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บทคัดย่อ

	 การศึกษานี้เป็นการหาความสัมพันธ์เชิงท�านาย	 มี

วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาระดบัความตัง้ใจต่อการดืม่เครือ่งดืม่

แอลกอฮอล์และปัจจัยท�านายความตั้งใจต่อการดื่ม 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์แบบมีความเสี่ยงในนักเรียน

อาชีวศึกษาชาย	โดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน	(Ajzen,	

1991)	 เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา	 กลุ่มตัวอย่างเป็น	

นักเรียนอาชีวศึกษาชายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	

(ปวช.)	 ชั้นปีที่	 1-3	 ในจังหวัดชัยนาท	 จ�านวน	 240	 คน	 

ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน	เครื่องมือที่ใช้

เป็นแบบสอบถามตอบด้วยตนเอง	วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิง

พรรณนา	และสถิติวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

	 ผลการศึกษาพบว่า	กลุม่ตัวอย่างมีระดบัความตัง้ใจ

ต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมีความเสี่ยงในระดับ

ต�า่	เจตคตต่ิอการด่ืมเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์แบบมคีวามเสีย่ง	

(β	=	.294)	การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์แบบมีความเสี่ยง	 (β	 =	 .259)	 ความมั่นใจใน

การปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมีความเสี่ยง	

(β	=	-	.226)	และเกรดเฉลีย่การเรยีน	(β	=	-	.161)	สามารถ

ร่วมกนัท�านายความแปรปรวนของความตัง้ใจดืม่เครือ่งดืม่

แอลกอฮอล์แบบมีความเส่ียงได้ร้อยละ	 39.6	 อย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติ	 (R2
adj
	 =	 .396,	 F

(4,	 235)
	 =	 40.108,	 

p	<	.001)	ดงันัน้	ในการลดความตัง้ใจของวยัรุน่ชายในการ

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมีความเสี่ยงควรเน้นกลวิธ ี
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ในการปรับเปล่ียนค่านิยมและความเช่ือที่ผิดๆ	 ต่อการดื่ม

แบบมีความเสี่ยง	รวมทั้งการพัฒนาทักษะการสื่อสาร	การ

แก้ปัญหา	และการตัดสินใจท่ามกลางแรงกดดันจากเพื่อน	

และสังคมรอบด้าน

ค�ำส�ำคญั:	ความตัง้ใจ	ดืม่แบบมคีวามเส่ียง	นกัเรยีนอาชวีะ

ชาย

Abstract

	 The	purpose	of	this	predictive	correlational	

study	was	to	explore	level	of	intention	to	engage	

in	risky	drinking	and	examine	predicting	factors	of	

intention	to	engage	in	risky	drinking	among	male	

vocational	students.	The	Theory	of	Planed	Behavior	

[TPB]	 (Ajzen,	 1991)	 was	 used	 as	 a	 conceptual	

framework	 in	 this	 study.	 Participants	 were	 240	

male	diploma	1-3	vocational	students	in	Chai	Nat	

Province.	 They	 were	 selected	 by	multi-stage	 

random	 sampling.	 Data	 were	 collected	 with	

self-administered	 questionnaires.	 Statistics	 

including	 descriptive	 statistics	 and	 stepwise	 

multiple	 regression	analysis	were	used	 for	data	

analysis.

	 Results	revealed	that	the	sample	reported	

low	level	of	intention	to	risky	drinking.	Regression	
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analysis	demonstrated	the	TPB	explained	39.6%	

of	 the	 variance	 in	 risky	 drinking	 intentions	 of	 

students,	with	attitude	(β	=	.294);	subjective	norms	

(β	 =	 .259);	 alcohol	 drinking	 refusal	 self-efficacy	

(β=	-	.226)	and	grade	point	average	(β	=	-	.161)	

making	 a	 significant	 contribution	 (R2
adj
	 =	 .396,	 

p	 <	 .001).	 The	 results	 suggest	 that	 to	 reduce	 

intention	to	risky	drinking	among	male	vocational	

students	 should	address	 supporting	values	and	

beliefs	against	risky	drinking	and	developing	skills	

in	assertiveness,	communication,	problem	solving,	

and	decision	making	that	were	resistant	to	peer,	

social,	and	cultural	pressure.

Keywords:	 Intention,	 risky	 drinking,	 male	 

vocational	students

ความส�าคัญของปัญหา

	 ปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัญหา

สาธารณสุขที่พบมากขึ้นในวัยรุ่น	 จากการส�ารวจภาพรวม

ของประเทศในช่วงปี	 พ.ศ.	 2544-2554	 ความชุกของ 

นักดื่มเยาวชนอายุ	 15-24	 ปี	 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจาก 

ร้อยละ	21.6	เป็นร้อยละ	23.7	ในปี	พ.ศ.	2544	และ	2554	

ตามล�าดบั	และสถติกิารดืม่หนกัหรอืการดืม่ปรมิาณมากใน

ครั้งเดียวใน	 12	 เดือนที่ผ่านมาในเยาวชนกลุ่มดังกล่าว	 มี

แนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	 40.7	 เป็นร้อยละ	 41.7	 ในปี	

พ.ศ.	 2550	 และ	 2554	 ตามล�าดับ	 (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา	

[ศวส.],	 2556	 ก)	 และพบว่าอัตราการดื่มหนักในนักเรียน

อาชวีศึกษาสงูกว่าสายสามญั	โดยพบในนกัเรยีนอาชวีศกึษา

ชายสูงกว่าในนักเรียนอาชีวศึกษาหญิงเป็น	2	เท่า	(สาวิตรี	

อษัณางค์กรชยั,	อโนมา	หมกึทอง	และถนอมศร	ีอนิทนนท์,	

2552)	ส�าหรับจังหวัดชัยนาทนั้นอยู่ในภาคกลาง	พบว่า	มี

ความชุกการดื่มของประชากรอายุ	20	ปีขึ้นไป	เพิ่มขึ้นจาก

ร้อยละ	31.7	เป็นร้อยละ	34.4	ในปี	พ.ศ.	2550	และ	2554	

ตามล�าดับ	 และมีสัดส่วนของการดื่มในท่ีสาธารณะ	 (อายุ	

15	ปีข้ึนไป)	ทีอ่าจก่อให้เกดิผลกระทบตามมาสงูเป็นล�าดบั

ที่	8	ของระดับประเทศ	โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	13.6	เป็น

ร้อยละ	58.9	ในปี	พ.ศ.	2550	และ	2554	ตามล�าดบั	(ศวส.,	

2556	ข)	และจากการศกึษาล่าสดุพบว่านกัเรยีนอาชวีะชาย

ของจังหวัดชัยนาทมีอัตราการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์สูง

ถึงร้อยละ	73.6	(วัลภา	กุณฑียะ,	พรนภา	หอมสินธุ์	และ 

รุ่งรัตน์	ศรีสุริยเวศน์,	2557)	ซึ่งอาจเป็นสัญญาณเตือนว่า

แนวโน้มการดื่มปริมาณมากน่าจะสูงตามมาด้วย	 จึงมี

ความเร่งด่วนในการท�าความเข้าใจสภาพปัญหาการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากในนักเรียนอาชีวศึกษา	

