
โดย 

ศูนยวิจัยเพ่ือการพัฒนาสังคมและธุรกิจ  

 

กรกฎาคม 2564 

การสำรวจการรับรูพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551        

และรางพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลฉบับใหม:                 

กรณีศึกษาประชาชนไทยอายุ 18 ปขึ้นไปใน 15 จังหวัด (คร้ังท่ี 1) 

 

 

 

  

รายงานฉบับสมบูรณ 
 

(สัญญาเลขที่ 61-02029-0101) 



รายงานฉบับสมบูรณ 
 

การสำรวจการรับรูพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551  

และรางพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอลฉบับใหม:  

กรณีศึกษาประชาชนไทยอายุ 18 ปข้ึนไปใน 15 จังหวัด (ครั้งท่ี 1) 

 

(สัญญาเลขที่ 61-02029-0101) 

 

 

 

 

โดย 

 

 

ศูนยวิจัยเพ่ือการพัฒนาสังคมและธุรกิจ 

 

 

 

 

 

ไดรับทุนสนับสนุนโดย 

ศูนยวิจัยปญหาสุรา 

สำนักงานกองทุนสนับสนนุการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 

กรกฎาคม 2564



การสำรวจการรับรูพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 และรางพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลฉบับใหมฯ #1 i 

บทสรุปผูบริหาร 

 

การสำรวจการรับรูพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 และรางพระราชบัญญัติ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลฉบับใหม: กรณีศึกษาประชาชนไทยอายุ 18 ปขึ้นไปใน 15 จังหวัด (ครั้งที่ 1)  

เก็บขอมูลระหวางวันที่ 8 –12 กรกฎาคม 2564 ดวยการโทรศัพทสัมภาษณ รวมจำนวน 1,553 ตัวอยาง  

ผลการศึกษาสรุปสาระสำคัญไดดังนี้ 

  

บทสรุป 

การรับรูพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ประมาณ 3 ใน 4 รับทราบวาประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล และพบวามี

บางสวนไดเขาไปแสดงความคิดเห็นในระบบรับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล โดยรอยละ 3.0 ไดเขาไปแสดงความคิดเห็นตอรางฯ ของรัฐสภา และรอยละ 2.5 ไดเขาไปแสดง

ความคิดเห็นตอรางฯ ของกระทรวงสาธารณสุข 

 ผลการสำรวจการรับรูตอกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 

พบวาขอกฎหมายที่มีการรับรูอยางถูกตองสูงกวารอยละ 80 ไดแก สถานที่หามจำหนาย อายุขั ้นต่ำและ

ชวงเวลาท่ีสามารถจำหนายใหได สวนขอกฎหมายท่ีมีการรับรูประมาณรอยละ 50 - 60 ไดแก หามโฆษณาผาน

สื่อวิทยุ โทรทัศน หามลด แลก แจก แถม แตน้ำดื่ม โซดา ใชโลโกเดียวกันกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลได ที่นา

พิจารณาคือขอกฎหมายที่มีการรับรูต่ำกวาครึ่ง ไดแก การหามดารา หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงโพสตเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลผานโซเชียลมีเดีย และธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลยังสามารถใหการสนับสนุนการจัดงานตางๆ ได 

 

ความเห็นตอการปรับแกพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ตัวอยางสวนใหญมีแนวโนมเห็นดวย กับประเด็นเชิงบวก โดยเฉพาะ การหามโฆษณาอวดอาง

สรรพคุณ การหามโฆษณาใดๆ ยกเวนการสื่อสารเชิงสรางสรรค และการหามสงเสริมการขายท่ีครอบคลุมไปถึง

การโพสตผานโซเชียลมีเดีย ขณะเดียวกัน ตัวอยางสวนใหญมีแนวโนมไมเห็นดวย กับประเด็นเชิงลบ 

โดยเฉพาะ การอนุญาตใหขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานคาหรือสโมสรในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาได 

การอนุญาตใหขายไดตลอดเวลา และอนุญาตใหขายทางออนไลน อยางไรก็ตาม พบประเด็นวา งานจัดเลี้ยง

ตามประเพณี ควรใหมีการบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล มีแนวโนมเห็นดวย และไมเห็นดวยเทากัน 

 

ความเห็นโดยรวมตอการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

โดยภาพรวม ตัวอยางมีความเห็นสอดคลองกันวาเครื่องดื่มแอลกอฮอลกอใหเกิดปญหาตางๆ ตามมา 

โดยแสดงความไมเห็นดวยหากจะอนุญาตใหโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางเสรี ไมวาจะเปนรายใหญ หรือ



การสำรวจการรับรูพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 และรางพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลฉบับใหมฯ #1 ii 

รายยอยก็ตาม เพราะหวงผลกระทบทางลบตอเด็กและเยาวชน นอกจากนี้ ยังสนับสนุนใหมีการยกระดับการ

ควบคุมที่เขมงวดมากขึ้น และยังพบประมาณ 1 ใน 3 ท่ีเห็นวา กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลฉบับ

ปจจุบันอาจไมมีประสิทธภิาพเพียงพอ  

 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะจากคณะผูวิจัย 

1. แมคนไทยสวนใหญรับทราบวามีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล แตความเขาใจตอขอ

กฎหมายนั้นยังมีจำกัด โดยมักเขาใจอยางถูกตองในเรื่องที่เกี่ยวของกับการซื้อ-ขาย ในขณะที่เรื่องที่เกี่ยวของ

กับการโฆษณา และการสงเสริมการขาย ยงัมีกลุมคนท่ีเขาใจไมถูกตองอยูคอนขางมาก จึงจำเปนท่ีจะตองมีการ

ประชาสัมพันธขอกฎหมายใหประชาชนรับทราบอยางถูกตองมากขึ้น โดยเฉพาะประเด็นการโพสตเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลผานโซเชียลมีเดีย ซึ่งหากเปนประชาชนทั่วไป สามารถทำได หากไมมีขอความเชิญชวน หรือมุง

ประโยชนทางการคา แตหากเปนดารา หรือบุคคลท่ีมีชื่อเสียง รวมถึงเน็ตไอดอล และเพจดังท่ีมีคนติดตามเปน

จำนวนมาก การกระทำดังกลาวจะถือวามีความผิด ฐานจูงใจใหดื่มท้ังทางตรงและทางออม 

2. ประชาชนมีแนวโนมสนับสนุนรางแกไขพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเครือขาย

ภาคประชาชน ที่มีความเขมงวดมากขึ้น มากกวาสนับสนุนรางฯ ของสมาพันธธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล  

ที่เสนอแนวทางผอนปรนลดการควบคุม ผลการสำรวจนี้จึงควรนำไปประกอบขอเสนอในการแกไขกฎหมาย

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลตอไป 

3. ยังไมมีทิศทางแนวโนมที่ชัดเจนวา ประชาชนเห็นดวยหรือไม กับการบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ในงานจัดเลี้ยงตามประเพณี ดังนั้น จึงควรมีการรณรงคขับเคลื่อนงานปลอดเหลาตอไปอยางตอเนื่อง ทั้งการ

รณรงคผานสื่อ และการทำกิจกรรมในพ้ืนท่ี เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ และลดโอกาสในการดื่ม 
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คำนำ 
 

การสำรวจการรับรูพระราชบัญญัตคิวบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 และรางพระราชบัญญัติ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลฉบับใหม: กรณีศึกษาประชาชนไทยอายุ 18 ปขึ้นไปใน 15 จังหวัด (ครั้งที่ 1)  

เปนโครงการสำรวจซึ่งศูนยวิจัยปญหาสุรา (ศวส.) ภายใตสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ (สสส.) รวมกับศูนยวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) ดำเนินการขึ้น โดยมีวัตถุประสงค

สำคัญเพื่อฟงเสียงของประชาชนอยางรอบดานในการแกไขพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ซ่ึง

ฉบับปจจุบันมีผลบังคับใชมาแลว 13 ป อาจมีบางประเด็นที่ควรปรับปรุงใหสอดคลองกับบริบททางสังคมท่ี

เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ การแกไขพระราชบัญญัติดังกลาว ถูกขับเคลื่อนโดยกลุมคน 2 กลุมที่มีความคิดเห็น

แตกตางกัน กลุมแรกคือ กลุมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล ท่ีเห็นวากฎหมายควรลดความเขมงวดลง มีการผอน

ปรนท้ังดานการโฆษณา และการจำหนาย ขณะท่ีอีกกลุมคือ กลุมเครือขายภาคประชาชนท่ีรณรงคใหมีการลด

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ท่ีเห็นวากฎหมายควรเขมงวดมากข้ึน ปดชองวางท้ังดานการโฆษณา และการ

จำหนาย 

สำหรับเนื้อหาสาระของรายงานฉบับนี้ ครอบคลุมประเด็นสำคัญ ไดแก การรับรูพระราชบัญญัติ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ความเห็นตอการปรับแกพระราชบัญญัติฯ ความเห็นโดยรวมตอการควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล การนำเสนออยูในรูปแบบตารางแสดงผลการสำรวจ 

ประกอบการพรรณนาผล พรอมกับอภิปรายผล คณะผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาขอมูลที่ไดจะเปนประโยชน

สำหรับศูนยวิจัยปญหาสุรา (ศวส.) ในการนำไปประกอบการพิจารณาใหขอเสนอตอการแกไขขอกฎหมายเพ่ือ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลตอไป 

ศูนยวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) ขอขอบคุณศูนยวิจัยปญหาสุรา (ศวส.) สำหรับความ

รวมมือทางวิชาการ ขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สำหรับการสนับสนุนทุน

การวิจัย และขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานท่ีไดเสียสละเวลาอันมีคารวมใหขอมูลและแสดงความคิดเห็น 

คณะผูวิจัยขอขอบคุณอยางสูงมา ณ ท่ีนี้ 

 

 

                คณะผูวิจัย 

                ศูนยวิจัยเพ่ือการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) 

           กรกฎาคม 2564   
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ภาคผนวก   26 

 ภาคผนวก ก แบบสอบถาม 27 

 ภาคผนวก ข ตารางแสดงผลการวิเคราะหเพ่ิมเติม 31 

 

 

 



การสำรวจการรับรูพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 และรางพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลฉบับใหมฯ #1 v 

สารบัญตาราง 

 

ตาราง  หนา 

1 แสดงจำนวนกลุมเปาหมายประชากรอายุ 18 ปข้ึนไป จำแนกตามภมูิภาค 3 

2 แสดงจำนวนตัวอยาง (Sample Size) พรอมกับการปรับคาผลกระทบจากการออกแบบ 

การวิจัย (Design Effect) และอัตราความรวมมือ (Response Rate) 

4 

3 แสดงการคำนวณขนาดตัวอยาง (Sample Size) จำแนกตามภูมภิาค 4 

4 แสดงผลการสุมตัวอยางจังหวัด สดัสวนและจำนวนตัวอยาง จำแนกรายจังหวัด 5 

5 แสดงจำนวนและรอยละของตัวอยาง จำแนกตามเพศ 9 

6 แสดงจำนวนและรอยละของตัวอยาง จำแนกตามอาย ุ 9 

7 แสดงจำนวนและรอยละของตัวอยาง จำแนกตามสถานภาพสมรส 9 

8 แสดงจำนวนและรอยละของตัวอยาง จำแนกตามการศึกษาช้ันสูงสดุ 10 

9 แสดงจำนวนและรอยละของตัวอยาง จำแนกตามอาชีพ 10 

10 แสดงจำนวนและรอยละของตัวอยาง จำแนกตามรายไดสวนบุคคลเฉลี่ยตอเดือน 11 

11 แสดงจำนวนและรอยละของตัวอยาง จำแนกตามพ้ืนท่ีพักอาศัย 11 

12 แสดงจำนวนและรอยละของตัวอยาง ท่ีระบุการรับทราบวาประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล 

13 

13 แสดงจำนวนและรอยละของตัวอยาง ท่ีระบุการไดเขาไปแสดงความคิดเห็นในระบบรบัฟง 

ความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญตัิควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลของรัฐสภา 

13 

14 แสดงจำนวนและรอยละของตัวอยาง ท่ีระบุการไดเขาไปแสดงความคิดเห็นในระบบรบัฟง 

ความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญตัิควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลของกระทรวงสาธารณสุข 

13 

15 แสดงจำนวนและรอยละของตัวอยาง จำแนกตามการรับรูตอกฎหมายตามพระราชบัญญัตคิวบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 อยางถูกตอง 

14 

16 แสดงจำนวนและรอยละของตัวอยาง ท่ีระบุความเห็นดวยกับกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ในประเด็นตางๆ 

16 

17 แสดงจำนวนและรอยละของตัวอยาง ท่ีระบุความเห็นดวยกับประเด็นตางๆ 20 

18 แสดงจำนวนและรอยละของตัวอยาง ท่ีระบุการดืม่เครื่องดื่มแอลกอฮอล ตลอดชีวิตท่ีผานมา 21 

19 แสดงจำนวนและรอยละของตัวอยาง ท่ีระบุการดืม่เครื่องดื่มแอลกอฮอล ในชวง 12 เดือนท่ีผานมา 21 

20 แสดงจำนวนและรอยละของตัวอยาง ท่ีระบุความถ่ีของการดืม่เครื่องดื่มแอลกอฮอล  

ในชวง 12 เดือนท่ีผานมา (เฉพาะตัวอยางท่ีดื่มในชวง 12 เดือนท่ีผานมา) 

22 

 

 

 

 

 

 



การสำรวจการรับรูพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 และรางพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลฉบับใหมฯ #1 vi 

สารบัญตาราง (ตอ) 

 

ตาราง  หนา 

21 แสดงการวิเคราะหความแตกตางของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวง 12 เดือนท่ีผานมา  

กับความเห็นดวยตอประเด็น “หามผูผลิต ผูจำหนาย ทำการสงเสรมิการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ท่ีครอบคลุมไปถึงการโพสต รูป ขอความ เสียง หรือ วีดโีอ ท่ีปรากฏตราสญัลักษณ บรรจุภณัฑผาน

ชองทางโซเชียลมีเดีย” 

31 

22 แสดงการวิเคราะหความแตกตางของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวง 12 เดือนท่ีผานมา  

กับความเห็นดวยตอประเด็น “หามโฆษณาดวยขอความเกินจริง และใชสรรพคณุอวดอาง ท้ังทางตรง

และทางออม” 

31 

23 แสดงการวิเคราะหความแตกตางของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวง 12 เดือนท่ีผานมา  

กับความเห็นดวยตอประเด็น “หามการใหทุนอุปถัมภ หรือใหการสนับสนุนบุคคล กลุมบุคคล  

หนวยงาน ของรัฐ หรือองคกรเอกชน ในลักษณะท่ีเปนการสรางภาพลักษณตอเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

หรือเปนการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือเปนการสงเสริมการบริโภคเครื่องดืม่แอลกอฮอล” 

31 

24 แสดงการวิเคราะหความแตกตางของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวง 12 เดือนท่ีผานมา  

