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เปรียบเทียบผลการศึกษาความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการปฏิเสธกับพฤติกรรมเสี่ยงการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
Compare the results of Knowledge attitude and rejection behavior with 
the risk drinking alcohol in high school student Pak Thong Chai district, 

Nakhon Ratchasima province 
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บทคัดย่อ  
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ 

พฤติกรรมการปฏิเสธ กับพฤติกรรมเสี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา อ าเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา ตามตัวแปรที่ศึกษา คือ ความรู้ เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทัศนคติเกี่ยวกับเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์  พฤติกรรมการปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พฤติกรรมเสี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา การอบรมเลี้ยงดู รายได้ กิจกรรมยามว่าง การเข้าถึงสถานท่ีจ าหน่าย และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จ านวน 346 คน  ได้มาโดยวิธีการเลือกสุ่มอย่างง่าย (Simple random 
sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบทดสอบ และแบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น                
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบ
ค่า F (F-test) 
 ผลการศึกษา พบว่า 

 1.  ความรู้เกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระดับดี (x̅=8.60, S.D=1.36) ทัศนคติเกี่ยวกับการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระดับปรับปรุง (x̅=1.88, S.D=0.66) พฤติกรรมการปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ 

ระดับปานกลาง (x̅=1.69, S.D=0.81) และพฤติกรรมเสี่ยงต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระดับต่ า (x̅=0.69, 

S.D=0.58) 1 
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 2.  นักเรียนระดับมัธยมศึกษา อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ท่ีมี อายุ ระดับการศึกษา ความรู้เกี่ยวกับ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทัศนคติเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และพฤติกรรมการปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่ม
เครื่องแอลกอฮอล์ ต่างกัน มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 3.  นักเรียนระดับมัธยมศึกษา อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ที่มีเพศ การเข้าถึงสถานที่จ าหน่าย การ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การอบรมเลี้ยงดู และรายได้ ต่างกัน มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่
แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการปฏเิสธ,พฤติกรรมเสี่ยงการดื่มแอลกอฮอร,์ความรู้ ทัศนคต ิ

 
Abstract  
 This purpose of this survey research were to compare the results of  knowledge attitude 
rejection behavior with risk behavior of drinking alcohol for high school student Pak Thong Chai 
district, Nakhon Ratchasima province. The studied variables were : knowledge, attitude, rejection 
behavior,risk behavior of drinking alcohol, gender, age,education, take care, income, hobby, access to 
locations and drinking alcohol. The sample were in high school student. The samples consisted of 
346 people selected by  simple random sampling. All data were collected form the questionnaires 
constructed by researchers. Statistic used for data analysis included percentage, frequency, mean 
standard deviation t-test and F-test 
 The results as follows :  

 1 .  The knowledge of drinking alcohol at good level ( x̅=8.60, S.D=1.36) ,  attitude of drinking 

alcohol at poor level ( x̅=1.88, S.D=0.66) ,  rejection behavior of drinking alcohol at poor level 

(x̅=1.69,S.D=0.81) and risk behavior of drinking alcohol at low level (x̅=0.69,S.D=0.58)   
 2.  The student of high school in Pak Thong Chai district, Nakhon Ratchasima province with 
different age,  education,  knowledge of drinking alcohol,  attitude of drinking alcohol,  rejection 
behavior of drinking alcohol had significant difference in risk behavior of drinking alcohol at .05 level. 
 3.  The student of high school in Pak Thong Chai district,  Nakhon Ratchasima with different 
gender, access to locations, drinking alcohol,  take care and income had no significant difference in 
risk behavior of drinking alcohol. 
Keywords: rejection behavior, risk behavior of drinking alcohol, knowledge,attitude  
  
