
 

 
 

พฤติกรรมเสี่ยงนักเรียนมธัยมศึกษาเขตชนบท 

และผลกระทบจากเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
 

อําเภอภูเพียง  จังหวัดนาน 

 
The risk behavior of student secondary and high school level in rural area 

and the impact of alcoholic beverage. 

Pupiang District, Nan Province, Thailand 

 

 

(ขอตกลงเลขท่ี 54-ข-008) 

 

 

 
วิทธวัส   ธงเงิน 

  

 

 

สนับสนุนทุนวิจัย โดย 
 

ศูนยวิจัยปญหาสุรา (ศวส.) 

 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 

เมษายน 2555 

 

                                                              



 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาครั้งนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาจากผูบริหารและผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ

พิจารณาการอุดหนุนทุนวิจัย ตลอดจนผูประสานงานของศูนยวิจัยปญหาสุรา (ศวส.) ท่ีอํานวยความ

สะดวกในข้ันตอนตางๆของการศึกษาวิจัยระหวางผูวิจัยและศูนยวิจัยปญหาสุรา จึงขอขอบพระคุณเปน

อยางสูงไว ณ ท่ีนี้ 

 ขอขอบคุณ ผูอํานวยการ คณะอาจารย และนักเรียนโรงเรียนนานนครและศรีนครนาน ท่ีใหการ

สนับสนุนและใหความรวมมือในการตอบขอมูลตามแบบสอบถามงานวิจัยในครั้งนี้ 

 ขอขอบคุณสาธารณสุขอําเภอภูเพียง บุคลากรในสังกัดท่ีใหการสนับสนุนและอํานวยความ

สะดวกในการทําวิจัย ตลอดจนทีมงานจัดเก็บขอมูลทุกทานท่ีมีสวนรวมในการจัดเก็บรวบรวมแบบสํารวจ

เพ่ือใชในงานวิจัยในครั้งนี้ 

 คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูศึกษาวิจัยขอกราบบูชาพระคุณบิดา 

มารดา บรรพบุรุษ ตลอดจนครูอาจารยทุกทาน ขออุทิศแดผูมีพระคุณทุกทาน รวมถึงบุคคลในครอบครัว

และคณาญาติท่ีไดใหการสนับสนุน เปนกําลังใจและใหความชวยเหลือในทุกดานดวยดีตลอดมา 

 

 

                วิทธวัส  ธงเงิน     
                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

พฤติกรรมเสี่ยงนักเรียนมธัยมศึกษาเขตชนบทและผลกระทบจากเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

อําเภอภูเพียง  จังหวัดนาน 
 

   วิทธวัส  ธงเงิน 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

     สํานักงานสาธารณสุขอําเภอภูเพียง 
 

บทคัดยอ 
 

  การวิจัยเชิงสํารวจนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงและผลกระทบจากเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ประชากรศึกษาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและ      

ตอนปลาย จากสถานศึกษา 2 แหง คือ โรงเรียนนานนครและศรีนครนาน อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน 

จํานวน 832 ราย กลุมตัวอยางไดจากการคัดเลือกดวยระบบโควตา (Quota sampling)  จํานวน 314 

ราย เครื่องมือวิจัยเปนแบบสอบถามปลายปด ดําเนินการสํารวจขอมูลระหวางเดือน มิถุนายน-สิงหาคม 

2554  วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถ่ี      

คารอยละ  ใชสถิติวิเคราะหความสัมพันธดวยการทดสอบไคสแควร (Chi-square test) 

   ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมเสี่ยงดานการขับข่ียวดยานพาหนะหลังดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลมากท่ีสุด รอยละ 11.10 กลุมตัวอยางเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรอบ 1 เดือน

กอนสํารวจ รอยละ 6.40 กลุมตัวอยางดังกลาวมีพฤติกรรมเสี่ยงดานการขับข่ียวดยานพาหนะหลังดื่ม

เครื่องด่ืมแอลกอฮอลเปนลําดับแรก รอยละ 50.00 รองลงมาคือ การสูบบุหรี่ รอยละ 40.00 การมี

เพศสัมพันธกับเพ่ือนนักเรียนและผูอ่ืน รอยละ 25.00 เคยไดรับอุบัติเหตุหรืออุบัติเหตุจราจร รอยละ 

13.10 ไดรับผลกระทบทางการศึกษาดานทําคะแนนสอบไดไมดีมากท่ีสุด รอยละ 60.00 รองลงมาคือ มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาลดลงจากเดิม รอยละ 55.00 มีความจําไมดีขาดสมาธิในการเรียนและมีอาการ

เมาคาง รอยละ 45.00 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรดวยการทดสอบ Chi-square พบวา 

การเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของกลุมตัวอยางมีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงดานการเคยสูบบุหรี่,

การเคยใชสารเสพยติด,มีเพศสัมพันธกับเพ่ือนนักเรียนและผูอ่ืนท่ีไมใชนักเรียน,การเคยทําแทงในวัยเรียน,

การเคยใหแฟนหรือคูนอนทําแทง,ทะเลาะวิวาท ทํารายรางกายหลังดื่ม, ขับข่ียวดยานพาหนะหลังดื่ม, 

การฝาฝนพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05       

(p-value<0.05) นอกจากนี้ยังพบวาการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของกลุมตัวอยางมีความสัมพนธกับ

ผลกระทบทางการศึกษาดานการมีความจําไมดี ขาดสมาธิในการเรียน, ทําคะแนนสอบไดไมดี, ตองสอบ

ซอมหรือไมมีสิทธิสอบ, ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาลดลงจากเดิม,มีอาการเมาคาง, มีปญหาดานสุขภาพจิต, 

มีปญหาดานกฎหมายหลังดื่มแลวขับข่ีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 (p-value<0.05) แตไมมี

ความสัมพันธกับผลกระทบดานการเคยคลื่นไสอาเจียนและเคยไดรับอุบัติเหตุหรืออุบัติเหตุจราจรท่ีระดับ

นัยสําคัญท่ี 0.05 (p-value>0.05) สรุปไดวาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของกลุมตัวอยางมีความสัมพันธ



ตอการมีพฤติกรรมเสี่ยงและไดรับผลกระทบท้ังดานสุขภาพกาย สุขภาพจิต ทางการศึกษาและดานอ่ืนๆ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติจึงมีความจําเปนท่ีตองไดรับการวางแผนเพ่ือการปองกันและแกไขปญหาในกลุม

เยาวชนตอไป 
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The risk behavior of student secondary and high school level in rural area 

and the impact of alcoholic beverage. Pupiang district, Nan province,  
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Abstract 
 

Objective :  This study was Survey Research aims to study the risk behavior of student    

secondary and high school level, the impact of alcoholic beverage on this samples  

Methodology : The population of this study were 832 youths from 2 school. The 

samples were 314 youths by Quota sampling. Collecting data during June-August 2011 

with close-questionaire. Data analysis  were carried out using Statistics Package for the 

Social Sciences, information analysis used descriptive statistics such as frequency, 

percentage, An inferential statistics as the Chi-square test used for the relationship of 

variables analysis. 

Findings : This study were found 11.10 % of samples had risk behavior with vehicles 

driving after alcoholic beverages. The samples 6.40% had alcoholic beverage drinking 1 

month before collected data and 50.00% had a risk behavior with vehicles driving after 

alcoholic beverages, the second most was smoking 40.00%,having sexual intercourse 

with school friends and others 25.00%,had accident or injury from traffic accidents 

13.10%, poor examination score 60.00%, had problems the exam prohibition, failure and 

retaking 55.00%, the memory lapse or distraction from learning and hangover of 

alcoholic beverages drinking 45.00%.The relation of variables study with Chi-square test 

were found an alcoholic beverage drinking of samples related to risk behavior with 

tobacco smoking, drug addiction or drug used, had sexual intercourse with school 

friends and others, having abortion in school age, allowance girlfriend to have abortion , 

the dispute and injury after alcoholic beverage drinking, vehicles driving after alcoholic 

beverages, breaking the law Alcohol Beverage Control Act B.E.2551 at 0.05                   

(p-value<0.05). Moreover an alcoholic beverage drinking of samples related to the 



memory lapse or distraction from learning, poor examination score, poor academic 

achievement, the exam prohibition, failure and retaking, hangover of alcoholic beverages 

drinking, had a mental problem, being accused or having an expostulation from 

government authorities because of vehicles driving after alcoholic beverage drinking at 

0.05 (p-value<0.05) ,but not related to nausea and vomiting symptoms, the injury from 

accident or traffic accidents at 0.05 (p-value>0.05)  

Conclusion : An alcoholic beverage drinking of samples related to risk behaviors and 

impact with a Physical, Mental, Education and others at 0.05 (p-value<0.05).This youth 

samples need to solve or plan to prevent problem next opportunity 
 

Keywords : risk behavior, impact, alcoholic beverage, secondary and high level  
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 จากการวิเคราะหสถานการณภาพรวมของการดื่มและจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในระดับชาติ

และภูมิภาคจากเอกสารวิชาการท่ีมีการเผยแพรผานสื่อสาธารณะตางๆ จะพบวาเครื่องดื่มแอลกอฮอลยังสงผล

กระทบตอปญหาสุขภาพประชาชนโดยรวม ท้ังดานสุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจ รัฐบาลไดใหความสําคัญและมี

การประกาศบังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2551 

โดยกําหนดมาตรการสําคัญๆท่ีครอบคลุมการดื่ม การจําหนาย และการโฆษณา  มุงหมายใหลดนักดื่มหนาใหม 

ลดปริมาณการบริโภคโดยรวมและลดผลกระทบท่ีเกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล  โดยเฉพาะกลุม

เยาวชนซ่ึงถือวาเปนกําลังท่ีสําคัญของชาติ เปนชวงวัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงดานรางกายและจิตใจ ท่ีสงผลตอ

พฤติกรรมการปฏิบัติหรือการแสดงออกมากข้ึน การรับรู ทัศนคติท่ีเหมาะสมจึงมีความสําคัญตอการปฏิบัติหรือ

ใหความรวมมือตอมาตรการหรือนโยบายเพ่ือควบคุม ปองกันและแกไขปญหาอันเกิดจากการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลของเยาวชนและประชาชนท่ัวไป 

 การวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจเพ่ือศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงและผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลของนักเรียนกลุมตัวอยางชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย ในอําเภอภูเพียง  จังหวัดนาน 

จํานวน 314 คน เก็บขอมูลในกลุมตัวอยางดวยระบบโควตา (Quota Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

ไดแก แบบสอบถามแบบปลายปด ทําการเก็บขอมูลระหวางเดือน มิถุนายน-สิงหาคม 2554 ประมวลผลและ

วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิเคราะหขอมูลการวิจัยทางสังคมศาสตร วิเคราะหขอมูล

โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก การแจกแจงความถ่ี รอยละ ใชสถิติวิเคราะห 

(Inferrntial Statistics) เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรดวยการทดสอบไคสแควร (Chi-Square test)  

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัย สรุปไดตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้  
 

           1.ขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยาง 

 จากผลการวิจัยกลุมตัวอยางเปนเพศชาย รอยละ 50.00  เพศหญิง รอยละ 50.00 เทากัน สวนใหญ

อาย ุ15 ปข้ึนไป รอยละ 54.50 ศึกษาในโรงเรียนนานนครมากท่ีสุด รอยละ 60.80 และศึกษาชั้นมัธยมศึกษาป

ท่ี 3 มากท่ีสุด รอยละ 21.70 
 

 2.คานิยม แบบแผนพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของกลุมตัวอยาง 
 

   2.1.1 คานิยมสวนบุคคลกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล 



ข 

 

   ดานคานิยมสวนบุคคลกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา กลุมตัวอยางชอบดื่ม

แอลกอฮอล รอยละ 34.70 นิยมดื่มเบียรมากท่ีสุด รอยละ 26.10 รองลงมาคือ ไวน รอยละ 17.20 ,เหลาแดง 

รอยละ 16.90, เหลาปน รอยละ 16.60 ตามลําดับ  

 

 

   2.1.3 แบบแผนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

   ดานแบบแผนการดื่มพบวา กลุมตัวอยางเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรอบ        

1 เดือนกอนสํารวจ รอยละ 6.40  และเคยดื่มจนเมาโดยดื่มหนักมากกวา 5 แกวตอครั้ง รอยละ 90.00 
    

  3.พฤติกรรมเส่ียง 

       ผลการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมเสี่ยงของกลุมตัวอยาง โดยแยกวิเคราะหเปนรายดาน 

พบวาผลการวิเคราะหขอมูลเปนดังนี้ 
 

   3.1 การเคยสูบบุหรี่ 

   ดานการเคยสูบบุหรี่ของกลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ 

รอยละ 88.90 ไมเคยสูบบุหรี่ มีกลุมตัวอยางท่ีเคยมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ รอยละ 10.80 (ประมาณ 1 ใน 10)  

   3.2 การเคยใชสารเสพยติด 

   ดานการเคยใชสารเสพยติดประเภทตางๆนอกเหนือจากบุหรี่และเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล เชน ยาบา กาว กัญชา ฝน เฮโรอีน ยาไอซ  ฯลฯ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 97.80 ไม

เคยใชสารเสพติดประเภทดังกลาว กลุมตัวอยางท่ีเคยใชสารเสพติด รอยละ 1.90 

   3.3 การเคยมีเพศสัมพันธกับเพ่ือนนักเรียน 

   ดานการเคยมีเพศสัมพันธกับเพ่ือนนักเรียนดวยกันของกลุมตัวอยาง พบวา กลุม

ตัวอยางสวนใหญ รอยละ 96.20 ไมเคยมีพฤติกรรมเสี่ยงดังกลาว กลุมตัวอยางท่ีเคยมีพฤติกรรมเสี่ยงการมี

เพศสัมพันธกับเพ่ือนนักเรียน รอยละ 3.50 

   3.4 การเคยมีเพศสัมพันธกับผูอ่ีนท่ีไมใชเพ่ือนนักเรียน 

   ดานการเคยมีเพศสัมพันธกับผูอ่ืนท่ีไมใชเพ่ือนนักเรียนของกลุมตัวอยาง พบวา กลุม

ตัวอยางสวนใหญ รอยละ 96.20 ไมเคยมีพฤติกรรมเสี่ยงดังกลาว กลุมตัวอยางท่ีเคยมีเพศสัมพันธกับบุคคลอ่ืน

ท่ีไมใชเพ่ือนนักเรียน รอยละ 3.50 ซ่ึงผลการวิเคราะหขอมูลเชนเดียวกันกับขอ 4.3  

   3.5 การเคยทําแทงในวัยเรียน 

   ดานการเคยทําแทงในวัยเรียนของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ    

รอยละ 99.00 ไมเคยมีพฤติกรรมเสี่ยงดังกลาว กลุมตัวอยาง รอยละ 0.60 เคยมีพฤติกรรมเสี่ยงดานการทํา

แทงในวัยเรียน 

   3.6 การใหแฟนทําแทง 
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   ดานการเคยใหแฟนทําแทงของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 

99.00  ไมเคยมีพฤติกรรมเสี่ยงดังกลาว กลุมตัวอยาง รอยละ 0.60 เคยมีพฤติกรรมเสี่ยงดานการใหแฟนทํา

แทง 

   3.7 การทะเลาะวิวาท ทํารายรางกายหลังดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

   ดานการเคยทะเลาะวิวาท ทํารายรางกายผูอ่ืน ทํารายรางกายตนเอง หลังดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 96.50 ไมเคยมีพฤติกรรมเสี่ยง

ดังกลาว กลุมตัวอยาง รอยละ 3.20 เคยมีพฤติกรรมเสี่ยงดานการทํารายรางกายหลังดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

 

 

   3.8 การฝาฝนกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล     

พ.ศ.2551 

   ดานการฝาฝนกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 

ของกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญ รอยละ 93.60 ไมเคยมีพฤติกรรมเสี่ยงดังกลาว และมีกลุมตัวอยาง รอยละ 

6.10 เคยเสี่ยงดานการฝาฝนกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 
 

   3.9 การขับข่ียวดยานพาหนะหลังดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

   ดานการขับข่ียวดยานพาหนะหลังดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของกลุมตัวอยาง พบวา 

สวนใหญ รอยละ 88.50 ไมเคยมีพฤติกรรมเสี่ยงดังกลาว และมีกลุมตัวอยาง รอยละ 11.10 เคยเสี่ยงดานการ

ขับข่ียวดยานพาหนะหลังดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

    

4.ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของกลุมตัวอยาง 
 

 ผลการวิจัยเก่ียวกับศักยภาพของกลุมตัวอยาง โดยแยกเปนรายดาน ผลการวิจัยเปนดังนี้ 
 

  4.1 การมีอาการคล่ืนไส อาเจียน 

  ดานการมีอาการคลื่นไส อาเจียน พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 90.80 ไมเคย

มีอาการดังกลาว เคยมีอาการดังกลาว รอยละ 9.20 ตามลําดับ 

  4.2 การมีอาการเมาคาง 

  ดานการมีอาการเมาคางของกลุมตัวอยางท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา กลุม

ตัวอยางสวนใหญ รอยละ 96.20 ไมเคยมีอาการเมาคาง  เคยมีอาการดังกลาว รอยละ 1.90 

  4.3 ความจําไมดี ขาดสมาธิในการเรียน 
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  ดานการมีความจําไมดี ขาดสมาธิในการเรียน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 

88.20 มีศักยภาพดานความจําดี ไมขาดสมาธิในการเรียน มีศักยภาพดานความจําไมดี ขาดสมาธิในการเรียน 

รอยละ 11.50 

  4.4 เคยไดรับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจราจร 

  ดานการเคยไดรับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจราจร พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 

86.90 ไมเคยไดรับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจราจร กลุมตัวอยาง รอยละ 13.10 เคยไดรับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ

จราจร 

   4.5 การมีปญหาสุขภาพจิต 

   ดานการเคยมีปญหาสุขภาพจิต เชน วิตกกังวล เครียด นอนไมหลับ ฯลฯ พบวา 

กลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 92.70 ไมเคยมีปญหาสุขภาพจิต เคยมีปญหาดังกลาว รอยละ 7.30 

   4.6 ทําคะแนนสอบไดไมดี 

   ดานการทําคะแนนสอบไดไมดี พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 71.70 ไมเคยมี

ปญหาดังกลาว ในกลุมตัวอยางท่ีมีปญหาดังกลาว เคยทําคะแนนสอบไดไมดี  รอยละ 28.30 

 

 
 

   4.7 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาลดลง เกรดตก 

   ดานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาลดลง เกรดตก พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 

76.80 ไมเคยมีปญหาดังกลาว ในกลุมตัวอยางท่ีประสบปญหาดังกลาว รอยละ 23.20 
 

   4.8 การไมมีสิทธิสอบ ติดศูนย ตองสอบซอม 

   ดานการไมมีสิทธิสอบ ติดศูนย ตองสอบซอมของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยาง

สวนใหญรอยละ 85.40 ไมเคยประสบปญหาดังกลาว ในกลุมตัวอยางท่ีเคยมีปญหาดังกลาว รอยละ 14.60 
 

4.9 การเคยถูกดําเนินคดีหรือถูกตักเตือนจากพนักงาน เจาหนาท่ี เพราะดื่ม

แอลกอฮอลแลวขับข่ี 

   ดานการเคยถูกดําเนินคดีหรือถูกตักเตือนจากพนักงาน เจาหนาท่ี เพราะดื่ม

แอลกอฮอลแลวขับข่ีของกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญรอยละ 96.50 ไมเคยมีพฤติกรรมเสี่ยงดังกลาว กลุม

ตัวอยาง รอยละ 3.20 เคยถูกดําเนินคดีหรือถูกตักเตือนจากพนักงาน เจาหนาท่ี เพราะดื่มแอลกอฮอลแลวขับข่ี 
 

   

  5.การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีศึกษา 
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  ผลการศึกษาขอมูลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีศึกษา ระหวางปจจัยสวน

บุคคลกับศักยภาพรายดานและพฤติกรรมเสี่ยงของกลุมตัวอยางจากการทดสอบดวยสถิติวิเคราะห ดวย

โปรแกรมสําเร็จรูป ผลการศึกษาเปนดังนี้ 
 

  การเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของกลุมตัวอยางมีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงดานการ

เคยสูบบุหรี่,การเคยใชสารเสพยติด,มีเพศสัมพันธกับเพ่ือนนักเรียนและผูอ่ืนท่ีไมใชนักเรียน,การเคยทําแทงใน

วัยเรียน,การเคยใหแฟนหรือคูนอนทําแทง,ทะเลาะวิวาท ทํารายรางกายหลังดื่ม, ขับข่ียวดยานพาหนะหลังดื่ม, 

การฝาฝนพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05             

(p-value<0.05) นอกจากนี้ยังพบวาการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของกลุมตัวอยางมีความสัมพันธกับ

ผลกระทบทางการศึกษาดานการมีความจําไมดี ขาดสมาธิในการเรียน, ทําคะแนนสอบไดไมดี, ตองสอบซอม

หรือไมมีสิทธิสอบ, ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาลดลงจากเดิม,มีอาการเมาคาง, มีปญหาดานสุขภาพจิต, มีปญหา

ดานกฎหมายหลังดื่มแลวขับข่ีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 (p-value<0.05) แตไมมีความสัมพันธกับ

ผลกระทบดานการเคยคลื่นไสอาเจียนและเคยไดรับอุบัติเหตุหรืออุบัติเหตุจราจรท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05    

(p-value>0.05) 
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Executive  Summary 

 The situation analysis of overall alcohol consumption and the sale of alcohol at the 

national and regional level from literature reviews that exposed to the public medias found 

alcohol consumption had adversely effected to the general population which caused the 

healthy, economics, and social problems, Thai government had realized on seriousness of 

these problems and launched Alcohol Beverage Control Act B.E.2551  at 14 February 2008 

to control alcohol drinking, selling and advertising. The condition of law aimed to control 

alcoholic beverages and decrease the number of first alcohol drinkers, the total volume of 

alcohol consumption and its affectations. The youths were a expected  group because they 

were the national strength, had physiological and psychological changes effected  to 

practical behaviors. The proper perception, positive attitude  and corporation for control 

policy or law condition required to protect and solve any general and young people’s 

alcohol drinking problems. 

 This study was a survey research aimed to study risk behavior,impact of alcohol 

beverage drinking of 314 young samples, prospectively among a secondary and high level 

school students in Pupiang district, Nan province, Thailand. The research methods were a 

questionnaire, and data collected during July-August 2011 by Quota sampling. Data analysis 

were carried out using Statistics Package for the Social Sciences, Information analysis used 

Descriptive statistics such as frequency, percentage, An inferential  statistics as the           

Chi-Square used for the relationship of variables analysis  

 Research result : 

 The result of research and the conclusion as followed :- 

   1. General Characteristics of study samples  
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   The samples were male  50.00 %, female  50.00 %,  age over 15 years 54.50 %, 

study at Nannakorn school 60.80%, Third secondary level study 21.70% 

 

 

 

 

 2. Alcoholic beverages and Drinking patterns 

          2.1  Individual corporate values and Alcoholic Beverages 

          The majority of samples disliked alcoholic beverages drinking  65.30 %. 

For the group favored to alcoholic beverages, They were more likely to have been drinking 

Beer 26.10%, the second most was Wine (17.20%), Red spirits(16.90%), Cocktail frozen 16.60 

%, respectively. 

   2.2 Alcoholic beverages and Drinking patterns 

   In this term, 6.40 % of samples had drunk alcoholic beverages of the 

past 30 days before the survey, 90.00 % of these samples had drunk extremely heavy as 5 

or more drinks on an occasion.  

    

 3. Risk Behaviors 

  The result of study about risk behaviors of samples some issues found that:-  
 

  3.1 Tobacco smoking 

  Tobacco smoking issue found 88.90% of samples were non-tobacco smokers. 

