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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง “การศึกษาความรู้ พฤติกรรม และทัศนคติ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาสถาบัน
การพลศึก ษา วิท ยาเขตเพชรบูร ณ์ ” มีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ เพื่อ ศึก ษาพฤติก รรม ความรู้ ทัศ นคติก ารดื่ม เครื่อ งดื่ม
แอลกอฮอล์ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive research)
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษาเป็ นแบบสอบถาม ประชากร คือ นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชัน้ ปี ท่ี
1-3 จานวน 223 คน
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ด่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงปี ท่ผี ่านมา มีจานวนทัง้ สิ้น 178 คน คิดเป็ นร้อยละ
79.82 ในด้านของความรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ มี
ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับกฎหมาย สถานทีด่ ่มื ผลของการดื่มอยู่ในระดับสูง
คาสาคัญ : ความรู,้ พฤติกรรม, ทัศนคติ, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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Abstract
“ Studying Knowledge, Behaviors and Attitude for Alcohol Drinking of Students at Institute of Physical
Education Phetchabun”,with the purpose to study the knowledge, attitude, behavior, drinking alcohol of students
at the Institute of Physical Education Phetchabun. A descriptive study (Descriptive research) were used in the
study is a survey of the Institute of Physical Education Phetchabun by questionnaire layers 1-3 of 223
Students who were drinking alcohol during the past years. A total of 178 people, representing 79.82
percent in terms of knowledge and behaviors regarding alcohol consumption. Most respondents understand
the law. Drinking places, the result of drinking is at a high level.
Keywords : knowledge, behaviors, attitudes and Alcohol Drinking
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1. บทนา

การดื่มสุราของคนไทยในปี 2554 พบว่า ร้อยละ 37 มี
ปั ญหาความรุนแรงและความสัมพันธ์ในครอบครัว คดี
ที่มกี ารกระทาผิดร่วมกับการดื่มสุราอันดับ 1 คือ การ
ท าร้า ยร่ า งกาย ร้อ ยละ 56 รองลงมาคือ ความผิด
เกีย่ วกับเพศ ร้อยละ 46 และเกีย่ วกับอาวุธ วัตถุระเบิด
ร้อยละ 41 เป็ นสาเหตุการเสียชีวติ ก่อนวัยอันควรสูงสุด
3 ล าดับ แรกคือ อุ บ ัติเ หตุ จราจร เอดส์ และตับ แข็ง
(ทักษพล ธรรมรังสี, 2556)
นอกจากนี้ การดื่มเป็ นประจาเป็ นเวลานาน ๆ
ทาให้เ กิดปั ญหาได้มากมายหลายแบบ ปั ญหาหนึ่งที่
รุ นแรงคือ การติดสุร า การดื่มไปเรื่อ ย ๆ จะเกิดการ
สะสมของแอลกอฮอล์ทาให้เกิดผลเสียขึ้น เช่น ตับจะ
ถู กทาลายเมื่อ ดื่มจัด แต่ กว่าจะรู้ส ึกตัว ก็ต้อ งใช้เ วลา
เป็ นเดือนๆ หรือเป็ นปี ๆ นอกจากนี้การดื่มแอลกอฮอล์
ก็ยงั ก่อให้เกิดความเสียหายทัง้ ในเรื่องของอาชีพ การ
งาน เศรษฐกิจ และสังคม อาจทาให้เกิดปั ญหาภายใน
ครอบครัว และนาไปสู่ปัญหาสังคมในทีส่ ุด
ผลกระทบที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ เช่น
การดื่มมากเกินไปในสถานการณ์หนึ่งอาจทาให้มผี ล
ทางลบตามมาอีกมาก เช่น อาการเมาค้าง หรืออาการ
ไม่สบายกายบางอย่าง แต่อาการเหล่านี้อาจส่งผลเสีย
รายแรงต่ อ หน้ าที่ความรับ ผิดชอบต่ อความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อ่ืน หรือ อาจจะเกิดผลทางลบอย่าง
รุ น แรงที่ต ามมาจากการดื่ม แอลกอฮอล์ ได้แ ก่ การ
ได้รบั การบาดเจ็บสาหัสจากอุบตั เิ หตุ ความเข้มข้นของ
แอ ลกอ ฮอ ล์ ใ นเ ลื อ ดร ะ ดั บ สู ง จะ ท าให้ ห ย่ อ น
ความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเอง
ทาให้การคิด การตัดสินใจไม่ดี และง่วงซึม ซึ่งทาให้มี
ความเสี่ย งสูง ต่ อ การเกิด อุ บ ัติเ หตุ หรือ เกิด ปั ญ หา
ร้ายแรงอื่น ๆ ที่มกั เกิดอย่างกะทันหันส่ง ผลกระทบ
ร้ายแรง
จากผลกระทบที่เ กิด ขึ้น ดัง กล่ า ว ผู้ว ิจ ัย จึง
สนใจศึกษา “ ความรู้ พฤติกรรมและทัศนคติการดื่ม
เครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์ ของนัก ศึก ษาสถาบัน การพล
ศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์” เพื่อทาให้ทราบถึงสาเหตุท่ี
แท้จริง และเป็ นแนวทางในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
เพื่อ ลดและป้ อ งกันไม่ให้นักศึกษาซึ่ง เป็ นอนาคตของ
ชาติ ต้องสูญเสียหรือมัวเมาไปกับสิง่ เสพย์ติดที่ท าให้
เกิดเป็ นปั ญหาสังคมตามมา และยังรวมถึงการป้ องกัน

