บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษาโครงการจัดทาข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายการลดผลกระทบทางสังคมจากสถานการณ์
สุรากับเยาวชนไทยในอนาคตกรณีศกึ ษาจังหวัดพิษณุโลกในครัง้ นี ้คณะผู้วิจยั ได้ ดาเนินการทบทวน
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อเป็ นกรอบแนวคิดการวิจั ย และกรอบแนวทางการดาเนินการ
วิจยั โดยมีประเด็นสาคัญ คือ แนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่น แนวคิดเกี่ยวกับสุรา แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบ
ทางสังคมจากการดื่มสุรา แนวคิดเกี่ยวกับการกาหนดนโยบาย แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยอนาคต
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งมีสาระสาคัญดังนี ้
1. แนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่น
สาหรับ แนวคิ ด เกี่ ย วกับ วัย รุ่ น ในการศึก ษาวิจัย ครัง้ นี ้ เป็ นกรอบแนวทางในการศึก ษาที่
คณะผู้วิจยั กาหนดช่วงอายุของวัยรุ่นและเป็ นกลุ่มตัวอย่างใช้ ในการศึกษา โดยมีรายละเอียดของ
เนื ้อหา ดังนี ้
1.1 ความหมายของคาว่าวัยรุ่น
วัยรุ่น หรื อ “Adolescence” (Steinberg, 1966 อ้ างถึงในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร
ศาสตร์ , 2549 ) มาจากคากริ ยาในภาษาละตินว่า “Adolescere” หมายถึง การเติบโตขึน้ เป็ น
ผู้ใหญ่ ดังนัน้ ช่วงวัยรุ่น หมายถึง ช่วงเวลาแห่งการเติบโตจากวัยเด็กที่ ยงั ขาดวุฒิภาวะไปสูก่ ารเป็ น
ผู้ใหญ่ วัยรุ่นจึงเป็ นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจาเป็ นต้ องมีพัฒนาการทางด้ านร่างกาย อารมณ์
สังคม และสติปัญญาไปพร้ อมๆ กัน ในการเข้ าสูว่ ยั รุ่นของเด็กชายและเด็กหญิงนัน้ ถือเอาการเข้ าสู่
วุฒิภาวะทางเพศเป็ นเกณฑ์ ซึ่งทัง้ สองเพศจะเข้ าสู่วฒ
ุ ิภาวะทางเพศไม่พร้ อมกัน ทัง้ นี ้ ขึ ้นอยู่กับ
ปั จจัยแวดล้ อมหลายประการ เช่น อาหาร สภาพความเป็ นอยู่ ประเพณี และวัฒนธรรม รวมถึง
สภาพแวดล้ อมอื่นๆ (พรพิมล เจียมนาคินทร์ , 2539 ) วัยรุ่นถือเป็ นวัยหัวเลี ้ยวหัวต่อของชีวิต คือ อยู่
ระหว่างความเป็ นเด็กและความเป็ นผู้ใหญ่ เป็ นวัยที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทัง้ ทางร่างกาย
และจิตใจ เป็ นวัยที่ ต้องเรี ยนรู้ถึงความเป็ นตัวของตัวเอง และเป็ นวัยที่ มกั เกิดปั ญหาในชีวิตมาก
ที่สดุ
นอกจากนี ้ วัย รุ่นเป็ นวัย ที่ มนุษย์ พยายามค้ น หาความต้ องการที่ แท้ จริ งเรี ย นรู้ บทบาท
หน้ าที่ และพัฒนาความสามารถเฉพาะตน เพื่ อที่ จะวางแผนชีวิตต่อไปในอนาคตซึ่ งถ้ าในระยะนี ้
วัยรุ่นประสบความสาเร็จในการค้ นหาเอกลักษณ์ของตัวเอง อิริคสัน (Erikson,1968) ก็จะส่งผลให้
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วัย รุ่น เข้ าใจในบทบาทหน้ าที่ และเติบ โต เป็ นผู้ใ หญ่ ที่ร้ ู จัก ความสามารถของตน รวมทัง้ มีก าร
วางแผนชีวิตที่เหมาะสม ในทางตรงกันข้ าม หากเกิดความล้ มเหลว ในการค้ นหาเอกลักษณ์เฉพาะ
ตน วัยรุ่นก็จะสับสนในบทบาทหน้ าที่และมีผลกระทบต่อการเติบโตเป็ นผู้ใหญ่ในอนาคต นอกจาก
วัยรุ่นเป็ นวัยที่ต้องการค้ นหาเอกลักษณ์ของตัวเองแล้ ว วัยรุ่นยังปรารถนาที่จะเป็ นเหมือนผู้ใดผู้หนึ่ง
ในสังคม ด้ วยการเลือกเอาลักษณะบางอย่างของต้ นแบบมาใช้ เป็ นลักษณะของตนเอง ซึ่งมักจะ
ได้ แก่ พ่อ แม่ญาติ พี่ น้ อง และครูอาจารย์ แต่การเลีย นแบบพฤติกรรมนั น้ มิได้ จากัดเฉพาะ
พฤติกรรมที่ดี อาจมีการรับเอาพฤติกรรมที่มีลกั ษณะก้ าวร้ าว หรื อรุนแรงมาได้ จากการประสบกับ
เหตุการณ์ที่รุนแรงในชีวิต หรื ออาจจดจาเอาพฤติกรรมที่ ไม่ดีมาจากบุคคลที่ ใกล้ ชิด และจากสื่อ
ต่างๆ
จากการให้ คาจากัดความของวัยรุ่น ดังกล่าวข้ างต้ น คณะผู้วิจยั ได้ จาแนกวัยรุ่นออกเป็ น 3
ช่วงวัย ได้ แก่ วัยรุ่นตอนต้ น มีช่วงอายุตงแต่
ั ้ 11 ถึง 14 ปี วัยรุ่นตอนกลาง มีอายุตงแต่
ั ้ 15 ถึง 18 ปี
และวัยรุ่นตอนปลาย หรือเยาวชน มีช่วงอายุตงแต่
ั ้ 19 ถึง 21 ปี ซึ่งมีความสอดคล้ องกับวัยเริ่ มเข้ า
ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น มัธยมศึกษาตอนปลาย และมหาวิทยาลัย
1.2 พัฒนาการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น
สาหรับวัยรุ่น เป็ นช่วงวัย ที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการทางด้ านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคม ไปสูว่ ฒ
ุ ิภาวะความเป็ นผู้ใหญ่ เป็ นช่วงวัยแห่งการสร้ างอัตลักษณ์ของตนเองที่นาไปสู่การ
ยอมรับจากคนรอบข้ าง ต้ องการความอิสรภาพ พัฒนาการที่สาคัญของวัยรุ่นสามารถแบ่งออกเป็ น
4 ประการ (พรพิมล เจียมนาคินทร์ , 2539) ได้ แก่
1) พัฒนาการทางด้ านร่างกาย ร่างกายของวัยรุ่นจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ ้นต่อ
ระบบอวัยวะภายใน เช่น ระบบการผลิตฮอร์ โมนของต่อมไร้ ท่อ และลักษณะโครงสร้ างภายนอก
ร่างกาย เช่น การเปลี่ยนแปลงของเสียง การขยายตัวของกล้ ามเนือ้ และกระดูก การมีขนขึ ้นตาม
ร่างกาย และการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะสืบพันธุ์ทงนี
ั ้ ้เพื่อให้ ร่างกายของวัยรุ่นเจริญเติบโตได้ เต็มที่
ผู้ใหญ่ควรเตรี ยมความพร้ อมให้ แก่เด็กในการก้ าวเข้ าสู่วยั รุ่น โดยการให้ ความรู้ และคาแนะนา
เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ ้นและการปฏิบตั ิตวั ให้ ถกู ต้ อง
2) พัฒนาการทางด้ า นอารมณ์ อารมณ์ ของวัย รุ่ น จะมี ค วามแปรปรวนและเกิ ด
ความเครียดได้ ง่าย ทังนี
้ ้ เนื่องจากวัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างเห็นได้ ชดั จึงทาให้ เกิด
ความกังวลและขาดความมัน่ ใจในบุคลิกภาพของตนเองเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์ โมน
และการทางานของต่อมไร้ ท่อ จะทาให้ วยั รุ่นมีพลังงานมาก และอาจไม่ได้ ใช้ พลังงานที่มีให้ เกิด
ประโยชน์จนทาให้ ผ้ ใู หญ่ไม่พอใจ นอกจากนี ้เมื่อต่อมเพศถูกพัฒนาเต็มที่วยั รุ่นจะเริ่ มสนใจในเพศ
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ตรงข้ าม และมีพฤติกรรมเรี ยกร้ องความสนใจจากเพศตรงข้ าม ซึ่งบางครัง้ ก็อาจจะขัดใจผู้ใหญ่
และทาให้ ถกู ผู้ใหญ่ตอ่ ว่าจนทาให้ เกิดความเครียดได้
3) พัฒนาการทางด้ านสังคม วัยรุ่นจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเจตคติ และพฤติกรรม
ทางสังคมในทุกด้ าน วัยรุ่นต้ องการอิสรเสรีภาพในการคิด การปฏิบตั ิตวั การคบเพื่อน และต้ องการ
ความเป็ นส่วนตัว จึงทาให้ บางครัง้ อาจเกิดปั ญหาความไม่เข้ าใจกันกับผู้ใหญ่ และส่งผลให้ วยั รุ่น
หันไปใกล้ ชิดกับกลุม่ เพื่อนมากกว่าครอบครัว วัยรุ่นจะให้ ความสาคัญกับการคบเพื่อน และต้ องการ
เลือกกลุ่มเพื่อนที่ มีค่านิ ยม และมีความสนใจในสิ่งเดียวกัน เพื่ อให้ ตนเองได้ รับการยอมรับ มี
ความรู้สึกมัน่ ใจและปลอดภัย ทัง้ นีก้ ารคบเพื่อนจะช่วยให้ วยั รุ่นรู้จักการปรับตัวให้ เข้ ากับสังคม
เรียนรู้การรักษามิตรภาพ มีความเข้ าใจตัวเอง และรู้จกั รับฟั งความเห็นของผู้อื่น การปรับตัวให้ เข้ า
กับสังคมนับว่าเป็ นพัฒนาการที่ยากที่สดุ ของวัยรุ่น
4) พัฒนาการทางด้ านสติปัญญา ช่วงวัย รุ่นเป็ นวัยที่มีความสาคัญ ต่อการพัฒนา
ระดับสติปัญญาเป็ นอย่างมาก นักจิตวิทยาด้ านพัฒนาการทางสติปัญญาของมนุษย์หลายท่านมี
ความเห็นตรงกันว่า สติปัญญาของมนุษย์จะเพิ่ มขึ ้นเรื่ อยๆ ระหว่างอายุ 18 ถึง 20 ปี โดยในวัยนี ้
มนุษย์จะสามารถให้ นิยามวัตถุสิ่งของต่างๆ ได้ อย่างชัดเจน สามารถแบ่งแยกคุณลักษณะของ
สิ่งของต่างๆ ได้ ดี มีพัฒนาการทางความคิดรวบยอด และมีความคิดในระดับที่ เป็ นนามธรรม
พัฒนาการทางสติปัญญาของวัยรุ่นปรากฏในหลายรูปแบบ เช่น รู้จักลองตังสมมุ
้
ติฐานหลายๆ
แบบเพื่อหาข้ อสรุปที่ดี สามารถแก้ ปัญหาหลายๆ แบบ โดยมีกระบวนการคิดที่มีระบบและมีเหตุผล
มีความจาดีสามารถจดจ าสิ่ งที่ ตนสนใจได้ อย่ างแม่นย า แต่มักไม่น าไปใช้ ใ นเรื่ องการเรี ยน มี
ความคิดกว้ างไกลมีจินตนาการ คิดฝั นถึงสิ่งต่างๆ อยากรู้อยากเห็นอยากทดลอง และมีความ
เชื่อมัน่ ในความเชื่อหรือความเห็นของตนอย่างรุนแรง
1.3 องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อวัยรุ่น
พัฒนาการของวัย รุ่น อาจมีลกั ษณะบางอย่ างคล้ ายกัน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางด้ าน
ร่างกาย และจิตใจ แต่ในขณะเดียวกันสภาพแวดล้ อม ก็มีสว่ นสาคัญที่ทาให้ วยั รุ่ นมีความแตกต่าง
กัน ( UNFPA , 2005 อ้ างถึงใน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ , 2549) ดังนัน้ ในการศึกษา
เกี่ยวกับวัยรุ่น นอกจากจะศึกษาโดยตรงที่ตวั วัยรุ่นเองแล้ ว การศึกษาบริ บทแวดล้ อมที่สาคัญต่อ
พัฒนาการ และลักษณะนิสยั ของวัยรุ่นก็เป็ นสิ่งจาเป็ นที่ควรศึกษาประกอบไปพร้ อมกัน ด้ วยเหตุผล
นี ้ สเตนเบริ์ก (Steinberg ,1996 ) จึงเสนอให้ ศกึ ษาบริบทแวดล้ อมที่สาคัญ 4 ประการ ที่มีอิทธิพล
ต่อวัยรุ่นอันได้ แก่
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1) วัยรุ่นกับครอบครัว
ครอบครัวเป็ นสถาบันพืน้ ฐานที่มีความสาคัญ ต่อพัฒนาการของมนุษย์มาก
ที่สดุ นับตังแต่
้ เด็กจนโต ครอบครัวจะเป็ นเสมือนเบ้ าหลอม ให้ คนมีพืน้ ฐานที่ดีหรื อไม่ดีต่างกันไป
จากการศึกษาปั ญหาสังคมจะพบว่า ปั ญหาของวัยรุ่ นส่วนใหญ่ล้วนมีสาเหตุเบือ้ งต้ น มาจาก
ปั ญหาภายในครอบครัวทังสิ
้ ้น( พรพิมล เจียมนาคินทร์ , 2539) ดังนันในการแก้
้
ปัญหาวัยรุ่น หนทาง
หนึ่ง ที่สามารถเป็ นไปได้ คือ การเริ่ มแก้ ปัญ หาของครอบครัวก่อน และเมื่อครอบครัวมีปัญหา
น้ อยลง ปั ญหาของวัยรุ่นก็จะลดน้ อยลงตามไปด้ วย ในปั จจุบนั ครอบครัวในสังคมไทย มีแนวโน้ มที่
จะมีขนาดลดลงจากครอบครัวขยายกลายมาเป็ นครอบครัวเดี่ยว หรื อเป็ นครอบครัวที่ขาดพ่อหรื อ
แม่ เนื่องมาจากปั ญหาการหย่าร้ างที่เพิ่มมากขึ ้น โดยผลกระทบของการหย่าร้ าง จะปรากฏใน
พฤติกรรมทางสังคมของวัยรุ่น (พรพิมล เจียมนาคินทร์ , 2539 ) เช่น วัยรุ่นที่เติบโตขึ ้น ภายใน
ครอบครัวที่ความสัมพันธ์ไม่ดีมีแนวโน้ มที่จะไม่สามารถสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวใหม่ของ
ตน เนื่องจากขาดต้ นแบบของครอบครัวที่อบอุ่น ครอบครัวที่ขาดความอบอุ่น พ่อแม่ขาดการดูแล
เอาใจใส่ และขาดความรับผิดชอบจะสร้ างปั ญหาให้ แก่ลกู โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับลูกที่อยู่ในวัยรุ่น
ดังนัน้ เพื่อเป็ นการช่วยลดปั ญหาสังคม ที่มีพืน้ ฐานมาจากปั ญหาครอบครัว พ่อแม่จึงควรวางตัว
เป็ นเพื่อนที่ดีของลูก หลีกเลี่ยงการโต้ เถียงกันต่อหน้ าลูก อบรมสัง่ สอนลูกโดยมีความเมตตาเป็ น
พื น้ ฐานเมื่อลูก ย่ างเข้ า สู่วัย รุ่ น ความสัมพัน ธ์ ร ะหว่างพ่อแม่แ ละลูก จะเริ่ มห่า งเหิ น ขึน้ เรื่ อยๆ
เนื่องจากวัยรุ่นต้ องการเป็ นอิสระ พ่อแม่ควรหาโอกาสพูดคุยกับลูก ในเรื่องต่างๆ เช่นการวางตัวใน
สังคมการเคารพในสิทธิของผู้อื่น การคบเพื่อน และการรู้จกั คุณค่าของเงิน หรืออบรมสัง่ สอนโดยยึด
หลักของเหตุผล และใช้ การแนะนาแทนการออกคาสัง่
2) วัยรุ่นกับโรงเรียน
นอกเหนื อ จากสถาบั น ครอบครั ว แล้ วโรงเรี ย นเป็ นอี ก สถาบั น หนึ่ ง ที่ มี
ความสาคัญต่อพัฒนาการ หรือการเจริญเติบโตของวัยรุ่นเป็ นอย่างมาก วัยรุ่นจะใช้ เวลากว่าหนึ่ง
ในสามของวันอยู่ภายในโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษา สังคมในโรงเรี ยนถือเป็ นสังคมภายนอกบ้ าน ที่
เป็ นประสบการณ์ครัง้ แรกของเด็ก (พรพิมล เจียมนาคินทร์ , 2539) เป็ นสถานที่ที่เด็กมีโอกาส ได้ พบ
เพื่อนรุ่นเดียวกันได้ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทังที
้ ่เป็ นวิชาความรู้ และเป็ นประสบการณ์ชีวิต เด็กจะได้ เรี ยนรู้
การใช้ ชีวิตร่วมกับผู้อื่น การทางานเป็ นหมูค่ ณะ ความรับผิดชอบงานต่างๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย
การช่วยเหลือเกื ้อกูลกัน ความมีน ้าใจ เรียนรู้บทบาทการเป็ นผู้ให้ และผู้รับรู้จักสิทธิและหน้ าที่ ของ
ตนเองและผู้อื่นและยังได้ เรี ยนรู้ ความสัมพัน ธ์กับ เพื่อนต่างเพศ โดยสิ่งต่างๆ ที่เ ด็กเรี ยนรู้ใ น
โรงเรียนจะช่วยให้ เด็กพัฒนาไปสูก่ ารมีวฒ
ุ ิภาวะทางสังคม เมื่อเป็ นวัยรุ่น ซึ่งเป็ นรากฐานของการใช้
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ชีวิตในสังคมเมื่อโตขึ ้นเป็ นผู้ใหญ่ ภายในโรงเรียน บุคคลที่มีความสาคัญต่อวัยรุ่นเป็ นอย่างมาก คือ
ครู หน้ าที่ ของครู โดยทั่วไปคือ การถ่ายทอดวิช าความรู้ให้ แก่ลูกศิษ ย์ พร้ อมทัง้ สั่งสอนให้ เป็ น
พลเมืองที่ ดี มีค วามรับ ผิด ชอบต่อสังคม ครู เ ป็ นบุคคลที่ จ ะสร้ างให้ เ ด็กมีวุฒิภาวะที่สมบูรณ์
จากการศึกษาของพรพิมล เจียมนาคินทร์ (2539) พบว่า เด็กวัยรุ่น คือ อนาคตของชาติ ที่ต้องการ
เวลา ในการเอาใจใส่ดแู ลจากครูเป็ นพิเศษมากกว่าในวัยอื่นๆ เด็กจะมีความเชื่อถือและไว้ วางใจต่อ
ครูมาก แต่ในบางครัง้ ปั ญหาที่เ กิดขึน้ ภายในห้ องเรี ย น เช่น เด็กหนี เรี ยน หรื อไม่ป ฏิบัติตาม
กฎระเบียบ อาจมีสาเหตุมาจากตัวเด็กหรือตัวครูโดยสมพร สุทศั นีย์ (2531 อ้ างถึงใน พรพิมล เจียม
นาคินทร์ , 2539 ) ได้ รวบรวมปั ญหาต่างๆ ที่เกิดจากตัวครูไว้ เช่น ครูสอนไม่ดี ครูไม่มีความยุติธรรม
ครูไม่สนใจและไม่ให้ ความสาคัญกับเด็ก และครูเจ้ าอารมณ์ เหล่านี ้ ล้ วนเป็ นสาเหตุที่ทาให้ เด็กมี
พฤติกรรมเป็ นปั ญหาได้ ดังนันครู
้ ที่สอนเด็กวัยรุ่นจะต้ องมีความรู้ความเข้ าใจ ในจิตวิทยาวัยรุ่นจึง
จะสามารถควบคุมพฤติกรรมของเด็กได้ นอกเหนือจากความสามารถในการสอน คุณสมบัติที
สาคัญ ประการหนึ่งของครูคื อ การมีอารมณ์ขัน เพราะจะช่วยระบายความเครี ยด และสร้ าง
บรรยากาศการเรียนให้ เกิดความสนุกสนาน ทาให้ เด็กอยากเรียนมากขึ ้น ดังมีคากล่าวที่วา่ “ ครูที่ดี
ที่สุด คื อ ครู ที่ หัวเราะสนุก สนานไปกับ เด็ก ส่วนครู ที่ เลวที่สุด คือ ครูที่ หัวเราะเยาะเด็ก ”
(สมบัติ พิศสะอาด, 2536 อ้ างถึงในพรพิมล เจียมนาคินทร์ , 2539 )
3) วัยรุ่นกับเพื่อน
วัยรุ่นกับกลุ่มเพื่อน ถือเป็ นสิ่งที่ค่กู ัน การคบเพื่อนมีความสาคัญมากสาหรับ
วัยรุ่น กลุม่ เพื่อนจะมีอิทธิพลต่อทัศนคติ และพฤติกรรมของวัยรุ่นเป็ นอย่างมาก วัยรุ่นมักจะเลือก
เพื่อนที่มีรสนิยมตรงกัน มีทศั นคติคล้ ายคลึงกัน และมีขนาดของร่างกายเท่าๆ กัน (สุชา จันทน์เอม
และสุรางค์ จันทน์เอม, 2521) โดยเด็กชายจะรวมกลุ่มกับเด็กชายด้ วยกันก่อน ในทานองเดียวกัน
เด็กหญิงก็จะรวมกลุม่ และมีกิจกรรมต่าง ๆร่วมกัน (Steinberg, 1996) จากนัน้ เมื่อย่างเข้ าสู่วยั รุ่น
เด็ก จะเริ่ มมีค วามรู้สึก อยากคบเพื่อนต่างเพศบ้ าง ลัก ษณะการคบเพื่ อนของวัย รุ่ น จะมีก าร
เปลี่ยนแปลงไปเมื่อวัยรุ่นเติบโตขึ ้น ซึ่งGrimder (1996 อ้ างถึงใน พรพิมล เจียมนาคินทร,์์ 2539)
ได้ แบ่งขันตอนการพั
้
ฒนาการเป็ นกลุม่ ของวัยรุ่นไว้ ดงั นี ้
ขันที
้ ่ 1 การพัฒนาการของกลุม่ วัยรุ่นชาย-หญิง เป็ นแบบอิสระต่อกัน
ขันที
้ ่ 2 มีการรวมกลุม่ อย่างมีโครงสร้ าง โดยมีการแยกเพศของกลุ่มชายและ
กลุม่ หญิงแม้ วา่ จะรวมอยู่ในกลุม่ เดียวกัน
ขันที
้ ่ 3 การปฏิสมั พันธ์ของวัยรุ่นชายหญิ งมีลกั ษณะเป็ นกลุ่มย่อยหลายกลุ่ม
และแต่ละกลุม่ ยังคงมีความสัมพันธ์ตอ่ กัน หมายถึง มีลกั ษณะของการจับคูแ่ ต่ยงั อยู่ภายในกลุม่
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ขันที
้ ่ 4 เริ่มแบ่งแยกจากคูท่ ี่อยู่ในกลุม่ มาเป็ นคูเ่ ดียว
การเข้ ากลุม่ ของวัยรุ่นนัน้ เกิดจากวัยรุ่นมีความกังวลใจ ในการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างทาให้
เกิดความไม่มนั่ ใจ จึงต้ องการการยอมรับจากสังคมและกลุ่มเพื่อน วัยรุ่นต้ องการให้ เพื่อนยอมรับ
ตนเข้ าเป็ นสมาชิก ของกลุ่ม โดยอาจท ากิ จกรรมร่ วมกัน แต่งกายแบบเดียวกัน พูดจาโดยใช้
ภาษาระดับเดียวกัน การเข้ ากลุ่มจะช่วยให้ วยั รุ่นมีความเชื่อมัน่ ในตนเอง มีสงั คมกว้ างขวางขึ ้น
และยังช่วยให้ เข้ าใจชีวิตมากขึ ้น เมื่อได้ เห็นปั ญหาของผู้อื่นความสัมพันธ์ในครอบครัว ก็มีความ
เกี่ยวข้ องกับการคบเพื่อนของวัยรุ่น ในครอบครัวที่ไม่อบอุน่ วัยรุ่นจาเป็ นต้ องรวมกลุ่มกับเพื่อนเพื่อ
หาเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ อาศัยความเข้ าใจและความอบอุ่นจากเพื่อน มาเป็ นสิ่งทดแทนความรัก
จากครอบครัว โดยวัยรุ่ นจะยอมทาตามเพื่อนทุกอย่างซึ่งเป็ นเรื่ องที่น่ากังวล หากกลุ่มเพื่อนมี
พฤติกรรมเกเร สร้ างความเดือดร้ อนให้ ผ้ อู ื่นก็อาจทาให้ หลงทาในสิ่งที่ผิด และสูญสิ ้นอนาคตได้
4) วัยรุ่นกับกิจกรรม
ตามธรรมชาติ ของวัยรุ่น นัน้ วัยรุ่ นเป็ นวัย ที่มีความอยากรู้อยากเห็น อยาก
ทดลองสิ่งใหม่ๆ ที่ตนสนใจ ทังในเรื
้ ่องหลักการและแนวคิดต่างๆ เรื่ องที่ท้าทาย รวมถึงเรื่ องเร้ นลับ
นอกจากนี ้ วัยรุ่นยังมีความพยายามที่จะปรับปรุงตนเอง แก้ ไขข้ อบกพร่องของตน และมีความ
มุ่งมั่น ในงานที่ รับ ผิด ชอบวัย รุ่ น จึงมัก ใช้ เ วลาว่าง ในการตอบสนองความต้ องการเหล่านัน้
ทางเลือกของวัยรุ่นในการใช้ เวลาว่างอาจเป็ นไปในทางที่เกิดประโยชน์ หรือเกิดโทษต่อตัววัยรุ่นเอง
หรื อต่อสังคม พรพิมล เจี ยมนาคินทร์ (2539) กล่าวว่า กิจกรรมบันเทิงที่วยั รุ่น เลือกปฏิบัตินัน้
เกิดขึ ้นจากเหตุผลเพียงข้ อเดียว นัน่ คือเพื่อให้ ร่างกายผ่อนคลายความตึงเครียด และความกดดันที่
เกิดขึ ้นในโรงเรียน หรือจากงานที่ได้ รับมอบหมายจากทางบ้ าน กิจกรรมนันทนาการต่างๆ ที่วยั รุ่น
สนใจ มักจะเกี่ยวข้ องกับความถนัดของตัววัยรุ่นเอง ซึ่งกิจกรรมเหล่านี ้มีประโยชน์ตอ่ พัฒนาการทัง้
4 ด้ านของวัยรุ่น อันได้ แก่ ทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา การทางานพิเศษหรื อการทา
กิจกรรมนันทนาการของวัยรุ่นอาจเกิดผลกระทบต่อการเรียน หรือเกิดผลเสียต่อตัวของวัยรุ่นเองได้
หากวัยรุ่นไม่ร้ ูจกั การจัดสรรเวลาที่เหมาะสม หรือมีการเข้ าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย
หรือคบเพื่อนที่ไม่ดี ซึ่งจะทาให้ เกิดปั ญหาสังคมต่างๆ ตามมาดังที่ปรากฏเป็ นข่าวบ่อยครัง้
1.4 ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมของวัยรุ่น
ปั จจั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของวั ย รุ่ น ที่ ป ระกอบด้ วยดัง นี ้
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2545)
1) ผู้รับการปรับพฤติกรรม หมายถึง ความพร้ อมและความประสงค์ของผู้รับการปรับ
หรือเปลี่ยนพฤติกรรมว่า ผู้รับการปรับหรื อเปลี่ยนพฤติกรรมมีความประสงค์ที่จะปรับหรื อเปลี่ยน
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พฤติกรรมนัน้ เพี ยงใด ตลอดทัง้ พร้ อมที่จะให้ ความร่ว มมือหรื อไม่ หากผู้รับการปรับพฤติกรรมมี
ความพร้ อม มีความตังใจ
้ จะปรับหรือเปลี่ยนพฤติกรรมของเขานัน้ ความสาเร็จในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมนันๆ
้ ก็มีโอกาสเป็ นไปได้ สงู
2) สภาพแวดล้ อม อาทิ เพื่ อน ครู ผู้ปกครอง บิดามารดา บรรยากาศของการเรี ย น
