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Abstract 
 Purpose:	To	develop	a	parental	monitoring	guideline	for	reducing	alcohol	use	in	Thai	adolescents.	
 Design: A	qualitative	research	design.	
	 Method:	The	study	area	was	divided	based	on	its	geographical	location	into	3	groups.	Eight	eligible	
parents	were	recruited	to	be	the	study	sample	 for	each	group,	 totally	24.	Focus	group	was	conducted	
once	for	each	group.	Content	analysis	was	performed	to	draft	the	parental	monitoring	guideline.	Then,	
public	 reviews	of	 the	guideline	draft	were	performed	 twice	with	172	villagers	 in	 the	 study	area	 for	
revision.		
	 Main findings:	Five	 themes	were	emerged	as	 follows:	1)	communication	about	risk	of	alcohol	
consumption,	 reduction	of	alcohol	use,	and	social	 relation	without	alcohol;	2)	appropriate	parental	
supervision;	 3)	 family	 relationships;	 4)	 peer	 influence;	 	 5)	 avoidance	 of	 approaching	 alcohol	
advertisement.	
	 Conclusion and recommendations:	The	guideline	should	be	used	for	developing	a	program	for	
enhancing	parenting	skills	 in	monitoring	their	children	regarding	alcohol	consumption.	In	particular,	
communication	skills	within	family,	techniques	of	building	family	relations	and	monitoring	the	teens’	
behavior	should	be	taught	in	the	program.	
	
Keywords:	parental	monitoring,	alcohol	use,	adolescent	
	
	

J Nurs Sci. 2013;31(1):38-47 
Corresponding Author: Yupa Jewpattanakul, Faculty of Nursing, Mahidol University, Bangkok 10700, Thailand;  
e-mail:  yupa.jew@mahidol.ac.th 
* This research was funded by Center for Alcohol Studies and Thai Health Promotion Foundation 
1 Faculty of Nursing, Mahidol University, Bangkok, Thailand 
2 Bangpama Hospital, Suphanburi Province, Thailand 





J Nurs Sci   Vol	31	No	1	January	-	March	2013	

Journal	of	Nursing	Science	 ��

แนวทางการเฝ้าระวังจากบิดา-มารดาเพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของเยาวชน*
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บทคดัยอ่
 วตัถปุระสงค:์เพือ่พฒันาแนวทางการเฝา้ระวงัจากบดิา-มารดาเพือ่ลดการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลข์องเยาวชนไทย
 รปูแบบการวจิยั:การวจิยัเชงิคณุภาพ
 วิธีดำเนินการวิจัย: แบ่งพื้นที่ในตำบลที่ศึกษาตามเขตภูมิศาสตร์ออกเป็น 3 กลุ่ม และเลือกบิดาหรือมารดาที่มี
คณุสมบตัติามเกณฑท์ีก่ำหนดมากลุม่ละ8คนรวมเปน็24คนเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการสนทนากลุม่บดิา-มารดากลุม่ละ
1ครัง้แลว้ทำการวเิคราะหข์อ้มลูโดยการวเิคราะหเ์ชงิเนือ้หาและจดัเวทปีระชาคม2ครัง้โดยมชีาวบา้น172คนเขา้รว่ม
เพือ่ปรบัแกแ้นวทางการเฝา้ระวงัจากบดิา-มารดาเพือ่ลดการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลข์องเยาวชน
 ผลการวจิยั: บดิา-มารดาเสนอแนะแนวทางการเฝา้ระวงัเพือ่ลดการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลข์องเยาวชนไว้ 5
ประเดน็ ไดแ้ก่ 1) การสือ่สารเกีย่วกบัการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ ในเรือ่งความเสีย่งทีเ่กดิจากการบรโิภคเครือ่งดืม่
แอลกอฮอล์ วิธีการลดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และวิธีการเข้าสังคมโดยไม่จำเป็นต้องบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2) บดิา-มารดาควรควบคมุพฤตกิรรมของเยาวชนอยา่งเหมาะสม  3) การสรา้งสมัพนัธภาพในครอบครวั  4) การเลอืก
คบเพือ่นและ5)พยายามใหเ้ยาวชนหลกีเลีย่งการดสูือ่โฆษณาเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์
 สรปุและขอ้เสนอแนะ: ควรนำแนวทางการเฝา้ระวงัที่ไดเ้ปน็ขอ้มลูในการพฒันาโปรแกรมทีเ่สรมิสรา้งทกัษะการเฝา้
ระวังแก่บิดา-มารดา เพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน โดยมุ่งเน้นการฝึกทักษะการสื่อสารภายใน
ครอบครวัเทคนคิการสรา้งสมัพนัธภาพทีด่รีะหวา่งสมาชกิในครอบครวัและเทคนคิการควบคมุพฤตกิรรมบตุร