ปั ญหาและผลกระทบที่เ ป็ นภัย คุ ก คามชีว ิต
และสุขภาพจากการดื่มสุรา นับวันยิง่ ทวีความรุนแรง
มากขึ้น การดื่มเครื่อ งดื่มแอลกอฮอล์ไม่ ใช่เ รื่อ งของ
ผู้ใหญ่เ พีย งอย่างเดีย ว แต่ นักศึกษาที่เ ป็ นวัย รุ่นตอน
ปลายและเยาวชน ก็หนั มานิยมดื่มแอลกอฮอล์จนเป็ น
เรื่อ งปกติใ นสัง คม และนับ วัน อายุ ข องคนที่เ ริ่ม ดื่ม
แอลกอฮอล์ครัง้ แรกก็ลดลงเรื่อ ย ๆ จนเป็ นเรื่องที่น่า
ตกใจ ซึง่ ทาให้เกิดปัญหาตามมาหลายด้าน ไม่เพียงแต่
ปั ญหาการทะเลาะวิวาท อุบตั ิเหตุทางร่างกายผลของ
การดื่มเครื่อ งดื่มแอลกอฮอล์เข้าสู่ร่างกายในปริมาณ
แอลกอฮอล์ทย่ี งั ไม่มากจะมีผลขัดขวางการทางานของ
ระบบประสาทส่วนกลาง มีผลให้ระบบประสาททางาน
ได้ไม่ดี สติสมั ปชัญญะลดน้อยลง และเมื่อดื่มมากขึ้น
ปริม าณแอลกอฮอล์ท่ีเ พิ่ม มากขึ้น จะไปยับ ยัง้ การ
ท างานของระบบประสาทส่ว นกลาง เป็ น ผลให้ก าร
ทางานของระบบประสาทเสียสภาพไปจนทาให้เ ริ่มมี
อาการมึนเมาไม่สามารถทรงตัวได้ ความจาเลอะเลือน
ขาดความรับผิดชอบชัวดี
่ ขาดสมาธิ อีกด้วย
สานักงานสถิติแห่งชาติได้ทาการสารวจการ
ดื่ม เครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์ข องประชากร พ.ศ. 2554
พบว่ า โดยเฉลี่ย ประชากรผู้ ใ หญ่ ไ ทยดื่ม เครื่อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.8 ต่อปี คนไทยที่อายุ 15
ปี ขน้ึ ไปเป็ น นักดื่มในปัจจุบนั (Current drinker) หรือผู้
ทีด่ ่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 12 เดือนทีผ่ ่านมาคิดเป็ น
ร้อยละ 31.5 ของประชากรผู้ใหญ่ อายุเฉลี่ยที่เ ริ่มดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คือ 20.4 ปี ประชากรชายทีอ่ ายุ
15 ปี ขึ้ น ไป เริ่ ม ดื่ ม ที่ อ ายุ เ ฉลี่ ย 19.4 ปี ส าหรับ
ประชากรหญิงเริม่ ดื่มเฉลี่ย ที่อายุ 24.5 ปี โดยในเพศ
หญิง มีทิศทางการดื่ม ที่เ พิ่มขึ้นจากร้อ ยละ 9.8 ในปี
2544 เป็ นร้อยละ 10.9 ในปี 2554 ซึ่งเป็ นการเพิม่ ขึน้
ร้อ ยละ 11.2 หรือ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.1 ต่ อ ปี โดย
สาเหตุทท่ี าให้สดั ส่วนการดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชน
เพิ่ม ขึ้น ปั จ จัย หลัก มาจากการรับ สื่อ โฆษณาท าให้
อยากลอง สิง่ แวดล้อมในครอบครัว จากเพื่อนและการ
เข้าถึงการบริโภคได้ง่ายขึ้น เพราะในช่วง 10 ปี ท่ผี ่าน
มา ร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพิม่ ขึน้ กว่า 1.2 แสน
ร้ า น ส่ ง ผลให้ ผู้ บ ริ โ ภคสามารถหาซื้ อ เครื่ อ ง ดื่ ม
แอลกอฮอล์ได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ผลสารวจพฤติกรรม
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ซึ่ง ความเสีย หายทัง้ กับ ตัว บุ ค คล ครอบครัว และ
ประเทศชาติต่อไปในภายภาคหน้าอีกด้วย

