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ค ำน ำ 

รำยงำนวจิยัเรื่อง วถิกีำรดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงำนหญงิ เน้นศกึษำถงึ เรื่องรำวชวีติ
ของแรงงำนหญิงที่วงจรชวีติต้องเขำ้ไปยุ่งเกี่ยวกบัเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษำถึง
ระบบคดิ ควำมเชื่อ และค่ำนิยมกำรดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์จนกลำยเป็นวถิพีฤตกิรรมกำรดื่มเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอลข์องแรงงำนหญงิ และส่งผลกระทบต่อวถิชีวีติของแรงงำนหญงิ ซึ่งพื้นที่เป้ำหมำยกำรวจิยั 
ไดแ้ก่ แรงงำนหญงิในเครอืข่ำยสหภำพแรงงำนกจิกำรสิง่ทอวำไทย จ.นนทบุรี แรงงำนหญงิในเครอืข่ำย
กลุ่มย่ำนสหภำพแรงงำนอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ได้แก่ พื้นที่คนงำนในเขตออ้อมน้อย จ.สมุทรสำคร และ 
พื้นที่คนงำนในเขตอ้อมใหญ่ จ.นครปฐม และแรงงำนหญิงในเครอืข่ำยกลุ่มแรงงำนนิคมอุตสำหกรรม
จงัหวดัล ำพูน โดยวธิกีำรศกึษำแบบผสำนวธิี Mix Methodology ที่ใช้ทัง้กำรศกึษำวจิยัเชงิปรมิำณและ
เชิงคุณภำพ ซึ่งผลกำรศึกษำสะท้อนให้เห็นถึงปรำกฏถึง วงจรชีวิต ผลกระทบ และแนวโน้มของ
พฤตกิรรมกำรดื่มของแรงงำนหญงิ ทีม่วีงจรกำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์ึน้อยู่กบัสภำวะกำรถูกกดทบั
จำกบรบิทแวดล้อมทำงสงัคม (ปัจจยัภำยนอก) ที่มผีลต่ออำรมณ์ ควำมรูส้กึ ทศันคติ (ปัจจยัภำยใน) 
พฤตกิรรมกำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงำนหญิงจงึเป็นช่องทำงหนึ่งของชวีติได้มพีื้นที่ระบำย
ควำมรูส้กึ กำรปลดปล่อยชวีติให้เป็นอสิระ รูส้กึถึงกำรมพีื้นที่ส่วนตวั ทัง้นี้สถำนกำรณ์ดงักล่ำวท ำให้
แรงงำนหญงิตกอยู่ภำยใต้สภำวะกำรของกำรถูกดทบัลงและ น ำไปสู่กำรได้รบัผลกระทบมำกขึน้ ดงันัน้ 
ขอ้เสนอแนะต่อกำรพฒันำคุณภำพชวีติของแรงงำนหญงิ คอื กำรสรำ้งพื้นที่เรยีนรูแ้ละเขำ้ใจในวถิชีวีติ
ของแรงงำนหญิง เช่น กำรจดัตัง้ศูนยก์ำรให้ค ำปรกึษำในโรงงำน ฯลฯ ส่งเสรมิกจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบั
กำรพฒันำศักยภำพเชงิวถิีชีวติของแรงงำนหญิง เช่น กำรจดักำรภำวะทำงอำรมณ์ และกำรส่งเสริม
ทกัษะชีวติด้ำนจดักำรปัญหำ ฯลฯ เหล่ำนี้มุ่งหวงัว่ำ จะใช้เป็นฐำนข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ทัง้ระดบั
นโยบำย ระดบัปฏบิตั ิระดบักำรสรำ้งเครอืขำ่ย กล่ำวคอื   

ระดบั 1 ระดบันโยบำย สะทอ้นภำพสถำนกำรณ์ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องกลุ่มแรงงำนหญงิ 
ซึ่งจะเป็นฐำนข้อมูลเพื่อกำรวำงยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ในกำรจดักำรกับสถำนกำรณ์กำรดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลข์องนักดื่มหน้ำทีใ่หม่ ซึง่ในทีน่ี้ คอื กลุ่มแรงงำนหญงิ ซึง่ก ำลงัเป็นเป้ำหมำยส ำคญัของธุรกจิ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดน ำไปสู่กำรวำงแนวทำงกำรขับเคลื่อนกลไดเชิงนโยบำยกำรควบคุม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ 

ระดบั 2 ระดบักำรปฏิบตัิกำร จะเป็นฐำนข้อมูลให้กับองค์กรที่ปฏิบัติงำนเพื่อกำรเฝ้ำระวงั
ปัญหำกำรดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลใ์นกำรออกแบบและวำงแนวทำงกำรปฏบิตังิำนกบักลุ่มแรงงำนหญงิ
เพื่อแกไ้ขและป้องกนักำรดื่ม  

ระดบั 3 ระดบักำรสรำ้งเครอืขำ่ย จะเป็นฐำนขอ้มลูในสรำ้งและพฒันำเครอืข่ำยกำรปฏบิตัเิฝ้ำ
ระวงัภยัแอลกอฮอลใ์นกลุ่มแรงงำนหญงิ  

ระดับ 4 ระดับกลุ่มแรงงำนหญิง จะเป็นฐำนข้อมูล ในกำรน ำไปปรบัประยุกต์กับวิถีกำร
ด ำเนินชีวิตของกลุ่มแรงงำนหญิงในกำรประเมินสภำวะเสี่ยงจำกกำรมีพฤติกรรมกำรดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ์น ำไปสู่กำรปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม  
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ระดบั 5 ระดบัสำธำรณชน เป็นฐำนข้อมูลเพื่อเผยแพร่สถำนกำรณ์ พฤติกรรม ระบบคิด 
ค่ำนิยม แนวโน้มของพฤตกิรรมกำรดื่ม และระดบัของพฤตกิรรมกำรดื่ม สู่กำรสรำ้งควำมตระหนักรูแ้ละ
กำรปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของกลุ่มแรงงำนหญงิในภำพรวม และ เป็นฐำนขอ้มลูเชงิวชิำกำร เพื่อพฒันำ
องคค์วำมรูใ้นกำรดแูลสุขภำวะทำงสงัคม 

ระดบั 6 ระดบัโรงงำน/ผู้ประกอบกำร/นำยจ้ำง เป็นฐำนข้อมูลในพฒันำระบบกำรดูแลสุข
ภำวะของแรงงำน ลูกจ้ำง เพื่อกำรเพิ่มประสทิธภิำพในกำรท ำงำน และเอื้อต่อกำรมสีุขภำวะที่ดีของ
แรงงำนหญงิ 

ในกำรนี้ คำดหมำยว่ำองค์กร หน่วยงำน ภำคเีครอืข่ำยที่เกี่ยวขอ้ง วงวชิำกำร และเครอืข่ำย

สหภำพแรงงำน โรงงำนภำคอุตสำหกรรมจะใชร้ำยงำนวจิยัฉบบันี้เพื่อพฒันำคุณภำพชวีติแรงงำนหญงิ

ต่อไป  

สุดท้ำย รำยงำนฉบบันี้เสรจ็สิ้นสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณแรงงำนหญิงในเครอืข่ำยสหภำพ

แรงงำนกจิกำรสิง่ทอวำไทย จ.นนทบุร ีแรงงำนหญงิในเครอืขำ่ยกลุ่มย่ำนสหภำพแรงงำนอ้อมน้อย-อ้อม

ใหญ่ ได้แก่ พืน้ที่คนงำนในเขตออ้อมน้อย จ.สมุทรสำคร และ พื้นทีค่นงำนในเขตอ้อมใหญ่ จ.นครปฐม 

และแรงงำนหญงิในเครอืข่ำยกลุ่มแรงงำนนิคมอุตสำหกรรมจงัหวดัล ำพูน หมำยรวมถงึเจำ้หน้ำที่มูลนิธิ

