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 การวิจัยครัง้นี้มวีัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับภาวะสุขภาพจิตของขาราชการตํารวจ  การ
วางแผนชีวิตของขาราชการตํารวจ  การสนับสนุนทางสังคมในการหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา  และการ
หลีกเลี่ยงการดืม่สุราของขาราชการตํารวจชั้นประทวน  สังกัดตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม 2) เปรียบเทียบ
ความแตกตางของการหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา ของขาราชการตํารวจชั้นประทวนสังกัดตํารวจภูธรจงัหวัด
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รอยละ (%) คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-
Way ANOVA) และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ 
(Stepwise Multiple Regression Analysis) 
 ผลการวจิัยพบวา 

1. การหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา การวางแผนชีวิต และการสนับสนุนทางสังคม อยูในระดับปานกลาง 
2. ภาวะสุขภาพจิต อยูในเกณฑเฉลี่ยของคนทั่วไป 
3. การหลีกเลี่ยงการดื่มสุราของกลุมตัวอยางที่มกีลุมอายุ และระยะเวลาในการรับราชการ 

แตกตางกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดบั .05  
4. การสนับสนุนทางสังคม และการวางแผนชีวิต สามารถรวมกันทํานายการหลีกเลี่ยงการดื่ม

สุราของขาราชการตํารวจชั้นประทวนไดรอยละ  13.7  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 The purposes of this research were 1) to study the issues of the mental health, life planning, 
social support and an evasion to consume alcohol of the noncommissioned police officers 2) to compare 
the evasion to consume alcohol of the noncommissioned police officers of different age, types of work, 
period of work, marital status, income of family and types of residence 3) to identify the variables 
determine the evasion to consume alcohol of the noncommissioned police officers.  Three hundred fifty 
five respondents, who were noncommissioned police officers of Nakhon Pathom Provincial Police, 
were randomly selected by a stratified sampling technique.  Constructed questionnaires were used for 
the data collection.  The gathered data were then analyzed by means of percentage, mean, standard 
deviation, One-Way ANOVA and the stepwise multiple regression technique. 
 The significant findings were as follows: 

1. The level of an evasion to consume alcohol, life planning and social support of the 
noncommissioned police officers were average. 

2. Respondents’ mental health were average. 
3. The evasion to consume alcohol of the respondents of different age and different period 

of work were significantly different. 
4. Social Support and Life Planning were the variables significantly predicted the evasion 

to consume alcohol of the noncommissioned police officers at 13.7 %, with a statistical level of .05. 
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 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยด ี ผูวจิัยไดรับความกรุณาจาก ผูชวยศาสตราจารย      
ดร.สมทรัพย สุขอนันต ผูชวยศาสตราจารย ลิขิต กาญจนาภรณ และ รองศาสตราจารย ดร.สุรพล 
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ขอบกพรองตางๆ เปนอยางดี และผูชวยศาสตราจารย สุรีรัตน   บุรณวณัณะ ซ่ึงเปนประธาน
กรรมการสอบวิทยานิพนธในครั้งนี้  
 ขอกราบขอบพระคุณ พันตาํรวจเอกหญิง ณัฐตวนั ตัญญะ ผูทรงคุณวุฒิ ที่ไดใหความ
กรุณาแกผูวิจยัในการใหคําแนะนําและตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ ในการทําวิทยานิพนธ
ฉบับนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยภาควิชาจติวิทยาและการแนะแนว คณะศกึษาศาสตรทุก
ทานที่ไดใหความรู คําแนะนํา อบรมสั่งสอน ตลอดจนขอบคุณเพื่อนรวมรุน จิตวิทยาชุมชนทุกคน
ที่ใหความหวงใย ใหกําลังใจ และใหความชวยเหลือมาโดยตลอด 
 ขอขอบคุณเจาหนาที่ตํารวจสังกัดตํารวจภธูรจังหวัดนครปฐมทุกทาน ที่ใหความสะดวก 
และใหความรวมมืออยางดยีิง่ในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวจิัยคร้ังนี้ และผูบังคบับัญชาทุกทาน
ที่ใหการสนับสนุนในการศึกษาแกผูวิจยัมาโดยตลอด 
 ผูวิจัยรูสึกสํานกึในพระคุณของบิดา มารดา และญาติผูใหญทุกทาน ที่ปลูกฝงใหผูวิจัย
เห็นคณุคาของการศึกษา และใหการสนับสนุนในการศึกษาดวยดีตลอดมา  
 คุณคาและประโยชนที่เกิดจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอบูชาพระคุณบิดา มารดา 
คณาจารย ตลอดจนผูมีพระคุณทุกทาน ที่ใหโอกาสและไดมอบสิ่งดีๆ ในชีวิตใหแกผูวิจยั ทําให
ผูวิจัยไดพบกบัความสําเร็จอยางที่มุงหวัง 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 การดื่มสุราเปนปญหาเรื้อรังยากแกการแกไขในสังคมไทยปจจุบนั ถึงแมวาสุราจะเปน
ส่ิงเสพติดชนดิหนึ่ง แตก็เปนสิ่งเสพติดที่เสพไดตามกฎหมาย และมีวางจําหนายหาซื้อกันไดงาย  
กระจายอยูตามรานคาตางๆ ทั่วไป สุรากลายเปนสิ่งที่สังคมยอมรับไมวาจะเปนสังคมระดับชนชั้นใด
ก็ตาม ซ่ึงจะเห็นไดจากที่ไมวาจะเปนในยามปกติ ในงานพิธี หรือในงานเลีย้งสังสรรคที่ใดก็ตาม  
จะตองมีการเลีย้งสุราและเสพสุรากันอยูเสมอ จนกลาวไดวา สุราไดเขามามีบทบาทและมีอิทธิพลตอ
ชีวิตประจําวันของคนเปนจํานวนมาก นอกจากนี้การแพรกระจายของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลยัง
ไดรับการสนบัสนุนและสงเสริมการขายจากภาครัฐ จะเหน็ไดจากการที่รัฐเองก็มีโรงงานผลิต
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลหลายแหง เชน โรงงานสุรากรมสรรพสามิต 12 โรงงาน ซ่ึงโรงงานดังกลาว
มีกลุมบริษัทรับสัมปทานจากกระทรวงการคลงั ไดผลิตและขายเครือ่งดื่มที่มีแอลกอฮอลหลายชนิด 
รัฐจึงมีรายไดจากเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลในรูปของภาษีเปนจํานวนมาก โดยในปงบประมาณ 2545 
พบวารายไดของรัฐจากสุรา และเบียรในรปูภาษี มีทั้งสิ้น 22,290.17 ลานบาท และ 31,650.33 ลาน
บาท ตามลําดับ (กรมสรรพสามิต 2546)  
 ผลจากการดื่มสุราเปนประจาํนั้น นอกจากจะเปนสาเหตุที่กอใหเกดิโทษตอผูดื่มอยาง
มาก เชน ปญหาสุขภาพ ปญหาการเกดิอบุัติเหตุ ปญหาการทะเลาะววิาท ปญหาการทํารายรางกาย
คนในครอบครัว ยังกอใหเกิดการสิ้นเปลืองและสูญเสียเงินเปนจํานวนมาก โดยสถานการณการ
บริโภคสุราของคนไทย พบวาจํานวนประชาการที่ดื่มสุรา โดยคิดจากจาํนวนประชากรที่มีอายุตั้งแต 
15 ปขึ้นไป ซ่ึงมีประมาณ 47.0 ลานคน ในป 2544  เปนผูดื่มสุรา 15.3 ลานคน หรือรอยละ 32.6  
แบงเปนเพศชาย 13.0 ลานคน หรือรอยละ 85  เพศหญิง 2.3 ลานคน หรือรอยละ 15  จํานวนผูทีด่ื่ม
สุราในป 2544 เพิ่มขึ้นจากการสํารวจในป 2539 ประมาณ 1.6 ลานคน โดยอัตราการดื่มสุราในกลุม
วัยตางๆ ที่สูงสุด 3 อันดับแรก คือ กลุมวัยทํางานอายุระหวาง 25-29 ป รอยละ 39.3 กลุมเยาวชนอายุ
ระหวาง 15-24 ป รอยละ 21.6 และกลุมผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป รอยละ 20 และเขตพื้นที่ที่มีจํานวน
ประชากรดื่มสรุาสูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคเหนอื 
ตามลําดับ (กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค, สํานักโรคไมติดตอ, กลุมควบคุมปองกันการ
บาดเจ็บและปญหาจากสุรา 2546 ข) 
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 การดื่มสุราเปนประจํา นอกจากจะทําใหตองสิ้นเปลืองเงินเปนจํานวนมากโดยเปลา
ประโยชนแลว ยังกอใหเกิดโทษตอสุขภาพของผูดื่มอยางมาก เมื่อสุราเขาสูรางกาย แอลกอฮอล
ประมาณ 1 ใน 5 จะถูกดูดซึมผานผนังกระเพาะอาหาร และสวนทีเ่หลือจะผานผนังลําไสเล็กเขาสู
หลอดเลือด   เมื่อผานไปตับแอลกอฮอลจํานวนประมาณรอยละ 95   จะถูกน้ํายอยเปลี่ยนเปน            
อะซีตัลดีไฮน (Acetaldehyde) จากนั้นเปล่ียนเปนเกลือของกรดน้ําสม (Acetate) แลวกลายเปน
คารบอนไดออกไซดกับน้ํา สวนแอลกอฮอลที่เหลืออีกประมาณรอยละ 5 จะถูกขบัออกจากรางกาย
ทางปอด ไต และตอมเหงื่อ ซ่ึงจะผสมออกไปในรูปของลมหายใจ และปสสาวะ ดงันั้นการดื่มสรุา
เปนจํานวนมากจึงกระทบกระเทือนตอกระเพาะอาหาร ลําไส ตับ การหมนุเวยีนของโลหิต        
ระบบประสาท ตลอดจนสมอง นอกจากนั้นการบริโภคสุราเปนจํานวนมากเปนระยะเวลายาวนาน 
อาจทําใหเกิดโรคแทรกซอน เชน โรคขาดอาหารและวิตามิน โรคตดิเชื้อตางๆ ตลอดจนโรคจิตได 
ซ่ึงการศึกษาขององคการอนามัยโลกพบวา 1 ใน 3 ของผูปวยภาวะสุขภาพจิตในแตละประเทศเปน
ผูปวยที่มีปญหาภาวะสุขภาพจิตจากสุรา (เทพินทร พัชรานุรักษ 2541:13 – 14)   
 นอกจากสุราจะกอใหเกดิปญหาตอสุขภาพดังกลาวแลว สุรายังเปนสาเหตุหนึ่งที่
กอใหเกิดอุบัตเิหตุขึ้นได โดยกลุมควบคุมปองกันการบาดเจ็บและปญหาจากสุรา สํานักโรคไม
ติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (2546 ก) พบวาสุราเปนสาเหตุสําคัญของการเสียชีวติ
จากอุบัติเหตุตางๆ ดังนี้ อุบตัิเหตุจราจร รอยละ 50  อุบัติเหตุไฟไหมน้ํารอนลวก รอยละ 53 – 64  
อุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม รอยละ 40  อุบัติเหตุตกจากที่สูง รอยละ 17 – 35  และอุบัติเหตุ
จมน้ํา รอยละ 38 อุบัติเหตุจราจรเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน โดย
ในชวงที่ผานมาไดทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ป พ.ศ.2536 คนไทยเสยีชีวิตจากอุบัตเิหตุ    
ยานยนตเฉลี่ยช่ัวโมงละ 2 คน เกิดความสูญเสียดานเศรษฐกจิจากเหตกุารณถึงปละ 106,367        
ลานบาท ปจจุบันอุบัติเหตุยานยนตยังคงเปนสาเหตุอันดับหนึง่ของการเสียชีวิตในคนวยัหนุมสาว 
หากไมมีมาตรการรองรับคาดวาในป พ.ศ.2545 จะมีคนไทยเสยีชีวิตจากอุบัติเหตุยานยนต เพิ่มขึน้
ช่ัวโมงละกวา 3 คน และสญูเสียทางดานเศรษฐกจิอกีกวา 300,000 ลานบาทตอป และปญหา
อุบัติเหตุยานยนตที่กลาวมาขางตน มากกวารอยละ 50 เกิดจากพฤติกรรมการขับขี่ขณะเมาสุรา 
(กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค, สํานักโรคไมติดตอ, กลุมควบคุมปองกันการบาดเจ็บและ
ปญหาจากสุรา 2546 ก)  นอกจากนี้เมื่อผูขับขี่ดื่มสุราจะทําใหความสามารถในการขับรถ
ประกอบดวยสมรรถภาพทางรางกาย ไดแก การใชแขนขาบังคับเครื่องยนต และการควบคุมทิศทาง 
การเคลื่อนที่ของรถ การทํางานของกลามเนื้อควบคมุโดยระบบประสาทมีสมองเปนศูนยบังคบั
กลามเนื้อใหทาํงานสัมพันธกัน ถามีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตอสภาพรางกายและจิตใจยอมทําให
หยอนสมรรถภาพความสามารถในการขับรถ (วิฑูรย อ้ึงประพันธ 2526:278-279) โดยแอลกอฮอล
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จะสงผลตอระยะเวลาการตัดสินใจในการเคลื่อนไหวรางกายของผูขับขี่ใหชาลง ซ่ึงโดยปกติ
ระยะเวลาดังกลาวที่ใชเปนหลักสากลคือ 0.75 วินาที แตถาผูขับขี่ดื่มสุราในปริมาณที่มากกจ็ะเปน
การเพิ่มปริมาณแอลกอฮอลในกระแสเลือด การตัดสินใจอาจใชเวลามากขึ้นอาจเปน 1 วินาท ี หรือ
มากกวานั้น ซ่ึงเปนอันตรายอยางยิ่งในการตัดสินใจแซงหรือหยดุรถ (ถวัลย อาสนะเสน 2520:229) 
และการขับขี่รถขณะมึนเมานั้นยังเปนความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 
43 ที่กําหนดไววา “หามมิใหผูขับขี่ขับรถในขณะเมาสุรา หรือของเมาอยางอื่น” โดยจะมีโทษจําคกุ
ไมเกิน 3 เดือน หรือปรับตัง้แต 2,000 – 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยได
พิจารณาออกกฎกระทรวงมาบังคับใชกับผูดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลมึนเมาแลวขับขีร่ถ 
โดยกําหนดใหมีการตรวจวดัปริมาณแอลกอฮอลในเลือดของผูขับขี่ หากตรวจพบปริมาณ
แอลกอฮอลในรางกายเกิน 50 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต ซ่ึงเปรียบไดกับการดื่มเหลาผสมโซดาประมาณ 2 
แกว หรือดื่มเบียรประมาณ 3 แกว กจ็ะมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522          
(ศิริขวัญ ดวงดาวประกาย 2543 : 23) 
 นอกจากพิษของแอลกอฮอลในสุราจะกอใหเกิดปญหาตางๆ ในรางกายแลว ผลของ
แอลกอฮอลทําใหการควบคุมพฤติกรรมของตัวผูดื่มเอง เปล่ียนแปลงไปในระดับที่อาจจะควบคมุ
ความประพฤติของตัวเองไดบาง หรือไมสามารถควบคุมความประพฤติของตนเองไดเลย และยัง
สงผลโดยตรงตอสังคมที่ผูดื่มสุราเปนสมาชิกอยูดวย เนื่องจากมนุษยเปนสตัวสังคม ดังนั้น
พฤติกรรมของมนุษยคนหนึง่ในสังคม ยอมจะมีความสมัพันธกับบุคคลอื่นซึ่งประกอบอยูเปนสังคม
เดียวกันเสมอ และปญหาหนึ่งที่เกิดจากการดื่มสุราของผูดื่มสุราตอสังคม คือปญหาครอบครัว สุรา
ไมเพียงแตจะทําลายตัวผูดื่มเทานั้น แตยังทําลายไปถึงครอบครัวของผูดื่มดวย ผูดื่มสุราจะนําเงนิทีห่า
มาไดมาซื้อสุราเพื่อบริโภค ซ่ึงเงินจํานวนดังกลาวเปนเงนิที่นํามาใชจายเปนคาอาหาร ยารักษาโรค 
คายานพาหนะคาเดินทาง คาเลาเรียน รวมถึงคาใชจายอันจําเปนอยางอื่นอีกมากมายของสมาชิกใน
ครอบครัว ที่ตองมาสูญเสียไปอยางไรประโยชน การสูญเสียเงินเพือ่นําไปใชซ้ือสุรามาบริโภคนั้น
เปนเหตหุนึ่งทีท่ําใหครอบครัวเกดิความขัดสน เกิดภาระการกูหนีย้ืมสิน จากการวิจัยใน
สหรัฐอเมริกา พบวา การหยาราง รอยละ 70 มีสาเหตุมาจากการที่คูสมรสฝายใดฝายหนึ่งดื่มสุรา 
(ขวัญตา เลิศวิจิตรกมล 2539 : 38) นอกจากนี้ครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวติดสุราจะมีสวน
อยางมากในการชักนําใหเดก็ในครอบครัวดังกลาวมีโอกาสที่จะดื่มสรุาจนติด เปนเหตุใหเสียการ
เรียน และสุรายังเปนตวัจดุชนวนในการทํารายรางกายหรือใชกําลังระหวางสามแีละภรรยาในทีสุ่ด
อีกดวย การดืม่สุรายงักอใหเกิดปญหาอาชญากรรม ซ่ึงเปนปญหาตอสังคมอีกปญหาหนึ่ง ถึงแมวา
การดื่มสุรายังไมอาจพิสูจนไดวาเปนตัวการที่ทําใหเกดิการกระทําความผิด แตก็มบีุคคลเปนจํานวน
ไมนอยที่เชื่อวาการดื่มสุรายิง่มากเทาไร ยิ่งกอใหเกดิเปนการเพิ่มความเสี่ยงในการกระทําความผิด
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มากขึ้นเทานัน้ โดยกลาวไดวาสวนหนึ่งของอาชญากรรม เกิดมาจากการที่ผูดื่มไมสามารถควบคุม
พฤติกรรมของตนไดตามปกติ โดยพิจารณาไดจากปญหาการฆาตกรรมที่เกดิดวยสาเหตุเพียง
เล็กนอย เชน มองตากัน เดนิกระทบไหลกัน พูดจาไมเขาหูกัน เปนตน มักจะมีเร่ืองของสุราเขามา
เกี่ยวของดวยเสมอ การดื่มสุราในปริมาณที่มากจนเกนิไปจะทําใหบุคลิกภาพเสีย และการควบคุม
พฤติกรรมของผูดื่มบกพรอง สุราจึงเปนเหตุปจจยัอันสาํคัญที่ทําใหเกดิการกอคดีอาชญากรรมขึ้น มี
นักสังคมวิทยาบางทานไดแบง ความสัมพันธของการดืม่สุรากับปญหาอาชญากรรมไวเปน 2 ทาง 
ดังนี้  
 1.ดื่มสุราแลวไปฝาฝนบทบัญญัติตางๆ ที่กําหนดไว เชน สงเสียงดังในที่สาธารณะ หรือ
ขับรถในขณะที่มีอาการมึนเมาโดยปราศจากความระมดัระวัง เปนตน 
 2.ดื่มจนเปนสิ่งจูงใจใหกระทําความผิดอาญา เชน ปลน ฆา ขมขืน เปนตน เมื่อมีสุรายอม
ใจใหกลาแลวความสํานึกตอบรรทัดฐานตางๆ ของสังคมในจิตใจจะลดนอยลงหรือหมดไป จน
สามารถกระทําในสิ่งที่เปนภยัตอสังคมได (สุพัตรา สุภาพ 2525:118) 
 จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา การดื่มสุรากอใหเกิดโทษและปญหาตางๆ มากมาย ทั้ง
ตอตนเอง ครอบครัวและสังคม และยังเปนพฤติกรรมเสี่ยงที่เปนปจจัยนําไปสูสาเหตกุารตาย และ
ปญหาอาชญากรรมตางๆ ซ่ึงขาราชการตํารวจกเ็ปนกลุมอาชีพหนึ่งที่มีบคุลากรสวนหนึ่งมี       
พฤติกรรมการดื่มสุรา โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2544 มีขาราชการตํารวจที่ถูกลงทัณฑทางวินัย
เกี่ยวกับการดืม่สุรา จํานวน 75 คน โดยเปนเจาหนาที่ตํารวจชัน้ประทวนทั้งหมด และใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2545 มีขาราชการตํารวจที่ถูกลงทัณฑทางวินยัเกีย่วกับการดื่มสุรา จํานวน 62 คน 
โดยเปนเจาหนาที่ตํารวจชัน้ประทวน จํานวน 61 คน และเจาหนาที่ตาํรวจชั้นสัญญาบัตร จํานวน 1 
คน (สํานักงานตํารวจแหงชาติ, สํานักงานกําลังพล, กองวินัย, งานนโยบายและแผน 2546) ซ่ึง
พฤติกรรมดังกลาวกอใหเกดิผลเสียอยางยิง่ตอการปฏิบัติหนาที ่ และความเจริญกาวหนาของ
ขาราชการตํารวจ เพราะขาราชการตํารวจเปนเจาหนาทีข่องรัฐ ซ่ึงมีหนาที่โดยตรงในการดแูลและ
รักษาความสงบเรียบรอยของบานเมือง บําบัดทุกขบํารุงสุขและเปนที่พึ่งของประชาชน ซ่ึงหาก
เจาหนาที่ตํารวจดื่มสุรา อาจจะกอใหเกิดผลกระทบในหนาที่การงาน ทําใหการปฏิบัติหนาที่มี
ประสิทธิภาพลดนอยลง แตอยางไรก็ตาม จากสภาพความเปนจริงในชีวิตของตํารวจนัน้การดื่มสุรา
เปนไปดวยความจําเปนหลายดาน เชน การปฏิบัติตองพบปะผูคนอยูตลอดเวลา การเขาสังคม เพื่อน 
และการปฏิบตัิหนาที่บางประการ แตก็มเีจาหนาที่ตํารวจบางคนทีแ่มจะมีเหตุการณรอบดานที่ทาํให
ตองดื่มสุรา ก็มีวิธีการหลีกเลี่ยงการดื่มสรุา ซ่ึงอาจจะเกิดจากปจจยัตางๆ ซ่ึงปจจัยดังกลาวนาจะมี
อิทธิพลตอการหลีกเลี่ยงการดื่มสุราของขาราชการตํารวจ  
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 เมื่อพิจารณาถงึปจจัยตางๆ จะพบวาภาวะสุขภาพจิต การวางแผนชีวิต และการ
สนับสนุนทางสังคม เปนปจจัยทีน่าจะมคีวามสัมพันธกับการหลีกเลีย่งการดื่มสุราของขาราชการ
ตํารวจชั้นประทวน เนื่องจากการมีสุขภาพจิตดี คือการที่จะตองมีความสามารถในการรูคิดที่
สมเหตุสมผล ไมมีความเชือ่ที่ผิด มีความมั่นคงทางอารมณ สามารถเผชิญตอความเครียด ความ
สับสนวุนวาย ความกดดันทางจิตใจไดเปนอยางด ี รักตนเอง คํานึงถึงพฤติกรรมของตนเองไมใหเกิด
ผลกระทบตอผูอ่ืน ซ่ึงสิ่งเหลานี้นาจะเปนภูมิคุมกนัทําใหบุคคลรูจักหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา และการ
วางแผนชวีิต ก็เปนความพยายามในการกําหนดสิ่งที่จะตองทํา เพื่อใหตอบสนองตอภารกิจ 
ตอบสนองตอปญหาและความตองการใหไดผลดีที่สุด ดวยวิธีการที่เหมาะสมทีสุ่ด ในขณะที่การ
ไดรับการสนบัสนุนทางสังคม เปนการที่บุคคลไดรับการชวยเหลือ สนับสนุนจากบุคคลที่ใกลชิด 
ทําใหไดรับความรัก ความเคารพ และการดูแลเอาใจใส ไดรับการยอมรับในความถูกตองเหมาะสม
ในการกระทําของตนเอง ปจจัยดังกลาวขางตน จึงยอมสงผลถึงการหลีกเลี่ยงการดื่มสุราของ
ขาราชการตํารวจชั้นประทวน ผูวิจัยจึงมีความสนใจทีจ่ะศึกษาวจิัยเร่ืองภาวะสุขภาพจติ การวางแผน
ชีวิต และการสนับสนุนทางสังคมในการหลีกเลี่ยงการดื่มสุราของขาราชการตํารวจชั้นประทวน 
สังกัดตํารวจภธูรจังหวัดนครปฐม เพื่อนาํผลการศึกษามาเปนแนวทางในการสงเสริมการหลีกเลี่ยง
การดื่มสุราของขาราชการตํารวจ อันจะนําไปสูการลดปญหาตางๆ ที่เกิดจากการดื่มสุราตอไป   
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดบัภาวะสุขภาพจิตของขาราชการตํารวจ การวางแผนชวีิตของ
ขาราชการตํารวจ  การสนับสนุนทางสังคมในการหลกีเลี่ยงการดื่มสุรา  และการหลีกเลี่ยงการดื่ม
สุราของขาราชการตํารวจชัน้ประทวน  สังกัดตํารวจภูธรจังหวดันครปฐม  

2. เพื่อเปรียบเทยีบการหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา ของขาราชการตํารวจชัน้ประทวนสังกัด
ตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  ไดแก  อายุ  หนาที่ในการปฏิบัติงาน  
ระยะเวลาในการรับราชการ  สถานภาพการสมรส  รายไดของครอบครัว  และประเภทที่พักอาศัย   

3. เพื่อศึกษา ภาวะสุขภาพจิตของขาราชการตํารวจ การวางแผนชวีิตของขาราชการ
ตํารวจ และการสนับสนุนทางสังคมในการหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา เปนปจจัยที่สงผลตอการหลีกเลีย่ง
การดื่มสุราของขาราชการตํารวจชั้นประทวน สังกัดตํารวจภูธรจังหวดันครปฐม 
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ปญหาการวิจัย 
1. ภาวะสุขภาพจติของขาราชการตํารวจ การวางแผนชวีิตของขาราชการตํารวจ การ

สนับสนุนทางสังคมในการหลีกเลี่ยงการดืม่สุรา และการหลีกเลี่ยงการดื่มสุราของขาราชการตํารวจ
ช้ันประทวน สังกัดตํารวจภธูรจังหวัดนครปฐม อยูในระดับใด 

2. ขาราชการตํารวจที่มีอายุ หนาที่ในการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการรับราชการ  
สถานภาพการสมรส  รายไดของครอบครัว  และประเภทที่พักอาศัยแตกตางกัน มกีารหลีกเลี่ยงการ
ดื่มสุราแตกตางกันหรือไม 

3. ภาวะสุขภาพจติของขาราชการตํารวจ การวางแผนชวีิตของขาราชการตํารวจ และ
การสนับสนุนทางสังคมในการหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา เปนปจจยัที่สงผลตอการหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา
ของขาราชการตํารวจชั้นประทวน สังกัดตาํรวจภูธรจังหวัดนครปฐม หรือไม 

 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ขาราชการตํารวจที่มีอาย ุ  หนาที่ในการปฏิบัติงาน  ระยะเวลาในการรับราชการ  
สถานภาพการสมรส  รายไดของครอบครัว  และประเภทที่พักอาศัยแตกตางกัน มกีารหลีกเลี่ยงการ
ดื่มสุราแตกตางกัน 

2. ภาวะสุขภาพจติของขาราชการตํารวจ  การวางแผนชวีิตของขาราชการตํารวจ  และ
การสนับสนุนทางสังคมในการหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา  เปนปจจยัที่สงผลตอการหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา
ของขาราชการตํารวจชั้นประทวน สังกัดตาํรวจภูธรจังหวัดนครปฐม 
 
ขอบเขตการวจัิย 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยสนใจศกึษาปจจยัที่สงผลตอการหลีกเลี่ยงการดื่มสุราของ
ขาราชการตํารวจชั้นประทวน สังกัดตํารวจภูธรจังหวดันครปฐม จึงไดกําหนดขอบเขตการวิจยัไว
ดังนี ้

1. ขอบเขตดานประชากร  
 ประชากรที่ใชในการศึกษาวจิัยคร้ังนี้ ไดแก ขาราชการตํารวจชั้นประทวน เพศชาย 

สังกัดตํารวจภธูรจังหวัดนครปฐม จํานวน 14 หนวยงาน จาํนวน 1,482 คน 
2. ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง  

 กลุมตัวอยางทีใ่ชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ขาราชการตํารวจชัน้ประทวนชาย 
สังกัดตํารวจภธูรจังหวัดนครปฐม จํานวน 315 คน โดยผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตวัอยาง คํานวณ
จากสูตรของยามาเน (Yamane, อางถึงใน ประคอง กรรณสูตร 2542 : 11) ที่ระดับความเชื่อมั่น รอย
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ละ 95 สําหรับความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 และสุมตัวอยางโดยวิธีสุมแบบชั้นภูมิ (Stratified Random 
Sampling) ตามสัดสวนประชากร 

3. ขอบเขตดานตวัแปร 
 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจยัคร้ังนี้  มีดังตอไปนี ้

3.1 ตัวแปรอิสระ    
3.1.1 ปจจัยสวนบุคคล  ไดแก  อายุ  หนาที่ในการปฏิบัติงาน  ระยะเวลาในการ

รับราชการตํารวจ  สถานภาพการสมรส  รายไดของครอบครัว  และประเภททีพ่ักอาศยั 
3.1.2 ภาวะสุขภาพจติของขาราชการตํารวจ   
3.1.3 การวางแผนชวีิตของขาราชการตํารวจ   
3.1.4 การสนับสนุนทางสังคมในการหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา  

3.2 ตัวแปรตาม  ไดแก  การหลีกเลี่ยงการดื่มสรุา 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
  เพื่อใหเขาใจความหมายของคําที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ใหตรงกัน ผูวิจัยไดนิยาม
ความหมายของคําตางๆ ไวดงันี้ 

1. ขาราชการตํารวจชั้นประทวน หมายถึงบุคคลผูประกอบอาชีพตํารวจที่มียศต่ํากวา
รอยตํารวจตรี ดังนี้ นายดาบตาํรวจ จาสิบตํารวจ สิบตํารวจเอก สิบตาํรวจโท สิบตํารวจตรี และพล
ตํารวจ 

2. การหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา  หมายถึง การปฏิบัติตนของขาราชการตํารวจชั้นประทวน
สังกัดตํารวจภธูรจังหวัดนครปฐม  ที่แสดงออกเพื่อหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา ดังนี ้

2.1  การปฏิเสธ คือ การพูดปฏิเสธโดยตรง การอางเหตุผลตางๆ  และการผัดผอน
ประวิงเวลา เมือ่ถูกผูอ่ืนชักชวนใหดื่มสุรา ไมวาผูนั้นจะเปนใครก็ตาม   

2.2 การเลือกคบเพื่อน คือ การเลือกพบปะ หรือคบหากบับุคคลที่รวมทํากิจกรรม
ทางสังคมนอกเวลาราชการ โดยรูจักวิเคราะห และจําแนกลักษณะพฤติกรรมของบุคคลนั้น โดย
เลือกคบหาบุคคลที่ไมนําพาไปสูการดื่มสุรา 

3. ภาวะสุขภาพจติของขาราชการตํารวจ หมายถึง  ความสามารถของขาราชการตํารวจที่
จะปรับตัวใหเขากับสังคมและสิ่งแวดลอมไดเปนอยางดี ไมมีขอขัดแยงภายในจิตใจ ตลอดจนรูจัก
ความตองการของตนเอง และตอบสนองความตองการนั้นอยางมีเหตผุลและเหมาะสม ซ่ึงประเมิน
ไดจากแบบประเมินสุขภาพจิตคนไทย (Thai Mental Health Indicators : TMHI – 66) 
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4. การวางแผนชวีิตของขาราชการตํารวจ หมายถึง การคิดและเตรยีมการลวงหนาวาจะ
กระทําอยางใดอยางหนึ่งในการดําเนินชวีติในระยะเวลา 5 ป ขางหนาจากนี้ไปของขาราชการตํารวจ 
ในเรื่องเกีย่วกบัครอบครัว เศรษฐกิจ สุขภาพ และสังคมสัมพันธ 

4.1 การวางแผนชวีิตดานครอบครัว  หมายถึง  การคิดและการเตรียมการในเรื่อง
ของจํานวนสมาชิกในครอบครัวใหเหมาะสมกับรายได การคิดและเตรียมการในเรื่องที่พักอาศัย 
ลักษณะของที่อยูอาศัยและงบประมาณในการซื้อการกอสราง ความสะดวกในการเดินทาง สภาพ
เพื่อนบานแวดลอมที่พักอาศัย  

4.2 การวางแผนชวีิตดานเศรษฐกิจ  หมายถึง  การคิดและการเตรียมการในเรื่อง
รายได คาใชจาย การออมทรัพย ภาวะหนี้สิน และการมีอาชีพเสริม 

4.3 การวางแผนชวีิตดานสุขภาพ  หมายถึง  การคิดและการเตรียมการในเรื่องการ
พักผอน การออกกําลังกาย ปองกันการเจ็บปวย การตรวจรางกาย การเตรียมคาใชจายในการ
รักษาพยาบาล 

4.4 การวางแผนชวีิตดานสังคมสัมพนัธ หมายถึง การคิดและการเตรียมการในเรื่อง
การเขาสังคม การใชชีวิตในสังคม และการมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมของอาชีพตํารวจ 

5. การสนับสนุนทางสังคมในการหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา  หมายถึง  การไดรับการ
ชวยเหลือ สนบัสนุนจากเพือ่นรวมงาน และครอบครัว ในการหลกีเลี่ยงการดื่มสุรา โดยไดรับการ
สนับสนุนดานอารมณ ดานขอมูลขาวสาร และดานสิ่งของหรือบริการ ดังรายละเอยีดคือ 

5.1 การสนับสนุนดานอารมณ คือ การที่เจาหนาที่ตํารวจเชื่อวาเมื่อไมไดดื่มสุราแลว 
ทําใหเขาไดรับความรัก ความเคารพ และการดูแลเอาใจใส จากบุคคลที่ใกลชิด 

5.2 การสนับสนุนดานขอมูลขาว สาร คือ การที่เจาหนาที่ตาํรวจไดรับทราบขอมูล
ขาวสารจากสื่อตางๆ หรือบุคคลใกลชิด เกี่ยวกับผลดีผลเสียของการดื่มสุรา วิธีการในการหลีกเลี่ยง
การดื่มสุรา หรือถูกตักเตือนจากผูบังคับบญัชา เพื่อนรวมงาน ญาติพี่นอง รวมทั้งไดรับคําปรึกษาจาก
บุคคลดังกลาว เปนตน 

5.3 การสนับสนุนดานสิ่งของหรือบริการ คือ การสนับสนุนใหเกดิการหลีกเลี่ยง
การดื่มสุรา เชน ไมนําสุรามาเปนของขวัญในวนัเทศกาลตางๆ ตลอดถึงการที่รานจําหนายสุราไมให
เจาหนาที่ตํารวจดื่มสุราฟรี หรือใหชําระเงินไดภายหลัง อีกทั้งการที่เจาหนาที่ตํารวจมีเวลาผอนคลาย
จากการทํางาน หรือมีเวลาวางจากการทาํงาน และใชเวลาวางนัน้ในการทํากิจกรรมตางๆ เพื่อ
หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา  

6. หนาที่ในการปฏิบัติงาน หมายถึง ลักษณะของงานทีต่องปฏิบัติหนาที่อยูเปนประจํา
ในปจจุบนั  
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7. ระยะเวลาในการรับราชการ หมายถึง ระยะเวลาที่รับราชการตํารวจ โดยนับตั้งแต
ไดรับการบรรจุแตงตั้งครั้งแรก จนกระทัง่ปจจุบัน และเศษของเดือนมากกวา 6 เดือนขึน้ไป ให
นับเปน 1 ป 

8. รายไดของครอบครัว  หมายถึง รายไดรวมของครอบครัวที่ไดรับจากเงินเดือนประจํา
และรายไดที่ไดรับนอกเหนอืจากเงินเดือนประจําทั้งของขาราชการตํารวจและภรรยารวมกัน 

9. ประเภทที่พกัอาศัย หมายถึง ที่พักที่ทางราชการจัดใหเพื่อเปนสวัสดกิาร บานสวนตัว 
อยูกับญาติ หรือเชาอยู 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยเร่ืองสุขภาพจิต การวางแผนชีวิต และการสนับสนุนทางสังคมในการ
หลีกเลี่ยงการดื่มสุราของขาราชการตํารวจชั้นประทวน สังกัดตํารวจภธูรจังหวัดนครปฐม ผูวิจยัได
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที่เกีย่วของ เพื่อนํามาเปนแนวทางและสรางกรอบแนวคดิในการ
วิจัย โดยไดเสนอตามลําดับดังนี ้
 สวนที่ 1  ความรูที่เกี่ยวของกับสุรา 
  1.1  ความหมายของสรุา 
  1.2  ประเภทและชนิดของสุราที่บริโภคในไทย 
  1.3  สาเหตุของการดื่มสุรา 
  1.4  สารพิษในสุรา 
  1.5  โทษของสุรา  
 สวนที่ 2  แนวคดิ ทฤษฎีที่เกี่ยวของกบัตัวแปรในการวิจัย 
  2.1  สุขภาพจติ 
  2.2  การวางแผนชีวิต 
  2.3  การสนับสนุนทางสังคม 
  2.4  การหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา 
 สวนที่ 3  งานวิจยัที่เกีย่วของ 
 

สวนท่ี 1 ความรูท่ีเก่ียวของกับสุรา 
 

1.1 ความหมายของสุรา 
 จากความหมายในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ป พ.ศ.2542 ไดใหคําจํากัดความ
ของเหลาไววา เหลา (น.) เปนน้ําเมาที่กล่ัน หรือหมักแลว (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 1306) 
 สุวิทย รุงวิสัย (2521 : 120) กลาววา สุรา เปนคําที่มาจากภาษาบาลี สันสกฤต มี
ความหมายวา เหลา หรือน้ําเมาที่กล่ันแลว โดยในภาษาอังกฤษใชคําวา “alcohol” อันหมายถึง 
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ของเหลวที่ไมมีสี ระเหยและลุกไหมได ทั้งยังรวมไปถงึของหมักดองที่ทําใหมึนเมา และเมื่อใชใน
ความหมายหลงั จึงตรงกับคําวา น้ําเมาหรือเหลา 
  อํานวย พิรุณสาร (2538 : 20) ไดใหความหมายของเหลาวา คือของเหลวที่สามารถดื่มกิน
ได มีสวนประกอบของแอลกอฮอล เมื่อดืม่กินแลวทําใหเกิดความมึนเมา ซ่ึงความมนึเมานี้ขึ้นอยูกบั
ปริมาณและความแรงของแอลกอฮอลที่เปนสวนประกอบของเหลา 
 บุญชัย พิทักษดํารงกิจ (2524 : 17-18) กลาวถึงความหมายของเหลาไววา เหลา หมายถึง 
น้ําเมาหรือเครือ่งดื่มประเภทที่มีวัตถุธาตุเมาผสมอยู เมื่อดื่มกินจะมีอาการมึนเมา ปกติใชดื่มเพื่อหา
ความสําราญในการสมาคม บางครั้งใชดื่มเปนยาบาํบัดโรค ธาตุเมาที่ผสมในเหลาเรียกวา 
“แอลกอฮอล” ถาในน้ําเหลามีแอลกอฮอลอยูมาก เมื่อดืม่กินจะรูสึกมนึเมาตามแรงและปริมาณแหง
แอลกอฮอลนั้น เครื่องดื่มจาํพวกที่มแีอลกอฮอลมีอยูหลายอยางเชน เหลา เบียร ไวน สาเก กระแช 
เปนตน เหลาที่ไดจากการตมกลั่นเรียกวา “เหลากลั่น” เชน เหลาขาว สุราผสม สุราปรุงพิเศษ ฯลฯ 
ถาเปนเหลาทีไ่ดจากการหมกัแชโดยไมตมกลั่นเรียกวา “เหลาแช หรือ เมรัย” เชน     กระแช เบียร 
เปนตน 
 ตามพระราชบญัญัติสุรา พ.ศ.2493 ใหความหมายของสุราไวในมาตรา 4 ดังนี้ สุรา 
หมายความรวมถึงวัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล ซ่ึงสามารถดื่มกินไดเชนเดยีวกับน้ํา
สุรา หรือซ่ึงดื่มกินไมได แตเมื่อไดผสมกับน้ําหรือของเหลวอยางอื่นแลวสามารถใชดื่มกินได
เชนเดยีวกับสุรา (บุญเลียบ เนิดนอย 2527 : 496)  
 จากความหมายของสุราดังกลาวขางตน สรุปไดวา สุรา หมายถึง ของเหลวที่มี
แอลกอฮอลผสมอยู ไมวามากหรือนอย และเมื่อดื่มกินเขาสูรางกายแลวจะทําใหเกิดอาการมึนเมา 
โดยอาการดังกลาวจะขึ้นอยูกับปริมาณแอลกอฮอลที่ผสมอยู 
 
1.2 ประเภทและชนิดของสรุาท่ีบริโภคในไทย 
 เทพินทร พัชรานุรักษ (2541 : 5 - 7) ไดแบงประเภทและชนิดของสุราที่บริโภคในไทย
ออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คอื 

1. สุราประเภททีก่ล่ันแลว (Distilled Liquors) 
2. สุราหมัก (Fermented Liquors) 

  สุราทั้ง 2 ประเภทดังกลาวทีค่นไทยบริโภคมีหลายชนิด ไดแก 
1. เหลาบรั่นดี เปนสุราประเภทกลั่นมีรสเยี่ยมที่สุด และมีราคาแพง เนื่องจากเปนเหลาที่

กล่ันจากองุน มีกรรมวิธีการผลิตและมีขั้นตอนในการบม เหลาบรั่นดีในไทยมีทั้งที่นําเขาจาก
ตางประเทศและผลิตเองในประเทศ แตบร่ันดีที่ผลิตในประเทศมักไมคอยไดรับความนิยม 
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2. วิสกี้ เปนสุราประเภทกลั่น คําวา “วิสกี”้ มาจากคําวา “ยูส ปทธา” ซ่ึงเปนภาษาเกลลิค
ของชาวเกลท ซ่ึงเปนคนพื้นเมืองในสกอตแลนด มีความหมายวา “น้ําอมฤตแหงชาติ” วิสกี้เปนสรุา
กล่ันที่ทํามาจากขาวไมวาจะเปนขาวบาเลย ขาวไรย ขาวโอต ขาวโพด หรือขาวเหนยีว แตวิสกี้แท
ตองทําจากขาวบาเลยนํามาหมัก กล่ัน แลวเก็บบมในถังไมโอก 

3. เหลารัม เปนสุราที่กล่ันมาจากน้ําออย กากน้ําตาลและน้าํเชื่อม นอกจากนั้นเหลารัม
อาจมีการผสมของผิวสม และผลไมอ่ืนๆ เพื่อใหรสชาติใกลเคียงกับไวน แหลงกําเนิดของเหลารัม
เชื่อวาอยูบริเวณหมูเกาะอนิเดียตะวันตก  

4. วอดกา เปนสรุาที่มีลักษณะคลายวิสกี้ แตมีปริมาณดีกรีของแอลกอฮอลสูงกวา เชื่อวา
รัสเซียเปนผูผลิตวอดกา แตดั้งเดิมวอดกาทํามาจากขาวสาลีและปจจุบันก็ไดรับความนิยมในกลุม
ผูบริโภค  

5. เหลาคอกเทลตางๆ คอกเทลก็คือการนําเอาเหลาหลายชนิดมาผสมกันตามสูตร
แลวแตรสนยิมของผูดื่ม เชื่อกันวาคอกเทลถือกําเนิดจากอเมริกา ในชวงที่อเมริกาทําสงครามกับ
อังกฤษ เกิดการขาดแคลนเหลา จึงมีผูผสมเหลากับน้ําผลไมสําหรับทหาร และในแตละแกวกน็ํา  
หางไกแชอยูทกุใบ จึงไดช่ือวาเหลาคอกเทล  

6. เหลาขาว เปนเหลาที่ผลิตมากในเอเซยี เหลาจีนที่เรียกวา “สาเก” กร็วมอยูในกลุม
เหลาขาวนี้ เหลาขาวเปนเหลาที่ทํามาจากกากน้ําตาล ขาว น้ําตาลมะพราว ตาลโตนด ในไทย      
เหลาขาวมักเปนที่นิยมในกลุมผูบริโภคในชนบท หรือผูที่มีรายไดนอย 

7. แชมเปญ เปนเหลาหมัก คือไมผานกระบวนการกลั่นเปนเหลาที่ทํามาจากองุน แตมี
ลักษณะพิเศษคือแชมเปญเปนสุราองุนประเภทมฟีอง คือมีกาสคารบอนไดออกไซดเจือปนอยู
คลายๆ เบียร กระบวนการผลิตและขั้นตอนการเก็บรักษาเหลาแชมเปญทําใหมีราคาแพง 

8. ไวน คือเหลาผลไมหมักที่เกาที่สุดในโลก วัตถุดิบในการทําไวนคอืองุน ไวนจะ
แตกตางจากแชมเปญตรงที่ไวนจะไมมีฟอง และกรรมวธีิการผลิตไมซับซอนเทาแชมเปญ ในไทยมี
ผูผลิตไวนออกจําหนายมาเปนเวลานานแลว แตยังไมไดรับความนิยมเทาไวนที่ส่ังเขามาจาก
ตางประเทศ และในปจจุบันปริมาณการบริโภคไวนไดเพิ่มสูงขึ้นอยางมากในชวง 2-3 ป ที่ผานมา  

9. เบียร เปนสุราที่มีปริมาณการบริโภคสูงสุด เบียรทําจากขาวบาเลยหมกั อบ และบด 
ตมใหสุกแลวใสถังหมัก เมื่อหมักไดทีแ่ลว จึงใสดอกฮอพเพื่อทําใหมรีสขม จากนั้นจึงใสเชื้อยีสต 
ไทยนยิมบริโภคเบียร และธุรกิจเบยีรเปนธุรกิจที่มีการแขงขันสูงธุรกิจหนึ่ง 

10. เหลาหมักพื้นเมือง ทุกสังคมวัฒนธรรมตางก็มีการหมกัเหลาเพื่อบริโภคเองในกลุม 
ชวงเวลาที่มกีารผลิตมากมักอยูในชวงเทศกาลงานพิธีตางๆ เชน พิธีการทําบุญบั้งไฟของอีกสาน 
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ประเพณกีารกนิวอของชาวไทยภูเขา เปนตน วัตถุดิบในการหมักเหลาพื้นบานมักใชขาว ผลไม หรือ
น้ําตาลมาหมักใหเกดิแอลกอฮอล 
 
1.3 สาเหตุของการดื่มสุรา 
   ไมวาคนไทยจะรูจักเหลามาตั้งแตเมื่อใด  แตการบริโภคเหลาของคนไทยไดมมีานาน  
ซ่ึงสามารถสรุปลักษณะการบริโภคเหลาของคนไทยอยางกวาง ๆ ไดดงันี้ (อํานวย พรุิณสาร 2538 : 
21 – 26) 

1. การบริโภคเหลาในพิธีกรรม 
2. การบริโภคเหลานอกพิธีกรรม 
1. การบริโภคเหลาในพิธีกรรม เปนพฤติกรรมที่ปรากฏในเกือบทุกวัฒนธรรมและทุก

