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ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) i 

ค าน า 
 
โครงการประเมินผลการรณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษาปี 2558” : กรณีศึกษาประชาชนท่ัวประเทศท่ีมี

อายุ 15 ปีขึ้นไป เป็นโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) และศูนย์วิจัยเพื่อ
การพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) โดยได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) การประเมินผลดังกล่าวนี้ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี โดยในปีนี้ด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลก่อนช่วงออกพรรษาประมาณ 2 สัปดาห์ เพื่อส ารวจการรับรู้ส่ือประชาสัมพันธ์งดเหล้าเข้าพรรษา ส ารวจ
พฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ของประชาชนในช่วงเข้าพรรษา และศึกษาถึงผลของการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ที่มีต่อการงดเหล้าเข้าพรรษา  

รายงานฉบับนี้ เป็นการน าเสนอตารางแสดงผลการส ารวจ การพรรณาผล พร้อมกับอภิปรายผล โดย
จ าแนกออกเป็นส่วนต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลท่ีได้จะเป็น
ประโยชน์ท้ังในเชิงวิชาการ คือการสะสมและต่อยอดองค์ความรู้ด้านปัญหาสุราในประเทศไทย และเป็น
ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ คือสามารถน าไปใช้ท้ังในการรณรงค์ และการก าหนดมาตรการควบคุม เพื่อน าไปสู่การ
ลด ละ เลิก เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ต่อไป 

ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) ขอขอบคุณศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) และเครือข่าย
องค์กรงดเหล้า ส าหรับความร่วมมือทางวิชาการ ขอบคุณส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ส าหรับการสนับสนุนทุนการวิจัย และขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านท่ีได้เสียสละเวลาอันมีค่าร่วม
ให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็น คณะผู้วิจัยขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ ท่ีนี้ 

 
 

                คณะผู้วิจัย 
                ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) 

              พฤศจิกายน 2558   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) ii 

สารบญั 
 

หน้า 
ค าน า i 
สารบัญ ii 
สารบัญตาราง iii 
สารบัญแผนภาพ vi 
บทที่ 1 บทน า 1 

 ที่มาของโครงการ 1 
 วัตถุประสงค์ในการวิจัย 2 
 ประเด็นในการศึกษา 2 

บทที่ 2 ระเบียบวิธีวิจัย 3 
 ระเบียบวิธีวิจัย 3 
 ประชากรเป้าหมาย 3 
 ขนาดตัวอย่าง 3 
 การสุ่มตัวอย่าง 4 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 13 
 เครื่องมือวัด 13 
 การควบคุมคุณภาพ 13 
 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 14 

บทที่ 3 ผลการส ารวจ 15 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 15 
 ส่วนที่ 2 ช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสาร สาระบันเทิง 20 
 ส่วนที่ 3 การรับรู้ต่อสื่อประชาสัมพันธ์และความคิดเห็นต่อการรณรงค์  

"งดเหล้าเข้าพรรษา" 
22 

 ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา 31 
 ส่วนที่ 5 พฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา 38 
บทที่ 4 บทสรุป และอภิปรายผล  47 
 บทสรุป 47 
 อภิปรายผล 50 
 ข้อเสนอแนะต่อโครงการรณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” 55 
 ข้อเสนอแนะต่อโครงการวิจัย 56 
บรรณานุกรม   57 
ภาคผนวก  แบบสอบถาม 58 

 
 
 



ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) iii 

สารบญัตาราง 
 

ตาราง  หน้า 
1 แสดงจ านวนกลุ่มเป้าหมายประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป จ าแนกตามภาค 3 
2 แสดงจ านวนตัวอย่าง (Sample Size) การปรับค่าผลกระทบจากการวิจัย และอัตราความร่วมมือ 

Determine Sample Size 
4 

3 แสดงแสดงการค านวณขนาดตัวอย่าง (Sample Size) จ าแนกภาค 4 
4 แสดงผลการสุ่มตัวอย่างจังหวัด สัดส่วนและจ านวนตัวอย่าง จ าแนกรายจังหวัด 12 
5 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ 16 
6 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามอายุ 16 
7 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามสถานภาพสมรส 16 
8 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามการศึกษาชั้นสูงสุด 17 
9 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามศาสนาที่นับถือ 17 
10 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพ 18 
11 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 18 
12 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามพ้ืนที่ 19 
13 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุช่องทางรับข้อมูลข่าวสาร สาระบันเทิง  

(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
20 

14 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุช่องโทรทศัน์ที่รับชม  
(เฉพาะตัวอย่างที่รับข่าวสารจากโทรทัศน์ และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

21 

15 แสดงค่าร้อยละและผลการประมาณการจ านวนผู้ที่เคยพบเห็น / รับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ “งดเหล้า
เข้าพรรษา” ปี 2558 

22 

16 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุช่องทางที่เห็น / รับรู้สื่อประชาสัมพันธ์  
“งดเหล้าเข้าพรรษา” ปี 2558 (เฉพาะตัวอย่างที่ระบุว่าพบเห็น / รับรู้ และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

24 

17 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุช่องทางที่เห็น / รับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ “งดเหล้า
เข้าพรรษา” ปี 2558 (เฉพาะ 3 อันดับแรก จากตัวอย่างที่ระบุว่าพบเห็น / รับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ 
“งดเหล้าเข้าพรรษา” ปี 2558) 

25 

18 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุการเคยเห็นโฆษณาทางโทรทัศน์เรื่อง “พ่อใหม่” 
(เฉพาะตัวอย่างที่เคยเห็นการประชาสัมพันธ์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” ปี 2558 ทางโทรทัศน์) 

26 

19 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุการเคยเห็นโฆษณาทางโทรทัศน์เรื่อง “ชุมชน”  
(เฉพาะตัวอย่างที่เคยเห็นการประชาสัมพันธ์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” ปี 2558 ทางโทรทัศน์) 

26 

20 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุสื่อประชาสัมพันธ์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” มีผลท าให้เกิด
ความตระหนัก หรือส านึก ในการ ลด ละ เลิกการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ (เฉพาะตัวอย่างที่เคย
เห็นการประชาสัมพันธ์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” ปี 2558) 

27 

21 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุเห็นด้วยกับการรณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษา”(เฉพาะ
ตัวอย่างทีเ่คยเห็นการประชาสัมพันธ์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” ปี 2558) 

29 



ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) iv 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
 

ตาราง  หน้า 
22 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุความเห็นด้วยกับข้อความว่า การรณรงค์งดเหล้า

เข้าพรรษา ในระยะเวลา 3 เดือน สามารถท าให้ประเทศไทยลดปริมาณการด่ืมและจ านวนคนที่ด่ืม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ลงได้ (เฉพาะตัวอย่างที่เคยเห็นการประชาสัมพันธ์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” ปี 
2558) 

29 

23 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุการบอกต่อ หรือ แชร์ข้อความบน social network 
เพ่ือชักชวน คนรอบข้างให้งดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา (เฉพาะตัวอย่างที่เคยเห็นการประชาสัมพันธ์ 
“งดเหล้าเข้าพรรษา” ปี 2558) 

30 

24 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุการเคยได้รับของขวัญเป็นเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ในช่วง 
12 เดือนที่ผ่านมา 

31 

25 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการเคยพบเห็นการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในงานพิธี / 
งานเลี้ยงต่อไปน้ี ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา 

32 

26 แสดงค่าร้อยละและผลการประมาณการจ านวนผู้ที่ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่าน
มา ทั้งในช่วงก่อนและระหว่างเข้าพรรษา 

33 

27 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุประเภทเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ที่ด่ืม  
(เฉพาะตัวอย่างที่ด่ืม ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

34 

28 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุความถ่ีในการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
(เฉพาะตัวอย่างที่ด่ืม ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา) 

35 

29 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุการเคยด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์จนรู้สึกมึนเมา ในช่วง 
12 เดือนที่ผ่านมา (เฉพาะตัวอย่างที่ด่ืม ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา) 

35 
 

30 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุการเคยคิดที่จะเลิกด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ตลอดชีวิต 
(เฉพาะตัวอย่างที่ด่ืม ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา) 

35 

31 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุค่าใช้จ่ายในการด่ืมแต่ละครั้ง 
(เฉพาะตัวอย่างที่ด่ืม ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา) 

36 

32 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุการงดด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาล
เข้าพรรษาปีน้ี (2558) (เฉพาะตัวอย่างที่ด่ืม ในช่วง 12 เดือนทีผ่่านมา) 

38 

33 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุการงดด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ในช่วงเข้าพรรษาเมื่อปี
ที่แล้ว (2557) (เฉพาะตัวอย่างที่ด่ืม ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา) 

38 

34 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุสาเหตุที่ท าให้งดตลอดได้ (เฉพาะตัวอย่างทีง่ดมาตลอด
จนถึง 2 สัปดาห์ก่อนออกพรรษา และต้ังใจงดให้ครบทั้งพรรษา และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

40 

35 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุความต้ังใจจะงดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ต่อไป  
(เฉพาะตัวอย่างที่งดมาตลอดจนถึง 2 สัปดาห์ก่อนออกพรรษา และต้ังใจงดให้ครบทั้งพรรษา) 

41 
 

36 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุระยะเวลาท่ีกลับมาด่ืมระหว่างพรรษา หลงัเข้าพรรษา
มาแล้ว ของผู้ที่งดเป็นบางช่วงในช่วงเข้าพรรษา (เฉพาะตัวอย่างที่งดเป็นบางช่วง (ไม่ครบพรรษา)) 

41 



ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) v 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
 

ตาราง  หน้า 
37 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุสาเหตุที่ไม่สามารถงดตลอดได้ ของผู้ที่งดเป็นบางช่วง

ในช่วงเข้าพรรษา (เฉพาะตัวอย่างที่งดเป็นบางช่วง (ไม่ครบพรรษา) และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
42 

38 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุสัดส่วนการด่ืมที่ลดลดเมื่อเทียบกับก่อนช่วงเข้าพรรษา 
ของผู้ที่ไม่งดแต่ลดการด่ืมลงในช่วงเข้าพรรษา (เฉพาะตัวอย่างที่ไม่งดแต่ลดการด่ืมลงจากเดิม) 

42 

39 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุความถ่ีในการด่ืมในช่วงเข้าพรรษา ของผู้ที่ไม่งดแต่ลด
การด่ืมลงในช่วงเข้าพรรษา (เฉพาะตัวอย่างที่ไม่งดแต่ลดการด่ืมลงจากเดิม) 

43 

40 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุสาเหตุที่ท าให้ไม่สามารถงดตลอดได้ ของผู้ที่ไม่งดแต่ลด
การด่ืมในช่วงเข้าพรรษา (เฉพาะตัวอย่างที่ไม่งดแต่ลดการด่ืมลงจากเดิม และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

43 

41 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุสาเหตุที่ท าให้ไม่งดเหล้าเข้าพรรษา ของผู้ที่ไม่งดและไม่
ลดปริมาณการด่ืมในช่วงเข้าพรรษา (เฉพาะตัวอย่างที่ไม่งดและไม่ลดปริมาณการด่ืม และเลือกได้
มากกว่า 1 ข้อ) 

44 

42 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุผลของการงดด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 
เข้าพรรษา (เฉพาะตัวอย่างที่งดทั้งพรรษา งดบางช่วงและไม่งดแต่ลดปริมาณการด่ืม และเลือกได้
มากกว่า 1 ข้อ) 

44 

43 จ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุจ านวนเงินที่ประหยัดจากการงดด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
ในช่วงงดเหล้าเข้าพรรษาท่ีผ่านมา และผลการประมาณการยอดเงินที่ประหยัดโดยรวม  
(เฉพาะตัวอย่างที่ระบุว่าช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย) 

45 

44 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุความต้ังใจจะงดด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ต่อไป หลังจาก
ออกพรรษา (เฉพาะตัวอย่างที่งดทั้งพรรษา งดบางช่วงและไม่งดแต่ลดปริมาณการด่ืม) 

46 

45 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุความต้ังใจงดด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ช่วงเข้าพรรษาปี
หน้า (2559) (เฉพาะตัวอย่างที่งดทั้งพรรษา งดบางช่วงและไม่งดแต่ลดปริมาณการด่ืม) 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 



ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) vi 

สารบญัแผนภาพ 
 

แผนภาพ  หน้า 
1 แสดงผังการสุ่มตัวอย่างและการประมาณการ 11 
2 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุการพบเห็น / รับรู้ สื่อประชาสัมพันธ์  “งดเหล้าเข้าพรรษา”  

ปี 2558 จ าแนกตามภาค 
22 

3 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุการพบเห็น / รับรู้ สื่อประชาสัมพันธ์  
“งดเหล้าเข้าพรรษา” ปี 2558 จ าแนกตามปีที่มีการประเมินผล 

23 

4 แสดงร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุการเคยเห็นโฆษณาทางโทรทัศน์เรื่อง “พ่อใหม่” และ “ชุมชน” 
จ าแนกตามภาค (เฉพาะตัวอย่างที่เคยเห็นการประชาสัมพันธ์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” ปี 2558  
ทางโทรทัศน์) 

27 

5 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุความคิดเห็นต่อผลของสื่อประชาสัมพันธ์ ต่อการสร้างความ
ตระหนัก หรือส านึกในการลด ละ เลิกการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ จ าแนกตามเพศ การด่ืม
ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา และ ช่วงอายุ (เฉพาะตัวอย่างที่เคยเห็นการประชาสัมพันธ์ “งดเหล้า
เข้าพรรษา” ปี 2558) 

28 

6 แสดงร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุการบอกต่อ หรือ แชร์ข้อความบน social network เพ่ือชักชวน 
คนรอบข้างให้งดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา  
(เฉพาะตัวอย่างที่เคยเห็นการประชาสัมพันธ์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” ปี 2558) 

30 

7 แสดงผลประมาณการจ านวนผู้ที่ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่าน ทัง้ในช่วงก่อน
และระหว่างเข้าพรรษา จ าแนกตามเพศ ภาค และช่วงอายุ (หน่วย: ล้านคน) 

33 

8 แสดงค่าเฉลี่ยรายจ่ายในการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แต่ละครั้ง จ าแนกตามเพศ พ้ืนที่ และระดับ
รายได้ (หน่วย: บาท) (เฉพาะตัวอย่างที่ด่ืม ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา) 

37 

9 แสดงผลประมาณการจ านวนผู้ที่งดด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษาปีน้ี (2558)  
(หน่วย: ล้านคน) 

39 

10 แสดงผลประมาณการจ านวนผู้ที่งดด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษาปีน้ี (2558)  
จ าแนกตามภาค (หน่วย: ล้านคน) 

40 

11 แสดงค่าร้อยละการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ของตัวอย่าง เปรียบเทียบระหว่างปี 2552 ถึง 2558 50 
12 แสดงค่าร้อยละของความถ่ีในการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ จ าแนกตามช่วงอายุ (เฉพาะกลุ่มที่เคย

ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 
51 

13 แสดงค่าร้อยละของความถ่ีในการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์จนถึงระดับมึนเมา จ าแนกตามช่วงอายุ 
(เฉพาะกลุ่มที่เคยด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

52 

14 แสดงค่าร้อยละของการรบัรู้ต่อสื่อประชาสัมพันธ์โครงการรณรงคง์ดเหล้าเข้าพรรษา เปรียบเทียบ
ระหว่างปี 2552 ถึง 2558 

53 

15 แสดงค่าร้อยละของพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเปรียบเทียบ 
ระหว่างปี 2552 ถึง 2558 

54 

 
 



ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) 1 

บทที่ 1 
บทน า 

 
ที่มาของโครงการ 

จากรายงานการศึกษาวิจัยและข้อมูลทางสถิติต่างๆ ช้ีให้เห็นว่าการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ก่อให้เกิด
ผลเสียมากมาย ท้ังต่อสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ โดยข้อมูลจากการรายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) 
ประจ าปี 2557 ระบุว่ามีประชากรท่ัวโลกกว่า 38% ด่ืมแอลกอฮอล์เป็นประจ า และมีผู้เสียชีวิตจากการด่ืม
แอลกอฮอล์ถึงกว่า 3.3 ล้านรายท่ัวโลกในแต่ละปี ขณะท่ีรายงานสถานการณ์ด้านการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์
โดยส านักงานสถิติแห่งชาติระบุว่า ในปี 2554 มคีนไทยท่ีอายุ 15 ปีขึ้นไป สูงถึง 16,992,017 คน หรือคิดเป็น    
ร้อยละ 31.5 ท่ีด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในปัจจุบัน หรือในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมา (ทักษพล ธรรมรังสี, 2556, 
น. 2) 

ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ได้สรุปถึงผลกระทบส าคัญๆ ท่ีเป็นผลมาจาก
การเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ว่า การบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ท้ังลักษณะการด่ืม (ด่ืมบ่อยๆ หรือ ด่ืมนานๆ 
ครั้ง) และปริมาณการด่ืม (ด่ืมครั้งละน้อยๆ หรือ ด่ืมครั้งละมากๆ) ก่อให้เกิดการเมาสุรา การติดสุรา และผล
ของพิษจากแอลกอฮอล์ท าให้เกิด ผลกระทบหลายประการ ได้แก่ โรคเรื้อรัง (มะเร็งตับ , ความดันโลหิตสูง, 
โรคหัวใจ, เส้นเลือดในสมองแตก) รวมถึงปัญหาสังคม ท้ังระยะส้ัน (อาชญากรรม ความรุนแรง ปัญหาการ
ท างาน ความรุนแรงในครอบครัว) และปัญหาสังคมระยะยาว (หนี้สิน สูญเสียหน้าท่ีการงาน ครอบครัว
แตกแยกคนจรจัดคนไร้ท่ีอยู่) (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์, 2559, “ประชาชนมี
ผลกระทบ,” ย่อหน้าท่ี 1)  

การบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ยังก่อให้เกิดต้นทุนต่อสังคมและภาระโรคด้วย  ตามรายงาน
สถานการณ์การบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และผลกระทบในประเทศไทย ปี 2556 ของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 
พบว่าในปี  2549 ต้นทุนต่อสังคมจากการด่ืมแอลกอฮอล์มีมูลค่าร้อยละ  2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ หรือมีมูลค่า 156,105 ล้านบาท หากพิจารณาต้นทุนต่อสังคมจากการด่ืมแอลกอฮอล์ต่อคน มี
มูลค่า 2,391 บาท ต้นทุนต่อสังคมประกอบด้วย ต้นทุนทางอ้อม ร้อยละ 95.8 ต้นทุนทางตรง ร้อยละ 4.2 ส่วน
ภาระโรคจากการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ การบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์บริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์มี
ความสัมพันธ์กับโรคหลอดเลือดสมอง การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เบาหวาน การติดสุรา โรคเอดส์ โรคกล้ามเนื้อ
หัวใจขาดเลือด มะเร็งตับ และโรคซึมเศร้าด้วย การติดสุราถือเป็นสาเหตุหลักของความสูญเสียปีสุขภาวะ
เนื่องจากภาวะบกพร่องทางสุขภาพ (Years of Life Lost due to Disability: YLDs) ในเพศชาย ร้อยละ 22.6 
(นพพล วิทย์วรพงศ์, ชินพรรธน์ สิทธิกรชยาพงษ์ และ มัลลิกา สมพลกรัง, 2557, น.1) 

ด้วยความตระหนักในความส าคัญของสถานการณ์และผลกระทบดังกล่าว ส านักงานเครือข่ายองค์กร
งดเหล้า และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้ร่วมกันรณรงค์และผลักดัน
มาตรการต่างๆ เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมของคนไทยให้ลด ละ เลิก เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ท้ังนี้ หนึ่งใน

http://www.thaiantialcohol.com/faqs/view/9:%20ค้นคว้า


ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) 2 

กิจกรรมท่ีส าคัญคือ โครงการรณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” โดยใช้เทศกาลเข้าพรรษาท่ีชาวพุทธจ านวนมากถือ
เป็นช่วงเวลาส าคัญในการปฎิบัติธรรม น าค่านิยมบาปบุญมาเช่ือมโยงกับการงดเหล้า เพื่อให้เป็นจุดเริ่มต้นท่ีจะ
น าไปสู่การเลิกเหล้าต่อไป โดยได้รณรงค์อย่างต่อเนื่องมาต้ังแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน  

ในการนี้ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ภายใต้การสนับสนุนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งเป็นหน่วยงานวิชาการท่ีผลิตและเรียบเรียงความรู้ พัฒนากลไกการประสาน สนับสนุน
กิจกรรมการสร้างความรู้และใช้ความรู้ เพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดการกับปัญหาจากเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์
ในประเทศไทย มีความประสงค์ท่ีจะประเมินผลการรณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2558” จึงได้ร่วมกับ
ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) ด าเนินโครงการวิจัยในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงผลของการ
รณรงค์ ส าหรับน าไปพัฒนาปรับปรุงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในปีต่อไป รวมถึงการศึกษาสถานการณ์ปัญหา
ในปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลทางวิชาการ และน าไปสู่การเสนอมาตรการเพื่อควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

1. เพื่อส ารวจความคิดเห็นต่อการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา 
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
3. เพื่อส ารวจประเด็นอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ประเด็นในการศึกษา 

1. การรับรู้ส่ือและความคิดเห็นต่อการรณรงค์ "งดเหล้าเข้าพรรษา" ได้แก่ การเคยเห็น / รับรู้ส่ือ
ประชาสัมพันธ์งดเหล้าฯ ความตระหนักหรือส านึกในการลด ละ เลิก และความเห็นด้วยกับการ
รณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” 

2. พฤติกรรมการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ได้แก่ การเคยพบเห็นการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในงาน
เล้ียง การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ท้ังในช่วงก่อนและระหว่างเข้าพรรษา ประเภท ความถี่ 
ค่าใช้จ่ายในการด่ืม การงดด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษาในปีนี้ และปีท่ีผ่านมา 
ตลอดจนความต้ังใจในปีหน้า 

3. ประเด็นอื่นๆ อาทิ ผลจากการงดด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา และการประหยัดเงิน
จากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา และความคิดท่ีจะเลิกด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์
ตลอดชีวิต เป็นต้น 
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บทที่ 2 
ระเบียบวิธีวิจยั 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การประเมินผลการรณรงค์ครั้งนี้  ด าเนินการตามระเบียบวิธีวิ จัยเชิงปริมาณ  (Quantitative 
Methodology) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ด้วยการลงพื้นท่ีภาคสนามเก็บข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่างท่ีได้จากการสุ่มตามหลักสถิติ จากนั้นจึงน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ประมวลผลตามกรอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
ประชากรเป้าหมาย 

ประชากรเป้าหมายในโครงการส ารวจครั้งนี้คือ ประชาชนท่ัวไปท่ีมีอายุต้ังแต่ 15 ปีขี้นไป อ้างอิง
ฐานข้อมูลระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2557 รวมจ านวน 52,255,051 
คน ข้อมูลปรากฏดังตารางท่ี 1 

  
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนกลุ่มเป้าหมายประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามภาค 