หญงิชำยกำ้วไกล และผูท้ีม่อุีปกำรคุณทุกท่ำนมำ ณ โอกำสน้ี  

 

    

 ผูร้บัผดิชอบโครงกำร 

  ปณุกิำ  อภริกัษ์ไกรศร ี  
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บทท่ี 1 
 

บทน ำ 
 

ควำมส ำคญัของปัญหำกำรวิจยั 
 

“กลุ่มผู้หญิง” เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก าลงัรุกสรา้งกลยุทธ์เพื่อเจาะ
ตลาดเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ดังเห็นได้จาก มีผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลายชนิดที่
ออกแบบเพื่อให้ดื่มง่าย เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดมกีลิน่ มรีสหวานคล้ายน ้าผลไม้  หรอื เบียร์
ประเภทที่มรีสชาตจิดื ดื่มง่าย เป็นต้น ซึง่ แนวโน้มของพฤตกิรรมการดื่มในกลุ่มผูห้ญงิมอีตัราสงูขึน้ ดงั
เห็นได้จาก รายงานการวจิยัเรื่องการทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกบัสถานการณ์และผลกระทบของการ
บรโิภคสุรา (2548, น.29) พบว่า ระหว่าง พ.ศ.2539 ถงึ พ.ศ.2547 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
ผูช้าย ลดลงในปี พ.ศ.2547 แต่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องผูห้ญงิเพิม่ขึน้ทุกปี และ จากขอ้มูลการ
ประชุมวชิาการสุราระดบัชาต ิครัง้ที ่6 สุราในโลกเสร ีในบทความเรื่อง “ปัญหาแอลกอฮอลก์บัผูห้ญงิยุค
ใหม”่ ใหข้อ้มลูว่า “จากการศกึษาในปี พ.ศ.2549 มผีูห้ญงิดื่มสุรารอ้ยละ 8.9 และเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 11.1 
ในปี พ.ศ.2550 โดยผู้หญิงในเมอืงดื่มน้อยกว่าผู้หญิงในชนบท และผู้หญิงภาคเหนือมอีตัราการดื่มสูง
กว่าภาคอื่น” (ศิรพิร  จริวฒัน์กุล, 2553, น.140) และ กระทรวงสาธารณสุข เผยสถิติการดื่มของกลุ่ม
ผู้หญิง (2553) ว่า “ผู้หญิงเป็นนักดื่มเพิม่ขึน้ถึงรอ้ยละ 65” สะท้อนให้เห็นถึง สถานการณ์การดื่มของ
กลุ่มผู้หญิงที่เพิ่มขึ้น และยงัคงมกีารขยายช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในการบรโิภคเครื่อง
แอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง เช่น การใช้สื่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เหมาะส าหรบัผู้หญิง การลด
ขนาดบรรจุภณัฑใ์ห้มขีนาดเลก็ลง ราคาถูก การผลติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มรีาคาถูก หาซื้อง่าย เป็น
ตน้ 

กลุ่มผู้หญิงอกีกลุ่มหนึ่งที่มพีฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างแพร่หลายและดื่มจน
เสมอืนเป็นกิจวตัรประจ าชวีติ คอื กลุ่มแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งหมายรวมถึง กลุ่มแรงงาน
หญงิ ดงัเหน็ไดจ้าก ขอ้มลูเชงิสถติ ิจากส านกังานสถติแิห่งชาต ิ(2550) พบว่า กลุ่มวยัท างานมอีตัราการ
ดื่มมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ ร้อยละ 34.4 และ จากรายงานการศึกษาโครงการโรงงานสีขาว ลด ล ะ เลิก
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า ค่าใช้จ่ายของกลุ่มตวัอย่างที่ศกึษา รอ้ยละ 39.2 เป็นค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัค่า
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และพบว่า กลุ่มตวัอย่างของการศกึษา มพีฤตกิรรมเคยดื่มและปัจจุบนัยงัดื่มอยู ่
คิดเป็นร้อยละ 53.2 ซึ่งข้อมูลของกลุ่มแรงงานที่น่าสนใจ คือ บริษัท วาไทยอุตสาหกรรม จ ากัด 
กลุ่มเป้าหมายที่เก็บขอ้มูล เป็นผู้หญิงรอ้ยละ 70.3 เป็นผู้ชายรอ้ยละ 29.7 พบว่า มคี่าใช้จ่ายเกี่ยวกบั
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์รอ้ยละ 10.4 และ มพีฤตกิรรมเคยดื่มและยงัดื่มอยู่ รอ้ยละ 42.0 โดยแรงงานส่วน
ใหญ่เป็นผูห้ญงิ เนื่องจากเป็นโรงงานอุตสาหกรรมประเภทตดัเยบ็ผลติภณัฑเ์สือ้ผา้ส่งออก (มลูนิธเิพื่อน
หญิง, 2553, น.6-20) จงึสะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มแรงงานหญิงเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมแีนวโน้มที่พฤติกรรมดงักล่าวจะกลายเป็นวถิีหนึ่งของการด าเนินชวีติของ
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กลุ่มแรงงานหญิง ซึ่งค่านิยมที่พบได้ในวธิคีดิของผู้หญิงที่มพีฤติกรรมการดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ เช่น 
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเรื่องปกต ิการดื่มเป็นเรื่องของการสงัสรรค์เพื่อสงัคม เป็นต้น เหล่านี้ 
กลุ่มผูห้ญงิทีม่พีฤตกิรรมการดื่ม มกัมทีศันคตเิชงิบวกต่อแบบแผนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์(เกยีรติ
พงษ์  อตุิพร, 2550, น.39)  

จากสถานการณ์และค่านิยมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องผูห้ญงิ หมายรวมถงึกลุ่มแรงงาน
หญงิ ภาวะเสีย่งดา้นผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์นอกจากส่งผลกระทบต่อการ
ท างานที่ท าให้ประสทิธภิาพในการท างานลดลง ด้านสุขภาพ ยงัพบว่า ผู้หญิงที่มพีฤติกรรมการดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอลย์งัมภีาวะเสีย่งทีม่ากกว่าผูช้าย ดงัเหน็ไดจ้าก  

“การบรโิภคสุราส่งผลกระทบต่อชายและหญิงแตกต่างกนั ทัง้จากสาเหตุเชงิชวีวทิยาและ
เชิงเพศภาวะ ในด้านสุขภาพ พบว่า ร่างกายผู้หญิงมีระบบการเผาผลาญแอลกอฮอล์ที่
แตกต่างไปจากผู้ชาย ในปรมิาณการดื่มเท่ากนั ผู้หญงิจะมรีะดบัความเขม้ของแอลกอฮอล์ใน
กระแสเลอืดสูงกว่าและขบัออกจากร่างกายช้ากว่าผู้ชายท าให้ผู้หญงิเมาเรว็กว่า เมาคา้งนาน
กว่าและได้รบัผลกระทบต่ออวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น ตับ สมอง และหัวใจมากกว่า 
นอกจากนี้ยงัมรีายงานว่าผู้หญิงที่ดื่มสุรามโีอกาสเสี่ยงต่อการเกดิอุบตัเิหตุ การบาดเจบ็ ตก
เป็นเหยื่อของความรุนแรง ถูกคุกคาม/ประทุษรา้ยทางเพศ และมอีตัราการฆ่าตวัตายสูงกว่า
ผูช้ายที่ดื่มสุรา แมข้อ้มูลเหล่านี้จะชี้ให้เหน็ว่าการดื่มสุรามผีลกระทบต่อผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย 
แต่กลบั พบว่าผู้หญิงมแีนวโน้มที่จะหลกีเลี่ยงการเข้ารบัค าปรกึษา หรอืบ าบดัสุรา ” (ศิรพิร  
จริวฒัน์กุล, 2553, น.140)   
และ การดื่มสุรากระตุน้ใหเ้กดิการกระท าความรนุแรงในรปูแบบต่าง ๆ รวมหมายถงึภยัคุกคาม