สังคม เชน สังคมจีน เหลาเปนสิ่งที่ขาดไมไดเวลาไหวเจา ในสังคมอินเดีย เหลาเปนเครื่องสังเวย
เทวดา  ในทางคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิก มีการดืม่เหลาองุนระหวางพิธีมิซซา เปนตน ซ่ึงใน
สวนของสังคมไทยก็มกีารใชเหลาในพิธีกรรมเชนกัน 

1.1 สาเหตุท่ีใชเหลาในพิธีกรรม 
1.1.1 เพื่อเซนสังเวยสิง่ศักดิ์สิทธ์ิ สังคมไทยกอนที่พุทธศาสนาจะแพรเขามา 

ไดรับอิทธิพลอยางมากจากลัทธิถือผีและลัทธิพราหมณ จึงนิยมใชเหลาในการเซนสังเวย เพราะเชื่อ
วา  ทั้งผีและเทวดานัน้ชอบเหลา 

1.1.2 เพื่อใหเกิดภาวะทางจติแบบเหนือสามัญ เหลามีผลทําใหผูบริโภคเกิด
ความมึนเมา ซ่ึงในขณะที่มึนเมานี้เอง ทําใหเชื่อกันวามีสภาพของจิตประหนึ่งประสบภาวะลึกลํ้าทาง
จิตวิญญาณ ทีส่ามารถติดตอกับเทพ หรือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ได ยังอาจทําใหเกดิฤทธิ์เกิดฌานไดอีกดวย 

1.1.3 เพื่อความเปนสิริมงคล ความเชื่อทีว่าผีและเทวดาชอบเหลา ทําใหเกดิ 
ทัศนคติที่วาเหลาเปนน้ําที่ทําใหเกดิสิริมงคล งานพิธีที่ตองการความผาสุกสวัสดิ์ จงึตองมีเหลาเปน
สวนประกอบ นอกจากนั้นความเปนสิริมงคลของเหลายังอาจเนื่องมาจากการมีกําเนดิจากขาว  เชน 
วัฒนธรรมชาวกะเหรีย่ง เหลาที่ทําจากยอดขาวจะไดรับการยกยอง และใชเปนสวนประกอบสําคัญ
ในงานประเพณี และพิธีกรรมสําคัญทุกงาน 

1.2  ประเภทของพธีิกรรมท่ีมีเหลา 
1.2.1 พิธีกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิ ความเชื่อในเรื่องเทวดาหรือผีมี

อํานาจดลบันดาลใหเกิดสุขหรือทุกขในชวีิตหรือชุมชน ทําใหเกิดประเพณหีรือพธีิกรรมตางๆ ที่
เรียกวา "ประเพณีที่เกีย่วกบัชีวติ" และ "ประเพณีเกีย่วกับเทศกาล" ซ่ึงพิธีเหลานี้เหลามีบทบาท
สําคัญๆ ดังนี้ 
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ก. พิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิต เชน พธีิแตงงาน เหลาเปนสิ่งที่ขาดไมได ทั้งนี้
เพื่อเปนเครื่องเซนผีปูยาตายาย หรือผีเหยาผีเรือนของเจาสาว โดยเฉพาะอยางยิ่งผีเรือน มีบทบาทใน 
วัฒนธรรมความเชื่ออยางมาก การลวงละเมิดขอหามบางขอ เชน จับตองหญิงที่มิใชคูครอง หรือเขา
ในบริเวณหวงหามอันเปนทีส่ถิตของผีเรือน ถือเปนการ "ผิดผี" ตองขอขมาโดยทําพธีิ "เสียผี" ดวย
การนําเอาเหลามาสังเวยพรอมกับขนม ขาวตม และไก 
  ในเรื่องของความเจ็บปวย ตัวอยางเชน ในภาคอีสาน มีพิธีสองหรือ
เสี่ยงทายในการรักษา เครื่องสองหรือของเสี่ยงทายมีเหลารวมอยูดวย บางครั้งก็มีการเซนผีโดยตรงที่
เรียกวา    "แตงแก" พิธีเรียกขวัญสําหรับผูปวยในบางแหงก็ใชเหลา เปนที่นาสังเกตวาพิธีธรรมการ
เซนของทางภาคอีสานนี้ จะกระทําตอผีทีส่ามารถใหคุณและโทษแกมนุษยเทานั้น สวนผีที่ไมเคยให
คุณแกมนุษยเลย เชน ผีโพง ผีกะ(ปอป) ผีเปา(ผีกระสือ) ซ่ึงถือวาเปนผีช้ันเลวชอบรังแกมนษุย จะไม
มีการเซนสรวงเลย 
 ในบางกรณีที่เปนเรื่องพิเศษออกไป หรือกระทําโดยคนบางกลุม 
เชน ในเรื่องขุนชางขุนแผน การปลุกเสกเครื่องรางของขลัง เหลาเปนสิง่ที่จําเปนในพธีิดังกลาว และ
ในการทรงเจาบางสํานักก็ตองใชเหลาดวยเหมือนกนั อยางไรก็ตามพิธีกรรมบางอยางแมจะเกีย่วของ
กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แตก็ไมใชเหลา ตัวอยางเชน พิธีขอขมาเจาปูเจาบาน จงัหวัดพิษณุโลก พิธีทําขวัญเสา  
หรือสังเวยผีนางไม ที่เกีย่วของกับเสาเรือน มีแตดอกไม ธูปเทียน กลวยน้ําวา มะพราวออนเทานัน้  
แมแตการสังเวยพระภูมเิจาที่ถึงจะมีหวัหมูและไกตมแตก็ไมมีเหลา ในทํานองเดียวกัน พิธีเกีย่วกับ
พัฒนาการของชีวิต เชน พธีิทําขวัญและโกนผมไฟเดก็ พิธีโกนจุก และพิธีรับขวญั ก็ไมปรากฏวา
เหลามีบทบาทในพิธีดังกลาว ทั้งนี้ดวยความเชื่อวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางประเภทไมนยิมเหลานั่นเอง 

ข. พิธีกรรมเกี่ยวกับเทศกาลในภาคอีสาน เมื่อถึงเทศกาลสําคัญ
ชาวบานจะทําพิธีเล้ียงผีปูตา ผีประจําหมูบาน ผีบรรพบุรุษ เพื่อขอใหชวยคุมครองปองกันภยัคนใน
หมูบาน ซ่ึงพิธีดังกลาวนีม้ีเหลาเปนสวนประกอบ แตเปนที่นาสังเกตวาอกีหลายเทศกาลที่ไมอาจ
ขาดเหลาได แตเหลาที่นาํมาบริโภคนั้นมีจุดมุงหมายเพื่อความรืน่เรงิ มากกวาที่จะมาใชประกอบ
พิธีกรรม 

1.2.2 พิธีกรรมทางสังคม มีบางพิธีกรรมที่จัดขึ้น เพื่อเปนการเนนย้ําเจตนา
หรือขอตกลงบางอยางและเพื่อความเปนสริิมงคลไปพรอมกัน อาทิเชน พิธีสาบานเปนมิตร ที่มีการ
ดื่มเหลาโรงชนิดเดยีวกันในถวยใบเดียวกนั หรือการอวยชัยใหพรในภาคอีกสานที่เรียกวา "การฟาย
เหลา" โดยการเอามือสองขางจับเหลาสองแกวยกขึน้สูงเสมอปาก แลวกลาวอวยชัยใหพรเปนรอย
กรอง 
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 พิธีกรรมที่กลาวมา สวนมากไดรับอิทธิพลจากลัทธิถือผี หรือลัทธิ
พราหมณ และมีมากอนทีพ่ระพุทธศาสนาจะแพรเขามา แมวาพุทธศาสนาปฏิเสธเครื่องดองของมึน
เมาทุกชนิด และพิธีกรรมทางพุทธศาสนาจะไมมีเหลาเขามาเกี่ยวของดวยเลย แตการเขามาของพุทธ
ศาสนาก็ไมถึงกับทําใหประเพณีพิธีกรรมเดิมที่เหลามีบทบาทในพิธีกรรมหมดไป หากเปนการ
ประสมประสาน ในลกัษณะที่นําเอาพิธีกรรมบางอยางของพุทธศาสนาเขาไปเปนสวนหนึ่งของ
พิธีกรรมเดิม เชน พิธีแตงแก หรือการเซนผีเพื่อรักษาโรค จะมกีารสวดมนตไหวพระกอน แลวจึงทํา
การบวงสรวงเทวดา  และยังมีอีกหลายพิธีกรรมที่ยังตกทอดมาจนถึงปจจุบัน ที่เชื่อวาเหลาเปน
สวนประกอบหนึ่งของพิธีกรรม 
 2. การบริโภคเหลานอกพิธีกรรม  ซ่ึงแบงไดเปน 
 2.1 การบริโภคในฐานะที่เปนยา เหลาที่มีแอลกอฮอลสูงสามารถนํามาใช
ประโยชนในทางการแพทยและบําบัดโรคได คนไทยนยิมใชเหลาในทางเภสัช 3 ลักษณะดวยกนั 
 ก. เขาเหลา คือ การนํายามาผสม แช หมัก หรือดองกับเหลา "ยาดอง" จึงเปน
ช่ือที่เรียกกนัทัว่ไป ทั้งนี้เพราะฤทธิ์ของแอลกอฮอลสามารถสกัดหรือละลายตัวยาออกมาได ทาํให
ตัวยาออกฤทธิ์ดีขึ้น ทั้งยังเกบ็ไดนานกวายาตม และเชื่อวามีสรรพคุณบํารุงรางกาย บรรเทาอาการ
ปวดเมื่อยตามรางกาย ทั้งยงัชวยเจริญอาหารและสตรหีลังการคลอดบุตร ชวยในการขับน้ําคาวปลา 
และทําใหประจําเดือนมาปกติ นอกจากนี้ยงัใชผสมกับยาแลวทาภายนอกไดอีกดวย 

 ข. ลางแผล เนื่องจากแอลกอฮอลมีฤทธิ์ฆาเชื้อคนไทยโบราณนิยมใชเหลา    
ทาแผล 

 ค. ดื่มกิน โดยมีความเชื่อวา เปนการบํารุงใหกระปรีก้ระเปราและแกปวด
เมื่อย  และมีผูใชแรงงานจํานวนไมนอยนยิมกินเหลาสักกงสองกงตอนเลิกงาน 
 2.2 การบริโภคเพือ่ระงับความกดดัน ผูที่มีจุดมุงหมายเชนนี้มักจะดื่มเหลาผูเดียว  
เนื่องจากจิตใจอยูในสภาวะหดหู เครียด หรือกดดัน ผูที่ติดสุราหรือเปนพิษสรุาเรื้อรังจัดอยูใน
ประเภทนี้ดวย 
 2.3 การบริโภคในฐานะที่เปนสื่อทางสังคม ในสังคมไทยเหลามบีทบาทตอ 
สัมพันธภาพระหวางบุคคลอยูไมนอย เหลาเปนสวนหนึง่ของงานเลี้ยงสังสรรคมาชานาน แตในอดตี
การดื่มเหลาเพือ่ความรื่นเริงจะกระทําเฉพาะในโอกาสพเิศษ เชน ในเทศกาลตรุษสงกรานต บุญบอง
ไฟ  หรือเมื่อมีงานพิธี เชน งานแตงงาน งานบวช งานศพ ปลูกเรือน หรือแมกระทั่งการเขารีต ซ่ึงการ
บริโภคเหลาแบบนี้ เปนคนละสวนกับพิธีกรรม อาจบริโภคกอนหรือหลังพิธีกรรมก็ได แตเมื่อเวลา
ผานไป แบบแผนการบริโภคเหลาก็เปลี่ยนไป มกีารใชเหลาในโอกาสอื่นมากขึ้น เชน การเลีย้ง
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ตอนรับ หรือการเลี้ยงฉลองความสําเร็จ เชน เสร็จสิ้นจากการทํานา หรือมีการใชเหลาในกึ่งพิธีกรรม  
เชน การดื่มอวยพรในงานเลีย้ง และทายทีสุ่ดแมไมมีโอกาสพิเศษใดกต็ั้งวงดื่มกนัเองเลยก็ม ี
 จากบันทกึของชาวตางชาติในอดีต นับแตสมัยกรุงศรีอยธุยา กลาววา "น้ําบริสุทธิ์เปน
เครื่องดื่มทั่วไปของชาวสยาม เครื่องดื่มทีน่ิยมรองลงมาคือ น้ําชา และถือวาเครื่องดื่มที่ควรแกการ
ตองรับแขกผูมาเยือน" ซ่ึงธรรมเนียมการตอนรับเชนนี ้ ไดตกทอดมาจนถึงรัชกาลที่ 4 และ 5 เปน
อยางนอย และยังกลาววามนีอยคนที่จะดืม่เหลา ทั้งนี้ไมใชวาคนไทยจะไมดื่มเหลาเลย แตการดืม่
จํากัดอยูเฉพาะคนที่ช่ัวรายเทานั้น ซ่ึงเปนอิทธิพลทางพุทธศาสนาที่ถือวาเหลาเปนโทษ ดังนั้นการงด
เวนจากสุราและสิ่งมึนเมา จึงเปนศีลขอสําคัญขอหนึ่งที่ชาวพุทธมพิึงละเมิด และยังมีคําสอนเรื่อง
โทษของเหลาในวรรณกรรมตางๆ อีกมากมาย ความเชื่อเหลานีม้ีผลตอคานิยมหรือมาตรฐาน
เกี่ยวกับความดี โดยถือวาชายที่ดีนัน้คือคนที่ถือศีล 5 โดยเฉพาะศีลขอที่ 5 เปนคณุสมบัติที่สําคัญ
ของชายที่ควรเลือกเปนคูครอง 
 อยางไรก็ตามแมสังคมไทยในอดีตเหน็วาเหลาเปนสิ่งที่ไมดีไมงาม ใชวาสังคมไทยเปน
สังคมที่ไมมีคนดื่มเหลาเลย การดื่มเหลานอกพิธีกรรมสามารถกระทําได แตมีเงื่อนไขหรือขอจํากัดที่
ไมสามารถกระทําพรํ่าเพรื่อคือขึ้นอยูกับ 
 กรณี มักเปนในเรื่องของยาสําหรับผูปวย หรือหญิงมีครรภ หากแพทองและอยากดื่ม
เหลา  ก็ถือเปนเรื่องปกต ิ
 โอกาส เทศกาลและงานเลี้ยงเปนโอกาสหนึ่งใหดื่มเหลา เพราะถือเปนการใหผูคนไดเลน
สนุก ไดผอนคลาย และเปนอิสระจากขอผูกมัดรัดรึงของสังคม แตการดื่มเหลาเปนอาจิณ เปนเรื่องที่
นารังเกียจ 
 สถานะ ราษฎรสามัญดื่มเหลาไดบาง แตหามเด็ดขาดสําหรับเจานายและขุนนาง แตก็ไม
สามารถควบคุมการดื่มเหลาในหมูเจานายหรือขุนนางได 
 จากเงื่อนไขในการดื่มเหลา โดยเฉพาะในเรื่องของสถานะของบุคคล อาจพิจารณาไดวา  
ปญหาที่เกิดจากการดื่มเหลาของคนไทยในอดีตยังมไีมมากนัก หรือเปนเรื่องที่สุดวสัิยในการหามดื่ม
เหลา และอาจเนื่องจากเหลาเปนแหลงที่มาของรายไดแผนดินก็ได ในปจจุบันการดื่มเหลาของคน
ไทย เหลาถูกนํามาใชเปนเครื่องดื่มในทุกโอกาส ไมวาเล้ียงตอนรับ การประชุม การพบปะสังสรรค 
การอวยพร และการฉลองความสําเร็จ อาทิเชน ฉลองการทํานาเสร็จ การสอบได การรับปริญญา 
ฯลฯ แมแตในงานบุญซึ่งไมเคยมีการดื่มเหลา เชน บุญกฐิน บุญผาปา หรือบุญมหาชาติ  ปจจุบันกลบั
กลายเปนเรื่องปกติธรรมดาที่จะเอาเหลาเขามาบริโภคกัน 
 การที่เหลาถูกบริโภคเชนนี้ กลาวไดวาเปนผลสืบเนื่องมาจากในอดีตที่รัฐไดกําหนดใหมี
การเก็บภาษีสุรา ทั้งนี้อาจมองไดสองแงดวยกัน คือ เพื่อเหนีย่วร้ังมใิหมีการบริโภคและผลิตเหลา
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มากเกินไป โดยเชื่อวาการทีร่าคาของเหลาที่สูงขึ้น จะทาํใหประชาชนบริโภคเหลานอยลง หรืออีก
แงหนึ่งคือ เพือ่เปนการเพิ่มรายไดใหกับแผนดิน การดื่มเหลาอยางมึนเมาไดเร่ิมแพรหลาย หลังจากที่
มีการผลิตและจําหนายเหลา โดยโรงงานบางยี่ขันในสมัยพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ผนวกกับการทีม่ี
เหลาตางประเทศเขามาเปนจาํนวนมาก ตัง้แตชวงสนธสัิญญาบาวริ่ง ทําใหปริมาณเหลามีมากขึน้ 
ราคาไมแพง อันเปนเหตุใหประชาชนนยิมซื้อมาดื่มเพิ่มมากขึ้น การที่รัฐบาลไดใหความสําคัญกับ
เหลาในฐานะที่เปนแหลงรายไดสําคัญ ทั้งที่เปนภาษีสุรา และเปนโรงงานของรัฐ อีกทั้งยังสนับสนนุ
การขาย ราคาต่ํา และใหรางวัลแกผูที่ทํายอดขายสูง แตเมื่อภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ก็จะมกีารแพร
ระบาดของเหลาเถื่อน และสุราตางประเทศเขามา ซ่ึงเหลานี้ช้ีใหเห็นไดวาความตองการบริโภคของ
ประชาชนมมีาก นอกจากนีก้ารที่คนไทยบางกลุมรับเอาวัฒนธรรมการดื่มเหลาของชาวยุโรปเขามา 
ไดเปนการชวยกระตุนใหมกีารดื่มเหลากนัในโอกาสตางๆ มากขึ้น และไดทําใหเหลากลายเปน
เครื่องดื่มที่ใชในการพกัผอน คลายจากการทํางาน จนในที่สุดการดื่มเหลากลายเปนเรื่องทีป่กติ
ธรรมดา 
 ในขณะเดยีวกนัคนในสังคมไทยปจจบุันเห็นวา เหลาไดกลายเปนสื่อกลางในการเขา
สังคม  และยังเปนเครื่องแสดงภาพทางสังคม คนทํางานใชเหลาเปนเครื่องสงเสริมภาพลักษณ และ
ฐานะทางสังคมวัยรุนดื่มเหลาเพื่อยืนยันในความเปนชาย และเพื่อแสดงถึงความเปนผูใหญ รวมทั้ง
ผูหญิงบางคน ที่แสดงความเทาเทียมกนักับผูชายดวยการดื่มเหลา และเหลายังถือวาเปนเครื่องผอน
คลายความเครียด และระงับความกดดัน การดื่มเหลาเปนกิจวัตร ไมวาการดื่มคนเดยีวหรือเปนกลุม
กลายเปนเรื่องปกติธรรมดาไมถือวาเสียหายอีกตอไป และความตองการเหลาก็มีปริมาณมากกวาใน
อดีต แตทีน่าสังเกตคือ ความหลากหลายของการดืม่เหลาในปจจบุัน สัมพันธกับสถานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมของผูบริโภค วยั และเพศ กลาวคอื สุราขาวและสุราผสมจะบริโภคในหมูชาว
ชนบทและผูทีม่ีรายไดนอย สุราปรุงพิเศษจะนิยมบริโภคในเมือง แตสําหรับคนในเมืองที่มีฐานะดี  
ความนิยมสุราตางประเทศจะมีมากกวา 
 
1.4 สารพิษในสุรา 
 อรพรรณ เมธาดิลกกุล (2534) รายงานวาสารพิษหรือสารที่ใหโทษทีม่ีเจือปนอยูในสุรา
นั้น  คนทั่วไปสวนใหญไมเคยรับรูมากอน  ถึงแมจะมีความคลางแคลงใจอยู  กไ็มทราบวามีสาร
อะไรบาง  ขอมูลเร่ืองเชนนี้ในประเด็นสารพิษนัน้มักจะไมมีใครกลาวถึง ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
ประเทศเรามีความรู  และวิชาการในเรื่องนีน้อยก็เปนได ยกตวัอยาง เชน ไมเคยมีผูใดประชาสัมพันธ
ใหประชาชนไดรับทราบเลยวา เหลาหรือสุราที่ประชาชนสวนใหญบริโภคกันนั้นทํามาจาก
กากน้ําตาล ซ่ึงมีสารเปนพิษปนเปอนอยูมาก  ดวยเหตุผลและความเหมาะสมบางประการ  เรายังไม
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สามารถระบุไดวาสุราประเภทใดยีห่อใดมสีารพิษชนิดใดเจือปนอยูบาง  และมีปริมาณเทาใด  
จนกวาคนไทยจะไดถูกยกระดับขึ้น โดยมีองคกรที่มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเขามา
ตรวจสอบ  ดแูล  และควบคุมคุณภาพสุราอยางจริงจัง  แตเราอาจกลาวไดดวยความรูทางวิชาการที่มี
อยูที่สามารถบอกไดวาสุราโดยรวมแลวหากใชวัตถุดิบไมถูกตอง  เทคนิคการผลิตไมดี  ผูผลิตไมมี
จรรยาบรรณพอ  จะมีสารพิษตกคางอยูและปนเปอนอยูในสุรา  สารพิษแตละตวัใหพิษและโทษตอ
รางกาย ดังตอไปนี ้

1. เมธิลแอลกอฮอล (Methyl  Alcohol)  กอใหเกิดการปวดหวั  คล่ืนไส  อาเจียน         
ตาเสื่อม  ตาบอด  ฯลฯ 

2. สารหนู (Arsenic) กอใหเกดิมะเร็งผิวหนัง  มะเร็งตับ  
3. ตะกัว่ (Lead)  พิษตะกั่วปนเปอนในสุรา  ทําลายสมอง ไต  ระบบเลือด 
4. ทองแดง (Copper)  ทําลายไต 
5. อาซิตัลดีไฮล  (Acetaldehyde)  กดประสาทสวนกลาง  ทําลายไต 
6. เอทธิลอาซิเตด  ทําใหหลับ  รบกวนระบบหายใจ 
7. ซัลเฟอรไดออกไซด หรือเกลือที่แตกตวัใหซัลเฟอรไดออกไซดทําใหหลอดลมตีบ

หายใจลําบาก 
8. เฟอฟวรัล(Furfural) ทําใหอุณหภูมิของรางกายเสียไป วงิเวียน คล่ืนไส อาเจียน  ถายทอง 

 

ตารางที่  1  เกณฑกําหนดสารที่ใหโทษในสุรา 
 

รายการ    สารเคมี     เกณฑกําหนด 
 1 เมธิลแอลกอฮอล  (Mcthyl Alcohol) ไมมี 
 2 สารหนู (Arsenic) ไมมากกวา 0.2 สวนในลานสวน 
 3 ตะกัว่ (Lead) ไมมากกวา 0.1 สวนในลานสวน 
 4 ทองแดง (Copper) ไมมากกวา 7 สวนในลานสวน 
 5 ฟูเซลออยล (Fusel Oil) ไมมากกวา 2500 สวนในลานสวน 
 6 Aldehyde  คํานวณเปน Acetaldehyde ไมมากกวา 80 สวนในลานสวน 
 7 Ester คํานวณเปนเอธิลอาซิเตด ไมมากกวา 1200 สวนในลานสวน 
 8 เฟอฟวรัล  (Furfural) ไมมากกวา 9 สวนในลานสวน 
 9 อัลกาลอยดที่เปนพิษ (Toxic Alkaloids) ไมมี 
    10 ไกลโกไซดที่เปนพิษ  ( Toxic Glyocosides) ไมมี 
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ตารางที่  1  (ตอ) 
 

รายการ    สารเคมี     เกณฑกําหนด 
    11 ซัลเฟอรไดออกไซด  หรือเกลือที่แตกตัวให ไมมากกวา 450 สวนในลานสวน 
  ซัลเฟอรไดออกไซดคํานวณเปนซัลเฟอร   
    12 กรดเบนโซอิก  เกลือหรืออนพุันธของ ไมมากกวา 250 สวนในลานสวน 
  กรดเบนโซอิกคํานวณเปนกรดเบนโซอิก 
    13 กรดซอรบิก เกลือ  หรืออนพุันธของกรดซอรบิก ไมมากกวา 200 สวนในลานสวน 
    14 กรดซาลิซิลิก (Salicylic Acid)                                 ไมมี 
ที่มา : อรพรรณ เมธาดิลกกุล, สถานการณปญหาจากสุราและสถิติที่เกี่ยวของ, คูมือการรณรงค
ปองกันปญหาจากสุรา (ม.ป.ท., 2534), 106. 
 
1.5 โทษของสรุา 
 ประเวศ วสี (2543 : 1) ไดกลาวถึงโทษของสุราไววา “สุรากอใหเกดิปญหาครอบครัว 
เศรษฐกิจ และอุบัติเหต ุทางดานสุขภาพนัน้ สุรามีผลกระทบตออวยัวะเกือบทกุระบบตั้งแตศรีษะไป
ถึงเทา เชน สมองฝอ หัวใจวาย โรคปอดอักเสบงาย ตบัแข็ง เม็ดเลือดทั้ง 3 ชนดิเสือ่ม คือ เม็ดเลอืด
แดง เม็ดเลือดขาว เกร็ดเลือด สรุปแลว ดืม่สุรามากๆ อายุส้ัน  
 กฤช  ช่ืนศิริ (2527 : 1-3, อางถึงใน ปณินนัท สกุลทอง 2531 : 14-15) กลาววา การดื่ม
สุรานอกจากจะเกิดปญหาทั้งตอสุขภาพกายของผูดื่มโดยทําใหเจ็บปวยและรางกายทรุดโทรมแลว 
ยังมีผลตอจิตใจ โดยทําใหบคุลิกภาพของผูดื่มแปรปรวน มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป ทําอะไรไป
โดยไรสติสัมปชัญญะ ไมสนใจตัวเองครอบครัวและสิ่งแวดลอม บางคนมีการเปลี่ยนแปลงทาง
อารมณอยางมาก กาวราว ซึมเศราและที่สุดก็ทําใหเกดิโรคจิตอันเนื่องมาจากการดื่มสุรา นอกจากนี้
ยังมีลักษณะปญหาที่สงผลตอสังคมที่สําคัญ คือ ทําใหครอบครัวราวฉาน กอใหเกดิการทะเลาะวิวาท
บอยๆ เปนภาพพจนทีไ่มดตีอบุตร กอใหเกิดการฆากนัตายในครอบครัว เกิดภาวะเศรษฐกจิใน
ครอบครัวตกต่ํา เพราะใชจายเงินไปในการดื่มสุราหมด ยากจนลง ลูกอดๆ อยากๆ ดังจะพบในขาว
หนาหนังสือพมิพไดบอยๆ  
  พิษของสุราท่ีมีผลตอรางกาย 
 เมื่อดื่มสุราเขาสูรางกาย แอลกอฮอลจะถูกดูดซึมและมีผลในการรบกวนหรือทําลาย
ระบบการทํางานตางๆ  ของอวัยวะในรางกายโดยแบงไดเปน  5  ระบบใหญ  คือ  พิษของ
แอลกอฮอลตอระบบสมอง  ระบบทางเดินอาหาร  ระบบหัวใจและหลอดเลือด  รวมไปถึงระบบ
ตอมไรทอและระบบจุลชีพ  โดยมีผลทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง  โดยเฉพาะผลเรื้อรังทําใหเกิด
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กลุมโรคไดนับ 100 โรค  ในสมัยกอนเรียกโรคที่เกิดจากพิษของสุรานี้วา  โรคพิษสุราเร้ือรัง 
(Alcoholism)  แตเนื่องจากรายละเอียดและอาการแตกตางกันมีจํานวนมากมายไมเหมาะสมที่จะใช
ช่ือ  โรคพิษสุราเรื้อรัง  เพียงชื่อเดียว ในป ค.ศ.  1977  องคการอนามัยโลก  โดยกลุม Alcohol Relate 
Disabilities  จึงไดใชคําวา  Alcohol Dependence Syndrome  แทนคํา โรคพิษสุราเรื้อรัง 
(Alcoholism) ซ่ึงพิษของสุรามีผลตอระบบตางๆ ในรางกายดังตอไปนี้  (บุญเลิศ จุลเกียรติ 2534 : 22-
27) 

1. พิษของแอลกอฮอลตอสมอง  แอลกอฮอลจะมีฤทธิ์กดประสาท  โดยจะกดการ
ควบคุมระบบตางๆ เชน กดศูนยหายใจและศูนยควบคุมการหมุนเวยีนโลหิตในสมองทําใหถึงแก
ชีวิตได  และถาดื่มปริมาณมากขึ้น  ฤทธิ์ของแอลกอฮอลจะทําใหการทํางานของระบบประสาท
อัตโนมัติถูกกดดวย  โดยทําใหสูญเสียการควบคุมการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อ  ไมสามารถควบคุม
รางกายของตัวเองได  สมรรถภาพการมองเห็นและการไดยินลดลง  ผูติดสุราและดื่มสุราเรื้อรังจะ
เกิดการสูญเสยีของเหลวออกจากเซลลของสมอง  และยังพบวาแอลกอฮอลทําใหเกิดภาวะโซเดยีม
ในเลือดต่ํา  ซ่ึงทําใหเกิดอาการชักแบบคนเปนลมบาหมูได  ทําใหมีผลตอสมองโดยมีพิษแบบ
เฉียบพลันและพิษแบบเรื้อรัง 

1.1 พิษแบบเฉยีบพลัน  ไดแก  Alcoholic  Intoxication แบงเปนพิษระดับมากนอย
แตกตางกนัไป  ถาระดับปริมาณแอลกอฮอลในเลือดเทากบั 

30 mg% จะทําใหเกดิอาการสนุกสนาน  ราเริง (Euphoria) 
50  mg% จะเกดิเสียการควบคุมการเคลื่อนไหว (incoordination) 
100 mg% แสดงอาการเมาใหเห็น  เดนิไมตรงทาง (Ataxia) 
200  mg% จะเกดิอาการสบัสน (Confusion) 
300  mg% จะเกดิอาการงวง  งง  ซึม (Stuporous) 
400  mg%  จะเกดิอาการสลบและอาจถึงตายได (coma) 

1.2 พิษตอสมองเรื้อรัง (โรคสมองพิการ)  แอลกอฮอลมีพิษโดยตรงตอสมอง  ทําให
เซลลสมองเสื่อม  ในผูติดสุราพบวามีการฝอลีบของเปลือกสมองสวนนอก  (Cerebrum Cortex)  ซ่ึง
จะมีผลตอการเสื่อมทางจิตดวยหลายประการ  เร่ิมตั้งแตมีปญหาบุคลิกภาพเปลี่ยนไป  ขาดความ
รับผิดชอบความจําเสื่อม  และเมื่อเปนมากจะทําใหเกิดอาการประสาทหลอน  เห็นภาพหลอน  หูแวว  
หลงผิด  หวาดระแวง  และคลุมคลั่ง  ไดมีการชันสูตรศพผูที่เสียชีวิตจากสุรา  จะพบวา  เนื้อสมองจะ
หดเหีย่ว  สีซีดจาง  มีลักษณะของการถูกทําลาย 
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2. พิษของแอลกอฮอลตอระบบทางเดินอาหาร 
 2.1 พิษตอกระเพาะอาหาร  ความผิดปกติในระบบทางเดินอาหารที่เกิดหลังจากการ
ดื่มสุราที่พบไดบอยหลังดื่มสุราคือ  อาการคลื่นไสและอาเจียนตอนเชาที่นักดื่มสุรา  เรียกวา  Hang 
Over  ผูมีอาการจะรูสึกวิงเวยีน  ออนเพลีย  ปวดศีรษะ  คล่ืนไส  ผะอืดผะอม  อยากกินอะไรหวานๆ  
แตพอกนิไดสักพักจะอาเจยีนออกมาหมด  สําหรับคนที่ไมเคยจะรูสึกไมสบายมาก  อาจจะตองกินยา
แกปวดศรีษะแลวหลับไปสกัตื่นแลวอาการจะดีขึ้น  สําหรับคอสุราถามีอาการดังกลาวจะแกดวยการ
ดื่มสุราอีกสัก  2-3  แกว อาการจะหายไปได  เขาใจวาเปนผลของแอลกอฮอลตอกระเพาะอาหารและ
ตอสมองเปนอาการที่เบาที่สุดในอาการหลังดื่มสุรา  แอลกอฮอลมีโทษตอเยื่อบกุระเพาะอาหารใน
ความเขมขนต่าํๆ เชน  ประมาณรอยละ  10  จะทําใหมีการกระตุนการหลั่งของน้ํายอย และ 
Gastricacid ในกระเพาะอาหาร  ซ่ึงมีโทษอาจทําใหเกดิแผลในกระเพาะอาหารและลําไสหรือในคน
ที่รักษาหายแลวแผลอาจกําเรบิขึ้นอีกได  แอลกอฮอลในความเขมขนสูงสามารถทําใหเกดิเยื่อบุ
กระเพาะอาหารอักเสบแบบเฉียบพลัน  และมีแผลตื้นทาํใหเลือดออกในกระเพาะอาหารได  จากผล
ของแอลกอฮอล ทําใหมกีารระคายเคืองและทําลายเยือ่บุกระเพาะอาหารโดยตรงอีกทางหนึ่งดวย  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในรายที่มอีาการปวดศรษีะ ในตอนเชาหลังจากดื่มสรุาอยางหนกัเมื่อตอนกลางคืน 
จะมีโอกาสเกดิการอักเสบของเยื่อบุกระเพาะอาหารไดมากขึ้น  อาการที่สําคัญคืออาการแนนทอง  
อาจมีอาเจียนเปนเลือด ถายอุจจาระดํา  บางรายเลือดออกมากจนตองเขารับการรักษาหามเลือด และ
ใหเลือดในโรงพยาบาล  ในรายทีไมมีเลือดออกอาการจะหายไดเองใน  2-3  วัน  ภยัทีนากลวัอีก
อยางหนึ่งของแอลกอฮอลมีไมบอยนกั  แตถาเกิดขึ้นจะมีอาการรุนแรงมากถึงตองผาตัด  นั่นคือการ
ฉีกขาดของเยือ่บุหลอดอาหารตอนปลายตอกระเพาะอาหาร  ซ่ึงเกิดจากการอาเจยีนหรือขยอนอยาง
รุนแรง  และอาจรูสึกเจ็บบริเวณยอดอก  หลังจากนัน้จะอาเจยีนมีเลือดปนออกมาเรือ่ยๆ  และมักจะ
ตองเขาโรงพยาบาลเพื่อใหเลือดและผาตดัเย็บรอยฉีกขาดของเยื่อบุหลอดอาหารดังกลาว 
 2.2 พิษตอลําไสเล็กสวนตน  เชื่อวาแอลกอฮอลสามารถทําใหเกิดการอกัเสบของเยื่อ
บุลําไสเล็กสวนตนจากการระคายเคืองของแอลกอฮอลโดยตรง  นอกจากนั้นยังทําใหความดนัของหู
รูดของทอน้ําดทีี่มาเปดเขาลําไสเล็กสวนตนสูงขึ้น  เปนเหตุทําใหน้ําดจีากตับและน้ํายอยจากตับออน
มาชวยในการยอยอาหารไดลําบาก  ทําใหเกิดอาการทองอืด  ทองเฟอหลังดื่มสุรา 
 2.3 พิษตอลําไสเล็ก  แอลกอฮอลทําใหมีผลตอการดูดซึมอาหารลดลง 
 2.4 พิษตอตับออน  แอลกอฮอลมีผลทําใหน้ํายอยของตับออนและเอ็นไซมของตับ
ออนเพิ่มขึ้น  ซ่ึงมีผลตอเนื่องจากการกระตุนการหลั่งของกรดในกระเพาะอาหาร  ทําใหมากระตุน
ฮอรโมนซีคลิตินในลําไสและซีคลิตินนี้กม็ากระตุนตับออนใหหล่ังน้าํยอยและเอ็นไซมเพิ่มขึ้น  ใน
ขณะเดียวกันความดันในทอตับออนมีมากขึ้น  ทําใหเกดิการอุดตนัของทอในตับออน  น้ํายอยและ
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เอ็นไซมซ่ึงถูกกระตุนใหหล่ังมากขึ้นออกมาไมไดกเ็กิดยอยตวัตับออนเสียเอง  ทําใหเกดิตับออน
อักเสบขึ้น  อีกประการหนึ่งตวัแอลกอฮอลเองมีพิษตอเนื้อของตับออนเองอยูแลว เพราะฉะนั้น
แอลกอฮอลสามารถทําใหเกดิพยาธิสภาพในตับออนได  3  ชนิด  ดวยกนัคือ 
  1)  ตับออนอักเสบชนิดเฉียบพลัน 
  2)  ตับออนอักเสบชนิดเรื้อรัง 
  3)  ตับออนอักเสบเรื้อรังชนิดมีหนิปูนหรือนิว่ในตับออน 
  ตับออนอักเสบเฉียบพลันนีม้ักจะเกิดในคนที่ดื่มสุราหนกั  กินกับแกลมมาก
และดื่มเปนพกัๆ ไมใชดื่มตดิกันทุกวัน  แตในรายทีก่ินอาหารที่มีโปรตีนต่ําจะทําใหเปนแบบอักเสบ
เร้ือรังและอาจมีนิ่วในตับออนเกิดขึ้นได  ในรายตับออนอักเสบเฉียบพลัน  อาการที่สําคัญคืออาจ
สังเกตไดตั้งแตแนนทอง  ทองอืด   ทองเฟอ  อาหารไมยอย  แนนหลังไปจนถึงปวดทองบริเวณลิน้ป
หรือระดับสะดือเปนการปวดอยางมาก  ราวไปสันหลังในระดับเดียวกนั  ทองจะอืดมาก  คล่ืนไส 
อาเจียน  ไขขึน้สูง  ซ่ึงเปนอาการที่รุนแรงและอาจทําใหความดนัโลหิตต่ําถึงช็อคและเปนอันตราย
ถึงแกชีวิตได สําหรับในรายที่เปนตับออนอักเสบเรื้อรังจะพบวามีอาการแบบอาหารไมยอย  ทองอืด  
มีลมในทองมาก  ปวดทอง  อุจจาระวนัละหลายครั้งหยาบเปนมัน  ผอมลงน้ําหนกัลด  ดีซาน  มี
อาการของเบาหวานรวมดวย  เปนตน 
 2.5  พิษตอตับ  โทษของแอลกอฮอลที่มีผลตอตับ  ไดแก  มไีขมันในตับ  ตับอักเสบ
จากสุราและตบัแข็ง 
 สําหรับผูที่ดื่มสุราหนักและดื่มติดตอกนัถึงแมจะเปนชวงเวลาสั้น กอ็าจมีโทษ
ตอตับไดทั้งสิ้น  ถาชวงสั้นก็อาจมีแตไขมันในเซลลของตับ  แตถากินติดตอกนัและนานก็อาจเปน
ตับอักเสบหรอืตับแข็ง  ซ่ึงผูที่ดื่มสุรามีโอกาสเปนตับแข็งไดประมาณ  10  เปอรเซ็นต  ถาดื่มประจํา
และนานพอ ไดเคยมีการทดลองในตางประเทศ พบวา การดื่มสุราติดตอกันเพยีง 2-3 วัน ก็สามารถ
ทําใหมีไขมันตับได  เมื่อเซลลของตับมีไขมันเขามามากขึ้น  จะทําใหเซลลตับนัน้ตายถามีหลายๆ 
เซลลตายก็จะทําใหเปนแผลเปน  มีพังผืดบางๆ เกิดขึ้นในบริเวณนั้น  จะมีเม็ดเลือดขาวมาชวยในการ
ขจัดไขมัน และถามีปรากฏการณแบบนี้บอยๆ ก็จะมพีังผืดเกิดขึ้นมากขึ้นและทัว่ไปในตับ บางราย
อาจมีอาการอักเสบรวมดวย  ทําใหมีการทําลายเซลลของตัวตับมากขึน้  ในที่สุดกลายเปนตับแขง็  
อาการที่พอสังเกตไดวามีความผิดปกติตอตบั  คือ  ทองอืด  อึดอัด  อาหารไมยอย  เบื่ออาหารแบบ
เดียวกับกระเพาะอาหารอักเสบ  บางรายมีอาการแนน  จุก  เจ็บบริเวณชายโครงขวา  มีกอนใตชาย
โครงขวา  ถาแพทยตรวจพบวามีตับโตขึ้นก็นาจะวนิิจฉัยไดวามไีขมันในตับ 
 ในรายที่มีอาการตับอักเสบจากพิษสุราจะมอีาการรุนแรงกวา  คือ  ไขสูง  ดีซาน  
เจ็บบริเวณใตชายโครงขวา  คล่ืนไส  อาเจียน  รับประทานอาหารไมได  เบื่ออาหาร  มีตับโต  อาจ
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เสียชีวิตไดในระยะนี้  ถามีทองอืดมาก  แนนทอง  ขาบวม  อาเจียนเปนเลือด  ตับโต  มามโต  แสดง
วาเปนตับแข็งแลว  ซ่ึงเลือดจากสวนลางของรางกายไมสามารถผานตับเขาสูหัวใจได  จึงทําใหเสน
เลือดดําของหลอดอาหารซึ่งเปราะบางมีโอกาสโปงแตกได  ซ่ึงถามีการฉีกขาดในสภาพนีจ้ะทําให
ผูปวยอาเจยีนเปนเลือด และมีอันตรายสูง  ถาหยุดดื่มอาจจะหายหรืออาการดีขึ้น 
 3. พิษของแอลกอฮอลตอระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบหัวใจและหลอดเลือดที่
เกิดจากการดืม่แอลกอฮอลอาจเกิดขึ้นไดจากการขาดอาหารและจากพษิของแอลกอฮอลเอง หรือทั้ง
สองอยางรวมกัน   แอลกอฮอลทําใหหลอดเลือดขยาย  หนาแดง  รูสึกอบอุน  ทําใหตับแข็งตายได  
ถาอยูในอากาศเย็นเนื่องจากรางกายไมสามารถปรับตัวเพื่อเก็บความรอนได  แอลกอฮอลสามารถทํา
ใหมีการเปลีย่นแปลงการทํางานของกลามเนื้อหัวใจ  ความผิดปกติอยูที่  Membrane  และการ
ปฏิบัติงานของกลามเนื้อหวัใจเอง ทําใหมีการบบีของหัวใจลดลงและสารที่สําคัญ เชน          
Norepinephrine, Magnesium, Calcium, Enzymes ตางๆ ที่ทําใหเกิดพลังในการบบีตัวของกลามเนื้อ
หัวใจต่ําลงหมด  นอกจากนั้นแอลกอฮอลยังทําใหความดันเลือดเพิ่มขึ้น  มีอัตราการเตนของหัวใจ
เร็วขึ้น  โรคหัวใจที่เกดิจากพิษสุรา (Alcoholic Cardiomyopathy)  นั้นเกดิในคนที่ดื่มสุราจัดเปน
เวลานาน  อาการที่สําคัญไดแก  หายใจลําบากและใจสัน่  ไอ  หัวใจโต  บวม  ถาสามารถหยุดดื่มได
และใหการรักษารวมดวยอาการจะดีขึน้อยางรวดเรว็ และหวัใจจะเลก็ลง แตถายังดื่มตออาการจะเพิ่ม
มากขึ้น หวัใจเตนผิดปกติและมีอาการโรคหัวใจวายชนดิรักษาไมหายขาด 
 4. พิษของแอลกอฮอลตอระบบเมตตาบอลิกและตอมไรทอ  แอลกอฮอลทําใหเกดิ
น้ําตาลในเลือดสูงหรืออาการเบาหวานได  เนื่องจากมกีารทําลายเซลลของตับออน (เบตาเซลล) ที่ทํา
หนาที่สรางอินสุลิน  ทําใหเกิดโรคเบาหวาน  ในทางตรงกันขามแอลกอฮอลกส็ามารถทําใหเกิด
อาการน้ําตาลในเลือดต่ําได  ทําใหระดับของไกลโคเจนในตับต่ําและการสกัดกัน้การสรางน้ําตาล
กลูโคสจากไกลโคเจนจนไมสามารถผลิตน้ําตาลกลูโคสสูกระแสเลือดไดเพียงพอ  ทาํใหเกดิอาการ
ออนเพลีย  หวิ  เหงื่อออก  เปนลมและหมดสติได และอาจเปนอันตรายจนถึงเสียชีวิตได 
 แอลกอฮอลสามารถทําใหมีขออักเสบชนิดหนึ่งเรยีกวา โรคเกาท (Gout) ได  
โดยเฉพาะในคนที่มีระดับของกรดยูริคในเลือดสูงกวาปกติ  แอลกอฮอลที่กินเขาไปจะทําใหรางกาย
มีการคั่งของกรดโดยเฉพาะกรดยูริคในเลือดและในเนื้อเยื่อ  ทําใหกรดยูริคซึ่งอยูสูงในกระแสเลอืด
ขับถายทางไตไดนอยลงและตกตะกอนในที่ตางๆ เชน  ตามขอทําใหขออักเสบ  บวมแดง  และปวด
มาก  นอกจากนี้กรดยูริคอาจตกตะกอนในไต  ในทอไต  ถามีการอุดตันในทอไตจะทําใหมีอาการ
ปวดเจ็บบริเวณบั้นเอว  หรือปวดทองอยางมาก  แลวแตตําแหนงของนิ่วที่ไปอดุตันวาอยูที่ตําแหนง
ไหนและอาจทําใหไตอกัเสบตามมา 
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 5. พิษของแอลกอฮอลตอระบบตอตานจุลชีพ  แอลกอฮอลทําใหมีการเปลี่ยนแปลงใน
ระบบตอตานของรางกายทีม่ีตอเชื้อโรคทําใหรางกายติดเชื้อไดงายขึน้  การเปลีย่นแปลงที่สําคัญ
ไดแก 

5.1 ทําใหการสราง Phagocyte  ลดลง  ทําใหประสิทธิภาพในการฆาเชื้อภายในเซลล
ของ Neutophill เสื่อมลง 

5.2 White Blood Cells ออกมาจากไขกระดูกนอยลง 
5.3 Lung Macrophages  ลดลง 
5.4 Circulatory Bactericidal Substance ลดลง 
5.5 Plasmahydrocortisone สูง  ความดันเลือดสงู 
5.6 Glottis ปดไมสนิทดี  ทําให Aspirate ไดงาย 
5.7 Ciliary Cell  ภายในหลอดลมทํางานนอยลง  เปนตน 

 จากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  ทําใหผูดืม่สุรามีโอกาสปอดบวมหรือเกิดโรคติดเชื้อ
อ่ืนๆ ไดงายกวาผูที่ไมดื่ม  ตัวอยางเชน  พวกทีด่ื่มสุรามีโอกาสที่ไดรับเชื้อโรคหนองใน  ทั้งชนิดแท
และชนิดเทียมสูงดวยเหตุหลายประการ  และความตานทานตอเชื้อโรคลดลงเปนปจจยัหนึ่ง  แพทย
ผูรักษาจึงเนนถึงการหยุดดื่มสุราในระหวางรักษาโรคอยูเสมอ  ผูที่เคยเปนจะสังเกตเห็นดวยตนเอง
วาหนองในเทยีมที่เคยเปนและอาการจะกาํเริบเมื่อดื่มสุรา  เชนเดียวกับโรคติดเชือ้ก็มีโอกาสที่จะ
ไดรับเชื้อสูงในผูที่ดื่มสุรา  ลดความตานทานตอโรคติดเชื้อ  รวมถึงโรคเอดสดวย 

