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บทคัดย่อ
การศึกษานีเป็ นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Study) มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาพฤติกรรม
การดืมเครืองดืมแอลกอฮอล์ของนักเรียนชันมั ธยมศึกษาตอนปลาย ทีกําลังศึ กษาในปี การศึ กษา
2553 ของโรงเรี ย นผาเมื อ งวิ ท ยาคม อํา เภอหล่ม สัก จั ง หวั ดเพชรบู ร ณ์ เก็บ ข้ อ มู ล ด้ ว ย
แบบสอบถามในกลุ่มตัวอย่างนักเรียนจํานวน 110 คน โดยสุม่ ตัวอย่างแบบมีระบบ ระหว่างเดือน
กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2554 บั น ทึ กข้ อ มู ลด้ วยโปรแกรม Epi Info 3.5.1 วิเ คราะห์ ข้ อ มู ลด้ ว ย
โปรแกรม STATA 10 สถิติทีใช้ ไ ด้ แก่ จํานวน ร้ อยละ ค่า เฉลีย ส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน
ค่ามัธยฐาน ค่าตําสุด ค่าสูงสุด และช่วงความเชือมั นร้ อยละ 95 ของค่าเฉลีย ผลการศึกษาพบว่า
นักเรียนชันมั ธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนใหญ่ เป็ น เพศหญิงร้ อยละ 59.1 อายุระหว่าง 15-17 ปี
(เฉลีย 16.7  0.9 ปี ) พั กอาศั ย อยู่ ก ับบิดามารดาร้ อยละ 90.0 ในช่วง 1 เดือ นทีผ่ านมา
นักเรียนเคยดืมเครืองดืมแอลกอฮอล์ ร้ อยละ 30 มีความรู้เกียวกับการดืมเครืองดืมแอลกอฮอล์
ระดับ ปานกลางร้ อ ยละ 70.9 (ค่ า เฉลีย 10.6  1.5 คะแนน) เกือ บทังหมดตอบถู ก คือ
ผลกระทบจากการดืมเครืองดืมแอลกอฮอล์ทาํ ให้ สนเปลื
ิ
องเงินทีใช้ จ่ายในครอบครัวร้ อยละ 98.2
ในส่วนของทัศนคติเ กียวกับเครืองดืมแอลกอฮอล์ ส่วนใหญ่ มีท ัศนคติอยู่ในระดับดีร้อยละ 65.4
(ค่าเฉลีย 4.0  0.5 คะแนน) ส่วนใหญ่ มีระดับความคิดเห็นด้วยอย่างยิงเรืองการดืมเครืองดืม
แอลกอฮอล์จะนํา ไปสูก่ ารทะเลาะวิวาทร้ อยละ 66.4 สํา หรั บการปฏิบัติตัวเกียวกับเครืองดืม
แอลกอฮอล์อยู่ในระดับปฏิบัตดิ ีร้อยละ 66.4 (ค่าเฉลีย 4.3  0.4 คะแนน) และเกือบทังหมด
ตอบไม่ปฏิบตั คิ อื เคยขาดเรียน/หนี เรียนเพื อไปดืมเครืองดืมแอลกอฮอล์กบั เพือนร้ อยละ 94.5
แนวทางการลดพฤติกรรมการดืมเครืองดืมแอลกอฮอล์ทีสําคัญคือ นัก เรียนควรมีความรู้เกียวกับ
โทษของแอลกอฮอล์ กลไกการออกฤทธิของแอลกอฮอล์ ผลต่ออวัยวะต่างๆ ในร่ างกาย อาการ
เรือรังและเฉียบพลันหากดืมเป็ นระยะเวลานาน ปลูกฝังทัศนคติเรืองการดืมเครืองดืมแอลกอฮอล์
ไม่ เ ป็ น เรืองปกติของวัยรุ่น ไม่ ช่วยสร้ างความกล้ าหาญและความเกรงใจจากเพือน นอกจากนั น
โรงเรียนควรจัดกิจกรรมเพือนบอกเพือน และกิจกรรมส่งเสริมการใช้ เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์
คําสําคัญ: พฤติกรรมการดืมเครืองดืมแอลกอฮอล์, นักเรียนมัธยมศึ กษาตอนปลาย, เครืองดืม
แอลกอฮอล์
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Abstract
This descriptive research aimed to investigate the alcohol drinking behavior of high
school students enrolled in Pha Muang Wittayakhom School, Lomsak District,
Petchabun Province. A representative sample of 110 high school students
completed a questionnaire in February, 2011. A database was created using Epi Info
3.5.1, and the data were analyzed with STATA 10 in terms of percentages, means,
standard deviations, medians, maximum and minimum values, ranges, and 95%
confident intervals. The majority (59.1%) of the high school students was female
and aged 15 - 17 years (mean 16.7+0.9 years). Most of the students (90.0%) lived at
home with their parents. Thirty percent had consumed alcohol during the last
month. In 70.9% of the students’ knowledge about the effects of drinking alcohol
was assessed as being at an only moderate or adequate level. However, almost all
(98.2%) did answer correctly in terms of alcohol consumption diminishing family
income. Most (65.4%) had responsible attitudes towards drinking. Most (66.4%)
also agreed with the statement that drinking alcohol can lead to quarrels and fights.
The majority of the students (66.4%) were considered to behave well towards
drinking alcohol, and 94.5% reported never having skipped classes to drink with
their friends. A major recommendation based on the findings of this study is that
schools should focus more on interventions designed to enhance students’
motivation to avoid alcohol misuse. Students need to have better knowledge about
the health risks associated with drinking alcohol. They need to know more about
the acute and chronic pathophysiological effects of alcohol consumption.
Deepseated and inflexible attitudes about drinking alcohol are not normally found
in adolescence. Drinking alcohol must cease to be a way of impressing friends.
School campuses should give more emphasis to identifying peers, who do not use
alcohol, as model students. Promoting the status of these students is likely to be
helpful to the wider community.
Keyword: alcohol drinking behaviors, high school students, adolescents
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บทนํา
แอลกอฮอล์กเ็ ป็ นสิงเสพติดชนิ ดหนึงทีนิยมกันมาก
ทั ว โลก กา รบริ โ ภคเ ครื อง ดื มแอล ก อฮ อล์ ก ็ เ ป็ น การ
เปลียนแปลงทางพฤติ ก รรมอย่ า งหนึ ง ที ส่ ง ผลต่ อ ปั ญ หา
สุขภาพและสังคมอย่างรุน แรงโดยเฉพาะอย่างยิงปั ญหาวัยรุ่น
กับเครืองดืมแอลกอฮอล์ซึงนับเป็ น ปั ญหาหนึ งของสังคมไทย
ในขณะนี อีกทังวัยรุ่นทีดืมเครืองดืมแอลกอฮอล์จนขาดสตินัน
จะพาไปสู่พฤติกรรมอืนๆ เช่น การติดยาเสพติด พฤติกรรม
เชิงชู้สาว ทังลวนลาม ละเมิดทางเพศ หรือการมีเพศสัม พันธ์ที
ไม่ ป ลอดภั ย และการก่ ออาชญากรรม (ภูษ ณิศ า บริห าร,
2549) ข้ อ มู ลจากสํานั ก งานสถิต ิแ ห่ ง ชาติ (วิช ัย โปษยะ
จินดา และคณะ, 2546 อ้ างถึงใน บัณฑิต ศรไพศาล, 2549)
พบว่า เด็กรุ่น ใหม่ มีแ นวโน้ ม การดืมแอลกอฮอล์เ พิมมากขึน
และเริมดืมทีอายุน้อยลงในช่วงเวลาเพียง 7 ปี (พ.ศ. 25392546) กลุม่ ผู้หญิงวัย 15-19 ปี เป็ นกลุม่ ทีน่ าจับตามากทีสุด
เนืองจากมีการเพิมจํานวนขึนเกือบ 6 เท่า คือ จากร้ อยละ 1.0
เป็ นร้ อยละ 5.6 และในกลุ่ม หญิงทีดืมวัย 15-19 ปี นี ร้ อยละ
14.1 เป็ นกลุม่ ทีดืมประจํา (ดืม 1-2 ครัง ต่อสัปดาห์ ถงึ ดืมทุ ก
วัน) วัยรุ่นเพศชายวัย 11-19 ปี ทีดืมมี จาํ นวนประมาณ 1.1
ล้ านคน คิดเป็ นร้ อยละ 21.2 ของประชากรในกลุ่ม อายุ นี
ขณะทีผลสํา รวจจากนั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาในจัง หวั ดลพบุรี
พบว่า นักเรียนชายและหญิงทีดืมสุราซึงในปั จจุ บัน มีอายุ 1416 ปี ระบุว่า เริ มดืมตังแต่ อ ายุร ะหว่าง 13-14 ปี ด้ ว ย
อัตราส่วนสูงทีสุดประมาณร้ อยละ 44 และ 46 ตามลําดับ
ส่วนนักเรียนชายและหญิงทีอายุปัจจุบัน 17-20 ปี ระบุว่าเริม
ดืมเมื ออายุ 15-16 ปี สูง สุด ด้ ว ยอัต ราใกล้ เ คีย งกั น คื อ
ประมาณร้ อยละ 43 และ 40 ตามลําดับ จึง มีแ นวโน้ ม ว่ า
นั ก เรี ย นเริ มหั ดดืมเครื องดืมแอลกอฮอล์ เ มื ออายุ น้ อยลง
เรือยๆ ข้ อมู ลจากสํานักงานประชาสัม พันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์
แจ้ งว่า สถิติท ังประเทศ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2552 ที
ผ่านมา มีผ้ บู าดเจ็บ 4,332 ราย เสียชีวิต 373 ราย ร้ อยละ
81.90 เป็ นผู้ขบั ขีรถจักรยานยนต์ สาเหตุหลัก ได้ แก่ เมาแล้ ว
ขับ กลุ่ ม ผู้ เ สีย ชี วิตและบาดเจ็ บ ในเทศกาลสงกรานต์ ใ นปี
2552 จั ดเป็ น กลุ่ม วัยรุ่น มากทีสุด และสาเหตุส่ว นใหญ่ เกิด
จากการดืมสุร า ในส่วนของจังหวัดเพชรบู ร ณ์ มี ผ้ บู าดเจ็บ
148 ราย เสียชีวิต 9 ราย ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ เป็ นกลุ่ม วัยรุ่น
เช่นกัน (สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูร ณ์, 2553)
จากข้ อ มู ล ต่า งๆ เหล่ านี ผู้วิจั ย จึ ง มี ความสนใจที จะศึ ก ษา
พฤติ ก รรมการดื มเครื องดื มแอลกอฮอล์ ข องนั กเ รี ย น
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายที กํา ลัง ศึ ก ษาอยู่ เพราะว่ า การดื ม
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เครืองดืมแอลกอฮอล์มีผลกระทบต่อกลุ่มวัยเรียนนันมากมาย
และจะก่อให้ เ กิดปั ญหาติดตามมาในอนาคต โดยการศึกษา
วิ จั ย นี จะเน้ นการศึ ก ษาถึ ง พฤติ ก รรมการดื มเครื องดื ม
แอลกอฮอล์ของนั กเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทีกําลังศึ กษา
อยูโ่ ดยเฉพาะ ทังนี เพือให้ สงั คมภายนอกและสถาบันการศึ กษา
ได้ รับรู้ถงึ ความจริงทีเกิดขึน รวมไปถึงพฤติกรรมทีแท้ จริงใน
การดืมเครืองดืมแอลกอฮอล์ อัน จะนําไปสู่ก ารเข้ า ใจปั ญ หา
พร้ อมทังนําไปเป็ นแนวทางแก้ ไขต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพือศึกษาความรู้ ทัศนคติแ ละการปฏิบัตติ นกับการ
ดืมเครืองดืมแอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมศึ กษาตอนปลาย
โรงเรี ยนผาเมืองวิท ยาคม อําเภอหล่ม สัก จัง หวัดเพชรบูรณ์

