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บทคัดย่อ 

	 พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีสำาคัญในสังคมไทย

ปัจจุบัน	 การวิจัยเชิงหาความสัมพันธ์น้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความชุกของการด่ืมสุราแบบเส่ียงและ	

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการด่ืมสุราแบบเส่ียงของนักเรียนอาชีวศึกษาชาย	 กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาคือ	

นักเรียนอาชีวศึกษาชาย	สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	จังหวัดศรีสะเกษ	จำานวนท้ังหมด	

240	คน	ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม	เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย	ประกอบด้วยแบบสอบถามความเครียด	

การรับรู้สรรถนะแห่งตนในการปฏิเสธการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์	ทัศนคติต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์	

สัมพันธภาพกับครอบครัว	แบบประเมินปัญหาการด่ืมสุรา	มีค่าความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือเท่ากับ	.78	.90	

.79	.77	และ	.98	ตามลำาดับ	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติ	Binary	logistic	regres-

sion
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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	voca-
tional	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

 ผลการศึกษาพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างมีความชุกของการด่ืมสุราแบบเส่ียง	 ร้อยละ	49.5	 โดยพบว่า
ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการด่ืมสุราแบบเส่ียงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 ได้แก่	 การใช้สารเสพติดอ่ืน	
(AOR	=	5.76,	 95%	 CI	=	1.71-19.43),	 การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของเพ่ือน	 (AOR	=	3.54,	 95%	
CI	=	1.41-8.91),	การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการปฏิเสธการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์	(AOR	=	3.35,	95%	
CI	=	1.79-6.28),	 ความเครียด	 (AOR	=	1.95,	 95%	 CI	=	1.02-3.75)	 และทัศนคติต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์	(AOR	=	1.95,	95%	CI	=	1.04-3.68)	ผลการวิจัยเป็นข้อมูลพ้ืนฐานสำาหรับผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง
ในการพัฒนาโปรแกรมท่ีเน้นการส่งเสริมความสามารถในการจัดการความเครียด	 ทักษะการปฏิเสธและ
การมีทัศนคติท่ีเหมาะสมเพ่ือการป้องกันการด่ืมสุราแบบเส่ียงในนักเรียนอาชีวศึกษาชายท่ีมีประสิทธิภาพ	

คำ�สำ�คัญ:	การด่ืมสุราแบบเส่ียง	นักเรียนอาชีวศึกษาชาย	วัยรุ่น
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา 
	 พฤตกิรรมการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลข์อง
วัยรุ่น	เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม	เนื่องจากส่ง
ผลกระทบโดยตรงทั้งต่อสุขภาพและร่างกายของ
ผู้ดื่ม	และยังส่งผลกระทบต่อสังคมอีกด้วย1	จาก
การสำารวจของสำานักงานสถิติแห่งชาติในปี	 พ.ศ.	
25582	ที่ศึกษาในกลุ่มวัยรุ่นอายุ	15-19	ปี	พบว่า
ความชุกของการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์เพิม่มาก
ข้ึนจากร้อยละ	12.92	ในปี	พ.ศ.	2550	เป็นร้อยละ	
19.4	ในปี	พ.ศ.	2558	และการดื่มแบบผิดปกติ	
(problem	 drinking/alcohol	 use	 disorder)	
เป็นการดื่มที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงลบซึ่งกำาลังเป็น
ปัญหาที่สำาคัญของวัยรุ่น	เนื่องจากสามารถส่งผล
กระทบตามมาอย่างมากทั้งแบบเฉียบพลันและ
เรื้อรัง3	อย่างไรก็ตามการดื่มแบบผิดปกติมีนิยาม
ที่หลากหลายและยังไม่ชัดเจนในการนำามาใช้ใน
การศึกษาต่าง	ๆ 	แต่โดยทั่วไปจะหมายรวมถึง
การดื่มแบบหนัก	(heavy	drinking),	การดื่มหนัก
เป็นครั้งคราว/การดื่มแบบเมาหัวราน้ำา	 (binge	
drinking/heavy	 episodic	 drinking),	 การดื่ม
แบบเสี่ยง	(hazardous	drinking),	การดื่มแบบ
อันตราย	(harmful	use),	การด่ืมแบบติด	(alcohol	
dependence/alcoholism)	เป็นต้น4 
	 การดื่มแบบมีความเสี่ยง	 (hazardous	
drinking)	 ถือว่ามีความสำาคัญในเชิงสาธารณสุข	
เนือ่งจากเปน็ภาวะเสีย่งท่ีผู้ดืม่ยงัไมเ่กดิอาการเจบ็
ป่วยใด	ๆ 	แต่เป็นการดื่มที่เพิ่มความเสี่ยงของการ
เกิดปัญหาที่สามารถส่งผลเสียหายตามมาท้ังต่อ				
ผู้ดื่มเองหรือผู้อื่น5	 การป้องกันการดื่มแบบเสี่ยง
จึงเป็นการป้องกันตั้งแต่ในระยะแรก	 ก่อนมีการ
ดื่มในระยะที่รุนแรงขึ้นที่จะก่อให้เกิดความเสีย
หายมากมายตามมา	 จากการศึกษาความชุกของ
การดืม่แบบมคีวามเสีย่งหรอืการดืม่หนกัทีถ่อืวา่มี
นิยามคล้ายคลึงกัน6	 ของดาริกา	 ใสงาม	 และ

