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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยท�านายพฤติกรรมการดื่มสุราแบบหนักในนักเรียนอาชีวศึกษาชาย 
และหญิง 
วิธีการศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนอาชีวศึกษาชายและหญิง อายุ 15-19 ปี จ�านวน 1,279 ราย  
เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบสามขั้นตอนตาม ชั้นปีศึกษา สาขาวิชา และห้องเรียน เก็บข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้คือ การวิเคราะห์เชิงเดียวและการถดถอยพหุโลจิสติก
ผลการศึกษา พบกลุ่มตัวอย่างดื่มสุราแบบหนักร้อยละ 26.8 ในจ�านวนนี้เป็นชายร้อยละ 30.6  
หญิงร้อยละ 23.7 ผลการวิเคราะห์เชิงซ้อน พบปัจจัยที่ร่วมท�านายพฤติกรรมการดื่มสุราแบบหนัก 
ในทั้งสองเพศ ได้แก่ อายุ อ�านาจหรือความสามารถของบุคคลในการแสวงหาเครื่องดื่มสุรามาบริโภค 
พฤติกรรมการดื่มสุราของมารดา พฤติกรรมการใช้สารเสพติด เทศกาลงานเลี้ยงต่างๆ และพฤติกรรม
มุ่งแสวงหาความท้าทาย โดยสามารถอธิบายโอกาสดื่มสุราแบบหนักได้ ร้อยละ 28.82 ปัจจัยด้านอายุ
สามารถร่วมท�านายพฤติกรรมการดื่มสุราแบบหนักเฉพาะเพศหญิง ปัจจัยด้านพฤติกรรมการดื่มสุรา
ของมารดา สามารถร่วมท�านายพฤติกรรมการดื่มสุราแบบหนักเฉพาะเพศชาย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
มากที่สุดกับพฤติกรรมการดื่มสุราแบบหนักทั้งสองเพศ คือ พฤติกรรมการใช้สารเสพติด (OR = 4.41, 
95%CI = 3.26-5.98) 
สรุป จากผลการศึกษานี้พบว่าอ�านาจหรือความสามารถของบุคคลในการแสวงหาเครื่องดื่มสุรามา 
บริโภคสามารถท�านายพฤติกรรมการดื่มสุราแบบหนักในกลุ่มนักเรียนได้ ดังนั้นจึงชี้ให้เห็นถึงความ
ส�าคัญของนโยบายการควบคุมการจ�าหน่ายสุราและสถานที่ดื่มสุรา เพื่อลดอ�านาจหรือความสามารถ
ในการแสวงหาเครื่องดื่มสุรามาบริโภค รูปแบบการรณรงค์ไม่ดื่มสุราในเทศกาลต่างๆมีประโยชน์และ
ควรด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ลดพฤตกิรรมการดืม่สรุาแบบหนกัในกลุม่นกัเรยีนอาชวีศกึษา แต่ควร
ค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างเพศชายและหญิง โดยเฝ้าระวังในกลุ่มนักเรียนชายที่มารดาดื่มสุราและ
กลุ่มนักเรียนหญิงที่มีอายุเพิ่มขึ้น

ค�าส�าคัญ พฤติกรรมการดื่มสุราแบบหนัก  นักเรียนอาชีวศึกษา  เพศภาวะ  สุรา
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ABSTRACT

Objective: To determine the predictors of binge drinking behaviors among male and female 

vocational students.

Methods: A total of 1,279 vocational students aged 15-19 years completed the questionnaires.  

A three-stage stratified cluster random sampling method was used. Data were analyzed using 

univariate and multiple logistic regression.

Result: The study found 26.8 percent were binge drinkers.  Among these, 51.9 percent were 

males and 48.1 percent were females. Predictors of binge drinking behaviors in both sexes 

were age, power or the ability to access alcoholic beverages, maternal drinking behaviors,    

substance use behaviors, festival party and challenge- seeking behaviors, with the predictive  

power of 28.8 percent.  Age was found to be a predictor of binge drinking behaviors only 

among females. Maternal drinking behaviors were found to be a predictor of binge drinking 

behaviors only among male. The first significant predictors found in both sexes were substance 

use behaviors (OR = 4.41, 95%CI = 3.26-5.98). 

Conclusion:  The study findings power or the ability to access alcoholic beverages to predictor 

of binge drinking behaviors, so indicate the importance of alcohol control policies, especially 

on purchasing and where alcohol consumption is allowed.  Abstaining alcohol campaign  

during the festival is important and should be carried out continuously to reduce binge drinking 

among students.  However, gender differences should be taken into account.  Surveillance 

should focus on male students with maternal drinking and female with older age.   

Keyword: binge drinking behaviors, vocational students, gender, alcohol
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ความส�าคัญ
 สรุาเป็นสารเสพตดิทีปั่จจบุนัพบว่ามอีตัราการดืม่ 

เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น1 ดังมีการศึกษา

ของการอนามยัโลก ทีส่�ารวจในกลุม่วยัรุน่อาย ุ14-19 ปี 

จาก 27 ประเทศทัว่โลกพบอตัราการดืม่สรุาสงูถงึร้อยละ  

11.771 และพบพฤติกรรมการดื่มที่ก่อให้เกิดปัญหา 

มากที่สุดโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นชายคือ การดื่มสุรา

แบบหนกั (binge drinking) หรอื ดืม่แบบเมาหวัราน�้า2, 3  

ซึ่งพบอัตราการดื่มสูงในกลุ่มวัยรุ่นอายุ 12-17 ปี ถึง 

ร้อยละ 903 ในประเทศไทยมีรายงานปี พ.ศ. 2549 

“พบอัตราการดื่มสุราแบบหนักในกลุ่มอายุ 12-24 ปี 

สูงถึงร้อยละ 19.64 และปี พ.ศ.2550 มีการส�ารวจใน

กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาชั้น ม.1, 3, 5 และ นักเรียน

อาชีวศึกษาที่เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 2  

(ปวช.2) ทั่วประเทศพบอัตราการดื่มสุราแบบหนัก 

ในกลุ่มนักเรียนชายและหญิงร้อยละ 10.2 และ 4.1 

ตามล�าดับ5

 ปัจจุบันมีการศึกษาถึงปัญหาและผลกระทบ

จากการดื่มสุราในกลุ ่มวัยรุ ่นโดยเฉพาะพฤติกรรม 

การดื่มสุราแบบหนักที่พบว่าก่อให้เกิดปัญหาในกลุ่ม 

วัยรุ่นมากที่สุด2, 3 ได้แก่ อุบัติเหตุ6 ปัญหาพฤติกรรม

รุนแรง3 ปัญหาพฤติกรรมทางเพศ3ปัญหาพฤติกรรม

การใช้สารเสพติด3 ปัญหาเศรษฐกิจภายในครอบครัว4 

ปัญหาและผลกระทบต่อชวีติและสงัคมของเดก็วยัรุน่4, 7 

 จากการทบทวนวรรณกรรมในต่างประเทศ 

พบปัจจยัทีส่มัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการดืม่สรุาแบบหนกัใน

วยัรุน่ดงันี ้ ปัจจยัด้านชวีภาพ3,8 ได้แก่ เพศ อาย ุเชือ้ชาติ 

พนัธกุรรม ปัจจยัด้านครอบครวั2,6 ได้แก่ ความขดัแย้งใน

ครอบครัว พฤติกรรมการดื่มสุราของพ่อแม่ ปัจจัยจาก

กลุ่มเพื่อน6,9ได้แก่ พฤติกรรมการดื่มของเพื่อน การถูก

กดดนัจากกลุม่เพือ่น ปัจจยัส่วนบคุคล6,9 ได้แก่ ลกัษณะ

นิสัยที่ชอบความตื่นเต้นท้าทาย การรับรู ้สมรรถนะ

แห่งตนในการปฏิเสธการดื่มสุรา ความสามารถในการ

แสวงหาเครื่องดื่มสุรามาบริโภค ปัจจัยด้านสังคม9,10 

ได้แก่ ฐานะทางเศรษฐกิจ พฤติกรรมการใช้สารเสพติด 

เทศกาลงานเลี้ยง งานปาร์ตี้ แต่ไม่พบข้อมูลการศึกษา

ประเดน็นีใ้นประเทศไทยและการศกึษาเกีย่วกบัการดืม่

สุราพบยังขาดรายละเอียดด้านความแตกต่างทางเพศ

และเพศภาวะ (gender) ซึ่งเพศภาวะหมายถึงลักษณะ

หญิงชายที่เกิดจากความแตกต่างของสังคม เป็นสิ่งที่ 

เรียนรู ้ผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคม มีความ 

แตกต่างในแต่ละสังคมขึ้นอยู่กับ ค่านิยม ความคิด 

ความเชือ่ ประเพณ ีวฒันธรรม และการเลีย้งด ูเป็นต้น11 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยท�านายพฤติกรรม