บทน า 
 สถานการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชากรไทย จากการส ารวจพฤติกรรมการสูบการดื่มสุราของ
ประชากร ปี พ.ศ. 2557 กลุ่มตัวอย่างของการส ารวจคัดเลือกมาจากทั่วทั้งประเทศ แบ่งได้เป็น 5 พื้นที่ ได้แก่ 
กรุงเทพมหานครภาคใต้ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผู้ตอบแบบส ารวจ คือ ประชากรไทย
ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 25,758 คน หรือเทียบเท่าการเป็นตัวแทนของประชากร 54 ล้านคน ในกลุ่มประชากร
ผู้ใหญ่ อายุ 15 ปีขึ้นไป มีผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จ านวน ประมาณ 17.7 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 32.3 หรืออาจ
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กล่าวได้ว่า 1 ใน 3 ของคนไทยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ส าหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู้ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จ านวน 5.5 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 37.0 ซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าภาพรวมของประเทศ                 
(ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557 – 2558)    
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีนักดื่มในกลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุ 15-19 ปี ร้อยละ23.8 ของประชากรวัยรุ่นทั้งหมด ซึ่ง
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่ ร้อยละ 18.1หรือ ประมาณ 1 ใน 6 ของเยาวชนไทยทั้งหมด การเข้าถึงเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ได้ก่อนอายุตามที่กฎหมายก าหนด โดยมีเพศชายสูงกว่าเพศหญิง  ร้อยละ  42.1 และ 15.7 ตามล าดับ 
สอดคล้องกับนักดื่มในภาพรวมส่วนใหญ่ ร้อยละ51.8 เน้นการดื่มสุราเช่นกัน เช่น สุราขาว สุราสี สุราแดง และสุราอื่นๆ 
มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อเดือนในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประมาณ 641.5 บาท ต่ า น าสถิติดังกล่าวมาค านวณ
ค่าใช้จ่ายรวมต่อเดือนของนักดื่มทั้งหมดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าสูงถึง 3.5 พันล้ านบาท ค่าใช้จ่ายรวมต่อ
เดือนของนักดื่มทั้งประเทศอยู่ท่ี 15.6 พันล้านบาท เมื่อพิจารณาเฉพาะผู้ที่ดื่มแล้วขับ พบว่า สัดส่วนของผู้ที่เคยประสบ
อุบัติเหตุ จากการดื่มแล้วขับอยู่ที่ร้อยละ 6.8 ของประเทศท่ีร้อยละ 8.0 สัดส่วนของผู้ที่ตอบว่าเคยประสบอุบัติเหตุขณะ
โดยสารยานพาหนะของผู้อื่น ร้อยละ 1.5 (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2558) 
   จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีประชากรมีจ านวน 2,631,435 คน มีความชุกของนักดื่มในประชากรวัยรุน 
(อายุ 15−19 ปี)  รอยละ 17.7 เป็นอันดับที่ 19 ของประเทศไทย อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา พบปัญหาการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากข้อมูลจ านวนผู้ป่วยคัดกรองสุรา โรงพยาบาลปักธงชัย อายุระหว่าง 12 - 18 ปี  พ.ศ. 
2557  พบว่า เพศชาย เคยดื่มแต่เลิกแล้ว  12 คน  ดื่ม 177 คน ไม่ดื่ม 549 คน เพศหญิง เคยดื่มแต่เลิกแล้ว 5 คน  ดื่ม 
15 คน ไม่ดื่ม 839 คน ปี พ.ศ. 2558 พบว่า เพศชาย เคยดื่มแต่เลิกแล้ว 14 คน ดื่ม 178 คน ไม่ดื่ม 564 คน เพศหญิง 
เคยดื่มแต่เลิกแล้ว 9 คน  ดื่ม 26 คน ไม่ดื่ม 829 คน  ปี พ.ศ. 2559  พบว่า เพศชาย เคยดื่มแต่เลิกแล้ว  14 คน  ดื่ม 
236 คน ไม่ดื่ม 649 คน เพศหญิง เคยดื่มแต่เลิกแล้ว  16 คน  ดื่ม 29 คน ไม่ดื่ม 927 คน  ปี พ.ศ. 2559 พบว่า เพศ
ชาย เคยดื่มแต่เลิกแล้ว  16 คน  ดื่ม 243 คน ไม่ดื่ม 692 คนเพศหญิง เคยดื่มแต่เลิกแล้ ว  13 คน ดื่ม 31 คน ไม่ดื่ม 
1,017 คน (โรงพยาบาลปักธงชัย, 2556-2559) จากการให้บริการผู้ป่วยความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจาก
การใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์(F10-F10.9)(องค์การอนามัยโลก,2542) มีอัตราเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยกลุ่มช่วงอายุ 12-18 ปี 
ดังต่อไปนี้ พ.ศ.2557 จ านวนการให้บริการ 11,358 ครั้ง จ านวนผู้ป่วยมารับบริการ 4 ,456 คน คิดเป็นค่ารักษา 
2,970,946 บาท  พ.ศ.2558 จ านวนการให้บริการ 11,649 ครั้ง จ านวนผู้ป่วยมารับบริการ 4,553 คน คิดเป็นค่ารักษา 
3,470,221 บาท พ.ศ.2559 จ านวนการให้บริการ 12,445 ครั้ง จ านวนผู้ป่วยมารับบริการ 4,560 คน  คิดเป็นค่ารักษา 
4,413,610บาท (โรงพยาบาลปักธงชัย, 2556-2559)  จากสถิติและปัญหาดังกล่าวจะเห็นได้ว่าปัญหาพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของประชาชนอ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา มีอัตราการดื่มเพิ่มขึ้นทุกปีทั้งเพศชายและ
หญิงมีเพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มของวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15 – 19 ปี ซึ่งเป็นวัยที่ก าลังศึกษาและเป็นอนาคต
ของชาติ จากปัญหาดังกล่าวคณะผู้วิจัย จึงสนใจศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อน าผลการวิจัยในการวางแผนการจัดการสร้างเสริมสุขภาพ
ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการปฏิเสธต่อพฤติกรรรมเสี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดนครราชสีมาประเด็นงานบุญประเพณีปลอดเหล้า ชุมชนมีส่วนร่วม
อย่างยั่งยืน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับการดืม่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทัศนคติเกีย่วกับการดื่มเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ 
พฤติกรรมการปฏเิสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กับพฤติกรรมเสีย่งการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา  
 2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความรู้เกี่ยวกับการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์   ทัศนคตเิกี่ยวกับการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พฤติกรรมการปฏเิสธการดื่มเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ กับพฤติกรรมเสี่ยงการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของนักเรยีนระดับมัธยมศึกษา  
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาความรู้ เกี่ยวกับดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ทัศนคติเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พฤติกรรมการปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มเครื่องแอลกอฮอล์กับ
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 ประชากร  คือ  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนท่ีด าเนินการจัดการเรียน
การสอนระดับมัธยมปีที่ 1-6 อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 3,003 คน (ส านักงานงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน, 2560)กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมปีท่ี     1-
6 อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 346 คน (Krejcie and Morgan, 1970) โดยการสุ่มอย่างง่าย(Simple 
random sampling) จากการจับฉลากรายชื่อตามสัดส่วนของนักเรียนโรงเรียน  
 เกณฑ์คัดเข้า  
 1.  นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมปีที่  1 -6              
อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 2.  นักเรียนท่ีมีสัญชาติไทยและสามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้รู้เรื่อง 
 เกณฑ์คัดออก  
 1. นักเรียนที่ไม่มีสัญชาติไทย และไม่ได้ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ด าเนินการจัดการศึกษาช้ันระดับมัธยมปีที่
1-6  อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  
 2.  นัก เรียนที่ ก าลั งศึกษาอยู่ ในโรงเรี ยนที่ด า เนินการ จัดการศึกษา ช้ันระดับมั ธยมปีที่  1 -6                  
อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา แต่ไม่สมัครใจเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม 
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 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 เครื่องมือการวิจัย 
 คณะผู้วิจัยได้ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องน ามาเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ และ
น าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาที่มีค่าตั้งแต่ 0.5 เป็นต้นไป น ามาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
แล้วน าไปทดลอง (Try out) ใช้เครื่องมือ จ านวน 30 คน ดังนี้ 
    ตอนที่  1  แบบสอบถามปัจจัยพื้นฐานทั่วไป ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐาน เพศ อายุ ระดับช้ัน ที่ก าลัง
ศึกษา การเลี้ยงดู รายได้ต่อวัน  กิจกรรมยามว่าง การเข้าถึงสถานท่ีจ าหน่ายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ก่อนไปโรงเรียน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) และเติมข้อความ 
  ตอนท่ี  2  แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลักษณะแบบทดสอบความรู้เป็น
แบบเลือกตอบ ถูก ผิด (ค่าความยาก-ง่าย=0.67-0.83,ค่าความเช่ือมั่น=0.600) 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดับชั้นที่ก าลังศึกษา 

