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คำนำ 

 

การดื่มแอลกอฮอล�เป�นพฤติกรรมที่อยู�คู�กับท�องถิ่นและสังคมไทยมาเป�นระยะเวลานาน โดย

ประเทศไทยมีปริมาณการดื่มแอลกอฮอล�มากเป�นอันดับ 5 ของโลก และอันดับ 3 ของทวีปเอเชีย  

รองจากประเทศเวียดนามและเกาหลีใต� จากรายงานสถานการณ�การบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�ราย

จังหวัด ป1 พ.ศ. 2554 พบว�า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู�ดื่มแอลกอฮอล� ในรอบ 12 เดือนที่ผ�านมา 

ร�อยละ 37.0 ซึ ่งถือเป�นสัดส�วนที ่สูงกว�าภาพรวมของประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมาแบ�งการ

ปกครองออกเป�น 32 อำเภอ 287 ตำบล 3,743 หมู�บ�าน มีจำนวนประชากร 2,639,226 คน ซึ่งมาก

เป�นอันดับสองรองจากกรุงเทพมหานคร และมากที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสัดส�วนของ         

นักดื่มที่ดื่มแล�วมีปAญหามากถึงร�อยละ 12.9 ซ่ึงเป�นตัวเลขที่ค�อนข�างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อ่ืน

ของเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร� ผู�วิจัยในฐานะเป�นบุคลากรสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร� ซึ่งเป�น

คณะวิชาหนึ่งในกลุ�มวิทยาศาสตร�สุขภาพ ตระหนักถึงพิษภัยของการดื่มแอลกอฮอล�ในกลุ�มพ�อแม� 

ผู�ปกครองวัยทำงานที่มีต�อบุตรหลานวัยรุ�นที่พักอาศัยอยู�ในครัวเรือนเดียวกัน ประกอบกับข�อมูล

ปAญหาและผลกระทบต�อเยาวชนจากการด่ืมแอลกอฮอล�ของบุคคลในครอบครัวยังมีค�อนข�างน�อยและ

จำกัดเฉพาะบางประเด็นเฉพาะบางพ้ืนท่ี ในการศึกษาครั้งนี้ ผู�วิจัยจึงประเมินผลกระทบต�อบุตรหลาน

วัยรุ�นจากการด่ืมแอลกอฮอล�ของพ�อแม� ผู�ปกครองวัยทำงานในจังหวัดนครราชสีมา โดยใช�วิธีการวิจัย

เชิงผสมผสานแบบข้ันตอนเชิงอธิบาย 

ผู�วิจัยหวังเป�นอย�างยิ่งว�ารายงานเล�มนี้จะเป�นประโยชน�ต�อศูนย�วิจัยปAญหาสุราและหน�วยงาน

ที่เกี่ยวข�อง ซึ่งจะทำให�เกิดความรู�ความเข�าใจในปAญหาและผลกระทบต�อบุตรหลานวัยรุ�นจากการด่ืม

แอลกอฮอล�ของคนในครอบครัวทั้งที่ใช�และไม�ใช�พ�อแม� รวมทั้งได�บทความวิจัยที่ตีพิมพ�เผยแพร�ใน

วารสารวิชาการ ผู�วิจัยขอขอบคุณผู �ที ่มีส�วนเกี ่ยวข�องที ่ช�วยให�รายงานเล�มนี้สำเร็จด�วยดี หากมี

ข�อเสนอแนะในการพัฒนาเพ่ือให�เกิดประโยชน�ต�อผู�นำไปใช�ประการใด โปรดพิจารณาให�แนวทางเพ่ือ

การปรับปรุงอย�างมีคุณภาพต�อไป 

 

   lกกกกผู�วิจัยกกกกl 

   พฤศจิกายน 2563 
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บทคัดย�อ 

 

การศึกษาครั ้งนี้มีวัตถุประสงค�เพื ่อประเมินผลกระทบต!อบุตรหลานวัยรุ !นจากการด่ืม

แอลกอฮอล�ของพ!อแม! ผู*ปกครองวัยทำงานในจังหวัดนครราชสีมา โดยใช*วิธีการวิจัยเชิงผสมผสาน

แบบข้ันตอนเชิงอธิบาย เก็บรวบรวมข*อมูลเชิงปริมาณในกลุ!มวัยรุ!นอายุ 13-18 ป6 จำนวน 379 คน ซ่ึง

กำลังเรียนอยู!ชั้นมัธยมศึกษาป6ท่ี 1-6 จากสถานศึกษา 9 แห!ง โดยใช*แบบสอบถามท่ีผู*วิจัยปรับปรุงข้ึน

และเก็บรวบรวมข*อมูลเชิงคุณภาพในกลุ!มวัยรุ!นอายุ 13-18 ป6 จำนวน 8 คน และพ!อแม! ผู*ปกครอง        

ที่ดื่มแอลกอฮอล� จำนวน 2 คน โดยใช*แบบสัมภาษณ�กึ่งโครงสร*าง ผลการศึกษาพบว!ากลุ!มตัวอย!าง

เป=นเพศชาย จำนวน 193 คน ร*อยละ 50.92 มีอายุเฉลี่ย 14.71 ป6 (SD = 1.34) นับถือศาสนาพุทธ 

ร*อยละ 99.22 กำลังเรียนอยู!ชั ้นมัธยมศึกษาตอนต*น ร*อยละ 72.07 ได*เงินมาโรงเรียนเฉลี่ยวันละ 

116.63 บาท (SD = 40.90) โดยได*รับจากพ!อแม! ร*อยละ 93.44 มีบุคลิกเฉพาะตัวเป=นคนสนุกสนาน 

ร!าเริง ร*อยละ 88.68 มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือน (รวมตัวเอง) เฉลี ่ย 4.90 คน (SD = 1.89) มี

สัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในครัวเรือน ร*อยละ 58.84 ไม!มีโรคประจำตัว ร*อยละ 84.62  ในรอบ 12 

เดือนที่ผ!านมา เมื่อมีเวลาว!างหลังเลิกเรียน วันหยุด หรือช!วงปIดภาคเรียน กลุ!มตัวอย!างส!วนใหญ!   

(ร*อยละ 84.92) มักจะเล!นอินเทอร�เน็ต กลุ!มตัวอย!างไม!เคยดื่มแอลกอฮอล� ร*อยละ 56.57 เนื่องด*วย

ทราบถึงอันตรายของการด่ืมแอลกอฮอล� โดยเคยได*รับข!าวสารเก่ียวกับพิษภัยของการด่ืมแอลกอฮอล� 

ร*อยละ 93.00 ผ!านทางโทรทัศน� ร*อยละ 82.73 

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการดื ่มแอลกอฮอล�ในครั ้งแรกของผู*ที ่เคยดื่มแต!เลิกแล*ว และท่ี

ปLจจุบันยังดื่มอยู! จำนวน 162 คน (ร*อยละ 42.74) พบว!า กลุ!มตัวอย!างเริ่มดื่มแอลกอฮอล�เมื่อมีอายุ

เฉลี่ย 13 ป6 (SD = 1.60) เนื่องด*วยอยากรู* อยากลอง ร*อยละ 81.71 เครื่องดื่มแอลกอฮอล�ที่ดื่มใน 

ครั้งแรก คือ เบียร� ร*อยละ 48.25 โดยดื่มท่ีบ*านตนเอง ร*อยละ 45.85 และบ*านเพื่อน ร*อยละ 29.30 

ผู*ที่ร!วมดื่มแอลกอฮอล�ในครั้งแรก คือ เพื่อน ร*อยละ 54.22 ญาติพี่น*อง ร*อยละ 33.13 และพ!อ ร*อย

ละ 13.86 ตอนที่ดื่มแอลกอฮอล�ในครั้งแรกนั้น กลุ!มตัวอย!างไม!ได*ตั้งใจหรือวางแผนว!าจะดื่มมาก!อน

ล!วงหน*า  ร*อยละ 61.73 เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล�ในรอบ 12 เดือนที่ผ!านมา พบว!า           

กลุ!มตัวอย!างดื่มเบียร�บ!อยที่สุด ร*อยละ 56.83 โดยดื่มในช!วงเทศกาลต!าง ๆ ร*อยละ 42.96 มีการ

พูดคุยกันระหว!างการดื่มแอลกอฮอล� ร*อยละ 61.39 แต!ไม!มีการสูบบุหรี่ร!วมด*วย ร*อยละ 85.62          

กลุ!มตัวอย!างไม!เคยดื่มหนัก ร*อยละ 54.61 และไม!เคยดื่มจนมึนเมา ร*อยละ 65.37 กลุ!มตัวอย!างได*

เครื่องดื่มแอลกอฮอล�มาด*วยวิธีการรวมเงินกับเพื่อนซื้อ ร*อยละ 41.45 โดยมีค!าใช*จ!ายเฉลี่ยต!อครั้ง 
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163.90 บาท (SD = 200.78) สถานที่ที ่ไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล�บ!อยที่สุด คือ ร*านขายของชำ       

ร*อยละ 65.88 เมื่อพิจารณาการเดินทางไปร*านค*าเพื่อซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล� พบว!า มีความสะดวก 

สามารถขี่รถโดยใช*เวลาเพียงเล็กน*อย ร*อยละ 54.81 สถานท่ีในการดื่มแอลกอฮอล�ในแต!ละครั้ง คือ 

บ*านตนเอง ร*อยละ 53.21 และบ*านเพื่อน ร*อยละ 46.79 โดยดื่มในช!วงหลังการสอบ ร*อยละ 47.71 

บุคคลที่ร!วมดื่มในแต!ละครั้ง คือ เพื่อน ร*อยละ 66.45 โดยมีจำนวนเฉลี่ย 5.84 คน (SD = 3.75) 

เหตุผลที่ดื่มแอลกอฮอล� คือ เพื่อความสนุกสนาน ร*อยละ 58.17 และเพื่อผ!อนคลายจากการเรียน 

ร*อยละ 41.18 หลังจากการดื่มแอลกอฮอล�แล*ว กลุ!มตัวอย!างมีอาการเมาบ*างเล็กน*อย ร*อยละ 42.68 

กลุ!มตัวอย!างส!วนใหญ! (ร*อยละ 76.43) ไม!เคยเป=นผู*ขับขี่ยานพาหนะ เมื่อพิจารณาเฉพาะผู*ที่ปLจจุบัน

ยังคงด่ืมแอลกอฮอล�อยู! จำนวน 66 คน (ร*อยละ 17.69) พบว!า  ในอนาคตข*างหน*ากลุ!มตัวอย!างจะลด

ปริมาณการดื่มลง ร*อยละ 43.08 ดื่มในปริมาณเท!าเดิม ร*อยละ 38.46 และเพิ่มปริมาณการดื่มข้ึน 

ร*อยละ 12.31 ท้ังนี้ มีเพียงร*อยละ 6.15 ท่ีเลือกจะไม!ดื่มแอลกอฮอล�เลย 

ในครอบครัวของกลุ!มตัวอย!างมีผู*ท่ีดื่มแอลกอฮอล�เฉลี่ย 1.97 คน (SD = 1.36) โดยมีบทบาท

เป=นพ!อและแม! ร*อยละ 60.58 ส!วนบทบาทอย!างอื่นนอกเหนือจากพ!อและแม! ร*อยละ 39.42 ใน

บรรดาผู*ที่ดื่มแอลกอฮอล� กลุ!มตัวอย!างใกล*ชิดสนิทสนมกับพ!อมากที่สุด ร*อยละ 60.95 เมื่อพิจารณา

พฤติกรรมการด่ืมของพ!อแม! ผู*ปกครอง พบว!า ผู*ท่ีดื่มแอลกอฮอล�มีความข*องเก่ียวกับกลุ!มตัวอย!างโดย

มีบทบาทเป=นพ!อ ร*อยละ 68.34 มีอายุเฉลี่ย 43.70 ป6 (SD = 6.92) นับถือศาสนาพุทธ ร*อยละ 99.19 

มีอายุเฉลี่ยที่เริ ่มดื่มแอลกอฮอล�ครั้งแรก คือ 22.60 ป6 (SD = 6.69) มีสถานภาพคู!และอยู!ด*วยกัน  

ร*อยละ 77.24 สำเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร*อยละ 22.43 มีรายได*เพียงพอ

และมีเหลือเก็บ ร*อยละ 57.30 ประกอบอาชีพรับจ*างทั่วไป ร*อยละ 26.77 เหตุผลที่ดื่มแอลกอฮอล� 

คือ เพื่อแก*อาการเหนื่อยล*า คลายเครียด เข*าสังคม และเพิ่มอรรถรสในการพูดคุยกัน ปLจจุบันผู*ที่ด่ืม

แอลกอฮอล�ยังสูบบุหรี่อยู! ร *อยละ 39.84 และเคยสูบแต!เลิกแล*ว ร*อยละ 17.07 ทั ้งนี้ ผู *ที ่ ด่ืม

แอลกอฮอล�ส!วนใหญ!ไม!มีโรคประจำตัว ร*อยละ 84.15  

เมื่อพิจารณาผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล�ของพ!อแม! ผู*ปกครอง พบว!า กลุ!มตัวอย!าง

ได*รับผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล�ของพ!อแม! ผู*ปกครองอยู!ในระดับปานกลาง ร*อยละ 97.10 

โดยเคยถูกพูดจาหยาบคายใส! ร*อยละ 42.22 รองลงมา คือ เคยนั่งรถไปกับผู*ขับขี่ที่มีอาการมึนเมา

ในช!วงเย็นหรือยามค่ำคืน ร*อยละ 34.83 ทั้งนี้ กลุ!มตัวอย!างล*วนคุ*นชินกับการดื่มแอลกอฮอล�ของพ!อ

แม! ผู*ปกครอง เนื่องด*วยอยู!กับบรรยากาศและสภาพแวดล*อมเช!นนี้เป=นระยะเวลานานแล*ว บางครั้ง         

ก็เคยรู*สึกไม!อยากใส!ใจและ / หรือไม!อยากไปใกล*ชิด ส!วนผลกระทบอื่น ๆ ที่พบได*บ*างในการศึกษา

ฆ 



ค 

 

ครั้งนี้ คือ เคยต*องไปรับ-ส!งผู*ดื่มซึ่งมีอาการมึนเมาที่บ*านเพื่อนหรืองานสังสรรค�ในช!วงดึก รวมทั้งเคย

ต*องขี่รถจักรยานยนต�ออกจากบ*านพักเพียงลำพังในยามค่ำคืนเพื่อนำเงินไปจ!ายค!าปรับให*แก!คนใน

ครอบครัวหลังถูกจับด*วยข*อหาเมาแล*วขับ ซ่ึงกลุ!มตัวอย!างท่ีเคยได*รับผลกระทบเช!นนี้จะมีความรู*สึกท่ี

ตรงกัน คือ เสียดายเงิน เนื่องจากเงินดังกล!าวช!วยแบ!งเบาภาระค!าใช*จ!ายในครอบครัวได* อย!างไร     

ก็ตาม กลุ!มตัวอย!างส!วนใหญ!ไม!เคยได*รับความรุนแรงทางด*านร!างกายและเพศเนื่องจากการด่ืม

แอลกอฮอล�ของพ!อแม! ผู*ปกครอง จึงไม!เคยต*องโทรศัพท�เพ่ือขอความช!วยเหลือจากตำรวจ ไม!เคยต*อง

ไปพบบุคลากรทางการแพทย� ไม!เคยต*องไปซื้อยาเพื่อรักษาตัวเอง ตลอดจนไม!เคยต*องไปรับบริการ

หรือขอคำปรึกษาที่ศูนย�บริการให*คำปรึกษาต!าง ๆ ทั้งนี้ มีกลุ!มตัวอย!างจำนวนหนึ่งเคยต*องไปพูดคุย

ปรับทุกข�หรือขอคำแนะนำจากเพื่อนสนิทที่คบหากันมาตั้งแต!วัยเยาว�และมีพ!อแม! ผู *ปกครองด่ืม

แอลกอฮอล�เช!นเดียวกัน โดยพูดคุยกันถึงการกระทำที่น!าอึดอึดใจเมื่อถูกพ!อแม! ผู*ปกครองไหว*วาน        

ให*ไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ที่ร*านค*าในละแวกบ*าน ซึ่งการถูกไหว*วานอยู!บ!อยครั้งนำไปสู!ปLญหา       

ที่เกิดเฉพาะหน*า คือ การมีปากเสียงกันระหว!างกลุ!มตัวอย!างและผู*ที่ดื่มแอลกอฮอล� แต!เหตุการณ�          

ไม!รุนแรง ส!วนปLญหาระยะยาวที ่อาจเกิดตามมาหากเจ*าของร*านค*ายินยอมจำหน!ายเครื ่องด่ืม

แอลกอฮอล�ให*แก!กลุ!มตัวอย!างซึ่งมีอายุต่ำกว!า 20 ป6บริบูรณ� คือ การมีทัศนคติเชิงบวกต!อการเข*าถึง

เครื่องดื่มแอลกอฮอล� ดังนั้น เพื่อปPองกันการทดลองดื่มแอลกอฮอล�ของบุตรหลานหรือลดจำนวน       

นักดื ่มหน*าใหม!ในกลุ !มเยาวชน พ!อแม! ผู *ปกครองควรหลีกเลี่ยงการไหว*วานให*บุตรหลานไปซ้ือ

เครื่องด่ืมแอลกอฮอล� และเจ*าของร*านค*าควรปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล� 

พ.ศ. 2551 อย!างเคร!งครัด ทั้งนี้ กลุ!มตัวอย!างส!วนใหญ!อยากให*พ!อแม! ผู*ปกครองเลิกดื่มแอลกอฮอล�

เนื่องด*วยเป=นห!วงสุขภาพในระยะยาวของคนท่ีตนรัก 

เมื่อประเมินความพึงพอใจต!อสภาวะสุขภาพของตนเองโดยตอบแบบสอบถาม EQ-5D-Y 

พบว!า กลุ!มตัวอย!างไม!มีปLญหาเวลาอาบน้ำหรือแต!งตัว ร*อยละ 91.55 ไม!มีปLญหาเวลาเดินไปมา           

ร*อยละ 86.55 ไม!มีปLญหาเวลาทำกิจกรรมที่ทำเป=นประจำ ร*อยละ 85.76 ไม!มีอาการเจ็บปวดหรือ

รู *ส ึกไม!สบาย ร*อยละ 59.37 และไม!ร ู *ส ึกกังวล เศร*า หรือไม!มีความสุข ร*อยละ 56.46 ทั ้งนี้               

กลุ!มตัวอย!างรู*สึกพึงพอใจในชีวิตโดยรวมอยู!ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุดในด*านความรู*สึก

ปลอดภัยในชีวิต รองลงมา คือ ภาวะสุขภาพและความเป=นอยู! และมีคะแนนเฉลี่ยน*อยที่สุดในด*าน

สภาวะทางจิตใจ อารมณ�  

เมื่อประเมินคุณภาพชีวิตของกลุ!มตัวอย!างโดยตอบแบบสอบถาม WHOQOL-BREF-THAI 

พบว!า กลุ!มตัวอย!างส!วนใหญ!มีคุณภาพในการดำเนินชีวิตอยู!ในระดับกลาง ๆ ค!อนไปทางระดับดี เม่ือ

ง 
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พิจารณาข*อคำถามเกี่ยวกับสุขภาพทั่วไปและคุณภาพชีวิตโดยรวม พบว!า ในช!วง 2 สัปดาห�ที่ผ!านมา 

กลุ!มตัวอย!างรู*สึกพึงพอใจกับสุขภาพอยู!ในระดับมาก ร*อยละ 34.56 เมื่อพิจารณาข*อคำถามเกี่ยวกับ

มิติทางด*านร!างกาย พบว!า ในช!วง 2 สัปดาห�ที่ผ!านมา กลุ!มตัวอย!างสามารถไปไหนมาไหนด*วยตนเอง

อยู!ในระดับมากท่ีสุด ร*อยละ 30.61 เม่ือพิจารณาข*อคำถามเก่ียวกับมิติทางด*านจิตใจ พบว!า ในช!วง 2 

สัปดาห�ที่ผ!านมา กลุ!มตัวอย!างรู*สึกพึงพอใจในชีวิตอยู!ในระดับมากที่สุด ร*อยละ 28.76 เมื่อพิจารณา

ข*อคำถามเกี่ยวกับมิติทางด*านสังคม พบว!า ในช!วง 2 สัปดาห�ที่ผ!านมา กลุ!มตัวอย!างรู*สึกพึงพอใจกับ                 

การช!วยเหลือท่ีเคยได*รับจากเพ่ือน ๆ อยู!ในระดับมากท่ีสุด ร*อยละ 27.18 และเม่ือพิจารณาข*อคำถาม

เก่ียวกับมิติทางด*านสิ่งแวดล*อม พบว!า ในช!วง 2 สัปดาห�ท่ีผ!านมา กลุ!มตัวอย!างรู*สึกพึงพอใจกับสภาพ

บ*านเรือนที่อยู!ตอนนี้ในระดับมากที่สุด ร*อยละ 27.97 นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ�แบบเจาะลึก

รายบุคคล พบว!า กลุ!มตัวอย!างล*วนมีสุขภาพดี มีความสุข และมีเปPาหมายในการใช*ชีวิต โดยเฉพาะ

เก่ียวกับการศึกษาและ / หรือการประกอบอาชีพ 

จ 
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Abstract 

 

The explanatory sequential design had objectives to assess the impact of 

working-age parents’ alcohol consumption on  younger relatives in Nakhon Ratchasima 

Province. The quantitative data were collected among 379 adolescents aged 13-18 

years who are enrolled in secondary education of nine schools, using the researchers-

adapted questionnaire. The qualitative data were collected among eight adolescents 

aged 13-18 years and two alcoholic parents, using the semi-structured interview. 

According to the findings, it was found that there were 193 male samples (5 0 . 9 2 %) 

and their average age was 1 4 . 7 1  years (SD = 1.34). There were samples who were 

Buddhists (9 9 . 2 2%) and junior high school students (7 2 . 0 7%). Their average pocket 

money was 1 16 .63 baht per day (SD = 40.90) received from their parents (9 3 . 4 4%). 

There were samples that were cheerful and active (88 . 68%). The average number of 

their family members (including them) was 4.90 (SD = 1.89). There were samples having 

good relationships with their family members (58.84%). There are samples without any 

congenital disease (84.62%). In the 12 recent months, most of the samples (84.92%) 

spent their times on the Internet during their free times, holidays or vacations. There 

were samples that had never drunk the alcohols (56.57%) because they knew the 

dangers of the alcohols from televisions (93.00%) and courses (82.73%). 

By considering the drinking behaviors in the first time of 162 samples (42.74%) 

who drank the alcohols but quit drinking and currently still drinking, it was found that 

they started drinking when they averagely were 13 years (SD = 1.60) because they were 

curious and they wanted to try drinking the alcohols (8 1 . 7 1%). Their first alcoholic 

drinks were beer (48.25%) that they drank at their homes (45.85%) and friends’ houses 

(2 9 . 3 0%). Their first drinking buddies were their friends (5 4 . 2 2%), family members 

(33.13%) and fathers (13.86%). For their first times that they drank the alcohols, they 

did not intent or plan to drink the alcohols (6 1 . 7 3%). By considering their drinking 

behaviors in the 12  recent months, it was found that there most favorite drinks were 
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beer (5 6 . 8 3%). There were samples drinking the alcohols during festivals (4 2 . 9 6%). 

There were samples chatting while drinking the alcohols (61.39%). There were samples 

drinking the alcohols without smoking (8 5 . 6 2%). There were samples that had never 

heavily drunk the alcohols (5 4 . 6 1%), and there were samples that had never been 

drunken (65.37%). There were samples that obtained the alcohols by sharing the costs 

of the alcohols (41.45%). The average cost was 163.90 baht per time (SD = 200.78). 

The most favorite places for buying the alcohols were grocery stores (6 5 . 8 8%). By 

considering the transportations to buy the alcohols, it was found that there were 

samples that could conveniently ride / drive their private vehicles and spent short 

periods of times (54.81%). The places where they drank the alcohols were their homes 

(53.21%) and friends’ houses (46.79%). There were samples drunk the alcohols after 

examinations (4 7 . 7 1%). Their drinking buddies were friends (6 6 . 4 5%). The average 

number of their drinking buddies was 5 . 8 4  (SD = 3.75). Their reasons to drink the 

alcohols were entertainment (5 8 . 1 7%) and relaxation (4 1 . 1 8%). After drinking the 

alcohols, there were samples that were slightly drunken (42.68%). Most of the samples 

(7 6 . 4 3%) had never been riders or drivers. By considering the 66 samples currently 

drinking the alcohols (17.69%), it was found that there were samples that would reduce 

their drinking frequencies (43.08%), maintain their drinking frequencies (38.46%) and 

increase their drinking frequencies (12.31%). There were samples that do not drink the 

alcohols (6.15%). Most of the samples without any congenital disease (84.62%). 

In the samples’ families, the average number of drinkers was 1 . 97  (SD = 1.36) 

having the roles of parents (60.58%) and other roles (39.42%). Among the drinkers, the 

samples were closest to their fathers (60 . 95%). By considering the drinking behaviors 

of the working-age parents, it was found that there were drinkers having the 

relationships with the samples by having the roles of fathers (68.34%). Their average 

age was 43.70 years (SD = 6.92), and they were Buddhists (99 .19%). The average age 

when they started drinking for their first time was 22.60 years (SD = 6.69). There were 

samples living with their partners (7 7 . 2 4%). Their highest education level was senior 
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secondary education (2 2 . 4 3 %). There were samples having enough incomes and 

savings (57.30%). There were samples that were freelancers (26.77%). Their reasons to 

drink the alcohols were as follows: to rest, to relax and to enjoy chatting. There were 

drinkers who are smoking (39.84%) and stops smoking (17.07%). Most of the drinkers 

did not have congenital diseases (84.15%).  

By considering the effects on the samples from their parents drinking the 

alcohols, it was found that the effects were at the moderate level (9 7 . 1 0%). There 

were the verbal and mental effects, insecurity and impolite words (4 2 . 2 2%). It was 

followed by the experiences from travelling with the drivers who were drunk in the 

evening or at night (34.83%). The samples were familiar with their parents drinking the 

alcohols because they have lived in that atmospheres and environments for long 

times. Occasionally, they felt that they did not want to pay attentions to or they did 

not want to get close to their parents. In some occasions, there were other effects 

from taking the drunken drinkers from their friends’ houses or parties to their homes 

at late nights as well as riding motorcycles alone from their homes to pay for the        

drink driving penalties. The samples that were affected in these cases had the similar 

feelings. That is, they felt that they wasted their money since the money could be 

used for paying their families’ expenses. However, the samples have never been hurt 

physically and sexually because of their parents drinking the alcohols. Therefore, they 

have never had to call for the helps from police officers, to meet medical officers, to 

buy medicines for self-treatments, and to use the services of any service center. There 

were some samples had to confide to their childhood friends similarly having parents 

drinking the alcohols by talking about their uneasy feelings from being asked by their 

parents to buy the alcohols from the grocery stores close to their homes. Problems 

were caused by being asked to buy the alcohols. The samples and drinkers argued 

with each other. However, the situations were not serious. There were long term 

problems that might be caused by the stores’ owners selling the alcohols to the 

samples that were younger than 2 0  years. The samples might have positive attitudes 
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towards accessing the alcohols. To prevent the children from trying the alcohols or 

reduce the number of new drinkers, the parents should avoid asking their children to 

buy the alcohols and the stores’ owners should strictly comply with the Alcoholic 

Beverage Control Act B.E. 2551 since most of the samples wanted their parents to stop 

drinking because they cared of their beloved parents’ long term health. 

After evaluating the satisfaction towards their health with the EQ-5 D-Y 

questionnaires, it was found that there were samples without problems while showing 

or wearing clothes (91 . 55%), walking ( 86 . 55%), and doing daily activities (85 . 76%). 

There were samples without pains or uneasiness (59.37%) and anxiety or unhappiness 

(5 6 . 4 6%). The samples’ satisfactions towards their lives were at the high level. The 

highest average score was in the terms of security followed by health and well-being. 

The lowest average score was in the terms of mental and emotional conditions.  

By evaluating the qualities of the samples’ lives with the WHOQOL-BREF-THAI 

questionnaires, it was found that the qualities of most of the samples’ lives were at 

the moderate and quite good levels. By considering the questions about the general 

health conditions and overall qualities of their lives, it was found that the samples 

were satisfied with their health at the high level (34.56%) in the two recent weeks. By 

considering the questions about their bodies, it was found that the samples could go 

to places by themselves at the highest level (30.61%) in the two recent weeks. By 

considering the questions about the mental conditions, it was found that the samples 

were satisfied with their life at the highest level (28.76%) in the two recent weeks. By 

considering the questions about the social conditions, it was found that the samples 

were satisfied with the helps from their friends at the highest level (27.18%) in the two 

recent weeks. By considering the questions in the terms of environments, it was found 

that the samples were satisfied with the conditions of their current houses at the 

highest level (27.97%) in the two recent weeks. Moreover, the results from the in-

depth interviews showed that the samples were healthy and happy. The goals of their 

lives were about education and / or professions. 
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เอกสารอ;างอิง 112 

ภาคผนวก 117 

- เอกสารรับรองโครงการวิจัยแบบเร็ว 118 

- ประวัติผู;วิจัย 119 

- ประวัติผู;วิจัย 120 
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สารบัญตาราง 

 

ตารางท่ี  หน�า 

1 จำนวนประชากรอายุ 13-18 ป� และจำนวนกลุ�มตัวอย�างแต�ละตำบล  10 

 จำแนกตามเพศ  

2 ข#อมูลท่ัวไปของกลุ�มตัวอย�าง (n = 379) 16 

3 การใช#เวลาว�างหลังเลิกเรียน วันหยุด หรือช�วงป5ดเรียนของกลุ�มตัวอย�าง 19 

4 พฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล9ของกลุ�มตัวอย�าง 21 

5 การเคยเห็นหรือได#ยินโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล9 และการได#รับข�าวสาร 23 

 เก่ียวกับพิษภัยของการด่ืมแอลกอฮอล9 จำแนกตามพฤติกรรมการด่ืม  

 แอลกอฮอล9ของกลุ�มตัวอย�าง  

6 พฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล9ในครั้งแรกของกลุ�มตัวอย�างท่ีเคยด่ืมแต�เลิกแล#ว 26 

 และกลุ�มตัวอย�างท่ีปDจจุบันยังด่ืมอยู�  

7 พฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล9ในรอบ 12 เดือนท่ีผ�านมา ของกลุ�มตัวอย�าง 30 

8 สัดส�วนของพ�อแม� ผู#ปกครองวัยทำงานท่ีดื่มแอลกอฮอล9ในจังหวัดนครราชสีมา 40 

 จำแนกตามบทบาทหน#าท่ี  

9 ข#อมูลท่ัวไปและพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล9ของพ�อแม� ผู#ปกครองวัยทำงาน 42 

 ในจังหวัดนครราชสีมา  

10 ความรู#เก่ียวกับการด่ืมแอลกอฮอล9ของกลุ�มตัวอย�าง (n = 379) 53 

11 จำนวนและร#อยละความรู#เก่ียวกับการด่ืมแอลกอฮอล9ของกลุ�มตัวอย�าง  55 

 (n = 379)  

12 ทัศนคติต�อการด่ืมแอลกอฮอล9ของกลุ�มตัวอย�าง (n = 379) 55 

13 จำนวนและร#อยละทัศนคติต�อการด่ืมแอลกอฮอล9ของกลุ�มตัวอย�าง (n = 379) 58 

14 การรับรู#ผลกระทบจากการด่ืมแอลกอฮอล9ของกลุ�มตัวอย�าง (n = 379) 59 

15 จำนวนและร#อยละการรับรู#ผลกระทบจากการด่ืมแอลกอฮอล9ของกลุ�มตัวอย�าง 62 

 (n = 379)  

16 ผลกระทบต�อบุตรหลานจากการด่ืมแอลกอฮอล9ของพ�อแม� ผู#ปกครองวัยทำงาน 62 

 ในจังหวัดนครราชสีมา  
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สารบัญตาราง (ต�อ) 

 

ตารางท่ี  หน�า 

17 จำนวนและร#อยละผลกระทบต�อบุตรหลานจากการด่ืมแอลกอฮอล9ของพ�อแม�  68 

 ผู#ปกครองวัยทำงานในจังหวัดนครราชสีมา (n = 379)  

18 คุณภาพในการดำเนินชีวิตของบุตรหลานอันเปFนผลจากการด่ืมแอลกอฮอล9ของ 69 

 พ�อแม� ผู#ปกครองวัยทำงานในจังหวัดนครราชสีมา ประเมินโดยแบบสอบถาม  

 EQ-5D-Y ฉบับภาษาไทย (n = 379)  

19 ความพึงพอใจของชีวิตกลุ�มตัวอย�าง ในรอบ 12 เดือนท่ีผ�านมา (n = 379) 70 

20 คุณภาพในการดำเนินชีวิตของบุตรหลานอันเปFนผลจากการด่ืมแอลกอฮอล9ของ 72 

 พ�อแม� ผู#ปกครองวัยทำงานในจังหวัดนครราชสีมา ประเมินโดยแบบสอบถาม  

 WHOQOL-BREF-THAI ฉบับภาษาไทย (n = 379)  

21 จำนวนและร#อยละคุณภาพในการดำเนินชีวิตของบุตรหลาน  78 

 ประเมินโดยแบบสอบถาม WHOQOL-BREF-THAI ฉบับภาษาไทย (n = 379)  
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สารบัญภาพ 

 

ภาพท่ี  หน�า 

1 กรอบแนวคิดการวิจัย 4 

2 พ้ืนท่ีท้ัง 25 ตำบล ซ่ึงต้ังอยู!ในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 12 
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เนื้อหาการดำเนินโครงการ 

 

ช่ือโครงการ (ภาษาไทย)  การประเมินผลกระทบต�อบุตรหลานจากการดื่มแอลกอฮอล�ของ

ช่ือโครงการ (ภาษาไทย)  พ�อแม� ผู ปกครองวัยทำงานในจังหวัดนครราชสีมา 

ช่ือโครงการ (ภาษาอังกฤษ) Assessment of the Impact of Working-Age Parents’                    

ช่ือโครงการ (ภาษาอังกฤษ) Alcohol Consumption on Younger Relatives in Nakhon 

ช่ือโครงการ (ภาษาอังกฤษ) Ratchasima Province 

 

ความเป�นมา หลักการ และเหตุผล  

การดื่มแอลกอฮอล�เปFนพฤติกรรมที่ดำรงอยู�คู�กับท องถิ่นและสังคมไทยมาเปFนระยะเวลานาน

โดยประเทศไทยมีปริมาณการด่ืมแอลกอฮอล�มากเปFนอันดับ 5 ของโลก และอันดับ 3 ของทวีปเอเชีย 

รองจากประเทศเวียดนามและเกาหลีใต  [1] จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห�งชาติ ปQ พ.ศ. 2557 

พบว�า ในกลุ�มประชากรอายุ 15 ปQขึ้นไป มีผู ดื่มแอลกอฮอล�จำนวน 17,705,006 คน (ร อยละ 32.3) 

ส�วนใหญ�นิยมดื่มเบียร�มากที่สุด ร อยละ 65.8 โดยผู ดื่มที่อยู�ในเขตเทศบาลนิยมดื่มเบียร�ร อยละ 71.5 

ในขณะที่ผู  ดื ่มที่อยู�นอกเขตเทศบาลนิยมดื่มเบียร� ร อยละ 61.3 เมื่อพิจารณาความถี่ของการด่ืม

แอลกอฮอล�ในรอบ 12 เดือนที่ผ�านมา พบว�า ร อยละ 57.6 เปFนผู ที่ดื่มนาน ๆ ครั้ง และร อยละ 42.4 

เปFนผู ที่ดื่มสม่ำเสมอ [2] เมื่อพิจารณาความชุกของนักดื่มผู ใหญ�อายุ 15 ปQข้ึนไป สัดส�วนของนักด่ืม

ประจำ สัดส�วนของนักด่ืมหนัก สัดส�วนของนักด่ืมแล วขับ และความชุกของนักด่ืมวัยรุ�นอายุ 15-19 ปQ 

พบว�า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีค�าดัชนีคะแนนความเสี่ยงต�อปcญหาแอลกอฮอล�สูงเปFนอันดับสาม

ของภูมิภาค รองลงมาจากภาคกลางและภาคเหนือ โดยมีค�าเท�ากับ 0.57, 0.59 และ 0.81 ตามลำดับ 

[3] จากรายงานสถานการณ�การบริโภคเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล�รายจังหวัด ปQ พ.ศ. 2554 พบว�า              

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู  ดื ่มแอลกอฮอล�ในรอบ 12 เดือนที่ผ�านมา จำนวน 5,480,601 คน              

(ร อยละ 37.0) ซึ่งถือเปFนสัดส�วนที่สูงกว�าภาพรวมของประเทศไทย (ร อยละ 32.3) และเมื่อพิจารณา

ผลจากการดื่มแอลกอฮอล� พบว�า นักดื่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือเคยประสบอุบัติเหตุจากการด่ืม  

แล วขับ ร อยละ 6.8 และเคยประสบอุบัติเหตุขณะโดยสารยานพาหนะของผู อ่ืน ร อยละ 1.5 [4] 

จังหวัดนครราชสีมามีอาณาเขตติดต�อกับหลายจังหวัด ได แก� จังหวัดขอนแก�น ชัยภูมิ บุรีรัมย� 

ลพบุรี สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก ว แบ�งการปกครองออกเปFน 32 อำเภอ 287 ตำบล 
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3,743 หมู�บ าน มีจำนวนประชากร 2,639,226 คน ซึ่งมากเปFนอันดับสองรองจากกรุงเทพมหานคร 

และมากที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [5, 6] เมื่อจำแนกตามเพศ พบว�า มีสัดส�วนของนักด่ืม 

เพศหญิง ร อยละ 14.0 และนักด่ืมเพศชายร อยละ 54.7 เม่ือจำแนกตามกลุ�มอายุ พบว�า มีสัดส�วนของ

นักดื่มกลุ�มวัยทำงานอายุ 40-59 ปQ ร อยละ 39.2 รองลงมา คือ นักดื่มกลุ�มวัยทำงานอายุ 20-39 ปQ 

ร อยละ 38.7 นักดื่มกลุ�มสูงวัยอายุ 60 ปQขึ้นไป ร อยละ 20.8 และนักดื่มกลุ�มวัยรุ �นอายุ 15-19 ปQ             

ร อยละ 17.7 เมื่อจำแนกตามรูปแบบการดื่ม พบว�า ร อยละ 52.4 เปFนผู ดื่มสุราในที่สาธารณะ และ

ร อยละ 43.9 เปFนผู ท่ีดื่มประจำ นอกจากนี้ มีสัดส�วนของนักด่ืมท่ีดื่มแล วมีปcญหา มากถึงร อยละ 12.9 

[3] ซ่ึงเปFนตัวเลขท่ีค�อนข างสูงเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนของเขตสุขภาพท่ี 9 นครชัยบุรินทร� 

จากรายงานสถานการณ�สุราประจำปQ พ.ศ. 2552 พบว�าในกลุ�มประชากรอายุ 15 ปQขึ้นไป 

เคยประสบปcญหาจากการดื่มแอลกอฮอล�อย�างน อย 1 ปcญหา ซึ่งได แก�การได รับบาดเจ็บหรือการเกิด

อุบัติเหตุอันเปFนผลจากการดื่มแอลกอฮอล� การใช ความรุนแรงในครัวเรือนและปcญหาความสัมพันธ� 

ในครัวเรือน ปcญหาในการประกอบอาชีพเพราะการดื่มแอลกอฮอล� การดื่มแอลกอฮอล�ขณะตั้งครรภ� 

การดื่มแอลกอฮอล�ขณะให นมบุตร การดื่มแอลกอฮอล�ก�อนขับขี่ยานพาหนะ การประสบอุบัติเหตุ

จราจรอันเปFนผลจากการดื่มแอลกอฮอล�ทั้งต�อตัวผู ดื ่มเองและบุคคลรอบข าง [7] สอดคล องกับ

การศึกษาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนเพื่อประมาณการจำนวนผู เกี่ยวข องกับสารเสพติด

และผู ดื ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล� พ.ศ. 2550 [8] รวมทั้งการคุกคามทางเพศ (Sexual abuse) หรือ             

การล�วงละเมิดทางเพศ (Sexual bullying) ซึ่งเกิดขึ้นบ�อยในกลุ�มวัยรุ�นอายุ 10-20 ปQ และหลายครั้ง

เหตุการณ�นี้จะเริ่มต นเมื่อน้ำเมาเข าแทรกซึมอยู�ในชีวิตครอบครัวและคนใกล ตัว [9, 10] จากการ

สืบค นข อมูลคดีคุกคามทางเพศที่ปรากฏอยู�ในสื่อสิ่งพิมพ�ย อนหลัง 10 ปQ ตั้งแต� พ.ศ. 2542-2551       

จากฐานข อมูลห องสมุดข�าว Matichon e-Library ที่รวบรวมข�าวจากหนังสือพิมพ�ไว ทุกฉบับ พบว�า

ข�าวคดีการคุกคามทางเพศท่ีเก่ียวข องกับการด่ืมแอลกอฮอล�มีท้ังสิ้น 112 คดี โดยจำนวน ความรุนแรง 

และความซับซ อนของอาชญากรรมทางเพศที่เกี่ยวข องกับการดื่มแอลกอฮอล�ในประเทศไทยเพิ่มข้ึน   

3 เท�า คือ เพิ่มขึ้นจาก 6 ข�าว ในปQ พ.ศ. 2542 เปFน 23 ข�าว ในปQ พ.ศ. 2551 ซ่ึงผู กระทำผิดจะด่ืม      

ในรูปแบบท่ีไม�มึนเมา แต�เปFนการด่ืมเพ่ือให เกิดความรู สึกม่ันใจและความกล าในการกระทำผิดโดยขาด

ความยับยั้งชั่งใจ และมีผู กระทำผิดมากกว�ากึ่งหนึ่ง (ร อยละ 61.54) จะอาศัยความสัมพันธ�ที ่สนิท       

และรู จักคุ นเคยกับผู ถูกกระทำเปFนตัวเชื่อมให เกิดความไว วางใจและชักชวนผู ถูกกระทำให เข ามาร�วม

ดื่มแอลกอฮอล�ด วย เมื่อผู ถูกกระทำเกิดอาการมึนเมาแล วจะดำเนินการล�วงละเมิดทางเพศ [11] 
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นอกจากนี ้ ยังพบว�าครอบครัวที ่มีสมาชิกอยู �ในภาวะติดสุราจะมีความเสี ่ยงต�อความรุนแรงใน

ครอบครัวเพิ่มขึ้นถึง 3.8 เท�า และเยาวชนที่มีพ�อติดสุรามีความเสี่ยงต�อความผิดปกติทางสุขภาพจิต

เพิ่มขึ้นถึง 11.5 เท�า เมื่อเปรียบเทียบกับเยาวชนที่มีพ�อไม�ติดสุรา [12] จากข อมูลข างต นแสดงให เห็น

ว�าการดื่มแอลกอฮอล�ก�อให เกิดปcญหาและผลกระทบทั้งต�อตัวผู ดื่มเองและบุคคลรอบข าง โดยเฉพาะ

บุตรหลานวัยรุ�นท่ีพักอาศัยอยู�ในครัวเรือนเดียวกัน 

ผู  ว ิจัยในฐานะเปFนบุคลากรสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร� ซึ ่งเปFนคณะวิชาหนึ ่งในกลุ�ม

วิทยาศาสตร�สุขภาพ ตระหนักถึงพิษภัยของการดื่มแอลกอฮอล�ในกลุ�มพ�อแม� ผู ปกครองวัยทำงานที่มี

ต�อบุตรหลานวัยรุ�นที่พักอาศัยอยู�ในครัวเรือนเดียวกัน ประกอบกับข อมูลปcญหาและผลกระทบต�อ

เยาวชนจากการด่ืมแอลกอฮอล�ของบุคคลในครอบครัวยังมีค�อนข างน อยและจำกัดเฉพาะบางประเด็น

เฉพาะบางพื้นที่ [13] ในการศึกษาครั้งนี้ ผู วิจัยจึงประเมินผลกระทบต�อบุตรหลานวัยรุ�นจากการด่ืม

แอลกอฮอล�ของพ�อแม� ผู ปกครองวัยทำงาน ทั้งด านการถูกทำร ายร�างกายและเพศ อารมณ�และจิตใจ 

เศรษฐกิจครอบครัวหรือความเสียหายต�อทรัพย�สิน สังคม และสัมพันธภาพ การต องดูแลผู ที ่ ด่ืม

แอลกอฮอล� ประสิทธิภาพในการเรียนหรือทำงาน และการใช บริการความช�วยเหลือจากหน�วยงาน           

ที ่เกี ่ยวข อง ตลอดจนประเมินคุณภาพในการดำเนินชีวิตของบุตรหลานอันเปFนผลจากการด่ืม

แอลกอฮอล�ของพ�อแม� ผู ปกครอง โดยองค�ความรู ที่ได จะเปFนประโยชน�ต�อศูนย�วิจัยปcญหาสุราและ

หน�วยงานที่เกี่ยวข องในการส�งเสริมและสนับสนุนให เกิดการพัฒนานโยบายในการแก ไขปcญหาและ

ผลกระทบต�อเยาวชนจากการด่ืมแอลกอฮอล�ของคนในครอบครัว 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

กรอบแนวคิดการวิจัย มีรายละเอียดดังภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ข(อมูลทั่วไปและพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล/ของบุตรหลานวัยรุ0น 
- เพศ 
- อายุ 
- ศาสนา 
- ระดับการศึกษา 
- จำนวนเงินที่ได มาโรงเรียนในแต�ละวัน 
- ผู ที่ให เงินมาโรงเรียนในแต�ละวัน / แหล�งที่มาของรายได  
- สภาพการใช จ�ายของครอบครัวที่เกิดขึ้นจริงในแต�ละเดือน 
- การสูบบุหรี่ 
- การใช สารเสพติด 
- การมีโรคประจำตัว 
- ลักษณะบุคลิดเฉพาะตัว 
- จำนวนสมาชิกในครัวเรือน (รวมตัวเอง) 
- สัมพันธภาพในครัวเรือน 
- การใช เวลาว�างหลักเลิกเรียน วันหยุด หรือช�วงปrดภาคเรียน 
- การเคยดื่มแอลกอฮอล� 
- การเคยเห็นหรือเคยได ยินส่ือโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล� 
- การได รับข�าวสารเก่ียวกับพิษภัยของการดื่มแอลกอฮอล� 
- อายุเฉล่ียที่เริ่มดื่มแอลกอฮอล�ในครั้งแรก 
- สาเหตุที่เลือกดื่มแอลกอฮอล�ในครั้งแรก 
- สถานที่ดื่มแอลกอฮอล�ในครั้งแรกและในรอบ 12 เดือนที่ผ�านมา 
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล�ที่ดื่มในครั้งแรกและในรอบ 12 เดือนที่ผ�านมา 
- ปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ที่ดื่มในครั้งแรก 
- ความตั้งใจที่จะดื่มแอลกอฮอล�ในครั้งแรก 
- ผู ที่ร�วมดื่มในครั้งแรกและในรอบ 12 เดือนที่ผ�านมา 
- ความรู สึก / อาการเม่ือดื่มแอลกอฮอล�ในครั้งแรก 
- ความถี่ของการดื่มแอลกอฮอล�ในรอบ 12 เดือนที่ผ�านมา 
- โอกาสที่มักจะดื่มแอลกอฮอล� 
- กิจกรรมที่ทำระหว�างการดื่มแอลกอฮอล� 
- การสูบบุหรี่ระหว�างการดื่มแอลกอฮอล� 
- การเคยดื่มหนักหรือดื่มปริมาณมากในครั้งเดียว 
- การเคยดื่มจนมึนเมา 
- วิธีการได มาซ่ึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล� 
- สถานที่ที่ไปซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอล� 
- ความสะดวกในการเดินทางไปร านค าเพื่อซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอล� 
- ระยะเวลาที่ใช ในการเดินทางไปซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอล�จากร านที่สะดวกที่สุด 
- ช�วงเวลาในการดื่มแต�ละครั้ง 
- สาเหตุที่ยังคงดื่มแอลกอฮอล� 
- การตอบสนองของร�างกายหลังจากดื่มแอลกอฮอล�แล ว 
- การเปFนผู ขับขี่ยานพาหนะหลังจากดื่มแอลกอฮอล�แล ว 
- การดื่มแอลกอฮอล�ในอนาคตข างหน าของผู ที่ปcจจุบันยังคงดื่มอยู� 
- จำนวนผู ที่ดื่มแอลกอฮอล�ในครอบครัว 
- ผู ที่สนิทสนม / ผูกพันใกล ชิดมากที่สุด 

ความรู(เก่ียวกับการด่ืมแอลกอฮอล/ของบุตรหลานวัยรุ0น 

ทัศนคติต0อการด่ืมแอลกอฮอล/ของบุตรหลานวัยรุ0น 

การรับรู(ผลกระทบจากการด่ืมแอลกอฮอล/ของบุตรหลานวัยรุ0น 

ข(อมูลทั่วไปและพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล/ของพ0อแม0 ผู(ปกครอง 

- เพศ 

- อายุ 

- ศาสนา 

- ความพอเพียงของรายได้ 

- ระดบัการศึกษาสูงสดุ 

- สถานภาพ 

- อาชีพหลัก 

- การสบูบุหรี! 

