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Executive Summary 
 

The following are the results of a survey on the drinking behavior and perception towards 
alcoholic drink advertisements. This survey was conducted for the objectives of gathering information 
that would be advantageous for adapting campaign plans and also for encouraging campaigns 
towards reducing and abstention of alcoholic drinks. This project studied people’s drinking behavior 
and their perception towards alcohol advertisements by using an applicable survey and quantitative 
methodology. The targets of this survey were citizens 9-25 years of age who live in Bangkok and 
neighboring areas along with 12 other provinces across Thailand. A total of 5,299 repondents were 
surveyed.   

The project was conducted from November 1, 2009 to December 25, 2009. The conclusions 
are as follows;  
 
1. General Data of Alcoholic Drinks 

 
The majority of respondents followed the news through all sorts of media outlets, like 

television, newspapers, internet, radio, and magazines. When asked what brands of alcoholic drinks 
they has seen in the media outlets, they named the following brands - Chang Beer, Leo Beer, Singh 
Beer, Rice Whisky, and Acha Beer. They knew of these brands through places of sale, different 
kinds of advertisements, and from friends.  

More than half of respondents had tried alcohol at least once in their life or they had had 
very little alcohol. For the ones who indicated never trying alcohol, they did not want to try it 
because they thought that it was illegal, useless, or bad for their health.  

Two-third of respondents who drank alcohol within the last 30 days said the main reasons 
that they had alcohol was because there were at parties, invited by friends, or wanted to drink by 
themselves. Respondents also indicated that they had always chosen to drink the following brands; 
Leo Beer, Chang Beer, Spy Wine Cooler, Rice Whisky, and Singh Beer. They chose these brands 
because they tasted good, their friends had invited them, they were comfortable buying, they were 
easy to find, they were used to drinking them, and cheap.    

In addition, the study also found that there were five brands of alcoholic drinks that 
respondents had never tried and wanted to try; Johny Walker, Regency, Chang Beer, Leo Beer, and 
Rice Whisky. They knew these brands from advertisements, places of sale, and invitations from 
friends. The reasons that they wanted to try these brands were originality, they had never tried them, 
invitations from friends, and interesting advertisements.  

Almost two-third of respondents indicated that their family member’s drank and most of 
them had had alcohol within the last 30 days. Leo Beer, Chang Beer, and Rice Whisky were brands 
that they usually had. Moreover, respondents had seen their family members drinking alcohol. 
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More than half of the respondents said that they had a group of close friends who drank 
alcohol and a majority of them had drunk within the last 30 days. They had Leo Beer, Chang Beer, 
and Rice Whisky. Moreover, respondents had seen their close friends having alcohol. 
 
2. Information about people’s perception towards alcoholic advertisements  

 
The brand that respondents had seen advertised most frequently was Chang Beer. They 

had no feelings while they were seeing the advertisement. The number of ones who disliked the 
advertisements was higher than the ones who liked them. The second brand most frequently seen 
was Leo Beer. The majority of respondents who have seen these advertisements felt nothing. The 
number of respondents who disliked them was higher than the ones who liked them. The third brand 
was Regency Whisky. This brand had the same number of respondents who liked the 
advertisements and who also felt nothing/neutral. There were fewer respondents who disliked these 
ads however. The fourth brand was Singh Beer. The majority of respondents felt nothing towards the 
advertisements. But the number of ones who disliked them was a little higher than the ones who 
liked them. And the last brand out of the first five ranked was Acha Beer. Most of the respondents 
felt nothing towards the advertisements and the number of them who disliked them was higher than 
the ones who liked them.   

Respondents indicated that the reasons that they liked the advertisements of the brands 
were good production, the presentation on Thai culture, reminding them of the product, presenting 
them with a point of view, showing them friendships, and the movie score. 

When questioned about media placement, respondents said that they had seen or had 
heard the alcohol advertisements within the last one day found that they had seen them on 
television, bill boards, the internet, printed media, radio, and mobile media/mass transportation sites 
such as BTS, taxis, trains, and buses.  

The study found that within the last three months there were one-fifth of respondents who 
had seen alcoholic advertisements almost everytime or all the time they went out. They saw beer 
advertiser, at places of sale, in restaurants, pubs, discotheque, bars, and karaoke shops. There were 
13% of respondents who had seen the advertisements almost every time to at all time at the place 
on sale spot and the ways of advertisement such as beer representatives – women who sponsor 
brands on their, and a retail shop.   

 
Recommendations 

As the survey results were tabulated, the research team noticed the following:  
1. Since friends were influential in getting respondents to drink and people like to have 

alcoholic drinks at parties, it needs to be encouraged to people in the campaign to have parties and 
meet up with friends without alcohol.  

2. In order to prevent youth and children in families from copying drinking behavior from 
other adults, it needs to be encouraged to family members not to consume alcohol at their homes.   
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3. A standard on marketing for all alcoholic drinks and advertisements should be strictly 
controlled since it was the main channel that made people perceive and remember alcoholic brands. 

4. The alcoholic advertisements at places of sale – beer representatives, at restaurants, 
pubs, theques, bars, and karaoke shops, as well as free alcohol offers at department stores should 
be strictly regulated and controlled since repondents have seen these activities frequently. 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

 โครงการสํารวจ “พฤติกรรมการดื่มและการรับรูโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล” มีวัตถุประสงคหลัก
เพ่ือที่จะรวบรวมขอมูลที่เปนประโยชนในการพัฒนาและสงเสริมการรณรงคเรื่องการลด ละ เลิกบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ทั้งนี้ไดศึกษาถึงพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล และการรับรูตอโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยประยุกตใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งเปนระเบียบวิธีเชิง
ปริมาณ (Quantitative Methodology) ในการดําเนินโครงการวิจัย โดยมีกลุมเปาหมาย คือ เยาวชนอายุ 9-25 
ป จากกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และใน 12 จังหวัดทั่วประเทศ จํานวน 5,299 ตัวอยาง 

โครงการนี้ ไดดําเนินการระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2552 ผลการศึกษาสรุปพอ
สังเขปไดดังนี้ 
 
1. ขอมูลเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

 
ตัวอยางสวนใหญมีการติดตามขอมูล ขาวสาร และสาระบันเทิง ผานสื่อที่สําคัญ ไดแก โทรทัศน 

หนังสือพิมพ อินเทอรเน็ต วิทยุ และวารสาร/นิตยสาร เมื่อสอบถามยี่หอเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่จําได พบวา 5 
อันดับแรก ไดแก เบียรชาง เบียรลีโอ เบียรสิงห เหลาขาว และเบียรอาชา ผานชองทางที่สําคัญคือ เห็น
วางขาย โฆษณารูปแบบตางๆ และเพ่ือนแนะนํา 

ตัวอยางเกินครึ่งหนึ่งเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางนอย 1 ครั้งในชีวิต หรือเพียงจิบเดียว สําหรับ
ผูที่ไมเคยดื่มสวนใหญ ระบุวาที่ไมอยากลองดื่ม เพราะเห็นเปนส่ิงผิดกฎหมาย ไมมีประโยชน มีผลเสียตอ
สุขภาพ 

มีตัวอยางเกือบ 2 ใน 3 ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ในชวง 30 วันที่ผานมา โดยมาจากสาเหตุสําคัญ
คือ มีงานสังสรรค เพ่ือนชวนดื่ม และอยากดื่มเอง โดยยี่หอที่ตัวอยางเลือกดื่มเมื่อมีโอกาสหรือดื่มเรื่อยๆ คือ 
เบียรลีโอ เบียรชาง สปาย ไวนคูลเลอร เหลาขาว และเบียรสิงห โดยใหเหตุผลที่เลือกวาชอบรสชาติ เพ่ือน
ชวน สะดวกซื้อ หางาย ความเคยชิน และราคาถูก 

ย่ีหอเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ไมเคยดื่มแตอยากลองดื่ม พบวา 5 อันดับแรก ไดแก เหลาจอหนนี่ 
วอลคเกอร เหลารีเจนซี่ เบียรชาง เบียรลีโอ และเหลาขาว ซึ่งรูจักจากโฆษณารูปแบบตางๆ เห็นวางขาย และ
เพ่ือนแนะนํา เหตุผลที่อยากลองดื่มคือ ความแปลกใหม/ไมเคยดื่ม เพ่ือนชวน และโฆษณานาสนใจ 

ตัวอยางเกือบ 2 ใน 3 ระบุวามีคนในครอบครัวที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล และสวนใหญดื่มในชวง 30 
วันที่ผานมา โดยยี่หอที่มักดื่มคือ เบียรลีโอ เบียรชาง และเหลาขาว ซึ่งสวนใหญคนในครอบครัวจะด่ืม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลใหเห็น  

นอกจากนี้ ตัวอยางเกินครึ่งหนึ่งยังมีกลุมเพ่ือนสนิทที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล และสวนใหญดื่ม
ในชวง 30 วันที่ผานมา โดยยี่หอที่มักดื่มคือ เบียรลีโอ เบียรชาง และเหลาขาว ซึ่งสวนใหญกลุมเพ่ือนสนิทจะ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหเห็น  
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2. ขอมูลเกี่ยวกับการรับรูการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
 
ย่ีหอเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่เคยเห็นโฆษณาบอยที่สุด อันดับแรกคือ เบียรชาง โดยตัวอยางสวนใหญ

รูสึกเฉยๆ กับโฆษณา และสวนที่ไมชอบมีมากกวาที่ชอบ อันดับที่ 2 คือ เบียรลีโอ ตัวอยางสวนใหญรูสึก
เฉยๆ กับโฆษณา และสวนที่ไมชอบมีมากกวาที่ชอบ อันดับที่ 3 คือ เหลารีเจนซี่ ตัวอยางที่รูสึกเฉยๆ กับ
ชอบโฆษณามีสัดสวนที่ใกลเคียงกัน และมีเปนสวนนอยที่ไมชอบ อันดับที่ 4 คือ เบียรสิงห ตัวอยางสวนใหญ
รูสึกเฉยๆ กับโฆษณา และสวนที่ไมชอบมีมากกวาที่ชอบเล็กนอย และอันดับที่ 5 คือ เบียรอาชา ตัวอยางสวน
ใหญรูสึกเฉยๆ กับโฆษณา และสวนที่ไมชอบมีมากกวาที่ชอบ 

เหตุผลโดยภาพรวมที่ชอบโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลย่ีหอตางๆ พบวาที่สําคัญไดแก ถายทําดี 
นําเสนอความเปนไทย ใหแงคิด เตือนสติ  แสดงถึงมิตรภาพ และเพลงประกอบ 

เมื่อสอบถามถึงส่ือที่เคยพบเห็นหรือไดยินโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรอบวันที่ผานมานั้น 
พบวา ตัวอยางไดพบเห็นจากโทรทัศนมากที่สุด รองลงมา คือ ปายกลางแจง อินเทอรเน็ต ส่ือส่ิงพิมพ วิทยุ 
และส่ือเคล่ือนที่ เชน รถไฟฟา แท็กซี่ รถไฟ รถขนสง 

การสํารวจครั้งนี้ยังพบวา ในชวง 3 เดือนที่ผานมา มีตัวอยางประมาณ 1 ใน 5 เคยพบเห็นโฆษณา 
ณ จุดขาย โดยสื่อบุคคล เชน สาวเชียรเบียรในรานอาหาร/ผับ/เธค/บาร/คาราโอเกะ เกือบทุกครั้ง-ทุกครั้งที่ไป
และมีประมาณรอยละ 13 ที่เคยพบเห็นโฆษณา ณ จุดขาย โดยสื่อบุคคล เชน สาวเชียรเบียรชวนใหชิม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลฟรีในหางสรรพสินคา/รานคาปลีกขนาดใหญ เกือบทุกครั้ง-ทุกครั้งที่ไป 

 
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะผูวิจัย 
 

1. เพ่ือนมีสวนสําคัญในการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล จึงควรมีการรณรงคใหเพ่ือนๆ พบปะสังสรรค
ปลอดเหลา นอกจากนี้ยังพบวาคนมักดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในงานเลี้ยงสังสรรค จึงควรมีการรณรงคงาน
สังคมปลอดเหลา ควบคูไปดวย 

2. ควรมีการรณรงคการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในบาน หรือครอบครัวปลอดเหลา เพราะตัวอยาง
สวนใหญมีคนในครอบครัวที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล และมักดื่มใหเห็น ซึ่งอาจเปนการกระตุนเชิญชวนใหดื่ม 
และเปนสาเหตุใหเกิดนักดื่มหนาใหมได  

