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กติตกิรรมประกาศ 

 
การค้นคว้าแบบอิสระ น้ี  ส า เร็จลุ ล่วงลงได้ด้วยความกรุณ าและและช่วยเห ลือจาก                      

รองศาสตราจารย ์ดร.เพ็ญประภา ศิวิโรจน์ อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้แบบอิสระ ท่ีกรุณาให้ความรู้ 
ค  าปรึกษา แนะน า ตลอดจนการช่วยตรวจสอบแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ ทั้งเป็นผูส้นับสนุน ใส่ใจ              
คอยกระตุน้ตลอดระยะเวลาการศึกษา จนการศึกษาคร้ังน้ีเสร็จสมบูรณ์ ขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่ง
สูงมา ณ โอกาสน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน รองศาสตราจารย ์สริตา ธีระวฒัน์สกุล อาจารย ์
นพ.กฤษฎ์ิ ทองบรรจบ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และ               
คุณศรีทยั สีทิพย ์หัวหน้าหน่วยบริการการแพทยฉุ์กเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ท่ีกรุณา
ช่วยตรวจสอบเคร่ืองมือในการศึกษา ตลอดจนให้ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
งานวจิยั 

ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์สริตา ธีระวฒัน์สกุล รองศาสตราจารย ์ดร.เพญ็ประภา 
ศิวโิรจน์ และ นพ.พิสิษฐวฒิุ อยทุธ์ โรงพยาบาลสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีกรุณา
รับเป็นคณะกรรมการสอบการคน้ควา้แบบอิสระ และให้ค  าแนะน าเพื่อปรับแก้ไขการคน้ควา้แบบ
อิสระใหดี้ยิง่ข้ึน 

 ขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุ์กท่านท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวชิาความรู้อนัมีค่ายิง่ ขอขอบคุณ
เจา้หน้าท่ีภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน เจา้หน้าท่ีบณัฑิตวิทยาลยั ท่ีคอยให้ความช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือเป็น
อยา่งดียิง่ ขอขอบคุณพี่และเพื่อนนกัศึกษาหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต รุ่นท่ี 20 ท่ีคอยเป็น
ห่วงและใหก้ าลงัใจ 

 ขอกราบขอบพระคุณ หน่วยตรวจฉุกเฉิน หน่วยบริการการแพทยฉุ์กเฉินโรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่ เพื่อนร่วมงาน ท่ีเอ้ือประโยชน์และเอ้ือเวลาต่อการศึกษาในคร้ังน้ีท่ีส าคญัขอกราบ
ขอบพระคุณ คุณพ่อกฤษณุ คุณแม่ร าจวน คูหา และครอบครัวอันเป็นท่ีรักยิ่ง ท่ีดูแลและคอยให้
ก าลงัใจเสมอมา จนท าใหก้ารศึกษาคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วง     

   
พชัรพรรณ  คูหา 
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หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ  ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
 ของนกัศึกษาหญิงในมหาวทิยาลยั จงัหวดัเชียงใหม่ 

ผู้เขียน นางสาวพชัรพรรณ คูหา 

ปริญญา สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา รองศาสตราจารย ์ดร.เพญ็ประภา ศิวโิรจน์ 

      
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. 



 

ช 

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). 
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บทที ่1 

บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้เกิดอุบติัเหตุทางทอ้งถนนและการบาดเจบ็ท่ี
รุนแรง น ามาสู่ความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม (แสงโสม เกิดคลา้ย, 2551) โดยความสูญเสียท่ี
เกิดข้ึนมีทั้งการสูญเสียชีวิต การสูญเสียรายได ้ค่ารักษาพยาบาล ความเสียหายท่ีเกิดจากอุบติัเหตุบน
ทอ้งถนนและอาชญากรรม (ศูนยว์ิจยัปัญหาสุรา, 2556) จากการรวบรวมขอ้มูลจากประเทศต่างๆทัว่
โลก พบวา่ การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์ป็นสาเหตุท่ีท าใหป้ระชากรโลกเสียชีวติปีละกวา่ 2.5 ลา้นคน 
เฉล่ียนาทีละ 4.8 คน เฉพาะในกลุ่มประชากรอายุ 15  29 ปี มีรายงานการเสียชีวิตปีละ 320,000 คน 
(มติชนออนไลน์, 2555) นอกจากนั้นการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ยงัส่งผลท าให้เพศชายมีอายุสั้ นลง 
3.9 ปี และเพศหญิงมีอายสุั้นลง 2.2 ปี (ทิพวรรณ ไชยปูถมัถ,์ 2556)  

 องค์การอนามยัโลก ปี 2555 ระบุมีประชากรทัว่โลกท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ประมาณ2,000 
ลา้นคนหรือประมาณ 1ใน3 ของประชากรโลก โดยเฉล่ียด่ืมคนละ 6.13 ลิตรต่อปี โดยประเทศไทยด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นอนัดบัท่ี 40 จากทุกประเทศทัว่โลก และมีอตัราสูงเป็นอนัดบัท่ี 4 ในทวีป
เอเชีย รองจากเกาหลีใต ้เนปาล และญ่ีปุ่นตามล าดบั (ทิพพรรณ ไชยปูถมัภ,์ 2556)ส าหรับประเทศไทย
พบกลุ่มประชากรท่ีมีความชุกในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์สูงในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมาคือ วยั
ผูใ้หญ่ (อาย ุ25 - 59 ปี) คิดเป็นร้อยละ 37.3 รองลงมาคือ กลุ่มเยาวชน (อายุ 15 - 24 ปี) คิดเป็นร้อยละ 
23.7 โดยจ านวนวยัรุ่นท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์คิดเป็นจ านวนเกือบ 2.5 ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ 15 
ของนกัด่ืมทั้งหมด ซ่ึงกลุ่มเยาวชนมีทิศทางในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 21.6 ใน
ปี 2544 เป็นร้อยละ 23.7 ในปี 2554 เพิ่มข้ึนร้อยละ 9.5 ส่วนการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในแต่ละ
ภูมิภาคพบวา่  ภาคเหนือมีความชุกในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มากเป็นอนัดบัหน่ึงคิดเป็นร้อยละ 
39.4 รองลงมาคือภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 37.2) ส่วนความชุกของนกัด่ืมท่ีเป็นประชากร
วยัรุ่นพบมากท่ีสุดในภาคเหนือ นอกจากนั้นภาคเหนือยงัมีสัดส่วนของนกัด่ืมในท่ีสาธารณะมากท่ีสุด 
โดยจังหวดัเชียงใหม่มีสัดส่วนมากท่ีสุด (ร้อยละ 82.4) และสัดส่วนของนักด่ืมท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์แล้วมีการขบัข่ียานพาหนะพบมากท่ีสุดในภาคเหนือเช่นกนั ซ่ึงจงัหวดัเชียงใหม่นั้นมี
สัดส่วนสูงท่ีสุด (ร้อยละ 54.5) และพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงปี 2544 - 2554 
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พบวา่ ประชากรเพศหญิงมีความชุกในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง แต่มีทิศทาง
ในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เพิ่มมากข้ึนในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมาคือ จากร้อยละ 9.8 ในปี 2544 เพิ่ม
เป็นร้อยละ 10.9 ในปี 2555 โดยอตัราส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 11.2 หรือเพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 1.1 ต่อปี  
(ศูนยว์จิยัปัญหาสุรา, 2556) 

การศึกษาอุบติัการณ์การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์พบวา่ การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของ
เพศหญิงเป็นท่ีน่าจบัตามองอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกลุ่มวยัรุ่น เพราะในช่วงเวลาเพียง 7 ปี (พ.ศ.2539 ถึง
2546) กลุ่มผูห้ญิงวยั 15-19 ปีมีการเพิ่มจ านวนข้ึนเกือบ 6 เท่า จากร้อยละ 1.0 เป็นร้อยละ 5.6 และใน
กลุ่มผูห้ญิงท่ีด่ืมวยั 15-19 ปี ร้อยละ 14.1 เป็นกลุ่มท่ีด่ืมเป็นประจ า คือด่ืม 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ถึงด่ืมทุก
วนั (นพพล วิทยว์รพงศ์, 2557) และจากผลการส ารวจครัวเรือนประมาณการใช้สารเสพติดและสุรา
ของประชากรไทยในปี 2550 พบว่า เพศหญิงมีการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงหน่ึงปีท่ีผ่านมา
จ านวน 3.2 ลา้นคน ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงหน่ึงเดือนท่ีผ่านมาจ านวน 2.0 ลา้นคน และด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงหน่ึงสัปดาห์ท่ีผ่านมาจ านวน 1.3 ล้านคน(สุนทรี ศรีโกไสย, 2553) 
นอกจากนั้นสถานการณ์การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในปี 2556 พบมีนักด่ืมหน้าใหม่เพิ่มข้ึนร้อยละ 
20 โดยเพศหญิงมีอตัราการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เพิ่มข้ึนร้อยละ 65 และในเยาวชนอายุระหวา่ง 19 
ถึง 25 ปี ท่ีเป็นนักด่ืมและมีการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นประจ าพบว่ามีอตัราการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์เพิ่มข้ึนร้อยละ 70 (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2553) การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของ
ไทย พบวยัรุ่นด่ืมแอลกอฮอล์บริสุทธ์ิถึง 7.1 ลิตรต่อคนต่อปี โดยสัดส่วนการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ของเพศชาย ในวยัผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ มีอตัราลดลง แต่กลบัเพิ่มข้ึนในเพศหญิง โดยกลุ่มวยัรุ่นหญิง
เพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 1 ต่อปี (ศูนยว์จิยัปัญหาสุรา, 2556)  

ส าหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในวยัรุ่น มีทั้ งปัจจยัภายในและปัจจัย
ภายนอก ซ่ึงปัจจยัภายใน ประกอบดว้ย เพศ ความรู้ การรับรู้ ความเช่ือ ค่านิยม และทศันคติ ซ่ึงสังคม
ยอมรับการด่ืมระหวา่งเพศชายและเพศหญิงแตกต่างกนั ท าใหส่้วนหน่ึงท่ีเห็นไดช้ดัในการด่ืมของเพศ
ชายมีมากกวา่เพศหญิง โดยเพศสามารถท านายพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์ได ้(ประณต เคา้ฉิม และ
ดวงเดือน แซ่ตงั, 2551) ในขณะท่ีค่านิยมของสังคมไทยในสมยัก่อนเห็นวา่ผูห้ญิงไม่ควรด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์แต่ปัจจุบนัผูห้ญิงกลบัไดรั้บการยอมรับจากสังคมมากข้ึน ค่านิยมในวยัรุ่นส่วนใหญ่คิดวา่ 
การด่ืมเป็นการแสดงให้เห็นวา่ ทนัสมยั เท่ห์ โกเ้ก๋ หรือค่านิยมในสังคมไทยท่ีแบ่งวยัและเพศของผูด่ื้ม
ดว้ยชนิดของเคร่ืองด่ืม เช่น ไวน์ เบียร์ ส าหรับวยัรุ่นเพศหญิง และเหลา้สีส าหรับวยัรุ่นเพศชายหรือวยั
กลางคนข้ึนไป และยงัพบวา่ความเช่ือของผูห้ญิงท่ีด่ืมเบียร์มีความเช่ือวา่เบียร์มีปริมาณแอลกอฮอล์อยู่
นอ้ย นอกจากนั้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการด่ืมแอลกอฮอล์ของวยัรุ่นยงัมีเร่ืองของความตอ้งการมี
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ตวัตนในสังคม การอยากไดก้ารยอมรับจากกลุ่ม โดยอยู่ภายใตท้ศันคติทางบวกกบัการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์วา่เป็นส่ิงท่ีสามารถท าได ้(ภูษณิศาบริหาร, 2549) ปัจจยัท่ีส าคญัในกลุ่มวยัรุ่นอีกประการ
หน่ึงท่ีมีผลต่อการด่ืมแอลกอฮอล์ของวยัรุ่นเช่นกนัคือ การแสวงหาความทา้ทาย ความโน้มเอียงท่ีจะ
ด่ืมแอลกอฮอล์ การยอมรับสมรรถนะแห่งตน (อุทยัทิพย ์จนัทร์เพญ็, 2555) รวมถึงความคาดหวงัจาก
การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นดา้นบวกก็มีผลต่อวยัรุ่นทั้งชายและหญิง ส าหรับวยัรุ่นชายพบวา่ความ
เป็นผูน้ า การยอมรับในกลุ่มเพื่อนท่ีด่ืม และการยอมรับจากสังคมเป็นวฒันธรรมบทบาททางเพศท่ีมี
ความเก่ียวข้องกับการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (Schulte M.T., et al., 2009) ส่วนปัจจัยภายนอก 
ประกอบดว้ย  การหาง่ายและความสามารถเขา้ถึงได้ของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ส่ือโฆษณาเก่ียวกบั
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ การมีเพื่อนและครอบครัวท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีมีผลต่อการ
ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของวยัรุ่น โดยวยัรุ่นท่ีมีเพื่อนสนิทท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และถูกชกัชวน
ให้ด่ืม การท่ีมีบิดามารดาท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ การท่ีบิดามารดายอมรับการด่ื มเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ของบุตร การรับรู้การโฆษณาของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  และความผกูพนัต่อครอบครัวมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  (อญัชลี เหมชะญาติ และศรีวรรณ ยอดนิล, 
2555) ซ่ึงกลุ่มวยัรุ่นหญิงตดัสินใจด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  เพราะความตอ้งการมีตวัตนอยู่ในกลุ่ม
เพื่อน  การอยากไดก้ารยอมรับจากกลุ่ม โดยอยูภ่ายใตท้ศันคติทางบวกกบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
วา่เป็นส่ิงท่ีสามารถท าได ้การท่ีบิดาและมารดามีการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  และอนุญาตให้บุตรด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลโ์ดยไม่มีการหกัห้ามและแสดงใหเ้ห็นวา่การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์ป็นส่ิงท่ีไม่
ถูกตอ้ง  และมีการยอมรับกบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของบุตร  โดยยอมท่ีจะให้บุตรด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์  ภายใตส้ถานการณ์ท่ีบิดามารดาสามารถดูแลได ้(ภูษณิศา บริหาร, 2549) นอกจากน้ีเพื่อน
ก็มีอิทธิพลต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของวยัรุ่นไทยเช่นกนั(Wongtongkam N., et al., 2013)  ซ่ึง
วยัรุ่นหญิงท่ีมีเพื่อนด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ มีอิทธิพลต่อการด่ืมแอลกอฮอล์แบบผิดปกติ (อุทยัทิพย ์ 
จนัทร์เพญ็, 2555)  ส าหรับปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการด่ืมเแอลกอฮอลม์ากท่ีสุดคือ  ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย และดา้นราคา  รองลงมาเป็นปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย
ตามล าดับ (กัณต์กนิษฐ์ ผลแจ้ง, 2556)  การเข้าถึงแหล่งซ้ือขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ การได้รับ
อิทธิพลจากส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
(รัตติยา บวัสอน และเชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล, 2553) 

ปัจจุบนัธุรกิจร้านเหลา้ เบียร์ มีอตัราการเติบโตสูงข้ึน โดยบริษทัเหลา้ เบียร์ มีวิธีการแสวงหา
ลูกคา้รายใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มวยัรุ่น รวมถึงบริษทับุหร่ีก็เร่ิมหาลูกคา้ในกลุ่มวยัรุ่นเพิ่มข้ึนเช่นกนั ท า
ให้ร้านเหล้า เบียร์ บุหร่ี เพิ่มจ านวนข้ึนในบริเวณโรงเรียน มหาวิทยาลยั สถานศึกษาต่างๆ มากข้ึน  
(สุทธิชยั ปัญญโรจน์, 2555) ซ่ึงปริมาณการน าเขา้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เพิ่มข้ึนจากประมาณ 24 ลา้น
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ลิตรในปี 2542 เป็นประมาณ 42 ลา้นลิตรในปี 2554 และขอ้มูลการจดัเก็บภาษีสรรพสามิตสุรา - เบียร์ 
ปี2550 - 2555 ของกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลงั  ท่ีมียอดเพิ่มข้ึนจากปี 2550 มูลค่า 85,386 ลา้น
บาท เพิ่มเป็น 118,393 ลา้นบาทในปี 2555 (กรมสรรพสามิต, 2556) 

จากการส ารวจพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของประชากรในปี 2554 ของส านักงาน
สถิติแห่งชาติพบวา่ สถานท่ีซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลม์ากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ร้านขายของช า ร้าน
สะดวกซ้ือ และร้านอาหาร ซ่ึงการซ้ือจากจุดจ าหน่ายทั้ง 3 อนัดบัน้ี คิดเป็นร้อยละ 87 ของการซ้ือ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทั้ งหมด และมีขอ้สังเกตว่าผูด่ื้มเกือบ 30,000 คน (ร้อยละ 0.18) ซ้ือเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์จากสถานท่ีท่ีห้ามขายตามท่ีพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ได้
ก าหนดไว ้ไม่วา่จะเป็นร้านคา้ในวดั ร้านคา้ท่ีอยูใ่นร้านขายยา ร้านคา้ท่ีอยูใ่นสถานท่ีราชการ หอพกั 
โรงเรียน ป๊ัมน ้ามนั และในสวนสาธารณะ (ศูนยว์จิยัปัญหาสุรา, 2556) 

จงัหวดัเชียงใหม่เป็นจงัหวดัท่ีมีขนาดใหญ่  มีความเจริญทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม 
ดา้นอุตสาหกรรม ดา้นการท่องเท่ียว และดา้นการศึกษา ในช่วงระยะเวลาเพียงไม่ก่ีปีจงัหวดัเชียงใหม่
มีการขยายตวัทางเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ืองและรวดเร็ว ทั้งส่ิงปลูกสร้าง ท่ีพกัอาศยั ห้างสรรพสินคา้ 
รวมทั้งสถานบนัเทิง แหล่งจ าหน่ายสินคา้ท่ีมีจ  านวนเพิ่มข้ึนอยา่งมาก รวมถึงจ านวนประชากรท่ีเพิ่ม
จากการขยายตวัของแหล่งการศึกษา ท าให้จงัหวดัเชียงใหม่เป็นท่ีรองรับนกัเรียน นกัศึกษา ทั้งจากใน
จงัหวดัเชียงใหม่เอง และจงัหวดัใกล้เคียง มหาวิทยาลัยท่ีท าการศึกษาตั้ งอยู่ในเขตใจกลางเมือง
เชียงใหม่ โดยนักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวยัรุ่นคือ อายุระหว่าง19 - 23ปี นอกจากนั้นบริเวณรอบ
มหาวิทยาลยันั้น มีร้านคา้จ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และสถานบนัเทิงตั้งอยูจ่  านวนมาก ประกอบ
กบัจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มจ านวนมากข้ึน ท าให้ร้านคา้ สถานบนัเทิง มีกิจกรรมท่ีดึงดูดความสนใจ
ของลูกคา้เพิ่มมากข้ึนดว้ย โดยจงัหวดัเชียงใหม่มีสัดส่วนของนกัด่ืมในท่ีสาธารณะมากท่ีสุดคือร้อยละ 
82.4  (ศูนยว์ิจยัปัญหาสุรา, 2556) ท าใหน้กัศึกษามีโอกาส และการเขา้ถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลม์ากข้ึน 
จากการรวบรวมข้อมูลทางสถิติและการทบทวนวรรณกรรมท าให้พบว่า แนวโน้มของการด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในนักศึกษาหญิงมีจ านวนเพิ่มข้ึนในช่วงปี 2544 - 2554 (ศูนยว์ิจยัปัญหาสุรา, 
2556)และประกอบกบัสภาพแวดลอ้มโดยรอบมหาวิทยาลยัท่ีมีความเปล่ียนแปลงจากการพฒันาของ
เศรษฐกิจ สังคม โดยมีร้านคา้ แหล่งจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และสถานบนัเทิงเพิ่มจ านวนมาก
ข้ึน และอยู่โดยรอบบริเวณมหาวิทยาลัย ซ่ึงท าให้นักศึกษามีโอกาสและการเข้าถึงเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์มากข้ึน ผูศึ้กษาจึงสนใจว่าสภาพแวดลอ้มซ่ึงเป็นปัจจยัภายนอกดงักล่าวมีความสัมพนัธ์
กบัการด่ืมแอลกอฮอล์ของนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัหรือไม่ โดยเฉพาะนกัศึกษาหญิงท่ีมีอตัราการด่ืม
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เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เพิ่มข้ึน เพื่อน าไปสู่การวางแผนแกไ้ขปัญหาการด่ืมแอลกอฮอล์ของนักศึกษา
หญิงในมหาวทิยาลยัต่อไป 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ  

1.2.1  เพื่อศึกษาการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องนกัศึกษาหญิงในมหาวทิยาลยั 
1.2.2 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัภายนอกกับการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของ

นกัศึกษาหญิงในมหาวทิยาลยั 

1.3 ค ำจ ำกดัควำมทีใ่ช้กำรศึกษำ 

1.3.1 กำรดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ หมายถึง การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของนกัศึกษาในช่วง 
1 ปีท่ีผา่นมา โดยมี 2 ประเภทคือ การเคยด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นช่วง 1 ปีท่ีผา่นมา แต่ปัจจุบนัเลิก
ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แลว้ และการเคยด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นช่วง 1 ปีท่ีผา่นมา แลว้ปัจจุบนัยงั
มีการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อยู่และการประเมินระดบัความเส่ียงจากการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
ดว้ยแบบคดักรองผูมี้ปัญหาการด่ืมสุรา Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT)  

1.3.2 ปัจจัยภำยนอก หมายถึง การหาได้ง่ายของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ความสามารถเขา้ถึง
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ส่ือโฆษณาเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ปัจจยัดา้นครอบครัว และปัจจยัดา้น
เพื่อน 

1.3.3 ควำมสำมำรถเข้ำถึงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ หมายถึงการรับรู้ของนกัศึกษาต่อระยะทางใน
เดินทางไปซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จากท่ีพกั การรับรู้ของนักศึกษาต่อความเพียงพอของรายไดก้บั
ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายส าหรับการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และการรับรู้ของนกัศึกษาต่อโปรโมชัน่การขาย
ของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลต่์อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

1.3.4 กำรมีสถำนที่จ ำหน่ำยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์อย่ำงเพียงพอหมายถึงการท่ีนักศึกษา
สามารถหาซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไ์ดทุ้กเวลาท่ีมีความตอ้งการ 

1.3.5 ช่องทำงกำรรับรู้ข่ำวสำรของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์หมายถึงช่องทางการรับรู้ข่าวสารท่ี
นักศึกษารับรู้เก่ียวกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มากท่ีสุดสองล าดับ และช่องทางการรับรู้ข่าวสารท่ีมี
ประสิทธิภาพท่ีนกัศึกษารับรู้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลม์ากท่ีสุดสองล าดบั 

1.3.6 สถำนภำพสมรสของบิดำมำรดำ หมายถึง สถานภาพสมรสของบิดามารดาท่ีมีผลกระทบ
ต่อครอบครัว โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงอายคืุอ ตั้งแต่แรกเกิดถึงก่อนอาย ุ10 ปีและช่วงอาย ุ10 
ถึง 24 ปี 
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1.3.7 กำรดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของบุคคลในครอบครัวหมายถึงการท่ีบิดา มารดา พี่น้อง
ร่วมบิดามารดา บุคคลใดบุคคลหน่ึงในครอบครัวอยา่งนอ้ย 1 คนด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 

1.3.8 กำรดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มเพื่อนหมายถึงการมีการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
จ  านวน 2 ใน 3 ขอ้ จากการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของกลุ่มเพื่อน การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของ
เพื่อนสนิท การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์ม่ือมีการพบประสังสรรคข์องเพื่อนในกลุ่ม 

1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 

 การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive study) เพื่อศึกษาปัจจัยภายนอกท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของนกัศึกษาหญิงในมหาวิทยาลยัแห่งหน่ึง ในจงัหวดั
เชียงใหม่เป็นนักศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีก าลงัศึกษาในปีการศึกษา 2557 และท าการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์ 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2558 

1.5ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการวางแผนและก าหนดนโยบายในการป้องกนัปัจจยัภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของนกัศึกษาหญิง และสามารถลดการด่ืมแอลกอฮอล์ของนักศึกษา
หญิง 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

 การศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องนกัศึกษาหญิงในมหาวิทยาลยั 
จงัหวดัเชียงใหม่ ไดท้บทวนวรรณกรรม แนวคิด ดงัต่อไปน้ี 

2.1 ความรู้เร่ืองการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
2.2  สถานการณ์การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องวยัรุ่น 
2.3  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นวยัรุ่น 
2.4  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1ความรู้เร่ืองการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

 2.1.1 ความหมายของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
 พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ไดใ้ห้ความหมายของแอลกอฮอล์วา่ หมายถึง 
สารอนินทรียช์นิดหน่ึง ลกัษณะเป็นของเหลว กล่ินฉุน ระเหยง่าย มีขีดเดือดท่ีอุณหภูมิ 78.5 องศา
เซลเซียส มีช่ือเต็มว่า เอทิลแอลกอฮอล์ โดยปกติเกิดจากการหมกัสารประเภทแป้งหรือน ้ าตาลผสม
ยสีต ์ซ่ึงเรียกวา่ แป้งเช้ือ หรือเช้ือหมกั เป็นองคป์ระกอบส าคญัของสุราและเมรัยทุกชนิด เม่ือด่ืมเขา้ไป
จะออกฤทธ์ิท าให้เกิดอาการมึนเมา ใช้ประโยชน์ในการเป็นตวัท าละลายและเป็นเช้ือเพลิง เป็นตน้ 
(ราชบณัฑิตสถาน, 2546)  
 องคก์ารอนามยัโลก (WHO, 2001) ไดใ้ห้ความหมายของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์วา่เป็นของเหลว
ท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ชนิดด่ืมหรืออีสทานอลใช้เพื่อการด่ืม ส่วนใหญ่ได้มาจากการหมัก 
(fermentation) หรือไดจ้ากการหมกัแลว้กลัน่  
 ส าหรับในประเทศไทยนั้น ได้ใช้ค  าว่า “สุรา” แทนค าว่า “เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์” และได้ให้
ความหมายของสุรา ดงัน้ี 
  พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ .ศ.2542 ได้ให้ความหมายของ สุรา หมายถึง เหล้า ,
น ้าเมาท่ีไดม้าจากการกลัน่ (ราชบณัฑิตสถาน, 2546)  
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พระราชบญัญติัสุรา พ.ศ. 2493 ให้ความหมายของ สุรา หมายถึง วตัถุทั้งหลายหรือของผสมท่ีมี
แอลกอฮอล ์ซ่ึงสามารถด่ืมกินไดเ้ช่นเดียวกบัน ้าสุรา หรือด่ืมกินไม่ไดแ้ต่เม่ือผสมกบัน ้าหรือของเหลว
ชนิดอ่ืนแลว้ สามารถด่ืมกินไดเ้ช่นเดียวกบัสุรา (ฝ่ายวชิาการสูตรไพศาล, 2546) 

 2.1.2 ประเภทของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ หรือสุราท่ีสังคมไทยและประชาคมทัว่โลกบริโภคอยูน่ั้นมีมากมายหลาย

ชนิด มีความแตกต่างกนัออกไป ทั้งในปริมาณของแอลกอฮอล ์วสัดุท่ีใช ้รวมไปถึงขั้นตอนและวธีิการ
ผลิต ซ่ึงสามารถแยกเป็นประเภทและชนิดได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ สุราประเภทท่ีกลั่นแล้ว 
(distilled liquors) และสุราหมกั (fermented liquors)(เทพินทร์ พชัรานุรักษ,์ 2541) 
 สุราประเภทท่ีกลัน่แลว้ (distilled liquors) ไดแ้ก่ 
 1.  เหลา้บร่ันดี เป็นสุราประเภทกลัน่ท่ีรสเยีย่มท่ีสุด และมีราคาแพง เน่ืองจากเป็นเหลา้ท่ี
กลัน่จากองุ่น มีกรรมวธีิการผลิตและมีขั้นตอนในการบ่ม 
 2.  วิสก้ี เป็นสุราประเภทกลัน่ท่ีท ามาจากขา้วไม่ว่าจะเป็น ขา้วบาเลย ์ขา้วไรย ์ขา้วโอ๊ด 
ขา้วโพด หรือขา้วเหนียว โดยน ามาหมกั กลัน่ แลว้น าไปบ่ม 
 3.  เหลา้รัม เป็นสุราท่ีกลัน่มาจากน ้ าออ้ย กากน ้าตาลและน ้ าเช่ือม และอาจจะผสมผวิส้ม
และผลไมอ่ื้นๆเพื่อใหร้สชาติดีข้ึน 
 4.  วอดกา้ เป็นสุราท่ีมีลกัษณะคลา้ยวิสก้ี แต่มีปริมาณแอลกอฮอล์สูงกวา่ โดยวอดกา้ท า
มาจากขา้วสาลี 
 5.  เหลา้คอกเทลต่างๆ คอกเทล คือ การน าเอาเหลา้หลายชนิดมาผสมกนัตามสูตรแลว้แต่
รสนิยมของผูด่ื้ม 
 6.  เหล้าขาว เป็นเหล้าท่ีผลิตมากในเอเชีย เหล้าจีนท่ีเรียกว่า “สาเก” ก็รวมอยู่ในสุรา
ประเภทน้ี เหลา้ขาวท ามาจากกากน ้าตาล ขา้ว น ้าตาลมะพร้าว และตาลโตนด  

 สุราหมกั (fermented liquors) ไดแ้ก่ 
 1. แชมเปญ เป็นเหล้าหมกั คือเป็นสุราท่ีไม่ผ่านกระบวนการกลั่น ท ามาจากองุ่น มี
ลกัษณะพิเศษคือจะมีฟอง มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซดเ์จือปนอยูค่ลา้ยๆเบียร์ 
 2.  ไวน์ คือ เหลา้ผลไมห้มกัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก วตัถุดิบในการท าไวน์คือองุ่น ไวน์ต่าง
จากแชมเปญตรงท่ีไวน์ไม่มีฟอง กรรมวธีิการผลิตก็ไม่ซบัซอ้นเท่ากบัแชมเปญ 
 3.  เบียร์ เป็นสุราท่ีมีปริมาณการบริโภคสูงสุด เบียร์ท ามาจากขา้วบาเลยห์มกั อบ และบด 
ตม้ใหสุ้กแลว้ใส่ถงัหมกั เม่ือหมกัเสร็จแลว้จะใส่ดอกฮอพเพื่อใหมี้รสขม จากนั้นจึงใส่เช้ือยสีต ์



 

9 

 4.  เหลา้หมกัพื้นบา้น เหลา้ชนิดน้ีสามารถผลิตข้ึนไดเ้องโดยกรรมวิธีง่ายๆ โดยใช้ขา้ว 
ผลไม ้หรือน ้าตาลมาหมกัทิ้งไวใ้หเ้กิดแอลกอฮอล ์

