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Prevalence and Factors Associated with New Students Drinker in
Bangkok Metropolitan High Schools
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ABSTRACT
Alcohol consumption is one of the risk factors leading to premature death and
inappropriate sexual behavior. Despite the national policy prohibiting the sale of alcohol to
people aged less than 20 years old, the number of new drinkers is likely to continue to
increase from 16% presently among Thai youth aged 15 – 19 years old.
The sample population of this study consisted of 830 students randomly selected
from 10-12th grade students in the Bangkok metropolitan area. Using the Theory of Planned
Behavior, data were collected by self-administered questionnaires for Attitude, Subjective
Norm, Perceived Behavior, and Intention. Statistical analysis was performed using descriptive
statistics entered into the SPSS statistical program.
Among this population, there were 246 new drinkers (29.6%) and they each drank
approximately one drink per month. The majority of them were boys, and their grade point
average (GPA) was at a moderate level. Factors significantly related to the onset of drinking
were gender, education, grade point average, other drug use, living patterns, alcohol
consumption behavior of family members, family income per month, Perceived Behavior and
Intention (p < 0.05). Attitude and Subjective Norm were not significant, but when performing
further analysis for subjective norm, friends were found to influence students to become new
drinkers. It is recommended that schools organize sessions to inform student attitudes about
the Perceived Behavior of alcohol consumption. Student participation in peer group activities
could also serve to lessen willingness to exhibit alcohol drinking behaviors. Parents and family
members should also provide examples for their children and should consider the negative
consequences of drinking alcohol in the family as priority.
Keywords: New alcohol consumption/ Theory of Planned Behavior/ High school students
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ความสาคัญและที่มาของการศึกษา
พฤติ กรรมการดื่ ม เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ ใน
ประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี
พ.ศ.2550 จนถึงปัจจุบันโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 1.7
ต่ อ ปี แ ละพบว่ า วั ย รุ่ น ไทยจะเริ่ ม ดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ที่อายุเฉลี่ย 20.8 ปี1 โดยพบความชุกในการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มเยาวชนอายุ 15-19 ปี
คิดเป็นร้อยละ 14 และยังพบว่าคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป
เป็นนักดื่มประจ่า (ดื่มมากกว่าหรือเท่ากับ 3 แก้วต่อ
สัปดาห์)3 คิดเป็นร้อยละ 31.5 ของประชากรวัยผู้ใหญ่
จากการส่ ารวจพบว่ าในแต่ละปีประเทศไทยมี นักดื่ ม
หน้าใหม่ (ผู้ที่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรก
ในช่วง12 เดือนที่ผ่านมา4 ปริมาณการดื่มจ่านวน 1-11
แก้วในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา3 หรือดื่มเฉลี่ยเดือนละ 1 แก้ว )
เพิ่มขึ้นประมาณ 250,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็ก
และเยาวชน โดยอายุ เ ฉลี่ ย ที่ เ ริ่ ม ดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์อยู่ในช่วงอายุ15-19 ปี ถึงร้อยละ162 จาก
สถิติพบสัดส่วนของนักดื่มประจ่าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ
2.6 ต่อปี4 ดังนั้นการป้องกันการเกิดนักดื่มหน้าใหม่จึง
เป็นที่สิ่งส่าคัญและมีความจ่าเป็นอย่างยิ่งในการลดนัก
ดื่มประจ่าที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น4 ซึ่งการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ในกลุ่มเยาวชนนั้ นอาจน่ าไปสู่ การแสดง
พฤติ กรรมที่ ไม่ เหมาะสมและท่ าให้ เกิ ดปั ญหาต่ างๆ
ตามมา ซึ่ งผลกระทบต่ างๆจากการดื่ มเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ของวัยรุ่นนั้นยังส่งผลทั้งต่อตนเอง บุคคล
รอบข้างและอาจท่าให้เป็นปัญหาต่อสังคมในอนาคตได้
จากการทบทวนวรรณกรรมพบการศึกษาถึ ง
ปัจจัยในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มเยาวชนที่
มีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในนั กเรียน
ระดั บอาชี วศึ กษา ระดั บมั ธยมศึ กษา นั กศึ กษาใน
มหาวิทยาลัย และพบการส่ารวจความชุกของการเป็น
นักดื่มปัจจุ บัน(บุคคลที่ เคยดื่ มเครื่องแอลกอฮอล์ มา
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ก่อนในช่วง12 เดือนที่ผ่านมาก่อนการส่ารวจ)4 ซึ่งพบ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในกลุ่มเยาวชนนั้นหลายปัจจัย ได้แก่ เพศ โดยเพศชายมี
โอกาสดื่ มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ มากกว่ าเพศหญิ ง 5
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่าผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นต่่ า มี โ อกาสมี พ ฤติ ก รรมการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์มากกว่าผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง6
ทั ศนคติ ต่ อการดื่ มพบว่ าทั ศนคติ เชิ งบวกต่ อการดื่ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีโอกาสแสดงพฤติกรรมการดื่ม
มากกว่ าผู้ ที่ มี ทั ศนคติ เชิ งลบต่ อการดื่ มเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์7 การคล้อยตามกลุ่มพบว่ากลุ่มเพื่อนมี
อิ ทธิ พลต่ อการแสดงพฤติ กรรมการดื่ มเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์8 ส่วนการรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมนั้นพบว่านักเรียนที่มีการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองในการปฏิ เสธเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ ต่ ามี
โอกาสเสี่ ย งต่ อการดื่ ม มากกว่ ากลุ่ ม ที่ มี ก ารรั บ รู้
ความสามารถสูง6 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษา
ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มของนักดื่มหน้าใหม่ โดยศึกษาใน
กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครเนื่องจากเป็นกลุ่มโรงเรียนที่อยู่
ในแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ โดยผู้วิจัยคาดหวังว่าสามารถ
น่าผลการศึกษาที่ได้ มาเป็ นข้ อมูลพื้นฐานในการวาง
แผนการแก้ไขปัญหาของสังคมในการป้องกันการเกิดนัก
ดื่ มหน้ าใหม่ ในกลุ่ มเยาวชน ซึ่ ง อาจเป็ นประโยชน์
ส่าหรั บผู้ ปกครอง โรงเรี ยน ชุมชน ในการร่ วมกั น
ก่าหนดนโยบายและป้องกันแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มนักเรียนต่อไป
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
เพื่อศึกษาความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของนักดื่มหน้าใหม่
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ในนั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย สั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (The Theory of
Planned Behavior: TPB; Ajzen 1991)9 ระบุไว้ว่าการ
ที่บุคคลใดจะมีพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งนั้นขึ้นอยู่กับ
ความตั้งใจที่จะแสดงพฤติกรรม (Behavioral Intention)
โดยได้รับอิทธิพลจากตัวก่าหนด 3 ตัว คือ ทัศนคติต่อ
พฤติกรรม (Attitude toward the behavior) การ
คล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) การรับรู้
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น (Independent Variable)
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ความสามารถในการควบคุ มพฤติ กรรม (Perceived
Behavioral) ซึ่งเป็นตัวก่าหนดให้เกิด
พฤติกรรม ดังนั้นการศึกษานี้จึงน่าทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผนมาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาถึง
ความสั มพั นธ์ ระหว่ าง ทั ศนคติ ต่ อการดื่ มเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ การคล้ อยตามกลุ่ มอ้ างอิ ง การรั บรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และความตั้ งใจในการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์กั บพฤติกรรมดื่มของนั กดื่มหน้าใหม่ ใน
นั ก เรี ยนระดั บ มั ธยมศึ กษาตอนปลาย สั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร
ตัวแปรตาม (Dependent Variable