นันท์นภัส	 พรุเพชรแก้ว7	 ในกลุ่มวัยรุ่นที่เป็น
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทยในปี	
พ.ศ.	2550,	2552	และ	2559	พบว่า	 เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องจากร้อยละ	5.6,	6.8	เป็น	8.1	ตาม
ลำาดับ	 และยังพบว่านักเรียนชายดื่มมากกว่า
นักเรียนหญิง	 โดยนักเรียนชายมีอัตราความชุก
เป็นร้อยละ	 8.2,	 10.5	 และ	 9.6	 ตามลำาดับ	
นกัเรยีนหญงิมอีตัราความชกุเปน็รอ้ยละ	3.3,	3.5	
และ	 6.8	 ตามลำาดับ	 และยังพบว่านักเรียนสาย
อาชีวศึกษาดื่มมากกว่านักเรียนสายสามัญ	 โดย
พบว่า	 นักเรียนชายสายอาชีวศึกษาและสายสามัญ			
มีอัตราความชุกของการดื่มสุราแบบเสี่ยงคิดเป็น	
ร้อยละ	20.6	และ	14.3	ตามลำาดับ8	ปัญหาการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดังกล่าว	 จึงเป็น
สถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง	
	 จากการศึกษาที่มีการทบทวนวรรณกรรม
อย่างเป็นระบบของ	Grigsby,	Forster,	Unger	
and	Sussman9	โดยการสบืคน้จากฐานข้อมลูของ	
Google	Scholar,	Pubmed	และ	PsycINFO	
ซึ่งคัดเลือกบทความที่มีคุณภาพได้ทั้งหมด	 52	
บทความ	 ที่ทำาการศึกษาในนักเรียนวิทยาลัยทั่ว
ประเทศสหรัฐอเมริกา	 สรุปว่า	 ปัจจัยที่มีความ
สัมพันธ์กับการดื่มแบบผิดปกติ	 ได้แก่	 เพศ	 เชื้อ
ชาติ	 บุคลิกภาพ	 ประวัติการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์	 ความคาดหวังเกี่ยวกับแอลกอฮอล์	
ความรู้สึกเครียด	แรงจูงใจในการดื่ม	อิทธิพลจาก
เพื่อนและครอบครัว	 บริบททางสังคมในการดื่ม	
สภาพแวดล้อมในการดำารงชีวิต	 และยังมีการ
ศึกษาแบบตัดขวาง	 (cross-sectional	 study)	
ของ	Dovaren,	Shiely,	Byrne	and	Perry10	ที่
ศึกษาในนักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศไอร์แลนด์	
พบวา่	ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการดืม่เครือ่งดืม่
แอลกอฮอล์แบบเสี่ยง	ได้แก่	อายุ	หลักสูตรการ
ศึกษา	ช้ันปีท่ีศึกษาในวิทยาลัย	ท่ีพัก	จำานวนคู่นอน	
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ผู้ทีสู่บบุหร่ี	การใชย้าเสพตดิท่ีผิดกฎหมาย	สำาหรบั
การศกึษาในประเทศไทย	พบวา่	สว่นใหญเ่ป็นการ
ศึกษาถึงพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ปกติ
ทัว่ไปแบบไมม่คีวามเสีย่ง	และมกีารศกึษาจำานวน
ไมม่ากทีศ่กึษาการดืม่แบบผดิปกติ11,12	มเีพยีงการ
ศึกษาของ	วชิรา	ปิยะพันธุ์,	รุ่งรัตน์	ศรีสุริยเวศน์	
และพรนภา	หอมสินธุ์13	ที่ศึกษาเกี่ยวกับการดื่ม
เคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์แบบมคีวามเสีย่งในนกัเรยีน
อาชวีศกึษาชาย	จังหวดัชยันาท	แตเ่ปน็การศกึษา
เพียงความตั้งใจต่อการดื่มแบบเสี่ยงและเน้น
เฉพาะปัจจัยภายในตนเองเท่านั้น	
	 จากการรายงานสถานการณ์บริโภคเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์รายจังหวัดในปี	พ.ศ.	2554	ของ
ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา14	พบว่า	ความชุกของนักดื่ม
ในประชากรวัยรุ่น	 (อายุ	15-19	ปี)	ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือมีความชุกของนักดื่มวัยรุ่นมาก
ที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	18.7	โดยจังหวัดศรีสะเกษ
มีความชุกของนักดื่มวัยรุ่นสูงเป็นลำาดับที่	5	ของ
ประเทศ	และเป็นลำาดับที่	1	ของภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ	คือ	ร้อยละ	25.1	ปัญหาการด่ืมเคร่ืองด่ืม	
แอลกอฮอล์ในจังหวัดศรีสะเกษ	 จึงเป็นสถานการณ์
ที่น่าเป็นห่วงที่อาจมีความรุนแรงของการดื่มเพิ่ม
ขึ้นในอนาคต	 การศึกษาครั้งนี้จึงศึกษาความชุก
ของการดื่มสุราแบบเสี่ยง	 และปัจจัยที่มีความ
สัมพันธ์กับการด่ืมสุราแบบเสี่ยงของนักเรียน
อาชีวศึกษาชาย	 จังหวัดศรีสะเกษ	 โดยใช้ทฤษฎี
อิทธิพลสามทาง	(the	triadic	influence	theory;	
TTI)	ของ	Flay,	Snyder	and	Petraitis15	เป็น	
กรอบแนวคิดในการศึกษาที่เชื่อว่าพฤติกรรมที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพของวัยรุ่นนั้นเป็นเรื่องที่มี
ความซับซ้อนและมิได้เกิดจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง
เท่านั้น	 แต่เป็นพหุปัจจัย	 โดยเกิดจากหลาย	ๆ 	
ปัจจัยมารวมกัน	ซึ่งครอบคลุมปัจจัยทั้งภายในตัว
บุคคล	 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมหรือ

ทัศนคติ	 และปัจจัยทางสังคมหรือระหว่างบุคคล	
ผลการศกึษาจะทำาใหบ้คุลากรสาธารณสขุและผูม้ี
ส่วนเก่ียวข้องเกิดความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งเก่ียว
กับสาเหตุการดื่มสุราแบบเสี่ยง	อันจะนำาไปสู่การ
ทำาแนวทางการป้องกันตั้งแต่ระยะแรกมิให้เกิด
ปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่รุนแรง
ในวัยรุ่นชายตามมา	

กรอบแนวคิดในการศึกษา
	 การศึกษาน้ีได้นำาทฤษฎีอิทธิพลสามทาง	
(the	triadic	influence	theory)15	มาเป็นกรอบ
แนวคดิในการศกึษา	ทีเ่ชือ่วา่พฤตกิรรมทีเ่ก่ียวข้อง
กบัสขุภาพของวยัรุน่นัน้เปน็เรือ่งทีม่คีวามซบัซอ้น
และมไิดเ้กดิจากปจัจยัใดปจัจยัหนึง่เทา่นัน้	โดยจดั
กลุ่มปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มสุราแบบ
เสี่ยงของนักเรียนอาชีวศึกษาชาย	 จังหวัด
ศรีสะเกษ	ออกเป็น	3	กลุ่ม	คือ	(1)	ปัจจัยภายใน
ตัวบุคคล	ได้แก่	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	ความ	
เครียด	 การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการปฏิเสธ
การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์	การใช้สารเสพติดอ่ืน	
(2)	ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมหรือทัศนคติ	
ได้แก่	 ทัศนคติต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	
และ	(3)	ปจัจยัทางสงัคมหรอืระหวา่งบคุคล	ไดแ้ก	่
สัมพันธภาพกับครอบครัว	 การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของบุคคลในครอบครัว	 การยอมรับ
การดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลข์องบดิา	มารดา	การ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเพื่อน	 ปัจจัยทั้ง	 3	
กลุ่มนี้จะส่งผลทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อการดื่ม
สรุาแบบเสีย่งของนกัเรยีนอาชวีศกึษาชาย	จงัหวดั
ศรีสะเกษ	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาความชุกของการด่ืมสุราแบบ
เสีย่งในนกัเรยีนอาชวีศกึษาชาย	จงัหวดัศรสีะเกษ	
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	 2.	 เพือ่ศกึษาความสมัพนัธข์องปจัจยัภายใน
ตัวบุคคล	ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมหรือ
ทัศนคติ	 และปัจจัยทางสังคมหรือระหว่างบุคคล	
กับการด่ืมสุราแบบเสี่ยงในนักเรียนอาชีวศึกษา
ชาย	จังหวัดศรีสะเกษ

วิธีการดำาเนินการวิจัย
	 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงหาความ
สัมพันธ์	(correlational	study	design)	
 ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง
	 ประชากร	คือ	นักเรียนชาย	อายุ 18 ปีข้ึนไป 
ที่กำาลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง	(ปวส.)	ชั้นปีที่	1-2	ที่กำาลังศึกษาภาคเรียน
ปกติ	 สถาบันอาชีวศึกษาภาครัฐบาล	 สังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	จังหวัด
ศรีสะเกษ	ปีการศึกษา	2562	จำานวนทั้งหมด	8	
แห่ง	มีจำานวนนักเรียนทั้งสิ้น	3,883	คน
	 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้จากการคำานวณขนาด
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของ	Parel	et	al.16	ได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่างจำานวน	239	คน	แต่เพื่อป้องกันการ
สูญหายของข้อมูลจึงได้คำานวณเผ่ือการสูญหาย
เพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ	2017	เป็นจำานวนเท่ากับ	287	คน	
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบกลุ่ม                  
(cluster random sampling)	วิทยาลัยจำานวน
ครึ่งหนึ่ง	 ได้วิทยาลัยตัวอย่าง	4	วิทยาลัย	และ
คำานวณขนาดตัวอย่างในแต่ละวิทยาลัยตาม
สดัสว่น	แตล่ะวทิยาลัยมกีารจัดการศึกษาในระดบั
ประกาศนยีบัตรวชิาชพีชัน้สงู	(ปวส.)	ชัน้ปทีี	่1-2	
โดยในแต่ละชัน้ปปีระกอบดว้ยสาขาตา่ง	ๆ 	และใน
แตล่ะสาขาประกอบไปด้วยจำานวนห้องเรยีนท่ีแตก
ตา่งกนั	ในแตล่ะหอ้งเรยีนประกอบไปดว้ยนกัเรยีน
ชายประมาณห้องละ	 10-40	 คน	 จึงสุ่มเลือก
ห้องเรียนในแต่ละชั้นปี	 นักเรียนชายทั้งหมดใน
ห้องเรียนนั้น	ๆ 	ถือเป็นกลุ่มตัวอย่างและได้ตัด

