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Abstract 

 

The purpose of this study was to empirically validate the causal relationship model of the behavior 

in preventing consumpyion of alcohol among Teenagers. The samples consisted of 439 teenagers 

students who studied in Rayong. The sample method was Muti-stage sampling. Questionnaires 

were used to collect data, with Cronbach’s Alpha Coefficient between 0.70 - 0.93. The data were 

analyzed by structured equation modeling technique. The result showed that the proposed model 

fitted with the empirical data (chi-square = 861.77, df = 280, p= 0.01, chi-square/df = 3.07, 

RMSEA = 0.068, CFI = 0.98, NFI = 0.98). The result of path analysis showed that 1) Intention of 

preventing drinking  alcohol and planning of preventing drinking alcohol had positive and direct 

effect on behavioral in preventing drinking alcohol (β = 0.71, 0.10, p < 0.01, respectively) 2) Self-

efficacy of  preventing drinking alcohol played a mediating role variable of the indirect effects on 

behavioral in preventing drinking alcohol to across intention of preventing drinking  alcohol and 

planning of preventing drinking a lcohol (β = 0.50, p < 0.01) 3) Perceived behavioral control of 

preventing drinking  a lcohol, attitude toward preventing drinking alcohol and Subjective norm 

toward preventing drinking alcohol played a mediating role variable of the indirect effects between 

intention of preventing drinking  alcohol and preventing drinking alcohol (β = 0.21,0.08,0.08 p < 

0.01, respectively) 
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บทคัดย่อ 
 
งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือตรวจสอบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีผลต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น กลุ่มตัวอย่าง คือ วัยรุ่นตอนต้นที่เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นใน
จังหวัดระยอง จ านวน 439 คน ท าการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จ านวน 16 ชุด 
ที่มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.70 ถึง 0.93 และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง 
ผลการวิจัยพบว่า โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ หลังจากการปรับโมเดล 
( chi-square = 861.77, df = 280, p< 0.01, chi-square/df = 3.07, RMSEA = 0.068, CFI = 0.98, NFI = 
0.98) ผลการทดสอบเส้นทางอิทธิพล พบว่า ตัวแปรที่มีความส าคัญ ได้แก่ 1) ความตั้งใจป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ การวางแผนป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (β = 0.71, 0.10, p < 0.01 ตามล าดับ) 2) การรับรู้ความสามารถของตนในการป้องกัน 
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านความความ

ตั้งใจป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการวางแผนการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  (β = 0.50, 
p < 0.01) และ 3) การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เจตคติต่อ
พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการกระท าพฤติกรรมป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีอิทธิพลทางอ้อมพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านความตั้งใจป้องกัน  

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (β =0.21, 0.08, 0.08 p < 0.01, ตามล าดับ) 
 