บรรยากาศของโรงเรี ยน บรรยากาศของครอบครัว เป็ นต้ น เอื ้อต่อการปรับหรื อเปลี่ยนพฤติกรรม
นันๆมากน้
้
อยเพียงใด
3) วิธีการปรับหรือเปลี่ยนพฤติกรรม ที่จะนามาใช้ นนเหมาะสมกั
ั้
บพฤติกรรมที่ต้องการ
ปรับหรื อเปลี่ยนเพียงใด ตลอดทัง้ ความเหมาะสมกับลักษณะของบุคคลที่จะมารับ การปรับหรื อ
เปลี่ยนพฤติกรรมหรือไม่ และผู้ปรับพฤติกรรมนันๆ
้ มีความสามารถและความชานาญเพียงใด
4) การฝึ กผู้ใกล้ ชิดกับผู้ที่ได้ รับการปรับหรือเปลี่ยนพฤติกรรม อาทิ ครู ผู้ปกครอง บิดา
มารดา ให้ มีค วามรู้และมีป ระสบการณ์เกี่ ยวกับ วิธีการปรับหรื อเปลี่ย นพฤติกรรมอย่างง่ายๆ ไม่
สลับซับซ้ อน แต่ให้ มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ ผ้ ใู กล้ ชิดกับผู้รับการปรับหรือเปลี่ยนพฤติกรรมได้ มีโอกาส
ช่วยให้ พฤติกรรมที่ได้ ปรับหรือเปลี่ยนแล้ วคงอยู่ตอ่ ไปได้ ยาวนานยิ่งขึ ้น
1.5 ปั ญหาเกี่ยวกับวัยรุ่น
วัยรุ่นถือได้ ว่าเป็ นวัยที่สาคัญที่สดุ ซึ่งอาจพัฒนาไปเป็ นผู้ใหญ่ที่มีคณ
ุ ภาพ หรื ออาจหลง
เดินทางผิดจนหมดอนาคต ตังแต่
้ ยังไม่เป็ นผู้ใ หญ่ นัก จิตวิท ยาวัยรุ่ น ได้ ก ล่าวถึ งวัย รุ่น ว่าเป็ น
“วัยแห่งพายุบแุ คม” (Hall, 1904 อ้ างถึงใน สุชา จันทน์เอม และสุรางค์ จันทน์เอม, 2521) หรือเป็ น
“วัยวิกฤต” อิริคสัน (Erikson, 1968) วัยรุ่นจึงเป็ นวัยที่มีความเสียงต่อการเกิดปั ญหามากที่สดุ
สาเหตุของปั ญหาวัยรุ่นมีหลายประการ เช่น เกิดจากมีอารมณ์ตึงเครี ยด เกิดความทุกข์และความ
วิตกกังวลใจ มีอารมณ์โกรธ และต้ องการระบายออก มีความขัดแย้ งภายในใจ ชอบความท้ าทาย มี
อารมณ์พิศวาสและมีความต้ องการทางเพศ หรื อได้ รับความกดดันจากสังคมรอบข้ างทัง้ นี ้ ได้ มีผ้ ู
จัดลาดับความกดดันในเรื่องต่างๆ ของวัยรุ่นเรียงตามลาดับจากมาก - น้ อยไว้ ดงั นี ้ (ยิ่งใหญ่ ,ผู้แปล
, 2535 อ้ างถึงใน พรพิมล เจียมนาคินทร์ , 2539 ) เพศ ยาเสพติด งาน การศึกษา การสอบคัดเลือก
เพื่อน ผลการเรียน การสอบ สงคราม ปั ญหาของเพื่อน ปั ญหาอนาคต มีผ้ กู ล่าวว่าปั ญหาวัยรุ่นเป็ น
สิ่งที่ไม่สามารถจะแก้ ไขให้ หมดไปได้ เพราะปั ญหาวัยรุ่นเป็ นปั ญหาเฉพาะของแต่ละยุคสมัยในยุค
สมัยหนึ่งก็มีปัญหาแบบหนึ่ง ซึ่งถึงแม้ เราจะแก้ ปัญหาในสมัยนันๆ
้ ได้ แต่เมื่อเข้ าสู่ยุคใหม่ก็จะเกิด
ปั ญหาใหม่ๆ ขึ ้นมา ให้ เราตามแก้ ไขไปเรื่อยๆ ซึ่งก็สอดคล้ องกับปั ญหาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
ยุคสมัยเช่นกัน ทังนี
้ ้ ปั ญหาวัยรุ่นส่วนมากที่พบจะได้ แก่
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1) ปั ญหาด้ านพัฒนาการ
ตามที่ เราได้ แบ่งพัฒนาการของวัยรุ่ นออกเป็ น 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านร่างกาย
ด้ านอารมณ์ ด้ านสังคม และด้ านสติปัญญา ดังนัน้ จึงขอกล่าวถึงปั ญหาด้ านพัฒนาการของวัยรุ่น
ในแต่ละด้ านตามลาดับ เมื่อเด็กเริ่มเข้ าสูว่ ยั รุ่น ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ ชดั จะเกิดขึ ้นกับร่างกาย
ก่อนเมื่อร่างกายเจริ ญเติบโตขึ ้นอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นจะเกิดความวิตกกังวลกับความเปลี่ยนแปลง
เช่นการมีเสียงแตก การมีหนวดเคราหรือมีขนขึ ้น การมีประจาเดือน หรือการที่เต้ านมขยาย เป็ นต้ น
เด็กจะกลัวถูกเพื่อนล้ อ และขาดความมัน่ ใจในตนเอง ซึ่งอาจมีผลต่อบุคลิกภาพได้ ในขณะเดียวกัน
เด็ก ที่ มีพัฒนาการช้ ากว่าเพื่ อนก็ จ ะเกิ ดความกังวลใจ หรื อเกิ ดความเครี ย ดได้ เ ช่น เดี ย วกัน
พัฒนาการทางอารมณ์เป็ นอีกสิ่งหนึ่งที่สร้ างปั ญหาให้ กบั วัยรุ่น เนื่องจากวัยรุ่นเป็ นวัยที่มีลกั ษณะ
อารมณ์แปรปรวน ไม่ค งที่ คื อ มีความรุ นแรง หรื อบางครัง้ อ่อนไหวได้ ง่าย เมื่อได้ รับ ความ
กระทบกระเทือน จิตใจ มักจะมีอาการ เก็บกด และหันไประบายออกกับสิ่งอื่น เช่น การเล่นกีฬา
เล่นดนตรี การเที่ยวเตร่ การใช้ สารเสพติด การหนีออกจากบ้ าน หรือฆ่าตัวตาย เป็ นต้ น
ปั ญหาด้ านการปรับตัวในสังคมนับว่าเป็ นเรื่ องที่ต้องให้ ความสนใจเช่นกัน วัยรุ่น
ในปั จจุบนั มักขาดระเบียบวินยั และขาดความเคารพในสิทธิ และหน้ าที่ทงของตนเอง
ั้
และของผู้อื่น
ทาให้ สงั คมเกิดความปั่ นป่ วนวุ่นวาย เนื่องจากวัยรุ่น เป็ นวัยแห่งความคึกคะนอง ชอบละเมิดกฎ
และไม่เชื่อฟั งคาสั่งสอนตักเตือนของผู้ใหญ่เพราะถือว่า วัยรุ่นมีความคิดเป็ นของตัวเอง ดังนัน้
ผู้ปกครองของวัยรุ่นจึงควรปลูกฝั งความมีระเบียบวินัยตังแต่
้ วยั เยาว์ รวมถึงประพฤติตนให้ เป็ น
แบบอย่างที่ดีของวัยรุ่นด้ วย ความแตกต่างทางด้ าน สติปัญญา ก็เป็ นอีกปั ญหาหนึ่งสาหรับวัยรุ่น
ภายในชันเรี
้ ยนเด็กที่เรียนเก่ง จะมีปัญหา เช่น มีความมัน่ ใจในตนเองสูง ใช้ ความฉลาดเอาเปรี ยบ
ผู้อื่น ไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ และอาจรู้สกึ กดดัน เมื่อเป็ นที่คาดหวังของพ่อแม่และครูอาจารย์ ส่วน
เด็กที่เรียนอ่อนก็จะมีปัญหา เช่น ไม่ได้ รับความสนใจ หรือถูกดูแคลนจากเพื่อนหรื อครู เข้ ากลุ่มกับ
เพื่อนได้ ยาก เนื่องจากมีความเข้ าใจในบทเรียนหรือในเรื่ องราวต่างๆ ช้ ากว่าคนอื่น ทาให้ ไม่มนั่ ใจ
ในตนเอง เกิดความเครียด ขาดความภาคภูมิใจในตัวเองและเห็นว่าตนเองไม่มีคณ
ุ ค่า
2) ปั ญหายาเสพติด
ยาเสพติดเป็ นสิ่งที่เร้ าใจและมีอนั ตรายอย่างใหญ่หลวง ต่อวัยรุ่นโดยเฉพาะ
วัยรุ่นที่มีความคึกคะนอง วัยรุ่นจะมีความอยากรู้อยากทดลองเสพสิ่งเสพติดชนิดต่างๆ เมื่อ ตนมี
โอกาส โดยมองข้ ามโทษภัยของสิ่งเสพติดเหล่านัน้ ไป สาเหตุสาคัญที่ทาให้ วยั รุ่นติดยาเสพติด
นอกจากความคึก คะนองอยากลองนัน้ ได้ แก่ การแสวงหาทางออกเมื่ อเกิ ด ปั ญ หาในชี วิ ต
สิ่งแวดล้ อมภายในและภายนอกครอบครัวที่มีผ้ ตู ิดยาหรื อมียาเสพติด การใช้ เวลาว่างในทางที่ผิด
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และการถูกชักชวนหรือล่อลวงโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ (สุชา จันทน์เอม และสุรางค์ จันทน์เอม, 2521)
ปั จจุบนั ยาเสพติดมีมากมายหลายชนิด ซึ่งล้ วนแต่เป็ นอันตรายต่อผู้เสพทัง้ สิ ้น การปลูกฝั งความ
เข้ าใจเรื่องโทษภัยของยาเสพติดการรู้จักใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ รวมถึงการนาหลักธรรม มา
เป็ นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจจะสามารถช่วยให้ วยั รุ่นห่ างไกลจากยาเสพติดได้ อย่างไรก็ดี ความรัก
และความเข้ าใจภายในครอบครัวถือเป็ นเกราะป้องกันยาเสพติดที่ดีที่สดุ
3) ปั ญหาการทะเลาะวิวาท และใช้ ความรุนแรง
ปั ญหาการทะเลาะวิวาทในหมู่วยั รุ่ น หรื ออาจเรี ยกว่าการยกพวกตีกัน เป็ น
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นเป็ นประจาในสังคมไทย โดยรูปแบบของการทะเลาะวิวาท มีแนวโน้ มที่ จะทวีความ
รุนแรงขึ ้นเรื่อยๆจากอดีตนักเรียนที่ทะเลาะกัน จะใช้ เพียงการชกต่อย หรื อตีกันด้ วยไม้ แต่ในระยะ
หลังมีการใช้ อาวุธเช่น มีด ปื น หรื อท่อนเหล็กเป็ นอาวุธในการต่อสู้กัน (พรพิมล เจียมนาคินทร์
,2539) เสียชีวิตจากเหตุทะเลาะวิวาทอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั พบว่า เด็กนักเรียนหญิงในชัน้
มัธยมศึกษามีแนวโน้ มการก่อเหตุทะเลาะวิวาท และใช้ ความรุนแรงเพิ่มมากขึ ้น เนื่องจากไม่พอใจที่
เพื่อนดีเด่นกว่าตน หรื อหลงรักชายหนุ่มคนเดียวกัน นอกจากนี ้ ประเด็นปั ญหาวัยรุ่นที่สงั คมให้
ความสนใจมากยังได้ แก่ ปั ญหาการใช้ ความรุนแรง ในการรับน้ องใหม่ของรุ่นพี่ในสถาบันการศึกษา
และปั ญหาแก๊ งมอเตอร์ไซค์ เป็ นต้ น
4) ปั ญหาทางเพศ
การเจริ ญเติ บโตทางร่างกายของวัย รุ่น ท าให้ เกิดพัฒนาการทางเพศ โดยมี
ฮอร์โมนเพศเป็ นตัวกระตุ้นความรู้สกึ นึกคิด ในเรื่ องนีว้ ยั รุ่นจึงมีความสนใจใคร่ ร้ ูเกี่ยวกับเรื่ องเพศ
ทัง้ ในเพศของตนและเพศตรงข้ าม แต่เ นื่องจากสังคมไทยยังไม่เปิ ดกว้ าง ในเรื่ องการศึกษาหา
ความรู้เรื่องเพศมากนักทาให้ พอ่ แม่ รวมทังครู
้ อาจารย์ มีความกระดากอายที่จะพูด และหลีกเลี่ยงที่
จะให้ ความรู้ในเรื่องเพศศึกษากับวัยรุ่น หรือพยายามหลีกเลี่ยงการตอบคาถาม เกี่ยวกับเรื่ องเพศ
โดยมักจะกล่าวว่า“เมือ่ โตขึ ้นก็ร้ ูเอง” ความอยากรู้อยากเห็นในเรื่ องเพศ และความคิดที่ว่าตัวเองโต
แล้ ว ประกอบกับการขาดความรู้ที่ถูกต้ องในเรื่ องเพศศึกษา ทาให้ วยั รุ่นอยากทดลอง แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปั จจุบนั วัยรุ่นได้ รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้ ารอบตัว ไม่ว่าจะ
เป็ นทางหนังสือสื่อโทรทัศน์ ภาพยนตร์ หรือทางอินเตอร์เน็ท ทาให้ วยั รุ่นใช้ เวลาครุ่นคิดกับเรื่ องเพศ
มากขึ ้นวัยรุ่นที่ไม่ได้ รับคาแนะนาที่ถูกต้ อง จากผู้ใหญ่ในเรื่ องการหักห้ ามใจ หรื อขาดการปลูกฝั ง
ค่านิยมในเรื่อง ความเป็ นสุภาพบุรุษ และลักษณะของกุลสตรี ตังแต่
้ เยาว์วยั จะทาให้ ไม่สามารถ
แยกแยะในเรื่องความรักกับการมีเพศสัมพันธ์ได้ เมื่อวัยรุ่นชายหญิ งเกิดความพึงพอใจ ในกันและ
กันและคิดว่านัน้ คือความรัก ก็อาจจะมีเพศสัมพันธ์กัน หรื ออาจร้ ายแรงไปกว่านัน้ หากวัยรุ่นมี
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เพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้ สมัครใจ เช่น การถูกล่อลวง และล่วงละเมิดทางเพศ จะทาให้ สภาพจิตใจ
ทรุดโทรมเกิดเป็ นตราบาป และอาจส่งผลไปถึงพฤติกรรมทางเพศที่ผิดปกติเมื่อเป็ นผู้ใหญ่
5) ปั ญหาการอาชญากรรม และการกระทาผิดกฎหมาย
วัยรุ่นที่ประกอบอาชญากรรม หรือกระทาผิดกฎหมาย มักจะมาจากครอบครัวที่
แตกแยกขาดความอบอุ่น เมื่อมาพบกับเพื่อนที่มีพืน้ ฐานครอบครัวใกล้ เคียงกัน จึงพากันใช้ เวลา
ว่างในทางที่ไม่เกิดประโยชน์ โดยเริ่มจากการทาตัวเกเร หนีโรงเรียน ต่อมาก็หนีออกจากบ้ านมาอยู่
รวมกันและอาจมีการรวมกลุ่มกัน มัว่ สุมทางเพศหรื อเสพยาเสพติด วัยรุ่นเหล่านี ้ ยังขาดความรู้
และทักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อหารายได้ เลี ้ยงตนเอง ดังนัน้ จึงจาเป็ นต้ องเลี ้ยงชีพโดยการ
ประกอบอาชญากรรม เช่นการลักขโมย การปล้ นจี ้ ชิงทรัพย์ การค้ ายาเสพติด หรื อขายบริ การทาง
เพศ เป็ นต้ น
6) การป้องกันปั ญหาวัยรุ่น
แนวทางป้องกันปั ญหาวัยรุ่นไว้ ว่า ต้ องเริ่ มแก้ ไขจากครอบครัวเป็ นอันดับแรก
เพราะบ้ านเป็ นสภาพแวดล้ อมเบือ้ งต้ น ที่จะมีผลต่อความคิด ค่านิยมทัศนคติในการมองโลก
รวมถึงพฤติกรรมและบุคลิกภาพของวัยรุ่น พฤติกรรมของวัยรุ่นจะเป็ นผลมาจากการอบรมเลี ้ยงดู
ในบ้ าน วัยรุ่นที่มาจากครอบครัวที่อบอุน่ มีแนวโน้ มที่จะมีปัญหาน้ อยกว่าวัยรุ่นที่มาจากครอบครัว
ที่แตกแยก พ่อแม่จึงควรทาหน้ าที่เอาใจใส่ ดูแล ให้ คาปรึกษา เมื่อลูกมีปัญหาโดยต้ องเปิ ดใจกว้ าง
ยอมรับฟั งข้ อคิดเห็นของลูก ให้ เวลากับลูกให้ พอเพียง เพื่อที่ลกู จะไม่ใช้ เวลาอยู่กับกลุ่มเพื่อนมาก
เกินไป พ่อแม่ยงั อาจชักนาให้ ลกู มีความสนใจในธรรมะ มีศรัทธายึดมัน่ ในศีลธรรม เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการดาเนินชีวิต หากวัยรุ่นมีปัญหาในด้ านอารมณ์ และสภาพจิตใจก็ควรแนะนาให้ ไปปรึกษา
จิตแพทย์ นอกจากนี ้ ภาครัฐ ควรมีนโยบายสนับสนุนสื่อมวลชนในการนาเสนอเนือ้ หาสาระ ที่เป็ น
ตัวอย่างที่ดีมีประโยชน์ตอ่ สังคมและหลีกเลี่ยงการนาเสนอภาพความรุนแรง เนือ้ หาที่เกี่ยวข้ องกับ
เรื่องทางเพศเพื่อไม่ให้ วยั รุ่นหมกมุน่ และจดจาแบบอย่างที่ไม่ดี(พรพิมล เจียมนาคินทร์ ,2539)
2.แนวคิดเกี่ยวกับสุรา
แนวคิ ด เกี่ ย วกับ สุร าในการศึก ษาวิ จั ย ครั ง้ นี ้ เป็ นกรอบแนวทางในการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
สถานการณ์สรุ า โดยมีรายละเอียดของเนื ้อหา ดังนี ้
2.1 ความหมายของคาว่าสุรา
สุรา หมายถึง เหล้ าหรือน ้าเมาที่กลัน่ แล้ ว สุราทามาจากพืชหรื อผลไม้ ที่มีแป้งหรื อนา้ ตาล
โดยใช้ ก ารหมัก (สุพัฒน์ ธีรเวชเจริ ญ ชัย, 2541) และรวมถึงวัตถุทงั ้ หลายหรื อของผสมที่ มี
แอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถดื่มกินได้ เช่นเดียวกับน ้าสุราหรือดื่มกินไม่ได้ แต่เมื่อผสมกับน ้าหรือของเหลว
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ชนิดอื่น แล้ ว สามารถดื่มกิน ได้ เ ช่น เดีย วกับนา้ สุรา (สูตร ไพศาล, 2546) ซึ่งเครื่ องดื่มที่มีแรง
แอลกอฮอล์เกิน 0.5 ดีกรี แต่ไม่เกิน 80 ดีกรี (สานักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม, 2549) จากที่
กล่าวมานัน้ สรุปได้ วา่ สุราจึงหมายถึง เหล้ า เบียร์ สุราขาว เหล้ าปั่ น สุราพื ้นบ้ าน เช่น สาโท สปาย
ไวน์ เหล้ ายาดอง เหล้ าขาวผสมน ้าแดง
2.2 ประเภทเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์
สุราแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ (เทพินทร์ พัชชานุรักษ์ , 2541) คือ
ประเภทแรก สุราที่กลัน่ แล้ ว (Distilled Liquors) เกิดจากการเอานา้ ส่า (แป้งหรื อนา้ ตาล
หมักด้ วยยีสต์จนเกิดมีแอลกอฮอล์ ) มากลัน่ อาจจะตามด้ วยการเติมสี ปรุงกลิ่นแต่งรส ด้ วยสาร
ปรุงแต่งอื่น ๆ ลงไป เพื่อให้ ถูกใจผู้ดื่ม สุรากลัน่ ของไทยส่วนมากที่มีจาหน่าย คือ สุราขาว (เหล้ า
โรงงาน) สุราผสม สุราผสมพิเศษ (เหล้ าเหลือง) สุราไทยนิยมใช้ สารปรุงแต่ง เช่นนา้ เชือ้ (Essence
หรือ Flavos) น ้ายาสกัด (Extract) สี ผสมลงไปด้ วย สาหรับสุราต่างประเทศ เช่น บรั่นดี วิสกี ้ เป็ น
ต้ น
ประเภทที่สอง สุราหมัก (Fermented Liquors) หรือสุราแช่ที่ได้ จากการหมักส่า ทาให้ เกิด
เป็ นน ้าเมาแต่ไม่มีการกลัน่ มักจะหมักส่าจากเมล็ดธัญพืช แป้งจากพืช ผลไม้ และนา้ ตาลจากพืช
เช่น เบียร์กระแช่ น ้าขาว น ้าตาลเมา สาโท อุ เป็ นต้ น สุราไม่กลัน่ ของไทยที่มีจาหน่ายส่วนใหญ่คือ
เบียร์ ไวน์ โดยเบียร์ไทยจะมีปริมาณแอลกอฮอล์สงู และแรงกว่าเบียร์ ต่างประเทศ ส่วนนา้ ขาวกระ
แช่ นา้ ตาลเมา อุ สาโท ชาวบ้ านมักจะทาเอง ซึ่งเมื่อก่อนจะผิดกฎหมาย แต่ปัจจุบันรัฐบาลได้
สนับสนุนให้ เป็ นหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ชุมชนสามารถผลิตจาหน่ายได้ โดยไม่ผิดกฎหมาย
2.3 ชนิดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สุราทังสองประเภทดั
้
งกล่าวที่คนไทยบริโภคมีหลายชนิด ได้ แก่
1) เหล้ าบรั่นดี (Brandy) เป็ นสุราที่มีรสเยี่ยมมากที่สดุ มีราคาแพงเนื่องจากเป็ นเหล้าที่
กลัน่ มาจากองุ่น มีกรรมวิธีการผลิตและขันตอนการบ่
้
มที่ใช้ เวลานาน เพื่อให้ มีคณ
ุ ภาพดีแล้ วปรุง
แต่งตามกรรมวิธีให้ มี สี กลิ่น รส และแรงแอลกอฮอล์ตามต้ องการ เหล้ าบรั่นดีในไทย มีทงน
ั ้ าเข้ ามา
จากต่างประเทศและผลิตขึ ้นเองในประเทศ บรั่นดีที่ขายตามท้ องตลาดทัว่ ๆ ไป แบ่งเป็ น 3 ประเภท
คือ บรั่นดีพื ้นเมือง บรั่นดีมาตรฐาน และบรั่นดีเกรดสูง
2) เหล้ าบรั่นดีผลไม้ (Fruit Brandy) บรั่นดีผลไม้ คือ บรั่นดีที่ทาจากผลไม้ อื่นๆ ที่ไม่ใช่
ผลองุ่น ซึ่งจะให้ กลิ่นรสแตกต่างกันไป แบ่งเป็ น 2 ชนิด คือ บรั่นดีผลไม้ สีขาว และบรั่นดีผลไม้ ที่มีสี
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3) วิสกี ้ (Whisky) เป็ นสุรากลัน่ ที่ทามาจากข้ าว ไม่วา่ จะเป็ นข้ าวบาร์ เลย์ ข้ าวไรย์ ข้ าว
โอ๊ ต ข้ าวโพด หรือข้ าวเหนียว แต่วิสกี ้ที่มีคณ
ุ ภาพจะต้ องทามาจากข้ าวบาร์เลย์ โดยนามาหมัก กลัน่
แล้ วเก็บบ่มในถังไม้ โอ๊ ก
4) เหล้ ารัม (Rum) เป็ นสุราที่กลัน่ มาจากน ้าอ้ อย กากน ้าตาลและน ้าเชื่อมอาจจะมีการ
ผสมผิวส้ มและผลไม้ อื่นในเหล้ ารัมเพื่ อให้ มีรสชาติใ กล้ เคีย งกับไวน์ ในประเทศไทยมีก ารผลิต
เหล้ ารัมผสมเครื่ องยาจีนหรื อยาไทยอีกด้ วย รัมแบ่งเป็ น 3 ชนิดด้ วยกัน คือ รัมสีขาว รัมสีทอง
และรัมสีดา
5) เหล้ าคอกเทล คือ การนาเหล้ าหลายๆ ชนิดมาผสมกันตามสูตรแล้ วแต่รสนิยมของผู้
ดื่ม
6) วอดก้ า (Vodka) เป็ นสุราที่มีลักษณะคล้ ายวิสกี ้ แต่มีดีกรี ของแอลกอฮอล์สูง
มากกว่าวอดก้ า ทามาจากข้ าวสาลี ปั จจุบันเป็ นเหล้ าที่ได้ รับความนิยม โดยใช้ ผสมคอกเทลสูตร
ต่าง ๆ เครื่องดื่มวอดก้ าที่ร้ ูจกั กันดี คือ Screw Driver, Bloody Mary, Vodka Matini, Saltry Dog’s
เป็ นต้ น ส่วนเหล้ าวอดก้ าที่ร้ ูจกั กันดีในประเทศไทย คือ Borzoi, Smirnoff, Stolighinaya
7) เหล้ าตากีลา (Taguila) ตากีลาเป็ นเหล้ ากลิ่นแรง หมักจากพืชที่เรี ยกว่า Mezcal
ผลิตในประเทศเม็กซิโก ซึ่งปกติ ตากีลา จะมีสีขาว แต่บางชนิดจะมีสีเหลืองทองจากการบ่มในถัง
ไม้ ปกติชาวเมืองเม็กซิโกนิยมดื่มเหล้ าตากีลาโดยไม่ผสมหากแต่ก่อนดื่มจะหยิบมะนาวใส่ปากแล้ ว
บีบเกลือตามจึงยกเหล้ าขึ ้นดื่ มเพื่อให้ มีรสชาติที่ดีขึ ้น ปั จจุบันนิยมนาตากีลามาทาเป็ นเครื่ องดื่ม
ผสม เช่น tequila sunrise, Margarita เป็ นต้ น เหล้ าตากีลารู้จกั กันดีในประเทศไทย เช่น El – Toro,
Cuervo, Sauza
8) เหล้ าขาว เป็ นเหล้ าที่กลัน่ มาจากข้ าว น ้าตาล หรือกากน ้าตาลเป็ นวัตถุดิบโดยสุราที่
กลัน่ ออกมาได้ จะปราศจากเครื่องย้ อมหรือสิ่งปรุงแต่งแต่อย่างใด คนในชนบทและผู้มีรายได้ น้อย
นิยมดื่มเหล้ าขาวกันมาก
2.3.9 แชมเปญ เป็ นเหล้ าหมักที่ทาจากองุ่นโดยไม่ผ่านกระบวนการกลัน่ มีลกั ษณะ
พิเศษ คือ เป็ นสุราองุ่นที่มีฟองคือ มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เจือปนอยู่ค ล้ าย ๆ เบียร์ กระบวนการ
ผลิตและขันตอนในการเก็
้
บรักษาทาให้ แชมเปญมีราคาแพง
2.3.10 ไวน์ (Wine) เป็ นเหล้ าผลไม้ หมักที่เก่าที่สดุ ในโลก วัตถุดิบที่ใช้ ในการทาไวน์
คือ องุ่น ไวน์ตา่ งจากแชมเปญที่ไม่มีฟอง และกรรมวิธีการผลิตจะไม่ซบั ซ้ อนเท่าแชมเปญ
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2.3.11 เบียร์ (Beer) เป็ นสุราที่มีปริ มาณการบริ โภคสูงที่สดุ เบียร์ ทามาจากข้ าวบา
เล่ย์ หมัก อบ และบดต้ มให้ สกุ แล้ วใส่ถงั เมื่อหมักได้ ที่แล้ วจึงใส่ดอกฮอพ เพื่อให้ มีรสขม จากนัน้ จึง
ใส่ยีสต์
2.3.12 น ้าตาลเมา/ กระแช่ เป็ นสุราที่ทาจากการหมักแช่ของน ้าตาลสดจากต้ น
2.3.13 อุ เป็ นสุราแช่ที่ทาขึ ้นจากการหมักแช่ของข้ าวเหนียวกล้ อง เป็ นแป้งเชือ้ สุราทิง้
ไว้ จนเกิดมีแรงแอลกอฮอล์ขึ ้นแล้ วใช้ ดื่มกินเช่นเดียวกับน ้าสุรา เหล้ าอุนี ้ภาคอีสานเรียกว่า สาโท
2.4 โทษของการดื่มสุรา
สุรานันมี
้ โทษหลากหลายประการไม่วา่ ประเทศใดยอมรับว่าสุราเป็ นของมึนเมาและมีโทษ
แต่ประชาชนไม่คอ่ ยให้ ความสาคัญไม่ตระหนักถึงอันตรายที่เกิดขึ ้นหลังการการดื่มสุรา ประชาชน
ส่วนใหญ่ยงั ยอมจ่ายเงินดื่มสุราเพื่อทาร้ ายร่างกายตัวเอง เงินตราที่ใช้ ซื ้อสุราดื่มยังรั่วไหลออกนอก
ประเทศเพราะซื ้อสุราต่างประเทศทาให้ เสียดุลการค้ าสิ ้นเปลืองยาและหมอเมื่อเกิ ดอาการเจ็บป่ วย
หย่อนสมรรถภาพในการทางานอันเป็ นพลังงานของประเทศชาติ บางรายเมื่อดื่มสุราหนักเข้ ายังก่อ
อาชญากรรมเพราะความมึนเมาอีกด้ วย (โกศล วงค์สวรรค์ และสถิต วงค์สวรรค์ ,2537)
โทษของการดื่มสุรามีหลายประการทังท
้ าลายสุขภาพ ชีวิตและทรัพย์สินอนาคตของตนเอง
และครอบครัว การดื่ มสุรามีผลกระทบต่ออวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย ยิ่งดื่มมากหรื อดื่มบ่อย