ภาค จ านวนประชากร สัดส่วน 
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 7,480,618 14.32 
ภาคกลาง 10,442,746 19.98 
ภาคเหนือ 9,619,732 18.41 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17,627,659 33.73 
ภาคใต้ 7,084,296 13.56 

รวมจ านวนทั้งสิ้น 52,255,051 100.00 
ท่ีมา: ข้อมูลประชากรอ้างอิงจาก ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูลปี 2557 
 
 ขนาดตัวอย่าง 
 จ านวนตัวอย่างค านวณจากระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ความคาดเคล่ือนจากการสุ่มคือ +/ - 1.5 
ปรับค่าด้วยผลกระทบจากการออกแบบวิจัย (design effect) 1.4 และอัตราการตอบ (response rate) 85 
รวมจ านวน 6,871 ตัวอย่าง รายละเอียดตามตารางท่ี 2 และ 3  
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ตารางที่ 2 แสดงจ านวนตัวอย่าง (Sample Size) การปรับค่าผลกระทบจากการวิจัย  
   และอัตราความร่วมมือ Determine Sample Size 
Confidence Level Confidence Interval Sample size 

95 +/- 1.5 4,268 
ปรับค่าด้วยผลกระทบจากการออกแบบวิจัย Design Effect = 1.4 

อัตราความร่วมมือ Response rate 85 
95 +/- 1.5 6,871 

  
ตารางที่ 3 แสดงแสดงการค านวณขนาดตัวอย่าง (Sample Size) จ าแนกภาค 

ภาค จ านวนจังหวัด สัดส่วน จ านวนตัวอย่าง 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 4 14.32 984 
ภาคกลาง 5 19.98 1,373 
ภาคเหนือ 5 18.41 1,265 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 33.73 2,318 
ภาคใต้ 4 13.56 932 

รวมจ านวนทั้งสิ้น 25 100.00 6,871 
 
การสุ่มตัวอย่าง 
 การสุ่มตัวอย่างในการส ารวจครั้งนี้ประยุกต์ใช้การสุ่มแบบผสมผสาน ประกอบด้วย 

1) ประยุกต์ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิหลายขั้น (Stratified Multi-stage Sampling) โดยมี 
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เป็นช้ันภูมิหลัก 
(Stratum) ในแต่ละช้ันภูมิหลัก มีระดับข้ันของการสุ่มตัวอย่างแตกต่างกันไปตามลักษณะการปกครอง  

2) การสุ่มเลือกพื้นท่ีตัวอย่างแต่ละช้ันภูมิ คณะผู้วิจัยประยุกต์ใช้การสุ่มเชิงระบบ (Systematic 
Sampling) โดยใช้ค่าความถี่สะสมของจ านวนประชากรเป็นฐานในการสุ่ม เพื่อเปิดโอกาสให้แต่ละพื้นท่ีได้รับ
การสุ่มเลือกตามน้ าหนักของจ านวนประชากรในพื้นท่ี โดยมีข้ันตอนดังรายละเอียด 

ขั้นตอนท่ี1 จัดท าตารางการสุ่มตามโครงสร้างของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พร้อมข้อมูล 
               จ านวนประชากรในแต่ละพื้นท่ี 
ขั้นตอนท่ี 2 จัดเรียงและให้เลขท่ีแต่ละพื้นท่ีตามขนาดประชากร โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย  

     เพื่อให้การสุ่มกระจายไปยังจังหวัดท่ีมีประชากรขนาดแตกต่างกัน (ใหญ่ กลาง และเล็ก)  
ขั้นตอนท่ี 3 หาค่าช่วงกว้างของการสุ่มตัวอย่าง (sampling interval) คือ             โดยท่ี 

       k = ช่วงกว้างของการสุ่ม N = จ านวนประชากร n = จ านวนพื้นท่ีท่ีต้องการ 

ขั้นตอนท่ี 4 เลือกเลขสุ่มต้ังต้น (r) ให้มีค่าระหว่าง 1 กับ k (1 < r < k) ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  
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(simple random sampling) จากนั้นสุ่มพื้นท่ีตัวอย่างถัดไปตามช่วงกว้างท่ีค านวณได้     
คือหน่วยที่มีหมายเลขตรงกับค่า r, r+k, r+2k, ..., r+(n-1)k 

ท้ังนี้โครงสร้างการสุ่มตัวอย่าง จ าแนกเป็น 3 ส่วนตามลักษณะด้านการปกครองดังนี้ 
 
2.1 กรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 3 พื้นท่ีย่อย คือ ช้ันใน ช้ันกลาง และช้ันนอก  
การสุ่มตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง    คือ สุ่มตัวอย่างเขต ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบก าหนดความน่าจะเป็น

ให้เป็นสัดส่วนกับขนาดของจ านวนประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีขึ้นไปของ
พื้นท่ีนั้นในกรุงเทพมหานคร (Systematic Sampling with Probability 
Proportional to Size)  

การสุ่มตัวอย่างขั้นท่ีสอง    คือ สุ่มตัวอย่างแขวง ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบก าหนดความน่าจะ
เป็นให้เป็นสัดส่วนกับขนาดของจ านวนประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีขึ้นไปของ
เขตนั้น (Systematic Sampling with Probability Proportional to 
Size)  

การสุ่มตัวอย่างขั้นที่สาม    คือ สุ่มตัวอย่างประชาชนท่ีพักอาศัยในชุมชน โดยก าหนดขนาดตัวอย่างให้
สอดคล้องกับคุณลักษณะของประชากรเป้าหมายตามเพศและช่วงอายุ 

 

2.2 จังหวัดปริมณฑล 
การสุ่มตัวอย่างขั้นทีห่นึ่ง    คือ สุ่มตัวอย่างเทศบาล (ในเขตเทศบาล) / อ าเภอ (นอกเขตเทศบาล) ใช้

การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบก าหนดความน่าจะเป็น ให้เป็นสัดส่วนกับ
ขนาดของจ านวนประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป (Systematic Sampling 
With Probability Proportional to Size) 

การสุ่มตัวอย่างขั้นท่ีสอง    คือ สุ่มตัวอย่างต าบลใช้การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบก าหนดความน่าจะ
เป็น ให้เป็นสัดส่วนกับขนาดของประชากรท่ีมี อายุ 15 ปีขึ้นไปใน
เทศบาล (ในเขตเทศบาล) / อ าเภอ (นอกเขตเทศบาล) นั้น (Systematic 
Sampling With Probability Proportional to Size) 

การสุ่มตัวอย่างขั้นที่สาม  คือ สุ่มตัวอย่างประชาชนท่ีพักอาศัยในหมู่บ้าน / ชุมชน โดยก าหนดขนาด
ตัวอย่างให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของประชากรเป้าหมายตามเพศและช่วงอายุ 

 

2.3 ภูมิภาคต่างๆ แบ่งออกเป็น 4 ช้ันภูมิย่อย คือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ 
และภาคใต้  

การสุ่มตัวอย่างขั้นท่ีหนึ่ง   คือ สุ่มตัวอย่างจังหวัด ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบก าหนดความน่าจะ
เป็น ให้เป็นสัดส่วนกับขนาดของจ านวนประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีขึ้นไป 
(Systematic Sampling With Probability Proportional to Size) 
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การสุ่มตัวอย่างขั้นที่สอง    คือ สุ่มตัวอย่างเทศบาล (ในเขตเทศบาล) / อ าเภอ (นอกเขตเทศบาล) ใช้
การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบก าหนดความน่าจะเป็น ให้เป็นสัดส่วนกับ
ขนาดของจ านวนประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป (Systematic Sampling 
With Probability Proportional to Size) 

การสุ่มตัวอย่างขั้นท่ีสาม    คือ สุ่มตัวอย่างต าบลใช้การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบก าหนดความน่าจะ
เป็น ให้เป็นสัดส่วนกับขนาดของประชากรท่ีมี อายุ 15 ปีขึ้นไปใน
เทศบาล (ในเขตเทศบาล) / อ าเภอ (นอกเขตเทศบาล) นั้น (Systematic 
Sampling With Probability Proportional to Size) 

การสุ่มตัวอย่างขั้นที่ส่ี  คือ สุ่มตัวอย่างประชาชนท่ีพักอาศัยในหมู่บ้าน / ชุมชน โดยก าหนด
ขนาดตัวอย่างให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของประชากรเป้าหมายตาม
เพศและช่วงอายุ 

 
สูตรการประมาณการ 

ส่วนที่ 1 ส าหรับสตราตัมท่ี 2 - 5 (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้) 
 

 สูตรการประมาณค่ายอดรวม จากการเลือกตัวอย่าง 3 ขั้น 
  

1)    
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rmY    =  ค่าประมาณยอดรวม จากการเลือกตัวอย่าง 3 ขั้น ของลักษณะท่ีต้องการศึกษา Y  
ของประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป ท้ังในเขตและนอกเขตเทศบาล (m) ในภาคท่ี r   




I

i
rkjmiy

1

=  ค่าลักษณะท่ีต้องการศึกษา y ท่ีแจงนับได้ ของประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป (i)  

โควตาตามเพศและอายุ ท้ังในเขตและนอกเขตเทศบาล (m) อ าเภอตัวอย่างท่ี j จังหวัด
ตัวอย่างท่ี k และภาคท่ี r 

rkjmn   =  จ านวนประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป ท่ีสุ่มได้ท้ังในเขตและนอกเขตเทศบาล (m)  
 ของอ าเภอตัวอย่างท่ี j  จังหวัดตัวอย่างท่ี k และภาคท่ี r 

rkjmN  =  จ านวนประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป ท้ังหมดท้ังในเขตและนอกเขตเทศบาล (m)  
ของอ าเภอตัวอย่างท่ี j จังหวัดตัวอย่างท่ี k และภาคท่ี r 

rkmN   =  จ านวนประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป ท้ังหมดท้ังในเขตและนอกเขตเทศบาล (m)  
ในจังหวัดตัวอย่างท่ี k และภาคท่ี r  

rmN    =  จ านวนประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป ท้ังหมดท้ังในเขตและนอกเขตเทศบาล (m)  ในภาคท่ี r 
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rkjmP   =  ค่าความน่าจะเป็นที่ประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป ท้ังในเขตเทศบาล (m=1) และนอกเขต 
        เทศบาล (m=2) ในอ าเภอตัวอย่างท่ี j จะถูกเลือกจากประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป  

        ในจังหวัดตัวอย่างท่ี k และภาคท่ี r =  
rkm

rkjm

N

N
 

rkmP   =  ค่าความน่าจะเป็นท่ีประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป ท้ังในเขตเทศบาล (m=1) และนอกเขต 
เทศบาล (m=2) ในจังหวัด ตัวอย่างท่ี k จะถูกเลือกจากประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป ในภาคท่ี 

r  =  
rm

rkm

N

N  

rkmM   =  จ านวนอ าเภอท่ีสุ่มได้ ท้ังในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล (m) ในจังหวัดตัวอย่างท่ี k  
        ภาคท่ี r 

rmM   =  จ านวนจังหวัดท่ีสุ่มได้ ท้ังในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล (m) ภาคท่ี r    
 

2)   
  

























rm rkmM

k

M

j

rkjm

rkjm

rkjm

rkjmrkmrkmrm

rm n
n

N

PMPM
H
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rmH   =  ค่าประมาณยอดรวม จากการเลือกตัวอย่าง 3 ขั้น ของจ านวนประชากรท่ีมีอายุ  
15 ปีข้ึนไป ท้ังหมด ท้ังในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล (m) ในภาคท่ี r   

rkjmn   =  จ านวนประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป ท่ีแจงนับได้ ท้ังในเขตและนอกเขตเทศบาล (m)  
ของอ าเภอตัวอย่างท่ี j จังหวัดตัวอย่างท่ี k และภาคท่ี r 

 

3)  rmY    =   rm

rm

rm H
H

Y





*  

 

rmY    =  ค่าประมาณยอดรวม จากการเลือกตัวอย่าง 3 ขั้น ท่ีปรับแล้ว ของลักษณะท่ีต้องการ 
ศึกษา Y ของประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป ท้ังในเขตและนอกเขตเทศบาล (m) ในภาคท่ี r   

rmH   =  จ านวนประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป ท้ังหมดท้ังในเขตและนอกเขตเทศบาล (m) ในภาคท่ี r   
 

4) สูตรการประมาณค่ายอดรวมของภูมิภาค ท่ีปรับแล้วของลักษณะท่ีต้องการศึกษา Y ของประชากรท่ีมี

อายุ 15 ปีข้ึนไป   rm
m

r YY  


2

1

  ; m = 1 ในเขตเทศบาล , m = 2 นอกเขตเทศบาล 

  
ส่วนที่ 2  ส าหรับสตราตัมท่ี 1 (จังหวัดปริมณฑล) 

  

สูตรการประมาณค่ายอดรวม จากการเลือกตัวอย่าง 2 ขั้น 
  

1)   
  













rkmM

j

I

i
rkjmi

rkjm

rkjm

rkjmrkm
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n

N
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rkmY    =  ค่าประมาณยอดรวม จากการเลือกตัวอย่าง 2 ขั้น ของลักษณะท่ีต้องการศึกษา Y  
ของประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป ท้ังในเขตและนอกเขตเทศบาล (m) ของจังหวัดปริมณฑลท่ี k 




I

i
rkjmiy

1

 =  ค่าลักษณะท่ีต้องการศึกษา y ท่ีแจงนับได้ ของประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป (i) โควตา 

ตามเพศและอายุ ท้ังในเขตและนอกเขตเทศบาล (m) อ าเภอตัวอย่างท่ี j ของจังหวัด
ปริมณฑลท่ี k 

rkjmn   =  จ านวนประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป ท่ีสุ่มได้ท้ังในเขตและนอกเขตเทศบาล (m)  
ของอ าเภอตัวอย่างท่ี j ของจังหวัดปริมณฑลท่ี k 

rkjmN  =  จ านวนประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป ท้ังหมดท้ังในเขตและนอกเขตเทศบาล (m)  
ของอ าเภอตัวอย่างท่ี j ของจังหวัดปริมณฑลท่ี k 

rkmN   =  จ านวนประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป ท้ังหมดท้ังในเขตและนอกเขตเทศบาล (m)  
ของจังหวัดปริมณฑลท่ี k  

rkjmP   =  ค่าความน่าจะเป็นท่ีประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป ท้ังในเขตเทศบาล (m=1) และนอกเขต 
เทศบาล (m=2) ในอ าเภอตัวอย่างท่ี j จะถูกเลือกจาก ประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีขึ้นไป ของ

จังหวัดปริมณฑลท่ี k = 
rkm

rkjm

N

N
 

rkmM  =  จ านวนอ าเภอท่ีสุ่มได้ ท้ังในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล (m) ของจังหวัดปริมณฑลท่ี k  
 

2)  
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rkmH   =   ค่าประมาณยอดรวม จากการเลือกตัวอย่าง 2 ขั้น ของจ านวนประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป  
ท้ังหมด ท้ังในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล (m) ของจังหวัดปริมณฑลท่ี k  

rkjmn    =  จ านวนประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป ท่ีแจงนับได้ ท้ังในเขตและนอกเขตเทศบาล (m)  
ของอ าเภอตัวอย่างท่ี j ของจังหวัดปริมณฑลท่ี k  

3)  rkmY    =   rkm

rkm

rkm H
H

Y





*  

 

rkmY      =  ค่าประมาณยอดรวม จากการเลือกตัวอย่าง 2 ขั้น ท่ีปรับแล้ว ของลักษณะท่ีต้องการ 
ศึกษา Y  ของประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีขึ้นไป ท้ังในเขตและนอกเขตเทศบาล (m) ของจังหวัด
ปริมณฑลท่ี k  

rkmH    =  จ านวนประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป ท้ังหมดท้ังในเขตและนอกเขตเทศบาล (m) ของ 
จังหวัดปริมณฑลท่ี k  
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4) สูตรการประมาณค่ายอดรวมของจังหวัดปริมณฑล ท่ีปรับแล้วของลักษณะท่ีต้องการศึกษา Y ของ 

ประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป  rkm
m

rk YY  


2

1

  ;  m = 1 ในเขตเทศบาล , m = 2 นอกเขตเทศบาล 

 
ส่วนที่ 3  ส าหรับสตราตัมท่ี 1 (กรุงเทพฯ) 

  

 สูตรการประมาณค่ายอดรวม จากการเลือกตัวอย่าง 2 ขั้น  
 

 1)     
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rkY    =  ค่าประมาณยอดรวม จากการเลือกตัวอย่าง 2 ขั้น ของลักษณะท่ีต้องการศึกษา Y ของ 
ประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป ของจังหวัดกรุงเทพฯ 




I

i
rkjiy

1

=  ค่าลักษณะท่ีต้องการศึกษา y ท่ีแจงนับได้ ของประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป (i) โควตา 

ตามเพศและอายุ ในเขตตัวอย่างท่ี j ของจังหวัดกรุงเทพฯ (k=1) 

rkjn   =  จ านวนประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป ท่ีสุ่มได้ ของเขตตัวอย่างท่ี j ในจังหวัดกรุงเทพฯ (k=1) 

rkjN  =  จ านวนประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป ท้ังหมด ของเขตตัวอย่างท่ี j ในจังหวัดกรุงเทพฯ (k=1) 

rkN   =  จ านวนประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป ท้ังหมดในจังหวัดกรุงเทพฯ (k=1) 

rkjP    =  ค่าความน่าจะเป็นท่ีประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป ในเขตตัวอย่างท่ี j จะถูกเลือกจาก  

            ประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป ในจังหวัดกรุงเทพฯ (k=1) =  
rk

rkj

N

N
 

rkM  =  จ านวนเขตท่ีสุ่มได้ ในจังหวัดกรุงเทพฯ (k=1) 

2)   
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rkH  =  ค่าประมาณยอดรวม จากการเลือกตัวอย่าง 2 ขั้น ของจ านวนประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป  
ท้ังหมด ในจังหวัดกรุงเทพฯ (k=1) 

rkjn   =  จ านวนประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีขึ้นไป ท่ีแจงนับได้ ของเขตตัวอย่างท่ี j ในจังหวัดกรุงเทพฯ 
(k=1) 

 

3) rkY   = rk

rk

rk H
H

Y





*  

 

rkY    =  ค่าประมาณยอดรวม จากการเลือกตัวอย่าง 2 ขั้น ท่ีปรับแล้ว ของลักษณะท่ีต้องการ 
ศึกษา Y  ของประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป ในจังหวัดกรุงเทพฯ (k=1) 

rkH   =  จ านวนประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป ท้ังหมดในจังหวัดกรุงเทพฯ (k=1) 
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ส่วนที่ 4  กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
สูตรการประมาณค่ายอดรวมกรุงเทพฯ และปริมณฑล ท่ีปรับแล้วของลักษณะท่ีต้องการศึกษา Y ของ

ประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป ใน 4 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ  

  rk
k

r YY  


4

1

  ; k = 1 กรุงเทพฯ 

    k = 2 นนทบุรี 
k = 3 ปทุมธานี  
k = 4 สมุทรปราการ 

 
ส่วนที่ 5 ภาพรวมทั่วประเทศ 
สูตรการประมาณค่ายอดรวมท่ัวประเทศ ท่ีปรับแล้วของลักษณะท่ีต้องการศึกษา Y ของประชากรท่ีมี

อายุ 15 ปีขึ้นไป ใน 5 ภูมิภาค คือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 
และภาคใต้ 

  r
r

YY  


5

1

  ; r = 1 กรุงเทพฯ ปริมณฑล 

r = 2 ภาคเหนือ 
    r = 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

r = 4 ภาคกลาง  
r = 5 ภาคใต้ 
 

(พิจารณาผังการสุ่มตัวอย่างและการประมาณการจากแผนภาพท่ี 1) 
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แผนภาพที ่1 แสดงผงัการสุ่มตวัอย่างและการประมาณการ 

กรุงเทพฯ และปรมิณฑล 
(r=1) “Stratified Sampling” 

ประชาชนอาย ุ15 ปีข้ึนไป ทัว่ประเทศ 

สุม่เขต 

เขตตวัอย่าง (j) 

ประชากรอาย ุ15-69 ปี (i) 
(โควตา้ตามเพศ อาย)ุ 

กรุงเทพฯ 

(k=1) 

นนทบุร ี

(k=2) 

ปทุมธานี
อสีาน 
(k=3) 

สมุทรปราการ 

(k=4) 

สุม่อ าเภอ 

อ าเภอตวัอย่าง (j) 

ในเขต นอกเขต 

(m=1) (m=2) 

ประชากรอาย ุ15-69 ปี (i) 
(โควตา้ตามเพศ อาย)ุ 

ประชากรอาย ุ15-69 ปี (i) 
(โควตา้ตามเพศ อาย)ุ 

สุม่จงัหวดั 

จงัหวดัตวัอย่าง (k) 

สุม่อ าเภอ 

อ าเภอตวัอย่าง (j) 

ในเขต นอกเขต 

(m=1) (m=2) 

ประชากรอาย ุ15-69 ปี (i) 
(โควตา้ตามเพศ อาย)ุ 

ประชากรอาย ุ15-69 ปี (i) 
(โควตา้ตามเพศ อาย)ุ 

ภาคใต้ 

(r=5) “Stratified Sampling” 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

(r=4) 

ภาคกลาง 

(r=3) 

ภาคเหนือ 
(r=2) 
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ตารางที่ 4 แสดงผลการสุ่มตัวอย่างจังหวัด สัดส่วนและจ านวนตัวอย่าง จ าแนกรายจังหวัด 
ภูมิภาค สัดส่วน จ านวนตัวอย่าง 

กรุงเทพฯ ปริมณฑล 14.32 984 
กรุงเทพฯ  61.90 609 
นนทบุรี 12.95 127 
ปทุมธานี 11.56 114 
สมุทรปราการ 13.59 134 

ภาคกลาง 19.98 1,373 
ชลบุรี 33.30 457 
สระบุรี 15.18 208 
สุพรรณบุรี 20.87 286 
กาญจนบุรี 19.10 262 
เพชรบุรี 11.56 159 

ภาคเหนือ 18.41 1,265 
เชียงใหม่ 34.76 440 
พะเยา 10.83 137 
พิษณุโลก 18.48 234 
สุโขทัย 13.07 165 
นครสวรรค์ 22.86 289 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 33.73 2,318 
มุกดาหาร 3.79 88 
นครพนม 7.79 181 
ศรีสะเกษ 16.12 374 
มหาสารคาม 10.89 252 
นครราชสีมา 29.08 674 
สุรินทร์ 15.14 351 
อุดรธานี 17.19 398 

ภาคใต้ 13.56 932 
นครศรีธรรมราช 33.94 316 
สงขลา 29.79 278 
สุราษฎร์ธานี 22.42 209 
ตรัง 13.85 129 

