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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ สําเร็ จลุล่วงด้วยดี ด้วยการสนับสนุนทุนวิจยั จาก ศูนย์วจิ ยั ปั ญหาสุ รา (ศวส.)
คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณเป็ นอย่างสู ง และขอขอบคุณ ผูบ้ ริ หาร คณาจารย์และนักศึกษา คณะต่างๆใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้ความร่ วมมือด้วยดี และแกนนํานักศึกษาที่ให้ความร่ วมมือ ร่ วมคิด ร่ วมดําเนินการ
และ จัดทําโครงการกิจกรรมเพื่อสร้างค่านิยมการไม่ดื่มแอลกอฮอล์ในนักศึกษา และตอบแบบสอบถาม
ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนให้งานวิจยั นี้ สําเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี

คณะผูว้ จิ ยั
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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี ้ เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม( Participatory action research) มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาศักยภาพแกนนํานักศึกษาในการลดละการดื่ม

เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ กลุม่ ตัวอย่างเป็ นแกนนํา

นักศึกษาจํานวน 50 คน ดําเนินการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ขัน้ ตอนการดําเนินงาน ดังนี ้ 1.) การ
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนแกนนํานักศึกษาเข้ าร่วมโครงการ 2).การสร้ างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้วิจยั และ
แกนนํานักศึกษา 3.) การวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ในนักศึกษา โดยใช้
กระบวนการ AIC 4.) การเสริ มสร้ างศักยภาพแกนนําโดยการอบรมเรื่ องอันตรายของการดื่มแอลกอฮอล์และ
ผลดีของการลดละเลิกการดื่ม รวมทังการใช้
้
เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ การจัดทําโครงการการไม่ดื่มแอลกอฮอล์
ในนักศึกษา 5.) แกนนํานักศึกษาดําเนินการรณรงค์การไม่ดื่มแอลกอฮอล์ในนักศึกษาตามคณะที่แกนนําสังกัด
6.) เสริ มสร้ างแรงจูงใจ โดยจัดประกวดกิจกรรมโครงการรณรงค์การไม่ดื่มแอลกอฮอล์ในนักศึกษา เก็บข้ อมูล
ก่อนและหลังดําเนินการและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรม SPSS ส่วนข้ อมูลเชิงคุณภาพใช้ การวิเคราะห์เป็ น
หมวดหมู่ ผลการศึกษาพบว่า หลังจากแกนนํานักศึกษาดําเนินการพัฒนาพฤติกรรมการลดละเลิกดื่ม
แอลกอฮอล์ในนักศึกษา จํานวน 686 คน มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังนี ้
1.นักศึกษามีความรู้เรื่ องการดื่มแอลกอฮอล์หลังการทดลองดีกว่าก่อนทดลองอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ P value < 0.05
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2. นักศึกษามีคา่ นิยมที่เหมาะสมต่อการดื่มแอลกอฮอล์หลังการทดลองดีกว่าก่อนทดลองอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ P value < 0.001
3. นักศึกษามีการประเมินอันตรายในการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์หลังการทดลองดีกว่าก่อนทดลอง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ P value < 0.05
4.นักศึกษามีการประเมินการเผชิญปั ญหาต่อการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์หลังการทดลองดีกว่าก่อน
ทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ P value < 0.05
5. นักศึกษามีพฤติกรรมการลดละการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์หลังการทดลองดีกว่าก่อนทดลองอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติ P value < 0.05
คําสําคัญ: การพัฒนาศักยภาพ

แกนนํานักศึกษา, การเสริมสร้ างค่านิยม ไม่ดื่มแอลกอฮอล์,
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Abstract
This participatory action research aimed to study the potential development
of leader student on alcohol consumption prevention in Khon KAen University,
Thailand. The samples were 50 leaders students and 686 students were
recruited. There were 5 steps of the processes as follow 1.) Public relation and
stimulate leader students from various faculties for participation.
2). Relationship among researchers and leader students
3.) Problem analysis of alcohol consumption by using AIC technique 4.) Potential
Development for alcohol consumption prevention for leader students 5.) leader
student campaign in their faculties. 6.) competition their activities. Data
collected by questionnaires both pretest and posttest then data analyzed by SPSS
program. The statistics were analyzed descriptive data such as percentage,
distribution, arithmetic mean and standard deviation and comparative internal
group were used paired Sample t-test.
The results showed that
1. After implementation the student gain knowledge score on alcohol
consumption higher than before significantly difference at p-value <
0.05
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2. After implementation the student gain value clarification score on
alcohol consumption higher than before significantly difference at pvalue < 0.05
3. After implementation the student gain threat appraisal score on alcohol
consumption higher than before significantly difference at p-value <
0.05
4. After implementation the student gain coping appraisal score on
alcohol consumption higher than before significantly difference at pvalue < 0.05
5. After implementation the student decreasing alcohol consumption score
than before significantly difference at p-value < 0.05
Almost student drink just only in some parties. Therefore they find the
juice or pure water instead of alcohol including promote for healthy beverage .
Students have to practice to just say no for alcohol especially in welcome fleshy
in the university.
Keywords : potential development ,leader student, Value
clarification, No Alcohol Consumption
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บทที่ 1
บทนํา
1.ความเป็ นมาและความสํ าคัญของการวิจัย
พฤติกรรมการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์มีแนวโน้มทวีความรุ นแรงขึ้น และแทรกซึ มอยูใ่ นสังคมเป็ น
จํานวนมาก เนื่องจากแอลกอฮอล์เป็ นสารเสพติดที่สามารถซื้ อหาได้ง่าย และไม่ผดิ กฎหมาย ประกอบกับ
สังคมไทยเห็นว่า การดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เป็ นเรื่ องปกติ และสนุกสนาน

โดยเฉพาะในเทศกาลต่างเช่น

เทศกาลปี ใหม่ สงกรานต์ งานบวช งานแต่งงาน งานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ แม้แต่งานรับน้องใหม่ในมหาวิทยาลัย
ก็มกั จะมีแอลกอฮอล์เข้าไปเกี่ยวข้อง
การดื่มสุ ราทําให้เกิดปั ญหาต่างๆ ปั ญหาการดื่มสุ ราอาจเกิดจากการดื่มสุ รา เพียงครั้งเดียวหรื อหลายครั้ง
จนเป็ นเหตุทาํ ให้เกิดการติดสุ ราเรื้ อรัง ซึ่ งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเฉพาะตัวผูด้ ื่มเองเท่านั้น แต่ยงั เกิดผลกระทบ
ต่อบุคคลอื่นด้วย เช่น บุคคลในครอบครัว เพื่อร่ วมงาน อีกทั้งยังก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุ และปั ญหาสังคมอื่นตามมา
เช่น เกิดอุบตั ิเหตุจากการจราจรบนท้องถนน เกิดอุบตั ิเหตุจากการทํางาน

ส่ งผลกระทบต่อการทํางาน (ศูนย์

บําบัดรักษายาเสพติดขอนแก่น, 2547) นอกจากนี้ยงั ส่ งผลกระทบต่อร่ างกายและจิตใจของผูด้ ื่ม คือ มีอาการป่ วย
เป็ นโรคระบบทางเดินอาหาร เกิดแผลในกระเพาะอาหาร ( gastric ulcer) หลอดอาหารอักเสบ ( esophagitis ) มีผล
ต่อตับ มีภาวะตับโต (fatty liver) ตับอักเสบ (alcoholic hepatitis) ตับแข็ง (hepatic cirrhosis) ตับอ่อนอักเสบ (
pancreatitis ) และมีผลต่อหัวใจและหลอดเลือดทําให้ความดันโลหิตสู ง ( hypertension) หัวใจเต้นผิดจังหวะ
(cardiac arrhythmia) ระบบต่อมไร้ท่อทําให้ฮอร์ โมนเพศชายลดลง เกิดผลกระทบต่อระบบประสาททําให้
ความจําเสื่ อม ผลสุ ดท้ายในรายที่ดื่มในปริ มาณมากและเป็ นระยะเวลานานาติดต่อกันจะเกิดอาการ ทางจิต เช่น มี
อาการหูแว่ว ประสาทหลอน เป็ นต้น ทําให้เกิดปั ญหาสุ ขภาพจิตตามมา เช่น ภาวะเมาสุ รา (alcohol intoxication)
ภาวะถอนพิษสุ รา (alcohol withdrawal) ภาวะถอนพิษสุ ราแบบรุ นแรงเพ้อคลัง่ (alcohol withdrawal delirium) ภาวะ
โรคจิตจากสุ รา ( alcoholic psychosis) และภาวะสมองเสื่ อมจากสุ รา (alcoholic dementia) ซึ่ งภาวะดังกล่าว
ก่อให้เกิดปั ญหาการดูแลเฉพาะทางใน ระบบบริ การจิตเวช โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภาวะ Delirium Tremens เป็ น
ภาวะถอนพิษสุ ราแบบรุ นแรง อาการเกิดต่อเนื่องจากภาวะถอนพิษสุ ราที่ไม่ได้รับการรักษา และมีอาการมากขึ้น
เรื่ อยๆ เช่น สั่นมาก เหงื่อออก ชีพจรเต้นเร็ ว ความดันโลหิ ตสู งและกระสับกระส่ ายมากขึ้น หรื อมีอาการชัก
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อาการเพ้อสับสน มีหูแว่ว ระแวง โดยอาการมักเริ่ มรุ นแรงภายใน 2-3 วัน หลังหยุดดื่มและรุ นแรงที่สุดในวันที่
4-5 ส่ วนใหญ่อาการมักดีข้ ึนภายใน 10 วัน แต่ในบางรายอาจมีอาการนานถึง 4-5 สัปดาห์ได้
จากการศึกษาของ Alfred University ในปี 1999 พบว่า ร้อยละ 79 ของนักศึกษาที่เป็ นนักกีฬา มักมีการ
บาดเจ็บตั้งแต่เล็กๆ น้อยๆ ไปจนถึงขั้นได้รับอันตรายในการร่ วมกิจกรรมรับน้องของชมรมโดยกว่า 2 ใน 3 ของ
นักศึกษาเหล่านี้บอกว่า พวกเขาอยูใ่ นสภาพที่จาํ ต้องเข้าร่ วมกิจกรรมเหล่านี้อย่างไม่เต็มใจ และ 1 ใน 4 ของ
นักศึกษาใหม่เหล่านี้เขาถูกบังคับให้ทาํ ในสิ่ งซึ่ งไม่เต็มใจหลายอย่าง ในขณะเข้าร่ วมพิธีกรรมรับน้องเข้าทีมกีฬา
ด้วย ในกลุ่มนักศึกษาชายมักจะต้องเสี่ ยงต่ออันตรายและการบาดเจ็บทางร่ างกาย ในขณะที่นกั ศึกษาหญิงมี
แนวโน้มจะเสี่ ยงต่อการดื่มแอลกอฮอล์ซ่ ึ งมักเป็ นส่ วนหนึ่งของพิธีกรรมรับน้องด้วย ปั ญหาเรื่ องการรับน้องมี
ความเป็ นไปได้ที่จะไปสัมพันธ์กบั ปั ญหาความรุ นแรงและการละเมิดทางเพศ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจาก
มหาวิทยาลัยในสหรัฐบางฉบับยังได้รายงานถึงความเป็ นไปได้ของการฆ่าตัวตายของนักศึกษา อันเนื่องจาก
หวาดกลัวกับการต้องร่ วมกิจกรรมที่พวกเขาไม่เต็มใจด้วย เรื่ องแอลกอฮอล์ก็ดูจะเป็ นสิ่ งที่ปรากฏชัดในกิจกรรม
รับน้องมหาวิทยาลัย มีรายงานที่ระบุวา่ นักศึกษารุ่ นพี่มกั มีการจัดเตรี ยมเครื่ องดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ เพื่อ
กิจกรรมรับน้องโดยเฉพาะด้วย นักศึกษาใหม่หรื อน้องใหม่ไม่วา่ จะเคยมีประสบการณ์การดื่มมาก่อนหรื อไม่
ล้วนแล้วแต่จะต้องมีส่วนร่ วมกับการ "ดื่มเพื่อเพื่อนพ้องน้องพี่" เสมอ
การบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เป็ นปั ญหาสําคัญทางสาธารณสุ ขในปั จจุบนั ซึ่ งมีแนวโน้มที่จะทวีความ
รุ นแรงขึ้นเนื่องจากเป็ นสารเสพติดชนิดหนึ่งที่กฎหมาย และสังคมยอมรับจึงมีการบริ โภคเพิม่ ขึ้นเรื่ อยๆ

จาก

รายงานขององค์การอนามัยโลก ในปี พ.ศ.2549 พบว่าประชากรประมาณ 2 พันล้านคน ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
และ 76.3 ล้านคน มีภาวการณ์บริ โภคแอลกอฮอล์ที่ผดิ ปกติ โดยเฉลี่ยประชากรทัว่ โลกบริ โภคเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ประมาณ 5 ลิตร/คน/ปี (WHO, 2549 อ้างถึงใน ประจวบ โลแก้ว, 2552) จากการจัดอันดับการ
บริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ขององค์การอนามัยโลก พบว่า คนไทยมีอตั ราการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่
เพิ่มสู งขึ้น คือในปี พ.ศ. 2541จัดอยูใ่ นอันดับที่ 50 อัตราการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์คิดเป็ น 7.7 ลิตร/คน/ปี
และในปี พ.ศ.2544 จัดอยูใ่ นอันดับที่ 40 อัตราการบริ โภคเพิ่มขึ้นเป็ น 8.5 ลิตร/คน/ปี ซึ่ งสอดคล้องกับข้อมูลการ
บริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของกรมสรรพสามิตกระทรวงการคลัง โดยใช้ปริ มาณการจําหน่ายต่อจํานวน
ประชากรในแต่ละปี พบว่าปริ มาณเพิ่มขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 ถึงปี พ.ศ.2550 โดยในปี พ.ศ.2540 เฉลี่ย 27.1
ลิตร/คน/ปี ในปี พ.ศ.2550 เพิ่มขึ้นเป็ น 39.3 ลิตร/คน/ปี (บัณฑิต ศรไพศาล และคณะ, 2551)
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จากข้อมูลของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ.

2550 ได้สาํ รวจพฤติกรรมการบริ โภคเครื่ องดื่ม

แอลกอฮอล์ของคนไทยพบว่าประชากรกว่า 15.0 ล้านคน หรื อคิดร้อยละ 30.0 ของประชากรดื่มสุ ราและ
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เป็ นประจํา เป็ นเพศชายประมาณ 13.0 ล้านคน และหญิง 2.0 ล้านคน ซึ่ งมีนกั ดื่มหน้าใหม่
เพิ่มขึ้นไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 260,000 คน หรื อประมาณวันละ 700 คน พบว่ามีประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป ถึง 51.2
ล้านคน เป็ นผูบ้ ริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์รวมทั้งสิ้ น 2,424 ล้านลิตร/ปี (ณัฐภัทร ตุม้ ภู่ , 2551 อ้างถึงใน สุ ภาพร
สุ ขเวช, 2552) ในภาพรวม ประชากรวัย 15 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 45.3 ระบุวา่ มีการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ โดย
มีสัดส่ วนของผูท้ ี่บริ โภคใกล้เคียงกันทุกกลุ่มอายุ จนลดลงเมื่ออายุ 60 ปี ขึ้นไป และพบมากที่สุดในภาคอีสาน
ร้อยละ 54.7 รองลงมา คือ ภาคเหนือ ร้อยละ 52.5 ภาคใต้ ร้อยละ 38.9 ภาคกลาง ร้อยละ 36.8 และกรุ งเทพฯ ร้อย
ละ 30.4 ตามลําดับโดยมีความชุกสู งสุ ดอยูใ่ นกลุ่มอายุ 15-29 ปี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ครอง
แชมป์ พบผูด้ ื่มหนักมากที่สุด โดยมีอตั ราสู สีกนั คือ ร้อยละ 37.4 และ 37.1 ตามลําดับ (สํานักงานสํารวจสุ ขภาพ
ประชาชนไทย สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุ ข, 2553) จากสถิติดงั กล่าว พบว่า ประชากรวัยแรงงานมีปริ มาณการ
ดื่มแอลกอฮอล์ถึง 11.5 ล้านคน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 34.4 จากจํานวนประชากรวัยแรงงาน 33.5 ล้านคน
(สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2550)
ประเทศไทยมี กฎหมายได้ กําหนดเขต 500 เมตรจากรั้วสถานศึกษา เป็ นเขตควบคุมการขายสุ รา
กําหนดมาตรการดังนี้
1.เขต 500 เมตรจากรั้วสถานศึกษา ห้ามมิให้กรมสรรพสามิตออกใบอนุญาตขายสุ ราแก่ผขู ้ ออนุญาตรายใหม่
2.การต่อใบอนุญาต ซึ่ งดําเนินการกันปี ต่อปี ในเขต 500 เมตรจากรั้วสถานศึกษา กรมสรรพสามิตจะต่อ
ใบอนุญาตขายสุ ราแก่ร้านใดหรื อผูใ้ ด ร้านนั้นหรื อผูข้ ายสุ รารายนั้น ต้องไม่ถูกคัดค้านเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
จากอธิ การบดีหรื อผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา เพื่อป้ องกันไม่ให้ร้านที่ฝ่าฝื นกฎหมาย สร้างปั ญหาได้รับ
ใบอนุญาต
3.หากร้านใดหรื อผูใ้ ดขายสุ ราโดยละเมิดกฎหมายในเขต 500 เมตรจากรั้วสถานศึกษา เช่น ขายเกินเวลา
หรื อขายให้แก่ผทู ้ ี่อายุต่าํ กว่าที่กฎหมายกําหนด สถานศึกษา สามารถร้องขอให้กรมสรรพสามิตเพิกถอน
ใบอนุญาตขายสุ รา ได้ก่อนเวลาที่จะหมดระยะเวลาอนุญาตตอนสิ้ นปี
4.ในเขต 500 เมตรจากรั้วสถานศึกษา ห้ามมิให้ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตขายสุ รา ขายสุ ราแก่ผทู ้ ี่ยงั ไม่บรรลุนิติ
ภาวะ หรื ออายุยงั ไม่ครบ 20 ปี บริ บูรณ์
อย่างไรก็ตามการดื่มสุ รา นับเป็ นปั ญหาสําคัญของกลุ่มนักศึกษา ทั้งที่ผบู ้ ริ หารมหาวิทยาลัยหลาย
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แห่งพยายามให้ความสําคัญและสร้างมาตรการต่างๆ แต่วยั รุ่ นหรื อเยาวชนซึ่ งเป็ นวัยอยากรู ้อยากลอง ยังคง
มีพฤติกรรมเสี่ ยง ซึ่ งจําเป็ นต้องเร่ งแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องและจริ งจัง การเสริ มสร้าง
ค่านิยมที่ดี เป็ นพื้นฐานสําคัญของบุคคลในการนําไปสู่ การมีพฤติกรรมที่ดี โดยเฉพาะการเสริ มสร้างค่านิยม
ไม่ดื่มแอลกอฮอล์เพื่อเป็ นนิสัย และพฤติกรรมที่ดีติดตัวตลอดไป
นักศึกษาเป็ นเยาวชนที่มีคุณค่าและควรเป็ นแบบอย่างที่ดีดา้ นการประพฤติอนั ดีงาม สมควรได้รับ
การส่ งเสริ มด้านค่านิยมที่ดีงามอันจะนําไปสู่ พฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมในการดูแลสุ ขภาพตนเอง ควรได้รับ
การปลูกฝังคุณสมบัติที่ดีงามเพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดี และการพัฒนาสู่ ความเป็ นผูใ้ หญ่ที่ดีของชาติต่อไป
คณะผูว้ จิ ยั จึงเห็นความสําคัญและจําเป็ นในการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาศักยภาพแกนนํานักศึกษาเพื่อสร้าง
ค่านิยมไม่ดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมดีงามและเป็ นแบบอย่างที่ดีดา้ นสุ ขภาพอนามัย ทั้งในกลุ่ม
ตัวอย่างและการขยายผลต่อเพื่อนในคณะเพื่อสร้างพฤติกรรมการไม่ดื่มแอลกอฮอล์ อันจะนําไปสู่ การมี
พฤติกรรมที่ดีงาม ปลอดภัย และนําไปสู่ การมีคุณภาพชีวติ ที่ดีท้ งั ปั จจุบนั และอนาคต และเป็ นผลดีต่อ
สถาบันการศึกษา ครอบ ครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป
2.วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนํานักศึกษาในการเสริ มสร้างค่านิยมการไม่ดื่มแอลกอฮอล์
3.เพื่อให้นกั ศึกษาแกนนําสามารถสร้างค่านิยมการไม่ดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มเพื่อนนักศึกษา

5. ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั นี้ศึกษาเฉพาะ คณะต่างๆในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สมัครยินดีเข้าร่ วมโครงการ หลังจากได้
ประชาสัมพันธ์ไปแล้ว
5.นิยามศัพท์
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แกนนํานักศึกษา หมายถึง นักศึกษาคณะต่างๆ ที่ยนิ ดีเข้าร่ วมโครงการและทําหน้าที่เสริ มสร้างความรู้
ความเข้าใจ ทัศนคติและ การรับรู ้ที่ถูกต้องในการลด ละ และ งดดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
พฤติกรรมการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ หมายถึง ความรู ้ ค่านิยม การรับรู ้ความเสี่ ยง การรับรู ้ความ
รุ นแรง การรับรู ้ความสามารถของตนเองในการที่จะปฏิบตั ิเพื่อป้ องกันการดื่มแอลกอฮอล์ และ การรับรู้ผลลัพธ์
จากการปฏิบตั ิเพื่อป้ องกันการดื่มแอลกอฮอล์ และการดื่มหรื อไม่ดื่มแอลกอฮอล์
6.ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ได้รูปแบบการสร้างเสริ มค่านิยมการไม่ดื่มแอลกอฮอล์ในนักศึกษา
2. นักศึกษามีศกั ยภาพในการเสริ มสร้างค่านิยมการไม่ดื่มแอลกอฮอล์
3. นักศึกษามีความรู ้ ความสามารถและพฤติกรรมที่ดี ในการไม่ดื่มแอลกอฮอล์
4. เพื่อเป็ นแนวทางในการขยายผลการเสริ มสร้างค่านิยมการไม่ดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา
5. ลดพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา
6. เสริ มสร้างพฤติกรรมที่ดีของเยาวชน
7. ลดปั ญหาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
ในการศึกษาวิจยั เรื่ องการเสริ มสร้างค่านิยมแกนนํานักศึกษา ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในประเด็นดังต่อไปนี้
1. ความรู ้เกี่ยวกับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
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2. ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้ องกันโรค
3. ค่านิยม
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
5. กรอบแนวคิด
1. ความรู้ เกีย่ วกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1.1 ความหมาย
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ หมายถึง เครื่ องดื่มที่มีส่วนผสมของสารเคมีก่ ึงธรรมชาติก่ ึงสังเคราะห์ เรี ยกว่า
แอลกอฮอล์ ( Alcohol ) มีชื่อทางเคมีวา่ เอทานอล ( Ethanol ) หรื อที่เรี ยกว่า เอทิลแอลกอฮอล์ ( สมาน ฟูตระกูล ,
2548 )
สํานักงานเครื อข่ายองค์กรงดเหล้า (

2547 )ได้ให้ความหมายของสุ ราหรื อเหล้าว่า หมายถึง เครื่ องดื่ม

ที่มีเอทิลแอลกอฮอล์ ( Ethyl alcohol ) ผสมอยูใ่ นปริ มาณไม่เกินร้อยละ 60 ซึ่ งถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ที่คนเราสามารถ
ใช้ดื่มได้ เกณฑ์น้ ีเป็ นข้อกําหนดของสากลทัว่ ไป แต่ของประเทศไทยครอบคลุมถึงปริ มาณ ร้อยละ 80 เวลาที่
เห็นคนดื่มจนเกิดอาการเมาคนไทยมักจะพูดว่า เมาเหล้า มากกว่าพูดว่า เมาสุ ราหรื อเมาแอลกอฮอล์ที่ดู
เหมืนว่าจะเป็ นภาษาพูดอย่างสุ ภาพและไม่วา่ นักดื่มทั้งหลายจะเมาจากเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดที่เรี ยกว่า สุ รา
ไวน์ เบียร์ แชมเปญ บรั่นดี วิสกี้ รัม ยิน

ริ เคอร์ สาโท หรื ออะไรก็ตาม และมักจะพูดเหมารวมด้วย

ความเคยชินว่า เมาเหล้า เพราะฉะนั้นเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ จึงมีความหมายว่า เป็ นเครื่ องดื่มที่มีส่วนผสมของ
เอทิลแอลกอฮอล์ทุกชนิด
ดังนั้น เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ จึงหมายถึง สุ รา เหล้า ไวน์ เบียร์ แชมเปญ บรั่นดี วิสกี้ รัม ยิน ริ เคอร์
สาโท และอื่น ๆ ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ ในปริ มาณไม่เกิน ร้อยละ 60 ซึ่งแตกต่างกัน แบ่งเป็ น 8
ชนิดคือ นํ้าผลไม้ผสมแอลกอฮอล์ ไวน์ สปาย ไวน์ชาวบ้านทํา เบียร์เหล้าแดง เหล้าขาว เหล้าจีน เซียงซุน
เหมาไถ ยาดอง กระแช่ นํ้าตาลเมา สาโท และสามารถใช้เพื่อการบริ โภคได้
1.2 ประวัติความเป็ นมา
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แอลกอฮอล์ ( Alcohol ) เป็ นของเหลวไม่มีสี เป็ นเครื่ องดื่มมึนเมาที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์
เครื่ องดื่มมึนเมาชนิดต่าง ๆ เหล่านี้ ได้แก่ เหล้า เบียร์ วิสกี้ บรั่นดี จะมีปริ มาณของเอทิลแอลกอฮอล์แตกต่าง
กัน ( สํานักงานป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด , 2547 ) เหล้าเป็ นสารเคมีก่ ึงธรรมชาติก่ ึงสังเคราะห์ชาวบ้าน
เรี ยกว่าแอลกอฮอล์ ( Alcohol ) มีชื่อทางเคมีวา่ เอทานอล ( Ethanol ) ชาวอาหรับรู ้จกั กระบวนการต้มกลัน่ เหล้า
มาตั้งแต่ 800 ปี ก่อนพระเยซูประสู ติ เรี ยกสารที่ตม้ กลัน่ นี้วา่ แอลคูล ( Alkuhl ) แปลว่าธาตุเนรมิต ซึ่ งเป็ นที่มา
ของศัพท์วา่ แอลกอฮอล์นนั่ เอง คนไทยเรี ยกสารนี้วา่ เครื่ องดองของเมาหรื อสุ ราเมรัยนัน่ เอง เพราะต้องใช้วธิ ี
หมักดอง ซึ่ งคนไทยคงจะต้องรู ้จกั กรรมวิธีการผลิตมานานแล้ว เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์จดั ได้วา่ เป็ นเครื่ องดื่มที่
เก่าแก่ด้ งั เดิมอย่างหนึ่ง มีการใช้กนั อย่างกว้างขวาง สมัยก่อนมีเหล้าเป็ นเครื่ องเซ่นในพิธีกรรมบวงสรวง เป็ น
เครื่ องปรุ งรสอย่างดีในการปรุ งอาหาร ใช้ผสมยา ในวงสังคมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์มีบทบาทพิเศษในการช่วยให้
บรรยากาศสนุกครื้ นเครงหรื อแสดงถึงฐานะของผูเ้ ป็ นเจ้าภาพ ( ทรงเกียรติ ปิ ยะกะ

& เวทิน ศันสี ยเวทย์ ,

2544 )
เอทิลแอลกอฮอล์ (

Ethyl Alcohol ) หรื อ เอทานอล ( Ethanol ) ซึ่ งสามารถผลิตได้ 2วิธี คือ

1. การสังเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เอทิลีน ( Ethylene ) ที่เป็ นผลพลอยได้จากปิ โตรเลียมเป็ นวัตถุดิบ
2. การหมักโดยเชื้อจุลินทรี ย ์ โดยใช้น้ าํ ตาลเป็ นวัตถุดิบ ซึ่ งอาจเป็ นนํ้าตาลที่ได้จากพืชโดยตรง เช่น
อ้อย หรื อเป็ นนํ้าตาลที่ได้จากการย่อยแป้ งหรื อเซลลูโลส
สําหรับประเทศไทยแอลกอฮอล์ที่ผลิตได้ประมาณร้อยละ

70 จะนําไปใช้ประโยชน์ในการทําสุ รา และ

ผลิตเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดต่าง ๆ โดยที่สามารถดื่มได้ทนั ที แต่ส่วนใหญ่แล้วจะนํามาบ่มหรื อเก็บรักษาไว้
เป็ นระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้ได้เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีกลิ่นและรสที่ดีข้ ึน นอกจากนี้ยงั สามารถนํามากลัน่ ต่อ
เพื่อให้ได้ปริ มาณแอลกอฮอล์ที่สูงขึ้นและนํามาผลิตเป็ นเหล้าชนิดต่าง ๆ เช่น วิสกี้ บรั่นดี วอดก้า จิน รัม และ
อื่น ๆ ซึ่ งจะมีเอทานอลระหว่างร้อยละ 40 – 50 เหล้าชนิดอื่น ๆ พวก Cordial และ Liquor เป็ นเหล้าหวานที่ทาํ
จากผลไม้ ดอกไม้และใบไม้ต่าง ๆ ส่ วนอีกประมาณร้อยละ 30 ของการผลิตแอลกอฮอล์นาํ ไปใช้ประโยชน์ใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมสี ใช้ในการผลิตสี และนํ้ามันชักเงา อุตสาหกรรมยาและเครื่ องสําอางค์ ใช้
เป็ นตัวทําละลาย นํ้ายาฆ่าเชื้อ และใช้เป็ นเชื้อเพลิง
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แอลกอฮอล์ตม้ กลัน่ บริ สุทธิ์

100 เปอร์ เซนต์ ไม่สามารถจะดื่มได้เพราะรสชาติแรงและบาดคอ จึงต้อง

ผสมสิ่ งเจือปนเพื่อให้รสชาติหอมหวาน สิ่ งเจือปนนั้นเรี ยกว่า คอนจีเนอร์ ( Congener ) ถ้ามีคอนจีเนอร์ดีเหล้า
จะมีรสชาติดี ถ้าได้คอนจีเนอร์ ไม่ดี เหล้าจะมีรสชาติไม่ดี คอนจีเนอร์ บางตัวก็เป็ นอันตราย จึงต้องระมัดระวัง
วิธีทาํ ก็นาํ วัตถุที่เป็ นแหล่งนํ้าตาล เช่น ข้าว ข้าวโพด องุ่นและผลไม้อย่างอื่นมาผสมกับตัวยีสต์หรื อตัวส่ าหมัก
หมักโดยปิ ดฝาไม่ให้อากาศเข้า เมื่อหมักแล้วจะได้สารเอธานอลหรื อแอลกอฮอล์และมีก๊าซผสมมาด้วย เมื่อ
หมักด้วยยีสต์ ปริ มาณของแอลกอฮอล์จะสู งขึ้นเรื่ อย ๆ เมื่อสู งขึ้นจนถึงระดับร้อยละ

14 ตัวยีสต์จะเมา

แอลกอฮอล์จนตายไป กระบวนการก็จะหยุดลงเพียงเท่านี้ ส่ วนแอลกอฮอล์ ร้อยละ 14 จะมีรสชาติไม่ดี จึงติอง
ทําให้เข้มข้นขึ้น โดยนําไปต้มกลัน่ จึงจะมีรสชาติที่ดีข้ ึน ( ทรงเกียรติ ปิ ยะกะ & เวทิน ศันสี ยเวทย์, 2544 )
1.3 ประเภทและปริมาณความเข้ มข้ นของแอลกอฮอล์
แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
1.3.1 สุ ราหมัก ( Femted Liquors ) ผ่านการหมักแล้วสามารถนํามาดื่มได้เลย โดย
ไม่ตอ้ งมีการกลัน่ เช่น เบียร์ ไวน์ เชมเปญ สาเก กระแช่ นํ้าตาลเมา นํ้าขาว มีปริ มาณแอลกอฮอล์ร้อยละ 6 –
20 โดยนํ้าหนัก
1.3.2 สุ รากลัน่ ( Distilled Liquors ) ได้จากการนําสุ รามาหมักแล้วกลัน่ อีกครั้ง เพื่อให้ได้ปริ มาณ
แอลกอฮอล์ที่สูงขึ้น เช่น วิสกี้ บรั่นดี รัม เหล้าโรง สุ ราผสมพิเศษ ของไทย มีปริ มาณแอลกอฮอล์ร้อยละ
20 – 40 โดยนํ้าหนัก

ตารางที่ 1 จําแนกประเภทความรุ นแรงของเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่จาํ หน่ายในประเทศไทย
ชนิดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
รัม
วิสกี้ฝรั่ง
วิสกี้ไทย ธารา ไก่แดง
บรั่นดี
ยิน

ดีกรี
60
42 – 53
40
45
44
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ชนิดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ริ เคอร์
สุ ราพิเศษ แสงโสม
ไก่ขาว กวางทอง
สุ ราขาว ( เหล้าโรง )
แม่โขง
สุ ราจีน ( เซี่ ยงซุน )
ไวน์อย่างแรง
แชมเปญ
ไวน์หวาน
ไวน์ขาว
สุ ราหมักไทย สาโท
ไวน์แดง
เบียร์

ดีกรี
35 – 60
40
40
35 – 40
35
30
20
16
15
8
8 – 10
6 – 14
4-6

( สํานักงานเครื อข่ายองค์กรงดเหล้า , 2548 )

1.4 การออกฤทธิ์
องค์การอนามัยโลก ( WHO ) จัดให้แอลกอฮอล์เป็ นสารเสพติดชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติดงั นี้
( สํานักงานเครื อข่ายองค์กรงดเหล้า , 2548 )
1.4.1 เมื่อดื่มจนติดแล้วจะต้องเพิ่มปริ มาณขึ้นเรื่ อย ๆ
1.4.2 มีอาการข้างเคียงเมื่อหยุดดื่ม หรื อลดปริ มาณลงอย่างมากและรวดเร็ ว
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1.4.3 ร่ างกายและจิตใจมีความต้องการตลอดเวลา
1.4.4 ดื่มแล้วสุ ขภาพทรุ ดโทรม
การออกฤทธิ์ ในระยะแรก แอลกอฮอล์จะมีฤทธิ์ กระตุน้ ระบบประสาท ทําให้เกิดความสนุกสนาน
คลายความกังวล เมื่อดื่มในปริ มาณเพิ่มมากขึ้นเรื่ อย ๆ ต่อไป จะมีฤทธิ์ ไปกดสมอง ทําให้เสี ยการทรงตัว มี
ลักษณะเดินเซ หากดื่มแอลกอฮอล์ในปริ มาณมากเกินไปอาจทําให้ผดู ้ ื่มเสี ยชีวติ เนื่องจากการหายใจและการเต้น
ของหัวใจถูกกด
การออกฤทธิ์ ของแอลกอฮอล์ จะผ่านกระบวนการดูดซึ มที่กระเพาะอาหาร ผลการศึกษาทางเภสัช
วิทยาของแอลกอฮอล์พบว่า แอลกอฮอล์จะถูกดูดซึ มจากกระเพาะอาหารประมาณร้อยละ

20 – 30 ของ

แอลกอฮอล์ที่ดื่มทั้งหมด ที่เหลือจะถูกดูดซึ มที่ลาํ ไส้เล็ก ถ้ามีอาหารอยูใ่ นกระเพาะอาหาร การดูดซึ มจะช้าลง
ร่ างกายใช้เวลาในการดูดซึ มประมาณ 10 – 30 นาที แอลกอฮอล์จะละลายกับนํ้าในร่ างกายและกระจายเข้าสู่
เนื้อเยือ่ ทั้งหมด หากดื่มแอลกอฮอล์ที่มีความรุ นแรงมากและดื่มอย่างรวดเร็ ว จะทําให้กระบวนการดูดซึ ม
ผิดปกติ จนก่อให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน แอลกอฮอล์ที่ดื่มเข้าไปเกือบทั้งหมด จะถูกดูดซึมเข้าสู่ กระแสเลือด
ซึ่ งมีเพียงร้อยละ 1 เท่านั้นที่ไม่ถูกย่อย และขับถ่ายออกทางปั สสาวะ และลมหายใจ นอกจากนั้นจะผ่าน
กระบวนการทําลายที่ตบั ด้วยเอนไซม์ Alcohol
Acetaldehyde

Dehydrogenate

ดังนั้น ร่ างกายจึงย่อยสลายด้วยเอนไซม์

Alcohol

( ADH ) ได้สารพิษชนิดหนึ่งที่เรี ยกว่า
Dehydrogenate

( ADH ) ได้สาร

Acetaldehyde ซึ่ งมีส่วนประกอบของคาร์ บอนไดออกไซด์ ( CO2 ) และนํ้า ( H2O )

1.5 ระดับการติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ คือ ( สํานักงานเครื อข่ายองค์กรงดเหล้า , 2548 )
1.5.1 การดื่มเป็ นนิสัย
ระดับนี้จะดื่มเพราะรู ้สึกว่าดื่มแล้วอารมณ์ครึ กครื้ น กระปรี้ กระเปร่ า ทําให้เลือดฝาดดีและ
เจริ ญอาหาร แต่ก็จะจํากัดการดื่มอยูท่ ี่ 30 – 60 ซีซี.แล้วก็เลิก แต่ไม่ดื่มไม่ได้ เหมือนขาดอะไรไปสักอย่าง
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1.5.2 ต้ องพึง่ พาแอลกอฮอล์
ระดับนี้ถา้ ไม่ดื่มจะหงุดหงิด มีอาการแสดงออกทางพฤติกรรมหรื อปฏิกิริยาโต้ตอบ เช่น
การพูด บ่น ด่าว่า หรื ออาจแสดงการก้าวร้าว และเกิดอาการทางร่ างกาย เช่น คลื่นไส้ มือ เท้าสัน่ ถ้าได้ดื่มจะ
รู ้สึกสบายใจ
1.5.3 การติดแอลกอฮอล์
ระดับนี้ผดู ้ ื่มจะมีความต้องการอย่างรุ นแรงขนาดที่ตอ้ งพยายามหาดื่มให้ได้ แม้จะมีผเู ้ ก็บ
ซ่อนไว้ก็จะพยายามหาทุกวิถีทาง และจะดื่มมากขึ้นเรื่ อย ๆ เพราะร่ างกายทนทานต่อแอลกอฮอล์มากขึ้น จิตใจ
และร่ างกายต้องการดื่มแอลกอฮอล์ ถ้าขาดหรื อหยุดดื่มจะมีอาการรุ นแรง เช่น เห็นภาพลวงตา ประสาทหลอน
หรื ออาจถึงขั้นชักได้ คนที่ติดแอลกอฮอล์จะถือว่าแอลกอฮอล์เป็ นยาสําหรับตนเองและเขาต้องพึ่งยาชนิดนี้
ตลอดไป ชีวติ จะอยูไ่ ม่ได้ถา้ ปราศจากเครื่ องดื่มผสมแอลกอฮอล์
1.6 โทษของการดื่มแอลกอฮอล์
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์มีชื่อเรี ยกกันสั้น ๆ ว่า นํ้าเปลี่ยนนิสัย เพราะเมื่อดื่มเข้าไปแล้ว สามารถ
เปลี่ยนนิสัยของผูด้ ื่มเข้าไปได้ จากที่ข้ ีอายก็กลายเป็ นใจกล้า บ้าบิ่น จากคนเงียบ ๆ เฉย ๆ ก็กลายเป็ นคนพูด
มาก เอะอะโวยวาย ชวนทะเลาะหาเรื่ อง จากคนที่ดูน่าเคารพเลื่อมใส กลายเป็ นคนหมดสภาพ ไม่มีสง่าราศี
เรี ยกว่าเปลี่ยนไปเป็ นคนละคนและบางครั้งฤทธิ์ ของแอลกอฮอล์ก็สามารถพลิกอนาคตของผูด้ ื่มไปสู่ ความ
เจ็บปวดและความทุกข์ทรมานไปตลอดชีวติ
ตัวอย่างหรื อกรณี ศึกษาที่ผา่ นมา ผูด้ ื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ส่วนหนึ่งต้องเสี ยใจและสู ญเสี ยทุก
อย่างเพราะ ความเมา ซึ่ งเป็ นความสนุกสนานชัว่ ครู่ ชวั่ ยาม สังคมไทยส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ ทุกคนต่าง
รู ้ดีวา่ การดําเนินชีวติ ที่จะไม่นาํ ไปสู่ ความเสื่ อมความเดือดร้อนใจต่าง ๆ
นั้น ศีลข้อ 5 คือกฎพื้นฐานของชีวติ ที่ควรปฏิบตั ิ คือ งดเว้น ไม่ยงุ่ เกี่ยวกับนํ้าเมาทุกชนิด เพราะเครื่ องดื่มเหล่านี้
จะให้ประโยชน์แต่เพียงน้อยนิดแต่จะก่อให้เกิดโทษและความเสี ยหายอย่างมากมาย ตัวอย่าง เช่น
1.6.1 ทําให้ เกิดความประมาท
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เมื่อดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปแล้ว จะก่อให้เกิดฤทธิ์ แอลกอฮอล์ที่ผดู้ ื่มไม่สามารถ
ควบคุมประสาทและสมองให้สัง่ การได้ทนั เวลา ด้วยเหตุน้ ีเครื่ องดื่มผสมแอลกอฮอล์จึงเป็ นสาเหตุสาํ คัญที่ทาํ
ให้เกิดอุบตั ิเหตุได้ง่ายและรุ นแรง เช่น อุบตั ิเหตุจราจร ตกจากที่สูง ถูกของมีคมและอุบตั ิเหตุในโรงงานต่าง ๆ
เป็ นต้น
1.6.2 ขาดสติย้งั คิด
เมื่อดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปแล้ว ฤทธิ์ ของแอลกอฮอล์จะไปกดสมองส่ วนควบคุม
ความคิดและสมองส่ วนที่คอยยับยั้งให้มีความระมัดระวัง ทําให้คน ๆ นั้นไม่สามารถควบคุมตนเองได้อีกต่อไป
และกล้าทําในสิ่ งที่ไม่เหมาะสมได้ทุกเรื่ อง เช่น ก่อการทะเลาะวิวาท ทําร้ายร่ างกายคนใกล้ชิด ได้แก่ เพื่อนฝูง
ภรรยา และลูก เป็ นต้น สร้างความแตกร้าวในครอบครัว บางกรณี ถึงขั้นอย่าร้าง หรื อครอบครัวล่มสลาย ที่
สําคัญและรุ นแรงไปกว่านั้น คือ การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยกับหญิงอื่นและนําเชื้อเอดส์แพร่ ไปสู่ ภรรยาและ
ลูก
1.6.3 สร้ างความทุกข์ ให้ ผู้อนื่
ครอบครัวไหนที่มีพอ่ บ้านเป็ นนักดื่ม ย่อมสร้างความทุกข์ความเศร้าหมองให้กบั
ครอบครัวและผูเ้ กี่ยวข้องอย่างแน่นอน ยิง่ เป็ นหัวหน้าครอบครัวก็ยงิ่ มีผลกระทบมากเพราะลูกและภรรยาอาจ
หมดความนับถือ ขาดความมัน่ คงทางจิตใจ แล้วหันไปหาทางออกที่ผดิ ๆ แบบที่เราเห็นกันมากมายในสังคม