ปญหาอันเกิดจากการเสพสุรา 
 ขวัญตา เลิศวิจิตรกมล (2539 : 28 - 38 ) ไดกลาวถึงปญหาอันเกิดจากการเสพสุราวา
ตามที่มีผูกลาววาการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลผสมอยูในปริมาณเล็กนอยจะมีผลกระตุน
ประสาทและรางกาย  เปนความจริงแตเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆ  เทานั้น  เพราะหากผูดื่มยังคงดื่มสุรา
ติดตอกันไป แอลกอฮอลก็จะไมสามารถกระตุนรางกายไดอีก เนื่องจากรางกายเกิดความเคยชินแต
กลับทําใหรางกายของผูดื่มมีความตองการที่จะดื่มสุราในปริมาณที่มากยิ่งขึ้นเปนลําดับและเมื่อมีการ
ดื่มสุราในปริมาณที่มาก  ปริมาณแอลกอฮอลในเลือดยอมจะตองสูงขึ้นตามไปดวย  แอลกอฮอลซ่ึงมี
ฤทธิ์กดประสาทจะออกฤทธิ์รบกวนการทํางานของสมองสวนกลางและสงผลกระทบไปยังอวัยวะ
สวนอื่นๆ ทั่วรางกาย  เปนเหตุใหผูเสพไมสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองไดตามปกติและจาก
ความผิดปกตินี้เองกอใหเกิดปญหาตางๆ ทั้งตอตัวผูเสพและสังคมซึ่งผูนั้นเปนสมาชิกอยูโดยแบง
ปญหาอันเกิดจากการเสพสุราไดเปน  2  ประเภทใหญดังนี้  
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 1.  ปญหาที่เกิดจากการเสพตอผูเสพสุรา 
  ผลของแอลกอฮอลตอผูเสพสุรานั้น แบงออกไดเปน 2  ลักษณะคือ  พิษของ
แอลกอฮอลจะมีผลรบกวนการทํางานของอวัยวะตางๆ  ในรางกายโดยตรง    และพิษของ
แอลกอฮอลที่มีผลตออวัยวะซ่ึงมีหนาที่ควบคุมสภาพความรูสึกภายใน  หรือพิษของแอลกอฮอลตอ
สุขภาพจิตของผูเสพนั่นเอง 
  ก. ปญหาจากการเสพสุราที่เกิดขึ้นกับสุขภาพรางกายของผูเสพ 

  เมื่อแอลกอฮอลเขาสูรางกาย  พิษของแอลกอฮอลจะเริ่มทําปฏิกิริยากับเยื่อบุใน
ชองปากเปนลําดับแรก  โดยแอลกอฮอลจะใหเกิดการระคายเคืองที่นักดื่มสุราเรียกวา "บาดคอ"  ผู
ดื่มสุราสวนมากจึงนิยมที่จะผสมใหแอลกอฮอลดังกลาวเจือจางโดยใชเครื่องผสมอื่นๆ  เชน  โซดา  
โดยหารูไมวาเปนการบริโภคสิ่งที่เปนพิษเพิ่มอีกชนิดหนึ่งนอกเหนือไปจากสุรา  ที่เปนเชนนี้
เพราะวาโซดาเปนน้ํายาคารบอเนตที่มีฤทธิ์เปนดางจึงเกิดการทําลายกรดในกระเพาะอาหาร  และ
เมื่อแอลกอฮอลผานลงไปถึงกระเพาะอาหาร  แอลกอฮอลจะถูกดูดซึมอยางรวดเร็วเขาสูกระแสเลือด
ภายในเวลาเพียง  5 นาที  และจะถูกนําไปยังอวัยวะตางๆ  ในรางกายภายใน  10-30  นาที  รางกายจะ
เร่ิมปรากฏอาการทางผิวหนังซึ่งเปนผลมาจากการขยายตัวของหลอดเลือดและอวัยวะภายใน, หัวใจ
จะเตนแรง, จิตใจคึกคะนอง, การทํางานของอวัยวะตางๆ  เร่ิมแปรปรวน  พิษของแอลกอฮอลจะ
กระตุนการทํางานของกระเพาะอาหารไปจนถึงลําไสใหญ  และเขาทําลายเซลลของตับออน  ตับ
ออนมีหนาที่สรางน้ํายอยและสารอินซูลิน  เมื่อเซลลตับถูกทําลายทําใหกระเพาะขาดน้ํายอยรางกาย
จึงไมสามารถดูดซึมอาหารไดตามปกติ  และขาดอินซูลินซึ่งมีหนาที่ชวยในกระบวนการเผาผลาญ
อาหารของรางกาย  ทําใหกลูโคสซึ่งอยูในรางกายไมสามารถนําไปใชไดเกิดการคั่งคางในกระแส
เลือดและถูกขับออกทางปสสาวะ  อาการดังกลาวเปนที่รูจักกันดีในชื่อ "โรคเบาหวาน"  ซ่ึงผลของ
การเปนโรคเบาหวานนี้มีมากมายนับตั้งแตการติดเชื้อไดงาย, เซลลตางๆ ขาดสารอาหารทําใหการ
ทํางานลดลง  เสนเลือดเปราะแตกงายไปจนถึงตีบตัน  การทํางานของตับและไตรวมไปถึงอวัยวะ
ตางๆ ของรางกายผิดปกติ  ในที่สุด สมองจะไมสามารถสั่งการได 

 ข. ปญหาจากการเสพสุราที่เกิดขึ้นกับสุขภาพจิตของผูเสพ 
  สุราเปนสารเสพติดอยางหนึ่งที่มีฤทธิ์กดประสาท ดังนั้นเมื่อดื่มสุราติดตอกัน

จนถึงระดับหนึ่งจะเกิดการติดสุรา หรือที่เรียกวา Alcohol dependent ซ่ึงไมไดเปนปญหาเฉพาะผูที่มี
ความเปราะบางตอการเกิดปญหาทางดานสุขภาพจิตเทานั้น แตยังสามารถเกิดขึ้นกับบุคคลปกติทุกๆ 
คนที่ดื่มสุราอยางหนักไมวาจะเปนระยะเวลานานๆ หรือแมจะเปนเพียงชั่วเวลาสั้นๆ ก็ตาม 
นอกจากนี้แลวพิษของแอลกอฮอลที่กอใหเกิดปญหาทางสุขภาพจิตของผูดื่มนั้นยังมักเปนความ
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ผิดปกติทางจิตที่มีความรุนแรงสูงรักษาใหหายขาดไดยาก โรคจิตซึ่งเกิดจากพิษของแอลกอฮอล      
ไดแก 

 1)  โรคแพสุรา (Pathological Intoxication)  เกิดขึ้นกับบุคคลบางคนที่แพพิษสุรา  
คือบุคคลที่มีอาการของโรคแมจะดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเพียงเล็กนอย  ในปริมาณที่คน
ทั่วไปดื่มแลวไมเมา  อาการจะเกิดอยางรวดเร็ว  รุนแรง  อาการจะไมเหมือนคนเมาสุราแตจะมี
อาการสติสัมปชัญญะสับสน (Confusion  of Clouded sensoriun)  ไมสามารถจําเวลา  สถานที่บุคคล  
ประสาทหลอน หูแววแตจะมีอาการไมนานสวนมากจะไมเกินหนึ่งวัน  ผูปวยจะไมสามารถจําไดถึง
เหตุการณที่เกิดขึ้นขณะที่มีอาการ  อาการดังกลาวมีลักษณะคลายผูปวยที่เปนโรคลมชัก 

 2) โรคสั่นเพอ (Delirium Trements) เปนอาการของโรคจิตที่เกิดจากพิษของสุรา
ที่พบบอยที่สุด ผูปวยโรคนี้สวนมากเปนผูดื่มสุราจัดเปนระยะเวลานานติดตอกันเปนแรมปขึ้นไป 
เมื่อเร่ิมดื่มสุราแลวจะตองดื่มจนหมดเทาที่หามาได ผูปวยจะไมสามารถควบคุมปริมาณของการดื่ม
ได  ลักษณะการดื่มเชนนี้เรียกวา (Loss of Control) นอกจากนี้ผูปวยบางคนจะไมสามารถจํา
เหตุการณที่เกิดขึ้นขณะที่ตนเองกําลังเมาไดเลย (Amnesia) โรคนี้มักพบในผูปวยที่มีอายุ 30 ปขึ้นไป 

 3)  โรคจิตคอรซาคอฟ  (Korsakov's Psychosis)  ผูปวยจากพิษสุราที่เปนโรคนี้  
กริยาภายนอกจะดูเหมือนคนปกติ  แตเมื่อทําการพูดคุยจะรูวาจิตใจของผูปวยไมอยูในสภาพปกติดัง
ลักษณะภายนอก  กลาวคือ  ผูปวยจะไมสามารถแยกแยะเวลา  สถานที่  บุคคล  ความจําเสื่อม  ทาง
รางกายจะตรวจพบวามีปลายประสาทอักเสบ  ( Peripheral  neuritis)  รวมดวยเสมอ 

 4) โรคจิตหลอน (Acate Hallucinesis) อาการของผูปวยที่เปนโรคนี้คือ ผูปวยจะมี
อาการหูแวว, เห็นภาพหลอน, หวาดกลัว แตลักษณะสําคัญของโรคนี้ที่แตกตางจากกลุมอาการทาง
จิตอื่นๆ ที่เกิดจากสุราคือ ความทรงจํา, เชาวนปญญา, การรับรูเวลาสถานที่ของผูปวยยังคงเปนปกติ 

 5)  โรคระแวงเพราะพิษสุรา (Alcoholic paranoid) ผูปวยที่มีอาการของโรคนี้จะมี
อาการระแวงเปนสําคัญ  ระแวงวาคูสมรสจะนอกใจ  ไมซ่ือสัตยเปนตน  โดยบุคลิกภาพดั้งเดิมของ
ผูปวยมักจะมีลักษณะขี้ระแวง, ชอบโทษผูอ่ืน  และ  ปรับตัวเขากับสังคมไมคอยได  เปนตน 

 6)  โรคเวอรนิคเก ( Wernicke encephalopathg) ผูปวยเพราะพิษสุราที่เปนโรคนี้
จะมีอาการผิดปกติทางสมองที่เกิดจากการขาด thiamine เนื่องจากการดื่มเหลาเปนเวลานาน โดย
แอลกอฮอลจะเขาไปขัดขวางการดูดซึมของ thiamine 

 7)  โรคจิตเสื่อมเพราะพิษสุรา (Alcoholic deterioration) ผูที่ดื่มสุราจัดเปน
ระยะเวลานานๆ กลีบสมองสวนหนาจะเริ่มเหี่ยว, อาการเสื่อมทางจิตและเชาวนปญญาจะเกิดขึ้น 
ความสามารถในการทํางานลดลง, จิตใจจะออนไหวตอสถานการณตางๆ มากจนเกินพอดี ขาดความ



 

27

รับผิดชอบ และความละอายใจ ความผิดปกติดังกลาวอาจทําใหผูปวยกอใหเกิดปญหาที่รุนแรงได
หลายประการดวยกัน เชน ปญหาอาชญากรรมทางเพศ เปนตน 

ทั้ง 7 อาการผิดปกติทางจิตที่กลาวมาเปนเพียงบางสวนของปญหาที่เกิดจากการเสพ
สุราตอสุขภาพจิตเทานั้น จากการศึกษาขององคการอนามัยโลกพบวา 1 ใน 3 ของผูปวยเกี่ยวกับ
อาการผิดปกติทางจิตในแตละประเทศเปนผูปวยที่มีปญหาสุขภาพจิตจากสุรา 

นอกจากสุราจะมีผลใหผูเสพสุรามีภาวะสุขภาพจิตเสื่อมแลวในทางกลับกันผูที่มี
สุขภาพจิตไมมั่นคงก็มีแนวโนมที่จะติดสุราไดงายเชนเดียวกัน  บุคคลที่อยูในเกณฑดังกลาวไดแก 

1) ผูมีปญหาทางครอบครัวที่มีสมาชิกเปนบุคคลผูติดสุรา จะมีอัตราการติดสุราของ
สมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวสูงกวาครอบครัวอ่ืนที่ไมมีสมาชิกที่ติดสุรา 

2) ผูที่มีบุคลิกภาพแบบไมเชื่อมั่นในตัวเอง, ผูมีปมดอยบางประการ, ผูที่มีความ
ลําบากในการปรับตัวหรือสภาพจิตใจใหเขากับสังคม หรือผูที่ไดรับการเลี้ยงดู ในวัยเด็กที่ไดรับการ
ปกปองและตามใจมากเกินไป จะทําใหเด็กมีความตองการทางปากมากหรือติดแนนอยูใน "ระยะ
ปาก" ซ่ึงกอใหเกิดปญหาตอการพัฒนาทางบุคลิกภาพและมีแนวโนมใหมีการดื่มสุราเพื่อกลบเกลือ่น
ปมดอยหรืออาการทางประสาทตางๆ เชน ผูมีบุคลิกภาพปรวนแปรแบบอันธพาล (Sociopathy) ผูที่มี
บุคลิกภาพแบบชอบพึ่งพาผูอ่ืน (Dependence) จะพบวาเปนผูที่มีอัตราการติดสรุาสูง เปนตน  

2.  ปญหาที่เกิดจากการเสพสุราตอสังคม 
 ขวัญตา เลิศวิจิตรกมล (2539 : 32) ระบุวานอกจากพิษของแอลกอฮอลในสุราจะ

กอใหเกิดปญหาตางๆ ในรางกายรวมไปถึงปญหาทางสุขภาพจิตของผูเสพแลว ผลแหงความผิดปกติ
ดังกลาวซึ่งทําใหการควบคุมพฤติกรรมของตัวผูเสพเองเปลี่ยนแปลงไปในระดับที่อาจจะควบคุม
ความประพฤติของตัวเองไดบาง หรือไมสามารถควบคุมความประพฤติของตนเองไดเลยนั้น ยัง
สงผลโดยตรงตอสังคมที่ผู เสพสุราเปนสมาชิกอยูดวยเนื่องจากมนุษยเปนสัตวสังคม ดังนั้น
พฤติกรรมของมนุษยคนหนึ่งในสังคมยอมจะมีความสัมพันธกับหนวยอ่ืนหรือบุคคลอื่นซึ่งประกอบ
อยูเปนสังคมเดียวกันเสมอ ปญหาตางๆ ที่เกิดจากการเสพสุราตอสังคม แบงไดออกเปนขอๆ 
ดังตอไปนี้ 

ก. สุรากับปญหาอาชญากรรม 
 แมการเสพสุรายังไมอาจพิสูจนไดวาเปนตัวการที่ทําใหเกิดการกระทําความผิด 

แตก็มีบุคคลเปนจํานวนไมนอยที่เชื่อวาการเสพสุรายิ่งมากเทาไหรยิ่งกอใหเกิดเปนการเพิ่มความ
เสี่ยงในการกระทําความผิดมากขึ้นเทานั้น โดยกลาวไดวา สวนหนึ่งของอาชญากรรมเกิดมาจากการ
ที่ผูเสพไมสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนไดตามปกติ โดยพิจารณาไดจากปญหาการฆาตกรรมที่
เกิดดวยสาเหตุเพียงเล็กนอย เชน มองตากัน, เดินกระทบไหลกัน, พูดจาไมถูกหูกัน เปนตน มักจะมี
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เร่ืองของสุราเขามาเกี่ยวของดวยเสมอ แตนั่นไมไดหมายความวาผูที่ดื่มสุราจนเมาทุกคนจะตองกอ
คดีอาชญากรรมเสมอไป  แตอาจกลาวไดวาการเสพสุราในปริมาณที่มากจนเกินไปจะทําให
บุคลิกภาพเสีย และการควบคุมพฤติกรรมของผูดื่มบกพรอง สุราจึงเปนเหตุปจจัยอันสําคัญที่ทําให
เกิดการกอคดีอาชญากรรมขึ้น สุพัตรา สุภาพ  (2525:118) ไดแบง ความสัมพันธของการดื่มสุรากับ
ปญหาอาชญากรรมไวเปน 2 ทาง ดังนี้ 

 1)  ดื่มสุราแลวไปฝาฝนบทบัญญัติตางๆ ที่กําหนดไว เชน สงเสียงดังในที่
สาธารณะ หรือขับรถในขณะที่มีอาการมึนเมาโดยปราศจากความระมัดระวัง เปนตน 

 2)  ดื่มจนเปนสิ่งจูงใจใหกระทําความผิดอาญา เชน ปลน, ฆา, ขมขืน เปนตน เมื่อ
มีสุรายอมใจใหกลาแลวความสํานึกตอบรรทัดฐานตางๆ สังคมในจิตใจจะลดนอยลงหรือหมดไป 
จนสามารถกระทําในสิ่งที่เปนภัยตอสังคมได 

 ข.  ปญหาการฆาตัวตาย     
 จาการศึกษาในสหรัฐอเมริกาพบวาการเสพสุราเรื้อรังจะเปนการเพิ่มความเสี่ยงใน

การฆาตัวตายถึง 30% สวนใหญของคนพวกนี้จะมีอารมณเศรารวมกับการติดสุรามานาน และจะฆา
ตัวตายหลังจากดื่มจัดมาหลายสัปดาห จากการศึกษาของ Barraclough และคณะพบวา 80% ของคน
พวกนี้จะดื่มจนกระทั่งเกิดปญหาทางรางกาย จิตใจ หมดความสามารถทางสังคม 93% จะมีการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณของการดื่มในระยะใกลๆ กับการพยายามฆาตัวตาย คือดื่มมากขึ้นหรือนอยลง 
และ 87% ดื่มจัดมานานระหวาง 10 - 39 ป 

 ค.  สุรากับปญหาอุบัติเหต ุ
 จากการสํารวจของกลุมควบคุมปองกันการบาดเจ็บและปญหาจากสุรา สํานักโรค
ไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (2546 ก) พบวาสุราเปนสาเหตุสําคัญของการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุตางๆ ดังนี้ อุบัติเหตุจราจร รอยละ 50  อุบัติเหตุไฟไหมน้ํารอนลวก รอยละ     
53 – 64  อุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม รอยละ 40  อุบัติเหตุตกจากที่สูง รอยละ 17 – 35  และ
อุบัติเหตุจมน้ํา รอยละ 38 และจากการพิสูจนทางวิทยาศาสตรการแพทยเปนที่ยอมรับวาอุบัติเหตุ
จราจรมีความสัมพันธกับความมึนเมาของผูขับขี่ โดยพิจารณาระดับความมึนเมาของผูขับขี่กับ
ปริมาณแอลกอฮอลในเลือดเปนเกณฑระดับแอลกอฮอลในเลือดของผูขับขี่แบงออกไดเปน 4 ระดับ 
ดังตอไปนี้ 
  1)  ถาระดับแอลกอฮอลในเลือดสูง 30 มก.% จะทําใหผูดื่มสนุกสนานรื่นเริง 
  2) ถาระดับแอลกอฮอลในเลือดสูง 30 - 50 มก.% จะมีการกระตุนใหรางกาย
ทํางานไวกวาปกติ ทําใหตัดสินใจไวและผิดพลาด เกิดความคึกคะนองเชื่อมั่นในตัวเองเกินขอบเขต
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จนกลาทําในสิ่งที่ไมเคยทํา กลาเสี่ยงอันตราย เชน การขับรถอยางบาระห่ํา กอใหเกิดอุบัติเหตุรุนแรง
ไดเสมอ 
  3)  ถาระดับแอลกอฮอลสูงกวา 50 มก.% ทําใหมีการกดในรางกาย สมองมึนชา 
อวัยวะตางๆ ทํางานชา เชน ขณะขับรถจะเบรคชากวาที่เคย ทําใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย 
  4)  ในระดับที่มีแอลกอฮอลในเลือดเกินกวา 100 มก.% การทํางานของรางกายจะ
อยูนอกเหนือคําสั่งของสมอง ทํางานโดยอัตโนมัติจนไปถึงหลับโดยไมรูสึกตัวและหมดสติ 
 ความสามารถในการขับรถประกอบดวยสมรรถภาพทางรางกาย ไดแก การใช
แขนขาบังคับเครื่องยนต และการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของรถ การทํางานของกลามเนื้อ
ควบคุมโดยระบบประสาทมีสมองเปนศูนยบังคับกลามเนื้อใหทํางานสัมพันธกัน ถามีการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ตอสภาพทางรางกายและจิตใจยอมทําใหหยอนสมรรถภาพความสามารถในการ
ขับรถ โดยแอลกอฮอลจะสงผลตอระยะเวลาการตัดสินใจในการเคลื่อนไหวรางกายของผูขับขี่ใหชา
ลง ซ่ึงโดยปกติระยะเวลาดังกลาวที่ใชเปนหลักสากล คือ 0.75 วินาที แตถาผูขับขี่ดื่มสุราในปริมาณที่
มากก็จะเปนการเพิ่มปริมาณแอลกอฮอลในกระแสเลือด การตัดสินใจอาจใชเวลามากขึ้นอาจเปน 1  
วินาทีหรือกวานั้น ซ่ึงเปนอันตรายอยางยิ่งในการตัดสินใจแซงหรือหยุดรถ 
 จากการสํารวจของกระทรวงสาธารณสุข (ศิริขวัญ ดวงดาวประกาย 2543 : 
บทคัดยอ) พบวาการเกิดอุบัติเหตุจราจรมากกวา 50 เปอรเซนตของอุบัติเหตุจราจรมีสาเหตุมาจาก
ความมึนเมาจากสิ่งเสพติดและดื่มสุราของผูขับขี่ ในประเทศไทยแนวโนมการบริโภคสุราหรือ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลในระดับตางๆ ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นทุกป นอกจากการเพิ่มประเภทของ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล เชน  ไวน เบียร แลว  ในสวนของกลุมผูบริโภคก็มีการขยายวงกวางออกไป
ในหมูวัยรุนและสตรี อันเปนปจจัยสําคัญในการเพิ่มขึ้นของอัตราอุบัติเหตุจราจรที่เกิดขึ้นบนทอง
ถนนในประเทศ ในประเทศไทยพบวา ผูขับรถขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพมหานคร เปนผูติด
สุราถึงรอยละ 32 ในขณะที่คนขับรถรับจางมีอัตราการติดสุราสูงถึงรอยละ 80 
 

ตารางที่  2  ความนาจะเปนของการเกิดอุบัติเหตุจราจรกับระดับแอลกอฮอลในเลือด 
 

แอลกอฮอลในเลือด 
กรัม/100ซี.ซี. 

สมรรถภาพในการขับรถ 
และการตอบสนอง 

โอกาสเกิดอุบตัิเหต ุ

0.02 มีผลเล็กนอยเฉพาะบางคน ใกลเคียงคนปกติ 
0.05 ความสามารถลดลง  8 % 

มีอันตรายได 
โอกาสเกิดอุบัติเหตุ  2 เทา 

0.08 สมรรถภาพลดลง  12 % โอกาสเกิดอุบัติเหตุ  3 เทา 
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ตารางที่  2  (ตอ) 
 

แอลกอฮอลในเลือด 
กรัม/100ซี.ซี. 

สมรรถภาพในการขับรถ 
และการตอบสนอง 

โอกาสเกิดอุบตัิเหต ุ

0.10 สมรรถภาพลดลง  15 %    โอกาสเกิดอุบัติเหตุ   6 เทา 
0.15 สมรรถภาพลดลง  33 %   โอกาสเกิดอุบัติเหตุ  40 เทา 
มากกวา  0.20 สมรรถภาพลดลงเปนสัดสวน โอกาสเกิดอุบัติ เหตุ สูงมาก

ที่สุด  100   เทา 
ที่มา : ศรีวงศ หะวานนท, คูมือรณรงคปองกันปญหาจากสุรา (กรุงเทพมหานคร : กระทรวง
สาธารณสุข, 2534), 33. 
 ง.  สุรากอใหเกดิความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
 โดยที่ตลาดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลหรือสุราประเภทตางๆ ในประเทศไทย 
ปจจุบันมีมูลคาตลาดรวมหลายหมื่นลานบาท เฉพาะตลาดเบียรในชวงปที่ผานมา การบริโภคเบียร
เพิ่มปริมาณมากขึ้น ปจจุบันนี้มีมูลคารวมกวา 30,000 ลานบาท จํานวนนี้ไมรวมถึงไวน ซ่ึงกําลังอยู
ในระยะที่คนไทยตื่นตัวในการบริโภคมากขึ้นดวย 
 การบริโภคสุราแมจะทํารายใหกับรัฐเปนจํานวนมากมายนับหมื่นลานบาทในแต
ละป และกอใหเกิดการขยายตัวของธุรกิจและการสรางงาน สรางรายไดใหแกกลุมประชากรบาง
กลุม เชนการขยายตัวของสถานบริการ ดิสโกเธค รานขายเหลาในรูปผับ (Pub) สโมสร แตเมื่อ
พิจารณาในแงคาใชจายและการสูญเสีย ซ่ึงบุคคลและสังคมจําตองรับภาระจากผลของสุราที่มีตอทั้ง
สุขภาพของผูบริโภคและสังคมก็จะพบวาเปนการสูญเสียที่มากกวาการไดรับ (เทพินทร พัชรานุรักษ 
2541 : 15) ในสวนของการสูญเสียทางเศรษฐกิจแบงออกไดเปน  3  ประเภท 
 1) การสูญเสีย เศรษฐกิจ เฉพาะบุคคล  โทษของการเปนนัก เลงสุรานั้น 
พระพุทธเจาตรัสไวในขอหนึ่งวา ทําใหเสียทรัพย อาจอธิบายไดวาเพราะสุรานั้นเปนของผิด
กฎหมาย บุคคลทั่วไปไมสามารถผลิตกันไดตามใจชอบ เมื่ออยากจะดื่มก็ตองไปหาซื้อมาเปนเหตุ
หนึ่งใหเสียทรัพย มีบางคนอาจโตแยงวาการดื่มสุรานั้นไมจําเปนตองเปนเหตุใหเสียทรัพยเสมอไป 
เพราะวาการดื่มสุราแบบไมเสียทรัพยนั้นก็ยังสามารถทําได คือ ใหเพื่อนฝูงเลี้ยง แตก็มีขอพิจารณา
ตอมาคือใครจะใจแข็งใหเพื่อนเล้ียงตลอดทุกครั้งอยางไรได สักวันหนึ่งก็ตองเลี้ยงคืนซึ่งไมพนเปน
เหตุใหเสียทรัพยในที่สุด จากการศึกษาพบวารัฐตองสูญเสียเงินตราในประเทศ ปละประมาณ 40,000 
ลานบาท  เพื่อใชในการผลิตและนําเขาสุราจากตางประเทศซึ่งอยูในปริมาณที่ใกลเคียงกับ
งบประมาณของรัฐที่ใชในการซื้อเชื้อเพลิงประเภทน้ํามันเขาประเทศในแตละป เปนเรื่องที่ควร
พิจารณาวาสมควรหรือยังที่จะพิจารณาเรื่องนี้อยางจริงจังเสียที 



 

31

  2)  การสูญเสียจากการประกอบการ การที่บุคลากรของหนวยงานตางๆ ติดสุราทํา
ใหลดสมรรถภาพในการทํางานและอาจกอใหเกิดปญหาจากสูญหาย การทําลายทรัพยสินของ
หนวยงาน การสูญเสียสมรรถภาพการทํางานของบุคลากรในหนวยงานเปนจํานวนมหาศาล ปญหา
ดังกลาวปรากฏในทุกหนวยงานที่มีบุคลากรที่มีปญหาเรื่องสุขนิสัยในการดื่มสุรา ยกตัวอยางเชน
สายการบินแหงหนึ่งเพียงพนักงานขับรถสงของขึ้นเครื่องบินเมาสุราขับรถชนลอเคร่ืองบิน ทําให
บริษัทสายการบินตองทําการซอมแซมความเสียหายดังกลาวเปนเงินกวา 5,000,000 บาท และตองงด
เที่ยวบินเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอบริษัทและผูโดยสารเปนอยางมาก และยังเปนขาวบอยครั้ง
วา พนักงานขับรถไฟขับรถตกรางเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอชีวิต และรางกายของ   ประชาชน
อยางไมสามารถประมาณคาไดในแตละป 

  3)  การสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐตองลงทุนในการจัดหาบริการทาง
การแพทยเพื่อเปนปจจัยพื้นฐานในดานสาธารณสุขเพื่อใหประชาชนในชาติมีความแข็งแรง สมบูรณ 
สุขภาพอนามัยที่ดี แตในความเปนจริงปจจุบันผูปวยของโรงพยาบาล 30% เกิดจากอุบัติเหตุและ
ประมาณครึ่งหนึ่งของจํานวนดังกลาวมีสาเหตุมาจากการดื่มสุรา สําหรับผูปวยในโรงพยาบาลของ
รัฐจะตองเสียคาใชจาย 3,000 - 10,000 บาท โดยประมาณ เฉพาะคาวัสดุในการดูแลรักษาผูปวยหนัก
ที่เกิดจากอุบัติเหตุจากการดื่มสุรา ในสวนของโรงพยาบาลเอกชนคาใชจายดังกลาวจะเพิ่มขึ้น
ประมาณ 3 เทาของจํานวนนี้ 

 เพราะฉะนั้นจึงกลาวไดวา ภาษีสรรพสามิตของรัฐที่เรียกเก็บจากการขาย การ
ผลิต การเก็บภาษีสุรานําเขาปละประมาณ 20,000 ลานบาท ไมสามารถนํามาเทียบกับความสูญเสีย
ตางๆ ที่เกิดจากสุราไดเลย 

 จ.  สุรากอใหเกดิปญหาครอบครัว  
  สุราไมเพียงแตจะทําลายตัวผูดื่มเทานั้น แตยังทําลายไปถึงครอบครัวของผูดื่มดวย 

ผูดื่มสุราจะนําเงินที่หามาไดมาซื้อสุราเพื่อบริโภค ซ่ึงเงินจํานวนดังกลาวเปนเงินที่นํามาใชจายเปน
คาอาหาร, ยารักษาโรค, คายานพาหนะคาเดินทาง, คาเลาเรียน รวมถึงคาใชจายอันจําเปนอยางอื่นอีก
มากมายของสมาชิกในครอบครัว ที่ตองมาสูญเสียไปอยางไรประโยชน การสูญเสียเงินเพื่อนําไปใช
ซ้ือสุรามาบริโภคนั้น เปนเหตุหนึ่งที่ทําใหครอบครัวเกิดความขัดสน, เกิดภาระการกูหนี้ยืมสิน จาก
การวิจัยในสหรัฐ พบวา การหยาราง รอยละ 70 มีสาเหตุมาจากการที่คูสมรสฝายใดฝายหนึ่งดื่มสุรา 
นอกจากนี้ครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวที่ติดสุราจะมีสวนอยางมากในการชักนําใหเด็กใน
ครอบครัวดังกลาวมีโอกาสที่จะดื่มสุราจนติด เปนเหตุใหเสียการเรียน และสุรายังเปนตัวจุดชนวน
ในการทํารายรางกายหรือใชกําลังระหวางสามีและภรรยา ในที่สุดอาจมาซึ่งปญหาอาชญากรรมได 
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สวนท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับตัวแปรในการวิจัย 
 

2.1 สุขภาพจติ 
 
 ความหมายของสุขภาพจิต 
 ฝน แสงสิงแกว (2522 : 183) กลาววา สุขภาพจิตคอืสภาพชีวิตที่เปนสุข ผูมีอารมณ
มั่นคงสามารถปรับตัวใหเขากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงมากๆ ได มีสมรรถภาพในการทํางาน และอยู
รวมกับผูอ่ืนไดดวยความพอใจ 
 สุรางค จันทรเอม (2524 : 2) ไดใหความหมายของสุขภาพจิตไววาสุขภาพจิต คือ 
สมรรถภาพในการปรับปรุงตัวใหเขากับสิง่แวดลอมไดด ี มีความคิดถูกตองสามารถทําประโยชน
ใหกับตนและสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ดนัย ไชยโยธา (2531 : 12) กลาววาสุขภาพจิตหมายถึง สภาพของจิตใจที่เปนสุข สภาพ
จิตใจของคนเราจะเปนสุขไดถาควบคุมอารมณใหมัน่คง ทําจิตใจใหเบิกบานแจมใส ปรับตัวเองให
เขากับสิ่งแวดลอมไดทุกสถานะการณ และแกปญหาที่เกิดขึ้นไดโดยเร็ว 
 เบญจมาภรณ ศรีคําภา (2539 : 11) กลาววาสุขภาพจิต คอื ความสมบูรณของสภาพจติใจ
และอารมณของบุคคล ที่สามารถจะปรับตัวใหเขากบัสิ่งแวดลอมรอบตัว สามารถแกปญหา 
อุปสรรคตางๆ และดํารงชวีติอยูในสังคมไดอยางปกติสุขไมมีปญหาโรคจิตโรคประสาท โดยไดรับ
อิทธิพลและพฒันาการมาตามลําดับในชวงอายุและวัยตางๆ จากการเลีย้งดู และสิ่งแวดลอมตางๆ ทั้ง
ภายในและภายนอก 
 องคการอนามัยโลก (Redl and Wattenberg 1959, อางถึงใน ลิขิต กาญจนาภรณ 2542 : 
9) ไดใหความหมายเกี่ยวกับสุขภาพจิตวา "สุขภาพจิตหมายถึงสภาพจติที่มีความสุขผูที่มีสุขภาพจติดี
ไมเพียงแตปราศจากโรคจิตโรคประสาทเทานั้น  แตยังสามารถปรับปรุงตัวเองใหอยูในสังคมและ
ส่ิงแวดลอมของตนเองไดอยางมีความสุข  มีความสัมพันธกับผูอ่ืนดวยดี  มีชีวิตที่สมดุลย  และ
สนองตอบความตองการของตนเองไดโดยไมมีความขดัแยงใด ๆ ภายในจิตใจของตนเอง” 
 เมนนิงเจอร   (Menninger 1947,  อางถึงใน ลิขิต กาญจนาภรณ 2542 : 9) ไดให
ความหมายของสุขภาพจิตวา  หมายถึงการปรับตัวของบุคคลที่กระทําตอเหตกุารณตางๆ ใน
ชีวิตประจําวันที่เขาไดสัมพันธดวย  เพื่อใหชีวิตของเขามปีระสิทธิภาพมากที่สุด  มีความสุขเปนทีสุ่ด  
โดยที่ไดพยายามรักษาและปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบและขอตกลงตาง ๆ ของสังคมไดอยางราบรื่นไม
ขัดแยง   การที่คนจะมีสุขภาพจิตดไีดนั้นเขาตองบูรณาการพฤติกรรมใหมคีวามสมดุลยในดาน
อารมณ  สติปญญา  และการสังคมไดอยางเหมาะสมจนถงึจุดที่รูสึกเปนสุขใจ 
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 กรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข (2545 : 15) ไดใหคําจํากัดความของสุขภาพจิต 
หมายถึง สภาพชีวิตที่เปนสุข อันเปนผลจากการมีความสามารถในการจัดการปญหาในการดําเนิน
ชีวิต มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองเพื่อคณุภาพชวีิตทีด่ ี โดยครอบคลุมถึงความดีงามภายในจิตใจ 
ภายใตสภาพสงัคมและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป 
 ในการศึกษาวจิัยคร้ังนี้ผูวจิัยไดสรุปความหมายของสุขภาพจิต หมายถึง ความสามารถ
ของบุคคลที่จะปรับตัวใหเขากับสังคมและสิ่งแวดลอมไดเปนอยางด ี ไมมีขอขัดแยงภายในจติใจ 
ตลอดจนรูจักความตองการของตนเอง และตอบสนองความตองการนัน้อยางมีเหตุผลและเหมาะสม 

 
 ลักษณะของผูท่ีมีสุขภาพจิตดี 
 ลิขิต กาญจนาภรณ (2542 : 18-20) ไดสรุปเกี่ยวกับการพิจารณาคุณลักษณะของการมี
สุขภาพจิตดีไดดังนี ้
 1. ดานเชาวนปญญา ความสามารถในการรูคิด การรับรู การเขาใจ และความคดิ
สรางสรรคที่มีสุขภาพจิตดจีะมีคุณลักษณะเหลานี้พรอม เปนคนทีม่ีความสามารถทางสมองและ
เชาวนปญญาอยูในเกณฑปกติ มีความสามารถในการรูคิดที่สมเหตุสมผล มีการรับรูที่สอดคลองกับ
ความเปนจริง ไมมีอาการทางประสาทหลอนหรือความเชื่อผิด การหลงผิด การเขาใจผิดตางๆ  และ
หากจะคิดสรางสรรคก็สรางสรรคในสิ่งที่เปนคุณประโยชน การแกปญหาชีวิตจะเปนไปในทาง
สรางสรรคมากกวาทําลาย 
 2. ดานอารมณ อารมณกับสุขภาพจิตใกลชิดกันมากที่สุด อารมณไมดแีสดงถึงอาการ
สุขภาพจิตไมดีอยางไรก็ตาม ในที่นี้คงไมไดหมายความวาคนที่สุขภาพจิตดีจะตองปราศจากความ
คับของใจ ความขัดแยงในใจ หรือความรูสึกผิด แตหมายถึงการที่คนคนนั้นสามารถปรับตัว เผชิญ
ตอความเครียด ความสับสนวุนวาย ความกดดันทางจติใจไดเปนอยางดี สามารถรักษาระดับอารมณ
ไดอยางเหมาะสม ไมเก็บอารมณ ไมทําเรื่องเล็กใหเปนเรื่องใหญ ไมเก็บกด หรือแสดงอารมณ
ออกมาอยางไรขอบเขต คนที่สุขภาพจิตดีมักไดรับการยอมรับวาเปนคนที่มีความมัน่คงทางอารมณ 
มีความสมดุลยในอารมณและสามารถเอาชนะความขดัแยงในใจของตัวเองได 
 3. ดานสังคมสัมพันธ คนที่มีสุขภาพจิตดีเปนผูที่มีมนุษยสัมพันธ สามารถเรียนรูทีจะรัก
คนอื่นและทําใหคนอื่นรักและยอมรับตนได สามารถผูกมิตรและมคีวามเปนกนัเองกับคนทั่วไปใน
ส่ิงแวดลอมของตนได เชน ทํางานในชุมชนที่พักอาศยั ในวงการวิชาชีพ และในสังคมทั่วๆ ไป ไม
เก็บตัวหรือแยกตัวอยูคนเดยีวและก็ไมแสวงหากิจกรรมทางสังคมมากจนเกินพอดี เมือ่จะคบกับใคร
ก็มีความจริงใจ มิใชเพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตนหรือเพื่อการเอารัดเอาเปรียบคนอื่น  สามารถ
ใหประโยชนแกคนอื่นที่สมาคมดวยได เปนผูที่มมีรรยาทในสังคม ยอมรบัและเขาใจไดดีใน
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ความรูสึกของคนอื่น คือ การเอาใจเขามาใสใจเรา เปนคนที่มีน้ําใจตอสังคมและมีความรูสึกวาการ
เขาสังคมเปนการผอนคลายมากกวาทําไปเพราะมีความรูมีความเขาใจวาเขาสังคมแลวจะด ี
 4. ดานการงานอาชีพ งานอดิเรก งานเพื่อสังคม คนมีสุขภาพจิตดีจะรักการทํางานและ
เมื่อทํางานที่ทาํอยางเต็มความสามารถและเต็มความรับผิดชอบของตน ไมเกี่ยงงานในหนาที่ ไมผลัก
ภาระความรับผิดไปใหคนอืน่ เปนคนทีน่าไววางใจในการทํางาน เมื่อไดทํางานรูสึกวาเปนสุขกบั
งาน มองเห็นความสามารถพิเศษที่จะทําใหงานนี้เปนงานที่มีความหมายและมีความสําคัญขึ้นมา คือ 
การมองเห็นคณุคาแหงความสามารถของตนกับการทํางาน ยอมรับงานของตนวาเปนงานที่มีคุณคา
ในตัวของมนัเอง นอกจากการทํางานในอาชีพแลว การไดมีงานอดิเรกทําก็ทําใหมคีวามรูสึกผอน
คลาย ใชเวลาออกไปในทางสรางสรรค มีคุณคา ภาคภมูิใจ การไดทาํงานชวยเหลือสังคมทําใหเกดิ
ความรูสึกมีศักดิ์ศรี มีเกยีรติ เหน็ความเปนคนทีม่ีประโยชนตอสังคม คนที่มีสุขภาพจติดีจะ
กระตือรือรนตอการทํางานเหลานี้ 
 5. ดานความรัก คนที่มีสุขภาพจิตดีคือคนที่สามารถจะรักไดอยางแทจริง ความรักในทีน่ี้
มีความหมาย 2 อยาง อยางแรกคือการรักตัวเอง คนที่สุขภาพจิตดีจะรักตัวเองอยางพอดี ไมมาก
เกินไปจนกลายเปนเห็นแกตวัและไมนอยเกินไปจนไมยอมรับตนเอง อยางที่สองคือการรักคนอื่น
หรือการรักเพือ่นมนุษยดวยกัน คนที่สุขภาพจิตดีจะยอมรับคนอื่น เหน็คนอื่นอยูในสายตา มองเหน็
คุณคาของคนอื่น เมื่อความรักทั้งสองประการมาประสานกันกเ็กิดความสมดุลย เกิดเปนความเชื่อถือ
ไววางใจ การยอมรับซึ่งกันและกัน มีความเอื้อเฟอเผ่ือแผ 
  มีขอคิดที่สําคัญประการหนึง่วา คนที่จะรกัคนอื่นไดอยางจริงใจนัน้ตองเปนคนที่รูจกั
และยอมรับตวัเองอยางแทจริงกอน เปนคนที่ไมมีความรูสึกวาจะตองปดบัง ซอนเรนความคดิ  
ความรูสึกและความตองการของตน เพราะถาแสดงออกไปแลว คนอื่นจะรูกําพดืของตนประการ
หนึ่ง อีกประการหนึ่งแสดงวาเรานีเ้ปนคนไมดีตามอดุมคติที่เลาเรียนหรือศึกษามา เราก็พยายาม
ดัดแปลงตวัเองตามตําราทั้งๆ ที่ขัดกับความรูสึกที่แทจริง การเสแสรงก็จะสะสมปญหาขึ้นในใจ 
  การที่จะรักคนอื่นหรือยอมรับคนอื่นไดนัน้ ที่สําคัญก็คือการยอมรับความแตกตาง
ของเขาที่แตกตางจากเรา เรามองเห็นความแตกตางนัน้เปนสิ่งที่มีคุณคา เปนเอกลักษณ เปนการที่
จะตองปรับเขาหากัน ไมใชเปนการเปรียบเทียบ  เปนการเสียเปรียบหรือไดเปรียบ 
 6. ดานความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับภาวะ "ตน" คนที่มีสุขภาพจิตดีจะมีความรูสึกเกี่ยวกับ 
สภาพที่เปนกลางคอนไปทางบวก คือ ถาคิดรับรูไปในทางบวกเกินไป ก็จะอยูในลักษณะถือตัว  เห็น
วาตัวเปนใหญ ดีมากเกนิไปจนใครก็สูไมได ถามองตัวเองเปนลบมากๆ ก็หมายถึงวาไมเห็นความดี
ของตน เปนคนที่ขาดคุณคาในตัว ไมกลาแสดงตน ไมเปนสุขใจเพราะเหน็วาตนไมดีเลย 
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  คนที่สุขภาพจติดีจะพยายามประคับประคอง "ตน" โดยการประเมินสถานการณรอบ
ดาน แลวหดัพจิารณาตนในทางที่ตองการพัฒนา สรางนสัิยใหม สรางภาพลักษณของตนใหมในทาง
ที่ดีขึ้น พยายามอยางมั่นใจ  คอยๆ ดัดตน ถาใชกําลังเขาบังคับ มักจะมปีญหาตามมา 
 7. ดานการจดัการกับสิ่งแวดลอม ส่ิงแวดลอมเปนสิ่งเราที่มีผลกระทบตอสุขภาพจิตได
มากที่สุด การมีสุขภาพจิตดีจึงตองเปนนกับริหารสิ่งแวดลอมดวย ถาพบเห็นวาสภาพสังคมไมดีก็
ตองพิจารณาหาทางใหเหมาะสมในการชวยกันทําใหดขีึ้น  
  คนที่สุขภาพจติดีจะคํานึงอยูเสมอวา พฤติกรรมของตนยอมมีผลกระทบไปถึงผูที่อยู
ในสิ่งแวดลอม การแสดงพฤติกรรมของพอแมมีผลตอพฤติกรรมของลูก พฤติกรรมของครูมีผลตอ    
พฤติกรรมของนักเรียน พฤติกรรมของพนักงานขับรถยนตโดยสารกม็ีผลกระทบมาถึงผูโดยสารดวย 
ในทํานองเดียวกัน เมื่อเทยีบในวงสังคม หากเราเปนคนที่อารมณขัน เพื่อนๆ ก็พลอยไดรับ
ผลกระทบจากการเปนคนมีอารมณขันของเราดวย คนที่สุขภาพจติดีจะตองมีความรูสึกไวและ
แสดงออกในทางสรางสรรคที่จะใหคนในสิ่งแวดลอมนั้นเปนสุขไปดวย คนที่สุขภาพจิตไมดีจะทํา     
พฤติกรรมที่กอความยุงยากใหแกคนในสิ่งแวดลอม  เชน ทําใหเกดิความรําคาญ ทําใหเกิดความ
สกปรก ทําใหเกิดความไมปลอดภัยในรางกายและทรัพยสิน ทําใหผูอ่ืนเกิดความรูสึกถูกคุกคาม 
 8. ดานแรงจูงใจและความหวัง คนที่มีสุขภาพจิตดีจะเปนคนที่มีกําลังใจรูสึกวาตนมีพลัง
ใจอยางมากมายที่ตองการจะทําใหเกดิความสําเร็จ ในทางกลับกัน คนที่มีสุขภาพจิตไมดีเปนคนที่
ขาดกําลังใจ รูสึกมีความตองการหรอืความอยากทีจ่ะทําใหเกดิความสําเร็จมองไมเห็นทางในการ
แกปญหาที่เกดิขึ้น เปนความเบื่อหนายตอเหตุการณและเบื่อหนายตอชีวิต คนที่สุขภาพจิตดีจะเปน
คนที่มีความกระตือรือรนตอชีวิต ตอการกระทําของตน ไมมีความรูสึกสิ้นหวังหรือการทอแทเบือ่
หนาย 
 สุขภาพจิต มคีวามสัมพันธและเชื่อมโยงกับปจจยัตางๆ มากมาย ทั้งในดานพฤติกรรม
สุขภาพ และการจัดการกับปญหาตางๆ ซ่ึงสงผลตอวิถีชีวิตของบุคคล กรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข (2544 : 39) พบวาความเครยีดเปนปจจัยทีม่ีอิทธพิลตอการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
ดังนั้นหากบุคคลมีสุขภาพจิตดีตามคุณลักษณะดังกลาวขางตน นาจะสามารถปองกันตนเองจากการ
ทําพฤติกรรมอันไมเหมาะสม โดยเฉพาะสามารถปองกันหรือหลีกเลีย่งตนเองจากการเสพสุรา โดย 
จินตนา ศรีหลา (2537 : บทคัดยอ) ไดศึกษาสุขภาพจิตของผูปวยโรคพิษสุราเรื้อรัง พบวาระดบั
สุขภาพจิตของผูปวย มีความสัมพันธกับระยะเวลาในการดื่มสุราอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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2.2 การวางแผนชีวิต 
 