นักเรียนที่มีการดื่มแบบอันตรายและดื่มแบบติด
ออกไป	 เหลือจำานวนตัวอย่างที่นำาไปวิเคราะห์
ข้อมูลทั้งสิ้น	240	คน

เครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือการวิจัย
	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามทีใ่หก้ลุม่ตวัอยา่งตอบแบบสอบถาม
ด้วยตนเอง	 ประกอบด้วยจำานวนข้อคำาถาม	 74	
ข้อ	แบ่งเป็น	5	ส่วน	ดังนี้
	 ส่วนที่	 1	 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล	
ได้แก่	อายุ	ระดับชั้นปี	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	
อาชีพบิดา	 อาชีพมารดา	 รายได้ครอบครัว	 การ
อยู่อาศัย
	 สว่นที	่2	แบบสอบถามความเครยีด	วดัโดย
แบบวัด	Stress	Test	5	(ST5)	ของกรมสุขภาพจิต18	

มีลักษณะมาตรวัดแบบประเมินค่า	(rating	scales)	
แบ่งเป็น	4	ระดับ	คือ	เป็นประจำา	บ่อยครั้ง	เป็น
บางครั้ง	แทบไม่มี	จำานวน	5	ข้อ 
	 สว่นที	่3	แบบสอบถามการรบัรูเ้กีย่วกบัการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
	 3.1	การรบัรูส้มรรถนะแหง่ตนในการปฏเิสธ
การดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล	์วดัโดยใชแ้บบวดัการ
รับรู้ความสามารถของตนเองในการปฏิเสธการ			
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 (drinking	 refusal	
self-efficacy	 questionnaire-revised	 in	 an	
adolescent	 sample	 :	 DRSEQ-RA)	 ของ	
Young,	Hasking,	Oei	&	Loveday19	ซึ่งแปล
ภาษาไทยโดย	 อัญชลี	 เหมชะญาติ,	 พรนภา							
หอมสินธ์ุ	และรุ่งรัตน์	ศรีสุริยเวศน์20	มีลักษณะมาตร
วัดเป็นแบบลิเคร์ท	(likert	scales)	แบ่งเป็น	4	
ระดับคือ	มั่นใจอย่างยิ่ง	ค่อนข้างมั่นใจ	ค่อนข้าง
ไม่มั่นใจ	ไม่มั่นใจเลย	จำานวน	14	ข้อ



ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มสุราแบบเสี่ยงของนักเรียนอาชีวศึกษาชาย จังหวัดศรีสะเกษ /

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

วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย  ปีที่ 14 ฉ.1 ม.ค.-มิ.ย. 64    ...175

	 3.2	ทศันคตติอ่การดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล	์
วัดโดยใช้แบบสอบถามท่ีปรับจากแบบสอบถาม
ของ	พรนภา	หอมสนิธุ	์และรุง่รตัน	์ศรสีรุยิเวศน์21 
ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ	3	ด้าน	ได้แก่	ความรู้
ความเข้าใจ	ความรู้สึก	และการปฏิบัติ	มีลักษณะ
มาตรวัดเป็นแบบลิเคริท์	(likert	scales)	แบง่เปน็	
4	 ระดับคือ	 เห็นด้วยอย่างยิ่ง	 เห็นด้วย	 ไม่เห็น
ด้วย	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	จำานวน	20	ข้อ
	 ส่วนที่	 4	แบบสอบถามเกี่ยวกับผู้ปกครอง	
วัดโดยใชแ้บบสอบถามความผูกพนักบัครอบครวัที่
ปรบัจากแบบสอบถามของ	พรนภา	หอมสนิธุ	์และ
รุ่งรัตน์	ศรีสุริยเวศน์21	ประกอบด้วยข้อคำาถาม	9	
ข้อ	 มีลักษณะมาตรวัดเป็นแบบลิเคิร์ท	 (likert	
scales)	แบ่งคะแนนเป็น	4	ระดับคือ	จริงทีเดียว	
จริงค่อนข้างมาก	จริงอยู่บ้าง	ไม่จริง	การยอมรับ
การด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของบิดามารดา	
วัดโดยใช้ข้อคำาถามของ	พรนภา	หอมสินธุ์	และ
รุ่งรัตน์	ศรีสุริยเวศน์21	จำานวน	1	ข้อ
	 ส่วนที่	5	แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรม
การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของบุคคลในครอบครัว
และเพื่อน	การใช้สารเสพติดอื่น	และการดื่มสุรา
แบบเสี่ยง	 ที่วัดโดยใช้แบบประเมินปัญหาการ
ด่ืมสุรา	 (AUDIT:	 alcohol	 use	 disorders	
identification	test)	ที่ผลิตและเผยแพร่โดยแผน
งานการพัฒนาระบบ	 รูปแบบและวิธีการบำาบัด
รักษาผู้มีปัญหาการบริโภคสุราแบบบูรณาการ	
(ผรส.)5	 ประกอบด้วยข้อคำาถามจำานวน	 10	 ข้อ	
แต่ละข้อมีคะแนน	 0-4	 คะแนน	 โดยมีผลรวม
คะแนนของแบบประเมินทั้ง	 10	 ข้ออยู่ระหว่าง	
0-40	 คะแนน	 มีเกณฑ์ในการแบ่งระดับ	 ได้แก่	
(1)	ผู้ดื่มแบบมีความเสี่ยงต่ำา	(low	risk	drinker)	
มีค่าคะแนน	0-7	คะแนน	(2)	ผู้ดื่มสุราแบบเสี่ยง	
(hazardous	drinker)	มคีา่คะแนน	8-15	คะแนน	
(3)	 ผู้ดื่มแบบอันตราย	 (harmful	 use)	 มีค่า

คะแนน	 16-19	 คะแนน	 (4)	 ผู้ดื่มแบบติด	
(alcohol	 dependence)	 มีค่าคะแนน	 20-40	
คะแนน	
	 แบบสอบถามดังกล่าวได้นำาไปทดลองใช้	
(try	out)	ในนักเรียนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่างจำานวน	 30	 คน	 แล้วนำามาวิเคราะห์
คุณภาพของเครื่องมือ	 ได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม	ความเครยีด	การรบัรูส้รรถนะแหง่
ตนในการปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	
ทัศนคติต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์	สัมพันธภาพ
กบัครอบครวั	และแบบประเมนิปญัหาการดืม่สรุา	
เท่ากับ	.78	.90	.79	.77	และ	.98	ตามลำาดับ

การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง
	 การศึกษาครั้งนี้ได้รับการรับรองจริยธรรม
การวิจัย	ก่อนการทำาวิจัย	(รหัส	04-06-2562)	
จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัย
บูรพา	 การเข้าร่วมการวิจัยของกลุ่มตัวอย่างต้อง
ลงลายมือชื่อในใบยินยอมเข้าร่วมวิจัย	

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล
	 ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูนกัเรยีนอาชวีศกึษา
ชายที่ยินดีเข้าร่วมการวิจัยในวันที่นัดหมายที่
ห้องเรียน	 โดยจัดที่นั่งให้ห่างกันเพื่อความเป็น
สว่นตวั	หลงัจากนัน้ผูว้จิยัชีแ้จงวตัถปุระสงคแ์ละ
รายละเอียดของการวิจัย	พร้อมทั้งอธิบายวิธีการ
ตอบแบบสอบถาม	ใชเ้วลาในการทำาแบบสอบถาม
ประมาณ	30	นาท	ีไมม่เีจา้หนา้ทีห่รอือาจารย์ของ
วทิยาลยัอยูใ่นหอ้งเรยีน	ภายหลงัทำาแบบสอบถาม
เสร็จให้นักเรียนอาชีวศึกษาชายตรวจสอบความ
ครบถ้วนของการตอบข้อคำาถาม	และใส่แบบสอบถาม
ไว้ในซองกระดาษวางไว้บนโต๊ะ
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ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล
	 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล	 และข้อมูลการ
ดืม่สรุาแบบเสีย่งดว้ยสถติเิชงิพรรณนา	ไดแ้ก	่การ
แจกแจงค่าความถ่ี	ร้อยละ	ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียง-	
เบนมาตรฐาน	 และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยที่ศึกษากับการดื่มสุราแบบเสี่ยงโดยใช้สถิติ	
Binary	 Logistic	 Regression	 ที่	 95%	 CI	
(confidential	interval	of	odds	ratio)

ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปและก�รดื่มสุร�
	 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนอาชีวศึกษาชาย
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงมากกว่าครึ่ง
หนึง่คดิเปน็รอ้ยละ	55.4	อายนุอ้ยกวา่	20	ป	ี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	ตามลำาดับ	อาชีพ
ของบิดาและอาชีพของมารดามากกว่าครึ่งหนึ่ง
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	คิดเป็นร้อยละ	52.5	
และ	 53.3	 ตามลำาดับ	 กลุ่มตัวอย่างมีรายได้
ครอบครวัเพยีงพอ	ไมม่หีนีส้นิ	รอ้ยละ	53.3	และ
กลุม่ตวัอยา่งรอ้ยละ	69.6	พกัอาศัยอยูก่บับิดาและ
มารดา 
	 กลุม่ตัวอยา่งมคีวามชกุของการดืม่สรุาแบบ
เสี่ยง	ร้อยละ	49.5	โดยส่วนใหญ่	ร้อยละ	85.0	
ชอบดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์มาก
ที่สุด	 มากกว่าครึ่งหนึ่งให้เหตุผลในการเลือกดื่ม
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์เนือ่งมาจากรสชาตดิ	ีคดิเปน็
ร้อยละ	53.9	ส่วนใหญ่	ร้อยละ	85.4	ได้เครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์มาจากการซื้อจากร้านค้า	 และยัง
พบอีกว่าสถานที่ที่กลุ่มตัวอย่างนิยมดื่มมากที่สุด
คือบ้านเพื่อน	คิดเป็นร้อยละ	36.9	

คว�มสัมพันธ์ระหว่�งปัจจัยท่ีศึกษ�กับก�รดื่ม
สุร�แบบเสี่ยง	 
	 ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
การดื่มสุราแบบเสี่ยง	 พบว่า	 ปัจจัยที่มีความ
สัมพันธ์กับการดื่มสุราแบบเสี่ยงอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติตามลำ�ดับขน�ดของคว�มสัมพันธ์	 ดังนี	้
การใชส้ารเสพตดิอืน่	การดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์
ของเพือ่น	การรบัรูส้มรรถนะแหง่ตนในการปฏเิสธ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 ความเครียด	 และ
ทัศนคติต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 โดยพบ
วา่	กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชส้ารเสพตดิอืน่	มโีอกาสเสีย่ง
ตอ่การดืม่สรุาแบบเสีย่งเปน็	5.8	เทา่	(AOR	=	5.76,	
95%	CI	=	1.71-19.43)	ของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้
สารเสพตดิอืน่	กลุม่ตวัอยา่งทีม่เีพือ่นดืม่เครือ่งดืม่
แอลกอฮอล	์มโีอกาสเสีย่งตอ่การดืม่สรุาแบบเสีย่ง
เปน็	3.5	เทา่	(AOR	=	3.54,	95%	CI	=	1.41-8.91)	
ของกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่มีเพ่ือนด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์	
ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มีการรับรู้สมรรถนะแห่ง
ตนในการปฏเิสธการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลน์อ้ย	
มโีอกาสเสีย่งตอ่การดืม่สรุาแบบเสีย่งเปน็	3.4	เทา่	
(AOR	=	3.35,	 95%	 CI	=	1.79-6.28)	 ของกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีมีการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการปฏิเสธ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาก	 ส่วนกลุ่ม
ตัวอย่างที่เครียดปานกลางถึงมาก	 มีโอกาสเสี่ยง
ตอ่การดืม่สรุาแบบเสีย่งเปน็	2	เทา่	(AOR	=	1.95,	
95%	CI	=	1.02-3.75)	ของกลุ่มตัวอย่างที่เครียด
นอ้ย	และกลุม่ตวัอยา่งทีม่ทีศันคตเิหน็ดว้ยตอ่การ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	มีโอกาสเสี่ยงต่อการดื่ม
สุราแบบเสี่ยงเป็น	 2	 เท่า	 (AOR	=	1.95,	 95%	
CI	=	1.04-3.68)	 ของกลุ่มตัวอย่างที่มีทัศนคติไม่
เหน็ดว้ยตอ่การดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล	์ดงัแสดง
รายละเอียดในตารางที่	1
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ต�ร�งที่	1	ค่า	Crude	และ	Adjust	Odds	Ratio	ของปัจจัยต่างๆ	ต่อการดื่มสุราแบบเสี่ยงในกลุ่ม
	 ตัวอย่าง	(n=240)

     ปัจจัยที่ศึกษ�	 Crude	 95%	CI	 Adjusted	 95%	CI
	 	 	 OR	 	 OR

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	(GPA)	 																																														
	 >	3.00	(R)								 		 1.00
    ≥	3.00	 	 	 1.47	 0.87-2.49	 1.09	 0.59-2.01
ความเครียด
	 เครียดน้อย	(R)	 (0-4	คะแนน)						 1.00	
				 เครียดปานกลางถึงมาก	(5-15	คะแนน)	 2.71*	 1.52-4.82	 1.95*	 1.02-3.75
การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการปฏิเสธการดื่มฯ
     มาก	(R)	(38-56	คะแนน)	 1.00					
	 น้อย		 (0-37	คะแนน)		 4.05**	 2.31-7.11	 3.35**	 1.79-6.28
การใช้สารเสพติดอื่น
				ไม่ใช้	(R)								 	 1.00
	 ใช้																	 5.83**	 1.98-17.12	 5.76**	 1.71-19.43
ทัศนคติต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
					ไม่เห็นด้วย	(R)	 (0-43	คะแนน)		 1.00
					เห็นด้วย			 (44-58	คะแนน)		 3.01*	 1.75-5.16	 1.95*	 1.04-3.68
สัมพันธภาพกับครอบครัว
					ผูกพันมาก	(R)		(31-36	คะแนน)		 1.00
					ผูกพันน้อย		 (0-30	คะแนน)	 1.06	 0.63-1.78	 0.79	 0.42-1.47
การดื่มเครื่องดื่มฯ	ของบุคคลในครอบครัว
				ไม่มี	(R)																					 1.00
	 มี																			 0.90	 0.53-1.52	 0.78	 0.42-1.45
การยอมรับการดื่มเครื่องดื่มฯ	ของบิดามารดา																		
					ไม่ยอมรับ	(R)																							 1.00
					ยอมรับ																								 2.01	 1.12-3.61		 1.59	 0.81-3.13
การดื่มเครื่องดื่มฯ	ของเพื่อน
					ไม่มี	(R)																		 1.00	
	 มี																																		 3.68**	 1.68-8.07	 3.54**	 1.41-8.91												