รวมจ านวนทั้งสิ้น 100.00 6,871 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) การวางแผนการท างาน และจัดแบ่งพื้นท่ี การส ารวจครั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการลงพื้นท่ี

ภาคสนาม โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือท าการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (face to face) ท้ังนี้มีการแบ่งทีม
เก็บข้อมูลออกเป็น 6 ทีม กระจายไปภูมิภาคต่างๆ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้ 2 ทีม) แต่ละทีมประกอบด้วย
หัวหน้าทีม 1 คน และพนักงานเก็บข้อมูล 5 - 6 คน รวมพนักงานภาคสนามท้ังส้ิน 36 คน 

2) การปรับขนาดตัวอย่าง เนื่องจากการเก็บข้อมูลโครงการครั้งนี้ มีข้อจ ากัดด้านระยะเวลาท่ีค่อนข้าง
เร่งรัด ฝ่ายงานภาคสนามประเมินแล้วอาจส่งผลกระทบต่ออัตราความร่วมมือ (response rate) เนื่องจากไม่
สามารถเข้าเก็บข้อมูลซ้ ายังครัวเรือนปิด (ไม่มีคนอยู่) ตามระบบการท างานปกติ (2-3 ครั้งโดยเว้นระยะห่าง
ด้านเวลาให้เหมาะสม) คณะผู้วิจัยจึงได้ท าการปรับลดอัตราความร่วมมือลงจากเดิมร้อยละ 85 คงเหลือร้อยละ 
75 ท าให้จ านวนตัวอย่างเพิ่มขึ้นจากเดิม 6,871 ตัวอย่างเป็น 7,469 ตัวอย่าง  

3) ผลการเก็บรวบรวมข้อมูล ทีมงานภาคสนามสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้รวมจ านวนท้ังส้ิน 7,099 
ตัวอย่างหรือคิดเป็นร้อยละ 94.6 จากขนาดตัวอย่างท่ีปรับเพิ่มขึ้น 
 
เคร่ืองมือวัด 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีโครงสร้างค าถามท่ีประกอบด้วยส่วน
ต่างๆ ท้ังคุณลักษณะประชากร และประเด็นค าถามตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย จัดท าโดยคณะท างานของ
ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) 

 
การควบคุมคุณภาพ 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล  พนักงานเก็บข้อมูลผ่านการคัดเลือกและอบรมความเข้าใ จต่อ
แบบสอบถาม และวิธีการเก็บข้อมูล โดยมีหัวหน้าทีมแต่ละพื้นท่ีควบคุมการเก็บข้อมูลในภาคสนาม พร้อม
ระบบ GPS Checking เพื่อยืนยันการลงพื้นท่ีท างาน โดยหัวหน้าทีมจะตรวจสอบความถูกต้อง และรายงานผล
ต่อหัวหน้าโครงการวิจัยเป็นรายวัน 

2. ระบบป้อนข้อมูลที่ป้องกันข้อผิดพลาด เพื่อสามารถควบคุมข้อมูลให้มีความถูกต้องตรงตาม
แบบสอบถาม ทีมงานใช้โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีป้องกันข้อผิดพลาดต่างๆ อาทิ การป้อนตัวเลขผิด ป้อนตัวเลข
เกินจ านวน หรือการป้องกันความไม่สอดคล้องกันของข้อมูล เป็นต้น 

3. การตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค าตอบ ท าการตรวจสอบความถูกต้อง และสอดคล้องของ
ข้อมูลท่ีมีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กัน ก่อนน าเข้าสู่ขั้นตอนการป้อนข้อมูล ประมวลผลต่อไป 
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ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
ภายหลังโครงการได้รับการอนุมัติการจ้าง ทีมงานก าหนดระยะเวลาด าเนินโครงการ ท้ังส้ิน 7 สัปดาห์ 

ดังรายละเอียด 
1. เตรียมการ และสร้างเครื่องมือ      1  สัปดาห์  
2. เก็บข้อมูลภาคสนาม       3 สัปดาห์  
3. ลงรหัส ป้อนข้อมูล ประมวลผล และจัดท ารายงานเบ้ืองต้น  1  สัปดาห์ 
4. จัดท า (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์    2  สัปดาห์ 
5. รวมระยะเวลาด าเนินโครงการท้ังส้ิน    7 สัปดาห์ 
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บทที่ 3 
ผลการส ารวจ 

 

ผลการส ารวจท่ีได้น าเสนอโดยใช้ตารางแสดงค่าทางสถิติ ประกอบการพรรณาผล โดยแบ่งออกเป็น 5 
ส่วน ได้แก ่

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 ช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสาร สาระบันเทิง 
ส่วนท่ี 3 การรับรู้ต่อส่ือประชาสัมพันธ์และความคิดเห็นต่อการรณรงค์ "งดเหล้าเข้าพรรษา" 
ส่วนท่ี 4 พฤติกรรมการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมา 
ส่วนท่ี 5 พฤติกรรมการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการส ารวจคุณลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าร้อยละ 51.8 เป็นเพศหญิง ส่วนร้อยละ 48.2 
เป็นเพศชาย โดยส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 96.6 นับถือศาสนาพุทธ ด้านช่วงอายุพบว่ามีลักษณะกระจายไปในหลาย
ช่วง โดยร้อยละ 20.2 อยู่ในช่วงอายุ 30 - 39 ปี รองลงมาร้อยละ 18.9 อยู่ในช่วงอายุ 40 – 49 ป ีและร้อยละ 
17.8  อยู่ในช่วงอายุ 40 – 49 ปี ส่วนกลุ่มท่ีระบุช่วงอายุ 15 - 19 ปี 20 - 29 ป ีและ 60 ปีข้ึนไป มีอยู่ร้อยละ 
11.0 16.6 และ 15.4 ตามล าดับ 
 ด้านสถานภาพสมรส ตัวอย่างเกินครึ่งคือร้อยละ 57.1 สมรสและมีบุตร (เฉล่ีย 2 คน) ขณะท่ีร้อยละ 
4.9 สมรสแต่ไม่มีบุตร ส่วนกลุ่มท่ีระบุสถานภาพโสดและหม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ มีอยู่ร้อยละ 33.0 และ 4.8 
ตามล าดับ 
 ผลการส ารวจยังพบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่คือร้อยละ 73.3 จบการศึกษาสูงสุดไม่เกินมัธยมศึกษาตอน
ปลาย / ปวช. ส่วนกลุ่มท่ีจบระดับ ปวส. และอนุปริญญามีอยู่รวมกันร้อยละ 7.2 และกลุ่มท่ีจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขี้นไปมีอยู่ร้อยละ 15.4 อย่างไรก็ดีตัวอย่างร้อยละ 3.4 ระบุว่าไม่ได้เรียนหนังสือ 
 ตัวอย่างร้อยละ 20.1 ประกอบอาชีพผู้ใช้แรงงาน / รับจ้างท่ัวไป ใกล้เคียงกันคือร้อยละ 18.9 
ประกอบอาชีพค้าขายรายย่อย / บริการรายย่อย นอกจากนี้ร้อยละ 13.9 เป็นนักเรียน / นักศึกษา ร้อยละ 
12.0 ประกอบอาชีพเกษตรกร / ประมง และร้อยละ 10.1 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ส่วนท่ีระบุ
อาชีพอื่นๆ อาทิธุรกิจส่วนตัว / ผู้ประกอบการ ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ อาชีพอิสระ อาทิ ทนายความ 
สถาปนิก มีอยู่รวมกันคิดเป็นร้อยละ 20.1 และผู้ท่ีระบุว่าว่างงานมีอยู่ร้อยละ 4.6  
 ด้านรายได้ส่วนบุคคลเฉล่ียต่อเดือน พบว่าเกินครึ่งคือร้อยละ 57.3 มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท 
ขณะท่ีร้อยละ 27.1 ระบุ 10,001 - 20,000 บาท และร้อยละ 8.7 ระบุ 20,001 - 30,000 บาท ส่วนกลุ่มท่ีมี
รายได้เกินกว่า 30,000 บาท มีอยู่รวมกันคิดเป็นร้อยละ 4.8 

 

(รายละเอียดจากตารางที่ 5 - 12) 
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ตารางที่ 5 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ 
ล าดับ เพศ จ านวน ร้อยละ 

1 ชาย 3,424 48.2 
2 หญิง 3,675 51.8 
 รวม 7,099 100.0 

 
ตารางที่ 6 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามอายุ 

ล าดับ อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
1 15 - 19 ปี 784 11.0 
2 20 - 29 ปี 1,177 16.6 
3 30 - 39 ปี 1,432 20.2 
4 40 - 49 ปี 1,341 18.9 
5 50 - 59 ปี 1,263 17.8 
6 60 ปีขึ้นไป 1,093 15.4 
7 ไม่ระบ ุ 9 0.1 
 รวม 7,099 100.0 

 
ตารางที่ 7 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามสถานภาพสมรส 

ล าดับ สถานภาพสมรส จ านวน ร้อยละ 
1 สมรสและมีบุตร เฉล่ีย 2 คน 4,053 57.1 
2 โสด 2,344 33.0 
3 สมรสแต่ไม่มีบุตร 350 4.9 
4 หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 340 4.8 
5 ไม่ระบ ุ 12 0.2 
 รวม 7,099 100.0 
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ตารางที่ 8 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามการศึกษาชั้นสูงสุด 
ล าดับ การศึกษาชั้นสูงสุด จ านวน ร้อยละ 

1 ไม่เคยเรียน 242 3.4 
2 มัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ ากว่า 3,142 44.3 
3 มัธยมศึกษาตอนปลาย 1,629 22.9 
4 ปวช. 436 6.1 
5 ปวส. 383 5.4 
6 อนุปริญญา 130 1.8 
7 ปริญญาตร ี 1,053 14.8 
8 สูงกว่าปริญญาตร ี 45 0.6 
9 ไม่ระบ ุ 39 0.5 
 รวม 7,099 100.0 

 
ตารางที่ 9 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามศาสนาที่นับถือ 

ล าดับ ศาสนาที่นับถือ จ านวน ร้อยละ 
1 พุทธ 6,858 96.6 
2 อิสลาม 100 1.4 
3 คริสต์ 37 0.5 
4 ซิกซ์  1 0.0 
5 ไม่ระบ ุ 103 1.5 
 รวม 7,099 100.0 
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ตารางที่ 10 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอยา่ง จ าแนกตามอาชีพ 
ล าดับ อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

1 ผู้ใช้แรงงาน / รับจ้างท่ัวไป 1,427 20.1 
2 ค้าขายรายย่อย / บริการรายย่อย 1,340 18.9 
3 นักเรียน / นักศึกษา 988 13.9 
4 เกษตรกร / ประมง 855 12.0 
5 พนักงานบริษัทเอกชน 717 10.1 
6 ธุรกิจส่วนตัว / ผู้ประกอบการ 695 9.8 
7 ว่างงาน 327 4.6 
8 ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ 302 4.3 
9 เกษียณอายุ 122 1.7 
10 อาชีพอิสระ อาทิ ทนายความ สถาปนิก 44 0.6 
11 อื่นๆ อาทิพ่อบ้าน นักการเมือง ลูกจ้างรัฐ  261 3.7 
12 ไม่ระบ ุ 21 0.3 
 รวม 7,099 100.0 

 
ตารางที่ 11 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอยา่ง จ าแนกตามรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 

ล าดับ รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
1 ไม่เกิน 5,000 บาท 1,595 22.5 
2 5,001 - 10,000 บาท 2,469 34.8 
3 10,001 - 20,000 บาท 1,921 27.1 
4 20,001 - 30,000 บาท 619 8.7 
5 30,001 - 40,000 บาท 259 3.6 
6 40,001 - 50,000 บาท 52 0.7 
7 มากกว่า 50,000 บาท 37 0.5 
8 ไม่ระบ ุ 147 2.1 
 รวม 7,099 100.0 
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ตารางที่ 12 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอยา่ง จ าแนกตามพื้นที่ 
ล าดับ พื้นที ่ จ านวน ร้อยละ 

1 กรุงเทพมหานคร 623 8.8 
2 ในเขตเทศบาล 3,036 42.8 
3 นอกเขตเทศบาล 3,440 48.5 
 รวม 7,099 100.0 
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ส่วนที่ 2 ช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสาร สาระบันเทิง 
ผลการส ารวจพบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 92.0 ติดตามข้อมูล ข่าวสารผ่านทางโทรทัศน์ 

รองลงมาล าดับท่ีสองและสามพบว่าเป็นการติดตามผ่านส่ือโซเชียลมีเดีย โดยร้อยละ 36.5 ติดตามผ่านทาง 
facebook และร้อยละ 30.2 ติดตามผ่านทาง line ส่วนท่ีติดตามผ่านวิทยุ และหนังสือพิมพ์มีอยู่ร้อยละ 28.1 
และ 27.9 ตามล าดับ (ตารางท่ี 13) 

เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มท่ีติดตามข้อมูล ข่าวสารสาระบันเทิง ผ่านทางโทรทัศน์ พบว่าสถานีท่ีมีการ
ติดตามรับชมมากท่ีสุดคือ ช่อง 3 HD /ช่อง 3 ร้อยละ 86.7 รองลงมาช่อง 7 HD / ช่อง 7 ร้อยละ 84.7 ขณะท่ี 
ช่อง 5 และช่อง 9 / MCOT HD มีผู้ติดตามรับชมใกล้กันคือร้อยละ 41.8 และ 41.6 ตามล าดับ (ตารางท่ี 14) 
 
ตารางที่ 13 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอยา่ง ที่ระบุช่องทางรับข้อมูลข่าวสาร สาระบันเทิง  

(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ล าดับ ช่องทางที่รับข้อมูลข่าวสาร สาระบันเทิง จ านวน ร้อยละ 

1 โทรทัศน์ 6,529 92.0 
2 facebook (เฟซบุ๊ค) 2,588 36.5 
3 Line (ไลน์) 2,142 30.2 
4 วิทย ุ 1,993 28.1 
5 หนังสือพิมพ ์ 1,978 27.9 
6 เว็บไซต์ 1,282 18.1 
7 เสียงตามสาย 1,037 14.6 
8 ป้ายประกาศ 1,022 14.4 
9 นิตยสาร 747 10.5 
10 ประชุมหมู่บ้าน 523 7.4 
11 อื่นๆ อาทิ twitter หอกระจายข่าว หน่วยงานต่างๆ 34 0.5 
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ตารางที่ 14 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอยา่ง ที่ระบุช่องโทรทัศน์ที่รับชม  
(เฉพาะตัวอย่างที่รับข่าวสารจากโทรทัศน์ และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ล าดับ ช่องโทรทัศน์ที่รับชม จ านวน ร้อยละ 
1 ช่อง 3 HD /ช่อง 3 5,660 86.7 
2 ช่อง 7 HD / ช่อง 7 5,533 84.7 
3 ช่อง 5 2,727 41.8 
4 ช่อง 9 / MCOT HD 2,716 41.6 
5 เวิร์คพอยท์ Workpoint 2,175 33.3 
6 วัน One 1,160 17.8 
7 ไทยรัฐทีวี 976 14.9 
8 ช่องจีเอ็มเอ็ม GMM 779 11.9 
9 ช่อง 3 SD 680 10.4 
10 Thai PBS 680 10.4 
11 ช่อง 11/NBT 534 8.2 
12 เนช่ัน Nation 359 5.5 
13 ช่อง 8  285 4.4 
14 วอยซ์ทีวี Voice TV 268 4.1 
15 สปริงนิวส์ Spring News 215 3.3 
16 MCOT Family 204 3.1 
17 อมรินทร์ทีวี Amarin TV 147 2.3 
18 ช่องอื่นๆ อาทิ ASTV ESPN M Channel Mono29 236 3.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) 22 

ส่วนท่ี 3 การรับรู้ต่อสื่อประชาสัมพันธ์และความคิดเห็นต่อการรณรงค์ "งดเหล้าเข้าพรรษา" 
3.1 การรับรู้ต่อสื่อประชาสัมพันธ์ "งดเหล้าเข้าพรรษา" ปี 2558 
 ผลการส ารวจพบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่คือร้อยละ 84.8 พบเห็น / รับรู้ถึงส่ือประชาสัมพันธ์ “งดเหล้า
เข้าพรรษา" ปี 2558 มีเพียงส่วนน้อยคือร้อยละ 15.2 ท่ีไม่เคยพบเห็น / รับรู้ ซึ่งเมื่อท าการประมาณการโดย
ค านวณจากฐานข้อมูลประชากร (อ้างอิงฐานข้อมูลระบบสถิ ติทางการทะเบียน กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ปี 2557) รวมจ านวน 52,255,051 คน สามารถประมาณการได้ว่าในปี 2558 ส่ือ
ประชาสัมพันธ์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” สามารถสร้างการรับรู้ให้กับคนไทยได้กว่า 44.385 ล้านคน (ตารางท่ี 15) 
 
ตารางที่ 15 แสดงค่าร้อยละและผลการประมาณการจ านวนผู้ที่เคยพบเห็น / รับรู้สื่อประชาสัมพันธ์  

“งดเหล้าเข้าพรรษา” ปี 2558 
ล าดับ การเคยพบเห็น / รับรู้ ค่าประมาณการ ร้อยละ 

1 ไม่เคย 7,869,370 15.2 
2 เคย 44,385,681 84.8 
 รวม 52,255,051 100.0 

 
 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาโดยจ าแนกข้อมูลเป็นรายภาคพบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่ในทุกภาค เคยพบเห็น / 
การรับรู้  ส่ือประชาประชาสัมพันธ์  “งดเหล้าเข้ าพรรษา " ปี  2558 โดยเฉพาะภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่ามีสัดส่วนท่ีสูงกว่าพื้นท่ีอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน อย่างไรก็ตามผลการส ารวจพบว่าภาค
กลางเป็นภาคท่ีมีการรับรู้/พบเห็นส่ือประชาสัมพันธ์ในสัดส่วนท่ีต่ ากว่าภาคอื่นๆ (แผนภาพท่ี 2) 
 

แผนภาพที่ 2 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุการพบเห็น / รับรู้ สื่อประชาสัมพันธ์  
               “งดเหล้าเข้าพรรษา” ปี 2558 จ าแนกตามภาค 
 
 
 
 
 
  

ขณะเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับการประชาสัมพันธ์ในช่วง ปีท่ี 
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เมื่อเปรียบข้อมูลผลการประเมินในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมาคือ ปี 2556 และ 2557 พบว่าในปีนี้ ตัวอย่างพบ
เห็น / รับรู้ ส่ือประชาสัมพันธ์ “งดเหล้าเข้าพรรษา" เพิ่มขึ้นกว่าปี 2556 และ 2557 เล็กน้อย กล่าวคือในปี 
2556 มีตัวอย่างท่ีพบเห็น/ รับรู้ คิดเป็นร้อยละ 84.2 ขณะท่ีปี 2557 ลดลงเล็กน้อยเหลือร้อยละ 82.1 และ
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 84.8 ในปี 2558 (แผนภาพท่ี 3) 
 
แผนภาพที่ 3 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบกุารพบเหน็ / รับรู้ สื่อประชาสัมพันธ์  

“งดเหล้าเข้าพรรษา” ปี 2558 จ าแนกตามปีที่มีการประเมินผล 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
3.2 ช่องทางการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ "งดเหล้าเข้าพรรษา" ปี 2558 

ตัวอย่างท่ีระบุว่าเคยพบเห็น / รับรู้ส่ือประชาสัมพันธ์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” ปี 2558 ถึงร้อยละ 96.3 
ระบุว่าพบเห็น / รับรู้จากการประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ ขณะท่ีช่องทางอื่นๆ มีสัดส่วนท่ีต่ ากว่าค่อนข้าง
ชัดเจน โดยร้อยละ 22.8 พบเห็น / รับรู้จากป้ายโฆษณากลางแจ้งขนาดใหญ่ (billboard) ร้อยละ 15.8 รับรู้
จากครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก ใกล้เคียงกับกลุ่มท่ีรับรู้จากโฆษณาทางวิทยุ เว็บไซต์ / อินเทอร์เน็ต และนิตยสาร 
/ หนังสือพิมพ์ ท่ีมีสัดส่วนไล่เรียงกันลงไป คือ 15.3 15.2 และ 15.0 ตามล าดับ (ตารางท่ี 16)  

ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณา ช่องทางท่ีสร้างการรับรู้มากท่ีสุด 3 อันดับ เปรียบเทียบระหว่างภาค พบว่า
ทุกภาครับรู้ผ่าน 2 ช่องทางส าคัญคือ โฆษณาทางโทรทัศน์ และป้ายโฆษณากลางแจ้งขนาดใหญ่ (billboard) 
โดยเฉพาะโฆษณาทางโทรทัศน์พบว่า เป็นส่ือส าคัญท่ีสร้างการรับรู้ได้มากท่ีสุด เกินกว่าร้อยละ 90 ในทุกภาค  
ท่ีน่าสนใจคือ พื้นท่ีกรุงเทพฯ ปริมณฑล เป็นพื้นท่ีท่ีพบว่า ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก สามารถสร้างการรับรู้ถึง
การประชาสัมพันธ์ได้ค่อนข้างมาก ถึงร้อยละ 27.1 (ตารางท่ี 17) 
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ตารางที่ 16 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอยา่ง ที่ระบุช่องทางที่เห็น / รับรู้สื่อประชาสัมพันธ์  
“งดเหล้าเข้าพรรษา” ปี 2558 (เฉพาะตัวอย่างที่ระบุว่าพบเห็น / รับรู้ และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ล าดับ ช่องทางที่พบเห็น / รับรู้ จ านวน ร้อยละ 
1 โฆษณาทางโทรทัศน์ 5,796 96.3 
2 ป้ายโฆษณากลางแจ้งขนาดใหญ่ (billboard) 1,370 22.8 
3 ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก 950 15.8 
4 โฆษณาทางวิทยุ 920 15.3 
5 เว็บไซต์ / อินเทอร์เน็ต 916 15.2 
6 นิตยสาร / หนังสือพิมพ์ 901 15.0 
7 ช่วงท่ีประกาศเข้ารายการโทรทัศน์ 802 13.3 
8 ส่ือโฆษณากลางแจ้งอื่นๆ เช่น ป้ายโฆษณาบริเวณ

รถไฟฟ้า รถประจ าทาง 
646 10.7 

9 ป้ายต้ังโต๊ะในรายการโทรทัศน์ต่างๆ 624 10.4 
10 แผ่นพับ โบรชัวร์ 416 6.9 
11 กิจกรรมหรืออีเว้นท์ต่างๆ 248 4.1 
12 อื่นๆ อาทิ ผู้น าชุมชน พระเทศน์ วัด เสียงตามสาย  137 2.3 
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ตารางที่ 17 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอยา่ง ที่ระบุช่องทางที่เห็น / รับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” ปี 2558  
(เฉพาะ 3 อันดับแรก จากตัวอย่างที่ระบุว่าพบเห็น / รับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” ปี 2558) 

