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บทคัดย่อ 

การวิจัยวิเคราะห์เชิงภาคตัดขวางนี้ (Cross-sectional Analytic Study) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
ดื่มไม่ขับ และศึกษาปัจจัยภายใต้แนวคิดเชิงนิเวศวิทยาสังคมที่มีผลในการท านายพฤติกรรมการดื่มไม่ขับของพนักงานส่ง
อาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านโม
บายแอปพลิเคชั่น (FoodPanda, LINEMAN, Grabfood) อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 342 คน เลือกโดยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างเป็นระบบ (Systematic Sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบอ่านและตอบด้วย
ตนเองในรูปแบบออนไลน์  (google  form)  ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยประยุกต์แนวคิดเชิงนิเวศวิทยาสังคม (The Social 
Ecological Model) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์การถดถอยพหุโลจิสติค (Hierarchical Logistic 
Regression Analysis)  

ผลการศึกษา พบว่า พนักงานส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน ร้อยละ 
69.9 มีพฤติกรรมการดื่มไม่ขับ ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาโดยสามารถจ าแนกตามเกณฑ์ความเส่ียงเฉียบพลันขององค์การ
อนามัยโลก ได้เป็น 221 เหตุการณ์ความเส่ียงต่ าทั้งหมด (Low-intensity Drinking Event) โดยพบว่าการบริโภคในช่วง
สถานการณ์พิเศษ (ร้อยละ 83.7) โดยเฉพาะในงานสังสรรค์ ส่วนใหญ่พบว่าสถานที่ดื่มคือบ้านของตนเอง  (ร้อยละ 80.9) 
เหตุการณ์การดื่มมักจะดื่มคนเดียว (ร้อยละ 48.9) โดยที่เบียร์เป็นเครื่องดื่มที่นิยมมากที่สุด (ร้อยละ 76.9)  เมื่อวิเคราะห์
สถิติการถดถอยพหุโลจิสติค พบว่า 1) ปัจจัยระดับชุมชน [OR = 5.710, 95%CI = 2.201 – 14.814] 2) ลักษณะการ
ท างาน [OR = .968, 95%CI = .968 – 995] และ 3) การมีนโยบายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์/
พฤติกรรมเมาแล้วขับของบริษัท [OR = 6.769, 95%CI = 1.604 – 28.566] สามารถร่วมท านายพฤติกรรมการดื่มไม่ขับ
ของพนกังานส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร้อยละ 68.8 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 

ค าส าคัญ:  พนักงานส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ พฤติกรรมการดืม่ไมข่ับ แนวคิดเชิงนเิวศวิทยาสังคม โมบายแอปพลิเคชั่น 
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ABSTRACT 
The cross-sectional analytic study had objectives to study Drink-Don’t-Drive behaviors and 

investigate social ecological factors predicting Drink-Don’t-Drive behaviors of food deliverymen 
commissioned through mobile application in Suphanburi province. The sample consisted of 342 food delivery 
employees through mobile applications (FoodPanda, LINE MAN, Grabfood) in Suphanburi province selected 
by systematic sampling method. The data was collected by self-administered questionnaire provided in 
google form which was developed by the application of the social ecological model. Then the data was 
analyzed by descriptive statistics and hierarchical logistic regression analysis.  

The results yielded that 69.9% of food deliverymen commissioned through mobile applications 
displayed Drink-Don’t-Drive behaviors during the past 3 months. Of the 221 drinking events were classified 
according to the WHO risk assessment criteria resulting in low-intensity drinking events including drinking on 
special occasions (83.7%), particularly at the parties. The drinking location was mostly at home (80.9%). The 
drinking event was often drinking alone (48.9%). Beer was the most popular drink (76.9%). Upon analyzing by 
hierarchical logistic regression analysis, the results were found as follows; 1) community factors [OR = 5.710, 
95% CI = 2.201 – 14.814]; 2) work characteristics [OR = .968, 95%CI = .968 – 995]; and 3) policies or 
regulations related to drinking alcohol/Drink and Drive by the companies [OR = 6.769, 95%CI = 1.604 – 
28.566] which can be used to predict Drink-Don’t-Drive behaviors of food deliverymen commissioned through 
mobile applications in Suphanburi province at 68.8% with statistical significance. 
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ความเปน็มาและความส าคัญของปัญหา 
ปัจจุบันธุรกิจการจัดส่งอาหารไปยังที่พัก (Food Delivery) มีการพัฒนาอย่างมาก ซึ่งมีผลมาจากการปรับเปล่ียน

ตามพฤติกรรมและความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค ผลการศึกษาของ INRIX ใน Global Traffic Scorecard 
Report ในปี 2560 พบว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรถติดมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก ปัญหาการจราจรส่งผลกระทบ
ต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนไทย1 ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่  2019 
(COVID-19) ได้สร้างผลกระทบให้กับทุกประเทศทั่วโลกเป็นอย่างมากทั้งด้านเศรษฐกิจ  สาธารณสุข และสังคม ประเทศ
ไทยจึงได้รับผลกระทบไม่ต่างจากประเทศอื่นๆ ทั่วโลก สถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เริ่มทวี
ความรุนแรงมากขึ้น มียอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกวันและมีแนวโน้มว่าตัวเลขจะสูงขึ้นเรื่อย  ๆ ท าให้มีประกาศส่ังปิดสถานที่ที่มี
ความเส่ียงต่อการแพร่กระจายของโรค 2,3 ส่งผลให้ร้านอาหารทั่วไปไม่สามารถให้บริการภายในร้านได้ตามปกติ 

การส่ังอาหารออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่นได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจ าวันของประชนชนที่พักอาศัย
ในจังหวัดที่เป็นเมือง และกึ่งเมืองกึ่งชนบทได้ปรับเปล่ียนพฤติกรรมมาส่ังอาหารผ่านแอปพลิเคชั่นเพิ่มขึ้น2 สอดคล้องกับ
ข้อมูลธุรกิจส่งอาหารแบบดิลิเวอรี่ในปี 2563 พบสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ถึงร้อยละ 169.404  ด้วยเหตุนี้จึงท าให้เกิด
โมเดลธุรกิจใหม่ คือ การส่ังอาหารออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นส่งอาหารออน์ไลน์ติดตั้งไว้บน
มือถือ (Smartphone) ก็สามารถส่ังอาหารได้ เพื่อเป็นทางเลือกในการตอบสนองวิถีชีวิตของผู้บริโภค สถานการณ์การ
ระบาดของโรค COVID-19 และเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการ1-4 ปัจจุบันมีบริการส่ังอาหารออนไลน์ผ่าน
แอปพลิเคชั่นให้ผู้บริโภคได้ตัดสินเลือกมากขึ้น เช่น FoodPanda, LINEMAN, Grabfood เป็นต้น ซึ่งแต่ละแอปพลิเคชั่นจะ
มีลักษณะการใช้งานท่ีคล้ายกัน แต่จะมีความแตกต่างกนัในด้านค่าบริการส่งอาหาร วิธีการช าระเงิน วิธีการสมัคร เมนูการ
ใช้งาน พื้นที่การให้บริการ และเวลาการให้บริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่มีความหลากหลาย2 
กลไกส าคัญที่ท าให้โมเดลธุรกิจนี้ขยายตวัอยา่งรวดเร็วคอื พนักงานส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ท่ีใช้จกัรยานยนต์เป็นพาหนะใน
การส่งอาหารหรือสินค้า ซึ่งช่วยสร้างความสะดวกสบาย ความพึงพอใจของผู้รับบริการ และความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีก
ด้วย5 