4. การเลี้ยงด ู

5. รายไดต้่อวัน 

6. กิจกรรมยามว่าง 

7. การเข้าถึงสถานท่ีจ าหน่ายดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล ์

8. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กอ่นไปโรงเรียน 
 

1. ความรู้เกี่ยวกับการดื่มเครื่องดืม่แอลกอฮอล์  
2. ทัศนคติเกี่ยวกับการดืม่เครื่องดืม่
แอลกอฮอล์  
3 . พฤติกรรมการปฏิ เสธการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 

 

พฤติกรรมเสี่ยงต่อการดืม่เครื่องดืม่แอลกอฮอล์

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  
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   ผิด = 0 คะแนน 
   ถูก = 1 คะแนน 
 การแปลความหมายของคะแนนความรู้ แบ่งเป็น 3 ระดับ โดยการอิงเกณฑ์ระดับดังนี้ (เยาวดี วิบูลย์ศรี , 
2551) 
   คะแนนร้อยละ  80.00 – 100.00  หมายถึง   มีความรู้เกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
         ระดับดี 
   คะแนนร้อยละ  50.00 – 79.99   หมายถึง   มีความรู้เกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
         ระดับปานกลาง 
   คะแนนร้อยละ  00.00 – 49.99  หมายถึง  มีความรู้เกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
         ระดับปรับปรุง 
  ตอนที่  3  แบบสอบถามทัศนคติเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มี 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วยและไม่
เห็นด้วยอย่างยิ่ง(ค่าอ านาจจ าแนก=0.83-0.98,ค่าความเช่ือมั่น=0.976) 
        ค าถามเชิงบวก   ค าถามเชิงลบ 
    เห็นด้วยอย่างยิ่ง =        5                       1 คะแนน 
    เห็นด้วย  =       4                       2   คะแนน 
    ไม่แน่ใจ  =       3                       3      คะแนน 
    ไม่เห็นด้วย =       2                       4      คะแนน 
    ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  =       1                       5 คะแนน 
 การแปลความหมายของคะแนนทัศนคติ แบ่งเป็น 4 ระดับ โดยการอิงเกณฑ์ระดับ ดังนี้ (เยาวดี วิบูลย์ศรี, 
2551) 
   คะแนนค่าเฉลี่ย  4.01 - 5.00 หมายถึง  มีทัศนคติเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
         ระดับดีมาก 
   คะแนนค่าเฉลี่ย  3.01 - 4.00 หมายถึง  มีทัศนคติเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
         ระดับดี 
   คะแนนค่าเฉลี่ย  2.01 - 3.00 หมายถึง   มีทัศนคติเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
         ระดับปานกลาง 
   คะแนนค่าเฉลี่ย  1.00 - 2.00 หมายถึง  มีทัศนคติเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
         ระดับปรับปรุง 
  ตอนที่  4  แบบสอบถามพฤติกรรมการปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 4 ระดับ ปฏิเสธเป็นประจ า(7 วัน/สัปดาห์) ปฏิเสธ
บางครั้ง (5-6 วัน/สัปดาห์) ปฏิเสธนานๆครั้ง (1-4 วัน/สัปดาห์) และไม่เคยปฏิเสธ (ค่าอ านาจจ าแนก=0.28-0.95,ค่า
ความเชื่อมั่น=0.896) 
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             ค าถามเชิงบวก   ค าถามเชิงลบ 
 ปฏิเสธเป็นประจ า  (7 วัน/สัปดาห์)   =  0        3 คะแนน 
 ปฏิเสธบางครั้ง   (5-6 วัน/สัปดาห์)  =  1        2 คะแนน 
 ปฏิเสธนานๆครั้ง   (1-4 วัน/สัปดาห์)  =  2        1 คะแนน 
 ไม่เคยปฏิเสธ     =  3       0 คะแนน 
 ประเมินค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์การประเมินผล แบ่งเป็น 3  ระดับ โดยการอิงเกณฑ์ระดับ ดังนี้                 
(เยาวดี วิบูลย์ศรี,2551) 
 คะแนน 2.01-3.00  หมายถึง พฤติกรรมการปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ 
       ระดับสูง 
 คะแนน 1.01-2.00  หมายถึง   พฤติกรรมการปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ 
       ระดับปานกลาง 
 คะแนน 0.00-1.00  หมายถึง   พฤติกรรมการปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ 
       ระดับต่ า 
  ตอนที่ 5 แบบสอบถามพฤติกรรมเสี่ยงต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประกอบด้วย  ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มี 4 ระดับ ได้แก่ ประจ า  (7 วัน/สัปดาห์) บางครั้ง (5-
6 วัน/สัปดาห์)  นานๆครั้ง(1-4 วัน/สัปดาห์) และไม่เคย (ค่าอ านาจจ าแนก=0.20—0.87,ค่าความเช่ือมั่น=0.894) 
        ค าถามเชิงบวก  ค าถามเชิงลบ 
 ประจ า(7 วัน/สัปดาห์)  = 3   0 คะแนน 
 บางครั้ง (5-6 วัน/สัปดาห์)   = 2   1 คะแนน 
 นานๆครั้ง(1-4 วัน/สัปดาห์)  = 1    2  คะแนน 
 ไม่เคย     = 0   3 คะแนน 
 ประเมินค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์การประเมินผล แบ่งเป็น 3  ระดับ โดยการอิงเกณฑ์ระดับ ดังนี้                
(เยาวดี วิบูลย์ศรี,2551) 
 คะแนน 2.00  - 3.00  หมายถึง  มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระดับดี 
 คะแนน 1.00  - 1.99  หมายถึง  พฤติกรรมเสี่ยงต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระดับปานกลาง 
 คะแนน 0.00  - 0.99 หมายถึง  มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ระดับมาก 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1.  คณะผู้วิจัยติดต่อของหนังสือจากคณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพวิทยาลัย
นครราชสีมา ถึง โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา               
เพื่อขออนุมัติด าเนินการวิจัย 
  2.  คณะผู้วิจัยประสานงานกับผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 เพื่อขอความร่วมมือและอ านวยความสะดวกในการด าเนินการวิจัย  
  3.  คณะผู้ด าเนินการวิจัยเก็บข้อมูลแบบสอบถาม ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
โรงเรียนท่ีด าเนินการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมปีที่ 1-6 อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 364 คน 
  4.  น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูล และบันทึกข้อมูลลงใน
โปรแกรมส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์ 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติพื้นฐาน คือ ความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 2. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยที่มีสองตัว โดยการทดสอบค่าที ( t-test) และตัวแปร
มากกว่าสองตัวแปรโดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) หรือทดสอบค่าเอฟ    
(F-test) 
 
