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นิพนธ์ต้นฉบับ
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชูก�ำลังของนักศึกษาแพทย์
สุภิกา แดงกระจ่าง, สวณี เต็งรังสรรค์
บทคัดย่อ
บทนำ�:

เครื่องดื่มชูกำ�ลังเป็นเครื่องดื่มผสมคาเฟอีน มีฤทธิ์ต่อระบบหัวใจและการไหลเวียนของโลหิตอัน อาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพ หากได้รับในปริมาณมากและติดต่อกันเป็นประจำ� การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก คือ
เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชูกำ�ลังของนักศึกษาแพทย์ และมีวัตถุประสงค์รอง
คือ เพื่อศึกษาความแตกต่างของความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชูกำ�ลังของนักศึกษาแพทย์
ชั้นปีที่ ๑ - ๖
วิธีการศึกษา:
เป็นการศึกษาแบบพรรณนา  กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๑ - ๖ ปีการศึกษา  ๒๕๕๙
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำ�นวน ๓๙๗ คน ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเลขสุ่ม
แบ่งกลุม่ ตัวอย่างเป็น ๓ กลุม่ คือ กลุม่ ชัน้ ปีที่ ๑ กลุม่ พรีคลินกิ และกลุม่ คลินกิ รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
ออนไลน์ ซึง่ แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน คือ ข้อมูลทัว่ ไป พฤติกรรมการบริโภคเครือ่ งดืม่ ชูก�ำ ลัง ความรูเ้ กีย่ วกับเครือ่ งดืม่
ชูกำ�ลังและทัศนคติต่อการบริโภคเครื่องดื่มชูกำ�ลัง และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ
การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรความรู้และทัศนคติ ด้วย Kruskal-Walis H
ผลการศึกษา:
นักศึกษามีพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชูกำ�ลังร้อยละ ๕๓.๗ นักศึกษาชั้นคลินิกมีพฤติกรรมการบริโภค
เครื่องดื่มชูกำ�ลังมากที่สุด คือ ร้อยละ ๖๐.๔ โดยสถานการณ์ในการบริโภคนักศึกษาส่วนใหญ่ จะบริโภคในการ
เรียน/การสอบ โดยมีวตั ถุประสงค์มากทีส่ ดุ ๓ อันดับ คือ อ่านหนังสือ/ทำ�การบ้าน ต้องการความกระชุม่ กระชวย
และนอนหลับไม่เพียงพอ ซึง่ สถานทีใ่ นการบริโภคมากทีส่ ดุ ได้แก่ บ้านหรือหอพัก ส่วนใหญ่มวี ธิ กี ารดืม่ โดยไม่ตอ้ ง
ผสมกับเครือ่ งดืม่ ชนิดอืน่ ๆ และดืม่ น้อยกว่า ๑ ขวดต่อวัน นอกจากนีย้ งั พบว่า นักศึกษามีความรูเ้ กีย่ วกับเครือ่ งดืม่
ชูกำ�ลังอยู่ในระดับดี และมีทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มชูกำ�ลัง คือ ไม่แน่ใจ ส่วนความแตกต่างของ
ความรู้และทัศนคติ พบว่า  นักศึกษาแพทย์แต่ละกลุ่มมีความรู้ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ
๐.๐๕ แต่มีทัศนคติที่ไม่แตกต่างกัน
วิจารณ์ และ
ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่ผสมคาเฟอีนชนิดอื่นๆ และเปรียบเทียบกับปริมาณคาเฟอีนที่
สรุปผลการศึกษา: ร่างกายควรบริโภคในแต่ละวัน และควรศึกษาในกลุ่มนักศึกษาคณะอื่นๆ
คำ�สำ�คัญ: ความรู้, ทัศนคติ, พฤติกรรมการบริโภค, เครื่องดื่มชูกำ�ลัง, นักศึกษาแพทย์
วันที่รับบทความ: ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

