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บทคัดย่อ
พฤติกรรมการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ของวัยรุน่ ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขทีส่ �ำ คัญในสังคมไทย
ปัจจุบัน การวิจัยเชิงหาความสัมพันธ์น้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกของการดื่มสุราแบบเสี่ยงและ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มสุราแบบเสี่ยงของนักเรียนอาชีวศึกษาชาย กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ
นักเรียนอาชีวศึกษาชาย สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ จำ�นวนทัง้ หมด
240 คน ได้มาโดยวิธกี ารสุม่ แบบกลุม่ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วยแบบสอบถามความเครียด
การรับรูส้ รรถนะแห่งตนในการปฏิเสธการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ทัศนคติตอ่ การดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
สัมพันธภาพกับครอบครัว แบบประเมินปัญหาการดืม่ สุรา มีคา่ ความเชือ่ มัน่ ของเครือ่ งมือเท่ากับ .78 .90
.79 .77 และ .98 ตามลำ�ดับ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนาและสถิติ Binary logistic regression
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ผลการศึกษาพบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีความชุกของการดืม่ สุราแบบเสีย่ ง ร้อยละ 49.5 โดยพบว่า
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มสุราแบบเสี่ยงอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ได้แก่ การใช้สารเสพติดอื่น
(AOR = 5.76, 95% CI = 1.71-19.43), การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเพื่อน (AOR = 3.54, 95%
CI = 1.41-8.91), การรับรูส้ มรรถนะแห่งตนในการปฏิเสธการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ (AOR = 3.35, 95%
CI = 1.79-6.28), ความเครียด (AOR = 1.95, 95% CI = 1.02-3.75) และทัศนคติตอ่ การดืม่ เครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ (AOR = 1.95, 95% CI = 1.04-3.68) ผลการวิจยั เป็นข้อมูลพืน้ ฐานสำ�หรับผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ในการพัฒนาโปรแกรมทีเ่ น้นการส่งเสริมความสามารถในการจัดการความเครียด ทักษะการปฏิเสธและ
การมีทศั นคติทเ่ี หมาะสมเพือ่ การป้องกันการดืม่ สุราแบบเสีย่ งในนักเรียนอาชีวศึกษาชายทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
คำ�สำ�คัญ: การดืม่ สุราแบบเสีย่ ง นักเรียนอาชีวศึกษาชาย วัยรุน่

Abstract
Alcohol drinking among adolescents is still an important public health problem in
Thai society. The purposes of this correlational research were to identify the prevalence
of hazardous drinking and factors related to hazardous drinking among male vocational
students. The study was conducted with 240 male vocational students in Sisaket province
through the cluster random sampling procedure. Research instruments included the stress,
alcohol drinking refusal self-efficacy, attitude towards alcohol drinking, family attachment
and alcohol use disorder identification tests (AUDIT), The reliabilities were .78, .90, .79,  
.77 and .98 respectively. Data were analyzed by using descriptive statistics and binary
logistic regression.
The results revealed that the prevalence of hazardous drinking was 49.5%. The
significant factors related to hazardous drinking among male vocational students were
illicit drug use (AOR = 5.76, 95% CI = 1.71-19.43), peer alcohol drinking (AOR = 3.54, 95%
CI = 1.41-8.91), alcohol drinking refusal self-efficacy (AOR = 3.35, 95% CI = 1.79-6.28), stress
(AOR = 1.95, 95% CI =1.02-3.75) and attitude towards alcohol drinking (AOR = 1.95, 95%
CI = 1.04-3.68). Results of the study serve as basic information for people involved in
developing effective interventions for hazardous drinking prevention among male vocational students. Those interventions should be focused on enhancing stress management
and drinking refusal self-efficacy skills, including increasing appropriate attitude towards
alcohol drinking.
Keywords: hazardous drinking, male vocational students, adolescents
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ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา

พฤติกรรมการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ของ
วัยรุ่น เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากส่ง
ผลกระทบโดยตรงทั้งต่อสุขภาพและร่างกายของ
ผู้ดื่ม และยังส่งผลกระทบต่อสังคมอีกด้วย1 จาก
การสำ�รวจของสำ�นักงานสถิติแห่งชาติในปี พ.ศ.
25582 ที่ศึกษาในกลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี พบว่า
ความชุกของการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์เพิม่ มาก
ขึน้ จากร้อยละ 12.92 ในปี พ.ศ. 2550 เป็นร้อยละ
19.4 ในปี พ.ศ. 2558 และการดื่มแบบผิดปกติ
(problem drinking/alcohol use disorder)
เป็นการดื่มที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงลบซึ่งกำ�ลังเป็น
ปัญหาที่สำ�คัญของวัยรุ่น เนื่องจากสามารถส่งผล
กระทบตามมาอย่างมากทั้งแบบเฉียบพลันและ
เรื้อรัง3 อย่างไรก็ตามการดื่มแบบผิดปกติมีนิยาม
ที่หลากหลายและยังไม่ชัดเจนในการนำ�มาใช้ใน
การศึ ก ษาต่ า ง ๆ แต่ โ ดยทั่ วไปจะหมายรวมถึ ง
การดื่มแบบหนัก (heavy drinking), การดื่มหนัก
เป็นครั้งคราว/การดื่มแบบเมาหัวราน้ำ�  (binge
drinking/heavy episodic drinking), การดื่ม
แบบเสี่ยง (hazardous drinking), การดื่มแบบ
อันตราย (harmful use), การดืม่ แบบติด (alcohol
dependence/alcoholism) เป็นต้น4
การดื่ ม แบบมี ค วามเสี่ ย ง (hazardous
drinking) ถือว่ามีความสำ�คัญในเชิงสาธารณสุข
เนือ่ งจากเป็นภาวะเสีย่ งทีผ่ ดู้ มื่ ยังไม่เกิดอาการเจ็บ
ป่วยใด ๆ แต่เป็นการดื่มที่เพิ่มความเสี่ยงของการ
เกิดปัญหาที่สามารถส่งผลเสียหายตามมาทั้งต่อ    
ผู้ดื่มเองหรือผู้อื่น5 การป้องกันการดื่มแบบเสี่ยง
จึงเป็นการป้องกันตั้งแต่ในระยะแรก ก่อนมีการ
ดื่มในระยะที่รุนแรงขึ้นที่จะก่อให้เกิดความเสีย
หายมากมายตามมา จากการศึกษาความชุกของ
การดืม่ แบบมีความเสีย่ งหรือการดืม่ หนักทีถ่ อื ว่ามี
นิยามคล้ายคลึงกัน6 ของดาริกา ใสงาม และ
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นันท์นภัส พรุเพชรแก้ว7 ในกลุ่มวัยรุ่นที่เป็น
นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาในประเทศไทยในปี
พ.ศ. 2550, 2552 และ 2559 พบว่า เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 5.6, 6.8 เป็น 8.1 ตาม
ลำ � ดั บ และยั ง พบว่ า นั ก เรี ย นชายดื่ ม มากกว่ า
นักเรียนหญิง โดยนักเรียนชายมีอัตราความชุก
เป็นร้อยละ 8.2, 10.5 และ 9.6 ตามลำ�ดับ
นักเรียนหญิงมีอตั ราความชุกเป็นร้อยละ 3.3, 3.5
และ 6.8 ตามลำ�ดับ และยังพบว่านักเรียนสาย
อาชีวศึกษาดื่มมากกว่านักเรียนสายสามัญ โดย
พบว่า นักเรียนชายสายอาชีวศึกษาและสายสามัญ   
มีอัตราความชุกของการดื่มสุราแบบเสี่ยงคิดเป็น
ร้อยละ 20.6 และ 14.3 ตามลำ�ดับ8 ปัญหาการ
ดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ดั ง กล่ า ว จึ ง เป็ น
สถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง
จากการศึกษาที่มีการทบทวนวรรณกรรม
อย่างเป็นระบบของ Grigsby, Forster, Unger
and Sussman9 โดยการสืบค้นจากฐานข้อมูลของ
Google Scholar, Pubmed และ PsycINFO
ซึ่งคัดเลือกบทความที่มีคุณภาพได้ทั้งหมด 52
บทความ ที่ทำ�การศึกษาในนักเรียนวิทยาลัยทั่ว
ประเทศสหรัฐอเมริกา สรุปว่า ปัจจัยที่มีความ
สัมพันธ์กับการดื่มแบบผิดปกติ ได้แก่ เพศ เชื้อ
ชาติ บุ ค ลิ ก ภาพ ประวั ติ ก ารดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ ความคาดหวังเกี่ยวกับแอลกอฮอล์
ความรู้สึกเครียด แรงจูงใจในการดื่ม อิทธิพลจาก
เพื่อนและครอบครัว บริบททางสังคมในการดื่ม
สภาพแวดล้อมในการดำ�รงชีวิต และยังมีการ
ศึกษาแบบตัดขวาง (cross-sectional study)
ของ Dovaren, Shiely, Byrne and Perry10 ที่
ศึกษาในนักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศไอร์แลนด์
พบว่า ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การดืม่ เครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์แบบเสี่ยง ได้แก่ อายุ หลักสูตรการ
ศึกษา ชัน้ ปีทศ่ี กึ ษาในวิทยาลัย ทีพ่ กั จำ�นวนคูน่ อน
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ผูท้ สี่ บู บุหรี่ การใช้ยาเสพติดทีผ่ ดิ กฎหมาย สำ�หรับ
การศึกษาในประเทศไทย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการ
ศึกษาถึงพฤติกรรมการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ปกติ
ทัว่ ไปแบบไม่มคี วามเสีย่ ง และมีการศึกษาจำ�นวน
ไม่มากทีศ่ กึ ษาการดืม่ แบบผิดปกติ11,12 มีเพียงการ
ศึกษาของ วชิรา ปิยะพันธุ์, รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์
และพรนภา หอมสินธุ์13 ที่ศึกษาเกี่ยวกับการดื่ม
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์แบบมีความเสีย่ งในนักเรียน
อาชีวศึกษาชาย จังหวัดชัยนาท แต่เป็นการศึกษา
เพี ย งความตั้ งใจต่ อ การดื่ ม แบบเสี่ ย งและเน้ น
เฉพาะปัจจัยภายในตนเองเท่านั้น
จากการรายงานสถานการณ์บริโภคเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์รายจังหวัดในปี พ.ศ. 2554 ของ
ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา14 พบว่า ความชุกของนักดื่ม
ในประชากรวัยรุ่น (อายุ 15-19 ปี) ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือมีความชุกของนักดื่มวัยรุ่นมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 18.7 โดยจังหวัดศรีสะเกษ
มีความชุกของนักดื่มวัยรุ่นสูงเป็นลำ�ดับที่ 5 ของ
ประเทศ และเป็นลำ�ดับที่ 1 ของภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ คือ ร้อยละ 25.1 ปัญหาการดืม่ เครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ในจังหวัดศรีสะเกษ จึงเป็นสถานการณ์
ที่น่าเป็นห่วงที่อาจมีความรุนแรงของการดื่มเพิ่ม
ขึ้นในอนาคต การศึกษาครั้งนี้จึงศึกษาความชุก
ของการดื่มสุราแบบเสี่ยง และปัจจัยที่มีความ
สั ม พั น ธ์ กั บ การดื่ ม สุ ร าแบบเสี่ ย งของนั ก เรี ย น
อาชีวศึกษาชาย จังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้ทฤษฎี
อิทธิพลสามทาง (the triadic influence theory;
TTI) ของ Flay, Snyder and Petraitis15 เป็น
กรอบแนวคิดในการศึกษาที่เชื่อว่าพฤติกรรมที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ สุ ข ภาพของวั ย รุ่ น นั้ น เป็ น เรื่ อ งที่ มี
ความซับซ้อนและมิได้เกิดจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง
เท่านั้น แต่เป็นพหุปัจจัย โดยเกิดจากหลาย ๆ
ปัจจัยมารวมกัน ซึ่งครอบคลุมปัจจัยทั้งภายในตัว
บุ ค คล ปั จ จั ย สิ่ ง แวดล้ อ มทางวั ฒ นธรรมหรื อ