สรุปผลการวิจัย  
ตารางที ่ 1  ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพื้นฐาน n ร้อยละ 
เพศ   
     ชาย 93 26.90 
     หญิง 253 73.10 

อาย ุ   ( x̅=15.49 S.D.=1.89) Min =12 max=19   

ระดับชั้นที่ก าลังศึกษา   
     มัธยมศึกษาปีท่ี 1 61 17.60 
     มัธยมศึกษาปีท่ี 2 44 12.70 
     มัธยมศึกษาปีท่ี 3 35 10.10 
     มัธยมศึกษาปีท่ี 4 38 11.00 
     มัธยมศึกษาปีท่ี 5 77 22.30 
     มัธยมศึกษาปีท่ี 6 91 26.30 

รายได้ต่อวัน  (  x̅=78.25 S.D.=24.05) Min=120 max=200   

กิจกรรมยามว่าง   
     เรียนพิเศษ 84 24.30 
     ช่วยครอบครัวท างาน 171 49.40 
     เล่นคอมพิวเตอร์/มือถือ               115 33.80 
     ออกก าลังกาย 117 33.80 
     ท าการบ้าน               177 51.20 
     ดูทีวี/ วีดิโอ /หนัง    256 74.00 
     ไปบ้านเพื่อน 103 29.80 
     นัดเพื่อนสังสรรค์             48 13.90 
นักเรียนเคยซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานท่ีจ าหน่าย    
     เคย 205 59.20 
     ไม่เคย 141 40.80 
          ร้านมินิมาร์ท ร้านสะดวกซื้อ 113 32.70 
          ร้านขายของช า ร้านโชว์หว่ย 116 33.50 
           ซุปเปอร์มาร์เก็ต 28 8.10 
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ข้อมูลพื้นฐาน n ร้อยละ 
          สถานบันเทิง ผับ/บาร/์ดสิโกเทค 32 9.20 
          ร้านอาหารตามสั่ง 34 9.80 
          ร้านคาราโอเกะ 11 3.20 
          ซุ้มยาดอง ซุ้มขายเหลา้ 12 3.50 
          ลานเบียร ์ 58 16.80 
นักเรียนเคยดื่มแอลกอฮอล์ก่อนไปเรียน   
     เคย 29 8.40 
     ไม่เคย 317 91.60 

 
จากตารางที่  1  พบว่า  นักเรียนระดับมัธยมศึกษา อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ร้อยละ 73.10 อายุเฉลี่ย 15.49 ปี ระดับช้ันที่ก าลังศึกษา ส่วนใหญ่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 ร้อยละ 26.30 การเลี้ยงดู  ส่วนใหญ่มีการเลี้ยงดูแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่  ร้อยละ 71.10 รายได้ต่อวัน 
เฉลี่ยวันละ 24.05 บาท กิจกรรมยามว่าง ส่วนใหญ่มีกิจกรรมยามว่าง คือ ดูทีวี/ วีดิโอ /หนัง ร้อยละ 74.00 นักเรียน
เคยซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนใหญ่เคยซื้อร้อยละ 59.20 ส่วนใหญ่เคยมีการไปซื้อร้านขายของช า ร้านโชว์ห่วย            
ร้อยละ 32.70 นักเรียนเคยดื่มแอลกอฮอล์ก่อนไปเรียน ส่วนใหญ่ไม่เคยร้อยละ 91.60 

 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามตัวแปร  

ตัวแปร n ร้อยละ 

ความรู้เกี่ยวกับการดืม่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ( =82.60 S.D=1.31)   

     ระดับด ี 346 100.00 

ทัศนคติเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ( =1.88 S.D=0.65)   