การดืม่สรุาแบบหนกัในกลุม่นกัเรยีนอาชวีศกึษาเอกชน

ทั้งในกลุ ่มนักเรียนชายและนักเรียนหญิง ทั้งนี้จาก 

การส�ารวจในปี พ.ศ.2550 มีการส�ารวจพฤติกรรม 

การดื่มสุราของนักเรียนทั่วประเทศพบอัตราการดื่มสุรา

แบบหนกัในกลุม่นกัเรยีนอาชวีศกึษาสงูกว่าสายสามญั 

โดยพบนักเรียนชายและหญิงมีพฤติกรรมการดื่มสุรา 

ในชวีติประจ�าวนัสงูถงึร้อยละ 68.8 และ 44.7 ตามล�าดบั 

และมีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบหนักมากที่สุดเช่นกัน  

โดยพบในกลุ่มนักเรียนชายและหญิงร้อยละ 20.6 และ  

9.1 ตามล�าดับ5 ทั้งนี้เนื่องจากระบบการเรียนการสอน

ในสายอาชีวะมีความเป็นอิสระสูง ความเคร่งเครียด

จากการเรียนมีน้อย ช่วงเย็นไม่จ�าเป็นต้องเรียนพิเศษ 

ท�าให้นักเรียนมีเวลาว่างมากขึ้น โอกาสที่จะไปเที่ยว

สงัสรรค์กบัเพือ่นๆจงึมมีากขึน้ และมกีารศกึษาลกัษณะ

ครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษา อาชีวะศึกษา และ

นักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่านักเรียนอาชีวศึกษา 

ในภาคเอกชนมาจากครอบครัวที่บิดามารดาเลี้ยงเดี่ยว 

และมีการใช้ความรุนแรงทางวาจามากที่สุด12 ดังนั้น

อาจเป็นสาเหตุให้นักเรียนอาชีวศึกษามีพฤติกรรม 

ดื่มสุรามากกว่านักเรียนในสังกัดอื่นๆ
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วิธีการศึกษา
 การศกึษาภาคตดัขวาง (cross sectional study) 

แบบหาความสมัพนัธ์เชงิท�านาย (predictive correlation  

research design)

กลุ่มตัวอย่าง

 นักเรียนทั้งเพศหญิงและชาย อายุ 15-19 ปี  

ทีก่�าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.)  

และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคปลาย  

ปีการศกึษา 2553 ในสถาบนัอาชวีศกึษาเอกชนแห่งหนึง่

ในเขตอ�าเภอเมืองขอนแก่น การค�านวณขนาดตัวอย่าง

ใช้สตูรของ Hsieh, และคณะ13 ได้ขนาดตวัอย่าง 920 ราย  

แต่การศึกษาครั้งนี้ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มจึงได้ปรับ

ขนาดตัวอย่างด้วยค่า design effect ได้กลุ่มตัวอย่าง

เพิ่มเป็น 1,840 ราย เนื่องจากกลุ่มประชากรที่ศึกษาใน

ครัง้นีม้คีวามแตกต่างกนั (heterogeneous population)  

ในหลายด้าน เช่น เพศ  ระดบัชัน้ปีทีศ่กึษา และสาขาวชิา

ทีเ่รยีน ส่วนปัจจยัด้านเพศไม่สามารถสุม่ได้เนือ่งจากใน

สาขาช่างมนีกัเรยีนหญงิน้อยและสาขาบรหิารมนีกัเรยีน

ชายน้อยดังนั้นจึงได้เลือกกลุ่มนักเรียนหญิงในสาขา

ช่างและนักเรียนชายในสาขาบริหารทั้งหมดเข้ามาเป็น 

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ทั้งหมด 307 ราย ส่วน

กลุ่มตัวอย่างอีก 1,533 ราย  ใช้วิธีการสุ่มเลือกกลุ่ม

ตวัอย่างแบบสามขัน้ตอน (3-stratified cluster random 

sampling) เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างที่ได้มีความครอบคลุม

ประชากรทีต้่องการศกึษา เป็นตวัแทนทีด่ขีองประชากร 

และเพื่อเป็นการประหยัดเวลา สะดวกในการเข้าเก็บ

ข้อมูล โดยหน่วยตัวเลือกขั้นที่ 1 (primary sampling 

selection) คือระดับชั้นปีที่ศึกษาด้วยวิธีการสุ่มแบบ

เป็นระบบ หน่วยตวัเลอืกขัน้ที ่2 (secondary sampling 

selection) คือสาขาวิชาที่เรียนด้วยวิธีการสุ ่มแบบ

เป็นระบบ หน่วยตัวเลือกขั้นที่ 3 (tertiary sampling  

selection) คือห้องเรียนด้วยวิธีการสุ่มแบบเป็นระบบ 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

 แบบสอบถามตอบด้วยตนเอง มีทั้งหมด 6 ส่วน 

โดยผู้วิจัยได้น�าแบบสอบถามส่วนที่ 3, 4, 5, 6 ไป

ทดลองใช้กับกลุ่มนักเรียนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ

กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 30 ราย เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น 