ภาค 
ช่องทางการรับรู้ 

อันดับที ่1 ร้อยละ อันดับที ่2 ร้อยละ อันดับที ่3 ร้อยละ 
กรุงเทพฯ ปริมณฑล โฆษณาทางโทรทัศน์ 92.1 ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก 27.1 ป้าย billboard 18.7 
ภาคกลาง โฆษณาทางโทรทัศน์ 93.5 ป้าย billboard 17.3 นิตยสาร/หนังสือพิมพ ์ 16.9 
ภาคเหนือ โฆษณาทางโทรทัศน์ 97.3 ป้าย billboard 28.4 โฆษณาทางวิทยุ 24.7 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โฆษณาทางโทรทัศน์ 96.6 ป้าย billboard 25.5 ป้ายต้ังโต๊ะรายการโทรทัศน์ต่างๆ 19.4 
ภาคใต้ โฆษณาทางโทรทัศน์ 97.9 ป้าย billboard 21.1 ช่วงท่ีประกาศเข้ารายการโทรทัศน์ 15.0 
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3.3 การรับรู้ต่อสื่อประชาสัมพันธ์ชุด "พ่อใหม่" และ “ชุมชน” 
เมื่อสอบถามเฉพาะกลุ่มท่ีพบเห็น / รับรู้ผ่านทางโทรทัศน์ ถึงส่ือประชาสัมพันธ์ 2 ชุด คือ “พ่อใหม่” 

และ “ชุมชน” พบว่าส่วนใหญ่เคยพบเห็นส่ือประชาสัมพันธ์ท้ัง 2 ชุด อย่างไรก็ตามผลการส ารวจพบว่า 
ตัวอย่างกลุ่มดังกล่าวเคยพบเห็นประชาสัมพันธ์ชุด “พ่อใหม่” ร้อยละ 89.3 มากกว่าส่ือประชาสัมพันธ์ชุด 
“ชุมชน” ท่ีมีอยู่ร้อยละ 68.8 (ตารางท่ี 18 ถึง 19) 

 
ตารางที่ 18 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอยา่ง ที่ระบุการเคยเห็นโฆษณาทางโทรทัศน์เร่ือง “พ่อใหม่”  

(เฉพาะตัวอย่างที่เคยเห็นการประชาสัมพันธ์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” ปี 2558 ทางโทรทัศน์) 
ล าดับ การเคยเห็นโฆษณาทางโทรทัศน์เร่ือง “พ่อใหม่” จ านวน ร้อยละ 

1 เคย 5,206 89.8 
2 ไม่เคย 590 10.2 
 รวม 5,796 100.0 

 
ตารางที่ 19 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอยา่ง ที่ระบุการเคยเห็นโฆษณาทางโทรทัศน์เร่ือง “ชุมชน” 

(เฉพาะตัวอย่างที่เคยเห็นการประชาสัมพันธ์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” ปี 2558 ทางโทรทัศน์) 
ล าดับ การเคยเห็นโฆษณาทางโทรทัศน์เร่ือง “ชุมชน” จ านวน ร้อยละ 

1 เคย 3,985 68.8 
2 ไม่เคย 1,811 31.2 
 รวม 5,796 100.0 

 
เมื่อจ าแนกข้อมูลตามภาค พบข้อสังเกตสรุปได้ว่า ส่ือประชาสัมพันธ์ชุด “พ่อใหม่” เข้าถึงตัวอย่างได้

มากกว่าชุด “ชุมชน” ในทุกภาค นอกจากนี้ยังพบว่าการรับรู้ต่อส่ือประชาสัมพันธ์ท้ัง 2 ชุด ในพื้นท่ีภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้มีสูงกว่าในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภาคกลาง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งส่ือประชาสัมพันธ์ชุด “ชุมชน” ท่ีพบว่าตัวอย่างในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครไม่ถึงครึ่งคือร้อยละ 47.4 ท่ี
พบเห็นส่ือประชาสัมพันธ์ดังกล่าว ขณะท่ีพื้นท่ีภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตัวอย่างท่ีรับรู้ส่ือ
ประชาสัมพันธ์ชุดดังกล่าวมีเกินกว่าร้อยละ 70 (แผนภาพท่ี 4) 
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แผนภาพท่ี 4 แสดงร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการเคยเห็นโฆษณาทางโทรทัศน์เร่ือง “พ่อใหม่” และ “ชุมชน” 
จ าแนกตามภาค 
(เฉพาะตัวอย่างที่เคยเห็นการประชาสัมพันธ์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” ปี 2558 ทางโทรทัศน์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 ผลของสื่อประชาสัมพันธ์ "งดเหล้าเข้าพรรษา" ปี 2558  ต่อการสร้างความตระหนัก ส านึก 
     ในการลด ละ เลิกการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  

ร้อยละ 87.2 ระบุว่าส่ือประชาสัมพันธ์ “งดเหล้าเข้าพรรษา" มีผลต่อการสร้างความตระหนัก หรือ
ส านึกในการ ลด ละ เลิกการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ในระดับท่ีแตกต่างกัน โดย 1 ใน 3 หรือร้อยละ 33.5 
ระบุว่ามีผลในระดับปานกลาง ขณะท่ีร้อยละ 33.7 ระบุว่ามีผลมากถึงมากท่ีสุด ส่วนกลุ่มท่ีระบุว่ามีผลน้อย     
ถึงไม่มีเลยมีอยู่ร้อยละ 12.3 (ตารางท่ี 20) 

 
ตารางที่ 20 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอยา่ง ที่ระบุสื่อประชาสัมพันธ์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” มีผลท า

ให้เกิดความตระหนัก หรือส านึก ในการ ลด ละ เลิกการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  
(เฉพาะตัวอย่างที่เคยเห็นการประชาสัมพันธ์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” ปี 2558) 

ล าดับ ความคิดเห็น จ านวน ร้อยละ 
1 ไม่มีผลเลย 743 12.3 
2 มีผลเล็กน้อย 1,205 20.0 
3 มีผลปานกลาง 2,017 33.5 
4 มีผลมาก 1,628 27.0 
5 มีผลมากท่ีสุด 402 6.7 
6 ไม่มีความเห็น 24 0.4 
 รวม 6,019 100.0 
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สื่อประชาสัมพันธ์ชุด "พ่อใหม่" สื่อประชาสัมพันธ์ชุด "ชุมชน"
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 เมื่อจ าแนกข้อมูลตามพฤติกรรมการด่ืมพบว่า ส่ือประชาสัมพันธ์ “งดเหล้าเข้าพรรษา" ปี 2558        
มีแนวโน้มสร้างความตระหนัก หรือจิตส านึกในการลด ละ เลิกดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ให้กลุ่มท่ีด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา ได้มากกว่ากลุ่มท่ีไม่ด่ืมเล็กน้อย โดยกลุ่มท่ีด่ืมร้อยละ 36.6 ระบุว่าส่ือ
ประชาสัมพันธ์ดังกล่าวมีผลในการสร้างความตระหนัก “มากถึงมากท่ีสุด” ส่วนกลุ่มไม่ด่ืมในสัดส่วนท่ีต่ ากว่า
คือร้อยละ 30.0 ระบุมีผลในระดับเดียวกัน  

นอกจากนี้หากพิจารณาข้อมูลโดยจ าแนกตามเพศ และช่วงอายุ พบว่าการรณรงค์ดังกล่าว มีผลในการ
สร้างความตระหนักให้กับเพศหญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อย และมีผลในการสร้างความตระหนักกับกลุ่มอายุ
ต่างๆ ใกล้เคียงกัน ยกเว้นกลุ่มท่ีอยู่ในช่วงอายุ 30-39 ปี ท่ีมีแนวโน้มสร้างความตระหนักได้น้อยกว่ากลุ่มอื่น 
(แผนภาพท่ี 5) 
 
แผนภาพที่ 5 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุความคิดเห็นต่อผลของสื่อประชาสัมพันธ์ ต่อการสร้างความ

ตระหนัก หรือส านึกในการลด ละ เลิกการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ จ าแนกตามเพศ การด่ืม
ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา และ ช่วงอายุ  
(เฉพาะตัวอย่างที่เคยเห็นการประชาสัมพันธ์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” ปี 2558) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.8% 10.6% 12.2% 11.7% 11.3% 10.7% 11.8% 13.1% 13.6%

19.2% 24.9% 21.9% 21.0% 19.8% 20.8% 22.4% 20.2% 18.2%

31.4%
34.5% 33.9% 31.4% 32.0% 34.9% 37.0% 32.6% 31.9%

29.9%
25.8% 26.9% 29.7% 30.1% 27.6% 23.0% 27.9% 28.3%

6.7% 4.2% 5.1% 6.3% 6.8% 6.0% 5.8% 6.1% 8.1%

ด่ืม ไม่ด่ืม ชาย หญิง 15-19 ปี 20-29 ปี 30-39 ปี 40-49 ปี 50 ขึ้นไป

ไม่มีผล เล็กน้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด

พฤติกรรมการด่ืม 
ในช่วง 12 เดือนที่ผา่นมา 

เพศ ช่วงอาย ุ
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3.5 ความคิดเห็นต่อสื่อประชาสัมพันธ์ "งดเหล้าเข้าพรรษา" ปี 2558  
ตัวอย่างเกือบท้ังหมดคือร้อยละ 97.7 เห็นด้วยกับโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา มีเพียงส่วนน้อย

คือร้อยละ 1.0 ท่ีไม่เห็นด้วย และร้อยละ 1.3 ท่ีไม่ให้ความเห็น นอกจากนี้เมื่อสอบถามความเห็นในกลุ่มท่ีเห็น
ด้วยกับโครงการรณรงค์ ถึงผลในการลดปริมาณการด่ืมตลอด 3 เดือนในช่วงเข้าพรรษา ส่วนใหญ่คือร้อยละ 
97.2 เห็นด้วยว่าการรณรงค์สามารถท าให้ประเทศไทยลดปริมาณการด่ืมและจ านวนคนท่ีด่ืมเครื่องด่ืมลง โดย
กลุ่มดังกล่าวประมาณครึ่งหนึ่งคือร้อยละ 48.2 เห็นว่าลดลงในระดับปานกลาง ขณะท่ีร้อยละ 30.1 เห็นว่า
ลดลงมาก และร้อยละ 18.2 เห็นว่าลดลงน้อย (ตารางท่ี 21 ถึง 22) 
 
ตารางที ่21 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอยา่ง ที่ระบุเห็นด้วยกับการรณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” 

(เฉพาะตัวอย่างที่เคยเห็นการประชาสัมพันธ์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” ปี 2558) 
ล าดับ ความเห็นด้วย จ านวน ร้อยละ 

1 เห็นด้วย 5,880 97.7 
2 ไม่เห็นด้วย 61 1.0 
3 ไม่มีความเห็น 78 1.3 
 รวม 6,019 100.0 

 
ตารางที่ 22 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอยา่ง ที่ระบุความเห็นด้วยกับข้อความว่า การรณรงค์งดเหล้า

เข้าพรรษา ในระยะเวลา 3 เดือน สามารถท าใหป้ระเทศไทยลดปริมาณการด่ืมและจ านวนคน
ที่ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ลงได้  
(เฉพาะตัวอย่างที่เคยเห็นการประชาสัมพันธ์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” ปี 2558) 

ล าดับ ความเห็นด้วย จ านวน ร้อยละ 
1 เห็นด้วย 5,850 97.2 
2 ไม่เห็นด้วย 70 1.2 
3 ไม่มีความเห็น 99 1.6 
 รวม 6,019 100.0 
 เฉพาะท่ีเห็นด้วย ระบุระดับการกระตุ้น   
 1) น้อย 1,065 18.2 
 2) ปานกลาง 2,820 48.2 
 3) มาก 1,761 30.1 
 4) ไม่มีความเห็น 204 3.5 
 รวม 5,850 100.0 
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  ประเด็นท่ีน่าสนใจอีกประการคือ การบอกต่อ หรือส่งต่อการรณรงค์ไปยังบุคคลรอบข้าง ซึ่งผลการ
ส ารวจพบว่า ในกลุ่มท่ีเคยพบเห็น / รับรู้ถึงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา 2558 ส่วนใหญ่คือร้อยละ 73.2 มีการ
บอกต่อ หรือ แชร์ข้อความบน social network ชักชวน คนรอบข้างให้งดเหล้าเข้าพรรษาด้วย (ตารางท่ี 23) 
  ผลส ารวจเมื่อจ าแนกข้อมูลตามคุณลักษณะส าคัญๆ ยังพบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่ในทุกกลุ่มไม่ว่าจะด่ืม
หรือไม่ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมา เพศชายหรือหญิง หรืออยู่ในกลุ่มอายุใด ต่างเคยมี
ประสบการณ์ในการบอกต่อ หรือแชร์ข้อความบน social network เพื่อชักชวนคนรอบข้างให้งดเหล้าในช่วง
เข้าพรรษา อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่า กลุ่มท่ีไม่ด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมามีแนวโน้มบอกต่อ หรือ
แชร์มากกว่ากลุ่มท่ีด่ืม เพศหญิงมีแนวโน้มบอกต่อหรือแชร์มากกว่าเพศชาย และกลุ่มท่ีมีอายุต้ังแต่ 30 ปีข้ึนไปมี
แนวโน้มบอกต่อหรือแชร์มากกว่ากลุ่มท่ีมีอายุต่ ากว่า (แผนภาพท่ี 6) 
 
ตารางที่ 23 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอยา่ง ที่ระบุการบอกต่อ หรือ แชร์ข้อความบน social network 

เพื่อชักชวน คนรอบข้างใหง้ดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา  
(เฉพาะตัวอย่างที่เคยเห็นการประชาสัมพันธ์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” ปี 2558) 

ล าดับ การเคยบอกต่อ หรือ แชร์ข้อความ จ านวน ร้อยละ 
1 เคย 4,405 73.2 
2 ไม่เคย 1,614 26.8 
 รวม 6,019 100.0 

 
แผนภาพท่ี 6 แสดงร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุการบอกต่อ หรือ แชร์ข้อความบน social network  

เพื่อชักชวน คนรอบข้างให้งดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา  
(เฉพาะตัวอย่างที่เคยเห็นการประชาสัมพันธ์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” ปี 2558) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรมการด่ืม 
ในช่วง 12 เดือนที่ผา่นมา 

เพศ ช่วงอาย ุ
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72.9% 79.6% 74.3%

31.1%
23.9% 29.2% 24.6%

31.5% 37.6%
27.1%

20.4% 25.7%

ด่ืม ไม่ด่ืม ชาย หญิง 15-19 ปี 20-29 ปี 30-39 ปี 40-49 ปี 50 ขึ้นไป

เคย ไม่เคย
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ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา 
4.1 การรับรู้ พบเห็นการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในงานบุญ และงานต่าง ๆ และการรับมอบของขวัญ 
     ที่เป็นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

ตัวอย่างร้อยละ 11.0 ระบุว่าได้รับของขวัญเป็นเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมา 
อย่างไรก็ตามกลุ่มดังกล่าวประมาณครึ่งหนึ่งคือร้อยละ 51.1 ระบุว่าได้รับน้อยลง ขณะท่ีร้อยละ 39.7 ได้รับ
เท่าเดิม และเพียงร้อยละ 9.2 ท่ีระบุว่าได้รับมากขึ้นกว่าเดิม (ตารางท่ี 24) 

เมื่อสอบถามถึงการพบเห็นการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในงานพิธีและงานเล้ียงต่างๆ ในรอบ 12 
เดือนท่ีผ่านมา (สอบถามรวมทั้งส้ิน 7 งาน) ร้อยละ 90.6 ระบุว่าพบเห็นในงานแต่งงาน รองลงมาร้อยละ 76.1 
พบเห็นในงานบวช และร้อยละ 74.9 พบเห็นในงานท าบุญขึ้นบ้านใหม่ เมื่อจ าแนกข้อมูลตามภาค          
(ตารางท่ี 25) 
 
ตารางที่ 24 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอยา่ง ที่ระบุการเคยได้รับของขวัญเป็นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  

ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา 
ล าดับ การเคยได้รับของขวัญเป็นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ จ านวน ร้อยละ 

1 ไม่เคย 6,316 89.0 
2 เคย 783 11.0 
 รวม 7,099 100.0 
 เมื่อเปรียบเทียบการได้รับกับช่วงก่อนหน้า 

(เฉพาะผู้ท่ีเคยได้รับของขวัญแป็นแอลกอฮอล์) 
  

 1) ได้รับน้อยลง 400 51.1 
 2) ได้รับเป็นปกต/ิจ านวนเท่าเดิม 311 39.7 
 3) ได้รับมากขึ้น 72 9.2 
 รวม 783 100.0 
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ตารางที่ 25 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอยา่ง ที่ระบุการเคยพบเห็นการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นงานพิธี / 
งานเลี้ยงต่อไปนี้ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา 
งานพิธี / งานเลี้ยง  ไม่เคยเห็น เคยเห็น ไม่แน่ใจ รวม 

1) งานแต่งงาน n 420 6,433 246 7,099 
 (%) 5.9 90.6 3.5 100.0 
2) งานบวช n 1,269 5,400 430 7,099 
 (%) 17.9 76.1 6.1 100.0 
3) งานท าบุญขึ้นบ้านใหม่ n 1,350 5,314 435 7,099 
 (%) 19.0 74.9 6.1 100.0 
4) งานศพ n 2,168 4,270 661 7,099 
 (%) 30.5 60.1 9.3 100.0 
5) งานประเพณีของชุมชน เช่น งานบั้งไฟ งานแข่งเรอื n 2,416 4,036 647 7,099 

 (%) 34.0 56.9 9.1 100.0 
6) งานทอดกฐิน ทอดผ้าป่า n 4,064 2,488 547 7,099 
 (%) 57.2 35.0 7.7 100.0 
7) งานสร้างพระประธาน โบสถ์ วิหาร ปิดทอง 

ฝังลูกนิมิต 
n 4,809 1,711 579 7,099 

(%) 67.7 24.1 8.2 100.0 
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4.2 พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในชว่ง 12 เดือนที่ผ่านมา 
 ผลการส ารวจพบว่าในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมามีผู้ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ร้อยละ 35.9 ซึ่งเมื่อ
ประมาณการโดยค านวณจากฐานข้อมูลประชากร (อ้างอิงฐานข้อมูลระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2557) รวมจ านวน 52,255,051 คน สามารถประมาณการได้ว่ามีจ านวนถึง 
18.742 ล้านคน (ตารางท่ี 26) 
 
ตารางที่ 26 แสดงค่าร้อยละและผลการประมาณการจ านวนผู้ที่ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ในช่วง 12 เดือนที่

ผ่านมาทั้งในช่วงก่อนและระหว่างเข้าพรรษา 
ล าดับ การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ ค่าประมาณการ ร้อยละ 

1 ไม่ด่ืม 33,512,342 64.1 
2 ด่ืม 18,742,709 35.9 
 รวม 52,255,051 100.0 

 
 นอกจากนี้หากจ าแนกข้อมูลผู้ด่ืมจากคุณลักษณะส าคัญทางประชากรศาสตร์ พบว่าตัวเลขผู้ด่ืมชายอยู่
ท่ีจ านวน 13.107 ล้าน สูงกว่าผู้ด่ืมหญิงเกินกว่า 1 เท่าตัว ขณะเดียวกันหากจ าแนกข้อมูลตามภาค พบว่าภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคท่ีมีจ านวนผู้ด่ืมสูงท่ีสุด 6.290 ล้านคน รองลงมาใกล้เคียงกันคือภาคเหนือและ
ภาคกลาง 3.845 ล้านคน และ 3.785 ล้านคน ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการประมาณการพบว่า
มีจ านวนผู้ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์รวม 2.909 ล้านคน ด้านอายุผู้ด่ืมพบว่ากระจายไปในหลายช่วงอายุในระดับ
ท่ีใกล้เคียงกัน โดยท่ีน่ากังวลใจผลส ารวจพบว่ามีนักดื่มท่ีอยู่ในช่วง 15-19 ปีสูงถึง 1.257 ล้านคน (แผนภาพ 7) 
 
 แผนภาพท่ี 7 แสดงผลประมาณการจ านวนผู้ที่ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา                  

ทั้งในช่วงก่อนและระหว่างเข้าพรรษา จ าแนกตามเพศ ภาค และช่วงอายุ (หน่วย: ล้านคน) 

 

13.107

5.636

2.909
3.785 3.845

6.290

1.913
1.257

4.227 4.620 4.346 4.246

ชาย หญิง กรุงเทพฯ กลาง เหนือ อีสาน ใต้ 15-19 20-29 30-39 40-49 50 ขึ้นไป

เพศ ช่วงอาย ุภาค 
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 ด้านประเภทเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีด่ืม พบว่ามีอยู่ 2 ประเภทหลักคือ เบียร์ และเหล้า โดยร้อยละ 
79.0 ระบุว่าด่ืมเบียร์ ขณะท่ีร้อยละ 63.6 ระบุว่าด่ืมเหล้า ส่วนเครื่องด่ืมประเภทอื่นพบว่ามีไม่มากนัก โดย   
ร้อยละ 11.0 ด่ืมเหล้าปั่น ร้อยละ 10.8 ด่ืมยาดอง ส่วนท่ีระบุว่าด่ืมไวน์คูลเลอร์หรือเครื่องด่ืมผสมพร้อมด่ืม 
สุราพื้นบ้าน ไวน์องุ่นหรือไวน์ผลไม้ มีอยู่ร้อยละ 9.9 9.6 และ 8.8 ตามล าดับ (ตารางท่ี 27) 
 เมื่อพิจารณาถึงความถ่ีในการด่ืมพบว่า ร้อยละ 40.0 ระบุว่า ด่ืมทุกเดือน (1-3 วันต่อเดือน) รองลงมา
ร้อยละ 28.9 ด่ืม 1-2 วัน ในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมา ส่วนกลุ่มท่ีด่ืมค่อนขา้งบ่อย คือ ด่ืมทุกสัปดาห์ (1-4 วันต่อ
สัปดาห)์ และด่ืมทุกวันหรือเกือบทุกวัน ผลส ารวจพบว่ามีอยู่ ร้อยละ 20.9 และร้อยละ 9.4 ตามล าดับ (ตาราง
ท่ี 28) 
 ผลการส ารวจยังพบอีกว่า ในตัวอย่างกลุ่มท่ีด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมา เกินครึ่ง
คือ ร้อยละ 56.9 เคยด่ืมจนรู้สึกมึนเมา จ าแนกเป็นด่ืมจนรู้สึกมีนเมา 1-2 ครั้ง ร้อยละ 33.9 และ 3 ครั้งขึ้นไป 
ร้อยละ 23.0  ขณะเดียวกัน เมื่อสอบถามว่าเคยคิดจะเลิกดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ตลอดชีวิตหรือไม่ ประมาณ
ครึ่งหนึ่ง คือร้อยละ52.7 ระบุว่าเคยคิดจะเลิก ขณะท่ีร้อยละ 46.6 ไม่เคยคิดจะเลิก (ตารางท่ี 29 ถึง 30) 
 
ตารางที่ 27 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอยา่ง ที่ระบุประเภทเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ที่ด่ืม  

(เฉพาะตัวอย่างที่ด่ืม ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ล าดับ ประเภทเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ จ านวน ร้อยละ 