3. ควรมีมาตรการเขมงวดในการวางสินคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล และควบคุมการโฆษณาใหมาก
ย่ิงขึ้น เพราะการเห็นวางขาย และโฆษณารูปแบบตางๆ เปนชองทางสําคัญที่ทําใหคนรูจัก หรือจดจํายี่หอ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลได  

4. ควรมีการตรวจสอบควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล ณ จุดขาย โดยสื่อบุคคล ตาม
รานอาหาร/ผับ/เธค/บาร/คาราโอเกะ รวมถึงชวนใหชิมฟรีในหางสรรพสินคา/รานคาปลีกขนาดใหญ ให
เขมงวดขึ้น เพราะปจจุบันยังมีใหเห็นอยูบาง 
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คํานํา 
 
โครงการสํารวจ “พฤติกรรมการดื่มและการรับรูโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล” เปนการสํารวจเพื่อ

รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมถึงการรับรูโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
อันจะเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในการนําไปพัฒนาและสงเสริมการรณรงคเรื่องการลด ละ เลิกบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอลตอไป 

รายงานฉบับนี้ นําเสนอพฤติกรรมการดื่ม รวมถึงการรับรูโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล คณะผูวิจัย
หวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะสะทอนสถานการณที่แทจริง และเปนขอมูลที่มีประโยชนสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการวิจัย 

อนึ่ง โครงการสํารวจวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี โดยความรวมมือจากคณะทํางานในการรวม
กําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานวิจัย รวมทั้งกลุมตัวอยางทุกทานที่ไดเสียสละเวลาแสดงความคิดเห็นใน
แบบสอบถาม ซึ่งศูนยวิจัยความสุขชุมชน ขอขอบพระคุณทุกฝาย มา ณ โอกาสนี้ 

 
 

               คณะผูวิจัย 
                            ศูนยวิจัยความสุขชุมชน  
                                                                                 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
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 การสุมตัวอยาง (Sampling Method) 4 
 เครื่องมือวัด (Measurement) 4 
 การควบคุมคุณภาพของงานวิจัย 4 
 ระยะเวลาในการดําเนินงานวิจัย 5 

บทที่ 3 ผลการสํารวจ 6 
 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 6 
 ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 9 
 ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการรับรูการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล 20 
บทที่ 4 บทสรุป และอภิปรายผล  23 
ภาคผนวก  แบบสอบถาม  26 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

จ

สารบัญตาราง 

 
ตาราง  หนา 

1 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยาง จําแนกตามเพศ 6 
2 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยาง จําแนกตามชวงอายุ 7 
3 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษา 7 
4 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพสมรส 8 
5 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยาง จําแนกตามอาชีพประจํา 8 
6 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยาง จําแนกตามรายไดสวนบุคคลตอเดือน 8 
7 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยาง จําแนกตามพื้นที่ 9 
8 คาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุความถี่ในการติดตามขอมูล ขาวสาร และ 

สาระบันเทิง โดยเฉลี่ยตอสัปดาห ในชวง 30 วันที่ผานมา 
11 

9 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุประเภทสื่อที่ติดตามขอมูล ขาวสาร และ 
สาระบันเทิง ในชวง 30 วันที่ผานมา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

11 

10 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุย่ีหอเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่จําได และ 
ชองทางการรูจักเครื่องดื่มแอลกอฮอลเหลานั้น (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

12 

11 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล (อยางนอย 1  
ครั้งในชีวิต หรือเพียงจิบเดียว) 

13 

12 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
โดยเฉลี่ยตอสัปดาห ในชวง 30 วันที่ผานมา (เฉพาะตัวอยางที่เคยดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล) 

13 

13 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุการจัดอนัดับของสาเหตุที่ทําใหรูสึกอยาก 
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล (เฉพาะตัวอยางที่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล และเปนคา 
รอยละที่ไดรับการถวงน้ําหนักแลว) 

14 

14 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุย่ีหอเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่เลือกดื่มเมื่อมี 
โอกาส หรือดื่มเรื่อยๆ (เฉพาะตัวอยางที่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล และตอบได     
มากกวา 1 ขอ) 

14 

15 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุเหตุผลโดยภาพรวมที่เลือกดื่มเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอลยี่หอตางๆ (เฉพาะตัวอยางที่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล และตอบไดมาก 
กวา 1 ขอ) 

15 

16 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุย่ีหอเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ไมเคยดื่มแต 
อยากลองดื่ม และชองทางการรูจักเครื่องดื่มแอลกอฮอลเหลานั้น (ตอบไดมากกวา 1 
ขอ) 

16 

17 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุการจัดอันดับของเหตุผลที่อยากลองดื่ม 
เครื่องดื่มแอลกอฮอลย่ีหอตางๆ (คารอยละที่ไดรับการถวงน้ําหนักแลว) 

17 

18 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของคนใน 
ครอบครัว 

17 



 

 

ฉ

สารบัญตาราง (ตอ) 

 
ตาราง  หนา 

19 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
ของคนในครอบครัว โดยเฉลี่ยตอสัปดาห ในชวง 30 วันที่ผานมา (เฉพาะตัวอยางที่มี
คนในครอบครัวดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล) 

17 

20 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุย่ีหอเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่คนใน 
ครอบครัวเลือกดื่มบอยที่สุด (เฉพาะตัวอยางที่มีคนในครอบครัวดื่มเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล และเปนคารอยละที่ไดรับการถวงน้ําหนักแลว) 

18 

21 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุพฤติกรรมของคนในครอบครัว  
(เฉพาะตัวอยางที่มีคนในครอบครัวดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล และตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

18 

22 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของกลุม 
เพ่ือนสนิท 

18 

23 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
ของกลุมเพ่ือนสนิท โดยเฉล่ียตอสัปดาห ในชวง 30 วันที่ผานมา (เฉพาะตัวอยางที่มี
เพ่ือนสนิทดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล) 

19 

24 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุย่ีหอเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่กลุมเพ่ือน 
สนิทเลือกดื่มบอยที่สุด (เฉพาะตัวอยางที่มีเพ่ือนสนิทดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล และ 
เปนคารอยละที่ไดรับการถวงน้ําหนักแลว) 

19 

25 คาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุพฤติกรรมของกลุมเพ่ือนสนิท  
(เฉพาะตัวอยางที่มีเพ่ือนสนิทดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล และตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

20 

26 คาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุย่ีหอเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่เคยเห็นโฆษณา/ 
จําได และความรูสึกที่มีตอโฆษณาเหลานั้น (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

21 

27 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุเหตุผลโดยภาพรวมที่ทําใหชอบโฆษณา 
เครื่องดื่มแอลกอฮอลย่ีหอตางๆ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

21 

28 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุส่ือที่เคยพบเห็นหรือไดยินโฆษณา 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ในรอบวันที่ผานมา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

22 

29 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุการพบเห็นโฆษณา ณ จุดขาย โดยสื่อ 
บุคคล เชน สาวเชียรเบียร ในรานอาหาร/ผับ/เธค/บาร/คาราโอเกะ ในชวง 3 เดือนที่ 
ผานมา) 

22 

30 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุการพบเห็นโฆษณา ณ จุดขาย โดยสื่อ 
บุคคล เชน สาวเชียรเบียรชวนใหชิมเครื่องดื่มแอลกอฮอลฟรีในหางสรรพสินคา/รานคา 
ปลีกขนาดใหญ ในชวง 3 เดือนที่ผานมา) 

22 



 

บทที่ 1 
บทนํา 

 
ท่ีมาของโครงการ 

สืบเนื่องจากแนวนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขที่จะคุมเขมเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่
นับวาเปนสาเหตุสําคัญประการหนึ่งของปญหาตางๆ ภายในสังคมไทย ไมวาจะเปนปญหาครอบครัว ปญหา
อาชญากรรม ปญหาการใชความรุนแรง เมาแลวขับ เปนตน ซึ่งไดมีการกลาวถึงมาตรการตางๆ เพ่ือใชในการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยทางกระทรวงสาธารณสุขไดออกกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2551 ที่ผานมา โดยมีทั้งเรื่องของมาตรการจํากัดการเขาถึงเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ประกอบดวย จํากัดอายุขั้นต่ํา จํากัดวันเวลาจําหนาย จํากัดสถานที่จําหนายและดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล รวมถึงมาตรการจํากัดการโฆษณา การสงเสริมการขาย และควบคุมบรรจุภัณฑ/ฉลาก 
ประกอบดวย การหามโฆษณาอวดอางสรรพคุณหรือชักจูงใหผูอ่ืนดื่มโดยตรงหรือโดยออม การหามการเรขาย 
การหามลด-แลก-แจก-แถม และการหามการขายพวงดวย 

ดังนั้น ศูนยวิจัยปญหาสุรา (ศวส.) ไดมอบหมายใหศูนยเครือขายวิชาการเพื่อสังเกตการณและวิจัย
ความสุขชุมชน (ศูนยวิจัยความสุขชุมชน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปนผูรับผิดชอบดําเนินโครงการวิจัยในครั้ง
นี้ตามระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร เพ่ือนําผลการศึกษาวิจัยมาใชเปนขอมูลเพ่ือพัฒนาและสงเสริมการ
รณรงคเรื่องการลด ละ เลิกบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลตางๆ รวมท้ังเพ่ือใชเปนขอมูลในการกําหนดแนวทาง
และนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลและโฆษณา ใหมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอ
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมเยาวชนอยางเหมาะสมตอไป บัดนี้ ได
ดาํเนินโครงการวิจัยเสร็จส้ินแลว และไดจัดทํารายงานการวิจัยใหคณะกรรมการไดรับทราบตอไป 

 
วัตถุประสงคในการวิจัย 

1. เพ่ือสํารวจพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชน 
2. เพ่ือสํารวจการรับรูตอการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชน 
3. เพ่ือคนหาขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชน 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดานเนื้อหา มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
1.1 ประสบการณในการดื่ม ความถี่ในการดื่ม สาเหตุที่ดื่ม การรับรูและการเลือกดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลประเภทตางๆ สาเหตุที่ทําใหรูสึกอยากดื่ม เปนตน 
1.2 การรับรูตอโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลในดานตางๆ ความถี่ในการพบเห็นและไดยิน          

การโฆษณา ณ จุดขาย เปนตน 
2. ขอบเขตดานประชากร คือ เยาวชนอายุ 9-25 ป 

 3.  ขอบเขตดานพ้ืนที่ คือ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และ 12 จังหวัดทั่วประเทศ 
4.  ขอบเขตดานการปฏิบัติงาน  

ในโครงการนี้คณะผูวิจัยของศูนยวิจัยความสุขชุมชน จะรับผิดชอบในขั้นตอนตางๆ ของ
การดําเนินโครงการดังตอไปนี้ 
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 - การออกแบบเครื่องมือวัดเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล 
- การกําหนดระเบียบวิธีในการวิจัย  ซึ่งประกอบดวย การกําหนดประชากรเปาหมาย การ

สุมตัวอยาง การกําหนดขนาดตัวอยาง ตลอดจนแนวทางในการวิเคราะหและประมวลผลขอมูล 
- การเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรเปาหมาย 
- การวิเคราะหและประมวลผลขอมูล  
- จัดทํารายงานผลสํารวจ 

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เพ่ือใชเปนขอมูลในการกําหนดแนวทางและนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
และโฆษณา 

2. เพ่ือนําขอมูลไปพัฒนาและสงเสริมการรณรงคเรื่องการ ลด ละ เลิกบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

 
 
 



 

บทที่ 2 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology) 

คณะผูวิจัยประยุกตใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งเปนระเบียบวิธีเชิงปริมาณ 
(Quantitative Methodology) ในการวัดและประเมินผล การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห และการ
ประมวลผล เพ่ือใหไดขอมูลที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย และเปนประโยชนสูงสุดตอศูนยวิจัย
ปญหาสุรา 

 
กลุมประชากรเปาหมาย (Target Population)  