(reliability) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach 

ซึ่งมารายละเอียดดังนี้

 ส่วนที ่1 แบบสอบถามข้อมลูประชากร ประกอบ

ด้วยข้อมูลด้าน เพศ อายุ ระดับชั้นปีที่ศึกษา สาขาวิชา

ที่เรียน พร้อมข้อค�าถามเพื่อสอบถามอ�านาจหรือความ

สามารถของบคุคลในการจดัหาหรอืหาซือ้เครือ่งดืม่สรุา

มาบรโิภคโดยให้นกัเรยีนประเมนิและวเิคราะห์ตนเองว่า

มีความสามารถในการจัดหาหรือหาซื้อสุรามาบริโภค

ได้ในระดับ น้อย ปานกลาง หรือ มาก แบบประเมิน

พฤติกรรมการดื่มสุราของบิดามารดาโดยแยกเป็น  

ไม่ดื่ม ดื่มนานๆครั้ง คือ การดื่มสุรา 2-4 ครั้ง/เดือน 

และดื่มบ่อย คือ การดื่มสุรามากกว่า 2 ครั้ง/สัปดาห์ 

พฤติกรรมการใช้สารเสพติดโดยถามในช่วง 12 เดือน  

ที่ผ ่านมามีการใช้สารสเพติดหรือไม่ โดยแยกเป็น  

ใช้และไม่ใช้ พฤตกิรรมการดืม่สรุาตามเทศกาลงานเลีย้ง

ต่างๆ โดยถามในช่วง 12 ที่ผ่านมา ท่านมีพฤติกรรม 

การดื่มสุราโดยสัมพันธ์กับช่วงเทศกาลงานเลี้ยงต่างๆ 

หรือไม่ โดยแยกเป็น ใช่ และไม่ใช่ 

 ส่วนที่ 2 แบบประเมินพฤติกรรมการดื่มสุรา 

แบบหนกั ทีผู่ว้จิยัประยกุต์ใช้เกณฑ์ตามความหมายของ 

National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism  

[NIAAA]14 คือพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเมาหัวราน�้า 

โดยมลีกัษณะการดืม่ในเพศชาย ทีม่กีารดืม่มากกว่าหรอื

เท่ากบั 5 ดืม่มาตรฐานใน 2 ชัว่โมงต่อครัง้ ในช่วง 6 เดอืน 

ซึง่เทยีบเท่ากบัเบยีร์ 4 กระป๋อง หรอืเหล้า 40 ดกีร ี2.5 เป็ก 

(1 เป็ก เท่ากบั 50 มลิลลิติร)   (1 ดืม่มาตรฐาน หมายถงึ  

การดื่มเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ 14 กรัม  

หรือ เทียบเท่าเบียร์ 1 แก้ว) และลักษณะการดื่มใน 
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เพศหญงิคอืการดืม่มากกว่าหรอืเท่ากบั 4 ดืม่มาตรฐาน
ใน 2 ชั่วโมงต่อครั้งในช่วง 6 เดือน ซึ่งเทียบเท่ากับเบียร์ 
3 กระป๋อง หรือเหล้า 40 ดีกรี 2 เป็ก 
 ส่วนที่ 3 แบบประเมินบุคลิกภาพชอบท้าทาย  
ที่พัฒนาขึ้นโดย ดุษฎี โยเหลา และคณะ15 ได้ค่า  
Cronbach’s alpha ในกลุม่วยัรุน่เท่ากบั 0.55 มข้ีอค�าถาม 
ทั้งหมด 7 ข้อ มีระดับการวัดแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (rating scale) 3 ระดับ ดังนี้  ไม ่ชอบ ชอบ  
ชอบมากที่สุด การคิดคะแนนจะรวมจากทั้ง 7 ข้อ  
ผู้ที่ตอบได้คะแนนสูงกว่าหรือเท่ากับค่าคะแนนเฉลี่ย
ของกลุ่ม หมายถึง เป็นผู้ที่มีลักษณะพฤติกรรมที่ชอบ
ความตื่นเต้น ท้าทายสูง และ ผู้ที่ตอบได้คะแนนต�่ากว่า 
คะแนนเฉลี่ยของกลุ ่ม หมายถึง เป็นผู ้ที่มีลักษณะ
พฤตกิรรมทีช่อบความตืน่เต้น ท้าทายต�า่ จากการศกึษา
ครั้งนี้ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .87
 ส่วนที ่4 แบบสอบถามการรบัรูส้มรรถนะแห่งตน 
ในการปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แปลมา
จากแบบสอบถาม drinking refusal self-efficacy  
questionnaire (DRSEQ) ของ Oei, Hasking & Young 
แปลเป็นภาษาไทยโดย สมพร สิทธิสงคราม และ  
ดาราวรรณ ต๊ะปินตา16 โดยเทคนิคการแปลย้อนกลับ 
(back translation) ได้ค่า Cronbach’s alpha เท่ากับ 
0.91 ประกอบด้วยข้อค�าถาม 31 ข้อ มรีะดบัการวดัแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 6 ระดับ ดังนี้ 
ไม่สามารถปฏิเสธได้อย่างแน่นอน ค่อนข้างมั่นใจว่า 
ไม่สามารถปฏเิสธได้ อาจจะไม่สามารถปฏเิสธได้ อาจจะ 
สามารถปฏิเสธได้ ค่อนข้างมั่นใจว่าจะสามารถปฏิเสธ
ได้ มัน่ใจว่าจะสามารถปฏเิสธได้อย่างแน่นอน การแปล
ผล คดิเป็นคะแนนรวม คอื คะแนนรวมน้อยกว่าคะแนน
เฉลีย่ของกลุม่ หมายถงึ มกีารรบัรูแ้ห่งตนในการปฏเิสธ
การดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์อยูใ่นระดบัต�า่ หากคะแนน
รวมมากกว่าหรอืเท่ากบัค่าเฉลีย่ของกลุม่ หมายถงึ มกีาร
รับรู้แห่งตนในการปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
อยู่ในระดับสูง จากการศึกษาครั้งนี้ได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ  0.93

 ส่วนที่ 5 แบบประเมินสัมพันธภาพในครอบครัว 
ซึง่ผูว้จิยัน�ามาจากวทิยานพินธ์ของ สวุรรณ ีแสงอาทติย์17  

ที่สร้างและพัฒนาขึ้น ได้ค่า Cronbach’s alpha 
เท่ากับ 0.85 มีทั้งหมด 20 ข้อค�าถาม มีระดับการวัด
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ 
ดังนี้ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วยค่อนข้างมาก ไม่แน่ใจ  
เหน็ด้วยเลก็น้อย ไม่เหน็ด้วยเลย การพจิารณาในการให้
คะแนน ซึง่ข้อค�าถามมทีัง้เชงิบวก และเชงิลบ น�าคะแนน
ที่ได้ในแต่ละข้อมารวมเป็นคะแนนสัมพันธภาพใน
ครอบครัว มีคะแนนตั้งแต่ 20-100 คะแนน โดยคะแนน
สมัพนัธภาพในครอบครวัสงูกว่าหรอืเท่ากบัค่าเฉลีย่ของ
กลุ่ม หมายถึง สมาชิกในครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ดี  
หากคะแนนสัมพันธภาพในครอบครัวต�่ากว่าค่าเฉลี่ย 
หมายถึง สมาชิกในครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ไม่ดี  
จากการศึกษาครั้งนี้ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.74
 ส่วนที่ 6 แบบประเมินอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน  
ซึ่งน�ามาจากวิทยานิพนธ์ของ จิราภรณ์ เทพหนู18 ที่ได้
สร้างและพัฒนาขึ้นตามกรอบแนวคิดทฤษฎีการเรียน
รู้ทางสังคมของ Bandura  ซึ่งผ่านการตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหา (content validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 
ท่าน ได้ค่า Cronbach’s alpha เท่ากบั .78 ประกอบด้วย
ข้อค�าถาม 15 ข้อ ลักษณะค�าตอบเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ การให้คะแนน
แบบสอบถามอทิธผิลจากกลุม่เพือ่น ซึง่มข้ีอค�าถามทาง
บวกจ�านวน 8 ข้อ และข้อค�าถามทางลบจ�านวน 7 ข้อ  
การแปลคะแนน ใช้คะแนนรวมจากแบบสอบถาม 
ทั้ง 15 ข้อ มีค่าอยู่ระหว่าง 15-75 คะแนน หลังจากได้
รวมคะแนนได้แบ่งคะแนนเป็น 3 ระดบั โดยองิคะแนนที่
ระดบัเปอร์เซน็ต์ไทม์ที ่10 และ 80 ดงันี้18 15-21 คะแนน 
ถอืว่ากลุม่เพือ่นมอีทิธพิลระดบัต�า่ 22-40 คะแนน ถอืว่า
กลุ่มเพื่อนมีอิทธิพลระดับปานกลาง 41-75 คะแนน 
ถือว่ากลุ่มเพื่อนมีอิทธิพลระดับสูง จากการศึกษาครั้งนี้
ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86 



ปัจจัยท�ำนำยพฤติกรรมกำรดื่มสุรำแบบหนักในนักเรียนอำชีวศึกษำ 
ในสถำบันกำรศึกษำเอกชนแห่งหนึ่ง

เนตรชนก แก้วจันทา และคณะ

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 56 ฉบับท่ี 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2554382

วิเคราะห์ข้อมูล
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป SPSS 

version 17 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

จ�านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลประชากรและ

ปัจจัยท�านายกับพฤติกรรมการดื่มสุราแบบหนัก 

แบบ univariate analysis ด้วยสถิติ Chi-square และ 

logistic regression วิเคราะห์เพื่อหาปัจจัยท�านาย

พฤติกรรมการดื่มสุราแบบหนักแบบ multivariate 

analysis ด้วยสถิติ multiple logistic regression โดย

พิจารณาเลือกปัจจัยจากการวิเคราะห์ตัวแปรเดียวที่มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มสุราแบบหนัก อย่าง