1.6.4 มีค่าใช้ จ่ายเพิม่ ขึน้
การดื่มแอลกอฮอล์เป็ นประจําจนติดเป็ นนิสัย จะทําให้ตอ้ งจ่ายเงินจํานวนหนึ่งจ่ายค่า
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เป็ นประจํา สมํ่าเสมอ ทําให้ตอ้ งเบียดเบียนรายได้ที่ควรจะนําไปใช้ประโยชน์อื่นๆทาง
สร้างสรรค์ของครอบครัว จึงมีผลต่อภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวได้
1.6.5 บั่นทอนสุ ขภาพ
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ปั จจุบนั เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ได้รับการขนานนามจากนักวิชาการว่า เป็ นเครื่ องดื่มอายุส้ ัน
เพราะแอลกอฮอล์มีฤทธิ์ ทาํ ลายอวัยวะทุกส่ วนของร่ างกายที่มนั ไหลผ่านตั้งแต่ช่องปากและลําคอ กระเพาะ
อาหาร ตับ ไต หัวใจ สมอง ระบบสื บพันธุ์ ผิวหนังและหลอดเลือด แม้เพียงครั้งแรกของการดื่ม เพราะฉะนั้น
ถ้ายิง่ ดื่มจนติดเป็ นความเคยชิน สุ ขภาพก็ยงิ่ ทรุ ดโทรม เป็ นโรคต่าง ๆ

1.6.6 วิธีการตรวจสอบการติดแอลกอฮอล์
สํานักงานเครื อข่ายองค์กรงดเหล้า ( 2548 ) ได้รวบรวมวิธีตรวจสอบการติดเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์โดยใช้แบบแสดงข้อความ จํานวน 21 ข้อ แล้วให้ตอบคําถามว่า ใช่ หรื อ ไม่ หากผูท้ ดสอบตอบ
คําถามว่า ใช่ แม้เพียงข้อเดียว แสดงว่าแอลกอฮอล์กาํ ลังคืบคลานเข้ามาครอบงําชีวติ ของคน ๆ นั้นแล้ว
แบบสอบถามดังกล่าวประกอบด้วย
1. คุณต้องดื่มในตอนเช้าวันรุ่ งขึ้น
2. คุณชอบดื่มคนเดียว
3. คุณชอบขาดงานเพราะการดื่มเหล้า
4. คุณต้องดื่มเมื่อถึงเวลานั้นของวัน ( เช่น คนติดแอลกอฮอล์มกั พูดว่า พอถึง
5โมงเย็น พยาธิ มนั กวนลําไส้ นํ้าลายชักจะเหนียว )
5. คุณรู ้สึกหงุดหงิดหรื อเครี ยดจนกว่าจะได้ดื่ม
6. การดื่มทําให้บุคลิกของคุณเปลี่ยนไป
7. ดื่มแล้วทําให้เกิดโรคทางกายต่าง ๆ
8. การดื่มเคยทําให้คุณอยูไ่ ม่สุข กระวนกระวาย หงุดหงิด ฉุนเฉียว
ควบคุมตัวเองได้นอ้ ยลง
9. การดื่มทําให้คุณหลับได้ยาก
10. การดื่มทําให้ความคิดริ เริ่ มในงานน้อยลง
11. การดื่มทําให้ความอดทนต่อสิ่ งต่าง ๆ ลดลง คุณดื่มเพื่อความความคล่องตัว
ทางสังคม เช่น เพื่อให้ความขี้อายและความประหม่าลดลง

23

12. คุณดื่มเพื่อขจัดปมด้อย
13. คุณดื่มเพื่อย้อมใจให้กล้า
14. ตั้งแต่เป็ นนักดื่มสมรรถภาพทางเพศของคุณค่อย ๆ เสื่ อมลง
15. เมื่อดื่มแล้วคุณชอบไปยุง่ กับสิ่ งไม่ดี
16. การดื่มทําให้ครอบครัวมีปัญหา
17. การดื่มทําให้ธุรกิจของคุณน่าเป็ นห่วง
18. การดื่มทําให้เกิดความเสื่ อมเสี ยแก่ชื่อเสี ยงของคุณ
19. การดื่มทําให้เกิดความกระทบกระเทือนต่อความสัมพันธ์ของบุคคลรอบข้าง
20. การดื่มทําให้ครอบครัวของคุณเดือดร้อน ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
1.7 ผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์
1.7.1 ผลกระทบต่อร่ างกาย เมื่อดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ไหลผ่านจากปาก แอลกอฮอล์จะซึมผ่าน
เข้าสู่ ร่างกายอย่างรวดเร็ ว โดยแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่จะถูกดูดซึ มในกระเพาะอาหารและกระจายเข้าสู่ กระแส
เลือดภายในเวลาเพียง 5 นาที ก่อนจะส่ งต่อไปยังเซลล์เนื้อเยือ่ ของเหลวทุกแห่งในร่ างกายและอวัยวะต่าง ๆ
ภายในเวลา 10 – 30 นาที ทั้งนี้จะสามารถตรวจพบแอลกอฮอล์ในเลือด ได้ภายในเวลา 5 นาที และเริ่ ม
ก่อให้เกิดผลต่ออวัยวะทัว่ ร่ างกาย แอลกอฮอล์จะเข้าสู่ ร่างกายและผ่านไปตามเซลล์ของเม็ดเลือดอย่างรวดเร็ ว
ฉะนั้นการดื่มสุ ราเรื้ อรังจะทําให้ระดับแอลกอฮอล์สูงในเลือดถึง 95 %
ตามธรรมชาติแอลกอฮอล์จะไม่ซึมเข้าไปในส่ วนที่เป็ นไขมัน นี่คือสาเหตุหนึ่งที่ผหู ้ ญิงดื่มเหล้าแล้วเมา
ง่ายกว่าผูช้ ายเพราะผูห้ ญิงมีปริ มาณไขมันในร่ างกายมากกว่านํ้า เมื่อดื่มเหล้าจํานวนเท่ากับผูช้ าย เหล้าจะมี
ความเข้มข้นมากกว่า เนื่องจากมีน้ าํ น้อยนัน่ เอง นอกจากนั้นผูห้ ญิงยังมี
นํ้าย่อยเอเซตัลดีไฮด์ดีไฮโดรจีเนส น้อยกว่าผูช้ ายด้วย จึงไม่สามารถทําลายเหล้าได้ง่าย ๆ ( ทรงเกียรติ ปิ ยะ
กะ & เวทิน ศันสี ยเวทย์ , 2544 ) ในงานวิจยั ของ Ruth C.Eng ( 1996 ) ศึกษาเกี่ยวกับการดื่มเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ต่อการห่างไกลจากการเกิดโรคหัวใจ เป็ นการศึกษารวบรวม
ข้อมูลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องถึงผลดีและผลเสี ยต่อร่ างกายจากการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ขอ้ สรุ ปว่า การดื่ม
แอลกอฮอล์ในปริ มาณที่พอเหมาะ ( 1 – 2 ครั้งต่อวัน ) มีความสัมพันธ์กบั การเสี ยชีวติ ที่ลดลง การลดลงนี้ เป็ น
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การเริ่ มต้นที่จะลดความเสี่ ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด แต่การบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่เพิ่มขึ้นอาจจะ
เพิม่ ความเสี่ ยงในการเป็ นมะเร็ งเต้านมและมะเร็ งมดลูกในผูห้ ญิง
ผลของแอลกอฮอล์ต่อร่ างกาย ดังต่ อไปนี้ คือ
1.7.1.1 ปากและลําคอ
เหล้าจะไประคายเคืองชิ้นเยือ่ บุที่ละเอียดอ่อนในปากและหลอดอาหาร มักจะร้อนซู่
เมื่อผ่านลงไป
1.7.1.2 กระเพาะอาหารและลําไส้
เหล้านั้นจะไปมีผลกับผนังชั้นนอกสุ ดที่เป็ นชั้นที่จะปกป้ องกระเพาะ
อาหาร จะทําให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารและลําไส้ ถ้าอาการเช่นนี้เกิดขึ้นอย่างเฉี ยบพลัน เกิดการอักเสบ
ของของเยือ่ บุช้ นั ในสุ ดของผนังกระเพาะหรื ออาจจะทะลุได้ในลําไส้เล็ก เหล้าจะไปเป็ นอุปสรรคกับการดูดซึม
ของสารอาหารบางชนิด เช่น ไขมัน วิตามินบี 6, 12 เป็ นต้นโรคที่พบบ่อยในหมู่นกั ดื่ม คือ โรคกระเพาะอาหาร
แอลกอฮอล์ในระดับความเข้มข้นตํ่าเพียงร้อยละ 10 จะทําให้มีการกระตุน้ นํ้าย่อยในกระเพาะอาหาร ส่ งผลให้
เกิดแผลในกระเพาะอาหารและลําไส้ ขณะที่แอลกอฮอล์ในความเข้มข้นสู ง จะทําให้เกิดอาการเยือ่ บุกระเพาะ
อาหารอักเสบเฉี ยบพลัน เมื่อดื่มจัดติดต่อกันเป็ นเวลานาน จะทําให้มีเลือดออกในกระเพาะ อาเจียนเป็ นสี ดาํ
อาการน่ากลัวที่อาจเกิดขึ้นได้ ในผูด้ ื่มบางรายก็คือ การฉี กขาดของเยือ่ หลอดอาหาร อันเกิดจากการอาเจียน
หรื อขย้อนอย่างรุ นแรง ผูป้ ่ วยจะอาเจียนมีเลือดปนออกมาบ่อย ๆ อาจเสี ยเลือดมาก ต้องทําการรักษาโดยการ
ผ่าตัดเย็บรอยฉี กขาดของเยือ่ บุดงั กล่าว
1.7.1.3 ผิวหนังและหลอดเลือด
ฤทธิ์ ของแอลกอฮอล์ที่ส่งผลให้เห็นผลชัดเจน เริ่ มได้ต้งั แต่ผวิ หนังหลอด
เลือดที่ขยายตัวจากฤทธิ์ แอลกอฮอล์ ส่ งผลให้หน้าแดง ตัวแดง ในทางตรงข้ามผูด้ ื่มบางรายอาจมีอาการเส้น
โลหิตหดตัว ทําให้หน้าซี ด ซึ่งจัดเป็ นอันตรายต่อชีวติ มากกว่าเซลล์ที่มีการหมุนเวียนของเลือดเร็ วขึ้นไปยังเซลล์
ต่าง ๆ ทัว่ ร่ างกาย เซลล์ทุกเซลล์จะทํางานไวขึ้นกว่าปกติจนเกินความจําเป็ นในรยะสั้น ๆ ทําให้การทํางานของ
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อวัยวะแปรปรวนไปจากปกติในเวลาต่อมาและกดการทํางานของเซลล์ให้ทาํ งานน้อยลงและทําลายเซลล์ไปใน
ที่สุด
1.7.1.4 กระแสเลือด
ร้อยละ 95 ของเหล้าที่ดื่มเข้าไปในร่ างกาย จะซึ มเข้ากระแสเลือดโดยผ่าน
เยือ่ บุในกระเพาะและลําไส้อย่างรวดเร็ ว เมื่อถึงกระแสเลือดมันจะเข้าไปในเซลล์และตามเนื้อเยือ่ ต่าง ๆ ใน
ร่ างกายอย่างรวดเร็ วเช่นกัน แอลกอฮอล์ทาํ ให้เซลล์ของเลือดเกาะเป็ นก้อนเหนียว ทําให้การไหลเวียนช้าลง
ออกซิ เจนน้อยลง เหล้าทําให้โลหิ ตจางด้วย โดยที่มนั จะไปลดการสร้างเม็ดเลือดแดงและยังไปทําให้
ความสามารถของเม็ดเลือดขาวในการกลืนตัวเชื้ อและการทําลายแบคทีเรี ยช้าลง การทําให้การแข็งตัวของเกล็ด
เลือดช้าลงด้วย
1.7.1.5 ตับอ่อน
แอลกอฮอล์จะทําให้เซลล์ของตับอ่อนระคายเคืองเซลล์บวมขึ้น เหล้าทํา
ให้การไหลของนํ้าย่อยไม่คล่องตัว สารเคมีไม่สามารถที่จะเข้าไปในลําไส้เล็กได้ ทําให้มนั ย่อยตัวตับอ่อนเอง
ทําให้เกิดเลือดออกอย่างเฉี ยบพลันและการอักเสบของตับอ่อน พบว่า 1 ใน 5 จะเสี ยชีวติ ไปในครั้งแรก เมื่อมี
ปั ญหาเกี่ยวกับตับอ่อนนี้ทาํ ให้การสร้างอินซูลินขาดหายไปและทําให้เป็ นเบาหวาน

1.7.1.6 ตับ
แอลกอฮอล์มีอิทธิ พลกับเซลล์ของตับ ทําให้เกิดการบวมและไปขัดขวาง
ทางเดินนํ้าดีเล็ก ๆ ที่จะเป็ นทางไปสู่ ลาํ ไสเล็ก ทําให้น้ าํ ดีซึมผ่านไปทัว่ ตับ ทําให้ตวั เหลืองตามส่ วนของขอบตา
และผิวหนังเป็ นสี เหลือง ทุกครั้งที่ดื่มแอลกอฮอล์เซลล์ของตับจะถูกทําลาย ในที่สุดก็จะทําให้ตบั แข็ง การเสี่ ยง
ต่อการเป็ นโรคตับมีถึง 8 เท่าเมื่อเทียบกับความปกติ เนื่องจากตับเป็ นแหล่งสันดาปที่สาํ คัญของแอลกอฮอล์ตบั
จึงเป็ นอวัยวะที่ได้รับพิษจากเหล้ามากที่สุด เซลล์ตบั ที่ถูกทําลายจะมีไขมันเข้าไปแทนที่ ทําให้เกิดการคัง่ ของ
ไขมันในตับ ซึ่ งเป็ นสาเหตุแรก ๆ ของอาการตับอักเสบ ส่ งผลให้เซลล์ตบั ถูกทําลายเพิ่มมากขึ้น เมื่อเซลล์ตบั
ตายลงถึงระดับหนึ่งจะมีการสร้างพังผืดขึ้นที่บริ เวณนั้น ในลักษณะคล้ายแผลเป็ น ทําให้เนื้อตับที่เคยอ่อนนุ่ม
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แข็งตัวขึ้น เกิดอาการที่เรี ยกว่า “ ตับแข็ง ” ในที่สุด ตับเป็ นเสมือนโรงงานสร้างพลังงานให้กบั ร่ างกาย สร้าง
สารเคมีที่จาํ เป็ น เช่น นํ้าดี วิตามิน สารที่ทาํ ให้เลือดแข็งตัว ทั้งยังช่วยขจัดสารพิษในร่ างกาย การสู ญเสี ยเซลล์
ตับทุกเซลล์เป็ นการสู ญเสี ยที่ถาวรและไม่มีการสร้างขึ้นมาทดแทน ความรุ นแรงของโรคตับแข็งจึงขึ้นอยูก่ บั
ปริ มาณของเนื้อตับที่สูญเสี ยไป ยิง่ เนื้อตับถูกทําลายไปมากเท่าไร โอกาสที่ผปู ้ ่ วยจะเสี ยชีวติ ก็มากขึ้นเท่านั้น
1.7.1.7 หัวใจ
แอลกอฮอล์ทาํ ให้กล้ามเนื้อของหัวใจบวมขึ้น ทําให้เกิดเป็ นพิษกับหัวใจ
เป็ นเหตุทาํ ให้การสะสมของไขมันมากขึ้น และทําให้การเผาผลาญช้าตามไปด้วย หัวใจจะถูกกระตุน้ ให้สูบฉีด
โลหิ ตเร็ วขึ้น ทํางานหนักขึ้น ในระยะยาวจะทําให้การทํางานของกล้ามเนื้อหัวใจ
แปรปรวน สารที่ทาํ หน้าที่สาํ คัญในการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจลดตํ่าลงทําให้หวั ใจต้องทํางานหนักขึ้น เพื่อ
สู บฉีดโลหิต เมื่อหัวใจทํางานหนักขึ้น กล้ามเนื้อหัวใจจะเริ่ มหนาขึ้น เกิดโรคหัวใจโต มีอาการหัวใจวายหรื อ
หัวใจล้มเหลวตามมาในที่สุด
1.7.1.8 กระเพาะปั สสาวะและไต
แอลกอฮอล์ทาํ ให้เยือ่ บุของกระเพาะปั สสาวะบวมขึ้น ทําให้ไม่สามารถ
ยืดได้ตามปกติในไต การระคายเคืองทําให้การสู ญเสี ยนํ้ามากขึ้น

1.7.1.9 ต่อมเพศ
ต่อมอัณฑะจะบวม ทําให้ความสามารถทางเพศลดลง และความรู ้สึกถึง
จุดสุ ดยอดจะถูกขัดขวาง ทําให้ลูกอัณฑะฝ่ อและเป็ นสาเหตุทาํ ให้เป็ นหมัน เมื่อดื่มเหล้าน้อย ๆ จะมีความรู ้สึก
ว่าจิตใจสดชื่นเบิกบาน บางครั้งจะมีอารมณ์งดงามทางเพศ มีความต้องการทางเพศสู ง แต่สุดท้ายจะกลายเป็ น
ไร้สมรรถภาพทางเพศเพราะเหล้าจะมีผลต่ออวัยวะเพศโดยตรงคือทําให้อวัยวะเพศตื่นตัวเร็ วและอ่อนตัวเร็ ว
สําหรับฝ่ ายหญิง เหล้าจะทําให้ไม่มีความรู ้สึกชื่นมื่นทางเพศ ความสุ ขทางเพศจะหายไป และมีโอกาสเป็ น
มะเร็ งเต้านมสู งขึ้นถึง 3 เท่า
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1.7.1.10 สมอง
อวัยวะที่แอลกอฮอล์ไปมีบทบาทและเห็นผลได้ชดั คือ สมอง โดยมันจะไปกด
ศูนย์กลางของสมองทําให้การประสานงานเสื่ อมลงเรื่ อย ๆ สับสน จําความไม่ได้ เซื่ องซึ มหรื อสลบ โคม่า
และตายได้ แอลกอฮอล์จะไปทําลายเซลล์สมองและเมื่อเซลล์สมองถูกทําลายแล้วจะสร้างขึ้นใหม่ไม่ได้ การ
ดื่มเป็ นประจําระยะหนึ่งจะทําให้ ความจํา การตัดสิ นใจและความสามารถในการเรี ยนรู ้เสื่ อมไป แอลกอฮอล์มี
พิษโดยตรงต่อสมอง ทําให้เซลล์สมองขยายตัวขึ้น เกิดอาการที่เรี ยกว่า “ สมองบวม” นานเข้าจะเกิดการสู ญเสี ย
ของเหลวในเซลล์สมอง เซลล์สมองจะลีบเหี่ ยว เสื่ อมและตายลง จากการชันสู ตรศพของผูเ้ สี ยชีวติ จากสุ ราจะ
พบภาวะเนื้อสมองลีบเหี่ ยว มีสีซีดจาง จากการถูกทําลายโดยแอลกอฮอล์ได้อย่างชัดเจน ( ชาย อัฐกิจ & ระพี
พรรณ วังชุมทอง, 2541 )
1.7.1.11 ระบบอวัยวะ
แอลกอฮอล์ในเหล้ามีผลทําให้เกิดพิษต่อระบบสําคัญต่าง ๆ ของร่ างกาย
ตั้งแต่ระบบทางเดินอาหารระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบประสาทระบบสร้างภูมิคุม้ กันของร่ างกาย ทําให้
ระบบการทํางานของร่ างกายแปรปรวนระบบประสาทต่าง ๆ ขาดการควบคุม ดังนี้

ตารางที่ 2 ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดกับผลต่อร่ างกาย
ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด
( หน่วย : มก.เปอร์ เซนต์ )
30 มก. ปอร์เซนต์
50 – 150 มก. ปอร์ เซนต์

ผลต่อร่ างกาย
รู้สึกสนุกสนานรื่ นเริ ง
เดินไม่ตรง โซเซ เนื่องจากเสี ยการควบคุมระบบกล้ามเนื้ อ
การเคลื่อนไหว การตัดสิ นใจช้าลง สมรรถภาพในการ
มองเห็นช้าลง
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ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด
( หน่วย : มก.เปอร์ เซนต์ )
150 – 300 มก. ปอร์ เซนต์
300 – 500 มก. ปอร์ เซนต์

500 มก. ปอร์ เซนต์ ขึ้นไป

ผลต่อร่ างกาย
สับสน ง่วงซึม ไม่ตอบสนองต่อสิ่ งกระตุน้ ต่าง ๆ พูดไม่ชดั
การทํางานของระบบต่าง ๆ ในร่ างกายไม่ประสานกัน
เสี ยการควบคุมกล้ามเนื้อ การมองเห็นเลือนราง ระดับ
นํ้าตาลในเลือดตํ่า ระบบหายใจถูกกด บางรายอาจหายใจ
ไม่ออก และเสี ยชีวติ
สภาพร่ างกายวิกฤต สู ญเสี ยประสาทสัมผัสต่าง ๆ ไม่
รู ้สึกตัว หายใจช้าลงและอาจถึงแก่ชีวติ ได้หากแก้ไขไม่ทนั

( สํานักงานเครื อข่ายองค์กรงดเหล้า , 2548 )
1.7.2 ผลกระทบต่อครอบครัว
การดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากอาจทําให้เกิดการเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงของตัวเองและ
ครอบครัวแล้ว ยังอาจทําให้ผดู ้ ื่มแอลกอฮอล์ใช้เวลาให้กบั ครอบครัวน้อยลง ( ทรงเกียรติ ปิ ยะกะ

& เวทิน

ศันสี ยเวทย์, 2544 ) เป็ นบุคคลที่ขาดความรับผิดชอบต่อครอบครัว ไม่ห่วงใยดูแลครอบครัวอย่างที่เคยปฏิบตั ิทาํ
ให้สภาพครอบครัวขาดความอบอุ่นและถ้าดื่มเหล้ามากขึ้นศูนย์บงั คับจิตใจอาจเสี ยไป จะทําให้เกิดความก้าวร้าว
ถึงกับทุบตีลูกเมียได้ตอ้ งสู ญเสี ยเศรษฐกิจและรายได้ของครอบครัว เนื่องจากต้องนําเงินมาซื้ อเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ประเภทต่าง ๆ บางรายต้องสู ญเสี ยเงินจํานวนไม่นอ้ ยเพื่อรักษาตัวเองจากโรคร้ายแรงที่เป็ นผลมาจาก
พฤติกรรมการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ กลายเป็ นภาระของครอบครัวในที่สุด อีกทั้งนําไปสู่ ปัญหาครอบครัว
เกิดการทะเลาะวิวาทกัน บ่อย ๆ เกิดความขัดแย้งในครอบครัว ส่ งผลกระทบต่อไป กลายเป็ นปั ญหาของ
สังคม ( ทรงเกียรติ ปิ ยะกะ & เวทิน ศันสี ยเวทย์, 2544 )

1.7.3 ผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ
ผูท้ ี่ติดแอลกอฮอล์อาจมีความคิดหรื อพฤติกรรมที่นาํ ไปสู่ ปัญหาหรื อพฤติ
กรรมที่นาํ ไปสู่ ปัญหาสังคมส่ วนรวมได้ เช่น ก่อให้เกิดปั ญหาอาชญากรรม ปล้น จี้ ทําร้ายร่ างกายผูอ้ ื่นเพื่อชิง
ทรัพย์ ก่อให้เกิดปั ญหาอุบตั ิเหตุและปั ญหาโรคเอดส์ อันเป็ นการสู ญเสี ยทรัพยากรบุคคลอันลํ้าค่า ตลอดจน
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ทรัพย์สินของตนเองและส่ วนรวมอย่างไร้ประโยชน์ เป็ นการถ่วงความเจริ ญความก้าวหน้า การพัฒนาของสังคม
สภาวการณ์ดงั กล่าวกลับกลายเป็ นภาระของสังคมส่ วนรวมในการจัดสรรบุคลากร แรงงาน และเงินในการ
ปราบปรามและบําบัดรักษาผูต้ ิดสุ ราในที่สุด ( สํานักงานป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด , 2548 ) ผลกระทบ
ต่อสังคมและเศรษฐกิจ จําแนกรายข้อ ดังนี้
1 ) เพิ่มภาระแก่โรงพยาบาล
ในความเป็ นจริ งโรงพยาบาลทุกแห่งของรัฐต่างทํางานกันหนักอยูแ่ ล้ว เพื่อรักษาผูป้ ่ วยที่มีมากอยู่
แล้วในแต่ละวัน แต่จาํ นวนผูป้ ่ วยเพิ่มขึ้นทุกวัน ผูป้ ่ วยที่เพิ่มขึ้นส่ วนหนึ่งมาจากอุบตั ิเหตุเมาแล้วขับ จากการ
สํารวจของโรงพยาบาลชุมชนพบว่า ผูบ้ าดเจ็บจากอุบตั ิเหตุจราจร และอุบตั ิภยั เพราะเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ มา
นอนรักษาตัวนอกเวลาปกติ คิดเป็ นร้อยละ 90 จากผูบ้ าดเจ็บที่มารักษาตัวนอกเวลาทําการทั้งหมด
2 ) แอลกอฮอล์เป็ นสาเหตุให้เกิดคดีหลายรู ปแบบ
มีการศึกษาพบว่า การดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ได้ก่อให้เกิดความรุ นแรงและอาชญากรรม
ประมาณ ร้อยละ 7 ของคดีอาญาทั้งหมด ซึ่ งอยูใ่ นรู ปแบบต่าง ๆ คือ ทําให้เสี ยทรัพย์ร้อยละ 59 ความผิด
เกี่ยวกับเพศร้อยละ 35 ความผิดต่อร่ างกายร้อยละ 20
3 ) ดื่มแล้วขับเสี่ ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุมากกว่าปกติ
หน่วยจัดการความรู ้เพื่อถนนปลอดภัย คณะแพทย์ศาสตร์ รามาธิบดี ( จปร. ) ยืนยันระดับความ
เสี่ ยงจากการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนการขับรถว่า ทําให้มีโอกาสเกิดอุบตั ิเหตุมากกว่าปกติ ยิง่ ถ้ามีระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือดเข้มข้นมากเท่าใด ก็ยงิ่ เพิ่มโอกาสเกิดอุบตั ิเหตุสูงขึ้นเท่านั้น ดังนี้
- ระดับแอลกอฮอล์ 20 – 40 มิลลิกรัม เปอร์เซ็นต์ ( ประมาณไม่เกิน 1 ชัว่ โมงหลังการดื่ม
เบียร์ 1 ขวด ) จะเสี่ ยงต่อการเสี ยชีวติ จากอุบตั ิเหตุมากกว่าคนที่ไม่ได้ดื่ม 3 – 5 เท่า
- ระดับแอลกอฮอล์ 50 – 70 มิลลิกรัม เปอร์เซ็นต์ เสี่ ยงต่อการเสี ยชีวติ เพิ่มเป็ น 6 – 17 เท่า
- ระดับแอลกอฮอล์ 100 – 140 มิลลิกรัม เปอร์เซนต์ เสี่ ยงต่อการเสี ยชีวติ เพิ่มเป็ น 29 – 240
เท่า
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- ระดับแอลกอฮอล์เกิน 150 มิลลิกรัม เปอร์เซนต์ เสี่ ยงต่อการเสี ยชีวติ เพิ่มสู งเป็ น 300 เท่า
4 ) เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ทาํ ลายสมรรถภาพการขับรถ
มีผลงานวิจยั ชี้ ให้เห็นว่าแอลกอฮอล์ทาํ ลายความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะในด้านต่าง ๆ ดังนี้
-

ทําให้การมองเห็นแคบลง มัวลง เห็นภาพซ้อน ในสภาพเช่นนี้ผขู ้ บั ขี่จะรับรู ้การ

เคลื่อนไหวรอบตัวได้นอ้ ยลง
- ทําให้การสั่งการของสมองไปยังกล้ามเนื้อช้าลง เมื่อเกิดภาวะคับขันอาจแตะเบรกได้ชา้ กว่า
ปกติ และหักรถหลบหลีกได้ชา้ กว่าปกติ
- ทําให้ลาํ พองใจ ในลักษณะเห็นรถสิ บล้อเป็ นซาเล้งได้
5 ) ความสู ญเสี ยจากการเมาแล้วขับ
ตามปกติอุบตั ิเหตุทางถนน หรื ออุบตั ิเหตุในส่ วนอื่น ๆ ก็เกิดขึ้นมากมาย เป็ นประจําทุกวันอยูแ่ ล้ว
ยิง่ ถ้ามีการดื่มแล้วขับรถ ความสู ญเสี ยก็ยงิ่ เพิ่มขึ้นในหลาย ๆ ส่ วน เช่น
กันบนถนน

มีผบู ้ าดเจ็บ พิการและเสี ยชีวติ เป็ นจํานวนมากขึ้นจากอุบตั ิเหตุรถชน

- จากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุ ขและสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาแห่ง
ประเทศไทย ระบุวา่ คนไทยเสี ยชีวติ จากอุบตั ิเหตุ เฉลี่ยถึง 2 คนต่อชัว่ โมง
-

จากรายงานผลการศึกษาทางการแพทย์ทาํ ให้คาดคะเนได้วา่ บ้านเรามีจาํ นวนคน

พิการเพิ่มขึ้นปี ละกว่า 4 พันคน เนื่องจากอุบตั ิเหตุจราจร โดยที่บางคนอาจจะยังพอทํางานช่วยเหลือตัวเองได้
บ้าง และอีกบางส่ วนพิการมากจนสู ญเสี ยทั้งอาชีพและรายได้ท้งั หมด ถ้าใครเจอชีวติ แบบนี้ก็เหมือนตกนรกทั้ง
เป็ นเลยทีเดียว ( สํานักงานเครื อข่ายองค์กรงดเหล้า, 2547 )
6 ) ความรุ นแรงของปั ญหาจากการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
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เหตุผลของการดื่มของคนส่ วนใหญ่อาจต้องการเพียงแค่คลายเครี ยดและความสนุกสนานในกลุ่ม
เพื่อนฝูงชัว่ คราว แต่ผลพวงหลังการดื่มอาจจะให้บทเรี ยนที่เจ็บปวดไปตลอดชีวติ ดังนี้
- การดื่มแอลกอฮอล์เป็ นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของอุบตั ิเหตุจราจร ( ร้อยละ 50 เกิดจากคน
เมาขับรถ )
- การดื่มแอลกอฮอล์เป็ นสาเหตุการเจ็บป่ วยอันดับ 3 ของคนไทย รองจากการมีเพศสัมพันธ์
ที่ไม่ปลอดภัยและบุหรี่ ( การศึกษาของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุ ข )
-

การดื่มเป็ นสาเหตุสาํ คัญของความรุ นแรงในครอบครัว

-

การดื่มแอลกอฮอล์เป็ นสะพานเชื่อมไปสู่ ยาเสพติดชนิดอื่น ๆ นําไปสู่ เพศสัมพันธ์ที่ไม่

ปลอดภัย และอาชญากรรม
1.8 พฤติกรรมการบริโภคแอลกอฮอล์ของคนไทย
คนไทยมีการบริ โภคแอลกอฮอล์มาช้านานแล้วโดยมักดื่มในเทศกาลและวาระต่าง ๆ
และมีความเชื่อเรื่ องการดื่มเพื่อสุ ขภาพ เช่น ยาดอง โดยเอายามาผสมหรื อดองกับสุ รา เชื่อว่าช่วยบํารุ งร่ างกาย
บํารุ งโลหิ ต รักษาอาการปวดเมื่อย ทําให้เจริ ญอาหาร ความจริ งแล้วส่ วนผสมของแอลกอฮอล์ในยาดองนั้นมี
ค่อนข้างสู ง ดังนั้น การดื่มยาดองก็คือการดื่มสุ รานัน่ เอง นอกจากนี้ ในบางครั้งจะพบทัศนคติของคนไทยที่มี
ต่อเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะที่ส่งเสริ มการดื่มโดยไม่รู้ตวั เช่น การวางขวดสุ ราไว้ในห้องรับแขกตามบ้าน
ในงานเลี้ยงสังสรรค์หรื องานฉลองตามประเพณี ต่าง ๆ มักจะพบเห็นการดื่มสุ ราเป็ นเรื่ องปกติ
เหตุผลของการดื่มสุ รามักพบว่า มีความแตกต่างกันระหว่างผูช้ ายกับผูห้ ญิง โดยผูช้ ายให้เหตุผล
ในการตัดสิ นใจดื่มครั้งแรกว่า อยากทดลอง รองลงมาคือเพื่อนชวน สําหรับเหตุผลของผูห้ ญิงคือ อยากทดลอง
รองลงมาคือเพื่อเข้าสังคมและดื่มเพื่อสุ ขภาพ โดยผูช้ ายจะเริ่ มดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงอายุที่นอ้ ยกว่าผูห้ ญิงและมี
แนวโน้มว่า ผูด้ ื่มทั้งผูช้ ายและผูห้ ญิงจะมีอายุลดน้อยลงเรื่ อย ๆ
หญิงมีครรภ์ ผูห้ ญิงมีขอ้ เสี ยเปรี ยบผูช้ ายเกี่ยวกับการดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เนื่องจากความ
ทนทานต่อแอลกอฮอล์ต่าํ กว่าผูช้ ายทําให้ปริ มาณที่แนะนําว่าพอเหมาะสําหรับผูห้ ญิงตํ่ากว่าคือ เฉลี่ยไม่เกินหนึ่ง
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แก้วมาตรฐานต่อวัน หากตั้งครรภ์หรื อสงสัยว่าตั้งครรภ์ยงั ต้องคํานึงถึงทารกในครรภ์ดว้ ยเนื่องจากมีหลักฐานว่า
แอลกอฮอล์อาจมีผลต่อทารกในครรภ์หลายอย่าง เช่น ทําให้คลอดก่อนกําหนด นํ้าหนักแรกคลอดตํ่ากว่าปกติ
หรื ออาจเกิดความผิดปกติแต่กาํ เนิดและอาจมีอาการผิดปกติหลังคลอดใหม่ ๆ มีการค้นพบว่าทารกในครรภ์ของ
ผูห้ ญิงที่เป็ นนักดื่มเหล้าจะพิการตามอวัยวะต่าง ๆ ทารกที่เกิดมาจะเป็ นโรคปั ญญาอ่อน ศีรษะเล็ก สมองเล็ก
เชื่องช้า เรี ยกว่า เป็ นกลุ่มอาการ ฟี ตัลแอลกอฮอล์ (Fatal Alcohol Syndrome ) ( ทรงเกียรติ ปิ ยะกะ & เวทิน
ศันสี ยเวทย์ , 2544 ) โดยสุ ราไทยและเบียร์ เป็ นเครื่ องดื่มของคนในเขตเมือง ส่ วนสุ ราขาวและยาดองเป็ น
เครื่ องดื่มของคนในเขตชนบท จากการศึกษาของพิษณุ อุตตมะเวทิน (

2542 ) เรื่ องพฤติกรรมการบริ โภค

เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของชาวชนบท หมู่บา้ นแห่งหนึ่งในจังหวัดเลย พบว่า เหล้าขาวเป็ นเหล้าสําหรับคนจน
เหตุผลสําคัญที่ทาํ ให้ผดู ้ ื่มไม่คิดจะเลิกดื่มก็คือ เพราะต้องเข้าสังคม สังสรรค์ และดื่มเพื่อสุ ขภาพ ร่ างกาย โดย
คิดว่า ดื่มเพียงเล็กน้อยไม่เป็ นไร ส่ วนเหตุผลเกี่ยวกับสุ ขภาพจิตก็คือ เพื่อความสนุกสนาน คลายเครี ยด จาก
เหตุผลเหล่านี้ ทําให้ได้ขอ้ สังเกตว่า ผูท้ ี่ดื่มสุ ราโดยไม่คิดจะเลิกดื่มนั้น อาจไม่รู้ตวั ว่าตนเองกําลังตกอยูใ่ น
สถานะ “ ติดสุ รา ” ไม่วา่ ทางร่ างกายจิตใจก็ตาม
1.9 สาเหตุสําคัญและปัจจัยทีท่ าํ ให้ คนดื่มแอลกอฮอล์ คือ
1.9.1 ความอยากลองสิ่ งใหม่ ๆ ธรรมชาติของมนุษย์ในการที่อยากจะลองหรื อเผชิญ
กับสิ่ งใหม่ ๆ เยาวนจํานวนมากเห็นว่า การดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็ นสิ่ งใหม่เป็ นเรื่ องท้าทาย ตื่นเต้น น่า
สนุก ทําให้อยากลองดื่ม เมื่อดื่มแล้วก็อาจติดใจและอยากดื่มต่อไป จนเกิดอาการติดในที่สุด และผลสุ ดท้ายก็
จะได้รับพิษภัยต่าง ๆ ตามมา
1.9.2 กลุ่มเพื่อนชักชวนและไม่กล้าปฏิเสธ เนื่องจากมีความเข้าใจว่า หากไม่ร่วมดื่มจะถือว่าไม่
รักพวกพ้องและคิดว่า ตนเองสามารถควบคุมการดื่มได้ สามารถดื่มโดยไม่ติด ทําให้เกิดความชะล่าใจและดื่ม
ต่อไป จนกระทัง่ ติดในที่สุด จากการศึกษาของ สายใจ ชื่นคํา ( 2542 ) ในเรื่ องพฤติกรรมการดื่มเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ของวัยรุ่ นในสังคมไทย กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยวัยรุ่ นที่เป็ นนักเรี ยนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายจํานวน 307 คน ที่มีพฤติกรรมการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ในจังหวัดปทุมธานี พบว่า อิทธิ พลของเพื่อน
สนิทที่คบหาสมาคมด้วย มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรี ยนวัยรุ่ น ซึ่ ง
สอดคล้องกับ ประกิจ โพธิ อาศน์ ( 2541 ) ซึ่ งศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่ องดื่มที่มี
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แอลกอฮอล์ของวัยรุ่ น จังหวัดพระนครศรี อยุธยา พบว่า พฤติกรรมการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของเพื่อนสนิท
มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่ น
1.9.3 วัฒนธรรมของสังคมไทยมองเรื่ องการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เป็ นเรื่ องปกติธรรมดา จะ
เห็นได้วา่ งานสังสรรค์ งานเลี้ยง งานฉลองและงานประเพณี ต่าง ๆ แทบทุกงานจะต้องมีเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
เป็ นส่ วนประกอบด้วยเสมอ ทําให้ผเู ้ ติบโตในสังคมลักษณะนี้มองว่า การดื่มแอลกอฮอล์เป็ นเรื่ องธรรมดา
เพียงแต่วา่ สําหรับตนเองจะเป็ นโอกาสใดเท่านั้น ช่วยให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน หรื อใช้รักษาโรคได้
และไม่คิดว่าเป็ นอันตรายต่อตนเอง สังคมและวัฒนธรรมมีอิทธิ พลในการโน้มน้าวไปสู่ แบบแผนการดื่มของ
ผูห้ ญิง และเป็ นความกดดันเล็กน้อยของผูห้ ญิงที่เริ่ มดื่ม แต่เป็ นการเพิ่มความกดดันมากยิง่ ขึ้นเมื่อต้องหยุดดื่ม
ถึงอย่างไรก็ตามพบว่าผูห้ ญิงมีพฤติกรรมการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่เพิม่ ขึ้นเมื่ออายุมากกว่า 30 ปี ทัศนคติที่
เปลี่ยนแปลงในสังคม ที่ทาํ ให้การดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะพบในผูห้ ญิงวัยสาวมากขึ้นแทนที่วยั
ผูใ้ หญ่ ( Woody Caan, Jackie De Belleroche, 2002 ) นอกจากนั้นการกระจายของปั ญหาการดื่มเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์จากสถานะทางเศรษฐกิจสังคม แสดงให้เห็นว่าผูห้ ญิงที่มีฐานะยากจนมีพฤติกรรมการดื่มจนติด
มากกว่าผูห้ ญิงที่มีฐานะดีกว่า ซึ่ งเป็ นลักษณะที่คล้ายกับการดื่มของผูช้ าย ( Marian Sandmaier., 1992 )
1.9.4 ความเชื่อ เมื่อใดที่คนเรามีความเชื่อว่า สิ่ งที่ตนเองกําลังกระทําไม่เป็ นอันตรายต่อตนเอง
และสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้ เมื่อนั้นจะยิง่ ทําให้ความกังวลใจหรื อความกลัวที่จะกระทําสิ่ งนั้น ๆ ลด
น้อยลง และทัศนคติน้ ีไปสอดคล้องกับความเชื่อที่มีต่อแอลกอฮอล์โดยช้านานมาแล้วคนมักจะเชื่อในสรรพคุณ
ของยาดองเหล้าและเชื่อว่าการดื่มแอลกอฮอล์เป็ นครั้งคราวหรื อประเภทดีกรี อ่อน ๆ คงไม่น่าจะเป็ นปั ญหากับ
ตนเอง
1.9.5 กระแสของสื่ อโฆษณาชวนเชื่อของสื่ อต่าง ๆ สื่ อมวลชนจํานวนมาก เช่น โทรทัศน์ วิทยุ
ภาพยนต์ ละคร เพลง และหนังสื อ พยายามชักชวนให้ผคู ้ นมีค่านิยมในการดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดย
โฆษณาหรื อสร้างภาพว่า การดื่มเป็ นเรื่ องของผูม้ ีรสนิยมสู ง ทําให้คนหลงเชื่อ เมื่อเผชิญปัญหา ปัจจุบนั นี้สื่อ
ต่าง ๆ มีอิทธิ พลต่อวิถีชีวติ ของคนอย่างมากและในเรื่ องที่เกี่ยวกับแอลกอฮอล์ จะเห็นว่า มีการแข่งขันทาง
การค้าสู งมาก โฆษณาที่เกี่ยวกับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์มีอยูม่ ากมาย ซึ่ งเป็ นกลยุทธ์ของบริ ษทั ผลิตเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่จะต้องพยายามสร้างสื่ อโฆษณาขึ้นเป็ นจํานวนมากเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความรู ้สึกอยากลอง และ
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รู้สึกว่าการบริ โภคแอลกอฮอล์น้ นั เป็ นเรื่ องที่ดีงามหรื อเป็ นเรื่ องที่ควรจะภูมิใจในฐานะที่เกิดเป็ นคนไทย ซึ่ ง
ความจริ งแล้วไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยหรื อเป็ นเรื่ องที่ผชู ้ ายควรจะต้องลอง เพื่อแสดงความเป็ นลูกผูช้ ายอย่าง
แท้จริ ง บางผลิตภัณฑ์จะเจาะจงกลุ่มเป้ าหมายพิเศษ เช่น กลุ่มสุ ภาพสตรี ให้หนั มามีค่านิยมในการดื่ม
แอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น นอกจากสื่ อโฆษณาสิ นค้าเครื่ องดื่มแล้ว สื่ อในลักษณะบันเทิง เช่น ภาพยนต์ ละคร หรื อ
แม้กระทัง่ เพลง ก็มีส่วนจูงใจผูช้ มให้ความรู ้สึกคล้อยตามได้ สิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้ รวมทั้งสิ นค้าที่สะดวกต่อการซื้ อ
หา ที่มีอยูอ่ ย่างดาษดื่น ก็มีส่วนอย่างมากต่อการส่ งเสริ มการบริ โภคเครื่ องดื่มประเภทนี้
สอดคล้องกับผลการศึกษาของประกิจ โพธิ อาศน์ (