ค ำส ำคัญ: ปัจจัยเชิงสาเหตุ พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วัยรุ่นตอนต้น 
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บทน า 
 ปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเองและสังคมในภาพรวม ซึ่งเป็นสาเหตุ
ส าคัญอันดับต้น ๆ ของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของประชากรของแต่ละประเทศ องค์การอนามัยโลกถือเป็น
ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขรองจากโรคเอดส์ (อัจฉรา มูลรัตนา, 2557) ดังนั้นการสร้างเสริมให้ประชาชนทุกเพศ 
ทุกวัยหันมาให้ความส าคัญและละเว้นจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงเป็นสิ่งส าคัญ ผลการส ารวจพบว่าวัยรุ่น
ไทยมีแนวโน้มการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพ่ิมมากขึ้น คือ จากปี พ.ศ. 2550, 2556 และ 2557 คิดเป็นร้อยละ 
12.8 17.4 และ 32.3 ตามล าดับ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ , 2557) และเมื่อส ารวจเป็นรายจังหวัดของกรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นในจังหวัดระยองมีดัชนีคะแนนความเสี่ยง  
เกินกว่ามาตรฐาน คือ มากกว่าร้อยละ 0.54 ผลการศึกษาพบว่า ในการทดลองดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรก 
อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 12-15 ปี การดื่มส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตทั้งตนเอง ครอบครัวและสังคม ดังนั้น 
การส่งเสริมให้วัยรุ่นตอนต้นมีพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ป้องกันได้ จึงเป็น
สิ่งส าคัญ 
 การป้องกันเป็นแนวทางท่ีได้รับการยอมรับในการแก้ไขปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น และยัง
เป็นการชะลอระยะเวลาการเริ่มต้นดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ห่างออกไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
วัยรุ่น ก่อนที่จะเข้าสู่วัยหนุ่มสาว ซึ่งมีความเสี่ยงมากกว่าวัยรุ่นตอนกลางและตอนปลาย การเสริมสร้างและพัฒนา
จึงควรเริ่มในช่วงวัยนี้ (สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล, 2552) การด าเนินการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผ่าน
มานั้น มีการจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายนอก โดยมีหน่วยงานภาครัฐได้จัดให้มีมาตรการเพ่ือแก้ไขปัญหานี้ 
ได้แก่ การจ ากัดอายุของผู้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การจ ากัดเวลาการขาย ฯลฯ รวมถึงการรณรงค์ต่าง  ๆ 
มาตรการทางสังคมที่จัดเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาแต่ยังไม่มีหลักฐานชี้ชัดถึงประสิทธิผลการให้ความรู้และ
ปลูกฝังจากสถานศึกษาว่าจะช่วยป้องกันหรือชะลอการเริ่มต้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นเหล่านี้ได้ 
(พัชรา เอ่ียมกิจการ, 2553)  
 นอกจากนี้ยังมีแนวทางที่พยายามแก้ไขปัญหาที่ตัวบุคคล โดยบุคคลจะต้องป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ด้วยตนเอง ทั้งนี้มีปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น
ตอนต้น ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะภายในของบุคคลและสภาพแวดล้อมภายนอก ผู้วิจัยได้น าทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน (Ajzen, 1991) และแนวคิดเชิงทฤษฎี The Health Action Process Approach มาร่วมกัน
อธิบายพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลการศึกษาที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่าตัวแปรในชุดทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผนและความตั้งใจแสดงพฤติกรรม สามารถท านายและอธิบายพฤติกรรมของบุคคลได้ดี 
(McEchan, et al., 2011) และจากผลการศึกษาพฤติกรรมด้านสุขภาพ พบว่า การรับรู้ความสามารถของตน 
การรับรู้ความเสี่ยงส่งผลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมท าให้บุคคลมีการเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติโดย 
การวางแผน (Planning) และยังมีความเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางสังคม กล่าวคือ เมื่อบุคคลได้รับ 
การสนับสนุนทางสังคมส่งผลให้เกิดความตั้งใจแสดงพฤติกรรมและท าพฤติกรรมนั้นด้วย (Shcwarzer, 2008; 
Gollwizer, 2006; Zhou, et al., 2015) โดยการเปิดรับข้อมูลข้อมูลข่าวสารส่งผลต่อการสร้างค่านิยม การปลูกฝัง
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คุณธรรมและศีลธรรมที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการแก้ไขปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ก าพล 
ดวงพรประเสริฐ, 2553) 
 จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในปี พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2560 พบว่า มีการศึกษาพฤติกรรมป้องกัน 
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังมีอยู่น้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ
เป็นการศึกษาเชิงสหสัมพันธ์ของตัวแปรและท านาย มากกว่าศึกษาถึงอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยังไม่ครอบคลุมถึงปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของบุคคลที่อธิบาย
พฤติกรรมของบุคคลที่เกิดขึ้น และยังขาดการศึกษาวิจัยขั้นสูงที่มีการใช้สถิติในการวิเคราะห์อันจะน ามาซึ่งผล
การศึกษาที่อธิบายได้ชัดเจนมากขึ้น (พรนภา หอมสินธุ์ , 2552) ผลการศึกษาครั้งนี้จะช่วยเพ่ิมหลักเชิงประจักษ์ 
ที่เป็นข้อค้นพบซึ่งสามารถน าไปส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น
ตอนต้นในบริบทใกล้เคียงได้มากข้ึน และเป็นพ้ืนฐานการวิจัยในอนาคตต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและค้นหาขนาดอิทธิพลของตัวแปร 
เชิงสาเหตุส าคัญที่มีผลต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น  
 
การประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ครั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการศึกษาตามแนวทางทางพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือท าความเข้าใจพฤติกรรมป้องกัน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น ในการวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรมมนุษย์ 2 ประเภท คือ สาเหตุ
ภายในของบุคคล ซึ่งเป็นลักษณะทางจิตของบุคคล และสาเหตุที่มาจากภายนอกของบุคคล เช่น สภาพแวดล้อม
ทางสังคม จากการทบทวนแนวคิดทฤษฏีการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์นั้น มีรายละเอียดดังนี้ 
 ตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ความตั้งใจป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมายถึง ระดับ  
ความมุ่งมั่นส่วนบุคคลของวัยรุ่นตอนต้นที่จะแสดงพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่ามีมากน้อย
เพียงใดที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งที่ชักน าไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การแสดงความตั้งใจที่จะปฏิเสธเมื่อมีบุคคล  
ชวนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการแสดงถึงความตั้งใจที่จะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยไม่เข้าไปเกี่ยวกับ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความตั้งใจของบุคคลเป็นตัวแสดงถึงความพยายามที่จะท าพฤติกรรม และแนวคิด  
เชิงทฤษฎีของกระบวนการกระท าด้านสุขภาพ (The Health Action Process Approach: HAPA) พบว่า 
ความตั้งใจแสดงพฤติกรรมนั้น ต้องเป็นความตั้งใจที่ดีถึงจะส่งผลให้บุคคลมีการวางแผนท าพฤติกรรมอย่าง 
มีเป้าหมายจนน าไปสู่ความส าเร็จ ผลการศึกษาพบว่าความตั้งใจแสดงพฤติกรรมกับการวางแผน สามารถท านาย
และอธิบายการเกิดพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งพบว่ามีการน าไปศึกษาในบริบทของปัญหาการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ (Marcoux & Shop, 1997) มีการน าไปศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในวัยรุ่น พบว่าความตั้งใจหยุดสูบ
บุหรี่ส่งผลทางตรงต่อการวางแผนหยุดสูบบุหรี่ (Radtke, et al., 2012) ซึ่งการวางแผน (Planning) จะน าให้บุคคล
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ประสบความส าเร็จ ตามเป้าหมายที่ตนเองก าหนดไว้ได้ แต่เมื่อบุคคลเข้าไปสู่เรื่องที่มีความยากและแตกต่างออกไป 
อธิบายบนแนวคิดการแปลงเจตนาไปสู่การปฏิบัติ เชื่อว่า บุคคลที่มีความตั้งใจที่ดี จะมีการก าหนดเป้าหมาย และ
จะท าพฤติกรรมตามที่ได้ตั้งใจไว้ได้ส าเร็จ (Gollwitzer, 1999) การวางแผนป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
หมายถึง การเตรียมการกระท าป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้นต้องเผชิญกับสถานการณ์หรือ
อารมณ์ที่จะน าไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ 1) การวางแผนกระท า คือ การก าหนดว่าจะท าอย่างไร 
แบบไหนในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับสิ่งที่ชักจูงไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ 2) วางแผนรับมือกับ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นกะทันหันและไม่ได้คาดคิดมาก่อน คือ การวางแผนกระท าเม่ือต้องเผชิญกับอารมณ์และเหตุการณ์
ที่จะน าไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งตัวไว้ก่อนล่วงหน้า นอกจากนี้แนวคิดเชิงทฤษฎี The 
Health Action Process Approach ยังพบว่า การรับรู้ความสามารถของตนมีอิทธิพลต่อการเลือกกระท า
พฤติกรรมของบุคคล กล่าวคือ ถ้าบุคคลมีการรับรู้ความสามารถของตนอย่างถูกต้อง และเชื่อว่าตนนั้นมี
ความสามารถพอที่จะกระท าพฤติกรรมนั้น ๆ ได้ ดังนั้นความเชื่อในความสามารถของตนจึงส่งผลให้บุคคลไปสู่ผล 
ที่พึงปรารถนา (วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี, 2543) และก าหนดว่าบุคคลนั้นจะมีพฤติกรรม แบบแผนและมีการตอบสนอง
ทางอารมณ์อย่างไร เมื่อเขาอยู่ในสภาพการณ์ที่ต้องใช้ความพยายามสูง ดังนั้นการรับรู้ความสามารถของตนจึงมี
ความสัมพันธ์กับความตั้งใจแสดงพฤติกรรม สอดคล้องกับการศึกษาของ Scharzer และคณะ (2007) ผลการศึกษา
ต่อพฤติกรรม 4 พฤติกรรม คือพฤติกรรมคาดเข็มขัดนิรภัยขณะโดยสารรถยนต์ในกลุ่มวัยรุ่น พฤติกรรมการใช้ไหม
ขัดฟัน การบริโภคอาหาร การเคลื่อนไหวร่างกาย พบว่าการรับรู้ความสามารถของตนมีปฏิสัมพันธ์กับความตั้งใจ
แสดงพฤติกรรมทั้ง 4 พฤติกรรม ความตั้งใจที่จะบริโภคอาหาร การวางแผนบริโภคอาหารของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย (Zhou, et al., 2013) และส่งผลทางตรงต่อความตั้งใจในการออกก าลังกายของวัยรุ่นที่ศึกษาใน
ระดับเกรด 8 และ 9 และพบว่าการรับรู้ความสามารถของตนในการปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มี
ความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น (Dijkstra, et at., 2001) การรับรู้ความ