 2.1.3 กลไกการออกฤทธ์ิของแอลกอฮอล์ 
 โดยทั่วไปแอลกอฮอล์มีฤท ธ์ิ เพิ่ มการท างานของ GABA type A, 5-HT type 3, nicotine, 
acetylcholine receptors และยบัย ั้ งการท างานของ glutamate receptors และ voltage-gated calcium 
channels ปัญหาทางพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการใช้แอลกอฮอล์ ส่วนใหญ่เกิดจากฤทธ์ิกดระบบ
ประสาทส่วนกลาง (CNS depressant) ขณะท่ีแอลกอฮอล์ในเลือดมีระต ่า (21 – 50 มก./100 มล.)ผูด่ื้ม
จะสูญเสียความสามารถในการคิด การตดัสินใจ และการควบคุมตนเอง เม่ือระดบัแอลกอฮอลใ์นเลือด
สูงข้ึน ผูด่ื้มจะมีการเคล่ือนไหวเช่ืองชา้และมีการเปล่ียนแปลงของอารมณ์ ระดบัแอลกอฮอลใ์นเลือดท่ี
สูงมากจะท าให้ด่ืมแลว้มีอาการสับสน หมดสติ และถึงขั้นโคม่าได ้ส าหรับผูท่ี้ด่ืมเสียชีวิตส่วนใหญ่
เกิดจากการกดการหายใจ และการส าลกัส่ิงท่ีอาเจียนออกมา (มาโนช หล่อตระกูล, 2544; Franklin & 
Frances, 1999) ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็นการออกฤทธ์ิต่อร่างกายและจิตใจ ดงัน้ี 
 1) การออกฤทธ์ิของแอลกอฮอล์ต่อร่างกาย เม่ือด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เข้าไปใน
ร่างกาย จะพบวา่ แอลกอฮอล์จะซึมเขา้สู่ร่างกายอยา่งรวดเร็ว โดยแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่จะถูกดูดซึมท่ี
กระเพาะอาหารและกระจายเขา้สู่กระแสเลือดในเวลาเพียง 5 นาที ก่อนท่ีจะส่งต่อไปยงัเซลล์ต่างๆ 
เน้ือเยื่อ ของเหลวทุกแห่งในร่างกาย และอวยัวะต่างๆภายในเวลา 10 – 30 นาที โดยจะสามารถตรวจ
พบแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดหลงัจากการด่ืมเพียง 5 นาที และเร่ิมก่อให้เกิดผลต่ออวยัวะทัว่ร่างกาย 
(ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2548) ดงัน้ี 
 1.1)  ผวิหนงั หลอดเลือดและเซลล ์ฤทธ์ิของแอลกอฮอล์ท่ีส่งผลใหเ้ห็นชดัเจนเร่ิม
ตั้งแต่ ผิวหนงั หลอดเลือดท่ีขยายตวัจากฤทธ์ิแอลกอฮอลส่์งผลให้หนา้แดง ตวัแดง ในทางตรงกนัขา้ม
ผูด่ื้มบางรายอาจมีอาการเส้นเลือดหดตัว ท าให้หน้าซีด อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ เม่ือการ
หมุนเวียนของเลือดเร็วข้ึนไปยงัเซลล์ต่างๆทัว่ร่างกาย เซลล์ทุกเซลล์จะท างานไวข้ึนกว่าปกติจนเกิน
ความจ าเป็นในช่วงสั้นๆท าให้การท างานของอวยัวะแปรปรวนไปจากปกติในเวลาต่อมา และกดการ
ท างานของเซลลใ์ห้ท างานนอ้ยลง และท าลายเซลล์ไปในท่ีสุด (ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ, 2548) 
 1.2)  กระดูกและกลา้มเน้ือ เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุของการอกัเสบของ
กลา้มเน้ือ หรือท าให้กลา้มเน้ือไม่มีแรง โดยเฉพาะกลา้มเน้ือไหล่และสะโพก ซ่ึงมีขอ้มูลสนบัสนุนวา่
ผูท่ี้ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์ป็นประจ าจะท าใหค้วามแข็งแรงและความหนาแน่นของกระดูกลดลง ซ่ึง
ความเปราะบางของกระดูกน้ีจะเป็นผลท าใหก้ระดูกหกัได ้(Schuckit, 2000) 
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 1.3)  การดูดซึมสารอาหาร แอลกอฮอล์มีผลต่อกระบวนการเมทาบอลีซึมของ
คาร์โบไฮเดรต เน่ืองจากแอลกอฮอล์จะไปท าให้ตับและตับอ่อนสูญเสียหน้าท่ีซ่ึงมีผลต่อระดับ
อินซูลิน การสูญเสียหนา้ท่ีของตบัและตบัอ่อนน้ีจะส่งผลให้ระดบัอินซูลินในกระแสเลือดอยูใ่นระดบั
ท่ีสูงมากหรือต ่ามาก ซ่ึงจะส่งผลต่อการควบคุมระดบัน ้าตาลในกระแสเลือดของผูท่ี้เป็นโรคเบาหวาน 
นอกจากน้ีแลว้แอลกอฮอลย์งัขดัขวางการดูดซึม การเก็บ และการกระจายของวติามิน เช่น วติามินบี 1 
วิตามินบี6 วิตามินดี และวิตามินอี โดยวิตามินบี2 วิตามินเอ และวิตามินเคจะพบได้น้อยในผูท่ี้ด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์ป็นประจ า (Schuckit, 2000) 
 1.4) เลือดและระบบภูมิคุม้กนั แอลกอฮอล์ท่ีด่ืมเขา้ไประหว่าง 4 - 8 แก้วต่อวนั 
จะไปท าลายการสร้างเม็ดเลือดขาว และจะไปท าลายความสามารถในการก าจดัส่ิงแปลกปลอมใน
บริเวณท่ีเกิดการอักเสบ นอกจากน้ีแล้วแอลกอฮอล์ยงัไปท าลายการสร้างเม็ดเลือดแดง และ
ประสิทธิภาพในการแขง็ตวัของเลือดอีกดว้ย (Sadock&Sadock as cited in Goldsmith, 2003) 
 1.5)  สมอง แอลกอฮอลมี์พิษโดยตรงต่อสมอง ท าใหเ้ซลลส์มองขยายตวัข้ึน  
เกิดอาการท่ีเรียกว่า “สมองบวม” นานเขา้จะเกิดการสูญเสียของเหลวในเซลล์สมอง เซลล์สมองลีบ
เห่ียว เส่ือม และตายลง จากการชนัสูตรศพผูเ้สียชีวิตจากสุราจะพบภาวะเน้ือสมองลีบเห่ียว มีสีซีดจาง
จากการถูกท าลายโดยแอลกอฮอล์ไดอ้ยา่งชดัเจน (ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 
2548) 
 1.6)  ระบบหวัใจและการไหลเวยีน การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อยา่งหนกัจะมีผล
ท าให้ความดนัโลหิตสูงข้ึน และท าให้ ไลโปโปรตีน (lipoprotein) คอเลสเตอรอล (cholesterol) และ
ไตรกลีเซอไรด์ (triglyceride) มีความหนาแน่นลดลง ซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ีจะท าให้เส่ียงต่อการเป็น
โรคกลา้มเน้ือหัวใจตายและเกิดล่ิมเลือดอุดตนั ระดบัแอลกอฮอล์ท่ีสูงจะท าให้ความสามารถในการ
ท างานของกลา้มเน้ือหัวใจลดลง ความเหน่ือยลา้ของกล้ามเน้ือหัวใจจะส่งผลให้การเตน้ของหัวใจ
ผิดปกติ และเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว หรือโรคหัวใจท่ี เกิดจากพิษของแอลกอฮอล์ (alcoholic 
cardiomyopathy) (Sadock&Sadock as cited in Goldsmith, 2003) การด่ืมเค ร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใน
ปริมาณท่ีสูงมากๆจะท าใหเ้ส่ียงต่อการเกิดภาวะช็อค (Schuckit, 2000) 
 1.7)  ระบบทางเดินอาหาร เร่ิมจาก ช่องปากและล าคอ เกิดการระคายเคืองในช่อง
ปากและล าคอ กระเพาะอาหารโรคท่ีพบไดบ้่อยในผูท่ี้ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ คือ โรคกระเพาะ โดย
แอลกอฮอล์ในระดบัความเขม้ขน้ต ่าเพียงร้อยละ 10 จะท าให้มีการกระตุน้น ้ ายอ่ยในกระเพาะอาหาร 
ส่งผลให้เกิดแผลทั้งในกระเพาะอาหารและล าไส้ ขณะท่ีแอลกอฮอล์ในความเขม้ขน้สูงจะท าให้เกิด
อาการเยือ่บุกระเพาะอาหารอกัเสบเฉียบพลนั เม่ือด่ืมจดัติดต่อกนัเป็นเวลานาน จะท าใหมี้เลือดออกใน
กระเพาะอาหาร อาเจียนเป็นสีด า อุจจาระด า และอาจมีการฉีกขาดของเน้ือเยือ่หลอดอาหาร ซ่ึงเกิดจาก
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อาการอาเจียนหรือขยอ้นอยา่งรุนแรง ท าให้อาเจียนเป็นเลือดบ่อยๆ อาจท าใหเ้สียเลือดมาก(ส านกังาน
กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2548; Schuckit, 2000) 
 1.8)  ตบั การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีมากเกินไป จะส่งผลท าให้ตบัถูกท าลาย 
เน่ืองจากตบัเป็นแหล่งสันดาปท่ีส าคญัของแอลกอฮอล ์เซลลต์บัท่ีถูกท าลายจะมีไขมนัและโปรตีนเขา้
ไปแทนท่ี ท าให้เกิดการคัง่ของไขมนัในตบัซ่ึงเป็นสาเหตุของอาการตบัอกัเสบ ส่งผลให้เซลล์ตบัถูก
ท าลายเพิ่มมากข้ึน จะท าให้เซลล์ตบัตายลง ซ่ึงเป็นสาเหตุของโรคตบัแข็ง ซ่ึงเป็นอนัตรายถึงชีวิต 
(Sadock&Sadock as cited in Goldsmith, 2003) 
 1.9)  การเกิดมะเร็ง ในผูท่ี้ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จะพบว่า มีความเส่ียงท่ีจะท า
ให้เกิดเป็นมะเร็งในระบบต่างๆไดด้งัน้ี ระบบทางเดินอาหาร ไดแ้ก่ หลอดอาหาร และช่องทอ้ง ศีรษะ 
คอ และปอด ส าหรับผูท่ี้เป็นมะเร็งเตา้นมมีการระบุว่า การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 1 - 2 แกว้ จะท า
ใหก้ารด าเนินโรคเร็วข้ึน (Schuckit, 2000) 
 2) การออกฤทธ์ิของแอลกอฮอล์ต่อจิตใจ จากการรายงานของฝ่ายข้อมูล ส านักงาน
กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , 2548) 
พบวา่การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลมี์ผลต่อดา้นจิตใจดงัน้ี 
 2.1)  ภาวะพิษของแอลกอฮอล์ (alcohol intoxication)ภาวะพิษของแอลกอฮอล์
เกิดข้ึนในช่วงท่ีก าลังด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ หรือหลังจากท่ีเพิ่ งด่ืมไปไม่นานจะมีปริมาณ
แอลกอฮอลใ์นกระแสเลือดตั้งแต่ 20 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตรข้ึนไป อาการแสดงจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยู่
กบัระดับแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดด้วย โดยจะมีอาการดงัต่อไปน้ี มีพฤติกรรมทางเพศอย่างไม่
เหมาะสมหรือกา้วร้าว อารมณ์เปล่ียนแปลงง่าย สูญเสียการตดัสินใจท่ีดี สูญเสียการเขา้สังคมหรือการ
ท างาน อาการแสดงท่ีอาจตรวจพบได้มีดังน้ี คือ การพูดไม่ชัด การท างานของอวยัวะต่างๆไม่
ประสานกนั ลกัษณะการเดินไม่มัน่คง ตาเข การสูญเสียความจ าชัว่ขณะ มึนงง และหมดความรู้สึก 
(Franklin & Frances, 1999; Goldsmith, 2003) 
 2.2) ภาวะขาดแอลกอฮอล์ (alcohol withdrawal)โดยเกิดข้ึนสัมพนัธ์กบัปริมาณ
ระดับแอลกอฮอล์ในกระแสเลือด และอาจเกิดข้ึนได้ในขณะท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ส าหรับ
รูปแบบของการด่ืม เช่น ด่ืมอย่างหนกัและด่ืมเป็นเวลานานๆในแต่ละคร้ัง จะส่งผลท าให้เกิดอาการ
ขาดแอลกอฮอล์ได้บ่อยข้ึน อาการท่ีเกิดข้ึนคือ autonomic hyperactivity สั่น นอนไม่หลับ คล่ืนไส้ 
อาเจียน กระวนกระวาย และวิตกกังวล ในกรณีท่ีรุนแรง อาจมีการชักได้ ในช่วง 24 - 48 ชั่วโมง 
หลงัจากการด่ืมสุราคร้ังสุดทา้ย อาจมีอาการของภาวะขาดแอลกอฮอล์อย่างรุนแรง และมีอาการหลง
ผิด หรือประสาทหลอนท่ีชัดเจนร่วมด้วย แต่อาการดงักล่าวจะสงบลงในเวลา 5 -6 วนั ถึงแมว้่าจะ
ไม่ไดรั้บการรักษาก็ตาม แต่อาการหงุดหงิด นอนไม่หลบัอาจจะเกิดข้ึนไดจ้นถึงประมาณ 10 วนั บาง
รายอาจเกิด ภาวะสับสนจากการขาดแอลกอฮอล์ (alcohol withdrawal delirium tremens)ได ้ในระยะน้ี
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จะไม่รู้สภาพแวดลอ้ม สับสน เส่ือมเสียการรู้สึกตวั และมีการนอนผิดปกติ ในอดีตอตัราการตายจาก
ภาวะสับสนจากการขาดแอลกอฮอล์ (alcohol withdrawal delirium tremens) มีค่าประมาณร้อยละ 20 
แต่ดว้ยการรักษาท่ีดีข้ึน ท าให้อตัราการตายในปัจจุบนัลดลงเหลือเพียงร้อยละ 5 (มาโนชหล่อตระกูล, 
2544; สมภพ เรืองตระกลู, 2545;Franklin & Frances, 1999) 
 2.3)  ความผิดปกติทางดา้นจิตใจ จากการศึกษาขององค์การอนามยัโลก พบวา่ 1
ใน3ของผูป่้วยทางจิตในแต่ละประเทศ มีสาเหตุมาจากการด่ืมสุรา ซ่ึงในสุราจะมีสารพิษท่ีเกิดจากการ
เผาผลาญแอลกอฮอล์ในร่างกาย คือ เตตราไฮโดรไอโสควิโนลีนส์(tetrahydroisoquinolines)จะเข้า
ท าลายสารเคมีในสมองท่ีช่วยท าใหค้นเรารู้สึกเป็นปกติสุข และสงบ คนติดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจึ์งมกั
มีจิตใจและอารมณ์อ่อนไหว ความอดทนต่อภาวะเครียดหรือกดดันน้อยลง ขาดสมาธิ น าไปสู่
บุคลิกภาพเส่ือมโทรมในท่ีสุด และพบวา่วยัรุ่นอายุ 13 - 18 ปี ท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จะก่อให้เกิด
ปัญหาทางด้านจิตใจคือจะมีการย  ้าคิดย  ้าท า ซึมเศร้า และวิตกกังวล (สกล ด่านภักดี อ้างใน กรม
สุขภาพจิต, 2546) และนอกจากน้ีผูท่ี้ด่ืมเร้ือรังยงัส่งผลให้เกิดโรคจิตจากการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ได ้(ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2548) 
 2.4)  ผูท่ี้ ด่ืมเร้ือรังจะมีการฝ่อลีบของสมองส่วนนอก (cortex)ซ่ึงส่งผลให้เกิด
อาการเส่ือมทางจิต โรคจิตจากการด่ืมมีดว้ยกนัหลายอาการและมกัจะรักษาให้หายขาดไดย้าก ไดแ้ก่ 
โรคประสาทหลอน โรคหวาดระแวง โรคความจ าเส่ือม โรคซึมเศร้า โรคหวาดกลวัผดิปกติ ฯลฯ ทั้งน้ี
โรคจิตจากสุราสามารถเกิดข้ึนไดก้บัผูท่ี้ด่ืมทุกคนไม่วา่จะหญิงหรือชาย อาการทางจิตท่ีเกิดข้ึนในผูท่ี้
ด่ืมอยา่งชดัเจนคือ ภาวะต่ืนกลวั (panic disorder)อนัน าไปสู่ภาวะแทรกซ้อนอ่ืนๆตามมา ไดแ้ก่ อาการ
ผดิปกติของหวัใจ ระบบประสาท และระบบทางเดินอาหาร โดยปกติภาวะกลวัเช่นน้ีจะพบในอตัรา 1 
- 2 คน จากประชากร 100 คน แต่ในกลุ่มผูด่ื้มจนเขา้สู่ผูป่้วยพิษสุราเร้ือรังอตัราจะเพิ่มเป็น 13 - 50 คน 
จากประชากร 100 คน ท าให้กลายเป็นคนท่ีไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ (ส านักงานกองทุน
สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2548) 

2.1.4 ผลกระทบจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
 การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องวยัรุ่นนั้น ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ ดงัน้ี 
 1) ผลกระทบดา้นสังคม จากการรายงานวิจยัของมูลนิธิเพื่อนหญิง เร่ืองสุราในฐานะปัจจยัร่วม
ก่อความรุนแรงในครอบครัว พบว่า เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดปัญหาในครอบครัว 3 ด้าน คือ 
ปัญหาดา้นสุขภาพของบุคคลในครอบครัว การใชค้วามรุนแรงในครอบครัว และกระทบต่อเศรษฐกิจ
ในครอบครัว (บุญเสริม หุตะแพทย์ และกิตวิภา สุวรรณรัตน์, 2546) นอกจากน้ีการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลย์งัเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าใหเ้กิดการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิ์นจากการเกิดอุบติัเหตุบนทอ้ง
ถนนท่ีเพิ่มมากข้ึนในแต่ละปี (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2548) โดยท่ีระดบัแอลกอฮอลใ์นกระแสเลือด 
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21 – 51 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร จะท าให้ความสามารถในการขบัข่ียานยนต์ลดลง ท าให้เกิดอนัตราย
ได ้(ชนิกา ตูจิ้นดา, 2547) ซ่ึงพบว่า วยัรุ่นท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เคยประสบอุบติัเหตุในระหว่าง
การขบัรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ ร้อยละ 43.70 และ21.70 ตามล าดบั (รุ่งวิทย ์มาศงามเมือง และ
คณะ, 2539) และจากรายงานของกลุ่มงานระบาดวิทยาโรคไม่ติดต่อ ส านกัระบาดวิทยากรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณะสุขเก่ียวกบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ก่อนขบัข่ีพาหนะของผูบ้าดเจ็บบน
ทอ้งถนนพบว่า ร้อยละ 73 ของผูบ้าดเจ็บรุนแรงด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ก่อนเกิดเหตุ และยงัพบว่า
ร้อยละ 44 ในกลุ่มน้ีเป็นเยาวชนอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี (กระทรวงสาธารณสุข, 2547) 
 2) ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ จากการรายงานของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , 2548) พบวา่ขอ้มูลการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ของประเทศไทยนับวนัจะมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึน ไม่เวน้แม่แต่ในช่วงท่ีเศรษฐกิจก าลงั
ทรุดโทรมโดยอตัราการบริโภคเฉล่ียต่อคนในปี 2539 ซ่ึงเป็นปีท่ีเศรษฐกิจเร่ิมเขา้สู่ภาวะวิกฤต อยู่ท่ี 
110.6 ลิตร/คนและเพิ่มเป็น 125.9 ลิตร/คน ในปี 2554 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี 2539 - 2544 
พบว่าคนไทยบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เพิ่มข้ึนปีละ 15 ลิตร ในช่วงเวลา 5 ปี จากผลการวิจยั
ภาคสนามของมูลนิธิเพื่อนหญิง เม่ือปี 2545 พบว่าค่าใช้จ่ายในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใน
ครอบครัวท่ีมีผูด่ื้มสุราสูงถึงเฉล่ียประมาณวนัละ 100 - 300 บาท ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากจ านวนผูด่ื้มขั้นต ่า
ประมาณ 13 ลา้นคน และในอตัราความถ่ีของการด่ืมประมาณสัปดาห์ละคร้ังคิดเป็นเงินค่าใชจ่้ายใน
การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลถึ์ง 4.68 หม่ืนลา้นบาทในแต่ละปี นอกจากการสูญเสียค่าใชจ่้ายในการด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลโ์ดยตรงแลว้ และจากการรวบรวมสถิติผูป้ระสบอุบติัเหตุทางถนน พบวา่ ค่าวสัดุ
ส าหรับรักษาพยาบาลผูป่้วยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมาแลว้ขบัมีมูลค่าประมาณ 3,000 – 10,000 บาทต่อราย 
และจะเพิ่มข้ึนเป็น 3 เท่า ส าหรับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน และจากขอ้มูลในปี 2544 คนไทย
เสียชีวิตจากอุบติัเหตุจราจร 12,544 คน บาดเจบ็ 946,900 คน สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจประมาณ 
122,400 - 189,000 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.25 - 3.48 ของ GDP (gross domestic product) ในปี 2545 
ซ่ึงนบัวา่สูงประมาณเท่าตวัเม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืนๆท่ีอยูท่ี่ร้อยละ 1 - 2 ของ GDP โดยร้อยละ 26 เกิด
จากการเมาแล้วขบันอกจากน้ีหากรวมเข้ากบัความสูญเสียอ่ืนๆ อนัเป็นผลมาจากการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ เช่น การเกิดโรคตบั โรคกระเพาะอาหาร และความรุนแรงในครอบครัว ตวัเลขความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจจากสุราจะเพิ่มเป็นสูงอีกหลายหม่ืนลา้นบาทต่อปี ซ่ึงสถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันา
ประเทศไทยได้วิเคราะห์ไวว้่า หากสามารถลดอุบติัเหตุจราจรจากคนเมาได้ ร้อยละ 50 จะลดการ
เสียชีวิตปีละ 2,900 ราย ลดการบาดเจ็บปีละ 29,625 ราย ซ่ึงเท่ากับสามารถลดการสูญเสียทาง
เศรษฐกิจไดป้ระมาณ 13,975 ลา้นบาท(ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2548) 
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2.2 สถานการณ์การดื่มแอลกอฮอล์ของวยัรุ่น 

ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก ปี 2555 ระบุมีประชากรทั่วโลกท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
ประมาณ 2,000 ล้านคน หรือประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรโลก เฉล่ียด่ืมคนละ 6.13 ลิตร โดย
ประเทศไทยด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ติดอนัดบั 40 และสูงเป็นอนัดบั 4 ในทวีปเอเชีย รองจากเกาหลี
ใต ้เนปาล และญ่ีปุ่น ตามล าดับโดยท าให้เกิดการสูญเสียชีวิต การสูญเสียรายได้ ค่ารักษาพยาบาล 
ความเสียหายท่ีเกิดจากอุบติัเหตุบนทอ้งถนนและอาชญากรรม (ศูนยว์ิจยัปัญหาสุรา, 2556) จากการ
รวบรวมข้อมูลจากประเทศต่างๆทั่วโลกพบว่า การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุท่ีท าให้
ประชากรโลกเสียชีวิตปีละกวา่ 2.5 ลา้นคน เฉล่ียนาทีละ 4.8 คน เฉพาะในกลุ่มประชากรอายุ 15 - 29 
ปี มีรายงานการเสียชีวิตปีละ 320 , 000 คน (มติชนออนไลน์ , 2555) นอกจากนั้นการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลย์งัส่งผลท าใหเ้พศชายมีอายสุั้นลงถึง 3.9 ปี และเพศหญิงมีอายสุั้นลงถึง 2.2 ปี (ทิพวรรณ 
ไชยปูถมัถ,์ 2556)  

 จากการส ารวจพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในปี 2554 พบวา่ คนไทยท่ีอาย ุ15 ปี
ข้ึนไปเป็นนกัด่ืมในปัจจุบนั (Current drinking) หรือผูท่ี้ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ใน 12 เดือนท่ีผา่นมา 
จ านวน 16,992,017 คน หรือคิดเป็น ร้อยละ 31.5 ของประชากรผูใ้หญ่ ส าหรับประเทศไทยพบกลุ่ม
ประชากรท่ีมีความชุกในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์สูงคือ วยัผูใ้หญ่ (อายุ 25 - 59 ปี) โดยด่ืมใน 12 
เดือนท่ีผา่นมา คิดเป็นร้อยละ 37.3 รองลงมาคือ กลุ่มเยาวชน (อายุ 15 - 24 ปี) คิดเป็นร้อยละ 23.7 โดย
จ านวนวยัรุ่นท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์คิดเป็นจ านวนเกือบ 2.5 ลา้นคน ซ่ึงกลุ่มเยาวชนมีทิศทางใน
การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 21.6 ในปี 2544 เป็นร้อยละ 23.7 ในปี 2554 เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 9.5 ส่วนการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นแต่ละภูมิภาคนั้นพบวา่  ภาคเหนือมีความชุกในการด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 39.4 รองลงมาคือภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คิดเป็นร้อย
ละ 37.2 ส่วนความชุกของนักด่ืมท่ีเป็นประชากรวยัรุ่นพบมากท่ีสุดในภาคเหนือ นอกจากนั้ น
ภาคเหนือยงัมีสัดส่วนของนกัด่ืมในท่ีสาธารณะมากท่ีสุด โดยจงัหวดัเชียงใหม่มีสัดส่วนมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 82.4 และสัดส่วนของนกัด่ืมท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แลว้มีการขบัข่ียานพาหนะพบมาก
ท่ีสุดในภาคเหนือเช่นกัน ซ่ึงจังหวดัเชียงใหม่มีสัดส่วนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 54.5 ตามมาด้วย 
พิษณุโลก และเชียงราย คิดเป็นร้อยละ 52.2 และ 50.2 ตามล าดบั และพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลใ์นช่วงปี 2544 - 2554 พบวา่ ประชากรเพศหญิงมีความชุกในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
อยูใ่นระดบัปานกลาง แต่มีทิศทางในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์พิ่มมากข้ึนในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมาคือ 
จากร้อยละ 9.8 ในปี 2544 เป็นร้อยละ 10.9 ในปี 2555 เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 11.2 หรือเพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อย
ละ 1.1 ต่อปี  (ศูนยว์จิยัปัญหาสุรา, 2556) 



 

15 

 สถานการณ์การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นปี 2556 พบมีนกัด่ืมหนา้ใหม่เพิ่มข้ึนร้อยละ 20 โดย
เพศหญิงมีอตัราการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เพิ่มข้ึนร้อยละ 65 และในเยาวชนอายุระหวา่ง 19 - 25 ปี 
ท่ีเป็นนกัด่ืมและมีการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นประจ า พบว่ามีอตัราการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
เพิ่มข้ึนร้อยละ 70 (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2553) และการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของไทยพบ
วยัรุ่นด่ืมแอลกอฮอลบ์ริสุทธ์ิถึง 7.1 ลิตรต่อคนต่อปี โดยสัดส่วนการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของเพศ
ชาย ในวยัผูใ้หญ่และสูงอาย ุมีอตัราลดลง แต่กลบัเพิ่มข้ึนในเพศหญิง และกลุ่มวยัรุ่นหญิงเพิ่มข้ึนเฉล่ีย
ร้อยละ 1 ต่อปี (ศูนยว์ิจยัปัญหาสุรา, 2556) ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัท่ีว่า นกัเรียนหญิงร้อยละ 50.2 
เป็นผูท่ี้มีพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และร้อยละ 47.3 เป็นผูท่ี้ยงัด่ืมในปัจจุบนั (อญัชลี 
เหมชะญาติ และศรีวรรณ ยอดนิล, 2555) 

 สถิติการด่ืมเหลา้ เบียร์ ของวยัรุ่นไทยในปัจจุบนัมีการด่ืมเหลา้ เบียร์มากกวา่ในอดีตเป็นอนัมาก 
เหตุผลน่าจะมาจากหลายปัจจยั เช่น การด่ืมเหลา้ เบียร์ เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เพื่อตอ้งการเขา้สังคม ให้
เป็นท่ียอมรับของบรรดาเพื่อนความอยากลอง และการด่ืมเพื่อคลายเครียดการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ของวยัรุ่นคงห้ามกนัล าบาก เน่ืองจากกระแสโลก กระแสทุน กระแสบริโภคนิยม มีแนวโนม้จะไปใน
ทิศทางนั้ น จะดูได้จากการโฆษณา รวมทั้ งส่ือในรายการบันเทิงต่างๆ เช่น ละครในโทรทัศน์ 
ภาพยนตร์ รวมทั้งรายการเพลงต่างๆ(สุทธิชยั ปัญญโรจน์, 2555) 

 ปัจจุบนัธุรกิจร้านเหลา้ เบียร์ มีการเติบโตข้ึน โดยบริษทัเหลา้ เบียร์ มีวิธีการหาลูกคา้รายใหม่ 
โดยเฉพาะวยัรุ่น รวมถึงบริษทับุหร่ีก็เร่ิมหาลูกคา้ในกลุ่มวยัรุ่นเพิ่มข้ึน ท าให้ร้านเหล้า เบียร์ บุหร่ี 
เกิดข้ึนในบริเวณ มหาวิทยาลัย สถานศึกษา โรงเรียน มากข้ึน (สุทธิชัย ปัญญโรจน์ , 2555) ซ่ึง
สอดคล้องกับข้อมูลการจดัเก็บภาษีสรรพสามิตสุรา - เบียร์ ปี2550 - 2555 ของกรมสรรพสามิต 
กระทรวงการคลงั ท่ีมียอดเพิ่มข้ึนจากปี 2550 มูลค่า 85,386 ลา้นบาท เพิ่มเป็น 118,393 ลา้นบาทในปี 
2555 (กรมสรรพสามิต, 2556) 

 จากการส ารวจพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของประชากร ปี  2554 ของส านักงาน
สถิติแห่งชาติพบวา่ สถานท่ีซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์บ่อยท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ร้านขายของช าร้าน
สะดวกซ้ือ และร้านอาหาร ซ่ึงการซ้ือจากจุดจ าหน่ายทั้ง 3 อนัดบัน้ี คิดเป็นร้อยละ 87 ของการซ้ือ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทั้ งหมด และมีขอ้สังเกตว่าผูด่ื้มเกือบ 30,000 คน (ร้อยละ 0.18) ซ้ือเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์จากสถานท่ีท่ีห้ามขายตามท่ีพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ได้
ก าหนดไว ้ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าในวดั ร้านค้าท่ีอยู่ในร้านขายยา ร้านค้าท่ีอยู่ในสถานท่ีราชการ ใน
หอพกั ในโรงเรียน ในป๊ัมน ้ามนั และในสวนสาธารณะ(ศูนยว์จิยัปัญหาสุรา, 2556) 
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 ปัจจุบันเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์น าเข้าเป็นท่ีนิยมในหมู่นักด่ืมชาวไทย ส่วนหน่ึงนั้นมาจาก
กิจกรรมการตลาดท่ีมีผลต่อการรับรู้เชิงวฒันธรรมและค่านิยม ท าให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีหรูหรากวา่การ
ด่ืมเคร่ืองด่ืมภายในประเทศ ผลของความตกลงทางการคา้อาเซียน น าไปสู่การขยายตวัของขนาดของ
ตลาดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ส่งผลให้เคร่ืองด่ืมน าเข้ามีราคาไม่สูงมากนักเหมือนในอดีต ร่วมกับ
อุตสาหกรรมสุราใชโ้ทรทศัน์เป็นส่ือหลกั ในการโฆษณาสินคา้หรือผลิตภณัฑ ์โดยใชง้บประมาณกวา่
คร่ึงของงบประมาณโฆษณาผา่นส่ือทั้งหมด ทั้งน้ีเน่ืองมาจากคุณสมบติัของส่ือโทรทศัน์มีทั้งภาพและ
เสียง ซ่ึงดึงดูดใจได้ง่ายกว่าส่ืออ่ืนๆ อย่างไรก็ตามส่ือหนังสือพิมพ์ก็ยงัมีความส าคญั จะเห็นได้ว่า 
หนังสือพิมพ์เป็นส่ือท่ี 2 ท่ีอุตสาหกรรมทุ่มเงินโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เพราะหนังสือพิมพ์
เปรียบเสมือนของใช้ในชีวิตประจ าวนั อีกทั้ งส่ือส่ิงพิมพ์ยงัมีข้อได้เปรียบส่ือๆอยู่มาก ส าหรับ
หนงัสือพิมพ ์ขอ้ไดเ้ปรียบ คือ มีอตัราการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายสูง ครอบคลุมพื้นท่ีไดก้วา้งขวาง จึงมี
ประสิทธิภาพของตน้ทุนสูง(ศูนยว์จิยัปัญหาสุรา, 2556) 

 นอกจากน้ีเป็นท่ีน่าสังเกตว่า อุตสาหกรรมสุรายงันิยมการโฆษณาในโรงภาพยนตร์อีกด้วย 
ทั้งน้ีเน่ืองมาจากธรรมชาติของโรงภาพยนตร์เป็นลกัษณะปิด เม่ือเขา้ไปชมภาพยนตร์จะมีสมาธิสูงกวา่
การเปิดรับส่ืออ่ืนๆ ท าใหผู้ช้มภาพยนตร์มุ่งความสนใจไปท่ีการโฆษณาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงส่งผลให้เกิด
การรับรู้และจดจ าไดดี้กวา่ส่ืออ่ืนๆ จะเห็นไดว้า่ อุตสาหกรรมสุราจะใชทุ้กช่องทางการส่ือสารเพื่อท า
การโฆษณาสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ของตนเอง ให้สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายหรือผูบ้ริโภคแบบ 360 
องศา หรือเขา้ถึงทุกอณูของชีวิตรอบตวั เพื่อสร้างความช่ืนชอบและจูงใจให้เกิดความตอ้งการทดลอง
ด่ืมหรือด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์(ศูนยว์จิยัปัญหาสุรา, 2556) 

2.3 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในวยัรุ่น 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งปัจจยัท่ีมีผลต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในวยัรุ่น มี
ทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก ซ่ึงปัจจยัภายใน ประกอบดว้ย ความรู้ การรับรู้ ความเช่ือ ค่านิยม 
และทศันคติ ส่วนปัจจยัภายนอก ประกอบดว้ย ปัจจยัเอ้ือและปัจจยัเสริม ซ่ึงปัจจยัเอ้ือไดแ้ก่  การหา
ง่าย ความสามารถเข้าถึงได้ และส่ือโฆษณา ส่วนปัจจยัเสริมได้แก่ เพื่อนและครอบครัว ซ่ึงปัจจยั
เหล่าน้ีมีผลต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องวยัรุ่น 

 2.3.1 ปัจจัยภายใน 
 การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในวยัรุ่น มีปัจจยัท่ีส่งเสริมให้วยัรุ่นด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์หลาย
ปัจจยั ตวัของวยัรุ่นคือเป็นปัจจยัภายในท่ีมีผลต่อการด่ืมโดยตรง ทั้งเร่ืองของอายุ ความรู้ การรับรู้ 
ความเช่ือ ค่านิยม และทศันคติ 
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1) อายุ วยัรุ่นท่ีมีอายุนอ้ยกวา่ 21 ปี มีความบ่อยในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์นอ้ยกวา่
วยัรุ่นท่ีมีอายุ 21 - 23 ปี (Wechsler H., et al., 2000) และในกลุ่มประเทศยุโรป เช่น ประเทศบลัแกเรีย 
ประเทศลิทวัเนีย ประเทศสเปน และประเทศตุรกี วยัรุ่นท่ีด่ืมส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุน้อยกว่า 20 ปี 
ส่วนในประเทศเยอรมนี  ประเทศโปแลนด ์และประเทศเดนมาร์ก วยัรุ่นท่ีด่ืมส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มอาย ุ
20 - 23 ปี (Stock C., et al., 2009) นอกจากนั้นความถ่ีและจ านวนการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เพิ่มข้ึน
ตั้ งแต่อายุ 18 - 21 ปี ขณะท่ีจ านวนการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จะลดลงระหว่างอายุ 21 - 23 ปี 
(Fromme K., et al., 2010) 
 2) ค่านิยมและความเช่ือ ก็เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของ
วยัรุ่น โดยท่ีค่านิยมและความเช่ือเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมของบุคคลในการกระท าส่ิงต่างๆ โดย
บุคคลจะเลือกปฏิบติัตามส่ิงท่ีมีความส าคญัส าหรับตน ตามความเช่ือและรสนิยมของชีวติ เช่น ค่านิยม
ของสังคมไทยในสมยัก่อนเห็นวา่ผูห้ญิงไม่ควรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ แต่ปัจจุบนัผูห้ญิงกลบัไดรั้บ
การยอมรับจากสังคมมากข้ึนในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ค่านิยมในวยัรุ่นส่วนใหญ่คิดว่า การด่ืม
เป็นการแสดงให้เห็นวา่ ทนัสมยั เท่ห์ โกเ้ก๋ หรือค่านิยมในสังคมไทยท่ีแบ่งวยัและเพศของผูด่ื้มดว้ย
ชนิดของเคร่ืองด่ืม เช่น ไวน์ เบียร์ ส าหรับวยัรุ่นเพศหญิง และเหล้าสีส าหรับวยัรุ่นเพศชายหรือวยั
กลางคนข้ึนไป เป็นตน้ ส่วนเร่ืองความเช่ือผูห้ญิงด่ืมเบียร์ภายใตค้วามเช่ือวา่เบียร์มีปริมาณแอลกอฮอล์
จ  านวนนอ้ย (ภูษณิศา บริหาร, 2549)  
 3) ทศันคติ เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อมุมมอง ความคิด ท่ีจะก าหนดการกระท าของบุคคล
เช่นเดียวกบัค่านิยมและความเช่ือ ทศันคติของวยัรุ่นท่ีมีผลต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ มีทั้งความ
ตอ้งการมีตวัตนในสังคม การอยากไดก้ารยอมรับจากกลุ่ม โดยอยูภ่ายใตท้ศันคติทางบวกต่อการด่ืม
แอลกอฮอล์วา่เป็นส่ิงท่ีสามารถท าได้ (ภูษณิศา บริหาร, 2549) การแสวงหาความทา้ทาย ความโน้ม
เอียงท่ีจะด่ืม สมรรถนะแห่งตนก็มีผลต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของวยัรุ่นเช่นกนั (อุทยัทิพย ์
จนัทร์เพ็ญ, 2555) รวมถึงความคาดหวงัจากการด่ืมในด้านบวกก็มีผลต่อวยัรุ่นทั้งชายและหญิง ใน
วยัรุ่นชายความเป็นผูน้ า การยอมรับในกลุ่มเพื่อน และการยอมรับจากสังคมเป็นวฒันธรรมบทบาท
เพศในเพศชาย (Schulte M.T., et al., 2009) นอกจากนั้นมีการศึกษาทศันคติของวยัรุ่นหญิงต่อการด่ืม
แอลกอฮอล์ ท่ีผลการศึกษามีค่าเฉล่ียสูงต่อการไม่เห็นดว้ยต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ วา่การด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีอนัตรายต่อสุขภาพ ชีวิต และทรัพยสิ์น เป็นการส้ินเปลือง เป็นเร่ืองสิทธิส่วน
บุคคลและเห็นว่าเป็นส่ิงท่ีไม่ควรกระท า สมควรเลิก ซ่ึงทศันคติท่ีออกมามีผลต่อการเลือกท่ีจะด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลห์รือไม่ด่ืมแอลกอฮอลข์องวยัรุ่นหญิง (สุภาวดิา น่ิมอร่าม, 2553) 
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 2.3.2 ปัจจัยภายนอก   