2541 ) ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการดื่ม

เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของวัยรุ่ น จังหวัดพระนครศรี อยุธยา พบว่าการรับอิทธิ พลจากสื่ อโฆษณามี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และการศึกษาของจิราภรณ์
เทพหนู ( 2540) ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรี ยน มัธยมศึกษาตอนปลาย สาย
สามัญศึกษาในจังหวัดพัทลุงพบว่า การได้รับอิทธิ พลจากสื่ อมวลชนสู งและปานกลางมีโอกาสเสี่ ยงต่อการดื่ม
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เป็ น 4.11และ 2.40 เท่าของการได้รับอิทธิ พลของสื่ อมวลชนตํ่า
1.9.6 ความเครี ยด คนที่มีปัญหาที่ทาํ ให้เกิดความเครี ยดในชีวติ ประจําวัน คนเรามักประสบ
ปั ญหาต่าง ๆ ในการดํารงชีวติ เช่น ปั ญหาในการเรี ยน ปั ญหาความขัดแย้งกับเพื่อน ปั ญหาการเงิน ปั ญหาความ
ไม่เข้าใจกันในครอบครัวและปั ญหาการทํางาน เมื่อไม่สามารถเผชิญกับปั ญหาและแก้ปัญหาได้ จึงหันมาดื่ม
สุ ราเพื่อลดหรื อคลายความเรี ยด คุณสมบัติของแอลกอฮอล์สามารถทําให้ผดู ้ ื่มเกิดความรู ้สึกผ่อนคลาย ลืมความ
ทุกข์และเกิดความคึกคะนองทําให้การดื่มในหลาย ๆ ครั้ง การดื่มเพื่อลดความเครี ยดจึงเป็ นเหตุผลอย่างหนึ่ง
ของผูด้ ื่มและยังเป็ นปั จจัยที่ส่งเสริ มให้มีการดื่มอย่างต่อเนื่องเพราะเมื่อดื่มเข้าไปในระยะแรกจะรู ้สึกผ่อนคลาย
คึกคัก ลืมปั ญหาไปได้ชวั่ ขณะหนึ่ง จึงเป็ นเหตุผลที่ผดู้ ื่มใช้อา้ งเพื่อดื่มต่อไป ในที่สุดจะทําให้เกิดอาการติด
แอลกอฮอล์และได้รับผลเสี ยตามมาอย่างมาก แต่จากการศึกษาพบว่า เมื่อดื่มแอลกอฮอล์ในปริ มาณมากจะทํา
ให้สู้สึกตรงกันข้ามคือ กระวนกระวาย เครี ยด หรื อหงุดหงิดได้ง่าย โดยเฉพาะช่วงที่ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด
เริ่ มลดลง
1.10 ปัจจัยเสี่ ยงต่ อการติดแอลกอฮอล์ ( สํานักงานเครื อข่ายองค์กรงดเหล้า, 2547 ) มีดงั นี้
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1.10.1

สารแอลกอฮอล์เป็ นสารที่มีคุณสมบัติทาํ ให้เกิดการเสพติดได้ โดยแอลกอฮอล์จะไป

กระตุน้ สมองในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับความอยาก การเสพติดเป็ นวงจรของสมองที่เกี่ยวกับความอยาก ความพึง
พอใจ ซึ่ งเป็ นส่ วนของสมองที่เกี่ยวข้องกับการติดสารเสพติด ทําให้ผเู ้ สพเกิดความพอใจและมีความต้องการใช้
ซํ้าอีก หักห้ามใจไม่ได้ ซึ่ งนําไปสู่ การติดในที่สุด และในหลาย ๆ ครั้ง ทําให้มีการกลับไปใช้สารนี้ใหม่อีก
เพราะความอยาก ปั ญหาของการเลิกแอลกอฮอล์จึงไม่ได้อยูท่ ี่ใจเพียงอย่างเดียวแต่เป็ นเรื่ องการทํางานของสมอง
ในส่ วนของวงจรนี้ร่วมด้วย นอกจากนี้ เมื่อได้มีการบริ โภคแอลกอฮอล์ในปริ มาณและในระยะเวลาหนึ่ง จะทํา
ให้เกิดอาการติดทางร่ างกายเกิดขึ้น นัน่ คือ เมื่อหยุดดื่มหรื อพียงแต่ลดปริ มาณการดื่มลง ก็จะทําให้เกิดอาการ
ต่าง ๆ เหล่านี้ได้เช่น กระสับกระส่ าย หงุดหงิด นอนไม่หลับ ใจสั่น คลื่นไส้ อาเจียน บางรายมีอาการรุ นแรง
เช่น เกิดภาพหลอน ได้ยนิ เสี ยงแว่ว สับสน และมีอาการชักร่ วมด้วย ทําให้ตอ้ งดื่มแอลกอฮอล์เพื่อระงับอาการ
เหล่านี้
1.10.2 กรรมพันธุ์ ในปั จจุบนั พบว่า มีความสัมพันธ์ระหว่างกรรมพันธุ์กบั การติดแอลกอฮอล์
คือ บุคคลที่มีบรรพบุรุษที่ติดแอลกอฮอล์ก็จะมีโอกาสติดแอลกอฮอล์ได้สูงกว่าคนที่ ไม่มีบรรพบุรุษติด
แอลกอฮอล์
1.10.3 ปั จจัยทางชีวภาพอื่น ๆ พบว่า ในคนที่มีการตอบสนองต่อแอลกอฮอล์ในลักษณะที่ด้ือต่อ
ฤทธิ์ ของสารนี้ อาจต้องบริ โภคแอลกอฮอล์ในบริ เวณที่มากกว่าเกณฑ์เฉลี่ย จึงจะทําให้เกิดอาการมึนเมาได้ คน
กลุ่มนี้เป็ นผูท้ ี่มีความเสี่ ยงสู งมากที่จะกลายเป็ นคนติดแอลกอฮอล์เมื่อมีอายุมากขึ้น
1.10.4

บุคลิกภาพ บุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบประหม่า วิตกกังวล ไม่มนั่ ใจ และการบริ โภค

แอลกอฮอล์ช่วยทําให้สิ่งเหล่านี้หายไป เช่น ทําให้รู้สึกกล้าและมัน่ ใจมากขึ้น จะเป็ นบุคลิกมีความเสี่ ยงสู งต่อ
การติดแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ บุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบต่อต้านสังคม เช่น ชอบความก้าวร้าวรุ นแรง ไม่
เกรงใจ ไม่เคารพสิ ทธิ ขอผูอ้ ื่น ไม่รู้สึกผิดในสิ่ งที่ตนเองกระทํากับผูอ้ ื่น ก็เป็ นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความเสี่ ยงต่อการ
เป็ นคนติดแอลกอฮอล์เช่นกัน
1.11 แนวทางการป้องกันและแก้ ปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ( สํานักงานเครื อข่ายองค์กรงดเหล้า ,
2548 )
1.11.1 แนวทางการป้องกันการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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1.11.1.1 การให้ ความรู้ และการส่ งเสริมสุ ขภาพ ( Education And Health Promotion )
แม้จะไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ช้ ีวา่ การให้ความรู ้เกี่ยวกับการส่ งเสริ มสุ ขภาพและให้ความรู ้เกี่ยวกับปัญหา
จากการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เพียงอย่างเดียว จะมีประสิ ทธิ ผลโดยปราศจากมาตรการควบคุมอื่น ๆ แต่
ประเทศส่ วนใหญ่ก็มีการบรรจุเรื่ องแอลกอฮอล์เข้าเป็ นส่ วนหนึ่งของหลักสู ตรในโรงเรี ยน ในชุมชน รวมทั้งใน
สถานีอนามัยต่าง ๆ โดยเน้นกลุ่มเยาวชน วิธีการที่ใช้มีหลายรู ปแบบ เช่น การใช้กลุ่มเพื่อนเป็ นตัวชักจูง ใช้
วิธีการรณรงค์อย่างกว้างขวางเพื่อต่อต้านการเมาแล้วขับ อย่างไรก็ตาม มาตรการเหล่านี้มกั จะต้องเผชิญกับสิ่ ง
ยัว่ ยุต่าง ๆ ในสังคมรอบตัว รวมทั้งการโฆษณาเครื่ องดื่ม แอลกอฮอล์ที่มีอยูม่ ากมายหลายรู ปแบบ ทั้งทางตรง
และทางอ้อม ผลการศึกษาหลายแห่งพบว่า การโฆษณาชวนเชื่อ และสิ่ งยัว่ ยุต่าง ๆ มักจะได้ผลมากกว่า หรื อ
บัน่ ทอนความพยายามด้วยการป้ องกัน ส่ งผลให้ปัญหาเนื่องจากแอลกอฮอล์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
1.11.1.2 มาตรการควบคุมการผลิตและการจําหน่ าย ( Regulation Of Physical
Availability ) การศึกษาในหลายประเทศซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นประเทศที่พฒั นาแล้ว แสดงให้เห็นว่า มาตรการการ
จํากัดการผลิตและการจําหน่ายแอลกอฮอล์ ทําให้การบริ โภคและปั ญหาเนื่องจากการบริ โภคเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ลดลง มาตรการควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์มีหลายรู ปแบบ เช่น
1 ) การกําหนดจํานวนสถานที่และพื้นที่จาํ หน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
2 ) กําหนดเวลาและวันในการจําหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
3 ) กําหนดพื้นที่การวางเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านค้า
4 ) การฝึ กอบรมผูจ้ ดั การและพนักงานขายเพื่อให้สามารถให้บริ การหรื อคําแนะนํา
การดื่มอย่างปลอดภัยแก่ลูกค้า เป็ นต้น
มาตรการที่จดั ว่าเข้มงวดที่สุด คือ การห้ามผลิตและบริ โภคเรื่ องดื่มแอลกอฮอล์โดย
สิ้ นเชิง ดังที่ปรากฏในประเทศที่นบั ถือศาสนาเป็ นหลัก
มาตรการที่ปฏิบตั ิกนั มากในประเทศส่ วนมากเป็ นมาตรการควบคุมที่ไม่เข้มงวด
จนเกินไป โดยอาจมีการควบคุมเป็ นบางพื้นที่ เช่น ในสถานที่ทาํ งานหรื อรวมทั้งบริ เวณรอบ ๆ ที่ทาํ งานด้วย

37

ประเทศอิตาลีมีกฎหมายห้ามจําหน่ายเครื่ องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เกินร้อย
ละ 20 ในที่มีกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ เช่น การแข่งกีฬา สวนสนุกหรื อการแสดงดนตรี ในที่แจ้ง เป็ นต้น
ประเทศเอควาดอร์ หา้ มจําหน่ายแอลกอฮอล์ในสถานบริ การและสถานศึกษาทุกแห่ง
1.11.1.3 การจํากัดการจําหน่ ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เยาวชน
มาตรการที่ปฏิบตั ิกนั อยูท่ วั่ ไป คือ การกําหนดอายุข้ นั ตํ่าในการซื้อหรื อบริ โภค
แอลกอฮอล์ ผลการศึกษาในประเทศทวีปอเมริ กาเหนือ แสดงให้เห็นว่า มาตรการนี้มีผลในการลดการตายของ
เยาวชนจากยานพาหนะอันเนื่องมาจากเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ แม้ในพื้นที่ไม่ได้มีการบังคับใช้กฎหมายนี้อย่าง
เคร่ งครัดนักก็ตาม มีประเทศอย่างน้อย 76 ประเทศ ที่มีกฎหมายกําหนดอายุข้นั ตํ่าในการซื้ อหรื อบริ โภค
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่ วนใหญ่กาํ หนดไว้ที่อายุ 18 ปี
1.11.1.4

ระบบผูกขาดและการออกใบอนุญาตการผลิต ( Monopolies

And

Licensing Systems ) มีประเทศอย่างน้อย 18 ประเทศ ที่มีการผูกขาดหรื อกึ่งผูกขาดในกระบวนการผลิต การ
ขายส่ งหรื อการขายปลีกเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างใดอย่างหนึ่งเพิ่มมากหรื อทั้งสามกระบวนการ ในขณะที่
กระแสความกดดัน ที่ตอ้ งการยกเลิกระบบการผูกขาดและเปิ ดโอกาสให้เอกชนดําเนินการเพิ่มมากขึ้น ได้มี
การศึกษาที่ตอ้ งการดูผลจากการยกเลิกระบบผูกขาดในประเทศเหล่านั้น ผลการศึกษาพบว่า การบริ โภค
แอลกอฮอล์และปั ญหาอันเนื่องมาจากแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่า สถานที่จาํ หน่ายแอลกอฮอล์
ตลอดจนชัว่ โมงการจําหน่ายเพิ่มขึ้นจากการเปิ ดเสรี รู ปแบบที่พบบ่อย ๆ คือ มาตรการการให้สัมปทานหรื อ
ใบอนุญาตทั้งในกระบวนการผลิตหรื อการจําหน่ายซึ่ งเป็ นมาตรการที่ปฏิบตั ิกนั อยูใ่ นมากกว่า
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นอกจากนั้นยังมีมาตรการเสริ ม โดยการจํากัดวันและเวลาในการจําหน่ายแอลกอฮอล์ ด้วยการศึกษาจํานวนมาก
พบว่า หากมีการเข้มงวดในการบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ เหล่านี้จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแบบแผนการ
บริ โภคแอลกอฮอล์ โดยบางประเทศมีการเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายหรื อข้อบังคับเหล่านี้อย่างจริ งจัง
อย่างไรก็ตามพบเสมอว่าคนมักมีความพยายามอย่างมากในการหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายควบคุมในพื้นที่
ขาดอํานาจในการควบคุมหรื อปราศจากความเห็นชอบของผูม้ ีอาํ นาจในส่ วนกลางและคนในสังคม มักพบว่า
กฎหมายควบคุมปริ มาณแอลกอฮอล์มกั จะได้ผลน้อย
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1.11.1.5 ระบบภาษีและการควบคุมราคา ภาษีเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์อาจเป็ นเครื่ องมือ
สําคัญอย่างไม่เจตนาของนโยบายเชิงป้ องกันอันตรายเนื่องมาจากเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ในประเทศพัฒนาแล้ว
บางประเทศ พบว่า ภาษีแอลกอฮอล์มีประสิ ทธิ ผล โดยเฉพาะนักดื่มที่มีอายุนอ้ ยที่มกั คํานึงถึงราคา ในการลด
อันตรายเนื่องจากการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น การตายจากอุบตั ิเหตุจราจร ตับแข็ง ตลอดจนความ
รุ นแรงต่าง ๆ มีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้น เช่น ประเทศแกมเบียและสวีเดนที่แสดงออกอย่างชัดเจนในการใช้
นโยบายภาษีเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์มกั ใช้เพื่อเพิม่ รายได้แก่รัฐบาล ซึ่ งในบางประเทศอาจนํารายได้เข้ารัฐได้ถึง
ร้อยละ 20 ของงบประมาณทั้งหมด
ขั้นตอนการเก็บภาษีเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์อาจจัดเก็บได้หลายระดับตั้งแต่ ผูผ้ ลิต การขายส่ งหรื อการขาย
ปลีก เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่นาํ เข้ามักเรี ยกเก็บภาษีในอัตราที่แพงกว่าที่ผลิตในประเทศ แต่นโยบายการตั้ง
กําแพงภาษีนี่กาํ ลังจะถูกกดดันด้วยระบบตลาดการค้าแบบเสรี ภาษีอาจถูกจัดเก็บในลักษณะของภาษีมูลค่าเพิ่ม
หรื อภาษีการค้าตามปกติหรื อเก็บตามแอลกอฮอล์ที่ผสมในเครื่ องดื่มหรื อตามราคาขายปลีก โดยปกติเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์น้ นั มักถูกเก็บภาษีในอัตราที่สูงกว่าเครื่ องดื่มที่มีปริ มาณแอลกอฮอล์นอ้ ย บางประเทศเก็บภาษี
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตในท้องถิ่นในอัตราตํ่า หรื อแม้กระทัง่ ไม่เก็บเลย เช่น ประเทศออสเตรเลียที่มีการผลิต
ไวน์เป็ นหลัก
การที่ใช้ภาษีเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายในเชิงป้ องกันให้มีประสิ ทธิ ภาพนั้น
รัฐจําเป็ นต้องมีกลไกที่สามารถควบคุมตลาดเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ระดับหนึ่ง ถ้าผลิตเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ใน
ชุมชน หรื อผลิตนอกระบบ ดังเช่นที่พบมากในประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศหรื อในบางพื้นที่ของสหภาพ
โซเวียตเดิมและประเทศยุโรปตะวันออก การเพิ่มภาษีเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์จะทําให้เกิดการลักลอบผลิตและ
จําหน่ายในลักษณะของตลาดมืดได้ และการเพิ่มการเก็บภาษีจะถูกมองจากมุมมองเรื่ องการเพิ่มรายได้ให้รัฐว่า
เป็ นมาตรการที่ลม้ เหลวมากกว่าที่จะถูกมองในแง่นโยบายเชิงป้ องกัน ตัวอย่างที่พบ เช่น ประเทศ ซิ มบับเว ได้มี
มาตรการเพิ่มภาษีเบียร์ แต่ตอ้ งหันมาปรับมาตรการนี้ในเดือนกรกฎาคม เนื่องจากพบว่า นักดื่มเบียร์ หนั กลับไป
ดื่มสุ ราที่ผดิ กฎหมายแทน ซึ่ งทําให้เงินรายได้จากการเก็บภาษีสุราลดลงอย่างมาก
1.11.1.6 การระบุส่วนประกอบในฉลาก การระบุสัดส่ วนของแอลกอฮอล์ในฉลาก
ของเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ เป็ นวิธีที่พบได้บ่อยที่สุดแต่มกั ไม่ค่อยมีการกําหนดส่ วนประกอบอย่างอื่นอย่าง
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เคร่ งครัดนัก โดยเฉพาะเครื่ องดื่มประเภทไวน์หรื อสุ รากลัน่ อย่างไรก็ตามบางประเทศใช้วธิ ี การอย่างอื่นแทน
เช่น กําหนดวัตถุดิบที่ใช้ผลิตอย่างชัดเจน เช่น ประเทศเยอรมันกําหนดว่าเบียร์ จะต้องทําจากข้าวบาเล่ย ์ ฮอปส์
และนํ้าเท่านั้น
ส่ วนการติดคําเตือนบนภาชนะบรรจุเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์น้ นั ยังไม่มีรายงานวิจยั ที่แน่
ชัดถึงประสิ ทธิ ผลของการติดฉลากคําเตือนเพราะสามารถแยกแยะผลดังกล่าวจากการรับรู ้รูปแบบอื่น ๆ อย่างไร
ก็ดีการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริ กาถึงผลของมาตรการติดฉลากคําเตือน พบว่าได้ผลในกลุ่มนักดื่มอายุนอ้ ย
และคนที่ดื่มหนักและยิง่ การที่นกั ดื่มรับรู ้เกี่ยวกับคําเตือนมากเท่าใดก็ทาํ ให้เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น เช่น ลด
ภาวะเมาแล้วขับ หรื อลดการดื่มในช่วงตั้งครรภ์ การติดคําเตือนอาจจะเป็ นขั้นตอนหนึ่งไปสู่ มาตรการการจัดให้
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เป็ นสิ นค้าเฉพาะที่ตอ้ งมีขอ้ จํากัดแม้ในตลาดเสรี ทั้งนี้เนื่องจากการตระหนักถึงอันตราย
ของเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ต่อสุ ขภาพและความปลอดภัยของสังคม
1.11.1.7 มาตรการควบคุมการโฆษณาและการส่ งเสริมการขาย ผลการวิจยั ชี้ให้เห็น
ถึงอิทธิ พลของการโฆษณาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อพฤติกรรมการบริ โภคเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ของเยาวชน การศึกษาพบว่าความสัมพันธ์ของการโฆษณาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์กบั อัตราการตาย
จากอุบตั ิเหตุจราจรในประเทศสหรัฐอเมริ กา นอกจากนี้ มีประเทศอย่างน้อย 37 ประเทศ ที่มาตรการเกี่ยวกับการ
โฆษณาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อปกป้ องเยาวชนไม่ให้เห็นการโฆษณาเหล่านั้น กลยุทธ์ที่
ใช้กนั อยูค่ ือ การห้ามโฆษณาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์บางชนิดหรื อทุกชนิดในสื่ อบางอย่างหรื อทั้งหมด มีประเทศ
อย่างน้อย 29 ประเทศที่มีการห้ามการโฆษณาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อยหนึ่งชนิด ส่ วนใหญ่เป็ นการห้าม
การโฆษณาครอบคลุมเครื่ องดื่มในสื่ อทั้งสามชนิดอย่างน้อยในโทรทัศน์หรื อวิทยุอย่างใดอย่างหนึ่งและประเทศ
ไทยก็มีการใช้มาตรการนี้เช่นกัน
1.11.1.8

มาตรการควบคุมคนเมาแล้ วขับ นโยบายควบคุมพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค

เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ให้มีโอกาสไปทําอันตรายต่อผูอ้ ื่นภายหลังการดื่ม เป็ นนโยบายที่พบในหลายประเทศ
รวมทั้งประเทศไทยด้วย นโยบายนี้นิยมใช้มากกว่าการใช้มาตรการ การควบคุมการบริ โภค มาตรการราคา
มาตรการควบคุมการโฆษณา ในมาตรการนี้มีการลงโทษตามกฎหมาย เช่น การคุมขัง การปรับและยึดทรัพย์สิน
การเพิกถอนสิ ทธิ และการบําบัดรักษาโดยความรุ นแรงของบทลงโทษนี้ข้ ึนกับการเพิ่มขึ้นของจํานวนการทําผิด
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โดยการวัดปริ มาณระดับแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีการวัดทางลมหายใจโดยปกติกาํ หนดให้ไม่เกินร้อยละ 0.05
กรัม หรื อ ร้อยละ 0.08 กรัม จากผลการศึกษาพบว่า การใช้มาตรการที่เด็ดขาดโดยการขอเข้าตรวจมี
โอกาสสู งต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เนื่องจากการกลัวการถูกจับกุม ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่มีความสําคัญมากเพราะ
สัดส่ วนของการละเมิดกฎหมายกับความหวาดกลัวการจับกุมนั้นอาจสู งมากในหมู่ผขู ้ บั ขี่ในภาวะมึนเมา เพราะ
การยับยั้งชัง่ ใจลดตํ่าลงและก่อให้เกิดการเพิกเฉยต่อกฎหมายหากความกลัวนั้นลดลง จากข้อสรุ ปดังกล่าว บาง
ประเทศจึงอนุญาตให้เจ้าหน้าที่สามารถตั้งด่านตรวจวัดลมหายใจได้ตามถนนเลยและเจ้าหน้าที่สามารถ
ดําเนินการลงโทษ เช่น ยึดใบอนุญาตขับขี่ได้ทนั ทีเมื่อพบการกระทําผิด การวิจยั ในสหรัฐอเมริ กาได้ยนื ยัน
ประสิ ทธิ ผลของมาตรการดังกล่าว ( Johnson & Waltz, 1994 ) ประสิ ทธิ ผลของมาตรการเหล่านี้ข้ ึนอยูก่ บั ความ
เคร่ งครัดในการบังคับใช้ ดังเช่นในประเทศพัฒนาแล้วที่มีอุปกรณ์ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์จากลมหายใจทํา
ให้ตาํ รวจปฏิบตั ิการได้ง่าย ส่ วนในประเทศกําลังพัฒนามักพบช่องว่างระหว่างนโยบายกับการปฏิบตั ิตาม
นโยบาย
1.11.2 สรุ ปแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยแบ่ งเป็ น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1.112.1 พัฒนาและการบังคับใช้ กฎหมาย
1 ) มาตรการทางภาษี ทบทวนและพิจารณาการเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิต
ของเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและอัตราการบริ โภค ฯ
2 ) มาตรการการจํากัดเวลาและสถานทีใ่ นการจําหน่ ายและการบริโภค
พิจารณาเรื่ องการจํากัดเวลาและสถานที่ในการจําหน่ายและการบริ โภค ( Zoning ) เช่น ในวัดและสถานที่ศึกษา
3 ) มาตรการใบอนุญาตผู้ประกอบ

ทบทวนและพิจารณามาตรการให้

ใบอนุญาตแก่ผปู ้ ระกอบการ จํานวนโควตา ใบอนุญาตต่อปี ราคา ฯ
4 ) มาตรการตรวจระดับแอลกอฮอล์เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
มีผลบังคับให้มีการตรวจระดับแอลกอฮอล์ของผูข้ บั ขี่เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุ

ออกกฎหมายที่
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5 ) มาตรการห้ ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ห้ามการโฆษณาสิ นค้า

ประเภทเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีการบังคับใช้กฎหมายห้ามการโฆษณาเกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด
6 ) มาตรการการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชน

ให้ประชาชนหรื อองค์กร

ท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์รับแจ้ง ร้องเรี ยน เรื่ องการทําผิด ละเมิด กฎหมายเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ของประชาชน
7 ) มาตรการห้ ามจําหน่ ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เด็กอายุตํ่ากว่า

18 ปี

ควบคุมให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายคุม้ ครองเด็ก พ.ศ. 2546
8 ) มาตรการลงโทษผู้ขับขี่ยานพาหนะทีม่ ีระดับแอลกอฮอล์มากกว่า
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มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ พิจารณาเพิ่มบทลงโทษและเพิ่มจุดสุ่ มตรวจจับผูข้ บั ขี่ยานพาหนะที่มีระดับแอลกอฮอล์
มากกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์และควบคุมให้เกิดการบังคับใช้และปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างเคร่ งครัด
1.11.2 รณรงค์ ประชาสั มพันธ์ และสร้ างภาคี
1.11.2.1 มาตรการรณรงค์ เพือ่ เปลีย่ นแปลงค่ านิยมของสั งคม รณรงค์
เพื่อสร้างจิตสํานึกและค่านิยมที่ดีให้ห่างไกลจากเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในเด็กและเยาวชนทัว่ ไป
1.11.2.2 มาตรการเลือกใช้ ศักยภาพและทุนทางสั งคมทีม่ ีอยู่ให้ เกิดประสิ ทธิภาพ
สู งสุ ด เลือกใช้ศกั ยภาพและทุนทางสังคมที่มีอยู่ เช่น ผูน้ าํ ชุมชน วัด องค์กรทาง
ศาสนา องค์กรจริ ยธรรมหลักสู ตรการศึกษา ภาษา วัฒนธรรมเละภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ เป็ นตัวกลางในการ
สื่ อสารและมีส่วนร่ วมในการรณรงค์เลือกใช้โอกาสหรื อเทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลปี ใหม่ สงกรานต์ เข้าพรรษา
และเทศกาลอื่น ๆ ในการรณรงค์สร้างกระแสที่ดีงาม
1.11.2.3 มาตรการจัดตั้งหน่ วยงานพร้ อมทั้งเครือข่ ายแห่ งปัญญาในการจัดการความรู้
จัดตั้งองค์กร สถาบัน พร้อมทั้งเครื อข่ายเพื่อจัดการองค์ความรู ้และงานวิจยั อย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
1.11.2.4 มาตรการใช้ ความรู้ ให้ เกิดประโยชน์ สูงสุ ด ถ่ายทอด เผยแพร่ และสนับสนุน
ให้ทุกหน่วยงานใช้ความรู ้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดเพื่อลดอัตราการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
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1.11.3 มาตรการทีผ่ ่ านความเห็นชอบจาก ครม.
1.11.3.1 กลุ่มมาตรการทีใ่ ห้ ความสํ าคัญต่ อมติรัฐมนตรีทปี่ ระกาศแล้ว
1 ) มาตรการจํากัดเวลาโฆษณาทางสถานีโทรทัศน์และสถานี
วิทยุกระจายเสี ยงระหว่างเวลา 0.5.00 – 22.00 น.
2 ) มาตรการในการควบคุมเนื้อหาให้เป็ นลักษณะภาพพจน์ของ
บริ ษทั หรื อกิจกรรมนั้น ๆ ที่นอกเหนือเวลา 0.5.00 – 22.00 น.
3 ) มาตรการเขตปลอดการโฆษณาในสถาบันการศึกษาและภายใน
รัศมี 500 เมตร
4 ) มาตรการจํากัดอายุผซู ้ ้ื อ โดยห้ามจําหน่ายแก่เด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี
5 ) มาตรการต้องมีคาํ เตือนที่ภาชนะบรรจุและการโฆษณาทางป้ าย
กลางแจ้ง
6 ) มาตรการลงโทษผูฝ้ ่ าฝื นซํ้าซาก
1.11.3.2 กลุ่มมาตรการที่ 2 มาตรการทีเ่ สนอพิจารณาเพิม่ เติม
1 ) มาตรการรณรงค์ให้ความรู ้และประชาสัมพันธ์อย่างเข้มแข็ง
2 ) มาตรการการสร้างและสนับสนุนแนวร่ วม การเพิ่มภาษีสรรพสามิต
3 ) มาตรการออกใบอนุญาตและเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
จําหน่าย
4 ) มาตรการกําหนดพื้นที่เขตปลอดการจําหน่ายและการดื่ม
1.11.3.3 มาตรการการห้ ามจําหน่ ายสุ รา – ยาสู บแก่เด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี ตาม พ.ร.บ. คุ้มครอง
เด็ก พ.ศ. 2546
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1 ) มาตรา 45 ห้ามมิให้เด็กเสพสุ ราหรื อบุหรี่ หรื อเข้าไปในสถานที่เฉพาะเพื่อการ
จําหน่ายหรื อเสพสุ ราหรื อบุหรี่ ถ้าฝ่ าฝื นต้องถูกเรี ยกผูป้ กครองมาตักเตือน ถูกทําทัณฑ์บนหรื อต้องทํางาน
บริ การสังคม
2 ) มาตรา 26 ภายใต้บงั คับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น ไม่วา่ เด็กจะยินยอมหรื อไม่
ห้ามมิให้ผใู ้ ดจําหน่าย แลกเปลี่ยนหรื อให้สุราหรื อบุหรี่ แก่เด็กเว้นแต่การปฏิบตั ิทางการแพทย์ถา้ ฝ่ าฝื นต้อง
ระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี หรื อปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรื อทั้งจําทั้งปรับ
1.11.3.3 มาตรการการห้ ามจําหน่ ายสุ รา – ยาสู บแก่เด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี
กระทรวงสาธารณสุ ข กําลังประสานความร่ วมมืออย่างใกล้ชิดกับกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิ การ กระทรวงยุติธรรมที่เป็ นหน่วยงานที่
รักษาการตามพระราชบัญญัติ ( พ.ร.บ. คุม้ ครองเด็ก พ.ศ. 2546 ) ซึ่ งจะมีอาํ นาจตามกําหนดตามกฎหมายในการ
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กบั ออกกฎกระทรวงหรื อระเบียบเพื่อปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน้ ี นอกจากนี้
จําเป็ นต้องขอความร่ วมมือจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่นและเครื อข่ายทุกภาค
ส่ วนในการเฝ้ าระวังสอดส่ องควบคุมกํากับดูแลมาตรการกําหนดเวลาจําหน่ายสุ ราตามข้อบัญญัติ
1 ) ห้ามมิให้ผใู ้ ดรับอนุญาตขายสุ ราประเภทที่ 3 - 6 ตามความในกฎหมายว่าด้วยสุ รา
จําหน่ายสุ ราทุกชนิดในเวลาอื่นนอกจากเวลาตั้งแต่ 11.00 – 14.00 น. และ 17.00 -24.00 น.
2 ) ถ้าผูใ้ ดฝ่ าฝื นจะต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรื อปรับไม่เกิน 4,000 บาทหรื อทั้งจําทั้ง
ปรับ
3 ) นอกจากนี้ยงั ห้ามมิให้ผใู ้ ดดื่มสุ ราชนิดใด ๆ ณ สถานที่ขายสุ ราในเวลากําหนดห้ามจําหน่าย
สุ รา
4 ) ถ้าผูใ้ ดฝ่ าฝื นต้องระวางโทษไม่เกิน 1 เดือน หรื อปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรื อทั้งจําทั้งปรับ
ในการวิจยั ครั้งนี้มีความมุ่งหวังการเสริ มสร้างค่านิยมเพื่อไม่ดื่มแอลกอฮอล์ในนักศึกษา เมื่อมีค่านิยมที่
ดี ย่อมนําไปสู่ การมีพฤติกรรมที่ดี นัน่ คือการลดละเลิกการดื่มแอลกอฮอล์ ต่อไป
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2. ทฤษฎีแรงจูงใจเพือ่ ป้องกันโรค (The Protection Motivation Theory )
ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้ องกันโรคมีข้ ึนครั้งแรกในปี ค.ศ. 1975 โดย Fonald W. Rogers ( Mackary, 1992 )
ต่อมาได้ถูกปรับปรุ งแก้ไขใหม่และนํามาใช้ในปี ค.ศ. 1983 ซึ่ งเริ่ มต้นจากการนําการกระตุน้ ด้วยความกลัวมา
ใช้โดยเน้นความสําคัญระหว่างแบบแผนความเชื่อด้านสุ ขภาพ (Health Belief Model) และทฤษฎีความคาดหวัง
ในความสามารถของตนเอง ( Self Efficacy Theory ) นั้นคือการรวมปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดการรับรู ้ในภาพรวมของ
บุคคล ซึ่ งการรับรู ้น้ ีเป็ นตัวเชื่อมโยงที่จะนําไปสู่ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อ
ป้ องกันโรคนี้ ได้เน้นเกี่ยวกับการประเมินการรับรู ้ดา้ นข้อมูลข่าวสารในการเผยแพร่ ข่าวสาร การประเมินการ
รับรู ้น้ ีมาจากการสื่ อสารกลางการรับรู ้ Roger ได้กาํ หนดตัวแปรที่ทาํ ให้บุคคลเกิดความกลัว 3 ตัวแปร คือ ความ
รุ นแรง ( Noxiousness ) การรับรู ้โอกาสเสี่ ยงของการเป็ นโรค ( Perceived Probability ) ความคาดหวังใน
ประสิ ทธิ ผลของการตอบสนอง ( Response Efficacy )
ความรุ นแรงของโรค ( Noxiousness )

สามารถพัฒนาได้จาก การขู่วา่ ถ้ากระทําหรื อไม่กระทํา

พฤติกรรมบางอย่าง จะทําให้บุคคลได้รับผลร้ายแรง โดยใช้สื่อเป็ นสิ่ งสําคัญในการเผยแพร่ ข่าวสารที่คุกคามต่อ
สุ ขภาพ ลักษณะข้อความที่ปรากฏ เช่น มีอนั ตรายถึงชีวติ หรื อบรรยายว่าไม่ทาํ ให้เกิดอันตรายรุ นแรง เช่น
ระคายเคืองปอดเล็กน้อย โดยทัว่ ๆไป ข้อมูลที่ทาํ ให้เกิดความกลัวสู งจะส่ งผลให้บุคคลเปลี่ยนทัศนคติ และ
พฤติกรรมได้มากกว่า ข้อมูลที่ทาํ ให้กลัวเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ทาํ ให้เกิดความกลัวสู ง อาจไม่มี
ผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยตรง แต่หากใช้การกระตุน้ หรื อปลุกเร้าร่ วมกับการขู่อาจส่ งผลให้ขอ้ มูลนั้น
มีลกั ษณะโดดเด่นขึ้นกระบวนการประเมินการรับรู ้ของบุคคลต่อข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้น จะทําให้บุคคลรับรู้
ความรุ นแรงของการเป็ นโรคได้ดีกว่าการกระตุน้ ตามปกติและทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติและพฤติกรรมได้ ซึ่ งในการตรวจสอบองค์ประกอบเกี่ยวกับผลที่เกิดจากการรับรู ้ถึงอันตรายในระดับสู ง
พบว่ามีผลต่อความตั้งใจที่จะเลิกสู บบุหรี่ การงดดื่มสุ รา ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง และทําให้ไม่เกิดอันตราย ผล
การศึกษาที่สาํ คัญพบว่า นักเรี ยนที่ได้รับการสอนสุ ขศึกษาสามารถงดบุหรี่ ได้เพิ่มมากขึ้น และลดความผิดพลาด
จากการขับขี่พาหนะลง
การรับรู้โอกาสเสี่ ยงของการเป็ นโรค ( Perceived Probability ) จะใช้การสื่ อสารโดยการขู่ที่คุกคามต่อ
สุ ขภาพซึ่ งจะทําให้บุคคลเชื่อว่ากําลังตกอยูใ่ นภาวะเสี่ ยง เช่น ศูนย์ป้องกันและควบคุม โรคเอดส์ในนิวแม็กซิโก
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ได้นาํ เสนอข้อมูลเพื่อให้บุคคลมีความตั้งใจที่จะลดพฤติกรรมที่จะเสี่ ยงต่อการเป็ นโรคเอดส์ โดยกล่าวว่า จาก
การตรวจเลือดของชายรักร่ วมเพศและชายรักชาย พบว่า 1 ใน 4 คน มีการติดเชื้อไวรัสเอดส์ เพื่อหวังให้
ประชาชนมีความตื่นตัวว่าตนอยูใ่ นภาวะเสี่ ยงต่อการติดเชื้อ แต่อย่างไรก็ตามวิธีน้ ียงั ไม่ใช่แนวทางที่จะทําให้
บุคคลรับรู ้ต่อโอกาสเสี่ ยงของการเป็ นโรค สามารถทําได้เช่นเดียวกันกับการรับรู ้ในความรุ นแรงของโรค โดย
ใช้แบบสอบถามให้ตอบคําถามในกลุ่มที่เสี่ ยงต่อการเป็ นโรคสู งและกลุ่มที่เสี่ ยงต่อการเป็ นโรคตํ่า ตัวอย่างเช่น
ให้ผสู ้ ู บบุหรี่ อ่านบทความเรื่ อง การสู บบุหรี่ เป็ นสาเหตุทาํ ให้เกิดโรคหัวใจ และโรคมะเร็ งปอดได้สูง ซึ่ งแสดง
ให้เห็นว่า การสู บบุหรี่ จะทําให้ผสู ้ ู บมีโอกาสเสี่ ยงต่อการเป็ นโรค โดยให้กลุ่มตัวอย่างทําเครื่ องหมายลงในช่อง
หน้าข้อความของแบบสอบถาม ตนเชื่อหรื อไม่วา่ การสู บบุหรี่ จะทําให้เกิดโรคมะเร็ งปอดและโรคหัวใจ จาก
การรายงานการศึกษาพบว่า ผูส้ ู บบุหรี่ ส่วนมากมีความหวังว่าตนสามารถปรับปรุ งพฤติกรรมของตนเอง และมี
ความตั้งใจที่จะลดหรื อสู บบุหรี่ ได้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติการใช้แบบสอบถามเพื่อตรวจสอบความตั้งใจที่
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาจไม่ประสบผลสําเร็ จเท่าใดนัก เนื่องจากการตรวจสอบตัวแปรเกี่ยวกับการรับรู ้ต่อ
โอกาสเสี่ ยงของการเป็ นโรคหรื อแบบสอบถามให้ใช้น้ นั ไม่มีผลต่อการรับรู ้โอกาสเสี่ ยงต่อการเป็ นโรคของ
บุคคลที่มีความเสี่ ยงสู ง เนื่องจากผูท้ ี่มีโอกาสเสี่ ยงสู งต่อการเป็ นโรคจะไม่ยอมปฏิบตั ิการตามคําแนะนําเสมอไป
ดังตัวอย่างเช่น ภายหลังจากผูส้ ู บบุหรี่ จดั ได้รับการกระตุน้ ในระดับสู งเพื่อให้สูบบุหรี่ ยังคงหลีกเลี่ยงไม่ยอม
ปฏิบตั ิตามคําแนะนําการส่ งตรวจฉายเอกซเรย์ปอด ในทางกลับกันอาจเอาใจใส่ สนับสนุนให้ผสู ้ ู บบุหรี่ คาํ นึงถึง
ผลที่เกิดจากการสู บบุหรี่ จะทําให้บุคคลนั้นลดจํานวนที่สูบบุหรี่ ลงได้ ซึ่ งจะส่ งผลให้เป็ นมะเร็ งปอดน้อยลง
การให้บุคคลปฏิบตั ิตามคําแนะนําอาจใช้เงื่อนไขความเสี่ ยงต่อการเป็ นโรคสู งร่ วมกับผลที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบตั ิตามคําแนะนํา แต่เงื่อนไขดังกล่าว ยังเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งค้นหาคําตอบกันอีกต่อไปว่า ความเสี่ ยงต่อการ
เป็ นโรคสู ง จะมีผลต่อการตั้งใจของบุคคลในการปฏิบตั ิตนเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ ยงนั้นหรื อไม่ เช่น เพิ่มการสู บ
บุหรี่ มากขึ้น เพราะอาจทําให้เพิ่มความเสี่ ยงมากขึ้นได้ ถ้าบุคคลพยายามที่จะปฏิเสธการรับรู ้ของตนเองว่าเขาไม่
สามารถปฏิบตั ิตามคําขู่น้ ีได้ แม้วา่ จะเป็ นผลเสี ย ในทางกลับกัน ถ้ารวมภาวะเสี่ ยงสู งกับผลดีของการปฏิบตั ิ จะ
ทําให้ความตั้งใจที่จะยอมรับการปฏิบตั ิตามมีเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามการใช้แบบสอบถามซึ่ งผูต้ อบจะให้ค่า
ความรู ้สึก ตามข้อความที่กาํ หนดไว้ในแบบสอบถามนั้น ยังเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งการศึกษาต่อไปว่าสามารถคาดคะเน
ความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เสี่ ยงต่อการเกิดโรคของกลุ่มตัวเองได้หรื อไม่
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ความคาดหวังในประสิ ทธิผลของการตอบสนอง ( Response Efficacy ) กระทําได้โดยการนําเสนอ
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตน เพื่อลดโอกาสเสี่ ยงต่อการเป็ นโรคซึ่ งเป็ นผลการสื่ อสารที่ทาํ ให้ บุคคลเกิด
ความกลัวเกี่ยวกับสุ ขภาพ โดยปกติการนําเสนอข้อมูลในรู ปแบบของการปรับหรื อลดพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง
จากผลการวิจยั พบว่าการที่บุคคลทราบถึงผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิตามคําแนะนําจะช่วยลดความรุ นแรงของ
การเกิดโรคอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ตัวแปรนี้มีการทดสอบว่า จะมีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรื อไม่ ดัง
การศึกษาของ Maddux และ Roger พบว่า เมื่อกลุ่มตัวอย่างได้รับคําแนะนํา โดยบอกถึงผลดีที่เกิดขึ้น จาก
การงดสู บบุหรี่ คือ ช่วยลดการเกิดโรคหัวใจและโรคปอด ทําให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความตั้งใจที่จะหยุดสู บ และ
นําไปสู่ ความตั้งใจในการป้ องกันรักษาสุ ขภาพของบุคคลจากการวิจยั ที่ผา่ นมาพบว่าการเพิ่มความคาดหวังในผล
ที่เกิดขึ้นร่ วมกับความตั้งใจจะทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยเฉพาะกรณี บุคคลรู ้วา่ ตนกําลังเสี่ ยงต่อ
การเป็ นโรค แต่เมื่อบุคคลนั้นถูกคุกคามสุ ขภาพอย่างรุ นแรง และไม่มีวธิ ี ใดที่จะลดความคุกคามนั้นลงได้ อาจทํา
ให้บุคคลนั้นขาดที่พ่ งึ และการสอนที่มีความเฉพาะเจาะจง เพื่อให้บุคคลปฏิบตั ิตามคําแนะนํา จะช่วยให้เกิด
ความตั้งใจที่จะปรับพฤติกรรมอย่างจริ งจัง อีกทั้งการสอนที่มีความเฉพาะเจาะจง มีรายละเอียดเพื่อกระตุน้
เตือนความรู ้สึก หรื อการรับรู ้ต่อความสามารถของตนเองได้ปฏิบตั ิตามมากขึ้น (Mackay, 1992)
องค์ประกอบที่ทาํ ให้เกิดความกลัวทั้ง