เสี่ ยงจากการดื่ มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์กับความตั้ ง ใจแสดงพฤติกรรม และการรับรู้ความเสี่ ย งและ  
การจูงใจที่จะเลิกสูบบุหรี่ของบุคคลที่มีอายุ 18 ปีมีความแตกต่างระหว่างผู้ที่มี ความตั้งใจเลิกสูบบุหรี่และผู้ที่ไม่มี
ความตั้งใจเลิกสูบบุหรี่ โดยบุคคลที่มีความตั้งใจจะเลิกสูบบุหรี่จะมีการรับรู้ความเสี่ยงมากกว่าผู้ที่ไม่ตั้งใจจะเลิกสูบ
บุหรี่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังพบว่า ความเชื่ออ านาจภายในตน ซึ่งเป็นจิตลักษณะส าคัญที่น าให้
บุคคลสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างประสบความส าเร็จและมีความสุข Rotter (1966) ให้ความหมาย ความเชื่อ
อ านาจภายในตน หมายถึง บุคคลที่เชื่อว่าความส าเร็จหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนนั้นเป็นผลของการกระท า  
ของตนเอง และความเชื่ออ านาจในตนด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางลบกับการใช้สารเสพติด อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (Dielaman, et al., 1987) 
 ปัจจัยภายนอกตัวบุคคลหรือสภาพแวดล้อม พบว่า การสนับสนุนทางสังคม เป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องและ 
มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมของบุคคล รวมทั้งพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย กล่าวคือ  
การที่วัยรุ่นตอนต้นได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลรอบข้างมาก จะท าให้บุคคลตัดสินใจที่จะปฏิบัติ
พฤติกรรมที่พึงปรารถนา ซึ่งการได้รับการสนับสนุนทางสังคมโดยเฉพาะกับบุคคลที่อยู่รอบข้าง เช่น เพ่ือนใน  
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ชั้นเรียน ครูผู้สอน พ่อแม่หรือผู้ปกครอง ในด้านอารมณ์ ด้านการประเมินคุณค่า ด้านข้อมูลข่าวสาร และด้าน
สิ่งของและบริการ (House, 1981) จะส่งผลให้วัยรุ่นต้อนต้นไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาก
ขึ้นท าให้มีพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้นไปด้วย ดังเช่น พรพิมล วรวุฒิพุทธพงศ์ และ
สงคราม เชาวน์ศิลป์ (2551) ที่พบว่า การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวและเพ่ือน มีอิทธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และดวงฤทัย สุคนธปฏิภาค (2547) พบว่า การรับรู้การสนับสนุน 
จากครอบครัว เพ่ือน และครู มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่ มแอลกอฮอล์ 
นอกจากนั้นจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า  การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ของบุคคล 
มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหรือการกระท าของบุคคล มีส่วนช่วยเพ่ิมพูนความรู้ และเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติที่บุคคลมีอยู่ ซึ่งการรับข่าวสารที่มีประโยชน์จากสื่อต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการใช้เหตุผล
เชิงจริยธรรมในเยาวชนไทย เช่น การสร้างค่านิยมในการด าเนินชีวิต การปลูกฝังคุณธรรมและศีลธรรม ความรู้และ
ประเมินในสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวของบุคคล การเปิดรับข้อมูลข่าวสารการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้ น 
หมายถึง การรับทราบข้อมูลจากสื่อมวลชน สื่อออนไลน์ บุคคล และสื่อสิ่งพิมพ์โดยมีเนื้อหาสาระเพ่ือการป้องกัน
ตนเองจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันได้แก่ การเปิดรับข่าวสารและการยอมรับเนื้อหาข้อมูลเพ่ือป้องกัน  
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า การรับสื่อโฆษณาการรณรงค์การลด ละ เลิกการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีความสันพันธ์กับพฤติกรรมลด ละ เลิกการดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (กษิดินทร์ 
ไตรทิพย์, 2552) การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายห้ามจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 
20 ปีมีความสัมพันธ์กับการยอมรับกฎหมายห้ามจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเป็นตัวแปรท านายที่ดีเมื่อ
ร่วมกับตัวแปรอ่ืน มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.43 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (กรนิภา ปัญจนันทกุล, 
2553) และการวิจัยเชิงทดลองที่พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงในด้านความรู้ ทัศนคติ และมีพฤติกรรมควบคุมและ
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น ในกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม (พัชรา เอ่ียมกิจการ , 2553) 
จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และแนวคิดในการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุ ที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น ผู้วิจัยได้น ามาก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรต่าง ๆ ในกรอบแนวคิดการวิจัยครั้งนี้ ดังแสดงภาพประกอบ 1 