กับความเห็นดวยตอประเด็น “การกำหนดโทษปรับในกรณีท่ีมีการสงเสริมการขายหรือการโฆษณา 

ผานสื่อของประชาชนท่ัวไป โทษปรับไมเกิน 500,000 บาท แตหากเปนผูผลิต หรือผูนำเขาเครื่องดืม่

แอลกอฮอลจากตางประเทศ โทษปรับไมเกิน 1,000,000 บาท” 

32 

25 แสดงการวิเคราะหความแตกตางของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวง 12 เดือนท่ีผานมา  

กับความเห็นดวยตอประเด็น “หามมิใหผูผลติและจำหนายเครื่องดืม่แอลกอฮอลทำการประชาสัมพันธ

หรือโฆษณาใดๆ ยกเวนการสื่อสารเชิงสรางสรรค ตามหลักเกณฑของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล” 

32 

26 แสดงการวิเคราะหความแตกตางของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวง 12 เดือนท่ีผานมา  

กับความเห็นดวยตอประเด็น “หามดารา บุคคลท่ีมีช่ือเสียง โพสตภาพ เสียง หรือวิดีโอ ท่ีมีขอความ 

หรือเน้ือหา หรือ สวนใดสวนหน่ึงของผลิตภณัฑเครื่องดื่มแอลกอฮอล ลงในโซเชียลมีเดียของตัวเอง  

แมจะไดรับหรือไมไดรับผลประโยชนตอบแทนจากผูผลิตหรือผูจำหนาย” 

32 

27 แสดงการวิเคราะหความแตกตางของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวง 12 เดือนท่ีผานมา  

กับความเห็นดวยตอประเด็น “การจัดใหมผีูแทนสมาคมการคาของผูผลิตและจำหนายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล และผูทรงคุณวุฒิในดานการผลิตเปนท่ีปรึกษาคณะกรรมการนโยบายควบคุมเครื่องดืม่

แอลกอฮอลแหงชาติ” 

33 

28 แสดงการวิเคราะหความแตกตางของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวง 12 เดือนท่ีผานมา  

กับความเห็นดวยตอประเด็น “การใหมีผูแทนองคกรเอกชนท่ีมีวัตถุประสงคมิใชเปนการแสวงหากำไร 

และดำเนินกิจกรรมเก่ียวกับดานการสนับสนุน และรณรงคใหมีการลดการบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ดานการคุมครองเด็กและเยาวชนหรือสตรี ดานการคุมครองผูบรโิภค ดานการสุขภาพหรือสาธารณสขุ

เปนสวนหน่ึงของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอลแหงชาติ รวมถึงระดับจังหวัด และ กทม.” 

33 

 



การสำรวจการรับรูพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 และรางพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลฉบับใหมฯ #1 vii 

สารบัญตาราง (ตอ) 

 

ตาราง  หนา 

29 แสดงการวิเคราะหความแตกตางของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวง 12 เดือนท่ีผานมา  

กับความเห็นดวยตอประเด็น “อนุญาตใหสามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในบริเวณท่ีจัดไว 

เปนรานคาหรือสโมสรในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาได” 

33 

30 แสดงการวิเคราะหความแตกตางของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวง 12 เดือนท่ีผานมา  

กับความเห็นดวยตอประเด็น “อนุญาตใหขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดตลอดเวลา” 

34 

31 แสดงการวิเคราะหความแตกตางของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวง 12 เดือนท่ีผานมา  

กับความเห็นดวยตอประเด็น “อนุญาตใหขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยใชเครื่องขายอัตโนมัติ” 

34 

32 แสดงการวิเคราะหความแตกตางของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวง 12 เดือนท่ีผานมา  

กับความเห็นดวยตอประเด็น “อนุญาตใหขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลทางออนไลน” 

34 

33 แสดงการวิเคราะหความแตกตางของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวง 12 เดือนท่ีผานมา  

กับความเห็นดวยตอประเด็น “อนุญาตใหสามารถลดราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพ่ือประโยชน 

ในการสงเสริมการขาย” 

35 

34 แสดงการวิเคราะหความแตกตางของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวง 12 เดือนท่ีผานมา  

กับความเห็นดวยตอประเด็น “อนุญาตใหสามารถแจก แถม ให หรือแลกเปลีย่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล

กับสินคาหรือบริการอ่ืนได” 

35 

35 แสดงการวิเคราะหความแตกตางของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวง 12 เดือนท่ีผานมา  

กับความเห็นดวยตอประเด็น “งานจัดเลีย้งตามประเพณี เชน งานบวช งานแตงงาน งานศพ  

งานเลี้ยงสง งานเลีย้งเกษียณอายุ งานครบรอบ ควรใหมีการบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล” 

35 

36 แสดงการวิเคราะหความแตกตางของความเก่ียวของกับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล กับความเห็นดวย 

ตอประเด็น “หามผูผลิต ผูจำหนาย ทำการสงเสริมการขายเครื่องดืม่แอลกอฮอลท่ีครอบคลุมไปถึง 

การโพสต รูป ขอความ เสียง หรือ วีดีโอ ท่ีปรากฏตราสญัลักษณ บรรจุภณัฑผานชองทางโซเชียลมีเดีย” 

36 

37 แสดงการวิเคราะหความแตกตางของความเก่ียวของกับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล กับความเห็นดวย 

ตอประเด็น “หามโฆษณาดวยขอความเกินจริง และใชสรรพคุณอวดอาง ท้ังทางตรงและทางออม” 

36 

38 แสดงการวิเคราะหความแตกตางของความเก่ียวของกับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล กับความเห็นดวย 

ตอประเด็น “หามการใหทุนอุปถัมภ หรือใหการสนับสนุนบุคคล กลุมบุคคล หนวยงาน ของรัฐ หรือ

องคกรเอกชน ในลักษณะท่ีเปนการสรางภาพลักษณตอเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือเปนการโฆษณา

เครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือเปนการสงเสริมการบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล” 

36 

39 แสดงการวิเคราะหความแตกตางของความเก่ียวของกับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล กับความเห็นดวย 

ตอประเด็น “การกำหนดโทษปรับในกรณีท่ีมีการสงเสริมการขายหรอืการโฆษณาผานสื่อของประชาชน

ท่ัวไป โทษปรับไมเกิน 500,000 บาท แตหากเปนผูผลิต หรือผูนำเขาเครื่องดื่มแอลกอฮอลจาก

ตางประเทศ โทษปรับไมเกิน 1,000,000 บาท” 

37 
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สารบัญตาราง (ตอ) 

 

ตาราง  หนา 

40 แสดงการวิเคราะหความแตกตางของความเก่ียวของกับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล กับความเห็นดวย 

ตอประเด็น “หามมิใหผูผลิตและจำหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลทำการประชาสัมพันธหรือโฆษณาใดๆ 

ยกเวนการสื่อสารเชิงสรางสรรค ตามหลักเกณฑของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอล” 

37 

41 แสดงการวิเคราะหความแตกตางของความเก่ียวของกับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล กับความเห็นดวย 

ตอประเด็น “หามดารา บุคคลท่ีมช่ืีอเสียง โพสตภาพ เสยีง หรือวิดีโอ ท่ีมีขอความหรือเน้ือหา หรือ 

สวนใดสวนหน่ึงของผลติภณัฑเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ลงในโซเชียลมีเดียของตัวเอง แมจะไดรับหรือไม

ไดรับผลประโยชนตอบแทนจากผูผลิตหรือผูจำหนาย” 

37 

42 แสดงการวิเคราะหความแตกตางของความเก่ียวของกับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล กับความเห็นดวย 

ตอประเด็น “การจัดใหมีผูแทนสมาคมการคาของผูผลติและจำหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล และ

ผูทรงคุณวุฒิในดานการผลิตเปนท่ีปรึกษาคณะกรรมการนโยบายควบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอลแหงชาติ” 

38 

43 แสดงการวิเคราะหความแตกตางของความเก่ียวของกับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล กับความเห็นดวย 

ตอประเด็น “การใหมผีูแทนองคกรเอกชนท่ีมีวัตถุประสงคมิใชเปนการแสวงหากำไร และดำเนิน

กิจกรรมเก่ียวกับดานการสนับสนุน และรณรงคใหมีการลดการบริโภคเครื่องดืม่แอลกอฮอล  

ดานการคุมครองเด็กและเยาวชนหรือสตรี ดานการคุมครองผูบรโิภค ดานการสุขภาพหรือสาธารณสขุ

เปนสวนหน่ึงของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอลแหงชาติ รวมถึงระดับจังหวัด และ กทม.” 

38 

44 แสดงการวิเคราะหความแตกตางของความเก่ียวของกับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล กับความเห็นดวย 

ตอประเด็น “อนุญาตใหสามารถขายเครื่องดืม่แอลกอฮอลในบริเวณท่ีจัดไวเปนรานคาหรือสโมสร 

ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาได” 

39 

45 แสดงการวิเคราะหความแตกตางของความเก่ียวของกับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล กับความเห็นดวย 

ตอประเด็น “อนุญาตใหขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดตลอดเวลา” 

39 

46 แสดงการวิเคราะหความแตกตางของความเก่ียวของกับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล กับความเห็นดวย 

ตอประเด็น “อนุญาตใหขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยใชเครื่องขายอัตโนมัติ” 

39 

47 แสดงการวิเคราะหความแตกตางของความเก่ียวของกับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล กับความเห็นดวย 

ตอประเด็น “อนุญาตใหขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลทางออนไลน” 

40 

48 แสดงการวิเคราะหความแตกตางของความเก่ียวของกับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล กับความเห็นดวย 

ตอประเด็น “อนุญาตใหสามารถลดราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพ่ือประโยชนในการสงเสริมการขาย” 

40 

49 แสดงการวิเคราะหความแตกตางของความเก่ียวของกับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล กับความเห็นดวย 

ตอประเด็น “อนุญาตใหสามารถแจก แถม ให หรือแลกเปลี่ยนเครื่องดื่มแอลกอฮอลกับสินคาหรือ

บริการอ่ืนได” 

40 

50 แสดงการวิเคราะหความแตกตางของความเก่ียวของกับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล กับความเห็นดวย 

ตอประเด็น “งานจัดเลี้ยงตามประเพณี เชน งานบวช งานแตงงาน งานศพ งานเลี้ยงสง งานเลีย้ง

เกษียณอายุ งานครบรอบ ควรใหมีการบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล” 

41 
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บทท่ี 1 

บทนำ 

 

ท่ีมาของโครงการ 

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ซ่ึงบังคับใชมาแลว 13 ป กำลังเปนประเด็น

ถกเถียงทางสังคม โดยมีการเสนอใหพิจารณาปรับปรุงใหม ท้ังจากฝายท่ีเห็นวาควรผอนปรนลง และฝายท่ีเห็น

วาควรควบคุมเขมงวดข้ึน  

เมื ่อวันท่ี 17 มีนาคม 2564 สมาพันธธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล ไดนำเสนอราง พ.ร.บ.ควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล พรอมรายชื่อประชาชนผูสนับสนุน จำนวน 11,169 รายชื่อ ตอสภาผูแทนราษฎร โดย

เห็นวา พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 บังคับใชมาเปนเวลานานแลว มีบทบัญญัติบางประการ

ท่ีไมเหมาะสมกับสภาพการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป และยังมีบทบัญญัติบางประการท่ีไมเปนไปตามมาตรฐานสากล 

เนื่องจากจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแกเหตุหลายประการ ทำใหบุคคลไมสามารถประกอบ

อาชีพสุจริตตามกฎหมายไดอยางอิสระ จึงเปนหลักเกณฑท่ีไมคุมครองบุคคลใหมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ

อยางเหมาะสมเพียงพอ จึงสมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพื่อให

การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลสอดคลองกับรูปแบบการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลใน

ปจจุบัน และมีการคุมครองประโยชนของผูบริโภคและประชาชนทั่วไปอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนปรับปรงุ

บทกำหนดโทษ เพ่ือใหสอดคลองกับการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายดังกลาว0

1 

ในอีกทางหนึ่ง เมื ่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 เครือขายภาคประชาชน ไดแก เครือขายสรางเสริม

สุขภาพเยาวชน เครือขายเหยื่อเมาแลวขับกรุงเทพ เครือขายเฝาระวังธุรกิจสุรา (แอลกอฮอลวอช) เครือขาย

องคกรงดเหลา เครือขายรณรงคปองกันภัยแอลกอฮอล และภาคีเครือขายอื่นๆ ก็ไดยื ่นหนังสือตอสภา

ผูแทนราษฎรเชนเดียวกัน เพื่อสะทอนความกังวลในการเสนอแกไข พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ของ

ฝายธุรกิจ ซึ่งมีเนื ้อหาทำใหมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลออนแอลง เอื ้อประโยชนในทางธุรกิจ  

หวั่นผลกระทบทางสังคมเพิ่ม อาทิ ยกเลิกการควบคุมโฆษณา ยกเลิกการหามลดแลกแจกแถม ใหขายเหลา

เบียรในมหาวิทยาลัยได เปนตน พรอมเสนอราง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลฉบับภาคประชาชน และ

รายชื่อผูริเริ ่มเสนอรางกฎหมาย จำนวน 28 รายชื่อ โดยมีเจตนารมณเพื่อปองกันและลดผลกระทบจาก

เครื่องดื่มแอลกอฮอล ลดปญหาสังคม ปกปองประชาชน และปองกันนักดื่มหนาใหม12 (ยึดหลักการควบคุมตาม

มาตรฐานสากลเดิม นิยามใหชัดเจนข้ึน และเพ่ิมโทษผูผลิต ผูนำเขาเครื่องดื่มแอลกอฮอล ท่ีกระทำผิดซ้ำ) 

 
1 แนวหนาออนไลน. (2564, 17 มีนาคม). 'กลุมธุรกิจเครื่องด่ืมแอลกอฮอล'รองแกไขบทบัญญัติราง กม.ควบคุม. สืบคนจาก 

https://www.naewna.com/politic/559785 

2 เดลินิวสออนไลน. (2564, 1 กรกฎาคม). ภาคปชช.ยื่นแกรางก.ม.ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ปองนักด่ืมหนาใหม. สืบคนจาก 

https://www.dailynews.co.th/politics/853613 
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ศูนยวิจัยปญหาสุรา (ศวส.) ภายใตการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

(สสส.) ซึ่งเปนหนวยงานวิชาการที่สนับสนุนการสรางองคความรูเกี่ยวกับปญหาแอลกอฮอลในประเทศไทย  

มีความสนใจตอประเด็นดังกลาว จึงรวมกับศูนยวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) ดำเนินโครงการ

สำรวจการรับรูพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 และรางพระราชบัญญัติควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลฉบับใหมในครั้งนี้ ตามระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร เพื่อใหไดมุมมองรอบดานจาก

ประชาชน สำหรับประกอบการพิจารณาแกไขกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ใหเปนเครื่องมือรักษา