ทางเพศ โดยเฉพาะกลุ่มผูห้ญงิมภีาวะเสีย่งมากกว่ากลุ่มผู้ชาย (บุญเสรมิ  หุตะแพทย,์ 2553, น.177) 
จากสถานการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องกลุ่มแรงงานหญงิทีม่แีนวโน้มของพฤตกิรรม

ที่เพิ่มขึ้น ประกอบภาวะเสี่ยงและผลกระทบกับวิถีการด าเนินชีวิตที่เกิดขึ้น ในการวิจยัครัง้นี้จึงมี
วตัถุประสงค์เพื่อศกึษาวถิกีารดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิ โดยมพีื้นที่กรณีศกึษา 3 พืน้ที ่
ได้แก่ ในเขตสหภาพแรงงานกจิการสิง่ทอวาไทย จงัหวดันนทบุรี  กลุ่มย่านสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-
ออ้มใหญ่ จงัหวดัสมทุรสาคร / จงัหวดันครปฐม และ กลุ่มแรงงานนิคมอุตสาหกรรมจงัหวดัล าพูน   
 
วตัถปุระสงคก์ำรศึกษำ 
 
 1) เพื่อศกึษาถงึระบบคดิ ความเชื่อ และค่านิยมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิ   
 2) เพื่อศกึษาถงึวถิพีฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิ  
 3) เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิถีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงกับ
ผลกระทบทีม่ต่ีอวถิชีวีติของแรงงานหญงิ 
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ขอบเขตกำรศึกษำ  
 
 1) ขอบเขตของประเดน็ทีศ่กึษา  
 1.1) ศกึษาระบบคดิ ความเชื่อ ทศันคต ิและค่านิยมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงาน
หญงิ เช่น  
  - ระบบคิด ความเชื่อ ทัศนคติและค่านิยมที่มีผลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ; 
รปูแบบของวธิคีดิ ความเชื่อ ค่านิยม และปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ 
  - แรงจงูใจในการดื่ม ; จดุเริม่ตน้ของการดื่ม , สาเหตุของการดื่ม    
  1.2) ศกึษาพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิ 
   - ลกัษณะการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์; ปรมิาณการดื่ม ความต่อเนื่องในการดื่ม   
   - ระดบัของพฤตกิรรมการดื่ม เช่น เป็นประจ า บางครัง้ ตามโอกาส ฯลฯ  
   - ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ีเ่กดิขึน้ เช่น ผลกระทบต่อร่างกาย จติใจ
ผลกระทบเชงิเศรษฐกจิ ผลกระทบต่อครอบครวั / สงัคม ฯลฯ  

1.3) วถิกีารดื่ม ; การท าใหพ้ฤตกิรรมการดื่มยงัด ารงอยูใ่นวถิชีวีติ  
- ปัจจยั / เงือ่นไขทีท่ าใหก้ารดื่มยงัด ารงอยู ่ 
- แนวโน้มของพฤติกรรมการดื่ม ; ระดับความถาวรของพฤติกรรม เช่น ระดับของ

พฤตกิรรมถาวร ระดบัพฤตกิรรมกึง่ถาวร หรอื ระดบัพฤตกิรรมชัว่คราว ฯลฯ  
 2) ขอบเขตพืน้ที ่; กลุ่มแรงงานหญงิโรงงานในเขตพืน้ทีเ่ป้าหมาย ไดแ้ก่  
  2.1) เครอืขา่ยสหภาพแรงงานกจิการสิง่ทอวาไทย จ.นนทบุร ี 
  2.2) เครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ได้แก่ พื้นที่คนงานในเขตออ้อม
น้อย จ.สมทุรสาคร และ พืน้ทีค่นงานในเขตออ้มใหญ่ จ.นครปฐม  
  2.3) เครอืขา่ยกลุ่มแรงงานนิคมอุตสาหกรรมจงัหวดัล าพูน  
 
ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั 
 

การศึกษาวิจยัครัง้นี้  ประโยชน์ที่คาดจะได้รบั ส าคญัคือ จะได้ผลการศึกษาถึงวถิีการดื่ม
เครื่องดื่มแลกอฮอล์ของกลุ่มแรงงานหญิง ทัง้เรื่องของสถานการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
แรงงานหญิง ระบบคดิ ความเชื่อ ค่านิยมต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แรงจูงใจ พฤตกิรรมการดื่ม
ของกลุ่มแรงงานหญิง ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และแนวโน้มของพฤตกิรรมการดื่ม 
ซึ่งจะใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ทัง้ในระดบันโยบาย ระดบัปฏิบตัิ ระดบัการสร้างเครอืข่าย 
กล่าวคอื 

1) ระดบันโยบาย สะทอ้นภาพสถานการณ์ดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องกลุ่มแรงงานหญงิ ซึง่
จะเป็นฐานข้อมูลเพื่อการวางยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ในการจัดการกับสถานการณ์การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลข์องนักดื่มหน้าทีใ่หม่ ซึง่ในทีน่ี้ คอื กลุ่มแรงงานหญงิ ซึง่ก าลงัเป็นเป้าหมายส าคัญของธุรกจิ
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เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดน าไปสู่การวางแนวทางการขับเคลื่อนกลไดเชิงนโยบายการควบคุม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ 

2) ระดบัการปฏบิตักิาร จะเป็นฐานขอ้มูลให้กบัองค์กรที่ปฏบิตังิานเพื่อการเฝ้าระวงัปัญหา
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการออกแบบและวางแนวทางการปฏบิตัิงานกบักลุ่มแรงงานหญิงเพื่อ
แกไ้ขและป้องกนัการดื่ม  

3) ระดบัการสรา้งเครอืข่าย จะเป็นฐานขอ้มลูในสรา้งและพฒันาเครอืขา่ยการปฏบิตัเิฝ้าระวงั
ภยัแอลกอฮอลใ์นกลุ่มแรงงานหญงิ  

4) ระดบักลุ่มแรงงานหญงิ จะเป็นฐานขอ้มลู ในการน าไปปรบัประยุกต์กบัวถิกีารด าเนินชวีติ
ของกลุ่มแรงงานหญงิในการประเมนิสภาวะเสีย่งจากการมพีฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮล ์น าไปสู่
การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม  

5) ระดบัสาธารณชน  
5.1) เป็นฐานขอ้มูลเพื่อเผยแพร่สถานการณ์ พฤตกิรรม ระบบคดิ ค่านิยม แนวโน้มของ

พฤติกรรมการดื่ม และระดับของพฤติกรรมการดื่ม สู่การสร้างความตระหนักรู้และการปรบัเปลี่ยน
พฤตกิรรมของกลุ่มแรงงานหญงิในภาพรวม  

5.2) เป็นฐานขอ้มลูเชงิวชิาการ เพื่อพฒันาองคค์วามรูใ้นการดแูลสุขภาวะทางสงัคม 
6) ระดบัโรงงาน/ผูป้ระกอบการ/นายจา้ง เป็นฐานขอ้มลูในพฒันาระบบการดูแลสุขภาวะของ

แรงงาน ลกูจา้ง เพื่อการเพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน และเอือ้ต่อการมสีุขภาวะทีด่ขีองแรงงานหญงิ 
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บทท่ี 2 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

การศกึษาวจิยัเรื่อง “วถิกีารดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิ” ในครัง้นี้มกีารทบทวน
วรรณกรรมประเดน็หลกั ๆ ไดแ้ก่  
 ประเดน็ที ่1 ทบทวนเรือ่ง “สถานการณ์การดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิ” 
 ประเด็นที่ 2 ทบทวนเรื่อง “แนวคิดเกี่ยวกับค่านิยมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” และ 
“พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล”์  
 ประเดน็ที่ 3 ทบทวนแนวคดิเกี่ยวกบั “การสรา้งแบบแผนพฤตกิรรม : การสรา้งแบบแผน
พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลก์ลายเป็นวถิชีวีติ” 