ลักษณะส่วนบุคคล
-เพศ
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
-บุคคลที่พักอาศัยอยู่ด้วย
-ลักษณะการดื่มเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์ในครอบครัว
-รายได้ของครอบครัว
ทัศนคติต่อการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมการดืม่ เครื่องดืม่

แอลกอฮอล์
ความตั้งใจในการดืม่ เครื่องดืม่
แอลกอฮอล์

พฤติกรรมการดืม่ ของนักดื่มหน้าใหม่
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วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึ ก ษานี้ เ ป็ น รู ป แบบการศึ ก ษาเชิ ง
พรรณนา(Descriptive study) ผู้วิจัยท่าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเอง โดยให้นักเรียนตอบแบบสอบถามชนิด
ตอบด้วยตนเอง (Self-Administered Questionnaire)
มีระยะเวลาในการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม
– 15 กันยายน 2559 กลุ่มประชากรเป็นนักเรียนใน
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายในโรงเรี ย นสั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร ภาคการเรียนที่ 1 ประจ่าปีการศึกษา
2559 ประกอบด้วยทั้งหมด 9 โรงเรียน ซึ่งมีจ่านวน
นั กเรี ยนที่ ก่ าลั งศึ กษาในระดั บชั้ นมั ธยมศึ กษาตอน
ปลายทั้งหมด 3,083 คน10 ก่าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยการค่านวณผ่านโปรแกรมส่าเร็จรูป N4 Studies11
และท่าการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratify two-stage
random sampling) ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 สุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย เพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่เปิดสอนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัดกรุงเทพมหานคร
มา 5 โรงเรี ยนจากทั้ งหมด 9 โรงเรี ยน ขั้ นตอนที่ 2
ค่านวณกลุ่มตัวอย่างเพื่อเป็นตัวแทนของแต่ละโรงเรียน
ในจ่านวนที่เท่าๆกันโดยแบ่งออกเป็นโรงเรียนละ 170
คน จากการค่านวณกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 846 คน และ
ขั้นตอนที่ 3 ท่าการสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มนักเรียนในแต่
ละชั้นปี จนได้ชั้นเรียนละ 57 คน เพื่อเป็นตัวแทนของ
กลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม โดยนักเรียนที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่ก่าลังศึกษาในระดับชั้น
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อน ป ล า ย ใ น โ ร ง เ รี ย น สั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร ภาคการเรียนที่ 1 ประจ่าปีการศึกษา
2559 ทั้งเพศชายและเพศหญิง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการเก็ บรวบรวมข้ อมู ลเป็ น
แบบสอบถามที่ ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น จากการทบทวน
วรรณกรรมประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้