 ครอบครัวนับว่าเป็นหน่วยสังคมหน่วยแรกท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ของคนในสังคมครอบครัวท่ีอบอุ่นเป็นเกราะป้องกนัพฤติกรรมเบ่ียงเบนของสมาชิกใน
ครอบครัวได้ทุกเร่ืองแมแ้ต่การด่ืม ความสัมพนัธ์ของบุคคลในครอบครัวมีผลต่อพฤติกรรมการด่ืม
ของวยัรุ่น (ช่อแก้ว ร่มสุข และขจรวรรณ อิฐรัตน์, 2555)  สถานภาพของครอบครัวท่ีไม่ดี เช่น การ
หยา่ร้าง การแยกกนัอยูข่องบิดามารดา หรือครอบครัวท่ีขาดคนใดคนหน่ึงท่ีจะใหก้ารอบรมเล้ียงดูเป็น
ครอบครัวท่ีมีความเส่ียงสูงส าหรับพฤติกรรมการด่ืม ซ่ึงรวมถึง เด็กวยัรุ่นท่ีด่ืมหนกั มกัมีความผกูพนั
ในครอบครัวน้อย และได้รับการยอมรับจากพ่อแม่น้อยมาก (Steinhausen H-C, Metzke CW, 2003) 
และครอบครัวท่ีพ่อแม่มีพฤติกรรมการด่ืม เด็กในครอบครัวก็จะได้รับอิทธิพลในลกัษณะเดียวกนั 
ดังนั้ นครอบครัวท่ีมีพ่อแม่ด่ืมลูกจึงมีโอกาสท่ีจะเป็นคนด่ืมด้วยในอนาคต หรือการมีบุคคลใน
ครอบครัวท่ีด่ืม เด็กก็จะเกิดการเรียนรู้ โดยการสังเกตหรือการมีส่วนท าให้เด็กได้รับทศันคติและ
พฤติกรรมการด่ืมได ้ไม่เพียงแต่เด็กจะไดรั้บอิทธิพลทางออ้มจากการด่ืมของบิดามารดาและบุคคลใน
ครอบครัวเท่านั้น หากมีพอ่หรือแม่ด่ืมหรือทั้งพอ่และแม่ท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์ม่ือทราบวา่ลูกของ
ตนด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่ได้แสดงให้ลูกเห็นว่าการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นส่ิงท่ีผิด
และห้ามไม่ให้ท าอีก แต่เป็นการกระท าในเชิงยอมรับในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของลูก โดยยอม
ท่ีจะใหลู้กด่ืมภายใตส้ภาพการณ์ท่ีพอ่แม่สามารถดูแลได ้(ภูษณิศา บริหาร,2549)  
 เพื่อนเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อวยัรุ่นและอยูใ่กลชิ้ดกบัวยัรุ่นมากท่ีสุด ซ่ึงการคบเพื่อนหรือกลุ่ม
เพื่อน เป็นพฒันาการทางสังคมท่ีส าคญัของวยัรุ่น การเขา้กลุ่มเพื่อนเป็นธรรมชาติของวยัรุ่น โดยวยัรุ่น
จะเลือกเพื่อนหรือกลุ่มเพื่อนท่ีมีค่านิยม ทศันคติท่ีคลา้ยคลึงกนั เพื่อนจึงมีผลต่อการก าหนดพฤติกรรม
ของวยัรุ่น ดงันั้นหากไปคบเพื่อนหรือกลุ่มเพื่อนท่ีไม่ดีก็อาจชกัน าหรือชกัชวนไปในทางท่ีเสียไดเ้ช่น
กรณีการหนีโรงเรียน เกเร  ชกต่อย ติดยาเสพติด รวมไปถึงพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
ทั้งน้ีกลุ่มเพื่อนสนิท เพื่อนร่วมหอพกั มีผลต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของวยัรุ่น (Ali M.M. and 
Dwyer D.S.,  2010) ทั้งน้ีเพื่อนยงัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยส่วนใหญ่จะ
ด่ืมในโอกาสงานเล้ียงสังสรรคแ์ละเทศกาลต่างๆ (ฤทยัรัตน์ รงคส์ยามานนท,์ 2551) และในวยัรุ่นหญิง
การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แบบผิดปกติก็มีอิทธิพลมาจากเพื่อนเช่นเดียวกนั (อุทยัทิพย ์จนัทร์เพ็ญ, 
2555) 
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2.4แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

  2.4.1 แนวคิดการวเิคราะห์พฤติกรรมของบุคคลแบบ PRECEDE  Framework 
  ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคล ว่ามีสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมมาจากอะไร หรือ
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมาจากปัจจยัอะไรบา้งนั้น มีแนวคิดในการวิเคราะห์อยู ่3 กลุ่มใหญ่ๆ 
(กองสุขศึกษา กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข,2556) คือ 
 กลุ่มท่ี 1 แนวคิดเก่ียวกับปัจจยัภายในตวับุคคล (Intra Individual Causal Assumption) 
กลุ่มน้ีมีแนวคิดว่าสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมหรือปัจจัยท่ีมี อิทธิพลต่อพฤติกรรม มาจาก
องค์ประกอบภายในบุคคล ได้แก่ ความรู้ เจตคติ ความเช่ือ ค่านิยม แรงจูงใจ หรือความตั้ งใจใฝ่
พฤติกรรม เป็นตน้ 
 กลุ่มท่ี 2 แนวคิดเก่ียวกับปัจจยัภายนอกบุคคล (Extra Individual Causal Assumption) 
กลุ่มน้ีมีแนวคิดวา่สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมมาจากปัจจยัภายนอกตวับุคคล ซ่ึงเป็นปัจจยัทางดา้น
ส่ิงแวดลอ้มและระบบโครงสร้างทางสังคม เช่น ระบบการเมือง การเศรษฐกิจ การศึกษา การศาสนา 
องคป์ระกอบดา้นประชากร และลกัษณะทาภูมิศาสตร์ เป็นตน้ 
 กลุ่มท่ี 3 แนวคิดเก่ียวกับปัจจัยหลายปัจจัย (Multiple Causal Assumption) กลุ่มน้ีมี
แนวคิดว่าพฤติกรรมของบุคคลมีสาเหตุจากทั้งปัจจยัภายในบุคคล และปัจจยัภายนอกบุคคล ซ่ึงจาก
การศึกษาของนกัพฤติกรรมศาสตร์ในกลุ่มน้ีไดส้รุปวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิต่อพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล
คือ 
                -   ความยากง่ายในการเขา้ถึงบริการสาธารณสุข 
                -   การประเมินผลประสิทธิภาพของบริการสาธารณสุข 
                -   โลกทศัน์เก่ียวกบัอาการของโรค ความรุนแรงและการเส่ียงต่อการเกิดโรค 
                -   องคป์ระกอบทางสังคมและเครือข่ายทางสังคม 
                -   ความรู้ 
                -   องคป์ระกอบดา้นประชาชน 
 โดยแนวคิดในกลุ่มท่ี 3 จะน าทฤษฎี จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาสังคม สังคมศาสตร์ 
ประชากรศาสตร์ และสาขาอ่ืนๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุของพฤติกรรม และ
พยายามหาทางแกปั้ญหาโดยการผสมผสานในวชิาชีพสาขาต่างๆ เขา้มาร่วมด าเนินการดว้ยกนั  
     PRECEDE Framework เป็นค าย่อมาจาก Predisposing, Reinforcing and Enabling Causes in 
Educational Diagnosis and Evaluation. เป็นกระบวนการวิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อการวางแผนการ
ด าเนินงานสุขศึกษามีแนวคิดวา่ พฤติกรรมบุคคลมีสาเหตุมาจากหลายปัจจยั (Multiple Factors) ดงันั้น
จะตอ้งมีการวิเคราะห์ถึงปัจจยัส าคญัๆ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมนั้นๆ เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการวางแผน
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และก าหนดกลวิธีในการด าเนินงานสุขศึกษาเพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมต่อไป กระบวนการวิเคราะห์
ใน PRECEDE Framework เป็นการวิเคราะห์แบบยอ้นกลบัโดยเร่ิมจาก Outcome ท่ีตอ้งการ หรืออีก
นัยหน่ึง คือ คุณภาพชีวิตของบุคคลท่ีพึงประสงค์แล้วพิจารณาถึงสาเหตุ หรือปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง
โดยเฉพาะสาเหตุท่ีเน่ืองมาจากพฤติกรรมของบุคคล การวิเคราะห์ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ 7 
ขั้นตอน 

ขั้นตอนที ่1 การวเิคราะห์ทางสังคม (Phase 1 : Social Diagnosis) 
เป็นการพิจารณาและวิเคราะห์ “คุณภาพชีวิต” ซ่ึงถือว่าเป็นขั้นตอนแรกของการ

วเิคราะห์โดยการประเมิน ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งหรือตวัก าหนดคุณภาพชีวิตของประชากรกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 
เช่น ผูป่้วย นักเรียน กลุ่มคนวยัท างาน ผูใ้ช้แรงงาน หรือผูบ้ริโภค ส่ิงท่ีประเมินไดจ้ะเป็นเคร่ืองช้ีวดั
และเป็นตวัก าหนดระดบัคุณภาพชีวติของประชาชนกลุ่มเป้าหมายนั้นๆ 

ขั้นตอนที ่2 การวเิคราะห์ทางระบาดวทิยา (Phase 2:Epidemiological Diagnosis ) 
เป็นการวิเคราะห์ว่ามีปัญหาสุขภาพท่ีส าคญัอะไรบา้ง ซ่ึงปัญหาสุขภาพเหล่าน้ีจะเป็น

ส่วนหน่ึงของปัญหาสังคม หรือไดรั้บผลกระทบจากปัญหาสังคม ในขณะเดียวกนัปัญหาสุขภาพก็มี
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวติเช่นกนั ขอ้มูลทางระบาดวทิยา จะช้ีให้เห็นถึงการเจบ็ป่วย การเกิดโรคและ
ภาวะสุขภาพ ตลอดจนปัจจยัต่างๆ ท่ีท าให้เกิดการเจบ็ป่วย และเกิดการกระจายของโรค การวเิคราะห์
ทางระบาดวิทยาจะช่วยให้สามารถจดัเรียงล าดบัความส าคญัของปัญหา เพื่อประโยชน์ในการวาง
แผนการด าเนินงานสุขศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 

ขั้นตอนที ่3 การวเิคราะห์ทางพฤติกรรม (Phase 3 : Behavioral Diagnosis) 
จากปัจจยัปัญหาด้านสุขภาพอนามยัท่ีได้ในขั้นตอนท่ี 1-2 จะน ามาวิเคราะห์ต่อเพื่อหา

สาเหตุท่ีเก่ียวขอ้งโดยแบ่งเป็นสาเหตุอนัเน่ืองมาจากพฤติกรรมของบุคคลและสาเหตุท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบั
พฤติกรรม เช่น สาเหตุจากพนัธุกรรมหรือสภาวะเศรษฐกิจ เป็นตน้ โดยกระบวนการสุขศึกษา จะให้
ความสนใจประเด็นท่ีเป็นสาเหตุอนัเน่ืองมาจากพฤติกรรมของบุคคลเป็นส าคญั 

ขั้นตอนที ่4 การวเิคราะห์ทางการศึกษา (Phase 4 : Educational Diagnosis) 
ในขั้นตอนน้ี เป็นการวิเคราะห์เพื่อหาปัจจยัดา้นต่างๆ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพทั้งท่ี

เป็นปัจจยัภายในตวับุคคลและปัจจยัภายนอกตวับุคคล เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการวางแผนสุขศึกษา 
โดยขั้นตอนน้ีจะแบ่งปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ปัจจยัน า ปัจจยัเอ้ือ และปัจจยัเสริม 

ปัจจัยน า (Predisposing Factors) หมายถึง ปัจจยัท่ีเป็นพื้นฐานและก่อให้เกิด
แรงจูงใจ ในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล หรือในอีกดา้นหน่ึงปัจจยัน้ีจะเป็นความพอใจ (Preference) 
ของบุคคล ซ่ึงไดม้าจากประสบการณ์ในการเรียนรู้ (Education Experience) ความพอใจน้ีอาจมีผลทั้ง
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ในทางสนบัสนุนหรือยบัย ั้งการแสดงพฤติกรรม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัแต่ละบุคคล ปัจจยัซ่ึงเป็นองคป์ระกอบ
ของ ปัจจยัน า ไดแ้ก่ ความรู้ ทศันคติ ความเช่ือ ค่านิยม การรับรู้ นอกจากน้ียงัรวมไปถึงสถานภาพทาง
สังคมเศรษฐกิจ (Socio-Economic Status) และอาย ุเพศ ระดบัการศึกษา ขนาดของครอบครัว ซ่ึงปัจจยั
เหล่าน้ีจะมีผลต่อการวางแผนโครงการทางสุขศึกษาด้วยความรู้ เป็นปัจจยัน าท่ีส าคญั ท่ีจะส่งผลต่อ
การแสดงพฤติกรรม แต่การเพิ่มความรู้ไม่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงเสมอไป ถึงแม้ความรู้จะมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมและความรู้เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะก่อให้เกิดการแสดงพฤติกรรม แต่ความรู้
อย่างเดียวไม่เพียงพอท่ีจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพได้ จะต้องมีปัจจัยอ่ืนๆ 
ประกอบดว้ย 

การรับรู้ หมายถึง การท่ีร่างกายรับส่ิงเร้าต่างๆ ท่ีผา่นมาทางประสาทสัมผสั
ส่วนใดส่วนหน่ึงแล้วตอบสนองเอาส่ิงเร้านั้นออกมา เป็นลกัษณะของจิตท่ีเกิดข้ึนจากการผสมกนั
ระหวา่งพวกประสาทสัมผสัชนิดต่างๆ และความคิด ร่วมกบัประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู ่การรับรู้เป็นตวั
แปรทางจิตสังคม ท่ีเช่ือวา่มีผลกระตุน้ต่อพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล 

ความเช่ือ คือ ความมัน่ใจในส่ิงต่างๆ ซ่ึงอาจเป็นปรากฏการณ์หรือวตัถุว่า
ส่ิงนั้น ๆ เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งเป็นจริงใหค้วามไวว้างใจ เช่น แบบแผนความเช่ือทางสุขภาพ (Health Belief 
Model ของ Becker) ซ่ึงเน้นว่าพฤติกรรมสุขภาพจะข้ึนอยู่กับความเช่ือใน 3 ด้าน คือ ความเช่ือต่อ
โอกาสเส่ียงของการเป็นโรคหรือไดรั้บเช้ือโรค ความเช่ือเก่ียวกบัความรุนแรงของส่ิงท่ีเป็นอนัตราย
ต่อสุขภาพ และความเช่ือเก่ียวกบัผลตอบแทนท่ีจะไดจ้ากการแสดงพฤติกรรมท่ีถูกตอ้ง 

ค่านิยม หมายถึง การให้ความส าคญัให้ความพอใจในส่ิงต่างๆ ซ่ึงบางคร้ัง
ค่านิยมของบุคคลก็ขดัแยง้กนัเอง เช่น ผูท่ี้ให้ความส าคญัต่อสุขภาพแต่ขณะเดียวกนัเขาก็พอใจในการ
สูบบุหร่ีดว้ย ซ่ึงความขดัแยง้ของค่านิยมเหล่าน้ีก็เป็นส่ิงท่ีจะวางแผนในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ดว้ย 

ทศันคติ หมายถึง ความรู้สึกท่ีค่อนขา้งจะคงท่ีของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ 
เช่น บุคคล วตัถุ การกระท า ความคิด ความรู้สึกดงักล่าวมีทั้งท่ีมีผลดีและผลเสียในการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม 

ปัจจัยเอือ้ (Enabling Factors) หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นแหล่งทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการ
แสดงพฤติกรรมของบุคคล ชุมชน รวมทั้ง ทกัษะท่ีจะช่วยให้บุคคลสามารถแสดงพฤติกรรมนั้นๆได้
และความสามารถท่ีจะใช้แหล่งทรัพยากรต่างๆ ซ่ึงมีส่วนเก่ียวข้องกับ ราคา ระยะทาง เวลา ฯลฯ 
นอกจากนั้นส่ิงท่ีส าคญัก็คือ การหาได้ง่าย (Available) และความสามารถเข้าถึงได้ (Accessibility) 
ปัจจยัเอ้ือ จึงเป็นส่ิงช่วยใหก้ารแสดงพฤติกรรมนั้นๆ เป็นไปไดง่้ายยิง่ข้ึน 

ปัจจัยเสริม (Reinforcing Factors) หมายถึง ปัจจยัท่ีแสดงให้เห็นว่าการปฏิบติั 
หรือพฤติกรรมสุขภาพได้รับการสนับสนุนหรือไม่เพียงใด ลักษณะและแหล่งของปัจจยัเสริม จะ
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แตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัปัญหาในแต่ละเร่ือง เช่น การด าเนินงานสุขศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษา
ในกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนักเรียน ปัจจยัเสริมท่ีส าคญั ไดแ้ก่ เพื่อนนักเรียน ครู อาจารย ์หรือบุคคลใน
ครอบครัว เป็นตน้ ปัจจยัเสริม อาจเป็นการกระตุน้เตือน การให้รางวลัท่ีเป็นส่ิงของ ค าชมเชย การ
ยอมรับ การเอาเป็นแบบอยา่ง การลงโทษ การไม่ยอมรับการกระท านั้นๆ หรืออาจเป็นกฎระเบียบท่ี
บงัคบัควบคุมให้บุคคลนั้นๆ ปฏิบติัตามก็ได ้ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีบุคคลจะไดรั้บจากบุคคลอ่ืนท่ีมีอิทธิพลต่อ
ตนเอง และอิทธิพลของบุคคลต่างๆ น้ีก็จะแตกต่างกนัไปตามพฤติกรรมของบุคคลและสถานการณ์
โดยอาจจะช่วยสนบัสนุนหรือยบัย ั้งการแสดงพฤติกรรมนั้นๆ ก็ได ้
         การด าเนินงานในขั้นตอนการวิเคราะห์ทางการศึกษา จะเป็นการพิจารณาวา่ปัจจยั
ต่างๆท่ีเป็นปัจจยัน า ปัจจยัเอ้ือ และ ปัจจยัเสริมนั้น มีปัจจยัเฉพาะอะไรบา้ง ท่ีจะท าให้เกิดพฤติกรรม
สุขภาพในลักษณะท่ีต้องการได้ ถ้าได้มีการปรับปรุงแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงใหม่ให้เหมาะสม 
จดัล าดบัความส าคญัของปัจจยั จดักลุ่มปัจจยั และ ความยากง่ายของการเปล่ียนแปลงปัจจยัต่างๆ 
เหล่านั้น ก็จะท าใหก้ารวางแผนในขั้นต่อไปมีความเหมาะสมมากยิง่ข้ึน 

ขั้นตอนที ่5 การเลอืกกลยุทธ์ทางการศึกษา (Selection of Educational Strategies) 
เม่ือวิเคราะห์หาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมไดแ้ลว้ ขั้นต่อไปจะเป็นการเลือกกลยุทธ์และ

เทคนิคในการด าเนินงานดา้นสุขศึกษามาใช ้ทั้งน้ีโดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัผล
การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมทั้ง 3 ดา้นขา้งตน้ดว้ย เพื่อก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
สุขภาพในท่ีสุด นอกจากน้ี การก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานจะตอ้งค านึงถึงการผสมผสานเทคนิค
กลวธีิดา้นสุขศึกษาท่ีหลากหลายเขา้ดว้ยกนั เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด  

ขั้นตอนที ่6 การวเิคราะห์ทางการบริหาร (Phase 6 : Administrative Diagnosis) 
ในขั้นตอนน้ี เป็นการวิเคราะห์เพื่อประเมินถึงปัจจยัดา้นการบริหารจดัการท่ีจะมีผลต่อ

การด าเนินโครงการท่ีได้วางแผนไว ้โดยปัจจยัดงักล่าวอาจมีผลทั้งในด้านบวก คือ ท าให้โครงการ
ส าเร็จบรรลุเป้าหมาย หรือมีผลตรงข้าม คือ กลายเป็นข้อจ ากัดของโครงการ ปัจจยัเหล่าน้ี ได้แก่ 
งบประมาณ ระยะเวลา ความสามารถของผูด้  าเนินการ ตลอดจนทรัพยากรอ่ืนๆ ในองคก์ร ดงันั้นใน
การวางแผนเพื่อด าเนินงานสุขศึกษาใดๆ จะตอ้งใหค้วามส าคญักบัขั้นตอนน้ีไม่นอ้ยไปกวา่ในขั้นตอน
อ่ืนๆ และจะตอ้งมีการวิเคราะห์และพิจารณาให้ครอบคลุมทุกดา้นเหมือนกบัการวิเคราะห์หาปัจจยัท่ีมี
ต่อพฤติกรรม 

ขั้นตอนที ่7 การประเมินผล (Phase 7 : Evaluation) 
ขั้นตอนน้ีไม่มีแสดงอยู่ในแผนภูมิ แต่จะมีปรากฏอยู่ในทุกขั้นตอนของการด าเนินงาน 

โดยทั้ งน้ี ต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมิน และดัชนีช้ีวดัไว้อย่างชัดเจนแล้ว การ



 

23 

ประเมินผลใน PRECEDE Framework จะประกอบด้วยการประเมินใน 3 ระดับ คือ การประเมิน
โครงการหรือโปรแกรมสุขศึกษา การประเมินผลกระทบของโครงการหรือโปรแกรมท่ีมีต่อปัจจยัทั้ง 
3 ด้าน และท้ายสุด คือ การประเมินผลลพัธ์ของโครงการท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของบุคคล ซ่ึงการ
ประเมินในขั้นตอนน้ีจะเป็นการด าเนินงานระยะยาว(กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข)โดยมีการน าแนวคิดการวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลแบบ PRECEDE  
Framework มาใช้ โดยศึกษาในเร่ืองของปัจจยัเอ้ือ (Enabling Factors) และปัจจยัเสริม (Reinforcing 
Factors) 

ปั จ จั ย เอื้ อ  (Enabling Factors)  ป ระกอบ ด้วย  ก ารห าได้ ง่ าย  (Available) 
ความสามารถเขา้ถึงได้ (Accessibility)และส่ือซ่ึงปัจจยัเอ้ือเป็นส่ิงช่วยให้การแสดงพฤติกรรมนั้นๆ 
เป็นไปไดง่้ายยิง่ข้ึน   

ปัจจัยเสริม (Reinforcing Factors) ประกอบดว้ย เพื่อนและบุคคลในครอบครัว 
ซ่ึงปัจจยัเสริม อาจเป็นการกระตุน้เตือน การให้รางวลัท่ีเป็นส่ิงของ ค าชมเชย การยอมรับ การเอาเป็น
แบบอย่าง การลงโทษ การไม่ยอมรับการกระท านั้นๆ หรืออาจเป็นกฎระเบียบท่ีบงัคบัควบคุมให้
บุคคลนั้นๆ ปฏิบติัตามก็ได้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีบุคคลจะได้รับจากบุคคลอ่ืนท่ีมีอิทธิพลต่อตนเอง และ
อิทธิพลของบุคคลต่างๆ น้ีก็จะแตกต่างกนัไปตามพฤติกรรมของบุคคลและสถานการณ์โดยอาจจะ
ช่วยสนบัสนุนหรือยบัย ั้งการแสดงพฤติกรรมนั้นๆ ก็ได ้

2.5งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 กณัตก์นิษฐ ์ผลแจง้ (2556) ไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการด่ืมแอลกอฮอล์ของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงศึกษาพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์ ศึกษาถึงปัจจยัทาง
ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการด่ืมแอลกอฮอล ์และศึกษาถึงปัจจยัทางการตลาด ท่ีมีผลต่อ
การตัดสินใจด่ืมแอลกอฮอล์ โดยศึกษาในกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขต
กรุงเทพมหานคร จากมหาวิทยาลัย 5 แห่ง ท่ีมีสถานท่ีจ าหน่ายแอลกอฮอล์อยู่บริเวณโดยรอบ
มหาวิทยาลยั แห่งละ 80 คน รวมทั้งหมด 400 คน ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ชอบด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทสุรา โดยจะด่ืมทุกวนัหยุดสัปดาห์ ส่วนสถานท่ีในการด่ืมแอลกอฮอล์
มากท่ีสุดคือ ผบับาร์ ส าหรับเหตุผลในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ก็เพื่อผอ่นคลาย และจ านวนคนท่ี
ร่วมด่ืมแอลกอฮอล์มากท่ีสุดคือ จ านวน 4 - 5 คน ส าหรับปัจจยัทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์มากท่ีสุดคือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นราคา เป็นอนัดบัแรก ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
เป็นอนัดบัรองลงมา และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย เป็นอนัดบัสุดทา้ย 
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 เกรียงไกร พึ่ งเช้ือ (2555) ได้ท าการศึกษาปัจจัยท านายพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ของเยาวชนในจงัหวดันครปฐมโดยกลุ่มตวัอย่างเป็นเยาวชนจากสถานศึกษาในจงัหวดั
นครปฐม 9 แห่ง ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบตัรวชิาชีพอุดมศึกษา จ านวนทั้งส้ิน 382 
คน ผลการวจิยัพบวา่ 1) พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องเยาวชนในจงัหวดันครปฐมอยู่
ในระดบัเส่ียงต ่าหรือด่ืมน้อยคร้ังและด่ืมในปริมาณน้อยในแต่ละคร้ังท่ีด่ืม ร้อยละ 37.7 และมีความ
ผิดปกติจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์หรือด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในระดับท่ีก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพและการด าเนินชีวิตประจ าวนั ร้อยละ 23.3 2) ประสบการณ์การด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ เพศ(ชาย) การรับขอ้มูลข่าวสารการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และทศันคติต่อการ
บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์สามารถร่วมกนัพยากรณ์พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์อง
เยาวชนในจงัหวดันครปฐม ไดร้้อยละ 44.4 อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั .001 ส่วนปัจจยัการรับข่าวสาร
การรณรงค์เพื่อลดการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ การรับรู้การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของ
บุคคลใกล้ชิด และการรับรู้ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัตนเองจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของ
บุคคลใกล้ชิด ไม่ร่วมท านายพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของเยาวชนในจงัหวดั
นครปฐม 

 ช่อแก้ว ร่มสุข และขจรวรรณ อิฐรัตน์ (2555) ได้ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ของวยัรุ่นเขตเทศบาลเมืองก าแพงเพชร จงัหวดั
ก าแพงเพชร โดยกลุ่มประชากรคือวยัรุ่นในเขตเทศบาลเมืองก าแพงเพชร จ านวน 400 คน เป็นการวจิยั
เชิงปริมาณ ผลการวจิยัพบวา่ ความคิดเห็นพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ของวยัรุ่นใน
เขตเทศบาลเมืองก าแพงเพชรมาจาก ค่านิยม ในการบริโภคระดบักลาง มีค่าเฉล่ีย 3.24 รองลงมาไดแ้ก่ 
ดา้นโฆษณา ระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.99 และความสัมพนัธ์ของบุคคลในครอบครัว ระดบัปาน
กลาง ค่าเฉล่ีย 2.94 และอิทธิพลของเพื่อนและส่ือโฆษณามีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลข์องวยัรุ่นอยา่งมีนยัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 ประณต เค้าฉิม และดวงเดือน แซ่ตัง (2551) ได้ท าการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของนิสิตมหาวทิยาลยั โดยกลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยัน้ีเป็นนิสิต
ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 425 คน ซ่ึงก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 3 ปี
การศึกษา 2551 และลงทะเบียนในวิชาเลือก 2 รายวิชา คือ วิชา จต 223 จิตวิทยาวยัรุ่น และ จต 321 
จิตวิทยาวยัผูใ้หญ่ ผลการวิจยัพบวา่ (1) เพศ สถานท่ีเรียน และประสบการณ์จูงใจต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ สามารถร่วมกนัท านายพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ได้ร้อยละ 27.4 ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ .01 (2) นิสิตท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีบุคลิกภาพแบบพึ่งพาสูงกวา่นิสิตท่ีไม่ด่ืม
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เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์(3) นิสิตท่ีไม่ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีความสัมพนัธ์กบับิดามารดาดีกวา่นิสิตท่ี
ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (4) นิสิตท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีประสบการณ์จูงใจต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลม์ากกวา่นิสิตท่ีไม่ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

 ฤทยัรัตน์ รงคส์ยามานนท์ (2551) ไดท้  าการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ผสมของวยัรุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยเก็บขอ้มูลจากประชาชนท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 – 22 ปี ซ่ึงรู้จกั
และบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ผสมพร้อมด่ืม จ านวนทั้งส้ิน 374 คน จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ19 ปี มีการศึกษาสูงสุดระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มี
อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา ส่วนใหญ่ชอบด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลผ์สมพร้อมด่ืมยี่หอ้ Spy Cocktail บ่อย
ท่ีสุด โดยผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ คือ เพื่อน/คนรู้จกั จะด่ืมในโอกาสท่ีเป็นงานเล้ียงสังสรรคใ์น
เทศกาลต่างๆ ส่วนใหญ่ซ้ือจากร้านสะดวกซ้ือ เช่น เซเวน่อีเลฟเว่น ด่ืมท่ีสถานบนัเทิงยามราตรี เช่น 
ผบั ดิสโกเ้ธค คาราโอเกะ นอกจากนั้นปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นการจดัจ าหน่าย มีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ผสมพร้อมด่ืมโดยรวมอยู่ในระดับมาก และปัจจยัย่อยในแต่ละด้านท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ คือ มีรสชาติดี/อร่อย ด่ืมง่าย ดา้นราคา คือ ราคาเหมาะสม
กบัปริมาณคุณภาพ ดา้นการจดัจ าหน่าย คือ สามารถหาซ้ือไดง่้าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด คือ 
การจดัโปรโมชัน่ราคาพิเศษ เช่น 3 ขวด 100 บาท 

 รัตติยา บวัสอน และเชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล (2553) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัระดบัปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีขอมหาวทิยาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งส้ิน 400 ราย 
จากมหาวทิยาลยั 6 แห่ง ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ของนักศึกษาอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ได้แก่ เพศ ความสัมพนัธ์ระหว่างบิดามารดา 
ทศันคติเก่ียวกบัการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ การเขา้ถึงแหล่งซ้ือขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ การ
ไดรั้บอิทธิพลจากส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ และแรงสนบัสนุนจากกลุ่มเพื่อนในการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ ส่วนปัจจยัท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของกลุ่ม
ตวัอย่าง ได้แก่ อายุ ชั้นปีท่ีศึกษา เกรดเฉล่ีย ลกัษณะการอยู่อาศยั รายได้ต่อเดือน ความรู้เก่ียวกับ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์และสัมพนัธภาพของบุคคลภายในครอบครัว 

 ภูษณิศา บริหาร (2549) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ของกลุ่ม
วยัรุ่นหญิง โดยเป็นการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ เป็นการศึกษารายกรณี จ านวน 7 คน 
โดยสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มวยัรุ่นหญิง
ตดัสินใจด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์เพราะความตอ้งการมีตวัตนอยูใ่นกลุ่มเพื่อน อยากไดก้ารยอมรับ
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จากกลุ่ม โดยอยู่ภายใตท้ศันคติทางบวกกบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ว่าเป็นส่ิงท่ีสามารถท าได ้
เน่ืองจากภายในครอบครัวของกรณีศึกษาแต่ละคนจะมีพ่อ หรือแม่ หรือทั้งพ่อและแม่ท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ี
มีแอลกอฮอล ์และเม่ือทราบวา่ลูกของตนด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์นั้นก็มิไดแ้สดงให้ลูกเห็นวา่การด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นส่ิงท่ีผิดและห้ามท าอีก หากแต่เป็นการกระท าในเชิงยอมรับกับการด่ืม
เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ของลูก โดยยอมท่ีจะให้ลูกด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ภายใตส้ภาพการณ์ท่ี
พอ่แม่สามารถดูแลได ้ 

 สุภาวิดา น่ิมอร่าม (2553) ได้ท าการศึกษาทศันคติและพฤติกรรมการเปิดรับสารเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ผ่านส่ือของวยัรุ่นหญิงในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยไดใ้ช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิง
ปริมาณ ซ่ึงมีรูปแบบการวิจยัเชิงส ารวจ แบบวดัผลคร้ังเดียว โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นวยัรุ่นหญิง อายุ 15 - 
25 ปี มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี เป็นนกัศึกษา จ านวน 400 คน ผลการศึกษาพบวา่ ทศันคติของ
กลุ่มตวัอย่างต่อการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีมีค่าเฉล่ียสูง ไดแ้ก่ ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่งว่าการด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต และทรัพย์สิน ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าการด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นการส้ินเปลือง เห็นดว้ยว่าการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นสิทธิส่วนบุคคล 
ไม่เห็นดว้ยวา่การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไ์ม่วา่ท่ีใดเป็นส่ิงท่ีไม่ควรกระท า สมควรเลิก ไม่เห็นดว้ยกบั
ความคิดอยากเลิกด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ในส่วนของพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
พบว่า ส่วนใหญ่ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 2 - 3 คร้ังต่อสัปดาห์ มีปริมาณในการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ 5 - 10 แกว้ต่อสัปดาห์ ส่วนสถานท่ีท่ีมีการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นประจ ามากท่ีสุด 
ไดแ้ก่ ผบั / ผบัก่ึงเธค / ดิสโกเ้ธค จะด่ืมเน่ืองในโอกาสงานเล้ียงฉลอง ส่วนปัจจยัภายในหรือแรงจูงใจ
ในการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์พบว่า ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เพื่อช่วยให้บรรยากาศในการ
สังสรรคมี์ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ส่วนปัจจยัภายนอกหรือแหล่งขอ้มูลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์พบว่า ส่ือมวลชนท่ีมีการเปิดรับข้อมูลเก่ียวกับการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลใ์นระดบัมากท่ีสุดคือ โทรทศัน์ 

 อญัชลี เหมชะญาติ และศรีวรรณ ยอดนิล (2555) ไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการ
ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดั
จนัทบุรี โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนหญิง ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดั
จนัทบุรี จ  านวน 207 คน ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนหญิงร้อยละ 50.2 เป็นผูท่ี้มีพฤติกรรมการด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และร้อยละ 47.3 เป็นผูท่ี้ยงัด่ืมในปัจจุบัน ปัจจยัท่ีมีความสัมพันธ์อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติต่อพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของนกัเรียนไดแ้ก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการ
ศึกษา การรับรู้ความสามารถของตนเองในการปฏิเสธเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ทศันคติท่ีเห็นดว้ยต่อการ
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ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ การมีเพื่อนสนิทด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และการถูกชกัชวนให้ด่ืม การมี
บิดามารดาด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ การท่ีบิดามารดายอมรับการด่ืมของบุตร การรับรู้การโฆษณา
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์และความผกูพนัต่อครอบครัว 

 อุทัยทิพย์ จนัทร์เพ็ญ (2555) ได้ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการด่ืมแอลกอฮอล์แบบ
ผดิปกติของวยัรุ่นในจงัหวดัขอนแก่น เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบตดัขวาง โดยศึกษานกัเรียนสาย
อาชีพในสถาบนัการศึกษาท่ีสังกดักระทรวงศึกษาธิการ จงัหวดัขอนแก่น อาย ุ15 - 19 ปี จ  านวน 1,149 
คน ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์บบผดิปกติของทั้งวยัหญิงและ
ชายในจงัหวดัขอนแก่น คือ การแสวงหาความทา้ทาย ความโน้มเอียงท่ีจะด่ืม บรรทดัฐานทางสังคม
ดา้นการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ค่านิยมดา้นการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์การสูบบุหร่ี และสมรรถนะ
แห่งตนในการปฏิเสธการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
แบบผดิปกติของวยัรุ่นชายและหญิงแตกต่างกนัคือ ความกงัวลในการเขา้สังคม และทศันคติต่อการด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ มีอิทธิพลเฉพาะต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แบบผิดปกติของวยัรุ่นชาย 
ความรู้ดา้นการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ การคาดหวงัผลในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทางท่ีดี การมี
เพื่อนด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีอิทธิพลเฉพาะต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แบบผิดปกติของวยัรุ่น
หญิง 

Ali M.M. and Dwyer D.S.(2010)ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัผลกระทบของเครือข่ายทางสังคม
ต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของวยัรุ่น โดยมีจุดประสงคเ์พื่อดูวา่บทบาทของเครือข่ายทางสังคมมี
ผลต่อพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ท าการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกลุ่มตวัอยา่ง
เป็นวยัรุ่น กลุ่มเพื่อนสนิท และเพื่อนร่วมห้องพกั ซ่ึงมีการควบคุมลกัษณะของบิดามารดาให้มีความ
คลา้ยคลึงกนั ผลการศึกษาพบวา่  กลุ่มเพื่อนสนิทมีผลต่อพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์ของวยัรุ่นอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการทบทวนวรรณกรรมท่ีพบว่าเพื่อนมีผลต่อการตดัสินใจด่ืม
แอลกอฮอลข์องวยัรุ่น 