มนียัส�าคญัทางสถติมิาวเิคราะห์ โดยมกีารวเิคราะห์รวม

และแยกวเิคราะห์ในกลุม่นกัเรยีนชายและนกัเรยีนหญงิ

เก็บรวบรวมข้อมูล

 การศึกษาครั้งนี้ได ้ขอความยินยอมจากลุ ่ม

ตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามด้วยวาจา โดย

มีการพิทักษ์สิทธิของกลุ ่มตัวอย่างโดย มีการชี้แจง

วัตถุประสงค์โครงการ รายละเอียดในการพิทักษ์สิทธิ 

ผู้ให้ข้อมูล สอบถามความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ

พร้อมเปิดโอกาสให้มีการซักถามในประเด็นที่สงสัย 

ซึ่งกลุ่มตัวอย่างสามารถปฏิเสธหรือถอนตัวออกจาก

โครงการได้โดยไม่มีผลกระทบใดๆ ต่ออาสาสมัคร ซึ่ง

ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับและจะน�าข้อมูลจาก

แบบสอบถามมาใช้ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษานี้

เท่านั้น โดยผู้วิจัยจะน�าเสนอข้อมูลในภาพรวม ผู้วิจัย

ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลเองโดยเข้าพบอาสาสมัคร

ในชั้นเรียนที่ได้สุ่มเลือกไว้ สอบถามความสมัครใจเข้า

ร่วมโครงการ และหลังจากนั้นก็แจกแบบสอบถามให้

นักเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ และให้นักเรียนท�า

แบบสอบถามประมาณ 45-60 นาท ีซึง่ในแบบสอบถาม

ผู ้ให้ข ้อมูล ไม่ต้องระบุชื่อ-สกุล หรือรหัสนักเรียน

ลงในแบบสอบถาม แต่จะมีการใส่รหัสหมายเลข  

ตามชั้นปี สาขาวิชาที่เรียน ห้อง และหมายเลขผู้ตอบ

แบบสอบถามแทน เมื่อนักเรียนน�าแบบสอบถามมา

ส่งผู้วิจัยก็จะมีการตรวจสอบข้อมูลในแบบสอบถามว่า 

มีความครบถ้วนหรือไม่ ซึ่งผู ้วิจัยใช้เวลาในการเก็บ

ข้อมลู 3 สปัดาห์ คอืในช่วงระหว่างวนัที ่28 กมุภาพนัธ์ -  

15 มีนาคม 2554 ได้แบบสอบถามคืน 1,769 ฉบับ  

คดิเป็นร้อยละ 96.14 ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู

และมีการคัดแบบสอบถามออก เนื่องจากมีอายุเกิน 

19  ปี และ มีค่า Missing values มากกว่า 10 ค่า ได้

แบบสอบถามที่สมบูรณ์สามารถน�ามาวิเคราะห์ข้อมูล

ได้ 1,279 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 69.51

 งานวิจัยได้ผ่านการพิจารณาและรับรองจาก

คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในมนษุย์มหาวทิยาลยั

ขอนแก่นใบอนุญาตเลขที่ : HE532411

ผลการศึกษา
 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง

ที่ศึกษาเป็นนักเรียนหญิงร้อยละ 54.5 และชายร้อยละ 

45.5 พบพฤติกรรมการดื่มสุราแบบหนักคิดเป็นร้อยละ  

26.8 โดยพบอัตราการดื่มในนักเรียนชายมากกว่า

นักเรียนหญิงเล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ 30.6 และ 23.7  

ช่วงอายทุีพ่บมากทีส่ดุคอื 18-19 ปี คดิเป็นร้อยละ 56.8 

กลุ่มตัวอย่างเรียนในระดับชั้น ปวช. มากกว่า ปวส.  

คิดเป็นร้อยละ 71.3 และ 28.7 กลุ่มตัวอย่างเรียนสาขา

บริหารมากกว่าสาขาช่าง คิดเป็นร้อยละ 55.1 และ 44.9 

 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยท�านาย นักเรียนชายมี

อ�านาจหรือความสามารถของบุคคลในการแสวงหา

เครื่องดื่มสุรามาบริโภคในระดับมาก มากกว่านักเรียน

หญิงเล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ 14.6 และ 13.1 บิดา 

มพีฤตกิรรมการดืม่สรุาแบบดืม่บ่อยพบในนกัเรยีนหญงิ

มากกว่านักเรียนชายเล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ 20.9 และ 

19.2 มารดามีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบดื่มบ่อยพบ
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ในนักเรียนหญิงมากกว่านักเรียนชายเล็กน้อยคิดเป็น 

ร้อยละ 5.9 และ 5.3 นักเรียนชายมีพฤติกรรมการใช้ 

สารเสพติดมากกว่านักเรียนหญิงประมาณสองเท่า 

คดิเป็นร้อยละ 32.9 และ 16.1 นกัเรยีนชายมพีฤตกิรรม

การดืม่สรุาตามเทศกาลงานเลีย้งต่างๆ มากกว่านกัเรยีน

หญิงเล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ 53.6 และ 50.9  นักเรียน

ชายมีพฤติกรรมมุ ่งแสวงหาความท้าทายมากกว่า

นกัเรยีนหญงิคดิเป็นร้อยละ 46.0 และ 36.4 ( X =12.2, 

SD=2.3) นักเรียนหญิงมีการรับรู้สมรรถนะแห่งตนใน

การปฏิเสธการดื่มสุราในระดับสูงมากกว่านักเรียนชาย

คิดเป็นร้อยละ 52.7 และ 43.3 ( X =113.2, SD=37.2) 

นักเรียนชายมีสัมพันธภาพในครอบครัวในระดับต�่า

มากกว่านักเรียนหญิงคิดเป็นร้อยละ 68.4 และ 53.5 

( X =66.6, SD=10.1) และพบว่าเพื่อนมีอิทธิพลใน

ระดบัสงูมากทีส่ดุทัง้ในนกัเรยีนชายและหญงิ โดยพบใน

นักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญิงคิดเป็นร้อยละ 87.3 

และ 73.3 ( X =43.5, SD=6.3) 

 ผลการวิเคราะห์ตัวแปรเดียวที่มีความ

สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มสุราแบบหนักของ

กลุ่มตัวอย่าง คือ เพศ อายุ ระดับชั้นปี อ�านาจหรือ

ความสามารถของบคุคลในการแสวงหาเครือ่งดืม่สรุามา 

บรโิภค พฤตกิรรมการดืม่สรุาของบดิา-มารดา พฤตกิรรม

การใช้สารเสพติด เทศกาลงานเลี้ยง พฤติกรรมมุ ่ง

แสวงหาความท้าทาย การรับรู ้สมรรถนะแห่งตนใน 

การปฏิเสธการดื่มสุรา และสัมพันธภาพในครอบครัว 

(ดูตารางที่ 1)

 ปัจจยัท�านายพฤตกิรรมการดืม่สรุาแบบหนกั 

เมื่อควบคุมผลกระทบจากปัจจัยอื่นๆแล้วจึงได้ท�าการ

วเิคราะห์แบบ multivariate analysis โดยน�าปัจจยัแต่ละ 

ปัจจัยจากการวิเคราะห์ตัวแปรเดียวที่มีความสัมพันธ์

กบัพฤตกิรรมการดืม่สรุาแบบหนกัอย่างมนียัส�าคญัทาง

สถติมิาวเิคราะห์ด้วยสถติ ิmultiple logistic regressions  

แบบ forward stepwise (likelihood ratio) พบว่า

 1.  ปัจจยัท�านายพฤตกิรรมการดืม่สรุาแบบหนกั

ในกลุ่มตัวอย่างทั้งนักเรียนชายและหญิง ได้แก่ อายุ 

อ�านาจหรือความสามารถของบุคคลในการแสวงหา

เครื่องดื่มสุรามาบริโภค พฤติกรรมการดื่มสุราของ

มารดา พฤติกรรมการใช้สารเสพติด เทศกาลงานเลี้ยง

ต่างๆ และ พฤติกรรมมุ่งแสวงหาความท้าทาย โดย

สามารถอธบิายโอกาสดืม่สรุาแบบหนกัได้ ร้อยละ 28.8 

(Nagelkerke R2 = 0.288) (ตารางที่ 2)

 2.  ปัจจยัท�านายพฤตกิรรมการดืม่สรุาแบบหนกั

ในกลุ่มนักเรียนชาย ได้แก่ อ�านาจหรือความสามารถ

ของบุคคลในการแสวงหาเครื่องดื่มสุรามาบริโภค  

พฤติกรรมการดื่มสุราของมารดา พฤติกรรมการใช้

สารเสพติด เทศกาลงานเลี้ยงต่างๆ และพฤติกรรมมุ่ง

แสวงหาความท้าทาย โดยสามารถอธิบายโอกาสดื่ม

สรุาแบบหนกัได้ ร้อยละ 26.5 (Nagelkerke R2 = 0.265) 

(ตารางที่ 3)

 3. ปัจจยัท�านายพฤตกิรรมการดืม่สรุาแบบหนกั 

ในกลุ่มนักเรียนหญิง ได้แก่ อายุ อ�านาจหรือความ

สามารถของบุคคลในการแสวงหาเครื่องดื่มสุรามา 

บริโภค พฤติกรรมการใช้สารเสพติด เทศกาลงานเลี้ยง

ต่างๆ และพฤติกรรมมุ่งแสวงหาความท้าทาย โดย

สามารถอธบิายโอกาสดืม่สรุาแบบหนกัได้ ร้อยละ 30.4 

(Nagelkerke R2 = 0.304) (ตารางที่ 4)

 ปัจจัยที่แตกต่างในการท�านายพฤติกรรม

การดืม่สรุาแบบหนกัในกลุม่นกัเรยีนชายและหญงิ 

ได้แก่ อายุ พฤติกรรมการดื่มสุราของมารดา โดยพบ

ปัจจัยด้านอายุสามารถร่วมท�านายพฤติกรรมการดื่ม

สุราแบบหนักเฉพาะเพศหญิง โดยพบว่านักเรียนหญิง

ทีม่อีาย ุ18-19 ปี มโีอกาสเสีย่งต่อพฤตกิรรมการดืม่สรุา 

แบบหนักประมาณ 1.7 เท่า ของนักเรียนหญิงที่มีอายุ 

15-17 ปี (OR = 1.73, 95%CI = 1.13-2.65) ส่วนปัจจยั 

ด้านพฤติกรรมการดื่มสุราของมารดาสามารถร่วม

ท�านายพฤติกรรมการดื่มสุราแบบหนักเฉพาะเพศชาย 
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โดยพบว่ากลุม่นกัเรยีนชายทีม่ารดาดืม่สรุาแบบดืม่บ่อย

