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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา
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ผลการวิจัย

นิสิตพยาบาลมีประสบการณ์การการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนใหญ่ร้อยละ 78 
ซึ่งสูงกว่าการศึกษาที่ผ่านมาของ มุทิตา พ้นภัยพาล และอัมพร บวรทิพย์ (2561) ที่
ท าการศึกษาในนักศึกษาพยาบาล แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย จ านวน 379 ราย พบว่า
มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 47.17 ทั้งนี้อาจเนื่องจากนิสิตคณะพยาบาล
ศาสตร์ มีจ านวนนิสิตที่หลากหลาย ทั้งอยู่ในพื้นที่และนอกพื้นที่ของจังหวัด ซึ่งมีความ
แตกต่างกันทางวัฒนธรรมความเชื่อและค่านิยม และบริบทของจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเมือง
ท่องเที่ยวที่ท าให้มีประชาชนทั้งไทยและต่างประเทศเข้ามาท าธุรกิจและท่องเที่ยว
จ านวนมาก การค้าขายทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคจึงง่ายต่อการซื้อหา ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ การเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
การดื่มแอลกอฮอล์ของเพื่อนสนิท ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยนิสิตพยาบาลที่มีการเข้าถึงเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ง่าย มีโอกาสเสี่ยงต่อการดื่มแอลกอฮอล์มากเป็น 5.48 เท่า ของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาก ทั้งนี้เนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็น
สารเสพติดที่ถูกกฎหมายมีจ าหน่ายอยู่ทั่วไปตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ร้านค้า ซุปเปอร์
มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร  สถานบันเทิง เป็นต้น (กนิษฐา ไทยกล้า, มปป.) 
สอดคล้องกับการศึกษาของการศึกษาของ รัตติยา บัวสอน และเชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล 
(2555) พบว่า การเข้าถึงแหล่งซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.01

การดื่มแอลกอฮอล์ของเพื่อนสนิท โดยนิสิตพยาบาลที่มีเพื่อนสนิทดื่มแอลกอฮอล์
มีโอกาสเสี่ยงต่อการดื่มแอลกอฮอล์มากถึง 9.77 เท่า ของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีเพื่อนสนิท
ดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้เนื่องจาก วัยรุ่นเป็นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงจะมีความสัมพันธ์กับ
เพื่อนมาก มีความต้องการที่จะเป็นที่ยอมรับของเพื่อน กลุ่มเพื่อนจะมีอิทธิพลมากต่อ
ทัศนคติ ความสนใจและพฤติกรรมการแสดงออก (สุวรรณา  เรืองกาญจนเศรษฐ์ , 
2552)  สอดคล้องกับการศึกษาของ  สลิลทิพย์ โกพลรัตน์ และคณะ (2558)  พบว่า 
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเพื่อนสนิทมีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์แบบผิดปกติของนักเรียนชายอาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี (AOR = 2.08, 
95% CI = 1.18-3.69)
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1. เพื่อศึกษาการมีประสบการณ์การการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยภายในบุคคลได้แก่  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความเครียด และปัจจัย
ด้านสิ่งแวดล้อมได้แก่ รายได้ การเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การดื่มแอลกอฮอล์ของเพื่อนสนิท การถูกเพื่อน
ชักชวนให้ดื่ม ของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน แห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แนวคิดทฤษฏรีะบบ
นิเวศวิทยาเชิงสังคม (Ecological systems theory) ของ 
Bronfenbrenner (1994) ที่เชื่อว่าบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมซึ่ง
เชื่อมโยงกันหลายระดับตั้งแต่ ครอบครัว เพื่อน โรงเรียน จนถึงโครงสร้างทาง
สังคมที่ใหญ่ขึ้น การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงมีสาเหตุมาจากทั้งปัจจัยภายใน
บุคคลประกอบด้วย  ความเครียด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และปัจจัยภายนอก
ประกอบด้วย  ได้แก่ รายได้ การเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การดื่ม
แอลกอฮอล์ของเพื่อนสนิท การถูกเพื่อนชักชวนให้ดื่ม ซ่ึงปัจจัยดังกล่าวส่งผล
ต่อกระบวนการตัดสินใจ ที่น าไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนิสิตคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน แห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงหาความสัมพันธ์ (correlational 
research) ประชากร (Population) ที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้คือ นิสิต
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ 
ชั้นปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 308 คน ตัวอย่าง (Sample) 
คือ นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัด
บุรีรัมย์ ชั้นปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2563  ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากสูตร 
(Parel, 1973) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 132 คน ที่ระดับความ
คลาดเคลื่อน 0.05 โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มีจ านวน 4 ชั้นปี
ประกอบด้วย ชั้นปีที่ 1,2,3,4 สุ่มเลือกชั้นปีด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple random sampling) เพื่อเป็นตัวแทนในการศึกษา ได้ 2 
ชั้นปี ได้แก่ ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ส าหรับห้องเรียนที่มีกลุ่มตัวอย่าง
เกินกว่าจ านวนที่ต้องการ ผู้วิจัยจะท าการสุ่มอย่างง่ายให้ได้จ านวน
กลุ่มตัวอย่าง ที่เท่ากับจ านวนที่ค านวนไว้