For the smoking samples were 10.80% (1 of 10 approximately ) 

  3.2 Drug addiction or drug use 

  Be addicted to drugs or used issue found 97.80% of samples never use drugs, 

but the percentage of drug users were 1.90 %. 

  3.3 Having sexual intercourse with school friends 

  Having sexual intercourse with school friends issue found 96.20% of samples 

had no this risk behavior, 3.50% had this risk behavior. 

  3.4 Having sexual intercourse with others 

  Having sexual intercourse with others issue found 96.20% of samples had no 

this risk behavior, 3.50% had above risk behavior. 
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  3.5 Having abortion in school age 

  Having abortion in school age issue found the majority of samples (99.00%) 

had no this risk behavior. The percentage of samples had above risk behavior were 0.60%. 

  3.6 Allowance girlfriend to have abortion 

  Allowance girlfriend to have abortion issue found 99.00% of samples had no 

this risk behavior, but 0.60% of samples did. 

  3.7 The dispute and injury after alcoholic beverages drinking 

  The dispute and injury after alcoholic beverages drinking issue found 96.50% 

of samples had no this risk behavior. The percentage of samples had above risk behavior 

were 3.20%. 

 

 

  3.8 Breaking the law Alcohol Beverage Control Act B.E.2551 

  Breaking the law Alcohol Beverage Control Act B.E.2551 issue found 93.60% of 

samples had no this risk behavior, but 6.10% of samples did. 

  3.9 Vehicles driving after alcoholic beverages drinking  

  Vehicles driving after alcoholic beverages drinking found 88.50% of samples 

had no above risk behavior, but 11.10% of samples did. 
 

 4. The Impacts 
 

  4.1 Nausea and vomiting  

  Nausea and vomiting issue found that 90.80% of samples had no nausea and 

vomiting symptoms, 9.20% had these symptoms. 

          4.2 Hangover 

  Hangover of alcoholic beverages drinking group found that 96.20% of samples 

had no hangover symptom, 1.90% had hangover symptom  

  4.3 The memory lapse or distraction from learning 

  A memory lapse or distraction from learning issue found 88.20% of samples 

not have a memory lapse or distracted problems. For the samples had these problems, 

11.50%  

  4.4 The injury from traffic accidents 
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  The injury from traffic accidents issue found 86.90% of samples never had 

injury from traffic accidents, 13.107% had injury from traffic accidents  

  4.5 Having a mental problem 

  Having a mental problem issue found 92.70% of samples had no mental 

problem. For the group that had a problem, 13.10% had a problem  

  4.6 Poor examination score 

  In term of poor examination score found 71.70% of samples had no this 

problem. For the group that had this problem, 28.30% had poor examination score   

  4.7 Poor academic achievement 

  Poor academic achievement issue found 76.80% of samples had no problem. 

The problem group, 23.20 % had problem  

  4.8 The exam prohibition, failure and retaking 

  The exam prohibition, failure and retaking found 85.40% of samples never 

had these problems, but the samples that had problems found 14.60% had problems 

  4.9 Being accused or having an expostulation from government 

authorities because of vehicles driving after alcoholic beverages drinking 

  In this term, the study found 96.50% of samples had no this risk behavior. 

The percentage of sample that had this risk behavior were 3.20%. 

  

 5. Relation of variables 

  The study found the relation of variables as :- 
 

          The relation of variables study with Chi-square test were found an alcoholic 

beverage drinking of samples related to risk behavior with tobacco smoking, drug addiction 

or drug used, had sexual intercourse with school friends and others, having abortion in 

school age, allowance girlfriend to have abortion, the dispute and injury after alcoholic 

beverage drinking, vehicles driving after alcoholic beverages, breaking the law Alcohol 

Beverage Control Act B.E.255 at 0.05 (p-value<0.05). Moreover an alcoholic beverage drinking 

of samples related to the memory lapse or distraction from learning, poor examination 

score, poor academic achievement, the exam prohibition, failure and retaking, hangover of 

alcoholic beverages drinking, had a mental problem, being accused or having an 

expostulation from government authorities because of vehicles driving after alcoholic 
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beverage drinking at 0.05 (p-value<0.05) ,but not related to nausea and vomiting symptoms, 

the injury from accident or traffic accidents at 0.05 (p-value>0.05)  
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  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเคยดื่มแอลกอฮอล 35X 

   กับพฤติกรรมเสี่ยงและผลกระทบดานตางๆของกลุมตัวอยาง  

 

 

 

สารบัญ (ตอ) 

สวนท่ี   หนา 

   

5 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 45 

  สรุปและอภิปรายผล 45 

  ขอจํากัดของงานวิจัย 48 

  ขอเสนอแนะ 48 

  

บรรณานุกรม 50 

  

ภาคผนวก  

  แบบสอบถาม (เครื่องมืองานวิจัย) 53 

    

ประวัติผูวิจัย 57 

    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

สารบัญตาราง 

ตาราง   หนา 

   

1 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามขอมูลพ้ืนฐาน 22 

    

2 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามคานิยมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล 23 

  ของกลุมตัวอยาง  

3 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 24 

  ในรอบ 1 เดือนกอนสํารวจ  

4 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางท่ีเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรอบ 1 เดือน 24 

  กอนสํารวจจําแนกตามลักษณะการดื่ม  

5 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามสถานท่ีท่ีกลุมตัวอยางชอบดื่ม 25 

  เครื่องดื่มแอลกอฮอล  

6 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ี 27 

  กลุมตัวอยางนิยมดื่ม  

7 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามประเภทพฤติกรรมเสี่ยง 28 

8 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางท่ีเคยดื่มแอลกอฮอลในรอบ 1 เดือนกอนทําการ 30 

  สํารวจและมีพฤติกรรมเสี่ยงรวม จําแนกตามประเภทพฤติกรรมเสี่ยงรายดาน  

9 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามผลกระทบรายดาน 32 

10 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางท่ีเคยดื่มแอลกอฮอลในรอบ 1 เดือนกอนทําการ 34 

  สํารวจและมีผลกระทบรายดาน จําแนกตามประเภทผลกระทบรายดาน  

11 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 35 



  และมีพฤติกรรมเสี่ยงดานการสูบบุหรี่และผลการทดสอบทางสถิติวิเคราะห  

  ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  

12 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 36 

  และมีพฤติกรรมเสี่ยงดานการเคยใชสารเสพยติดและผลการทดสอบทางสถิติ  

  วิเคราะหท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  

13 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 36 

  และมีพฤติกรรมเสี่ยงดานการเคยมีเพศสัมพันธกับเพ่ือนนักเรียนและผลการ  

  ทดสอบทางสถิติวิเคราะหท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  

14 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 37 

  และมีพฤติกรรมเสี่ยงดานการเคยมีเพศสัมพันธกับผูอ่ืนและผลการทดสอบ  

  ทางสถิติวิเคราะหท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  

15 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 37 

  และมีพฤติกรรมเสี่ยงดานการเคยทําแทงในวัยเรียนและผลการทดสอบ  

  ทางสถิติวิเคราะหท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  

สารบัญตาราง (ตอ) 

ตาราง   หนา 

   

16 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 38 

  และมีพฤติกรรมเสี่ยงดานการเคยใหแฟนหรือคูนอนทําแทงและผลการทดสอบ  

  ทางสถิติวิเคราะหท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  

17 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 38 

  และพฤติกรรมเสี่ยงดานการทะเลาะวิวาท ทํารายรางกายหลังดื่มแอลกอฮอล  

  และผลการทดสอบทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  

18 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 39 

  และพฤติกรรมเสี่ยงดานการขับข่ียวดยานพาหนะหลังดื่มแอลกอฮอล  

  และผลการทดสอบทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  

19 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 40 

  และพฤติกรรมเสี่ยงดานการฝาฝน พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล   

  พ.ศ.2551 และผลการทดสอบทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  

20 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 41 

  กับผลกระทบทางการศึกษาดานความจําไมดี ขาดสมาธิในการเรียน  



  และผลการทดสอบทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  

21 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 41 

  กับผลกระทบทางการศึกษาดานการทําคะแนนสอบไมดีและผลทดสอบความ  

  สัมพันธทางสถิติวิเคราะหท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  

22 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 41 

  กับผลกระทบทางการศึกษาดานการไมมีสิทธิสอบ/ตองสอบซอม และผลการ  

  ทดสอบความสัมพันธทางสถิติวิเคราะหท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

23 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 42 

  กับผลกระทบทางการศึกษาดานการมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาลดลงและ  

  ผลการทดสอบความสัมพันธทางสถิติวิเคราะหท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

24 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 43 

  กับผลกระทบทางกายดานการมีอาการคลื่นไส อาเจียนและผลการทดสอบ  

  ความสัมพันธทางสถิติวิเคราะหท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

25 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 43 

  กับผลกระทบทางกายดานการมีอาการเมาคางและผลการทดสอบ  

  ความสัมพันธทางสถิติวิเคราะหท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

   

    

    

   

 

สารบัญตาราง (ตอ) 

    

ตาราง   หนา 

    

26 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 43 

  กับผลกระทบทางจิตดานการมีปญหาสุขภาพจิตและผลการทดสอบ  

  ความสัมพันธทางสถิติวิเคราะหท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

27 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 44 

  กับผลกระทบทางสุขภาพดานการเคยไดรับอุบัติเหตุหรืออุบัติเหตุตราจร  

  และผลทดสอบความสัมพันธทางสถิติวิเคราะหท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

28 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 44 



  กับผลกระทบทางการเคยมีปญหาดานกฎหมายหลังดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล  

  แลวขับข่ีและผลการทดสอบความสัมพันธทางสถิติวิเคราะหท่ีระดับนัยสําคัญ  

  ทางสถิติ 0.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญรูปภาพ 

    

รูปภาพ   หนา 

   

1 แสดงรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามคานิยมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 23 

    



2 แสดงรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเคยหรือไมเคยดื่มแอลกอฮอลในรอบ 1 เดือน 24 

  กอนสํารวจ  

    

3 แสดงรอยละของกลุมตัวอยางท่ีเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรอบ 1 เดือนกอนสํารวจ 25 

  จําแนกตามลักษณะการดื่ม  

    

4 แสดงรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานท่ีท่ีนิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 26 

    

5 แสดงรอยละของประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีกลุมตัวอยางนิยมดื่ม 5 ลําดับแรก 28 

    

6 แสดงรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามประเภทพฤติกรรมเสี่ยง 5 ลําดับแรก 30 

    

7 แสดงรอยละของกลุมตัวอยางท่ีเคยดื่มแอลกอฮอลในรอบ 1 เดือนกอนสํารวจและมี 31 

  พฤติกรรมเสี่ยงรวมดวย จําแนกตามประเภทพฤติกรรมเสี่ยง  

    

8 แสดงรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามประเภทผลกระทบดานรางกาย 33 

    

9 แสดงรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามประเภทผลกระทบดานการศึกษา 33 

    

10 แสดงรอยละของกลุมตัวอยางท่ีเคยดื่มแอลกอฮอลในรอบ 1 เดือนกอนสํารวจจําแนก 34 

  ตามประเภทผลกระทบดานรางกาย  

    

11 แสดงรอยละของกลุมตัวอยางท่ีเคยดื่มแอลกอฮอลในรอบ 1 เดือนกอนสํารวจจําแนก 35 

  ตามประเภทผลกระทบดานการศึกษา  

 

 



สวนท่ี 1 

บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญ 
 

 จากการศึกษาดานสถานการณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา ปจจุบันปริมาณการ

บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของคนไทยสูงมากข้ึน โดยเฉพาะเยาวชนท่ีบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลมี

แนวโนมอายุนอยลงเรื่อยๆ   จากขอมูลจากการสํารวจโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ ในป 2546 พบวา       

คนไทยบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเฉลี่ย 85 ลิตรตอคน เพ่ิมข้ึนจากป 2532 ท่ีไดมีการสํารวจขอมูล       

พบอัตราการดื่มเฉลี่ย 24.20  ลิตรตอคน  เพ่ิมข้ึนเกือบ 3  เทาตัวและยังพบวา อัตราการบริโภคเครื่องดื่ม

ประเภทเบียรตอคนตอป ป 2546  เปรียบเทียบ กับป 2532 เพ่ิมข้ึน มากกวา 8 เทาตัว  คือจาก 4.40 ลิตร  

เปน 39.40 ตอคนตอปพบวาระหวางป 2539-2546 กลุมสตรีอายุระหวาง 15-19 ป มีการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลเพ่ิมข้ึนเกือบ 6 เทาตัว ไดคาดการณวาปญหาเหลานี้จะเพ่ิมมากข้ึนในประเทศไทยหากไมมีการ

ดําเนินการปองกันหรือแกไขปญหา (อางอิงใน นภดล จํารัสและคณะ ,2551) นโยบายแหงชาติในการ

ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล  มุงเนนการสรางจิตสํานึกใหเยาวชนของชาติ เพ่ือปองกันการริเริ่ม

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในเยาวชน (ลดนักดื่มหนาใหม) ประเด็นสําคัญสําหรับการควบคุมปญหา

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในกลุมเยาวชน คือ การปองกันไมใหเยาวชนเขามาสูการเปนนักดื่ม หรือ 

การชะลอการเริ่มดื่มใหชาท่ีสุด สัดสวนของผูท่ีมีประสบการณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแลวในกลุม

เยาวชนจึงเปนดัชนีชี้วัดปญหาท่ีสําคัญ  การลดปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของคนไทยท้ังชาติ

รวมท้ังการใหความคุมครองและลดผลกระทบท่ีเกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลท้ังในผูท่ีบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอลและประชาชนท่ัวไป  รัฐบาลและสํานักงานคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบ

และเครื่องดื่มแอลกอฮอล ไดประกาศให พระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล         

พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช ณ วันท่ี 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551  แมมีการบังคับใชกฎหมายเพ่ือควบคุมการ

บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลแลวก็ตาม จากการศึกษาปญหาดานสุขภาพและอ่ืนๆท่ีไดรับผลกระทบจากการ

บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลซ่ึงเปนปญหาระดับประเทศทําใหทราบวาคนไทยยังคงพฤติกรรมการบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอลในอัตราท่ีสูง มีเยาวชนซ่ึงเปนกําลังสําคัญของชาติตกเปนเหยื่อเชิงธุรกิจเก่ียวกับ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล  นอกจากเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนปจจัยนําท่ีทําใหเกิดการแตกราว สตรีและเด็กถูก

ใชความรุนแรงอยางตอเนื่องและยาวนาน จนสงผลกระทบตอรางกายและจิตใจ รวมท้ังการเกิดปญหาการ

เกิดอุบัติเหตุ และอาชญากรรมตางๆ แลวยังพบวาคาใชจายเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ี

สงผลใหการจัดกิจกรรมงานบุญงานกุศลท่ีเก่ียวของกับวิถีชุมชน ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน ลดลง

จากเดิม   เนื่องจากเจาภาพตองสูญเสียงบประมาณในการซ้ือหาเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพ่ือการตอนรับแขก

ในงานประเพณีหรือเทศกาลท่ีจัดโดยชุมชนจํานวนมาก        
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             ดานสถานการณท่ีเก่ียวของในระดับพ้ืนท่ี พบวาจังหวัดนานเคยถูกจัดลําดับโดยสํานักงานสถิติ

แหงชาติวาเปนจังหวัดท่ีมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลสูงสุดของประเทศไทยเม่ือป พ.ศ.2547 ติดลําดับ 

1 ใน 5 ของจังหวัดท่ีมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลสูงสุดของระดับภูมิภาคและประเทศในป 2549  

(อางอิงใน ปวีณา  วงษา,2554) การสํารวจพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในประชาชน จังหวัดนาน

ของสุมาลี ซุยหาญ มีขอมูลท่ีนาสนใจจากการนําเสนอผลการศึกษาท่ีสามารถนําขอมูลสถานการณระดับ

พ้ืนท่ีดังกลาวมาใชประโยชนในงานวิจัยได ซ่ึงผูศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชายรอยละ 65.20 

สวนใหญอายุระหวาง25-59 ป รอยละ 84.80  อาชีพเกษตรกรรม รอยละ 64.80 ระดับการศึกษาชั้น

ประถมศึกษารอยละ 50.60 กลุมตัวอยางจําแนกรายอําเภอท้ัง 15 อําเภอ พบวากลุมตัวอยางท่ีเคยมี

พฤติกรรมดื่มแอลกอฮอลสูงสุด คืออําเภอเมืองนาน รอยละ 41.30 รองลงมาคือ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

รอยละ 37.50,อําเภอเชียงกลางและเวียงสา รอยละ 24.00 เทากัน สวนอําเภอภูเพียง อยูอันดับท่ี 5      

รอยละ 23.30 ชวงอายุท่ีเริ่มดื่มครั้งแรกคือ 15-24 ป รอยละ 80.60 ประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีนิยม

ดื่มสูงสุด คือเหลาขาว รอยละ 69.10 สาเหตุการดื่มอันดับแรก คือเพ่ือนชวน รอยละ 47.40 รองลงมาคือ 

อยากลอง รอยละ 44.10 สวนใหญดื่มลักษณะเดือนละครั้งหรือนอยกวา รอยละ 38.90 ประเภทสื่อหรือสิ่ง

ท่ีกระตุนอยากใหดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล อันดับแรก คือ งานเลี้ยง งานบุญประเพณี รอยละ 84.30 เคยดื่ม

สุราในสถานท่ีหามดื่ม รอยละ 12.80 เคยซ้ือสุราในสถานท่ีหามจําหนาย รอยละ 6.30 สวนใหญเคยดื่มและ

ยังดื่มอยู รอยละ 73.30 บุคคลท่ีดื่มดวยมากท่ีสุดไดแก เพ่ือน/เพ่ือการเขาสังคม รอยละ 85.90 โอกาสท่ีดื่ม

ไดแก งานเลี้ยงสังสรรค รอยละ 55.40 รองลงมา คือ งานสงกรานต รอยละ 34.10 บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอ

การด่ืมมากท่ีสุด ไดแก เพ่ือน รอยละ 61.10 รองลงมาคือตนเอง รอยละ 30.00 (อางอิงในสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดนาน,2554) การสํารวจพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอลของนักเรียนจังหวัดนาน กลุม

ตัวอยางจํานวน 2,672 คน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 56.10 สวนใหญอายุระหวาง 

13-15 ป รอยละ 50.30 จํานวนมากชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 รอยละ 25.30 รองลงมาคือ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

รอยละ 22.40 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 รอยละ 18.90 ตามลําดับ จํานวนมากมีประสบการณเคยพบเห็น

การจําหนายสุราในสวนสาธารณะ รอยละ 40.60 รองลงมา คือปมน้ํามัน รอยละ 28.20 และสถานศึกษา 

รอยละ 11.30 ตามลําดับ เคยพบเห็นการดื่มสุราในสนามกีฬา รอยละ 65.20 รองลงมาคือปมน้ํามัน รอยละ 

48.10 และ สวนสาธารณะ รอยละ 46.90 ตามลําดับ เคยพบเห็นบุคคลท่ีดื่มสุรา สวนใหญไดแก พอแม 

รอยละ 82.40 รองลงมา คือ กํานัน ผูใหญบาน รอยละ 81.50 และ ครู อาจารย รอยละ 76.60 ตามลําดับ 

กลุมตัวอยางท่ีเคยมีพฤติกรรมการดื่มสุราจําแนกรายอําเภอ มากท่ีสุดไดแก อําเภอปว รอยละ 75.00 

รองลงมาคือ อําเภอ ทุงชาง รอยละ 43.60 อําเภอสันติสุข รอยละ 39.80 และอําเภอภูเพียง รอยละ 37.70 

ตามลําดับ เริ่มดื่มครั้งแรกในชวงอายุ 13-15 ป มากท่ีสุด รอยละ 43.40 รองลงมาคือ ต่ํากวา 13 ป รอยละ 

36.80 และ 16 ปข้ึนไป รอยละ 19.80 ตามลําดับ นิยมดื่มเบียรมากท่ีสุด รอยละ 36.10 รองลงมาคือ เหลา

แดง รอยละ 19.70,ไวน รอยละ 16.90 และ เหลาขาว รอยละ 15.30 ตามลําดับ สวนใหญสาเหตุท่ีทําใหดื่ม

คือ อยากลอง รอยละ 57.50 รองลงมาคือ เพ่ือนชวน รอยละ 37.80 สวนใหญดื่มเดือนละครั้งหรือนอยกวา 
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รอยละ 88.60 ดื่มกับเพ่ือนเพ่ือเขาสังคม รอยละ 79.30 โอกาสท่ีดื่มบอยท่ีสุด คือ เทศกาลข้ึนปใหม รอยละ 

58.30 บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการดื่ม คือ เพ่ือน มากท่ีสุด รอยละ 55.20 รองลงมา คือ ตนเอง รอยละ 30.40 

แฟน รอยละ 9.30 สวนใหญดื่มครั้งสุดทาย เม่ือ 1 สัปดาหท่ีผานมา รอยละ 51.80 รองลงมา คือ มากกวา 

1 ปท่ีผานมา รอยละ 25.70 และ มากกวา 1 เดือนท่ีผานมา รอยละ 22.50 ประเภทสื่อท ี่มีอิทธิพลตอการ

อยากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลสวนใหญ ไดแก เพ่ือน รอยละ 59.70 รองลงมา คือ งานเลี้ยง งานบุญ

ประเพณี รอยละ 22.80 และ โทรทัศน รอยละ 11.50  ตามลําดับ สวนใหญรับทราบวาการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลสงผลกระทบทําใหเกิดอุบัติเหตุ รอยละ 94.20  รองลงมา คือ ทะเลาะวิวาท รอยละ 86.80,   

มีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร รอยละ 73.40, ความสามารถในการเรียนลดลง รอยละ 68.90 (อางอิงใน

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน,2554)  

 ดานสถานการณในระดับพ้ืนท่ีศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน มีรายงานการ

สํารวจขอมูลดานปจจัยท่ีมีสวนเก่ียวของกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักเรียนมัธยมศึกษา

ในโรงเรียนมัธยมศึกษาแหงหนึ่งในอําเภอภูเพียง จังหวัดนาน พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการด่ืม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนเพศชาย รอยละ 50.20 เพศหญิง รอยละ 49.80  สวนใหญอายุระหวาง 10-15 ป 

รอยละ 51.60 จํานวนมากเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  รอยละ 49.80  จํานวนมากมีแบบแผนการ

ดื่มลักษณะดื่มกอนสํารวจภายใน 1 สัปดาห รอยละ 11.90 รองลงมา คือ ดื่มภายใน 1 เดือนกอนสํารวจ 

รอยละ 8.60 และมากกวา 30 วันกอนสํารวจ รอยละ 8.40  ระดับความถ่ีของการดื่ม ไดแก ดื่มเดือนละ

ครั้งหรือนอยกวา รอยละ 22.20 รองลงมา คือ 2-4 ครั้งตอเดือน  บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการดื่มของกลุม

ตัวอยาง ไดแก กลุมเพ่ือน   รอยละ 17.20 รองลงมา คือ ตนเอง รอยละ 15.40 และ อ่ืนๆ รอยละ 2.30 

โอกาสตางๆท่ีกลุมตัวอยางนิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดแก เทศกาลข้ึนปใหม รอยละ 22.60  รองลงมา 

คือ อ่ืนๆ รอยละ 8.40 วันคลาย  วันเกิด รอยละ 4.40 และ ชวงปดเทอม รอยละ 1.00 ตามลําดับ ประเภท

เครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีกลุมตัวอยางนิยมดื่มไดแก เบียร รอยละ 22.80  รองลงมาคือ เหลาแดง รอยละ 

5.80 สปาย รอยละ 5.80,4.50  อายุเริ่มดื่มครั้งแรกของกลุมตัวอยาง ไดแก 10-15 ป รอยละ 23.70 