วารสารพยาบาลสาธารณสุข 159

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลลักษณะ
ส่วนบุคคล ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่ง
เป็นข้อค่าถามปลายปิด โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
1.1 ลั กษณะส่ วนบุ คคล ได้ แก่ เพศ ผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียน การใช้สารเสพติด บุคคลที่นักเรียนอาศัย
อยู่ ด้ ว ย รายได้ ข องครอบครั ว การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ของบุคคลในครอบครัว
1.2 ประวั ติ ก ารดื่ มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ ของ
นักเรียนซึ่งประกอบด้วยข้อค่าถามเกี่ยวกับประวัติและ
ปริมาณในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามทัศนคติที่มีต่อ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ข้อค่าถามประกอบด้วย
ทัศนคติเชิงบวกและทัศนคติเชิงลบต่อการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ซึ่ งประกอบด้ วยความเชื่ อเกี่ ยวกั บ
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ่านวน 10 ข้อ
และการประเมิ นผลการกระท่ าพฤติ กรรมในการดื่ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จ่านวน 10 ข้อ ลักษณะข้อค่าถาม
แบบ Likert Scale 5 ระดับ โดยคะแนนทัศนคติต่อการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาจากการน่ารายข้อของความ
เชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ
การประเมินผลการกระท่าพฤติกรรมในการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ มาคู ณกั นแล้ วน่ าผลคู ณของทุ กข้ อมา
รวมกัน ซึ่งจะมีคะแนนอยู่ระหว่าง 10-250 คะแนน ใช้
เกณฑ์ในการแปลความหมายแบบอิงเกณฑ์โดยใช้ความ
กว้างของอันตรภาคชั้น12 ซึ่งผู้วิจัยก่าหนดในการแบ่ง
ระดับทัศนคติเป็น 2 ระดับ และจัดกลุ่มคะแนนเป็น 2
กลุ่ม ดังนี้
คะแนนระดับสูง (121-250 คะแนน) แปล
ผลว่ า มี ทั ศ นคติ ท างบวกต่ อ การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์
คะแนนระดับต่่า (10-120 คะแนน) แปลผล
ว่า มีทัศนคติทางลบต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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ส่วนที่ 3 แบบวัดการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิ ง
ข้อค่าถามประกอบด้วยแบบวัดทัศนะของกลุ่มอ้างอิง
จ่านวน 7 ข้อ และแบบวัดแรงจูงใจที่จะคล้อยตามกลุ่ม
อ้ างอิ งในการกระท่ าพฤติ กรรมการดื่ ม เครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ จ่ านวน 7 ข้ อ ลั กษณะข้ อค่ าถามแบบ
Likert Scale 5 ระดับ โดยคะแนนการคล้อยตามกลุ่ม
อ้างอิง มาจากการน่ารายข้อของทัศนะของกลุ่มอ้างอิง
ต่อพฤติกรรมการดื่มเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ และแรงจูงใจ
จะคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์มาคูณกันแล้วน่าผลคูณของทุกข้อรวมกัน
มีคะแนนอยู่ระหว่าง 7-175 คะแนน ใช้เกณฑ์ในการ
แปลความหมายแบบอิงเกณฑ์ โดยใช้ความกว้ างของ
อันตรภาคชั้น11 ซึ่งผู้วิจัยก่าหนดในการแบ่งระดับในการ
คล้อยตามกลุ่มอ้างอิงเป็น 2 ระดับ และจัดกลุ่มคะแนน
เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
คะแนนระดับสูง (85-175 คะแนน) แปลผล
ว่า การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงระดับสูง
คะแนนระดับต่่า (7-84 คะแนน) แปลผลว่า
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงระดับต่่า
ส่วนที่ 4 แบบวัดการรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ข้อ
ค่าถามประกอบด้วยความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรมการจ่านวน 9 ข้อ และการรับรู้
ถึงอ่านาจของปัจจัยในการควบคุมพฤติกรรมจ่านวน 9
ข้อ ลักษณะข้อค่าถามแบบ Likert Scale 5 ระดับ โดย
คะแนนการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาจากการน่ารายข้อของ
ความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการรับรู้ถึงอ่านาจของ
ปั จจั ยในการควบคุ มพฤติ กรรมต่ อการดื่ มเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์มาคูณกันแล้วน่าผลคูณของทุกข้อรวมกัน
มีคะแนนอยู่ระหว่าง 9-225 คะแนน ใช้เกณฑ์ในการ
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แปลความหมายแบบอิงเกณฑ์ โดยใช้ความกว้ างของ
อันตรภาคชั้น12 ซึ่งผู้วิจัยก่าหนดในการแบ่งการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เป็น 3 ระดับ และจัดกลุ่มคะแนนเป็น 3
กลุ่ม ดังนี้
คะแนนระดับสูง (154-225 คะแนน) แปล
ผลว่า การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับสูง
คะแนนระดับปานกลาง (82-153 คะแนน)
แปลผลว่ า การรั บรู้ ความสามารถในการควบคุ ม
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับปานกลาง
คะแนนระดับต่่า (9-81 คะแนน) แปลผลว่า
การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับต่่า
ส่ วนที่ 5 แบบวั ดความตั้ งใจในการกระท่ า
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งมีลักษณะข้อ
ค่าถามแบบ Likert Scale 5 ระดับ จ่านวน 1 ข้อ โดย
ถามถึ งความตั้ งใจในการกระท่ าพฤติ กรรมการดื่ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 1 เดือนข้างหน้า คะแนน
ความตั้งใจในการกระท่าพฤติ กรรมการดื่ มเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ มีคะแนนอยู่ระหว่าง 1-5 คะแนน เกณฑ์
การแปลผลใช้แนวคิดของบลูม13 ในการแบ่งระดับความ
ตั้งใจ
ออกเป็น 3 ระดับ และจัดกลุ่มคะแนนเป็น 3
กลุ่ม ดังนี้
คะแนนระดับสูง (4-5 คะแนน) แปลผลว่า
ความตั้งใจในการกระท่าพฤติ กรรมการดื่ มเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์อยู่ระดับสูง (แนวโน้มที่จะดื่มสูง)