วิธีการดําเนินการวิจัย
รู ปแบบการวิจัย
การวิจัยนีเป็ นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Study)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรทีทําการศึกษาคือ นักเรียนชันมัธยมศึ กษา
ตอนปลาย ทีกําลังศึกษาในปี การศึกษา 2553 ของโรงเรียนผา
เมืองวิท ยาคม อําเภอหล่ม สัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 447
คน ตัวอย่างคือ นักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน
ผาเ มื อ งวิ ท ยาคม อํ า เภอหล่ ม สั ก จั ง ห วั ด เ พชรบู ร ณ์
ปี การศึ ก ษา 2553 ที ถู ก สุ่ม มาโดยวิ ธี สุ่ ม แบบมี ร ะบบ
จํ า นวน 110 คน คํ า นวณขนาดตั ว อย่ า งจากสู ตรเพื อ
ประมาณค่ า สัด ส่ ว นประชากร กรณี ท ราบขนาดประชากร
(อรุณ จิรวัฒน์กลุ , 2542) ดังนี
NZ 2 P(1  P)
n

2

e 2 (N  1)  Z 2 P(1  P)
2

n = ขนาดตัวอย่าง
N = จํ า นวนนั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
ปี การศึกษา 2553 โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม จํานวน 447 คน
Z  = ค่ า ปกติม าตรฐานที ระดั บ ความเชื อมั น
2