กลุมประชากรเปาหมายในการศึกษาครั้งนี้ คือ เยาวชนอายุ 9-25 ปในเขตกรุงเทพมหานคร 
ปริมณฑล และ 12 จังหวัดในภูมิภาคตางๆ ไดแก เชียงใหม ตาก เพชรบูรณ ชัยภูมิ เลย สุรินทร มหาสารคาม 
สระแกว ลพบุร ีประจวบคีรีขันธ สุราษฎรธานี และภูเก็ต 
 
ขนาดตัวอยาง (Sample Size)  
 ขนาดของตัวอยางในการสํารวจครั้งนี้ จํานวนทั้งส้ิน 5,299 ตัวอยาง แจกแจงตามภูมิภาคและจังหวัด
ตางๆ ดังนี้ 
 1.  กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จํานวน 1,175 ตัวอยาง แบงเปน 
  1.1  กรุงเทพมหานคร  จํานวน 773 ตัวอยาง 
  1.2  นนทบุรี   จํานวน 123 ตัวอยาง 
  1.3  ปทุมธานี   จํานวน 125 ตัวอยาง 
  1.4  สมุทรปราการ  จํานวน 154 ตัวอยาง 
 2.  ภาคกลาง จํานวน 1,064 ตัวอยาง แบงเปน 
  2.1  สระแกว   จํานวน 342 ตัวอยาง 
  2.2  ลพบุรี   จํานวน 406 ตัวอยาง 
  2.3  ประจวบคีรีขันธ  จํานวน 316 ตัวอยาง 
 3.  ภาคเหนือ จํานวน 791 ตัวอยาง แบงเปน 
  3.1  เชียงใหม   จํานวน 395 ตัวอยาง 
  3.2  ตาก   จํานวน 137 ตัวอยาง 
  3.3  เพชรบูรณ   จํานวน 259 ตัวอยาง 
 4.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 1,580 ตัวอยาง แบงเปน 
  4.1  ชัยภูมิ   จํานวน 426 ตัวอยาง 
  4.2  เลย   จํานวน 234 ตัวอยาง 
  4.3  สุรินทร   จํานวน 563 ตัวอยาง 
  4.4  มหาสารคาม   จํานวน 357 ตัวอยาง 
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 5.  ภาคใต จํานวน 689 ตัวอยาง แบงเปน 
  5.1  สุราษฎรธานี   จํานวน 523 ตัวอยาง 
  5.2  ภูเก็ต   จํานวน 166 ตัวอยาง 
 
การสุมตัวอยาง (Sampling Method) 

ในการศึกษาครั้งนี้คณะผูวิจัยไดประยุกตใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเชิงชั้นภูมิหลายขั้น (Stratified 
Multi-Stage Sampling) โดยมีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใตเปนชั้นภูมิหลัก ซึ่งระดับของการเลือกตัวอยางจะแตกตางกันไปตามลักษณะ
การปกครองดังนี้  

กรุงเทพมหานครแบงพ้ืนที่ยอยออกเปนกรุงเทพชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ในแตละพ้ืนที่ทําการ
สุมตัวอยางเขต ตัวอยางหนวยเลือกตั้ง และตัวอยางสมาชิกในครัวเรือน ตามลําดับ 

ปริมณฑล ทําการสุมตัวอยางเทศบาล (ในเขตเทศบาล)/อําเภอ (นอกเขตเทศบาล) ตัวอยางตําบล 
ตัวอยางหมูบาน/ชุมชน และตัวอยางสมาชิกในครัวเรือนตามลําดับ 

ในแตละภูมิภาค ทําการสุมตัวอยางจังหวัด ตัวอยางเทศบาล (ในเขตเทศบาล)/อําเภอ(นอกเขต
เทศบาล) ตัวอยางตําบล ตัวอยางหมูบาน/ชุมชน และตัวอยางสมาชิกในครัวเรือนตามลําดบั 

 
เคร่ืองมือวัด (Measurement) 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีโครงสรางคําถามที่ประกอบดวยสวน
ตางๆ ที่สําคัญ รวม 3 ตอน ดังนี้ 

1. ขอมูลเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
2. ขอมูลเกี่ยวกับการรับรูการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
3. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 
โครงการสํารวจครั้งนี้ มีขั้นตอนในการสรางเครื่องมือวัด รวม 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. สราง (ราง) แบบสอบถาม 
2. สงใหคณะกรรมการพิจารณาปรับแก 
3. ปรับแกและนําไปใชเก็บขอมูลจริง 

 
การควบคุมคุณภาพของงานวิจัย 

ศูนยวิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ใหความสําคัญอยางยิ่งกับการดําเนินการวิจัยทุก
ขั้นตอนในการวิจยัแตละรูปแบบ ดังนี้ 
  ข้ันตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูล 

1.1 พนักงานเก็บขอมูลเปนเจาหนาที่ประจําศูนยวิจัยความสุขชุมชน และนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือมหาวิทยาลัยตางๆ ซึ่งตองเขาฟงคําอธิบายและฝกซอมการ
สัมภาษณโดยใชแบบสอบถามกอนปฏิบัติงาน 

1.2 เจาหนาที่ควบคุมการปฏิบัติงานเปนอาจารยประจําศูนยวิจัยความสุขชุมชน ภายใตการ
กํากับดูแลของคณะกรรมการโครงการวิจัย โดยทําการแนะนําและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บ
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ขอมูล และพนักงานตรวจสอบขอมูลอีกชั้นหนึ่ง ทั้งนี้ใหเปนไปตามกรอบและขั้นตอนของโครงการวิจัยอยาง
แทจริง 

1.3 พนักงานตรวจสอบความถูกตองเปนอาจารยประจําศูนยวิจัยความสุขชุมชน ทําการ
ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ ในการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขอมูล ถาหากตรวจพบวาพนักงานเก็บ
ขอมูลผูใดสรางขอมูลขึ้นมาเอง งานสัมภาษณของพนักงานผูนั้นจะตกเปนโมฆะทั้งหมด และจะดําเนินการขั้น
เด็ดขาดตามระเบียบของมหาวิทยาลัยตอไป 

ข้ันตอนที่ 2 การประมวลผลขอมูล 
2.1 มีการตรวจสอบความสมบูรณและความสอดคลองของคําตอบในแบบสอบถามทุกฉบับ 
2.2 มีการตรวจสอบการลงรหัสและการปอนขอมูลของคําตอบในแบบสอบถาม โดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการประมวลผล 
ข้ันตอนที่ 3 การวเิคราะหขอมูลและการเขียนรายงาน 

3.1  สถิติที่ใชในการวิเคราะห ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการวิจัย และความเหมาะสมของ
ขอมูล 

3.2  การวิเคราะหและการเขียนรายงานการวิจัย จะดําเนินการโดยอาจารยระดับปริญญาโท 
หรือปริญญาเอกประจําศูนยวิจัยความสุขชุมชน รางรายงานวิจัยฉบับนี้จะมีคณะกรรมการโครงการวิจัย 
(Board of Project Directors) ทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของการวิเคราะหกอนไดรับอนุมัติจาก
ผูอํานวยการ 
 
ระยะเวลาในการดําเนินงานวิจัย 

โครงการนี้ไดดําเนินการระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2552 

 



 

บทที่ 3 
ผลการสํารวจ 

 
ผลการศึกษาในบทนี้ มาจากการสํารวจกลุมเยาวชนอายุ 9-25 ปจากกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล 

และใน 12 จังหวัดทั่วประเทศ จํานวน 5,299 คน โดยจําแนกการนําเสนอเปน 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการรับรูการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 
ตัวอยางสวนใหญ หรือรอยละ 51.0 เปนหญิง และรอยละ 49.0 เปนชาย เมื่อจําแนกตามชวงอายุ 

พบวารอยละ 23.3 อายุ 13-15 ป รองลงมา คือ รอยละ 21.5 อายุ 16-18 ป รอยละ 20.7 อายุ 19-22 ป รอย
ละ 17.4 อายุ 9-12 ป และรอยละ 17.1 อายุ 23-25 ป สําหรับระดับการศึกษานั้น พบวา ตัวอยางรอยละ 78.5 
กําลังศึกษาอยู ขณะที่รอยละ 20.6 จบการศึกษาแลว และรอยละ 0.9 ไมไดเรียน/ไมจบการศึกษาใด 

เมื่อทําการจําแนกตามสถานภาพสมรส พบวา ตัวอยางรอยละ 91.3 ระบุโสด รองลงมา คือ รอยละ 
8.3 ระบุสมรส และรอยละ 0.2 ระบุหมาย/หยา/แยกกันอยู  

นอกจากนี้ ตัวอยางเกินกวา 3 ใน 4 หรือรอยละ 77.0 ระบุเปนนักเรียน/นักศึกษา รอยละ 6.8 ระบุ
อาชีพรับจางทั่วไป รอยละ 4.7 ระบุทําธุรกิจของตนเอง รอยละ 3.0 ระบุเปนลูกจางเอกชน รอยละ 2.8 ระบุ
อาชีพเกษตรกร รอยละ 2.2 ระบุไมไดทํางาน/วางงาน สวนอาชีพอื่นๆ มีตัวอยางระบุในสัดสวนที่ไมมากนัก 
คือ ลูกจางของรัฐ/ขาราชการ แมบาน/พอบาน ทํางานชวยธุรกิจที่บาน และนายจาง/ผูบริหาร เปนตน ซึ่งมีอยู
รอยละ 3.2  

เมื่อจําแนกตามรายไดสวนบุคคลตอเดือน พบวา ตัวอยางรอยละ 33.6 มีรายไดตอเดือนมากกวา 
5,000 บาท รองลงมา คือ รอยละ 26.4 มีรายไดตอเดือนไมเกิน 1,000 บาท รอยละ 19.5 มีรายไดตอเดือน
ระหวาง 1,001-2,000 บาท ตามลําดับ 

ตัวอยางรอยละ 63.3 อาศัยอยูนอกเขตเทศบาล รอยละ 22.1 อาศัยอยูในเขตเทศบาล และรอยละ 
14.6 อาศยัอยูในกรุงเทพมหานคร 

 
(รายละเอียดพิจารณาจากตารางที่ 1-7) 

 
ตารางที่ 1 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยาง จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 2,599 49.0 
หญิง 2,700 51.0 

รวมท้ังสิ้น 5,299 100.0 
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ตารางที่ 2 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยาง จําแนกตามชวงอายุ 
ชวงอายุ จํานวน รอยละ 

9-12 ป 921 17.4 
13-15 ป 1,235 23.3 
16-18 ป 1,140 21.5 
19-22 ป 1,098 20.7 
23-25 ป 905 17.1 

รวมท้ังสิ้น 5,299 100.0 
 
ตารางที่ 3 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษา 

 ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 
ไมไดเรียน/ไมจบการศึกษาใด 50 0.9 
กําลังศึกษาอยู ในระดับ....... 4,159 78.5 
 ประถมศึกษา รอยละ 19.3 (804)   
 มัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 29.7 (1,236)   
 มัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 21.5 (894)   
 ปวช. รอยละ 5.9 (245)   
 ปวส. รอยละ 2.8 (116)   
 อนุปริญญา รอยละ 0.4 (16)   
 ปริญญาตรี รอยละ 19.3 (802)   
 ปริญญาโท รอยละ 1.0 (40)   
 ปริญญาเอก รอยละ 0.0 (1)   
 ไมระบุ รอยละ 0.1 (5)   
จบการศึกษาแลว ซึ่งระดับการศึกษาชั้นสูงสุดที่สําเร็จ คือ  1,090 20.6 
 ประถมศึกษา รอยละ 9.5 (104)   
 มัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 28.4 (310)   
 มัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 27.1 (295)   
 ปวช. รอยละ 7.3 (80)   
 ปวส. รอยละ 7.8 (85)   
 อนุปริญญา รอยละ 2.3 (25)   
 ปริญญาตรี รอยละ 17.1 (186)   
 ปริญญาโท รอยละ 0.3 (3)   
 ไมระบุ รอยละ 0.2 (2)   

รวมท้ังสิ้น 5,299 100.0 
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ตารางที่ 4 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพสมรส 
สถานภาพสมรส จํานวน รอยละ 

โสด 4,842 91.3 
สมรส  438 8.3 
หมาย/หยา/แยกกันอยู 10 0.2 
ไมระบุ 9 0.2 

รวมท้ังสิ้น 5,299 100.0 
 
ตารางที่ 5 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยาง จําแนกตามอาชีพประจํา 