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้
ควรส่งเสริมให้ความรู้เรื่องโทษและผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ โดยจัดกิจกรรมใน

กลุ่มเพื่อนเพื่อได้เรียนรู้และรู้จักเพื่อนที่เป็นแบบอย่างที่ดี และให้สังคมเพื่อนเป็นสังคมปลอด
แอลกอฮอล์ และไม่เกิดการลอกเลียนแบบพฤติกรรมดังกล่าวอันเป็นผลมาจากอิทธิพลทางอ้อม
ของเพื่อน และคณาจารย์ควรร่วมกันหาแนวทางแก้ไขอย่างจริงจัง โดยมีกฎระเบียบ การวางแผน
และการด าเนินงาน เพื่อป้องกันการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนิสิตพยาบาล และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรมีความเข้มงวดในการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และห้ามขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ใกล้บริเวณมหาวิทยาลัย 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป

การศึกษาวิจัยครั้งเป็นการศึกษาปัจจัยเสี่ยงเกือบทั้งหมด การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษา
ปัจจัยเชิงป้องกัน (Protective factor) ที่ส าคัญ อื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น ความฉลาดทางอารมณ์ 
ความรอบรู้สุขภาพ เป็นต้น เพื่อท าให้เข้าใจปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์อย่าง
ครอบคลุม และควรศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องกันการดื่มแอลกอฮอล์ ที่เน้นการ
เสริมสร้างทักษะภายในตน และสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

จากการส ารวจพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย ปี 2560 ของประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป พบว่าเป็นผู้ที่ดื่มดื่มแอลกอฮอล์ 15.9 ล้านคน อายุที่เริ่มดื่มแอลกอฮอล์
ครั้งแรก อยู่ระหว่าง16-20 ปี และแนวโน้มการดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
ในภาพรวมยังไม่ชัดเจน (ส านักงานสถิติแห่งชาต,ิ 2561) แต่มีปริมาณการบริโภค
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์เพิ่มสูงขึ้น แสดงให้เห็นว่านักดื่มมีแนวโน้มดื่มประจ า และดื่มหนักเพิ่ม
มากขึ้น ในปี 2561 (ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, 2563) 

จากสถานการณ์การดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2560 พบว่า ประชากรอายุ 
15 ปีขึ้นมีอัตราการดื่มแอลกอฮอล์เป็นอันดบัที่ 47 ของประเทศ และเป็นอันดับที่ 3 ของ
เขตสุขภาพที่ 9 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2561) และจากการส ารวจน าร่องการศึกษาใน
ครั้งนี้ ในนิสิตพยาบาลจากคณะพยาบาลศาตสร์เอกชน แห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 
100 คน พบว่ามีประสบการณ์การดื่มแอลกอฮอล์ คิดเป็นร้อยละ 75 ซึ่งเป็นจ านวนที่สูง
ค่อนข้างมาก

สุราเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ เมื่อดื่มเข้าไปจะออกฤทธ์ิให้เกิดอาการมึน
เมาและส่งผลต่อระบบสุขภาพทั้งด้านร่างกายจิตใจและสังคม และน ามาสู่ปัญหาอุบัติเหตุ 
ปัญหาโรคเรื้อรังและส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบัการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ดังกล่าว เพราะปัจจัยดังกล่าวย่อมส่งผลต่อกระบวนการคิดการตัดสินใจอัน
น าไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนิสิตพยาบาล ผลการศึกษาจะท าให้เกิดความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และน ามาเป็นแนวทางการพัฒนา
โปรแกรมเพื่อป้องกันการดื่มแอลกอฮอล์ในนิสิตพยาบาลต่อไป