 ความหมายของการวางแผนชีวิต 
 อนันต เกตวุงษ (2541 : 2, อางถึงใน จนัทรเพ็ญ ศรีอินทรเขียว 2542 : 34) ใหได
ความหมายของการวางแผน หมายถึง การตัดสินใจเลือกทางเลือก (Alternatives) ไมวาจะเปน
ทางเลือกเกี่ยวกับ วตัถุประสงค เปาหมายทัง้ขององคกร โครงการ หรือของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปน
การสวนตวั 
 อุทัย บุญประเสริฐ (2532 : 19) ไดกลาวถึงการวางแผนนัน้แทที่จริงแลวเปนเครื่องมอืที่มี
ความสําคัญยิ่งอยางหนึ่ง การวางแผนเปนความพยายามในการกําหนดสิ่งที่จะตองปฏิบตัิจัดทํา 
เพื่อใหตอบสนองตอภาระกจิ ตอบสนองตอปญหาและความตองการใหไดผลดีที่สุด ดวยวิธีการที่
เหมาะสมที่สุด มีประสิทธิภาพสูงสุด ภายในการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมในอนาคต โดยมุง
ความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพเปนหวัใจสําคัญ 
 พิไลวรรณ มะนะสุทธิ์ (2544 : 60) กลาววา การวางแผนคอื ความพยายามในการกาํหนด
ส่ิงที่จะตองปฏิบัติจัดทําเกีย่วกับอนาคต หรือการตั้งเปาหมายและวิธิปฏิบัติที่ดีที่สุดไวลวงหนา เพื่อ
เปนแนวทางปฏิบัติใหเกดิความสําเร็จเพื่อตอบสนองตอภาระงานและความตองการดวยวิธีที่
เหมาะสมเพื่อใหเกดิประสิทธิภาพสูงสุด 
 นพรัตน มหากาญจนกุล (2537 : 26) กลาววาการดําเนนิชีวิต หมายถึง พฤติกรรมหรือ
ลักษณะนิสัยการดํารงชีวิตของบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติเปนแนวทางในการดํารงชวีติอยูเปนประจาํ 
 คูลบอค เอิรลส และมอนทโกเมอรี่ (Kulbok, Earls, and Montgomury 1988, อางถึงใน 
พิไลวรรณ มะนะสุทธิ์ 2544 : 61) ไดใหความหมายของการดําเนินชวีติไววา หมายถึง การที่บุคคล
แสดงออกถึงพฤติกรรมการดําเนินชวีิตซึ่งบุคคลนั้นไดเลือกแลว โดยมีผลกระทบตอบุคคลนั้นใน
ดานดีหรือไมดีก็ได 
 จากความหมายดังกลาวขางตน อาจสรุปไดวา การวางแผนชีวิต หมายถึง การคิดและการ
ตัดสินใจลวงหนาในการกําหนดทิศทางการดําเนินชวีิตไปสูอนาคตที่ตั้งเปาหมายไว โดยประพฤติ
ปฏิบัติตนดวยวิธีการที่เหมาะสม เพื่อความสุขและความสําเร็จในชีวติ 
 
 ความสําคัญของการวางแผนชีวิต 
 การวางแผนชวีิตเปนการกําหนดแนวทางการปฏิบัติ และผลของการปฏิบัติที่จะเกดิขึ้น
ในอนาคต ซ่ึงความสําคัญของการวางแผนชีวิต ก็เปรียบเสมือนกับการเริ่มตนทํางาน ถามีการ
วางแผนชวีิตทีด่ี งานที่ทํากย็อมมีทางบรรลุถึงจุดมุงหมายไดดวยด ี ดังคาํกลาวที่วา การเริ่มตนที่ดีก็
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เหมือนกับงานนั้นสําเร็จไปครึ่งหนึ่งแลว ดังนั้นการกําหนดแผนที่แนนอนจะทาํใหการใชชีวติใน
อนาคตไมเปนปญหา หรือกระทบกระเทือนผูอ่ืน ซ่ึงหากบคุคลที่ไมมีการเตรียมตัวหรือปลอยตัวตาม
ยถากรรม กม็ักจะพบกับปญหา หรือมวีิถีชีวิตที่ไมราบร่ืน การวางแผนชีวิตสามารถกระทําได
ตลอดเวลาหรอืตลอดชีวิต ตั้งแตเร่ิมคดิไดคิดเปน และมีความรูความสามารถพอที่จะตอบสนอง
ความตองการของตนเองไดสวนหนึ่ง และอาศัยความชวยเหลือของพอแม พี่นอง หรือผูอ่ืนบาง เชน 
วางแผนดานการศึกษา ดานอาชีพ ที่อยูอาศัย การมีคูครอง การสมรส จํานวนบุตร สุขภาพอนามยั 
เปนตน (จันทรเพ็ญ ศรีอินทรเขียว 2542 : 34-35) การวางแผนชีวิตจึงเปนเครื่องมือที่มีความสําคัญตอ
การดําเนินชวีติเปนอยางยิ่ง  
 จากการศึกษาแนวคดิตางๆ เกี่ยวกับการวางแผนชวีิตนัน้ ผูวิจัยไดกาํหนดการวางแผน
ชีวิตของขาราชการตํารวจชัน้ประทวนในดานครอบครัว เศรษฐกิจ และสุขภาพ ดังจะไดกลาวถึง
รายละเอียดโดยสรุปตอไปนี ้
 1. การวางแผนชวิีตดานครอบครัว 
  ครอบครัวนับวาเปนสถาบันสังคมที่สําคัญที่สุด เพราะเปนสถาบันพื้นฐานที่มี
บทบาทสัมพันธใกลชิดกับมนุษยทกุคนในสังคม (จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ 2540 : 79) มนุษย
เกิดมาไมสามารถดํารงชีวิตอยูไดดวยตนเอง แตจะตองพึ่งพิงบุคคลหรือกลุมบุคคล ซ่ึงครอบครัวเปน
สังคมแรกที่มนุษยตองอยูรวมหรือทํากิจกรรมรวมดวย ดังนั้นครอบครัวจึงมีความสําคัญยิ่งสําหรับ
มนุษยทกุคน ซ่ึงคณะอนุกรรมการพฒันาครอบครัวและแกไขความรุนแรงตอเด็กและสตร ี ใน
คณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ (กสส.) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
(2541 : 6) ไดใหความหมายของครอบครัว คือ กลุมบุคคลที่มีความผูกพันกนัทางอารมณและจติใจ 
ในการดําเนินชีวิตรวมกัน รวมทั้งการพึ่งพิงกันทางสังคมเศรษฐกจิ และมีความสัมพันธกันทาง
กฎหมาย หรือทางสายโลหิต ครอบครัวบางครอบครัวอาจมีลักษณะเปนขอยกเวนบางประการจาก
ดังกลาวกย็อมได  
   คณะอนกุรรมการพัฒนาครอบครัวและแกไขความรุนแรงตอเด็กและสตรี ในคณะ
กรรม การสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ (กสส.) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (2541 
: 6) ไดกลาวถึงความสําคัญของครอบครัววาครอบครัวเปนสถาบันพื้นฐานแรกที่สุดของมนุษย ทํา
หนา ทีใ่นการหลอหลอมความเปนมนุษยของสมาชิกเกดิใหมในครอบครัว อบรมเลี้ยงดูใหการศกึษา 
ซ่ึงจะมีผลตอพฤติกรรมของบุคคล และปญหาสังคมหลายประการสามารถปองกันไดโดยสถาบัน
ครอบครัว  
  จากความหมายและความสําคัญของการวางแผนชีวิตดานครอบครัวดงักลาวขางตน 
พบวาครอบครัว เปนองคประกอบหนึ่งทีสํ่าคัญของมนุษย ซ่ึงทุกคนจะตองมีครอบครัวของตนเอง
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ทั้งสิน ขาราชการตํารวจกเ็ชนเดียวกนั ก็ตองมีครอบครัว ดังนัน้การวางแผนชวีติครอบครัวจึงเปน
ปจจัยหนึ่งที่ตองเกิดขึ้นกับขาราชการตํารวจทุกคน ซ่ึงผูวิจัยไดใหความหมายของการวางแผนชวีติ
ดานครอบครัว คือ การคิดและการเตรยีมการในเรื่องของจํานวนสมาชิกในครอบครัวใหเหมาะสม
กับรายไดทีไ่ดรับ รวมทั้งทีพ่ักอาศัย ลักษณะของที่อยูอาศัยและงบประมาณในการซื้อการกอสราง 
ความสะดวกในการเดินทาง สภาพเพื่อนบาน ซ่ึงหากขาราชการตํารวจไดมกีารวางแผนชวีิตดาน
ครอบครัวไวแลว ยอมปฏิบตัิตนหรือดํารงตนที่เหมาะสม เพื่อใหครอบครัวของตนเองที่ไดวางแผน
ไวประสบผลสําเร็จดังที่ความประสงค 
 2. การวางแผนชวิีตดานเศรษฐกิจ 
  การเตรียมตวัดานเศรษฐกิจมีความจําเปนมากสําหรับเจาหนาที่ตํารวจ เนื่องจากการ
ครองชีพในยุคเศรษฐกิจปจจบุันคอนขางจะตองใชจายมาก จึงควรสํารวจดูรายไดรายจายของตนเอง
วามีทรัพยสิน ที่ดิน พันธบัตร และเงินสดมากนอยเพยีงใด รายไดที่ไดรับจะคงเปนเชนนัน้ตอไป
หรือไม และสม่ําเสมอตอไปอีกเทาใด วธีิการเตรียมตัวดานการเงินอาจทําไดหลายวธีิดังเชน การ
ทดลองฝกใชเงินภายในงบประมาณที่คาดวาจะไดรับจากรายได 
  ดังนั้นการรูจกัวิเคราะหสถานการณทางการเงินในปจจุบนัของตนเอง วามีรายได
ทั้งหมดเทาไร จากแหลงใดบาง มีรายจายเทาใด รายไดและรายจายเมือ่คํานวณแลวเพียงพอหรือไม 
ทําบัญชีทรัพยสินที่มีอยูทั้งหมดในปจจุบัน คือ ทําบัญชีเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนอื่นๆ บญัชี
ทรัพยสินตางๆ จัดทํางบประมาณรายจายที่คิดวาจะตองใชจายเปนรายเดือน เชน คาภาษี คาไฟ คา
โทรศัพท คารถ คาเสื้อผา คาอาหาร รูจักควบคุมคาใชจาย โดยนาํรายไดประจําและรายไดจาก
ทรัพยสินมาทาํบัญชีงบดุล ทดลองฝกใชเงินภายในงบประมาณที่ตั้งไว แลววางแผนจะจดัการ
อยางไรใหเหมาะสมที่สุด จดบันทึกรายการทรัพยสินและหนี้สินที่ตองรับผิดชอบ บันทึกเปาหมาย
การใชจาย และคาดประมาณรายไดจากอาชีพวาจะทําและใหเงนินั้นมดีอกผลเพิ่มขึ้นอยางไร และ
การมีอาชีพสํารอง ทํากิจกรรมตางๆ ที่นํามาซึ่งรายได ทั้งนี้อาจจะเปนงานประจํา งานพิเศษ งาน
ช่ัวคราว หรือดําเนินธุรกิจสวนตัวที่ทําใหมีรายไดเปนของตัวเอง ก็เปนอีกหนทางหนึ่งที่จะทําให
รายไดของตนเองเพิ่มมากขึน้ 
   จากที่กลาวมาทั้งหมดขางตน ยอมแสดงใหเห็นวาการวางแผนชวีติดานเศรษฐกจิมี
ความสําคัญยิ่งสําหรับขาราชการตํารวจ หากขาราชการตํารวจสามารถการวางแผนชวีิตดาน
เศรษฐกิจโดยการคิดและการเตรียมการในเรื่องรายได คาใชจาย การออมทรัพย ภาวะหนี้สิน และ
การมีอาชีพเสริม ยอมสงเสริมใหขาราชการตํารวจผูนั้น ประสบความสําเร็จในชีวิต และการงาน ใช
ชีวิตไดอยางมคีวามสุข นั่นยอมหมายถึงวาขาราชการตํารวจจะประสบความสําเร็จในในชีวิตดาน
เศรษฐกิจไดนัน้ จะตองรูจักจัดระเบยีบการใชจาย ไมนําเงินไปใชจายในสิ่งที่ไมจําเปน โดยเฉพาะสิ่ง
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เสพติดทั้งหลาย เชนสุรา ดังนั้นหากขาราชการตํารวจผูใดมีการวางแผนชีวิตดานเศรษฐกิจ กย็อม
พยายามหลีกเลี่ยงการเสพสุรา เพื่อลดคาใชจายที่ไมจําเปนออกไป   
 3. การวางแผนชวิีตดานสุขภาพ 
  สุขภาพรางกายเปนสิ่งที่ทุกคนตองดูแลเอาใจใสอยูเสมอ เพราะหากเราไมดแูล
สุขภาพรางกายของตนเอง ขาดการออกกาํลังกาย การพกัผอน ดื่มจัด เที่ยวเตรหรือเครียด จะทําให
สุขภาพรางกายของเรานั้นเสือ่มโทรมลงเรื่อยๆ ดังนั้นควรมีการเตรียมตัวดานสุขภาพรางกายให
พรอม ดูแลสุขภาพดวยดีอยางตอเนื่องและเปนประจํา มั่นตรวจสุขภาพและความสมบูรณของ
รางกาย ซ่ึงจะชวยใหสุขภาพไมทรุดโทรมเร็วกวาที่ควรจะเปน 
  สุชาติ โสมประยูร (2528, อางถึงใน ธีระ ชัยยานนท 2542 : 25) ไดแนะนําขอปฏิบตัิ
ในการดแูลรักษาสุขภาพไวดงันี้ 
  1. ควรมีความสนใจในเรื่องสุขภาพรางกายและจิตใจใหมาก สําหรับความผิดปกติ
เกิดขึ้นกับสุขภาพของตนเอง ควรรีบจัดการโดยทันท ี
  2. ควรใหรางกายไดพักฟนอยางเพียงพอภายหลังการเจ็บปวย 
  3. จัดกิจกรรมในชีวิตใหสมดุลดานการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การ
ทํางาน การพกัผอน การสันทนาการตางๆ 
  4. มีความระมัดระวังอุบัติเหตุตางๆ 
  5. ควรใหแพทยตรวจรางกายอยางสม่ําเสมอ 
  ศิริพร ทูลศิริ และสมสมัย รัตนกรีฑากุล (2543 : 66-72) ไดเสนอแนะวิธีการดูแล
ตนเองเพื่อสงเสริมสุขภาพที่ดีสรุปไดดังนี ้
  1. กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตราย และหลีกเลีย่งอาหารที่มีรสจัด         
สีฉูดฉาด 
  2. รับประทานอาหารใหตรงเวลา 

  3. รับประทานอาหารใหครบ 5 หมู ในปริมาณที่เหมาะสม 
  4. งดสูบบุหร่ี ดืม่สุรา สารเสพติด ยาชูกําลัง 
  5. ออกกําลังกายหรือเลนกฬีาใหเหมาะสมกบัรางกายอยางนอยสัปดาหละ 3 คร้ัง 
  6. ตรวจสุขภาพโดยแพทย หรือเจาหนาที่สาธารณสุข อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

  7. ทําจิตใจใหราเริงแจมใสอยูเสมอ เมื่อมีปญหาไมสบายใจควรหาทางผอนคลาย 
โดยการปรึกษาผูใกลชิดที่ไววางใจได หรือหาสิ่งบันเทิง เชน เลนกฬีา ฟงเพลง ดูภาพยนต 
  8. พักผอนใหเพยีงพอ วนัละ 8-10 ช่ัวโมง 
  9. เมื่อไมสบายควรไปพบแพทยทุกครั้งเพื่อการปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง 
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  10. รูจักปองกันโรคติดตอที่เกิดจากการมีเพศสมัพันธ 
  สุขภาพนั้นเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งของมนุษย เพราะหากคนเรานั้นมีปญหาเรื่องสุขภาพ
ยอมกอใหเกดิปญหาอื่นตามมาอีกมากมาย เชน ปญหาดานการเงินที่จะตองนําเงินไปรักษาดแูล
สุขภาพของตนเอง ปญหาดานการงานทีไ่มสามารถทํางานไดเต็มความสามารถและอาจจะตองหยดุ
งานบอยครั้ง ซ่ึงปญหาสุขภาพนั้นสามารถเกิดไดจากหลายสาเหตุ และสาเหตุหนึ่งทีสํ่าคัญคือการดืม่
สุรา โดยอวัสดา จันทรแสนตอ (2541 : บทคัดยอ) ไดทาํการศึกษาปจจัยสงเสริมและผลกระทบจาก
การเสพติดสุราของสตรีพบวาผลกระทบจากการเสพติดสุราตอสตรี คือปญหาสุขภาพจากการเสพ
ติดสุรา และเทพินทร พัชรานุรักษ (2541 : 13) ไดกลาววา ผลของสุราที่มีตอบุคคลนั้นที่เห็นชดัเจน
คือเร่ืองสุขภาพ โดยการดื่มสุราเปนจํานวนมากจะกระทบกระเทือนตอกระเพราะอาหาร ลําไส ตับ 
การหมุนเวียนของโลหิต ระบบประสาท ตลอดจนสมอง ซ่ึงจะเห็นไดวาหากมีการวางแผนชวีิตดาน
สุขภาพ โดยการคิดและการเตรียมการในเรื่องการพักผอน การออกกําลังกาย ปองกันการเจ็บปวย 
การตรวจรางกาย การเตรียมคาใชจายในการรักษาพยาบาลใหดีแลว ยอมทําใหบุคคลนั้นหลีกเลีย่งใน
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสม โดยเฉพาะการดื่มสุราที่มีผลกระทบตอสุขภาพของบุคคลนั้นโดยตรง 
 4. การวางแผนชวิีตดานสังคมสัมพันธ 
  มนุษยโดยปกติแลวจะตองอยูรวมกนัเปนกลุม ดังนั้นมนุษยจึงตองการเพื่อนหรือมี
กลุมสังคม การวางแผนเลือกกลุมสังคมจึงเปนสิ่งจําเปนที่มีอิทธิพลอยางมากตอการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบและคณุภาพชวีิตของมนุษย ซ่ึงสวนใหญมนุษยจะเลือกคบเพือ่นหรือแสวงหากลุมสังคมที่มี
ความคลายคลึงกัน มีความสนใจในสิ่งตางๆ คลายคลึงกันและสามารถดําเนินชวีิตทางดานสังคมใน
ลักษณะแบบเดียวกัน สมพร สุทัศนีย (2541 : 1) ไดกลาววา มนษุยไมอาจจะอยูโดดเดี่ยวได มนษุย
ตองพบปะพูดคุยกัน ตองทํากจิกรรมรวมกนั ตองติดตอประสานงานกนั และตองพึ่งพาอาศัยกนัเพือ่
ความอยูรอดตลอดจนทําใหกิจกรรมงานตางๆ ประสบผลสําเร็จ การพึ่งพาอาศัยกนันัน้บุคคลจะตอง
รูจักทั้งการใหและรับดวยไมตรี  
  สุพัตรา สุภาพ (2531 : 94) กลาววา บุคคลจะตองเผชิญกับกระบวนการถายทอดทาง
สังคมตั้งแตแรกเกิดไปจนตลอดชีวิต กระบวนการดังกลาวทําใหเกดิการเรียนรูบทบาททางสังคม 
เพื่อใหบุคคลไดมีการแสดงบทบาทที่เหมาะสมในการมีปฏิสัมพันธกบัผูอ่ืนตามกาลเทศะและโอกาส
ตางๆ ตลอดจนทําใหเกดิทกัษะทีจ่ําเปนตอการดําเนินชวีิตและปรับตวัใหเขากับสภาพแวดลอมทาง
สังคม ซ่ึงบุคคลจะตองอาศัยประสบการณในการเลือกแนวทางในการดําเนนิชวีิตที่สอดคลองกับ
ความตอง การของตนเอง และเมื่อพิจารณาถึงการดําเนินชีวิตนั้น นอกจากบุคคลจะมคีวามสัมพันธที่
เกิดขึ้นจากบุคคลภายในครอบครัวแลว ยังจะตองมีความสัมพันธกับบุคคลภายนอกครอบครัวอีก
ดวยโดยเฉพาะเพื่อน 
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  เบลนและลีโอนารด (Blane and Leonard 1987, อางถึงใน สายพิณ สาประเสริฐ 2544 
: 23) ไดนําเสนอเหตุผลทางจิตวิทยาที่อธิบายถึงการดื่มสุราวา มีทฤษฏีอธิบายถึงเหตุผลอยูหลาย
ทฤษฎี และทฤษฎีหนึ่งที่เกีย่วของคือ ทฤษฎีปฏิสัมพันธ ทฤษฎีนีไ้ดเสนอวาการดื่มสุรา เปนการ
ปฏิบัติของการมีปฏิกิริยาตอกันระหวางบุคคล ส่ิงแวดลอมของบุคคล และปจจัยทางพฤติกรรม และ
สายพิน สาประเสริฐ (2544 : 5) ไดทําการสมัภาษณแบบเจาะลึก ทหารชั้นประทวน จาํนวน 10 คน ที่
ประสบอุบัติเหตุและเขารักษาในแผนกออรโธปคิดส โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ในชวงเดือน
สิงหาคม พ.ศ.2540 พบวาทุกคนมีประสบการณการดื่มเครื่องดื่มทีม่ีแอลกอฮอล และเหตุผลหนึ่ง
ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลคือ สรางความสนินสนมในกลุมเพื่อน และขาราชการตํารวจก็
เปนอีกอาชีพหนึ่งที่ตองติดตอคลุกคลี หรือตองสรางความสนิทสนมกับผูอ่ืน เพื่อประโยชนหรือ
ผลสําเร็จของหนาที่การงาน ซ่ึงหากผูนัน้เปนบุคคลที่ชอบดื่มสุรา ขาราชการตํารวจผูนั้นก็ตองดื่ม
สุรากับบุคคลนั้น   
  สรุปไดวามนษุยที่อาศัยอยูในสังคม จําเปนจะตองมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนภายในสังคม
ที่แวดลอม ซ่ึงจะเหน็ไดวาการเลือกกลุมสังคมมีความสําคัญอยางมากตอการเปลีย่นแปลงรูปแบบ
และคุณภาพชวีิตของบุคคล ดังนั้นการวางแผนชีวิตดานสังคมสัมพันธ ซ่ึงหมายถึง การคิดและการ
เตรียมการในเรื่องการเขาสังคม การใชชีวติในสังคม และการมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ยอมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการกระทําของบุคคลนั้น โดยหากบุคคลตองการใหคุณภาพชวีติของ
ตนเองดีขึ้น การเขาสังคมก็จะตองหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะมีผลกระทบตอคุณภาพชวีติของตนเอง โดย 
เฉพาะการดื่มสุรา ซ่ึงมักพบวามีอยูในทุกสังคม 
 การวางแผนชวีิต ไมวาจะเปนการวางแผนชีวิตดานครอบครัว การวางแผนชวีิตดาน
เศรษฐกิจ การวางแผนชวีิตดานสุขภาพ และการวางแผนชีวิตดานสงัคมสัมพันธ เปนการวางแผน
ลวงหนาที่จะทําสิ่งตางๆ ในอนาคต เมื่อขาราชการตํารวจไดมกีารวางแผนที่จะดําเนินชวีิตไปใน
ลักษณะใดแลว ยอมมีผลกระทบตอการปฏิบัติตัว หรือการกระทําที่จะมีตอไปในอนาคต โดยจะตอง
บังคับตัวเองใหดําเนนิชีวิตไปสูเปาหมายทีไ่ดตั้งไว แตหากขาราชการตํารวจคนใดไมไดมีการ
วางแผนชวีิตไวลวงหนาแลว ก็มักจะปลอยชีวิต ปฏิบัติตน หรือการกระทําไปวนัๆ เพื่อใหผานพนไป 
โดยไมคิดถึงผลกระทบที่จะตามมาในอนาคต 
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2.3 การสนับสนุนทางสงัคม 
 
 ความหมายของการสนับสนนุทางสงัคม 
 สุรวัฒน คูวิเศษแสง (2545 : 16) ไดใหความหมายของแรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง 
การที่บุคคลไดรับความรัก ความเอาใจใส ไดรับการยกยอง มีความผูกพันซึ่งกันและกัน มกีารให
ความชวยเหลือในดานตางๆ เชน การใหขอมูลขาวสาร การใหส่ิงของ การสนับสนุนทางสังคมจะ
สงผลตอภาวะทางจิตใจและอารมณ มีทั้งการใหและการรับจากบุคคลในสังคม ทั้งจากสมาชิกของ
ครอบครัวและองคกรที่บุคคลนั้นเกีย่วของ ทําใหบุคคลนั้นพนจากภาวะวิกฤต ความเครียดและการ
คุกคามทางจิตใจ ซ่ึงอาจสงผลทางดานทํารายตอรางกายและสุขภาพของผูนั้นได 
 เปรมฤดี เจริญพร (2542 : 40) กลาววาแรงสนับสนุนทางสังคม เปนการที่บุคคลไดรับ
ความชวยเหลือจากการปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นในสังคม ทั้งทางดานอารมณ ดานขอมูลขาวสาร 
ดานการเงิน แรงงาน หรือวัตถุส่ิงของตางๆ ซ่ึงบุคคลอื่นในสังคมนัน้อาจเปนสมาชิกในครอบครัว 
ญาติพี่นอง เพื่อน บุคลากรทางการแพทย หรือหลายบุคคลรวมกันทําใหผูไดรับการสนับสนุนทาง
สังคมเกิดความรูสึกผูกพัน 
 คาหน (Kahn 1979 : 85)  กลาววาการสนับสนุนทางสังคม เปนปฏิสัมพันธอยางมี
จุดมุงหมายระหวางบุคคลหนึ่งไปยังอกีบคุคลหนึ่ง มีการชวยเหลือดานวัตถุส่ิงของซึ่งกันและกัน 
ยอมรับในพฤติกรรมของกันและกนั แสดงออกถึงความรูสึกที่ดีตอกัน รับรูถึงการแสดงออก ส่ิง
เหลานี้อาจเกิดเพียงอยางใดอยางหนึ่ง หรือมากกวา 
 ทอยท (Thoit 1982 : 147-148) อธิบายการสนับสนุนทางสังคมไววา เปนระดับของความ
ตองการพื้นฐาน ไดแก ความตองการความรัก การยอมรับ ยกยอง การเห็นคุณคา การเปนเจาของ 
ความมีช่ือเสียง และความปลอดภัย ที่จะไดรับการตอบสนอง โดยการติดตอสัมพันธกับบุคคลอื่นใน
สังคม  
 คอบบ (Cobb 1976 : 300-301) กลาววาการสนับสนุนทางสังคม เปนขอมูลขาวสารที่ชวย
ใหบุคคลเชื่อวา มีบุคคลคอยใหการดแูลเอาใจใส มีคนรกัคนสนใจ มีคนยกยอง และมองเห็นคุณคา
และรูสึกตนเองเปนสวนหนึง่หรือมีสวนรวมในสังคม 
  จากความหมายของแรงสนับสนุนทางสังคมที่กลาวมาสามารถสรุปไดวาการสนับสนุน
ทางสังคม เปนการที่บุคคลไดรับการชวยเหลือ สนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน และครอบครัว ทําให
เขาไดรับความรัก ความเคารพ และการดแูลเอาใจใส จากบุคคลที่ใกลชิด ไดรับการยอมรบัในความ
ถูกตองเหมาะสมในการกระทําของตนเอง ไดรับทราบขอมูลขาวสารจากสื่อตางๆ หรือบุคคลใกลชิด 
ทําใหบุคคลนัน้ไดรับการสนับสนุนทางสังคม 
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 ชนิดของการสนับสนุนทางสงัคม 
 เชฟเฟอร และคณะ (Schaefer et al. 1981, อางถึงใน ยวุด ีโชติวัฒนพงษ 2537 : 44) ได
แบงการสนับสนุนทางสังคม เปน 3 ชนิด คือ 
 1.การสนับสนุนดานอารมณ (Emotional Support) เปนความรูสึกเหน็อกเห็นใจ การดแูล
เอาใจใส การใหกําลังใจ การแสดงความรกัผูกพันตอกัน การยอมรับนบัถือ และเห็นคุณคาระหวาง
บุคคลที่เกี่ยวของกัน 
 2.การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร (Informational Support) เปนการใหขอมูล การ
ตักเตือน การใหคําปรึกษาที่สามารถนําไปใชแกวปญหาที่เกิดขึน้ หรือการใหขอมูลปอนกลับ
เกี่ยวกับพฤตกิรรม และการกระทําของบุคคล 
 3.การสนับสนุนดานสิ่งของหรือบริการ (Tangible Support) เปนพฤติกรรมการชวยเหลือ
โดยตรงในรูปวัตถุหรือส่ิงของ เวลา เงิน หรือบริการ 
  คาหน  (Kahn  1979  :  85) แบงการสนับสนุนเปน 3 ชนดิ คือ 
 1.ความผูกพันทางดานอารมณและความคดิ (Affection) เปนการแสดงออกถึงอารมณใน
ทางบวกของบคุคลหนึ่งที่มีตอบุคคลหนึ่ง ซ่ึงแสดงออกในรูปของความผูกพันการยอมรับ การเคารพ 
หรือดวยความรัก 
 2.การยืนยันและการรับรองพฤติกรรมของกันและกัน (Affirmation) เปนการแสดงออก
ถึงการเห็นดวย การยอมรับในความถูกตองเหมาะสม ทั้งในการกระทําและความคิดของบุคคล 
 3.การใหความชวยเหลือ (Aid) เปนปฏิสัมพันธที่มีตอบุคคลอื่นโดยการใหส่ิงของหรือ
การชวยเหลือโดยตรง การชวยเหลือเหลานั้นอาจจะเปนวัตถุ เงินทอง ขอมูลขาวสาร หรือเวลา 
 ไวส (Weiss 1974:17-26) แบงชนิดของการสนับสนุนทางสังคมออกเปน 5 ลักษณะ คอื 
 1.ความใกลชิด ความใกลชิดสงผลตออารมณโดยสวนรวม คือ ทําใหบุคคลรูสึกปลอดภัย
และอบอุน ชวยไมใหเกิดความรูสึกโดดเดี่ยว ความสมัพันธเชนนีจ้ะพบในคูสมรส เพื่อน หรือ
สมาชิกในครอบครัวเดียวกนั 
 2.การมีสวนรวมในสังคม การมีสวนรวมของบุคคลในสังคมทําใหบุคคลรูสึกมเีปาหมาย 
มีความเปนเจาของและไดรับการยอมรับวาตนมีคุณคาตอกลุม 
 3.พฤติกรรมการดูแลรับผิดชอบ เปนการสนับสนุนที่ผูใหญมีความรบัผิดชอบตอความ
เจริญเติบโตและสุขภาพของผูนอย แลวทําใหตนเองเกิดความรูสึกวาเปนที่ตองการของบุคคลอื่น 
และผูอ่ืนพึ่งพาได ถาหากไมไดทําหนาที่นี้จะทําใหเกดิความคับของใจ ชีวิตนี้ไมสมบูรณและไร
จุดหมาย 
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 4.การไดรับการยอมรับ เปนการไดรับการยอมรับในสถาบันครอบครัวหรือเพื่อน เมื่อ
บุคคลมีพฤติกรรมที่สามารถแสดงบทบาททางสังคม บทบาทนั้นอาจเปนบทบาทในครอบครัวหรือ
ในอาชีพ ถาคนเราไมไดรับการยอมรับจะทําใหความเชือ่มั่นหรือความรูสึกมีคุณคาในตนเองลดลง 
 5.การไดรับความชวยเหลือ เปนการไดรับการชวยเหลือดานคําแนะนําชี้แนะ หรือไดรับ
กําลังใจ เพื่อสามารถนําไปใชในการแกปญหา 
 คอบป (Cobb 1976:300-301) ไดแบงการสนับสนุนทางสังคมออกเปน 3 ชนิด คือ 
 1.การสนับสนุนดานอารมณ (Emotional Support) เปนขอมูลที่ทําใหบุคคลเชื่อวาตนเอง
ไดรับความรัก การดูแลเอาใจใส และมีความใกลชิดสนทิสนม มีความผูกพันและไววางใจซึ่งกันและ
กัน 
 2.การสนับสนุนดานการยอมรับยกยองและเห็นคุณคา (Esteem Support) เปนขอมูลที่ทํา
ใหบุคคลรูสึกวาตนเองมีคณุคา และบุคคลอื่นใหการยอมรับนับถือและเห็นคุณคาของตนเอง 
 3.การสนับสนุนดานการเปนสวนหนึ่งของสังคม (Social Support) ขอมูลที่บอกใหทราบ
วาบุคคลนั้นเปนสมาชิกหรือสวนหนึ่งของเครือขายทางสังคม และมีสวนรวมซึ่งกันและกัน 
 
 ระดับของการสนับสนุนทางสังคม 
 กอทเลียบ (Gottlieb 1994, อางถึงใน จริยาวัตร คมพยัคฆ 2531:101) ไดแบงระดับของ
การสนับสนุนทางสังคมออกเปน 3 ระดับ คือ 
 1.ระดับกวาง (Macro level) เปนการพิจารณาถึงการเขารวมหรือการมสีวนรวมในสังคม
อาจวัดไดจากความสัมพันธกับทางสถาบันในสังคม การเขารวมกับกลุมตางๆ ดวยความสมัครใจ  
และการดําเนนิชีวิตอยางไมเปนทางการในสังคม 
 2.ระดับกลุมเครือขาย (Mezzo level) เปนการมองที่โครงสรางและหนาที่ของเครือขาย
สังคม ดวยการวัดอยางเฉพาะเจาะจงถึงกลุมบุคคลที่มีความสัมพันธกนัอยางสม่ําเสมอ เชน กลุม
เพื่อน ชนิดของการสนับสนุนทางสังคมในระดับนี้คือ การใหคําแนะนํา การชวยเหลือดานวัสดุความ
เปนมิตรและการสนับสนุนทางดานอารมณ และการยกยอง 
 3.ระดับแคบ หรือ ระดับลึก (Micro level) เปนการพจิารณาความสัมพนัธของบุคคลที่มี
ความใกลชิดสนิทสนมมากทีสุ่ด ทั้งนี้มีความเชื่อวา คุณภาพของความสัมพันธมีความสําคัญมากกวา
ปริมาณ คือ ขนาด จํานวนและความถี่ของความสัมพันธ การสนับสนุนในระดบันี้ ไดแก สามี  
ภรรยา บุตรและสมาชิกในครอบครัวหรือคนรัก ซ่ึงมีความใกลชิดทางอารมณ ใหการสนับสนุนทาง
จิตใจ แสดงความรักและหวงใย 
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 เลน (Lain 1986, อางถึงใน อับดุลกอเดร บือแนสะเตง 2541:27) อธิบายวา ปจเจกบคุคล
มีความสัมพันธเชื่อมโยงกับสภาวะแวดลอมทางสังคมได 3 ระดับ คือ 
 1.ระดับชุมชน โดยผานการบูรณาการทางสังคม (Social Integration) 
 2.ระดับเครือขายทางสังคม โดยผานการปฎิสัมพันธทางสังคมและการแลกเปลี่ยนทาง
สังคม (Social Interaction and Exchange) 
 3.ระดับสัมพันธภาพที่ใกลชิด โดยการทีบุ่คคลมีความใกลชิด สนิทสนม การแกไข
ปญหา  คําแนะนํา และการชีน้ําเกี่ยวกับชีวติความเปนอยูสวนตัวเขา 
 คนึงนิจ สมบูรณ (2539:31-32) กลาววาบุคคลอาจไดรับการสนับสนุนทางสังคมจาก
กลุมบุคคลในสังคมของตนเองหลายกลุม ดังนี ้
 1.กลุมบุคคลที่มีความผูกพันกันตามธรรมชาติ ประกอบดวยบุคคล 2 ประเภท ประเภท
แรกเปนบุคคลที่อยูในครอบครัวสายตรง ไดแก ปู ยา ตา ยาย พอ แม ลูก หลาน และประเภทที่สอง
เปนครอบครัวใกลชิด ไดแก เพื่อนฝูงในวัยเดยีวกัน เพื่อนบาน คนรูจักคุนเคย เพื่อนรวมงาน และคน
ใกลชิด   
 2.องคกรและสมาคม หมายถึง กลุมบุคคลที่มารวมตัวกนัเปนหนวย ชมรม สมาคม และ
องคกร เพื่อใหการชวยเหลือสนับสนุนผูอ่ืน เชน ชมรมผูสูงอายุ สโมสรไลออนส องคกรทางศาสนา 
เปนตน 
 3.กลุมวิชาชีพ หมายถึง กลุมบุคคลที่ใหการชวยเหลือการสงเสริม ปองกัน รักษาและ
ฟนฟูสุขภาพประชาชน เชน แพทย พยาบาล และนักกายภาพบําบดั เปนตน 
 จริยาวัตร คมพยัคฆ (2531:96-105) กลาววา โดยปกติกลุมสังคมแบงออกเปน 2 ประเภท
ใหญๆ คือ 
 1.กลุมปฐมภูม ิ (Primary group) เปนกลุมสังคมที่มีความสนิทสนมและมีสัมพันธภาพ
ระหวางสมาชกิเปนการสวนตัวสูง ไดแก ครอบครัว ญาติพี่นอง และเพือ่นบาน 
 2.กลุมทุติยภูม ิ(Secondary group) เปนกลุมสงัคมที่มีความสัมพันธกันตามแบบแผนและ
กฎเกณฑทีว่างไว ซ่ึงมีอิทธิพลเปนตัวกําหนดบรรทัดฐานของบุคคลในสังคม ไดแก เพื่อนรวมงาน 
กลุมวิชาชีพ และกลุมสังคมอื่นๆ  
 กลุมสังคมทั้งสองนี้ เปนแหลงที่ใหการสนับสนุนทางสังคมแกบุคคลไดในทกุระดบัตาม
ลักษณะของการตอบสนองของแตละบุคคล นอกจากนี ้MacElveen (1978, อางถึงใน วสันต ขาวสงา 
2540 : 18) ไดกลาววาครอบครัวเปนแหลงสนับสนุนทางสังคมที่มีความสําคัญและใกลชิดกับบุคคล
มากที่สุด โดยจะมีการติดตอกันบอยครัง้ มีโอกาสแลกเปลี่ยนสิ่งของ บริการขอมูลขาวสาร 
ชวยเหลือในการแกปญหาและตัดสินใจซึง่กันและกัน รองลงมาจะเปนกลุมญาติและกลุมเพื่อน  
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 จากแนวคิด ทฤษฎีที่ไดกลาวมาขางตน สรุปไดวาการสนับสนุนทางสังคม เปนสิ่งที่
บุคคลไดรับจากบุคคลหรือกลุมคน ซ่ึงมีความสัมพันธใกลชิดกันทางสังคม แลวมีผลทําใหบุคคลที่
ไดรับการสนบัสนุนนั้นปฏบิัติไปตามที่ตองการ ในกรณีของการวิจยัคร้ังนี้ ผูวิจยัหมายถึง การ
หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา ดังนั้นผูวิจยัจึงไดนาํแนวคดิการสนับสนุนทางสังคมของ เซฟเฟอร และคณะ 
เปนแนวทางในการศึกษา โดยแบงการสนบัสนุนทางสังคมออกเปน 3 ดานดังนี้คือ การสนับสนนุ
ดานอารมณ การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร และการสนับสนุนดานสิ่งของหรือบริการ 
 
2.4 การหลีกเล่ียงการดื่มสุรา 
 
 ความหมายของพฤติกรรม 
 ประภาเพ็ญ สุวรรณ และสวงิ สุวรรณ (2536)  ที่ไดกลาวไววา "พฤติกรรม" หมายถึง  
กิจกรรมทุกประเภทที่มนุษยกระทําไมวาสิ่งนั้นจะสังเกตไดหรือไมได  เชน  การเดิน  การพูด การ
คิด  ความรูสึกสนใจ 
 ชุดา จิตพิทักษ (2525 : 2) กลาววา "พฤติกรรม"หรือการกระทําของบุคคลนั้นไมรวม
เฉพาะสิ่งที่แสดงปรากฎออกมาภายนอกเทานั้น แตยังรวมถึงสิ่งที่อยูภายในใจของบุคคล ซ่ึงคน
ภายนอกไมสามารถสังเกตเหน็ไดโดยตรง เชน คานิยมที่ยดึถือเปนหลักการประเมินสิ่งตางๆ 
ทัศนคติหรือเจตคติที่เขามีตอส่ิงตางๆ ความคิดเห็น ความเชื่อ รสนิยมและสภาพจิตใจ ที่ถือวาเปน
บุคลิกภาพของบุคคลนั้น 
 แบนดูรา (Bandura 1997, อางถึงใน นันทธิยา วิสุทธิภักดี 2545 : 29)  ไดสรุปวา  
พฤติกรรม  คือความรู  ความเขาใจหรือ  ความเชื่อของคนที่มีบทบาทสําคัญตอการแสดงออก 
 พจนานุกรมลองแมน (Longman, อางถึงใน ขวัญใจ พิมพิมล 2543 : 70) ไดใหคําจํากัด
ความวา “พฤติกรรมเปนการกระทําหรือการตอบสนองการกระทําทางจิตวิทยาของแตละบุคคล และ
เปนปฏิสัมพันธในการตอบสนองตอส่ิงกระตุนภายในหรือภายนอก รวมทั้งเปนกิจกรรมการกระทํา
ตางๆ ที่เปนไปอยางมีจุดมุงหมาย สังเกตเห็นได หรือเปนกิจกรรมการกระทําตางๆ ที่ไดผานการ
ใครครวญมาแลวหรือเปนไปอยางไมรูสึกตัว 
 
 องคประกอบของพฤติกรรม 
 ครอนบาค (Cronbach, อางถึงใน ชุดา จิตพิทักษ 2525 : 58-71) ไดแบงองคประกอบของ
พฤติกรรมของมนุษยออกเปน  7  ประการ  คือ  
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 1.ความมุงหมาย (Goal) เปนความตองการหรือวัตถุประสงคที่ทําใหเกิดกิจกรรม คนเรา
ตองทํากิจกรรมเพื่อสนองตอบความตองการที่เกิดขึ้น กิจกรรมบางอยางก็ใหความพอใจหรือ
สนองตอบความตองการไดทันที แตความตองการหรือวัตถุประสงคบางอยางก็ตองใชเวลานานจงึจะ
สามารถบรรลุผลสมความตองการได คนเราจะมีความตองการหลายๆ อยางในเวลาเดียวกัน และ
มักจะตองเลือกสนองความตองการที่รีบดวนกอนและสนองความตองการที่หางออกไปในภายหลัง 
 2.ความพรอม (Readiness) หมายถึง ระดับวุฒิภาวะหรือความสามารถที่จําเปนในการทํา
กิจกรรมเพื่อสนองความตองการ คนเราไมสามารถสนองความตองการไดหมดทุกอยาง ความ
ตองการบางอยางอยูนอกเหนือความสามารถของเขา 
 3.สถานการณ (Situation) เปนเหตุการณที่เปดโอกาสใหเลือกทํากิจกรรมเพื่อสนองความ
ตองการ 
 4.การแปลความหมาย (Interpretation) กอนที่คนเราจะทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งลงไป
ตองพิจารณาสถานการณกอน แลวจึงตัดสินใจเลือกวิธีการที่คาดวาจะไดความพอใจมากที่สุด 
  5.การตอบสนอง (Respond) เปนการกระทํากิจกรรมเพื่อสนองความตองการ  โดย
วิธีการที่ไดรับเลือกแลวในขั้นการแปลความหมาย 
 6.ผลที่ไดรับหรือผลท่ีตามมา (Consequence) เมื่อทํากิจกรรมแลวยอมไดรับผลการจาก
การกระทํานั้น ผลที่ไดรับอาจจะตามที่คาดไว (Confirm) หรืออาจจะตรงกันขามกับความคาดหมาย 
(Contradict) ก็ได 
 7.ปฏิกิริยาตอความผิดหวัง (Reaction to Thwarting) หากคนเราไมสามารถสนองความ
ตองการได ก็กลาวไดวาเขาประสบกับความผิดหวัง ในกรณีนี้เขาอาจจะยอนกลับไปแปลความหมาย
ใหมและเลือกวิธีการสนองตอบใหมก็ได 
 