3 ตัวแปรดังกล่าวจะเห็นได้วา่ เป็ นมิติเดียวกับแบบแผนความเชื่อ

สุ ขภาพ ( Health Belief Model) ซึ่ งประกอบด้วย การรับรู ้ต่อโอกาสเสี่ ยงจากการได้รับอันตรายจากสุ ขภาพ (
Perceived Susceptibility ) การรับรู ้ในความรุ นแรงของอันตรายที่เกิดขึ้นแก่สุขภาพ
( Perceived

severity ) และการรับรู ้ต่อผลที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบตั ิเพื่อป้ องกันหรื อลดอันตรายต่อ

สุ ขภาพ (Perceived Barriers) ซึ่ งต่อมา Maddux และ Roger (Mackay, 1992) ได้เพิ่มตัวแปรอีกหนึ่งตัวแปร
คือ ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง ( Self Efficacy) ดังนั้นจึงเห็นได้วา่ ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้ องกัน
โรค มีฐานมาจากแบบแผนความเชื่อด้านสุ ขภาพ และทฤษฎีความคาดหวังในความสามารถของตนเอง Bandura
(1997) ทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับสู งสุ ดและเป็ นพื้นฐานที่ทาํ ให้บุคคลปฏิบตั ิตามโดยแท้จริ ง
โดยสรุ ปการที่บุคคลจะปฏิบตั ิตามคําแนะนํานั้น เนื้อหาของข่าวสารควรจะมีผลในการช่วยให้บุคคลปฏิบตั ิตาม
ได้ ( Mackay,1992) แต่ต่างจากตัวแปรอื่นๆซึ่ งมีลกั ษณะของข่าวสารคุกคามต่อสุ ขภาพและไม่ได้คาํ นึงถึงการ
ส่ งเสริ มความสามารถของบุคคลที่จะปฏิบตั ิตามคําแนะนําการทดลองที่แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของความ
คาดหวังในความสามารถของตนเองที่นาํ มาใช้ในการป้ องกันโรคจากกลุ่มที่มีความเชื่ออํานาจในตนเองและกลุ่ม
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ที่มีความเชื่ออํานาจนอกตนเอง พบว่า ผูท้ ี่เชื่ออํานาจในตนเองจะเชื่อว่าการมีสุขภาพดี หรื อการเจ็บป่ วยเกิดขึ้น
จากการปฏิบตั ิของแต่ละบุคคลและมีการแสวงหาข้อมูลข่าวสารในการปฏิบตั ิตนเพื่อการป้ องกันโรคแต่ผทู ้ ี่ความ
เชื่ออํานาจนอกตน จะเชื่อว่าสุ ขภาพของเราจะขึ้นอยูก่ บั โอกาสเคราะห์กรรม โชคชะตาหรื ออํานาจอื่นๆ และไม่
ตั้งใจจะแสวงหาข้อมูลข่าวสารการปฏิบตั ิตนที่จะป้ องกัน ( Wallston and Wallston,1978) ดังนั้นผูท้ ี่เชื่ออํานาจ
ในตนจึงมีการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับความสามารถตนเองสู ง ในการตรวจสอบองค์ประกอบความคาดหวังใน
ความสามารถตนเอง Roger และ Maddux ได้ทาํ ให้ผสู ้ ู บบุหรี่ มีความเชื่อว่าการลดหรื อการเลิกสู บบุหรี่ สามารถ
กระทําได้ง่าย คือมีความหวังในความสามารถของตนเองสู งหรื อกระทําได้ยากมากคือความคาดหวังใน
ความสามารถของตนเองตํ่าผลการทดลองพบว่า ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง เป็ นการทํานายที่มี
ผลสู งสุ ดต่อความตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ เช่น การทําให้บุคคลเชื่อว่าเขามีความตั้งใจที่เลิกสู บ
บุหรี่ เขาก็สามารถที่จะเลิกสู บบุหรี่ ได้ง่าย ความคาดหวังของความสามารถของตนเอง ความสามารถในการ
ปฏิบตั ิตาม จึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันสู ง Beckc และ Lund พบว่าความสามารถของบุคคลเป็ นตัวทํานายที่มี
อํานาจสู งสุ ดต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มที่มีความเชื่ออํานาจในตนทางด้านสุ ขภาพตํ่า
และกลุ่มที่มีความเชื่อในตนเองทางด้านสุ ขภาพสู ง หากทําให้เกิดความเครี ยดในกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มจะ
พบว่าผูท้ ี่มีความเชื่ออํานาจในตนตํ่าจะมีแนวโน้มเกิดความไม่มนั่ ใจในความสามารถของตนเองต่อการปฏิบตั ิ
จะเป็ นตัวขัดขวางต่อการปฏิบตั ิอย่างมากเช่นกัน ดังนั้นประสิ ทธิ ภาพในการแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร จึงไม่ได้ข้ ึนอยู่
กับความชัดเจนของสื่ อที่จะทําให้บุคคลปฏิบตั ิตามเท่านั้น หากแต่บุคคลต้องมีความคาดหวังว่าเขาสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองได้ดว้ ย
ตัวแปรที่กล่าวมาข้างตน จะเห็นได้วา่ ความคาดหวังในความสามารถของตนเองและความคาดหวังใน
ประสิ ทธิ ผลของการตอบสนองจะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันสู ง โดยทัว่ ไปในการยอมรับ และการมีความตั้งใจใน
การปฏิบตั ิตามคําแนะนําจะเป็ นไปได้สูง เมื่อบุคคลมองเห็นว่ามีประโยชน์และสามารถปฏิบตั ิตามได้ ซึ่ ง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง พบดังนี้ ถ้าความสามรถที่จะปฏิบตั ิตามมีสูงและผลดีของการปฏิบตั ิตามมีสูง
ด้วยก็จะทําให้ความตั้งใจในการปฏิบตั ิตามมีเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน ในทางกลับกัน ถ้าความสามารถในการ
ปฏิบตั ิตามมีสูง แต่ผลดีของการปฏิบตั ิตามคําแนะนํามีนอ้ ยความตั้งใจที่จะปฏิบตั ิตามก็จะลดน้อยลงไปด้วย เช่น
ผูท้ ี่สูบบุหรี่ มีความตั้งใจที่จะสู บบุหรี่ เพิ่มขึ้น และกรณี ที่มีความคาดหวังในความสามารถของตนเองตํ่า แต่ผลดี
ของการปฏิบตั ิตามสู ง จากวิวฒั นาการของทฤษฏีแรงจูงใจของการป้ องกันโรค Roger ได้พยายามปรับปรุ งโดย
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นําตัวแปรทั้ง 4 ตัว คือการรับรู ้ในความรุ นแรงของโรค การรับรู ้ต่อโอกาสเสี่ ยงของการเกิดโรค ความคาดหวังใน
ประสิ ทธิ ภาพของการตอบสนองและความคาดหวังในความสามารถของตนเองมาสรุ ปเป็ นกระบวนการรับรู้ 2
แบบ คือ
1. การประเมินอันตรายต่อสุ ขภาพ (Threat Appraisal)
2. การประเมินการเผชิญปั ญหา (Coping Appraisal)
จากกระบวนการรับรู ้ดงั กล่าว เกิดจากอิทธิ พลของแหล่งข้อมูลข่าวสาร คือ สิ่ งแวดล้อม การพูดคุย การ
เรี ยนจากการสังเกต และลักษณะบุคลิกภาพหรื อประสบการณ์ที่บุคคลได้รับ
การประเมินอันตรายต่อสุ ขภาพ ประกอบด้วย การรับรู ้ 2 ลักษณะ คือ การรับรู ้ในความรุ นแรงของโรค
(Perceived Severity) และการรับรู ้ต่อโอกาสเสี่ ยงต่อการเกิดโรค ( Perceived Susceptibility) ซึ่ งการรับรู้น้ ีจะ
นําไปสู่ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมมีโอกาสเป็ นไปได้ที่การรับรู ้อาจทําให้บุคคลเกิดการปรับตัว
ตอบสนองหรื อเกิดพฤติกรรมสุ ขภาพที่พึงประสงค์ 2 แบบ ได้แก่ มีความตั้งใจที่จะปฏิบตั ิสมํ่าเสมอและมีการ
แก้ไขปั ญหาอย่างมีเหตุผล เช่น การรัดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง การเลิกสู บบุหรี่ เป็ นต้น และอาจเกิดการปรับตัว
ตอบสนองหรื อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 5 แบบ ได้แก่ ความสิ้ นหวัง ความเชื่อในโชคชะตา การหลีกเลี่ยง
ความเชื่อในศาสนา ความคิดฝันลมๆแล้งๆ อย่างไรก็ตาม ปั จจัยสําคัญที่ช่วยส่ งเสริ มให้มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ก็คือความพอใจในตนเอง ( Intrinsic

Rewards) และความพึงพอใจภายนอก

(Efficacy Rewards) เช่น การเป็ นที่ยอมรับของสังคม (Steven and Rogers, 1986)
การประเมินการเผชิญปั ญหา ประกอบการรับรู ้ 2 ลักษณะ คือ การรับรู ้ความคาดหวังผลลัพธ์ของการ
ตอบสนอง ( Response Efficacy) และการรับรู ้ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง ( Self efficacy) ใน
การหลีกเลี่ยงอันตรายให้ได้สาํ เร็ จ ( Steven and Rogers, 1986) และเป็ นปัจจัยที่สาํ คัญในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค์ แต่สิ่งที่ทาํ ให้ความคาดหวังในผลลัพธ์ของการตอบสนองลดลง คือ ความไม่
สะดวก ค่าใช้จ่าย ความไม่น่าชื่นชม ความยากลําบาก ความสับสนยุง่ ยาก อาการแทรกซ้อน และความไม่
สอดคล้องในการดํารงชีวติ (Rogers, 1986)
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ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ความคาดหวังในผลลัพธ์ของการตอบสนอง และการรับรู ้ความคาดหวังใน
ความสามารถของตนเองเป็ นสิ่ งสําคัญมากต่อความตั้งใจซึ่ งความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาถือว่าเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญที่สุด ที่
จะต้องพยายามสร้างให้เกิดขึ้นและรักษาความตั้งใจนั้นไว้ให้มนั่ คง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้โอกาสเสี่ ยงต่อการเกิดโรคและรับรู ้ความคาดหวังในผลลัพธ์ของการ
ตอบสนองมีความสําคัญเช่นกัน กล่าวคือ ถ้ารับรู ้โอกาสเสี่ ยงต่อการเกิดโรคสู งแต่การรับรู ้ความคาดหวังใน
ผลลัพธ์ของการตอบสนองตํ่า จะลดความตั้งใจลง
บุคคลจะรู ้สึกว่าไม่สามารถป้ องกันตนเองได้ใน 2 กรณี คือ ถ้าผลลัพธ์ของการเผชิญปัญหาที่มีอยูไ่ ม่มี
ประสิ ทธิ ภาพ ถ้าเขาเชื่อว่าตนเองไม่สามารถที่จะตอบสนองต่อการเผชิญปั ญหาได้ ดังนี้ถา้ รับรู ้โอกาสเสี่ ยงต่อ
การเกิดโรคตํ่า ก็จะเพิ่มความคาดหวังในผลลัพธ์ของการตอบสนองและความคาดหวังในความสามารถของ
ตนเองสู ง จะเพิ่มความตั้งใจเพิ่มขึ้นได้อย่างไรก็ดี ความตั้งใจจะสู งที่สุดเมื่อบุคคลมีท้งั การรับรู ้โอกาสเสี่ ยงต่อ
การเกิดโรคสู ง การรับรู ้ความคาดหวังในความสามารถของตนสู ง และการรับรู ้ความคาดหวังในผลลัพธ์ของการ
ตอบสนอง
กล่าวโดยสรุ ป ทฤษฏีแรงจูงใจของการป้ องกันโรคนี้มีความเชื่อว่า แรงจูงใจเพื่อการป้ องกันโรคนั้นจะ
ทําให้ได้ดีที่สุดเมื่อ
1.
2.
3.
4.

บุคคลเห็นว่าอันตรายต่อสุ ขภาพนั้นรุ นแรง
บุคคลมีความรู ้สึกไม่มนั่ คงหรื อเสี่ ยงต่ออันตรายนั้น
เชื่อว่าการตอบสนองโดยการปรับตัวเป็ นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะกําจัดอันตรายนั้น
บุคคลมีความเชื่อมัน่ ในตนเองว่าจะสามารถปรับตัวตอบสนอง หรื อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นได้
อย่างสมบูรณ์
5. ผลดีจากการตอบสนองด้วยการปรับตัวแบบที่ไม่พึงประสงค์น้ นั มีนอ้ ย
6. อุปสรรคต่อการปรับตัวหรื อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นตํ่า
ในการพัฒนาการรับรู ้ความคาดหวังในความสามารถของตนเองนั้น แบนดูรา (
Bandura) เสนอว่ามีอยู่
ด้วยกัน 4 วิธี คือ
1.ประสบการณ์ ทปี่ ระสบความสํ าเร็จ (Mastery Experiences) ซึ่ ง แบนดูรา เชื่อว่าเป็ น
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วิธีการที่มีความสามารถมากที่สุดในการพัฒนาการรับรู ้ความสามารถของตนเอง เนื่องจากว่าเป็ นประสบการณ์
โดยตรง ความสําเร็ จทําให้เพิม่ ความสามารถของตน บุคคลจะเชื่อว่าเขาสามารถจะทําได้ ดังนั้นในการที่จะ
พัฒนาการรับรู ้ความสามารถของตนเองนั้น จําเป็ นต้องฝึ กให้เขามีทกั ษะเพียงพอที่จะประสบความสําเร็ จได้
พร้อมๆกับการให้เขาได้รับรู ้วา่ เขามีความสามารถจะกระทําเช่นนั้น ซึ่ งจะทําให้เขาใช้ทกั ษะที่ได้รับการฝึ กมา
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้เนื่องจากบุคคลที่รับรู ้วา่ ตนเองมีความสามารถนั้นจะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆแต่จะ
พยายามทํางานต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายตามที่ตอ้ งการ
2.การใช้ ตัวแบบ (Modeling) การที่ได้สังเกตตัวแบบแสดงพฤติกรรมและได้ผลที่พึงพอใจ
จะทําให้ผสู ้ ังเกตมีความรู ้สึกว่าเขาก็สามารถที่จะประสบความสําเร็ จได้ถา้ เขาพยายามจริ งและไม่ยอ่ ท้อ ลักษณะ
ของการใช้ตวั แบบที่ส่งผลต่อความรู ้สึกว่าเขามีความสามารถที่จะทําได้น้ นั ได้แก่การแก้ไขปั ญหาของบุคคลที่มี
ความกลัวต่อสิ่ งต่างๆ โดยให้ดูตวั แบบที่มีลกั ษณะคล้ายกับตนเองก็สามารถทําให้ลดความกลัวต่างๆเหล่านั้นได้
การเรี ยนรู้โดยสังเกตจากตัวแบบ ประกอบด้วยกระบวนการ 4 อย่าง คือ
2.1 กระบวนการตั้งใจ (Attention Processes) บุคคลไม่สามารถเรี ยนรู ้ได้มา
จากการสังเกต ถ้าเขาไม่มีความตั้งใจ กระบวนการตั้งใจจะเป็ นตัวกําหนดว่าบุคคลจะสังเกต
อะไร จากตัวแบบนั้น
2.2กระบวนการเก็บจํา (Retention Processes) บุคคลจะแปลงข้อมูลจากตัวแบบเป็ น
รู ปแบบสัญลักษณ์ และจัดทําโครงสร้างเพื่อให้จาํ ได้ง่ายขึ้น การที่บุคคลมีความเก็บจําจึงสามารถแสดง
พฤติกรรมเรี ยนแบบตามทันที หรื อแสดงพฤติกรรมเลียนแบบภายหลังการสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบผ่านไป
ระยะเวลาหนึ่ง
2.3กระบวนการกระทํา (Production Processes) เป็ นกระบวนการที่ผสู้ ังเกตแปลง
สัญลักษณ์ที่เก็บจํานั้นมาเป็ นการกระทํา การได้ขอ้ มูลย้อนกลับจากการกระทําของตนเองและการเทียบเคียงการ
กระทํากับภาพที่จาํ ได้ จะช่วยให้ผสู ้ ังเกตสามารถปรับปรุ งแก้ไขพฤติกรรมการเลียนแบบของตนจนเป็ นที่พึง
พอใจ
2.4กระบวนการจูงใจ (Motivation Processes) พฤติกรรมที่ผสู ้ ังเกตเรี ยนรู ้จากการ
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สังเกตตัวแบบอาจถูกแสดงออกมาหรื อไม่ก็ได้ถา้ พฤติกรรมตัวแบบได้รับผลรับที่น่าพึงพอใจหรื อสามารถ
หลีกเลี่ยงผลลัพธ์ที่ไม่พึงพอใจ จะมีแนวโน้มการเรี ยนแบบสู งเพราะบุคคลเกิดความหวังจะได้ผลลัพธ์
เช่นเดียวกันกับตัวแบบ หรื อเกิดความรู ้สึกแฝงว่าตนคือผูท้ ี่ได้รับผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจนั้น
3.การใช้ คําพูดชั กจูง ( Verbal

Persuasion)

เป็ นการบอกว่าบุคคลนั้นมีความสามารถที่จะประสบ

ความสําเร็ จได้ วิธีการดังกล่าวค่อนข้างใช้ง่ายและใช้กนั ทัว่ ไป ซึ่ งแบนดูราได้กล่าวว่าการชักจูงจากผูอ้ ื่นเป็ นการ
รับเอาคําแนะนําชักจูงจากผูอ้ ื่นมาเป็ นข้อมูลเพื่อพิจารณาความสามารถของตนเอง ทําให้บุคคลเกิดความเชื่อมัน่
ว่าตนมีความสามารถที่จะทํางานได้สาํ เร็ จถึงแม้วา่ เคยทํางานไม่สาํ เร็ จมาแล้ว เป็ นการเพิ่มกําลังใจและความ
มัน่ ใจ
4.การกระตุ้นทางอารมณ์ ( Emotional Arousal) มีผลต่อความสามารถการรับรู ้ของตนในสภาพที่ถูก
ข่มขู่ ในการตัดสิ นถึงความวิตกกังวลและความเครี ยดของคนเรานั้น บางส่ วนขึ้นอยูก่ บั การกระตุน้ ทางสรี ระ การ
กระตุน้ ที่รุนแรงทําให้การกระทําไม่ค่อยได้ผลดี บุคคลจะคาดหวังความสําเร็ จเมื่อเขาไม่ได้อยูใ่ นสภาพการณ์ที่
กระตุน้ ด้วยสิ่ งที่ไม่พอใจ (ประภาเพ็ญ สุ วรรณ และสวิง สุ วรรณ ,2536)
ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้ องกันโรค ซึ่ งประกอบด้วย การประเมินอันตราย ซึ่ งมีองค์ประกอบสําคัญ
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ประการคือ การรับรู ้ความรุ นแรงและการรับรู ้ความเสี่ ยง ซึ่ งเชื่อว่าบุคคลที่มีตระถึงความรุ่ นแรงและความเสี่ ยง
จะนําไปสู่ การมีพฤติกรรมที่ดีข้ ึน และนอกจากนี้ยงั ประกอบด้วย การประเมินการเผชิญปั ญหา โดยมี

2

องค์ประกอบได้แก่ การรับรู ้ความสามารถตนเองและการรับรู ้ผลการปฏิบตั ิ โดยเชื่อว่าเมื่อบุคคลมีความ
ตระหนักและรับรู ้วา่ ตนเองมีความรู ้ความสามารถในการกระทําพฤติกรรมและเชื่อว่าเมื่อกระทําพฤติกรรมนั้นๆ
แล้วจะมีผลดีต่อตนเอง จะทําให้บุคคลมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์มากขึ้นด้วย
3. ค่ านิยม
3.1 ความหมายของค่ านิยม ได้มีผใู ้ ห้ความหมายของค่านิยมไว้ต่าง ๆ กัน ดังนี้
Robin ( 1964 ) ( อ้างใน จุรีภรณ์ เชาว์มะเริ ง , 2537 ) กล่าวว่า ค่านิยม หมายถึง สิ่ งที่บุคคลตั้ง
จุดมุ่งหมาย สภาพการณ์หรื อกิจกรรมต่าง ๆ ที่คนปรารถนาและคาดหวังไว้วา่ สิ่ งนั้นจะต้องเกิดผลดีต่อเขา ใน
การดําเนินชีวติ บุคคลพยายามแสวงหาสิ่ งที่สังคมได้ตดั สิ นแล้วว่าเป็ นสิ่ งดีและหลีกเลี่ยงสิ่ งที่สังคมได้ลง
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ความเห็นว่าเป็ นสิ่ งเลว ค่านิยมจึงเป็ นสิ่ งที่คอยควบคุมพฤติกรรมและเป็ นสิ่ งที่ยดึ ถือในการปฏิบตั ิของบุคคลใน
สังคมหนึ่ง ๆ
Rokeach ( 1968 ) ( อ้างใน จุรีภรณ์ เชาว์มะเริ ง, 2537 ) กล่าวว่า ค่านิยมเป็ นความเชื่ออย่างหนึ่ง ซึ่งมี
ลักษณะที่ถาวร เชื่อว่าบางอย่างในวิถีของการปฏิบตั ิ หรื อเป้ ามายของชีวติ บางอย่างนั้นเป็ นสิ่ งที่ตวั เองหรื อสังคม
เห็นดีเห็นชอบ สมควรที่จะยึดถือปฏิบตั ิมากกว่าวิถีปฏิบตั ิหรื อเป้ าหมายชีวติ อย่างอื่น
Super ( 1970 ) ( อ้างใน จุรีภรณ์ เชาว์มะเริ ง , 2537 ) กล่าวว่า ค่านิยม หมายถึง สิ่ งซึ่ งเมื่อพิจารณา
แล้วเป็ นสิ่ งที่พึงปรารถนาแก่จิตใจ แก่เป้ าหมาย หรื อวิธีการที่มุ่งไปสู่ เป้ าหมายที่พึงปรารถนา ค่านิยมจะ
เกี่ยวข้องกับความสนใจและเป็ นคุณภาพที่บุคคลต้องแสวงหา มิใช่กิจกรรมหรื อวัตถุใด ๆ ที่ห่อหุม้ อยูภ่ ายนอก
ค่านิยมจึงเป็ นเรื่ องที่ลึกลับกว่าความสนใจ
Walter และ Scott ( 1979 ) ( อ้างใน จุรีภรณ์ เชาว์มะเริ ง , 2537 ) ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับค่านิยมไว้วา่ ค่านิยมหมายถึง ความคิดรวบยอดที่เป็ นพื้นฐานในการเลือกของบุคคล ซึ่ งบุคคล
แสดงออกเมื่อบุคคลมีความเชื่อมัน่ ในสิ่ งที่คิดว่าถูกหรื อผิด สําคัญ ไม่สาํ คัญ ฉลาดหรื อโง่ สวยหรื อน่าเกลียด
จริ งหรื อปลอม ซึ่ งพื้นฐานแห่งการเลือกนี้อาจแสดงออกโดยสติสัมปชัญญะหรื อจากจิตใต้สาํ นึกก็ได้
ผ่องพรรณ เกิดพิทกั ษ์ ( 2531 ) ให้ขอ้ คิดเกี่ยวกับความหมายของค่านิยม โดยมีสาระสําคัญพอสรุ ปได้
ว่า ค่านิยมหมายถึง สภาพหรื อการกระทําบางประการที่บุคคลเชื่อหรื อนิยมว่าควรยึดมัน่ เพื่อจะได้บรรลุ
วัตถุประสงค์หรื อความมุ่งหมายของสังคมหรื อของตัวเราเอง นอกจากนี้ค่านิยมยังเป็ นความเชื่อที่มีลกั ษณะ
ถาวรแต่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามยุคสมัยและความคิดเห็นของบุคคลส่ วนใหญ่ในสังคม ค่านิยมยังทํา
หน้าที่เป็ นเกณฑ์หรื อมาตรฐานชี้นาํ พฤติกรรมการปฏิบตั ิและทําหน้าที่เป็ นตัวบ่งชี้ถึงความต้องการของมนุษย์
สมัคร สุ พรรณรัตน์ ( 2538 ) ได้ให้ความหมายของค่านิยม คือ ความนิยมว่ามีค่า หมายถึง ความเชื่อ
ของตัวบุคคลที่เชื่อว่า สิ่ งใดมีค่า มีความสําคัญและเป็ นที่พึงปรารถนาของเขา ส่ วนค่านิยมที่พึงประสงค์หมายถึง
ความเชื่อของสังคมที่เชื่อว่า สิ่ งใดมีค่า มีความสําคัญและเป็ นที่พึงปรารถนาของสังคม
ไพศาล ศรพรหมฉาย ( 2540 ) ได้กล่าวว่า นักสังคมศาสตร์ ได้อธิ บายความหมายคําว่า ค่านิยม ไว้
ดังนี้
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ค่านิยม เป็ นเรื่ องของความคิดในสิ่ งที่ควรจะเป็ นและคนส่ วนใหญ่ปรารถนา หรื อเป็ นสิ่ งที่ควรปฏิบตั ิ
เพื่อให้บรรลุถึงความปรารถนานั้น ๆ ค่านิยมเป็ นสิ่ งที่คนส่ วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่าตนต้องการสิ่ งใดและควร
ปฏิบตั ิอย่างไร นิยมเป็ นสิ่ งที่คนปรารถนาอยากจะได้ ปรารถนาที่จะเป็ นหรื อเป็ นสิ่ งที่คนส่ วนใหญ่ยกย่องและมี
ความสุ ขที่จะได้เห็นหรื อได้เป็ นเจ้าของ
สําหรับความหมายทางสังคมศาสตร์ ค่านิยมนั้นหมายถึง พื้นฐานทางจิตใจของมนุษย์หรื อหลักการ
ต่าง ๆ ที่ยดึ ถือในการดําเนินชีวติ และเป็ นหลักการที่มนุษย์คิดว่ามีค่าที่สุดสําหรับชีวติ ของเขา เป็ นพลังจูงใจที่ทาํ
ให้คนหรื อกลุ่มสังคมตัดสิ นหรื อประเมินว่าสิ่ งใดบ้างที่คนประสงค์หรื อไม่ประสงค์ส่ิ งใด
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมาย คําว่า ค่านิยมหมายถึง สิ่ งที่บุคคลหรื อ
สังคมยึดถือเป็ นเครื่ องช่วยตัดสิ นใจและกําหนดการกระทําของตนเอง
สุ พตั รา สุ ภาพ ( 2542 ) ได้สรุ ปความหมายของค่านิยม คือ สิ่ งที่กลุ่มสังคมหนึ่ง ๆ เห็นว่าเป็ นสิ่ งที่มีค่า
ควรแก่การกระทํา น่ากระทํา น่ายกย่อง หรื อเห็นว่าถูกต้องและเป็ นสิ่ งที่ยดึ ถือในการเลือกที่จะกระทําหรื อไม่
กระทํา
จากความหมายของค่านิยมดังกล่าว สรุ ปได้วา่ ค่านิยมเป็ นแนวความคิด ความรู ้สึก ความต้องการ
ความสนใจ ความเชื่อ เจตคติ และเป็ นแรงจูงใจหรื อสิ่ งที่ช่วยกระตุน้ ให้บุคคลสามารถตัดสิ นใจเลือกแนวทาง
ดําเนินชีวติ ของคนให้มีคุณค่าแก่ตนเองและสังคม ค่านิยมจึงมีอิทธิ พลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคลทั้ง
ภายในจิตใจรวมทั้งการกระทํา ซึ่ งแสดงถึงจุดมุ่งหมายของชีวติ ของบุคคลนั้น

3.2 การเกิดค่ านิยม
ยนต์ ชุ่มจิต ( 2531 ) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่ทาํ ให้เกิดค่านิยมซึ่ งได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือ
3.2.1

ความคิดและประสบการณ์ ความคิดและประสบการณ์ของคนเรามีส่วนสําคัญที่ทาํ ให้เกิด

ค่านิยมใหม่หรื อทําให้ค่านิยมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งนี้เพราะคนที่มีประสบการณ์ในเรื่ องต่าง ๆ มามาก
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ย่อมมีโอกาสได้รู้เห็นสิ่ งต่าง ๆ ดีข้ ึน ทําให้เกิดการเปรี ยบเทียบถึงข้อดี ข้อเสี ย และในที่สุดก็จะทําให้เกิดการ
ตัดสิ นใจเลือกกระทําในสิ่ งที่เห็นว่าเหมะสมและถูกต้องได้ดีข้ ึน
3.2.2 การอบรมสั่งสอน การอบรมสั่งสอนเป็ นปั จจัยสําคัญในการที่จะช่วยสร้างเสริ มค่านิยมใหม่หรื อ
เปลี่ยนแปลงค่านิยมเก่า เพราะการอบรมสัง่ สอนที่ถูกวิธีจะช่วยทําให้ผทู ้ ี่ได้รับการอบรมสัง่ สอนนั้นเกิดสํานึกที่
ถูกต้อง
3.2.3 การชักชวนจากบุคคลอื่น บุคคลที่สามารถชักชวนให้คนเราทําอะไรได้น้ นั ต้องเป็ นผูม้ ีอิทธิพล
ต่อความรู ้สึกนึกคิดของตัวเรา ซึ่ งอาจจะเป็ นบุคคลที่เรารักนับถือ หรื อเป็ นบุคคลที่มีความสนิทสนมกันเป็ น
พิเศษ เป็ นต้น
3.2.4 การศึกษาเล่าเรี ยน การศึกษาเล่าเรี ยนเป็ นปั จจัยอีกอย่างหนึ่งที่ทาํ ให้ได้รับการเปลี่ยนแปลงได้
ทั้งนี้เพราะการศึกษาเล่าเรี ยนทําให้ได้รับความรู ้และประสบการณ์ คนที่เรี ยนมากโดยทัว่ ไปมักจะมีความคิดที่
สุ ขมุ รอบคอบขึ้น รู ้จกั วินิจฉัยว่าอะไรควรทําหรื อไม่ควรทํา ค่านิยมที่เห็นว่าไม่ดีก็ยกเลิกไปรับค่านิยมที่ใหม่
กว่ามาปฏิบตั ิแทน
3.2.5

การปลูกฝังอุดมการณ์ อุดมการณ์เป็ นเรื่ องของความเชื่อ คนที่ได้รับการปลูกฝังให้มีความ

เชื่อถือในสิ่ งใดย่อมปฏิบตั ิตามความเชื่อเหล่านั้น เช่น คนที่มีอุดมการณ์ในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิ ปไตยอย่างมัน่ คง ย่อมยากที่จะให้ไปเลื่อมใสการปกครองระบอบอื่น
3.2.6 การเห็นตามกัน ปั จจัยนี้มีส่วนสําคัญมากที่ทาํ ให้ค่านิยมของคนเราเกิดขึ้นใหม่หรื อเปลี่ยนแปลง
ไป เพราะเป็ นไปตามธรรมชาติของคนที่อยูร่ ่ วมกันเป็ นสังคมย่อมจะมีความคิดเห็น ความรู ้สึกนึกคิดคล้าย ๆ
กัน
3.2.7

การใช้กฎข้อบังคับ กฎข้อบังคับมีไว้สาํ หรับการปฏิบตั ิเพื่อความสงบเรี ยบร้อยของสังคม

ส่ วนรวม ดังนั้นการจะสร้างค่านิยมหรื อการเปลี่ยนแปลงค่านิยมของคนในสังคมนั้นจึงสามารถนําเอากฎ
ข้อบังคับมาใช้เป็ นเครื่ องมือได้ เฉพาะ การที่จะใช้วธิ ีการอื่น ๆ เช่น การชักชวน การศึกษาอบรม อาจจะได้ผลไม่
ทันการ การใช้กฎข้อบังคับจึงเป็ นวิธีการที่ดี ในกรณี ที่ตอ้ งการเห็นความเปลี่ยนแปลงหรื อการพัฒนาในเวลาอัน
จํากัด
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3.2.8

ความนิยมตามยุคตามสมัย ความนิยมตามยุคตามสมัยเกิดขึ้นได้กบั ทุกคน ทุกระดับการศึกษา

และเป็ นความนิยมที่มีช่วงระยะเวลาสั้น มักจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ เช่น การแต่งกาย
3.2.9

การเปลี่ยนแปลงของสังคมวัฒนธรรม เป็ นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่าง ๆ เมื่อสังคม

และวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไป บุคคลในสังคมก็ตอ้ งมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางสังคมด้วย โดย
การเปลี่ยนแปลงค่านิยมที่เคยยึดถือให้มีแนวปฏิบตั ิที่สอดคล้องกับค่านิยมของสังคม
Ruch ( 1953 ) ( อ้างใน อริ ยา ริ นสอน , 2537 ) ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างค่านิยมสรุ ปได้
ว่า ส่ วนใหญ่ค่านิยมจะเกิดจากประสบการณ์จากสิ่ งแวดล้อมภายในบ้านของบุคคล เช่น เด็กที่เจริ ญเติบโตจาก
ครอบครัวที่มีความนิยมในเรื่ องเงินว่าเป็ นสิ่ งสําคัญมาก เด็กก็จะรับเอาค่านิยมในด้านเงินของบิดามารดามาเป็ น
ของตน ผลที่ตามมาก็คือ เด็กจะให้ความสําคัญต่อเงินมากกว่าสิ่ งอื่น ๆ ในทางตรงกันข้ามถ้าเด็กเติบโตมาจาก
ครอบครัวที่บิดามารดาชื่นชมการเสี ยสละและการบริ การสังคม เด็กก็จะรับเอาคุณลักษณะดังกล่าวมาเป็ นของ
ตนเองด้วย สําหรับเด็กที่ไม่มีโอกาสใกล้ชิดกับบิดามารดาก็ยอ่ มจะรับเอาค่านิยมจากบุคคลต่าง ๆ ในสังคมที่เขา
ใกล้ชิด เช่น กลุ่มเพื่อน ครู อาจารย์ หรื อญาติที่เด็กเคารพนับถือ รวมทั้งสถาบันทางสังคมต่าง ๆ ด้วย เช่น
โรงเรี ยน วัด สโมสร สมาคม เป็ นต้น ดังนั้นค่านิยมของบุคคลถึงแม้จะมีรากฐานมาจากครอบครัวก็ตาม แต่
เมื่อบุคคลเติบโตขึ้นและมีประสบการณ์จากกระบวนการเรี ยนรู ้ทางสังคมมากขึ้น บุคคลก็ยอ่ มที่จะตัดสิ นใจ
เลือกเอาค่านิยมใหม่ที่ต่างไปจากเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับการกระทําและสังคมที่อาศัยอยู่ จึงเห็นได้วา่ ค่านิยม
ของบุคคลสามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปได้ ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของแต่ละคน
3.3 ลักษณะของค่ านิยม มีดงั นี้
3.3.1 ค่านิยมเป็ นสิ่ งที่มีพ้ืนฐานทางความคิดลึกซึ้ งกว่าความคิดธรรมดาโดยทัว่ ไป
ความคิดดังกล่าวต้องมีลกั ษณะมัน่ คง แน่นอน ไม่เปลี่ยนแปลงโดยง่าย
3.3.2 มีผลบังคับให้บุคคลปฏิบตั ิตามและมีส่วนผลักดันให้เกิดการเคลื่อนไหวทางอารมณ์ของ
บุคคล กล่าวคือ เป็ นสิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อความรู ้สึก ชอบ ไม่ชอบ อยากได้ ไม่อยากได้ รู ้สึกว่าดีหรื อไม่ดีของตน
จนมีผลให้คนเลือกตัดสิ นใจทําสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งตามอิทธิ พลของค่านิยมของสังคมที่ตนได้รับ
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3.3.3 ต้องเป็ นมาตรการที่จะให้บุคคลตัดสิ นใจว่าอะไรเป็ นเป้ าหมายที่แท้จริ งในการเลือกทําสิ่ งใด
สิ่ งหนึ่ง
3.3.4 ค่านิยมต้องมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสําคัญต่อวิถีชีวติ ของบุคคลในสังคม มิใช่เกี่ยวข้องอย่างผิว
เผิน เช่น ในสังคมไทยค่านิยมของคนไทยที่สาํ คัญอย่างหนึ่งก็คือ การเคารพผูอ้ าวุโส คนไทยถือว่าเป็ นมารยาท
ที่ตอ้ งแสดงการคาราวะต่อครู ญาติผใู ้ หญ่ พระสงฆ์ ใครไม่ทาํ ก็มกั ถูกตําหนิวา่ ไม่มีมารยาท เป็ นต้น
3.4 ค่ านิยม 7 ประการของบุคคล
3.4.1 ค่านิยมนั้นเกิดจากการเลือกอย่างเสรี หากมีการบังคับให้เลือกก็จะไม่ถือว่าเป็ น
ค่านิยม เพราะค่านิยมนั้นจะต้องเกิดจากบุคคลเห็นคุณค่าด้วยตนเอง ซึ่ งจะคงอยูเ่ ป็ นคุณสมบัติประจําตัวบุคคล
นั้น
3.4.2 ค่านิยมนั้นเกิดจากตัวเลือกหลาย ๆ ตัว เพราะว่าถ้าไม่มีตวั เลือกแล้วก็ตอ้ งถือว่าบุคคลนั้น
มิได้เลือก ซึ่ งไม่เป็ นไปตามปกติ นิยามของค่านิยมที่วา่ จะต้องเกิดจากการเลือก ยิง่ มีตวั เลือกให้มากเท่าใด เราก็
ยิง่ จะสามารถหาสิ่ งที่มีคุณค่าได้มากขึ้นเท่านั้น
3.4.3 การเลือกค่านิยมนั้น กระทําได้หลังจากที่ได้ไตร่ ตรองอย่างรอบคอบถึงข้อดี ข้อเสี ย และ
ผลที่จะตามมา โดยพิจารณาตัวเลือกหลาย ๆ ตัวนั้น โดยที่ถือว่าค่านิยมจะเป็ นตัวชี้นาํ ให้คนดําเนินชีวติ อย่าง
เฉลียวฉลาดและมีความหมาย
3.4.4