3 . พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร บ ริ โ ภ ค เ ค รื่ อ ง ดื่ ม
แอลกอฮอล์
4. ทัศ นคติ เ กี่ย วกับ การบริโ ภคเครื่อ งดื่ม
แอลกอฮอล์
5. ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
การวิ เคราะห์ข้อมูล
1. ศึ ก ษาเอกสาร บทความทางวิช าการ
งานวิจ ัย และหนัง สือ ต่ า ง ๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2. เก็บข้อมูลภาคสนาม จากแบบสอบถาม
3. วิเคราะห์ขอ้ มูล
4. เรียบเรียงข้อมูลตามทีไ่ ด้วเิ คราะห์เพื่อเป็ น
ผลการวิ จ ัย ตรวจสอบข้ อ มู ล จากที่ ป รึ ก ษา และ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ
5. น าเสนอข้ อ มู ล ในรู ป แบบตาร างและ
พรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive analysis)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาครัง้ นี้ คือ นักศึก ษา
คณ ะ ศึ ก ษาศาส ต ร์ คณ ะ ศิ ล ป ศาส ต ร์ แ ละคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ชัน้ ปี ท่ี 1-3 จากการ
ลงทะเบีย นในภาคเรียนเรีย นที่ 2 ปี การศึกษา 2560
(ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561)

2.วัตถุประสงค์
เพื่อ ศึก ษา ความรู้ พฤติก รรมและทัศนคติ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาสถาบันการ
พลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
3. แนวคิ ด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาความรู้ พฤติกรรม และทัศนคติ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา สถาบันการ
พลศึก ษา วิท ยาเขตเพชรบู ร ณ์ เป็ นการวิจ ัย เชิ ง
พ ร ร ณ นา ( Descriptive research) เ ก็ บ ข้ อ มู ล เชิ ง
ปริม าณ จากแบบสอบถาม ใช้ ส ถิ ติ เ ชิง พรรณนา
(Descriptive statistics) วิเคราะห์ขอ้ มูล ผ่านโปรแกรม
คอมพิว เตอร์ ส าเร็จ รู ป (SPSS) ด้ ว ยการแจกแจง
ความถี่ (F) ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน ( Standard Deviations) และ
นาเสนอข้อมูลในรูปตารางประกอบคาบรรยายและการ
แปลผลจากค่าระดับคะแนนเฉลีย่
4.วิ ธีการวิ จยั
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
แ บ บ ส อ บ ถ า ม ( Questionnaire) โ ด ย
คณะผู้ว ิจยั ได้นาแบบสารวจนี้เ ป็ น การศึกษาความรู้
พฤติกรรม และทัศนคติ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของนั ก ศึ ก ษา สถาบั น การพลศึ ก ษา วิ ท ยาเขต
เพชรบูรณ์ จากคาถามมาจากงานวิจยั ของ ปวีณา วงษ์
ชะอุ่ม (2557) จากการวิจยั เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรู้ ทัศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมการดื่ ม เครื่ อ งดื่ม
แอลกอฮอล์ข องนิ ส ิต ภาคปกติ มหาวิท ยาลัย บู ร พา
จังหวัดชลบุร”ี และสุทธิพงษ์ กรานเขียว (2558) จาก
การวิจ ัย เรื่อ ง “พฤติก รรมการดื่ม สุ ร าของนิ ส ิต ภาค
พิเศษมหาวิทยาลัยบูรพา”
แบบสอบถามฉบับนี้ แบ่งเป็ น 5 ตอน ดังนี้
1. ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
2. ความรู้ เ กี่ย วกับ การบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์

5. ผลการวิ จยั
จากการศึกษาความรู้ พฤติกรรม และทัศนคติ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา สถาบันการ
พลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ประชากรในการศึกษา
ครัง้ นี้ คือ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
ชัน้ ปี ท่ี 1-3 จานวน 223 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 50 จาก
จ านวนประชากรทัง้ หมดของผู้ต อบแบบสอบถาม
งานวิจยั 446 คน
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ข้อมูลทัวไปของผู
่
้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1.1 ลักษณะของข้อมูลทัวไป
่
ลักษณะทางประชากร
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
18 ปี
19 ปี
20 ปี
21 ปี
22 ปี
23 ปี
24 ปี
3. ชันปี
้
ชัน้ ปี ท่ี 1
ชัน้ ปี ท่ี 2
ชัน้ ปี ท่ี 3
4. เกรดเฉลี่ยสะสม
ต่ากว่า 2.00
2.01 - 2.50
2.51 – 3.00
3.01 – 3.50
3.51 – เป็ นต้นไป
5. สังกัดสาขาวิ ชา
พลศึกษา
วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ าและ
สุขภาพ
การบริหารจัดการกีฬา
สือ่ สารการกีฬา
6. รายได้ต่อเดือน
0-5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
อื่น ๆ
7. ปั จจุบนั พักอาศัยอยู่ที่ใด
หอพักในมหาวิทยาลัย
หอพักนอกมหาวิทยาลัย
คอนโดมิเนียม
บ้านตัวเอง
บ้านญาติ
บ้านเช่า
8. ปั จจุบนั ท่านพักอยู่กบั ใคร
คนเดียว