วันที่อนุญาตให้ตีพิมพ์: ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

สาขาเวชศาสตร์ชุมชน สถานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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บทน�ำ
เครื่องดื่มชูก�ำลังเป็นเครื่องดื่มผสมคาเฟอีนซึ่งเป็น
อาหารควบคุ ม เฉพาะตามประกาศกระทรวง สาธารณสุ ข
ฉบับที่ ๒๑๔ (ปี พ.ศ. ๒๕๒๔) เนื่องจากสารคาเฟอีนมีฤทธิ์
ต่ อ ระบบหั ว ใจและการไหลเวี ย นของโลหิ ต อั น อาจก่ อ ให้
เกิดอันตรายต่อสุขภาพ หากได้รับในปริมาณมากและติดต่อ
กันเป็นประจ�ำ  ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้
ก�ำหนดมาตรการในการควบคุมเครื่องดื่มผสมคาเฟอีนดังนี้ คือ
เครือ่ งดืม่ ผสมคาเฟอีนทีจ่ �ำหน่ายในราชอาณาจักรมีคาเฟอีนเป็น
ส่วนผสมได้ในปริมาณไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อหน่วยบรรจุและ
แสดงปริมาณคาเฟอีนสูตรทีเ่ ป็นส่วนประกอบและแสดงฉลากก็
ควรให้เป็นแนวเดียวกัน๑ ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้แสดงความ
วิตกกังวลต่อแนวโน้มการบริโภคเครื่องดื่มชูก�ำลังที่เพิ่มขึ้น
และเริ่มเป็นปัญหาส�ำคัญต่อสุขภาพของประชากรมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเด็กวัยรุน่ นอกจากนี้ The European Food
Safety Authority พบว่า เด็กวัยรุน่ จ�ำนวน ๒ ใน ๓ หรือร้อยละ ๖๘
ดื่มเครื่องดื่มชูก�ำลัง นอกจากนี้องค์การอนามัยโลกยังได้มีการ
ทบทวนหลักฐานทางวิทยาศาสตร์พบว่า  การดื่มเครื่องดื่มที่มี
คาเฟอีนผสมในขนาดสูง (ประมาณ ๒ เท่าของกาแฟ ๑ แก้ว)
ในเวลาทีร่ วดเร็วนัน้ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สอดคล้องกับข้อมูล
ของ Center for Science in the Public interest U.S. พบว่า 
ตัง้ แต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๔ จนถึงปี ค.ศ. ๒๐๑๔ มีจ�ำนวนผูเ้ สียชีวติ จาก
การดื่มเครื่องดื่มชูก�ำลังจ�ำนวนถึง ๓๔ คน๒ จากข้อมูลเหล่านี้
ได้มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มชูก�ำลังใน
กลุ่มประชากรวัยต่างๆ รวมถึงวัยรุ่น โดยโอเทอรี่ และคณะ
(ปี ค.ศ. ๒๐๐๗)๓ ได้มกี ารศึกษาการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ในนักศึกษาแพทย์พบว่า  ร้อยละ ๕๖.๙ ของนักศึกษาแพทย์
บริโภคเครื่องดื่มชูก�ำลังและ ร้อยละ ๔๘.๔ บริโภคเครื่องดื่ม
ชูก�ำลังร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยพบว่ามีการบริโภค
เครือ่ งดืม่ ชูก�ำลังมากกว่า ๓ ครัง้ ต่อเดือน จากประสบการณ์ตรง
ของผู้วิจัยที่ได้พูดคุยกับนักศึกษาแพทย์หลายคน พบค�ำตอบ
ที่สอดคล้องกันว่า  การดื่มเครื่องดื่มชูก�ำลังเป็นเรื่องที่พบบ่อย
ทั้งในนักศึกษาชายและหญิง และมีการบริโภคกันเป็นประจ�ำ 
โดยเฉพาะช่วงใกล้สอบ จากข้อมูลดังกล่าวท�ำให้ผู้วิจัยสนใจ
และเห็ น ความส�ำคั ญ ของสุ ข ภาพของนั ก ศึ ก ษาโดยเฉพาะ
นักศึกษาแพทย์ ซึ่งอนาคต คือ ผู้น�ำทางด้านสุขภาพ จึงสนใจ
ท�ำการศึกษาในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาความรู้
ทั ศ นคติ และพฤติ ก รรมการบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม ชู ก�ำลั ง ของ
นักศึกษาแพทย์ และความแตกต่างของความรู้ ทัศนคติ และ
พฤติ ก รรมการบริโภคเครื่องดื่ม ชูก�ำลังของนัก ศึก ษาแพทย์
ชั้นปีที่ ๑ - ๖

วิธีการศึกษา
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive
research) เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครือ่ งดืม่ ชูก�ำลังของ
นักศึกษาแพทย์ ประชากรทีท่ �ำการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาแพทย์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ - ๖
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ�ำนวน ๑,๐๒๘ คน โดยค�ำนวณขนาดตัวอย่าง
ตามสูตร n = (Z2pq)/d2 ได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ ๓๗๖ คน
และท�ำการสุม่ ตัวอย่างโดยใช้ตารางเลขสุม่ และความคลาดเคลือ่ น
จากการเก็บข้อมูลร้อยละ ๒๐ ดังนั้นขนาดตัวอย่างทั้งหมดเมื่อ
รวมความคลาดเคลื่อนจากการเก็บข้อมูล เท่ากับ ๔๕๑ คน
แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มชั้นปีที่ ๑ กลุ่มพรีคลินิก
และกลุ่มคลินิก
เครือ่ งมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม
ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ ข้อมูล
ทั่วไป และการดื่มเครื่องบริโภคเครื่องดื่มชูก�ำลังด้วยค�ำถาม
ปลายปิ ด ส่ ว นที่ ๒ พฤติ ก รรมการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม ชู ก�ำลั ง
เป็นแบบวัดพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชูก�ำลังเกี่ยวกับ
ระยะเวลา  สถานที่ ความถี่และวัตถุประสงค์ในการบริโภค
เครื่องดื่มชูก�ำลังด้วยค�ำถามปลายปิด ส่วนที่ ๓ ความรู้เกี่ยวกับ
เครื่ อ งดื่ ม ชู ก�ำลั ง เป็ น แบบวั ด ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ ส่ ว นผสมใน
เครือ่ งดืม่ ชูก�ำลังและผลกระทบจากการบริโภคเครือ่ งดืม่ ชูก�ำลัง
มีรูปแบบเป็นแบบเลือกตอบ แบบถูกผิด ให้คะแนน ๐ และ
๑ และส่วนที่ ๔ ทัศนคติเกี่ยวกับเครื่องดื่มชูก�ำลังเป็นแบบ
มาตรวัดประมาณค่า (Rating scale) ๕ ระดับ ให้คะแนน ๑ - ๕
การตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ ท�ำการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา  (content validity)
โดยการน�ำแบบสอบถามเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ
จ�ำนวน ๓ ท่าน และทดสอบหาความเชื่อมั่น (reliability)
โดยน�ำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับกลุ่มตัวอย่าง
ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันกับประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
โดยเก็บข้อมูลนักศึกษาในศูนย์สขุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จ�ำนวน ๓๐ คน โดยการหาค่าตามวิธีการของ Cronbach
(Cronbach’ alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทัง้ หมดเท่ากับ ๐.๘๒ โดยในส่วนของแบบสอบถาม
ทัศนคติได้คา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ ๐.๘๘ และแบบทดสอบความรู้
ได้ค่าความยากง่าย ๐.๔๔ - ๐.๗๘ และค่าอ�ำนาจจ�ำแนก
๐.๔๐ - ๐.๗๔ จากนั้นน�ำแบบสอบถามที่สมบูรณ์จัดท�ำเป็น
แบบสอบถามออนไลน์เพื่อท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูล

ธรรมศาสตร์เวชสาร ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๔ ประจำ�เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐
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ขั้นตอนเก็บรวบรวมข้อมูล ๑) ท�ำหนังสือขออนุญาต
ด�ำเนินการวิจัยไปยังคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิกทั้ง ๔ ศูนย์พร้อม
แนบโครงร่างวิจัย เอกสารชี้แจงการเข้าร่วมวิจัยและหนังสือ
ยินยอมเข้าร่วมวิจัย ๒) ส่งเอกสารชี้แจงการเข้าร่วมวิจัย และ
หนังสือยินยอมเข้าร่วมวิจัย ให้กลุ่มตัวอย่างเพื่อแสดงความ
ยินยอมเข้าร่วมวิจัย หากกลุ่มตัวอย่างไม่ส่งเอกสารยินยอม
เข้าร่วมการวิจัยกลับภายใน ๒ สัปดาห์ ผู้วิจัยจะด�ำเนินการ
สุ่มเลือกตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ครบตามจ�ำนวนที่ก�ำหนดไว้
๓) ส่งแบบสอบถามออนไลน์ไปยังกลุ่มตัวอย่างตามอีเมลที่
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งให้ ไว้ ๔) เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ อี เ มลพร้ อ มท�ำ
แบบสอบถาม จะส่งกลับมายังอีเมลของผูว้ จิ ยั หลัก ๕) ในกรณีทกี่ ลุม่
ตัวอย่างได้รับแบบสอบถามออนไลน์ทางอีเมลแล้ว ไม่ตอบกลับ
ภายใน ๑ เดือน ผูว้ จิ ยั จะด�ำเนินการส่งแบบสอบถามแบบคลาส
สิกไปยังกลุม่ ตัวอย่างอีกครัง้ ภายใน ๑ เดือน ถ้ายังไม่มกี ารตอบ
กลับจะคัดออกจากโครงการ
การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยใช้
๑) สถิตเิ ชิงพรรณนา (descriptive statistics) โดยการแจกแจง
ความถี่ (frequency) หาค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย
(x) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
ในเรื่องข้อมูลทั่วไปพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มชูก�ำลัง ความรู้
เกี่ ย วกั บ เครื่ อ งดื่ ม ชู ก�ำลั ง และทั ศ นคติ ต ่ อ เครื่ อ งดื่ ม ชู ก�ำลั ง
๒) สถิติทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของตัวแปร ความรู้
เกี่ยวกับเครื่องดื่มชูก�ำลัง และทัศนคติต่อเครื่องดื่มชูก�ำลัง

ด้วย Kruskal- Walis H (การทดสอบ normality ของข้อมูล
ไม่เป็นโค้งปรกติ) โดยก�ำหนดค่านัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
= ๐.๐๕ ๓) สถิติทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการ
บริโภคเครื่องดื่มชูก�ำลัง ตามตัวแปร ความรู้ และทัศนคติ
โดยใช้ไคสแคว์ (Chi-square) ก�ำหนดค่านัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ = ๐.๐๕ การศึกษาครั้งนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะ
อนุกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชุดที่ ๑ (คณะแพทยศาสตร์) รหัสโครงการวิจัย MTU-ECCF-1-092-59 หนังสือรับรองเลขที่ ๑๓๙/๕๙

ผลการศึกษา
๑. ข้อมูลทั่วไป
ผลการศึกษาพบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามสมบูรณ์
จ�ำนวน ๓๙๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๘ ของขนาดตัวอย่างที่
ค�ำนวณได้ โดยแบ่งเป็นเพศชาย ร้อยละ ๔๕.๓ เพศหญิง
ร้ อ ยละ ๕๔.๗ โดยแบ่ ง กลุ ่ ม นั ก ศึ ก ษาตามหลั ก เกณฑ์ ข อง
แพทยสภาเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ ระดับเตรียมแพทย์ (ชั้นปีที่ ๑)
ร้อยละ ๒๕.๔ ระดับพรีคลินิก (ชั้นปีที่ ๒ - ๓) ร้อยละ ๓๘.๓
และระดับคลินิก (ชั้นปีที่ ๔ - ๖) ร้อยละ ๓๖.๓
๒. พฤติกรรมการบริโภคเครือ่ งดืม่ ชูก�ำลังของนักศึกษาแพทย์
ผลการศึกษา พบว่ากลุม่ ตัวอย่างเคยบริโภคเครือ่ งดืม่
ชูก�ำลังจ�ำนวน ๒๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๗ โดยกลุม่ ตัวอย่าง
ทีศ่ กึ ษาอยูใ่ นระดับคลินกิ มีการบริโภคเครือ่ งดืม่ ชูก�ำลังมากทีส่ ดุ
คือ ร้อยละ ๖๐.๔ รองลงมาคือ ระดับพรีคลินิก ร้อยละ ๕๑.๓
และชั้นปีที่ ๑ ร้อยละ ๔๗.๕ ดังแสดงในตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ จ�ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่บริโภคเครื่องดื่มชูก�ำลัง (n = ๓๙๗)
			
		
กลุ่ม
			
ปีที่ ๑ (n = ๑๐๑)
พรีคลินิก (n = ๑๕๒)
คลินิก (n = ๑๔๔)
รวม (n = ๓๙๗)

เพศชาย
เคยดื่ม
n (ร้อยละ)

เพศหญิง
เคยดื่ม
n (ร้อยละ)

รวม
เคยดื่ม
n (ร้อยละ)

๓๔ (๓๓.๖)
๔๒ (๒๗.๖)
๔๐ (๒๗.๗)
๑๑๖ (๒๙.๒)

๑๔ (๑๓.๘)
๓๖ (๒๓.๖)
๔๗ (๓๒.๖)
๙๗ (๒๔.๔)

๔๘ (๔๗.๕)
๗๘ (๕๑.๓)
๘๗ (๖๐.๔)
๒๑๓ (๕๓.๗)
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ผลการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชูก�ำลัง
ของผูท้ เี่ คยดืม่ (n = ๒๑๓) พบว่า กลุม่ ตัวอย่างบริโภคเครือ่ งดืม่
ชูก�ำลังในสถานที่ คือ บ้านหรือหอพักมากที่สุด ร้อยละ ๗๗.๔
โดยมีวิธีการดื่มเครื่องดื่มชูก�ำลัง แบบไม่ต้องผสมมากที่สุด
ร้อยละ ๙๔.๓ และมีปริมาณในการบริโภคเครื่องดื่มชูก�ำลัง
น้อยกว่า ๑ ขวดต่อวัน มากทีส่ ดุ ร้อยละ ๗๐.๘ ส่วนสถานการณ์
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ในการบริโภคเครื่องดื่มชูก�ำลังในช่วงเวลา  ๓ เดือนที่ผ่านมา 
นักศึกษาบริโภคเครื่องดื่มชูก�ำลังในช่วงการเรียน/การสอบมาก
ที่สุด ร้อยละ ๘๐.๒ โดยมีวัตถุประสงค์ในการบริโภคเครื่องดื่ม
ชูก�ำลังในช่วงเวลา ๓ เดือนทีผ่ า่ นมา คือ บริโภคเครือ่ งดืม่ ชูก�ำลัง
เพื่ออ่านหนังสือหรือท�ำการบ้านมากที่สุด คือ ร้อยละ ๗๓.๒
ดังแสดงในตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ จ�ำนวนและร้อยละของพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชูก�ำลังของกลุ่มตัวอย่าง (n = ๒๑๓)
			