การให้คุณค่าและเทิดทูนค่านิยมที่เลือก เนื่องจากเป็ นสิ่ งที่เรามีความพอใจที่จะเลือก

ดังนั้น จึงควรสํานึกในคุณค่าและมีความภูมิใจที่ได้เลือก แม้วา่ ในครั้งแรกที่เลือกเราอาจไม่ใคร่ มีความสุ ขนัก
3.4.5

การยืนหยัดค่านิยมที่ได้เลือก มีความภูมิใจ มัน่ ใจ และกล้าที่จะให้ใคร ๆ ได้รับรู้ถึง

ค่านิยมนั้น แม้จะโดนโจมตีจากฝ่ ายที่ไม่เห็นด้วยก็กล้าที่จะยืนยันถึงความดีแห่งค่านิยมนั้น ๆ
3.4.6 การแสดงตามสิ่ งที่ได้เลือก เพื่อให้คนอื่น ๆ เห็นว่าเรายอมรับนับถือในค่านิยมนั้น เพราะ
ถือว่าสิ่ งที่เราเลือกแล้วนั้นจะกลายเป็ นส่ วนหนึ่งของชีวติ ของการกระทํา หากเราแสดงว่าเรานิยมยกย่องใน
ค่านิยมใด แต่มิได้ปฏิบตั ิตามค่านิยมนั้น ๆ ก็จะเรี ยกว่าเป็ นค่านิยมของเราไม่ได้
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3.4.7 การกระทําซํ้า ๆ ในสิ่ งที่ยดึ ถือว่าเป็ นค่านิยม สิ่ งที่จะเรี ยกว่าเป็ นค่านิยมนั้นจะต้องมีการ
กระทําซํ้า ๆ ต่างกันทั้งเวลาและสถานที่ ค่านิยมจะต้องมีความคงทน เป็ นแบบฉบับในการดําเนินชีวติ อย่าง
น้อย ๆ ก็ในช่วงเวลายาวนานพอสมควร
3.5 ประเภทของค่ านิยม ( กฤษณา วงษาสันต์, 2542 )
3.5.1 แบ่ งค่ านิยมออกเป็ น 6 ประเภท คือ
3.5.1.1 ค่านิยมทางวัตถุ ( Material Value ) เป็ นค่านิยมที่ช่วยให้ร่างกายของเราสามารถดํารงอยู่
ได้ต่อไป ได้แก่ ปั จจัย 4 คือ อาหาร ที่อยูอ่ าศัย เครื่ องนุ่งห่มและยารักษาโรค
3.5.1.2 ค่านิยมทางสังคม ( Social Value ) เป็ นค่านิยมที่ช่วยให้เกิดความรัก ความเข้าใจและ
ความต้องการทางอารมณ์ของบุคคล
3.5.1.3 ค่านิยมทางความจริ ง ( Truth Value) เป็ นค่านิยมที่ทาํ ให้เกิดความจริ ง ความถูกต้อง และ
สัจธรรม
3.5.1.4 ค่านิยมทางจริ ยธรรม ( Moral Value ) เป็ นค่านิยมที่ทาํ ให้เกิดความรับผิดชอบชัว่ ดี ความ
ยุติธรรม ความซื่ อสัตย์ เป็ นต้น
3.5.1.5 ค่านิยมทางสุ นทรี ยภาพ ( Aesthetic Value ) เป็ นความซาบซึ้ งในความดีและความงาม
ของสิ่ งต่าง ๆ
3.5.1.6 ค่านิยมทางศาสนา ( Religious Value) เป็ นค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับความปรารถนา ความ
สมบูรณ์ของชีวติ รวมทั้งศรัทธราและการบูชาในทางศาสนาด้วย
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้แบ่งค่านิยมไว้
ประเภทต่าง ๆ ได้ดงั นี้
3.5.2 รู ปแบบที่ 1 แบ่ งค่ านิยมออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้

2 แบบ และแต่ละรู ปแบบ แบ่งออกเป็ น
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3.5.2.1 ค่านิยมที่เกี่ยวกับตนเอง ได้แก่ ค่านิยมการพึ่งตนเอง ขยันหมัน่ เพียรและมีความ
รับผิดชอบ กับค่านิยมการประหยัดอดออม
3.5.2.2

ค่านิยมเกี่ยวกับสังคม ได้แก่ ค่านิยมการมีระเบียบวินยั และเคารพกฎหมาย กับ

ค่านิยมการปฏิบตั ิตามคุณธรรมของศาสนา
3.5.2.3 ค่านิยมที่เกี่ยวกับชาติ ได้แก่ ค่านิยมในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
3.5.3 รู ปแบบที่ 2 แบ่ งค่ านิยมออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
3.5.3.1

ค่านิยมด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ค่านิยมการพึ่งตนเอง ขยันหมัน่ เพียรและมีความ

รับผิดชอบกับค่านิยมการประหยัดอดออม
3.5.3.2 ค่านิยมด้านสังคม ได้แก่ ค่านิยมการมีระเบียบวินยั และเคารพกฎหมายกับค่านิยมการ
ปฏิบตั ิตามคุณธรรมของกฎหมาย
3.5.3.3

ค่านิยมด้านการเมืองและการปกครอง ได้แก่ ค่านิยมความรักชาติ ศาสนา

พระมหากษัตริ ย ์
นอกจากนี้ นักปรัชญา นักจิตวิทยา และนักการศึกษาที่ศึกษาเรื่ องเกี่ยวกับค่านิยมได้แบ่งประเภทของ
ค่านิยมออกเป็ นหลายชนิดแตกต่างกัน ดังนี้
3.5.4 สรุ ป ประเภทของค่ านิยมได้ 2 ประเภท คือ
3.5.4.1

ค่านิยมทางวัตถุ หมายถึง ค่านิยมที่จดั ได้วา่ เป็ นค่านิยมของบุคคลในสังคมพัฒนา

เช่น นิยมความขยันหมัน่ เพียร การพึ่งตนเอง การมีเหตุผล การแข่งขันต่อสู ้ ความสามารถส่ วนตนของบุคคล
เป็ นต้น บุคคลในสังคมพัฒนาถือว่าค่านิยมเหล่านี้อยูใ่ นระดับสู ง บุคคลในสังคมด้อยพัฒนามีค่านิยมเหล่านี้ใน
ระดับตํ่า และบุคคลในสังคมกําลังพัฒนามีการยอมรับค่านิยมเหล่านี้มากขึ้น
3.5.4.2

ค่านิยมทางระเบียบประเพณี หมายถึง ค่านิยมที่เป็ นค่านิยมดั้งเดิมของสังคมใด

สังคมหนึ่ง เป็ นค่านิยมที่เป็ นหลักในการดําเนินชีวติ ของบุคคลนั้นและใช้เป็ นสิ่ งควบคุมพฤติกรรมของบุคคล
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ในสังคมด้วย ค่านิยมทางระเบียบประเพณี อาจมาจากศาสนาหรื อจากจารี ตสังคมสร้างขึ้น ค่านิยมทางการเมือง
ประเพณี มีความสําคัญต่อทั้งบุคคลและสังคมมีการปลูกฝังให้ยอมรับและบังคับให้มีการปฏิบตั ิตามด้วย
3.6 ปัจจัยทีก่ าํ หนดค่ านิยม ( กฤษณา วงษาสันต์, 2542 ) มีดงั นี้
3.6.1ครอบครัว ครอบครัวเป็ นสถาบันทางสังคมอันดับแรกและสําคัญที่สุดที่มี
อิทธิ พลต่อการสร้างค่านิยมให้แก่บุคคล ทั้งนี้เพราะครอบครัวเป็ นหน่วยแรกที่มีการอบรมสั่งสอนพฤติกรรม
สังคมให้แก่คนตั้งแต่เกิด ถึงแม้เด็กจะเติบโตขึ้นก็ยงั อาศัยอยูก่ บั ครอบครัวเป็ นประจํา แม้จะแยกตัวไปสร้าง
ครอบครัวใหม่แล้วก็ยงั มีความผูกพันกับบิดามารดาและสมาชิกในครอบครัวเดิมอยู่ สิ่ งใดที่ครอบครัวอบรมสั่ง
สอนไว้หรื อสิ่ งใดที่ครอบครัวเรี ยกร้องย่อมมีผลต่อการปฏิบตั ิของคนอยูไ่ ม่มากก็นอ้ ย
3.6.2

โรงเรี ยน โรงเรี ยนเป็ นสถาบันที่มีหน้าที่ในการปลูกฝังและสร้างเสริ มค่านิยมที่พึง

ปรารถนาแก่นกั เรี ยนทั้งนี้เพราะโรงเรี ยนมีหน้าที่โดยตรงในการอบรมสั่งสอนให้นกั เรี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ
และประพฤติปฏิบตั ิตนไปในแนวทางที่ถูกต้อง สามารถอยูใ่ นสังคมด้วยความสงบสุ ข
3.6.3

สถาบัน บุคคลและหน่วยงานของศาสนาต่าง ๆ ก็มีส่วนช่วยในการปลูกฝังค่านิยมและ

หลักศีลธรรมอันถูกต้องให้แก่เด็กเป็ นอย่างมาก
3.6.4 สื่ อมวลชน เด็กในสมัยปั จจุบนั ได้รับความรู ้และความคิดจากสื่ อมวลชนเป็ นอันมากใน
บางกรณี เด็กก็ยอมรับเอาความรู ้และความคิดเหล่านี้ไปยึดถือเป็ นค่านิยมบางประการของตน ตัวอย่างที่เห็นได้
ชัด ได้แก่ ค่านิยมในการแต่งกาย การไว้ทรงผม เป็ นต้น สื่ อมวลชนมักนําความคิดเช่นนี้ออกไปเผยแพร่ ใน
สังคม โดยเฉพาะเด็กวัยรุ่ นหนุ่มและสาวจะรับเอาความคิดเช่นนี้ไว้ โดยไม่รู้ตวั ในด้านความรู ้และความคิด
สื่ อมวลชนย่อมมีบทบาทสําคัญในการเผยแพร่ ความคิดหลาย ๆ อย่าง ถ้าความคิดนี้สอดคล้องกับความต้องการ
ของเด็ก เขาก็จะติดตามเรื่ องนั้นมากขึ้นไม่นานค่านิยมใหม่ก็เกิดขึ้น
3.6.5

องค์กรของรัฐบาล รัฐย่อมมีส่วนในการปลูกฝังค่านิยมให้แก่สังคม ตามปกติมกั จะ

ควบคุมโรงเรี ยนและสนับสนุนสถาบันศาสนาให้ทาํ หน้าที่ในด้านนี้ นอกจากนั้นยังตรากฎหมายให้สิทธิ และ
อํานาจแก่ครอบครัวในการเลี้ยงดูและอบรมเด็ก การเผยแพร่ ข่าวสารและความคิดของสื่ อมวลชนอยูภ่ ายใต้การ
ควบคุมและการสนับสนุนของรัฐ จึงกล่าวได้วา่ รัฐมีบทบาทในการปลูกฝังค่านิยมให้แก่คนในสังคม ไม่
โดยตรงก็โดยอ้อม
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3.7 การเกิดค่ านิยม แบ่งเป็ น 3 ขั้นตอนใหญ่ ๆ ดังแผนภูมิที่ 4
( ขั้นตอนการเกิดค่านิยม : Raths, Harmin And Simon, 1996 )
ขั้นที่ 1
การเลือก
( Choosing )

การเลือกทําอย่างอิสระไม่ถกู บังคับ
เลือกจากทางเลือกหลาย ๆ ทางเลือกจากผลการ
พิจารณาทางเลือกทุกทาง

ขั้นที่ 2
การให้ คณ
ุ ค่า

การให้ คณ
ุ ค่าในผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นจากทางเลือกหลาย ๆ
ทาง

( Pricing )

ขั้นที่ 3
การปฏิบตั ิ

กระทําที่ตนตัดสินใจเลือก

( Acting )

ปฏิบตั ซิ ํ ้าจนเกิดเป็ นลักษณะนิสยั

61

ภาพที่ 4 ขั้นตอนการเกิดค่านิยม
สรุ ปได้วา่ ค่านิยมเกิดจากการเลือกกระทําของบุคคลในสิ่ งที่พิจารณาแล้วว่าดีหรื อสมควร ต่อมาเป็ น
การให้ความสําคัญหรื อคุณค่า ตอนสุ ดท้ายคือ การปฏิบตั ิหรื อทําสิ่ งนั้นจนเกิดเป็ นนิสัย
3.8 แนวคิดและทฤษฎีค่านิยม ( กฤษณา วงษาสันต์, 2542 )
แนวคิดค่านิยมของมนุษย์น้ นั ตั้งอยูบ่ นฐานคติเกี่ยวกับธรรมชาติแห่งค่านิยมของมนุษย์ ดังนี้
3.8.1 จํานวนของค่านิยม ที่แต่ละคนมีน้ นั จะมีอยูไ่ ม่มากนักและอยูใ่ นข่ายที่จะนับและศึกษาได้
3.8.2 ความแตกต่างของ ค่านิยม จะแสดงออกทางระดับ ( Degree )
3.8.3 ค่านิยมต่าง ๆ สามารถจะนํามาจัดรวมกันเข้าเป็ นระบบค่านิยมได้ ( Value Systems )
3.8.4

ค่านิยมมนุษย์สามารถจะสื บสาวไปถึงวัฒนธรรม สังคมและสถาบันต่าง ๆ ไปจนถึง

บุคลิกภาพได้ สิ่ งเหล่านี้อาจถือได้วา่ เป็ นบ่อเกิดของค่านิยม
3.8.5 ผลที่ตามมาคือว่า ค่านิยมของมนุษย์จะแสดงออกทางทัศนคติและพฤติกรรมของมนุษย์ใน
เกือบทุกรู ปแบบ ที่นกั สังคมศาสตร์ สนใจที่จะศึกษาวิเคราะห์
3.9 ค่ านิยมทัว่ ไปของสั งคมไทย ( กฤษณา วงษาสันต์, 2542 )
3.9.1 จงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริ ย ์
3.9.2 นิยม เงิน เพราะคิดว่าเงินสามารถซื้อได้ทุกอย่าง
3.9.3 อํานาจ
3.9.4 ทําบุญ
3.9.5. ความสนุกสนาน
3.9.6 บริ โภคนิยม
3.9.7 ความหรู หรา
3.9.8 การจัดงานในพิธีต่าง ๆ
3.9.9 โหราศาสตร์
3.9.10 ปั จเจกภาพ หรื อความเป็ นตัวของตัวเอง อิสรเสรี
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3.9.11
3.9.12
3.9.13
3.9.14
3.9.15
3.9.16
3.9.17
3.9.18

การพนัน
ตัวใครตัวมัน
ขาดระเบียบวินยั
ไทยมุง
การศึกษาที่สูง
ความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่
ระบบอาวุโส
ชาตินิยม

6.10 ผลดีและผลเสี ยของค่ านิยม
ค่านิยมก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมแต่ผลเสี ยก็อาจเกิดจากค่านิยมบางประการได้เช่นกัน (
กฤษณา วงษาสันต์, 2542 )
3.10.1 ผลดีหรื อประโยชน์ที่อาจได้รับจากค่านิยม มีดงั นี้
1 ) ค่านิยมที่ก่อให้เกิดลักษณะเฉพาะของสังคม เช่น คนไทยรักอิสรเสรี
ทําให้สังคมไทยเป็ นสังคมที่ผคู ้ นทัว่ ไปมีความเป็ นอยูอ่ ย่างเสรี
2 ) ถ้าสังคมใดมีค่านิยมที่ดี เช่น ยึดเอาความขยันหมัน่ เพียร รู ้จกั เสี ยสละ มีระเบียบ
วินยั ก็จะทําให้สังคมนั้นเจริ ญก้าวหน้าต่อไป
3 ) สังคมที่ผคู ้ นยึดมัน่ ในค่านิยมเดียวกัน ทําให้เกิดการรวมพลังด้านจิตใจ ความเป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกัน
4 ) ค่านิยมก่อให้เกิดความต้องการ เกิดแรงกระตุน้ อันจะก่อให้เกิดการกระทํา
3.10.2 ผลเสี ย จะเกิดขึ้นถ้าเป็ นค่านิยมที่ไม่ก่อให้เกิดผลดี เช่น ความหรู หรา การพนัน การ
ดื่มสุ รา ซึ่ งย่อมจะเป็ นผลเสี ยทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
3.11 การวัดค่ านิยม
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การศึกษาหรื อการวัดค่านิยมนั้น ก็มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับการวัดความสนใจหรื อแม้แต่เจตคติ ทั้งนี้
เพราะ ค่านิยม ความสนใจและเจตคติมีลกั ษณะใกล้เคียงกัน ถึงแม้จะไม่ใช่อย่างเดียวกันก็ตาม แม้เครื่ องมือ (
Instrument ) ที่ใช้วดั ความสนใจหรื อเจตคติก็สามารถนํามาใช้กบั การวัดค่านิยมโดยเฉพาะเครื่ องมือประเภท
มาตราส่ วนประมาณค่า ( Rating Scale) เป็ นเครื่ องมือที่นิยมใช้กบั เรื่ องดังกล่าวได้ดี ในการที่ทราบว่าบุคคลใน
สังคมมี ค่านิยม อะไรนั้น เราอาจจะสังเกตได้จากสิ่ งต่อไปนี้
3.11.1 สังเกตจากสิ่ งที่บุคคลได้เลือก ( Choice ) ในชีวติ ประจําวันว่า คนนั้นคนนี้ได้เลือกทําอย่างไร
เช่น คนชอบแต่งตัว ชอบซื้ อของ ชอบทานอาหารร้านหรู หราราคาแพง ใช้ของที่มาจากต่างประเทศเป็ นประจํา
ทําให้เราพอจะอนุมานได้วา่ ค่านิยมของคน ๆ นั้น เป็ นไปในทางรักสวยรักงามและชอบความฟุ้ งเฟ้ อ
3.11.2 สังเกตจากทิศทางความสนใจ ( Direction of Interest ) ของบุคคล คนเรามักมีความสนใจใน
เรื่ องหนึ่ง ๆ แตกต่างกันไป บางคนสนใจการกีฬา บางคนสนใจการเกษตร ลักษณะความสนใจย่อมมีส่วน
แสดงให้เห็นถึงค่านิยมของคนได้
3.11.3 สังเกตจากการคิด การเขียน ซึ่ งมักจะแสดงออกถึงหลักการ ความคิด ความฝัน อุดมการณ์
และรสนิยมของคนได้ ทําให้รู้วา่ คน ๆ นั้น มีลกั ษณะเป็ นอย่างไร ชอบอะไร เป็ นต้น
3.11.4 สังเกตจากการแสดงออกทางพฤติกรรม ท่าทาง คําพูดที่ใช้ในการสนทนา พฤติกรรมของแต่
ละคนย่อมแตกต่างกัน และพฤติกรรมของคนแต่ละกลุ่มก็ไม่เหมือนกัน เช่น คนในเมืองมีการแต่งกาย การพูด
แตกต่างจากคนชนบท เป็ นต้น
การสังเกตค่านิยมของคนเรา การที่จะทราบว่าบุคคลนั้นหรื อบุคคลนี้มีค่านิยมเป็ นอย่างไร สามารถ
สังเกตได้จากพฤติกรรม 5 ประการ ดังนี้
1) สิ่ งที่บุคคลได้เลือกในชีวติ ประจําวันของเขาว่า คนนี้ คนนั้น ได้เลือกทําอะไร ซื้ อ
อะไร เป็ นต้น ซึ่ งพอจะเป็ นช่องทางให้เราเข้าใจถึงค่านิยมนั้น ๆ
2) ทิศทางแห่งความสนใจของบุคคล คนเราแต่ละคนจะมีทิศทางของความสนใจที่พอจะ
สังเกตได้
3) คําพูดที่ได้แสดงออกโดยทัว่ ไป คนเรามักแสดงค่านิยมของตนเองทางคําพูดเสมอ เช่น

64

พูดว่า สิ่ งนั้นดี สิ่ งนั้นไม่ดี พฤติกรรมอย่างนั้นน่าเกลียด พฤตกรรมที่น่าชื่นชม เป็ นต้น
4) คําพูดที่ใช้ในการสนทนา เราจะสังเกตเห็นเสมอ ๆ ในวงการสนทนาทัว่ ๆ ไป คําพูด
หรื อความคิดเห็นบางสิ่ งบางอย่าง จะทําให้เราทราบค่านิยมของคน ๆ นั้น ว่าเป็ นอย่างไร
5) การคิด การเขียนของบุคคลซึ่ งจะแสดงออกถึงหลักการ อุดมการณ์ ความคิดความฝัน
และรสนิยมของตนเองออกมาเสมอ สิ่ งเหล่านี้เป็ นแนวทางที่จะเข้าใจค่านิยมของแต่ละคน
เป็ นอย่างดี
ผูว้ จิ ยั ได้ตระหนักถึงความสําคัญของค่านิยม ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญที่ทาํ ให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆในมนุษย์
จึงมุ่งพัฒนาเสริ มสร้างค่านิยมการไม่ดื่มแอลกอฮอล์ในนักศึกษา
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
จิราภรณ์ เทพหนู (2540) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรี ยนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สายสามัญ ศึกษาในจังหวัดพัทลุง จํานวน 1,261 คน จากกลุ่มตัวอย่างอายุระหว่าง 15 – 22 ปี พบว่า
นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนตํ่าและปานกลางมีโอกาสเสี่ ยงต่อการเรี ยนสู ง ตามลําดับ นักเรี ยนที่มีการรับรู ้
ความสามารถของตนเองตํ่าและปานกลางมีโอกาสเสี่ ยงต่อการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เป็ น 9.85 , 2.31 เท่า (ร้อย
ละ 95 CI = 6.07 – 15.98, 1.56 – 3.38) ของนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนสู ง ตามลําดับ นักเรี ยนที่มีการรับรู้
ความสามารถของตนเองตํ่า และปานกลาง มีโอกาสเสี่ ยงต่อการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เป็ น 17.68, 1.76 เท่า
(ร้อยละ 95 CI = 9.15 – 34.15, 1.11 – 2.80) ของนักเรี ยนที่มีการรับรู ้ความสามารถตนเองสู ง ตามลําดับ นักเรี ยน
ที่มีทศั นคติเชิงบวกต่อเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์มีโอกาสเสี่ ยงต่อการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เป็ น 55.32 เท่า (ร้อยละ
95 CI = 28.0 – 109.30) ของนักเรี ยนที่มีทศั นคติเชิงลบ นักเรี ยนที่ได้รับการสนับสนุนการดื่มเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์จากพ่อแม่สูง ควบคุมตํ่าและปานกลาง มีโอกาสเสี่ ยงต่อการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เป็ น

18.25,

3.62 เท่า (ร้อยละ 95 CI = 10.17 – 32.86, 2.02 – 6.50) ของนักเรี ยนที่สื่อมวลชนมีอิทธิ พลตํ่าตามลําดับ
ประกิจ โพธิอาศน์ ( 2541) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของ
วัยรุ่ นในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา จากกลุ่มวัยรุ่ นอายุระหว่าง 15 – 19 ปี ที่กาํ ลังศึกษาอยู่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
พฤติกรรมการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เป็ นประจํา ร้อยละ 2.7 ดื่มนาน ๆ ครั้ง ร้อยละ 46.7 และพบว่า ปัจจัยนํา
ได้แก่ เพศ อายุ ผลการเรี ยน ประเภทของการศึกษา ลักษณะที่พกั ทัศนคติ ค่านิยม การรับรู ้ผลกระทบจากการดื่ม
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เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ปั จจัยเอื้อ
ได้แก่ การเข้าถึงแหล่งซื้ อ ความสัมพันธ์ในครอบครัวมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดื่มเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และปัจจัยเสริ มได้แก่ พฤติกรรมการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของเพื่อน
สนิท และการรับอิทธิ พลจากสื่ อโฆษณา มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์อย่างมี
นัยสําคัญ
กมลทิพย์ วิจิตสุ นทรกุล (2542) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรี ยน
อาชีวศึกษาในกรุ งเทพมหานคร มีจาํ นวน 614 คน พบว่านักเรี ยนอาชีวศึกษาชายในกรุ งเทพมหานคร ร้อยละ
66.8 ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ มีระดับการดื่มค่อนข้างสู ง คือ ดื่มระดับมากร้อยละ 2 ดื่มระดับปานกลางถึงระดับ
มาก ร้อยละ 34.4 ดื่มระดับปานกลาง ร้อยละ 30.5 ดื่มระดับน้อย ร้อยละ 21.5 และดื่มเป็ นครั้งคราว ร้อยละ 11.7
นักเรี ยนที่ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 65.1 มีแนวโน้มที่จะดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มมากขึ้น หรื อดื่มที่
ไปในทางที่ผดิ ช่วงอายุ 14 – 18 ปี มีการเริ่ มต้นดื่มมากที่สุด คือ ร้อยละ 81.5 และจะดื่มมากขึ้นเมื่อมีอายุมากขึ้น
ลักษณะการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เป็ นการดื่มเพื่อสังสรรค์ทางสังคม เช่น การดื่มเป็ นกลุ่ม ดื่มตามคําชักชวน
ของเพื่อน และนิยมดื่มมากในโอกาสต่าง ๆ การคล้อยตามกลุ่มเพื่อน สามารถทํานายการดื่มเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ ร้อยละ 34 และมีความพึงพอใจราคาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์สามารถทํานายการดื่มเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ไปในทางที่ผดิ ได้ ร้อยละ 20.3 นอกจากนี้พบว่าทัศนคติและการรับรู ้เรื่ องเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ และได้ให้ขอ้ เสนอการวิจยั ครั้งต่อไป
และข้อเสนอแนะต่อการจัดทํานโยบายและแผนกลยุทธ์ในการป้ องกันและการแก้ไขปัญหา และผลกระทบจาก
การดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรี ยนอาชีวศึกษาให้เป็ นรู ปธรรมต่อไป
นันท์ ธิยา วิสุทธิภักดี (2545) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากการดื่มสุ รา
ของนิสิตชายในหอพักมหาวิทาลัยเกษตรศาสตร์ มีพฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากการดื่มสุ รา อยูใ่ นระดับการ
ปฏิบตั ิปานกลาง ปั จจัยทางชีวะสังคม ได้แก่ ระดับชั้น ปี อายุ จํานวนพี่นอ้ ง ลําดับที่ของการเกิด การได้รับเงิน
ค่าใช้จ่าย รายได้ที่ได้รับขณะศึกษา ประวัติการดื่มสุ ราของครอบครัว มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการป้ องกัน
ตนเองจากการดื่มสุ รา รายได้ของครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากการดื่มสุ รา
ปั จจัยนํา ได้แก่ ความรู ้เรื่ องสุ รา ทัศนคติต่อการป้ องกันตนเองจากการดื่มสุ รา การรับรู ้โอกาสเสี่ ยงของการเกิด
โรคจากการดื่มสุ รา การรับรู ้ความรุ นแรงของโรคที่เกิดจากการดื่มสุ รา การรับรู ้ประโยชน์และอุปสรรคของการ
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ป้ องกันตนเองจากการดื่มสุ รา มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากการดื่มสุ รา ปั จจัยเอื้อ ได้แก่
การใช้เวลาว่าง การใช้จ่ายเงินรายได้ การเข้าถึงแหล่งบริ การของมหาวิทยาลัย มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ป้ องกันตนเองจากการดื่มสุ รา ปั จจัยเสริ ม ได้แก่ การได้รับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆ การได้รับข้อมูล
คําแนะนําจาก พ่อ แม่ ผูป้ กครอง อาจารย์ เพื่อน มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากการดื่มสุ รา
ตัวแปรที่มีอาํ นาจในการทํานายสู งสุ ด มีท้งั ปั จจัยนํา ปั จจัยเอื้อ และปั จจัยเสริ ม 6 ตัวแปร ได้แก่ การใช้จ่ายเงิน
รายได้ การเข้ากับแหล่งบริ การของมหาวิทยาลัย การได้รับข้อมูล คําแนะนําจากเพื่อน ความรู ้เกี่ยวกับสุ รา การ
ได้รับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ ทัศนคติต่อการป้ องกันตนเองจากการดื่มสุ รา สามารถร่ วมกันทํานาย
พฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากการดื่มสุ รา
จินตนา วงศ์ วาน (2548) ได้ศึกษาความชุกและพฤติกรรมการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในนักเรี ยน
มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จํานวน 253 คน พบว่า นักเรี ยนร้อย
ละ 41.1 ดื่มแอลกอฮอล์โดยนักเรี ยนที่ดื่มแอลกอฮอล์อยูใ่ นเขตเทศบาลร้อยละ 38.1 อยูน่ อกเขตเทศบาล ร้อย
46.2 และปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรี ยน พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล คือ เพศ ค่าใช้จ่ายที่
ได้รับต่อเดือน พฤติกรรมการเที่ยวกลางคืน สถานที่เที่ยวกลางคืน อิทธิ พลของเพื่อน ความรู ้เกี่ยวกับโทษของ
แอลกอฮอล์ ทัศนคติต่อการดื่มแอลกอฮอล์และการสนับสนุน การควบคุมของผูป้ กครองต่อการดื่มแอลกอฮอล์
ชลวิทย์ บุญศรี (2549) ศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ แนวทางการป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหา หาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านคุณลักษณะประชากร ปั จจัยด้านนโยบาย และมาตรการและปั จจัยด้าน
แรงสนับสนุนทางสังคม กับการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตเทศบาล
ขอนแก่น จํานวน 422 ราย ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์คือ ความพอเพียงของรายได้
ความรู ้เกี่ยวกับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ เจตคติเกี่ยวกับการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ การรับรู ้นโยบายและมาตรการ
ในการควบคุมการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์และการเข้าถึงแหล่งซื้ อขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ได้เสนอแนะ
แนวทางในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาไว้ ดังนี้ คือ การรู ้จกั ปฏิเสธเมื่อเพื่อนชวน การสร้างความรักความอบอุ่น
ในครอบครัว การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น เล่นกีฬา อ่านหนังสื อ ชุมชนควรมีส่วนร่ วมในการแก้ไข
ปั ญหาและผูป้ กครองควรให้ความสําคัญและเป็ นแบบอย่างที่ดี
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วนิดา พลเชี ยงสา (2549) ศึกษา ปั ญหาและแนวทางในการแก้ไขปั ญหาการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
ของวัยรุ่ น โดยการมีส่วนร่ วมของชุมชนในเขตเทศบาลตําบลบ้านโต้น อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ วันรุ่ น อายุ 13

– 21 ปี ทั้งหมดในชุมชน 117 คน ผูน้ าํ ชุมชนและผูป้ กครอง

ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2548 ถึงมีนาคม 2549 ผลการวิจยั พบว่า วัยรุ่ นร้อยละ 66.10 เคยดื่มเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ โดยเพศชายดื่มมากกว่าเพศหญิง อายุเฉลี่ยที่ดื่มครั้งแรก 9.41 ปี อายุต่าํ สุ ด 8 ปี ในการดื่มครั้งแรก
ส่ วนใหญ่ดื่มเบียร์ เหตุผลของการดื่มครั้งแรกคืออยากลอง ปั จจุบนั ยังดื่มอยูร่ ้อยละ 70.11 ดื่มเป็ นประจําร้อยละ
43.68 มีอุบตั ิเหตุเมาแล้วขับร้อยละ 50 ร้อยละ 29.88 เมาแล้วทะเลาะวิวาท ร้อยละ 78.05 อยากเลิกดื่ม มองว่าการ
ดื่มของผูช้ ายเป็ นเรื่ องปกติ ส่ วนใหญ่เห็นด้วยกับมาตรการทางกฎหมาย มาตรการของชุมชนในการแก้ไขปัญหา
คือ การห้ามขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลงานบุญและให้ครอบครัวดูแลบุตรอย่างใกล้ชิด ปั ญหา
อุปสรรคในการแก้ไขพบว่า ครอบครัวยังไม่ตระหนักในปั ญหาเนื่องจากขาดความรู ้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของ
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์และความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ กระตุน้ ผูน้ าํ และชุมชนให้มีการ
ใช้และปฏิบตั ิตามกฎมาตรการของชุมชน
ราณี วงศ์ คงเดช และ จุฬาภรณ์ โสตะ (2549) ศึกษาผลของการประยุกต์ใช้กระบวนการสร้างเสริ ม
ทักษะชีวติ กับแรงสนับสนุนทางสังคม เพื่อป้ องกันการดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ศึกษาในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรี ยบเทียบ
กลุ่มละ 31 คน เพื่อวัดผล ทักษะชีวติ ด้านความคิด วิจารณญาณและความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและภาคภูมิใจในตนเอง การตัดสิ นและแก้ไขปั ญหา การสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและการปฏิสัมพันธ์
กับผูอ้ ื่นและการจัดการอารมณ์และความเครี ยด ผลการศึกษาพบว่าหลังการทดลองนักเรี ยนมีทกั ษะชีวติ ในการ
ป้ องกันการดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าก่อนทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ประภัสสร สุ วรรณบงกช ( 2549) ได้ศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของบุคลากร
สาธารณสุ ข จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า กลุ่มที่มีระดับการดื่มแบบเสี่ ยง/อันตราย เป็ นเพศชายร้อยละ 50.5 และเป็ น
เพศหญิงร้อยละ 4.2 การทดสอบปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การดื่มพบว่า เพศและสายการปฏิบตั ิงานมี
ความสัมพันธ์กบั ระดับการดื่ม โดยผูท้ ี่ดื่มแบบเสี่ ยง/อันตรายเป็ นผูช้ ายมากกว่าผูห้ ญิง

23.4 เท่า และผูท้ ี่

ปฏิบตั ิงานในสายการบริ การชุมชนและบริ การวิชาการ 3.0 และ 5.5 เท่า (p-value< 0.05) บุคลากรส่ วนใหญ่เห็น
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ด้วยกับประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ องแนวการปฏิบตั ิเกี่ยวกับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ สําหรับหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข แต่ครึ่ งหนึ่งเห็นว่าการนําไปปฏิบตั ิยงั เป็ นไปได้นอ้ ยจนถึงเป็ นไปไม่ได้
จิรวัฒน์ จิตตวัฒนานนท์ ( 2550)ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของ
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นตําบลนาเสี ยว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ พบว่า ระดับความรู ้ของ
อาสาสมัครสาธารณสุ ขกับการบริ โภคเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่จะอยูใ่ นระดับปานกลาง (ร้อยละ 54.3)
ทัศนคติเกี่ยวกับการบริ โภคเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อยูใ่ นระดับสู ง (ร้อยละ 83.6) และการปฏิบตั ิตนกับการ
บริ โภคเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อยูใ่ นระดับสู ง(ร้อยละ 86.2) อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นส่ วนใหญ่
(ร้อยละ 73.3) เคยมีประสบการณ์ในการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เครื่ องดื่มที่นิยมคือเบียร์ (ร้อยละ 50.9) เหตุผล
ของการดื่มส่ วนใหญ่เพื่อเข้าสังคม (ร้อยละ 71.8) ความถี่ในการดื่มต่อสัปดาห์อยูร่ ะหว่าง 1-2 วัน (ร้อยละ 49.4)
ระยะเวลาในการดื่มแต่ละครั้งส่ วนใหญ่จะใช้เวลาในการดื่มครึ่ งถึงหนึ่งชัว่ โมง (ร้อยละ 42.4) ร้อยละ 87.1 มี
ค่าใช้จ่ายในการดื่มแต่ละครั้งจะน้อยกว่า 100 บาท ส่ วนใหญ่ร้อยละ 86.2 ไม่เคยประสบอุบตั ิเหตุ ในกลุ่มที่
ประสบอุบตั ิเหตุร้อยละ 37.5 ประสบอุบตั ิเหตุจาการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ อสม.มีความรู ้เกี่ยวกับเครื่ องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ปานกลาง (ร้อยละ 54.3) เกือบทั้งหมดร้อยละ 98.3 มีความรู ้มากที่สุดในเรื่ องบทลงโทษสู งสุ ดของ
ผูก้ ระทําผิดขับรถขณะเมาสุ รา คือจําคุกไม่เกิน 3 เดือน หรื อปรับตั้งแต่ 2,000 -10,000 บาท แต่ร้อยละ 98.3 ไม่
ทราบว่าบทลงโทษสู งสุ ดของการจําหน่ายสุ ราให้แก่เด็กอายุนอ้ ยกว่า 18 ปี คือจําคุกไม่เกิน 3 เดือน หรื อปรับไม่
เกิน 30,000 บาทหรื อทั้งจําทั้งปรับ อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นมีระดับทัศนคติในเชิงลบต่อการดื่ม
เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากที่สุดต่อการดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จะนําไปสู่ การทะเลาะวิวาท ร้อยละ

88.8

แต่ อสม.ร้อยละ 73.3 ดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในปั จจุบนั โดยดื่มเป็ นบางครั้งเวลามีเพื่อน/ญาติพี่นอ้ งมาหา
ร้อยละ 72.4 ปั ญหาที่พบจากการดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากที่สุด เคยทะเลาะวิวาทกับสมาชิกในครอบครัว
หลังจากดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 20.7 ขับขี่ยานพาหนะขณะมึนเมา ร้อยละ 15.5 และถูกสมาชิกใน
ครอบครัวหรื อผูอ้ ื่นทําร้าย ร้อยละ 8.6 และพบว่าเพศมีความสัมพันธ์กบั การดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) โดยเพศชายมีโอกาสเสี่ ยงต่อการดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากกว่าเพศ
หญิง 4.5 เท่า (95%CI=1.2-16.4)
เพียงฤทัย กุลมาตย์ (2550) ได้ศึกษาการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรกและการดื่มแบบหนักใน
นักเรี ยนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง จากผลการศึกษาพบว่า เพศชายและเพศหญิงดื่ม
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เมื่ออายุเฉลี่ย 12.3 ปี และ 13.9 ปี โดยเพศชายเริ่ มดื่มครั้งแรกเมื่ออายุประมาณ 8 ปี ขณะที่
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เพศหญิงเริ่ มดื่มเมื่ออายุ 9 ปี เครื่ องดื่มที่นิยมดื่มมากที่สุด คือ เบียร์ มักดื่มกับเพื่อนโดยดื่มกันที่บา้ นเพื่อน ด้วย
เหตุผลคืออยากรู ้อยากลองและเพื่อนชักชวนมากที่สุดเป็ นลักษณะการดื่มที่พบเช่นเดียวกันทั้งการดื่มครั้งแรก
และการดื่มแบบเมาหัวรานํ้า โดยในช่วง 1 ปี ที่ผา่ นมา พบว่า เพศชายและเพศหญิงดื่มแบบเมาหัวรานํ้าร้อยละ
27.1 และ 15.0 จากนักเรี ยนชายและหญิงที่ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 56.2 และ 37.7 โดยมักดื่มกันใน
โอกาสพิเศษ ได้แก่ งานวันเกิด งานเลี้ยง ปั ญหาที่พบมากที่สุดหลังดื่ม คือ ง่วงนอนขณะเรี ยน
เสกสรร วิทยปรี ชากุล ( 2550) ได้ศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์และความคิดเห็น
ต่อมาตรการควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ดื่ม
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 1 ปี (ร้อยละ 77.9) พบเพศชายมีอตั ราการดื่มมากกว่าเพศหญิง ส่ วนใหญ่มีอายุ
มากกว่า 20 ปี (ร้อยละ 79.7) กําลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นปี ที่ 4 (ร้อยละ 83.5) และเรี ยนสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ร้อยละ 83.7) รวมทั้งเคยได้รับอุบตั ิเหตุทางถนนที่มีความเกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
กลุ่มนี้จะมีการดื่มของบุคคลในครอบครัว (ร้อยละ

83.2) และมีการดื่มของเพื่อนสนิทและเพื่อนที่พกั ห้อง

เดียวกัน (ร้อยละ 90.9 และ 87.3 ตามลําดับ) ประเภทของเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่นิยมมากที่สุด คือ เหล้าและเบียร์
โดยดื่มไม่เกินเดือนละครั้งมากที่สุด (ร้อยละ 70.7) ปริ มาณการดื่มเบียร์ 1-2 กระป๋ องหรื อเหล้าไม่เกิน 1-2 เป๊ กมี
ร้อยละ 53.7 และดื่มเบียร์ ในคราวเดียวกันมากกว่า 6 กระป๋ องหรื อเหล้ามากกว่า 6 เป๊ ก มีร้อยละ 28.3 ส่ วนใหญ่
ดื่มเมื่อมีงานเลี้ยงสังสรรค์หรื อเพื่อเข้าสังคมโดยมักดื่มกับเพื่อนในช่วงเวลาก่อนเที่ยงคืนและตามสถานบันเทิง
มากที่สุด จากการประเมินระดับการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้แบบคัดกรอง