 Fromme K., et al. (2010) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัการด่ืมแอลกอฮอล์และการขบัข่ีรถหลงัจาก
การด่ืมแอลกอฮอล์ ในช่วงก่อนและหลงัอาย ุ21 ปี กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาในวทิยาลยัชั้นปีท่ี 1 ซ่ึงมี
การด่ืมแอลกอฮอล์และมีพฤติกรรมเส่ียง โดยศึกษาแบบระยะยาว ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2004 ถึง เดือน
พฤศจิกายน 2007 จ านวน 1,817 คน ผลการศึกษาพบวา่ ความถ่ีและจ านวนการด่ืมแอลกอฮอล ์เพิ่มข้ึน
ตั้งแต่อายุ 18 - 21 ปี ขณะท่ีจ านวนการด่ืมแอลกอฮอลจ์ะลดลงระหวา่งอาย ุ21 - 23 ปี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
การขบัข่ีรถหลังการด่ืมแอลกอฮอล์ ท่ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงบวก ร้อยละ 72 ว่าใน 2 
สัปดาห์ หลงัอายคุรบ 21 ปี มีการด่ืมแอลกอฮอลล์ดลง 
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 Jackson N., et al. (2014) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัจจยัทางสังคมว่ามีผลกระทบกบัการด่ืมแอลกอฮอล์
ของวยัรุ่นหรือไม่ โดยศึกษาเชิงระบบจาก 23 การศึกษา และ 11 การทดสอบ ทั้งจาก Medline, EMBASE, 
CINAHL Plus, PsycINFO, Sociological Abstracts and SCOPUS ซ่ึงการศึกษาส่วนใหญ่พบวา่ ทั้งการ
ยา้ยท่ีอยู่อาศัยเพื่อนบ้านท่ีผิดปกติหรือชอบคุกคามการงานทัศนคติของคนรอบข้างต่อการด่ืม
แอลกอฮอล์และสังคมเมืองไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีผลต่อการด่ืมแอลกอฮอล์ของวยัรุ่น แต่การด่ืม
แอลกอฮอลใ์นชุมชนมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล ์

Huang G.C., et al. (2013)  ไดท้  าการศึกษาผลกระทบของสังคมออนไลน์ต่อพฤติกรรมการสูบ
บุหร่ีและการด่ืมแอลกอฮอล์ของวยัรุ่น กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนเกรด10 จ านวน 1,563 คน จาก
โรงเรียน 5 แห่งของรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยศึกษาการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของ
วยัรุ่นและพฤติกรรมเส่ียง ผลการศึกษาพบวา่ ความถ่ีของการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ไม่มีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมเส่ียง อย่างไรก็ตาม การเห็นรูปภาพของเพื่อนในงานปาร์ต้ี หรือรูปการด่ืมแอลกอฮอล์
ของเพื่อนผ่านสังคมออนไลน์มีความสัมพนัธ์กบัการสูบบุหร่ี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.001) 
และมีความสัมพนัธ์กบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.05) ขณะท่ีวยัรุ่นท่ี
มีเพื่อนด่ืมแอลกอฮอลก์็มีความเส่ียงสูงท่ีจะด่ืมดว้ย ส่วนวยัรุ่นท่ีไม่ด่ืมก็จะไดรั้บผลกระทบจากภาพใน
สังคมออนไลน์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.05) 

Nakamura R., et al. (2014)ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับต าแหน่งการวางสินค้าในต าแหน่งสุด
ทางเดินชั้นวางสินคา้ของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ว่ามีผลต่อการขาย
หรือไม่ โดยท าการศึกษาในประเทศองักฤษดว้ยวธีิการสังเกต ซ่ึงมีการควบคุมราคาสินคา้ การลดราคา
สินคา้ และจ านวนสินคา้บนชั้นวาง จากการศึกษาพบวา่ การวางสินคา้ในต าแหน่งสุดทางเดินชั้นวาง
สินคา้มีผลเพิ่มจ านวนการขายในเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์สามชนิด คือ เบียร์ เพิ่มร้อยละ 23.2 (p=0.005)
ไวน์ เพิ่มร้อยละ 33.6 (p=0.001)และสปิริต เพิ่มร้อยละ 46.1 (p=0.001)ส่วนเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์
ก็มีการเพิ่มจ านวนเช่นกนั เช่น กาแฟ เพิ่มร้อยละ 73.5 (p=0.001)และชา เพิ่มร้อยละ 113.8 (p=0.001) 
สรุปไดว้า่ต าแหน่งการจดัวางสินคา้ท่ีสะดวกหยิบจบัง่ายมีผลต่อการเพิ่มจ านวนการขายสินคา้อยา่งมี
นยัส าคญั 

Schulte M.T., et al. (2009) ได้ท าการศึกษาถึงความแตกต่างทางเพศมีอิทธิพลต่อการใช้
แอลกอฮอล์และการด่ืมอย่างต่อเน่ืองในวยัรุ่นในประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มตวัอย่างเป็นวยัรุ่นอายุ
ประมาณ 13 - 18 ปี จนถึงผูใ้หญ่ตอนตน้อายุประมาณ 18 - 25 ปี โดยศึกษาปัจจยัท่ีมีความเส่ียงท่ีจะ
ส่งผลต่อการใช้แอลกอฮอล์ในวยัรุ่น ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัทางด้านชีววิทยา (ความเส่ียงทาง
พนัธุกรรม) จิตวิทยาสังคม (บุคลิกลกัษณะท่ีแสดงออกและความคาดหวงัจากการด่ืมในดา้นบวก) มี
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ผลต่อวยัรุ่นชายและหญิงไม่แตกต่างกนั ส่วนในเร่ืองท่ีแตกต่างคือ จิตวทิยาการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
โดยเฉพาะวยัรุ่นชายแสดงให้เห็นปัจจัยท่ีมีผล ความเป็นผู ้น า การยอมรับในกลุ่มเพื่อนท่ี ด่ืม
แอลกอฮอล ์และยอมรับจากสังคมซ่ึงเป็นวฒันธรรมบทบาททางเพศ 

 Stock C., et al. (2009) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัการด่ืมแอลกอฮอล์ของนกัศึกษาและทศันคติต่อ
การสั่งห้ามการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในมหาวิทยาลยัในกลุ่มประเทศยุโรป โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็น
นกัศึกษาจ านวน 5,826 คน จากมหาวิทยาลยั 7 แห่ง จากประเทศเดนมาร์กประเทศเยอรมนัประเทศ
สเปนประเทศลิทวัเนียประเทศโปแลนด์ประเทศบลัแกเรีย และประเทศตุรกี โดยการศึกษาดว้ยวิธีการ
ส ารวจจาการตอบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบด้วย ข้อมูลลักษณะประชากรความชุกของการด่ืม
แอลกอฮอล์ ปัญหาท่ีเกิดจากการด่ืมแอลกอฮอล์ และทศันคติต่อการสั่งห้ามขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ในสถานศึกษา ผลการศึกษาพบวา่ ลกัษณะประชาการท่ีเขา้ร่วม เป็นนกัศึกษาหญิงมากกวา่นกัศึกษา
ชาย ส่วนใหญ่ในประเทศบลัแกเรียประเทศลิทวัเนียประเทศสเปน และประเทศตุรกี อยู่ในกลุ่มอายุ
นอ้ยกวา่ 20ปี และในประเทศเยอรมนันีประเทศโปแลนด์ และประเทศเดนมาร์กอยูใ่นกลุ่มอาย ุ20-23 
ปี ส่วนเร่ืองความชุกของการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ประเทศบัลแกเรียมีการด่ืมทุกวนัสูงในทั้ ง
นกัศึกษาชายและหญิง ส่วนประเทศท่ีมีการด่ืมมากกวา่ 1 คร้ังต่อสัปดาห์ คือ ประเทศสเปน (นกัศึกษา
ชายร้อยละ 49 และนักศึกษาหญิงร้อยละ 64) และประเทศบลัแกเรีย (นักศึกษาชายร้อยละ 46 และ
นกัศึกษาหญิงร้อยละ 28) ส่วนเร่ืองทศันคติต่อการสั่งห้ามขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานศึกษานั้น 
มีจ านวนนกัศึกษาท่ีเห็นดว้ยมากท่ีสุดในประเทศโปแลนด ์ร้อยละ 87.5 และประเทศบลัแกเรีย ร้อยละ 
77.5 ส่วนในประเทศเดนมาร์ก มีนกัศึกษาเห็นดว้ยเพียงร้อยละ 22.6 เท่านั้น 

 Townshend T.G. (2014) ได้ศึกษาพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์ของวยัรุ่นในอังกฤษ โดย
ท าการศึกษาในสองพื้นท่ีท่ีแตกต่างกนัทั้งลกัษณะทางกายภาพ สังคม สภาพแวดลอ้ม เก็บขอ้มูลโดย
การสังเกตชีวิตประจ าวนั การสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่า ทั้ งสองพื้นท่ีมีความคล้ายคลึงกันทั้ ง
วฒันธรรมทางสังคมการบริโภคแอลกอฮอลซ่ึ์งมีอิทธิพลมาจากบริบท สัมพนัธภาพในครอบครัวและ
กลุ่มเพื่อน 

 Wechsler H., et al. (2000) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของส่ิงแวดลอ้มท่ีมีต่อการด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ก่อนบรรลุนิติภาวะ และความเก่ียวข้องต่อปัญหาของนักศึกษาในวิทยาลัย 
ท าการศึกษาจากวิธีการส ารวจ โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นนักศึกษาอายุน้อยกว่า 21 ปี จ  านวน 7,061 คน 
และนกัศึกษาอายุระหวา่ง 21 - 23 ปี จ  านวน 4,989 คน ในปี ค.ศ. 1997 ผลการศึกษาพบวา่ นกัศึกษาท่ี
อายุน้อยกว่า 21 ปี มีความบ่อยในการด่ืมน้อยกว่านักศึกษากลุ่มอายุ 21 - 23 ปี โดยร้อยละ 63 ของ
นกัศึกษาอายุน้อยกว่า 21 ปี มีการด่ืมภายใน 30 วนัท่ีผ่านมา เทียบกบันักศึกษากลุ่มอายุ 21 - 23 ปี มี
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การด่ืมร้อยละ 74 และการด่ืมตามโอกาสของทั้งสองกลุ่ม คือ กลุ่มนกัศึกษาอายนุอ้ยกวา่ 21 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 39 และกลุ่มอายุ 21 - 23 ปี คิดเป็นร้อยละ 42 นอกจากนั้นการขบัข่ียานพาหนะหลงัจากการด่ืม
แอลกอฮอล์ของกลุ่มนกัศึกษาอายุนอ้ยกวา่ 21 ปี คิดเป็นร้อยละ 36 ซ่ึงนอ้ยกวา่นกัศึกษาอายุ 21 -23 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 52 

 WongtongkamNualnong, et al. (2013) ไดท้  าการศึกษาอิทธิพลของการป้องกนัปัจจยัเส่ียงของ
บุคคลเพื่อน และโรงเรียน ต่อการด่ืมแอลกอฮอลแ์ละการใชย้าผดิกฎหมายของวยัรุ่นประเทศไทย กลุ่ม
ตวัอย่าง เป็นนกัเรียน 1,778 คน ในวิทยาลยัเทคนิคในกรุงเทพมหานครจงัหวดันครราชสีมา โดยใช้
การตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพื่อนใช้ยาหรือเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ ก็จะเพิ่มความเส่ียงในการใชย้าและด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดย odds ratios เท่ากบั 6.84 
และ 6.72 ส าหรับปัจจยัป้องกนัโดยประมาณ 40 - 60 % ของกลุ่มตวัอย่างมีความเช่ือทางศีลธรรมมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของพุทธศาสนา และมีทกัษะการเขา้สังคม ซ่ึงเป็นไปไดน้้อยท่ีจะด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์โดยสรุปไดว้า่ เพื่อนมีอิทธิพลต่อการใชย้าหรือด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องวยัรุ่นไทย 
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2.6 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

 

การด่ืม 

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

•การหาไดง่้ายของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 
- การมีสถานท่ีจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลอ์ยา่งเพียงพอ 
       - การมีชนิดของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์ าหน่ายหลากหลาย

ประเภท 
 
 

 
 

   • ปัจจยัดา้นครอบครัว 
- สถานภาพสมรสของบิดามารดา 
- การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องบุคคลในครอบครัว 
- การไดรั้บอนุญาตจากบิดามารดาใหด่ื้มเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์
 

ปัจจยัภายนอก 

• ความสามารถเขา้ถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 
- ค่าใชจ่้ายในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
- โปรโมชัน่การขายของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
- ระยะทางในเดินทางไปซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

• ส่ือโฆษณาเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
- ช่องทางการรับรู้ข่าวสารของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
- การโฆษณาแฝงของผูจ้ดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

• ปัจจยัดา้นเพื่อน 
- การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องกลุ่มเพ่ือน 
- การชกัชวนใหด่ื้มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์ากเพื่อน 
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บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรศึกษำ 
 

 การศึกษาการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องนกัศึกษาหญิงในมหาวทิยาลยั ในจงัหวดัเชียงใหม่ มี
รายละเอียดการด าเนินการศึกษา ดงัน้ี 

3.1 รูปแบบกำรศึกษำ 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive study) เพื่อศึกษาการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ของนกัศึกษาหญิงในมหาวิทยาลยั ศึกษาระดบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตามแบบคดั
กรองผูมี้ปัญหาการด่ืมสุราของนกัศึกษาหญิงในมหาวทิยาลยัและศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั
ภายนอกกบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องนกัศึกษาหญิงในมหาวทิยาลยั ระดบัปริญญาตรี 

3.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชำกรในการศึกษาคร้ังน้ีคือ นักศึกษาหญิงท่ีเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลยัแห่งหน่ึงใน
จงัหวดัเชียงใหม่ ระดบัปริญญาตรีท่ีก าลงัศึกษาในปีการศึกษา 2557 จ านวน 17,329 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ค านวณจากประชากรท่ีใช้ในการศึกษา โดยใชว้ิธีการสุ่ม
ตวัอยา่งดงัน้ี 

3.2.1 การค านวณหากลุ่มตวัอยา่ง คือ 
ค านวณจากประชากรทั้งหมด 17,329 คน (ณ วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2558) โดยใช้สูตรของYamane 

(1973) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ดงัน้ี 

สูตร   𝑛 =
𝑁

1+𝑁𝑒2 

  โดย  n  =  จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
   N  =จ านวนประชากร 
   e   =  ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง= 0.05 
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𝑛 =
17,329

1+(17,329∗0.0025)
  

    𝑛 = 391 คน  

3.2.2 การค านวณหาสัดส่วนของจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
เน่ืองจากมหาวิทยาลยัท่ีท าการศึกษาคร้ังน้ี มีกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน 4 คณะ และ

กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ จ านวน 11 คณะ โดยรวมทั้งหมดเป็น 15 คณะซ่ึงมีนักศึกษาหญิงจ านวน 
12,368 คน โดยจะใชก้ลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 391 คน 

3.2.3 ท าการเก็บขอ้มูลโดยบงัเอิญ (Accidental Sampling)  
ท าการเก็บขอ้มูลจากนกัศึกษาหญิงชั้นปีท่ี 1 ถึงชั้นปีท่ี 4 ของแต่ละคณะในวนัเวลาท่ีมีการเปิด

ภาคเรียนปกติ ตามสถานท่ีต่างๆในมหาวิทยาลยั ไดแ้ก่ โรงอาหารรวมของมหาวิทยาลยั โรงอาหาร
ของแต่ละคณะ หอสมุดรวมของมหาวิทยาลยั หอสมุดของแต่ละคณะ สถานท่ีอ่านหนังสือภายใน
มหาวิทยาลัย และหอพกันักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจนได้กลุ่ม
ตวัอยา่งครบตามท่ีก าหนดรวมจ านวนทั้งส้ิน 391 คนเพื่อป้องกนัการสูญหายและผดิพลาดของการเก็บ
ขอ้มูล ไม่ว่าในกรณีท่ีนกัศึกษา ท าการถอนตวัจากการศึกษาและแบบสอบถามท่ีไม่ครบสมบูรณ์ ผู ้
ศึกษาจึงจ าเป็นตอ้งเพิ่มขนาดกลุ่มตวัอยา่งอีกร้อยละ 10 ดงันั้นก็จะท าการเก็บขอ้มูลจ านวนทั้งส้ิน 430 
คน 

3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนจากการศึกษา แนวคิด 
ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีเน้ือหาดงัน้ี 
  ส่วนท่ี 1   ขอ้มูลทั่วไป ประกอบด้วย อายุ คณะท่ีศึกษาระดับชั้นปีท่ีศึกษาท่ีพกัอาศยั
ปัจจุบนั ภูมิล าเนา และจ านวนเงินรวมท่ีไดรั้บในแต่ละเดือน 
  ส่วนท่ี 2   การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เป็นการใช้แบบคดักรองผูมี้ปัญหาการด่ืมสุรา 
(AUDIT) ประกอบดว้ย ความถ่ีในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ปริมาณการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
ประเภทหรือชนิดของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เหตุผลในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โอกาสในการด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ บุคคลท่ีร่วมด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ผลกระทบจากการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์ช่วงเวลาในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์และสถานท่ีท่ีนิยมด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 
  ส่วนท่ี 3   ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อการด่ืมแอลกอฮอล์ ประกอบด้วย การหาง่ายของ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ความสามารถเข้าถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ส่ือโฆษณาเก่ียวกับเคร่ืองด่ืม
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แอลกอฮอล์ ปัจจยัด้านครอบครัว และปัจจยัด้านเพื่อน ซ่ึง การหาง่ายของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
ประกอบด้วย สถานท่ีท่ีซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ การมีชนิดของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จ  าหน่าย
หลากหลายประเภท ความสามารถในการเขา้ถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายในการ
ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โปรโมชัน่การขายของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ระยะทางในการเดินทางไปซ้ือ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ส่ือ โฆษณาเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ประกอบดว้ย ช่องทางการรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  การโฆษณาแฝงของผู ้จ ัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านครอบครัว 
ประกอบดว้ย สถานภาพสมรสของบิดามารดา การด่ืมแอลกอฮอล์ของบุคคลในครอบครัว การไดรั้บ
อนุญาตจากบิดามารดาให้ด่ืมแอลกอฮอล์ ปัจจยัดา้นเพื่อน  ประกอบดว้ย การด่ืมแอลกอฮอลข์องกลุ่ม
เพื่อน การชกัชวนใหด่ื้มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์ากเพื่อน 

 กำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือ  
 1.  การหาความตรงทางดา้นเน้ือหา (Content Validity) 
  แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน ผูศึ้กษาน าไปตรวจสอบความตรงของเน้ือหา โดยให้อาจารยท่ี์
ปรึกษาการค้นควา้อิสระเป็นผูต้รวจสอบ และน าไปปรับปรุงแก้ไข หลังนั้ นน าแบบสอบถามให้
ผูท้รงคุณวฒิุ จ  านวน 3 ท่าน เป็นผูต้รวจสอบ จากนั้นปรับแกไ้ขให้มีความเหมาะสมดา้นเน้ือหา ความ
ชดัเจนดา้นภาษา ตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ แลว้น ามาค านวณหาค่าดชันีความตรงทางดา้น
เน้ือหา (Content Validity index (CVI)) โดยค่าท่ีไดต้อ้งไม่ต ่ากวา่ 0.80 
 2.  การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)  
  น าแบบสอบถามท่ีผา่นการปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิ ไปทดลองใช้ใน
กลุ่มวยัรุ่นหญิงท่ีเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ท่ีศึกษาในอีกวิทยาเขตหน่ึงท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่าง จ  านวน 30 คน ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั เพื่อดูความชดัเจนของภาษา และ
ระยะเวลาในการตอบแบบสอบถาม แลว้น ามาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์
แอลฟาของโครนบาค (Crobach’scoeffivient alpha) โดยค่าท่ีไดต้อ้งไม่ต ่ากวา่ 0.70   

3.4 กำรพทิกัษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่ำง 

ผูศึ้กษาท าการพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตวัอย่าง โดยการท าหนังสือขอรับการพิจารณารับรอง
จริยธรรมเสนอต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์บณัฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เม่ือผา่นการอนุมติัผูศึ้กษาไดช้ี้แจงวตัถุประสงคข์องการศึกษาให้กลุ่มตวัอยา่ง
รับทราบพร้อมทั้งขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ให้กลุ่มตวัอยา่งลงนามยินยอมเขา้ร่วม
การศึกษา โดยท่ีกลุ่มตวัอยา่งสามารถตอบปฏิเสธการตอบแบบสัมภาษณ์ไดทุ้กเวลา นอกจากน้ีกลุ่ม
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ตวัอยา่งสามารถถอนตวัจากการศึกษาไดท้นัทีท่ีตอ้งการ ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ะเก็บรักษาเป็นความลบั และ
จะน าเสนอผลการศึกษาเป็นภาพรวม และน าไปใชป้ระโยชน์เฉพาะการศึกษาเท่านั้น 

3.5 วธีิกำรรวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดด้ าเนินการรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองโดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
 3.5.1 ผูศึ้กษาท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการใช้แบบสอบถาม เก็บขอ้มูลในนกัศึกษาหญิง
ชั้นปีท่ี 1 ถึงชั้นปีท่ี 5 ของแต่ละคณะในวนัเวลาท่ีมีการเปิดภาคเรียนตามปกติ ตามสถานท่ีต่างๆใน
มหาวิทยาลัย ได้แก่ โรงอาหารรวมของมหาวิทยาลัย โรงอาหารของแต่ละคณะ หอสมุดของ
มหาวิทยาลยั หอสมุดของแต่ละคณะ สถานท่ีอ่านหนังสือภายในมหาวิทยาลยั และหอพกันกัศึกษา
ภายในมหาวทิยาลยั 
 3.5.2 เม่ือพบกลุ่มตวัอย่างท่ีตอ้งการ ก่อนการตอบแบบสอบถาม ผูศึ้กษาไดมี้การพิทกัษ์สิทธ์ิ
กลุ่มตวัอย่างโดยแนะน าตวัเอง แนบเอกสารพร้อมกบัแบบสอบถามเพื่อช้ีแจง อธิบายวตัถุประสงค ์
และขอความร่วมมือในการรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความสมคัรใจของกลุ่มตวัอย่าง ในการจะเขา้
ร่วมวิจยัหรือไม่เขา้ร่วมวิจยั และสามารถถอนตวัไดต้ลอดเวลาหากไม่ตอ้งการเขา้ร่วมวิจยั โดยไม่มี
ผลกระทบใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ะเก็บรักษาเป็นความลบัและจะน าเสนอผลการศึกษาเป็นความ
รวม และมีการลงนามยนิยอมเขา้ร่วมการศึกษา 
 3.5.3  เม่ือกลุ่มตวัอย่างลงนามยินยอมเขา้ร่วมแลว้ ผูศึ้กษาให้กลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถาม 
และอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถาม จากนั้นกลุ่มตวัอยา่งท าการตอบแบบสอบถามดว้ยตนเอง ซ่ึงใช้
เวลาในการตอบแบบสอบถามคนละประมาณ 10 นาที ในกรณีกลุ่มตวัอย่างไม่เขา้ใจค าถามสามารถ
ซักถามผูศึ้กษาได้ตลอดเวลา หลงัจากนั้นผูศึ้กษาตรวจแบบสอบถาม หากพบว่าแบบสอบถามไม่
สมบูรณ์ ใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามเพิ่มเติมจนครบถว้นสมบูรณ์ 
 3.5.4 ให้กลุ่มตวัอย่างน าเอกสารใบยินยอมและแบบสอบถามท่ีครบถว้นสมบูรณ์ไปหย่อนลง
ในกล่องท่ีจดัเตรียมไว ้ซ่ึงกล่องของใบยินยอมเขา้ร่วมการศึกษาและกล่องแบบสอบถามแยกจากกนั
อยา่งชดัเจน 
 3.5.5 เก็บรวบรวมขอ้มูลจนครบตามจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง  
 3.5.6 น าขอ้มูลท่ีไดม้าตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบสอบถาม บนัทึกผลของขอ้มูล โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อน าไปวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติต่อไป           
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3.6 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี ใชโ้ปรแกรม SPSS Version 17  โดยมีการวเิคราะห์ดงัน้ี 
 3.6.1  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ได้แก่ จ  านวน ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 3.6.2 สถิติเชิงวิเคราะห์ (Analytical Statistic) ในการทดสอบปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องนกัศึกษาหญิงในมหาวทิยาลยั โดยใชส้ถิติไคสแคว ์(Chi-Square)  
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 

 การศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับการด่ืมแอลกอฮอล์ของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัย 
จงัหวดัเชียงใหม่รวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามจ านวน 430 ฉบบั ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืน
และมีความสมบูรณ์จ านวน 391 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 90.0 ของแบบสอบถามทั้งหมด ผลการศึกษาแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

4.1  ขอ้มูลทัว่ไป 
4.2  การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
 4.2.1 สถานการณ์การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

4.2.2  ระดบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลโ์ดยการใชแ้บบประเมินปัญหาการด่ืมสุรา  
 (AUDIT) 

 4.2.3  การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นช่วง 1 ปีท่ีผา่นมา จ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไป 
4.3  ปัจจยัภายนอกท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

 4.4 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัภายนอกกบัระดบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 

4.1 ข้อมูลทัว่ไป 

นักศึกษาหญิงส่วนใหญ่อายุมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี (ร้อยละ 82.0) โดยอายุเฉล่ียเท่ากับ 
20.86 ปีเป็นกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์(ร้อยละ 41.7) และกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์(ร้อยละ58.3)โดย
เป็นนกัศึกษาชั้นป่ีท่ี 4 มากท่ีสุด(ร้อยละ 39.6) รองลงมาเป็นชั้นปีท่ี 3 (ร้อยละ 22.8)นกัศึกษาหญิงกวา่
คร่ึงหน่ึงพกัหอพกันอกมหาวทิยาลยั (ร้อยละ 58.6) รองลงมาเป็นหอพกัในมหาวทิยาลยั (ร้อยละ 24.0) 
โดยมีภูมิล าเนาในจงัหวดัเชียงใหม่มากท่ีสุด (ร้อยละ 39.4)รองลงมาอาศยัจงัหวดัอ่ืนในภาคเหนือ 
(ร้อยละ 38.6)และจงัหวดัอ่ืนนอกภาคเหนือ (ร้อยละ 22.0) ตามล าดบัและนกัศึกษาหญิงท่ีมีภูมิล าเนา
ในจงัหวดัเชียงใหม่เกือบ 1 ใน 4 อาศยัอยู่ต่างอ าเภอ (ร้อยละ 60.4) ส่วนจ านวนเงินรวมท่ีนักศึกษา
ไดรั้บในแต่ละเดือนส่วนใหญ่อยูท่ี่ระหวา่ง 5,000 ถึง 10,000 บาท (ร้อยละ 43.5) รองลงมาเป็น 3,000
ถึง 5,000 บาท และมากกวา่ 10,000 บาท ตามล าดบั(ร้อยละ 36.1 และ18.1) (ดงัแสดงในตารางท่ี 4.1) 
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ตารางที ่4.1 ข้อมูลทัว่ไป 

ข้อมูลทัว่ไป 
จ านวน(คน) 

(n = 391) 
ร้อยละ 

 

1.อายุ   
 นอ้ยกวา่ 20 ปี 72 18.0 
 มากกวา่หรือเท่ากบั 20 ปี  319 82.0 

ค่าเฉล่ีย  =20.86,ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  =1.30, ค่าต ่าสุด = 18, ค่าสูงสุด = 24 
2. คณะทีศึ่กษา   
 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 163 41.7 
 กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ 228 58.3 
3. ระดับช้ันปีทีศึ่กษา   
 ชั้นปีท่ี 1 68 17.4 
 ชั้นปีท่ี 2 79 20.2 
 ชั้นปีท่ี 3 89 22.8 
 ชั้นปีท่ี 4 155 39.6 
4. ทีพ่กัอาศัยปัจจุบัน   
 หอพกันอกมหาวทิยาลยั 229 58.6 
 หอพกัในมหาวทิยาลยั 94 24.0 
 พกัท่ีบา้น 63 16.1 
 อ่ืนๆ ไดแ้ก่ บา้นเช่า 5 1.3 
5. ภูมิล าเนา   
 จงัหวดัเชียงใหม่ 154 39.4 
  อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 61 39.6 
  ต่างอ าเภอ 93 60.4 
 จงัหวดัอ่ืนในภาคเหนือ 151 38.6 
 จงัหวดัอ่ืนนอกภาคเหนือ 86 22.0 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 

 
ข้อมูลส่วนบุคคล 

จ านวน(คน) 
(n = 391) 

ร้อยละ 
 

6. จ านวนเงินรวมทีไ่ด้รับในแต่ละเดือน   
 นอ้ยกวา่ 3,000 บาท        9 2.3 
 3,000-5,000 บาท        141 36.1 
 5,000-10,000 บาท        170 43.5 
 มากกวา่ 10,000 บาท 71 18.1 

4.2 การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

4.2.1 สถานการณ์การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
1) การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 1 ปีทีผ่่านมา 
นกัศึกษาหญิงส่วนใหญ่เคยด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และปัจจุบนักวา่คร่ึงหน่ึงยงัคงมีการ

ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (ร้อยละ58.1) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีไม่เคยด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เลย(ร้อยละ 
30.7) และกลุ่มท่ีเคยด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ต่เลิกด่ืมแลว้(ร้อยละ 11.2) ตามล าดบั(ดงัแสดงในตาราง
ท่ี 4.2) 

2) ความถี่และปริมาณการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ตามแบบประเมินปัญหาการดื่มสุรา 
(AUDIT) 

ความถ่ีในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลก์วา่คร่ึงหน่ึงนกัศึกษานิยมด่ืมเดือนละ 1 คร้ังหรือ
น้อยกว่า(ร้อยละ 56.1)รองลงมาเป็นการด่ืม 2- 4 คร้ังต่อเดือน (ร้อยละ 34.3)การด่ืม 2 - 3 คร้ังต่อ
สัปดาห์ และด่ืม 4 คร้ังข้ึนไปต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 8.5 และ 1.1) ตามล าดบั และปริมาณการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ในแต่ระดบัมีสัดส่วนท่ีนิยมด่ืมใกลเ้คียงกนัโดยด่ืมเบียร์ 2 - 3 กระป๋อง หรือเบียร์ 1 - 1.5 
ขวด หรือเหลา้ 1/4 แบนมากท่ีสุด (ร้อยละ 28.8)และด่ืมเบียร์ตั้งแต่ 7 กระป๋องข้ึนไปหรือเบียร์  4 ขวด
ข้ึนไปหรือ เหลา้ 1 แบนข้ึนไปถึงร้อยละ 18.1 และส่วนความถ่ีในการด่ืมเบียร์ในคราวเดียวกนัมากกวา่ 
4 กระป๋อง/เบียร์ 2ขวด/เหลา้มากกวา่ ½  แบน/ ไวน์มากกวา่ 4 แกว้/สปายมากกวา่ 4 ขวดท่ีมากท่ีสุดคือ
ด่ืมนอ้ยกวา่เดือนละ 1 คร้ัง (ร้อยละ50.9) และนกัศึกษาส่วนใหญ่ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่สามารถหยุด
ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ได้ หากเร่ิมด่ืมไปแล้ว(ร้อยละ65.3) แต่มีนักศึกษาท่ีเคยเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่
สามารถหยดุด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ได ้หากเร่ิมด่ืมไปแลว้สัปดาห์ละคร้ัง และทุกวนัหรือเกือบทุกวนั 
(ร้อยละ 5.2 และ0.7) ตามล าดบัและนกัศึกษาส่วนใหญ่ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ท่ีท าใหไ้ม่สามารถควบคุม
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สติหรือไม่สามารถท าส่ิงท่ีท าตามปกติได้หลังจากการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์(ร้อยละ 49.9)แต่มี
นักศึกษาท่ีเคยเกิดเหตุการณ์ท่ีท าให้ไม่สามารถควบคุมสติ หรือไม่สามารถท าส่ิงท่ีท าตามปกติได้
หลังจากการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เดือนละคร้ัง และสัปดาห์ละคร้ัง (ร้อยละ 11.8 และ 2.6) 
ตามล าดบั ส่วนความบ่อยคร้ังท่ีตอ้งการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทนัทีในตอนเชา้ เพื่อจะให้รู้สึกดีข้ึน 
หรือถอนจากอาการเมาคา้ง จากการด่ืมหนกัในคืนท่ีผ่านมา นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เคยเกิดเหตุการณ์
แบบน้ีเลย (ร้อยละ 91.9)แต่มีนกัศึกษาท่ีเคยตอ้งการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทนัทีในตอนเชา้ เพื่อจะ
ใหรู้้สึกดีข้ึน หรือถอนจากอาการเมาคา้ง จากการด่ืมหนกัในคืนท่ีผา่นมานอ้ยกวา่เดือนละคร้ัง (ร้อยละ 
8.1) และนกัศึกษาส่วนใหญ่ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ท่ีรู้สึกผิด โกรธ โมโห เสียใจ ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่
ภายหลงัจากการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เลย(ร้อยละ 63.5) แต่มีนกัศึกษาท่ีเคยรู้สึกผิด โกรธ โมโห 
เสียใจ ควบคุมอารมณ์ไม่อยูภ่ายหลงัจากการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์โดยมีความบ่อยนอ้ยกวา่เดือนละ
คร้ัง (ร้อยละ 24.3)เดือนละคร้ัง (ร้อยละ 10.0)และสัปดาห์ละคร้ัง (ร้อยละ 2.2) ตามล าดับ และ
นกัศึกษาส่วนใหญ่ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่สามารถจ าไดว้า่เกิดอะไรข้ึนในคืนท่ีผ่านมาหลงัจากการ
ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์(ร้อยละ 55.7)แต่มีนกัศึกษาท่ีไม่สามารถจ าไดว้า่เกิดอะไรข้ึนในคืนท่ีผา่นมา
หลงัจากการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยมีความบ่อยนอ้ยกวา่เดือนละคร้ัง (ร้อยละ 30.2) เดือนละคร้ัง 
(ร้อยละ 9.6) และทุกวนัหรือเกือบทุกวนั (ร้อยละ 3.0) ตามล าดบั (ดงัแสดงในตารางท่ี 4.3) 
 3) ลกัษณะการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
 ประเภทของด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีนกัศึกษานิยมด่ืมมากท่ีสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ เหลา้ 
(ร้อยละ 91.5)เบียร์ (ร้อยละ 83.0) และสปาย (ร้อยละ 63.8) ตามล าดบั โดยนกัศึกษาส่วนใหญ่มีเหตุผล
ในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์คือ ด่ืมเม่ือมีงานเล้ียงสังสรรค ์(ร้อยละ87.8) รองลงมาคือ ด่ืมเม่ือเพื่อน
ชวน (ร้อยละ 77.1) ด่ืมเพื่อความสนุกสนาน (ร้อยละ 69.0)และด่ืมเพื่อเข้าสังคม (ร้อยละ65.7) 
ตามล าดบั ส่วนบุคคลท่ีร่วมด่ืมด้วยมากท่ีสุดคือ เพื่อน (ร้อยละ 100)รองลงมาเป็นแฟนหรือคนรัก 
(ร้อยละ 22.9) และคนในครอบครัว (ร้อยละ 18.1) ตามล าดบั และส่วนใหญ่นกัศึกษาจะด่ืมในช่วงเวลา
ก่อนเท่ียงคืน (ร้อยละ 84.1) โดยนักศึกษานิยมด่ืมในสถานบันเทิง (ร้อยละ82.7) รองลงมาเป็น
ร้านอาหาร (ร้อยละ 60.5) และสถานท่ีท่องเท่ียว (ร้อยละ 43.5) และมีนกัศึกษาส่วนหน่ึงท่ีด่ืมในท่ีพกั
อาศยัส่วนตวั (ร้อยละ 26.2) ท่ีพกัของเพื่อน (ร้อยละ 24.0)และส่วนใหญ่ไม่เคยมีคนไดรั้บบาดเจ็บจาก
การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของนกัศึกษา (ร้อยละ 81.5) รองลงมาเคยมีคนไดรั้บบาดเจ็บจากการด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของนักศึกษา แต่ไม่ได้เกิดข้ึนในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมา (ร้อยละ 13.7) และเกิดข้ึน
ในช่วง 1 ปีท่ีผา่นมา (ร้อยละ 4.8) และนกัศึกษาส่วนใหญ่ไม่เคยมีแพทย ์บุคลากรทางการแพทย ์เพื่อน 
หรือญาติพี่นอ้ง แสดงความเป็นห่วงต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์ลย (ร้อยละ 82.3) แต่มีนกัศึกษาท่ี
เคยไดรั้บความเป็นห่วงต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จากแพทย ์บุคลากรทางการแพทย ์เพื่อน หรือ
ญาติพี่นอ้งในช่วง 1 ปีท่ีผา่นมา (ร้อยละ 10.0)(ดงัแสดงในตารางท่ี 4.4) 
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ตารางที ่4.2 การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 1 ปีทีผ่่านมา 

การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 1 ปีทีผ่่านมา 
จ านวน(คน) 

(n = 391) 
ร้อยละ 

 ไม่เคยด่ืม   120 30.7 
 เคยด่ืมแต่เลิกแลว้ 44 11.2 
 เคยด่ืม ปัจจุบนัด่ืมอยู ่ 227 58.1 
 

ตารางที ่4.3 ความถี่และปริมาณการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ตามแบบประเมินปัญหาการดื่มสุรา  

 
การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

 

จ านวน(คน) 
(n = 271) 

ร้อยละ 

1. ความถี่ในการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์   
 เดือนละคร้ัง หรือนอ้ยกวา่ 152 56.1 
 2 - 4 คร้ัง / เดือน 93 34.3 
 2 - 3 คร้ัง / สัปดาห์ 23 8.5 
 4 คร้ังข้ึนไป / สัปดาห์ 3 1.1 
2.ปริมาณการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์   
 เบียร์ 1 - 1.5 กระป๋อง, เบียร์ 1/2 - 3/4 ขวด, เหลา้ 1 - 2 ฝา 52 19.2 
 เบียร์ 2 - 3 กระป๋อง, เบียร์ 1 - 1.5 ขวด, เหลา้ 1/4 แบน 78 28.8 
 เบียร์ 3.5 - 4 กระป๋อง, เบียร์  2 ขวด, เหลา้ 1/2 แบน 52 19.2 
 เบียร์ 5 - 7 กระป๋อง, เบียร์  3 - 4 ขวด, เหลา้ 3 /4 แบน 40 14.7 
 เบียร์ 7 กระป๋องข้ึนไป, เบียร์  4 ขวดข้ึนไป, เหลา้ 1แบนข้ึนไป 49 18.1 
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ตารางที ่4.3 (ต่อ) 

 
การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

 

จ านวน(คน) 
(n = 271) 

ร้อยละ 

3. ความถี่ในการดื่มเบียร์ ในคราวเดียวกนัมากกว่า 4 กระป๋อง/เบียร์ 2ขวด/เหล้ามากกว่า ½  แบน/ 
 ไวน์มากกว่า 4 แก้ว/สปายมากกว่า 4 ขวด 
 ไม่เคยเลย 42 15.5 
 นอ้ยกวา่เดือนละคร้ัง 138 50.9 
 เดือนละคร้ัง 55 20.3 
 สัปดาห์ละคร้ัง 33 12.2 
 ทุกวนั หรือเกือบทุกวนั 3 1.1 
4. ความบ่อยคร้ังทีไ่ม่สามารถหยุดดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ได้ หากเร่ิมดื่มไปแล้ว  
 ไม่เคยเลย 177 65.3 
 นอ้ยกวา่เดือนละคร้ัง 48 17.7 
 เดือนละคร้ัง 30 11.1 
 สัปดาห์ละคร้ัง 14 5.2 
 ทุกวนั หรือเกือบทุกวนั 2 0.7 
5. ความบ่อยคร้ังทีก่ารดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุทีท่ าให้
ไม่สามารถควบคุมสติ หรือท าส่ิงทีท่ าตามปกติได้ 

  

 ไม่เคยเลย 133 49.1 
 นอ้ยกวา่เดือนละคร้ัง 99 36.5 
 เดือนละคร้ัง 32 11.8 
 สัปดาห์ละคร้ัง 7 2.6 
6. ความบ่อยคร้ังทีต้่องการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ทนัทใีนตอนเช้า 
เพือ่จะให้รู้สึกดีขึน้ หรือถอนจากอาการเมาค้าง จากการดื่มหนัก ในคืนทีผ่่านมา 

 

 ไม่เคยเลย 249 91.9 
 นอ้ยกวา่เดือนละคร้ัง 22 8.1 
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ตารางที ่4.3 (ต่อ) 

 
การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

 

จ านวน(คน) 
(n = 271) 

ร้อยละ 

7. ความบ่อยคร้ังแค่ไหน ที่รู้สึกผดิ โกรธ โมโห เสียใจ ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่  
ภายหลงัจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

 

 ไม่เคยเลย 172 63.5 
 นอ้ยกวา่เดือนละคร้ัง 66 24.3 
 เดือนละคร้ัง 27 10.0 
 สัปดาห์ละคร้ัง 6 2.2 
8. ความบ่อยคร้ังทีไ่ม่สามารถจ าได้ว่าเกดิอะไรขึน้ในคืนที่ผ่านมา 
 ไม่เคยเลย 151 55.7 
 นอ้ยกวา่เดือนละคร้ัง 82 30.2 
 เดือนละคร้ัง 26 9.6 
 สัปดาห์ละคร้ัง 4 1.5 
 ทุกวนั หรือเกือบทุกวนั 8 3.0 

 

ตารางที ่4.4 ลกัษณะการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

ลกัษณะการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ จ านวน(คน) ร้อยละ 

1.ประเภทของดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์   
 เบียร์ (n=271) 225 83.0 
 เหลา้(n=271) 248 91.5 
 ไวน ์(n=271) 121 44.6 
 สปาย (n=271) 173 63.8 
 วสิก้ี (n=271) 40 14.8 
 วอดกา้ (n=271) 91 33.6 
 เหลา้ขาว (n=271) 27 10.0 
 อ่ืนๆ ไดแ้ก่เหลา้ป่ัน(n=271) 5 1.8 
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ตารางที ่4.4 (ต่อ) 

 
 
 
 

ลกัษณะการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ จ านวน(คน) ร้อยละ 

2. เหตุผลส่วนใหญ่ในการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์    
 อยากทดลองด่ืม (n=271)  59 21.8 
 ด่ืมเม่ือมีปัญหา (n=271) 84 31.0 
 ด่ืมเม่ือมีงานเล้ียงสังสรรค ์(n=271) 238 87.8 
 เพื่อเขา้สังคม (n=271) 178 65.7 
 เพื่อความสนุกสนาน (n=271) 187 69.0 
 เพื่อเป็นท่ียอมรับในกลุ่มเพื่อน (n=271) 24 8.9 
 เพื่อนชวน (n=271) 209 77.1 
 คนในครอบครัวชกัชวน (n=271) 20 7.4 
 ด่ืมเป็นประจ าไม่เก่ียวขอ้งกบัสาเหตุใดๆ (n=271) 29 10.7 
 อ่ืนๆ ไดแ้ก่ เพื่อนจ่ายค่าด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์ห ้

(n=271) 
2 0.7 

3. บุคคลส่วนใหญ่ทีร่่วมดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ด้วย   
 ด่ืมคนเดียว (n=271) 17 6.3 
 เพื่อน (n=271) 271 100 
 คนในครอบครัว (n=271) 49 18.1 
 แฟน/คนรัก(n=271) 62 22.9 
4. ช่วงเวลาทีด่ื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์บ่อยทีสุ่ด(n=271)  
 ช่วงเยน็ (16.00-20.00 น.) 38 14.0 
 ช่วงก่อนเท่ียงคืน (20.01-23.59 น.) 228 84.1 
 ช่วงหลงัเท่ียงคืน (24.00-05.59 น.) 5 1.9 
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ตารางที ่4.4 (ต่อ) 
 

4.2.2 ระดับการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์โดยการใช้แบบประเมินปัญหาการดื่มสุรา (AUDIT) 
เม่ือท าการวิเคราะห์การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (จากแบบสอบถามในส่วนท่ี 2 ขอ้3-12) โดย

การใช้แบบประเมินปัญหาการด่ืมสุราAlcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) สามารถ
สรุปไดด้งัน้ี 

 นกัศึกษาหญิงมากกวา่คร่ึงหน่ึงมีระดบัการด่ืมแบบเส่ียงต ่า (ร้อยละ 55.7) รองลงมาคือ ระดบั
การด่ืมแบบเส่ียง (ร้อยละ 32.1)ส่วนระดบัการด่ืมแบบอนัตรายและระดบัการด่ืมแบบติด มีสัดส่วน
ใกลเ้คียงกนั(ร้อยละ 5.9 และ6.3ตามล าดบั)(ดงัแสดงในตารางท่ี 4.5) 
 
 

ลกัษณะการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ จ านวน(คน) ร้อยละ 

5. สถานทีท่ี่ท่านนิยมดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์   
 ท่ีพกัอาศยัส่วนตวั (n=271) 71 26.2 
 ท่ีพกัของเพื่อน (n=271) 65 24.0 
 พกัของแฟน / คนรัก (n=271) 18 6.6 
 ท่ีพกัของคนในครอบครัว (n=271) 16 5.9 
 ร้านอาหาร(n=271) 165 60.5 
 สถานบนัเทิง (n=271) 225 82.7 
 สถานท่องเท่ียว(n=271) 118 43.5 
6. การมีคนได้รับบาดเจ็บจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์   
 ไม่เคยเลย 221 81.5 
 เคย แต่ไม่เกิดข้ึนในปีท่ีผา่นมา 37 13.7 
 เคย เกิดข้ึนในช่วงปีท่ีผา่นมา 13 4.8 
7. การมีแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ เพือ่น หรือญาติพี่
น้องแสดงความเป็นห่วงต่อการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  

(n = 271)  

 ไม่เคยเลย 223 82.3 
 เคย แต่ไม่เกิดข้ึนในปีท่ีผา่นมา 21 7.7 
 เคย เกิดข้ึนในช่วงปีท่ีผา่นมา 27 10.0 
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ตารางที ่4.5 ระดับการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์โดยการใช้แบบคัดกรอง AUDIT 

ระดับการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
จ านวน(คน) 

(n = 271) 
ร้อยละ 

1. ระดบัการด่ืมแบบเส่ียงต ่า (Low risk drinker)   
 (0-7 คะแนน) 151 55.7 
2.ระดบัการด่ืมแบบเส่ียง (Hazardous drinker)   
 (8-15 คะแนน) 87 32.1 
3. ระดบัการด่ืมแบบอนัตราย (Harmful use)   
 (16-19คะแนน) 16 5.9 
4. ระดบัการด่ืมแบบติด (Alcohol dependence)   
 (20คะแนนข้ึนไป) 17 6.3 

 

4.2.3 การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 1 ปีทีผ่่านมา จ าแนกตามข้อมูลทัว่ไป 
การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นช่วง 1 ปีท่ีผา่นมา จ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไปไดด้งัน้ี นกัศึกษาหญิง

ท่ีอายนุอ้ยกวา่ 20 ปี ไม่เคยด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และเคยด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ลว้ปัจจุบนัยงัมี
การด่ืมอยูใ่นสัดส่วนท่ีเท่ากนั (ร้อยละ 40.3)และนกัศึกษาหญิงทั้งอายนุอ้ยกวา่ 20 ปี และอายมุากกวา่  
20 ปี ส่วนใหญ่เคยด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และปัจจุบนัยงัมีด่ืมอยู ่ (ร้อยละ 40.3 และ62.1)และถา้
จ าแนกตามกลุ่มสาขาวชิาท่ีศึกษาอยู ่ พบวา่ ทั้งกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์
นกัศึกษาส่วนใหญ่เคยด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ละปัจจุบนัยงัมีการด่ืมอยู(่ร้อยละ 62.0 และ 55.3) 
ตามล าดบั ส่วนการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีจ  าแนกตามชั้นป่ีท่ีศึกษาพบวา่ ชั้นปีท่ี 2 ถึง 4 มีกลุ่ม
นกัศึกษาท่ีเคยด่ืมและปัจจุบนัยงัมีการด่ืมอยูม่ากกวา่กลุ่มอ่ืนๆ(ร้อยละ 46.860.7และ73.5) ตามล าดบั 
ยกเวน้นกัศึกษาชั้นปีท่ี1ท่ีมีกลุ่มท่ีเคยด่ืมและปัจจุบนัยงัมีการด่ืมอยูน่อ้ยกวา่กลุ่มท่ีไม่เคยด่ืม (ร้อยละ
32.4 และ50.0 ตามล าดบั)(ดงัแสดงในตารางท่ี 4.6) 
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ตารางที ่4.6 การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 1 ปีทีผ่่านมา จ าแนกตามข้อมูลทัว่ไป 

ข้อมูลทัว่ไป 

การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
จ านวน (ร้อยละ) 

ไม่เคยดื่ม 
เคยดื่มแต่
เลกิแล้ว 

เคยดื่ม
ปัจจุบันดื่ม

อยู่ 

1.อายุ    
 นอ้ยกวา่ 20 ปี (n=72) 29 (40.3) 14(19.4) 29(40.3) 
 มากกวา่  20 ปี (n=319) 91(28.5) 30(9.4) 198(62.1) 
2. กลุ่มสาขาวชิาทีศึ่กษา    
 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

(n=163) 
44(27.0) 18(11.0) 101(62.0) 

 กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ (n=228) 76(33.3) 26(11.4) 126(55.3) 
3. ระดับช้ันปีทีศึ่กษา    
 ชั้นปีท่ี 1(n=68)                    34 (50.0) 12 (17.6) 22 (32.4) 
 ชั้นปีท่ี 2 (n=79)                                    34 (43.1) 8 (10.1) 37 (46.8) 
 ชั้นปีท่ี 3 (n=89)                                     22 (24.7) 13 (14.6) 54 (60.7) 
 ชั้นปีท่ี 4 (n=155)                                    30 (19.4) 11 (7.1) 114(73.5) 

4.3 ปัจจัยภายนอกทีม่ีความสัมพนัธ์ต่อการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

4.3.1 การหาง่ายของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  
1) การมีสถานทีจ่ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์อย่างเพยีงพอ 
 สถานท่ีท่ีนกัศึกษาหญิงนิยมซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลม์ากท่ีสุดคือ ร้านสะดวกซ้ือ 24ชัว่โมง 

(ร้อยละ 73.7)รองลงมาคือสถานบนัเทิง (ร้อยละ 62.4)และร้านขายของช า (ร้อยละ54.2)ตามล าดบั 
ส่วนความเพียงพอของร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ นักศึกษาหญิงมากกว่า 3 ใน 4 คิดว่าร้าน
จ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีความเพียงพอ (ร้อยละ93.4) และนกัศึกษามากกวา่ 3 ใน 4คิดวา่ไม่ควร
เพิ่มร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล(์ร้อยละ92.1) และนกัศึกษากวา่คร่ึงหน่ึงสามารถหาซ้ือเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลไ์ดต้ลอดเวลา(ร้อยละ 51.4)(ดงัแสดงในตารางท่ี 4.7) 
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2) การมีชนิดของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์จ าหน่ายหลากหลายประเภท 
นักศึกษาส่วนใหญ่มีความชอบท่ีจะซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จากร้านจ าหน่ายท่ีมีชนิดของ

เคร่ืองด่ืมหลากหลายประเภทจ าหน่าย (ร้อยละ 70.3) โดยนักศึกษา 3 ใน 4 สามารถหาซ้ือจากร้าน
ประเภทไหนก็ไดท่ี้มีสินคา้ท่ีตอ้งการ (ร้อยละ 78.5) และนกัศึกษามากกว่าคร่ึงหน่ึงท่ีสามารถเปล่ียน
ชนิดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ไดห้ากไม่มีสินคา้ท่ีตอ้งการ (ร้อยละ 60.4) และนกัศึกษามากกว่าคร่ึงหน่ึง
คิดว่าร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ควรเพิ่มประเภทของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ให้มีความ
หลากหลายมากข้ึน (ร้อยละ 54.7)(ดงัแสดงในตารางท่ี 4.7) 

ตารางที ่4.7 การหาง่ายของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

การหาง่ายของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ จ านวน(คน) ร้อยละ 

1.การมีสถานทีจ่ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์อย่างเพยีงพอ   

 1.1 สถานที่ทีซ้ื่อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์   

 ร้านมินิมาร์ท(n = 391) 178 45.5 
 ร้านสะดวกซ้ือ 24 ชัว่โมง(n = 391) 288 73.7 
 ร้านขายของช า(n = 391) 212 54.2 
 ซุปเปอร์มาร์เก็ต(n = 391) 128 32.7 
 สถานบนัเทิง(n = 391) 244 62.4 
 ลานเบียร์(n = 391) 96 24.6 
 อ่ืนๆไดแ้ก่ website(n = 391) 1 0.3 
 1.2 ความเพยีงพอของร้านจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์(n = 391)  
 เพียงพอ 365 93.4 
 ไม่เพียงพอ 26 6.6 
 1.3 การเพิม่ร้านจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์(n = 391)  
 ควรเพิ่มร้านจ าหน่าย 31 7.9 
 ไม่ควรเพิ่มร้านจ าหน่าย 360 92.1 
 1.4 ความสามารถในการหาซ้ือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ได้ทุกเวลา(n = 391)  
 หาซ้ือไดทุ้กเวลา 201 51.4 
 ไม่สามารถหาซ้ือไดทุ้กเวลา 190 48.6 
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ตารางที ่4.7 (ต่อ) 

การหาง่ายของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  
จ านวน(คน) 

(n = 391) 
ร้อยละ 

2. การมีชนิดของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์จ าหน่ายหลากหลายประเภท  

 
 

2.1 ความชอบในการซ้ือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์จากร้านจ าหน่าย 
     ทีม่ีชนิดของเคร่ืองดื่มหลากหลายประเภทจ าหน่าย 

 

 ชอบ 275 70.3 
 ไม่ชอบ 116 29.7 
 2.2 สามารถซ้ือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์จากร้านประเภทไหนกไ็ด้ทีม่ีสินค้าทีต้่องการ 

 ใช่ 307 78.5 
 ไม่ใช่ 84 21.5 
 2.3 สามารถเปลีย่นชนิดเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ได้หากไม่มีสินค้าทีต้่องการ  
 สามารถเปล่ียนได ้ 236 60.4 
 ไม่เปล่ียน 49 12.5 
 ไม่ด่ืม 106 27.1 
 
 

2.4 ร้านจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ควรเพิม่ประเภทของ 
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ให้มีความหลากหลายมากขึน้ 

 

 ควรเพิ่มให้หลากหลาย 214 54.7 
 ไม่ควรเพิ่ม 177 45.3 

 

4.3.2 ความสามารถเข้าถึงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  
1)  ค่าใช้จ่ายในการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
 ค่าใชจ่้ายในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ต่อ 1 คร้ังส่วนใหญ่คือ101 บาท ถึง 300 บาท(ร้อย

ละ 75.3)และนกัศึกษาส่วนใหญ่มีความเพียงพอของรายไดก้บัค่าใชจ่้ายในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
(ร้อยละ 79.0) และหากรายไดข้องนกัศึกษาไม่เพียงพอ นกัศึกษามีวิธีแกไ้ขโดยการขอจากผูป้กครอง
มากท่ีสุด (ร้อยละ 71.9)และถา้หากรายไดข้องนกัศึกษาเพิ่มมากข้ึน นกัศึกษาส่วนใหญ่จะมีจ านวนคร้ัง
ในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เท่าเดิม (ร้อยละ 59.8) และหากรายได้ของนักศึกษาน้อยลงหรือมี
รายจ่ายท่ีเพิ่มมากข้ึน นกัศึกษาส่วนใหญ่จะมีการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์น้อยลง (ร้อยละ 72.7)(ดงั
แสดงในตารางท่ี 4.8) 
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2) โปรโมช่ันการขายของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

 ร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่มากกว่า 3 ใน 4 ท่ีนักศึกษาเขา้ไปใช้บริการมี
โปรโมชัน่การขาย(ร้อยละ 79.0) โดยลกัษณะโปรโมชัน่ท่ีมีส่วนใหญ่คือ การลดราคาเม่ือมาก่อนเวลา 
19.00 น. หรือ 22.00 น.(ร้อยละ 75.2) รองลงมาเป็น การลดราคาหากมาในโอกาสส าคญั เช่น วนัเกิด 
วนัรับปริญญา เป็นตน้(ร้อยละ 58.9) และมีการร่วมกิจกรรมของทางร้านแลว้ไดเ้คร่ืองด่ืมฟรี (ร้อยละ 
29.0) ตามล าดับ โดยนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้เลือกเฉพาะร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีมี
โปรโมชัน่เท่านั้น(ร้อยละ 93.4)และในกรณีท่ีนกัศึกษาตอ้งการท่ีจะด่ืมเหลา้ แต่ทางร้านมีโปรโมชัน่
เบียร์ลดราคา นกัศึกษาส่วนใหญ่จะเลือกด่ืมเบียร์ (ร้อยละ 39.1)ซ่ึงมีสัดส่วนใกลเ้คียงกบัการเลือกด่ืม
เหล้า (ร้อยละ 33.6) และนักศึกษาส่วนใหญ่มากกว่า 3 ใน 4 คิดว่า โปรโมชั่นการขายของเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล(์ร้อยละ 79.0)(ดงัแสดงในตารางท่ี 4.8) 
 3)  ระยะทางในการเดินทางไปซ้ือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  
  ระยะทางในการเดินทางไปซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของนกัศึกษามากกว่าคร่ึงหน่ึงอยู่ใน
ระยะใกล้ (ร้อยละ 52.2) ซ่ึงระยะทางเดินทางไปซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จากท่ีพักส่วนใหญ่คือ1 
กิโลเมตร ถึง 5 กิโลเมตร (ร้อยละ 79.0) โดยนักศึกษามากกว่าคร่ึงหน่ึงเดินทางโดยรถมอเตอร์ไซค ์
(ร้อยละ66.2) และนักศึกษาส่วนใหญ่มากกว่า 3 ใน 4 มีความสะดวกในการเดินทางไปซ้ือเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์(ร้อยละ 86.4)(ดงัแสดงในตารางท่ี 4.8) 

ตารางที ่4.8 ความสามารถเข้าถึงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

ความสามารถเข้าถึงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
จ านวน(คน) 

(n =271) 
ร้อยละ 

1. ค่าใช้จ่ายในการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์   
1.1 ค่าใช้จ่ายในการดื่มแอลกอฮอล์ต่อคร้ัง   
 0 - 100 บาท 13 4.8 
 101 - 300 บาท 204 75.3 
 301 - 500 บาท 36 13.3 
 501 - 1,000 บาท 18 6.6 
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ตารางที ่4.8 (ต่อ) 

ความสามารถเข้าถึงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
จ านวน(คน) 

(n =271) 
ร้อยละ 

    1.2 ความเพยีงพอของรายได้กบัค่าใช้จ่ายในการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  
 เพียงพอ 214 79.0 
 ไม่เพียงพอ 57 21.0 
 กรณีไม่เพียงพอแกไ้ขโดย (n=57)   
 ขอจากผูป้กครอง 41 71.9 
 ยมืเพื่อน 10 17.6 
 ท างานพิเศษ     6 10.5 
    1.3 การดื่มหากมีรายได้พเิศษเพิม่ขึน้   
 ด่ืมบ่อยข้ึน 8 3.0 
 ด่ืมเท่าเดิม 162 59.8 
 ด่ืมนอ้ยลง 41 15.1 
 ไม่แน่ใจ 60 22.1 
    1.4 การดื่มหากมีรายได้น้อยลงหรือมีค่าใช้จ่ายเพิม่มากขึน้   
 ด่ืมบ่อยข้ึน   
 ด่ืมเท่าเดิม 41 15.1 
 ด่ืมนอ้ยลง 197 72.7 
 ไม่แน่ใจ 33 12.2 
2. โปรโมช่ันการขายของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์   
    2.1 ร้านจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่ทีม่ีโปรโมช่ันการขาย  
 ไม่มีโปรโมชัน่ 57 21.0 
 มีโปรโมชัน่ 214 79.0 
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ตารางที ่4.8 (ต่อ)  

ความสามารถเข้าถึงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
จ านวน(คน) 

(n =271) 
ร้อยละ 

    2.1 ร้านจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่ทีม่ีโปรโมช่ันการขาย(ต่อ)  
 ลกัษณะโปรโมชัน่  
 มีการลดราคาเม่ือมาก่อนเวลา 19.00 หรือ 22.00 (n =214) 162 75.2 
 มีการลดราคาหากมาในโอกาสส าคญั (n =214) 126 58.9 
 การร่วมกิจกรรมของทางร้านแลว้ไดเ้คร่ืองด่ืมฟรี(n =214) 62 29.0 
 การมีของแถม (n =214) 47 22.0 

 
2.2 เลอืกดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในร้านทีม่ีโปรโมช่ันการขายเท่าน้ัน  
 เลือกเฉพาะร้านท่ีมีโปรโมชัน่เท่านั้น 18 6.6 
 ไม่ไดเ้ลือกเฉพาะร้านท่ีมีโปรโมชัน่ 253 93.4 
2.3 หากต้องการทีจ่ะดื่มเหล้า แต่ทางร้านมีโปรโมช่ันเบียร์ลดราคา   
 ด่ืมเหลา้ 91 33.6 
 ด่ืมเบียร์ 106 39.1 
 ด่ืมทั้งสองอยา่ง 74 27.3 
2.4การมีโปรโมช่ันการขาย มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ   
 มีผล 214 79.0 
 ไม่มีผล 57 21.0 
3. ระยะทางในการเดินทางไปซ้ือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์   
    3.1ระยะทางในการเดินทางไปซ้ือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์จากทีพ่กั  
 ระยะทางใกล ้ 204 52.2 
 ระยะทางพอดี 171 43.7 
 ระยะทางไกล 16 4.1 
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ตารางที ่4.8 (ต่อ)  
 

ความสามารถเข้าถึงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
จ านวน(คน) 

(n = 391) 
ร้อยละ 

3.2 ระยะทางเดินทางไปซ้ือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์จากทีพ่กั   
 1-5 กิโลเมตร 309 79.0 
 6-10 กิโลเมตร 56 14.3 
 11 - 15กิโลเมตร 13 3.3 
 16 - 20กิโลเมตร 2 0.5 
 21 - 25กิโลเมตร 6 1.6 
 25 - 30กิโลเมตร 5 1.3 
3.3 วธีิการเดินทางไปซ้ือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์   
 รถมอเตอร์ไซค ์ 259 66.2 
 เดิน 72 18.4 
 รถยนต ์ 53 13.6 
 รถสาธารณะ 7 1.8 
3.4 ความสะดวกในการเดินทางไปซ้ือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์   
 สะดวก 338 86.4 
 ไม่สะดวก 53 13.6 
 

4.3.3 ส่ือโฆษณาเกีย่วกบัเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

1) ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

 ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีนักศึกษาส่วนใหญ่นิยม
มากกวา่คร่ึงหน่ึงคือ เครือข่ายสังคมออนไลน์(ร้อยละ 74.4) รองลงมาคือ ทางโทรทศัน์ (ร้อยละ 67.5) 
และช่องทางการรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีนกัศึกษาคิดวา่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดคือ 
ทางโทรทศัน์(ร้อยละ 37.1) รองลงมาคือ เครือข่ายสังคมออนไลน์(ร้อยละ 33.5) ซ่ึงนกัศึกษามากกว่า
คร่ึงหน่ึงคิดว่า การโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท าให้คนด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มากข้ึน(ร้อยละ 
59.6)(ดงัแสดงในตารางท่ี 4.9) 

2) การโฆษณาแฝงของผู้จัดจ าหน่าย 

 นกัศึกษามากกว่า 3 ใน 4 คิดว่า การเป็นสปอนเซอร์แข่งขนักีฬาเป็นโฆษณาแฝง (ร้อยละ 
79.3) และนักศึกษามากกว่าคร่ึงหน่ึงคิดว่า การบริจาคส่ิงของเป็นโฆษณาแฝง (ร้อยละ 64.7)การ
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สนับสนุนกิจกรรมต่างๆของเยาวชนเป็นโฆษณาแฝง (ร้อยละ 63.7) และการให้ทุนการศึกษาเป็น
โฆษณาแฝง (ร้อยละ 50.4)ซ่ึงถ้าหากนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาจากผู ้จ ัดจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ส่วนใหญ่จะไม่ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นการตอบแทน (ร้อยละ 61.4)(ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 4.9) 
 

ตารางที ่4.9 ส่ือโฆษณาเกี่ยวกบัเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
 

ส่ือโฆษณาเกีย่วกบัเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ จ านวน(คน) ร้อยละ 

1. ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  

1.1 ช่องทางการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกบัเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์   

 ทางโทรทศัน์(n = 391) 264 67.5 
 วทิยกุระจายเสียง(n = 391) 86 22.0 
 หนงัสือพิมพ(์n = 391)  77 19.7 
 นิตยสาร/วารสาร(n = 391) 119 30.4 
 โปสเตอร์(n = 391) 148 37.9 
 ใบปลิว(n = 391) 29 7.4 
 เมนูอาหาร(n = 391) 178 45.5 
 Website(n = 391)  132 33.8 
 E-mail(n = 391) 10 2.6 
 เครือข่ายสังคมออนไลน์ (n = 391) 291 74.4 
 อ่ืนๆไดแ้ก่ เพื่อน รุ่นพี่(n = 391) 27 6.9 
     1.2 ช่องทางการรับรู้ข้อมูลเกีย่วกบัเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ทีม่ีประสิทธิภาพมากทีสุ่ด(n = 391) 
 ทางโทรทศัน์ 145 37.1 
 วทิยกุระจายเสียง 12 3.1 
 หนงัสือพิมพ ์  1 0.3 
 นิตยสาร/วารสาร 10 2.6 
 โปสเตอร์ 27 6.9 
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ตารางที ่4.9 (ต่อ) 
 

ส่ือโฆษณาเกีย่วกบัเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
จ านวน(คน) 

(n = 391) 
ร้อยละ 

    1.2 ช่องทางการรับรู้ข้อมูลเกีย่วกบัเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ทีม่ีประสิทธิภาพมากทีสุ่ด (ต่อ) 
 ใบปลิว 5 1.3 
 เมนูอาหาร 13 3.3 
 website   41 10.5 
 เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook,IG,Twitter,Line) 131 33.5 
 อ่ืนๆไดแ้ก่ เพื่อน รุ่นพี่ 6 1.5 
1.3 การโฆษณาดื่มแอลกอฮอล์ท าให้คนดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มากขึน้   
 ใช่ 233 59.6 
 ไม่ใช่ 158 40.4 
2. การโฆษณาแฝงของผู้จัดจ าหน่าย   
    2.1 การท าในส่ิงต่อไปนีเ้ป็นโฆษณาแฝงของผู้จัดจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  
 การใหทุ้นการศึกษา (n = 391)  197 50.4 
 การบริจาคส่ิงของ(n = 391) 253 64.7 
 การเป็นสปอนเซอร์แข่งขนักีฬา (n = 391) 310 79.3 
 การสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆของเยาวชน(n = 391) 249 63.7 
    1.2  การตอบแทนบุญคุณหากได้รับทุนการศึกษาจากผู้จัดจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  
 ด่ืมเพื่อตอบแทน 40 10.2 
 ไม่ด่ืม  240 61.4 
 ไม่แน่ใจ 111 28.4 
 

4.3.4 ปัจจัยด้านครอบครัว  
1)  สถานภาพสมรสของบิดามารดา  
 สถานภาพสมรสของบิดามารดาในช่วงอายตุั้งแต่แรกเกิดถึงก่อนอายุครบ 10 ปีบริบูรณ์ของ

นกัศึกษามากกวา่ 3 ใน 4 คือ บิดามารดาอยูด่ว้ยกนั (ร้อยละ 90.8) และสถานภาพสมรสของบิดามารดา
ในช่วงอายุ 10 ปี ถึง 24 ปี ก็เช่นกนัท่ีส่วนใหญ่ท่ีบิดามารดาอยูด่ว้ยกนั (ร้อยละ84.4)และจากช่วงอายุ
ตั้งแต่แรกเกิดถึงก่อนอายุครบ 10 ปีบริบูรณ์ไปในในช่วงอายุ 10 ปี ถึง 24 ปี มีสถานภาพการหยา่ร้าง
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เพิ่มมากข้ึน (จากร้อยละ5.1 เป็น7.1)  การแยกกนัอยูเ่พิ่มมากข้ึน (จากร้อยละ 2.8 เป็น6.1) และบิดาถึง
แก่กรรมก็เพิ่มมากข้ึนเช่นกนั (จากร้อยละ 1.3 เป็น 2.1)  (ดงัแสดงในตารางท่ี 4.10) 

2)  การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของบุคคลในครอบครัว 

 บิดาของนกัศึกษาเกือบ 3 ใน 4 ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 70.3) มารดาของนกัศึกษา
1 ใน 4 ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 26.9) และพี่น้องร่วมบิดามารดามากกว่าคร่ึงหน่ึงด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์(ร้อยละ 60.1)(ดงัแสดงในตารางท่ี4.10) 

3)  การได้รับอนุญาตจากบิดามารดาให้ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

 บิดามารดาของนักศึกษามากกว่า 3 ใน 4 เคยมีการพูดคุยหรือเคยสอนเก่ียวกับการด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 75.2)และนักศึกษาเกือบคร่ึงหน่ึงไดรั้บอนุญาตจากบิดามารดาให้ด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 48.3)  รองลงมาคือ บิดามารดาไม่แสดงความคิดเห็นเร่ืองด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล(์ร้อยละ 36.6) ( ดงัแสดงในตารางท่ี 4.10) 
 

ตารางที ่4.10 ปัจจัยด้านครอบครัว 

 

ปัจจัยด้านครอบครัว 
จ านวน(คน) 

(n = 391) 
ร้อยละ 

1. สถานภาพสมรสของบิดามารดา 

    1.1สถานภาพสมรสของบิดามารดาในช่วงอายุตั้งแต่แรกเกดิ - ก่อนอายุครบ 10 ปีบริบูรณ์ 
 อยูด่ว้ยกนั 355 90.8 
 หยา่ร้าง 20 5.1 
 แยกกนัอยู ่ 11 2.8 
 บิดาถึงแก่กรรม       5 1.3 
    1.2 สถานภาพสมรสของบิดามารดาในช่วงอายุ10 – 24  ปี   
 อยูด่ว้ยกนั 330 84.4 
 หยา่ร้าง 29 7.4 
 แยกกนัอยู ่ 24 6.1 
 บิดาถึงแก่กรรม       8 2.1 
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ตารางที ่4.10 (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านครอบครัว 
จ านวน(คน) 

(n = 391) 
ร้อยละ 

2. การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของบุคคลในครอบครัว   

    2.1 บิดา      
 ด่ืม 275 70.3 
 ไม่ด่ืม 116 29.7 
    2.2 มารดา     
 ด่ืม 105 26.9 
 ไม่ด่ืม 286 73.1 
    2.3 พีน้่องร่วมบิดามารดา    
 ด่ืม 235 60.1 
 ไม่ด่ืม 156 39.9 
3. การได้รับอนุญาตจากบิดามารดาให้ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์   