*	p < 0.05	**	p < 0.01	(R)	กลุ่มอ้างอิง
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สรุปและอภิปรายผล
	 การศกึษาครัง้นี	้พบวา่	นกัเรยีนอาชวีศกึษา

ชาย	จงัหวัดศรสีะเกษ	เกอืบครึง่หนึง่มกีารดืม่สรุา

แบบเสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	49.5	ซึ่งผลการศึกษา

ในคร้ังน้ีพบอัตราการดื่มสุราแบบเสี่ยงสูงกว่า

การศึกษาของ	 สลิลทิพย์	 โกพลรัตน์,	 รุ่งรัตน์	

ศรีสุริยเวศน์	 และพรนภา	 หอมสินธุ์11	 ที่พบว่า

นักเรียนชายอาชีวศึกษา	จังหวัดชลบุรี	มีการดื่ม

แบบเสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	30.5	โดยทั้ง	2	การ

ศึกษาเป็นการศึกษาในนักเรียนอาชีวศึกษาชาย

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)	ชั้นปี

ที่	 1-2	 เช่นเดียวกัน	แต่ทั้งนี้เนื่องมาจากในการ

ศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ	ซึ่ง

จงัหวดัศรสีะเกษเป็นจังหวดัหนึง่ในภาคตะวนัออก

เฉยีงเหนอื	มปีระเพณท่ีีสบืตอ่กนัมาอยา่งยาวนาน

จำานวนมาก	 ได้แก่	 ประเพณีงานปีใหม่	 งาน

สงกรานต์	งานบุญบั้งไฟ	งานทอดกฐิน	งานทอด

ผ้าป่า	 งานศพ	 งานบวช	 งานบุญอัฐิ	 รำาไหว้ผี

บรรพบุรุษ	รำาผีฟ้า	งานบุญประดับดิน	งานลอย

กระทง	 งานขึ้นบ้านใหม่	 งานแต่ง	 และงานบุญ

ออกพรรษา	 ในแต่ละประเพณีนั้นล้วนมีสุราเข้า

มาร่วมในประเพณีด้วยเสมอ	 จนกลายเป็นความ

คุ้นชินของคนในชุมชนและสังคมในจังหวัดศรีสะเกษ	

และเมือ่ถงึงานเทศกาลประเพณวียัรุน่กจ็ะพบเหน็

ผู้ใหญ่ดื่มสุรา	 กลายเป็นการหล่อหลอมให้วัยรุ่น

มองว่าเป็นเรื่องปกติ	 เพราะใครก็ดื่มได้	จึงทำาให้

วัยรุ่นในจังหวัดศรีสะเกษเข้าถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

ได้ง่าย22	 และจากข้อมูลพื้นฐาน	 พบว่า	 วัยรุ่น

สามารถเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่ายจาก

การซื้อเองตามร้านค้าที่มีอยู่ทั่วไปถึงร้อยละ	85.4	

และผลก�รศกึษ�ในครัง้นี ้ยงัพบอตัร�ก�รดืม่สรุ�

สูงกว่�ก�รศึกษ�ของศูนย์วิจัยปัญห�สุร�14 ในปี 

พ.ศ. 2554 พบว่�จังหวัดศรีสะเกษมีคว�มชุก   

ของนักดื่มวัยรุ่นเพียงร้อยละ 25.1 ทั้งนี้เนื่อง

ม�จ�กก�รศึกษ�ของศูนย์วิจัยปัญห�สุร�เป็นก�ร

ศึกษ�ก�รดื่มสุร�แบบปกติทั่วไปในกลุ่มวัยรุ่นทั้ง

เพศช�ยและหญิง ทั้งส�ยส�มัญและส�ยอ�ชีพ 

แต่ในก�รศึกษ�ครั้งนี้เป็นก�รศึกษ�ก�รดื่มสุร�

แบบเส่ียงในกลุ่มตัวอย่�งท่ีเป็นนักเรียนอ�ชีวศึกษ� 

และศึกษ�ในเพศช�ยเท่�นั้น

	 สำาหรบัปจัจยัทีพ่บวา่มคีวามสมัพนัธก์บัการ

ดืม่สรุาแบบเสีย่งมหีลายประการ	ซึง่ครอบคลมุทัง้	

3	กลุ่มปัจจัย	ได้แก่	ปัจจัยภายในตัวบุคคล	ปัจจัย

สิง่แวดลอ้มทางวฒันธรรมหรอืทศันคต	ิและปจัจยั

ทางสงัคมหรอืระหวา่งบคุคล	ทีส่ง่ผลตอ่พฤตกิรรม

การดื่มสุราแบบเสี่ยงของวัยรุ่น	ตามที่ได้กล่าวไว้

ในทฤษฎีอิทธิพลสามทาง	(The	Triadic	Influence	

Theory;	TTI)	ของ	Flay	et	al.15	โดยพบว่าปัจจัย

ที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มสุราแบบเสี่ยงของ

นักเรียนอาชีวศึกษาชาย	จังหวัดศรีสะเกษ	ได้แก่	

การใชส้ารเสพตดิอืน่	การดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

ของเพือ่น	การรบัรูส้มรรถนะแหง่ตนในการปฏเิสธ

การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์	 ความเครียด	 และ

ทัศนคติต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์	 สามารถ

อธิบายได้ดังนี้

	 การใช้สารใด	ๆ 	ก็ตามที่ไม่ใช่อาหารและ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 เมื่อใช้ไปแล้วสามารถส่ง

ผลกระทบต่อการทำางานทั้งด้านร่างกาย	 จิตใจ	

ซึ่งสามารถเปลี่ยนความคิด	 ความรู้สึก	 และการ

กระทำาของบคุคลนัน้ได้23 ซึง่ก�รใชส้�รเสพตดิอืน่ 

เป็นปัจจัยภ�ยในตัวบุคคล (intrapersonal) ถือ

เป็นอิทธิพลในระยะไกล (ultimate influence) 

ส�ม�รถส่งผลต่อก�รเกิดพฤติกรรมได้น้อย แต่

ทำ�ให้เกิดคว�มเสี่ยงต่อก�รใช้ส�รเสพติดในระยะ
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ยาวได้15	ดงันัน้วยัรุน่ท่ีมกีารใชส้ารเสพตดิอืน่	เชน่	