อาชีพประจํา จํานวน รอยละ 
นักเรียน/นักศึกษา 4,082 77.0 
รับจางทั่วไป 362 6.8 
ทําธุรกิจของตนเอง 249 4.7 
ลูกจางเอกชน 158 3.0 
เกษตรกร 147 2.8 
ไมไดทํางาน/วางงาน 116 2.2 
ลูกจางของรัฐ/ขาราชการ 86 1.6 
แมบาน/พอบาน 62 1.2 
ทํางานชวยธุรกิจที่บานโดยมีคาจาง 14 0.3 
ทํางานชวยธุรกิจที่บานโดยไมมีคาจาง 6 0.1 
นายจาง/ผูบริหาร 2 0.0 
ไมระบุ 15 0.3 

รวมท้ังสิ้น 5,299 100.0 
 
ตารางที่ 6 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยาง จําแนกตามรายไดสวนบุคคลตอเดือน 

รายไดสวนบุคคลตอเดือน จํานวน รอยละ 
ไมเกิน 1,000 บาท 1,399 26.4 
1,001 – 2,000 บาท 1,035 19.5 
2,001 – 3,000 บาท 479 9.1 
3,001 – 4,000 บาท 262 4.9 
4,001 – 5,000 บาท 344 6.5 
มากกวา 5,000 บาท 1,780 33.6 

รวมท้ังสิ้น 5,299 100.0 
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ตารางที่ 7 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยาง จําแนกตามพื้นท่ี 
พื้นท่ี จํานวน รอยละ 

ในเขตเทศบาล 1,170 22.1 
นอกเขตเทศบาล 3,356 63.3 
กรุงเทพมหานคร 773 14.6 

รวมท้ังสิ้น 5,299 100.0 
 
ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

 
ตัวอยางสวนใหญ หรือรอยละ 91.2 ติดตามขอมูล ขาวสาร และสาระบันเทิง ในชวง 30 วันที่ผานมา

อยางนอย 1 วันตอสัปดาห โดยติดตามผานทางโทรทัศนมากที่สุด (รอยละ 86.3) รองลงมา คือ หนังสือพิมพ 
(รอยละ 36.4) อินเทอรเน็ต (รอยละ 25.1) วิทยุ (รอยละ 24.1) และวารสาร/นิตยสาร (รอยละ 10.5) 
ตามลําดับ 

ย่ีหอเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ตัวอยางจําได 5 อันดับแรก คือ เบียรชาง เบียรลีโอ เบียรสิงห เหลาขาว 
และเบียรอาชา ตามลําดับ และสําหรับชองทางการรูจักของแตละยี่หอนั้น จําแนกไดดังนี้ 

-  เบียรชาง รูจักผานชองทาง 3 อันดับแรก ดังนี้ เห็นวางขาย (รอยละ 79.9) โฆษณารูปแบบตางๆ 
(รอยละ 72.4) และเพ่ือนแนะนํา (รอยละ 13.5) ตามลําดับ 

-  เบียรลีโอ รูจักผานชองทาง 3 อันดับแรก ดังนี้ เห็นวางขาย (รอยละ 81.8) โฆษณารูปแบบตางๆ 
(รอยละ 70.9) และเพ่ือนแนะนํา (รอยละ 15.7) ตามลําดับ 

-  เบียรสิงห รูจักผานชองทาง 3 อันดับแรก ดังนี้ โฆษณารูปแบบตางๆ (รอยละ 79.6) เห็นวางขาย 
(รอยละ 77.7) และเพ่ือนแนะนํา (รอยละ 14.5) ตามลําดับ 

-  เหลาขาว รูจักผานชองทาง 3 อันดับแรก ดังนี้ เห็นวางขาย (รอยละ 91.3) โฆษณารูปแบบตางๆ 
(รอยละ 58.8) และเพ่ือนแนะนํา (รอยละ 17.1) ตามลําดับ 

-  เบียรอาชา รูจักผานชองทาง 3 อันดับแรก ดังนี้ เห็นวางขาย (รอยละ 87.7) โฆษณารูปแบบตางๆ 
(รอยละ 63.2) และเพ่ือนแนะนํา (รอยละ 14.6) ตามลําดับ 

 
ตัวอยางเกินครึ่งหนึ่ง หรือรอยละ 55.1 เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางนอย 1 ครั้งในชีวิต หรือ

เพียงจิบเดียว ในขณะที่มีอยูรอยละ 44.9 ที่ไมเคยดื่มเลย โดยที่มีถึงรอยละ 96.1 ที่ไมอยากลองดื่ม เนื่องจาก
เปนส่ิงผิดกฎหมาย เปนส่ิงไมมีประโยชน มีผลเสียตอสุขภาพ เปนตน และรอยละ 3.9 ที่อยากลองดื่ม 
เนื่องจากอยากรูวามีรสชาติเปนอยางไร มีงานสังสรรค ตองเขาสังคม เพ่ือนชวนดื่ม เปนประสบการณใหม 
เปนตน ในขณะเดียวกัน ยังไดสอบถามถึงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ในชวง 30 วันที่ผานมา พบวา 
ตัวอยางรอยละ 65.2 ที่ดื่ม และรอยละ 34.8 ไมไดดื่มเลย 

เมื่อสอบถามถึงสาเหตุที่ทําใหรูสึกอยากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้น พบวา 3 อันดับแรก คือ มีงาน
สังสรรค (รอยละ 29.4) เพ่ือนชวนดื่ม (รอยละ 28.7) และอยากดื่มเอง (รอยละ 25.5) ตามลําดับ โดยยี่หอที่
ตัวอยางเลือกดื่มเมื่อมีโอกาสหรือดื่มเรื่อยๆ คือ เบียรลีโอ (รอยละ 42.1) เบียรชาง (รอยละ 30.4) สปาย ไวน
คูลเลอร (รอยละ 12.9) เหลาขาว (รอยละ 11.3) และเบียรสิงห (รอยละ 10.2) ซึ่งเหตุผล 5 อันดับแรกที่เลือก
ดื่มย่ีหอเหลานั้น คือ รสชาติ (รอยละ 56.0) เพ่ือนชวน (รอยละ 45.9) สะดวกซื้อ หางาย (รอยละ 33.4) ความ
เคยชิน (รอยละ 23.8) และราคาถูก (รอยละ 20.2) ตามลําดับ 
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อยางไรก็ตาม เมื่อสอบถามถึงยี่หอเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ไมเคยดื่มแตอยากลองดื่ม พบวา 5 อันดับ
แรก คือ เหลาจอหนนี่ วอลคเกอร เหลารีเจนซี่ เบียรชาง เบียรลีโอ และเหลาขาว ตามลําดับ ซึ่งชองทางการ
รูจักของแตละยี่หอนั้น จาํแนกไดดังนี้ 

-  เหลาจอหนนี่ วอลคเกอร รูจักผานชองทาง 3 อันดับแรก ดังนี้ โฆษณารูปแบบตางๆ (รอยละ 
60.1) เห็นวางขาย (รอยละ 49.5) และเพ่ือนแนะนํา (รอยละ 30.9) ตามลําดับ 

-  เหลารีเจนซี่ รูจักผานชองทาง 3 อันดับแรก ดังนี้ โฆษณารูปแบบตางๆ (รอยละ 83.9) เห็น
วางขาย (รอยละ 54.4) และเพ่ือนแนะนํา (รอยละ 16.1) ตามลําดับ 

-  เบียรชาง รูจักผานชองทาง 3 อันดับแรก ดังนี้ โฆษณารูปแบบตางๆ และเห็นวางขาย มีสัดสวนที่
เทากัน (รอยละ 66.5) และเพ่ือนแนะนํา (รอยละ 16.5) ตามลําดับ 

-  เบียรลีโอ รูจักผานชองทาง 3 อันดับแรก ดังนี้ เห็นวางขาย (รอยละ 65.3) โฆษณารูปแบบตางๆ 
(รอยละ 60.7) และเพ่ือนแนะนํา (รอยละ 18.5) ตามลําดับ 

-  เบียรอาชา รูจักผานชองทาง 3 อันดับแรก ดังนี้ เห็นวางขาย (รอยละ 72.8) โฆษณารูปแบบตางๆ 
(รอยละ 34.9) และเพ่ือนแนะนํา (รอยละ 26.6) ตามลําดับ 

 
โดยเหตุผล 3 อันดับแรกที่อยากลองดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลย่ีหอเหลานั้น คือ ความแปลกใหม/ไม

เคยดื่ม (รอยละ 27.2) เพ่ือนชวน (รอยละ 25.5) และโฆษณานาสนใจ (รอยละ 14.1) ตามลําดับ 
นอกจากนี้ ตัวอยางเกือบ 2 ใน 3 หรือรอยละ 64.5 ระบุวามีคนในครอบครัวที่ดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล โดยสวนใหญ หรือรอยละ 90.3 ที่คนในครอบครัวไดดื่มในชวง 30 วันที่ผานมา ซึ่งยี่หอเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลที่คนในครอบครัวเลือกดื่มบอยที่สุด 3 อันดับแรก คือ เบียรลีโอ (รอยละ 24.4) เบียรชาง (รอยละ 
23.2) และเหลาขาว (รอยละ 22.5) ตามลําดับ ในขณะท่ีมีตัวอยางอยูรอยละ 14.1 ที่ไมทราบวาคนใน
ครอบครัวดื่มย่ีหอใด และเมื่อสอบถามถึงพฤติกรรมตางๆ เกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของคนใน
ครอบครัว พบวา 3 อันดับแรก คือ คนในครอบครัวดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหเห็น (รอยละ 61.5) รองลงมา 
คือ มีการสอน/ตักเตือนวาเปนส่ิงไมดี (รอยละ 53.2) และมีการหามไมใหดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล (รอยละ 
43.6) ตามลําดับ 

ย่ิงไปกวานั้น คณะผูวิจัยยังไดสอบถามการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของกลุมเพ่ือนสนิทของตัวอยาง 
พบวา ตัวอยางเกินครึ่งหนึ่ง หรือรอยละ 56.2 ระบุวามีกลุมเพ่ือนสนิทที่ดื่ม โดยสวนใหญ หรือรอยละ 88.4 ที่
ดื่มในชวง 30 วันที่ผานมา ซึ่งยี่หอเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่กลุมเพ่ือนสนิทเลือกดื่มบอยที่สุด 3 อันดับแรก คือ 
เบียรลีโอ (รอยละ 28.2) เบียรชาง (รอยละ 18.2) และเหลาขาว (รอยละ 11.9) ในขณะที่มีตัวอยางอยูรอยละ 
12.6 ที่ไมทราบวากลุมเพ่ือนสนิทดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลย่ีหอใด และเมื่อสอบถามถึงพฤติกรรมตางๆ 
เกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของกลุมเพ่ือนสนิท พบวา 3 อันดับแรก คือ กลุมเพ่ือนสนิทดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลใหเห็น (รอยละ 64.4) รองลงมา คือ มีการชวนใหดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล (รอยละ 59.9) และให
ลองดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล (รอยละ 28.7) ตามลําดับ 

 
(รายละเอียดพิจารณาจากตารางที่ 8-25) 
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ตารางที่ 8 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุความถี่ในการติดตามขอมูล ขาวสาร และ 
   สาระบันเทิง โดยเฉลี่ยตอสัปดาห ในชวง 30 วันท่ีผานมา 

ความถี่โดยเฉลี่ยตอสัปดาห จํานวน รอยละ 
5-7 วันตอสัปดาห 2,060 38.9 
3-4 วันตอสัปดาห 1,904 36.0 
1-2 วันตอสัปดาห 860 16.3 
นอยกวาสัปดาหละครั้ง/ติดตามบางสัปดาห 333 6.3 
ไมไดติดตามในชวง 30 วันที่ผานมา 132 2.5 

รวมท้ังสิ้น 5,289 100.0 
 
ตารางที่ 9 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุประเภทสื่อท่ีติดตามขอมูล ขาวสาร และ 

   สาระบันเทิง ในชวง 30 วันท่ีผานมา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
ประเภทสื่อ จํานวน รอยละ 

โทรทัศน 4,529 86.3 
หนังสือพิมพ 1,907 36.4 
อินเทอรเน็ต 1,317 25.1 
วิทยุ 1,262 24.1 
วารสาร/นิตยสาร 549 10.5 
โทรศัพทมือถือ 467 8.9 
ปายประกาศ 365 7.0 
หอกระจายขาว 166 3.2 
ใบปลิว/แผนพับ 151 2.9 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

12

ตารางที่ 10 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุยี่หอเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลท่ีจําได และ 
     ชองทางการรูจักเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเหลาน้ัน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