    3.1 การพูดคุยหรือเคยสอนเกีย่วกบัการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของบิดา มารดา  
 เคย 294 75.2 
 ไม่เคย 97 24.8 
    3.2การได้รับอนุญาตจากบิดามารดาให้การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  
 ไม่อนุญาต 59 15.1 
 อนุญาต 189 48.3 
 บิดามารดาไม่แสดงความคิดเห็นเร่ืองน้ี 143 36.6 

 

4.3.5 ปัจจัยด้านเพือ่น 
1)  การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มเพือ่น 
 การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของกลุ่มเพื่อนโดยมากกว่า 3 ใน 4 มีการด่ืมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ (ร้อยละ 90.8)และการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของเพื่อนสนิทมากกวา่ 3 ใน 4 ก็มีการด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เช่นกนั (ร้อยละ 80.1)และการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เม่ือมีการพบปะสังสรรค์
ของเพื่อนในกลุ่มส่วนใหญ่มีการด่ืมเป็นบางคร้ัง (ร้อยละ 70.1)(ดงัแสดงในตารางท่ี 4.11) 
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2)  การชักชวนให้ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์จากเพือ่น 
 การชกัชวนจากเพื่อนให้ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีมากกวา่ 3 ใน 4 (ร้อยละ 88.5)โดยส่วน

ใหญ่มีการชกัชวนใหด่ื้มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นบางคร้ัง (ร้อยละ 48.0) และนกัศึกษามากกวา่ 3 ใน 4 
การกลา้ปฏิเสธเพื่อเม่ือถูกเพื่อนชกัชวนให้ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล(์ร้อยละ 92.6)(ดงัแสดงในตารางท่ี 
4.11) 
 

ตารางที ่4.11 ปัจจัยด้านเพือ่น 
 

ปัจจัยด้านเพือ่น 
จ านวน(คน) 

(n = 391) 
ร้อยละ 

1. การดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มเพือ่น   

    1.1 การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มเพือ่น   
 ด่ืม 355 90.8 
 ไม่ด่ืม 36 9.2 

 
    1.2 การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของเพือ่นสนิท   
 ด่ืม 313 80.1 
 ไม่ด่ืม 78 19.9 

 
    1.3 การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เมื่อมีการพบปะสังสรรค์ของเพือ่นในกลุ่ม  
 มีการด่ืมทุกคร้ัง 78 19.9 
 มีการด่ืมบางคร้ัง 274 70.1 
 ไม่มีการด่ืมเลย 

 
39 10.0 
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ตารางที ่4.11 (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านเพือ่น 
จ านวน(คน) 

(n = 391) 
ร้อยละ 

2. การชักชวนให้ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์จากเพือ่น   

    2.1 การชักชวนของเพือ่นให้ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์   
 ไม่เคยชกัชวน 45 11.5 
 ชกัชวน 346 88.5 
 ความบ่อยในการชกัชวน (n=346)   
 ชกัชวนทุกคร้ังท่ีมีโอกาส 86 24.9 
 ชกัชวนบางคร้ัง 166 48.0 
 ชกัชวนนานๆคร้ัง 96 27.1 
    2.2 การกล้าปฏิเสธเพือ่เมื่อถูกชักชวน   
 กลา้ปฏิเสธ 362 92.6 
 ไม่กลา้ปฏิเสธ 29 7.4 

4.4 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกกบัระดับการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  

ในการวิเคราะห์เพื่อศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัภายนอกกบัระดบัการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ไดใ้ชร้ะดบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีผา่นการแบ่งระดบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
โดยไดน้ าระดบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตามแบบคดักรอง AUDIT มาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี
  

ระดับการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
โดยใช้แบบคัดกรอง AUDIT 

ระดับการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
ทีจ่ะน าไปหาความสัมพนัธ์ 

1.ระดบัการด่ืมแบบเส่ียงต ่า ( Low risk drinker ) 
(0 - 7 คะแนน) 

ระดบัการด่ืมแบบเส่ียงต ่า 
(0 - 7 คะแนน) 

2.ระดบัการด่ืมแบบเส่ียง ( Hazardous drinker ) 
(8 - 15 คะแนน) 

 
 

 ระดบัการด่ืมแบบเส่ียงสูง 
(8 คะแนนข้ึนไป) 

3.ระดบัการด่ืมแบบอนัตราย ( Harmful use ) 
(16 - 19 คะแนน) 

4.ระดบัการด่ืมแบบติด ( Alcohol dependence) 
(20 คะแนนข้ึนไป) 
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เม่ือน าระดบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตามแบบคดักรอง AUDIT มาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
พบวา่ ระดบัการด่ืมแบบเส่ียงต ่า มีจ  านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 55.7 และระดบัการด่ืมแบบเส่ียงสูง 
มีจ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 44.3 ซ่ึงได้น าไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อศึกษาหาความสัมพนัธ์
ระหวา่งปัจจยัภายนอกกบัระดบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
 

4.4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างการมีสถานทีจ่ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอกบัระดับ
การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

การมีสถานท่ีจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอมีความสัมพนัธ์กับระดับการด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.05)โดยนักศึกษาหญิงท่ีสามารถในการหาซ้ือ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ได้ทุกเวลามีระดับการแบบเส่ียงสูงจ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 58.7 และ
นักศึกษาหญิงท่ีไม่สามารถในการหาซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ได้ทุกเวลามีระดบัการแบบเส่ียงสูง
จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 ซ่ึงพบว่านักศึกษาหญิงท่ีสามารถในการหาซ้ือเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ไดทุ้กเวลา มีระดบัการด่ืมแบบเส่ียงสูงมากกว่านกัศึกษาหญิงท่ีไม่สามารถในการหาซ้ือ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไ์ดทุ้กเวลา(ดงัแสดงในตารางท่ี 4.12) 
 

ตารางที ่4.12 ความสัมพนัธ์ระหว่างการมีสถานทีจ่ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอกบั                      
ระดับการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

การมีสถานทีจ่ าหน่ายเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์อย่างเพยีงพอ 

ระดับการดื่มแอลกอฮอล์  
จ านวน (ร้อยละ)  

แบบเส่ียงต ่า แบบเส่ียงสูง χ 2  p-value  

(n=151) (n=120)   

ความสามารถในการหาซ้ือได้ทุกเวลา   

ได ้ 57 (41.3) 81(58.7) 23.682 0.001* 

ไม่ได ้ 94(70.7) 39(29.3) 
 

หมายเหตุ * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

4.4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการมีชนิดของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์จ าหน่ายหลากหลายประเภท
กบัระดับการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ซ่ึงในการทดสอบความสัมพนัธ์ไดน้ าค าตอบจากแบบสอบถาม
ในขอ้ 3.4 การมีชนิดของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จ  าหน่ายหลากหลายประเภท มาให้คะแนนและจดักลุ่ม 
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โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มท่ีชอบความหลากหลายของการมีชนิดของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
จ  าหน่าย และกลุ่มท่ีไม่ชอบความหลากหลายของการมีชนิดของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์  าหน่าย 
 การมีชนิดของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จ  าหน่ายหลากหลายประเภทมีความสัมพนัธ์กบัระดบัการ
ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p < 0.05) โดยกลุ่มนักศึกษาหญิงท่ีชอบความ
หลากหลายของการมีชนิดของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จ  าหน่าย มีระดบัการด่ืมแบบเส่ียงสูงถึง 73 คนคิด
เป็นร้อยละ 52.5 ซ่ึงมากกวา่กลุ่มนกัศึกษาหญิงท่ีไม่ชอบความหลากหลายของการมีชนิดของเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลจ์  าหน่าย ท่ีมีจ  านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 35.6(ดงัแสดงในตารางท่ี 4.13) 
 

ตารางที ่4.13 ความสัมพนัธ์ระหว่างการมีชนิดของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์จ าหน่ายหลากหลายประเภท
กบัระดับการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

 

การมีชนิดของเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์จ าหน่ายหลากหลาย

ประเภท 

ระดับการดื่มแอลกอฮอล์  
จ านวน (ร้อยละ)  

แบบเส่ียงต ่า แบบเส่ียงสูง χ 2  p-value  

(n=151) (n=120)   

 
ชอบความหลากหลาย 

 
66(47.5) 

 
73(52.5) 

 
7.848 

 
0.005* 

ไม่ชอบความหลากหลาย 85(64.4) 47(35.6) 
 

หมายเหตุ * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

4.4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายในการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์กับระดับการดื่มเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ 

ค่าใชจ่้ายในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p < 0.05) โดยนักศึกษาหญิงท่ีมีรายได้เพียงพอมีระดบัการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์มากกวา่นกัศึกษาหญิงท่ีมีรายไดไ้ม่เพียงพอ ทั้งระดบัการด่ืมแบบเส่ียงสูงและเส่ียงต ่า ซ่ึง
นักศึกษาหญิงท่ีมีรายได้เพียงพอมีระดับการด่ืมแบบเส่ียงสูงจ านวน 80 คน และนักศึกษาหญิงท่ีมี
รายไดไ้ม่เพียงพอมีระดบัการด่ืมแบบเส่ียงสูงจ านวน 40 คน ส่วนนกัศึกษาหญิงท่ีมีรายไดเ้พียงพอมี
ระดบัการด่ืมแบบเส่ียงต ่าจ  านวน 134 คน และนกัศึกษาหญิงท่ีมีรายไดไ้ม่เพียงพอมีระดบัการด่ืมแบบ
เส่ียงต ่าจ  านวน 17 คน (ดงัแสดงในตารางท่ี 4.14) 
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ตารางที ่4.14 ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายในการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์กบัระดับการดื่มเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ 
 

ค่าใช้จ่ายในการดื่มเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ 

ระดับการดื่มแอลกอฮอล์  
จ านวน (ร้อยละ)  

แบบเส่ียงต ่า แบบเส่ียงสูง  χ 2  p-value  

(n=151) (n=120)   

ความเพยีงพอของรายได้   
เพียงพอ 134 (62.6) 80 (37.4) 19.617 0.001* 

ไม่เพียงพอ 17 (29.8) 40 (70.2) 

หมายเหตุ * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

4.4.4 ความสัมพันธ์ระหว่างโปรโมช่ันการขายของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์กับ ระดับการดื่ม
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

โปรโมชั่นการขายของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ไม่มีความสัมพนัธ์กับระดับการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.05)(ดงัแสดงในตารางท่ี 4.15) 

 

ตารางที ่4.15 ความสัมพนัธ์ระหว่างโปรโมช่ันการขายของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์กบัระดับการดื่ม                      
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
 

โปรโมช่ันการขายของเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ 

ระดับการดื่มแอลกอฮอล์  
จ านวน (ร้อยละ)  

แบบเส่ียงต ่า แบบเส่ียงสูง  χ 2  p-value  

(n=151) (n=120)   

โปรโมช่ันการขายมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ   
มีผล 121 (56.5) 93 (43.5) 0.279 0.597 
ไม่มีผล 30 (52.6) 27 (47.4) 
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4.4.5 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางในเดินทางไปซ้ือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์กับระดับการดื่ม
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

ระยะทางในการเดินทางไปซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จากท่ีพกัมีความสัมพนัธ์กบัระดบัการด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.05) โดยนกัศึกษาท่ีมีระยะทางในการเดินทางไป
ซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จากท่ีพกัอยูใ่นระยะใกลมี้ระดบัการด่ืมแบบเส่ียงสูงจ านวน 72 คน คิดเป็น
ร้อยละ 54.5 ซ่ึงมากกว่านักศึกษาท่ีมีระยะทางในการเดินทางท่ีอยู่ในระยะพอดีและระยะไกล ท่ีมี
จ านวน 47 คน (ร้อยละ 35.6) และ 1 คน (ร้อยละ 14.3) ตามล าดบั(ดงัแสดงในตารางท่ี 4.16) 
 

ตารางที ่4.16 ความสัมพนัธ์ระหว่างระยะทางในเดินทางไปซ้ือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์กบัระดับการดื่ม 
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
 

ระยะทางในเดินทางไปซ้ือเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ 

ระดับการดื่มแอลกอฮอล์  
จ านวน (ร้อยละ) Fisher's 

Exact 

Test 

 

แบบเส่ียงต ่า แบบเส่ียงสูง  p-value  

(n=151) (n=120)  

1.ระยะทางในการเดินทางไปซ้ือจากทีพ่กั    
ใกล ้ 60 (45.5) 72 (54.5) 12.000 0.002* 
พอดี 85 (64.4) 47 (35.6) 

ไกล 6 (85.7) 1 (14.3) 
หมายเหตุ * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

4.4.6 ความสัมพันธ์ระหว่างช่องทางการรับรู้ข่าวสารของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์กบัระดับการดื่ม
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

ส่ือโฆษณาเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์พบว่า ช่องทางการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ท่ีนิยมมากท่ีสุด คือ เครือข่ายสังคมออนไลน์(ร้อยละ 74.4) รองลงมาคือ ทางโทรทศัน์ 
(ร้อยละ 67.5) และช่องทางการรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด คือ 
ทางโทรทศัน์ (ร้อยละ 37.1) รองลงมาเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์(ร้อยละ 33.5) ( ดงัแสดงในตารางท่ี 
4.9) ดังนั้ นจึงเลือกช่องทางการรับรู้ข้อมูลทางโทรทัศน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการหา
ความสัมพนัธ์พบวา่ช่องทางการรับรู้ข่าวสารของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการ
ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.05) (ดงัแสดงในตารางท่ี 4.17) 
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ตารางที ่4.17 ความสัมพนัธ์ระหว่างช่องทางการรับรู้ข่าวสารของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์กับระดับการ 
ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
 

 
ช่องทางการรับรู้ข่าวสารของเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ 

ระดับการดื่มแอลกอฮอล์  
จ านวน (ร้อยละ)  

แบบเส่ียงต ่า แบบเส่ียงสูง  χ 2  p-value  

(n=151) (n=120)   

ช่องทางการรับรู้ข้อมูลทีม่ีประสิทธิภาพมากทีสุ่ด    
ทางโทรทศัน์ (n=85) 44 (51.8) 41(48.2) 0.030 0.861 
เครือข่ายสังคมออนไลน์(n=103) 52(50.5) 51(49.5) 

 

4.4.7 ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาแฝงของผู้จัดจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์กับระดับ
การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

การรับรู้ว่าการให้ทุนการศึกษา การเป็นสปอนเซอร์แข่งขนักีฬา และการสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆของเยาวชนเป็นโฆษณาแฝงของผูจ้ดัจ  าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบั
การด่ืมเคร่ืองแอลกอฮอล์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p < 0.05) ยกเวน้การรับรู้ว่าการบริจาคของเป็น
โฆษณาแฝงของผูจ้ดัจ  าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการด่ืมเคร่ืองแอลกอฮอล์
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p < 0.05)โดยนักศึกษาท่ีมีการรับรู้ว่าการบริจาคของเป็นโฆษณาแฝงมี
ระดบัการด่ืมแบบเส่ียงสูงจ านวน 72 คน ซ่ึงมากกว่านักศึกษาท่ีมีการรับรู้ว่าการบริจาคของไม่ใช่
โฆษณาแฝง ท่ีมีจ านวน 48 คนและการตอบแทนบุญคุณหากได้รับทุนการศึกษาจากผูจ้ดัจ  าหน่าย
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการด่ืมเคร่ืองแอลกอฮอล์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 
0.05) (ดงัแสดงในตารางท่ี 4.18) 
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ตารางที ่4.18 ความสัมพนัธ์ระหว่างการโฆษณาแฝงของผู้จัดจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์กบัระดับ 
การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
 

การโฆษณาแฝงของ 
ผู้จัดจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

ระดับการดื่มแอลกอฮอล์  
จ านวน (ร้อยละ)  

แบบเส่ียงต ่า แบบเส่ียงสูง  χ 2  p-value  

(n=151) (n=120)   

1. การท าในส่ิงต่อไปนีเ้ป็นโฆษณาแฝงของผู้จัดจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  

 การให้ทุนการศึกษา       

  ใช่โฆษณาแฝง 82(57.3) 61 (42.7) 0.323 0.570 

  ไม่ใช่โฆษณาแฝง 69(53.9) 59 (46.1)   

 การบริจาคส่ิงของ     

  ใช่โฆษณาแฝง 112 (60.9) 72 (39.1) 6.161 0.013* 

  ไม่ใช่โฆษณาแฝง 39 (44.8) 48 (55.2)   

 การเป็นสปอนเซอร์แข่งขันกีฬา     

  ใช่โฆษณาแฝง 119 (54.6) 99 (45.4) 0.579 0.447 

  ไม่ใช่โฆษณาแฝง 32 (60.4) 21 (39.6)   

 การสนับสนุนกจิกรรมต่างๆของเยาวชน    

  ใช่โฆษณาแฝง 106 (57.9) 77 (42.1) 1.109 0.292 

  ไม่ใช่โฆษณาแฝง 45 (51.1) 43 (48.9)   

2. การตอบแทนหากได้รับทุนการศึกษาจากผู้จัดจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  

 จะด่ืมเพื่อตอบแทน 4 (10.3) 35 (89.7) 43.184 0.001* 
 จะไม่ด่ืมเพื่อตอบแทน 97 (69.3) 43 (30.7)   

 ยงัไม่แน่ใจ 50 (54.3) 42 (45.7)   

หมายเหตุ * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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4.4.8 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพสมรสของบิดามารดากับ ระดับการดื่มเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ ซ่ึงในการทดสอบความสัมพนัธ์ไดแ้บ่งสถานภาพสมรสของบิดามารดาออกเป็นสองกลุ่ม
คือ สถานภาพสมรสท่ีบิดามารดาอยูด่ว้ยกนั และอีกกลุ่มหน่ึงเป็นกลุ่มท่ีบิดารมารดาไม่ไดอ้ยูด่ว้ยกนั 
ซ่ึงไดแ้ก่ หยา่ร้าง แยกกนัอยู ่บิดาถึงแก่กรรม มารดาถึงแก่กรรม บิดาและมารดาถึงแก่กรรม 

สถานภาพสมรสของบิดามารดาทั้งในช่วงอายตุั้งแต่แรกเกิดถึงก่อนอายุครบ 10 ปีบริบูรณ์และ
ในช่วงอาย1ุ0 ถึง 24 ปีไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ (p < 0.05)(ดงัแสดงในตารางท่ี 4.19) 

 

ตารางที ่4.19  ความสัมพนัธ์ระหว่างสถานภาพสมรสของบิดามารดากบัระดับการดื่มเคร่ืองดื่ม 
แอลกอฮอล์ 
 

สถานภาพสมรส 
ของบิดามารดา 

ระดับการดื่มแอลกอฮอล์  
จ านวน (ร้อยละ)  

แบบเส่ียงต ่า แบบเส่ียงสูง  χ 2  p-value  

(n=151) (n=120)   

1. ในช่วงอายุตั้งแต่แรกเกดิ - ก่อนอายุครบ 10 ปีบริบูรณ์  
อยูด่ว้ยกนั 142 (57.0) 107(43.0) 2.129 0.145 
บิดามารดาไม่ไดอ้ยูด่ว้ยกนัแลว้ 9(40.9) 13(59.1) 
2. ในช่วงอายุ 10 - 24  ปี  
อยูด่ว้ยกนั 134 (57.5) 99(42.5) 2.161 0.142 
บิดามารดาไม่ไดอ้ยูด่ว้ยกนัแลว้ 17(44.7) 21(52.3) 

 

4.4.9 ความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของบุคคลในครอบครัวกับระดับการ
ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

การด่ืมของมารดาและพี่น้องร่วมบิดามารดามีความสัมพันธ์กับระดับการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.05) ส่วนการด่ืมของบิดาไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการ
ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.05) โดยนกัศึกษาท่ีพี่นอ้งร่วมบิดามารดาด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีระดบัการด่ืมแบบเส่ียงสูง จ านวน 98 คน (ร้อยละ 50.3) ซ่ึงมากกวา่นกัศึกษาท่ี
พี่นอ้งร่วมบิดามารดาไม่ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ท่ีมีจ  านวน 22 คน (ร้อยละ 28.9)(ดงัแสดงในตาราง
ท่ี 4.20) 
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ตารางที ่4.20 ความสัมพนัธ์ระหว่างการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของบุคคลในครอบครัวกบัการดื่ม                     
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
 

การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของ
บุคคลในครอบครัว 

ระดับการดื่มแอลกอฮอล์  
จ านวน (ร้อยละ)  

แบบเส่ียงต ่า แบบเส่ียงสูง  χ 2  p-value  

(n=) (n=120)   

1. บิดา     
 ด่ืม 117 (57.6) 86 (42.4) 1.204 0.273 
 ไม่ด่ืม 34 (50.0) 34 (50.0)   
2. มารดา     
 ด่ืม 61 (69.3) 27 (30.7) 9.767 0.002* 
 ไม่ด่ืม 90 (49.2) 93 (50.8)   
3. พีน้่องร่วมบิดามารดา     
 ด่ืม 97 (49.7) 98 (50.3) 10.064 0.002* 
 ไม่ด่ืม 54 (71.1) 22 (28.9)   
หมายเหตุ * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

4.4.10 ความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับอนุญาตจากบิดามารดาให้ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์กับ
ระดับการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

การพูดคุยหรือเคยสอนเก่ียวกับการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของบิดามารดาและการได้รับ
อนุญาตจากบิดามารดาให้การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีความสัมพนัธ์กับระดับการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.05)โดยนกัศึกษาหญิงท่ีบิดามารดาเคยพดูคุยหรือเคยสอน
เก่ียวกบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีระดบัการด่ืมแบบเส่ียงสูงจ านวน 86 คน ซ่ึงมากกวา่นกัศึกษา
หญิงท่ีบิดามารดาไม่เคยพูดคุยหรือเคยสอนเก่ียวกบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ท่ีมีจ  านวน 34 คน 
(ดงัแสดงในตารางท่ี 4.21) 
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ตารางที่ 4.21 ความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับอนุญาตจากบิดามารดาให้ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์กับ                     
ระดับการดื่ม เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
 

การได้รับอนุญาตจากบิดามารดาให้
ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

ระดับการดื่มแอลกอฮอล์  
จ านวน (ร้อยละ)  

แบบเส่ียงต ่า แบบเส่ียงสูง  χ 2  p-value  

(n=151) (n=120)   

1. การพูดคุยหรือเคยสอนเกีย่วกบัการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของบิดา มารดา 

เคย 126 (59.4) 86(40.6) 5.445 0.020* 

ไม่เคย 25(43.4) 34(57.6) 

2. การได้รับอนุญาตจากบิดา มารดาให้การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

อนุญาต 18(81.8) 4(18.2) 12.612 0.002* 

ไม่อนุญาต 89 (59.7) 60(40.3)   

ไม่เคยพดูถึงเร่ืองน้ี 44 (44.0) 56(56.0)   

หมายเหตุ * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

4.4.11 ความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มเพื่อนกับระดับการดื่ม
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของเพื่อนสนิทและการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เม่ือมีการพบปะ
สังสรรค์ของเพื่อนในกลุ่มมีความสัมพนัธ์กบัระดบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ (p < 0.05)ส่วนการด่ืมแอลกอฮอล์ของกลุ่มเพื่อนไม่สามารถหาความสัมพนัธ์กบัการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ไดเ้น่ืองจากกลุ่มเพื่อนของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยนกัศึกษาท่ีมี
เพื่อนสนิทด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีระดบัการด่ืมแบบเส่ียงสูงจ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 45.6 ซ่ึง
มากกว่านกัศึกษาท่ีเพื่อนสนิทไม่ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ท่ีมีจ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 และ
นกัศึกษาท่ีมีการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทุกคร้ังท่ีมีการพบปะสังสรรค์ของเพื่อนในกลุ่มมีระดบัการ
ด่ืมแบบเส่ียงสูงจ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 89.9 ซ่ึงมากกว่านักศึกษาท่ี มีการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์เพียงบางคร้ังท่ีมีการพบปะสังสรรค์ของเพื่อนในกลุ่ม ท่ีมีจ  านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.7 (ดงัแสดงในตารางท่ี 4.22) 
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ตารางที ่4.22 ความสัมพนัธ์ระหว่างการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มเพือ่นกบัระดับการดื่ม 
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
 

การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของ 
กลุ่มเพือ่น 

ระดับการดื่มแอลกอฮอล์  
จ านวน (ร้อยละ)  

แบบเส่ียงต ่า แบบเส่ียงสูง  χ 2  p-value  

(n=151) (n=120)   

1. การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของเพือ่นสนิท 

ด่ืม 141 (54.4) 118(45.6) 3.880 0.049* 
ไม่ด่ืม 10(83.3) 2(16.7)   

2. การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เมื่อมีการพบปะสังสรรค์ของเพือ่นในกลุ่ม 

มีการด่ืมทุกคร้ัง 7 (10.1) 62(89.9) 77.928 0.001* 
มีการด่ืมบางคร้ัง 144 (71.3) 58 (28.7)   

หมายเหตุ * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

4.4.12 ความสัมพันธ์ระหว่างการชักชวนให้ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์จากเพื่อนกับระดับการดื่ม
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

การกลา้ปฏิเสธเพื่อนเม่ือถูกชกัชวนใหด่ื้มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p < 0.05) โดยนักศึกษาท่ีกล้าปฏิเสธเพื่อนเม่ือถูก
ชกัชวนให้ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีระดบัการด่ืมแบบเส่ียงสูงจ านวน 102 คน ซ่ึงมากกวา่นกัศึกษาท่ี
ไม่กลา้ปฏิเสธเพื่อนเม่ือถูกชกัชวนให้ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ท่ีมีจ  านวน 18 คน(ดงัแสดงในตารางท่ี 
4.23) 
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ตารางที ่4.23 ความสัมพนัธ์ระหว่างการชักชวนให้ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์จากเพือ่นกบัระดับการดื่ม 
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
 

การชักชวนให้ดื่มเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ 
จากเพือ่น 

ระดับการดื่มแอลกอฮอล์  
จ านวน (ร้อยละ)  

แบบเส่ียงต ่า แบบเส่ียงสูง  χ 2  p-value  

(n=151) (n=120)   

การกล้าปฏิเสธเพือ่นเมื่อถูกชักชวน   

กลา้ปฏิเสธ 140(57.9) 102(42.1) 4.165 0.041* 
ไม่กลา้ปฏิเสธ 11(37.9) 18(62.1)  

หมายเหตุ * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษาอภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive study) เพื่อศึกษาการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลยั ระดบัปริญญาตรี การศึกษาระดบัการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลยัตามแบบคดักรองผูมี้ปัญหาการด่ืมสุราและศึกษาหา
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัภายนอกกับระดับการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของนักศึกษาหญิงใน
มหาวทิยาลยั ระดบัปริญญาตรี โดยประชากร ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาหญิงท่ีเป็นนกัศึกษาของ
มหาวิทยาลยัแห่งหน่ึงในจงัหวดัเชียงใหม่ ระดบัปริญญาตรีท่ีก าลงัศึกษาในปีการศึกษา 2557 หาขนาด
กลุ่มกลุ่มตวัอย่างได้จ  านวน 391 คน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามและท าการวิเคราะห์
ขอ้มูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ จ  านวน ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
สถิติเชิงวิเคราะห์ในการทดสอบปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อระดบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของ
นกัศึกษาหญิงในมหาวทิยาลยั โดยใชส้ถิติไคสแคว ์(Chi-Square) สรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

5.1.1 ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 
นกัศึกษาหญิงส่วนใหญ่อายุมากกวา่หรือเท่ากบั 20 ปี (ร้อยละ 82.0) โดยอายุเฉล่ียเท่ากบั 20.86 

ปี เป็นกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 41.7) และกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 58.3) โดยเป็น
นักศึกษาชั้นป่ีท่ี 4 มากท่ีสุด(ร้อยละ 39.6) รองลงมาเป็นชั้นปีท่ี 3 (ร้อยละ 22.8)นักศึกษาหญิงกว่า
คร่ึงหน่ึงพกัหอพกันอกมหาวทิยาลยั (ร้อยละ 58.6) รองลงมาเป็นหอพกัในมหาวทิยาลยั (ร้อยละ 24.0) 
โดยมีภูมิล าเนาในจงัหวดัเชียงใหม่มากท่ีสุด (ร้อยละ 39.4)รองลงมาอาศยัจงัหวดัอ่ืนในภาคเหนือ 
(ร้อยละ 38.6) และจงัหวดัอ่ืนนอกภาคเหนือ (ร้อยละ 22.0) ตามล าดบั และนกัศึกษาหญิงท่ีมีภูมิล าเนา
ในจงัหวดัเชียงใหม่เกือบ 1 ใน 4 อาศยัอยู่ต่างอ าเภอ (ร้อยละ 60.4) ส่วนจ านวนเงินรวมท่ีนักศึกษา
ไดรั้บในแต่ละเดือนส่วนใหญ่อยูท่ี่ระหวา่ง 5,000 ถึง 10,000 บาท (ร้อยละ 43.5) รองลงมาเป็น 3,000  
ถึง 5,000 บาท และมากกวา่ 10,000 บาท ตามล าดบั(ร้อยละ 36.1 และ 8.1) 
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5.1.2 การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
1)  สถานการณ์การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

1.1)  การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 1 ปีทีผ่่านมา 
นักศึกษาหญิงส่วนใหญ่เคยด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และปัจจุบนักว่าคร่ึงหน่ึง

ยงัคงมีการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 58.1) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีไม่เคยด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
เลย (ร้อยละ 30.7) และกลุ่มท่ีเคยด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ต่เลิกด่ืมแลว้ (ร้อยละ 11.2) ตามล าดบั  

 1.2) ความถี่และปริมาณการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ตามแบบประเมินปัญหาการ
ดื่มสุรา  

 ความถ่ีในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กว่าคร่ึงหน่ึงนักศึกษานิยมด่ืมเดือนละ 1 
คร้ังหรือนอ้ยกวา่(ร้อยละ 56.1)รองลงมาเป็นการด่ืม 2- 4 คร้ังต่อเดือน (ร้อยละ 34.3)การด่ืม 2 - 3 คร้ัง
ต่อสัปดาห์ และด่ืม 4 คร้ังข้ึนไปต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 8.5 และร้อยละ 1.1) ตามล าดบั และปริมาณการ
ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในแต่ระดบัมีสัดส่วนท่ีนิยมด่ืมใกลเ้คียงกนัโดยด่ืมเบียร์ 2 - 3 กระป๋อง หรือ
เบียร์ 1 - 1.5 ขวด หรือเหลา้ 1/4 แบนมากท่ีสุด (ร้อยละ 28.8)และด่ืมเบียร์ตั้งแต่ 7 กระป๋องข้ึนไปหรือ
เบียร์  4 ขวดข้ึนไปหรือ เหล้า 1 แบนข้ึนไปถึงร้อยละ 18.1 และส่วนความถ่ีในการด่ืมเบียร์ในคราว
เดียวกนัมากกวา่ 4 กระป๋อง/เบียร์ 2ขวด/เหลา้มากกวา่ ½  แบน/ ไวน์มากกว่า 4 แกว้/สปายมากกว่า 4 
ขวดท่ีมากท่ีสุดคือด่ืมน้อยกว่าเดือนละ 1 คร้ัง (ร้อยละ50.9) และนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เคยเกิด
เหตุการณ์ท่ีไม่สามารถหยดุด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไ์ด ้หากเร่ิมด่ืมไปแลว้(ร้อยละ65.3) แต่มีนกัศึกษา
ท่ีเคยเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่สามารถหยุดด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ได ้หากเร่ิมด่ืมไปแลว้สัปดาห์ละคร้ัง 
และทุกวนัหรือเกือบทุกวนั (ร้อยละ 5.2 และ 0.7) ตามล าดับ และนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เคยเกิด
เหตุการณ์ท่ีท าให้ไม่สามารถควบคุมสติ หรือไม่สามารถท าส่ิงท่ีท าตามปกติได้หลังจากการด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 49.9)แต่มีนักศึกษาท่ีเคยเกิดเหตุการณ์ท่ีท าให้ไม่สามารถควบคุมสติ 
หรือไม่สามารถท าส่ิงท่ีท าตามปกติไดห้ลงัจากการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เดือนละคร้ัง และสัปดาห์
ละคร้ัง (ร้อยละ 11.8 และ 2.6) ตามล าดบั ส่วนความบ่อยคร้ังท่ีตอ้งการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทนัที
ในตอนเช้า เพื่อจะให้รู้สึกดีข้ึน หรือถอนจากอาการเมาคา้ง จากการด่ืมหนกัในคืนท่ีผา่นมา นกัศึกษา
ส่วนใหญ่ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบน้ีเลย (ร้อยละ 91.9)แต่มีนักศึกษาท่ีเคยต้องการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ทนัทีในตอนเชา้ เพื่อจะให้รู้สึกดีข้ึน หรือถอนจากอาการเมาคา้ง จากการด่ืมหนกัในคืนท่ี
ผา่นมานอ้ยกวา่เดือนละคร้ัง (ร้อยละ 8.1) และนกัศึกษาส่วนใหญ่ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ท่ีรู้สึกผิด โกรธ 
โมโห เสียใจ ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ภายหลงัจากการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เลย(ร้อยละ 63.5) แต่มี
นักศึกษาท่ีเคยรู้สึกผิด โกรธ โมโห เสียใจ ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ภายหลังจากการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์โดยมีความบ่อยน้อยกว่าเดือนละคร้ัง (ร้อยละ 24.3) เดือนละคร้ัง (ร้อยละ 10.0) และ
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สัปดาห์ละคร้ัง (ร้อยละ 2.2) ตามล าดบั และนกัศึกษาส่วนใหญ่ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่สามารถจ าได้
วา่เกิดอะไรข้ึนในคืนท่ีผา่นมา หลงัจากการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 55.7) แต่มีนกัศึกษาท่ีไม่
สามารถจ าได้ว่าเกิดอะไรข้ึนในคืนท่ีผ่านมา หลงัจากการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยมีความบ่อย
น้อยกว่าเดือนละคร้ัง (ร้อยละ 30.2) เดือนละคร้ัง (ร้อยละ 9.6) และทุกวนัหรือเกือบทุกวนั (ร้อยละ 
3.0) ตามล าดบั   

1.3) ลกัษณะการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
ประเภทของด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีนกัศึกษานิยมด่ืมมากท่ีสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ 

เหลา้ (ร้อยละ 91.5)เบียร์ (ร้อยละ 83.0) และสปาย (ร้อยละ 63.8) ตามล าดบั โดยนกัศึกษาส่วนใหญ่มี
เหตุผลในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์คือ ด่ืมเม่ือมีงานเล้ียงสังสรรค์ (ร้อยละ87.8) รองลงมาคือ ด่ืม
เม่ือเพื่อนชวน (ร้อยละ 77.1) ด่ืมเพื่อความสนุกสนาน (ร้อยละ 69.0) และด่ืมเพื่อเขา้สังคม (ร้อยละ
65.7) ตามล าดบั ส่วนบุคคลท่ีร่วมด่ืมดว้ยมากท่ีสุดคือ เพื่อน (ร้อยละ 100) รองลงมาเป็นแฟนหรือคน
รัก (ร้อยละ 22.9) และคนในครอบครัว (ร้อยละ 18.1) ตามล าดบั และส่วนใหญ่นักศึกษาจะด่ืมใน
ช่วงเวลาก่อนเท่ียงคืน (ร้อยละ 84.1) โดยนักศึกษานิยมด่ืมในสถานบนัเทิง (ร้อยละ 82.7) รองลงมา
เป็นร้านอาหาร (ร้อยละ 60.5) และสถานท่ีท่องเท่ียว (ร้อยละ 43.5) และมีนกัศึกษาส่วนหน่ึงท่ีด่ืมในท่ี
พกัอาศยัส่วนตวั (ร้อยละ 26.2) ท่ีพกัของเพื่อน (ร้อยละ 24.0) และส่วนใหญ่ไม่เคยมีคนไดรั้บบาดเจ็บ
จากการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของนกัศึกษา (ร้อยละ 81.5) รองลงมาเคยมีคนไดรั้บบาดเจบ็จากการ
ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของนกัศึกษา แต่ไม่ไดเ้กิดข้ึนในช่วง 1 ปีท่ีผา่นมา (13.7) และเกิดข้ึนในช่วง 
1 ปีท่ีผา่นมา (ร้อยละ 4.8) และนกัศึกษาส่วนใหญ่ไม่เคยมีแพทย ์บุคลากรทางการแพทย ์เพื่อน หรือ
ญาติพี่นอ้ง แสดงความเป็นห่วงต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เลย (ร้อยละ 82.3) แต่มีนกัศึกษาท่ีเคย
ไดรั้บความเป็นห่วงต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จากแพทย ์บุคลากรทางการแพทย ์เพื่อน หรือญาติ
พี่นอ้งในช่วง 1 ปีท่ีผา่นมา (ร้อยละ 10.0) 