 
ภาพประกอบ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 
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สมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานหลักของการวิจัย คือ รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ผ่านการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งมีสมมติฐานย่อยตามเส้นอิทธิพลของตัวแปร 
ในโครงสร้างความสัมพันธ์ ได้แก่ 1) การวางแผนป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความเชื่ออ านาจในตน 
ในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การรับรู้ข่าวสารป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการสนับสนุน
ทางสังคมจากบุคคลรอบข้าง มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  2) ความตั้งใจ
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ผ่านการวางแผนป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3) การรับรู้ความสามารถของตนในการป้องกัน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านความตั้งใจ
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการวางแผนป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  4) ความสามารถ 
ในการควบคุมพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่แท้จริง มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อพฤติกรรม
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 5) การรับรู้ความเสี่ยงจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เจตคติต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  การรับรู้ความสามารถ 
ในการควบคุมพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านความความตั้งใจป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Causal Relationships) มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือตรวจสอบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มตัวอย่าง 
คือ วัยรุ่นตอนต้นที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 จังหวัดระยอง โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามแนวคิดของ Kline (1998) ผู้วิจัย
ท าการสุ่มแบบสองสามขั้นตอน ได้แก่ สุ่มแบบชั้นภูมิจากโรงเรียนทั้งหมด 19 โรงเรียน แบ่งโรงเรียนเป็น 4 กลุ่ม
ตามขนาดของโรงเรียน ๆ ละ 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 1 โรงเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่ 
1 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 1 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดเล็ก 1 โรงเรียน ท าการสุ่มแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน 
ในแต่ละดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3 มาชั้นละหนึ่งห้องเรียน โดยนักเรียนทั้งหมดในห้องเรียนในแต่ละระดับ
ชั้นในแต่ละดับชั้นเรียนตามสัดส่วนให้ครบทั้ง 4 โรงเรียน ได้นักเรียนมาทั้งหมด 439 ชุด  
 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีทั้งหมดจ านวน 16 ชุด 
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุ
ของพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น ได้แก่ 1) พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ลักษณะข้อค าถามเป็นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตั้งแต่จริงที่สุดถึงไม่จริงเลย มีค่าความเชื่อมั่น 
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(Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.84 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.31- 0.852) การวางแผนป้องกัน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3) การรับรู้ความเสี่ยงจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 4) ความเชื่ออ านาจในตนเอง
ในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 5) การเปิดรับข้อมูลข่าวสารการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
6) การสนับสนุนจากบุคคลรอบข้าง ลักษณะข้อค าถามเป็นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตั้งแต่จริงที่สุดถึงไม่จริงเลย 
มีค่าความเชื่อมั่น ของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.88, 0.92, 0.93, 0.85 และ 0.87 ตามล าดับ มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.30 - 0.74, 0.51 - 0.76, 0.67 - 0.84, 0.28 – 0.81 และ 0.50 – 0.83 ตามล าดับ 
7) การรับรู้ความสามารถของตนในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลักษณะข้อค าถามเป็นมาตรประมาณ
ค่า 6 ระดับ มั่นใจที่สุดถึงไม่มั่นใจเลย มีค่าความเชื่อมั่น ของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.87 ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.54 - 0.82 8) ความตั้งใจป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลักษณะข้อค าถามเป็น
มาตรประมาณค่า 7 ระดับ ตั้งแต่เป็นไปได้ถึงเป็นไปไม่ได้ มีค่าความเชื่อมั่น ของแบบสอบถามท้ังฉบับ เท่ากับ 0.88 
มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.32- 0.80 9) ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่แท้จริง ลักษณะข้อค าถามเป็นมาตรจ าแนกความหมาย 7 ระดับ ตั้งแต่ควบคุมได้มากที่สุดถึง 
ไม่สามารถควบคุมได้เลย มีค่าความเชื่อมั่น ของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.86 มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
อยู่ระหว่าง 0.67 - 0.80 ส าหรับตัวแปร ส าหรับแบบสอบถามต่อไปนี้ ได้แก่ 10) เจตคติต่อพฤติกรรมป้องกัน 
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วัดทางอ้อมและวัดทางตรง 11) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการกระท าพฤติกรรม
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วัดทางอ้อมและทางตรง 12) รับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วัดทางอ้อมและทางตรง ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามโดยการส ารวจความเชื่อ 
ความเด่นชัดต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ วัยรุ่นตอนต้นที่มีอายุ 12 - 15 ปีและก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 100 คน 
แล้วน าความเชื่อเด่นชัดที่มีความถี่สูง 5 อันดับ ไปสร้างเป็นประโยคข้อค าถาม เป็นมาตรจ าแนกความหมาย 
7 ระดับ โดยไม่ต้องวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ เพราะอาจท าให้ความเชื่อที่เหลืออยู่เป็นความเชื่อที่ บุคคล 
มีเจตนาจะกระท า และไม่มีเจตนาจะกระท าพฤติกรรมที่ศึกษาความเชื่อไม่แตกต่างกัน ส่วนความเชื่อที่แตกต่างกัน
อาจถูกตัดทิ้งทั้งหมดแล้ว ดังนั้น ความรู้ และประโยชน์ที่จะได้ทราบถึงความเชื่อที่คน 2 กลุ่มเชื่อต่างกันก็จะขาด
หายไป (ธีระพร อุวรรณโณ, 2528) ซึ่งเจตคติต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์วัดทางตรงและ
ทางอ้อม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการกระท าพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์วัดทางตรงและ
ทางอ้อม และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์วัดทางตรงและ
ทางอ้อม มีค่าความเชื่อม่ัน ของแบบสอบถามท้ังฉบับ เท่ากับ 0.93, 0.91, 0.68, 0.94, 0.72 และ 0.76 ตามล าดับ  
 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัด    
ตัวแปร 2) การวิเคราะห์หาค่าสถิติพ้ืนฐาน 3) ตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบการวัดตัวแปรด้วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน และ 4) ตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุตามสมมติฐานการวิจัย
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการวิเคราะห์อิทธิพล โดยพิจารณาจากค่าดัชนีตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบ ได้แก่ 
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ค่าไค-สแควร์ ( 2 ) ค่าสัดส่วนระหว่างไค-สแควร์กับองคาความอิสระ ( 2 /df) ค่า RMSEA ค่า SRMR ค่า CFI 
ค่า GFI และค่า NFI โดยมีเกณฑ์พิจารณาดังนี้ ค่าไค-สแควร์ควรมีนัยส าคัญทางสถิติ ค่า 2 /df ควรมีสัดส่วนไม่เกิน 
5 ค่า RMSEA ควรมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.08 ค่า CFI ต้องไม่ต่ ากว่า 0.90 GFI ต้องไม่ต่ ากว่า 0.90 และค่า NFI 
ต้องไม่ต่ ากว่า 0.90 (Kline, 1998) 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาครั้งได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ร้อยละ 
29.8 โรงเรียนขนาดใหญ่ ร้อยละ 37.8 โรงเรียนขนาดกลาง ร้อยละ 15 และโรงเรียนขนาดเล็ก ร้อยละ 17.3  
กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง ร้อยละ 39.2 เพศชาย ร้อยละ 60.8 ส่วนใหญ่มีอายุ 13 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.6 รองลงมา
คืออายุ 14 ปี ร้อยละ 30.5 และอายุ 15 ปี ร้อยละ 25.3 ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3 
ร้อยละ 39.2, 33.7 และ 27.1 ตามล าดับ มีผลการเรียนมีเกรดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.01 - 4.00,  2.01 - 3.00 และ 1.00 
- 2.00 ร้อยละ 60.8, 36 และ 3.20 ตามล าดับ สมาชิกในครอบครัวดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คิดเป็นร้อยละ 67.1 และ
ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 32.1 ประวัติการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น ไม่เคยดื่ม คิดเป็นร้อย
ละ 41.7 เคยดื่มแต่ปัจจุบันไม่ดื่มแล้ว คิดเป็นร้อยละ 39.9 และเคยดื่มและปัจจุบันยังคงดื่มอยู่ ร้อยละ 18.5 
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตทั้ง 17 ตัวแปร ในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุภาพรวม พบว่า 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ อยู่ระหว่าง 0.18 ถึง 0.75 ซึ่งเป็นค่าท่ีเหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง 
 ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าดัชนี

ตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดล ภายหลังที่มีการปรับแก้ไขและอยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้แก่ ค่า 2 = 812.67, 
df = 279, p < .01, RMSEA = 0.066, CFI = 0.98, NFI = 0.98  ผลพบว่า ตัวแปรส าคัญที่ อิทธิพลทางตรง 
ต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ การวางแผนป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ความตั้งใจป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีค่าขนาดอิทธิผลมาตรฐาน  เท่ากับ 0.10 และ 0.76 ตามล าดับ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตัวแปรส าคัญที่อิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ได้แก่ การรับรู้ความสามารถของตนในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีค่าเท่ากับ 0.50  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยตัวแปรเชิงสาเหตุภายในรูปแบบความสัมพันธ์สามารถอธิบ าย 
ความแปรปรวนของตัวแปรการวางแผนป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความตั้งใจป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ร้อยละ 78, 74 และ 78 ตามล าดับ 
ส่วนการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่ มแอลกอฮอล์ เจตคติต่อพฤติกรรม
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านความตั้งใจป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.21, 0.80 และ 0.08 ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ส่วนความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมที่แท้จริง การรับรู้ความเสี่ยงจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความเชื่อ
อ านาจในตนในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การรับรู้ข่าวสารป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ
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การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลรอบข้าง มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ แต่พบว่าการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลรอบข้าง มีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจ
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีค่าขนาดอิทธิผลมาตรฐานเท่ากับ 0.16 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 รายละเอียดแสดงตามตาราง 1 และภาพประกอบ 2  
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและค้นหาขนาดอิทธิพล 
ของตัวแปรเชิงสาเหตุที่ส าคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ ดังนี้ 
 1. การวางแผนป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีขนาดอิทธิพลมาตรฐาน เท่ากับ 0.10 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ทั้งนี้เนื่องมาในการเริ่มต้นที่จะปฏิบัติ
พฤติกรรม บุคคลต้องมีการวางแผน (Planning) โดยมีการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ส่งผลให้บุคคลท าพฤติกรรม
ได้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย สอดคล้องกับแนวคิดการแปลงเจตนาไปสู่การปฏิบัติ ที่เชื่อว่าบุคคลที่มีความ
ตั้งใจที่ดี จะมีการก าหนดเป้าหมายโดยระบุอย่างชัดเจนว่าจะท าเมื่อไร ที่ไหนและท าอย่างไร (Gollwizer, 1999) 
 2. ความตั้งใจป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.76 และความตั้งใจป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีอิทธิพลทางตรงต่อ
การวางแผนป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ  0.23 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 กล่าวได้ว่า วัยรุ่นตอนต้นมีความตั้งใจป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คือ 
มีระดับความมุ่งมั่น ความพยายามส่วนบุคคลที่จะป้องกันตนเองไม่ไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยิ่งเป็น  
ความตั้งใจที่ดีด้วยแล้ว ส่งผลให้มีการวางแผนป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความชัดเจน มั่น คง 
ไม่เปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของไอเซ็นที่ว่าความตั้งใจแสดงพฤติกรรมเป็นตัวก าหนด
พฤติกรรมของบุคคล อธิบายได้ว่าเมื่อวัยรุ่นตอนต้นมีความตั้งใจป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีความ  
แน่วแน่ มุ่งมั่นที่จะกระท าพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ในด้านของการหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่ชักจูง 
ไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การปฏิเสธเมื่อถูกบุคคลชวนไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมีความตั้งใจที่จะใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเมื่ อวัยรุ่นตอนต้นมีความตั้งใจที่ดี 
จะส่งผลให้มีการวางแผนป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไว้อย่างชัดเจนด้วย ดังเช่นการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า
การตั้งใจที่จะยืนยันกับตนที่จะไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ของวัยรุ่น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Armitage, et al., 2014) 
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ตาราง 1 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล (β) ของตัวแปรสาเหตุไปยังตัวแปรผลภายในรูปความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ปรับแก้ 
ตัวแปร ความตั้งใจป้องกันการดื่มฯ 