ทัศนคติ และปัจจัยทางสังคมหรือระหว่างบุคคล
ผลการศึกษาจะทำ�ให้บคุ ลากรสาธารณสุขและผูม้ ี
ส่วนเกี่ยวข้องเกิดความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยว
กับสาเหตุการดื่มสุราแบบเสี่ยง อันจะนำ�ไปสู่การ
ทำ�แนวทางการป้องกันตั้งแต่ระยะแรกมิให้เกิด
ปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่รุนแรง
ในวัยรุ่นชายตามมา

กรอบแนวคิดในการศึกษา

การศึ ก ษานี้ ไ ด้ นำ � ทฤษฎี อิ ท ธิ พ ลสามทาง
(the triadic influence theory)15 มาเป็นกรอบ
แนวคิดในการศึกษา ทีเ่ ชือ่ ว่าพฤติกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสุขภาพของวัยรุน่ นัน้ เป็นเรือ่ งทีม่ คี วามซับซ้อน
และมิได้เกิดจากปัจจัยใดปัจจัยหนึง่ เท่านัน้ โดยจัด
กลุ่มปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มสุราแบบ
เสี่ ย งของนั ก เรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาชาย จั ง หวั ด
ศรีสะเกษ ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) ปัจจัยภายใน
ตัวบุคคล ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความ
เครียด การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการปฏิเสธ
การดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ การใช้สารเสพติดอืน่
(2) ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมหรือทัศนคติ
ได้แก่ ทัศนคติต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และ (3) ปัจจัยทางสังคมหรือระหว่างบุคคล ได้แก่
สั ม พั น ธภาพกั บ ครอบครั ว การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ของบุคคลในครอบครัว การยอมรับ
การดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ของบิดา มารดา การ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเพื่อน ปัจจัยทั้ง 3
กลุ่มนี้จะส่งผลทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อการดื่ม
สุราแบบเสีย่ งของนักเรียนอาชีวศึกษาชาย จังหวัด
ศรีสะเกษ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาความชุกของการดื่มสุราแบบ
เสีย่ งในนักเรียนอาชีวศึกษาชาย จังหวัดศรีสะเกษ
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2. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยภายใน
ตัวบุคคล ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมหรือ
ทัศนคติ และปัจจัยทางสังคมหรือระหว่างบุคคล
กับการดื่มสุราแบบเสี่ยงในนักเรียนอาชีวศึกษา
ชาย จังหวัดศรีสะเกษ

นักเรียนที่มีการดื่มแบบอันตรายและดื่มแบบติด
ออกไป เหลือจำ�นวนตัวอย่างที่นำ�ไปวิเคราะห์
ข้อมูลทั้งสิ้น 240 คน

วิธีการดำ�เนินการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามทีใ่ ห้กลุม่ ตัวอย่างตอบแบบสอบถาม
ด้วยตนเอง ประกอบด้วยจำ�นวนข้อคำ�ถาม 74
ข้อ แบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล
ได้แก่ อายุ ระดับชั้นปี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อาชีพบิดา อาชีพมารดา รายได้ครอบครัว การ
อยู่อาศัย
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความเครียด วัดโดย
แบบวัด Stress Test 5 (ST5) ของกรมสุขภาพจิต18
มีลกั ษณะมาตรวัดแบบประเมินค่า (rating scales)
แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ เป็นประจำ� บ่อยครั้ง เป็น
บางครั้ง แทบไม่มี จำ�นวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามการรับรูเ้ กีย่ วกับการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3.1 การรับรูส้ มรรถนะแห่งตนในการปฏิเสธ
การดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ วัดโดยใช้แบบวัดการ
รับรู้ความสามารถของตนเองในการปฏิเสธการ   
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (drinking refusal
self-efficacy questionnaire-revised in an
adolescent sample : DRSEQ-RA) ของ
Young, Hasking, Oei & Loveday19 ซึ่งแปล
ภาษาไทยโดย อัญชลี เหมชะญาติ, พรนภา       
หอมสินธุ์ และรุง่ รัตน์ ศรีสรุ ยิ เวศน์20 มีลกั ษณะมาตร
วัดเป็นแบบลิเคร์ท (likert scales) แบ่งเป็น 4
ระดับคือ มั่นใจอย่างยิ่ง ค่อนข้างมั่นใจ ค่อนข้าง
ไม่มั่นใจ ไม่มั่นใจเลย จำ�นวน 14 ข้อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงหาความ
สัมพันธ์ (correlational study design)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักเรียนชาย อายุ 18 ปีขน้ึ ไป
ที่กำ�ลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1-2 ที่กำ�ลังศึกษาภาคเรียน
ปกติ สถาบั น อาชี ว ศึ ก ษาภาครั ฐ บาล สั ง กั ด
สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัด
ศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2562 จำ�นวนทั้งหมด 8
แห่ง มีจำ�นวนนักเรียนทั้งสิ้น 3,883 คน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ จ ากการคำ � นวณขนาด
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Parel et al.16 ได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่างจำ�นวน 239 คน แต่เพื่อป้องกันการ
สูญหายของข้อมูลจึงได้คำ�นวณเผื่อการสูญหาย
เพิม่ ขึน้ อีกร้อยละ 2017 เป็นจำ�นวนเท่ากับ 287 คน
คั ด เลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยการสุ่ ม แบบกลุ่ ม
(cluster random sampling) วิทยาลัยจำ�นวน
ครึ่งหนึ่ง ได้วิทยาลัยตัวอย่าง 4 วิทยาลัย และ
คำ � นวณขนาดตั ว อย่ า งในแต่ ล ะวิ ท ยาลั ย ตาม
สัดส่วน แต่ละวิทยาลัยมีการจัดการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) ชัน้ ปีที่ 1-2
โดยในแต่ละชัน้ ปีประกอบด้วยสาขาต่าง ๆ และใน
แต่ละสาขาประกอบไปด้วยจำ�นวนห้องเรียนทีแ่ ตก
ต่างกัน ในแต่ละห้องเรียนประกอบไปด้วยนักเรียน
ชายประมาณห้องละ 10-40 คน จึงสุ่มเลือก
ห้องเรียนในแต่ละชั้นปี นักเรียนชายทั้งหมดใน
ห้ องเรี ย นนั้ น ๆ ถือ เป็น กลุ่มตัวอย่า งและได้ตัด
174...
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เครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือการวิจัย

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มสุราแบบเสี่ยงของนักเรียนอาชีวศึกษาชาย จังหวัดศรีสะเกษ /
Factors Related to Hazardous Drinking Among Male Vocational Students in Sisaket Province

3.2 ทัศนคติตอ่ การดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
วัดโดยใช้แบบสอบถามที่ปรับจากแบบสอบถาม
ของ พรนภา หอมสินธุ์ และรุง่ รัตน์ ศรีสรุ ยิ เวศน์21
ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้
ความเข้าใจ ความรู้สึก และการปฏิบัติ มีลักษณะ
มาตรวัดเป็นแบบลิเคิรท์ (likert scales) แบ่งเป็น
4 ระดับคือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จำ�นวน 20 ข้อ
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับผู้ปกครอง
วัดโดยใช้แบบสอบถามความผูกพันกับครอบครัวที่
ปรับจากแบบสอบถามของ พรนภา หอมสินธุ์ และ
รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์21 ประกอบด้วยข้อคำ�ถาม 9
ข้อ มีลักษณะมาตรวัดเป็นแบบลิเคิร์ท (likert
scales) แบ่งคะแนนเป็น 4 ระดับคือ จริงทีเดียว
จริงค่อนข้างมาก จริงอยู่บ้าง ไม่จริง การยอมรับ
การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ข องบิ ด ามารดา
วัดโดยใช้ข้อคำ�ถามของ พรนภา หอมสินธุ์ และ
รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์21 จำ�นวน 1 ข้อ
ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรม
การดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ของบุคคลในครอบครัว
และเพื่อน การใช้สารเสพติดอื่น และการดื่มสุรา
แบบเสี่ยง ที่วัดโดยใช้แบบประเมินปัญหาการ
ดื่มสุรา (AUDIT: alcohol use disorders
identification test) ที่ผลิตและเผยแพร่โดยแผน
งานการพัฒนาระบบ รูปแบบและวิธีการบำ�บัด
รั ก ษาผู้ มีปั ญ หาการบริโ ภคสุราแบบบูรณาการ
(ผรส.)5 ประกอบด้วยข้อคำ�ถามจำ�นวน 10 ข้อ
แต่ละข้อมีคะแนน 0-4 คะแนน โดยมีผลรวม
คะแนนของแบบประเมินทั้ง 10 ข้ออยู่ระหว่าง
0-40 คะแนน มีเกณฑ์ในการแบ่งระดับ ได้แก่
(1) ผู้ดื่มแบบมีความเสี่ยงต่ำ� (low risk drinker)
มีค่าคะแนน 0-7 คะแนน (2) ผู้ดื่มสุราแบบเสี่ยง
(hazardous drinker) มีคา่ คะแนน 8-15 คะแนน
(3) ผู้ดื่มแบบอันตราย (harmful use) มีค่า

คะแนน 16-19 คะแนน (4) ผู้ ดื่ ม แบบติ ด
(alcohol dependence) มีค่าคะแนน 20-40
คะแนน
แบบสอบถามดั งกล่า วได้ นำ �ไปทดลองใช้
(try out) ในนักเรียนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่างจำ�นวน 30 คน แล้วนำ�มาวิเคราะห์
คุณภาพของเครื่องมือ ได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม ความเครียด การรับรูส้ รรถนะแห่ง
ตนในการปฏิ เ สธการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์
ทัศนคติตอ่ การดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ สัมพันธภาพ
กับครอบครัว และแบบประเมินปัญหาการดืม่ สุรา
เท่ากับ .78 .90 .79 .77 และ .98 ตามลำ�ดับ

การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง

การศึกษาครั้งนี้ได้รับการรับรองจริยธรรม
การวิจัย ก่อนการทำ�วิจัย (รหัส 04-06-2562)
จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา การเข้าร่วมการวิจัยของกลุ่มตัวอย่างต้อง
ลงลายมือชื่อในใบยินยอมเข้าร่วมวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนอาชีวศึกษา
ชายที่ ยิ น ดี เ ข้ า ร่ ว มการวิ จั ยในวั น ที่ นั ด หมายที่
ห้องเรียน โดยจัดที่นั่งให้ห่างกันเพื่อความเป็น
ส่วนตัว หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั ชีแ้ จงวัตถุประสงค์และ
รายละเอียดของการวิจัย พร้อมทั้งอธิบายวิธีการ
ตอบแบบสอบถาม ใช้เวลาในการทำ�แบบสอบถาม
ประมาณ 30 นาที ไม่มเี จ้าหน้าทีห่ รืออาจารย์ของ
วิทยาลัยอยูใ่ นห้องเรียน ภายหลังทำ�แบบสอบถาม
เสร็จให้นักเรียนอาชีวศึกษาชายตรวจสอบความ
ครบถ้วนของการตอบข้อคำ�ถาม และใส่แบบสอบถาม
ไว้ในซองกระดาษวางไว้บนโต๊ะ
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การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลการ
ดืม่ สุราแบบเสีย่ งด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ การ
แจกแจงค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยที่ศึกษากับการดื่มสุราแบบเสี่ยงโดยใช้สถิติ
Binary Logistic Regression ที่ 95% CI
(confidential interval of odds ratio)