เพราะเป็นสาเหตุส�าคัญของปัญหาอื่นๆ	ตามมา

	 การดืม่แบบมคีวามเสีย่ง	(Hazardous	drinking	or	

risky	 drinking)	 หรือการดื่มหนัก	 (binge	 drinking)	 

หมายถึง	การดื่ม	5	ดื่มมาตรฐานขึ้นไปในครั้งเดียว	(สาวิตรี	

อัษณางค์กรชัย	และคณะ,	2552)	ส่งผลให้เกิดผลกระทบ

เฉียบพลัน	ได้แก่	สูญเสียความทรงจ�า	ภาวะเมาค้าง	(ศวส.,	

ม.ป.ป.)	สมองถกูท�าลาย	การเรยีนเลวลง	(วชิดุา	กจิธรธรรม,	

2555)	 พฤติกรรมก้าวร้าว	 ใช้ความรุนแรง	 (ปริทรรศน	์ 

ศิลปะกิจ	และพันธุ์นภา	กิตติรัตนไพบูลย์,	2552)	เสี่ยงต่อ

การติดเช้ือ	 เอช	 ไอ	 วี	 (Rehm,	 Sheild,	 Joharchi,	 &	 

Shuper,	2011)	และอุบัติเหตุ	ส่วนผลกระทบเรื้อรัง	ได้แก่	

สมองหดตัวลงส่งผลต่อบุคลิกภาพ	 การเคล่ือนไหวของ

กล้ามเน้ือและการทรงตัว	 (ศวส.,	 ม.ป.ป.)	 ลักษณะ

พฤตกิรรมดืม่แบบมคีวามเส่ียงในวยัรุ่นเป็นพฤตกิรรมทีเ่กดิ

เป็นครั้งคราวตามเหตุการณ์	 การวัดพฤติกรรมการดื่ม 

เคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์แบบมคีวามเสีย่งโดยตรงจงึมข้ีอจ�ากัด	

เพราะความชุกของการดื่มแบบมีความเส่ียงแปรผันตาม

บริบทของสถานการณ์สูง	 เช่น	 ช่วงเทศกาลต่างๆ	 ใกล ้

ปิดเทอม	 เป็นต้น	 บางสถานการณ์หรือห้วงเวลาอาจพบ

ความชุกต�่ามาก	 เช่น	 ช่วงใกล้สอบ	 นอกจากนี้การถาม

พฤติกรรมการดื่มแบบมีความเสี่ยงโดยตรงอาจท�าให้ได้

ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง	เนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่

เบ่ียงเบนจากการดื่มทั่วไป	 ผู้ตอบอาจอายหรือไม่ต้องการ

ให้ผู้อื่นทราบพฤติกรรมของตน	 ดังนั้น	 ในการศึกษานี้จึง

ศึกษาตัวแปรตามเป็นความตั้งใจดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

แบบเสี่ยงในนักเรียนอาชีวศึกษาชาย	 โดยเฉลี่ยในช่วง 

6	 เดือนข้างหน้า	 เนื่องจากมีอัตราการดื่มหนักสูงกว่า

นักเรียนกลุ่มอื่นดังที่กล่าวมาข้างต้น

	 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่ผ่านมา

ในด้านปัญหาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ

วัยรุ ่นนั้น	 พบว่า	 ปัจจัยที่ส�าคัญต่อพฤติกรรมการดื่ม 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 คือ	 ความตั้งใจ	 ซึ่งสอดคล้องกับ
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ทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผน	(Theory	of	Planed	Behavior	

[TPB])	(Ajzen,	1991)	ที่กล่าวว่า	ความตั้งใจ	คือ	การรับรู้

โอกาสของการท�าพฤติกรรมของตน	 ว่าจะท�าหรือไม่ท�า

พฤติกรรมในอนาคต	 โดยเชื่อว่าความตั้งใจเป็นสิ่งก�าหนด

พฤติกรรมของบุคคล	ซึ่งประกอบด้วย	ปัจจัยภายใน	และ

ปัจจยัภายนอก	ปัจจยัภายใน	ได้แก่	เจตคตต่ิอการดืม่เครือ่ง

ดืม่แอลกอฮอล์	การรบัรูค้วามสามารถในการปฏเิสธการดืม่

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ความสามารถในการควบคุมการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 โดยเจตคติต่อการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์เป็นความคิดเห็น	 ความเชื่อของบุคคลที่มีต่อ

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในด้านบวกหรือ	

ด้านลบ	ถ้าบุคคลเชื่อว่าเป็นประโยชน์ก็จะมีความตั้งใจดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพ่ิมข้ึน	 มีหลายการศึกษาท่ีพบว่า	

เจตคติเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์	 (ทิพวัลย์	 ธีรสิริโรจน์,	 2554;	 Chan,	Wu	&	

Hung,	 2010;	Collin,	Witkiewitz,	&	 Larimer,	 2011;	

Phuphaibul,	Nuntawan,	&	Loveland-Cherry,	2011)	

ส่วนการรับรู้ความสามารถในการปฏิเสธการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์เป็นการประเมินตนเองว่าตนมีความมั่นใจใน

การปฏิเสธการกระท�าพฤติกรรมได้เพียงใด	จากการศึกษา

ของ	Collins	et	al.	(2011)	พบว่า	การรับรู้ความสามารถ

ในการปฏเิสธการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์แบบมคีวามเสีย่ง	

สามารถท�านายความตั้งใจดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมี

ความเสีย่งได้อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ	ิความสามารถในการ

ควบคุมพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นการ 

รับรู้ในศักยภาพของตนเองในการยับย้ังมิให้ตนเองกระท�า

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 ซึ่งจากการศึกษา

ของ	 Collins	 et	 al.	 (2011)	 พบว่าความสามารถในการ

ควบคมุพฤตกิรรมการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	ไม่สามารถ

ท�านายความตั้งใจดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติ

	 ส่วนปัจจัยภายนอก	 ได้แก่	 การคล้อยตามกลุ่ม

อ้างอิงเป็นการรับรู้ถึงแรงกดดันของสังคมที่จะท�าให้แสดง

หรือไม่แสดงพฤติกรรมน้ันออกมา	 ถ้ากลุ่มบุคคลท่ีมีความ

ส�าคัญต่อเขาคิดว่าเขาควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	บุคคล

ก็จะมีความต้ังใจที่จะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นมากขึ้น	

โดยการคล้อยตามกลุม่อ้างองิสามารถท�านายความตัง้ใจดืม่

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่นได้	 (ทิพวัลย์	 ธีรสิริโรจน์,	

2554;	Collins	et	al.,	2011;	Phuphaibul	et	al.,	2011)	

ปัจจัยภายนอกอื่นๆ	 ซึ่งอาจส่งผลโดยตรงต่อความตั้งใจ	

ได้แก่	ตัวแปรด้านประชากร	(Fishbein,	2009)	ประกอบ

ด้วย	เกรดเฉลี่ยการเรียน	และความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง	

เกรดเฉล่ียการเรียนเป็นตัวชี้วัดหนึ่ง	 ที่แสดงถึงความ

สามารถทางระดับสติปัญญาของบุคคล	 ซึ่งจะมีผลต่อการ

รับรู ้และการตัดสินใจที่เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพของ

บุคคล	 โดยบุคคลที่เกรดเฉลี่ยการเรียนต�่าจะมีพฤติกรรม

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบหนักหรือแบบมีความ

เสี่ยงมากขึ้น	(รัตติยา	ทอนพลกรัง,	พรนภา	หอมสินธุ์	และ

รุ่งรัตน์	 ศรีสุริยเวศน์,	 2558;	 Chaveepojnkamjorn	 &	

Pichainarong,	2010;	Donath	et	al.,	2012)	ความรู้สึก

มีคุณค่าในตนเอง	 คือภาพรวมของส่ิงที่บุคคลคิด	 รู้สึกต่อ

ตนเอง	นอกจากนี้บุคคลที่มีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองต�่า	

มักจะขาดความเคารพตนเองมีแนวโน ้มที่จะแสดง

พฤตกิรรมไม่เหมาะสมมากกว่าบคุคลทีป่ระเมนิว่าตนเองมี

คณุค่าสงู	โดยพบว่าความรูส้กึมคีณุค่าในตนเองสมัพนัธ์กบั

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดย

กลุ่มที่ดื่มมีความภาคภูมิใจในตนเองต�่ากว่ากลุ่มที่ไม่ดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	(วิสิจฐ์	ฉวีพจน์ก�าจร	และณัฐจาพร	

พิชัยณรงค์,	2552)	

	 จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมา	ส่วนใหญ่เป็นการ

ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มหรือ 

ไม่ดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ในเยาวชน	ส่วนงานวจิยัท่ีศกึษา

เก่ียวกับการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมีความเสี่ยงพบ

น้อย	เช่น	งานของ	รัตติยา	ทอนพลกรัง	และคณะ	(2558)	

ทีศ่กึษาเกีย่วกับปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กับการดืม่สรุาแบบ

หนักเป็นครั้งคราวของนักเรียนชายอาชีวศึกษาในจังหวัด

สรุนิทร์	และพบงานวจิยัในต่างประเทศเพยีงการศกึษาเดยีว

ที่ศึกษาความต้ังใจดื่มแบบมีความเสี่ยงในเยาวชนโดยใช้

ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน	(Collins	et	al.,	2011)	ดังนั้น

ในการศึกษานี้จึงใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเป็นกรอบ

แนวคิดในการศึกษา	 เพื่อศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุความ

ตัง้ใจดืม่เครื่องดื่มแอลกอฮอลแ์บบมคีวามเสีย่ง	ครอบคลุม

ปัจจัยท�านาย	 คือ	 เจตคติต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

แบบมคีวามเสีย่ง	ความมัน่ใจในการปฏเิสธการดืม่เครือ่งดืม่

แอลกอฮอล์แบบมคีวามเสีย่ง	ความสามารถในการควบคมุ

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมีความเส่ียง	
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การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

แบบมีความเสี่ยง	 และปัจจัยส่วนบุคคล	 ได้แก่	 เกรดเฉลี่ย

การเรียน	และความรูส้กึมคีณุค่าในตนเอง	เพือ่ท�านายความ

ตั้งใจต่อดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมีความเสี่ยงในกลุ่ม

นักเรียนอาชีวศึกษาชาย	 ผลการวิจัยเป็นประโยชน์ต่อ

พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน	 สถานศึกษา	 และภาคส่วนที่

เกีย่วข้องในการใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาการดืม่หนกั	

หรือดื่มแบบเสี่ยงในวัยรุ่นต่อไป	

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาระดับความตั้ งใจดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์แบบมีความเสี่ยงของนักเรียนอาชีวศึกษาชาย

จังหวัดชัยนาท

	 2.	 เพ่ือศกึษาอ�านาจการท�านายของเจตคตต่ิอการ

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมีความเสี่ยง	 การคล้อยตาม

กลุม่อ้างองิในการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์แบบมคีวามเสีย่ง	

ความมัน่ใจในการปฏเิสธการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์แบบ

มีความเสี่ยง	ความสามารถในการควบคุมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์แบบมีความเสี่ยง	และปัจจัยส่วนบุคคล	(เกรด

เฉลี่ยการเรียน	 ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง)	 ท่ีมีต่อความ

ตัง้ใจดืม่เคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์แบบมคีวามเสีย่งของนกัเรยีน

อาชีวศึกษาชายจังหวัดชัยนาท

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

	 การศึกษาน้ีใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน	 (The	

Theory	 of	 Planned	 Behavior)	 (Ajzen,	 1991)	 เป็น	

กรอบแนวคิดในการศึกษา	ทฤษฎีนี้กล่าวว่าพฤติกรรมของ

มนุษย์หรือบุคคล	 มีตัวก�าหนดพฤติกรรมที่ส�าคัญคือความ

ตั้งใจ	 ความตั้งใจที่จะกระท�าเป็นตัวท�านายการเกิด

พฤติกรรมได้ดี	โดยมีองค์ประกอบ	2	ประการ	ที่มีอิทธิพล

ต่อความตั้งใจที่จะท�าพฤติกรรม	 นั่นคือ	 ปัจจัยภายในของ

บุคคลเอง	 และปัจจัยภายนอก	 โดยปัจจัยภายใน	 ได้แก่	

เจตคตต่ิอพฤตกิรรม	ความสามารถในการควบคุมพฤตกิรรม

ซึ่งแบ่งเป็น	 2	 องค์ประกอบย่อย	 คือ	 ความมั่นใจในการ

ปฏเิสธ	และความสามารถในการควบคมุตนเอง	ส่วนปัจจยั

ภายนอกตัวบุคคล	 ได้แก่	 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง	

นอกจากนี	้ปัจจยัส่วนบคุคลอาจส่งผลโดยตรงต่อความตัง้ใจ

ต่อพฤติกรรมนั้น	(Fishbein,	2009)	ได้แก่	เกรดเฉลี่ยการ

เรียน	 ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง	 โดยปัจจัยต่างๆ	 ดังที่

กล่าวมาล้วนส่งผลต่อความตั้งใจ	 ดังแสดงรายละเอียดใน

แผนภาพที่	1

แผนภำพที่ 1	กรอบแนวคิดการวิจัย

ความตั้งใจดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์แบบ

มีความเสี่ยง

เจตคติต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมีความเสี่ยง

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

แบบมีความเสี่ยง

-	 ความมั่นใจในการปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่ม	 แอลกอฮอล ์

	 แบบมีความเสี่ยง

-	 ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม 

	 แอลกอฮอล์แบบมีความเสี่ยง

ปัจจัยส่วนบุคคล	

-	เกรดเฉลี่ยการเรียน

-	ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง	
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วิธีด�าเนินการวิจัย

	 การวจิยัคร้ังนีเ้ป็นการวจัิยความสมัพนัธ์เชงิท�านาย	

(predictive	correlation	design)

 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

	 ประชากร	คือ	นักเรยีนอาชวีศึกษาชาย	ระดับปวช.	