f

ร้อยละ

170
53

76.23
23.77

12
64
85
43
5
7
7

5.38
28.70
38.12
19.28
2.24
3.14
3.14

96
74
53

43.05
33.18
23.77

18
54
81
47
23

8.07
24.22
36.32
21.08
10.31

132

59.19

50
27
14

22.42
12.11
6.28

177
23
4
19

79.37
10.31
1.79
8.52

88
76
5
33
4
17

39.46
34.08
2.24
14.80
1.79
7.62

60

26.91

ลักษณะทางประชากร
แฟน
พ่อ-แม่
เพื่อน
ญาติพ่นี ้อง
อื่น ๆ

f
10
32
103
14
4

ร้อยละ
4.48
14.35
46.19
6.28
1.79

ตาราง 1.2 ความรู้เกี่ ยวกับ การบริ โภคเครื่อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์
ความรู้
1.ปั จจุบนั ประเทศไทยใช้
พระราชบัญญัตคิ วบคุมเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
2.ห้ามขายเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ให้แก่ผู้
ที่มอี ายุไม่ครบ 18 ปี บริบูรณ์
3.การดืม่ สุราทาให้เกิดสาเหตุความ
บกพร่องทางระบบประสาท
4.วันสาคัญทางศาสนา เช่น วัน
มาฆบูชา วันวิสาขบูชา วัน
อาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ประเทศ
ไทยกาหนดให้งดขายเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์
5.ร่างกายสามารถดูดซึมเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์ได้รวดเร็วกว่าสารอาหาร
6.ปั จจุบนั มีกฎหมายควบคุมเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์
7.วัด สถานศึกษา หอพัก สถานที่
ราชการ สามารถเป็ นที่ดม่ื เครื่องดืม่
แอลกอฮอล์ได้
8.ดืม่ สุราผิดศีลข้อ 5
9.การดืม่ สุราทาให้ความสามารถในการ
ขับขีย่ านพาหนะลดลง
10.มีระดับแอลกอฮอล์ในกระแสเลือด
ต่ากว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
สามารถขับรถได้ตามกฎหมาย
11.การดืม่ สุราเป็ นสาเหตุทาให้เกิด
โรคมะเร็งที่อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย
12.ดืม่ เหล้า ทาให้เศรษฐกิจของชาติแย่
ลง
13.การดืม่ เหล้ามีผลทาให้เกิดโรคหัวใจ
14.เครื่องดืม่ แอลกอฮอล์สามารถขาย
ผ่านเครื่องขายอัตโนมัตไิ ด้
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จานวน(ร้อยละ)
N = 223
ใช่
ไม่ใช่
90.58 9.42

94.62

5.38

97.31

2.69

88.34 11.66

79.37 20.63
82.06 17.94
29.15 70.85

90.58 9.42
89.69 10.31
77.58 22.42

77.13 22.87
61.43 38.57
77.58 22.42
48.88 51.12
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ความรู้
15.สถานีอนามัยของรัฐ เป็ นสถานที่ท่ี
ไม่สามารถให้ขายเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์
ได้

จานวน(ร้อยละ)
N = 223
ใช่
ไม่ใช่
89.69 10.31

พฤติ กรรม
- เบียร์มากกว่า 4-6 กระป๋ องหรือ
เหล้ามากกว่า 4-6 เป๊ ก
- เบียร์มากกว่า 6 กระป๋ องหรือ
เหล้ามากกว่า 6 เป๊ ก
4. ในช่วงปี ท่ผี ่านมาท่านดืม่ เบียร์ใน
คราวเดียวกันมากกว่า 6 กระป๋ อง
หรือเหล้ามากกว่า 6 เป๊ กหรือไวน์
มากกว่า 6 แก้วหรือสบายไม่เกิน
หกขวด (กรณีผชู้ าย) หรือดืม่ เบียร์
มากกว่า 4 กระป๋ องหรือเหล้า
มากกว่า 4 เป๊ กหรือไวน์ มากกว่า 4
แก้วหรือสปายไม่เกิน 4 ขวด (กรณี
ผูห้ ญิง) บ่อยแค่ไหน
ไม่เคยเลย
น้อยกว่าเดือนละครัง้
เดือนละครัง้
สัปดาห์ละครัง้
วันละครัง้ หรือเกือบทุกวัน
5. ในช่วงปี ท่ผี ่านมามีบ่อยครัง้ แค่
ไหน ที่ท่านพบว่าเมือ่ ได้เริม่ ต้นดืม่
เครื่องดืม่ แอลกอฮอล์แล้วจะไม่
สามารถหยุดดืม่ ได้เลย
ไม่เคยเลย
น้อยกว่าเดือนละครัง้
เดือนละครัง้
สัปดาห์ละครัง้
ทุกวันหรือเกือบทุกวัน
6. ในช่วงปี ท่ผี ่านมามีบ่อยครัง้ แค่
ไหนที่การดืม่ ของท่านเป็ นสาเหตุทา
ให้ไม่สามารถทาสิง่ ต่างๆ ตามปกติ
อย่างที่เคยทาได้มาก่อน
ไม่เคยเลย
น้อยกว่าเดือนละครัง้
เดือนละครัง้
สัปดาห์ละครัง้
ทุกวันหรือเกือบทุกวัน
7. ในช่วงปี ท่ผี ่านมามีบ่อยครัง้ แค่
ไหน ที่ท่านต้องการจะดืม่ ในตอน
เช้าเพื่อให้รสู้ กึ ดีขน้ึ หลังจากที่ได้ดม่ื
มาก่อนหน้านี้
ไม่เคยเลย
น้อยกว่าเดือนละครัง้
เดือนละครัง้
สัปดาห์ละครัง้