- การมีโรคประจําตวั 

 

คุณภาพในการดําเนินชีวิตของบุตรหลาน         

อันเป็นผลจากการดื มแอลกอฮอล์                  

ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง 

ผลกระทบต่อบุตรหลานจากการดื มแอลกอฮอล์

ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
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เพื่อให เข าใจความหมายของคำที่ใช ในการศึกษาตรงกัน ผู วิจัยจึงได นิยามความหมายของคำ

ต�าง ๆ ไว ดังนี้ 

1. เครื่องดื่มแอลกอฮอล� หมายถึง เครื่องดื่มที่มีส�วนประกอบของเอทานอล (Ethanol) หรือ

เอทิลแอลกอฮอล� (Ethyl alcohol) เช�น สุราสีหรือสุราขาวทั้งที่ผลิตในประเทศไทยและต�างประเทศ 

สุราพื ้นบ านอันเกิดจากภูมิปcญญาท องถิ ่น เบียร� ยาดองเหล า สุราจีน ไวน� (Wine) แชมเปญ 

(Champagne) เครื่องดื่มน้ำผลไม ผสมแอลกอฮอล� เหล าปcuน คอกเทล (Cocktail) วอดก า (Vodka) 

เปFนต น 

2. บุตรหลาน หมายถึง กลุ �มวัยรุ �นอายุ 13-18 ปQ ทั ้งเพศหญิงและเพศชาย ที ่มีพ�อแม� 

ผู ปกครองอายุ 25-59 ปQ และพักอาศัยอยู�ในครัวเรือนเดียวกันกับพ�อแม� ผู ปกครอง ไม�น อยกว�า 12 

เดือน 

3. ผู ปกครอง หมายถึง กลุ�มวัยทำงานอายุ 25-59 ปQ ท้ังเพศหญิงและเพศชาย ท่ีส�งเสียเลี้ยงดู 

หรือมีความผูกพันใกล ชิดมากท่ีสุดกับบุตรหลาน และมีพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล� 

 4. สภาพการใช จ�ายของครอบครัวที่เกิดขึ้นจริงในแต�ละเดือน หมายถึง ความพอใช ของเงินท่ี

บุตรหลานวัยรุ�นได รับเข ามาในแต�ละเดือน โดยผู ท่ีให เงินมาใช จ�ายอาจเปFนได ท้ังพ�อ แม� และผู ปกครอง

ท่ีเลี้ยงดู 

 5. ลักษณะบุคลิกเฉพาะตัวของบุตรหลานวัยรุ�น หมายถึง เอกลักษณ�ของแต�ละบุคคลที่บุตร

หลานวัยรุ�นแสดงออกมาทั้งในด านชีวิตส�วนตัว ในด านกิจการงาน และในสังคม ในการศึกษาครั้งนี้

ผู วิจัยประเมินลักษณะบุคลิกเฉพาะตัวจากการให บุตรหลานวัยรุ�นตอบข อคำถามด วยตนเอง 

 6. สัมพันธภาพในครัวเรือน หมายถึง การอยู�ร�วมกับบุคคลอื่นในครัวเรือน โดยบุตรหลาน

วัยรุ�นอาจจะอยู�ร�วมกับบุคคลอื่นอย�างมีความสุข ทะเลาะเบาะแว งกับบุคคลอื่นเปFนบางครั้ง หรือ

ทะเลาะเบาะแว งกับบุคคลอ่ืนเปFนประจำอย�างน อยสัปดาห�ละ 1 ครั้ง 

7. พฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล� หมายถึง การกระทำหรือกิริยาอาการซ่ึงแสดงออกถึงการนำ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล�ที่ทำให เกิดอาการมึนเมาเข าสู�ร �างกาย ในการศึกษาครั้งนี ้ ผู  วิจัยประเมิน

พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล�ของพ�อแม� ผู  ปกครอง ด วยวิธีการสัมภาษณ�แบบเจาะลึกรายบุคคล           

(In-depth interview) โดยมีบุตรหลานวัยรุ�นเปFนผู ให ข อมูล (Key informant) เก่ียวกับอายุท่ีเริ่มด่ืม

แอลกอฮอล�ในครั้งแรก สาเหตุท่ียังคงดื่มแอลกอฮอล� ความถี่ในการดื่ม ปริมาณการดื่มแต�ละครั้ง 

ประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล� ความสะดวกในการเดินทางเพื่อซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล� โอกาส              
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ที่ดื ่ม ช�วงเวลาในการดื่ม สถานที่ในการดื่ม ระยะเวลาในการดื่มแต�ละครั้ง บุคคลที่ร�วมดื่ม การ

ตอบสนองของร�างกายหลังจากดื ่มแอลกอฮอล�แล ว และการเปFนผู  ขับขี ่ยานพาหนะหลังจากด่ืม

แอลกอฮอล�แล ว 

8. นักดื่มนาน ๆ ครั้ง หมายถึง พ�อแม� ผู ปกครองที่ดื่มแอลกอฮอล�น อยกว�า 1 วันต�อสัปดาห� 

[14] 

9. นักด่ืมประจำ หมายถึง พ�อแม� ผู ปกครองท่ีดื่มแอลกอฮอล�อย�างน อย 1 วันต�อสัปดาห� [14] 

10. นักด่ืมกลุ�มท่ีมีปcญหามากเปFนพิเศษ หมายถึง พ�อแม� ผู ปกครองท่ีด่ืมแอลกอฮอล� 4-7 วัน

ต�อสัปดาห� 

11. ความพอเพียงของรายได ของพ�อแม� ผู ปกครอง หมายถึง การมีรายได สมดุลกับรายจ�าย 

โดยรายได ดังกล�าวอาจได มาจากการประกอบอาชีพหลัก / อาชีพเสริม หรือจากเงินบำเหน็จบำนาญ

หลังเกษียณ 

12. ความรู เกี ่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล�ของบุตรหลานวัยรุ �น หมายถึง สิ่งที่สั ่งสมมาจาก

การศึกษาเล�าเรียน การค นคว า ความเข าใจที่ได รับมาจากประสบการณ� หรือสิ่งที่ได รับมาจากการ           

ได ยิน ได ฟcง การคิด หรือการปฏิบัติเก่ียวกับการด่ืมแอลกอฮอล� 

13. ทัศนคติต�อการด่ืมแอลกอฮอล�ของบุตรหลานวัยรุ�น หมายถึง สภาวะทางจิตใจซ่ึงแสดงถึง

ความพร อมท่ีจะตอบสนองต�อสิ่งกระตุ น ซ่ึงก�อตัวข้ึนจากประสบการณ�และส�งผลให มีการเปลี่ยนแปลง

หรือชี้แนะต�อพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล� 

14. การรับรู ผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล�ของบุตรหลานวัยรุ�น หมายถึง การที่บุตร

หลานวัยรุ�นได เห็นและ / ได ยินข�าวสารเก่ียวกับพิษภัยของการด่ืมแอลกอฮอล�จากสื่อต�าง ๆ 

15. ผลกระทบต�อบุตรหลานจากการด่ืมแอลกอฮอล�ของพ�อแม� ผู ปกครอง หมายถึง ผลเชิงลบ

ต�อบุตรหลานอันเนื่องมาจากการดื่มแอลกอฮอล�ของพ�อแม� ผู ปกครอง ประกอบด วย การถูกทำร าย

ร�างกายและเพศอารมณ�และจิตใจ เศรษฐกิจครอบครัวหรือความเสียหายต�อทรัพย�สิน สังคมและ

สัมพันธภาพ การต องดูแลผู ที่ดื่มแอลกอฮอล� ประสิทธิภาพในการเรียนหรือทำงาน และการใช บริการ

ความช�วยเหลือจากหน�วยงานท่ีเก่ียวข อง เช�น สถานีตำรวจ สถานพยาบาล ร านขายยา ศูนย�บริการให 

คำปรึกษาต�าง ๆ เปFนต น 

16. คุณภาพในการดำเนินชีวิตของบุตรหลานอันเปFนผลจากการดื่มแอลกอฮอล�ของพ�อแม� 

ผู ปกครอง หมายถึง สภาวะความพร อมของบุตรหลานทั้งทางร�างกายและจิตใจ ในการศึกษาครั้งนี้ 
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ผู  ว ิจัยใช  1) แบบสอบถามคุณภาพชีวิต EQ-5D-Y ฉบับภาษาไทย ซึ ่งประกอบด วยข อคำถามท่ี

ครอบคลุม 5 ด าน ได แก� การเคลื่อนไหว การดูแลตนเอง กิจกรรมท่ีทำเปFนประจำ อาการเจ็บปวดหรือ

อาการไม�สบายตัว ความวิตกกังวลหรือความซึมเศร า โดยคำตอบที่ได จะแสดงถึงความพึงพอใจของ

บุคคลต�อสภาวะสุขภาพของตนเอง 2) แบบประเมินสภาวะสุขภาพทางตรง (Visual Analog Scale: 

VAS) ซึ่งมีลักษณะเปFนสเกลตั้งแต� 0 ถึง 100 โดยคำตอบที่ได จะสะท อนถึงความรู สึกของบุตรหลาน         

ที่มีต�อสภาวะสุขภาพของตนเอง และ 3) แบบสอบถามคุณภาพชีวิตขององค�การอนามัยโลกชุดย�อ 

ฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) ครอบคลุมมิติที ่หลากหลายครบทั้ง 4 ด าน ได แก� ด าน

สุขภาพกาย ด านจิตใจ ด านสัมพันธภาพทางสังคม และด านสิ่งแวดล อม รวมทั้งคำถามเกี่ยวกับ

สุขภาพทั่วไปและคุณภาพชีวิตโดยรวมอีก 2 ข อ โดยตัวเลือกตอบเปFนแบบมาตราส�วน 5 ระดับ คือ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น อย และน อยท่ีสุด 

 

วัตถุประสงค/ และเป6าหมาย 

 1. วัตถุประสงค�ของโครงการ 

 1. 1.1 วัตถุประสงค�หลัก 

 1. 1.1 เพื่อเปรียบเทียบความแตกต�างของผลกระทบและคุณภาพในการดำเนินชีวิตของ             

บุตรหลานท่ีมีพ�อแม� ผู ปกครองเปFนนักด่ืมนาน ๆ ครั้ง นักด่ืมเปFนประจำ และนักด่ืมกลุ�มท่ีมีปcญหามาก

เปFนพิเศษ 

 1. 1.2 วัตถุประสงค�รอง 

 1. 1.2 วัตถุประสงค�รอง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. 1.2 1.2.1 เพื่อประเมินสัดส�วนของพ�อแม� ผู ปกครองวัยทำงานที่ดื่มแอลกอฮอล�ในจังหวัด

นครราชสีมา 

1. 1.2 1.2.2 เพื่อประเมินพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล�ของพ�อแม� ผู ปกครองวัยทำงานใน

จังหวัดนครราชสีมา 

1. 1.2 1.2.3 เพื ่อประเมินผลกระทบต�อบุตรหลานจากการดื ่มแอลกอฮอล�ของพ�อแม� 

ผู ปกครองวัยทำงานในจังหวัดนครราชสีมา 

1. 1.2 1.2.4 เพ่ือประเมินคุณภาพในการดำเนินชีวิตของบุตรหลานอันเปFนผลจากการด่ืม

แอลกอฮอล�ของพ�อแม� ผู ปกครองวัยทำงานในจังหวัดนครราชสีมา 
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2. เป�าหมายของโครงการ 

2. การศึกษาในครั้งนี้จะเปFนประโยชน�ต�อศูนย�วิจัยปcญหาสุราและหน�วยงานท่ีเก่ียวข อง ซ่ึงจะ

ทำให เกิดความรู  ความเข าใจในปcญหาและผลกระทบต�อบุตรหลานวัยรุ �นอันเนื ่องมาจากการด่ืม

แอลกอฮอล�ของคนในครอบครัวทั้งที่ใช�และไม�ใช�พ�อแม� รวมทั้งได บทความวิจัยที่ตีพิมพ�เผยแพร�ใน

วารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

กลุ0มเป6าหมาย และพ้ืนท่ีดำเนินการ 

 1. กลุ�มเป�าหมาย 

1. 1.1 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 

1. 1.1 ประชากรท่ีใช ในการศึกษา คือ กลุ�มวัยรุ�นเพศหญิงและเพศชายอายุ 13-18 ปQ ท่ีอาศัย

อยู�ในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา ท้ัง 25 ตำบล (ตารางท่ี 1) ซ่ึงมีจำนวนประชากรท้ังสิ้น 26,944 คน 

[15] กำหนดขนาดตัวอย�างเม่ือต องการประมาณค�าสัดส�วนประชากรกรณีทราบจำนวนประชากร [16] 

และกำหนดความคลาดเคลื่อนท่ีระดับ 0.05 ได ขนาดตัวอย�างจำนวน 379 คน โดยใช สูตรดังนี้ 

 
9.  9.2   n =  dddlZ2 NP(1-P)lddd  

   lZ2 P(1-P) + (N-1) d2 

 

N = ขนาดของประชากรท่ีศึกษา 

9.  9.2  n = ขนาดของตัวอย�างท่ีต องการ 

Z = ค�ามาตรฐานภายใต โค งปกติ กำหนดให เท�ากับ 1.96 

P = สัดส�วนของลักษณะท่ีสนใจในประชากร กำหนดให เท�ากับ 

= 0.507 [17] 

d = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ�มตัวอย�างท่ียอมรับได   

กำหนดให เท�ากับ 0.05 

 

แทนค�า  n =  dddd(1.96)2 (26,944)(0.507)(0.493)dddd  

    (1.96)2 (0.507)(0.493) + (26,944 - 1)(0.05)2 
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=  dl25,871.95d      

              l0.96 + 67.36 

 

   =  25,871.95   

              Dll68.32dll 

 

ดังนั้น n  =  378.69   

 

∼  379 

 

นั่นคือ ในการศึกษาครั้งนี้ ได ขนาดตัวอย�างจำนวน 379 คน 

 

 2. การสุ�มตัวอย�าง 

2. ผู  ว ิจัยสุ �มตัวอย�างตามสัดส�วนกับขนาดของประชากรอายุ 13-18 ปQ ในแต�ละตำบล         

แล วเลือกวัยรุ �นอายุ 13-18 ปQ ด วยวิธีการสุ �มตัวอย�างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จาก

สถานศึกษาท้ังหมด 9 แห�ง ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ซ่ึงสมัครใจท่ีจะ

เข าร�วมการศึกษา โดยมีรองผู อำนวยการกลุ�มบริหารกิจการนักเรียน รองผู อำนวยการกลุ�มงานวิชาการ 

ครูประจำชั้น / ครูที ่ปรึกษา และครูแนะแนว เปFนผู ให ความอนุเคราะห�ประสานงานเบื้องต นกับ       

กลุ�มตัวอย�างและผู ให ข อมูล (Key informant) ทั้งนี้ ผู วิจัยกำหนดเกณฑ�คัดเข า (Inclusion criteria) 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2. 2.1 มีพ�อแม� ผู ปกครองอายุระหว�าง 25-59 ปQ 

2. 2.2 พักอาศัยอยู�ในครัวเรือนเดียวกันกับพ�อแม� ผู ปกครองท่ีดื่มแอลกอฮอล� ไม�น อยกว�า 12 

เดือน 

2. 2.3 ได รับอนุญาตจากพ�อแม� ผู ปกครองให เข าร�วมการศึกษา 

2. 2.4 สามารถสื่อสารภาษาไทยและให ข อมูลได  

2. 2.5 สมัครใจท่ีจะเข าร�วมการศึกษา 
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2. อย�างไรก็ตาม ผู ที่เกี่ยวข องในสถานศึกษาบางแห�งจะขอให ผู วิจัยนำส�งเครื่องมือที่ใช ใน  

การวิจัย โครงร�างวิจัยฉบับสมบูรณ� และแบบชี้แจงอาสาสมัคร ให พิจารณาพร อมด วย 

 

ตารางท่ี 1 จำนวนประชากรอายุ 13-18 ปQ และจำนวนกลุ�มตัวอย�างแต�ละตำบลจำแนกตามเพศ 
 
ลำดับ 

ท่ี 

รายช่ือตำบล 

ในอำเภอเมือง

นครราชสีมา 

จำนวน

ประชากร 

อายุ 13-18 ป< 

(คน) 

จำนวนกลุ0มตัวอย0าง 

จำแนกตามเพศ (คน) 

จำนวน 

กลุ0มตัวอย0าง 

แต0ละตำบล 

(คน) 

เพศหญิง เพศชาย 

1 ในเมือง 8,216 57 58 115 

2 หัวทะเล 1,855 13 13 26 

3 โพธิ์กลาง 1,538 10 11 21 

4 หนองบัวศาลา 1,527 11 11 22 

5 สุรนารี 1,277 9 9 18 

6 บ านใหม� 1,120 7 8 15 

7 จอหอ 956 6 7 13 

8 หนองระเวียง 881 6 6 12 

9 โคกกรวด 859 6 6 12 

10 หนองจะบก 826 6 6 12 

11 บ านเกาะ 756 5 5 11 

12 หนองไผ�ล อม 716 5 5 10 

13 หม่ืนไวย 692 5 5 10 

14 บ านโพธิ์ 642 4 5 9 

15 โคกสูง 604 4 4 8 

16 พุดซา 598 4 5 9 

17 ปรุใหญ� 582 4 4 8 

18 หนองกระทุ�ม 569 4 4 8 
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ตารางท่ี 1 (ต�อ) 
 
ลำดับ 

ท่ี 

รายช่ือตำบล 

ในอำเภอเมือง

นครราชสีมา 

จำนวน

ประชากร 

อายุ 13-18 ป< 

(คน) 

จำนวนกลุ0มตัวอย0าง 

จำแนกตามเพศ (คน) 

จำนวน 

กลุ0มตัวอย0าง 

แต0ละตำบล 

(คน) 

เพศหญิง เพศชาย 

19 ไชยมงคล 506 3 4 7 

20 มะเริง 490 3 4 7 

21 ตลาด 439 3 3 6 

22 หนองไข�น้ำ 400 3 3 6 

23 สีมุม 371 3 3 6 

24 พะเนา 296 2 2 4 

25 พลกรัง 228 2 2 4 

 รวม 26,944 186 193 379 

 

2. ส�วนการเก็บข อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตและผลกระทบอันเกิดจากการด่ืม

แอลกอฮอล�ของพ�อแม� ผู ปกครองวัยทำงาน ผู ให ข อมูล (Key informant) คือ 1) วัยรุ�นอายุ 13-18 ปQ  

ทั้งเพศหญิงและเพศชายที่อาศัยอยู�ในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีพ�อแม� 

ผู ปกครองวัยทำงานเปFนนักดื่มนาน ๆ ครั้ง นักดื่มประจำ และนักดื่มกลุ�มที่มีปcญหามากเปFนพิเศษ 

จำนวน 7 คน 2) พ�อแม� ผู ปกครองที่ดื่มแอลกอฮอล� จำนวน  2 คน และ 3) ผู เกี่ยวข องกับวัยรุ�นอายุ 

13-18 ปQ เช�น เพ่ือนสนิท เปFนต น จำนวน 1 คน รวมท้ังสิ้น 10 คน โดยจำนวนของผู ให ข อมูลอาจจะมี

การเปลี่ยนแปลงจนกว�าจะได ข อมูลอย�างเพียงพอ (Data saturation) จึงหยุดการสัมภาษณ� 

3. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

3. พื ้นท่ีทั ้ง 25 ตำบล ซึ ่งตั ้งอยู �ในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ประกอบด วย ตำบลในเมือง ตำบลหัวทะเล ตำบลโพธิ์กลาง ตำบลหนองบัวศาลา ตำบลสุรนารี ตำบล

บ านใหม� ตำบลจอหอ ตำบลหนองระเวียง ตำบลโคกกรวด ตำบลหนองจะบก ตำบลบ านเกาะ ตำบล

หนองไผ�ล อม ตำบลหมื ่นไวย ตำบลบ านโพธิ ์ ตำบลโคกสูง ตำบลพุดซา ตำบลปรุใหญ� ตำบล                  
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หนองกระทุ�ม ตำบลไชยมงคล ตำบลมะเริง ตำบลตลาด ตำบลหนองไข�น้ำ ตำบลสีมุม ตำบลพะเนา 

และตำบลพลกรัง โดยมีรายละเอียดดังภาพท่ี 2 

 

 
 

ภาพท่ี 2 พ้ืนท่ีท้ัง 25 ตำบล ซ่ึงต้ังอยู�ในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา [18] 

 

ระยะเวลาดำเนินงาน 

12 เดือน คือ ระหว�างวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
 

การขออนุญาตพ0อแม0 ผู(ปกครอง และการขอความยินยอมจากบุตรหลานวัยรุ0น 

 การขออนุญาตพ�อแม� ผู ปกครอง และการขอความยินยอมจากบุตรหลานวัยรุ�น มีรายละเอียด

จำแนกตามลักษณะการเก็บรวบรวมข อมูลดังนี้ 

 1. ข อมูลเชิงปริมาณ 

 1. ก�อนวันนัดหมายเพื่อเก็บรวบรวมข อมูล 3-5 วัน ผู วิจัยนำส�งแบบชี้แจงอาสาสมัครสำหรับ

โครงการวิจัยทางสังคมศาสตร�ที ่ใช แบบสอบถามตอบด วยตนเองให แก�กลุ �มตัวอย�าง เพื ่อขอ                      
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ความอนุเคราะห�ในการตอบแบบสอบถาม โดยแบบชี้แจงดังกล�าวมีการระบุชื่อ-สกุลและสถานท่ี

ทำงานของหัวหน าโครงการวิจัย ชื่อโครงการวิจัย วัตถุประสงค�และเป�าหมายของโครงการวิจัย 

ระยะเวลาตอบแบบสอบถาม ช�องทางติดต�อหัวหน าโครงการวิจัยและสำนักงานคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น (สำนักงานใหญ�) อย�างไรก็ตาม กลุ�มตัวอย�างมี

อิสระในการตอบแบบสอบถาม รวมท้ังสามารถขอถอนตัวจากการวิจัยเม่ือใดก็ได  และผู วิจัยขอรับรอง

ว�าจะเก็บรักษาข อมูลในการตอบแบบสอบถามของกลุ�มตัวอย�างไว เปFนความลับ และผลการวิจัย       

จะนำเสนอในลักษณะภาพรวมที่เปFนการสรุปผลการวิจัยเพื่อประโยชน�ทางวิชาการเท�านั้น ไม�มีการ

ระบุชื ่อ-สกุลหรือข อมูลส�วนตัวของกลุ�มตัวอย�าง ดังนั้น จึงไม�มีผลกระทบต�อการเรียนหรือการ

ปฏิบัติงานของกลุ�มตัวอย�างแต�ประการใด นอกจากนี้ กลุ�มตัวอย�างจะไม�ได รับค�าตอบแทนในการ      

เข าร�วมโครงการวิจัย 

 1. เมื่อกลุ�มตัวอย�างอ�านเข าใจแล วและยอมรับในสิ่งท่ีผู  วิจัยแจ ง กลุ�มตัวอย�างจึงลงนาม

ยินยอมเข าร�วมโครงการวิจัยในแบบยินยอมอาสาสมัครสำหรับโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร�ที ่ใช 

แบบสอบถามตอบด วยตนเอง อย�างไรก็ตาม เนื่องจากกลุ�มตัวอย�างยังไม�บรรลุนิติภาวะ (อายุต่ำกว�า 

18 ปQ) ตามข อพิจารณาด านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� (Ethical consideration) การศึกษาครั้งนี้       

จึงต องมีการขอความยินยอมจากผู ปกครองหรือผู แทนโดยชอบธรรม (Consent) ด วย  

 2. ข อมูลเชิงคุณภาพ 

2. .เนื่องด วยการศึกษาครั้งนี้ใช วิธีการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed method) แบบขั้นตอน 

เชิงอธิบาย (Explanatory sequential design) โดยช�วงแรกเปFนการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อตอบปcญหา

การวิจัย และต�อด วยการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อช�วยในการอธิบายผลให กระจ�างยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงมีการ

จัดทำรหัสแบบสอบถามเพื ่อให ง�ายและสะดวกในการติดตาม โดยเฉพาะหากกลุ�มตัวอย�างคนใด       

มีข อมูลที่น�าสนใจและอาจเปFนประโยชน�ทางวิชาการในอนาคต ผู วิจัยจึงติดต�อไปตามช�องทางนั้น ๆ 

ซึ่งโดยมากเปFน Line และ Facebook Messenger applications ทั้งนี้ ก�อนการติดต�อสื่อสารผ�าน

เครือข�ายสังคมออนไลน� ผู วิจัยได ขออนุญาตผู ท่ีเก่ียวข องในสถาบันการศึกษาซ่ึงกลุ�มตัวอย�างสังกัดอยู�

เพื่อขอความอนุเคราะห�ให เกริ่นนำกับกลุ�มตัวอย�าง รวมทั้งขออนุญาตให ผู วิจัยทักทายและให ข อมูล

เบ้ืองต นผ�านเครือข�ายสังคมออนไลน� 

2. เมื่อกลุ�มตัวอย�างอ�านแบบชี้แจงอาสาสมัครสำหรับโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร�ที่ใช          

แบบสัมภาษณ�เข าใจแล วและยอมรับในสิ ่งท่ีผู  ว ิจัยแจ ง กลุ �มตัวอย�างจึงลงนามยินยอมเข าร�วม
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โครงการวิจัยในแบบยินยอมอาสาสมัครสำหรับโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร�ที่ใช แบบสัมภาษณ�

อย�างไรก็ตาม เนื่องจากกลุ�มตัวอย�างยังไม�บรรลุนิติภาวะ (อายุต่ำกว�า 18 ปQ) ตามข อพิจารณาด าน

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� การศึกษาครั้งนี้จึงต องมีการขอความยินยอมจากผู ปกครองหรือผู แทนโดย

ชอบธรรม (Consent) ด วย 
 

การพิทักษ/สิทธิ์ของกลุ0มตัวอย0างและผู(ให(ข(อมูล 

ผู  ว ิจัยแนะนำตัวและชี ้แจงให กลุ �มตัวอย�างตลอดจนผู  ให ข อมูลทราบวัตถุประสงค�และ

ประโยชน�ที่จะได รับจากการเข าร�วมวิจัย พร อมขอความร�วมมือในการเก็บรวบรวมข อมูลเชิงปริมาณ

และข อมูลเชิงคุณภาพ โดยกลุ�มตัวอย�างสามารถตอบรับหรือปฏิเสธการเข าร�วมวิจัยโดยไม�มีผลกระทบ

ใด ๆ ซ่ึงข อมูลท่ีได จะถูกเก็บรักษาเปFนความลับ ใช รหัสแทนชื่อ-สกุลจริง และเสนอข อมูลโดยภาพรวม 

หากกลุ�มตัวอย�างมีข อสงสัยสามารถสอบถามข อมูลได จากผู วิจัยตามสถานที่ติดต�อซึ่งระบุในเอกสาร

ชี้แจงผู เข าร�วมวิจัย ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 หน�วยพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย� 

กลุ�มงานพัฒนายุทธศาสตร�สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ให การรับรอง

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� เลขท่ีโครงการวิจัย NRPH 037 

 

การป6อนข(อมูลและจัดการข(อมูล 

เมื่อได รับแบบสอบถามกลับคืนแล ว ผู วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ�ของข อมูลว�ามีความ

ครบถ วนตามท่ีต องการหรือไม� ซ่ึงจะดำเนินการอย�างเร็วท่ีสุดภายใน 1-3 วัน หลังจากลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บ

รวบรวมข อมูล กรณีตรวจสอบแล วพบว�ามีการไม�ตอบในบางประเด็นโดยเฉพาะเปFนข อคำถามสำคัญ

และอาจเปFนประโยชน�ทางวิชาการในอนาคต ผู วิจัยได ขออนุญาตติดตามเปFนการเฉพาะรายบุคคล 

ทั้งนี้ ขึ้นอยู�กับความสะดวกและความสมัครใจของกลุ�มตัวอย�างว�าจะให ข อมูลเพิ่มเติมหรือไม� กรณี

ตรวจสอบแล วพบว�ามีการตอบครบถ วนทุกประเด็น ผู  ว ิจัยได กำหนดรหัสเพื ่อแทนคำตอบของ        

ข อคำถามแต�ละข อของกลุ�มตัวอย�างแต�ละคน และนำผลมาวิเคราะห�ข อมูล 

  

 

 

 



15 
 

การวิเคราะห/ข(อมูล 

ในการวิเคราะห�ข อมูล ผู วิจัยดำเนินการดังนี้  

1. นำข อมูลมาวิเคราะห�ทางสถิติโดยใช โปรแกรมคอมพิวเตอร�สำเร็จรูป วิเคราะห�ข อมูลท่ัวไป

ของกลุ�มตัวอย�างและพ�อแม� ผู  ปกครองวัยทำงาน พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล�ในครั้งแรกและ               

ในรอบ 12 เดือนที่ผ�านมา ผลกระทบต�อบุตรหลานจากการดื่มแอลกอฮอล�ของพ�อแม� ผู  ปกครอง               

วัยทำงาน รวมทั ้งคุณภาพในการดำเนินชีว ิตของบุตรหลานอันเปFนผลจากการดื ่มแอลกอฮอล�         

ของพ�อแม� ผู  ปกครองวัยทำงาน โดยใช สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได แก� ความถ่ี 

(Frequency) ร  อยละ (Percentage) ค�าเฉลี ่ย (Mean) ค�าส �วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

deviation: SD) ค�าต่ำสุด (Minimum: Min) และค�าสูงสุด (Maximum: Max) ค�ามัธยฐาน (Median) 

ค�าพิสัยควอไทล� (Interquartile range: IQR) ของชุดข อมูล 

2. ตรวจสอบความสัมพันธ�ระหว�างปcจจัยต�าง ๆ กับการดื่มแอลกอฮอล�ของกลุ�มตัวอย�างที่มี

สมาชิกในครอบครัวด่ืมแอลกอฮอล� โดยใช สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ได แก� การทดสอบ

สถิติ Chi-square test (χ2) หรือ Fisher’s exact test ซ่ึงกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

3. วิเคราะห�ข อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตและผลกระทบอันเกิดจากการด่ืม

แอลกอฮอล�ของพ�อแม� ผู ปกครองวัยทำงาน โดยการวิเคราะห�เนื้อหา (Content analysis) 

 

ผลการดำเนินงาน 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู วิจัยได รับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งสิ้น 379 ฉบับ คิดเปFนอัตราการ

ตอบกลับคืน (Response rate) ร อยละ 100.00 โดยมีผลการดำเนินงานที่ได ตามตัวชี้วัด / เป�าหมาย

ของโครงการดังนี้ 

 1. ผลการดำเนินงานท่ีได ตามตัวชี้วัด / เป�าหมายของโครงการ 

 1. 1.1 ข อมูลท่ัวไปของกลุ�มตัวอย�าง 

 1. 1.1 ข อมูลท่ัวไปของกลุ�มตัวอย�าง มีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 2-6 
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ตารางท่ี 2 ข อมูลท่ัวไปของกลุ�มตัวอย�าง (n = 379) 
 
รายละเอียด จำนวน (ร(อยละ) 

เพศ  

- หญิง 186 (49.08) 

- ชาย 193 (50.92) 

อายุ (ป<)  

-  Min = 13, Max = 18, 

 Mean = 14.71, SD = 1.34 

ศาสนา  

- พุทธ 376 (99.22) 

- คริสต� 1 (0.26) 

- อิสลาม 1 (0.26) 

- อ่ืน ๆ 1 (0.26) 

ระดับการศึกษา (n = 376)  

- กำลังเรียนอยู�ชั้นมัธยมศึกษาปQท่ี 1 43 (11.44) 

- กำลังเรียนอยู�ชั้นมัธยมศึกษาปQท่ี 2 105 (27.93) 

- กำลังเรียนอยู�ชั้นมัธยมศึกษาปQท่ี 3 123 (32.71) 

- กำลังเรียนอยู�ชั้นมัธยมศึกษาปQท่ี 4 31 (8.24) 

- กำลังเรียนอยู�ชั้นมัธยมศึกษาปQท่ี 5 61 (16.22) 

- กำลังเรียนอยู�ชั้นมัธยมศึกษาปQท่ี 6 13 (3.46) 

จำนวนเงินท่ีได(มาโรงเรียนในแต0ละวัน (บาท) (n = 282)  

- Min = 20, Max = 230, Mean = 116.63, SD = 40.90 Median (Q1, Q3) 

 = 110 (90, 140) 
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ตารางท่ี 2 (ต�อ) 
 
รายละเอียด จำนวน (ร(อยละ) 

ผู(ท่ีให(เงินมาโรงเรียนในแต0ละวัน / แหล0งท่ีมาของเงิน 

(ตอบได(มากกว0า 1 ข(อ) (n = 366)  

- พ�อ แม� 342 (93.44) 

- ผู ปกครองท่ีเลี้ยงดู 34 (9.29) 

- - ตา ยาย 23 (67.65) 

- - ปู� ย�า 6 (17.65) 

- - ป�า 2 (5.88) 

- - ยายทวด 1 (2.94) 

- - น า 1 (2.94) 

- - พ่ีชาย 1 (2.94) 

- การประกอบอาชีพด วยตนเอง   20 (5.46) 

- ทุนการศึกษา / กู ยืมเรียน   1 (0.27) 

- อ่ืน ๆ 1 (0.27) 

สภาพการใช(จ0ายของครอบครัวท่ีเกิดข้ึนจริงในแต0ละเดือน   

(n = 378)  

- ไม�พอใช  และมีหนี้สิน 38 (10.05) 

- ไม�พอใช  แต�ไม�มีหนี้สิน   8 (2.12) 

- พอใช  แต�ไม�มีเหลือเก็บ   91 (24.07) 

- พอใช  และมีเหลือเก็บ   241 (63.76) 

การสูบบุหรี่  (n = 377)  

- ไม�สูบบุหรี่   327 (86.74) 

- เคยสูบ แต�เลิกแล ว   35 (9.28) 

- ปcจจุบันยังสูบบุหรี่อยู�   15 (3.98) 
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ตารางท่ี 2 (ต�อ) 
 
รายละเอียด จำนวน (ร(อยละ) 

การใช(สารเสพติดอย0างอ่ืน นอกเหนือจากบุหรี่และแอลกอฮอล/    

(n = 377)  

- ไม�เคยใช    355 (94.16) 

- เคยใช  แต�เลิกแล ว   22 (5.84) 

- ปcจจุบันยังใช อยู�   0 (0.00) 

การมีโรคประจำตัว  (n = 377)  

- ไม�มี   319 (84.62) 

- มี   58 (15.38) 

ลักษณะบุคลิกเฉพาะตัว  (n = 371)  

- สนุกสนาน ร�าเริง   329 (88.68) 

- เงียบขรึม   27 (7.28) 

- เก็บตัว   12 (3.23) 

- อ่ืน ๆ 3 (0.81) 

จำนวนสมาชิกในครัวเรือน (รวมตัวเอง) (n = 326)  

- Min = 2, Max = 15, Mean = 4.90, SD = 1.89   Min = 2, Max = 15 

 Mean = 4.90, SD = 1.89   

สัมพันธภาพในครัวเรือน  

- อยู�ด วยกันอย�างมีความสุข   223 (58.84) 

- มีการทะเลาะเบาะแว งกันเปFนบางครั้ง   142 (37.47) 

- มีการทะเลาะเบาะแว งกันเปFนประจำ   11 (2.90) 

- อ่ืน ๆ   3 (0.79) 
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 1. 1.1 จากตารางที่ 2 พบว�า กลุ�มตัวอย�างเปFนเพศชาย ร อยละ 50.92 มีอายุต่ำสุด 13 ปQ 

อายุสูงสุด 18 ปQ อายุเฉลี่ย 14.71 ปQ (SD = 1.34) นับถือศาสนาพุทธ ร อยละ 99.22 กำลังเรียนอยู�ชั้น

มัธยมศึกษาปQท่ี 3 ร อยละ 32.71 รองลงมา คือ ชั้นมัธยมศึกษาปQท่ี 2 ร อยละ 27.93 มัธยฐานของเงิน

ที่ได มาโรงเรียนในแต�ละวัน คือ 110.00 บาท โดยส�วนใหญ�ได รับจากพ�อแม� ร อยละ 93.44 รองลงมา 

คือ ผู ปกครองท่ีเลี้ยงดู ร อยละ 9.29 ได แก� ตา ยาย ร อยละ 67.65 รองลงมา คือ ปู� ย�า ร อยละ 17.65 

ครอบครัวมีเงินพอใช ทั ้งเดือนและมีเหลือเก็บ ร อยละ 63.76 รองลงมา คือ มีเงินพอใช ทั้งเดือน          

แต�ไม�มีเหลือเก็บ ร อยละ 24.07 กลุ�มตัวอย�างไม�สูบบุหรี่ ร อยละ 86.74 รองลงมา คือ เคยสูบ แต�เลิก

แล ว ร อยละ 9.28 และปcจจุบันยังสูบบุหรี่อยู� ร อยละ 3.98 กลุ�มตัวอย�างไม�เคยใช สารเสพติดอย�างอ่ืน           

ร อยละ 94.16 รองลงมา คือ เคยใช  แต�เลิกแล ว ร อยละ 5.84 กลุ�มตัวอย�างไม�มีโรคประจำตัว ร อยละ 

84.62 ลักษณะบุคลิกเฉพาะตัวเปFนคนสนุกสนาน ร�าเริง ร อยละ 88.68 รองลงมา คือ เงียบขรึม          

ร อยละ 7.28 มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือน (รวมตัวเอง) เฉลี่ย 4.90 คน (SD = 1.89) สัมพันธภาพ         

ในครัวเรือนของกลุ�มตัวอย�าง คือ อยู�ด วยกันอย�างมีความสุข ร อยละ 58.84 รองลงมา คือ มีการ

ทะเลาะเบาะแว งกันเปFนบางครั้ง ร อยละ 37.47 

 

ตารางท่ี 3 การใช เวลาว�างหลังเลิกเรียน วันหยุด หรือช�วงปrดภาคเรียนของกลุ�มตัวอย�าง 
 
 จำนวน (ร(อยละ) 

รายละเอียด ปฏิบัติ ปฏิบัติ ปฏิบัติ ปฏิบัติ ไม0เคย 

 เป�นประจำ บ0อยครั้ง บางครั้ง นาน ๆ ครั้ง ปฏิบัติเลย 

ดูโทรทัศน� ฟcงวิทยุท่ีบ าน 

(n = 376) 

144 

(38.30) 

64 

(17.02) 

81 

(21.54) 

66 

(17.55) 

21 

(5.59) 

อ�านหนังสือ (n = 378) 29 

(7.67) 

66 

(17.46) 

138 

(36.51) 

123 

(32.54) 

22 

(5.82) 

เล�นอินเทอร�เน็ต (n = 378) 321 

(84.92) 

42 

(11.11) 

8 

(2.12) 

5 

(1.32) 

2 

(0.53) 

เล�นกีฬา / ออกกำลังกาย 

(n = 377) 

95 

(25.20) 

109 

(28.91) 

119 

(31.57) 

42 

(11.14) 

12 

(3.18) 
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ตารางท่ี 3 (ต�อ) 
 
 จำนวน (ร(อยละ) 

รายละเอียด ปฏิบัติ ปฏิบัติ ปฏิบัติ ปฏิบัติ ไม0เคย 

 เป�นประจำ บ0อยครั้ง บางครั้ง นาน ๆ ครั้ง ปฏิบัติเลย 

เล�นดนตรี (n = 375) 40 

(10.67) 

42 

(11.20) 

72 

(19.20) 

111 

(29.60) 

110 

(29.33) 

ทำงานบ าน (n = 376) 165 

(43.89) 

123 

(32.71) 

59 

(15.69) 

26 

(6.91) 

3 

(0.80) 

ช�วยพ�อแม� ผู ปกครองทำงาน 

(n = 376) 

115 

(30.58) 

104 

(27.66) 

100 

(26.60) 

36 

(9.57) 

21 

(5.59) 

เรียนพิเศษ (n = 374) 57 

(15.24) 

23 

(6.15) 

27 

(7.22) 

65 

(17.38) 

202 

(54.01) 

ติวหนังสือบ านเพ่ือน 

(n = 376) 

6 

(1.60) 

22 

(5.85) 

38 

(10.11) 

99 

(26.33) 

211 

(56.11) 

ช�วยงานสาธารณะ  

ได แก� ช�วยงานในชุมชน 10. 

ในโรงเรียน (n = 374)  

34 

(9.09) 

61 

(16.31) 

116 

(31.02) 

126 

(33.69) 

37 

(9.89) 

เท่ียวห างสรรพสินค า 

(n = 376) 

82 

(21.81) 

89 

(23.67) 

106 

(28.19) 

96 

(25.53) 

3 

(0.80) 

 

 1. 1.1 จากตารางที่ 3 พบว�า ในรอบ 12 เดือนที่ผ�านมา กลุ�มตัวอย�างปฏิบัติกิจกรรมเปFน

ประจำ (ตั้งแต� 7 ครั้งต�อเดือน) เมื่อมีเวลาว�างหลังเลิกเรียน วันหยุด หรือช�วงปrดภาคเรียน ดังนี้ เล�น

อินเทอร�เน็ต ร อยละ 84.92 รองลงมา คือ ทำงานบ าน ร อยละ 43.89 และดูโทรทัศน� ฟcงวิทยุที่บ าน 

ร อยละ 38.30 

 1. 1.1 ในรอบ 12 เดือนที่ผ�านมา กลุ�มตัวอย�างปฏิบัติกิจกรรมเปFนบางครั้ง (3-4 ครั้งต�อ

เดือน) เมื่อมีเวลาว�างหลังเลิกเรียน วันหยุด หรือช�วงปrดภาคเรียน ดังนี้ อ�านหนังสือ ร อยละ 36.51 
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รองลงมา คือ เล�นกีฬา / ออกกำลังกาย ร อยละ 31.57 และช�วยงานสาธารณะ เช�น ช�วยงานในชุมชน 

ในโรงเรียน เปFนต น ร อยละ 31.02 

 1. 1.1 ในรอบ 12 เดือนที่ผ�านมา กลุ�มตัวอย�างไม�เคยปฏิบัติกิจกรรมเมื่อมีเวลาว�างหลังเลิก

เรียน วันหยุด หรือช�วงปrดภาคเรียน ดังนี้ ติวหนังสือบ านเพื่อน ร อยละ 56.11 รองลงมา คือ เรียน

พิเศษ ร อยละ 54.01 และเล�นดนตรี ร อยละ 29.33 

 

ตารางท่ี 4 พฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล�ของกลุ�มตัวอย�าง 
 
รายละเอียด จำนวน (ร(อยละ) 

การเคยดื่มแอลกอฮอล/ (n = 373)  

- ไม�เคยด่ืม โดยสาเหตุสำคัญท่ีทำให กลุ�มตัวอย�างไม�ดื่มแอลกอฮอล�  211 (56.57) 

- (ตอบได มากกว�า 1 ข อ)    

- - ไม�ชอบรส กลิ่น สี (n = 189) 114 (60.32) 

- - ทราบผลเสีย / อันตรายของการด่ืมแอลกอฮอล� (n = 189) 128 (67.72) 

- - เชื่อตามคำสอนทางศาสนา (n = 189) 41 (21.69) 

- - เชื่อตามคำแนะนำของพ�อแม� ผู ปกครอง หรือผู ท่ีเคารพนับถือ (n = 189) 106 (56.08) 

- - สิ้นเปลืองค�าใช จ�าย เสียเงินโดยไม�เกิดประโยชน� (n = 189)  121 (64.02) 

- - อ่ืน ๆ (n = 189) 7 (3.70) 

- เคยด่ืม แต�เลิกแล ว   96 (25.74) 

- ปcจจุบันยังด่ืมอยู�   66 (17.69) 

การเคยเห็นหรือได(ยินโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล/ (n = 357)  

- ไม�เคยเห็น ไม�เคยได ยิน   40 (11.20) 

- เคยเห็น เคยได ยิน จากสื่อดังนี้  (ตอบได มากกว�า 1 ข อ)   317 (88.80) 

- - วิทยุ (n = 356) 26 (7.30) 

- - โทรทัศน� (n = 356) 250 (70.22) 

- - หนังสือพิมพ� (n = 356) 44 (12.36) 

- - นิตยสาร (n = 356) 27 (7.58) 
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ตารางท่ี 4 (ต�อ) 
 
รายละเอียด จำนวน (ร(อยละ) 

- - แผ�นพับ (n = 356) 17 (4.78) 

- - ป�ายตามร านค า ถนนหนทาง (n = 356) 149 (41.85) 

- - สื่อเคลื่อนท่ี ได แก� รถขนส�ง รถแท็กซ่ี (n = 356) 36 (10.11) 

- - สื่อบุคคล ได แก� สาวเชียร�เบียร� (n = 356) 47 (13.35) 

- - Facebook (n = 356) 204 (57.30) 

- - Line (n = 356) 25 (7.02) 

- - Instagram (n = 356)   76 (21.35) 

- - YouTube (n = 356) 2 (0.56) 

การเคยได(รับข0าวสารเก่ียวกับพิษภัยของการดื่มแอลกอฮอล/  (n = 357)  

- ไม�เคย 25 (7.00) 

- เคย จากสื่อดังนี้ (ตอบได มากกว�า 1 ข อ)   332 (93.00) 

- - วิทยุ (n = 330) 55 (16.67) 

- - โทรทัศน� (n = 330) 273 (82.73) 

- - อินเทอร�เน็ต (n = 330) 245 (74.24) 

- - หนังสือพิมพ� (n = 330) 93 (28.18) 

- - นิตยสาร (n = 330) 52 (15.76) 

- - แผ�นพับ (n = 330) 39 (11.82) 

- - จดหมายข�าว (n = 330) 34 (10.30) 

- - ป�ายประชาสัมพันธ� (n = 330) 91 (27.58) 

- - สื่อเคลื่อนท่ี ได แก� รถขนส�ง รถแท็กซ่ี (n = 330) 24 (7.27) 

- - หอกระจายข�าวประจำหมู�บ าน (n = 330) 22 (6.67) 

- - คนในครอบครัว / ญาติพ่ีน อง (n = 330) 141 (42.73) 

- - เพ่ือน (n = 330) 53 (16.06) 

- - บุคลากรทางการแพทย� (n = 330) 99 (30.00) 
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 1. 1.1 จากตารางที่ 4 พบว�า ปcจจุบันกลุ�มตัวอย�างยังคงดื่มแอลกอฮอล�อยู� ร อยละ 17.69 

เคยด่ืม แต�เลิกแล ว ร อยละ 25.74 และไม�เคยด่ืมแอลกอฮอล� ร อยละ 56.57 โดยเหตุผลสำคัญท่ีทำให 

ไม�ดื่มแอลกอฮอล� ได แก� ทราบผลเสีย / อันตรายของการด่ืมแอลกอฮอล� ร อยละ 67.72 รองลงมา คือ 

สิ้นเปลืองค�าใช จ�าย เสียเงินโดยไม�เกิดประโยชน� ร อยละ 64.02 ไม�ชอบรส กลิ่น สี ร อยละ 60.32 และ

เชื่อตามคำแนะนำของพ�อแม� ผู ปกครอง หรือผู ที่เคารพนับถือ ร อยละ 56.08 กลุ�มตัวอย�างเคยเห็น

หรือได ยินโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล� ร อยละ 88.80 ผ�านทางโทรทัศน� ร อยละ 70.22 รองลงมา คือ 

Facebook ร อยละ 57.30 และป�ายตามร านค า ถนนหนทาง ร อยละ 41.85 กลุ�มตัวอย�างเคยได รับ

ข�าวสารเกี่ยวกับพิษภัยของการดื่มแอลกอฮอล� ร อยละ 93.00 ผ�านทางโทรทัศน� ร อยละ 82.73 

รองลงมา คือ อินเทอร�เน็ต ร อยละ 74.24 และคนในครอบครัว / ญาติพ่ีน อง ร อยละ 42.73 

 

ตารางที่ 5 การเคยเห็นหรือได ยินโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล� และการเคยได รับข�าวสารเกี่ยวกับ             

พิษภัยของการด่ืมแอลกอฮอล� จำแนกตามพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล�ของกลุ�มตัวอย�าง 
 
รายละเอียด จำนวนและร(อยละของพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล/ 

 กลุ0มท่ีไม0เคยดื่ม กลุ0มท่ีเคยดื่ม กลุ0มท่ีปOจจุบัน 

  แต0เลิกแล(ว ยังดื่มอยู0 

 (n = 211) (n = 96) (n = 65) 

การเคยเห็นหรือได(ยินโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล/ (n = 190) 

- ไม�เคยเห็น ไม�เคยได ยิน   19 (10.00) 14 (14.58) 7 (10.77) 

- เคยเห็น เคยได ยิน จากสื่อดังนี้ 171 (90.00) 82 (85.42) 58 (89.23) 

 (ตอบได มากกว�า 1 ข อ)      

- - วิทยุ *  16 (9.41) 5 (6.10) 3 (5.17) 

- - โทรทัศน� * 141 (82.94) 60 (73.17) 44 (75.86) 

- - หนังสือพิมพ� * 25 (14.71) 10 (12.20) 7 (12.07) 

- - นิตยสาร * 14 (8.24) 7 (8.54) 4 (6.90) 

- - แผ�นพับ * 8 (4.71) 4 (4.88) 5 (8.62) 

- - ป�ายตามร านค า ถนนหนทาง * 88 (51.76) 34 (41.46) 25 (43.10) 
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ตารางท่ี 5 (ต�อ) 
 
รายละเอียด จำนวนและร(อยละของพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล/ 

 กลุ0มท่ีไม0เคยดื่ม กลุ0มท่ีเคยดื่ม กลุ0มท่ีปOจจุบัน 

  แต0เลิกแล(ว ยังดื่มอยู0 

 (n = 211) (n = 96) (n = 65) 

- - สื่อเคลื่อนท่ี ได แก� รถขนส�ง 28 (16.47) 5 (6.10) 3 (5.17) 

- - รถแท็กซ่ี *    

- - สื่อบุคคล ได แก� สาวเชียร�เบียร� * 25 (14.71) 15 (18.29) 6 (10.34) 

- - Facebook * 109 (64.12) 48 (58.54) 43 (74.14) 

- - Line * 13 (7.65) 8 (9.76) 3 (5.17) 

- - Instagram * 34 (20.00) 22 (26.83) 22 (37.93) 

- - YouTube * 0 (0.00) 1 (1.22) 1 (1.72) 
 
การเคยได(รับข0าวสารเก่ียวกับพิษภัยของการดื่มแอลกอฮอล/  (n = 190) 

- ไม�เคย 9 (4.74) 10 (10.42) 6 (9.23) 

- เคย จากสื่อดังนี้ 181 (95.26) 86 (89.58) 59 (90.77) 

- (ตอบได มากกว�า 1 ข อ)      

- - วิทยุ ** 31 (17.22) 13 (15.29) 9 (15.25) 

- - โทรทัศน� ** 146 (81.11) 68 (80.00) 54 (91.53) 

- - อินเทอร�เน็ต ** 140 (77.78) 55 (64.71) 45 (76.27) 

- - หนังสือพิมพ� ** 50 (27.78) 20 (23.53) 20 (33.90) 

- - นิตยสาร ** 21 (11.67) 15 (17.65) 15 (25.42) 

- - แผ�นพับ ** 20 (11.11) 10 (11.76) 9 (15.25) 

- - จดหมายข�าว ** 19 (10.56) 10 (11.76) 5 (8.47) 

- - ป�ายประชาสัมพันธ� ** 61 (33.89) 16 (18.82) 13 (22.03) 
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ตารางท่ี 5 (ต�อ) 
 
รายละเอียด จำนวนและร(อยละของพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล/ 

 กลุ0มท่ีไม0เคยดื่ม กลุ0มท่ีเคยดื่ม กลุ0มท่ีปOจจุบัน 

  แต0เลิกแล(ว ยังดื่มอยู0 

 (n = 211) (n = 96) (n = 65) 

- - สื่อเคลื่อนท่ี ได แก� รถขนส�ง 15 (8.33) 6 (7.06) 3 (5.08) 

- - รถแท็กซ่ี **    

- - หอกระจายข�าวประจำหมู�บ าน **  14 (7.78) 7 (8.24) 1 (1.69) 

- - คนในครอบครัว / ญาติพ่ีน อง ** 86 (47.78) 29 (34.12) 23 (38.98) 

- - เพ่ือน ** 27 (15.00) 10 (11.76) 16 (27.12) 

- - บุคลากรทางการแพทย� ** 60 (33.33) 23 (27.06) 14 (23.73) 
 
* n = 170, 82 และ 58 ตามลำดับ 
** n = 180, 85 และ 59 ตามลำดับ 

 

จากตารางท่ี 5 พบว�า กลุ�มตัวอย�างท่ีไม�เคยด่ืมแอลกอฮอล� จำนวน 171 คน (ร อยละ 90.00) 