เพีย งใด อัน ตรายที่เ กิด โรคก็เพิ่ มขึ ้นเป็ นเงาตามตัว ซึ่งการดื่มในระยะยาวจะได้ รับ อันตราย คือ
ป่ วยเป็ นโรคพิษสุราเรือ้ รัง สุรายังมีผลกระทบโดยตรงต่อสมองและร่างกายเซลล์สมองจะถูกทาลาย
สมองเสื่อม ไม่สามารถควบคุมการเดินตามได้ ตามปกติ ความสามารถในการทางานเสื่อมลง
บุคลิกภาพเปลี่ยนไป คนติดเหล้ าต้ องดื่มต่อไปเรื่ อยๆ และก็จะตามมาด้ วยบุหรี่ และจุดเริ่ มของยา
เสพติดชนิดต่างๆ (โกศล วงค์สวรรค์ และสถิต วงค์สวรรค์ ,2537)
การบริโภคสุราส่งผลต่อผู้ดื่ม หลายๆ ด้ าน สุราสามารถทาร้ ายสุขภาพของชีวิตเรา ทาร้ าย
ครอบครัว สิ ้นเปลืองค่าใช้ จ่าย ลดประสิทธิภาพในการทางานเป็ นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและ
เป็ นตัวต้ นเหตุไปสูโ่ ศกนาฏกรรมอื่นๆ อีกมากมาย และผลกระทบที่น่าเศร้ าอีกอย่าง คือ การตาย
และตาบอดเพราะดื่มเหล้ าเถื่อนที่ต้มจากข้ าว เหล้ าเถื่อนนีน้ ิยมมากในหมู่คนทางานชาวบ้ านหรื อ
ประชาชนผู้มีรายได้ น้อย (โกศล วงค์สวรรค์ และสถิต วงค์สวรรค์ ,2537)
สุราส่งผลร้ ายโดยท าลายและท าให้ อวัย วะทุก ส่วนในร่ างกายลดประสิท ธิ ภาพในการ
ทางานนอกจากจะทาให้ สมองถูกทาลาย เป็ นสาเหตุของมะเร็งช่องปากและลาคอ ทาให้ เกิดโรคตับ
พิการเพราะตับคืออวัยวะที่ได้ รับผลร้ ายจากแอลกอฮอล์ในสุรามากที่สดุ สุรายังทาให้ ส่วนประกอบ
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ของหัวใจ กล้ ามเนื ้อ ลาไส้ เล็ก และไตเสื่อมสมรรถภาพได้ ยิ่งดื่มมากหรื อบ่อยครัง้ เท่าไร อันตราย
จากอวัยวะต่างๆ ก็เสื่อมมากขึ ้นเท่านัน้ (โกศล วงค์สวรรค์ และสถิต วงค์สวรรค์,2537)
การติ ดสุรา (Alcoholism) เป็ นอาการของโรคชนิดหนึ่ง นับ ว่าก่ อให้ เกิดปั ญหาสังคมอีก
อย่างหนึ่ง เนื่องจากมีปริมาณแอกอฮอล์ในรางกายมากเกินไปทาให้ สขุ ภาพและสมองเสื่อมโทรม
ความเป็ นอยู่ในสังคมเลวลงจนเกือบหมดประสิทธิภาพในการทางาน ขาดสติสมั ปะชัญญะขาด
ความรู้สกึ สานึกคิดที่ถกู ที่ควร สุราเป็ นเครื่องย้ อมใจให้ กล้ าทาความผิด ชั่ว เลว หน้ าด้ านฤทธิ์ของ
สุราจะทาให้ มนึ เมา อาจก่ออาชญากรรม การกระทาผิดฐานประทุษร้ ายร่างกายและความผิดอื่นๆ
อีกมากมาย (โกศล วงค์สวรรค์ และสถิต วงค์สวรรค์,2537)
การดื่มสุรามีผลกระทบทางจิตใจโดยตรงคนที่ ติดสุรานัน้ จะคิดถึงแต่เรื่ องของสุราอย่าง
เดียว เรียกกันว่ามี ปรีออกคูเปชัน่ ( Preoccupation) ไม่วา่ จะทาอะไรงานบุญงานบวช กฐิ น ผ้ าป่ า
ก็จะคิดถึงแต่สรุ า คนที่ติดสุรามักจะเป็ นคนที่ชอบโกหกตัวเองเพราะจะไม่สามารถปฏิเสธการดื่ม
สุราได้ เรียกว่า ดีนาย (Denial) คือ ไม่ยอมรับว่าตัวเองมีปัญหาเกี่ยวกับการติดสุรามักจะพูดเสมอ
ว่าจะหยุดเมื่อไรก็หยุดได้ คนที่ดื่มสุรา มักจะ หลงๆ ลืมๆ เมื่อดื่มแล้ วมักจาไม่ได้ วา่ ทาอะไรไว้ ที่ไหน
อย่างไร อาการอย่างนีเ้ รี ยกว่า (Blackout) คือ อาการที่ความจ าขาดช่วง ซึ่งถือว่าเป็ นผลเสียต่อ
บุคลิกภาพอีกด้ วย (ทรงเกียรติ ปิ ยะกะ และเวทิน ศันสนียเวทย์, 2540)
ผลกระทบต่อร่างกาย กล่าวคือ การออกฤทธิ์ของสุรา คนส่วนมากมักเข้ าใจผิดว่าสุรานัน้
จะออกฤทธิ์ตอ่ ร่างกายเมื่อถูกดูดซึมเข้ ากระแสเลือดเท่านัน้ แท้ ที่จริ งแล้ วสุราจะออกฤทธิ์ทาลาย
ตังแต่
้ อวัย วะแรกที่ สมั ผัสจนตลอดตามเส้ น ทางเดิน ของสุราที่ผ่านเข้ ามาในร่างกาย ซึ่งสามารถ
อธิบายตามลาดับขันตอนได้
้
ดงั ต่อไปนี ้
ปากและลาคอ เมื่อสุราเข้ าปากและลาคอจะไปออกฤทธิ์ตอ่ ผิวอวัยวะภายในช่องปากทาให้
เกิดการระคายเคืองชิ ้นเยื่อบุที่ละเอียดอ่อนในปากและหลอดอาหารมักมีอาการร้ อนเมื่อสุราผ่าน
หลอดอาหารลงไป
กระเพาะอาหารและลาไส้ สุราเมื่อผ่านลงสู้กระเพาะจะมีผลกับผนังชัน้ นอกสุดที่เป็ นชัน้ ที่
จะปกป้องกระเพาะอาหารจะทาให้ เกิดแผลในกระเพาะอาหารและลาไส้ เล็ก ถ้ าอาการเกิดขึ ้นอย่าง
เฉียบพลันเกิดอาการอักเสบของเยื่อบุชนในสุ
ั ้ ด ของพนังหรือกระเพาะอาหาร
กระแสเลือดร้ อยละ 95 ของสุราที่เข้ าสู้ร่างกายจะถูกดูดซึมเข้ ากระแสเลือดโดยผ่านเยื่อบุ
ในกระเพาะอาหาร และลาไส้ สว่ นดูโอดีนั่มอย่างรวดเร็ว เมื่อถึงกระแสเลือดจะเข้ าไปในเซลล์และ
เนื ้อเยื่อต่างๆ ในร่างกายอย่างรวดเร็วเซลล์ของเลือดเกาะกันเป็ นก้ อนเหนียว การไหลเวียนจะช้ าลง
และปริมาณออกซิเจนลดต่าลงด้ วยสุราทาให้ โลหิตจางโดยจะไปลดการสร้ างเม็ดเลือดแดง
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ตับอ่อน แอลกอฮอล์จะทาให้ เซลล์ของตับอ่อนระคายเคือง และบวมขึ ้น สุราทาให้ การไหล
ของน า้ ย่ อย ไม่สามารถที่ จ ะเข้ า ไปในสาไส้ เ ล็ก ได้ ท าให้ น า้ ย่ อยย่ อยตัวตับ อ่อนเองท าให้ เ กิ ด
เลือดออกอย่างเฉียบพลับและการอักเสบของดับอ่อน พบ ว่า 1 ใน 5 จะเสียชีวิตไปในครัง้ แรก เมื่อ
มีปัญหาเกี่ยวกับตับอ่อนการสร้ างอินซูลินขาดหายไป และทาให้ เป็ นเบาหวานในที่สดุ
ตับ แอลกอฮอล์มีอิทธิพลต่อเซลล์ของตับ ทาให้ เกิดการบวมทาให้ นา้ ดีซึมผ่านไปทั่วตับ
เป็ นต้ นเหตุให้ ตวั เหลืองรวบทังส่
้ วนขอบตาและผิวหนังเป็ นสีเหลืองด้ วย ทุกครัง้ ที่ดื่มสุรานัน้ เซลล์
ของตับจะถูกทาลายให้ เป็ นตับแข็ง
หัวใจ แอลกอฮอล์ทาให้ หวั ใจบวม ทาให้ เกิดเป็ นพิษกับหัวใจมีการสะสมของไขมันมากขึ ้น
และทาให้ เผาผลาญช้ าลงไปด้ วย
กระเพาะปั สสาวะและไต แอลกอฮอล์ท าให้ เ ยื่ อบุของกระเพาะปั สสาวะบวมท าให้ ไม่
สามารถยืด ได้ ตามปกติ การละคายเคืองของไตทาให้ ร่างกายสูญ เสียน า้ มากขึ ้นต่อมเพศ ต่อม
อัณฑะจะบวม ทาให้ ความสามารถทางเพศลดลง
สมองเป็ นอวัยวะที่ไวต่อฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ซึ่งเห็นได้ ชัดเจนเพราะจะก่อให้ เ กิดพิษแบบ
เฉียบพลัน ได้ แก่ Alcoholic intoxication แบ่งออกเป็ นพิษในระดับมากน้ อยแตกต่างกัน และพิษ
แบบเรือ้ รังซึ่งมีพิษโดยตรงต่อสมอง ทาให้ เซลล์สมองในผู้ติดสุราพบว่ามีการฝ่ อลีบของสมองส่วน
คอร์เท็กซ์ ซึ่งจะมีผลต่อการเสื่อมสมรรถภาพทางจิตหลายประการ เช่น ขาดความรับผิดชอบ
ผลกระทบต่อครอบครัว กล่าวคือ ครอบครัวเป็ นหน่วยสังคมแรกที่มีอิท ธิ พลต่อการดื่ม
หรือไม่ดื่มสุราของสมาชิกในครอบครัว ครอบครัวยังเป็ นหน่วยที่ได้ รับผลกระทบมากที่สดุ จากผล
ของการดื่มสุราของสมาชิกในครัวเรือน สามีและภรรยาทะเลาะวิวาทตีกันบาดเจ็บทัง้ ร่างกายและ
จิตใจ ความรุนแรงที่เกิดขึ ้นในครอบครัวสมาชิกในครัวเรื อนต้ องแบกรับไว้ ทงั ้ หมด คนภายนอกไม่
สามารถไปเกี่ยวข้ อง สิ่งเหล่านีค้ ือความจริ งที่เ กิดขึ ้นในสังคมไทย ครอบครัวคือประตูด่านแรกที่
ได้ รับผลกระทบ คนที่ต้องแบกรับภาระหนักที่สดุ คือผู้หญิง ลองลงมาคือเด็กที่เติบโตขึ ้นภายในภาค
หน้ า การได้ รับรู้ พฤติกรรมครอบครัว ส่วนใหญ่เด็ก จะได้ รับ ความเคยชิน จากพฤติกรรมเหล่านัน้
และอีกส่วนหนึ่งจะได้ รับพฤติกรรมรุนแรงไว้ ในบุคลิกภาพของตนเอง ฉะนัน้ เด็กที่มาจากครอบครัว
ที่มีพฤติกรรมความรุนแรงย่อมมีโอกาสจะเป็ นผู้ใหญ่ที่มีบคุ ลิกภาพและพฤติกรรมการดื่มคล้ ายกับ
บิดามารดา (วิชยั โปษยะจินดา และอาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา,2544)
การดื่มสุรามีผลกระทบต่อครอบครัวเป็ นอย่างมากนอกจากจะสร้ างความวุ่นวายให้ กับ
ผู้อื่นโดยรอบแล้ ว ยังเป็ นการเริ่มต้ นของอุบตั ิเหตุนานาชนิด อุบตั ิเหตุจากการจราจรถือว่ามากที่สดุ
รองลงมาคืออุบตั ิเหตุภายในครัวเรือนและสถานประกอบการ และเกิดในกลุม่ คนที่เป็ นกาลังสาคัญ
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ของประเทศ ซึ่งอยู่ในวัยเริ่มต้ นของการทางานไปจนถึงอายุกลางคน อุบตั ิเหตุจากการดื่มสุราทาให้
คนกลุ่มหนึ่งเสีย ชี วิต และบาดเจ็บ จานวนมาก โดยรัฐ ไม่มีมาตรการใดจะสามารถลดปั ญ หา
ดังกล่าวได้ แม้ รัฐ บาลจะพยายามเอาประเด็น ปั ญ หานี เ้ ป็ นเนื อ้ หาในการรณรงค์ และป้ องกัน
(วิชยั โปษยะจินดา และอาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา,2544)
ผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะทาให้ ขาดความรับผิดชอบต่อครอบครัวสายสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว จะมีความห่างเหิน ซึ่งเป็ นการสร้ างความทุกข์ทรมานแก่คชู่ ีวิต และบุตรหลาน
นอกจากนี ้ อาจมีพฤติกรรมรุนแรงไม่สามารถควบคุมตนเองได้ ก่อให้ เกิดการทะเลาะวิวาท และ
ความรุ น แรงในครอบครัว จนท าให้ เกิ ด ปั ญ หาในครอบครั ว และก่ อ ให้ เกิ ด ปั ญ หาพฤติ ก รรม
เลียนแบบของบุตรหลาน กลายเป็ นเด็ก ที่มีพฤติกรรมก้ าวร้ าวเป็ นปั ญหาสังคมต่อไป (ชามี อัฐกิจ
และระพีพรรณ วังชุมทอง,2541)
ถ้ าครอบครัวพ่อแม่พี่น้องหรือคนใดคนหนึ่งที่ติดเหล้ า คนอื่นในครอบครัวติดเหล้ าลูกหลาน
ก็ดื่มสุราตามด้ วย มีโอกาสถึงร้ อยละ 25 คือสูงกว่าอัตราการติดเหล้ าสูงกว่าคนทัว่ ไปถึง 5 เท่า
(ทรงเกียรติ ปิ ยะกะ และเวทินศันสนียเวทย์ ,2540 )
ผลกระทบต่อเศรษฐกิ จ กล่าวคือ ภาวะเศรษฐกิจ มีความสาคัญ ต่ออุสาหกรรมสุราใน
ประเทศไทย สังเกตได้ ชดั จากการเปลี่ยนแปลงในเวลา 5 ปี ที่ผ่านมาระหว่าง พ.ศ. 2535 – 2539
ทางรัฐบาลสามารถเก็บภาษี สรุ าที่ผลิตในประเทศที่มีมลู ค่าเพิ่มขึ ้นตามลาดับจนถึง 3.6 หมื่นล้ าน
บาท เป็ นสัดส่วนที่สงู กว่ามูลค่าการจัดเก็บภาษี สรุ าประเทศ เกือบ 18 เท่า ในทานองเดียวกันการ
บริ โภคสุราเพิ่มขึน้ และสอดคล้ องต่อก าลังซือ้ ของประชาชนที่ เ พิ่ มตามการขยายตัวของรายได้
ประชาชาติในขณะเดียวกันกาลังซือ้ เพิ่มขึ ้นของประชาชน ยังมีผลต่อการขยายตัวของการนาเข้ า
เพื่อการบริโภคสุราต่างประเทศอย่างเด่นชัด พัฒนาการดังกล่าวนี ้มีผลให้ ทางรัฐบาลต้ องเพิ่มภาษี
นาเข้ าเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมสุราในประเทศ (วิชัย โปษยะจินดา และอาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา
,2544)
2.5 ปั จจัยที่มีผลต่อการดื่มสุราของวัยรุ่น
จากการศึกษา และทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับวัยรุ่น พบว่า ปั จจัยที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องการดื่ม
สุราของวัยรุ่น สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
1) ความอยากลอง ซึ่งเป็ นลักษณะธรรมชาติของมนุษย์ โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่ น
เพราะเป็ นเรื่องท้ าทาย สนุกสนาน
2) อิทธิพลกลุม่ เพื่อน ทาให้ บางคนไม่สามารถปฏิเสธ หรือมีทัศนคติว่า การดื่มคือการ
รักพวกพ้ อง ทาให้ เกิดความเพลิดเพลิน อิทธิพลบุคคลมีความสาคัญมากในการเริ่ มวงจรสร้ างนัก
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ดื่มหน้ าใหม่และกระตุ้นการดื่ม ผู้ชายจะมีเพื่อนเช่น เพื่อนเรี ยน เพื่อนบ้ าน เป็ นผู้มีอิทธิพลชักชวน
ดื่ม สร้ างความรู้สึกอยากลอง ส่วนผู้หญิ งนัน้ จะมีแฟนเป็ นผู้มีอิทธิพลอันดับหนึ่ง สร้ างความรู้สึก
อยากทดลองเช่นกัน และมีกลุ่มญาติพี่น้อง -พ่อแม่มีอิทธิพลเป็ นอัน ดับสอง และเพื่อนเป็ นอันดับ
สาม
3) ความต้ องการสถานะแบบผู้ใ หญ่และการค้ น หาตัวตน วัยรุ่ นเป็ นวัยที่ต้องการ
อานาจเป็ นของตนเองและต้ องการการเป็ นอิสระไม่ขึ ้นกับผู้ใหญ่ (autonomy) ทาให้ เกิดความอยาก
ได้ สถานะแบบผู้ใหญ่ อยากได้ อภิสิทธิ์ต่างๆที่ผ้ ใู หญ่มี ผู้ใหญ่เป็ นและที่ ผ้ ใู หญ่สามารถกระทาได้
หนึ่งใน อภิสิทธิ์ของผู้ใหญ่คือการดื่ม ดังนัน้ วัยรุ่นที่ต้องการสถานะแบบผู้ใหญ่จึงสวมบทบาทและ
ต้ องการแสดงออกภาวะความเป็ นผู้ใหญ่ของตนด้ วยการดื่มเลียนแบบสิ่งที่ผ้ ใู หญ่กระทา นอกจากนี ้
วัยรุ่นยังเป็ นวัยเพื่อแสวงหาตัวตน การดื่มจึงกลายเป็ นประสบการณ์หนึ่งที่วยั รุ่นใช้ ในการแสวงหา
ตัวตนของตนเอง
4) ครอบครัวญาติพี่น้องและทัศนคติของพ่อแม่ ครอบครัวมีส่วนสองประการต่อการ
ดื่ม คือส่งเสริมและห้ ามปราม ในกลุม่ นักเรียนที่ดื่มตังแต่
้ อายุน้อย พบว่า ครอบครัวคะยัน้ คะยอให้
ดื่มและทัศนคติของพ่อแม่ผ้ ปู กครองที่เห็นว่า การดื่มไม่ใช่เรื่องเสียหายจึงไม่เคยห้ ามปรามนัน้ ก็ยิ่ง
ผลักดันให้ เกิดพฤติกรรมการดื่มและส่งเสริมความเชื่อที่วา่ การดื่มเป็ นเรื่องธรรมดา ส่วนครอบครัวที่
ห้ ามปรามการดื่ม พบว่าทาให้ ผ้ ดู ื่มเข้ าสู่วงจรการเป็ นนักดื่มหน้ าใหม่ตงแต่
ั ้ อายุน้อยนัน้ ช้ าลงได้
นอกจากนี ้ พบว่า ถ้ าครอบครัวไม่แน่นแฟ้น ไม่เอาใจใส่ หย่าร้ าง ก็จะมีอิทธิพลต่อการดื่มตังแต่
้ อายุ
ยังน้ อยได้ นอกจากนี ้ ยังมีปัจจัยจากครอบครัวที่มีผล เช่น พ่อแม่เป็ นนักดื่ม อาชีพของพ่อแม่ ฐานะ
ทางครอบครัว การเลี ้ยงดู เป็ นต้ น
5) ทัศนคติตอ่ การดื่ม ผู้ดื่มส่วนใหญ่ โดยเฉพาะกลุม่ วัยรุ่นมีทัศนคติหลายประการต่อ
การดื่ม โดยดึงความเชื่อเข้ ามาผูกเป็ นเหตุผลในการดื่ม ความเชื่อที่สาคัญคือ เชื่อว่า การดื่มเป็ นจะ
ทาให้ เข้ าสังคมเป็ นหรือสมาคมเป็ น การดื่มคือการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน ความเชื่อนี ้ปรากฏใน
กลุม่ วัยรุ่นด้ วยเช่นกัน นอกจากนี ้ ยังมีความเชื่อที่สาคัญว่า การดื่มเป็ นเรื่ องปกติ เป็ นธรรมดาของ
วัยรุ่น เป็ นส่วนหนึ่งของชีวิตปกติ ซึ่งเป็ น ความเชื่อที่ ปรากฏทังในกลุ
้
ม่ วัยรุ่น และในกลุ่มผู้ใหญ่ ซึ่ง
มีสว่ นทาให้ วยั รุ่นมีพฤติกรรมการดื่ม และทาให้ ผ้ ใู หญ่ที่มีความเชื่อดังกล่าวละเลยที่จะห้ ามปราม
หรือแทรกแซงพฤติกรรม นอกจากนี ้ พบว่า วัยรุ่นมีทศั นคติเชิงบวกต่อการดื่ม มีการประเมินความ
เสี่ยงจากการดื่มไว้ ต่า ประเมินพฤติกรรมเสี่ยงว่าไม่เสี่ยง เช่น มองว่าอุบัติเหตุที่เกิดจากความเมา
จะไม่เกิดกับตัวเอง คิดว่าตนเองจะไม่มีวนั เมาได้ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังมีทศั นคติที่เกี่ยวเนื่องกับเพศ
สภาพ (gender) อีกด้ วย วัยรุ่นไทยเชื่อว่า การดื่มคือการพิสจู น์ความเป็ นผู้ชาย ผู้ชายที่ไม่ดื่มจะถูก
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มองว่าเป็ นชายไม่แท้ บ้าง เป็ นชายที่ไม่กล้ าบ้ าง มิตรภาพของผู้ชายเชื่อมกันได้ ในวงเหล้ า เป็ นต้ น
ส่วนผู้หญิ งจะเชื่อว่า ผู้หญิ งที่ดื่มเท่าผู้ชายคือคนคอแข็ง เก่ง โก้ หรื อต้ องหัดดื่มให้ เป็ นเพื่อไม่ให้
ผู้ชายหลอก เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ประสบการณ์ที่มีตอ่ การดื่มมีผลต่อการดื่มของวัยรุ่นด้ วย เช่น เคย
เห็นผู้ใหญ่ดื่มเป็ นประจาจนเคยชิน เป็ นต้ น
6) เทศกาล วัยรุ่นใช้ เทศกาลและวาระโอกาสต่างๆเป็ นเหตุผลในการดื่ม นอกจาก
เทศกาลตามปกติ เช่น ปี ใหม่ สงกรานต์แล้ ว กลุ่มวัยรุ่นก็ยังใช้ วาระอื่นๆหรื อสร้ างวาระเพื่อมา
รองรับเหตุผลในการดื่มด้ วย เช่น ฉลองสอบเสร็จ อกหักต้ องดื่มปลอบใจ วันวาเลนไทน์ รับน้ อง รับ
ปริ ญญา และโอกาสในการแสดงความยินดีต่างๆ ซึ่งลักษณะเช่นนีก้ ็ปรากฏในกลุ่มผู้ใหญ่ด้วย
เช่นกัน ผลวิจยั บ่งชี ้ว่า วาระเทศกาลต่างๆ เป็ นช่วงที่นกั เรียนนักศึกษามีโอกาสดื่มมากที่สดุ
7) โอกาสที่จะซื ้อและราคา การที่เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์หาซือ้ ง่าย ไม่จากัดอายุ เวลา
สถานที่ขาย มีผลต่อการซือ้ ดื่มมาก นอกจากนี ้ เครื่ องดื่ม บางอย่างราคาไม่แพงก็ทาให้ นักเรี ยน
นักศึกษาดื่มมากขึ ้นได้
8) ขาดการตระหนักรู้เรื่ องพิษภัยของแอลกอฮอล์และทัศนคติต่อตนเอง วัยรุ่นมีการ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับพิษภัยแอลกอฮอล์น้อยมาก โดยเฉพาะในกลุม่ นักเรียนมัธยมปลายและนักเรี ยน
ระดับอาชีวะ นักเรี ยนนักศึกษาจะรู้เพียงว่า แอลกอฮอล์จะทาให้ เมา หญิ งมีครรภ์ไม่ควรดื่มสุรา
และผู้ดื่มมากจะเป็ นโรคตับแข็ง แต่ไม่ร้ ูว่า มีผลต่อสมอง และนักเรี ยนที่ดื่มไม่คิดว่าตนเองติดสุรา
และคิ ด ว่า ตนเองจะไม่เ ป็ นโรค เพราะประเมิ น ความเสี่ย งต่อ ตนเองไว้ ต่ า (low self-risk
assessment) แต่ป ระเมิน ความเสี่ ย งต่อผู้อื่น ไว้ สูง รวมทัง้ ประเมิน สถานการณ์ ก ารดื่มไว้ สูง
หมายถึง วัยรุ่นมักคิดว่า ใครๆก็ดื่ม จานวนคนที่ดื่มมีมากมาย อุบตั ิเหตุหรือโรคภัยจากการดื่มอาจ
เกิดกับผู้อื่น มากกว่าและคิด ว่าผู้อื่นดื่มมากกว่าตนเองเสมอ นอกจากนี ผ้ ้ ดู ื่มยังมีลักษณะเลือก
เปิ ดรับข่าวสารที่เกี่ยวกับพิษภัยการดื่ม มองว่าสารที่นาเสนอแต่พิษภัยการดื่มนัน้ เป็ นเรื่ องธรรมดา
ผู้ดื่มยังหลีกเลี่ยงที่จะตระหนักรู้เนื่องจากยังมีความเชื่อแบบมายาคติในสังคมที่วา่ การดื่มเป็ นเรื่ อง
ปกติ
9) บุคลิกภาพ วัยรุ่นเป็ นวัยที่มีบคุ ลิกภาพสาคัญ 4 ประการ คือ 1) ต้ องการการกระตุ้น
ต้ องการความเร้ าใจสนุกสนานตลอดเวลา 2) หลีกเลี่ยงที่จะรับรู้ผลกระทบทางลบจากพฤติกรรม
ของตน 3) ต้ องการผลตอบแทนแบบทันตาเห็น และ 4) มีลกั ษณะต่อต้ านสังคม หรื อในบางรายมี
พฤติกรรมเบี่ยงเบน (delinquent) บุคลิกภาพสี่แบบนีม้ ีผลต่อการเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการดื่ม สุรา
ของวัยรุ่นเพราะต้ องการความสนุกสนาน การดื่มเป็ นการเข้ าสู่ความเป็ นผู้ใหญ่ที่ต้องการ การดื่ม
เป็ นความเร้ าใจ น่าทดลอง การดื่มที่เคยถูกห้ ามตอนเด็กๆก็กลายเป็ นสิ่งยัว่ ยวนใจให้ อยากทา
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10) ภาวะแห่งตนและศักยภาพในการปฎิเสธ (self –efficacy) การรวมกันเป็ นกลุ่ม
ของวัยรุ่นทาให้ เกิดแรงกดดันจากกลุม่ วัยรุ่นที่มีศกั ยภาพในการปฏิเสธต่า มีความมัน่ ใจในตนเอง
ต่าแต่ต้องการพึ่งพิงกลุ่มสูง ต้ องการการยอมรับจากกลุ่มสูง ต้ องการความเป็ นสมาชิกสูง หรื อ
อยากเป็ นผู้นาในกลุม่ ก็จะทาให้ วยั รุ่นไม่กล้ าปฏิเสธการชักชวนดื่มจากกลุ่มหรื อการท้ าให้ ดื่มจาก
กลุม่
11) สื่อและกระแสแฟชั่น สื่อเป็ นอี ก ปั จ จัย หนึ่งในสังคมที่ ช่วยสร้ างค่านิ ย มแล
สนับสนุนค่านิยมบางอย่าง สารที่สง่ มาจากสื่อต่างๆเช่น โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาพยนตร์ ดนตรี
มิวสิค วิดีโอ ต่างเผยแพร่พฤติกรรมการดื่มในภาพที่ดี เช่น ความเป็ นลูกผู้ชายกับสุรา และสร้ าง
ค่านิยมบางอย่าง เช่น อกหัก เสียใจ ประชดชี วิต ประชดความรักด้ วยการดื่มและที่สาคัญ สื่อ
เผยแพร่ความเชื่อที่วา่ การดื่มเป็ นเรื่องปกติของสังคม นอกจากนี ้ กระแสแฟชัน่ และแนวโน้ มต่างๆก็
มีสว่ นผลักดันการดื่ม เช่น การดื่มในหมูห่ ญิงวัยรุ่น การดื่มเหล้ าผสม การดื่มไวน์ในกลุ่มวัยรุ่นหญิ ง
หรือการดื่มไวน์คลู เลอร์ ในกลุ่มนักเรี ยนมัธยม ก็เกิดมาจากการสร้ างกระแสแฟชั่นจากสังคมและ
จากนักการตลาด รวมไปถึงผู้นาแฟชัน่ ต่างๆ (trend setter)
12) ชุมชนและการใช้ เวลาของวัยรุ่น ชุมชนรอบตัววัยรุ่นและสถานที่ที่วยั รุ่นอยู่มีส่วน
ในการเป็ นปั จจัยส่งเสริมการดื่ม ถ้ าชุมชนมีการกวดขันเรื่องสิ่งแวดล้ อมที่สง่ เสริมพฤติกรรมการดื่ม
เช่น จากัดสถานที่ขายสุรา สถานที่ขายสุราอยู่ห่างจากสถานศึกษา เป็ นต้ น ก็จะมีสว่ นลดการดื่มได้
นอกจากนี ้ การใช้ เวลาหลังเลิกเรียนของวัยรุ่นก็มีส่วนสาคัญ ผลวิจัยพบว่า วัยรุ่นที่ใช้ เวลาทางาน
หลังเลิกเรียน มีกิจกรรมกีฬาหลังเลิกเรียน มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการศึกษา ก็จะมีเข้ าสู่วงจรการดื่ม
ช้ าลง นอกจากนี ้ สถานที่ที่วยั รุ่นจับกลุม่ ปะปนกันมากๆก็มีสว่ นส่งเสริมพฤติกรรมชักชวนกันดื่มได้
เช่น ในหอพัก เป็ นต้ น
3. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบทางสังคมและมุมมองผลกระทบทางสังคมจาก
การดื่มสุรา
ในการศึก ษาครั ง้ นี ้ ได้ ท บทวนแนวคิ ดการประเมิน ผลกระทบทางสัง คมและมุมมอง
ผลกระทบทางสังคมจากการดื่มสุรา เพื่อใช้ เป็ นกรอบแนวทางในการศึกษาผลกระทบทางสังคม
จากการดื่มสุรา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
3.1 การประเมินผลกระทบ
การประเมินผลกระทบทางด้ านสังคม เป็ นการตรวจสอบความเหมาะสมหรื อความรุนแรง
ของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดไว้ ลว่ งหน้ าทางสังคมใน 3 ลักษณะ(อนุรักษ์ ปั ญญานุวฒ
ั น์ , 2541 : 2728) ดังนี ้
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ลักษณะที่ 1 กระบวนการประเมิน/คาดการณ์ลว่ งหน้ า ถึงผลลัพธ์ทางสังคมและวัฒนธรรม
ที่น่าจะเกิดจากนโยบาย การปฏิบตั ิการพัฒนาโครงการเฉพาะในบริ บทของระดับชาติ รัฐ จังหวัด
หรือท้ องถิ่น
ลักษณะที่ 2 ผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงวิถีประชา ชีวิต การทางาน การละเล่นที่สมั พันธ์ต่อกัน
และกัน ที่สอดคล้ องกับความต้ องการของสมาชิกชุมชนนันๆ
้
ลักษณะที่ 3 ผลกระทบทางวัฒนธรรม กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีประชา ค่านิยมระบบ
ความเชื่อของคนที่ใช้ เป็ นแนวทางดาเนินชีวิตในสังคม
การประเมินผลกระทบทางสังคม ให้ ทิศทางด้ านต่างๆ ดังนี ้
1) ความเข้ าใจ จัดการและควบคุมการเปลี่ยนแปลง
2) พยากรณ์ผลกระทบที่อาจจะเกิดจากยุทธวิธีการเปลี่ยนแปลง
3) การจาแนก ปรับปรุง และปฏิบัติแผนยุทธศาสตร์ ที่ล้มเหลวเพื่อลดผลกระทบทาง
สังคม
4) พัฒนา/ดาเนิน แผนการที่ช่วยจาแนกผลกระทบทางสังคม ที่อาจจะเกิดขึ ้นในฐานะ
เป็ นผลของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
5) พัฒนากลไกการประเมินผล
6) ประเมินผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากโครงการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและนโยบายของรัฐ เป็ นต้ น
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ ้นอาจส่งผลต่อความพึงพอใจและไม่พอใจ ซึ่งสิ่งเหล่านี ้
เสาวคนธ์ สุดสวาท (2524 : 48) ได้ กล่าวว่ามีปัจจัยที่ทาให้ เกิดการยอมรับหรื อการต่อต้ านต่อการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ 6 ประการ คือ
ประการที่ 1 ความต้ อ งการในการเปลี่ ย นแปลง หากบุค คลยัง ไม่ต ระหนัก หรื อ เห็ น
ความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงแล้ ว อัตราการยอมรับย่อมจะช้ า ในการที่บคุ คลจะยอมรับสิ่งใหม่
นันจะต้
้ องเป็ นสิ่งที่บคุ คลในสังคมเห็นว่ามีประโยชน์ สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
ตนหรือสังคมได้
ประการที่ 2 การได้ รับความพึงพอใจอย่างสูง ผลของการยอมรับการเปลี่ยนแปลงนัน้ ต้ อง
ทาให้ เกิดความพึงพอใจต่อบุคคลอย่างสูงทังด้
้ านสถานภาพทางสังคมเศรษฐกิจ และจะต้ องชดเชย
หรือสมน ้าสมเนื ้อกับปั ญหาและความยากลาบากในการสนับสนุนและเปลี่ยนแปลงนัน้

27

ประการที่ 3 การสาธิตผลประโยชน์ การสาธิตให้ เห็นประโยชน์อย่างมีคณ
ุ ค่าจะทาให้ การ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ ้นได้ สะดวก จึงเป็ นเกณฑ์สาคัญในการยอมรับการเปลี่ยนแปลงทังในรู
้ ปของวัตถุ
ธรรมและอวัตถุธรรม
ประการที่ 4 การเข้ ากัน ได้ กับ วัฒนธรรมที่มีอยู่ หากการเปลี่ย นแปลงไม่ขัดกับ กระแส
วัฒนธรรม วิถีประชา กฎศีลธรรมเดิมของสังคมแล้ ว การยอมรับย่อมเกิดขึ ้นได้ โดยปรับให้ เข้ ากันได้
กับวัฒนธรรมเดิม ฉะนันก็
้ จะปฏิเสธ
ประการที่ 5 ต้ นทุนของการเปลี่ยนแปลง หากเสียค่าใช้ จ่ายมากก็ยอมรับน้ อยลงไป
ประการที่ 6 ผู้นาการเปลี่ยนแปลง หากผู้นาการเปลี่ยนแปลงมียุทธวิธีที่ดีเข้ าใจชาวบ้ าน
รู้จกั วิธีเสนอการเปลี่ยนแปลง รู้จกั เนื ้อหาของการเปลี่ยนแปลงได้ ดีพอ ประกอบกับความชานาญใน
การใช้ เทคนิ ค วิธีการชวน หรื อเสนอแนะเพื่อให้ เกิดความต้ องการในการเปลี่ยนแปลง รวมทัง้ มี
บุคลิกภาพ ภูมิหลังที่ดีก็ย่อมทาให้ การเปลี่ยนแปลงเป็ นไปได้ ง่ายขึ ้น
3.2 ผลกระทบที่เกิดจากการดื่มสุรา
สังคม คือ การรวมกลุม่ ชนตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไป เมื่อมีการรวมกลุ่มเพื่อสร้ างแนวทางอย่างใด
อย่างหนึ่งร่วมกันมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งคนที่อยู่ในสังคมยิ่งเป็ นสังคมใหญ่ก็มกั มี
ปั ญหามากมายที่จะกระทบกระทั่งกัน แต่ปัญหาทุกอย่างสามารถที่จะแก้ ไขได้ ด้วยหลักของเหตุ
และผล แต่หากว่าสังคมไทยมีสรุ าเข้ าไปเป็ นตัวเชื่อมประสานสังคมนัน้ หรื อกลุ่มชนนัน้ มักจะมีแต่
เรื่องทะเลาะเบาะแว้ ง หรือมีแต่ปัญหาไม่ร้ ูจักจบสิ ้นปั ญหาที่สงั คมต้ องแบกรับจากการดื่มสุรานัน้
คือ ปั ญหาที่เกิดจากอิทธิพลของการดื่มสุราดังกรณีปัญหาของวัยรุ่นที่มีสภาพแวดล้ อมเอื ้ออานวย
เนื่องมาจากครอบครัวหรื อบุคคลที่อยู่รอบข้ างดื่มสุรา และอีกปั ญ หาคือปั ญ หาครอบครัวที่ขาด
ความรักความอบอุน่ ทาให้ เยาวชนนันหั
้ นไปคบกับเพื่อนที่มีพฤติกรรมเหมือนกัน แล้ วหาทางออก
เพื่อระบายความทุกข์ในใจของตนเองด้ วยการหาสิ่งที่จะช่วยเสริ มสร้ างความแกร่งกล้ าทางจิตใจ
คือการหันหน้ าเข้ าหาสิ่งเสพติดที่มีสว่ นช่วยกระตุ้นให้ เกิดความกล้ า ซึ่งนัน่ เป็ นเหตุหนึ่งที่ก่อให้ เกิด
ความไม่สงบสุขขึน้ ในสังคมได้ ซึ่งการดื่มสุราได้ ก่ อให้ เ กิดปั ญ หาแก่ สงั คมหลายประการ เช่น
ก่อให้ เกิดความไม่สงบสุขในสังคม ก่อให้ เกิดความหวาดระแวงต่อบุคคลคนในสังคม รัฐต้ องเสีย
ค่าใช้ จ่ายเป็ นจานวนมหาศาล เพื่อรักษาโรคภัยจากโรคพิษสุราเรือ้ รัง อันเป็ นการประกันสุขภาพแก่
ประชาชนในประเทศโดยไม่ค้ มุ ค่า รัฐต้ องเสียค่าใช้ จ่ายเพื่อป้องกันภัยอันเกิดจากสุรา เช่น การ
ป้องกันอุบตั ิเหตุอนั เกิดการคนเมาแล้ วขับ เป็ นต้ น
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นอกจากนี พ้ ิษของแอลกอฮอล์ในสุราจะก่อให้ เ กิดปั ญหาต่างๆ ข้ างต้ นแล้ ว จากศึกษา
ข้ อมูลยังพบอีกว่าการดื่มสุราทาให้ การควบคุมพฤติกรรมของตัวผู้ดื่มเองเปลี่ยนแปลงไปในระดับที่
อาจจะควบคุมความประพฤติของตัวเองได้ บ้าง หรื อไม่สามารถควบคุมความประพฤติของตนเอง
ได้ เลยนัน้ ยังส่งผลโดยตรงต่อสังคมที่ผ้ ดู ื่มสุราเป็ นสมาชิกอยู่ด้วย เนื่องจากมนุษย์เป็ นสัตว์สงั คม
ดังนัน้ พฤติกรรมของมนุษย์คนหนึ่งในสังคมย่อมจะมีความสัมพันธ์กับหน่วยอื่นหรื อบุคคลอื่นซึ่ง
ประกอบอยู่เป็ นสังคมเดียวกันเสมอ ปั ญหาต่างๆ ที่เกิดจากการดื่มสุราต่อสังคม แบ่งออกได้ ดังนี ้
1) สุรากับปั ญหาอาชญากรรม
แม้ การดื่มสุรายังไม่อาจพิสจู น์ได้ วา่ เป็ นตัวการที่ทาให้ เกิดการกระทาความผิดแต่ก็
มีบคุ คลเป็ นจานวนไม่น้อยที่เชื่อว่าการดื่มสุรายิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งก่อให้ เกิดเป็ นการเพิ่มความเสี่ยงใน
การกระทาความผิดมากขึ ้นเท่านัน้ โดยกล่าวได้ วา่ ส่วนหนึ่งของอาชญากรรมเกิดมาจากการที่ผ้ ดู ื่ม
ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนได้ ตามปกติ โดยพิจารณาได้ จากปั ญหาการฆาตกรรมที่เกิด
ด้ วยสาเหตุเพียงเล็กน้ อย เช่น มองตากัน เดินกระทบไหล่กนั พูดจาไม่ถกู หูกนั เป็ นต้ น มักจะมีเรื่ อง
ของสุราเข้ ามาเกี่ยวข้ องด้ วยเสมอแต่นนั่ ไม่ได้ หมายความว่า ผู้ที่ดื่มสุราจนเมาทุกคนจะต้ องก่อคดี
อาชญากรรมเสมอไปแต่ อาจกล่าวได้ วา่ การดื่มสุราในปริมาณที่มากเกินไปจะทาให้ บคุ ลิกภาพเสีย
และการควบคุมพฤติกรรมของผู้ดื่มบกพร่อง สุราจึงเป็ นเหตุปัจจัยอันสาคัญที่ทาให้ เกิดการก่อคดี
อาชญากรรมขึ ้น ทัง้ นี ้ มีนักสังคมวิทยาบางท่านได้ แบ่งความสัมพัน ธ์ของการดื่มสุรากับปั ญหา
อาชญากรรมไว้ เป็ น 2 ทาง ดังนี ้
1.1) ดื่มสุราแล้ วไปฝ่ าฝื นบทบัญญัติต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ เช่น ส่งเสียงดังในที่
สาธารณะ หรือขับรถในขณะที่มีอาการมึนเมาโดยปราศจากความระมัดระวัง
1.2) ดื่มจนเป็ นสิ่งจูงใจให้ กระทาความผิดอาญา เช่น ปล้ น ฆ่า ข่มขืน เป็ นต้ น เมื่อ
มีสรุ าย้ อมใจให้ กล้ าแล้ วความสานึกต่อบรรทัดฐานต่างๆของสังคมในจิตใจจะลด
2) สุรากับปั ญหาการฆ่าตัวตาย
จากการศึกษาในสหรัฐอเมริกาพบว่าการดื่มสุราเรือ้ รังจะเป็ นการเพิ่มความเสี่ยงในการฆ่า
ตัวตายถึง ร้ อยละ 30 ส่วนใหญ่ของคนพวกนีจ้ ะมีอารมณ์เศร้ าร่วมกับการติดสุรามานาน และจะ
ฆ่าตัวตายหลังจากดื่มจัดมาหลายสัปดาห์ จากการศึกษาของ บาร์เรกโรช(Barraclough) และคณะ
พบว่า ร้ อยละ 80 ของคนพวกนี ้จะดื่มจนกระทัง่ เกิดปั ญหาทางร่างกาย จิตใจ หมดความสามารถ
ทางสังคม ร้ อยละ 93 จะมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณของการดื่มในระยะใกล้ ๆ กับการพยายามฆ่า
ตัวตาย คือ ดื่มมากขึ ้นหรื อน้ อยลง และ ร้ อยละ 87 ดื่มจัดมานานระหว่าง 10-39 ปี (Richard G.
Schleaadt , 2001 : 184)
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3) สุรากับปั ญหาอุบตั ิเหตุ
จากการพิสจู น์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็ นที่ยอมรับว่าอุบัติเหตุจราจรมีความสัมพันธ์
กับความมึนเมาของผู้ขบั ขี่ โดยพิจารณาระดับความมึนเมาของผู้ขบั ขี่กับปริ มาณแอลกอฮอล์ใน
เลือดเป็ นเกณฑ์ ร ะดับ แอลกอฮอล์ใ นเลือ ดของผู้ขับ ขี่แบ่ ง ออกได้ เ ป็ น 4 ระดับ ดังต่อไปนี ้
(พงษ์ ศกั ดิ์ วัฒนา, 2536 : 3)
3.1) ถ้ าระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูง 30 มก. % จะทาให้ ผ้ ดู ื่มสนุกสนาน รื่นเริง
3.2) ถ้ าระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูง 30-50 มก.% จะมีการกระตุ้นให้ ร่างกายทางาน
ไวกว่าปกติ ทาให้ ตดั สินใจไวและผิดพลาด เกิดความคึกคะนองเชื่อมัน่ ในตัวเองเกินขอบเขตจนกล้ า
ทาในสิ่งที่ไม่เคยทา กล้ าเสี่ยงอันตราย เช่น การขับรถอย่างบ้ าระห่าก่อให้ เกิดอุบัติเหตุรุนแรงได้
เสมอ
3.3) ถ้ าระดับแอลกอฮอล์สงู กว่า 50 มก.% ทาให้ สมองมึนชาอวัยวะต่างๆ ทางานช้ า
ลง เช่น ขณะขับรถจะเบรคช้ ากว่าที่เคย ทาให้ เกิดอุบตั ิเหตุได้ ง่าย
3.4) ในระดับที่มีแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 100 มก.% การทางานของร่างกายจะอยู่
นอกเหนือคาสัง่ ของสมองทางานโดยอัตโนมัติจนไปถึงหลับโดยไม่ร้ ูสกึ ตัวและหมดสติ
ความสามารถในการขับรถประกอบด้ วยสมรรถภาพทางร่างกาย ได้ แก่ การใช้ แขนขา
บังคับเครื่องยนต์ และการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของรถ ซึ่งการทางานของกล้ ามเนือ้ ควบคุม
โดยระบบประสาทมีสมองเป็ นศูนย์บงั คับกล้ ามเนื ้อให้ ทางานสัมพันธ์กนั ถ้ ามีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
ต่อสภาพทางร่ างกายและจิ ต ใจย่อมท าให้ ห ย่ อนสมรรถภาพความสามารถในการขับ รถ โดย
แอลกอฮอล์จะส่งผลต่อระยะเวลาการตัดสินใจในการเคลื่อนไหวร่างกายของผู้ขบั ขี่ให้ ช้าลงซึ่งโดย
ปกติระยะเวลา ดังกล่าวที่ใช้ เป็ นหลักสากลคือ 0.75 วินาที แต่ถ้าผู้ขบั ขี่ดื่มสุราในปริ มาณที่มากก็
จะเป็ นการเพิ่มปริ มาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือด การตัดสินใจอาจใช้ เวลามากขึ ้นอาจเป็ น 1
วินาทีหรือกว่านันซึ
้ ่งเป็ นอันตรายอย่างยิ่งในการตัดสินใจแซงหรือหยุดรถ (วิฑรู ย์ อึ ้งประพันธ์ ,2526
: 278 - 279)
จากการศึกษาวิจยั ทางสถิติทวั่ โลกพบว่า ร้ อยละ 30-50 ของอุบตั ิเหตุจราจรที่รุนแรงมี
สาเหตุมาจากผู้ขบั ขี่ดื่มสุรา ในประเทศไทยแนวโน้ มการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ใน
ระดับต่างๆ ขยายตัวเพิ่มมากขึ ้นทุกปี นอกจากการเพิ่มประเภทของเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น
ไวน์ เบียร์ แล้ ว ในส่วนของกลุ่มผู้บริ โภคก็มีการขยายวงกว้ างออกไปในหมู่วยั รุ่นและสตรี อันเป็ น
ปั จจัยสาคัญในการเพิ่มขึ ้นของอัตราอุบตั ิเหตุจราจรที่เกิดขึ ้นบนท้ องถนนในประเทศ
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สาหรับประเทศไทยพบว่า ผู้ขบั รถขององค์การขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครเป็ นผู้ติดสุรา
ถึงร้ อยละ 32 ในขณะที่คนขับรถรับจ้ างมี อตั ราการติดสุราสูงถึงร้ อยละ 80 (พงษ์ ศกั ดิ์ วัฒนา,
2536 : 9)
4) สุราก่อให้ เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
สุราอาจเป็ นตัวสร้ างรายได้ ให้ รัฐ บาลโดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนาบางประเทศที่
รายได้ จากแอลกอฮอล์คิดเป็ นสัดส่วนค่อนข้ างมากของรายได้ ทงั ้ หมดของรัฐแต่สาหรับค่าใช้ จ่ าย
(เสียหาย) ในเชิงสังคม (Social Costs) ของแอลกอฮอล์ อันหมายถึง ค่าใช้ จ่ายโดยตรงที่เกิดจาก
การรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบตั ิเหตุและโรคต่างๆ รวมถึงค่าใช้ จ่ายทางอ้ อมที่เกิดจากการ
ฟื น้ ฟูสมรรถภาพ การสูญเสียทรัพย์สิน ค่าใช้ จ่าย
จากการบังคับใช้ กฎหมาย รวมทัง้ ประสิทธิภาพในการทางานหรื อการผลิตที่สญ
ู เสียไป
เนื่องจากการหยุดงานหรือเสื่อมสมรรถภาพนัน้ แม้ วา่ จะมีวิธีการคานวณหาค่าใช้ จ่ายในเชิงสังคม
มากมาย แต่มีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านันที
้ ่ได้ คานวณตัวเลขนี ้ไว้ อย่างไรก็ดี ค่าใช้ จ่ายเชิงสังคมที่บาง
ประเทศได้ ประมาณไว้ แสดงให้ เห็นถึงค่าใช้ จ่ายที่สงู มาก เช่น
- ประเทศออสเตรเลียประมาณไว้ ถึง 3.09 พันล้ านเหรียญสหรัฐ ในปี พ.ศ.2531
- ประเทศญี่ปนประมาณการที
ุ่
่ 46.2 พันล้ านเหรียญสหรัฐ ในปี พ.ศ. 2530
- สหรัฐอเมริกาประมาณไว้ ที่ 166.5 พันล้ านเหรียญสหรัฐ ในปี พ.ศ. 2538
- โปแลนด์ 2.5 พันล้ านเหรียญสหรัฐ ในปี พ.ศ. 2538
- ประเทศแอฟริกาใต้ 2.7 พันล้ านเหรียญสหรัฐ ในปี พ.ศ. 2538
ในประเทศไทยมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจจากอุบตั ิเหตุจราจรของประเทศไทย ในปี
2545 เท่ากับ 122,400-189,040 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 2.25 – 3.48 ของGDP ขณะที่ประเทศอื่น
ประมาณ ร้ อยละ 1-2 ของ GDP (จากงานวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย) และ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ได้ วิเคราะห์ไว้ ว่าหากสามารถลดอุบัติเหตุจากคนเมาได้
ร้ อยละ 50 จะลดการเสียชีวิตปี ละ 2,900 ราย ลดการบาดเจ็บได้ ปีละ 29,625 ราย และลดการ
สูญเสียทางเศรษฐกิจได้ ประมาณ 13,945 ล้ านบาท
5) สุราก่อให้ เกิดปั ญหาอื่น ๆ
นอกจากปั ญ หาจากการดื่ มสุราที่ ไ ด้ ก ล่าวมาแล้ ว ข้ า งต้ น ยังมีปั ญ หาสุราอี ก มากที่ ไ ม่
สามารถกล่าวโดยละเอียดได้ ในที่นี ้ อาจสรุปได้ อย่างสัน้ ๆ ว่า สุราเป็ นเหตุปัจจัยอันผลจากการวิจัย
ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า การหย่าร้ าง ร้ อยละ 70 มีสาเหตุมาจากการที่ค่สู มรสฝ่ ายใดฝ่ าย
หนึ่งดื่มสุรา นอกจากนี ้ครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวที่ติดสุราจะมีส่วนอย่างมากในการชักนา
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ให้ เด็กในครอบครัวดังกล่าวมีโอกาสที่จะดื่มสุราจนติดเป็ นเหตุให้ เสียการเรี ยนและสุรายังเป็ นตัว
จุดชนวนในการทาร้ ายร่างกายหรื อใช้ กาลังระหว่างสามีและภรรยาและในที่สดุ อาจมาซึ่งปั ญหา
อาชญากรรมได้ (แก้ ว กังสดาลอาไพ, 2533 : 23)
4. แนวคิดเกี่ยวกับการกาหนดนโยบายสาธารณะ
สาหรับแนวคิดการกาหนดนโยบายสาธารณะนี ้ คณะผู้วิจัยได้ นามาศึกษาเพื่อใช้ เป็ นกรอบ
แนวทางส าหรั บ ที่ ใ ช้ ในการจัด ท าข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายการลดผลกระทบทางสั ง คมจาก
สถานการณ์สรุ ากับเยาวชนไทยในอนาคต กรณีศกึ ษาจังหวัดพิษณุโลก
4.1 ความหมายของนโยบายสาธารณะ (Public Policy)
นโยบายสาธารณะ เป็ นค าที่ มัก ได้ ยิ น กัน ในวงราชการหรื อ การบริ ห ารภาครั ฐ ซึ่ ง
แอนเดอร์สนั (Anderson, 1994 : 5-6) ได้ กล่าวถึง นโยบายสาธารณะเป็ นแนวทางการปฏิบัติหรื อ
การกระทาซึ่งมีองค์ประกอบหลายประการ ได้ แก่ ผู้ปฏิบัติหรื อชุดของผู้กระทาที่จะต้ องรับผิดชอบ
ในการแก้ ไขปั ญ หาที่เ กี่ยวข้ องของสังคม โดยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนว่า สิ่งใดที่ จะต้ องกระทาให้
สาเร็จ มิใช่สิ่งที่รัฐบาลเพียงแต่ตงใจจะกระท
ั้
าหรือเสนอให้ กระทาเท่านัน้ และสอดคล้ องกับแนวคิด
ของถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์ (2540 : 10) ที่กล่าวว่า นโยบายสาธารณะ คือ แนวทางปฏิบัติของ
รัฐบาลซึ่งกาหนดวัตถุประสงค์แน่นอนไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง คือเพื่อแก้ ปัญหาในปั จจุบนั เพื่อป้องกัน
หรื อหลักเลี่ย งปั ญหาในอนาคต และเพื่อก่อให้ เกิ ด ผลที่ พึงปรารถนา รัฐบาลมีความจริ งใจและ
จริงจังจะนานโยบายไปปฏิบัติ และนโยบายอาจจะเป็ นบวกหรื อเป็ นลบ หรื ออาจเป็ นการกระทา
หรื องดเว้ นการกระท าก็ ได้ ส่วน พัชรี สิโรรส (2540 : 236) ให้ ความเห็น ที่ แตกต่างกับ นโยบาย
สาธารณะ (Public Policy) คือ สิ่งใดก็ตามที่รัฐบาลเลือกที่ จะกระทา หรื อไม่กระทา ซึ่งอย่างน้ อย
ที่สดุ นโยบายจะต้ องประกอบด้ วยเป้าหมายและยุทธวิธี และควรรวมถึงการกระทา คือ ต้ องนาไป
ปฏิบตั ิ (Implement) ด้ วย ฉะนันนโยบายจึ
้
งเป็ นกระบวนการ (Process) ที่มีลกั ษณะต่อเนื่อง มีการ
ตัดสินใจ ซึ่งมัก เป็ นการตัดสินใจหลายๆ อัน มารวมกัน เพราะมีทงั ้ การตัดสินใจของเจ้ าหน้ าที่ ผ้ ู
ปฏิบัติและผู้บริ หารสาหรับทศพร ศิริสมั พันธ์ (2544: 3) มีความคิดเห็นสอดคล้ องกับพัชรี สิโรรส
(2540) ที่กล่าวว่า นโยบายสาธารณะ คือ แผนงาน (program) และโครงการของรัฐบาล (project)
ซึ่งประกอบไปด้ วยกิจกรรมและทรัพยากร องค์กรบริ ห ารจัดการ รวมทัง้ ระเบียบปฏิบัติต่างๆ เพื่อ
ดาเนินการให้ บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้
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4.2 การกาหนดนโยบาย
นโยบายที่กาหนดขึ ้นในสังคมหรือในองค์การใดๆ นัน้ ก็เพื่อเป็ นแนวคิดในการดาเนินงาน
เพื่อสนองความต้ องการ หรือความประสงค์ของบุคคลในองค์การนัน้ และลักษณะของนโยบายก็จะ
สอดคล้ องกับความเชื่อและลัทธิการปกครองขององค์การนัน้ เช่นเดียวกัน องค์การที่มีระบอบการ
ประครองแบบประชาธิปไตย นโยบายที่กาหนดขันมั
้ กจะได้ ข้อมูลและมีการกลัน่ กรองข้ อมูลจาก
บุคคลหลายฝ่ าย และนโยบายที่เกิดขึ ้นก็มกั จะสนองความต้ องการของบุคคลส่วนใหญ่ ในองค์การ
ซึ่งตามปกติ ก ารก าหนดนโยบายเป็ นหน้ า ที่ ของผู้บ ริ ห ารระดับ สูง เช่น คณะกรรมการบริ ห าร
หน่วยงาน พรรคการเมืองซึ่งทาหน้ าที่เป็ นรัฐบาล ส่วนการนานโยบายไปปฏิบัตินนั ้ เป็ นหน้ าที่ของ
ผู้บริหารอีกระดับหนึ่งซึ่งเป็ นระดับที่ต่ากว่า หรื อเป็ นข้ าราชการประจาถ้ าเป็ นนโยบายของรัฐบาล
อย่างไรก็ ดีการกาหนดนโยบายที่ ดีและถูกต้ องนัน้ จะต้ องเป็ นการกระท าร่วมกันของทัง้ ผู้บ ริ หาร
ระดับ สูง และผู้น านโยบายไปปฏิบัติ เพราะหากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งเป็ นผู้จัดท าแต่เ พี ยงฝ่ ายเดีย ว
อาจขาดข้ อมูลที่ สาคัญ บางอย่ าง การพิ จารณาข้ อมูลอาจขาดความรอบคอบและอาจมีความ