 ประเภทของพฤติกรรม 
 ชุดา จิตพิทักษ (2525) ไดแบงพฤติกรรมออกเปน 2 ประเภท สรุปไดดังนี้ 
 1. ลักษณะนิสัยสวนตัวไดแก  
  1.1 ความเชื่อ หมายถึง การที่บุคคลคิดถึงอะไรก็ไดในแงขอเท็จจริง ซ่ึงไมจําเปนตอง
ถูกหรือผิดเสมอไป ความเชื่ออาจมาจากการเห็น การบอกเลา การอาน รวมทั้งการคิดขึ้นมาเอง 
  1.2 คานิยม หมายถึง ส่ิงที่คนนิยมยึดถือประจําใจที่ชวยตัดสินใจในการเลือก 
  1.3 ทัศนคติ หรือเจตคติ มีความหมายเกี่ยวของกับพฤติกรรมของบุคคล คือ ทัศนคติ
เปนแนวโนม หรือขั้นเตรียมพรอมของพฤติกรรม ถือวาทัศนคติมีความสําคัญในการกําหนด
พฤติกรรมในสังคม 
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  1.4 บุคลิกภาพเปนสิ่งที่กําหนดวาบุคคลหนึ่งๆ ปฏิบัติอยางไรในสถานการณหนึ่งๆ 
  2. กระบวนการอื่นๆ ทางสังคม 
 ส่ิงที่กระตุนพฤติกรรม (Stimulus object) และความเขมขนของสิ่งกระตุนพฤติกรรม
แมวาลักษณะนิสัยของบุคคลอันไดแก ความเชื่อ คานิยม ทัศนคติ บุคลิกภาพ จะมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมก็จริง แตพฤติกรรมจะไมเกิดขึ้น ถาไมมีส่ิงกระตุนพฤติกรรมซึ่งเปนปจจัยที่เกิดจาก
ภายในบุคคลไดแก การสะสมความรูจากประสบการณตางๆ ที่เคยไดรับหรืออาจไดรับจากภายนอก 
เชน  จากขาวสาร คําบอกเลาของบุคคล เปนตน 
 ปรียาพร วงศบุตรโรจน (2521 : 7) ไดแบงพฤติกรรมออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
 1.พฤติกรรมภายในหรือพฤติกรรมปกปด (Covert Behavior) การกระทํากิจกรรมที่
เกิดขึ้นในตัวบุคคล ซ่ึงสมองจะทําหนาที่รวมและสั่งการ มีทั้งที่เปนรูปธรรม ไดแก การเตนของ
หัวใจ การบีบตัวของลําไส และที่เปนนามธรรม ไดแก ความคิด ความรูสึก ทัศนคติ ความเชื่อ 
คานิยม ซ่ึงมีอยูในสมองของคนไมสามารถสังเกตเห็นได 
 2.พฤติกรรมภายนอกหรือพฤติกรรมเปดเผย (Overt Behavior) คือปฏิกิริยาของบุคคล 
หรือกิจกรรมของบุคคลที่ปรากฏออกมาใหบุคคลอื่นเห็นไดทั้งทางวาจา การกระทํา ทาทางตางๆ 
เชน การพูด การหัวเราะ การกินอาหาร การรักษาความสะอาด การปลูกตนไม พฤติกรรมภายนอก
เปนปจจัยที่สําคัญที่สุดของมนุษยในการที่จะอยูรวมกันกับบุคคลอื่น และเปนสาเหตุที่สําคัญในการ
อนุเคราะหโลก หรืออนุรักษส่ิงแวดลอม 
 สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ไดศึกษาพฤติกรรมการหลีกเล่ียงการดื่มสุรา โดยแบงออกเปน 
2 ดาน ประกอบดวย 
 1. การปฏิเสธ  
   กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2539, อางถึงใน ศิริขวัญ ดวงดาวประกาย 2543 : 
38) ไดกลาวถึงการปฏิเสธไววา การปฏเิสธ เปนสิทธิสวนบุคคลที่ทุกคนควรยอมรับได โดยไม
เสียสัมพันธภาพในหมูเพื่อน เพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไมเกิดประโยชน หรืออาจเกิดผลกระทบใน
แงลบตามมา 
  รัตนา ดอกแกว (2539 : 30) ไดสรุปไววา ทักษะการปฏิเสธตอรอง เปนสิทธิอันชอบ
ธรรมของทกุคน และสามารถทําได โดยไมทํารายจิตใจอีกฝายหนึ่ง ซ่ึงทําใหเกิดผลดีตอตนเอง ใน
การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมได และหากปฏิเสธสิ่งเหลานี้ไดสําเร็จอาจจะสามารถเปลี่ยน 
แปลงพฤติกรรม หรือความตองการของอีกฝายหนึ่งได 
  ศิริขวัญ ดวงดาวประกาย (2543 : 39) กลาววา ทักษะการปฏิเสธหมายถึง 
ความสามารถของบุคคลในการที่จะปฏิเสธพฤติกรรมที่ไมเกิดประโยชน เมื่อถูกชักชวนจากเพือ่น 
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โดยไมเสีย    สัมพันธภาพ ซ่ึงทําใหเกดิผลดีตอตนเอง และอาจจะสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมหรือ
ความตองการของอีกฝายได 
  หลักในการปฏิเสธมีดังนี้ (กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย 2539 อางถึงใน           
ศิริขวัญ ดวงดาวประกาย 2543 : 39) 
  1. ปฏิเสธอยางจริงจังทั้งทาทาง คําพูดและน้าํเสียง เพื่อแสดงความตั้งใจอยางชัดเจน
ที่จะขอปฏิเสธ 
  2. ใชความรูสึกเปนขออางประกอบเหตุผล เพราะการใชเหตุผลอยางเดียวมกัจะถูก
โตแยงดวยเหตุผลอ่ืน การอางความรูสึกจะทําใหโตแยงไดยาก 
  3. การขอความเห็นชอบ และแสดงการขอบคุณเมื่อถูกชกัชวนยอมรับ จะเปนการ
รักษาน้ําใจของผูชวน 
  4. เมื่อถูกเซาซี้ หรือสบประมาท ไมควรหวัน่ไหวไปกับคาํพูดเหลานัน้ เพราะจะทํา
ใหขาดสมาธิในการหาทางออก ควรยนืยันการปฏิเสธและหาทางออกโดยเลือกวิธีการดังนี้ 
    4.1 ปฏิเสธซ้ําโดยไมตองใชขออาง พรอมทั้งหาทางเลี่ยงจากเหตุการณ  
    4.2  การตอรอง โดยการหากิจกรรมอื่นที่ดีกวามาแทน 
    4.3 การผดัผอน โดยการขอยดืเวลาออกไป เพือ่ใหผูชวนเปลี่ยนความตั้งใจ การ
ผัดผอนตอรอง เปนทักษะการหาทางออกเมื่อไมเห็นดวยกับความตองการของผูอ่ืน โดยการประวิง
เวลาออกไปเพือ่ใหคูสนทนาเปลี่ยนแปลงความตั้งใจ โดยมีหลักประกอบดวยการแสดงความรูสึก 
โดยอางเหตุผล บอกความตองการอยางตรงไปตรงมา ดวยทาทาง ถอยคํา และน้าํเสียงที่สุภาพเชิง
ขอรอง การถามความเหน็และแสดงความขอบคุณ เมื่ออีกฝายยอมรับ 
 การฝกทักษะการปฏิเสธขั้นตน เปนทักษะที่สามารถฝกปฏิบัติไดดวย 3 องคประกอบ
ดังนี้ (ทักษะชวีิตในโรงเรยีน 2539, อางถึงใน กมลทิพย วจิิตรสุนทรกุล 2542 : 57-58) 
  1. การแสดงความรูสึกของตนประกอบเหตุผล ซ่ึงสามารถโตแยงไดมากกวาการให
เหตุผลธรรมดา 
  2. การบอกปฏิเสธ เปนการแสดงออกถึงสิทธิของตนที่จะไมเห็นดวย 
  3. การขอความเห็นใจอีกฝายและขอบคุณเมือ่เขายอมรับ เปนการปฏิเสธดวยความ
นุมนวล โดยคํานึงความรูสึกของอีกฝาย เพือ่รักษาสัมพันธภาพ 
  หากปฏิเสธไมไดผล คูสนทนายังยนืยนัความตองการเดิมของตน โดยอาจจะใชการ
เซาซี้หรือการสบประมาท อาจใชกระบวนการอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ใหเหมาะสมกับสถานการณ 
  1. ปฏิเสธตรงๆ ยืนยนัปฏิเสธเพื่อสิทธิของตน 
  2. ตอรองหากิจกรรมอื่นมาทดแทน 
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  3. ผัดผอน ยืดระยะเวลาเพื่อใหผูชวนเปลี่ยนความตั้งใจ 
  จากที่กลาวมาขางตน จะพบวาการปฏิเสธมีความสําคัญตอการหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา 
โดยการปฏิเสธเปนสิทธิสวนบุคคลอันชอบธรรมของเราที่จะไมยอมรับการดื่มสุรา โดยการปฏิเสธ
บุคคลอื่นที่มาชักชวนใหดื่มสุรา ซ่ึงหากสามารถปฏิเสธบุคคลเหลานั้นสําเร็จ ก็จะสามารถหลีกเลี่ยง
การดื่มสุรา และอาจจะสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือความตองการดื่มสุราของบุคคลเหลานั้น
ได 

  2. การเลือกคบเพื่อน 
  วรรณี วรรณชาติ (2541 : 4) กลาววา การคบเพื่อน หมายความถึง การรวมกลุมหรือ
การคบหาสมาคมกับคนรุนเดียวกันในลักษณะตางๆ กัน ดังนั้น พฤติกรรมการคบเพื่อน หมายถึง 
การกระทําหรือปฏิกิริยาทุกชนิดของบุคคลที่กระทํารวมกับเพื่อน ทั้งเปนพฤติกรรมภายในที่เปน
ความรูสึกนึกคิด ทัศนคติ ความเชื่อและคานิยม และพฤติกรรมภายนอกที่แสดงออกใหผูอ่ืนเห็นได
ดวยการพูดการกระทําและกริยาทาทาง 
  พระธรรมปฎก (2538 : 44-46) ไดกลาวถึงการคบเพื่อนวา การคบเพื่อนเปนสิ่งสําคัญ 
มีผลตอความเจริญกาวหนาและความเสื่อมของชีวิตอยางมาก ซ่ึงหลักธรรมเกี่ยวกับเรื่องมิตรที่เปน
ขอสําคัญที่แสดงเรื่องคนที่ควรคบ คนที่ไมควรคบ และหลักปฏิบัติตอกันระหวางมิตรสหาย มี
ดังตอไปนี้ 
  1. มิตรแท มีอยู 4 ประเภท ดังนี้ 

1.1 มิตรอุปการะ  
1.2 มิตรรวมสุขรวมทุกข  
1.3 มิตรแนะนําประโยชน  
1.4 มิตรมีใจรัก  

 2. มิตรเทียม มีอยู 4 ประเภท ดังนี้ 
2.1 คนปอกลอก  
2.2 คนดีแตพูด  
2.3 คนหัวประจบ  
2.4 คนชวยฉิบหาย  

 3. มิตรตอมิตร พึงสงเคราะหอนุเคราะหกัน ดังนี ้
3.1 พึงปฏิบัติตอมิตรสหาย ดังนี้ 

3.1.1 เผ่ือแผแบงปน 
3.1.2 พูดจามีน้ําใจ 
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3.1.3 ชวยเหลือเกื้อกูลกัน 
3.1.4 มีตนเสมอ รวมสุขรวมทุกขดวย 
3.1.5 ซ่ือสัตยจริงใจ 

3.2 มิตรสหายอนุเคราะหตอบ ดังนี้ 
3.2.1 เมื่อเพื่อนประมาท ชวยรักษาปองกัน 
3.2.2 เมื่อเพื่อนประมาท ชวยรักษาทรัพยสมบัติของเพื่อน 
3.2.3 ในคราวมีภัย เปนที่พึ่งได 
3.2.4 ไมละทิ้งในยามทุกขยาก 
3.2.5 นับถือตลอดถึงวงศญาติของมิตร 

 
  อิทธิพลของเพื่อนตอการดื่มสุรา 
  การคบเพื่อนหรือกลุมเพื่อน เปนธรรมชาติหรือภาวะปกติของมนุษย บุคคลมักจะ
เลือกคบกลุมเพื่อนที่มีทัศนคติ คานิยมที่คลายคลึงกัน ทําตามที่กลุมตองการและตองการเปนที่
ยอมรับของกลุมเพื่อน ซ่ึงถาหากคบเพื่อนหรือไปรวมกับกลุมเพื่อนที่ไมดีอาจชักนําไปในทางทีเ่สีย
ได ดังเชนชักนําใหดื่มสุรา เทพินทร พัชรานุรักษ (2541 : 48) กลาววาสาเหตุของการดื่มสุราใน
เยาวชนพบวา สวนใหญมาจากเพื่อนชวน หรือดื่มตามเพือ่น สุรีย สถาพรนานนท (2529, อางถึงใน 
กมลทิพย วิจติรสุนทรกุล 2542 : 77) ไดศึกษาปจจัยทางสังคมและจิตวิทยาที่ทํานายความตั้งใจใน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเจือปนของนกัเรียนชายระดับมัธยมศึกษา พบวา การคบคาสมาคมกับ
เพื่อนที่ดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลแตกตางกนั คือ มีเพื่อนดื่มนานครั้งกบัเพื่อนดื่มเปนประจํา มีผลตอ
ทัศนคติและความตั้งใจในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแตกตางกนั และสํานักงานสถิติแหงชาติ 
สํานักนายกรัฐมนตรีไดทําการสํารวจสาเหตุของการดื่มสุราของประชากรที่ดื่มสุรา พบวา สวนใหญ
มีสาเหตุมาจากเพื่อเขาสังคม (รอยละ 43.8) รองลงมาคือ ตามอยางเพื่อนหรือเพื่อนชวนดื่ม (รอยละ 
32.8) และทดลองดื่ม (รอยละ 15.9) ตามลําดับ (สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานสถิติแหงชาติ 2548)  
  ไรสแมน (Riseman, อางถึงใน กมลทิพย วจิิตรสุนทรกุล 2542 : 77 – 88) ไดกลาววา
กลุมเพื่อนเปนบุคคลที่มีความสําคัญที่สุด โดยเฉพาะสังคมปจจุบันบุคคลมักจะยดึเอาเพื่อนเปน
แนวทางในการยึดหรือปฏิบตัิตาม กลุมเพือ่นจึงมีอิทธิพลดังนี้ 

1. กลุมเพื่อนจะสอนใหเดก็วยัรุนรูจักอํานาจที่ไมใชเปนแบบสวนตัว 
2. กลุมเพื่อนจะชวยใหเด็กวัยรุนไดทดลองขอกําหนด หรือกฎเกณฑตางๆ 
3. กลุมเพื่อนอาจจะถายทอดระเบียบวิถี และคุณคาที่ผูใหญตองการหรืออาจเปนไป

ในรูปตรงกันขามเลยก็ได 
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   จากที่กลาวมาขางตนจะพบวาอิทธิพลจากกลุมเพื่อน มีสวนสําคัญอยางยิง่ตอ
พฤติกรรมการดื่มสุรา ซ่ึงหากบุคคลสามารถเลือกคบเพื่อนที่ไมดื่มสุรา หรือหลีกเลี่ยงการคบเพื่อนที่
ดื่มสุรา ก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการดื่มสุราของตนเองได  
 

สวนท่ี 3 งานวจัิยท่ีเก่ียวของ 
 

3.1 ขอมูลสวนบุคคล 
 อัปษร เตียวตระกูลวัฒนา (2522 : 129) ศึกษาทัศนคตปิกติวิสัยเชิงอัตนัย และการสราง
แบบจาํลองทํานายพฤติกรรมการเสพยาในนักศึกษาวิทยาลัยครู พบวาอายุ เพศ ลักษณะที่พักอาศยั มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มสุรา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 ตอศักดิ์ ธรรมวงศ (2531) ศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการดื่มสุราของอาจารย
วิทยาลัยพลศึกษา ผลการวิจยัพบวา อาจารยวิทยาลัยพลศึกษาที่มี อาย ุ สถานภาพการสมรส ระดับ
เงินเดือน ภาระทางครอบครัว แตกตางกนั มีพฤติกรรมการดื่มสุราไมแตกตางกนั แตอาจารยทีม่ี
ความแตกตางกันตามตวัแปรภูมิภาคที่ทํางาน และตําแหนงหนาที่ในการทํางานมีพฤติกรรมการดื่ม
สุราแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ 
 รุงวิทย มาศงามเมือง และคณะ (2539) ศึกษาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของ
นักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาถึงพฤติกรรมการดื่มสุรา เบียร ไวน ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศกึษาทีม่ีอายุระหวาง 15-24 ป จํานวน 1,480 คน ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา เพศ อายุ ช้ันเรียน มีความสัมพันธกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของ
เยาวชนในวยัเรียนอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ 
 ปริทรรศ ศิลปกิจ และคณะ (2542 : 68 ) ไดทําการศึกษาความชุก และภาวะสุขภาพจิต
ของคนไทยทีต่ิดสุรา พบวา สถานะทางการเงินที่แตกตางกัน อัตราการติดสุราจะแตกตางกัน โดยคน
ที่ไมพอกินพอใชแตพึ่งพาอาศัยผูอ่ืนไดมีอัตราการติดสุราสูงสุด (12.4%) รองลงมาคือ ไมพอใชตอง
กูยืมติดหนี้สินคนอื่น (11.2%) สวนคนที่พอกินพอใชแตไมมีเหลือเกบ็ มีอัตราการติดสุรา (8.5%) 
พอๆ กับคนทีพ่อกินพอใชและมีเหลือเก็บ (8.4%) 
 ประกิจ โพธิอาศน (2541) ศึกษาปจจยัที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอลของวัยรุน ในจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา จากกลุมวยัรุนอายุระหวาง 15 - 19 ป ที่กําลัง
ศึกษาอยู พบวา ปจจยันํา ไดแก เพศ อายุ ผลการเรียน ประเภทของการศึกษา ลักษณะที่พกัอาศัย 
ทัศนคติ คานิยม การรับรูผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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 ภาวณิี อยูประเสริฐ (2540) ไดศึกษาปจจยัที่มีอิทธิพลตอการใชสารเสพติดของนักเรยีน
วัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 จํานวน 1,050 ราย โดยการสํารวจ พบวา เพศ 
อายุ ที่พักอาศยั รายไดของนกัเรียน มีความสัมพันธกับการใชสารเสพติด 
 
3.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับสขุภาพจติ 
 นันทิกา ทวิชาชาติ (2536 : บทคัดยอ, อางถึงใน สายพิณ สาประเสริฐ 2544:2) จาก
การศึกษาความผิดปกติของการดื่มสุราในจังหวดันครสวรรค พบวา กลุมความผดิปกติของการดื่ม
สุรา มีความวิตกกังวล และภาวะซึมเศราสูง มีความรูสึกเปนสุขต่ํา แตกตางจากกลุมอื่นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
 จินตนา ศรีหลา (2537 : บทคัดยอ) ไดศึกษาสุขภาพจิตของผูปวยโรคพิษสุราเรื้อรัง 
โรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา ผลการศึกษาพบวาผูปวยโรคพิษสุราเรื้อรังมีสุขภาพจติไมดีถึงรอยละ 
65 และระดับสุขภาพจิตของผูปวยมีความสัมพันธกับระยะเวลาในการดื่มสุราอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 
 ปริทรรศ ศิลปกิจ และคณะ (2542 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความชุก และภาวะ
สุขภาพจิตของคนไทยที่ติดสุรา พบวา อัตราการติดสุรามีความสัมพันธกับภาวะเครียดและอาการ
ซึมเศราสูงมาก 
 บารราคลอฟ และคณะ (Barraclough et al. 1974, อางถึงใน สุวัทนา อารีพรรค 2524 : 
431) ไดศึกษาในผูที่ติดสุราและพยายามฆาตัวตาย พบวา รอยละ 80 เปนคนที่ดื่มจัดจนเกิดปญหา
ทางรางกายและจิตใจ และหมดความสามารถทางสังคม รอยละ 93 มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณของ
การดื่มในระยะใกลๆ กับการพยายามฆาตวัตาย คือ ดื่มมากขึ้นหรือนอยลง และรอยละ 87 ดื่มจัดมา
นานระหวาง 10 – 39 ป 
   
3.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการวางแผนชีวิต 
 อวัสดา จันทรแสนตอ ( 2541 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาปจจยัสงเสริมและผลกระทบ
จากการเสพตดิสุราของสตรี ที่อาศัยอยูในเขตชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม จงัหวัดเชียงใหม 
ผลการวิจัยพบวา สตรีผูเสพติดสุราสวนใหญใหขอมูลวาการประสบกับภาวะวิกฤตในชีวิต สภาพ 
แวดลอมเอื้ออํานวยใหดื่มสุรา เปนปจจยันําที่ทําใหดื่มสุรา สตรีผูเสพติดสุราบางรายใหขอมูลวา 
ปจจัยที่สนับสนุนใหเสพติดสุรา คือ ปญหาเศรษฐกิจของครอบครัว และความตองการแสดงถึงความ
เทาเทียมบุรุษของสตรี สวนผลกระทบจากการเสพติดสุราตอสตรี ผูเสพติดสุราและครอบครัว คือ
ปญหาสุขภาพจากการเสพตดิสุรา การทํารายตนเองตลอดจนการพยายามฆาตัวตาย การทําหนาที่การ
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งานบกพรอง การสูญเสียเงินทอง ทรัพยสิน และมภีาวะหนี้สิน การมีปญหาดานสัมพันธภาพกบั
บุคคลในครอบครัว และเพื่อนบาน การมีปญหาเพศสัมพันธกับคูสมรส และการมีความรูสึกตอ
ตนเองในทางลบ 
 มาลคอคส และช็อบพ (Marcoux and Shope 1997, อางถึงใน ศิริขวัญ ดวงดาวประกาย 
2543 : 48) ศึกษาการดื่มและการไมดื่มสุราของวัยรุน โดยประยุกตใชทฤษฏีการวางแผนการกระทํา
พฤติกรรม กลุมตัวอยางคือนักเรียน เกรด 5-8 จํานวน 3,946 คน ในตะวนัออกเฉียงใตของมิชิแกน 
เปนการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล และทฤษฎีการวางแผนการ
กระทําพฤติกรรมในการทํานายความตั้งใจในการดื่มสุรา ไดทําการศกึษาในป 1987 ผลปรากฏวา 
ทฤษฎีการวางแผนการกระทาํพฤติกรรม สามารถทํานายความตัง้ใจในการดื่มสุราของวัยรุนไดมี
ประสิทธิผล กวาทฤษฎีการกระทําดวยเหตผุล 
 
3.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสนับสนุนทางสังคม 
 เปรมฤดี เจรญิพร (2542 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความสมัพันธระหวางสภาวะ
สุขภาพ การควบคุมตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคม และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับ
พฤติกรรมการปองกันสุขภาพของพนักงานรักษาความสะอาดกรุงเทพมหานคร จํานวน 242 คน 
พบวา การควบคุมตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคม และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันสขุภาพ อยางมนีัยสําคัญทางสถิติ  
 ซอร (Schor 1996, อางถึงใน ศิริขวัญ ดวงดาวประกาย 2543 : 48) ไดศึกษาการดื่มสุราใน
วัยรุน โดยมุงศึกษาเกีย่วกบัขอกําหนดทางสังคมและกรณีที่ตองมกีารปองกันกอนโดยครอบครัว 
พบวาแตกอนการดื่มสุราในเด็กและเยาวชนถูกลงโทษและบางครั้งครอบครัวก็เขาใจ ปญหาการดื่ม
สุรายังมีความสัมพันธกับการสนับสนุนทางสังคมที่ต่ําของครอบครัว และดวยการทําหนาที่ที่
บกพรองในครอบครัวอาจนาํไปสูพฤติกรรมการดื่มสุราของเด็ก ปจจัยการปองกัน การจัด
ความสัมพันธภายในและภายนอก ครอบครัวสามารถปองกันและสงเสริมสุขภาพได และพอแมกม็ี
อิทธิพลตอการดื่มสุราของเด็ก โดยพอแมจะเปนตวัแบบมาตรฐานการบังคับและทัศนคติที่เด็กได
เกิดการเรยีนรูและนําไปสูสถานการณใหม จึงควรทําการศึกษารูปแบบที่ใหพอแมยึดถือปฏิบัติ
เพื่อใหการสนบัสนุนทางสังคม แหลงทรพัยากร และการศึกษาของพอแมและพัฒนาไปพรอมกบั
สนับสนุนทางสังคมในเด็กและวัยรุนดวย 
 
3.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการหลีกเล่ียงการดื่มสุรา 
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 การปฏิเสธ 
 พิมพใจ บุญยัง (2540) ไดศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการสรางเสริมทักษะชวีิต เพื่อ
ปองกันการเสพสารระเหยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนตน จังหวัดนราธิวาส โดยไดนํา
แนวคดิทักษะชีวิตขององคการอนามัยโลก ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของแบนดูรา และแนวคดิ
กระบวนการกลุม มาประยุกตใช พบวากลุมทดลองมีทักษะการตดัสินใจไมลองเสพสารระเหย การ
แกไขปญหาเมือ่เผชิญกับแรงกดดันจากเพื่อนที่เสพสารระเหย ทกัษะการปฏิเสธเมื่อเพื่อนชักชวนให
เสพสารระเหย และมีพฤติกรรมในการปองกันการเสพสารระเหย ดีขึน้กวากอนการทดลอง และ
ดีกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 นวนนัทน กิจทวี (2541) ไดศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสรางเสริมทักษะชีวติเพื่อ
ปองกันการเสพยาบาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จังหวดันนทบรีุ โดยประยุกตแนวคดิทักษะ
ชีวิตขององคการอนามัยโลก และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รวมกับการเรียนรูแบบมีสวน
รวมโดยกําหนดสถานการณจําลองและใชเทคนิคกระบวนการกลุม ผลการวิจัยพบวา ทกัษะการ
ปฏิเสธ ทักษะการตัดสินใจ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันการเสพยาบา อยางมีนัยสําคญั
ทางสถิติ 
 บอทวิน และคณะ (Botvin et al. 1984, อางถึงใน ศิริขวัญ ดวงดาวประกาย 2543 : 52) ได
ศึกษาการพัฒนาบุคลิกภาพและความสามารถทางสังคมเพื่อปองกันการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 
กลุมตัวอยางคอื นักเรยีนมัธยมศึกษา ระดบัเกรด 7 จาํนวน 239 คน เปนระยะเวลา 9 เดือน ซ่ึง
แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ กลุมทดลองไดรับโปรแกรมการพฒันา
บุคลิกภาพและความ สามารถทางสังคม มีจํานวน 20 บทเรียนๆ ละ 45 นาท ี นอกจากนัน้ยังมี
กิจกรรมเพื่อสรางเสริมทักษะการตัดสินใจแกปญหาและเทคนิคการยืนยันที่จะปฏิเสธตอการไปดื่ม 
หลังการศึกษาพบวา นักเรยีนในกลุมทดลองมีการตัดสินใจแกปญหา และปฏิเสธการดื่มไดสูงกวา
กอนการทดลองและสงูกวากลุมเปรียบเทยีบ อยางมนีัยสําคัญทางสถิติ และยังพบวามีความสัมพันธ
ในทางบวกกบัการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 วีนน เอส. อาร. และคณะ (Wynn, S.R. et al. 1997, อางถึงใน กมลทิพย วิจิตรสุนทรกุล 
2542 : 66) ไดทําการจัดหลักสูตรกิจกรรมปองกันการดืม่เครื่องดื่มแอลกอฮอล และการดื่มไปในทาง
ที่ผิดโดยใชทกัษะการปฏิเสธในกลุมวยัรุนนักเรยีนเกรด 6 ถึงเกรด 10 จํานวน 400 คน พบวาทกัษะ
การปฏิเสธมีความสัมพันธเชงิลบกับการดืม่เครื่องดื่มแอลกอฮอล  
 
 การเลือกคบเพื่อน 
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 อํานวย พิรุณสาร (2538 : 73) ศึกษาเรื่องการดื่มและการใหคุณคาของเหลาของเยาวชน
ในป พ.ศ. 2538 โดยทําการศึกษาแบบเจาะลึกในผูขับขีร่ถมอเตอรไซดรับจาง เขตกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 20 คน พบวาสาเหตุหลักของการดื่มเหลา คือ ความอยากรู อยากลองที่จะดื่มเหลา เมื่อเพื่อน
ชวนใหดื่มเหลา และมีบรรยากาศทีเ่อื้อกับการดื่มเหลาเปนสาเหตุหลักของการดื่มเหลาครั้งแรก 
ลักษณะการดืม่เหลาของพวกเขาพบวาจะดื่มในหมูเพื่อนที่สนิทสนม ไมนยิมดื่มกบัคนที่พวกเขาไม
รูจักมากอน และไมนิยมดื่มเหลาคนเดียว 
 จิราพร เทพหนู (2540) ศึกษาปจจยัที่มผีลตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดพัทลุง จํานวน 1,261 คน พบวานักเรียนที่มีเพื่อนมอิีทธิพลสูงและ
ปานกลางมีโอกาสเสี่ยงตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปน 10.64 และ 0.30 เทาของนักเรียนทีม่ี
เพื่อนทีอิทธิพลต่ํา 
 ยุพา ชูสิทธิกุล (2527) ศกึษาความสัมพันธระหวางความตั้งใจในการดื่มสุรากับ
พฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษาวิทยาลยัพลศึกษา จํานวน 322 คน ในวิทยาลัยพลศึกษา 5 แหง 
พบวา พฤติกรรมการดื่มสุรามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มสุราของเพื่อนสนทิ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
 ประกิจ โพธิอาศน (2541) ศึกษาปจจยัที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอลของวัยรุน ในจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา จากกลุมวยัรุนอายุระหวาง 15 - 19 ป ที่กําลัง
ศึกษาอยู พบวา พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเพื่อนสนิทมีความสัมพันธตอการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุนกลุมนี้อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 ประภาเพ็ญ สุวรรณ และคณะ (2541) ศึกษาพฤติกรรมและปจจยัที่เกี่ยวของกับการดื่ม
แอลกอฮอลในเยาวชนไทย โดยวิธีการวิจยัเชิงสํารวจ จากกลุมตัวอยาง 1,141 คน พบวา การมีเพื่อน
ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มทีม่ีแอลกอฮอลอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
 กมลทิพย วจิิตรสุนทรกุล (2542) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ของนักเรียนอาชีวศึกษาชายในกรุงเทพมหานคร จากกลุมนักเรียนอาชีวศึกษาชายระดับประกาศนีย 
บัตรวิชาชีพช้ันสูง ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 614 ราย พบวา ลักษณะการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล
เปนการดื่มเพือ่การสังสรรคทางสังคม เชน มีการดื่มเปนกลุม ดื่มตามคําชักชวนของเพื่อน และนิยม
ดื่มมากในโอกาสตางๆ การคลอยตามกลุมเพื่อน สามารถทํานายการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ 
 รุงวิทย มาศงามเมือง และคณะ (2543) ศึกษาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของ
นักเรียนไทย โดยศึกษาถึงสาเหตุและมาตรการปองกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักเรียน
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ระดับมัธยมศกึษาตอนปลายและอาชวีศึกษาที่มีอายุระหวาง 15-24 ป ในเขตภาคกลาง ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ จํานวน 2,923 คน การวิจัยเชิงปริมาณ พบวา การดื่มเครื่องดื่มที่
มีแอลกอฮอลของพี่/นอง และเพื่อน มคีวามสัมพันธกับการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลของนักเรียน/
นักศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 นันทิกา ทวิชาชาติ (2536 : 74) ศึกษาความผิดปกติของการดื่มสุรา ในชุมชนจงัหวัด
นครสวรรค โดยใชการสัมภาษณจากกลุมประชากรที่ไดจากการสุม จาํนวน 409 คน พบวาเหตุผล
ของการดื่มสุราสวนมากมากจากการโนมนาวจากเพื่อน 
 สปรินฮอล และคณะ (Sprinlhall et al. 1995, อางถึงใน ภาวิณี อยูประเสริฐ 2540 : 46) 
กลาววาแรงสนับสนุนทางสังคมโดยกลุมเพื่อนเปนปจจยัสําคัญที่ทําใหวยัรุนเริ่มใชสารเสพติด และ
ปองกันการใชสารเสพติด 
 วิลคส และคณะ (Wilks et al. 1989, อางถึงใน สายพณิ สาประเสริฐ 2544 : 56) ไดศึกษา
อิทธิพลทางตรงและทางออมของบิดามารดา และเพื่อน ตอมาดื่มสุราของวัยรุน โดยเก็บขอมูลจาก
วัยรุน 106 คน บิดามารดาและเพือ่นสนิทที่เปนเพศเดยีวกัน เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณทาง
โทรศัพท สังเกตพฤติกรรมการดื่ม ผลการศึกษาพบวาพฤติกรรมการดื่มสุราของเพื่อนมี
ความสัมพันธทางบวกกับการรับรูของวัยรุนชาย 
 
 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของดังที่กลาวมาแลวขางตน สรุปไดวา
ปญหาการดื่มสุรา เปนปญหาที่มีความสําคัญอยางยิ่ง โดยสุราเปนตนเหตุของปญหาสังคมและ
สาธารณสุข เปนบอเกิดของอาชญากรรม อุบัติเหตุ ปญหาครอบครัว และปญหาดานสุขภาพ สราง
ความเสียหายแกประเทศชาติ และตวัของผูดื่มเอง ซ่ึงแตละปพบวาประเทศชาติจะตองสญูเสีย
ทางดานเศรษฐกิจหลายแสนลานบาท และตองสูญเสียบุคคลจํานวนมาก เนื่องจากผลของการดื่มสุรา 
ถึงแมวาการดืม่สุราจะมีผลเสียมากมาย แตกลับพบวาสุราไดสอดแทรกเขาไปอยูในเกือบทกุบรบิท
ของสังคม และทุกชนชั้นอาชีพ โดยมีผูดื่มสุราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ขาราชตํารวจก็เปนอีกอาชีพหนึ่งที่มี
การดื่มสุราเปนจํานวนมาก ซ่ึงอาจเปนเพราะลักษณะรูปแบบของการปฏิบัติหนาที่ ที่แตกตางจาก
อาชีพอ่ืนๆ ทั่วไป จึงทําใหมีโอกาสเสี่ยงในการดื่มสุรา แตก็พบวามขีาราชการตํารวจอีกไมนอยที่
สามารถหลีกเลี่ยงการดื่มสุราได ซ่ึงอาจจะเปนเพราะภาวะสุขภาพจิต การวางแผนชีวิต และการ
สนับสนุนทางสังคมของแตละบุคคลไมเหมือนกัน ทําใหการหลีกเลีย่งการดื่มสุราของแตละบุคคลมี
ความแตกตางกัน ดังนัน้ผูวจิัยจึงสนใจที่จะศึกษา ปจจยัที่มีอิทธิพลตอการหลีกเลี่ยงการดื่มสุราของ
ขาราชการตํารวจชั้นประทวน สังกัดตํารวจภูธรจังหวดันครปฐม ประกอบดวย ปจจัยสวนบุคคล 
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ภาวะสุขภาพจติของขาราชการตํารวจ การวางแผนชวีิตของขาราชการตํารวจ และการสนับสนุนทาง
สังคม ตามกรอบแนวคดิในการศึกษา ดังตอไปนี ้
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 
  
 

           ตัวแปรอิสระ 
 
 
 
 
 
 
                ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลสวนบุคคล 
-   อายุ 
-   หนาที่ในการปฏิบัติงาน 
-   ระยะเวลาในการรับราชการ 
-   สถานภาพการสมรส 
-   รายไดของครอบครัว 
-   ประเภทที่พักอาศัย 

• ภาวะสุขภาพจิตของขาราชการตํารวจ 
• การวางแผนชวิีตของขาราชการตํารวจ 
• การสนับสนุนทางสังคม 

 

การหลีกเล่ียงการดื่มสุรา 
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจยัเร่ือง “ภาวะสุขภาพจิต การวางแผนชีวิต และการสนับสนนุทางสังคมในการ
หลีกเลี่ยงการดื่มสุราของขาราชการตํารวจชั้นประทวน สังกัดตํารวจภธูรจังหวัดนครปฐม” เปนการ
วิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีขาราชการตํารวจชั้นประทวน เปนหนวยของการวิเคราะห 
(Unit of Analysis) ในการดาํเนินการวิจยัไดใชระเบยีบวธีิการวิจัย ดังตอไปนี ้

1. ประชากร และกลุมตัวอยาง 
2. ตัวแปรที่ศึกษา 
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
4. การสรางและพัฒนาเครื่องมอื 
5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
6. การวิเคราะหขอมูล 
7. สถิติที่ใชในการวิจัย 

 
1. ประชากร และกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ศึกษา ไดแก ขาราชการตํารวจชั้นประทวนชาย ที่ปฏิบัติหนาที่ในหนวยงาน
ของตํารวจภูธรจังหวดันครปฐม ทั้งหมด 14 หนวยงาน จํานวน 1,482 คน 
 กลุมตัวอยาง เปนขาราชการตํารวจชัน้ประทวน สังกัดตํารวจภูธรจังหวดันครปฐม 
จํานวน 315 คน โดยผูวจิัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง คํานวณจากสตูรของยามาเน (Yamane) ดังนี้ 

   n =  N 
           1+N(e) 
   n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 
   N = ขนาดของกลุมประชากร 
   e = คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได 

 ซ่ึงในการวจิัยคร้ังนี้ยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อนไดรอยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั่น รอย
ละ 95 (Yamane, อางถึงใน ประคอง กรรณสูตร 2542 : 11) และสุมตัวอยางโดยวิธีสุมแบบแบงชัน้ 
(Stratified Random Sampling) โดยมีรายละเอียดของจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางดังนี ้
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ตารางที่  3  แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางจําแนกตามหนวยงาน 
 

จํานวนขาราชการตํารวจชั้นประทวน หนวยงานในสังกัด 
ประชากร กลุมตัวอยาง 

ตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม 71 15 
หนวยปฏิบัติการพิเศษ 35 7 
สถานีตํารวจภธูรอําเภอเมืองนครปฐม 306 64 
สถานีตํารวจภธูรตําบลสามควายเผือก 64 14 
สถานีตํารวจภธูรตําบลโพรงมะเดื่อ 66 14 
สถานีตํารวจภธูรอําเภอนครชัยศรี 168 36 
สถานีตํารวจภธูรอําเภอพุทธมณฑล 108 23 
สถานีตํารวจภธูรอําเภอสามพราน 130 28 
สถานีตํารวจภธูรตําบลโพธิ์แกว 123 26 
สถานีตํารวจภธูรอําเภอกําแพงแสน 114 24 
สถานีตํารวจภธูรตําบลกระตีบ 51 11 
สถานีตํารวจภธูรอําเภอบางเลน 99 21 
สถานีตํารวจภธูรตําบลบางหลวง 54 11 
สถานีตํารวจภธูรอําเภอดอนตูม 93 20 

รวม 1,482 315 
 
2. ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจยัคร้ังนี้  มีดังตอไปนี ้

1. ตัวแปรอิสระ     
1.1 ปจจัยสวนบุคคล  ไดแก 

1.1.1 อายุ 
1.1.1.1   ต่ํากวา  30  ป 
1.1.1.2   30 – 40  ป 
1.1.1.3   41 – 50  ป 
1.1.1.4   มากกวา  50  ป 
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1.1.2 หนาที่ในการปฏิบัติงาน   
1.1.2.1 งานธุรการ 
1.1.2.2 งานสืบสวน 
1.1.2.3 งานปองกันปราบปราม 
1.1.2.4 งานจราจร 
1.1.2.5 อ่ืนๆ 

1.1.3 ระยะเวลาในการรับราชการ   
1.1.3.1 ต่ํากวา  10  ป 
1.1.3.2 10 – 20  ป 
1.1.3.3 21 – 30  ป 
1.1.3.4 มากกวา  30  ป 

1.1.4 สถานภาพการสมรส   
1.1.4.1 โสด 
1.1.4.2 แตงงานแลวและอยูดวยกันกับคูสมรส 
1.1.4.3 แตงงานแลวแตไมไดอยูดวยกันกับคูสมรส 
1.1.4.4 หยาราง 
1.1.4.5 หมาย 
1.1.4.6 อ่ืนๆ 

1.1.5 รายไดของครอบครัว 
1.1.5.1 มีเงินเหลือเก็บ 
1.1.5.2 พอกินพอใช  แตไมเหลือเงนิเก็บ 
1.1.5.3 ไมพอใช 
1.1.5.4 อ่ืนๆ 

1.1.6 ประเภทที่พกัอาศัย 
1.1.6.1 พักอาศัยบานสวัสดิการตํารวจ 
1.1.6.2 พักอาศัยบานของตนเอง 
1.1.6.3 พักอาศัยบานเชา 
1.1.6.4 พักอาศัยบานของญาติพี่นอง 
1.1.6.5 อ่ืนๆ 
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1.2 ภาวะสุขภาพจติของขาราชการตํารวจ 
1.3 การวางแผนชวีิตของขาราชการตํารวจ  
1.4 การสนับสนุนทางสังคม 

2. ตัวแปรตาม ไดแก การหลีกเลี่ยงการดื่มสรุาของขาราชการตํารวจชั้นประทวน สังกดั
ตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม  
 
3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจยัคร้ังนี้ ผูวิจัยใชเปนแบบสอบถาม 
จํานวน 1 ชุด ที่ใหกลุมตวัอยางเปนผูใหขอมูล แบงออกเปน 5 สวน ดงันี้ 
 สวนท่ี 1 แบบสอบถามปจจัยสวนบุคคลของขาราชการตํารวจชั้นประทวน  ไดแก  อายุ  
หนาที่ในการปฏิบัติงาน  ระยะเวลาในการรับราชการ  สถานภาพการสมรส  รายไดของครอบครัว  
และประเภททีพ่ักอาศัย เปนแบบสอบถามลักษณะใหเลือกตอบ จํานวน 6 ขอ 
 สวนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะสุขภาพจิตของขาราชการตํารวจ ผูวิจยัใชแบบ
ประเมินสุขภาพจิตคนไทย (Thai Mental Health Indicators : TMHI – 66) เปนแบบประเมนิ
สุขภาพจิตดวยตนเอง ซ่ึงสรางขึ้นโดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ประกอบดวยขอคําถาม 
จํานวน 66 ขอ แบงเปน 4 องคประกอบหลัก คือ สภาพจิตใจ สมรรถภาพของจิตใจ คุณภาพของ
จิตใจ และปจจัยสนับสนุน โดยแตละองคประกอบมีคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) ที่
กรมสุขภาพจติไดหาไว เทากับ 0.86, 0.83, 0.77 และ 0.80 ตามลําดับ 
 ในการตอบคําถาม ผูตอบตองสํารวจตัวทานเองและประเมนิเหตุการณ อาการ หรือความ
คิดเห็นและความรูสึกของตนวาอยูในระดบัใด ในชวง 1 เดือนที่ผานมา  โดยคําตอบจะแบงเปน 4 
ระดับ ดังนี้คือ 
 ไมเลย หมายถึง ไมเคยมีเหตุการณ อาการ ความรูสึก หรือไมเห็นดวยกับเรื่องนั้นๆ 
 เล็กนอย หมายถึง เคยมีเหตกุารณ อาการ ความรูสึกในเรื่องนั้นๆ เพยีงเล็กนอย หรือ

เห็นดวยกบัเรือ่งนั้นๆ เพียงเล็กนอย 
 มาก หมายถึง เคยมีเหตกุารณ อาการ ความรูสึกในเรื่องนั้นๆ มาก หรือเห็นดวยกับ

เร่ืองนั้นๆ มาก 
 มากที่สุด หมายถึง เคยมีเหตกุารณ อาการ ความรูสึกในเรื่องนั้นๆ มากทีสุ่ด หรือเห็น

ดวยกับเรื่องนัน้ๆ มากที่สุด 
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 เกณฑในการใหคะแนน ลักษณะของขอความที่แสดงถึงสุขภาพจิตดี จะไดคะแนน 0 ถึง 
3 สําหรับคําตอบไมเลย เล็กนอย มาก และมากที่สุด ตามลําดับ สวนลักษณะขอความที่ตรงกันขามจะ
ใหคะแนนกลบักัน 
 สวนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการวางแผนชีวิตของขาราชการตํารวจ ผูวิจยัทบทวน
วรรณกรรมและไดสรางแบบสอบถามขึ้นเอง โดยมีขอคําถามทั้งหมด  16  ขอ ขอคําถามเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 3 ระดับ ไดแก 
 ไมเคย หมายถึง ขาราชการตํารวจไมเคยวางแผนชีวิตในเรื่องดังกลาว 
 เคย หมายถึง ขาราชการตํารวจเคยวางแผนชีวิตในเรื่องดงักลาว 
 เคยและปฏิบัต ิ หมายถึง ขาราชการตํารวจเคยวางแผนชีวิตในเรื่องดงักลาวและได

เร่ิมปฏิบัติตามที่ไดวางแผนไว 
 เกณฑในการใหคะแนน ลักษณะของขอความที่แสดงถึงการวางแผนชวีิตจะไดคะแนน 0 
ถึง 2 สําหรับคําตอบไมเคย เคย และเคยและปฏิบัติ ตามลําดับ ผูตอบที่ไดคะแนนมากจะเปนผูที่มกีาร
วางแผนชวีิตสงูกวาผูตอบที่ไดคะแนนนอย 
 สวนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคมในการหลกีเลี่ยงการดื่มสุรา 
ผูวิจัยไดสรางขึ้นจากแนวความคิดของเซฟเฟอร และคณะ (Schaefer et al.) โดยมีขอคําถามทั้งหมด 
14 ขอ ขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ ไดแก 
  จริงมากที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความรูสึกหรือความเปนจริงที่เกิดขึน้มาก   

ที่สุด 
 จริงมาก หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความรูสึกหรือความเปนจริงที่เกิดขึน้เปน

สวนมาก 
 จริงปานกลาง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความรูสึกหรือความเปนจริงที่เกิดขึน้ปาน

กลาง 
 จริงเล็กนอย หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความรูสึกหรือความเปนจริงที่เกิดขึน้เล็ก 

นอย 
 ไมจริง หมายถึง ขอความนั้นไมตรงกับความรูสึกหรือความเปนจริงที่เกดิขึ้น 
 เกณฑในการใหคะแนน ลักษณะของขอความที่แสดงถึงการสนับสนุนทางสังคมในการ
หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา จากจริงมากที่สุดจนถึงไมจริง ใหคะแนน 5,4,3,2 และ 1 ตามลําดับ สวน
ลักษณะขอความที่ตรงกันขามจะใหคะแนนกลับกัน 
 สวนท่ี 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา ผูวิจัยทบทวนวรรณกรรมและ
ไดสรางแบบสอบถามขึ้นเอง โดยมีขอคําถามทั้งหมด  19  ขอ โดยแบงเปน 
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 1. การปฏิเสธ มีขอคําถามทั้งสิ้น 10 ขอ ขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) มี 5 ระดับ ไดแก 

 มากที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นหรือการปฏิบัติมากที่สุด 
 มาก หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นหรือการปฏิบัติมาก 
 ปานกลาง หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นหรือการปฏิบัติปานกลาง 
 นอย หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นหรือการปฏิบัตินอย 
 นอยที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นหรือการปฏิบัตินอยที่สุด 

 เกณฑในการใหคะแนน ลักษณะของขอความที่แสดงถึงการปฏิเสธการดื่มสุรา จาก
มากที่สุดจนถงึนอยที่สุด ใหคะแนน 5,4,3,2 และ 1 ตามลําดับ สวนลักษณะขอความที่ตรงกันขามจะ
ใหคะแนนกลบักัน 
 2. การเลือกคบเพื่อน มีขอคําถามทั้งสิน 9 ขอ ขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) มี 5 ระดับ ไดแก 
 ปฏิบัติทุกครั้ง หมายถึง การปฏิบัติเปนประจําสม่ําเสมอทุกครั้ง 
 ปฏิบัติบอยครั้ง หมายถึง การปฏิบัติหลายครั้ง ไมสม่ําเสมอ 
 ปฏิบัติปานกลาง หมายถึง การปฏิบัติบางไมปฏิบัติบาง 
 ปฏิบัตินานครั้ง หมายถึง การปฏิบัตินอยมาก 
 ไมเคยปฏิบัต ิ หมายถึง ไมเคยปฏิบัติเลย 
 เกณฑในการใหคะแนน ลักษณะของขอความที่แสดงถึงการเลือกคบเพื่อนที่
หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา จากปฏิบัติทุกครั้งจนถึงไมเคยปฏบิัติ ใหคะแนน 5,4,3,2 และ 1 ตามลําดับ สวน
ลักษณะขอความที่ตรงกันขามจะใหคะแนนกลับกัน 
 
4. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
  ในการสรางเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนนิการสรางเปนแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนดังนี ้
 ขั้นที่ 1 ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ และนําผลจากการศึกษามาสรางเปนเครื่องมือ
ภายใตคําปรึกษาของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 
 ขั้นที่ 2 ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม 
โดยนําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาและผูทรงคณุวุฒจิํานวน 5 ทาน 
พิจารณาปรับแกตามรายละเอียดของตัวแปรที่นิยามไวในบทที่ 1 แลวพจิารณาปรับปรุงแกไขอีกครั้ง 
 ขั้นที่ 3 นําแบบสอบถามที่ไดพิจารณาปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับ
ขาราชการตํารวจชั้นประทวน สังกัดตาํรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน 
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 ขั้นที่ 4 หาคาความเชือ่มั่น (Reliability) จากแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาโดยใชวิธี
ของครอนบาค (Cronbach) สัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ไดคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามแตละดานดังนี้ 

4.1 ภาวะสุขภาพจติของขาราชการตํารวจ มีขอคําถามทั้งสิ้น 66 ขอ (ผูวิจยัได
ทดลองนําเครื่องมือนี้มาหาคาความเชื่อมั่นกับขาราชการตํารวจชั้นประทวน นอกเหนือจากที่      
กรมสุขภาพจติไดหาไว) วิเคราะหคาความเชื่อมั่นไดเทากับ .9335 