ผลการวิจัย

ข้อมูลทั่วไปและการดื่มสุรา
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนอาชีวศึกษาชาย
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงมากกว่าครึ่ง
หนึง่ คิดเป็นร้อยละ 55.4 อายุนอ้ ยกว่า 20 ปี โดย
มีอายุมากที่สุดเท่ากับ 24 ปี อายุน้อยที่สุดเท่ากับ
18 ปี อายุเฉลี่ยเท่ากับ 19.5 ปี (SD = 1.06) อยู่
ในระดับชั้นปีที่ 1 และ 2 ในสัดส่วนใกล้เคียงกัน
คิดเป็นร้อยละ 45.0 และ 55.0 ตามลำ�ดับ อาชีพ
ของบิดาและอาชีพของมารดามากกว่าครึ่งหนึ่ง
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 52.5
และ 53.3 ตามลำ�ดับ กลุ่มตัวอย่างมีรายได้
ครอบครัวเพียงพอ ไม่มหี นีส้ นิ ร้อยละ 53.3 และ
กลุม่ ตัวอย่างร้อยละ 69.6 พักอาศัยอยูก่ บั บิดาและ
มารดา
กลุม่ ตัวอย่างมีความชุกของการดืม่ สุราแบบ
เสี่ยง ร้อยละ 49.5 โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 85.0
ชอบดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์มาก
ที่สุด มากกว่าครึ่งหนึ่งให้เหตุผลในการเลือกดื่ม
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์เนือ่ งมาจากรสชาติดี คิดเป็น
ร้อยละ 53.9 ส่วนใหญ่ ร้อยละ 85.4 ได้เครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์มาจากการซื้อจากร้านค้า และยัง
พบอีกว่าสถานที่ที่กลุ่มตัวอย่างนิยมดื่มมากที่สุด
คือบ้านเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 36.9
176...
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ศึกษากับการดื่ม
สุราแบบเสี่ยง
ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
การดื่มสุราแบบเสี่ยง พบว่า ปัจจัยที่มีความ
สัมพันธ์กับการดื่มสุราแบบเสี่ยงอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติตามลำ�ดับขนาดของความสัมพันธ์ ดังนี้
การใช้สารเสพติดอืน่ การดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ของเพือ่ น การรับรูส้ มรรถนะแห่งตนในการปฏิเสธ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความเครียด และ
ทัศนคติต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยพบ
ว่า กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้สารเสพติดอืน่ มีโอกาสเสีย่ ง
ต่อการดืม่ สุราแบบเสีย่ งเป็น 5.8 เท่า (AOR = 5.76,
95% CI = 1.71-19.43) ของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้
สารเสพติดอืน่ กลุม่ ตัวอย่างทีม่ เี พือ่ นดืม่ เครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ มีโอกาสเสีย่ งต่อการดืม่ สุราแบบเสีย่ ง
เป็น 3.5 เท่า (AOR = 3.54, 95% CI = 1.41-8.91)
ของกลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ม่มเี พือ่ นดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มีการรับรู้สมรรถนะแห่ง
ตนในการปฏิเสธการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์นอ้ ย
มีโอกาสเสีย่ งต่อการดืม่ สุราแบบเสีย่ งเป็น 3.4 เท่า
(AOR = 3.35, 95% CI = 1.79-6.28) ของกลุ่ม
ตัวอย่างทีม่ กี ารรับรูส้ มรรถนะแห่งตนในการปฏิเสธ
การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ม าก ส่ ว นกลุ่ ม
ตัวอย่างที่เครียดปานกลางถึงมาก มีโอกาสเสี่ยง
ต่อการดืม่ สุราแบบเสีย่ งเป็น 2 เท่า (AOR = 1.95,
95% CI = 1.02-3.75) ของกลุ่มตัวอย่างที่เครียด
น้อย และกลุม่ ตัวอย่างทีม่ ที ศั นคติเห็นด้วยต่อการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีโอกาสเสี่ยงต่อการดื่ม
สุราแบบเสี่ยงเป็น 2 เท่า (AOR = 1.95, 95%
CI = 1.04-3.68) ของกลุ่มตัวอย่างที่มีทัศนคติไม่
เห็นด้วยต่อการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ดังแสดง
รายละเอียดในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่า Crude และ Adjust Odds Ratio ของปัจจัยต่างๆ ต่อการดื่มสุราแบบเสี่ยงในกลุ่ม
ตัวอย่าง (n=240)
		

ปัจจัยที่ศึกษา

Crude
95% CI Adjusted 95% CI
OR
OR
                                              
1.00
1.47 0.87-2.49
1.09 0.59-2.01

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPA)
> 3.00 (R)       
≥ 3.00
ความเครียด
เครียดน้อย (R) (0-4 คะแนน)     
1.00
    เครียดปานกลางถึงมาก (5-15 คะแนน)
2.71* 1.52-4.82
การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการปฏิเสธการดื่มฯ
มาก (R) (38-56 คะแนน)
1.00     
น้อย (0-37 คะแนน)
4.05** 2.31-7.11
การใช้สารเสพติดอื่น
    ไม่ใช้ (R)      
1.00
ใช้               
5.83** 1.98-17.12
ทัศนคติต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
     ไม่เห็นด้วย (R) (0-43 คะแนน)
1.00
     เห็นด้วย   (44-58 คะแนน)
3.01* 1.75-5.16
สัมพันธภาพกับครอบครัว
     ผูกพันมาก (R)  (31-36 คะแนน)
1.00
     ผูกพันน้อย (0-30 คะแนน)
1.06 0.63-1.78
การดื่มเครื่องดื่มฯ ของบุคคลในครอบครัว
    ไม่มี (R)                    
1.00
มี                  
0.90 0.53-1.52
การยอมรับการดื่มเครื่องดื่มฯ ของบิดามารดา                  
     ไม่ยอมรับ (R)                      
1.00
     ยอมรับ                       
2.01 1.12-3.61
การดื่มเครื่องดื่มฯ ของเพื่อน
     ไม่มี (R)                 
1.00
มี                                  3.68** 1.68-8.07
* p < 0.05 ** p < 0.01 (R) กลุ่มอ้างอิง