คำสำคญั:การเฝา้ระวงัจากบดิามารดาการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์เยาวชน
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 ความสำคญัของปญัหา
    การบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลเ์ปน็พฤตกิรรมเสีย่งที่
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในสังคมไทย  ปัจจุบันคนไทยดื่ม
แอลกอฮอลม์ากเปน็อนัดบั1ในภาคพืน้เอเชยีและมากเปน็
อนัดบั 5 ของโลก1 สิง่ทีน่า่เปน็หว่งคอืจำนวนเยาวชนอายุ
15 ปขีึน้ไปบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลเ์ปน็ประจำเพิม่ขึน้
จากรอ้ยละ26.1ในปี2549เปน็รอ้ยละ29.6ในปี2550
โดยเยาวชนชายมอีตัราการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลส์งู
กวา่เยาวชนหญงิ(รอ้ยละ51และรอ้ยละ8.8ตามลำดบั)2
เมื่อเยาวชนบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเวลานาน
จะเกิดผลเสียต่อร่างกาย เช่น ทำให้เสียการทรงตัว เกิด
อาการสบัสน งว่งซมึ ไมม่สีติ การหายใจและการเตน้ของ
หวัใจถกูกด เปน็ตน้3 นอกจากนัน้เยาวชนทีบ่รโิภคเครือ่งดืม่
แอลกอฮอล์จะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง เช่น มีอารมณ์
หุนหันพลันแล่น ทำร้ายร่างกายผู้อื่น มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่
เหมาะสม หากเยาวชนมกีารบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์
อย่างเรื้อรังจะทำให้สมองส่วนนอกฝ่อลีบ การทำงานของ
ระบบประสาทบกพร่อง ทำให้การได้ยิน การมองเห็น
เสื่อมลง เกิดภาวะหัวใจโต มีแผลในกระเพาะอาหาร
ตับอักเสบ ตับแข็ง ระบบต่อมไร้ท่อถูกทำลาย เกิดภาวะ
ซึมเศร้า สมรรถภาพทางการเรียนและการทำงานลดลง
สัมพันธภาพกับบุคลอื่นไม่ดี อาจก่อให้เกิดการใช้ความ
รนุแรงในครอบครวัและกอ่ปญัหาอาชญากรรมเปน็ตน้4มี
รายงานที่ไดจ้ากการสอบถามกลุม่เยาวชนพบวา่การบรโิภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทหรือต่อสู้
ทำรา้ยรา่งกายถงึรอ้ยละ 15.7 และมเียาวชนทีก่ระทำความ
ผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายในระหว่างดื่มสูงถึงร้อยละ
55.95  ซึ่งการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุให้
เยาวชนใชค้วามรนุแรงจนตอ้งเขา้สถานพนิจิเพิม่ขึน้รอ้ยละ
10 ตอ่ปี กอ่คดวีนัละ 200 คดี ในปทีีผ่า่นมามเียาวชนที่
บรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลใ์ชค้วามรนุแรงถงึ 40,000 คดี6
นอกจากนัน้การบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลใ์นปรมิาณมาก
เกนิขนาด มกัเปน็สาเหตสุำคญัทีน่ำไปสูก่ารเปน็โรคพษิสรุา
เรื้อรัง และเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาที่เกี่ยวกับพิษของ
แอลกอฮอลเ์มือ่อายมุากขึน้ เชน่ ตบัและสมองถกูทำลาย
เกดิโรคหวัใจ โรคความดนัโลหติสงู และเพิม่ภาวะเสีย่งของ
การเปน็โรคมะเรง็7
    ปจัจบุนัมหีลายหนว่ยงานพยายามดงึครอบครวัเขา้มา
มีส่วนร่วมในการลดพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลข์องเยาวชน โดยการเสรมิทกัษะบดิา-มารดาให้
สามารถดแูลเยาวชนไดอ้ยา่งมคีณุภาพ ใหส้ขุศกึษาเกีย่วกบั
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่สมาชิกในครอบครัว ผลักดันให้
สมาชกิในครอบครวัมสีว่นรว่มในการเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ
ใหแ้กเ่ยาวชนและการสรา้งสายสมัพนัธภ์ายในครอบครวั8-9
แตแ่นวปฏบิตัดิงักลา่วมจีดุรเิริม่มาจากเจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ
หรอืบคุคลนอกครอบครวั จงึทำใหแ้นวปฏบิตัทิีผ่า่นมาขาด
ความตอ่เนือ่ง ไมย่ัง่ยนื เพราะขาดผูก้ระตุน้และดำเนนิการ
ภายหลงัเจา้หนา้ทีส่าธารณสขุหรอืผูร้เิริม่โครงการถอนตวั
ออกจากพืน้ที่ สว่นการระดมความคดิเหน็จากบดิา-มารดา
เพื่อสร้างแนวทางเฝ้าระวังเพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลข์องเยาวชนยงัไม่ไดร้บัการสง่เสรมิและดำเนนิ
การอย่างจริงจัง ทำให้จำนวนเยาวชนที่บริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลย์งัคงเพิม่ขึน้ และกอ่ความเสยีหายใหก้บัสงัคม
ไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทีมวิจัยได้สำรวจข้อมูลเบื้องต้นจาก
120ครอบครวัเมือ่เดอืนมกราคม2554เกีย่วกบัพฤตกิรรม
การบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลข์องเยาวชน (จำนวน 141
คน) และผลกระทบที่เกิดขึ้นในจังหวัดหนึ่งแถวภาคกลาง
ของประเทศไทย พบว่า เยาวชนเกือบทุกครัวเรือนมีการ
บรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ อกีทัง้ยงัใชค้วามรนุแรงขณะ
บรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลถ์งึรอ้ยละ 56 โดยมกีารทำรา้ย
รา่งกายผูอ้ืน่รอ้ยละ 51 ทะเลาะววิาทรอ้ยละ 25 ขม่ขนื
ผูอ้ืน่ขณะเมาสรุารอ้ยละ4เปน็ตน้เหตขุองไฟไหมร้อ้ยละ1
ถกูจบักมุไว้ในสถานควบคมุความประพฤตริอ้ยละ 19 ซึง่
การป้องกันพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของเยาวชนจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากครอบครัว
โดยเฉพาะจากบดิา-มารดา เพราะบดิา-มารดาเปน็ผูท้ี่ใกล้
ชดิ เขา้ใจธรรมชาตแิละความตอ้งการของเยาวชนมากทีส่ดุ
หากบิดา-มารดาคอยเฝ้าระวังเยาวชนอย่างเหมาะสม
จะชว่ยปอ้งกนัไม่ใหเ้ยาวชนมพีฤตกิรรมการบรโิภคเครือ่งดืม่
แอลกอฮอล์ ทำให้เยาวชนบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮออล์
ลดลงและชว่ยลดพฤตกิรรมเสีย่งจากการบรโิภคเครือ่งดืม่
แอลกอฮออล์ลงได้10 ดังนั้นการแก้ ไขปัญหาและลด
พฤตกิรรมการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลข์องเยาวชนจงึ
ควรเนน้การระดมสมองจากบดิา-มารดาเพือ่สรา้งแนวทาง
การเฝา้ระวงัทีเ่หมาะสมกบัเยาวชน เพราะแนวทางทีส่รา้ง
จากบดิา-มารดามกัเกดิจากประสบการณก์ารเลีย้งดเูยาวชน
ซึง่จะชว่ยใหส้ามารถนำไปปฏบิตัไิดจ้รงิกบัเยาวชนไทย
   การเปดิโอกาสใหบ้ดิา-มารดารว่มกนัสรา้งแนวทางการ
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เฝา้ระวงัจะทำให้ไดแ้นวทางทีส่ามารถนำไปปฏบิตัไิดจ้รงิซึง่
จะเกดิประโยชนส์งูสดุตอ่การลดพฤตกิรรมการบรโิภคเครือ่ง
ดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน การวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งพัฒนา
แนวทางการเฝา้ระวงัจากบดิา-มารดา ซึง่ผลการวจิยัที่ไดจ้ะ
ชว่ยชีน้ำเจา้หนา้ทีท่มีสขุภาพ และผูก้ำหนดนโยบายในการ
สรา้งแผนการดำเนนิงานทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่ลดพฤตกิรรม
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนได้อย่างต่อ
เนือ่งและยัง่ยนื