1 เบียร์ 2,099 79.0 
2 เหล้า 1,691 63.6 
3 เหล้าปั่น 293 11.0 
4 เหล้ายาดอง 287 10.8 
5 ไวน์คูลเลอร์หรือเครื่องด่ืมผสมพร้อมดื่ม 262 9.9 
6 สุราพื้นบ้าน เช่น สาโท กระแช่ เป็นต้น 255 9.6 
7 ไวน์องุ่นหรือไวน์ผลไม ้ 234 8.8 
8 อื่นๆ อาทิ เหล้าขาว เหล้าต้ม 70 2.6 
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ตารางที ่28 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอยา่ง ที่ระบุความถ่ีในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
(เฉพาะตัวอย่างที่ด่ืม ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา) 

ล าดับ ความถ่ีในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ จ านวน ร้อยละ 
1 ด่ืม 1-2 วัน ในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมา 767 28.9 
2 ด่ืมทุกเดือน (1-3 วันต่อเดือน) 1,063 40.0 
3 ด่ืมทุกสัปดาห์ (1-4 วันต่อสัปดาห์) 554 20.9 
4 ด่ืมทุกวันหรือเกือบทุกวัน (5-7 วันต่อสัปดาห์) 249 9.4 
5 ไม่ระบุความถ่ีในการดื่ม ไม่แน่ใจ ไม่แน่นอน 24 0.9 
 รวม 2,657 100.0 

 
ตารางที่ 29 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอยา่ง ที่ระบุการเคยด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จนรู้สึกมึนเมา  

ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา (เฉพาะตัวอย่างที่ด่ืม ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา) 
ล าดับ การเคยด่ืมจนรู้สึกมึนเมา จ านวน ร้อยละ 

1 ไม่เคย 1,139 42.9 
2 เคย 1-2 ครั้ง 900 33.9 
3 เคย 3 ครั้งขึ้นไป 610 23.0 
4 ไม่ระบ ุ 8 0.2 
 รวม 2,657 100.0 

 
ตารางที่ 30 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอยา่ง ที่ระบุการเคยคิดที่จะเลิกด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตลอด

ชีวิต (เฉพาะตัวอย่างที่ด่ืม ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา) 
ล าดับ การเคยคิดที่จะเลิกด่ืมตลอดชีวิต จ านวน ร้อยละ 

1 เคยคิด 1,401 52.7 
2 ไม่เคยคิด 1,239 46.6 
3 ไม่ระบ ุ 17 0.6 
 รวม 2,657 100.0 
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4.3 ค่าใช้จ่ายในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
 ผลส ารวจพบว่า ค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แต่ละครั้ง (รวมค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
เช่น กับแกล้ม มิกเซอร์ มาลัย ฯลฯ) คือ 438 บาท เมื่อจ าแนกตามระดับค่าใช้จ่าย ส่วนใหญ่คือร้อยละ 67.4 
เสียค่าใช้จ่ายในการด่ืมเฉล่ียต่อครั้งไม่เกิน 500 บาท ส่วนกลุ่มท่ีเสียค่าใช้จ่ายในการด่ืมเฉล่ียต่อครั้งเกินกว่า 
500 บาทมีอยู่ร้อยละ 16.2 (ตารางท่ี 31) 
  
ตารางที่ 31 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอยา่ง ที่ระบุค่าใช้จ่ายในการด่ืมแต่ละคร้ัง 

(เฉพาะตัวอย่างที่ด่ืม ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา) 
ล าดับ ค่าใช้จ่ายในการด่ืมแต่ละคร้ัง จ านวน ร้อยละ 

1 ด่ืมฟรี ไม่เสียเงิน 58 2.2 
2 ไม่เกิน 100 บาท 528 19.8 
3 101 - 200 บาท 496 18.7 
4 201 - 500 บาท 772 28.9 
5 501 - 1,000 บาท 299 11.3 
6 มากกว่า 1,000 บาท 132 4.9 
7 ไม่ระบ ุ 372 14.2 
 รวม 2,657 100.0 

ต่ าสุด 0 บาท (ด่ืมฟรี) สูงสุด 10,000 บาท เฉลี่ย 438 บาท 
 
เมื่อจ าแนกข้อมูลตามคุณลักษณะทางประชากร ประกอบด้วยเพศ พื้นท่ีพักอาศัย และระดับรายได้ 

พบว่าตัวอย่างเพศชายและเพศหญิงมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการด่ืมต่อครั้งใกล้เคียงกัน คือ 433 บาท และ 437 
บาท อย่างไรก็ตามเม่ือจ าแนกตามพื้นท่ีพักอาศัยพบว่า ตัวอย่างในกรุงเทพมหานครมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการด่ืม
แต่ละครั้ง 510 บาท สูงกว่าตัวอย่างท่ีพักอาศัยในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาลท่ีมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียครั้งละ 
422 และ 370 บาท นอกจากนี้ยังพบว่าค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการดื่ม มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับระดับรายได้ 
ซึ่งหมายถึงยิ่งเป็นกลุ่มท่ีมีรายได้สูงเท่าไหร่ ค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการด่ืมก็จะเพิ่มสูงขึ้น โดยค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการ
ด่ืมต่อครั้งเริ่มต้นท่ี 258 บาทในกลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียไม่เกิน 5,000 บาทต่อเดือน และเพิ่มสูงขึ้นตามระดับรายได้
จนถึงเฉล่ียครั้งละ 1,600 บาทในกลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท (แผนภาพท่ี 8) 
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แผนภาพท่ี 8 แสดงค่าเฉลี่ยรายจ่ายในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แต่ละคร้ัง จ าแนกตามเพศ พื้นที่  
   และระดับรายได้ (หน่วย: บาท) (เฉพาะตัวอย่างที่ด่ืม ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา) 
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ส่วนที่ 5 พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา 
5.1 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ในช่วงเข้าพรรษา 

ผลส ารวจพบว่าตัวอย่าง (กลุ่มท่ีด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมา) ร้อยละ 70.9 มี
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการด่ืมในช่วงเข้าพรรษาท่ีผ่านมา (2558) จ าแนกเป็นกลุ่มท่ีงดมาตลอดจนถึง 2 
สัปดาห์ก่อนออกพรรษา และต้ังใจงดให้ครบท้ังพรรษา ร้อยละ 32.3 งดเป็นบางช่วง (ไม่ครบพรรษา) ร้อยละ 
22.5 และ ไม่งดแต่ลดปริมาณการดื่มร้อยละ 16.1 

ขณะเดียวกันเมื่อสอบถามตัวอย่างกลุ่มดังกล่าว ถึงพฤติกรรมการด่ืมช่วงเข้าพรรษาปี 2557 พบว่า
ร้อยละ 72.5 มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการด่ืม โดยร้อยละ 31.8 งดด่ืมตลอดเทศกาลเข้าพรรษา ร้อยละ 
24.4 งดเป็นบางช่วง (ไม่ครบพรรษา) และร้อยละ 16.3 ไม่งดแต่ลดปริมาณการดื่มลง (ตารางท่ี 32 ถึง 33) 
 
ตารางที่ 32 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอยา่ง ที่ระบุการงดด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาล

เข้าพรรษาปีนี้ (2558) (เฉพาะตัวอย่างที่ด่ืม ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา) 
ล าดับ การงดด่ืม ในช่วงเข้าพรรษาปีนี้ จ านวน ร้อยละ 

1 งดมาตลอดจนถึง 2 สัปดาห์ก่อนออกพรรษา และ
ต้ังใจงดให้ครบท้ังพรรษา 

857 32.3 

2 งดเป็นบางช่วง (ไม่ครบพรรษา) 597 22.5 
3 ไม่งดแต่ลดการดื่มลง 429 16.1 
4 ไม่งดและไม่ลดปริมาณการดื่ม 774 29.1 
 รวม 2,657 100.0 

 
ตารางที่ 33 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอยา่ง ที่ระบุการงดด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ในช่วงเข้าพรรษา

เม่ือปีที่แล้ว (2557) (เฉพาะตัวอย่างที่ด่ืม ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา) 
ล าดับ การงดด่ืม ในช่วงเข้าพรรษาเม่ือปีที่แล้ว จ านวน ร้อยละ 

1 งดตลอดเทศกาลเข้าพรรษา 845 31.8 
2 งดเป็นบางช่วง (ไม่ครบพรรษา) 647 24.4 
3 ไม่ได้งดแต่ลดการดื่มลง 433 16.3 
4 ไม่งดและไม่ลดปริมาณการดื่ม 722 27.2 
5 ไม่ระบ ุ 10 0.4 
 รวม 2,657 100.0 
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เมื่อประมาณการโดยค านวณจากฐานข้อมูลประชากร (อ้างอิงฐานข้อมูลระบบสถิติทางการทะเบียน 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2557) สามารถประมาณการได้ว่ามีผู้ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์จ านวน
ถึง 13.144 ล้านคนท่ีปรับเปล่ียนพฤติกรรมการด่ืมในช่วงเข้าพรรษาท่ีผ่านมา (ปี 2558) จ าแนกเป็น กลุ่มท่ีงด
มาตลอดจนถึง 2 สัปดาห์ก่อนออกพรรษา และต้ังใจงดให้ครบท้ังพรรษา จ านวน 5.595 ล้านคน งดเป็นบาง
ช่วง (ไม่ครบพรรษา) จ านวน 4.220 ล้านคน และไม่งดแต่ลดปริมาณการด่ืมจ านวน 3.328 ล้านคน (แผนภาพ
ท่ี 9) 

 
แผนภาพท่ี 9 แสดงผลประมาณการจ านวนผู้ที่งดด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษาปีนี ้(2558)  

(หน่วย: ล้านคน)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการด่ืมดังกล่าวกระจายไปในพื้นท่ี ท่ัวประเทศ  โดยพบว่าในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ท่ีปรับเปล่ียนพฤติกรรมการด่ืมในช่วงเข้าพรรษามากท่ีสุด รองลงมาคือภาคเหนือ และ
ภาคกลาง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ท่ืงดด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์มาตลอดจนถึง 2 สัปดาห์ก่อนออกพรรษา และ
ต้ังใจงดให้ครบท้ังพรรษา พบว่าเป็นผู้ด่ืมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า 2.207 ล้านคน รองลงมาคือ
ภาคเหนือ และภาคกลาง จ านวน 1.493 ล้านคน และภาคกลางจ านวน 0.718 ล้านคน ขณะท่ีกรุงเทพมหานคร 
ปริมณฑล และภาคใต้มีจ านวนใกล้เคียงกันคือ 0.598 ล้านคน และ 0.579 ล้านคน (แผนภาพท่ี 10) 
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แผนภาพท่ี 10 แสดงผลประมาณการจ านวนผู้ที่งดด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นช่วงเข้าพรรษาปีนี ้(2558) 
จ าแนกตามภาค (หน่วย: ล้านคน)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.1 กลุ่มที่งดมาตลอดและต้ังใจจะงดให้ครบพรรษา 
 เมื่อสอบถามกลุ่มท่ีสามารถงดด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ได้ตลอด และต้ังใจจะงดต่อไปให้ครบท้ังพรรษา 
ถึงสาเหตุท่ีท าให้สามารถงดได้ ร้อยละ 63.8 ให้เหตุผลว่าปกติด่ืมน้อย ไม่ค่อยได้ด่ืมอยู่แล้ว รองลงมาร้อยละ 
42.2 ให้เหตุผลว่างดเป็นประจ าทุกปี ร้อยละ 36.6 ให้เหตุผลว่าเนื่องจากมีการรณรงค์ให้งดเหล้าเข้าพรรษา 
และร้อยละ 25.8 ให้เหตุผลว่าต้องการรักษาศีลช่วงเข้าพรรษา ผลการส ารวจยังพบว่าตัวอย่างกลุ่มดังกล่าวถึง
ร้อยละ 67.3 มีความต้ังใจจะงดด่ืมต่อไปอีก ขณะท่ีร้อยละ 7.6 ต้ังใจจะเลิกดื่มตลอดชีวิต (ตารางท่ี 34 ถึง 35) 
 
ตารางที่ 34 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอยา่ง ที่ระบุสาเหตุที่ท าให้งดตลอดได้ (เฉพาะตัวอย่างที่งดมา

ตลอดจนถึง 2 สัปดาห์ก่อนออกพรรษา และต้ังใจงดให้ครบทั้งพรรษา และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ล าดับ สาเหตุที่ท าให้งดตลอดได้ จ านวน ร้อยละ 

1 ปกติด่ืมน้อย ไม่ค่อยได้ด่ืมอยู่แล้ว 547 63.8 
2 งดเป็นประจ าทุกปี 362 42.2 
3 มีการรณรงค์ให้งดเหล้าเข้าพรรษา 314 36.6 
4 ต้องการรักษาศีลช่วงเข้าพรรษา 221 25.8 
5 ครอบครัวขอให้งด 128 14.9 
6 เพื่อนงด / ไม่มีเพื่อนด่ืม / เพื่อนชวนงด 93 10.9 
7 ถือเป็นช่วงฟื้นฟูสุขภาพ 164 19.1 
8 อื่นๆ อาทิมีความต้ังใจจริง ถือเป็นการประหยัด 21 2.5 
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ตารางที่ 35 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอยา่ง ที่ระบุความต้ังใจจะงดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ต่อไป 
(เฉพาะตัวอย่างที่งดมาตลอดจนถึง 2 สัปดาห์ก่อนออกพรรษา และต้ังใจงดให้ครบทั้งพรรษา) 

ล าดับ ความต้ังใจจะงดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ต่อไป จ านวน ร้อยละ 
1 ต้ังใจจะงดต่อไปอีก 577 67.3 
2 ต้ังใจจะเลิกตลอดชีวิต 65 7.6 
3 ไม่ระบ ุ 215 25.1 
 รวม 857 100.0 

 
5.1.2 กลุ่มที่งดเป็นบางช่วง (ไม่ครบพรรษา)  
 ตัวอย่างกลุ่มนี้กลับมาด่ืมหลังจากงดไปแล้วช่วงหนึ่ง ซึ่งพบว่ามีระยะเวลาท่ีงดด่ืมได้แตกต่างกัน โดย
ร้อยละ 13.1 กลับมาด่ืมเมื่องดไปแล้วไม่เกิน 1 สัปดาห์ ร้อยละ 19.4 กลับมาด่ืมหลังจากงดไปแล้ว 1-2 
สัปดาห์ และร้อยละ 27.3 กลับมาด่ืมหลังจากงดไปแล้ว 3-4 สัปดาห์ ส่วนกลุ่มท่ีสามารถงดด่ืมได้เกินกว่า       
1 เดือนมีอยู่รวมกันไม่น้อยคิดเป็นร้อยละ 39.0 ซึ่งเหตุผลส าคัญท่ีท าให้กลับมาด่ืม หลังจากงดไปได้ช่วงเวลา
หนึ่ง มีอยู่ 3 ประการคือ ต้องไปงานเล้ียง ร้อยละ 56.4 มีคนชวนด่ืม ขัดไม่ได้ ร้อยละ 52.1 และ ชอบเท่ียว
สังสรรค์ร้อยละ 40.4 (ตารางท่ี 36 ถึง 37) 
 
ตารางที่ 36 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอยา่ง ที่ระบุระยะเวลาที่กลับมาด่ืมระหว่างพรรษา หลัง

เข้าพรรษามาแล้ว ของผู้ที่งดเป็นบางช่วงในช่วงเข้าพรรษา (เฉพาะตัวอย่างที่งดเป็นบางช่วง 
(ไม่ครบพรรษา)) 

ล าดับ ระยะเวลาที่กลับมาด่ืม จ านวน ร้อยละ 
1 ไม่เกิน 1 สัปดาห์ 78 13.1 
2 หลัง 1 สัปดาห ์ถึง 2 สัปดาห์ 116 19.4 
3 หลัง 3 สัปดาห ์– 4 สัปดาห์ 163 27.3 
4 หลัง 1 เดือน ถึง เดือนครึ่ง 106 17.8 
5 หลังเดือนครึ่ง ถึง สองเดือน 79 13.2 
6 หลังสองเดือน 48 8.0 
7 ไม่ระบ ุ 7 1.2 
 รวม 597 100.0 
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ตารางที่ 37 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอยา่ง ที่ระบุสาเหตุที่ไม่สามารถงดตลอดได้ ของผู้ที่งดเป็นบางช่วง
ในช่วงเข้าพรรษา (เฉพาะตัวอย่างที่งดเป็นบางช่วง (ไม่ครบพรรษา) และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ล าดับ สาเหตุที่ไม่สามารถงดตลอดพรรษา จ านวน ร้อยละ 
1 ต้องไปงานเล้ียง 337 56.4 
2 มีคนชวนด่ืม ขัดไม่ได้ 311 52.1 
3 ชอบเท่ียวสังสรรค์ 241 40.4 
4 ในชุมชนจัดงานมีการเล้ียงเหล้า 87 14.6 
5 ด่ืมเป็นประจ า / ด่ืมจนติด (อดไม่ได้) 52 8.7 
6 ไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการเข้าพรรษา 10 1.7 
7 อื่นๆ อาทิ ด่ืมเป็นยาก่อนกินขา้ว เครียด 13 2.2 

 
5.1.3 กลุ่มที่ไม่งดแต่ลดปริมาณการด่ืมลง  
 ตัวอย่างกลุ่มนี้กลับมาไม่ได้งดด่ืม แต่ลดปริมาณการด่ืมลง โดยปริมาณท่ีลดแตกต่างกันในหลายระดับ 
กล่าวคือร้อยละ 30.1 ลดปริมาณการด่ืมลงกว่าครึ่งคือ 50% ขณะท่ีร้อยละ 19.6 ลดลงถึง 80% และร้อยละ 
19.1 ลดลงระหว่าง 60-79% ส่วนกลุ่มท่ีลดปริมาณการดื่มลงไม่ถึงครึ่งท่ีเคยด่ืม พบว่ามีอยู่รวมกันร้อยละ 27.8  
เมื่อพิจารณาด้านความถี่ท่ีด่ืม ร้อยละ 25.6 ด่ืมประมาณเดือนละครั้ง ขณะท่ีร้อยละ 41.5 ด่ืมเดือนละ 2 - 3 
ครั้ง ส่วนกลุ่มท่ีด่ืมบ่อยกว่า 2-3 ครั้งต่อเดือนมีอยู่รวมกันคิดเป็นร้อยละ 26.4 

เมื่อสอบถามถึงเหตุผลท่ีไม่สามารถงดด่ืมตลอดได้ พบแนวโน้มท่ีใกล้เคียงกับกลุ่มท่ีงดด่ืมเป็นบางช่วง
กล่าวคือ ร้อยละ 56.2 ให้เหตุผลว่ามีคนชวนด่ืม ขัดไม่ได้ รองลงมาใกล้เคียงกันร้อยละ 55.5 ชอบเท่ียวสังสรรค์ 
และร้อยละ 48.7 ต้องไปงานเล้ียง (ตารางท่ี 38 ถึง 40) 
 
ตารางที่ 38 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอยา่ง ที่ระบุสัดส่วนการด่ืมที่ลดลดเม่ือเทียบกับก่อนช่วง

เข้าพรรษา ของผู้ที่ไม่งดแต่ลดการด่ืมลงในช่วงเข้าพรรษา (เฉพาะตัวอย่างที่ไม่งดแต่ลดการ
ด่ืมลงจากเดิม) 

ล าดับ สัดส่วนการด่ืมที่ลดลง จ านวน ร้อยละ 
1 ด่ืมลดลง 80%  84 19.6 
2 ด่ืมลดลง 60-79% 82 19.1 
3 ด่ืมลดลง 50%  129 30.1 
4 ด่ืมลดลง 20-49 %  114 26.6 
5 ด่ืมลดลง ต่ ากว่า 20%  5 1.2 
6 ไม่ระบ ุ 15 3.5 
 รวม 429 100.0 

ลดลงต่ าสุด 10 % ลดลงสูงสุด 90 % ลดลงเฉลี่ย 55 % 
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ตารางที่ 39 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอยา่ง ที่ระบุความถ่ีในการด่ืมในช่วงเข้าพรรษา ของผู้ทีไ่ม่งด
แต่ลดการด่ืมลงในช่วงเข้าพรรษา (เฉพาะตัวอย่างที่ไม่งดแต่ลดการด่ืมลงจากเดิม) 

ล าดับ ความถ่ีในการด่ืมในช่วงเข้าพรรษา จ านวน ร้อยละ 
1 เดือนละครั้ง 110 25.6 
2 2 - 3 ครั้งต่อเดือน 178 41.5 
3 4 - 5 ครั้งต่อเดือน 55 12.8 
4 6 - 10 ครั้งต่อเดือน 38 8.9 
5 มากกว่า 10 ครั้งต่อเดือน 20 4.7 
6 ไม่ระบ ุ 28 6.5 
 รวม 429 100.0 

ต่ าสุด 1 คร้ังต่อเดือน  สูงสุด 25 คร้ังต่อเดือน  เฉลี่ย 4 คร้ังต่อเดือน 
 
ตารางที่ 40 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอยา่ง ที่ระบุสาเหตุที่ท าให้ไม่สามารถงดตลอดได้ ของผู้ที่ไม่งดแต่ลด

การด่ืมในช่วงเข้าพรรษา (เฉพาะตัวอย่างที่ไม่งดแต่ลดการด่ืมลงจากเดิม และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ล าดับ สาเหตุที่ท าให้ไม่สามารถงดตลอดได้ จ านวน ร้อยละ 

1 มีคนชวนด่ืม ขัดไม่ได้ 241 56.2 
2 ชอบเท่ียวสังสรรค์ 238 55.5 
3 ต้องไปงานเล้ียง 209 48.7 
4 ในชุมชนจัดงานมีการเล้ียงเหล้า 101 23.5 
5 ด่ืมเป็นประจ า / ด่ืมจนติด (อดไม่ได้) 79 18.4 
6 ไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการเข้าพรรษา 22 5.1 
7 อื่นๆ อาทิ ขายเหล้า ด่ืมก่อนกินข้าว เครียด 18 4.2 

