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ABSTRACT
The purpose of this research was to investigate the environment, knowledge
and attitude to alcohol, as well as tendency to consume alcohol in the future of primary
school students. The research used quantitative method, with sample group consisting
of 1194 subjects in grade 4 to grade 6 from 40 schools, from every region of Thailand,
with comparisons between sample groups on the variables of geographic region,
district area, academic grade and gender.
The results indicated that majority of Thai students (71.40%) are surrounded
by a moderately (medium level) alcoholic environment but the level of interpersonal
environment with alcohol consuming persons is alarming (78.60%-family members,
82.70%-neighbors and 29.00% -school teachers). There was also a significant
correlation between attitudes or tendencies to drink in the future and the accessibility
of institutions selling or serving alcohol and related media. Students in different
geographic regions and district areas do not have significantly different levels of
alcoholic environments, except in the difference of academic grades and gender. The
father was the person who was most likely to encourage alcohol consumption and ask
children to buy alcohol. Television was the number one alcohol-related medium. The
majority (95.80%) had a high level of knowledge, but had insufficient knowledge to
protect themselves from alcohol related issues. There was a positive correlation
between level of knowledge with negative attitude towards alcohol, but not with
interest in consuming alcohol in the future. Neither difference in region and grades
was related to significantly different levels of knowledge. District and gender were
also not related to knowledge. The majority (96.20%) had a generally negative attitude
towards alcohol
It is recommended that: 1) Much more attentions should be paid to pre-teen
children. 2) More research into social issues with pre-teen should be conducted.
3) Adults should understand the importance of being a good role model to children.
4) Emphasis should be placed on education by using continuous effective knowledge
as a preventative measure.
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การศึกษาสภาพแวดลอมและเจตคติตอเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักเรียนระดับประถมศึกษาไทย
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การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพแวดลอมและเจตคติรวมถึงแนวโนมการบริโภคของนักเรียน
ระดับประถมศึกษาที่ตอเครื่องดื่มแอลกอฮอลในปจจุบัน เพื่อนําไปใชในการสรางมาตรการปองกันการเขาหา
เครื่องดื่มแอลกอฮอลในอนาคต เปนการศึกษาทั้งในมิติกวางและลึก วิธีการวิจัยเปนเชิงปริมาณ โดยกลุมตัวอยาง
เปนนักเรียนชั้น ป 4 –ป 6 จํานวน1194 คน จาก40โรงเรียนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยศึกษาเปรียบเทียบความ
แตกตางระหวางภูมิภาค ในกับนอกเขตอําเภอเมือง ระดับชั้นและเพศ เครื่องมือที่ใชศึกษาเปนแบบสอบถาม
ผลการศึกษาพบวาเด็กไทยสวนใหญ (รอยละ71.40) มีสภาพแวดลอมแอลกอฮอลโดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง แตมีสภาพแวดลอมบุคคลที่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในระดับที่นาวิตก โดยมีคนในครอบครัว
รอยละ 78.60 เพื่อนบานรอยละ 82.70 และครูในโรงเรียนรอยละ 29.00ที่บริโภคฯ) ซึ่งมีผลตอเจตคติและความ
สนใจดื่มในอนาคต เชนเดียวกับ การเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดงายและสื่อโฆษณา ผูใชไปซื้อและแนะนําให
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากที่สุดคือบิดา โทรทัศนเปนสื่อแอลกอฮอลอันดับหนึ่ง ในดานความรูเกี่ยวกับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวาสวนใหญ (รอยละ95.80) มีความรูฯอยูในระดับมาก ซึ่งความรูฯมีผลตอเจตคติในทาง
ลบตอเครื่องดื่มแอลกอฮอล แตไมมีผลกับการลดความสนใจบริโภคในอนาคต ในสวนของเจตคติพบวาสวน
ใหญ (รอยละ 96.20) ยังมีเจตคติตอเครื่องดื่มแอลกอฮอลในทางลบ
สรุปผลการวิจัยนี้คือ เด็กไทยในวัย 8-12 ปในปจจุบันมีความคุนเคยกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลในระดับสูง
แตความรูที่ควรจะไดรับเพื่อใชการปกปองตนเองจากสิ่งดังกลาวยังไมเพียงพอ นอกจากนั้นเด็กเหลานี้อยูใน
สภาพแวดลอมที่มีคนใกลชิดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยูในระดับที่ตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน แตถึง
กระนั้น เด็กไทยในวัยนี้มีเจตคติในทางลบตอเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ผลการศึ ก ษานี้ เ สนอแนะให เ ห็ น ความสํ า คั ญ ในการปกป อ งเด็ ก ก อ นวั ย รุ น โดยเน น ที่ ก ารปรั บ ปรุ ง
สิ่งแวดลอมของเด็กที่เต็มไปดวยแอลกอฮอล ทั้งสิ่งแวดลอมบุคคล สถานที่และสื่อ ควบคูกับใหความรูที่ถูกตอง
เหมาะสมอยางพอเพียงและตอเนื่อง เพื่อเปนภูมิคุมกันการเขาหาแอลกอฮอลในอนาคต
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