วตัถปุระสงคข์องการวจิยั
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่พฒันาแนวทางการ
เฝ้าระวังจากบิดา-มารดาเพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลข์องเยาวชนไทย

วธิดีำเนนิการวจิยั
 การวจิยัครัง้นีเ้ปน็การวจิยัเชงิคณุภาพ เกบ็รวบรวม
ขอ้มลูเดอืนมนีาคม-เมษายน2555
 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้เป็นบิดาหรือมารดาของ
เยาวชนทีม่อีายุ 15-22 ปี จำนวน 2,957 คน ทีอ่าศยัอยู่
ในหมู่ 1-12 ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัด
สพุรรณบรุี
 กลุม่ตวัอยา่งคอืบดิาหรอืมารดาของเยาวชนทีอ่าศยั
อยู่ในหมู่1-12ตำบลโคกครามจำนวน24คนโดยทมีวจิยั
ไดแ้บง่พืน้ที่ 12หมูบ่า้น เปน็ 3ชดุตามสภาพภมูศิาสตร์
ของพื้นที่ๆ อยู่ใกล้เคียงกันได้จัดไว้ให้อยู่ด้วยกัน ผลการ
เลอืกหมูบ่า้น ได้ ชดุที่ 1 ประกอบดว้ย หมู่ 1-4, ชดุที่ 2
ประกอบดว้ยหมู่5-8และชดุที่3ประกอบดว้ยหมู่9-12
หลังจากนั้นทำการสุ่มเลือกหมู่บ้านแต่ละชุดให้สอดรับกับ
เกณฑก์ารคดัเลอืกผูเ้ขา้รว่มวจิยัตามคณุสมบตัทิีก่ำหนดไว้
โดยชดุที่1(หมู่1-4)เปน็ชดุที่ใชส้ำหรบัคดัเลอืกผูเ้ขา้รว่ม
วิจัยที่ต้องไม่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และมีบุตรที่ไม่
บรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์  ชดุที่ 2 (หมู่ 5-8) เปน็ชดุ
ที่ใช้สำหรับคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัยที่เคยบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เรื้อรัง และมีบุตรที่ ไม่บริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และชดุที่3(หมู่9-12)เปน็ชดุที่ใชส้ำหรบัคดั
เลือกผู้เข้าร่วมวิจัยที่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ไม่
บริโภคเรื้อรัง และต้องมีบุตรซึ่งปัจจุบันบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เมือ่ไดช้ดุของหมูบ่า้นทมีวจิยัไดท้ำการคดัเลอืก

บิดา/มารดาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์โดยศึกษาข้อมูลจาก
พยาบาลอนามยัชมุชนและแกนนำชมุชนของแตล่ะหมูบ่า้น
ซึง่มเีกณฑก์ารคดัเลอืกผูเ้ขา้รว่มการวจิยัดงันี้1)เปน็บดิา/
มารดาของเยาวชนอายุ 15-22 ปี  2) มีอายุ 40-70 ปี
และ 3) อาศยัอยูค่รอบครวัเดยีวกนักบัเยาวชนอยา่งนอ้ย
เปน็ระยะเวลา 3 เดอืน โดยมเีกณฑก์ารคดัออก คอื จาก
การซกัประวตัพิบวา่ บดิา/มารดามปีระวตัเิปน็โรคสมาธสิัน้
เปน็โรคจติ หรอืโรคประสาท หรอื เปน็โรคหวัใจ ภายหลงั
จากทราบรายชือ่บดิา/มารดาในแตล่ะชดุ ทมีวจิยัไดน้ำราย
ชือ่ของบดิา/มารดาทกุคนทีม่คีณุสมบตัติามเกณฑข์องแตล่ะ
ชดุมาทำฉลาก แลว้ทำการสุม่เลอืกบดิา/มารดาโดยการหยบิ
ฉลากมาหมู่บ้านละ 2 คน ได้ผู้เข้าร่วมวิจัยชุดละ 8 คน
การทีเ่ลอืกตวัอยา่งมาชดุละ 8 คน เนือ่งจากเปน็จำนวนที่
เหมาะสมกบัการสนทนากลุม่11
 เครือ่งมอืที่ใช้ในการวจิยั
 แนวคำถามที่ใชเ้ปดิประเดน็ในการสนทนากลุม่และ
คำถามหลกัของการวจิยัพฒันาโดยผูว้จิยักรอบแนวคดิของ
คำถามมาจากวัตถุประสงค์ของการวิจัย การทบทวน
วรรณกรรม ข้อมูลที่ ได้จากการสำรวจพื้นที่ในเบื้องต้น
และผา่นการพจิารณาความตรงเชงิเนือ้หาและความเหมาะ
สมโดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นเครือ่งดืม่แอลกอฮอลแ์ละครอบครวั
จำนวน3คนและทดลองใชก้บับดิา-มารดาของเยาวชนใน
อำเภอสองพีน่อ้ง โดยมแีนวคำถามในการสนทนากลุม่ เชน่
“การเฝา้ระวงัการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลใ์นเยาวชนทีม่ี
ประสิทธิภาพควรทำอย่างไร?” “ควรลดพฤติกรรมการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเยาวชนอย่างไรหากบิดา-
มารดาไมส่ามารถเฝา้ระวงัการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์
ในเยาวชนได?้”เปน็ตน้
 การพทิกัษส์ทิธิก์ลุม่ตวัอยา่ง
 การวิจัยครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง
แนวทางการเสริมศักยภาพครอบครัว เพื่อลดการบริโภค
เครือ่งดืม่แอลกอฮอลข์องเยาวชน ซึง่ไดผ้า่นการพจิารณา
จากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในคนของมหาวทิยาลยั
มหดิล (ชดุสายพยาบาลศาสตร)์ [รหสัโครงการMU-IRB
(NS)2011/29.0408]
 วธิเีกบ็รวบรวมขอ้มลู
 ภายหลังขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชนในแต่ละ
หมูบ่า้นใหช้ว่ยประชาสมัพนัธ์โครงการวจิยัแกบ่ดิา-มารดา
ของเยาวชน หัวหน้าโครงการได้สุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่าง
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 โดยการจบัฉลาก แลว้ตรวจสอบใหม้คีณุสมบตัติามเกณฑท์ี่
วางไวจ้นครบกลุม่ละ 8 คน 3 กลุม่ แลว้จงึใหผู้ช้ว่ยวจิยั
ถามความสมัครใจในการเข้าร่วมโครงการวิจัยจากบิดา/
มารดาทีสุ่ม่เลอืกได้ เพือ่เปดิโอกาสใหผู้ท้ี่ไมอ่ยากเขา้รว่ม
โครงการวจิยัไดป้ฏเิสธ เมือ่บดิา/มารดายนิยอมเขา้รว่มวจิยั
หวัหนา้โครงการและทมีวจิยัไดเ้ขา้พบบดิา/มารดาตามบา้น
เพือ่อธบิายรายละเอยีดเกีย่วกบัทีม่าและจดุมุง่หมายในการ
ทำวจิยัรายละเอยีดขัน้ตอนตา่งๆทีจ่ะตอ้งปฏบิตัิประโยชน์
ทีค่าดวา่จะไดร้บัและความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการเขา้
ร่วมการวิจัย รวมทั้งแนวทางป้องกันและแก้ ไขหากเกิด
ปญัหาขึน้ขณะสนทนากลุม่เมือ่กลุม่ตวัอยา่งยนิยอมเขา้รว่ม
วิจัยได้ให้ลงลายมือชื่อในหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้า
ร่วมการวิจัย  กรณีกลุ่มตัวอย่างปฏิเสธไม่เข้าร่วมวิจัย
ทีมวิจัยได้สุ่มเลือกบิดา/มารดาจากครอบครัวอื่นที่มี
คณุสมบตัติามเกณฑท์ีว่างไวม้าแทนจนครบจำนวน 24 คน
หลงัจากนัน้ไดด้ำเนนิการดงันี้
 1.หัวหน้าโครงการซึ่งผ่านการฝึกอบรมเทคนิคการ
สนทนากลุม่จากศนูยก์ารเรยีนรู้ สำนกังานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติได้เป็นผู้ดำเนินการสนทนากลุ่มกับบิดา/
มารดากลุม่ๆ ละ 8 คน เพือ่หาแนวทางการเฝา้ระวงัจาก
บิดา-มารดาเพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
เยาวชน โดยมีผู้ช่วยวิจัยเป็นผู้จดบันทึก 2 คน และมี
นกัวจิยั 1 คนคอยอดัเทปและเปน็ผูช้ว่ยทัว่ไป การสนทนา
จดัใหก้ลุม่ละ 1 ครัง้ แตล่ะกลุม่หา่งกนั 20 วนั ใชเ้วลา
กลุม่ละ100นาทีรวมจำนวน3กลุม่
 2.ขณะสนทนากลุ่มได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
คำถามปลายเปดิ ซึง่เริม่จากการใชค้ำถามสัน้ๆ เปน็ขอ้เทจ็
จรงิเพือ่สรา้งความรูส้กึรว่ม แลว้ใชค้ำถามนำสูก่ารบรโิภค
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ ตามดว้ยคำถามทีน่ำไปสูค่ำถามหลกั
หลังจากนั้นได้ใช้คำถามเพื่อหาแนวทางการเฝ้าระวังจาก
บดิามาดาแลว้จบการสนทนาดว้ยคำถามเพือ่การสรปุ
 3.วเิคราะหข์อ้มลูเชงิเนือ้หาที่ไดจ้ากการสนทนากลุม่
โดยทมีวจิยั
 4.จัดเวทีประชาคม 2 ครั้ง ร่วมกับประชาชนใน
ตำบลโคกคราม โดยครัง้ที่ 1 จดัทีห่อประชมุโรงพยาบาล
บางปลามา้มผีูเ้ขา้รว่มจำนวน106คนและครัง้ที่2จดัที่
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลตน้ครามจำนวน 66 คน ซึง่ผูเ้ขา้
รว่มแตล่ะครัง้เปน็คนละกลุม่กนัแตล่ะครัง้ใชเ้วลาประมาณ
90-120นาทีและจดัหา่งกนั1เดอืนโดยทมีวจิยันำเสนอ