(r2= 0.74) 
การวางแผนป้องกันการดื่ม 

(r2= 0.78) 
พฤติกรรมป้องกันการดื่มฯ  

(r2= 0.78) 

DE IE TE DE IE TE DE IE TE 

การวางแผนป้องกันการดืม่ฯ - - - - - - 0.10** - 0.10** 

ความตั้งใจป้องกันการดื่มฯ - - - 0.23** - 0.23** 0.76** 0.02 0.74** 

การรับรูค้วามสามารถของตน 
ในการป้องกันการดื่มฯ 

0.58** - 0.58** 0.69** 0.13** 0.82** - - 0.50** 

การรับรูค้วามสามารถ 
ในการควบคุมพฤติกรรมป้องกันฯ 

- 0.21** 0.21** - 0.07* 0.07 - 0.21** 0.21 

เจตคตติ่อพฤติกรรมป้องกันการดืม่ฯ 0.11** - 0.11** - 0.03* 0.03 - 0.08* 0.08* 

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการ
ป้องกันการดื่มเครื่องแอลกอฮอล ์

0.11* - 0.11* - 0.02 0.02 - 0.08* 0.08 

2 = 812.67, df= 279, p= 0.01, 2 /df= 2.91, RMSEA= 0.066, CFI=0.98, NFI=0.98 

DE หมายถึง อิทธิพลทางตรง (Direct effect) IE หมายถึง อิทธิพลทางอ้อม (Indirect effect) TE หมายถึง อิทธิพลโดยรวม (Total 
effect) * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 * * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
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ตัวแปรแฝง 
BEH  = พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

 
CP = การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมป้องกัน 

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (วัดทางอ้อม) 
INT = ความตั้งใจป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ABC = ความสามารถในการควบคุมพฤตกิรรมป้องกันการดื่ม 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่แท้จริง 
ATT = เจตคติต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

(วัดทางตรง) 
PLAN 
= 

การวางแผนในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 

BE = เจตคติต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์  
(วัดทางอ้อม) 

SE = การรับรู้ความสามารถของตนในการปอ้งกันการดื่มเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล ์

SN = การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการกระท าพฤติกรรมป้องกัน 
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (วัดทางตรง) 

RISK = การรับรู้ความเส่ียงจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 

MC = การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการกระท าพฤติกรรมป้องกัน 
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (วัดทางอ้อม) 

ILC = ความเชื่ออ านาจในตนเองในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่ 
แอลกอฮอล ์

PBC = การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมป้องกัน 
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (วัดทางตรง) 

ME = การเปิดรับข้อมูลข่าวสารการป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล ์ 

  SS  = การสนับสนุนจากบุคคลรอบข้าง 

 
3. การรับรู้ความสามารถของตนในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีอิทธิพลทางอ้อม 