จากตาราง 1.2 ความรู้เ กี่ย วกับ การบริโภค
เครื่อ งดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า ปั จจุบ ันประเทศไทยใช้
พระราชบัญ ญัติค วบคุ ม เครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์ พ.ศ.
2551 ร้อ ยละ 90.58 ห้ามขายเครื่อ งดื่มแอลกอฮอล์
ให้แก่ผทู้ ม่ี อี ายุไม่ครบ 18 ปี บริบูรณ์ ร้อยละ 94.62 การ
ดื่ม สุ ร าท าให้ เ กิด สาเหตุ ค วามบกพร่ อ งทางระบบ
ประสาท ร้อ ยละ 97.31 ดื่ม สุ ร าผิด ศีล ข้อ 5 ร้อ ยละ
90.58 การดื่ม สุ ร าท าให้ ค วามสามารถในการขับ ขี่
ยานพาหนะลดลงและสถานีอนามัยของรัฐ เป็ นสถานที่
ที่ไม่ส ามารถให้ข ายเครื่อ งดื่มแอลกอฮอล์ได้ ร้อ ยละ
89.69
ตาราง 1.3 พฤติ กรรมการบริ โภคเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์
พฤติ กรรม
1. ในช่วงปี ท่ผี ่านมาท่านเคยดืม่
เครื่องดืม่ แอลกอฮอล์หรือไม่
เคย
ไม่เคย
2. ในช่วงปี ท่ผี ่านมาท่านดืม่
เครื่องดืม่ แอลกอฮอล์บ่อยแค่ไหน
เดือนละครัง้ หรือน้อยกว่า
2-4 ครัง้ ต่อเดือน
2-3 ครัง้ ต่อสัปดาห์
4 ครัง้ ต่อสัปดาห์หรือมากกว่า
3. ในช่วงปี ท่ผี ่านมาท่านดืม่
เครื่องดืม่ แอลกอฮอล์เฉลีย่ ประมาณ
เท่าไหร่ต่อครัง้
- เบียร์ 1-2 กระป๋ องหรือเหล้าไม่
เกิน 1-2 เป๊ ก
- เบียร์มากกว่า 2-3 กระป๋ องหรือ
เหล้ามากกว่า 2-3 เป๊ ก
- เบียร์มากกว่า 3-4 กระป๋ องหรือ
เหล้ามากกว่า 3-4 เป๊ ก

f

ร้อยละ

178
45

79.82
20.18

127
67
16
13

56.95
30.04
7.17
5.83

134
26

60.09
11.66

21

9.42

10

4.48

96

f

ร้อยละ

32

14.35

89
43
49
34
8

39.91
19.28
21.97
15.25
3.59

138
24
28
23
10

61.88
10.76
12.56
10.31
4.48

151
26
30
11
5

67.71
11.66
13.45
4.93
2.24

182
14
16
8
3

81.61
6.28
7.17
3.59
1.35
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พฤติ กรรม
ทุกวันหรือเกือบทุกวัน
8. ในช่วงปี ท่ผี ่านมามีบ่อยครัง้ แค่
ไหนที่ท่านรูส้ กึ ผิดหรือเกิด
ความรูส้ กึ เสียใจหลังจากการดืม่
เครื่องดืม่ แอลกอฮอล์
ไม่เคยเลย
น้อยกว่า
เดือนละครัง้
เดือนละครัง้
สัปดาห์ละครัง้
ทุกวันหรือเกือบทุกวัน
9. ในช่วงปี ท่ผี ่านมามีบ่อยครัง้ แค่
ไหนที่การดืม่ ของท่านทาให้ท่านไม่
สามารถจดจาได้ว่าเกิดอะไรขึน้ บ้าง
ในคืนที่ผ่าน
ไม่เคยเลย
น้อยกว่าเดือนละครัง้
เดือนละครัง้
สัปดาห์ละครัง้
ทุกวันหรือเกือบทุกวัน
10. ในช่วงปี ท่ผี ่านมาท่านหรือใคร
บางคนได้รบั บาดเจ็บจากการดืม่
ของท่านหรือไม่
ไม่เคยเลย
เคย แต่ไม่ใช่เมือ่ ปี ท่แี ล้ว
เคย ในช่วง1 ปี ท่ผี ่านมา
11. ในช่วงปี ท่ผี ่านมาเคยมีแพทย์
หรือบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อน
หรือญาติ แสดงความเป็ นห่วงใน
การดืม่ เครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ของ
ท่านหรือไม่
ไม่เคยเลย
เคย แต่ไม่ใช่เมือ่ ปี ท่แี ล้ว
เคย ในช่วง1 ปี ท่ผี ่านมา