1.95*

1.02-3.75

3.35** 1.79-6.28
5.76** 1.71-19.43
1.95*

1.04-3.68

0.79

0.42-1.47

0.78

0.42-1.45

1.59

0.81-3.13

3.54** 1.41-8.91            
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สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาครัง้ นี้ พบว่า นักเรียนอาชีวศึกษา
ชาย จังหวัดศรีสะเกษ เกือบครึง่ หนึง่ มีการดืม่ สุรา
แบบเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 49.5 ซึ่งผลการศึกษา
ในครั้ ง นี้ พ บอั ต ราการดื่ ม สุ ร าแบบเสี่ ย งสู ง กว่ า
การศึกษาของ สลิลทิพย์ โกพลรัตน์, รุ่งรัตน์
ศรีสุริยเวศน์ และพรนภา หอมสินธุ11์ ที่พบว่า
นักเรียนชายอาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี มีการดื่ม
แบบเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 30.5 โดยทั้ง 2 การ
ศึกษาเป็นการศึกษาในนักเรียนอาชีวศึกษาชาย
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปี
ที่ 1-2 เช่นเดียวกัน แต่ทั้งนี้เนื่องมาจากในการ
ศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่ง
จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดหนึง่ ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ มีประเพณีทสี่ บื ต่อกันมาอย่างยาวนาน
จำ�นวนมาก ได้แก่ ประเพณีงานปีใหม่ งาน
สงกรานต์ งานบุญบั้งไฟ งานทอดกฐิน งานทอด
ผ้าป่า งานศพ งานบวช งานบุญอัฐิ รำ�ไหว้ผี
บรรพบุรุษ รำ�ผีฟ้า งานบุญประดับดิน งานลอย
กระทง งานขึ้นบ้านใหม่ งานแต่ง และงานบุญ
ออกพรรษา ในแต่ละประเพณีนั้นล้วนมีสุราเข้า
มาร่วมในประเพณีด้วยเสมอ จนกลายเป็นความ
คุน้ ชินของคนในชุมชนและสังคมในจังหวัดศรีสะเกษ
และเมือ่ ถึงงานเทศกาลประเพณีวยั รุน่ ก็จะพบเห็น
ผู้ใหญ่ดื่มสุรา กลายเป็นการหล่อหลอมให้วัยรุ่น
มองว่าเป็นเรื่องปกติ เพราะใครก็ดื่มได้ จึงทำ�ให้
วัยรุน่ ในจังหวัดศรีสะเกษเข้าถึงเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ได้ง่าย22 และจากข้อมูลพื้นฐาน พบว่า วัยรุ่น
สามารถเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่ายจาก
การซื้อเองตามร้านค้าที่มีอยู่ทั่วไปถึงร้อยละ 85.4
และผลการศึกษาในครัง้ นี้ ยังพบอัตราการดืม่ สุรา
สูงกว่าการศึกษาของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา14 ในปี
178...
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พ.ศ. 2554 พบว่าจังหวัดศรีสะเกษมีความชุก
ของนักดื่มวัยรุ่นเพียงร้อยละ 25.1 ทั้งนี้เนื่อง
มาจากการศึกษาของศูนย์วิจัยปัญหาสุราเป็นการ
ศึกษาการดื่มสุราแบบปกติทั่วไปในกลุ่มวัยรุ่นทั้ง
เพศชายและหญิง ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ
แต่ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการดื่มสุรา
แบบเสีย่ งในกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นนักเรียนอาชีวศึกษา
และศึกษาในเพศชายเท่านั้น
สำ�หรับปัจจัยทีพ่ บว่ามีความสัมพันธ์กบั การ
ดืม่ สุราแบบเสีย่ งมีหลายประการ ซึง่ ครอบคลุมทัง้
3 กลุ่มปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยภายในตัวบุคคล ปัจจัย
สิง่ แวดล้อมทางวัฒนธรรมหรือทัศนคติ และปัจจัย
ทางสังคมหรือระหว่างบุคคล ทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรม
การดื่มสุราแบบเสี่ยงของวัยรุ่น ตามที่ได้กล่าวไว้
ในทฤษฎีอทิ ธิพลสามทาง (The Triadic Influence
Theory; TTI) ของ Flay et al.15 โดยพบว่าปัจจัย
ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การดื่ ม สุ ร าแบบเสี่ ย งของ
นักเรียนอาชีวศึกษาชาย จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่
การใช้สารเสพติดอืน่ การดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ของเพือ่ น การรับรูส้ มรรถนะแห่งตนในการปฏิเสธ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความเครียด และ
ทัศนคติตอ่ การดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ สามารถ
อธิบายได้ดังนี้
การใช้ ส ารใด ๆ ก็ ต ามที่ ไ ม่ ใ ช่ อ าหารและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เมื่อใช้ไปแล้วสามารถส่ง
ผลกระทบต่อการทำ�งานทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
ซึ่งสามารถเปลี่ยนความคิด ความรู้สึก และการ
กระทำ�ของบุคคลนัน้ ได้23 ซึง่ การใช้สารเสพติดอืน่
เป็นปัจจัยภายในตัวบุคคล (intrapersonal) ถือ
เป็นอิทธิพลในระยะไกล (ultimate influence)
สามารถส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมได้น้อย แต่
ทำ�ให้เกิดความเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติดในระยะ
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ยาวได้15 ดังนัน้ วัยรุน่ ทีม่ กี ารใช้สารเสพติดอืน่ เช่น
สูบบุหรี่ การใช้กญ
ั ชา ยาบ้า ฯลฯ จึงมีโอกาสเสีย่ ง
ที่จะดื่มสุราแบบเสี่ยงมากกว่าวัยรุ่นที่ไม่มีการใช้
สารเสพติด สอดคล้องกับการศึกษาของ Dovaren
et al.10 พบว่า นักศึกษาทีใ่ ช้สารเสพติดอืน่ มีโอกาส
เสีย่ งต่อการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์แบบเสีย่ งสูง
เป็น 2.3 เท่า ของนักศึกษาที่ไม่ใช้สารเสพติดอื่น
การดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ของเพือ่ น เป็น
ปัจจัยทางสังคมหรือระหว่างบุคคล (social/interpersonal influence) ถือเป็นอิทธิพลในระยะ
กลาง (distal influence) เป็นปัจจัยระหว่างบุคคล
ทีท่ �ำ ให้นกั เรียนเกิดการเรียนรูบ้ รรทัดฐานของเพือ่ น
และเกิดแรงจูงใจที่จะทำ�ตาม ก่อให้เกิดความเชื่อ
ตามบรรทัดฐานทางสังคมและนำ�ไปสู่การปฏิบัติ
พฤติกรรมตามต่อไป3 ดังนัน้ หากวัยรุน่ มีเพือ่ นสนิท
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงมีโอกาสดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ม ากกว่ า วั ย รุ่ น ที่ ไ ม่ มี เ พื่ อ นสนิ ท ดื่ ม
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ สอดคล้องกับการศึกษาของ
สลิลทิพย์ โกพลรัตน์ และคณะ11 ที่พบว่า การดื่ม
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ของเพือ่ นสนิทมีความสัมพันธ์
กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบผิดปกติของ
นักเรียนชายอาชีวศึกษา
การรับรูส้ มรรถนะแห่งตน เป็นปัจจัยภายใน
ตัวบุคคล (intrapersonal influence) ถือเป็น
อิทธิพลในระยะใกล้ (proximal influence) เป็น