เคยเห็นหรือเคยได ยินโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล� ผ�านทางโทรทัศน� ร อยละ 82.94 รองลงมา คือ 

Facebook ร อยละ 64.12 ป�ายตามร านค า ถนนหนทาง ร อยละ 51.76 และ Instagram ร อยละ 

20.00 ส�วนกลุ�มตัวอย�างที่เคยดื่ม แต�เลิกแล ว จำนวน 82 คน (ร อยละ 85.42) เคยเห็นหรือเคยได ยิน

โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล� ผ�านทางโทรทัศน� ร อยละ 73.17 รองลงมา คือ Facebook ร อยละ 

58.54 ป�ายตามร  านค า ถนนหนทาง ร  อยละ 41.46 และ Instagram ร  อยละ 26.83 ทั ้งนี้              

กลุ�มตัวอย�างที่ปcจจุบันยังดื ่มอยู� จำนวน 58 คน (ร อยละ 89.23) เคยเห็นหรือเคยได ยินโฆษณา

เครื่องดื่มแอลกอฮอล� ผ�านทางโทรทัศน� ร อยละ 75.86 รองลงมา คือ Facebook ร อยละ 74.14      

ป�ายตามร านค า ถนนหนทาง ร อยละ 43.10 และ Instagram ร อยละ 37.93 

กลุ�มตัวอย�างที่ไม�เคยดื่มแอลกอฮอล� จำนวน 181 คน (ร อยละ 95.26) เคยได รับข�าวสาร

เกี่ยวกับพิษภัยของการดื่มแอลกอฮอล� ผ�านทางโทรทัศน� ร อยละ 81.11 รองลงมา คือ อินเทอร�เน็ต 

ร อยละ 77.78 คนในครอบครัว / ญาติพี่น อง ร อยละ 47.78 และป�ายประชาสัมพันธ� ร อยละ 33.89 
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ส�วนกลุ�มตัวอย�างที่เคยดื่ม แต�เลิกแล ว จำนวน 86 คน (ร อยละ 89.58) เคยได รับข�าวสารเกี่ยวกับ       

พิษภัยของการดื่มแอลกอฮอล� ผ�านทางโทรทัศน� ร อยละ 80.00 รองลงมา คือ อินเทอร�เน็ต ร อยละ 

64.71 คนในครอบครัว / ญาติพ่ีน อง ร อยละ 34.12 และบุคลากรทางการแพทย� ร อยละ 27.06 ท้ังนี้ 

กลุ�มตัวอย�างท่ีปcจจุบันยังด่ืมอยู� จำนวน 59 คน (ร อยละ 90.77) เคยได รับข�าวสารเก่ียวกับพิษภัยของ

การด่ืมแอลกอฮอล� ผ�านทางโทรทัศน� ร อยละ 91.53 รองลงมา คือ อินเทอร�เน็ต ร อยละ 76.27 คนใน

ครอบครัว / ญาติพ่ีน อง ร อยละ 38.98 และหนังสือพิมพ� ร อยละ 33.90 

 

ตารางที่ 6 พฤติกรรมการดื ่มแอลกอฮอล�ในครั้งแรกของกลุ �มตัวอย�างที่เคยดื ่มแต�เลิกแล ว และ                 

กลุ�มตัวอย�างท่ีปcจจุบันยังด่ืมอยู� 
 
รายละเอียด จำนวน (ร(อยละ) 

อายุท่ีเริ่มดื่มแอลกอฮอล/ในครั้งแรก (ป<) (n = 162)  

- Min = 8, Max = 17, Mean = 13, SD = 1.60 Median (Q1, Q3)  

 = 13 (12, 14) 

สาเหตุท่ีเลือกดื่มแอลกอฮอล/ในครั้งแรก (ตอบได(มากกว0า 1 ข(อ)   

(n = 164)  

- อยากรู  อยากลอง   134 (81.71) 

- หาซ้ือง�าย   6 (3.66) 

- เพ่ือเปFนยา บำรุงร�างกาย   1 (0.61) 

- เพ่ือความโก เก�    12 (7.32) 

- เพ่ือเข าสังคม   25 (15.24) 

- เพ่ือให เจริญอาหาร   1 (0.61) 

- เพ่ือนชักชวนให ดื่ม   36 (21.95) 

- อกหัก   27 (16.46) 

- แก เซ็ง เบ่ือ มีเรื่องกลุ มใจ   35 (21.34) 

- คลายเครียด   42 (25.61) 

- แก อาการเหนื่อยล า   12 (7.32) 



27 
 

ตารางท่ี 6 (ต�อ) 
 
รายละเอียด จำนวน (ร(อยละ) 

- ตามอย�างคนในครอบครัว   16 (9.76) 

- ตามอย�างดารา   1 (0.61) 

- เผลอ / ไม�ทราบว�านั่นคือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล� โดยคิดว�าเปFนชาเขียวโออิชิ 3 (1.83) 

- ผู ปกครองให ลองด่ืม / อนุญาตให ดื่ม เพ่ือจะได รู  ไม�ถูกหลอกลวง 2 (1.22) 

- อยากด่ืมเฉย ๆ  2 (1.22) 

- ด่ืมในช�วงเทศกาล 3 (1.83) 

- ด่ืมเพ่ือความสนุกสนาน 1 (0.61) 

- ด่ืมเพ่ือให นอนหลับ 1 (0.61) 

สถานท่ีดื่มแอลกอฮอล/ในครั้งแรก (n = 157)  

- บ านตัวเอง   72 (45.85) 

- บ านเพ่ือน   46 (29.30) 

- ผับ / บาร� / ดิสโก เทค   7 (4.46) 

- ร านอาหาร / คาราโอเกะ   3 (1.91) 

- หอพัก   1 (0.64) 

- ร านรอบโรงเรียน   3 (1.91) 

- ท่ีสาธารณะ / วัด / โรงเรียน   7 (4.46) 

- ไร� / นา / สวน    1 (0.64) 

- สถานท่ีจัดงานเลี้ยง   10 (6.37) 

- อ่ืน ๆ   7 (4.46) 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล/ท่ีดื่มในครั้งแรก (n = 143)  

- เหล าขาว / ยาดอง   9 (6.29) 

- เบียร�   69 (48.25) 

- แม�โขง แสงโสม รีเจนซ่ี   4 (2.80) 

- เหล าปcuน เหล าป�อก เหล าถัง   17 (11.89) 
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ตารางท่ี 6 (ต�อ) 
 
รายละเอียด จำนวน (ร(อยละ) 

- ไวน� แชมเปญ   18 (12.59) 

- อุ กระแช� สาโท   1 (0.70) 

- น้ำผลไม ผสมแอลกอฮอล�   21 (14.69) 

- คอกเทล   1 (0.70) 

- อ่ืน ๆ   3 (2.10) 

ปริมาณท่ีดื่มในครั้งแรก (แก(ว) (n = 102)  

- น อยกว�า 1 แก ว 26 (25.49)   

- 1 แก ว ถึง 3 แก ว 66 (64.71) 

- มากกว�า 3 แก ว 10 (9.80) 

การวางแผนหรือความตั้งใจท่ีจะดื่มในครั้งแรก (n = 162)  

- วางแผนว�าจะด่ืมอยู�แล ว   62 (38.27) 

- ไม�ได ตั้งใจหรือวางแผนว�าจะด่ืมมาก�อนล�วงหน า   100 (61.73) 

ผู(ท่ีร0วมดื่มแอลกอฮอล/ในครั้งแรก (ตอบได(มากกว0า 1 ข(อ) (n = 166)  

- ไม�มีผู ร�วมด่ืม / ด่ืมคนเดียว   11 (6.63) 

- พ�อ   23 (13.86) 

- แม�   22 (13.25) 

- ผู ปกครองท่ีเลี้ยงดู   6 (3.61) 

- ญาติพ่ีน อง   55 (33.13) 

- เพ่ือน   90 (54.22) 

- แฟน   1 (0.60) 

- อ่ืน ๆ   2 (1.20)   
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ตารางท่ี 6 (ต�อ) 
 
รายละเอียด จำนวน (ร(อยละ) 

ความรู(สึก / อาการเม่ือดื่มแอลกอฮอล/ในครั้งแรก (ตอบได(มากกว0า 1 ข(อ)    

(n = 165)  

- เฉย ๆ    112 (67.88) 

- ชอบ   17 (10.30) 

- ไม�ชอบ   17 (10.30) 

- รู สึกสับสน   7 (4.24) 

- รู สึกผิด    15 (9.09) 

- ต่ืนเต น   20 (12.12) 

- วิงเวียนศีรษะ   21 (12.73) 

- อ่ืน ๆ   2 (1.21)   

 

 1. 1.1 จากตารางที่ 6 เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล�ของกลุ�มตัวอย�างที่เคยด่ืม

แต�เลิกแล ว และกลุ�มตัวอย�างที่ปcจจุบันยังดื่มอยู� จำนวน 162 คน พบว�า มัธยฐานของอายุที่เริ่มด่ืม

แอลกอฮอล�ในครั้งแรก คือ 13 ปQ โดยเหตุผลสำคัญที่เลือกดื่มแอลกอฮอล�ในครั้งแรก ได แก� อยากรู  

อยากลอง ร อยละ 81.71 รองลงมา คือ คลายเครียด ร อยละ 25.61 และเพื่อนชักชวนให ดื่ม ร อยละ 

21.95 กลุ�มตัวอย�างดื่มแอลกอฮอล�ในครั้งแรกท่ีบ านตนเอง ร อยละ 45.85 รองลงมา คือ บ านเพื่อน 

ร อยละ 29.30 และสถานที่จัดงานเลี้ยง ร อยละ 6.37 เครื่องดื่มแอลกอฮอล�ท่ีกลุ�มตัวอย�างดื ่มใน        

ครั้งแรก ได แก� เบียร�  ร อยละ 48.25 รองลงมา คือ น้ำผลไม ผสมแอลกอฮอล� ร อยละ 14.69 และไวน� 

แชมเปญ ร อยละ 12.59 โดยดื่ม 1-3 แก ว ร อยละ 64.71 รองลงมา คือ น อยกว�า 1 แก ว ร อยละ 

25.49 ตอนที่ดื ่มแอลกอฮอล�ในครั้งแรกนั้น กลุ�มตัวอย�างไม�ได ตั ้งใจหรือวางแผนว�าจะดื่มมาก�อน

ล�วงหน า ร อยละ 61.73 กลุ�มตัวอย�างดื่มแอลกอฮอล�ครั้งแรกกับเพื่อน ร อยละ 54.22 รองลงมา คือ 

ญาติพี่น อง ร อยละ 33.13 และพ�อ ร อยละ 13.86 ตอนที่ดื่มแอลกอฮอล�ในครั้งแรกนั้นกลุ�มตัวอย�าง

รู สึกเฉย ๆ ร อยละ 67.88 รองลงมา คือ วิงเวียนศีรษะ ร อยละ 12.73 และต่ืนเต น ร อยละ 12.12 
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ตารางท่ี 7 พฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล�ในรอบ 12 เดือนท่ีผ�านมา ของกลุ�มตัวอย�าง 
 
รายละเอียด จำนวน (ร(อยละ) 

ประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล/ท่ีดื่มบ0อยท่ีสุด (n = 139)  

- เหล าขาว / ยาดอง 4 (2.88) 

- เบียร�   79 (56.83) 

- แม�โขง แสงโสม รีเจนซ่ี   7 (5.04) 

- เหล าปcuน เหล าป�อก เหล าถัง   9 (6.47) 

- ไวน� แชมเปญ   17 (12.23) 

- น้ำผลไม ผสมแอลกอฮอล�   20 (14.39) 

- คอกเทล   1 (0.72) 

- อ่ืน ๆ     2 (1.44) 

ความถ่ีของการดื่มแอลกอฮอล/ (n = 151)  

- ด่ืมทุกวัน (7 วันต�อสัปดาห�) 5 (3.31) 

- ด่ืมวันเว นวัน (3-4 วันต�อสัปดาห�)   5 (3.31) 

- ด่ืมทุกสัปดาห� (1-2 วันต�อสัปดาห�)   10 (6.62) 

- ด่ืมทุกเดือน (1-3 วันต�อเดือน)   19 (12.58) 

- ด่ืมนาน ๆ ครั้ง (8-11 วันต�อปQ)   22 (14.57) 

- ด่ืมนาน ๆ ครั้ง (4-7 วันต�อปQ)   24 (15.89) 

- ด่ืมนาน ๆ ครั้ง (1-3 วันต�อปQ)   66 (43.71) 

โอกาสท่ีมักจะดื่มแอลกอฮอล/ (n = 142)  

- ไม�เลือกโอกาส   23 (16.20) 

- เม่ือเข าสังคมเท�านั้น   8 (5.63) 

- ฉลองต�าง ๆ เม่ือมีความสุข   37 (26.06) 

- ไม�สบายใจ   13 (9.15) 

- เทศกาลต�าง ๆ ได แก� วันข้ึนปQใหม� วันสงกรานต�   61 (42.96) 
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ตารางท่ี 7 (ต�อ) 
 
รายละเอียด จำนวน (ร(อยละ) 

กิจกรรมท่ีทำระหว0างการดื่มแอลกอฮอล/ (ตอบได(มากกว0า 1 ข(อ)    

(n = 158)  

- เข าร�วมกิจกรรมกลุ�ม   18 (11.39) 

- ฟcงเพลง   90 (56.96) 

- ร องเพลง   57 (36.08) 

- ดูถ�ายทอดการแข�งขันกีฬา   11 (6.96) 

- เล�นกีฬา   2 (1.27) 

- เล�นเกมคอมพิวเตอร�   7 (4.43) 

- เล�นอินเทอร�เน็ต   57 (36.08) 

- พูดคุยกัน   97 (61.39) 

- อ่ืน ๆ   1 (0.63) 

การสูบบุหรี่ระหว0างการดื่มแอลกอฮอล/ (n = 160)  

- ไม�สูบ   137 (85.62) 

- สูบเปFนบางครั้ง   16 (10.00) 

- สูบทุกครั้ง   7 (4.38) 

การเคยดื่มหนักหรือดื่มปริมาณมากในครั้งเดียว (n = 152)  

- ไม�เคยด่ืมหนัก   83 (54.61) 

- ด่ืมทุกวัน (7 วันต�อสัปดาห�)   2 (1.32) 

- ด่ืมวันเว นวัน (3-4 วันต�อสัปดาห�)   4 (2.63) 

- ด่ืมทุกสัปดาห� (1-2 วันต�อสัปดาห�)   3 (1.97) 

- ด่ืมทุกเดือน (1-3 วันต�อเดือน)   4 (2.63) 

- ด่ืมนาน ๆ ครั้ง (8-11 วันต�อปQ)   17 (11.18) 

- ด่ืมนาน ๆ ครั้ง (4-7 วันต�อปQ)   14 (9.21) 

- ด่ืมนาน ๆ ครั้ง (1-3 วันต�อปQ)   25 (16.45) 
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ตารางท่ี 7 (ต�อ) 
 
รายละเอียด จำนวน (ร(อยละ) 

การเคยดื่มจนมึนเมา (n = 153)  

- ไม�เคยด่ืมจนมึนเมา  100 (65.37) 

- ด่ืมทุกวัน (7 วันต�อสัปดาห�)   1 (0.65) 

- ด่ืมวันเว นวัน (5-6 วันต�อสัปดาห�)   1 (0.65) 

- ด่ืมวันเว นวัน (3-4 วันต�อสัปดาห�)   1 (0.65) 

- ด่ืมทุกสัปดาห� (1-2 วันต�อสัปดาห�)   2 (1.31) 

- ด่ืมทุกเดือน (1-3 วันต�อเดือน)   6 (3.92) 

- ด่ืมนาน ๆ ครั้ง (8-11 วันต�อปQ)   9 (5.88) 

- ด่ืมนาน ๆ ครั้ง (4-7 วันต�อปQ)   10 (6.54) 

- ด่ืมนาน ๆ ครั้ง (1-3 วันต�อปQ)   23 (15.03) 

วิธีการได(มาซ่ึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล/ (ตอบได(มากกว0า 1 ข(อ)  

- ซ้ือด่ืมเอง (n = 153) 27 (17.65) 

- รวมเงินกับเพ่ือนซ้ือ (n = 152) 63 (41.45) 

- ด่ืมฟรี ไม�ได ออกเงิน โดยด่ืมร�วมกับเพ่ือน (n = 153) 25 (16.34) 

- ด่ืมฟรี ไม�ได ออกเงิน โดยด่ืม ณ สถานท่ีจัดงานเลี้ยง งานสังสรรค�  25 (16.34) 

- (n = 153)  

- ด่ืมฟรี ไม�ได ออกเงิน โดยด่ืม ณ สถานท่ีจัดงานประเพณี ได แก�  9 (5.88) 

- งานแต�งงาน งานบวช งานศพ (n = 153)  

- ด่ืมฟรี ไม�ได ออกเงิน โดยด่ืมร�วมกับพ�อแม� ผู ปกครองท่ีเลี้ยงดู  45 (29.41) 

- ญาติพ่ีน อง (n = 153)  

- ด่ืมฟรี ไม�ได ออกเงิน โดยพ�อแม� ผู ปกครองของเพ่ือนจัดหาให   13 (8.61) 

- (n = 151)  

- ด่ืมฟรี ไม�ได ออกเงิน โดยด่ืมกับคนไม�รู จัก (n = 151) 3 (1.99) 
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ตารางท่ี 7 (ต�อ) 
 
รายละเอียด จำนวน (ร(อยละ) 

สถานท่ีท่ีไปซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอล/บ0อยท่ีสุด (n = 129)  

- ร านขายของชำ   85 (65.88) 

- ร านสะดวกซ้ือเปrดตลอด 24 ชั่วโมง   17 (13.18) 

- ร านอาหาร / คาราโอเกะ   2 (1.55) 

- ร านขายส�งเหล า   7 (5.43) 

- ห างสรรพสินค า   2 (1.55) 

- ผับ / บาร� / ดิสโก เทค   8 (6.20) 

- ร านเหล าปcuน   3 (2.33) 

- อ่ืน ๆ   5 (3.88) 

ความสะดวกในการเดินทางไปร(านค(าเพ่ือซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอล/   

(n = 135)  

- สะดวกมาก สามารถเดินไปได    39 (28.89)   

- สะดวก สามารถขับรถ / ข่ีรถ โดยใช เวลาเพียงเล็กน อย   74 (54.81) 

- สะดวก สามารถแวะซ้ือระหว�างทางได    7 (5.19) 

- สะดวก ถึงแม อยู�ไกล แต�ก็ไม�เปFนปcญหาในการซ้ือ   3 (2.22) 

- ไม�ค�อยสะดวก เพราะร านค าอยู�ไกลเส นทางท่ีใช ประจำ   7 (5.19) 

- ไม�สะดวก เพราะไม�มีร านค าในละแวกนี้ ต องไปหาซ้ือท่ีอ่ืน   4 (2.96) 

- อ่ืน ๆ   1 (0.74)   

ระยะเวลาท่ีใช(ในการเดินทางไปซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอล/  

จากร(านท่ีสะดวกท่ีสุด (n = 137)             

- Min = 1, Max = 60, Mean = 9.55, Median = 5, SD = 8.51 Min = 1, Max = 60, 

 Mean = 9.55, SD = 8.51 

- 1 นาที ถึง 5 นาที  69 (50.37) 

- 6 นาที ถึง 10 นาที 41 (29.92) 
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ตารางท่ี 7 (ต�อ) 
 
รายละเอียด จำนวน (ร(อยละ) 

- 11 นาที ถึง 15 นาที 7 (5.11) 

- 16 นาที ถึง 20 นาที 10 (7.30) 

- 21 นาที ถึง 25 นาที 0 (0.00) 

- 26 นาที ถึง 30 นาที 9 (6.57) 

- 31 นาที ข้ึนไป   1 (0.73) 

สถานท่ีในการดื่มแอลกอฮอล/แต0ละครั้ง (ตอบได(มากกว0า 1 ข(อ)   

(n = 156)  

- บ านตัวเอง   83 (53.21) 

- บ านเพ่ือน   73 (46.79) 

- บ านญาติพ่ีน อง   3 (1.92) 

- ผับ / บาร� / ดิสโก เทค    16 (10.26) 

- ร านอาหาร / คาราโอเกะ   12 (7.69)   

- หอพัก   8 (5.13) 

- ร านรอบโรงเรียน   4 (2.56) 

- ท่ีสาธารณะ / วัด / โรงเรียน   8 (5.13) 

- ไร� / นา / สวน   3 (1.92) 

- สถานท่ีจัดงานเลี้ยง  25 (16.03) 

- อ่ืน ๆ   3 (1.92)   

ช0วงเวลาในการดื่มแอลกอฮอล/แต0ละครั้ง (ตอบได(มากกว0า 1 ข(อ)    

(n = 153)             

- ก�อนเข าเรียน / ก�อนทำงาน   4 (2.61) 

- หลังเลิกเรียน / เลิกงาน   52 (33.99) 

- ก�อนสอบ   1 (0.65) 

- หลังสอบ   73 (47.71) 
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ตารางท่ี 7 (ต�อ) 
 
รายละเอียด จำนวน (ร(อยละ) 

- ไม�มีเรียน / ไม�มีสอบ  8 (7.69)   

- ตอนเย็น / ตอนหัวค่ำ 5 (1.92)   

- ก�อนเข านอน  1 (1.92) 

- วันหยุด 4 (7.69) 

- เทศกาลต�าง ๆ ได แก� วันข้ึนปQใหม� วันสงกรานต�   16 (30.77)   

สถานท่ีในการดื่มแอลกอฮอล/แต0ละครั้ง (ตอบได(มากกว0า 1 ข(อ)   

(n = 156)  

- บ านตัวเอง   83 (53.21) 

- บ านเพ่ือน   73 (46.79) 

- บ านญาติพ่ีน อง   3 (1.92) 

- ผับ / บาร� / ดิสโก เทค    16 (10.26) 

- ร านอาหาร / คาราโอเกะ   12 (7.69)   

- หอพัก   8 (5.13) 

- ร านรอบโรงเรียน   4 (2.56) 

- ท่ีสาธารณะ / วัด / โรงเรียน   8 (5.13) 

- ไร� / นา / สวน   3 (1.92) 

- สถานท่ีจัดงานเลี้ยง  25 (16.03) 

- อ่ืน ๆ   3 (1.92)   

ระยะเวลาเฉล่ียในการดื่มแอลกอฮอล/แต0ละครั้ง (n = 152)  

- น อยกว�า 1 ชั่วโมง   44 (28.95) 

- ประมาณ 1-2 ชั่วโมง   45 (29.61) 

- ประมาณ 3-4 ชั่วโมง   36 (23.68) 

- ประมาณ 5-6 ชั่วโมง   16 (10.53) 

- มากกว�า 6 ชั่วโมง   8 (5.26) 
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ตารางท่ี 7 (ต�อ) 
 
รายละเอียด จำนวน (ร(อยละ) 

- อ่ืน ๆ   3 (1.97) 

ช0วงเวลาในการดื่มแอลกอฮอล/แต0ละครั้ง (ตอบได(มากกว0า 1 ข(อ)    

(n = 153)             

- ก�อนเข าเรียน / ก�อนทำงาน   4 (2.61) 

- หลังเลิกเรียน / เลิกงาน   52 (33.99) 

- ก�อนสอบ   1 (0.65) 

- หลังสอบ   73 (47.71) 

- ไม�มีเรียน / ไม�มีสอบ   8 (5.23)   

- ตอนเย็น / ตอนหัวค่ำ 5 (3.27)   

- ก�อนเข านอน  1 (0.65) 

- วันหยุด 4 (2.61) 

- ช�วงเทศกาลต�าง ๆ ได แก� วันข้ึนปQใหม� วันสงกรานต�   16 (10.46)   

- ช�วงท่ีมีงานสนุกสนาน / งานเลี้ยง / เม่ือทำกิจกรรมท่ีได รับ 5 (3.27) 

- มอบหมายลุล�วง  

- ช�วงท่ีมีเงิน / อยากด่ืม 8 (5.23) 

- ไม�ระบุ 2 (1.31) 

บุคคลท่ีร0วมดื่มแต0ละครั้ง (ตอบได(มากกว0า 1 ข(อ) (n = 155)  

- ไม�มีผู ร�วมด่ืม / ด่ืมคนเดียว   20 (12.90) 

- พ�อ   27 (17.42) 

- แม�   21 (13.55) 

- ผู ปกครองท่ีเลี้ยงดู   8 (5.16) 

- ญาติพ่ีน อง   56 (36.13) 

- เพ่ือน   103 (66.45)   

- แฟน   4 (2.58) 
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ตารางท่ี 7 (ต�อ) 
 
รายละเอียด จำนวน (ร(อยละ) 

- รุ�นพ่ี   1 (0.65)   

สาเหตุสำคัญท่ีทำให(ดื่มแอลกอฮอล/ (ตอบได(มากกว0า 1 ข(อ)   

(n = 153)  

- เพ่ือให เจริญอาหาร   3 (1.96) 

- เพ่ือการพบปะสังสรรค� เข าสังคม   50 (32.68) 

- เพ่ือความสนุกสนาน   89 (58.17) 

- เพ่ือเปFนยา / บำรุงร�างกาย   3 (1.96) 

- เพ่ือให นอนหลับสนิทได ดีข้ึน   19 (12.42) 

- เพ่ือผ�อนคลายจากการเรียน / การทำงาน   63 (41.18) 

- เพ่ือผ�อนคลายจากการอกหัก   2 (1.31)   

- อ่ืน ๆ   7 (4.58)   

การตอบสนองของร0างกายหลังจากดื่มแอลกอฮอล/แล(ว   

(n = 157)  

- ไม�เคยเมา   66 (42.04) 

- เมาบ างเล็กน อย   67 (42.68) 

- เมาค�อนข างมาก แต�ยังมีสติรู เรื่อง   22 (14.01) 

- เมามากจนไม�ได สติ   2 (1.27) 

พฤติกรรมหลังจากดื่มแอลกอฮอล/แล(ว (ตอบได(มากกว0า 1 ข(อ)   

(n = 158)  

- เปFนปกติเหมือนตอนไม�ดื่ม   99 (62.66) 

- คุยสนุกมากข้ึน   69 (43.67) 

- ชอบคิดถึงเรื่องในอดีต   24 (15.19) 

- เอะอะ โวยวาย เสียงดัง   9 (5.70) 

- มีปcญหากับบุคคลรอบข าง   4 (2.53) 
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ตารางท่ี 7 (ต�อ) 
 
รายละเอียด จำนวน (ร(อยละ) 

- มีอารมณ�ทางเพศ   2 (1.27) 

- นิ่งเงียบ   1 (0.63) 

- ง�วง อยากนอนตลอดเวลา   2 (1.27)   

การเป�นผู(ขับข่ียานพาหนะหลังจากดื่มแอลกอฮอล/แล(ว   

(n = 157)  

- ไม�เคยเปFนผู ขับข่ีหลังจากด่ืม   120 (76.43) 

- เปFนผู ขับข่ีบางครั้ง   29 (18.47)   

- เปFนผู ขับข่ีทุกครั้งท่ีดื่ม   8 (5.10)   

การดื่มแอลกอฮอล/ในอนาคตข(างหน(าของผู(ท่ีปOจจุบันยังคงดื่มอยู0   

(n = 65)  

- ไม�ดื่มเลย   4 (6.15) 

- ลดปริมาณการด่ืมลง   28 (43.08) 

- ด่ืมในปริมาณเท�าเดิม   25 (38.46) 

- เพ่ิมปริมาณการด่ืมข้ึน   8 (12.31) 

 

 1. 1.1 จากตารางที่ 7 พบว�า ในรอบ 12 เดือนที่ผ�านมา กลุ�มตัวอย�างดื่มเบียร�บ�อยที ่สุด             

ร อยละ 56.83 รองลงมา คือ น้ำผลไม ผสมแอลกอฮอล� ร อยละ 14.39 และไวน� แชมเปญ ร อยละ 

12.23 โดยดื่มแอลกอฮอล�นาน ๆ ครั้ง (1-3 วันต�อปQ) ร อยละ 43.71 รองลงมา คือ ดื่มนาน ๆ ครั้ง  

(4-7 วันต�อปQ) ร อยละ 15.89 และดื่มนาน ๆ ครั้ง (8-11 วันต�อปQ) ร อยละ 14.57 กลุ�มตัวอย�างมักจะ

ดื่มแอลกอฮอล�ในช�วงเทศกาลต�าง ๆ ได แก� วันขึ้นปQใหม� วันสงกรานต� ร อยละ 42.96 รองลงมา คือ 

ฉลองต�าง ๆ เมื่อมีความสุข ร อยละ 26.06 และไม�เลือกโอกาส ร อยละ 16.20 กลุ�มตัวอย�างมักจะ

พูดคุยกันระหว�างการดื่มแอลกอฮอล� ร อยละ 61.39 รองลงมา คือ ฟcงเพลง ร อยละ 56.96 และ          

ร องเพลง ร อยละ 36.08 เล�นอินเทอร�เน็ต ร อยละ 36.08 ระหว�างการดื่มแอลกอฮอล� กลุ�มตัวอย�าง            

ไม�สูบบุหรี่ร อยละ 85.62 รองลงมา คือ สูบเปFนบางครั้ง ร อยละ 10.00 
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 1. 1.1 ในรอบ 12 เดือนท่ีผ�านมา กลุ�มตัวอย�างไม�เคยด่ืมหนักหรือด่ืมปริมาณมากในครั้งเดียว 

ร อยละ 54.61 และไม�เคยดื่มจนมึนเมา ร อยละ 65.37 กลุ�มตัวอย�างได เครื่องดื่มแอลกอฮอล�มาด วย

วิธีการรวมเงินกับเพื่อนซื้อ ร อยละ 41.45 โดยมีค�าใช จ�ายเฉลี่ยต�อครั้ง 163.90 บาท (SD = 200.78) 

รองลงมา คือ ด่ืมฟรี ไม�ได ออกเงิน โดยด่ืมร�วมกับพ�อแม� ผู ปกครองท่ีเลี้ยงดู ญาติพ่ีน อง ร อยละ 29.41 

และซื้อดื่มเอง ร อยละ 17.65 สถานที่ท่ีกลุ�มตัวอย�างไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล�บ�อยที่สุด ได แก�            

ร านขายของชำ ร อยละ 65.88 รองลงมา คือ ร านสะดวกซื้อเปrดตลอด 24 ชั่วโมง ร อยละ 8.68 และ

ผับ / บาร� / ดิสโก เทค ร อยละ 6.20 เมื่อพิจารณาการเดินทางไปร านค าเพื่อซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล� 

ในรอบ 12 เดือนที่ผ�านมา พบว�า สะดวก สามารถขับรถ / ขี่รถ โดยใช เวลาเพียงเล็กน อย ร อยละ 

54.81 รองลงมา คือ สะดวกมาก สามารถเดินไปได  ร อยละ 28.89 ทั้งนี้ กลุ�มตัวอย�างใช ระยะเวลา            

ในการเดินทางไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล�จากร านที่สะดวกที่สุด 1-5 นาที ร อยละ 50.37 รองลงมา 

คือ 6-10 นาที ร อยละ 29.92 และ 16-20 นาที ร อยละ 7.30 สถานท่ีในการด่ืมแอลกอฮอล�แต�ละครั้ง 

ได แก� บ านตนเอง ร อยละ 53.21 รองลงมา คือ บ านเพื่อน ร อยละ 46.79 และสถานที่จัดงานเลี้ยง 

ร อยละ 16.03 โดยใช ระยะเวลาเฉลี่ยในการดื่มแอลกอฮอล�แต�ละครั้งประมาณ 1-2 ชั่วโมง ร อยละ 

29.61 รองลงมา คือ น อยกว�า 1 ชั่วโมง ร อยละ 28.95 และประมาณ 3-4 ชั่วโมง ร อยละ 23.68  

กลุ�มตัวอย�างมักจะดื่มแอลกอฮอล�ช�วงหลังการสอบ ร อยละ 47.71 รองลงมา คือ หลังเลิกเรียน /  

หลังเลิกงาน ร อยละ 33.99 และช�วงเทศกาลต�าง ๆ ได แก� วันขึ้นปQใหม� วันสงกรานต� ร อยละ 10.46 

บุคคลที่ร�วมดื่มแต�ละครั้ง ได แก� เพื่อน ร อยละ 66.45 โดยมีจำนวนเฉลี่ย 5.84 คน (SD = 3.75) 

รองลงมา คือ ญาติพี่น อง ร อยละ 36.13 และพ�อ ร อยละ 17.42 เหตุผลสำคัญที่ทำให กลุ�มตัวอย�าง       

ด่ืมแอลกอฮอล� ได แก� เพ่ือความสนุกสนาน ร อยละ 58.17 รองลงมา คือ เพ่ือผ�อนคลายจากการเรียน 

/ การทำงาน ร อยละ 41.18 และเพื่อการพบปะสังสรรค� เข าสังคม ร อยละ 32.68 หลังจากการด่ืม

แอลกอฮอล�แล ว กลุ�มตัวอย�างเมาบ างเล็กน อย ร อยละ 42.68 รองลงมา คือ ไม�เคยเมา ร อยละ 42.04 

และเมาค�อนข างมาก แต�ยังมีสติรู เรื่อง ร อยละ 14.01 หลังจากการดื่มแอลกอฮอล�แล ว กลุ�มตัวอย�าง

เปFนปกติเหมือนตอนไม�ดื ่ม ร อยละ 62.66 รองลงมา คือ คุยสนุกมากขึ ้น ร อยละ 43.67 และ                

ชอบคิดถึงเรื่องในอดีต ร อยละ 15.19 หลังจากการด่ืมแอลกอฮอล�แล ว กลุ�มตัวอย�างไม�เคยเปFนผู ขับข่ี

ยานพาหนะ ร อยละ 76.43 รองลงมา คือ เปFนผู ขับขี่บางครั้ง ร อยละ 18.47 โดยยานพาหนะที่ใช  

ได แก� มอเตอร�ไซต� และเปFนผู ขับขี่ทุกครั้งที่ดื่ม ร อยละ 5.10 โดยยานพาหนะที่ใช  ได แก� มอเตอร�ไซต� 

ทั้งนี้ กลุ�มตัวอย�างท่ีปcจจุบันยังคงดื่มแอลกอฮอล�อยู� คิดว�าจะลดปริมาณการดื่มลงในอนาคตข างหน า 
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ร อยละ 43.08 รองลงมา คือ ดื ่มในปริมาณเท�าเดิม ร อยละ 38.46 และเพิ ่มปริมาณการดื ่มข้ึน         

ร อยละ 12.31 

 

 1. 1.2 สัดส�วนของพ�อแม� ผู ปกครองวัยทำงานท่ีดื่มแอลกอฮอล�ในจังหวัดนครราชสีมา 

 1. 1.2 สัดส�วนของพ�อแม� ผู  ปกครองวัยทำงานที ่ดื ่มแอลกอฮอล�ในจังหวัดนครราชสีมา 

จำแนกตามบทบาทหน าท่ี มีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 8 
 
ตารางที่ 8 สัดส�วนของพ�อแม� ผู ปกครองวัยทำงานที่ดื่มแอลกอฮอล�ในจังหวัดนครราชสีมา จำแนก

ตามบทบาทหน าท่ี 
 
รายละเอียด จำนวน (ร(อยละ) 

จำนวนผู(ท่ีดื่มแอลกอฮอล/ในครอบครัว (ตอบได(มากกว0า 1 ข(อ)   

(n = 662)    

- Min = 1, Max = 10, Median = 2, Mean = 1.97, SD = 1.36 Median (Q1, Q3) 

 = 2 (1, 2) 

- จำแนกตามบทบาทหน าท่ีได ดังนี้    

- - พ�อ   314 (47.44)   

- - แม�   87 (13.14)   

- - พ่ี   84 (12.69)     

- - ลุง / อา   60 (9.06)     

- - ป�า / น า   43 (6.50)   

- - ปู� / ตา   44 (6.65)   

- - ย�า / ยาย   23 (3.47)   

- - พ�อเลี้ยง   4 (0.60)   

- - แม�เลี้ยง   1 (0.15)   

- - พ่ีเขย   1 (0.15)   

- - พ่ีสะใภ    1 (0.15)   

  



41 
 

ตารางท่ี 8 (ต�อ) 
 
รายละเอียด จำนวน (ร(อยละ) 

ผู(ท่ีกลุ0มตัวอย0างสนิทสนม / ผูกพันใกล(ชิดมากท่ีสุด (n = 379)    

- พ�อ   231 (60.95)   

- แม�   63 (16.62) 

- พ่ี   50 (13.19)   

- ลุง   12 (3.17)   

- อา   16 (4.22)  

- ป�า   6 (1.58)   

- พ่ีสะใภ    1 (0.26) 

  

 1. 1.2 จากตารางที่ 8 พบว�า มัธยฐานของผู ที่ดื่มแอลกอฮอล�ในครอบครัวของกลุ�มตัวอย�าง 

คือ 2 คน โดยมีบทบาทเปFนพ�อ ร อยละ 47.44 รองลงมา คือ แม� ร อยละ 13.14 และมีบทบาท        

อย�างอื ่นนอกเหนือจากพ�อและแม� ร อยละ 39.42 ได แก� พี ่ ร อยละ 12.69 รองลงมา คือ ลุง อา             

ร อยละ 9.06 และปู� ตา ร อยละ 6.65 ดังนั้น สัดส�วนของพ�อแม� ผู ปกครองวัยทำงานที่ดื่มแอลกอฮอล�

ในจังหวัดนครราชสีมา จำแนกตามบทบาทหน าท่ีเท�ากับร อยละ 60.58 และ 39.42 ตามลำดับ 

 1. 1.2 ในบรรดาผู ที่ดื่มแอลกอฮอล� กลุ�มตัวอย�างสนิทสนม / ผูกพันใกล ชิดกับพ�อมากที่สุด 

ร อยละ 60.95 รองลงมา คือ แม� ร อยละ 16.62 และพ่ี ร อยละ 13.19 

  

1. 1.3 ข อมูลทั่วไปและพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล�ของพ�อแม� ผู  ปกครองวัยทำงานใน

จังหวัดนครราชสีมา 

1. 1.3 ข อมูลทั่วไปและพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล�ของพ�อแม� ผู  ปกครองวัยทำงานใน

จังหวัดนครราชสีมา มีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 9 
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ตารางที่ 9 ข อมูลทั่วไปและพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล�ของพ�อแม� ผู ปกครองวัยทำงานในจังหวัด

นครราชสีมา 
 
รายละเอียด จำนวน (ร(อยละ) 

ความข(องเก่ียวกับผู(ท่ีดื่มแอลกอฮอล/ (n = 379)  

- พ�อ   259 (68.34) 

- แม�   39 (10.29) 

- พ่ี   27 (7.12) 

- ลุง / อา   20 (5.28)     

- ป�า / น า   13 (3.43) 

- ปู� / ตา   12 (3.17)   

- ย�า / ยาย   3 (0.79) 

- พ�อเลี้ยง   2 (0.53) 

- พ่ีเขย   1 (0.26) 

- อ่ืน ๆ   3 (0.79) 

เพศ (n = 372)  

- หญิง   61 (16.40) 

- ชาย   311 (83.60) 

อายุ (ป<) (n = 319)  

- Min = 25, Max = 59, Mean = 43.70, SD = 6.92 Min = 25, Max = 59 

 Mean = 43.70, SD = 6.92 

ศาสนา (n = 371)  

- พุทธ   368 (99.19)   

- คริสต�   2 (0.54) 

- อ่ืน ๆ   1 (0.27) 
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ตารางท่ี 9 (ต�อ) 
 
รายละเอียด จำนวน (ร(อยละ) 

อายุท่ีเริ่มดื่มแอลกอฮอล/ครั้งแรก (ป<) (n = 238)  

- Min = 12, Max = 46, Mean = 22.60, SD = 6.69 Min = 12, Max = 46, 

 Mean = 22.60, SD = 6.69 

สถานภาพ (n = 369)  

- โสด   32 (8.67) 

- คู� และอยู�ด วยกัน   285 (77.24) 

- คู� แต�แยกกันอยู�   31 (8.40) 

- หม าย / หย�า   21 (5.69) 

ระดับการศึกษาสูงสุด (n = 361)  

- ประถมศึกษาหรือต่ำกว�า   75 (20.78) 

- มัธยมศึกษาตอนต น   76 (21.05) 

- มัธยมศึกษาตอนปลาย   81 (22.43) 

- ปวช.   37 (10.25) 

- อนุปริญญา / ปวส.   35 (9.70) 

- ปริญญาตรี   47 (13.02) 

- สูงกว�าปริญญาตรี   10 (2.77) 

ความเพียงพอของรายได(  (n = 363)  

- ไม�เพียงพอ และมีหนี้สิน   41 (11.29) 

- ไม�เพียงพอ แต�ไม�มีหนี้สิน   12 (3.31) 

- เพียงพอ แต�ไม�มีเหลือเก็บ   102 (28.10) 

- เพียงพอ และมีเหลือเก็บ   208 (57.30) 

  

  

  



44 
 

ตารางท่ี 9 (ต�อ) 
 
รายละเอียด จำนวน (ร(อยละ) 

อาชีพหลัก (n = 370)  

- กำลังตกงาน / ว�างงาน   7 (1.89) 

- แม�บ าน พ�อบ าน   7 (1.89) 

- รับจ างท่ัวไป   99 (26.77) 

- เกษตรกรรม ประมง   17 (4.59) 

- ประกอบธุรกิจส�วนตัว  53 (14.32) 

- ค าขาย / งานบริการ  46 (12.43) 

- รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ / พนักงานของรัฐ / พนักงานราชการ  63 (17.03) 

- / วิศวกร    

- พนักงานบริษัท / ลูกจ างเอกชน  64 (17.30) 

- เกษียณ  6 (1.62) 

- อ่ืน ๆ   8 (2.16) 

การสูบบุหรี่ (n = 369)  

- ไม�สูบบุหรี่   159 (43.09) 

- เคยสูบ แต�เลิกแล ว   63 (17.07) 

- ปcจจุบันยังสูบบุหรี่อยู�   147 (39.84) 

การมีโรคประจำตัว (n = 366)  

- ไม�มี   308 (84.15) 

- มี ได แก� โรค / ภาวะดังนี้ 58 (15.85) 

- - ความดันโลหิตสูง ร�วมกับเบาหวาน 2 (3.45) 

- - ความดันโลหิตสูง 16 (27.60) 

- - เกาต�   9 (15.52)   

- - หอบหืด   6 (10.34)   

- - หัวใจ   4 (6.90) 
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ตารางท่ี 9 (ต�อ) 
 
รายละเอียด จำนวน (ร(อยละ) 

- - ภูมิแพ    3 (5.17)   

- - เลือดจาง   2 (3.45)   

- - กระเพาะอาหารเปFนแผล   2 (3.45)   

- - ไขมันในเลือดสูง   1 (1.72)   

- - ตับแข็ง   1 (1.72)   

- - ไทรอยด�   1 (1.72)   

- - น้ำในหูไม�เท�ากัน   1 (1.72)   

- - วัณโรค 1 (1.72)   

บเบาหวาน 

1. 1.3 จากตารางที่ 9 พบว�า ผู ที ่ดื ่มแอลกอฮอล�มีความข องเกี่ยวกับกลุ �มตัวอย�างโดยมี

บทบาทเปFนพ�อ ร อยละ 68.34 รองลงมา คือ แม� ร อยละ 10.29 และพี่ ร อยละ 7.12 ส�วนใหญ�เปFน

เพศชาย ร อยละ 83.60 มีอายุต่ำสุด 25 ปQ อายุสูงสุด 59 ปQ อายุเฉลี่ย 43.70 ปQ (SD = 6.92) ผู ที่ด่ืม

แอลกอฮอล�ส�วนใหญ�นับถือศาสนาพุทธ ร อยละ 99.19 อายุต่ำสุดที ่เริ ่มดื ่มครั ้งแรกของผู  ที ่ ด่ืม

แอลกอฮอล� คือ 12 ปQ อายุสูงสุดที่เริ่มดื่มครั้งแรกของผู ที่ดื่มแอลกอฮอล� คือ 46 ปQ และอายุเฉลี่ย       

ที่เริ่มดื่มครั้งแรกของผู ที ่ดื่มแอลกอฮอล� คือ 22.60 ปQ (SD = 6.69) มีสถานภาพคู� และอยู�ด วยกัน   

ร อยละ 77.24 รองลงมา คือ โสด ร อยละ 8.67 และคู� แต�แยกกันอยู� ร อยละ 8.40 สำเร็จการศึกษา

สูงสุดในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร อยละ 22.43 รองลงมา คือ มัธยมศึกษาตอนต น ร อยละ 21.05 

และต่ำกว�าประถมศึกษา ร อยละ 20.78 มีรายได เพียงพอและมีเหลือเก็บ ร อยละ 57.30 รองลงมา           

คือ มีรายได เพียงพอ แต�ไม�มีเหลือเก็บ ร อยละ 28.10 ประกอบอาชีพรับจ างทั่วไป ร อยละ 26.77 

รองลงมา คือ พนักงานบริษัท / ลูกจ างเอกชน ร อยละ 17.30 และรับราชการ / รัฐวิสาหกิจ / 

พนักงานของรัฐ / พนักงานราชการ / วิศวกร ร อยละ 17.03 ผู ที่ดื่มแอลกอฮอล�ไม�สูบบุหรี่ ร อยละ 

43.09 รองลงมา คือ ปcจจุบันยังสูบบุหรี่อยู� ร อยละ 39.84 และเคยสูบ แต�เลิกแล ว ร อยละ 17.07 

ส�วนใหญ�ผู ท่ีดื่มแอลกอฮอล�ไม�มีโรคประจำตัว ร อยละ 84.15 
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1. 1.3 จากการเก็บรวบรวมข อมูลเชิงคุณภาพด วยวิธีการสัมภาษณ�แบบเจาะลึกรายบุคคล 

(In-depth interview) ผู  ให ข อมูล (Key informant) ประกอบด วย ตัวแทนวัยรุ �นอายุ 13-18 ปQ               

ทั ้งเพศหญิงและเพศชาย จำนวน 7 คน และพ�อแม� ผู  ปกครองที ่ดื ่มแอลกอฮอล� จำนวน 2 คน                 

รวมทั้งสิ ้น 9 คน พบว�า พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล�ของพ�อแม� ผู  ปกครองวัยทำงานในจังหวัด

นครราชสีมา สามารถจำแนกตามความถี่ของการดื่มแอลกอฮอล�ได เปFน 3 กลุ�ม คือ กลุ�มที่เปFนนักด่ืม

นาน ๆ ครั้ง กลุ�มที่เปFนนักดื่มประจำ และกลุ�มที่มีปcญหามากเปFนพิเศษ โดยอายุท่ีพ�อแม� ผู ปกครอง    

เริ ่มดื ่มแอลกอฮอล�ในครั ้งแรก คือ 14-30 ปQ พ�อแม� ผู  ปกครองทุกคนนับถือศาสนาพุทธ สำเร็จ

การศึกษาหลากหลายตั้งแต�ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับที่สูงกว�าปริญญาตรี ประกอบอาชีพ

หลากหลายโดยทุกคนมีรายได เพียงพอต�อการใช จ�ายและอุปการะเลี ้ยงดูบุตรหลาน ส�วนใหญ�มี           

เหลือเก็บโดยออมเงินผ�านการฝากธนาคาร ประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ท่ีพ�อแม� ผู ปกครองด่ืม

บ�อยท่ีสุด คือ เหล าสี เบียร� และยาดองท่ีวางจำหน�ายในท องตลาด โดยผู ดื่มหนึ่งคนมักจะด่ืมเครื่องด่ืม

ได หลากหลายชนิด และในการดื่มแต�ละครั้งอาจจะมีผู ร�วมดื่มหรือไม�ก็ได  กรณีไม�มีผู ร�วมดื่ม พ�อแม� 

ผู ปกครองมักจะดื่มที่บ านพักในช�วงเย็นหลังเลิกงาน อาจเปFนก�อน / ระหว�างการรับประทานอาหาร 

หรือขณะดูการแข�งขันฟุตบอล โดยใช ระยะเวลาเฉลี่ยในการดื่มแต�ละครั้ง 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง กรณี

มีผู ร�วมดื่ม สถานที่ในการดื่มแต�ละครั้งจะแตกต�างกันขึ้นอยู�กับว�าผู ร�วมดื่มคือใคร หากเปFนบุคคลใน

ครอบครัว เช�น ภรรยา มารดา บุตรชายซึ่งเปFนพี่ชายของผู ให ข อมูล เปFนต น ก็จะดื่มด วยกันที่บ าน

ในช�วงเย็นหลังเลิกงาน / ช�วงหัวค่ำ หากเปFนบุคคลอ่ืน เช�น เพ่ือน เพ่ือนร�วมงาน ลูกน อง เปFนต น ก็จะ

ด่ืมท่ีบ านตนเอง บ านเพ่ือน / ลูกน อง หรืองานสังสรรค�ในช�วงเย็นหลังเลิกงาน / ช�วงหัวค่ำ หรือตามท่ี

มีการนัดหมายกัน โดยใช ระยะเวลาเฉลี่ยในการดื่มแต�ละครั้ง 1-3 ชั่วโมง พฤติกรรมหลังจากด่ืม

แอลกอฮอล�แล วของทั้งสามกลุ�มส�วนใหญ�จะคล ายคลึงกัน คือ เปFนปกติเหมือนตอนไม�ดื่ม ไม�มีอาการ

มึนเมาและเดินเซ สามารถดำเนินกิจวัตรประจำวันของตนเองได อย�างไม�ต องเปFนภาระแก�บุคคล        

รอบข าง ทั้งนี้ นักดื่มประจำ 1 คน (ร อยละ 100.00) จะคุยเก�งมากขึ้นและใจดีกว�าปกติ, นักดื่มที่มี

ปcญหามากเปFนพิเศษ 1 คน จาก 4 คน (ร อยละ 25.00) จะมีอาการมึนเมาและเดินเซอยู�บ�อยครั ้ง,          

นักดื่มที่มีปcญหามากเปFนพิเศษ 1 คน จาก 4 คน (ร อยละ 25.00) จะมีปcญหาทะเลาะเบาะแว งกับ       

ผู ร�วมดื่มซึ่งเปFนยายของผู ให ข อมูลเปFนบางครั้ง แต�เหตุการณ�ไม�รุนแรง และนักดื่มที่มีปcญหามาก       

เปFนพิเศษ 1 คน จาก 4 คน (ร อยละ 25.00) เคยประสบอุบัติเหตุขับรถยนต�ชนตอไม ที่บ านของเพื่อน        

เมื่อประมาณ 2 ปQที่แล ว โดยตนเองยังปลอดภัยดี แต�รถยนต�ได รับความเสียหายอย�างมากจนไม�
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สามารถซ�อมแซมได เลย นอกจากนี้ สถานการณ�ซึ่งนักดื่มประจำและนักดื่มที่มีปcญหามากเปFนพิเศษ

เคยประสบพบเจอในกรณีดื่มเมาแล วขับรถกลับบ าน คือ การถูกตำรวจเรียกให จอดรถเพื่อวัดปริมาณ

แอลกอฮอล�ในกระแสเลือดและเสียค�าปรับครั ้งละหลักพันบาท เมื ่อพิจารณาถึงสาเหตุที ่พ�อแม� 