กลุ่ม
				
			 พฤติกรรม

ปีที่ ๑
(n = ๔๘)
n (ร้อยละ)

พรีคลินิก
(n = ๗๘)
n (ร้อยละ)

คลินิก
(n = ๘๗)
n (ร้อยละ)

รวม
(n = ๒๑๓)
n (ร้อยละ)

สถานที่ในการบริโภค				
บ้าน/หอพัก
๔๑ (๘๕.๔)
๖๔ (๘๒.๐)
๖๐ (๖๘.๙)
๑๖๕ (๗๗.๔)
สถานศึกษา
๖ (๑๒.๕)
๑๖ (๒๐.๕)
๑๙ (๒๑.๘)
๕๑ (๒๓.๙)
สนามกีฬา
๑๒ (๒๕.๐)
๑๕ (๑๙.๒)
๖ (๖.๘)
๓๓ (๑๕.๔)
สถานบันเทิง
๒ (๔.๑)
๙ (๑๑.๕)
๔ (๔.๕)
๑๕ (๗.๐)
ร้านค้า/ร้านกาแฟ
๙ (๑๘.๗)
๓๗ (๔๗.๔)
๒๕ (๒๘.๗)
๗๑ (๓๓.๓)
วิธีการดื่มเครื่องดื่มชูก�ำลัง				
ไม่ต้องผสม
๔๕ (๙๓.๗)
๗๖ (๙๗.๔)
๘๐ (๙๑.๙)
๒๐๑ (๙๔.๓)
ผสมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๕ (๑๐.๔)
๓ (๓.๘)
๖ (๖.๘)
๑๔ (๖.๕)
ผสมกับอื่นๆ
๓ (๖.๒)
๒ (๒.๕)
๘ (๙.๑)
๑๓ (๖.๑)
ปริมาณในการดื่ม				
น้อยกว่า ๑ ขวดต่อวัน
๔๔ (๙๑.๖)
๔๘ (๖๑.๕)
๕๙ (๖๗.๘)
๑๕๑ (๗๐.๘)
๑ ขวดต่อวัน
๔ (๘.๓)
๒๗ (๓๔.๖)
๒๐ (๒๒.๙)
๕๑ (๒๓.๙)
๒ ขวดต่อวัน
๒ (๒.๕)
๖ (๖.๘)
๘ (๓.๗)
มากกว่า ๒ ขวดต่อวัน
๑ (๑.๒)
๒ (๒.๒)
๓ (๑.๔)
สถานการณ์ในการดื่ม				
การเรียน/การสอบ
๓๑ (๖๔.๕)
๖๗ (๘๕.๘)
๗๓ (๘๓.๙)
๑๗๑ (๘๐.๒)
งานเลี้ยงสังสรรค์
๖ (๑๒.๕)
๑๐ (๑๒.๘)
๑๒ (๑๓.๗)
๒๘ (๑๓.๑)
ออกก�ำลังกาย
๑๒ (๒๕.๐)
๑๑ (๑๔.๑)
๗ (๘.๐)
๓๐ (๑๔.๐)
วัตถุประสงค์ในการดื่ม				
อ่านหนังสือ/ท�ำการบ้าน
๓๓ (๖๘.๗)
๕๕ (๗๐.๕)
๖๘ (๗๘.๑)
๑๕๖ (๗๓.๒)
ต้องการความกระชุ่มกระชวย
๒๔ (๕๐.๐)
๓๘ (๔๘.๗)
๔๒ (๔๘.๒)
๑๐๔ (๔๘.๘)
นอนหลับไม่เพียงพอ
๖ (๑๒.๕)
๓๔ (๔๓.๕)
๓๐ (๓๔.๔)
๗๐ (๓๒.๘)
ออกก�ำลังกาย
๑๐ (๒๐.๘)
๗ (๘.๙)
๔ (๔.๕)
๒๑ (๙.๘)
ผสมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๕ (๑๐.๔)
๔ (๕.๑)
๖ (๖.๘)
๑๕ (๗.๐)
แก้อาการเมาค้าง
๑ (๒.๐)
๓ (๓.๘)
๖ (๖.๘)
๑๐ (๔.๖)
ขับรถทางไกลระยะยาว
๕ (๖.๔)
๑ (๑.๑)
๖ (๒.๘)
** กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ

ธรรมศาสตร์เวชสาร ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๔ ประจำ�เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐
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๓. ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับเครื่องดื่มชูก�ำลัง
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยดื่มทั้งหมด
มี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ การบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม ชู ก�ำลั ง อยู ่ ใ นระดั บ ดี
(x = ๖.๒๔) และกลุ่มตัวอย่างที่เคยบริโภคเครื่องดื่มชูก�ำลัง
มี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ การบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม ชู ก�ำลั ง อยู ่ ใ นระดั บ ดี

(x = ๖.๕๕) เช่นกัน ส่วนทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่ม
ชูก�ำลังพบว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยดื่มและกลุ่มตัวอย่างที่
เคยดื่มเครื่องดื่มชูก�ำลังมีทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่ม
ชูก�ำลังอยู่ในระดับ ไม่แน่ใจ ทั้ง ๒ กลุ่ม (x = ๒.๕๔, ๒.๙๓) ดัง
แสดงในตารางที่ ๓

ตารางที่ ๓ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มชูก�ำลังของกลุ่มตัวอย่าง
ที่ไม่เคยดื่ม (n = ๑๘๔) และกลุ่มตัวอย่างที่เคยบริโภคเครื่องดื่มชูก�ำลัง (n = ๒๑๓)

		