ชองทางการรูจักยี่หอเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล  
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) ยี่หอเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

ท่ีจําได  
(เรียงตามลําดับท่ีจําได) 

โฆษณา
รูปแบบ
ตางๆ 

เพื่อนแนะนํา เห็นวางขาย 
คนใน

ครอบครัว
แนะนํา 

อ่ืนๆ 

1. เบียรชาง  72.4 13.5 79.9 3.9 0.8 
 (2,480) (462) (2,737) (135) (26) 

2. เบียรลีโอ 70.9 15.7 81.8 4.6 0.8 
 (2,143) (475) (2,471) (140) (25) 

3. เบียรสิงห 79.6 14.5 77.7 4.9 1.0 
 (1,164) (212) (1,137) (15) (15) 

4. เหลาขาว  58.8 17.1 91.3 5.0 0.6 
 (636) (186) (993) (54) (6) 

5. เบียรอาชา 63.2 14.6 87.7 5.1 0.5 
 (595) (137) (825) (48) (5) 

6. เหลาหงษทอง 74.7 26.1 80.8 5.4 1.3 
 (585) (204) (633) (42) (10) 

7. เหลารีเจนซี่ 85.7 18.7 75.6 5.2 1.2 
 (582) (127) (513) (35) (8) 

8. เหลาแสงโสม 74.8 22.7 79.8 4.7 0.8 
 (445) (135) (475) (28) (5) 

9. เหลาจอหนนี่ วอลคเกอร  77.5 38.4 70.5 9.1 1.9 
 (365) (181) (332) (43) (9) 

10. สปาย ไวนคูลเลอร 79.2 27.0 77.3 4.5 1.4 
 (331) (113) (323) (19) (6) 
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ตารางที่ 11 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล (อยางนอย 1  
     คร้ังในชีวิต หรือเพียงจิบเดียว) 

การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล จํานวน รอยละ 
เคย 2,921 55.1 
ไมเคย และ................. 2,378 44.9 
 อยากลองดื่ม เพราะ อยากรูวา

รสชาติเปนอยางไร มีงานสังสรรค 
ตองเขาสังคม เพ่ือนชวนดื่ม เปน
ประสบการณใหม เปนตน 

รอยละ  3.9 (92)   

 ไมอยากลองดื่ม เพราะ เปนส่ิงผิด
กฎหมาย ไมมปีระโยชน มีผลเสีย
ตอสุขภาพ รูวามีโทษของการดื่ม 
เปนตน 

รอยละ  96.1 (2,244)   

รวมท้ังสิ้น 5,299 100.0 
 
ตารางที่ 12 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุความถี่ในการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลโดย 

      เฉลี่ยตอสัปดาห ในชวง 30 วันท่ีผานมา (เฉพาะตัวอยางท่ีเคยดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล) 
ความถี่โดยเฉลี่ยตอสัปดาห จํานวน รอยละ 

ทุกวัน 89 3.1 
5-6 วันตอสัปดาห 87 3.0 
3-4 วันตอสัปดาห 194 6.7 
1-2 วัน 341 11.8 
ดื่มเปนบางสัปดาห 1,176 40.6 
ไมไดดื่มเลย 1,011 34.8 

รวมท้ังสิ้น 2,898 100.0 
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ตารางที่ 13 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุการจัดอันดับของสาเหตุท่ีทําใหรูสึกอยาก 
     ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล (เฉพาะตัวอยางท่ีเคยดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล และเปนคารอย 
     ละที่ไดรับการถวงนํ้าหนักแลว) 

การจัดอันดับของสาเหตุท่ีทําใหรูสึกอยากด่ืม รอยละ 
มีงานสังสรรค 29.4 
เพ่ือนชวนดื่ม 28.7 
อยากดื่มเอง 25.5 
มีปญหา เครียด ไมสบายใจ 8.0 
ดื่มตามความเคยชิน (ไมติด) 2.0 
มีวงดื่มเหลาเปนประจํา 1.8 
ดื่มเพ่ือสุขภาพ 1.8 
คนในครอบครัวดื่ม 1.2 
ทําใหเจริญอาหาร 0.6 
ติดสุรา ไมดื่มไมได 0.4 
อ่ืนๆ อาทิ เห็นจากโฆษณา ราคาไมแพง สามารถหาซื้อไดงาย เปนตน 0.6 

รวมท้ังสิ้น 100.0 
 
ตารางที่ 14 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุยี่หอเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลท่ีเลือกดื่มเมื่อมี 

     โอกาส หรือดื่มเร่ือยๆ (เฉพาะตัวอยางท่ีเคยดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล และตอบได     
มากกวา 1 ขอ) 

ยี่หอเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลท่ีเลือกดื่ม จํานวน รอยละ 
เบียรลีโอ 1,158 42.1 
เบียรชาง  836 30.4 
สปาย ไวนคูลเลอร 355 12.9 
เหลาขาว 310 11.3 
เบียรสิงห 279 10.2 
เหลาหงษทอง 248 9.0 
เหลาจอหนนี่ วอลคเกอร 205 7.5 
เหลาเบลนด 285 192 7.0 
เหลา 100 Pipers 154 5.6 
เหลาแสงโสม 131 4.8 
อ่ืนๆ อาทิ เหลารีเจนซี่ เบียรอาชา เหลาเบนมอร เบียรไฮเนเกน เหลา
แมโขง เปนตน 

458 16.6 
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ตารางที่ 15 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุเหตุผลโดยภาพรวมที่เลือกดื่มเคร่ืองดื่ม 
      แอลกอฮอลยี่หอตางๆ (เฉพาะตัวอยางท่ีเคยดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล และตอบไดมากกวา  
      1 ขอ) 

เหตุผลท่ีเลือกดื่ม จํานวน รอยละ 
รสชาติ 1,605 56.0 
เพ่ือนชวน 1,315 45.9 
สะดวกซื้อ หางาย 958 33.4 
ความเคยชิน 683 23.8 
ราคาถูก 579 20.2 
เปนยี่หอที่เพ่ือนในวงดื่มกัน 562 19.6 
เปนที่นิยม ทันสมัย 261 9.1 
ดูเทห โกเกดี 124 4.3 
ดูหรูหรามีระดับ 123 4.3 
ดื่มเพ่ือสุขภาพ เปนยา 116 4.0 
ชอบโฆษณา 75 2.6 
สนับสนุนกีฬา/กิจกรรมที่ชอบ 52 1.8 
อยากตอบแทนยี่หอที่ทําประโยชนให 18 0.6 
อ่ืนๆ อาทิ เปนยี่หอที่ไมไดดื่มนานแลว คนในครอบครัวใหลองดื่ม 
แพ็คเกจสวย ดูดี เปนตน 

72 2.5 
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ตารางที่ 16 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุยี่หอเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลท่ีไมเคยดื่มแต 
      อยากลองดื่ม และชองทางการรูจักเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเหลาน้ัน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ชองทางการรูจักยี่หอเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล  
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ยี่หอเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
ท่ีไมเคยดื่ม  

แตอยากลองดื่ม 
(เรียงตามลําดับการอยาก

ลอง) 

โฆษณา
รูปแบบ
ตางๆ 

เพื่อนแนะนํา เห็นวางขาย 
คนใน

ครอบครัว
แนะนํา 

อ่ืนๆ 

1. เหลาจอหนนี่ วอลคเกอร  60.1 30.9 49.5 1.2 0.6 
 (200) (103) (165) (4) (2) 
2. เหลารีเจนซี่ 83.9 16.1 54.4 1.6 0.3 
 (256) (49) (166) (5) (1) 
3. เบียรชาง 66.5 16.5 66.5 1.9 0.5 
 (137) (34) (137) (4) (1) 
4. เบียรลีโอ 60.7 18.5 65.3 3.5 - 
 (105) (32) (113) (6) - 
5. เหลาขาว 34.9 26.6 72.8 4.1 - 
 (59) (45) (123) (7) - 
6. เบียรไฮเนเกน 80.6 13.2 51.9 0.8 - 
 (104) (17) (67) (1) - 
7. สปาย ไวนคูลเลอร 57.5 31.9 57.5 - - 
 (65) (36) (65) - - 
8. เบียรสิงห 66.7 18.1 62.9 2.9 - 
 (70) (19) (66) (3) - 
9. เบียรอาชา 59.6 17.2 67.7 1.0 1.0 
 (59) (17) (67) (1) (1) 
10. เหลาหงษทอง 67.7 29.3 63.6 2.0 - 
 (67) (29) (63) (2) - 
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ตารางที่ 17 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุการจัดอันดับของเหตุผลท่ีอยากลองดื่ม 
      เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลยี่หอตางๆ (คารอยละที่ไดรับการถวงนํ้าหนักแลว) 

การจัดอันดับของเหตุผลท่ีอยากลองดื่ม รอยละ 
ความแปลกใหม/ไมเคยดื่ม 27.2 
เพ่ือนชวน 25.5 
โฆษณานาสนใจ 14.1 
เปนยี่หอที่นิยมดื่ม 9.7 
ความหรูหราราคาแพง 7.5 
เห็นโฆษณาบอย เลยอยากลอง 6.2 
อยากรูรสชาติเปนอยางไร 5.8 
อ่ืนๆ อาทิ ราคาถูก ไมแพง เห็นคนรอบขางดื่ม หาซื้อไดงาย เปนตน 4.0 

รวมท้ังสิ้น 100.0 
 
ตารางที่ 18 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของคนใน 

     ครอบครัว 
การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของคนในครอบครัว จํานวน รอยละ 

ดื่ม 3,419 64.5 
ไมดื่ม 1,880 35.5 

รวมท้ังสิ้น 5,299 100.0 
 
ตารางที่ 19 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุความถี่ในการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

     ของคนในครอบครัว โดยเฉลี่ยตอสัปดาห ในชวง 30 วันท่ีผานมา (เฉพาะตัวอยางท่ีมีคน 
     ในครอบครัวดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล) 

ความถี่โดยเฉลี่ยตอสัปดาห จํานวน รอยละ 
ทุกวัน 352 10.4 
5-6 วันตอสัปดาห 177 5.2 
3-4 วันตอสัปดาห 408 12.0 
1-2 วัน 617 18.2 
ดื่มเปนบางสัปดาห 1,510 44.5 
ไมไดดื่มเลย 330 9.7 

รวมท้ังสิ้น 3,394 100.0 
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ตารางที่ 20 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุยี่หอเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลท่ีคนใน 
      ครอบครัวเลือกดื่มบอยที่สุด (เฉพาะตัวอยางท่ีมีคนในครอบครัวดื่มเครื่องดื่ม 
      แอลกอฮอล และเปนคารอยละที่ไดรับการถวงนํ้าหนักแลว) 

ยี่หอเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลท่ีคนในครอบครัวเลือกดื่ม รอยละ 
เบียรลีโอ 24.4 
เบียรชาง  23.2 
เหลาขาว 22.5 
เบียรสิงห 4.9 
เหลาหงสทอง 3.9 
เบียรอาชา 3.6 
เหลารีเจนซี่ 2.6 
เหลาแสงโสม 2.0 
เหลาจอหนนี่ วอลคเกอร 1.8 
เหลาเบลนด 285 1.5 
อ่ืน ๆ อาทิ เหลา 100 Pipers เบียรไฮเนเกน เหลารวงขาว เปนตน 9.6 

รวมท้ังสิ้น 100.0 
• ตัวอยางรอยละ 14.1 ระบุไมทราบยี่หอเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่คนในครอบครัวดื่ม 
 

ตารางที่ 21 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุพฤติกรรมของคนในครอบครัว  
     (เฉพาะตัวอยางท่ีมีคนในครอบครัวดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล และตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

พฤติกรรมของคนในครอบครัว จํานวน รอยละ 
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหเห็น 2,067 61.5 
มีการสอน/ตักเตือนวา เปนส่ิงไมดี 1,789 53.2 
มีการหามไมใหดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 1,464 43.6 
มีการชวนใหดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 209 6.2 
ใหลองดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 163 4.8 

 
ตารางที่ 22 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของกลุม 

      เพื่อนสนิท 
การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของกลุมเพื่อนสนิท จํานวน รอยละ 