95%=1.96
e = ค่ า ความคลาดเคลื อนของการประมาณ
ค่าทีแตกต่างไปจากค่าจริงทียอมให้ เกิดขึน = 10%
P = ค่ า สัดส่ว นทั ศ นคติก ารบริ โ ภคเครื องดื ม
แอลกอฮอล์ นั กเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายอํ า เภอเมื อ ง
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ขอนแก่น ร้ อยละ 37.5 (จิ นตนา วงศ์ วาน, 2546) ได้ ค่า
สัดส่วนเท่ากับ 0.375
แทนค่าในสูตรคํานวณขนาดตัวอย่างจะได้ n = 101 ราย
การสุ่ ม หาหน่ วยตั ว อย่ า งโดยสุ่ ม แบบมี ร ะบบ
(Systemic sampling) (พงษ์เดช สารการ, 2551) ดําเนิน การ
ดังนี
(1) กํ า ห น ด ห มาย เล ขกํ า กั บ ร า ยชื อ นั กเ รี ย น
มัธยมศึกษาตอนปลายทุกคน
(2) จากการคํา นวณหาขนาดตั ว อย่ า ง 101 คน
(เก็บจริง 110 คน)
(3) กํ า ห นดช่ วงของ การสุ่ ม (k) โดยใช้ สู ต ร
k= N =
n

447
= 4.06 เมือ k = ช่วงของการสุ่ม N = จํานวน
110

ประชากร และ n = ขนาดของตัวอย่าง
(4) การสุ่มช่วงตัว อย่ างโดยการจับฉลากจาก 1-5
ได้ ห มายเลข 2 ดัง นันจึงเริ มต้ น จากคนที 2 บวกค่า k (4)
เท่ ากับ 2+4 , 6+4, …., 447 จนครบจํานวนตัวอย่าง 110
คน
(5) นํารายชือนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคน
ทีกํากับหมายเลขมาทําสัญลักษณ์เพือให้ ทราบว่าคนไหนเป็ น
ผู้ถูกสุม่
(6) จากนันให้ นักเรียนทีถูกสุม่ ทําแบบสอบถาม

เครืองมือทีใช้และการตรวจสอบคุณภาพ
เครืองมือทีใช้ ในการศึ กษาครังนี เป็ นแบบสอบถาม
ทีผู้ทาํ การวิจยั สร้ างขึนโดยได้ จากการศึกษาเอกสารทีเกียวข้ อง
การทบทวนวรรณกรรม ศึกษาจากตํารา รายงานการวิจัยต่างๆ
โดยดัดแปลงจากชลธิชา อรุณพงษ์ (2552) เพื อให้ เหมาะสม
กับการศึกษาในครังนี ประกอบด้ วย 4 ส่วน ดังนี
ส่วนที 1 เป็ นแบบสอบถามข้ อมูลเกียวกับ ลักษณะ
ทัวไปของนั กเรียนมั ธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้ วย เพศ
อายุ กําลังศึ กษา ได้ รั บเงิน เฉลีย/เดือ น รายได้ เฉลียของ
ครอบครัว การพักอาศัย ผลการเรียนเฉลีย จํานวนพีน้ อง เป็ น
บุตรคนที
ส่วนที 2 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับความรู้การดืม
เครื องดืมแอลกอฮอล์ของนั กเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
จํานวน 14 ข้ อมี คาํ ตอบ 2 ตัวเลือก ถ้ าตอบถูกให้ 1 คะแนน
และตอบผิด 0 คะแนน
ส่วนที 3 เป็ น แบบสอบถามเกียวกับทัศนคติต่อการ
ดืมเครืองดืมแอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมศึ กษาตอนปลาย
จํานวน 12 ข้ อ โดยให้ ผ้ ตู อบแบบสอบถามเลือกตอบข้ อความ
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ทีตรงกับความรู้สกึ ของตนเองมากทีสุด มีตัวเลือก 5 ตัวเลือก
และกําหนดคะแนน คือ เห็น ด้ วยอย่างยิง=5 เห็นด้ วย=4 ปาน
กลาง=3 ไม่เห็นด้วย=2 ไม่เห็นด้วยอย่างยิง=1
ส่วนที 4 แบบสอบถามการปฏิบัติเกียวกับการดืม
แอลกอฮอล์ของนั กเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 15 ข้ อ
ให้ ผ้ ตู อบแบบสอบถามเลือกตอบข้ อความทีตรงกับการปฏิบัติ
ตัวของตนเองมากทีสุด มี ตัวเลือก 5 ตัวเลือกและกํา หนด
คะแนน คือ ปฏิบัตทิ ุ กครัง=5 ปฏิบัติบ่อยครัง=4 ปฏิบัติบ้าง
บางครัง=3 ปฏิบตั นิ านๆครัง=2 ไม่ปฏิบัต=ิ 1
การหาความตรงเชิงเนื อหา (Content validity) โดย
นํา แบบสอบถามทีผู้ วิจัย สร้ า งขึนเสนอต่ออาจารย์ ท ีปรึ กษา
และผู้ทรงคุณวุฒิห รือผู้เชียวชาญ จํานวน 3 ท่านและหาความ
เชื อถื อ ได้ (Reliability) โดยผู้ วิ จั ย ได้ นํ า แบบสอบถามที
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแล้ ว ไปทดลองใช้ ก ั บ ประชากรที มี ลั ก ษณะ
ใกล้ เ คี ย งกั บ ประชากรที ศึ ก ษา ใน ครั งนี คื อ นั กเ รี ย น
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย โรงเรี ย นหล่ ม สัก วิ ท ยาคม อํา เภอ
หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 30 คน นําแบบสอบถามที
ได้ จากการทดลองมาหาค่าความเทียงของเครืองมือโดยใช้ สตู ร
สัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาช พบว่า ด้ านความรู้เกียวกับ
เครืองดืมแอลกอฮอล์ เท่ากับ 0.7652 ด้ านทัศ นคติเกียวกับ
เครืองดืมแอลกอฮอล์เท่ า กับ 0.7720 และด้ า นการปฏิบัติตัว
เกียวกับเครืองดืมแอลกอฮอล์เท่ากับ 0.7733

