยู่ในระดับปานกลาง การรับรู้ผลกระทบจากการดื่ม

จำ�นวน
(N = 110)
103

ร้อยละ
(100)
93.7

3
2
2

2.7
1.8
1.8

เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ในระดับมาก ทีเ่ หลืออยูใ่ นระดับปานกลาง
การเข้าถึงแหล่งซือ้ ขายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ในระดับปานกลาง
และง่าย ที่เหลืออยู่ในระดับยากโดยมีความสัมพันธ์กัน
ในครอบครัวในระดับปานกลางและน้อย ทีเ่ หลืออยูใ่ นระดับมาก
ส่วนแรงสนับสนุนทางสังคมของวัยรุ่นอยู่ในระดับมาก ที่เหลือ
อยู่ในระดับปานกลางและน้อย รายละเอียดตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนคติต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระดับการรับรู้ผลกระทบจาก
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การเข้าถึงแหล่งซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระดับความสัมพันธ์ในครอบครัว
แรงสนับสนุนทางสังคมของวัยรุ่น และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (N = 110)
ตัวแปร
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ทัศนคติต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การรับรู้ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การเข้าถึงแหล่งซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ความสัมพันธ์ในครอบครัว
แรงสนับสนุนทางสังคม

3. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก่อนที่จะวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์
เพียร์สัน (Pearson product moment correlation) พบว่า
ตัวแปรมีระดับการวัดตั้งแต่อันตรภาคหรืออัตราส่วน ข้อมูล
มีการแจกแจงแบบปกติและมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงและ
ข้อมูลแต่ละชุดมีความเป็นอิสระต่อกัน ทั้งนี้ผลการวิจัยพบว่า
ตั ว แปรที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ ข องตั ว อย่ า งวั ย รุ่ น อย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ
ได้แก่ ทัศนคติต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (r= -0.325,

ค่าเฉลี่ย (M)
0.13
3.27
3.32
1.62
3.83
3.76

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
0.43
0.43
0.43
0.17
0.61
0.63

ระดับ
น้อย
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

p < 0.01) การรับรูผ้ ลกระทบจากการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
(r= -0.195, p < 0.05) การเข้าถึงแหล่งซื้อขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ (r= -0.188, p < 0.05) และแรงสนับสนุนทางสังคม
(r= -0.241, p < 0.05) โดยตัวแปรทัศนคติตอ่ การดืม่ เครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ (r= -0.325, p < 0.01) และแรงสนับสนุนทางสังคม
(r= -0.241, p < 0.05) มีความสัมพันธ์สูงสุดตามลำ�ดับ
ส่ ว นตั ว แปรความสั ม พั น ธ์ ใ นครอบครั ว มี ค วามสั ม พั น ธ์
อย่างไม่มีนัยสำ�คัญทางสถิติกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของตัวอย่างวัยรุ่น รายละเอียดตามตารางที่ 3
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ซิ่วฮวย แซ่ลิ้ม และคณะ

ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์

ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การรับรู้ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ การเข้าถึงแหล่งซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความสัมพันธ์ในครอบครัว และแรงสนับสนุนทางสังคม
กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น
ตัวแปร
1. ทัศนคติต่อการดื่มฯ
2. การรับรู้ผลกระทบจากการดื่มฯ
3. การเข้าถึงแหล่งซื้อขายฯ
4. ความสัมพันธ์กันในครอบครัว
5. การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม
6. พฤติกรรมการดื่มฯ
*p < 0.05 ** p < 0.01