ความปลอดภัยของสังคมตอไป 

 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

เพ่ือสำรวจความคิดเห็นของประชาชนตอการแกไขพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 

2551 
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บทท่ี 2 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

โครงการนี ้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Methodology) เก็บขอมูลดวยการโทรศัพท

สัมภาษณ (Phone Survey) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือ 

 

ประชากรเปาหมาย  

ประชากรเปาหมายในโครงการสำรวจครั้งนี้คือ ประชาชนทั่วไป อายุ 18 ปขี้นไป อางอิงฐานขอมูล   

ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ป 2563 รวมจำนวน 51,883,501 คน 2

3 

รายละเอียดการแบงพ้ืนท่ีและจำนวนประชากร ปรากฏดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจำนวนกลุมเปาหมายประชากรอายุ 18 ปข้ึนไป จำแนกตามภูมิภาค  

ภูมิภาค จำนวนประชากร สัดสวน 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 7,525,642 14.50 

ภาคกลาง 1,0514,421 20.27 

ภาคเหนือ 9,374,668 18.07 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17,381,660 33.50 

ภาคใต 7,087,110 13.66 

รวมจำนวนท้ังส้ิน 51,883,501 100.00 

 

การกำหนดขนาดตัวอยาง 

 การกำหนดขนาดตัวอยาง คำนวณจากระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ระดับความคลาดเคลื ่อนท่ี

ยอมรับไดคือ +/- 3 ปรับคาดวยผลกระทบจากการออกแบบการวิจัย (Design Effect) 1.2 และอัตราความ

รวมมือ (Response Rate) 80% (อางอิงจากการดำเนินโครงการวิจัยที ่มีรูปแบบใกลเคียงกันที ่ผานมา)  

รวมจำนวนตัวอยาง 1,537 ตัวอยาง (หนวยการวิเคราะหคือบุคคล) รายละเอียดตามตารางท่ี 2 และ 3 

 

 
3 ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง. (2563). สถิติประชากรและบาน – จำนวนประชากรแยกรายอาย.ุ สืบคนจาก 

http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php 
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ตารางท่ี 2 แสดงจำนวนตัวอยาง (Sample Size) พรอมกับการปรับคาผลกระทบจากการออกแบบ 

การวิจัย (Design Effect) และอัตราความรวมมือ (Response Rate) 

Confidence Level Confidence Interval Sample size 

95 +/- 3 1,067 

ปรับคาดวยผลกระทบจากการออกแบบการวิจัย (Design Effect) 1.2 

อัตราความรวมมือ (Response Rate) 80% 

95 +/- 3 1,537 
 

ตารางท่ี 3 แสดงการคำนวณขนาดตัวอยาง (Sample Size) จำแนกตามภูมิภาค 

ภูมิภาค จำนวนจังหวัด สัดสวน จำนวนตัวอยาง 

กรุงเทพฯ ปริมณฑล 3 14.50 223 

ภาคกลาง 3 20.27 312 

ภาคเหนือ 3 18.07 277 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 33.50 515 

ภาคใต 2 13.66 210 

รวมจำนวนท้ังส้ิน 15 100.00 1,537 

 

การสุมตัวอยาง 

1. ประยุกตใชการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิสองขั้น (Stratified Two-Stage Sampling) โดยมี 

กรุงเทพฯ ปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต เปนชั้นภูมิหลัก (Stratum) 

2. การสุมเลือกจังหวัดตัวอยางแตละชั้นภูมิ โดยใชการสุมเชิงระบบและคาความถ่ีสะสมของจำนวน

ประชากรเปนฐานในการสุม (Cumulative Systematic Sampling) เพื่อเปดโอกาสใหแตละจังหวัดไดรับการ

สุมเลือกตามน้ำหนักของจำนวนประชากรในจังหวัด โดยมีข้ันตอนดังรายละเอียด 

ข้ันตอนท่ี 1 จัดทำตารางการสุมตามโครงสรางของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พรอมขอมูล 

               จำนวนประชากรในแตละจังหวัด 

ขั้นตอนที่ 2 จัดเรียงและใหเลขที่แตละจังหวัดตามขนาดประชากร โดยเรียงลำดับจากมากไปนอย      

เพ่ือใหการสุมกระจายไปยังจังหวัดท่ีมีประชากรขนาดแตกตางกัน (ใหญ กลาง และเล็ก)  

ข้ันตอนท่ี 3 หาคาชวงกวางของการสุมตัวอยาง (Sampling Interval) คือ             โดยท่ี 

       k = ชวงกวางของการสุม N = จำนวนประชากร  n = จำนวนจังหวัดตัวอยางท่ีตองการ 

ข้ันตอนท่ี 4 เลือกเลขสุมตั้งตน (r) ใหมีคาระหวาง 1 กับ k (1 < r < k) ดวยวิธีการสุมอยางงาย  

(Simple Random Sampling) จากนั้นสุมตัวอยางถัดไปตามชวงกวางท่ีคำนวณได     

คือหนวยท่ีมีหมายเลขตรงกับคา r, r+k, r+2k, ..., r+(n-1) k 
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3. การสุมเลือกตัวอยางในแตละจังหวัด ใชการสุมเชิงระบบ (Systematic Sampling) จากฐานขอมูล

เบอรโทรศัพทมือถือ 3

4 ซึ่งมีมากกวา 1 แสนเลขหมาย ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ (จำแนกไดในระดับ

จังหวัดเทานั้น โดยไมมีขอมูลดานโครงสรางประชากร เชน เพศ อายุ รวมถึงพื้นที่พักอาศัยในเขต/นอกเขต

เทศบาล) โดยมีวิธีการหาความกวางของการสุม เลขสุมตั้งตน และสุมตัวอยางถัดไปเชนเดียวกับข้ันตอนท่ี 3 – 

4 ตามขางตน 

 

ตารางท่ี 4 แสดงผลการสุมตัวอยางจังหวัด สัดสวนและจำนวนตัวอยาง จำแนกรายจังหวัด 

ภูมิภาค สัดสวน จำนวนตัวอยาง 

กรุงเทพฯ ปริมณฑล 14.50 223 

กรุงเทพมหานคร 68.23 152 

สมุทรปราการ 15.64 35 

นนทบุรี 16.13 36 

ภาคกลาง 20.27 312 

ชลบุร ี 46.16 144 

อยุธยา 25.47 80 

นครปฐม 28.36 88 

ภาคเหนือ 18.07 277 

เชียงใหม 42.51 118 

เชียงราย 30.32 84 

นครสวรรค 27.17 75 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 33.50 515 

ขอนแกน 23.18 119 

นครราชสีมา 33.66 173 

บุรีรัมย 19.84 103 

อุบลราชธานี 23.33 120 

ภาคใต 13.66 210 

นครศรีธรรมราช 52.88 111 

สงขลา 47.12 99 

รวมจำนวนท้ังส้ิน 100.00 1,537 

 
4 ฐานขอมูลเบอรโทรศัพทมือถือ ศูนยวิจัยเพ่ือการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) ไดมาจากการรวบรวมเบอรโทรศัพทมือถือของกลุม

ตัวอยางในโครงการท่ีผานมา โดยมีการปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชการโทรศัพทสัมภาษณ (Phone Survey)  

ผลการเก็บรวบรวมขอมูล ไดจำนวนทั้งสิ ้น 1,553 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 101.0 โดยมีอัตรา

ความสำเร็จของการเขาถึงตัวอยางและสัมภาษณได รอยละ 72.2 ขณะท่ีอัตราการปฏิเสธ รอยละ 15.2 และไม

สามารถติดตอได รอยละ 12.6 (กรณีโทรฯ ติด แตไมมีผูรับสาย และไดติดตามซ้ำ 3 ครั้งแลว) 

 

เครื่องมือวัด 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม โดยจัดทำรวมกันระหวางคณะผูวิจัย และ

คณะทำงานของศูนยวิจัยปญหาสุรา (ศวส.) ซึ่งมีโครงสรางคำถามที่ประกอบดวยสวนตางๆ ทั้งคุณลักษณะ

ประชากร และประเด็นคำถามตามวัตถุประสงคของการสำรวจ  

 

การวิเคราะหขอมูล และการนำเสนอผล 

การวิเคราะหขอมูล ใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) ในการประมวลผลขอมูล โดยสถิติท่ีใชเปน

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) อาทิ จำนวน รอยละ คาเฉลี่ย ขึ้นอยูกับตามความเหมาะสมของ

ประเภทขอมูล และวัตถุประสงคในการนำมาใชประโยชนจากขอมูล สำหรับการนำเสนอผล นำเสนอในรูปแบบ

ตารางแสดงผลการสำรวจ พรอมพรรณนาผล   

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

คาดวาผลสำรวจที่ได จะเปนขอมูลที่เปนประโยชนในการนำไปประกอบการพิจารณาใหขอเสนอตอ

การแกไขขอกฎหมายเพ่ือควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลตอไป 

 

การควบคุมคุณภาพ 

1. การเก็บรวบรวมขอมูล พนักงานโทรศัพทสัมภาษณผานการคัดเลือกและอบรมความเขาใจตอ

แบบสอบถาม และวิธีการเก็บขอมูล แตละทีมมีหัวหนาควบคุมการโทรสัมภาษณ (ประกอบดวย 10 ทีม แตละ

ทีมมีจำนวน 4 - 5 คน) โดยหัวหนาทีมจะตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณของแบบสอบถามทุกชุด และ

รายงานผลการเก็บขอมูลตอหัวหนาโครงการเปนรายวัน 

นอกจากนี้ ยังมีแบบฟอรมใหพนักงานโทรศัพทสัมภาษณบันทึกผลการโทรฯ ซึ่งจะทำใหทราบอัตรา

ความสำเร็จ อัตราการปฏิเสธ รวมถึงรอยละที่ไมสามารถติดตอได (มีการติดตามซ้ำอยางนอย 3 ครั้ง ในกรณี

โทรฯ ติด แตไมมีผูรับสาย) ทั้งนี้ กรณีติดตอไมได หรือถูกปฏิเสธ จะเปลี่ยนเปนเบอรโทรฯ อื่นทดแทนจาก

โมเดลการสุมท่ีสำรองไวหลายโมเดล 
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2. ระบบปอนขอมูลที ่ปองกันขอผิดพลาด เพื ่อสามารถควบคุมขอมูลใหมีความถูกตองตรงตาม

แบบสอบถาม ทีมงานใชโปรแกรมสำเร็จรูปที่ปองกันขอผิดพลาดตางๆ อาทิ การปอนตัวเลขผิด ปอนตัวเลข

เกินจำนวน หรือการปองกันความไมสอดคลองกันของขอมูล เปนตน 

3. การตรวจสอบความสอดคลองของขอคำตอบ ทำการตรวจสอบความถูกตอง และสอดคลองของ

ขอมูลท่ีมีความเชื่อมโยงสัมพันธกัน กอนนำเขาสูข้ันตอนการปอนขอมูล ประมวลผลตอไป 

 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

โครงการสำรวจครั้งนี้ ดำเนินการในชวงเดือนกรกฎาคม 2564 โดยใชระยะเวลาตามข้ันตอนดังนี้ 

1. เตรียมการ พัฒนาเครื่องมือ และสุมตัวอยาง       3  วัน  

2. เก็บรวบรวมขอมูล (โทรศัพทสัมภาษณ ระหวาง 8 – 12 กรกฎาคม 2564)  5 วัน  

3. ลงรหัส ปอนขอมูล ประมวลผล        3  วัน 

4. สรุปขอมูลนำเสนอผลเบื้องตน       3  วัน 

5. จัดทำรายงานผลสำรวจฉบับสมบูรณ และ Infographic     7 วัน 

รวมระยะเวลาดำเนินโครงการ       21 วัน  
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บทท่ี 3 

ผลการสำรวจ 

 

ผลการสำรวจเสนอโดยใชตารางแสดงคาทางสถิติ ประกอบการพรรณนาผล โดยแบงออกเปน 5 ตอน 

ไดแก 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 การรับรูพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ตอนท่ี 3 ความเห็นตอการปรับแกพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ตอนท่ี 4 ความเห็นโดยรวมตอการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ตอนท่ี 5 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

รอยละ 51.3 เปนเพศหญิง รอยละ 48.7 เปนเพศชาย เกือบ 3 ใน 4 หรือรอยละ 72.7 อยูในชวงอายุ 

20 - 49 ป สำหรับกลุมอายุ 50 ปขึ้นไป มีอยูรอยละ 24.7 ขณะท่ีกลุมอายุต่ำกวา 20 ป มีเพียงรอยละ 2.6 

ดานสถานภาพสมรส รอยละ 57.0 สมรสแลว ขณะที่รอยละ 39.0 เปนโสด และรอยละ 4.0 หมาย/ หยา/ 

แยกกันอยู  

ตัวอยางประมาณ 3 ใน 4 หรือรอยละ 75.7 จบการศึกษาต่ำกวาปริญญาตรี ขณะที่รอยละ 22.8 จบ

ปริญญาตรี และรอยละ 1.5 จบสูงกวาปริญญาตรี โดยมีการกระจายอาชีพอยางหลากหลาย ท่ีพบมากท่ีสุดคือ 

คาขายรายยอย/ บริการรายยอย คิดเปนรอยละ 26.9 รองลงมาหลักๆ ไดแก พนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 

17.0 และผูใชแรงงาน/ รับจางท่ัวไป รอยละ 16.5 สำหรับรายไดสวนบุคคลเฉลี่ยตอเดือน พบวา รอยละ 38.0 

มีรายไดไมเกิน 10,000 บาท รอยละ 42.4 มีรายได 10,001 - 20,000 บาท และรอยละ 18.6 มีรายไดมากกวา 

20,000 บาท 

เมื่อจำแนกตามพื้นที่พักอาศัย พบวารอยละ 65.9 พักอาศัยอยูในเขตเทศบาล รอยละ 24.0 อยูนอก

เขตเทศบาล และรอยละ 10.1 อยูในกรุงเทพมหานคร 

 

(พิจารณาตามตารางท่ี 5 - 11) 
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ตารางที่ 5 แสดงจำนวนและรอยละของตัวอยาง จำแนกตามเพศ 

ลำดับ เพศ จำนวน รอยละ 

1 ชาย  757 48.7 

2 หญิง  796 51.3 

 รวม 1,553 100.0 

 

ตารางที่ 6 แสดงจำนวนและรอยละของตัวอยาง จำแนกตามอายุ 

ลำดับ อายุ จำนวน รอยละ 

1 18 - 19 ป 40 2.6 

2 20 - 29 ป 363 23.4 

3 30 - 39 ป 392 25.2 

4 40 - 49 ป 375 24.1 

5 50 - 59 ป 270 17.4 

6 60 ปข้ึนไป 113 7.3 

 รวม 1,553 100.0 

 

ตารางที่ 7 แสดงจำนวนและรอยละของตัวอยาง จำแนกตามสถานภาพสมรส 

ลำดับ สถานภาพสมรส จำนวน รอยละ 

1 โสด 605 39.0 

2 สมรสและมบีุตร  836 53.8 

3 สมรสแตไมมีบตุร 49 3.2 

4 หมาย/ หยา/ แยกกันอยู 63 4.0 

 รวม 1,553 100.0 
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ตารางที่ 8 แสดงจำนวนและรอยละของตัวอยาง จำแนกตามการศึกษาชั้นสูงสุด 