การเก็บรวบรวมข้อมู ล
(1) ทําหนั งสือ ขอความอนุ เ คราะห์ ในการเก็บรวบรวม
ข้ อมู ล ในโรงเรี ยนผาเมื องวิท ยาคม อํา เภอหล่ ม สัก จัง หวัด
เพชรบูรณ์
(2) แจ้ ง วัตถุประสงค์แ ละทํา ความเข้ า ใจในการเข้ า ไป
ศึ ก ษ าเก็บ รวบรวมข้ อมู ล แก่ ท า งคณะครู แ ละนั กเรี ย น
กลุม่ เป้ าหมาย
(3) ขอรายชือนั ก เรีย นชันมั ธ ยมศึ กษาตอนปลาย ปี
การศึ ก ษา 2553 โรงเรียนผาเมือ งวิทยาคม อํา เภอหล่ มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์
(4) เรียงรายชือนั กเรียนตามเลขที โดยจะเรี ยงเริมต้ น
จากนั กเรีย นชันมัธยมศึกษาปี ที 4 ห้ อง 1 ไปจนถึง นักเรียน
ชันมัธ ยมศึ กษาปี ที 6 ห้ อง 3 และดําเนิ น การตามวิธีการสุ่ม
ตัวอย่าง จนครบ 110 คน
(5) ปรึ กษาครูเ พื อหาวั น เวลาทีนั ก เรี ย นที ถู ก สุ่ม ว่ า ง
ตรงกันและไม่ให้ รบกวนการเรียนของนักเรียน
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(6) ลง พื น ที โ ร ง เ รี ย น ผา เ มื อ ง วิ ท ยา ค ม ชี แ จ ง
แบบสอบถาม ทํา การแจกแบบสอบถาม แล้ ว ให้ นั ก เรี ย น
หย่อนแบบสอบถามทีสมบูรณ์ลงในกล่อง
(7) เมื อเก็บรวบรวมข้ อ มู ลเสร็จ แล้ ว ตรวจทานความ
ครบถ้วน ความถูกต้ องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่
ละชุด
(8) จัดทําคูม่ ือลงรหัส
(9) ลงรหัสในแบบสอบถามที บัน ทึกข้ อมู ลลงในเครือง
คอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ครัง (Double Data entry) ใน
โปรแกรม Epi Info Version 3.5.1 โดยผู้วจิ ัยและผู้ช่วย
(10) นําข้ อมูลทีบันทึก 2 ครัง มาทําการตรวจสอบความ
ตรงกัน เมือพบว่าไม่ตรงกันทําการตรวจสอบความถูกต้ องจาก
แบบสอบถามแล้ วทํา การแก้ ไ ขให้ ตรงกับแบบสอบถาม แล้ ว
ทํา การตรวจสอบข้ อมู ลจนโปรแกรมแสดงให้ เ ห็น ว่า ข้ อมู ลที
นําเข้าทัง 2 ครังมีความตรงกัน

การวิเคราะห์ขอ้ มู ล
ผู้วจิ ัยได้ ใช้ เลือกโปรแกรม STATA Version 10 ใน
การคํานวณหาค่าสถิตติ ่างๆ ในส่วนของสถิติพ รรณนา ได้ แก่
จํานวน ร้ อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่ามั ธยฐาน
ค่าตําสุด ค่าสูง สุด และสถิตอิ นุ ม าน ได้ แ ก่ ช่ วงความเชือมั น
ร้ อยละ 95 ของค่าเฉลีย แล้ วนําเสนอข้ อมูลในรูปตารางและ
การพรรณนา

ผลการวิจัย
ข้อมู ลทัวไปของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่าส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 59.1 และเพศ
ชาย ร้ อ ยละ 40.9 โดยกลุ่ม อายุ ทีมากที สุด คืออายุ 17 ปี
คิดเป็ นร้ อยละ 46.4 รองลงมา คือ อายุ 16 ปี คิดเป็ น ร้ อยละ
27.3 และอายุน้ อยทีสุด คือ 15 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 9.1 โดยมี
อายุเฉลีย 16.70.86 ปี โดยเป็ นนั กเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที
4 ร้ อยละ 34.5 ชันมั ธยมศึ กษาปี ที 5 ร้ อยละ 45.5 และ
มัธยมศึกษาปี ที 6 ร้ อยละ 20.0 ส่วนใหญ่ ได้ รับค่าใช้ จ่า ยและ
ค่าอาหารส่วนตัวเดือ นละตังแต่ 1,001 บาทขึนไป คิดเป็ น
ร้ อยละ 50.9 รองลงมา 500-1,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ
47.3 และน้ อยทีสุดตํากว่า 500 บาท คิดเป็ นร้ อ ยละ 1.8
ส่วนใหญ่ ข ณะศึ ก ษาพั กอาศั ย กั บบิ ดามารดา ร้ อยละ 90.0
และรองลงมาพั กบ้ า นญาติ คิดเป็ นร้ อยละ 7.3 และเช่าบ้ า น
หรือห้ องพัก คิดเป็ นร้ อยละ 2.73 ผลการเรียนเฉลียในเทอม
ล่ าสุด ส่วนใหญ่ มี ระดับ GPA ตังแต่ 3.01 ขึนไป คิดเป็ น
ร้ อยละ 80.9 รองลงมามี ร ะดั บ GPA ตั งแต่ 2.00-3.00
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คิดเป็ นร้ อยละ 17.3 และน้ อยที สุดมีระดับ GPA ตํากว่า 2.00
คิดเป็ นร้ อยละ 1.8 ส่วนใหญ่ มีจํา นวนพี น้ อ ง คือ 2 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 49.1 รองลงมา คือมีจํานวนพีน้ อง 1 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 29.1 และน้ อยทีสุด คือ มีจาํ นวนพีน้ อง 4 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 3.6 ส่วนใหญ่ เป็ น ลูก คนแรก คิดเป็ นร้ อยละ 59.1
รองลงมาคือ คนที 2 คิดเป็ นร้ อยละ 26.4 และเป็ นลูกคนที 4
น้ อยทีสุด คิดเป็ นร้ อยละ3.6 (ดังตารางที 1)

ข้อมู ลความรูเ้ กียวกับเครืองดืมแอลกอฮอล์
พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบถูกต้ อง คือ ผลกระทบ
ของการดืมเครืองดืมแอลกอฮอล์ทาํ ให้ สนเปลื
ิ
องเงินทีใช้ จ่า ย
ในครอบครัว ร้ อยละ 98.2 รองลงมา คือ สาเหตุของการเกิด
อุ บั ติเ หตุ จ ราจร คิ ด เป็ นร้ อยละ 97.3 และน้ อยที สุด คื อ
แอลกอฮอล์เมือดืมเข้าไปจะถูกดูดซึม เข้ าสูก่ ระแสเลือดภายใน
20 นาทีหลังดืม คิดเป็ น ร้ อยละ 13.6 ดังรายละเอียดแสดงใน
ตารางที 2 สรุปความรู้เ กียวกับเครืองดืมแอลกอฮอล์ พบว่า
ส่ ว นใหญ่ มี ความรู้ อยู่ ใ นระดั บ ปานกล าง ร้ อยละ 70.9
รองลงมาอยู่ ใ นระดับสูง ร้ อยละ 27.3 และระดับตํา ร้ อยละ
1.8 โดยมี ค่า คะแนนเฉลียเท่ า กั บ 10.61.48 คะแนน
(ดังตารางที 3)