คะแนนระดับปานกลาง (3 คะแนน) แปล
ผลว่า ไม่แน่ใจว่าจะกระท่าพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์หรือไม่ (อาจจะดื่มหรือไม่ดื่มก็ได้)
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คะแนนระดับต่่า (1-2 คะแนน) แปลผลว่า
ความตั้งใจในการกระท่าพฤติ กรรมการดื่ มเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์อยู่ในระดับต่่า (มีแนวโน้มที่จะไม่ดื่ม)
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ผู้วิจัยน่าแบบสอบถามทั้ง 5 ส่วนตรวจสอบ
ด้านความตรงของเนื้อหาและการใช้ภาษา (Content
validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและอนามัยโรงเรียน ส่วน
การวิ เ คราะห์ ค วามเที่ ยง (Reliability) โดยการน่ า
เครื่ อ งมื อ วิ จั ย ไปทดลองใช้ กั บ นั ก เรี ย นในระดั บ
มั ธยมศึ กษาตอนปลายในโรงเรี ยน ที่ อยู่ ใน
กรุงเทพมหานคร จ่านวน 30 คน วิเคราะห์หาค่าระดับ
ความเชื่ อมั่ นของเครื่ องมื อโดยการใช้ สั มประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์แบบคอนบาค แอลฟา (Cronbach ‘s Alpha
Coefficient) โดยค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดทัศนคติ
ต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เท่ากับ 0.79 แบบวัด
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง เท่ากับ 0.93 แบบวัดการ
รั บรู้ ความสามารถในการควบคุ มพฤติ กรรมการดื่ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เท่ากับ 0.95 ซึ่งอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
หลังจากได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
COA. No. MUPH 2015-193 ผู้ วิ จั ยท่ าหนั งสื อขอ
อ นุ ญ า ต เ ก็ บ ข้ อ มู ล จ า ก บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย
มหาวิทยาลัยมหิดล ถึงส่านักการศึกษากรุงเทพมหานคร
และด่าเนินการขออนุญาตเก็บข้อมูลจาก ผู้อ่านวยการ
เขตต่างๆ ผู้ อ่ านวยการโรงเรี ยน ผู้ปกครองของกลุ่ ม
ตัวอย่าง และเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ วิ จั ยได้ ชี้แจงวั ตถุ ประสงค์ ขั้ นตอนการเก็ บข้ อมู ล
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ขั้ นตอนการตอบแบบสอบถามและชี้ แจงสิ ทธิ ของ
ผู้เข้าร่วมวิจัย พร้อมทั้งหนังสือแสดงเจตนายินยอมของ
ผู้ เข้ าร่ วมการวิ จั ยและผู้ ปกครองเพื่ อให้ น่ ากลั บไป
พิจารณา และด่าเนินการเก็บข้อมูลภายหลังได้รับการ
อนุญาตจากผู้ปกครองในโรงเรียนทั้งหมด 5 แห่ง ซึ่ง
ผู้ วิ จั ยด่ าเนิ นการเก็ บข้ อมู ลด้ วยตนเองโดยการเก็ บ
ข้อมูลและรับแบบสอบถามกลับด้วยตนเองในคาบเรียน
กิจกรรมชุมนุมที่นักเรียนในแต่ชั้นเรียนมาท่ากิจกรรม
ร่วมกัน เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคละกัน ด้วย
การสุ่มอย่างง่ายเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นตัวแทนใน
แต่ละชั้นเรียนในจ่านวนที่เท่ากัน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้ การค่ านวณด้ วยโปรแกรมคอมพิ วเตอร์
อธิ บ ายลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลโดยใช้ ส ถิ ติ พ รรณนา
(Descriptive Statistics) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปั จ จั ย ที่ ศึ ก ษากั บ พฤติ ก รรมการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ของนักดื่มหน้าใหม่โดยใช้สถิติ Chi-Square
และวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคทวิ (Binary logistic
regression analysis) ในการท่านายพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักดื่มหน้าใหม่ ในนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรุงเทพมหานคร
โดยก่าหนดนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุปผลการศึกษาวิจัย
ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามที่ตอบครบถ้วนจาก
กลุ่มตัวอย่าง (ร้อยละ 92.2) พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ร้อยละ 34.4)
มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ร้อยละ 31.1) และมัธยมศึกษาปีที่ 6
(ร้ อยละ 34.6) แบ่ งออกเป็นเพศหญิ ง (ร้ อยละ 51.2)
และเพศชาย (ร้อยละ 48.8)
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เมื่อจัดกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์การดื่ม ได้กลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่เคยดื่ม (ร้อยละ 59.2) นักดื่มปัจจุบัน (ร้อย
ละ 11.2 )และนักดื่มหน้าใหม่ (ร้อยละ 29.6 ) โดยนักดื่ม
หน้าใหม่แบ่งออกเป็น เพศชาย (ร้อยละ 61.8 ) เพศหญิง
(ร้อยละ 38.2 ) ก่าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6,4 และ5 (ร้อยละ 38.6, 31.7 และ 29.7 ตามล่าดับ) ผล
การเรียนอยู่ในระดับปานกลาง(ร้อยละ 53.3) เกรดเฉลี่ย
อยู่ ระหว่ าง 2.01-2.99 ปริ มาณการดื่ มเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ดื่มประมาณ 1 แก้วต่อเดือน(ร้อยละ 56.1)
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และไม่เคยใช้สารเสพติด (ร้อยละ 97.6 ) ส่วนกลุ่มที่เคย
ใช้สารเสพติด สารเสพติดที่ใช้คือบุหรี่ (ร้อยละ 100) นัก
ดื่มหน้าใหม่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับบิดาและมารดา( ร้อย
ละ 54.9) ซึ่งพบว่าบุคคลในครอบครัวของนักดื่มหน้า
ใหม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 53.3) โดยบุคคล
ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่ คือ บิดา(ร้อยละ
36.6) ครอบครั ว ของนั ก ดื่ มหน้ าใหม่ ได้ รั บรายได้
ประมาณ 10,000 บาทต่อเดือน(ร้อยละ 32.5) (Table 1)