โดยมสีาระ ดงัต่อไปนี้ 
 คนไทยมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผูกติดกับวิถีชีวิตมาแต่โบราณ ซึ่ง
กลายเป็นแผนแบบหนึ่งของการด าเนินชีวติของคนไทย จากผลงานวจิยัหลายชิ้น สะท้อนให้เห็นถึง 
อตัราการพฤตกิรรมการดื่มของคนไทยทีย่งัเป็นสถิติทิีสู่ง ดงัเช่น จากการรายงานผลการศกึษาคุณภาพ
ชวีติและสุขภาพของประชาชน เพื่อประมาณการจ านวนผู้เกี่ยวข้องกบัสารเสพติดและผู้ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในประเทศไทย พ.ศ.2550 (2550, น.75-78) พบว่า จ านวนกลุ่มประชากรที่ศกึษา ในช่วง
อายุ 12 – 65 ปี ทัง้หมด 46.3 ลา้นคน ผลจากการส ารวจปรากฎว่า กลุ่มประชากรตวัอย่างทีไ่ม่ดื่ม เป็น
ชาย 8.5 ล้านคน เป็นหญงิ 20.9 ล้านคน คดิเป็นรอ้ยละ 63 ในขณะที่ กลุ่มประชากรที่มพีฤตกิรรมการ
ดื่ม เป็นชาย 12.2 ลา้นคน เป็นหญงิ 4.7 ลา้นคน คดิเป็นรอ้ยละ 37  ซึ่งจ านวนกลุ่มประชากรที่ดื่มและ
มอีตัาการดื่มที่เพิม่สูงขึ้นเป็นกลุ่มผู้หญิง เห็นได้จาก จากการเผยสถิติ กระทรวงสาธารณสุข (2553) 
พบว่า “ผู้หญิงเป็นนักดื่มเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 65” และเป็นกลุ่มประชากรที่ก าลงัเป็นเป้าหมายของกลุ่ม
ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยกลยุทธ์ทางการตลาดกบักลุ่มผู้หญิง เน้นเรื่อง “ดื่มง่าย” “หาซื้อง่าย” 
“ราคาถูก” (บณัฑติ  ศรไพศาล และคณะ, ม.ม.ป) 

 “กลุ่มผูห้ญงิ” เป็นกลุ่มเป้าหมายทีธุ่รกจิเครือ่งดื่มแอลกอฮอลก์ าลงัรุกสรา้งกลยทุธเ์พื่อเจาะ
ตลาดเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ดังเห็นได้จาก มีผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลายชนิดที่
ออกแบบเพื่อให้ดื่มง่าย เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดมกีลิน่ มรีสหวานคล้ายน ้าผลไม้  หรอื เบียร์
ประเภทที่มีรสชาติจืด ดื่มง่าย เป็นต้น และ จากการส ารวจสถานการณ์การดื่มเครื่องดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของเด็กและผู้หญิง ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาของส านักงานเครอืข่ายองค์กรงดเหล้า พบว่า 
อตัราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องผูห้ญงิและเดก็เริม่มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ จากอทิธพิลของโฆษณาและ
การตลาดรปูแบบใหม่ ๆ ของธุรกจิแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะรปูแบบเชญิชวนใหด้ื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ผสมน ้าผลไม้ (คมสนั  ไชยองคก์าร, http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/article/16013) และ ผล
การส ารวจของนักวิชาการ และองค์กรที่ปฏิบัติงานเพื่อควบคุมภัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยงัเน้นย ้า
สถานการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มผู้หญิงร่วมกนัชดัเจนว่า “แนวโน้มของพฤตกิรรมการ
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ดื่มในกลุ่มผู้หญิงมอีัตราสูงขึ้นเรื่อย ๆ” ดงัเห็นได้จาก รายงานการวิจยัเรื่องการทบทวนองค์ความรู้
เกีย่วกบัสถานการณ์และผลกระทบของการบรโิภคสุรา (2548, น.29) พบว่า ระหว่าง พ.ศ.2539 ถงึ พ.ศ.
2547 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องผูช้าย ลดลงในปี พ.ศ.2547 แต่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์อง
ผูห้ญงิเพิม่ขึน้ทุกปี และ จากขอ้มลูการประชุมวชิาการสุราระดบัชาต ิครัง้ที ่6 สุราในโลกเสร ีในบทความ
เรื่อง “ปัญหาแอลกอฮอล์กบัผูห้ญงิยุคใหม่” ให้ขอ้มลูว่า “จากการศกึษาในปี พ.ศ.2549 มผีูห้ญงิดื่มสุรา
รอ้ยละ 8.9 และเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 11.1 ในปี พ.ศ.2550 โดยผูห้ญงิในเมอืงดื่มน้อยกว่าผูห้ญงิในชนบท 
และผู้หญิงภาคเหนือมอีตัราการดื่มสูงกว่าภาคอื่น” (ศริพิร  จริวฒัน์กุล, 2553, น.140) และ กระทรวง
สาธารณสุข เผยสถิติการดื่มของกลุ่มผู้หญิง (2553) ว่า “ผู้หญิงเป็นนักดื่มเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 65 ” 
นอกจากนี้ยงัพบว่า ผู้หญิงที่มพีฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มผีลต่อการเลกิที่ยากกว่าผู้ชาย 
ร ว ม ถึ ง ไ ด้ ร ั บ ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ก า ร ดื่ ม ม า ก ว่ า ผู้ ช า ย  ( ค ม สั น   ไ ช ย อ ง ค์ ก า ร , 
http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/article/16013) ถือเป็นสถานการณ์ที่จะต้องมีการแก้ไข 
ป้องกนัและจดัการกบัสถานการณ์ดงักล่าวทีก่ าลงัคุกคามวถิชีวีติผูค้นอกีหนึ่งกลุ่มใหญ่ของสงัคม 
 
1. สถำนกำรณ์กำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องแรงงำนหญิง 
 

1.1 สถำนกำรณ์กำรด่ืม 
 

 พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขยายผลอย่างกวา้งขวางในกลุ่มแรงงาน ทัง้หญิง
และชาย โดยมพีฤตกิรรมการดื่มที่นิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลป์ระเภทต่าง ๆ ดงัเช่น แรงงานสูงอายุ
นิยมดื่มสุราขาว แรงงานวยักลางคนนิยมดื่มสุราไทย และแรงงานวยัรุ่นและผู้ใหญ่ตอนต้นนิยมดื่มเบยีร ์
(บณัฑติ  ศรไพศาล, ม.ม.ป, น.14 ) เป็นต้น โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานหญงิ เป้าหมายใหม่ของกลุ่มธุรกจิ
เครือ่ดื่มแอลอฮอล ์และเป็นประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ีม่รีาคสูง เช่น ประเภทเบยีร์ สุราต่างประเทศ 
ไวร ์ฯลฯ ซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งที่มพีฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างแพร่หลายและดื่มจนเสมอืน
เป็นกจิวตัรประจ าชวีติ คอื กลุ่มแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งหมายรวมถงึ กลุ่มแรงงานหญิง ดงั
เห็นได้จาก ข้อมูลเชงิสถิติ จากส านักงานสถิติแห่งชาติ (2550) พบว่า กลุ่มวยัท างานมอีัตราการดื่ม
มากกว่ากลุ่มอื่น ๆ รอ้ยละ 34.4 และ จากรายงานการศกึษาโครงการโรงงานสขีาว ลด ละ เลกิเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พบว่า ค่าใชจ้่ายของกลุ่มตวัอย่างที่ศกึษา รอ้ยละ 39.2 เป็นค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัค่าเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ์และพบว่า กลุ่มตวัอย่างของการศกึษา มพีฤตกิรรมเคยดื่มและปัจจุบนัยงัดื่มอยู ่คดิเป็นรอ้ย
ละ 53.2 ซึง่ขอ้มลูของกลุ่มแรงงานทีน่่าสนใจ คอื บรษิทั วาไทยอุตสาหกรรม จ ากดั กลุ่มเป้าหมายทีเ่กบ็
ขอ้มูล เป็นผู้หญงิรอ้ยละ 70.3 เป็นผู้ชายรอ้ยละ 29.7 พบว่า มคี่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
ร้อยละ 10.4 และ มีพฤติกรรมเคยดื่มและยงัดื่มอยู่ ร้อยละ 42.0 โดยแรงงานส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง 
เนื่องจากเป็นโรงงานอุตสาหกรรมประเภทตดัเยบ็ผลติภณัฑเ์สือ้ผา้ส่งออก (มลูนิธเิพื่อนหญงิ , 2553, น.
6-20) และจากรายงานผลการศึกษาคุณภาพชวีติและสุขภาพของประชาชนเพื่อประมาณการจ านวน
ผูเ้กี่ยวขอ้งกบัสารเสพตดิและผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย พ.ศ.2550 พบว่า อตัราการดื่ม
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ขอกลุ่มผูห้ญงิในช่วงแรงงาน ไดแ้ก่ ช่วงอาย ุ20-24 ปี ช่วงอาย ุ25-44 ปี และช่วงอายุ 45-46 ปี ผูห้ญงิที่
มพีฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากจ านวนกลุ่มประชากรที่ศกึษาเฉพาะผู้หญิงในช่วงอายุที่
เป็นวยัแรงงานจ านวน 25,809,128 คน พบว่า รอ้ยละ 32.4 มพีฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ดงั
ตาราง 