ส าหรับอาชีพพนักงานส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นที่ใช้จักรยานยนต์เป็นพาหนะในการส่ง
อาหารหรือสินค้า เป็นกลุ่มอาชีพหนึ่งที่มีความเส่ียงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุ จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน พบว่า
ร้อยละ 80 ที่เกิดอุบัติเหตุเป็นรถจักรยานยนต์ ท าให้มีผู้บาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ถึง 8,000 คนต่อปี 
จังหวัดที่มีอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคนสูงสุดจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ได้แก่ จังหวัด ระยอง เชียงราย 
ฉะเชิงเทรา พิษณุโลก ตรัง และสุพรรณบุรี11 และพบว่าอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ส่วนมากเกิดอุบัติเหตุ ในถนนสายหลัก 
และถนนในเขตหมู่บ้านหรือชุมชน ประเภทลาดยาง ทางตรง พื้นเรียบมากที่สุด 11 โดยพฤติกรรมเส่ียงของอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์พบว่า ผู้เสียชีวิตมีสัดส่วนการสวมหมวกนิรภัยน้อยกว่ากลุ่มผู้ขับขี่ ร้อยละ 6.5 และผู้โดยสาร ร้อยละ 3.3 
และผู้ขับขี่บาดเจ็บดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 32.3 และผู้เสียชีวิตดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 30.88-12  จาก
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระหว่าง พ.ศ. 2551 -2561 พบว่า ภาพรวมความชุกการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ในปี 2544 พบร้อยละ 32.7 และเพิ่มเป็นร้อยละ 34.0 ในปี 2558 
และลดลงอย่างเห็นได้ชัดในปี 2560 เหลือร้อยละ 28.48 โดยเป็นนักดื่มชายมากกว่านักดื่มหญิง 4.5 เท่า และพบความชุก
ของการดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทสูงที่สุดในกลุ่มวัยท างาน (อายุ25-44 ปี) สูงที่สุด (ร้อยละ 25.4) และประชากรภาค
กลางและภาคเหนือมีสัดส่วนนักดื่มหนักประจ าสูงสุด คือ ร้อยละ 3.88,9 

แม้ว่าประเทศไทยจะมีการด าเนินการบังคับตามกฎหมายและมาตรการต่าง ๆ จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพื่อไม่ให้มีการขับขี่มอเตอร์ไซด์ขณะเมาหรือภายหลังจากดื่มแอลกอฮอล์ เช่น การรณรงค์เรื่องการดื่มไม่ขับ มีการ
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ปรับเพิ่มโทษผู้ขับรถขณะเมาสุรา มีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในผู้ขับขี่ การบังคับใช้กฎหมาย แต่ในทางปฏิบัติยังพบ
การขาดการบังคับใช้ในแง่ของการตรวจจับอย่างต่อเนื่อง  การรณรงค์ผ่านทางส่ือต่างๆ ได้ถูกน ามาใช้ปฏิบัติอย่าง
แพร่หลายด้วยเช่นกัน มาตรการดังกล่าวเป็นการด าเนินงานเชิงนโยบายและด้านกฎหมายซึ่งก าหนดโดยภาครัฐ8,10,13 การ
ก าหนดมาตรการดังกล่าวยังขาดการใชข้้อมูลพ้ืนฐานท่ีมาจากการศึกษาในกลุ่มผู้ใช้รถ ใช้ถนน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับ
ครอบครัว ชุมชน หน่วยงาน หรือบริษัทโดยตรง ทั้งไม่พบการศึกษาความเชื่อมโยงถึงบริบทสังคมและวัฒนธรรมที่มีความ
ซับซ้อนอีกด้วย14,15 จึงส่งผลให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวอาจไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร ท าให้จ านวนของอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์ในพ้ืนท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี ยังอยู่ใน 10 อันดับของประเทศ11 และยังไม่พบการศึกษาถึงการเกิดอุบัติเหตุรถ
จักยานยนต์ในกลุ่มที่เป็นพนักงานส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น 

 ปัจจัยที่อาจเป็นทั้งสิ่งก ากับหรือกระตุ้นส่งเสริมให้พนักงานส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นที่ใช้
จักรยานยนต์มีพฤติกรรมดื่มไม่ขับ อธิบายได้ตามแนวคิดเชิงนิเวศวิทยาสังคม (The Social Ecological Model) ที่มี
พื้นฐานความคิดว่า พฤติกรรมของบุคคลก าหนดโดยหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของทั้งปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้าน
ส่ิงแวดล้อมในระดับต่างๆ ซึ่งเป็นผลมาจากความเกี่ยวข้องระหว่างปัจจัย 5 ระดับที่ไม่สามารถแยกจากกันได้ 
ประกอบด้วย 1) ปัจจัยระดับบุคคล (intrapersonal) 2) ปัจจัยระหว่างบุคคล (interpersonal)  3) ปัจจัยระดับองค์กร 
(organizational)  4) ปัจจัยระดับชุมชน (community) และ 5) ปัจจัยระดับนโยบายสาธารณะ (public policy)14,15 ที่
สามารถสะท้อนบริบทสังคมและวัฒนธรรมต่อพฤติกรรมการดื่มไม่ขับของพนักงานส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่ านโมบาย
แอปพลิเคชั่นได้ อย่างไรก็ตามจากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมา พบว่าส่วนใหญ่มีการศึกษาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์และการขับขี่ขณะเมาสุราในกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่นที่ขับขี่จักรยานยนต์และรถยนต์ 
การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่พึงประสงค์จากการดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป 7,16,17 

ส าหรับการศึกษาในกลุ่มพนักงานส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นเป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมผู้บริโภคต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชั่นอาหาร พฤติกรรมผู้บริโภคในการส่ังอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น 
ช่วงเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่  2019 และความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชั่นฟู้ดเดลิเวอรี่ของ
ประชาชน 1-5 ช่องว่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ ขาดการศึกษาถึงพฤติกรรมการขับขี่โดยเฉพาะการดื่มไม่ขับของพนักงานส่ง
อาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น จังหวัดสุพรรณบุรี อีกทั้งการศึกษาที่ผ่านมาเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา
เท่านั้น ยังขาดการศึกษาที่เน้นการวิเคราะห์ในเชิงลึกเกี่ยวกับทิศทางความสัมพันธ์ รวมถึงปัจจัยท านายที่มีความส าคัญ
อย่างมากเพื่อทราบถึงสาเหตุหลักของการเกิดพฤติกรรมการดื่มไม่ขับของพนักงานส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านโมบาย
แอปพลิเคชั่น จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกระดับปัจจัย14,15 

การศึกษาครั้งนี้  มุ่งเน้นศึกษาพฤติกรรมการดื่มไม่ขับของพนักงานส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านโมบาย
แอปพลิเคชั่น จังหวัดสุพรรณบุรี โดยศึกษาปัจจัยที่คาดวา่มีอิทธิพลต่อพฤตกิรรมดังกล่าวทั้ง 5 ระดับ สอดคล้องกับแนวคิด
เชิงนิเวศวิทยาสังคม14,15 ที่กล่าวว่า พหุปัจจัยมีความสัมพันธ์แบบก าหนดซึ่งกันและกัน(interaction across different 
levels) ต่อการเกิดพฤติกรรมที่มีความเฉพาะเจาะจง (behavior-specific) ประกอบด้วยระดับบุคคล (intrapersonal) 
ได้แก่ ความรู้ ทัศนคติ ทักษะ/พฤติกรรม เป็นต้น ระดับระหว่างบุคคล ( interpersonal) ได้แก่ อิทธิพลของครอบครัวและ
เพื่อน  ระดับองค์กร (organizational) ได้แก่ อิทธิพลจากนายจ้างและบริษัท ระดับชุมชน(community) เป็นบรรทัดฐานท่ีมี
อิทธิพลต่อวิถีปฏิบัติพฤติกรรมของคนในชุมชน ได้แก่ ประเพณี สังคม วัฒนธรรม ค่านิยม เป็นต้น  และระดับนโยบาย
สาธารณะ (public policy) เป็นระดับที่ใหญ่ที่สุดที่มีอิทธิพลต่อทุกระดับปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมที่
ประสบความส าเร็จ ได้แก่ กฎระเบียบ กฎหมาย นโยบายหรือมาตรการต่าง ๆ และอิทธิพลของสื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
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ไม่ขับขี่รถจักยานยนต์ของพนักงานส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นขณะเมาหรือดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ หรือการดื่มไม่ขับนั่นเอง 