Table 1 Personal factors of New Drinkers (n=246)
Personal factors
Gender
Male
Female
Education level
Mattayom 4
Mattayom 5
Mattayom 6

Number

Percent

152
94

61.8
38.2

78
73
95

31.7
29.7
38.6
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Table 1 Personal factors of New Drinkers (n=246) (cont.)
Personal factors
GPA
Low level (≤ 1.99)
Moderate level (2.00 – 2.99)
High level (3.00 – 4.00)
( x̅ = 3.04, Min-Max =1.37 – 4.00 )

Number

Percent

7
131
108

2.8
53.3
43.9

Substance use history
Never
240
Used
6
Living
With parents
135
With father only
17
With mother only
60
With relatives
34
Average income of the family
Less than 10,000 Baht
73
10,001 – 20,000 Baht
80
20,001 – 30,000 Baht
49
Over 30,001
44
Alcohol behavior in family
Never
115
Drank
131
Family members who drank alcohol (can answer more than 1 answer)
Father
90
Mother
17
Relatives
24

97.6
2.4
54.9
6.9
24.4
13.8
29.7
32.5
19.9
17.9
46.7
53.3
36.6
6.9
9.8
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ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยที่
ศึกษากับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า
ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ (χ2= 48.39; p<.001)
ผลการเรียน (χ2 = 264.05; p< .001) รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน (χ2= 69.95; p<.01) การดื่มแอลกอฮอล์ของคนใน
ครอบครัว ( χ2 = 24.71; p<.001) ประวัติการใช้สารเสพ
ติด( χ2 = 8.7; p<.003) ทัศนคติต่อการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ( χ2 = 4.3; p<.038) การคล้อยตามกลุ่ม
อ้างอิง (χ2 =37.8; p<.001) การรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุ มพฤติ กรรมการดื่ มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ (χ2
=158.8 ; p<.001) ความตั้งใจในการกระท่าพฤติกรรม
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (χ2 = 153.5; p<.001) มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ผลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติค พบตัวแปร
ที่มีความสัมพันธ์กับการพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์
ของนักดื่มหน้าใหม่โดยการวิเคราะห์รายคู่ทั้งหมด 11 ตัว
แปร ที่ น่ าเข้ าในการวิ เคราะห์ มี ตั วแปรที่ ยั งคงมี
ความสัมพันธ์กับการพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของ
นักดื่มหน้าใหม่อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ คือ เพศ ระดับ
การศึกษา ผลการเรียน ประวัติการใช้สารเสพติด บุคคล
ที่อาศัยอยู่ด้วย การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของบุคคล
ในครอบครัว รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน การรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติ กรรมการดื่ม ความ
ตั้ ง ใจในการกระท่ า พฤติ ก รรมการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ โดยพบว่าเพศชายมีโอกาสเป็นนักดื่มหน้า
ใหม่เป็น 2.01 เท่า (95% CI: 1.358-2.979) ของเพศหญิง
นักเรียนที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีโอกาสมี
พฤติกรรมการเป็นนักดื่มหน้าใหม่เป็น 1.64 เท่า (95%CI:
1.020 -2.653) ของนักเรียนที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 นักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับปานกลางมี
โอกาสมีพฤติกรรมการเป็นนักดื่มหน้าใหม่เป็น 3.06 เท่า
(95% CI: 2.021- 4.649) ของนักเรียนที่มีผลการเรียน

May - August 2018 Vol. 32 No.2

ระดั บสู ง นั กเรี ยนที่ เคยใช้ สารเสพติ ดมี โอกาสมี
พฤติ กรรมการเป็ นนั กดื่ มหน้ าใหม่ เป็ น 17.30 เท่ า
(95%CI: 1.729 -173.280) ของกลุ่มนักเรียนที่ไม่เคยใช้
สารเสพติด นักเรียนที่พักอาศัยกับบิดาหรือมารดาเพียง
ล่าพังมีโอกาสมีพฤติกรรมการเป็นนักดื่มหน้าใหม่เป็น
2.63 เท่า (95%CI: 1.238 -5.609) และ 2.31 เท่า
(95%CI: 1.414 – 3.790) ของนักเรียนที่อาศัยอยู่กับทั้ง
บิดาและมารดา ส่วนนักเรียนที่พักอาศัยกับญาติพี่น้องมี
โอกาสมีพฤติกรรมการเป็นนักดื่มหน้าใหม่เป็น 3.29 เท่า
(95%CI: 1.744-6.237) ของนักเรียนที่อาศัยอยู่กับทั้ง
บิดาและมารดา นักเรียนที่มีบุคคลในครอบครัวดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีโอกาสมีพฤติกรรมการเป็นนักดื่ม
หน้าใหม่เป็น 1.66 เท่า (95%CI:1.105-2.507) ของกลุ่มที่
ไม่ มี บุ คคลในครอบครั วดื่ มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์
นั กเรี ยนที่ มี รายได้ เฉลี่ ยของครอบครั วสู งมี โอกาสมี
พฤติกรรมการเป็นนักดื่มหน้าใหม่เป็น 4.17เท่า (95%CI:
2.083-8.349) ของนักเรียนที่มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัว
ต่่า นักเรียนที่ มีการรั บรู้ความสามารถในการควบคุ ม
พฤติกรรมการดื่ มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในระดับปาน
กลางและระดับต่่ามีโอกาสมีพฤติกรรมการเป็นนักดื่ม
หน้าใหม่ 3.27เท่า (95%CI: 2.083-5.132)และ 4.61เท่า
(95%CI: 2.204-9.660) ของนั กเรี ยนที่ มี การรั บรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในระดับสูง นักเรียนที่มีเจตนาในการกระท่า
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับปานกลาง
และสูงมีโอกาสมีพฤติกรรมการเป็นนักดื่มหน้าใหม่ เป็น
3.78 เท่ า (95%CI: 2.331- 6.146) และ 5.25 เท่ า
(95%CI: 1.820-15.169) ของนักเรียนที่มีเจตนาในการ
กระท่ าพฤติ กรรมการดื่ มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ ต่ า
(Table 2)
ทัศนคติต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการ
คล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในภาพรวมนั้น ไม่สามารถท่านาย
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พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักดื่มหน้า
ใหม่ ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด
กรุงเทพมหานคร แต่เมื่อท่าการวิเคราะห์รายกลุ่มพบว่า
การคล้อยตามกลุ่มเพื่อนสามารถท่านายพฤติกรรมการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักดื่มหน้าใหม่ได้ โดยที่
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นักเรียนที่มีการคล้อยตามกลุ่มเพื่อนในระดับสูงมีโอกาส
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็น 3.74 เท่า (95%CI: 1.725 –
8.145) ของนักเรียนที่มีการคล้อยตามกลุ่มเพื่อนในระดับ
ต่่า