รองลงมา คือ 16-20 ป รอยละ 13.20 และ ต่ํากวา 10 ป  รอยละ 0.60  ประสบการณการพบเห็นบุคคล

อ่ืนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล สวนมากไดแก พอ-แม รอยละ 83.30 รองลงมาไดแก ผูนําชุมชน,ผูนําทองถ่ิน

และครู รอยละ 82.70,75.90 และ 72.00  ประสบการณของเยาวชนท่ีเคยพบเห็นบุคคลอ่ืนดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลในสถานท่ีตางๆตามกฎหมายระบุ สวนมากไดแก ปมน้ํามัน รอยละ 47.70 รองลงมา ไดแก หอ

พัก,สวนสาธารณะ และสถานท่ีราชการ รอยละ 42.80 ,37.90 และ 10.90 ตามลําดับ นอยท่ีสุดไดแก 

สถานบริการสาธารณสุข รอยละ 3.30 รองลงมา คือ วัด และสถานศึกษา รอยละ 9.90และ 9.50 (อางอิง

ในสุมาลี ซุยหาญ,2554)  การสํารวจขอมูลเก่ียวกับผูปวยจิตเวชท่ีมีประวัติ Alcohol Dependence จาก

แบบรายงานของ รพ.สต.นาปง อําเภอภูเพียง ปงบประมาณ 2554 พบวา มีผูปวยสะสมตั้งแตป 2550-

2554 พบวา มีผูปวยท้ังหมด 6 ราย ใน 4 หมูบานจากท้ังหมด 6 หมูบาน โดยเปนเพศชายท้ังหมด แยก

ขอมูลตามหมูบานดังนี้ หมูท่ี 1 จํานวน 2 ราย (ป 2552 จํานวน 1 ราย,ป 2553 อีก 1 ราย) เสียชีวิตท้ัง 2 
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ราย โดยการอัตตวินิบากกรรม,หมูท่ี 2 จํานวน 1 ราย ,หมูท่ี 3 จํานวน  1 ราย และหมูท่ี 5 จํานวน 1 ราย 

ในพ้ืนท่ีอําเภอภูเพียงจากการศึกษาดานการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ทัศนคติและความรวมมือในการ

บังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง 

รอยละ55.16 อายุระหวาง 45-49 ปมากท่ีสุด รอยละ 16.92 ระดับการศึกษาสูงสุดคือระดับชั้น

ประถมศึกษา รอยละ 32.17 อาชีพหลักคืออาชีพเกษตรกรมากท่ีสุด รอยละ34.58  สวนใหญมีอาชีพหลักท่ี

ไมเก่ียวของกับการขายหรือผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล รอยละ88.04  ในสวนของผูท่ีมีอาชีพเก่ียวของกับ

เครื่องด่ืมแอลกอฮอลพบวาสวนใหญเปนผูขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล รอยละ 89.36 เปนผูผลิตเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลเพ่ือจําหนายรอยละ 10.64 กลุมตัวอยางเคยดื่มแอลกอฮอลและยังคงดื่มจนถึงปจจุบันมากท่ีสุด  

รอยละ 42.50 สวนใหญรับรูการบังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 รอยละ 

57.21 (อางอิงใน วิทธวัส  ธงเงิน,2554) ผูวาราชการจังหวัดนาน ไดประกาศเปนวาระจังหวัดนานใหทุก

อําเภอทุกพ้ืนท่ีรวมท้ังอําเภอภูเพียงดวยตองมีการขับเคลื่อนประเด็นวาระจังหวัดเพ่ือการลด ละ เลิก ดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล  เพ่ือแกไขปญหาและภาพลักษณของจังหวัดนาน สนับสนุนใหภาคสังคมและทุกภาค

สวนควรมีบทบาทไดมีสวนรวมในการขับเคลื่อนประเด็นการรณรงคปองกันและแกไขปญหาอันเกิดจากการ

บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางตอเนื่อง  เชน การรณรงคแขงเรือปลอดเหลา งานบุญประเพณี          

งานศพปลอดเหลา ฯลฯ  ควบคูกับการถือปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลรวมถึงมี

ผลการศึกษาวิจัยหลายชิ้นงานท้ังในประเทศและตางประเทศท่ีสนับสนุนการใชการควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลโดยภาคสังคมและการควบคุมใหปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของบานเมือง จะสงผลทําใหมี

อัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในระดับท่ีต่ําและลดผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลลงได 

ดังนั้นการผลักดันใหชุมชนมีบทบาทรวมกันในการทําใหประชาชนมีสุขภาพดี มีสังคมปลอดภัย มีครอบครัว

ท่ีอบอุน จําเปนตองมีการรวมพลังเปนเครือขายเพ่ือสรางชุมชนปลอดภัย เริ่มตนจากการขับเคลื่อนลดการ

บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีการใชขอมูลรวมกันประกอบการตัดสินใจ 

กําหนดขอตกลงปฏิบัติรวมกันในระดับหมูบาน ตําบล ซ่ึงถือวาเปนการกําหนดนโยบายสาธารณะรวมกัน มี

การรวมกลุมกันเพ่ือจัดกิจกรรมรวมกัน เชื่อมโยงในลักษณะเครือขายการดําเนินงานรวมกันทุกองคกร โดย

ใชวัฒนธรรมชุมชนเปนฐานในการดําเนินงานเพ่ือลดปญหาท่ีเก่ียวของกับคุณภาพชีวิต ทรัพยสิน ผลกระทบ

ดานสุขภาพ  มุงเนน รณรงคลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีไมเหมาะสม ลดพ้ืนท่ีการดื่มเพ่ือลด

โอกาสการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ลดพฤติกรรมการดื่มท่ีไมเหมาะสมเพ่ือลดปริมาณการดื่ม ลดพฤติกรรม

การดื่มไมเหมาะสมและลดพ้ืนท่ีการดื่มในงานประเพณี การท่ีมีประชาชนในพ้ืนท่ีบางสวนไมสนใจในการ

รับรูหรือศึกษาขอกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล  ทําใหไมทราบขอกฎหมายท่ี

ชัดเจนในหลายประเด็นทําใหมีการละเมิดกฎหมาย  เชน การจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลนอกเวลาท่ี

อนุญาตใหจําหนาย เปนตน   การรับรู ศึกษารายละเอียดและเกิดทัศนคติเชิงบวกตอมาตรการทางกฎหมาย

หรือกติกาชุมชน ใหความรวมมือปฏิบัติตามขอกฎหมาย พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.

2551 รวมถึงการปฏิบัติตามแนวทางกติกาท่ีกําหนดโดยชุมชนจึงถือเปนสวนหนึ่งในการสนองนโยบาย
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แหงชาติในการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล  จึงทําใหผูศึกษามีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาวิจัยใน

ประเด็นท่ีเก่ียวของตอไป 

 
 

1.2 วัตถุประสงคการศึกษา 
 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงของกลุมตัวอยางกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

2. เพ่ือศึกษาผลกระทบดานตางๆกับการดื่มแอลกอฮอลของกลุมตัวอยาง 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของกลุมตัวอยางกับ       

พฤติกรรมเสี่ยงและผลกระทบดานตางๆท่ีสนใจศึกษา 
 

 

1.3 ขอบเขตและขอตกลงเบ้ืองตนในการศึกษา 
 

 1.3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา   

         งานวิจัยนี้มุงศึกษาเฉพาะประเด็นขอมูลพ้ืนฐาน คานิยม แบบแผนพฤติกรรมสวนบุคคล

ของกลุมตัวอยางซ่ึงเปนเยาวชนท่ีมีตอเครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมถึงพฤติกรรมเสี่ยงและผลกระทบรายดาน

ของกลุมตัวอยางจําแนกเปน 4 ดาน คือ 1) ผลกระทบดานรางกาย 2) ผลกระทบดานจิตใจ 3) ผลกระทบ

ดานการศึกษา และ 4) ผลกระทบดานอ่ืนๆท่ีผูวิจัยสนใจ เชน การมีปญหาดานกฎหมายท่ีเก่ียวของ เปนตน 

 

 
  

 

1.3 ขอบเขตและขอตกลงเบ้ืองตนในการศึกษา  (ตอ) 

 

1.3.2 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง   เปนการศึกษาในประชากรและกลุมตัวอยางท่ี

เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายในปการศึกษา 2554 ในโรงเรียนชั้น

มัธยมศึกษาท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีอําเภอภูเพียง  จังหวัดนาน  

 

1.3.3 ขอบเขตดานพ้ืนท่ีการศึกษา  ทําการศึกษาในโรงเรียนนานนครและศรีนครนาน      

อําเภอภูเพียง  จังหวัดนาน  จํานวน 2 แหงเทานั้น 
 

 

1.4  นิยามศัพทเฉพาะท่ีเกี่ยวของ 

  

 พฤติกรรมเส่ียง  หมายถึง  การกระทําใดๆของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซ่ึงอาจมีความเสี่ยงตอการ

เกิดผลเสียตอสุขภาพทางกาย จิต ชีวิตและทรัพยสิน รวมถึงการเกิดผลเสียตอสังคมโดยรวมและสติปญญา

ของบุคคลนั้นๆดวย   ในท่ีนี้หมายถึง พฤติกรรมเสี่ยงดานตางๆของกลุมตัวอยาง  เชน การใชสารเสพยติด 
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การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร ความเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธ การทําแทง การ

ทะเลาะวิวาท ทํารายรางกายตนเองหรือผูอ่ืน  การฝาฝนกฎหมายท่ีเก่ียวของ เปนตน 
 

 ผลกระทบ  หมายถึง ผลของการกระทําใดๆของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุมบุคคลท่ีสงผลดาน

ลบตอผูกระทําเองหรือบุคคลรอบขาง ชุมชน สังคมโดยรวม ประเทศชาติ ท้ังทางดานสุขภาพกาย จิต   

การศึกษา เศรษฐกิจและสังคมและดานอ่ืนๆ ในท่ีนี้หมายถึงผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอลของกลุม

ตัวอยางท่ีศึกษา เชน  การมีอาการคลื่นไส อาเจียน  การเมาคาง การมีปญหาสุขภาพจิต  ผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษาลดลงจากเดิม การถูกดําเนินคดีทางกฎหมาย เปนตน 
 

            ทัศนคติ  หมายถึง  สิ่งท่ีเกิดข้ึนเองภายในตัวบุคคลในลักษณะท่ีเปนความนึกคิด ความรูสึกตอสิ่ง

ใดสิ่งหนึ่งของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยเปนไปไดท้ังในทิศทางท่ีคลอยตามหรือขัดแยงกับสิ่งนั้นๆ ซ่ึงมีผลตอ

การแสดงออกเพ่ือตอบสนองความตองการของบุคคลดังกลาว ในท่ีนี้หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของกลุม

ตัวอยางท่ีมีตอสิ่งท่ีเก่ียวของกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
 

            การรับรู หมายถึง  การแปลความหมายจากการสัมผัสทางโสตประสาท โดยเริ่มตั้งแตการมีสิ่งเรา

มากระทบกับอวัยวะรับสัมผัสในสวนท่ีเก่ียวของ และสงกระแสประสาทไปยังสนอง เพ่ือการแปลความ และ

เกิดกระบวนการรับรู ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีคาบเก่ียวกันระหวางเรื่องความเขาใจ รูสึก ความจํา และการ

ตัดสินใจ  ในท่ีนี้หมายถึง การรับรูการบังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 ของ

กลุมตัวอยาง 
 

 การบังคับใช หมายถึง การบังคับใหกระทําการหรือยกเวนกระทําการใดๆตามกฎหมายท่ีมีการ

ประกาศใชและตองใชกฎหมายนั้นๆ จนกวาจะมีกฎหมายใหมสําหรับเรื่องเดียวกันนั้นออกมาใหยกเลิก

กฎหมายเกานั้นเสีย ในท่ีนี้หมายถึง การบังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 
 

 พระราชบัญญัติ หมายถึง กฎหมายซ่ึงพระมหากษัตริยทรงตราข้ึน โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ในท่ีนี้หมายถึง พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 

 

 

1.5 ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
 

 1.ไดรับทราบสถานการณ ขอมูลพ้ืนฐาน คานิยมและพฤติกรรมท่ีเก่ียวของของกลุมตัวอยางซ่ึงเปน

เยาวชน อยูในวัยเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายซ่ึงเปนกลุมเปาหมายอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ

ตามระบุในพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551  

 2.หนวยงานหรือองคกรท่ีเก่ียวของระดับพ้ืนท่ี สามารถนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปน

พ้ืนฐานในการสะทอนขอมูลประกอบการวางแผนงานเชิงบูรณาการหรือจัดกระบวนการแบบมีสวนรวม 
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หรือดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ หรือหารูปแบบ วิธีการท่ีเหมาะสม หรือสรางนวัตกรรมในระดับพ้ืนท่ีเพ่ือ

สงเสริมการปรับเปลี่ยนทัศนคติในกลุมเยาวชนและผูเก่ียวของ เพ่ือใหสอดคลองเจตนารมณ สนองตอ

นโยบายและยุทธศาสตรชาติในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ขอ 1) มุงสรางจิตสํานึกใหมให

เยาวชนของชาติเพ่ือปองกันการริเริ่มการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในเยาวชน หรือลดนักดื่มหนาใหม 

และ ขอ 3) เพ่ือใหการคุมครองและลดผลกระทบท่ีเกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลท้ังในผูท่ีบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอลและประชาชนท่ัวไป 

 3.หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการกําหนดนโยบายท้ังระดับชาติ ภูมิภาค และทองถ่ิน สามารถนําขอมูล

ท่ีไดจากการศึกษาวิจัยนี้สะทอนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการบังคับใชกฎหมายการกําหนดนโยบาย 

มาตรการหรือกติกาสังคม วามีความเขมแข็งหรือมีความจริงจังในทางปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ี ชุมชน มากนอย

เพียงไร  

 4. สถานศึกษาสามารถนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาวิจัยนี้ ไปใชในการเฝาระวัง ปองกันหรือแกไข

ปญหาดานพฤติกรรมเสี่ยงกลุมตัวอยางและผลกระทบดานตางๆท่ีเกิดข้ึนแลวและอาจเกิดข้ึนไดในภายหลัง 



 

สวนท่ี 2 

การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาสถานการณและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับการ

ศึกษาวิจัยในประเด็นดังตอไปนี้ 

 

1.1 .นโยบายและยุทธศาสตรแหงชาติในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

1.2  สถานการณดานผลกระทบของการดื่มสุรา 

1.3  สมองและกลไกการออกฤทธิ์ของแอลกอฮอล 

1.4  แนวคิด พฤติกรรมเสี่ยง 

1.5  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

1.1 นโยบายแหงชาติในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
 

 1.)  มุงสรางจิตสํานึกใหมใหเยาวชนของชาติเพ่ือปองกันการริเริ่มการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลในเยาวชน (ลดนักดื่มหนาใหม)  3 

  2.)  ลดปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของคนไทยท้ังชาติ 

             3.)  การคุมครองและลดผลกระทบท่ีเกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลท้ังในผูท่ีบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอลและประชาชนท่ัวไป 
 

 

            การกําหนดนโยบายดังกลาว มีวัตถุประสงค  เพ่ือ ลดจํานวนผูดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลรายใหม 

โดยเฉพาะกลุมเยาวชน  ลดปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของคนไทย สรางนโยบายสาธารณะท่ี

เอ้ือตอการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล  ลดผลกระทบทางสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม จากการ

บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล  จัดตั้งศูนยขอมูลและคลังองคความรูทุกดานท่ีเก่ียวเนื่องแบบบูรณาการ  

พัฒนาและถายทอดความรูเพ่ือควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล  ประสานหนวยงานภาครัฐท่ี

เก่ียวของ ใหมีการปองกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ผานกลไกภาครัฐอยางมีประสิทธิภาพ

(กฎหมาย นโยบาย ภาษี การรักษาพยาบาล ) และมีทิศทางสอดคลองกัน สรางและพัฒนากลไกความ

รวมมือของเครือขายภาคประชาชน องคกรเอกชน ขับเคลื่อนการแกไขปญหาการบริโภคเครื่องด่ืม

แอลกอฮอลรวมกับองคกรภาครัฐอยางยั่งยืน   เรงรัด ควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน

ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลและการบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของ  รวมท้ังเสริมสรางคานิยม 

วัฒนธรรม พฤติกรรม การลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
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             ยุทธศาสตรในการจัดการปญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอลระดับชาติ 
 

 มาตรการของนโยบายแอลกอฮอลมีประสิทธิผลและตนทุน-ประสิทธิผลหรือความคุมคาตางกัน  

มาตรการท่ีดีท่ีสุด 10 ประการของนโยบายแอลกอฮอล  ประกอบดวย 
 

 1.)  การจํากัดอายุผูซ้ือ 

 2.)  การท่ีรัฐเปนเจาของรานขายสุราปลีก 

 3.)  การจํากัดเวลาในการขาย, 

 4.)  การจํากัดความหนาแนนของจุดขาย 

 5.)  ระบบภาษีสุรา 

 6.)  การสุมตรวจระดับแอลกอฮอลในลมหายใจผูขับข่ี  

 7.)  การลดเพดานระดับแอลกอฮอลในเลือดของผูขับข่ี 

 8.)  การยึดใบอนุญาตขับข่ี กรณีการหามผูขับข่ีหามผูขับข่ีขณะมึนเมาไปขับข่ีอีก 

 9.)  การกําหนดระดับใบอนุญาตขับข่ีเปนข้ันตอนโดยคํานึงพฤติกรรมขับข่ีขณะมึนเมา  

   10.)  การคัดกรองผูท่ีมีความเสี่ยงเบื้องตน (brief intervention)     

 

               สวนมาตรการดานการหามหรือควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางเขมขนมี

ประสิทธิผลในการปองกันนักดื่มหนาใหมและการควบคุมการบริโภคของเยาวชน เปนประโยชนตอสังคมใน

ระยะยาว   กลุมมาตรการท่ีมีประสิทธิผลและความคุมคาสูงสุดสําหรับสังคมไทยไดแก มาตรการทางภาษี

และราคา การจํากัดการเขาถึงเครื่องดื่ม การควบคุมหรือหามการโฆษณา และการควบคุมพฤติกรรมขับข่ี

ขณะมึนเมาอยางจริงจัง  สวนมาตรการการใหความรู สรางความตระหนัก จัดเปนมาตรการท่ีมีประสิทธิผล

และความคุมคาต่ํา  หรือมีประสิทธิผลในการควบคุมปญหาโดยตรงท่ีจํากัด แตสามารถสรางผลพลอยไดท่ี

สําคัญและเปนประโยชนตอกระบวนการนโยบาย  โดยท่ียังไมมีหลักฐานทางวิชาการใดๆท่ีสนับสนุนใหเห็น

วามาตรการการควบคุมตนเองของอุตสาหกรรมสุรา ท้ังดานการขายและโฆษณามีประสิทธิผล อีกท้ังการให

ความรูบางรูปแบบกลับมีผลเสียตอสถานการณความรุนแรงของปญหา เชน การชักนําใหบริโภค หรือการ

สรางความคุนเคยตอการบริโภคในกลุมเยาวชนและประชาชนท่ัวไปดวยการรณรงคใหดื่มอยางรับผิดชอบ 

      แผนยุทธศาสตรนโยบายแอลกอฮอลระดับชาติ ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตรยอย ท่ีมี

เปาประสงคตางกัน มุงเนนการบรรลุเปาหมายเชิงกลไก  มีจุดมุงหมายเพ่ือสนับสนุนซ่ึงกันและกัน โดยในแต
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ละยุทธศาสตร จะประกอบดวยมาตรการยอยท่ีหลากหลาย  หลายมาตรการสามารถตอบสนองไดมากกวา 

1 วัตถุประสงค   ยุทธศาสตรนโยบายแอลกอฮอลระดับชาติประกอบดวย 
 

               ยุทธศาสตรท่ี 1   : การควบคุมการเขาถึงทางเศรษฐศาสตรและทางกายภาพ 

                            (Price and Availability) 

               ยุทธศาสตรท่ี 2    : การปรับเปลี่ยนคานิยมและแรงสนับสนุนในการดื่ม (Attitude) 

  ยุทธศาสตรท่ี 3    : การลดอันตรายจากการบริโภค (Risk reduction) 

  ยุทธศาสตรท่ี 4    : การจัดการปญหาแอลกอฮอลในระดับพ้ืนท่ี  

                  (Alcohol policy at every Setting) 

  ยุทธศาสตรท่ี 5    : การพัฒนากลไกการจัดการและสนับสนุนท่ีเขมแข็ง (Support) 

 

1.2 สถานการณดานผลกระทบของการดื่มสุรา (ผรส. , 2553 หนา 1-7,13) 
 

    ผูวิจัยไดทบทวนเก่ียวกับสถานการณดานผลกระทบของการดื่มสุราจากเอกสารการดูแลผูมี

ปญหาการดื่มสุราเบื้องตนสําหรับบุคลากรสุขภาพของแผนงานการพัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการ

บําบัดรักษาผูมีปญหาการบริโภคสุราแบบบูรณาการ (ผรส.) ซ่ึงรวบรวมโดย พันธุนภา กิตติรัตนไพบูลยและ

คณะ ไดระบุวา การดื่มสุรามีหลายรูปแบบ สงผลกระทบไดหลากหลายแตกตางกันข้ึนกับลักษณะการดื่มวา

เปนแบบดื่มบอยๆหรือนานๆครั้ง และปริมาณการดื่มในแตละครั้งวาเปนแบบดื่มครั้งละนอยๆหรือครั้งละ

มากๆ กอใหเกิดการเมาสุรา การติดสุรา และผลพิษจากสุราโดยตรง ทําใหเกิดผลกระทบหลายประการ 

ไดแก ผลตอสุขภาพทําใหเกิดโรคเรื้อรัง เชน มะเร็ง ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ เสนเลือดในสมองแตก หรือ

อุบัติเหตุ/การบาดเจ็บ ทําใหเกิดปญหาสังคม จิตใจท้ังระยะสั้น  เชน อาชญากรรม ความรุนแรง ปญหาการ

ทํางาน ความรุนแรงในครอบครัว และกอเกิดปญหาสังคมและจิตใจในระยะยาว เชน หนิ้สิน สูญเสียหนาท่ี

การงาน ครอบครัวแตกสลาย จรจัดไรท่ีอยูอาศัย   เปนตน   
 

   1.2.1  ผลกระทบตอสุขภาพ 

                      (WHO,2004 บัณฑิต ศรไพศาลและคณะ,2549 อางอิงใน ผรส., 2553,1-8)  
        

         การดื่มสุราเปนสาเหตุของโรคถึง 60 โรค จําแนกตามกลุมโรคไดดังนี้ 
 

 1.2.1.1 กลุมโรคท่ีเกิดจากแอลกอฮอลโดยตรง 

                   ไดแก โรคจิตจากสุรา (Alcoholic psychosis), โรคติดสุรา (Alcohol 

dependence syndrome), โรคใชสุราเกินขนาด (Alcohol abuse), ประสาทเสื่อมจากสุรา (Alcoholic  

polyneuropathy ), โรคกลามเนื้อหัวใจเสื่อมจากสุรา (Alcoholic cardiomyopathy ), โรคกระเพาะ

อักเสบจากสุรา (Alcoholic gastritis) ,โรคตับแข็งจากสุรา (alcoholic liver cirrhosis), อาการระดับ
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แอลกอฮอลในเลือดสูงเกิน (Excess blood alcohol), อาการเอธทานอลและเมธานอลเปนพิษ (Ethanol 

and Methanol toxicity)  เปนตน 
 

 1.2.1.2 กลุมโรคท่ีไดรับอิทธิพลจากแอลกอฮอล  

                   ไดแก มะเร็งชองปาก (Oropharyngeal cancer),มะเร็งหลอดอาหาร 

(Oesophageal cancer), มะเร็งตับ (Liver caner ), มะเร็งเตานมในผูหญิง  (Female breast cancer), 