ลำดับ การศึกษาชั้นสูงสุด จำนวน รอยละ 

1 ไมเคยเรียน 18 1.2 

2 ประถมศึกษา 277 17.8 

3 มัธยมศึกษาตอนตน 261 16.8 

4 มัธยมศึกษาตอนปลาย 338 21.8 

5 ปวช. 114 7.3 

6 ปวส. 127 8.2 

7 อนุปริญญา 40 2.6 

8 ปริญญาตรี 354 22.8 

9 สูงกวาปริญญาตรี 24 1.5 

 รวม 1,553 100.0 

 

ตารางที่ 9 แสดงจำนวนและรอยละของตัวอยาง จำแนกตามอาชีพ 

ลำดับ อาชีพ จำนวน รอยละ 

1 คาขายรายยอย/ บริการรายยอย* 418 26.9 

2 พนักงานบริษัทเอกชน 264 17.0 

3 ผูใชแรงงาน/ รับจางทั่วไป 256 16.5 

4 ธุรกิจสวนตัว/ ผูประกอบการ** 154 9.9 

5 นักเรียน/ นักศึกษา 112 7.2 

6 อาชีพอิสระ อาทิ ทนายความ สถาปนิก     76 4.9 

7 เกษตรกร/ ประมง 70 4.5 

8 เกษียณอายุ/ พอบาน/ แมบาน 67 4.3 

9 ขาราชการ/ รัฐวสิาหกิจ 63 4.1 

10 วางงาน 66 4.2 

11 อ่ืนๆ อาทิ ลูกจางรัฐ ฟรีแลนซ 7 0.5 

 รวม 1,553 100.0 

*ความเก่ียวของกับเครื่องดืม่แอลกอฮอล  จำนวน 78   รอยละ 18.7 

**ความเก่ียวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล จำนวน 12   รอยละ 7.8 
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ตารางที่ 10 แสดงจำนวนและรอยละของตัวอยาง จำแนกตามรายไดสวนบุคคลเฉลี่ยตอเดือน 

ลำดับ รายไดสวนบุคคลเฉลี่ยตอเดือน จำนวน รอยละ 

1 ไมเกิน 5,000 บาท 188 12.1 

2 5,001 - 10,000 บาท 402 25.9 

3 10,001 - 20,000 บาท 659 42.4 

4 20,001 - 30,000 บาท 208 13.4 

5 30,001 - 40,000 บาท 57 3.7 

6 40,001 - 50,000 บาท 14 0.9 

7 มากกวา 50,000 บาท 10 0.6 

8 ไมระบ ุ 15 1.0 

 รวม 1,553 100.0 

 

ตารางที่ 11 แสดงจำนวนและรอยละของตัวอยาง จำแนกตามพ้ืนที่พักอาศัย 

ลำดับ พ้ืนที่พักอาศัย จำนวน รอยละ 

1 กรุงเทพมหานคร 157 10.1 

2 ในเขตเทศบาล 1,024 65.9 

3 นอกเขตเทศบาล 372 24.0 

 รวม 1,553 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การสำรวจการรับรูพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 และรางพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลฉบับใหมฯ #1 12 

ตอนท่ี 2 การรับรูพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ตัวอยางประมาณ 3 ใน 4 หรือรอยละ 76.3 รับทราบวาประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล ขณะที่รอยละ 23.7 ไมทราบ ทั้งนี้ พบวามีบางสวนไดเขาไปแสดงความคิดเห็นในระบบรับฟง

ความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยรอยละ 3.0 เขาไปแสดงความคิดเห็นตอ

รางฯ ของรัฐสภา และรอยละ 2.5 เขาไปแสดงความคิดเห็นตอรางฯ ของกระทรวงสาธารณสุข 

การสำรวจครั้งนี้ไดมีการวัดการรับรูตอกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

พ.ศ. 2551 โดยพบวาขอกฎหมายที่มีตัวอยางรับรูอยางถูกตองสูงกวารอยละ 80 ไดแก สถานท่ีหามจำหนาย

เครื่องดื่มแอลกอฮอล ไดแก สถานศึกษา สถานที่สำคัญทางศาสนา สถานที่ราชการ สถานีบริการเชื้อเพลิง 

สถานีรถไฟ สถานีขนสงผูโดยสาร ทาเรือโดยสารสาธารณะ (รอยละ 89.4) หามจำหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล

แกบุคคลที่อายุต่ำกวา 20 ป (รอยละ 86.3) และชวงเวลาท่ีสามารถจำหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลได คือ 

ชวงเวลา 11.00-14.00 น. และ 17.00-24.00 น. (รอยละ 81.4) ตามลำดับ  

สวนขอกฎหมายท่ีมีการรับรูประมาณรอยละ 50 - 60 ไดแก หามประชาสัมพันธสินคาเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล ในลักษณะของการเชิญชวนใหดื ่ม หรือใหร ับรู ข อมูลในทางที ่ด ีของผลิตภัณฑ ผานทาง

วิทยุกระจายเสียง และทีวีดิจิตัล (รอยละ 60.6) หามสงเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยการ ลด แลก 

แจก หรือแถม ณ จุดขาย เชน ลานเบียร หรือ รานคาปลีกทั่วไป (รอยละ 57.8) และผูผลิตและจำหนาย

เครื่องดื่มแอลกอฮอลสามารถขายผลิตภัณฑเครื่องดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล เชน น้ำดื่ม โซดา โดยใชโลโกหรือ ตรา

สัญลักษณเดียวกันกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล (รอยละ 52.9) ตามลำดับ 

ที่นาพิจารณาคือ มีขอกฎหมายบางขอที่มีการรับรูต่ำกวารอยละ 50 หรือไมถึงครึ่งหนึ่ง ไดแก หาม

ดารา หรือบุคคลท่ีมีชื่อเสียง ใชเฟซบุกสวนตัวโพสตรูป เสียง หรือ วิดีโอ ท่ีปรากฎเครื่องดื่มแอลกอฮอลได แม

จะไดรับหรือไมไดรับผลประโยชนตอบแทนจากผูผลิต หรือผูจำหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล (รอยละ 42.8) และ

ผูผลิตและจำหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลสามารถใหการสนับสนุนการจัดงาน เชน มหกรรมทองถิ่น มหกรรม

กีฬา (รอยละ 26.2) 

 

(พิจารณาตามตารางท่ี 12 - 15) 
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ตารางที่ 12 แสดงจำนวนและรอยละของตัวอยาง ที่ระบุการรับทราบวาประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล 

ลำดับ การรับทราบ จำนวน รอยละ 

1 ทราบ  1,185  76.3 

2 ไมทราบ  368  23.7 

 รวม 1,553 100.0 

 

ตารางที่ 13 แสดงจำนวนและรอยละของตัวอยาง ที่ระบุการไดเขาไปแสดงความคิดเห็นในระบบรับฟงความ

คิดเห็นตอรางพระราชบัญญัตคิวบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของรัฐสภา 

ลำดับ การไดเขาไปแสดงความคิดเหน็ จำนวน รอยละ 

1 ไดเขาไป  46  3.0 

2 ไมไดเขาไป  1,507  97.0 

 รวม 1,553 100.0 

 

ตารางที่ 14 แสดงจำนวนและรอยละของตัวอยาง ที่ระบุการไดเขาไปแสดงความคิดเห็นในระบบรับฟงความ

คิดเห็นตอรางพระราชบัญญัตคิวบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของกระทรวงสาธารณสุข 

ลำดับ การไดเขาไปแสดงความคิดเหน็ จำนวน รอยละ 

1 ไดเขาไป  39  2.5 

2 ไมไดเขาไป  1,514  97.5 

 รวม 1,553 100.0 
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ตารางที่ 15 แสดงจำนวนและรอยละของตัวอยาง จำแนกตามการรับรูตอกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 อยางถูกตอง 

ลำดับ กฎหมาย รู ไมรู รวม 

1 หามประชาสัมพนัธสนิคาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ในลักษณะ 941 612 1,553 

 ของการเชิญชวนใหดื่ม หรือใหรับรูขอมูลในทางทีด่ีของ

ผลิตภัณฑ ผานทางวิทยุกระจายเสียง และทีวดีิจิตัล 

(60.6) (39.4) (100.0) 

2 หามสงเสริมการขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล โดยการ ลด แลก 897 656 1,553 

 แจก หรือแถม ณ จุดขาย เชน ลานเบยีร หรือ รานคาปลีก

ทั่วไป 

(57.8) (42.2) (100.0) 

3 ชวงเวลาที่สามารถจำหนายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลได คือ  1,264 289 1,553 

 ชวงเวลา 11.00-14.00 น. และ 17.00-24.00 น. (81.4) (18.6) (100.0) 

4 สถานทีห่ามจำหนายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ไดแก  1,388 165 1,553 

 สถานศึกษา สถานที่สำคัญทางศาสนา สถานที่ราชการ สถานี

บริการเชื้อเพลิง สถานีรถไฟ สถานีขนสงผูโดยสาร ทาเรือ

โดยสารสาธารณะ 

(89.4) (10.6) (100.0) 

5 ผูผลิตและจำหนายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลสามารถขาย 822 731 1,553 

 ผลิตภัณฑเคร่ืองดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล เชน นำ้ดื่ม โซดา  

โดยใชโลโกหรือ ตราสัญลักษณเดียวกันกับเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล 

(52.9) (47.1) (100.0) 

6 ผูผลิตและจำหนายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลสามารถใหการ 407 1,146 1,553 

 สนับสนนุการจัดงาน เชน มหกรรมทองถ่ิน มหกรรมกีฬา (26.2) (73.8) (100.0) 

7 หามจำหนายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลแกบุคคลที่อายุต่ำกวา  1,341 212 1,553 

 20 ป (86.3) (13.7) (100.0) 

8 หามดารา หรือบุคคลที่มีชื่อเสียง ใชเฟซบุกสวนตัวโพสตรูป 665 888 1,553 

 เสียง หรือ วิดีโอ ที่ปรากฎเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลได  

แมจะไดรับหรือไมไดรับผลประโยชนตอบแทนจากผูผลติ 

หรือผูจำหนายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

(42.8) (57.2) (100.0) 
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ตอนท่ี 3 ความเห็นตอการปรับแกพระราชบัญญัตคิวบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล  

การสำรวจความเห็นดวยกับกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลในประเด็นตางๆ พบวาตัวอยาง

สวนใหญมีแนวโนมเห็นดวย (เห็นดวยและเห็นดวยอยางยิ่ง) กับประเด็นเชิงบวกตางๆ โดยเฉพาะ หามโฆษณา

ดวยขอความเกินจริง และใชสรรพคุณอวดอาง ทั้งทางตรงและทางออม (รอยละ 87.0) หามมิใหผูผลิตและ

จำหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลทำการประชาสัมพันธหรือโฆษณาใดๆ ยกเวนการสื่อสารเชิงสรางสรรค ตาม

หลักเกณฑของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล (รอยละ 79.7) และหามผูผลิต ผูจำหนาย ทำการ

สงเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ท่ีครอบคลุมไปถึงการโพสต รูป ขอความ เสียง หรือ วีดีโอ ท่ีปรากฏตรา

สัญลักษณ บรรจุภัณฑ ผานชองทางโซเชียลมีเดีย (รอยละ 76.4) ขณะเดียวกัน ตัวอยางสวนใหญมีแนวโนมไม

เห็นดวย (ไมเห็นดวยและไมเห็นดวยอยางยิ่ง) กับประเด็นเชิงลบตางๆ โดยเฉพาะ อนุญาตใหสามารถขาย

เครื่องดื่มแอลกอฮอลในบริเวณที่จัดไวเปนรานคาหรือสโมสรในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาได (รอยละ 76.8) 

อนุญาตใหขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดตลอดเวลา (รอยละ 73.8) และ อนุญาตใหขายเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล

ทางออนไลน (รอยละ 70.4) อยางไรก็ตาม พบประเด็นวา งานจัดเลี้ยงตามประเพณี เชน งานบวช งานแตงงาน 

งานศพ งานเลี้ยงสง งานเลี้ยงเกษียณอายุ งานครบรอบ ควรใหมีการบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล มีแนวโนม

เห็นดวย และไมเห็นดวยเทากัน (รอยละ 46.1 เทากัน) 
 

(พิจารณาตามตารางท่ี 16) 
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ตารางที่ 16 แสดงจำนวนและรอยละของตัวอยาง ที่ระบุความเห็นดวยกับกฎหมายควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในประเด็นตางๆ  

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
ไมมี

ความเห็น 

ไมเห็นดวย

อยางย่ิง 

ไมเห็นดวย เห็นดวย เห็นดวย

อยางย่ิง 

รวม 

 การหามโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล       

1 หามผูผลิต ผูจำหนาย ทำการสงเสริมการขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ที่ครอบคลุมไป 104 62 200 1,000 187 1,553 

 ถึงการโพสต รูป ขอความ เสียง หรือ วีดีโอ ที่ปรากฏตราสัญลักษณ บรรจุภัณฑ  

ผานชองทางโซเชียลมีเดีย 

(6.7) (4.0) (12.9) (64.4) (12.0) (100.0) 

2 หามโฆษณาดวยขอความเกินจริง และใชสรรพคุณอวดอาง ทั้งทางตรงและทางออม 41 25 137 970 380 1,553 

  (2.6) (1.6) (8.8) (62.5) (24.5) (100.0) 

3 หามการใหทุนอุปถัมภ หรือใหการสนับสนุนบุคคล กลุมบุคคล หนวยงาน ของรัฐ  180 42 223 883 225 1,553 

 หรือองคกรเอกชน ในลักษณะที่เปนการสรางภาพลักษณตอเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

หรือเปนการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือเปนการสงเสริมการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล 

(11.5) (2.7) (14.4) (56.9) (14.5) (100.0) 

4 การกำหนดโทษปรับในกรณีที่มีการสงเสริมการขายหรือการโฆษณาผานสื่อของ 135 47 220 920 231 1,553 

 ประชาชนทั่วไป โทษปรับไมเกิน 500,000 บาท แตหากเปนผูผลิต หรือผูนำเขา

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลจากตางประเทศ โทษปรับไมเกิน 1,000,000 บาท 

(8.7) (3.0) (14.2) (59.2) (14.9) (100.0) 

5 หามมิใหผูผลิตและจำหนายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลทำการประชาสัมพันธหรือโฆษณา 125 23 168 1014 223 1,553 

 ใดๆ ยกเวนการสื่อสารเชิงสรางสรรค ตามหลักเกณฑของคณะกรรมการควบคุม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

(8.0) (1.5) (10.8) (65.3) (14.4) (100.0) 

6 หามดารา บุคคลที่มีชื่อเสียง โพสตภาพ เสียง หรือวิดีโอ ที่มีขอความหรือเนื้อหา  131 31 245 895 251 1,553 

 หรือ สวนใดสวนหนึ่งของผลิตภัณฑเครื่องดื่มแอลกอฮอล ลงในโซเชียลมีเดียของ

ตัวเอง แมจะไดรับหรือไมไดรับผลประโยชนตอบแทนจากผูผลิตหรือผูจำหนาย 

(8.4) (2.0) (15.8) (57.6) (16.2) (100.0) 
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ตารางที่ 16 (ตอ)  

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
ไมมี

ความเห็น 

ไมเห็นดวย

อยางย่ิง 

ไมเห็นดวย เห็นดวย เห็นดวย

อยางย่ิง 

รวม 

 ประเด็นอ่ืนๆ       

7 การจัดใหมีผูแทนสมาคมการคาของผูผลิตและจำหนายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล และ 326 74 256 739 158 1,553 

 ผูทรงคุณวุฒิในดานการผลิตเปนที่ปรึกษาคณะกรรมการนโยบายควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลแหงชาต ิ

(20.9) (4.8) (16.5) (47.6) (10.2) (100.0) 

8 การใหมีผูแทนองคกรเอกชนที่มีวัตถุประสงคมิใชเปนการแสวงหากำไร และดำเนิน 307 48 211 820 167 1,553 

 กิจกรรมเกี่ยวกับดานการสนับสนุน และรณรงคใหมีการลดการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล ดานการคุมครองเด็กและเยาวชนหรือสตรี ดานการคุมครองผูบริโภค 

ดานการสุขภาพหรือสาธารณสุขเปนสวนหนึ่งของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลแหงชาติ รวมถึงระดับจังหวัด และ กทม. 