Table 2. Influencing factors of New Drinkers (n=246)
Variable

Reference
category
Female

p-value*

Gender
Male
<.001*
Education level
Mattayom 4
Mattayom 5
0.626
Mattayom 6
0.041*
GPA
High level (3 – 4)
Low level (≤ 1.99)
0.117
Moderate level (2.00 – 2.99)
<.001*
Substance use history
Never
Used
0.015*
Living
With parents
With father only
0.012*
With mother only
0.001*
With relatives
<.001*
Alcohol behaviour in
Never
family
Drank
0.015*
Average income of the
Less than 10,000 Baht
family
10,001 – 20,000 Baht
0.785
20,001 – 30,000 Baht
0.26

Adjusted OR

95%CI

2.011

1.358-2.979

1.131
1.645

0.690-1.853
1.020-2.653

3.122
3.065

0.751-12.983
2.021-4.649

17.309

1.729-173.28

2.636
2.315
3.298

1.238-5.609
1.414- 3.790
1.744-6.237

1.664

1.105-2.507

1.069
1.384

0.662-1.725
0.786-2.437

166 Journal of Public Health Nursing

Over 30,001
Attitudes towards alcohol
drinking
Positive
Subjective Norm
High level
Perceived behavioural
control
Low level
Moderate level
Intention
Moderate level
High level
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<.001*

4.17

2.083-8.349

0.949

1.031

0.405-2.624

Negative
Low level
0.967

0.983

0.432-2.237

<.001*
<.001*

4.614
3.27

2.204-9.660
2.083-5.132

High level

Low level
<.001*
0.002*

3.785
5.255

2.331-6.146
1.820-15.169

*p<.05
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึ กษาความชุ กและปั จจั ยที่ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของนัก
ดื่มหน้าใหม่ ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการวิจัย
ดังนี้
1.อั ตราชุ กของนั กดื่ มหน้ าใหม่ ในนั กเรี ยน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรุงเทพมหานคร
เท่ากับร้อยละ 29.6 โดยส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ
61.8 เพศหญิ ง ร้ อยละ 38.2 ซึ่ งผลการศึ กษานี้
สอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ก ารบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์และผลกระทบในประเทศไทยปี 2556 โดยที่
ประชากรชายดื่มมากกว่าหญิงในทุกกลุ่มอายุและมีนัก
ดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ 250,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่
เป็ นกลุ่ มเด็ กและเยาวชน โดยอายุ เฉลี่ ยที่ เริ่ มดื่ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในช่วงอายุ15-19 ปี2

2. ปัจจัยทีม่ ีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักดื่มหน้ าใหม่ ในนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่า ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับ
การศึกษา ผลการเรียน ประวัติการใช้สารเสพติด บุคคล
ที่อาศัยอยู่ด้วย การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของบุคคล
ในครอบครัว และรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์
ของนักดื่มหน้าใหม่
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ ด้านลักษณะส่วน
บุคคลกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนัก
ดื่มหน้าใหม่ พบว่าเพศชายมีโอกาสเป็นนักดื่มหน้าใหม่
เป็น 2.01 เท่า (95% CI: 1.358- 2.979) ของเพศหญิง
ซึ่งตามระยะพัฒนาการตามวัยของวัยรุ่นเพศชายเป็นวัย
ที่มีความคึกคะนองต้องการทดลองและการเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ ๆจึ งมี โอกาสแสดงพฤติ กรรมเสี่ ยงต่ างๆได้ ซึ่ ง
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สอดคล้องกับงานวิจั ยที่ ผ่ านมาพบว่ าร้ อยละการดื่ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเพศชายมีปริมาณมากกว่าเพศ
หญิ ง7 ระดั บการศึ กษาพบว่ านั กเรี ยนที่ เรี ยนอยู่ ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีโอกาสมีพฤติกรรมการ
เป็นนักดื่มหน้าใหม่เป็น 1.64 เท่า (95%CI: 1.020 2.653) ของนักเรียนที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
ซึ่งระดั บชั้นของการศึ กษาบ่งบอกถึงอายุ และวัยของ
นักเรียน ซึ่งเป็นไปตามระยะพัฒนาการของวัยรุ่นในการ
ต้องการทดลองเรียนรู้ สิ่งใหม่ๆ14 นักเรียนที่มีประวัติ
การใช้สารเสพติดมีโอกาสแสดงพฤติกรรมการเป็นนัก
ดื่มหน้าใหม่เป็น 17 เท่า (95%CI: 1.729-173.280) ของ
นักเรียนที่ไม่เคยใช้สารเสพติด จากผลการศึกษานีพ้ บว่า
สารเสพติ ดที่ นั กเรี ยนใช้ คื อบุ หรี่ ร้ อยละ 100 ซึ่ ง
พฤติกรรมการสูบบุหรี่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์15 นักเรียนที่มีผลการเรียนใน
ระดับปานกลางมีโอกาสดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็น
3.06 เท่า (95%CI: 2.021-4.649) ของนักเรียนที่มีผล
การเรียนระดับสูง ซึ่งผลการเรียนของนักเรียนแสดงให้
เห็นถึงระดับสติปัญญา โดยนักเรียนที่มีผลการเรียนใน
ระดับดีอาจมีการคิดวิเคราะห์ได้ดี ซึ่งกระบวนการคิด
วิเคราะห์ถึงผลเสียและโทษของพฤติกรรมเสี่ยงนั้น หรือ
การถูกชักจูงให้เกิดการมีพฤติกรรมเสี่ยงจึงอาจเป็นไป
ได้ ยาก ส่ วนบุ คคลที่ นั กเรี ยนอาศั ยอยู่ ด้ วยพบว่ า
นักเรี ยนที่ พั กอาศัยกั บบิ ดาหรือมารดาเพี ยงล่ าพั งมี
โอกาสมีพฤติกรรมการเป็นนักดื่มหน้าใหม่เป็น 2.63
เท่า (95%CI: 1.238 -5.609) และ 2.31 เท่า (95%CI:
1.414 – 3.790) ของนักเรียนที่อาศัยอยู่กับทั้งบิดาและ
มารดา ส่วนนักเรียนที่พักอาศัยกับญาติพี่น้องมีโอกาสมี
พฤติ กรรมการเป็ นนั กดื่ มหน้ า ใหม่ เป็ น 3.29 เท่ า
(95%CI: 1.744 - 6.237) ของนักเรียนที่อาศัยอยู่กับทั้ง
บิ ดาและมารดา นั กเรี ยนที่ มี บุ คคลในครอบครั วดื่ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีโอกาสมีพฤติกรรมการเป็นนัก
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ดื่มหน้าใหม่เป็น 1.66 เท่า (95%CI:1.105 – 2.507) ของ
กลุ่มที่ไม่มีบุคคลในครอบครัวดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นั กเรี ยนที่ มี รายได้ เฉลี่ ยของครอบครั วสู งมี โอกาสมี
พฤติ กรรมการเป็ นนั กดื่ มหน้ าใหม่ เป็ น 4.17 เท่ า
(95%CI: 2.083 – 8.349) ของนักเรียนที่มีรายได้เฉลี่ย
ของครอบครัวต่่า ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยทางด้าน
ครอบครัวมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการด่าเนินชีวิต
ของวัยรุ่นซึ่งครอบครัวเป็นสังคมหน่วยย่อยของนักเรียน
บรรยากาศในครอบครั ว การอบรมเลี้ ยงดู การเป็ น
ต้นแบบที่ดีของพ่อแม่ส่งจึงผลต่อการกระท่าพฤติกรรม
16