มะเร็งกระเพาะ (Stomach cancer), มะเร็งลําไสใหญ (Colon and Rectum cancer), มะเร็งรังไข 

(Ovarian cancer), โรคหลอดเลือดออกในสมอง (Haemorrhagic stroke), โรคความดันโลหิตสูง 

(Hypertention), โรคหัวใจเตนไมสมํ่าเสมอ (Cardiac arrhythmias), โรคหัวใจลมเหลว (Heart failure), 

กลุมโรคความผิดปกติของเด็กในครรภท่ีมารดาดื่มแอลกอฮอล (Fetal Alcohol Spectrum Syndrome), 

โรคซึมเศรา (Depression), โรคลมชัก (Epilepsy), โรคตับออนอักเสบแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง 

(Acute and chronic pancreatitis)  ฯลฯ 
 

 1.2.1.3 กลุมผลกระทบตอสุขภาพแบบฉับพลัน  

                   ไดแก อุบัติเหตุ (Accidental injury), การถูกสารพิษ (Poisoning), การฆา      

ตัวตาย (Suicide), ความรุนแรงและการทําราย  ฯลฯ 

 
 

 

 

1.2.2  ผลกระทบดานอุบัติเหตุ  (บัณฑิต ศรไพศาลและคณะ,2551 อางอิงใน ผรส.,2553,1-10)  
  

        ไดระบุขอมูลจากสํานักงานตํารวจแหงชาติวา  จํานวนคดีอุบัติเหตุท่ีมีสาเหตุจากการดื่ม

สุราเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องจากจํานวน 1,346 คดีในป 2542 เพ่ิมเปน 9,279 คดี ในป 2547 เพ่ิมข้ึนเปน 7 

เทาในระยะเวลา 5 ป สอดคลองกับจํานวนผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรทางบกเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องจากป 

2542 จํานวน 47,770 ราย เปน 94,364 ราย ในป 2548 และไดระบุอีกวาหลังจากนั้นท้ังจํานวนคดีและ

จํานวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกเริ่มมีแนวโนมลดลง ไดอธิบายวาแนวโนมของ

การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกแปรผันตรงกับจํานวนคดีอุบัติเหตุท่ีมีสาเหตุจากการ   

ดื่มสุรา เปนผลจากการดําเนินมาตรการตางๆอยางเขมขนของภาครัฐและภาคประชาชนในชวงหลายปท่ี

ผานมา ท้ังการหามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล การตรวจจับเมาแลวขับอยางจริงจังและตอเนื่องในชวง

เทศกาล การหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในปมน้ํามัน การข้ึนภาษีสุรา การรณรงคเมาไมขับ /       

ดื่มไมขับ ฯลฯ 
 

1.2.3 ผลกระทบดานความรุนแรง  

       (บัณฑิต ศรไพศาลและคณะ,2551อางอิงใน ผรส.,2553 :1-10)  
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        ระบุวาการดื่มสุราสัมพันธกับปญหาความรุนแรง โดยเฉพาะความรุนแรงในครอบครัว ผูรับ

ผลกระทบสวนใหญคือ คูสมรสหรือเด็กท่ีเปนสมาชิกในครอบครัว พรอมไดยกกรณีตัวอยางผลการ

ศึกษาวิจัยในประเด็นดังกลาว รายละเอียดเพ่ิมเติม ในหัวของานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

1.2.4 ผลกระทบปญหาดานเพศ (บัณฑิต ศรไพศาลและคณะ,2551อางอิงใน ผรส.,2553 :1-12)  
 

   ระบุวา การดื่มสุรามีความสัมพันธอยางมากกับการมีเพศสัมพันธท่ีไมปลอดภัย สงผลให

เกิดผลท่ีตามมา เชน การติดเชื้อ HIV และการเกิดโรค AIDS ไดยกตัวอยาง ผลการสํารวจการเฝาระวัง

พฤติกรรมท่ีสัมพันธกับการติดเชื้อ HIV ในกลุมนักเรียน โดยทําการสํารวจผานทางโทรศัพทมือถือของสํานัก

ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น ม.2, ม.5 ,ปวช.ป 2 ท่ัว

ประเทศ เพศชาย 64,350 ราย เพศหญิง 73,501 ราย ผลการศึกษาพบวา นักเรียนท่ีมีประสบการณเคย

ดื่มสุราในชีวิตจะมีความเส่ียงตอพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธในชวง 1 ปท่ีผานมาและมีเพศสัมพันธท่ีไม

ปลอดภัยมากกวานักเรียนท่ีไมเคยมีประสบการณการดื่มสุราในชีวิตท้ังเพศชายและเพศหญิง ยังพบวาใน

กลุมตัวอยางเพศชายท่ีมีพฤติกรรมการดื่มสุรามีพฤติกรรมการเพศสัมพันธใน 1 ปท่ีผานมา รอยละ 21.80 

กลุมท่ีเคยดื่มและเคยมีเพศสัมพันธในรอบ 1 ปท่ีผานมามีอัตราการสวมถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ

นอยกวากลุมตัวอยางท่ีไมเคยมีพฤติกรรมการดื่มเลยในชีวิต ดานกลุมตัวอยางเพศหญิงท่ีมีพฤติกรรมการดื่ม

สุราแลวมีเพศสัมพันธในรอบ 1 ปท่ีผานมา รอยละ 18.10 กลุมตัวอยางท่ีเคยดื่มและมีเพศสัมพันธในรอบ 1 

ปท่ีผานมา มีอัตราการสวมถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธนอยกวานักเรียนหญิงท่ีไมเคยมีพฤติกรรมการ

ดื่มเลยในชีวิตเชนเดียวกับนักเรียนชาย 

 

 

 

 
 

1.2.5  ผลกระทบดานเศรษฐกิจ  

            (บัณฑิต ศรไพศาลและคณะ,2551 และ มนทรัตน ถาวรเจริญทรัพยและคณะ,2551 

อางอิงใน ผรส.,2553 :1-12)  
 

         ระบุผลการศึกษาของมนทรัตน ถาวรเจริญทรัพยและคณะเก่ียวกับตนทุนผลกระทบทาง

สังคม สุขภาพและเศรษฐกิจของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในประเทศไทย ซ่ึงเปนการศึกษาแบบ

ภาคตัดขวางตามขนาดความชุกของปญหา (Prevalence approach) ในป 2549 จากผูบริโภคแอลกอฮอล

ท้ังรายเกาและรายใหมเพ่ือวิเคราะหตนทุนความเจ็บปวย (Cost of illness) พบวาตนทุนหรือความสูญเสีย

ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในป 2549 มีมูลคารวมท้ังสิ้น 156,105.40       

ลานบาท (รอยละ 1.99)  ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GDP) ตนทุนตอหัวประชากรเทากับ 2,485 
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บาท/คน/ป เปน ตนทุนทางออม 149,592.50 ลานบาท (รอยละ 95.80) แยกเปนตนทุนจากการสูญเสีย

ผลิตภาพจากการเสียชีวิตกอนวัยอันควร 104,128 ลานบาท (รอยละ 66.70) ตนทุนจากการสูญเสียผลิต

ภาพจากการขาดงานและการขาดประสิทธิภาพขณะทํางาน 45,464.60 ลานบาท (รอยละ 29.10) เปน

ตนทุนทางตรง มูลคา 6,512.90 ลานบาท (รอยละ 4.20 ของตนทุนท้ังหมด) จําแนกเปนตนทุนคา

รักษาพยาบาล 5,491.20 ลานบาท (รอยละ 3.50) ตนทุนจากทรัพยสินเสียหายท่ีเกิดจากอุบัติเหตุจราจร

ทางบก 779.40 ลานบาท (รอยละ 0.50) และตนทุนจากการบังคับใชกฎหมายและการฟองรองคดีความ 

242.40 ลานบาท (รอยละ 0.20) 

 

1.3 สมองและกลไกการออกฤทธิ์ของแอลกอฮอล  (ผรส.,2553 :1/20-25) 
 

    ผู ศึกษาได ระบุว า  แอลกอฮอลจัด เปนสารท่ีออกฤทธิ์ตอจิตประสาท (psychoactive 

substance) ชนิดหนึ่ง เม่ือเสพแลวทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและจิตใจ ทําใหเกิดการเสพติดได 
 

 1.3.1  ทําไมคนเราถึงใชสุรายาเสพยติด 
 

  สาเหตุท่ีทําใหคนดื่มสุรามีหลายสาเหตุ เชน ตองการหาความสุข (sensation seeking) 

ตองการคลายทุกข (self medication) เพ่ือการผอนคลาย (relaxation) เพ่ือแกเซ็ง เหงา เบื่อ 

(depression) ตองการสังคม ตองการการยอมรับ (peer pressure/acceptance) อยูในสถานการณท่ีมีให

ดื่ม  (availability/acceptability)  เคยชินทุกๆกิจกรรม สุขหรือทุกขก็ระลึกถึง (hebit forming) หรือตอง

ใชท้ังท่ีอยากเลิกแตก็เลิกไมสําเร็จ เกิดโรคสมองติดยา เม่ือใชหลักระบาดวิทยามาพิจารณาปจจัยท่ีทําใหเกิด

โรค 3 ประการ คือ สารเสพยติด สิ่งแวดลอม และผูดื่ม 
 

  Agent  คือ แอลกอฮอลและฤทธิ์ของแอลกอฮอล ท่ีเม่ือใชติตตอกันระยะหนึ่งแลวทําใหมี

ผลตอรางกายและจิตใจของผูดื่มในลักษณะตอไปนี้ คือ 

• มีความตองการอยางมากท่ีจะดื่มตอไปอีก โดยไมสามารถหยุดได 

• จะตองเพ่ิมปริมาณการดื่มมากข้ึนไปเรื่อยๆ 

• เม่ือหยุดดื่มจะเกิดอาการขาดสุรา 

• เม่ือดื่มเปนเวลานานจะทําใหเกิดผลรายตอสุขภาพท้ังรางกายและจิตใจ 

Host   หมายถึง ตัวผูด่ืม ปจจัยท่ีเก่ียวของ ไดแก สภาพรางกาย จิตใจ และบุคลิกภาพ 

บางคนมีแนวโนมจะติดไดงายกวาคนอ่ืน 

Environment หมายถึง สิ่งแวดลอม เชน อยูในแหลงท่ีเขาถึงไดงาย สังคมวัฒนธรรม   

การดื่ม 
 

 1.3.2 ข้ันตอนการดื่มสุราจนติด 
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• เริ่มทดลอง อยากรูอยากเห็น (Experiment and first-time use) 

• ใชเปนครั้งคราว (Occasional use) 

• ใชสมํ่าเสมอ ใชอยางพร่ําเพรื่อ (Regular use) 

• ติดสุรา (dependence) 
 

ท้ังนี้ ผูท่ีดื่มสุราอาจไมใชผูท่ีติดสุราทุกรายไป เพียงแตหากดื่มแลวอาจสงผลเสียตอสุขภาพ

และเกิดอันตรายตอผูอ่ืนได 

1.3.3  สมองกับกลไกการเสพติด  (ผรส.,2553 :1/22-23) 
 

      สมอง เปนอวัยวะสวนหนึ่งท่ีสําคัญของรางกาย อยูภายในกะโหลกศีรษะ มีน้ําหนักประมาณ 

1.4 กิโลกรัม (รอยละ 2.00 ของรางกาย) ทําหนาท่ีอยางซับซอน  
 

• สมองสวนหนา เก่ียวของกับสติปญญา การคิดอยางเปนเหตุเปนผล การตัดสินใจ 
  

• สมองสวนกลาง เก่ียวของกับการเคลื่อนไหว การประสานงานของกลามเนื้อ การ 

                                รับรูประสาทสัมผัส การมองเห็น การไดยิน การพูด ความจํา   

                                อารมณ ความรูสึกตางๆ ท้ังความพอใจและความเจ็บปวด 
 

• สมองสวนลึกสุด เปนท่ีตั้งของกลุมระบบลิมบิก (limbic system) เปนสวนท่ี  

                                 ควบคุมความพึงพอใจและมีบทบาทเก่ียวของกับการเสพติด  

                                 เซลลสมองหรือเซลลประสาทท่ีเรียกวา Neuron เปนหนวย 

                                 ยอยท่ีสุด การทํางานของสมองเกิดข้ึนจากการติดตอสื่อสารสง 

                                 สัญญาณกันระหวางเซลลประสาทเหลานี้ เรียกวา สารสื่อ 

                                 ประสาท (Neurotransmitter) 
 

   กลไกการเสพติด เปนกลไกตามธรรมชาติของรางกาย เพ่ือใหเกิดการแสวงหาสิ่งซ่ึงจําเปนตอการ

ดํารงชีพของมนุษย ไดแก อาหาร น้ํา เพศสัมพันธ ฯลฯ สิ่งเหลานี้เปนสิ่งเราหรือกระตุนความพึงพอใจของ

มนุษย สมองมีบทบาทสําคัญในการกระตุนใหเกิดพฤติกรรมเพ่ือใหรางกายไดรับสิ่งเหลานี้อยางเพียงพอ 

สารสื่อประสาทท่ีเก่ียวของ คือ Dopamine  สารเสพยติดแตละชนิดจะมีกลไกการออกฤทธิ์ท่ีสําคัญ 2 สวน

คือ 

 1.) สวนแรก เปนการออกฤทธิ์ท่ีตัวรับ (receptor) เฉพาะจึงทําใหสารเสพยติดมีฤทธิ์เฉพาะตัวท่ี

แตกตางกันไป 
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 2.) สวนท่ีสอง คือ สวนท่ีกระตุนใหสมองสวนควบคุมความพึงพอใจ หลั่งสาร dopamine ออกมา

มากข้ึน ท้ังเฮโรอีน โคเคน ยาบา กัญชา รวมท้ังสุราและบุหรี่ สาร dopamine นี้มีผลตอความทรงจําของ

การเรียนรูและทําใหเกิดแรงจูงใจท่ีทําใหเกิดการใชสารและเสพติดในท่ีสุด 
 

 ปกติมนุษยมักชอบอะไรท่ีไดมางายๆ ตองการมีความสุขโดยไมตองลงทุนหรือลงทุนนอย วิธีการ

หนึ่งคือ การเสาะแสวงหาสุรา ยาเสพยติดมาใช ฤทธิ์ของสุรา ยาเสพยติดเหลานี้จะตรงดิ่งเขาไปท่ีศูนยสมอง

สวนควบคุมความพอใจ หลั่งสาร dopamine ออกมาเกินกวาปกติ ผูเสพจึงรูสึกเปนสุขแตเปนความสุขสุด

ขีดในระยะเวลาอันสั้น ฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนจะทําใหเกิดความประทับใจ ฝงอยูในความทรงจํา พรอมท่ีจะไขวควา

หามาใชอีก สาร dopamine ท่ีถูกหลั่งออกมามากมายในระยะเวลาอันสั้นจะมีผลทําใหเซลลสมองเคยชิน

ตอสภาพดังกลาวและเสียสมดุลของการทํางานปกติไป จะทํางานไดเม่ือมี dopamine ในระดับสูงๆเทานั้น 

ท้ังยังไมตอบสนองตอความสุข ความพึงพอใจตามธรรมชาติอีกตอไปดวยหรือมีการตอบสนองไดนอยลง 

 

 1.3.4  การออกฤทธิ์ของแอลกอฮอล (พันธุนภา กิตติรัตนไพบูลยและคณะ,2549 อางอิงใน 

ผรส.,2553 : 1-23) 
  

           สวนประกอบของแอลกอฮอลท่ีใชดื่มกัน คือ ethyl alcohol หรือ ethanol ประมาณ  

รอยละ 80-90 ของแอลกอฮอลถูกดูดซึมท่ีลําไสเล็ก ระดับแอลกอฮอลในเลือดข้ึนสูงสุดประมาณ 30-90 

นาที รอยละ 90.00 ของแอลกอฮอลถูกกําจัดท่ีตับ ท่ีเหลือถูกขับขับออกทางไตและทางปอดโดยไมเปลี่ยน

รูปแอลกอฮอล กระตุนระบบ dopamine และ opioid ในสมอง ผลของแอลกอฮอลตอรางกายจะเกิด

ในชวงระดับแอลกอฮอลในเลือดกําลังสูงข้ึนมากกวาในชวงท่ีระดับแอลกอฮอลกําลังลดลง ผลของ

แอลกอฮอลตอสมองมีฤทธิ์กดประสาท โดยมีฤทธิ์ท้ังกระตุนและยับยั้งการทํางานของสารสื่อประสาทหลาย

ระบบ การออกฤทธิ์แอลกอฮอลตอสมองทําใหมีการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมโดยแปรผันตามระดับ

แอลกอฮอลในกระแสเลือด 
  

  1.3.5    การอยากดื่มสุราท่ีถูกวางเง่ือนไข 
 

   การอยากดื่มสุราท่ีถูกวางเง่ือนไข สามารถอธิบายไดดวย ทฤษฎีพฤติกรรมวาเปนการถูก

วางเง่ือนไข (Classical conditioning) มีพ้ืนฐานมาจากความสัมพันธแบบงายๆของตัวกระตุนและการ

ตอบสนอง ในกรณีการติดสุรานอกจากสุราจะเปนตัวกระตุนท่ีแรงท่ีสุดแลว สภาพแวดลอม บุคคลรอบขาง

และสภาพอารมณของบุคคลนั้นๆเก่ียวของกับการดื่ม ลวนสามารถทําใหผูปวยท่ีติดสุราเกิดอาการอยากด่ืม

และกลับไปดื่มซํ้าไดอีก  สถานท่ี บุคคลหรืออารมณความรูสึกไมสามารถทําใหคนท่ัวไปเกิดอาการอยากด่ืม

ได เปน neutral stimulus แตอาการอยากดื่มจากสุราเปนตัวกระตุนตามธรรมชาติ (Unconditioned 

stimulus) แตเม่ือท้ังสองเกิดข้ึนพรอมกัน สมองของผูปวยติดสุราจะถูกวางเง่ือนไข ทําใหเกิดเง่ือนไขวเม่ือมี

สถานท่ี บุคคล หรืออารมณความรูสึกจะตามมาดวยการดื่มสุรา ดังนั้นความคาดหวังวาจะไดรับสุราจึงเกิด
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โดยอัตโนมัติ ผลคือเกิดอาการอยากดื่มในท่ีสุด neutral stimulus จะกลายเปน conditioned stimulus 

จึงกระตุนใหเกิดอาการไดเชนเดียวกับ unconditioned stimulus ดังนั้นแมผูปวยหยุดดื่มไปเปนเวลานาน

เม่ือเผชิญกับสิ่งเราจึงอาจจะกลับไปเสพหรือดื่มซํ้าไดอีก  นอกจากสถานท่ี บุคคลหรืออารมณความรูสึกแลว 

อาการอยากดื่ม (Craving) ยังสามารถถูกกระตุนจากความรูสึกภายในท่ีเรียกวา internal cues เชน ความ

หิว ความโกรธ ความเศรา อารมณวาเหว ฯลฯ  

 

  

 1.3.6   ปจจัยท่ีมีผลตอโอกาสเส่ียงในการดื่มสุรา  

                     (Quebec. Educ’ alcohol,2007 อางอิงใน ผรส.,2553) 
      

         ระบุวาผลของแอลกอฮอลท่ีมีตอแตละบุคคลนั้นแตกตางกัน ปจจัยท่ีมีผลใหแตละบุคคลมี

ความเสี่ยงท่ีแตกตางกันดวยซ่ึงไดแก 
 

         พันธุกรรม มียีนสบางชนิดท่ีบงบอกถึงผลของแอลกอฮอลท่ีจะมีตอรางกาย โดยในผูท่ีติด

สุรากวารอยละ 50.00 มีปจจัยดานกรรมพันธุรวมดวย ผูดื่มบางรายตองดื่มปริมาณมากจึงจะเกิดฤทธิ์ท่ี

ตองการ ซ่ึงทําใหเสี่ยงตอการติดสุรา ในขณะท่ีผูดื่มบางรายดื่มเพียงปริมาณเล็กนอยก็รูสึกมึนหรือเมาและไม

สามารถควบคุมตนเองได 

 

 น้ําหนักตัว ความเขมขนของแอลกอฮอลในเลือดข้ึนกับปริมาณแอลกอฮอลท่ีดูดซึมเขาสู

รางกายกับปริมาณน้ําในรางกาย ในผูท่ีมีน้ําหนักตัวนอยกวามาตรฐานจะมีน้ํานอยกวาปกติ หากดื่มใน

ปริมาณเทากับคนอ่ืนจะมีระดับแอลกอฮอลในเลือดสูงกวาได สวนผูท่ีน้ําหนักตัวมากหรือมีภาวะอวน (ไขมัน

มาก) จะไดฤทธิ์จากแอลกอฮอลมากเพราะเนื้อเยื่อไขมันมีน้ํานอย 
 

 อายุ   วัยรุนไมควรดื่มหรือหากดื่มตองดื่มนอยกวาขอแนะนําเพราะตัวเล็กกวา น้ําใน

รางกายนอยกวาและเอนไซมตับท่ีขจัดแอลกอฮอลนอยกวาและวัยรุนยังมีความเสี่ยงตอสมองมากกวา

เนื่องจากพัฒนาการของสมองจะยังไมเต็มท่ีจนกวาอายุ 20 ปและแอลกอฮอลสามารถทําลายเซลลสมองได

ในขณะท่ีผูสูงอายุมีความเสื่อมของอวัยวะตางๆท้ังตับ ไต หัวใจ และสมอง ทําใหกําจัดแอลกอฮอลไดชาลง 

ไวตอฤทธิ์ของแอลกอฮอลมากข้ึน 
 

 ปจจัยอ่ืนๆ   
 

         ยา :          เชน ยาแกหวัด ยากันชักหรือยาคลายเครียดจะเสริมฤทธิ์มึนงง งวง หนามืด 

เสี่ยงตอการลมได  

         ความหิว :   เนื่องจากกระเพาะวางทําใหการดูดซึมของแอลกอฮอลเปนไปอยางรวดเร็ว

และเมาไดเร็ว 
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 ออนเพลีย : เปนการแสดงวาพลังงานในรางกายเหลือนอย ตับจะไมสามารถทํางานได

เต็มท่ี จะทําใหระดับแอลกอฮอลในเลือดสูงกวาปกติ 

 เครียด :      แอลกอฮอลมีฤทธิ์กดประสาท การดื่มสุราจะยิ่งทําใหเครียดและซึมเศรา

ไดมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 พฤติกรรมเส่ียง (Risk Behavior)  
 

 พฤติกรรมเสี่ยง  หมายถึง  รูปแบบจําเพาะของพฤติกรรมซ่ึงไดรับการพิสูจนแลววามี

ความสัมพันธกับการเพ่ิมโอกาสท่ีจะปวยจากโรคบางชนิดหรือการเสื่อมสุขภาพมากข้ึน 

   การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ยง คือ เปาหมายหลักในการปองกันโรค แตเดิมใชการใหสุขศึกษา

เพ่ือชวยใหเปาหมายดังกลาวบรรลุผล ภายใตกรอบความคิดท่ีกวางข้ึนของการสงเสริมสุขภาพ พฤติกรรม

เสี่ยงอาจมองในแงของการตอบสนองหรือกลไกท่ีคนเราใชในการรับมือกับสภาพความเปนอยูท่ีพลิกผันไป

ในทางท่ีเลวราย กลวิธีท่ีจะแกไขตองรวมถึงการพัฒนาทักษะชีวิตและเสริมสรางสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอสุขภาพ

เพ่ิมข้ึน (ปณิธาน หลอเลิศวิทย,2541 : 42 อางอิงใน  นิ่มอนงค  งามประภาสม, ม.ป.ป.: 61) 

 