f

143
32
31
7
10

159
35
22
3
4

ตาราง 1.4 ทัศนคติ เกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

ร้อยละ

ทัศนคติ
1. การดืม่ เครื่องดืม่ แอลกอฮอล์เป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ ชีวติ และ
ทรัพย์สนิ
เห็นด้วยอย่างยิง่
เห็นด้วย
ไม่แน่ ใจ
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
2. การดืม่ เครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ทา
ให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่า
กระฉับกระเฉง ร่างกายตื่นตัวขึน้
เห็นด้วยอย่างยิง่
เห็นด้วย
ไม่แน่ ใจ
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
3. คนที่มสี ขุ ภาพแข็งแรง เมือ่ ดืม่
เครื่องดืม่ แอลกอฮอล์จะไม่ส่งผลต่อ
สุขภาพ
เห็นด้วยอย่างยิง่
เห็นด้วย
ไม่แน่ ใจ
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
4. การดืม่ เครื่องดืม่ แอลกอฮอล์
ปริมาณมาก ๆ ทาให้เลือดไหลเวียน
ในร่างกายดีขน้ึ
เห็นด้วยอย่างยิง่
เห็นด้วย
ไม่แน่ ใจ
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
5. การดืม่ เครื่องดืม่ แอลกอฮอล์
ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาชีวติ แต่อย่างใด
เห็นด้วยอย่างยิง่
เห็นด้วย
ไม่แน่ ใจ
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
6. งานเลีย้ งต่าง ๆ ต้องมีเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์เพื่อให้งานสนุ กสนาน
เห็นด้วยอย่างยิง่

64.13
14.35
13.90
3.14
4.48

71.30
15.70
9.87
1.35
1.79

186
24
13

83.41
10.76
5.83

160
30
33

71.75
13.45
14.80

จากตาราง 1.3 พฤติ ก รรมการบริ โ ภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า ในช่วงปี ทผ่ี ่านมาท่านเคย
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 79.82 ในช่วงปี ท่ผี ่าน
มาท่านดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เ ดือนละครัง้ หรือ น้ อ ย
กว่า ร้อยละ 56.95 ในช่วงปี ทผ่ี ่านมาท่านดื่มเครื่อ งดื่ม
แอลกอฮอล์เฉลีย่ ประมาณเบียร์ 1-2 กระป๋ องหรือเหล้า
ไม่เกิน 1-2 เป๊ ก ร้อยละ 60.09
97

f

ร้อยละ

142
62
12
2
4

63.68
27.80
5.83
0.90
1.79

25
42
77
37
42

11.21
18.83
34.53
16.59
18.83

30
42
59
55
37

13.45
18.83
26.46
24.66
16.59

30
43
91
29
30

13.45
19.28
40.81
13.00
13.45

52
34
36
43
58

23.32
15.25
16.14
19.28
26.01

41

18.39
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ทัศนคติ
เห็นด้วย
ไม่แน่ ใจ
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
7. การดืม่ เครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ช่วย
คลายความเครียดจากการเรียนหรือ
การทางาน
เห็นด้วยอย่างยิง่
เห็นด้วย
ไม่แน่ ใจ
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
8. การดืม่ เครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ทา
ให้เข้ากับเพื่อนได้เป็ นอย่างดี
เห็นด้วยอย่างยิง่
เห็นด้วย
ไม่แน่ ใจ
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
9. การซื้อเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์เป็ น
การสิน้ เปลือง
เห็นด้วยอย่างยิง่
เห็นด้วย
ไม่แน่ ใจ
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
10. การดืม่ เครื่องดืม่ แอลกอฮอล์
เป็ นสิทธิสว่ นบุคคล
เห็นด้วยอย่างยิง่
เห็นด้วย
ไม่แน่ ใจ
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่