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ตามกรอบแนวคิด
ของทฤษฎี พฤติ กรรมตามแผน พบว่ า ด้ านการรั บรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และเจตนาในการกระท่าพฤติกรรมการดื่มมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์
ของนักดื่มหน้าใหม่ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งอธิบายได้ว่าการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในระดั บต่่าและปานกลางมี โอกาสแสดง
พฤติ กรรมการเป็ นนั กดื่ มหน้ าใหม่ เป็ น 4.61 เท่ า
(95%CI: 2.204 – 9.660) และ3.27 (95%CI: 2.0835.132) เท่าของนักเรียนที่มีการรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมสูง ซึ่งการรับรู้ความสามารถเป็นตัว
แปรที่ส่าคัญในการตัดสินความสามารถของตนเองต่อ
การจัดการและการแสดงพฤติกรรมของบุคคล17 จากผล
การศึ กษาแสดงถึ งความไม่ มั่ นใจว่ าตนเองสามารถ
ควบคุ ม ไม่ ให้ ก ระท่ า พฤติ กรรมการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ได้จึงมีโอกาสที่จะแสดงพฤติกรรม ส่วน
ความตั้งใจจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระยะ 1 เดือน
ข้างหน้าพบว่านักเรียนที่มีความตั้งใจในระดับสูงและ
ปานกลางมีโอกาสแสดงพฤติกรรมการเป็นนักดื่มหน้า