1.5  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

   สาวิตรี อัษณางคกรชัยและคณะ,(2550)  สํารวจเพ่ือเฝาระวังพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลและพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย พบเยาวชนระดับ 

ม.1,3,5 และ ปวช.2 เพศชายมีประสบการณการดื่มแลว  รอยละ 39.80 สวนเพศหญิงรอยละ 24.50   

  รณชัย คงสกนธและนฤมล โพธิ์แจม (2550;52(3):296-305 อางอิงใน ผรส.,2553:1-10) ศึกษา

แบบ Matched Case-Control มุงศึกษาความสัมพันธของการดื่มสุราแบบอันตรายกับการเกิดความรุนแรง

ในครอบครัวไทย เปรียบเทียบครอบครัวท่ีใชความรุนแรง 100 ครอบครัวกับครอบครัวท่ีไมใชความรุนแรง 

100 ครอบครัว จาก 7 ชุมชน พบวา ครอบครัวท่ีมีความรุนแรงมีการดื่มสุราแบบอันตราย รอยละ 83.00 

สวนครอบครัวท่ีไมมีความรุนแรงมีการดื่มสุราแบบอันตราย รอยละ 56.00 พบวาผลการวิเคราะห

ความสัมพันธระหวางการดื่มสุราแบบอันตรายกับความรุนแรงในครอบครัวดวยคา Odd ratio มีคาเทากับ 

3.84 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p<0.001 
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               บัณฑิต ศรไพศาล,จุฑาภรณ แกวมุงคุณ และกมลา วัฒนพร,(2553)   พบวาเยาวชนไทยเริ่มมี

ประสบการณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไมนอย โดย เยาวชนไทยอายุ 12 - 19 ป มีประสบการณการด่ืม

เครื่องด่ืมแอลกอฮอลแลว ประมาณรอยละ 20.00 – 40.00 ในกลุมผูชาย และ รอยละ 9.00 – 24.00  ใน

กลุมผูหญิง  ป 2550   พบเยาวชน อายุ 12 - 19 ป  เพศชายมีประสบการณการดื่มแลวในชีวิตรอยละ 

20.30 สวนเพศหญิงรอยละ 9.20 สิ่งท่ีนาเปนหวงคือเยาวชนกําลังกลายเปนนักดื่มประจํามากข้ึนเรื่อยๆ 

โดยกลุมเยาวชนไทยอายุ 15 - 19 ป  มีสัดสวนของผูท่ีดื่มประจําเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 70.00 ในระยะเวลา 11 

ป จากรอยละ 4.70 เปนรอยละ 8.00 หากคงอัตราการเพ่ิมเชนนี้ คาดการณในอีก 40 ปขางหนาเยาวชน

อายุ 15 - 19 ปจะกลายเปนนักดื่มประจําถึง 2 ใน 3 การสํารวจพฤติกรรมการบริโภคบุหรี่และเครื่องด่ืม

แอลกอฮอลของสํานักงานสถิติแหงชาติ 5 ครั้ง ตั้งแต ป พ.ศ.2539 ถึง 2550  พบวาเยาวชนไทยอายุ 15 - 

19 ป มีสัดสวนของผูท่ีดื่มเปนประจําเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 70.00  ในระยะเวลา 11 ป จากรอยละ 4.70 เปน

รอยละ 8.00 และไดพยากรณวาในอีก 40 ปขางหนาเยาวชนอายุ 15 - 19 ปจะกลายเปนนักดื่มประจําถึง

รอยละ 67.00  ดานผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชน พบวากลุมเยาวชนในระบบ

การศึกษาระดับมัธยมและอาชีวะศึกษาท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล  ไดรับผลกระทบจากการดื่มหลากหลาย 

ไดแก ในกลุมเยาวชนชายเกิดอาการคลื่นไสอาเจียน รอยละ 49.10 อาการเมาคางรอยละ41.80  ,เรียนไม

ทัน ทํางานและทําขอสอบไดไมดีรอยละ 38.30, ขับข่ีรถหลังดื่มสุรารอยละ 43.40 ไดรับบาดเจ็บหรือ

อุบัติเหตุรอยละ 29.00 และเกิดการทะเลาะวิวาทหรือตอสูทํารายรางกายรอยละ 31.40  สวนในกลุม

เยาวชนหญิงเกิดอาการคลื่นไสอาเจียนรอยละ 43.90 อาการเมาคางรอยละ 34.00, เรียนไมทันหรือทํางาน/

ขอสอบไดไมดีรอยละ 30.20, ขับข่ีรถหลังดื่มสุรารอยละ 28.50 ไดรับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุรอยละ 20.40, 

และเกิดการทะเลาะวิวาทหรือตอสูทํารายรางกายรอยละ15.70   การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชน

กอใหเกิดปญหาตอผูอ่ืนดวย  รอยละ 40.80 ของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจท่ีมีประสบการณการด่ืม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลยอมรับวากระทําความผิดภายใน 5 ชั่วโมงหลังดื่มฯ สัดสวนของผูท่ีกระทําความผิด

ระหวางดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพ่ิมข้ึนตามระดับความรุนแรงของการกระทําความผิด ไดแก สัดสวนของผู

ท่ีกระทําความผิดระหวางดื่มฯ ในฐานความผิดเก่ียวกับชีวิตและรางกาย  รอยละ 55.90 รองลงมาคือฐาน

ความผิดเก่ียวกับเพศ, พกอาวุธหรือวัตถุระเบิด, ผิดตอทรัพย, คดีเก่ียวกับความสงบสุข, และคดียาเสพติดให

โทษ  คิดเปนรอยละ 46.20, 41.40, 35.30, 31.30  และ 29.20 บทบาทและพฤติกรรมของพอแมมีผลตอ

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชนไทย  เยาวชนท่ีท้ังพอและแมดื่มแอลกอฮอล  และเยาวชนท่ีมีพอ

หรือแมคนใดคนหนึ่งดื่มแอลกอฮอลจะมีโอกาสท่ีจะมีพฤติกรรมดื่มแอลกอฮอลมากกวาเยาวชนท่ีท้ังพอและ

แมไมดื่มแอลกอฮอล 1.94 เทา และ 1.74 เทา ตามลําดับ โดยมีความแตกตางระหวางกลุมอยางนัยสําคัญ

ทางสถิติ (p-value = 0.001)  แนวโนมความสัมพันธระหวางจํานวนคดีอุบัติเหตุท่ีมีสาเหตุจากการดื่มสุรา 

กับจํานวนผูบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบก ระหวางป พ.ศ.2538 – 2552   จากการศึกษา

ของศูนยวิจัยปญหาสุรา พบวาจํานวนผูบาดเจ็บข้ึนลงสอดคลองกับจํานวนคดีอุบัติเหตุซ่ึงเริ่มเพ่ิมข้ึนตั้งแตป 

2543 และเริ่มลดลงตั้งแตป 2548 เปนตนมา พบวาจํานวนผูบาดเจ็บสัมพันธกับจํานวนคดีอุบัติเหตุท่ีมี
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สาเหตุจากการดื่มสุราอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (z score = 7.64, p value = 0.000) โดยพบวาหาก

จํานวนคดีเมาแลวขับเพ่ิม 1 คดี จะมีจํานวนผูบาดเจ็บเพ่ิมข้ึน 5.6 ราย   ป 2552 พบจํานวนคดีอุบัติเหตุท่ี

มีสาเหตุจากการเมาเพ่ิมข้ึนจากป 2551 ถึง 990 คดี คือจาก 3,571 คดี เปน 4,561 คดี หรือคิดเปนเพ่ิมข้ึน

รอยละ 28 ขอมูลจากศูนยอํานวยความปลอดภัยทางถนน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  พบวา

จํานวนผูเสียชีวิตตอวันของชวงปใหมและสงกรานตลดลงตั้งแตป 2547 เปนตนมา จะเห็นวาจํานวน

ผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกในชวงเทศกาลปใหมยังคงลดลงอยางตอเนื่องจนต่ํากวาจํานวน

ผูเสียชีวิตดวยเหตุ เดียวกันในชวงเทศกาลสงกรานต โดยท่ีชวงเทศกาลสงกรานตไมสามารถลดจํานวน

ผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกลงไดในชวง 4 ปหลัง ซ่ึงอาจหมายถึงการดําเนินการเพียงการตั้งดาน

ตรวจจับเมาแลวขับนั้นอาจไมเพียงพอสําหรับชวงเทศกาลสงกรานต   พบโรคจิตเวชรวมในกลุมผูท่ีมีความ

ผิดปกติของพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ซ่ึงไดแก โรคความผิดปกติทางอารมณ โรควิตกกังวล 

ความเสี่ยงตอการฆาตัวตายและการใชสารเสพติดแอมแฟตามีน (ยาบา)   เปนตน   โดยพบรวมกับกลุมโรค

ความผิดปกติทางอารมณมากท่ีสุด รอยละ4.60  ผูหญิงพบไดมากกวาผูชาย รอยละ 8.20 และรอยละ 4.10 

ตามลําดับ รองลงมาเปนความผิดปกติพฤติกรรมดื่มสุรารวมกับกลุมโรควิตกกังวล รอยละ 2.80 ซ่ึงผูหญิง

พบไดมากกวาผูชาย  รอยละ 7.60 และรอยละ 2.30 ตามลําดับ แตเม่ือเปรียบเทียบระหวางผูท่ีมีและไมมี

ความผิดปกติพฤติกรรมดื่มสุราแลวพบวา ผูมีความผิดปกติ พฤติกรรมดื่มสุรามีโรคจิตรวมสูงถึง 3.80 เทา 

นอกจากนี้แลวยังพบวาผูหญิงท่ีมีความผิดปกติพฤติกรรมดื่มสุรามีความเสี่ยงตอการฆาตัวตายท่ีควรเฝาระวัง 

(alarm risk) สูงกวาผูชาย คิดเปน 5.50 เทาในผูหญิงและ 2.90 เทาในผูชายท่ีไมมีความผิดปกติพฤติกรรม

ดื่มสุรา และผูมีความผิดปกติพฤติกรรมดื่มสุรามีการใชสารเสพติดแอมเฟตามีนรวมมากท่ีสุด รอยละ 3.10 

คิดเปน 9.50 เทาของผูท่ีไมมีความผิดปกติพฤติกรรมดื่มสุรา  สถานการณผลกระทบจากการดื่มเครื่องด่ืม

แอลกอฮอลจากการศึกษาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชน เพ่ือประมาณการจํานวนผูเก่ียวของกับ

สารเสพติดและผูดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ในป 2550 พบวาปญหาท่ีเกิดสูงสุดอันดับตนๆในกลุมผูดื่มฯ เพศ

ชายทุกอายุ ไดแก เกิดความรูสึกผิด และปญหาการเงิน ท้ังนี้ผูดื่มฯ เพศชายท่ีอายุนอยจะเกิดปญหาการ

ทะเลาะวิวาทมากท่ีสุด    สวนปญหาสุขภาพรางกายจะพบในผูดื่มฯเพศชายท่ีอายุมากข้ึน สวนผูดื่มฯเพศ

หญิงพบปญหารูสึกผิดสูงในทุกอายุ   โดยท่ีผูดื่มฯเพศหญิงอายุนอยจะมีปญหาการเงินมาก และผูดื่มฯ เพศ

หญิงท่ีอายุมากจะมีปญหาสุขภาพรางกายมากข้ึนเชนเดียวกับเพศชาย  มีเพียงรอยละ 1.00 ของผูท่ีดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลในรอบป ท้ังสองเพศท่ีไมประสบปญหาใดเลย และประมาณครึ่งหนึ่งของผูดื่มเพศชาย  

และ 1 ใน 3 ของผูดื่มฯเพศหญิงทุกอายุมีปญหาถึงสามปญหาข้ึน 

อรทัย วลีวงศและคณะ,(2553) ศึกษาบทบาทของพอแมในการควบคุมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลของลูกพบวา เยาวชนท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลรับรูวาพอแมอนุญาตใหดื่มรอยละ 79.90 

ขณะท่ีเยาวชนท่ีไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลรับรูวาพอแมอนุญาตใหดื่มเพียงรอยละ 40.30   และเม่ือ

วิเคราะหเปรียบเทียบผลของการรับรูวาพอแมอนุญาตใหดื่มพบวาเยาวชนท่ีพอแมอนุญาตใหดื่มแอลกอฮอล
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ไดจะมีโอกาส (Odds ratio) เปนนัก/ดื่มมากกวาเยาวชนกลุมท่ีพอแมหามไมใหดื่ม 4.92 เทาและมีโอกาสท่ี

จะเปนนักดื่มอยางหนัก (Binge drinker) 3.25 เทา   

ปวีณา  วงษา,(2554)  ระบุวาขอมูลของ สสส. ป 2547  พบวาประชาชนในจังหวัดนานดื่มสุรา

สูงสุดเปนอันดับหนึ่งของประเทศ  คิดเปนรอยละ 52.67 วัยรุนนานดื่มสุรามากถึงรอยละ 44.81 สงผล

กระทบตอสุขภาพชาวนานโดยรวม  วิเคราะหพฤติกรรมการดื่มในป 2552 พบวาจังหวัดท่ีมีความชุกของผูท่ี

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนประจําทุกสัปดาหหรือทุกเดือนสูงสุดเปนอันดับแรกของประเทศ  รอยละ 23.8  

สถานการณพฤติกรรมเสี่ยงเด็กและเยาวชนในหอพักจังหวัดนาน พบวามีขอบงชี้สถานการณทางสังคม คือ 

นักเรียน นักศึกษาท่ีอาศัยอยูในหอพักจังหวัดนานบางแหงมีพฤติกรรมไมเหมาะสม เชน การดื่มสุรา การ

เสพยาเสพยติด การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร เปนตน โดยผลการศึกษาพบวา สาเหตุสําคัญของการเกิด

พฤติกรรมเสี่ยงตางๆ เกิดจากครอบครัว การคบเพ่ือน และสิ่งแวดลอม ซ่ึงสาเหตุแหงความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน 

จะเริ่มตนจากการท่ีครอบครัวท่ีมีการดื่มแอลกอฮอล  การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนปญหาท่ีมีความชุกสูง

ในวัยรุน ซ่ึงจากขอมูลท่ีไดจากการคัดกรองสุขภาพประชาชนอายุตั้งแต 15 ป ข้ึนไปในพ้ืนท่ีจังหวัดนาน  

พบขอมูลวัยรุนในอําเภอเชียงกลาง และจังหวัดนาน ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล รอยละ 40.00 ,40.80 

ตามลําดับ  

  ผรส. (2553) ระบุผลการศึกษาวิจัยของ รณชัย คงสกนธและนฤมล โพธิ์แจม (2550;52(3): 

296-305 : ซ่ึงไดศึกษาความสัมพันธของการดื่มสุราแบบอันตรายกับการเกิดความรุนแรงในครอบครัว แบบ 

Matched Case-Control โดยศึกษาความสัมพันธของการดื่มสุราแบบอันตรายกับการเกิดความรุนแรงใน

ครอบครัวไทย เปรียบเทียบครอบครัวท่ีใชความรุนแรง 100 ครอบครัวกับครอบครัวท่ีไมใชความรุนแรง 

100 ครอบครัว จาก 7 ชุมชน พบวา ครอบครัวท่ีมีความรุนแรงมีการดื่มสุราแบบอันตราย รอยละ 83.00 

สวนครอบครัวท่ีไมมีความรุนแรงมีการดื่มสุราแบบอันตราย รอยละ 56.00 พบวาผลการวิเคราะห

ความสัมพันธระหวางการดื่มสุราแบบอันตรายกับความรุนแรงในครอบครัวดวยคา Odd ratio มีคาเทากับ 

3.84 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p<0.001 

  ผรส.,(2553) ระบุผลการศึกษาวิจัยของ พงษเดช  สารการและเยาวเรศ คํามะนาด (มปป.) ซ่ึง

ทําการศึกษาพฤติกรรมการดื่มสุรากับการกระทําความรุนแรงตอสตรีในจังหวัดขอนแกน แบบ Matched 

Case-Control พบวากลุมสตรีท่ีสามีดื่มแตฝายเดียวและกลุมสตรีท่ีดื่มท้ังสามีและตนเองมีโอกาสเสี่ยงท่ีจะ

ถูกกระทําความรุนแรง 4.27 เทา  

 

  จากสถานการณ ความสําคัญของปญหา ตลอดถึงการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของ สรุปไดวา 

ปจจุบันปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของคนไทยสูงมากข้ึน โดยเฉพาะเยาวชนท่ีบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลมีแนวโนมอายุนอยลงเรื่อยๆ คาดการณวาปญหาเหลานี้จะเพ่ิมมากข้ึนในประเทศไทยหากไมมี

การดําเนินการปองกันหรือแกไขปญหา การสํารวจพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอลของจังหวัดนาน พบวา 

วัยรุนนานดื่มสุรามากถึงรอยละ 44.81 (อางใน ปวิณา  วงษา,2554) กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง 
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รอยละ 56.10 สวนใหญอายุระหวาง 13-15 ป รอยละ 50.30 จํานวนมากชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 รอยละ

25.30 สวนการศึกษาในกลุมตัวอยางนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตอําเภอภูเพียง  จังหวัดนาน(สุมาลี ซุยหาญ

,2554) พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนเพศชาย รอยละ 50.20 เพศหญิง 

รอยละ 49.80  สวนใหญอายุระหวาง 10-15 ป รอยละ 51.60 จํานวนมากเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนตน  รอยละ 49.80  ดานนโยบายแหงชาติในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล  มุงเนนการ

สรางจิตสํานึกใหเยาวชนของชาติ เพ่ือปองกันการริเริ่มการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในเยาวชน (ลดนัก

ดื่มหนาใหม) ประเด็นสําคัญสําหรับการควบคุมปญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในกลุมเยาวชน คือ 

การปองกันไมใหเยาวชนเขามาสูการเปนนักดื่มหรือการชะลอการเริ่มดื่มใหชาท่ีสุด ผูวิจัยจึงใหความสนใจ

ศึกษาวิจัยในกลุมตัวอยางเหลานี้ในพ้ืนท่ีศึกษา  โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้ 

 

 

กรอบแนวคิด 

 

 

 
      พฤติกรรมเส่ียง 

-การบริโภคยาสูบ 

-การใชสารเสพติด 

-พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 

-การตั้งครรภกอนวัยอันควร 

-การใชความรุนแรง 

ฝ ฝ  

            ผลกระทบ 

- ความสามารถทางการศึกษา 

- การเจ็บปวยหรือบาดเจ็บ 

- ปญหาดานสุขภาพจิต 

 การถกดําเนินคดี 

 

การดื่มแอลกอฮอล 

ของนักเรียนมัธยมศึกษา 

Independence 

variable 

Dependence 

variable 



 

สวนที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

3.1 รูปแบบการวิจัย (study design) :  เปนการศึกษาเชิงสํารวจ (survey study) 
 

3.2 พ้ืนท่ีในการศึกษา ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 

 3.2.1 พ้ืนท่ีศึกษา  ทําการศึกษาเฉพาะในพ้ืนท่ีอําเภอภูเพียง  จังหวัดนาน 
 

 3.2.2 ประชากรศึกษา   
       เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอภูเพียง 

จังหวัดนาน จํานวน 2 โรง คือ  โรงเรียนนานนครและโรงเรียนศรีนครนาน ท่ีอยูระหวางศึกษาในป

การศึกษา 2554 จํานวน  832 ราย    
 

 3.2.3 กลุมตัวอยาง 
         จํานวนกลุมตัวอยางไดจากการ คํานวณดวยสูตรของ ทาโร  ยามาเน  โดยกําหนดใชคา

ความคลาดเคลื่อนรอยละ 5.00  (ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05)  แทนคาในสูตรไดดังนี้ 

 

 

            

            

     เม่ือ   N คือ จํานวนประขากร เทากับ 832 ราย,   

            n คือ จํานวนกลุมตัวอยาง,   

             E คือ คาความคลาดเคลื่อนรอยละ 5.00 คือ 0.05 

 

 แทนคาในสูตรคํานวณดังกลาว  จะไดจํานวนกลุมตัวอยาง ดังนี้ 

 

 

            

            

            

            

           n   =         N 

                     1+NE2 

           n   =             832 

                     1+832 (0.05)2 

             n   =             832 

                          3 0775 

 

  



20 

 

            

          n    =          270.349 

 

ไดจํานวนกลุมตัวอยางครั้งนี้ เทากับ 271 ราย 

 

 

      

                การคัดเลือกกลุมตัวอยาง 
 

   จากการคํานวณจํานวนกลุมตัวอยางท้ังหมดได 271 ราย ผูวิจัยกําหนดจํานวนกลุมตัวอยาง

เพ่ิมเติมอีกจํานวน 51 ราย  รวมไดกลุมตัวอยางท้ังสิ้นจํานวน 322 ราย ท้ังนี้เพ่ือใหไดกลุมตัวอยางในแตละ

ชั้นเรียนอยางนอยจํานวน 10 ราย  กําหนดวิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบไมอิงทฤษฎีความนาจะเปน 

โดยใชการคัดเลือกดวยระบบโควตา (Quota Sampling) รายละเอียดประกอบการกําหนดขนาดและ

คัดเลือกกลุมตัวอยาง ดังนี้ 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

นักเรียน

มัธยมศึกษา 

(N=832  n=271) 

ศรีนครนาน 

(N=316 n=124) 

นานนคร 

(N=516  n=198) 

เพศชาย 

(N=258 n=99) 

ม.1= 10  

ม.2 =10  

ม.3=11  

ม.1= 10 

ม.2 =10 

ม 3=11  

ม.1= 17  

ม.2 =17  

ม.3=17  

ม.1= 17  

ม.2 =17  

 ม.3 =17  

เพศหญิง 

(N=158 n=62) 

เพศหญิง 

(N=258 n=99) 

เพศชาย 

(N=158 n=62) 
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3.3 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 

 ผูวิจัยไดจัดทําและพัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณตามกรอบแนวคิดการวิจัยท่ีมุง

ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมเสี่ยง ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชนวัยเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย โดยแบบสอบถามแบงเปน 4 สวนดังนี้ 

  สวนท่ี 1 :  ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

  สวนท่ี 2 :  คานิยม แบบแผนและพฤติกรรมของกลุมตัวอยางกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

  สวนท่ี 3 :  พฤติกรรมเสี่ยงของกลุมตัวอยางกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

  สวนท่ี 4 :  ผลกระทบดานตางๆกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

 

3.4 การเก็บขอมูลภาคสนาม 

 ผูวิจัยไดประสานงานและจัดทําหนังสือราชการขอความรวมมือเพ่ือจัดเก็บขอมูลในกลุมตัวอยาง

จากสถานศึกษาท้ัง 2 แหง และบุคลากรผูรับผิดชอบงานของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลท่ีตั้งอยูใน

พ้ืนท่ีสถานศึกษาตั้งอยู ครูอนามัยโรงเรียน แกนนํานักเรียนเพ่ือชี้แจงรายละเอียดเครื่องมือและชวย

ดําเนินการจัดเก็บขอมูล ในระหวางชวงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2554  ดําเนินการติดตามและรวบรวม

แบบสอบถามท่ีไดกรอกขอมูลแลวสงใหผูวิจัยไดนําสูข้ันตอนการตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของ

ขอมูล บรรณาธิกร บันทึกขอมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป วิเคราะหขอมูลและจัดทํารายงานวิจัย

ม.4= 16  

ม.5 =16  

ม.6=16  

ม.4= 16  

ม.5 =16  

ม 6=16  

ม.4= 11 

ม.5 =10  

ม.6=10 

ม.4= 11 

ม.5 =10  

ม 6=10 
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เพ่ือเสนอตอองคกรใหการสนับสนุนทุนวิจัยและหนวยงานท่ีเก่ียวของในระดับพ้ืนท่ีเพ่ือใชขอมูลท่ีได