 
5.1.4 กลุ่มที่ยังคงด่ืมปกติ ไม่แตกต่างจากช่วงก่อนเข้าพรรษา  
 ในกลุ่มท่ียังคงมีการด่ืมตามปกติไม่แตกต่างจากช่วงก่อนเข้าพรรษา พบว่ามีเหตุผลหลักท่ีใกล้เคียงกับ
กลุ่มท่ีงดบางช่วง และไม่งดแต่ลดปริมาณการดื่ม โดยร้อยละ 42.9 ให้เหตุผลว่ามีคนชวนด่ืม ขัดไม่ได้ รองลงมา
ร้อยละ 36.8 ให้เหตุผลว่าชอบเท่ียวสังสรรค์ และร้อยละ 29.7 ให้เหตุผลว่าต้องไปงานเล้ียง อย่างไรก็ตาม
ตัวอย่างกลุ่มนี้บางส่วนคือร้อยละ 36.6 มีลักษณะการด่ืมเป็นประจ า / ด่ืมจนติด (อดไม่ได้)  (ตารางท่ี 41) 
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ตารางที่ 41 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอยา่ง ที่ระบุสาเหตุที่ท าให้ไม่งดเหล้าเข้าพรรษา ของผู้ที่ไม่งด
และไม่ลดปริมาณการด่ืมในช่วงเข้าพรรษา (เฉพาะตัวอย่างที่ไม่งดและไม่ลดปริมาณการด่ืม 
และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ล าดับ สาเหตุที่ท าให้ไม่งดเหล้าเข้าพรรษา จ านวน ร้อยละ 
1 มีคนชวนด่ืม ขัดไม่ได้ 332 42.9 
2 ชอบเท่ียวสังสรรค์ 285 36.8 
3 ด่ืมเป็นประจ า / ด่ืมจนติด (อดไม่ได้) 283 36.6 
4 ต้องไปงานเล้ียง 230 29.7 
5 ปกติด่ืมน้อย ไม่ค่อยได้ด่ืมอยู่แล้ว 207 26.7 
6 ไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการเข้าพรรษา 105 13.6 
7 ในชุมชนจัดงานมีการเล้ียงเหล้า 43 5.6 
8 อื่นๆ อาทิด่ืมเป็นยา ท างานหนัก ด่ืมแก้เบื่อ 24 3.1 

 
5.2 ผลที่ได้รับจากการลด ละ เลิกด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา  
 ผลการส ารวจพบว่าในกลุ่มท่ีมีการเปล่ียนแปลงพฤติรรมการด่ืมช่วงเข้าพรรษา ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มท่ีงด
มาตลอดและต้ังใจจะงดให้ครบพรรษา กลุ่มท่ีงดเป็นบางช่วง และกลุ่มท่ีลดปริมาณการด่ืมระบุถึงผลดีท่ีได้รับ
จากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหลายประการ โดยร้อยละ 63.3 ระบุว่าท าให้สุขภาพร่างกายดีขึ้น รองลงมา
ร้อยละ 54.3 ระบุว่าประหยัดค่าใช้จ่าย และร้อยละ 46.2 ระบุว่าท าให้สุขภาพจิตดีขึ้น (ตารางท่ี 42) 
 
ตารางที่ 42 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอยา่ง ที่ระบุผลของการงดด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นช่วง 

เข้าพรรษา (เฉพาะตัวอย่างที่งดทั้งพรรษา งดบางช่วงและไม่งดแต่ลดปริมาณการด่ืม และเลือก
ได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ล าดับ ผลของการงดด่ืม จ านวน ร้อยละ 
1 สุขภาพร่างกายดีขึ้น 1,191 63.3 
2 ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 1,021 54.3 
3 สุขภาพจิตใจดีขึ้น 870 46.2 
4 ช่วยลดความรุนแรงในครอบครัวลง 337 17.9 
5 ไม่แน่ใจ 116 6.2 
6 ไม่ส่งผลกระทบใดๆ 250 13.3 
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กลุ่มท่ีระบุว่าการงดด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย พบว่าเฉล่ีย
แล้วอยู่ท่ี 1,432 บาท เมื่อจ าแนกตามระดับของจ านวนเงินท่ีประหยัด ร้อยละ 23.7 ประหยัดระหว่าง 500-
1,000 บาท รองลงมาร้อยละ 23.4 ประหยัดระหว่าง 201-500 บาท ส่วนกลุ่มท่ีระบุจ านวนเงินท่ีประหยัดจาก
การงดด่ืมในช่วงเข้าพรรษาเกินกว่า 1,000 บาท มีอยู่รวมกันคิดเป็นร้อยละ 29.4 ข้อมูลดังกล่าวหากท าการ
ประมาณการโดยค านวณจากฐานข้อมูลประชากร (อ้างอิงฐานข้อมูลระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2557) สรุปได้ว่าในข่วงเข้าพรรษาปี 2558 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด่ืม
ของประชาชนช่วยให้ประหยัดค่าใช้จากการด่ืมได้สูงถึง 9.917 พันล้านบาท (ตารางท่ี 43) 

 
ตารางที่ 43 จ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ที่ระบุจ านวนเงินที่ประหยัดจากการงดด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

ในช่วงงดเหล้าเข้าพรรษาที่ผ่านมา และผลการประมาณการยอดเงินที่ประหยัดโดยรวม 
(เฉพาะตัวอย่างที่ระบุว่าช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย) 

ล าดับ จ านวนเงินที่ประหยัด จ านวน ร้อยละ 
1 ไม่เกิน 200 บาท 154 15.1 
2 201-500 บาท 239 23.4 
3 500-1,000 บาท 242 23.7 
4 1,001-2,000 บาท 156 15.3 
5 2,001-5,000 บาท 119 11.7 
6 มากกว่า 5,000 บาท 25 2.4 
7 ไม่ระบ ุ 86 8.4 
 รวม 1,021 100.0 
 ผลประมาณยอดเงินที่ประหยัดรวมทั้งสิ้น  9,917,250,458 บาท 

*ต่ าสุด 35 บาท  สูงสุด 30,000 บาท เฉลี่ย 1,432 บาท 
 
5.3 ความต้ังใจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการด่ืมหลังออกพรรษา และช่วงเข้าพรรษาปี 2559  
 เมื่อสอบถามกลุ่มท่ีมีการเปล่ียนแปลงพฤติรรมการด่ืมช่วงเข้าพรรษา ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มท่ีงดมาตลอด
และต้ังใจจะงดให้ครบพรรษา กลุ่มท่ีงดเป็นบางช่วง และกลุ่มท่ีลดปริมาณการด่ืม  ถึงความต้ังใจในการด่ืม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์หลังออกพรรษา พบว่าร้อยละ 7.3 ต้ังใจจะเลิกดื่มตลอดไป ขณะท่ีร้อยละ 66.7 กลับมา
ด่ืมแต่ต้ังใจจะงด หรือลดให้น้อยลง ขณะท่ีร้อยละ 24.2 ยังคงกลับมากด่ืมเหมือนเดิม โดยมีระยะเวลาเฉล่ียท่ี
จะกลับมาด่ืมอีกครั้งเฉล่ียท่ี 15 วัน (ตารางท่ี 44) 
 ตัวอย่างกลุ่มดังกล่าวส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 96.7 ยังระบุว่ามีความต้ังใจจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการด่ืม 
ในช่วงเข้าพรรษาปีหน้า (2559) โดยร้อยละ 51.7 ต้ังใจจะงดด่ืมตลอดเทศกาลเข้าพรรษา ขณะท่ีร้อยละ 27.0 
จะงดด่ืมเป็นบางช่วงและร้อยละ 18.0 ต้ังใจจะลดปริมาณการดื่มลง ขณะท่ีส่วนน้อยเพียงร้อยละ 2.2 ท่ีระบุว่า
เข้าพรรษาปีหน้าจะไม่งดและไม่ลดปริมาณการดื่ม (ตารางท่ี 45) 
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ตารางที่ 44 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอยา่ง ที่ระบุความต้ังใจจะงดด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ต่อไป 
หลังจากออกพรรษา (เฉพาะตัวอย่างที่งดทั้งพรรษา งดบางช่วงและไม่งดแต่ลดปริมาณการด่ืม) 

ล าดับ ความต้ังใจ จ านวน ร้อยละ 
1 กลับมาด่ืม เฉล่ียภายใน 15 วัน  456 24.2 
2 งด / ลด ให้น้อยลง  1,255 66.7 
3 เลิกไปเลย  138 7.3 
4 ไม่ระบ ุ 33 1.8 
 รวม 1,882 100.0 

 
ตารางที่ 45 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอยา่ง ที่ระบุความต้ังใจงดด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ช่วงเข้าพรรษา

ปีหน้า (2559) (เฉพาะตัวอย่างที่งดทั้งพรรษา งดบางช่วงและไม่งดแต่ลดปริมาณการด่ืม) 
ล าดับ ความต้ังใจ จ านวน ร้อยละ 

1 งดตลอดเทศกาลเข้าพรรษา 973 51.7 
2 งดเป็นบางช่วง 509 27.0 
3 ไม่ได้งดแต่ลดการดื่มลง 338 18.0 
4 ไม่งดและไม่ลดปริมาณการดื่ม 42 2.2 
5 ไม่ระบ ุ 21 1.1 
 รวม 1,882 100.0 
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บทที่ 4 
บทสรุป และอภิปรายผล 

 
โครงการประเมินผลการรณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษาปี 2558” ครั้งนี้ ด าเนินการภายใต้วัตถุประสงค์

หลัก 2 ประการ คือ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ และผลของการรณรงค์งดเหล้า
เข้าพรรษาต่อการละ ลด เลิกด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ในช่วงเข้าพรรษาปี 2558 โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปท่ัวประเทศ ประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงส ารวจด้วยการสุ่มตัวอย่าง จาก 25 จังหวัด     
ท่ัวประเทศ รวมจ านวน 7,099 ตัวอย่างด าเนินการในช่วงระหว่างวันท่ี 15 ตุลาคม ถึง 20 พฤศจิกายน 2558 
ผลการส ารวจสรุปสาระส าคัญดังนี้  
 
บทสรุป 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตัวอย่างท่ีส ารวจเป็นเพศหญิงร้อยละ 51.8 มีอายุกระจายไปในช่วงต่างๆ ไม่แตกต่างกันมากนัก โดย
ร้อยละ 20.2 อยู่ในช่วงอายุ 30-39 ปี รองลงมาร้อยละ 18.9 อยู่ในช่วงอายุ 40-49 ปี และร้อยละ 17.8 อยู่
ในช่วงอายุ 50-59 ปี ด้านสถานภาพสมรสร้อยละ 62 สมรสแล้ว ขณะท่ีร้อยละ 33.0 โสด ตัวอย่างส่วนใหญ่คือ
ร้อยละ 83.9 จบการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี และมีอาชีพกระจายไปในหลายกลุ่ม ด้านรายได้เฉล่ียพบว่า 
เกินครึ่งคือร้อยละ 57.3 มีรายได้ส่วนบุคคลเฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนการนับถือศาสนาตัวอย่าง
ถึงร้อยละ 96.6 ระบุว่านับถือศาสนาพุทธ 
  

ช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสาร สาระบันเทิง 
 ส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 92.0 ติดตามข้อมูล ข่าวสาร สาระบันเทิงผ่านทางโทรทัศน์ รองลงมาร้อยละ 36.5 
ติดตามผ่านทาง facebook และร้อยละ 30.2 ติดตามผ่านทางไลน์ เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มท่ีติดตามข้อมูล 
ข่าวสาร สาระบันเทิง ผ่านทางโทรทัศน์ พบว่าสถานีท่ีมีการติดตามรับชมมากท่ีสุดคือ ช่อง 3 HD /ช่อง 3 ร้อย
ละ 86.7 รองลงมาช่อง 7 HD / ช่อง 7 ร้อยละ 84.7 ขณะท่ี ช่อง 5 และช่อง 9 / MCOT HD มีผู้ติดตามรับชม
ใกล้กันคือร้อยละ 41.8 และ 41.6 ตามล าดับ 
 

การรับรู้สื่อและความคิดเห็นต่อการรณรงค์ "งดเหล้าเข้าพรรษา" ปี 2558 
 ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปจ านวน 44.385 ล้านคนหรือร้อยละ 84.8 รับรู้ถึงส่ือประชาสัมพันธ์
โครงการรณรงค์ "งดเหล้าเข้าพรรษา" ปี 2558 โดยกลุ่มดังกล่าวถึงร้อยละ 96.3 พบเห็น / รับรู้จากการ
ประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ รองลงมาร้อยละ 22.8 พบเห็น / รับรู้จากป้ายโฆษณากลางแจ้งขนาดใหญ่ 
(billboard) เมื่อสอบถามเฉพาะกลุ่มท่ีพบเห็น / รับรู้ผ่านทางโทรทัศน์ถึงส่ือโฆษณาท่ีพบเห็น ร้อยละ 89.3 
ระบุว่าพบเห็นการประชาสัมพันธ์ชุด “พ่อใหม”่ ขณะท่ีร้อยละ 68.8 พบเห็นการประชาสัมพันธ์ชุด “ชุมชน” 
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 ผลส ารวจยังพบว่าตัวอย่างถึงร้อยละ 87.2 เห็นว่าส่ือประชาสัมพันธ์ “งดเหล้าเข้าพรรษา" มีผลต่อใน
การสร้างความตระหนัก หรือส านึกในการ ลด ละ เลิกการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ในระดับท่ีแตกต่างกัน โดย
1 ใน 3 หรือร้อยละ 33.5 เห็นว่ามีผลในระดับปานกลาง ขณะท่ีร้อยละ 33.7 เห็นว่ามีผลมากถึงมากท่ีสุด 
นอกจากนี้ตัวอย่างถึงร้อยละ 97.7 ระบุว่าเห็นด้วยกับโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา โดยกลุ่มดังกล่าว 
ร้อยละ 48.2 เห็นว่ามีส่วนท าให้ประเทศไทยลดปริมาณการด่ืมและจ านวนคนท่ีด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ลงได้
ในระดับปานกลาง ขณะท่ีร้อยละ 30.1 เห็นว่าลดลงมาก ท่ีน่าสนใจคือตัวอย่างท่ีเคยพบเห็น / รับรู้ถึงการ
รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา 2558 ถึงร้อยละ 73.2 ยังระบุว่า เคยบอกต่อ หรือแชร์ข้อความบน social network 
ชักชวน คนรอบข้างให้งดเหล้าเข้าพรรษาอีกด้วย 
 

พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา 
 ตัวอย่างร้อยละ 11.0 ระบุว่าได้รับของขวัญเป็นเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมา 
อย่างไรก็ตามกลุ่มดังกล่าวประมาณครึ่งหนึ่งคือร้อยละ 51.1 ระบุว่าได้รับน้อยลง ขณะท่ีร้อยละ 39.7 ได้รับ
เท่าเดิม และเพียงร้อยละ 9.2 ท่ีระบุว่าได้รับมากขึ้นกว่าเดิม ด้านการพบเห็นการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ใน
งานพิธีและงานเล้ียงในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา ร้อยละ 90.6 ระบุว่าพบเห็นในงานแต่งงาน รองลงมาร้อยละ 
76.1 พบเห็นในงานบวช และร้อยละ 74.9 พบเห็นในงานท าบุญขึ้นบ้านใหม่  
 ส าหรับพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมา พบว่ามีผู้ด่ืมเกินกว่า 1 ใน 3 
คือร้อยละ 37.4 หรือ 18.742 ล้านคน โดยประเภทเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีพบว่ามีการด่ืมมากท่ีสุดคือเบียร์   
คิดเป็นร้อยละ 79.0 รองลงมาคือเหล้าร้อยละ 63.6 ผลส ารวจยังพบว่าในกลุ่มผู้ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์     
ส่วนใหญ่คือร้อยละ 70.3 ด่ืมทุกเดือน จ าแนกเป็นร้อยละ 40.0 ด่ืม 1-3 วันต่อเดือน รองลงมาร้อยละ 20.9 ด่ืม
ทุกสัปดาห์ (1-4 วันต่อสัปดาห์) ท้ังนี้โดยมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการด่ืมแต่ละครั้งเฉล่ีย 438 บาท ประเด็นท่ี        
น่าพิจารณาคือ ตัวอย่างท่ีด่ืมเกินกว่าครึ่งคือร้อยละ 56.9 เคยด่ืมจนถึงระดับท่ีรู้สึกว่ามึนเมา เมื่อสอบถามว่า
เคยคิดจะเลิกดื่มหรือไม่ (ตลอดชีวิต) ร้อยละ 52.7 ระบุว่าเคยคิด ขณะท่ีร้อยละ 46.6 ไม่เคยคิด 
 

พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นช่วงเข้าพรรษา 
 เมื่อสอบถามกลุ่มท่ีด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา ถึงพฤติกรรมการด่ืมช่วง
เข้าพรรษาปี 2557 ส่วนใหญ่ร้อยละ 72.5 ระบุว่ามีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการด่ืม โดยร้อยละ 31.8 งดด่ืม
พรรษา ขณะท่ีร้อยละ 24.4 งดเป็นบางช่วง (ไม่ครบพรรษา) และร้อยละ 16.3 ไม่ได้งดแต่ลดปริมาณท่ีด่ืมลง  

เมื่อสอบถามต่อไปว่า “เข้าพรรษาปีนี้คือ 2558” ด่ืมหรือไม่ พบแนวโน้มท่ีใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมา 
กล่าวคือร้อยละ 70.9 มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการด่ืม จ าแนกเป็นงดด่ืมมาตลอดจนถึง 2 สัปดาห์ก่อน
ออกพรรษาและต้ังใจจะงดจนถึงวันออกพรรษาร้อยละ 32.3 งดเป็นบางช่วง ร้อยละ 22.5 และไม่งดแต่ลด
ปริมาณการดื่มลง ร้อยละ 16.1 ส่วนกลุ่มท่ียังด่ืมเป็นปกติไม่เปล่ียนแปลงพบว่ามีอยู่ร้อยละ 29.1 โดยให้เหตุผล 
3 อันดับแรกคือ มีคนชวนด่ืมขัดไม่ได้ ชอบเท่ียวสังสรรค์ และด่ืมเป็นประจ า / ด่ืมจนติด (อดไม่ได้) คิดเป็น  
ร้อยละ 42.9 36.8 และร้อยละ 36.6 ตามล าดับ 



ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) 49 

เมื่อสอบถามข้อมูลส าคัญอื่นๆ ของกลุ่มท่ีเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการด่ืมในช่วงเข้าพรรษาปี 2558 ท้ัง 
3 กลุ่ม พบประเด็นท่ีน่าสนใจดังนี้ 

กลุ่มท่ีงดด่ืมมาตลอดจนถึง 2 สัปดาห์ก่อนออกพรรษาและต้ังใจจะงดจนถึงวันออกพรรษา  

 เหตุผลท่ีท าให้งดได้ตลอดพรรษา พบว่า 3 อันดับแรกคือ ปกติด่ืมน้อย ไม่ค่อยได้ด่ืม ร้อยละ 63.8 
รองลงมาร้อยละ 42.2 งดเป็นประจ าทุกปี และร้อยละ 36.6 ให้เหตุผลว่ามีการรณรงค์ให้งดเหล้า
เข้าพรรษา 

 ความต่อเนื่องในการงดเหล้า ร้อยละ 67.3 ต้ังใจจะงดต่อไปหลังออกพรรษา ขณะท่ีร้อยละ 7.6 
ต้ังใจจะเลิกตลอดชีวิต  

 กลุ่มท่ีงดด่ืมเป็นบางช่วง (ไม่ตลอดพรรษา)  

 กลุ่มนี้งดได้บางช่วงแล้วกลับมาด่ืมอีก โดยพบว่าร้อยละ 31.0 งดได้เกินกว่า 1 เดือน ขณะท่ีร้อย
ละ 59.8 งดได้ไม่เกิน 1 เดือน 

 เหตุผลส าคัญ 3 อันดับแรก ท่ีท าให้กลับมาด่ืม ร้อยละ 56.4 ต้องไปงานเล้ียง ร้อยละ 52.1 มีคน
ชวนขัดไม่ได้ และร้อยละ 40.4 ชอบเท่ียวสังสรรค์ 

กลุ่มท่ีไม่งดแต่ละด่ืมลง  

 กลุ่มนี้พบว่าลดปริมาณการดื่มลงเฉล่ียเกินครึ่งจากท่ีเคยด่ืม หรือคิดเป็นร้อยละ 55  

 ด้านความถ่ีในการดื่ม ร้อยละ 25.6 ระบุว่าลดลงเหลือเพียงเดือนละครั้ง ขณะท่ีร้อยละ 41.5 ระบุ
ว่าเหลือเดือนละ 2-3 ครั้ง และร้อยละ 12.8 ลดลงเหลือเดือนละ 4-5 ครั้ง 

 เหตุผลท่ีต้องมีการด่ืม ใกล้เคียงกับกลุ่มท่ีงดเป็นบางช่วง คือ ร้อยละ 56.2 มีคนชวนด่ืม ขัดไม่ได้ 
รองลงมาร้อยละ 55.5 ชอบเท่ียวสังสรรค์ และร้อยละ 48.7 ต้องไปงานเล้ียง 

 
ประเด็นท่ีน่าสนใจ เมื่อสอบถามท้ัง 3 กลุ่มถึงความต้ังใจในการงดหรือลดด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์หลัง

ช่วงออกพรรษา ร้อยละ 24.2 ระบุว่าจะกลับมาด่ืมอีกเฉล่ียภายใน 15 วัน ขณะท่ีร้อยละ 66.7 จะงด / ลด
ปริมาณการด่ืมให้น้อยลง และร้อยละ 7.3 ระบุว่าเลิกด่ืมเลย นอกจากนี้ตัวอย่างกลุ่มดังกล่าวถึงร้อยละ 51.7 
ยังระบุว่าในช่วงเข้าพรรษาปีหน้าคือ 2559 ต้ังใจจะงดด่ืมตลอดช่วงเข้าพรรษา ขณะท่ีร้อยละ 27.0 ต้ังใจจะงด
เป็นบางช่วง และร้อยละ 18.0 ต้ังใจจะลดปริมาณการดื่มลงจากเดิมอีกด้วย 

 
ผลที่ได้รับจากการงด/ลดการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นช่วงเข้าพรรษา ปี 2558   
การงด / ลดการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา ปี 2558 ส่งผลดีต่อผู้ท่ีงด / ลด โดยส่วน

ใหญ่ถึงร้อยละ 80.5 ท้ังนี้ร้อยละ 63.3 ระบุว่าท าให้สุขภาพร่างกายดีขึ้น รองลงมาร้อยละ 54.3 ระบุว่าท าให้
ประหยัดค่าใช้จ่าย และร้อยละ 46.2 ท าให้สุขภาพจิตใจท่ีขึ้น ท่ีน่าสนใจคือร้อยละ 17.9 ระบุว่ามีส่วนช่วยลด
ความรุนแรงในครอบครัวลง 
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นอกจากนี้ในกลุ่มท่ีระบุว่าประหยัดรายจ่ายมากขึ้นหลังจากงด / ลด การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์
ในช่วงเข้าพรรษา ปี 2558 เฉล่ียคิดเป็นเงิน 1,432 บาท โดยยอดเงินท่ีประหยัดได้สูงสุดจากการงด / การด่ืม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา พบว่าสูงถึง 30,000 บาท นอกจากนี้ยังสามารถประมาณการได้ว่า   
ช่วงเข้าพรรษาปี 2558 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด่ืมของประชาชนช่วยให้ประหยัดค่าใช้จากการด่ืม
ได้สูงถึง 9.917 พันล้านบาท 
 