ผลการวิจัยที่ ได้จากการสนทนากลุ่มเพื่อให้ผู้เข้าร่วมเวที
ประชาคมวิพากษ์แนวทางการเฝ้าระวังจากบิดา-มารดา
และร่วมกันปรับแก้แนวทางการเฝ้าระวังจากบิดา-มารดา
ใหพ้รอ้มใชม้ากทีส่ดุ
 การวเิคราะหข์อ้มลู
 ทมีวจิยัไดน้ำขอ้มลูที่ไดจ้ากการสนทนากลุม่ โดยการ
ถอดเทปแบบคำตอ่คำ พรอ้มนำผลการบนัทกึรายละเอยีด
ขณะสนทนากลุม่มาวเิคราะหด์ว้ยวธิี descriptive content
analysis12 โดยทมีวจิยัไดอ้า่นทำความเขา้ใจเนือ้หาทีถ่อด
เทปการสนทนากลุ่มอย่างละเอียด แล้วให้ความหมาย
กำหนดรหัสข้อความออกเป็นข้อความย่อยๆ จัดกลุ่ม
ความหมาย หาแบบแผน เชือ่มโยงแบบแผนหรอืรหสัตา่งๆ
เขา้ดว้ยกนั แลว้รา่งเปน็แนวทาง วพิากษ์ ปรบัแก้ จนได้
แนวทางการเฝา้ระวงัทีพ่รอ้มใชแ้ละตอบคำถามการวจิยัได้
ชดัเจน
 ความเชือ่ถอืไดแ้ละความตรงของผลการวจิยั
 การวจิยัครัง้นี้ ไดด้ำเนนิการเพือ่ใหผ้ลการวจิยัเชือ่ถอื
ได้11ดงันี้
 1.ความเชือ่ถอืไดข้องขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลู
(credibility) ผูว้ิจยัเลือกบิดา/มารดาของเยาวชนเป็นผู้ให้
ข้อมูลโดยผ่านการสนทนากลุ่ม ซึ่งบิดา/มารดาเป็นผู้มี
ประสบการณ์ตรงในการเฝ้าระวังพฤติกรรมของเยาวชน
มคีวามใกลช้ดิ และเขา้ใจเยาวชนมากกวา่แหลง่ขอ้มลูอืน่
ทำให้ ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เชิงลึก นอกจากนั้นเมื่อผู้วิจัยพบ
ข้อความที่ได้จากการถอดเทปไม่ชัดเจน ผู้วิจัยได้กลับไป
สอบถามขอ้มลูจากผู้ใหข้อ้มลูซำ้จนไดค้วามกระจา่ง อกีทัง้
ยงัเปดิโอกาสใหผู้้ใหข้อ้มลูไดต้รวจสอบและแสดงความคดิ
เห็นเกี่ยวกับข้อสรุปเบื้องต้นที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล
และผู้วิจัยยังได้มีการตรวจสอบสามเส้าของข้อมูลโดยนำ
ขอ้มลูที่ไดจ้ากการสนทนากลุม่มาผา่นเวทปีระชาคม
 2.ความสม่ำเสมอและความเป็นเหตุเป็นผลของ
ขอ้มลู (dependability)ผูว้จิยัไดเ้ชือ่มโยงขอ้มลูที่ไดจ้ากการ
ถอดเทป และการสงัเกตบดิา/มารดาขณะสนทนากลุม่เขา้
ดว้ยกนั อกีทัง้ทมีวจิยั 6 คนไดแ้ยกกนัอา่นขอ้มลูที่ไดจ้าก
การถอดเทปและแยกกนัใหร้หสัขอ้มลูแลว้นำมาตรวจสอบ
ความตรงกนัของการใหร้หสั หากทมีวจิยัใหร้หสัแตกตา่งกนั
ทีมวิจัยได้อภิปรายร่วมกัน จนได้ข้อสรุปที่ตรงกันอย่างมี
เหตผุล
 3.ผลการวจิยัสามารถนำไปใช้ไดจ้รงิ (transferability)
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ข้อมูลที่ได้เป็นประสบการณ์ตรงของบิดา/มารดาที่เลี้ยงดู
เยาวชน จึงคาดว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเยาวชน
ในพืน้ทีอ่ืน่ได้ แตอ่าจไมส่ามารถนำไปใชก้บักลุม่อายชุว่งวยั
อืน่ได้
 4.ความเชือ่มัน่ของกระบวนการวจิยั(confirmability)
ผูว้จิยัไดอ้อกแบบการวจิยัทีม่คีวามสามารถในการยนืยนัผล
การวจิยัอยา่งเปน็ระบบโดยการตรวจสอบแนวคำถามปลาย
เปิดโดยผู้เชี่ยวชาญ มีการบันทึกเทปการสนทนากลุ่ม
การจดบนัทกึ การถอดเทปแบบคำตอ่คำ การตรวจสอบการ
วเิคราะหข์อ้มลูการตรวจสอบขอ้ความทีส่ำคญัการจดักลุม่
คำและการใหร้หสัขอ้มลู และตรวจสอบขอ้มลูที่ไดจ้ากการ
สนทนากลุ่มโดยผ่านเวทีประชาคมเพื่อให้ ได้ข้อสรุปที่ตรง
มากทีส่ดุ
 