ผู ปกครองยังคงเลือกดื่มแอลกอฮอล�ทั้ง ๆ ที่หลายคนทราบถึงผลเสีย / อันตรายจากการดื่ม พบว�า        

ในกลุ�มนักดื่มนาน ๆ ครั้งจะดื่มเพื่อแก อาการเหนื่อยล า ในกลุ�มนักดื่มประจำจะดื่มเพื่อคลายเครียด 

และในกลุ�มนักดื่มที่มีปcญหามากเปFนพิเศษจะดื่มเพื่อแก อาการเหนื่อยล า เพื่อคลายเครียด ตลอดจน

เพ่ือเพ่ิมอรรถรสในการพูดคุยกันท้ังเรื่องงานและเรื่องส�วนตัว และเม่ือพิจารณาพฤติกรรมการสูบบุหรี่

ของพ�อแม� ผู ปกครองร�วมด วย พบว�า กลุ�มที่เปFนนักดื่มนาน ๆ ครั้งและกลุ�มที่เปFนนักดื่มประจำมีทั้งท่ี

ไม�สูบบุหรี่และยังสูบบุหรี่อยู� ส�วนกลุ�มนักดื่มที่มีปcญหามากเปFนพิเศษทุกคนล วนยังสูบบุหรี ่อยู�       

อย�างไรก็ตาม ปcจจุบันยังไม�มีพ�อแม� ผู ปกครองของผู ให ข อมูลคนใดเจ็บไข ได ป�วยด วยโรคอันมีสาเหตุ

จากการด่ืมแอลกอฮอล� แต�บางคนอาจเจ็บป�วยด วยโรคท่ีมีความผิดปกติทางพันธุกรรม เช�น เบาหวาน 

เกาต� เปFนต น ซ่ึงบุคคลดังกล�าวดูแลสุขภาพของตนเองด วยการไปพบแพทย�เพ่ือรับยาลดระดับน้ำตาล

ในเลือดที่สถานพยาบาลใกล บ านและการไปพบเภสัชกรที่ร านขายยาเพื่อซื้อยาบรรเทาอาการอักเสบ

และบวมมารับประทานเม่ือมีอาการปวดบวมบริเวณข อเท า  

1. 1.3 ข อมูลพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล�ของพ�อแม� ผู ปกครองท้ัง 7 คน มีรายละเอียดดังนี้ 

1. 1.3 1. นักด่ืมนาน ๆ ครั้ง (Occasional drinker) 

1. 1.3 1. ในครอบครัวของผู ให ข อมูลเพศชายอายุ 14 ปQ มีสมาชิกท้ังหมด 5 คน ประกอบด วย 

ตา ยาย แม� พ�อเลี้ยง และตัวของผู ให ข อมูลเอง มีผู ที่ดื่มแอลกอฮอล�จำนวน 2 คน ได แก� ตา และแม�            

โดยผู ให ข อมูลสนิทสนมกับตาซึ่งมีอายุ 57 ปQ นับถือศาสนาพุทธ สำเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับ

ปริญญาตรี เคยรับราชการทหาร ปcจจุบันเกษียณอายุราชการแล ว และได รับเงินบำนาญเดือนละ 

30,000-40,000 บาท ซึ่งเพียงพอต�อการใช จ�ายและมีเหลือเก็บ ที่ผ�านมาตาเปFนผู ชำระค�าเล�าเรียน 

ส�วนแม�เปFนผู ท่ีให เงินมาโรงเรียนในแต�ละวัน วันละ 60 บาท ซ่ึงเพียงพอต�อการใช จ�ายและมีเหลือเก็บ

ไว ซื ้อของใช ส�วนตัวที่อยากได  ตามีโรคประจำตัว คือ เบาหวาน และเคยเข ารับการผ�าตัดบริเวณ         

หน าแข งเมื่อ 20 ปQที่ผ�านมา ปcจจุบันไม�มีความผิดปกติในการเดิน ตาเริ ่มดื่มแอลกอฮอล�ครั้งแรก       

เมื่ออายุ 25 ปQ นิยมดื่มเหล าสียี่ห อหนึ่ง ในแต�ละเดือนจะดื่มประมาณวันละ 4-5 แก ว และมักจะด่ืม 

คนเดียวท่ีบ านระหว�างรับประทานอาหารเย็น พฤติกรรมหลังจากด่ืมแอลกอฮอล�แล วตายังคงเปFนปกติ

เหมือนตอนไม�ดื ่ม คือ เงียบ ไม�ค�อยพูด ไม�มีอาการเดินเซ สามารถดำเนินกิจวัตรประจำวัน เช�น 
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อาบน้ำและเข านอนเองได  เปFนต น เหตุผลสำคัญท่ีตาของผู  ให ข อมูลดื ่มแอลกอฮอล� คือ เพ่ือ             

แก อาการเหนื่อยล า ดังข อความ “กินพอหายอยาก กินพอหายเหนื่อย”  

1. 1.3 1. ในครอบคร ัวของผ ู  ให  ข  อม ูลเพศหญิงอาย ุ  16 ป Q  ม ีสมาช ิกท ั ้ งหมด 5 คน 

ประกอบด วย พ�อ แม� น องสาวอายุ 13 ปQ น องสาวอายุ 11 ปQ และตัวของผู ให ข อมูลเอง มีผู  ที ่ด่ืม

แอลกอฮอล� 1 คน ได แก� พ�อ โดยผู ให ข อมูลสนิทสนมกับพ�อซ่ึงมีอายุ 49 ปQ นับถือศาสนาพุทธ สำเร็จ

การศึกษาสูงสุดในระดับมัธยมศึกษาตอนต น ประกอบอาชีพค าขายโดยขายของชำและกับข าวให แก�

พนักงานในเขตชุมชนอุตสาหกรรมซึ ่งตั ้งอยู �ในอำเภอเมืองนครราชสีมา มีรายได เฉลี ่ยต�อเดือน 

20,000-30,000 บาท ซึ่งเพียงพอต�อการใช จ�ายและมีเหลือเก็บ ทั้งนี้ ผู ให ข อมูลได เงินมาโรงเรียน      

วันละ 150 บาท ซ่ึงเพียงพอต�อการใช จ�ายและมีเหลือเก็บไว ซ้ือของใช ส�วนตัวท่ีอยากได  ปcจจุบันพ�อยัง

สูบบุหรี่อยู� ไม�มีโรคประจำตัวโดยพ�อเจาะเลือดตรวจสุขภาพเปFนประจำ เริ่มดื่มแอลกอฮอล�ครั้งแรก

เมื่ออายุ 22 ปQ ดื่มนาน ๆ ครั้ง ดื่มเปFนบางวัน โดยมักจะดื่มเหล าสียี่ห อหนึ่ง 1-2 กลม หรือดื่มเบียร�

ยี่ห อหนึ่ง 3 ขวด กับลุง อา หรือลูกพี่ลูกน องของผู ให ข อมูลที่บ านในช�วงเย็นหลังกลับจากทำงาน         

ในแต�ละเดือนพ�อเสียค�าใช จ�ายจากการดื่มจำนวนมาก ดังข อความ “เยอะอยู�นะคะประมาณสี่ห�าพัน

ต�อเดือน” พฤติกรรมหลังจากดื่มแอลกอฮอล�แล วพ�อจะนิ่งเงียบ ไม�พูดอะไรเลย จากปกติจะคุยเล�น

บ าง แต�ยังคงดำเนินกิจวัตรประจำวัน เช�น อาบน้ำและเข านอนเองได  เปFนต น เหตุผลสำคัญท่ีพ�อของ

ผู ให ข อมูลดื่มแอลกอฮอล� คือ เพื่อแก อาการเหนื่อยล า ดังข อความ “บางวันเค�าเหนื่อย เค�าก็กิน”         

ทั้งนี้ พ�อไม�เคยชักชวนให นั่งดื ่มด วย เนื่องจากทราบถึงผลเสีย / อันตรายของการดื่มแอลกอฮอล�                          

ดังข อความ “มันไม�ดี ไม�ต�องยุ�งหรอก” 

1. 1.3 2. นักด่ืมประจำ (Regular drinker) 

1. 1.3 2. ในครอบครัวของผู ให ข อมูลเพศชายอายุ 15 ปQ มีสมาชิกท้ังหมด 3 คน ประกอบด วย 

พ�อ แม� และตัวของผู ให ข อมูลเอง มีผู ท่ีดื่มแอลกอฮอล� 1 คน ได แก� พ�อ โดยผู ให ข อมูลสนิทสนมกับพ�อ

ซึ่งมีอายุ 39 ปQ นับถือศาสนาพุทธ สำเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพด านงาน

ช�างที่ศูนย�ซ�อมบำรุงและดูแลรถแห�งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งงานที่เกี่ยวกับการบริหาร

จัดการด วย มีรายได เพียงพอต�อการใช จ�ายและมีเหลือเก็บ ทั ้งนี ้ ผู  ให ข อมูลได เงินมาโรงเรียน            

วันละ 70 บาท ซ่ึงเพียงพอต�อการใช จ�ายและมีเหลือเก็บไว ซ้ือของใช ส�วนตัวท่ีอยากได  พ�อเคยสูบบุหรี่

แต�เลิกสูบแล ว เนื่องจากผู ให ข อมูลร องขอให พ�อเลิกสูบบุหรี่เม่ือประมาณ 4 ปQท่ีผ�านมา โดยผู ให ข อมูล

เห็นว�าบุหรี่ส�งผลกระทบต�อผู คนรอบข าง ส�วนเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ส�งผลกระทบต�อผู ดื ่มเท�านั้น             
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ดังข อความ “เลิกสูบได�แล�ว มันไม�ดีต�อร�างกาย” ซึ ่งพ�อก็ยอมทำตาม พ�อของผู  ให ข อมูลไม�มี           

โรคประจำตัว ส�วนใหญ�จะซื้อยาปลูกผมและยาระบายมารับประทาน พ�อเริ่มดื่มแอลกอฮอล�ครั้งแรก

เมื่ออายุ 14 ปQ ปcจจุบันดื่มเบียร�ยี่ห อหนึ่ง ในแต�ละสัปดาห�จะดื่มประมาณ 3 ครั้ง ๆ ละ 2 ขวด และ

มักจะดื่มคนเดียวที่บ านในช�วงเย็นก�อนรับประทานอาหาร หรือดื่มระหว�างดูการแข�งขันฟุตบอล 

บางครั้งก็ไปซื้อยาดองท่ีวางจำหน�ายในท องตลาดมาดื่ม พฤติกรรมหลังจากดื่มแอลกอฮอล�แล วพ�อ

ยังคงเปFนเหมือนตอนไม�ดื่ม อาจคุยเก�งมากข้ึน และใจดีกว�าปกติ สามารถดำเนินกิจวัตรประจำวัน เช�น 

อาบน้ำและเข านอนเองได  เปFนต น ทั้งนี้ พ�อจะดื่มจนมีอาการมึนเมาเฉพาะในงานสังสรรค�หรือเมื่อไป

ดื่มที่บ านเพื่อน ดังข อความ “พ�อไม�เคยชวนเพื่อนที่ทำงานมาดื่มจนเมาที่บ�านให�เห็น ส�วนใหญ�จะไป

ด่ืมท่ีบ�านเพ่ือน” โดยพ�อไปครั้งล�าสุดเม่ือ 3 สัปดาห�ท่ีแล วราวปลายเดือนกุมภาพันธ� พ.ศ. 2563 ไม�ได 

ไปทุกเดือน เฉลี่ยประมาณ 2-3 เดือนต�อครั้ง อย�างไรก็ตาม พ�อเคยถูกตำรวจเรียกให จอดรถเพื่อวัด

ปริมาณแอลกอฮอล�ในกระแสเลือด โดยถูกเรียกประมาณ 2-3 ครั ้ง ซึ ่งพ�อเคยต องเสียค�าปรับ            

ดังข อความ “พ�อเป)นคนมาเล�าให�ฟ+ง ก็รู �สึกเสียดายสตางค-นิดหน�อย หลังจากนั้นเวลาพ�อไปงาน

สังสรรค-ก็พยายามให�แม�ขับรถยนต-ไปรับที่บ�านเพื่อน แต�บางครั้งพ�อก็ขับรถไป-กลับเอง” เหตุผล

สำคัญท่ีพ�อของผู ให ข อมูลด่ืมแอลกอฮอล� คือ เพ่ือคลายเครียด ดังข อความ “พ�อเค�าทำงานอยู�แล�วเป)น

หัวหน�า งานนั่งโต3ะมันเครียด เข�ากะดึกด�วย กลับมาช�าด�วย ก็เลยกินเป)นประจำ” และเพื่อเข าสังคม 

ดังข อความ “หลังจากเปลี่ยนท่ีทำงานใหม� พ�อก็ไปสังสรรค-บ�อยข้ึน" ท้ังนี้ พ�อเคยชักชวนให นั่งด่ืมด วย 

ซ่ึงผู ให ข อมูลก็ยอมทำตาม ดังข อความ “เค�าอยากให�เราลองต้ังแต�เด็ก โตไปเผื่อเมาจะได�รู�จะได�บังคับ

ตัวเองถูก บางครั้งพ�อก็จ�ายให� บางครั้งย�าก็จ�ายให� บางครั้งย�ากับพ�อก็ซื้อมาให�เลย” และ “ฝ7กไว�ก�อน 

เวลาโตไปจะได�รู�ว�ามันเป)นยังไง” 

1. 1.3 3. นักด่ืมกลุ�มท่ีมีปcญหามากเปFนพิเศษ (Alcohol use disorder: AUD) 

1. 1.3 3. ในครอบคร ัวของผ ู  ให  ข  อม ูลเพศหญิงอาย ุ  13 ป Q  ม ีสมาช ิกท ั ้ งหมด 3 คน 

ประกอบด วย ยาย แม� และตัวของผู ให ข อมูลเอง มีผู ที่ดื่มแอลกอฮอล� 2 คน ได แก� ยาย และแม� โดย

ผู  ให ข อมูลสนิทสนมกับแม�ซึ ่งมีอายุ 37 ปQ นับถือศาสนาพุทธ สำเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบอาชีพเปFนพนักงานในโรงงานทอกระสอบแห�งหนึ่งในอำเภอเมือง

นครราชสีมา มีรายได เฉลี่ยต�อเดือน 8,000-10,000 บาท ซึ่งเพียงพอต�อการใช จ�ายและมีเหลือเก็บ 

ทั้งนี้ ผู ให ข อมูลได เงินมาโรงเรียนวันละ 100 บาท ซึ่งเพียงพอต�อการใช จ�ายและมีเหลือเก็บไว ซื้อของ

ใช ส�วนตัวที่อยากได  แม�ของผู ให ข อมูลไม�มีอาการเจ็บป�วยหรือเข ารับการรักษาในสถานพยาบาล        



50 
 

ดังข อความ “แม�ไม�เคยตรวจสุขภาพ แต�ก็ไม�เคยเจ็บป9วยจนต�องไปหาหมอ” เริ ่มดื่มแอลกอฮอล�            

ครั้งแรกเมื่ออายุ 20 ปQ ปcจจุบันดื่มเบียร�ยี่ห อหนึ่งจำนวน 1 กระป�อง ในแต�ละสัปดาห�จะดื่ม 5-7 วัน 

และมักจะดื่มคนเดียวที่บ านในช�วงเย็นหลังเลิกงาน หรือดื่มกับป�าข างบ านซึ่งเปFนพี่สาวแท  ๆ ของแม�        

ดังข อความ “กินกับป:าบ�อยอยู�ค�ะ เวลากินกับป:าจะต�างคนต�างจ�าย ซื้อไปรวมกัน ไม�เคยทะเลาะกัน” 

อย�างไรก็ตาม แม�ไม�เคยเมาจนไปทะเลาะวิวาทกับผู อื่น มีเพียง 2 ครั้งเท�านั้นที่แม�และยายต�างดื่มจน

เมาแล วทะเลาะกันเอง แต�เหตุการณ�ไม�รุนแรง ดังข อความ “เคยมีค�ะ แต�ไม�ค�อยบ�อย หนูเคยเห็น

ประมาณ 2 ครั้ง ครั้งแรกช�วงป<ดเทอม ป.6 อีกครั้งหนึ่งตอนหนูเรียนอยู� ม.1 ทะเลาะกันเสร็จ เช�าวัน

ต�อมาพวกเค�าก็ดีกัน เหมือนไม�มีอะไรเกิดขึ้น” พฤติกรรมหลังจากดื่มแอลกอฮอล�แล วแม�ยังคงเปFน

ปกติเหมือนตอนไม�ดื่ม ไม�มีอาการมึนเมาหรือเดินเซ สามารถดำเนินกิจวัตรประจำวัน เช�น อาบน้ำและ

เข านอนเองได  เปFนต น เหตุผลสำคัญท่ีแม�ของผู ให ข อมูลด่ืมแอลกอฮอล� คือ เพ่ือคลายเครียด ท้ังนี้ แม�

ไม�เคยชักชวนให นั่งดื่มด วย เนื่องจากผู ให ข อมูลยังเปFนเยาวชน ดังข อความ “ยังไม�ถึงเวลา ยังไม�ถึงวัย 

ยังไม�ควรด่ืมตอนนี้ ยังเป)นเด็กอยู�” 

1. 1.3  3. ในครอบครัวของผ ู  ให  ข  อม ูลเพศหญิงอาย ุ 17 ป Q ม ีสมาช ิกทั ้งหมด 3 คน 

ประกอบด วย พ�อ แม� และตัวของผู ให ข อมูลเอง มีผู ท่ีดื่มแอลกอฮอล� 2 คน ได แก� พ�อ และแม� โดยผู ให 

ข อมูลสนิทสนมกับพ�อ ดังข อความ “หนูนิสัยเหมือนพ�อ” พ�ออายุ 41 ปQ นับถือศาสนาพุทธ สำเร็จ

การศึกษาสูงสุดในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกอบอาชีพหลักเปFนช�างซ�อมท่ีโรงงานแห�งหนึ่งใน

จังหวัดนครราชสีมา และมีธุรกิจส�วนตัวเปFนช�างซ�อมเครื่องปรับอากาศ มีรายได เพียงพอต�อการใช จ�าย

แต�ไม�มีเหลือเก็บ ดังข อความ “ก็หาสตางค-ยากอยู�ค�ะ ถ�าเป)นหน�าหนาว พ�อก็จะไม�ค�อยมีงาน เพราะ

เค�าไม�ค�อยเป<ดแอร-กัน พ�อมีรายได�ประมาณ 20,000 บาท โดยพ�อก็ต�องเอาสตางค-ไปซื้ออะไหล� มันก็

ไม�ค�อยเหลือ” ปcจจุบันพ�อยังสูบบุหรี่อยู� มีโรคประจำตัวซ่ึงสงสัยว�าตัวเองอาจเสี่ยงต�อการเปFนโรคเกาต� 

โดยมักมีอาการปวดบวมบริเวณข อเท า บ�อยครั้งก็ปวดมากจนทำงานไม�ได  ทั้งนี้ พ�อของผู ให ข อมูล           

ไม�ยอมเข ารับการรักษาในสถานพยาบาล ส�วนใหญ�จะซ้ือยาแก อักเสบมารับประทานแล วนอนพักผ�อน 

ดังข อความ “หนูเคยบอกให�พ�อไปหาหมอ แต�พ�อไม�ยอมไป พ�อบอกว�าพ�อไม�มีเวลาไป และพ�อก็กลัว

มันแพง” อย�างไรก็ตาม พ�อทราบว�าการด่ืมแอลกอฮอล�ส�งผลให อาการดังกล�าวแย�ลงไปอีก ดังข อความ 

“พี่ชายของตาก็เป)นโรคเกาต- มีอาการเท�าบวม แต�พอรู�ว�าป9วยเป)นโรคเกาต- ก็เลิกดื่มเหล�า พี่ชายของ

ตาก็มากินข�าวที่บ�านตาบ�อยเพราะไม�อยากให�ตาเหงา หนูก็ไปหาตาที่โชคชัยบ�อย ๆ พ�อก็ได�คุยกับ

พ่ีชายของตา คุยกันเรื่องโรคเกาต- แต�ว�าพ�อก็ไม�เลิกด่ืม” พ�อของผู ให ข อมูลเริ่มด่ืมแอลกอฮอล�ครั้งแรก
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เมื่ออายุ 17 ปQ ปcจจุบันดื่มทั้งเหล าสีและเบียร� ในแต�ละสัปดาห�จะดื่มประมาณ 5-7 วัน โดยมักจะด่ืม

เบียร� 1-2 ขวด กับแม�ที่บ านในช�วงหัวค่ำ / ระหว�างรับประทานอาหารเย็น หรือดื่มเหล ายี่ห อต�าง ๆ  

1-2 กลม กับเพื่อนร�วมงาน / ลูกน องในช�วงเย็นหลังเลิกงานจนมีอาการเดินเซเล็กน อย ดังข อความ 

“พ�อก็กินเยอะอยู�นะคะ ถ�าพ�อกินกับเพื่อน พ�อจะกินเหล�าประมาณ 1-2 กลม จะเดินเซเล็กน�อย”          

พ�อมักจะถูกตำรวจเรียกให จอดรถเพื่อวัดปริมาณแอลกอฮอล�ในกระแสเลือด เฉลี่ยประมาณ 3 เดือน

ต�อครั้ง แต�ในบางครั้งจะถูกตำรวจเรียก 3 วันติดต�อกัน โดยพ�อเคยต องเสียค�าปรับครั้งละหลักพันบาท 

ดังข อความ “โดนแบบนี้แล�วพ�อก็ไม�เข็ด พ�อไม�เคยไปโดนโบกที่อื่น โดนโบกแต�ตรงนี้เพราะเป)นทางท่ี

ไป-กลับบ�อย ๆ” เหตุผลสำคัญท่ีพ�อของผู ให ข อมูลดื่มแอลกอฮอล� คือ เพื่อเพิ่มอรรถรสในการพูดคุย

ทั้งเรื่องงานและเรื่องส�วนตัว ดังข อความ “พ�อบอกว�าพ�อก็ไม�อยากกิน แต�มันจำเป)น มันต�องกินบ�าง

ตอนคุยงาน” และ “เวลาคุยงานเค�าก็ต�องซื้อเหล�าซื้อเบียร-มากิน" นอกจากนี้ หากพ�อของผู ให ข อมูล

เครียดจากการทำงานก็จะนั่งด่ืมคนเดียวท่ีบ านในช�วงหัวค่ำหรือขณะรับประทานอาหารเย็น ท้ังนี้ พ�อ

เคยชักชวนให นั่งด่ืมด วย ซ่ึงผู ให ข อมูลก็ยอมทำตาม ดังข อความ “ให�กินท่ีบ�าน แต�อย�าไปกินท่ีอ่ืน” 

1. 1.3  3. ในครอบครัวของผ ู  ให  ข  อม ูลเพศหญิงอาย ุ 15 ป Q ม ีสมาช ิกทั ้งหมด 7 คน 

ประกอบด วย ยาย พ�อ แม� น าซ่ึงมีศักด์ิเปFนน องสาวของแม� พ่ีชายอายุ 23 ปQ พ่ีสาวอายุ 21 ปQ และตัว

ของผู ให ข อมูลเอง มีผู ที่ดื่มแอลกอฮอล� 4 คน ได แก� พ�อ แม� น าสาว และพี่ชาย โดยผู ให ข อมูลสนิท

สนมกับพ�อซึ่งมีอายุ 50 ปQ นับถือศาสนาพุทธ สำเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     

มีธุรกิจส�วนตัวโดยรับเหมาทำเฟอร�นิเจอร� มีรายได เฉลี่ยต�อเดือน 30,000-40,000 บาท ซ่ึงเพียงพอต�อ

การใช จ�ายและมีเหลือเก็บ ท้ังนี้ ผู ให ข อมูลได เงินมาโรงเรียนวันละ 120 บาท ซ่ึงเพียงพอต�อการใช จ�าย

และมีเหลือเก็บเปFนบางวัน เงินท่ีเหลือจะเก็บไว ซื ้อของใช ส�วนตัวที ่อยากได  เช�น ครีมทาผิว 

เครื่องสำอาง เปFนต น พ�อของผู ให ข อมูลสูบบุหรี่วันละ 1 ซอง เสียค�าใช จ�ายเพื่อซื้อบุหรี่ 60 บาท ไม�มี

อาการเจ็บป�วยหรือเข ารับการรักษาในสถานพยาบาล ดังข อความ “ไม�มีโรคประจำตัว เพราะพ�อ         

ไม�เคยตรวจค�ะ พ�อบอกว�าพ�อกลัว ถ�าพ�อจะตาย ให�ตายไปเลย ไม�อยากรู�ว�าตัวเองเป)นโรคอะไร          

ไม�อยากเอาเงินไปรักษาตัว” เริ่มด่ืมแอลกอฮอล�ครั้งแรกเม่ืออายุ 21 ปQ ปcจจุบันด่ืมท้ังเหล าสีและเบียร� 

สามารถด่ืมได ทุกยี่ห อ ซ่ึงส�วนใหญ�จะด่ืมเหล าอยู�บ�อยครั้ง หากเปFนเบียร�จะด่ืมวันละ 2-3 ขวด โดยด่ืม

ทุกว ันในช�วงเย็นหลังเลิกงานหรือก�อนรับประทานอาหารเย็น อาจจะดื ่มกับแม�ที ่บ  านหรือ          

เพื่อนร�วมงานในแต�ละเดือนพ�อเสียค�าใช จ�ายจากการดื่มจำนวนมาก ดังข อความ “เสียสตางค-ค�ากิน

เหล�าเยอะค�ะ เดือนหนึ่งน�าจะถึงหม่ืนอยู�ค�ะ เพราะว�าบางครั้งเพ่ือนพ�อมา พ�อก็เลี้ยงเค�าด�วย พ�อใจปDา 
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เลี้ยงเหล�าเพื่อนเป)นหลักหมื่น แต�ให�สตางค-ลูกเป)นหลักร�อย” นอกจากนี้ ที่พักอาศัยของผู ให ข อมูล          

มีเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�เก็บไว จำนวนหนึ่งด วย ดังข อความ “ท่ีบ�านมีเหล�าอยู�ค�ะ พ�อซ้ือไว�ค�ะ กลมสอง

กลม” พฤติกรรมหลังจากดื่มแอลกอฮอล�แล วพ�อยังคงเปFนปกติเหมือนตอนไม�ดื่ม ไม�มีอาการมึนเมา

หรือเดินเซ สามารถดำเนินกิจวัตรประจำวัน เช�น อาบน้ำและเข านอนเองได  เปFนต น พ�อเคยดื่มหนัก

จนเกิดอุบัติเหตุขับรถกระบะชนตอไม ที่บ านเพื่อนเมื่อประมาณ 2 ปQที่ผ�านมา ดังข อความ “ตอนนั้น

พ�อเมา รถมันไหลค�ะ พ�อไม�เป)นอะไร แต�รถบุบ” เหตุผลสำคัญท่ีพ�อของผู ให ข อมูลดื่มแอลกอฮอล� คือ 

เพื ่อแก อาการเหนื่อยล า ดังข อความ “พ�อเหนื ่อย พ�ออยากกิน ให�พ�อกินเถอะ เวลากินแล�วมัน

กระปรี้กระเปร�า มีแรง” ทั้งนี้ พ�อ แม� และพี่ชายเคยชักชวนให นั่งดื่มด วย ดังข อความ “หัดไว� กลัว   

โดนหลอก” ซึ ่งผู  ให ข อมูลปฏิเสธเนื ่องจากทราบถึงผลเสีย / อันตรายของการดื ่มแอลกอฮอล�                

ดังข อความ “มันไม�ดีค�ะ มันส�งผลเสียต�อร�างกาย” 

1. 1.3  3. ในครอบครัวของผ ู  ให  ข  อม ูลเพศหญิงอาย ุ 18 ป Q ม ีสมาช ิกทั ้งหมด 3 คน 

ประกอบด วย พ�อ แม� และตัวของผู ให ข อมูลเอง มีผู ที่ดื่มแอลกอฮอล� 1 คน ได แก� พ�อ โดยผู ให ข อมูล

สนิทสนมกับพ�อซ่ึงมีอายุ 50 ปQ นับถือศาสนาพุทธ สำเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับมัธยมศึกษาตอนต น 

มีธุรกิจส�วนตัวโดยรับเหมาก�อสร างมานาน 30 ปQ มีรายได เฉลี่ยต�อเดือน 9,000 บาท ซึ่งเพียงพอต�อ

การใช จ�ายแต�ไม�มีเหลือเก็บ ที่ผ�านมาผู ให ข อมูลจะได รับทุนการศึกษาโดยแหล�งทุนจะจ�ายค�าเล�าเรยีน

ให  ส�วนแม�ซ่ึงทำงานเปFนแม�ครัวของโรงเรียนแห�งหนึ่งในเทศบาลนครราชสีมา เปFนผู ให เงินมาโรงเรียน

ในแต�ละวัน และพ�อจะช�วยเหลือด านการเงินบ างหากพ�อมีงาน ปcจจุบันพ�อของผู ให ข อมูลยังสูบบุหรี่อยู� 

ไม�มีโรคประจำตัว เริ่มดื่มแอลกอฮอล�ครั้งแรกเมื่ออายุ 30 ปQ ปcจจุบันดื่มทั้งเหล าสีและเบียร� โดยด่ืม     

ทุกวันในช�วงเย็นหลังเลิกงาน อาจจะนั่งดื่มคนเดียวหรือดื่มกับเพื่อนร�วมงาน / ลูกน อง พฤติกรรม

หลังจากดื่มแอลกอฮอล�แล วพ�อจะมีอาการมึนเมาและเดินเซ ทั้งนี้ ในวันสัมภาษณ� ผู วิจัยสังเกตเห็น

อาการเมาค าง (Hangover) เช�น เดินเซ ไม�คล�องแคล�วตามปกติ มึนงงเล็กน อยเม่ือพูดคุยด วย เปFนต น 

เหตุผลสำคัญท่ีพ�อของผู ให ข อมูลด่ืมแอลกอฮอล� คือ เพ่ือแก อาการเหนื่อยล า 
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1. 1.4 ความรู เก่ียวกับการด่ืมแอลกอฮอล�ของกลุ�มตัวอย�าง 

 1. 1.4 ความรู เก่ียวกับการด่ืมแอลกอฮอล�ของกลุ�มตัวอย�าง มีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 

10 
 
ตารางท่ี 10 ความรู เก่ียวกับการด่ืมแอลกอฮอล�ของกลุ�มตัวอย�าง (n = 379) 
 
ลำดับ รายละเอียด จำนวน (ร(อยละ) 

ท่ี  ใช0 ไม0ใช0 ไม0ทราบ 

1 เครื่องด่ืมแอลกอฮอล� หมายถึง สารเสพติดท่ีมีเอทานอล 222 17 140 

 หรือเอทิลแอลกอฮอล�เปFนส�วนผสม เกิดจากการหมัก (58.57) (4.49) (36.94) 

 ผัก ผลไม  หรือเมล็ดพืชต�าง ๆ    

2 สุราหรือแอลกอฮอล�เปFนสารท่ีออกฤทธิ์ต�อจิตประสาท  290 11 78 

 โดยจะออกฤทธิ์กดประสาทส�วนกลาง  (76.52) (2.90) (20.58) 

 ทำให สมองทำงานช าลง    

3 ผู ชายท่ีดื่มเบียร�มากกว�า 4 แก วต�อวัน  191 24 164 

 (1 แก ว ปริมาณ 285 มิลลิลิตร) ถือเปFนการด่ืมเครื่องด่ืม (50.40) (6.33) (43.27) 

 แอลกอฮอล�แบบท่ีมีความเสี่ยงต�ออันตรายสูง    

4 ฤทธิ์ของแอลกอฮอล�ท่ีดื่มเข าไปในร�างกาย 276 13 90 

 จะไปกดสมองส�วนท่ีควบคุมความคิดและส�วนท่ีคอย (72.82) (3.43) (23.75) 

 ยับยั้งให มีความระมัดระวัง ทำให ควบคุมตนเองไม�ได     

5 ฤทธิ์ของแอลกอฮอล�ท่ีดื่มเข าไปในร�างกาย  275 17 87 

 ทำให ไม�สามารถควบคุมประสาทและสมองให สั่งการ (72.55) (4.49) (22.96) 

 ได ทันเวลา จึงเปFนสาเหตุให เกิดอุบัติเหตุ    

6 หากด่ืมแอลกอฮอล�ติดต�อกันอย�างน อย 1 เดือน 246 20 113 

 หรือด่ืมหลายครั้งในช�วง 12 เดือนท่ีผ�านมา (64.90) (5.28) (29.82) 

 จะทำให เกิดอันตรายต�อร�างกายและจิตใจ    
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ตารางท่ี 10 (ต�อ) 
 
ลำดับ รายละเอียด จำนวน (ร(อยละ) 

ท่ี  ใช0 ไม0ใช0 ไม0ทราบ 

7 คุณสมบัติของแอลกอฮอล� สามารถทำให ผู ท่ีดื่มเกิด  217 45 117 

 ความรู สึกผ�อนคลาย ลืมความทุกข�  (57.26) (11.87) (30.87) 

 และเกิดความคึกคะนอง    

8 ช�วงท่ีระดับแอลกอฮอล�ในกระแสเลือดเริ่มลดลง  172 24 183 

 จะทำให เกิดความรู สึกกระวนกระวาย เครียด  (45.39) (6.33) (48.28) 

 หรือหงุดหงิดได ง�าย    

9 ความอยากรู อยากลอง ถือเปFนสาเหตุหนึ่งท่ีส�งเสริมให มี 306 10 63 

 การด่ืมแอลกอฺฮอล�ในกลุ�มวัยรุ�น (80.74) (2.64) (16.62) 

 

1. 1.4 จากตารางที ่ 10 พบว�า ข อคำถามที ่กลุ �มตัวอย�างตอบถูกต องมากที ่ส ุด ได แก�         

ความอยากรู อยากลอง ถือเปFนสาเหตุหนึ่งที่ส�งเสริมให มีการดื่มแอลกอฺฮอล�ในกลุ�มวัยรุ�น ร อยละ 

80.74 รองลงมา คือ สุราหรือแอลกอฮอล�เปFนสารที ่ออกฤทธิ ์ต�อจิตประสาทโดยจะออกฤทธิ์กด

ประสาทส�วนกลาง ทำให สมองทำงานช าลง ร อยละ 76.52 และฤทธิ์ของแอลกอฮอล�ที่ดื่มเข าไปใน

ร�างกาย จะไปกดสมองส�วนท่ีควบคุมความคิดและส�วนท่ีคอยยับยั้งให มีความระมัดระวัง ทำให ควบคุม

ตนเองไม�ได  ร อยละ 72.82 ส�วนข อคำถามที่กลุ�มตัวอย�างตอบถูกต องน อยที่สุด ได แก� ช�วงที่ระดับ

แอลกอฮอล�ในกระแสเลือดเริ่มลดลง จะทำให เกิดความรู สึกกระวนกระวาย เครียด หรือหงุดหงิด      

ได ง�าย ร อยละ 45.39 รองลงมา คือ ผู ชายที่ดื่มเบียร�มากกว�า 4 แก วต�อวัน (1 แก ว ปริมาณ 285 

มิลลิลิตร) ถือเปFนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล�แบบที่มีความเสี่ยงต�ออันตรายสูง ร อยละ 50.40 และ

คุณสมบัติของแอลกอฮอล� สามารถทำให ผู  ที ่ดื ่มเกิดความรู สึกผ�อนคลาย ลืมความทุกข� และเกิด             

ความคึกคะนอง ร อยละ 57.26 
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ตารางท่ี 11 จำนวนและร อยละระดับความรู เก่ียวกับการด่ืมแอลกอฮอล�ของกลุ�มตัวอย�าง (n = 379) 
 
รายละเอียด จำนวน (คน) ร(อยละ 

ระดับสูง (8-9 คะแนน) 109 28.76 

ระดับปานกลาง (6-7 คะแนน) 130 34.30 

ระดับต่ำ (0-5 คะแนน) 140 36.94 

Mean = 5.82, SD = 2.52, Min = 0, Max = 98.73 ± 09.23 ± 0.43 

 

1. 1.4 จากตารางที ่ 11 พบว�า กลุ �มตัวอย�างมีความรู  เกี ่ยวกับการดื ่มแอลกอฮอล�อยู�ใน            

ระดับต่ำ ร อยละ 36.94 รองลงมา คือ ระดับปานกลาง ร อยละ 34.30 

 

 1. 1.5 ทัศนคติต�อการด่ืมแอลกอฮอล�ของกลุ�มตัวอย�าง 

 1. 1.5 ทัศนคติต�อการด่ืมแอลกอฮอล�ของกลุ�มตัวอย�าง มีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 12 
 
ตารางท่ี 12 ทัศนคติต�อการด่ืมแอลกอฮอล�ของกลุ�มตัวอย�าง (n = 379) 
 
ลำดับ รายละเอียด จำนวน (ร(อยละ) 

ท่ี  เห็นด(วย เห็นด(วย ไม0 ไม0 ไม0 

  อย0างย่ิง  แน0ใจ เห็นด(วย เห็นด(วย 

      อย0างย่ิง 

1 การด่ืมแอลกอฮอล�ก�อให เกิด 218 135 23 3 0 

 อันตรายต�อร�างกายและจิตใจ (57.52) (35.62) (6.07) (0.79) (0.00) 

2 การด่ืมแอลกอฮอล� ทำให เกิด   207 139 29 3 1 

 ผลเสียต�อตนเองและผู อ่ืน   (54.62) (36.68) (7.65) (0.79) (0.26) 

3 การด่ืมแอลกอฮอล� ถือเปFน 247 116 14 1 1 

 การทำลายสุขภาพตนเอง (65.18) (30.61) (3.69) (0.26) (0.26) 
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ตารางท่ี 12 (ต�อ) 
 
ลำดับ รายละเอียด จำนวน (ร(อยละ) 

ท่ี  เห็นด(วย เห็นด(วย ไม0 ไม0 ไม0 

  อย0างย่ิง  แน0ใจ เห็นด(วย เห็นด(วย 

      อย0างย่ิง 

4 การด่ืมแอลกอฮอล�  129 129 89 24 8 

 ทำให ผลการเรียน / (34.04) (34.04) (23.48) (6.33) (2.11) 

 ผลการทำงานต่ำกว�ามาตรฐาน      

5 การด่ืมแอลกอฮอล�  250 96 29 3 1 

 ทำให สิ้นเปลืองเงินทอง (65.97) (25.33) (7.65) (0.79) (0.26) 

6 การด่ืมแอลกอฮอล�เปFนสาเหตุ 223 121 34 1 0 

 ให เกิดการทะเลาะวิวาท (58.84) (31.93) (8.97) (0.26) (0.00) 

7 การด่ืมแอลกอฮอล�เปFนสาเหตุ 267 98 11 3 0 

 ให เกิดอุบัติเหตุ (70.45) (25.86) (2.90) (0.79) (0.00) 

8 การด่ืมแอลกอฮอล�เปFนเรื่องท่ี 171 126 63 11 8 

 ผิดศีลธรรม (45.12) (33.25) (16.62) (2.90) (2.11) 

9 การด่ืมแอลกอฮอล�เปFนการ 41 32 81 107 118 

 แสดงความเปFนผู ใหญ� (10.82) (8.44) (21.37) (28.23) (31.14) 

10 การด่ืมแอลกอฮอล�  150 137 73 9 10 

 ทำให ถูกว�ากล�าวตักเตือนจาก (39.58) (36.15) (19.26) (2.37) (2.64) 

 พ�อแม�ผู ปกครอง      

11 การด่ืมแอลกอฮอล�  19 21 75 97 167 

 ทำให ได รับความรักจากเพ่ือน (5.01) (5.54) (19.79) (25.59) (44.06) 

12 การด่ืมแอลกอฮอล� 17 25 108 109 120 

 ทำให มีเพ่ือนมากข้ึน (4.49) (6.60) (28.50) (28.76) (31.65) 

 เปFนท่ียอมรับของเพ่ือน ๆ      
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ตารางท่ี 12 (ต�อ) 
 
ลำดับ รายละเอียด จำนวน (ร(อยละ) 

ท่ี  เห็นด(วย เห็นด(วย ไม0 ไม0 ไม0 

  อย0างย่ิง  แน0ใจ เห็นด(วย เห็นด(วย 

      อย0างย่ิง 

13 การด่ืมแอลกอฮอล� 30 98 159 49 43 

 ทำให หายกลุ มใจ (7.92) (25.86) (41.94) (12.93) (11.35) 

 ช�วยผ�อนคลายความเครียด      

14 การด่ืมแอลกอฮอล� 17 15 100 108 139 

 ถือเปFนวิธีแก ไขปcญหาชีวิต (4.49) (3.96) (26.39) (28.49) (36.67) 

15 เครื่องด่ืมแอลกอฮอล� 21 34 115 89 120 

 ช�วยเพ่ิมความกล าหาญและ (5.54) (8.97) (30.34) (23.48) (31.67) 

 ความม่ันใจ      

16 ถ าไม�ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล� 11 13 57 83 215 

 ถือว�าไม�ใช�ลูกผู ชาย (2.90) (3.43) (15.04) (21.90) (56.73) 

17 ผู ท่ีดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล� 65 71 127 71 45 

 ทำให ดูเปFนคนเกเร (17.15) (18.73) (33.52) (18.73) (11.87) 

 ไม�น�าคบหา      

18 ผู หญิงด่ืมเครื่องด่ืม 57 114 116 41 51 

 แอลกอฮอล�ได เหมือนผู ชาย (15.04) (30.08) (30.60) (10.82) (13.46) 

 

1. 1.5 จากตารางที่ 12 พบว�า ข อคำถามเชิงบวกที่กลุ�มตัวอย�างเห็นด วยอย�างยิ่งมากที่สุด 

ได แก� การด่ืมแอลกอฮอล�เปFนสาเหตุให เกิดอุบัติเหตุ ร อยละ 70.45 รองลงมา คือ การด่ืมแอลกอฮอล�

ทำให สิ ้นเปลืองเงินทอง ร อยละ 65.97 และการดื่มแอลกอฮอล�ถือเปFนการทำลายสุขภาพตนเอง           

ร อยละ 65.15 ส�วนข อคำถามเชิงบวกที ่กลุ �มตัวอย�างเห็นด วยอย�างยิ ่งน อยที ่สุด ได แก� ผู  ที ่ ด่ืม

แอลกอฮอล�ทำให ดูเปFนคนเกเร ไม�น�าคบหา ร อยละ 17.15 รองลงมา คือ การดื่มแอลกอฮอล�ทำให        
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ผลการเรียน / ผลการทำงานต่ำกว�ามาตรฐาน ร อยละ 34.04 และการด่ืมแอลกอฮอล�ทำให ถูกว�ากล�าว

ตักเตือนจากพ�อแม� ผู ปกครอง ร อยละ 39.58 

4. 4.2 4. 4.2 ข อคำถามเชิงลบที่กลุ�มตัวอย�างไม�เห็นด วยอย�างยิ่งมากที่สุด ได แก� ถ าไม�ดื่มเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล�ถือว�าไม�ใช�ลูกผู ชาย ร อยละ 56.73 รองลงมา คือ การดื่มแอลกอฮอล�ทำให ได รับความรัก

จากเพ่ือน ร อยละ 44.06 และการดื่มแอลกอฮอล�ถือเปFนวิธีแก ไขปcญหาชีวิต ร อยละ 36.67 ส�วน         

ข อคำถามเชิงลบที่กลุ�มตัวอย�างไม�เห็นด วยอย�างยิ่งน อยที่สุด ได แก� การดื่มแอลกอฮอล�ทำให หาย

กลุ มใจ ช�วยผ�อนคลายความเครียด ร อยละ 11.35 รองลงมา คือ ผู หญิงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล�           

ได เหมือนผู ชาย ร อยละ 13.46 และการด่ืมแอลกอฮอล�แสดงความเปFนผู ใหญ� ร อยละ 31.14 

 

ตารางท่ี 13 จำนวนและร อยละระดับทัศนคติต�อการด่ืมแอลกอฮอล�ของกลุ�มตัวอย�าง (n = 379) 
 
รายละเอียด จำนวน (คน) ร(อยละ 

ระดับสูง (67-90 คะแนน) 260 68.60 

ระดับปานกลาง (42-66 คะแนน) 119 31.40 

ระดับต่ำ (18-41 คะแนน) 0 0.00 

Mean = 71.43, SD = 8.86, Min = 50, Max = 9073 ± 09.23 ± 0.43 

 

1. 1.5 จากตารางที่ 13 พบว�า กลุ�มตัวอย�างมีทัศนคติต�อการดื่มแอลกอฮอล�อยู�ในระดับสูง 

ร อยละ 68.60 รองลงมา คือ ระดับปานกลาง ร อยละ 31.40 

 

 1. 1.6 การรับรู ผลกระทบจากการด่ืมแอลกอฮอล�ของกลุ�มตัวอย�าง 

 1. 1.6 การรับรู ผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล�ของกลุ�มตัวอย�าง มีรายละเอียดดังแสดงใน

ตารางท่ี 14 
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ตารางท่ี 14 การรับรู ผลกระทบจากการด่ืมแอลกอฮอล�ของกลุ�มตัวอย�าง (n = 379) 
 
ลำดับ รายละเอียด จำนวน (ร(อยละ) 

ท่ี  เห็นด(วย เห็นด(วย ไม0 ไม0 ไม0 

  อย0างย่ิง  แน0ใจ เห็นด(วย เห็นด(วย 

      อย0างย่ิง 

1 เม่ือด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมี 226 126 23 4 0 

 แอลกอฮอล�เปFนประจำ  (59.62) (33.25) (6.07) (1.06) (0.00) 

 จะทำให เกิดอันตรายต�อ      

 สุขภาพและร�างกายทรุดโทรม      

2 การด่ืมแอลกอฮอล�  174 132 64 6 3 

 ทำให เกิดผลเสียต�อตนเอง  (45.91) (34.83) (16.89) (1.58) (0.79) 

 ครอบครัว ชุมชน และ      

 ประเทศชาติ      

3 เม่ือด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล� 6 15 90 126 142 

 แล ว จะช�วยให อ�านหนังสือ /  (1.58) (3.96) (23.75) (33.25) (37.46) 

 ทำงานได เพ่ิมมากข้ึน      

4 ผู ท่ีดื่มแอลกอฮอล�ต�อเนื่อง 125 102 104 25 23 

 จนติดเปFนนิสัย  (32.98) (26.91) (27.44) (6.60) (6.07) 

 ทำให ผลการเรียน /       

 ผลการทำงานต่ำกว�ามาตรฐาน       

 และเสียอนาคตได       

5 เม่ือด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมี 118 113 137 6 5 

 แอลกอฮอล�เปFนประจำ  (31.13) (29.82) (36.15) (1.58) (1.32) 

 จะทำให ความดันโลหิตสูงข้ึน       

 รวมท้ังอาจทำให       

 หลอดเลือดในสมองแตกได        
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ตารางท่ี 14 (ต�อ) 
 
ลำดับ รายละเอียด จำนวน (ร(อยละ) 

ท่ี  เห็นด(วย เห็นด(วย ไม0 ไม0 ไม0 

  อย0างย่ิง  แน0ใจ เห็นด(วย เห็นด(วย 

      อย0างย่ิง 

6 เครื่องด่ืมแอลกอฮอล� 166 117 89 2 5 

 จะไปกดสมองและ  (43.80) (30.87) (23.48) (0.53) (1.32) 

 ระบบประสาทส�วนกลาง       

 ทำให เกิดการเปลี่ยนแปลงต�อ       

 ความรู สึก การรับรู        

 การเคลื่อนไหว      

 เปFนผลทำให เกิดอุบัติเหตุ       

 ตลอดจนการกระทำความผิด      

 ทางอาญา      

7 เครื่องด่ืมแอลกอฮอล� 195 142 35 3 4 

 เปFนสารเสพติดท่ีมีผลต�อ (51.45) (37.47) (9.23) (0.79) (1.06) 

 ร�างกาย ได แก� ทำให ร�างกาย      

 อ�อนแอ เกิดโรคตับแข็ง      

8 การด่ืมแอลกอฮอล� 134 132 96 9 8 

 เปFนการนำไปสู�การทำบาป (35.36) (34.83) (25.33) (2.37) (2.11) 

 หรือการผิดศีลธรรมได       
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ตารางท่ี 14 (ต�อ) 
 
ลำดับ รายละเอียด จำนวน (ร(อยละ) 

ท่ี  เห็นด(วย เห็นด(วย ไม0 ไม0 ไม0 

  อย0างย่ิง  แน0ใจ เห็นด(วย เห็นด(วย 

      อย0างย่ิง 

9 ผู ท่ีดื่มแอลกอฮอล� 99 116 152 8 4 

 ปริมาณมากต�อเนื่อง (26.12) (30.61) (40.10) (2.11) (1.06) 

 เปFนเวลานาน เม่ือหยุดด่ืม      

 จะมีอาการอดสุราเกิดข้ึน       

 เช�น ประสาทหลอน       

 หวาดระแวง มีอารมณ�รุนแรง       

 ก าวร าว เปFนต น      

10 ผู ท่ีดื่มแอลกอฮอล�ปริมาณมาก 129 113 132 3 2 

 ต�อเนื่องเปFนเวลานาน (34.03) (29.82) (34.83) (0.79) (0.53) 

 จะทำให เกิดโรคพิษสุราเรื้อรัง      

 

1. 1.6 จากตารางที่ 14 พบว�า ข อคำถามที่กลุ�มตัวอย�างเห็นด วยอย�างยิ่งมากที่สุด ได แก�             

เมื่อดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล�เปFนประจำ จะทำให เกิดอันตรายต�อสุขภาพและร�างกายทรุดโทรม 

ร อยละ 59.62 รองลงมา คือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล�เปFนสารเสพติดที ่มีผลต�อร�างกาย เช�น ทำให 

ร�างกายอ�อนแอ เกิดโรคตับแข็ง เปFนต น ร อยละ 51.45 และการดื่มแอลกอฮอล� ทำให เกิดผลเสีย          

ต�อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ร อยละ 45.91 ส�วนข อคำถามที่กลุ�มตัวอย�างเห็นด วย 

อย�างยิ ่งน อยที ่สุด ได แก� เมื ่อดื ่มเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล�แล ว จะช�วยให อ�านหนังสือ / ทำงานได                  

เพิ ่มมากขึ ้น ร อยละ 1.58 รองลงมา คือ ผู  ที ่ดื ่มแอลกอฮอล�ปริมาณมากต�อเนื ่องเปFนเวลานาน              

เมื่อหยุดดื่มจะมีอาการอดสุราเกิดขึ้น เช�น ประสาทหลอน หวาดระแวง มีอารมณ�รุนแรง ก าวร าว          

เปFนต น ร อยละ 26.12 และเมื่อดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล�เปFนประจำจะทำให ความดันโลหิตสูงข้ึน 

รวมท้ังอาจทำให หลอดเลือดในสมองแตกได  ร อยละ 31.13 
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ตารางท่ี 15 จำนวนและร อยละระดับการรับรู ผลกระทบจากการด่ืมแอลกอฮอล�ของกลุ�มตัวอย�าง 
 