ดื่ม 2,980 56.2 
ไมดื่ม 2,319 43.8 

รวมท้ังสิ้น 5,299 100.0 
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ตารางที่ 23 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุความถี่ในการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
     ของกลุมเพื่อนสนิท โดยเฉลี่ยตอสัปดาห ในชวง 30 วันท่ีผานมา (เฉพาะตัวอยางท่ีมีเพื่อน 
     สนิทดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล) 

ความถี่โดยเฉลี่ยตอสัปดาห จํานวน รอยละ 
ทุกวัน 172 5.8 
5-6 วันตอสัปดาห 144 4.9 
3-4 วันตอสัปดาห 361 12.2 
1-2 วัน 514 17.3 
ดื่มเปนบางสัปดาห 1,430 48.2 
ไมไดดื่มเลย 344 11.6 

รวมท้ังสิ้น 2,965 100.0 
 
ตารางที่ 24 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุยี่หอเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลท่ีกลุมเพื่อน 

     สนิทเลือกดื่มบอยที่สุด (เฉพาะตัวอยางท่ีมีเพื่อนสนิทดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล และ 
      เปนคารอยละที่ไดรับการถวงนํ้าหนักแลว) 

ยี่หอเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลท่ีเพื่อนสนิทเลือกดื่ม รอยละ 
เบียรลีโอ 28.2 
เบียรชาง  18.2 
เหลาขาว 11.9 
เหลาหงษทอง 5.8 
เหลาเบลนด 285 4.5 
สปาย ไวนคูลเลอร 4.3 
เบียรสิงห 4.2 
เหลาจอหนนี่ วอลคเกอร 4.1 
เหลาแสงโสม  3.9 
เหลา 100 Pipers 3.3 
อ่ืน ๆ อาทิ เบียรอาชา เหลารีเจนซี่ เหลาเบนมอร เปนตน 11.6 

รวมท้ังสิ้น 100.0 
• ตัวอยางรอยละ 12.6 ระบุไมทราบยี่หอเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่เพ่ือนสนิทดื่ม 
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ตารางที่ 25 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุพฤติกรรมของกลุมเพื่อนสนิท  
     (เฉพาะตัวอยางท่ีมีเพื่อนสนิทดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล และตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

พฤติกรรมของเพื่อนสินท จํานวน รอยละ 
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหเห็น 1,849 64.4 
มีการชวนใหดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 1,720 59.9 
ใหลองดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 825 28.7 
มีการสอน/ตักเตือนวา เปนส่ิงไมดี 297 10.3 
มีการหามไมใหดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 252 8.8 

 
ตอนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับการรับรูการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

 
คณะผูวิจัยไดสอบถามถึงการเคยเห็นโฆษณายี่หอเครื่องดื่มแอลกอฮอลวาเคยเห็นหรือจําไดย่ีหอ

ใดบาง และชอบโฆษณายี่หอนั้นมากนอยเพียงใด ผลการสํารวจ พบวา 5 อันดับแรก คือ 
-  อันดับ 1 คือ เบียรชาง โดยที่ตัวอยางรอยละ 18.4 รูสึกชอบ รอยละ 60.9 รูสึกเฉยๆ และรอยละ 

20.7 รูสึกไมชอบ 
-  อันดับ 2 คือ เบียรลีโอ โดยที่ตัวอยางรอยละ 14.1 รูสึกชอบ รอยละ 63.8 รูสึกเฉยๆ และรอยละ 

22.1 รูสึกไมชอบ 
-  อันดับ 3 คือ เหลารีเจนซี่ โดยที่ตัวอยางรอยละ 44.5 รูสึกชอบ รอยละ 47.6 รูสึกเฉยๆ และรอยละ 

7.9 รูสึกไมชอบ 
-  อันดับ 4 คือ เบียรสิงห โดยที่ตัวอยางรอยละ 14.5 รูสึกชอบ รอยละ 66.5 รูสึกเฉยๆ และรอยละ 

19.0 รูสึกไมชอบ 
-  อันดับ 5 คือ เบียรอาชา โดยที่ตัวอยางรอยละ 14.5 รูสึกชอบ รอยละ 59.5 รูสึกเฉยๆ และรอยละ 

26.0 รูสึกไมชอบ 
 
ตัวอยางยังไดระบุเหตุผลโดยภาพรวมที่ชอบโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลย่ีหอตางๆ พบวา 5 

อันดับแรก คือ ถายทําดี (รอยละ 39.6) นําเสนอความเปนไทย (รอยละ 27.7) ใหแงคิด เตือนสติ (รอยละ 
26.2) แสดงถึงมิตรภาพ (รอยละ 24.4) และเพลงประกอบ (รอยละ 24.0) ตามลําดับ 

นอกจากนี้ เมื่อคณะผูวิจัยไดสอบถามถึงส่ือที่เคยพบเห็นหรือไดยินโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลใน
รอบวันที่ผานมานั้น พบวา ตัวอยางไดพบเห็นจากโทรทัศนมากที่สุด (รอยละ 92.3) รองลงมา คือ ปาย
กลางแจง (รอยละ 17.9) อินเทอรเน็ต (รอยละ 11.0) ส่ือส่ิงพิมพ (รอยละ 10.7) วิทยุ (รอยละ 6.3) และส่ือ
เคล่ือนที่ เชน รถไฟฟา แท็กซี่ รถไฟ รถขนสง (รอยละ 3.1) 

สําหรับการพบเห็นโฆษณา ณ จุดขาย โดยสื่อบุคคล เชน สาวเชียรเบียรในรานอาหาร/ผับ/เธค/บาร/
คาราโอเกะ ในชวง 3 เดือนที่ผานมานั้น พบวา ตัวอยางรอยละ 20.1 เคยพบเห็นเกือบทุกครั้ง-ทุกครั้งที่ไป 
รอยละ 14.4 พบเห็นนานๆ ครั้งที่ไป หรือไมเคยพบเห็นเลยเวลาไป รอยละ 12.3 พบเห็นบาง ไมเห็นบาง 
ในขณะที่มีตัวอยางเกินครึ่งหนึ่ง หรือรอยละ 53.2 ที่ไมไดไปเที่ยวสถานที่เหลานี้ในชวงเวลาดังกลาวเลย 

และการพบเห็นโฆษณา ณ จุดขาย โดยสื่อบุคคล เชน สาวเชียรเบียรชวนใหชิมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลฟรีในหางสรรพสินคา/รานคาปลีกขนาดใหญ ในชวง 3 เดือนที่ผานมา พบวา ตัวอยางรอยละ 30.7 
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พบเห็นนานๆ ครั้งที่ไป หรือไมเคยพบเห็นเลยเวลาไป รอยละ 13.4 พบเห็นเกือบทุกครั้ง-ทุกครั้งที่ไป รอยละ 
11.1 พบเห็นบาง ไมเห็นบาง ในขณะที่มีตัวอยางรอยละ 44.8 ไมไดไปสถานที่หลานี้เลยในชวงดังกลาว 

 
(รายละเอียดพิจารณาจากตารางที่ 26-30) 

 
ตารางที่ 26 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุยี่หอเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลท่ีเคยเห็นโฆษณา/ 

     จําได และความรูสึกท่ีมีตอโฆษณาเหลาน้ัน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
ความรูสึกท่ีมีตอโฆษณา 

ชอบ เฉยๆ ไมชอบ 
โฆษณายี่หอเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล

ท่ีเคยเห็น/จําได  
(เรียงตามลําดับการจําได จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. เบียรชาง 556 18.4 1854 60.9 628 20.7 
2. เบียรลีโอ 293 14.1 1322 63.8 457 22.1 
3. เหลารีเจนซี่ 555 44.5 595 47.6 98 7.9 
4. เบียรสิงห 155 14.5 714 66.5 203 19.0 
5. เบียรอาชา 93 14.5 381 59.5 166 26.0 
6. เหลาหงษทอง 72 17.1 264 62.9 84 20.0 
7. เหลาแสงโสม 74 21.8 210 61.9 55 16.3 
8. เหลา 100 Pipers 132 40.1 182 55.3 15 4.6 
9. เบียรไฮเนเกน 71 25.6 178 64.7 27 9.7 
10. เหลาจอหนนี่ วอลคเกอร  118 48.4 116 47.5 10 4.1 

 
ตารางที่ 27 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุเหตุผลโดยภาพรวมที่ทําใหชอบโฆษณา 

      เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลยี่หอตางๆ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
เหตุผลท่ีทําใหชอบโฆษณาเครื่องดื่มแอลอฮอล จํานวน รอยละ 

ถายทําดี 687 39.6 
นําเสนอความเปนไทย 480 27.7 
ใหแงคิด เตือนสติ 454 26.2 
แสดงถึงมิตรภาพ 424 24.4 
เพลงประกอบ 416 24.0 
คนแสดงสวย/หลอ 364 21.0 
สนุกสนาน 327 18.8 
สรางสรรคสังคม 311 17.9 
รูสึกเทห/เก/มีสไตล 309 17.8 
รูสึกหรูหรามีระดับ/มีราคา 201 11.6 
เปนสากล 201 11.6 
บงบอกถึงความสามัคคี 151 8.7 
ดูมีเสนหทางเพศ 87 5.0 
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ตารางที่ 28 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุสื่อท่ีเคยพบเห็นหรือไดยินโฆษณาเครื่องดื่ม 
      แอลกอฮอล ในรอบวันท่ีผานมา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

สื่อท่ีเคยพบเห็นหรือไดยิน จํานวน รอยละ 
โทรทัศน โดยเฉล่ีย 3.15 ครั้ง 3,979 92.3 
ปายกลางแจง (ปายตามรานคา ถนนหนทาง) โดยเฉลี่ย 2.92 ครั้ง 773 17.9 
อินเทอรเน็ต โดยเฉลี่ย 3.41 ครั้ง 476 11.0 
ส่ือส่ิงพิมพ (หนังสือพิมพ นิตยสาร แผนพับ) โดยเฉลี่ย 2.64 ครั้ง 460 10.7 
วิทยุ โดยเฉล่ีย 2.84 ครั้ง 271 6.3 
ส่ือเคล่ือนที่ (รถไฟฟา แท็กซี่ รถไฟ รถขนสง) โดยเฉลี่ย 2.54 ครั้ง 132 3.1 

 
ตารางที่ 29 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุการพบเห็นโฆษณา ณ จุดขาย โดยสื่อ 

     บุคคล เชน สาวเชียรเบียร ในรานอาหาร/ผับ/เธค/บาร/คาราโอเกะ ในชวง 3 เดือนท่ีผานมา) 
การพบเห็น จํานวน รอยละ 

พบเห็นทุกครั้งที่ไป 623 12.2 
พบเห็นเกือบทุกครั้งที่ไป 406 7.9 
พบเห็นบาง ไมพบเห็นบาง พอๆ กัน 630 12.3 
พบเห็นนานๆ ครั้งที่ไป 395 7.7 
ไมเคยพบเห็นเลยเวลาไป 340 6.7 
ไมไดเที่ยวสถานที่เหลานี้ ในชวง 3 เดือนที่ผานมา 2,720 53.2 

รวมท้ังสิ้น 5,114 100.0 
 
ตารางที่ 30 แสดงคาจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุการพบเห็นโฆษณา ณ จุดขาย โดยสื่อ 

      บุคคล เชน สาวเชียรเบียรชวนใหชิมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลฟรีในหางสรรพสินคา/รานคาปลีก 
      ขนาดใหญ ในชวง 3 เดือนท่ีผานมา) 

การพบเห็น จํานวน รอยละ 
พบเห็นทุกครั้งที่ไป 322 6.2 
พบเห็นเกือบทุกครั้งที่ไป 373 7.2 
พบเห็นบาง ไมพบเห็นบาง พอๆ กัน 577 11.1 
พบเห็นนานๆ ครั้งที่ไป 440 8.5 
ไมเคยพบเห็นเลยเวลาไป 1,150 22.2 
ไมไดไปสถานที่เหลานี้ ในชวง 3 เดือนที่ผานมา 2,328 44.8 

รวมท้ังสิ้น 5,190 100.0 



 

บทที่ 4 
บทสรุป และอภิปรายผล 

 
 โครงการสํารวจ “พฤติกรรมการดื่มและการรับรูโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล” ในครั้งนี้ เปน
การศึกษาเชิงปริมาณ ซึ่งกลุมประชากรเปาหมาย คือ เยาวชนอายุ 9-25 ปจากกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล 
และใน 12 จังหวัดทั่วประเทศ จํานวน 5,299 ตัวอยาง ซึ่งมีการกําหนดกรอบเนื้อหาในการสํารวจตาม
วัตถุประสงคสําคัญ 3 ประการ ประกอบดวย 