AUDIT พบระดับการดื่ม

แอลกอฮอล์แบบอันตรายพบเพศชายมากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 24.2 และ 4.2)
ฤทัยรัตน์ รงค์สยามานนท์ (2551) ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ผสมพร้อมดื่มของ
วัยรุ่ นในอําเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ผสมพร้อมดื่มยีห่ อ้
Spy Cocktail บ่อยที่สุด เนื่องจากชอบรสชาติ สี กลิ่น และรสชาติของเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ผสมพร้อมดื่มที่ชอบ
มากที่สุดคือ รสมะนาว (เลมอน) โดยผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระยะเวลาตั้งแต่เริ่ มดื่มครั้งแรกมากกว่า 1 ปี
โดยมีผมู้ ีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคือ เพื่อน /คนรู ้จกั ส่ วนราคาต่อขวดที่ผตู ้ อบแบบสอบถามเห็นว่าเหมาะสม
ที่สุดคือ 40-70 บาท ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ผสมพร้อมดื่มในโอกาสที่เป็ นงาน
เลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ เช่น ปี ใหม่ คริ สต์มาส วาเลนไทน์ มีความถี่ในการดื่มน้อยกว่าเดือนละครั้งในช่วงเวลา
20.01-24.00 น. โดยส่ วนใหญ่ซ้ื อจากร้านสะดวกซื้ อ เช่น เซเว่นอีเลฟเว่น และ ดื่มที่สถานบันเทิงยามราตรี เช่น
ผับ ดิสโก้เทค คาราโอเกะ บ่อยที่สุด โดยดื่ม 1 ขวดต่อครั้งและไม่มีการเปลี่ยนยีห่ อ้ ในการดื่ม (ในกรณี ที่ปริ มาณ
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การดื่มมมากกว่า 1 ขวดต่อครั้ง) ลักษณะการดื่มคือ การเทใส่ แก้วเพื่อดื่มและการยกขวดขึ้นดื่ม โดยส่ วนใหญ่มกั
ดื่มกับเพื่อนและไม่ได้คาํ นึงถึงประเภทของเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่นาํ มาผสม ซึ่ งผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มี
ความพึงพอใจต่อเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์พร้อมดื่มในระดับปานกลาง ด้านปั จจัยที่มีผลต่อตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ผสมพร้อมดื่ม พบว่า ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ละด้านการจัดจําหน่ายมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ผสมพร้อมดื่มโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนปั จจัยด้านราคาและด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ผสมพร้อมดื่มอยูใ่ นระดับปานกลาง
สุ ทิน ชนะบุญและประเสริ ฐ ประสมรักษ์ ( 2551)ได้ศึกษาพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของ
นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุ ขสิ รินธรแห่งหนึ่ง ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ พบว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่เคยดื่ม
แอลกอฮอล์ร้อยละ 58.15 โดยเริ่ มตั้งแต่ก่อนที่จะมาเรี ยนวิทยาลัยฯร้อยละ 82.87 ส่ วนอีกร้อยละ 17.13 เป็ นนัก
ดื่มหน้าใหม่ โดยนักศึกษาชายสี่ ในห้าเคยดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์มาแล้วส่ วนนักศึกษาหญิงมีเพียงครึ่ งหนึ่งที่
เคยดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่ งนักศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งเวชกิจฉุ กเฉิ นและนักศึกษา
ระดับชั้นปี ที่ 2 มีสัดส่ วนผูท้ ี่ดื่มมากที่สุด ดื่มครั้งแรกเมื่ออายุ 15-19 ปี สาเหตุส่วนใหญ่ของการดื่มแอลกอฮอล์
ครั้งแรกเนื่องจากอยากทดลอง แต่นกั ดื่มหน้าเดิมส่ วนใหญ่ดื่มครั้งแรกที่บา้ นเพื่อนหรื อญาติ ซึ่ งเริ่ มจากการดื่ม
เบียร์ ส่ วนนักดื่มหน้าใหม่ส่วนใหญ่ดื่มครั้งแรกที่หอพักวิทยาลัยฯ โดยเริ่ มจากการดื่มไวน์แต่นกั ศึกษาทั้งสอง
กลุ่ม ส่ วนใหญ่ดื่มเบียร์ บ่อยที่สุดเนื่องจากหาซื้ อได้ง่าย แต่นาน ๆครั้งจึงจะดื่มโดยดื่มน้อยกว่า 1 ขวดต่อครั้ง มี
แหล่งซื้อประจําที่มินิมาร์ ทและมักดื่มร่ วมกับเพื่อนแต่นกั ดื่มหน้าเดิม มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งระหว่าง 100-300
บาท มักจะดื่มในโอกาสเทศกาลนานๆครั้งจะดื่มจนเมา ส่ วนนักดื่มหน้าใหม่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งตํ่ากว่า 100
บาท มักจะดื่มในโอกาสการเข้ากลุ่มเพื่อน ญาติและสังคมส่ วนใหญ่ไม่เคยเมาทั้งนี้ท้ งั สองกลุ่มส่ วนใหญ่บอกว่า
ไม่เคยประสบปั ญหาจากการดื่มและปั จจัยจากการดื่มอยูใ่ นปั จจุบนั คือ เพื่อน ส่ วนใหญ่เคยหยุดดื่มมาแล้ว
ช่วงเวลาหนึ่งเนื่องจากกลัวมีผลเสี ยต่อสุ ขภาพ โดยในอนาคตยังไม่แน่ใจว่าตนเองจะดื่มหรื อไม่ ส่ วนด้าน
ทัศนคติต่อการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ในภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่ องดื่มของ
นักศึกษาในวิทยาลัยแห่งนี้ ในระดับปานกลาง ร้อยละ 83.88 มีเพียงร้อยละ 13.41 ที่เห็นว่าเป็ นสิ่ งที่ไม่ดี
ประจวบ โลแก้ว ( 2552) ได้ศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยที่มีผลต่อการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของ
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น ในอําเภอดอยเต่า

จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ากลุ่มตัวอย่างดื่มเครื่ องดื่ม

แอลกอฮอล์เฉลี่ย 13.7 ปี เหตุผลในการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรกคือ เพื่อเข้าสังคม ร้อยละ 39.6 รองลงมา
ได้แก่ เพื่อนชวน ร้อยละ 32.9 และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 78.8 จะดื่มในช่วงเวลาหลังเลิกงานหรื อก่อนอาหารเย็น
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โดยร้อยละ 80.0 ของกลุ่มตัวอย่างมักจะดื่มกับเพื่อนและโอกาสที่จะดื่มคืองานประเพณี ต่างๆ ร้อยละ 76.6 มีการ
ดื่มแอลกอฮอล์ในวันอาสาสมัครสาธารณสุ ข ร้อยละ 72.1 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งในการดื่มของกลุ่มตัวอย่าง
เท่ากับ 81 บาท และพบว่า ร้อยละ 50.0 ของกลุ่มตัวอย่างยังคงดื่มในปริ มาณเท่าเดิมหลังจากดํารงตําแหน่ง
อาสาสมัครสาธารณสุ ข ปริ มาณการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่าร้อยละ 51.5 ดื่มในปริ มาณ 1-2 ดื่มมาตรฐาน
กลุ่มตัวอย่างดื่มในปริ มาณ 10 ดื่มมาตรฐาน กลุ่มตัวอย่างดื่มในปริ มาณ 10 ดื่มมาตรฐานขึ้นไป ร้อยละ 12.1 และ
พบว่าร้อยละ 65.0 มีระดับการดื่มที่มีความเสี่ ยงตํ่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 50 เห็นด้วยกับมาตรการควบคุมเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ นอกจากนี้ยงั พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ การมีโรคประจําตัว สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน และระยะเวลาการดํารงตําแหน่งอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น ปั จจัยนําคือความเชื่อและ
ค่านิยม ปัจจัยเอื้อคือ การเข้าถึงเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ปัจจัยเสริ มคือ เพื่อน

/ เพื่อนร่ วมงาน ความคิดเห็นต่อ

มาตรการควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์มีความสัมพันธ์กบั ระดับการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
สุ ภาพร สุ ขเวช ( 2552) ได้ศึกษาการดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของประชาชนวัยทํางานใน
อําเภอพนม จังหวัดสุ ราษฏร์ ธานี พบว่า ประชาชนวัยทํางานดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 39.0 โดยมีอายุแรก
ดื่มเฉลี่ย 19.2 ปี สาเหตุหลักที่ทาํ ให้ดื่มคือ อยากลองและความโก้เก๋ เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ชนิดแรกที่ดื่มคือ
เบียร์ ลักษณะการดื่มในรอบเดือนที่ผา่ นมาดื่มเบียร์ ร้อยละ 73.5 โดยดื่ม 1-2 วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ 55.8 และดื่ม
ครั้งละประมาณ 330 มิลลิลิตร (ประมาณ 1 ขวดกลมเล็กหรื อ 1 กระป๋ องเล็ก) และ 331-660 มิลลิลิตร (ประมาณ
2 ขวดกลมเล็กหรื อ 1 ขวดกลมใหญ่) ร้อยละ 34.3 และ 33.7 ใกล้เคียงกัน และเคยเลิกดื่มร้อยละ 31.2 แต่เลิกได้
ไม่สาํ เร็ จ
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Marcoux And Shope (1997) ศึกษาการดื่มและการไม่ดื่มสุ ราของวัยรุ่ นโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการ
วางแผนการกระทําพฤติกรรม กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรี ยนเกรด 5 – 8 จํานวน 3,946 คน ในตะวันออกเฉียงใต้ของ
รัฐมิชิแกน เป็ นการศึกษาเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ผลของทฤษฎีการกระทําด้วยเหตุผลและทฤษฎีการวางแผนการ
กระทําพฤติกรรมในการทํานายความตั้งใจในการดื่มสุ รา ได้ทาํ การศึกษาในปี 1987 ผลปรากฏว่า ทฤษฎีการ
กระทําพฤติกรรมสามารถทํานายความตั้งใจในการดื่มสุ ราของวัยรุ่ นได้มีประสิ ทธิ ผลกว่าทฤษฎีการกระทําด้วย
เหตุผล ซึ่ งตัวแปรที่ใช้อธิ บายได้ถึงร้อยละ 76 ของตัวแปรความตั้งใจในการใช้แอลกอฮอล์ คือ ทัศนคติ
บรรทัดฐานของกลุ่มการรับรู ้พฤติกรรมการควบคุม
Carolyn L.Willium And Cheryl L.Perry (1998) เป็ นการศึกษาใน โครงการ นอรธ์แลนด์ (Project
Northland) ที่ศึกษาบทเรี ยนเพื่อป้ องกันปั ญหาที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่ นในโรงเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์
ที่หลากหลาย (Multicomponent Strategies) การสนับสนุนจากสิ่ งแวดล้อมทางสังคม (เช่น พ่อแม่ ญาติพี่นอ้ ง
เพื่อน ครู รวมทั้งสื่ อสิ่ งพิมพ์โฆษณา) ในการลดปั จจัยที่ทาํ ให้มีการเข้าถึงได้ง่ายและสร้างความตระหนักและ
ทัศนคติต่อการใช้แอลกอฮอล์ในการเข้าสังคมของวัยรุ่ น โดยมีการพัฒนาทักษะการสื่ อสาร การปฏิเสธ การ
เรี ยนรู ้เรื่ องบรรทัดฐาน การฝึ กทักษะขั้นพื้นฐานและความเข้าใจในกระบวนการสุ ขศึกษาให้กบั ครู และระบบการ
ประเมินผลและติดตามกลุ่มทดลองจากเกรด 6 จนจบไฮสคูลในปี 1999 (ใช้เวลามากกว่า 8 ปี ) พบว่ากลุ่มทดลอง
เห็นถึงผลกระทบในทางลบ ผูใ้ ห้แรงเสริ มจะมีปฏิกิริยาเมื่อวัยรุ่ นดื่มแอลกอฮอล์ มีการให้คาํ แนะนํา การลองทํา
และพยายามเป็ นตัวอย่างที่ดีทางสุ ขภาพ กลุ่มทดลองมีความสุ ข ผ่อนคลายความเครี ยดโดยไม่ใช้แอลกอฮอล์
Gilbert J Botvin (2000) ได้วจิ ยั และพัฒนาโปรแกรมการป้ องกันการบริ โภคแอลกอฮอล์โดยใช้
โปรแกรมทักษะชีวติ (The life Skills Training Program) เพื่อป้ องกันการดื่มแอลกอฮอล์ การสู บบุหรี่ และการใช้
ยาชนิดอื่น ๆ (Alcohol Tobacco And Other Drug: ATODs) ในระยะแรก (Primary Prevention) พบว่าการให้
โปรแกรมในวัยรุ่ นก่อนหรื อระหว่างชั้นมัธยมศึกษาจะช่วยป้ องกันได้ โดยมีการออกแบบหลักสู ตรสําหรับ
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลระดับบุคคล 3 องค์ประกอบคือ 1) การปรับด้านความรู ้ทศั นคติและความคาดหวังจากบรรทัด
ฐานทางสังคม โดยการให้ทราบผลที่เกิดขึ้นในระยะสั้นและระยะยาว สถานการณ์การใช้แอลกอฮอล์บุหรี่ และยา
เสพติดในวัยรุ่ นและการยอมรับของสังคม 2) การสอนทักษะการต่อต้านแรงกดดันจากสังคมในการใช้
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แอลกอฮอล์ บุหรี่ และยาชนิดอื่น โดยการสาธิ ตและฝึ กปฏิบตั ิการพัฒนาทักษะในการจัดการตนเอง โดยเพิ่ม
ความสามารถในการตัดสิ นใจและแก้ไขปั ญหา ทักษะในการคิดวิเคราะห์แปรผลและต่อต้านสื่ อที่มีอิทธิ พลต่อ
การดื่มและการพัฒนาทักษะในการบริ หารจัดการความเครี ยด ความโกรธความขัดแย้ง และค้นหานักเรี ยนที่มี
โอกาสในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพัฒนาตนเองได้ เช่น มีเป้ าหมายชีวติ มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ 3) ทักษะ
ทางสังคม โดยใช้ทกั ษะในการสื่ อสาร การปฏิสัมพันธ์กบั สังคม การเคารพผูอ้ ื่น ทักษะการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างหญิงชาย จากการติดตามผลกับคนที่ดื่มบ่อย คนที่ดื่มหนักหรื อคนที่ติดแอลกอฮอล์พบว่า หลังใช้
โปรแกรมไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่เมื่อติดตามผลในระยะ 6 เดือน หลังพบว่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มควบคุม
มีการดื่มลดลงร้อยละ 54 (ในผูท้ ี่ดื่ม 1 เดือนที่ผา่ นมา) และลดลงร้อยละ 79 (ในผูท้ ี่ดื่มอย่างน้อย 1 เดือนต่อครั้ง)
และลดลงร้อยละ 73 ในคนที่ดื่มอย่างหนักและได้รับการขยายผลการศึกษาเพื่อประเมินประสิ ทธิ ผลของ
โปรแกรม โดยการใช้โปรแกรมในกลุ่มที่อายุมากกว่า (เช่น นักเรี ยนที่อยูใ่ นช่วงชั้นที่ 10

– 11 ครู ผูน้ าํ ที่มี

อิทธิ พลต่อกลุ่ม) โดยมีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ใน 1 ปี แรก พบว่ากลุ่มทดลองมีการใช้กญั ชาน้อยกว่ากลุ่ม
ควบคุม ร้อยละ 69 – 78 มีการสู บบุหรี่ นอ้ ยกว่าร้อยละ 47 และดื่มเหล้าน้อยกว่ากลุ่มควบคุมร้อยละ 51 การ
ติดตามผลในระยะยาวในนักเรี ยนกว่า 6,000 คน จาก 56 โรงเรี ยนในนิวยอร์ ค พบว่า นักเรี ยนกลุ่มที่ได้รับ
โปรแกรมในช่วงชั้นที่ 7 และได้รับการกระตุน้ ในช่วงชั้นที่ 8 และ 9 โดยมีการฝึ กให้ครู ใช้โปรแกรมในการเรี ยน
การสอน ผลที่เกิดขึ้นเมื่อจบชั้นปี ที่ 12 จะพบว่าจะลดลงในคนที่ดื่มอย่างหนัก (อย่างน้อย 1 แพ็คต่อวัน) ซึ่ งจะ
ได้ผลอย่างสู งสุ ดต้องได้รับโปรแกรมอย่างสมบูรณ์และได้รับการกระตุน้ จากครู ผใู ้ ห้แรงสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
Tobler And Colleagues (2000) พบว่า อิทธิ พลของสังคม จะมีประสิ ทธิ ผลในการลดการบริ โภค
มากกว่าใช้โปรแกรมทักษะชีวติ อย่างเดียว สอดคล้องกับการศึกษาโดยทดลองใช้โปรแกรมเพื่อลดอุบตั ิการณ์ใน
การใช้แอลกอฮอล์ของวัยรุ่ นโดยการลดปั จจัยเสี่ ยงและเพิ่มความเข้มแข็งด้านบุคคล เช่น การตระหนักในตนเอง
การมองเห็นทางเลือกในการแก้ปัญหา ค่านิยมและปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจะมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าการไม่มี
ปฏิสัมพันธ์ (Tobler And Stratton, 1997;Tobler et al, 2000) การป้ องกันด้านสังคม (ความผูกพันครอบครัว การ
ให้คาํ แนะนํา) และสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการป้ องกันการบริ โภคแอลกอฮอล์ (Flay And Pertraitis,
1997) ซึ่ งการเจาะจงไปที่การป้ องกันจะต้องเพิ่มจากการดูแลเฉพาะบุคคลไปสู่ สังคมของวัยรุ่ น เช่น ข้อมูล
ข่าวสารของชุมชนและสังคม จารี ตประเพณี และการเข้าถึงได้ง่าย
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

กระบวนการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา

ผลการวิจยั

1.กระบวนการ AIC

1.ความรู ้โทษภัยขอนแอลกอฮอล์

นักศึกษาชาย

2. เสริ มสร้างความรู ้แกนนํา

หญิง คณะ

เกี่ยวกับแอลกอฮอล์

2.การรับรู ้ในการดื่มเครื่ องดื่ม

แอลกอฮอล์

3. แนวทางการปลูกฝังค่านิยม

3.ความตั้งใจในการไม่ดื่มแอลกอฮอล์

ต่างๆใน
มหาวิทยาลัย

การไม่ดื่มแอลกอฮอล์
4. นักศึกษาจัดกิจกรรม
เสริ มสร้าง ค่านิยม แก่เพื่อนๆ
นักศึกษาในคณะต่างๆ
5.ประกวดการจัดกิจกรรมการ

สร้างค่านิยมไม่ดื่ม
แอลกอฮอล์

4.ปฏิเสธการดื่มแอลกอฮอล์
5.เป็ นแกนนําสร้างค่านิ ยมไม่ดื่ม

แอลกอฮอล์ในกลุ่มนักศึกษา
6.ได้รูปแบบที่ดีในการสร้างค่านิยม
การไม่ดื่มแอลกอฮอล์
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บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจยั
การดําเนินการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้นาํ แนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้องมาเป็ น
แนวทางในการเสริ มสร้างค่านิยมการไม่ดื่มแอลกอฮอล์ในนักศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา และ พัฒนาศักยภาพแกนนํานักศึกษาในการเสริ มสร้างค่านิยมการไม่ดื่ม
แอลกอฮอล์ ตลอดจนเพื่อให้นกั ศึกษาแกนนําสามารถสร้างค่านิยมการไม่ดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มเพื่อนนักศึกษา
ซึ่ งมีรายละเอียดการดําเนินการวิจยั ดังนี้
1. รู ปแบบการวิจยั
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั
4. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
5. ขั้นตอนการดําเนินการวิจยั และการเก็บรวบรวมข้อมูล
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. รู ปแบบการวิจัย
เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (Participation action research) เก็บข้อมูลทั้งเชิงปริ มาณและ
เชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างเป็ นตัวแทนนักศึกษา คณะต่างๆที่สมัครใจเข้าร่ วมโครงการ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จากคณะที่มีความพร้อมและสมัครใจเข้าร่ วมโครงการ มีการเก็บข้อมูลก่อนและหลังการดําเนินการ
กลุ่มตัวอย่าง

O1

X X X

YY Y

โดยกําหนดให้
O1

หมายถึง การเก็บข้อมูลก่อนการทดลอง

O2
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O2

หมายถึง การเก็บข้อมูลหลังการทดลอง

X

หมายถึง การเสริ มสร้างค่านิยมการไม่ดื่มแอลกอฮอล์ในนักศึกษา

Y

หมายถึง การรณรงค์การไม่ดื่มแอลกอฮอล์ในนักศึกษา

2. ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ การเสริ มสร้างค่านิยมการไม่ดื่มแอลกอฮอล์ในนักศึกษา
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่
1. ความรู ้เรื่ องการป้ องกันการดื่มแอลกอฮอล์
2. ค่านิยมในการไม่ดื่มแอลกอฮอล์
3. การประเมินอันตรายในการดื่มแอลกอฮอล์ ประกอบด้วย
1) การรับรู ้โอกาสเสี่ ยงของการดื่มแอลกอฮอล์และ
2). การรับรู ้ความรุ นแรง ของการดื่มแอลกอฮอล์
4. การประเมินการเผชิญปั ญหาในการดื่มแอลกอออล์ ซึ่งประกอบด้วย
1). การรับรู ้ความสามารถของตนเองในการที่จะปฏิบตั ิเพื่อป้ องกันการดื่มแอลกอฮอล์
2). การรับรู ้ผลลัพธ์จากการปฏิบตั ิเพื่อป้ องกันการดื่มแอลกอฮอล์
5. การปฏิบตั ิตวั ในการป้ องกันการดื่มแอลกอฮอล์
3 .เครื่องมือในการวิจัย
ใช้แบบสอบถาม ประกอบด้วย

5 ส่ วน ดังนี้

ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไป ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ของครอบครัว อาชีพ
ประสบการณ์ในการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
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ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู ้เรื่ องโทษของเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ใช้ลกั ษณะคําถามเป็ นแบบ 4
ตัวเลือก โดยให้ผตู ้ อบเลือกเพียงข้อเดียวที่คิดว่าถูกที่สุด ข้อที่ตอบถูก ได้ 1 คะแนนและข้อที่ตอบผิด ได้ 0
คะแนนโดยมีเกณฑ์ให้คะแนน ดังนี้
เกณฑ์การประเมิน โดยการประยุกต์เกณฑ์การประเมินอิงเกณฑ์ของ บลูม

(Bloom,1971) กําหนดเป็ น 3

ระดับ ดังนี้
ระดับความรู ้ต่าํ หมายถึง

ได้คะแนนน้อยกว่า ร้อยละ 60

ระดับความรู ้ปานกลาง หมายถึง
ระดับความรู ้สูง หมายถึง

ได้คะแนนระหว่าง ร้อยละ 60 - 80
ได้คะแนนมากกว่า ร้อยละ 80

ส่ วนที่ 3 ค่านิยมในการดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา ลักษณะคําถามมีท้ งั ด้านบวก และด้านลบ โดย
กําหนดให้ผตู้ อบเลือกตอบได้ 2 ตัวเลือก คือ เหมาะสมและไม่เหมาะสม ผูต้ อบเลือกตอบได้เพียง 1 ตัวเลือก
และมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ข้ อความทีม่ ีความหมายทางบวก
ตัวเลือก

คะแนน

เหมาะสม

2

ไม่เหมาะสม

1
ข้ อความทีม่ ีความหมายทางลบ
ตัวเลือก

คะแนน

ไม่เหมาะสม
เหมาะสม

2
1
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ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินอันตรายของเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่ งประกอบด้วย การ
รับรู ้ความรุ นแรงของผลเสี ยจากการดื่มแอลกอฮอล์ และการรับรู ้โอกาสเสี่ ยงของการเกิดเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
1.การรับรู ้ความรุ นแรงของผลเสี ยจากการดื่มแอลกอฮอล์ ลักษณะคําถามมีท้ งั ด้านบวก และด้านลบ
ตามแบบของลิเคร์ ต (Likert Scale) โดยกําหนดให้ผตู้ อบเลือกตอบได้ 3 ตัวเลือก คือ ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ
เห็นด้วย ผูต้ อบเลือกตอบได้เพียง 1 ตัวเลือก และมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

ข้ อความทีม่ ีความหมายทางบวก
ตัวเลือก

คะแนน

เห็นด้วย

3

ไม่แน่ใจ

2

ไม่เห็นด้วย

1
ข้ อความทีม่ ีความหมายทางลบ
ตัวเลือก

คะแนน

เห็นด้วย

1

ไม่แน่ใจ

2

ไม่เห็นด้วย

3

เกณฑ์ในการแปลผลค่าคะแนนการรับรู ้ความรุ นแรงของผลเสี ยของการดื่ม ใช้เกณฑ์การแปลผลตาม
แนวคิดของเบสท์ (Best,1977) โดยการหาช่วงคะแนนในชั้น จากแบบสอบถามการรับรู ้ความรุ นแรงของผลเสี ย
จากการดื่มแอลกอฮอล์ มีการให้คะแนนเป็ น 3 ระดับ คะแนนตํ่าสุ ด 1 คะแนน คะแนนสู งสุ ด 3 คะแนน
การหาช่วงคะแนนในแต่ละชั้น โดยใช้สูตร
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คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด

ช่วงคะแนนในชั้น =

จํานวนระดับของการวัด

โดยสรุ ปเป็ น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับการปฏิบตั ิไม่ดี

หมายถึง คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.66

ระดับการปฏิบตั ิปานกลาง

หมายถึง คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.67 – 2.33

ระดับการปฏิบตั ิดี

หมายถึง คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.34 – 3.00

การแปลความหมาย ค่ าคะแนนการรับรู้ความรุนแรงของผลเสี ยจากการดื่มแอลกอฮอล์ ออกเป็ น 3 ระดับ ดังนี้
คะแนนสู งกว่า
Mean + S.D. มีการรับรู ้ความรุ นแรงของผลเสี ยจากการดื่มแอลกอฮอล์ ในระดับสู ง
คะแนนอยูร่ ะหว่าง

Mean + S.D. มีการรับรู ้ความรุ นแรงของผลเสี ยจากการดื่มแอลกอฮอล์ ในระดับปาน

กลาง
1

คะแนนตํ่ากว่ า Mean - S.D.

มีการรับรู้ ความรุนแรงของผลเสี ยจากการดื่มแอลกอฮอล์ ในระดับตํ่า

2.การรับรู ้โอกาสเสี่ ยงของการดื่มแอลกอฮอล์ ลักษณะคําถามมีท้งั ด้านบวก และด้านลบ ตามแบบของ
ลิเคร์ต (Likert Scale) โดยกําหนดให้ผตู ้ อบเลือกตอบได้ 3 ตัวเลือก คือ ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ เห็นด้วย ผูต้ อบ
เลือกตอบได้เพียง 1 ตัวเลือก และมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ทางบวก
ตัวเลือก

คะแนน

เห็นด้วย

3

ไม่แน่ใจ

2

ไม่เห็นด้วย

1

ข้ อความทีม่ ีความหมาย
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ข้ อความทีม่ ีความหมายทางลบ
ตัวเลือก

คะแนน

เห็นด้วย

1

ไม่แน่ใจ

2

ไม่เห็นด้วย

3

เกณฑ์ในการแปลผลค่าคะแนน การรับรู ้โอกาสเสี่ ยงของการดื่มแอลกอฮอล์ ใช้เกณฑ์การแปลผลตาม
แนวคิดของเบสท์ (Best,1977) โดยการหาช่วงคะแนนในชั้น จากแบบสอบถามการรับรู ้โอกาสเสี่ ยงของ การดื่ม
แอลกอฮอล์ มีการให้คะแนนเป็ น 3 ระดับ คะแนนตํ่าสุ ด 1 คะแนน คะแนนสู งสุ ด 3 คะแนน การหาช่วง
คะแนนในแต่ละชั้น โดยใช้สูตร
คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด

ช่วงคะแนนในชั้น =

จํานวนระดับของการวัด

โดยสรุ ปเป็ น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับการปฏิบตั ิไม่ดี

หมายถึง คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.66

ระดับการปฏิบตั ิปานกลาง

หมายถึง คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.67 – 2.33

ระดับการปฏิบตั ิดี

หมายถึง คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.34 – 3.00

การแปลความหมาย ค่ าคะแนนการรับรู้ โอกาสเสี่ ยงของผลเสี ยจากการดื่มแอลกอฮอล์ ออกเป็ น 3 ระดับ ดังนี้
คะแนนสู งกว่า
Mean + S.D. การรับรู ้โอกาสเสี่ ยงของการดื่มแอลกอฮอล์ ในระดับสู ง
คะแนนอยูร่ ะหว่าง

Mean + S.D. มีการรับรู ้โอกาสเสี่ ยงของการดื่มแอลกอฮอล์ ในระดับปาน

กลาง
คะแนนตํ่ากว่า

Mean - S.D. มีการรับรู ้โอกาสเสี่ ยงของของการดื่มแอลกอฮอล์ ในระดับตํ่า
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ส่ วนที่ 4 แบบสอบถามแนวทางการป้ องกันหรื อเกี่ยวกับการประเมินการเผชิญปั ญหา ซึ่ งประกอบด้วย
การรับรู ้ความสามารถของตนเองในการที่จะปฏิบตั ิเพื่อป้ องกันการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ และการรับรู ้ผลลัพธ์
หรื อผลการปฏิบตั ิจากการไม่ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
1. แนวทางหรื อการรับรู ้ความสามารถของตนเองในการป้ องกันเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ลักษณะคําถามมี
ทั้งด้านบวก และด้านลบ ตามแบบของลิเคร์ ต (Likert Scale) โดยกําหนดให้ผตู้ อบเลือกตอบได้ 3 ตัวเลือก คือ
ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ เห็นด้วย ผูต้ อบเลือกตอบได้เพียง 1 ตัวเลือก และมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ข้ อความทีม่ ีความหมายทางบวก
ตัวเลือก

คะแนน

เห็นด้วย

3

ไม่แน่ใจ

2

ไม่เห็นด้วย

1
ข้ อความทีม่ ีความหมายทางลบ
ตัวเลือก

คะแนน

เห็นด้วย

1

ไม่แน่ใจ

2

ไม่เห็นด้วย

3

เกณฑ์ในการแปลผลค่าคะแนนการรับรู ้ความสามารถของตนเอง ใช้เกณฑ์การแปลผลตามแนวคิดของ
เบสท์ (Best,1977) โดยการหาช่วงคะแนนในชั้น จากแบบสอบถามการรับรู ้ความสามารถของตนเอง มีการให้
คะแนนเป็ น 3 ระดับ คะแนนตํ่าสุ ด 1 คะแนน คะแนนสู งสุ ด 3 คะแนน การหาช่วงคะแนนในแต่ละชั้น
โดยใช้สูตร
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คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด

ช่วงคะแนนในชั้น =

จํานวนระดับของการวัด

โดยสรุ ปเป็ น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับการปฏิบตั ิไม่ดี

หมายถึง คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.66

ระดับการปฏิบตั ิปานกลาง

หมายถึง คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.67 – 2.33

ระดับการปฏิบตั ิดี

หมายถึง คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.34 – 3.00

การแปลความหมาย ค่ าคะแนนการรับรู้ความสามารถของตนเอง ออกเป็ น 3 ระดับ ดังนี้
คะแนนสู งกว่า
Mean + S.D. มีการรับรู ้ความสามารถของตนเองในระดับสู ง
อยูร่ ะหว่าง

คะแนน

Mean + S.D. มีการรับรู ้ความสามารถของตนเองในระดับปานกลาง คะแนนตํ่ากว่า

Mean - S.D. มีการรับรู ้ความสามารถของตนเองในระดับตํ่า
2. การรับรู ้ผลลัพธ์หรื อผลการปฏิบตั ิจากการไม่ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ลักษณะคําถามมีท้ งั ด้านบวก
และด้านลบ ตามแบบของลิเคร์ ต (Likert Scale) โดยกําหนดให้ผตู้ อบเลือกตอบได้ 3 ตัวเลือก คือ ไม่เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ เห็นด้วย ผูต้ อบเลือกตอบได้เพียง 1 ตัวเลือก และมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ข้ อความทีม่ ีความหมายทางบวก
ตัวเลือก

คะแนน

เห็นด้วย

3

ไม่แน่ใจ

2

ไม่เห็นด้วย

1
ข้ อความทีม่ ีความหมายทางลบ
ตัวเลือก

คะแนน
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เห็นด้วย

1

ไม่แน่ใจ

2

ไม่เห็นด้วย

3

เกณฑ์ในการแปลผลค่าคะแนนการรับรู ้ผลลัพธ์จากการปฏิบตั ิ ใช้เกณฑ์การแปลผลตามแนวคิดของ
เบสท์ (Best,1977) โดยการหาช่วงคะแนนในชั้น จากแบบสอบถามการรับรู ้ผลลัพธ์จากการปฏิบตั ิ มีการให้
คะแนนเป็ น 3 ระดับ คะแนนตํ่าสุ ด 1 คะแนน คะแนนสู งสุ ด 3 คะแนน การหาช่วงคะแนนในแต่ละชั้น
โดยใช้สูตร
คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด

ช่วงคะแนนในชั้น =

จํานวนระดับของการวัด

โดยสรุ ปเป็ น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับการปฏิบตั ิไม่ดี

หมายถึง คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.66

ระดับการปฏิบตั ิปานกลาง

หมายถึง คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.67 – 2.33

ระดับการปฏิบตั ิดี

หมายถึง คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.34 – 3.00

การแปลความหมาย ค่ าคะแนนการรับรู้ ผลลัพธ์ จากการปฏิบัติ ออกเป็ น 3 ระดับ ดังนี้
คะแนนสู งกว่า
Mean + S.D. มีการรับรู ้ผลลัพธ์จากการปฏิบตั ิในระดับสู ง
คะแนนอยูร่ ะหว่าง
คะแนนตํ่ากว่า

Mean + S.D. มีการรับรู ้ผลลัพธ์จากการปฏิบตั ิในระดับปานกลาง
Mean - S.D.

มีการรับรู ้ผลลัพธ์จากการปฏิบตั ิในระดับตํ่า

ส่ วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตวั ในการไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ลักษณะคําถามมีท้ งั ด้านบวก
และด้านลบ ตามแบบของลิเคร์ ต (Likert Scale) โดยกําหนดให้ผตู้ อบเลือกตอบได้ 4 ตัวเลือก คือ ไม่เคยปฏิบตั ิ
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ปฏิบตั ินาน ๆ ครั้ง ปฏิบตั ิบางครั้ง ปฏิบตั ิสมํ่าเสมอ ผูต้ อบเลือกตอบได้เพียง 1 ตัวเลือก และมีเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้
ข้ อความทีม่ ีความหมายทางบวก
ตัวเลือก

คะแนน

การปฏิบตั ิสมํ่าเสมอ (ปฏิบตั ิ

6-7 วันใน 1 สัปดาห์)

การปฏิบตั ิบางครั้ง (ปฏิบตั ิ 3-5 วัน ใน 1 สัปดาห์)

ให้ 3 คะแนน
ให้

การปฏิบตั ินาน ๆ ครั้ง (ปฏิบตั ิ 1-2 วัน ใน 1 สัปดาห์)
ไม่เคยปฏิบตั ิ

(ไม่เคยปฏิบตั ิเลยใน 1 สัปดาห์)

2 คะแนน

ให้ 1 คะแนน
ให้

0 คะแนน

ข้ อความทีม่ ีความหมายทางลบ
ตัวเลือก

คะแนน

การปฏิบตั ิสมํ่าเสมอ (ปฏิบตั ิ 6-7 วันใน 1 สัปดาห์)
การปฏิบตั ิบางครั้ง (ปฏิบตั ิ 3-5 วัน ใน 1 สัปดาห์)

ให้ 0 คะแนน
ให้

การปฏิบตั ินาน ๆ ครั้ง (ปฏิบตั ิ 1-2 วัน ใน 1 สัปดาห์)
ไม่เคยปฏิบตั ิ

(ไม่เคยปฏิบตั ิเลยใน 1 สัปดาห์)

1 คะแนน

ให้ 2 คะแนน
ให้

3 คะแนน

เกณฑ์ในการแปลผลค่าคะแนนการปฏิบตั ิตวั ในการไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ใช้เกณฑ์การแปลผลตามแนวคิด
ของเบสท์ (Best,1977) โดยการหาช่วงคะแนนในชั้น จากแบบสอบถามการปฏิบตั ิตวั ในการไม่ดื่มแอลกอฮอล์
มีการให้คะแนนเป็ น 4 ระดับ คะแนนตํ่าสุ ด 0 คะแนน คะแนนสู งสุ ด 3 คะแนน การหาช่วงคะแนนในแต่
ละชั้น โดยใช้สูตร
คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด

ช่วงคะแนนในชั้น =

จํานวนระดับของการวัด
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โดยสรุ ปเป็ น 4 ระดับ ดังนี้
ระดับการปฏิบตั ิไม่ดี

หมายถึง คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 0.00-0.75

ระดับการปฏิบตั ิปานกลาง

หมายถึง คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 0.76-1.50

ระดับการปฏิบตั ิดี

หมายถึง คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51-2.25

ระดับการปฏิบตั ิดีมาก

หมายถึง คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.26-3.00

การแปลความหมาย ค่ าคะแนนการปฏิบัติในการป้องกันโรค ออกเป็ น 3 ระดับ ดังนี้
คะแนนสู งกว่า
Mean + S.D. มีการปฏิบตั ิตวั ในการไม่ดื่มแอลกอฮอล์ในระดับสู ง
คะแนนอยูร่ ะหว่าง
คะแนนตํ่ากว่า

Mean + S.D. มีการปฏิบตั ิตวั ในการไม่ดื่มแอลกอฮอล์ในระดับปานกลาง
Mean - S.D.

