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ปัญหาอย่างหนึ่งซึ่งท าลายสุขภาพของเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาตินั้น ได้แก่ การติดสุราของวัยรุ่นในปัจจุบัน เป็นที่รู้กัน
ว่าพิษของสุราก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ สุราไม่เพียงแต่ท าลายสุขภาพของผู้ที่ดื่มเท่านั้น ผลของการดื่มสุรายังน าไปสู่การเกิด
ปัญหาต่างๆ อีกมากมาย เช่น การเกิดอุบัติเหตุท าให้ผู้อ่ืนเสียชีวิตหรือพิการ และการติดเชื้อเอดส์ซึ่งเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยขาด
การป้องกัน จากรายงานการวิจัยพบว่าการดื่มสุราตั้งแต่อายุยังน้อยจะท าให้ผู้ดื่มมีเชาว์ปัญญาลดลง โดยกลุ่มผู้เริ่มดื่มในช่วงอายุ 20 – 
29 ปี ซึ่งอยู่ในวัยเรียนและเริ่มต้นการท างาน เกิดปัญหาไอคิวลดลงมาก และจากการวิจัยของสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พบว่าในปี 2544 มีคนไทยที่ดื่มสุราทุกวันจนเป็นนิสัย 1.6 ล้านคน ข้อมูลของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขพบว่า 
อายุเฉลี่ยของประชากรที่ดื่มสุรามีอายุประมาณ 20 ปี และยังรายงานว่า คนไทยติดสุราเป็นอันดับที่ 5 ของโลก และมีแนวโน้มที่จะ
ขยับอันดับขึ้นไป คงเป็นสถิติที่คนไทยอย่างเราไม่น่าภูมิใจเท่าไร และคงปฏิเสธไม่ได้ว่าการติดสุราของวัยรุ่นไทย จะส่งผลต่อการเรียน
และคุณภาพชีวิตของเขา หากวิถีชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นวนเวียนอยู่กับการดื่มสุราโดยที่พวกเขาไม่ได้ตระหนักถึงโทษหรือพิษภัยของ
มันแม้แต่น้อย และเป็นที่รู้กันว่าปัญหาต่างๆ ล้วนมีต้นเหตุมาจากการดื่มสุราแทบท้ังสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะวิวาท การลักเล็กขโมย
น้อยหรือแม้แต่การติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ เป็นต้น 

นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาก็อยู่ในช่วงวัยรุ่นเช่นกัน วิถีการด าเนินชีวิตไม่ต่างไปจากปัญหาที่กล่าวมามากเท่าไร คงจะกล่าว
ได้ว่านักศึกษาอาชีวศึกษาในปัจจุบันมีวิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่อาจจะไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมหลักของสังคมและบรรทัดฐานที่ดีงาม
ของสังคม ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงแบบแผนพฤติกรรมและวิถีชีวิตของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวกับการดื่มเหล้า 



2 
 

 

การมีเซ็กซ์ การเล่นพนันฟุตบอล และกระบวนการที่น าไปสู่การดื่มเหล้า การมีเซ็กซ์ การพนันฟุตบอลของนักศึกษาอาชีวศึกษา ซึ่งยัง
ใช้เป็นแนวทางในการหาวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ต่อไป 

 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. ศึกษาถึงแบบแผนพฤติกรรมทางสังคม ของนักศึกษาอาชีวศึกษาที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มเหล้า การมีเซ็กซ์ และ การ
พนันฟุตบอล 

2. ศึกษาถึงกระบวนการที่น าไปสู่การมีวิถีชีวิตเกี่ยวข้องกับการดื่มเหล้า การมีเซ็กซ์ การพนันฟุตบอลของนักศึกษาอาชีวศึกษา 

 ขอบเขตของการวจิัย 

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยให้ความส าคัญกับกระบวนการที่ท าให้นักศึกษามีพฤติกรรมการดื่มเหล้า การมีเซ็กซ์ การพนันฟุตบอล 
ซึ่งใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เนื่องจากเป็นวิธีการที่เน้นการมองปัญหาแบบองค์รวม (Holistic) โดยศึกษาถึง
กระบวนการที่น าไปสู่การท าพฤติกรรมของนักศึกษาอาชีวศึกษา ผู้วิจัยจึงเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีวิถีชีวิต และกลุ่มสังคมที่ใกล้เคียงกับ
พฤติกรรมต่างๆ ดังกล่าว เพ่ือให้ได้ความหมายและเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขั้นอย่างชัดเจน 