กลุ่ม

ปีที่ ๑
พรีคลินิก
คลินิก
รวม

กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยดื่ม (n = ๑๘๔)
ความรู้
ทัศนคติ
x (SD) ระดับความรู้ x (SD) ระดับทัศนคติ
๕.๕๘ (๑.๙๙)
๖.๕๒ (๒.๒๘)
๖.๔๙ (๒.๐๗)
๖.๒๔ (๒.๑๗)

ดี
ดี
ดี
ดี

๒.๕๓ (๐.๘๖)
๒.๔๒ (๐.๘๙)
๒.๗๐ (๐.๖๓)
๒.๕๔ (๐.๘๑)

ไม่แน่ใจ
ไม่แน่ใจ
ไม่แน่ใจ
ไม่แน่ใจ

๔. ความแตกต่างของพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชูก�ำลัง
ของกลุ่มตัวอย่าง ๓ กลุ่ม ที่เคยดื่ม
ผลการศึกษาพบว่า  พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม
ชูก�ำลังของกลุ่มตัวอย่าง ๓ กลุ่มที่เคยดื่ม มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ในด้านสถานที่ คือ
สถานศึกษาและสถานบันเทิง ด้านปริมาณในการบริโภคเครือ่ งดืม่

กลุ่มตัวอย่างที่เคยดื่ม (n = ๒๑๓)
ความรู้
ทัศนคติ
x (SD) ระดับความรู้
x (SD) ระดับทัศนคติ
๕.๒๗ (๑.๘๔)
๖.๕๘ (๒.๒๑)
๗.๒๔ (๑.๗๕)
๖.๕๕ (๒.๐๘)

ดี
ดี
ดี
ดี

๒.๘๑ (๐.๖๔)
๒.๙๔ (๐.๗๗)
๓.๐๐ (๐.๖๐)
๒.๙๓ (๐.๖๘)

ไม่แน่ใจ
ไม่แน่ใจ
ไม่แน่ใจ
ไม่แน่ใจ

ชูก�ำลัง ในปริมาณการดื่ม ๑ ขวดต่อวันและน้อยกว่า  ๑ ขวด
ต่ อ วั น ด้ า นสถานการณ์ ใ นการบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม ชู ก�ำลั ง ใน
การเรียนการสอบและการออกก�ำลังกาย และด้านวัตถุประสงค์
ในการบริโภคเครือ่ งดืม่ ชูก�ำลัง คือ เพือ่ การนอนหลับไม่เพียงพอ
และการออกก�ำลังกาย ดังแสดงในตารางที่ ๔
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ตารางที่ ๔ เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการบริโภคของกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ คยบริโภคเครือ่ งดืม่ ชูก�ำลัง (n = ๒๑๓) แต่ละกลุม่
			 พฤติกรรม

χ2

df

p-value		

คู่ที่แตกต่าง

สถานที่ในการบริโภค				
บ้าน/หอพัก
๕.๔๒๕
๒
๐.๖๖
สถานศึกษา
๗.๔๔๐
๒
๐.๐๐๖*
ปี ๑ < พรีคลินิก, ปี ๑ < คลินิก
สนามกีฬา
๑๐.๓๗๗
๒
๐.๑๔๙
สถานบันเทิง
๓.๘๐๙
๒
๐.๐๐๒*
ปี ๑ < พรีคลินิก, คลินิก < พรีคลินิก
ร้านค้า/ร้านกาแฟ
๑๒.๔๐๒
๒
๐.๔๑๔
วิธีการดื่มเครื่องดื่มชูก�ำลัง				
ไม่ต้องผสม
๑.๗๖๔
๒
๐.๓๔๙
ผสมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๒.๑๑๔
๒
๐.๒๐๖
ผสมกับอื่นๆ
๓.๑๕๘
๒
๐.๕๕๑
ปริมาณในการดื่ม				
น้อยกว่า ๑ ขวดต่อวัน
๑๕.๒๒๔
๒
๐.๐๐๐*
ปี ๑ > พรีคลินิก, ปี ๑ > คลินิก
๑ ขวดต่อวัน
๙.๕๙๑
๒
๐.๐๐๘*
ปี ๑ < พรีคลินิก, ปี ๑ < คลินิก
๒ ขวดต่อวัน
๔.๕๕๔
๒
๐.๑๐๓
มากกว่า ๒ ขวดต่อวัน
๑.๑๙๑
๒
๐.๕๕๑
สถานการณ์ในการดื่ม				
การเรียน/การสอบ
๘.๐๑๓
๒
๐.๐๑๘*
ปี ๑ < พรีคลินิก, ปี ๑ < คลินิก
งานเลี้ยงสังสรรค์
๐.๘๒
๒
๐.๙๖๐
ออกก�ำลังกาย
๙.๐๓๕
๒
๐.๐๑๑*
ปี ๑ > คลินิก, พรีคลินิก > คลินิก
วัตถุประสงค์ในการดื่ม				
นอนหลับไม่เพียงพอ
๑๑.๓๓๘
๒
๐.๐๐๓*
ปี ๑ < พรีคลินิก, ปี ๑ < คลินิก
ต้องการความกระชุ่มกระชวย
๐.๐๓๗
๒
๐.๙๘๑
ออกก�ำลังกาย
๑๑.๔๕๒
๒
๐.๐๐๓*
คลินิก < พรีคลินิก, คลินิก < ปี ๑
ขับรถทางไกลระยะยาว
๓.๘๖๓
๒
๐.๑๔๕
อ่านหนังสือ/ท�ำการบ้าน
๒.๔๒๙
๒
๐.๒๙๗
ผสมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๒.๔๐๔
๒
๐.๓๐๑
แก้อาการเมาค้าง
๑.๘๐๐
๒
๐.๔๐๗
* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕

ธรรมศาสตร์เวชสาร ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๔ ประจำ�เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐
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๕. ความแตกต่างของความรูแ้ ละทัศนคติเกีย่ วกับการบริโภค
เครื่องดื่มชูก�ำลังของกลุ่มตัวอย่าง ๓ กลุ่ม
ผลการศึกษา  ความแตกต่างของความรู้และทัศนคติ
เกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มชูก�ำลังของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ดื่ม
(n = ๑๘๔ ) พบว่าความรู้ของกลุ่มตัวอย่าง ๓ กลุ่ม มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทีร่ ะดับ ๐.๐๕ ส่วนทัศนคติตอ่ การ