สบูบหุรี	่การใชก้ญัชา	ยาบา้	ฯลฯ	จึงมโีอกาสเสีย่ง

ท่ีจะด่ืมสุราแบบเส่ียงมากกว่าวัยรุ่นท่ีไม่มีการใช้

สารเสพติด	สอดคล้องกับการศึกษาของ	Dovaren	

et	al.10	พบว่า	นักศึกษาท่ีใช้สารเสพติดอ่ืนมีโอกาส

เสีย่งตอ่การดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลแ์บบเสีย่งสงู

เป็น	2.3	เท่า	ของนักศึกษาที่ไม่ใช้สารเสพติดอื่น

	 การด่ืมเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ของเพือ่น	เปน็

ปัจจยัท�งสังคมหรอืระหว�่งบคุคล (social/inter-

personal influence)	 ถือเป็นอิทธิพลในระยะ

กลาง	(distal	influence)	เป็นปัจจัยระหวา่งบุคคล

ท่ีทำาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้บรรทัดฐานของเพ่ือน

และเกิดแรงจูงใจที่จะทำาตาม	ก่อให้เกิดความเชื่อ

ตามบรรทัดฐานทางสังคมและนำาไปสู่การปฏิบัติ

พฤตกิรรมตามตอ่ไป3	ดงันัน้หากวยัรุน่มเีพือ่นสนทิ

ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จึงมีโอกาสดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์มากกว่าวัยรุ่นที่ไม่มีเพื่อนสนิทดื่ม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์	สอดคล้องกบัการศึกษาของ	

สลิลทิพย์	โกพลรัตน์	และคณะ11	ที่พบว่า	การดื่ม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของเพ่ือนสนิทมีความสัมพันธ์

กับการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบผิดปกติของ

นักเรียนชายอาชีวศึกษา	

	 การรบัรูส้มรรถนะแหง่ตน	เป็นปัจจัยภ�ยใน

ตัวบุคคล (intrapersonal influence) ถือเป็น

อิทธิพลในระยะใกล้ (proximal influence)	เป็น

ปัจจยัสำาคญัทีม่อีทิธพิลไดม้ากและโดยตรงตอ่การ

เกิดพฤติกรรม15	 เม่ือบุคคลน้ันมีความม่ันใจก็จะ

ส่งผลให้บุคคลน้ันมีความพยายามท่ีจะกระทำา

พฤติกรรมนั้นออกมา24	 สอดคล้องกับการศึกษา

ของ	สลิลทิพย์	 โกพลรัตน์	และคณะ11	ที่พบว่า	

การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการปฏิเสธการดื่ม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีความสัมพันธ์ต่อการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบผิดปกติของนักเรียน

ชายอาชีวศึกษา

	 ความเครียด	 ปัจจัยภ�ยในตัวบุคคล 

(intrapersonal influence)	 ถือเป็นอิทธิพลใน

ระยะไกล	(ultimate	influence)	ที่สามารถส่งผล

ต่อการคิดการตัดสินใจในการกระทำาพฤติกรรม15 

วยัรุน่ทีเ่ครยีดนัน้	มกัขาดทกัษะในการปรบัตวัและ

แก้ไขปัญหา	 อาจพบว่าการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ทำาให้ลดภาวะเครียดได้ชั่วขณะ	 จึง

ทำาให้วัยรุ่นเกิดการพึ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์25 

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ	สลิลทิพย์	โกพลรัตน์	

และคณะ11	พบวา่	ความเครยีดมคีวามสมัพนัธก์บั

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบผิดปกติของ

นักเรียนชายอาชีวศึกษา	

	 ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรม	 ถือเป็นอิทธิพล

ส่ิงแวดล้อมทางวัฒนธรรม	 (cultural	 environment	

influence)	ที่สำาคัญ	เป็นอิทธิพลที่เกิดจากบริบท

ทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปที่บุคคล

ตอ้งมปีฏสิมัพนัธ์ดว้ย	ทำาใหเ้กิดการรบัรูข้้อมลูและ

ประสบการณ์	 ส่งผลต่อความสามารถในการ

คาดเดาผลดีผลเสียของพฤติกรรมที่จะเกิดข้ึน	

และมีการให้คุณค่าต่อผลลัพธ์นั้น	 กลายเป็น

ทัศนคติของบุคคลที่มีต่อพฤติกรรมน้ัน	ๆ 	และนำา

ไปสู่การตัดสินใจและการเกิดพฤติกรรมน้ัน	ๆ

ตอ่ไป3 และถือเปน็อทิธิพลในระยะใกล ้(proximal 

influence) ซึ่งเป็นปัจจัยสำ�คัญที่มีอิทธิพลได้ม�ก

และโดยตรงตอ่ก�รเกดิพฤตกิรรม15	ดงันัน้วยัรุน่ท่ี

มีทัศนคติทางบวกต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จึงมี

โอกาสด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แบบเส่ียงสูงกว่าวัยรุ่น				

ทีม่ทีศันคตทิางลบตอ่การดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล	์

สอดคล้องกับการศึกษาของ	 วัลลภา	 กุณฑียะ,					

พรนภา	 หอมสินธุ์	 และรุ่งรัตน์	 ศรีสุริยเวศน์26     
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พบว่าทัศนคติต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มี

ความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

	 ส่วนปัจจัยที่พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับการ

ดื่มสุราแบบเสี่ยงของนักเรียนอาชีวศึกษาชาย	

จังหวัดศรีสะเกษ	ได้แก่	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	

สัมพันธภาพกับครอบครัว	 การดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ของบุคคลในครอบครัว	 และการ

ยอมรับการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ของบิดา

มารดา	สามารถอธิบายได้ดังนี้

	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่มีความสัมพันธ์

กับการดื่มสุราแบบเสี่ยง	 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก	

ถึงแม้วัยรุ่นจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงก็ตาม	

แต่โดยธรรมชาติของวัยรุ่นทุกคนแล้ววัยรุ่นเป็น

วัยแห่งการอยากรู้อยากลอง	 ชอบการทดลอง27 

โดยเฉพาะเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

แล้วยิ่งเป็นเรื่องที่ท้าทาย	หากใครไม่ดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ถือว่าไม่เท่	 ไม่ใช่พรรคพวกเดียวกัน	

เข้าสังคมกับเพื่อนไม่ได้28	 ดังนั้นวัยรุ่นที่มีผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนสงูหรอืต่ำา	จงึมกีารดืม่เครือ่ง