ยุ่งยากแก่ผ้ นู านโยบายไปปฏิบตั ิ การกาหนดนโยบายจึงเป็ นกระบวนการของแนวคิดที่มีรากฐานมา
จากความเชื่อในทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ (ประชุม รอดประเสริ ฐ , 2544 : 43-44) ด้ วยเหตุนีก้ าร
กาหนดนโยบาย ไม่วา่ จะเป็ นในประเทศใดก็ตาม จะมีลกั ษณะเป็ นกระบวนการที่สลับซับซ้ อนมาก
มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยมีองค์ประกอบต่างๆ ส่งผลกระทบต่อกระบวนการ
นี ้ ในแนวทางที่แตกต่างกัน นอกจากนีย้ ังมีลกั ษณะเป็ นการตัดสินวินิจ ฉัย เพื่ อก าหนดแนวทาง
สาคัญๆ ของการกระทาที่ม่งุ จะให้ เกิดขึ ้นในอนาคต การกระทาต่างๆ เหล่านัน้ โดยส่วนใหญ่แล้ ว
กระทาโดยหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อความสาเร็จในสิ่งที่เป็ นผลประโยชน์
ของชาติและจะกระทาไปในแนวทางที่เป็ นไปได้ ดีที่สดุ (Dror, 1968 : 12)
นโยบายอาจกาหนดเป็ นลักษณะวิธีได้ 2 แบบ ที่สาคัญๆ คือ แบบที่กาหนดในลักษณะเป็ น
แนวทางกว้ า งๆ (blessing) และแบบที่ ก าหนดจ าเพาะกรณี (indicative) หรื อ เฉพาะเรื่ อ ง
(อุทยั บุญประเสริฐ, 2527: 15-17)
การก าหนดในทางปฏิ บั ติ อ าจก าหนดได้ ทุ ก ระดับ ชั น้ ขององค์ ก าร เช่ น นโยบาย
ระดับประเทศ (national) ซึ่งเป็ นนโยบายส่วนรวม นโยบายระดับสาขางาน (sector) นโยบายระดับ
ภาค (regional) ระดับหน่วยงาน (institutional) และระดับสายงาน หรื อหน่วยงาน นโยบายนัน้ ยิ่ง
อยู่ใกล้ ระดับปฏิบัติการ (operation unit) มากเพียงใดลักษณะนโยบายจะมีแนวโน้ มไปทางด้ าน
นโยบายแบบจาเพาะเจาะจงมากยิ่งขึ ้น ข้ อความจะชัดเจน สอดคล้ องกับปั ญหาและความต้ องการ
มักจะแสดงลักษณะเฉพาะจนหน่วยปฏิบตั ิสามารถเข้ าใจได้ อย่างชัดเจนว่าให้ เลือกดาเนินการใน
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แนวใด ไม่ ใ ห้ ด าเนิ น การในลั ก ษณะใด ทั ง้ นี เ้ พื่ อ สามารถน าไปปฏิ บั ติ ไ ด้ อย่ า งถู ก ต้ อง
(สุรางคนา มัณยานนท์ , 2537: 46)
4.3 กระบวนการกาหนดนโยบาย (Policy Formulation)
นโยบายสาธารณะมีกระบวนการหรือขันตอนตั
้
งแต่
้ เริ่มต้นจนสิ ้นสุดเช่นเดียวกับกิจกรรมใน
รูปแบบอื่นๆ ซึ่งกระบวนการนี ้จะประกอบด้ วยขันตอนต่
้
างๆ ที่นโยบายสาธารณะจะต้ องดาเนินการ
ผ่านไปตามลาดับ ซึ่งในแต่ละขันตอนจะมี
้
ลกั ษณะเฉพาะและกลุ่มบุคคลต่างๆ ที่เข้ ามาเกี่ยวข้ อง
ตลอดจนประเด็นสาหรับการศึกษาวิเคราะห์ที่แตกต่างกันออกไป การทาความเข้ าใจกระบวนการ
กาหนดนโยบายนี ้ จะช่วยให้ สามารถพรรณนาและอธิบ าย รวมถึ งสามารถสร้ างตัวแบบในเชิ ง
ทฤษฎี เพื่อการอ้ างอิงและทานายปรากฏการณ์ต่างๆ ได้ นอกจากนี ้ ยังช่วยให้ สะดวกในการหา
ค าตอบหรื อ ข้ อเสนอแนะแก่ ผ้ ู ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ นโยบายอย่ า งเหมาะสมในแต่ ล ะขั น้ ตอน
(ทศพร ศิริสมั พันธ์, 2539 : 122)
สาหรับ กระบวนการก าหนดนโยบาย ได้ มี นัก วิ ช าการหลายท่า นให้ ค าอธิ บ าย และ
ครอบคลุมไปถึงกระบวนการนโยบายสาธารณะ นอกจากนี ้ ยังมีการกล่าวว่าขันตอนการระบุ
้
ปัญหา
และการจัด ท าข้ อเสนอนโยบายเป็ นขัน้ ตอนที่ สาคัญ ที่ สุดของกระบวนการก าหนดนโยบายซึ่ง
Ripley & Franklin (1980,หน้ า 2) เรียกว่า ขันตอนของการจั
้
ดระเบียบวาระ (Agenda Setting) ใน
กระบวนการกาหนดนโยบายเป็ นขันตอนกิ
้
จกรรมทางการเมืองที่จะประกอบไปด้ วย 5 ขันตอน
้
คือ
ดาย (Dye,1981: 23-24)
1) ขัน้ ระบุปั ญ หา (identifying problems) เป็ นขัน้ ตอนที่ มีก ารแสดงออกถึ งความ
ต้ องการต่างๆ ที่เรียกร้ องการกระทาของรัฐบาล
2) ขันการจั
้
ดทาข้ อเสนอนโยบาย (formulating policy proposals) เป็ นขันตอนที
้
่มี
การจัดระเบียบวาระเพื่อให้ มีการอภิปรายกันอย่างกว้ างขว้ าง และจัดทาข้ อเสนอแผนงานเกี่ยวกับ
แนวทางแก้ ไขปั ญหา
3) ขัน้ ประกาศเป็ นนโยบาย (Iegitimating policies) เป็ นขัน้ ตอนที่ มีก ารคัดเลือก
ข้ อเสนอนโยบายเสริมสร้ างแรงสนับสนุนทางการเมือง และการประกาศใช้ นโยบาย
4) ขัน้ ด าเนิ น การตามนโยบาย (implementing policies) เป็ นขัน้ ตอนของการจัด
หน่วยงานรับผิดชอบ จัดหาค่าใช้ จ่ายหรือบริการที่จาเป็ นให้
5) ขัน้ ประเมิ น ผล (evaluating policies) รวมตลอดถึ ง เสนอแนะแนวทางการ
เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงต่อไป
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จากขันตอนกระบวนการก
้
าหนดนโยบายของ ดาย จะเห็น ได้ ว่าขันที
้ ่ 1 ถึ งขันที
้ ่ 3 เป็ น
ขันตอนที
้
่ทาให้ เกิดนโยบายขึ ้นพร้ อมทังประกาศเป็
้
นนโยบายส่วนในขันที
้ ่ 4 เป็ นการนานโยบายไป
ปฏิบตั ิและขันที
้ ่ 5 เป็ นขันประเมิ
้
นผลนโยบาย ซึ่งในขันการก
้
าหนดนโยบายนันจะหมายรวมถึ
้
งการ
ระบุป ระเด็น ปั ญหา การพัฒนาทางเลือก และการเสนอทางเลือกที่ เ หมาะสมเพื่ อก าหนดเป็ น
นโยบาย ส่วนในขัน้ การน านโยบายไปปฏิบัตินัน้ จะรวมการแปลความนโยบายให้ อยู่ใ นรู ป ที่
วางแผนปฏิบัติได้ การรวบรวมทรัพยากรการวางแผน การจัดองค์การ และการดาเนินการ ในขัน้
การประเมินผลนโยบายจะหมายรวมถึงการนาผลการประเมินไปใช้ ซึ่งอาจส่งผลไปสู่การยกเลิก
หรือปรับเปลี่ยนนโยบายในที่สดุ
อาจสรุปกระบวนการกาหนดนโยบายจากนักวิชาการที่ได้ แบ่งขันตอนที
้
่แตกต่างกันออกไป
ได้ เป็ น 3 ขันตอน
้
ที่สาคัญๆ ดังนี ้ 1) การกาหนดนโยบาย (policy formulation) 2) การนานโยบาย
ไปปฏิบัติ (policy implementation) และ 3) การประเมินนโยบาย (policy evaluation) และเมื่อ
นโยบายสาธารณะได้ ถกู กาหนดขึ ้นแล้ ว ในขันตอนของการก
้
าหนดนโยบายโดยนโยบายสาธารณะ
นัน้ เป็ นแนวทางของการดาเนินงานของรัฐบาล เมื่อนานโยบายไปปฏิบัติแล้ วผลของนโยบายที่
เกิดขึ ้นอาจจะบรรลุวตั ถุประสงค์ของนโยบาย หรื ออาจจะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ก็ได้ แล้ วยังอาจจะ
ทราบผลต่อเมื่อมีก ารประเมิน นโยบายอย่ างจริ งจังและเป็ นระบบ โดยที่ ก ารประเมิน นโยบาย
(policy evaluation) จะมีแนวคิดและรูปแบบการประเมินแบบต่างๆกัน
4.4 ความสาคัญของนโยบายสาธารณะ
หากเรายอมรั บ ว่า นโยบายสาธารณะเป็ นแนวทางการด าเนิ น กิ จ กรรมของรั ฐ บาล
ทังกิ
้ จกรรมของรัฐในอดีต กิจกรรมในปั จจุบันและกิจกรรมในอนาคตด้ วยแล้ ว นั่นหมายความว่า
นโยบายซึ่งเป็ นแนวทางการดาเนินกิจกรรมนัน้ จะต้ องประกอบไปด้ วยเจตนารมณ์ หรือเป้าหมายผู้
ที่เกี่ยวข้ องที่จะทาให้ เป้าหมายของรัฐบรรลุผล และผู้ที่ได้ รับผลกระทบจากการดาเนินกิจกรรมนัน้
ดังนัน้ นโยบายสาธารณะนอกจากจะมี บ ทบาทของการเป็ นจุด เชื่ อมต่อ ระหว่างฝ่ ายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้ องแล้ วความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ ายต่าง ๆ ยังชีใ้ ห้ เห็นความสาคัญของนโยบายในหลาย
ประการ กล่าวคือ นโยบายเป็ นการแปลงเจตนารมณ์ของฝ่ ายการเมืองสู่ประชาชน ตามหลักการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อานาจอธิปไตยเป็ นของปวงชน ประชาชนจะเป็ นผู้เลือกตัวแทนเข้ า
ไปทาหน้ าที่แทนตนในสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รวมทัง้ การเลือกตัวแทนเข้ าไปดารงตาแหน่ง
รัฐมนตรีเพื่อทาหน้ าที่ในการกากับดูแลส่วนราชการให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามแนวทางที่ฝ่ายการเมืองได้
แถลงนโยบายต่อประชาชนเมื่อรัฐบาลเข้ าบริ หารประเทศ สิ่งที่ รัฐ บาลต้ องท าก็ คือ การแถลง
นโยบายต่อสภานิติบญ
ั ญัติ นโยบายที่รัฐบาลแถลงนี ้เอง เป็ นเครื่องแสดงเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่
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จะดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประชาชน ทัง้ นีเ้ พราะหากรัฐบาลไม่มีนโยบายเสมือนกับว่ารัฐบาล
ขาดแนวทางที่ชดั เจนในการทางาน ในขณะที่หากรัฐบาลมีนโยบายที่ชดั เจนประชาชนก็จะทราบว่า
รัฐบาลกาลังจะทาอะไร สิ่งที่รัฐบาลกระทาจะมีผลกระทบอย่างไรบ้ างต่อสังคมและต่อตนเอง และ
นโยบายเป็ น “สื่อ” ระหว่างรัฐบาลกับฝ่ ายอื่นๆ เนื่องจากนโยบายเป็ นเรื่ องที่มีฝ่ายต่างๆ เข้ ามา
เกี่ยวข้ องเป็ นจานวนมาก ได้ แก่ ส่วนราชการ ในส่วนกลาง ภูมิภาค และท้ องถิ่นที่มีหน้ าที่นาโยบาย
ไปปฏิบัติ หรื อบางครัง้ ก็เข้ าไปมีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบายเสียเองนอกจากนัน้ ยังมีฝ่ายนิติ
บัญญัติ ฝ่ ายตุลาการ เอกชน ประชาชน กลุม่ ผลประโยชน์ตา่ งๆ เมื่อรัฐบาลแถลงนโยบาย นโยบาย
จึงมีความสาคัญในแง่ที่เป็ น “สื่อ” ที่รัฐบาลใช้ เพื่อสื่อให้ ฝ่ายต่างๆ ทราบถึงแนวทางการทางาน
เพื่อให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับนโยบายนัน้ ๆ ดาเนินการให้ สอดคล้ องเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
และเพื่อให้ หน่วยงานดาเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยทัว่ ไป
4.5 ปั จจัยที่มีผลต่อการกาหนดนโยบาย
ปั จจัยที่ใช้ พิจารณาเพื่อการกาหนดนโยบายเป็ น 2 ประเภท คือ ปั จจัยที่เป็ นองค์ประกอบ
พื ้นฐาน และปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งแวดล้ อม (กุลธน ธนาพงศธร ,2522 : 345-361)
4.5.1 ปั จจัยที่เป็ นองค์ประกอบพืน้ ฐาน (Fundamental factors) หมายถึง สิ่งใดๆ ก็
ตามที่ผ้ มู ีหน้ าที่ในการกาหนดนโยบายจะต้ องคานึงถึงอยู่ตลอดเวลา เพราะหากไม่คานึงถึงแล้ ว
นโยบายที่กาหนดขึ ้นจะเป็ นนโยบายที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ หรื อเป็ นนโยบายที่ขาดความถูกต้ อง
สมบูรณ์ อันจะเป็ นสาเหตุที่ก่อให้ เกิดปั ญหา อุปสรรค และความยุ่งยากในการปฏิบตั ิให้ นโยบายนัน้
บรรลุเป้าหมาย ปั จจัยที่เป็ นองค์ประกอบพืน้ ฐานในการกาหนดนโยบายมีหลายชนิด ซึ่งอาจรวม
เป็ นกลุม่ ที่สาคัญได้ 3 กลุม่ คือ
1) ปั จจัยที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ ไม่วา่ จะเป็ นการกาหนดนโยบายประเภทใดก็ตาม
ผู้กาหนดนโยบายจะต้ องคานึงถึงผลประโยชน์มากที่สดุ หรือสูญเสียผลประโยชน์อนั พึงได้ น้อยที่สดุ
โดยปกติแล้ วผลประโยชน์ขององค์การหรื อหน่วยงานจะมีความผูกพันกับผลประโยชน์หรื อความ
ต้ องการของบุคคลในองค์การเป็ นอย่างมาก ฉะนันการก
้
าหนดนโยบายจะต้ องมีลกั ษณะที่เป็ นการ
ตอบสนองความต้ องการของบุคคลส่วนใหญ่ในองค์การ หรือหน่วยงานนัน้ ในองค์การธุรกิจเอกชน
ปั จจัยที่เป็ นผลประโยชน์ได้ แก่ผลกาไร ค่าตอบแทนต่างๆ และรวมทัง้ ชื่อเสียงเกียรติภมู ิที่องค์การ
และบุคคลในองค์การได้ รับ ในองค์การที่เป็ นรัฐบาลหรื อประเทศชาติก็เช่นเดียวกัน ปั จจัยที่เป็ น
ผลประโยชน์ร่วมของคนทังชาติ
้ คือ ความอยู่ดีกินดี มีความสุขของประชาชน ความมัน่ คงในเอกราช
ประชาธิปไตย เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ตลอดจนเกียรติภมู ิของประเทศชาติ
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2) ปั จ จัยที่ เ กี่ ยวกับ ผู้ก าหนดนโยบาย วิธีก าร หรื อกระบวนการในการดาเนิ น
นโยบาย โดยลักษณะเช่น นีผ้ ้ กู าหนดนโยบายจะต้ องรู้ ตนเองว่าเป็ นผู้ที่ มีความรู้ความสามารถ
หรือไม่ เพราะหากขาดความรู้ความสามารถและความเข้ าใจอย่างแท้ จริ งในการกาหนดนโยบาย
แล้ ว นโยบายที่กาหนดขึ ้นอาจบกพร่องหรือขาดหลักการที่สาคัญ โดยปกติ ผ้ มู ีหน้ าที่ในการกาหนด
นโยบายควรมีค วามรู้ ความเข้ าใจอย่ างน้ อย 2 ประการ คือ ความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องวิธีก าร
กาหนดนโยบาย และความรู้ความเข้ าใจโดยทั่วไปเกี่ยวกับปั จจัยต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการ
กาหนดนโยบาย นอกจากนันนโยบายที
้
่กาหนดขึ ้นจะต้ องมีความเหมาะสม มีความเป็ นเหตุเป็ นผล
และมีความถูกต้ อง จึงจะถือว่าเป็ นนโยบายที่สามารถนาไปปฏิบัติได้ ฉะนัน้ ความรู้ความเข้ าใจใน
วิธีการกาหนดนโยบายจึงเป็ นปั จจัยที่สาคัญมากเช่นเดียวกับปั จจัยอื่นๆ
3) ปั จจัยที่เกี่ยวกับข้ อมูลและเอกสารต่างๆ ในการกาหนดนโยบายนัน้ หากข้ อมูล
หรื อเอกสารที่ไ ด้ ขาดข้ อเท็จ จริ งย่ อมท าให้ นโยบายมีความผิดพลาด และการน าเอานโยบายที่
ผิดพลาดไปปฏิบัติย่อมก่ อให้ เกิด ความเสียหายต่อองค์ก ารและหน่วยงานอย่างที่สุด อาจท าให้
องค์การหรือหน่วยงานถึงแก่กาลวิบตั ิได้ ฉะนันผู
้ ้ กาหนดนโยบายจะต้องพยายามกรองข่าวสาร และ
ข้ อมูลที่ ได้ อย่ างละเอียดรอบคอบ พิ จารณาอย่างลึก ซึง้ ไม่พยายามที่จ ะก าหนดนโยบายโดยใช้
ข้ อมูลที่ปราศจากข้ อเท็จจริง หรือเป็ นข้ อมูลที่ปรุงแต่งขึ ้นเองเพื่อให้ นโยบายอยู่ในลักษณะเป็ นการ
สร้ างวิมานในอากาศ
2) ปั จจัยที่เป็ นสิ่งแวดล้ อม (Environmental factors) หมายถึง สิ่งแวดล้ อมในสังคมที่
ผู้กาหนดนโยบายจะต้ องคานึงถึง เพราะสิ่งแวดล้ อมในสังคมมีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบาย
เป็ นอย่างมากทัง้ โดยตรงและโดยอ้ อม สิ่งแวดล้ อมบางชนิ ดอยู่ไกล บางชนิดอยู่ใกล้ และอาจมี
ผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายในช่วงเวลาที่ แตกต่างกัน ชาร์ แคนสกี ได้ จาแนกปั จ จัยที่ เป็ น
สิ่งแวดล้ อมออกเป็ นสิ่งแวดล้ อมทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ และทางสังคม ส่วนมันส์ ก็ได้ จาแนก
สิ่งแวดล้ อมที่มีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายออกเป็ น 3 ประเภท คือ วัฒนธรรมทางการเมือง
นโยบายของรัฐและสถานที่ตงทางภู
ั้
มิศาสตร์ ซึ่งปั จจัยดังกล่าวแล้ วสามารถอธิบายเป็ นรายละเอียด
ได้ ดงั นี ้
2.1) ปั จจัยทางการเมืองและวัฒนธรรมทางการเมือง เป็ นปั จจัยที่มีผลกระทบหรื อ
มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายเป็ นอย่างมาก เพราะรูปแบบของการเมืองหรือการปกครองย่อมจะ
เป็ นรูปแบบของการกาหนดนโยบายของสังคมหรือองค์การนันด้
้ วย เช่น ประเทศหรือชาติที่มีระบอบ
การปกครองแบบสังคมนิ ย มหรื อคอมมิวนิ สต์ ย่ อมจะก าหนดกรอบความมีอิสระเสรี และการ
ดารงชี วิต ของบุค คลในชาติ ไว้ อย่ างจ ากัดส่วนประเทศหรื อชาติ ที่ มี ระบอบการปกครองแบบ
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ประชาธิปไตยจะมีนโยบายในลักษณะที่เปิ ดโอกาสให้ ประชาพลเมืองมีอิสรภาพ เสรี ภาพ และมีวิถี
การดารงชีวิตอย่างกว้ างขวาง ดาย ได้ ชี ้ให้ เห็นว่าปั จจัยทางการเมืองที่มีผลกระทบต่อการกาหนด
นโยบายจาแนกออกเป็ น 5 ประเภท คือ มติมหาชน (Public opinion) ทัศนะของชนชันปกครองหรื
้
อ
ชัน้ ปั ญ ญาชน (Elite attitude) อิ ท ธิ พ ลของพรรคการเมื อ งหรื อ กลุ่ม ชน (Party influence)
กลุม่ ผลประโยชน์ (Interest groups) และระบบราชการ (Bureaucracy)
วัฒนธรรมทางการเมือง (Political culture) ก็เป็ นปั จจัยสาคัญอีกชนิดหนึ่งที่มี
ผลกระทบหรือมีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบาย ซึ่ง เอลาซาร์ ได้ จาแนกวัฒนธรรมทางการเมืองไว้
3 ลักษณะด้ วยกันคือลัทธิคณ
ุ ธรรมนิยม (Moralism) ลัทธิปัจเจกชนนิยม (Individualism) และลัทธิ
ประเพณีนิยม (Traditionalism)
ปั จจัยทางการเมืองและวัฒนธรรมทางการเมืองดังกล่าวแล้ ว มีอิทธิพลต่อการ
กาหนดนโยบายของรัฐ ของหน่วยงาน หรื อขององค์การตลอดเวลา ความรุนแรงของอิทธิพลหรื อ
ผลกระทบที่มีตอ่ นโยบายจะมากน้ อยเพียงใดขึ ้นอยู่กบั สภาวการณ์
2.2) ปั จจัยทางเศรษฐกิจ นับเป็ นปั จจัยที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งที่มีผลกระทบต่อการ
กาหนดนโยบายอย่างสาคัญ องค์การหรื อหน่วยงานจะก าหนดนโยบายได้ ก ว้ างขวาง หรื อการ
ดาเนินงานของนโยบายจะเป็ นไป โดยมีเสถียรภาพ และมีความต่อเนื่องได้ มากน้ อยเพียงใดขึ ้นอยู่
กับ ลัก ษณะทางเศรษฐกิจ ขององค์ก ารหรื อหน่วยงานนั น้ องค์การหรื อหน่วยงานที่ มีภาวะทาง
เศรษฐกิจไม่มนั่ คงย่อมไม่สามารถกาหนดนโยบายได้ อย่างกว้ างขวาง และการปฏิบัติตามนโยบาย
อาจไม่บรรลุเป้าหมายได้ อย่างสมบูรณ์ ปั จจัยทางเศรษฐกิจถือเป็ นเรื่องที่มีความละเอียดลึกซึง้ แม้
ผู้กาหนดนโยบายจะมิได้ เป็ นนักเศรษฐศาสตร์แต่ก็มีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องพยายามศึกษา
และเรียนรู้ถึงปั จจัยทางเศรษฐกิจในลักษณะต่างๆ ตามสมควร ทังนี
้ ้เพื่อให้ สามารถกาหนดนโยบาย
ได้ โดยไม่ผิดพลาดมากนัก
2.3) ปั จจัยทางสังคม เป็ นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่มีผลกระทบและมีอิทธิพลต่อการ
กาหนดนโยบายลัก ษณะความเป็ นอยู่ของสมาชิ ก ความแตกต่างของกลุ่มสมาชิ ก ความสมัคร
สมานของกลุ่มสมาชิก ล้ วนแล้ วแต่มีอิท ธิพลต่อการก าหนดนโยบาย ถ้ าสมาชิก มีความสามัคคี
ปรองดองกัน การกาหนดนโยบายย่อมเป็ นไปได้ โดยง่าย และการปฏิบัติตามนโยบายจะบรรลุถึง
เป้าหมายที่ ต้องการโดยไม่ยาก ปั จจัยทางสังคมมีห ลายประเภทหลายชนิด เช่น วัฒนธรรมและ
ระเบียบประเพณี มีอิทธิพลต่อนโยบายในลักษณะที่จะทาให้ การกาหนดนโยบายเป็ นไปในลักษณะ
เดิม การเปลี่ยนแปลงประเพณี วัฒนธรรมได้ ย่อมหมายถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายตามไปด้ วย
ความเชื่อ และค่านิยม มีอิทธิพลต่อนโยบายในลักษณะที่จะทาให้ การกาหนดนโยบายคล้ อยตาม
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ความคิดเห็น หรือ ตามความต้ องการของคนบางส่วน (ซึ่งอาจเป็ นกลุม่ ใหญ่) ในหน่วยงานนัน้ และ
ลักษณะของชุมชน ซึ่งอาจแบ่งเป็ นชุมชนในเมือง ชุมชนในชนบท ชุมชนของชนกลุ่มน้ อย หรื ออื่นๆ
ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันในเรื่องความหนาแน่นของที่อยู่อาศัย สภาพความเป็ นอยู่ที่แตกต่างกัน
และมีปัญหาไม่เหมือนกัน ซึ่งสิ่งต่างๆ ดังกล่าวล้ วนมีอิทธิพลและผลกระทบต่อการกาหนดนโยบาย
ทัง้ สิน้ โดยจะต้ องท าให้ น โยบายสามารถตอบสนองความต้ องการของกลุ่มชนเหล่านัน้ อย่ า ง
เหมาะสม
2.4) ปั จจัยทางภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ในการก าหนดนโยบายใดๆก็ตาม
ผู้ก าหนดนโยบายจะต้ องค านึงถึ งสถานที่ ตงั ้ พื น้ ที่ อาณาเขต สภาพภูมิอากาศ และสภาพภูมิ
ประเทศขององค์ ก ารหรื อ หน่วยงาน โดยจะต้ องก าหนดนโยบายให้ สอดคล้ องกับ สภาพต่างๆ
ดังกล่าว ทังนี
้ ้ เพื่อให้ นโยบายที่กาหนดขึ ้นเป็ นนโยบายที่ถูกต้ องและสามารถปฏิบัติได้ นอกจากนี ้
เหตุการณ์ตา่ งๆ ทางประวัติศาสตร์ ขององค์การหรื อหน่วยงาน ย่อมมีผลกระทบหรื อมีอิทธิพลต่อ
การกาหนดนโยบายเป็ นอย่างมาก เพราะเหตุการณ์ในอดีตมักจะเป็ นเครื่ องชีห้ รื อเป็ นตัวกาหนด
เหตุการณ์ในปั จจุบนั ดังนัน้ ผู้กาหนดนโยบายอาจมีความจาเป็ นที่จะต้ องวิเคราะห์และพิจารณา
เหตุการณ์ตา่ งๆ ในอดีตของหน่วยงานเป็ นเครื่ องเตือนใจในการตัดสินใจเลือกกาหนดนโยบายใน
แนวทางที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานหรือองค์การให้ มากที่สดุ
ปั จ จัย สนับ สนุน ในการก าหนดนโยบายนัน้ ประกอบด้ วยปั จ จัยที่ สาคัญ 2 ประการ คือ
ปั จจัยภายใน และปั จจัยภายนอก ปั จจัยภายใน ได้ แก่ คน เงิน วัสดุ อุ ปกรณ์ และวิธีการในการ
กาหนดนโยบายหากขาดปั จจัยภายในแม้ เพียงอย่างเดียวนโยบายก็ไม่อาจเกิดขึ ้นได้ และปั จจัย
ภายนอกได้ แก่ สภาพแวดล้ อมทางการเมือง ทางเศรษฐกิ จ ทางสังคม หรื อแม้ แต่สภาพดิน ฟ้า