 
ตารางที ่2.1  

แสดงจ านวนและอตัราผูห้ญงิทีม่ปีระสบการณ์ดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลท์ัว่ประเทศ 
 

พฤตกิรรมการดื่ม ช่วงอายุ 
12 – 19 ปี 20 – 24 ปี 25 – 44 ปี 45 – 65 ปี รวม 

ไมเ่คยดื่มเลยในชวีติ 3,506,651  
(90.8) 

1,348,224  
(76.8) 

8,248,928  
(77.9)  

7,846,540  
(82.2) 

20,950,342 
 (81.3) 

ดื่มใน 7 วนั ทีผ่่านมา 54,058  
(1.4) 

74,074 
 (4.2) 

670,827  
(6.3) 

507,512  
(5.3) 

1,306,473  
(5.1) 

ดื่มใน 30 วนั ทีผ่่านมา 126,515  
(3.3) 

131,128 
 (7.5) 

1,015,815 
(9.6) 

726,206  
(7.6) 

1,999,664  
(7.8) 

ดื่มใน 1 ปี ทีผ่่านมา 274,698  
(7.1) 

269,349  
(15.3) 

1,632,885  
(15.4) 

1,038,367  
(10.9) 

3,215,299  
(12.5) 

เคยดื่มแต่หยดุไป 
มากกว่า 1 ปี 

57,619  
(1.5) 

116,794  
(6.7)  

665,350 
 (6.3) 

618,988  
(6.5) 

1,458,751  
(5.7) 

ดื่มหนกัต่อครัง้ใน 1 ปี 90,360  
(2.3) 

88,074  
(5.0) 

519,145  
(4.9) 

290,922  
(3.0) 

988,502  
(3.8) 

 
ทีม่า : สถานภาพการบรโิภคสุรา พ.ศ.2550, 2550, น.44 
  
 จงึสะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มแรงงานหญิงเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มพีฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ์และมแีนวโน้มทีพ่ฤตกิรรมดงักล่าวจะกลายเป็นวถิหีนึ่งของการด าเนินชวีติของกลุ่มแรงงาน
หญิง ซึ่งค่านิยมที่พบได้ในวิธีคิดของผู้หญิงที่มีพฤติกรรมการดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ เช่น การดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเรื่องปกติ การดื่มเป็นเรื่องของการสงัสรรค์เพื่อสงัคม เป็นต้น เหล่านี้ กลุ่ม
ผูห้ญงิทีม่พีฤตกิรรมการดื่ม มกัมทีศันคตเิชงิบวกต่อแบบแผนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์(เกยีรตพิงษ์  
อตุิพร, 2550, น.39) ซึง่ส่งผลใหอ้ตัราการพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลฮอลส์งูขึน้  
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1.2 สำเหตขุองพฤติกรรมกำรด่ืมของแรงงำนหญิง 
 
 ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องผูห้ญงิ มเีหตุปัจจยัทัง้ทีเ่หมอืน

และต่างจากผูช้าย ซึ่งปัจจยัที่มผีลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลอฮอล์ของผู้หญงิ สามารถสรุปและจ าแนกได้
เป็น 4 ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่  

ปัจจยัแรก “ดืม่เพือ่การบ ารุง สุขภาพร่างกาย” เป็นความเชื่อเกี่ยวกับอนามยัเจรญิ
พนัธุ์ของผู้หญงิที่ผูกตดิกบัความเชื่อเชงิภูมปัิญญา ถงึสรรพคุณของยาแผนโบราณบางชนิดที่จะต้องมี
การดองผสมกบัเหล้าเพื่อชูสรรพคุณยา ซึ่งจะเป็นเหล้าดองยาคนละชนิดและมสีรรพคุณต่างจากเหล้า
ดองยาที่กลุ่มผู้ชายนิยมดื่ม และมวีธิกีารดื่มที่แตกต่างกนั โดยยาที่มสี่วนผสมของแอลกอฮอล์หรอืที่
เรยีกว่า “เหล้าดองยา” ส าหรบัผู้หญิงนัน้ จะดื่มในบางเวลาและมคีวามเกี่ยวพนักบัภาวะอนามยัเจรญิ
พนัธุข์องผู้หญงิ เช่น จะดื่มในช่วงที่ประจ าเดอืนใกล้มา หรอื ประจ าเดอืนมาไม่ปกต ิซึ่งมยีาบางชนิดที่
สามารถซื้อหาได้และถูกกฎหมาย ดื่มในช่วงหลงัคลอดบุตร หรอืช่วงที่เรยีกว่า “การอยู่ไฟ” ของผูห้ญิง
หลงัคลอด ฯลฯ แต่ทัง้นี้กย็งัมเีหลา้ดองยาบางชนิดทีเ่ชื่อกนัว่า มสีรรพคุณดา้นความสวยงามของผูห้ญงิ 
เมื่อรบัประทานแล้วจะท าให้เลอืดลม หรอืระบบไหลเวยีนโลหิตในร่างกายของผู้หญิงดี ท าให้สิวฝ้า 
ผิวพรรณของผู้หญิงดีขึ้น เหล่านี้ เป็นปัจจยัหนึ่งที่เป็นแรงจูงใจให้ผู้หญิงบางกลุ่มนิยมดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลช์นิดนี้เป็นประจ า (นงพงา  มหามติร, 2550)   

ปัจจยัสอง “ดื่มเพื่อสงัคม ; ค่านิยมทางสงัคม” พฤตกิรรมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
ผูห้ญงิมเีหตุปัจจยัเป็นไปเพื่อการเขา้ร่วมสงัคมเช่นกนั แต่ค่านิยมการดื่มนัน้เป็นไปเพื่อการไดร้บัการยก
ย่องจากลุ่มนักดื่ม ไม่ว่าเป็นนักดื่มหญงิ หรอืนักดื่มชาย ในขณะที่นักดื่มชายดื่มเพื่อใหไ้ดร้บัการยอมรบั
จากการกลุ่ม แต่ภาวะที่ผู้หญิงสามารถดื่มได้นัน้เป็นเพื่อการได้รบัยอมรบัอย่างยกย่องจากกลุ่มนักดื่ม
ด้วยกนัเอง และเพื่อสรา้งความมัน่ใจให้แก่กตนเอง (อุมาพร  ตรงัคสมบตัิ, 2554) ท าให้เกดิความกล้า
แสดงออก และการได้รบัการยกย่องจากคนในสงัคมนักดื่ม เป็นแรงส่งเสรมิให้เกิดพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวคอื ท าให้กลุ่มผู้หญงิท างานที่ดื่มมคีวามมัน่ใจในตนเองและกล้าแสดงออก
มากขึ้นทัง้ในด้านค าพูด การกระท า เหล่านี้  อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนมีผลต่อการพฤติกรรมการดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องกลุ่มผูห้ญงิมาก เป็นแรงผลกัใหม้พีฤตกิรรมทีม่คีวามต่อเนื่อง เป็นประจ า หรอื
มอีตัราปรมิาณการดื่มเพิม่ขึน้    