และดืม่นานๆครัง้มโีอกาสเสีย่งต่อพฤตกิรรมการดืม่สรุา

แบบหนักประมาณ 4.5 และ 1.2 เท่า ของนักเรียนชาย

ที่มารดาไม่ดื่มสุรา (OR = 4.46, 95%CI = 1.95-10.2, 

OR = 1.18, 95%CI = 0.74-1.88) (ตารางที่ 3 และ 4)

ตารางที่ 1 การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างข้อมลูประชากรและปัจจยัท�านาย กบัพฤตกิรรมการดืม่สรุาแบบหนกั 

 ของกลุ่มตัวอย่างแบบ univariate analysis (n= 1,279)

ปัจจัยท�ำนำยพฤติกรรมกำรดื่มสุรำแบบหนัก 
(Binge Drinking)

กลุ่มตัวอย่ำงที่ศึกษำ OR p-value
ไม่มีพฤติกรรมกำร
ดื่มสุรำแบบหนัก

พฤติกรรมกำรดื่ม
สุรำแบบหนัก

จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

เพศ  0.006*
หญิง 532 (76.3) 165 (23.7) 1
ชาย 404 (69.4) 178 (30.6) 1.42

อำยุ 0.005*
15-17 ปี 427 (77.2) 126 (22.8) 1
18-19 ปี 509 (70.1) 217 (29.9) 1.44

ระดับชั้นปีที่ก�ำลังศึกษำ <0.005*
ปวช 670 (73.5) 242 (26.5) 1
ปวส 266 (72.5) 101 (27.5) 0.62

อ�ำนำจหรือควำมสำมำรถของบุคคลในกำรแสวงหำ
เครื่องดื่มสุรำมำบริโภค

< 0.001*

น้อย 354 (80.8) 84 (19.2) 1
ปานกลาง 475 (71.4) 190 (28.6) 1.69

มาก 107 (60.8) 69 (39.2) 2.72
พฤติกรรมกำรดื่มสุรำของบิดำ 0.029*

ไม่ดื่ม 298 (76.1) 94 (23.9) 1
ดื่มนานาๆครั้งa 462 (73.4) 167 (26.6) 1.15

ดื่มบ่อยb 176 (68.2) 82 (31.8) 1.48
พฤติกรรมกำรดื่มสุรำของมำรดำ < 0.001*

ไม่ดื่ม 667 (77.6) 193 (22.4) 1
ดื่มนานาๆครั้งa 234 (67.4) 113 (32.6) 1.67

ดื่มบ่อยb 35 (48.6) 37 (51.4) 3.65
พฤติกรรมกำรใช้สำรเสพติด < 0.001*

ไม่ 801 (82.2) 173 (17.8) 1
เคยใช้ 135 (44.6) 168 (55.4) 5.76

เทศกำลงำนเลี้ยงต่ำงๆ < 0.001*
ไม่ 516 (84.3) 96 (15.7) 1
ใช่ 420 (63.1) 247 (36.9) 3.16

พฤติกรรมมุ่งแสวงหำควำมท้ำทำย < 0.001*
ต�่า (< 12.16) 627 (82.8) 130 (17.2) 1
สูง (> 12.16) 309 (59.2) 213 (40.8) 3.32

กำรรับรู้สมรรถนะแห่งตนในกำรปฏิเสธกำรดื่มสุรำ < 0.001*
ต�่า (< 113.19) 451 (68.3) 209 (31.7) 1.68
สูง (> 113.19) 485 (78.4) 134 (21.6) 1

สัมพันธภำพในครอบครัว 0.013*
ต�่า (< 66.55) 391 (76.9) 117 (23.1) 1.39
สูง (> 66.55) 545 (70.7) 226 (29.3) 1

a ดื่ม 2-4 ครั้ง/เดือน, b ดื่ม>2 ครั้ง/สัปดาห์, p-value* <.05
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ตารางที่ 2 การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างข้อมลูประชากรและปัจจยัท�านายกบัพฤตกิรรมการดืม่สรุาแบบหนกั 

 ของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติ multiple logistic regressions (forward stepwise) (n = 1,279)

ปัจจัยท�ำนำย Crude OR Adjust OR (95%CI) P-value

อำยุ 0.005*

15-17 ปี 1 1

18-19 ปี 1.44 1.51 (1.13 to 2.03)

อ�ำนำจหรือควำมสำมำรถของบุคคล

ในกำรแสวงหำเครือ่งดืม่สรุำมำบรโิภค
<0.001*

น้อย 1 1

ปานกลาง 1.69 1.26 (0.91 to 1.74)

มาก 2.72 2.26 (1.46 to 3.50)

พฤติกรรมกำรดื่มสุรำของมำรดำ <0.001*

ไม่ดื่ม 1 1

ดื่มนานๆครั้งa 1.67 1.13 (0.83 to 1.55)

ดื่มบ่อยb 3.65 2.72 (1.57 to 4.73)

พฤติกรรมกำรใช้สำรเสพติด <0.001*

ไม่ 1

เคยใช้ 5.76 4.41 (3.26 to 5.98)

เทศกำลงำนเลี้ยงต่ำงๆ <0.001*

ไม่ 1 1

ใช่ 3.16 2.74 (1.69 to 3.69)

พฤติกรรมมุ่งแสวงหำควำมท้ำทำย <0.001*

ต�่า 1 1

สูง 3.32 2.25 (1.69 to 3.01)

a ดื่ม 2-4 ครั้ง/เดือน, b ดื่ม>2 ครั้ง/สัปดาห์, p-value* < .05

 (Nagelkerke R2= 0.288)



ปัจจัยท�ำนำยพฤติกรรมกำรดื่มสุรำแบบหนักในนักเรียนอำชีวศึกษำ 
ในสถำบันกำรศึกษำเอกชนแห่งหนึ่ง

เนตรชนก แก้วจันทา และคณะ

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
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ตารางที่ 3 การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างข้อมลูประชากรและปัจจยัท�านายกบัพฤตกิรรมการดืม่สรุาแบบหนกั 

 ในกลุ่มนักเรียนชาย โดยใช้สถิติ multiple logistic regressions (forward stepwise) (n=582) 

ปัจจัยท�ำนำย Crude OR Adjust OR (95%CI) P-value

อ�ำนำจหรือควำมสำมำรถของบุคคล

ในกำรแสวงหำเครื่องดื่มสุรำมำบริโภค
0.002*

น้อย 1 1

ปานกลาง 1.73 1.42 (0.89 to 2.26)

มาก 2.94 2.71 (1.46 to 5.04)

พฤติกรรมกำรดื่มสุรำของมำรดำ < 0.001*

ไม่ดื่ม 1 1

ดื่มนานาๆครั้งa 1.52 1.18 (0.74 to 1.88)

ดื่มบ่อยb 4.37 4.46 (1.95 to 10.2)

พฤติกรรมกำรใช้สำรเสพติด < 0.001*

ไม่ 1 1

เคยใช้ 4.47 3.71 (2.46 to 5.59)

เทศกำลงำนเลี้ยงต่ำงๆ < 0.001*

ไม่ 1 1

ใช่ 2.74 2.96 (1.95 to 4.50)

พฤติกรรมมุ่งแสวงหำควำมท้ำทำย 0.006*

ต�่า (< 17.64) 1 1

สูง (> 17.64) 2.43 1.76 (1.17 to 2.65)

a ดื่ม 2-4 ครั้ง/เดือน, b ดื่ม>2 ครั้ง/สัปดาห์, p-value* < .05

(Nagelkerke R2= 0.265)
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ตารางที่ 4 การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างข้อมลูส่วนบคุคลและปัจจยัท�านายกบัพฤตกิรรมการดืม่สรุาแบบหนกั 

 ในกลุ่มนักเรียนหญิง โดยใช้สถิติ multiple logistic regressions (Forward stepwise) (n=696) 

ปัจจัยท�ำนำย Crude OR Adjust OR (95%CI) P-value

อำยุ 0.012*

15-17 ปี 1 1

18-19 ปี 1.65 1.73 (1.13 to 2.65)