2)ระดับการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์โดยการใช้แบบคัดกรอง AUDIT 
นกัศึกษาหญิงกวา่คร่ึงหน่ึงมีระดบัการด่ืมแบบเส่ียงต ่า (ร้อยละ 55.7)รองลงมาคือ ระดบั

การด่ืมแบบเส่ียง (ร้อยละ 32.1)ส่วนระดบัการด่ืมแบบอนัตรายและระดบัการด่ืมแบบติด มีสัดส่วน
ใกลเ้คียงกนั (ร้อยละ 5.9 และร้อยละ 6.3 ตามล าดบั)   

3) การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 1 ปีทีผ่่านมา จ าแนกตามข้อมูลทัว่ไป 
การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมา จ าแนกตามข้อมูลทั่วไปได้ดังน้ี 

นกัศึกษาหญิงท่ีอายุนอ้ยกวา่ 20 ปี ไม่เคยด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ละเคยด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ลว้
ปัจจุบนัยงัมีการด่ืมอยูใ่นสัดส่วนท่ีเท่ากนั (ร้อยละ 40.3)และนกัศึกษาหญิงทั้งอายุนอ้ยกวา่ 20 ปี และ
อายุ มากกว่า  20 ปี ส่วนใหญ่เคยด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และปัจจุบนัยงัมีด่ืมอยู่ (ร้อยละ 40.3 และ 
62.1)และถา้จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชาท่ีศึกษาอยู่ พบว่า ทั้งกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และกลุ่มสาขา
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สังคมศาสตร์ นกัศึกษาส่วนใหญ่เคยด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และปัจจุบนัยงัมีการด่ืมอยู(่ร้อยละ 62.0 
และ 55.3) ตามล าดบั ส่วนการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีจ  าแนกตามชั้นป่ีท่ีศึกษาพบวา่ ชั้นปีท่ี 2 ถึง 4 
มีกลุ่มนักศึกษาท่ีเคยด่ืมและปัจจุบนัยงัมีการด่ืมอยู่มากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ (ร้อยละ 46.860.7และ73.5) 
ตามล าดบั ยกเวน้นกัศึกษาชั้นปีท่ี1ท่ีมีกลุ่มท่ีเคยด่ืมและปัจจุบนัยงัมีการด่ืมอยูน่อ้ยกวา่กลุ่มท่ีไม่เคยด่ืม 
(ร้อยละ32.4 และ 50.0 ตามล าดบั) 

 

5.1.3 ปัจจัยภายนอกทีม่ีผลต่อการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
1)การหาง่ายของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  
การหาง่ายของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประกอบด้วย การมีสถานท่ีจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลอ์ยา่งเพียงพอ การมีชนิดของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์  าหน่ายหลากหลายประเภท 
1.1) การมีสถานทีจ่ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ 

สถานท่ีท่ีนกัศึกษาหญิงนิยมซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลม์ากท่ีสุดคือ ร้านสะดวกซ้ือ 
24ชัว่โมง (ร้อยละ 73.7)รองลงมาคือสถานบนัเทิง (ร้อยละ 62.4) และร้านขายของช า (ร้อยละ54.2) 
ตามล าดบั ส่วนความเพียงพอของร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์นกัศึกษาหญิงมากกวา่ 3 ใน 4 คิด
วา่ร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลมี์ความเพียงพอ (ร้อยละ93.4) และนกัศึกษามากกวา่ 3 ใน 4 คิดวา่
ไม่ควรเพิ่มร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล(์ร้อยละ92.1) และนกัศึกษากวา่คร่ึงหน่ึงสามารถหาซ้ือ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไ์ดต้ลอดเวลา(ร้อยละ 51.4) 

1.2) การมีชนิดของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์จ าหน่ายหลากหลายประเภท 
นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความชอบท่ีจะซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จากร้านจ าหน่ายท่ี

ชนิดของเคร่ืองด่ืมหลากหลายประเภทจ าหน่าย (ร้อยละ 70.3) โดยนกัศึกษา 3 ใน 4 สามารถหาซ้ือจาก
ร้านประเภทไหนก็ได้ท่ีมีสินค้าท่ีต้องการ (ร้อยละ 78.5) และนักศึกษามากกว่าคร่ึงหน่ึงท่ีสามารถ
เปล่ียนชนิดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ไดห้ากไม่มีสินคา้ท่ีตอ้งการ (ร้อยละ 60.4) และนักศึกษามากกว่า
คร่ึงหน่ึงคิดวา่ร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ควรเพิ่มประเภทของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ให้มีความ
หลากหลายมากข้ึน (ร้อยละ 54.7) 

2)ความสามารถเข้าถึงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  
ความสามารถในการเข้าถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการด่ืม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โปรโมชั่นการขายของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ระยะทางในการเดินทางไปซ้ือ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

2.1) ค่าใช้จ่ายในการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
ค่าใชจ่้ายในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ต่อ 1 คร้ังส่วนใหญ่คือ 101 บาท ถึง 300 

บาท(ร้อยละ 75.3)และนกัศึกษาส่วนใหญ่มีความเพียงพอของรายไดก้บัค่าใช้จ่ายในการด่ืมเคร่ืองด่ืม
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แอลกอฮอล ์(ร้อยละ 79.0) และหากรายไดข้องนกัศึกษาไม่เพียงพอ นกัศึกษามีวธีิแกไ้ขโดยการขอจาก
ผูป้กครองมากท่ีสุด (ร้อยละ 71.9) และถา้หากรายไดข้องนกัศึกษาเพิ่มมากข้ึน นกัศึกษาส่วนใหญ่จะมี
จ านวนคร้ังในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เท่าเดิม (ร้อยละ 59.8) และหากรายไดข้องนกัศึกษานอ้ยลง
หรือมีรายจ่ายท่ีเพิ่มมากข้ึน นกัศึกษาส่วนใหญ่จะมีการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์นอ้ยลง (ร้อยละ 72.7) 
(ดงัแสดงในตารางท่ี 4.8) 

2.2) ส่วนโปรโมช่ันการขายของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
ร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่มากกวา่ 3 ใน 4 ท่ีนกัศึกษาเขา้ไปใช้

บริการมีโปรโมชัน่การขาย (ร้อยละ 79.0) โดยลกัษณะโปรโมชัน่ท่ีมีส่วนใหญ่คือ การลดราคาเม่ือมา
ก่อนเวลา 19.00 น. หรือ 22.00 น.(ร้อยละ 75.2) รองลงมาเป็น การลดราคาหากมาในโอกาสส าคญั 
เช่น วนัเกิด วนัรับปริญญา เป็นตน้(ร้อยละ 58.9) และมีการร่วมกิจกรรมของทางร้านแลว้ไดเ้คร่ืองด่ืม
ฟรี (ร้อยละ 29.0) ตามล าดับ โดยนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้เลือกเฉพาะร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ท่ีมีโปรโมชัน่เท่านั้น(ร้อยละ 93.4)และในกรณีท่ีนักศึกษาตอ้งการท่ีจะด่ืมเหลา้ แต่ทาง
ร้านมีโปรโมชัน่เบียร์ลดราคา นกัศึกษาส่วนใหญ่จะเลือกด่ืมเบียร์ (ร้อยละ 39.1)ซ่ึงมีสัดส่วนใกลเ้คียง
กบัการเลือกด่ืมเหลา้ (ร้อยละ 33.6) และนกัศึกษาส่วนใหญ่มากกวา่ 3 ใน 4 คิดวา่ โปรโมชัน่การขาย
ของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล(์ร้อยละ 79.0)   

2.3) ระยะทางในการเดินทางไปซ้ือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

ระยะทางในการเดินทางไปซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จากท่ีพักของนักศึกษา
มากกวา่คร่ึงหน่ึงอยูใ่นระยะใกล ้(ร้อยละ 52.2) ซ่ึงระยะทางเดินทางไปซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จากท่ี
พกัส่วนใหญ่คือ1 กิโลเมตร ถึง 5 กิโลเมตร (ร้อยละ 79.0) โดยนกัศึกษามากกวา่คร่ึงหน่ึงเดินทางโดย
รถมอเตอร์ไซค ์(ร้อยละ66.2) และนกัศึกษาส่วนใหญ่มากกวา่ 3 ใน 4 มีความสะดวกในการเดินทางไป
ซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์(ร้อยละ 86.4) 

3)ส่ือโฆษณาเกีย่วกบัเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
ส่ือโฆษณาเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ประกอบดว้ย ช่องทางการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร

ของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์การโฆษณาแฝงของผูจ้ดัจ  าหน่าย 
3.1) ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
ช่องทางการรับรู้ข้อมูลเก่ียวกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีนักศึกษานิยมมากกว่า

คร่ึงหน่ึงคือ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (ร้อยละ 74.4) รองลงมาคือ ทางโทรทศัน์ (ร้อยละ 67.5) และ
ช่องทางการรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีนกัศึกษาคิดวา่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดคือ ทาง
โทรทศัน์ (ร้อยละ 37.1) รองลงมาคือ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (ร้อยละ 33.5) ซ่ึงนักศึกษามากกว่า
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คร่ึงหน่ึงคิดว่า การโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท าให้คนด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มากข้ึน (ร้อยละ 
59.6) 

3.2) การโฆษณาแฝงของผู้จัดจ าหน่าย 
นกัศึกษามากกว่า 3 ใน 4 คิดวา่ การเป็นสปอนเซอร์แข่งขนักีฬาเป็นโฆษณาแฝง 

(ร้อยละ 79.3) และนกัศึกษามากกว่าคร่ึงหน่ึงคิดวา่ การบริจาคส่ิงของเป็นโฆษณาแฝง (ร้อยละ 64.7)
การสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆของเยาวชนเป็นโฆษณาแฝง (ร้อยละ 63.7) และการให้ทุนการศึกษาเป็น
โฆษณาแฝง (ร้อยละ 50.4)ซ่ึงถ้าหากนักศึกษาได้ รับทุนการศึกษาจากผู ้จ ัดจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลส่์วนใหญ่จะไม่ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์ป็นการตอบแทน (ร้อยละ 61.4) 

4) ปัจจัยด้านครอบครัว  
ปัจจยัดา้นครอบครัว ประกอบดว้ย สถานภาพสมรสของบิดามารดา การด่ืมแอลกอฮอล์

ของบุคคลในครอบครัว การไดรั้บอนุญาตจากบิดามารดาใหด่ื้มแอลกอฮอล์ 
4.1) สถานภาพสมรสของบิดามารดา 
สถานภาพสมรสของบิดามารดาในช่วงอายตุั้งแต่แรกเกิดถึงก่อนอายคุรบ 10 ปี 

บริบูรณ์ของนกัศึกษามากกวา่ 3 ใน 4 คือ บิดามารดาอยูด่ว้ยกนั (ร้อยละ 90.8) และสถานภาพสมรส
ของบิดามารดาในช่วงอายุ 10 ปี ถึง 24 ปี ก็เช่นกนัท่ีส่วนใหญ่ท่ีบิดามารดาอยู่ดว้ยกนั (ร้อยละ84.4) 
และจากช่วงอายุตั้ งแต่แรกเกิดถึงก่อนอายุครบ 10 ปีบริบูรณ์ไปในในช่วงอายุ 10 ปี ถึง 24 ปี มี
สถานภาพการหย่าร้างเพิ่มมากข้ึน (จากร้อยละ 5.1 เป็นร้อยละ7.1)  การแยกกนัอยู่เพิ่มมากข้ึน (จาก
ร้อยละ 2.8 เป็นร้อยละ6.1) และบิดาถึงแก่กรรมก็เพิ่มมากข้ึนเช่นกนั (จากร้อยละ 1.3 เป็นร้อยละ 2.1)    

4.2) การดื่มแอลกอฮอล์ของบุคคลในครอบครัว 
บิดาของนกัศึกษาเกือบ 3 ใน 4 ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์(ร้อยละ 70.3) มารดาของ

นกัศึกษา1 ใน 4 ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 26.9) และพี่น้องร่วมบิดามารดามากกวา่คร่ึงหน่ึง
ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์(ร้อยละ 60.1) 

4.3)การได้รับอนุญาตจากบิดามารดาให้ดื่มแอลกอฮอล์ 
บิดามารดาของนักศึกษา 3 ใน 4 เคยมีการพูดคุยหรือเคยสอนเก่ียวกับการด่ืม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 75.2)และนักศึกษาเกือบคร่ึงหน่ึงไดรั้บอนุญาตจากบิดามารดาให้ด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 48.3) รองลงมาคือ บิดามารดาไม่แสดงความคิดเห็นเร่ืองด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล(์ร้อยละ 36.6) 
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 5)ปัจจัยด้านเพือ่น 
ปัจจยัด้านเพื่อน ประกอบด้วย การด่ืมแอลกอฮอล์ของกลุ่มเพื่อน การชักชวนให้ด่ืม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์ากเพื่อน 
5.1)การดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มเพือ่น 
การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของกลุ่มเพื่อนมากกว่า 3 ใน 4 มีการด่ืมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์(ร้อยละ 90.8) และการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องเพื่อนสนิทมากกวา่ 3 ใน 4  ก็มีการด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เช่นกนั (ร้อยละ 80.1) และการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เม่ือมีการพบปะสังสรรค์
ของเพื่อนในกลุ่มส่วนใหญ่มีการด่ืมเป็นบางคร้ัง (ร้อยละ 70.1) 

5.2) การชักชวนให้ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์จากเพือ่น 
การชักชวนจากเพื่อนให้ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีการชักชวนมากกว่า 3 ใน 4 

(ร้อยละ88.5)โดยส่วนใหญ่มีการชกัชวนให้ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นบางคร้ัง (ร้อยละ 48.0) และ
นกัศึกษามากกวา่ 3 ใน 4 การกลา้ปฏิเสธเพื่อเม่ือถูกเพื่อนชกัชวนให้ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 
92.6) 

 

5.1.4 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกกบัระดับการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
 การมีสถานท่ีจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอมีความสัมพนัธ์กับระดับการด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.05) โดยนกัศึกษาหญิงท่ีสามารถในการหาซ้ือ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ได้ทุกเวลามีระดับการแบบเส่ียงสูงจ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 58.7 และ
นักศึกษาหญิงท่ีไม่สามารถในการหาซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ได้ทุกเวลามีระดบัการแบบเส่ียงสูง
จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 ซ่ึงพบว่านักศึกษาหญิงท่ีสามารถในการหาซ้ือเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ไดทุ้กเวลา มีระดบัการด่ืมแบบเส่ียงสูงมากกว่านกัศึกษาหญิงท่ีไม่สามารถในการหาซ้ือ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไ์ดทุ้กเวลา 

การมีชนิดของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จ  าหน่ายหลากหลายประเภทมีความสัมพนัธ์กบัระดบัการ
ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p < 0.05) โดยกลุ่มนักศึกษาหญิงท่ีชอบความ
หลากหลายของการมีชนิดของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์  าหน่าย มีระดบัการด่ืมแบบเส่ียงสูงถึง 73 คน คิด
เป็นร้อยละ 52.5 ซ่ึงมากกวา่กลุ่มนกัศึกษาหญิงท่ีไม่ชอบความหลากหลายของการมีชนิดของเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลจ์  าหน่ายท่ีมีจ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 35.6 

ค่าใชจ่้ายในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p < 0.05) โดยนักศึกษาหญิงท่ีมีรายได้เพียงพอมีระดบัการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์มากกวา่นกัศึกษาหญิงท่ีมีรายไดไ้ม่เพียงพอ ทั้งระดบัการด่ืมแบบเส่ียงสูงและเส่ียงต ่า ซ่ึง
นักศึกษาหญิงท่ีมีรายได้เพียงพอมีระดับการด่ืมแบบเส่ียงสูงจ านวน 80 คน และนักศึกษาหญิงท่ีมี
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รายไดไ้ม่เพียงพอมีระดบัการด่ืมแบบเส่ียงสูงจ านวน 40 คน ส่วนนกัศึกษาหญิงท่ีมีรายไดเ้พียงพอมี
ระดบัการด่ืมแบบเส่ียงต ่าจ  านวน 134 คน และนกัศึกษาหญิงท่ีมีรายไดไ้ม่เพียงพอมีระดบัการด่ืมแบบ
เส่ียงต ่าจ  านวน 17 คน 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งโปรโมชั่นการขายของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กบัระดบัการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์พบวา่ โปรโมชัน่การขายของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.05)  

ระยะทางในการเดินทางไปซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จากท่ีพกัมีความสัมพนัธ์กบัระดบัการด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.05) โดยนกัศึกษาท่ีมีระยะทางในการเดินทางไป
ซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จากท่ีพกัอยูใ่นระยะใกลมี้ระดบัการด่ืมแบบเส่ียงสูงจ านวน 72 คน คิดเป็น
ร้อยละ 54.5 ซ่ึงมากกว่านักศึกษาท่ีมีระยะทางในการเดินทางท่ีอยู่ในระยะพอดีและระยะไกล ท่ีมี
จ านวน 47 คน (ร้อยละ 35.6) และ 1 คน (ร้อยละ 14.3) ตามล าดบั  

ความสัมพนัธ์ระหว่างช่องทางการรับรู้ข่าวสารของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กับระดับการด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์พบว่าช่องทางการรับรู้ข่าวสารไม่มีความสัมพนัธ์กับระดับการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.05) 

การรับรู้ว่าการให้ทุนการศึกษา การเป็นสปอนเซอร์แข่งขนักีฬา และการสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆของเยาวชนเป็นโฆษณาแฝงของผูจ้ดัจ  าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบั
การด่ืมเคร่ืองแอลกอฮอล์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p < 0.05) ยกเวน้การรับรู้ว่าการบริจาคของเป็น
โฆษณาแฝงของผูจ้ดัจ  าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการด่ืมเคร่ืองแอลกอฮอล์
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p < 0.05)โดยนักศึกษาท่ีมีการรับรู้ว่าการบริจาคของเป็นโฆษณาแฝงมี
ระดบัการด่ืมแบบเส่ียงสูงจ านวน 72 คน ซ่ึงมากกว่านักศึกษาท่ีมีการรับรู้ว่าการบริจาคของไม่ใช่
โฆษณาแฝง ท่ีมีจ านวน 48 คน และการตอบแทนบุญคุณหากได้รับทุนการศึกษาจากผูจ้ดัจ  าหน่าย
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(p < 0.05) 

ความสัมพนัธ์ระหว่างสถานภาพสมรสของบิดามารดากบัระดบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
พบวา่สถานภาพสมรสของบิดามารดาทั้งในช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงก่อนอายุครบ 10 ปีบริบูรณ์และ
ในช่วงอาย1ุ0 ถึง 24 ปีไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ (p < 0.05) 

การด่ืมของมารดาและพี่น้องร่วมบิดามารดามีความสัมพันธ์กับระดับการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p < 0.05) ส่วนการด่ืมของบิดามารดาไม่มีความสัมพนัธ์กบั
ระดบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.05)  โดยนกัศึกษาท่ีพี่นอ้งร่วมบิดา
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มารดาด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีระดบัการด่ืมแบบเส่ียงสูง จ านวน 98 คน (ร้อยละ 50.3) ซ่ึงมากกว่า
นกัศึกษาท่ีพี่นอ้งร่วมบิดามารดาไม่ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์จ านวน 22 คน (ร้อยละ 28.9) 

การพูดคุยหรือเคยสอนเก่ียวกับการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของบิดามารดาและการได้รับ
อนุญาตจากบิดามารดาให้การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีความสัมพนัธ์กับระดับการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.05) โดยนกัศึกษาหญิงท่ีบิดามารดาเคยพูดคุยหรือเคยสอน
เก่ียวกบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีระดบัการด่ืมแบบเส่ียงสูงจ านวน 86 คน ซ่ึงมากกวา่นกัศึกษา
หญิงท่ีบิดามารดาไม่เคยพดูคุยหรือเคยสอนเก่ียวกบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์จ านวน 34 คน  

การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของเพื่อนสนิทและการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เม่ือมีการพบปะ
สังสรรค์ของเพื่อนในกลุ่มมีความสัมพนัธ์กบัระดบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ (p < 0.05)ส่วนการด่ืมแอลกอฮอล์ของกลุ่มเพื่อนไม่สามารถหาความสัมพนัธ์กบัการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ไดเ้น่ืองจากกลุ่มเพื่อนของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยนกัศึกษาท่ีมี
เพื่อนสนิทด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีระดบัการด่ืมแบบเส่ียงสูงจ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 45.6 ซ่ึง
มากกว่านกัศึกษาท่ีเพื่อนสนิทไม่ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ท่ีมีจ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 และ
นกัศึกษาท่ีมีการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทุกคร้ังท่ีมีการพบปะสังสรรค์ของเพื่อนในกลุ่มมีระดบัการ
ด่ืมแบบเส่ียงสูงจ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 89.9 ซ่ึงมากกว่านักศึกษาท่ี มีการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์เพียงบางคร้ังท่ีมีการพบปะสังสรรค์ของเพื่อนในกลุ่ม ท่ีมีจ  านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.7   

การกลา้ปฏิเสธเพื่อนเม่ือถูกชกัชวนใหด่ื้มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p < 0.05) โดยนักศึกษาท่ีกล้าปฏิเสธเพื่อนเม่ือถูก
ชกัชวนให้ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีระดบัการด่ืมแบบเส่ียงสูงจ านวน 102 คน ซ่ึงมากกวา่นกัศึกษาท่ี
ไม่กลา้ปฏิเสธเพื่อนเม่ือถูกชกัชวนใหด่ื้มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ท่ีมีจ  านวน 18 คน 

 
5.2 อภิปรายผล 

5.2.1 การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 1 ปีทีผ่่านมา 
นกัศึกษาหญิงมากกวา่คร่ึงหน่ึงเคยด่ืมและปัจจุบนัยงัมีการด่ืม (ร้อยละ 58.1) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัท่ีว่า นกัเรียนหญิงร้อยละ 50.2 เป็นผูท่ี้มีพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และร้อยละ 
47.3 เป็นผูท่ี้ยงัด่ืมในปัจจุบนั (อญัชลี เหมชะญาติ และศรีวรรณ ยอดนิล , 2555)และนกัศึกษาหญิงทั้ง
อายุน้อยกวา่ 20 ปี และอายุมากกว่า  20 ปี ส่วนใหญ่เคยด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และปัจจุบนัยงัมีด่ืม
อยู ่(ร้อยละ 40.3 และ 62.1) อาจเน่ืองมาจากท่ีค่านิยมของสังคมไทยเปล่ียนไปจากท่ีในสมยัก่อนเห็น
วา่ผูห้ญิงไม่ควรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ แต่ปัจจุบนัผูห้ญิงกลบัไดรั้บการยอมรับจากสังคมมากข้ึน
(ภูษณิศาบริหาร, 2549)ท าให้มีจ  านวนนักศึกษาหญิงท่ีเคยด่ืมและยงัด่ืมในปัจจุบันมีจ านวนมาก 
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นอกจากนั้นการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของนักศึกษาพบว่า กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ มีจ  านวน
นกัศึกษาท่ีเคยด่ืมปัจจุบนัด่ืมอยูจ่  านวน 126 คน มากกวา่กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีซ่ึง
มีจ านวน 101 คน อาจเน่ืองมาจากลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาจากกลุ่มสาขา
สังคมศาสตร์ ร้อยละ 58.3 เช่นเดียวกบัระดบัชั้นปีท่ีศึกษาจากชั้นป่ีท่ี1 ถึง ชั้นปีท่ี 4 มีจ  านวนนกัศึกษา
ท่ีเคยด่ืมปัจจุบนัด่ืมอยูสู่งข้ึนตามระดบัชั้นปี (ร้อยละ 32.4 46.8 60.7 และ 73.5 ตามล าดบั) สอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของ Wechsler H., et al. (2000) ท่ีนักศึกษาท่ีอายุน้อยกว่า 21 ปี มีความบ่อยในการด่ืม
นอ้ยกวา่นกัศึกษากลุ่มอายุ 21 - 23 ปี โดยร้อยละ 63 ของนกัศึกษาอายุน้อยกวา่ 21 ปี มีการด่ืมภายใน 
30 วนัท่ีผ่านมา เทียบกบันักศึกษากลุ่มอายุ 21 - 23 ปี มีการด่ืมร้อยละ 74 อาจเน่ืองมาจากลกัษณะ
ทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจ านวนนกัศึกษาเพิ่มข้ึนตามระดบัชั้นปี และตามกฎหมาย พระราชบญัญติั
สถานบริการ พ.ศ.2509 ท่ีหา้มผูท่ี้มีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ เขา้ไปในสถานบริการในช่วงเวลาท าการ 

5.2.2 การมีสถานทีจ่ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์อย่างเพยีงพอ 
นกัศึกษาหญิงมากกวา่คร่ึงหน่ึงสามารถหาซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ไดทุ้กเวลา (ร้อยละ 51.4) 

และนกัศึกษาหญิง 3 ใน 4 ซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์ากร้านสะดวกซ้ือท่ีเปิดบริการ 24 ชัว่โมง (ร้อยละ 
73.7) รองลงมาซ้ือจากสถานบนัเทิง (ร้อยละ 62.4) และร้านขายของช า (ร้อยละ 54.2) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของฤทยัรัตน์ รงคส์ยามานนท ์(2551) ท่ีพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์จากร้านสะดวกซ้ือ เช่น เซเวน่อีเลฟเวน่ โดยท าการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ผสมของวยัรุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยเก็บขอ้มูลจากประชาชนท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 - 22 
ปี ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างมีอายุอยู่ในช่วงเดียวกับการศึกษาคร้ังน้ีและท าการศึกษาในบริบทเดียวกนั อาจ
เน่ืองมาจากการมีแหล่งการจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน สอดคลอ้ง
กบัการศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลม์ากท่ีสุดคือ ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย (กณัต์กนิษฐ์ ผลแจง้, 2556) โดยมีการจ าหน่ายในร้านสะดวกซ้ือ 24 ชั่วโมง สถาน
บนัเทิง และร้านขายของช า ซ่ึงท าใหส้ามารถหาซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไ์ดโ้ดยไม่จ  ากดัเวลา  

5.3.3 การมีชนิดของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์จ าหน่ายหลากหลายประเภท 
นักศึกษาหญิง 3 ใน 4มีความชอบในการซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จากร้านจ าหน่ายท่ีมีชนิดของ
เคร่ืองด่ืมหลากหลายประเภทจ าหน่าย (ร้อยละ 70.3) อาจเน่ืองมาจากนกัศึกษาหญิงมีความหลากหลาย
ของชนิดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยไม่เจาะจงชนิดใดชนิดหน่ึงเพียงอย่างเดียว ซ่ึงนักศึกษาหญิง
มากกวา่คร่ึงหน่ึงสามารถเปล่ียนชนิดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ไดห้ากไม่มีสินคา้ท่ีตอ้งการ (ร้อยละ 60.4) 
และสอดคล้องกับการทดสอบความสัมพนัธ์ท่ีพบว่าการมีชนิดของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จ  าหน่าย
หลากหลายประเภทมีความสัมพนัธ์กบัระดบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p 
< 0.05) 

 



 

 81 

5.3.4 ค่าใช้จ่ายในการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
ค่าใช้จ่ายในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีความสัมพันธ์กับระดับการด่ืมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.05) โดยนกัศึกษาหญิง 3 ใน 4 มีความเพียงพอของรายได้
กบัค่าใชจ่้ายในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์(ร้อยละ 79.0) อาจเน่ืองมาจากเม่ือนกัศึกษารับรู้วา่รายได้
มีความเพียงพอก็จะสามารถใชจ่้ายโดยไม่มีความกงัวล ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาท่ีพบวา่นกัศึกษา
หญิงเกือบ 3 ใน 4 หากมีรายไดน้อ้ยลงหรือมีค่าใชจ่้ายเพิ่มมากข้ึน จะมีการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลล์ด
นอ้ยลง (ร้อยละ 72.7) 

5.3.5 ระยะทางในเดินทางไปซ้ือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

นกัศึกษาหญิงมากกว่าคร่ึงหน่ึงมีระยะทางในการเดินทางไปซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จากท่ี
พกัอยู่ในระยะใกล้ (ร้อยละ 52.2) ส่วนระยะทางเดินทางไปซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จากท่ีพกัส่วน
ใหญ่อยู่ในระยะ 1 ถึง 5 กิโลเมตร (ร้อยละ 79.0)และส่วนใหญ่มีความสะดวกในการเดินทางไปซ้ือ 
(ร้อยละ 86.4) ซ่ึงเห็นไดว้า่ ร้านจ าหน่ายอยู่ใกลก้บัผูบ้ริโภคมาก ท าให้เกิดความสะดวกสบายในการ
ซ้ือส้ินคา้ และผลความสัมพนัธ์ก็พบว่า ระยะทางในการเดินทางไปซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จากท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ เป็นเพราะปัจจุบนัธุรกิจร้าน
เหลา้ เบียร์ มีการเติบโตข้ึน โดยบริษทัเหลา้ เบียร์ มีวิธีการหาลูกคา้รายใหม่ โดยเฉพาะวยัรุ่น รวมถึง
บริษัทบุหร่ีก็ เร่ิมหาลูกค้าในกลุ่มวยัรุ่นเพิ่ม ข้ึน ท าให้ ร้านเหล้า เบียร์ บุหร่ี เกิดข้ึนในบริเวณ 
มหาวทิยาลยั สถานศึกษา โรงเรียน มากข้ึน  (สุทธิชยั ปัญญโรจน์, 2555) 

5.5.6 การโฆษณาแฝงของผู้จัดจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

ในการทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ เร่ืองการรับรู้วา่การบริจาคของเป็นโฆษณาแฝงของผูจ้ดั 

จ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการด่ืมเคร่ืองแอลกอฮอล์อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ (p < 0.05) ส่วนการรับรู้ว่าการให้ทุนการศึกษา การเป็นสปอนเซอร์แข่งขันกีฬา และการ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆของเยาวชนเป็นโฆษณาแฝงของผูจ้ดัจ  าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัระดบัการด่ืมเคร่ืองแอลกอฮอล์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.05) อาจเน่ืองมาจาก
การบริจาคส่ิงของ เป็นวิธีการท่ีเป็นรูปธรรม เป็นวตัถุส่ิงของท่ีสามารถจบัตอ้งได้มากกว่าการให้
ทุนการศึกษา การเป็นสปอนเซอร์แข่งขนักีฬา และการสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆของเยาวชน 

5.5.7 การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของบุคคลในครอบครัว 
มารดาของนักศึกษาหญิง 1 ใน 4 มีการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยการด่ืมของมารดามี

ความสัมพนัธ์กบัระดบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.05) อาจมีสาเหตุ
เน่ืองมาจากมารดามีลกัษณะและบทบาททางเพศเช่นเดียวกบันกัศึกษาท าใหเ้ป็นแบบอยา่งกบันกัศึกษา 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ท่ีพบว่า
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การด่ืมของมารดามีผลต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องนกัศึกษา (อญัชลี เหมชะญาติ และศรีวรรณ 
ยอดนิล, 2555) และพี่น้องร่วมบิดามารดามากกว่าคร่ึงหน่ึงมีการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 
60.1) โดยการด่ืมของพี่นอ้งร่วมบิดามารดามีความสัมพนัธ์กบัระดบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.05) อาจเน่ืองมาจากการท่ีมีบทบาทในครอบครัวเหมือนกนั หากพี่นอ้งร่วม
บิดามารดามีการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แลว้นกัศึกษาก็สามารถท่ีจะด่ืมได ้ส่วนการด่ืมของบิดาไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัระดบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.05)อาจมีสาเหตุ
เน่ืองมาจากบิดามีลกัษณะและบทบาททางเพศแตกต่างจากนกัศึกษา 

5.5.8 การได้รับอนุญาตจากบิดามารดาให้ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
การได้รับอนุญาตจากบิดา มารดาให้การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ส่วนใหญ่บิดา มารดา

อนุญาตให้ด่ืม ร้อยละ 48.3 ซ่ึงกลุ่มวยัรุ่นหญิงตดัสินใจด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เพราะอยู่ภายใต้
ทศันคติทางบวกกบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ว่าเป็นส่ิงท่ีสามารถท าได ้การท่ีบิดาและมารดาด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  และอนุญาตให้บุตรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์โดยไม่มีการหักห้ามและแสดงว่า
การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง และมีการยอมรับกบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์อง
บุตร  โดยยอมท่ีจะให้บุตรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  ภายใตส้ถานการณ์ท่ีบิดามารดาสามารถดูแลได ้
(ภูษณิศา บริหาร, 2549)และสอดคลอ้งกบัการทดสอบความสัมพนัธ์ ท่ีพบวา่การพูดคุยหรือเคยสอน
เก่ียวกบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของบิดา มารดา และการไดรั้บอนุญาตจากบิดามารดาให้การด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลมี์ความสัมพนัธ์กบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

5.8.9 การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มเพือ่น 
การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องกลุ่มเพื่อนมากกวา่ 3 ใน 4 มีการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 

(ร้อยละ 90.8) และการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของเพื่อนสนิทมากกว่า 3 ใน 4  ก็มีการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์เช่นกนั (ร้อยละ 80.1) โดยการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของเพื่อนสนิทมีความสัมพนัธ์กบั
ระดบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.05)ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาท่ีวา่
อิทธิพลของเพื่อนมีผลต่อพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องวยัรุ่นอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .01 (ช่อแก้ว ร่มสุข และขจรวรรณ อิฐรัตน์, 2555) และการศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ผสมของวยัรุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่พบวา่ผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ คือ 
เพื่อน/คนรู้จกั (ฤทยัรัตน์ รงคส์ยามานนท์, 2551) และการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรม
การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พบวา่การมีเพื่อนสนิทด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (อญัชลี เหมชะญาติ และ
ศรีวรรณ ยอดนิล, 2555) นอกจากนั้นการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการด่ืมแอลกอฮอล์แบบผิดปกติ
ของวยัรุ่นในจงัหวดัขอนแก่น ก็พบวา่การมีเพื่อนด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีอิทธิพลเฉพาะต่อการด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แบบผิดปกติของวยัรุ่นหญิง(อุทยัทิพย ์จนัทร์เพญ็, 2555) และการศึกษาเก่ียวกบั
ผลกระทบของเครือข่ายทางสังคมต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของวยัรุ่น พบว่ากลุ่มเพื่อนสนิทมี
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ผลต่อพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์ของวยัรุ่นอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (Ali M.M. and Dwyer D.S., 
2010) ส่วนการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เม่ือมีการพบปะสังสรรคข์องเพื่อนในกลุ่มส่วนใหญ่มีการด่ืม
เป็นบางคร้ัง (ร้อยละ 70.1) โดยการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เม่ือมีการพบปะสังสรรค์ของเพื่อนใน
กลุ่มมีความสัมพนัธ์กบัระดบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p < 0.05)ซ่ึง
สอดคล้องกับการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ผสมของวยัรุ่นในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ พบวา่นกัศึกษามีการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในโอกาสท่ีเป็นงานเล้ียงสังสรรคใ์นเทศกาล
ต่างๆ (ฤทยัรัตน์ รงคส์ยามานนท,์ 2551) 

