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บทความส าหรับเผยแพร่ 
 

การศึกษาแบบแผนทางสังคมและปัจจัยการดืม่ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม 
และการรับรู้การดื่มไมข่ับในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ 

A  Study to Social Model  and  Drinking factor that to Affect 
Don’t Drive and Drunk Behavior and Perception 

in Chaiyaphum Province 
ได้รับทุนอุดหนุนจากศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) 

  
รพีภัทร  ศรีไกรภักดิ์ และคณะ 

 
  สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทยในปัจจุบัน มีมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นสาเหตุที่ท าเกิดพฤติกรรมความรุนแรง อาชญากรรมและความรุนแรง (ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ. 2557: 50)   การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับประเด็นทางสังคมและการ
พัฒนาต่างๆ รวมถึงความรุนแรง โดยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเยาวชนที่แสดงออกหลังจากดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เป็นที่พบเห็นกันมากขึ้น (ธัญวรัตน์ แจ่มใส และคณะ. 2560: 10-15)   

  ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชากรไทยที่ส าคัญ คือการเจ็บป่วยด้วย
อุบัติเหตุ  อาชญากรรม และปัญหาอ่ืนๆ  โดยปัญหาอุบัติเหตุนั้นพบได้ทั้งในช่วงปกติและช่วงเทศกาลส าคัญ
แม้มีการจ ากัดการเดินทาง ห้ามจ าหน่ายสุรา การล็อกดาวน์พ้ืนที่เนื่องจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19  
สถิติการเกิดอุบัติเหตุยังคงเกิดขึ้น ทั้งนี้จากพฤติกรรมการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดเป็นการเพ่ิม
ความเสี่ยงให้ผู้ประสบเหตุมีโอกาส เสียชีวิตสูง (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2563 : 
ออนไลน์) 
   ข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดชัยภูมิพบว่าในช่วง
เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 จังหวัดชัยภูมิ  พบสถิติการเกิดอุบัติเหตุกระจายตามพ้ืนที่  โดยสาเหตุส่วนใหญ่
เกิดจากเมาสุรา และขับขี่รถเร็ว ไม่สวมหมวกนิรภัย  (ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ. 
2564) การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่น ตัวผู้ขับขี่ สภาพ
รถ สภาพถนน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบริบทด้านสังคม นโยบายและกฎหมาย  จึงมีความจ าเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพ่ือให้พลังความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งผู้ดื่ม ภาคประชาชน ภาครัฐ และเอกชนและ
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เครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดการและบูรณาการด าเนินงานแก้ไขปัญหาดื่มไม่ขับโดยใช้ฐานข้อมูลผู้ดื่มเป็น
หลัก ควบคู่กับการวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  สถานการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุจูงใจให้
นักวิจัยได้มุ่งเน้นในการศึกษาแบบแผนทางสังคม และปัจจัยการดื่มที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและการรับรู้การดื่ม
ไม่ขับในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ  โดยศึกษาแบบแผนทางสังคม และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ขับขี่ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งนโยบายและกฎหมาย  โดยมีเป้าหมายหลักคือการสร้างความตระหนัก เพ่ือให้เกิดการรับรู้ 
และลดอัตราเสียชีวิต ความพิการ และบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนน  
 การศึกษาวิจัย นี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและบรรยายความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผน
ทางสังคม และปัจจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมที่ส่งผลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
ประชาชน จังหวัดชัยภูมิ และศึกษาพฤติกรรมและการรับรู้การดื่มไม่ขับในประชากรจังหวัดชัยภูมิ  
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research)   กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ตัวแทนประชาชน  