1. เพ่ือสํารวจพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชน 
2. เพ่ือสํารวจการรับรูตอการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชน 
3. เพ่ือคนหาขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชน 

 
โครงการนี้ ไดดําเนินการระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2552 ซึ่งผลการสํารวจสรุป

สาระสําคัญได ดังนี้ 
 

1. ขอมูลเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
 
ตัวอยางกวารอยละ 90 ติดตามขอมูล ขาวสาร และสาระบันเทิง ในชวง 30 วันที่ผานมาอยางนอย 1 

วันตอสัปดาห โดยไดติดตามผานทางโทรทัศนมากที่สุด รองลงมา คือ หนังสือพิมพ อินเทอรเน็ต วิทยุ และ
วารสาร/นิตยสาร 

สําหรับย่ีหอเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่จําได พบวา 5 อันดับแรก ไดแก เบียรชาง เบียรลีโอ เบียรสิงห 
เหลาขาว และเบียรอาชา โดยชองทางที่ทําใหรูจักยี่หอตางๆ นั้นมีหลายชองทาง ที่สําคัญไดแก เห็นวางขาย 
โฆษณารูปแบบตางๆ และเพ่ือนแนะนํา 

ตัวอยางเกินครึ่งหนึ่งเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางนอย 1 ครั้งในชีวิต หรือเพียงจิบเดียว สําหรับ
ผูที่ไมเคยดื่มสวนใหญ หรือกวารอยละ 90 ระบุที่ไมอยากลองดื่ม เนื่องจากเปนส่ิงผิดกฎหมาย เปนส่ิงไมมี
ประโยชน มีผลเสียตอสุขภาพ เปนตน 

เมื่อสอบถามการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ในชวง 30 วันที่ผานมา พบวามีเกือบ 2 ใน 3 ที่ดื่ม สาเหตุ
ที่ทําใหรูสึกอยากดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลนั้น พบวาที่สําคัญไดแก มีงานสังสรรค เพ่ือนชวนดื่ม และอยากดื่ม
เอง โดยยี่หอที่ตัวอยางเลือกดื่มเมื่อมีโอกาสหรือดื่มเรื่อยๆ คือ เบียรลีโอ เบียรชาง สปาย ไวนคูลเลอร เหลา
ขาว และเบียรสิงห ซึ่งเหตุผลที่เลือกที่สําคัญไดแก รสชาติ เพ่ือนชวน สะดวกซื้อ หางาย ความเคยชิน และ
ราคาถูก 

เมื่อสอบถามถึงยี่หอเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ไมเคยดื่มแตอยากลองดื่ม พบวา 5 อันดับแรก ไดแก 
เหลาจอหนนี่ วอลคเกอร เหลารีเจนซี่ เบียรชาง เบียรลีโอ และเหลาขาว โดยชองทางที่ทําใหรูจักยี่หอตางๆ 
โดยมากไดแก โฆษณารูปแบบตางๆ เห็นวางขาย และเพ่ือนแนะนํา ซึ่งเหตุผลที่อยากลองดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลย่ีหอเหลานั้น โดยมากระบุ ความแปลกใหม/ไมเคยดื่ม เพ่ือนชวน และโฆษณานาสนใจ 

ตัวอยางเกือบ 2 ใน 3 ระบุวามีคนในครอบครัวที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล และสวนใหญดื่มในชวง 30 
วันที่ผานมา ซึ่งย่ีหอที่คนในครอบครัวเลือกดื่มบอยที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก เบียรลีโอ เบียรชาง และเหลา
ขาว และเมื่อสอบถามถึงพฤติกรรมตางๆ เกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของคนในครอบครัว พบวา
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สวนใหญระบุคนในครอบครัวดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลใหเห็น รองลงมา คือ มีการสอน/ตักเตือนวาเปนส่ิงไมดี 
และมีการหามไมใหดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

คณะผูวิจัยยังไดสอบถามการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของกลุมเพ่ือนสนิท พบวา ตัวอยางเกิน
ครึ่งหนึ่งระบุวามีกลุมเพ่ือนสนิทที่ดื่ม และสวนใหญดื่มในชวง 30 วันที่ผานมา ซึ่งยี่หอที่กลุมเพ่ือนสนิทเลือก
ดื่มบอยที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก เบียรลีโอ เบียรชาง และเหลาขาว และเมื่อสอบถามถึงพฤติกรรมตางๆ 
เกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของกลุมเพ่ือนสนิท พบวาสวนใหญระบุกลุมเพ่ือนสนิทดื่มเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอลใหเห็น รองลงมา คือ มีการชวนใหดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล  และใหลองดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
 
2. ขอมูลเกี่ยวกับการรับรูการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

 
คณะผูวิจัยไดสอบถามถึงการเคยเห็นโฆษณายี่หอเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา 5 อันดับแรกที่เห็น

บอยที่สุด คือ 
อันดับ 1 เบียรชาง โดยตัวอยางสวนใหญรูสึกเฉยๆ กับโฆษณา และสวนที่ไมชอบมีมากกวาที่ชอบ 
อันดับ 2 เบียรลีโอ โดยตัวอยางสวนใหญรูสึกเฉยๆ กับโฆษณา และสวนที่ไมชอบมีมากกวาที่ชอบ 
อันดับ 3 เหลารีเจนซี่ โดยตัวอยางที่รูสึกเฉยๆ กับชอบโฆษณามีสัดสวนใกลเคียงกัน และมีเปนสวน

นอยที่ไมชอบ 
อันดับ 4 เบียรสิงห โดยตัวอยางสวนใหญรูสึกเฉยๆ กับโฆษณา และสวนที่ไมชอบมีมากกวาที่ชอบ

เล็กนอย 
อันดับ 5 เบียรอาชา โดยตัวอยางสวนใหญรูสึกเฉยๆ กับโฆษณา และสวนที่ไมชอบมีมากกวาที่ชอบ 
สําหรับเหตุผลโดยภาพรวมที่ชอบโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลย่ีหอตางๆ พบวาที่สําคัญไดแก ถาย

ทําดี นําเสนอความเปนไทย ใหแงคิด เตือนสติ  แสดงถึงมิตรภาพ และเพลงประกอบ 
นอกจากนี้ คณะผูวิจัยไดสอบถามถึงส่ือที่เคยพบเห็นหรือไดยินโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรอบ

วันที่ผานมานั้น พบวา ตัวอยางไดพบเห็นจากโทรทัศนมากที่สุด รองลงมา คือ ปายกลางแจง อินเทอรเน็ต ส่ือ
ส่ิงพิมพ วิทยุ และส่ือเคล่ือนที่ เชน รถไฟฟา แท็กซี่ รถไฟ รถขนสง 

สําหรับการพบเห็นโฆษณา ณ จุดขาย โดยสื่อบุคคล เชน สาวเชียรเบียรในรานอาหาร/ผับ/เธค/บาร/
คาราโอเกะ ในชวง 3 เดือนที่ผานมานั้น พบวา ตัวอยางประมาณ 1 ใน 5 เคยพบเห็นเกือบทุกครั้ง-ทุกครั้งที่
ไป สวนการพบเห็นโฆษณา ณ จุดขาย โดยสื่อบุคคล เชน สาวเชียรเบียรชวนใหชิมเครื่องดื่มแอลกอฮอลฟรี
ในหางสรรพสินคา/รานคาปลีกขนาดใหญ ในชวง 3 เดือนที่ผานมา พบวามีประมาณรอยละ 13 พบเห็นเกือบ
ทุกครั้ง-ทุกครั้งที่ไป 

 
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะผูวิจัย 
 

1. สาเหตุสําคัญที่ทําใหรูสึกอยากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล คือ การมีงานสังสรรค และเพ่ือนชวนดื่ม 
แมกระทั่งยี่หอท่ีเลือกดื่มนอกจากเรื่องรสชาติแลว ยังมาจากเพื่อนชวนดื่มอีกดวย ประกอบกับผลสํารวจที่
พบวาตัวอยางสวนใหญมีกลุมเพ่ือนสนิทที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล และมักดื่มใหเห็น ดังนั้นส่ิงที่ควรนําไปเปน
ประเด็นขับเคล่ือนตอไปคือ การรณรงคใหเพ่ือนๆ พบปะสังสรรคปลอดเหลา รวมไปถึงงานสังคมปลอดเหลา 

2. นอกจากกลุมเพ่ือนสนิทแลว ตัวอยางสวนใหญยังมีคนในครอบครัวที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
และมักดื่มใหเห็น ซึ่งจะเปนแบบอยางใหเกิดการทําตาม หรือเปนการกระตุนเชิญชวน อาจทําใหเกิดนักดื่ม
หนาใหมได จึงควรมีการรณรงคการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในบาน หรือครอบครัวปลอดเหลา  
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3. ชองทางที่ทําใหรูจัก หรือจดจํายี่หอเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดที่สําคัญ คือ การเห็นวางขาย และ
โฆษณารูปแบบตางๆ ดังนั้น ควรมีมาตรการเขมงวดในการวางสินคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล และควบคุมการ
โฆษณาใหมากยิ่งขึ้น 

4. ยังปรากฎวามีการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล ณ จุดขาย โดยสื่อบุคคล ตามรานอาหาร/ผับ/
เธค/บาร/คาราโอเกะ รวมถึงชวนใหชิมฟรีในหางสรรพสินคา/รานคาปลีกขนาดใหญ จึงควรมีการตรวจสอบ
ควบคุมใหเขมงวดขึ้น 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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แบบสอบถามพฤติกรรมการดื่มและพฤติกรรมการรับรูโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
ของเยาวชนอายุ 9 – 25 ป (ป.4 ข้ึนไป) ท่ัวประเทศไทย ป 2552 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
1.  ในชวง 30 วันที่ผานมา คุณติดตามขอมูล ขาวสาร และสาระบันเทิง เฉล่ียตอสัปดาหบอยเพียงใด 
     [   ] 5-7 วันตอสัปดาห  [   ] 3-4 วันตอสัปดาห  [   ] 1-2 วันตอสัปดาห  
     [   ] นอยกวาสัปดาหละครั้ง/ติดตามบางสัปดาห [   ] ไมไดติดตามในชวง 30 วันที่ผานมา 
2.  ในชวง 30 วันที่ผานมา คุณติดตามขอมูล ขาวสาร และสาระบันเทิง ผานทางสื่อใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
     [   ] โทรทัศน  [   ] วิทยุ   [   ] หนังสือพิมพ  [   ] วารสาร/นิตยสาร 
     [   ] อินเทอรเน็ต [   ] โทรศัพทมือถือ [   ] ใบปลิว/แผนพับ [   ] หอกระจายขาว 
     [   ] ปายประกาศ [   ] อ่ืนๆ ระบุ ........... 
3.  คุณรูจักชื่อย่ีหอเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลใดบาง (ตอบเทาท่ีจําได) 

โดยรูจักยี่หอเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลน้ัน ผานทาง ....  
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) ลําดับ

ท่ี 
ยี่หอเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลท่ีจําได โฆษณารูปแบบ
ตางๆ 

เพ่ือนแนะนํา เห็นวางขาย คนในครอบครัว
แนะนํา 

อ่ืนๆ  
ระบุ ..... 