5.8.10 การชักชวนให้ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์จากเพือ่น 
การชกัชวนจากเพื่อนให้นักศึกษาด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีมากกว่า 3 ใน 4 (ร้อยละ 88.5)

โดยส่วนใหญ่มีการชักชวนให้ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นบางคร้ัง (ร้อยละ 48.0) และนักศึกษา
มากกว่า 3 ใน 4 การกล้าปฏิเสธเพื่อเม่ือถูกเพื่อนชกัชวนให้ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 92.6) 
โดยการกลา้ปฏิเสธเพื่อนเม่ือถูกชกัชวนให้ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.05)ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท าการศึกษาพฤติกรรมการ
บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลยัระดบัปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ี
พบว่าแรงสนบัสนุนจากกลุ่มเพื่อนในการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์(รัตติยา บวัสอน และเชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล, 2553) เช่นเดียวกบัการศึกษาปัจจยั
ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของนักเรียนหญิง พบว่าการถูกชักชวนให้ด่ืมมา
ความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (อญัชลี เหมชะญาติ และศรีวรรณ ยอดนิล, 2555) 

5.2.11โปรโมช่ันการขายของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
โปรโมชั่นการขายของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์พบว่า ร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ส่วน

ใหญ่ท่ีมีโปรโมชั่นการขาย ร้อยละ 79.0 โดยโปรโมชั่นท่ีมีส่วนใหญ่คือ ลดราคาเม่ือมาก่อนเวลา 
19.00 หรือ 22.00 ร้อยละ 75.2 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัช่วงเวลาท่ีด่ืมแอลกอฮอล์บ่อยท่ีสุด คือ ช่วงก่อนเท่ียง
คืน (20.01-23.59 น.)คิดเป็นร้อยละ 84.1และในการทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า โปรโมชัน่การขาย
ของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไ์ม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลอ์ยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ (p < 0.05) อาจเน่ืองมาจากนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้เลือกเฉพาะร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ท่ีมีโปรโมชัน่เท่านั้น (ร้อยละ 93.4) และอาจเป็นเพราะราคาของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แต่
ละชนิดไม่มีความแตกต่างกนัมากนกั จากการส ารวจสถานการณ์การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และ
ผลกระทบ ปี2556 ของศูนยว์จิยัปัญหาสุรา พบวา่ราคาขายของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ทบทุกประเภทมี
การปรับตัวเพิ่มข้ึนในรอบ 10 ปีท่ีผ่านมาด้วยอัตราเงินเฟ้อจะพบว่าราคาท่ีแท้จริงของเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลน์ั้นไม่ไดเ้พิ่มข้ึนในสัดส่วนท่ีสัมพนัธ์กบัการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือกล่าวไดว้า่เคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลห์ลายส่วนกลบัมีราคาถูกลงดว้ยซ ้ า 
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5.2.12ช่องทางการรับรู้ข่าวสารของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
ในการทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ ช่องทางการรับรู้ข่าวสารของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ไม่มี 

ความสัมพันธ์กับระดับการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) อาจ
เน่ืองมาจากปัจจยัภายในตวับุคคลท่ีแตกต่างกัน ทั้ งทัศนคติต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ จาก
การศึกษาของรัตติยา บัวสอน และเชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล (2553) ประสบการการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ จากการศึกษาของประณต เคา้ฉิม และดวงเดือน แซ่ตงั (2551) การรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการปฏิเสธเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา จากการศึกษาของอญัชลี เหมชะญาติ 
และศรีวรรณ ยอดนิล (2555) 

5.2.13สถานภาพสมรสของบิดามารดา 
สถานภาพสมรสของบิดามารดาในช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิด - ก่อนอายุครบ 10 ปีบริบูรณ์ ส่วน

ใหญ่ คือ บิดามารดาอยูด่ว้ยกนั ร้อยละ 90.8 และสถานภาพสมรสของบิดามารดาในช่วงอายุ 10 – 24  
ปี ก็เช่นกนัท่ีส่วนใหญ่ 84.4 แต่มีสถานภาพการหยา่ร้างและแยกกนัอยูเ่พิ่มข้ึนโดยการหยา่ร้างเพิ่มจาก
ร้อยละ 5.1 เป็น 7.4 และ การแยกกนั เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 2.8 เป็น 6.1 ซ่ึงสถานภาพของครอบครัวท่ีไม่
ดี เช่น การหยา่ร้าง การแยกกนัอยูข่องบิดามารดา หรือครอบครัวท่ีขาดคนใดคนหน่ึงท่ีจะให้การอบรม
เล้ียงดูเป็นครอบครัวท่ีมีความเส่ียงสูงส าหรับพฤติกรรมการด่ืม ซ่ึงรวมถึง เด็กวยัรุ่นท่ีด่ืมหนัก มกัมี
ความผูกพนัในครอบครัวน้อย และได้รับการยอมรับจากพ่อแม่น้อยมาก (Steinhausen H-C, Metzke 
CW, 2003) 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 
1)สถานศึกษาควรเฝ้าระวงัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของนกัศึกษาหญิงท่ีปัจจุบนัยงัมีการ

ด่ืม และเขา้ไปดูแลนกัศึกษาหญิงท่ีมีระดบัการด่ืมแบบอนัตรายและระดบัการด่ืมแบบติดอยา่งใกลชิ้ด 
เพื่อเป็นการลดระดบัความรุนแรงจากผลกระทบทั้งทางดา้นร่างกาย สังคม และจิตใจ ท่ีจะเกิดข้ึนจาก
การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

2) สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนการจดักิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่ม
นกัศึกษาทั้งในคณะและสถาบนั เพื่อให้นักศึกษาร่วมกนัท ากิจกรรมในเชิงบวก ท าเวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ และลดโอกาสในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

      3)หน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งควรเขา้มาดูแลและควบคุมเร่ืองช่วงเวลาการขายเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามกฎหมายพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เพื่อเป็น
การลดโอกาสการหาไดง่้ายของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
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         4) หน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งควรเขา้มาดูแลและควบคุมในเร่ืองการจดัระเบียบร้าน
ขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลร์อบสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายของคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลแ์ห่งชาติท่ีก าหนดใหห้า้มขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรัศมี 300 เมตร รอบสถานศึกษา เพื่อ
เป็นการลดโอกาสการเขา้ถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

         5)สถาบนัครอบครัวควรเขา้มาดูแลใส่ใจเร่ืองการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของนกัศึกษา 
ทั้ งเร่ืองการอบรม พูดคุย สอนเก่ียวกับการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ การอนุญาตให้นักศึกษาด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เร่ืองค่าใชจ่้ายของนกัศึกษา ตลอดจนการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องบุคคลใน
ครอบครัวเช่นกนั เพื่อเป็นการสร้างความรัก ความอบอุ่น ความเขม้แข็งแก่สถาบนัครอบครัว สู่เกราะ
ป้องกนัพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์และลดปัญหาจากการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1) ท าการศึกษาในกลุ่มนกัศึกษาชายเพื่อน ามาเปรียบเทียบดูความคลา้ยคลึงความแต่งต่างของ

กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีบริบทเดียวกนั หรือท าการศึกษาทั้งในนกัศึกษาหญิงและนกัศึกษาชายในช่วงเดียวกนั 
2) ท าการศึกษาในกลุ่มนักศึกษาในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อน ามาเปรียบเทียบกบั

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ 
3)ท าศึกษาเชิงคุณภาพเก็บขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัปัจจยัภายนอกกบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

          4) ท าการศึกษาในกลุ่มนักศึกษาหญิงจากสถาบันใกล้เคียงมาเปรียบเทียบดูความ
คลา้ยคลึงความแตกต่าง 
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ภาคผนวก  ก 

แบบสอบถาม 
 

เร่ือง ปัจจัยทีม่ีความสัมพนัธ์กบัการดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลยั  
จังหวดัเชียงใหม่ 

ค าช้ีแจง 
1. แบบสอบถามน้ีจะน าไปเป็นขอ้มูลในการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการด่ืม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของนกัศึกษาหญิงในมหาวิทยาลยั ขอ้มูลท่ีไดรั้บขอรับรองวา่จะไม่มีการเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล และจะไม่มีผลกระทบใดๆต่อตัวท่าน จึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านตอบ
แบบสอบถามทุกขอ้ใหต้รงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 

2. แบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป     จ านวน 6 ขอ้ 
  ส่วนท่ี 2 การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์   จ านวน 16 ขอ้ 
  ส่วนท่ี 3 ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์ านวน    35 ขอ้ 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมายลงใน และเติมขอ้ความลงในช่องวา่ง 
1. อาย.ุ..................ปี 
2. ท่านก าลงัศึกษาอยูใ่นคณะ........................................ 
3. ท่านก าลงัศึกษาในระดบัชั้นปี......................... 
4. ปัจจุบนัท่านพกัอาศยัท่ีใด 
 1. หอพกัในมหาวทิยาลยั   2. หอพกันอกมหาวทิยาลยั 
 3. พกัท่ีบา้น    4.  อ่ืนๆระบุ…………….................. 
 
5. ภูมิล าเนา 
 1. เชียงใหม่  2. จงัหวดัอ่ืนในภาคเหนือ  3. จงัหวดัอ่ืนนอกภาคเหนือ 

1.1 อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
  1.2 ต่างอ าเภอ 
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6. จ  านวนเงินรวมท่ีท่านไดรั้บในแต่ละเดือน 
 1.นอ้ยกวา่ 3,000 บาท        2. 3,000-5,000 บาท        

3.5,000-10,000 บาท       4. มากกวา่ 10,000 บาท 
 
ส่วนที ่2 การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
1.ในช่วงปีท่ีผา่นมา ท่านเคยด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลห์รือไม่ 

1. ไม่เคย( ข้ามไปตอบข้อ 3.3การมีสถานทีจ่ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ) 
2. เคยด่ืม แต่เลิกแลว้ประมาณ................เดือน/ปี  3. เคยด่ืม ปัจจุบนัด่ืมอยู ่

2. ท่านด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลป์ระเภทใดบา้ง(เลือกค าตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
1. เบียร์   2. เหลา้  3. ไวน ์  4. สปาย 
5. วสิก้ี   6.วอดกา้ 7.เหลา้ขาว 8.อ่ืนๆระบุ ............ 

3. ในช่วงปีท่ีผา่นมาท่านด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลบ์่อยแค่ไหน 
1. เดือนละคร้ัง หรือนอ้ยกวา่  2. 2 -4 คร้ัง / เดือน 
3. 2-3 คร้ัง / สัปดาห์   4. 4 คร้ังข้ึนไป / สัปดาห์ 

4. ในช่วงปีท่ีผา่นมา ท่านด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลป์ริมาณเท่าไหร่ต่อคร้ัง 
     ( เบียร์ 1 กระป๋อง = เหลา้ 2 ฝา(ฝาขวดกลม) = ไวน์ 1 แกว้ = สปาย 1 ขวด ) 
 1. เบียร์ 1 – 1.5 กระป๋อง = เบียร์ 1/2 - 3/4 ขวด หรือเหลา้ 1 – 2 ฝา 
 2.เบียร์ 2 – 3 กระป๋อง    =เบียร์ 1 – 1.5 ขวด หรือเหลา้   1/4 แบน 
 3.เบียร์ 3.5 – 4 กระป๋อง =  เบียร์  2 ขวด  หรือเหลา้   1/2 แบน 
 4.เบียร์ 5 – 7 กระป๋อง     =  เบียร์  3 - 4 ขวด หรือเหลา้ 3/ 4 แบน 
 5. เบียร์ 7 กระป๋องข้ึนไป =  เบียร์  4 ขวดข้ึนไป หรือเหลา้   1  แบนข้ึนไป 
5. ในช่วงปีท่ีผา่นมา ท่านด่ืมเบียร์ ในคราวเดียวกนัมากกวา่ 4 กระป๋อง หรือเบียร์ 2ขวด หรือเหลา้
มากกวา่ ½  แบน หรือไวน์มากกวา่ 4 แกว้ หรือสปายมากกวา่ 4 ขวด บ่อยแค่ไหน 
 1. ไม่เคยเลย  2. นอ้ยกวา่เดือนละคร้ัง  3. เดือนละคร้ัง 
 4. สัปดาห์ละคร้ัง 5. ทุกวนั หรือเกือบทุกวนั 
6. ในช่วงปีท่ีผา่นมา มีบ่อยคร้ังแค่ไหนท่ีท่านพบวา่ท่านไม่สามารถหยดุด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไ์ด้
หากท่านไดเ้ร่ิมด่ืมไปแลว้ 
 1. ไม่เคยเลย  2. นอ้ยกวา่เดือนละคร้ัง  3. เดือนละคร้ัง 
 4. สัปดาห์ละคร้ัง 5. ทุกวนั หรือเกือบทุกวนั 
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7. ในช่วงปีท่ีผา่นมา มีบ่อยคร้ังแค่ไหน ท่ีการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์ป็นสาเหตุท่ีท าใหท้่านไม่
สามารถควบคุมสติ หรือท าส่ิงท่ีท่านท าตามปกติได ้
 1. ไม่เคยเลย  2. นอ้ยกวา่เดือนละคร้ัง  3. เดือนละคร้ัง 
 4. สัปดาห์ละคร้ัง 5. ทุกวนั หรือเกือบทุกวนั 
8. ในช่วงปีท่ีผา่นมา มีบ่อยคร้ังแค่ไหน ท่ีท่านตอ้งการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท์นัทีในตอนเชา้ เพื่อจะ
ใหรู้้สึกดีข้ึน หรือถอนจากอาการเมาคา้ง จากการด่ืมหนกัในคืนท่ีผา่นมา 
 1. ไม่เคยเลย  2. นอ้ยกวา่เดือนละคร้ัง  3. เดือนละคร้ัง 
 4. สัปดาห์ละคร้ัง 5. ทุกวนั หรือเกือบทุกวนั 
9. ในช่วงปีท่ีผา่นมา มีบ่อยคร้ังแค่ไหน ท่ีท่านรู้สึกผดิ โกรธ โมโห เสียใจ ควบคุมอารมณ์ไม่อยู ่
ภายหลงัจากการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
 1. ไม่เคยเลย  2. นอ้ยกวา่เดือนละคร้ัง  3. เดือนละคร้ัง 
 4. สัปดาห์ละคร้ัง 5. ทุกวนั หรือเกือบทุกวนั 
10. ในช่วงปีท่ีผา่นมา มีบ่อยคร้ังแค่ไหน ท่ีท่านไม่สามารถจ าไดว้า่เกิดอะไรข้ึนในคืนท่ีท่านด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
 1. ไม่เคยเลย  2. นอ้ยกวา่เดือนละคร้ัง  3. เดือนละคร้ัง 
 4. สัปดาห์ละคร้ัง 5. ทุกวนั หรือเกือบทุกวนั 
11. ท่านหรือบุคคลอ่ืนเคยไดรั้บบาดเจบ็จากการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องท่านหรือไม่ 
 1. ไม่เคยเลย            2. เคย แต่ไม่เกิดข้ึนในปีท่ีผา่นมา       3. เคย เกิดข้ึนในช่วงปีท่ีผา่นมา 
12. เคยมีแพทย ์บุคลากรทางการแพทย ์เพื่อน หรือญาติพี่นอ้ง แสดงความเป็นห่วงต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลข์องท่านหรือไม่  
 1. ไม่เคยเลย 2. เคย แต่ไม่เกิดข้ึนในปีท่ีผา่นมา      3. เคย เกิดข้ึนในช่วงปีท่ีผา่นมา 
13. เหตุผลส่วนใหญ่ในการด่ืมแอลกอฮอลข์องท่านคือ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

1. อยากทดลองด่ืม 2. ด่ืมเม่ือมีปัญหา             3. ด่ืมเม่ือมีงานเล้ียงสังสรรค ์
4. เพื่อเขา้สังคม  5. เพื่อความสนุกสนาน         6. เพื่อเป็นท่ียอมรับในกลุ่มเพื่อน 
7. เพื่อนชวน  8.คนในครอบครัวชกัชวน  
9. ด่ืมเป็นประจ าไม่เก่ียวขอ้งกบัสาเหตุใดๆ  10. อ่ืนๆ (ระบุ)............................. 

14. ส่วนใหญ่ท่านด่ืมแอลกอฮอลร่์วมกบับุคคลใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
1. ด่ืมคนเดียว   2. เพื่อน    3. คนในครอบครัว 
4. แฟน/คนรัก   5. อ่ืนๆ (ระบุ) ............................. 
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15. ส่วนใหญ่ท่านด่ืมแอลกอฮอล ์ในช่วงเวลาไหน 
1. ช่วงเชา้ (06.00-11.59 น.)  2. พกัเท่ียง (12.00-13.00 น.) 
3. ช่วงบ่าย (13.01-16.00 น.)  4. ช่วงเยน็ (16.00-20.00 น.) 
5. ช่วงก่อนเท่ียงคืน (20.01-23.59 น.) 6. ช่วงหลงัเท่ียงคืน (24.00-05.59 น.) 

16. สถานท่ีใดท่ีท่านนิยมด่ืมแอลกอฮอล(์ตอบไดม้ากกวา่1 ขอ้) 
1. ท่ีพกัอาศยัส่วนตวั     2. ท่ีพกัของเพื่อน 3. ท่ีพกัของแฟน/คนรัก 
4. ท่ีพกัของคนในครอบครัว   5. ร้านอาหาร  6. สถานบนัเทิง 
7. สถานท่องเท่ียว  8. บนยานพาหนะ ขณะเดินทาง 
9. อ่ืนๆ(ระบุ).......... 

 
ส่วนที ่3 ปัจจัยภายนอกทีม่ีผลต่อการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
3.1 ค่าใช้จ่ายในการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
1. ท่านเสียค่าใชจ่้ายในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลต่์อคร้ังจ านวนเท่าไหร่ 

1. 0-100 บาท   2. 101-300 บาท   3. 301-500 บาท 
4. 501-1,000 บาท  5. 1,000 บาท ข้ึนไป 

2. ท่านคิดวา่รายไดข้องท่านเพียงพอกบัค่าใชจ่้ายในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลห์รือไม่ 
 1. เพียงพอ   

2. ไม่เพียงพอ  กรณีไม่เพียงพอท่านแกไ้ขโดย      1. ขอจากผูป้กครอง      2. ยมืเพื่อน  
3. ท างานพิเศษ              4.อ่ืนๆระบุ...... 

3.หากท่านมีรายไดพ้ิเศษเพิ่มข้ึนจากเงินท่ีไดรั้บประจ า ท่านจะด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อยา่งไร 
 1. ด่ืมบ่อยข้ึน  2. ด่ืมเท่าเดิม  3. ด่ืมนอ้ยลง  4. ไม่แน่ใจ 
 
4. หากท่านมีรายไดน้อ้ยลงหรือมีค่าใชจ่้ายเพิ่มมากข้ึน ท่านจะด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อยา่งไร 
 1. ด่ืมบ่อยข้ึน  2. ด่ืมเท่าเดิม  3. ด่ืมนอ้ยลง  4. ไม่แน่ใจ 
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3.2 โปรโมช่ันการขายของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
1. ร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลส่์วนใหญ่ท่ีท่านเคยเขา้มีโปรโมชัน่การขายหรือไม่ 
 1.ไม่มี  2. มี  กรณีมีเป็นโปรโมชัน่ไหนบา้ง สามารถตอบไดห้ลายขอ้ 
               1. มีการลดราคาเม่ือมาก่อนเวลา 19.00 หรือ 22.00 
               2. มีการลดราคาหากมาในโอกาสส าคญั เช่น วนัเกิด วนัรับปริญญา  

            3. การร่วมกิจกรรมของทางร้านแลว้ไดเ้คร่ืองด่ืมฟรี 
                                                     4. การมีของแถม 
                                                     5. อ่ืนๆ ระบุ......................................................................... 
2. ท่านเลือกด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นร้านท่ีมีโปรโมชัน่การขายเท่านั้นใช่หรือไม่ 
 1. ใช่   2. ไม่ใช่ 
3. หากท่านตอ้งการท่ีจะด่ืมเหลา้ แต่ทางร้านมีโปรโมชัน่เบียร์ลดราคา ท่านจะเลือกด่ืมอะไร 
 1. เหลา้   2. เบียร์   3. ทั้งสองอยา่ง 
4. การท่ีร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลมี์โปรโมชัน่การขาย มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของท่าน
หรือไม่ 
 1. มี   2. ไม่มี 
 
3.3 การมีสถานทีจ่ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์อย่างเพยีงพอ 
1. ท่านสามารถซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์ากสถานท่ีใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

1. ร้านมินิมาร์ท  2. ร้านสะดวกซ้ือ 24 ชัว่โมง 3. ร้านขายของช า 
4. ซุปเปอร์มาร์เก็ต 5. สถานบนัเทิง  6. ลานเบียร์ 7. อ่ืนๆระบุ............... 

2.ท่านคิดวา่ร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลมี์จ านวนเพียงพอต่อการบริโภคหรือไม่ 
 1. เพียงพอ   2. ไม่เพียงพอ 
3. ท่านคิดวา่ควรเพิ่มร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลห์รือไม่ 
 1. ควรเพิ่ม   2. ไม่ควรเพิ่ม 
4. ท่านสามารถหาซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไ์ดทุ้กเวลาท่ีตอ้งการใช่หรือไม่ 
 1. ใช่    2. ไม่ใช่ 
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3.4 การมีชนิดของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์จ าหน่ายหลากหลายประเภท 
1. ท่านชอบซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์ากร้านจ าหน่ายท่ีมีเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลห์ลากหลายประเภท
จ าหน่ายหรือไม่  
 1.ชอบ   2. ไม่ชอบ 
2. ท่านสามารถซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์ากร้านประเภทไหนก็ไดท่ี้มีสินคา้ท่ีท่านตอ้งการใช่หรือไม่ 
 1. ใช่   2. ไม่ใช่ 
3. หากประเภทของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์ท่านตอ้งการไม่มีจ  าหน่าย ท่านสามารถเปล่ียนไปด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลป์ระเภทอ่ืนท่ีมีจ าหน่ายแทนหรือไม่ 
 1. เปล่ียน   2. ไม่เปล่ียน  3. ไม่ด่ืม 
4. ท่านคิดวา่ร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลค์วรเพิ่มประเภทของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์หมี้ความ
หลากหลายมากข้ึนหรือไม่ 
 1. ควรเพิ่ม   2.ไม่ควรเพิ่ม 
 
3.5 ระยะทางในการเดินทางไปซ้ือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
1. ท่านคิดวา่ระยะทางในการเดินทางไปซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์ากท่ีพกัของท่านเป็นอยา่งไร 
 1. ใกล ้   2. พอดี   3. ไกล 
2. ระยะทางท่ีท่านสามารถเดินทางไปซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์ากท่ีพกัประมาณก่ีกิโลเมตร 

1. 1-5 กิโลเมตร   2. 6-10 กิโลเมตร  3. 11-15กิโลเมตร 
4. 16-20กิโลเมตร  5. 21-25กิโลเมตร  6. 25-30กิโลเมตร 
7. มากกวา่ 30  กิโลเมตร 

3. ท่านสามารถเดินทางไปซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์โดยวิธีใด 
 1. เดิน    2. รถมอเตอร์ไซค ์  3. รถยนต ์

4. รถสาธารณะ   5. อ่ืนๆ ระบุ...... 
4. ท่านคิดวา่การเดินทางไปซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลส์ะดวกหรือไม่ 
 1. สะดวก   2. ไม่สะดวก 
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3.6 ช่องทางการรับรู้ข่าวสารของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  
 1. ท่านรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์จากแหล่งใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

1. ทางโทรทศัน์  2. วทิยกุระจายเสียง  3. หนงัสือพิมพ ์   
4. นิตยสาร/วารสาร 5. โปสเตอร์   6. ใบปลิว 
7. เมนูอาหาร  8. website   9. E-mail 
10. เครือข่ายสังคมออนไลน์(Facebook,IG,Twitter,Line) 11.อ่ืนๆ (ระบุ) ...................... 

2. ท่านคิดวา่ส่ือใดท่ีท าใหท้่านรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุด (เลือกค าตอบไดเ้พียงขอ้เดียว) 

1. ทางโทรทศัน์  2. วทิยกุระจายเสียง  3. หนงัสือพิมพ ์   
4. นิตยสาร/วารสาร 5. โปสเตอร์   6. ใบปลิว 
7. เมนูอาหาร  8. website   9. E-mail 
10. เครือข่ายสังคมออนไลน์(Facebook,IG,Twitter,Line) 11.อ่ืนๆ (ระบุ) ...................... 

3. ท่านคิดวา่การโฆษณาด่ืมแอลกอฮอลท์  าใหค้นด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มากข้ึนหรือไม่ 
 1. ใช่                              2. ไม่ใช่ 
 
3.7 การโฆษณาแฝงของผู้จัดจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
1.ท่านคิดวา่การท าในส่ิงต่อไปน้ีเป็นโฆษณาแฝงของผูจ้ดัจ  าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลห์รือไม่ 

1. การใหทุ้นการศึกษา     1. ใช่  2. ไม่ใช่ 
2. การบริจาคส่ิงของ    1. ใช่  2. ไม่ใช่ 
3. การเป็นสปอนเซอร์แข่งขนักีฬา   1. ใช่  2. ไม่ใช่ 

 4. การสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆของเยาวชน  1. ใช่  2. ไม่ใช่ 
2. หากท่านไดรั้บทุนการศึกษาจากผูจ้ดัจ  าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ท่านจะด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
เป็นการตอบแทนบุญคุณหรือไม่ 
 1. ด่ืม   2. ไม่ด่ืม   3.ไม่แน่ใจ 
 
3.8 สถานภาพสมรสของบิดามารดา 
1.สถานภาพสมรสของบิดามารดาในช่วงท่ีท่านอายตุั้งแต่แรกเกิด - ก่อนอายคุรบ 10 ปีบริบูรณ์ 
 1. อยูด่ว้ยกนั  2. หยา่ร้าง   3. แยกกนัอยู ่  

4. บิดาถึงแก่กรรม       5. มารดาถึงแก่กรรม   6.บิดาและมารดา ถึงแก่กรรม 
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2.สถานภาพสมรสของบิดามารดาในช่วงท่ีท่านอาย1ุ0 – 24  ปี 
 1. อยูด่ว้ยกนั  2. หยา่ร้าง   3. แยกกนัอยู ่  

4. บิดาถึงแก่กรรม       5. มารดาถึงแก่กรรม   6.บิดาและมารดา ถึงแก่กรรม 
 
3.9 การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของบุคคลในครอบครัว 

1. บิดา      ด่ืม  ไม่ด่ืม 
2. มารดา   ด่ืม   ไม่ด่ืม 
3. พี่นอ้งร่วมบิดามารดา  ด่ืม  ไม่ด่ืม 

 
3.10 การได้รับอนุญาตจากบิดามารดาให้การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
1. บิดา มารดาของท่านเคยพดูคุยหรือเคยสอนท่านเก่ียวกบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลห์รือไม่ 
 1. เคย                       2. ไม่เคย 
2. ท่านไดรั้บอนุญาตจากบิดา มารดาใหก้ารด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์หรือไม่ 

1. ไมอ่นุญาต  
2. อนุญาต  
3. บิดามารดาไม่แสดงความคิดเห็นเร่ืองน้ี 

3.11 การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มเพือ่น 
1.กลุ่มเพื่อนของท่านมีคนด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลห์รือไม่ ( มีอยา่งนอ้ย 1 คน ก็ถือวา่ ” ด่ืม” ) 
 1. ด่ืม    2. ไม่ด่ืม 
2. เพื่อนสนิทของท่านด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลห์รือไม่ 
 1. ด่ืม    2. ไม่ด่ืม 
3. การพบปะสังสรรคข์องเพื่อนในกลุ่มของท่านส่วนใหญ่มีการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลห์รือไม่ 
(เช่น งานวนัเกิด งานเล้ียงฉลองหลงัสอบเสร็จวนัหยดุสุดสัปดาห์การท่องเท่ียวตามแหล่งธรรมชาติ          
  มีการด่ืมทุกคร้ัง              มีการด่ืมบางคร้ัง               ไม่มีการด่ืมเลย 
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3.12 การชักชวนให้ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์จากเพือ่น 
1.เพื่อนของท่านชกัชวนใหท้่านด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลห์รือไม่ 
 1. ไม่เคยชกัชวน 
 2. ชกัชวน    กรณีชกัชวน ชกัชวนบ่อยแค่ไหน 
   1. ทุกคร้ังท่ีมีโอกาส  2. บางคร้ัง  3. นานๆคร้ัง 
2. เม่ือเพื่อนของท่านชวนท่านด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ท่านกลา้ปฏิเสธหรือไม่ 
 1. กลา้ปฏิเสธ 
 2. ไม่กลา้ปฏิเสธ เพราะ.................................................. 
 
 
 
      ขอขอบพระคุณท่ีท่านกรุณาตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข 

การพทิักษ์สิทธ์ิของกลุ่มตวัอย่าง 
 

การช้ีแจงข้อมูลโครงการค้นคว้าแบบอสิระและการยินยอมส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 

1.เอกสารค าช้ีแจงแก่อาสาสมัคร/ผู้เข้าร่วมโครงการศึกษา 
 
ช่ือโครงการศึกษา    ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องนกัศึกษาหญิง 

ในมหาวทิยาลยั จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ผู้ศึกษา นางสาวพชัรพรรณ  คูหา  นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต 
บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
   

ผูศึ้กษาขอความร่วมมือท่านเข้าร่วมในโครงการศึกษาเพื่อการค้นควา้อิสระ เร่ืองปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องนกัศึกษาหญิงในมหาวทิยาลยั จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมี
วตัถุประสงค์สนใจท่ีจะศึกษาหาการด่ืม เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของนกัศึกษาหญิงในมหาวิทยาลยั ว่า
เป็นอย่างไร และ สนใจท่ีจะศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกกับการด่ืม เคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลยั เพื่อใช้ในการวางแผน และก าหนดนโยบายในการ
ป้องกนั และลดการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของนกัศึกษาหญิงในมหาวิทยาลยัต่อไป กลุ่มตวัอยา่งคือ 
นกัศึกษาหญิงท่ีเป็นนกัศึกษาของมหาวิทยาลยั ในระดบัปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2557 ในการตอบ
แบบสอบถามจะใชเ้วลาประมาณ 10 นาที โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ีจะท าใหไ้ดเ้รียนรู้และ
น าไปปรับใช้ในการวางแผน และ ก าหนดนโยบายในการป้องกันและลดการด่ืมแอลกอฮอล์ของ
นกัศึกษาหญิงไดดี้ยิง่ข้ึน  

ผูศึ้กษาจึงขอเชิญท่านเขา้ร่วมโครงการศึกษาคร้ังน้ี ทั้งน้ีการเขา้ร่วมโครงการศึกษาเป็นความ
สมัครใจของท่าน ท่านสามารถปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการศึกษา หรือยุติการเข้าร่วมศึกษาได้
ตลอดเวลา โดยไม่ตอ้งช้ีแจงเหตุผลใดๆ และการตกลงหรือปฏิเสธการเขา้ร่วมโครงการศึกษาจะไม่มี
ผลกระทบต่อท่าน ท่านสามารถงดเวน้การตอบค าถามหรือถอนตวัออกจากการศึกษาเม่ือใดก็ไดแ้ละ
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ผลการศึกษาจะไม่เปิดเผยอตัลักษณ์เฉพาะบุคคลของท่าน ทั้ งน้ีหากท่านเข้าร่วมการศึกษาข้อมูล
ส่วนตวัของท่านท่ีใชใ้นการศึกษาทั้งหมด ผูศึ้กษาจะเก็บเป็นความลบัและด าเนินการอยา่งรัดกุม โดย
เอกสารใบยินยอมเข้าร่วมวิจัยท่ีระบุ ช่ือของท่านจะแยกจากแบบสอบถามอย่างชัดเจน โดย
แบบสอบถามจะมีการก าหนดรหัสชุดเป็นตวัเลข และการน าเสนอขอ้มูลท่ีไดไ้ปอภิปรายหรือพิมพ์
เผยแพร่จะท าในภาพรวมเท่านั้น ทั้ งน้ีข้อมูลทั้งหมดท่ีเก่ียวข้องกับท่านจะถูกท าลายเม่ือเสร็จส้ิน
โครงการศึกษา โดยท่านมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะเขา้ถึงขอ้มูลส่วนตวัของท่าน หากท่านตอ้งการใช้
สิทธ์ิของท่านกรุณาแจง้ใหผู้ศึ้กษารับทราบ ทั้งน้ีสิทธิประโยชน์อ่ืนๆอนัเกิดจากผลการศึกษาจะปฏิบติั
ตามระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 หากมีค าถามเก่ียวกบัการศึกษาคร้ังน้ี ท่านสามารถติดต่อผูศึ้กษา นางสาวพชัรพรรณ คูหา ไดท่ี้ 
หอพกัพยาบาล 2 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ถนนอินทวโรรส ต าบลศรีภูมิ อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย ์50200 โทรศพัท ์09-5447-6147 หรืออาจารยท่ี์ปรึกษา รศ.
ดร.เพ็ญประภา ศิวิโรจน์ ท่ีภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โทรศพัท ์0-5394-5472-4 (ในเวลาราชการ) 
       

ลงนาม.....................................(ผูศึ้กษา) 
      (นางสาวพชัรพรรณ  คูหา) 

     วนัท่ี.......เดือน..............................พ.ศ.  ................. 
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2. เอกสารแสดงความยินยอมของผู้เข้าร่วมโครงการวจัิยของกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม 

ใบยนิยอมการเข้าร่วมในการศึกษา (Inform Consent) 
เร่ือง “ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องนกัศึกษาหญิงในมหาวทิยาลยั 
 จงัหวดัเชียงใหม่” 
  

ขา้พเจา้ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการศึกษาเร่ืองดงักล่าว ขา้พเจา้เขา้ใจดีวา่การเขา้ร่วมในการศึกษา
คร้ังน้ีเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ และขา้พเจา้สามารถถอนตวัจากการศึกษาคร้ังน้ีไดทุ้กเวลา 

ขา้พเจา้ยนิยอมเขา้ร่วมในการวจิยัคร้ังน้ี   
ขา้พเจา้ไม่ยนิยอมเขา้ร่วมในการวจิยัคร้ังน้ี   

 

     ช่ือ-สกุล........................................................................... 

     ลายเซ็น............................................................................ 

     วนั/เดือน/ปี...................................................................... 
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ภาคผนวก  ค 
 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ สังกดั 
1. รองศาสตราจารยส์ริตา  ธีระวฒัน์สกุล ภาควชิาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
   
2.อาจารย ์นพ.กฤษฎ์ิ  ทองบรรจบ ภาควชิาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
   
3. คุณศรีทยั สีทิพย ์ หน่วยบริการการแพทยฉุ์กเฉินและประสานงานส่ง

ต่อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
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ประวตัผู้ิเขยีน 
 
ช่ือ - สกุล   นางสาวพชัรพรรณ  คูหา 
 
วนัเดือนปีเกดิ   15  กุมภาพนัธ์  2527 
 
ประวตัิการศึกษา   จบมธัยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนนารีรัตน์จงัหวดัแพร่ 

ปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบณัฑิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
ประสบการณ์การท างาน 
 2550 - ปัจจุบนั ต ำแหน่งพยำบำลวชิำชีพ หน่วยบริกำรกำรแพทยฉุ์กเฉินและ

ประสำนงำนส่งต่อโรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม่ 
คณะแพทยศำสตร์ มหำวทิยำลยัเชียงใหม่ 

 

 

 

 