อากาศ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายเป็ นอย่างมาก หากสภาพแวดล้ อมด้ านใดด้ านหนึ่ง มี
ผลกระทบอย่างรุนแรง นโยบายอาจไม่เป็ นไปตามเป้าหมายหรือไม่อาจกาหนดขึ ้นมาได้
ปั จจัยทุกประเภทดังกล่าวนันมี
้ ความสาคัญและมีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายทังสิ
้ ้น ซึ่ง
ก็สามารถสรุ ป ปั จ จัย ในการก าหนดนโยบาย 2 ประเภท ได้ ดังนี ้ คือ ปั จ จัย ที่ เ ป็ นองค์ป ระกอบ
พื ้นฐาน ได้ แก่ ผลประโยชน์ คุณลักษณะของผู้กาหนดนโยบาย และเอกสารข้ อมูลต่างๆ ส่วนปั จจัย
อีกประเภทหนึ่งคือปั จจัยที่เป็ นสิ่งแวดล้ อม ซึ่งหมายถึงปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบาย
ทัง้ ทางตรงและทางอ้ อม ได้ แก่ การเมือง วัฒนธรรม สภาพเศรษฐกิ จ สภาพสังคม สภาพทาง
ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์
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5. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยอนาคต
ในการทบทวนวรรณกรรมแนวคิดเกี่ยวกับการวิจยั อนาคต คณะผู้วิจยั ได้ นามาศึกษาเพื่อใช้
เป็ นกรอบแนวทางส าหรั บ ที่ ใ ช้ ในการพยากรณ์ ส ถานการณ์ สุร า กับ เยาวชนไทยในอนาคต
กรณีศกึ ษาจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
การวิจัยอนาคต (Futures Research) เป็ นการวิจัยที่อยู่บนฐานความเชื่อว่าอนาคตเป็ น
เรื่องที่สามารถศึกษาได้ อย่างเป็ นระบบ เนื่องจากมนุษย์เป็ นผู้สร้ างอนาคตตังอยู
้ ่บนแนวคิดตาม
ปรัช ญา“อนาคตนิ ย ม” (Futurism) ซึ่งเป็ นแนวคิดความเชื่ อเกี่ ย วกับ ทางเลือกอนาคตต่าง ๆ
(Alternation Futures) ของกลุม่ ประชากร หรือกลุม่ สังคมใดกลุม่ หนึ่ง ซึ่งมนุษย์ต้องเลือกอนาคตที่
พึงประสงค์ และนอกจากนันต้
้ องคิดหาทางป้องกันอนาคตที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ ้นจะต้ องมี
การเตรียมการป้องกันอย่างไรบ้ าง
5.1 ความหมายของการวิจยั อนาคต
วิธีวิท ยาการวิจัยอนาคตเป็ นการสารวจ สร้ าง ทดสอบ วิสยั ทัศน์ที่ เป็ นไปได้ หรื อที่พึง
ปรารถนาจะให้ เกิด และการนาวิสยั ทัศน์เชิงอนาคตมาใช้ ในการกาหนดนโยบาย ยุทธวิธี แผนงานที่
ต้ องการให้ เกิดมามีโอกาสจะเป็ นจริ งมากขึ ้น การศึกษาอนาคตเป็ นการศึกษาความเปลี่ยนแปลง
(Change) ที่ คิ ด ว่า จะเกิ ด ซึ่ งอาศัย ศาสตร์ ที่ เ ป็ นพหุ สาขาวิช ามาช่ วยท านายหรื อ คาดการณ์
เป้าหมายของการวิจยั อนาคตมิใช่เพื่ออยากรู้เรื่ องอนาคต แต่ช่วยให้ ตดั สินใจได้ ดีขึ ้น ช่วยพัฒนา
หน่วยงาน/องค์กรให้ สามารถอยู่รอดได้ ในโลกอนาคต ทาให้ เข้ าใจโลกในอนาคต การวิจัยแบบนี ้
ช่วยผู้ตดั สินใจเกี่ยวกับกาหนดนโยบายมากกว่าการศึกษาว่า สิ่งที่คาดการณ์ถูกหรื อผิด ลักษณะ
สาคัญ ของการวิจัยอนาคตที่ สาคัญ คือ การวิจัย ที่ เ น้ น การตัดสิน ใจเป็ นสาคัญ (Decisioncentered) โดยช่วยอธิบายแรงผลักดัน /ความกดดันที่เกิดขึ ้นในปั จจุบันเพื่อการตัดสินใจที่ฉลาด
มากขึ ้นในการที่พฒ
ั นาหน่วยงาน/องค์กรไปสูเ่ ป้าหมายในอนาคตที่กาหนดไว้ อย่างชาญฉลาด และ
ยังเป็ นการวิจัย ที่ ใ ห้ ค วามสาคัญ กับ ประเด็น หรื อคาถาม (Subject-oriented or Questionoriented) ที่สนใจศึกษา Glenn (สุวิมล ว่องวาณิช. 2550 : 216 ; อ้ างอิงมาจาก Glenn. 1999 :
unpaged)
5.2 จุดหมายของการวิจยั อนาคต
จุดมุง่ หมายของการวิจยั อนาคต เพื่ออธิบายให้ ทราบถึงทางเลือกในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะ
เป็ นไปได้ สาหรับประชาชนในสังคมหนึ่ง ๆ ทาให้ ทราบถึงขอบเขตและความรู้ความสามารถของ
ตนเอง ในการคาดการณ์อนาคตที่จะเป็ นไปได้ นนั ้ เพื่อชี ้ให้ ทราบถึงการแก้ ไขปั ญหาและผลกระทบ
ที่อาจจะเกิดขึ ้นจากอนาคตที่คาดการณ์ไว้ เพื่อเป็ นการเตือนให้ ทราบล่วงหน้ า จากสิ่งบอกเหตุที่ไม่
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พึงปรารถนาต่าง ๆอันอาจจะเกิดขึ ้นได้ ในอนาคต และเพื่อทาความเข้ าใจเบื ้องหลังของกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสทุ ธิ์,2547 : 215)
5.3 ประโยชน์ของการศึกษาอนาคตมี ดังนี ้
1) การศึกษาอนาคตช่วยในกระบวนการตัดสินใจ
1.1) ช่วยกาหนดกรอบการทางานในการตัดสินใจเพื่อการวางแผน กล่าวคือแผน
นโยบายหรือการตัดสินใจใด ๆ จะไม่สามารถกระทาได้ หากขาดข้ อตกลงเบื ้องต้ น (Assumption)
หรือหากมีแต่เป็ นข้ อตกลงเบื ้องต้ นที่ผิดพลาด ก็จะนาไปสูค่ วามเสียหาย ซึ่งข้ อตกลงเบื ้องต้ นนี ้
สามารถได้ มาด้ วยการศึกษาอนาคต แม้ จะเป็ นเพียงความเป็ นไปได้ หรือความน่าจะเป็ นมากกว่า
ความถูกต้ องแน่นอน แต่ก็เป็ นหลักเกณฑ์ที่จะช่วยให้ นักวางแผนนาไปพิจารณาประกอบการวาง
แผนการกาหนดนโยบาย หรือการตัดสินใจได้
1.2) ช่วยในการตัวสินใจหาทางป้องกันปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นก่อนจะกลายเป็ น
ปั ญหา ขันวิ
้ กฤติ และการตัดสินใจเพื่อให้ มีการกระทากับโอกาสที่คาดว่าจะเป็ นไปได้ และเหมาะสม
1.3) ช่วยในการตัดสินใจเลือกวิธีการป้องกันปั ญหาจากหลาย ๆ วิธีที่นกั อนาคต
ได้ เสนอทางเลือกไว้ ให้
1.4) ช่วยให้ สามารถประเมินทางเลือกของนโยบาย และการปฏิบตั ิเนื่องจาก
นักอนาคตได้ ช่วยประเมินทางเลือกต่าง ๆ ไว้ โดยวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่เป็ นไปที่จะมีตอ่ โลก
แห่งอนาคตนัน้
1.5) ช่วยเพิ่มโอกาสในการเลือกสรร จากทางเลือกหลาย ๆ ทางที่เสนอไว้ ทาให้
ผู้คนมีความเป็ นอิสระในการเลือกสรร สามารถจะหลีกเลี่ยงจากการเป็ นทาสของการยอมรับ
แนวโน้ มในปั จจุบนั ที่อาจจะนาไปสูค่ วามหายนะได้
2) ช่วยในการเตรียมคนสาหรับอนาคตที่กาลังเปลี่ยนแปลงการศึกษาความเป็ นไปได้
ของอนาคตจะทาให้ ประชาชนเกิดความมัน่ ใจในตนเองทาให้ คนเริ่ มมองไปข้ างหน้ า คานึงถึงสิ่งที่
จะเกิดขึ ้นในอนาคต ทังที
้ ่เป็ นปั ญหาและไม่เป็ นปั ญหาการมุง่ ไปข้ างหน้ าไม่ถอยหลังจะเป็ นเหตุให้
ประชาชนได้ มีโอกาสเกี่ยวข้ องกับการพัฒนาสิ่งใหม่ๆขึ ้น นอกจากนี ้ยังจะทาให้ เกิดความมัน่ ใจและ
มองอนาคตในแง่ดี สามารถจัดการกับปั ญหาต่างๆด้ วยความตื่นเต้ นสนใจมากกว่าจะสะท้ านกลัว
ประชาชนจะมุง่ หน้ าเข้ าสูอ่ นาคตนันประหนึ
้
่งคนที่ไม่เคยเข้ าไปในดินแดนใดดินแดนหนึ่ง แต่มีแผน
ที่อย่างหยาบ ๆ อยู่ในมือ ซึ่งแม้ จะไม่ถกู ต้ องมากนักแต่ก็พอใช้ เป็ นแนวทางให้ แก่เขาได้ ซึ่งแผนแผน
ที่ดังกล่าวเปรี ยบเที ยบได้ กับ ผลจากการศึก ษาอนาคต นอกจากนีก้ ารศึก ษาอนาคตยังช่วยให้
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ประชาชนยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ ง่ายขึ ้นอันเนื่องจากได้ รับการเตือน สามารถปรับตัวได้ และจะ
ทาให้ เดินทางเข้ าสูอ่ นาคตนันได้
้ โดยมีความสับสนวุน่ วายทางจิตใจน้ อยที่สดุ
3) ส่งเสริมให้ เกิดความปรองดองและร่วมมือแม้ วา่ ในอดีตจะมีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น
กันอย่างมากมายก็ตาม แต่เนื่องจากอดีตก็เป็ นสิ่งที่ผิดพลาดมาแล้ วและไม่สามารถทาให้ ดีขึ ้นได้
แต่สาหรับอนาคตเป็ นโลกแห่งความฝั นที่สามารถทาให้ เกิดเป็ นจริงได้ หากใช้ ความพยายามเพราะ
อนาคตยังมิได้ แปดเปื อ้ นด้ วยความชั่วร้ ายหรื อความอิจฉาริ ษยา ดังนัน้ การมุ่งอนาคตจะทาให้ คน
ลืมอดีต แต่จะเริ่มต้ นปรองดองและร่วมมือกันได้ เพราะการมุ่งอนาคตจะทาให้ ผ้ คู นคานึงถึงแต่ใน
ด้ านดี และมีความมุง่ มัน่ ที่จะไปถึงให้ ได้
4) ช่วยในการสร้ างสรรค์การศึกษาอนาคตจะสามารถชักจูงและให้ ความสนใจต่อการ
แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ เพราะการมองอนาคตที่ห่างไกลออกไปมากกว่าปั ญหาที่เกิดขึ ้นเฉพาะ
หน้ าย่อมทาให้ สามารถคิดได้ อย่างสบายอารมณ์และสร้ างสรรค์ ซึ่งลักษณะความมีอิสระในการคิด
เช่นนีจ้ ะก่อให้ เกิดกระแสความคิดที่ห ลัง่ ไหลเข้ าไปในความสานึก และเมื่อได้ รับการประเมินใน
ภายหลังแล้ วก็สามารถนาไปใช้ ได้
5) เป็ นเทคนิคในด้ านการศึกษาอนาคตเป็ นเครื่ องมือที่ดีเยี่ยมอย่างหนึ่งที่จะชักจูงให้
นักเรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้เกิดความตระหนักว่า พวกเขาสามารถสร้ างโลกได้ โลกที่ดีกว่าที่คนอื่นๆ
คิด และจะทาให้ พวกเขาทราบได้ วา่ พวกเขาไม่สามารถจะจัดการใด ๆ กับอดีตได้ อีกแล้ ว เพราะทุก
อย่ างของอดีต เป็ นประวัติ ศาสตร์ ที่ลงตัวแน่น อนไปแล้ วจะเปลี่ย นแปลงใด ๆ อีกไม่ได้ อีกแล้ ว
มีเพียงแต่อนาคตเท่านันที
้ ่ยงั เปิ ดโอกาสให้ พวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงหรือควบคุมได้ อยู่
6) ช่วยในการสร้ างปรัชญาแห่งชีวิตการศึกษาอนาคตจะช่วยให้ บุคคลเกิดความคิด
เกี่ยวกับเป้าหมายชีวิตอย่างเป็ นระบบ ก่อให้ เกิด “ปรัชญาชีวิต” ของแต่ละคนขึ ้น อันจะทาให้ บคุ คล
เปลี่ยนบทบาทของตนเองจากการมีปฏิกิริยา (Reaction) กับปั ญหา เป็ นการเตรี ยมตัวป้องกัน
(Pre-action) ต่อปั ญหาล่วงหน้ า คอร์ นิชCornish (Cornish.1997 : unpaged ,อ้ างอิงใน สมบูรณ์
ศิลป์รุ่งธรรม. 2547 : 89-90) ได้ สรุปถึงประโยชน์ของการศึกษาอนาคตไว้ ดงั นี ้
6.1) ช่วยในกระบวนการตัดสินใจ เนื่องจากการศึกษาอนาคต จะได้ ข้อมูลเบื ้องต้ น
ที่เป็ นประโยชน์ในการมองปั ญหา หาวิธีแก้ ปัญหา ประเมินทางเลือก หลีกเลี่ยงการสูญเสีย
6.2) ช่วยในการเตรียมคนสาหรับอนาคตที่กาลังเปลี่ยนแปลง ทังนี
้ ้จะทาให้ คนมอง
ไปในเหตุการณ์ข้างหน้ า จึงเน้ นโอกาสการพัฒนาความมัน่ ใจ ดาเนินการตามแผนอย่างรัดกุมลด
ความสับสนทางจิตใจลงเนื่องจากเตรียมคนไว้ รับสถานการณ์แล้ ว
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6.3) ส่งเสริมให้ เกิดความปรองดองและร่วมมือกัน เป็ นการเริ่ มต้ นใหม่ละทิง้ สิ่งที่
ไม่ดีในอดีตไปมุง่ คานึงถึงสิ่งที่ดี ๆ ในอนาคต
6.4) ช่วยในการสร้ างสรรค์ การศึกษาอนาคตสามารถชักจูง ให้ ความสนใจต่อการ
แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
6.5) เป็ นเทคนิคในด้ านการศึกษา ชักนาให้ ผ้ ทู ี่อยู่ในวัยเรียน วัยศึกษาได้ พยายาม
มองอนาคตและเกิดความตระหนักว่า เขาสามารถสร้ างอนาคตได้ สามารถเลือกสรรในสิ่งที่ดีกว่าได้
อดีตเป็ นสิ่งที่แน่นอนไปแล้ ว แต่อนาคตยังเปิ ดโอกาสให้ เลือกได้
6.6) ช่วยสร้ างปรัชญาแห่งชีวิต ช่วยให้ คนคิดอย่างเป็ นระบบ ทาให้ เปลี่ยนบทบาท
ของตนเองจากการมีปฏิกิริยากับปั ญหา เป็ นการเตรียมตัวป้องกันต่อปั ญหาส่วนหน้ า
5.4 ลักษณะของการวิจยั อนาคต
ลักษณะที่สาคัญของการวิจยั อนาคตไว้ ดังนี ้ (นาตยา ปิ ลันธนานนท์ , 2526 : 36-40)
1) เวลา การกล่าวถึงระยะเวลาในอนาคตศาสตร์ มักกล่าวเป็ นช่วงเวลาจาก 5-50 ปี
หรือบางทีก็มากกว่านี ้ หรื อบางทีก็กล่าวเป็ นระยะเวลา เช่น จากนีไ้ ปอีก 20 – 30 ปี ข้ างหน้ า” ใน
การมองภาพอนาคตนัน้ มิใช่ดจู ากความแตกต่างของเวลา แต่เป็ นเรื่องของการเน้ นถึงสภาพเงื่อนไข
และสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีผลต่อความเป็ นไปได้ ของอนาคตของสิ่งที่เรากาลังศึกษา
และทางเลือกของการสิ่งนันก็
้ ขึ ้นอยู่กบั การตัดสินใจในปั จจุบนั ด้ วย
2) ปั ญหาที่นกั วิจยั อนาคตให้ ความสนใจมีอยู่อย่างน้ อย 3 ลักษณะ คือ ประการแรก
มิใช่เป็ นปั ญหาที่มีอยู่ใ นความรับผิดชอบของหน่วยงานใด หรื อการตัดสินใจของใครโดยเฉพาะ
ประการที่สอง มักจะนาแนวทางต่าง ๆ จากหลายสาขาวิชามาใช้ ในการแก้ ปัญหา โดยให้ สมั พันธ์
กับปั ญหาที่แท้ จริงที่เป็ นอยู่ และประการสุดท้ าย ปั ญหาอาจก่อตัวขึ ้นเพื่อการวิเคราะห์เรื่องใด เรื่อง
หนึ่ง แต่การแก้ ปัญหาที่แน่นอนยังไม่สามารถคาดหวังได้
3) ความไม่แน่ใจ และความไม่ต่อเนื่อง ความไม่แน่ใจเป็ นเรื่ องธรรมดาในกิจกรรม
ต่างๆ ในชีวิตประจาวันของคนเรา โดยเฉพาะกิจกรรมที่มีลกั ษณะการอาศัยประสบการณ์เป็ น
องค์ประกอบปรากฏการณ์นนั ้ ๆ มีลกั ษณะของความต่อเนื่องที่เคยเป็ น และดาเนินอยู่ต่อไปกรณี
เช่นนี ้ความไม่แน่ใจในการศึกษาอนาคตของสิ่งนันก็
้ อาจมีมาก แต่ในสภาพความเป็ นจริ งในสังคม
ปรากฏการณ์หลายอย่างมีลกั ษณะของการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่ตอ่ เนื่องและไม่คงที่เนื่องจากมีตวั
แปรอื่น ๆ เข้ ามาเกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลงนัน้ บางครัง้ ก็เหลือวิสยั ที่จะทราบหรือควบคุมตัวแปร
เหล่านันไว้
้ ลว่ งหน้ าได้ ในลักษณะเช่นนี ้ความไม่แน่ใจ จะมีมาก ดังนัน้ สิ่งที่เรากาลังเผชิญอยู่ก็คือ
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ปั ญหา หรือปรากฏการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่ต่อเนื่อง และมีตวั แปรอื่น ๆเข้ ามาเกี่ยวข้ อง
กับปั ญหานัน้ ซึ่งนักวิจยั อนาคตให้ ความสาคัญว่า เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของการศึกษาอนาคต
4) ความพอเพียง เนื่องจากอนาคตเป็ นเรื่องของความไม่แน่ใจ เพราะข้ อจากัดในเรื่ อง
ความรู้เกี่ยวกับอนาคตของสิ่งนัน้ และเพราะว่าอนาคตโดยตัวของมันเอง เป็ นผลของการตัดสินใจที่
ยังมาไม่ถึงผลที่ได้ จากวิธีการวิจยั อนาคตจึงมีลกั ษณะที่ไม่ร้ ูจกั พอ ไม่ยตุ ิที่ผลอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่
มักจะมีทางเลือกหลายอย่าง การวิจัยอนาคตไม่ได้ มีเป้าหมายเบือ้ งต้ นอยู่ที่การพยากรณ์ว่าอะไร
เกิดขึ ้น แต่เป็ นการจัดเตรี ยมภาพรวมที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหานัน้ ไว้ ล่วงหน้ ามากกว่าดังนัน้ การวิจัย
อนาคตจึงมักเกี่ยวข้ องกับการแสวงหาทางเลือกแห่งอนาคต
5) ทฤษฎีโดยทัว่ ไปแล้ ว การวิจัยอนาคตไม่ได้ ผกู พันอยู่กับทฤษฎีที่อธิบายความเป็ น
เหตุเป็ นผลของเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ได้ แต่ก็มิได้ หมายความว่า การวิจัยอนาคตจะใช้ วิธีการพยากรณ์
โดยอาศัยสัญชาติญาณ แต่ในการตังสมมติ
้
ฐานเกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ตา่ งๆ
และการจัดลาดับเหตุการณ์ตา่ ง ๆ นักวิจยั อนาคตจะมีอิสระมากกว่านักสังคมศาสตร์ที่มกั จะใช้ และ
สร้ างทฤษฎี ตลอดจนข้ อสมมติฐานในเชิงทฤษฎีตา่ ง ๆ อาจกล่าวได้ วา่ การวิจัยอนาคตมีผลต่อการ
พัฒนาทฤษฎีตา่ ง ๆ
6) เทคนิ ค การวิเ คราะห์ บ างครัง้ มีผ้ กู ล่าวว่า การวิจัย อนาคตมีลัก ษณะของการ
พยากรณ์ แบบการใช้ จิ นตนาการ โดยยกตัวอย่ างเทคนิ คการพยากรณ์ แบบสร้ างอนาคตภาพ
(Scenario) การคาดการณ์ อนาคต (Delphi) ซึ่งตรงข้ ามกับวิธีการที่ มีลกั ษณะเป็ นวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ แต่ความจริงแล้ วในการศึกษาเรื่ องเดียวกัน การใช้ เทคนิคเหล่านีไ้ ม่จาเป็ นต้ องแยก
ออกจากวิชาการทางวิทยาศาสตร์ สามารถนามาใช้ ร่วมกันได้ นอกจากนัน้ วิธีการอื่นๆ เช่นการ
วิเคราะห์ระบบ (System Analysis) และการวิเคราะห์นโยบาย (Policy Analysis) ก็มีผ้ นู ามาใช้ กับ
การวิจยั อนาคต จึงมีลกั ษณะของการผสมผสานกันระหว่าง วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และวิธีการเชิง
พรรณนา
7) การนาผลที่ได้ ไปใช้ ผลที่ได้ จากการวิจยั อนาคต ได้ นาไปใช้ กิจกรรมต่าง ๆ เช่น
ใช้ เป็ นข้ อมูลในการวางแผนและการตัดสินใจ ตลอดจนให้ ข้อมูลแก่หน่วยงานที่ต้องการข้ อมูล
เฉพาะเรื่อง
8) ความสัมพันธ์กับวิธีการวางแผนการวิจัยอนาคต มีส่วนร่วมในการวางแผนและ
วิธีการตัดสินใจอยู่มาก อาจกล่าวได้ ว่า การวางแผนเป็ นวิธีการอย่างหนึ่งที่รวมถึงการเตรี ยมการ
ตัดสินใจอย่างเป็ นระบบการจัดเตรียมสภาพแวดล้ อมที่จะสะท้ อนให้ เห็นถึงเป้าหมาย และคุณค่า
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อย่างใดอย่างหนึ่งปรากฏอยู่ดงั นัน้ การวางแผนจึงต้ องอาศัยข้ อมูลเกี่ยวกับการวางแผน และการ
พัฒนาสภาพแวดล้ อมของสิ่งหนึ่งสิ่งใดในอนาคตด้ วย
9) ค่านิยม เป้าหมาย และปทัสถาน บางคนกล่าวว่า เรื่ องของค่านิยม ปทัสถานควร
แยกออกจากการวิจัยอนาคต โดยให้ ความเห็นว่า การวิจัยอนาคตมีอิทธิพลต่อการวางแผน และ
การตัดสินใจไม่ตรงก็โดยอ้ อม อย่างไรก็ตาม อนาคตของสิ่งที่มีพืน้ ฐานของค่านิยม เป้าหมาย และ
ปทัสถานต่างกัน ย่อมมีผลต่อการกาหนดการวางแผน และความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงค่านิยม
และเป้าหมายไว้ ลว่ งหน้ า กล่าวสรุปได้ วา่ ทังค่
้ านิยม เป้าหมาย และปทัสถาน ล้ วนมีผลต่อการทา
ให้ สิ่งที่ศกึ ษาเกี่ยวกับอนาคตมีผลต่าง ๆ กันไปด้ วย
5.5 เทคนิคการวิจยั อนาคต
เทคนิคการวิจยั อนาคต มีนกั วิจยั ได้ เสนอวิธีศกึ ษาหลายวิธีและมีการพัฒนามาโดยลาดับ
เช่น ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ (2538 : 68 - 69) ได้ สรุปถึงเทคนิคการวิจยั อนาคต ไว้ ดงั นี ้
1) การสารวจแนวโน้ ม (Trend Exploratory)
2) การทานายแบบเดลฟาย (Delphi Forecasting)
3) การทานายแบบอนาคตภาพ (Scenario Forecasting)
4) การทานายแบบเมทริกซ์ (Matrix Forecasting)
5) การทานายแบบต้ นไม้ สมั พันธ์และแผนที่บริษัท (Relevance Tree and
Context Map Forecasting)
6) การทานายอาศัยสภาพการจาลอง (Simulation Forecasting)
7) การทานายแบบวิเคราะห์ของมอนติคาร์โล (Monte Carlo Analysis Forecasting)
8) การทานายแบบหาทางเลือก (Alterative Futures)
9) การทานายเชิงสถิติเบอิเชี่ยน (Bayesian Statistical Forecasting)
10) การทานายแบบลูกโซ่สมั พันธ์ของมาร์คอฟ (Marcov Chain Forecasting)
11) การทานายแบบวิเคราะห์พลังขับ (Force analysis Forecasting)
12) การทานายแบบบอกเหตุ (Precursor Forecasting)
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศกั ดิ์ (2549 : 9-10) กล่าวถึงเทคนิคคาดการณ์อนาคตมี 2 ประเภท คือ
การคาดการณ์อนาคตเชิงปริมาณและการคาดการณ์อนาคตเชิงคุณภาพ มีรายละเอียด ดังนี ้
การใช้ เทคนิคผังต้ นไม้ (Relevance Tree Technique) มีลกั ษณะเป็ นผังโครงสร้ าง
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ง่าย ๆ ที่โยงแนวทางเลือกในการไปถึงเป้าหมายในอนาคตว่ามีทางเลือกใดบาง ที่ทาให้ เห็นแนว
ทางเลือกเหล่านันได้
้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น เพื่อใช้ วางแผนในการพิจารณาตัดสินใจทางเลือกที่ดีที่สดุ ที่จะไป
ยังเป้าหมายในอนาคตว่า ต้ องหลีกเลี่ยงหรือควรเลือกทางเดินไปยังอนาคตได้ อย่างไร
การเขียนแผนผังภารกิจ (Mission Flow Diagram) เป็ นลักษณะการแสดงภาพโยงของ
ทางเลือกต่าง ๆ โดยไม่ได้ จากัดการโยงว่าต้ องไปในทิศทางเดียวเท่านัน้ วิธีนี ้มีประโยชน์มากในการ
หาทางเลือกของเส้ นทางต่าง ๆ ที่ต้องจัดทาตามเป็ นลาดับขันจากเริ
้
่มต้ นจนสิ ้นสุด
การวาดวงล้ ออนาคต (Futures Wheels) เป็ นเทคนิควิเคราะห์อย่างง่ายอีกหนึ่งที่นิยมใช้
มากในการศึกษาอนาคต เพื่อแสดงถึงผลของเหตุการณ์หรื อการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ ้นในอนาคต
เนื่องจากผลกระทบของเหตุการณ์หรือการกระทาในปั จจุบันย่อมมีผลให้ เกิดเหตุการณ์อื่นตามมา
มากมาย วงล้ ออนาคตจะช่วยอธิบายสิ่งที่จะเกิดตามมาทัง้ ที่คาดหวังและไม่ได้ คาดหวังไว้ ก่อนทา
ให้ ผ้ ทู าการคาดการณ์อนาคตเห็นภาพที่อาจจะเกิดขึ ้นได้ ในอนาคต (Possible Futures)