ประกอบการวางแผนงานตอไป 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 

 หลังจากเก็บรวมรวมขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามท่ีมีความครบถวนของขอมูลท่ีสามารถนํามา

วิเคราะหขอมูลได นํามาบรรณาธิกรและวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยใชสถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive statistics)  ในการวิเคราะหและนําเสนอขอมูล  ไดแก คาความถ่ี (Freqeuncy)  

คารอยละ (Pe r c e n t a g e)  ใชสถิติวิเคราะห (Inferential statistics) เพ่ือทดสอบความสัมพันธของ

ตัวแปรดวย ไค-สแควร (Chi-square test)   

 

 

 



สวนที่ 4 

 ผลการศึกษา 

 
 เม่ือผูวิจัยไดรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาท้ังหมด 321 ชุดจากท้ังหมด 322 ชุด มาตรวจสอบ

ความถูกตองและความสมบูรณของแบบสอบถาม สามารถนํามาวิเคราะหขอมูลไดจํานวนท้ังสิ้น 314 ชุด 

ผลการศึกษาขอมูลแยกเปนรายดานเปนดังนี้ 
 

4.1  ขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  จากการวิเคราะหขอมูลผลการศึกษา เก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล พบวา กลุมตัวอยางจํานวน 314 

ราย มีสัดสวนระหวางเพศชายกับเพศหญิงเทากัน คือ รอยละ 50.00  สวนใหญอายุตั้งแต 15 ปข้ึนไป   

รอยละ 54.50  ศึกษาท่ีโรงเรียนนานนคร รอยละ 60.80  ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มากท่ีสุดรอยละ 

21.70  รายละเอียดดังตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยาง 

                           ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

                           เพศ   

ชาย 157 50.00 

หญิง 157 50.00 

รวม 314 100.00 

                           ชวงอายุ   

          ต่ํากวา 15 ป 143 45.50 

        15 ปข้ึนไป 171 54.50 

รวม 314 100.00 

                           ช้ันเรียน   

ม.1 61 19.40 

ม.2 57 18.20 

ม.3 68 21.70 

ม.4 41 13.10 

ม.5 43 13.70 

ม.6 44 14.00 

รวม 314 100.00 
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                            โรงเรียน   

      นานนคร 191 60.80 

         ศรีนครนาน 123 39.20 

รวม 314 100.00 
 

 

 

     4.2 คานิยมและพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอลของกลุมตวัอยาง 

 4.2.1 คานิยมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของกลุมตัวอยาง 
 

            จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 65.30 ไมชอบดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล มีเพียงรอยละ 34.70 หรือประมาณ 1 ใน 3 ของกลุมตัวอยางเทานั้นท่ีมีคานิยมชอบดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล รายละเอียด ดังตารางท่ี 2  แผนรูปภาพท่ี 1 
 

ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามคานิยมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ความชอบดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล จํานวน รอยละ 

 ชอบดื่ม 109 34.70 

 ไมชอบดื่ม 205 65.30 

รวม 314 100.00 

 

   
                        4.2.2 การเคยดื่มแอลกอฮอลของกลุมตัวอยาง รอบ 1 เดือนกอนสํารวจ 
   

รูปภาพท่ี 1 แสดงรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามคานิยมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
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  จากการศึกษาประเภทกลุมตัวอยางจําแนกตามการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรอบ 1 

เดือนกอนทําการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 93.60 ไมเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรอบ 

1  เดือนกอนทําการสํารวจ มีเพียงจํานวน 20 รายเทานั้น (รอยละ 6.40) ท่ีเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลใน

รอบ 1 เดือนกอนทําการสํารวจ  รายละเอียดดังตารางท่ี 3  และรูปภาพท่ี 2 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามประเภทการเคยหรือไมเคยดื่มเครื่องดื่ม 

             แอลกอฮอล 

 

การเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล จํานวน รอยละ 

 เคยดื่ม 20 6.40 

 ไมเคยดื่ม 294 93.60 

รวม 314 100.00 
 

เคยด่ืม
6%

ไมเคยด่ืม
94%

 
 

 

 

4.2.3 พฤติกรรมการดื่มของกลุมตวัอยางเฉพาะที่เคยดื่มแอลกอฮอล 

                         ในรอบ 1 เดือนกอนสํารวจ 
 

รูปภาพท่ี 2  แสดงรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการเคยหรือไมเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ในรอบ 1  เดือนกอนทําการสํารวจ 
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  เม่ือพิจารณาผลการศึกษาในกลุมตัวอยางท่ีเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรอบ 1 เดือน

กอนทําการสํารวจ พบกลุมตัวอยางสวนใหญถึงรอยละ 90.00 ท่ีเคยดื่มหนักโดยดื่มมากกวา 1 แกวในแตละ

ครั้ง และมีกลุมตัวอยางท่ีเคยดื่มจนเมา รอยละ 40.00 รายละเอียดดังตารางท่ี 4 และรูปภาพท่ี 3 
 

ตารางท่ี 4   แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางท่ีเคยดื่มแอลกอฮอลในรอบ 1 เดือนกอนสํารวจ 

               จําแนกตามลักษณะการดื่ม 
 

ลักษณะการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล จํานวน รอยละ 
    

ดื่มหนัก 

 (มากกวา 5 แกว/ครั้ง) 

เคย 18 90.00 

ไมเคย 2 10.00 

รวม 20 100.00 
 
  

ดื่มจนเมา 

เคย 8 40.00 

ไมเคย 12 60.00 

รวม 20 100.00 
 

 

 

4.2.4 สถานที่ตางๆที่กลุมตัวอยางชอบดื่มเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล 

ผลการศึกษาดานสถานท่ีตางๆท่ีกลุมตัวอยางชอบหรือนิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

พบวา กลุมตัวอยางมากท่ีสุด รอยละ 27.70 ชอบดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลตามงานฉลองรื่นเริง รองลงมา

ชอบด่ืมตามบานตนเองหรือบานเพ่ือนและตามสวน ไร นา รอยละ 22.60 และ 14.00 ตามลําดับ  

รายละเอียดดังตารางท่ี 5 และรูปภาพท่ี 4 

ตารางท่ี 5  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามสถานท่ีท่ีกลุมตัวอยางชอบดื่มเครื่องดื่ม   

รูปภาพท่ี 3   แสดงรอยละของกลุมตัวอยางท่ีเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรอบ 1 เดือนกอนสํารวจ 

                    จําแนกตามลักษณะการดื่ม 
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               แอลกอฮอล 
 

สถานท่ี จํานวน รอยละ 

 

งานฉลองรื่นเริง 

ใช 87 27.70 

ไมใช 227 72.30 

รวม 314 100.00 
 

 

บานตนเองหรือบานเพ่ือน 

ใช 71 22.60 

ไมใช 242 77.10 

ไมทราบขอมูล (missing) 1 0.30 

รวม 314 100.00 

 
 

ตามสวน ไร นา 

ใช 44 14.00 

ไมใช 269 85.70 

ไมทราบขอมูล (missing) 1 0.30 

รวม 314 100.00 

 

หอพัก 

ใช 40 12.70 

ไมใช 274 87.30 

รวม 314 100.00 

    

 

 

 

ตารางท่ี 5 (ตอ) 

  

สถานท่ี จํานวน รอยละ 

 

รานคาไกลจากโรงเรียน 

ใช 17 5.40 

ไมใช 297 94.60 

รวม 314 100.00 

 

รานคาใกลโรงเรียน 

ใช 15 4.80 

ไมใช 299 95.20 

รวม 314 100.00 

 

งานท่ีจัดตามโรงเรียน 

ใช 8 2.50 

ไมใช 306 97.50 

รวม 314 100.00 
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4.2.5 ประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตามท่ีกลุมตัวอยางนิยมดื่ม 

จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางชอบดื่มเบียรมากท่ีสุด รอยละ 26.10 รองลงมาเปน

ไวน,เหลาแดง,เหลาปน  รอยละ 17.20, 16.90, และ 16.60 ตามลําดับ  รายละเอียดดังตารางท่ี 6 และ

รูปภาพท่ี 5 

 

ตารางท่ี 6   แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีกลุม   

               ตัวอยางนิยมดื่ม 
 

ประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล จํานวน รอยละ 

 ชอบดื่ม 82 26.10 

รอยละ 

รูปภาพท่ี 4 แสดงรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานท่ีท่ีนิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
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เบียร ไมชอบดื่ม 232 73.90 

 รวม 314 100.00 

 ชอบดื่ม 54 17.20 
 

ไวน 
ไมชอบดื่ม 259 82.50 

ไมทราบขอมูล (missing) 1 0.30 

 รวม 314 100.00 
 ชอบดื่ม 53 16.90 

เหลาแดง ไมชอบดื่ม 261 83.10 

 รวม 314 100.00 

 ชอบดื่ม 52 16.60 
 

เหลาปน ไมชอบดื่ม 261 83.10 

ไมทราบขอมูล (missing) 1 0.30 

 รวม 314 100.00 
 ชอบดื่ม 44 14.00 

เหลาขาว ไมชอบดื่ม 270 86.00 

 รวม 314 100.00 
 ชอบดื่ม 42 13.40 

เหลาเถ่ือน ไมชอบดื่ม 272 86.60 

 รวม 314 100.00 

    

26.10

17.20 16.90 16.00
14.00

เบียร ไวน เหลาแดง เหลาปน เหลาขาว

รอยละ

 

 รูปภาพท่ี 5   แผนภูมิแทงแสดงรอยละของประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีกลุมตัวอยาง 

                 ท่ีนิยมดื่ม 5 ลําดับแรก 
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4.3 พฤติกรรมเสี่ยงของกลุมตัวอยาง 

 ผลการศึกษาดานพฤติกรรมเสี่ยงของกลุมตัวอยางพบวา กลุมตัวอยางมากท่ีสุดรอยละ 11.10       

มีการขับข่ียวดยานพาหนะหลังดื่มแอลกอฮอล รองลงมามีการสูบบุหรี่, ฝาฝนพระราชบัญญัติควบคุม

เครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ.2551, มีเพศสัมพันธกับเพ่ือนนักเรียน, และมีเพศสัมพันธกับผูอ่ืนท่ีไมใชเพ่ือน

นักเรียน รอยละ 10.80, 6.10, 3.50 และ 3.50 ตามลําดับ  รายละเอียดดังตารางท่ี 7 และรูปภาพท่ี 6 

ตารางท่ี 7   แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามประเภทพฤติกรรมเสี่ยง 

ประเภทพฤติกรรมเส่ียง จํานวน รอยละ 

 

 

การสูบบุหรี่ 

เคย 34 10.80 

ไมเคย 279 88.90 

ไมทราบขอมูล (missing) 1 0.30 

รวม 314 100.00 
 

 

การใชสารเสพยติด 

 เชน ยาบา กาว ฯลฯ 

เคย 6 1.90 

ไมเคย 307 97.80 

ไมทราบขอมูล (missing) 1 0.30 

รวม 314 100.00 

    

 

 

ตารางท่ี 7  (ตอ) 

  

ประเภทพฤติกรรมเส่ียง จํานวน รอยละ 

 

การมีเพศสัมพันธ 

กับเพ่ือนนักเรียน 

เคย 11 3.50 

ไมเคย 302 96.20 

ไมทราบขอมูล (missing) 1 0.30 

รวม 314 100.00 
 

 

การมีเพศสัมพันธ 

กับผูอ่ืนท่ีไมใชเพ่ือนนักเรียน 

เคย 11 3.50 

ไมเคย 302 96.20 

ไมทราบขอมูล (missing) 1 0.30 
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รวม 314 100.00 
 

 

การทําแทงในวัยเรียน 

เคย 2 0.60 

ไมเคย 311 99.00 

ไมทราบขอมูล (missing) 1 0.30 

รวม 314 100 
 

 
 

การใหแฟนทําแทง 

เคย 2 0.60 

ไมเคย 311 99.00 

ไมทราบขอมูล (missing) 1 0.30 

รวม 314 100.00 
 

การทะเลาะวิวาท ทํารายรางกาย 

หลังดื่มแอลกอฮอล 

เคย 10 3.20 

ไมเคย 303 96.50 

ไมทราบขอมูล (missing) 1 0.30 

รวม 314 100.00 

 

การฝาฝน พรบ.ควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล พ.ศ.2551 

เคย 19 6.10 

ไมเคย 294 93.60 

ไมทราบขอมูล (missing) 1 0.30 

รวม 314 100.00 
 

การขับข่ียวดยานพาหนะหลังดื่ม

แอลกอฮอล 

เคย 35 11.10 

ไมเคย 278 88.50 

ไมทราบขอมูล (missing) 1 0.30 

รวม 314 100.00 
 

11.10 10.80

6.10

3.50 3.50

รอยละ

 

รูปภาพท่ี 6   แผนภูมิแทงแสดงรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามประเภทพฤติกรรมเสี่ยง 

                 5 ลําดับแรก 
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  4.4 พฤติกรรมเส่ียงดานตางๆของกลุมตัวอยางท่ีเคยดื่มแอลกอฮอลในรอบ 1 เดือนกอนทํา

การสํารวจ (n=20) 

 ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางท่ีเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรอบ 1 เดือนกอนทําการ

สํารวจสวนใหญรอยละ 50.00 มีพฤติกรรมเสี่ยงดานการขับข่ียวดยานพาหนะหลังดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

รองลงมา มีพฤติกรรมเสี่ยงดานการเคยสูบบุหรี่, มีเพศสัมพันธกับเพ่ือนนักเรียน, มีเพศสัมพันธกับผูอ่ืนท่ี

ไมใชเพ่ือนนักเรียน, และฝาฝนพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 รอยละ 40.00, 

25.00, 25.00, และ 25.00 ตามลําดับ  รายละเอียดเพ่ิมเติม ดังตารางท่ี 8  และรูปภาพท่ี 7 

ตารางท่ี 8   แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางท่ีเคยดื่มแอลกอฮอลในรอบ 1 เดือนกอนทําการ 

               สํารวจและมีพฤติกรรมเสี่ยงรวมดวย จําแนกตามประเภทพฤติกรรมเสี่ยงรายดาน  
 

พฤติกรรมเส่ียง จํานวน รอยละ 

ขับข่ียวดยานพาหนะหลังดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 10 50.00 

สูบบุหรี่ 8 40.00 

มีเพศสัมพันธกับเพ่ือนนักเรียน 5 25.00 

มีเพศสัมพันธกับผูอ่ืนท่ีไมใชเพ่ือนนักเรียน 5 25.00 

ฝาฝนพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 5 25.00 

ทะเลาะวิวาท ทํารายรางกายหลังดื่มแอลกอฮอล 4 20.00 

ใชสารเสพยติด 2 10.00 

ทําแทงในวัยเรียน 1 5.00 

อนุญาตใหแฟนหรือคูนอนทําแทง 1 5.00 
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ขับขี่ยวดยานฯหลังด่ืมฯ

สูบบุหรี่

ฝาฝน พรบ.ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ.2551

มีเพศสัมพันธกับเพื่อนนักเรียน

มีเพศสัมพันธกับผูอื่นท่ีไมใชนักเรียน

ทะเลาะวิวาท ทํารายรางกายหลังด่ืมแอลกอฮอล

ใชสารเสพยติด

ทําแทงในวัยเรียน

อนุญาตใหแฟนหรือคูนอนทําแทง

 
 

 4.5 ผลกระทบดานตางๆ    

4.5.1 ดานรางกาย 

จากผลการศึกษาผลกระทบดานรางกายพบวา กลุมตัวอยางมากท่ีสุด เคยไดรับอุบัติเหตุ 

หรืออุบัติเหตุจราจรในชวง 1 เดือนกอนสํารวจ รอยละ 13.10  รองลงมา เคยมีอาการคลื่นไส อาเจียน,   

เมาคาง  รอยละ 9.20 และ 1.90  ตามลําดับ รายละเอียดเพ่ิมเติม ดังตารางท่ี 9 และรูปภาพท่ี 8 
 

  4.5.2 ดานจิตใจ 

จากผลการศึกษาผลกระทบดานจิตใจ พบวา กลุมตัวอยางมากท่ีสุด เคยมีปญหาดาน

สุขภาพจิต จํานวน 23 ราย รอยละ 7.30  รายละเอียดเพ่ิมเติม ดังตารางท่ี 9 

4.5.3 ดานการศึกษา 

จากผลการศึกษาผลกระทบดานการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมากท่ีสุด รอยละ 28.30 

เคยทําคะแนนสอบไดไมดีในระดับท่ีพึงพอใจในชวงอยางนอย 1 เทอมกอนสํารวจ รองลงมา เคยมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาลดลงจากเดิม, ตองทําการสอบซอมหรือไมมีสิทธิสอบ, มีความจําไมดี ขาดสมาธิ

ดานการเรียน  รอยละ 23.20 , 14.60 และ 11.50  ตามลําดับ รายละเอียดเพ่ิมเติม ดังตารางท่ี 9 และ

รูปภาพท่ี 9 

รูปภาพท่ี 7   แผนภูมิแทงแสดงรอยละของกลุมตัวอยางท่ีเคยดื่มแอลกอฮอลในรอบ 1 เดือนกอน 

                 สํารวจและมีพฤติกรรมเสี่ยงรวมดวย จําแนกตามประเภทพฤติกรรมเสี่ยง 
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  4.5.4 ดานอ่ืนๆ 

จากผลการศึกษาผลกระทบดานอ่ืนๆ เชน การมีปญหาดานกฎหมาย เคยถูกวากลาว

ตักเตือนหรือดําเนินคดีจากพนักงาน เจาหนาท่ีเพราะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือขับข่ี หรือทํารายรางกาย

หรือทะเลาะวิวาทผูอ่ืน เปนตน พบวา กลุมตัวอยาง เคยมีปญหาดังกลาว จํานวน 10 ราย รอยละ 3.20  

รายละเอียดเพ่ิมเติม ดังตารางท่ี 9 

ตารางท่ี 9 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามประเภทผลกระทบรายดาน 
 

ประเภทผลกระทบ จํานวน รอยละ 

4.5.1 ดานรางกาย 

          - มีอาการคลื่นไสอาเจียน 

           (ในชวง 1 เดือนกอนสํารวจ) 

ไมเคย 285 90.80 

เคย 29 9.20 

รวม 314 100.00 

          - มีอาการเมาคาง 

           (ในชวง 1 เดือนกอนสํารวจ) 

เคย 6 1.90 

ไมเคย 302 96.20 

รวม 314 100.00 

      - ไดรับอุบัติเหตุ/อุบัติเหตุจราจร 

           (ในชวง 1 เดือนกอนสํารวจ) 
เคย 41 13.10 

ไมเคย 273 86.90 

รวม 314 100.00 

4.5.2 ดานจิตใจ 

      -  การมีปญหาสุขภาพจิต 

         (ในชวง 1 เดือนกอนสํารวจ) 

เคย 23 7.30 

ไมเคย 291 92.70 

รวม 314 100.00 

4.5.3 ดานการศึกษา 

      -  ทําคะแนนสอบไดไมดี 

         (ในชวง 1 เทอมกอนสํารวจ) 

เคย 89 28.30 

ไมเคย 225 71.70 

รวม 314 100.00 

      -  ความจําไมดี  

          ขาดสมาธิในการเรียน 

          (ในชวง 1 เทอมกอนสํารวจ) 

เคย 36 11.50 

ไมเคย 277 88.20 

ไมทราบขอมูล (missing) 1 0.30 

รวม 314 100.00 

- ตองสอบซอม/ไมมีสิทธิสอบ 

    (ในชวง 1 เทอมกอนสํารวจ) 
เคย 46 14.60 

ไมเคย 268 85.40 

รวม 314 100.00 
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- ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาลดลง 

/เกรดเฉลี่ยลดลงจากเดิม 

  (ในชวง 1 เทอมกอนสํารวจ) 

เคย 73 23.20 

ไมเคย 241 76.80 

รวม 314 100.00 

4.5.4 ดานอ่ืนๆ 

      -  เคยมีปญหาดานกฎหมาย 

 เชน ถูกวากลาวตักเตือนหรือดําเนินคดี   

      เพราะดื่มสุราแลวขับข่ี 

เคย 10 3.20 

ไมเคย 303 96.50 

ไมทราบขอมูล (missing) 1 0.30 

รวม 314 100.00 
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รูปภาพท่ี 8   แสดงรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามประเภทผลกระทบดานรางกาย 
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 4.6 ผลกระทบดานตางๆของกลุมตัวอยางท่ีเคยดื่มแอลกอฮอลในรอบ 1 เดือนกอนทําการ

สํารวจ (n=20) 

 ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางท่ีเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรอบ 1 เดือนกอนทําการ

สํารวจสวนใหญรอยละ 60.00 มีกระทบดานการศึกษา คือทําคะแนนสอบไดไมดี รองลงมา คือมีผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษาลดลงจากเดิม , มีความจําไมดี ขาดสมาธิในการเรียน, มีอาการเมาคาง รอยละ 55.00 , 

45.00, 45.00 ตามลําดับ  รายละเอียดเพ่ิมเติม ดังตารางท่ี 10  และรูปภาพท่ี 10,11 

ตารางท่ี 10   แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางท่ีเคยดื่มแอลกอฮอลในรอบ 1 เดือนกอนทําการ 

                 สํารวจและมีผลกระทบรายดาน จําแนกตามประเภทผลกระทบรายดาน  
 

ดาน ประเภทผลกระทบ จํานวน รอยละ 

 

1.สุขภาพกาย 

มีอาการเมาคาง 9 45.00 

ไดรับอุบัติเหตุ/อุบัติเหตุจราจร 5 25.00 

มีอาการคลื่นไส อาเจียน 4 20.00 

2.ดานสุขภาพจิต มีปญหาดานสุขภาพจิต 5 25.00 

รูปภาพท่ี 9  แสดงรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามประเภทผลกระทบดานการศึกษา 
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3.ดานการศึกษา 

ความจําไมดี ขาดสมาธิในการเรียน 9 45.00 

คะแนนสอบไมดี 12 60.00 

ตองสอบซอม /ไมมีสิทธิสอบ 8 40.00 

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาลดลงจากเดิม 11 55.00 
 

4.ดานอ่ืนๆ 
การมีปญหาดานกฎหมาย เชน ถูกตักเตือนหรือ

ดําเนินคดีจากพนักงานเจาหนาท่ี 

4 20.00 
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รูปภาพท่ี 10    แสดงรอยละของกลุมตัวอยางท่ีเคยดื่มแอลกอฮอลในรอบ 1 เดือนกอนสํารวจ            

                    จําแนกตามประเภทผลกระทบดานรางกาย 

รูปภาพท่ี 11    แสดงรอยละของกลุมตัวอยางท่ีเคยดื่มแอลกอฮอลในรอบ 1 เดือนกอนสํารวจ            

                    จําแนกตามประเภทผลกระทบดานการศึกษา 
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4.7 การเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางการดื่มแอลกอฮอลกับพฤติกรรมเส่ียง  

     รายดานของกลุมตัวอยางในรอบ 1 เดือนกอนสํารวจ 
  

 4.7.1 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเคยดื่มแอลกอฮอลของกลุมตัวอยาง

กับพฤติกรรมเส่ียงดานการเคยสูบบุหรี่  
 

 จากผลการศึกษา พบวา มีกลุมตัวอยางท่ีเคยดื่มแอลกอฮอลในระหวาง 1 เดือนกอนทํา

การสํารวจ จํานวน 20 ราย มีพฤติกรรมเสี่ยงดานการเคยสูบบุหรี่รวมดวย จํานวน 8 ราย (รอยละ 2.56)   

ผลการวิเคราะหความสัมพันธทางสถิติพบวา การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยง

ดานการสูบบุหรี่อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (p-value<0.05) รายละเอียดเพ่ิมเติม ดังตารางท่ี 11 
 

