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บทคดัย่อ 

 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของนักศึกษาหญิงใน

มหาวิทยาลยั และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัภายนอกกบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ กลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาหญิงระดบัปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัแห่งหน่ึงในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 391 
คน ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และใช้แบบคัดกรอง Alcohol Use Disorder 
Identification Test (AUDIT) ร่วมดว้ย และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และไคสแควร์ ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 

1) นักศึกษาหญิงมากกว่าคร่ึงหน่ึงปัจจุบนัยงัมีการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 58.1) 
รองลงมาคือ ไม่เคยด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์ลย (ร้อยละ 30.7) และเคยด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ต่เลิก
แลว้ (ร้อยละ 11.2)  

2) ปัจจยัภายนอกท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการด่ืมแอลกอฮอล ์มีรายละเอียดดงัน้ี  
   2.1) การหาง่ายของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์พบวา่ การมีสถานท่ีจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

อย่างเพียงพอ และการมีชนิดของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จ  าหน่ายหลากหลายประเภท มีความสัมพนัธ์
กบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (p < 0.05) 
    2.2) ความสามารถเข้าถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์พบว่า ค่าใช้จ่ายในการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ และระยะทางในการเดินทางไปซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จากท่ีพกั มีความสัมพนัธ์กบัการ
ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (p < 0.05) ส่วนโปรโมชัน่การขายของ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไ์ม่มีความสัมพนัธ์กบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
    2.3) ส่ือโฆษณาเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์พบวา่ การรับรู้วา่การบริจาคของเป็นโฆษณา
แฝงของผูจ้ดัจ  าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และการตอบแทนบุญคุณหากไดรั้บทุนการศึกษาจากผูจ้ดั



 

จ 

จ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ มีความสัมพนัธ์กบัการด่ืมเคร่ืองแอลกอฮอล์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 (p < 0.05) ส่วนการรับรู้วา่การให้ทุนการศึกษา การเป็นสปอนเซอร์แข่งขนักีฬา และการ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของเยาวชนเป็นโฆษณาแฝงของผูจ้ดัจ  าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และ
ช่องทางการรับรู้ข่าวสารของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไ์ม่มีความสัมพนัธ์กบัการด่ืมเคร่ืองแอลกอฮอล ์
    2.4) ปัจจยัด้านครอบครัวพบว่า การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของมารดาการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์พี่น้องร่วมบิดา และการพูดคุยหรือเคยสอนเก่ียวกบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของบิดา
มารดาการไดรั้บอนุญาตจากบิดามารดาให้การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  มีความสัมพนัธ์กบัการด่ืม
เคร่ืองแอลกอฮอล์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (p < 0.05) ส่วนการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ของบิดาและสถานภาพสมรสของบิดามารดาไม่มีความสัมพนัธ์กบัการด่ืมเคร่ืองแอลกอฮอล ์
    2.5) ปัจจยัด้านเพื่อนพบว่า การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของเพื่อนสนิทการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์เม่ือมีการพบปะสังสรรคข์องเพื่อนในกลุ่ม และการกลา้ปฏิเสธเพื่อนเม่ือถูกชกัชวนให้ด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีความสัมพนัธ์กบัการด่ืมแอลกอฮอลอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (p < 
0.05)  
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     ABSTRACT 

 
The purposes of this independent study were to study alcohol drinking behaviors of female 

undergraduate university students and examine factors related to alcohol drinking. The sample was 
composed of  391 female undergraduate university students in Chiang Mai province. The data was 
collected using a questionnaire and using an Alcohol use Disorder Identification Test (AUDIT) 
screening test. Data was analyzed by descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, 
standard deviation and Chi-square. The results were as follows: 

1)  More than half of all students used to drinking alcohol (58.1%)  the following; students 
who never drink alcohol (30.7%) and used drink alcohol (11.2%).  

2) External factors related to alcohol drinking had details as follow:  
   2.1)  Easy to find alcohol; found that enough of alcohol shops and several kind of alcohol 

were significantly related to alcohol drinking (p < 0.05).  
   2.2)  Access to alcohol; found that expenses of alcohol drinking and Distance from 

residence to alcohol shops were significantly related to alcohol drinking at 0.05 levels (p < 0 .0 5 ) .  
Promotion of alcohol was not significantly related to alcohol drinking. 

   2.3) Advertising of alcohol; found that perception that donation was placement advertising 
and returns if they receive scholarship were significantly related to alcohol drinking at 0.05 levels  
(p < 0.05). Perception that scholarship, sport sponsorship and supporting the activities of youth were 
placement advertising and advertise media of alcohol were not significantly related to alcohol 
drinking. 
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2.4) Family factors; found that alcohol drinking behavior of mother and relatives, teaching 
of alcohol drinking from father and mother and allowing from father and mother to drink alcohol 
were significantly related to  alcohol drinking  at 0.05 levels (p < 0.05).  Alcohol drinking behavior 
of father and Marital status of father and mother were not significantly related to alcohol drinking. 

2.5) Peer factors; found that alcohol drinking behavior of best friend, alcohol drinking when 
had meeting and braving to deny of persuading from friend to drink alcohol were significantly 
related to  alcohol drinking at 0.05 levels (p < 0.05). 
 