1
1
0.549**
0.287**
0.233*
0.492**
-0.325**

อภิปรายผลการวิจัย
1. พฤติกรรมการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ของวัยรุน่
จากผลการวิจัยพบว่านักเรียนวัยรุ่นตัวอย่าง ยังดื่ม
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์รอ้ ยละ 29.1 ไม่ดม่ื เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ร้อยละ 70.9 ในจำ�นวนนี้เคยดื่มแต่เลิกดื่มแล้วร้อยละ 10
โดยพบว่าวัยรุน่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มพี ฤติกรรมการดืม่ เครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์แบบมีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายน้อยร้อยละ
93.7 มีพฤติกรรมการดืม่ แอลกอฮอล์แบบมีความเสีย่ งร้อยละ 2.7
แบบอันตรายและแบบติดสุรา รวมร้อยละ 3.6 สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ Intawong14 ที่พบว่าเด็กวัยรุ่นมัธยมศึกษา
ตอนปลายปีที่ 4-6 ในจังหวัดเชียงใหม่มีพฤติกรรมการดื่ม
แอลกอฮอล์แบบมีความเสีย่ งต่อการเกิดอันตรายน้อย (ร้อยละ
64.6) เป็นส่วนใหญ่เช่นกัน รองลงมาคือผูม้ พี ฤติกรรมการดืม่
แอลกอฮอล์แบบเสีย่ งต่อการเกิดอันตราย (ร้อยละ 18.40) และ
แบบเป็นอันตราย (ร้อยละ 17 ) และสอดคล้องกับ Kitchua15
ที่พบว่า นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามส่วนใหญ่ ดื่มแบบ
เสี่ยงน้อย (ร้อยละ 78.7) รองลงมาคือดื่มแบบเสี่ยง (ร้อยละ
16.2) ดื่มแบบอันตราย (ร้อยละ 3.1) และดื่มแบบติด (ร้อยละ
1.8) แต่เมือ่ เปรียบเทียบกับร้อยละของผูท้ เ่ี สีย่ งแบบมีความเสีย่ ง
ต่อการเกิดอันตรายน้อย พบว่าอัตราเสีย่ งต่างกัน (ร้อยละ 93.7,
ร้อยละ 64.6, ร้อยละ 78.7 ตามลำ�ดับ) อาจเนื่องจากลักษณะ
บริบทของตัวอย่างและช่วงเวลาทีศ่ กึ ษาต่างกัน และปัจจุบนั ในปี
พ.ศ. 2558 รัฐมีการกำ�หนดมาตรการต่างๆ อย่างจริงจัง
เข้มงวดขึ้น เช่น ไม่อนุญาตให้จำ�หน่าย แลกเปลี่ยนหรือ
ให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เด็กที่มีอายุต่ำ�กว่า 18 ปี การจำ�กัด
สถานทีห่ า้ มขายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ในสถานศึกษา ห้ามโฆษณา
ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์
ในช่วงเวลา 05.00-22.00 น. การเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิต
เพื่อลดปริมาณการบริโภคให้ลดลง มีพระราชบัญญัติควบคุม
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2

3

4

5

6

1
0.234*
0.171
0.445**
-0.195*

1
0.025
0.195*
-0.188*

1
0.338**
-0.090

1
-0.241*

1

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ห้ามขายและห้ามดื่ม
ในสถานที่ที่กำ�หนด มีพระราชบัญญัติจราจร พ.ศ. 2554
ให้เจ้าพนักงานตรวจความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในกระแสเลือด
มีประกาศสำ�นักนายกรัฐมนตรี ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในขณะขับขีห่ รือในขณะโดยสารอยูใ่ นรถหรือบนรถ นอกจากนี้
ยังมีการดำ�เนินโครงการรณรงค์ตา่ งๆ เพือ่ ลดการดืม่ เครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ ได้แก่ การจัดกิจกรรมและเทศกาลปลอดเหล้า
เช่น โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา กิจกรรมรับน้อง
ปลอดเหล้า กิจกรรมงานสงกรานต์ปลอดเหล้า1
ผลการศึกษาในครัง้ นีพ้ บว่า วัยรุน่ ตัวอย่างมีทศั นคติ
ที่ถูกต้องเหมาะสมต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีการรับรู้
ถึงผลกระทบจากการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ มีแรงสนับสนุน
ทางสังคมด้านครอบครัว ด้านโรงเรียนและด้านเพือ่ นในระดับมาก
ถึงปานกลาง จึงส่งผลให้มพี ฤติกรรมการดืม่ คือไม่ดม่ื เครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ หรือดื่มเพียงเล็กน้อย หรือดื่มเป็นครั้งคราว
ที่ เ ป็ น การดื่ ม ที่ อ ยู่ ใ นระดั บ เสี่ ย งต่ อ การเกิ ด อั น ตรายน้ อ ย
แต่ยังพบตัวอย่างที่มีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แบบมีความเสีย่ ง แบบอันตราย และแบบติดสุราอีก (ร้อยละ 2.7,
ร้อยละ 1.8, ร้อยละ 1.8 ตามลำ�ดับ) อาจเป็นเพราะจากผล
การศึกษานี้ยังมีนักเรียนบางคนยังฝ่าฝืนระเบียบ สามารถซื้อ
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ในเวลาเรียนได้ ซือ้ ทีร่ า้ นใกล้โรงเรียนและ
ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในขณะที่อยู่ในเครื่องแบบนักเรียน
นอกจากนี้ ยังพบว่านักเรียนสามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
บริเวณชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่และสามารถซื้อเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ได้งา่ ยทุกสถานที่ เกือบทุกเวลาซึง่ รัฐหรือหน่วยงาน
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องดำ�เนินการแก้ไข
ต่อไป
2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น

วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2560 หน้า 25-36
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จากผลการวิจัยพบว่าทัศนคติต่อการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ การรับรูผ้ ลกระทบจากการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
การเข้าถึงแหล่งซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แรงสนับสนุน
ทางสังคมโดยรวมที่ประกอบด้วย ด้านครอบครัว ด้านเพื่อน
และด้านสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางลบในระดับต่ำ�กับ
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นอย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิติ แสดงว่าเมื่อมีสภาวะของตัวแปรต้นต่างๆ
เป็นไปในทางทีด่ ี เหมาะสมถึงแม้วา่ ขนาดความความสัมพันธ์
ของตั ว แปรต้ น กั บ ตั ว แปรตามค่ อ นข้ า งต่ำ � แสดงว่ า อาจมี
ปั จ จั ย อื่ น เข้ า มาเกี่ ย วข้ อ งกั บ ตั ว แปรตามซึ่ ง ผลการวิ จั ย ก็
มีผลไปสู่การไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติบ้างเพียงเล็กน้อยในที่นี้
คือ การไม่ดื่มหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ้างที่เสี่ยง
ต่อการเกิดอันตรายในระดับน้อย ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจัย ยกเว้นตัวแปรความสัมพันธ์ในครอบครัว ทั้งนี้
อธิบายได้ว่าตัวอย่างนักเรียนที่มีทัศนคติที่ดีเหมาะสมและ
รับรู้ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ถูกต้องและ
มีปจั จัยเอือ้ คือ มีการพิจารณาการเข้าถึงแหล่งซือ้ ขายเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ทถ่ี กู ต้องเหมาะสม รวมทัง้ มีแรงสนับสนุนทางสังคม
ทั้งด้านครอบครัว ด้านเพื่อนและด้านสถานศึกษาที่ดีและ
เหมาะสมมีผลให้นักเรียนไม่ดื่มหรือดื่มน้อยในขั้นที่เสี่ยงต่อ
การเกิ ด อั น ตรายจากการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ อ ยู่ ใ น
ระดับน้อย ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ PRECEDE Framework
ของ Green, Kreuter9 ทีก่ ล่าวว่าพฤติกรรมสุขภาพเกิดจาก
ปั จ จั ย นำ � ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ นในตั ว บุ ค คลโดยเกิ ด จาก
ความรู้ร่วมกับประสบการณ์แล้วก่อให้เกิดการรับรู้ที่ส่งผลต่อ
ทัศนคติ แล้วทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล
ส่วนปัจจัยเอื้อเป็นปัจจัยภายนอกด้านสิ่งแวดล้อมที่ช่วยให้
สามารถแสดงพฤติกรรมนั้นๆได้ และปัจจัยเสริมเป็นปัจจัย
ที่ ไ ด้ จ ากบุ ค คลทั้ ง จากครอบครั ว หรื อ บุ ค คลอื่ น ที่ ช่ ว ย
สนับสนุนหรือยับยั้งพฤติกรรมนั้น ผลการวิจัยสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ Saengdam12 ศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรม
การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ข องวั ย รุ่ น ตอนปลายพบว่ า
ทั ศ นคติ ต่ อ การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ มี ค วามสั ม พั น ธ์
ทางลบกั บ พฤติ ก รรมการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ข อง
วัยรุ่นอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
Hutapaet et al.7 ที่พบว่าการรับรู้ผลกระทบจากการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรม
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ และ
งานวิจัยของ Dittasung11 ที่พบว่าการเข้าถึงแหล่งซื้อขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