นอกจากนี้ ยงัพบว่า ปัจจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่ม
ผูห้ญงิท างาน คอื การรว่มดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องผูห้ญงิท างานเป็นการดื่มเพื่อสรา้งความสมัพนัธท์ี่
มอียู่ มากกว่าเป็นการสรา้งความสมัพนัธใ์นกลุ่มใหม ่และผูห้ญงิท างานจะใหค้วามส าคญักบักจิกรรมทาง
สงัคมในการดื่มมากกว่าตวัเครือ่งดื่มหรอืผลทีจ่ะเกดิขึน้จากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์(ภร  บุญเทยีม
ทดั, 2548) 

ปัจจัยสาม “ดื่มเพื่อระบายความเครียด ” เป็นเหตุปัจจัยหนึ่ งของพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้หญิง ที่มองว่า “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเครื่องดื่มที่ช่วยผ่อนคลาย คลาย
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เครยีด และความเหนื่อยล้าจากการท างาน” (ณัฐวภิา  สนิสุวรรณ และ ปารชิาต  สถาปิตานนท์ ,2533, 
น.142) 

ปัจจยัสี ่“แบบแผนเชงิค่านิยมตามวฒันธรรม ประเพณี” เป็นอกีปัจจยัทีห่นุนใหก้ลุ่มสตรมีี
ระบบคดิ ความเชื่อ และค่านิยมทีม่องว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเรื่องปกต ิโดยเฉพาะค่านิยม
ต่างวถิเีชงิประเพณี วฒันธรรมที่มเีครื่องดื่มแอลกอฮอลเ์ป็นส่วนหนึ่งของพธิกีรรมและเทศกาล ซึง่เป็น
แบบอย่างเชงิวถิีที่ได้สัง่สมทศันะเชงิบวกต่อพฤติกรรมการดื่มให้กบักลุ่มผู้หญิง (เกียรติพงษ์  อตุิพร 
และคณะ, 2550, น.40 ) โดยเฉพาะค่านิยมในวถิีของประเพณีเชงิเทศบาล ที่ผูกติดมากบั “การเฉลมิ
ฉลอง งานรื่นเรงิ ความสนุกสนาน” ที่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสื่อสญัญะของความรื่นเรงิเหล่านัน้ (ณัฐ
วภิา  สนิสุวรรณ และ ปารชิาต  สถาปิตานนท ์,2533, น.142) 

เหล่านี้ เป็นเหตุปัจจยัหลกัที่หนุนเสรมิให้ผู้หญิงมทีศันะคติ ค่านิยมชงิบวกต่อการดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ 

 
1.3 ผลกระทบจำกกำรด่ืม 

 
 การบรโิภคสุรา มไิดเ้ป็นเพยีงแค่ปัญหาศลีธรรม หรอืเป็นสาเหตุของปัญหาระหว่างบุคคล
ดงัที่เขา้ใจกนัอกีต่อไป หากยงัได้กลายเป็นปัญหาทางด้านสุขภาพอนามยัที่ขยายวงกว้างขึน้ทุกท ีจน
กลายเป็นปัญหาในทางระบาดวทิยา แต่ปัญหานี้กเ็ช่นเดยีวกบัปัญหาทางระบาดวทิยาอื่น ๆ กล่าวคอื มี
หลายมติ ิการแก้ไขปัญหาดงักล่าวได ้นอกจากจะต้องท าความเขา้ใจในแง่การแพทยแ์ละสุขภาพอนามยั
แลว้ แง่มุมด้านสงัคม วฒันธรรม ตลอดจนเศรษฐกจิ การเมอืง ก็เป็นเรื่องส าคญัที่ควรตระหนัก เพื่อจะ
ไดเ้ขา้ใจภาพรวมของปัญหาอยา่งรอบดา้น (พระไพศาล วสิาโล, 2537, น. 4)  
 ซึ่ง การทบทวนองค์ความรูเ้กี่ยวกบัสถานการณ์และผลกระทบของการบรโิภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล(์จรีนันท ์ แกลว้กลา้, 2548) ไดส้รุปสถานการณ์การบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นประเทศ
ไทย โดยพบว่า กลุ่มอายทุีด่ ื่มมากทีสุ่ดคอื ช่วงอายุ 25-59 ปี รองลงมาคอื กลุ่มเยาวชนอายุ 15 – 24 ปี 
อาชพีส่วนใหญ่ประกอบอาชพีรบัจา้งหรอืเป็นผูใ้ชแ้รงงาน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนของผูด้ื่ม ส่วนใหญ่เป็นผู้
มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนไม่เกนิ 2,500 บาท สถานการณ์ผลกระทบต่อบุคคล โดยพบว่ามกีารเกดิโรคหรอื
ความผดิปกตทิีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์เช่น มะเรง็ตบั ผูห้ญงิทีด่ื่มมคีวามเสีย่งต่อ
การเกิดโรคมะเรง็ตบัสูงถึง 9.15 เท่า ในขณะที่เพศชายมคีวามเสี่ยง 1.62 เท่า ความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคมะเร็งช่องปาก 5.75 เท่า รองลงมาคือ โรคมะเร็งหลอดอาหาร 4.23 เท่า จึงสรุปได้ว่าการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มคีวามสมัพนัธ์กบัการเกิดมะเรง็ในที่ต่างๆ 14 แห่ง ความเสี่ยงต่อความผดิปกติ
ทางระบบประสาทและจติใจทีพ่บมากทีสุ่ด คอื ความเสีย่งต่อการเป็นโรคลมชกัมคีวามเสีย่งถงึ 7.52 เท่า 
ความเสีย่งต่อระบบหวัใจและหลอดเลอืดทีพ่บมากทีสุ่ด คอื ความเสีย่งต่อการเป็นโรคความดนัโลหติสูง
มคีวามเสีย่งถงึ 4.10 เท่า 
 และ จากรายงานผลการศกึษาคุณภาพชวีติและสุขภาพของประชาชนเพื่อประมาณการ
จ านวนผูเ้กี่ยวขอ้งกบัสารเสพตดิและผูด้ื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นประเทศไทย พ.ศ.2550 (2550, น.65) 
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พบว่า ช่วงวยัแรงงานเป็นช่วงอายุหนึ่งทีม่ภีาวะเสี่ยงต่อความผดิปกตจิากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
หมายรวมถงึกลุ่มแรงงานหญงิ กล่าวคอื กลุ่มช่วงวยัทีค่าบเกีย่วอยู่ในช่วงวยัแรงงาน กรณีผูห้ญงิ ไดแ้ก่ 
ช่วงอายุ 20 -24 ปี ช่วงอายุ 25-44 ปี และ ช่วงอายุ 45-65 ปี พบว่า ผู้ที่มพีฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์มภีาวะเสี่ยงในทุกระดบั (จากมากไปหาน้อย) คอื มภีาวะเสี่ยงน้อย ปานกลาง เสี่ยงมาก 
และอนัตรายหรอืเสพตดิ ตามล าดบั  ดงัตาราง 
 

ตารางที ่2.2  
จ านวนและรอ้ยละของความปกตจิากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์

 
พฤตกิรรมการดื่ม ช่วงอายุ 

12 – 19 ปี 20 – 24 ปี 25 – 44 ปี 45 – 65 ปี รวม 
เสีย่งน้อย 231,407  

(84.2) 
 223,611  
(83.8) 