ผลการวจิยั
 บรรยากาศขณะสนทนากลุ่มทั้ง 3 กลุ่มเป็นกันเอง
ไม่มีเสียงรบกวนจากสิ่งแวดล้อมเพราะจัดในห้องที่เป็น
สดัสว่นกลุม่ตวัอยา่งทกุคนสนใจคำถามและประเดน็ทีก่ำลงั
สนทนา ตอบคำถามได้ตรงประเด็น มีการแสดงความคิด
เห็นจากประสบการณ์ตรงของตนเอง มีการยกตัวอย่าง
ประกอบให้เพื่อนในกลุ่มได้มองภาพความคิดของผู้พูดได้
อยา่งชดัเจน และใชค้ำพดูสภุาพ ยอมรบัขอ้เสนอแนะของ
เพือ่นในกลุม่ รบัฟงัขณะผูอ้ืน่พดู ไมข่ม่หรอืครอบงำความ
คิดของผู้อื่น ไม่มีการทะเลาะหรือหนีกลับบ้านก่อนการ
สนทนาเสรจ็สิน้ สว่นบรรยากาศของเวทปีระชาคมเปน็แบบ
สบายๆ ผู้เข้าร่วมมีการแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง
ทัว่ถงึ ผูเ้ขา้รว่มตา่งชว่ยกนักระตุน้ใหแ้ตล่ะคนเสนอความ
คดิ ชว่ยกนัยกตวัอยา่ง และรว่มกนัหาขอ้สรปุ ซึง่ผลจาก
การสนทนากลุ่มและการวิพากษ์จากเวทีประชาคมได้
แนวทางการเฝา้ระวงั5ประเดน็ดงันี้
 ประเดน็แรก คอืการสือ่สารเกีย่วกบัการบรโิภคเครือ่ง
ดืม่แอลกอฮอล์ โดยบดิา-มารดาควรคยุกบัเยาวชนถงึความ
เสีย่งทีเ่กดิจากการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ บอกวธิลีด
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และแนะนำวิธีการเข้า
สังคมโดยไม่จำเป็นต้องบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น
พดูคยุกบัลกูขณะรบัประทานอาหารพาลกูไปเยีย่มญาตหิรอื
เพือ่นทีเ่จบ็ปว่ยจากพษิสรุาเรือ้รงัแลว้สอนใหล้กูเหน็โทษของ
เครือ่งดืม่แอลกอฮอลข์ณะขบัรถกลบับา้น หรอืสอนเทคนคิ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะพาลูกไปงานแต่งงาน