การศึกษานี้จึงน าแนวคดิเชิงนิเวศวิทยาสังคมมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยท านายพฤติกรรมการดื่มไม่ขับ
ของพนักงานส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น จังหวัดสุพรรณบุรี 14,15 ที่กล่าวว่า พหุปัจจัยมีความสัมพันธ์
แบบก าหนดซึ่งกันและกัน(interaction across different levels) ต่อการเกิดพฤติกรรมที่มีความเฉพาะเจาะจง (behavior-
specific) ประกอบด้วยระดับบุคคล (intrapersonal) ได้แก่ ความรู้ ทัศนคติ ทักษะ/พฤติกรรม เป็นต้น ระดับระหว่างบุคคล 
(interpersonal) ได้แก่ อิทธิพลของครอบครัวและเพื่อน  ระดับองค์กร (organizational) ได้แก่ อิทธิพลจากนายจ้างและ
บริษัท ระดับชุมชน(community) เป็นบรรทัดฐานท่ีมีอิทธิพลต่อวิถีปฏิบัติพฤติกรรมของคนในชุมชน ได้แก่ ประเพณี สังคม 
วัฒนธรรม ค่านิยม เป็นต้น และระดับนโยบายสาธารณะ (public policy) เป็นระดับที่ใหญ่ที่สุดที่มีอิทธิพลต่อทุกระดับ
ปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมที่ประสบความส าเร็จ ได้แก่ กฎระเบียบ กฎหมาย นโยบายหรือมาตรการต่าง 
ๆ และอิทธิพลของส่ือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการไม่ขับขี่รถจักยานยนต์ของพนักงานส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านโมบาย
แอปพลิเคชั่นขณะเมาหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือการดื่มไม่ขับนั่นเอง 

ผลจากการศึกษานี้สามารถใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาโปรแกรมหรือโครงการส่งเสริมพฤติกรรมการดื่มไม่ขับของ
พนักงานส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น และผลักดันการก าหนดนโยบาย แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรม
การดื่มไม่ขับของพนักงานได้ครอบคลุมทุกระดับปัจจัยในบริบทและวัฒนธรรมของพื้นที่ เพื่อน าไปสู่การป้องกัน ลด และ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุปัญหาสุขภาพ รวมทั้งปัญหาด้านเศรษฐกิจที่เกิดจากการขับขี่จักรยานยนต์ของพนักงานส่งอาหาร
แบบเดลิเวอรี่ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นขณะเมาหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้พนักงานส่ง
อาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการขนส่ง การตลาด 
การให้บริการ และเศรษฐกิจในระดับพื้นท่ีและประเทศต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดื่มไม่ขับและปัจจัยภายใต้แนวคิดเชิงนิเวศวิทยาสังคมที่มีผลในการท านายพฤติกรรม

การดื่มไม่ขับของพนักงานส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 ปัจจัยภายใต้แนวคิดเชิงนิเวศวิทยาสังคม (ปัจจัยระดับบุคคล ปัจจัยระหว่างบุคคล  ปัจจัยระดับองค์กร  ปัจจัย
ระดับชุมชน และปัจจัยระดับนโยบายสาธารณะ) สามารถท านายพฤติกรรมการดื่มไม่ขับของพนักงานส่งอาหารแบบเดลิ
เวอรี่ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

วิธีการศึกษา  
 รูปแบบการศึกษา 

การศึกษาวิเคราะหเ์ชงิภาคตัดขวาง (Cross-sectional Analytic Study) 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ พนักงานส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น (FoodPanda, LINE MAN, Grabfood) 

จังหวัดสุพรรณบุรี โดยไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
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กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 342 คน  ค านวณโดยใช้เกณฑ์ส าหรับการวิเคราะห์การถดถอยแบบโลจิสติคพหุ การวิจัย
ครั้งนี้ก าหนดตัวอย่างจ านวน 10 หน่วย ต่อ ตัวแปร 1 ตัวแปร18 คัดเลือกโดยการสุ่มตัวอย่างอย่างเป็นระบบ (Systematic 
Sampling) ตามสัดส่วนของพนักงานส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ในแต่ละแอปพลิเคชั่นของ FoodPanda  LINE MAN และ 
Grabfood  เฉพาะในเขตอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น 

เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย  
 เป็นแบบสอบถามแบบอ่านและตอบด้วยตนเองในรูปแบบออนไลน์  (google  form)   ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดย

ประยุกต์แนวคิดเชิงนิเวศวิทยาสังคม (The Social Ecological Model) จากการศึกษาของ Sudhinaraset & 
Wigglesworth14 และ McLeroy, Bibeau, Steckler & Glanz15 มี 6 ส่วน ดังนี้ 

1. แบบสอบถามปัจจัยระดับบุคคล ประกอบด้วย  
 1.1)  แบบสอบถามคุณลักษณะประชากร ข้อค าถามเป็นลักษณะเลือกตอบและแบบเติมข้อความ  