ข้อมู ลทัศนคติเกียวกับเครืองดืมแอลกอฮอล์
พบว่ า ส่ ว น ใหญ่ มี ท ั ศ นคติ เ กี ยวกั บ เครื องดื ม
แอลกอฮอล์มี ค่า เฉลียสูงทีสุด คือ เครืองดืมแอลกอฮอล์เ ป็ น
สารเสพติด ทีมี อ ัน ตรายต่อ ร่ า งกายทํา ให้ เป็ นโรคมะเร็ง ตับ
แปลผลว่า เห็นด้ วยอย่า งยิง โดยมี ค่า เฉลีย เท่ ากับ 4.60.7
คะแนน และมี ค่าช่ วงความเชือมั นร้ อยละ 95 ของค่าเฉลีย
เครืองดืมแอลกอฮอล์เป็ นสารเสพติดที มีอัน ตรายต่อร่ างกาย
ทํา ให้ เป็ นโรคมะเร็ ง ตับ อยู่ ร ะหว่ า ง 4.4-4.7 คะแนน
รองลงมาคื อ การดืมเครื องดืมแอลกอฮอล์ จ ะนํ า ไปสู่ก าร
ทะเลาะวิ ว าท แปลผลว่ า เห็ น ด้ ว ย โดยมี ค่ า เฉลียเท่ า กั บ
4.50.8 คะแนน มีค่า ช่วงความเชือมั นร้ อยละ 95 ของ
ค่าเฉลียการดืมเครื องดืมแอลกอฮอล์จ ะนํา ไปสู่การทะเลาะ
วิวาท อยู่ระหว่าง 4.4-4.7 คะแนน และค่าเฉลียน้ อยทีสุดคือ
การดืมเครื องดืมแอลกอฮอล์ไ ม่ ไ ด้ ช่วยสร้ า งความกล้ า หาญ
และการดืมเครื องดืมแอลกอฮอล์เ ป็ นเรื องปกติข องวัย รุ่ น
แปลผลว่ า ไม่ เ ห็ น ด้ วย โดยมี ค่ า เฉลีย เท่ า กั บ 3.61.3
คะแนน มีค่าช่วงความเชือมันร้ อยละ 95 ของค่าเฉลียการดืม
เครื อง ดื มแอลกอฮอล์ ไ ม่ ไ ด้ ช่ วยสร้ างความ ก ล้ า หาญ
และก ารดื มเครื อง ดื มแอลกอ ฮอล์ เ ป็ น เรื อ งปก ติ ข อ ง
วัยรุ่น อยู่ระหว่าง 3.4-3.9 คะแนน (ดังตารางที 4) สรุปว่า

ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตัวกับการดืมเครืองดืมแอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม
อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
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ส่ ว นใหญ่ มี ทั ศ นคติ อ ยู่ ใ นระดั บ ดี คิ ด เป็ น ร้ อยละ 65.4
รองลงมาคือ ระดับดีม าก และระดับปานกลาง คิดเป็ น ร้ อยละ
17.3 เท่ากัน (ดังตารางที 5)

ข้อมู ลการปฏิบตั ิตวั เกียวกับเครืองดืมแอลกอฮอล์
การปฏิ บั ติตั ว เกี ยวกั บ เครื องดื มแอลกอฮอล์ มี
ค่ า เฉลี ยสูง ที สุ ด คื อ เคยขาดเรี ย น /หนี เ รี ย นเพื อไปดื ม
เครื องดืมแอลกอฮอล์กับ เพื อน แปลผลว่ า ปฏิบั ติน้ อ ยมาก
โดยมี ค่าเฉลียเท่ากับ 4.90.4 คะแนน และมี ค่าช่วงความ
เชือมันร้ อยละ 95 ของค่ าเฉลียของเคยขาดเรียน/หนี เ รีย น
เพื อไปดืมเครื องดืมแอลกอฮอล์ก ับเพื อน อยู่ ระหว่า ง 4.64.8 คะแนน และค่าเฉลียน้ อยทีสุดคือ ตักเตือนเพือนให้ ร้ ถู งึ
โทษของการดืมเครืองดืมแอลกอฮอล์ แปลผลว่าปฏิบัติปานกลาง
โดยมี ค่าเฉลียเท่ากับ 2.81.3 คะแนน และมี ค่าช่วงความ
เชือมันร้ อยละ 95 ของค่าเฉลียของตักเตือนเพื อนให้ ร้ ถู ึงโทษ
ของการดืมเครื องดืมแอลกอฮอล์ อยู่ ร ะหว่ า ง 2.6-3.1
คะแนน (ดังตารางที 6) ส่วนใหญ่ มี ร ะดับการปฏิบัติตัว
เกียวกับเครืองดืมแอลกอฮอล์ในระดับปฏิบัติดี ร้ อยละ 66.4
รองลงมาคือ การปฏิบัตติ ัวเกียวกับเครืองดืมแอลกอฮอล์ใ น
ระดับปฏิบัติดีม าก ร้ อยละ 30.9 และระดับปฏิบัติปานกลาง
ร้ อยละ 2.7 (ดังตารางที 7)