f
83
73
21
5

ร้อยละ
37.22
32.74
9.42
2.24

30
75
81
24
13

13.45
33.63
36.32
10.76
5.83

35
81
74
24
9

15.70
36.32
33.18
10.76
4.04

111
62
32
9
9

49.78
27.80
14.35
4.04
4.04

6
7
32
92
86

2.69
3.14
14.35
41.26
38.57

ตาราง 1.4 ทัศ นคติ เ กี่ ย วกับ การบริ โ ภค
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ พบว่ า การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวติ และทรัพย์สนิ
ร้อยละ 63.68 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้ช่ว ย
แก้ปั ญหาชีว ิต แต่ อ ย่างใด ร้อ ยละ 23.32 และการซื้อ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็ นการสิน้ เปลือง 49.78
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6. อภิ ปรายผลการวิ จยั
นั ก ศึ ก ษากลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ที่ ด่ื ม เ ครื่ อ ง ดื่ ม
แอลกอฮอล์ในช่วงปี ท่ผี ่านมา มีจานวนทัง้ สิ้น 178 คน
คิดเป็ นร้อยละ 79.82 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อัญชลี
เหมชะญาติ แ ละศรี ว รรณ ยอดนิ ล (2555) จาก
การศึกษาพบว่ากลุ่มตัว อย่างเป็ นผู้ท่มี ีประสบการณ์
การดื่มเครื่อ งดื่มแอลกอฮอล์ร้อ ยละ 50.2 และ ยัง มี
พฤติกรรมการดื่มอยู่ในปั จจุบ ันร้อ ยละ 47.3 เมื่อ นา
ข้อมูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับการศึกษาที่ผ่านมา
พบว่าผลการศึกษาครัง้ นี้อ ัต ราการดื่มสูง กว่าการทุก
การศึกษาที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นไทย ทีย่ งั คงมีอตั ราการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทย่ี งั คงสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทักษพล
ธรรมรังสี (2556: 2) กล่าวถึง สถานการณ์การบริโภค
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบในประเทศไทย
ปี 2556 การส ารวจพฤติก รรมการบริโ ภคเครื่อ งดื่ม
แอลกอฮอล์ในปี 2554 พบว่า คนไทยที่อ ายุ 15 ปี ข้นึ
ไปเป็ นนักดื่มในปั จจุบนั (Current drinker) หรือผู้ท่ดี ่มื
เครื่อ งดื่มแอลกอฮอล์ใ น 12 เดือ น ที่ผ่านมาจ านวน
16,992,017 คน หรือคิดเป็ นร้อยละ 31.5 ของประชากร
ผู้ใ หญ่ พร้อ มทัง้ ผลของความชุ ก ของนัก ดื่ม มีค วาม
แตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยที่ประมาณครึ่งหนึ่ง ของ
ประชากรผู้ใหญ่ชายดื่มเครื่อ งดื่มแอลกอฮอล์ใ น 12
เดือ นที่ผ่านมา ในขณะที่ป ระชากรผู้ใหญ่หญิง ที่ด่มื มี
ประมาณร้อยละ 11 ซึ่งเปรียบเทียบอย่างหยาบได้ว่า
ประชากรผูใ้ หญ่ชายมีความชุกการดื่มสูงกว่าประชากร
ผูใ้ หญ่หญิงประมาณ 5 เท่า สอดคล้องกับงานวิจยั ฉบับ
นี้ทผ่ี ตู้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศชายกว่าร้อย
ละ 76.23 ของผูต้ อบแบบสอบถามทัง้ หมด
ในด้านของความรูแ้ ละพฤติกรรมเกีย่ วกับการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมาย สถานที่
ดื่ม ผลของการดื่มอยู่ในระดับสูง ดังข้อคาถามวิจยั การ
ดื่ม สุ ร าท าให้ เ กิด สาเหตุ ค วามบกพร่ อ งทางระบบ
ประสาท ผูต้ อบแบบสอบถาม ตอบข้อคาถามได้ถูกต้อง
คิด เป็ นร้ อ ยละ 97.31 อี ก ทั ง้ ข้ อ ค าถาม ห้ า มขาย
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เครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์ใ ห้ แ ก่ ผู้ท่ีมีอ ายุ ไ ม่ ค รบ 18 ปี
บริบูรณ์ ตอบข้อคาถามได้ถูกต้องคิดเป็ นร้อยละ 94.62
ซึง่ ผูต้ อบแบบสอบถาม มีความเข้าใจในระดับสูง แม้จะ
มีความรูเ้ รื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่มาก อีกทัง้ มีการ
รณรงค์ออกกฎบังคับของภาครัฐแล้วก็ตาม แต่กย็ งั ไม่
สามารถลดปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ อุดม
ศักดิ ์ แซ่โง้ว (2560: ออนไลน์ ) นักวิชาการศูนย์ว ิจยั
ปั ญหาสุรา กล่าวว่าจากการสารวจของสานักงานสถิติ
แห่งชาติปีล่าสุด พบว่า ประชากรไทยกว่า 18 ล้านคน
ดื่มสุรา และในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา กว่าร้อยละ 40
เป็ นนักดื่มประจา โดยกลุ่มอายุ 15-19 ปี มีแนวโน้มดื่ม
สูงขึน้ อย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบนั
ที่ น่ าห่ ว ง คื อ กลุ่ ม นั ก ดื่ ม ร้ อ ย ละ 43. 2
มีพฤติกรรมดื่มหนัก (ดื่มจนเมาหัวราน้ า) ซึ่งส่วนใหญ่
เป็ นเพศชาย (ร้อยละ 48.3) ซึ่งเป็ นอัตราที่สูงกว่าเพศ
หญิงถึง2เท่า (ร้อยละ 23.8 ในเพศหญิง) แต่แนวโน้ ม
ของเยาวชนหญิงที่ตอบว่ามีพฤติกรรมดื่มหนักในช่วง
30วัน ที่ผ่ า นมากลับ มีอ ัต ราสูง ขึ้น (ร้อ ยละ 3.3 ในปี
2550 และร้อยละ 6.8 ในปี 2559)
หลักฐานทางวิชาการทัง้ ในและต่างประเทศ
ชี้ ว่ า สถานที่ ต ั ้ง และความหนาแน่ น ของร้ า นขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้เยาวชน
ดื่ ม อ ง ค์ ก าร อ นามั ย โลกได้ เ ส นอ นโย บ า ย ที่ มี
ประสิทธิผลและมีผลการวิจยั รองรับว่าปกป้ องเยาวชน
ได้ คือ การควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซง่ึ
เป็ นวิธีการจากัดขอบเขตทัง้ ด้านเวลา สถานที่ และ
ลักษณะของผู้ด่มื เพื่อชะลอการเข้าถึงให้ช้าลง จะช่วย
ลดการดื่ม และลดผลกระทบต่อสังคม
ศรีร ชั ลอยสมุทร (2560: ออนไลน์ ) สาหรับ
การเปลี่ยนแปลงของร้านเหล้ารอบสถานศึกษา พบว่า
ปี 2559 เป็ นปี ท่เี ห็นผลจากการบัง คับใช้คาสัง่ คสช.
22/2558 และมาตรการทีเ่ กีย่ วข้องมากทีส่ ุด สื่อมวลชน
ให้ความสาคัญกับประเด็นร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัย
มากทีส่ ุด โดยพบว่า จานวนและความชุกของร้านเหล้า
รอบสถาบันการศึกษาลดลงในภาพรวมร้อยละ 40 ร้าน
เหล้า ขยับ ออกห่ า งจากสถาบัน การศึก ษาเกิน 300
เมตร ร้านปรับ เปลี่ย นการบริการรวมทัง้ ปฏิบ ัติต าม