อภิปรายผล 
 1. สถานการณ์การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ภาพโดยรวมจากการส ารวจครั้งนี้ พบว่า ช่วง 12 เดือน   
ท่ีผ่านมา ประมาณการได้ว่าประเทศไทยมีจ านวนผู้ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์สูงถึงประมาณ 18.742 ล้านคน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 35.9 ของประชากรท่ีมีอายุต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป สถานการณ์ดังกล่าวหากเปรียบเทียบกับผล
ส ารวจเพื่อประเมินการรณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” ท่ีผ่านมาระหว่างปี 2552 จนถึง 2557 พบว่ามีแนวโน้ม
ลดลงเล็กน้อย กล่าวคือจากสัดส่วนผู้ด่ืมในปี 2552 ร้อยละ 37.7 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 39.0 ในปี 2556 ซึ่งเป็น
ตัวเลขท่ีสูงสุด และลดลงเหลือร้อยละ 36.5 ในปี 2557 และ 35.9 ในปี 2558 (แผนภาพท่ี 11) 
 
แผนภาพที่ 11 แสดงค่าร้อยละการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของตัวอย่าง  

        เปรียบเทียบระหว่างปี 2552 ถึง 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: ข้อมูลปี 2552 2555 และ 2556 ส ารวจโดยศูนย์เครือข่ายวิชาการเพ่ือสังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชน  
       มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ข้อมูลปี 2557 และ 2558 ส ารวจโดยศูนย์วิจัยเพ่ือการพัฒนาสังคมและธุรกิจ 
        
 แม้จะพบแนวโน้มท่ีของนักด่ืมท่ีลดจ านวนลง แต่ผลการส ารวจพบสถานการณ์ท่ีน่าพิจารณาหลาย
ประการ 

1.1 จ านวนนักด่ืมท่ีอยู่ช่วงวัยเด็ก และเยาวชน มีจ านวนค่อนข้างสูง ท้ังนี้หากอ้างอิงนิยามของ 
พ.ร.บ. พัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2550 (เด็กคือผู้ท่ีมีอายุต่ ากว่า 18 ปี เยาวชนคือผู้ท่ีมีอายุระหว่าง 18-25 
ปี) เพื่อท าการจัดกลุ่มตามช่วงอายุดังกล่าว จะพบว่ากลุ่มนักด่ืมวัยเด็กหรือกลุ่มท่ีอยู่ในช่วงอายุ 15-17 มี

37.7 38.3 39.0
36.5 35.9

2552 2555 2556 2557 2558
n=7,002 n=6,740 n=6,752 n=7,081 n=7,099 
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จ านวนถึงประมาณ 0.410 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 13.1 ของประชากรในวัยดังกล่าว ท่ีน่ากังวลใจคือตัวเลข
ของนักดื่มเยาวชนหรือผู้ท่ีอยู่ในช่วงอายุ 18-25 พบว่ามีจ านวนสูงถึง 3.330 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 45.1 
ของประชากรในวัยดังกล่าว ซึ่งเมื่อจ าแนกตามเพศแล้ว พบว่าเป็นเยาวชนเพศชายจ านวน 2.246 ล้านคน เพศ
หญิง 1.083 ล้านคน ถือเป็นตัวเลขท่ีค่อนข้างสูง 

1.2 แม้จ านวนนักด่ืมจะมีแนวโน้มลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านๆ มา แต่หากพิจารณาด้าน
ความถ่ีในการดื่มกลับพบทิศทางท่ีตรงข้ามคือ กลุ่มท่ีด่ืมในความถ่ีค่อนข้างบ่อยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ท้ังนี้ข้อมูล
ผลการส ารวจในปี 2558 พบว่าจากจ านวนนักด่ืมประมาณ 18 ล้านคนเศษ มีถึงประมาณ 1 ใน 3 หรือร้อยละ 
30.3 ท่ีด่ืมค่อนข้างบ่อย (อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง) เพิ่มสูงขึ้นกว่าปี 2557 คือร้อยละ 27.6 ท่ีน่าสนใจอีก
ประการ ผลส ารวจยังพบว่ากลุ่มนักด่ืมเกินครึ่งคือร้อยละ 57.1 ระบุว่าเคยด่ืมถึงระดับท่ีรู้สึกมึนเมาอีกด้วย 

นอกจากนี้หากเจาะลึกเฉพาะกลุ่มท่ีด่ืมค่อนข้างบ่อย พบว่ากลุ่มวัยท างาน (25-59 ปี) และกลุ่มผู้
สูงวัย (60 ปีข้ึนไป) มีสัดส่วนของผู้ท่ีด่ืมค่อนข้างบ่อยถึงประมาณ 1 ใน 3 คือร้อยละ 32.1 และ 33.3 ส่วนกลุ่ม
เด็กและเยาวชนท่ีด่ืมค่อนข้างบ่อยแม้จะมีในสัดส่วนท่ีต่ ากว่า แต่ยังพบว่ามีจ านวนถึงประมาณ 1 ใน 4 โดยใน
กลุ่มเด็กพบว่ามีอยู่ร้อยละ 23.7 ส่วนกลุ่มเยาวชนมีอยู่ร้อยละ 24.3 (แผนภาพท่ี 12) 
 
แผนภาพที่ 12 แสดงค่าร้อยละของความถ่ีในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  

        จ าแนกตามช่วงอายุ (เฉพาะกลุ่มที่เคยด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นท่ีน่าพิจารณาเมื่อจ าแนกกลุ่มท่ีมีพฤติกรรมการด่ืมในระดับท่ีรู้สึกมีนเมา ตามช่วงอายุ 

พบว่านักดื่มในกลุ่มเด็กและเยาวชนทีมีพฤติกรรมการด่ืมถึงระดับท่ีมึนเมามีสัดส่วนค่อนข้างสูง โดยพบว่ากลุ่ม
เด็กท่ีเคยด่ืมจนมึนเมาในรอบปีท่ีผ่านมามีอยู่ร้อยละ 61.0 ส่วนกลุ่มเยาวชนท่ีเคยด่ืมจนถึงระดับมึนเมามีอยู่
ร้อยละ 61.3 ซึ่งเป็นสัดส่วนท่ีสูงกว่ากลุ่มวัยท างานและผู้สูงอายุ (แผนภาพท่ี 13) 
 
 
 
 

24.2

27.3

36.2

37.3

42.4

40.5

39.5

39.0

21.2

21.9

18.4

15.2

12.1

10.2

5.9

8.5

60 ปีขึ้นไป (n=169)

26-59 ปี (n=1,906)

18-25 ปี (n=511)

15-17 ปี (n=59)

1-2 วันในรอบ 12 เดือน ทุกเดือน ทุกสัปดาห์ ทุกวันหรือเกือบทุกวัน
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แผนภาพที่ 13 แสดงค่าร้อยละของความถ่ีในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จนถึงระดับมึนเมา  
                 จ าแนกตามช่วงอายุ (เฉพาะกลุ่มที่เคยด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 

 
1.3 ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ จากค่าเฉล่ียของค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากการด่ืม พบว่าเฉล่ียต่อ

ครั้งอยู่ท่ี 438 บาท นอกจากนี้ข้อมูลจากผลส ารวจสามารถประมาณการถึงค่าใช้จ่ายเฉล่ียท่ีต้องสูญเสียไปกับ
การดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ได้ว่ามีสูงถึงประมาณ 481.838 แสนล้านบาทต่อปี 

1.4 ผลวิจัยยังต้ังเป็นข้อสังเกตได้ว่า สถานการณ์ด้านการด่ืมมีส่วนเช่ือมโยงโดยตรงกับวิถีทาง
สังคม โดยพบว่าในสังคมไทย มักมีเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบในงาน พิธีการ ส าคัญๆ เช่น งาน
แต่งงานท่ีส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 90 พบเห็นว่ามีเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ หรือแม้กระท้ังงานบุญต่าง เช่น งานบวช 
ท าบุญขึ้นบ้านใหม่ หรืองานศพ ก็มีการพบเห็นการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในสัดส่วนท่ีค่อนข้างสูง ลักษณะ
ดังกล่าวนอกจากจะเป็นค่านิยมท่ีส่งเสริมให้เกิดการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้ว ยังเป็นเสมือนปัจจัยท่ีมีส่วน
ท าให้ เด็กและเยาวชนได้ซึมซับพฤติกรรมท่ีผิดๆ อีกด้วย 

บทสรุปของสถานการณ์ด้านการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ข้างต้น สรุปได้ว่าด้านจ านวนนักดื่มไม่เปล่ียน
มากนักในช่วง 7 ปีท่ีผ่านมา โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นท่ีท่ีมีจ านวนผู้ด่ืมมากกว่าพื้นท่ีอื่นๆ อย่าง
ชัดเจน อย่างไรก็ตามสถานการณ์ท่ีน่ากังวลใจคือกลุ่มนักด่ืมท่ีอยู่ในวัยเด็กและเยาวชนท่ีพบว่ามีจ านวน
ค่อนข้างมาก รวมถึงความถี่ และพฤติกรรมการด่ืมท่ีเกินระดับควบคุมตัวเองยังมีในสัดส่วนท่ีค่อนข้างสูง 
ขณะเดียวกันยังพบวิถีทางสังคมท่ีมีส่วนในการส่งเสริมให้เกิดการด่ืม และการซึมซับประสบการณ์ท่ีผิดๆ ให้กับ
เด็กและเยาวชน 

2. ผลของการรณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” ปี 2558 จากข้อมูลเชิงสถานการณ์ท่ีกล่าวถึงข้างต้น 
สะท้อนให้เห็นถึงความจ าเป็นในการทบทวนเครื่องมือต่างๆ ท่ีมีในปัจจุบันว่าท้ังในมิติของความครอบคลุม และ
ความเข้มข้นในการใช้งาน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างทัศนคติท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการการด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับ การลด ละ เลิก ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ถือเป็น
อีกเครื่องมือท่ีถูกน ามาใช้งานเพื่อตอบวัตถุประสงค์ดังกล่าว โครงการรณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” ถือเป็น
หนึ่งในหลายโครงการท่ีมีการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2558 นี้ จากผลการประเมินพบข้อมูลท่ี
น่าสนใจหลายประการดังนี้ 

56.2

43.0

38.7

39.0

29.0

32.7

39.5

44.1

14.8

24.3

21.7

16.9

60 ปีขึ้นไป (n=169)

26-59 ปี (n=1,906)

18-25 ปี (n=511)

15-17 ปี (n=59)

ไม่เคย 1-2 คร้ัง 3 คร้ังขึ้นไป



ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) 53 

2.1 การรณรงค์ประสบความส าเร็จในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยพบว่ามีตัวอย่างถึงร้อยละ 
84.5 พบเห็น / รับรู้ต่อการประชาสัมพันธ์ดังกล่าว โดยช่องทางส าคัญในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายยังคงเป็นส่ือ
โทรทัศน์ท่ีสร้างการรับรู้มากกว่าส่ือประเภทอื่นๆ อย่างชัดเจน 

ขณะเดียวกันหากเปรียบเทียบข้อมูลการประเมินโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ต้ังแต่ปี 
2552 จนถึงปัจจุบันพบแนวโน้มว่า ในปี 2558 ส่ือประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ สามารถสร้างการรับรู้ใน
กลุ่มเป้าหมายได้ในระดับสูงใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านๆ มา ยกเว้นปี 2552 ท่ีการรับรู้อยู่ในระดับท่ีสูงมากถึงร้อยละ 
90.6 นอกจากนี้หากพิจารณาเฉพาะกลุ่มนักด่ืม คือผู้ท่ีมีพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในรอบ 12 
เดือน ผลการส ารวจยังพบว่าส่ือประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา สามารถเข้าถึงกลุ่มดังกล่าว
ได้ถึงร้อยละ 91.4 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านๆ มา พบว่าแนวโน้มท่ีไม่แตกต่างจากประชาชนท่ัวไป คือ
สามารถเข้าถึงกลุ่มนักดื่มในระดับท่ีใกล้เคียงกัน ยกเว้นปี 2552 ท่ีพบว่าการรับรู้ของกลุ่มดังกล่าวอยู่ในระดับท่ี
สูงมากถึงร้อยละ 94.9 (แผนภาพท่ี14) 
 

แผนภาพที่ 14 แสดงค่าร้อยละของการรับรู้ต่อสื่อประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา  
                 เปรียบเทียบระหว่างปี 2552 ถึง 2558  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: (1) ข้อมูลปี 2552 2555 และ 2556 ส ารวจโดยศูนย์เครือข่ายวิชาการเพ่ือสังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชน  
            มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ข้อมูลปี 2557 และ 2558 ส ารวจโดยศูนย์วิจัยเพ่ือการพัฒนาสังคมและธุรกิจ 
       (2) ข้อมูลปี 2552 ถึง 2557 ประยุกต์จาก 1 ทศวรรษ “งดเหล้าเข้าพรรษา” โดยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา  

 
2.2 การรณรงค์มีส่วนกระตุ้นให้เกิดการลด ละ เลิกด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ท้ังนี้ผลการส ารวจ

พบว่าส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 87 เห็นว่าส่ือประชาสัมพันธ์ “งดเหล้าเข้าพรรษา" มีผลต่อการสร้างความตระหนัก 
หรือส านึกในการ ลด ละ เลิกการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ โดย1 ใน 3 ร้อยละ 33.7 ระบุว่ามีผลมากถึงมาก
ท่ีสุด ผลการส ารวจยังพบว่า การรณรงค์มีผลในการสร้างความตระหนักท้ังเพศชายและหญิง และในทุกกลุ่ม

90.6
84.0 84.2 82.1 84.8

9.4
16.0 15.8 17.9 15.2

ปี 2552 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี2558
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ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ป2ี558

เคยพบเห็น ไม่เคยพบเห็น

เปรียบเทียบกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีอาย ุ15 ปีขึ้นไป *(1) เปรียบเทียบเฉพาะกลุ่มที่ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์*(2) 

n=7,002 n=6,740 n=6,752 n=7,081 n=7,099 n=2,100 n=2,356 n=2,339 n=2,580 n=2,631 n=2,583 n=2,657 
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งดตลอด งด / ลดบางช่วง ดื่มปกติ

อายุ เช่นเดียวกับท่ีพบว่ามีผลต่อนักดื่มโดยส่วนใหญ่ คือร้อยละ 87.2 โดยกลุ่มนักด่ืมดังกล่าวเกินกว่า 1 ใน 3 
คือร้อยละ 36.6 ระบุว่าการรณรงค์ดังกล่าวมีผลในการสร้างความตระหนักในระดับมากถึงมากท่ีสุด   

นอกจากผลต่อการสร้างความตระหนักแล้ว ตัวอย่างส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 97 ยังประเมินว่าการ
รณรงค์มีส่วนช่วยให้ประเทศไทยลดปริมาณการด่ืมและจ านวนคนท่ีด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ลง ซึ่งการรับรู้ต่อ
ประสิทธิผลดังกล่าวส่งผลให้ตัวอย่างส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 98 เห็นด้วยกับการรณรงค์ ขณะท่ีร้อยละ 73 มีการ
บอกต่อหรือแชร์ข้อความการประขาสัมพันธ์ให้บุคคลรอบข้าง 

2.3 การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการด่ืมในช่วงเข้าพรรษา กระแสการรณรงค์ส่วนหนึ่งสะท้อนให้
เห็นได้จากการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา ซึ่งในปี 2558 ท่ีผ่านมานี้
พบว่ากว่าร้อยละ 70 หรือประมาณการได้ว่ามีนักดื่มถึงประมาณ 13 ล้านคนเศษท่ีมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การดื่มจากปกติ โดยในกลุ่มนี้ประมาณ 5.6 ล้านท่ีคนงดด่ืมตลอดช่วงเข้าพรรษา ส่วนในกลุ่มท่ีงดเป็นบางช่วง
พบว่ากว่าร้อยละ 39 สามารถงดได้เป็นเดือนหรือมากกว่า ส่วนกลุ่มท่ีลดปริมาณการด่ืมเองก็พบว่ากว่าร้อยละ 
69 ลดปริมาณการดื่มลงกว่าครึ่งหรือมากกว่า 

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลพฤติกรรมการด่ืมในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาต้ังแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน 
พบว่าแนวโน้มการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเริ่มมีความชัดเจนต้ังแต่ปี 2555 เป็นต้นมา โดยต้ังเป็นข้อสังเกตได้ว่า
ปี 2557 เป็นปีท่ีมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการด่ืมมากกว่าปีอื่นๆ โดยในปีดังกล่าวพบว่า มีกลุ่มท่ี
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการด่ืมในช่วงเข้าพรรษาสูงกว่าทุกปี คือร้อยละ 82.7 นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มท่ีงดด่ืม
ตลอดช่วงเข้าพรรษามีสัดส่วนท่ีสูงกว่าปีอื่นๆ ด้วยเช่นกัน คือร้อยละ 39.1 (แผนภาพท่ี 15) 
 
แผนภาพที่ 15 แสดงค่าร้อยละของพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา  

  เปรียบเทียบระหว่างปี 2552 ถึง 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ที่มา: ข้อมูลปี 2552 ถึง 2557 ประยุกต์จากจาก 1 ทศวรรษ “งดเหล้าเข้าพรรษา” โดยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 
หมายเหตุ ข้อมูลปี 2558 ผู้ที่งดตลอดพรรษา หมายถึงผู้ที่งดด่ืมมาตลอดจนถึงช่วง 2 สัปดาห์ก่อนออกพรรษา  
             และต้ังใจจะงดให้ครบทั้งพรรษา  

 

n=2,100 n=2,356 n=2,339 n=2,580 n=2,631 n=2,583 n=2,657 
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2.4 ผลจากการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการด่ืม จากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการด่ืมในช่วง
เข้าพรรษา ส่งผลดีชัดเจนต่อผู้ท่ีปรับเปล่ียน 3 ด้านคือ สุขภาพร่างกาย จิตใจ และประหยัดเงิน โดยส่วนใหญ่
เฉพาะประเด็นหลังผลจากการประมาณการพบว่า การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการด่ืมในช่วงเข้าพรรษาท าให้
สามารถประหยัดเงินได้สูงถึงเกือบหมื่นล้านบาท และหากพิจารณาในระดับครัวเรือนพบว่าเฉล่ียแล้วอยู่ท่ี
ประมาณ 1,400 บาท 

2.5 กระแสความคิดเรื่องการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการด่ืมในช่วงเข้าพรรษายังคงอยู่ โดยจะเห็น
ได้จากเจตนารมย์ของคนกลุ่มต่างๆ ท่ีปรับเปล่ียนพฤติกรรมส่วนใหญ่ยังคงมีความต้ังใจท่ีจะท าต่อไปในช่วงของ
การเข้าพรรษาปี 2559 อย่างไรก็ตามยังพบว่าความต้ังใจส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 67 ยังอยู่ในระดับของการ
งด หรือลดการดื่มใหน้้อยลง ส่วนกลุ่มท่ีต้ังใจจะงดตลอดท้ังพรรษามีอยู่ร้อยละ 24  

3. อุปสรรคของการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการด่ืมในช่วงเข้าพรรษา ผลส ารวจต้ังเป็นข้อสังเกตได้ว่า
ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการด่ืมมีสองส่วน ส่วนแรกเกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่ง
เกี่ยวข้องโดยตรงกับพฤติกรรมการด่ืมท่ีมีลักษณะท าเป็นกิจวัตร หรือเป็นนิสัยท าให้ไม่สามารถปรับเปล่ียน
พฤติกรรมได้ อย่างไรก็ตามพบว่ากลุ่มนี้มีเป็นส่วนน้อย อีกท้ังบางส่วนแม้จะมีพฤติกรรมการดื่มท่ีเป็นกิจวัตรแต่
ก็มีความต้ังใจ และความพยายามจะงด หรือลด โดยกลุ่มนี้พบในกลุ่มท่ีด่ืมเป็นปกติไม่มีการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการดื่มเลย และกลุ่มท่ีไม่งดแต่ลดปริมาณการดื่ม (ไม่สามารถงดได้ ดังนั้นจึงเปล่ียนแปลงด้วยการด่ืม
ในปริมาณท่ีน้อยลง)  

ส่วนท่ีสองคือปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอก ท้ังนี้ข้อมูลจากการส ารวจพบข้อมูลท่ีสอดคล้องกันว่า
ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการด่ืม เนื่องจากตัวอย่างส่วนใหญ่ท้ัง 3 กลุ่ม 
(กลุ่มท่ีงดได้บางช่วง ไม่งดแต่ลดปริมาณการด่ืม และกลุ่มท่ีไม่เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการด่ืม) ต่างให้เห็นผลใน
ท านองเดียวกันว่า ต้องไปงานเล้ียง มีคนชวนขัดไม่ได้ รวมถึงพฤติกรรมการชอบสังสรรค์ 
  
ข้อเสนอแนะต่อโครงการรณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” 
 1. โครงการรณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” เป็นกิจกรรมท่ีควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ในระยะยาว
เนื่องจากเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีท าให้เกิดกระแสความคิด ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการด่ืม โดยอาศัยความ
เช่ือมโยงกับความเช่ือทางศาสนา จนปัจจุบันกลายเป็นสัญลักษณ์ของช่วงเวลาดังกล่าว ความต่อเนื่องในการ
รณรงค์นอกจากจะเป็นส่ิงส าคัญในการตอกย้ ากระแสทางความคิด รวมถึงช่วยกระตุ้น เจตนารมย์ ของความ
พยายามท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการดื่มให้ยังคงอยู่ 
 2. ช่องทางส าคัญในการประชาสัมพันธ์ยังคงเป็นโทรทัศน์ อย่างไรก็ตามคณะท างานอาจพิจารณาเพิ่ม
ในเรื่องใช้ระบบ social network ให้เป็นประโยชน์ เนื่องจากตัวอย่างท่ีพบเห็น / รับรู้การประชาสัมพันธ์
จ านวนมากมีพฤติกรรมการส่ือสารต่อไปยังบุคคลรอบข้าง ขณะท่ีส่ือ social media เป็นเครื่องมือท่ีส่ือสารได้
งา่ย ส่ือสารได้ในระยะไกล และส่ือสารได้ตลอดเวลา และยังมีต้นทุนต่ าอีกด้วย 
 3. พิจารณากลุ่มเป้าหมายท่ีมีลักษณะเฉพาะมากขึ้น การรณรงค์อาจพิจารณาโดยมองท้ังภาพรวม
รวมถึงขยายผลไปยังกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น กลุ่มเด็กและเยาวชน เนื่องจากพบว่ามีจ านวนผู้ท่ีด่ืมเครื่องด่ืม
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แอลกอฮอล์ในระดับท่ีน่าเป็นห่วง หรือมุ่งเน้นกลุ่มท่ีด่ืมด้วยความถี่หรือปริมาณท่ีมาก เนื่องจากข้อมูลพบว่า
กลุ่มท่ีสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมการด่ืม โดยงดตลอดท้ังพรรษาเป็นกลุ่มท่ีไม่ค่อยได้ด่ืมอยู่แล้ว หรือเป็น
กลุ่มท่ีงดเป็นประจ า 
 4. เนื้อหาอาจมุ่งเน้นไปท่ีปัจจัยแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นอุปสรรคท าให้ไม่สามารถปรับเปล่ียน
พฤติกรรมได้ เช่น การชักชวนเพื่อนด่ืมช่วงเข้าพรรษาเป็นส่ิงท่ีไม่ดี สังสรรค์ปลอดเหล้าช่วงเข้าพรรษา หรือจัด
งานแบบปลอดเหล้าช่วงเข้าพรรษา เป็นต้น 
 5. พัฒนาโครงการรณรงค์ในลักษณะท่ีส่งเสริม หรือต่อยอดพฤติกรรมการลด ละ เลิก กล่าวคือ
นอกจากการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือแล้ว อาจพัฒนาโครงการท่ีสร้างการมีส่วนร่วมในลักษณะของการต่อยอด
พฤติกรรมลด ละ เลิก เพื่อส่งเสริมให้ผู้ท่ีมีความต้ังใจสามารถพัฒนาระดับของการลด ละ เลิกในระดับท่ีมากขึ้น 
เช่น ปีท่ีแล้วงดได้ 2 อาทิตย์ ปีนี้ 1 เดือน 
 6. น าข้อมูลผลดีจากการลด ละ เลิกมาใช้ประโยชน์ เพื่อส่ือสารให้เห็นข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ ว่าการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการด่ืม นอกจากเป็นเสมือนการท าบุญ สร้างกุศลในช่วงเข้าพรรษา แล้วส่งผลดีอย่างไร
ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนบ้าง 
 