(19.7) (3.1) (13.6) (52.8) (10.8) (100.0) 

9 อนุญาตใหสามารถขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในบริเวณที่จัดไวเปนรานคาหรือสโมสร 25 673 520 265 70 1,553 

 ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาได (1.6) (43.3) (33.5) (17.1) (4.5) (100.0) 

10 อนุญาตใหขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลไดตลอดเวลา 26 583 564 290 90 1,553 

  (1.7) (37.5) (36.3) (18.7) (5.8) (100.0) 

11 อนุญาตใหขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลโดยใชเคร่ืองขายอัตโนมัติ 52 410 641 413 37 1,553 

  (3.3) (26.4) (41.3) (26.6) (2.4) (100.0) 

12 อนุญาตใหขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลทางออนไลน 48 374 719 363 49 1,553 

  (3.0) (24.1) (46.3) (23.4) (3.2) (100.0) 

13 อนุญาตใหสามารถลดราคาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเพื่อประโยชนในการสงเสริม 56 280 701 432 84 1,553 

 การขาย (3.7) (18.0) (45.1) (27.8) (5.4) (100.0) 
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ตารางที่ 16 (ตอ)  

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
ไมมี

ความเห็น 

ไมเห็นดวย

อยางย่ิง 

ไมเห็นดวย เห็นดวย เห็นดวย

อยางย่ิง 

รวม 

14 อนุญาตใหสามารถแจก แถม ให หรือแลกเปลี่ยนเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลกับสินคาหรือ 61 278 729 406 79 1,553 

 บริการอ่ืนได (4.0) (17.9) (46.9) (26.1) (5.1) (100.0) 

15 งานจัดเลี้ยงตามประเพณี เชน งานบวช งานแตงงาน งานศพ งานเลี้ยงสง งานเลี้ยง 122 209 506 620 96 1,553 

 เกษียณอายุ งานครบรอบ ควรใหมีการบริการเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล (7.8) (13.5) (32.6) (39.9) (6.2) (100.0) 
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ตอนท่ี 4 ความเห็นโดยรวมตอการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

จากผลการสำรวจพบวาโดยรวมแลว ตัวอยางมีความเห็นตอประเด็นที่นำมาพิจารณาสอดคลองกันวา

เครื่องดื่มแอลกอฮอลกอใหเกิดปญหาสังคม และสนับสนนุการใชกฎหมายควบคุมอยางเขมงวด โดยกวารอยละ 

80 มีแนวโนมเห็นดวย (เห็นดวยและเห็นดวยอยางยิ่ง) วาหากผูผลิตและจำหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลสามารถ

ทำการโฆษณาอยางเสรี จะทำใหเกิดผลกระทบทางลบแกเด็กและเยาวชนไดมากขึ้น (รอยละ 87.6) กฎหมาย

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีความจำเปนอยางยิ่งในการรักษาความปลอดภัยของสังคม (รอยละ 86.6) 

เครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนสาเหตุของอาชญากรรม (รอยละ 85.3) กฎหมายที่เขมงวดมากขึ้นจะทำใหปญหา

จากเครื่องดื่มแอลกอฮอลลดลง (รอยละ 83.8) และหากกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลควบคุมเขมงวด

มากกวาฉบับเดิม จะทำใหภาพรวมของสังคมดีขึ้น (รอยละ 83.7) ขณะเดียวกัน กวาครึ่งหรือรอยละ 53.6 มี

แนวโนมไมเห็นดวย (ไมเห็นดวยและไมเห็นดวยอยางยิ่ง) กับการท่ีจะอนุญาตใหธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลราย

ยอย สามารถผลิต และทำตลาดไดโดยเสรี อยางไรก็ตาม สำหรับประเด็นพิจารณาวา กฎหมายควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลฉบับปจจุบัน มีประสิทธิภาพมากเพียงพอแลว แมพบรอยละ 56.8 มีแนวโนมเห็นดวย แต

ก็มีไมนอยคือรอยละ 35.8 ท่ีมีแนวโนมไมเห็นดวย 
 

(พิจารณาตามตารางท่ี 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การสำรวจการรับรูพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 และรางพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลฉบับใหมฯ #1 20 

ตารางที่ 17 แสดงจำนวนและรอยละของตัวอยาง ที่ระบุความเห็นดวยกับประเด็นตางๆ  

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
ไมมี

ความเห็น 

ไมเห็นดวย

อยางย่ิง 

ไมเห็นดวย เห็นดวย เห็นดวย

อยางย่ิง 

รวม 

1 กฎหมายควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลฉบับปจจบุัน มปีระสทิธภิาพมากเพียงพอแลว 114 105 451 814 69 1,553 

  (7.4) (6.8) (29.0) (52.4) (4.4) (100.0) 

2 ธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลรายยอย สามารถผลิต และทำตลาดไดโดยเสรี 108 221 612 493 119 1,553 

  (7.0) (14.2) (39.4) (31.7) (7.7) (100.0) 

3 กฎหมายควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมีความจำเปนอยางยิ่งในการรักษาความ 32 13 163 1013 332 1,553 

 ปลอดภัยของสังคม (2.1) (.8) (10.5) (65.2) (21.4) (100.0) 

4 เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเปนสาเหตุของอาชญากรรม 50 15 163 927 398 1,553 

  (3.2) (1.0) (10.5) (59.7) (25.6) (100.0) 

5 กฎหมายที่เขมงวดมากข้ึนจะทำใหปญหาจากเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลลดลง 25 26 201 950 351 1,553 

  (1.6) (1.7) (12.9) (61.2) (22.6) (100.0) 

6 หากกฎหมายควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลควบคุมเขมงวดมากกวาฉบับเดิม  38 27 188 907 393 1,553 

 จะทำใหภาพรวมของสังคมดีข้ึน (2.5) (1.7) (12.1) (58.4) (25.3) (100.0) 

7 หากผูผลิตและจำหนายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลสามารถทำการโฆษณาอยางเสรี  46 46 265 873 323 1,553 

 จะทำใหผูดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมีมากข้ึน (2.9) (3.0) (17.1) (56.2) (20.8) (100.0) 

8 หากผูผลิตและจำหนายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลสามารถทำการโฆษณาอยางเสรี  30 19 143 951 410 1,553 

 จะทำใหเกิดผลกระทบทางลบแกเด็กและเยาวชนไดมากข้ึน (2.0) (1.2) (9.2) (61.2) (26.4) (100.0) 
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ตอนท่ี 5 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ตลอดชีวิตที่ผานมา ตัวอยางรอยละ 69.6 ระบุเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล หากพิจารณาในชวง 12 

เดือนที่ผานมา พบสัดสวนการดื่มคงอยูรอยละ 40.9 ซึ่งเรียกวา “นักดื่มปจจุบัน” เฉพาะในกลุมนี้พบวาเปน 

“นักดื่มประจำ” หรือดื่มอยางนอยสัปดาหละครั้ง รอยละ 27.9 

 

(พิจารณาตามตารางท่ี 18 - 20) 

 

ตารางที่ 18 แสดงจำนวนและรอยละของตัวอยาง ที่ระบุการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ตลอดชีวิตที่ผานมา 

ลำดับ การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ตลอดชีวิตที่ผานมา จำนวน รอยละ 

1 ไมเคยดื่มเลยในชีวิตนี ้ 459 29.6 

2 เคยดื่ม 1,081 69.6 

3 ไมตอบ 13 0.8 

 รวม 1,553 100.0 

 

ตารางที่ 19 แสดงจำนวนและรอยละของตัวอยาง ที่ระบุการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ในชวง 12 เดือนที่ผานมา  

ลำดับ การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ในชวง 12 เดือนที่ผานมา จำนวน รอยละ 

1 ไมเคยดื่มเลยในชีวิตนี ้ 459 29.6 

2 ไมไดดื่ม ในชวง 12 เดือนที่ผานมา 439 28.3 

3 ดื่ม 635 40.9 

4 ไมตอบ 20 1.2 

 รวม 1,553 100.0 
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ตารางที่ 20 แสดงจำนวนและรอยละของตัวอยาง ที่ระบุความถี่ของการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล  

ในชวง 12 เดือนที่ผานมา (เฉพาะตัวอยางที่ดื่มในชวง 12 เดือนที่ผานมา) 

ลำดับ ความถี่ของการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

ในชวง 12 เดือนที่ผานมา 

จำนวน รอยละ 

1 นานๆ คร้ัง (1-3 วัน/ป) 99 15.6 

2 นานๆ คร้ัง (4-7 วัน/ป) 107 16.9 

3 นานๆ คร้ัง (8-11 วัน/ป) 113 17.8 

4 ทุกเดือน (1-3 วัน/เดือน) 135 21.3 

5 ทุกสัปดาห (1-2 วัน/สปัดาห) 94 14.8 

6 วันเวนวัน (3-4 วัน/สปัดาห) 14 2.2 

7 เกือบทุกวัน (5-6 วัน/สปัดาห) 35 5.5 

8 ทุกวัน (7 วัน/สัปดาห) 34 5.4 

9 ไมตอบ 4 0.5 

 รวม 635 100.0 
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บทท่ี 4 

บทสรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การสำรวจการรับรูพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 และรางพระราชบัญญัติ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลฉบับใหม: กรณีศึกษาประชาชนไทยอายุ 18 ปขึ้นไปใน 15 จังหวัด (ครั้งที่ 1)  

เปนการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บขอมูลระหวางวันที ่ 8 - 12 กรกฎาคม 2564 ดวยการโทรศัพทสัมภาษณ  

จากฐานขอมูลเบอรโทรศัพทมือถือที่ไดจากการสุม รวมจำนวน 1,553 ตัวอยาง ผลการศึกษาสรุปสาระสำคัญ

ไดดังนี้ 

  

บทสรุป 

1. การรับรูพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ตัวอยางประมาณ 3 ใน 4 หรือรอยละ 76.3 รับทราบวาประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล และพบวามีบางสวนไดเขาไปแสดงความคิดเห็นในระบบรับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยรอยละ 3.0 เขาไปแสดงความคิดเห็นตอรางฯ ของรัฐสภา และรอยละ 2.5 

เขาไปแสดงความคิดเห็นตอรางฯ ของกระทรวงสาธารณสุข 

 ผลการสำรวจการรับรูตอกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 

พบวาขอกฎหมายที่มีการรับรูอยางถูกตองสูงกวารอยละ 80 ไดแก สถานท่ีหามจำหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ไดแก สถานศึกษา สถานที่สำคัญทางศาสนา สถานที่ราชการ สถานีบริการเชื้อเพลิง สถานีรถไฟ สถานีขนสง

ผูโดยสาร ทาเรือโดยสารสาธารณะ หามจำหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแกบุคคลที่อายุต่ำกวา 20 ป และ

ชวงเวลาท่ีสามารถจำหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลได คือ ชวงเวลา 11.00-14.00 น. และ 17.00-24.00 น.  

สวนขอกฎหมายที่มีการรับรูประมาณรอยละ 50 - 60 ไดแก หามประชาสัมพันธสินคาเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล ในลักษณะของการเชิญชวนใหดื ่ม หรือใหร ับรู ข อมูลในทางที ่ด ีของผลิตภัณฑ ผานทาง

วิทยุกระจายเสียง และทีวีดิจิตัล หามสงเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยการ ลด แลก แจก หรือแถม 

ณ จุดขาย เชน ลานเบียร หรือ รานคาปลีกทั่วไป และผูผลิตและจำหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลสามารถขาย

ผลิตภัณฑเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล เชน น้ำดื่ม โซดา โดยใชโลโกหรือ ตราสัญลักษณเดียวกันกับเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล  

ขอกฎหมายที่มีการรับรูต่ำกวารอยละ 50 ไดแก หามดารา หรือบุคคลที่มีชื่อเสียง ใชเฟซบุกสวนตัว 

โพสตรูป เสียง หรือ วิดีโอ ที่ปรากฎเครื่องดื่มแอลกอฮอลได แมจะไดรับหรือไมไดรับผลประโยชนตอบแทน

จากผูผลิต หรือผูจำหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล และผูผลิตและจำหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลสามารถใหการ

สนับสนุนการจัดงาน เชน มหกรรมทองถ่ิน มหกรรมกีฬา  
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2. ความเห็นตอการปรับแกพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ตัวอยางสวนใหญมีแนวโนมเห็นดวย (เห็นดวยและเห็นดวยอยางยิ่ง) กับประเด็นเชิงบวกตางๆ 

โดยเฉพาะ หามโฆษณาดวยขอความเกินจริง และใชสรรพคุณอวดอาง ท้ังทางตรงและทางออม หามมิใหผูผลิต

และจำหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลทำการประชาสัมพันธหรือโฆษณาใดๆ ยกเวนการสื่อสารเชิงสรางสรรค ตาม

หลักเกณฑของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล และหามผูผลิต ผูจำหนาย ทำการสงเสริมการขาย

เครื่องดื่มแอลกอฮอล ท่ีครอบคลุมไปถึงการโพสต รูป ขอความ เสียง หรือ วีดีโอ ท่ีปรากฏตราสัญลักษณ บรรจุ

ภัณฑ ผานชองทางโซเชียลมีเดีย ขณะเดียวกัน ตัวอยางสวนใหญมีแนวโนมไมเห็นดวย (ไมเห็นดวยและไมเห็น

ดวยอยางยิ่ง) กับประเด็นเชิงลบตางๆ โดยเฉพาะ อนุญาตใหสามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในบริเวณที่จัด

ไวเปนรานคาหรือสโมสรในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาได อนุญาตใหขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดตลอดเวลา 

และอนุญาตใหขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลทางออนไลน อยางไรก็ตาม พบประเด็นวา งานจัดเลี้ยงตามประเพณี 

เชน งานบวช งานแตงงาน งานศพ งานเลี้ยงสง งานเลี้ยงเกษียณอายุ งานครบรอบ ควรใหมีการบริการ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล มีแนวโนมเห็นดวย และไมเห็นดวยเทากัน 

 

3. ความเห็นโดยรวมตอการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

โดยภาพรวม ตัวอยางมีความเห็นสอดคลองกันวาเครื่องดื่มแอลกอฮอลกอใหเกิดปญหาสังคม และ

สนับสนุนการใชกฎหมายควบคุมอยางเขมงวด โดยกวารอยละ 80 มีแนวโนมเห็นดวย (เห็นดวยและเห็นดวย

อยางยิ่ง) วาหากผูผลิตและจำหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลสามารถทำการโฆษณาอยางเสรี จะทำใหเกิดผล

กระทบทางลบแกเด็กและเยาวชนไดมากขึ้น กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีความจำเปนอยางยิ่งใน

การรักษาความปลอดภัยของสังคม เครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนสาเหตุของอาชญากรรม กฎหมายที่เขมงวดมาก

ขึ้นจะทำใหปญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอลลดลง และหากกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลควบคุม

เขมงวดมากกวาฉบับเดิม จะทำใหภาพรวมของสังคมดีขึ้น ขณะเดียวกัน กวาครึ่งหรือรอยละ 53.6 มีแนวโนม

ไมเห็นดวย (ไมเห็นดวยและไมเห็นดวยอยางยิ่ง) กับการที่จะอนุญาตใหธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลรายยอย 

สามารถผลิต และทำตลาดไดโดยเสรี อยางไรก็ตาม สำหรับประเด็นพิจารณาวา กฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลฉบับปจจุบัน มีประสิทธิภาพมากเพียงพอแลว แมพบรอยละ 56.8 มีแนวโนมเห็นดวย แตก็มีไม

นอยคือรอยละ 35.8 ท่ีมีแนวโนมไมเห็นดวย 

 

อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

1. จากผลการสำรวจสะทอนใหเห็นวา แมพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 

จะมีผลบังคับใชมาแลว 13 ป และคนไทยสวนใหญรับทราบวามีกฎหมายดังกลาว แตความเขาใจตอขอ

กฎหมายนั้นยังมีจำกัด โดยมักเขาใจอยางถูกตองในเรื่องที่เกี่ยวของกับการซื้อ-ขาย (มีผลตอผูซื้อดวย) เชน 

สถานท่ีหามจำหนาย อายุข้ันต่ำและชวงเวลาท่ีซ้ือได ในขณะท่ีเรื่องท่ีเก่ียวของกับการโฆษณา และการสงเสริม
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การขาย (มีผลโดยตรงตอผูผลิต และผูจำหนาย) ยังมีกลุมคนท่ีเขาใจไมถูกตองอยูคอนขางมาก โดยเฉพาะ

ประเด็นการหามดารา หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงโพสตเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานโซเชียลมีเดีย รวมถึงการหาม

โฆษณาเชิญชวนใหดื่มในรูปแบบตางๆ และการขายแบบลด แลก แจก แถม แตอนุญาตใหธุรกิจเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลสามารถสนับสนุนการจัดงานตางๆ ได และน้ำดื่ม โซดา ใชโลโกเดียวกันกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลได 

จากขางตน จึงมีความจำเปนที่จะตองมีการประชาสัมพันธขอกฎหมายใหประชาชนรับทราบอยาง

ถูกตองมากข้ึน โดยเฉพาะประเด็นการโพสตเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานโซเชียลมีเดีย ซ่ึงเคยเปนประเด็นท่ีสราง

ความสับสน และสุมเสี่ยงตอการกระทำผิดกฎหมาย กลาวคือ หากเปนประชาชนท่ัวไป สามารถโพสตเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลได หากไมมีขอความเชิญชวน หรือมุงประโยชนทางการคา แตหากเปนดารา หรือบุคคลท่ีมีชื่อเสียง 

รวมถึงเน็ตไอดอล และเพจดังที่มีคนติดตามเปนจำนวนมาก การกระทำดังกลาวจะถือวามีความผิด ฐานจูงใจ

ใหดื่มท้ังทางตรงและทางออม4

5 

2. ประเด็นการปรับแกพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล จากผลการสำรวจเห็นไดอยาง

ชัดเจนวา ประชาชนมีแนวโนมสนับสนุนรางแกไขของเครือขายภาคประชาชน ท่ียึดหลักการควบคุมตาม

มาตรฐานสากลเดิม นิยามใหชัดเจนข้ึน และเพ่ิมโทษผูผลิต ผูนำเขาเครื่องดื่มแอลกอฮอล ท่ีกระทำผิดซ้ำ หรือ

กลาวไดวามีความเขมงวดขึ้น มากกวาสนับสนุนรางแกไขของสมาพันธธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล ที่เสนอ

แนวทางผอนปรนลดการควบคุม ทั้งดานการโฆษณา และการจำหนาย ผลการสำรวจนี้จึงควรนำไปประกอบ

ขอเสนอในการแกไขกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลตอไป 

3. ยังไมมีทิศทางแนวโนมที่ชัดเจนวา ประชาชนเห็นดวยหรือไม กับการบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ในงานจัดเลี้ยงตามประเพณี เชน งานบวช งานแตงงาน งานศพ งานเลี้ยงสง งานเลี้ยงเกษียณอายุ งาน

ครบรอบ ดังนั้น จึงควรมีการรณรงคขับเคลื่อนงานปลอดเหลาตอไปอยางตอเนื่อง ทั้งการรณรงคผานสื่อ และ

การทำกิจกรรมในพ้ืนท่ี เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ และลดโอกาสในการดื่ม

 
5 พีพีทีวีออนไลน. (2563, 13 มิถุนายน). คลายขอสงสัย! สธ.แจง ปชช.โพสตรูปเหลา-เบียร ไมผิดถาไมเชิญชวน. สืบคนจาก 

https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นรอน/127269 
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ช่ือผูตอบ.......................................................    เบอรโทรฯ.................................. 

ภาคผนวก ก แบบสอบถาม 

 
 

จังหวัด ............................................................. 

สคริปตการใหขอมูลแกผูตอบ (Participant Information Script) 
 

ศูนยวิจัย SAB รวมกับศูนยวิจัยปญหาสุรา (ศวส.) ภายใตการสนับสนุนของ สสส. ขอความกรุณาทานตอบแบบสอบถามภายใตโครงการ 

“การสำรวจการรับรูพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 2551 และ รางพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ฉบับใหม”  

โดยใชเวลาประมาณ 5 นาที ครับ/คะ 

  

ขาพเจาขอรับรองวาไดชี้แจงขอมูลแกผูตอบ และขอความยินยอมทางวาจาตามสคริปตนี้จริง 

ลงนาม .................................................. ผูสัมภาษณ วัน เดือน ป ............/................../................ 

คำถามสัมภาษณ 

 

ตอนท่ี 1 การรับรูพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

1. ทานทราบหรือไมประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล  

[   ] 1. ทราบ   [   ] 2. ไมทราบ 

2. ทานไดเขาไปแสดงความคดิเห็นในระบบรับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลของรัฐสภาหรือไม 

[   ] 1. ไดเขาไป  [   ] 2. ไมไดเขาไป 

3. ทานไดเขาไปแสดงความคดิเห็นในระบบรับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลของกระทรวงสาธารณสุขหรือไม 

[   ] 1. ไดเขาไป  [   ] 2. ไมไดเขาไป 

4. ขอใหทานตอบคำถามตอไปน้ี วาขอความแตละขอถูกตองหรือไม ตามพระราชบัญญตัิควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551  

กฎหมาย 1. ใช 2. ไมใช 3. ไมทราบ/ 

ไมแนใจ 

1) สามารถประชาสมัพันธสินคาเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ในลักษณะของการเชิญชวนใหดื่ม หรือ

ใหรับรูขอมูลในทางท่ีดีของผลิตภณัฑ ผานทางวิทยุกระจายเสียง และทีวีดิจติัล  

   

2) สามารถสงเสริมการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล โดยการ ลด แลก แจก หรือแถม ณ จุดขาย 

เชน ลานเบียร หรือ รานคาปลีกท่ัวไป  

   

3) ชวงเวลาท่ีสามารถจำหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลได คือ ชวงเวลา 11.00-14.00 น. และ 

17.00-24.00 น. 

   

4) สถานท่ีหามจำหนายเครื่องดืม่แอลกอฮอล ไดแก สถานศึกษา สถานท่ีสำคัญทางศาสนา 

สถานท่ีราชการ สถานีบริการเช้ือเพลิง สถานีรถไฟ สถานีขนสงผูโดยสาร ทาเรือโดยสาร

สาธารณะ 

   

5) ผูผลิตและจำหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลสามารถขายผลิตภณัฑเครือ่งดื่มท่ีไมมแีอลกอฮอล 

เชน น้ำดื่ม โซดา โดยใชโลโกหรือ ตราสัญลักษณเดียวกันกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

   

6) ผูผลิตและจำหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลไมสามารถใหการสนับสนุนการจัดงาน เชน 

มหกรรมทองถ่ิน มหกรรมกีฬา  

   

7) หามจำหนายเครื่องดืม่แอลกอฮอลแกบุคคลท่ีอายุต่ำกวา 20 ป      

8) ดารา หรือบุคคลท่ีมีช่ือเสียง สามารถใชเฟซบุกสวนตัว โพสตรูป เสียง หรือ วิดีโอ ท่ีปรากฎ

เครื่องดื่มแอลกอฮอลได หากไมไดรับผลประโยชนตอบแทนจากผูผลติ หรือผูจำหนาย

เครื่องดื่มแอลกอฮอล 
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ตอนท่ี 2 ความเห็นตอการปรับแกพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  

5. ทานเห็นดวยกับกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลในประเด็นตอไปน้ีหรือไม 

ประเด็นพิจารณา 
0. ไมมี

ความเห็น 

1. ไมเห็น

ดวยอยางย่ิง 

2. ไมเห็น

ดวย 

3. เห็นดวย 4. เห็นดวย

อยางย่ิง 

การหามโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล      

1) หามผูผลติ ผูจำหนาย ทำการสงเสริมการขายเครื่องดืม่

แอลกอฮอล ท่ีครอบคลุมไปถึงการโพสต รูป ขอความ เสียง หรือ 

วีดีโอ ท่ีปรากฏตราสัญลักษณ บรรจุภณัฑ ผานชองทางโซเชียล

มีเดีย 

     

2) หามโฆษณาดวยขอความเกินจริง และใชสรรพคุณอวดอาง  

ท้ังทางตรงและทางออม 

     

3) หามการใหทุนอุปถัมภ หรือใหการสนับสนุนบุคคล กลุมบุคคล 

หนวยงาน ของรัฐ หรือองคกรเอกชน ในลักษณะท่ีเปนการสราง

ภาพลักษณตอเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือเปนการโฆษณา

เครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือเปนการสงเสริมการบรโิภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล 

     

4) การกำหนดโทษปรับในกรณีท่ีมีการสงเสริมการขายหรือการ

โฆษณาผานสื่อของประชาชนท่ัวไป โทษปรับไมเกิน 500,000 

บาท แตหากเปนผูผลิต หรือผูนำเขาเครื่องดื่มแอลกอฮอลจาก

ตางประเทศ โทษปรับไมเกิน 1,000,000 บาท 

     

5) หามมิใหผูผลิตและจำหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลทำการ

ประชาสมัพันธหรือโฆษณาใดๆ ยกเวนการสื่อสารเชิงสรางสรรค 

ตามหลักเกณฑของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอล 

     

6) หามดารา บุคคลท่ีมีช่ือเสียง โพสตภาพ เสยีง หรือวิดีโอ ท่ีมี

ขอความหรือเน้ือหา หรือ สวนใดสวนหน่ึงของผลิตภัณฑเครื่องดืม่

แอลกอฮอล ลงในโซเชียลมีเดยีของตัวเอง แมจะไดรับหรือไม

ไดรับผลประโยชนตอบแทนจากผูผลิตหรือผูจำหนาย   

     

ประเด็นอ่ืนๆ       

7) การจัดใหมผีูแทนสมาคมการคาของผูผลติและจำหนายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล และผูทรงคุณวุฒิในดานการผลิตเปนท่ีปรึกษา

คณะกรรมการนโยบายควบคุมเครือ่งดื่มแอลกอฮอลแหงชาติ  

     

8) การใหมีผูแทนองคกรเอกชนท่ีมีวัตถุประสงคมิใชเปนการแสวงหา

กำไร และดำเนินกิจกรรมเก่ียวกับดานการสนับสนุน และรณรงค

ใหมีการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ดานการคุมครองเด็ก

และเยาวชนหรือสตรี ดานการคุมครองผูบรโิภค ดานการสุขภาพ

หรือสาธารณสุขเปนสวนหน่ึงของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดืม่

แอลกอฮอลแหงชาติ รวมถึงระดับจังหวัด และ กทม. 

     

9) อนุญาตใหสามารถขายเครื่องดืม่แอลกอฮอลในบรเิวณท่ีจดัไว

เปนรานคาหรือสโมสรในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาได 

     

10) อนุญาตใหขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดตลอดเวลา      
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ประเด็นพิจารณา 
0. ไมมี

ความเห็น 

1. ไมเห็น

ดวยอยางย่ิง 

2. ไมเห็น

ดวย 

3. เห็นดวย 4. เห็นดวย

อยางย่ิง 

11) อนุญาตใหขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยใชเครื่องขายอัตโนมตั ิ      

12) อนุญาตใหขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลทางออนไลน      

13) อนุญาตใหสามารถลดราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพ่ือประโยชน

ในการสงเสริมการขาย 

     

14) อนุญาตใหสามารถแจก แถม ให หรือแลกเปลี่ยนเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลกับสินคาหรือบริการอ่ืนได 

     

15) งานจัดเลี้ยงตามประเพณี เชน งานบวช งานแตงงาน งานศพ 

งานเลี้ยงสง งานเลีย้งเกษียณอายุ งานครบรอบ ควรใหมีการ

บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

     

 

ตอนท่ี 3 ความเห็นโดยรวมตอการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

6. ทานเห็นดวยกับประเด็นตอไปน้ีหรือไม  

ประเด็นพิจารณา 
0. ไมมี

ความเห็น 

1. ไมเห็น

ดวยอยางย่ิง 

2. ไมเห็น

ดวย 

3. เห็นดวย 4. เห็นดวย

อยางย่ิง 

1) กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลฉบับปจจุบัน  

มีประสิทธิภาพมากเพียงพอแลว 

     

2) ธุรกิจเครื่องดืม่แอลกอฮอลรายยอย สามารถผลิต และทำตลาดได

โดยเสร ี

     

3) กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีความจำเปนอยางยิ่งใน

การรักษาความปลอดภัยของสังคม 

     

4) เครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนสาเหตุของอาชญากรรม       

5) กฎหมายท่ีเขมงวดมากข้ึนจะทำใหปญหาจากเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลลดลง 

     

6) หากกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลควบคุมเขมงวด

มากกวาฉบับเดมิ จะทำใหภาพรวมของสังคมดีข้ึน 

     

7) หากผูผลิตและจำหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลสามารถทำการ

โฆษณาอยางเสรี จะทำใหผูดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลมีมากข้ึน 

     

8) หากผูผลิตและจำหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลสามารถทำการ

โฆษณาอยางเสรี จะทำใหเกิดผลกระทบทางลบแกเด็กและ

เยาวชนไดมากข้ึน 

     

 

 

ตอนท่ี 4 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ         [   ] 1 ชาย      [   ] 2 หญิง   

2. อาย…ุ…………..……ป 

3. สถานภาพสมรส     

[     ] 1. โสด           [    ] 2. สมรสและมีบุตร        [    ] 3. สมรสแตไมมีบุตร   [    ] 4. หมาย/ หยา/ แยกกันอยู 
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4. ระดับการศึกษาช้ันสูงสุดท่ีสำเรจ็มา     

[    ] 1. ไมเคยเรียน     [    ] 2. ประถมศึกษา        [    ] 3. ม.ตน       [    ] 4. ม.ปลาย [    ] 5. ปวช. [    ] 6. ปวส.          