ผู้น าชุมชน หน่วยงานในพ้ืนที่ ได้แก่ สาธารณสุข โรงพยาบาล /ชมรมคนพิการ  สถานีต ารวจภูธร  
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยมีรูปแบบการศึกษา ได้แก่ (1) การลงพ้ืนที่ฝังตัวใน
ชุมชน (Phase In) เพ่ือศึกษาบริบทกลุ่มชาติพันธุ์แต่ละชุมชนในพ้ืนที่  (2) การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth interview) โดยใช้ Snowball technique ในการค้นหา key 
informants ได้แก่ ตัวแทนครัวเรือน (ชาย-หญิง) ผู้น าชุมชน และ หน่วยงานในพ้ืนที่  ได้แก่ 
สาธารณสุข โรงพยาบาล /ชมรมคนพิการ  สถานีต ารวจภูธร  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ในพ้ืนที่ จ านวน 30 คน (3) การสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) กับตัวแทนครัวเรือน  ผู้น า
ชุมชน และ หน่วยงานใน 2 พ้ืนที่ๆละ  จ านวน 15 คน รวม 30 คน  เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย แบบ
สัมภาษณ์ แบบสนทนากลุ่ม เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล และน าข้อมูลที่ได้มาด าเนินการวิเคราะห์และ
สรุปผลและพรรณนาความ (Descriptive)   
 ความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนทางสังคม และปัจจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมที่
ส่งผลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชน จังหวัดชัยภูมิ  พบว่าสถานการณ์และแบบแผน
ทางสังคม/ธรรมเนียมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีผลต่อการดื่มไม่ขับของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
ชัยภูมิ อยู่บนฐานการด าเนินวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที ่  ในขณะที่บางส่วนรับแบบแผน
พฤติกรรมการดื ่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาจากต่างถิ ่น  วิถีช ีว ิตความเป็นอยู ่  และพิธ ีกรรม 
ประเพณี วัฒนธรรม บุคลิกและอุปนิสัยที ่เป็น เอกลักษณ์ของประชาชนหนุนเสริมให้เกิด
พฤติกรรมดังกล่าว  ความนิยมในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ควบคู่มาพร้อมกับความบันเทิงมีความ
ยินดี การยอมรับ นับถือกันเสมือนญาติพ่ีน้องรวมทั้งให้ความเคารพแก่ผู้ที่มีอาวุโส จึงท าให้มีความรัก
ใคร่กลมเกลียวกันตลอดจน ระบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติ  การเข้าสังคมที่  ความเป็นอยู่ที่เรียบ
ง่ายวัฒนธรรมด้านการกิน อาหารควบคู่กับสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  บุคคลที่มีพฤติกรรมการดื่ม
แล้วขับ มีตั้งแต่ช่วงอายุ ตั้งแต่ 13 ปี  เยาวชนทั่วไป  กลุ่มคนวัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ  โดยนิยมด่ืม
สุราขาว เบียร์ และสุราสี ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน
เบื้องต้น  ทราบและรับรู้ถึงปัญหาปลกระทบการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มีผลต่อการขับขี่
ยานพาหนะ แต่ด้วยความนิยมชมชอบ และอิทธิพลพฤติกรรมจากกลุ่มเพ่ือน  สภาพแวดล้อมรอบตัว  
ซึ่งล้วนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดื่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการขับขี่ยานพาหนะเป็นอย่างมาก 
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สอดคล้องกับแนวคิดของ ธัญวรัตน์ แจ่มใส และคณะ (2560) ที่กล่าวถึงพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และทัศนคติที่มีต่อวัฒนธรรมการดื่มของประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับความ
เชื่อ ความคิด ทัศนคติ และค่านิยม สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน   กลุ่มเด็ก เยาวชนเป็นกลุ่มเสี่ยง
ที่มีโอกาสเข้าสู่วงจรอบายมุขง่ายที่สุด เพราะไม่เห็นคุณค่าในตนเองคิดว่าสังคมปฏิเสธ ขาดความ
ยับยั้งชั่งใจ ขาดผู้ให้ค าแนะน าที่ถูกต้อง สอดคล้องกับแนวคิดของส านักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร  (2562) ที่กล่าวถึงประชากรกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยการดื่มแล้วขับมากที่สุด
คือกลุ่มเด็กและเยาวชน   ขณะเดียวกันสภาพแวดล้อมที่มีบทบาทต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่อง