บริโภคเครื่องดื่มชูก�ำลังไม่แตกต่างกัน ส่วนในกลุ่มตัวอย่างที่มี
พฤติกรรมเคยบริโภคเครือ่ งดืม่ ชูก�ำลัง (n = ๒๑๓) พบว่าความรู้
ของกลุ่มตัวอย่าง ๓ กลุ่ม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ที่ระดับ ๐.๐๕ ส่วนทัศนคติต่อการบริโภคเครื่องดื่มชูก�ำลัง
ไม่แตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ ๕

ตารางที่ ๕ เปรียบเทียบความแตกต่างของความรู้และทัศนคติของนักศึกษาแพทย์แต่ละกลุ่มจากกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ดื่ม (n = ๑๘๔)
และกลุ่มตัวอย่างที่เคยบริโภคเครื่องดื่มชูก�ำลัง (n = ๒๑๓)
กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยดื่ม
คู่ที่แตกต่าง
(n = ๑๘๔)
2
χ
df
p-value		
ความรู้

๓๘.๒๗๖

๒

๐.๐๐๐*

ทัศนคติ

๑.๐๔๕

๒

๐.๕๑๓

กลุ่มตัวอย่างที่เคยดื่ม
(n = ๒๑๓)
2
χ
df p-value

ปี ๑ < พรีคลินิก
ปี ๑ < คลินิก

๓๑.๔๐๒

๒

๐.๐๐๐*

๑.๙๑๖

๒

๐.๓๘๔

คู่ที่แตกต่าง

ปี ๑ < พรีคลินิก
ปี ๑ < คลินิก

* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕

วิจารณ์ และสรุปผลการศึกษา
๑. พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชูก�ำลัง
ผลการศึกษาพบว่า ร้อยละ ๕๓.๗ ของกลุม่ ตัวอย่างมี
พฤติกรรมการบริโภคเครือ่ งดืม่ ชูก�ำลัง ซึง่ ใกล้เคียงกับการศึกษา
ของโอเทอรี่ และคณะที่พบว่า  ร้อยละ ๕๖.๙ ของนักศึกษา
แพทย์มกี ารบริโภคเครือ่ งดืม่ ชูก�ำลัง แต่การศึกษาของปิยะณัฐฏ์
จันทวารีย์ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๓)๔ ที่พบว่าร้อยละ ๒๔.๑๒ ของวัยรุน่
ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีพฤติกรรมบริโภคเครื่องดื่ม
ชูก�ำลัง และยังพบว่านักศึกษาแพทย์ในชัน้ คลินกิ (ชัน้ ปีที่ ๔ - ๖)
มีพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชูก�ำลังมากที่สุด คือ ร้อยละ
๖๐.๔ จากผลการศึกษานี้อธิบายได้ว่า  เครื่องดื่มชูก�ำลังนั้นมี
ส่วนผสมของคาเฟอีน ซึ่งภายหลังการบริโภคคาเฟอีนเข้าไป
ในร่างกาย จะมีการดูดซึมได้ดีจากส่วนของทางเดินอาหารโดย
เฉพาะล�ำไส้เล็ก โดยเฉพาะเมื่อหิวและอ่อนเพลีย ผู้บริโภคจึง
รู้สึกกระปรี้กระเปร่าหลังจากได้รับคาเฟอีนเข้าไปในร่างกาย
ไม่นาน๕ โดยพฤติกรรมการบริโภคนัน้ ส่วนใหญ่นกั ศึกษาจะนิยม
บริโภคที่บ้านหรือหอพัก โดยไม่ต้องผสมอะไร และมีปริมาณ
การดื่ม คือ น้อยกว่า  ๑ ขวดต่อวัน โดยจะดื่มในช่วงของการ
เรียน/การสอบมากที่สุด ก็มีวัตถุประสงค์เพื่ออ่านหนังสือ/