อ�ำนำจหรือควำมสำมำรถของบุคคลใน

กำรแสวงหำเครื่องดื่มสุรำมำบริโภค
0.011*

น้อย 1 1

ปานกลาง 1.62 1.17 (0.74 to 1.86)

มาก 2.46 2.23 (1.20 to 4.14)

พฤติกรรมกำรใช้สำรเสพติด < 0.001*

ไม่ 1 1

เคยใช้ 7.86 5.69 (3.54 to 9.14)

เทศกำลงำนเลี้ยงต่ำงๆ < 0.001*

ไม่ 1 1

ใช่ 3.64 2.71 (1.77 to 4.16)

พฤติกรรมมุ่งแสวงหำควำมท้ำทำย < 0.001*

ต�่า (< 12.16) 1 1

สูง (> 12.16) 4.34 2.73 (1.82 to 4.11)

a ดื่ม 2-4 ครั้ง/เดือน, b ดื่ม>2 ครั้ง/สัปดาห์, p-value* < .0

(Nagelkerke R2 = 0.304)



ปัจจัยท�ำนำยพฤติกรรมกำรดื่มสุรำแบบหนักในนักเรียนอำชีวศึกษำ 
ในสถำบันกำรศึกษำเอกชนแห่งหนึ่ง

เนตรชนก แก้วจันทา และคณะ

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 56 ฉบับท่ี 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2554388

วิจารณ์
 การศึกษาครั้งนี้พบว่าปัจจัยท�านายพฤติกรรม

การดื่มสุราแบบหนักในกลุ่มตัวอย่างทั้งนักเรียนชาย

และหญิง ได้แก่ อ�านาจหรือความสามารถของบุคคล

ในการแสวงหาเครื่องสุรามาบริโภคสามารถร ่วม

ท�านายพฤติกรรมการดื่มสุราแบบหนักในกลุ่มนักเรียน

อาชีวศึกษาได้ สอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่าระยะ

ทางที่พอดี19 และกลุ ่มนักเรียนที่มีการท�างานพิเศษ 

หลงัเลกิเรยีน ท�าให้มอี�านาจในการหาซือ้และเลอืกชนดิ

ของเครือ่งดืม่สรุามาบรโิภคมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรม

การดื่มสุราแบบหนักเพิ่มขึ้น20 ทั้งนี้เนื่องจากสภาพ 

แวดล้อมรอบๆ สถาบันที่ผู ้วิจัยเลือกเป็นพื้นที่ในการ

ศกึษาพบร้านสะดวกซือ้ ร้านจ�าหน่ายเครือ่งดืม่ประเภท

สุรา และที่ส�าคัญมีลานพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีร้านอาหาร

มากกว่า 10 ร้าน มีการขึ้นป้ายขายเครื่องดื่มประเภท

สุราและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไว้อย่าง

ชดัเจน จากสภาพแวดล้อมดงัทีก่ล่าวมาพบว่าเป็นปัจจยั

เอื้อให้มีพฤติกรรมการดื่มสุราเพิ่มขึ้นในกลุ่มนักเรียน 

นักศึกษา21  ประกอบกับข้อมูลการสัมภาษณ์อาจารย์

พบว่ากลุ่มนักเรียนมากกว่าร้อยละ 50 มีการหารายได้

ระหว่างเรียน  ซึ่งอาจท�าให้เด็กมีก�าลังซื้อและสังคมที่

กว้างขึ้นในกลุ่มเพื่อนที่ท�างาน

 ปัจจัยด้านพฤติกรรมมุ่งแสวงหาความท้าทาย

สามารถร่วมท�านายพฤติกรรมการดื่มสุราแบบหนักได้ 

สอดคล้องกับการศึกษาในต่างประเทศพบว่าวัยรุ่นที่

มีลักษณะที่ชอบความตื่นเต้นท้าทายสูง (sensation-

seeking) มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการดืม่สรุาแบบ

หนกัเพิม่ขึน้6, 9, 20 ทัง้นีเ้นือ่งจากกลุม่ตวัอย่างมอีายเุฉลีย่  

17.2 ปี ซึง่อยูใ่นช่วงวยัรุน่อนัเป็นวยัแห่งการเปลีย่นแปลง 

ทัง้ด้านร่างกาย จติใจ อารมณ์ สงัคม และระดบัฮอร์โมน

ในร่างกาย ดังนั้นวัยรุ่นจึงมีลักษณะนิสัยที่ชอบความ 

ตืน่เต้นท้าทาย โดยเฉพาะเมือ่ย่างเข้า 16 ปี จะมบีคุลกิภาพ

แบบท้าทายสูงที่สุด22 และการที่วัยรุ ่นให้คุณค่าของ 

การดื่มสุราคือ ความสนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย ท�าให้

เข้าสังคมได้ง่าย กล้าพูด กล้าแสดงออก23 และกล้าท�า

อะไรแปลกใหม่ที่ไม่เคยท�า เพื่อตอบสนองธรรมชาติ

ของวัยรุ่นที่ชอบความตื่นเต้น ท้าทาย และความอยากรู้  

อยากลอง เพื่อหาประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับชีวิต24 

โดยเฉพาะความอยากรู ้ อยากลอง พบเป็นสาเหตุ

ส�าคัญล�าดับต้นๆ ที่ท�าให้วัยรุ ่นเข้าไปเกี่ยวข้องกับ 

สารเสพตดิ25 ดงัผลการศกึษาครัง้นีท้ีพ่บว่ากลุม่นกัเรยีน

ที่เคยมีพฤติกรรมการใช้สารเสพติด มีโอกาสเสี่ยงต่อ

พฤติกรรมการดื่มสุราแบบหนัก ประมาณ 4.4 เท่า ของ

กลุ่มนักเรียนที่ไม่เคยมีพฤติกรรมการใช้สารเสพติด  

สอดคล้องกบัการศกึษาในต่างประเทศพบว่าวยัรุน่ทีเ่สพ

บหุรี ่กญัชา โคเคน และสารเสพตดิอืน่ๆ มคีวามสมัพนัธ์

กับพฤติกรรมการดื่มสุราแบบหนักเพิ่มขึ้น2, 3, 10, 20  

ทั้งนี้เนื่องจากวัยรุ่นที่เสพติดสารเสพติด จะส่งผลให้

เกิดความล้มเหลวในการแสดงบทบาทหน้าที่ต่างๆ  

เกดิความรูส้กึด้อยค่า ขาดความมัน่ใจ  ความรูส้กึมคีณุค่า 

ในตนเองลดลง เกิดความเครียด ความกดดันเพิ่มขึ้น  

ดังนั้นวัยรุ ่นที่ติดสารเสพติดจึงเป็นกลุ่มเปราะบางที่

เสีย่งต่อการดืม่สรุาเพิม่ขึน้ อย่างไรกต็ามจากการศกึษา 

ครั้งนี้เป็นการศึกษาภาคตัดขวาง (cross-sectional 

studies)  ดังนั้นปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้สารเสพติด

อาจไม่ใช่ปัจจัยท�านายพฤติกรรมการดื่มสุราแบบหนัก

ในกลุม่นกัเรยีนแต่อาจเป็นผลทีต่ามมาอย่างพฤตกิรรม

การดื่มสุราก็ได้

 เทศกาลงานเลี้ยงต่างๆ พบว่าสามารถร่วม

ท�านายพฤติกรรมการดื่มสุราแบบหนักในกลุ่มนักเรียน

อาชีวศึกษาได้ สอดคล้องกับการศึกษาในต่างประเทศ

ที่พบว่า เทศกาลงานเลี้ยง งานปาร์ตี้ (party) มีความ

สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มสุราแบบหนักเพิ่มขึ้นใน

กลุม่นกัเรยีน นกัศกึษา9,10 ดงัมกีารศกึษาในประเทศไทย

พบว่า เทศกาลงานเลี้ยงต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์  

งานบวช งานวันเกิด งานฉลองส�าเร็จการศึกษา ฯลฯ  
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มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มสุราเพิ่มขึ้นในกลุ่ม