เปน็ตน้ดงัคำกลา่วทีว่า่
 “พอ่ แมต่อ้งคอยตกัเตอืนลกูที่ไมเ่คยดืม่ไม่ใหท้ดลอง
ดื่ม โดยบอกถึงโทษของการดื่มว่า มีผลเสียทั้งต่อสุขภาพ 
เพิม่คา่ใชจ้า่ยในครอบครวั และกอ่ใหเ้กดิปญัหาตอ่สงัคม”  
 “เราควรชี้ใหล้กูเหน็วา่ดืม่แลว้จะเกดิอะไรขึน้ เนน้ให้
เหน็โทษของการดืม่เหลา้ พาไปดตูวัอยา่งตบัของคนตดิเหลา้ 
และใหเ้ขาไดเ้หน็จดุจบทีน่า่เศรา้ของคนชอบดืม่”    
 “พ่อ แม่ควรแนะนำว่าต้องดื่มอย่างไร ปริมาณแค่
ไหน ตอ้งคอยสอนและดแูลเปน็พเิศษ อยา่งสมำ่เสมอ โดย
ควรบอกวธิกีารลดอาการเมา เชน่ รบัประทานกบัแกลม้ให้
มากกวา่บรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮออล ์ขณะดืม่ควรดืม่ชา้ๆ”  
 “บอกลูกไปเลยว่ามีวิธีการเข้าสังคมและวิธีคลาย
เครยีดโดยไมต่อ้งพึง่เหลา้ เราตอ้งแนะนำลกู พาลกูไปทำ
กจิกรรมอยา่งอืน่ทีล่กูชอบ”  
 ประเดน็ทีส่องบดิา-มารดาควรควบคมุพฤตกิรรมของ
เยาวชนอยา่งเหมาะสม โดยการสงัเกตการทำกจิกรรมตา่งๆ
ของเยาวชน สงัเกตวา่เยาวชนอยูท่ี่ไหน ตอ้งคอยตดิตามวา่
บตุรอยู่ไหนหลงัเลกิเรยีน ไปไหนตอนกลางคนื ไปกบัใคร
และตอ้งคอยโทรหาลกูอยา่งเหมาะสมดงัคำกลา่วทีว่า่
 “เราควรเฝา้ดพูฤตกิรรมของลกู ตอ้งรูว้า่เขาทำอะไร
หลังเลิกเรียน เขาอยู่ที่ ไหน ไปกับใคร เขาชอบทำอะไร   
แต่การติดตามลูกควรสังเกตอยู่ห่างๆ ไม่ควรจ้ำจี้จ้ำไช  
มากไป ตอ้งทำใหพ้อด”ี  
 “พ่อ แม่ต้องโน้มน้าวให้ลูกโทรบอกคนในบ้านเป็น
ชว่งๆวา่ขณะนีก้ำลงัทำอะไร กบัใคร เราไมค่วรโทรตรวจ
สอบลกูวา่อยูท่ี่ไหน ไมต่อ้งคอยตาม เพราะจะทำใหเ้กดิผล
ลบ ลกูจะเกดิความไม่ไวว้างใจเรา และจะพยายามทา้ทาย
โดยการดืม่เหลา้โดยไม่ใหเ้รารู ้ ตอ้งคมุลกูอยา่งเหมาะสม”   
 “สมยันีส้ะดวก มีโทรศพัท ์อาจโทรหาลกูวนัละครัง้ไม่
ใหเ้ขารำคาญ ใหล้กูรูว้า่เราหว่ง แลว้หลอกถามวา่อยูท่ี่ไหน 
ทำอะไรอยู ่ จะมากนิขา้วทีบ่า้นไหม แมท่ำกบัขา้วทีห่นชูอบ
ไว้ให”้ 
 ประเดน็ทีส่าม คอืการสรา้งสมัพนัธภาพในครอบครวั
โดยบิดา-มารดาควรทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเยาวชน
หาเวลาใกล้ชิดบุตรจนทำให้บุตรบอกบิดา-มารดาเสมอว่า
เขาวางแผนจะทำอะไรกบัเพือ่นบา้งในแตล่ะวนั พยายาม
สรา้งความสนทิสนมโดยการพาลกูไปรบัประทานอาหารนอก
บา้นพาไปพกัผอ่นตากอากาศชว่ยกนัปลกูผกัสวนครวัตอน
เยน็หลงัออกกำลงักายรว่มกนั ชว่ยกนัทำอาหารรบัประทาน
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 รว่มทำงานบา้นดว้ยกนั รบัฟงัลกูพดูดว้ยความตัง้ใจ และ
ใส่ใจตอ่การแสดงออกของลกูดงัคำกลา่วทีว่า่
 “เราตอ้งชกัชวนใหล้กูทำกจิกรรมรว่มกบัเรา เชน่ เลน่
กีฬา ปลูกต้นไม ้ ทำงานบ้าน เที่ยวพักผ่อนนอกบ้าน รับ
ประทานอาหารเยน็รว่มกนั ดหูนงั ฟงัเพลง และใส่ใจตอ่
การกระทำของเขา”  
 “ตอ้งใหเ้วลาลกู ยิง่ลกูทีด่ืม่เหลา้ เราตอ้งใกลช้ดิเขา 
ถา้ใหด้คีวรพาไปไหวพ้ระ ทำบญุใสบ่าตร ปฏบิตัธิรรม ลกูจะ
ดื่มลดลงเพราะต้องอยู่กับพระและครอบครัว ไม่กล้าดื่ม
มาก”  
 “พอ่ แมค่วรสนใจเยาวชน ตอ้งหาเวลาอยู่ใกลช้ดิลกู
หลงัจากลกูเลกิเรยีนและในวนัหยดุ เพือ่จะไดค้อยระวงัไม่ให้
บตุรมเีวลาวา่งไปบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์ ใกลช้ดิเขาๆ
จะไดบ้อกเราวา่วางแผนทำอะไรกบัเพือ่นบา้งแตล่ะวนั” 
 ประเดน็ทีส่ี่ คอื การเลอืกคบเพือ่น โดยบดิา-มารดา
ควรทำความรูจ้กักบัเพือ่นของบตุรพดูคยุกบัเพือ่นบตุรและ
ห้ามไม่ให้บุตรคบเพื่อนที่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ซึง่อาจกระทำได้โดยใหบ้ตุรเชญิเพือ่นมารบัประทานอาหาร
ทีบ่า้นในวนัเกดิของคนในครอบครวั จดัสถานทีภ่ายในบา้น
ใหบ้ตุรทำกจิกรรมกบัเพือ่น ใหบ้ตุรชวนเพือ่นไปตากอากาศ
หรอืเทีย่วกบัครอบครวัดงัคำกลา่วทีว่า่
 “พอ่ แมต่อ้งคอยตดิตามการคบเพือ่นของลกู โดยควร
เปดิโอกาสใหเ้ขาเลา่ถงึเพือ่นและคน ควรทำความรูจ้กักบั
เพือ่นของลกู แลว้ทำกจิกรรมรว่มกบัเพือ่นลกู”   
 “เราควรหาเวลาคยุกบัเพือ่นลกู สอนเขาวา่ดืม่เหลา้  
ไมด่ ีใหห้ากจิกรรมอยา่งอืน่ทำ”  
 “เราตอ้งรูว้า่ลกูกำลงัคบอยูก่บัใคร มนีสิยัอยา่งไร บา้น
อยูท่ี่ไหน จะไดค้อยเฝา้ระวงัไม่ใหล้กูคบเพือ่นทีช่อบบรโิภค
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล”์   
 “เราตอ้งคอยตดิตามพฤตกิรรมของกลุม่เพือ่นของลกู
อยูห่า่งๆ หากเพือ่นเขาชอบดืม่เหลา้ เราตอ้งสอนใหล้กูอยู่
หา่งๆ จากเพือ่นเหลา่นัน้ หรอืจดัพืน้ที่ในบา้นใหล้กูพาเพือ่น
มาทำกจิกรรมรว่มกนั”  
 ประเดน็ทีห่า้ คอืพยายามใหเ้ยาวชนหลกีเลีย่งการดู
สื่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่เหมาะสม โดยบิดา-
มารดาต้องชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ควบคุมสื่อ ไม่ให้เยาวชนดูสื่อคนเดียวใน
หอ้งนอน และใหเ้ยาวชนดสูือ่โฆษณาเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์
ทีส่รา้งสรรค์ดงัคำกลา่วทีว่า่