ชั้นปีที่	 1-3	 ในวิทยาลัยสังกัดคณะกรรมการอาชีวศึกษา	

จงัหวดัชยันาท	ปีการศกึษา	2557	ทัง้หมด	3	แห่ง	หลกัสตูร

ภาคปกติ	จ�านวน	1,841	คน

	 กลุม่ตวัอย่างได้มาโดยวธิกีารสุม่แบบหลายข้ันตอน	

(multi-stage	 random	 sampling)	 ขั้นแรก	 โดยสุ่มจับ

สลากรายชือ่วทิยาลยัในสงักัดสถาบนัอาชวีศกึษาในจงัหวดั

ชัยนาททั้งหมด	3	แห่ง	จับสลาก	1	แห่ง	ขั้นที่สองใช้วิธีสุ่ม

จับสลากสาขาวิชา	 ซ่ึงมีท้ังหมด	 8	 สาขาวิชา	 ท่ีมีจ�านวน

นักเรียนอาชีวศึกษาชายเป็นส่วนใหญ่	 โดยสุ่มมาครึ่งหนึ่ง

เพือ่เป็นตวัแทนในการศกึษา	4	สาขาวชิา	โดยในแต่ละสาขา

ประกอบด้วยจ�านวนห้องเรยีนทีแ่ตกต่างกนั	โดยแต่ละห้อง

มจี�านวนนกัเรยีนประมาณ	20-30	คน	ขัน้ทีส่ามสุม่จบัสลาก

ห้องนกัเรยีนจาก	50	ห้อง	ให้ได้	11	ห้อง	ได้จ�านวนนกัเรยีน	

240	คน

	 ค�านวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรเพื่อการประมาณ

สัดส่วน	(Parel	et	al.,	1973	อ้างถึงใน	พรนภา	หอมสินธุ์	

และรุ่งรัตน์	ศรีสุริยเวศน์,	2553)	จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง

อย่างน้อยที่สุด	217	คน	และเพื่อป้องกันการสูญหายและ

ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลจึงเพิ่มตัวอย่างอีกร้อยละ	 10	

(Stanley,	 David,	 Janelle,	 &	 Stephen,	 1990)	 เป็น

จ�านวนตวัอย่างทัง้สิน้	240	คน	โดยกลุม่ตวัอย่างต้องไม่เป็น

ผูท้ีป่่วยด้วยโรคทีม่ข้ีอจ�ากัดในการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	

เช่น	โรคตับ	โรคหัวใจ	เป็นต้น	

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

	 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามท่ีตอบ

ด้วยตนเองประกอบด้วย	7	ส่วน	ดังนี้

	 ส่วนที่	1	แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป	 ได้แก่	 อายุ	

ระดับชั้น	 เกรดเฉลี่ยการเรียน	 โรคประจ�าตัว	 อาชีพบิดา

มารดา	 สถานภาพครอบครัวของบิดามารดา	 ท่ีพักอาศัย	

พฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

	 ส่วนที่	2	แบบสอบถามเก่ียวกับความรู้สึกมีคุณค่า

ในตนเอง	ประเมินโดยแบบสอบถาม	The	Global	Self- 

Esteem	Questionnaire	ของ	Rosenberg	ซึ่งแปลโดย	

Homsin	 (2006)	 จ�านวน	 10	 ข้อ	 ลักษณะมาตรวัดแบบ 

ลิเคิร์ท	 (Likert’s	scales)	4	ระดับ	คือ	 เห็นด้วยอย่างยิ่ง	 

เห็นด้วย	 ไม่เห็นด้วย	 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	 เป็นข้อค�าถาม 

เชิงบวก	 5	 ข้อ	 ข้อค�าถามเชิงลบ	 5	 ข้อ	 แบบวัดมีค่า

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค	 (Cronbach’	 alpha	

coefficient	 [α])	 ในการศึกษานี้	 เท่ากับ	 .75	คะแนนสูง

หมายความว่า	 นักเรียนมีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองใน

ระดับสูง

	 ส่วนที่	3	แบบสอบถามเกี่ยวกับเจตคติต่อการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมีความเส่ียงประเมินโดย

แบบสอบถามที่แปลจาก	 แบบวัดของ	 Collins	 et	 al.	

(2011)	 วัดโดยทางตรง	 มีลักษณะมาตรวัดความแตกต่าง

เชิงความหมาย	 ประกอบด้วยค�าคุณศัพท์	 2	 ค�า	 ที่มี 

ความหมายตรงกนัข้ามกนั	มจี�านวน	4	ข้อค�าถาม	(ไม่ชอบ-

ชอบ	 ไม่พอใจ-พอใจ	 มีโทษ-มีประโยชน์	 ไร้ค่า-มีคุณค่า)	

ระดับการวัดมี	 9	 ระดับ	 แบบวัดมีค่า	α	 ในการศึกษานี้	

เท่ากับ	 .84	 คะแนนสูง	 หมายความว่า	 นักเรียนมีเจตคติ 

เชิงบวกต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมีความเสี่ยง

		 ส่วนที่	4	แบบสอบถามการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง	

เป็นข้อค�าถามเกี่ยวกับอิทธิพลของนักเรียนทั้งหมด	5	กลุ่ม	

ได้แก่	 เพื่อนสนิท	 พ่อแม่	 เพื่อนในวิทยาลัย	 เพื่อนใน 

เครือข่ายทางสังคมออนไลน์	 และญาติพี่น้อง	 ในการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมีความเสี่ยง	 ประเมินโดย

แบบสอบถามทีแ่ปลและดดัแปลงจาก	แบบวดัของ	Collins	

et	al.	(2011)	วดัโดยทางตรง	มลัีกษณะข้อความทีป่ระกอบ

ด้วย	2	ขั้ว	 (Bipolar)	จ�านวน	5	ข้อค�าถาม	มาตรวัดแบ่ง

เป็นระดับการวัดมี	 5	 ระดับ	 ตั้งแต่	 1	 ถึง	 5	 (ไม่ยอมรับ-

ยอมรบั)	แบบวดัมค่ีา	α	ในการศึกษานี	้เท่ากบั	.70	คะแนน

สูงหมายความว่า	 นักเรียนมีการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงใน

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมีความเสี่ยงในระดับสูง

	 ส่วนที่	5	แบบสอบถามความมั่นใจในการปฏิเสธ

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมีความเสี่ยงโดยผู้วิจัย

ปรับปรุงจากแบบวัด	 The	 Drinking	 Refusal	 Self- 

Efficacy	Questionnaire-Revised	Adolescent	Version	

(DRSEQ-RA)	ของ	Young,	Hasking,	Oei	and	Loveday	

(2007)	ประกอบด้วย	ด้านการผ่อนคลายอารมณ์และความ

รู้สึก	 และด้านแรงกดดันทางสังคม	 ประกอบด้วย	 9	 ข้อ

ค�าถาม	เป็นค�าถามปลายปิด	แบ่งคะแนนเป็น	4	ระดบั	ได้แก่	
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คะแนน	 4	หมายถึง	 แน่ใจอย่างยิ่งว่าจะไม่ดื่ม	 คะแนน	 3	

หมายถึง	แน่ใจว่าจะไม่ดื่ม	คะแนน	2	หมายถึง	แน่ใจว่าจะ

ดื่ม	และคะแนน	1	หมายถึง	แน่ใจอย่างยิ่งว่าจะดื่ม	มีค่า	α 

ในการศึกษานี้	 เท่ากับ	 .86	 คะแนนสูงหมายความว่า	

นักเรียนมีความมั่นใจในการปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์แบบมีความเสี่ยงได้ในระดับสูง