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การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ นั่นก็คือ การเข้าถึงแหล่ง
ซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงหรือง่ายทำ�ให้ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์มากหรืออัตราการดื่มสูง ซึ่งสอดคล้องและเป็น
ความหมายเดียวกันกับผลการวิจัยครั้งนี้คือ การเข้าถึงแหล่ง
ซื้ อ ขายเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างลบกั บ
พฤติกรรมการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ อธิบายได้วา่ การเข้าถึง
แหล่งยาก ตัวอย่างจะดืม่ น้อยหรือไม่ดม่ื ซึง่ อยูใ่ นระดับเสีย่ งต่อ
อันตรายต่ำ� สอดคล้องกับ Perkins, Jones21 พบว่าปัจจัยที่
ทำ �ให้ เ ด็ ก วั ย รุ่ น มี ค่ า นิ ย มดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ เ พิ่ ม ขึ้ น
คือ การหาซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่าย และร้านสะดวกซื้อ
ส่วนใหญ่มีการจำ�หน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอยู่ไม่ห่าง
จากโรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Sukonthapatipark22
ที่พบว่าแรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางลบกับ
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ สอดคล้องกับ Intachomwong23
ที่พบว่าแรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางลบกับ
พฤติ ก รรมการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ข องผู้ ที่ เ ป็ นโรค
ติดสุราอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ สอดคล้องกับการศึกษาของ
Urberg et al.24 ทีพ่ บว่าการรับการสนับสนุนจากครอบครัวจาก
เพื่อนมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ แสดงว่าวัยรุ่นที่ได้รับ
การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวและจากเพื่อนในทาง
บวกสูงจะมีพฤติกรรมการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ในระดับต่�ำ
จากผลการวิจยั ทัง้ หมดสรุปได้วา่ เมือ่ มีการรับรูผ้ ลกระทบ
จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีทัศนคติในทางที่ดีต่อ
การดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ มีโอกาสหรือความยากในการเข้าถึง
แหล่งซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้รับการอบรมสั่งสอน
ดูแลการเอาใจใส่ คำ�แนะนำ�จากผู้ปกครอง การมีนโยบาย
ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษาอย่างจริงจังและ
การรับรู้เรื่องโทษของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากเพื่อน
ส่งผลให้มีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้อยลงหรือ
ไม่ดื่ม
สำ�หรับตัวแปรด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว พบว่า
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของวัยรุ่นอย่างไม่มีนัยสำ�คัญทางสถิติ ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัย อธิบายว่า เนื่องจากในวิถีชีวิตปกติความ
สัมพันธ์ในครอบครัวของตัวอย่างที่ศึกษาเกือบทุกครอบครัว
มีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้ว กลุ่มตัวอย่างอยู่ในสิ่งแวดล้อมใน
ครอบครัวทีอ่ ยูร่ ว่ มกันฉันญาติพน่ี อ้ ง มีการประกอบอาชีพหลัก
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ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์