 วธิีการวิจัย 

การเตรียมตัวลงสนาม 
ก่อนที่ผู้วิจัยจะลงสู่สนามนั้น ผู้วิจัยได้ท าการเตรียมตนเองโดยการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มเป้าหมายและพ้ืนที่ที่จะใช้ใน

การศึกษาครั้งนี้ โดยที่ผู้วิจัยได้ท าการขอประวัตินักศึกษา เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมต่างๆ ของนักศึกษาในห้อง อันเป็นการปูพ้ืนให้กับ
ผู้วิจัยได้เข้าใจถึงความหมายและพฤติกรรมบางอย่างของนักศึกษาก่อน ผู้วิจัยจะนัดกับผู้เปิดประตูเพ่ือซักถามพูดคุยถึงเรื่องราวและ
ความเคลื่อนไหวต่างๆ ภายในห้องและเพ่ือนๆ ของเขา จนได้ระยะเวลาช่วงหนึ่งที่ผู้วิจัยเห็นว่าผู้เปิดประตูนั้นเข้าใจการมาศึกษาของ
ผู้วิจัยแล้ว ผู้วิจัยจึงได้ซักถามถึงการก าหนดตัวผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informant) ในแต่ละด้าน ซึ่งเป็นการร่วมคิดระหว่างผู้เปิดประตู
กับผู้วิจัย 

ขั้นลงสนามและวิเคราะห์ผลการวิจัย 
เมื่อผู้วิจัยทราบตัวผู้ที่จะให้ข้อมูลในแต่ละด้านแล้วนั้น ผู้วิจัยก็เริ่มที่จะเข้าพ้ืนที่ โดยพ้ืนที่ที่ผู้วิจัยเข้าไปศึกษานั้นมีหลายพื้นท่ี 

เช่น โรงเรียน หอพัก สถานบันเทิง โดยผู้วิจัยเริ่มเข้าพ้ืนที่โรงเรียนก่อนเพ่ือท าความรู้จักและสร้างความคุ้นเคยกับกลุ่มเป้าหมาย ผู้วิจัย
จะเข้าไปพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมาย โดยหาช่วงเวลาและโอกาสที่นักศึกษารวมตัวกันเฉพาะกลุ่มโดยไม่มีอาจารย์อยู่ใกล้ๆ  ซึ่งจะท าให้
กลุ่มเป้าหมายนั้นล าบากใจที่จะตอบหรือพูดคุย การลงสนามในโรงเรียนนั้น ผู้วิจัยได้ใช้การลงไปสร้างความคุ้นเคยกับกลุ่มเป้าหมาย 
ก่อนโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

 ผลการวจิัย 

ด้านเหล้า 
การดื่มกินเหล้านั้นปัจจุบันสังคมมองว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ผู้คนในสังคมต่างให้ความยอมรับนักศึกษาอาชีวศึกษาเป็นหนึ่ง

ในกลุ่มคนในสังคมที่มีค่านิยมในการดื่มกินเหล้ากันมาตั้งแต่อดีต ในปัจจุบันนอกจากค่านิยมแล้วพวกเขากินเหล้ากันเพราะสาเหตุ
หลักๆ 4 ประการ คือ 1. ใช้ในการแก้ปัญหา 2. เข้าสังคม 3. ดื่มจนเป็นนิสัย 4. ใช้ในการฉลอง  
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ด้านเซ็กซ ์
นักศึกษาอาชีวะนั้นมีพฤติกรรมทางด้านการมีเซ็กซ์ โดยส่วนหนึ่งเริ่มจากการคบหากันตามรูปแบบปกติ กล่าวคือ การจีบกัน

ตามประสาหนุ่มสาวที่เจอกันและก็หาโอกาสพูดคุยกันท าความรู้จักกัน จนเลยไปถึงการมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง และอีกส่วนหนึ่ง
เกิดจากการที่นักศึกษาอาชีวะนั้นได้ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆ ที่มีอยู่อย่างมากมายในปัจจุบันของเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็น ผับ หรือ
เธค ซึ่งมีย่านท่องเที่ยวที่เป็นสถานบันเทิงอยู่อย่างมากมาย เช่น ย่านกาดเชิงดอยที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มนักศึกษาที่ศึกษาอยู่
ในระดับอุคมศึกษาหรือกลุ่มคนที่มีรายได้สูง รสนิยมสูง ส่วนย่านหมู่บ้านจัดสรรเก่าแก่แถวช้างคลานนั้นจะเป็นกลุ่มนักศึกษานักเรียนที่
มีอายุไม่ถึง (ต่ ากว่า 18 ปี บริบรูณ์) สามารถที่จะเข้าไปเที่ยวข้างในได้ จึงได้รับความนิยมจากกลุ่มวัยรุ่นเด็กๆ ยิ่งไปกว่านั้นสิ่งหนึ่งที่จะ
น าพานักศึกษาอาชีวศึกษาไปสู่การมีเซ็กซ์ได้แก่เหล้านั้นเอง 