 1.2) แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการขับรถจักรยานยนต์ส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น ข้อ
ค าถามเป็นลักษณะเลือกตอบและแบบเติมข้อความ  
  1.3)  แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับผลของแอลกอฮอล์ต่อการขับขี่ กฎหมายและบทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับการ
ขับขณะดื่ม/เมา ลักษณะการวัดเป็นแบบตัวเลือกตอบ คือ ใช่ ไม่ใช่และ ไม่ทราบ การคิดคะแนน คือ ให้ 1 คะแนนในข้อที่
ตอบถูก ไม่ได้คะแนน ในข้อท่ีตอบผิดหรือไม่ทราบ 
  1.4) แบบสอบถามทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมดื่มไม่ขับ ลักษณะการวัดเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) 4 ระดับ คือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จนถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 1.5) แบบสอบถามแบบแผนพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยประยุกต์จากแบบสอบถาม
ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ Context Quantity Frequency (CSQF) ของ พลเทพ วิจิตรคุณากร 
สาวิตรี อัษณางค์กรชัย และ อลัน กีเตอร์19 ข้อค าถามมีทั้งลักษณะเลือกตอบ และแบบเติมข้อความ ส าหรับการค านวณ
ปริมาณแอลกอฮอล์ที่บริโภคเฉล่ียต่อวันจะน ามาแบ่งระดับความเส่ียงออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ระดับต่ า ปานกลาง และสูง ซึ่ง
ระดับความเส่ียงจะแตกต่างกันระหว่างเพศชายและเพศหญิง19 
 2. แบบสอบถามปัจจัยระหว่างบุคคล ประกอบด้วย 
 2.1) แบบสอบถามอิทธิพลของครอบครัวที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มไม่ขับ ประกอบด้วยค าถาม  2 ส่วน
ต่อเนื่องกัน ส่วนที่ 1 เป็นการรับรู้ถึงอิทธิพลของครอบครัวที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มไม่ขับ ส่วนที่ 2 เป็นการให้
ความส าคัญในแง่ของการที่จะปฏิบัติตามในส่วนที่1 ลักษณะการวัดเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 4 
ระดับ คือ ไม่มีเลย/ ไม่ควรปฏิบัติตาม จนถึง มากที่สุด/ควรปฏิบัติตามมากที่สุด 
 2.2) แบบสอบถามอิทธิพลของเพื่อนร่วมงานที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มไม่ขับ ประกอบด้วยค าถาม  2 ส่วน
ต่อเนื่องกัน ลักษณะการวัดเป็นแบบเดียวกับข้อ 2.1 
 2.3) แบบสอบถามอิทธิพลของผู้ใช้บริการส่ังอาหารที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มไม่ขับ ประกอบด้วยค าถาม  2 
ส่วนต่อเนื่องกัน ลักษณะการวัดเป็นแบบเดียวกับข้อ 2.1 
 3. แบบสอบถามปัจจัยระดับองค์กร ประกอบด้วย 
 3.1) แบบสอบถามอิทธิพลของร้านค้าที่ใช้บริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มไม่ขับ ประกอบด้วยค าถาม 2 
ส่วนต่อเนื่องกัน ลักษณะการวัดเป็นแบบเดียวกับข้อ 2.1 
 3.2) แบบสอบถามอิทธิพลของแอปพลิเคชั่นฟู้ดเดลิเวอรี่ที่พนักงานปฏิบตัิงานที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มไม่ขับ
ประกอบด้วยค าถาม 2 ส่วนต่อเนื่องกัน ลักษณะการวัดเป็นแบบเดียวกับข้อ 2.1 และแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
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การท างาน เวลาในการท างาน และกฎระเบียบเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดื่มไม่ขับ ข้อค าถามเป็นลักษณะเลือกตอบและ
แบบเติมข้อความ 
 3.3) แบบสอบถามอิทธิพลการแข่งขันทางการตลาดของแอปพลิเคชั่นฟู้ดเดลิเวอรี่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มไม่
ขับประกอบด้วยค าถาม 2 ส่วนต่อเนื่องกัน ลักษณะการวัดเป็นแบบเดียวกับข้อ 2.1  
 4. แบบสอบถามปัจจัยระดับชุมชน ประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับ 1) ประเพณี และวัฒนธรรมของพื้นที่ 2) 
ค่านิยม และ 3) การแบ่งแยก /แบ่งชนชั้นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ขณะดื่ม/เมาในอาชีพพนักงานส่งอาหารแบบ   
เดลิเวอรี่ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น ลักษณะการวัดเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 4 ระดับ คือ ไม่จริงเลย 
จนถึง จริงทั้งหมด 
 5. แบบสอบถามปัจจัยระดับนโยบายสาธารณะ ประกอบด้วย 
 5.1) แบบสอบถามอิทธิพลของกฎหมาย และกฎจราจรท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการดื่มไม่ขับ ประกอบด้วยค าถาม 
2 ส่วนต่อเนื่องกัน ลักษณะการวัดเป็นแบบเดียวกับข้อ 2.1 
 5.2) แบบสอบถามอิทธิพลของส่ือต่างๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มไม่ขับ ประกอบด้วยค าถาม 2 ส่วน
ต่อเนื่องกัน ลักษณะการวัดเป็นแบบเดียวกับข้อ 2.1 
 6. แบบสอบถามพฤติกรรมการดื่มไม่ขับของพนักงานส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น ลักษณะ
การวัดเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 4 ระดับ คือ ไม่ปฏิบัติ จนถึง ปฏิบัติเป็นประจ า จากนั้นแบ่งระดับ
การวัดออกเป็น 2 กลุ่ม (Dichotomous scale) กลุ่มที่ 1 คือ ไม่ปฏิบัติ ปฏิบัตินานๆครั้ง ปฏิบัติบางครั้ง และกลุ่มที่ 2 คือ 
ปฏิบัติเป็นประจ า 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity Index) ของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้

ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน มีค่า CVI อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 จากนั้นคณะวิจัยน าเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลไป
ทดลองใช้กับกลุ่มพนักงานส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น จ านวน 30 คน เพื่อตรวจสอบความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือ โดยวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s coefficient alpha) ส าหรับแบบสอบถามส่วน
ที่ 1.4 และแบบสอบถามในส่วนที่ 2 ถึง ส่วนที่ 6 ส าหรับแบบสอบถามส่วนที่ 1.3 จะหาค่าความเชื่อมั่นโดยวิธี KR-21 
(Kuder-Richardson) มีค่าระหว่าง 0.77-0.94 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ใช้แบบสอบถามแบบอ่านและตอบด้วยตนเองในรูปแบบออนไลน์  (google  form) ซึ่งมีผู้ช่วยวิจัยในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่มีความคาดเคล่ือนน้อยที่สุด คณะวิจัยได้ท าการชี้แจงรายละเอียดวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลแก่ผู้ช่วยวิจัย ความเข้าใจเครื่องมือและวิธีการเก็บข้อมูล ตลอดจนการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล 
จากนั้นได้แจ้งสิทธิในการตอบรับหรือปฏิเสธ ซึ่งเป็นไปด้วยความสมัครใจของกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยได้ขอความยินยอม
จากกลุ่มตัวอย่างให้ท าการวิจัยทั้งทางวาจาและทางรูปแบบออนไลน์ และด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานส่ง
อาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น ที่มารับอาหารหรือเครื่องดื่มจากร้านท่ีตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า สถานีบริการ
น้ ามัน ศูนย์อาหาร ตลาดนัดหรือตลาดเปิดท้าย และร้านอาหารริมทาง (Street Food) ที่มีบริการส่ังอาหารแบบเดลิเวอรี่
ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นของ FoodPanda  LINE MAN  และ Grab food  เฉพาะในเขตอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี 
 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

การวิจัยเรื่องนี้ได้ด าเนินการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการดื่มไม่ขับและข้อมูลตามแนวคิดเชิงนิเวศวิทยาสังคมด้วยสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ส าหรับการวิเคราะห์ปัจจยัภายใต้แนวคิดเชิงนิเวศวิทยาสังคมที่มีผลในการท านายพฤติกรรมการ
ดื่มไม่ขับใช้สถิติ วิเคราะห์การถดถอยพหุโลจิสติค (Hierarchical Logistic Regression Analysis) โดยจัดกลุ่มระดับการ
วัดออกเป็น 2 กลุ่ม (Dichotomous scale) 
 
ผลการศึกษา น าเสนออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลปัจจัยภายใต้แนวคิดเชิงนิเวศวิทยาสังคมของพนักงานส่งอาหารแบบเดลิเวอร่ีผ่าน   
โมบายแอปพลิเคชั่น จังหวัดสุพรรณบุรี 

1. ปัจจัยระดับบุคคล  
 ข้อมูลคุณลักษณะประชากร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งเป็นชาย (ร้อยละ 65.6) มีอายุเฉล่ีย 30.2 ปี  
(S.D.= 7.805) กลุ่มตัวอย่างเกินครึ่งมีสถานภาพโสด กับหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ (ร้อยละ 61.4) มากกว่าครึ่งของกลุ่ม
ตัวอย่างจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. (ร้อยละ 54.4) และไม่มีโรคประจ าตัว (ร้อยละ 92.7) ส าหรับ
แอปพลิเคชั่นฟู้ดเดลิเวอรี ่ที่พนักงานปฏิบัติงาน พบว่าเป็นพนักงานของ LINE MAN กับ FoodPanda ในสัดส่วนใกล้เคียง
กัน (ร้อยละ 50.1 และ 48.4 ตามล าดับ) โดยพบว่าพนักงานของ LINE MAN มีพฤติกรรมการดื่มแล้วขับร้อยละ 19.1 และ 
10.6 ตามล าดับ และพบลักษณะการท างานเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมในสัดส่วนใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 54.6 และ 45.4 
ตามล าดับ) มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนจากการเป็นพนักงานส่งอาหาร 11,181.98 บาท  (S.D.= 5356.269) 
 ข้อมูลเกี่ยวกับการขับรถจักรยานยนต์ส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ประสบการณ์การขับขี่รถจักรยานยนต์เฉล่ีย 8.33 ปี  (S.D.= 6.356) ในส่วนของประสบการณ์การเป็นพนักงานส่งอาหาร
แบบเดลิเวอรี่ พบว่า มีประสบการณ์พนักงานส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ เฉล่ีย 1.10 ปี  (S.D.= 0.901) ระยะทางในการขับขี่
ส่งอาหารต่อวันเฉล่ีย 91.108 กิโลเมตร (Median = 100) มีชั่วโมงการท างานเฉล่ีย 7.89 ชั่วโมงต่อวัน (S.D.= 3.229โดย
เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์เอง (ร้อยละ 88.9) พนักงานมีการตรวจสอบสภาพรถทุกครั้ง และสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะ
ขับขี่ (ร้อยละ 76.0 และร้อยละ 92.7) และพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ไม่เคยมีประวัติการท าผิดกฎจราจร และการได้รับ
อุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์ในขณะปฏิบัติงาน (ร้อยละ 91.5 และ 74.3)  

 กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉล่ียความรู้เกี่ยวกับผลของแอลกอฮอล์ต่อการขับขี่ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 7.33; 

S.D. = 1.496) และมีคะแนนเฉล่ียทัศนคติเกี่ยวกับการสัมผัสควันบุหรี่มือสองภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน (  ̅ = 
42.43; S.D. = 5.926) ในส่วนพฤติกรรมการดื่มเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา พบพนักงานมีพฤติกรรมการ
ดื่ม ร้อยละ 64.6 และมีพนักงานไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 35.4 เมื่อพิจารณาพฤติกรรม
การดื่มแอลกอฮอล์ก่อนท างาน ระหว่างท างาน และหลังการท างาน พบว่าส่วนใหญ่มีพฤติกรรมไม่ดื่ม (ร้อยละ 96.8, 95.9 
และ 90.9 ตามล าดับ)  
 2. ปัจจัยระหว่างบุคคล 
 ปัจจัยระหว่างบุคคล ประกอบด้วย อิทธิพลของครอบครัว อิทธิพลของเพื่อนร่วมงาน และอิทธิพลของผู้ใช้บริการ
ส่ังอาหารมีผลต่อพฤติกรรมการดื่มไม่ขับในระดับมากทุกด้าน  
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 3. ปัจจัยระดับองค์กร 
 ปัจจัยระดับองค์กร ประกอบด้วย อิทธิพลของร้านค้าทีใ่ช้บริการ อิทธิพลของแอปพลิเคชั่นฟู้ดเดลิเวอรี่ที่พนักงาน
ปฏิบัติงาน และ อิทธิพลการแข่งขันทางการตลาดของแอปพลิเคชั่นฟู้ดเดลิเวอรี่ มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มไม่ขับในระดับ
ปานกลางทุกด้าน  
 4. ปัจจัยระดับชุมชน 
 ปัจจัยระดับชุมชน ประกอบด้วย ประเพณี และวัฒนธรรมของพื้นที่ ค่านิยม และการแบ่งแยก /แบ่งชนชั้นทาง
สังคมที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ขณะดื่ม/เมาในอาชีพพนักงานส่งอาหารแบบ  เดลิเวอรี่ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น พบว่า มีผล
ต่อพฤติกรรมการดื่มไม่ขับในระดับปานกลางทุกด้าน  
 5. ปัจจัยระดับนโยบายสาธารณะ 
 ปัจจัยระดับนโยบายสาธารณะ ประกอบด้วย อิทธิพลของกฎหมาย และกฎจราจร และอิทธิพลของส่ือต่างๆ 
พบว่า มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มไม่ขับในระดับปานกลางทุกด้าน นอกจากนั้นเกินครึ่งหนึ่งของบริษัทหรือแอปพลิเคชั่นที่
กลุ่มตัวอย่างท างานอยู่ (ร้อยละ 51.3) มีนโยบายห้ามพนักงานส่งดื่มแอลกอฮอล์ขณะส่งอาหาร หรือขณะท างาน และส่ือที่
พนักงานเห็นว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดต่อการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คือโทรทัศน์ รองลงมาคือเครือข่าย
สังคมออนไลน ์(Facebook, IG, Twitter, Line) และอื่น ๆ (ร้อยละ 60.5 และ 39.5)  
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลแบบแผนพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของพนักงานส่งอาหารแบบเดลิเวอร่ี
ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น จังหวัดสุพรรณบุรี 
 จากกลุ่มตัวอย่างพนักงานส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น (Food Panda LINEMAN Grab 
food) จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 342 คน พบนักดื่มปัจจุบันจ านวน 221 คน มีเหตุการณ์ดื่มรวมทั้งหมด  211 เหตุการณ์ 
(drinking event) ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาโดยสามารถจ าแนกตามเกณฑ์ความเส่ียงเฉียบพลันขององค์การอนามัยโลก 
ได้เป็น 221 เหตุการณ์ความเส่ียงต่ าทั้งหมด (low-intensity drinking event) ส่วนใหญ่เป็นนักดื่มเพศชาย (ร้อยละ 70.4) 
โดยพบว่าการบริโภคในช่วงสถานการณ์พิเศษ (ร้อยละ 83.7) โดยเฉพาะในงานสังสรรค์ ส่วนใหญ่พบว่าสถานท่ีดื่มคือบ้าน
ของตนเอง (ร้อยละ 80.9) เหตุการณ์การดื่มมักจะดื่มคนเดียว (ร้อยละ 48.9)  โดยที่เบียร์เป็นเครื่องดื่มที่นิยมมากที่สุด 
(ร้อยละ 76.9) เหตุการณ์การบริโภคส่วนใหญ่ (ร้อยละ 59.6) เกิดขึ้นแบบไม่มีการแบ่ง 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลพฤติกรรมการดื่มไม่ขับของพนักงานส่งอาหารแบบเดลิเวอร่ีผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
 พบกลุ่มตัวอย่างพนักงานส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 103 คน 
(ร้อยละ 30.1) มีพฤติกรรมการดื่มแล้วขับ และกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 236 คน (ร้อยละ 69.9) มีพฤติกรรมการดื่มไม่ขับ 
(ตารางที่ 1) 
 ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยท านายพฤติกรรมการดื่มไม่ขับของพนักงานส่งอาหารแบบ เดลิเวอร่ีผ่าน
โมบายแอปพลิเคชั่น จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้แนวคิดเชิงนิเวศวิทยาสังคม (ปัจจัยระดับบุคคล ปัจจัยระหว่าง
บุคคล  ปัจจัยระดับองค์กร ปัจจัยระดับชุมชน และปัจจัยระดับนโยบายสาธารณะ) 
 ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ตัวแปรที่สามารถท านายพฤติกรรมการดื่มไม่ขับของพนักงานส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่
ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น จังหวัดสุพรรณบุรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ มี 3 ตัวแปร ได้แก่ 1) ปัจจัยระดับชุมชน (Commu) 
[OR = 5.710, 95%CI = 2.201 – 14.814, p<.001] 2) ลักษณะการท างาน (Worktype) [OR = 5.710, 95%CI = 2.201 
– 14.814, p<.001]  และ 3) การมีนโยบายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์/พฤติกรรมเมาแล้วขับของ
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บริษัท (Policy) [OR = 6.769, 95%CI = 1.604 – 28.566, p<.05] จึงน ามาสร้างเป็นสมการท านายพฤติกรรมการดื่มไม่
ขับของพนักงานส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดังนี้ (ตารางที่ 2) 
    the best model : logit  = β0 + β1(Commu1)+ β2(Commu2)+β3(Worktype)+β4(Policy) 
               = 1.170+1.742(Commu1)+.151(Commu2)-.019(Worktype)  

                              +1.912 (Policy) 
    -2LL = 207.318 

 
ตารางที่ 1 ข้อมูลพฤติกรรมการดื่มไม่ขับของพนักงานส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น จังหวัดสุพรรณบุรี 
(n = 342)  
 

พฤติกรรมการดื่มไม่ขับ จ านวน (คน) ร้อยละ 
    ดื่มไม่ขับ 239 69.9 
    ดื่มแล้วขับ 103 30.1 