 “ตอนนีส้ือ่โฆษณาสำคญั เพราะเยาวชนดแูลว้จะจำ
วา่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์ยีห่อ้ไหนด ีทำใหอ้ยากลอง เราตอ้ง
บอกลูกว่าอย่าไปเชื่อคำโฆษณา เหล้าไม่ด ี ดื่มแล้วเสีย
สขุภาพ เรยีนไมเ่กง่ อยา่ลอง”  
 “ครอบครวัตอ้งคอยระวงัสือ่โฆษณาขายเหลา้ อยา่ให้
ลูกดูทีวีในห้องคนเดียว ต้องสอนลูกไม่ให้เชื่อการโฆษณา 
เราต้องพยายามชี้ ให้ลูกเห็นผลเสียและโทษของการดื่ม
เหลา้”  
 “หาสือ่งดเหลา้ดีๆ  ใหล้กูด ูตอนนีม้เียอะ ลกูจะไดรู้ว้ธิี
ปอ้งกนัการดืม่เหลา้”   

การอภปิรายผล
 1.การที่บิดา-มารดาสื่อสารกับเยาวชนเกี่ยวกับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยชี้ ให้เยาวชนเห็นโทษของ
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะช่วยให้เยาวชนทราบ
ว่าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดผลเสียทั้งต่อ
สขุภาพกาย-จติภาวะการเงนิของครอบครวัและเปน็ปญัหา
สงัคมงานวจิยัทีผ่า่นมาเปดิเผยวา่การสือ่สารระหวา่งบดิา-
มารดาและเยาวชน จะทำให้เยาวชนบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลล์ดลงและชว่ยลดพฤตกิรรมเสีย่งจากการบรโิภค
เครือ่งดืม่แอลกอฮอลล์งได้13 ทัง้นีอ้าจเนือ่งจากการพดูคยุ
ช่วยให้เยาวชนทราบถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการบริโภค
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ รบัรูว้า่ผลขา้งเคยีงทีร่นุแรงทีเ่กดิขึน้
จากพษิของเครือ่งดืม่แอลกอฮอลเ์ปน็อยา่งไร ทำไมจงึสง่ผล
เสียที่รุนแรงต่อเยาวชน จึงทำให้ ไม่กล้าบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลห์รอืลดปรมิาณการบรโิภคลง นอกจากนัน้การที่
เยาวชนทราบวิธีลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะ
ทำใหเ้ยาวชนมเีทคนคิเฉพาะตวัในการลดการบรโิภคเครือ่ง
ดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งอาจช่วยให้เยาวชนสามารถเอาชนะใจ
ตนเองโดยการไม่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ดีขึ้น
สิ่งสำคัญที่ ได้จากการพูดคุยระหว่างบิดา-มารดา และ
เยาวชนคอืทำใหเ้ยาวชนเรยีนรูว้ธิกีารเขา้สงัคมและวธิผีอ่น
คลายโดยไมต่อ้งพึง่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ ทัง้นีอ้าจเนือ่งจาก
บดิา-มารดาเปน็ผูม้ปีระสบการณช์วีติทีม่ากกวา่ จงึสามารถ
ช่วยแนะนำเยาวชนให้สามารถมองช่องทางอื่นที่จะเข้า
สังคมและทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆได้โดยไม่ต้องบริโภค
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ ซึง่จะทำใหเ้ยาวชนมทีางเลอืกในการ
สร้างสัมพันธภาพและเข้าสังคมโดยไม่ต้องพึ่งเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลม์าเปน็สือ่กลาง14
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 2.บดิา-มารดาควรคอยเฝา้ดพูฤตกิรรมของเยาวชน
เพราะการเฝ้าระวังจากบิดา-มารดาช่วยป้องกันไม่ให้
เยาวชนบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ หรอืเริม่ดืม่ชา้ลงและ
เลกิดืม่10 งานวจิยัทีผ่า่นมาในตา่งประเทศคน้พบวา่ยิง่บดิา-
มารดาเฝ้าระวังเยาวชนมากเท่าไหร่ จะทำให้อัตราการ
บรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลข์องเยาวชนลดลงมากยิง่ขึน้15

และการเฝ้าระวังจากบิดา-มารดายังช่วยลดการเมาหนัก
ลงได้16 บดิา-มารดาไมค่วรจำ้จีจ้ำ้ไชเยาวชนจนเกนิขอบเขต
เพราะจะทำใหเ้ยาวชนรูส้กึวา่บดิา-มารดาไม่ไวว้างใจ และ
หาทางประชดประชันโดยการทดลองบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ แตห่ากเยาวชนรบัรูว้า่สมาชกิในครอบครวัไว้
วางใจตนจะเปน็เกราะปอ้งกนัไม่ใหเ้ยาวชนบรโิภคเครือ่งดืม่
แอลกอฮอล์ เพราะกลวัวา่ครอบครวัจะกงัวลและเสยีใจหาก
ตนบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์17 นอกจากนัน้การทีบ่ดิา-
มารดาไมเ่ขม้งวดจนเกนิไป จะชว่ยใหเ้กดิสมัพนัธภาพทีด่ี
ระหวา่งบดิา-มารดาและเยาวชนซึง่จะทำใหเ้ยาวชนเตม็ใจ
ที่จะโทรบอกสมาชิกในครอบครัวว่าตนอยู่กับใคร ที่ไหน
และกำลังทำอะไร ตลอดจนอาจช่วยให้เยาวชนรู้สึกผ่อน
คลายและยอมรบัถงึความเปน็หว่งของบดิา-มารดาซึง่อาจ
ทำใหเ้ยาวชนกลา้เลา่ปญัหาตา่งๆใหบ้ดิา-มารดารบัรูแ้ละไม่
หาทางออกเพือ่ใหล้มืปญัหาทีเ่กดิขึน้โดยการบรโิภคเครือ่ง
ดืม่แอลกอฮอล์ 
 3.การที่ครอบครัวให้ความสนใจเยาวชน และทำ
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เช่น เล่นกีฬา ปลูกต้นไม้ เที่ยว
พกัผอ่นนอกบา้นดหูนงัฟงัเพลงพากนัไปไหวพ้ระทำบญุ
จะช่วยให้สมาชิกในครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันมาก
ยิ่งขึ้น18 ซึ่งจะช่วยลดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของสมาชิก
ในครอบครวั เชน่ ชว่ยใหเ้ยาวชนไมก่า้วรา้ว และชว่ยลด
การบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลข์องเยาวชนลงได้ งานวจิยั
ทีผ่า่นมาคน้พบวา่ครอบครวัทีส่มาชกิมเีวลาอยูร่ว่มกนัเชน่
รับประทานอาหารเย็นร่วมกันจะช่วยลดพฤติกรรมการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนลงอย่างมีนัย
สำคัญ19 นอกจากนั้นยังมีงานวิจัยที่สนับสนุนว่าการทำ
โครงการลดการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลข์องเยาวชนที่
ประสบความสำเรจ็มกัเนน้การสรา้งความผกูพนัและเสรมิ
สรา้งปฏสิมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งบดิา-มารดาและเยาวชน20
 4.แม้บิดา-มารดาจะมีบทบาทสำคัญในการควบคุม
การบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลข์องเยาวชนแตบ่ทบาทจะ
ลดลงเมือ่เยาวชนมกีลุม่เพือ่น เนือ่งจากเวลาทีเ่ยาวชนอยู่