บทสรุปและอภิปรายผล
ส่วนใหญ่ มีความรู้เกียวกับเครืองดืมแอลกอฮอล์อยู่
ใน ระดั บ ปานกลาง ร้ อยละ 70.9 ซึ งส อดคล้ องกั บ ผล
การศึก ษาของชลธิชา อรุณ พงษ์ (2552) ทําการศึกษาเรือง
พฤติ ก รรมการป้ องกัน การดื มเครื องดื มแอลกอฮอล์ ข อง
นั ก เรีย นชั นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายในจั งหวัด อุบ ลราชธานี
พบว่ า มี ค วามรู้ เกี ยวกั บ เครื องดืมแอลกอฮอล์อ ยู่ ใ นระดั บ
ปานกลาง ร้ อยละ 45.7 เมื อพิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ นั ก เรี ย น
ส่วนใหญ่ตอบผิด เรืองแอลกอฮอล์ เมื อดืมเข้ าไปจะถูกดูดซึม
เข้ าสูก่ ระแสเลือด ภายใน 20 นาทีห ลังดืม ทังนีเนื องจากการ
ทบทวนความรู้เกียวกับเครืองดืมแอลกอฮอล์ใ นวรรณกรรม
นักเรี ยนมั ธยมศึกษาตอนปลายยัง ไม่ เ ข้ าใจในเรืองกลไกการ
ออกฤทธิของแอลกอฮอล์ทางเภสัชวิทยา กลไกการออกฤทธิ
ต่ออวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย โดยอาจเกิดจากการทีนั กเรียนยัง
ไม่ ไ ด้ รั บ การเรี ย นการสอนเรื องกลไกการออกฤทธิ ของ
แอลกอฮอล์ ท างเภสัช วิท ยาในบทเรี ย น จึ ง ทํา ให้ นั ก เรี ย น
ส่วนใหญ่ตอบผิดในข้อนี
ส่วนใหญ่มีทศั นคติเกียวกับเครืองดืมแอลกอฮอล์อยู่
ในระดับดี ร้ อยละ 65.4 ซึงสอดคล้ องกับผลการศึ กษาของ
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จินตนา วงศ์ วาน (2546) ศึ กษาความชุ กและพฤติกรรมการ
บริโภคเครืองดืมแอลกอฮอล์นักเรียนมัธยมศึ กษาตอนปลาย
ของอําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบว่า นักเรียนมัธยมศึ กษา
ตอนปลายมีทศั นคติเกียวกับเครืองดืมแอลกอฮอล์อยู่ในระดับ
ดี ร้ อ ยละ 37.5 เมื อพิจารณาเป็ น รายข้ อพบว่า นั กเรีย นส่วน
ใหญ่ ไม่ เ ป็ นด้ วยอย่า งยิง เรื องโรคพิ ษ สุร าเรื อรัง จะมี อาการ
บกพร่ องในด้ านการตัดสิน ใจ ร้ อ ยละ 0.9 ทั งนีเนื องจากใน
ปั จ จุ บัน นักเรีย นยังไม่ เ ห็ นความสํา คัญของการดืมเครื องดื ม
แอลกอฮอล์ ที มี ผ ลกระทบโดยตรงต่ อ สมอง เนื องจากใน
ชี วิ ต ประจํ า วั น ส่ ว นใหญ่ ของนั ก เรี ย นอยู่ ใ นสั ง คมและ
สิงแวดล้ อ มที ดืมเครื องดื มแอลกอฮอล์เ ป็ นประจํ า ทํ า ให้
นักเรียนมีความเข้าใจว่าการดืมเครืองดืมแอลกอฮอล์เป็ น เรือง
ปกติไม่มีโทษและผลกระทบทีจะตามมาในอนาคต ซึงในความ
เป็ นจริ ง แล้ วจากงานวิจัย ต่า งๆ ผู้ป่วยทีมี อาการทางจิ ตและ
ประสาท ส่ ว นมากสาเหตุห ลั ก มาจากการดื มเครื องดื ม
แอลกอฮอล์ และนั กเรียนยังไม่ เคยมี ประสบการณ์พบเห็นผู้ที
มีอาการของโรคพิ ษ สุราเรื อรั ง จึ งทําให้ นั กเรียนตอบไม่ เ ห็ น
ด้ วยอย่างยิงในข้ อนี

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
จากผลวิจัยได้ ข้อมูลพืนฐานสําหรับหน่ วยงานหรือผู้ที
เกียวข้ องในการวางแผนพั ฒ นาและแก้ ไ ขปั ญ หาการบริโภค
เครืองดืมแอลกอฮอล์สาํ หรับนักเรี ยนมัธยมศึ กษาตอนปลาย
ด้ า นความรู้เ กียวกับ เครื องดืมแอลกอฮอล์พ บว่า นั กเรี ย นใน
ระดับมั ธยมศึกษาตอนปลาย มี ความรู้อยู่ในระดับปานกลาง
ควรจัดโครงการอบรมให้ ความรู้เกียวกับเครืองดืมแอลกอฮอล์
ในสถานศึ กษา โดยมี วัตถุ ประสงค์เ พือเพิ มพู น ความรู้ให้ แก่
นั ก เรี ย นในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา โดยการจั ด อบรมความรู้
เกียวกับเครืองดืมแอลกอฮอล์ เน้ น เนื อหากลไกการออกฤทธิ
ของแอลกอฮอล์ทางเภสัชวิท ยา กลไกการออกฤทธิต่ออวัยวะ
ต่าง ๆ ในร่ างกาย ผลของการดืมเครืองดืมแอลกอฮอล์เป็ น
ระยะเวลานาน และกระบวนกําจั ดสารแอลกอฮอล์ออกจาก
ร่ า งกาย ส่ว นด้ า นทั ศ นคติ เ กี ยวกั บ เครื องดื มแอลกอฮอล์
พบว่า นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีทัศ นคติอยู่
ในระดับ ดี แต่ยังต้ อ งปลูก ฝัง ทัศ นคติใหม่ เพิ มเติม โดยเน้ น
เนื อหาการดืมเครืองดืมแอลกอฮอล์ไม่ ไ ด้ เ ป็ น เรืองปกติข อง
วัยรุ่น การดืมเครืองดืมแอลกอฮอล์ไ ม่ ไ ด้ ช่วยสร้ างความกล้ า
หาญ และ การเกรงใจเพือน และด้ านการปฏิบัติตัวเกียวกับ
เครืองดืมแอลกอฮอล์พบว่านักเรียนในระดับมัธยมศึกษาด้าน
การปฏิบัตติ ัวเกียวกับเครืองดืมแอลกอฮอล์นักเรียนตักเตือน
เพื อนให้ รู้ ถึง โทษของการดื มเครื องดื มแอลกอฮอล์ น้ อย
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จึ ง ควรจั ดกิ จ กรรมเช่ น การจั ดนิ ท รรศการเรื องโทษของ
แอลกอฮอล์ เพือเปิ ดโอกาสให้ นักเรียนและประชาชนผู้สนใจ
เข้ าชมเพือให้ มีความรู้เพิมมากขึน หรือมีการจัดอบรมในเรือง
เพือนบอกเพือน เพือเปิ ดโอกาสให้ นักเรียนสามารถบอกหรือ
ตัก เตือ นเพื อนได้ ถ้ า เพื อนมี ก ารกระทํา ที ไม่ ถู ก ต้ อ ง หรื อ
โรงเรี ย นควรจั ดกิจ กรรมส่ง เสริ ม การใช้ เ วลาว่ า งให้ เกิ ด
ประโยชน์ในโรงเรียน เพือให้ นักเรียนมีโอกาสได้ ท าํ กิจกรรม
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ร่วมกันและได้ พัฒนาความสามารถในด้ านต่างๆ มากขึน เช่น
ด้ านกีฬา ด้ านดนตรี เป็ นต้น

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณาจารย์โรงเรียนผาเมืองวิทยาคมและ
คณาจารย์โ รงเรีย นหล่ ม สักวิท ยาคม ทีได้ อ นุ เ คราะห์ ข้ อมู ล
นัก เรี ยนและช่ วยประสานงานรวมทั งอํา นวยความสะดวกใน
การเก็บข้อมูลจนการวิจัยนีสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
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จํานวนและร้ อยละของคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง (n=110)
คุณลักษณะส่วนบุคคล
จํ านวน(คน)