เทคนิคตะแกรงช่วงเวลา (Time-space Grids) ใช้ ในการฉายภาพแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลง
และความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ในช่วงเวลาต่าง ๆ กันตังแต่
้ อดีต ปั จจุบนั จนถึงแนวโน้ มในอนาคต
ที่อาจแบ่งออกเป็ นช่วงระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ทุก 1 ปี 5 ปี 10 ปี หรือ 20 ปี ฯลฯ เทคนิคนี ้จะทาให้ เรา
เห็น และเปรี ย บเทียบแนวโน้ มการเปลี่ ยนแปลงเหตุการณ์มิติต่าง ๆของเรื่ องที่ต้องการศึก ษาที่
ชัดเจนมากขึ ้นตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั ทาให้ เราสามารถจับรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นนีม้ า
ใช้ คาดการณ์แนวโน้ มในอนาคตในช่วงต่อไปได้ มักจะถูกนามาใช้ ในการวางแผนงาน หรื อการ
วิเคราะห์ งานต่าง ๆ ได้ อย่างหยาบ ๆ เพื่ อใช้ พืน้ เป็ นฐานด้ านข้ อมูลและความคิดในการช่วย
ตัดสินใจวางแผนงานและกลยุทธ์
Morphological Matrices คิดค้ นขึ ้นโดย ซวิคกี ้ (Zwicky,1969) เป็ นแนวคิดการสังเคราะห์
ส่วนประกอบของเรื่ องที่เราต้ องการศึกษาอนาคต เป็ นการนาเสนอแนวความคิดใหม่ๆที่แตกต่าง
หลากหลายมีลกั ษณะทาให้ เกิดการสร้ างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ทางเลือกใหม่ๆ ในอนาคตในกรณีที่เรามี
ทางเลือกอนาคตที่มากกว่า 2 ทางเลือก และมีรายละเอียดค่อนข้ างมาก การสร้ างตารางวิเคราะห์
ทางเลือก จะเป็ นเครื่องช่วยให้ การวิจยั อนาคตได้ ภาพอนาคตที่อาจจะเกินขึ ้นที่มีความหลากหลาย
และครบถ้ วนในมุมมองต่าง ๆ มากขึ ้น
การใช้ ตารางวิเคราะห์โครงสร้ าง (Structural Analysis Matrix) ช่วยในการวิเคราะห์ว่าตัว
แปรต่าง ๆ ที่อาจมีอิทธิพลหรื อผลกระทบต่อเรื่ องที่จะคาดการณ์อนาคตนัน้ ว่ามีความสัมพันธ์กัน
อย่างไร และมีผลกระทบต่อกันมากน้ อยเพียงใด
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การตังชุ
้ ดคาถาม (Checklist) เป็ นการใช้ ชุดของคาถามเพื่อคาดการณ์อนาคตพิจารณา
กระบวนการแผนงานในอนาคตว่า จะมีลกั ษณะใด มีทางเลือกใดได้ บ้าง และผลที่เกิดจากแผนงาน
นัน้ จะทาให้ เ กิดอะไรขึ ้นโดยชุดของคาถามจะกระตุ้นน าให้ ผ้ คู าดการณ์อนาคตมองในมุมอื่นได้
อย่างครบถ้ วนมากขึ ้น
การระดมสมอง (Brainstorming) การระดมสมองเป็ นวิธีการที่ใช้ กันมากในการศึกษา
อนาคต เพื่อกระตุ้นให้ เกิดความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ในมุมมองที่แตกต่างหลากหลายในประเด็น
อนาคต
การเล่นบทบาทสมมติ (Role Playing) บทบาทสมมติเป็ นการลอกเลียนพฤติกรรมภายใต้
สถานการณ์ที่เป็ นเงื่อนไข ที่ผ้ รู ับบทบาททาการตัดสินใจและตอบสนองต่อสถานการณ์เสมือนจริ ง
นิยมใช้ ในการตัดสินใจที่ต้องมีการตอบสนองจากทัง้ สองฝ่ าย เป็ นเทคนิคที่ช่วยทาให้ เข้ าใจและ
สามารถคาดการณ์อนาคตพฤติกรรมในอนาคตของผู้ที่สวมบทบาทได้ ดี
วิธีการเดลฟาย (Delphi Method) เครื่องมือนี ้เป็ นการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการมอง
อนาคตจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละศาสตร์ มีการแสดงความคิดเห็น
อย่ างเปิ ดเผยเป็ นอิ สระที่ ไม่มีก ารเผชิ ญ หน้ า แต่มีก ารสื่ อสารระหว่างกลุ่มผู้เ ชี่ ย วชาญโดย
ผู้ทาการวิจยั เพื่อป้องกันการถูกโน้ มน้ าวความคิดอันเนื่ องจากการปฏิสมั พันธ์กัน จนได้ คาตอบเป็ น
ฉันทามติ
การสร้ างฉากทัศน์ (Scenarios) เป็ นวิธีสร้ างภาพเหตุการณ์ในอนาคตที่มีความเป็ นไปได้ ว่า
อาจจะเกิดขึ ้นจานวนหลายภาพ เป็ นการเสนอภาพเหตุการณ์จาลองขึ ้นเพื่อพิจารณาต่อไปว่าถ้ า
เหตุการณ์นนเกิ
ั ้ ดขึ ้นจริงในอนาคตจะส่งผลให้ เหตุการณ์ตามมาบ้ างดูความเป็ นไปได้ ที่จะเกิดจาก
เหตุการณ์นนั ้
สาหรับการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาการจัดทาข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายการลดผลกระทบ
ทางสังคมจากสถานการณ์ สุรากับ เยาวชนไทยในอนาคตกรณี ศึก ษาจังหวัดพิ ษ ณุโลก โดย
การศึกษาการใช้ เทคนิคการวิจยั เชิงอนาคต
5.6 เทคนิคการสร้ างอนาคตภาพ (Scenarios)
อนาคตภาพ (Scenarios) เป็ น กระบวนการนาเสนอแนวโน้ มของสิ่งที่ อาจจะเกิ ดขึน้ ใน
อนาคต โดย เฮอร์แมน คาห์น (Herman Kahn) ได้ ริเริ่มนาเทคนิคนี ้เข้ ามาใช้ ตงแต่
ั ้ พ.ศ. 2493 และ
หมายความถึ ง การลาดับ เหตุก ารณ์ เ ชิ งสมมุติฐ าน เพื่ อจุ ดมุ่งหมายในการเน้ น ความสนใจที่
กระบวนการที่เป็ นสาเหตุและจุดสนใจ และประกอบด้ วยลักษณะสาคัญ ดังนี ้ (Wilson, 1978:13)
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1) เป็ นข้ อมูลสมมติฐานของเหตุการณ์ในอนาคต (Hypothetical) และทางเลือกที่
น่าจะเป็ นไปได้ ในอนาคต
2) เป็ นเพียงภาพร่าง (Sketch) ของอนาคตที่เป็ นไปได้ ที่ตอ่ เนื่องกันเป็ นลูกโซ่
3) เป็ นภาพรวม (Holistic) ของสถานการณ์ที่เป็ นไปได้ ในอนาคต หรื อแนวโน้ มของ
ปรากฏการณ์ ตามเงื่อนไขเลือกแบบต่างๆ
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2547 : 176) ให้ ความหมายของ อนาคตภาพ ว่าเป็ นการฉาย
ภาพและแนวโน้ มของสิ่งที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต โดยมีกระบวนการสร้ างอนาคตภาพ 5 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 กาหนดประเด็นที่ต้องการคาดการณ์ (Identify the Focal issue) เป็ นการ
เลือกประเด็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่ต้องตัดสินใจหรื อวางแผน เพื่อจะทาให้ อนาคตที่สร้ างขึ ้นใช้ ได้
จริง และมีแรงจูงใจในการสร้ างให้ สาเร็จ
ขันตอนที
้
่ 2 คัดเลือกปั จจัยที่เป็ นตัวกาหนดอนาคต (Identify Driving Forces) เป็ นการ
คัดเลือกปั จจัยที่มีอิทธิพลกาหนดอนาคตของประเด็นที่จะสร้ างอนาคตภาพ โดยอาจจะได้ จากการ
ค้ นคว้ าเอกสาร หรือการระดมสมอง
ขัน้ ตอนที่ 3 จ าแนกปั จจั ย ที่ แ น่ น อน (Predetermined) และปั จจั ย ที่ ไ ม่ แ น่ น อน
(Uncertainties)
ขันตอนที
้
่ 4 ประเมินเพื่อคัดเลือกปั จจัยที่มีอิทธิพลต่ออนาคตภาพมากที่สดุ
ขันตอนที
้
่ 5 การเขียนอนาคตภาพ
วิลสัน (Wilson, 1978:86) ได้ พัฒนาขันตอนในการเขี
้
ย นอนาคตภาพ ซึ่งประกอบด้ วย 3
ขันตอน
้
ดังนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 การพยากรณ์การเกิดเหตุการณ์ในแต่ละด้ าน ในขันนี
้ ้ต้ องทาการรวบรวมข้ อมูล
เพื่ อน ามาเป็ นพืน้ ฐานในการวิเ คราะห์แนวโน้ มในอนาคตในประเด็น ต่างๆ อย่างรอบด้ าน อาทิ
ประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคม กฎระเบียบต่างๆ การเมือง เทคโนโลยี การเงิน
ขันตอนที
้
่ 2 การวิเ คราะห์ ผลกระทบไขว้ หรื อปฏิสัมพัน ธ์ระหว่างเหตุก ารณ์ เป็ นวิธีการ
ประเมินความเป็ นไปได้ ของเหตุการณ์ใดๆที่ศกึ ษาว่าเป็ นไปได้ หรือไม่ และพิจารณาดูผลกระทบของ
เหตุก ารณ์ ที่ มีต่อเหตุก ารณ์ อื่น ๆ ด้ วย โดยนาแนวโน้ มที่ได้ จากขัน้ ตอนที่ 1 มาสร้ างปฏิสัมพัน ธ์
ระหว่างเหตุการณ์ เห็นความเชื่อมโยงระหว่างเหตุการณ์เป็ นลูกโซ่ โดยใช้ การประมาณค่าความ
น่าจะเป็ นของเหตุการณ์เป็ นตัวกาหนด
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ขันตอนที
้
่ 3 การเขียนอนาคตภาพ ซึ่งการเขียนอาจจะออกมาในรูปของแผนภาพ แผนภูมิ
หรือการบรรยายก็สามารถจะทาได้ โดยมีแนวทางในการสร้ างอนาคตภาพไว้ 4 ประการ คือ
ประการที่ 1 ขยายความ ทาความเข้ าใจเพื่อช่วยในการมองภาพอนาคตโดยวิธีการต่างๆ
เพื่อพิจารณาดูสิ่งที่อาจจะเกิดขึ ้น
ประการที่ 2 การตัดสินใจสร้ างผลผลิตใหม่ ภายใต้ ข้อข้ อมูล หรื อสถานการณ์ที่ได้ รับการ
วิเคราะห์แล้ ว
ประการที่ 3 สร้ างกรอบแนวคิดในการตัดสินใจใหม่
ประการที่ 4 ระบุการตัดสินใจที่อาจจะเกิดขึ ้น ด้ วยการสารวจสิ่งต่างๆ รอบด้ านที่อาจจะเพิ่ม
เข้ ามา
นอกจากนี ้ ยังได้ สรุปกระบวนการ 7 กระบวนการ ที่มีส่วนจะทาให้ เกิดอนาคตภาพอย่างมี
ประสิทธิ ภาพ ได้ แก่ การพรรณนางาน หรื อกระบวนการวิเคราะห์ สภาพปั ญ หา หรื อ ประเด็น ที่
ต้ องการศึกษา การประเมินปั จจัยเพื่อเป็ นหลักในการตัดสินใจ พลังขับ หรื อ ปั จจัยเกือ้ หนุน ที่จะ
ก่อให้ เ กิดภาพในอนาคต พิ สยั การกาหนดทางเลือกสาหรับอนาคต การพัฒนาภาพอนาคตให้
เหมาะสม และการอธิบายภาพอนาคต
เบลล์ และ เจมส์ (Bell and James. 1995 : 41) ได้ เสนอขันตอนในการสร้
้
างอนาคตภาพ
เป็ น 8 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 กาหนดขอบเขตของสิ่งที่จะศึกษา
ขันตอนที
้
่ 2 กาหนดขอบเขตของเวลาที่จะสร้ างอนาคตภาพ โดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 5 – 10
ปี
ขันตอนที
้
่ 3 เก็บ รวบรวมข้ อมูลที่ มีผลกระทบต่อขอบเขตของสิ่งที่สนใจจะศึก ษาโดยใช้
ยุทธวิธีการวางแผน เช่น การวิเคราะห์แนวโน้ ม โดยสารวจจากผู้เชี่ยวชาญ กลวิธีเดลฟาย วงล้ อ
อนาคต การวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ เป็ นต้ น
ขันตอนที
้
่ 4 บรรยายองค์ประกอบภายในขอบเขตของสิ่งที่ศึกษา ความเป็ นไปได้ ที่เพิ่มขึ ้น
หรือลดลงขององค์ประกอบที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
ขัน้ ตอนที่ 5 ก าหนดความน่า จะเป็ นของเหตุก ารณ์ ห รื อสิ่ งที่ เ กิ ด ขึน้ อุป สรรค และผู้ที่
เกี่ยวข้ อง
ขันตอนที
้
่ 6 สร้ างอนาคตภาพ ที่เกิดจากการรวบรวมได้ จากข้ อ 3 - 5 ซึ่งต้ องพิจารณาถึง
แนวโน้ มและความเป็ นไปได้ ของอนาคตภาพ
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ขันตอนที
้
่ 7 การสร้ างอนาคตภาพ ขึ ้นอยู่กับการวิเคราะห์ภายนอก เช่น อนาคตภาพที่ได้
เหมาะสมกับข้ อมูลหรือไม่ ข้ อตกลงมีความเป็ นจริง และเที่ยงตรงเพียงใด
ขันตอนที
้
่ 8 นาอนาคตภาพที่ได้ ไปใช้ แนะแนวทางในการวางแผน และชี ้ทิศทางของอนาคต
การสร้ างอนาคตภาพ จึงเป็ นความพยายามที่จะวิเคราะห์แนวโน้ มของเหตุการณ์ที่เป็ นไปได้ ใน
อนาคตในลักษณะภาพรวม ซึ่งวิธีการนีจ้ ะใช้ ในการพยากรณ์หรื อวางแผนอนาคตเป็ นการเน้ นถึง
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลในแนวโน้ มที่ศกึ ษา
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
6.1 งานวิจยั ภายในประเทศ
ณรงค์ศกั ดิ์ หนูสอนและคณะ(2550 )ได้ ทาการศึกษาผลกระทบจากการบริ โภคเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ด้านสุขภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ค้ นพบว่า พฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า กลุม่ ผู้ป่วยที่ศึกษา ดื่มเบียร์ ร้ อยละ 100.0 และ ดื่มสุรา ร้ อยละ 98.0
โดยส่วนใหญ่เคยดื่มหนัก ร้ อยละ 68.0 ส่วนในกลุ่มควบคุม พบว่า ดื่มเบียร์ ร้ อยละ 57.0 และดื่ม
สุรา ร้ อยละ 45.0 ส่วนใหญ่เคยดื่มหนัก ร้ อยละ 60.0 ในด้ านแบบแผนการดื่ม พบว่า กลุ่ม ที่ศึกษา
ส่วนใหญ่ดื่มแบบเสี่ยง ร้ อยละ 90.0 ส่วนในกลุม่ ควบคุม ส่วนใหญ่ไม่ดื่ม/ดื่มแบบเสี่ยงน้ อย ร้ อยละ
96.0ความสัมพันธ์ ระหว่างการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์กับปั ญหาสุขภาพ พบว่าผู้ป่วยที่ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีโอกาสป่ วยด้ วยโรคที่เกี่ยวเนื่องกับการดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าผู้ป่วยที่ไม่ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 216 เท่า (OR=216.000) และมีโอกาสป่ วยด้ วยโรคตับแข็งมากกว่าผู้ป่วยที่
ไม่ดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 20 เท่า (OR=20.598) รวมทัง้ มีโอกาสป่ วยด้ วยโรคกระเพาะ
อาหารอักเสบ มากกว่าผู้ที่ไม่ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 13 เท่า (OR=13.600) นอกจากนี ้
ยังพบว่า การดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความสัมพันธ์กับการป่ วยด้ วยโรคที่เกี่ยวเนื่องกับการดื่ม
แอลกอฮอล์, การป่ วยด้ วย โรคตับแข็ง, การป่ วยด้ วยโรคกระเพาะอาหารอักเสบและการป่ วยด้ วย
โรคตับแข็งจากการติดสุราอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ไพรัต น์ อ้ น อินทร์ (2552) ได้ ศึก ษาพฤติกรรมการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น ที่
ส่ง ผลกระทบต่อสุขภาพและครอบครัว ผลการวิจัย พบว่า ปั จ จัย ที่ ท าให้ วัย รุ่ น ดื่ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ มี 3 ประการ ได้ แก่ 1)ปั จจัยนา คือ วัยรุ่นขาดความเชื่อมัน่ ในการปฏิเสธการดื่มมี
ทัศนคติและความคาดหวังเชิงบวกต่อผลจากการดื่ม 2) ปั จจัยเอื ้อ คือ ร้ านค้ าจาหน่ายเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์กระจายทัว่ ไปและฝ่ าฝื นกฎหมาย องค์กรหลักในชุมชนไม่ควบคุมอย่างจริ งจัง และ3)
ปั จจัยเสริม คือ แรงกระตุ้นจากกลุม่ เพื่อน รุ่นพี่ แบบอย่างการดื่มจากผู้หลักผู้ใหญ่ ค่านิยมในชุมชน
และทัศนะผู้ปกครองที่ยอมรับ การดื่มของวัยรุ่นเป็ นเรื่ องปกติ โดยเฉพาะ ในช่วงเทศกาลแบบ
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แผนการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น พบว่า วัยรุ่นดื่มปริ มาณมากในช่วงเทศกาล ได้ แก่
สงกรานต์ ส่งท้ ายปี เก่าต้ อนรับปี ใหม่ รองลงมาคือ เมื่อรวมกลุ่มกับเพื่อนการเลี ้ยงฉลองในโอกาส
พิเศษ ชนิดเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่วยั รุ่นนิยมดื่ม คือ สุราขาวผสมนา้ อัดลมหรื อผสมเครื่ องดื่มชู
กาลัง รองลงมาคือ เบียร์ ราคาถูก วิธีการได้ เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์มาเพื่อดื่ม ถ้ าเป็ นช่วงเทศกาล
วัยรุ่นได้ ดื่ม ฟรี ที่บ้านรุ่นพี่ หรื อญาติ ส่วนช่วงเวลาปกติจะใช้ วิธีเฉลี่ยเงินเพื่อซือ้ ผลกระทบที่เกิด
จากการดื่มของวัยรุ่น ด้ านสุขภาพไม่พบผลกระทบเฉียบพลัน แต่พบว่าเป็ นต้ นเหตุนาไปสู่ความคึก
คะนอง การบาดเจ็บจากการ ทะเลาะวิวาทมากที่สดุ รองลงมาได้ แก่ อุบตั ิเหตุจากรถจักรยานยนต์
เมาค้ าง ขาดสมาธิในการเรี ยน ผลกระทบด้ านครอบครัว พบว่า ผู้ปกครองมีความห่วงใย ทุกข์ใจ
น้ อยใจเกี่ย วกับพฤติ กรรมการดื่ มที่ มากเกิ นไปของวัย รุ่น และการที่ ต้องตกอยู่ใ นภาวะจ ายอม
เกี่ยวกับการสูญเสียเงินโดยไม่จาเป็ นจากการก่อคดี ของวัยรุ่น
ณรงค์ศกั ดิ์ หนูสอนและคณะ(2550)ได้ ท าการศึกษาผลกระทบจากการบริ โภคเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ด้านอุบัติเหตุจราจร ในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ผลการศึกษา ปรากฏว่า
การเกิดอุบตั ิเหตุ การเจ็บป่ วยครัง้ นี ้มีสาเหตุจากอุบตั ิเหตุจราจรและมีการดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์กับการเกิดอุบัติเหตุจราจร พบว่าผู้ที่ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ วขับขี่จะเกิดอุบตั ิเหตุจราจรมากกว่าผู้ขบั ขี่โดยไม่ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
2.833 เท่า และพบว่าการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์มีความสัมพัน ธ์กับการเกิดอุ บัติเ หตุจราจร
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p-value = .009) และพบว่าความรุนแรงของอุบัติเหตุจราจรในกลุ่มผู้ที่
ดื่ม
ชฎิล สมรภูมิ (2552) ได้ ทาการศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุและแนวทางป้องกันพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนวัยรุ่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรี ยน
วัยรุ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบเสี่ยงต่า
2) ปั จจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มี 4 ปั จจัย ได้ แก่ ทัศนคติต่อ
การดื่ มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ การอบรมเลี ้ยงดูจ ากครอบครัวการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบีย บของ
โรงเรี ยน และตัวแบบการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่ระดับนัย สาคัญ ทางสถิติ .01 3) ปั จจัยที่ มี
อิทธิพลทางอ้ อมต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์มี 5 ปั จจัย ได้ แก่ การตลาดเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์มีอิทธิพลทางอ้ อมผ่านทัศนคติตอ่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผ่านความคาดหวัง
จากการดื่ มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ การสนับสนุน จากเพื่ อนที่ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์มีอิท ธิพล
ทางอ้ อมผ่านทัศนคติต่อ การดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ การอบรมเลี ้ยงดูจากครอบครัวมีอิทธิพล
ทางอ้ อมผ่านทัศนคติตอ่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การเข้ าถึงแหล่ง ซื ้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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มีอิทธิพลทางอ้ อมผ่านความคาดหวังจากการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
.01 และความคาดหวังจากการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์มีความสัมพันธ์ กับ ทัศนคติต่อการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 4) ปั จจัยที่มีอิทธิพลทังทางตรงและทางอ้
้
อมต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ มี 1ปั จจัย ได้ แก่ การอบรมเลี ้ยงดูจากครอบครัวมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมีอิทธิพลทางอ้ อมผ่านทัศนคติต่อการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ .01 และ 5)แนวทางป้องกันพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรี ยน
วัย รุ่น ในภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ ได้ แก่ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการควบคุมเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์จงั หวัด ผู้บริ หารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ผู้ประกอบการจาหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผู้ประกอบการหอพัก ในการป้องกันปั จจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์และกฎหมาย
คุ้มครองเด็ก
เกรี ย งไกร ไทยตรง (2550) ท าการศึก ษาพฤติ ก รรมการดื่ ม สุร าของนัก เรี ย นระดับ ชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย : กรณีศึกษาโรงเรี ยนเอกชนในระดับอาเภอของประเทศไทย ผลการวิจัย
พบว่า 1) อายุเ ริ่ มแรกและสาเหตุใ นการดื่มสุรา นัก เรี ย นที่ ดื่มสุราเป็ นนัก เรี ย นหญิ งมากกว่า
นักเรี ยนชาย โดยอายุของการดื่มสุราโดยเริ่ มแรกอยู่ที่อายุ 10 ปี พบว่าสาเหตุส่วนใหญ่ที่ ทาให้
นักเรียนมัธยมตอนปลายของโรงเรียนเอกชนในระดับอาเภอ ดื่มสุรามากที่สดุ คือการลอง 2) ชนิด
และที่มาของสุราที่ดื่มสุราชนิดแรกที่นักเรี ยนส่วนใหญ่ คือ เบียร์ รองลงมาคือ สปาย ระดับที่สาม
คือคือเหล้ าขาว เหล้ าสีและสุราปรุงพิเศษ 3) โอกาสและสถานที่ในการดื่มสุรา นักเรียนส่วนใหญ่จะ
ดื่มสุราในงานเทศกาลต่างๆ เช่นงานบุญ งานบวช งานแต่งงาน ฯลฯ รองลงมาคือ ดื่มในงานเลี ้ยง
สังสรรค์ระหว่างเพื่อน ดื่มในงานเลี ้ยงสังสรรค์ในครอบครัว ดื่มหลังจากสอบเสร็จ นักเรี ยนดื่มสุรา