รายละเอียด จำนวน (คน) ร(อยละ 

ระดับสูง (37-50 คะแนน) 295 77.83 

ระดับปานกลาง (24-36 คะแนน) 82 21.64 

ระดับต่ำ (10-23 คะแนน) 2 0.53 

Mean = 40.63, SD = 5.55, Min = 22, Max = 508.73 ± 09.23 ± 0.43 

 

1. 1.6 จากตารางที่ 15 พบว�า กลุ�มตัวอย�างมีการรับรู ผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล�       

อยู�ในระดับสูง ร อยละ 77.83 รองลงมา คือ ระดับปานกลาง ร อยละ 21.64 

 

1. 1.7 ผลกระทบต�อบุตรหลานจากการดื่มแอลกอฮอล�ของพ�อแม� ผู ปกครองวัยทำงานใน

จังหวัดนครราชสีมา  

1. 1.4 ผลกระทบต�อบุตรหลานจากการดื่มแอลกอฮอล�ของพ�อแม� ผู ปกครองวัยทำงานใน

จังหวัดนครราชสีมา มีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 16 และ 17 

 

ตารางท่ี 16 ผลกระทบต�อบุตรหลานจากการด่ืมแอลกอฮอล�ของพ�อแม� ผู ปกครองวัยทำงานในจังหวัด

นครราชสีมา (n = 379) 
 
ลำดับ รายละเอียด จำนวน (ร(อยละ) 

ท่ี  ไม0เคยเลย เคย เคย 

   1-2 ครั้ง 3 ครั้งข้ึนไป 

1 การเคยถูกดุด�าอย�างรุนแรง พูดจาหยาบคายใส�  219 116 44 

 เนื่องจากการด่ืมแอลกอฮอล�ของ  (57.78) (30.61) (11.61) 

 “พ�อแม� ผู ปกครองท่ีดื่มแอลกอฮอล�”    
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ตารางท่ี 16 (ต�อ) 
 
ลำดับ รายละเอียด จำนวน (ร(อยละ) 

ท่ี  ไม0เคยเลย เคย เคย 

   1-2 ครั้ง 3 ครั้งข้ึนไป 

2 การเคยถูกตี ทำร ายร�างกาย 336 28 15 

 เนื่องจากการด่ืมแอลกอฮอล�ของ  (88.65) (7.39) (3.96) 

 “พ�อแม� ผู ปกครองท่ีดื่มแอลกอฮอล�”    

3 การเคยถูกข�มขู� คุกคาม ทำลายข าวของ 330 38 11 

 หรือทรัพย�สินต�าง ๆ  (87.07) (10.03) (2.90) 

 เนื่องจากการด่ืมแอลกอฮอล�ของ     

 “พ�อแม� ผู ปกครองท่ีดื่มแอลกอฮอล�”    

4 การเคยถูกทอดท้ิง ปล�อยให อยู�ในสถานการณ� 355 15 9 

 ท่ีไม�ปลอดภัย เนื่องจากการด่ืมแอลกอฮอล�ของ (93.67) (3.96) (2.37) 

 “พ�อแม� ผู ปกครองท่ีดื่มแอลกอฮอล�”    

5 การเคยโดยสารหรือนั่งรถไปกับ  247 106 26 

 “พ�อแม� ผู ปกครองท่ีดื่มแอลกอฮอล�” (65.17) (27.97) (6.86) 

6 การเคยต องต่ืนกลางดึกหรือนอนไม�หลับ 263 73 43 

 เพราะการส�งเสียงดังรบกวนจาก (69.39) (19.26) (11.35) 

 “พ�อแม� ผู ปกครองท่ีดื่มแอลกอฮอล�”    

7 การเคยรู สึกเสียใจ รู สึกว�าถูกเพิกเฉย 269 81 29 

 เนื่องจากการด่ืมแอลกอฮอล�ของ  (70.98) (21.37) (7.65) 

 “พ�อแม� ผู ปกครองท่ีดื่มแอลกอฮอล�”    

8 การเคยรู สึกไม�อยากใส�ใจ ไม�อยากแม แต�จะมอง 249 93 37 

 เนื่องจากการด่ืมแอลกอฮอล�ของ (65.70) (24.54) (9.76) 

 “พ�อแม� ผู ปกครองท่ีดื่มแอลกอฮอล�”    
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ตารางท่ี 16 (ต�อ) 
 
ลำดับ รายละเอียด จำนวน (ร(อยละ) 

ท่ี  ไม0เคยเลย เคย เคย 

   1-2 ครั้ง 3 ครั้งข้ึนไป 

9 การเคยรู สึกไม�ปลอดภัยเม่ืออยู�ในบ าน 287 71 21 

 เนื่องจากการด่ืมแอลกอฮอล�ของ (75.73) (18.73) (5.54) 

 “พ�อแม� ผู ปกครองท่ีดื่มแอลกอฮอล�”    

10 การเคยรู สึกกลัว เม่ือต องเผชิญหน ากับ  291 63 25 

 “พ�อแม� ผู ปกครองท่ีดื่มแอลกอฮอล�”  (76.78) (16.62) (6.60) 

11 การเคยมีปcญหากับสมาชิกคนอ่ืนในครอบครัว 270 77 32 

 เนื่องจากการด่ืมแอลกอฮอล�ของ (71.24) (20.32) (8.44) 

 “พ�อแม� ผู ปกครองท่ีดื่มแอลกอฮอล�”    

12 การเคยมีปcญหากับเพ่ือน / เพ่ือนบ าน 317 53 9 

 เนื่องจากการด่ืมแอลกอฮอล�ของ (83.65) (13.98) (2.37) 

 “พ�อแม� ผู ปกครองท่ีดื่มแอลกอฮอล�”    

13 การเคยมีปcญหาทางด านการเรียน  340 29 10 

 เนื่องจากการด่ืมแอลกอฮอล�ของ  (89.71) (7.65) (2.64) 

 “พ�อแม� ผู ปกครองท่ีดื่มแอลกอฮอล�”    

14 การเคยมีเงินไม�เพียงพอสำหรับเปFนค�าใช จ�าย 307 53 19 

 เนื่องจากการด่ืมแอลกอฮอล�ของ  (81.01) (13.98) (5.01) 

 “พ�อแม� ผู ปกครองท่ีดื่มแอลกอฮอล�”    

15 การเคยมีปcญหาทางด านสุขภาพ 310 57 12 

 เนื่องจากการด่ืมแอลกอฮอล�ของ (81.79) (15.04) (3.17) 

 “พ�อแม� ผู ปกครองท่ีดื่มแอลกอฮอล�”    
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ตารางท่ี 16 (ต�อ) 
 
ลำดับ รายละเอียด จำนวน (ร(อยละ) 

ท่ี  ไม0เคย เคย 

16 การเคยถูกบังคับหรือกดข่ีทางเพศ 362 10 

 เนื่องจากการด่ืมแอลกอฮอล�ของ (95.51) (2.64) 

 “พ�อแม� ผู ปกครองท่ีดื่มแอลกอฮอล�”   

17 การเคยต องหลีกเลี่ยงไม�พบปะเพ่ือน  339 27 

 ญาติพ่ีน อง เพราะรู สึกอายถึงพฤติกรรม (89.45) (7.12) 

 การด่ืมแอลกอฮอล�ของพ�อแม� ผู ปกครอง   

18 การเคยต องออกจากบ านโดยไม�ทานอะไรเลย 339 27 

 เนื่องจากการด่ืมแอลกอฮอล�ของ (89.45) (7.12) 

 “พ�อแม� ผู ปกครองท่ีดื่มแอลกอฮอล�”   

19 การเคยต องหนีออกจากบ านไปอยู�ท่ีอ่ืน 352 19 

 เนื่องจากการด่ืมแอลกอฮอล�ของ (92.88) (5.01) 

 “พ�อแม� ผู ปกครองท่ีดื่มแอลกอฮอล�”   

20 การเคยต องดูแลสมาชิกคนอ่ืนในครอบครัว  329 50 

 เนื่องจากการด่ืมแอลกอฮอล�ของ “พ�อแม� ผู ปกครองท่ีด่ืม (86.81) (13.19) 

 แอลกอฮอล�”   

21 การเคยต องดูแลเด็กหรือคนอ่ืน ๆ ในครอบครัวเพ่ิมมากข้ึน  360 19 

 เนื่องจากการด่ืมแอลกอฮอล�ของ “พ�อแม� ผู ปกครองท่ีด่ืม (94.99) (5.01) 

 แอลกอฮอล�”   

22 การเคยต องทำความสะอาดบ าน หลังการด่ืมแอลกอฮอล�ของ 303 76 

 พ�อแม� ผู ปกครอง (79.95) (20.05) 

23 การเคยต องคอยไปรับ-ส�ง สมาชิกคนอ่ืนในครอบครัว 356 23 

 หลังการด่ืมแอลกอฮอล�ของพ�อแม� ผู ปกครอง (93.93) (6.07) 
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ตารางท่ี 16 (ต�อ) 
 
ลำดับ รายละเอียด จำนวน (ร(อยละ) 

ท่ี  ไม0เคย เคย 

24 การเคยต องโทรศัพท�ขอความช�วยเหลือจากตำรวจ  377 2 

 เนื่องจากการด่ืมแอลกอฮอล�ของพ�อแม� ผู ปกครอง (99.47) (0.53) 

25 การเคยต องไปรับบริการแผนกฉุกเฉินหรือนอนพักรักษาตัว 374 5 

 ในสถานพยาบาล เพราะได รับบาดเจ็บหรือได รับผลกระทบ (98.68) (1.32) 

 จากการด่ืมแอลกอฮอล�ของพ�อแม� ผู ปกครอง   

26 การเคยต องไปพบแพทย� พยาบาล เจ าหน าท่ีสาธารณสุข  377 2 

 หรือไปซ้ือยา เพ่ือรักษาตัวเอง เนื่องจากการด่ืมแอลกอฮอล� (99.47) (0.53) 

 ของพ�อแม� ผู ปกครอง   

27 การเคยไปรับบริการหรือขอคำปรึกษาท่ีศูนย�บริการให   377 2 

 คำปรึกษาต�าง ๆ ได แก� สายด�วน Hotline มูลนิธิเพ่ือสังคม  (99.47) (0.53) 

 ต�าง ๆ กลุ�มเพ่ือนช�วยเพ่ือน เนื่องจากการด่ืมแอลกอฮอล�ของ    

 พ�อแม� ผู ปกครอง   

28 การเคยต องไปขอความช�วยเหลือหรือขอคำแนะนำจาก  371 8 

 ผู นำชุมชน เพ่ือนบ าน เพ่ือน ผู นำศาสนา  (97.89) (2.11) 

 เนื่องจากการด่ืมแอลกอฮอล�ของพ�อแม� ผู ปกครอง   

29 การเคยต องหยุดเรียน ขาดเรียน หยุดงาน ขาดงาน ลางาน  371 8 

 เพราะได รับอันตรายหรือผลกระทบจากการด่ืมแอลกอฮอล� (97.89) (2.11) 

 ของพ�อแม� ผู ปกครอง    

30 ผลกระทบโดยรวมจากการด่ืมแอลกอฮอล�ของพ�อแม�   

 ผู ปกครองวัยทำงานในจังหวัดนครราชสีมา   

 - Min = 1, Max = 10, Median = 2,    

 - Mean = 2.92, SD = 2.08   
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1. 1.7 จากตารางที ่ 16 พบว�า ในรอบ 12 เดือนที ่ผ�านมา กลุ �มตัวอย�างเคยประสบกับ

เหตุการณ�ดังนี้ การเคยถูกดุด�าอย�างรุนแรง พูดจาหยาบคายใส� เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล�ของ       

พ�อแม� ผู ปกครอง ร อยละ 42.22 โดยประสบเหตุ 1-2 ครั้ง ร อยละ 30.61 รองลงมา คือ การเคยนั่งรถ

ไปกับพ�อแม� ผู  ปกครองที่ดื ่มแอลกอฮอล� ร อยละ 34.83 โดยประสบเหตุ 1-2 ครั้ง ร อยละ 27.97          

การเคยรู สึกไม�อยากใส�ใจ ไม�อยากแม แต�จะมอง เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล�ของพ�อแม� ผู ปกครอง 

ร อยละ 34.30 โดยประสบเหตุ 1-2 ครั้ง ร อยละ 24.54 การเคยต องตื่นกลางดึกหรือนอนไม�หลับ 

เพราะการส�งเสียงดังรบกวนจากพ�อแม� ผู ปกครองที่ดื่มแอลกอฮอล� ร อยละ 30.61 โดยประสบเหตุ           

1-2 ครั้ง ร อยละ 19.26 การเคยรู สึกเสียใจ รู สึกว�าถูกเพิกเฉย เนื่องจากการด่ืมแอลกอฮอล�ของพ�อแม� 

ผู ปกครอง ร อยละ 29.02 โดยประสบเหตุ 1-2 ครั้ง ร อยละ 21.37 

1. 1.7 ในรอบ 12 เดือนที่ผ�านมา กลุ�มตัวอย�างไม�เคยประสบกับเหตุการณ�ดังนี้ การไม�เคย

ต องโทรศัพท�ขอความช�วยเหลือจากตำรวจ เนื่องจากการด่ืมแอลกอฮอล�ของพ�อแม� ผู ปกครอง ร อยละ 

99.47 การไม�เคยต องไปพบแพทย� พยาบาล เจ าหน าที่สาธารณสุข หรือไปซื้อยาเพื่อรักษาตัวเอง 

เนื ่องจากการดื ่มแอลกอฮอล�ของพ�อแม� ผู  ปกครอง ร อยละ 99.47 การไม�เคยไปรับบริการหรือ                   

ขอคำปรึกษาที่ศูนย�บริการให คำปรึกษาต�าง ๆ เช�น สายด�วน Hotline มูลนิธิเพื่อสังคมต�าง ๆ กลุ�ม

เพื่อนช�วยเพื่อน เปFนต น เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล�ของพ�อแม� ผู ปกครอง ร อยละ 99.47 รองลงมา 

คือ การไม�เคยต องไปรับบริการแผนกฉุกเฉินหรือนอนพักรักษาตัวในสถานพยาบาล เพราะได รับ

บาดเจ็บหรือได รับผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล�ของพ�อแม� ผู ปกครอง ร อยละ 98.68 การไม�เคย

ต องไปขอความช�วยเหลือหรือขอคำแนะนำจากผู นำชุมชน เพื่อนบ าน เพื่อน ผู นำศาสนา เนื่องจาก

การด่ืมแอลกอฮอล�ของพ�อแม� ผู ปกครอง ร อยละ 97.89 การไม�เคยต องหยุดเรียน ขาดเรียน หยุดงาน 

ขาดงาน ลางาน เพราะได รับอันตรายหรือผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล�ของพ�อแม� ผู ปกครอง 

ร อยละ 97.89 การไม�เคยถูกบังคับหรือกดขี ่ทางเพศ เนื ่องจากการดื ่มแอลกอฮอล�ของพ�อแม� 

ผู ปกครอง ร อยละ 95.51 และการไม�เคยต องดูแลเด็กหรือคนอ่ืน ๆ ในครอบครัวเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจาก

การด่ืมแอลกอฮอล�ของพ�อแม� ผู ปกครอง ร อยละ 94.99 
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ตารางที่ 17 จำนวนและร อยละระดับผลกระทบต�อบุตรหลานจากการดื่มแอลกอฮอล�ของพ�อแม� 

ผู ปกครองวัยทำงานในจังหวัดนครราชสีมา (n = 379) 
 
รายละเอียด จำนวน (คน) ร(อยละ 

ระดับสูง (59-87 คะแนน) 11 2.90 

ระดับปานกลาง (30-58 คะแนน) 368 97.10 

ระดับต่ำ (1-29 คะแนน) 0 0.00 

Mean = 37.25, SD = 7.84, Min = 30, Max = 72.73 ± 09.23 ± 0.43 

 

1. 1.7 จากตารางที่ 17 พบว�า กลุ�มตัวอย�างได รับผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล�ของ    

พ�อแม� ผู ปกครองวัยทำงานอยู�ในระดับปานกลาง ร อยละ 97.10 รองลงมา คือ ระดับสูง ร อยละ 2.90 

 

1. 1.8 คุณภาพในการดำเนินชีวิตของบุตรหลานอันเปFนผลจากการด่ืมแอลกอฮอล�ของพ�อแม� 

ผู ปกครองวัยทำงานในจังหวัดนครราชสีมา  

1. 1.5 คุณภาพในการดำเนินชีวิตของบุตรหลานอันเปFนผลจากการด่ืมแอลกอฮอล�ของพ�อแม� 

ผู ปกครองวัยทำงานในจังหวัดนครราชสีมา มีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 18-20 

1. 1.5 1.8.1 แบบสอบถาม EQ-5D-Y ฉบับภาษาไทย 

1. 1.5 1.5.1 คุณภาพในการดำเนินชีวิตของบุตรหลานอันเปFนผลจากการด่ืมแอลกอฮอล�ของ

พ�อแม� ผู  ปกครองวัยทำงานในจังหวัดนครราชสีมา ประเมินโดยแบบสอบถาม EQ-5D-Y ฉบับ

ภาษาไทย มีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 18 และ 19 
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ตารางที่ 18 คุณภาพในการดำเนินชีวิตของบุตรหลานอันเปFนผลจากการดื่มแอลกอฮอล�ของพ�อแม� 

ผู  ปกครองวัยทำงานในจังหวัดนครราชสีมา ประเมินโดยแบบสอบถาม EQ-5D-Y ฉบับภาษาไทย                

(n = 379) 
 
รายละเอียด จำนวน (ร(อยละ) 

การเคล่ือนไหว  

- ไม�มีปcญหาเวลาเดินไปมา   328 (86.55) 

- มีปcญหาอยู�บ างเวลาเดินไปมา   48 (12.66) 

- มีปcญหาอย�างมากเวลาเดินไปมา   3 (0.79) 

การดูแลตนเอง  

- ไม�มีปcญหาเวลาอาบน้ำหรือแต�งตัว  347 (91.55) 

- มีปcญหาอยู�บ างเวลาอาบน้ำหรือแต�งตัว  28 (7.39) 

- มีปcญหาอย�างมากเวลาอาบน้ำหรือแต�งตัว  4 (1.06) 

กิจกรรมท่ีทำเป�นประจำ ได(แก0 การไปโรงเรียน การทำงานอดิเรก   

การเล0นกีฬาหรือเล0นเกม การทำอะไร ๆ กับครอบครัวหรือเพ่ือน   

- ไม�มีปcญหาเวลาทำกิจกรรมท่ีทำเปFนประจำ  325 (85.76) 

- มีปcญหาอยู�บ างเวลาทำกิจกรรมท่ีทำเปFนประจำ  48 (12.66) 

- มีปcญหาอย�างมากเวลาทำกิจกรรมท่ีทำเปFนประจำ  6 (1.58) 

อาการเจ็บปวดหรือรู(สึกไม0สบายตัว  

- ไม�มีอาการเจ็บปวดหรือรู สึกไม�สบาย   225 (59.37) 

- มีอาการเจ็บปวดหรือรู สึกไม�สบายอยู�บ าง   141 (37.20) 

- มีอาการเจ็บปวดหรือรู สึกไม�สบายอย�างมาก   13 (3.43) 

ความรู(สึกกังวล เศร(า หรือไม0มีความสุข  

- ไม�รู สึกกังวล เศร า หรือไม�มีความสุข   214 (56.46) 

- รู สึกกังวล เศร า หรือไม�มีความสุขอยู�บ าง   142 (37.47) 

- รู สึกกังวล เศร า หรือไม�มีความสุขอย�างมาก   23 (6.07) 
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1. 1.5 1.8.1 จากตารางที่ 18 เมื่อประเมินความพึงพอใจต�อสภาวะสุขภาพของตนเองโดย

แบบสอบถาม EQ-5D-Y ฉบับภาษาไทย พบว�า กลุ�มตัวอย�างรู สึกกังวล เศร า หรือไม�มีความสุข ร อยละ 

43.54 โดยรู สึกกังวล เศร า หรือไม�มีความสุขอย�างมาก ร อยละ 6.07 รองลงมา คือ มีอาการเจ็บปวด

หรือรู สึกไม�สบาย ร อยละ 40.63 โดยมีอาการเจ็บปวดหรือรู สึกไม�สบายอย�างมาก ร อยละ 3.43 มี

ปcญหาในการทำกิจกรรมซึ่งทำเปFนประจำ ได แก� การไปโรงเรียน การทำงานอดิเรก การเล�นกีฬาหรือ

เล�นเกม การทำอะไร ๆ กับครอบครัวหรือเพ่ือน ร อยละ 14.24 โดยมีปcญหาอย�างมาก ร อยละ 1.58 มี

ปcญหาในการเคลื่อนไหว ร อยละ 13.45 โดยมีปcญหาอย�างมากเวลาเดินไปมา ร อยละ 0.79 และมี

ปcญหาในการดูแลตนเอง ร อยละ 8.45 โดยมีปcญหาอย�างมากเวลาอาบน้ำหรือแต�งตัว ร อยละ 1.06  

 

ตารางท่ี 19 ความพึงพอใจของชีวิตกลุ�มตัวอย�าง ในรอบ 12 เดือนท่ีผ�านมา (n = 379) 
 

ลำดับท่ี รายละเอียด Min Max Mean SD การแปลผล 

1 ความรู สึกปลอดภัยในชีวิต 0 10 8.00 2.16 มาก 

2 ภาวะสุขภาพ 0 10 7.49 2.36 มาก 

3 ความเปFนอยู� 0 10 7.37 2.27 มาก 

4 ความม่ันคงของชีวิตในอนาคต 0 10 7.33 2.28 มาก 

5 ความสัมพันธ�กับคนรอบข าง / 

ครอบครัว 

0 10 7.08 2.28 มาก 

6 การประสบความสำเร็จในชีวิต 0 10 7.07 2.30 มาก 

7 ความรู สึกเปFนส�วนหนึ่งของชุมชน /  

สังคม 

0 10 7.04 2.24 มาก 

8 ชีวิตโดยรวม 0 10 6.99 2.34 มาก 

9 สภาวะทางจิตใจ อารมณ� 0 10 6.87 2.83 มาก 
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1. 1.8 1.8.1 จากตารางที่ 19 พบว�า กลุ�มตัวอย�างมีความรู สึกพอใจในชีวิตโดยรวมอยู�ใน

ระดับมาก (Mean = 6.99 ± 2.34) เม่ือพิจารณาเปFนรายด าน พบว�า กลุ�มตัวอย�างมีคะแนนเฉลี่ยของ       

ความรู  สึกพอใจมากที ่สุดในด านดังต�อไปนี้ ความรู  สึกปลอดภัยในชีวิต (Mean = 8.00 ± 2.16) 

รองลงมา คือ ภาวะสุขภาพ (Mean = 7.49 ± 2.36) และความเปFนอยู � (Mean = 7.37 ± 2.27)         

ส�วนกลุ�มตัวอย�างมีคะแนนเฉลี่ยของความรู สึกพอใจน อยที่สุดในด านดังต�อไปนี้ สภาวะทางจิตใจ 

อารมณ� (Mean = 6.87 ± 2.83) รองลงมา คือ ความรู สึกเปFนส�วนหนึ่งของชุมชน / สังคม (Mean = 

7.04 ± 2.24) และการประสบความสำเร็จในชีวิต (Mean = 7.07 ± 2.30) 

1. 1.5 1.8.2 แบบประเมินสภาวะสุขภาพทางตรง (Visual Analog Scale: VAS) 

1. 1.5 1.5.1 จากการประเมินความรู  สึกที ่มีต�อสภาวะสุขภาพของตนเองด วยวิธีการให          

กลุ�มตัวอย�างกากบาท (X) ทับสเกลวัดระดับสุขภาพ พบว�า กลุ�มตัวอย�างมีคะแนนต่ำสุดเท�ากับ 0.86 

คะแนนสูงสุดเท�ากับ 100 และคะแนนเฉลี่ยเท�ากับ 79.08 (SD = 19.23) 

1. 1.5 1.8.3 แบบสอบถามคุณภาพชีว ิตขององค�การอนามัยโลกชุดย�อ ฉบับภาษาไทย 

(WHOQOL-BREF-THAI) 

1. 1.5 1.5.3 คุณภาพในการดำเนินชีวิตของบุตรหลานอันเปFนผลจากการด่ืมแอลกอฮอล�ของ

พ�อแม� ผู ปกครองวัยทำงานในจังหวัดนครราชสีมา ประเมินโดยแบบสอบถาม WHOQOL-BREF-THAI  

ฉบับภาษาไทย ประกอบด วยองค�ประกอบของคุณภาพชีวิต 4 ด าน ได แก� มิติทางด านร�างกาย จิตใจ 

สังคม สิ่งแวดล อม คำถามเกี่ยวกับสุขภาพทั่วไปและคุณภาพชีวิตโดยรวมอีก 2 ข อ มีรายละเอียด          

ดังแสดงในตารางท่ี 20 และ 21 
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ตารางที่ 20 คุณภาพในการดำเนินชีวิตของบุตรหลานอันเปFนผลจากการดื่มแอลกอฮอล�ของพ�อแม� 

ผู  ปกครองวัยทำงานในจังหวัดนครราชสีมา ประเมินโดยแบบสอบถาม WHOQOL-BREF-THAI                

ฉบับภาษาไทย (n = 379) 
 
ลำดับ รายละเอียด จำนวน (ร(อยละ) 

ท่ี  มากท่ีสุด มาก ปานกลาง เล็กน(อย ไม0เลย 

องค�ประกอบด�านสุขภาพกาย 

1 ในช�วง 2 สัปดาห�ท่ีผ�านมา  78 109 138 40 14 

 การเจ็บปวดตามร�างกาย (20.58) (28.76) (36.42) (10.55) (3.69) 

 เช�น ปวดหัว ปวดท อง       

 ปวดตามตัว เปFนต น      

 ทำให ท�านไม�สามารถทำใน      

 สิ่งท่ีต องการมากน อยเพียงใด        

2 ในช�วง 2 สัปดาห�ท่ีผ�านมา  83 130 119 29 18 

 ท�านมีกำลังเพียงพอ (21.90) (34.30) (31.40) (7.65) (4.75) 

 ท่ีจะทำสิ่งต�าง ๆ       

 ในแต�ละวันไหม       

 (ท้ังเรื่องงานหรือการดำเนิน      

 ชีวิตประจำวัน)      

3 ในช�วง 2 สัปดาห�ท่ีผ�านมา 86 95 122 56 20 

 ท�านพอใจกับการนอนหลับ (22.69) (25.07) (32.19) (14.78) (5.28) 

 ของท�านมากน อยเพียงใด      

4 ในช�วง 2 สัปดาห�ท่ีผ�านมา  81 119 131 33 15 

 ท�านรู สึกพอใจมากน อยแค�ไหน (21.37) (31.40) (34.56) (8.71) (3.96) 

 ท่ีสามารถทำอะไร ๆ ผ�านไปได       

 ในแต�ละวัน      
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ตารางท่ี 20 (ต�อ) 
 
ลำดับ รายละเอียด จำนวน (ร(อยละ) 

ท่ี  มากท่ีสุด มาก ปานกลาง เล็กน(อย ไม0เลย 

องค�ประกอบด�านสุขภาพกาย (ต�อ) 

5 ในช�วง 2 สัปดาห�ท่ีผ�านมา  15 21 70 71 202 

 ท�านจำเปFนต องไปรับ (3.96) (5.54) (18.47) (18.73) (53.30) 

 การรักษาพยาบาลมากน อย      

 เพียงใด เพ่ือท่ีจะทำงานหรือ      

 มีชีวิตอยู�ไปได ในแต�ละวัน      

6 ในช�วง 2 สัปดาห�ท่ีผ�านมา 63 120 144 40 12 

 ท�านพอใจกับความสามารถใน (16.62) (31.66) (38.00) (10.55) (3.17) 

 การทำงานได อย�างท่ีเคยทำมา      

 มากน อยเพียงใด      

7 ในช�วง 2 สัปดาห�ท่ีผ�านมา 116 107 101 31 24 

 ท�านสามารถไปไหนมาไหน (30.61) (28.23) (26.65) (8.18) (6.33) 

 ด วยตนเองได ดีเพียงใด        

องค�ประกอบด�านจิตใจ 

8 ในช�วง 2 สัปดาห�ท่ีผ�านมา 109 119 115 25 11 

 ท�านรู สึกพึงพอใจในชีวิต  (28.76) (31.40) (30.34) (6.60) (2.90) 

 (เช�น มีความสุข ความสงบ       

 มีความหวัง) มากน อยเพียงใด      

9 ในช�วง 2 สัปดาห�ท่ีผ�านมา  4 26 146 147 56 

 ท�านมีสมาธิในการทำงานต�าง ๆ  (1.06) (6.86) (38.52) (38.78) (14.78) 

 ดีเพียงใด        
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ตารางท่ี 20 (ต�อ) 
 
ลำดับ รายละเอียด จำนวน (ร(อยละ) 

ท่ี  มากท่ีสุด มาก ปานกลาง เล็กน(อย ไม0เลย 

องค�ประกอบด�านจิตใจ (ต�อ) 

10 ในช�วง 2 สัปดาห�ท่ีผ�านมา  90 108 134 34 13 

 ท�านรู สึกพอใจในตนเอง (23.75) (28.50) (35.35) (8.97) (3.43) 

 มากน อยแค�ไหน      

11 ในช�วง 2 สัปดาห�ท่ีผ�านมา 97 128 124 18 12 

 ท�านยอมรับรูปร�างหน าตาของ  (25.59) (33.77) (32.72) (4.75) (3.17) 

 ตัวเองได ไหม       

12 ในช�วง 2 สัปดาห�ท่ีผ�านมา 73 108 113 56 29 

 ท�านมีความรู สึกไม�ดี  (19.26) (28.50) (29.81) (14.78) (7.65) 

 เช�น รู สึกเหงา เศร า หดหู�       

 สิ้นหวัง วิตกกังวล เปFนต น      

 บ�อยแค�ไหน      

13 ในช�วง 2 สัปดาห�ท่ีผ�านมา 94 95 125 35 30 

 ท�านรู สึกว�าชีวิตท�านมี (24.80) (25.07) (32.98) (9.23) (7.92) 

 ความหมายมากน อยแค�ไหน      

องค�ประกอบด�านสัมพันธภาพทางสังคม 

14 ในช�วง 2 สัปดาห�ท่ีผ�านมา 93 130 128 24 4 

 ท�านพอใจต�อการผูกมิตรหรือ (24.54) (34.30) (33.77) (6.33) (1.06) 

 เข ากับคนอ่ืนอย�างท่ีผ�านมา      

 แค�ไหน      

15 ในช�วง 2 สัปดาห�ท่ีผ�านมา  103 163 97 14 2 

 ท�านพอใจกับการช�วยเหลือ (27.18) (43.01) (25.59) (3.69) (0.53) 

 ท่ีเคยได รับจากเพ่ือน ๆ แค�ไหน        
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ตารางท่ี 20 (ต�อ) 
 
ลำดับ รายละเอียด จำนวน (ร(อยละ) 

ท่ี  มากท่ีสุด มาก ปานกลาง เล็กน(อย ไม0เลย 

องค�ประกอบด�านสัมพันธภาพทางสังคม (ต�อ) 

16 ในช�วง 2 สัปดาห�ท่ีผ�านมา  53 59 135 44 88 

 ท�านพอใจในชีวิตทางเพศ  (13.98) (15.57) (35.62) (11.61) (23.22) 

 ของท�านแค�ไหน      

 (ชีวิตทางเพศ หมายถึง เม่ือเกิด       

 ความรู สึกทางเพศข้ึนแล ว      

 ท�านมีวิธีจัดการทำให ผ�อนคลาย       

 ลงได  รวมถึงการช�วยตัวเองหรือ       

 การมีเพศสัมพันธ�)      

องค�ประกอบด�านส่ิงแวดล�อม 

17 ในช�วง 2 สัปดาห�ท่ีผ�านมา 98 138 130 10 3 

 ท�านรู สึกว�าชีวิตมีความม่ันคง (25.86) (36.41) (34.30) (2.64) (0.79) 

 ปลอดภัยดีไหมในแต�ละวัน        

18 ในช�วง 2 สัปดาห�ท่ีผ�านมา 106 140 117 14 2 

 ท�านพอใจกับสภาพบ านเรือน  (27.97) (36.94) (30.87) (3.69) (0.53) 

 ท่ีอยู�ตอนนี้มากน อยเพียงใด        

19 ในช�วง 2 สัปดาห�ท่ีผ�านมา 95 115 142 24 3 

 ท�านมีเงินพอใช จ�ายตาม (25.07) (30.34) (37.47) (6.33) (0.79) 

 ความจำเปFนมากน อยเพียงใด      

20 ในช�วง 2 สัปดาห�ท่ีผ�านมา 72 99 176 18 14 

 ท�านพอใจท่ีจะสามารถไปใช  (19.00) (26.12) (46.44) (4.75) (3.69) 

 บริการสาธารณสุขได ตาม       

 ความจำเปFนเพียงใด      
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ตารางท่ี 20 (ต�อ) 
 
ลำดับ รายละเอียด จำนวน (ร(อยละ) 

ท่ี  มากท่ีสุด มาก ปานกลาง เล็กน(อย ไม0เลย 

องค�ประกอบด�านส่ิงแวดล�อม (ต�อ) 

21 ในช�วง 2 สัปดาห�ท่ีผ�านมา  76 128 149 21 5 

 ท�านได รู เรื่องราวข�าวสาร (20.05) (33.77) (39.32) (5.54) (1.32) 

 ท่ีจำเปFนในชีวิตแต�ละวัน      

 มากน อยเพียงใด        

22 ในช�วง 2 สัปดาห�ท่ีผ�านมา  75 134 129 34 7 

 ท�านมีโอกาสได พักผ�อน (19.79) (35.35) (34.04) (8.97) (1.85) 

 คลายเครียดมากน อยเพียงใด      

23 ในช�วง 2 สัปดาห�ท่ีผ�านมา 87 137 123 23 9 

 สภาพแวดล อมดีต�อสุขภาพ  (22.96) (36.15) (32.45) (6.07) (2.37) 

 ของท�านมากน อยเพียงใด        

24 ในช�วง 2 สัปดาห�ท่ีผ�านมา 92 118 148 16 5 

 ท�านพอใจกับการเดินทาง (24.27) (31.13) (39.05) (4.23) (1.32) 

 ไปไหนมาไหนของท�าน       

 (หมายถึงการคมนาคม)      

องค�ประกอบคุณภาพชีวิตและสุขภาพโดยรวม 

25 ในช�วง 2 สัปดาห�ท่ีผ�านมา 106 131 116 16 10 

 ท�านพอใจกับสุขภาพของท�าน (27.97) (34.56) (30.61) (4.22) (2.64) 

 ในตอนนี้เพียงใด      

26 ในช�วง 2 สัปดาห�ท่ีผ�านมา 108 126 127 16 2 

 ท�านคิดว�าท�านมีคุณภาพชีวิต (28.50) (33.25) (33.51) (4.22) (0.53) 

 (ชีวิตความเปFนอยู�)       

 อยู�ในระดับใด        
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1. 1.5 1.8.3 จากตารางที่ 20 เมื่อพิจารณาข อคำถามเกี่ยวกับมิติทางด านร�างกาย พบว�า 

ในช�วง 2 สัปดาห�ที่ผ�านมา กลุ�มตัวอย�างรู สึกเจ็บปวดตามร�างกาย เช�น ปวดหัว ปวดท อง ปวดตามตัว 

เปFนต น ทำให ไม�สามารถทำในสิ่งที่ต องการ ร อยละ 79.42 โดยอยู�ในระดับปานกลาง ร อยละ 36.42 

รองลงมา คือ ระดับเล็กน อย ร อยละ 28.76 กลุ�มตัวอย�างจำเปFนต องไปรับการรักษาพยาบาลเพ่ือท่ีจะ

ทำงานหรือมีชีวิตอยู�ไปได ในแต�ละวัน ร อยละ 46.70 โดยอยู�ในระดับเล็กน อย ร อยละ 18.73 รองลงมา 

คือ ระดับปานกลาง ร อยละ 18.47 กลุ�มตัวอย�างไม�สามารถไปไหนมาไหนด วยตนเอง ร อยละ 6.33 

กลุ�มตัวอย�างไม�พอใจกับการนอนหลับ ร อยละ 5.28 กลุ�มตัวอย�างไม�มีกำลังเพียงพอที่จะทำสิ่งต�าง ๆ 

ในแต�ละวันท้ังเรื่องงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน ร อยละ 4.75 กลุ�มตัวอย�างไม�พอใจท่ีไม�สามารถ

ทำอะไร ๆ ผ�านไปได ในแต�ละวัน ร อยละ 3.96 และกลุ�มตัวอย�างไม�พอใจกับความสามารถในการ

ทำงานได อย�างท่ีเคยทำมา ร อยละ 3.17 

1. 1.5 1.5.3 เมื่อพิจารณาข อคำถามเกี ่ยวกับมิติทางด านจิตใจ พบว�า ในช�วง 2 สัปดาห�            

ท่ีผ�านมา กลุ�มตัวอย�างมีความรู สึกไม�ดี เช�น เหงา เศร า หดหู� สิ้นหวัง วิตกกังวล เปFนต น ร อยละ 80.76 

โดยอยู�ในระดับปานกลาง ร อยละ 29.81 รองลงมา คือ ระดับเล็กน อย ร อยละ 28.50 กลุ�มตัวอย�าง

ไม�ได รู  สึกว�าชีวิตมีความหมาย ร อยละ 7.92 กลุ �มตัวอย�างไม�รู  สึกพอใจในตนเอง ร อยละ 3.43         

กลุ�มตัวอย�างไม�ยอมรับรูปร�างหน าตาของตนเอง ร อยละ 3.17 กลุ�มตัวอย�างไม�รู สึกพึงพอใจในชีวิต 

เช�น ไม�มีความสุข ไม�มีความสงบ ไม�มีความหวัง เปFนต น ร อยละ 2.90 และกลุ�มตัวอย�างไม�มีสมาธิใน

การทำงานต�าง ๆ ร อยละ 1.06 

1. 1.5 1.5.3 เมื่อพิจารณาข อคำถามเกี่ยวกับมิติทางด านสังคม พบว�า ในช�วง 2 สัปดาห�            

ท่ีผ�านมา กลุ�มตัวอย�างไม�พอใจในชีวิตทางเพศ ร อยละ 23.22 กลุ�มตัวอย�างไม�พอใจต�อการผูกมิตรหรือ

เข ากับคนอ่ืน ร อยละ 1.06 และกลุ�มตัวอย�างไม�พอใจกับการช�วยเหลือท่ีเคยได รับจากเพ่ือน ๆ ร อยละ 

0.53 

1. 1.5 1.5.3 เม่ือพิจารณาข อคำถามเก่ียวกับมิติทางด านสิ่งแวดล อม พบว�า ในช�วง 2 สัปดาห�            

ที่ผ�านมา กลุ�มตัวอย�างไม�พอใจท่ีไม�สามารถไปใช บริการสาธารณสุขได ตามความจำเปFน ร อยละ 3.69 

กลุ�มตัวอย�างอยู�ในสภาพแวดล อมที่ไม�ดีต�อสุขภาพ ร อยละ 2.37 กลุ�มตัวอย�างไม�มีโอกาสได พักผ�อน

คลายเครียด ร อยละ 1.85 กลุ�มตัวอย�างไม�ได รู เรื่องราวข�าวสารท่ีจำเปFนในชีวิตแต�ละวัน ร อยละ 1.32 

กลุ�มตัวอย�างไม�พอใจกับการเดินทางไปไหนมาไหน ร อยละ 1.32 กลุ�มตัวอย�างมีเงินไม�พอใช จ�ายตาม
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ความจำเปFน ร อยละ 0.79 กลุ�มตัวอย�างรู สึกว�าชีวิตมีความไม�ม่ันคงปลอดภัยในแต�ละวัน ร อยละ 0.79 

และกลุ�มตัวอย�างไม�พอใจกับสภาพบ านเรือนท่ีอยู�ตอนนี้ ร อยละ 0.53 

1. 1.5 1.8.3 เมื่อพิจารณาข อคำถามเกี่ยวกับสุขภาพทั่วไปและคุณภาพชีวิตโดยรวม พบว�า 

ในช�วง 2 สัปดาห�ที่ผ�านมา กลุ�มตัวอย�างไม�พอใจกับสุขภาพในตอนนี้ ร อยละ 2.64 และคิดว�าตนเองมี

ชีวิตความเปFนอยู�ในระดับปานกลาง ร อยละ 33.51 

1. 1.5 1.5. 

ตารางที ่ 21 จำนวนและร อยละระดับคุณภาพในการดำเนินชีว ิตของบุตรหลาน ประเมินโดย

แบบสอบถาม WHOQOL-BREF-THAI ฉบับภาษาไทย (n = 379) 
 
รายละเอียด จำนวน (คน) ร(อยละ 

คุณภาพในการดำเนินชีวิตโดยรวม   

มีคุณภาพชีวิตท่ีดี (96-130 คะแนน) 181 47.76 

มีคุณภาพชีวิตกลาง ๆ (61-95 คะแนน) 194 51.18 

มีคุณภาพชีวิตท่ีไม�ดี (26-60 คะแนน) 4 1.06 

Mean = 95.17, SD = 15.10, Min = 38, Max = 12873 

   
องค�ประกอบด�านสุขภาพกาย   

มีคุณภาพชีวิตท่ีดี (27-35 คะแนน) 152 40.11 

มีคุณภาพชีวิตกลาง ๆ (17-26 คะแนน) 219 57.78 

มีคุณภาพชีวิตท่ีไม�ดี (7-16 คะแนน) 8 2.11 

Mean = 25.43, SD = 4.47, Min = 14, Max = 3573 
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ตารางท่ี 21 (ต�อ) 
 
รายละเอียด จำนวน (คน) ร(อยละ 

องค�ประกอบด�านจิตใจ 

มีคุณภาพชีวิตท่ีดี (23-30 คะแนน) 163 43.01 

มีคุณภาพชีวิตกลาง ๆ (15-22 คะแนน) 197 51.98 

มีคุณภาพชีวิตท่ีไม�ดี (6-14 คะแนน) 19 5.01 

Mean = 21.58, SD = 4.27, Min = 7, Max = 3073 

   
องค�ประกอบด�านสัมพันธภาพทางสังคม   

มีคุณภาพชีวิตท่ีดี (12-15 คะแนน) 119 31.40 

มีคุณภาพชีวิตกลาง ๆ (8-11 คะแนน) 232 61.21 

มีคุณภาพชีวิตท่ีไม�ดี (3-7 คะแนน) 28 7.39 

Mean = 10.55, SD = 2.16 Min = 3, Max = 1573 

   
องค�ประกอบด�านส่ิงแวดล�อม   

มีคุณภาพชีวิตท่ีดี (30-40 คะแนน) 184 48.55 

มีคุณภาพชีวิตกลาง ๆ (19-29 คะแนน) 190 50.13 

มีคุณภาพชีวิตท่ีไม�ดี (8-18 คะแนน) 5 1.32 

Mean = 29.65, SD = 5.45, Min = 8, Max = 4073 ± 09.23 ± 0.43 

 

 1. 1.5 1.5.3 จากตารางที ่ 21 พบว�า กลุ �มตัวอย�างมีค ุณภาพในการดำเนินชีว ิตอย ู � ใน

ระดับกลาง ๆ ร อยละ 51.18 รองลงมา คือ ระดับดี ร อยละ 47.76 เม่ือพิจารณาเปFนรายองค�ประกอบ 

พบว�า กลุ�มตัวอย�างมีคุณภาพชีวิตอยู�ในระดับกลาง ๆ ในมิติทางด านสังคม ร อยละ 61.21 รองลงมา 
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คือ มิติทางด านร�างกาย ร อยละ 57.78 มิติทางด านจิตใจ ร อยละ 51.98 และมิติทางด านสิ่งแวดล อม 

ร อยละ 50.13 

 

1. 1.9 การเปรียบเทียบความแตกต�างของผลกระทบและคุณภาพในการดำเนินชีวิตของ             

บุตรหลานท่ีมีพ�อแม� ผู ปกครองเปFนนักด่ืมนาน ๆ ครั้ง นักด่ืมเปFนประจำ และนักด่ืมกลุ�มท่ีมีปcญหามาก

เปFนพิเศษ 

1. 1.5 จากการเก็บรวบรวมข อมูลเชิงคุณภาพด วยวิธีการสัมภาษณ�แบบเจาะลึกรายบุคคล 

(In-depth interview) ผู ให ข อมูล ประกอบด วย ตัวแทนวัยรุ�นอายุ 13-18 ปQ ท้ังเพศหญิงและเพศชาย 

จำนวน 7 คน พบว�า ผลกระทบและคุณภาพในการดำเนินชีวิตของบุตรหลานที่มีพ�อแม� ผู ปกครอง       

ดื่มแอลกอฮอล� สามารถจำแนกตามความถี่ของการดื่มแอลกอฮอล�ได เปFน 3 กลุ�ม คือ กลุ�มที่เปFน      

นักด่ืมนาน ๆ ครั้ง กลุ�มท่ีเปFนนักด่ืมประจำ และกลุ�มท่ีมีปcญหามากเปFนพิเศษ โดยบุตรหลานวัยรุ�นของ

ผู ดื่มท้ังสามกลุ�มต�างคุ นชินกับการด่ืมแอลกอฮอล�ของพ�อแม� ผู ปกครอง และอยากให พ�อแม� ผู ปกครอง

เลิกดื่มแอลกอฮอล�เนื่องด วยทราบถึงอันตรายของการดื่มแอลกอฮอล�ผ�านทาง 1) สื่อสังคมออนไลน�

ต�าง ๆ เช�น Facebook Line Instagram เปFนต น 2) การเรียนการสอนในชั้นเรียน เช�น วิชาสุขศึกษา

และพลศึกษา การศึกษาค นคว าอิสระ เปFนต น และ 3) คำบอกเล�าของพ�อแม� จึงเปFนห�วงสุขภาพ        

ในระยะยาวของคนท่ีตนรัก 

1. 1.5 เมื่อพิจารณาสถานท่ีและโอกาสของการดื่มแอลกอฮอล�ในแต�ละครั้ง พบว�า ผู ด่ืม           

ทั้งสามกลุ�มโดยเฉพาะนักดื่มนาน ๆ ครั้ง (Occasional drinker) มักจะนั่งดื่มคนเดียวที่บ านพักใน   

ช�วงเย็น / ช�วงหัวค่ำ ส�วนนักดื่มประจำ (Regular drinker) และนักดื่มกลุ�มที่มีปcญหามากเปFนพิเศษ 

(Alcohol use disorder: AUD) อาจจะดื่มคนเดียว ดื่มกับคนในครอบครัว หรือดื่มสังสรรค�กับเพื่อน

ในโอกาสต�าง ๆ โดยนักดื่มทั้งสามกลุ�มไม�เคยปล�อยให บุตรหลานอยู�ตามลำพัง แต�มักจะพาบุตรหลาน

ไปร�วมงานสังสรรค�หรือไปบ านของเพ่ือนด วย ดังนั้น ผู ให ข อมูลและ / หรือสมาชิกในครอบครัวจึงต อง

นั่งรถยนต�ไปกับผู ที่เพิ่งดื่มแอลกอฮอล� ซึ่งการกระทำเหล�านี้จะส�งผลกระทบต�อคุณภาพในการดำเนิน

ชีวิตโดยเฉพาะองค�ประกอบทางด านจิตใจ คือ รู สึกหวาดกลัวเมื่อผู ท่ีดื่มขับขี่ด วยอาการมึนเมา รู สึก

วิตกกังวลหากต องสูญเสียบุคคลอันเปFนที่รักไปอย�างกะทันหันโดยที่ตนไม�ได อยู�ในเหตุการณ�ด วย และ

รู สึกไม�ได อยากไปเนื่องด วยผู ที่ดื่มมักจะใช เวลานั่งสังสรรค�อยู�บ านของเพื่อนค�อนข างนาน ผู ให ข อมูล

อยากจะอยู�บ านเพื่อทำกิจกรรมยามว�างอื่น ๆ นอกจากนี้ บุตรของนักดื่มประจำและนักดื่มกลุ�มที่มี
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ปcญหามากเปFนพิเศษจะได รับผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล�ของพ�อแม� ผู ปกครอง คือ การต อง

โทรศัพท�ติดตามให กลับบ านเมื่อพ�อนั่งดื่มจนดึกดื่น การต องออกจากบ านพักยามดึกดื่นเพื่อไปรับพ�อ

ซึ่งมีอาการมึนเมาที่บ านของเพื่อน การต องถูกโทรศัพท�ตามตัวในยามค่ำคืนเพื่อนำเงินไปจ�ายค�าปรับ

ข อหาเมาแล วขับครั้งละหลักพันบาท ซึ่งผู ให ข อมูลทุกคนที่เคยประสบเหตุล วนเสียดายเงินจำนวน

ดังกล�าว อย�างไรก็ตาม หากพ�อแม� ผู ปกครองซึ่งเปFนนักดื่มประจำและนักดื่มกลุ�มที่มีปcญหามากเปFน

พิเศษ นั่งดื่มที่บ านพัก ผู ให ข อมูลทุกคนจะถูกไหว วานให เดิน / ขี่รถจักรยานยนต�เพื่อไปซื้อเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล�ที่ร านค าในละแวกบ าน ซึ่งการถูกไหว วานอยู�บ�อยครั้งนำไปสู�การมีปากเสียงกันระหว�าง

ผู ให ข อมูลและผู ดื่ม รวมทั้งการมีทัศนคติเชิงบวกต�อการเข าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล� คือ ไม�รู สึกถึง

ความยุ�งยากหากบุตรหลานวัยรุ�นที่มีอายุต่ำกว�า 20 ปQบริบูรณ� จะซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ที่ร านค า

ต�าง ๆ โดยเฉพาะร านค าในละแวกบ าน ส�วนบุตรหลานที่มีพ�อแม� ผู ปกครองเปFนนักดื่มนาน ๆ ครั้ง  

จะไม�เคยถูกไหว วานให ไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล� ผู ดื่มส�วนใหญ�จะซื้อหาด วยตนเอง ดังนั้น ผู ให 

ข อมูลจึงเห็นว�าการเข าถึงเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�เปFนเรื่องซับซ อนยุ�งยาก และคาดการณ�ไว ว�าในอนาคต

ข างหน าตนเองจะไม�ดื่มแอลกอฮอล� ท้ังนี้ บุตรหลานท่ีมีพ�อแม� ผู ปกครองเปFนนักด่ืมนาน ๆ ครั้ง ได รับ

ผลกระทบจากการด่ืมแอลกอฮอล�บ างเล็กน อย คือ การถูกตะคอกใส� การถูกดุด�าพูดจาหยาบคายใส�  

1. 1.5 1.9.1 ผลกระทบและคุณภาพในการดำเนินชีวิตของบุตรหลานที่มีพ�อแม� ผู ปกครอง

เปFนนักด่ืมนาน ๆ ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้ 

1. 1.5 1.5.2 ผู ให ข อมูลเพศชายอายุ 14 ปQ ที่แวดล อมไปด วยผู ดื่มแอลกอฮอล� 2 คน ได แก� 

ตา และแม� โดยมีความสนิทสนมกับตามากที ่สุด ผู ให ข อมูลคุ นชินกับการดื ่มแอลกอฮอล�ของตา