	 ส่วนที่	6	แบบสอบถามความสามารถในการ

ควบคมุการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์แบบมคีวามเสีย่ง	เป็น

ข้อค�าถามเกี่ยวกับ	 การรับรู้ของในศักยภาพของตนเองใน

การยบัยัง้	หรือหลกีเลีย่งการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์แบบ

มีความเสี่ยงของนักเรียนอาชีวะชาย	 ประเมินจากแบบวัด

ความสามารถในการควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

แบบมีความเสี่ยง	 ที่ผู้วิจัยแปลจากแบบวัดของ	 Collins	 

et	 al.	 (2011)	 จ�านวน	 3	 ข้อค�าถาม	 แบบวัดเป็นมาตร

ประมาณค่า	5	ระดับ	ได้แก่	คะแนน	5	หมายถึง	เป็นไปได้

แน่นอน	คะแนน	4	หมายถึง	เป็นไปได้	คะแนน	3	หมายถึง	

ไม่แน่ใจ	คะแนน	2	หมายถึง	 เป็นไปไม่ได้	และคะแนน	1	

หมายถึง	เป็นไปไม่ได้แน่นอน	แบบวัดมีค่า	α	ในการศึกษา

นี้	 เท่ากับ	 .84	 คะแนนสูงหมายความว่านักเรียนมีความ

สามารถในการควบคุมการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมี

ความเสี่ยงได้ในระดับสูง

	 ส่วนที่	7	แบบสอบถามความตั้งใจดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์แบบมีความเส่ียง	 (intention	 to	 risky	 

drinking)	 เป็นข้อค�าถามเก่ียวกับความเป็นไปได้	 เฉล่ีย	 

6	เดือน	ข้างหน้า	ว่าจะดื่มหรือไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

แบบมีความเสี่ยง	ประเมินโดยแบบสอบถามความตั้งใจดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมีความเสี่ยง	โดยผู้วิจัยแปลจาก

แบบวดัของ	Collins	et	al.	(2011)	วดัโดยทางตรง	จ�านวน	

3	 ข้อ	 คิดเป็นคะแนนรวมเฉลี่ยความตั้งใจดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์แบบมีความเสี่ยง	 6	 เดือนมีลักษณะมาตร

ประมาณค่า	11	ระดับ	ตั้งแต่	0	ถึง	10	คะแนน	แบบวัดมี

ค่า	α	ในการศึกษานี้	เท่ากับ	.88	คะแนนสูงหมายความว่า	

นักเรียนมีความตั้งใจดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมีความ

เสี่ยงในระดับสูง	

 กำรพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่ำง

	 การศึกษาครั้งนี้ได้ผ ่านการเห็นชอบจากคณะ

กรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	

คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวทิยาลยับรูพา	(รหสั	09-1-2557	

วันที่	10	พฤศจิกายน	2557)	ผู้ปกครองของกลุ่มตัวอย่าง	

และกลุ่มตัวอย่าง	 ได้รับค�าอธิบาย	 วัตถุประสงค์ของการ

ศึกษาและการพิทักษ์สิทธิ์	 พร้อมลงนามในใบยินยอม 

เข้าร่วมการศึกษา

 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

	 1.	 ผู้วจิยัน�าหนงัสือจากคณบดคีณะพยาบาลศาสตร์	

มหาวิทยาลัยบูรพา	 ถึงผู้อ�านวยการวิทยาลัย	 เพื่อชี้แจง

วัตถุประสงค์และขออนุญาตด�าเนินการวิจัยและเก็บ

รวบรวมข้อมูล

	 2.	 ประสานงานกับอาจารย์ประจ�าชั้นเรียนที่เป็น	

กลุ่มตัวอย่าง	 เพื่อชี้แจงรายละเอียด	 ขอความร่วมมือ	 

นัดหมาย	 วัน	 เวลา	 สถานที่	 ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล	 และ 

นัดหมายเพื่อขอรับใบอนุญาตจากผู ้ปกครองในการ 

ให้นักเรียนเข้าร่วมการวิจัย	 ก่อนการเก็บข้อมูลอย่างน้อย	 

1	สัปดาห์	

	 3.	 ผูว้จิยัได้นดัหมายกบัอาจารย์ประจ�าชัน้เพือ่จดั

สถานที่โดยอิสระและจัดให้นั่งห่างกันพอควร	หลังจากนั้น

ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย	 ซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการ

แนะน�าเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว	1	คน	เข้าพบกลุ่ม

ตัวอย่าง	เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย	ประโยชน์ที่จะได้

รับ	ขอความร่วมมือ	และอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถาม	

จากน้ันผู้วิจัยแจกแบบสอบถามพร้อมใบยินยอมเข้าร่วม

การวิจัย	เมื่อนักเรียนลงนามใบยินยอมแล้ว	ผู้ช่วยวิจัยเก็บ

ใบยินยอมและให้ตอบแบบสอบถามโดยไม่มีอาจารย์อยู่ใน

บริเวณน้ันโดยใช้เวลา	 30-40	 นาที	 แบบสอบถามที่ตอบ

เสร็จเรียบร้อยแล้วได้ถูกเก็บอย่างมิดชิดในซองกระดาษ

	 4.	 น�าแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความครบ

ถ้วน	ก่อนน�ามาวิเคราะห์ข้อมูล

 กำรวิเครำะห์ข้อมูล

	 ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป	 ก�าหนดค่าความมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	.05	ดังนี้

	 1.	 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป	 ระดับความตั้งใจดื่ม

เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แบบมีความเส่ียงของกลุ่มตัวอย่าง	

ด้วยสถิติเชิงพรรณนา	 ได้แก่	 ร้อยละ	 ค่าเฉล่ีย	 และส่วน 

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	

	 2.	 วิเคราะห์ความสามารถในการท�านายความ

ตั้งใจดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แบบมีความเส่ียงโดยใช้สถิติ

วเิคราะห์ถดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอน	(stepwise	multiple	
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ตำรำงที่ 1	ค่าสมัประสทิธิถ์ดถอยเชงิพหรุะหว่างตวัแปรทีส่ามารถท�านายความตัง้ใจต่อการดืม่เครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์แบบ 

	 	 มีความเสี่ยงของนักเรียนอาชีวศึกษาชาย	(n	=	240)

                        ตัวพยำกรณ์ b SE (b) β t p

1.		เจตคติต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมีความเสี่ยง	 .312	 .065	 .294	 4.830	 <	.001

					(Att.)			