 1,455,472 
(90.2)  

 897,805  
(87.4) 

2,808,296 
(88.3) 

เสีย่งปานกลาง  36,231  
(13.2) 

 32,939  
(12.3) 

 129,816  
(8.0) 

 106,480  
(10.4) 

 305,466  
(9.6) 

เสีย่งมาก  6,069  
(2.2) 

 3,783  
(1.4) 

 16,689  
(1.0) 

 14,807  
(1.4) 

 41,348 
 (1.3) 

อนัตราย/เสพตดิ  992  
(0.4) 

 6,419  
(2.4) 

 11,976  
(0.7) 

 7,570  
(0.7) 

 26,958  
(0.8) 

ทีม่า : สถานภาพการบรโิภคสุรา พ.ศ.2550, 2550, น.65 
 
จงึกล่าวไดว้่า การดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลส์่งผลกระทบและมภีาวะเสีย่งต่อความผดิปกตจิาก

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ว่าดื่มในระดบัใดก็ตาม ซึ่งผลกระทบจากการดื่มส่งผลในระดบัเสี่ยงที่
แตกต่างกนัไป ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัปรมิาณการดื่มและความถีใ่นการดื่ม (2550, น.66) 

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มผู้หญิงนัน้ ส่งผลกระทบต่อในด้านต่าง ๆ 
ของผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ทัง้ในด้านสุขภาพอนามยั ความเสี่ยงต่อสถานการณ์ความรุนแรงที่อาจจะ
เกดิขึน้ในหลายรปูแบบ เช่น ความรุนแรงทางเพศ ความรนุแรงในครอบครวั ฯลฯ ดา้นผลกระทบต่อการ
ท างานที่ท าให้ประสทิธภิาพในการท างานลดลง เหล่านี้ เป็นผลกระทบจากพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลท์ี่ผู้หญงิต้องเผชญิและตกอยู่ในภาวะเสีย่ง อย่างเช่น กรณีกลุ่มผูห้ญงิที่มพีฤตกิรรมการดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์พบว่า สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบทีไ่ดร้บัจากการดื่มเครื่อดื่มแอลกอฮอล ์ไม่
มผีู้มพีฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้เคยได้ผลกระทบจากการดื่ม สถานการณ์ปัญหาที่
กลุ่มผู้หญิงนักดื่มพบ เช่น ปัญหาความสมัพนัธ์กบัคนรกั/ครอบครวั (บุตร สาม)ี /เพื่อนฝูง ปัญหาที่มี
ผลเสยีต่อการท างาน การสูญเสยีโอกาสที่จะไดง้านท า ตกงานหรอืเกอืบออกจากการงานเพราะการดื่ม 
ปัญหาด้านการเงิน ปัญหาการได้ร ับการยอมรบัจากสังคม ปัญหาสุขภาพจากการดื่มเครื่องดื่ม
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แอลกอฮอล ์ปัญหาสุขภาพจติ เช่น ความรูส้กึผดิ เสยีใจ วติกกงัวล เครยีดหลงัหารดื่ม ฯลฯ (สถานภาพ
การบรโิภคสุรา พ.ศ.2550, 2550, น.71) 

กล่าวโดยสรปุถงึ ปัญหาและผลกระทบทีผู่ห้ญงิไดร้บัจากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ดงันี้  
(1) ผลกระทบและภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความรุนแรงต่อผู้หญิงอนัเนื่องมาจากการดื่ม

เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ซึง่ก่อใหเ้กดิความความรนุแรง ไดใ้นหลายรปูแบบ ไมว่่าจะเป็น อุบตัเิหตุ ทะเลาะ
ววิาท ปัญหาความรุนแรงในครอบครวั ปัญหาความรุนแรงทางเพศ การตัง้ครรภ์ไม่พงึประสงค์ ความ
รนุแรงทีเ่กดิขึน้เหล่านี้ส่วนหน่ึงมาจากสุราเป็นปัจจยัรว่มทีก่่อใหเ้กดิความรุนแรง ดงัเหน็ไดจ้าก  
  ผลการศกึษาเรื่อง “สุราในสงัคมไทย” (2544, น. 12-14) ชีใ้ห้เหน็ ผลกระทบจากการดื่ม
จากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์กล่าวคอื ครอบครวัเป็นหน่วยทางสงัคมทีไ่ดร้บัผลกระทบมากทีสุ่ดจาก
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ กล่าวคอื การดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลส์รา้งความเดอืดรอ้นใหแ้ก่ครอบครวั 
ตัง้แต่ท ารา้ยร่างกาย ตรมตรอมไปตลอดชวีติ หย่ารา้ง จนถงึเสยีชวีติเหล่านี้ซ่อนเรน้อยู่ในครอบครวัมิ
อาจประเมนิไดโ้ดยง่าย และผลกระทบต่าง ๆ จากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลเ์กดิขึน้ต่อเนื่องกนัตัง้แต่
เกดิจนถงึชรา นอกจากนี้ผลการวจิยัดงักล่าว ยงัพบว่า คดทีีถู่กยกฟ้องเนื่องจากผูต้อ้งหาดื่ม มมีากกว่าผู้
ไม่ดื่ม โดยเฉพาะคดฐีานความผดิท าให้เสยีทรพัย ์คดขี่มขนืกระท าช าเรา และเกี่ยวกบัเพศ สะท้อนให้
เหน็ว่า ผูด้ ื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลม์พีฤตกิรรมการใชค้วามรนุแรงมากกว่าผูท้ีไ่มด่ื่ม ดงัเช่น  
  อตัราการยกฟ้องคดอีาญาศาลจงัหวดัรวมระหว่าง พ.ศ. 2535-2538 ซึ่งสาเหตุเกี่ยวกบั
การดื่มและไม่เกี่ยวกบัการดื่มฯจ าแนกตามฐานความผดิ ตวัอย่าง คดคีวามข่มขนืกระท าช าเรา พบว่า 
อตัราการยกฟ้องคดทีีผู่ต้อ้งหาดื่มฯ คดิเป็นรอ้ยละ 38.5 ในขณะทีไ่มย่กฟ้องรอ้ยละ 1.8 
  มูลนิธิเพื่อนหญิง (2546 , น. 80) วิจยัเรื่อง “ผลกระทบของสุราในฐานะปัจจยัร่วมที่
ก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครวั ” พบว่า การดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลให้
สมรรถภาพทางร่างกายและด้านจติใจลดลง ท าให้ค่าใช้จ่ายในครอบครวัเพิ่มขึ้น ท าให้ผู้ดื่มขาดสติ
ควบคุมตนเอง ก่อให้เกิดการทะเลาะววิาทกนัในครอบครวั และยงัมผีลต่อบุคคลในครอบครวัที่มกีาร
เลยีนแบบพฤตกิรรมการดื่มสุราและเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องพ่อ แม ่   