เป็นส่วนใหญ่ บุตรซึ่งเป็นตัวอย่างที่ทำ�การวิจัยครั้งนี้เรียนอยู่
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เตรียมตัวในการเรียน
ระดับอุดมศึกษาในอนาคต จึงมีแนวโน้มไม่ฝักใฝ่ต่อการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งครอบครัวที่ส่วนใหญ่ไม่ดื่ม (ร้อยละ
61.8) และทีด่ ม่ื (ร้อยละ38.2) อาจเป็นการดืม่ บ้างเพือ่ สังสรรค์
กันภายในครอบครัวอย่างพอประมาณ เพียงเล็กน้อยเป็นครัง้ คราว
และไม่ดม่ื จนก่อให้เกิดภาวะเสีย่ ง ดังผลการวิเคราะห์วา่ ตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีระดับความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายน้อย (ร้อยละ
83.7) ส่วนกลุม่ ทีเ่ หลือมีพฤติกรรมแบบเสีย่ ง เสีย่ งต่ออันตราย
และติดสุรา ซึง่ ทุกกลุม่ นีก้ ารดืม่ น่าจะสัมพันธ์กบั ประเด็นสำ�คัญอืน่
หรือจากปัจจัยอื่นซึ่งควรทำ�การศึกษาต่อไป ผลการวิจัยนี้
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Saengdam12 ที่พบว่าความ
สัมพันธ์ในครอบครัวมีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยสำ�คัญทาง
สถิติกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น
สอดคล้องกับ Buasorn25 พบว่าความสัมพันธ์ของบุคคล
ภายในครอบครัวมีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยสำ�คัญทางสถิติ
กับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
ผลการวิจัย พบว่า ยังมีนักเรียนที่ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ในระดับพฤติกรรมการดื่มแบบมีความเสี่ยงต่อ
การเกิดอันตรายน้อย พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์แบบมี
ความเสี่ยงต่ออันตราย พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์แบบ
อันตราย และพฤติกรรมการดื่มแบบติดสุรา และพบว่าตัวแปร
ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของตัวอย่างวัยรุ่นอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ได้แก่ ทัศนคติ
ต่อการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ การรับรูผ้ ลกระทบจากการดืม่
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ การเข้าถึงแหล่งซือ้ ขายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
และแรงสนับสนุนทางสังคมของวัยรุน่ บุคคลากรด้านสาธารณสุข
เช่น พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ควรดำ�เนินการดังนี้
ด้านปฏิบัติการพยาบาล
1. ประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ร่วมกันพัฒนาโปรแกรมป้องกันการดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรูก้ บั นักเรียนทุกคน ให้เกิดการรับรู้
ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อปรับเปลี่ยน
ทัศนคติทถ่ี กู ต้อง ป้องกันการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์รายใหม่
และให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับวิธีการลด ละ เลิก ในรายที่มีการดื่ม
แบบเสี่ยงให้น้อยลง ส่วนในรายที่ดื่มแบบอันตรายมีการจัด
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การบำ�บัดให้คำ�ปรึกษา ให้คำ�แนะนำ� และจูงใจให้เกิดการปรับ
เปลี่ยนเพื่อลดพฤติกรรมการดื่ม รวมทั้งมีการส่งต่อนักเรียน
ที่ ดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ แ บบติ ด สุ ร าทุ ก คนในโรงเรี ย น
เพื่อรับการบำ�บัดในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีการติดตาม
หลังการรักษาเพื่อให้ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สามารถคงการหยุดดื่มหรือลดความเสี่ยงในการดื่มได้เมื่อ
กลับสู่ชุมชน
2. ประสานงานกับผูน้ �ำ ชุมชนและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น องค์การบริการส่วนตำ�บล สถานีตำ�รวจ เพื่อขอความ
ร่วมมือในการดำ�เนินการตามมาตรการกฎหมาย ข้อกำ�หนด
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ป้องกันการเข้าถึงแหล่งซื้อขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามจำ�หน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ให้แก่เด็กที่อายุต่ำ�กว่า 18 ปี การลด ละ เลิกในเทศกาล
สำ�คัญ
3. ให้การเสนอแนะแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
สถานศึกษาให้มีการบรรจุหรือให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ แ ละโทษจากการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ กั บ
นักเรียน การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจาก
การดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ตาม AUDIT TEST การส่งเสริม
ให้ เ กิ ด ทั ศ นคติ ที่ ถู ก ต้ อ งต่ อ การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์
ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การลด ละ เลิก
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาตรการ กฎหมาย ข้อกำ�หนดกฎ
ระเบียบต่างๆเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเป็นหัวข้อ
ในหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ
ข้อเสนอแนะในการทำ�วิจัยครั้งต่อไป
1. พัฒนาโปรแกรมรูปแบบการเสริมสร้างทัศนคติ
การรั บ รู้ ผ ลกระทบจากการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์
แรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คมต่ อ การป้ อ งกั น การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ โดยเปรียบเทียบกับกลุ่มวัยรุ่นที่ต่างกันหรือ
พื้นที่ที่ต่างกัน เช่น นักเรียนวัยรุ่นในสถานศึกษากับวัยรุ่นใน
ชุมชน
2. พัฒนารูปแบบของโปรแกรมเพื่อป้องกันหรือลด
พฤติ ก รรมการดื่ ม ในแต่ ล ะระดั บ ความเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด
อันตรายจากการดื่มทั้ง 4 กลุ่ม
3. ศึกษาถึงปัจจัยทำ�นายพฤติกรรมการดืม่ เครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ในกลุ่มวัยรุ่นอื่น เช่นกลุ่มนักเรียนประถมศึกษา
กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งที่อยู่ในระบบการ
ศึกษาและนอกกลุ่มเพื่อจะได้แนวทางป้องกันการดื่มในกลุ่ม
วัยรุ่นแต่ละกลุ่มที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนต่อไป
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