ตารางท่ี 11    แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลและ 

                  พฤติกรรมเสี่ยงดานการสูบบุหรี่และผลการทดสอบทางสถิติวิเคราะหท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

 

การดื่ม 

แอลกอฮอล 

การสูบบุหรี่  

รวม 

 

 

 

df 
 

p-value  

เคย 
 

ไมเคย 

เคย 8 (2.56%) 12 ( 3.83% ) 20 (6.39% )    

ไมเคย 26 (8.31%) 267 (85.30%) 293 (93.61%) 
 

18.733 
 

1 
 

0.000 

รวม 34 (10.87% ) 279 (89.13%) 313 (100%)    
 

 

4.7.2 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเคยดื่มแอลกอฮอลของกลุมตัวอยาง

กับพฤติกรรมเส่ียงดานการเคยใชสารเสพยติด  
 

 จากผลการศึกษา พบวาจากท่ีมีกลุมตัวอยางท่ีเคยดื่มแอลกอฮอลในระหวาง 1 เดือนกอน

ทําการสํารวจ จํานวน 20 ราย มีพฤติกรรมเสี่ยงดานการเคยสารเสพยติดรวมดวย จํานวน 2 ราย         

(รอยละ 0.64)   ผลการวิเคราะหความสัมพันธทางสถิติพบวา การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลความสัมพันธกับ

พฤติกรรมเสี่ยงดานการเคยใชสารเสพยติด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (p-value<0.05) รายละเอียด

เพ่ิมเติม  ดังตารางท่ี 12 
 

ตารางท่ี 12    แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลและ 
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                  พฤติกรรมเสี่ยงดานการเคยใชสารเสพยติดและผลการทดสอบทางสถิติวิเคราะห 

                  ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

 

การดื่ม 

แอลกอฮอล 

การใชสารเสพยติด  

รวม 

 

 

 

df 
 

p-value  

เคย 
 

ไมเคย 

เคย 2 (0.64%) 18 ( 5.75% ) 20 (6.39% )    

ไมเคย 4 (1.28%) 289 (92.33%) 293 (93.61%) 
 

7.424 
 

1 
 

0.006 

รวม 6 (1.92% ) 307 (98.08%) 313 (100%)    
     

4.7.3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเคยดื่มแอลกอฮอลของกลุมตัวอยาง

กับพฤติกรรมเส่ียงดานการเคยมีเพศสัมพันธกับเพ่ือนนักเรียน  
 

 จากผลการศึกษา พบวาจากท่ีมีกลุมตัวอยางท่ีเคยดื่มแอลกอฮอลในระหวาง 1 เดือนกอน

ทําการสํารวจ จํานวน 20 ราย มีพฤติกรรมเสี่ยงดานการเคยมีเพศสัมพันธกับเพ่ือนนักเรียนรวมดวย จํานวน 

5 ราย (รอยละ 1.60)  ผลการวิเคราะหความสัมพันธทางสถิติพบวา การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงดานการเคยมีเพศสัมพันธกับเพ่ือนนักเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05                  

(p-value<0.05) รายละเอียดเพ่ิมเติม  ดังตารางท่ี 13 
 

ตารางท่ี 13    แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลและ 

                  พฤติกรรมเสี่ยงดานการเคยมีเพศสัมพันธกับเพ่ือนนักเรียนและผลการทดสอบทางสถิติ   

                  วิเคราะหท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 
 

 

การดื่ม 

แอลกอฮอล 

การมีเพศสัมพันธ 

กับเพ่ือนนักเรียน 

 

รวม 

 

 

 

df 
 

p-value 

 

เคย 
 

ไมเคย 

เคย 5 (1.60%) 15 ( 4.79% ) 20 (6.39% )    

ไมเคย 6 (1.92%) 287 (91.69%) 293 (93.61%) 
 

29.087 
 

1 
 

0.000 

รวม 11 (3.52% ) 302(96.48%) 313 (100%)    
 

4.7.4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเคยดื่มแอลกอฮอลของกลุมตัวอยาง

กับพฤติกรรมเส่ียงดานการเคยมีเพศสัมพันธกับผูอ่ืนท่ีไมใชเพ่ือนนักเรียน  
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 จากผลการศึกษา พบวาจากท่ีมีกลุมตัวอยางท่ีเคยดื่มแอลกอฮอลในระหวาง 1 เดือนกอน

ทําการสํารวจ จํานวน 20 ราย มีพฤติกรรมเสี่ยงดานการเคยมีเพศสัมพันธกับผูอ่ืนท่ีไมใชเพ่ือนนักเรียนรวม

ดวย จํานวน 5 ราย (รอยละ 1.60)  ผลการวิเคราะหความสัมพันธทางสถิติพบวา การดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงดานการเคยมีเพศสัมพันธกับผูอ่ืนท่ีไมใชเพ่ือนนักเรียน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (p-value<0.05) รายละเอียดเพ่ิมเติม  ดังตารางท่ี 14 
 

ตารางท่ี 14    แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลและ 

                  พฤติกรรมเสี่ยงดานการเคยมีเพศสัมพันธกับผูอ่ืนท่ีไมใชเพ่ือนนักเรียนและผลการทดสอบ  

                  ทางสถิติวิเคราะหท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 
 

 

 

การดื่ม 

แอลกอฮอล 

การมีเพศสัมพันธ 

กับผูอ่ืนท่ีไมใชเพ่ือนนักเรียน 

 

รวม 

 

 

 

df 
 

p-value 

 

เคย 
 

ไมเคย 

เคย 5 (1.60%) 15 ( 4.79% ) 20 (6.39% )    

ไมเคย 6 (1.92%) 287 (91.69%) 293 (93.61%) 
 

29.087 
 

1 
 

0.000 

รวม 11 (3.52% ) 302(96.48%) 313 (100%)    

 

4.7.5 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเคยดื่มแอลกอฮอลของกลุมตัวอยาง

กับพฤติกรรมเส่ียงดานการเคยทําแทงในวัยเรียน  
 

 จากผลการศึกษา มีกลุมตัวอยางท่ีเคยดื่มแอลกอฮอลในระหวาง 1 เดือนกอนทําการ

สํารวจ จํานวน 20 ราย เคยมีพฤติกรรมเสี่ยงดานการทําแทงในวัยเรียนรวมดวย จํานวน 1 ราย   (รอยละ 

0.32)  ผลการวิเคราะหความสัมพันธทางสถิติ พบวา การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลความสัมพันธกับ

พฤติกรรมเสี่ยงดานการเคยทําแทงในวัยเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (p-value<0.05) รายละเอียด

เพ่ิมเติม  ดังตารางท่ี 15 
 

ตารางท่ี 15    แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลและ 

                  พฤติกรรมเสี่ยงดานการเคยทําแทงในวัยเรียนและผลการทดสอบทางสถิติวิเคราะหท่ีระดับ  

                  นัยสําคัญ 0.05 

 
 

 

 

การดื่ม 

แอลกอฮอล 

การทําแทงในวัยเรียน  

รวม 

 

 

 

df 
 

p-value  

เคย 
 

ไมเคย 

เคย 1 (0.32%) 19 (6.07%) 20 (6.39% )    

ไมเคย 1 (0.32%) 292 (93.29%) 293 (93.61%) 
 

6.400 
 

1 
 

0.011 
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รวม 2 (0.64% ) 311(99.36%) 313 (100%)    
 

4.7.6 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเคยดื่มแอลกอฮอลของกลุมตัวอยาง

กับพฤติกรรมเส่ียงดานการเคยใหแฟนหรือคูนอนทําแทง 
 

 จากผลการศึกษา มีกลุมตัวอยางท่ีเคยดื่มแอลกอฮอลในระหวาง 1 เดือนกอนทําการ

สํารวจ จํานวน 20 ราย เคยมีพฤติกรรมเสี่ยงดานการอนุญาตใหแฟนหรือคูนอนทําแทงรวมดวย จํานวน     

1 ราย   (รอยละ 0.32)  ผลการวิเคราะหความสัมพันธทางสถิติ พบวา การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงดานการเคยอนุญาตใหแฟนหรือคูนอนทําแทง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05 (p-value<0.05) รายละเอียดเพ่ิมเติม  ดังตารางท่ี 16 
 

ตารางท่ี 16    แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลและ 

                  พฤติกรรมเสี่ยงดานการเคยใหแฟนหรือคูนอนทําแทงและผลการทดสอบทางสถิติวิเคราะหท่ี  

                  ระดับนัยสําคัญ 0.05 

 
 

 

 

การดื่ม 

แอลกอฮอล 

การใหแฟนทําแทง  

รวม 

 

 

 

df 
 

p-value  

เคย 
 

ไมเคย 

เคย 1 (0.32%) 19 (6.07%) 20 (6.39% )    

ไมเคย 1 (0.32%) 292 (93.29%) 293 (93.61%) 
 

6.400 
 

1 
 

0.011 

รวม 2 (0.64% ) 311(99.36%) 313 (100%)    
 

4.7.7 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเคยดื่มแอลกอฮอลของกลุมตัวอยาง

กับพฤติกรรมเส่ียงดานการทะเลาะวิวาท ทํารายรางกายหลังดื่มแอลกอฮอล 
 

 จากผลการศึกษา มีกลุมตัวอยางท่ีเคยดื่มแอลกอฮอลในระหวาง 1 เดือนกอนทําการ

สํารวจ จํานวน 20 ราย เคยมีพฤติกรรมเสี่ยงดานการทะเลาะวิวาท ทํารายรางกายหลังดื่มแอลกอฮอลรวม

ดวย จํานวน  4 ราย  (รอยละ 1.28)  ผลการวิเคราะหความสัมพันธทางสถิติ พบวา การดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงดานการทะเลาะวิวาท ทํารายรางกายหลังดื่มแอลกอฮอลอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (p-value<0.05) รายละเอียดเพ่ิมเติม  ดังตารางท่ี 17 
 

ตารางท่ี 17    แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลและ 

                  พฤติกรรมเสี่ยงดานการทะเลาะวิวาททํารายรางกายหลังดื่มแอลกอฮอลและผลการทดสอบ  

                  ทางสถิติวิเคราะหท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
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การดื่ม 

แอลกอฮอล 

การทะเลาะวิวาท ทํารายรางกาย

หลังดื่มแอลกอฮอล 

 

รวม 

 

 

 

df 
 

p-value 

 

เคย 
 

ไมเคย 

เคย 4 (1.28%) 16 (5.11%) 20 (6.39% )    

ไมเคย 6 (1.92%) 287 (91.69%) 293 (93.61%) 
 

19.509 
 

1 
 

0.000 

รวม 10 (3.20% ) 303(96.80%) 313 (100%)    
 

 

4.7.8 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเคยดื่มแอลกอฮอลของกลุมตัวอยาง 

กับพฤติกรรมเส่ียงดานการขับข่ียวดยานพาหนะหลังดื่มแอลกอฮอล 

 จากผลการศึกษา มีกลุมตัวอยางท่ีเคยดื่มแอลกอฮอลในระหวาง 1 เดือนกอนทําการสํารวจ จํานวน 

20 ราย เคยมีพฤติกรรมเสี่ยงดานการขับข่ียวดยานพาหนะหลังดื่มแอลกอฮอลรวมดวย จํานวน  10 ราย  

(รอยละ 3.19)  ผลการวิเคราะหความสัมพันธทางสถิติ พบวา การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลความสัมพันธกับ

พฤติกรรมเสี่ยงดานการการขับข่ียวดยานพาหนะหลังดื่มแอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05        

(p-value<0.05) รายละเอียดเพ่ิมเติม  ดังตารางท่ี 18 

ตารางท่ี 18    แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลและ 

                  พฤติกรรมเสี่ยงดานการขับข่ียวดยานพาหนะหลังดื่มแอลกอฮอลและผลการทดสอบทาง      

                  สถิติวิเคราะหท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

 

 

 

การดื่ม 

แอลกอฮอล 

การขับข่ียวดยานพาหนะ 

หลังดื่มแอลกอฮอล 

 

รวม 

 

 

 

df 
 

p-value 

 

เคย 
 

ไมเคย 

เคย 10 (3.19%) 10 (3.19%) 20 (6.38% )    

ไมเคย 25 (7.99%) 268 (85.63%) 293 (93.62%) 
 

32.415 
 

1 
 

0.000 

รวม 35 (11.18% ) 278(88.82%) 313 (100%)    
 

 

4.7.9 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเคยดื่มแอลกอฮอลของกลุมตัวอยาง 

กับพฤติกรรมเส่ียงดานการฝาฝน พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 
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 จากผลการศึกษา มีกลุมตัวอยางท่ีเคยดื่มแอลกอฮอลในระหวาง 1 เดือนกอนทําการสํารวจ จํานวน 

20 ราย เคยมีพฤติกรรมเสี่ยงดานการฝาฝน พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551รวมดวย จํานวน  

5 ราย  (รอยละ 1.60)  ผลการวิเคราะหความสัมพันธทางสถิติ พบวา การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของกลุม

ตัวอยางมีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงดานการฝาฝน พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551             

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (p-value<0.05) รายละเอียดเพ่ิมเติม  ดังตารางท่ี 19 

 

 

 

 

ตารางท่ี 19    แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลและ 

                  พฤติกรรมเสี่ยงดานการฝาฝน พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551และผลการ 

                  ทดสอบทาง สถิติวิเคราะหท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

 

 

 

การดื่ม 

แอลกอฮอล 

การฝาฝน พรบ.ควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล พ.ศ.2551 

 

รวม 

 

 

 

df 
 

p-value 

 

เคย 
 

ไมเคย 

เคย 5 (1.60%) 15 (4.78%) 20 (6.38% )    

ไมเคย 14 (4.47%) 279 (89.15%) 293 (93.62%) 
 

32.415 
 

1 
 

0.000 

รวม 19 (6.07% ) 294 (93.93%) 313 (100%)    
 

 

4.8 ความสัมพันธระหวางการดื่มแอลกอฮอลกับผลกระทบดานตางๆ 

                4.8.1 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการดื่มแอลกอฮอลกับผลกระทบ 

                            ดานการศึกษา 

 

  ผลการศึกษา พบวา ในกลุมตัวอยางท่ีเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรอบ 1 เดือนกอนทํา

การสํารวจ จํานวน 20 ราย มีผลกระทบทางการศึกษาดานการมีความจําไมดี ขาดสมาธิในการเรียน จํานวน 

9 ราย (รอยละ 2.87) ผลการวิเคราะหความสัมพันธทางสถิติ พบวา การเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของ
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กลุมตัวอยางมีความสัมพันธกับผลกระทบทางการศึกษาดานการมีความจําไมดี ขาดสมาธิในการเรียน             

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (p-value<0.05)  กลุมตัวอยางดังกลาวมีผลกระทบทางการศึกษาดานการ

ทําคะแนนสอบไดไมดี จํานวน 12 ราย (รอยละ 3.82) ผลการวิเคราะหความสัมพันธทางสถิติ พบวา การ

เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของกลุมตัวอยางมีความสัมพันธกับผลกระทบทางการศึกษาดานการทําคะแนน

สอบไดไมดี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (p-value<0.05)  กลุมตัวอยางดังกลาวไดรับผลกระทบทาง

การศึกษาดานไมมีสิทธิสอบหรือตองสอบซอม จํานวน 8 ราย (รอยละ 2.55) ผลการวิเคราะหความสัมพันธ

ทางสถิติพบวา การเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของกลุมตัวอยางมีความสัมพันธกับผลกระทบทางการศึกษา

ดานการไมมีสิทธิสอบหรือตองสอบซอม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (p-value<0.05)  กลุมตัวอยาง

ดังกลาวไดรับผลกระทบทางการศึกษาดานการมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาลดลงจากเดิม (เกรดเฉลี่ยลดลง) 

จํานวน 11 ราย (รอยละ 3.50) ผลการวิเคราะหความสัมพันธทางสถิติพบวา การเคยดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลของกลุมตัวอยางมีความสัมพันธกับผลกระทบทางการศึกษาดานการมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ลดลงจากเดิม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (p-value<0.05)  รายละเอียดเพ่ิมเติม  ดังตารางท่ี 

20,21,22 และ 23 

 

 

 

 

ตารางท่ี 20  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลกับ  

                ผลกระทบทางการศึกษาดานการมีความจําไมดี ขาดสมาธิในการเรียน และผลการทดสอบ  

                ความสัมพันธทางสถิติวิเคราะหท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

 

 

 

การดื่ม 

แอลกอฮอล 

ความจําไมดี/ 

ขาดสมาธิในการเรียน 

 

รวม 

 

 

 

df 
 

p-value 

 

ใช 
 

ไมใช 

เคย 9 (2.87%) 11 (3.50%) 20 (6.37% )    

ไมเคย 28 (8.92%) 266 (84.71%) 294 (93.63%) 
 

22.673 
 

1 
 

0.000 

รวม 37 (11.79% ) 277 (88.21%) 314 (100%)    
 

 

ตารางท่ี 21  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลกับ  
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                ผลกระทบทางการศึกษาดานการทําคะแนนสอบไดไมดี และผลการทดสอบความสัมพันธ 

                ทางสถิติวิเคราะหท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

 

 

 

 

การดื่ม 

แอลกอฮอล 

คะแนนสอบไมดี  

รวม 

 

 

 

df 
 

p-value  

ใช 
 

ไมใช 

เคย 12 (3.82%) 8 (2.55%) 20 (6.37% )    

ไมเคย 77 (24.52%) 217 (69.11%) 294 (93.63%) 
 

10.539 
 

1 
 

0.001 

รวม 89 (28.34% ) 225 (71.66%) 314 (100%)    
 

 

ตารางท่ี 22  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลกับ  

                ผลกระทบทางการศึกษาดานการไมมีสิทธิสอบ/ตองสอบซอม และผลการทดสอบ            

                ความสัมพันธทางสถิติวิเคราะหท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

 

 

 

การดื่ม 

แอลกอฮอล 

ไมมีสิทธิสอบ /สอบซอม  

รวม 

 

 

 

df 
 

p-value  

ใช 
 

ไมใช 

เคย 8 (2.55%) 12 (3.82%) 20 (6.37% )    

ไมเคย 38 (12.10%) 256 (81.53%) 294 (93.63%) 
 

10.979 
 

1 
 

0.001 

รวม 46 (14.65% ) 268 (85.35%) 314 (100%)    
 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 23  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลกับ  

                ผลกระทบทางการศึกษาดานการมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาลดลง  และผลการทดสอบ            

                ความสัมพันธทางสถิติวิเคราะหท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 

 

 

การดื่ม 

แอลกอฮอล 

เกรดตก/ 

ผลสัมฤทธิ์การศึกษาลดลง 

 

รวม 

 

 

 

df 
 

p-value 

 

ใช 
 

ไมใช 
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เคย 11 (3.50%) 9 (2.87%) 20 (6.37% )    

ไมเคย 62 (19.75%) 232 (73.88%) 294 (93.63%) 
 

12.069 
 

1 
 

0.001 

รวม 73 (23.25% ) 241 (76.75%) 314 (100%)    
 

 

4.8.2 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการดื่มแอลกอฮอลกับผลกระทบดานสุขภาพ 

ผลการศึกษา พบวา ในกลุมตัวอยางท่ีเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรอบ 1 เดือนกอนทํา

การสํารวจ จํานวน 20 ราย มีผลกระทบทางสุขภาพกายดานการเคยมีอาการคลื่นไส อาเจียน จํานวน        

4 ราย (รอยละ 1.27) ผลการวิเคราะหความสัมพันธ พบวาการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของกลุม

ตัวอยางไมมีความสัมพันธกับการเคยมีอาการคลื่นไส อาเจียน ท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 (p-value>0.05)          

กลุมตัวอยางดังกลาวมีผลกระทบทางสุขภาพกายดานการมีอาการเมาคาง จํานวน 9 ราย (รอยละ 2.87)   

ผลการวิเคราะหความสัมพันธ พบวาการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของกลุมตัวอยางมีความสัมพันธกับ

การเคยมีอาการเมาคาง ท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 (p-value <0.05)  กลุมตัวอยางดังกลาวมีผลกระทบดาน

การเคยมีปญหาสุขภาพจิต จํานวน 5 ราย (รอยละ 1.59) ผลการวิเคราะหความสัมพันธ พบวาการเคยด่ืม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลของกลุมตัวอยางมีความสัมพันธกับการเคยมีปญหาสุขภาพจิต ท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 

0.05 (p-value<0.05)  กลุมตัวอยางดังกลาวมีผลกระทบดานการเคยมีปญหาสุขภาพดานการเคยไดรับ

อุบัติเหตุหรืออุบัติเหตุจราจร จํานวน 5 ราย (รอยละ 1.59)  ผลการวิเคราะหความสัมพันธ พบวาการเคย

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของกลุมตัวอยางไมมีความสัมพันธกับการเคยมีปญหาสุขภาพดานการเคยไดรับ

อุบัติเหตุหรืออุบัติเหตุจราจร ท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05  (p-value>0.05)   รายละเอียดเพ่ิมเติมดังตารางท่ี 

24, 25, 26 และ 27 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 24  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลกับ  



46 
 

                ผลกระทบทางสุขภาพกายดานมีอาการคลื่นไส อาเจียน  และผลการทดสอบ            

                ความสัมพันธทางสถิติวิเคราะหท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 

 

 

การดื่ม 

แอลกอฮอล 

มีอาการคล่ืนไส อาเจียน  

รวม 

 

 

 

df 
 

p-value  

ใช 
 

ไมใช 

เคย 4 (1.27%) 16(5.10%) 20 (6.37% )    

ไมเคย 25 (7.96%) 269 (85.67%) 294 (93.63%) 
 

2.953 
 

1 
 

0.086 

รวม 29 (9.23% ) 285 (90.77%) 314 (100%)    
 

 

ตารางท่ี 25  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลกับ  

                ผลกระทบสุขภาพกายดานการมีอาการเมาคาง  และผลการทดสอบความสัมพันธทางสถิติ 

                วิเคราะหท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 
 

 

 

การดื่ม 

แอลกอฮอล 

มีอาการเมาคาง  

รวม 

 

 

 

df 
 

p-value  

ใช 
 

ไมใช 

เคย 9 (2.87%) 11 (3.50%) 20 (6.37% )    

ไมเคย 20 (6.37%) 274 (87.26%) 294 (93.63%) 
 

32.593 
 

1 
 

0.000 

รวม 29 (9.24% ) 285 (90.76%) 314 (100%)    
 

 

ตารางท่ี 26  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลกับ  

                ผลกระทบทางสุขภาพจิต และผลการทดสอบความสัมพันธทางสถิติวิเคราะหท่ีระดับ 

                นัยสําคัญ 0.05 

 
 

 

 

การดื่ม 

แอลกอฮอล 

มีปญหาดานสุขภาพจิต  

รวม 

 

 

 

df 
 

p-value  

ใช 
 

ไมใช 

เคย 5 (1.59%) 15 (4.78%) 20 (6.37% )    

ไมเคย 18 (5.73%) 276 (87.90%) 294 (93.63%) 
 

9.831 
 

1 
 

0.002 

รวม 23 (7.32% ) 291 (92.68%) 314 (100%)    
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ตารางท่ี 27  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลกับ  

                ผลกระทบทางสุขภาพดานการเคยไดรับอุบัติเหตุหรืออุบัติเหตุจราจร  และผลการทดสอบ            

                ความสัมพันธทางสถิติวิเคราะหท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 

 

 

การดื่ม 

แอลกอฮอล 

การไดรับอุบัติเหตุ  

รวม 

 

 

 

df 
 

p-value  

ใช 
 

ไมใช 

เคย 5 (1.59%) 15 (4.78%) 20 (6.37% )    

ไมเคย 36 (11.46%) 258 (82.17%) 294 (93.63%) 
 

2.684 
 

1 
 

0.101 

รวม 41 (13.05% ) 273 (86.95%) 314 (100%)    
 

 