ร้อยละ

1.เพศ
ชาย
หญิง

45
65

40.9
59.1

10
30
51
19

9.0
27.3
46.4
17.3

2.อายุ
15 ปี
16 ปี
17 ปี
18 ปี
ค่า เฉลีย(ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน)
ค่า มัธยฐาน(ค่าตําสุด : ค่า สูงสุด)
3.ชันเรียนทีกําลังศึกษา
มัธยมศึกษาปี ที 4
มัธยมศึกษาปี ที 5
มัธยมศึกษาปี ที 6
4.ได้รบั ค่าใช้จ่าย และค่าอาหารส่วนตัว เฉลียเดือนละ
ตํากว่า 500 บาท
500-1,000 บาท
ตังแต่ 1,001 บาทขึนไป
ค่า เฉลีย(ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน)
ค่า มัธยฐาน(ค่าตําสุด : ค่า สูงสุด)
5.รายได้เฉลียของครอบครัว บาทต่อเดือน
ตํากว่า 10,000 บาท
10,000-20,000 บาท
ตังแต่ 20,001 บาทขึนไป
ค่า เฉลีย(ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน)
ค่า มัธยฐาน(ค่าตําสุด : ค่า สูงสุด)
6.การพักอาศัย
บิดามารดา (ผู้ปกครอง)
พักบ้ านญาติ
เช่าบ้ านหรือห้ องพัก
7.ผลการเรี ยนเฉลียในเทอมล่าสุด GPA
ตํากว่า 2.00
2.00-3.00
ตังแต่ 3.01 ขึนไป
ค่า เฉลีย(ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน)
ค่า มัธยฐาน(ค่าตําสุด : ค่า สูงสุด)
8.จํ านวนพีน้อง
1 คน
2 คน
3 คน
4 คน
ค่า เฉลีย(ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน)
ค่า มัธยฐาน(ค่าตําสุด : ค่า สูงสุด)
9.เป็ นบุตรคนที
คนที 1
คนที 2
คนที 3
คนที 4
ค่า เฉลีย(ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน)
ค่า มัธยฐาน(ค่าตําสุด : ค่า สูงสุด)

16.7(0.9)
17(15 : 18)
38
50
22

34.5
45.5
20.0

2
52
56

1.8
47.3
50.9
1,350(758.3)
1,000(100 : 5,000)

37
33.6
43
39.1
30
27.3
16,521.8(13,584.5)
10,000(1,500 : 60,000)
99
8
3

90.0
7.3
2.7

2
19

1.8
17.3

89

80.9
3.3(0.4)
3.3(1.8 : 4.0)

32
54
20
4

29.1
49.1
18.2
3.6
1.9 (0.8)
2(1 : 4)

65
29
14
2

59.1
26.4
12.7
1.8
1.6(0.8)
1(1 : 4)
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ตารางที 2 จํานวนและร้ อยละของตัวอย่าง ข้ อมูลด้ านความรู้เกียวกับเครืองดืมแอลกอฮอล์โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม (n=110)
ความรูเ้ กียวกับเครืองดืมแอลกอฮอล์
1. สุราหรือเหล้ า ไม่จัดเป็ นสารเสพติด ตามการจําแนกขององค์การอนามัยโลก
2. การดืมเครืองดืมแอลกอฮอล์ ในปริมาณมากอาจทําให้ ตายได้ เนืองจากฤทธิของแอลกอฮอล์ ไปสมองในส่วนทีทํา
หน้ าทีควบคุมการหายใจ
3. ฤทธิของเครืองดืมแอลกอฮอล์ มีผลกระตุ้นสมองและประสาท ทําให้ ร้ สู ึกกระปรีกระเปร่าคึกคัก
4. การดืมเครืองดืมแอลกอฮอล์เป็ นประจําทําให้ป่วยเป็ นโรคพิษสุราเรือรัง และมะเร็งตับได้
5. ฤทธิของแอลกอฮอล์ทําให้ทางเดินอาหารอักเสบ เนืองจากมีฤทธิเป็ นกรดกัดกระเพราะอาหารและลําไส้
6. การดืมเครืองดืมแอลกอฮอล์จนติดอาจทําให้ เป็ นโรคจิตได้
7. แอลกอฮอล์ เมือดืมเข้าไปจะถูกดูดซึมเข้ าสู่กระแสเลือด ภายใน 20 นาทีหลังดืม
8. ผู้ตดิ สุราจะมีความต้ องการดืมสุรามากขึนเรือยๆ และดืมบ่อยขึน ถ้ าไม่ได้ ดืมจะอ่อนเพลี ย ใจสัน คลื นไส้ อาเจียน
คล้ ายอาการคนติดยาเสพติด
9. แอลกอฮอล์ในร่างกายจะถูกขับได้เ ฉพาะทางปัสสาวะเท่านัน
10. อาการเมาสุราจะขึนอยู่กับปริมาณของสุราทีดืม ระยะเวลา และนําหนักของผู้ดมื
11. สาเหตุของการเกิดอุบัตเิ หตุจราจร ส่วนใหญ่เกิดจากผู้ขับขีเมาสุรา
12. ตาม พรบ.จราจรทางบกปี 2552 กฎหมายได้ กาํ หนดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดไว้ไม่เกิน 50 mg%
13. ผลกระทบของการดืมเครืองดืมแอลกอฮอล์ทาํ ให้ สินเปลืองเงินทีใช้ จ่ายในครอบครัว
14. การป้ องกันโรคหรือพิษทีเกิดจากเครืองดืมแอลกอฮอล์ คือการงดเครืองดืมแอลกอฮอล์ทุกชนิด

ตอบถูก
จํ านวน
ร้อยละ
93
84.5
99
90.0
41
106
96
68
15
99

37.3
96.4
87.3
61.8
13.6
90.0

54
89
107
89
108
102

49.1
80.9
97.3
80.9
98.2
92.7

ตารางที 3 จํานวนและร้ อยละของระดับความรู้เกียวกับเครื องดืมแอลกอฮอล์ (ภาพรวม) โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม (n=110)
ระดับ
จํ านวน
ความรู้ส ูง
(คะแนน 12-14)
30
ความรู้ปานกลาง (คะแนน 8-11)
78
ความรู้ตาํ
(คะแนนน้ อยกว่า 8)
2
รวม
110
(ค่าเฉลีย= 10.6 ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน=1.48 ค่ามัธยฐาน=11 ค่าตําสุด=4 และค่าสูงสุด=13)