     ระดับด ี 117 33.80 

     ระดับปานกลาง 187 54.00 

     ระดับปรับปรุง 42 12.20 

พฤติกรรมการปฏเิสธการดื่มเครื่องดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ ( =1.69 S.D=0.81)   

     พฤติกรรมการปฏเิสธระดับดี (2.00-3.00) 140 40.50 

     พฤติกรรมการปฏเิสธระดับปานกลาง (1.00-1.99) 132 38.20 

     พฤติกรรมการปฏเิสธระดับไมด่ี  (0.00-0.99) 74 21.30 

พฤติกรรมเสี่ยงต่อการดืม่เครื่องดืม่แอลกอฮอล ์   

     พฤติกรรมระดบัดี (2.00-3.00) 12 3.50 

     พฤติกรรมเสี่ยงระดับปานกลาง (1.00-1.99) 65 18.80 

     พฤติกรรมเสี่ยงระดับเสียงมาก (0.00-0.99) 269 77.70 

          ด้านเพื่อชักชวนให้ดื่ม ( =0.53 S.D=0.66)   
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ตัวแปร n ร้อยละ 

               พฤติกรรมระดับดี (2.00-3.00) 20 5.70 

               พฤติกรรมเสี่ยงระดับปานกลาง (1.00-1.99) 68 19.70 

               พฤติกรรมเสี่ยงระดับเสียงมาก (0.00-0.99) 258 74.60 

          ด้านความสนุกสนานกับเพื่อน ( =1.18 S.D=0.89)   

               พฤติกรรมระดับดี (2.00-3.00) 92 26.60 

               พฤติกรรมเสี่ยงระดับปานกลาง (1.00-1.99) 133 38.40 

               พฤติกรรมเสี่ยงระดับเสียงมาก (0.00-0.99) 121 35.00 

          ด้านความท้าทายจากเพื่อน ( =0.49 S.D=0.63)   

               พฤติกรรมระดับดี (2.00-3.00) 18 5.20 

               พฤติกรรมเสี่ยงระดับปานกลาง (1.00-1.99) 55 15.90 

               พฤติกรรมเสี่ยงระดับเสียงมาก (0.00-0.99) 273 78.90 

          ด้านการดื่มตามเทศกาล ( =0.34 S.D=0.69)   
               พฤติกรรมระดับดี (2.00-3.00) 27 7.80 

               พฤติกรรมเสี่ยงระดับปานกลาง (1.00-1.99) 56 16.20 

               พฤติกรรมเสี่ยงระดับเสียงมาก (0.00-0.99) 263 76.00 

          ด้านการดื่มเพื่อคลายความทุกข์ ( =1.00 S.D=0.79)   

               พฤติกรรมระดับดี (2.00-3.00) 65 18.80 

               พฤติกรรมเสี่ยงระดับปานกลาง (1.00-1.99) 138 39.90 

               พฤติกรรมเสี่ยงระดับเสียงมาก (0.00-0.99) 143 41.30 

          ด้านการดื่มเพื่อลดปมด้อย ( =0.52 S.D=0.82)   

               พฤติกรรมระดับดี (2.00-3.00) 42 12.10 

               พฤติกรรมเสี่ยงระดับปานกลาง (1.00-1.99) 83 24.00 

               พฤติกรรมเสี่ยงระดับเสียงมาก (0.00-0.99) 221 63.90 

 
 จากตารางที่  2 พบว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษา อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
ความรู้เกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.60 (S.D.=1.31) มีทัศนคติเกี่ยวกับ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับปรับปรุง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 1.88 (S.D.=0.65)พฤติกรรมการปฏิเสธการดื่ม
เครื่องดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 1.69  (S.D.=0.81) พฤติกรรมเสี่ยงต่อการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 0.68 (S.D.=0.58)   
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ตารางที่  3 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมเสี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามตัวแปร ดังน้ี 

ตัวแปร n �̅� S.D t p 
เพศ      
         ชาย 93 0.64 0.60 0.853 0.40 
         หญิง 253 0.70 0.58   
นักเรียนเคยซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานท่ีจ าหน่าย      
         เคย                                                                           141 0.52 0.60 4.44 0.75 
         ไม่เคย   205 0.80 0.54   
นักเรียนเคยดื่มแอลกอฮอล์ก่อนไปโรงเรยีน      
         เคย                                                                           29 1.00 0.47 3.11 0.46 
         ไม่เคย   317 0.60 0.58   

 
จากตารางที่  3  พบว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษา อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

ประกอบด้วย เพศ นักเรียนเคยซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่จ าหน่าย และนักเรียนเคยดื่มแอลกอฮอล์ก่อนไป
โรงเรียน  มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่แตกต่างกัน  

 
ตารางที่  4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของคะแนนพฤติกรรมเสี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามตัวแปร ดังน้ี 
ตัวแปร แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p 

1.อาย ุ
ระหว่างกลุม่ 7 8.93 1.28 3.98* <0.01 

ภายใน 338 108.26 0.32   
รวม 345 117.18    

2.ระดับชั้นที่ก าลังศึกษา 
ระหว่างกลุม่ 5 10.60 2.12 6.78* <0.01 

ภายใน 340 106.55 0.31   
รวม 345 117.18    

3.การเลีย้งด ู
ระหว่างกลุม่ 3 0.69 0.23 0.62 0.563 

ภายใน 342 116.48 0.34   
รวม 345 117.18    

4.รายได้ต่อวัน 
 

ระหว่างกลุม่ 15 4.49 0.29 0.87 0.59 
ภายใน 330 112.69 0.34   
รวม 345 117.18    

5.ความรู้เกี่ยวกับการดืม่
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

ระหว่างกลุม่ 4 5.41 1.35 4.12* <0.01 
ภายใน 341 111.77 0.28   
รวม 345 117.18    

ระหว่างกลุม่ 19 18.81 0.99 3.28* <0.01 
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ตัวแปร แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p 
6.ทัศนคติเกี่ยวกับการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