ท�ำการบ้ า น และต้ อ งการความกระชุ ่ ม กระชวยมากที่ สุ ด
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของเสมาและบานุ (ปี ค.ศ. ๒๐๑๑)๖
ทีพ่ บว่าเครือ่ งดืม่ ชูก�ำลังเป็นทีน่ ยิ มในกลุม่ ของนักศึกษาในระดับ
อุดมศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์ในสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการทดแทนการนอนหลับที่ไม่เพียงพอ การเพิ่มพลังงาน
ดื่มขณะเรียน ขณะขับรถทางไกล และการดื่มในงานสังสรรค์
ร่วมกับเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ และการศึกษาของ Ballistreri MC
(ปี ค.ศ. ๒๐๐๘)๗ ที่พบว่า  การดื่มเครื่องดื่มชูก�ำลังในกลุ่มคน
อายุน้อย มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสมาธิ
ตลอดจนเพื่อให้เกิดการตื่นตัวก่อนการสอบ และการผสมกับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อเพิ่มรสชาติ เป็นต้น
จากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ พ บว่ า  มี ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า งเพี ย ง
ร้อยละ ๖.๕ ทีด่ มื่ เครือ่ งดืม่ ชูก�ำลังผสมกับเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ซึง่ แตกต่างจากการศึกษาของโอเทอรีแ่ ละคณะ (ปี ค.ศ. ๒๐๐๗)๓
ที่พบว่านักศึกษาแพทย์ร้อยละ ๓๙.๘ มีพฤติกรรมการบริโภค
เครื่องดืม่ ชูก�ำลัง ผสมกับเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ อธิบายได้ว่า ใน
บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันท�ำให้มีพฤติกรรมการ
บริโภคที่แตกต่างกัน
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๒. ความรู้และทัศนคติของการบริโภคเครื่องดื่มชูก�ำลัง
ผลการศึกษาพบว่า  ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มชูก�ำลัง
ของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยบริโภค และกลุ่มตัวอย่างที่มีเคย
บริโภคเครื่องดื่มชูก�ำลังอยู่ในระดับดี ซึ่งแตกต่างกับการศึกษา
ของปิยะณัฐฏ์ จันทวารีย์ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๓)๔ และกุลวดี จงสมชัย
(ปี พ.ศ. ๒๕๕๗) ๘ ที่ พ บว่ า กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งซึ่ ง เป็ น นั ก เรี ย น
มัธยมศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้เรื่องเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของ
คาเฟอีนอยู่ในระดับปานกลาง อธิบายได้ว่า  เป็นการศึกษาใน
กลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันท�ำให้มีความรู้ในระดับที่แตกต่าง
กัน และการศึกษานี้เป็นการศึกษาในกลุ่มนักศึกษาแพทย์ จึงมี
พื้นฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพมากกว่าในกลุ่ม
นักเรียนมัธยมศึกษา  ในด้านทัศนคติต่อการบริโภคเครื่องดื่ม
ชูก�ำลัง พบว่า  ในกลุ่มตัวอย่างที่เคยบริโภค และไม่เคยบริโภค
เครื่องดื่มชูก�ำลัง มีทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มชูก�ำลัง
อยู่ในระดับลังเล ไม่แน่ใจ เหมือนกันทั้ง ๒ กลุ่ม ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะนักศึกษามีความคิดหรือความรูส้ กึ ว่าเครือ่ งดืม่ ชูก�ำลังนัน้
ไม่ได้สง่ ผลเสียต่อสุขภาพร้ายแรง หรืออาจจะไม่สนใจเนือ่ งจาก
นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้บริโภคเครื่องดื่มชูก�ำลัง หรือถึงแม้เคย
บริโภคเครื่องดื่มชูก�ำลังก็บริโภคในจ�ำนวนน้อย และไม่บ่อย
๓. ความแตกต่างของพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชูก�ำลัง
ของนักศึกษาแพทย์ ๓ กลุ่ม
ผลการศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมการบริโภค
เครื่องดื่มชูก�ำลังของนักศึกษาแพทย์ พบว่ามีพฤติกรรมบริโภค
ในสถานที่แตกต่างกัน คือ ในสถานศึกษาและสถานบันเทิง
โดยที่นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ มีการบริโภคในสถานศึกษาน้อยกว่า
ชั้นพรีคลินิกและชั้นคลินิก และชั้นพรีคลินิกมีการบริโภคใน
สถานบันเทิงมากที่สุด ในด้านปริมาณการบริโภคเครื่องดื่ม
ชูก�ำลังพบว่ามีความแตกต่างกันในปริมาณการดื่ม ๑ ขวดต่อ
วัน โดยนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ จะบริโภคน้อยที่สุด และนักศึกษา
ชั้นปีที่ ๑ บริโภคน้อยกว่า ๑ ขวดต่อวันมากที่สุด
ด้านสถานการณ์ในการบริโภคเครือ่ งดืม่ ชูก�ำลัง พบว่า
นั ก ศึ ก ษาบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม ชู ก�ำลั ง ในสถานการณ์ ที่ แ ตก
ต่ า งกั น คื อ สถานการณ์ ก ารเรี ย น/การสอบ นั ก ศึ ก ษาชั้ น
พรีคลินิกและชั้นคลินิกมีการบริโภคเครื่องดื่มชูก�ำลังมากกว่า
ชั้นปีที่ ๑ เนื่องจากสภาพการเรียนและการสอบของนักศึกษา
ชั้นพรีคลินิกและชั้นคลินิกจะต้องเรียนเนื้อหาด้านการแพทย์
ท�ำมีความเครียดมากกว่าชั้นปีที่ ๑ ที่ส่วนใหญ่เป็นวิชาพื้นฐาน
ในทางกลับกัน นักศึกษาชั้นคลินิกบริโภคเครื่องดื่มชูก�ำลังเพื่อ
การออกก�ำลังกายน้อยกว่าชั้นปีที่ ๑ และชั้นพรีคลินิก
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นอกจากนีใ้ นด้านวัตถุประสงค์ในการบริโภคเครือ่ งดืม่
ชูก�ำลังพบว่านักศึกษามีวัตถุประสงค์ในการบริโภคเครื่องดื่ม
ชูก�ำลังเพือ่ การนอนหลับไม่เพียงพอทีแ่ ตกต่างกัน โดยนักศึกษา
แพทย์ชั้นปีที่ ๑ บริโภคเครื่องดื่มชูก�ำลังเพื่อวัตถุประสงค์
นอนหลับไม่เพียงพอน้อยกว่า  ชั้นพรีคลินิกและชั้นคลินิก ที่
เป็นเช่นนี้เนื่องจากนักศึกษาแพทย์ที่อยู่ในชั้นพรีคลินิกและ
คลิ นิ ก ต้ อ งการเวลาอ่ า นหนั ง สื อ และท�ำการบ้ า นมากกว่ า
ชั้นปีที่ ๑ จึงมีเวลาพักผ่อนไม่เพียงพอส่งผลให้บริโภคเครื่องดื่ม
ชูก�ำลังมากกว่าชั้นปีที่ ๑
๔. ความแตกต่างของความรู้เกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่ม
ชูก�ำลัง
ผลการศึกษาพบว่า  นักศึกษาแพทย์กลุ่มตัวอย่าง
๓ กลุ่ม มีความรู้ที่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาในรายกลุ่ม
พบว่าชั้นปีที่ ๑ มีความรู้น้อยกว่าชั้นพรีคลินิกและชั้นคลินิก
อธิบายได้วา่ นักศึกษาชัน้ ปีที่ ๑ เป็นนักศึกษาทีผ่ า่ นการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษามาไม่นานซึ่งความรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
นั้นอาจจะยังไม่เพียงพอ สอดคล้องกับการศึกษาของปิยะณัฐฏ์
จันทวารีย์ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๓)๔ และกุลวดี จงสมชัย (ปี พ.ศ. ๒๕๕๗)๘
ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาส่วนใหญ่มี
ความรู้เรื่องเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนอยู่ในระดับ
ปานกลาง นอกจากนี้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ยังไม่ได้เรียนเนื้อหา
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพดังนั้นความรู้เกี่ยวกับการบริโภค
เครื่องดื่มชูก�ำลังจึงมีน้อยกว่าชั้นพรีคลินิกและชั้นคลินิก
๕. ความแตกต่างของทัศนคติดา้ นการบริโภคเครือ่ งดืม่ ชูก�ำลัง
ผลการศึ ก ษาพบว่ า นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
๓ กลุม่ มีทศั นคติทไี่ ม่แตกต่างกัน โดยทุกกลุม่ มีทศั นคติเกีย่ วกับ
เครื่ อ งดื่ ม ชู ก�ำลั ง คื อ ลั ง เล ไม่ แ น่ ใจ อาจเป็ น เพราะว่ า 
กลุ่มตัวอย่างเป็นประชากรที่อยู่ในกลุ่มวัยเดียวกัน ชีวิตความ
เป็นอยู่และบริบทใกล้เคียงกันรวมทั้งมีพฤติกรรมการบริโภค
เครื่ อ งดื่ ม ชู ก�ำลั ง ในระดั บ เล็ ก น้ อ ยเท่ า นั้ น จึ ง ท�ำให้ มี ค วาม
คิด ความรู้สึก การตัดสินใจที่ไม่แตกต่างกัน แตกต่างจากการ
ศึกษาของศักดา ผาจ�ำปา (ปี พ.ศ. ๒๕๕๔)๙ ที่ศึกษาทัศนคติต่อ
การบริโภคเครือ่ งดืม่ คาเฟอีนในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
พบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีทศั นคติตอ่ การบริโภคเครือ่ งดืม่ คาเฟอีนอยู่
ในระดับต�ำ 
่ และปิยะณัฐฏ์ จันทวารีย์ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๓)๔ ทีพ่ บว่า
กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาเห็นดวยวาการดื่ม
เครื่องดื่มผสมคาเฟอีน เพราะตองการใหเปนที่ยอมรับในกลุม
และไมเ ห็นดว ยเวลาเดินทางไปเทีย่ วทานมักจะดืม่ เครือ่ งดืม่ ผสม
คาเฟอีน รวมถึงไมเห็นดวยกับการดื่มเครื่องดื่มผสมคาเฟอีน
ทําใหรางกายสดชื่น
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ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
๑. จากผลการศึกษา  ที่กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา
แพทย์ท�ำให้มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มชูก�ำลังอยู่ในระดับดี แต่
หากพิจารณาในข้อค�ำถามที่นักศึกษาตอบผิดมากที่สุด พบว่า
นักศึกษายังขาดความรู้เกี่ยวกับปริมาณคาเฟอีนในเครื่องดื่ม
ชูก�ำลังเมื่อเทียบกับเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบของคาเฟอีน
ชนิดอื่นๆ เช่น ชา กาแฟ ดังนั้น ควรมีการประชาสัมพันธ์หรือ
ให้ความรู้เกี่ยวกับปริมาณคาเฟอีนในเครื่องดื่มแต่ละประเภท
เป็นต้น
๒. จากผลการศึกษา พบว่าทัศนคติเป็นไปในลักษณะ
ลังเลไม่แน่ใจ ดังนั้นควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพถึงสาเหตุใน
การตัดสินใจในการบริโภคเครื่องดื่มชูก�ำลังของนักศึกษาแพทย์
๓. จากผลการศึกษา  นักศึกษาบางส่วนมีพฤติกรรม
การบริโภคเครื่องดื่มชูก�ำลังที่ผสมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(ร้อยละ ๖.๕) และมีปริมาณในการดื่มมากกว่า  ๒ ขวดต่อวัน
(ร้อยละ ๑.๔) ดังนั้นควรมีกิจกรรม เช่น การจัดบอร์ดความรู้
เกี่ยวกับโทษหรือผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มชูก�ำลัง
๔. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม
ออนไลน์ ร้อยละการตอบกลับของกลุ่มตัวอย่างสูงกว่าการ
ตอบกลับแบบสอบถามโดยทั่วไป ทั้งนี้การใช้แบบออนไลน์
เหมาะกับวัยของกลุ่มตัวอย่าง แต่การเก็บรวบรวมข้อมูลก็ไม่
สามารถควบคุมการตอบค�ำถามของกลุ่มเป้าหมายได้ การตอบ
ค�ำถามจึงอาจมีความคลาดเคลือ่ นไปได้ ดังนัน้ ควรสร้างแรงจูงใจ
ในการตอบของกลุม่ ตัวอย่าง โดยอธิบายให้กลุม่ ตัวอย่างเห็นถึง
ความส�ำคัญของการท�ำวิจยั หรือท�ำการออกแบบแบบสอบถาม
ให้มีรูปแบบที่น่าสนใจ และแตกต่างจากรูปแบบเดิมๆ เพื่อเป็น
แรงจูงใจในการให้ข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น
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Abstract