 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยท านายท านายพฤติกรรมการดื่มไม่ขับของพนักงานส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่าน โมบาย
แอปพลิเคชั่น จังหวัดสุพรรณบุรีด้วยวิธีถดถอยพหุโลจิสติค (n = 342) 
 

ตัวแปร 
Coefficient 

(β) 
SE(β) Odd ratio 95%CI p-value 

Constant 1.170 .871 - - .179 

1. ปัจจัยระดับชุมชน (Commu)  

  -มีผลในระดับมาก (Commu1) 1.742 .486 5.710 2.201, 14.814 <0.001 

  -มีผลในระดับน้อย(Commu2) .151 .906 1.163 .197, 6.867 .868 

2. ลักษณะการท างาน (Worktype) -.019 .007 .968 .968, .995 .008 
3. การมีนโยบายหรือกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล/์
พฤติกรรมเมาแล้วขับของบริษัท 
(Policy)   

1.912 .735 6.769 1.604, 28.566 .009 

 
จากตารางที่ 2 สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

1. ปัจจัยระดับชุมชน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มไม่ขับของพนักงานส่งอาหารแบบ    เดลิเวอรี่ผ่านโมบาย
แอปพลิเคชั่น จังหวัดสุพรรณบุรี โดยพนักงานที่เห็นว่าประเพณี และวัฒนธรรมของพื้นที่ ค่านิยม และการแบ่งแยก /แบ่ง
ชนชั้นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ขณะดื่ม/เมาในอาชีพพนักงานส่งอาหารมีความส าคัญในระดับมาก จะมีพฤติกรรม
การดื่มไม่ขับเป็น 5.710 เท่าของพนักงานท่ีเห็นความส าคัญของเรื่องดังกล่าวในระดับน้อย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (OR 
= 5.710, 95%CI = 2.201 – 14.814, p<.001) 
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2. ลักษณะการท างาน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มไม่ขับของพนักงานส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านโมบาย
แอปพลิเคชั่น จังหวัดสุพรรณบุรี โดยพนักงานท่ีท างานส่งอาหารเป็นอาชีพเสริม จะมีพฤติกรรมการดื่มไม่ขับเป็น .968 เท่า
ของพนักงานท่ีท างานส่งอาหารเป็นอาชีพหลัก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (OR = .968, 95%CI = .968 – 995, p<.05) 

3. การมีนโยบายหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์/พฤติกรรมเมาแล้วขับของบริษัท มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการดื่มไม่ขับของพนักงานส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น จังหวัดสุพรรณบุรี โดยพนักงานที่
ท างานในบริษัทดังกล่าว จะมีพฤติกรรมการดื่มไม่ขับเป็น 6.769 เท่าของพนักงานที่ท างานในบริษัทที่ไม่มีนโยบายหรือ
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (OR = 6.769, 95%CI = 1.604 – 28.566, p<.05) 

 
อภิปรายผลการศึกษา  

สามารถอภิปรายตามวตัถุประสงค์และสมมตฐิานการวจิัยได้ ดงันี้ 
 1. พฤติกรรมการดื่มไม่ขับของพนักงานส่งอาหารแบบเดลิเวอร่ีผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น จังหวัด
สุพรรณบุรี 
 จากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทั้งส้ิน 342 คน พบพนักงานส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น จังหวัด
สุพรรณบุรี จ านวน 236 คน (ร้อยละ 69.9) ที่มีพฤติกรรมการดื่มไม่ขับ และพบจ านวน 103 คน (ร้อยละ 30.1) ที่มี
พฤติกรรมการดื่มแล้วขับ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของจันทร์ฉาย โยธาใหญ่ และคณะ7 ได้ศึกษาพฤติกรรมดื่มไม่ขับและ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องของนักเรียนสังกัดสถาบันอาชีวศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนระดับชั้น ปวช.1-3 จ านวน 615 ราย ของ
วิทยาลัยเทคนิคและโรงเรียนอาชีวะ 7 แห่งในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพบว่าในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมากลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ 50.73 ไม่เคยมีพฤติกรรมดื่ม/เมาขณะ ขับขี่รถจักยานยนต์ แต่ไม่สอดคล้องกับอุษา บิ้กกิ้นส์ 6 ที่ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเมาแล้วขับของผู้ขับขี่รถจกัรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมข้อมูลกับวัยรุ่นที่มีอายุ 
18-24 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมดื่มแล้วขับรถจักรยานยนต์ขณะมึนเมา 
 เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา พบว่ามีพนักงานร้อยละ 35.4 ท่ีเลิก
ดื่ม และส่วนใหญ่มีพฤติกรรมไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก่อนท างาน ระหว่างท างาน และหลังการท างาน ร้อยละ 96.8, 95.9 และ 
90.9 ตามล าดับ แสดงให้เห็นแนวโน้มที่ดีขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มเส่ียงพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวนเพิ่มสูงขึ้ น
ตั้งแต่เดือน เมษายน 2564 อีกทั้งกลุ่มพนักงานส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่จัดเป็นกลุ่มเส่ียงสูง จึงต้องปฏิบัติตามมาตรการ
ควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้พบพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ลดลง  ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ พงษ์มนัส ดีอด20 ที่พบว่าผู้ประกอบอาชีพบริการจัดส่งอาหารมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และ
เป็นกลุ่มแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ไปยังผู้อื่นได้  
 ส าหรับแบบแผนพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของพนักงานส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านโมบาย
แอปพลิเคชั่น จังหวัดสุพรรณบุรี พบนักดื่มปัจจุบันจ านวน 221 คน เป็นผู้มีความเส่ียงต่ าทั้งหมด (low-intensity drinking 
event) ส่วนใหญ่เป็นนักดื่มเพศชาย (ร้อยละ 70.4) โดยพบว่าการบริโภคในช่วงสถานการณ์พิเศษ  (ร้อยละ 83.7) ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของพลเทพ วิจิตรคุณากร21 ได้พัฒนาเครื่องมือส ารวจการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศ
ไทยจากกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดสงขลา จ านวน 804 คน พบนักดื่มปัจจุบันจ านวน 183 คน โดยพบว่าเป็นผู้มีความเส่ียงต่ า
มากที่สุด แต่เมื่อพิจารณาเหตุการณ์ สถานท่ีที่ดื่ม และบุคคลที่ร่วมดื่ม แต่จากการศึกษานี้ พบว่า พนักงานจะดื่มเฉพาะใน
งานสังสรรค์ สถานที่ดื่มจะเป็นบ้านของตนเอง และมักดื่มเพียงคนเดียว จึงเป็นสาเหตุให้เป็นผู้มีความเส่ียงต่ าทั้งหมด  
(low-intensity drinking event) ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของพลเทพ วิจิตรคุณากร 21  ที่พบว่าเหตุการณ์ความ