ปรากฏว่านักเรี ยนส่วนใหญ่จะดื่มสุราที่บ้านเพื่อนมากที่สุด รองลงมาคือที่บ้ านของตนเอง ดื่มที่
ร้ านอาหารและงานบุญ ต่างๆเท่ากัน สถานที่ ดื่มของนักเรี ย นยังคงเป็ นเพื่ อนที่ เป็ น ช่วงเวลาที่
นักเรียนดื่มสุรามากที่สดุ คือดื่มในวันหยุด 4) ความถี่และปริมาณการดื่ม นักเรียนส่วนใหญ่ ดื่มสุรา
บ้ างเป็ นบางครัง้ เมื่อนักเรียนเริ่มดื่มสุราแล้ วในแต่ละครัง้ จะหยุดดื่ม เมื่อ รู้สึกมึนงงศีรษะจึงจะพอ
5) ค่าใช้ จ่ายและการได้ มาของสุรา นัก เรี ย นส่วนใหญ่ ได้ สุรามาดื่ม โดยผู้อื่น จ่ายเงิ นซื อ้ ดื่มฟรี
ค่าใช้ จ่ายในการดื่มสุราของนักเรียนส่วนใหญ่ในแต่ละครัง้ ส่วน 50 -100 บาท และ6) กิจกรรมที่ทา
ในระหว่างและหลังดื่มสุรา นักเรียนส่วนใหญ่ นิยมสูบบุหรี่ ร่วมกับการดื่มสุรา รองลงมาสูบกัญชา
ร่วมกับการดื่มสุราเสพยาบ้ า ใช้ สารละเหย กิจกรรมที่ทาหลังหลังจากการดื่มสุราแล้ วจากการบอก
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เล่าของคนรอบข้ างพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ จะเข้ านอน มีนกั เรียนบางส่วน เมื่อดื่มสุราเสร็จแล้ วมี
เรื่องทะเลาะวิวาทชกต่อยกับผู้อื่น และขับขี่ยานพาหนะ
ชลธิชา โรจนแสง (2550) ได้ ทาการศึกษาเยาวชนไทย : กรณีศึกษาพฤติกรรมการดื่มสุรา
ของนัก เรี ย นมหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น ในปี พ.ศ. 2550 ผลการวิจัย พบว่า ในภาพรวมนัก ศึก ษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการดื่มสุรา ดังนี ้ 1) พฤติกรรมการดื่มสุราในครัง้ แรก
พบว่า ส่วนใหญ่เริ่มมีประสบการณ์ดื่มสุราในครัง้ แรกในช่วงอายุ 18 ปี โดยมีสาเหตุของการดื่มสุรา
เพราะ อยากทดลอง สุราที่ดื่มครัง้ แรกคือ ไวท์ หรือ สปาย โดยดื่มกับเพื่อนในปริ มาณ 1-2 แก้ ว ดื่ม
แล้ วรู้ สึก ว่ามีรสขมแต่ร้ ู สึก เฉยๆ ไม่เ มา 2) พฤติก รรมการดื่มสุราในปั จ จุบัน พบว่า ในปั จ จุบัน
นักศึกษาส่วนใหญ่ที่ยงั คงดื่มสุราบอกว่า ชอบดื่มสุราต่างประเทศ เพราะมีรสชาติดี โดยนานๆครัง้
จึงดื่มสักหนหนึ่ง และส่วนใหญ่บอกว่า ดื่มตอนกลางคืน ที่ผบั หรื อ เธค นักศึกษาจานวนเกิดกว่า
ครึ่ ง หนึ่ ง เล็ก น้ อยเคยดื่ ม สุร าในบริ เ วณมหาวิท ยาลัย และสถานที่ ที่ ใช้ เป็ นที่ ดื่ ม สุร าบริ เ วณ
มหาวิทยาลัยมากที่สดุ คือ หอพัก 3) กระบวนการในการดื่มสุรา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ดื่มสุรา
ในโอกาสที่ไปเที่ยวกลางคืนกับเพื่อน เพราะเพื่อนชวน โดยซือ้ สุราจากร้ านสะดวกซือ้ ซึ่งเปิ ดตลอด
24 ชัว่ โมง และ กิจกรรมที่ทาไปด้ วยระหว่างการดื่มสุรา คือ การฟั งเพลง ในการดื่มสุรากับเพื่อนแต่
ละครัง้ ส่วนใหญ่ จ ะดื่ ม สุราแบบผสมโซดา โดยปริ มาณที่ ดื่ม ในแต่ล ะครัง้ ประมาณหนึ่ง ขวด
นักศึกษาค่อนข้ างมากไม่เคยใช้ สาร หรือสิ่งเสพติด ขณะดื่มสุรา มีเพียงกลุม่ เล็กๆที่สบู บุหรี่ ในขณะ
ดื่มสุรา ในแต่ละครัง้ ของการดื่มสุราจะมีคา่ ใช้ จ่ายประมาณ 100-200 บาท โดยเงินที่ใช้ ในการดื่ม
สุราเป็ นเงินส่วนตัวที่เก็บสะสมไว้ และใช้ เวลาในการดื่มสุราครัง้ ละประมาณ 2-3 ชั่วโมง หลักจาก
ดื่มสุราแล้ วส่วนใหญ่จะรู้สึกสนุกสนานรื่ นเริ ง และการดื่มสุราในแต่ละครัง้ จะเลิกรา เมื่อรู้สึกมึน
ศีรษะ กิจกรรมที่นกั ศึกษาส่วนใหญ่ทาหลังจากดื่มสุราแล้ ว คือ นอนหลับ 4) ผลการเรี ยนและการ
ดื่มสุราในอนาคต พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ บอกว่า การดื่มสุราไม่มีผลกระทบต่อการเรี ยน และใน
อนาคตก็ยงั คงดื่มสุราเป็ นบางครัง้ บางคราวต่อไป และจากการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการดื่ม
สุราของนัก ศึก ษา ที่ เรี ย นในกลุ่มสาขาวิช าที่ ต่างกัน ได้ แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุม่ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ พบว่า 1) พฤติกรรมการดื่ม
สุราของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เรียนในกลุม่ สาขาวิชาที่ตา่ งกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ในเรื่องที่เกี่ยวกับช่วงอายุที่มีประสบการณ์ครัง้ แรกในการดื่มสุรา ชนิดของสุราที่ดื่มใน
ครัง้ แรก บุคคลที่ร่วมดื่มสุราด้ วยในครัง้ แรก ความรู้สกึ ในการดื่มสุราครัง้ แรก ปริมาณในการดื่มสุรา
ในครัง้ แร ชนิดของสุราที่ดื่มในปั จจุบนั ความถี่ในการดื่มสุราในปั จจุบัน ช่วงเวลาในการดื่มสุราใน
ปั จจุบนั โอกาสหรือเหตุการณ์ที่จะนาไปสูก่ ารดื่มสุรา บุคคลที่ร่วมดื่มสุรา ปริมาณในการดื่มสุราใน
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แต่ละครัง้ ระยะเวลาในการดื่มสุราในแต่ละครัง้ และอาการที่ทาให้ เลิกดื่มสุราในแต่ละครัง้ และ
2) พฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เรียนในกลุม่ สาขาวิชาที่ต่างกัน ไม่มี
ความแตกต่างกันกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ในเรื่ องเกี่ยวกับ สาเหตุของการดื่มสุราในครัง้ แรก
รสชาติของการดื่มสุราในครัง้ แรก เหตุผลที่ชอบดื่มสุราในปั จจุบนั สถานที่ในการดื่มสุรา การดื่มสุรา
ในบริเวณมหาวิทยาลัย สถานที่ที่ดื่มสุราในมหาวิทยาลัย สาเหตุที่ดื่มสุราในปั จจุบนั แหล่งที่ซื ้อสุรา
กิจกรรมที่ทาระกว่างดื่มสุรา วิธีการดื่มสุรา การใช้ สารหรือสิ่งเสพติดที่ใช้ ขณะดื่มสุรา แหล่งเงินที่ใช้
เป็ นค่าใช้ จ่ายในการดื่มสุรา กิจกรรมหลังการดื่มสุรา ความรู้สกึ หลังดื่มสุรา สุรากับผลการเรียนและ
โอกาสของการดื่มสุราในอนาคต
ปรพร แซ่ ห่ า น (2550) ได้ ท าการศึก ษาพฤติ ก รรมการดื่ ม สุร าของนัก เรี ย นระดับ ชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้ น : กรณีศกึ ษา โรงเรียนรัฐบาลใน ระดับอาเภอของประเทศไทย ผลการศึกษา
พบว่า1) อายุเริ่มแรกและสาเหตุในการดื่มสุรา พบว่าอายุของนักเรียนที่เริ่มดื่มสุราครัง้ แรกต่าสุดคือ
6 ปี โดยสาเหตุที่นกั เรียนส่วนใหญ่ดื่มสุราครัง้ แรกมาจากการอยากลอง และสาเหตุที่นักเรี ยนส่วน
ใหญ่ยงั คงดื่มสุราอยู่ในปั จจุบนั เพราะ เพื่อนชวน 2) ชนิดและที่มาของสุราที่ดื่ม พบว่า สุราชนิดแรก
ที่นกั เรียนดื่ม คือ เบียร์ และชนิดสุราที่ดื่มในปั จจุบนั ที่มากที่สดุ คือ เบียร์ 3) โอกาสและสถานที่ใน
การดื่มสุรา พบว่า นักเรียนดื่มสุราในงานเทศกาลต่างๆ ส่วนใหญ่นักเรี ยนจะดื่มสุรากับเพื่อน โดย
ใช้ บ้านเพื่อนเป็ นสถานที่ในการดื่มสุรา ส่วนช่วงเวลาดื่มสุราคือ ดื่มในวันหยุด 4) ค่าใช้ จ่ายและการ
ได้ มาของสุรา พบว่า นักเรี ยนได้ สรุ าโดยการจ่ายเงินซือ้ เอง ในการดื่มสุราแต่ละครัง้ ของนักเรี ยน
ส่วนใหญ่จะจ่ายเงินไม่เกิน 100 บาท 5) ความถี่และปริมาณในการดื่มสุรา พบว่า นักเรี ยนดื่มสุรา
บ้ างเป็ นบางครัง้ ส่วนปริ มาณในการดื่มสุราแต่ละครัง้ พบว่านัก เรี ย นส่วนใหญ่ ดื่มหนึ่งก๊ ง เมื่อ
นักเรียนดื่มสุราแล้ วในแต่ละครัง้ นักเรียนส่วนใหญ่จะหยุดดื่มเมื่อรู้สกึ มึนงงศีรษะ และ6) พฤติกรรม
ในการแสดงออกหลังการดื่มสุรา พบว่า นักเรี ยนสูบบุหรี่ ร่วมกับการดื่มสุรา สาหรับการกระทาที่
แสดงออกหลักการดื่มสุรา คือ นอน และจากคาบอกเล่าของผู้อื่นหรือผู้ใกล้ ชิดเกี่ยวกับการกระทาที่
แสดงออกหลังการดื่มสุรา คือ นอน มีนกั เรียนบางส่วนที่ดื่มสุราแล้ วมีเรื่องทะเลาะวิวาทชกต่อยกับ
ผู้อื่น และมีจานวนนักเรียนมากถึงหนึ่งในสามที่ดื่มสุราแล้ วขับขี่ยานพาหนะ
วิไลรัตน์ ปรีดายุทธนา (2550) ได้ ทาการศึกษาพฤติกรรมการดื่มสุราของนักเรี ยนระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย : กรณีศกึ ษาโรงเรียนรัฐบาลในระดับอาเภอของประเทศไทย ผลการศึกษา
พบว่า1) นักเรียนส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ดื่มสุราเริ่มครัง้ แรกในช่วงอายุ 15 ปี โดยสาเหตุของการ
ดื่มสุราครัง้ แรกมาจากการอยากลอง และเหตุผลที่นกั เรียน ยังคงดื่มสุราในปั จจุบัน คือ เพื่ อนชวน
2) ชนิดของสุราที่นกั เรียนส่วนใหญ่ดื่มครัง้ แรก คือ เบียร์ และชนิดของสุราที่ดื่มบ่อยครัง้ คือ เบียร์
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3) นักเรียนส่วนใหญ่ดื่มสุราบ่อยมากที่สดุ ในงานเทศกาลต่างๆ โดยคนที่ดื่มสุราด้ วย คือ เพื่อน ส่วน
ช่วงเวลาที่ดื่มโดยปกติคือ ดื่มในช่วงวันหยุด และสถานที่ดื่ม สุรา คือ บ้ านเพื่อน 4) นักเรี ยนส่วน
ใหญ่ มีค่าใช้ จ่ายในการดื่ มสุราประมาณ 50-100 บาท ต่อครัง้ และมีวิธีก ารได้ มาของสุรา คือ
จ่ายเงินซื ้อเอง 5) ปั จจุบนั นักเรียนส่วนใหญ่ ดื่มบ้ างเป็ นบางครัง้ และแต่ละครัง้ ที่ดื่มจะ ดื่มมากกว่า
หนึ่งกลม สาหรับการเลิกดื่มในแต่ละครัง้ จะเลิกดื่มเมื่อเริ่มรู้สกึ มึนงงศีรษะ และ6) ในการดื่มแต่ละ
ครัง้ นัก เรี ย นส่วนใหญ่ ไม่เ คยใช้ สารเสพติดร่ วมกับ การดื่มสุรา สาหรับ การกระท าที่แสดงออก
หลักการดื่มสุรา คือ นอน และจากคาบอกเล่าคนรอบข้ างเกี่ยวกับการกระทาที่นักเรี ยนส่วนใหญ่
แสดงออกหลักการดื่มสุรา คือ นอน นอกจากนี ้ส่วนใหญ่ไม่เคยทะเลาะวิวาท ชกต่อยเนื่องจากการ
ดื่มสุรา แต่เป็ นที่สงั เกตว่ามีจานวนของนักเรี ยนเกือบครึ่งหนึ่ง ที่บอกว่าหลังจากการแล้ วจะขับขี่
ยานพาหนะ คือ จักรยานยนต์
6.2 งานวิจยั ต่างประเทศ
โคเคอร์และบอร์แดอร์ (Coker &Borders ,2001) ศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคม และ
สิง่ แวดล้ อมที่มีตอ่ ปั ญหาการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างและ
ทดสอบแบบจาลองในการอธิบายพฤติกรรมปั ญหาการดื่ มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน การ
วิจยั นี ้ ใช้ แนวคาถามจากNational Education Longitudinal Study 1988-1994 ในการสร้ างตัววัด
ตัว แปรส าหรั บ ตัว แปรที่ ไ ม่ส ามารถวัด ได้ โ ดยตรงในการวิ เ คราะห์ แ บบจ าลองสมการแสดง
ความสัมพันธ์ที่ต่อเนืองกัน (Structural Model) การเก็บข้ อมูลกระทาโดยวิธีการสุ่มจากทั ง้ หมด
1,052 โรงเรียน โดยเก็บข้ อมูลจากนักเรี ยนเกรด8 ในปี 1988 จานวน 24,599 คน และติดตามเก็บ
ข้ อมูลต่อในปี 1990 กับนักเรี ยนเกรด 10 จานวนนักเรี ยน 21,474 คนที่ เคยเป็ นกลุ่มตัวอย่างของ
การวิจัยนี ้ เมื่อศึกษาในระดับเกรด8 แต่มีนักเรี ยนเพียง18,270 คนทียังคงศึกษาต่อในเกรด 10
อย่างไรก็ตาม จานวนนักเรียนที่มีคณ
ุ สมบัติตรงตามวัตถุประสงค์ของการติดตามพฤติกรรมปั ญหา
การดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนดังกล่าวที่ ใช้ ในการศึกษานี ้ ทัง้ หมดมี 17,424 คน จาก
การศึกษาพบว่า การสนับสนุนจากผู้ปกครอง และสภาพแวดล้ อมเชิงบวกในโรงเรี ยนของนักเรี ยน
ระดับเกรด 8 มีผลกระทบต่อการสร้ างความสัมพันธ์กบั เพื่อน และการสร้ างค่านิยมเชิงบวกของกลุม่
เมือ่ ศึกษาถึงระดับเกรด 10 และผลกระทบนี ้ จะมีผลต่อการป้องกันปั ญหาการดื่ มของเยาวชนใน
ระดับเกรด 10 ผลการศึกษาที่มีตอ่ การกาหนดนโยบายด้ านเยาวชน คือ โรงเรี ยนและผู้รับผิดชอบ
ต่อนโยบายด้ านสังคมที่เกี่ยวข้ องกับเยาวชนควรให้ ความสาคัญกับโครงการป้องกันปั ญหาการดื่ ม
เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของเยาวชน โดยให้ ความสาคัญกับปั จจัยภายในตัวเด็ก
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้ านการรับรู้และการมองตนเอง ประกอบกับการพัฒนาพฤติกรรมการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการคบเพื่อน และความสามารถในการรู้จกั ปฏิเสธ เนื่องจากผลการวิจยั นี ้ ชี ้ ให้ เห็นบทบาท
ของผู้ปกครองกับสภาพแวดล้ อมของโรงเรี ยนว่า สามารถส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการดื่ มของ
เยาวชนได้
วัตต์และคณะ(Watt K, et al.,2004) ได้ ศึกษาเรื่ อง การดื่มแอลกอฮอล์เสี่ยงต่อการ
บาดเจ็บ ในแผนก อุบัติ เหตุฉกุ เฉินของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ในรัฐ ควีนส์แลนด์ ประเทศ
ออสเตรเลีย ผลการศึกษา พบว่า ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ในระยะ 6 และ 24 ชั่วโมงก่อนมีความเสี่ยงต่อ
การบาดเจ็บเพิ่มขึ ้นอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ โดยมีค่าความเสี่ย งสัมพัทธ์เ ท่ากับ 2.13 เท่า
(adjusted OR 2.13; 95%CI = 1.3-3.9) การดื่มปริ มาณ > 60 กรัมในผู้ชาย และ > 40 กรัมใน
ผู้หญิ ง จะเพิ่มความเสี่ยงเกือบถึง 2.5 เท่า (adjusted OR 2.41; 95%CI = 1.1-5.2) เมื่อจาแนก
ชนิดเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า การดื่มเบียร์ มี ความเสี่ยงสัมพัทธ์เท่ากับ 1.86 เท่า (adjusted
OR 1.86; 95%CI = 0.9-3.9) การดื่มสุรากลัน่ มีคา่ ความ เสี่ยงสัมพัทธ์เท่ากับ 3.05 เท่า (adjusted
OR 3.05; 95%CI = 1.1-8.2) และเมื่อดื่มทัง้ สองอย่างร่วมกัน จะมีความเสี่ยงสัมพัทธ์เพิ่มขึ ้นเป็ น
3.16 เท่า(adjusted OR 3.16; 95%CI = 1.1-8.8) อย่างไรก็ตาม หลังจากวิเคราะห์ตวั แปรกวน ซึ่ง
ได้ แก่ รูปแบบการดื่ม พฤติกรรมเสี่ยง การใช้ สารเสพติดอื่นร่วม ด้ วย พบว่า ตัวแปรกวนทาให้ ค่า
ความเสี่ยงสัมพัทธ์มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งหมายความว่าตัวแปรกวน เหล่านี ้มีผลต่อการบาดเจ็บด้ วย
เช่นกัน
บวนและคณะ(Baune B. T. at el. ,2005) ได้ ศึกษาเรื่ องการดื่มแอลกอฮอล์ทาให้ คนต้ อง
เข้ าแผนก ฉุกเฉินของโรงพยาบาลในเมืองเพิ่มขึ ้น เพื่อดูอตั ราผู้ป่วยที่มีปัญหาซึ่งสัมพันธ์กับการดื่ม
แอลกอฮอล์ที่มาใช้ บริการที่แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลศูนย์ของรัฐในเขตชุมชนเมือง 11 แห่งใน
ประเทศเยอรมนี ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยที่มาด้ วยปั ญหาที่สมั พันธ์กบั การดื่มแอลกอฮอล์ จานวน
1,748 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 83.8 ซึ่งมีจานวนครัง้ ของการมาใช้ บริ การเท่ากับ 2,372 ครัง้ อัตราการ
นอนรักษาในโรงพยาบาลคิดเป็ นร้ อยละ 3 รวมจานวนวันนอนทัง้ หมดเท่ากับ 12,629 วัน และ
จานวนวันนอนเฉลี่ยต่อรายคิดเป็ น 10 วันนอน เมื่อคานวณอัตราป่ วยคิดเป็ น 10.7 ต่อ 1,000 คน
ของประชากร ในจานวนผู้ป่วยทัง้ หมด 1,748 ราย มีจานวนผู้ป่วยที่ใช้ บริ การแผนกฉุกเฉินเพียง
ครัง้ เดียว เท่ากับ 1,451 รายคิดเป็ นร้ อยละ 83 ของผู้ป่วยทัง้ หมด ที่เหลือ 297 รายใช้ บริ การหลาย
ครัง้ ซึ่งคิดเป็ นค่ามัธยฐานได้ เท่ากับ 3 ครัง้ (Median of Repeat Attendances = 3 ) จานวนผู้ป่วย
ที่มาโรงพยาบาลช่วงสันๆ
้ (น้ อยกว่า 24 ชัว่ โมง) สัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญกับปั จจัยเสี่ยงเหล่านี ้ คือ
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เพศชาย ดื่มแอลกอฮอล์แบบอันตราย ประสบอุบตั ิเหตุ และมีโรคประจาตัว ปั จจัยเสี่ยงสาหรับการ
มาใช้ บริการที่แผนกฉุกเฉินซ ้า คือ การดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากในครัง้ แรกที่มาใช้ บริการแผนก
Walton-Moss B. J. et al. (2005) ได้ ศึกษาเรื่ องผู้หญิ งในเมืองที่มีค่รู ักซึ่งดื่มสุราแบบ อันตรายมี
ความเสี่ยงสูงต่อการถูกทาร้ ายร่างกาย เพื่อหาปั จจัยเสี่ยงต่อการถูกทาร้ ายร่างกายจาก คู่รักของ
ผู้หญิ งที่อาศัยอยู่ใน 11 เมืองใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริ กา ผลการศึกษาพบว่าปั จจัย เสี่ยงที่
สาคัญ ต่อ การถูก ท าร้ ายร่ างกายจากคู่รักของผู้ห ญิ งที่ อาศัย อยู่ใ นเมือง คือ ผู้ห ญิ งอายุน้ อย
(Adjusted Odds Ratio (AOR) = 2.05, p = 0.011), มีปัญหาสุขภาพจิตปานกลางถึงรุนแรง
(AOR = 2.65, p < .001), เคยมีค่รู ักมาก่อน (AOR = 3.33, p < .001) ในด้ านปั จจัยเสี่ยงสาหรับ
ผู้ชายที่ ทาร้ ายผู้หญิ ง ได้ แก่ การศึกษาต่ากว่ามัธยมปลาย (AOR = 2.06, p = .014), มีปัญหา
สุขภาพจิตปานกลางถึงรุนแรง (AOR = 6.61, p < .001), มีปัญหาใช้ ยาเสพติด (AOR = 1.94)
ดันแคนและคณะ(Duncan SC, 2006 ) ได้ สรุปผลการศึกษาปั จจัยเสียงต่อการดื่มสุราใน
เด็กและวัยรุ่น การดื่มสุราของเด็กเกิดจากการเลียนแบบพ่อแม่และเพื่อนที่ดื่มสุรา ครอบครัวที่มี
ปั ญหาการดื่มยิ่งส่งผลให้ เด็กมีการดื่มสุรา เด็กเล็กทีเริ่มดื่มสุราครัง้ แรกมักตังต้
้ นที่บ้าน นอกจากนี ้
บรรยากาศในครอบครัว การเลีย้ งดูของพ่อแม่มีผลต่อพัฒนาการของเด็ก วัยรุ่ น โดยเฉพาะ
พฤติกรรมการดื่มสุราก็พฒ
ั นาไปด้ วย ยิ่งถ้ าครอบครัวขาดความอบอุ่นพ่อแม่เลี ้ยงลูกไม่เป็ น (ขาด
ระเบียบวินัย,ไม่ได้ รับการอบรมสัง่ สอนไม่มีการลงโทษเมื่อทาผิด และขาดการติดตามดูแล) เป็ น
ปั จจัยเสี่ยงที่สาคัญต่อการดื่มสุราในเด็กวัยรุ่นนอกจากนี ้ อิทธิพลของกลุม่ เพื่อนโดยเฉพาะเพื่อนไม่
ดี เป็ นเหตุกระตุ้นให้ เด็กวัยรุ่นดื่มสุราหรือใช้ สารเสพติดในระยะวัยรุ่นตอนกลางและใกล้ เป็ นผู้ใหญ่
ปั จจัยเสียงต่อการดื่มสุราในวัยรุ่นมีทงมาจากพ่
ั้
อแม่และกลุม่ เพื่อน ที่น่าสนใจคือจากพ่อแม่ซึ่งเพิ่ม
ความเสียงต่อการเริ่มดื่มตังแต่
้ อายุยงั น้ อย ส่วนอิทธิพลของกลุม่ เพื่อนมีผลต่อพฤติกรรมการดื่มสุรา
เมื่อเด็กอายุมากขึ ้น
เบเดอร์ เซนและแมคแคร์ ธี( Pedersen & McCarthy, 2008) ศึกษาสภาพแวดล้ อมที่บ้าน
และสังคมที่ดีช่วยลดปั ญหาการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นบางประเภทได้ ทางการศึกษา
วัยรุ่นจานวนทังหมด
้
202 คนซึ่งกาลังศึกษาอยู่ในระดับชันมั
้ ธยมศึกษา และพบว่า บุคลิกภาพและ
สิ่งแวดล้ อมเป็ นปั จ จัย ที่ เ สริ มซึ่งกันและกัน (Additive Effect) และมีป ฏิกิริย าต่อกัน และกัน
(Interaction Effect) สาหรับการเสริมกันของบุคลิกภาพและสิ่งแวดล้ อม พบว่า อาสาสมัครวิจัยที่มี
บุคลิกภาพแบบขาดความยับยังชั
้ ง่ ใจจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการดื่มแล้ วขับบ่อยกว่าผู้ที่ไม่
มีบคุ ลิกภาพแบบนี ้เช่นกัน แต่พฤติกรรมในลักษณะนี ้จะเกิดขึ ้นได้ ใน สภาพแวดล้ อมที่มีการเข้ าถึง
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ง่ายและขาดการติดตามพฤติกรรมของพ่อแม่ ผลการศึกษานีช้ ีใ้ ห้ เห็นว่า
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การนาครอบครัวเข้ ามามีสว่ นในการจัดกิจกรรมร่วมกับวัยรุ่น มีแบบฝึ กหัดเพื่อให้ บิดามารดาและ
บุตรทาด้ วยกันที่บ้าน ซึ่งขณะทาจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ค้ นหาวิธีการในการปฏิเสธการ
ใช้ สารเสพติด สังเกตและอภิปรายร่วมกัน นอกจากนีบ้ ิดามารดายังมีการฝึ กทักษะการสื่อสารกับ
ลูก การจัดการกับพฤติกรรมของลูก เป็ นต้ น มาตรการระดับครอบครัวที่จะป้องกันการดื่มเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์และการใช้ สารเสพติดอื่น ๆ ได้ แก่ การจัดกิจกรรมร่วมภายในบ้ านระหว่างพ่อแม่ -ลูก
การฝึ กอบรมทักษะครอบครัวที่เสริมทักษะการเป็ นพ่อแม่ โดยการเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูก โดยการใช้ การเสริ มแรงทางบวก ทักษะการฟั ง การติดต่อสื่อสารและการแก้ ปัญหา การเป็ น
แบบอย่างที่ดี การสร้ างความรักความอบอุน่ ในครอบครัว การใช้ เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์ เช่น เล่น
กีฬา อ่านหนังสือ ซึ่งการให้ ค วามรัก ความอบอุ่น ในครอบครัวเป็ นเรื่ องสาคัญ ในการป้ องกัน
พฤติกรรมเสี่ยงด้ านการเสพสารเสพติดในวัยรุ่น