วัยรุ ่น26,27 และเนื่องจากสังคมไทยในปัจจุบันพบว่า 

การดื่มสุรามิได้มีจ�ากัดอยู่เฉพาะในพิธีกรรมหรือใน

ช่วงเทศกาลและโอกาสพิเศษอีกต่อไป สุรายังน�ามาใช้

เป็นเครื่องดื่มในทุกโอกาส แม้แต่ “งานบุญ” ซึ่งไม่เคย

ดื่มสุรา เช่น บุญกฐิน บุญผ้าป่า หรือ บุญมหาชาติ โดย

เฉพาะสังคมไทยจะมีเทศกาลงานบุญเกือบทุกเดือน

ตามประเพณี หิต 12 ครอง 14 ดังนั้นโอกาสที่วัยรุ่นไทย 

จะดืม่สรุาตามเทศกาลต่างๆ จงึมบ่ีอยขึน้ อย่างไรกต็าม

จากการศกึษาครัง้นีเ้ป็นการศกึษาภาคตดัขวาง (cross-

sectional studies)  ดังนั้นปัจจัยด้านเทศกาลงานเลี้ยง

จึงอาจไม่ใช่ปัจจัยท�านายพฤติกรรมการดื่มสุราแบบ

หนักในกลุ่มนักเรียนก็ได้ แต่อาจเป็นผลที่ตามมาอย่าง

พฤติกรรมการดื่มสุรา

 ส่วนปัจจยัทีพ่บว่าแตกต่างกนัในการร่วมท�านาย

พฤติกรรมการดื่มสุราแบบหนักในกลุ่มนักเรียนหญิง

และชาย ได้แก่ อายุ และพฤติกรรมการดื่มสุราของ

มารดา โดยพบว่าปัจจัยด้านอายุสามารถร่วมท�านาย

พฤตกิรรมการดืม่สรุาแบบหนกัได้เฉพาะในกลุม่นกัเรยีน

หญงิ ทัง้นีอ้าจเนือ่งจากการเลีย้งดทูีแ่ตกต่างกนัระหว่าง

เด็กหญิงและเด็กชายโดยพบว่าเด็กผู้หญิงจะถูกเลี้ยงดู

มาแบบต้องเรียบร้อย เหล้าไม่กินบุหรี่ไม่สูบ ให้อยู่กับ

เหย้าเฝ้ากับเรือนไม่สนับสนุนให้ออกไปสังคมนอกบ้าน  

แต่เมือ่อายมุากขึน้การควบคมุดแูลจากพ่อแม่จะน้อยลง  

ในขณะที่เด็กผู้ชายจะถูกเลี้ยงมาแบบให้รู้จักช่วยเหลือ

ตนเอง  โดยเดก็ผูช้ายจะได้รบัการควบคมุตดิตาม ชีแ้นะ 

จากพ่อแม่น้อยกว่าเด็กผู้หญิง28 ท�าให้เด็กผู้ชายมีอิสระ 

กล้าคิด กล้าแสดงออกมาตั้งแต่เด็กๆ การควบคุม

ติดตามดูแลจากพ่อแม่ก็ไม่แตกต่างกันทั้งในช่วงที่อายุ

ยังน้อยหรืออายุมากขึ้น ไม่เหมือนเด็กผู้หญิงที่พ่อแม่  

ผูป้กครองจะคอยดแูลอย่างใกล้ชดิโดยเฉพาะช่วงเดก็ๆ 

และอีกเหตุหนึ่งอาจเนื่องมาจากวัยรุ่นชาย มีการเจริญ

เตบิโตช้ากว่าวยัรุน่หญงิประมาณ 2 ปี29  ในขณะทีเ่พือ่น

ผู้หญิงที่เคยตัวเล็กกว่ากลับเจริญเติบโตและดูเป็นสาว 

เรว็กว่าตนเอง จงึอาจจะท�าให้วยัรุน่ชายมคีวามวติกกงัวล 

เกีย่วกบัรปูร่าง ความสงู และความแขง็แรงของร่างกาย 

ซึง่อาจจะไม่มัน่ใจในความเป็นชาย30 ดงันัน้จงึท�าให้เดก็

วัยรุ่นชายหันมาสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง โดยการ

ดื่มสุราเพื่อบ่งบอกความเป็นผู้ใหญ่หรือบ่งความเป็น

ชาย31,32 ส่วนพฤติกรรมการดื่มสุราของมารดา พบว่า

สามารถร่วมท�านายพฤติกรรมการดื่มสุราแบบหนักได้

เฉพาะในกลุ่มนักเรียนชาย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสังคม

ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมองว่า การดื่มสุราในกลุ่ม

เพศชายถือเป็นเรื่องปกติหากบิดาดื่มสุราก็ไม่ใช่เรื่อง

แปลก เป็นภาพที่ทุกคนคุ้นเคยและพบเห็นมาตั้งแต่

เด็กๆ จึงไม่ได้จดจ�าเพื่อน�ามาเลียนแบบแต่หากมารดา

ดื่มสุรา เด็กๆ จะเริ่มรับรู้ว่าไม่ใช่เรื่องปกติเพราะแม่คน

อื่นไม่ดื่มแต่ท�าไมแม่เราดื่ม พอโตเป็นวัยรุ่นโดยเฉพาะ 

วันรุ ่นชาย จะมีความต้องการ อยากรู ้  อยากลอง  

หาประสบการณ์แปลกใหม่ให้กบัชวีติ26 และมารดาผูซ้ึง่

มบีทบาทหน้าทีใ่นการอบรบสัง่สอนลกูๆ อาจจะมคีวาม

ระมดัระวงัในพฤตกิรรมการดืม่สรุามากขึน้หากมลีกูสาว 

เพราะยังมีความเชื่อที่ว ่าผู ้หญิงที่ดีไม่ควรกินเหล้า  

สูบบุหรี่ เพราะกลัวว่าหากตนเองดื่มสุราลูกสาวอาจจะ 

เลียนแบบพฤติกรรม และหากลูกสาวดื่มสุราสังคม

ก็อาจจะต�าหนิครอบครัว ต�าหนิพ่อแม่ไม่เหมือนเด็ก

ผู้ชายที่สังคมยอมรับและถือว่าเป็นเรื่องปกติหากเด็ก

ผู้ชายจะดื่มสุรา

 นักเรียนชายมีโอกาสเสี่ยงต่อพฤติกรรมการดื่ม

สุราแบบหนักมากกว่านักเรียนหญิงประมาณ 1.4 เท่า 

สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาพบอัตราการดื่มสุรา

แบบหนกัในกลุม่วยัรุน่ชายมากกว่าหญงิ3, 5 เมือ่ควบคมุ

ปัจจัยอื่นๆ พบว่าเพศ ไม่สามารถร่วมท�านายพฤติกรรม

การดื่มสุราแบบหนักในกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษาได้ 

ดังนั้นการที่เพศชายมีความเสี่ยงต่อการดื่มสุราแบบ

หนักมากกว่าเพศหญิงจึงไม่ใช่อยู ่ที่ความแตกต่าง



ปัจจัยท�ำนำยพฤติกรรมกำรดื่มสุรำแบบหนักในนักเรียนอำชีวศึกษำ 
ในสถำบันกำรศึกษำเอกชนแห่งหนึ่ง

เนตรชนก แก้วจันทา และคณะ

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 56 ฉบับท่ี 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2554390

ทางชีวภาพของเพศ (sex) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเด็ก 

ผู้หญิงที่เข้าไปเรียนในโรงเรียนอาชีวศึกษา อาจจะถูก

กระบวนการขัดเกลาทางสังคม (socialization) เข้าสู่

โลกของความเป็นผูช้ายมากขึน้ เนือ่งจากสงัคมของเดก็

อาชีวะส่วนมากจะเป็นเด็กนักเรียนชาย ที่มีความคิด  

ความเชื่อ และค่านิยม ที่ถูกถ่ายทอดจากรุ ่นสู ่รุ ่น 

คือ ความรักในศักดิ์ศรี รักเพื่อน รักสถาบัน ร่วมทั้ง 

การแสดงออกต่างๆที่บ ่งบอกถึงความกล้าหาญ  

ความเป็นลูกผู้ชาย  เช่น การดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ดังมี

การศึกษาพบเด็กวัยรุ่นชายให้คุณค่าของการดื่มสุรา 

แสดงออกถึงความกล้าหาญ ความเป็นผู้ใหญ่ สุราเป็น

สญัลกัษณ์ของความเป็นชาย32 ในขณะเดยีวกนั ค่านยิม

ต่อการดื่มสุราในกลุ่มวัยรุ่นหญิงมีการเปลี่ยนแปลงไป

จากอดีต ดังมีการศึกษาถึงพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ของวัยรุ่นหญิงในวิทยาลัยอาชีวศึกษาพบ

กระบวนการของการดื่มคือ ประสบการณ์ การเรียนรู้  

และการปรับตัวเมื่อเข้าไปอยู ่ในสังคมโรงเรียนและ

สังคมเพื่อนๆ ซึ่งวัยรุ่นหญิงกลุ่มนี้ต่างให้ความหมาย

และคุณค่าของการดื่มสุราไม่ใช่เรื่องเสียหาย แต่กลับ

สือ่ถงึความเป็นผูห้ญงิทนัสมยั เท่ เป็นผูห้ญงิเก่ง33 เซก็ซี่   

มีเสน่ห์ เป็นภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่มีความมั่นใจ34  