1       
2       
3       
4       
5       
 

4.  คุณเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลบางหรือไม (อยางนอย 1 คร้ังในชีวิต หรือเพียงจิบเดียว)  
      [   ] 1. เคย  
     [   ] 2. ไมเคย และคุณอยากลองดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือไม (ตอบขอน้ี แลวขามไปตอบขอ 10) 
     (   ) 1. อยากลองดื่ม เพราะ ............................. (   ) 2. ไมอยากลองดื่ม เพราะ ......................... 
5.  (เฉพาะผูท่ีเคยดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล) ในชวง 30 วันที่ผานมา คุณดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยเฉล่ีย 
     กี่วันตอสัปดาห 
     [   ] ทุกวัน  [   ] 5-6 วัน [   ] 3-4 วัน [   ] 1-2 วัน [   ] ดื่มเปนบางสัปดาห   
     [   ] ไมไดดืม่เลย 
6.  (เฉพาะผูท่ีเคยดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล) โปรดระบุสาเหตุที่ทําใหคุณรูสึกอยากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล    
    (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 [   ] 1. อยากดื่มเอง [   ] 2. ติดสุรา ไมดื่มไมได [   ] 3. ดื่มตามความเคยชิน (ไมติด)  
      [   ] 4. คนในครอบครัวดื่ม [   ] 5. เพ่ือนชวนดื่ม [   ] 6. มีวงดื่มเหลาเปนประจํา  
      [   ] 7. มีงานสังสรรค [   ] 8. ทําใหเจริญอาหาร [   ] 9. ดื่มเพ่ือสุขภาพ    
      [   ] 10. มีปญหา เครียด ไมสบายใจ [   ] 11. อ่ืนๆ ระบุ ................................ 
7.   (เฉพาะผูท่ีเคยดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล) จากขอ 6 โปรดระบุ 3 อันดับแรกของสาเหตุที่ทําใหคุณรูสึก 
      อยากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากที่สุด 
 อันดับที่ 1..........................................อันดับที่ 2....................................อันดับที่ 3............................... 
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8.   (เฉพาะผูท่ีเคยดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล) เครื่องดื่มแอลกอฮอลย่ีหอใดท่ีคุณเลือกดื่มเมื่อมีโอกาส หรือ 
      ดื่มเรื่อยๆ หรือดื่มเปนประจํา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
      1...............................................2.................................................3.................................................... 
9.   (เฉพาะผูท่ีเคยดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล) โปรดระบุเหตุผลโดยภาพรวมที่คุณเลือกดื่มเครื่องดื่ม 
      แอลกอฮอลย่ีหอตางๆ ในขอ 8 (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 [   ] รสชาติ [   ] ความเคยชนิ [   ] ราคาถูก [   ] สะดวกซื้อ หางาย  
 [   ] เปนที่นิยม ทันสมัย [   ] เพ่ือนชวน [   ] ดูเทห โกเกดี [   ] ดูหรูหรามีระดับ  
 [   ] ชอบโฆษณา [   ] ดื่มเพ่ือสุขภาพ เปนยา [   ] เปนยี่หอที่เพ่ือนในวงดื่มกัน
 [   ] อยากตอบแทนยี่หอที่ทําประโยชนให       [   ] สนับสนุนกีฬา/กิจกรรมที่ชอบ  
      [   ] อ่ืนๆ ............................................... 
10.   เครื่องดื่มแอลกอฮอลย่ีหอใดบางที่คุณไมเคยดื่ม แตอยากลองดื่ม (ตอบไดมากกวา 1 ยี่หอ) 

โดยรูจักยี่หอเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลน้ัน ผานทาง ....  
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) ลําดับ

ท่ี 

ยี่หอเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอลท่ี 

ไมเคยดื่มแตอยากลอง
ดื่ม 

โฆษณารูปแบบ
ตางๆ เพ่ือนแนะนํา เห็นวางขาย 

คนในครอบครัว
แนะนํา 

อ่ืนๆ  
ระบุ ..... 

1       
2       
3       
4       
5       

11.  โปรดระบุเหตุผลโดยภาพรวมที่คุณอยากลองดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลย่ีหอตางๆ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 [   ] 1. โฆษณานาสนใจ  [   ] 2. เพ่ือนชวน  [   ] 3. ความแปลกใหม/ไมเคยดื่ม  
      [   ] 4. ความหรูหราราคาแพง  [   ] 5. เปนยี่หอที่นิยมดื่ม [   ] 6. เห็นโฆษณาบอย เลยอยากลอง
 [   ] 7. อ่ืนๆ ระบุ .......................................... 
12.  จากขอ 11 โปรดระบุ 3 อันดับแรกของเหตุผลโดยภาพรวมที่คุณอยากลองดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลย่ีหอตางๆ 
 อันดับที่ 1..........................................อันดับที่ 2....................................อันดับที่ 3............................... 
13.  คนในครอบครัวของคุณดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอลหรือไม  
      [   ] 1. ดื่ม [   ] 2. ไมดื่ม (ขามไปตอบขอ 17) 
14.  ในชวง 30 วันที่ผานมา คนในครอบครัวของคุณดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยเฉลี่ยกี่วันตอสัปดาห 
      [   ] ทุกวัน  [   ] 5-6 วัน [   ] 3-4 วัน [   ] 1-2 วัน [   ] ดื่มเปนบางสัปดาห
 [   ] ไมไดดื่มเลย 
15.  โปรดระบุ 3 อันดับแรกของยี่หอเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลย่ีหอที่คนในครอบครัวของคุณเลือกดื่มบอยที่สุด  
 อันดับที่ 1..........................................อันดับที่ 2....................................อันดับที่ 3............................... 
      [   ] ไมทราบ 
16.  คนในครอบครัวของคุณ มีพฤติกรรมตอไปนี้หรือไม (ตอบไดมากกวา 1ขอ) 
      [   ] ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหเห็น [   ] ใหลองดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล  
      [   ] มีการชวนใหดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล [   ] มีการหามไมใหดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล  
      [   ] มีการสอน/ตักเตือนวา เปนส่ิงไมดี [   ] อ่ืนๆ ระบุ ....................................... 
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17.  กลุมเพ่ือนสนิทของคุณ (ประมาณ 2-3 คน) ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือไม 
      [   ] 1. ดื่ม [   ] 2. ไมดื่ม (ขามไปตอบตอนที่ 2) 
18.  ในชวง 30 วันที่ผานมา คนที่ดื่มในกลุมเพ่ือนสนิทของคุณ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยเฉล่ียกี่วันตอสัปดาห 
      [   ] ทุกวัน  [   ] 5-6 วัน [   ] 3-4 วัน [   ] 1-2 วัน [   ] ดื่มเปนบางสัปดาห
 [   ] ไมไดดื่มเลย 
19.  โปรดระบุ 3 อันดับแรกของยี่หอเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลย่ีหอที่คนที่ดื่มในกลุมเพ่ือนสนิทของคุณเลือกดื่มบอยที่สุด  
 อันดับที่ 1..........................................อันดับที่ 2....................................อันดับที่ 3............................... 
      [   ] ไมทราบ 
20.  กลุมเพ่ือนสนิทของคุณ มีพฤติกรรมตอไปนี้หรือไม (ตอบไดมากกวา 1ขอ) 
      [   ] ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหเห็น [   ] ใหลองดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล  
      [   ] มีการชวนใหดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล [   ] มีการหามไมใหดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล  
      [   ] มีการสอน/ตักเตือนวา เปนส่ิงไมดี [   ] อ่ืนๆ ระบุ ....................................... 
 

ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับการรับรูการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
1. คุณเคยเห็นโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลย่ีหอใดบาง (ตอบเทาท่ีจําได) 

ความรูสกึที่มีตอโฆษณา ลําดับที ่ ยี่หอเครือ่งด่ืมแอลกอฮอลทีเ่คยเห็น
โฆษณา ชอบ เฉยๆ ไมชอบ 

1     
2     
3     
4     
5     
 

2. โปรดระบุเหตุผลโดยภาพรวมที่ทําใหคุณชอบโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลย่ีหอตางๆ ในขอ 1 (ตอบได
มากกวา 1 ขอ) 

 [   ] ถายทําดี [   ] เพลงประกอบ [   ] รูสึกเทห/เก/มีสไตล [   ] คนแสดงสวย/หลอ  
      [   ] รูสึกหรูหรามีระดับ/มีราคา [   ] เปนสากล [   ] สนุกสนาน  
      [   ] แสดงถึงมิตรภาพ [   ] ดูมีเสนหทางเพศ [   ] บงบอกถึงความสามัคคี 
      [   ] นําเสนอความเปนไทย [   ] ใหแงคิด เตือนสติ [   ] สรางสรรคสังคม  
      [   ] อ่ืนๆ ระบุ ......................... 
3. ในรอบวนัท่ีผานมา คุณพบเห็นหรือไดยินโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลทางส่ือใดบาง โปรดระบุจํานวนครั้ง 

(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 [   ] โทรทัศน ............... ครั้ง                
      [   ] ปายกลางแจง (ปายตามรานคา ถนนหนทาง) ............... ครั้ง 
 [   ] ส่ือส่ิงพิมพ (นสพ. นิตยสาร แผนพับ) ............... ครั้ง  
      [   ] วิทยุ ............... ครั้ง 
 [   ] อินเทอรเน็ต ............... ครั้ง   
      [   ] ส่ือเคล่ือนที่ (รถไฟฟา แท็กซี่ รถไฟ รถขนสง) ............... ครั้ง 
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4. ในชวง 3 เดือนท่ีผานมา คุณพบเห็นการโฆษณา ณ จุดขาย โดยสื่อบุคคล เชน สาวเชียรเบียร ใน
รานอาหาร/ผับ/เธค/บาร/คาราโอเกะ บอยครั้งเพียงใด  

 [   ] 1. พบเห็นทุกครั้งที่ไป [   ] 2. พบเห็นเกือบทุกครั้งที่ไป [   ] 3. พบเห็นบาง ไมพบเห็นบาง พอๆ กัน 
      [   ] 4. พบเห็นนานๆ ครั้งที่ไป [   ] 5. ไมเคยพบเห็นเลยเวลาไป  
       [   ] 6. ไมไดไปเที่ยวสถานที่เหลานี้ในชวง 3 เดือนที่ผานมา 
5. ในชวง 3 เดือนท่ีผานมา คุณพบเห็นการโฆษณา ณ จุดขาย โดยสื่อบุคคล เชน สาวเชียรเบียรชวนใหชิม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลฟรีในหางสรรพสินคา/รานคาปลีกขนาดใหญ บอยครั้งเพียงใด  
 [   ] 1. พบเห็นทุกครั้งที่ไป [   ] 2. พบเห็นเกือบทุกครั้งที่ไป [   ] 3. พบเห็นบาง ไมพบเห็นบาง พอๆ กัน 
      [   ] 4. พบเห็นนานๆ ครั้งที่ไป [   ] 5. ไมเคยพบเห็นเลยเวลาไป  
       [   ] 6. ไมไดไปสถานที่เหลานี้ในชวง 3 เดือนที่ผานมา 
 

ตอนท่ี 3 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
1.  เพศ [   ] 1. ชาย  [   ] 2. หญิง 
2.  อายุ ................ ป 
3. สถานภาพสมรส  [   ] 1. โสด [   ] 2. สมรส [   ] 3. หมาย/หยา/แยกกันอยู 
4.  ระดับการศึกษา 
 [   ] 1. ไมไดเรียน/ไมจบการศึกษาใด 
 [   ] 2. กําลังศึกษาอยูในระดับ 
  1. ประถม   2. มัธยมตน   3. มัธยมปลาย   4. ปวช.  
  5. ปวส.   6. อนุปริญญา   7. ปริญญาตรี   8. ปริญญาโท 
  9. ปริญญาเอก 
 [   ] 3. จบการศึกษาแลว ซึ่งระดับการศึกษาชั้นสูงสุดที่สําเร็จ คือ 
  1. ประถม   2. มัธยมตน   3. มัธยมปลาย   4. ปวช.  
  5. ปวส.   6. อนุปริญญา   7. ปริญญาตรี   8. ปริญญาโท 
  9. ปริญญาเอก 
5.  อาชีพประจําที่มีรายไดหลัก 
 [   ] 1. นายจาง/ผูบริหาร [   ] 2. ทําธุรกิจของตนเอง  [   ] 3. ลูกจางเอกชน 
 [   ] 4. ลูกจางของรัฐ/ขาราชการ [   ] 5. ทํางานชวยธุรกิจที่บานโดยไมมีคาจาง  
      [   ] 6. ทํางานชวยธุรกิจที่บานโดยมีคาจาง [   ] 7. รับจางทั่วไป [   ] 8. เกษตรกร  
      [   ] 9. แมบาน/พอบาน [   ] 10. นักเรียน/นักศึกษา    [   ] 11. เกษียณ  
      [   ] 12. ไมไดทํางาน/วางงาน [   ] 13. อ่ืนๆ ………………………………… 
6.  รายไดสวนตัวตอเดือน ........................................ บาท 
7. ปจจุบันอาศัยในเขต/อําเภอ ................................. จังหวัด ...................................................... 
8. ทานพักอาศัยอยูในเขต 
 [   ] 1. ในเขตเทศบาล [   ] 2. นอกเขตเทศบาล [   ] 3. กรุงเทพมหานคร 
 

ขอขอบคุณสําหรับความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม 
 