4.2 การวางแผนชวีิตของขาราชการตํารวจ มีขอคําถามทั้งสิ้น 16 ขอ 
วิเคราะหคาความเชื่อมั่นไดเทากับ .9071 

4.3 การสนับสนุนทางสังคมในการหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา มีขอคําถามทั้งสิ้น 
14 ขอ วิเคราะหคาความเชื่อมั่นไดเทากับ .8161 

4.4 การหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา มีขอคําถามทั้งสิ้น 19 ขอ วเิคราะหคาความ
เชื่อมั่นไดเทากับ .8728 

 
5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี ้

1. ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัศิลปากร  เพือ่ทําหนังสือขอ
ความรวมมือไปยังผูบังคับการตํารวจภูธรจงัหวัดนครปฐม เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลจากขาราชการ
ตํารวจชั้นประทวน ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม 

2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ผานการพัฒนาและปรับปรุงแลวไปดําเนนิการเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยตนเอง 

3. ผูวิจัยทําการเกบ็รวบรวมขอมูลและตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตอง 
 
6. การวิเคราะหขอมูล 
 การวิจยัในครัง้นี้ใชขาราชการตํารวจชั้นประทวน สังกัดตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม เปน
หนวยวิเคราะห (Unit of Analysis) จํานวนทั้งสิ้น 316 คน เมื่อเกบ็รวบรวมขอมูลและตรวจสอบ
ความถูกตองสมบูรณแลว ผูวิจัยนําขอมูลมาดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS/PC (Statistical Package for Social Sciences/Personal Computer Plus) เพื่อประมวลผลขอมูล
และจัดทําการวิเคราะหทางสถิติ 
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7. สถิติท่ีใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดวเิคราะหขอมูลโดยใชสถิติสําหรับการวิจยัดังนี ้

1. การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก อายุ  หนาที่ในการ
ปฏิบัติงาน  ระยะเวลาในการรับราชการ  สถานภาพการสมรส  รายไดของครอบครัว  และประเภทที่
พักอาศัย ใชสถิติ จํานวน(n) และรอยละ(%) 

2. การวิเคราะหระดับภาวะสุขภาพจิต การวางแผนชวีิตของขาราชการตํารวจ การ
สนับสนุนทางสังคมในการหลีกเลี่ยงการดืม่สุรา และการหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา ใชสถิติคาเฉลี่ย( X ) 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และแปลความหมายคะแนนตามเกณฑจดุกลาง(Mid Point) ของ
ชวงระดับคะแนน(Class Interval) โดยกําหนดเกณฑการวิเคราะหจากสูตร 

   
  อันตรภาคชั้น =      คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 
               จํานวนชั้น 
 
 การแปลความหมายคะแนนของภาวะสุขภาพจิตของขาราชการตํารวจ จะใชเกณฑดังนี้ 
 คะแนน     143 – 198     คะแนน หมายถึง  สุขภาพจิตดกีวาคนทั่วไป  
 คะแนน     122 – 142     คะแนน หมายถึง  สุขภาพจิตเทากับคนทั่วไป 
 คะแนน     121 คะแนน หรือนอยกวา หมายถึง  สุขภาพจิตต่ํากวาคนทัว่ไป 
 การแปลความหมายคะแนนของการวางแผนชีวิตของขาราชการตํารวจ จะใชเกณฑดงันี้ 
   คาเฉลี่ย 0.00 - 0.50 หมายถึง มีการวางแผนชีวิตอยูในระดบันอย 
  คาเฉลี่ย 0.51 - 1.50 หมายถึง มีการวางแผนชีวิตอยูในระดบัปานกลาง 
  คาเฉลี่ย 1.51 - 2.00 หมายถึง มีการวางแผนชีวิตอยูในระดบัมาก 
 การแปลความหมายคะแนนของการสนับสนุนทางสังคมในการหลกีเลี่ยงการดื่มสุรา จะ
ใชเกณฑดังนี ้
  คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง ไมไดรับการสนับสนุนทางสังคม 
 คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง ไดรับการสนบัสนุนทางสังคมนอย 
 คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ไดรับการสนบัสนุนทางสังคมปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง ไดรับการสนบัสนุนทางสังคมมาก 
 คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง ไดรับการสนบัสนุนทางสังคมมากที่สุด 
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  การแปลความหมายคะแนนของการหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา มีรายละเอียดดังนี ้
 คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง การหลีกเลี่ยงการดื่มสุราอยูในระดับนอยที่สุด 
 คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง การหลีกเลี่ยงการดื่มสุราอยูในระดับนอย 
 คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง การหลีกเลี่ยงการดื่มสุราอยูในระดับปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง การหลีกเลี่ยงการดื่มสุราอยูในระดับมาก 
 คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง การหลีกเลี่ยงการดื่มสุราอยูในระดับมากที่สุด 

3. การเปรียบเทยีบความแตกตางของการหลีกเลี่ยงการดื่มสรุา จําแนกตาม อายุ  หนาที่
ในการปฏิบัติงาน  ระยะเวลาในการรับราชการ  สถานภาพการสมรส  รายไดของครอบครัว  และ
ประเภทที่พกัอาศัย โดยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว  (One-Way  ANOVA) และหากพบ
ความแตกตางอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ ผูวิจัยทําการทดสอบหาความแตกตางรายคู ดวยวิธีของ    
เชฟเฟ (Scheffe’ test for all possible comparison) 

4. การวิเคราะหปจจัยที่สามารถทํานายการหลีกเลี่ยงการดืม่สุรา  ไดแก  ภาวะสุขภาพจติ
ของขาราชการตํารวจ  การวางแผนชวีิตของขาราชการตํารวจ  และการสนับสนุนทางสังคมในการ
หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา  โดยใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของการนําเขาสมการ 
(Stepwise Multiple Regression Analysis) 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจยัคร้ังนี ้ ผูวิจัยไดนาํขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของขาราชการตํารวจ
ช้ันประทวน สังกัดตํารวจภธูรจังหวัดนครปฐม มาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะหโดยใชตาราง
ประกอบคําบรรยาย   จําแนกเปน   4   ตอน    ดังมีรายละเอียดตอไปนี ้

 

 ตอนที่  1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง   ใชคารอยละ (%) 
 

 ตอนที่  2 การวิเคราะหระดับภาวะสุขภาพจิต การวางแผนชวีิต แรงสนับสนุนทาง
สังคม และการหลีกเลี่ยงการดื่มสุราของกลุมตัวอยาง โดยใชคาเฉลี่ย ( X )  และสวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

  

 ตอนที่  3 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของการหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา ของ
ขาราชการตํารวจชั้นประทวน สังกัดตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก 
อายุ หนาที่ในการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการรับราชการ สถานภาพการสมรส รายไดของ
ครอบครัว และประเภทที่พกัอาศัยที่แตกตางกัน โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดยีว   
(One – Way  ANOVA) 

  

 ตอนที่  4 การวิเคราะหตวัแปร ไดแก ภาวะสุขภาพจิตของขาราชการตํารวจ การ
วางแผนชวีิตของขาราชการตํารวจ และแรงสนับสนุนทางสังคม ที่สงผลตอการหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา
ของขาราชการตํารวจชั้นประทวน สังกดัตํารวจภูธรจงัหวัดนครปฐม โดยใชการวิเคราะหการ
ถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise  Multiple  Regression  
Analysis) 

 

ผูวิจัยไดใชสัญลักษณในการวิจัย มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

     Y             แทน          การหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา  
     X1             แทน          ภาวะสุขภาพจิตของขาราชการตํารวจ 
     X2            แทน          การวางแผนชวีิตของขาราชการตํารวจ 
     X3            แทน          การสนับสนุนทางสังคม 

                  X              แทน           คาเฉลี่ย   (Mean) 
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  S.D.         แทน           คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                   F              แทน           คาสถิติที่ใชพิจารณาใน   F-distribution 
 t               แทน           คาสถิติที่ใชพิจารณาใน    t-distribution 
        df         แทน           องศาอิสระ  (Degree  of  Freedom) 
                   SS        แทน    ผลรวมของกําลังสองของคาเบี่ยงเบน   (Sum of Square) 
        MS         แทน           คาเฉลี่ยความเบีย่งเบนกําลังสอง    (Mean  Square) 
        R          แทน           สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคณู (Multiple R) 
        R2         แทน           ประสิทธิภาพในการทํานาย    (R Square) 
      Adj R2       แทน          ประสิทธิภาพในการทํานายทีป่รับแลว   (Adjusted R Square) 
      R2 Change   แทน           คา R2 ที่เพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มตัวแปรอิสระเขาสมการถดถอย 
      b        แทน           คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย    (Regression  Coefficients) 
      Beta        แทน           คาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน  
                                                            (Standardized   Regression   Coefficients)    
 S.E.          แทน           ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย        
          (Standard  Error  of the  Estimate) 
      Constant (a)   แทน           คาคงที่  
                                      
ตอนที่ 1   การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของขาราชการตํารวจชั้นประทวน   
 

ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางซึ่งเปนขาราชการตํารวจชั้นประทวน สังกัด
ตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม   จํานวน   315   คน โดยมีรายละเอียดดังตารางที่  4 
 

ตารางที่   4   จํานวนและรอยละของขอมูลสวนบุคคลของขาราชการตํารวจชั้นประทวน 
 

ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง จํานวน (คน) รอยละ 
อายุ 

1. ต่ํากวา  30  ป 
2. 30  -  40  ป 
3. 41  -  50  ป 
4. มากกวา  50  ป 

 
25 
178 
91 
21 

 
7.9 
56.5 
28.9 
6.7 

                         รวม 315            100.0 
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ตารางที่   4   (ตอ) 
ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง จํานวน (คน) รอยละ 

หนาท่ีในการปฏิบัตงิาน 
1. งานจราจร 
2. งานปองกันปราบปราม 
3. งานธุรการ 
4. งานสืบสวน 
5. อ่ืนๆ 

 
39 
135 
78 
48 
15 

 
12.4 
42.9 
24.8 
15.2 
4.8 

                         รวม 315            100.0 
ระยะเวลาในการรับราชการ 

1. ต่ํากวา  10  ป 
2. 10  -  20  ป 
3. 21  -  30  ป 
4. มากกวา  30  ป 

 
62 
156 
74 
23 

 
19.7 
49.5 
23.5 
7.3 

                         รวม 315            100.0 
สถานภาพการสมรส 

1. โสด 
2. แตงงานแลวและอยูดวยกันกับคูสมรส 
3. หยาราง 
4. แตงงานแลวแตไมไดอยูดวยกันกับคู

สมรส 
5. หมาย 

 
49 
233 
8 
21 
 
4 

 
15.6 
74.0 
2.5 
6.7 

 
1.3 

                         รวม 315            100.0 
รายไดของครอบครัว 

1. มีเงินเหลือเก็บ 
2. พอกินพอใช แตไมเหลือเงินเก็บ 
3. ไมพอใช 

 
62 
204 
49 

 
19.7 
64.8 
15.6 

                        รวม 315            100.0 
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ตารางที่   4   (ตอ) 
ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง จํานวน (คน) รอยละ 

ประเภทที่พักอาศัย 
1. พักอาศัยบานของตนเอง 
2. พักอาศัยบานสวัสดิการตํารวจ 
3. พักอาศัยบานเชา 
4. พักอาศัยบานของญาติพี่นอง 
5. อ่ืนๆ 

 
144 
69 
51 
35 
16 

 
45.7 
21.9 
16.2 
11.1 
5.1 

                        รวม 315            100.0 
 

 จากตารางที่ 4 พบวา  ขาราชการตํารวจชัน้ประทวนสวนใหญ มีอายุระหวาง 30 – 40 ป  
คิดเปนรอยละ 56.5 ปฏิบัติราชการในหนาที่งานปองกันปราบปรามมากที่สุด คิดเปนรอยละ 42.9 
สวนมากรับราชการมาแลว 10 – 20 ป คิดเปนรอยละ 49.5 โดยสวนใหญสถานภาพการสมรส
แตงงานแลวและอยูดวยกันกับคูสมรส คิดเปนรอยละ 74.0 รายไดครอบครัวสวนใหญพอกนิพอใช 
แตไมเหลือเงนิเก็บ คิดเปนรอยละ  64.8  และพกัอาศยับานของตนเองมากที่สุด คิดเปนรอยละ 45.7  

 
ตอนที่  2 การวิเคราะหระดับภาวะสุขภาพจิต การวางแผนชีวิต แรงสนับสนนุทางสังคม และการ

หลีกเล่ียงการดื่มสุราของขาราชการตาํรวจชั้นประทวน 
  
 2.1 การวิเคราะหระดับภาวะสุขภาพจิตของขาราชการตํารวจชั้นประทวน โดยใช
จํานวนและรอยละ ดังรายละเอียดในตารางที่  5      
 
ตารางที่ 5  จํานวน  และรอยละของระดับภาวะสุขภาพจิตของขาราชการตํารวจชั้นประทวน 
 

ระดับภาวะสุขภาพจิต  (X1) จํานวน  (คน) รอยละ 
สุขภาพจิตดกีวาคนทั่วไป      (143 - 198  คะแนน) 
สุขภาพจิตเทากับคนทั่วไป    (122 - 142  คะแนน) 
สุขภาพจิตต่ํากวาคนทัว่ไป     (121 คะแนน หรือนอยกวา)

45 
156 
144 

14.3 
49.5 
36.2 
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 จากตารางที่ 5 พบวา ขาราชการตํารวจชั้นประทวนมภีาวะสุขภาพจติเทากับคนทัว่ไป 
รอยละ 49.5  รองลงมามีภาวะสุขภาพจิตต่ํากวาคนทัว่ไป รอยละ 36.2 และมีภาวะสุขภาพจิตดกีวา
คนทั่วไป    รอยละ 14.3  ตามลําดับ 
   
 2.2 การวิเคราะหระดับการวางแผนชีวิต แรงสนับสนุนทางสังคม และการหลีกเลี่ยง
การดื่มสุราของขาราชการตํารวจชั้นประทวน โดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  ดงั
รายละเอียดในตารางที่  6      
 
ตารางที่ 6  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวางแผนชวีิต แรงสนับสนุนทางสังคม 

และการหลีกเลี่ยงการดื่มสุราของขาราชการตํารวจชั้นประทวน  
 

ตัวแปรที่ศึกษา X  S.D. คาระดับ 
1. การวางแผนชวีิต (X2) 
2. แรงสนับสนุนทางสังคม (X3) 
3. การหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา (Y) 

1.3393 
3.4762 
3.1845 

.33928 

.74863 

.48939 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 

 จากตารางที่ 6 พบวา ขาราชการตํารวจชัน้ประทวนมีการวางแผนชวีติ แรงสนับสนุน
ทางสังคม และการหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา อยูในระดับปานกลาง ( X  = 1.3393, 3.4762 และ  3.1845  
ตามลําดับ) 

 
ตอนที่  3 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของการหลีกเล่ียงการดื่มสุรา ของขาราชการ

ตํารวจชั้นประทวน สังกัดตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
ไดแก อายุ หนาท่ีในการปฏบิัติงาน ระยะเวลาในการรับราชการ สถานภาพการสมรส 
รายไดของครอบครัว และประเภทที่พักอาศัย 

 
 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของการหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา ของขาราชการ
ตํารวจชั้นประทวน สังกดัตาํรวจภูธรจังหวัดนครปฐม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ 
หนาที่ในการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการรับราชการ สถานภาพการสมรส รายไดของครอบครัว 
และประเภททีพ่ักอาศัยทีแ่ตกตางกัน โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดยีว (One-Way 
ANOVA) หากพบความแตกตางทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe,) ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 7 
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ตารางที่  7 คาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของการหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา ของขาราชการ
ตํารวจชั้นประทวน  จําแนกตามอาย ุ

 

อายุ จํานวน (คน) X  S.D. ระดับ 
ต่ํากวา  30  ป 
30 – 40  ป 
41 – 50  ป 
มากกวา  50  ป 

25 
178 
91 
21 

3.0716 
3.1815 
3.1498 
3.4937 

.37980 

.51028 

.44714 

.51095 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 

 จากตารางที่ 7 พบวา  ขาราชการตํารวจชั้นประทวนทุกกลุมอายมุีคาเฉลี่ยของการ
หลีกเลี่ยงการดื่มสุราอยูในระดับปานกลาง โดยกลุมตวัอยางที่มีอายุมากกวา 50 ป มีคาเฉลี่ยของการ
หลีกเลี่ยงการดื่มสุรามากที่สุด ( X =  3.4937)   
 
ตารางที่  8  การวิเคราะหความแปรปรวนของการหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา ของขาราชการตํารวจชัน้

ประทวน  จําแนกตามอายุ      
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

3 
311 
314 

2.438 
72.766 
75.204 

.813 

.234 
3.473* 

  *  p < .05 
 

 จากตารางที่  8  พบวา  ขาราชการตํารวจชัน้ประทวน ที่มีกลุมอายุตางกันมีการหลกีเลี่ยง
การดื่มสุราแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แสดงวา ขาราชการตํารวจชัน้
ประทวนที่มกีลุมอายุตางกันมีการหลีกเลี่ยงการดื่มสุราแตกตางกันอยางนอย 1 คู  จึงทําการทดสอบ
ความแตกตางเปนรายคูดวยวธีิของเชฟเฟ (Scheffe,)   ดังตารางที่ 9 
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ตารางที่  9  การวิเคราะหเปรียบเทียบการหลีกเลี่ยงการดื่มสุราของขาราชการตํารวจชั้นประทวน 
จําแนกตามกลุมอายุเปนรายคู   

 

การหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา      
จําแนกตามกลุมอายุ 

ต่ํากวา  30  ป
( X = 3.0716) 

41 – 50  ป 
( X = 3.1498) 

30 – 40  ป 
( X = 3.1815) 

มากกวา  50  ป 
( X = 3.4937) 

ต่ํากวา  30  ป  ( X = 3.0716) 
41 – 50  ป  ( X = 3.1498) 
30 – 40  ป  ( X = 3.1815) 
มากกวา  50  ป  ( X = 3.4937) 

- 
.0728 
.1100 
.4222* 

 
- 

.0318 
.3439* 

 
 
- 

.3122 

 
 
 
- 

 * p < .05 
 

 จากตารางที่ 9  พบวา ขาราชการตํารวจชั้นประทวนที่มีอายุมากกวา 50 ป มีการ
หลีกเลี่ยงการดื่มสุรามากกวาขาราชการตํารวจชั้นประทวนที่มีอายตุ่ํากวา 30 ป และมากกวา
ขาราชการตํารวจชั้นประทวนที่มีอายุระหวาง 41 - 50 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
นอกนั้นไมพบความแตกตางกัน 
 
ตารางที่  10  คาเฉลี่ย  และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของการหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา ของขาราชการ

ตํารวจชั้นประทวน  จําแนกตามหนาที่ในการปฏิบัติงาน      
  

หนาที่ในการปฏิบัติงาน จํานวน (คน) X  S.D. ระดับ 
งานจราจร 
งานปองกันปราบปราม 
งานธุรการ 
งานสืบสวน 
อ่ืนๆ 

39 
135 
78 
48 
15 

3.1484 
3.1341 
3.3063 
3.1469 
3.2175 

.50567 

.47550 

.54471 

.40724 

.45618 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
 จากตารางที ่  10  พบวา ขาราชการตํารวจชั้นประทวนที่ปฏิบัติงานทุกหนาที่ มกีาร
หลีกเลี่ยงการดื่มสุราอยูในระดับปานกลาง โดยกลุมตัวอยางที่ปฏิบัติหนาที่งานธุรการมีคาเฉลี่ยของ
การหลีกเลี่ยงการดื่มสุรามากที่สุด  
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ตารางที่  11 การวิเคราะหความแปรปรวนการหลีกเลี่ยงการดื่มสุราของขาราชการตํารวจชั้น
ประทวน  จําแนกตามหนาทีใ่นการปฏิบัติงาน 

 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

4 
310 
314 

1.636 
73.569 
75.204 

.409 

.237 
1.723 

   

 จากตารางที่ 11  ผลการวิเคราะหความแปรปรวน  พบวา  ขาราชการตํารวจชั้นประทวน 
ที่มีหนาที่ในการปฏิบัติงานตางกัน มีการหลีกเลี่ยงการดืม่สุราไมแตกตางกัน 
 
ตารางที่  12 คาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของการหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา ของขาราชการ

ตํารวจชั้นประทวน  จําแนกตามระยะเวลาในการรับราชการ 
 

ระยะเวลาในการรับราชการ จํานวน (คน) X  S.D. ระดับ 
ต่ํากวา  10  ป 
10 – 20  ป 
21 – 30  ป 
มากกวา  30  ป 

62 
156 
74 
23 

3.0739 
3.1937 
3.1643 
3.4851 

.44163 

.50489 

.46409 

.48575 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 

 จากตารางที่ 12 พบวา  คาเฉลี่ยของระยะเวลาในการรับราชการของขาราชการตํารวจชั้น
ประทวนทกุกลุม มีการหลีกเลี่ยงการดื่มสรุาอยูในระดับปานกลาง โดยกลุมตัวอยางที่รับราชการมา
นานมากกวา 30 ป มีคาเฉลี่ยของการหลีกเลี่ยงการดื่มสุรามากที่สุด ( X =  3.4851)   
 
ตารางที่  13  การวิเคราะหความแปรปรวนการหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา ของขาราชการตํารวจชั้น

ประทวน  จําแนกตามระยะเวลาในการรับราชการ      
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

3 
311 
314 

2.881 
72.323 
75.204 

.960 

.233 
4.130* 

  *  p < .05 
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 จากตารางที่  13  พบวา  ขาราชการตํารวจชั้นประทวน ที่มีระยะเวลาในการรับราชการ
ตางกันมีการหลีกเลี่ยงการดืม่สุราแตกตางกัน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แสดงวา 
ขาราชการตํารวจชั้นประทวนที่มีระยะเวลาในการรับราชการตางกัน มีการหลกีเลี่ยงการดื่มสุรา
แตกตางกนัอยางนอย 1 คู จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe,)   ดัง
ตารางที่ 14 

 
ตารางที่  14  การวิเคราะหเปรียบเทียบการหลีกเลี่ยงการดื่มสุราของขาราชการตํารวจชั้นประทวน 

จําแนกตามระยะเวลาในการรับราชการเปนรายคู   
 

การหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา      
จําแนกตามระยะเวลาในการ 

รับราชการ 

ต่ํากวา  10  ป 
( X = 3.0739) 

21 – 30  ป 
( X = 3.1643)

10 – 20  ป 
( X = 3.1937) 

มากกวา  30  ป 
( X = 3.4851) 

ต่ํากวา  10  ป  ( X = 3.0739) 
21 – 30  ป  ( X = 3.1643) 
10 – 20  ป  ( X = 3.1937) 
มากกวา  30  ป  ( X = 3.4851) 

- 
.0904 
.1198 
.4113* 

 
- 

.0294 

.3208 

 
 
- 

.2915 

 
 
 
- 

 * p < .05 
 

 จากตารางที่ 14  พบวา ขาราชการตํารวจชั้นประทวนที่มีระยะเวลาในการรับราชการ
มากกวา 30 ป มีการหลีกเลีย่งการดื่มสุรามากกวาขาราชการตํารวจชัน้ประทวนที่มรีะยะเวลาในการ
รับราชการต่ํากวา 10 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไมพบความแตกตางกัน 
 
ตารางที่  15  คาเฉลี่ย  และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของการหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา ของขาราชการ

ตํารวจชั้นประทวน  จําแนกตามสถานภาพการสมรส      
  

สถานภาพการสมรส จํานวน (คน) X  S.D. ระดับ 
โสด 
แตงงานแลวอยูดวยกนั 
หยาราง/หมาย 
 แตงงานแตแยกกันอยู 

49 
233 
12 
21 

3.2073 
3.1839 
3.3684 
3.0326 

.6229 

.4649 

.5157 

.3606 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
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 จากตารางที ่  15  พบวา คาเฉลี่ยของสถานภาพการสมรสของขาราชการตํารวจชั้น
ประทวนทกุกลุม มีการหลีกเลี่ยงการดื่มสุราอยูในระดบัปานกลาง โดยกลุมตัวอยางที่มีสถานภาพ
การสมรสหยารางหรือหมาย มีคาเฉลี่ยของการหลีกเลี่ยงการดื่มสุรามากที่สุด  
 
ตารางที่  16 การวิเคราะหความแปรปรวนของการหลีกเลี่ยงการดื่มสุราของขาราชการตํารวจชั้น

ประทวน  จําแนกตามสถานภาพการสมรส 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

3 
311 
314 

.916 
74.288 
75.204 

.305 

.239 
1.278 

   

 จากตารางที่ 16  ผลการวิเคราะหความแปรปรวน  พบวา  ขาราชการตํารวจชั้นประทวน 
ที่มีสถานภาพการสมรสตางกัน มีการหลกีเลี่ยงการดื่มสรุาไมแตกตางกัน 
 
ตารางที่  17  คาเฉลี่ย  และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของการหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา ของขาราชการ

ตํารวจชั้นประทวน  จําแนกตามรายไดของครอบครัว      
  

รายไดของครอบครัว จํานวน (คน) X  S.D. ระดับ 
มีเงินเหลือเก็บ 
พอกินพอใช แตไมเหลือเก็บ 
ไมพอใช 

62 
204 
49 

3.2759 
3.1677 
3.1386 

.46206 

.50673 

.44201 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 

 จากตารางที ่  17  พบวา คาเฉลี่ยของรายไดของครอบครัวของขาราชการตํารวจชั้น
ประทวนทกุกลุม มีการหลีกเลี่ยงการดื่มสุราอยูในระดบัปานกลาง โดยกลุมตัวอยางที่รายไดของ
ครอบครัวมีเงินเหลือเก็บ มคีาเฉลี่ยของการหลีกเลี่ยงการดื่มสุรามากที่สุด  
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ตารางที่  18 การวิเคราะหความแปรปรวนของการหลีกเลี่ยงการดื่มสุราของขาราชการตํารวจชั้น
ประทวน  จําแนกตามรายไดของครอบครัว 

 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
312 
314 

.679 
74.525 
75.204 

.339 

.239 
1.421 

   

 จากตารางที่ 18  ผลการวิเคราะหความแปรปรวน  พบวา  ขาราชการตํารวจชั้นประทวน 
ที่มีรายไดของครอบครัวตางกัน มีการหลกีเลี่ยงการดื่มสรุาไมแตกตางกัน 
 
ตารางที่  19  คาเฉลี่ย  และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของการหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา ของขาราชการ

ตํารวจชั้นประทวน  จําแนกตามประเภททีพ่ักอาศัย      
  

ประเภทที่พกัอาศัย จํานวน (คน) X  S.D. ระดับ 
บานของตนเอง 
บานสวัสดิการตํารวจ 
บานเชา 
บานของญาติพี่นอง 
อ่ืนๆ 

144 
69 
51 
35 
16 

3.1897 
3.2365 
3.2167 
2.9820 
3.2533 

.46367 

.44965 

.57661 

.51867 

.46093 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 

 จากตารางที ่  19  พบวา คาเฉลี่ยของประเภทที่พกัอาศัยของขาราชการตํารวจชัน้
ประทวนทกุประเภท มีการหลีกเลี่ยงการดื่มสุราอยูในระดับปานกลาง โดยกลุมตัวอยางที่พักอาศยั
ประเภทที่พกัอื่นๆ มีคาเฉลี่ยของการหลีกเลี่ยงการดื่มสรุามากที่สุด  
 
ตารางที่  20 การวิเคราะหความแปรปรวนของการหลีกเลี่ยงการดื่มสุราของขาราชการตํารวจชั้น

ประทวน  จําแนกตามประเภทที่พักอาศัย 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

4 
310 
314 

1.755 
73.450 
75.204 

.439 

.237 
1.851 
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 จากตารางที่ 20  ผลการวิเคราะหความแปรปรวน  พบวา  ขาราชการตํารวจชั้นประทวน 
ที่มีประเภททีพ่ักอาศัยตางกนั มีการหลีกเลี่ยงการดื่มสุราไมแตกตางกนั 
 
ตอนที่  4 การวิเคราะหตัวแปร ไดแก ภาวะสุขภาพจติของขาราชการตํารวจ การวางแผนชีวิตของ

ขาราชการตํารวจ และแรงสนับสนุนทางสงัคม ท่ีสงผลตอการหลีกเล่ียงการดื่มสุราของ
ขาราชการตํารวจชั้นประทวน สังกัดตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม โดยใชการวิเคราะห
การถดถอยพหุคูณตามลําดบัความสําคัญของตัวแปรท่ีนําเขาสมการ  

 
 4.1 การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร  ไดแก  ภาวะสุขภาพจิต 
การวางแผนชวีิต การสนับสนุนทางสังคม และการหลีกเลี่ยงการดืม่สุราของขาราชการตํารวจชั้น
ประทวน สังกดัตํารวจภูธรจงัหวัดนครปฐม ดังรายละเอยีดในตารางที่  20 
 
ตารางที่ 21 การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางภาวะสุขภาพจิต (X1)  การวางแผน

ชีวิต (X2)  การสนับสนุนทางสังคม (X3)  และการหลกีเลี่ยงการดื่มสุรา (Y)  ของ
ขาราชการตํารวจชั้นประทวน  

 

ตัวแปร Y X1 X2 X3 
Y 

X1 

X2 

X3 

1.00 
.143* 
.236** 
.355** 

 
1.00 

.403** 

.317** 

 
 

1.00 
.391** 

 
 
 

1.00 
        * p < .05         **  p < .01 
 
 

 จากตารางที่  21  เมื่อพิจารณาความสัมพนัธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบวา
ภาวะสุขภาพจติ (X1) มีความสัมพันธกันทางบวกกับการหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา (Y) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (r = .143)  การวางแผนชีวิต (X2) การสนับสนุนทางสังคม (X3) และการ
หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา (Y) มีความสัมพันธทางบวกมีคา .236 และ .355 ตามลําดับ อยางมีนัยสําคญั
ทางสถิติที่ระดับ .01  
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 ความสัมพันธของตัวแปรอสิระดวยกันเอง    พบวา  ภาวะสุขภาพจิต (X1)  การวางแผน
ชีวิต (X2)  และการสนับสนุนทางสังคม (X3)  มีความสัมพันธกันทางบวก โดยภาวะสุขภาพจติมี
ความสัมพันธกับการวางแผนชีวิต และการสนับสนุนทางสังคม ที่ r = .403 และ .317 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
 4.2 การวิเคราะหตวัแปรไดแก  ภาวะสุขภาพจิต การวางแผนชีวิต การสนับสนุนทาง
สังคม ที่มีอิทธิพลตอการหลีกเลี่ยงการดืม่สุราของขาราชการตํารวจชั้นประทวน สังกัดตํารวจภธูร
จังหวดันครปฐม โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหคุณูตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขา
สมการ ดังรายละเอียดในตารางที่  20 
 

ตารางที่  22 การวิเคราะหตวัแปร  ไดแก ภาวะสุขภาพจิต (X1)  การวางแผนชวีิต (X2)  การ
สนับสนุนทางสังคม (X3)  ที่มีอิทธิพลตอการหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา (Y)  ของขาราชการ
ตํารวจชั้นประทวน โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคณูตามลําดับความ สําคัญของ
ตัวแปรที่นําเขาสมการ 

 

ลําดับที่ของตัวแปรที่ไดรับ 
คัดเลือกเขาสมการ 

R R2 Adj R2 
R2 

Change 
b Beta   t 

1. การสนับสนุนทางสังคม (X3) 
 
2. การวางแผนชีวิต (X2) 

.355 
 

.371 

.126 
 

.137 

.123 
 

.132 

.126 
 

.011 

.203 
 

.166 

.310 
 

.115 

5.434*** 
 

2.015* 
Constant (a) =  2.460                         S.E. =  0.45596                              F =  24.869 

 

 จากตารางที่   22  พบวา   ตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทํานายการหลีกเลี่ยงการดื่ม
สุรา (Y) ของขาราชการตํารวจชั้นประทวน ไดแก การสนับสนุนทางสังคม (X3)  เปนตัวแปรที่
ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 1 สามารถทํานายการหลีกเลี่ยงการดื่มสุราของขาราชการ
ตํารวจชั้นประทวน ไดรอยละ 12.6 และเมื่อเพิ่มตวัแปรการวางแผนชีวิต (X2) เขาดวยกันแลว 
ประสิทธิภาพในการทํานายการหลีกเลี่ยงการดื่มสุราของขาราชการตํารวจชั้นประทวน เพิ่มขึ้นรอย
ละ 1.1 โดยตัวแปรทั้ง 2 ตัวแปรสามารถรวมกันทํานายการหลีกเลี่ยงการดื่มสุราของขาราชการ
ตํารวจชั้นประทวนไดรอยละ  13.7  และสมการที่ไดจากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับ
ความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถเขียนเปน
สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปคะแนนดบิและในรูปคะแนนมาตรฐานไดดังนี ้
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 ในรูปคะแนนดิบ 
                   Y  =   2.460 + .203(X3) + .166(X2)   
 

     ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 Z =  .310(X3) + .115(X2)   
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเร่ือง “ภาวะสุขภาพจิต การวางแผนชีวิต และการสนับสนุนทางสังคมในการ
หลีกเลี่ยงการดื่มสุราของขาราชการตํารวจชั้นประทวน สังกัดตํารวจภูธรจังหวดันครปฐม” มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1. ระดับภาวะสุขภาพจิตของขาราชการตํารวจ  การวางแผนชีวิตของ
ขาราชการตํารวจ  การสนับสนุนทางสังคมในการหลกีเลี่ยงการดื่มสุรา  และการหลีกเลี่ยงการดืม่
สุราของขาราชการตํารวจชัน้ประทวน 2. เปรียบเทยีบการหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา ของขาราชการ
ตํารวจชั้นประทวน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  ไดแก  อายุ  หนาที่ในการปฏิบัติงาน  ระยะเวลา
ในการรับราชการ  สถานภาพการสมรส  รายไดของครอบครัว  และประเภทที่พกัอาศัย  3. ภาวะ
สุขภาพจิตของขาราชการตํารวจ การวางแผนชีวิตของขาราชการตํารวจ และการสนับสนุนทาง
สังคมในการหลีกเลี่ยงการดืม่สุรา เปนปจจยัที่สงผลตอการหลีกเลี่ยงการดื่มสุราของขาราชการ
ตํารวจชั้นประทวน สังกัดตํารวจภูธรจังหวดันครปฐม 
 ประชากรในการวจิัยคร้ังนี ้ ไดแก ขาราชการตํารวจชั้นประทวน เพศชาย สังกัด
ตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม 14 หนวยงาน จํานวน 1,482 คน กลุมตัวอยางทีใ่ชในการศึกษาวิจยั 
ไดแก ขาราชการตํารวจชั้นประทวนชาย สังกัดตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม โดยผูวิจัยไดกําหนด
ขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของยามาเน (Yamane, อางถึงใน ประคอง กรรณสูตร 2542 : 11) ที่
ระดับความเชือ่มั่น รอยละ 95 สําหรับความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 ไดกลุมตัวอยางจํานวน 315 คน 
โดยสุมตัวอยางโดยวิธีสุมแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามสัดสวนประชากร 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
คือ คารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบความแปรปรวนทาง
เดียว (One – Way  ANOVA) และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปร
ที่นําเขาสมการ (Stepwise  Multiple  Regression  Analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหขอมูล ผลการวิจัยสรุปเปนประเดน็สําคัญไดดังนี ้

1. การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มี
อายุระหวาง 30 – 40 ป  คิดเปนรอยละ 56.5 ปฏิบัติราชการในหนาที่งานปองกันปราบปรามมาก
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ที่สุด คิดเปนรอยละ 42.9 สวนมากรับราชการมาแลว 10 – 20 ป คิดเปนรอยละ 49.5 โดยสวนใหญ
สถานภาพการสมรสแตงงานแลวและอยูดวยกันกับคูสมรส คิดเปนรอยละ 74.0 รายไดครอบครัว
สวนใหญพอกนิพอใช แตไมเหลือเงินเก็บ คิดเปนรอยละ  64.8  และพักอาศัยบานของตนเองมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 45.7 

2. การวิเคราะหระดับภาวะสุขภาพจิต การวางแผนชวีิต แรงสนับสนุนทางสังคม 
และการหลีกเลี่ยงการดื่มสุราของขาราชการตํารวจชั้นประทวน สังกดัตํารวจภูธรจงัหวัดนครปฐม 
สรุปผลการวิจัยไดดังนี ้

2.1 การวิเคราะหระดับภาวะสุขภาพจิต กลุมตัวอยางมภีาวะสุขภาพจิตเทากับ
คนทั่วไป (122 - 142  คะแนน)  

2.2 การวิเคราะหระดับการวางแผนชีวิต อยูในระดับปานกลาง ( X  = 1.3393)  
2.3 การวิเคราะหระดับแรงสนับสนุนทางสังคม อยูในระดบัปานกลาง ( X  = 

3.4762) 
2.4 การวิเคราะหระดับการหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา อยูในระดบัปานกลาง( X  = 

3.1845)   
3. การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของการหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา ของ

ขาราชการ ตํารวจชั้นประทวน สังกัดตํารวจภูธรจังหวดันครปฐม จาํแนกตามอาย ุ หนาที่ในการ
ปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการรับราชการ สถานภาพการสมรส รายไดของครอบครัว และประเภทที่
พักอาศัย 

3.1 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของการหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา ของ
ขาราชการตํารวจชั้นประทวน จําแนกตามอายุ พบวา ขาราชการตํารวจชั้นประทวนทีม่ีอายุตางกันมี
การหลีกเลี่ยงการดื่มสรุาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย  ขาราชการตํารวจ
ช้ันประทวนทีม่ีอายุมากกวา 50 ป มีการหลีกเลี่ยงการดืม่สุรามากกวาขาราชการตํารวจชั้นประทวน
ที่มีอายุต่ํากวา 30 ป และมากกวาขาราชการตํารวจชั้นประทวนที่มีอายุระหวาง 41 - 50 ป  นอกนั้น
ไมพบความแตกตางกัน 

3.2 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของการหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา ของ
ขาราชการตํารวจชั้นประทวน จําแนกตามหนาที่ในการปฏิบัติงาน พบวา ขาราชการตํารวจชัน้
ประทวน ที่มหีนาที่ในการปฏิบัติงานตางกัน มีการหลกีเลี่ยงการดื่มสรุาไมแตกตางกัน 

3.3 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของการหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา ของ
ขาราชการตํารวจชั้นประทวน จําแนกตามระยะเวลาในการรับราชการ พบวา ขาราชการตํารวจชั้น
ประทวน ทีม่ีระยะเวลาในการรับราชการตางกันมีการหลีกเลี่ยงการดื่มสุราแตกตางกัน อยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยขาราชการตํารวจชั้นประทวนทีม่ีระยะเวลาในการรับราชการ
มากกวา 30 ป มีการหลีกเลี่ยงการดื่มสุรามากกวาขาราชการตํารวจชั้นประทวนที่มีระยะเวลาในการ
รับราชการต่ํากวา 10 ป  นอกนั้นไมพบความแตกตางกัน 

3.4 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของการหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา ของ
ขาราชการตํารวจชั้นประทวน จําแนกตามสถานภาพการสมรส พบวา ขาราชการตํารวจชัน้
ประทวน ที่มสีถานภาพการสมรสตางกัน มีการหลีกเลี่ยงการดื่มสุราไมแตกตางกัน 

3.5 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของการหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา ของ
ขาราชการตํารวจชั้นประทวน จําแนกตามรายไดของครอบครัว พบวา ขาราชการตํารวจชัน้
ประทวน ที่มีรายไดของครอบครัวตางกัน มีการหลีกเลี่ยงการดื่มสุราไมแตกตางกัน 

3.6 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของการหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา ของ
ขาราชการตํารวจชั้นประทวน จําแนกตามประเภทที่พกัอาศัย พบวา ขาราชการตํารวจชั้นประทวน 
ที่มีหนาที่ในการปฏิบัติงานตางกัน มีการหลีกเลี่ยงการดืม่สุราไมแตกตางกัน 

4. การวิเคราะหตวัแปรที่มีอิทธพิลตอการหลีกเลี่ยงการดื่มสุราของขาราชการตํารวจ
ช้ันประทวน สังกัดตํารวจภธูรจังหวัดนครปฐม ไดแก ภาวะสุขภาพจติของขาราชการตํารวจ การ
วางแผนชวีิตของขาราชการตํารวจ และแรงสนับสนุนทางสังคม พบวา การสนับสนุนทางสังคม 
และการวางแผนชีวิต สามารถรวมกันทํานายการหลีกเลี่ยงการดืม่สุราของขาราชการตํารวจชั้น
ประทวนไดรอยละ  13.7  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
การอภิปรายผล 
 จากการสรุปผลการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี ้

1. การวิเคราะหระดับภาวะสุขภาพจิต การวางแผนชวีิต แรงสนับสนุนทางสังคม 
และการหลีกเลี่ยงการดื่มสุราของขาราชการตํารวจชั้นประทวน สังกดัตํารวจภูธรจงัหวัดนครปฐม 
สรุปผลการวิจัยไดดังนี ้

1.1 ผลการวิเคราะหระดับภาวะสุขภาพจิตของขาราชการตํารวจชั้นประทวน 
พบวา ขาราชการตํารวจชั้นประทวนสวนใหญ รอยละ 49.5 มีภาวะสขุภาพจิตอยูในเกณฑเฉลี่ยของ
คนทั่วไป รองลงมารอยละ 36.2 มีภาวะสุขภาพจิตต่ํากวาเกณฑเฉลี่ยของคนทั่วไป และรอยละ 14.3 
มีภาวะสุขภาพจิตดีกวาคนทัว่ไป การที่ขาราชการตํารวจสวนใหญมภีาวะสุขภาพจติอยูในเกณฑ
เฉลี่ยของคนทั่วไป แสดงวาภาระหนาที่ของขาราชการตํารวจสวนใหญ ไมกอใหเกดิความเครียดตอ
รางกายหรือจติใจแกขาราชการตํารวจสวนใหญแตอยางใด แตจากการวจิัยสามารถสังเกตพบวา 
ขาราชการตํารวจที่มีระดับภาวะสุขภาพจิตต่ํากวาคนทัว่ไปมีถึงรอยละ 36.2 อาจเปนเพราะ
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ภาระหนาที่ของขาราชการตํารวจชั้นประทวนที่จะตองพบกับภาวะกดดันจากเรื่องตางๆ มากมาย 
เชน การปฏิบัติหนาที่เมือ่ทางสถานีตํารวจไดรับแจงเหตุรายตางๆ หรือประชาชนไดรับความ
เดือดรอน ผูบังคับบัญชามักจะสั่งการใหขาราชการตํารวจชั้นประทวนที่ปฏิบัติหนาที่อยูนั้น เชน
สายตรวจรถจกัรยานยนต หรือเจาหนาที่ตํารวจประจําที่พักสายตรวจ ไปตรวจสอบเหตุการณที่
เกิดขึ้นนั้นกอน เมื่อสายตรวจผูนั้นไปถงึก็จะระงับเหตกุารณนัน้เบื้องตนกอน หากไมสามารถระงับ
เหตุการณนั้นได จึงจะนําคูกรณีมาที่สถานีตํารวจเพื่อใหผูบังคับบัญชาดําเนินการตอไป และเมื่อ
พิจารณาขอคําถามเปนรายขอ จะพบวาขอคําถามที่ตอบวาเคยเหน็ดวยกบัเรื่องนั้นๆ นอยที่สุด ไดแก
ขอคําถามที่วา “ทานมีความมั่นใจวาญาตหิรือเพื่อนจะชวยเหลือทาน ถามีเหตุการณรายแรงหรือ
ฉุกเฉินเกดิขึ้นกับทาน” ( X  = 1.5810) “ทานมเีพื่อนหรือญาติพี่นองคอยชวยเหลือทานในยามที่ทาน
ตองการ” ( X  = 1.6476) และ “ทานเหน็ดวยวาครอบครัวของทานสามารถแกปญหาไดทุกเรื่อง” 
( X  = 1.7905) แสดงวาครอบครัวของขาราชการตํารวจชั้นประทวนไมสามารถใหคําปรึกษาแก
ขาราชการตํารวจชั้นประทวน เมื่อมีปญหาหรือตองการความชวยเหลือ ซ่ึงอาจเปนเพราะคณุภาพ
หรือมาตรฐานครอบครัวของขาราชการตํารวจชั้นประทวนอยูในระดับต่ํา การเลือกคูครองที่จะมา
ชวยเหลือ แบงเบาภาระของครอบครัวยังไมดีเทาที่ควร จึงทําใหขาราชการตํารวจชั้นประทวนมี
ระดับภาวะสุขภาพจิตต่ํากวาคนทั่วไปถึงรอยละ 36.2 

1.2 ผลการวิเคราะหระดับการวางแผนชีวิตของขาราชการตํารวจชั้นประทวน
โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา ขอคําถามที่ตอบเคยและปฏิบตัิ
ในการวางแผนชีวิตมากที่สุด ไดแกขอคําถามที่วา “ไดวางแผนการใชจายใหประหยัดที่สุด” ( X  = 
1.4127) และขอคําถามที่วา “คิดและเตรยีมการที่จะมีรายไดเสริม เพื่อมีรายไดเพิม่ขึ้น” ( X  = 
1.4127) แสดงวาขาราชการตาํรวจชั้นประทวนมีการวางแผนชีวิตในเรื่องฐานะทางเศรษฐกิจของตน 
ซ่ึงอาจเปนเพราะขาราชการตํารวจชั้นประทวนไดรับเงินเดือน และเงินพิเศษตางๆ นอย จึงเปนเหตุ
ใหขาราชการตํารวจชั้นประทวนจะตองหารายไดเสริม เพื่อใหพอเพียงตอการใชจายใน
ชีวิตประจําวัน และมีเก็บไวใชจายในอนาคต ทําใหไมมีเวลาพักผอนหรือดูแลเอาใจใสสุขภาพของ
ตน ซ่ึงเปนตนเหตใุหขาราชการตํารวจชัน้ประทวนมีการวางแผนชวีติในเรื่องของสุขภาพนอย ดัง
เห็นไดจากขอคําถามที่ตอบวา “คิดและเตรียมการสําหรับคาใชจายในการรักษาพยาบาล เมื่อทาน
เจ็บปวย” ( X  = 1.2730) และขอคําถามที่วา “วางแผนจัดเวลาการทํางานและการพักผอนใหสมดุล
กัน” ( X  = 1.2286) ดวยเหตุนี้จึงทําใหการวางแผนชวีิตโดยภาพรวมของขาราชการตํารวจชั้น
ประทวนอยูในระดับปานกลาง 