สื่อถึงความสนุกสนาน ดื่มเพื่อเข้าสังคม33 และปัจจุบัน

เริ่มมีการเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงตัวเองของ 

ผู้หญิง ทั้งในเรื่องบทบาท ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ 

ท�าให้ผู้หญิงมีโอกาสในการดื่มสุราเพิ่มมากขึ้น35 

 ข ้ อ จ� า กั ด ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ค รั้ ง นี้  เ นื่ อ ง จ า ก

แบบสอบถามที่ใช ้ในการศึกษามีทั้งหมด 86 ข ้อ  

อาจท�าให้กลุ่มนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามเกิดความ

เมื่อยล้าและเบื่อหน่ายในการตอบ สังเกตจากการที่

นกัเรยีนใช้เวลาในการท�าแบบสอบถามโดยเฉลีย่คนละ

ประมาณ 30-45 นาท ีซึง่อาจท�าให้ผลทีไ่ด้คลาดเคลือ่น

จากความเป็นจริง ดังนั้นควรมีการจัดกิจกรรมระหว่าง

เก็บข้อมูลและควรมีวิธีการในการเก็บข้อมูลรูปแบบอื่น

ร่วมด้วย เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกต การท�า focus  

group เป็นต้น และอัตราการได้คืนของแบบสอบถาม

ที่มีความสมบูรณ์สามารถน�ามาวิเคราะห์ได้มีทั้งหมด 

1,279 ฉบับ จากแบบสอบถามที่รวบรวมมาได้ทั้งหมด 

1,769 ฉบับ คิดเป็น ร้อยละ 69.51 ซึ่งน้อยกว่าที่ผู้วิจัย

ก�าหนดไว้ เนือ่งจากแบบสอบถามทีถ่กูคดัออกพบม ีอายุ

เกนิ 19 ปี และมค่ีา missing value มากกว่า 10 ค่า ทัง้นี้

เนื่องจากผู้วิจัยขาดความระมัดระวังและการวางแผน

ที่ดีในการเข้าเก็บข้อมูล และเนื่องจากการศึกษาวิจัย 

ครั้งนี้ใช้วิธีการสุ ่มกลุ ่มตัวอย่างแบบ three-stage  

cluster sampling ดังนั้นในการวิเคราะห์ข้อมูลควรน�า

ค่าถ่วงน�้าหนักเข้ามาคิดด้วย

ข้อเสนอแนะในการน�างานวิจัยไปใช้

 บทบาทของพยาบาลจิตเวชและบุคลากร

สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

 1.  ค้นหาและป้องกันวัยรุ ่นกลุ ่มเสี่ยงได้แก่  

วัยรุ่นกลุ่มที่มีบุคลิกภาพแบบมุ่งแสวงหาความท้าทาย

สูง มีการใช้สารเสพติด มารดามีพฤติกรรมการดื่มสุรา 

และวัยรุ่นหญิงที่มีอายุเพิ่มขึ้น 

 2.  การให้ค�าปรึกษาและจัดโครงการเพื่อแก้ไข

ปัญหาพฤติกรรมการดื่มสุราแบบหนักในวัยรุ ่นให้มี

ความเหมาะสมตามกลุม่เพศ โดยเน้นการป้องกนัปัญหา

ยาเสพตดิ เฝ้าระวงัดแูลพฤตกิรรมการดืม่ในช่วงเทศกาล

งานเลี้ยงต่างๆ สอนและฝึกทักษะให้วัยรุ่นเข้าใจและ 

มีวิธีการแสดงออกถึงความรู ้สึก อยากรู ้ อยากลอง  

ความตื่นเต้น ท้าทายในทางที่เหมาะสมและสร้างสรรค์ 

วัยรุ ่นชายเน้นการส่งเสริมและการค้นหาเอกลักษณ์ 

ในตนเอง ส่วนวัยรุ ่นหญิงควรมีการจัดกิจกรรมและ 

เฝ้าระวังมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น

 บทบาทหน้าที่ครอบครัว

 1.  ควรมีแนวคิด ความเชื่อ เกี่ยวกับรูปแบบ 

การเลี้ยงดูบุตรหลานเหมือนในอดีตเพื่อปลูกฝั่งค่านิยม
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ที่ดีงาม เช่น ผู้หญิงที่ดีไม่ควรกินเหล้า สูบบุหรี่ งดการ

ดื่มเหล้าในช่วงเทศกาลงานบุญทางศาสนา โดยผสม

ผสานระหว่างรูปแบบการเลี้ยงดูแบบสังคมไทยในอดีต

และสังคมตะวันตกให้เกิดความสมดุล มีการปฏิบัติ 

ที่ชัดเจนในการต่อต้านพฤติกรรมการใช้สารเสพติด ซึ่ง

บุคคลในครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่ ควรปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างที่ดี และมีการเฝ้าระวังพฤติกรรมการดื่มสุรา

ของบุตรหลานในช่วงเทศกาลส�าคัญๆ 

 2.  พ่อแม่และผู้ปกครองควรมีความรู้เกี่ยวกับ 

วธิกีารส่งเสรมิให้บตุรหลานได้แสดงออกซึง่ความอยากรู้  

อยากลอง ในทางที่เหมาะสม 

 บทบาทของโรงเรียน-ครู

 1.  มนีโยบายทีช่ดัเจนและเข้มงวดในการต่อต้าน

การใช้สารเสพติด และเฝ้าระวังพฤติกรรมการดื่มสุรา 

ในช่วงเทศกาลต่างๆที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น โดยเฉพาะ

สถานศึกษาที่พบว่ามีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อพฤติกรรม 

การดื่มสุรา เช่น สถานบันเทิง ร้านขายและร้านอาหาร

ที่มีการจ�าหน่ายเครื่องดื่มประเภทสุรา และรัฐบาลควร

มีนโยบายที่เข้มงวดในการควบคุมการขายเครื่องดื่ม 

ประเภทสุราทุกชนิดที่ใกล้กับสถานศึกษาในรัศมี  

500 เมตร 

 2.  ครู ควรมีความรู้และสามารถจัดกิจกรรมที่

ส่งเสริมให้เด็กได้ปลดปล่อยพลัง เกิดความสนุกสนาน 

สร้างความรู้สึกตื่นเต้น ท้าทาย ในทางสร้างสรรค์ และ

ส่งเสรมิการค้นหาเอกลกัษณ์ในตนเองเพือ่ลดพฤตกิรรม

การลอกเลียนแบบโดยเฉพาะวัยรุ่นชาย

 บาทบาทของชุมชน-ผู้น�าชุมชน

 1.  ป้องกันและควบคุมการเสพและจ�าหน่าย 

สารเสพติดในชุมชนอย่างเข้มงวด มีการจัดกิจกรรม 

รณรงค์ เพือ่สร้างจติส�านกึ ปรบัเปลีย่นความคดิ ความเชือ่ 

ของคนในชมุชน ในการงดเหล้าในงานบญุ งานประเพณี

ต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาภาคตัดขวาง 

(cross sectional study) ผลของการศกึษาจงึไม่อาจบอก

ได้ว่าเป็นเหตหุรอืผลของพฤตกิรรมการดืม่สรุาแบบหนกั

ในกลุ่มวัยรุ่น ดังนั้นถ้าต้องการทราบเหตุและผลของ

ปัจจยัทีแ่น่ชดัจงึควรศกึษาแบบ cohort study  อาทเิช่น 

future monitoring survey และควรมกีารศกึษาประเดน็นี้ 

ในกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่นอกระบบการศึกษา โดยมีการศึกษา

เปรยีบเทยีบระหว่างกลุม่วยัรุน่ในชนบทและเขตเมอืงว่า

มปัีจจยัทีเ่หมอืนหรอืแตกต่างกนัหรอืไม่อย่างไร และควร

มกีารศกึษาวจิยัในรปูแบบของการวจิยัเชงิคณุภาพ เพือ่

ดูว่าพฤติกรรมการดื่มสุราแบบหนักเกิดขึ้นได้อย่างไร

โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนหญิง และหากการศึกษา

ที่เลือกใช้วิธีการสุ ่มกลุ ่มตัวอย่างแบบอันตรภาคชั้น 

(stratified sampling) ในการวิเคราะห์ข้อมูลควรน�าค่า

ถ่วงน�้าหนักมาคิดด้วย 
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