ภายใน 326 98.36 0.30   
รวม 345 117.18    

7.พฤติกรรมการปฏิเสธการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

ระหว่างกลุม่ 33 29.26 0.88 3.17* <0.01 
ภายใน 312 87.91 0.28   
รวม 345 117.18    

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
 จากตาราง  4  พบว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษา อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
ประกอบด้วย อายุ ระดับช้ันที่ก าลังศึกษา ความรู้เกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ทัศนคติเกี่ยวกับการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และพฤติกรรมการปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต่างกัน มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
อภิปรายผล  

อายุ อายุต่างกันมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 26.30 นักเรียนย่อม
พฤติกรรมเสี่ยงหรือมีประสบการณ์ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้นตามอายุไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เอื้ออ านวยใน
เวลาว่าง จากผลการวิจัยพบกิจกรรมยามว่างส่วนใหญ่นักเรียน ดูทีวี/ วีดิโอ /หนัง  ร้อยละ 74.00 และร้อยละ 33.80 
คือการเล่นคอมพิวเตอร์/มือถือ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้อาจจะเช่ือมโยงไปถึงสื่อทางการการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึง
พบว่าผลการวิจัยครั้งนี้นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงเกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับสูง ร้อยละ 
77.70  จึงท าให้นักเรียนที่มีอายุต่างกันมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ สอดคล้องกับการวิจัยของพงษ์ศักดิ์ อ้นมอย (2010)  พบว่า อายุที่เริ่มเดิมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรกอายุ
ระหว่าง 7-23 ปี โดยมีอายุเฉลี่ย 15 ปีซึ่งก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวส. 
สอดคล้องกับการศึกษาของ กมลพรรณ  ชีวพันธุศรี (2556) พบว่า ส่วนมากนักเรียนอายุน้อยกว่า 16 ปี มี พฤติกรรม
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 54.00  สอดคล้องกับการศึกษาของวิชุดา กิจธรธรรม (2555) ศึกษาเรื่อง
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรม การดื่มและผลกระทบในนิสิต/ นักศึกษาไทย พบว่า อายุมีอิทธิพลร่วมกัน
ปัจจัยชีวสังคมอีก 1 ด้านคือ เชื้อชาติส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ระดับชั้นที่ก าลังศึกษา  ระดับช้ันที่ก าลังศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้เนื่องจากระดับช้ันท่ีก าลังศึกษาซึ่งท าให้ประสบการณ์การณ์การ
เรียนรู้ การอบรมเลี้ยงดู วัฒนธรรม ประสบการณ์ตรงกับการสัมผัสกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่
ต่างกันจึงท าให้ระดับช้ันที่ก าลังศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แตกต่างกัน สอดคล้อง
กับการศึกษาของชุดา กิจธรธรรม (2555) ศึกษาเรื่องโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรม  การดื่มและ
ผลกระทบในนิสิต/ นักศึกษาไทย พบว่าช้ันปี อิทธิพลร่วมกันปัจจัยชีวสังคมอีก 1 ด้านคือ เชื้อชาติส่งผลต่อพฤติกรรม
การดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อุบลรัตน์ นาคพันธ์ (2557) การส ารวจข้อมูลพฤติกรรมการ
สูบบุหรี่ และการดื่มสุราของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ของส านักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2549-2554 พบว่ากลุ่มเด็ก
และเยาวชนวัย 15-24 ปี มีอัตราการดื่มสุราที่สูงเมื่อเทียบกับกลุ่มอายุอ่ืน โดยมีสัดส่วนร้อยละ 23.7 ในปี 2554 สาเหตุ
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เนื่องจากสภาพแวดล้อมรอบตัวที่ล่อแหลม ไม่ว่าจะเป็นการจัดจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อยู่รอบสถานศึกษา การ
โฆษณาผ่านสื่อต่างๆ รวมถึงการหาซื้อได้ง่ายและสะดวก และได้ศึกษาถึงอิทธิพลของการดื่มแอลกอฮอล์ที่ส่งผลต่อผล
การเรียนของนักศึกษาผลจากการประมาณการพบว่า พบว่าลักษณะส่วนตัวและครอบครัวของนักศึกษา ได้แก่ เพศ, ช้ัน
ปี, การนับถือศาสนา, สาขาวิชาที่เรียน, การเสียชีวิตของมารดา, การประกอบอาชีพของมารดา และระดับการศึกษา
ของบิดา ล้วนมีผลกระทบต่อผลการเรียนของนักศึกษาอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ 

ความรู้เกี่ยวกับการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  ความรู้เกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างกันมี
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้เนื่องจาก
ปัจจุบันสื่อออนไลน์ต่างๆส าหรับนักเรียนสามารถค้นหาเพื่อการเรียนรู้ได้ง่ายจากมือถือ คอมพิวเตอร์ การเรียนรู้จากสื่อ
ต่างๆ เช่น โทรทัศน์ แผ่นพับ ป้ายต่างๆ ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่านักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ระดับดี ( =82.60 S.D=1.31) จึงท าใหค้วามรู้เกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างกันมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ ปวีณา  วงษ์ชะอุ่ม (2557). เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนิสิตภาคปกติมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ความรู้
มีความสัมพันธ์ระดับน้อยกับทัศนคติและพฤติกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05และทัศนคติมีความสัมพันธ์
ระดับปานกลางกับพฤติกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนแรงจูงใจมีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับ
ทัศนคติและพฤติกรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

ทัศนคติเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ทัศนคติเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต่างกันมี
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้เนื่องจาก
นักเรียนปัจจุบันน้ีมีการเข้าหาสื่อออนไลน์ค่อนข้างง่ายส าหรับแต่ละคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าหาสื่อออนไลน์ทางมือ
ถือ ในการค้นหาสิ่งต่างๆที่อยากรู้ อยากเห็น หรือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเช่น ที่บ้าน ร้านหมูกระทะ ร้านอาหาร สื่อ
โทรทัศน์ ต่างๆเหล่านี้สามารถท าให้นักเรียนมีทัศนคติแตกต่างกันออกไปของแต่ละบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษ า
ของ สาวิตรี อัษณางค์กรชัย และคณะ.(2552). ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การเฝ้าระวังพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย ช่วงระหว่างปี การศึกษา 
2550 และ 2552 พบว่า ใน 30 วันที่ผ่านมา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั้งหญิงและชายในประเทศไทยมีอัตราการเคย
เห็นหรือได้ยินโฆษณาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสื่อต่างๆ ภายใน 24 ช่ัวโมง จะพบในสื่อโทรทัศน์มากท่ีสุด รองลงมา
คือแผ่นป้าย และอินเทอร์เน็ต  Schiffman & Kanuk. (2000) กล่าวว่า ตามกระบวนการรับรู้ กล่าวคือ การรับรู้จะ
เกิดขึ้นต้องประกอบด้วย 1. การสัมผัส หรืออาการสัมผัส คนเรารับรู้สิ่งเร้าโดยทาง หูตา จมูก ลิ้น และผิวกาย อวัยวะ
เหล่านี  ้เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ส าคัญในการรับสัมผัสแล้วส่งต่อไปเป็ นประสบการณ์ทางสมอง เพื่อให้เกิดการรับรู้
ต่อไป 2. ชนิดและธรรมชาติของสิ่งเร้าและการรับรู้ ตามปกติบุคคลมักเกิดการรับรู้ได้โดยไม่ต้องสัมผัสสิ่งเร้าทั  ้งหมด 
ทั้งนี  ้เนื่องมาจากประสบการณ์ที่บุคคลได้รับจากการรับรู้และเรียนรู้ จากสิ่งแวดล้อมสะสมกันเรื่อยมา จนเกิดเป็ นค
วามรู้ความเข้าใจได้ทันทีแม้ว่าจะสัมผัสสิ่งเร้ าเพียงบางส่วนหรือส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น นอกจากนี้การจัดระเบียบของ
สิ่งเร้าท าให้มองเห็นภาพส่วนรวมได้ชัดเจน และ 3. การแปลความหมายของการสัมผัสกับการรับรู้มักด าเนินไปคู่กับการ
รับสัมผัสเสมอ ถ้าเราถูกเร้าด้วยสิ่งที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อน เรามักแปลความหมายโดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่ เคยพบเห็น
มาแล้ว สอดคล้องกับการศึกษาของนงนุช ใจช่ืน โศภิต  นาสืบ สุรศักดิ์  ไชยสงค์ และทักษพล  ธรรมรังสิต.(2556) เรื่อง
การรับรู้ การจดจ า การครอบครอง และการให้ความหมายที่มีต่อสิ่งของที่มีตราสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับ
ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนไทยพบว่า เชิงปริมาณ การรับรู้ การจดจ า การ
ครอบครอง และทัศนคติที่มีต่อสิ่งของที่มีตราสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ มีความสัมพันธ์กับทัศนคติและ
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พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนเชิงคุณภาพพบว่า เมื่อเห็นสิ่งของที่มีตราสัญลักษณ์เยาวชนจะ
นึกถึงการสนับสนุนทางด้านการกีฬา การจัดแสดงดนตรี และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งท าให้เกิดความรู้ 
สึกประทับใจและช่ืนชอบในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอยากตอบแทนด้วยการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกจากนี้
เยาวชนที่ได้รับสิ่งของที่มีตราสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากเพื่อน จะเข้าใจว่า เพื่อนชวนให้ไปดื่ม และจาก
ผู้ปกครอง เข้าใจว่า ผู้ปกครองอนุญาตโดยอ้อมให้ดื่ม  Ajzan และ Fishbein (1988) กล่าวคือ ปัจจัยที่เป็นตัวก าหนด
ถึงการกระท าพฤติกรรมของบุคคลที่ดีท่ีสุดคือความตั้งใจที่จะกระท าพฤติกรรมนั้นๆซึ่งบุคคลจะแสดงพฤติกรรมออกมา
สอดคล้องกับความมุ่งมั่นตั้งใจที่มีอยู่ของตน โดยขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยคือ ทัศนคติต่อพฤติกรรม และอิทธิพลของบุคคล
ใกล้ชิดเกี่ยวกับการกระท าพฤติกรรมดังกล่าว สอดคล้องการศึกษาของ Marques และคณะ. (2013). ได้ท าการส ารวจ
ในกลุ่มวัยรุ่นชาวโปรตุเกสอายุระหว่าง 15-18ปีจ านวน 405 คน พบว่าวัยรุ่นหญิงนิยมดื่มสุรากลั่นสูงกว่าวัยรุ่นชายและ
มีแนวโน้มจะเป็นนักดื่มหนักนอกจากนี้พบว่า สื่อการรณรงค์ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีอิทธิพลที่จะท าให้
กรณีศึกษาทั้ง 3 กลุ่มรู้สึกกลัวและอยากเลิกดื่มได้คือ การรณรงค์เรื่องอุบัติเหตุ และโทษของการดื่มเมาแล้วขับ เช่น 
โฆษณาเมาแล้วขับของสสส. เพียงโฆษณาเดียวเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและเห็นบ่อยจากประสบการณ์จริง หาก
เป็นโฆษณาที่เกี่ยวกับสุขภาพกลุ่มกรณีศึกษาเห็นว่าไม่ส าคัญเพราะเป็นเรื่องที่ไกลตัวมาก 

พฤติกรรมการปฏิเสธการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  พฤติกรรมการปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ต่างกันมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้
เนื่องจากนักเรียนซึ่งมีอายุที่มีความแตกต่างกันแต่ละระดับการอบรมเลี้ยงดู ประสบการณ์ชีวิต สิ่งแวดล้อมท่ีต่างกันจึง
ท าให้พฤติกรรมเสี่ยงต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แตกต่างกัน สอดคล้องการวิจัยของจิรัชยา บุญปัญญ และนาถ 
พันธุมนาวิน.(2557).เรื่องกลไกการป้องกันตนเองจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม พบว่า สาเหตุของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาทั้งหมดมี 4 ประการ ได้แก่ สภาพแวดล้อม
ทางครอบครัว กล่าวคือสมาชิกส่วนใหญ่ในครอบครัวมีพฤติกรรมการดื่มเป็นประจ าและบางกรณีชวนลูกดื่มด้วย 
ประการที่ 2 เพื่อนชวน และอยากลอง ประการที่ 3 บริเวณที่พักอาศัยมีสถานบันเทิงและร้านขายเครื่องดื่มดังกล่าวท า
ให้เข้าถึงได้ง่าย และประการสุดท้าย นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าเป็นแสดงถึงความเป็น
ผู้ใหญ่ เป็นการเข้าสังคมและเข้ากับเพื่อนได้ง่ายเช่ือมความสัมพันธ์ในการท างาน และช่วยคลายเครียด สาเหตุของการ
ไม่ดื่ม เลิกดื่ม และพยายามเลิกเป็นสาเหตุที่ใกล้ตัว กล่าวคือ การมุ่งอนาคต เช่น อยากมีงานที่ดีและมีเกียรติท าใน
อนาคต และการควบคุมตนเองเกี่ยวกับผลการเรียน เห็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของบุคคลใกล้ชิด เห็นคุณค่าของเงิน
และการให้ค าสาบาน นักศึกษาส่วนใหญ่รับรู้โทษของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ว่าท าให้เสียการเรียนบั่นทอนสุขภาพ 
และท าให้เกิดอุบัติเหตุได้แต่ไม่สามารถเช่ือมโยงความเสียหายที่เกิดผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อสังคมได้ สอดคล้องกับ
การศึกษาของพงษ์ศักดิ์ อ้นมอย (2554).เรื่องการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรกและการดื่มแบบเมาหัวราน้ าของ
เยาวชนอ าเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า ผลการวิจัยพบว่าอายุที่เริ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรก เยาวชนชาย
ส่วนใหญ่เริ่มดื่มครั้งแรก เมื่ออายุต่ ากว่า 20 ปี ร้อยละ 97.3 ส่วนเยาวชนหญิงส่วนใหญ่เริ่มดื่มครั้งแรก อายุต่ ากว่า 20 
ปี ร้อยละ 88.2 เครื่องดื่มที่ดื่มครั้งแรก พบว่าทั้งเยาวชนชายและเยาวชนหญิง ส่วนใหญ่ดื่มเบียร์ ดื่มครั้งแรกกับเพื่อน/
รุ่นพี่ มักดื่มที่บ้านหรือท่ีพักของเพื่อน เหตุผลที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรก คือ อยากรู้อยากลอง เยาวชนเคยดื่ม
แบบเมาหัวราน้ า คิดเป็นร้อยละ 82.3 จากเยาวชนท้ังหมด เป็นเยาวชนชาย จ านวน 294 คน คิดเป็นร้อยละ 88.6 เป็น
เยาวชนหญิงจ านวน 306 คนคิดเป็นร้อยละ 77.1 ด้านปริมาณการดื่มพบว่าเยาวชนชายส่วนใหญ่ดื่ม 5–9 แก้ว ร้อยละ 
44.5 เยาวชนหญิงส่วนใหญ่ดื่ม 5–9 แก้ว ร้อยละ 62.2 ท่ีเหลือดื่มในปริมาณที่มากกว่านี้และส่วนใหญ่เกิดในช่วง 1 ปีที่



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 5 ประจ าป ี2561 (5th NMCCON 2018)  
“วิจัยและพัฒนาสูก่ารขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน” วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

_____________________________________________________________________________________________ 

ภาคบรรยาย   383 
 

ผ่านมาร้อยละ 34.5 ความถี่ของการดื่มพบว่าทั้งเพศชายและเพศหญิงส่วนใหญ่ดื่มทุกเดือน/เกือบทุกเดือน ร้อยละ 
51.0   
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ (TH SarabunPSK 14 pt. หนา) 
   (1) ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมเสี่ยงต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 77.70 มีพฤติกรรมเสี่ยงระดับ
มาก โดยแยกออกแต่ละด้านประกอบด้วย ด้านเพื่อชักชวนให้ดื่ม ด้านความสนุกสนานกับเพื่อน ด้านความท้าทายจาก
เพื่อนด้านการดื่มตามเทศกาล ด้านการดื่มเพื่อคลายความทุกข์ และด้านการดื่มเพื่อลดปมด้อย พบว่ามีความเสี่ยงระดับ
มากเช่นกัน 
  (2) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษา อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ตัวแปร อายุ ระดับชั้น
ที่ก าลังศึกษา ความรู้เกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทัศนคติเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และพฤติกรรม
การปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต่างกัน มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
(1) จากผลการวิจัยควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อหาพฤติกรรมเสี่ยงต่อการดืม่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ

นักเรียน เพื่อยืนยันผลและปญัหาของการวิจัยในการวิจัยครั้งต่อไป 
(2) จากผลการวิจัยควรด าเนินการวิจยัเชิงทดลองเพื่อหาโปรแกรมหรือรูปแบบการจดัการสร้างเสรมิสุขภาพ

หรือการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนจากโดยประยุกต์ใช้กระบวนการมีส่วนของ
ผู้มีส่วนไดส้วนเสียในชุมชน 
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