เนื่องจากเห็นตาดื่มมาตั้งแต�วัยเด็กเล็ก ดังข อความ “รู�สึกเฉย ๆ เห็นสภาพแบบนี้มาตั้งแต�เด็ก น�าจะ

อนุบาล 1 อนุบาล 2 มีความชินอยู�ที่ 10 เต็ม 10 คะแนน” อย�างไรก็ตาม ผู ให ข อมูลไม�เคยบอกให ตา

ลดหรือเลิกดื่ม ดังข อความ “ปล�อยผ�าน เฉย ๆ เรื่องของเค�า เค�าจะกินก็ร�างกายเค�า แก�ไม�ได� เพราะ

กินมานานแล�ว ต้ังแต�วัยรุ�น” แม จะทราบถึงผลเสียของการด่ืมแอลกอฮอล�จากสื่อสังคมออนไลน�ต�าง ๆ 

และจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน เช�น วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เปFนต น ดังข อความ “เหล�าไม�มี

ประโยชน- ด่ืมแล�วก็ไม�ได�ดูเท� หรือดูเป)นผู�ใหญ� ในอนาคตถ�ามีแฟนก็จะเลือกผู�หญิงท่ีไม�ด่ืมเหล�า เลือก

แบบไม�กินจะดีกว�า กินแล�วจะเถลไถล” ทั้งนี้ ผู ให ข อมูลเห็นด วยว�าการดื่มเหล าเปFนสาเหตุสำคัญของ

การมีเพศสัมพันธ�ก�อนวัยอันควรและการตั้งครรภ�ไม�พร อม เนื่องจากผู ที่เมาจะขาดสติและไม�สามารถ

ดูแลตนเองได  ดังข อความ “พอเมาแล�วขาดสติ” นอกจากตาและแม�แล ว ผู ที่อยู�แวดล อมไม�มีใครด่ืม
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แอลกอฮอล�เลย ดังข อความ “เพ่ือนไม�มีใครกิน ส�วนใหญ�พอพักก็ชวนกันไปกินข�าว และเล�นกีฬา เคย

โดดเรียนบางครั้ง ไม�บ�อย แต�ไม�เคยหนีออกไปข�างนอก รู�หมดแหละว�าตรงไหนปGนออกได� แต�ไม�อยาก

ออก เพราะออกไปก็ไม�รู�จะไปไหน ออกไปก็ไม�รู�จะทำอะไร” ผู ให ข อมูลไม�เคยถูกปล�อยให อยู�ตามลำพัง

เนื่องจากตาและแม�มักจะดื่มกันที่บ าน ซึ่งการแสดงพฤติกรรมที่ไม�เหมาะสมให เห็นซ้ำ ๆ ถือเปFน      

การสนับสนุนให เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในสิ่งที่ไม�ถูกต อง ดังข อความ “แม�คอแข็งแม�จะกินเยอะ 

บ�านผมคอแข็งกันทุกคน” ทั้งนี้ เมื ่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 มีญาติจากต�างจังหวัดมาเยี่ยม             

ที่บ าน ตาจึงชวนให ดื่ม ซึ่งผู ให ข อมูลเลือกที่จะไม�ดื่ม ณ ขณะนั้น โดยเลี่ยงไปทำอย�างอื่นแทน ดัง

ข อความ “ถึงเวลาเดี๋ยวแม�ก็พาดื่มเอง” แต�ในอนาคตข างหน าผู ให ข อมูลไม�แน�ใจว�าจะดื่มหรือไม� 

นอกจากนี้ ผู ให ข อมูลเห็นว�าการที่จะไปสำมะเลเทเมาหรือทำในสิ่งไม�ดีนั้น ทุกสิ่งอย�างล วนเกิดจาก

ความเข มแข็งทางจิตใจของตัวเราเอง โดยสิ่งแวดล อมอาจจะมีผลอยู�บ างแต�เพียงเล็กน อยเท�านั้น               

ดังข อความ “บางคนที่บ�านก็สอนดีแต�ไปเอง ทุกสิ่งอย�างขึ้นอยู�กับตัวของเราเอง” และ “ทุกสิ่งอย�าง            

ที่เกิดขึ้นอยู�ที่ตัวคนนั้นอย�างเดียว แก�ไม�ได� มันอยู�ที่ตัวตนของคน ถึงมีหน�วยงานมาช�วยเอาไปบำบัด 

พอเลิกได� กลับมาเค�าเห็นคนเค�ากินกัน ก็อยากกิน กลับไปกินเหมือนเดิม เค�ายังอยากกินอยู�ไหม           

หายได� พอกลับบ�านอยากกิน ก็ออกไปซ้ือมากิน อายุไม�ถึง ซื้อเองไม�ได� ก็หาทางจนได� จ�างคนอ่ืน                

ซ้ือม้ัง กินกับคนอ่ืนม้ัง” 

1. 1.5 1.5.2 ผู ให ข อมูลเพศหญิงอายุ 16 ปQ ที่แวดล อมไปด วยผู ดื่มแอลกอฮอล� 1 คน ได แก� 

พ�อ โดยมีความสนิทสนมกับพ�อมากที่สุด ผู ให ข อมูลเคยถูกพ�อตะคอกใส�เมื่อไม�นานมานี้ ดังข อความ 

“หนูก็เลยเสียความรู สึกท่ีเค าพูดแบบนี้ พอตอนเช าเค าส�างเมาและมีสติแล ว หนูก็บอกเค าไป แล วเค า

ก็ขอโทษ เค าบอกว�าเค าไม�รู ตัว หลังจากนั้นเค าก็ไม�เคยพูดไม�ดีอีกเลย หลังจากกินแล วพ�อจะนิ่ง ๆ   

เผื ่อพ�อพูดอะไรแล วทำให ลูกเสียใจ” ผู ให ข อมูลอยากให พ�อเลิกดื่มแอลกอฮอล�เนื่องจากเปFนห�วง

สุขภาพ โดยเมื่อ 2-3 ปQที่แล วผู ให ข อมูลเคยเห็นลุงในละแวกบ านป�วยและเสียชีวิตด วยโรคพิษสุรา

เรื้อรัง ดังข อความ “ไม�อยากให�กินเลย เป)นห�วงสุขภาพมากกว�า ไม�อยากให�เป)นเหมือนลุงคนนั้น  

ตอนเด็ก ๆ พ�อชอบพาออกไปเดินเล�นแล�วหนูก็เห็นเค�ากินแต�เหล�า กินแทนน้ำเปล�า เวลาเค�าเดินผ�าน

หน�าบ�านก็ถือแต�ถุงเหล�า หนูเห็นบ�อยมาก” และ “ตอนเด็ก ๆ เห็นเค�าเดิน เค�าชอบมาหยอก หลัง ๆ 

พอหนูเริ่มโตประมาณ 4-5 ขวบ เค�าก็เริ่มกิน แล�ววันหนึ่งเค�าไม�สบายเป)นตับแข็ง หนูเคยเห็นคนท่ี          

ไม�สบายจากเหล�า เคยเห็นถึงตอนเค�าตายเลยค�ะ เดินผ�านแล�วเค�านอนอยู� แล�วเค�าก็ช็อก เค�าเป)น

เหมือนคนแถวบ�าน เค�ากินเหล�าแบบหนักมาก คือ ไม�ได�กินแล�วมือเค�าจะสั่น เค�าสั่นไปหมดเลย แล�ว
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เหมือนวันนั้นเค�าเลิก เค�าน�าจะบำบัด บำบัดเค�าให�กินได�แต�ไม�กินเยอะ เค�าเหมือนตัดไปเลย เค�าก็ช็อก 

นอนล�มหน�าบ�าน  ลูกเค�าก็วิ่งมา เค�าอายุประมาณ 60-70 ปG ตอนนี้เค�าเสียแล�ว” แต�ผู ให ข อมูลไม�เคย

บอกให พ�อลดหรือเลิกดื่ม ส�วนใหญ�น องสาวคนเล็กอายุ 11 ปQ และแม�จะเปFนผู พูด ซึ่งพ�อก็ลดปริมาณ

การด่ืมลง ดังข อความ “กินเหล�ามันผิดศีล น�องคนเล็กเค�าจะเรียนเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม น�องเค�า

ก็จะมาท�องให�พ�อฟ+ง ข�อนี้นะพ�อ ข�อนี้ทำไม�ได�เลย หลังจากนั้นก็ลดค�ะ ลดลงไปเยอะเลย” และ            

“บางทีพ�อกินมาเยอะ แม�ก็จะบอกว�าเลิกกินบ�างก็ได� เห็นลูกไหม” อย�างไรก็ตาม พ�อไม�เคยชักชวนให 

ด่ืมเนื่องจากทราบถึงผลเสีย / อันตรายของการด่ืมแอลกอฮอล� ดังข อความ “มันไม�ดี ไม�ต�องยุ�งหรอก” 

หากมีใครมาชักชวนให ดื ่ม ผู ให ข อมูลก็ยืนยันว�าจะไม�ดื่มเนื่องจากทราบถึงผลเสีย / อันตรายของ        

การดื่มแอลกอฮอล� ประกอบกับยังมีภาพติดตาของลุงในละแวกบ านซึ่งป�วยและเสียชีวิตด วยโรค         

พิษสุราเรื้อรัง ดังข อความ “ไม�มีใครชวน ถึงชวนหนูก็อยู�แต�ในห�อง ชวนก็ไม�ไป ชวนก็ไม�กิน มันไม�ดี           

รู�ว�าโทษมันเป)นยังไง เห็นตัวอย�าง นึกถึงลุงคนนั้น ภาพยังติดตา หนูเห็นเค�าช็อกจนเค�าตาย” ทั้งนี้ 

การดื่มแอลกอฮอล�ของพ�อไม�ได ส�งผลกระทบต�อค�าใช จ�ายในการเรียนและค�าใช จ�ายในการดำเนิน

ชีวิตประจำวัน ดังข อความ “พ�อจะกินแล�วพ�อเป)นคนท่ีดูแลทุกคนได�หมด” และ “เฉย ๆ ค�ะ ไม�ได�เอา

เงินค�าเทอมเราไปกินเหล�า” ผู ให ข อมูลไม�เคยต องปรับทุกข�กับผู อ่ืน ดังข อความ “รู�ค�ะว�าผู�ใหญ�ก็ต�องมี

บ�าง มันไม�ใช�ป+ญหาของเรา เราก็ทำหน�าที่ของเราไป” และพ�อก็ไม�เคยไหว วานให ไปซื้อเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล� ส�วนใหญ�พ�อจะไปหาซื้อด วยตัวเอง ดังข อความ “ไม�เคยเลยค�ะ เค�าบอกไม�ให�ยุ�งกับเรื่อง

แบบนี้ มันเป)นเรื่องของผู�ใหญ�” ประกอบกับความเข มแข็งของชุมชนที่ผู ให ข อมูลอยู�อาศัย ตลอดจน

ความร�วมแรงร�วมใจของประชาชนในการปฏิบัติตามทั้งกฎหมายและหลักจรรยาบรรณ โดยไม�ขาย

เครื่องดื่มแอลกอฮอล�และบุหรี่ให แก�เด็กอายุต่ำกว�า 20 ปQ ดังข อความ “ชุมชนเข�มแข็งมากค�ะ น�าจะ

เกิดจากความร�วมมือของคนในชุมชนมากกว�า เพราะว�าถ�าทุกคนคิดว�าขาย ๆ ไปเถอะ เราได�เงิน เรา

ไม�ได�ไปเสียสุขภาพกับเค�า มันก็จะแบบว�าพังกันไปหมด” ซึ ่งชุมชนมีลักษณะเช�นนี้มานานแล ว          

ดังข อความ “ต้ังแต�หนูเด็ก ๆ ค�ะ เค�าไม�ขายให�เลย ชุมชนอ่ืนอาจจะเป)น 18 ปG ซ้ือได� แต�ชุมชนหนูต�อง 

20 ปG ถึงจะซื้อได�” ด วยเหตุนี้ ผู ให ข อมูลจึงเห็นว�าการเข าถึง / ซื้อหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ในกลุ�ม

เยาวชนเปFนเรื่องยาก ดังข อความ “ยากค�ะ ถ�าเป)นแถวบ�านหนูคือยากเลย แค�มองขวดเบียร- เค�าก็บอก

ว�าซื้อไม�ได�นะ อายุไม�ถึง ไม�ให�ซื้อ แล�วเค�าจะมีป:ายติดหน�าร�านทุกร�านเลยว�าห�ามจำหน�ายอย�างโน�น    

อย�างนี้ ซ่ึงทุกคนก็ทำตาม ไม�มีใครโวยวาย ร�านแถวบ�านหนูมีประมาณ 10 กว�าร�าน แต�เค�าก็ไม�ขายให�

สักร�าน” และ “เพื่อนหนูเคยไปซื้อให�พ�อ เค�าก็บอกว�าให�พ�อมาซื้อเอง” ซึ่งการที่เจ าของร านค าเลือก
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ปฏิบัติเยี่ยงนี้ ผู ให ข อมูลเห็นว�าเปFนสิ่งที่ดีและอาจนำไปสู�การลดลงของการดื่มแอลกอฮอล�ในกลุ�ม

เยาวชน ดังข อความ “ดีนะคะ จะอายุเท�าไรเค�าก็ไม�ขายให� ดีกว�าขายให�แล�วเด็กเอาไปกินเอง บุหรี่

ด�วยค�ะ ไม�ขายค�ะ ถ�าเป)นร�านที่หนูชอบไปซื้อขนม เค�าก็จะติดไว�เลยว�าไม�ขายบุหรี่นะ ต�อให�เด็กบอก

ว�ามาซื้อให�พ�อ เค�าก็ไม�ขาย ถ�าอยากสูบก็ให�พ�อมาซื้อเอง” และ “บางทีเค�าก็จะมองว�ามาซื้อให�ใคร 

เค�าก็ไม�ขายให�เลย ถ�าจะกินก็ต�องมาซื้อเอง” และ “การเป)นแบบนี้มันจะทำให�เด็กไม�กล�าแอบอ�างว�า

มาซื้อให�ผู�ใหญ� แล�วเอาไปกินเอง” นอกจากนี้ ในชุมชนที่ผู ให ข อมูลอยู�อาศัยไม�เคยเกิดเหตุลักเล็ก

ขโมยน อยอันเกิดจากการด่ืมแอลกอฮอล� ดังข อความ “ไม�มีค�ะ เพราะเค�าติดกล�องวงจรป<ดไว�หมดเลย 

ส�วนใหญ�ถ�าเป)นเด็กน�อยแล�วเค�าเห็นว�ากินเหล�า เค�าก็จะบอกเลยว�ามันไม�ดีนะ แค�คิดจะหยิบก็ผิด

แล�ว” 

1. 1.5 1.9.2 ผลกระทบและคุณภาพในการดำเนินชีวิตของบุตรหลานที่มีพ�อแม� ผู ปกครอง

เปFนนักด่ืมประจำ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. 1.5 1.5.2 ผู ให ข อมูลเพศชายอายุ 15 ปQ ที่แวดล อมไปด วยผู ดื่มแอลกอฮอล� 1 คน ได แก� 

พ�อ โดยมีความสนิทสนมกับพ�อมากท่ีสุด ผู ให ข อมูลคุ นชินกับการด่ืมแอลกอฮอล�ของพ�อเนื่องจากเห็น

พ�อดื่มมาตั้งแต�วัยเด็ก ขณะเรียนอยู�ชั้นประถมศึกษาปQที่ 3 ดังข อความ “เห็นพ�อกินเบียร-มาตั้งแต� 

เรียนอยู� ป.3 ก็ไม�ได�โกรธ เข�าใจว�าพ�อกินแก�เครียด” มีเพียงบางครั้งที่ผู  ให ข อมูลจะถูกดุด�าหรือ            

พูดจาหยาบคายใส� ดังข อความ “ถ�าจะกิน ผมก็ให�กิน แต�ถ�าเกิดว�ากินนี่ห�ามพูดเยอะเมื่องั้นมันจะ

ยาว” โดยทั่วไป ผู ให ข อมูลจะได รับผลกระทบในแง�ของการต องไปอยู�ในสถานการณ�ที่น�าอึดอัดใจ / 

กลืนไม�เข าคายไม�ออก ดังข อความ “ถ�าพ�อด่ืมเฉย ๆ ก็ไม�กลัว แต�ถ�าพ�อเริ่มชวนคุย อาการของผมก็จะ

ออก ผมจะเริ่มกลัว” และ “ถ�าเกิดว�าพ�อผมกินประมาณ 2 ขวด แล�วชวนคุยเรื่องหนึ่ง มันก็จะยาว  

พอคุยจบเรื่องหนึ่งพ�อก็จะเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อย ๆ คุยไม�จบสักที แล�วจะมาคุยเรื่องที่ผมไม�ชอบไม�ถนัด 

อย�างเช�นการคิดเลข การคำนวณ ผมก็ไปไม�ถูก เพราะไม�ได�เก�งเรื่องนี้เลย บางครั้งพ�อก็จะถามเรื ่อง

เกรด” ในบางครั้งผู ให ข อมูลก็สามารถปลีกตัวออกมาจากสถานการณ�นั้น ๆ ได เอง และบ�อยครั้งแม�ก็

อดที่จะช�วยเหลือไม�ได  ดังข อความ “ผมไม�รู� ผมก็จะเงียบ พ�อก็จะพูดของพ�อไปเรื่อย ๆ แล�วผมก็

หาทางเลี่ยงไปทำอย�างอื่น แล�วก็หายไปเลย ล�าสุดก็เมื่อคืนนี้ กว�าจะออกมาได�น�าจะ 20 นาที แต�ถ�า

เป)นเมื่อก�อนจะนานกว�านี้ เพราะเค�าจะเอาจนกว�าเราจะตอบคำถามเค�าได� ผมจะต�องหาจังหวะหนี 

พอ พอ พอ พอ ไปล�ะ บางครั้งพ�อถามเรื่องคำนวณนี่ แม�ก็จะเอาโทรศัพท-มาให�คิดหรือช�วยคิดให�แล�ว

มากระซิบให�ผมตอบ ถ�าเป)นเรื่องการคำนวณนี่ผมไม�เก�งครับ ผมด�อย ผมไม�ชอบคณิตศาสตร- ไม�ชอบ
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วิชาที่เป)นความจำ ความจำไม�ค�อยดี ชอบลืมอะไรง�าย ๆ” ทั้งนี้ ผู ให ข อมูลไม�กล าเปลี่ยนประเด็น / 

หัวข อในการพูดคุยเนื่องจากรู สึกกลัวเกรงพ�อ ดังข อความ “ไม�กล�าเปลี่ยน กลัวจะโดนหนักกว�าเดิม” 

อย�างไรก็ตาม พ�อเคยชักชวนให ดื่มเบียร�และไวน�คูลเลอร� ซึ่งผู ให ข อมูลก็ได ลองดื่มเครื่องดื่มทั้งสอง

ชนิดแต�นิยมชมชอบในรสชาติของไวน�คูลเลอร�มากกว�า ดังข อความ “ก็ลองกินดู กินแล�วมันถูกปาก 

กินแล�วอร�อยก็กินมาเรื่อย ๆ แต�ก็ไม�ชอบเบียร-” โดยเหตุผลสำคัญที่พ�ออนุญาตให นั่งดื่มร�วมด วย คือ 

เพื่อให รู ให ลองด วยตนเอง ทั้งนี้ ก็เพื่อความปลอดภัยของตัวผู ให ข อมูลเอง ดังข อความ “เค�าอยากให�

เราลองตั้งแต�เด็ก โตไปเผื่อเมาจะได�รู�จะได�บังคับตัวเองถูก” และ “ฝ7กไว�ก�อน เวลาโตไปจะได�รู�ว�า       

มันเป)นยังไง” ผู ให ข อมูลดื่มแอลกอฮอล�ครั้งแรกเมื่ออายุ 12 ปQ ขณะเรียนอยู�ชั้นประถมศึกษาปQที่ 6 

โดยดื่มกับพ�อ ย�า และญาติพี่น อง ที่บ านของย�าในงานเลี้ยงปQใหม� ครั้งแรกผู ให ข อมูลดื่มไวน�คูลเลอร�           

1 ขวด โดยเหตุผลท่ีดื่ม คือ อยากรู  อยากลอง และเพ่ือเข าสังคม จะได พูดคุยสนุกมากข้ึน ดังข อความ 

“พวกผู�ใหญ�เค�าก็กินกัน ผมกินพอให�มีกิจกรรมร�วมกับคนอ่ืน” และ “มันมีขวดวางอยู�เยอะ ก็เลยหยิบ

มากินด�วยกัน” จากนั้นผู ให ข อมูลก็ดื ่มมาเรื ่อย ๆ ทั้งกับพ�อ เพื่อนของพ�อ ย�า และลูกพี่ลูกน อง         

วัยไล�เลี่ยกัน แต�ไม�เคยด่ืมกับเพ่ือน ผู ให ข อมูลมีเพ่ือนสนิทท่ีอยู�กลุ�มเดียวกัน 10 คน ในจำนวนนี้มีท่ีด่ืม

แอลกอฮอล� 5-6 คน ส�วนใหญ�จะชักชวนกันไปดื่มที่บ านของเพื่อนคนใดคนหนึ่ง ดังข อความ “ก็กิน

ตลอด ไม�ได�กินเฉพาะช�วงปGใหม� แต�จะกินเม่ือมีงานสังสรรค- พ�อพาไปเท่ียวบ�านเพ่ือนไปเลี้ยงงานอะไร

ก็กิน แต�กินครั้งล�าสุดในวันปGใหม� กินกับญาติ ไม�เคยกินกับเพื่อน พวกมันก็ชวนกิน แต�ไม�ได�ไปเพราะ

พ�อแม�ไม�ให�ไปบ�านเพื่อน บ�านมันอยู�ใกล�กัน แต�ผมอยู�ไกล ถ�าแอบไป ไม�รอด เหมือนจะโดนนั่งคุยยาว

ครับ” ในการด่ืมแต�ละครั้งผู ให ข อมูลอาจจ�ายเงินซ้ือเอง บางครั้งพ�อและย�าก็จะจ�ายเงินซ้ือให  บางครั้ง

พ�อและย�าก็จะซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล�มาให  ดังข อความ “ถ�ามันกระหายอยากจะกินก็ซื้อกิน ไม�ได�

เสียดายเงินเพราะผมอยากกินเอง อยากจะกินตอนไหน ก็ซื้อกินตอนนั้น เพราะอารมณ-ความอยาก

ล�วน ๆ” และ “ไม�ได�เสียดายเงินเพราะรู�สึกเหมือนกับซ้ือของท่ีชอบมากิน อารมณ-คล�าย ๆ เหมือนกับ

ซื้อชาเขียวกิน ของมันต�องกิน เหมือนซื้อของทั่ว ๆ ไป” บางครั้งผู ให ข อมูลก็ดื่มฟรีที่งานสังสรรค�ช�วง

เข าค�ายเก็บตัวของนักกีฬา มักจะดื่มเหล าผสมน้ำอัดลม ดังข อความ “ผมจะเอาเปQปซี่มา แล�วเทเหล�า

ใส�สักนิดหนึ่ง แล�วก็กินผสมกันไป” โดยดื่มเพียงเล็กน อยเท�านั้นเนื่องจากไม�อยากต องตกอยู �ใน

สถานการณ�เช�นเดียวกับเพื่อนที่ดื่มอย�างหนัก ดังข อความ “ไม�อยากหมดสภาพแบบพวกเพื่อน เคย

เห็นเพื่อนเมาหนัก เดินอยู�ดี ๆ ก็ล�ม ไม�ก็กินเสร็จมันก็ไปนั่งกองกันอยู�ที่เดียว ไม�ชอบเป)นแบบนั้น” 

นอกจากนี้ ในบางครั้งพ�อก็จะไหว วานให เดิน / ขี่รถจักรยานยนต�เพื่อไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ท่ี
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ร านค าในละแวกบ าน ดังข อความ “ต�องออกไปซื้อ เพราะที่บ�านไม�มี ส�วนใหญ�มักจะได�ไปซื้อกับพ�อ 

บางทีก็จะถูกใช�ให�ขับไปส�ง แถวบ�านผมมีประมาณ 4 ร�าน ขายเหล�าขายเบียร-ทุกร�าน แต�ขายถึงกี่โมง

ไม�รู� ผมเคยไปซื้อเย็นสุดตอนหกโมงทุ�มหนึ่ง” ทั้งนี้ เมื่อผู ให ข อมูลไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ด วย

ตนเอง เจ าของร านค าก็ยินดีขายให  ซึ่งผู ให ข อมูลก็ไม�ได รู สึกแปลกใจ ดังข อความ “เค�าคงเห็นผม      

ตัวใหญ� กินได�” แต�เห็นว�าการเข าถึง / ซื้อหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ไม�ยุ�งยาก ดังข อความ “ก็เหมือน

การซ้ือน้ำมากิน” อย�างไรก็ตาม พ�อไม�เคยเมาจนไปทะเลาะวิวาทกับผู อ่ืน แต�เคยมีปากเสียงกับแม�บ าง

ด วยเรื่องเล็กน อย ดังข อความ “แต�ก�อนพ�อผมกินเยอะอยู� ถ�ากินเยอะพ�อก็จะเดินเซ” โดยผู ให ข อมูล

เคยบอกพ�อให เลิกดื่มแอลกอฮอล�ขณะเรียนอยู�ชั้นประถมศึกษาปQที่ 4 ดังข อความ “กินน�อย ๆ หน�อย

ได�ไหม ตอนนั้นพ�อทำงานหนัก ช�วงวันอาทิตย-กินเยอะเลยครับ ทุกอาทิตย- แต�เด๋ียวนี้ก็กินน�อยลงแล�ว

ครับ จะกินเยอะจนเมาเฉพาะในงานสังสรรค-” การดื่มแอลกอฮอล�ของพ�อจะส�งผลกระทบในแง�ของ

การที่ต องโทรศัพท�ติดตามพ�อให กลับบ านเมื่อไปดื่มสังสรรค�ที่บ านเพื่อน ดังข อความ “กลับได�รึยัง 

เม่ือไรจะกลับ พ�อมักจะไปนาน ถ�าเป)นงานสังสรรค-คนเยอะ ๆ เพ่ือนสนิทมากก็จะต้ังแต� 6 โมงเย็น ถึง 

5 ทุ�ม” ส�วนใหญ�เมื่อพ�อไปดื ่มที ่บ านของเพื่อน พ�อมักจะโทรศัพท�เรียกแม�และผู ให ข อมูลไปรับ                  

กลับบ าน ในบางครั้งหากผู ให ข อมูลเข านอนแล ว แม�ก็ต องขับรถยนต�ไปรับพ�อคนเดียว ดังข อความ 

“ถ�าผมนอนแล�ว แม�ก็ไปเอง ก็ห�วงแม�นิดหน�อยครับ ผมขับมอไซค-เป)น ขับรถกระบะได�นิดหน�อย พ�อ

เป)นคนหัดให�” นอกจากนี้ หากแม�ต องไปทำงานและพ�อต องไปงานสังสรรค�ที่บ านเพื่อน ผู ให ข อมูล      

ก็จะต องไปด วย ซึ่งหากเลือกได ก็จะเลือกไม�ไปเนื่องจากพ�อมักจะใช เวลาอยู�บ านเพื่อนค�อนข างนาน    

ดังข อความ “ไม�อยากไป ชอบอยู�บ�านมากกว�า และพ�อมักจะไปนาน ระหว�างที่อยู�บ�าน ผมก็จะกิน 

นอน เล�นเกม เข�าไปดูโน�นนี่ในอินเทอร-เน็ตค�อนข�างบ�อย” อย�างไรก็ตาม ผู ให ข อมูลไม�เคยต องไป             

ปรับทุกข�กับเพื่อน ดังข อความ “เพื่อนคนอื่น ก็เหมือนกับเรา” และไม�เคยคิดหนีออกจากบ าน           

ดังข อความ “มันไม�มีที่ไหนสุขเท�าบ�านแล�ว เพราะอยู�บ�านมันมีทุกอย�างที่ต�องการ ขอแค�มีเน็ตกับ    

ของกินก็พอแล�ว” ในอนาคตข างหน าผู ให ข อมูลยังคงดื่มแอลกอฮอล�โดยจะดื่มในปริมาณเท�าเดิม               

ดังข อความ “ไม�อยากติด ไม�อยากหมดสภาพเหมือนเพื่อน เคยเห็นเพื่อนเมาหนัก เดินอยู�ดี ๆ ก็ล�ม  

ไม�ก็กินเสร็จมันก็ไปนั่งกองกันอยู�ที ่เดียว ไม�ชอบเป)นแบบนั้น” แม จะทราบถึงผลเสียของการด่ืม

แอลกอฮอล�จากสื่อสังคมออนไลน� เช�น Facebook เปFนต น จากที่พ�อแม�เล�าให ฟcง และจากการเรียน

การสอนในชั้นเรียน เช�น วิชาการศึกษาค นคว าอิสระ ซึ่งเรียนสัปดาห�ละ 2 ครั้ง ๆ ละประมาณครึ่ง

ชั่วโมง และวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เปFนต น รวมท้ังจากการเคยเห็นสภาพของเพ่ือนท่ีดื่มอย�างหนัก
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ในคราวเดียว ดังข อความ “ไม�อยากหมดสภาพเหมือนเพื่อน เคยเห็นเพื่อนเมาหนัก เดินอยู�ดี ๆ ก็ล�ม 

ไม�ก็กินเสร็จมันก็ไปนั่งกองกันอยู�ท่ีเดียว ไม�ชอบเป)นแบบนั้น” ทั้งนี้ ผู ให ข อมูลมีทัศนคติเชิงบวกต�อ

การดื ่มแอลกอฮอล� ดังข อความ “สำหรับผม เหล�าก็มีประโยชน-นิดหนึ ่ง ทำให�กินแล�วมันสนุก 

อย�างเช�นเวลาเล�นเกมแล�วมันเครียด ๆ ก็อาจจะหยิบมากิน อารมณ-เหมือนกินเปQปซี่ไปด�วยเล�นเกม          

ไปด�วย” และ “การกินเหล�าทำให�เพ่ือนยอมรับมากข้ึน ก็เหมือนเป)นการพิสูจน-ตัวเอง” และ “การกิน

เหล�าช�วยให�คลายเครียด แต�ตอนกินก็ไม�ได�ทำให�ลืม” และ “การกินเหล�าเป)นการแก�ป+ญหาชีวิต                

ก็ถ�ากินแล�วไม�ก�อป+ญหา ก็ได�ครับ กินแล�วไม�ตกอับ” นอกจากนี้ ผู  ให ข อมูลยังเห็นว�าเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล�ส�งผลกระทบต�อผู ดื่มเท�านั้น ส�วนบุหรี่ส�งผลกระทบต�อผู คนรอบข างด วย ดังข อความ             

“ถึงการสูบบุหรี ่จะดูเกSาก็เถอะ” ดังนั้น จึงเคยขอให พ�อเลิกสูบบุหรี่เมื ่อ 4 ปQที ่แล ว ดังข อความ             

“เลิกสูบได�แล�ว มันไม�ดีต�อร�างกาย” ซ่ึงพ�อก็ยอมทำตาม 

1. 1.5 1.9.3 ผลกระทบและคุณภาพในการดำเนินชีวิตของบุตรหลานที่มีพ�อแม� ผู ปกครอง

เปFนนักด่ืมกลุ�มท่ีมีปcญหามากเปFนพิเศษ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. 1.5 1.5.1 ผู ให ข อมูลเพศหญิงอายุ 13 ปQ ที่แวดล อมไปด วยผู ดื่มแอลกอฮอล� 2 คน ได แก� 

ยาย และแม� โดยมีความสนิทสนมกับแม�มากที่สุด ผู ให ข อมูลได รับความเดือดร อน / ความไม�สบายใจ

จากการดื่มแอลกอฮอล�ของแม�เล็กน อย เนื่องจากเกิดความคุ นชิน ดังข อความ “ไม�สบายใจนิดหน�อย 

ประมาณ 3 เต็ม 10 คะแนน ก็ยอมรับได� รู�สึกชินที่แม�กิน มีความชินอยู�ที่ 9 เต็ม 10 คะแนน” โดย

เห็นแม�ดื่มมาต้ังแต�อายุประมาณ 10 ปQ ขณะเรียนอยู�ชั้นประถมศึกษาปQท่ี 4 ดังข อความ “หนูเห็นยาย

กินก�อนแม�อีก ประมาณ ป.2 ได� ส�วนแม�เห็นว�ากินตอนเรียนอยู� ป.4 แม�อาจจะเครียดเรื่องงานเลยกิน

เหล�า ส�วนยายเค�าก็กินบำรุงของเค�า กินแล�วเค�าก็ไปทำกับข�าว” ที่ผ�านมาแม�ไม�เคยเมาจนไปทะเลาะ

วิวาทกับผู อื ่น มีเพียง 2 ครั้งเท�านั้นที่แม�และยายต�างดื่มจนเมาแล วทะเลาะกันเอง แต�เหตุการณ�        

ไม�รุนแรง ดังข อความ “เคยมีค�ะ แต�ไม�ค�อยบ�อย หนูเคยเห็นประมาณ 2 ครั้ง ครั้งแรกช�วงป<ดเทอม 

ป.6 อีกครั้งหนึ่งตอนหนูเรียนอยู� ม.1 ทะเลาะกันเสร็จ เช�าวันต�อมาพวกเค�าก็ดีกัน เหมือนไม�มีอะไร

เกิดขึ้น” ทั้งนี้ แม�ไม�เคยทุบตีโดยพลการ ผู ให ข อมูลจะถูกลงโทษก็ต�อเมื่อกระทำความผิดหรือดื้อรั้น 

ดังข อความ “ไม�ค�ะ แต�ถ�าสมมติว�าแม�ไม�กินแล�วหนูดื้อ เค�าก็บ�นก็ตีอยู�ค�ะ” และ “ถ�าเค�านั่งกิน เค�าก็

กินของเค�าไป หนูก็อยู�ของหนูไป เค�าไม�ได�มายุ�งกับหนูมากตอนเค�าเมา ส�วนมากหนูก็จะอยู �กับ

โทรศัพท- โทรทัศน- หรืออยู �กับเพื่อน ก็เล�น Facebook IG อย�างเนี ่ยค�ะ ไม�ก็เล�นเกมต�อสู�ยิงกัน 

ส�วนมากจะเล�น Face มากกว�า แล�วก็ดูละครใน Line TV ไม�ดูในโทรทัศน-เพราะมันมีโฆษณา เด๋ียวมัน
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ไม�ต�อเนื่อง หนูจะรอดูตอนห�าทุ�มเที่ยงคืนใน Line TV ไม�เปลืองอินเทอร-เน็ต เพราะที่บ�านติด Wi-Fi 

ความเร็วจะเท�าเดิม ที่บ�านเสียค�าใช�จ�ายรายเดือนประมาณสองถึงสามพันบาท ถ�าไม�มี Wi-Fi หนูอยู�

ไม�ได� นอนไม�หลับ บ�านหนูติดมานานแล�วค�ะ ตั้งแต�เรียนอยู� ป.5 ป.6” ทั้งนี้ ผู ให ข อมูลเคยปรับทุกข�

กับเพ่ือนสนิทซ่ึงคบกันมาต้ังแต�วัยเด็กและมีแม�ดื่มแอลกอฮอล�เช�นเดียวกัน ดังข อความ “เคยบ�นอยู�ค�ะ 

ประจำเลยค�ะ แต�บ�นให�เพ่ือนสนิทแถวบ�านฟ+ง ไม�เคยบ�นให�เพ่ือนสนิทท่ีอยู�โรงเรียนฟ+ง แม�กับยายเมา

แล�วมาบ�นหนู หนูก็จะบ�นให�เพื่อนสนิทคนนี้ฟ+ง” ซึ่งเรื่องที่ยังคงเปFนปcญหาเสมอ ๆ ได แก� การถูก   

ไหว วานให เดิน / ข่ีรถจักรยานยนต�เพ่ือไปซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�ท่ีร านค าในละแวกบ าน ดังข อความ 

“ข้ีเกียจไป และไม�อยากให�เค�ากินด�วย” การถูกไหว วานอยู�บ�อยครั้งนำมาซ่ึงการมีปากเสียงกันระหว�าง

ผู ให ข อมูลและแม� ดังข อความ “เมื่อไรแม�จะหยุดกินสักที” จากการสัมภาษณ�เพื่อนสนิทคนดังกล�าว 

พบว�าผู ให ข อมูลจะมาปรับทุกข�ด วยค�อนข างบ�อย เกือบทุกครั้งที่ถูกแม�ไหว วานให ไปซื้อเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล� ดังข อความ “บางทีแม�เค�าใช�ไปซื้อเบียร- เค�าก็บอกว�าซื้ออะไรกันนักกันหนา กินอยู�ได�          

กินจนไม�มีสตางค-ซื้อ” อย�างไรก็ตาม ผู ให ข อมูลยินดีที่จะทำตามหากถูกไหว วานให ไปซื้อสินค าอื่น ๆ 

นอกเหนือจากเครื่องด่ืมแอลกอฮอล� ดังข อความ “ถ�าแม�ใช�ไปซ้ือน้ำ ซ้ืออย�างอ่ืน จะไม�บ�น ก็ไปซ้ือให�” 

การที่ผู ให ข อมูลไม�อยากให แม�ดื่มแอลกอฮอล�เนื่องจากเปFนห�วงสุขภาพ ดังข อความ “ท่ีไม�ไปเพราะ            

ไม�อยากให�แม�กิน กลัวแม�จะเป)นพวกมะเร็ง เหล�าเป)นอันตรายต�อร�างกาย ดื่มเยอะก็จะกดประสาท” 

เมื่อปลายปQที่ผ�านมาผู ให ข อมูลเคยบอกให แม�เลิกดื่มแอลกอฮอล� โดยช�วง 2-3 วันแรกแม�ก็จะลด

ปริมาณการดื่มลง ต�อมาก็ยังคงมีพฤติกรรมเช�นเดิม ดังข อความ “พูดแล�วก็เหมือนเดิม 2-3 วัน

หลังจากท่ีบอกไป แม�ก็จะด่ืมน�อยลง แม�จะกินแค�แก�วเดียว บางวันก็ไม�ได�กิน เลิกงานกลับบ�านมาก็จะ

นอนเลย ส�วนวันต�อ ๆ มาก็จะกลับไปกินในปริมาณเท�าเดิม” นอกจากนี้ การถูกไหว วานอยู�บ�อยครั้ง

ยังนำมาซึ่งทัศนคติที่เปลี่ยนไปในส�วนความง�ายของการเข าถึง / ซื้อหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ในกลุ�ม

เยาวชน ดังข อความ “ร�านค�าก็อยู�ใกล� ๆ บ�าน เดินไปไม�ถึง 10 ก�าว ก็ถึงแล�วค�ะ แถวบ�านหนูมีร�านค�า

ที่ขายเหล�าขายเบียร- 3 ร�าน 2 ร�านอยู�ติดกัน อีกร�านอยู�เยื้อง ๆ กัน ห�างออกไปเล็กน�อยแต�อยู�ติด   

ถนนใหญ� หนูเคยไปซื้อเบียร-จากทั้งสามร�าน ร�านเค�าก็ขายให� บ�านกับร�านอยู�ใกล� ๆ กัน เค�าก็รู�จักแม�

รู �จักยาย ช�วงเทศกาลเคยมีเด็กแถวบ�านมาซื้อไปกินเอง ร�านเค�าก็ขายให�” โดยผู ให ข อมูลเห็นว�า            

การกระทำเช�นนี้ถือเปFนการสนับสนุนให เยาวชนดื่มแอลกอฮอล�เพิ่มมากขึ้น ดังข อความ “การที่เค�า

ขายให�เด็กอย�างหนู มันทำให�พวกหนูกินเหล�ากินเบียร-เพิ ่มขึ้น” ดังนั้น เพื่อให การเข าถึง / ซื้อหา
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เครื่องดื่มแอลกอฮอล�ทำได ยากขึ้น ผู ให ข อมูลเสนอแนะว�าผู เกี่ยวข องควรเข มงวดกับร านค าที่ขาย

เครื่องด่ืมแอลกอฮอล� ดังข อความ “บอกคนขายว�าอย�าขายเหล�าขายเบียร-ให�เยาวชน” 

1. 1.5 1.5.1 ผู ให ข อมูลเพศหญิงอายุ 15 ปQ ที่แวดล อมไปด วยผู ดื่มแอลกอฮอล� 4 คน ได แก� 

พ�อ แม� น าสาว และพี่ชาย โดยมีความสนิทสนมกับพ�อมากที่สุด ผู ให ข อมูลต องนั่งรถยนต�เพื่อไป      

บ านเพ่ือนกับพ�อในช�วงหัวค่ำอยู�บ�อยครั้ง ดังข อความ “ตลอดเลยค�ะ วันไหนท่ีพ�อไปบ�านเพ่ือนแล�วแม�

ก็ไปด�วย หนูไม�มีอะไรกิน พ�อก็จะพาไปกินข�าวเย็นที่โน�น แม�ก็ร�วมวงดื่มกับพ�อและเพื่อนพ�อ หนูก็

นั่งเล�นโทรศัพท-อยู�ในบ�านโดยมีลูกชายเพ่ือนพ�ออายุไล�เลี่ยกันนั่งอยู�ด�วย” ซ่ึงก็ไม�เคยเกิดอุบัติเหตุและ

ไม�ได รู สึกหวาดกลัวที่จะร�วมนั่งรถไปกับพ�อที่เพิ่งดื่มแอลกอฮอล�แล วขับรถ แต�รู สึกวิตกกังวลที่จะ

สูญเสียคนที่รักไปอย�างกะทันหันโดยที่ตนไม�ได อยู�ในเหตุการณ�ด วย ดังข อความ “ไม�กลัวเกิดอุบัตเิหตุ 

หนูก็อยู�ด�วย หนูก็ไม�เป)นไร ถ�าเป)นก็เป)นด�วยกัน หนูไม�อยากให�พ�อกับแม�เกิดอุบัติเหตุกันแค�สองคน   

หนูไม�รู�จะทำตัวยังไง” ผู ให ข อมูลจึงไม�เคยต องปรับทุกข�กับผู อื ่นเรื่องที่มีผู ดื ่มแอลกอฮอล�ในบ าน 

เนื่องจากเห็นพ�อดื่มตั้งแต�วัยเด็ก ซึ่งน�าจะตั้งแต�จำความได  ดังข อความ “พอจำความได�ก็เห็นว�า        

พ�อดื่ม” จึงเกิดความคุ นชิน ดังข อความ “พ�อดื่มทุกวัน เวลาพ�อกินพ�อกินกับแม�ค�ะ ตอนเย็นหลัง       

เลิกงาน พ�อกินเยอะกว�าแม� ถ�าเลิกก็เลิกพร�อมกันค�ะเพราะว�าต�องกินข�าว ใช�เวลากินแปQบเดียว 

ประมาณครึ่งชั่วโมงได�” อย�างไรก็ตาม เมื่อเห็นข�าวสารเกี่ยวกับพิษภัยของการดื่มแอลกอฮอล�จากสื่อ

สังคมออนไลน� เช�น Facebook Line Instagram เปFนต น และจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน เช�น 

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เปFนต น ผู ให ข อมูลก็อยากให พ�อเลิกดื่มแอลกอฮอล� แต�ไม�ม่ันใจว�าพ�อจะ  

ทำได  ดังข อความ “ถ�าให�เลิกเลยพ�อทำไม�ได�ค�ะ เพราะกินปกติอยู�ทุกวัน ถ�าวันไหนไม�ได�กินก็จะชอบ

บ�น แต�ไม�เคยพาลหรืออารมณ-เสียใส�” โดยผู ให ข อมูลเคยบอกพ�อเมื่อประมาณ 2-3 ปQที่ผ�านมา         

ขณะเรียนอยู�ชั ้นประถมศึกษาปQที่ 1 ดังข อความ “เหล�า ลดลงหน�อยได�ไหม มันไม�ดีต�อสุขภาพ”          

ซึ ่งพ�อเลิกดื่มให ไม�ได  แต�ลดปริมาณลงให ได  ดังข อความ “เลิกตอนนี้ไม�ได� แต�ว�าลดให�ได�” ทั้งนี้                         

ในแต�ละเดือนพ�อเสียค�าใช จ�ายจากการดื่มเปFนจำนวนมากราวหลักหมื่นบาท เนื่องจากในบางครั้ง        

ก็ต องซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล�มาเลี้ยงดูเพื่อนร�วมงาน / ลูกน องด วย ดังข อความ “เสียสตางค-ค�ากิน

เหล�าเยอะค�ะ เดือนหนึ่งน�าจะถึงหม่ืนอยู�ค�ะ เพราะว�าบางครั้งเพ่ือนพ�อมา พ�อก็เลี้ยงเค�าด�วย พ�อใจปDา 

เลี้ยงเหล�าเพื่อนเป)นหลักหมื่น แต�ให�สตางค-ลูกเป)นหลักร�อย” ซึ่งผู ให ข อมูลก็รู สึกเสียดายเงินดังกล�าว 

แต�ก็เลือกที่จะไม�ก าวก�าย ยังคงทำหน าที่ของตนเองต�อไป ดังข อความ “เสียดาย แค�ไม�ยุ�ง เค�าจะกิน       

ก็กิน ก็เค�าเป)นคนหาเน3อะ เราจะไปห�ามอะไรเค�าได�ล�ะ เราก็แค�ทำหน�าที่ของตัวเองให�ดี” การด่ืม
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แอลกอฮอล�ของพ�อไม�ได ส�งผลกระทบต�อค�าใช จ�ายในการเรียน ดังข อความ “ไม�มีค�ะ เงินกินเหล�า      

ก็ส�วนเงินกินเหล�า เงินค�าเทอมก็ส�วนเงินค�าเทอม เรามีหน�าที่เรียนก็เรียนไป” แต�ส�งผลกระทบในแง�

ของการถูกไหว วานให เดิน / ขี่รถจักรยานยนต�เพื่อไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ที่ร านค าในละแวกบ าน 

ดังข อความ “หนูถูกใช�ให�ไปซื้อ พ�อบอกว�าไปซื้อของให�หน�อย ซื้อร�านประจำพ�อค�ะ เป)นร�านญาติกัน

ค�ะ ซื ้อช�วงเย็นประมาณ 6 โมง” ซึ ่งผู  ให ข อมูลสามารถซื ้อเครื่องดื ่มแอลกอฮอล�ได จากทุกร าน           

ดังข อความ “หนูซื้อได�ทุกร�านค�ะ เพราะว�าพ�อรู�จักหมดเลยค�ะทั้งหมู�บ�าน แต�ว�าไปร�านของคนนี้บ�อย

ท่ีสุดเพราะเป)นญาติกัน” โดยเจ าของร านค าก็ยินดีขายให  ดังข อความ “เค�ารู�ค�ะว�ามาซ้ือให�พ�อ ซ้ือทีไร

ซ้ือเยอะค�ะ ซ้ือเป)นกลมแล�วก็ซ้ือโซดา ซ้ือน้ำแข็งค�ะ ถ�าเวลาซ้ือเบียร-ก็ 6-7 ขวด ไปแบงก-พันเหลืออยู� 

20 บาท” ด วยเหตุนี้ ผู  ให ข อมูลจึงเห็นว�าการเข าถึง / ซื้อหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ไม�ยุ �งยาก ดัง

ข อความ “ถ�าสำหรับเด็กคนอื่นมันก็ซื้อไม�ได� ซื้อไม�ง�าย หนูซื้อทุกวันจนชินแล�วค�ะก็เลยคิดว�ามันง�าย 

มันเป)นเพราะว�าพ�อรู�จักกับคนขายด�วยค�ะ” 

1. 1.5 1.5.1 ผู ให ข อมูลเพศหญิงอายุ 17 ปQ ที่แวดล อมไปด วยผู ดื่มแอลกอฮอล� 2 คน ได แก� 

พ�อ และแม� โดยมีความสนิทสนมกับพ�อมากที่สุด ผู ให ข อมูลคุ นชินกับการดื่มแอลกอฮอล�ของพ�อ

เนื่องจากเห็นพ�อดื่มมาตั้งแต�วัยเด็กเล็ก ดังข อความ “มันชินไปแล�ว โดยมีความชินอยู�ที่ 9 เต็ม 10 

คะแนน เนื่องจากเห็นมานาน น�าจะต้ังแต�อนุบาล” ผู ให ข อมูลไม�ชอบให พ�อด่ืมและอยากให พ�อเลิกด่ืม 

เนื่องจากได รับผลกระทบต�อค�าใช จ�ายในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งตัวผู ให ข อมูลเองและน องชาย

อายุ 10 ปQ ไม�มีเงินซ้ือขนมรับประทานในวันหยุด โดยเฉพาะวันเสาร�-อาทิตย� ดังข อความ “ถ�าอยู�บ�าน 

หนูก็กินข�าว กินข�าวเสร็จหนูก็เป<ดคอมฯ ไม�ค�อยได�กินขนมค�ะ ถ�าอยากกินจริง ๆ  ก็นาน ๆ ทีจะขอ 

แต�น�องหนูมันชอบกิน เค�าก็จะบ�นว�าไม�มีขนมเลย ขอสตางค-ซ้ือขนมหน�อย แล�วแม�ก็บอกว�าขอเอาเงิน

ไปซ้ือกับข�าวก�อน” ประกอบกับเม่ือประมาณ 4-5 ปQท่ีผ�านมา ขณะเรียนอยู�ชั้นประถมศึกษาปQท่ี 2 ลุง

ซ่ึงเปFนเจ านายของพ�อและมีความใกล ชิดสนิทสนมกับครอบครัว ได แนะนำให ไปบอกพ�อให เลิกด่ืม

แอลกอฮอล� ดังข อความ “อยากมีเงินกินขนมไหม ไปบอกพ�อให�เลิกกินเหล�าสิ” ซึ่งพ�อก็ไม�สามารถ      

จะทำให ได  โดยยังคงดื่มปริมาณเท�าเดิมด วยเหตุผลเรื่องงาน ดังข อความ “เลิกไม�ได� เพราะว�าต�อง       

คุยงาน” และ “พ�อบอกว�าพ�อก็ไม�อยากกิน แต�มันจำเป)น มันต�องกินบ�างอย�างตอนคุยงาน” และ 

“เวลาคุยงานเค�าก็ต�องซื้อเหล�าซื้อเบียร-มากิน” ทั้งนี้ เมื่อพ�อถูกจับกุมในข อหาเมาแล วขับ ผู ให ข อมูล

จะได รับผลกระทบในแง�ของการต องถูกโทรศัพท�ตามตัวในยามค่ำคืนเพื่อนำเงินไปจ�ายค�าปรับครั้งละ

หลักพันบาท โดยใช เวลาในการขี ่รถมอเตอร�ไซค�จากบ านพักไปยังจุดเกิดเหตุประมาณ 10 นาที         
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ดังข อความ “โดนโบกอยู�บ�อยครั้ง ไม�ทุกเดือน เฉลี่ย 3 เดือนครั้ง เป)นเพียงบางครั้งที่โดนโบก 3 วัน

ติดต�อกัน โดนแบบนี้พ�อก็ไม�เข็ด พ�อไม�เคยไปโดนโบกที่อื่น โดนโบกแต�ตรงนี้เพราะเป)นทางที่ไป-กลับ