12 
 

เส่ียงปานกลางหรือสูง (medium-or high-intensity drinking  event) มีความสัมพันธ์กับการบริโภคในช่วงสถานการณ์
พิเศษ (special situation) โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงวันหยุดยาว ประมาณครึ่งหนึ่งของเหตุการณ์เกิดขึ้นนอกบ้านของผู้ดื่ม 
(outside the drinker’s house) โดยมักจะดื่มที่บ้านของผู้อื่น เหตุการณ์การดื่มมักจะดื่มกับเพื่อนฝูง โดยที่เบียร์และสุราสี
เป็นเครื่องดื่มที่นิยมมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ความเส่ียงสูงมักจะดื่มสุราสี และเหตุการณ์ความเส่ียงต่ า
มักจะดื่มเบียร์ เหตุการณ์การบริโภคส่วนใหญ่ (ร้อยละ 65) เกิดขึ้นแบบกลุ่ม โดยที่เหตุการณ์การดื่มแบบกลุ่มมักจะ
สัมพันธ์กับความเส่ียงปานกลางหรือสูง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และยังสอดคล้องกับการศึกษาของพงษม์นัส ดีอด20  ที่พบว่าผู้ประกอบอาชีพบริการจัดส่งอาหารมีความวิตก
กังวลกับภาวะเศรษฐกิจมากที่สุด จึงท าให้ลด ละ เลิกพฤติกรรมการสังสรรค์ และลดค่าใช้จ่ายจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ประกอบกับมาตรการการห้ามจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านค้า ร้านอาหาร และการห้ามรวมตัวในช่วง
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกด้วย 
 2. ปัจจัยภายใต้แนวคิดเชิงนิเวศวิทยาสังคม (ปัจจัยระดับบุคคล ปัจจัยระหว่างบุคคล  ปัจจัยระดับ
องค์กร  ปัจจัยระดับชุมชน และปัจจัยระดับนโยบายสาธารณะ) สามารถท านายพฤติกรรมการดื่มไม่ขับของ
พนักงานส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น จังหวัดสุพรรณบุรี 

ผลจากการวิเคราะห์สถิติการถดถอยพหุโลจิสติค สามารถอภิปรายตามสมมติฐานการวิจัยได้ว่า ตัวแปร 
ประกอบด้วย 1) ปัจจัยระดับชุมชน (Commu) 2) ลักษณะการท างาน (Worktype) และ 3) การมีนโยบายหรือกฎระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องกับการดืม่แอลกอฮอล/์พฤติกรรมเมาแล้วขับของบริษัท  (Policy) สามารถร่วมท านายพฤติกรรมการดื่มไม่ขับของ
พนักงานส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร้อยละ 68.8 ดังสมการ  
           logit  = β0 + β1(Commu1)+ β2(Commu2)+β3(Worktype)+ β4(Policy) 
           = 1.170+1.742(Commu1) + .151(Commu2) - .019(Worktype) + 1.912 (Policy) 

       2.1 ปัจจัยระดับชุมชน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มไม่ขับของพนักงานส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่าน
โมบายแอปพลิเคชั่น จังหวัดสุพรรณบุรี โดยพนักงานท่ีเห็นว่าประเพณี และวัฒนธรรมของพื้นที ่ค่านิยม และการแบ่งแยก /
แบ่งชนชั้นทางสังคมในอาชีพพนักงานส่งอาหารมีความส าคัญในระดับมาก จะมีพฤติกรรมการดื่มไม่ขับเป็น 5.710 เท่า
ของพนักงานท่ีเห็นความส าคัญของเรื่องดังกล่าวในระดับน้อย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (OR = 5.710, 95%CI = 2.201 
– 14.814, p<.001) ทั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่า พนักงานยังคงให้ความส าคัญต่อประเพณีและวัฒนธรรมของพื้นที่ จังหวัด
สุพรรณบุรี ท่ีพบว่าปัจจุบันไม่นิยมการจัดเล้ียงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการพิธีต่าง ๆ เช่น งานบวช งานแต่งงาน งานบุญ 
งานศพ และไม่นิยมให้ของขวัญในเทศกาลส าคัญด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงท าให้ประเพณีดังกล่าวเปล่ียนแปลงไปจาก
เดิม ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของอุษา บิ้กกิ้นส์ 6 ที่พบว่าปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมเป็นปัจจัยที่เอื้อให้บุคคลมี
พฤติกรรมเมาแล้วขับ และพบว่าไม่สอดคล้องกับ Sudhinaraset  et al.14  ที่ได้ศึกษาบริบททางสังคมและวัฒนธรรมการใช้
แอลกอฮอล์โดยใช้แนวคิดเชิงนิเวศวิทยาสังคมในการศึกษา พบว่า อิทธิพลทางวัฒนธรรมค่านิยม และสังคมมี
ความสัมพันธ์กับการใช้แอลกอฮอล์ การก าหนดให้มีการใช้แอลกอฮอล์ของบุคคลในบริบทและสภาพแวดล้อมที่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รวมถึงปัจจัยระดับมหภาค เช่น การโฆษณาและการตลาด ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม ครอบครัว
และคนรอบข้างมีผลต่อการดื่มแอลกอฮอล์เช่นกัน เช่นเดียวกับการศึกษาของอัญชนา ณ ระนอง 22 ที่กล่าวว่าคนไทย
จ านวนมากยังมีความคิดว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเรื่องธรรมดาในสังคมไทย แสดงให้เห็นว่าบริบททางสังคม
และวัฒนธรรมมีผลต่อการใช้แอลกอฮอล์ ส าหรับการแบ่งแยก / แบ่งชนชั้นทางสังคมในกลุ่มพนักงานส่งอาหารปัจจุบันมี
การเปิดกว้างเรื่องความหลากหลายและยอมรับต่ออาชีพรถจักรยานยนต์ส่งอาหารเพิ่มมากขึ้น โดยมีข้อมูลสนับสนุนจาก
การศึกษาของฐานทัศน์ ชมภูพลและคณะ5 ที่ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับ และความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานแอปพลิเค
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ชันฟู้ดเดลิเวอรี่(Food Delivery Application) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งท าการศึกษางานวิจัยด้วยวิธีการ
วิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวนทั้งส้ิน  450 คน ผลการศึกษาดังกล่าว
พบว่ามีระดับความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่ อยู่ในความพึงพอใจระดับมาก ค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 
3.95 และมีความพึงพอใจต่อประเด็น “สามารถเรียกใช้บริการด่วนหรือสามารถเรียกใช้บริการล่วงหน้าได้” ในระดับมาก 
 2.2 ลักษณะการท างาน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มไม่ขับของพนักงานส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่
ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น จังหวัดสุพรรณบุรี โดยพนักงานที่ท างานส่งอาหารเป็นอาชีพเสริม จะมีพฤติกรรมการดื่มไม่ขับ
เป็น .968 เท่าของพนักงานที่ท างานส่งอาหารเป็นอาชีพหลัก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (OR = .968, 95%CI = .968 – 
995, p<.05) ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของจิตศรี จิตต์พิศาล, วันเพ็ญ แก้วปาน และสุรินธร กลัมพากร  23 ที่พบว่าผู้
ขับรถจักยานยนต์รับจ้างในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จ านวน 342 คน ที่ขับเป็นอาชีพเสริมมีพฤติกรรมการป้องกัน
อุบัติเหตุต่ ากว่าผู้ที่ขับขี่เป็นอาชีพประจ า ท้ังนี้สามารถอธิบายได้ว่าพนักงานท่ีท างานส่งอาหารเป็นอาชีพเสริม อาจไม่ต้อง
เผชิญกับความเครียดในการท างาน หรือมีชั่วโมงการท างานที่น้อยกว่าพนักงานประจ า และปฏิบัติงานไม่ซ้ าซากจ าเจ 
ส่งผลให้พนักงานท่ีท างานส่งอาหารเป็นอาชีพเสริมมีพฤติกรรมการดื่มไม่ขับดีกว่าพนักงานประจ า 
 2.3 การมีนโยบายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์/พฤติกรรมเมาแล้วขับของบริษัท มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มไม่ขับของพนักงานส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น จังหวัดสุพรรณบุรี 
โดยพนักงานที่ท างานในบริษัทดังกล่าว จะมีพฤติกรรมการดื่มไม่ขับเป็น 6.769 เท่าของพนักงานที่ท างานในบริษัทที่ไม่มี
นโยบายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (OR = 6.769, 95%CI = 1.604 – 
28.566, p<.05) ทั้งนี้สามารถอธิบายว่าส าหรับแอปพลิเคชั่นฟู้ดเดลิเวอรี ่ที่พนักงานปฏิบัติงาน (FoodPanda, LINEMAN, 
Grabfood) มีการก าหนดนโยบายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์หากพนักงานมีพฤติกรรมเมาแล้วขับ 
ได้แก่ บริษัทจะปิดระบบการเรียกของพนักงาน การถูกพักงาน  ตั้งแต่ 14 วัน จนถึง 1 เดือน และไล่ออกจากการเป็น
พนักงาน จึงท าให้ผลการศึกษานี้ส่วนใหญ่พนักงานมีพฤติกรรมไม่ดื่มแอลกอฮอล์ทั้งก่อนท างาน ระหว่างท างาน และหลัง
การท างาน ร้อยละ 96.8, 95.9 และ 90.9 ตามล าดับ การก าหนดเป็นนโยบายสาธารณะ ข้อบังคับ กฎระเบียบหรือ
กฎหมายให้ทุกคนต้องทราบอย่างทั่วถึงและปฏิบัติตาม จึงมีความส าคัญเป็นส่ือกลางจัดการต่อทุกระดับปัจจัยได้อย่าง
ครอบคลุม14,15 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของจิตศรี จิตต์พิศาลและคณะ23 ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ป้องกันอุบัติเหตุของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จ านวน 342 คน พบว่าการรับรู้กฎระเบียบ
วิน และการบังคับใช้กฎจราจรสามารถร่วมท านายพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างได้ร้อย
ละ 20.2 (p<.01) 
 สรุปจากการวิเคราะห์ด้วยสถิติการถดถอยพหุโลจิสติค พบว่ามีปัจจัย 3 ด้านสามารถร่วมกันท านายพฤติกรรม
การดื่มไม่ขับของพนักงานส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร้อยละ 68.8 อย่างมีระดับ
นัยส าคัญ (p < .05) สามารถอธิบายได้ว่ามีความสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับโมเดลเชิงนิเวศวิทยาสังคม (The Social 
Ecological Model) ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดที่มองว่า “พฤติกรรมการดื่มไม่ขับ” เกิดจากพหุปัจจัยในหลายระดับ (multiple 
levels of influence) เกี่ยวข้องกับระบบความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลและส่ิงแวดล้อมซึ่งเป็นความสัมพันธ์ซับซ้อน
ของปัจจัยหลากหลายระดับ หากปัจจัยระดับใดระดับหนึ่งมีการเปล่ียนแปลงก็จะเกิดผลกระทบต่อระดับปัจจัยตัวอื่น
ตามมาด้วย อธิบายได้ว่าพฤติกรรมการดื่มไม่ขับ เกิดขึ้นจากความหลากหลายของระดับพหุปัจจัยที่มีความสัมพันธ์แบบ
ก าหนดซึ่งกันและกัน(Interaction across different levels) กับพฤติกรรมสุขภาพที่มีความเฉพาะเจาะจง (behavior-
specific) ซึ่งเป็นผลมาจากความเกี่ยวข้องระหว่างปัจจัย 5 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับบุคคล (intrapersonal) 2) ระหว่างบุคคล 
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(interpersonal) 3) องค์กร (organizational) 4) ชุมชน (community) และ 5) นโยบายสาธารณะ (public policy) 15 ซึ่งใน
การศึกษาครั้งนี้พบว่า 1) ปัจจัยระดับชุมชน ประกอบด้วย ประเพณี และวัฒนธรรมของพื้นที่ ค่านิยม และการแบ่งแยก /
แบ่งชนชั้นทางสังคม 2) ลักษณะการท างาน และ 3) การมีนโยบายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์/
พฤติกรรมเมาแล้วขับของบริษัท แต่ปัจจัยอื่น ๆ เช่น ปัจจัยระหว่างบุคคล ปัจจัยระดับองค์กร ไม่สามารถท านายพฤติกรรม
การดื่มไม่ขับได้โดยตรง แต่ปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมที่ส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อปัจจัยตัวอื่นในการเกิด
พฤติกรรมการดื่มไม่ขับได้ ดังนั้น ยังคงต้องใช้การจัดกระท าหลายระดับปัจจัย (Multi-level intervention) เพื่อค้นหาปัจจัย
และสาเหตุของพฤติกรรมได้อย่างครอบคลุม 
 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวจิัย 
 1. การวิเคราะห์แบบแผนพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ จากแบบสอบถามประเมินพฤติกรรมการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์Context Quantity Frequency (CSQF) ในครั้งนี้พบว่าเป็นผู้มีความเส่ียงต่ าทั้งหมด (low-intensity 
drinking event)  เพราะคณะวิจัยให้นักดื่มตอบเหตุปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่ดื่มแอลกอฮอล์บ่อยที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น 
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพท่ีต้องท างานแข่งกับเวลา ไม่สามารถตอบแบบประเมินได้อย่างครอบคลุม อาจส่งผล
ให้การปริมาณที่บริโภคเฉล่ียต่อวันที่ดื่มคาดเคล่ือนได้ จึงควรพิจารณาวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้เหมาะสม เพื่อน าไปสู่
การได้ข้อมูลที่ตรงกับบริบทเชิงลึกอย่างแท้จริง 