กฎหมายในด้า นการเปิ ด ปิ ด ตามเวลา การควบคุ ม
เสียงดนตรีและการไม่ให้เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี เข้าใช้
บริการ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ นี้
จากการวิจ ัย ครัง้ นี้ ปรากฏนัก ศึก ษากลุ่ ม
ตัว อย่างที่ด่มื เครื่อ งดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงปี ท่ผี ่านมา
มีจานวนทัง้ สิ้น 178 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 79.82 ของ
ผู้ต อบแบบสอบถาม ซึ่ง เป็ น ปริม าณที่ สูง มาก ทาง
สถาบั น อาจต้ อ งรณรงค์ ห รื อ ปรับ ทัศ นคติ ก ารดื่ม
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ใ หม่ พร้ อ มทัง้ ปรับ เปลี่ย น
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้นักศึกษาได้
ทราบถึงโทษที่ชดั เจนยิง่ ขึ้น อีกทัง้ อาจสร้างแรงจูง ใจ
ให้รางวัล หากนักศึกษาสามารถ ลด ละ เลิก เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ได้
ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
การวิจ ัย ในครัง้ นี้ เ ป็ นงานวิจ ัย ที่ศึก ษาใน
ภาพรวม เพื่อ ที่จะได้ทราบถึง ความรู้ พฤติกรรมและ
ทัศนคติ ของนักศึกษาในภาพรวมเท่านัน้ การวิจยั ใน
ครัง้ ต่อไปอาจจะมุ่งเน้นถึงการเปรียบเทียบพฤติกรรม
การดื่ ม สุ ร าในแต่ ล ะชั ้น ปี หรื อ ศึ ก ษาข นาดและ
ผลกระทบจากการดื่ม แอลกอฮอล์ท่ีมีต่ อ ครอบครัว
สัง คม ประเทศชาติ หรือ เน้ นที่กฎและข้อ บัง คับ ของ
มหาวิทยาลัยมีผลต่อนักศึกษาหรือไม่ ในครัง้ ต่อ ๆ ไป

กิ ตติ กรรมประกาศ
ข อ ข อ บ คุ ณ แ ห ล่ ง ทุ น ส นั บ ส นุ น จ า ก
งบประมาณแผ่นดิน จากสถาบันการพลศึกษา วิทยา
เขตเพชรบูรณ์ ประจาปี 2561 และโครงการเครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ร่วมป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหาแอลกอฮอล์ ศูนย์ป ระสานงานเครือ ข่าย
องค์ก รงดเหล้า ภาคเหนือ ตอนล่ า ง เป็ น ภาคีอ งค์กร
ร่ ว มกับ ส านัก งานเครือ ข่ า ยองค์ก รงดเหล้า (สคล.)
ภายใต้การสนับ สนุ นของสานักงานกองทุนสนับสนุ น
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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