ปัจจัยสำ�คัญทีม่ อี ทิ ธิพลได้มากและโดยตรงต่อการ
เกิดพฤติกรรม15 เมื่อบุคคลนั้นมีความมั่นใจก็จะ
ส่ ง ผลให้ บุค คลนั้น มี ค วามพยายามที่จ ะกระทำ �
พฤติกรรมนั้นออกมา24 สอดคล้องกับการศึกษา
ของ สลิลทิพย์ โกพลรัตน์ และคณะ11 ที่พบว่า
การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการปฏิเสธการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความสัมพันธ์ต่อการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบผิดปกติของนักเรียน
ชายอาชีวศึกษา
ความเครี ย ด ปั จ จั ย ภายในตั ว บุ ค คล
(intrapersonal influence) ถือเป็นอิทธิพลใน
ระยะไกล (ultimate influence) ที่สามารถส่งผล
ต่อการคิดการตัดสินใจในการกระทำ�พฤติกรรม15
วัยรุน่ ทีเ่ ครียดนัน้ มักขาดทักษะในการปรับตัวและ
แก้ ไ ขปั ญ หา อาจพบว่ า การบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ทำ�ให้ลดภาวะเครียดได้ชั่วขณะ จึง
ทำ �ให้ วั ย รุ่ น เกิ ด การพึ่ ง เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ 25
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สลิลทิพย์ โกพลรัตน์
และคณะ11 พบว่า ความเครียดมีความสัมพันธ์กบั
การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ แ บบผิ ด ปกติ ข อง
นักเรียนชายอาชีวศึกษา
ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรม ถือเป็นอิทธิพล
สิง่ แวดล้อมทางวัฒนธรรม (cultural environment
influence) ที่สำ�คัญ เป็นอิทธิพลที่เกิดจากบริบท
ทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปที่บุคคล
ต้องมีปฏิสมั พันธ์ดว้ ย ทำ�ให้เกิดการรับรูข้ อ้ มูลและ
ประสบการณ์ ส่ ง ผลต่ อ ความสามารถในการ
คาดเดาผลดี ผ ลเสี ย ของพฤติ ก รรมที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
และมี ก ารให้ คุ ณ ค่ า ต่ อ ผลลั พ ธ์ นั้ น กลายเป็ น
ทัศนคติของบุคคลที่มีต่อพฤติกรรมนั้น ๆ และนำ�
ไปสู่ ก ารตั ด สิ นใจและการเกิ ด พฤติ ก รรมนั้ น ๆ
ต่อไป3 และถือเป็นอิทธิพลในระยะใกล้ (proximal
influence) ซึ่งเป็นปัจจัยสำ�คัญที่มีอิทธิพลได้มาก
และโดยตรงต่อการเกิดพฤติกรรม15 ดังนัน้ วัยรุน่ ที่
มีทศั นคติทางบวกต่อการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์จึงมี
โอกาสดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์แบบเสีย่ งสูงกว่าวัยรุน่     
ทีม่ ที ศั นคติทางลบต่อการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
สอดคล้องกับการศึกษาของ วัลลภา กุณฑียะ,     
พรนภา หอมสินธุ์ และรุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์26
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พบว่าทัศนคติต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มี
ความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ส่วนปัจจัยที่พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับการ
ดื่มสุราแบบเสี่ยงของนักเรียนอาชีวศึกษาชาย
จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สั ม พั น ธภาพกั บ ครอบครั ว การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ ข องบุ ค คลในครอบครั ว และการ
ยอมรั บ การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ข องบิ ด า
มารดา สามารถอธิบายได้ดังนี้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่มีความสัมพันธ์
กับการดื่มสุราแบบเสี่ยง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ถึงแม้วัยรุ่นจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงก็ตาม
แต่โดยธรรมชาติของวัยรุ่นทุกคนแล้ววัยรุ่นเป็น
วัยแห่งการอยากรู้อยากลอง ชอบการทดลอง27
โดยเฉพาะเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แล้วยิ่งเป็นเรื่องที่ท้าทาย หากใครไม่ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ถือว่าไม่เท่ ไม่ใช่พรรคพวกเดียวกัน
เข้ า สั ง คมกั บ เพื่ อ นไม่ ไ ด้28 ดั ง นั้ น วั ย รุ่ น ที่ มี ผ ล
สัมฤทธิท์ างการเรียนสูงหรือต่� 
ำ จึงมีการดืม่ เครือ่ ง
ดื่มแอลกอฮอล์ไม่แตกต่างกัน
สัมพันธภาพกับครอบครัวไม่มคี วามสัมพันธ์
กับการดื่มสุราแบบเสี่ยง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ถึงแม้ว่าวัยรุ่นจะมีสัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัว
แต่โดยการใช้ชีวิตส่วนใหญ่ของวัยรุ่นแล้วมักใช้
เวลาในการทำ�กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันกับเพื่อน
เพื่อนจึงมีความสำ�คัญกับวัยรุ่นมากและสามารถ
ลดทอนอิทธิพลของพ่อแม่ลงได้
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของบุคคลใน
ครอบครัวไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การดืม่ สุราแบบเสีย่ ง
โดยทัว่ ไปแล้วพ่อแม่เป็นบุคคลทีส่ �ำ คัญทีม่ อี ทิ ธิพล
ที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่อวัยรุ่นเป็นอย่าง
มาก เช่น หากพ่อแม่มีพฤติกรรมเสี่ยงก็จะทำ�ให้
180...
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วัยรุ่นเรียนรู้และเลียนแบบพ่อแม่ได้ แต่อย่างไร
ก็ตามเนือ่ งจากเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์มวี างจำ�หน่าย
ทัว่ ไปในท้องตลาด และการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ยังเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นปกติทั่วไปในสังคม
ไทยตามวาระและโอกาสต่าง ๆ วัยรุ่นจึงไม่จำ�เป็น
ต้องเลียนแบบพฤติกรรมดังกล่าวจากพ่อแม่ แต่
สามารถเรียนรู้และเลียนแบบได้จากบุคคลอื่น ๆ
ในสังคม ดังนัน้ การดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ของพ่อ
แม่จงึ ไม่มอี ทิ ธิพลต่อการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ของ
วัยรุน่
การยอมรับการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ของ
บิดามารดาไม่มีความสัมพันธ์กับการดื่มสุราแบบ
เสี่ ย ง ทั้ ง นี้ อ าจเนื่ อ งมาจากบิ ด ามารดาที่ ไ ม่   
ยอมรับการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ของวัยรุน่ ถึง
แม้จะมีการตักเตือน อบรมสั่งสอน หรือการ
ควบคุมทีท่ �ำ ให้วยั รุน่ รับรูไ้ ด้วา่ บิดามารดาไม่ยอมรับ
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่หาก
การอบรมสั่งสอนดังกล่าวกระทำ�โดยขาดทักษะ
การสื่อสารที่ดี ทำ�ให้เกิดการดุด่าว่ากล่าวหรือ
ตำ�หนิที่รุนแรง อาจส่งผลในเชิงลบได้มากกว่า