ด้านพนันบอล 
การพนันถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถติดได้โดยง่ายเนื่องจากมีตัวเงินมายั่วยุ  นักศึกษาอาชีวะในยุคนี้ก็เช่นกัน พวกเขามี

วิถีชีวิตที่เก่ียวข้องกับการพนัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพนันฟุตบอลที่ผู้คนในสังคมต่างให้ความสนใจในฐานะที่เป็นกีฬาระดับโลกและมี
การเล่นที่น่าตื่นเต้นเร้าใจ ปัจจุบันการเล่นพนันบอลได้เข้ามาแพร่หลายในกลุ่มเยาวชนของเชียงใหม่เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กลุ่มนักศึกษาอาชีวะส่วนหนึ่ง เล่นจนติดแต่ก็ยังคิดว่าตนเองนั้นไม่ติด โดยถ้าเล่นได้ก็จะติดใจและจะเล่นอีกในจ านวนเงินที่เพ่ิมมากขึ้น
และสิ่งที่เขาท าเมื่อเล่นได้ก็คือ น าเงินที่ได้ไปกินเหล้าซื้อของใช้ที่ต้องการและเที่ยวตามสถานบันเทิงกับเพ่ือน แต่ถ้าเขาเสียก็จะมี
ความคิดที่ว่าน่าเสียดายที่ผิดไปนิดหน่อยครั้งต่อไปจะแก้มือใหม่ โดยจะเล่นให้มากขึ้น หรือจะลดจ านวนในการเล่นลง และมีส่วนน้อย
ที่คิดว่าจะเลิกเล่นไปเลย ปกติแล้วพวกเขาจะเล่นทีมท่ีมีโอกาสจะชนะหรือทีมที่มีอัตราต่อรองสูง ส่วนใหญ่พวกเขามักจะไม่เล่นฟุตบอล
สโมสรของอังกฤษ ซึ่งทีมในสโมสรของอังกฤษนั้นมีฝีมือที่เท่าเทียมกัน ท าให้การเล่นพนันนั้นมีโอกาสที่จะได้น้อยต่างกับทีมในรายการ
อ่ืนๆ ที่มีฝีมือต่างกันมากจึงท าให้เล่นได้ง่ายกว่าและโอกาสได้ก็มีมากกว่า เช่น ในรายการของบุนเดสลีกาของเยอรมันหรือกัลโซ่ของ
อิตาลี 

 ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

1. เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า พฤติกรรมหลังเลิกเรียนของนักศึกษาอาชีวศึกษาบางส่วนนั้นถูกใช้ไปอย่างไร้ประโยชน์
และไม่ถูกต้องเท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐควรที่จะจัดให้มีโครงการสร้างงานหลังเลิกเรียนให้กับนักศึกษาอาชีวศึกษา ได้มี
ทางเลือกในการประกอบอาชีพเสริมหลังเลิกเรียน อันจะเป็นการสร้างรายได้และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย 

2. หน่วยงานภาครัฐควรที่จะมีการส่งเสริมและสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเยาวชน อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการสร้าง
กิจกรรมต่างๆ หรือสื่อท่ีสามารถเข้าถึงตัวเยาวชนได้โดยง่าย 

3. หน่วยงานภาคการศึกษาควรมีการจัดท าหลักสูตรอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับศักยภาพ ของนักศึกษาสายวิชาชีพที่สามารถ
น าไปสู่การพัฒนาด้านอาชีพได้อย่างแท้จริงและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการสร้างหลักสูตรอาชีวศึกษาอีกด้วย 

4. ควรมีการจัดตั้งสถานศึกษาในสายอาชีพให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ เพ่ือเป็นการลดการย้ายถิ่นเข้ามาเรียนในเมือง อัน
เป็นสาเหตุหนึ่งของการน าไปสู่การมีพฤติกรรมเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับเยาวชนเมื่อย้ายถิ่นที่เรียน 

 