บ�อย ๆ” ซึ่งผู ให ข อมูลก็รู สึกเสียดายเงินที่จะต องจ�ายให แก�ตำรวจ นอกจากนี้ ผู ให ข อมูลเคยนั่งรถ        

ไปกับพ�อที่มีอาการมึนเมาในยามค่ำคืนอยู�บ�อยครั้ง ดังข อความ “เมื่อก�อนที่แม�ทำโอที เลิกประมาณ          

สองทุ�ม เลิกเรียนแล�วหนูก็จะติดรถของลุงซึ่งไปรับลูกที่โรงเรียนใกล� ๆ กันเพื่อมารอพ�อที่บ�านของลุง 

ส�วนพ�อก็จะไปกินเหล�ากับเพื่อน กินเสร็จ พ�อก็จะมารับหนู แล�วไปรับแม� แล�วก็กลับบ�าน” ซึ่งผู ให 

ข อมูลรู สึกหวาดกลัวเม่ือพ�อขับข่ีด วยความมึนเมา ดังข อความ “ปกติพ�อเป)นคนขับรถเร็วอยู�แล�ว แต�ว�า

เรากลัวเพราะเค�าเมา กลัวจะเอากลับมาไม�ได�” จึงบอกพ�อให ลดความเร็วลง ดังข อความ “เบาเด�อ 

เบา” ส�วนแม�นิ่งเฉย อาจเพราะคุ นชินกับการกระทำเช�นนี้ ดังข อความ “แม�ไม�ได�แสดงท�าทีอะไร แม�

คงจะชินแล�ว แม�ไม�ชอบทะเลาะ แม�เป)นคนใจเย็น แต�พ�อจะเป)นคนขี้โมโห เสียงดัง” ผู ให ข อมูลเคย

ต องปรับทุกข�กับเพื่อนสนิทซึ่งคบกันมาตั้งแต�วัยเด็กและมีพ�อดื่มแอลกอฮอล�เช�นเดียวกัน โดยพ�อของ

เพื่อนเลิกดื่มมาสักพักแล วเนื่องจากลูกสาวขอร องแกมบังคับ ดังข อความ “พ�อแกดีเน3อะ เราอยากให�

พ�อเราเป)นบ�าง” และ “เพื่อนบอกว�าถ�าพ�อยังดื่ม เพื่อนจะไม�คุยด�วย” ตั้งแต�การบอกให พ�อเลิกด่ืม

แอลกอฮอล�เมื่อประมาณ 8-9 ปQที่ผ�านมา ขณะเรียนอยู�ชั้นประถมศึกษาปQที่ 4 ผู ให ข อมูลก็ยังไม�เคย

บอกพ�ออีกเลยแม จะเปFนห�วงสุขภาพของพ�อก็ตามที ดังข อความ “หนูรู�ว�าจะเป)นยังไง พูดไปก็เข�า        

หูซ�ายทะลุหูขวา เค�าก็รู �ว�ามันไม�ดี กินแล�วก็ไม�ดีต�อสุขภาพ แต�เค�าก็ไม�เลิก” พ�อมีโรคประจำตัว          

ซึ่งสงสัยว�าอาจเสี่ยงต�อการเปFนโรคเกาต� โดยมักมีอาการปวดบวมบริเวณข อเท า บ�อยครั้งก็ปวดมาก

จนทำงานไม�ได  ดังข อความ “เลิกไปเลย ก็ดีค�ะ มันไม�ดีต�อสุขภาพ พ�อป�วยเปFนโรคเกาต� ปวดข อ

ตลอดเวลา เท าจะบวม เวลาพ�อเดินพ�อก็จะเดินกะเผลก” ทั ้งนี ้ พ�อไม�ยอมเข ารับการรักษาใน

สถานพยาบาล ส�วนใหญ�จะซ้ือยาแก อักเสบมารับประทานแล วนอนพักผ�อน ดังข อความ “หนูเคยบอก

ให�พ�อไปหาหมอ แต�พ�อไม�ยอมไป พ�อบอกว�าพ�อไม�มีเวลาไป และพ�อก็กลัวมันแพง” อย�างไรก็ตาม พ�อ

ทราบว�าการด่ืมแอลกอฮอล�ส�งผลให อาการดังกล�าวแย�ลงไปอีก นอกจากนี้ การด่ืมแอลกอฮอล�ของพ�อ

ยังส�งผลกระทบในแง�ของการถูกไหว วานให เดิน / ขี่รถจักรยานยนต�เพื่อไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล�          

ที่ร านค าในละแวกบ าน โดยเจ าของร านค าก็ยินดีขายให  ด วยเหตุนี้ ผู ให ข อมูล จึงเห็นว�าการเข าถึง / 

ซื้อหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ไม�ยุ�งยาก ดังข อความ “หาซื้อได�ง�าย เพราะคนแถวบ�านเค�าก็ขายให� เวลา

พ�อแม�จะดื่ม จะถูกใช�ให�ไปซื้อ โดยซื้อที่ร�านหน�าปากซอย ที่หน�าปากซอยมีร�านอยู� 2 ร�าน ถูกใช�ให�ไป

ซื้อตั้งแต� ม.1” และส�งผลกระทบในแง�ของการเปFนแบบอย�างที่ไม�ดีในการดื่มแอลกอฮอล� รวมทั้งเปFน
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การเสริมแรงจูงใจในการทดลองดื่มแอลกอฮอล�ของบุตร ดังข อความ “พ�อแม�หนูเนี่ยค�ะ ถึงกินเยอะ  

หนูก็ไม�เคยเห็นเค�าเมาเลย แค�เดินเซเล็กน�อย หนูเลยอยากรู�ว�าถ�าเมาแล�วมันจะเป)นยังไง หนูก็เลย 

ลองกิน” ผู ให ข อมูลดื่มแอลกอฮอล�ครั้งแรกเมื่ออายุ 14 ปQ ขณะเรียนอยู�ชั้นมัธยมศึกษาปQที่ 2 โดยด่ืม

กับเพ่ือนในละแวกบ านจำนวน 7 คน ท่ีบ านของเพ่ือนระหว�างท่ีพ�อแม�ออกไปทำธุระ ปกติเพ่ือนก็ไม�ได 

ดื่มแอลกอฮอล�แต�เหตุผลที่ชักชวนกันดื่มในครั้งนี้ คือ เพื่อฉลองวันคล ายวันเกิดของผู ให ข อมูลและ

เพื่อนในกลุ�มอีกหนึ่งคน ประกอบกับอยากรู  อยากลอง ดังข อความ “สงสัยว�าพ�อแม�ดื ่มแล�วทำไม     

ไม�เมา จึงอยากลองดื่มบ�าง” และเห็นภาพพ�อแม�ดื่มแล วดูโก เก� ดังข อความ “เท� เลยอยากลองด่ืม

บ�าง” ครั้งแรกผู ให ข อมูลดื่มไวน�คูลเลอร�ปริมาณเล็กน อยและดื่มเบียร�จำนวน 3 แก ว จากนั้นผู ให 

ข อมูลก็ดื่มมาเรื่อย ๆ ท้ังกับน า ตา เพ่ือน แม� และพ�อ ด่ืมครั้งล�าสุดเม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 โดย

ดื่มร�วมกับพ�อและแม�ที่บ านในช�วงหัวค่ำ ซึ่งผู ให ข อมูลดื่มเบียร�ประมาณ 2 ขวด หลังจากดื่มแล วมี

อาการมึนเมาและเดินเซเล็กน อย ส�วนพ�อจะดื่มปริมาณมากกว�าแม� โดยแม�จะดื่มเบียร�ประมาณ 1-2 

ขวด ดังข อความ “เวลาด่ืมกับพ�อแม�จะไม�ได�เสียสตางค- แต�จะถูกใช�ให�ไปซ้ือ” ท้ังนี้ เหตุผลสำคัญท่ีพ�อ

อนุญาตให นั่งดื่มร�วมด วย คือ เพื่อความปลอดภัยของตัวผู ให ข อมูลเอง ดังข อความ “ให�กินที่บ�าน แต�

อย�าไปกินท่ีอ่ืน” 

1. 1.5 1.5.1 ผู ให ข อมูลเพศหญิงอายุ 18 ปQ ที่แวดล อมไปด วยผู ดื่มแอลกอฮอล� 1 คน ได แก� 

พ�อ โดยมีความสนิทสนมกับพ�อมากท่ีสุด ผู ให ข อมูลรู สึกน อยใจท่ีพ�อไม�ค�อยมีเวลาให  ดังข อความ “พ�อ

ไม�ค�อยว�าง กว�าจะกลับหนูก็นอนแล�ว วันไหนกลับเร็วก็กินเหล�ากับลูกน�อง” และมักมีปากเสียงกันเม่ือ

พ�อดื่มหนักจนไม�สามารถทำในสิ่งที่ผู ให ข อมูลต องการได  ดังข อความ “อยากให�พ�อขับรถไปส�งท่ี

โรงเรียน แต�พ�อไปได�บ�าง ไม�ได�บ�าง บางวันเค�ากินเยอะก็ตื่นไปส�งไม�ไหว” ทั้งนี้ การดื่มแอลกอฮอล�

ของพ�อไม�ได ส�งผลกระทบต�อค�าใช จ�ายในการเรียนและค�าใช จ�ายในการดำเนินชีวิตประจำวัน เนื่องจาก

ผู ให ข อมูลได รับทุนการศึกษาโดยแหล�งทุนจะจ�ายค�าเล�าเรียนให  ส�วนแม�ซึ่งทำงานเปFนแม�ครัวของ

โรงเรียนแห�งหนึ่งในเทศบาลนครราชสีมา เปFนผู ให เงินมาโรงเรียนในแต�ละวัน ซึ่งพ�อจะช�วยเหลือด าน

การเงินบ างหากพ�อมีงาน อย�างไรก็ตาม ผู ให ข อมูลก็ไม�อยากให พ�อดื่มเนื่องจากแอลกอฮอล�ส�งผลเสีย

ต�อสุขภาพ แต�ผู ให ข อมูลไม�เคยบอกให พ�อลดหรือเลิกดื่ม ดังข อความ “ไม�ได�บอก เพราะพ�อโตแล�ว

น�าจะรู�ได�เอง” 
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1. 1.10 ความสัมพันธ�ระหว�างปcจจัยต�าง ๆ และการดื่มแอลกอฮอล�ของกลุ�มตัวอย�างที่มี

สมาชิกในครอบครัวด่ืมแอลกอฮอล� 

1. 1.10 เมื่อพิจารณาปcจจัยที่มีความสัมพันธ�กับการดื่มแอลกอฮอล�ของกลุ�มตัวอย�างซึ ่งมี

สมาชิกในครอบครัวดื่มแอลกอฮอล� พบว�า จำนวนเงินที่ได มาโรงเรียนในแต�ละวัน  การสูบบุหรี่ 

จำนวนผู ที่ดื่มแอลกอฮอล�ในครอบครัว บทบาทหน าท่ีในครอบครัวของผู ดื่มแอลกอฮอล� ความข อง

เกี่ยวกับผู ที่ดื่มแอลกอฮอล� ผู ที่สนิทสนม / ผูกพันใกล ชิดกับกลุ�มตัวอย�างมากที่สุด ทัศนคติต�อการด่ืม

แอลกอฮอล� และการได รับผลกระทบจากการด่ืมแอลกอฮอล�ของพ�อแม� ผู ปกครอง มีความสัมพันธ�กับ

การดื่มแอลกอฮอล�ของกลุ�มตัวอย�างที่มีสมาชิกในครอบครัวดื่มแอลกอฮอล� อย�างมีนัยสำคัญทางสถติิ

ท่ีระดับ 0.05 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. 1.10 กลุ�มตัวอย�างที่ได รับเงินมาโรงเรียนตั้งแต� 110 บาท มีแนวโน มที่จะดื่มแอลกอฮอล�

เปFน 1.891 เท�าของกลุ�มตัวอย�างที่ได รับเงินมาโรงเรียนน อยกว�า 110 บาท (95%CI = 1.001 ถึง 

3.571, p-value = 0.048) 

1. 1.10 กลุ�มตัวอย�างที่ยังสูบบุหรี่อยู� มีแนวโน มที่จะดื่มแอลกอฮอล�เปFน 3.283 เท�าของ    

กลุ�มตัวอย�างที่ไม�สูบบุหรี่ (95%CI = 0.963 ถึง 11.196, p-value = 0.046) ส�วนกลุ�มตัวอย�างที่เคย

สูบบุหรี่แต�เลิกแล ว มีแนวโน มที่จะดื่มแอลกอฮอล�เปFน 5.066 เท�าของกลุ�มตัวอย�างที่ไม�สูบบุหรี่ 

(95%CI = 1.799 ถึง 14.265, p-value = 0.001) 

1. 1.10 กลุ �มตัวอย�างที ่มีผู  ดื ่มแอลกอฮอล�ในครอบครัวตั ้งแต� 2 คน มีแนวโน มที ่จะด่ืม

แอลกอฮอล�เปFน 2.730 เท�าของกลุ �มตัวอย�างที่มีผู  ดื ่มแอลกอฮอล�ในครอบครัวอย�างน อย 1 คน 

(95%CI = 1.493 ถึง 4.992, p-value = 0.001) 

1. 1.10 กลุ�มตัวอย�างที่มีผู ปกครองดื่ม มีแนวโน มท่ีจะดื่มแอลกอฮอล�เปFน 3.063 เท�าของ

กลุ�มตัวอย�างท่ีมีพ�อแม�ดื่ม (95%CI = 1.309 ถึง 7.165, p-value = 0.008) 

1. 1.10 กลุ�มตัวอย�างที่มีผู ปกครองดื่ม มีแนวโน มที่จะดื่มแอลกอฮอล�เปFน 2.978 เท�าของ  

กลุ�มตัวอย�างท่ีมีพ�อแม�ดื่ม (95%CI = 1.596 ถึง 5.557, p-value < 0.001) 

1. 1.10 กลุ�มตัวอย�างซึ่งสนิทสนมกับผู ปกครองที่ดื ่ม มีแนวโน มที่จะดื่มแอลกอฮอล�เปFน 

3.090 เท�าของกลุ�มตัวอย�างซึ่งสนิทสนมกับพ�อแม�ที ่ดื ่ม (95%CI = 1.569 ถึง 6.082, p-value = 

0.001) 
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1. 1.10 กลุ�มตัวอย�างซ่ึงมีทัศนคติอยู�ในระดับสูง มีแนวโน มท่ีจะไม�ด่ืมแอลกอฮอล�เปFน 9 เท�า

ของกลุ�มตัวอย�างซ่ึงมีทัศนคติอยู�ในระดับปานกลาง (95%CI = 4.785 ถึง 16.928, p-value < 0.001) 

1. 1.10 กลุ�มตัวอย�างซึ่งได รับผลกระทบอยู�ในระดับสูง มีแนวโน มที่จะดื่มแอลกอฮอล�เปFน 

6.644 เท�าของกลุ�มตัวอย�างซึ่งได รับผลกระทบอยู�ในระดับปานกลาง (95%CI = 1.187 ถึง 37.184, 

p-value = 0.014) 

 2. ผลการกำกับติดตามและประเมินผล 

 2. จากรูปแบบการศึกษาดังรายละเอียดข างต นจึงยังไม�มีการกำกับติดตามและประเมิน

ติดตามภายใน ทั ้งนี ้ ภายหลังสิ ้นสุดการศึกษา ผู  ว ิจัยคืนข อมูลโดยการนำส�งรายงานการวิจัย                

ฉบับสมบูรณ� และ / หรือบทความวิจัยที่ตีพิมพ�เผยแพร�ในวารสารวิชาการแก�หน�วยงานที่เก่ียวข อง 

เช�น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เปFนต น 

 3. วิจารณ�และสรุปผลการดำเนินงาน 

3. 3.1 วิจารณ�ผลการดำเนินงาน 

3. 3.1 3.1.1 ข อมูลท่ัวไปและพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล�ของกลุ�มตัวอย�าง 

3. 3.1 3.1.1 กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ� (ร อยละ 72.08) กำลังเรียนอยู�ชั้นมัธยมศึกษาตอนต น 

โดยเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปQท่ี 2 และ 3 ซ่ึงเปFนช�วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต�อของชีวิต ก้ำก่ึงระหว�างความเปFน

เด็กกับผู ใหญ� ต องการค นหาตนเอง รวมทั้งกำลังฝ�กคิดและมองปcญหาต�าง ๆ อย�างสลับซับซ อน โดย

บ้ันปลายของชีวิตจะราบรื่นหรือไม�เพียงใดย�อมข้ึนอยู�กับการดำเนินชีวิตของระยะนี้ [19] กลุ�มตัวอย�าง

ส�วนใหญ� (ร อยละ 87.83) ได รับเงินเพียงพอเพื่อเปFนค�าใช จ�ายท่ีโรงเรียนในแต�ละวัน โดยมากกว�า         

กึ ่งหนึ ่ง (ร อยละ 63.76) มีเงินเหลือเก็บไว ซื ้อของกินของใช ส�วนตัวที ่อยากได  เช�น ครีมทาผิว 

เครื่องสำอาง เปFนต น เมื่อพิจารณาสถานะทางการเงินของครอบครัว พบว�ามากกว�ากึ่งหนึ่ง (ร อยละ 

57.30) ของพ�อแม� ผู ปกครอง มีเงินเหลือเก็บ และส�วนใหญ� (ร อยละ 85.40) ของพ�อแม� ผู ปกครอง             

มีรายได เพียงพอต�อการใช จ�ายและการอุปการะเลี ้ยงดูบุตรหลาน โดยเฉพาะการให การศึกษา                  

และความรู  ซึ ่งถือเปFนบทบาทสำคัญของพ�อแม� ผู  ปกครองในการเสริมสร างพัฒนาการที ่ดีและ

ความก าวหน าในอนาคตให แก�บุตรหลาน [20] ด วยเหตุนี้ พ�อแม� ผู  ปกครองที ่ดื ่มแอลกอฮอล�จึง          

วางแผนการใช จ�ายของครอบครัวอย�างเปFนระบบ โดยผู ดื่มท่ีเปFนหัวหน าครอบครัวมีการจัดสรรรายได 

ออกเปFน 2 ส�วน คือ ค�าใช จ�ายส�วนตัวซ่ึงรวมถึงค�าใช จ�ายในการด่ืมแอลกอฮอล� และค�าใช จ�ายส�วนรวม

สำหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัว ท้ังนี้ ผู ท่ีดื่มแอลกอฮอล�ในหลายครอบครัวจะให ภรรยาเปFนผู ดูแล
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เงินค�าใช จ�ายส�วนรวมและเงินออมที่เหลือจากการใช จ�าย ดังนั้น ในมุมมองของบุตรหลานวัยรุ�น       

จึงคิดเห็นว�าการด่ืมแอลกอฮอล�ของพ�อแม� ผู ปกครอง ไม�มีผลกระทบต�อการดำเนินชีวิตประจำวันของ

ตนเองโดยเฉพาะค�าเล�าเรียน ดังข อความ “ไม�ค�ะ เค�าใช�สตางค-ตัวเอง เงินกินเหล�าก็ส�วนเงินกินเหล�า 

เงินค�าเทอมก็ส�วนเงินค�าเทอม ไม�ได�เอาเงินค�าเทอมเราไปกินเหล�า” และ “ก็ไม�นะคะ เพราะแม�จะ

แบ�งไว�ให�หนูก�อนแล�ว เงินท่ีแม�กิน ก็เป)นเงินส�วนของแม�” 

3. 3.1 3.1.1 กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ� (ร อยละ 86.74) ไม�สูบบุหรี่ เมื่อจำแนกตามเพศพบว�า

สัดส�วนของเพศหญิงที่ไม�สูบบุหรี่สูงกว�าเพศชาย 1.66 เท�า (ร อยละ 62.46 และ 37.54 ตามลำดับ)        

ซึ ่งสอดคล องกับการศึกษาก�อนหน าท่ีแสดงให เห็นว�าหญิงไทยไม�นิยมการสูบบุหรี่ [21] ทั้งนี้ อาจ                 

เนื ่องจากเพศหญิงไม �ชอบกลิ ่นคว ันบุหรี่  และทราบถึงอันตรายของการสูบบุหรี่ต �อสุขภาพ            

กลุ �มตัวอย�างจำนวนหนึ่ง (ร อยละ 15.38) มีโรคประจำตัว โดยมากกว�ากึ ่งหนึ่ง (ร อยละ 70.69) 

เจ็บป�วยด วยโรคภูมิแพ  จึงหันมาดูแลสุขภาพด วยการเล�นกีฬา / ออกกำลังกาย ซึ่งการดูแลสุขภาพ

ด วยการออกกำลังกายเปFนหนึ่งในวิธีฟ��นฟูภูมิชีวิต ช�วยซ�อมแซมภูมิคุ มกันท่ีบกพร�องให กลับมาแข็งแรง

และทำงานได อย�างปกติ นอกจากนี้ การออกกำลังกายยังช�วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของปอด 

หัวใจ และทำให การไหลเวียนของเลือดดีขึ ้น เมื่อระบบทางเดินหายใจกลับมาเปFนปกติจะช�วยให 

หายใจสะดวกข้ึน ไม�มีเสมหะไหลลงคอ จึงไม�เปFนหวัดและติดเชื้อง�าย [22] 

3. 3.1 3.1.1 กลุ �มตัวอย�างมีจำนวนสมาชิกในครัวเรือน (รวมตัวเอง) เฉลี ่ย 4.90 คน ซ่ึง

แตกต�างจากการศึกษาก�อนหน าที่พบว�าครัวเรือนไทยมีขนาดเล็กลงเหลือเพียงเฉลี่ย 2.70 คน ในปQ 

พ.ศ. 2557 [23] จากการเก็บรวบรวมข อมูลเชิงคุณภาพด วยวิธีการสัมภาษณ�แบบเจาะลึกรายบุคคล 

ผู วิจัยพบว�าเมื่อจำแนกตามลักษณะโครงสร างของครอบครัวกลุ�มตัวอย�างอยู�อาศัยใน 2 รูปแบบ คือ 

ครอบครัวเดี่ยว (Nuclear family) ที่ประกอบด วยพ�อแม�ลูก และครอบครัวขยายสามรุ�น (Extended 

family) ท่ีมีทั ้งร ุ �นปู �ย�าตายาย รุ �นลูก และรุ �นหลานอยู �รวมกัน ซี ่งสอดคล องกับการศึกษาของ               

พิมลพรรณ อิศรภักดี [24] ท่ีพบว�าวิถีชีวิตและลักษณะครอบครัวของประชากรไทยมีการเปลี่ยนแปลง

ไปอย�างมากตามการพัฒนาของเศรษฐกิจและสังคม โดยรูปแบบของสังคมไทยที่พบบ�อยเปFนสอง

อันดับแรก คือ ครอบครัวขยายสามรุ �น ร อยละ 33.60 และครอบครัวเดี ่ยว ร อยละ 26.60 ทั ้งนี้ 

สัมพันธภาพในครัวเรือนของกลุ�มตัวอย�างมากกว�ากึ่งหนึ่ง (ร อยละ 58.84) จะอยู�ด วยกันอย�างมี

ความสุข อาจเกิดการทะเลาะเบาะแว งกันเปFนบางครั้งเมื่อต�างฝ�ายต�างดื่มแอลกอฮอล�จนมีอาการ       

มึนเมา แต�เหตุการณ�ไม�รุนแรง สามารถคลี่คลายกลับสู�ปกติในวันต�อมา 
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3. 3.1 3.1.1 ในรอบ 12 เดือนที่ผ�านมา เมื่อมีเวลาว�างหลังเลิกเรียน วันหยุด หรือช�วงปrด    

ภาคเรียน กลุ�มตัวอย�างมักจะเล�นอินเทอร�เน็ต โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน� เช�น Facebook Line 

Instagram เปFนต น และดูโทรทัศน� ฟcงวิทยุที่บ าน ซึ่งกิจกรรมดังกล�าวทำให กลุ�มตัวอย�างได เห็นหรือ 

ได ยินโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล� ตลอดจนได รับข�าวสารเกี่ยวกับพิษภัยของการดื่มแอลกอฮอล� 

ข อมูลนี้แสดงให เห็นถึงความสามารถของเยาวชนในการเข าถึง เข าใจ ประเมิน และปรับใช ข อมูล

สุขภาพได อย�างเหมาะสม ดังจะเห็นจากการศึกษาครั้งนี้ที่พบว�ากลุ�มตัวอย�างมากกว�ากึ่งหนึ่ง (ร อยละ 

56.57) ไม�เคยดื่มแอลกอฮอล� ซึ่งมีเหตุผลสำคัญที่ทำให กลุ�มตัวอย�างเลือกที่จะไม�ดื่ม คือ ทราบถึง

ผลเสีย / อันตรายของการดื่มแอลกอฮอล� ผ�านทางโทรทัศน� ร อยละ 82.73 และอินเทอร�เน็ต ร อยละ 

74.24 ท้ังนี้ กลุ�มตัวอย�างมีข อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดทำสื่อนำเสนอให น�าสนใจน�าติดตามด วยการใช 

ขนาดตัวอักษรท่ีพอเหมาะเพ่ือให อ�านง�าย และพยายามใช ภาพประกอบให มากข้ึนเพ่ือให เข าใจง�าย ซ่ึง

สอดคล องกับการสำรวจพฤติกรรม ความต องการการเรียนรู  และความเห็นเก่ียวกับการใช สื่อออนไลน�

ของคนรุ�นใหม� (Gen Y และ Gen Z) ที่พบว�าลักษณะของสื่อออนไลน�บนอินเทอร�เน็ตที่ช�วยสร าง        

แรงกระตุ นให คนรุ�นใหม�เกิดความสนใจอยากเรียนรู มากข้ึน คือ ควรจัดทำสื่อท่ีมีรูปภาพมาก ๆ เนื้อหา

ที่เปFนตัวอักษรน อย ๆ [25] นอกจากนี้ กลุ�มตัวอย�างที่ไม�เคยดื่มแอลกอฮอล�ยังคิดเห็นว�าการดื่มเปFน

การสิ้นเปลืองค�าใช จ�าย และเสียเงินโดยไม�เกิดประโยชน� เนื่องจากเคยถูกพ�อแม� ผู ปกครองไหว วาน       

ให เดิน / ขี ่รถจักรยานยนต�เพื ่อไปซื ้อเครื ่องดื่มแอลกอฮอล�ที่ร  านค าในละแวกบ านอยู �บ�อยครั้ง            

จึงทราบถึงค�าใช จ�ายในการดื่มแต�ละครั้ง โดยพ�อแม� ผู ปกครองซึ่งเปFนนักดื่มกลุ�มที่มีปcญหามากเปFน

พิเศษ (Alcohol use disorder: AUD) จะเสียค�าใช จ�ายในการดื่มแต�ละเดือนสูงถึงหลักหมื่นบาท

เนื่องจากในบางครั้งจะต องซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล�มาเลี้ยงเพื่อนร�วมงาน / ลูกน องด วย ซึ่งค�าใช จ�าย

ข างต นคิดเปFนร อยละ 25.00 ของรายรับท้ังเดือน อย�างไรก็ตาม จากการศึกษาในปQ พ.ศ. 2560 พบว�า 

นักดื่มหนึ่งคนเสียค�าใช จ�ายในการดื่มที่บ านเดือนละ 554.90 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษา         

ก�อนหน าพบว�านักดื่มหนึ่งคนเสียค�าใช จ�ายดังกล�าวเพิ่มขึ้นจากเดิมเดือนละ 339.74 บาท ในปQ พ.ศ. 

2554 เปFนเดือนละ 455.33 บาท ในปQ พ.ศ. 2557 [19] 

3. 3.1 3.1.2 พฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล�ในครั้งแรกของกลุ�มตัวอย�าง 

3. 3.1 3.1.2 เมื่อประเมินพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล�ในครั้งแรกของกลุ�มตัวอย�างที่เคยด่ืม

แต�เลิกแล ว และกลุ�มตัวอย�างท่ียังคงด่ืมอยู� จำนวน 162 คน พบว�า อายุเฉลี่ยท่ีเริ่มด่ืมแอลกอฮอล� คือ 

13 ปQ โดยอายุเฉลี่ยท่ีเริ่มด่ืมในเพศชายและเพศหญิงใกล เคียงกัน คือ 13.06 และ 13.38 ปQ ตามลำดับ 
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และเมื่อประเมินพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล�ในครั้งแรกของกลุ�มตัวอย�างที่ยังคงดื่มอยู� จำนวน 66 

คน พบว�า อายุเฉลี่ยท่ีเริ่มด่ืมแอลกอฮอล� คือ 13.40 ปQ โดยอายุเฉลี่ยท่ีเริ่มด่ืมในเพศชายและเพศหญิง

ใกล เคียงกันมาก คือ 13.30 และ 13.45 ปQ ตามลำดับ ซึ่งแตกต�างจากการศึกษาก�อนหน าที่พบว�า        

เพศชายเริ่มดื่มเร็วกว�าเพศหญิง [24, 26] ทั้งนี้อาจเนื่องจากความทัดเทียมทางเพศของสังคมไทย          

ในการเข าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล� ส�งผลให ทัศนคติต�อการดื ่มแอลกอฮอล�ของเยาวชนเพศหญิง             

มีการเปลี่ยนแปลงไปตามการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม โดยกลุ�มตัวอย�างเกือบกึ่งหนึ่ง (ร อยละ 

45.12) เห็นด วยว�าเพศหญิงด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�ได เหมือนเพศชาย (ตารางท่ี 12)  

3. 3.1 3.1.2 ตอนที่ดื ่มแอลกอฮอล�ในครั้งแรกนั้น กลุ�มตัวอย�างมากกว�ากึ่งหนึ่ง (ร อยละ 

61.73) ไม�ได ตั้งใจหรือวางแผนว�าจะดื่มมาก�อนล�วงหน า แต�เนื่องด วยสถานการณ�แวดล อมพาไป เช�น 

อยู�ท�ามกลางงานสังสรรค�ซึ่งมีพ�อแม�ญาติพี่น องพูดคุยและดื่มกินกันอย�างสนุกสนาน เปFนต น ทั้งนี้ 

เหตุผลสำคัญท่ีกลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ� (ร อยละ 81.71) เลือกดื่มแอลกอฮอล�ในครั้งแรก คือ อยากรู  

อยากลอง เนื่องจากกลุ�มตัวอย�างคุ นชินกับการดื่มแอลกอฮอล�ของคนในครอบครัวมานานหลายปQ                

ซ่ึงกลุ�มตัวอย�างท่ีพักอาศัยอยู�ในครัวเรือนเดียวกันกับนักด่ืมประจำ (Regular drinker) และนักด่ืมกลุ�ม

ที่มีปcญหามากเปFนพิเศษ (Alcohol use disorder: AUD) จะมีทัศนคติเชิงบวกต�อผู ที่ดื่มแอลกอฮอล� 

โดยเห็นว�าการดื่มแอลกอฮอล�ทำให ดูเปFนคนโก เก� ประกอบกับกลุ�มตัวอย�างเกิดความสงสัยว�าเหตุใด

บุคคลเหล�านั้นดื่มแล วไม�มีอาการมึนเมา สิ่งเหล�านี้อาจเปFนส�วนหนึ่งในการเสริมสร างแรงจูงใจให          

กลุ�มตัวอย�างทดลองดื่มแอลกอฮอล� อันจะนำไปสู�การเปrดโลกแห�งความมึนเมา กลุ�มตัวอย�างด่ืม

แอลกอฮอล�ในครั้งแรกที่บ านตนเอง ร อยละ 45.85 รองลงมา คือ บ านเพื่อน ร อยละ 29.30 และ

สถานที่จัดงานเลี้ยง ร อยละ 6.37 โดยผู ที ่ร�วมดื่มในครั้งแรก คือ เพื่อน ญาติพี่น อง พ�อ และแม� 

เนื่องจากกลุ�มตัวอย�างยังเปFนเยาวชนจึงไม�ได รับอนุญาตจากพ�อแม� ผู ปกครองท่ีเลี้ยงดู ให ไปด่ืมท่ีอ่ืน ๆ 

ประกอบกับการดื่มที่บ านร�วมกับพ�อแม� ผู ปกครอง ตลอดจนญาติพี่น อง กลุ�มตัวอย�างมักจะดื่มฟรี 

ไม�ได ออกเงิน แต�หากเปFนการดื่มที่บ านเพื่อน นอกจากกลุ�มตัวอย�างจะต องรวมเงินกับเพื่อนเพื่อซ้ือ

เครื่องด่ืมแอลกอฮอล�แล ว ยังอาจไม�ได รับอนุญาตและไม�ได รับความสะดวกในการด่ืมเนื่องจากต องรอ

ให พ�อแม� ผู ปกครองของเพื่อนออกไปทำธุระข างนอก ชนิดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ที่กลุ�มตัวอย�าง  

ดื่มครั้งแรกในชีวิต คือ เบียร� ร อยละ 48.25 โดยดื่ม 1-3 แก ว ร อยละ 64.71 และน อยกว�า 1 แก ว           

ร อยละ 25.49 ซึ่งสอดคล องกับการศึกษาในปQ พ.ศ. 2560  ที่พบว�านักดื่มปcจจุบันเริ่มดื่มครั้งแรกด วย

การดื่มเบียร�มากที่สุด ร อยละ 34.00 [24] และตอนที่ดื ่มแอลกอฮอล�ในครั้งแรกนั้นกลุ�มตัวอย�าง
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มากกว�าก่ึงหนึ่ง (ร อยละ 67.88) รู สึกเฉย ๆ ไม�มีอาการมึนเมา เนื่องจากเบียร� 1 แก ว จะมีขนาด 285 

มิลลิลิตร และมีปริมาณแอลกอฮอล� 5 ดีกรี ซึ ่งหากดื่มประมาณ 3 แก ว ร�างกายจะยังไม�สูญเสีย          

การทำงาน ผู ที่ดื่มจึงยังมีความรู สึกผ�อนคลายและสนุกสนาน แต�หากดื่มในระดับเพิ่มขึ้นถึงแก วที่ 9 

ร�างกายจะตอบสนองช าลง เริ่มส�งผลเสียต�อการควบคุมตนเอง [26, 27] 

3. 3.1 3.1.3 พฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล�ในรอบ 12 เดือนท่ีผ�านมาของกลุ�มตัวอย�าง 

3. 3.1 3.1.3 เมื่อประเมินพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล�ในรอบ 12 เดือนที่ผ�านมา พบว�า 

กลุ�มตัวอย�างมากกว�ากึ่งหนึ่ง (ร อยละ 56.83) ดื่มเบียร�บ�อยที่สุด โดยดื่มแอลกอฮอล�นาน ๆ ครั้ง (1-3 

วันต�อปQ) ซ่ึงสอดคล องกับการศึกษาก�อนหน าท่ีพบว�านักด่ืมปcจจุบันทุกเพศทุกวัยและกลุ�มเยาวชนอายุ 

15-19 ปQ นิยมดื่มเบียร�มากที่สุดในรอบ 12 เดือนที่ผ�านมา ร อยละ 47.4 และ 59.7 ตามลำดับ [26] 

สถานที่ในการดื่มแอลกอฮอล�แต�ละครั้ง คือ บ านตนเอง ร อยละ 53.21 รองลงมา คือ บ านเพื่อน   

ร อยละ 46.79 และสถานท่ีจัดงานเลี้ยง ร อยละ 16.03 โดยใช ระยะเวลาเฉลี่ยในการด่ืมแต�ละครั้ง 1-2 

ชั่วโมง กลุ�มตัวอย�างมักจะดื่มแอลกอฮอล�ช�วงหลังสอบ ร อยละ 47.71 รองลงมา คือ หลังเลิกเรียน / 

หลังเลิกงาน ร อยละ 33.99 และช�วงเทศกาลต�าง ๆ ได แก� วันขึ้นปQใหม� วันสงกรานต� ร อยละ 10.46 

บุคคลท่ีร�วมด่ืมในแต�ละครั้ง คือ เพ่ือน ร อยละ 66.45 โดยมีจำนวนเฉลี่ย 5.84 คน รองลงมา คือ ญาติ

พี่น อง ร อยละ 36.13 พ�อ ร อยละ 17.42 และแม� ร อยละ 13.55 กลุ�มตัวอย�างมักจะดื่มแอลกอฮอล�

ในช�วงเทศกาลต�าง ๆ ได แก� วันข้ึนปQใหม� วันสงกรานต� ร อยละ 42.96 รองลงมา คือ ฉลองต�าง ๆ เม่ือ

มีความสุข ร อยละ 26.06 และไม�เลือกโอกาส ร อยละ 16.20  ซ่ึงเหตุผลสำคัญที่ทำให กลุ�มตัวอย�าง           

ดื่มแอลกอฮอล� คือ เพื่อความสนุกสนาน ร อยละ 58.17 รองลงมา คือ เพื่อผ�อนคลายจากการเรียน / 

การทำงาน ร อยละ 41.18 และเพื่อการพบปะสังสรรค� เข าสังคม ร อยละ 32.68 ระหว�างการด่ืม

แอลกอฮอล�กลุ�มตัวอย�างมากกว�ากึ่งหนึ่ง (ร อยละ 61.39) มักจะพูดคุยกัน แต�ก็มีกลุ�มตัวอย�างอยู�

จำนวนหนึ่งท่ีจะสูบบุหรี่ร�วมด วย โดยสูบเปFนบางครั้ง ร อยละ 10.00 และสูบทุกครั้ง ร อยละ 4.38 ซ่ึง

ผู เกี่ยวข องควรมีมาตรการเพิ่มเติมในการเฝ�าระวังพฤติกรรมการใช สารเสพติดชนิดอื่น ๆ ของเยาวชน

ท่ีเคยทั้งดื่มแอลกอฮอล�และ / หรือสูบบุหรี่ เนื่องจากเยาวชนที่เคยทั้งดื่มแอลกอฮอล�และสูบบุหรี่         

มีโอกาสเสี่ยงท่ีจะใช สารเสพติด 2.91 เท�าของเยาวชนท่ีไม�เคยด่ืมแอลกอฮอล�หรือสูบบุหรี่ (95% CI = 

2.65 ถึง 3.21) เมื่อจำแนกตามเพศพบว�าเยาวชนเพศชายที่ทั ้งดื่มและสูบจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะใช         

สารเสพติดร�วมด วยเพิ่มเปFน 2.70 เท�าของเยาวชนเพศชายที่ไม�ดื่มและไม�สูบ ส�วนเยาวชนเพศหญิง        

ท่ีท้ังด่ืมและสูบจะมีโอกาสเสี่ยงท่ีจะใช สารเสพติดร�วมด วยเพ่ิมข้ึนสูงถึง 3.40 เท�าของเยาวชนเพศหญิง 



99 
 

ท่ีไม�ดื่มและไม�สูบ [26]  

3. 3.1 3.1.3 ในรอบ 12 เดือนที่ผ�านมา กลุ�มตัวอย�างมากกว�ากึ่งหนึ่ง (ร อยละ 54.61 และ 

65.37 ตามลำดับ) ไม�เคยดื่มหนักหรือดื่มปริมาณมากในครั้งเดียว และไม�เคยดื่มจนมึนเมา เนื่องจาก

กลุ�มตัวอย�างเคยพบเห็นลักษณะอาการของคนใกล ชิดที่ดื่มอย�างหนักจนมึนเมาและไม�สามารถดูแล

ตนเองได  จึงไม�อยากต องตกอยู�ในสถานการณ�เช�นนั้น กลุ�มตัวอย�างได เครื่องดื่มแอลกอฮอล�มาด วย

วิธีการรวมเงินกับเพื่อน ร อยละ 41.45 โดยในแต�ละครั้งจะมีค�าใช จ�ายในการดื่มเฉลี่ย 163.90 บาท 

ซ่ึงมากกว�าจำนวนเงินท่ีกลุ�มตัวอย�างได มาโรงเรียนในแต�ละวัน (ค�าเฉลี่ย = 116.63 ± 40.90) และเม่ือ

พิจารณาปcจจัยที่มีความสัมพันธ�กับการดื่มแอลกอฮอล�ของกลุ�มตัวอย�างที่มีสมาชิกในครอบครัวด่ืม

แอลกอฮอล� พบว�า กลุ�มตัวอย�างท่ีได รับเงินมาโรงเรียนต้ังแต� 110 บาท มีแนวโน มท่ีจะด่ืมแอลกอฮอล�

เปFน 1.891 เท�าของกลุ�มตัวอย�างที่ได รับเงินมาโรงเรียนน อยกว�า 110 บาท (95%CI = 1.001 ถึง 

3.571, p-value = 0.048) ทั้งนี้ กลุ�มตัวอย�างจำนวนหนึ่ง (ร อยละ 29.41) จะดื่มฟรี ไม�ได ออกเงิน 

โดยด่ืมร�วมกับพ�อแม� ผู ปกครองท่ีบ านพัก และด่ืมร�วมกับญาติพ่ีน องท่ีงานสังสรรค�ในช�วงเทศกาลแห�ง

ความสุขต�าง ๆ เช�น วันข้ึนปQใหม� เปFนต น นอกจากนี้ กลุ�มตัวอย�างจำนวนหนึ่ง (ร อยละ 17.65) จะซ้ือ

ด่ืมเองเม่ือกระหายด วยความอยาก โดยกลุ�มตัวอย�างไม�เคยนึกเสียดายเงินออมท่ีเก็บหอมรอมริบไว ใน

แต�ละวัน เนื่องจากรู สึกเหมือนกับการซื้อข าวของเครื่องใช อ่ืน ๆ ท่ีจำเปFน สถานที่ท่ีกลุ�มตัวอย�าง

มากกว�ากึ ่งหนึ ่ง (ร อยละ 65.88) ไปซื ้อเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล�บ�อยที ่สุด คือ ร านขายของชำ ซ่ึง

สอดคล องกับการศึกษาก�อนหน าที่พบว�าร านขายของชำเปFนจุดจำหน�ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ที่นิยม

ที่สุดของนักดื่มทุกกลุ�มวัย โดยในปQ พ.ศ. 2560 พบว�า เยาวชนอายุ 15-19 ปQ มากถึงร อยละ 74.10 

นิยมท่ีจะหาซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�จากร านขายของชำ [26] เม่ือพิจารณาการเดินทางไปร านค าเพ่ือ

ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ในรอบ 12 เดือนที่ผ�านมา พบว�า มีความสะดวก กลุ�มตัวอย�างสามารถขบัรถ 

/ ข่ีรถโดยใช เวลาเพียงเล็กน อย ร อยละ 54.81 รองลงมา คือ สะดวกมาก กลุ�มตัวอย�างสามารถเดินไป

ได  ร อยละ 28.89 โดยใช ระยะเวลาเฉลี่ยในการเดินทางไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล�จากร านค า / 

สถานท่ีจำหน�ายท่ีสะดวกท่ีสุด 9.55 นาที ซ่ึงลดลง 7.55 นาที เม่ือเปรียบเทียบกับการศึกษาในปQ พ.ศ. 

2561 [26, 28] ข อมูลข างต นแสดงให เห็นว�าร านขายของชำท่ีจำหน�ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�มีกระจาย

อยู�ทั่วไปในชุมชนและไม�ห�างจากท่ีพักมากนัก ชุมชนบางแห�งมี 2-4 ร าน ในขณะท่ีชุมชนบางแห�ง          

มีมากถึง 10 ร าน กลุ�มตัวอย�างซ่ึงเปFนเยาวชนอายุต่ำกว�า 20 ปQ สามารถเดิน / ข่ีรถจักรยานยนต�ไปซ้ือ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล�ที่ร านค าในละแวกบ าน ซึ่งเจ าของร านค าส�วนใหญ�ก็ยินดีจำหน�ายให โดยไม�เคย
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ขอดูหลักฐานอายุ เช�น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับข่ี เปFนต น เนื่องด วยเจ าของร านค าล วน

แต�มีความสนิทสนมกับพ�อแม� ผู ปกครอง และตัวเยาวชนเอง ประกอบกับกลุ�มตัวอย�างจำนวนหนึ่ง        

มีรูปร�างสูงใหญ� อันจะนำมาซึ่งความเข าใจคลาดเคลื่อนของเจ าของร านค าเกี่ยวกับอายุของผู ซ้ือ            

ด วยเหตุนี้ ความเข มแข็งของชุมชนตลอดจนความร�วมแรงร�วมใจของประชาชนในการปฏิบัติตามท้ัง

กฎหมายและหลักจรรยาบรรณโดยไม�จำหน�ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล�แก�ผู ที่มีอายุต่ำกว�า 20 ปQ จึงเปFน

สิ่งสำคัญและจำเปFนอย�างยิ่งในการลดจำนวนของผู ดื่มหน าใหม�ที่เปFนเยาวชน อย�างไรก็ตาม หาก

เจ าของร านค ายังไม�แน�ใจและเกรงจะละเมิดกฎหมายควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล� เจ าของร านค าอาจ

ต องขอดูหลักฐานอายุพร อมด วย  

3. 3.1 3.1.3 ในรอบ 12 เดือนที ่ผ�านมา หลังจากการดื ่มแอลกอฮอล�แล วกลุ �มตัวอย�าง          

มีอาการมึนเมา ร อยละ 57.96 โดยเมาบ างเล็กน อย ร อยละ 42.68 รองลงมา คือ เมาค�อนข างมาก แต�

ยังมีสติรู เรื่อง ร อยละ 14.01 และเมามากจนไม�ได สติ ร อยละ 1.27 หลังจากการดื่มแอลกอฮอล�แล ว

กลุ�มตัวอย�างมากกว�ากึ่งหนึ่ง (ร อยละ 62.66) ยังคงมีพฤติกรรมต�าง ๆ ท่ีเปFนปกติเหมือนตอนไม�ด่ืม 

และกลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ� (ร อยละ 76.43) ไม�เคยเปFนผู ขับขี่ยานพาหนะหลังจากการดื่มแอลกอฮอล�

แล ว เนื่องด วยกลุ�มตัวอย�างมากกว�ากึ่งหนึ่ง (ร อยละ 53.21) มักจะดื่มแอลกอฮอล�ท่ีบ านของตนเอง 

ส�วนกลุ�มตัวอย�างอีกจำนวนหนึ่ง (ร อยละ 46.79) เลือกดื่มแอลกอฮอล�ท่ีบ านของเพื่อน จากการ

สัมภาษณ�แบบเจาะลึกรายบุคคลพบว�าส�วนใหญ�มักจะเปFนบ านของเพื่อนที่อยู�ในละแวกเดียวกัน           

และไม�ห�างจากที่พักมากนัก จึงไม�จำเปFนต องเดินทางด วยยานพาหนะ เช�น รถจักรยานยนต� เปFนต น 

อย�างไรก็ตาม ในการศึกษาครั้งนี้มีกลุ�มตัวอย�างท่ีเคยเปFนผู ขับข่ีบางครั้ง ร อยละ 18.47 และเปFนผู ขับข่ี

ทุกครั้งที่ดื่ม ร อยละ 5.10 โดยเกือบกึ่งหนึ่ง (ร อยละ 43.24) เปFนผู ดื่มแล วขับขี่ที่มีอายุต่ำกว�า 15 ปQ

บริบูรณ� ทั้งนี้ ยานพาหนะที่ใช ในการเดินทางคือรถจักรยานยนต� ดังนั้น ผู เกี่ยวข องควรมีมาตรการ

เพ่ิมเติมในการเฝ�าระวังการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท องถนน ซ่ึงปcญหาอุบัติเหตุทางถนน

ยังคงสร างความสูญเสียและคุณภาพชีวิตของประชากรไทย จากข อมูลการบูรณาการ 3 ฐาน ในปQ พ.ศ. 