ดื่มแอลกอฮอล์ไม่แตกต่างกัน

	 สัมพนัธภาพกบัครอบครวัไมม่คีวามสมัพนัธ์

กับการดื่มสุราแบบเสี่ยง	 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก	

ถึงแม้ว่าวัยรุ่นจะมีสัมพันธภาพท่ีดีกับครอบครัว	

แต่โดยการใช้ชีวิตส่วนใหญ่ของวัยรุ่นแล้วมักใช้

เวลาในการทำากิจกรรมต่าง	ๆ 	ร่วมกันกับเพื่อน	

เพื่อนจึงมีความสำาคัญกับวัยรุ่นมากและสามารถ

ลดทอนอิทธิพลของพ่อแม่ลงได้

	 การดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ของบุคคลใน

ครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์กับการด่ืมสุราแบบเส่ียง	

โดยทัว่ไปแลว้พอ่แมเ่ปน็บคุคลทีส่ำาคญัทีม่อีทิธพิล

ที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่อวัยรุ่นเป็นอย่าง

มาก	 เช่น	หากพ่อแม่มีพฤติกรรมเสี่ยงก็จะทำาให้

วัยรุ่นเรียนรู้และเลียนแบบพ่อแม่ได้	 แต่อย่างไร
ก็ตามเน่ืองจากเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีวางจำาหน่าย
ทัว่ไปในท้องตลาด	และการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ยังเป็นพฤติกรรมที่เกิดข้ึนเป็นปกติทั่วไปในสังคม
ไทยตามวาระและโอกาสต่าง	ๆ 	วัยรุ่นจึงไม่จำาเป็น
ต้องเลียนแบบพฤติกรรมดังกล่าวจากพ่อแม่	 แต่
สามารถเรียนรู้และเลียนแบบได้จากบุคคลอ่ืน	ๆ 	
ในสังคม	ดังน้ันการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของพ่อ
แม่จึงไม่มีอิทธิพลต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของ
วัยรุ่น
	 การยอมรบัการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลข์อง
บิดามารดาไม่มีความสัมพันธ์กับการดื่มสุราแบบ
เสี่ยง	 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบิดามารดาที่ไม่		
ยอมรบัการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลข์องวยัรุน่	ถงึ
แม้จะมีการตักเตือน	 อบรมสั่งสอน	 หรือการ
ควบคุมท่ีทำาให้วัยรุ่นรับรู้ได้ว่าบิดามารดาไม่ยอมรับ
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 แต่หาก
การอบรมสั่งสอนดังกล่าวกระทำาโดยขาดทักษะ
การสื่อสารที่ดี	 ทำาให้เกิดการดุด่าว่ากล่าวหรือ
ตำาหนิที่รุนแรง	อาจส่งผลในเชิงลบได้มากกว่า	

ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้
	 1.	 ส่งเสริมให้วัยรุ่นมีการจัดการความเครียด
ที่เหมาะสม	 เช่น	 เล่นกีฬา	 ออกกำาลังกาย	 ทำา
กจิกรรมสนัทนาการตา่ง	ๆ 	รวมทัง้ควรใหค้วามรูแ้ก่
วัยรุ่นถึงแม้ว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจ
ทำาให้รู้สึกมีความสุข	 ลืมเรื่องที่ไม่สบายใจได้
ชัว่คราว	แตห่ากดืม่บอ่ย	ๆ 	อาจทำาใหเ้ปน็ผูด้ืม่แบบ
ติดได้	 ส่งผลเสียทั้งต่อตนเองและสังคม	 รวมทั้ง
อาจารย์ท่ีปรึกษาประจำาช้ันควรให้การดูแลนักเรียน
อย่างใกล้ชิด	สอบถามชีวิตความเป็นอยู่	ปัญหาชีวิต	
เพื่อประเมินปัญหาและหาแนวทางที่เหมาะสมใน

การให้การช่วยเหลือ	
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	 2.	 ส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนใน

การปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 โดย

พฒันาวัยรุ่นใหม้ทัีกษะในการปฏเิสธการดืม่เครือ่ง

ดื่มแอลกอฮอล์	การเรียนรู้จากวัยรุ่นต้นแบบที่ไม่

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการพูดชื่นชมให้

กำาลังใจ	 เพื่อให้วัยรุ่นมั่นใจว่าตนเองสามารถ

ปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เช่นกัน	

	 3.	 ควรมีการปรับทัศนคติที่ถูกต้องต่อการ

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	โดยการใช้สื่อต่าง	ๆ 	ที่มี

ความหลากหลาย	สร้างสรรค์	น่าสนใจ	ที่ดึงดูด

ความสนใจของวัยรุ่น	 และวัยรุ่นสามารถเข้าถึง	

ได้ง่าย	 สะดวกรวดเร็ว	 เช่น	 อินเทอร์เน็ต																			

อินสตาแกรม	แอพพลิเคชั่นผ่านมือถือ	เป็นต้น	

	 4.	 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเพื่อน	

เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลมากต่อการด่ืมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ของวัยรุ่น	 ดังนั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	

ควรจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้กับวัยรุ่นท้ังใน

โรงเรียนและในชุมชน	 เพื่อให้วัยรุ่นได้มีพื้นที่ใน

การทำากจิกรรมรว่มกนักบักลุม่เพือ่นทีห่ลากหลาย	

ได้แก่	 กิจกรรมกีฬา	 ดนตรีและนันทนาการ	

กิจกรรมอาสาสมัครทำาประโยชน์เพื่อสังคม	 เข้า

ค่ายศิลปะ	 เป็นต้น	 เพื่อให้วัยรุ่นได้พบปะและ	

เรียนรู้ว่ามีวัยรุ่นอีกมากมายท่ีไม่ได้ด่ืมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ก็สามารถเป็นท่ียอมรับของกลุ่มเพ่ือนได้	

และควรให้ความช่วยเหลือวัยรุ่นท่ีดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ให้เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย	

	 5.	 สถานศึกษาควรมีการติดตามเฝ้าระวัง

การดืม่เคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์และสารเสพตดิอืน่	ๆ 	

ทุกชนิดในโรงเรียนอย่างเคร่งครัด	 โดยออกกฎ

ระเบยีบข้อบงัคบัตา่ง	ๆ 	และมกีารบงัคบัใชเ้พือ่การ

ควบคุมและช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาการใช้

สารเสพติด	

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
	 ควรศกึษาปจัจยัเชงิปอ้งกัน	เชน่	การใชเ้วลา

ว่างให้เป็นประโยชน์	 การมีเป้าหมายในตนเอง	

ทกัษะการเขา้สงัคม	เปน็ตน้	เพือ่ใหเ้ขา้ใจถงึปจัจยั

ที่มีผลต่อการดื่มสุราของวัยรุ่นครอบคลุมมากข้ึน	

และทำาการศึกษาในวัยรุ่นกลุ่มอื่น	ๆ 	ได้แก่	 วัยรุ่น

หญิง	 วัยรุ่นที่กำาลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย	วัยรุ่นนอกระบบการศึกษา	เด็กเร่ร่อน	

เป็นต้น	 เนื่องจากมีบริบทที่แตกต่างกันอาจทำาให้

มีปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ที่แตกต่างกัน	การศึกษาในระยะยาว	

ซึ่งจะทำาให้สามารถอธิบายปัจจัยต่าง	ๆ 	ที่มีความ

สัมพันธ์กับการดื่มสุราแบบเสี่ยงเชิงสาเหตุได้

ชัดเจนข้ึน	 และศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรม

การป้องกันการดื่มสุราแบบเสี่ยงที่เน้นการเสริม

สร้างความสามารถในการจัดการความเครียด		

การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการปฏิเสธการดื่ม

เครือ่งดืม่แอลกอฮอล	์และทศันคตทิีถ่กูตอ้งตอ่การ

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

กิตติกรรมประกาศ
	 การวิจัยครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย

จากสำานกังานการวจิยัแหง่ชาต	ิ(วช.)	ประเภททนุ

พัฒนาบัณฑิตศึกษา	ประจำาปี	2563



ฉัตรชัย พิมาทัย  พรนภา หอมสินธุ์  รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ / Chatchai Pimathai,  Pornnapa Homsin,  Rungrat Srisuriyawet

182...    วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย  ปีที่ 14 ฉ.1 ม.ค.-มิ.ย. 64

เอกสารอ้างอิง

1.		 Waleewong	O.	All-round	look	“Teen	drinkers	and	school-aged	mothers”	[Internet].	

2011	 Feb	 [cited	 2018	 Feb	 12].	 Available	 from:	 http://www.thaihealth.or.th/data/												

ecatalog/256/pdf/256.	pdf.	(in	Thai)

2.		 Saengow	U,	Vichitkunakorn	P,	Assanangkornchai	S.	Facts	and	figures:	alcohol	in	

Thailand.	Songkhla:	Center	of	Alcohol	Studies;	2016.	(in	Thai)

3.		 Homsin	P,	editor.	Concepts	and	theories	for	practice:	smoking	and	alcohol	drinking	

prevention	among	adolescents.	Chon	Buri:	Chon	Buri	Printing	House;	2015.	(in	Thai)

4.		 Drug	and	Alcohol	Rehab	Asia	in	Thailand	(DARA	Thailand).	Problem	drinker	defined.	

Trat:	DARA	Thailand;	2018.	(in	Thai)	

5.		 Integrated	Management	for	Alcohol	Intervention	Program.	Alcohol	use	identification	

test.	Bangkok:	Integrated	Management	for	Alcohol	Intervention	Program;	2009.	(in	Thai)

6.		 Reid	MC,	Fiellin	DA,	O’Connor	PG.	Hazardous	and	harmful	alcohol	consumption	in	

primary	care.	Arch	Intern	Med	1999;159(15):1681-89.	