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้

1. ส่งเสริมให้วยั รุน่ มีการจัดการความเครียด
ที่เหมาะสม เช่น เล่นกีฬา ออกกำ�ลังกาย ทำ�
กิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ รวมทัง้ ควรให้ความรูแ้ ก่
วัยรุ่นถึงแม้ว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจ
ทำ �ให้ รู้ สึ ก มี ค วามสุ ข ลื ม เรื่ อ งที่ ไ ม่ ส บายใจได้
ชัว่ คราว แต่หากดืม่ บ่อย ๆ อาจทำ�ให้เป็นผูด้ มื่ แบบ
ติดได้ ส่งผลเสียทั้งต่อตนเองและสังคม รวมทั้ง
อาจารย์ทป่ี รึกษาประจำ�ชัน้ ควรให้การดูแลนักเรียน
อย่างใกล้ชดิ สอบถามชีวติ ความเป็นอยู่ ปัญหาชีวติ
เพื่อประเมินปัญหาและหาแนวทางที่เหมาะสมใน
การให้การช่วยเหลือ

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มสุราแบบเสี่ยงของนักเรียนอาชีวศึกษาชาย จังหวัดศรีสะเกษ /
Factors Related to Hazardous Drinking Among Male Vocational Students in Sisaket Province

2. ส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนใน
การปฏิ เ สธการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ โดย
พัฒนาวัยรุน่ ให้มที กั ษะในการปฏิเสธการดืม่ เครือ่ ง
ดื่มแอลกอฮอล์ การเรียนรู้จากวัยรุ่นต้นแบบที่ไม่
ดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ แ ละการพู ด ชื่ น ชมให้
กำ � ลั งใจ เพื่ อให้วัย รุ่น มั่นใจว่า ตนเองสามารถ
ปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เช่นกัน
3. ควรมีการปรับทัศนคติที่ถูกต้องต่อการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยการใช้สื่อต่าง ๆ ที่มี
ความหลากหลาย สร้างสรรค์ น่าสนใจ ที่ดึงดูด
ความสนใจของวัยรุ่น และวัยรุ่นสามารถเข้าถึง
ได้ ง่ า ย สะดวกรวดเร็ ว เช่ น อิ น เทอร์ เ น็ ต                   
อินสตาแกรม แอพพลิเคชั่นผ่านมือถือ เป็นต้น
4. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเพื่อน
เป็ น ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลมากต่ อ การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ของวัยรุ่น ดังนั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ควรจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้กับวัยรุ่นทั้งใน
โรงเรียนและในชุมชน เพื่อให้วัยรุ่นได้มีพื้นที่ใน
การทำ�กิจกรรมร่วมกันกับกลุม่ เพือ่ นทีห่ ลากหลาย
ได้ แ ก่ กิ จ กรรมกี ฬ า ดนตรี แ ละนั น ทนาการ
กิจกรรมอาสาสมัครทำ�ประโยชน์เพื่อสังคม เข้า
ค่ายศิลปะ เป็นต้น เพื่อให้วัยรุ่นได้พบปะและ
เรียนรู้ว่ามีวัยรุ่นอีกมากมายที่ไม่ได้ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์กส็ ามารถเป็นทีย่ อมรับของกลุม่ เพือ่ นได้
และควรให้ความช่วยเหลือวัยรุ่นที่ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ให้เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย
5. สถานศึกษาควรมีการติดตามเฝ้าระวัง
การดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์และสารเสพติดอืน่ ๆ
ทุกชนิดในโรงเรียนอย่างเคร่งครัด โดยออกกฎ

ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ และมีการบังคับใช้เพือ่ การ
ควบคุมและช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาการใช้
สารเสพติด

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาปัจจัยเชิงป้องกัน เช่น การใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ การมีเป้าหมายในตนเอง
ทักษะการเข้าสังคม เป็นต้น เพือ่ ให้เข้าใจถึงปัจจัย
ที่มีผลต่อการดื่มสุราของวัยรุ่นครอบคลุมมากขึ้น
และทำ�การศึกษาในวัยรุ่นกลุ่มอื่น ๆ ได้แก่ วัยรุ่น
หญิง วัยรุ่นที่กำ�ลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย วัยรุ่นนอกระบบการศึกษา เด็กเร่ร่อน
เป็นต้น เนื่องจากมีบริบทที่แตกต่างกันอาจทำ�ให้
มี ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ที่แตกต่างกัน การศึกษาในระยะยาว
ซึ่งจะทำ�ให้สามารถอธิบายปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความ
สั ม พั น ธ์ กั บ การดื่ ม สุ ร าแบบเสี่ ย งเชิ ง สาเหตุ ไ ด้
ชัดเจนขึ้น และศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรม
การป้องกันการดื่มสุราแบบเสี่ยงที่เน้นการเสริม
สร้างความสามารถในการจัดการความเครียด  
การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการปฏิเสธการดื่ม
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ และทัศนคติทถี่ กู ต้องต่อการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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