2. บริษัทออนไลน์ผู้ให้บริการจัดส่งอาหารโดยไม่ได้ผลิตอาหารเพียงแค่รับค าส่ังซื้อ  เก็บเงิน และส่งอาหาร เช่น 
FoodPanda, LINEMAN, Grabfood สามารถน าผลการศึกษาไปก าหนดนโยบาย มาตรการเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริม
พฤติกรรมการดื่มไม่ขับของพนักงาน และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรับทราบตั้งแต่รับเข้าปฏิบัติงานเพื่อให้พนักงานส่ง
อาหารแบบเดลิเวอรี่มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการขนส่ง การบริการ การตลาด และส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของบริษัทอีกด้วย  

3. แบบแผนพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของพนักงานส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น 
จังหวัดสุพรรณบุรี เริ่มเปล่ียนแปลงสู่การเป็นนักดื่มที่บ้านและดื่มเพียงคนเดียว บริษัทหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรมุ่งเน้น
การบริหารจัดการในระดับนโยบายสาธารณะ และระดับบุคคล เพื่อเพิ่มความส าเร็จในการรณรงค์ให้เกิดพฤติกรรมการดื่ม
ไม่ขับ เช่น ให้บริษัทออนไลน์ผู้ให้บริการจัดส่งอาหารโดยไม่ได้ผลิตอาหารเพียงแค่รับค าส่ังซื้อ เก็บเงิน และส่งอาหาร เช่น 
FoodPanda, LINEMAN, Grabfood ออกแบบกิจกรรมที่สร้างเสริมสุขภาพหรือให้ความรู้ด้านสุขภาพต่าง ๆ ผ่าน
แอปพลิเคชั่นแก่พนักงาน 

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานขนส่งจังหวัด แรงงานจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ฯ สามารถน าผล
การศึกษาไปก าหนดนโยบาย มาตรการเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการดื่มไม่ขับของพนักงานส่งอาหารแบบ   
เดลิเวอรี่ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นในของพื้นท่ี (จังหวัดสุพรรณบุรี) เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ปัญหาสุขภาพ รวมทั้งปัญหา
ด้านเศรษฐกิจ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ หรือสัมภาษณ์เชิงลึก ในกลุ่มพนักงานส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านโมบาย
แอปพลิเคชั่น เพื่อให้ได้ข้อมูลพฤติกรรมการดื่มไม่ขับ ด้านมิติทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อประกอบการยืนยันผล
การศึกษาเชิงปริมาณ 
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2. ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มไม่ขับ ในกลุ่มพนักงานส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านโมบาย
แอปพลิเคชั่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

3. ควรพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการดื่มไม่ขับ การลด ละ เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่
เชื่อมโยงกับการเปล่ียนผ่านมิติทางสังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มพนักงานส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยเรื่องนี้ได้รับทุนสนับสนุนการท าวิจัยจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ
ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา(ศวส.) ประจ าปี 2564 
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