[    ] 7. อนุปริญญา     [    ] 8. ปริญญาตร ี         [    ] 9. สูงกวาปริญญาตร ี

5. อาชีพประจำท่ีมีรายไดหลัก    

[    ] 1. ขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจ       [    ] 2. พนักงานบริษัทเอกชน        

[    ] 3. คาขายรายยอย/ บริการรายยอย       3.1 ความเก่ียวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล    (   ) 1 ใช     (   ) 2 ไมใช 

 [    ] 4. ธุรกิจสวนตัว/ ผูประกอบการ          4.1 ความเก่ียวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล    (   ) 1 ใช     (   ) 2 ไมใช 

[    ] 5. ผูใชแรงงาน/ รับจางท่ัวไป   [    ] 6. เกษียณอาย/ุ พอบาน/ แมบาน   

[    ] 7. เกษตรกร/ ประมง                 [    ] 8. อาชีพอิสระ อาทิ ทนายความ สถาปนิก   [    ] 9. นักเรียน/ นักศึกษา        

[    ] 10. วางงาน [    ] 11. อ่ืนๆ ระบุ …….............................…… 

6. รายไดสวนบุคคลเฉลี่ยตอเดือน    

 [ 1 ]  ไมเกิน 5,000 บาท         [ 2 ]  5,001 - 10,000 บาท      [ 3 ]  10,001 - 20,000 บาท     

 [ 4 ]  20,001 - 30,000 บาท    [ 5 ]  30,001 - 40,000 บาท    [ 6 ]  40,001 - 50,000 บาท    [ 7 ]  มากกวา 50,000 บาท 

7. อาศัยอยูเขต/ อำเภอ……………………. จังหวัด…………………………    

8. อาศัยอยูในพ้ืนท่ี   [   ] 1. กรุงเทพมหานคร   [   ] 2. ในเขตเทศบาล    [   ] 3. นอกเขตเทศบาล     

 

ตอนท่ี 5 การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล หมายถึง เคร่ืองด่ืมทุกประเภทท่ีมีสวนผสมของแอลกอฮอล เชน เหลา เบียร ไวน สุราพ้ืนบานตางๆ  

9. ในชีวิตน้ี ทานเคยดื่มสรุาหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือไม (ไมนับรวมจิบเพียงเล็กนอย)  

[   ] 0. ไมเคยดื่มเลยในชีวิตน้ี (จบการสัมภาษณ) [   ] 1. เคยดื่ม [   ] 9. ไมตอบ (จบการสัมภาษณ) 

10. หากทานเคยดื่ม ทานไดดื่มสุราหรือเครื่องดืม่แอลกอฮอลในชวง 12 เดือนท่ีผานมาหรือไม  

[   ] 0. ไมไดดืม่ (จบการสัมภาษณ)  [   ] 1. ดื่ม  [   ] 9. ไมตอบ (จบการสัมภาษณ) 

11. โดยท่ัวไป ทานดื่มบอยแคไหนในชวง 12 เดือนท่ีผานมา 

[   ] 1. นานๆ ครั้ง (1-3 วัน/ป)  [   ] 2. นานๆ ครั้ง (4-7 วัน/ป) [   ] 3. นานๆ ครั้ง (8-11 วัน/ป) 

[   ] 4. ทุกเดือน (1-3 วัน/เดือน)  [   ] 5. ทุกสัปดาห (1-2 วัน/สัปดาห) [   ] 6. วันเวนวัน (3-4 วัน/สัปดาห) 

[   ] 7. เกือบทุกวัน (5-6 วัน/สัปดาห) [   ] 8. ทุกวัน (7 วัน/สัปดาห)  [   ] 9. ไมตอบ 

 

...ขอขอบคุณในความอนุเคราะหครับ/คะ 
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ภาคผนวก ข ตารางแสดงผลการวิเคราะหเพ่ิมเติม 
 

ตารางที่ 21 แสดงการวิเคราะหความแตกตางของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวง 12 เดือนที่ผานมา 

กับความเห็นดวยตอประเด็น “หามผูผลิต ผูจำหนาย ทำการสงเสริมการขายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลที่ครอบคลุมไปถึงการโพสต รูป ขอความ เสียง หรือ วีดีโอ ที่ปรากฏตราสัญลักษณ 

บรรจุภัณฑผานชองทางโซเชียลมีเดีย” 

การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ไมเห็นดวย เห็นดวย รวม Sig. 

ไมดื่ม 125 733 858 0.000** 

 (14.6) (85.4) (100.0) 

ดื่ม 137 454 591 

 (23.2) (76.8) (100.0) 

รวม 262 1,187 1,449 

 (18.1) (81.9) (100.0) 

**แตกตางกันอยางมีนัยสำคญัทางสถิติ (Sig. < 0.01) 
 

ตารางที่ 22 แสดงการวิเคราะหความแตกตางของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวง 12 เดือนที่ผานมา 

กับความเห็นดวยตอประเด็น “หามโฆษณาดวยขอความเกินจริง และใชสรรพคุณอวดอาง 

ทั้งทางตรงและทางออม” 

การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ไมเห็นดวย เห็นดวย รวม Sig. 

ไมดื่ม 75 817 892 0.001** 

 (8.4) (91.6) (100.0) 

ดื่ม 87 533 620 

 (14.0) (86.0) (100.0) 

รวม 162 1,350 1,512 

 (10.7) (89.3) (100.0) 

**แตกตางกันอยางมีนัยสำคญัทางสถิติ (Sig. < 0.01) 
 

ตารางที่ 23 แสดงการวิเคราะหความแตกตางของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวง 12 เดือนที่ผานมา 

กับความเห็นดวยตอประเด็น “หามการใหทุนอุปถัมภ หรือใหการสนับสนุนบุคคล กลุมบุคคล 

หนวยงาน ของรัฐ หรือองคกรเอกชน ในลักษณะที่เปนการสรางภาพลักษณตอเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล หรือเปนการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือเปนการสงเสริมการบริโภค

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล” 

การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ไมเห็นดวย เห็นดวย รวม Sig. 

ไมดื่ม 132 668 800 0.002** 

 (16.5) (83.5) (100.0) 

ดื่ม 133 440 573 

 (23.2) (76.8) (100.0) 

รวม 265 1,108 1,373 

 (19.3) (80.7) (100.0) 

**แตกตางกันอยางมีนัยสำคญัทางสถิติ (Sig. < 0.01) 
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ตารางที่ 24 แสดงการวิเคราะหความแตกตางของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวง 12 เดือนที่ผานมา 

กับความเห็นดวยตอประเด็น “การกำหนดโทษปรับในกรณีที่มีการสงเสริมการขายหรือการ

โฆษณาผานสื่อของประชาชนทั่วไป โทษปรับไมเกิน 500,000 บาท แตหากเปนผูผลิต หรือ

ผูนำเขาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลจากตางประเทศ โทษปรับไมเกิน 1,000,000 บาท” 

การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ไมเห็นดวย เห็นดวย รวม Sig. 

ไมดื่ม 116 724 840 0.000** 

 (13.8) (86.2) (100.0) 

ดื่ม 151 427 578 

 (26.1) (73.9) (100.0) 

รวม 267 1,151 1,418 

 (18.8) (81.2) (100.0) 

**แตกตางกันอยางมีนัยสำคญัทางสถิติ (Sig. < 0.01) 

 

ตารางที่ 25 แสดงการวิเคราะหความแตกตางของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวง 12 เดือนที่ผานมา 

กับความเห็นดวยตอประเด็น “หามมิใหผู ผลิตและจำหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลทำการ

ประชาสัมพันธหรือโฆษณาใดๆ ยกเวนการสื ่อสารเชิงสรางสรรค ตามหลักเกณฑของ

คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล” 

การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ไมเห็นดวย เห็นดวย รวม Sig. 

ไมดื่ม 79 766 845 0.000** 

 (9.3) (90.7) (100.0) 

ดื่ม 112 471 583 

 (19.2) (80.8) (100.0) 

รวม 191 1,237 1,428 

 (13.4) (86.6) (100.0) 

**แตกตางกันอยางมีนัยสำคญัทางสถิติ (Sig. < 0.01) 

 

ตารางที่ 26 แสดงการวิเคราะหความแตกตางของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวง 12 เดือนที่ผานมา 

กับความเห็นดวยตอประเด็น “หามดารา บุคคลที่มีชื่อเสียง โพสตภาพ เสียง หรือวิดีโอ ที่มี

ขอความหรือเนื้อหา หรือ สวนใดสวนหนึ่งของผลิตภัณฑเครื่องดื่มแอลกอฮอล ลงในโซเชียล

มีเดียของตัวเอง แมจะไดรับหรือไมไดรับผลประโยชนตอบแทนจากผูผลิตหรือผูจำหนาย” 

การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ไมเห็นดวย เห็นดวย รวม Sig. 

ไมดื่ม 116 720 836 0.000** 

 (13.9) (86.1) (100.0) 

ดื่ม 160 426 586 

 (27.3) (72.7) (100.0) 

รวม 276 1,146 1,422 

 (19.4) (80.6) (100.0) 

**แตกตางกันอยางมีนัยสำคญัทางสถิติ (Sig. < 0.01) 
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ตารางที่ 27 แสดงการวิเคราะหความแตกตางของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวง 12 เดือนที่ผานมา 

กับความเห็นดวยตอประเด็น “การจัดใหมีผู แทนสมาคมการคาของผู ผลิตและจำหนาย

เครื่องดื่มแอลกอฮอล และผูทรงคุณวุฒิในดานการผลิตเปนที่ปรึกษาคณะกรรมการนโยบาย

ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลแหงชาติ” 

การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ไมเห็นดวย เห็นดวย รวม Sig. 

ไมดื่ม 186 519 705 0.638 

 (26.4) (73.6) (100.0) 

ดื่ม 144 378 522 

 (27.6) (72.4) (100.0) 

รวม 330 897 1,227 

 (26.9) (73.1) (100.0) 

 

ตารางที่ 28 แสดงการวิเคราะหความแตกตางของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวง 12 เดือนที่ผานมา 

กับความเห็นดวยตอประเด็น “การใหมีผูแทนองคกรเอกชนที่มีวัตถุประสงคมิใชเปนการ

แสวงหากำไร และดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับดานการสนับสนุน และรณรงคใหมีการลดการ

บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ดานการคุมครองเด็กและเยาวชนหรือสตรี ดานการคุมครอง

ผูบริโภค ดานการสุขภาพหรือสาธารณสุขเปนสวนหนึ่งของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลแหงชาติ รวมถึงระดับจังหวัด และ กทม.” 

การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ไมเห็นดวย เห็นดวย รวม Sig. 

ไมดื่ม 127 591 718 0.002** 

 (17.7) (82.3) (100.0) 

ดื่ม 132 396 528 

 (25.0) (75.0) (100.0) 

รวม 259 987 1,246 

 (20.8) (79.2) (100.0) 

**แตกตางกันอยางมีนัยสำคญัทางสถิติ (Sig. < 0.01) 

 

ตารางที่ 29 แสดงการวิเคราะหความแตกตางของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวง 12 เดือนที่ผานมา 

กับความเห็นดวยตอประเด็น “อนุญาตใหสามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในบริเวณที่จดัไว

เปนรานคาหรือสโมสรในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาได” 

การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ไมเห็นดวย เห็นดวย รวม Sig. 

ไมดื่ม 739 166 905 0.000** 

 (81.7) (18.3) (100.0) 

ดื่ม 454 169 623 

 (72.9) (27.1) (100.0) 

รวม 1,193 335 1,528 

 (78.1) (21.9) (100.0) 

**แตกตางกันอยางมีนัยสำคญัทางสถิติ (Sig. < 0.01) 
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ตารางที่ 30 แสดงการวิเคราะหความแตกตางของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวง 12 เดือนที่ผานมา 

กับความเห็นดวยตอประเด็น “อนุญาตใหขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลไดตลอดเวลา” 

การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ไมเห็นดวย เห็นดวย รวม Sig. 

ไมดื่ม 728 176 904 0.000** 

 (80.5) (19.5) (100.0) 

ดื่ม 419 204 623 

 (67.3) (32.7) (100.0) 

รวม 1,147 380 1,527 

 (75.1) (24.9) (100.0) 

**แตกตางกันอยางมีนัยสำคญัทางสถิติ (Sig. < 0.01) 

 

ตารางที่ 31 แสดงการวิเคราะหความแตกตางของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวง 12 เดือนที่ผานมา 

กับความเห็นดวยตอประเด็น “อนุญาตใหขายเครื ่องดื ่มแอลกอฮอลโดยใชเครื ่องขาย

อัตโนมัต”ิ 

การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ไมเห็นดวย เห็นดวย รวม Sig. 

ไมดื่ม 685 199 884 0.000** 

 (77.5) (22.5) (100.0) 

ดื่ม 366 251 617 

 (59.3) (40.7) (100.0) 

รวม 1,051 450 1,501 

 (70.0) (30.0) (100.0) 

**แตกตางกันอยางมีนัยสำคญัทางสถิติ (Sig. < 0.01) 

 

ตารางที่ 32 แสดงการวิเคราะหความแตกตางของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวง 12 เดือนที่ผานมา 

กับความเห็นดวยตอประเด็น “อนุญาตใหขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลทางออนไลน” 

การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ไมเห็นดวย เห็นดวย รวม Sig. 