ข้อเสนอแนะต่อโครงการวิจัย 

1. ช่วงเวลาเก็บรวบรวมข้อมูล เนื่องจากช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลยังอยู่ในช่วงเข้าพรรษา ท า
ให้ความสมบูรณ์ในการประเมินผลการรณรงค์มีข้อจ ากัดอยู่บ้างในส่วนของการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการด่ืม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะกรณีการงดด่ืมตลอดพรรษา ส่งผลต่อการตีความหมาย และการเปรียบเทียบ
ข้อมูลผลการณรงค์กับปีท่ีผ่านมา ดังนั้นหากสามารถปรับช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นหลังช่วง
เข้าพรรษาได้จะท าให้ข้อมูลเชิงพฤติกรรมมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 2. โครงการรณรงค์เน้นกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นชาวพุทธ โดยก าหนดมีแนวคิดท่ีผูกติดกับความเช่ือทาง
ศาสนาพุทธ ท าให้ตัวอย่างท่ีส ารวจบางส่วนท่ีอยู่ในศาสนาอื่น เช่น อิสลาม ซึ่งพบมากในภาคใต้ปฏิเสธไม่ตอบ
ค าถาม หรือให้ความเห็นแบบไม่ต้ังใจตอบ ท าให้เกิดปัญหาความไม่ร่วมมือ (มีไม่มากนัก) 
 3. ด้านเนื้อหา ข้อค าถามในกลุ่มท่ี “งดได้เป็นบางช่วง” ของแบบส ารวจ ยังมีข้อจ ากัดท่ีอาจจะท าให้
ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน เนื่องจากมีกลุ่มท่ีงดเป็นช่วงๆ มากกว่า 1 ช่วง เช่น งดได้ 3 สัปดาห์ แล้วกลับไปด่ืม
แอลกอฮอล์ในงานเล้ียงแล้วกลับมางดต่อได้จนครบพรรษา ดังนั้นอาจมีการปรับเปล่ียนลักษณะการสอบถามท่ี
มีความชัดเจนมากขึ้น อาทิ “ตลอดเข้าพรรษา งดเหล้าได้ท้ังหมดกี่สัปดาห์” หรือเปรียบเทียบให้เห็นว่า ในช่วง
ปกติด่ืมกี่วัน  ช่วงเข้าพรรษาคงเหลือดื่มกี่วัน เป็นต้น 
 
 
 
 
 



ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) 57 

บรรณานุกรม 
 
ทักษพล ธรรมรังสี (บรรณาธิการ). (2556). สถานการณ์การบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และผลกระทบใน

ประเทศไทย ปี 2556. นนทบุรี: ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 
กระทรวงสาธารณสุข. 

นพพล วิทย์วรพงศ์, ชินพรรธน์ สิทธิกรชยาพงษ์ และ มัลลิกา สมพลกรัง. (2557). การศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ กับการบาดเจ็บรุนแรงเปรียบเทียบช่วงเทศกาล
สงกรานต์และช่วงปกติ ปี พ.ศ. 2557. ค้นวันท่ี 5 มกราคม 2559, จาก
http://cas.or.th/publication/ 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชน. (2552). 
ประเมินผลการรณรงค์ “งดเหลา้เขา้พรรษาปี 2552” กรณีศึกษาประชาชนอาย ุ15 ปี ข้ึนไปใน 24 
จงัหวดัทัว่ประเทศ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยั. 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชน. (2555). 
ประเมินผลการรณรงค์ “งดเหลา้เขา้พรรษาปี 2555” กรณีศึกษาประชาชนอาย ุ15 ปี ข้ึนไปใน 24 
จงัหวดัทัว่ประเทศ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยั. 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชน. (2556). 
ประเมินผลการรณรงค์ “งดเหลา้เขา้พรรษาปี 2556” กรณีศึกษาประชาชนอาย ุ15 ปี ข้ึนไปใน 24 
จงัหวดัทัว่ประเทศ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยั. 

ศูนย์วิจัยเพื่อการพฒันาสงัคมและธุรกิจ. (2557). ประเมินผลการรณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษาปี 2557” 
กรณีศึกษาประชาชนอาย ุ15 ปี ข้ึนไปใน 25 จงัหวดัทัว่ประเทศ. กรุงเทพฯ: ศนูย์วิจยั. 

ส านกังานคณะกรรมการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์. (2559). ประชาชนมีผลกระทบจากปัญหาการ
บริโภคเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์อย่างไร. ค้นวันท่ี 5 มกราคม 2559, จาก 
http://www.thaiantialcohol.com/faqs/view/9 

 



ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) 58 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
แบบสอบถาม 



ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) 59 

 แบบสอบถามความคิดเห็น "โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2558”  

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ภายใต้การสนับสนุนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ศูนย์วิจัย
เพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) ขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับโครงการ “งดเหล้าเข้าพรรษา” ในช่วง
เข้าพรรษาประจ าปี พ.ศ. 2558 (ระหว่างวันท่ี 31 กรกฎาคม – 27 ตุลาคม 2558) 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมายถึง เครือ่งดื่มทุกประเภทที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เช่น เหล้า เบียร์ ไวน ์สรุาพืน้บ้าน ต่างๆ  
------------------------------------------------------------------------ 

ตอนที่ 1 การรับรู้สื่อและความคิดเห็นต่อการรณรงค์ "งดเหล้าเข้าพรรษา" 
1. ในช่วงเข้าพรรษาท่ีผ่านมา ท่านเคยเห็น / รับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” ปี 2558 น้ีหรือไม่ 

[   ] ไม่เคย (ข้ามไปตอบตอนที่ 2)   [   ] เคย   
กรณีเคย ท่านรับรู้ หรือเคยเห็น ประชาสัมพันธ์ งดเหล้าเข้าพรรษา จากช่องทางใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)   

    (   )  โฆษณาทางโทรทัศน์     (   )  ป้ายโฆษณากลางแจ้งขนาดใหญ่ (billboard) 
    (   )  ป้ายต้ังโต๊ะในรายการโทรทัศน์ต่างๆ     (   )  สื่อโฆษณากลางแจ้งอื่นๆ เช่น ป้ายโฆษณาบริเวณ

รถไฟฟ้า รถประจ าทาง 
    (   )  ช่วงท่ีประกาศเข้ารายการโทรทัศน์     (   )  กิจกรรมหรืออีเว้นท์ต่างๆ  
    (   )  โฆษณาทางวิทย ุ     (   )  เว็บไซต์/อินเทอร์เน็ต 
    (   )  นิตยสาร/หนังสือพิมพ ์     (   )  ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก 
    (   )  แผ่นพับ โบรชัวร์      (   )  อื่นๆ ระบุ................................................... 

 

เฉพาะผู้ทีร่ะบุว่าเคยเห็นประชาสัมพนัธ์ทางโทรทัศน์  
1.1 ท่านเคยเห็นโฆษณาทางโทรทัศน์เร่ือง “พ่อใหม”่ หรือไม่ (แสดง Photo board) 
 (   ) เคย  (   ) ไม่เคย 
1.2  ท่านเคยเห็นโฆษณาทางโทรทัศน์เร่ือง “ชุมชน” หรือไม่ (แสดง Photo board) 

(   ) เคย  (   ) ไม่เคย 
2. สื่อประชาสัมพันธ์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” มีผลท าให้ท่านมีความตระหนัก หรือส านึก ในการ ลด ละ เลิกการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

หรือไม่ 
[   ] ไม่มีผลเลย [   ] มีผลเล็กน้อย  [   ] มีผลปานกลาง [   ] มีผลมาก          [   ] มีผลมากที่สุด 

3. ท่านเห็นด้วยกับการรณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” หรือไม ่
[   ] เห็นด้วย 
[   ] ไม่เห็นด้วย เพราะ............................................................................................ [   ] ไม่มีความเห็น 

4. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ในระยะเวลา 3 เดือน สามารถท าให้ประเทศไทยลดปริมาณ 
     การด่ืมและจ านวนคนท่ีด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ลงได้ 

[   ] เห็นด้วย          คิดว่าการรณรงค์ดังกล่าว กระตุ้นให้ประชาชนลดบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ได้ระดับใด 
(   ) น้อย  (   ) ปานกลาง  (   ) มาก   

[   ] ไม่เห็นด้วย เพราะ............................................................................................ [   ] ไม่มีความเห็น 
5. ท่านเคยบอกต่อ หรือ แชร์ข้อความบน social network ชักชวน คนรอบข้างท่าน งดเหล้าเข้าพรรษา หรือไม่  

[   ] เคย            [   ] ไม่เคย เพราะ........................................................................................ 
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ตอนที่ 2 การดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ 
6. ในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมา ท่านเคยได้รับของขวัญเป็นเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์หรือไม่  

[   ] ไม่เคย  
[   ] เคย      เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนหน้า ท่านได้รับน้อยลง เป็นปกติ หรือมากขึ้น   

       (   ) ได้รับน้อยลง (   ) ได้รับเป็นปกติ/จ านวนเท่าเดิม  (   ) ได้รับมากข้ึน    
7. ในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมา ท่านเคยพบเห็นการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในงานเลี้ยงต่อไปน้ีหรือไม่ 

ประเภทงาน ไม่เคยเห็น เคยเห็น ไม่แน่ใจ 
1) งานทอดกฐิน ทอดผ้าป่า     
2) งานสร้างพระประธาน โบสถ์ วิหาร ปิดทองฝังลูกนิมิต    
3) งานประเพณีของชุมชน เช่น งานบั้งไฟ งานแข่งเรือ      
4) งานท าบุญข้ึนบ้านใหม่     
5) งานบวช     
6) งานแต่งงาน     
7) งานศพ    
8) อื่นๆ ระบุ ...........................................    

8. ในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมา ท้ังในช่วงก่อนและระหว่างเข้าพรรษา ท่านด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์หรือไม่  
[   ] ไม่ด่ืม (ข้ามไปตอบข้อมูลทั่วไป)  [   ] ด่ืม  

เฉพาะคนที่ดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 12 เดอืนทีผ่่านมา  
9. โปรดระบุประเภทเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีท่านด่ืม (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

[   ] เหล้า       [   ] เบียร์          [   ] ไวน์องุ่นหรือไวน์ผลไม้  [   ] ไวน์คูลเลอร์หรือเครื่องด่ืมผสมพร้อมด่ืม  
[   ] สุราพื้นบ้าน เช่น สาโท กระแช่ เป็นต้น [   ] เหล้ายาดอง      [   ] เหล้าปั่น     [   ] อื่นๆ ระบ ุ.........................   

10. ท่านด่ืมมากน้อยเพียงใด 
[   ] ด่ืม 1-2 วัน ในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมา  [   ] ด่ืมทุกเดือน (1-3 วันต่อเดือน)  
[   ] ด่ืมทุกสัปดาห์ (1-4 วันต่อสัปดาห์)   [   ] ด่ืมทุกวันหรือเกือบทุกวัน (5-7 วันต่อสัปดาห์) 

11. ท่านเสียค่าใช้จ่ายในการด่ืมแต่ละครั้ง (รวมมิกเซอร์ กับแกล้ม ทิป มาลัย หรืออื่นๆ) ประมาณ .................................. บาท 
12. ในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมา ท่านเคยด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์จนรู้สึกมึนเมาหรือไม่ 

[   ] ไม่เคย  [   ] เคย 1-2 ครั้ง  [   ] เคย 3 ครั้งข้ึนไป 
13. ท่านเคยคิดท่ีจะเลิกด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ตลอดชีวิตหรือไม่ 

[   ] เคยคิด             [   ] ไม่เคยคิด  
14. ในช่วงเข้าพรรษาเมื่อปีท่ีแล้ว (2557) ท่านงดด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์หรือไม่  

[   ] งดตลอดเทศกาลเข้าพรรษา    [   ] งดเป็นบางช่วง  [   ] ไม่งดแต่ลดการด่ืมลง   [   ] ไม่งดและไม่ลดปริมาณการด่ืม 
15. ในปีน้ีต้ังแต่เร่ิมเข้าพรรษาเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน (ต้ังแต่ 31 กรกฎาคม 2558) ท่านงดด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ หรือไม่ (เลือก

ค าตอบใน [   ] เพียงข้อเดียว แล้วตอบค าถามย่อยเฉพาะของค าตอบนัน้) 
[   ] 1) งดมาได้ตลอดเทศกาลเข้าพรรษาและจะงดต่อไปจนออกพรรษา (27 ตุลาคม 2558) 
 1.1) สาเหตุท่ีท าให้งดตลอดได้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (   ) ปกติด่ืมน้อย ไม่ค่อยได้ด่ืมอยู่แล้ว   (   ) งดเป็นประจ าทุกปี  
 (   ) มีการรณรงค์ให้งดเหล้าเข้าพรรษา  (   ) ต้องการรักษาศีลช่วงเข้าพรรษา 
 (   ) ครอบครัวขอให้งด  (   ) เพื่อนงด / ไม่มีเพื่อนด่ืม / เพื่อนชวนงด  
 (   ) ถือเป็นช่วงฟื้นฟูสุขภาพ  (   ) อื่นๆ ระบุ......................................... 
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 1.2) กรณีที่งดเหล้าครบพรรษา 3 เดือน ท่านต้ังใจว่าจะงดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ต่อไปหรือไม่ 
 (   ) ต้ังใจจะงดต่อไปอีก (   ) ต้ังใจจะเลิกตลอดชีวิต 
[   ] 2) งดเปน็บางช่วง (ไม่ครบพรรษา) 
 2.1) ท่านได้กลับมาดื่มระหว่างพรรษา หลังเข้าพรรษามาแล้วนานเพียงใด 
       (   ) ไม่เกิน 1 สัปดาห์   (   ) หลัง 1 สัปดาห์ ถึง 2 สัปดาห์ 
 (   ) หลัง 3 สัปดาห์ – 4 สัปดาห์  (   ) หลัง 1 เดือน ถึง เดือนครึ่ง 
 (   ) หลังเดือนครึ่ง ถึง สองเดือน (   ) หลังสองเดือน 
 2.2) สาเหตุใดท่ีท าให้ท่านไม่สามารถงดตลอดได้ (เลอืกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (   ) ด่ืมเป็นประจ า / ด่ืมจนติด (อดไม่ได้)  (   ) ชอบเท่ียวสังสรรค์  
 (   ) ต้องไปงานเลี้ยง (   ) ในชุมชนจัดงานมีการเลี้ยงเหล้า 
 (   ) มีคนชวนด่ืม ขัดไม่ได้ (   ) ไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการเข้าพรรษา 
 (   ) อื่นๆ ระบุ.........................................  
[   ] 3) ไม่งดแต่ลดการดื่มลง 
       3.1) โดยลดการบริโภคลงเหลือ ......... % เมื่อเทียบกับก่อนช่วงเข้าพรรษา 
 3.2) มีความถี่ในการด่ืมลดลงเมื่อเทียบกับก่อนเข้าพรรษา โดยด่ืมประมาณ ….... ครั้งต่อเดือน 
 3.3) สาเหตุใดท่ีท าให้ท่านไม่สามารถงดตลอดได้ (เลอืกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (   ) ด่ืมเป็นประจ า / ด่ืมจนติด (อดไม่ได้) (   ) ชอบเท่ียวสังสรรค์  
 (   ) ต้องไปงานเลี้ยง (   ) ในชุมชนจัดงานมีการเลี้ยงเหล้า 
 (   ) มีคนชวนด่ืม ขัดไม่ได้ (   ) ไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการเข้าพรรษา 
 (   ) อื่นๆ ระบุ.........................................  
[   ] 4) ดื่มไม่แตกต่างจากช่วงกอ่นเข้าพรรษา ไม่ลดทั้งปริมาณและความถ่ี (ตอบ 4.1 แล้วข้ามไปตอบข้อ 19) 
 4.1) สาเหตุใดท่ีท่านไม่งดเหล้าเข้าพรรษา (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

(   ) ด่ืมเป็นประจ า / ด่ืมจนติด (อดไม่ได้)  (   ) ชอบเท่ียวสังสรรค์  
(   ) ต้องไปงานเลี้ยง (   ) ในชุมชนจัดงานมีการเลี้ยงเหล้า 
(   ) มีคนชวนด่ืม ขัดไม่ได้ 

      (   ) ปกติด่ืมน้อย ไม่ค่อยได้ด่ืมอยู่แล้ว 
(   ) ไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการเข้าพรรษา 
(   ) อื่นๆ ระบุ......................................... 

16. หลังจากออกพรรษา ท่านต้ังใจจะงดด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ต่อไปหรือไม่ 
      [   ] กลับมาดื่ม ภายใน................วัน เพราะ.................................................................................................. 
      [   ] งด / ลด ให้น้อยลง เพราะ...................................................................................................................... 
      [   ] เลิกไปเลย เพราะ................................................................................................................................... 
17. ท่านคิดว่า การงดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษาส่งผลกระทบต่อท่านอย่างไรบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

[   ] ประหยัดค่าใช้จ่ายได้    [   ] สุขภาพร่างกายดีข้ึน 
[   ] สุขภาพจิตใจดีข้ึน    [   ] ช่วยลดความรุนแรงในครอบครัวลง   
[   ] ไม่แน่ใจ     [   ] ไม่ส่งผลกระทบใดๆ       

18. ท่านคิดว่าในช่วงงดเหล้าเข้าพรรษาท่ีผ่านมา ท่านประหยัดเงินจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ได้หรือไม่    
[   ] เท่าเดิม / ไม่ได้ประหยัดเงิน   
[   ] ประหยัดเงินจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ได้ประมาณ..........…….. บาท 

19. ในช่วงเข้าพรรษาปีหน้า (2559) ท่านต้ังใจจะงดด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์หรือไม่  
[   ] งดตลอดเทศกาลเข้าพรรษา    [   ] งดเป็นบางช่วง  [   ] ไม่งดแต่ลดการด่ืมลง   [   ] ไม่งดและไม่ลดปริมาณการด่ืม 



ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) 62 

ตอนที่  3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม       
1.  เพศ           [   ] ชาย     [   ] หญิง  
2.  อาย…ุ…………..……ปี     
3.  สถานภาพสมรส    
    [   ] โสด [   ] สมรส และมีบุตร ........ คน [   ] สมรสแต่ไม่มีบุตร [   ] หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่    
4. ระดับการศึกษาช้ันสูงสุดท่ีส าเร็จมา 
     [    ] ไม่เคยเรียน        [    ] มัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ ากว่า [    ] มัธยมศึกษาตอนปลาย [    ] ปวช.  
     [    ] ปวส.                [    ] อนุปริญญา   [    ] ปริญญาตรี  [    ] สูงกว่าปริญญาตรี 
5.  ท่านนับถือศาสนาใด 
    [    ] พุทธ                [    ] คริสต์  [    ] อิสลาม [    ] ซิกซ์  [    ] อื่นๆ ระบุ............................ 
6.  อาชีพประจ าท่ีมีรายได้หลัก  

[   ] ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ  [   ] พนักงานบริษัทเอกชน    [   ] ค้าขายรายย่อย / บริการรายย่อย  
 [   ] ธุรกิจส่วนตัว / ผู้ประกอบการ [   ] ผู้ใช้แรงงาน / รับจ้างท่ัวไป  [   ] เกษียณอาย ุ  
[   ] เกษตรกร / ประมง   [   ] อาชีพอิสระ อาทิ ทนายความ สถาปนิก  
 [   ] นักเรียน / นักศึกษา   [   ] ว่างงาน   [   ] อื่นๆ ระบ ุ…………………….   

7. รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน  
 [    ] ไม่เกิน 5,000 บาท [    ] 5,001 - 10,000 บาท  [    ] 10,001 - 20,000 บาท  
 [    ] 20,001 - 30,000 บาท [    ] 30,001 – 40,000 บาท [    ] 40,001 - 50,000 บาท [   ] มากกว่า 50,000 บาท 
8. อาศัยอยู่เขต / อ าเภอ…………………….   จังหวัด………………………… 
9. อาศัยอยู่ในพื้นท่ี   [   ] กรุงเทพมหานคร  [   ] ในเขตเทศบาล [   ] นอกเขตเทศบาล  

 10. ท่านรับข้อมูลข่าวสาร สาระบันเทิง ผา่นช่องทางใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
[   ] โทรทัศน์       [   ] วิทยุ  [   ] เสียงตามสาย   [   ] facebook (เฟซบุ๊ค) 
[   ] หนังสื่อพิมพ ์       [   ] นิตยสาร  [   ] ป้ายประกาศ   [   ] ประชุมหมู่บ้าน 
[   ] Line (ไลน์)       [   ] เว็บไซต์   
[   ] ช่องทางอื่นๆ โปรดระบุช่ือ……………………………………………………………………………………………. 

11. เฉพาะคนรับข่าวสารจากโทรทัศน์ ท่านรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านช่องโทรทัศน์ใดเป็นประจ า (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
[   ] ช่อง 3 HD /ช่อง 3 [   ] ช่อง 5  [   ] ช่อง 7 HD / ช่อง 7 [   ] ช่อง 9 / MCOT HD 
[   ] ไทยรัฐทีวี [   ] เวิร์คพอยท์ Workpoint [   ] อมรินทร์ทีวี Amarin TV [   ] สปริงนิวส์ Spring News 
[   ] วอยซ์ทีวี Voice TV [   ] ช่องจีเอ็มเอ็ม GMM [   ] วัน One [   ] เนช่ัน Nation 
[   ] ช่อง 3 SD [   ] MCOT Family [   ] ThaiPBS [   ] ช่อง 11/NBT 
[   ] ช่องอื่นๆ โปรดระบุช่ือ…………………………………………………………………………………………………. 

12. เฉพาะคนรบัข่าวสารจากโทรทศัน์ ท่านรับชมรายการทีวีรายการใดบ้างเป็นประจ า โปรดระบุ 3 รายการตามความถี่ท่ีท่านดูเป็น
ประจ า 

1)……………………………………………………………………… 
2)………………………………………………………………………. 
3)………………………………………………………………………. 
 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 