ร้อยละ
27.3
70.9
1.8
100

ตารางที 4 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ช่วงความเชือมันร้ อยละ 95 ของค่าเฉลียและการแปลผล รายข้ อของทัศนคติเกียวกับเครืองดืมแอลกอฮอล์
โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม (n=110)
ทัศนคติเกียวกับเครืองดืมแอลกอฮอล์
Mean SD 95% CI ของ 
แปลผล
1. การดืมเครืองดืมแอลกอฮอล์ทาํ ให้ ทา่ นมีเพือนมากขึน
4.0 1.0
3.8-4.2
ไม่เห็นด้วย
2. การดืมเครืองดืมแอลกอฮอล์เป็ นการแสดงความเป็ นผู้ใหญ่
4.3 0.8
4.1-4.4
ไม่เห็นด้วย
3. การดืมเครืองดืมแอลกอฮอล์ไม่ได้ ช่วยสร้ างความกล้ าหาญ
3.6 1.3
3.4-3.9
ไม่เห็นด้วย
4. การดืมเครืองดืมแอลกอฮอล์เป็ นเรืองปกติของวัยรุ่น
3.6 0.9
3.4-3.8
ไม่เห็นด้วย
5. การดืมเครืองดืมแอลกอฮอล์ทาํ ให้ การเรียนตกตํา
3.8 1.1
3.6-4.0
เห็นด้วย
6. เครืองดืมแอลกอฮอล์เป็ นสารเสพติดทีมีอันตราย ต่อร่างกายทําให้เป็ นโรคมะเร็งตับ
4.6 0.7
4.4-4.7
เห็นด้วยอย่างยิง
7. การดืมเครืองดืมแอลกอฮอล์ทาํ ให้ดึงดูดเพศตรงข้ ามได้
4.0 0.9
3.8-4.2
ไม่เห็นด้วย
8. การดืมเครืองดืมแอลกอฮอล์จะนําไปสูก่ ารทะเลาะวิวาท
4.5 0.8
4.4-4.7
เห็นด้วย
9. เมื อเพือนคะยั นคะยอให้ ดืมเครื องดืมแอลกอฮอล์ ท่า นไม่ ส ามารถปฏิเ สธได้ เพราะ 3.7 0.9
3.5-3.9
ไม่เห็นด้วย
เกรงใจเพือน
10. เมือไม่สบายใจจะหาทางออกด้ วยการดืมเครืองดืมแอลกอฮอล์
4.2 0.9
4.0-4.3
ไม่เห็นด้วย
11. เมือดืมเครืองดืมแอลกอฮอล์เป็ นประจําจะทําให้ ความดันโลหิตสูงขึน
3.9 0.9
3.8-4.1
เห็นด้วย
12. โรคพิษสุราเรือรังจะมีอาการบกพร่องในด้านการตัดสินใจ
3.9 0.9
3.7-4.1
เห็นด้วย
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ตารางที 5 จํานวนและร้ อยละของระดับทัศนคติเกียวกับเครืองดืมแอลกอฮอล์ (ภาพรวม) โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม (n=110)
ระดับ
จํานวน
ทัศนคติดมี าก
(คะแนนเฉลีย 4.51-5.00)
19
ทัศนคติดี
(คะแนนเฉลีย 3.51-4.50)
72
ทัศนคติปานกลาง (คะแนนเฉลีย 2.51-3.50)
19
รวม
110
(ค่าเฉลีย= 4.0 และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน=0.5 ค่ามัธยฐาน=4 ค่าตําสุด=2.9 และค่าสูงสุด=5)

ร้อยละ
17.3
65.4
17.3
100

ตารางที 6 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ช่วงความเชื อมั นร้ อยละ 95 ของค่าเฉลีย และการแปลผล รายข้ อของการปฏิบัติตัวเกียวกับเครื องดืม
แอลกอฮอล์โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม (n=110)
การปฏิบตั ิตวั เกียวกับเครืองดืมแอลกอฮอล์
Mean
SD 95% CI ของ 
แปลผล
1. ในช่วง 1 เดือนทีผ่านมาเคยดืมเครืองดืมแอลกอฮอล์
4.6
0.7
4.5-4.7
ปฏิบัติน้อยทีสุด
2. ดืมเครืองดืมแอลกอฮอล์ตามลําพัง
4.8
0.4
4.8-4.9
ปฏิบัติน้อยทีสุด
3. เมือไม่สบายใจจะแก้ ไขด้ วยวิธีการดืมเครืองดืมแอลกอฮอล์
4.7
0.5
4.6-4.8
ปฏิบัติน้อยทีสุด
4. เคยรวมกลุ่มกับเพือนดืมเครืองดืมแอลกอฮอล์หลังเลิกเรียน
4.8
0.5
4.7-4.9
ปฏิบัติน้อยทีสุด
5. เคยขาดเรียน / หนีเรียนเพือไปดืมเครืองดืมแอลกอฮอล์กับเพือน
4.9
0.4
4.8-4.9
ปฏิบัติน้อยทีสุด
6. เพือนชวนไปดืมเครืองดืมแอลกอฮอล์วันเสาร์- อาทิตย์
4.7
0.6
4.6-4.8
ปฏิบัติน้อยทีสุด
7. ปฏิเสธเมือมีคนชวนไปดืมเครืองดืมแอลกอฮอล์
3.3
1.6
3.0-3.6
ปฏิบัติปานกลาง
8. เมือมีงานสังสรรค์หรือกิจกรรมจะดืมเครืองดืมแอลกอฮอล์
4.5
0.8
4.3-4.6
ปฏิบัติน้อย
9. เมือเห็นคนอืนดืมเครืองดืมแอลกอฮอล์จะเข้ าไปร่วมดืมด้วย
4.6
0.9
4.4-4.8
ปฏิบัติน้อยทีสุด
10. เมือคนอืนคะยันคะยอให้ดืมเครืองดืมแอลกอฮอล์ท่านจะปฏิเสธ
3.6
1.5
3.3-3.9
ปฏิบัติปานกลาง
11. ตักเตือนเพือนเมือเพือนดืมเครืองดืมแอลกอฮอล์
2.9
1.3
2.6-3.1
ปฏิบัติปานกลาง
12. มีคนเคยชวนให้ทดลองดืมเครืองดืมแอลกอฮอล์
3.9
1.1
3.7-4.2
ปฏิบัติน้อย
13. ตักเตือนเพือนให้ร้ ถู ึงโทษของการดืมเครืองดืมแอลกอฮอล์
2.8
1.3
2.6-3.1
ปฏิบัติปานกลาง
14. เมือต้องการเพือนจะชักชวนดืมเครืองดืมแอลกอฮอล์
4.7
0.5
4.6-4.8
ปฏิบัติน้อยทีสุด
15. เมือดืมเครืองดืมแอลกอฮอล์จะสูบบุหรีร่วมด้ วย
4.8
0.5
4.7-4.9
ปฏิบัติน้อยทีสุด

ตารางที 7 จํานวนและร้ อยละของระดับการปฏิบัตติ ัวเกียวกับเครืองดืมแอลกอฮอล์ (ภาพรวม) โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม (n=110)
ระดับ
จํานวน
การปฏิบัติดมี าก
(คะแนนเฉลีย 4.51-5.00)
34
การปฏิบัติดี
(คะแนนเฉลีย 3.51-4.50)
73
การปฏิบัติปานกลาง (คะแนนเฉลีย 2.51-3.50)
3
รวม
110
(ค่าเฉลีย=4.3 และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน=0.4 ค่ามัธยฐาน=4.1 ค่าตําสุด=3.1 และค่าสูงสุด=5)

ร้อยละ
30.9
66.4
2.7
100

Alcohol Use, Knowledge and Attitudes Amongst High School Students in Pha-Muang-Wittayakhom, Lomsak District, Petchaboon Province