แอลกอฮอล์และการขับขี่ยานพาหนะ ของประชาชนในพ้ืนที่ ได้แก่ ร้านค้าจ าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ที่ในปัจจุบันพบว่า ร้านค้าชุมชนในพ้ืนที่มีการจัดวางการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่
เข้าถึงง่าย มีวางขายหน้าร้านตรงบริเวณทางเข้า เพ่ือสะดวกในการหยิบขายและซื้อหา   แม้ร้านค้า
บางแห่งติดป้ายงดจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เด็กและเยาวชน แต่ก็ยังไม่สามารถควบคุมได้
โดยเฉพาะช่วงเวลาขายที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ส่งผลให้ประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะเด็ก 
เยาวชนมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ต่อเนื่อง ในขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้าที่จ าหน่าย
ไม่ได้รู้สึกว่าการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเยาวชนเป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย  นอกจากนี้
รูปแบบการโฆษณาของบริษัทผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีมาเพ่ิมเติมตลอดเวลา  การควบคุมการ
จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้านค้าจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเข้มงวด สอดคล้องกับแนวคิด ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (2556 ) สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และผลกระทบของเยาวชนไทย เป็นปรากฏการณ์ท่ีสังคมให้ความส าคัญ การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของเยาวชนจึงต้องมีการควบคุมทั้งการจ าหน่าย การเข้าถึงและอ่ืนๆ ร่วมด้วย   อย่างไรก็
ตามการลดพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และขับขี่ยานพาหนะในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ 
จ าเป็นต้องมีการก าหนดและบังคับใช้กฎหมาย มาตรการควบคุมการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
พ้ืนที่ชุมชน การรณรงค์ดื่มไม่ขับ การสร้างเครือข่ายประชาคมงดเหล้าต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องที่
ช่วยผลักดันและส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบถึงข้อก าหนดในการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือควบคุม
การจ าหน่าย การรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้ทราบถึงผลกระทบในเชิงลบ และโทษของ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และขับขี่ยานพาหนะ รวมถึงการมีเครือข่ายขับเคลื่อนในการเฝ้าระวังการ
ขับแล้วขับในพ้ืนที่จะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนที่ประสบกับปัญหาจากผลกระทบการดื่มแล้วขับ
สามารถเข้าถึงข้อมูล รวมทั้งสามารถรับทราบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  และท าควบคู่กับ
มาตรการในการควบคุม กิจกรรมรณรงคส์ร้างความรู้ความตระหนัก หรือเพ่ิมกิจกรรมหรือพ้ืนที่ในการ
สร้างสรรคใ์ห้กับประชากรกลุ่มเสี่ยงที่ เพ่ือควบคุมและลดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดจาก
พฤติกรรมเมาแล้วขับ  
  พฤติกรรมและการรับรู้การดื่ม ไม่ขับในประชากรจังหวัดชัยภูมิ พบว่าพฤติกรรมบุคคลที่
มีความชื่นชอบความท้าทาย ความเสี่ยงในการดื่มแล้วขับและลักษณะของบุคคล อ่ืนๆรวมทั้ง
บุคลิกภาพ ความสามารถในการควบคุมตนเอง  ความชอบในการแสวงหาความสุขให้ตนเอง ชื่นชอบ
ความตื่นเต้นเร้าใจ สอดคล้องกับ แนวคิดของ อุษา บิ้กกิ้นส์ (2557) ที่กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมเมาแล้วขับของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ในขณะที่ดื่มแล้วเมาของกลุ่มวัยรุ่นที่ โดยเฉพาะ
เยาวชนชายอยู่บนความนิยมชอบความท้าทายและเสี่ยง ซึ่งเป็นสาเหตุของการเมาแล้วขับ รวมทั้ง 
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ประสบการณ์ส่วนบุคคล ที่พบว่าบุคคลที่ไม่มีประสบการณ์ในการขับข่ี และไม่มีใบอนุญาตขับข่ี  จะไม่
มีความต้องการขับขี่แม้จะดื่มสุรา เพราะ บุคคลที่มีประสบการณ์ในการขับขี่ และมีใบอนุญาตขับขี่  
จะมีความต้องการขับขี่แม้จะดื่มสุรา สอดคล้องกับแนวคิด จันทร์ฉาย  โยธาใหญ่ และคณะ (2557) ที่
กล่าวถึงพฤติกรรมดื่มไม่ขับและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ส าคัญคือส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์
และมีพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ในขณะมึนเมามาก่อนควบคู่กับ พฤติกรรม ของบุคคล 
โดยเฉพาะบุคคลที่มีพฤติกรรมการดื่มจนติด มักจะไม่กลัวเมา แต่เวลาขับขี่รถจักรยานยนต์นั้น 
ความสามารถในการขับขี่จะน้อยลง  จึงเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะท าให้เกิดอุบัติเหตุได้  พฤติกรรมส่วนใหญ่
ของนักดื่มที่เมาแล้วขับไม่ได้มีพฤติกรรมต่อต้านสังคม แต่ก็ไม่รู้สึกผิดที่เมาแล้วขับ  ประสบการณ์ใน
การประสบอุบัติเหตุเป็นปัจจัยหนุนเสริมส าคัญมีผลต่อการเมาแล้วขับ  รวมทั้งทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับ
การดื่มไม่ขับ โดยเฉพาะวัยรุ่นส่วนใหญ่มีทัศนคติในการขับขี่โดยเฉพาะการขับขี่รถจักรยานยนต์ คือผู้
ที่มีความช านาญเชี่ยวชาญในการขับขี่จะใช้ความเร็วสูงได้  อิทธิพลของสภาพแวดล้อมครอบครัว 
ได้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ปัจจัยความผูกพันต่อครอบครัวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มสุรา  
เนื่องจากบุคคลที่มีแนวโน้มจะกระท าผิดกฎหมายเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เพียงแต่ควบคุมเอาไว้เท่านั้น 
เหตุที่มนุษย์สามารถควบคุมไว้ได้ และไม่กระท าผิด เนื่องจากกลัวว่าจะท าให้เสียความสัมพันธ์อันดี 
กับเพ่ือนฝูง ครอบครัว พี่น้อง เพ่ือนบ้าน ครู-อาจารย์ นายจ้าง เป็นต้น  ความสัมพันธ์ในครอบครัว
ส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน  สอดคล้องกับแนวคิดของ อุษา บิ้กกิ้นส์ 
(2557) ที่กล่าวถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเมาแล้วขับ โดยเฉพาะวัยรุ่น คือปัจจัยด้านสังคมและ
วัฒนธรรม เพ่ือนเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลมากที่สุดที่ท าให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์  และ และแนวคิดของ 
จันทร์ฉาย โยธาใหญ่ และคณะ (2559) ที่กล่าวถึง ทัศนคติอิทธิพลของพ่อแม่และอิทธิพลของกลุ่ม
เพ่ือนย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มไม่ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้  นอกจากนี้ยังพบว่ามีปัจจัยหนุนเสริม
ด้านพฤติกรรมเมาแล้วขับ เช่น  ไม่กล้าปฏิเสธ หรือปฏิเสธไม่ได้ หรือ เกรงใจ   ไม่ชอบพ่ึงใครให้พา
กลับบ้าน  รวมทั้งแรงยั่วยุจากกลุ่มเพ่ือน ความรู้สึกตลกขบขันกับการขับขี่รถขณะมึนเมากลับบ้าน ก็
เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุได้  ส่วนสังคมและวัฒนธรรม  และธรรมเนียมการดื่มของชุมชน
ก็ถือว่ามีอิทธิพลต่อการเมาแล้วขับของกลุ่มประชากรที่ดื่มแล้วขับ  ประเพณีต่างๆ ในท้องถิ่น มีส่วน
สนับสนุน ส่งเสริมให้ดื่มสุรามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มแล้วขับรวมทั้งความเชื่อทางสังคม  
กิจกรรมทางศาสนา เป็นต้น  
 ข้อเสนอแนะการวิจัย ได้แก่  การสร้างมาตรการในการควบคุม และป้องกันการจ าหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกรูปแบบในระดับชุมชน  การจัดท าแผนงานส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ใน
รูปแบบอ่ืนที่เหมาะสมที่เด็กและเยาวชนสามารถมีส่วนร่วมในชุมชน  หน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
ควรมีแผนงานส่งเสริมงานด้านเด็กและเยาวชนและสนับสนุนแผนงานการให้ความรู้ในเรื่องของการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสนับสนุนเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีพ้ืนที่ในการท ากิจกรรม
สร้างสรรค์ การก าหนดแผนงานในการป้องกันการดื่มแอลกอฮอล์และจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในพ้ืนที่โดยก าหนดเป็นประกาศท้องถิ่น ห้ามจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่สาธารณะ หรือใน
งานมหรสพบันเทิง และก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ระดับท้องถิ่น เพ่ือขับเคลื่อนงานด้านสุขอนามัย 
การส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ผ่านสื่อทุกรูปแบบ  และก าหนดนโยบายหรือก าหนด
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องและก าหนดบทลงโทษที่จริงจังต่อการจ าหน่าย และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในที่สาธารณะ    
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