168 Journal of Public Health Nursing

ใหม่เป็น 5.25 เท่า (95%CI:1.820-15.169) และ 3.78
เท่า (95%CI: 2.331-6.146) ของนักเรียนที่มีความตั้งใจ
ในระดับต่่า ซึ่งความตั้งใจเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะ
น่าไปสู่การแสดงพฤติกรรม
แต่อย่างไรก็ตามทัศนคติต่อการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และการคล้อยตามกลุ่มในภาพรวมนั้นไม่
สามารถท่านายพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของนั ก ดื่ ม หน้ า ใหม่ ไ ด้ ซึ่ งไม่ เป็ น ไปตามทฤษฏี
พฤติ กรรมตามแผน จากผลการศึ กษานี้ นั กเรี ยนมี
ทัศนคติทางลบต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ยังคง
กระท่ าพฤติ กรรมการดื่ มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ ซึ่ ง
รายละเอียดข้อค่าถามจากแบบวัดสามารถอธิบายได้ว่า
นั กเรี ยนทราบผลเสี ย ต่ างๆจากการดื่ มเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ ว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นสามารถ
ส่งผลกระทบต่อร่างกายโดยจะส่งผลร้ายต่ออวัยวะต่างๆ
และยั งส่ งผลต่ อครอบครั วและสั งคมโดยการดื่ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุที่ส่าคัญสาเหตุหนึ่งที่
ท่าให้เกิดความขัดแย้งในสังคมแต่นักเรียนยังกระท่า
พฤติกรรมในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งมีความ
แตกต่างจากนักดื่มประเภทอื่นโดยทีท่ ัศนคติทางบวกต่อ
การดื่ มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์มี ความสั มพั นธ์ต่ อการ
แสดงพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเมื่อ
ท่าการวิเคราะห์รายกลุ่มพบว่าการคล้อยตามกลุ่มเพื่อน
นั้นสามารถท่านายพฤติกรรมการเป็นนักดื่มหน้าใหม่
มากกว่ากลุ่มอื่น ซึ่งตามพัฒนาการของวัยรุ่นต้องการ
ทดลองกระท่ า สิ่ งใหม่ ๆ โดยเพื่ อ นมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ความรู้สึกนึกคิดและการแสดงพฤติกรรมมากที่สุดจึง
ส่งผลให้เกิดการชักชวนจากเพื่อนได้ง่าย14 ซึ่งในวัยนี้มี
การเปลี่ยนแปลงพัฒนาการทางด้านร่างกาย สังคมและ
ความคิด มีกระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุและผลใน
สิ่งที่ตนเองชอบหรือตามกลุ่มเพื่อน มีการตัดสินใจเชิง
จริยธรรม มีพัฒนาการด้านความคิด และการใช้เหตุผล
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ในการประเมิ นความเหมาะสมของพฤติ ก รรมซึ่ ง
ความสามารถทางความคิ ดในเชิ งจริ ยธรรมและการ
ปฏิ บั ติ ที่ ไม่ สอดคล้ องกั นนั้ นอาจน่ าไปสู่ การกระท่ า
พฤติกรรมเสี่ยงได้18
ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการเป็นนักดื่ ม
หน้าใหม่นั้นเกิดจากปัจจัยในตัวบุคคล ได้แก่ การรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมและความตั้งใจใน
การกระท่าพฤติกรรม และปัจจัยภายนอก ได้แก่ กลุ่ม
เพื่อน ครอบครัว และสิ่งแวดล้อมซึ่งทั้งสองปัจจัยนั้นมี
อิ ทธิ พลต่ อการกระท่ าพฤติ กรรมการดื่ มเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ ดังนั้นในกระบวนการแก้ไขปัญหาในการลด
จ่ า นวนนั ก ดื่ ม หน้ า ใหม่ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น นั้ น จึ ง ควรมี
กระบวนการแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมเพื่อให้สอดคล้อง
กั บสาเหตุ ของปั ญหาและเหมาะสมกั บยุ คสมั ยของ
พัฒนาการตามวัยที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
จุดอ่อนของการศึกษาในงานวิจัย
การศึ กษานี้ ศึ กษาเฉพาะกลุ่ มนั กเรี ยน
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายในโรงเรี ย นสั ง กั ด
กรุงเทพมหานครดังนั้นผลการศึกษาจึงสามารถอ้างอิงได้
เฉพาะในกลุ่มนี้เท่านัน้
จุดแข็งของการศึกษาในงานวิจัย
เป็นการศึกษาโดยหาปัจจัยที่เจาะจงเฉพาะ
ในกลุ่มนักดื่มหน้าใหม่เท่านั้น ซึ่งผลของการศึกษาจึง
สามารถบอกได้ว่ามีปัจจัยใดที่ท่าให้คนที่ไม่เคยดื่ม เริ่ม
มีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนกลายเป็น
นักดื่มหน้าใหม่ในกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
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ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ด้านปฏิบัติการพยาบาลสาธารณสุข
1.บุ คลากรทางการแพทย์ สามารถน่ าผล
การศึกษาที่ได้ไปพัฒนารูปแบบการสร้างกิจกรรมใน
โรงเรียน ให้แก่นักเรียนเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
รั บ รู้ ค วามสามารถในการควบคุ มพฤติ ก รรมและ
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2. บุคคลากรทางการแพทย์สามารถน่าผล
การศึกษาที่ได้ไปพัฒนารูปแบบการสร้างกิจกรรมกับ
ครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์ถึงแนวทางการป้องกันการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของบุตรหลานในครอบครัว
3. ควรมี การจัดโปรแกรมในการควบคุ ม
ตนเองเกี่ ยวกั บการรั บรู้ ความสามารถในการควบคุ ม
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มนักเรียน
เพื่อลดความตั้งใจที่จะแสดงพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ด้านครอบครัว ผู้ปกครองและสมาชิกใน
ครอบครัว ควรให้ความส่าคัญถึงผลเสียของการแสดง
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกใน
ครอบครัว เพื่อป้องกันบุตรหลานในครอบครั วแสดง
พฤติกรรมเลียนแบบจนกลายเป็นนักดื่มหน้าใหม่ต่อไป
ในอนาคต
2. โรงเรียนควรจัดให้มกี ิจกรรมเพื่อป้องกัน
พฤติกรรมการเป็นนักดื่มหน้าใหม่ในกลุ่มนักเรียน มี
การสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผูป้ กครอง ใน
การเฝ้ าติ ดตามบุ ตรหลานและการเข้ าถึ งเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ ได้ ง่ ายเพื่ อป้ องกั นพฤติ กรรมการดื่ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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3.โรงเรียนควรมีการจัดการเรียนการสอนใน
ลั กษณะของการแสดงบทบาทสมมุ ติ ของการแสดง
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มเพื่อน
เพื่อให้นักเรียนทราบถึงผลเสียจากการกระท่าพฤติกรรม
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
4.ด้านองค์กรต่างๆ ควรมีการเข้มงวดใน
จัดการจ่าหน่ายเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
มากขึ้ น ซึ่ งปั จจุ บั นมี หลากหลายชนิ ดและควรมีการ
สร้างสื่อหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงโทษของการเริ่ม
ดื่ มเครื่ องดื่ มที่ มี ส่ วนผสมของแอลกอฮอล์ ในกลุ่ ม
นักเรียนมากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1.ผลการศึ กษาอาจใช้ ได้ เฉพาะนักเรี ยน
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายในโรงเรี ย นสั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร ดังนั้นจึงควรศึกษาในนักเรียนกลุ่ม
อื่นๆต่อไป
2.ควรศึ กษาถึ งชนิ ดของเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ที่กลุ่มนักดื่มหน้าใหม่สนใจที่จะเลือกดื่ม
เพื่ อเป็นแนวทางในการจั ดสร้ างนโยบายการป้ องกั น
พฤติกรรมการเป็นนักดื่มหน้าใหม่ต่อไป
3.ควรศึ ก ษาถึ ง บทบาทของเพื่ อ นที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อการเสริมแรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรมการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
4.ควรศึ ก ษาถึ งการจั ดโปรแกรมเพื่ อ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีผลต่อการรับรู้ความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
นักเรียน
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