1.3 ผลการวิเคราะหระดับการสนับสนุนทางสงัคมในการหลกีเลี่ยงการดื่มสุรา
ของขาราชการตํารวจชั้นประทวนสวนใหญอยูในระดับปานกลาง เมือ่พิจารณารายขอ พบวา ขอ
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คําถามที่ตอบเปนจริงมากทีสุ่ด ไดแกขอคําถามที่วา “เมือ่ขาพเจามีความเครียด ขาพเจาไดรับการเอา
ใจใสและไดรับกําลังใจจากบุคคลในครอบครัว” ( X  = 3.8254) และขอคําถามที่วา “การไมดื่มสุรา 
ทําใหไดรับความรักจากบุคคลในครอบครัว” ( X  = 3.7302) แสดงวาขาราชการตํารวจชั้นประทวน
ไดรับการสนบัสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัวอยูในระดับมาก เนื่องจากสมาชิกในครอบ 
ครัวจะมีความรักใครผูกพัน เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน มคีวามหวงใยใหกําลังใจกัน โดยเฉพาะจะให
ความสนใจและใหการดแูลเปนพิเศษเมื่อบุคคลในครอบครัวมีปญหา ทั้งนี้จะแตกตางจากคําตอบที่
เกี่ยวของกับบคุคลอื่น เชน ผูบังคับบัญชา หรือเพื่อน ที่ความหวงใยนอยกวา ดังเห็นไดจากขอ
คําถามที่ตอบวาไมจริง ไดแก ขอคําถามที่วา “ผูบังคับบัญชามักจัดกจิกรรมตางๆ ที่ไมเกี่ยวของกบั
การดื่มสุรา เพื่อผอนคลายความเครียดจากการทํางาน” ( X  = 2.9460) และขอคําถามที่วา “เมื่อมี
เวลาวางเพื่อนๆ มักชักชวนขาพเจาออกกําลังกาย หรือเลนกีฬา มากกวาที่จะชักชวนใหดื่มสุรา” ( X  
= 3.0857) ดวยเหตนุี้จึงทําใหภาพรวมของการสนับสนุนทางสังคมในการหลีกเลีย่งการดื่มสุราของ
ขาราชการตํารวจชั้นประทวนอยูในระดับปานกลาง  

1.4 ผลการวิเคราะหระดับการหลีกเลี่ยงการดืม่สุรา ของขาราชการตํารวจชั้น
ประทวนโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากขาราชการตํารวจเปนอาชีพที่จะตองอยู
ใกลชิดกับประชาชน และในบางตําแหนงหนาที่ขาราชการตํารวจจะตองเขาไปสัมผัสหรือคลุกคลี
กับประชาชน เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ประสบความสําเร็จ จึงไมสามารถเลือกคบบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง ซ่ึงจะเห็นไดจากขอคําถามที่เกี่ยวกับการเลือกคบเพื่อนที่ไมเคยปฏิบัติ ไดแกขอคําถามที่วา 
“ทานมักจะหลีกเลี่ยงการทีจ่ะตองนั่งรวมโตะอาหารกับเพื่อนที่ชอบดืม่สุรา” ( X  = 2.7810)  อีกทั้ง
ความเจริญกาวหนาของเจาหนาที่ตํารวจชัน้ประทวนก็ขึน้อยูกับผูบังคบับัญชาเปนผูพิจารณา ดังนัน้
การที่จะปฏิเสธผูบังคับบัญชาที่ชักชวนใหดื่มสุราจึงเปนไปไดยาก ซ่ึงจะเห็นไดจากขอคําถาม
เกี่ยวกับการปฏิเสธนอยที่สุด ไดแก ขอคําถามที่วา “เมื่อผูบังคับบัญชาใหทานดื่มสุรา ทานจะ
ปฏิเสธโดยอางเหตุผลตางๆ” ( X  = 2.9714) และเมื่อพจิารณาขอคําถามเกี่ยวกับการปฏเิสธเปนราย
ขอ จะพบวาหากเจาหนาที่ตํารวจถูกชักชวนใหดื่มสุรากอนที่ตนเองจะตองเขาไปสัมผัสหรืออยู
ใกลชิดกับสถานการณของการดื่มสุรา เจาหนาที่ตํารวจกจ็ะปฏิเสธมาก ซ่ึงไดแกขอคาํถามที่วา “ถา
มีผูใดมาชักชวนใหทานไปดืม่สุราในระหวางที่ทํางานอยู ทานจะบอกปด และแนะนําวาไมควรดืม่
สุราระหวางทาํงาน” ( X  = 3.8349) และขอคาํถามที่วา “เมื่อมีบุคคลอื่นชักชวนใหทานดื่มสุรา ทาน
จะตอบปฏิเสธทุกครั้ง” ( X  = 3.2222) และหากเจาหนาทีต่ํารวจถูกชักชวนใหดื่มสุราขณะที่ตนเอง
ไดเขาไปสัมผัสหรืออยูใกลชิดกับสถานการณของการดืม่สุรา เจาหนาที่ตํารวจกจ็ะปฏิเสธนอย ซ่ึง
ไดแกขอคําถามที่วา “เมื่อไดปฏิเสธบุคคลอื่นหลายครั้งแลวเร่ืองการดื่มสุราเพื่อคลายเครียด จน
บุคคลนั้นรูสึกโมโหมากที่ทานไมเหน็ความหวังดีของเขา จึงไดพูดจาทํานองวาถาไมดื่มก็เลิกคบกัน
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เลยดีกวา ทานก็ยังคงปฏิเสธและพรอมที่จะเลิกคบหากับบุคคลนั้น” ( X  = 2.9746) และขอคําถาม
ที่วา “คืนหนึ่งอากาศหนาวมาก ทานนั่งคุยกับเพื่อนของทาน เพื่อนในกลุมถามวา ‘มีอะไรแกหนาว
ไดบาง’ มีเพื่อนคนหนึ่งนําเหลาออกมาบอกใหทกุคนดืม่เพื่อคลายความหนาว ทานจึงปฏิเสธ และ
แนะนําใหเพื่อนแกหนาว โดยไมตองพึ่งเหลา” ( X  = 2.9238) ดวยเหตุนีจ้งึมีผลทําใหการหลีกเลี่ยง
การดื่มสุราของขาราชการตํารวจชั้นประทวนอยูในระดบัปานกลาง    

2. การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของการหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา ของ
ขาราชการตํารวจชั้นประทวน สังกัดตํารวจภูธรจังหวดันครปฐม จําแนกตามอาย ุ หนาทีใ่นการ
ปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการรับราชการ สถานภาพการสมรส รายไดของครอบครัว และประเภทที่
พักอาศัย 

2.1 อายุ จากการวิเคราะห พบวา ขาราชการตํารวจชั้นประทวนที่มกีลุมอายุ
ตางกันมีการหลีกเลี่ยงการดืม่สุราแตกตางกัน อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว โดยพบวาขาราชการตํารวจชั้นประทวนที่มีอายุมากกวา 50 ป มีการหลีกเลี่ยงการ
ดื่มสุรามากกวาขาราชการตํารวจชั้นประทวนที่มีอายตุ่ํากวา 30 ป และมากกวาขาราชการตํารวจชัน้
ประทวนที่มีอายุระหวาง 41 – 50 ป ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากขาราชการตํารวจชั้นประทวนที่มีอายุ
มากกวา 50 ป เปนกลุมบคุคลที่มีอายุมาก จึงมีความเปนหวงสุขภาพรางกาย มีความตระหนักใน
โทษของการดืม่สุรา ดวยเหตุนี้จึงทําใหขาราชการตํารวจที่มีอายุมากมีการหลีกเลี่ยงการดื่มสุราสูง
กวากลุมอายุอ่ืน  

2.2 หนาที่ในการปฏิบัติงาน จากการวิเคราะห พบวา ขาราชการตํารวจชั้น
ประทวนที่มหีนาที่ในการปฏิบัติงานตางกนัมีการหลีกเลีย่งการดื่มสุราไมแตกตางกัน ซ่ึงไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตัง้ไว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากขาราชการตํารวจแตละคนนัน้ อาจจะเคย
ปฏิบัติหนาที่ตางๆ มาแลวหลายหนาที่ เชน งานปองกนัปราบปราม งานสืบสวน งานจราจร งาน
ธุรการ เปนตน โดยการปฏบิัติหนาที่ของแตละคนนัน้ ขึ้นอยูกับผูบังคับบัญชาที่ส่ังการใหบุคคลใด
ปฏิบัติหนาที่ใด โดยเปนอํานาจสั่งการของหัวหนาหนวยงานเปนผูส่ังการ สามารถสับเปลี่ยน
หมุนเวียนไดเสมอเพื่อความเหมาะสม จึงทําใหขาราชการตาํรวจชั้นประทวนที่มีหนาที่ในการ
ปฏิบัติงานตางกันมีการหลกีเลี่ยงการดื่มสุราไมแตกตางกนั  

2.3 ระยะเวลาในการรับราชการ จากการวิเคราะห พบวา ขาราชการตํารวจชั้น
ประทวนที่มีระยะเวลาในการรับราชการตางกันมีการหลีกเลี่ยงการดื่มสุราแตกตางกนั อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยพบวาขาราชการตํารวจชัน้
ประทวนที่มีระยะเวลาในการรับราชการมากกวา 30 ป มีการหลีกเลี่ยงการดื่มสุรามากกวา
ขาราชการตํารวจชั้นประทวนที่มีระยะเวลาในการรับราชการต่ํากวา 10 ป ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
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ขาราชการตํารวจที่มีระยะเวลาในการรับราชการมามากกวา มักจะเปนหัวหนาชดุในการปฏิบัติงาน 
ซ่ึงจะเปนผูส่ังการหรือควบคมุการปฏิบัติ มิไดปฏิบัติงานดวยตนเอง จึงตองมีความรับผิดชอบสูง 
หากเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน จะตองเปนผูรับผิดชอบหรือถูกตําหนจิากผูบังคับบัญชา 
และคนกลุมนีม้ักจะไดรับความไววางใจจากผูบังคับบัญชา เนือ่งจากปฏิบัตหินาที่มานานมี
ประสบการณในความสามารถสูงกวา จึงทําใหขาราชการตํารวจที่มีระยะเวลาในการรับราชการมาก
มีการหลีกเลี่ยงการดื่มสุราสูงกวากลุมอายอ่ืุน   

2.4 สถานภาพการสมรส จากการวิเคราะห พบวา ขาราชการตํารวจชั้นประทวน
ที่มีสถานภาพการสมรสตางกันมีการหลกีเลี่ยงการดื่มสุราไมแตกตางกนั ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว แตสอดคลองกับ ตอศักดิ์ ธรรมวงศ (2531) ที่ศึกษาวิจยัพบวา สถานภาพการ
สมรสที่แตกตางกัน มีพฤตกิรรมการดื่มสุราไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากขาราชการตํารวจ
สวนใหญมีพฤติกรรมการดื่มสุราตั้งแตอายยุังนอย ซ่ึงจะเห็นไดจากผลการวิเคราะหเปรียบเทยีบ
ความแตกตางของการหลีกเลี่ยงการดื่มสุราของขาราชการตํารวจชั้นประทวนจําแนกตามอายุ จะ
พบวาขาราชการตํารวจชั้นประทวนมีที่มีอายุต่ํากวา 30 ป มีคาเฉลี่ยของการหลีกเลี่ยงการดื่มสรุา
นอยที่สุด ( X  = 3.0716) เมื่อขาราชการตํารวจจะแตงงานมคีูสมรส สวนใหญคูสมรสของขาราชการ
ตํารวจจึงเขาใจหรือยอมรับพฤติกรรมการดื่มสุราของขาราชการตํารวจนั้นได จึงเปนเหตใุห
ขาราชการตํารวจที่สมรสแลวยังมีพฤตกิรรมการดื่มสุราอยูเชนเดิม จึงทําใหขาราชการตํารวจชัน้
ประทวนที่มีสถานภาพการสมรสตางกัน มีการหลีกเลี่ยงการดื่มสุราไมแตกตางกัน 

2.5 รายไดของครอบครัว จากการวิเคราะห พบวา ขาราชการตํารวจชั้น
ประทวนที่มีรายไดของครอบครัวตางกันมกีารหลีกเลี่ยงการดื่มสุราไมแตกตางกัน ซ่ึงไมสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว แตสอดคลองกับ ตอศักดิ์ ธรรมวงศ (2531) ที่ศึกษาวจิัยพบวาระดับเงินเดือน
ที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการดื่มสุราไมแตกตางกัน ซ่ึงเมื่อพิจารณาพบวา การดื่มสุราของ
ขาราชการตํารวจสวนใหญนัน้อาจไมจําเปนตองใชเงินของตนเองในการซื้อสุรามาดื่ม โดยการดืม่
นั้นมักเกิดจากการถูกชักชวนจากบุคคลที่รูจัก ซ่ึงตองการรูจักหรือมีความสนิทสนมกบัขาราชการ
ตํารวจ หรือเกดิจากการที่ขาราชการตํารวจมักจะไดรับสุราจากบุคคลอื่นในชวงเทศกาลตางๆ จึงทํา
ใหขาราชการตํารวจชั้นประทวนที่มีรายไดของครอบครัวตางกนั มีการหลีกเลี่ยงการดื่มสุราไม
แตกตางกัน 

2.6 ประเภทที่พกัอาศัย จากการวิเคราะห พบวา ขาราชการตํารวจชั้นประทวนที่
มีประเภทที่พกัอาศัยตางกนัมีการหลีกเลี่ยงการดื่มสุราไมแตกตางกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ทั้งนี้อาจเนื่องจากการการดื่มสุราของขาราชการตํารวจนัน้ มักจะดื่มสุรากนั
ภายนอกบาน ตามรานอาหารหรือสถานบันเทิงตางๆ หรือดื่มกนัภายในงานเลี้ยงสังสรรค ซ่ึง
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ขาราชการตํารวจมักไดรับเชญิใหไปรวมงานตางๆ อยูเปนประจํา อีกทั้งการทํางานของขาราชการ
ตํารวจมักไมเปนเวลาที่แนนอน หรือตองใชเวลาสวนใหญอยูภายนอกที่พักอาศยั อันเนื่องมาจาก
ภาระหนาที่ทีต่องปฏิบัติ ทําใหขาราชการตํารวจมีเวลาอยูในทีพ่ักอาศัยคอนขางนอยมาก จึงทําให
ขาราชการตํารวจชั้นประทวนที่มีประเภทที่พักอาศัยตางกัน มีการหลีกเลี่ยงการดืม่สุราไมแตกตาง
กัน  

3. การวิเคราะหภาวะสุขภาพจิตของขาราชการตํารวจ การวางแผนชวีิตของ
ขาราชการตํารวจ และแรงสนับสนุนทางสังคม เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา
ของขาราชการตํารวจชั้นประทวน สังกัดตาํรวจภูธรจังหวัดนครปฐม  
   ผลการวิจัย พบวา การสนับสนุนทางสังคม และการวางแผนชีวิต สามารถรวมกัน
ทํานายการหลีกเลี่ยงการดื่มสุราของขาราชการตํารวจชัน้ประทวนไดรอยละ 13.7 ผลการวิจัยคร้ังนี้
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจยัที่ตั้งไว ซ่ึงสามารถอธิบายไดดังนี้  
  การสนับสนุนทางสังคม ถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 1 สามารถทํานายการ
หลีกเลี่ยงการดื่มสุราของขาราชการตํารวจชั้นประทวนไดรอยละ 12.6 แสดงวา การไดรับการ
สนับสนุนจากผูที่เกี่ยวของไมวาจะเปนครอบครัว เพื่อน หรือผูบังคับบัญชา เปนสิ่งสําคัญที่ชวยให
ขาราชการตํารวจชั้นประทวนมีการหลีกเลีย่งการดื่มสุรา โดยการไดรับความรัก ความเคารพ การ
หวงใยดแูลเอาใจใสเห็นใจกนั การไดรับการชี้แนะหรือถูกตักเตือนจากผูใกลชิด ยอมเกิดความ
สํานึก และละอายตอการกระทําในสิ่งที่ไมดีและเปนโทษ และกอใหเกิดการหลีกเลีย่งการดื่มสุรา 
ซ่ึงจะเหน็ไดจากขอคําถามที่ตรงกับความเปนจริงมากทีสุ่ด 2 อันดับแรก ไดแก ขอคําถามที่วา “เมื่อ
ขาพเจามีความเครียด ขาพเจาไดรับการเอาใจใสและไดรับกําลังใจจากบุคคลในครอบครัว” ( X  = 
2.8254) และขอคําถามที่วา “ขาพเจาไดรับทราบ หรือไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับอันตรายตอสุขภาพที่
เกิดจากการดืม่สุรา” ( X  = 2.7841) และจากผลการศึกษาพบวา การสนับสนุนทางสังคมกับการ
หลีกเลี่ยงการดื่มสุรามีความสัมพันธทางบวก (r = .355) แสดงวาขาราชการตํารวจชั้นประทวนที่
ไดรับการสนบัสนุนทางสังคมสูงยอมมีการหลีกเลี่ยงการดื่มสุราสูงตามไปดวย สอดคลองกับ
การศึกษาของ เปรมฤดี เจริญพร (2542 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาความสัมพนัธระหวางแรงสนับสนุนทาง
สังคม กับพฤติกรรมการปองกันสุขภาพ พบวา แรงสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการปองกันสุขภาพ 
   การวางแผนชวีิต ถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 2 สามารถทํานายการหลีกเลี่ยง
การดื่มสุราของขาราชการตํารวจชั้นประทวนไดเพิ่มขึ้นรอยละ 1.1 แสดงวา การคิดและเตรียมการ
ของขาราชการตํารวจชั้นประทวนในการดาํเนินชวีิตของตนเองในอนาคต ไมวาจะเปนเรื่องของ
จํานวนสมาชิกในครอบครัว ลักษณะและสภาพแวดลอมของที่พักอาศัย รายไดคาใชจายตางๆ การ
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ดูแลสุขภาพรวมไปถึงการพกัผอนที่พอเพยีง และการใชชีวิตหรือมีสวนรวมในสังคม ก็เพื่อมุงเนน
ใหคุณภาพชวีติของตนเองดขีึ้น และยอมกอใหเกิดพฤตกิรรมที่นําพาตนเองไปสูเปาหมายตามแผน
นั้น โดยจะตองเลิกพฤติกรรมที่จะบั่นทอนความสําเร็จหรือความเจริญกาวหนาในชีวติ และกลับมา
มีพฤติกรรมที่จะสงเสริมหรือเสริมสรางใหชีวิตของตนเองเปนไปตามที่ตนเองไดวางแผนไว ซ่ึงก็
คือการหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา และจากผลการศึกษาพบวา การวางแผนชีวิตกับการหลีกเลี่ยงการดื่ม
สุรามีความสัมพันธทางบวก (r = .236)  
  ผลการวิจัย พบวา ภาวะสุขภาพจิตไมสามารถทํานายการหลีกเลี่ยงการดื่มสุราของ
ขาราชการตํารวจชั้นประทวน สังกัดตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐมได แสดงวาภาวะสุขภาพจิต ไมมี
อิทธิพลตอการหลีกเลี่ยงการดื่มสุราของขาราชการตํารวจชั้นประทวน ผลการศึกษา พบวา ภาวะ
สุขภาพจิตและการหลีกเลี่ยงการดื่มสุรามีความสัมพันธกันทางบวกนอย (r = .143) อาจเปนเพราะวา
ภาวะสุขภาพจติเปนสิ่งที่สลับซับซอน และสิ่งที่จะบงบอกถึงภาวะสุขภาพจิตก็คือพฤติกรรม แต
พฤติกรรมจะบอกถึงภาวะสุขภาพจิตนั้น จะตองเปนพฤติกรรมหลายๆ อยางที่แสดงออกมา 
พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึง่ไมสามารถที่จะแสดงใหเหน็ถึงภาวะสุขภาพจิตได 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัคร้ังนี้ ผูวจิัยมีขอเสนอแนะ 2 สวน คอื ขอเสนอที่ไดจากผลการวิจยั 
และขอเสนอแนะในการทําวจิัยคร้ังตอไป 

1. ขอเสนอแนะที่ไดจากผลการวิจัย 
1.1 จากผลการวิจยั พบวา อาย ุ และระยะเวลาในการรับราชการของขาราชการ

ตํารวจชั้นประทวนแตกตางกนั มีการหลีกเลี่ยงการดื่มสุราแตกตางกัน โดยพบวาขาราชการตํารวจที่
มีอายุนอย และระยะเวลาในการรับราชการนอย จะมีคาเฉลี่ยของการหลีกเลี่ยงการดื่มสุรานอย 
ดังนั้นกลุมขาราชการตํารวจชั้นประทวนกลุมดังกลาว จงึเปนกลุมเสี่ยงที่จะมีพฤติกรรมการดื่มสุรา
สูงกวากลุมอืน่ๆ ผูที่เกี่ยวของจึงควรใหความสําคญักับกลุมดังกลาว และตองหาทางใหกลุม
ขาราชการตํารวจชั้นประทวนดังกลาวลดพฤติกรรมการดื่มสุรา เพื่อบรรเทาผลเสียที่จะเกิดใน
อนาคต    

1.2 จากผลการวิจยั พบวา การสนับสนุนทางสังคม เปนปจจัยอันดับแรกที่มี
ความสําคัญตอการหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา ดังนัน้ ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และบุคคลใน
ครอบครัวของขาราชการตํารวจชั้นประทวน จึงควรดแูลเอาใจใส หวงใย ตกัเตือน เพื่อให
ขาราชการตํารวจชั้นประทวนลดการดื่มสรุา โดยผูบังคับบัญชาควรจัดกิจกรรมใหแกผูใตบังคบั 
บัญชาไดทํากจิกรรมนั้น ซ่ึงกิจกรรมที่จดัขึ้นตองไมมสุีราเขามาเกี่ยวของแตอยางใด  และหาก



 

 

92

เจาหนาทีต่ํารวจชั้นประทวนวางเวนจากการปฏิบัติงาน บุคคลในครอบครัวก็ตองมั่นชักชวนให
ขาราชการตํารวจชั้นประทวนผูนั้นทํากจิกรรมตางๆ ที่ไมเกี่ยวของกับการดื่มสุรา เพราะการดื่มสุรา
นั้นยอมกอใหเกิดผลเสียตอหนาที่การงาน และสุขภาพของผูดื่มเอง  

1.3 จากผลการวิจยั พบวา แมภาวะสุขภาพจิตจะไมสามารถทํานายการ
หลีกเลี่ยงการดื่มสุราของขาราชการตํารวจชั้นประทวน แตภาวะสุขภาพจิตก็มีความสัมพนัธ
ทางบวกกบัการหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา ดังนั้นผูใกลชิดควรตองดูแลใหขาราชการตํารวจชั้นประทวน
มีภาวะสุขภาพจิตที่ดีอยูเสมอ ไมกอใหเกดิความเครียดจากหนาที่การงาน และครอบครัว เพื่อ
นําไปสูการหลีกเลี่ยงการดืม่สุรา โดยเฉพาะตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม ซ่ึงเปนหนวยงานที่
รับผิดชอบดูแลขาราชการตํารวจภายในจังหวัดนครปฐม ควรมีโครงการพัฒนาบุคลากรทั้ง
ขาราชการตํารวจชั้นประทวน และขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาของ
ขาราชการตํารวจชั้นประทวนดังนี ้

1.3.1 ขาราชการตํารวจชั้นประทวน 
- ควรจัดฝกอบรมใหความรูเกีย่วกับงานในหนาที่ของตํารวจ 

ระเบียบ ขอบงัคับตางๆ เสริมสรางแนวคิดใหมๆ ใหกับขาราชการตํารวจชั้นประทวน โดยเชิญนัก
คิด        นักธุรกิจ มาใหความรูเพื่อใหเกิดความรูใหมๆ แกขาราชการตํารวจชั้นประทวน 

- ควรมีการพัฒนาสุขภาพจิตของขาราชการตํารวจชั้นประทวน 
โดยการปองกนัและเสริมสรางสุขภาพจิต ใหขาราชการตํารวจชั้นประทวนไดพบและพูดคยุกบั
นักจิตวิทยา จติแพทย หรือพระสงฆ เพื่อใหเกิดจิตใจที่เขมแข็ง สามารถออกไปปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

1.3.2 ขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบตัร ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาของ
ขาราชการตํารวจชั้นประทวนระดับสถานตีํารวจ ควรอบรมใหความรูดานการเปนที่ปรึกษา
(counseling) เพื่อไปเปนที่ปรึกษาคอยใหคาํปรึกษาแกขาราชการตํารวจชั้นประทวนในสถานีตํารวจ
ของตน เนื่องจากผูบังคับบัญชาระดับสถานีเปนผูที่ใกลชิดกบัขาราชการตํารวจชั้นประทวน ซ่ึงหาก
ขาราชการตํารวจชั้นประทวนมีปญหาก็จะสามารถเขาพบขอคําปรึกษาไดโดยสะดวกรวดเรว็ และ
ผูบังคับบัญชาก็จะสามารถใหคําปรึกษาแกขาราชการตํารวจชั้นประทวนไดอยางถกูตองเหมาะสม
ตอไป 

2. ขอเสนอแนะในการทําวจิัยคร้ังตอไป 
  ควรมีการศึกษาวิจยัเกีย่วกับตัวแปรอื่นๆ เชน ความเชื่อมั่นในตนเอง การรับรูภาวะ
สุขภาพของตนเอง การควบคุมตนเอง เพราะตัวแปรเหลานี้อาจมีผลตอพฤติกรรมซึ่งจะทําให
อธิบายการหลกีเลี่ยงการดื่มสุราไดครอบคลุมมากขึ้น 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง 

ภาวะสุขภาพจิต การวางแผนชีวิต และการสนับสนุนทางสังคมท่ีสงผลตอการหลีกเล่ียงการดื่มสุรา 
ของขาราชการตํารวจชั้นประทวน  สังกัดตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม 

 
 
คําอธิบายประกอบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการวิจยัเกี่ยวกับภาวะสุขภาพจิต การวางแผนชวีิต และ
การสนับสนุนทางสังคมที่สงผลตอการหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา ของขาราชการตํารวจชั้นประทวน 
สังกัดตํารวจภธูรจังหวัดนครปฐม     เพื่อประกอบการศึกษาวิทยานิพนธ      ตามหลกัสูตรปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาจิตวิทยาชมุชน ภาควชิาจิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

แบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน 5 สวน ประกอบดวย 
 สวนที่ 1  แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล 
 สวนที่ 2  แบบสอบถามภาวะสุขภาพจิต   
 สวนที่ 3  แบบสอบถามการวางแผนชีวิต 
 สวนที่ 4  แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม 
 สวนที่ 5  แบบสอบถามการหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา 
  ทานไมตองเขยีนชื่อลงในแบบสอบถาม โปรดตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ และตรง
กับความเปนจริงของทานมากที่สุด โดยคําตอบของทานผูวิจัยจะเก็บเปนความลับ และไมมีผลเสีย
หายใดๆ ตอทานและหนาทีก่ารงานทั้งสิ้น เนื่องจากผูวิจยัใชประกอบการทําวิทยานพินธเทานั้น 
 ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความรวมมือจากทานเปนอยางดี ขอขอบคุณทุกทาน และ
ขอใหทุกทานโชคดี 
 
 
        รอยตํารวจเอก บุญยพัชร  ปยะบุญสิทธิ 
      นักศึกษาปริญญาโท สาขาจิตวิทยาชุมชน 
           ภาควิชาจติวิทยาและการแนะแนว 
                    มหาวทิยาลัยศิลปากร 
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สวนท่ี 1  ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง  โปรดกาเครื่องหมาย / ลงใน ( ) ท่ีเปนความจริงเก่ียวกับตัวทาน 
 

1.  ปจจุบันทานอายุเทาใด  
□   1. ต่ํากวา  30  ป  □   2. 30 – 40  ป    
□   3. 41 – 50  ป  □   4. มากกวา  50  ป 

 

2.  ในปจจุบนันี้ ทานปฏิบัตริาชการในหนาที่ใด  
□   1. งานจราจร   □   2. งานปองกันปราบปราม  
□   3. งานธุรการ  □   4. งานสืบสวน 
□   5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...................................... 

 

3.  ทานไดรับราชการตํารวจมาแลวกี่ป  
□   1. ต่ํากวา  10  ป  □   2. 10 – 20  ป    
□   3. 21 – 30  ป  □   4. มากกวา  30  ป 

 

4.  สถานภาพการสมรสของทานเปนอยางไร  
□   1. โสด   □   2. แตงงานแลวและอยูดวยกันกับคูสมรส 
□   3. หยาราง   □   4. แตงงานแลวแตไมไดอยูดวยกันกบัคูสมรส 
□   5. หมาย   □   6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...................................... 

 

5.  รายไดครอบครัวของทานเปนอยางไร  
□   1. มีเงินเหลือเก็บ  □   2. พอกินพอใช  แตไมเหลือเงินเก็บ  
□   3. ไมพอใช   □   4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................. 
 

6.  ขณะนี้ทานมีที่พักอาศัยอยางไร  
□   1. พักอาศยับานของตนเอง □   2. พักอาศยับานสวัสดกิารตํารวจ  
□   3. พักอาศยับานเชา  □   4. พักอาศยับานของญาติพี่นอง 
□   5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...................................... 
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สวนท่ี 2  แบบสอบถามภาวะสุขภาพจติ 
คําชี้แจง  โปรดกาเครื่องหมาย / ลงในชอง ท่ีมีขอความตรงกับตัวทานมากที่สุด คําถามตอไปนี้จะ
ถามถึงประสบการณของทานในชวง 1 เดือนท่ีผานมา ใหทานสํารวจตัวทานเองและประเมิน
เหตุการณ อาการ หรือความคิดเห็นและความรูสึกของทานวาอยูในระดับใด แลวตอบลงในชอง
คําตอบที่เปนจริงกับตัวทานมากที่สุด โดยคําตอบจะมี 4 ตัวเลือก ดังนี ้

ไมเลย หมายถึง ไมเคยมีเหตุการณ อาการ ความรูสึก หรือไมเห็นดวยกับเรื่องนั้นๆ 
เล็กนอย หมายถึง เคยมีเหตกุารณ อาการ ความรูสึกในเรื่องนั้นๆ เพียงเล็กนอย หรือ

เห็นดวยกับเรือ่งนั้นๆ เพียงเล็กนอย 
มาก หมายถึง เคยมีเหตกุารณ อาการ ความรูสึกในเรื่องนั้นๆ มาก หรือเห็นดวย

กับเรื่องนั้นๆ มาก 
มากที่สุด หมายถึง เคยมีเหตกุารณ อาการ ความรูสึกในเรื่องนั้นๆ มากที่สุด หรือเห็น

ดวยกับเรื่องนัน้ๆ มากที่สุด 
 

 ภาวะสุขภาพจิต ระดับของคําตอบ 
ขอท่ี ในชวง 1 เดือนท่ีผานมา ชีวิตของทานไดประสบกับ

เหตุการณตอไปนี้อยางไร 
ไมเลย เล็กนอย มาก มากที่สุด  

1 ทานรูสึกพึงพอใจในชีวิต      

2 ทานรูสึกวาชีวิตของทานมีความสุข      
3 ถาใหเปรียบเทียบกับในอดีตทานรูสึกวาชีวิตในปจจุบัน

ของทานมีความสุข 
     

4 ทานมีโรคประจําตัวท่ีตองรักษาอยางตอเนื่อง      
5 ทานตองไปรับการรักษาพยาบาลเสมอๆ เพื่อใหสามารถ

ดําเนินชีวิตและทํางานได 
     

6 ทานตองใชยา (กิน ฉีด พน ทา) อยูเสมอ จึงจะสามารถ
ทํางานได 

     

7 ทานเปนโรคเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ 
อัมพาต ลมชัก ฯลฯ ในกรณีถามี ใหใสเล็กนอยหรือมาก
ตามอาการที่มี ) 

     

8 ทานรูสึกกังวลและทุกขทรมานใจเกี่ยวกับการเจ็บปวย
ของทาน 
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 ภาวะสุขภาพจิต ระดับของคําตอบ 
ขอท่ี ในชวง 1 เดือนท่ีผานมา ชีวิตของทานไดประสบกับ

เหตุการณตอไปนี้อยางไร 
ไมเลย เล็กนอย มาก มากที่สุด  

9 ทานรูสึกวาชีวิตของทานไรคา ไมมีประโยชน      
10 ทานรูสึกวาชีวิตของทานมีแตความทุกข      
11 ทานยอมรับรูปรางหนาตาของตนเองได      
12 ทานพึงพอใจในรูปรางหนาตาของทาน      
13 ทานรูสึกพอใจที่สามารถทําอะไรๆ ผานไปไดในแตละ

วัน 
     

14 ทานสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันตางๆ ดวยตัวทาน
เอง 

     

15 ทานพอใจตอการผูกมิตรหรือเขากับบุคคลอื่น      
16 ทานมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนบาน      
17 ทานคิดวาทานมีความเปนอยูและฐานะทางสังคมตามที่

ทานไดคาดหวังไว 
     

18 ทานรูสึกประสบความสําเร็จและความกาวหนาในชีวิต      
19 ทานประสบความสําเร็จอยางทีท่านตองการเสมอ      
20 ทานรูสึกพึงพอใจกับฐานะความเปนอยูของทาน      
21 ทานมองปญหาทุกปญหาเปนสิ่งท่ีแกไขได      
22 ทานสามารถควบคุมอารมณได เมื่อมีเหตุการณคับขัน

หรือรายแรงเกดิข้ึน 
     

23 ทานมั่นใจที่จะเผชิญกับเหตุการณรายแรงที่เกดิข้ึนใน
ชีวิต 

     

24 ทานพรอมท่ีจะเผชิญกับปญหาและไมกลัวปญหาที่
เกิดข้ึน 

     

25 ทานแกปญหาที่ขัดแยงไดดีเสมอ      
26 บางครั้งทานรูสึกเศราโดยไมทราบสาเหตุ      
27 ทานรูสึกขี้โมโห ฉุนเฉี่ยวหรือหวั่นไหวงายอยางไมมี

เหตุผล 
     

28 ทานหงุดหงิดโมโหงายถาทานถูกวิพากษวิจารณ      
29 ทานรูสึกกังวลใจกับเรื่องทุกเรือ่งท่ีมากระทบตัวทาน      

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



 106

 ภาวะสุขภาพจิต ระดับของคําตอบ 
ขอท่ี ในชวง 1 เดือนท่ีผานมา ชีวิตของทานไดประสบกับ

เหตุการณตอไปนี้อยางไร 
ไมเลย เล็กนอย มาก มากที่สุด  

30 ถาสิ่งตางๆ ไมเปนไปตามที่คาดหวังทานจะรูสึกหงุดหงิด      
31 ทานรูสึกหงุดหงิดกังวลใจกับเรื่องเล็กๆ นอยๆ ท่ีเกิดข้ึน

เสมอ 
     

32 ทานใหความชวยเหลอืแกผูอืน่ตามโอกาสอนัควร      
33 ทานเสียสละแรงกายหรอืทรัพยสินเพื่อประโยชน

สวนรวม 
     

34 หากมีสถานการณท่ีคับขันเสี่ยงภัยทานพรอมจะใหการ
ชวยเหลือรวมกบัผูอื่น 

     

35 ทานตองการที่จะทําบางสิ่งท่ีแปลกใหมและแตกตางกวา
ท่ีเปนอยู 

     

36 ทานมีความสุขกับการริเริ่มงานใหมๆ และมุงมั่นที่จะทํา
ใหสําเร็จ 

     

37 ทานรูสึกผิดหวงัในตัวเอง      
38 ทานรูสึกวาชีวิตของทานนาเบื่อ      
39 ทานรูสึกเบื่อหนายทอแทกับการดําเนินชีวิตประจําวัน      
40 ทานรูสึกคลายคนลมเหลวหรอืประสบกับความผิดหวัง      
41 เมื่อทานจะเริ่มทํางานที่มีความยุงยาก ทานจะขอใหสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ชวยอยูเสมอ 
     

42 ความเชื่อหรือสิง่ศักดิ์สิทธิ์ท่ีทานยึดถือ ทําใหทานมีความ
เขมแข็ง และสามารถเผชิญกับความยุงยากได 

     

43 เมื่อทานพบกับความผิดหวังหรือทุกขใจทานจะขอใหสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ชวย 

     

44 ทานพึงพอใจกับความสามรถของตนเอง      
45 ทานรูสึกภูมิใจในตนเอง      
46 ทานรูสึกยินดีกับความสําเร็จของคนอื่น      
47 ทานรูสึกเห็นอกเห็นใจเมื่อผูอืน่มีทุกข       
48 ทานรูสึกเปนสุขในการชวยเหลือผูอื่นที่มีปญหา      
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 ภาวะสุขภาพจิต ระดับของคําตอบ 
ขอท่ี ในชวง 1 เดือนท่ีผานมา ชีวิตของทานไดประสบกับ

เหตุการณตอไปนี้อยางไร 
ไมเลย เล็กนอย มาก มากที่สุด  

49 ทานมีความมั่นใจวาญาติหรือเพื่อนจะชวยเหลือทาน ถามี
เหตุการณรายแรงหรอืฉุกเฉินเกิดข้ึนกับทาน 

     

50 ทานมีเพื่อนหรอืญาติพี่นองคอยชวยเหลอืทานในยามที่
ทานตองการ 

     

51 ทานไดรับความชวยเหลอืตามที่ทานตองการจากคนอื่น      
52 ทานเห็นดวยวาครอบครัวของทานเปนแหลงท่ีจะชวย

หาทางออกใหกับปญหาสวนใหญท่ีทานมี 
     

53 ทานเห็นดวยวาสมาชิกในครอบครัวสวนใหญมี
ความรูสึกผูกพนัอยางใกลชิด 

     

54 ทานเห็นดวยวาครอบครัวของทานสามารถแกปญหาได
ทุกเรื่อง 

     

55 ทานรูสึกมั่นคงปลอดภัยเมือ่อยูในครอบครัว      
56 เมื่อทานปวยหนักทานเห็นดวยวาครอบครัว และญาติจะ

ดูแลทานเปนอยางดี 
     

57 ทานปรึกษาหรือขอความชวยเหลือจากครอบครัวเสมอ 
เมื่อทานมีปญหา 

     

58 สมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันตอกัน      
59 ทานมั่นใจวาชุมชนที่ทานอยูอาศัยมีความปลอดภัยตอ

ทาน 
     

60 ทานรูสึกมั่นคงปลอดภัยในทรพัยสินเมื่ออาศยัอยูใน
ชุมชนนี้ 

     

61 เมื่อทานเจ็บปวยทานไปใชบริการจากหนวยงาน
สาธารณสุขใกลบาน 

     

62 เมื่อญาติของทานเจ็บปวยก็นําไปรับบริการจากบริการ
สาธารณสุขใกลบานเชนกัน 

     

63 ทานมีโอกาสไดพักผอนคลายเครียด      
64 ทานมีความสุขทุกครั้งท่ีมีเวลาวางเพื่อผอนคลาย      
65 ในชุมชนมีเสียงดังรบกวนการดําเนินชีวิตของทาน      
66 ในชุมชนมีกลิ่นเหม็นรบกวนการดําเนินชีวิตของทาน      



 108

สวนท่ี 3  แบบสอบถามการวางแผนชีวิต 
คําชี้แจง  โปรดกาเครื่องหมาย / ลงในชอง ท่ีมีขอความตรงกับความเปนจริงตามที่ตัวทานได
วางแผนหรือเตรียมการไวมากท่ีสุด โดยคาํตอบจะมี 3 ตัวเลือก ดังนี ้

ไมเคย หมายถึง ทานไมเคยวางแผนชีวิตในเรือ่งดังกลาว 
เคย หมายถึง ทานเคยวางแผนชีวิตในเรื่องดังกลาว 
เคยและปฏิบัต ิ หมายถึง ทานเคยวางแผนชีวิตในเรื่องดังกลาวและไดเร่ิมปฏิบัติตามที่

ไดวางแผนไว 
 

 การวางแผนชวิีต ระดับของคําตอบ 
ขอท่ี ทานไดวางแผนเกี่ยวกับชีวิตและครอบครัวของทานในดาน

ตอไปนี้อยางไร ไมเคย เคย เคย 
และปฏิบัต ิ

 

1 การวางแผนเกีย่วกับจํานวนบุตรในครอบครัวของทาน     
2 คิดและวางแผนการมีบานพักอาศัยเปนของตัวเอง     
3 คิดวางแผนถึงสถานที่ท่ีจะใชปลูกบานพักอาศัยของตนเอง     
4 คิด และเตรียมการในเรื่องรายไดใหพอกับคาใชจาย     
5 วางแผนการใชจายใหประหยัดท่ีสุด     
6 กอนจะมีหนี้สนิ ไดคิดวางแผนการชําระหนี้นั้นไวดวย     
7 คิดและเตรียมการที่จะมีอาชีพเสริม เพื่อมีรายไดเพิ่มข้ึน     
8 เริ่มเก็บสะสมเงินเพื่อใชยามฉุกเฉิน     
9 วางแผนจัดเวลาการทํางานและการพักผอนใหสมดุลกัน     
10 คิดและเตรียมการถึงการออกกาํลังกายใหเหมาะสมกับวัยของทาน     
11 คิดอยูเสมอวาจะตองดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อไมใหเจ็บปวย     
12 หาเวลาและโอกาสเขารับการตรวจรางกายอยางสม่ําเสมอ เพื่อ

สุขภาพที่ดี 
   

 

13 คิดและเตรียมการสําหรับคาใชจายในการรักษาพยาบาล เมื่อทาน
เจ็บปวย 

   
 

14 วางแผนแบงเวลาระหวางชีวิตครอบครัวและงานสังคมใหสมดุลย     
15 คิดอยูเสมอวาหากเขาไปรวมงานสังคมแลว จะตองปฏิบัติตนเชนใด 

จึงจะเหมาะสมกับอาชีพของตน 
   

 

16 อาชีพตํารวจตองพบปะรูจักคนมาก ขาพเจาจึงจําเปนตองเตรียมการ
เพื่อเขารวมงานสังคมตางๆ ใหเปน โดยที่ไมตองใชเหลาเปน
เครื่องมือในการเขาสังคม 
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สวนท่ี 4  แบบสอบถามการสนับสนุนทางสงัคม 
คําชี้แจง  โปรดกาเครื่องหมาย / ลงในชอง ท่ีมีขอความตรงกับตัวทาน โดยคําตอบจะมี 4 ตัวเลือก 
ดังนี ้ 
 จริงมากที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความรูสึกหรือความเปนจริงที่เกิดขึน้มาก

ที่สุด 
 จริงมาก หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความรูสึกหรือความเปนจริงที่เกิดขึน้เปน

สวนมาก 
 จริงปานกลาง หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความรูสึกหรือความเปนจริงที่เกิดขึน้

ปานกลาง 
 จริงเล็กนอย หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความรูสึกหรือความเปนจริงที่เกิดขึน้เล็ก 

นอย 
 ไมจริง หมายถึง ขอความนั้นไมตรงกับความรูสึกหรือความเปนจริงที่เกดิขึ้น 
 

 การสนับสนุนทางสังคม ระดับความคดิเห็น 
ขอท่ี ทานไดรับการสนับสนุนทางสังคมในดาน

ตอไปนี้อยางไร 
จริง 

มากที่สุด 
จริง 
มาก 

จริง 
ปานกลาง 

จริง 
เล็กนอย 

ไม
จริง 

 

1 การท่ีไมดื่มสุรา ทําใหไดรับความรักจากบุคคลใน
ครอบครัว 

      

2 การท่ีไมดื่มสุรา ทําใหไดรับความเคารพจาก
บุคคลอื่นมากกวาคนที่ดื่มสุรา 

      

3 การท่ีไมดื่มสุรา ทําใหไดรับการดูแลเอาใจใสจาก
บุคคลใกลชิดมากกวาคนที่ดื่มสุรา 

      

4 การท่ีไมดื่มสุรา ทําใหไดรับการสนับสนุนจาก
ผูบังคับบัญชามากกวาคนที่ดื่มสุรา 

      

5 การท่ีไมดื่มสุรา ทําใหไดรับการชื่นชมจากเพื่อน       
6 เมื่อขาพเจามีความเครียด ขาพเจาไดรับการเอาใจ

ใส และไดรับกําลังใจจากบุคคลในครอบครัว  
      

7 บุคคลใกลชิดขาพเจาใหเวลาในการรับฟงปญหา
ของขาพเจา และชวยหาวิธีแกไขปญหา 

      

8 เมื่อมีความเครียด ขาพเจาจะไดรับคําแนะนํา
เกี่ยวกับการผอนคลายความเครียดอยางถูกวิธ ี
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 การสนับสนุนทางสังคม ระดับความคดิเห็น 
ขอท่ี ทานไดรับการสนับสนุนทางสังคมในดาน

ตอไปนี้อยางไร 
จริง 

มากที่สุด 
จริง 
มาก 

จริง 
ปานกลาง 

จริง 
เล็กนอย 

ไม
จริง 

 

9 ขาพเจาไดรับทราบ หรือไดรบัคําแนะนําเกี่ยวกับ
อันตรายตอสุขภาพที่เกิดจากการดื่มสุรา 

      

10 บุคคลใกลชิดมักแนะนําวิธีการในการหลีกเลี่ยง
การดื่มสุราอยูเสมอ 

      

11 ผูบังคับบัญชามักแนะนํา ตักเตือน หรอืหามปราม
มิใหขาพเจาไปยุงเกี่ยวกับสุรา 

      

12 ครอบครัวของขาพเจาจะคอยขอรอง หรอืหามมิ
ใหขาพเจาดื่มสุรา 

      

13 ผูบังคับบัญชามักจัดกิจกรรมตางๆ ท่ีไมเกี่ยวของ
กับการดื่มสุรา เพื่อผอนคลายความเครียดจากการ
ทํางาน 

      

14 เมื่อมีเวลาวางเพื่อนๆ มักชักชวนขาพเจาออกกําลัง
กาย หรือเลนกฬีา มากกวาท่ีจะชักชวนไปดื่มสุรา 

      

 

สวนท่ี 5  แบบสอบถามการหลีกเล่ียงการดื่มสุรา 
การปฏิเสธ   
คําชี้แจง  โปรดกาเครื่องหมาย / ลงในชอง ท่ีมีขอความตรงกับความคดิเห็นหรือการปฏิบัติของทาน
มากที่สุด โดยคําตอบจะมี 5 ตัวเลือก ดังนี ้ 
 มากที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นหรือการปฏิบัติของทานมาก

ที่สุด 
 มาก หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นหรือการปฏิบัติของทาน

มาก 
 ปานกลาง หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นหรือการปฏิบัติของทาน

ปานกลาง 
 นอย หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นหรือการปฏิบัติของทาน

นอย 
 นอยที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นหรือการปฏิบัติของทาน

นอยที่สุด 
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การปฏิเสธ ระดับความคดิเห็น 
ขอท่ี ขอความตอไปนี้ตรงกับความคิดเห็นหรือการ

ปฏิบตัิของทานอยางไร 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

1 เมื่อมีบุคคลอื่นชักชวนใหทานดื่มสุรา ทานจะตอบ
ปฏิเสธทุกครั้ง 

      

2 เมื่อทานไดตอบปฏิเสธบุคคลที่ชวนใหทดลองดื่ม
สุราไปแลวครั้งหนึ่ง แตบุคคลนั้นยังมาเซาซี้ใหทาน
ดื่มสุราใหได ทานจะปฏิเสธ และเดินหนีไป 

      

3 ถามีผูใดมาชักชวนใหทานไปดื่มสุราในระหวางที่
ทํางานอยู ทานจะบอกปด และแนะนําวาไมควรดื่ม
สุราระหวางทํางาน 

      

4 เมื่อไดปฏิเสธบุคคลอื่นหลายครั้งแลวเรื่องการดื่ม
สุราเพื่อคลายเครียด จนบุคคลนั้นรูสึกโมโหมากที่
ทานไมเห็นความหวังดีของเขา จึงไดพูดจาทํานองวา
ถาไมดื่มก็เลิกคบกันเลยดีกวา ทานก็จะยังคงปฏิเสธ 
และพรอมท่ีจะเลิกคบหากับบุคคลนั้น 