2.		การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 .367	 .086	 .259	 4.284	 <	.001

	 แบบมีความเสี่ยง	(SN)

3.		ความมั่นใจในการปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 -.219	 .054	 -.226	 -4.084	 <	.001

	 แบบมีความเสี่ยง	(SE)	

4.	 เกรดเฉลี่ยการเรียน	(GPA)	 -2.618	 .820	 -.161	 -3.194	 <	.001

Constant	(a)	 12.581	 3.011	 	 4.179	 <	.001

R2	=	.406,	R2
adj
	=	.396,	F

(4,	235)
	=	40.108	;	p	<	.001

regression	 analysis)	 โดยได้ท�าการทดสอบข้อตกลง 

เบื้องต้น	ได้แก่	normality,	outliers,	multicollinearity	

และ	homoscedasticity	ก่อน	พบว่าเป็นไปตามข้อตกลง

เบื้องต้นในการวิเคราะห์สถิติ

ผลการวิจัย

	 1.	 ข้อมูลท่ัวไป	 กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	 240	 คน	 

มีอายุระหว่าง	 15-21	 ปี	 ส่วนใหญ่ก�าลังศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 (ปวช.)	 ช้ันปีท่ี	 2	 นักเรียนม ี

เกรดเฉล่ียสะสมเท่ากบั	2.84	โดยมบีดิามารดาจบการศกึษา

ในระดบัประถมศกึษามากทีส่ดุ	คอื	ร้อยละ	34.6	และ	36.2	

ตามล�าดับ	ส่วนใหญ่บิดามารดาอยู่ด้วยกัน	(ร้อยละ	72.9)	

และอาศยัอยูก่บับดิาและมารดา	(ร้อยละ	57)	กลุ่มตวัอย่าง 

เกินครึ่ง	 (ร้อยละ	 60.2)	 เคยมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ในชีวิตที่ผ่านมา	และร้อยละ	10.4	เป็นนักดื่ม

ปัจจุบัน	(เคยดื่มใน	30	วันที่ผ่านมา)

	 2.	 ระดบัความตัง้ใจดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์แบบ

มคีวามเส่ียง	กลุม่ตวัอย่างมค่ีาเฉลีย่ความตัง้ใจดืม่เครือ่งดืม่

แอลกอฮอล์แบบมีความเส่ียงภาพรวมเท่ากับ	 8.06	 

(SD	=	6.97)	จากคะแนนเต็ม	30

	 3.	 วิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน	

(stepwise	multiple	regression	analysis)	พบว่า	ตวัแปร

ที่ สามารถท�านายความตั้ ง ใจต ่อการดื่ ม เครื่ องดื่ ม

แอลกอฮอล์	 แบบมีความเสี่ยง	 (I)	 คือ	 เจตคติต่อการดื่มฯ	

(Att.)	(β	=	.294)	รองลงมาคอื	การคล้อยตามกลุม่อ้างองิฯ	

(SN)	(β =	.259)	ความมัน่ใจในการปฏเิสธการดืม่เครือ่งด่ืม

แอลกอฮอล์แบบมีความเสี่ยง	(SE)	(β	=	-	.226)	และเกรด

เฉลี่ยการเรียน	(GPA)	(β	=	-.161)	ตามล�าดับ	ทั้ง	4	ตัวแปร

ร่วมอธิบายความแปรปรวนของความตั้งใจด่ืมเครื่องดื่มฯ	

ได้ร้อยละ	 39.6	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 

(R2	=	.406,	R2
adj
	=	.396,	F

(4,	235)
		=	40.108,		p	<	.001)	

ดังแสดงในตารางที่	1

	 สมการท�านายความตั้งใจดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

แบบมีความเสี่ยงในภาพรวม	ดังนี้

 สมกำรกำรพยำกรณ์ในรูปคะแนนดิบ

	 สมการคือ	 Y	 =	 b
0
+	b

1
X

1
+	b

2
X

2
+	b

3
X

3
+…	b

n
X

n

	 	 	 	 I	 =	 12.581	+	0.312	(Att.)	+	0.367	

(SN)	-	0.219	(SE)	-	2.618	(GPA)
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การอภิปรายผล

	 1.	 ผลการวิจัยพบว่า	 นักเรียนอาชีวศึกษาชายมี

ความตัง้ใจต่อการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์แบบมคีวามเสีย่ง	

ค่อนไปทางต�่า	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	8.06	 (SD	=	6.97)	จาก

ช่วงระดับคะแนน	0-30	ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่าง

ส ่วนใหญ่มีความชุกของการดื่มใน	 30	 วันท่ีผ ่านมา	 

(Current	 drinking)	 เพียงร้อยละ	 10.4	 ซึ่งไม่สูงนัก	 

ดังนั้นอาจเกี่ยวข้องต่อความตั้งใจดื่มที่ค่อนข้างต�่าด้วย	

สอดคล้องกับการศึกษาของ	Phuphaibul	et	al.	(2011)	

ซึ่ ง ได ้ศึกษาป ัจจัยท�านายความตั้ ง ใจดื่ ม เครื่ องดื่ ม

แอลกอฮอล์ในวัยรุ่นไทย	พบว่ามีค่าเฉลี่ยของระดับความ

ตั้งใจดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน	 30	 วันข้างหน้าเท่ากับ	

1.62	(SD	=	0.94)	จากช่วงระดับคะแนน	1-5	ซึ่งค่อนข้าง

ต�่าเช่นกัน	 แม้จะเป็นการศึกษาเก่ียวกับความตั้งใจดื่ม 

เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์แบบทัว่ไปกต็าม	ผลการศกึษาสะท้อน

ให้เหน็ว่า	พฤตกิรรมการดืม่แอลกอฮอล์ของวยัรุน่อาจไม่ได้

มแีผนการหรือตัง้ใจไว้ล่วงหน้าเสมอไป	แต่เมือ่เทยีบกับการ

ศึกษาของ	Collins	et	al.	(2011)	ได้ศึกษาปัจจัยท�านาย

การดื่มแบบมีความเสี่ยงในนักศึกษามหาวิทยาลัยใน

สหรัฐอเมรกิา	พบว่ามรีะดบัความตัง้ใจดืม่แบบมคีวามเสีย่ง

ใน	 30	 วันข้างหน้าค่อนข้างสูง	 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.12	 

(SD	=	1.89)	จากช่วงระดับคะแนน	1-5	อธิบายได้ว่า	การ

ดื่มของวัยรุ่นตะวันตก	โดยเฉพาะการดื่มแบบเมาหัวราน�้า

หรือการดื่มแบบมีความเสี่ยง	 พบได้บ่อยกว่า	 เนื่องจากมี

วฒันธรรมการจดังานปาร์ตีท้กุวนัศกุร์	ดงัสถิตขิององค์การ

อนามัยโลก	 พบว่า	 ความชุกการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	

ในรูปแบบของการดื่มปริมาณมากในคร้ังเดียว	 (heavy	

episodic	drinking)	ใน	30	วันที่ผ่านมา	ในประชากรเพศ

ชายที่มีอายุ	15	ปี	ขึ้นไป	สูงกว่าของประเทศไทยถึง	6	เท่า	

(World	Health	Organization	[WHO],	2014)	นอกจาก

นี้อาจเป็นผลจากการให้ข้อมูลของนักเรียนท่ีต�่ากว่าความ

เป็นจริง	 เนื่องจากบริบทของสังคมไทยนั้น	พฤติกรรมการ

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเยาวชนยังไม่ถูกสังคมยอมรับ	

(Phuphaibul	et	al.,	2011)