Knowledge, attitude and behavior of energy - drink intake of medical students
Supika Dangkrajang, Sawanee Teangrangsan
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Introduction:

Energy drink is a drink with caffeine and effect to cardiovascular system, it may be dangerous
to health if we have over consumption continuously. Main objectives were to explore
knowledge, attitude and energy drink consumption behavior of medical students and sub
objective was to study the difference of knowledge, attitude and energy drink consumption
behavior of medical student level 1 - 6.
Method:
This research was a descriptive study. Sampling table was used for selecting 397 samples from
student level 1 - 6 of faculty of Medicine Thammasat University, and stratified to 3 groups;
first-year group, preclinical group, clinical group. Data were collected by online questionnaire,
which divided to 4 parts; general information, energy drink consumption behavior, knowledge
and attitude of energy drink. Percentage, mean and Kruskal-Walis H were used for knowledge
and attitude variable analysis.
Result:
We found 53.7% of samples consumed energy drink. Clinical-year students were the most
(60.4%). Most of them consumed during study or before examination, three major reasons
were for reading or doing homework, refreshing, insufficient sleeping. Home or dormitory
was the most frequency place for drinking, and most of them had an intake with no mixer
and less than 1 bottle per day. Moreover, they had good knowledge, and uncertain attitude.
Knowledge of sample in each group were significantly different, but no difference in attitude.
Discussion and It should study other caffeine consumption behavior and comparing with daily caffeine intake,
Conclusion:
moreover, it should study in students of other faculties.
Key words: Knowledge, Attitude, Consumption behavior, Energy drink, Medical student