      

5 เมื่อผูบังคับบัญชาใหทานดื่มสุรา ทานจะปฏิเสธโดย
อางเหตุผลตางๆ 

      

6 ในสถานบันเทิง หากมีผูใดชักชวนใหทานดื่มสุรา
โดยบอกวาท่ีนีใ่ครๆ ก็ดื่มกันทั้งนั้น ดื่มแลวจะชวย
ใหทานสนุกขึ้น ทานปฏิเสธแตผูนั้นก็ไมยอม กลับ
ยืนกรานเหมือนเดิมใหทานดื่มดวยกัน ทานจึงดื่ม
สุราตามคําชักชวน 

      

7 ระหวางที่นั่งฟงเพลงกับเพื่อนสนิทในสถานบันเทิง
แหงหนึ่ง โตะขางๆที่ทานรูจัก ยกแกวเหลาใหทาน
ดื่ม ทานตอบปฏิเสธไป ไดรับคําพูดกลับมาวา “ดื่ม
หนอยสิพี่ แคแกวเดียวเอง” ทานจึงดื่มสุรา เนื่องจาก
คิดวาเพียงแกวเดียวเองคงไมเปนอะไร 
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การปฏิเสธ ระดับความคดิเห็น 
ขอท่ี ขอความตอไปนี้ตรงกับความคิดเห็นหรือการ

ปฏิบตัิของทานอยางไร 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

8 คืนหนึ่งอากาศหนาวมาก ทานนั่งคุยกับเพื่อนของ
ทาน เพื่อนในกลุมถามวา “มีอะไรแกหนาวไดบาง” 
มีเพื่อนคนหนึ่งนําเหลาออกมาบอกใหทุกคนดื่มเพื่อ
คลายความหนาว ทานจึงปฏิเสธ และแนะนําให
เพื่อนกอกองไฟเพื่อแกหนาว โดยไมตองพึง่เหลา 

      

9 หลังเลิกงาน มีบุคคลอื่นคะยั้นคะยอใหทานไปดื่ม
สุราดวยกัน ทานตอบตกลง เนื่องจากเปนการผอน
คลายความเครียดจากการทํางาน 

      

10 เมื่อเพื่อนหญิงของทานชวนใหทานดื่มสุรา ทานจะ
ดื่มตามคําชักชวน เนื่องจากทานคิดวาเธอเปนผูหญิง
ยังดื่มไดเลย 

      

 
 
การเลือกคบเพื่อน 
คําชี้แจง  โปรดกาเครื่องหมาย / ลงในชอง ท่ีมีขอความตรงกับตัวทานมากที่สุด โดยคําตอบจะมี 4 
ตัวเลือก ดังนี ้

ปฏิบัติทุกครั้ง  หมายถึง การปฏิบัติเปนประจําสม่ําเสมอทุกครั้ง 
ปฏิบัติบอยครั้ง  หมายถึง การปฏิบัติหลายครั้ง ไมสม่ําเสมอ 
ปฏิบัติปานกลาง  หมายถึง การปฏิบัติบางไมปฏิบัติบาง 
ปฏิบัตินานครั้ง  หมายถึง การปฏิบัติ  
 

การเลือกคบเพื่อน ระดับของการปฏิบตั ิ
ขอท่ี 

ทานไดปฏิบตัใินสิ่งตอไปนี้อยางไร ปฏิบัติ 
ทุกคร้ัง 

ปฏิบัติ 
บอยคร้ัง 

ปฏิบัติ 
ปานกลาง 

ปฏิบัติ 
นานครั้ง 

ไมเคย 
ปฏิบัติ 

1 เมื่อทานมีเวลาวางทานมักไปกับเพื่อนที่ดื่มสุรา       
2 เมื่อทานตองปฏิบัติหนาท่ีรวมกับเพื่อนรวมงาน 

ทานมักจะเลือกเพื่อนรวมงานที่ไมดื่มสุรา 
      

3 เมื่อทานตองเดินทางไปตางจังหวัด ทานเลือก
เดินทางไปกับเพื่อนรวมงานที่ไมดื่มสุรา 
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การเลือกคบเพื่อน ระดับของการปฏิบตั ิ
ขอท่ี 

ทานไดปฏิบตัใินสิ่งตอไปนี้อยางไร ปฏิบัติ 
ทุกคร้ัง 

ปฏิบัติ 
บอยคร้ัง 

ปฏิบัติ 
ปานกลาง 

ปฏิบัติ 
นานครั้ง 

ไมเคย 
ปฏิบัติ 

4 หลังเลิกงาน ทานจะออกกําลังกาย หรือเลนกฬีา
รวมกับเพื่อนทีไ่มดื่มสุรา 

      

5 เมื่อทานเกิดความเครียด ทานมักจะไปหาเพื่อนที่
ดื่มสุรา 

      

6 เมื่อทานมีความสุข หรือประสบความสําเร็จใน
บางสิ่งบางอยาง ทานมักจะไปกับเพื่อนที่ไมดื่ม
สุรา 

      

7 ทานมักจะหลีกเลี่ยงการที่จะตองนั่งรวมโตะ
อาหารกับเพื่อนที่ชอบดื่มสุรา 

      

8 เมื่อเห็นผูท่ีทานรูจักกําลังดื่มสุรา ทานก็เขารวม
วงดวย 

      

9 ทานมักไปรวมงานสังสรรคกบัเพื่อนที่ดื่มสุรา       
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก  ข 

 
คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
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ภาวะสุขภาพจติ 
 
R E L I A B I L I T Y                       A N A L Y S I S   -   S C A L E                       (A L P H A) 
 
Item-total Statistics 
  Scale           Scale       Corrected 
 Mean          Variance        Item             Alpha 
 if Item         if Item        Total            if Item 
 Deleted         Deleted     Correlation      Deleted 
MENTAL1          122.9667        376.5161         .6261            .9314 
MENTAL2          123.0333        375.6885         .6036            .9314 
MENTAL3          122.7667        373.1506         .5498            .9315 
MENTAL4      122.1000        380.5069         .3433            .9330 
MENTAL5      122.0000        385.7241         .1900            .9339 
MENTAL6      121.9000        382.6448         .3451            .9328 
MENTAL7      121.8000        391.2690         .0174            .9346 
MENTAL8      122.0000        381.9310         .3383            .9329 
MENTAL9      121.9333        384.8230         .2219            .9337 
MENTAL10      122.1333        381.2920         .4302            .9324 
MENTAL11         122.7333        367.9954         .6860            .9305 
MENTAL12         122.7000        375.9414         .5789            .9315 
MENTAL13         122.8000        377.4759         .5272            .9318 
MENTAL14         122.4000        386.0414         .2919           .9331 
MENTAL15         122.5333        374.5333         .7586            .9308 
MENTAL16         122.6667        378.0920         .6166            .9315 
MENTAL17         123.1333        378.4644         .4359            .9323 
MENTAL18         123.0333        379.0678         .3672            .9329 
MENTAL19         123.3000        372.3552         .7367            .9306 
MENTAL20         122.9333        374.6851         .5325            .9317 
MENTAL21         122.8000        377.5448         .5698            .9316 
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MENTAL22         122.7333        385.2368         .2470            .9334 
MENTAL23         122.6667        386.8506         .2511            .9332 
MENTAL24         122.7333        381.6506         .4234            .9324 
MENTAL25         122.8000        379.9586         .4712            .9322 
MENTAL26      122.6333        383.4816         .2713            .9334 
MENTAL27      122.6667        389.7471         .0907            .9340 
MENTAL28      122.7333        389.5126         .0616           .9348 
MENTAL29      122.9667        383.8954         .2697            .9333 
MENTAL30      122.9000        391.0586         .0342            .9343 
MENTAL31      122.7333        384.7540         .3268            .9329 
MENTAL32         122.5333        386.8092         .2852            .9331 
MENTAL33         122.7667        388.3920         .1749            .9336 
MENTAL34         122.5333        389.0851         .1977            .9334 
MENTAL35         122.8000        388.0966         .1602            .9337 
MENTAL36         122.6667        384.0230         .3470            .9328 
MENTAL37      122.3333        382.8506         .3725            .9327 
MENTAL38      122.3000        376.0793         .4850            .9320 
MENTAL39      122.3667        376.3782         .5241            .9318 
MENTAL40      122.2000        373.6828         .5736            .9314 
MENTAL41         123.4667        381.0851         .3032            .9333 
MENTAL42         123.1667        379.1782         .3506            .9330 
MENTAL43         123.4333        382.5989         .2401            .9339 
MENTAL44         122.8000        376.2345         .5743            .9315 
MENTAL45         122.6667        371.1264         .7271            .9305 
MENTAL46         122.4333        387.2885         .1687            .9338 
MENTAL47         122.4333        389.9092         .1043            .9338 
MENTAL48         122.3667        385.3437         .2500            .9334 
MENTAL49         122.9667        368.8609         .7623            .9302 
MENTAL50         122.8000        372.0276         .7353            .9306 
MENTAL51         123.0000        376.2759         .6333            .9313 
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MENTAL52         122.7667        370.0471         .7213            .9304 
MENTAL53         122.4333        380.3920         .4040            .9325 
MENTAL54         122.8000        374.5103         .5960            .9313 
MENTAL55         122.5000        379.4310         .5715            .9318 
MENTAL56         122.4333        377.0816         .5681            .9316 
MENTAL57         122.6000        363.9724         .8696            .9293 
MENTAL58         122.3667        376.7920         .5469            .9317 
MENTAL59        122.6333        383.2057         .4017            .9326 
MENTAL60         122.5333        385.7057         .2631            .9332 
MENTAL61         123.0333        380.4471         .3254            .9332 
MENTAL62         122.8667        385.3609         .2078            .9338 
MENTAL63         123.1000        379.7483         .4909            .9321 
MENTAL64         122.5000        384.4655         .3017            .9331 
MENTAL65      122.4667        391.3609         .0072            .9349 
MENTAL66      122.3667        387.5506         .1810            .9336 
 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                     N of Items = 66 
Alpha =    .9335 
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การวางแผนชวีิต 
 
R E L I A B I L I T Y                       A N A L Y S I S   -   S C A L E                       (A L P H A) 
 
Item-total Statistics 
  Scale           Scale       Corrected 
 Mean          Variance        Item             Alpha 
 if Item         if Item        Total            if Item 
 Deleted         Deleted     Correlation      Deleted 
PLAN1           20.2000        39.4069         .5360            .9031 
PLAN2           20.2000         39.6828         .3883            .9080 
PLAN3           20.3000         39.1138         .4987            .9042 
PLAN4           20.1000         38.5759         .6289            .9003 
PLAN5           20.1333         40.1195         .4724            .9049 
PLAN6           20.0333         38.1023         .6177            .9004 
PLAN7           20.0333         40.8609         .3352            .9083 
PLAN8           20.1333         37.2920         .6801            .8982 
PLAN9           20.3333         36.2299         .7238            .8964 
PLAN10          20.0000         37.7241         .6687            .8987 
PLAN11          19.9667         38.6540         .6070            .9009 
PLAN12          20.1333         37.6368         .6349            .8998 
PLAN13          20.2000         36.3034         .7115            .8969 
PLAN14          20.2000         36.3724         .7589            .8952 
PLAN15          20.1333         38.8092         .6026            .9011 
PLAN16          20.4000         37.6966         .5022            .9057 
 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                     N of Items = 16 
Alpha =    .9071 
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การสนับสนุนทางสังคม 
 
R E L I A B I L I T Y                       A N A L Y S I S   -   S C A L E                       (A L P H A) 
 
Item-total Statistics 
  Scale           Scale       Corrected 
 Mean          Variance        Item             Alpha 
 if Item         if Item        Total            if Item 
 Deleted         Deleted     Correlation      Deleted 
SUPPORT1          32.3667         53.4126         .2225            .8286 
SUPPORT2          31.6333         55.2747         .3539            .8106 
SUPPORT3          32.1667         56.8333         .1780            .8211 
SUPPORT4          31.8333         50.3506         .6123            .7922 
SUPPORT5          32.3667         53.7575         .3941            .8080 
SUPPORT6          32.0000         51.5862         .5357            .7981 
SUPPORT7          32.2000         52.5103         .5036            .8009 
SUPPORT8          32.6333         52.9989         .3867            .8087 
SUPPORT9         31.4667         56.9471         .2490            .8159 
SUPPORT10         31.7000         52.7000         .4948            .8015 
SUPPORT11         32.2667         49.8575         .6111            .7916 
SUPPORT12         32.1667         45.2471         .7357            .7770 
SUPPORT13        32.9333         50.8920         .5075            .7995 
SUPPORT14        32.9333         50.7540         .4490            .8046 
 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                     N of Items = 14 
Alpha =    .8161 
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การหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา 
 

R E L I A B I L I T Y                       A N A L Y S I S   -   S C A L E                       (A L P H A) 
 

Item-total Statistics 
  Scale           Scale       Corrected 
 Mean          Variance        Item             Alpha 
 if Item         if Item        Total            if Item 
 Deleted         Deleted     Correlation      Deleted 
BENY1         42.5333         86.5333         .4930            .8662 
BENY2         41.8000         91.6138         .2530            .8739 
BENY3         42.6667         84.4368         .5030            .8661 
BENY4         42.8000         86.7172         .3763            .8719 
BENY5         42.7000         86.6310         .4891            .8663 
BENY6        42.7000         88.4241         .4794            .8669 
BENY7        42.9000         87.8862         .4497            .8677 
BENY8         42.9333         91.6506         .2448            .8742 
BENY9        42.4667         81.9816         .6701            .8587 
BENY10       42.3000         83.1828         .6284            .8606 
FRIEND1       43.7667         87.6333         .5753            .8643 
FRIEND2        44.3333         87.1954         .4261            .8688 
FRIEND3        43.9667         88.1713         .3645            .8713 
FRIEND4        44.3333         85.2644         .5356            .8645 
FRIEND5       43.5667         85.0816         .6506            .8609 
FRIEND6        44.2333         85.7713         .5472            .8642 
FRIEND7        44.6000         86.9379         .4431            .8681 
FRIEND8       43.8000         88.3034         .5097            .8661 
FRIEND9       44.2000         87.7517         .5740            .8644 
 

Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                     N of Items = 19 
Alpha =    .8728 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก  ค 

 
คาเฉล่ีย จํานวนและรอยละของแบบสอบถามจําแนกเปนรายขอ 
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คาเฉล่ีย จํานวนและรอยละของแบบสอบถามภาวะสุขภาพจิตจําแนกรายขอ 
 

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน/รอยละ)ขอท่ี ขอคําถาม 
ไมเลย เล็กนอย มาก มากที่สุด 

1 ทานรูสึกพึงพอใจในชีวิต( X  = 1.6794) 10/ 
3.2 

105/ 
33.3 

176/ 
55.9 

24/ 
7.6 

2 ทานรูสึกวาชีวิตของทานมีความสุข( X  = 1.7016) 10/ 
3.2 

95/ 
30.2 

189/ 
60.0 

21/ 
6.7 

3 ถาใหเปรียบเทียบกับในอดีตทานรูสึกวาชีวิตใน
ปจจุบันของทานมีความสุข( X  = 1.7206) 

8/ 
2.5 

103/ 
32.7 

173/ 
54.9 

31/ 
9.8 

4 ทานมีโรคประจําตัวท่ีตองรักษาอยางตอเนื่อง 
( X  = 2.3873) 

6/ 
1.9 

33/ 
10.5 

109/ 
34.6 

167/ 
53.0 

5 ทานตองไปรับการรักษาพยาบาลเสมอๆ เพื่อให
สามารถดําเนินชีวิตและทํางานได( X  = 2.5048) 

7/ 
2.2 

28/ 
7.9 

85/ 
27.0 

198/ 
62.9 

6 ทานตองใชยา (กิน ฉีด พน ทา) อยูเสมอ จึงจะ
สามารถทํางานได( X  = 2.6321) 

6/ 
1.9 

21/ 
6.7 

54/ 
17.1 

234/ 
74.3 

7 ทานเปนโรคเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
หัวใจ อัมพาต ลมชัก ฯลฯ ในกรณีถามี ใหใส
เล็กนอยหรือมากตามอาการที่มี ) ( X  = 2.6571) 

7/ 
2.2 

26/ 
8.3 

84/ 
26.7 

198/ 
62.9 

8 ทานรูสึกกังวลและทุกขทรมานใจเกี่ยวกับการ
เจ็บปวยของทาน( X  = 2.5016) 

2/ 
0.6 

24/ 
7.6 

53/ 
16.8 

236/ 
74.9 

9 ทานรูสึกวาชีวิตของทานไรคา ไมมีประโยชน 
( X  = 2.6603) 

10/ 
3.2 

35/ 
11.1 

122/ 
38.7 

148/ 
47.0 

10 ทานรูสึกวาชีวิตของทานมีแตความทุกข 
( X  = 2.2952) 

14/ 
4.4 

79/ 
25.1 

173/ 
54.9 

49/ 
15.6 

11 ทานยอมรับรูปรางหนาตาของตนเองได 
( X  = 1.8159) 

14/ 
4.4 

79/ 
25.1 

173/ 
54.9 

49/ 
15.6 

12 ทานพึงพอใจในรูปรางหนาตาของทาน 
( X  = 1.8127) 

10/ 
3.2 

87/ 
27.6 

170/ 
54.0 

48/ 
15.2 

13 ทานรูสึกพอใจที่สามารถทําอะไรๆ ผานไปไดใน
แตละวัน( X  = 1.7683) 

12/ 
3.8 

74/ 
23.5 

204/ 
64.8 

25/ 
7.9 
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จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน/รอยละ)ขอท่ี ขอคําถาม 
ไมเลย เล็กนอย มาก มากที่สุด 

14 ทานสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันตางๆ ดวยตัว
ทานเอง( X  = 2.1175) 

0/ 
0.0 

29/ 
9.2 

220/ 
69.8 

66/ 
21.0 

15 ทานพอใจตอการผูกมิตรหรือเขากับบุคคลอื่น 
( X  = 2.0095) 

1/ 
0.3 

40/ 
12.7 

229/ 
72.7 

45/ 
14.3 

16 ทานมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนบาน( X  = 2.0254) 1/ 
0.3 

34/ 
10.8 

236/ 
74.9 

44/ 
14.0 

17 ทานคิดวาทานมีความเปนอยูและฐานะทางสังคม
ตามที่ทานไดคาดหวังไว( X  = 1.6444) 

10/ 
3.8 

105/ 
33.3 

181/ 
57.5 

17/ 
5.4 

18 ทานรูสึกประสบความสําเร็จและความกาวหนาใน
ชีวิต( X  = 1.6317) 

6/ 
1.9 

125/ 
39.7 

163/ 
51.7 

21/ 
6.7 

19 ทานประสบความสําเร็จอยางทีท่านตองการเสมอ
( X  = 1.4508) 

15/ 
4.8 

159/ 
50.5 

125/ 
39.7 

16/ 
5.1 

20 ทานรูสึกพึงพอใจกับฐานะความเปนอยูของทาน 
( X  = 1.6635) 

12/ 
3.8 

106/ 
33.7 

173/ 
54.9 

24/ 
7.6 

21 ทานมองปญหาทุกปญหาเปนสิ่งท่ีแกไขได 
( X  = 1.8381) 

2/ 
0.6 

88/ 
27.9 

184/ 
58.4 

41/ 
13.0 

22 ทานสามารถควบคุมอารมณได เมื่อมีเหตุการณคับ
ขันหรือรายแรงเกิดข้ึน( X  = 1.7968) 

3/ 
1.0 

83/ 
26.3 

204/ 
64.8 

25/ 
7.9 

23 ทานมั่นใจที่จะเผชิญกับเหตุการณรายแรงที่เกดิข้ึน
ในชีวิต( X  = 1.8603) 

1/ 
0.3 

73/ 
23.2 

210/ 
66.7 

31/ 
9.8 

24 ทานพรอมท่ีจะเผชิญกับปญหาและไมกลัวปญหา
ท่ีเกิดข้ึน( X  = 1.7968) 

9/ 
2.9 

76/ 
24.1 

200/ 
63.5 

30/ 
9.5 

25 ทานแกปญหาที่ขัดแยงไดดีเสมอ( X  = 1.6571) 3/ 
1.0 

119/ 
37.8 

176/ 
55.9 

17/ 
5.4 

26 บางครั้งทานรูสึกเศราโดยไมทราบสาเหตุ 
( X  = 2.0540) 

4/ 
1.3 

58/ 
18.4 

170/ 
54.0 

83/ 
26.3 

27 ทานรูสึกขี้โมโห ฉุนเฉี่ยวหรือหวั่นไหวงายอยาง
ไมมีเหตุผล( X  = 2.0095) 

9/ 
2.9 

48/ 
15.2 

189/ 
60.0 

69/ 
21.9 
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จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน/รอยละ)ขอท่ี ขอคําถาม 
ไมเลย เล็กนอย มาก มากที่สุด 

28 ทานหงุดหงิดโมโหงายถาทานถูกวิพากษวิจารณ 
( X  = 1.9143) 

13/ 
4.1 

51/ 
16.2 

201/ 
63.8 

50/ 
15.9 

29 ทานรูสึกกังวลใจกับเรื่องทุกเรือ่งท่ีมากระทบตัว
ทาน( X  = 1.8381) 

8/ 
2.5 

75/ 
23.8 

192/ 
61.0 

40/ 
12.7 

30 ถาสิ่งตางๆ ไมเปนไปตามที่คาดหวังทานจะรูสึก
หงุดหงิด( X  = 1.7333) 

10/ 
3.2 

85/ 
27.0 

199/ 
63.2 

28/ 
8.9 

31 ทานรูสึกหงุดหงิดกังวลใจกับเรื่องเล็กๆ นอยๆ ท่ี
เกิดข้ึนเสมอ( X  = 2.0190) 

7/ 
2.2 

54/ 
17.1 

180/ 
57.1 

74/ 
23.5 

32 ทานใหความชวยเหลอืแกผูอืน่ตามโอกาสอนัควร
( X  = 1.8032) 

3/ 
1.0 

84/ 
26.7 

200/ 
63.5 

28/ 
8.9 

33 ทานเสียสละแรงกายหรอืทรัพยสินเพื่อประโยชน
สวนรวม( X  = 1.7333) 

1/ 
0.3 

105/ 
33.3 

186/ 
59.0 

23/ 
7.3 

34 หากมีสถานการณท่ีคับขันเสี่ยงภัยทานพรอมจะ
ใหการชวยเหลอืรวมกับผูอื่น( X  = 1.9270) 

1/ 
0.3 

50/ 
15.9 

235/ 
74.6 

29/ 
9.2 

35 ทานตองการที่จะทําบางสิ่งท่ีแปลกใหมและ
แตกตางกวาท่ีเปนอยู( X  = 1.6317) 

7/ 
2.2 

125/ 
39.7 

160/ 
50.8 

23/ 
7.3 

36 ทานมีความสุขกับการริเริ่มงานใหมๆ และมุงมั่นที่
จะทําใหสําเร็จ( X  = 1.8825) 

3/ 
1.0 

57/ 
18.1 

229/ 
72.7 

26/ 
8.3 

37 ทานรูสึกผิดหวงัในตัวเอง( X  = 2.1905) 6/ 
1.9 

35/ 
11.1 

167/ 
53.0 

107/ 
34.0 

38 ทานรูสึกวาชีวิตของทานนาเบื่อ( X  = 2.3333) 7/ 
2.2 

34/ 
10.8 

121/ 
38.4 

153/ 
48.6 

39 ทานรูสึกเบื่อหนายทอแทกับการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน( X  = 2.2889) 

9/ 
2.9 

34/ 
10.8 

129/ 
41.0 

143/ 
45.4 

40 ทานรูสึกคลายคนลมเหลวหรอืประสบกับความ
ผิดหวัง( X  = 2.3968) 

6/ 
1.9 

40/ 
12.7 

92/ 
29.2 

177/ 
56.2 

41 เมื่อทานจะเริ่มทํางานที่มีความยุงยาก ทานจะ
ขอใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชวยอยูเสมอ( X  = 0.9619) 

91/ 
28.9 

154/ 
48.9 

61/ 
19.4 

9/ 
2.9 
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จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน/รอยละ)ขอท่ี ขอคําถาม 
ไมเลย เล็กนอย มาก มากที่สุด 

42 ความเชื่อหรือสิง่ศักดิ์สิทธิ์ท่ีทานยึดถือ ทําใหทาน
มีความเขมแข็ง และสามารถเผชิญกับความยุงยาก
ได( X  = 1.2698) 

44/ 
14.0 

159/ 
50.5 

95/ 
30.2 

17/ 
5.4 

43 เมื่อทานพบกับความผิดหวังหรือทุกขใจทานจะ
ขอใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชวย( X  = 1.0762) 

71/ 
22.5 

160/ 
50.8 

73/ 
23.2 

11/ 
3.5 

44 ทานพึงพอใจกับความสามรถของตนเอง 
( X  = 1.9016) 

2/ 
0.6 

61/ 
19.4 

218/ 
69.2 

34/ 
10.8 

45 ทานรูสึกภูมิใจในตนเอง( X  = 2.0000) 3/ 
1.0 

54/ 
17.1 

198/ 
62.9 

60/ 
19.0 

46 ทานรูสึกยินดีกับความสําเร็จของคนอื่น 
( X  = 1.9079) 

3/ 
1.0 

61/ 
19.4 

213/ 
67.6 

38/ 
12.1 

47 ทานรูสึกเห็นอกเห็นใจเมื่อผูอืน่มีทุกข  
( X  = 1.9810) 

5/ 
1.6 

40/ 
12.7 

226/ 
71.7 

44/ 
14.0 

48 ทานรูสึกเปนสุขในการชวยเหลือผูอื่นที่มีปญหา 
( X  = 2.0095) 

5/ 
1.6 

37/ 
17.7 

223/ 
70.8 

50/ 
15.9 

49 ทานมีความมั่นใจวาญาติหรือเพื่อนจะชวยเหลือ
ทาน ถามีเหตุการณรายแรงหรอืฉุกเฉินเกิดข้ึนกับ
ทาน( X  = 1.5810) 

14/ 
4.4 

121/ 
38.4 

163/ 
51.7 

17/ 
5.4 

50 ทานมีเพื่อนหรอืญาติพี่นองคอยชวยเหลอืทานใน
ยามที่ทานตองการ( X  = 1.6476) 

8/ 
2.5 

115/ 
36.5 

172/ 
54.6 

20/ 
6.3 

51 ทานไดรับความชวยเหลอืตามที่ทานตองการจาก
คนอื่น( X  = 1.4159) 

11/ 
3.5 

171/ 
54.3 

124/ 
39.4 

9/ 
2.9 

52 ทานเห็นดวยวาครอบครัวของทานเปนแหลงท่ีจะ
ชวยหาทางออกใหกับปญหาสวนใหญท่ีทานมี 
( X  = 1.8095) 

6/ 
1.9 

88/ 
27.9 

181/ 
57.5 

40/ 
12.7 

53 ทานเห็นดวยวาสมาชิกในครอบครัวสวนใหญมี
ความรูสึกผูกพนัอยางใกลชิด( X  = 2.2444) 

1/ 
0.3 

33/ 
10.5 

169/ 
53.7 

112/ 
35.6 

54 ทานเห็นดวยวาครอบครัวของทานสามารถ
แกปญหาไดทุกเรื่อง( X  = 1.7905) 

5/ 
1.6 

89/ 
28.3 

188/ 
59.7 

33/ 
10.5 
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จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน/รอยละ)ขอท่ี ขอคําถาม 
ไมเลย เล็กนอย มาก มากที่สุด 

55 ทานรูสึกมั่นคงปลอดภัยเมือ่อยูในครอบครัว 
( X  = 2.1143) 

2/ 
0.6 

29/ 
9.2 

215/ 
68.3 

69/ 
21.9 

56 เมื่อทานปวยหนักทานเห็นดวยวาครอบครัว และ
ญาติจะดูแลทานเปนอยางดี( X  = 2.1968) 

1/ 
0.3 

38/ 
12.1 

174/ 
55.2 

102/ 
32.4 

57 ทานปรึกษาหรือขอความชวยเหลือจากครอบครัว
เสมอ เมื่อทานมีปญหา( X  = 1.8921) 

9/ 
2.9 

82/ 
26.0 

158/ 
50.2 

66/ 
21.0 

58 สมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันตอกัน 
( X  = 2.2857) 

0/ 
0.0 

22/ 
7.0 

181/ 
57.5 

112/ 
35.6 

59 ทานมั่นใจวาชุมชนที่ทานอยูอาศัยมีความ
ปลอดภัยตอทาน( X  = 1.8857) 

7/ 
2.2 

70/ 
22.2 

190/ 
60.3 

48/ 
15.2 

60 ทานรูสึกมั่นคงปลอดภัยในทรพัยสินเมื่ออาศยัอยู
ในชุมชนนี้( X  = 1.8730) 

5/ 
1.6 

72/ 
22.9 

196/ 
62.2 

42/ 
13.3 

61 เมื่อทานเจ็บปวยทานไปใชบริการจากหนวยงาน
สาธารณสุขใกลบาน( X  = 1.5683) 

27/ 
8.6 

106/ 
33.7 

158/ 
50.2 

24/ 
7.6 

62 เมื่อญาติของทานเจ็บปวยก็นําไปรับบริการจาก
บริการสาธารณสุขใกลบานเชนกัน( X  = 1.5270) 

26/ 
8.3 

114/ 
36.2 

158/ 
50.2 

17/ 
5.4 

63 
ทานมีโอกาสไดพักผอนคลายเครียด( X  = 1.4063) 

11/ 
3.5 

180/ 
57.1 

109/ 
34.6 

15/ 
4.8 

64 ทานมีความสุขทุกครั้งท่ีมีเวลาวางเพื่อผอนคลาย 
( X  = 1.9587) 

2/ 
0.6 

71/ 
22.5 

180/ 
57.1 

62/ 
19.7 

65 ในชุมชนมีเสียงดังรบกวนการดําเนินชีวิตของทาน
( X  = 1.9714) 

11/ 
3.5 

57/ 
18.1 

177/ 
56.2 

70/ 
22.2 

66 ในชุมชนมีกลิ่นเหม็นรบกวนการดําเนินชีวิตของ
ทาน( X  = 2.0698) 

12/ 
3.8 

53/ 
16.8 

151/ 
47.9 

99/ 
31.4 
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คาเฉล่ีย จํานวนและรอยละของแบบสอบถามการวางแผนชีวิตจําแนกเปนรายขอ 
 

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน/รอยละ) ขอท่ี ขอคําถาม 
ไมเคย เคย เคยและปฏิบัต ิ

1 การวางแผนเกีย่วกับจํานวนบุตรในครอบครัว
ของทาน( X  = 1.2381) 

38/ 
12.1 

164/ 
52.1 

113/ 
35.9 

2 คิดและวางแผนการมีบานพักอาศัยเปนของ
ตัวเอง( X  = 1.3556) 

6/ 
1.9 

191/ 
60.6 

118/ 
37.5 

3 คิดวางแผนถึงสถานที่ท่ีจะใชปลูกบานพักอาศัย
ของตนเอง( X  = 1.3206) 

5/ 
1.6 

204/ 
64.8 

106/ 
33.7 

4 คิด และเตรียมการในเรื่องรายไดใหพอกับ
คาใชจาย( X  = 1.3810) 

5/ 
1.6 

185/ 
58.7 

125/ 
39.7 

5 วางแผนการใชจายใหประหยัดท่ีสุด( X  = 
1.4127) 

3/ 
1.0 

179/ 
56.8 

133/ 
42.4 

6 กอนจะมีหนี้สนิ ไดคิดวางแผนการชําระหนี้นั้น
ไวดวย( X  = 1.3746) 

14/ 
4.4 

169/ 
53.7 

132/ 
41.9 

7 คิดและเตรียมการที่จะมีอาชีพเสริม เพื่อมีรายได
เพิ่มข้ึน( X  = 1.4127) 

4/ 
1.3 

177/ 
56.2 

134/ 
42.5 

8 เริ่มเก็บสะสมเงินเพื่อใชยามฉุกเฉิน( X  = 
1.3429) 

22/ 
7.0 

163/ 
51.7 

130/ 
41.3 

9 วางแผนจัดเวลาการทํางานและการพักผอนให
สมดุลกัน( X  = 1.2286) 

29/ 
9.2 

185/ 
58.7 

101/ 
32.1 

10 คิดและเตรียมการถึงการออกกาํลังกายให
เหมาะสมกับวัยของทาน( X  = 1.3048) 

24/ 
7.6 

171/ 
54.3 

120/ 
38.1 

11 คิดอยูเสมอวาจะตองดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อ
ไมใหเจ็บปวย( X  = 1.4349) 

141/ 
3.5 

156/ 
49.5 

148/ 
47.0 

12 หาเวลาและโอกาสเขารับการตรวจรางกายอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อสุขภาพที่ดี( X  = 1.3016) 

25/ 
7.9 

170/ 
54.0 

120/ 
38.1 

13 คิดและเตรียมการสําหรับคาใชจายในการ
รักษาพยาบาล เมื่อทานเจ็บปวย( X  = 1.2730) 

25/ 
7.9 

179/ 
56.8 

111/ 
35.2 
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จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน/รอยละ) ขอท่ี ขอคําถาม 
ไมเคย เคย เคยและปฏิบัต ิ

14 วางแผนแบงเวลาระหวางชีวิตครอบครัวและ
งานสังคมใหสมดุลย( X  = 1.3270) 

16/ 
5.1 

180/ 
57.1 

119/ 
37.8 

15 คิดอยูเสมอวาหากเขาไปรวมงานสังคมแลว 
จะตองปฏิบัติตนเชนใด จึงจะเหมาะสมกับ
อาชีพของตน( X  = 1.3873) 

11/ 
3.5 

171/ 
54.3 

133/ 
42.2 

16 อาชีพตํารวจตองพบปะรูจักคนมาก ขาพเจาจึง
จําเปนตองเตรียมการเพื่อเขารวมงานสังคม
ตางๆ ใหเปน โดยที่ไมตองใชเหลาเปน
เครื่องมือในการเขาสังคม( X  = 1.3333) 

28/ 
8.9 

154/ 
48.9 

133/ 
42.2 

 
คาเฉล่ีย จํานวนและรอยละของแบบสอบถามการสนับสนุนทางสงัคมจําแนกเปนรายขอ 

 
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม(คน/รอยละ) 

ขอท่ี ขอคําถาม จริงมาก
ท่ีสุด 

จริง 
มาก 

จริง 
ปานกลาง 

จริง
เล็กนอย

ไม 
จริง 

1 การท่ีไมดื่มสุรา ทําใหไดรับความรักจาก
บุคคลในครอบครัว( X  = 2.7302) 

109/ 
34.6 

92/ 
29.2 

64/ 
20.3 

20/ 
6.3 

30/ 
9.5 

2 การท่ีไมดื่มสุรา ทําใหไดรับความเคารพจาก
บุคคลอื่นมากกวาคนที่ดื่มสุรา( X  = 2.6857) 

90/ 
28.6 

106/ 
33.7 

73/ 
23.2 

22/ 
7.0 

24/ 
7.6 

3 การท่ีไมดื่มสุรา ทําใหไดรับการดูแลเอาใจใส
จากบุคคลใกลชิดมากกวาคนท่ีดื่มสุรา 
( X  = 2.6063) 

84/ 
26.7 

95/ 
30.2 

87/ 
27.6 

26/ 
8.3 

23/ 
7.3 

4 การท่ีไมดื่มสุรา ทําใหไดรับการสนับสนุน
จากผูบังคับบัญชามากกวาคนท่ีดื่มสุรา 
( X  = 2.5619) 

88/ 
27.9 

85/ 
27.0 

86/ 
27.3 

28/ 
8.9 

28/ 
8.9 

5 การท่ีไมดื่มสุรา ทําใหไดรับการชื่นชมจาก
เพื่อน( X  = 2.3429) 

61/ 
19.4 

81/ 
25.7 

102/ 
32.4 

47/ 
14.9 

24/ 
7.6 
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จํานวนผูตอบแบบสอบถาม(คน/รอยละ) 
ขอท่ี ขอคําถาม จริงมาก

ท่ีสุด 
จริง 
มาก 

จริง 
ปานกลาง 

จริง
เล็กนอย

ไม
จริง 

6 เมื่อขาพเจามีความเครียด ขาพเจาไดรับการ
เอาใจใส และไดรับกําลังใจจากบุคคลใน
ครอบครัว ( X  = 2.8254) 

82/ 
26.0 

125/ 
39.7 

82/ 
26.0 

23/ 
7.3 

3/ 
1.0 

7 บุคคลใกลชิดขาพเจาใหเวลาในการรับฟง
ปญหาของขาพเจา และชวยหาวิธีแกไข
ปญหา( X  = 2.5873) 

52/ 
16.5 

123/ 
39.0 

105/ 
33.3 

28/ 
8.9 

7/ 
2.2 

8 เมื่อมีความเครียด ขาพเจาจะไดรับคําแนะนํา
เกี่ยวกับการผอนคลายความเครียดอยางถูกวิธี
( X  = 2.3016) 

30/ 
9.5 

99/ 
31.4 

130/ 
41.3 

48/ 
15.2 

8/ 
2.5 

9 ขาพเจาไดรับทราบ หรือไดรับคําแนะนํา
เกี่ยวกับอันตรายตอสุขภาพที่เกิดจากการดื่ม
สุรา( X  = 2.7841) 

71/ 
22.5 

143/ 
45.4 

69/ 
21.9 

26/ 
8.3 

6/ 
1.9 

10 บุคคลใกลชิดมักแนะนําวิธีการในการ
หลีกเลี่ยงการดืม่สุราอยูเสมอ( X  = 2.4540) 

53/ 
16.8 

119/ 
37.8 

80/ 
25.4 

44/ 
14.0 

19/ 
6.0 

11 ผูบังคับบัญชามักแนะนํา ตักเตือน หรอืหาม
ปรามมิใหขาพเจาไปยุงเกี่ยวกบัสุรา 
( X  = 2.3429) 

55/ 
17.5 

97/ 
30.8 

92/ 
29.2 

43/ 
13.7 

28/ 
8.9 

12 ครอบครัวของขาพเจาจะคอยขอรอง หรอื
หามมิใหขาพเจาดื่มสุรา( X  = 2.4127) 

74/ 
23.5 

94/ 
29.8 

72/ 
22.9 

38/ 
12.1 

37/ 
11.7 

13 ผูบังคับบัญชามักจัดกิจกรรมตางๆ ท่ีไม
เกี่ยวของกับการดื่มสุรา เพื่อผอนคลาย
ความเครียดจากการทํางาน( X  = 1.9460) 

25/ 
7.9 

69/ 
21.9 

121/ 
38.4 

64/ 
20.3 

36/ 
11.4 

14 เมื่อมีเวลาวางเพื่อนๆ มักชักชวนขาพเจาออก
กําลังกาย หรอืเลากีฬา มากกวาท่ีจะชักชวน
ไปดื่มสุรา( X  = 2.0857) 

41/ 
13.0 

67/ 
21.3 

117/ 
37.1 

58/ 
18.4 

32/ 
10.2 
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คาเฉล่ีย จํานวนและรอยละของแบบสอบถามการหลีกเล่ียงการดื่มสุราจําแนกเปนรายขอ 
 

การปฏิเสธ 
 

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม(คน/รอยละ) 
ขอท่ี ขอคําถาม มาก  

ท่ีสุด 
มาก ปาน 

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด 
1 เมื่อมีบุคคลอื่นชักชวนใหทานดื่มสุรา ทานจะ

ตอบปฏิเสธทุกครั้ง( X  = 3.2222) 
44/ 
14.0 

61/ 
19.4 

149/ 
47.3 

43/ 
13.7 

18/ 
5.7 

2 เมื่อทานไดตอบปฏิเสธบุคคลที่ชวนใหทดลอง
ดื่มสุราไปแลวครั้งหนึ่ง แตบุคคลนั้นยังมาเซาซี้
ใหทานดื่มสุราใหได ทานจะปฏิเสธ และเดินหนี
ไป( X  = 3.0254) 

33/ 
10.5 

56/ 
17.8 

135/ 
42.9 

68/ 
21.6 

23/ 
7.3 

3 ถามีผูใดมาชักชวนใหทานไปดื่มสุราในระหวาง
ท่ีทํางานอยู ทานจะบอกปด และแนะนําวาไม
ควรดื่มสุราระหวางทํางาน 
( X  = 3.8349) 

100/ 
31.7 

103/ 
32.7 

85/ 
27.0 

14/ 
4.4 

13/ 
4.1 

4 เมื่อไดปฏิเสธบุคคลอื่นหลายครั้งแลวเรื่องการดื่ม
สุราเพื่อคลายเครียด จนบุคคลนั้นรูสึกโมโหมาก
ท่ีทานไมเห็นความหวังดีของเขา จึงไดพูดจา
ทํานองวาถาไมดื่มก็เลิกคบกันเลยดีกวา ทานก็จะ
ยังคงปฏิเสธ และพรอมท่ีจะเลิกคบหากับบุคคล
นั้น 
( X  = 2.9746) 

37/ 
11.7 

61/ 
19.4 

116/ 
36.8 

59/ 
18.7 

42/ 
13.3 

5 เมื่อผูบังคับบัญชาใหทานดื่มสุรา ทานจะปฏิเสธ
โดยอางเหตุผลตางๆ( X  = 2.9714) 

31/ 
9.8 

48/ 
15.2 

144/ 
45.7 

65/ 
20.6 

27/ 
8.6 

6 ในสถานบันเทิง หากมีผูใดชักชวนใหทานดื่ม
สุราโดยบอกวาท่ีนี่ใครๆ ก็ดื่มกันทั้งนั้น ดื่มแลว
จะชวยใหทานสนุกขึ้น ทานปฏิเสธแตผูนั้นก็ไม
ยอม กลับยืนกรานเหมือนเดมิใหทานดื่มดวยกัน 
ทานจึงดื่มสุราตามคําชักชวน( X  = 3.3587) 

53/ 
16.8 

77/ 
24.4 

131/ 
41.6 

38/ 
12.1 

16/ 
5.1 
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จํานวนผูตอบแบบสอบถาม(คน/รอยละ) 
ขอท่ี ขอคําถาม มาก  

ท่ีสุด 
มาก ปาน 

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด 
7 ระหวางที่นั่งฟงเพลงกับเพื่อนสนิทในสถาน

บันเทิงแหงหนึ่ง โตะขางๆท่ีทานรูจัก ยกแกว
เหลาใหทานดื่ม ทานตอบปฏิเสธไป ไดรับคําพูด
กลับมาวา “ดื่มหนอยสิพี่ แคแกวเดียวเอง” ทาน
จึงดื่มสุรา เนื่องจากคิดวาเพียงแกวเดียวเองคงไม
เปนอะไร( X = 3.2127) 

52/ 
16.5 

57/ 
18.1 

132/ 
71.9 

54/ 
17.1 

20/ 
6.3 

8 คืนหนึ่งอากาศหนาวมาก ทานนั่งคุยกับเพื่อนของ
ทาน เพื่อนในกลุมถามวา “มีอะไรแกหนาวได
บาง” มีเพื่อนคนหนึ่งนําเหลาออกมาบอกใหทุก
คนดื่มเพื่อคลายความหนาว ทานจึงปฏิเสธ และ
แนะนําใหเพื่อนกอกองไฟเพือ่แกหนาว โดยไม
ตองพึ่งเหลา( X  = 2.9238) 

27/ 
8.6 

53/ 
16.8 

135/ 
42.9 

69/ 
21.9 

31/ 
9.8 

9 หลังเลิกงาน มีบุคคลอื่นคะยั้นคะยอใหทานไป
ดื่มสุราดวยกัน ทานตอบตกลง เนื่องจากเปนการ
ผอนคลายความเครียดจากการทํางาน 
( X  = 3.2413) 

50/ 
15.9 

52/ 
16.5 

154/ 
48.9 

42/ 
13.3 

17/ 
5.4 

10 เมื่อเพื่อนหญิงของทานชวนใหทานดื่มสุรา ทาน
จะดื่มตามคําชักชวน เนื่องจากทานคิดวาเธอเปน
ผูหญิงยังดื่มไดเลย( X  = 3.3683) 

62/ 
19.7 

56/ 
17.8 

145/ 
46.0 

40/ 
12.7 

12/ 
3.8 
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การเลือกคบเพื่อน 
 

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม(คน/รอยละ) 
ขอท่ี ขอคําถาม ปฏิบตั ิ

ทุกคร้ัง 
ปฏิบตั ิ
บอยคร้ัง 

ปฏิบตั ิ
ปานกลาง 

ปฏิบตั ิ
นานครัง้ 

ไมเคย
ปฏิบตั ิ

1 เมื่อทานมีเวลาวางทานมักไปกับเพื่อนที่
ดื่มสุรา( X  = 3.5905) 

45/ 
14.3 

132/ 
41.9 

107/ 
34.0 

26/ 
8.3 

5/ 
1.6 

2 เมื่อทานตองปฏิบัติหนาท่ีรวมกับเพื่อน
รวมงาน ทานมักจะเลือกเพื่อนรวมงานที่
ไมดื่มสุรา( X  = 2.9397) 

23/ 
7.3 

67/ 
21.3 

132/ 
41.9 

54/ 
17.1 

39/ 
12.4 

3 เมื่อทานตองเดินทางไปตางจังหวัด ทาน
เลือกเดินทางไปกับเพื่อนรวมงานที่ไม
ดื่มสุรา 
( X  = 3.0667) 

33/ 
10.5 

76/ 
24.1 

124/ 
39.4 

43/ 
13.7 

39/ 
12.4 

4 หลังเลิกงาน ทานจะออกกําลังกาย หรอื
เลนกีฬารวมกบัเพื่อนที่ไมดื่มสุรา( X  = 
3.0254) 

28/ 
8.9 

71/ 
22.5 

126/ 
40.0 

61/ 
19.4 

29/ 
9.2 

5 เมื่อทานเกิดความเครียด ทานมักจะไป
หาเพื่อนที่ดื่มสุรา( X  = 3.6222) 

89/ 
28.3 

69/ 
21.9 

114/ 
36.2 

35/ 
11.1 

8/ 
2.5 

6 เมื่อทานมีความสุข หรือประสบ
ความสําเร็จในบางสิ่งบางอยาง ทาน
มักจะไปกับเพื่อนที่ไมดื่มสุรา( X  = 
2.7968) 

15/ 
4.8 

52/ 
16.5 

145/ 
46.0 

60/ 
19.0 

43/ 
13.7 

7 ทานมักจะหลีกเลี่ยงการที่จะตองนั่งรวม
โตะอาหารกับเพื่อนที่ชอบดื่มสุรา( X  = 
2.7810) 

15/ 
13.0 

45/ 
19.7 

152/ 
48.3 

62/ 
19.7 

41/ 
13.0 

8 เมื่อเห็นผูท่ีทานรูจักกําลังดื่มสุรา ทานก็
เขารวมวงดวย( X  = 3.3206) 

31/ 
9.8 

97/ 
30.8 

138/ 
43.8 

40/ 
12.7 

9/ 
2.9 

9 ทานมักไปรวมงานสังสรรคกบัเพื่อนที่
ดื่มสุรา( X  = 3.2286) 

23/ 
7.3 

95/ 
30.2 

137/ 
43.5 

51/ 
162 

9/ 
2.9 
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