7.		 Saingam	D,	Pruphetkaew	N.	Alcohol	drinking	behavior	and	health	risk	behavior	of	high	

school	students	in	Thailand.	In:	Saengow	U,	Vichitkunakorn	P,	Assanangkornchai	S.	

Facts	and	figures:	alcohol	in	Thailand.	Songkhla:	Center	of	Alcohol	Studies;	2016.	p.	

17-22.	(in	Thai)

8.		 Assanangkornchai	S,	Mukthong	A,	Inthanon	T.	A	surveillance	of	drinking	behaviors	

and	other	health-risk	behaviours	among	high	school	students	in	Thailand.	Songkhla:	

Pimdee	Karnpim;	2008.	(in	Thai)

9.		 Grigsby	TA,	Forster	M,	Unger	JB,	Sussman	S.	Predictor	of	alcohol-related	negative	

consequences	in	adolescents:	A	systematic	review	of	the	literature	and	implications	

for	future	research.	J	Adolesc	2017;48(1):15-35.	

10.	 Dovaren	MP,	Shiely	F,	Byrne	M,	Perry	IJ.	Hazardous	alcohol	consumption	among	

university	students	in	Ireland:	a	cross-sectional	study.	BMJ	Open	2015;5(1):1-8.	

11.	 Kophonrat	S,	Srisuriyawate	R,	Homsin	P.	Factors	related	to	problematic	drinking	among	

male	vocational	students,	Chon	Buri	province.	Journal	of	Nursing	Science	Chulalongkorn	

University	2015;27(2):132-46.	(in	Thai)

12.		Tonpornkrang	R,	Homsin	P,	Srisuriyawate	R.	Factors	related	to	binge	drinking	among	

male	 vocational	 students	 in	 Surin	 province.	 Journal	 of	 Public	 Health	 Nursing	

2015;29(1):29-42.	(in	Thai)



ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มสุราแบบเสี่ยงของนักเรียนอาชีวศึกษาชาย จังหวัดศรีสะเกษ /

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

วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย  ปีที่ 14 ฉ.1 ม.ค.-มิ.ย. 64    ...183

13.		Piyapan	W,	Srisuriyawate	R,	Homsin	P.	Predictive	factors	of	intention	to	engage	in	

risk	drinking	among	male	vocational	students	in	Chai	Nat	province.	The	Journal	of	

Faculty	of	Nursing	Burapha	University	2016;24(2):85-96.	(in	Thai)

14.		Center	for	Alcohol	Studies.	Provincial	alcohol	report	2011.	Nonthaburi:	The	Graphico	

systems;	2013.	(in	Thai)	

15.		Flay	BR,	Snyder	F,	Petraitis	J.	The	theory	of	triadic	influence.	In:	DiClemente	RJ,	

Crosby	RA,	Kegler	MC,	editors.	Emerging	theories	in	health	promotion	practice	and	

research.	2nd	ed.	New	York:	Jossey-Bass;	2009.	p.	451-510.

16.		Parel	CP,	Caldito	GC,	Ferrer	PL,	De	Guzman	GG,	Sinsioco	CS,	Tan	RH,	editor.																				

Sampling	design	and	procedures.	New	York:	AIDIC;	1973.

17.		Kaewkungwal	J,	Singhasivanon	P.	Sample	size	in	clinical	research.	In:	Pitisuttithum	P,	

Picheansoonthon	C,	editors.	Textbook	of	clinical	research.	Bangkok:	Amarin	printing	

&	publishing;	2011.	p.	107.	(in	Thai)

18.		Department	of	Mental	Health.	Stress	test	5	(ST5)	[Internet].	2016	[cited	2018	Sep	28].	

Available	from:	https://www.dmh.go.th.	(in	Thai)

19.		Young	RM,	Hasking	PA,	Oei	TPS,	Loveday	W.	Validation	of	the	drinking	refusal																

self-efficacy	questionnaire-revised	in	an	adolescent	sample	(DRSEQ-RA).	Addictive	

Behaviors	2007;32(4):862-8.	

20.		Hamchayad	A,	Homsin	P,	Srisuriyawate	R.	Factors	related	to	alcohol	drinking	among	

female	undergraduate	students	in	Chanthaburi	province.	Journal	of	Public	Health	

Nursing	2010;	24(3):21-38.	(in	Thai)

21.		Homsin	P,	Srisuriyawate	R.	Beliefs,	patterns,	and	factors	related	to	alcohol	drinking	

stages	among	Thai	youths	in	eastern	region.	The	Public	Health	Journal	of	Burapha	

University	2010;	5(2):28-39.	(in	Thai)

22.		Sornpaisarn	B.	Like	this,	It	must	be	withdrawn.	Withdrawing	alcohol	from	culture								

[Internet].	2017	[cited	2019	Dec	28].	Available	from:	https://mgronline.com.	(in	Thai)

23.		Department	of	Mental	Health.	Drug	abuse:	Thai	youth	must	know,	But	don’t	have	to	

try	 [Internet].	 2016	 [cited	 2019	 Feb	 27].	 Available	 from:	 http://www.prdmh.com/.																				

(in	Thai)

24.		Bandura	A,	editor.	Self-efficacy:	The	exercise	of	control.	New	York:	W.H.	Freeman;	

1997.



ฉัตรชัย พิมาทัย  พรนภา หอมสินธุ์  รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ / Chatchai Pimathai,  Pornnapa Homsin,  Rungrat Srisuriyawet

184...    วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย  ปีที่ 14 ฉ.1 ม.ค.-มิ.ย. 64

25.		The	Encyclopedia	for	Youth.	Factors	promote	to	alcohol	drinking	[Internet].	2006	

[cited	2018	May	20].	Available	from:	http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.

php?book	=27&chap	=6&page=t27-6-infodetail03.html.	(in	Thai)

26.		Kunteeya	W,	Homsin	P,	Srisuriyawate	R.	Factors	related	to	alcohol	drinking	among	

male	vocational	students	in	Chai	Nat	province.	Journal	of	Nursing	and	Education	

2015;8(1):11-26.	(in	Thai)

27.		Thaihealth.	“Alcohol	drinking”	Supporting	factors	for	male	social	values.	Bangkok:			

Thaihealth;	2012.	(in	Thai)

28.		Bunkan	P.	Physical,	mental,	emotional,	and	sexual	developmental	characteristics																				

[Internet].	 2012	 [cited	 2018	Mar	 21].	 Available	 from:	 https://sites.google.com/site/															

bombam6653/bth-thi-2-kar-peliynpaelng-	thang-rangkay-citci-xarmn-laea-phathnakar-

thang-phes.	(in	Thai) 

 