ไมดื่ม 704 186 890 0.000** 

 (79.1) (20.9) (100.0) 

ดื่ม 389 226 615 

 (63.3) (36.7) (100.0) 

รวม 1,093 412 1,505 

 (72.6) (27.4) (100.0) 

**แตกตางกันอยางมีนัยสำคญัทางสถิติ (Sig. < 0.01) 
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ตารางที่ 33 แสดงการวิเคราะหความแตกตางของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวง 12 เดือนที่ผานมา 

กับความเห็นดวยตอประเด็น “อนุญาตใหสามารถลดราคาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเพ่ือประโยชน

ในการสงเสริมการขาย” 

การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ไมเห็นดวย เห็นดวย รวม Sig. 

ไมดื่ม 661 226 887 0.000** 

 (74.5) (25.5) (100.0) 

ดื่ม 320 290 610 

 (52.5) (47.5) (100.0) 

รวม 981 516 1,497 

 (65.5) (34.5) (100.0) 

**แตกตางกันอยางมีนัยสำคญัทางสถิติ (Sig. < 0.01) 

 

ตารางที่ 34 แสดงการวิเคราะหความแตกตางของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวง 12 เดือนที่ผานมา 

กับความเห็นดวยตอประเด็น “อนุญาตใหสามารถแจก แถม ให หรือแลกเปลี่ยนเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลกับสินคาหรือบริการอ่ืนได” 

การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ไมเห็นดวย เห็นดวย รวม Sig. 

ไมดื่ม 667 214 881 0.000** 

 (75.7) (24.3) (100.0) 

ดื่ม 340 271 611 

 (55.6) (44.4) (100.0) 

รวม 1,007 485 1,492 

 (67.5) (32.5) (100.0) 

**แตกตางกันอยางมีนัยสำคญัทางสถิติ (Sig. < 0.01) 

 

ตารางที่ 35 แสดงการวิเคราะหความแตกตางของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวง 12 เดือนที่ผานมา 

กับความเห็นดวยตอประเด็น “งานจัดเลี้ยงตามประเพณี เชน งานบวช งานแตงงาน งานศพ 

งานเลี้ยงสง งานเลี้ยงเกษียณอายุ งานครบรอบ ควรใหมีการบริการเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล” 

การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ไมเห็นดวย เห็นดวย รวม Sig. 

ไมดื่ม 506 341 847 0.000** 

 (59.7) (40.3) (100.0) 

ดื่ม 209 375 584 

 (35.8) (64.2) (100.0) 

รวม 715 716 1,431 

 (50.0) (50.0) (100.0) 

**แตกตางกันอยางมีนัยสำคญัทางสถิติ (Sig. < 0.01) 
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ตารางที่ 36 แสดงการวิเคราะหความแตกตางของความเกี่ยวของกับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล กับ

ความเห็นดวยตอประเด็น “หามผู ผลิต ผู จำหนาย ทำการสงเสริมการขายเครื ่องดื่ม

แอลกอฮอลที่ครอบคลุมไปถึงการโพสต รูป ขอความ เสียง หรือ วีดีโอ ที่ปรากฏตราสัญลักษณ 

บรรจุภัณฑผานชองทางโซเชียลมีเดีย” 

ความเกี่ยวของกับธุรกิจ

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

ไมเห็นดวย เห็นดวย รวม Sig. 

ไมเก่ียวของ 255 1,105 1,360 0.010* 

 (18.8) (81.3) (100.0) 

เก่ียวของ 7 82 89 

 (7.9) (92.1) (100.0) 

รวม 262 1,187 1,449 

 (18.1) (81.9) (100.0) 

*แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (Sig. < 0.05) 

 

ตารางที่ 37 แสดงการวิเคราะหความแตกตางของความเกี่ยวของกับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล กับ

ความเห็นดวยตอประเด็น “หามโฆษณาดวยขอความเกินจริง และใชสรรพคุณอวดอาง 

ทั้งทางตรงและทางออม” 

ความเกี่ยวของกับธุรกิจ

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

ไมเห็นดวย เห็นดวย รวม Sig. 

ไมเก่ียวของ 158 1,265 1,423 0.051 

 (11.1) (88.9) (100.0) 

เก่ียวของ 4 85 89 

 (4.5) (95.5) (100.0) 

รวม 162 1,350 1,512 

 (10.7) (89.3) (100.0) 

 

ตารางที่ 38 แสดงการวิเคราะหความแตกตางของความเกี่ยวของกับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล กับ

ความเห็นดวยตอประเด็น “หามการใหทุนอุปถัมภ หรือใหการสนับสนุนบุคคล กลุมบุคคล 

หนวยงาน ของรัฐ หรือองคกรเอกชน ในลักษณะที่เปนการสรางภาพลักษณตอเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล หรือเปนการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือเปนการสงเสริมการบริโภค

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล” 

ความเกี่ยวของกับธุรกิจ

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

ไมเห็นดวย เห็นดวย รวม Sig. 

ไมเก่ียวของ 259 1,029 1,288 0.003** 

 (20.1) (79.9) (100.0) 

เก่ียวของ 6 79 85 

 (7.1) (92.9) (100.0) 

รวม 265 1,108 1,373 

 (19.3) (80.7) (100.0) 

**แตกตางกันอยางมีนัยสำคญัทางสถิติ (Sig. < 0.01) 
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ตารางที่ 39 แสดงการวิเคราะหความแตกตางของความเกี่ยวของกับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล กับ

ความเห็นดวยตอประเด็น “การกำหนดโทษปรับในกรณีที่มีการสงเสริมการขายหรือการ

โฆษณาผานสื่อของประชาชนทั่วไป โทษปรับไมเกิน 500,000 บาท แตหากเปนผูผลิต หรือ

ผูนำเขาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลจากตางประเทศ โทษปรับไมเกิน 1,000,000 บาท” 

ความเกี่ยวของกับธุรกิจ

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

ไมเห็นดวย เห็นดวย รวม Sig. 

ไมเก่ียวของ 248 1,083 1,331 0.459 

 (18.6) (81.4) (100.0) 

เก่ียวของ 19 68 87 

 (21.8) (78.2) (100.0) 

รวม 267 1,151 1,418 

 (18.8) (81.2) (100.0) 

 

ตารางที่ 40 แสดงการวิเคราะหความแตกตางของความเกี่ยวของกับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล กับ

ความเห็นดวยตอประเด็น “หามมิใหผู ผลิตและจำหนายเครื ่องดื ่มแอลกอฮอลทำการ

ประชาสัมพันธหรือโฆษณาใดๆ ยกเวนการสื ่อสารเชิงสรางสรรค ตามหลักเกณฑของ

คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล” 

ความเกี่ยวของกับธุรกิจ

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

ไมเห็นดวย เห็นดวย รวม Sig. 

ไมเก่ียวของ 181 1,158 1,339 0.540 

 (13.5) (86.5) (100.0) 

เก่ียวของ 10 79 89 

 (11.2) (88.8) (100.0) 

รวม 191 1,237 1,428 

 (13.4) (86.6) (100.0) 

 

ตารางที่ 41 แสดงการวิเคราะหความแตกตางของความเกี่ยวของกับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล กับ

ความเห็นดวยตอประเด็น “หามดารา บุคคลที่มีชื ่อเสียง โพสตภาพ เสียง หรือวิดีโอ ที่มี

ขอความหรือเนื้อหา หรือ สวนใดสวนหนึ่งของผลิตภัณฑเครื่องดื่มแอลกอฮอล ลงในโซเชียล

มีเดียของตัวเอง แมจะไดรับหรือไมไดรับผลประโยชนตอบแทนจากผูผลิตหรือผูจำหนาย” 

ความเกี่ยวของกับธุรกิจ

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

ไมเห็นดวย เห็นดวย รวม Sig. 

ไมเก่ียวของ 268 1,072 1,340 0.023* 

 (20.0) 80.0% (100.0) 

เก่ียวของ 8 74 82 

 (9.8) (90.2) (100.0) 

รวม 276 1,146 1,422 

 (19.4) (80.6) (100.0) 

*แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (Sig. < 0.05) 
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ตารางที่ 42 แสดงการวิเคราะหความแตกตางของความเกี่ยวของกับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล กับ

ความเห็นดวยตอประเด็น “การจัดใหมีผูแทนสมาคมการคาของผูผลิตและจำหนายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล และผูทรงคุณวุฒิในดานการผลิตเปนที่ปรึกษาคณะกรรมการนโยบายควบคุม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลแหงชาติ” 

ความเกี่ยวของกับธุรกิจ

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

ไมเห็นดวย เห็นดวย รวม Sig. 

ไมเก่ียวของ 318 833 1,151 0.024* 

 (27.6) (72.4) (100.0) 

เก่ียวของ 12 64 76 

 (15.8) (84.2) (100.0) 

รวม 330 897 1,227 

 (26.9) (73.1) (100.0) 

*แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (Sig. < 0.05) 

 

ตารางที่ 43 แสดงการวิเคราะหความแตกตางของความเกี่ยวของกับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล กับ

ความเห็นดวยตอประเด็น “การใหมีผูแทนองคกรเอกชนที่มีวัตถุประสงคมิใชเปนการแสวงหา

กำไร และดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับดานการสนับสนุน และรณรงคใหมีการลดการบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอล ดานการคุมครองเด็กและเยาวชนหรือสตรี ดานการคุมครองผูบริโภค 

ดานการสุขภาพหรือสาธารณสุขเปนสวนหน่ึงของคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล

แหงชาติ รวมถึงระดับจังหวัด และ กทม.” 

ความเกี่ยวของกับธุรกิจ

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

ไมเห็นดวย เห็นดวย รวม Sig. 

ไมเก่ียวของ 247 923 1,170 0.268 

 (21.1) (78.9) (100.0) 

เก่ียวของ 12 64 76 

 (15.8) (84.2) (100.0) 

รวม 259 987 1,246 

 (20.8) (79.2) (100.0) 
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ตารางที่ 44 แสดงการวิเคราะหความแตกตางของความเกี่ยวของกับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล กับ

ความเห็นดวยตอประเด็น “อนุญาตใหสามารถขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในบริเวณที่จัดไวเปน

รานคาหรือสโมสรในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาได” 

ความเกี่ยวของกับธุรกิจ

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

ไมเห็นดวย เห็นดวย รวม Sig. 

ไมเก่ียวของ 1,140 298 1,438 0.000** 

 (79.3) (20.7) (100.0) 

เก่ียวของ 53 37 90 

 (58.9) (41.1) (100.0) 

รวม 1,193 335 1,528 

 (78.1) (21.9) (100.0) 

**แตกตางกันอยางมีนัยสำคญัทางสถิติ (Sig. < 0.01) 

 

ตารางที่ 45 แสดงการวิเคราะหความแตกตางของความเกี่ยวของกับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล กับ

ความเห็นดวยตอประเด็น “อนุญาตใหขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลไดตลอดเวลา” 

ความเกี่ยวของกับธุรกิจ

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

ไมเห็นดวย เห็นดวย รวม Sig. 

ไมเก่ียวของ 1,100 337 1,437 0.000** 

 (76.5) (23.5) (100.0) 

เก่ียวของ 47 43 90 

 (52.2) (47.8) (100.0) 

รวม 1,147 380 1,527 

 (75.1) (24.9) (100.0) 

**แตกตางกันอยางมีนัยสำคญัทางสถิติ (Sig. < 0.01) 

 

ตารางที่ 46 แสดงการวิเคราะหความแตกตางของความเกี่ยวของกับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล กับ

ความเห็นดวยตอประเด็น “อนุญาตใหขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลโดยใชเคร่ืองขายอัตโนมัติ” 

ความเกี่ยวของกับธุรกิจ

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

ไมเห็นดวย เห็นดวย รวม Sig. 

ไมเก่ียวของ 1,004 407 1,411 0.000** 

 (71.2) (28.8) (100.0) 

เก่ียวของ 47 43 90 

 (52.2) (47.8) (100.0) 

รวม 1,051 450 1,501 

 (70.0) (30.0) (100.0) 

**แตกตางกันอยางมีนัยสำคญัทางสถิติ (Sig. < 0.01) 
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ตารางที่ 47 แสดงการวิเคราะหความแตกตางของความเกี่ยวของกับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล กับ

ความเห็นดวยตอประเด็น “อนุญาตใหขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลทางออนไลน” 

ความเกี่ยวของกับธุรกิจ

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

ไมเห็นดวย เห็นดวย รวม Sig. 

ไมเก่ียวของ 1,046 369 1,415 0.000** 

 (73.9) (26.1) (100.0) 

เก่ียวของ 47 43 90 

 (52.2) (47.8) (100.0) 

รวม 1,093 412 1,505 

 (72.6) (27.4) (100.0) 

**แตกตางกันอยางมีนัยสำคญัทางสถิติ (Sig. < 0.01) 

 

ตารางที่ 48 แสดงการวิเคราะหความแตกตางของความเกี่ยวของกับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล กับ

ความเห็นดวยตอประเด็น “อนุญาตใหสามารถลดราคาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเพ่ือประโยชนใน

การสงเสริมการขาย” 

ความเกี่ยวของกับธุรกิจ

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

ไมเห็นดวย เห็นดวย รวม Sig. 

ไมเก่ียวของ 932 475 1,407 0.022* 

 (66.2) (33.8) (100.0) 

เก่ียวของ 49 41 90 

 (54.4) (45.6) (100.0) 

รวม 981 516 1,497 

 (65.5) (34.5) (100.0) 

*แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (Sig. < 0.05) 

 

ตารางที่ 49 แสดงการวิเคราะหความแตกตางของความเกี่ยวของกับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล กับ

ความเห็นดวยตอประเด็น “อนุญาตใหสามารถแจก แถม ให หรือแลกเปลี่ยนเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลกับสินคาหรือบริการอ่ืนได” 

ความเกี่ยวของกับธุรกิจ

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

ไมเห็นดวย เห็นดวย รวม Sig. 

ไมเก่ียวของ 962 440 1,402 0.000** 

 (68.6) (31.4) (100.0) 

เก่ียวของ 45 45 90 

 (50.0) (50.0) (100.0) 

รวม 1,007 485 1,492 

 (67.5) (32.5) (100.0) 

**แตกตางกันอยางมีนัยสำคญัทางสถิติ (Sig. < 0.01) 
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ตารางที่ 50 แสดงการวิเคราะหความแตกตางของความเกี่ยวของกับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล กับ

ความเห็นดวยตอประเด็น “งานจัดเลี้ยงตามประเพณี เชน งานบวช งานแตงงาน งานศพ งาน

เลี้ยงสง งานเลี้ยงเกษียณอายุ งานครบรอบ ควรใหมีการบริการเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล” 

ความเกี่ยวของกับธุรกิจ

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

ไมเห็นดวย เห็นดวย รวม Sig. 

ไมเก่ียวของ 677 668 1,345 0.269 

 (50.3) (49.7) (100.0) 

เก่ียวของ 38 48 86 

 (44.2) (55.8) (100.0) 

รวม 715 716 1,431 

 (50.0) (50.0) (100.0) 
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