ร่วมกับกลุ่มเพื่อนมักชอบชักชวนกันบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ซึง่การทีบ่ดิา-มารดารูจ้กัเพือ่นของบตุรจะชว่ย
ลดความรุนแรงของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
เยาวชนลงได้15 ทัง้อาจเนือ่งจากทำใหบ้ดิา-มารดารูน้สิยัของ
เพือ่นบตุรแตล่ะคน และเพิม่โอกาสใหบ้ดิา-มารดาไดพ้ดูคยุ
กบัเพือ่นของบตุรใหท้ราบถงึผลเสยีของการดืม่แอลกอฮอล์
ซึ่งอาจช่วยให้เยาวชนไม่กล้าดื่มในปริมาณที่มากเกินไป
นอกจากนั้นการรู้จักเพื่อนของบุตรจะทำให้บิดา-มารดา
ทราบวา่เพือ่นคนไหนควรคบไมค่วรคบจงึสามารถตกัเตอืน
บตุรใหเ้ลกิคบเพือ่นทีบ่รโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ และการ
รูจ้กัเพือ่นของบตุรยงัชว่ยใหบ้ดิา-มารดาไดข้อ้มลูเพิม่เตมิวา่
บตุรทำกจิกรรมอะไรบา้งเมือ่อยูก่บักลุม่เพือ่น21ซึง่หากมกีาร
รวมตวักนับรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลจ์ะไดห้าทางปอ้งกนั
ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ไดอ้ยา่งทนัทว่งที สิง่สำคญัคอืการ
เฝา้ระวงัจากบดิา-มารดาจะชว่ยลดการมัว่สุม่กบักลุม่เพือ่น
การทีต่อ้งเฝา้ระวงักลุม่เพือ่นเพราะเพือ่นมอีทิธพิลตอ่การ
ชักนำให้เยาวชนเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่ายขึ้น22
ผลงานวิจัยที่ผ่านมายืนยันว่าการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของเพื่อนเป็นแรงผลักดันให้เยาวชนบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยยิ่งมีเพื่อนที่บริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลม์ากขึน้เทา่ไร กจ็ะทำใหเ้ยาวชนมีโอกาสบรโิภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้นเท่านั้น21-22 ซึ่งอาจเนื่องจาก
เยาวชนส่วนใหญ่กลัวการไม่ยอมรับจากกลุ่มเพื่อนหาก
ตนเองไม่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุ
ทำให้เยาวชนติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมีการบริโภค
เครือ่งดืม่แอลกอฮอลอ์ยา่งตอ่เนือ่ง
 5.การเฝ้าระวังสื่อโฆษณาเป็นสิ่งจำเป็น ทั้งนี้
เนือ่งจากสือ่โฆษณาอาจกระตุน้ใหเ้ยาวชนเริม่บรโิภคเครือ่ง
ดื่มแอลกอฮอล์ เพราะสื่อโฆษณามักโน้มน้าวให้เยาวชน
เข้าใจผิดว่าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเรื่องดี
หากเยาวชนเชื่อสื่อโฆษณาจะทำให้เยาวชนเชื่อว่าการ
บรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลเ์ปน็นสิยัทีเ่ปน็ปกติ นอกจาก
นั้นสื่อโฆษณายังทำให้เยาวชนได้เห็นตัวอย่างการบริโภค
เครือ่งดืม่แอลกอฮอลช์ดัเจนมากยิง่ขึน้อกีทัง้สือ่ยงัทำใหเ้ชือ่
วา่การบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลเ์ปน็เรือ่งปกตแิละสงัคม
ยอมรบั โดยสือ่พยายามถา่ยทอดออกมาจนดเูหมอืนวา่การ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เกิดผลเสีย ดังนั้นบิดา-
มารดาต้องชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชนหลงดื่มตามคำ
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โฆษณา23สว่นการทีบ่ดิา-มารดาควบคมุสือ่และใหเ้ยาวชนดู
สือ่โฆษณาเครือ่งดืม่แอลกอฮอลท์ีส่รา้งสรรค์จะชว่ยตดัชอ่ง
ทางในการเขา้ถงึสือ่โฆษณาเครือ่งดืม่แอลกอฮอลท์ี่ไมด่ี ซึง่
เปน็การลดแรงกระตุน้ใหบ้รโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ ผล
งานวิจัยที่ผ่านมาค้นพบว่า การโฆษณาส่งผลให้เยาวชน
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยิ่งเยาวชนดูสื่อโฆษณา
มากขึ้นเท่าไรจะยิ่ งทำให้ เยาวชนบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลห์นกัมากขึน้เทา่นัน้24ซึง่การเฝา้ระวงัการรบัสือ่
จากบิดา-มารดาจะช่วยให้เยาวชนบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลล์ดลง25

ขอ้เสนอแนะ
 1.ควรนำเยาวชนมารว่มพฒันาแนวทางการเฝา้ระวงั
เพราะจะไดแ้นวทางทีส่ามารถนำไปปฏบิตัไิดจ้รงิมากยิง่ขึน้
 2.ทกุภาคสว่นควรมกีารดำเนนิงานอยา่งจรงิจงัเพือ่
ลดพฤตกิรรมการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลข์องเยาวชน
โดยสนบัสนนุการจดัทำโปรแกรมทีเ่สรมิสรา้งทกัษะการเฝา้
ระวงัแกบ่ดิา-มารดา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การฝกึทกัษะการ
สื่อสารภายในครอบครัวเพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชนบริโภค
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ซึง่จะชว่ยใหค้รอบครวัมเีทคนคิในการ
อธบิายเหตผุลทีต่อ้งเฝา้ระวงัพฤตกิรรมการบรโิภคเครือ่งดืม่
แอลกอฮอลใ์หแ้กเ่ยาวชน ตลอดจนควรแนะนำเทคนคิการ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว และ
เทคนคิการควบคมุพฤตกิรรมบตุร
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