มีการปฏิบตั ิตวั ในการไม่ดื่มแอลกอฮอล์ในระดับตํ่า

9.ขอบเขตของการวิจยั
ศึกษาในนักศึกษาคณะต่างๆ ใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. รูปแบบการดําเนินการวิจัย
1. ประสานงานกับ รองอธิ การฝ่ ายพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ในแต่ละคณะ และ
นักศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่ วมโครงการตลอดจนประธานองค์การนักศึกษา
2.เตรี ยมแบบสอบถาม แนวคําถาม และแนวทางการจัดกิจกรรม AIC เพื่อศึกษาค่านิยม บริ บทและสภาพการ
ดื่มแอลกอฮอล์ในนักศึกษาตลอดจนการวางแผนและแนวทางการเสริ มสร้างค่านิยมการไม่ดื่มแอลกอฮอล์ใน
นักศึกษา
3. เก็บข้อมูลก่อนการดําเนินการพัฒนา
4.นักศึกษา ร่ วมประชุมและพิจารณาแนวทางการพัฒนาค่านิยมในนักศึกษา โดยใช้กระบวนการ AIC
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5. ผลิตสื่ อเพื่อเสริ มสร้างค่านิยมการไม่ดื่มแอลกอฮอล์ในนักศึกษา
5. การอบรมเพื่อเสริ มสร้างค่านิยมการไม่ดื่มแอลกอฮอล์นกั ศึกษา
6.พัฒนาแกนนําเพื่อมีความพร้อมในการเสริ มสร้างค่านิยมการไม่ดื่มแอลกอฮอล์ โดยการเพิม่ พูนความรู ้ รู ปแบบ
ต่างๆ เช่น การสนทนากลุ่ม การบรรยาย การอภิปราย การมีรูปแบบทั้งเชิงบวก เชิงลบ การพัฒนา
ความสามารถในการถ่ายทอดและเสริ มสร้างค่านิยมการไม่ดื่มแอลกอฮอล์ในนักศึกษา
7.นักศึกษาแกนนํา ดําเนินการรณรงค์เพื่อเสริ มสร้างค่านิยมในการไม่ดื่มแอลกอฮอล์ของแต่ละคณะที่ตนเอง
สังกัด
8. ประกวดผลงานและคําขวัญในการเสริ มสร้างค่านิยมการไม่ดื่มแอลกอฮอล์ และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน
เพื่อเสริ มสร้างค่านิยมการไม่ดื่มแอลกอฮอล์
9. ติดตามประเมินผลการดําเนินการเสริ มสร้างค่านิยมการไม่ดื่มแอลกอฮอล์ในนักศึกษา

5.ขั้นตอนและกิจกรรมในการดําเนินการ (เป้าหมาย วิธีทาํ Indicator)

กิจกรรมดําเนินการ
1. เชิญชวนกลุ่ม
ตัวอย่างเข้าร่ วม
โครงการ

2.เก็บรวบรวมข้อมูล
เชิงปริ มาณ และเชิง

เป้ าหมาย
ตัวแทนคณะ
ต่างๆ คณะๆ
ละ 5 คน ที่มี
ความสนใจเข้า
ร่ วมโครงการ
นักศึกษาแกน
นํา เข้าร่ วม

วิธีทาํ
1.ทําหนังสื อขออนุญาตถึง
คณบดีคณะต่างๆ
2.ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
นักศึกษาเข้าร่ วมโครงการ

Indicator
1.มีการสมัครเข้าร่ วม
โครงการของนักศึกษาจาก
คณะต่างๆ

1.สัมภาษณ์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ 1.นักศึกษามีส่วนร่ วมในการ
ด้วยแบบสอบถาม
เข้าร่ วมกิจกรรม AIC (ร่ วม
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คุณภาพ

กิจกรรม ไม่ต่าํ 2.เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วย
กว่า 50 คน
กระบวนการ AIC

คิด ร่ วมศึกษาปัญหา ร่ วม
วางแผน ร่ วมดําเนินกิจกรรม
ในการแก้ไขปัญหา)
2. มีขอ้ มูลพฤติกรรมการดื่ม
แอลกอฮอล์ของนักศึกษา ทั้ง
ด้านความรู ้ การรับรู ้และการ
ปฏิบตั ิในการดื่มแอลกอฮอล์
1.แกนนํานักศึกษาได้รับการ
อบรมเรื่ องโทษภัยของ
แอลกอฮอล์
2.นักศึกษาแกนนํามีค่านิยม
ไม่ดื่มแอลกอฮอล์และมี
พฤติกรรมการไม่ดื่ม
แอลกอฮอล์

- นักศึกษาแกน 1. อบรมสัมมนาเรื่ องโทษภัย
นํา ไม่นอ้ ยกว่า ของแอลกอฮอล์ เพื่อทราบถึง
ความรุ นแรงและโอกาสเสี่ ยง
50 คน
จากแอลกอฮอล์
- เสริ มสร้างค่านิยม ศักยภาพ
และความสามารถของ
นักศึกษาในการเป็ นผูน้ าํ ไม่
ดื่มแอลกอฮอล์และสามารถ
เสริ มสร้างค่านิยมการไม่ดื่ม
ต่อเพื่อนๆได้
- เสริ มสร้างความเชื่อมัน่ และ
ความภาคภูมิใจ ความ
ตระหนักของการไม่ดื่ม
แอลกอฮอล์
โดยใช้กลยุทธ์หลากหลาย
เช่นการอบรม การใช้ตวั แบบ
การอภิปรายกลุ่ม การใช้สื่อ
ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ การ
ประกวดกลอน และ
เรี ยงความ
4.แกนนํา ดําเนินการ คณะต่างๆที่มี 1.นักศึกษาแกนนําจัด
1.แกนนํานักศึกษามีการจัด
เสริ มสร้างค่านิยมการ ความพร้อม
กิจกรรมการเสริ มสร้าง
กิจกรรมเสริ มสร้างค่านิยม
3.พัฒนาแกนนํา
นักศึกษา
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ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ใน
กลุ่มนักศึกษา
หลากหลายรู ปแบบ

ของ
มหาวิทยาลัย

5.ประเมินผลกิจกรรม คณะต่างๆที่มี
ความพร้อม
ของ
มหาวิทยาลัย

ค่านิยมการไม่ดื่มแอลกอฮอล์ การไม่ดื่มแอลกอฮอล์ในแต่
ละคณะ
ในกลุ่มเพื่อนนักศึกษา
2.นักศึกษาคณะต่างๆมีส่วน
หลากหลายรู ปแบบ
ร่ วมในการรณรงค์การลดละ
เลิกการดื่มสุ รามากขึ้น
3.ผูบ้ ริ หารแต่ละคณะและ
มหาวิทยาลัยเห็นความสําคัญ
ให้การสนับสนุนส่ งเสริ มและ
ร่ วมมือในกิจกรรม
1.นักศึกษาของแต่ละคณะมี
-มีการประกวดกิจกกรม
ค่านิยมการไม่ดื่มแอลกอฮอล์
ดีเด่นด้านการเสริ มสร้าง
ค่านิยมการไม่ดื่มแอลกอฮอล์ เพิ่มขึ้น
2.นักศึกษาของแต่ละคณะมี
-ใช้แบบสอบถาม
ความตั้งใจไม่ดื่มแอลกอฮอล์
เพิ่มขึ้น
3.นักศึกษามีพฤติกรรมที่
เหมาะสมในการลด ละ เลิก
แอลกอฮอล์มากขึ้น
4.ได้รูปแบบการสร้างค่านิยม
การไม่ดื่มแอลกอฮอล์ใน
ระดับอุดมศึกษา
5.เสนอโครงการเข้าในแผน
เป็ นกิจกรรมประจําของ
สโมสรนักศึกษาแต่ละคณะ
และองค์การนักศึกษา เพื่อ
ดําเนินการต่อเนื่องและยัง่ ยืน
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6. การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ ในการวิจัย
6.1 การวิเคราะห์ ข้อมูล เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว โดยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
และแนวคําถามเชิงคุณภาพ นําข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูล ทําการลง
รหัส และบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS for Windows
6.2 การใช้ สถิติ
สถิติเชิ งพรรณนา

วิเคราะห์ลกั ษณะข้อมูลทัว่ ไปของนักศึกษา โดยการแจกแจงความถี่ค่าร้อยละ

ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่ วนการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังการทดลอง ใช้สถิติ
paired t-test
ข้ อมูลเชิ งคุณภาพ วิเคราะห์ เป็ นหมวดหมู่ (Content analysis)

บทที่ 4
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
การศึกษาวิจยั เรื่ องการเสริ มสร้างค่านิยมการไม่ดื่มแอลกอฮอล์ในนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จากคณะต่างๆที่สนใจเข้าร่ วมโครงการจํานวน 5 คณะ ผูว้ จิ ยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนและหลังการทดลอง
แล้วนํามาวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาํ เร็ จรู ป ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
จํานวนผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 686 คน เป็ นเพศชายร้อยละ 29.7 (204) เพศหญิงร้อยละ 70.3 (482)
อายุแบ่งออกเป็ น 3 ช่วง คือ น้อยกว่า 18 ปี อายุ 18 – 21 ปี และอายุมากกว่า 21 ปี พบว่า ส่ วนใหญ่อายุอยูร่ ะหว่าง
18 – 21 ปี คิดเป็ นร้อยละ 86.0 (590) รองลงมาคือ อายุมากกว่า 21 ปี คิดเป็ นร้อยละ 13.0 (89) และอายุนอ้ ยกว่า
18 ปี คิดเป็ นร้อยละ 1.0 (7) ระดับการศึกษา พบว่า ส่ วนใหญ่กาํ ลังศึกษาอยูใ่ นชั้นปี ที่ 2 คิดเป็ นร้อยละ 34.1 (234)
รองลงมาคือ ชั้นปี ที่ 1 คิดเป็ นร้อยละ 30.0 (206) ชั้นปี ที่ 3 คิดเป็ นร้อยละ 27.4 (188) และชั้นปี ที่ 4 คิดเป็ นร้อยละ
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7.6 (52) แบ่งตามคณะที่กาํ ลังศึกษาอยู่ พบว่า ส่ วนใหญ่กาํ ลังศึกษาอยูใ่ นคณะวิทยาศาสตร์ คิดเป็ นร้อยละ 27.0
(185) รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตร์ ฯ คิดเป็ นร้อยละ 18.7 (128) คณะเทคโนโลยี คิดเป็ นร้อยละ 18.4 (126)
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ คิดเป็ นร้อยละ 14.4 (99) คณะพยาบาลศาสตร์ คิดเป็ นร้อยละ 8.5 (58) คณะวิทยาการ
จัดการ คิดเป็ นร้อยละ 7.9 (54) คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ คิดเป็ นร้อยละ 1.2 (8) คณะ
เกษตรศาสตร์ คิดเป็ นร้อยละ 0.9 (6) คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ คิดเป็ นร้อยละ 0.6 (4)
คณะเทคนิคการแพทย์ คิดเป็ นร้อยละ 0.4 (3) คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์
คิดเป็ นร้อยละ 0.1 (1) ในส่ วนของอาชีพบิดา พบว่า ร้อยละ 35.3 (242) มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ รองลงมา
คือ อาชีพทํานา ทําไร่ ทําสวน คิดเป็ นร้อยละ 26.1 (179) อาชีพค้าขาย คิดเป็ นร้อยละ 14.3 (98) อาชีพธุ รกิจ
ส่ วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 12.8 (88) อาชีพรับจ้าง คิดเป็ นร้อยละ 9.0 (62) และอาชีพพ่อบ้าน คิดเป็ นร้อยละ 2.2 (15)
ในส่ วนอาชีพมารดา พบว่า ร้อยละ 25.1 (172) มีอาชีพทํานา ทําไร่ ทําสวน รองลงมาคือ อาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ 23.3 (160) อาชีพค้าขาย คิดเป็ นร้อยละ 18.8 (129) อาชีพธุรกิจส่ วนตัว คิดเป็ นร้อยละ
11.4 (78) อาชีพแม่บา้ น คิดเป็ นร้อยละ 11.1 (76) และอาชีพรับจ้าง คิดเป็ นร้อยละ 6.6 (45) รายได้ต่อเดือน พบว่า
ส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยูท่ ี่ 4,001 – 5,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 20.3 (139) รองลงมาคือ 5,001 – 6,000 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 15.7 (108) 3,001 – 4,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 15.5 (106) 9,001 – 10,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 9.8
(67) 6,001 – 7,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 9.6 (66) 2,001 – 3,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 8.0 (55) 7,001 – 8,000 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 5.4 (37) น้อยกว่า 2,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 3.6 (25) และ 8,001 – 9,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 3.1
(21) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของนักศึกษา
ลักษณะประชากร

จํานวน

ร้อยละ

ชาย
หญิง

204
482

29.7
70.3

ตํ่ากว่า 18 ปี
18 – 21 ปี
มากกว่า 21 ปี

5
590
89

0.7
86.0
13.0

เพศ

อายุ
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ไม่ระบุ
ชั้นปี ที่กาํ ลังศึกษา
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4
ไม่ระบุ
คณะที่กาํ ลังศึกษา
พยาบาลศาสตร์
สาธารณสุ ขศาสตร์
วิทยาศาสตร์
มนุษยศาสตร์ ฯ
เทคโนโลยี
วิทยาการจัดการ
เภสัชศาสตร์
ตารางที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของนักศึกษา (ต่อ)
ลักษณะประชากร
ศิลปกรรมศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตร์
สถาปั ตยกรรมศาสตร์
นิติศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
เกษตรศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
อาชีพบิดา

2

0.3

206
234
188
52
6

30.0
34.1
27.4
7.6
0.9

58
99
185
128
126
54
1

8.5
14.4
27.0
18.7
18.4
7.9
0.1

จํานวน
4
4
1
1
8
3
6
8
4

ร้อยละ
0.6
0.6
0.1
0.1
1.2
0.4
0.9
1.2
0.6
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รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รับจ้าง
ค้าขาย
ทํานา ทําไร่ ทําสวน
ธุรกิจส่ วนตัว
พ่อบ้าน
อื่นๆ
อาชีพมารดา
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รับจ้าง
ค้าขาย
ทํานา ทําไร่ ทําสวน
ธุรกิจส่ วนตัว
แม่บา้ น
อื่นๆ
ตารางที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของนักศึกษา (ต่อ)
ลักษณะประชากร
ไม่ระบุ
รายได้ต่อเดือน
น้อยกว่า 2,000 บาท
2,001 – 3,000 บาท
3,001 – 4,000 บาท
4,001 – 5,000 บาท
5,001 – 6,000 บาท
6,001 – 7,000 บาท
7,001 – 8,000 บาท
8,001 – 9,000 บาท

242
62
98
179
88
15
2

35.3
9.0
14.3
26.1
12.8
2.2
0.3

160
45
129
172
78
76
22

23.3
6.6
18.8
25.1
11.4
11.1
3.2

จํานวน

ร้อยละ

4

0.6

25
55
106
139
108
66
37
21

3.8
8.0
15.5
20.3
15.7
9.6
5.4
3.1
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9,001 – 10,000 บาท
อื่นๆ

67
62

9.8
9.0

ส่ วนที่ 2 ความรู้ ในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ก่อนการทดลอง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยความรู ้เกี่ยวกับการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
เท่ากับ 15.08 คะแนน (SD = 2.26) หลังการทดลอง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยความรู ้เกี่ยวกับการ
บริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เท่ากับ 15.46 คะแนน (SD = 3.50)
เมื่อเปรี ยบเทียบก่อนและหลังการทดลอง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยความรู ้เกี่ยวกับการ
บริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับช่วงเชื่อมัน่ 95% CI (P-value = 0.016, 95%
CI: 0.07 – 0.68) ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่ าเฉลีย่ ความรู้ ในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ความรู ้เรื่ องเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
ค่าเฉลี่ย
ความรู ้ในการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
ก่อนทดลอง
15.08
หลังทดลอง
15.46
ส่ วนที่ 3 ค่ านิยมในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

SD

P-value

95% CI

2.26
3.50

0.016

0.07 – 0.68

ก่อนการทดลอง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีค่านิยมที่เหมาะสมในการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์คิด
เป็ นร้อยละ 9.9 (68) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.92 คะแนน (SD = 2.90) หลังการทดลอง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี
ค่านิยมที่เหมาะสมในการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์คิดเป็ นร้อยละ 92.0 (631) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.26 คะแนน
(SD = 2.85)
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เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการทดลอง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีค่านิยมที่เหมาะสมในการ
บริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เพิม่ ขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับช่วงเชื่อมัน่ 95% CI (P-value < 0.001, 95%
CI: 6.03 – 6.64) ดังตารางที่ 3 และ 4
ตารางที่ 3 ร้ อยละค่ านิยมทีเ่ หมาะสมในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ค่านิยมในการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่
เหมาะสม
ค่านิยมในการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

ก่อน
ร้อยละ
ทดลอง
68
631

9.9
92.0

หลัง
ทดลอง

ร้อยละ

589
38

85.9
5.5

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบค่ าเฉลีย่ ค่ านิยมในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ค่านิยมในการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่
เหมาะสม

ค่าเฉลี่ย

SD

P-value

95% CI

ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
ส่ วนที่ 4 การประเมินอันตรายของการดื่มแอลกอฮอล์

6.92
13.26

2.90
< 0.001 6.03 – 6.64
2.85

ก่อนการทดลอง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีการประเมินอันตรายของการดื่มแอลกอฮอล์อยูใ่ น
ระดับสู ง คิดเป็ นร้อยละ 91.1 (625) รองลงมาคือระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 8.9 (61) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 67.82
คะแนน (SD = 7.11) หลังการทดลอง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีการประเมินอันตรายของการดื่มแอลกอฮอล์
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อยูใ่ นระดับสู ง คิดเป็ นร้อยละ 95.0 (652) รองลงมาคือระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 5.0 (34) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
75.69 คะแนน (SD = 8.30)
เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการทดลอง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีการประเมินอันตรายของ
การดื่มแอลกอฮอล์เพิม่ ขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับช่วงเชื่อมัน่ 95% CI (P-value < 0.001, 95% CI: 7.07
– 8.66) ดังตารางที่ 5 และ 6
ตารางที่ 5 ร้ อยละการประเมินอันตรายของการดื่มแอลกอฮอล์
การประเมินอันตรายของการดื่มแอลกอฮอล์

ก่อน
ร้อยละ
ทดลอง

ระดับสู ง
ระดับปานกลาง

625
61

91.1
8.9

หลัง
ทดลอง

ร้อยละ

652
34

95.0
5.0

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบค่ าเฉลีย่ การประเมินอันตรายของการดื่มแอลกอฮอล์
การประเมินอันตรายของการดื่มแอลกอฮอล์

ค่าเฉลี่ย

SD

P-value

95% CI

ก่อนทดลอง
หลังทดลอง

67.82
75.69

7.11
< 0.001 7.07 – 8.66
8.30

ส่ วนที่ 5 การประเมินการเผชิ ญปัญหาในการดื่มแอลกอฮอล์
ก่อนการทดลอง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีการประเมินการเผชิญปั ญหาในการดื่มแอลกอฮอล์อยูใ่ น
ระดับสู ง คิดเป็ นร้อยละ 94.5 (648) รองลงมาคือระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 5.5 (38) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 52.28
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คะแนน (SD = 6.53) หลังการทดลอง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีการประเมินการเผชิญปั ญหาในการดื่ม
แอลกอฮอล์อยูใ่ นระดับสู ง คิดเป็ นร้อยละ 98.4 (675) รองลงมาคือระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 1.9 (11)
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 52.94 คะแนน (SD = 4.27)
เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการทดลอง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีการประเมินการเผชิญ
ปั ญหาในการดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับช่วงเชื่อมัน่ 95% CI (P-value = 0.024, 95%
CI: 0.08 – 1.26) ดังตารางที่ 7 และ 8
ตารางที่ 7 ร้ อยละการประเมินการเผชิ ญปัญหาในการดื่มแอลกอฮอล์
การเผชิญปั ญหา

ระดับสู ง
ระดับปานกลาง

ก่อน
ร้อยละ
ทดลอง
648
38

94.5
5.5

หลัง
ทดลอง

ร้อยละ

675
11

98.4
1.9

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบค่ าเฉลีย่ การประเมินการเผชิญปัญหาในการดื่มแอลกอฮอล์
การประเมินการเผชิญปั ญหา

ค่าเฉลี่ย

SD

P-value

95% CI

ก่อนทดลอง
หลังทดลอง

52.28
52.92

6.53
4.27

0.024

0.08 – 1.26

ส่ วนที่ 6 การปฏิบัติตัวในการไม่ ดื่มแอลกอฮอล์

97

การดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาในปั จจุบนั พบว่า ก่อนการทดลองนักศึกษาร้อยละ 37.6(258)
ดื่มแอลกอฮอล์ และนักศึกษาที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ คิดเป็ นร้อยละ 60.9(418) หลังการทดลอง พบว่า นักศึกษาที่ยงั
ดื่มแอลกอฮอล์คิดเป็ นร้อยละ 30.3(195) และไม่ดื่มคิดเป็ นร้อยละ 67.8(436)
เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการทดลองของนักศึกษากลุ่มที่ดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า นักศึกษามี
การดื่มแอลกอฮอล์ลดลงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับช่วงเชื่อมัน่ 95% CI (P-value = 0.005, 95% CI: 0.023
– 0.129) ดังตารางที่ 9 และ 10

ตารางที่ 9 ร้ อยละของนักศึกษาทีด่ ื่มและไม่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ก่อน
ร้อยละ
ทดลอง
การดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในปั จจุบนั
ดื่ม
ไม่ดื่ม
ไม่ตอบ

258
418
2

37.6
60.9
0.3

หลัง
ทดลอง

ร้อยละ

195
436
0

30.3
67.8
0

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบค่ าเฉลีย่ ก่ อนและหลังในกลุ่มนักศึกษาทีด่ ื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ค่านิยมในการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่เหมาะสม
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง

ค่าเฉลี่ย

SD

P-value

95% CI

0.386
0.310

0.487
0.462

0.005

0.023 – 0.129
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เมื่อพิจารณาในส่ วนของนักศึกษาที่ดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า ร้อยละ 21.4(147) เริ่ มดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
ครั้งแรกอายุระหว่าง 16 – 18 ปี รองลงมา คือ อายุระหว่าง 13 – 15 ปี คิดเป็ นร้อยละ 12.5 (86) โดยแอลกอฮอล์
ชนิดแรกที่ดื่มมากที่สุด คือ เบียร์ คิดเป็ นร้อยละ 18.7(128) รองลงมา คือ ไวน์ คิดเป็ นร้อยละ 14.1(97) และสุ รา
คิดเป็ นร้อยละ 10.8(74) ปริ มาณที่ดื่มในครั้งแรกเมื่อคิดเป็ นมาตรฐาน พบว่า ส่ วนใหญ่ดื่ม 1 หรื อ 2 มาตรฐาน
คิดเป็ นร้อยละ 28(192) เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่นกั ศึกษานิยมดื่มมากที่สุด คือ เบียร์ คิดเป็ นร้อยละ 17.8(122)
รองลงมา คือ สุ รา คิดเป็ นร้อยละ 14.9(102) และไวน์ คิดเป็ นร้อยละ 6.7(46) ปริ มาณเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดื่ม
ในแต่ละครั้งเมื่อคิดเป็ นมาตรฐาน พบว่า ส่ วนใหญ่ดื่ม 1 หรื อ 2 มาตรฐาน คิดเป็ นร้อยละ 14.1(97) รองลงมา คือ
3 หรื อ 4 มาตรฐาน คิดเป็ นร้อยละ 12.2(84) เมื่อพิจารณาถึงความบ่อยของการดื่ม พบว่า ร้อยละ 18.4(126) ดื่ม
เฉพาะมีงานเลี้ยง รองลงมาร้อยละ 12.2(84) ดื่มเดือนละครั้งหรื อน้อยกว่า และเวลาดื่มนักศึกษามักดื่มกับเพื่อน
คิดเป็ นร้อยละ 41.8(287) และเมื่อพิจารณาถึงโอกาสต่างๆ ที่นกั ศึกษาดื่ม พบว่า ดื่มในงานเลี้ยงทัว่ ไป คิดเป็ น
ร้อยละ 24.6(169) รองลงมา คือ เมื่อรุ่ นพี่หรื อเพื่อนชักชวน คิดเป็ นร้อยละ 22.4(154) และเพื่อฉลองความสําเร็ จ
ต่างๆ คิดเป็ นร้อยละ 21.1(145) และนักศึกษามีพฤติกรรมการไม่ดื่มแอลกอฮอล์ได้โดย กล้าปฏิเสธเมื่อถูกชวน
คิดเป็ นร้อยละ 51.5(353) รองลงมา คือ เลือกดื่มเครื่ องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์แทน คิดเป็ นร้อยละ 45.2(310) และ
ออกกําลังกายหรื อเล่นกีฬาแทนการดื่มแอลกอฮอล์ คิดเป็ นร้อยละ 38.9(267) ดังตารางที่ 11

ตารางที่ 11 ลักษณะของนักศึกษาในกลุ่มทีด่ ื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ครั้งแรก(อายุ)ที่เริ่ มดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
ตํ่ากว่า 13 ปี
13 – 15 ปี
16 – 18 ปี
19 – 21 ปี

จํานวน

ร้อยละ

23
86
147
46

3.4
12.5
21.4
6.7
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เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดแรกที่ดื่ม
ไวน์
สุ รา
นํ้าตาลเมาหรื อกระแช่
เบียร์
วิสกี้
บรั่นดี
อื่นๆ
ปริ มาณที่ดื่มในครั้งแรก คิดเป็ นมาตรฐาน
1 หรื อ 2
3 หรื อ 4
5 หรื อ 6
7 หรื อ 9
10 หรื อมากว่า
อื่นๆ
ไม่ระบุ
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่นิยมดื่มที่สุดในปั จจุบนั
ไวน์
สุ รา
นํ้าตาลเหมาหรื อกระแช่
เบียร์
วิสกี้
ตารางที่ 11 ลักษณะของนักศึกษาในกลุ่มทีด่ ื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

บรั่นดี
อื่นๆ
ปริ มาณที่ดื่มในแต่ละครั้งเมื่อเทียบเป็ นมาตรฐาน
1 หรื อ 2

97
74
7
128
3
5
14

14.1
10.8
1.0
18.7
0.4
0.7
2.0

192
54
25
12
24
16
2

28.0
7.9
3.6
1.7
3.5
2.3
0.3

46
102
1
122
6

6.7
14.9
0.1
17.8
0.9

จํานวน

ร้อยละ

13
30

1.9
4.4
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14.1
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3 หรื อ 4
5 หรื อ 6
7 หรื อ 9
10 หรื อมากว่า
อื่นๆ
ความบ่อยของการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
ดื่มทุกวัน
เดือนละครั้งหรื อน้อยกว่า
2 – 3 ครั้งต่อเดือน
2 – 3 ครั้งต่อสัปดาห์
4 ครั้งต่อสัปดาห์หรื อมากกว่า
เฉพาะมีงานเลี้ยงสังสรรค์
อื่นๆ
เวลาที่ดื่ม ท่านดื่มกับใคร
ดื่มคนเดียว
ดื่มกับเพื่อน
ดื่มกับคนในครอบครัว
อื่นๆ
ไม่ระบุ
โอกาสที่ดื่มแอลกอฮอล์
ในงานต้อนรับน้องใหม่

84
54
24
30
22

12.2
7.9
3.5
4.4
3.2

5
84
44
13
16
126
31

0.7
12.2
6.4
1.9
2.3
18.4
4.5

12
287
9
10
3

1.8
41.8
1.3
1.5
0.4
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10.9

ตารางที่ 11 ลักษณะของนักศึกษาในกลุ่มทีด่ ื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จํานวน
ในงานเลี้ยงสังสรรค์
เมื่อรุ่ นพี่หรื อเพื่อนชักชวน
ในงานเลี้ยงส่ งรุ่ นพี่
ในงานเทศกาลปี ใหม่

169
154
63
126

ร้อยละ
24.6
22.4
9.2
18.4
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ในงานเทศกาลสงกรานต์
ในงานบวช
ในงานฉลองสอบเสร็ จ
เพื่อฉลองความสําเร็ จ
เมื่ออกหัก
ในโอกาสอื่นๆ
พฤติกรรมการไม่ดื่มแอลกอฮอล์
ออกกําลังกายหรื อเล่นกีฬาแทนการดื่มแอลกอฮอล์
เล่นดนตรี แทนการดื่มแอลกอฮอล์
กล้าปฏิเสธเมื่อถูกชวน
ไม่ลองดื่ม
ไม่อยูใ่ นสิ่ งแวดล้อมที่เอื้ออํานวยให้ดื่ม
ตั้งกฎกติกาไม่ดื่มแอลกอฮอล์
ทํางานอดิเรกแทนการดื่ม
เลือกดื่มเครื่ องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์แทน

100
25
135
145
81
53

14.6
3.6
19.7
21.1
11.8
7.7

267
170
353
208
218
161
195
310

38.9
24.8
51.5
30.3
31.8
23.5
28.4
45.2

การอภิปรายผล
1. ความรู้ ในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ก่อนการทดลอง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยความรู ้เกี่ยวกับการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
เท่ากับ 15.08 คะแนน (SD = 2.26) หลังการทดลอง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยความรู ้เกี่ยวกับการ
บริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เท่ากับ 15.46 คะแนน (SD = 3.50)
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เมื่อเปรี ยบเทียบก่อนและหลังการทดลอง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยความรู ้เกี่ยวกับการ
บริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เพิม่ ขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับช่วงเชื่อมัน่ 95% CI (P-value = 0.016, 95%
CI: 0.07 – 0.68)
แสดงให้เห็นว่า การเสริ มสร้างค่านิยมแกนนําการไม่ดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา ได้ผลดี ทําให้กลุ่มตัวอย่าง
มีความรู ้หลังการทดลองดีกว่าก่อนการทดลอง ทั้งนี้เนื่องจากการที่แกนนําดําเนินกิจกรรมการการรณรงค์การไม่
ดื่มแอลกอฮอล์ และการให้ความรู ้โดยวิธีการต่างๆ ทําให้นกั ศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจถูกต้องมากขึ้น
2. ค่ านิยมในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ก่อนการทดลอง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีค่านิยมที่เหมาะสมในการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์คิด
เป็ นร้อยละ 9.9 (68) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.92 คะแนน (SD = 2.90) หลังการทดลอง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี
ค่านิยมที่เหมาะสมในการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์คิดเป็ นร้อยละ 92.0 (631) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.26 คะแนน
(SD = 2.85)
เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการทดลอง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีค่านิยมที่เหมาะสมในการ
บริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับช่วงเชื่อมัน่ 95% CI (P-value < 0.001, 95%
CI: 6.03 – 6.64)
แสดงให้เห็นว่า การเสริ มสร้างค่านิยมแกนนําการไม่ดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา ได้ผลดี ทําให้กลุ่มตัวอย่างมี
ค่านิยมต่อการลดละเลิกการดื่มแอลกอฮอล์หลังการทดลองดีกว่าก่อนการทดลอง ทั้งนี้เนื่องจากการที่แกนนํา
ดําเนินกิจกรรมการการรณรงค์การไม่ดื่มแอลกอฮอล์ และการให้ความรู ้โดยวิธีการต่างๆ ทําให้นกั ศึกษามี
ค่านิยมที่เหมาะสม ในการลด ละ เลิกการดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ Marcoux And
Shope (1997) ศึกษาการดื่มและการไม่ดื่มสุ ราของวัยรุ่ นโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการวางแผนการกระทํา
พฤติกรรม กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรี ยนเกรด 5 – 8 จํานวน 3,946 คน ในตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐมิชิแกน เป็ น
การศึกษาเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ผลของทฤษฎีการกระทําด้วยเหตุผลและทฤษฎีการวางแผนการกระทําพฤติกรรม
ในการทํานายความตั้งใจในการดื่มสุ รา ได้ทาํ การศึกษาในปี 1987 ผลปรากฏว่า ทฤษฎีการกระทําพฤติกรรม
สามารถทํานายความตั้งใจในการดื่มสุ ราของวัยรุ่ นได้มีประสิ ทธิ ผลกว่าทฤษฎีการกระทําด้วยเหตุผล ซึ่ งตัวแปร

103

ที่ใช้อธิ บายได้ถึงร้อยละ 76 ของตัวแปรความตั้งใจในการใช้แอลกอฮอล์ คือ ทัศนคติ บรรทัดฐานของกลุ่มการ
รับรู ้พฤติกรรมการควบคุม
3. การประเมินอันตรายของการดื่มแอลกอฮอล์
ก่อนการทดลอง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีการประเมินอันตรายของการดื่มแอลกอฮอล์อยูใ่ น
ระดับสู ง คิดเป็ นร้อยละ 91.1 (625) รองลงมาคือระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 8.9 (61) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 67.82
คะแนน (SD = 7.11) หลังการทดลอง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีการประเมินอันตรายของการดื่มแอลกอฮอล์
อยูใ่ นระดับสู ง คิดเป็ นร้อยละ 95.0 (652) รองลงมาคือระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 5.0 (34) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
75.69 คะแนน (SD = 8.30)
เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการทดลอง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีการประเมินอันตรายของ
การดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับช่วงเชื่อมัน่ 95% CI (P-value < 0.001, 95% CI: 7.07
– 8.66)
แสดงให้เห็นว่า การเสริ มสร้างค่านิยมแกนนําการไม่ดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา ได้ผลดี ทําให้กลุ่มตัวอย่างมี
การประเมินอันตรายของการดื่มแอลกอฮอล์ หลังการทดลองดีกว่าก่อนการทดลอง ทั้งนี้เนื่องจากการที่แกนนํา
ดําเนินกิจกรรมการการรณรงค์การไม่ดื่มแอลกอฮอล์ และการให้ความรู ้โดยวิธีการต่างๆ ทําให้นกั ศึกษามีการ
ประเมินอันตรายที่ถูกต้องเหมาะสม ในการลด ละ เลิกการดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น โดยเฉพาะมีการรับรู ้ ถึงความ
เสี่ ยง รับรู ้ถึงความรุ นแรงหรื อผลกระทบที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ
ราณี วงศ์ คงเดช และ จุฬาภรณ์ โสตะ (2549) ศึกษาผลของการประยุกต์ใช้กระบวนการสร้างเสริ มทักษะชีวติ
กับแรงสนับสนุนทางสังคม เพื่อป้ องกันการดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยนขยาย
โอกาสทางการศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ศึกษาในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรี ยบเทียบ กลุ่มละ 31 คน
เพื่อวัดผล ทักษะชีวติ ด้านความคิด วิจารณญาณและความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่อสังคมและภาคภูมิใจ
ในตนเอง การตัดสิ นและแก้ไขปั ญหา การสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและการปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นและการ
จัดการอารมณ์และความเครี ยด ผลการศึกษาพบว่าหลังการทดลองนักเรี ยนมีทกั ษะชีวติ ในการป้ องกันการดื่ม
แอลกอฮอล์มากกว่าก่อนทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
4. การประเมินการเผชิ ญปัญหาในการดื่มแอลกอฮอล์
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ก่อนการทดลอง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีการประเมินการเผชิญปั ญหาในการดื่มแอลกอฮอล์อยูใ่ น
ระดับสู ง คิดเป็ นร้อยละ 94.5 (648) รองลงมาคือระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 5.5 (38) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 52.28
คะแนน (SD = 6.53) หลังการทดลอง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีการประเมินการเผชิญปั ญหาในการดื่ม
แอลกอฮอล์อยูใ่ นระดับสู ง คิดเป็ นร้อยละ 98.4 (675) รองลงมาคือระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 1.9 (11)
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 52.94 คะแนน (SD = 4.27)
เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการทดลอง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีการประเมินการเผชิญ
ปั ญหาในการดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับช่วงเชื่อมัน่ 95% CI (P-value = 0.024, 95%
CI: 0.08 – 1.26)
แสดงให้เห็นว่า การเสริ มสร้างค่านิยมแกนนําการไม่ดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา ได้ผลดี ทําให้กลุ่มตัวอย่างมี
การประเมินการเผชิญปั ญหา เพื่อการแก้ไขปั ญหาหลังการทดลองดีกว่าก่อนการทดลอง ทั้งนี้เนื่องจากการที่
แกนนําดําเนินกิจกรรมการการรณรงค์การไม่ดื่มแอลกอฮอล์ และการเสริ มสร้างการรับรู ้ในการแก้ไขปั ญหาโดย
วิธีการต่างๆ ทําให้นกั ศึกษามี การประเมินการเผชิญปัญหาในการดื่มแอลกอฮอล์ ที่ถูกต้องเหมาะสม ในการลด
ละ เลิกการดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น โดยเฉพาะมีการรับรู ้ ถึงประโยชน์ของการลดละเลิกการดื่มแอลกอฮอล์ และ
รับรู ้ถึงผลเสี ยที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์หลายประการ และสอดคล้องกับการศึกษาของ Marcoux And Shope
(1997) ศึกษาการดื่มและการไม่ดื่มสุ ราของวัยรุ่ นโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการวางแผนการกระทําพฤติกรรม กลุ่ม
ตัวอย่างคือ นักเรี ยนเกรด 5 – 8 จํานวน 3,946 คน ในตะวันออกเฉี ยงใต้ของรัฐมิชิแกน เป็ นการศึกษาเปรี ยบเทียบ
ประสิ ทธิ ผลของทฤษฎีการกระทําด้วยเหตุผลและทฤษฎีการวางแผนการกระทําพฤติกรรมในการทํานายความ
ตั้งใจในการดื่มสุ รา ได้ทาํ การศึกษาในปี 1987 ผลปรากฏว่า ทฤษฎีการกระทําพฤติกรรมสามารถทํานายความ
ตั้งใจในการดื่มสุ ราของวัยรุ่ นได้มีประสิ ทธิ ผลกว่าทฤษฎีการกระทําด้วยเหตุผล ซึ่ งตัวแปรที่ใช้อธิ บายได้ถึงร้อย
ละ 76 ของตัวแปรความตั้งใจในการใช้แอลกอฮอล์ คือ ทัศนคติ บรรทัดฐานของกลุ่มการรับรู ้พฤติกรรมการ
ควบคุม
5. การปฏิบัติตัวในการไม่ ดื่มแอลกอฮอล์
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การดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาในปั จจุบนั พบว่า ก่อนการทดลองนักศึกษาร้อยละ 37.6(258)
ดื่มแอลกอฮอล์ และนักศึกษาที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ คิดเป็ นร้อยละ 60.9(418) หลังการทดลอง พบว่า นักศึกษาที่ยงั
ดื่มแอลกอฮอล์คิดเป็ นร้อยละ 30.3(195) และไม่ดื่มคิดเป็ นร้อยละ 67.8(436)
เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการทดลองของนักศึกษากลุ่มที่ดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า นักศึกษามี
การดื่มแอลกอฮอล์ลดลงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับช่วงเชื่อมัน่ 95% CI (P-value = 0.005, 95% CI: 0.023
– 0.129)
แสดงให้เห็นว่า การเสริ มสร้างค่านิยมแกนนําการไม่ดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา ได้ผลดี ทําให้กลุ่มตัวอย่างมี
พฤติกรรมการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์หลังการทดลองดีกว่าก่อนการทดลอง ทั้งนี้เนื่องจากการที่แกนนําดําเนิน
กิจกรรมการการรณรงค์การไม่ดื่มแอลกอฮอล์ และการให้ความรู ้โดยวิธีการต่างๆ ทําให้นกั ศึกษามีพฤติกรรม
การไม่ดื่มแอลกอฮอล์ มากขึ้น ลด ละ การดื่มแอลกอฮอล์มากข้น จึงจําเป็ นต้องมีการรณรงค์ ส่ งเสริ มการไม่ดื่ม
แอลกอฮอล์ในนักศึกษาอย่างสมํ่าเสมอ เป็ นระยะ ทั้งนี้เพื่อกระตุน้ เตือน และให้นกั ศึกษาเกิดการยั้งคิดและลดละ
เลิกการดื่มพฤติกรรมได้อย่างถาวร อย่างไรก็ตามนักศึกษามีการเข้ามาเรี ยนใหม่เป็ นประจําทุกปี มีกิจกรรมที่เอื้อ
ให้เกิดการพบประสังสรรค์ มีกิจกรรมร่ วมกัน ระหว่างรุ่ นพี่ รุ่ นน้องและเพื่อนฝูงกันอยูเ่ สมอ การมีการณรงค์
การไม่ดื่มแอลกอฮอล์ทาํ ให้นกั ศึกษาหารสิ่ งอื่นทดแทนที่มีคุณค่ามากกว่า การเสริ มสร้างค่านิยมโดยการสร้าง
กระแส การรณรงค์ และการพูดคุยหรื อการเสริ มสร้างความรู ้ท้ งั ทางตรงและทางอ้อม โดยการ จัดกิจกรรมที่
หลากหลาย ทั้งการประกวดเรี ยงความ จะทําให้นกั ศึกษาได้ใคร่ ครวญ ครุ่ นคิดและนําไปสู่ การสร้างค่านิยมที่ดี
และมีพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม มากยิง่ ขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ Gilbert J Botvin (2000)ที่ได้
ศึกษา ได้วจิ ยั และพัฒนาโปรแกรมการป้ องกันการบริ โภคแอลกอฮอล์โดยใช้โปรแกรมทักษะชีวติ

(The life

Skills Training Program) เพื่อป้ องกันการดื่มแอลกอฮอล์ การสู บบุหรี่ และการใช้ยาชนิดอื่น ๆ ที่พบว่าหลังการ
ทดลองพบว่าหลังการใช้ทกั ษะชีวติ นักเรี ยนมีการดื่มแอลกอฮอล์ลดลง และสอดคล้องกับการศึกษาของ
Carolyn L.Willium And Cheryl L.Perry (1998) ทีศ่ ึกษา บทเรี ยนเพื่อป้ องกันปัญหาที่เกิดจากการดื่ม
แอลกอฮอล์ของวัยรุ่ นในโรงเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลาย (Multicomponent Strategies) การสนับสนุนจาก
สิ่ งแวดล้อมทางสังคม (เช่น พ่อแม่ ญาติพี่นอ้ ง เพื่อน ครู รวมทั้งสื่ อสิ่ งพิมพ์โฆษณา) ในการลดปั จจัยที่ทาํ ให้มี
การเข้าถึงได้ง่ายและสร้างความตระหนักและทัศนคติต่อการใช้แอลกอฮอล์ในการเข้าสังคมของวัยรุ่ น โดยมีการ
พัฒนาทักษะการสื่ อสาร การปฏิเสธ การเรี ยนรู ้เรื่ องบรรทัดฐาน การฝึ กทักษะขั้นพื้นฐานและความเข้าใจใน

106

กระบวนการสุ ขศึกษาให้กบั ครู และระบบการประเมินผลและติดตามกลุ่มทดลองจากเกรด 6 จนจบไฮสคูลในปี
1999 (ใช้เวลามากกว่า 8 ปี ) พบว่ากลุ่มทดลองเห็นถึงผลกระทบในทางลบ ผูใ้ ห้แรงเสริ มจะมีปฏิกิริยาเมื่อวัยรุ่ น
ดื่มแอลกอฮอล์ มีการให้คาํ แนะนํา การลองทําและพยายามเป็ นตัวอย่างที่ดีทางสุ ขภาพ กลุ่มทดลองมีความสุ ข
ผ่อนคลายความเครี ยดโดยไม่ใช้แอลกอฮอล์
เมื่อพิจารณา ลักษณะการดื่ม ในส่ ว นของนักศึกษาที่ดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า ร้อยละ 21.4(147) เริ่ มดื่ม
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรกอายุระหว่าง 16 – 18 ปี รองลงมา คือ อายุระหว่าง 13 – 15 ปี คิดเป็ นร้อยละ 12.5
(86) โดยแอลกอฮอล์ชนิดแรกที่ดื่มมากที่สุด คือ เบียร์ คิดเป็ นร้อยละ 18.7(128) รองลงมา คือ ไวน์ คิดเป็ นร้อย
ละ 14.1(97) และสุ รา คิดเป็ นร้อยละ 10.8(74) ปริ มาณที่ดื่มในครั้งแรกเมื่อคิดเป็ นมาตรฐาน พบว่า ส่ วนใหญ่ดื่ม
1 หรื อ 2 มาตรฐาน คิดเป็ นร้อยละ 28(192) เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่นกั ศึกษานิยมดื่มมากที่สุด คือ เบียร์ คิดเป็ น
ร้อยละ 17.8(122) รองลงมา คือ สุ รา คิดเป็ นร้อยละ 14.9(102) และไวน์ คิดเป็ นร้อยละ 6.7(46) ปริ มาณเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่ดื่มในแต่ละครั้งเมื่อคิดเป็ นมาตรฐาน พบว่า ส่ วนใหญ่ดื่ม 1 หรื อ 2 มาตรฐาน คิดเป็ นร้อยละ
14.1(97) รองลงมา คือ 3 หรื อ 4 มาตรฐาน คิดเป็ นร้อยละ 12.2(84) เมื่อพิจารณาถึงความบ่อยของการดื่ม พบว่า
ร้อยละ 18.4(126) ดื่มเฉพาะมีงานเลี้ยง รองลงมาร้อยละ 12.2(84) ดื่มเดือนละครั้งหรื อน้อยกว่า และเวลาดื่ม
นักศึกษามักดื่มกับเพื่อน คิดเป็ นร้อยละ 41.8(287) และเมื่อพิจารณาถึงโอกาสต่างๆ ที่นกั ศึกษาดื่ม พบว่า ดื่มใน
งานเลี้ยงทัว่ ไป คิดเป็ นร้อยละ 24.6(169) รองลงมา คือ เมื่อรุ่ นพี่หรื อเพื่อนชักชวน คิดเป็ นร้อยละ 22.4(154) และ
เพื่อฉลองความสําเร็ จต่างๆ คิดเป็ นร้อยละ 21.1(145) และนักศึกษามีพฤติกรรมการไม่ดื่มแอลกอฮอล์ได้โดย
กล้าปฏิเสธเมื่อถูกชวน คิดเป็ นร้อยละ 51.5(353) รองลงมา คือ เลือกดื่มเครื่ องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์แทน คิดเป็ น
ร้อยละ 45.2(310) และออกกําลังกายหรื อเล่นกีฬาแทนการดื่มแอลกอฮอล์ คิดเป็ นร้อยละ 38.9(267)
นักศึกษาส่ วนมากดื่มเมื่อมีงานเลี้ยง ดังนั้น ควรเสริ มสร้างค่านิยมการจัดงานเลี้ยงปลอดแอลกอฮอล์
และหาเครื่ องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ทดแทน ซึ่ งมีหลากหลาย โดยทําให้มีโอกาสเลือกเช่นนํ้าผลไม้ นํ้าหวาน
ชนิดต่างๆ และส่ งเสริ มนํ้าดื่มธรรมดา โดยเฉพาะเป็ นนํ้าดื่มที่มีคุณค่า มีประโยชน์ ไม่มีโทษใดๆ และยังประหยัด
เสริ มสร้างสุ ขภาพที่ดี ไม่มีโทษ ไม่มีพิษภัยใดๆ และ ไม่ก่อให้เกิดโรคใด ทําให้มีสุขภาพดี นอกจากนี้การฝึ ก
การกล้าปฏิเสธนับเป็ นสิ่ งสําคัญและจําเป็ น โดยเฉพาะงานเลี้ยงที่มีรุ่นพี่ เลี้ยงรุ่ นน้องซึ่ งมีความเกรงใจและต้อง
สมยอมทั้งที่ไม่ตอ้ งการ การกล้าปฏิเสธอาจจะทําได้ยากสําหรับรุ่ นน้องที่ปฏิเสธรุ่ นพี่เมื่อถูกเชิญชวนให้ดื่ม
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แอลกอฮอล์ แต่เป็ นสิ่ งสําคัญและจําเป็ นในการหาเหตุผลที่เหมาะสม การฝึ กการกล้าปฏิเสธยังนําไปสู่ การนับถือ
ตนเอง การมีคุณค่า และความท้าทายของแต่ละบุคคล ซึ่ งจะต้องมีการฝึ กปฏิบตั ิให้ได้

บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (Participation action research)
เก็บข้อมูลทั้งเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างเป็ นตัวแทนนักศึกษา คณะต่างๆที่สมัครใจเข้าร่ วม
โครงการ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็ นแกนนํานักศึกษา คณะละ 5 คน จาก
คณะที่มีความพร้อมและสมัครใจเข้าร่ วมโครงการและนักศึกษาคณะต่างๆจํานวน 686 คน โดยมี
วัตถุประสงค์ ของการวิจัยคือ 1). เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา 2). เพื่อ
พัฒนาศักยภาพแกนนํานักศึกษาในการเสริ มสร้างค่านิยมการไม่ดื่มแอลกอฮอล์ 3). เพื่อให้นกั ศึกษาแกนนํา
สามารถสร้างค่านิยมการไม่ดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มเพื่อนนักศึกษา ผลการวิจยั พบว่า
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
จํานวนผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 686 คน เป็ นเพศชายร้อยละ 29.7 (204) เพศหญิงร้อยละ 70.3 (482)
อายุแบ่งออกเป็ น 3 ช่วง คือ น้อยกว่า 18 ปี อายุ 18 – 21 ปี และอายุมากกว่า 21 ปี พบว่า ส่ วนใหญ่อายุอยูร่ ะหว่าง
18 – 21 ปี คิดเป็ นร้อยละ 86.0 (590) รองลงมาคือ อายุมากกว่า 21 ปี คิดเป็ นร้อยละ 13.0 (89) และอายุนอ้ ยกว่า
18 ปี คิดเป็ นร้อยละ 1.0 (7) ระดับการศึกษา พบว่า ส่ วนใหญ่กาํ ลังศึกษาอยูใ่ นชั้นปี ที่ 2 คิดเป็ นร้อยละ 34.1 (234)
รองลงมาคือ ชั้นปี ที่ 1 คิดเป็ นร้อยละ 30.0 (206) ชั้นปี ที่ 3 คิดเป็ นร้อยละ 27.4 (188) และชั้นปี ที่ 4 คิดเป็ นร้อยละ
7.6 (52) แบ่งตามคณะที่กาํ ลังศึกษาอยู่ พบว่า ส่ วนใหญ่กาํ ลังศึกษาอยูใ่ นคณะวิทยาศาสตร์ คิดเป็ นร้อยละ 27.0
(185) รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตร์ ฯ คิดเป็ นร้อยละ 18.7 (128) คณะเทคโนโลยี คิดเป็ นร้อยละ 18.4 (126)
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ คิดเป็ นร้อยละ 14.3 (99) คณะพยาบาลศาสตร์ คิดเป็ นร้อยละ 8.5 (58) คณะวิทยาการ
จัดการ คิดเป็ นร้อยละ 7.9 (54) คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ คิดเป็ นร้อยละ 1.2 (8) คณะ
เกษตรศาสตร์ คิดเป็ นร้อยละ 0.9 (6) คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ คิดเป็ นร้อยละ 0.6 (4)
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คณะเทคนิคการแพทย์ คิดเป็ นร้อยละ 0.4 (3) คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์
คิดเป็ นร้อยละ 0.1 (1) ในส่ วนของอาชีพบิดา พบว่า ร้อยละ 35.3 (242) มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ รองลงมา
คือ อาชีพทํานา ทําไร่ ทําสวน คิดเป็ นร้อยละ 26.1 (179) อาชีพค้าขาย คิดเป็ นร้อยละ 14.3 (98) อาชีพธุ รกิจ
ส่ วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 12.8 (88) อาชีพรับจ้าง คิดเป็ นร้อยละ 9.0 (62) และอาชีพพ่อบ้าน คิดเป็ นร้อยละ 2.2 (15)
และอาชีพมารดา พบว่า ร้อยละ 25.1 (172) มีอาชีพทํานา ทําไร่ ทําสวน รองลงมาคือ อาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ 23.3 (160) อาชีพค้าขาย คิดเป็ นร้อยละ 18.8 (129) อาชีพธุรกิจส่ วนตัว คิดเป็ นร้อยละ
11.4 (78) อาชีพแม่บา้ น คิดเป็ นร้อยละ 11.1 (76) และอาชีพรับจ้าง คิดเป็ นร้อยละ 6.6 (45) รายได้ต่อเดือน พบว่า
ส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยูท่ ี่ 4001 – 5000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 20.3 (139) รองลงมาคือ 5001 – 6000 บาท คิด
เป็ นร้อยละ 15.7 (108) 3001 – 4000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 15.5 (106) 9001 – 10000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 9.8 (67)
6001 – 7000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 9.6 (66) 2001 – 3000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 8.0 (55) 7001 – 8000 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 5.4 (37) น้อยกว่า 2000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 3.6 (25) และ 8001 – 9000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 3.1 (21)
2. ความรู้ ในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ก่อนการทดลอง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยความรู ้เกี่ยวกับการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
เท่ากับ 15.08 คะแนน (SD = 2.26) หลังการทดลอง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยความรู ้เกี่ยวกับการ
บริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เท่ากับ 15.46 คะแนน (SD = 3.50)
เมื่อเปรี ยบเทียบก่อนและหลังการทดลอง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยความรู ้เกี่ยวกับการ
บริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับช่วงเชื่อมัน่ 95% CI (P-value = 0.016, 95%
CI: 0.07 – 0.68)
3 . ค่ านิยมในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ก่อนการทดลอง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีค่านิยมที่เหมาะสมในการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์คิด
เป็ นร้อยละ 9.9 (68) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.92 คะแนน (SD = 2.90) หลังการทดลอง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี
ค่านิยมที่เหมาะสมในการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์คิดเป็ นร้อยละ 92.0 (631) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.26 คะแนน
(SD = 2.85)
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เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการทดลอง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีค่านิยมที่เหมาะสมในการ
บริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เพิม่ ขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับช่วงเชื่อมัน่ 95% CI (P-value < 0.001, 95%
CI: 6.03 – 6.64) ดังตารางที่ 3 และ 4

4. การประเมินอันตรายของการดื่มแอลกอฮอล์
ก่อนการทดลอง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีการประเมินอันตรายของการดื่มแอลกอฮอล์อยูใ่ น
ระดับสู ง คิดเป็ นร้อยละ 91.1 (625) รองลงมาคือระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 8.9 (61) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 67.82
คะแนน (SD = 7.11) หลังการทดลอง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีการประเมินอันตรายของการดื่มแอลกอฮอล์
อยูใ่ นระดับสู ง คิดเป็ นร้อยละ 95.0 (652) รองลงมาคือระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 5.0 (34) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
75.69 คะแนน (SD = 8.30)
เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการทดลอง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีการประเมินอันตรายของ
การดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับช่วงเชื่อมัน่ 95% CI (P-value < 0.001, 95% CI: 7.07
– 8.66)
5. การประเมินการเผชิ ญปัญหาในการดื่มแอลกอฮอล์
ก่อนการทดลอง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีการประเมินการเผชิญปั ญหาในการดื่มแอลกอฮอล์อยูใ่ น
ระดับสู ง คิดเป็ นร้อยละ 94.5 (648) รองลงมาคือระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 5.5 (38) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 52.28
คะแนน (SD = 6.53) หลังการทดลอง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีการประเมินการเผชิญปั ญหาในการดื่ม
แอลกอฮอล์อยูใ่ นระดับสู ง คิดเป็ นร้อยละ 98.4 (675) รองลงมาคือระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 1.9 (11)
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 52.94 คะแนน (SD = 4.27)
เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการทดลอง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีการประเมินการเผชิญ
ปั ญหาในการดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับช่วงเชื่อมัน่ 95% CI (P-value = 0.024, 95%
CI: 0.08 – 1.26)
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6. การปฏิบัตติ ัวในการไม่ ด่ มื แอลกอฮอล์
การดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาในปั จจุบนั พบว่า ก่อนการทดลองนักศึกษาร้ อยละ
37.6(258) ดื่มแอลกอฮอล์ และนักศึกษาที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ คิดเป็ นร้ อยละ 60.9(418) หลังการทดลอง พบว่า
นักศึกษาที่ยงั ดื่มแอลกอฮอล์คดิ เป็ นร้ อยละ 30.3(195) และไม่ดื่มคิดเป็ นร้ อยละ 67.8(436)
เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการทดลองของนักศึกษากลุม่ ที่ดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า นักศึกษา
มีการดื่มแอลกอฮอล์ลดลงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับช่วงเชื่อมัน่ 95% CI (P-value = 0.005, 95% CI:
0.023 – 0.129)
เมื่อพิจารณาในส่วนของนักศึกษาที่ดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า ร้ อยละ 21.4(147) เริ่มดื่มเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ครัง้ แรกอายุระหว่าง 16 – 18 ปี รองลงมา คือ อายุระหว่าง 13 – 15 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 12.5 (86)
โดยแอลกอฮอล์ชนิดแรกที่ดื่มมากที่สดุ คือ เบียร์ คิดเป็ นร้ อยละ 18.7(128) รองลงมา คือ ไวน์ คิดเป็ นร้ อยละ
14.1(97) และสุรา คิดเป็ นร้ อยละ 10.8(74) ปริมาณที่ดื่มในครัง้ แรกเมื่อคิดเป็ นมาตรฐาน พบว่า ส่วนใหญ่ดื่ม
1 หรื อ 2 มาตรฐาน คิดเป็ นร้ อยละ 28(192) เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่นกั ศึกษานิยมดื่มมากที่สดุ คือ เบียร์ คิด
เป็ นร้ อยละ 17.8(122) รองลงมา คือ สุรา คิดเป็ นร้ อยละ 14.9(102) และไวน์ คิดเป็ นร้ อยละ 6.7(46) ปริ มาณ
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดื่มในแต่ละครัง้ เมื่อคิดเป็ นมาตรฐาน พบว่า ส่วนใหญ่ดื่ม 1 หรื อ 2 มาตรฐาน คิดเป็ น
ร้ อยละ 14.1(97) รองลงมา คือ 3 หรื อ 4 มาตรฐาน คิดเป็ นร้ อยละ 12.2(84) เมื่อพิจารณาถึงความบ่อยของ
การดื่ม พบว่า ร้ อยละ 18.4(126) ดื่มเฉพาะมีงานเลี ้ยง รองลงมาร้ อยละ 12.2(84) ดื่มเดือนละครัง้ หรื อน้ อยกว่า
และเวลาดื่มนักศึกษามักดื่มกับเพื่อน คิดเป็ นร้ อยละ 41.8(287) และเมื่อพิจารณาถึงโอกาสต่างๆ ที่นกั ศึกษา
ดื่ม พบว่า ดื่มในงานเลี ้ยงทัว่ ไป คิดเป็ นร้ อยละ 24.6(169) รองลงมา คือ เมื่อรุ่นพี่หรื อเพื่อนชักชวน คิดเป็ นร้ อย
ละ 22.4(154) และเพื่อฉลองความสําเร็ จต่างๆ คิดเป็ นร้ อยละ 21.1(145) และนักศึกษามีพฤติกรรมการไม่ดื่ม
แอลกอฮอล์ได้ โดย กล้ าปฏิเสธเมื่อถูกชวน คิดเป็ นร้ อยละ 51.5(353) รองลงมา คือ เลือกดื่มเครื่ องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล์แทน คิดเป็ นร้ อยละ 45.2(310) และออกกําลังกายหรื อเล่นกีฬาแทนการดื่มแอลกอฮอล์ คิดเป็ น
ร้ อยละ 38.9(267)
5.2 ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
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1. ควรมีการเสริ มสร้ างค่านิยมการไม่ดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา อย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง
2. ควรเสริ มสร้ างการจัดงานเลี ้ยงที่ปลอดแอลกอฮอล์ทงในรู
ั ้ ปของกฎเกณฑ์กติกา และความสมัครใจ
3. ควรมีการสอดแทรกการไม่ดื่มแอลกอฮอล์ในนักศึกษาในการเรี ยนการสอน
4. ควรมีการประกวดเรี ยงความหรื อบทกลอนเพื่อการสร้ างค่านิยมการไม่ดื่มแอลกอฮอล์ในนักศึกษา
ทุกปี โดยเฉพาะวันในวันไหว้ ครู และมีมอบรางวัลให้ เป็ นแบบอย่างที่ดี
5.ควรฝึ กการกล้ าปฏิเสธในการไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ของนักศึกษาอย่างครอบคลุมทุกคณะ
6.การพัฒนาแกนนําการไม่ดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาแต่ละคณะควรมีทกุ ชันปี
้ เพื่อให้ มีการสืบทอด
กิจกรรมและควรพัฒนาภาวะผู้นําควบคูก่ นั ไป
7. การพบปะพูดคุยและติดตามการทํางานของแกนนําเป็ นระยะเป็ นสิ่งสําคัญและจําเป็ นเพื่อช่วยเหลือ
แก้ ไขปั ญหาได้ อย่างเหมาะสม
8.ควรให้ ความสําคัญกับช่วงของกิจกรรมเช่นช่วงที่ควรจัดกิจกรรม ได้ แก่ ช่วงรับน้ องใหม่ ช่วงฉลองรับ
ปริญญาและความสําเร็ จต่างๆ หลังสอบเสร็จ ส่วนช่วงที่ไม่เหมาะสมคือช่วงสอบ ช่วงฝึ กงานที่นกั ศึกษาไม่
สามารถเข้ าร่วมได้ ดี
9.

การมีเกียรติบตั รสําหรับแกนนํา ทําให้ นกั ศึกษาเกิดความภาคภูมิใจและสามารถนําไปใช้

ประกอบการสมัครงานหรื อเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์เชิงประจักษ์
5.3 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั ง้ ต่ อไป ควรศึกษา
1. การมีสว่ นร่วมในการไม่ดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาจากผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียเช่นผู้ทําธุรกิจเกี่ยวกับ
แอลกอฮอล์
2. มาตรการที่เหมาะสมในการลดละเลิกการดื่มแอลกอฮอล์เป็ นพฤติกรรมอย่างถาวร
3. เทคนิคการกล้ าปฏิเสธเพื่อการลดละเลิกการไม่ดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา
4. กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการสอดแทรกการไม่ดื่มแอลกอฮอล์ในการเรี ยนการการสอน
5.การพัฒนาสื่อที่มีผลต่อการไม่ดื่มแอลกอฮอล์ในนักศึกษา
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แบบสอบถามการวิจัย
ID No.

การพัฒนาศักยภาพแกนนํานักศึกษาเพื่อสร้ างค่ านิยมไม่ ด่ ืมแอลกอฮอล์

คําชีแ้ จง
แบบสอบถามชุดนีจ้ ัดทําขึน้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ.ศึกษา

นักศึกษาเพื่อสร้ างค่ านิยมไม่ ด่ มื แอลกอฮอล์

การพัฒนาศักยภาพแกนนํา

ผู้วิจัยจึงใคร่ ขอความร่ วมมือในการตอบ

แบบสอบถามนีต้ ามความเป็ นจริง ทุกข้ อคําตอบของท่ านถือว่ าเป็ นความลับ โดยไม่ มีการระบุ ชื่อ ที่
อยู่ ข้ อมูลที่ได้ จะนําไปใช้ ในการศึกษาวิจัยในภาพรวม ไม่ มีผลกระทบใด ๆ ต่ อผู้ตอบแบบสอบถาม
ทัง้ สิน้ ข้ อมูลที่ได้ มีความจําเป็ นและมีประโยชน์ อย่ างยิ่งในการ วางแผน พัฒนา แก้ ปัญหา การลด
พฤติกรรมการบริโภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ของนักศึกษา
แบบสอบถามแบ่ งเป็ น 7 ส่ วน ดังนี ้

ส่ วนที่

1

ข้ อมูลทั่วไป

ส่ วนที่

2

ความรู้ ในการบริโภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์

ส่ วนที่

3

ค่ านิยมในการบริโภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
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ส่ วนที่

4

การประเมินอันตรายของการดื่มแอลกอฮอล์

ตอนที่

5

การประเมินการเผชิญปั ญหาในการดื่มแอลกอฮอล์

ส่ วนที่

6

การปฏิบัตติ ัวในการไม่ ด่ มื แอลกอฮอล์

ส่ วนที่

7

บทบาทของแกนนําในการเสริมสร้ างค่ านิยมไม่ ด่ ืมแอลกอฮอล์

ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่ านที่ให้ ความร่ วมมือในการตอบคําถามมา ณ โอกาสนี ้

รศ.ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่ น

ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
คําชีแ้ จง โปรดทําเครื่ องหมาย

ลงใน ( ) หน้ าข้ อความที่ผ้ ตู อบเห็นว่าถูกต้ อง

หรื อ เติมคําลงในช่องว่าง................ที่เป็ นข้ อมูลจริงของท่าน
1. เพศ
( ) 1. ชาย

2. ( ) หญิง
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2. อายุ ..........................ปี

3. ปั จจุบนั กําลังศึกษา
( ) 1 ปี ที่

( ) 2 ปี ที่ 2

( ) 3 ปี ที่ 3

( ) 4 ปี ที่ 4

( ) อื่น ๆ ระบุ........................

4. กําลังเรี ยน คณะ..................................
5. อาชีพ บิดา
( ) 1. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
( ) 3. ค้ าขาย
( ) 5. ธุรกิจส่วนตัว

( ) 2. รับจ้ าง
( ) 4. ทํานา ทําไร่ ทําสวน
( ) 6. อื่นๆ ระบุ

6.อาชีพของมารดา
( ) 1. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
( ) 3. ค้ าขาย
( ) 5. ธุรกิจส่วนตัว
( ) 7. อื่นๆ ระบุ
6. รายได้ ตอ่ เดือน

( ) 2. รับจ้ าง
( ) 4. ทํานา ทําไร่ ทําสวน
( ) 6. แม่บ้าน
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1.

( )

น้ อยกว่า 2,000 บาท

( ) 2.

2001 - 3000

บาท

( )3

3001 - 4000

บาท

( ) 4.

4001 - 5000

( ) 5.

5001-6000

( ) 6.

6001-7000

( ) 7.

7001-8000

( ) 8.

8001-9000

( ) 9.

9001- 10000

( ) 10.

อื่นระบุ..........

บาท

ส่ วนที่ 2 ความรู้ เกี่ยวกับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
คําชีแ้ จง: ให้ เขียนเครื่องหมาย  ลงใน ( ) หน้ าข้ อที่นักศึกษาคิดว่ าถูกต้ องที่สุดเพียงข้ อเดียว
1. ข้ อใดไม่จดั เป็ นเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
ก. ยาดอง ข. สาโท
ค. ไวน์ ง.

นํ ้าผลไม้ ดอง

2. ข้ อใดทําให้ นกั ศึกษาเสี่ยงต่อการติดเหล้ าได้
ก.

ใจอยากทดลองแล้ วติดใจ ข.

ถูกรุ่นพี่บงั คับทังที
้ ่ไม่ชอบ
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ค.

การมีรายได้ มากเกินไป ง.

เรี ยนหนักเกินไป

3. เหล้ าขาวมีความแรงกี่ดีกรี
ก. 20 ดีกรี ข. 30 ดีกรี
ค. 40 ดีกรี ง. 50 ดีกรี
4. เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดใด มีความแรงของดีกรี ตํ่าสุด
ก. ไวน์ ข. เบียร์
ค. เหล้ าขาว ง. วิสกี ้
5. เครื่ องดื่มชนิดใดมีวิธีการผลิตมาจากการหมักของผลไม้
ก. ไวน์ ข. เบียร์
ค. ยาดอง ง. เหล้ าสี
6. การดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์จะทําให้ เกิดโรคใด
ก. เก๊ าท์ ข. มะเร็ งปอด
ค. มะเร็งท่อนํ ้าดี ง. ตับแข็ง
7. คนรุ่นใหม่ ไม่ดื่มสุรา สามารถทําได้ อย่างไร
ก.
ค.

ปิ ดกันความสนใจในแอลกอฮอล์
้
ข.
สร้ างค่านิยมที่ดี

ให้ ดื่มจนกระทัง่ เบื่อไปเอง
ง. ทดลองให้ ร้ ูหลากหลายชนิด

8. บริเวณสถานศึกษา ควรปลอดการจําหน่ายแอลกอฮอล์ในรัศมีกี่เมตรตามกกหมาย
ก.

300 เมตร ข.

500 เมตร
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ค.

1 กิโลเมตร ง.

ไม่มีการกําหนด

9. การดื่มแอลกอฮอล์ ส่งผลเสีย ต่อครอบครัวอย่างไร
ก. เ
ค.

ศรษฐกิจตกตํ่า ข. ทะเลาะวิวาท
เกิดความไม่ไว้ วางใจกันได้ ง. ถูกทุกข้ อ

10. ข้ อใดเป็ นอันตรายจากการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่มี ผลกระทบต่อสังคม
ก. มีคนว่างงานมาก ข. มีคนเจ็บป่ วยบ่อย
ค. เกิดปั ญหาอาชญากรรม ง.

ถูกทุกข้ อ

11. แอลกอฮอล์ไม่ทําลายระบบใดของร่างกาย
ก.ระบบทางเดินหายใจ ข.
ค.

ระบบผิวหนัง ง.

ระบบประสาท
ระบบทางเดินอาหาร

12. การออกฤทธิ์ของเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยใด
ก. ปริมาณแอลกอฮอล์ ข. ความอ้ วน
ค.

ความชอบไม่ชอบ ง. ราคา

13. แอลกอฮอล์เมื่อดื่มเข้ าสูร่ ่างกายจะถูกดูดซึมภายใน กี่ นาที
ก. 1 นาที ข.
ค.

10 นาที ง.

14. ข้ อใดไม่สมั พันธ์กบั การดื่มแอลกอฮอล์

5 นาที
30 นาที
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ก.แอลกอฮอล์กบั อุบตั เิ หตุ ข.
ค.

แอลกอฮอล์กบั สุขภาพ ง.

แอลกอฮอล์กบั โรคจิตประสาท
แอลกอฮอล์กบั ศิลปกรรม

15. แอลกอฮอล์ที่ดื่มได้ คือ
ก. เมทิลแอลกอฮอล์ ข. เอทิลแอลกอฮอล์
ค. ไฮโดรเจน ง. คอนจิเนอร์
16. ข้ อใดเป็ นการป้องกันตนเองให้ หา่ งไกลจากเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
ก.

กล้ าปฏิเสธเมื่อถูกชักชวน ข. เก็บตัวไม่ออกไปไหน

ค.

เข้ าไปอยูใ่ นร้ านเหล้ าบ่อยเพื่อสร้ างภูมิต้านทาน ง. มีปัญหาเก็บไว้ คนเดียว

17. ข้ อใดกล่าวถึงผลจากการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย ได้ ถกู ต้ อง
ก. ชายเมาเร็ วกว่าหญิง ข. หญิงเมาเร็ วกว่าชาย
ค. ดื่มแล้ วเมาเท่ากัน ง. ยิ่งอายุมากยิ่งเมาช้ า
18. ข้ อใดเป็ นบทบาทของครอบครัวในการป้องกันการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
ก. ตัวใครตัวมัน ข. ไม่ยงุ่ เรื่ องของกันและกัน
ค. ให้ กําลังใจกัน ง. เมื่อมีปัญหาควรแก้ ไขเอง
19. ใครมีสว่ น สําคัญที่สดุ ในการป้องกันตนเองให้ หา่ งไกลจากเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
ก. ตนเอง ข. เพื่อน
ค. ครอบครัว ง.

อาจารย์

20. การตรวจวัดปริ มาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขบั ขี่ต้องมีปริมาณเท่าใดขึ ้นไปจะถูกจับ
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ก. 30 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ ข. 50 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์
ค. 70 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ ง. 100 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์

ส่ วนที่ 3 ค่ านิยมในการบริโภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
คําชีแ้ จง โปรดทําเครื่ องหมาย

ลงใน ช่องทีตรงกับความคิดเห็น ความรู้สกึ ของท่านมากที่สดุ

ข้ อคําถาม

1. การดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาเป็ นการกระทําที่เหมาะสมหรื อไม่
2. การที่คนในครอบครัวของท่านดื่มแอลกอฮอล์เป็ นการกระทําที่เหมาะสม
หรื อไม่
3. การที่ผ้ ชู ายดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เป็ นการกระทําที่เหมาะสมหรื อไม่
4. การที่ผ้ หู ญิงดื่มแอลกอฮอล์เป็ นการกระทําที่เหมาะสมหรื อไม่
5. การเป็ นแกนนําถ้ าดื่มแอลกอฮอล์ เป็ นการกระทําที่เหมาะสมหรื อไม่
6. ทุกเทศกาล งานเลี ้ยงสังสรรค์ เช่นงานปี ใหม่ สงกรานต์ งานบวช ฯลฯ ที่มี
การดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เป็ นการกระทําที่เหมาะสมหรื อไม่
7. การดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์แล้ วก่อการทะเลาะวิวาทเป็ นการกระทําที่

เหมาะสม

ไม่ เหมาะสม
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ข้ อคําถาม

เหมาะสมหรื อไม่
8. การดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์แล้ วขับขี่รถเป็ นการกระทําที่เหมาะสมหรื อไม่
9.การโฆษณา ประชาสัมพันธ์เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ตามสื่อต่าง ๆ เช่น ป้าย
โฆษณา วิทยุ โทรทัศน์เป็ นการกระทําที่เหมาะสมหรื อไม่
10. การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ว่า การดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตโดยคน
ไทยเป็ นสิ่งที่มีคณ
ุ ค่า

น่าภาคภูมิใจ ควรส่งเสริมเป็ นการกระทําที่เหมาะสม

หรื อไม่
11. การโฆษณาทางโทรทัศน์ที่ใช้ ดารา นักแสดง นักร้ อง เป็ นพรี เซ็นเตอร์ เป็ น
การกระทําที่เหมาะสมหรื อไม่
12. การโฆษณาทางโทรทัศน์ที่ผ้ ชู ายดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์แล้ วบ่งบอกถึง
การเป็ นลูกผู้ชายตัวจริ ง เป็ นการกระทําที่เหมาะสมหรื อไม่
13.ในละครหรื อภาพยนตร์ ที่มีฉากดื่มแอลกอฮอล์เป็ นการกระทําที่เหมาะสม
หรื อไม่
14. การมีกฎหมายปรับหรื อจําคุกคนที่เมาแล้ วขับนันเหมาะสมหรื
้
อไม่
15. การออกกฎหมายห้ ามจําหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผ้ ทู ี่อายุตํ่ากว่า 18
ปี เป็ นการกระทําที่เหมาะสมหรื อไม่
16. การที่รัฐบาลมีการจํากัดช่วงเวลาในการจําหน่ายและกําหนดสถานที่
ราชการ วัด สถานศึกษา เป็ นเขตปลอดเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เป็ นการกระทําที่

เหมาะสม

ไม่ เหมาะสม
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ข้ อคําถาม

เหมาะสม

ไม่ เหมาะสม

เหมาะสมหรื อไม่

17. การดื่มเหล้ าในงานรับน้ องใหม่เป็ นการกระทําที่เหมาะสมหรื อไม่
18. การที่งานบุญ เช่น กฐิ น ห้ ามมี การดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เป็ นการกระทํา
ที่เหมาะสมหรื อไม่
19. การที่รัฐบาลส่งเสริ มให้ มีการผลิตเหล้ า สุรา ในชุมชน เป็ นสิ่งที่เหมาะสม
หรื อไม่

20. ถ้ าในมหาวิทยาลัยมีมาตรการ กําหนดบทลงโทษแก่ผ้ เู มาแล้ วก่อการ
ทะเลาะวิวาท จะต้ องถูกปรับ หรื อลงโทษ เป็ นสิ่งที่เหมาะสมหรื อไม่

21.คนรุ่นใหม่ ต้ องไม่ดื่มสุรา

ตอนที่ 4 การประเมินอันตรายของการดื่มแอลกอฮอล์
คําชีแ้ จง : ให้ ทําเครื่ องหมาย √ ลงใน ( ) เพียงคําตอบเดียว
ข้ อความ

เห็น

ไม่

ไม่ เห็นด้ วย

สําหรับ
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ด้ วย
การรั บรู้ ความรุนแรงของการดื่มแอลกอฮอล์
1. การดื่มแอลกอฮอล์อาจก่อให้ เกิดอันตรายถึงชีวิต
ได้
2. การดื่มแอลกอฮอล์ทําให้ เป็ นโรคตับได้ โรคพยาธิ
ใบไม้ ตบั มียารักษาให้ หายขาดได้
3. การดื่มแอลกอฮอล์ทําให้ ไม่สามารถทําให้ เรี ยนได้
ตามปกติ
4. การดื่มแอลกอฮอล์ทําให้ ไม่เป็ นที่ยอมรับของสังคม
5. การดื่มแอลกอฮอล์ทําให้ ไม่เป็ นที่ไว้ วางใจของ
เพื่อนฝูง
6. การดื่มแอลกอฮอล์ทําให้ เกิดอุบตั เิ หตุเมื่อขับขี่รถ
ได้
7. การดื่มแอลกอฮอล์ทําให้ เผลอไผลไปติดโรคเอดส์
ได้
8. การดื่มแอลกอฮอล์ทําให้ สุขภาพทรุดโทรมได้
9. การดื่มแอลกอฮอล์ทําให้ บคุ ลิกเสียหายได้
10. การดื่มแอลกอฮอล์ทําให้ เกิดปั ญหาความเครี ยด
และเสียสุขภาพจิตได้
11. การดื่มแอลกอฮอล์ทําให้ เงินไม่พอใช้
12. การดื่มแอลกอฮอล์ทําให้ ก่อให้ เกิดการทะเลาะ
วิวาทได้
13. การดื่มแอลกอฮอล์ทําให้ เสียอนาคตที่ดีได้
14. การดื่มแอลกอฮอล์ทําให้ ตกงานได้
15. การดื่มแอลกอฮอล์ทําให้ ขาดสติสัมปชัญญะได้

แน่ ใจ

นักวิจัย
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การรั บรู้โอกาสเสี่ยงของการดื่มเหล้ า
1. นักศึกษาเห็นว่ามีโอกาสเป็ นโรคตับถ้ าดื่ม
แอลกอฮอล์
2. นักศึกษา มีแหล่งซื ้อหาแอลกอฮอล์อยูร่ ายรอบ
มหาวิทยาลัย ทําให้ มีโอกาสดื่มเหล้ าได้ ง่าย
3. นักศึกษาเสี่ยงต่อการติดเหล้ าเพราะมีการเลี ้ยงเหล้ า
ในเทศกาลสําคัญต่างๆ
4. นักศึกษาเสี่ยงต่อการดื่มเหล้ าเพราะมีเพื่อชักชวน
5. นักศึกษาเสี่ยงต่อการดื่มเหล้ าเพราะเห็นตัวอย่าง
การดื่ม
6. นักศึกษาเสี่ยงต่อการดื่มเหล้ าเพราะอิทธิพลการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์
7. นักศึกษาเสี่ยงต่อการดื่มเหล้ าเพราะราคาไม่แพง
8. นักศึกษาเสี่ยงต่อการดื่มเหล้ าเพราะเสริมสร้ าง
ความมัน่ ใจ
9. นักศึกษาเสี่ยงต่อการดื่มเหล้ าเพราเพิ่มความเป็ น
ลูกผู้ชาย
10. นักศึกษาเสี่ยงต่อการดื่มเหล้ าเพราะเป็ นเรื่ อง
ธรรมดาของวัยรุ่น
11. นักศึกษาเสี่ยงต่อการดื่มเหล้ าเพราะอยากทดลอง
12. นักศึกษาเสี่ยงต่อการดื่มเหล้ าเพราะเคยดื่มมานาน
แล้ ว
13. แอลกอฮอล์เป็ นสิ่งที่ไม่สามารถป้องกันการติดได้
14. การคบเพื่อนดื่มเหล้ า ทําให้ นกั ศึกษาติดเหล้ าได้
15. การใช้ เวลาว่างไม่เหมาะสม ทําให้ ตดิ เหล้ าได้
ตอนที่ 5 การประเมินการเผชิญปั ญหาในการดื่มแอลกอฮอล์
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คําชีแ้ จง : ให้ ทําเครื่ องหมาย √ ลงใน ( ) เพียงคําตอบเดียว
ข้ อความ
การรับรู้ ความสามารถของตนเองในการที่จะปฏิบัตเิ พื่อ
ป้องกันการดื่มแอลกอฮอล์
1. ถ้ านักศึกษา กล้ าปฏิเสธ ก็ทําให้ ไม่เข้ าร่วมดื่มแอลกอฮอล์
ได้
2. เมื่อมีกฎห้ ามดื่มเหล้ าในสถานศึกษานักศึกษาก็ไม่ดื่ม
เหล้ าได้
3. ถ้ านักศึกษาเลือกคนเพื่อนดีๆ ช่วยทําให้ ไม่ดื่มเหล้ าได้ ได้
4. ถ้ านักศึกษาเป็ นผู้นํา นักศึกษาจะไม่เลือกเครื่ องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ในงานเลี ้ยงสังสรรค์ตา่ งๆได้
5. นักศึกษาสามารถห้ ามใจตนเองไม่ให้ ดื่มเหล้ าได้
6. ถ้ ามีสิ่งแวดล้ อมที่ดี ปราศจากแหล่งจําหน่ายสุราช่วยให้
นักศึกษาไม่ดื่มเหล้ าได้
7. นักศึกษาใช้ เวลาว่างในการเล่นกีฬาหรื ออกกําลังกายแทน
การดื่มเหล้ า
8. นักศึกษาใช้ เวลาว่างในการเล่นดนตรี แทนการดื่มเหล้ า
9. นักศึกษาเลือกดื่มเครื่ องดื่มอื่นๆที่ไม่มีแอลกอฮอล์
10. ทํางานอดิเรกแทนการดื่มในเวลาว่าง
การรับรู้ ผลลัพธ์ จากการปฏิบัตเิ พื่อป้องกันการดื่ม
แอลกอฮอล์
1. ท่ านกล้ าปฏิเสธเมื่อถูกชวนไปดื่มแอลกอฮอล์
2. ท่านเลือกเครื่ องดื่มอื่นที่ไม่มีแอลกอฮอล์ในงานเลี ้ยง
แทนเลือกดื่มแอลกอฮอล์

เห็น
ด้ วย

ไม่ แน่ ใจ

ไม่ เห็น
ด้ วย
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3. ท่านมัน่ ใจว่าการไม่ดื่มแอลกอฮอล์ทําให้ เรี ยนสําเร็จ
ได้ ดี
4. การไม่ดื่มแอลกอฮอล์ชว่ ยให้ ทา่ นมัน่ ใจในการ
แสดงออกได้
5. การไม่ดื่มแอลกอฮอล์ทําให้ ทา่ นปลอดภัยเมื่อขับขี่
6. การไม่ดื่มแอลกอฮอล์ทําให้ มีสขุ ภาพดี
7. การไม่ดื่มแอลกอฮอล์ทําให้ ทา่ นประหยัดค่าใช้ จา่ ยได้
8. การไม่ดื่มแอลกอฮอล์ทําให้ ทา่ นมีเพื่อนที่ดี
9. การไม่ดื่มแอลกอฮอล์ทําให้ ทา่ นมีบคุ ลิกดี
10. การไม่ดื่มแอลกอฮอล์ทําให้ เป็ นที่ชื่นชมของครู
อาจารย์
11. การไม่ดื่มแอลกอฮอล์ทําให้ ทา่ นเป็ นที่ไว้ วางใจของ
เพื่อนฝูง

ตอนที่ 6 การปฏิบัตติ ัวในการดื่ม/ไม่ ด่ มื แอลกอฮอล์

คําชีแ้ จง โปรดทําเครื่ องหมาย

ลงใน ( ) หน้ าข้ อความที่นกั ศึกษา เห็นว่าถูกต้ อง

หรื อ เติมคําลงในช่องว่าง................ที่เป็ นข้ อมูลจริงของท่าน
1 ดื่มมาตรฐาน

=

เบียร์ 1 แก้ ว ( 285 ม.ล.)
ี

หรื อ

์

1. ปั จจุบนั ท่านดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์หรื อไม่

ไวน์ 1 แก้ วเล็ก ( 100 ม.ล.)
ี

์

หรื อ

เหล้ า 1 แก้ ว ( 30 ม.ล.)
ี

์
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( )

1 ดื่ม

( ) 2 ไม่ดื่ม

สําหรั บผู้ท่ ดี ่ มื เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ตอบข้ อ 2 - 9
2. ครัง้ แรกที่คณ
ุ เริ่ มดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เมื่ออายุ...............
3. เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดแรกที่คณ
ุ ดื่มคือ
( ) 1 ไวน์

( ) 5 เบียร์

( ) 2 สุรา

( ) 6 วิสกี ้

( ) 3 เหล้ าเถื่อน

( ) 7 บรั่นดี

( ) 4 นํ ้าตาลเมา หรื อ กระแช่

( ) 8 อื่น ๆ ระบุ..................

4. ปริ มาณที่ดื่มในครัง้ แรก กี่มาตรฐาน
( )1

1 หรื อ 2

( )4

7 ถึง 9

( )2

3 หรื อ 4

( )5

10 หรื อมากกว่า

( )3

5 หรื อ 6

( ) 6

อื่น ๆ ระบุ..................

5. ปั จจุบนั เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่ทา่ นนิยมดื่มมากที่สดุ คือ
( ) 1 ไวน์

( ) 5 เบียร์

( )

2 สุรา

( ) 6 วิสกี ้

( )

3 เหล้ าเถื่อน

( ) 7 บรั่นดี

133

( )

4 นํ ้าตาลเมา หรื อ กระแช่

( ) 8 อื่น ๆ ระบุ..................

6. ปริ มาณที่ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในแต่ละครัง้ กี่มาตรฐาน
( )1

1 หรื อ 2

( ) 4 7 ถึง 9

( )2

3 หรื อ 4

()5

10 หรื อมากกว่า

( )3

5 หรื อ 6

( )6

อื่น ๆ ระบุ..................

7. ท่านดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์บอ่ ยแค่
( )1

ดื่มทุกวัน

( ) 5 4 ครัง้ / สัปดาห์หรื อมากกว่า

( ) 2 เดือนละครัง้ หรื อน้ อยกว่า

( )6

( ) 3 2 - 4 ครัง้ / เดือน

( ) 7 อื่น ๆ ระบุ......................

เฉพาะมีงานเลี ้ยงสังสรรค์ ประมาณ..........ครัง้ / เดือน

( ) 4 2 - 3 ครัง้ / สัปดาห์

8. เวลาที่ดื่ม ท่านดื่มกับใคร
( ) 1 ดื่มคนเดียว

( ) 3 ดื่มกับคนในครอบครัว

( ) 2 ดื่มกับเพื่อน

( ) 4 อื่น ๆ ระบุ....................

9.โอกาสใดบ้ างที่ทา่ นดื่มแอลกอฮอล์
9.1 ในงานต้ อนรับน้ องใหม่
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9.2 ในงานเลี ้ยงทัว่ ไป
9.3 เมื่อรุ่นพี่หรื อเพื่อนชักชวน
9.4 ในงานเลี ้ยงส่งรุ่นพี่
9.5 ในเทศกาลปี ใหม่
9.6 ในเทศกาลสงกรานต์
9.7 ในงานบวช
9.8 ในการฉลองสอบเสร็ จ
9.9 เพื่อฉลองความสําเร็ จต่างๆ
9.10
ดื่มแอลกอฮอล์เมื่ออกหัก
9.11
ดื่มในโอกาสอื่นๆ ระบุ...............
10. นักศึกษามีพฤติกรรมการไม่ ด่ ืมแอลกอฮอล์ ได้ อย่ างไร
10.1 ออกกําลังกาย หรื อเล่นกีฬาแทนการดื่มแอลกอฮอล์
10.2 เล่นดนตรี แทนการดื่มแอลกอฮอล์
10.3 กล้ าปฏิเสธเมื่อถูกชวน
10.4 ไม่ลองดื่ม
10.5 ไม่อยูใ่ นสิ่งแวดล้ อมที่เอื ้ออํานวยให้ ดื่ม
10.6 ตังกฎกติ
้
กาไม่ดื่มแอลกอฮอล์
10.7 ทํางานอดิเรกแทนการดื่ม
10.8 เลือกดื่มเครื่ องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์แทน
ตอนที่ 7 แบบสอบถามบทบาทการเป็ นแกนนําในการสร้ างค่ านิยมการไม่ ด่ ืมแอลกอฮอล์ ของ
นักศึกษา

1.ท่านเคยเข้ าอบรมการป้องกันการดื่มแอลกอฮอล์หรื อไม่ ..ถ้ าเคยอบรมที่ใด
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................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..............

2.ท่านใช้ สื่อหรื อวิธีการใดในการเสริ มสร้ างค่านิยมการไม่ดื่มแอลกอฮอล์ในนักศึกษา
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..............

3.ปั ญหาอุปสรรคในการเสริ มสร้ างค่านิยมการไม่ดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาคืออะไรบ้ าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..............

4.เวลาใดที่ทา่ นใช้ ในการเสริ มสร้ างค่านิยมในการไม่ดื่มแอลกอฮอล์
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..............

5.ความต้ องการความช่วยเหลือในการเสริ มสร้ างค่านิยมในการไม่ดื่มแอลกอฮอล์คืออะไร
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................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..............

6.สถานที่ใดที่เหมาะสม ในการเสริ มสร้ างค่านิยมในการไม่ดื่มแอลกอฮอล์
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..............

7.บุคคลใดที่เหมาะสมในการเสริ มสร้ างค่านิยมในการไม่ดื่มแอลกอฮอล์
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..............

8โอกาสใดที่ทา่ นใช้ ในการเสริ มสร้ างค่านิยมในการไม่ดื่มแอลกอฮอล์
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..............

9.วิธีการหรื อกลยุทธ์ที่ใช้ ในการเสริ มสร้ างค่านิยมในการไม่ดื่มแอลกอฮอล์
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................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..............
10.ข้ อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..............