4.8.3 ความสัมพันธระหวางการดื่มแอลกอฮอลกับผลกระทบดานอ่ืนๆ 

ผลการศึกษา พบวา ในกลุมตัวอยางท่ีเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรอบ 1 เดือนกอนทํา

การสํารวจ จํานวน 20 ราย มีผลกระทบดานอ่ืนๆ เชน การมีปญหาดานกฎหมายหลังดื่มแอลกอฮอลแลว

ขับข่ี  ฯลฯ  จํานวน 4 ราย (รอยละ 1.27) ผลการวิเคราะหความสัมพันธ พบวาการเคยดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลของกลุมตัวอยางมีความสัมพันธกับการเคยมีปญหาดานกฎหมายหลังดื่มแอลกอฮอลแลวขับข่ีท่ี

ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 (p-value <0.05)   รายละเอียดเพ่ิมเติมดังตารางท่ี 28        

ตารางท่ี 28  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลกับ  

                ผลกระทบทางการเคยมีปญหาดานกฎหมายหลังดื่มแอลกอฮอลแลวขับข่ี และผลการทดสอบ            

                ความสัมพันธทางสถิติวิเคราะหท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 

 

 

 

การดื่ม 

แอลกอฮอล 

มีปญหาดานกฎหมาย 

หลังดื่มแอลกอฮอลแลวขับข่ี 

 

รวม 

 

 

 

df 
 

p-value 

 

ใช 
 

ไมใช 

เคย 4 (1.27%) 16 (5.12%) 20 (6.39% )    

ไมเคย 6 (1.93%) 287(91.68%) 293 (93.61%) 
 

19.509 
 

1 
 

0.000 

รวม 10 (3.20% ) 303 (96.80%) 313 (100%)    
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สวนที่ 5 

  สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
  5.1 สรุปและอภิปรายผล 
 

 งานวิจัยนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจ ผูวิจัยมุงศึกษาเก่ียวกับขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไป คานิยมและ

พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล พฤติกรรมเสี่ยงและผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล

รวมท้ังศึกษาผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของกลุมตัวอยางกับ

พฤติกรรมเสี่ยงและผลกระทบดานตางๆของกลุมตัวอยางซ่ึงเปนวัยเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอน

ปลายในเขตชนบท  ซ่ีงกลุมตัวอยางดังกลาวถือเปนบุคคลอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ  ตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 ท้ังนี้ผลจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ถือเปนขอมูลพ้ืนฐานท่ีสามารถ

นําไปใชในการวางแผนปองกันและแกไขปญหาการดื่มแอลกอฮอลของเยาวชนหรือลดนักดื่มหนาใหมใน

ระดับพ้ืนท่ี เพ่ือใหสอดคลองกับการสนับสนุนการเขาถึงและความเขมแข็งของการปฏิบัติตามกฎหมาย

พระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 และการสนองนโยบายและยุทธศาสตรชาติในการควบคุม

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ซ่ึงมีแนวคิดหลัก 3 ประการคือ 
 

 1) การมุงสรางจิตสํานึกใหมใหกับเยาวชนของชาติเพ่ือปองกันการริเริ่มการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลในเยาวชน หรือลดนักดื่มหนาใหม 

 2) ลดปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของคนไทยท้ังชาติ  

 3) การคุมครองและลดผลกระทบท่ีเกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลท้ังในผูท่ีบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอลและประชาชนท่ัวไป 
 

  การศึกษาในครั้งนี้ เปนการศึกษาในกลุมตัวอยาง จํานวน 314 ราย ซ่ึงไดจากการสํารวจแบบ

กําหนดโควตาชั้นเรียน ขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยาง พบวา มีสัดสวนระหวางเพศชายและหญิงเทากัน คือ 

รอยละ 50.00 สวนใหญอายุตั้งแต 15 ปข้ึนไป รอยละ 54.50 ศึกษาในโรงเรียนนานนครมากท่ีสุด รอยละ 

60.80 ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มากท่ีสุด รอยละ 21.70  สรุปผลการศึกษารายดานเปนดังนี้ 
 

  คานิยมและแบบแผน พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอลของกลุมตัวอยาง 
 

กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้มีคานิยมชอบดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล รอยละ 34.70 เคยดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลในรอบ 1 เดือนกอนทําการสํารวจจํานวน 20 ราย (รอยละ 6.40)  โดยในกลุมตัวอยาง

ดังกลาวมีแบบแผน พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอลเปนลักษณะดื่มหนัก (มากกวา 5 แกวตอครั้ง) จํานวน 18 

ราย (รอยละ 90.00) ดื่มจนมึนเมา จํานวน 8 ราย (รอยละ 40.00) นิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลตามงาน

ฉลองรื่นเริงมากท่ีสุด รอยละ 27.70 รองลงมานิยมดื่มตามบานตนเองหรือบานเพ่ือน, ตามบริเวณสวน ไร 
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นา รอยละ 22.60, 14.00 ตามลําดับ ประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีกลุมตัวอยางนิยมดื่มมากท่ีสุดคือ 

เบียร รอยละ 26.10 รองลงมา คือ ไวน, เหลาแดง และเหลาปน รอยละ 17.20, 16.90 และ 16.60 

ตามลําดับ  จากขอมูลดังกลาวสะทอนใหเห็นวาในพ้ืนท่ีศึกษายังพบกลุมตัวอยางท่ีเปนเยาวชนหรือนักดื่ม

หนาใหมท่ีชอบดื่มแอลกอฮอลประมาณ 1 ใน 3 ของกลุมตัวอยางท้ังหมด และประมาณ 1 ใน 20 ของกลุม

ตัวอยางเคยมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรอบ 1 เดือนกอนทําการสํารวจดวย 

 

 

พฤติกรรมเส่ียงของกลุมตัวอยาง 
 

กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ มากท่ีสุด รอยละ 11.10 มีพฤติกรรมเสี่ยงดานการขับข่ียวดยาน

พาหนะหลังดื่มแอลกอฮอล  รองลงมา คือมีการสูบบุหรี่, ฝาฝนพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

พ.ศ.2551, มีเพศสัมพันธกับเพ่ือนนักเรียน, มีเพศสัมพันธกับผูอ่ืนท่ีไมเพ่ือนนักเรียน รอยละ 10.80, 6.10, 

3.50 และ 3.50 ตามลําดับ  ในกลุมตัวอยางท่ีเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรอบ 1 เดือนกอนทําการ

สํารวจมีพฤติกรรมเสี่ยงดานการขับข่ียวดยานพาหนะหลังดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนลําดับแรก

เชนเดียวกัน โดยมีกลุมตัวอยางท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงดังกลาวจํานวน 10 ราย (รอยละ 50.00) รองลงมาคือ 

เคยสูบบุหรี่, มีเพศสัมพันธกับเพ่ือนนักเรียน, มีเพศสัมพันธกับผู อ่ืนท่ีไมใชเพ่ือนนักเรียน และฝาฝน

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 รอยละ 40.00, 25.00, 25.00 และ 25.00 

ตามลําดับ จากขอมูลดังกลาวสะทอนไดวาแนวโนมพฤติกรรมเสี่ยงของกลุมตัวอยางท้ังหมดและกลุม

ตัวอยางท่ีเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรอบ 1 เดือนกอนทําการสํารวจเปนไปในแนวโนมใกลเคียงกัน 

ประมาณ 1 ใน 4 หรือ รอยละ 25.00 ของกลุมตัวอยางท่ีเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรอบ 1 เดือนกอน

ทําการสํารวจมีพฤติกรรมเสี่ยงดานการมีเพศสัมพันธกับเพ่ือนนักเรียนและผูอ่ืนท่ีไมใชเพ่ือนนักเรียนในอัตรา

เทากัน เปนนัยท่ีพึงสังเกตไดวากลุมตัวอยางในจํานวนดังกลาวอาจจะมีเพศสัมพันธมากกวา 1 คน เปน

ความเสี่ยงตอการตั้งครรภไมพึงประสงคและการรับเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และสังเกตไดอีกวาการ

บังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 และมาตรการสังคมหรือกติกาชุมชนยังไม

มีความเขมแข็งหรือจริงจังในทางปฏิบัติมากนัก เพราะกลุมตัวอยางซ่ึงอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณยังมีการฝา

ฝนกฎหมายและมีพฤติกรรมเสี่ยงท่ีสอดคลองกับพฤติกรรมดังกลาว   

 

 

ผลกระทบดานตางๆของกลุมตัวอยาง 
 

ผลกระทบดานรางกายกลุมตัวอยางมากท่ีสุด รอยละ 13.10 เคยไดรับอุบัติเหตุหรืออุบัติเหตุจราจร

ในชวง 1 เดือนกอนทําการสํารวจ รองลงมา เคยมีอาการคลื่นไส อาเจียน, เมาคาง, รอยละ 9.20, 1.90 

ตามลําดับ ผลกระทบดานจิตใจ กลุมตัวอยางเคยมีปญหาดานสุขภาพจิต    รอยละ 7.30 ผลกระทบดาน
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การศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมากท่ีสุด รอยละ 28.30 ทําคะแนนสอบไดไมดีในชวงอยางนอย 1 เทอมกอน

สํารวจ รองลงมา เคยมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาลดลงจากเดิม, ตองสอบซอมหรือไมมีสิทธิสอบ, มีความจํา

ไมดี ชาดสมาธิในการเรียน รอยละ 23.20, 14.60, 11.50 ตามลําดับ และมีผลกระทบดานอ่ืนๆ เชน เคยมี

ปญหาดานกฎหมาย ถูกตักเตือนหรือดําเนินคดีจากพนักงานเจาหนาท่ีหลังดื่มแอลกอฮอลแลวขับข่ี รอยละ 

3.20 เปนตน เม่ือพิจารณาขอมูลเฉพาะกลุมตัวอยางท่ีเคยดื่มแอลกอฮอลในรอบ 1 เดือนกอนสํารวจ พบวา 

ในกลุมตัวอยางดังกลาวสวนใหญ รอยละ 60.00 เคยมีผลกระทบทางการศึกษาดานการทําคะแนนสอบไดไม

ดี รองลงมา คือ มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาลดลงจากเดิม, มีความจําไมดี ขาดสมาธิในการเรียน, มีอาการ

เมาคาง รอยละ 55.00, 45.00 และ 45.00 ตามลําดับ  

 

 

 

 

ความสัมพันธระหวางการเคยดื่มแอลกอฮอลกับพฤติกรรมเส่ียงของกลุมตัวอยาง 
 

ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเคยดื่มแอลกอฮอลกับพฤติกรรมเสี่ยงของกลุมตัวอยาง

ดวยการทดสอบไค-สแควร พบวา การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงดานการสูบ

บุหรี่ , มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงดานการเคยใชสารเสพยติด , มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยง

ดานการเคยมีเพศสัมพันธกับเพ่ือนนักเรียน, มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงดานการเคยมีเพศสัมพันธกับ

ผูอ่ืนท่ีไมใชเพ่ือนนักเรียน, มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงดานการเคยทําแทงในวัยเรียน, มีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมเสี่ยงดานการเคยอนุญาตใหแฟนหรือคูนอนทําแทง, มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงดานการ

ทะเลาะวิวาท ทํารายรางกายหลังดื่มแอลกอฮอล, มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงดานการการขับข่ี

ยวดยานพาหนะหลังดื่มแอลกอฮอล, มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงดานการฝาฝน พรบ.ควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 (p-value<0.05) 

 

 

ความสัมพันธระหวางการเคยดื่มแอลกอฮอลกับผลกระทบรายดานของกลุมตัวอยาง 
 

ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเคยดื่มแอลกอฮอลกับผลกระทบรายดานของกลุม

ตัวอยางดวยการทดสอบไค-สแควร พบวา การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลความสัมพันธกับผลกระทบทางการ

ศึกษาดานการมีความจําไมดี ขาดสมาธิในการเรียน, มีความสัมพันธกับมีความสัมพันธกับผลกระทบทางการ

ศึกษาดานการทําคะแนนสอบไดไมดี , มีความสัมพันธกับมีความสัมพันธกับผลกระทบทางการศึกษาดาน

การไมมีสิทธิสอบหรือตองสอบซอม, มีความสัมพันธกับผลกระทบทางการศึกษาดานการมีผลสัมฤทธิ์ทาง

การศึกษาลดลงจากเดิม, มีความสัมพันธกับการเคยมีอาการเมาคาง, มีความสัมพันธกับการเคยมีปญหา
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สุขภาพจิต, มีความสัมพันธกับการเคยมีปญหาดานกฎหมายหลังดื่มแอลกอฮอลแลวขับข่ีอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ี 0.05 (p-value<0.05)  แตไมมีความสัมพันธกับผลกระทบดานการเคยมีอาการคลื่นไส อาเจียน, 

การเคยมีปญหาสุขภาพดานการเคยไดรับอุบัติเหตุหรืออุบัติเหตุจราจร ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05    

(p-value >0.05)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

5.2 ขอจํากัดของงานวิจัย 
 

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) ลักษณะภาคตัดขวางและมีการเก็บ

ขอมูลเพียงครั้งเดียว (Cross-sectional )  อาจไมเพียงพอตอการสรุปผลการศึกษาวากลุมตัวอยางสัดสวนท่ี

ไมชอบดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลและไมเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรอบ 1 เดือนกอนสํารวจจะมี

พฤติกรรมหรือคานิยมไมนิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลจริง ควรติดตามศึกษาตอเนื่องในระยะยาว 

 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 
 

      1.เนื่องจากพบวามีกลุมตัวอยางท่ีนิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล (รอยละ 20.60) สถานศึกษาและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของอาจใชขอมูลนี้ประกอบการคืนขอมูลแกกลุมเปาหมายในรูปแบบการจัดเวทีเสวนา 

กระบวนการกลุม หรือรูปแบบอ่ืนใดท่ีเหมาะสมเพ่ือใหผูปกครองไดรับทราบขอมูลและพิจารณาตอไป 

 2. ควรมีการจัดกระบวนการสรางความเขาใจสูการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในกลุม

บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอกลุมตัวอยาง (ปจจัยสนับสนุน)  
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 3. ควรจัดกระบวนการทางการศึกษาเพ่ือสงเสริมใหกลุมตัวอยางไดเกิดทัศนคติเชิงบวกตอ

พฤติกรรมอันเหมาะสมของวัยเรียน โดยหนวยงานหรือองคกรท่ีเก่ียวของใหการสนับสนุนทุนหรือ

งบประมาณดําเนินการลักษณะวิจัยเชิงปฏิบัติการหรือวิจัยเชิงพัฒนากระบวนการแบบมีสวนรวม 

4. ควรมีการศึกษาวิจัยในกลุมตัวอยางท่ีมีคุณลักษณะเดียวกันหรือใกลเคียงกันในพ้ืนท่ีอ่ืนๆท่ีมี

บริบทใกลเคียงกับพ้ืนทีการศึกษาครั้งนี้ เพ่ือเปนการเปรียบเทียบความสอดคลองกันหรือแตกตางกันของผล

การศึกษาวิจัย 

5.ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในประเด็นเชิงลึกของกลุมตัวอยางบางรายหรือบางกลุมท่ี

นาสนใจในแตละประเด็นในครั้งตอไป 
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แบบสอบถามชุดท่ี ............. 
 

แบบสอบถาม 

พฤติกรรมเส่ียง นักเรียนมัธยมศึกษาและผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

         อําเภอภูเพียง  จังหวัดนาน 

 

แบบสอบถามฉบับนี้  ผูทําการศึกษาวิจัยไดทําการออกแบบเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูลเพ่ือศึกษา พฤติกรรมเสี่ยง ผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษา อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน โดยแบบสอบถามนี้จะไมมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล คําตอบใน

แบบสอบถามนี้ไมมีผลใดๆ ทางดานกฎหมาย ตอผูตอบแบบสอบถาม   เปนเพียงสวนหนึ่งของการศึกษา

เทานั้น    
 

คําอธิบาย :  แบบสอบถามนี้  ประกอบดวย 4 สวน   ดังนี ้
 

สวนท่ี 1 : ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไป 

สวนท่ี 2 : คานิยมและแบบแผนพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล 

สวนท่ี 3 : พฤติกรรมเส่ียง 

สวนท่ี 4 : ผลกระทบดานตางๆของกลุมตัวอยาง  

 

*** หมายเหตุ   โปรดอานขอความในแบบสอบถามและทําความเขาใจใหละเอียด รอบคอบกอนลงมือตอบ

แบบสอบถามแบบถ่ึถวน ใหขอมูลตรงความเปนจริงจะเกิดประโยชนสูงสุดตองานวิจัย ถาหากไมเขาใจในขอ

คําถามหรือคําตอบสวนใดใหปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษา หรือติดตอสอบถามผูวิจัยโดยตรง 

  

 

         การศึกษาวิจัยครั้งน้ีไดรับการสนับสนุนทุนวิจัย  โดย 

                                                        ศูนยวิจัยปญหาสุรา (ศวส.) 
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คําช้ีแจง : กรุณาทําเครื่องหมาย /  ลงใน [     ]  หนาขอความหรือเติมขอความลงในชองวาง...... ท่ี

กําหนดใหตรงกับความเปนจริง 

 

สวนท่ี 1  :    ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไป 

 

 

1 อายุ   ...........ป                     
           

2.เพศ           [     ] 1.ชาย                   [     ]  2.หญิง 
 

3.ปจจุบันกําลังศึกษาอยูช้ัน [     ] ม.1   [     ] ม.2    [     ] ม.3   [     ] ม.4     [     ] ม.5    [     ] ม.6 

 
4.สถานศึกษา                    [     ] นานนคร                 [    ] ศรีนครนาน 

 

 

สวนท่ี 2 :  คานิยมสวนบุคคลและแบบแผนการดื่มแอลกอฮอล 
 

5.ทานชอบดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือไม    [     ]     1.ชอบดื่ม   [     ]     2.ไมชอบดื่ม 

 

6.ประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล ท่ีนิยมดื่ม 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ท่ีทานชอบดื่ม 
 

ความคิดเห็น เครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ท่ีทานชอบดื่ม 

ความคิดเห็น 

 

ใช ไมใช ใช ไมใช 

1.น้ําผลไมผสมแอลกอฮอล [     ]      [     ]      8.เหลาจีน/เซ่ียงชุน/เหมาไถ [     ]      [     ]      

2. เบียร [     ]    [     ]    9.เหลาพ้ืนบาน/อุ/กระแช/สาโท [     ]    [     ]    

3.ไวน [     ]    [     ]    10.เหลาเถ่ือนพ้ืนบาน [     ]    [     ]    

4.เหลาแดง [     ]    [     ]    11.เหลานอกหนีภาษี [     ]    [     ]    

5.บรั่นดี [     ]    [     ]    12.เบียรนอกหนีภาษี [     ]    [     ]    

6.เหลาขาว [     ]    [     ]    13.ไวนนอกหนีภาษี [     ]    [     ]    

7.เหลายาดอง [     ]    [     ]    14.เหลาปน/เหลาถัง [     ]    [     ]    
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7.แบบแผนการดื่ม 

 

การเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
 

ความคิดเห็น 

เคย ไมเคย 

• .ดื่มในรอบ 30 วันท่ีผานมา [     ] [     ] 

• . ดื่มหนัก (> 5 แกว/ครั้ง) ใน 30 วันท่ีผานมา [     ] [     ] 

• .ดื่มจนเมา ใน 30 วัน ท่ีผานมา [     ] [     ] 

 

 

 

 

8.สถานท่ีท่ีนิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
 

สถานท่ีท่ีมักจะดื่มสุราของทาน 
 

ความคิดเห็น 

ใช ไมใช 

- 1.งานฉลองรื่นเริง  [     ] [     ] 

- 2.บานตนเองหรือบานเพ่ือน  [     ] [     ] 

- 3.หอพัก  [     ] [     ] 

- 4.งานโรงเรียน  [     ] [     ] 

- 5.รานใกลโรงเรียนรัศมี < 500  เมตร [     ] [     ] 

- 6.รานไกลจากโรงเรียนรัศมี > 500  เมตร [     ] [     ] 

- 7.สวนไรนา  [     ] [     ] 

               8.อ่ืนๆ   ระบุ.................................................... 
 

 

 

สวนท่ี 3 :      พฤติกรรมเส่ียง 

        พฤติกรรมเสี่ยง 
ความคิดเห็น 

ใช ไมใช 

1.เคยสูบบุหรี่ [     ] [     ] 

2.เคยใชสารเสพติด เชน ยาบา กาว ฯลฯ [     ] [     ] 

3.เคยมีเพศสัมพันธกับเพ่ือนนักเรียนดวยกัน [     ] [     ] 

4.เคยมีเพศสัมพันธกับผูอ่ืนท่ีไมใชเพ่ือนนักเรียน [     ] [     ] 

5.เคยทําแทงเพราะตั้งครรภในวัยเรียน [     ] [     ] 

6.เคยใหแฟนทําแทงเพราะตั้งครรภไมพึงประสงค [     ] [     ] 
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7.เคยทะเลาะวิวาทหรือทํารายรางกายหลังดื่มสุรา [     ] [     ] 

8.เคยฝาฝนกฎหมาย พรบ.ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล  พ.ศ.2551 [     ] [     ] 

9.เคยขับข่ีรถหลังดื่มสุรา [     ] [     ] 

 
 

สวนท่ี 4    ผลกระทบ 

 

   4.1 ผลกระทบดานสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

ประเภทผลกระทบ 

ระดับความถี่ 

ไมเคย 

1-2         

    ครั้ง/   

   เดือน 

3-4  

ครั้ง 

/ เดือน 

   5-6 

   ครั้ง/ 

    เดือน 

   มากกวา 

     6 ครั้ง/   

เดือน 

1.เกิดอาการคลื่นไสอาเจียนเปนประจํา [     ] [     ] [     ] [     ] [     ] 

2.เกิดอาการเมาคางเปนประจํา [     ] [     ] [     ] [     ] [     ] 

3.ไดรับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ [     ] [     ] [     ] [     ] [     ] 

4.มีปญหาทางสุขภาพจิต เครยีด วิตกกังวล ฟุงซาน [     ] [     ] [     ] [     ] [     ] 

 

  4.2 ผลกระทบดานการศึกษา 

ประเภทผลกระทบ 

ระดับความถี่ 

ไมเคย 
1-2 วิชา/

เทอม 

3-4 วิชา/

เทอม 

5-6 วิชา/

เทอม 

มากกวา 

6 วิชา/

เทอม 

1.ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาลดลงจากเดิม (เกรดตก) [     ] [     ] [     ] [     ] [     ] 

2.ทําขอสอบไดไมดี [     ] [     ] [     ] [     ] [     ] 

3.ไมมีสิทธิ์สอบหรือติด 0 ตองสอบซอม [     ] [     ] [     ] [     ] [     ] 

4. โดนตักเตือนเพราะไมสนใจการเรียน [     ] [     ] [     ] [     ] [     ] 

5.ความจําไมดี   สมาธิไมดี เรียนไมทันเพ่ือน [     ] [     ] [     ] [     ] [     ] 

 

 

4.2 ผลกระทบดานอ่ืนๆ 

ประเภทผลกระทบ 

ระดับความถี่ 

ไมเคย 
1-2ครั้ง

เทอม 

3-4 ครั้ง/

เทอม 

5-6 ครั้ง/

เทอม 

มากกวา 

6 ครั้ง/

เทอม 
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1.เคยมีปญหาทางกฎหมายเนื่องจากการขับรถหลังดื่ม

สุรา 
[     ] [     ] [     ] [     ] [     ] 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ช่ือ  วิทธวัส  ธงเงิน 
 

 วุฒิการศึกษา 

 ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต     มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 

 ตําแหนงในปจจุบัน 

   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

 สถานท่ีปฏิบัติงาน 

   สํานักงานสาธารณสุขอําเภอภูเพียง  จังหวัดนาน 
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