2554-2559 พบว�า แต�ละปQจะมีผู เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ย 21,200 คน คิดเปFน 32.6 ต�อ

ประชากรแสนคน หรือวันละ 60 คน มีผู  บาดเจ็บนอนรักษาในโรงพยาบาล 200,000 คน และมี               

ผู พิการ 9,000 คน โดยแนวโน มของปcญหายังอยู�ในอัตราท่ีสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศท่ีพัฒนา

แล วซึ่งไม�เกิน 10 ต�อประชากรแสนคน เมื่อพิจารณาปcญหาในประเด็นต�าง ๆ ทั้งด านบุคคล ด าน               

การบังคับใช กฎหมาย และด านกลไกการดำเนินงานในพื้นที ่ พบว�า การขาดความตระหนักใน                
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ความปลอดภัยของประชาชนเกี่ยวกับการขับขี่ด วยความเร็ว การดื่มแล วขับ และการให เยาวชนอายุ

ต่ำกว�า 15 ปQบริบูรณ� ขับขี่รถจักรยานยนต� เปFนปcญหาท่ีจำเปFนต องได รับการแก ไขเพื่อให บรรลุ

เป�าหมายในการดำเนินงานอุบัติเหตุทางถนน คือ การลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให ได 

ไม�เกิน 10 ต�อประชากรแสนคน ภายในปQ พ.ศ. 2563 [29] ทั้งนี้ กลุ�มตัวอย�างที่ปcจจุบันยังคงด่ืม

แอลกอฮอล�อยู�คาดว�าในอนาคตข างหน าจะลดปริมาณการดื่มลง ร อยละ 43.08 รองลงมา คือ จะด่ืม

ในปริมาณเท�าเดิม ร อยละ 38.46 และจะเพิ่มปริมาณการดื่มขึ้น ร อยละ 12.31 ส�วนกลุ�มตัวอย�าง            

ที่ไม�เคยดื่มมีทั้งท่ีคาดการณ�ว�าจะดื่มและไม�ดื่มแอลกอฮอล�ขึ้นอยู�กับสถานการณ�แวดล อมในขณะนั้น 

เช�น ความอบอุ�นในครอบครัว ลักษณะของเพ่ือนท่ีคบหา เปFนต น 

 3. 3.1 3.1.4 ข อมูลท่ัวไปและพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล�ของพ�อแม� ผู ปกครองวัยทำงานใน

จังหวัดนครราชสีมา 

 3. 3.จากตารางที่ 8 พบว�า ในครอบครัวของกลุ�มตัวอย�าง มีผู ที่ดื่มแอลกอฮอล�เฉลี่ย 

1.97 คน โดยมีบทบาทเปFนพ�อ ร อยละ 47.44 รองลงมา คือ แม� ร อยละ 13.14 และมีบทบาท         

อย�างอ่ืนนอกเหนือจากพ�อและแม� ร อยละ 39.42 ในบรรดาผู ท่ีดื่มแอลกอฮอล� กลุ�มตัวอย�างสนิทสนม 

/ ผูกพันใกล ชิดกับพ�อมากที่สุด ร อยละ 60.95 รองลงมา คือ แม� ร อยละ 16.62 เมื่อพิจารณาปcจจัย       

ท่ีมีความสัมพันธ�กับการด่ืมแอลกอฮอล�ของกลุ�มตัวอย�างท่ีมีสมาชิกในครอบครัวด่ืมแอลกอฮอล� พบว�า 

กลุ�มตัวอย�างที่มีผู ดื่มแอลกอฮอล�ในครอบครัวตั้งแต� 2 คน มีแนวโน มที่จะดื่มแอลกอฮอล�เปFน 2.730 

เท�าของกลุ�มตัวอย�างที่มีผู ดื่มแอลกอฮอล�ในครอบครัวอย�างน อย 1 คน (95%CI = 1.493 ถึง 4.992, 

p-value = 0.001) ส�วนกลุ�มตัวอย�างที่มีผู ปกครองดื่ม มีแนวโน มที่จะด่ืมแอลกอฮอล�เปFน 3.063 เท�า

ของกลุ�มตัวอย�างที่มีพ�อแม�ดื ่ม (95%CI = 1.309 ถึง 7.165, p-value = 0.008) และกลุ�มตัวอย�าง            

ซึ ่งสนิทสนมกับผู ปกครองที ่ดื ่ม มีแนวโน มที่จะดื่มแอลกอฮอล�เปFน 3.090 เท�าของกลุ�มตัวอย�าง             

ซึ ่งสนิทสนมกับพ�อแม�ที ่ดื ่ม (95%CI = 1.569 ถึง 6.082, p-value = 0.001) ทั ้งนี ้ อาจเนื ่องจาก    

ความแตกต�างของความเข มงวดในการอบรมสั่งสอนและขัดเกลาบุตรหลาน ซึ่งผู ปกครองคนอื่น ๆ

โดยเฉพาะปู� ย�า ตา ยาย มักจะตามใจหลานจนเกินขอบเขต 

 3. 3.1 3.1.4 เมื่อพิจารณาข อมูลทั่วไปและพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล�ดังแสดงในตารางท่ี 

9 พบว�า ผู ท่ีดื่มแอลกอฮอล�มีอายุเฉลี่ย 43.70 ปQ นับถือศาสนาพุทธ ร อยละ 99.19 มีสถานภาพคู�และ

อยู�ด วยกัน ร อยละ 77.24 อายุเฉลี่ยที่เริ่มด่ืมครั้งแรก คือ 22.60 ปQ ข อมูลดังกล�าวแสดงให เห็นว�า

บุคคลเหล�านี้มีการดื่มแอลกอฮอล�มานานประมาณ 20 ปQ โดยสถานท่ีท่ีดื่มแต�ละครั้งส�วนใหญ�จะเปFน
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บ านพักในช�วงเย็นก�อนเวลารับประทานอาหาร / ระหว�างรับประทานอาหาร ดังนั้น กลุ�มตัวอย�างจึง

คุ นชินกับพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล�ของคนในครอบครัวมาตั้งแต�วัยเยาว� ซึ ่งเด็กจะจดจำและ

เลียนแบบพฤติกรรมทั้งที่เหมาะสมและไม�เหมาะสม โดยเข าใจเพียงว�าสิ่งใดที่พ�อ แม� และคนที่สนิท

ชิดเชื้อกระทำแล ว ตนเองก็ย�อมจะกระทำได  ไม�ถือเปFนเรื่องท่ีผิด [30] เพื่อป�องกันการเพ่ิมขึ้นของ          

นักด่ืมหน าใหม�โดยเฉพาะในกลุ�มเยาวชน พ�อแม� ผู ปกครองท่ีเลี้ยงดู ตลอดจนคนท่ีสนิทชิดเชื้อ ควรให 

คำชี ้แนะและหลีกเลี ่ยงพฤติกรรมที ่ไม�เหมาะสมต�อหน าบุตรหลานด วยการลดปริมาณการด่ืม

แอลกอฮอล�ลงไปเรื่อย ๆ จนไม�ดื่มเลยแม แต�แก วเดียว ซึ่งการบรรลุเป�าหมายดังกล�าวไม�ใช�เรื่องยาก

หากมีความตั้งใจจริง [30, 31] ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ�แบบเจาะลึกรายบุคคลพบว�าผู ท่ีมีบทบาท

สำคัญในการกระตุ นเตือนและสร างความเข็มแข็งทางใจ คือ คนในครอบครัว เช�น ภรรยากระตุ นเตือน

สามี บุตรพูดให กำลังใจพ�อ แม� เปFนต น 

 3. 3.1 3.1.4 ผู  ที ่ดื ่มแอลกอฮอล�ส�วนใหญ� (ร อยละ 85.40) มีรายได เพียงพอที่จะจุนเจือ

ครอบครัว เนื่องด วยเปFนผู มีงานทำเปFนหลักแหล�งโดยประกอบอาชีพรับจ างทั่วไป ร อยละ 26.77 

รองลงมา คือ พนักงานบริษัท / ลูกจ างเอกชน ร อยละ 17.30 รวมทั้งเปFนผู สำเร็จการศึกษาโดยจบ

การศึกษาสูงสุดในระดับมัธยมศึกษา ร อยละ 43.48 รองลงมา คือ ระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว�า          

ร อยละ 20.78 ระดับสายอาชีพ ร อยละ 19.95 และระดับปริญญาตรีหรือสูงกว�า ร อยละ 15.79 ซ่ึง

แตกต�างจากการศึกษาก�อนหน าที่พบว�าผู ท่ีจบการศึกษาสูงสุดในระดับสายอาชีพ ระดับมัธยมศึกษา 

ระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว�า และระดับปริญญาตรีหรือสูงกว�า เปFนนักดื ่มปcจจุบัน (Current 

drinker) ร อยละ 37.49, 31.62, 25.97 และ 24.54 ตามลำดับ [24] ข อมูลนี้แสดงให เห็นว�านักด่ืม

ปcจจุบันที่สำเร็จการศึกษาระดับสายอาชีพมีแนวโน มลดลง ในขณะท่ีนักดื่มปcจจุบันที่สำเร็จการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษามีแนวโน มเพ่ิมข้ึน เม่ือพิจารณาพฤติกรรมการสูบบุหรี่พบว�าผู ท่ีดื่มแอลกอฮอล�ยังคง

สูบบุหรี่มากถึงร อยละ 39.84 ซึ่งบุคคลเหล�านี้มีโอกาสเสี่ยงที่จะเจ็บป�วยและเสียชีวิตด วยโรคติดเชื้อ    

ในปอดและโรคไร เชื ้อ ได แก� โรคปอดอุดกั้นเรื ้อรัง (Chronic obstructive pulmonary disease: 

COPD) โรคมะเร็ง [32] ทั ้งนี ้ มีผู  ที ่ดื ่มแอลกอฮอล�จำนวนหนึ่ง (ร อยละ 17.07) เคยสูบบุหรี่แต�           

เลิกแล ว เนื่องด วยความรักที่มีต�อบุตรเมื่อบุตรขอร องจึงยินยอมทำตามประกอบกับทราบถึงอันตราย

จากควันบุหรี่ต�อสุขภาพของคนรอบข าง ในการศึกษาครั้งนี้พบว�าผู ท่ีดื่มแอลกอฮอล�ส�วนใหญ� (ร อยละ 

84.15) ไม�มีโรคประจำตัว ทั้งนี้ เมื ่อสัมภาษณ�แบบเจาะลึกรายบุคคลพบว�ามีผู  ที ่ดื ่มแอลกอฮอล�          

ส�วนหนึ่งไม�เคยเข ารับการตรวจสุขภาพประจำปQเนื่องด วยข อจำกัดทางด านเวลาในการประกอบอาชีพ
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และค�าใช จ�ายในการตรวจสุขภาพที่ค�อนข างสูง ประกอบกับกลัวว�าตนเองจะเปFนโรคภัยไข เจ็บแล ว      

จะสร างความเดือดร อนให แก�คนในครอบครัวโดยเฉพาะบุตร ดังนั้น หน�วยงานที่เกี่ยวข องควรเพ่ิม      

การประชาสัมพันธ�ให แก�ประชาชนโดยเฉพาะในผู ที่มีความเสี่ยงเพื่อเสริมสร างความรู ความเข าใจ      

ที่ถูกต องเกี่ยวกับช�องทางการเข ารับบริการทางการแพทย�ในสถานพยาบาลใกล บ านด วยสิทธิต�าง ๆ 

และประโยชน�ของการตรวจสุขภาพประจำปQเปFนประจำ อันจะนำไปสู�การมีทัศนคติเชิงบวกต�อการ   

เข ารับการตรวจสุขภาพประจำปQ ตลอดจนรู ทันสภาพร�างกายของตนเอง 

3. 3.1 3.1.5 ผลกระทบต�อบุตรหลานจากการด่ืมแอลกอฮอล�ของพ�อแม� ผู ปกครองวัยทำงาน

ในจังหวัดนครราชสีมา 

3. 3.1 3.1.5 3.1.5.1 ผลกระทบทางวาจา 

3. 3.1 3.1.5 3.1.5.1 กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ� (ร อยละ 97.10) ได รับผลกระทบจากการด่ืม

แอลกอฮอล�ของพ�อแม� ผู ปกครองวัยทำงานอยู�ในระดับปานกลาง โดยเคยถูกพูดจาหยาบคายใส�เม่ือ

พ�อแม� ผู ปกครองด่ืมจนมีอาการมึนเมามากถึงร อยละ 42.22 แต�เหตุการณ�ไม�รุนแรง เม่ือสร�างเมาและ        

สติกลับมาก็สามารถปรับความเข าใจกันได  ทั้งนี้ กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�ไม�เคยได รับความรุนแรง

ทางด านร�างกายและเพศเนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล�ของพ�อแม� ผู ปกครอง จึงไม�เคยต องโทรศัพท�   

เพ่ือขอความช�วยเหลือจากตำรวจ ไม�เคยต องไปพบแพทย� พยาบาล หรือเจ าหน าท่ีสาธารณสุข ไม�เคย

ไปซื้อยาเพื่อรักษาตัวเอง ตลอดจนไม�เคยไปรับบริการหรือขอคำปรึกษาที่ศูนย�บริการให คำปรึกษา     

ต�าง ๆ เช�น สายด�วน Hotline มูลนิธิเพื่อสังคมต�าง ๆ กลุ�มเพื่อนช�วยเพื่อน เปFนต น ซึ่งสอดคล องกับ

การศึกษาก�อนหน าท่ีพบว�าปcญหาภายในครัวเรือนอันเกิดจากการด่ืมแอลกอฮอล�ท่ีพบได น อยท่ีสุด คือ          

ความรุนแรงทางด านร�างกาย [24] อย�างไรก็ตาม กลุ�มตัวอย�างจำนวนหนึ่งเคยต องไปปรับทุกข�หรือ 

ขอคำแนะนำจากเพื ่อนสนิทที่คบหากันมาตั้งแต�วัยเยาว�และมีพ�อแม� ผู  ปกครองดื่มแอลกอฮอล�

เช�นเดียวกัน โดยมีการพูดคุยกันถึงการกระทำที่น�าอึดอึดใจเมื่อถูกพ�อแม� ผู ปกครองไหว วานให ไปซ้ือ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล�ที่ร านค าในละแวกบ าน ซึ่งการถูกไหว วานอยู�บ�อยครั้งนำไปสู�ปcญหาระยะสั้น /

ปcญหาท่ีเกิดเฉพาะหน า คือ การมีปากเสียงกันระหว�างกลุ�มตัวอย�างและผู ท่ีดื่มแอลกอฮอล� ส�วนปcญหา

ระยะยาวที่อาจเกิดตามมาหากเจ าของร านค ายินยอมจำหน�ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ให แก�ผู มีอายุ      

ต่ำกว�า 20 ปQบริบูรณ� คือ การมีทัศนคติเชิงบวกต�อการเข าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล� ซึ่งจากการศึกษา

ของวีรภัทร ศิริพงษ� และพิษนุ อภิสมาจารโยธิน [33] พบว�า การหาซื้อง�ายและความสามารถในการ

เข าถึงมีความสัมพันธ�ทางบวกกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีส�วนผสมของแอลกอฮอล�ของนิสิต
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หญิงระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาชั้นปQที่ 2-4 ในปQการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยแห�งหนึ่งในจังหวัด

พิษณุโลกอย�างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.01 (r = 0.562 และ 0.432 ตามลำดับ) ดังนั้น เพ่ือ

ป�องกันการทดลองด่ืมแอลกอฮอล�ของบุตรหลานหรือลดจำนวนนักด่ืมหน าใหม�ในกลุ�มเยาวชน พ�อแม� 

ผู ปกครอง ควรหลีกเลี่ยงการไหว วานให บุตรหลานไปซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล� ส�วนเจ าของร านค าปลีก         

ควรปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล� พ.ศ. 2551 อย�างเคร�งครัด และเจ าหน าท่ี

ผู บังคับใช กฎหมายควรเข มงวดสอดส�องดูแลมิให เจ าของร านค าปลีกกระทำการฝ�าฝ�นกฎระเบียบของ

สังคม ซ่ึงจากการศึกษาก�อนหน าพบว�าการติดตามควบคุมดังกล�าวสามารถลดยอดขายในกลุ�มเยาวชน

ได อย�างมาก [34-36] 

3. 3.1 3.1.5 3.1.5.2 ผลกระทบทางจิตใจหรือความรู สึกไม�ปลอดภัย 

3. 3.1 3.1.5 3.1.5.2 การด่ืมแอลกอฮอล�ของพ�อแม� ผู ปกครอง ยังส�งผลกระทบต�อบุตรหลาน

ในแง�ของจิตใจหรือความรู สึกไม�ปลอดภัย โดยกลุ�มตัวอย�างจำนวนหนึ่ง (ร อยละ 34.83) เคยนั่งรถไป

กับผู ขับข่ีท่ีมีอาการมึนเมาในช�วงเย็นหรือยามค่ำคืนอยู�บ�อยครั้ง ซ่ึงสอดคล องกับการศึกษาก�อนหน าท่ี

พบว�า ร อยละ 22.8 ของประชากรไทยอายุ 18 ปQขึ้นไป เคยโดยสารหรือนั่งรถไปกับคนขับรถที่ด่ืม

แอลกอฮอล�ในปริมาณมาก [26] ทั้งนี้ บางส�วนของกลุ�มตัวอย�างจะกังวลเล็กน อยเกี่ยวกับพฤติกรรม

การใช ความเร็วและการมีสติในการควบคุมยานพาหนะของผู ขับขี่ที่ดื่มแอลกอฮอล� อีกส�วนหนึ่งไม�ได 

กังวลว�าจะเกิดอุบัติเหตุจากการเมาแล วขับเนื่องด วยเปFนการประสบเหตุพร อมกันทั้งพ�อ แม� และ

ตนเอง แต�จะเกิดความกลัวการสูญเสียคนที่รักในครอบครัวอย�างกะทันหันแล วตนเองอาจไม�สามารถ

รับมือกับความเจ็บปวดนั้นได  อย�างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ�แบบเจาะลึกรายบุคคลในตัวแทนวัยรุ�น

อายุ 13-18 ปQ จำนวน 6 คน ท้ังเพศหญิงและเพศชาย ท่ีอาศัยอยู�ในหลากหลายตำบลของอำเภอเมือง

นครราชสีมา พบว�า กลุ�มตัวอย�างทุกคนล วนคุ นชินกับการด่ืมแอลกอฮอล�ของพ�อแม� ผู ปกครอง โดยมี

ความคุ นชินเท�ากับหรือใกล เคียงคะแนนเต็ม เนื่องด วยอยู�กับบรรยากาศและสภาพแวดล อมเช�นนี้เปFน

ระยะเวลานานแล ว กลุ�มตัวอย�างบางส�วนเห็นคนในครอบครัวด่ืมต้ังแต�จำความได  อีกส�วนหนึ่งเห็นคน

ในครอบครัวดื่มตั้งแต�ตนเองกำลังเรียนอยู�ชั้นประถมศึกษาตอนต น โดยมีกลุ�มตัวอย�างจำนวนหนึ่ง 

(ร อยละ 34.30) เคยรู สึกไม�อยากใส�ใจ ไม�อยากไปใกล ชิด ซึ่งสอดคล องกับการศึกษาก�อนหน าที่พบว�า 

ร อยละ 37.80 เคยรู สึกไม�อยากใส�ใจเนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล�ของคนในครอบครัว / เพื่อน [21] 

ท้ังนี้ คิดเห็นว�าต�างก็มีวุฒิภาวะกันแล ว หากบุคคลเหล�านั้นด่ืมแล วดูแลตนเองและรับผิดชอบต�อหน าท่ี

ได  กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�ก็ทำใจยอมรับได เพราะเข าใจว�าเปFนความสุขเล็ก ๆ น อย ๆ ของคนท่ีทำงาน



105 
 

เหนื่อยเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว ทั้งนี้ กลุ�มตัวอย�างจะไม�อยากเข าไปใกล ชิดหรือรู  สึกกลัวเมื่อต อง

เผชิญหน าในกรณีท่ีผู ด่ืมเริ่มมีอาการมึนเมาแล วชวนคุยในเรื่องท่ีตนเองไม�ถนัดและไม�ชอบ เช�น ระดับ

ผลการเรียน เปFนต น เนื่องด วยจะปลีกตัวออกมาจากสถานการณ�ท่ีน�าอึดอัดใจค�อนข างยาก 

3. 3.1 3.1.5 3.1.5.3 ผลกระทบอ่ืน ๆ 

3. 3.1 3.1.5 3.1.5.3 สำหรับผลกระทบอื่น ๆ ต�อบุตรหลานจากการดื่มแอลกอฮอล�ของพ�อ

แม� ผู ปกครองที่พบได บ างในการศึกษาครั้งนี้ คือ การเคยต องไปรับ-ส�ง ผู ดื่มซึ่งโดยมากมักจะมีอาการ      

มึนเมาที่บ านของเพื่อนหรืองานสังสรรค�ในช�วงดึก เพื่อความปลอดภัยจากการใช รถใช ถนนของทั้งตัว 

ผู ดื่มและเพ่ือนร�วมทาง นอกจากนี้ กลุ�มตัวอย�างจำนวนหนึ่งเคยต องข่ีรถจักรยานยนต�ออกจากบ านพัก

เพียงลำพังในยามค่ำคืนเพ่ือนำเงินไปจ�ายค�าปรับให แก�คนในครอบครัวหลังถูกจับด วยข อหาเมาแล วขับ 

ซึ่งกลุ�มตัวอย�างท่ีเคยได รับผลกระทบเช�นนี้จะมีความรู สึกที่ตรงกัน คือ เสียดายเงิน เนื่องจากเงิน

ดังกล�าวช�วยแบ�งเบาภาระครอบครัวโดยนำไปใช เปFนค�าเล�าเรียน ค�ากับข าวในแต�ละมื้อของวัน 

ตลอดจนค�าขนมขบเค้ียวในวันหยุดเสาร�-อาทิตย� 

3. 3.1 3.1.5 อย�างไรก็ตาม กลุ �มตัวอย�างส�วนใหญ�ก็อยากให พ�อแม� ผู  ปกครองเลิกด่ืม

แอลกอฮอล� เนื่องด วยเปFนห�วงสุขภาพในระยะยาวของคนที่ตนรัก โดยกลุ�มตัวอย�างทราบถึงพิษภัย

ของการด่ืมแอลกอฮอล�จากสื่อสังคมออนไลน�ต�าง ๆ เช�น Facebook Line Instagram เปFนต น ข อมูล

สุขภาพที่ปรากฎอยู�ใน YouTube รวมทั้งจากการเรียนการสอนในรายวิชาต�าง ๆ เช�น สุขศึกษาและ

พลศึกษา การศึกษาค นคว าอิสระ เปFนต น นอกจากนี้ เมื่อกลุ�มตัวอย�างเติบโตขึ้นเปFนผู ใหญ�ถึงวัยท่ี

พร อมมีแฟน / ครอบครัว พบว�า กลุ�มตัวอย�างทุกคนล วนเลือกผู ที่ไม�ดื่มแอลกอฮอล�มาเปFนคู�คิดคู�ชีวิต 

โดยให เหตุผลที่เชื่อมโยงกับการได รับผลกระทบทางด านร�างกาย จิตใจและความรู สึกไม�ปลอดภัย 

ตลอดจนการสูญเสียทางเศรษฐศาสตร� คือ ไม�อยากถูกคนเมาซึ่งไม�มีสติทำร ายร�างกายและจิตใจ 

รวมท้ังเปFนห�วงกลัวว�าคนท่ีด่ืมแล วขับจะเกิดอุบัติเหตุบนท องถนน เม่ือเปรียบเทียบระหว�างพิษภัยจาก

การดื่มแอลกอฮอล�และจากการสูบบุหรี่ พบว�า กลุ�มตัวอย�างบางส�วนทำใจยอมรับได หากผู ที ่อยู�

แวดล อมยังคงสูบบุหรี่ ทั ้งนี้ ขอเพียงอย�ามาสูบใกล  ๆ เนื่องด วยไม�ชอบกลิ่นควันบุหรี่ / แพ กลิ่น         

ควันบุหรี่ อีกส�วนหนึ่งก็ทำใจยอมรับไม�ได จึงขอร องแกมบังคับให ผู ที่อยู�แวดล อมเลิกสูบบุหรี่ ซึ่งคนใน

ครอบครัวก็ยินยอมทำตาม ข อมูลนี้แสดงให เห็นว�าการเลิกสูบบุหรี่อาจจะทำได ง�ายกว�าการเลิกด่ืม

แอลกอฮอล� เนื่องด วยการสูบบุหรี่เปFนเรื่องของปcจเจกชน คือ การสูบบุหรี่ในแต�ละครั้งไม�จำเปFนต อง

ชักชวนกัน เมื่อสูบเองคนเดียวได  ก็สามารถเลิกสูบได ด วยตนเอง ท้ังนี้ ขึ้นอยู�กับความเข มแข็งทาง
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จิตใจ (Mental toughness) ของบุคคลนั้น รวมถึงการอยากทำเพ่ือคนท่ีตนรักและไม�อยากให คนท่ีอยู�

รอบข างได รับอันตรายจากควันบุหรี่ ในขณะที่การดื่มแอลกอฮอล�ส�วนใหญ�เปFนเรื ่องของกลุ�มคน         

คือ การดื่มแอลกอฮอล�ในแต�ละครั้งมักจะต องชักชวนกัน ดังนั้น จึงเปFนเรื่องยากยิ่งในการเลิกด่ืม           

เนื่องด วยมีปcจจัยแวดล อมท่ีมากระตุ นตลอดเวลาโดยเฉพาะคนในครอบครัว ญาติพี่น อง กลุ�มเพื่อน 

การเข าสังคมกับท่ีทำงาน และการถูกเชิญเข าร�วมงานสังสรรค� ดังจะเห็นจากการศึกษาก�อนหน า           

ที ่พบว�าสถานที่ดื ่มแอลกอฮอล�ที ่นิยมมากที ่สุด 3 อันดับแรก คือ บ านตนเอง บ านคนอื ่น และ          

งานสังสรรค� ร อยละ 40.09, 22.52 และ 20.02 ตามลำดับ โดยในปQ พ.ศ. 2560 พบสัดส�วนการดื่มท่ี

งานสังสรรค� ได แก� งานแต�งงาน งานศพ งานสโมสร เพิ่มขึ้นจากปQ พ.ศ. 2557 ทั้งในกลุ�มนักด่ืม

ปcจจุบัน นักดื่มประจำ และนักดื่มหนัก [24, 26] นอกจากนี้ จากการสำรวจในปQ พ.ศ. 2561 ผู ตอบ

แบบสอบถามคิดเห็นว�าการดื ่มแอลกอฮอล�เปFนเรื ่องปกติธรรมดา ร อยละ 49.60 รองลงมา คือ 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล�เปFนสิ่งจำเปFนสำหรับการสังสรรค� ร อยละ 44.80 และการดื่มแอลกอฮอล�เปFน

เรื่องส�วนบุคคล ไม�มีผลกระทบต�อสังคม ร อยละ 34.1 [26] 

3. 3.1 3.1.6 คุณภาพในการดำเนินชีวิตของบุตรหลานอันเปFนผลจากการด่ืมแอลกอฮอล�ของ

พ�อแม� ผู ปกครองวัยทำงานในจังหวัดนครราชสีมา 

3. 3.1 3.1.6 กลุ�มตัวอย�างมีความรู สึกพึงพอใจในชีวิตโดยรวมอยู�ในระดับมาก (ตารางที่ 19) 

เมื่อพิจารณาเปFนรายด าน พบว�า กลุ�มตัวอย�างมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดในด านความรู สึกปลอดภัย        

ในชีวิต เนื่องด วยกลุ�มตัวอย�างไม�เคยถูกทอดทิ้ง / ถูกปล�อยให อยู�ในสถานการณ�ที่ไม�ปลอดภัย ไม�เคย

ได รับความรุนแรงทางด านร�างกายและเพศ อันเปFนผลจากการดื่มแอลกอฮอล�ของพ�อแม� ผู ปกครอง 

ประกอบกับกลุ�มตัวอย�างมีสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในครัวเรือน เพื่อน และบุคคลรอบข าง ทั้งนี้       

กลุ�มตัวอย�างมีคะแนนเฉลี่ยน อยที่สุดในด านสภาวะทางจิตใจ อารมณ� และเมื่อประเมินความพึงพอใจ

ต�อสภาวะสุขภาพของตนเองโดยตอบแบบสอบถาม EQ-5D-Y พบว�า กลุ �มตัวอย�างเกือบกึ ่งหนึ่ง         

(ร อยละ 43.54) รู สึกกังวล เศร า หรือไม�มีความสุข เนื่องด วยรู สึกเปFนห�วงสุขภาพในระยะยาวของ           

คนในครอบครัวที่ดื่มแอลกอฮอล� ประกอบกับกลุ�มตัวอย�างอยู�ในช�วงวัยที่เปFนรอยต�อระหว�างวัยเด็ก

และวัยผู ใหญ� เปFนช�วงระยะเวลาที่ไม�มั่นคง มีความอ�อนไหวทางด านจิตใจและอารมณ�ค�อนข างมาก 

ทำให มีความรู สึกกลัวหรือวิตกกังวลต�อเหตุการณ�ท่ีกำลังจะเกิดข้ึนในอนาคตมากกว�าช�วงวัยอ่ืน ๆ [37] 

อย�างไรก็ตาม เมื ่อประเมินคุณภาพในการดำเนินชีว ิตของกลุ �มตัวอย�างอันเปFนผลจากการด่ืม

แอลกอฮอล�ของพ�อแม� ผู ปกครองวัยทำงานในจังหวัดนครราชสีมา โดยตอบแบบสอบถาม WHOQOL-
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BREF-THAI ฉบับภาษาไทย พบว�า ให ผลการศึกษาไปในทิศทางเดียวกันกับการประเมินโดยใช 

แบบสอบถาม EQ-5D-Y คือ กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�มีคุณภาพในการดำเนินชีวิตอยู�ในระดับกลาง ๆ 

ค�อนไปทางระดับดี ทั้งในมิติทางด านสังคม มิติทางด านร�างกาย มิติทางด านจิตใจ และมิติทางด าน

สิ่งแวดล อม (ตารางที่ 21) เมื่อพิจารณาข อคำถามเกี่ยวกับสุขภาพทั่วไปและคุณภาพชีวิตโดยรวม 

พบว�า ในช�วง 2 สัปดาห�ที่ผ�านมา กลุ�มตัวอย�างรู สึกพอใจกับสุขภาพอยู�ในระดับมาก ร อยละ 34.56 

รองลงมา คือ ระดับมากที่สุด ร อยละ 27.97 โดยกลุ�มตัวอย�างมากกว�ากึ่งหนึ่ง (ร อยละ 59.37) ไม�มี

อาการเจ็บปวดหรือไม�สบาย เมื่อพิจารณาข อคำถามเกี ่ยวกับมิติทางด านร�างกาย พบว�า ในช�วง          

2 สัปดาห�ท่ีผ�านมา กลุ�มตัวอย�างสามารถไปไหนมาไหนด วยตนเองอยู�ในระดับมากท่ีสุด ร อยละ 30.61 

รองลงมา คือ พอใจกับการนอนหลับอยู�ในระดับมากที่สุด ร อยละ 22.69 และมีกำลังเพียงพอที่จะทำ

สิ ่งต�าง ๆ ทั ้งเรื ่องงานหรือการดำเนินชีวิตประจำวันอยู �ในระดับมากที ่สุด ร อยละ 21.90 โดย                   

กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�ไม�มีปcญหาเวลาเดินไปมาและไม�มีปcญหาเวลาทำกิจกรรมที่ทำเปFนประจำ ได แก� 

การไปโรงเรียน การทำงานอดิเรก การเล�นกีฬาหรือเล�นเกม การทำอะไร ๆ กับครอบครัวหรือเพื่อน 

เมื่อพิจารณาข อคำถามเกี่ยวกับมิติทางด านจิตใจ พบว�า ในช�วง 2 สัปดาห�ที่ผ�านมา กลุ�มตัวอย�างรู สึก

พึงพอใจในชีวิตอยู�ในระดับมากที่สุด ร อยละ 28.76 รองลงมา คือ ยอมรับรูปร�างหน าตาของตัวเอง          

อยู�ในระดับมากท่ีสุด ร อยละ 25.59 และรู สึกว�าชีวิตมีความหมายอยู�ในระดับมากท่ีสุด ร อยละ 24.80 

เมื่อพิจารณาข อคำถามเกี่ยวกับมิติทางด านสังคม พบว�า ในช�วง 2 สัปดาห�ที่ผ�านมา กลุ�มตัวอย�างรู สึก

พอใจกับการช�วยเหลือที่เคยได รับจากเพื่อน ๆ อยู�ในระดับมากที่สุด ร อยละ 27.18 รองลงมา คือ 

พอใจต�อการผูกมิตรหรือเข ากับคนอ่ืนอย�างท่ีผ�านมา ร อยละ 24.54 และพอใจในชีวิตทางเพศ ร อยละ 

13.98 เมื่อพิจารณาข อคำถามเกี่ยวกับมิติทางด านสิ่งแวดล อม พบว�า ในช�วง 2 สัปดาห�ท่ีผ�านมา                

กลุ�มตัวอย�างรู สึกพอใจกับสภาพบ านเรือนที่อยู�ตอนนี้ในระดับมากที่สุด ร อยละ 27.97 รองลงมา คือ 

รู  สึกว�าชีวิตมีความมั่นคงปลอดภัยอยู �ในระดับมากที่สุด ร อยละ 25.86 และมีเงินพอใช จ�ายตาม

ความจำเปFนอยู�ในระดับมากที่สุด ร อยละ 25.07 ซึ่งจากการสัมภาษณ�แบบเจาะลึกรายบุคคล พบว�า 

กลุ�มตัวอย�างล วนมีสุขภาพดี มีความสุข และมีเป�าหมายในการใช ชีวิต โดยเฉพาะเกี่ยวกับการศึกษา

และ / หรือการประกอบอาชีพ                                                 

3. 3.2 สรุปผลการดำเนินงาน 

3. 3.2 กลุ�มตัวอย�างเปFนเพศชาย ร อยละ 50.92 มีอายุเฉลี่ย 14.71 ปQ (SD = 1.34) นับถือ

ศาสนาพุทธ ร อยละ 99.22 กำลังเรียนอยู�ชั้นมัธยมศึกษาตอนต น ร อยละ 72.07 ได เงินมาโรงเรียน
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เฉลี่ยวันละ 116.63 บาท (SD = 40.90) โดยได รับจากพ�อแม� ร อยละ 93.44 ครอบครัวมีเงินพอใช         

และมีเหลือเก็บ ร อยละ 63.76 กลุ�มตัวอย�างมีบุคลิกเฉพาะตัวเปFนคนสนุกสนานร�าเริง ร อยละ 88.68 

มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือน (รวมตัวเอง) เฉลี่ย 4.90 คน (SD = 1.89) มีสัมพันธภาพท่ีดีกับสมาชิกใน

ครัวเรือน ร อยละ 58.84 ไม�มีโรคประจำตัว ร อยละ 84.62 ในรอบ 12 เดือนที่ผ�านมา เมื่อมีเวลาว�าง

หลังเลิกเรียน วันหยุด หรือช�วงปrดภาคเรียน กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ� (ร อยละ 84.92) มักจะเล�น

อินเทอร�เน็ต กลุ�มตัวอย�างไม�เคยใช สารเสพติดอย�างอื่น ร อยละ 94.16 ไม�เคยสูบบุหรี่ ร อยละ 86.74 

และไม�เคยดื่มแอลกอฮอล� ร อยละ 56.57 เนื่องด วยส�วนใหญ�ทราบถึงผลเสีย / อันตรายของการด่ืม

แอลกอฮอล� โดยเคยได รับข�าวสารเกี่ยวกับพิษภัยของการดื่มแอลกอฮอล� ร อยละ 93.00 ผ�านทาง

โทรทัศน� ร อยละ 82.73 

3. 3.2 เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล�ในครั้งแรกของกลุ�มตัวอย�างที่เคยดื่มแต� 

เลิกแล ว และท่ีปcจจุบันยังดื่มอยู� พบว�า กลุ�มตัวอย�างเริ่มดื่มแอลกอฮอล�ในครั้งแรกเมื่อมีอายุเฉลี่ย         

13 ปQ (SD = 1.60) เนื่องด วยอยากรู อยากลอง ร อยละ 81.71 เครื่องดื่มแอลกอฮอล�ที่ดื่มในครั้งแรก 

คือ เบียร� ร อยละ 48.25 โดยดื่ม 1-3 แก ว ร อยละ 64.71 กลุ�มตัวอย�างดื่มแอลกอฮอล�ในครั้งแรกท่ี

บ านตนเอง ร อยละ 45.85 และบ านเพื ่อน ร อยละ 29.30 โดยดื ่มร�วมกับเพื ่อน ร อยละ 54.22                

ญาติพี่น อง ร อยละ 33.13 และพ�อ ร อยละ 13.86 ตอนที่ดื่มแอลกอฮอล�ในครั้งแรกนั้น กลุ�มตัวอย�าง

ไม�ได ตั้งใจหรือวางแผนว�าจะดื่มมาก�อนล�วงหน า ร อยละ 61.73 และตอนที่ดื่มแอลกอฮอล�ในครั้งแรก

นั้น กลุ�มตัวอย�างรู สึกเฉย ๆ ร อยละ 67.88 

3. 3.2 เมื ่อพิจารณาพฤติกรรมการดื ่มแอลกอฮอล�ในรอบ 12 เดือนที ่ผ �านมา พบว�า             

กลุ�มตัวอย�างดื่มเบียร�บ�อยที่สุด ร อยละ 56.83 โดยดื่มนาน ๆ ครั้ง (1-3 วันต�อปQ) กลุ�มตัวอย�างมักจะ

ด่ืมแอลกอฮอล�ในช�วงเทศกาลต�าง ๆ ได แก� วันข้ึนปQใหม� วันสงกรานต� ร อยละ 42.96 โดยมีการพูดคุย

กันระหว�างการด่ืมแอลกอฮอล� ร อยละ 61.39 แต�ไม�มีการสูบบุหรี่ร�วมด วย ร อยละ 85.62  ในรอบ 12 

เดือนที่ผ�านมา กลุ�มตัวอย�างไม�เคยดื่มหนักหรือดื่มปริมาณมากในครั้งเดียว ร อยละ 54.61 และไม�เคย

ดื่มจนมึนเมา ร อยละ 65.37 กลุ�มตัวอย�างได เครื่องดื่มแอลกอฮอล�มาด วยวิธีการรวมเงินกับเพื่อนซ้ือ 

ร อยละ 41.45 โดยมีค�าใช จ�ายเฉลี่ยต�อครั้ง 163.90 บาท (SD = 200.78) สถานท่ีท่ีกลุ�มตัวอย�างไปซ้ือ

เครื่องด่ืมแอลกอฮอล�บ�อยท่ีสุด คือ ร านขายของชำ ร อยละ 65.88 เม่ือพิจารณาการเดินทางไปร านค า

เพื่อซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล� พบว�า มีความสะดวก สามารถขับรถ / ขี่รถโดยใช เวลาเพียงเล็กน อย 

ร อยละ 54.81 สถานท่ีในการด่ืมแอลกอฮอล�แต�ละครั้ง คือ บ านตนเอง ร อยละ 53.21 และบ านเพ่ือน 
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ร อยละ 46.79 โดยใช ระยะเวลาเฉลี่ยในการดื่มแอลกอฮอล�แต�ละครั้ง 1-2 ชั่วโมง ร อยละ 29.61                

กลุ�มตัวอย�างมักจะดื่มแอลกอฮอล�ช�วงหลังการสอบ ร อยละ 47.71 บุคคลที่ร�วมดื่มแต�ละครั้ง คือ 

เพื่อน ร อยละ 66.45 โดยมีจำนวนเฉลี่ย 5.84 คน (SD = 3.75) เหตุผลสำคัญที่ทำให กลุ�มตัวอย�างด่ืม

แอลกอฮอล� คือ เพื่อความสนุกสนาน ร อยละ 58.17 หลังจากการดื่มแอลกอฮอล�แล วกลุ�มตัวอย�างมี

อาการเมาบ างเล็กน อย ร อยละ 42.68 พฤติกรรมหลังจากการดื่มแอลกอฮอล�แล ว คือ กลุ�มตัวอย�าง

เปFนปกติเหมือนตอนไม�ดื่ม ร อยละ 62.66 กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ� (ร อยละ 76.43) ไม�เคยเปFนผู ขับข่ี

ยานพาหนะหลังจากการดื่มแอลกอฮอล�แล ว เมื่อพิจารณาเฉพาะผู ที่ปcจจุบันยังคงดื่มแอลกอฮอล�อยู� 

พบว�า ในอนาคตข างหน ากลุ�มตัวอย�างจะลดปริมาณการดื่มลง ร อยละ 43.08 รองลงมา คือ ดื่มใน

ปริมาณเท�าเดิม ร อยละ 38.46 และเพิ่มปริมาณการดื่มขึ้น ร อยละ 12.31 ทั้งนี้ มีเพียงร อยละ 6.15     

ท่ีเลือกจะไม�ดื่มแอลกอฮอล�เลย 

3. 3.2 ในครอบครัวของกลุ�มตัวอย�างมีผู ที่ดื่มแอลกอฮอล�เฉลี่ย 1.97 คน (SD = 1.36) โดยมี

บทบาทเปFนพ�อและแม�มากที ่สุด ร อยละ 60.58 ส�วนบทบาทอย�างอื ่นนอกเหนือจากพ�อและแม�       

ร อยละ 39.42 ในบรรดาผู ที่ดื่มแอลกอฮอล� กลุ�มตัวอย�างสนิทสนม / ผูกพันใกล ชิดกับพ�อ ร อยละ 

60.95 รองลงมา คือ แม� ร อยละ 16.62 เมื ่อพิจารณาพฤติกรรมการดื ่มแอลกอฮอล�ของพ�อแม� 

ผู ปกครองวัยทำงาน พบว�า ผู ที่ดื่มแอลกอฮอล�มีความข องเกี่ยวกับกลุ�มตัวอย�างโดยมีบทบาทเปFนพ�อ 

ร อยละ 68.34 มีอายุเฉลี่ย 43.70 ปQ (SD = 6.92) นับถือศาสนาพุทธ ร อยละ 99.19 อายุต่ำสุดที่เริ่ม

ด่ืมครั้งแรกของผู ท่ีด่ืมแอลกอฮอล� คือ 12 ปQ อายุสูงสุดท่ีเริ่มด่ืมครั้งแรกของผู ท่ีด่ืมแอลกอฮอล� คือ 46 

ปQ และอายุเฉลี่ยท่ีเริ่มด่ืมครั้งแรกของผู ท่ีดื่มแอลกอฮอล� คือ 22.60 ปQ (SD = 6.69) มีสถานภาพคู�และ

อยู�ด วยกัน ร อยละ 77.24 สำเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร อยละ 22.43 มี

รายได เพียงพอและมีเหลือเก็บ ร อยละ 57.30 ประกอบอาชีพรับจ างทั่วไป ร อยละ 26.77 เหตุผล

สำคัญที่ดื่มแอลกอฮอล� คือ เพื่อแก อาการเหนื่อยล า คลายเครียด เข าสังคม และเพิ่มอรรถรสในการ

พูดคุยกัน ปcจจุบันผู ที่ดื่มแอลกอฮอล�ยังสูบบุหรี่อยู� ร อยละ 43.09 และเคยสูบแต�เลิกแล ว ร อยละ 

17.07 ท้ังนี้ ส�วนใหญ�ไม�มีโรคประจำตัว ร อยละ 84.15 

 1. 1.2 เมื ่อพิจารณาผลกระทบจากการดื ่มแอลกอฮอล�ของพ�อแม� ผ ู  ปกครอง พบว�า                

กลุ�มตัวอย�างได รับผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล�ของพ�อแม� ผู  ปกครองวัยทำงานอยู�ในระดับ             

ปานกลาง ร อยละ 97.10 โดยเคยถูกพูดจาหยาบคายใส� ร อยละ 42.22 รองลงมา คือ เคยนั่งรถไปกับ

ผู ขับข่ีท่ีมีอาการมึนเมาในช�วงเย็นหรือยามค่ำคืน ร อยละ 34.83 ซ่ึงบางส�วนของกลุ�มตัวอย�างจะกังวล
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เล็กน อยเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช ความเร็วและการมีสติในการควบคุมยานพาหนะของผู ขับขี่ที ่ด่ืม

แอลกอฮอล� อีกส�วนหนึ่งจะกลัวการสูญเสียคนที่รักในครอบครัวอย�างกะทันหันแล วตนเองอาจไม�

สามารถรับมือกับความเจ็บปวดนั้นได  ทั้งนี้ กลุ�มตัวอย�างล วนคุ นชินกับการดื่มแอลกอฮอล�ของพ�อแม� 

ผู ปกครอง เนื่องด วยอยู�กับบรรยากาศและสภาพแวดล อมเช�นนี้เปFนระยะเวลานานแล ว กลุ�มตัวอย�าง

บางส�วนเห็นคนในครอบครัวดื่มตั้งแต�จำความได  อีกส�วนหนึ่งเห็นคนในครอบครัวดื่มตั้งแต�ตนเอง

กำลังเรียนอยู�ชั้นประถมศึกษาตอนต น จึงเคยรู สึกไม�อยากใส�ใจและ / หรือไม�อยากไปใกล ชิดพ�อแม� 

ผู ปกครอง สำหรับผลกระทบอ่ืน ๆ ท่ีพบได บ างในการศึกษาครั้งนี้ คือ การเคยต องไปรับ-ส�ง ผู ด่ืมซ่ึงมี

อาการมึนเมาที่บ านของเพื่อนหรืองานสังสรรค�ในช�วงดึก รวมทั้งเคยต องขี่รถจักรยานยนต�ออกจาก

บ านพักเพียงลำพังในยามค่ำคืนเพื่อนำเงินไปจ�ายค�าปรับให แก�คนในครอบครัวหลังถูกจับด วยข อหา

เมาแล วขับ ซึ่งกลุ�มตัวอย�างที่เคยได รับผลกระทบเช�นนี้จะมีความรู สึกที่ตรงกัน คือ เสียดายเงิน 

เนื่องจากเงินดังกล�าวช�วยแบ�งเบาภาระครอบครัวโดยนำไปใช เปFนค�าเล�าเรียน ค�ากับข าวในแต�ละม้ือ

ของวัน ตลอดจนค�าขนมขบเคี้ยวในวันหยุดเสาร�-อาทิตย� อย�างไรก็ตาม กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�ไม�เคย

ได รับความรุนแรงทางด านร�างกายและเพศเนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล�ของพ�อแม� ผู ปกครอง จึงไม�

เคยต องโทรศัพท�เพื่อขอความช�วยเหลือจากตำรวจ ไม�เคยต องไปพบแพทย� พยาบาล หรือเจ าหน าท่ี

สาธารณสุข ไม�เคยต องไปซื้อยาเพื่อรักษาตัวเอง ตลอดจนไม�เคยต องไปรับบริการหรือขอคำปรึกษาท่ี

ศูนย�บริการให คำปรึกษาต�าง ๆ เช�น สายด�วน Hotline มูลนิธิเพื่อสังคมต�าง ๆ กลุ�มเพื่อนช�วยเพื่อน 

เปFนต น ทั้งนี้ มีกลุ�มตัวอย�างจำนวนหนึ่งเคยต องไปพูดคุยปรับทุกข�หรือขอคำแนะนำจากเพื่อนสนิทท่ี

คบหากันมาตั ้งแต�วัยเยาว�และมีพ�อแม� ผู  ปกครองดื ่มแอลกอฮอล�เช�นเดียวกัน โดยพูดคุยกันถึง                

การกระทำที่น�าอึดอึดใจเมื่อถูกพ�อแม� ผู ปกครองไหว วานให ไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ที่ร านค าใน

ละแวกบ าน ซ่ึงการถูกไหว วานอยู�บ�อยครั้งนำไปสู�ปcญหาระยะสั้น / ปcญหาท่ีเกิดเฉพาะหน า คือ การมี

ปากเสียงกันระหว�างกลุ�มตัวอย�างและผู ท่ีด่ืมแอลกอฮอล� แต�เหตุการณ�ไม�รุนแรง ส�วนปcญหาระยะยาว

ที่อาจเกิดตามมาหากเจ าของร านค ายินยอมจำหน�ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล�ให แก�ผู มีอายุต่ำกว�า 20 ปQ

บริบูรณ� คือ การมีทัศนคติเชิงบวกต�อการเข าถึงเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�  

 1. 1.2 เมื ่อประเมินความพึงพอใจต�อสภาวะสุขภาพของตนเองโดยตอบแบบสอบถาม          

EQ-5D-Y พบว�า กลุ�มตัวอย�างไม�มีปcญหาเวลาอาบน้ำหรือแต�งตัว ร อยละ 91.55 รองลงมา คือ ไม�มี

ปcญหาเวลาเดินไปมา ร อยละ 86.55 ไม�มีปcญหาเวลาทำกิจกรรมที่ทำเปFนประจำ ร อยละ 85.76 ไม�มี

อาการเจ็บปวดหรือรู สึกไม�สบาย ร อยละ 59.37 และไม�รู สึกกังวล เศร า หรือไม�มีความสุข ร อยละ 
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56.46 นอกจากนี้ กลุ�มตัวอย�างมีความรู สึกพอใจในชีวิตโดยรวมอยู�ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปFน  

รายด าน พบว�า กลุ�มตัวอย�างมีคะแนนเฉลี่ยของความรู สึกพอใจมากที่สุดในด านความรู สึกปลอดภัย 

ในชีวิต รองลงมา คือ ภาวะสุขภาพ และความเปFนอยู� ส�วนกลุ�มตัวอย�างมีคะแนนเฉลี่ยของความรู สึก

พอใจน อยท่ีสุดในด านสภาวะทางจิตใจ อารมณ� 

 1. 1.2 เมื ่อประเมินคุณภาพในการดำเนินชีวิตของกลุ �มตัวอย�างอันเปFนผลจากการด่ืม

แอลกอฮอล�ของพ�อแม� ผู ปกครองวัยทำงานในจังหวัดนครราชสีมา โดยตอบแบบสอบถาม WHOQOL-

BREF-THAI ฉบับภาษาไทย พบว�า กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�มีคุณภาพในการดำเนินชีวิตอยู�ในระดับ  

กลาง ๆ ค�อนไปทางระดับดี ทั้งในมิติทางด านสังคม มิติทางด านร�างกาย มิติทางด านจิตใจ และมิติ

ทางด านสิ่งแวดล อม เมื่อพิจารณาข อคำถามเกี่ยวกับสุขภาพทั่วไปและคุณภาพชีวิตโดยรวม พบว�า 

ในช�วง 2 สัปดาห�ท่ีผ�านมา กลุ�มตัวอย�างรู สึกพอใจกับสุขภาพอยู�ในระดับมาก ร อยละ 34.56 รองลงมา 

คือ ระดับมากที่สุด ร อยละ 27.97 เมื่อพิจารณาข อคำถามเกี่ยวกับมิติทางด านร�างกาย พบว�า ในช�วง          

2 สัปดาห�ท่ีผ�านมา กลุ�มตัวอย�างสามารถไปไหนมาไหนด วยตนเองอยู�ในระดับมากท่ีสุด ร อยละ 30.61 

เมื่อพิจารณาข อคำถามเกี่ยวกับมิติทางด านจิตใจ พบว�า ในช�วง 2 สัปดาห�ที่ผ�านมา กลุ�มตัวอย�างรู สึก

พึงพอใจในชีวิตอยู�ในระดับมากท่ีสุด ร อยละ 28.76 เม่ือพิจารณาข อคำถามเก่ียวกับมิติทางด านสังคม 

พบว�า ในช�วง 2 สัปดาห�ที่ผ�านมา กลุ�มตัวอย�างรู สึกพอใจกับการช�วยเหลือที่เคยได รับจากเพื่อน ๆ             

อยู�ในระดับมากที่สุด ร อยละ 27.18 และเมื่อพิจารณาข อคำถามเกี่ยวกับมิติทางด านสิ่งแวดล อม 

พบว�า ในช�วง 2 สัปดาห�ท่ีผ�านมา กลุ�มตัวอย�างรู สึกพอใจกับสภาพบ านเรือนที่อยู�ตอนนี้ในระดับ        

มากที่สุด ร อยละ 27.97 นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ�แบบเจาะลึกรายบุคคล พบว�า กลุ�มตัวอย�าง

ล วนมีสุขภาพดี มีความสุข และมีเป�าหมายในการใช ชีวิต โดยเฉพาะเกี่ยวกับการศึกษาและ / หรือ  

การประกอบอาชีพ 

 4. ผลอ่ืน ๆ ท่ีได นอกเหนือจากเป�าหมายท่ีวางไว  

 4. - 

 

ข(อเสนอแนะท่ีได(จากผลการดำเนินงาน 

ข อเสนอแนะท่ีได จากผลการดำเนินงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

1. เพื่อป�องกันการเพิ่มขึ้นของนักดื่มหน าใหม�ในกลุ�มเยาวชน พ�อแม� ผู  ปกครองที่เลี ้ยงดู 

ตลอดจนคนที่สนิทชิดเชื้อ ควรให คำชี้แนะและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม�เหมาะสมต�อหน าบุตรหลาน
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ด วยการลดปริมาณการดื ่มแอลกอฮอล�ลงไปเรื ่อย ๆ จนไม�ดื ่มเลยแม แต�แก วเดียว ซึ ่งการบรรลุ

เป�าหมายดังกล�าวอาจจะต องได รับการกระตุ นเตือนและเสริมพลังแรงใจจากบุคคลในครอบครัว 

2. เพื่อป�องกันการทดลองดื่มแอลกอฮอล�ของบุตรหลานหรือลดจำนวนนักดื่มหน าใหม�ใน                   

กลุ�มเยาวชน พ�อแม� ผู ปกครองควรหลีกเลี่ยงการไหว วานให บุตรหลานไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล� 

ส�วนเจ าของร านค าปลีกควรปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล� พ.ศ. 2551           

อย�างเคร�งครัด และเจ าหน าที่ผู บังคับใช กฎหมายควรเข มงวดสอดส�องดูแลมิให เจ าของร านค าปลีก

กระทำการฝ�าฝ�นกฎระเบียบของสังคม 

 

ข(อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

เนื่องด วยสถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงอาจเกิด

ข อจำกัดในการเก็บรวบรวมข อมูลเชิงคุณภาพ ดังนั้น ในการศึกษาครั้งต�อไปอาจขยายขอบเขตของ

ผู ให ข อมูลไปยังกลุ�มพ�อแม� ผู ปกครอง ครูประจำชั้น / ครูผู สอน กลุ�มเพื่อน เจ าของร านขายของชำ 

ตลอดจนผู นำชุมชน ท้ังนี้ เพ่ือให ได ข อมูลท่ีครอบคลุมท้ังด านบุคคลและสภาพแวดล อม 
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