ต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านความตั้งใจป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ  
การวางแผนป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.50 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และพบอีกว่าการรับรู้ความสามารถของตนในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่งผลทางตรง  
ต่อความตั้งใจป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.58 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ 1 ส่วนรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
เจตคติต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่านความตั้งใจป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.21, 0.08 และ 0.08 ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ 4 5 และ 6 จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าการรับรู้ความสามารถของตน  
ในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีขนาดอิทธิพลสูงกว่าชุดตัวแปรของพฤติกรรมตามแผนของไอเซ็น 
และสามารถอธิบายได้ดีกว่าตัวแปรในชุดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของ Ajzen อธิบายได้ว่า เมื่อวัยรุ่นตอนต้น 
มีการรับรู้ถึงความเชื่อมั่นต่อความสามารถของตนที่จะป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลให้เกิดความตั้งใจ
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีการเตรียมความพร้อมของการปฏิบัติโดยใช้วิธีการวางแผนป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเชื่อว่าพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กระท าได้ง่าย มีความเป็นไปได้  
ที่จะกระท า มีความเชื่อเกี่ยวกับผลของการกระท าและมีการประเมินผลของพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ไปทางที่ดี รับรู้ถึงอิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงที่มีความส าคัญกับตนเองส่วนใหญ่ ปฏิบัติตนเพ่ือป้องกัน  
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเชื่อว่าบุคคลเหล่านั้นต้องการให้เขาป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะท าให้
เขาคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  และวัยรุ่นตอนต้นรับรู้ด้วยว่า  
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การที่จะป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือไม่นั้น ยังขึ้นอยู่กับความสามารถควบคุมพฤติกรรมที่แท้จริง
ของตนเองด้วย 
  ผลการวิจัยในส่วนนี้แสดงให้เห็นว่า การรับรู้ความสามารถของตน สามารถร่วมอธิบายพฤติกรรมป้องกัน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ดังที่ Bandura (1986) กล่าวว่า การรับรู้ความสามารถของตนในการกระท า
กิจกรรมต่าง ๆ บุคคลมีแนวโน้มที่จะเลือกกระท ากิจกรรมนั้น มีความมุ่งมั่น มีความพยายามในการที่จะกระท า
กิจกรรมให้นั้นให้ส าเร็จ และยิ่งรับรู้ความสามารถของตนสูงในเรื่องใด เขาจะมีการเรียนรู้และเกิดผลสัมฤทธิ์ใน  
เรื่องนั้นสูงด้วย โดยการรับรู้ความสามารถของตนนี้จะส่งผลทางอ้อมต่อพฤติกรรมผ่านความตั้งใจแสดงพฤติกรรม 
(White, et al., 1994; cited Banura, 1977) นอกจากนี้  เมื่อบุคคลรับรู้ถึงความเชื่อมั่นในความสามารถ 
ของตนแล้ว จะเริ่มต้นเพ่ือหาวิธีการว่าจะต้องท าอย่าง แบบไหนถึงจะส าเร็จแม้ว่าจะมีอุปสรรค โดยการรับรู้
ความสามารถของตนส่งผลทางอ้อมต่อพฤติกรรมผ่านการวางแผน (Schwarzer & Luszczynska, 2008) 
สอดคล้องกับผลการศึกษาพฤติกรรมคาดเข็มขัดนิรภัยขณะโดยสารรถยนต์ การใช้ไหมขัดฟัน การบริโภคอาหาร
และการท ากิจกรรมเคลื่อนไหวที่ศึกษาในกลุ่มวัยรุ่น ที่พบว่า  การรับรู้ความสามารถของตนส่งผลทางตรง 
ต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมทั้ง 4 พฤติกรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Schwarzer, et al., 2007) 
และผลการศึกษาพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะเมื่อดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มผู้กระท าผิดครั้งแรก 
พบว่า การรับรู้ความสามารถของตนส่งผลทางตรงต่อการวางแผนหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่
ยานพาหนะในอนาคต อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Wilson, et al., 2016)  
 4. ผลการศึกษาพบว่าความเชื่ออ านาจในตนในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พบว่าไม่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 8 ถึง 11 ทั้งนี้อาจเป็นเ พราะ
วัยรุ่นตอนต้นที่สามารถป้องกันการดื่มเครื่องดื่มและไม่สามารถป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้นั้น ยังมี
ความยึดมั่นในสิ่งที่นอกเหนือไปจากอ านาจการควบคุมของตนที่จะป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ไม่ได้
เป็นผลมาจากกระท าของตนเอง ซึ่งความเชื่ออ านาจในตนของบุคคลมีความเกี่ยวข้องกับการปรับตัวในสถานการณ์
ที่มีการเปลี่ยนแปลง แต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันของวัยรุ่นตอนต้นที่จะกระท าพฤติกรรมป้องกัน  
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นไม่โหดร้ายและรุนแรง ส่วนการรับรู้ข่าวสารป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พบว่าไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งไม่เป็นไปตามการทบทวนเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อาจเป็นเพราะข้อมูลข่าวสารที่ได้มีทั้งข้อมูลเชิงบวกและเชิงลบต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การเปิดรับข้อมูลข่าวสารมากหรือน้อยจึงไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมฯ สอดคล้องกับการศึกษา 
ที่ผ่านมาที่พบว่าวัยรุ่นอายุระหว่าง 13 – 22 ปี มีการเปิดรับข่าวสารปัญหาที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
โดยรวมอยู่ในระดับต่ า และการน าข้อมูลข่าวสารไปใช้เพ่ือการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังมีอยู่น้อยจน
ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ก าพล ดวงพรประเสริฐ, 2558) ส่วนการสนับสนุนทาง
สังคมจากบุคคลรอบข้าง ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวคือ การที่จะได้รับ
การสนับสนุนจากบุคคลมากหรือน้อยจึงไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาจเป็นไปได้ว่า 
การสนับสนุนจากบุคคลรอบข้าง ได้แก่ เพ่ือน ครู และผู้ปกครองเกี่ยวกับการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
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เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นน้อยในชีวิตประจ าวันของวัยรุ่นตอนต้นและยังไม่ประสบกับสภาพปัญหาที่ร้ายแรง 
การได้รับการช่วยเหลือในด้านอารมณ์และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จากบุคคลที่อยู่รอบข้างจึงไม่มีผลต่อการมีพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
  
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. จากผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น ได้รับอิทธิพล
สูงจากความตั้งใจป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การวางแผนป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนี้
การรับรู้ความสามารถของตนในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมป้องกัน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านความตั้งใจป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการวางแผนป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนั้นหากต้องการให้วัยรุ่นตอนต้นมีพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้แก่บุคลากรสาธารณสุข ครู เป็นต้นจ าเป็นจะต้องเสริมสร้างตัวแปรภายในของบุคคล ได้แก่ ความตั้งใจ
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยการสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความส าคัญของผลกระทบที่เกิดจ าก 
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งจากสังคม และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตนเองของวัยรุ่นตอนต้น เพ่ือให้วัยรุ่นตอนต้น
มีความตั้งใจป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดี ที่จะหาวิธีการต่าง ๆ ในการป้องกันตนเองไม่ให้เข้าไปสู่วงจร
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ต้องมีการเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถของตนในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์โดยการฝึกปฏิบัติการวางแผนป้องกันการดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ที่ชัดเจน เมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์  
ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันของตนเอง ท าให้สามารถป้องกันตนเองจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ส าเร็จ 
เนื่องจากการฝึกปฏิบัติจนประสบความส าเร็จบ่อยครั้งจะท าให้ตนเองเกิดความเชื่อมั่นว่าสามารถท าได ้

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. น ารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างอ่ืนในบริบทที่แตกต่างออกไป ที่มีอัตรา

ความเสี่ยงของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินมาตรฐานที่กรมควบคุมโรคได้ก าหนดค่ามาตรฐานไว้ เพ่ือช่วยใน
การยืนยันและสรุปผลการศึกษาท่ีพบในงานวิจัยครั้งนี้ต่อไป 

2. ประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่สามารถน าไปสู่ 
การปฏิบัติ และให้เหมาะสมกับบริบทที่ผู้สนใจศึกษาต่อไป 
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