	 2.	 ปัจจยัท่ีสามารถท�านายความตัง้ใจดืม่เครือ่งดืม่

แอลกอฮอล์แบบมคีวามเสีย่ง	ของนกัเรยีนอาชวีศกึษาชาย

ได้ถึงร้อยละ	39.6	ได้แก่	เจตคติต่อการดื่มฯ	รองลงมา	การ

คล้อยตามกลุ่มอ้างอิงฯ	ความมั่นใจในการปฏิเสธการดื่มฯ	

และเกรดเฉลี่ยการเรียน	โดยสรุป	ดังนี้

	 	 2.1	 เจตคติต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

แบบมีความเสี่ยง	 สามารถท�านายความตั้งใจด่ืมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์แบบมีความเสี่ยงของนักเรียนอาชีวศึกษาชาย

ได้สูงสุดอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(β	=	.294,	p	<	.001)	

ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎีที่กล่าวว่า	 ความตั้งใจเป็นตัวก�าหนด

พฤติกรรมของบุคคล	โดยเจตคติต่อพฤติกรรมเป็นปัจจัยที่

ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะท�าพฤติกรรม	(Ajzen,	1991)	โดย

เชื่อว่าการท�าพฤติกรรมใดแล้วจะได้รับผลทางบวก	 ก็จะมี

แนวโน้มที่จะตั้งใจท�าพฤติกรรมนั้น	 ในทางตรงข้ามหากมี

ความเชื่อว่าการท�าพฤติกรรมนั้นแล้วจะได้ผลในทางลบก็

จะมีแนวโน้มที่จะไม่ต้ังใจแสดงพฤติกรรมนั้น	 ดังนั้น	

นักเรียนที่มีความคิดเห็น	 ความเชื่อต่อการด่ืมเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์แบบมีความเสี่ยงในด้านบวก	 เชื่อว่าให้ผลใน

ด้านที่ดี	 ย่อมน�าไปสู่ความตั้งใจดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

แบบมีความเส่ียงด้วย	 ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับ

การศกึษาของ	Collins	et	al.	(2011)	ทีศ่กึษาปัจจยัท�านาย

การดื่มแบบมีความเสี่ยงในนักศึกษามหาวิทยาลัยใน

สหรฐัอเมรกิา	พบว่าเจตคตต่ิอการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

แบบมคีวามเส่ียงท�านายความตัง้ใจดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	

แบบมีความเสี่ยงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (β	 =	 .73,	 

p	<	.001)	

	 	 2.2	 การคล้อยตามกลุ ่มอ้างอิงในการดื่ม	

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมีความเสี่ยงสามารถท�านาย

ความตั้งใจดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมีความเสี่ยงของ

นักเรียนอาชีวศึกษาชายได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 

(β	=	.259,	p	<	.001)	เป็นไปตามทฤษฎีที่อธิบายเกี่ยวกับ

อิทธิพลทางสังคมที่ส ่งผลต่อความตั้งใจในการแสดง

พฤติกรรม	 เน่ืองจากการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงเป็นการ 

รับรู้ถึงแรงกดดันของสังคมที่จะท�าให้แสดงหรือไม่แสดง

พฤติกรรมนีอ้อกมา	(Ajzen,	1991)	โดยกลุม่ทีม่อีทิธิพลต่อ

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนอาชีวศึกษาชาย	

ได้แก่	พ่อแม่	เพื่อน	และสังคม	เห็นสมควรให้ดื่มหรือไม่ให้

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมีความเส่ียง	 โดยนักเรียน

อาชวีศกึษาชายทีเ่ป็นกลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงวยัรุน่

ตอนกลาง	(15-19	ปี)	ถึงร้อยละ	92.5	ซึ่งเป็นวัยที่ติดสังคม

เพื่อน	(สุวรรณา	เรืองกาญจนเศรษฐ์,	2552)	ซึ่งสอดคล้อง

กับการศึกษาของ	Collins	et	al.	(2011)	ได้ศึกษาปัจจัย
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ท�านายการดื่มแบบมีความเสี่ยงในนักศึกษามหาวิทยาลัย

ในสหรฐัอเมรกิาพบว่า	การคล้อยตามกลุม่อ้างองิในการดืม่

เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	สามารถท�านายความตัง้ใจดืม่แบบมี

ความเสีย่งได้อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ	ิ(β	=	.07,	p	<	0.05)

	 	 2.3	 ความมัน่ใจในการปฏเิสธการดืม่เครือ่งดืม่

แอลกอฮอล์แบบมคีวามเสีย่งสามารถท�านายความตัง้ใจดืม่

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมีความเสี่ยงของนักเรียน

อาชีวศึกษาชายได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (β	 =	 -.226,	 

p <	.001)	เป็นไปตามทฤษฎีทีก่ล่าวว่า	ถ้านกัเรยีนประเมนิ

ตนเองว่ามีความม่ันใจในการปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์แบบมีความเสี่ยงในสถานการณ์ต่างๆ	 ต�่าจะมี

ความตั้งใจด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมีความเสี่ยงเพิ่ม

ขึ้น	ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ	Collins	et	al.	(2011)	

ได้ศกึษาปัจจยัท�านายการดืม่แบบมคีวามเสีย่งในนกัศกึษา

มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา	 พบว่าความม่ันใจในการ

ปฏิเสธการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์แบบมีความเสี่ยง

สามารถท�านายความตั้งใจดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมี

ความเสี่ยงได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (β	 =	 -.11,	p < 

.001)	 อย่างไรก็ตามมีบางงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมีความเสี่ยงของ	 รัตติยา	 ทอน

พลกรัง	และคณะ	(2558)	พบว่าความมั่นใจตนเองในการ

ปฏิเสธการดื่มสุราไม่มีความสัมพันธ์กับการดื่มสุราแบบ

หนักเป็นครั้งคราว	

	 	 2.4	 เกรดเฉลีย่การเรยีน	สามารถท�านายความ

ตั้งใจด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แบบมีความเสี่ยงในของ

นักเรียนอาชีวศึกษาชายได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 

(β	=	-.161,	p	=.002)	อธิบายได้ว่าความสามารถทางการ

เรียนเป็นการแสดงความสามารถทางระดับสติปัญญาของ

บุคคล	 ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

และการแสดงพฤติกรรมของบุคคล	 (Flay	 &	 Petraitis,	

1994	อ้างถงึใน	พรนภา	หอมสนิธุ	์และรุง่รตัน์	ศรสีรุยิเวศน์,	

2553)	 โดยนักเรียนที่มีระดับสติปัญญาดี	 จะมีความคิด	

ไตร่ตรอง	 มีเหตุผลในการตัดสินใจจะมีสูงกว่าเด็กกลุ่มที่มี

ผลการเรยีนต�า่	ดงันัน้นกัเรยีนทีม่เีกรดเฉลีย่การเรียนต�า่	จะ

มคีวามตัง้ใจดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์แบบมีความเสีย่งเพิม่

ขึ้น	ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ	Donath	et	al.	(2012)	

ได้ศึกษาเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมีความ

เสีย่ง	โดยได้ศึกษาปัจจยัท�านายการด่ืมแบบเสีย่งในเยาวชน

ในประเทศเยอรมันพบว่า	 เกรดเฉล่ียทางการเรียนต�่ามี

ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์แบบ

เสี่ยง	1.18	เท่า	(OR=1.18,	95%	CI	(1.148,	1.224)	และ

ท�านายการดื่มแบบหนักเป็นครั้งคราวได้อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ	 (β	=	 .170,	p	<	 .001)	และจากศึกษาเกี่ยวกับ

การดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์แบบมคีวามเสีย่ง	ของ	รตัตยิา	

ทอนพลกรัง	 และคณะ	 (2558)	 ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความ

สัมพันธ ์กับการดื่มสุราแบบเส่ียง	 ของนักเรียนชาย

อาชวีศกึษาในจงัหวดัสรุนิทร์พบว่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

มีความสัมพันธ์กับการด่ืมสุราแบบเส่ียงอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ	(AOR	=	3.18,	95%	CI	=	1.66	–	6.09)

	 ตัวแปรที่ไม ่สามารถท�านายความตั้งใจดื่มดื่ม 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมีความเสี่ยงในของนักเรียน

อาชีวศึกษาชาย	ได้แก่	ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง	ความ

สามารถควบคุมตนเองฯ	 โดยความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง

นั้น	 อภิปรายได้ว่า	 เนื่องจากการศึกษาครั้งน้ีได้ใช้แบบวัด

ของโรเซนเบอร์ก	 ในการประเมินความรู้สึกที่มีคุณค่าของ

ตนเองโดยทั่วไปซึ่งเป็นการวัดแบบไม่เฉพาะ	 และความ

ตั้งใจต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีลักษณะพฤติกรรม

ที่เฉพาะมากๆ	 ดังนั้นการวัดของโรเซนเบอร์ก	 จึงอาจ 

ไม่สะท้อนความสมัพนัธ์ในเรือ่งนี	้ซึง่สอดคล้องกบัการศึกษา

ของ	พรนภา	หอมสินธุ์	 และรุ่งรัตน์	 ศรีสุริยเวศน์	 (2553)	 

ได้ศึกษาความเชื่อ	 แบบแผนการดื่ม	 และปัจจัยที่มีความ

สมัพนัธ์กบัการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ในระยะต่างๆ	ของ

เยาวชนไทยในเขตภาคตะวนัออก	พบว่า	ความรูส้กึมคีณุค่า

ในตนเองไม่สัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน

ระยะต่างๆ	

	 ความสามารถควบคุมตนเองในการด่ืมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์แบบมีความเส่ียงในของนักเรียนอาชีวศึกษา

ชาย	ไม่สามารถท�านายความตัง้ใจดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

แบบมีความเสี่ยง	อภิปรายได้ว่า	บุคคลที่เชื่อมั่นว่ามีปัจจัย

ที่เอื้ออ�านวยต่อการปฏิบัติพฤติกรรมจะรับรู้การควบคุม

พฤติกรรมนั้นสูง	 ในทางตรงข้ามบุคคลที่เชื่อมั่นว่ามีปัจจัย

ที่ขัดขวางการปฏิบัติพฤติกรรมจะรับรู ้การควบคุม

พฤติกรรมนั้นต�่า	 (สมจิต	 หนุเจริญกุล,	 วัลลา	 ตันตโยทัย	 

และรวมพร	 คงก�าเนิด,	 2543)	 ซึ่งผลการศึกษานี้พบว่า 

กลุม่ตวัอย่างมากกว่าครึง่	(ร้อยละ	62.9)	เคยมปีระสบการณ์

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาแล้วในช่วงชีวิตที่ผ่านมา	
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และมีพฤติกรรมการดื่มในช่วง	30	วันที่ผ่านมา	ถึงร้อยละ	

10.4	จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า	เยาวชนชายที่มี

ประสบการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาก่อน	 หรือ	 

ดื่มอยู่ในปัจจุบัน	การรับรู้ความสามารถในการควบคุมการ

ดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์แบบมคีวามเสีย่ง	ไม่มผีลต่อความ

ตัง้ใจหรอืไม่ตัง้ใจดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์แบบมคีวามเสีย่ง	

นั่นคือ	 ผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

มาก่อนส่วนใหญ่	 มีความสามารถในการควบคุมตนเองใน

การด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมีความเสี่ยงไม่ต่างกัน 

จึงท�าให้ไม่ม่ันใจว่าถ้าอยู ่ในสถานการณ์ที่ดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ไปแล้วจะควบคมุตวัเองได้	จงึท�าให้ไม่สามารถ

ท�านายความตั้งใจดื่มซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ	 

Collins	et	al.	(2011)	

ข้อเสนอแนะ

	 1.	 พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน	 และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ควรให้ความส�าคัญต่อการท�าความเข้าใจ	ปรบัเปลีย่นให้เกดิ

เจตคตทิีถ่กูต้องถงึโทษและผลกระทบจากการด่ืมเครือ่งดืม่

แอลกอฮอล์แบบมีความเสี่ยง	 โดยเน้นในกลุ่มท่ีเกรดเฉลี่ย

การเรียนต�่า	 และควรเลือกใช้กลุ่มท่ีมีอิทธิพลท่ีส�าคัญๆ	 

ในการคล้อยตามในวัยรุ่น	 เช่น	 เพื่อนชักจูงให้หลีกเลี่ยง 

การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์แบบมีความเสี่ยง	 โดยเน้นที่

การหลีกเลี่ยงเข ้าไปในสถานการณ์การด่ืมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์มากกว่าใช้การควบคุมหรือยับยั้งในการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

	 2.	 พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน	 และบุคลากรที่

เกีย่วข้องทางด้านสขุภาพ	ควรเสรมิสร้างความมัน่ใจในการ

ปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานการณ์ต่างๆ	

ท่ามกลางแรงกดดันจากเพื่อน	 และสังคมรอบด้านต่อการ

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมีความเสี่ยง

	 3.	 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการเฝ้าระวังความ

ตัง้ใจดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์แบบมคีวามเสีย่ง	โดยเน้นใน

นกัเรยีนอาชวีศกึษาชายทีม่เีกรดเฉลีย่ทางการเรียนต�า่เป็น

พิเศษ	ประเมินพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ	 อย่างสม�่าเสมอ	 เช่น	

การประเมินความตั้งใจดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมี

ความเสีย่ง	เพือ่ทีจ่ะค้นหาปัญหาตัง้แต่เริม่แรก	โดยนโยบาย

การจัดการเรียนการสอนทีส่อดแทรกการเสรมิสร้างเจตคติ

ที่ถูกต้องต่อการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์แบบมีความเสี่ยง	

จัดกิจกรรมต่างๆ	 ที่จะช่วยให้นักเรียนห่างไกลจากการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมีความเสี่ยง	

 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งต่อไป

	 ศึกษาพฒันาและทดสอบประสิทธภิาพของโปรแกรม	

ในการลดความตั้งใจดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์แบบ 

มีความเสี่ยง	 ที่เน้นปรับลดเจตคติที่ดีต่อการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์แบบมีความเสี่ยง	การใช้ตัวแบบที่ดีให้เกิดการ

คล้อยตามในการไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมีความ

เส่ียง	 การเสริมสร้างความม่ันใจในการปฏิเสธการดื่ม 

เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์แบบมคีวามเส่ียงท่ามกลางแรงกดดนั

จากเพื่อน	 และสังคมรอบด้านต ่อการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์
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