บุญเสรมิ  หุตะแพทย ์(วจิยัเรื่อง “การวเิคราะห์ความเกี่ยวขอ้งของการดื่มสุรากบัความ
รุนแรงในการท างาน” ผลการศกึษาพบว่า (1) การดื่มสุรากระตุ้นให้เกดิการกระท าความรุนแรง การน า
สุรามาอา้งเป็นเหตุผลเพื่อปัดความรบัผดิชอบ และการท าใหผู้ถู้กกระท าขาดโอกาสในการปกป้องตนเอง
จากการถูกละเมดิสทิธิ (2) ลกัษณะการกระท าความรุนแรงทัง้หมดเป็นการคุกคามและล่วงละเมดิทาง
เพศ ทีม่รีะดบัความรุนแรงน้อยถงึขัน้รุนแรงมาก เป็นคุกคามทางเพศทางวาจา การคุกคามทางเพศดว้ย
ภาษาท่าทาง การคุกคามทางเพศทางกาย และการคุกคามทางเพศทางจติใจ โดยมรีปูแบบความสมัพนัธ์
กนัในฐานะผูบ้งัคบับญัชาและผู้ใต้บงัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน และมคีวามสมัพนัธ์ส่วนตวั แต่มบีางคน
ถูกกระท าจากผู้ที่ไม่คุ้นเคยกันมาก่อน และรูปแบบพฤติกรรมที่ผู้กระท ามีการสร้างเงื่อนไขในการ
แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ และการสรา้งบรรยากาศที่ไม่พงึปรารถนาในการท างาน และ (3) แนวทางให้
ความช่วยเหลอืและแก้ไขปัญหาด าเนินการโดยการให้ค าแนะน าปรกึษา การฟ้ืนฟูเยยีวยา และการให้
ค าแนะน าดา้นกฏหมายและการด าเนินคด ีส่วนการป้องกนัความเสีย่งจากความรุนแรงและลดความเสีย่ง
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ที่เกดิจากการดื่มสุราควรด าเนินการจดัให้มหีน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่รบัเรื่องรอ้งทุกขร์อ้งเรยีนอย่าง
เป็นทางการ ก าหนดขัน้ตอนการประเมนิความเสีย่งภยัจากความรนุแรงและการคุกคามทางเพศทีช่ดัเจน 
เพื่อใหผู้ถู้กกระท าสามารถใหข้อ้มลูความเสีย่งภยัและรายงานความเสีย่งดว้ยตนเอง รวมทัง้ก าหนดแนว
ทางการป้องกนั และแกไ้ขปัญหาและความเสีย่งภยัในการท างานใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ  

ดงันัน้ ภาวะเสี่ยงและรปูแบบความรุนแรงทีเ่กดิขึน้ต่อผูห้ญงิจากภาวะการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ โดยส่วนใหญ่เป็นพฤติกรรมที่ท าให้ผู้หญิงตกอยู่ในสถานการณ์ความรุนแรงหรอืตกเป็น
เหยื่อของความรุนแรงได้ง่ายขึ้น เช่น การถูกข่มขนืกระท าช าเรา อุบตัิเหตุ ความรุนแรงในครอบครวั 
ฯลฯ  

(2) ผลกระทบด้านสุขภาพอนามยั ผู้หญิงที่มพีฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มี
ภาวะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพมากกว่าผู้ชายด้วยสรรีะ กล่าวคือ ความเสีย่งจากการดืม่เครือ่งดืม่
แอลกอฮอล ์(บณัฑติ ศรไพศาล และคณะ, รายงานสถานการณ์สุราประจ าปี พ.ศ.2553) เป็นภาวะการ
ดื่มเครื่องดื่มในระดบัทีม่คีวามเป็นไปไดสู้งในการก่อใหเ้กดิปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์แบ่ง
ออกเป็น ลกัษณะแรก ความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาแบบเฉียบพลนั (High Risk Drinking for Acute 
Problems) และ ลกัษณะที่ 2 ความเสี่ยงต่อการเกดิปัญหาแบบเรือ้รงั (High Risk Drinking for Chronic 
Harms)  

ลกัษณะที่ 1 ความเสี่ยงเฉียบพลนั องค์การอนามยัโลกได้ระบุเกณฑ์วดัความเสี่ยงต่อ
การเกดิปัญหาแบบเฉียบพลนั โดยค านวนวดัปรมิาณการบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเ์ฉลีย่ต่อวนัที่ดื่ม 
(เฉลีย่เฉพาะวนัทีด่ื่มเท่านัน้) เทยีบระดบักบัตารางดงันี้ 

 
ตารางที ่2.3 

เทยีบปรมิาณการบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ 
ต่อวนักบัระดบัความเสีย่งต่อการเกดิปัญหาแบบเฉียบพลนั จ าแนกตามเพศ 

 
ระดบัความเสีย่งต่อการเกดิปัญหาแบบ

เฉียบพลนั 
เพศชาย เพศหญงิ 

ความเสีย่งในระดบัตน้ (Low Risk) 1 - 40 กรมัต่อวนัดื่ม 1 – 20 กรมัต่อวนัดื่ม 
ความเสีย่งในระดบัปานกลาง (Medium Risk) 41 – 60 กรมัต่อวนัดื่ม 21 – 40 กรมัต่อวนัดื่ม 
ความเสีย่งในระดบัสงู (High Risk) 61 – 100 กรมัต่อวนัดื่ม 41 – 60 กรมัต่อวนัดื่ม 
ความเสีย่งในระดบัสงูมาก (Very High Risk) ≥ 101 กรมัต่อวนัดื่ม ≥ 61 กรมัต่อวนัดื่ม 

  
ลกัษณะที่ 2 ความเสี่ยงแบบเรือ้รงั องค์การอนามยัโลกได้ระบุเกณฑว์ดัความเสี่ยงต่อ

การเกดิปัญหาแบบเรือ้รงั โดยค านวนวดัปรมิาณการบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยต่อวนัในหนึ่งปี 
(เฉลีย่ 365 วนั) เทยีบระดบักบัตารางดงันี้ 
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ตารางที ่2.4 
เทยีบปรมิาณการบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอลต่์อวนั 

กบัระดบัความเสีย่งต่อการเกดิปัญหาแบบเรือ้รงั จ าแนกตามเพศ 
 

ระดบัความเสีย่งต่อการเกดิปัญหาแบบ
เฉียบพลนั 

เพศชาย เพศหญงิ 

ความเสีย่งในระดบัตน้ (Low Risk) 1 - 40 กรมัต่อวนั 1 – 20 กรมัต่อวนั 
ความเสีย่งในระดบัปานกลาง (Medium Risk) 41 – 60 กรมัต่อวนั 21 – 40 กรมัต่อวนั 
ความเสีย่งในระดบัสงู (High Risk) ≥ 61 กรมัต่อวนั ≥ 41 กรมัต่อวนั 

 
จากตารางเปรยีบเทยีบระดบัความเสี่ยงทัง้ 2 ตาราง ระดบัปรมิาณแอลกอฮอล์ที่ระบุไว้

เหมอืนจะเป็นตวัเลขเดยีวกนั แต่มคีวามแตกต่างกนั ได้แก่ ตวัเลขความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาแบบ
เฉียบพลนัมหีน่วยเป็นกรมัต่อวนัดื่ม (เฉลีย่เฉพาะวนัทีด่ื่ม) ส่วนตวัเลขความเสีย่งต่อการเกดิปัญหาแบบ
เรือ้รงัมหีน่วยเป็นกรมัต่อวนั (เฉลี่ย 365 วนั) และความเสี่ยงแบบเรือ้รงัจะไม่มคีวามเสี่ยงระดบัสูงมาก 
(Very High Risk) เนื่องจากเมื่อน าจ านวนปรมิาณการบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดทัง้ปีมาหาร
เฉลี่ย 365 วนั ซึ่งมกัจะได้ตวัเลขที่น้อยกว่าน ามาหานเฉลี่ยเฉพาะวนัที่ดื่ม จงึมโีอกาสน้อยที่จะสูงใน
ระดบัความเสีย่งสงูมาก จงึไมจ่ าเป็นตอ้งแยกอกีหมวดระดบัความเสีย่ง  

นอกจากน้ี สุรศกัดิ ์ ไชยสงค ์(อ้างถงึใน บณัฑติ ศรไพศาล และคณะ, 2553) ไดว้เิคราะห์
ขอ้มลูปรมิาณการบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลจ์ากการส ารวจสภาวะสุขภาพอนามยัของประชาชนไทย
โดยการตรวจร่างกายครัง้ที ่3 พ.ศ.25546 – พ.ศ.2547 มาจดักลุ่มความเสีย่งของการบรโิภคโดยใชด้ชันี
ส าคญัในการจดักลุ่ม 3 ดชันี ไดแ้ก่  

- กลุ่มพฤตกิรรมการดื่มประจ า (Regular) หรอืดื่มนานๆ ครัง้ (Occasional) โดยใชเ้กณฑ์
การดื่มมากกว่าหรอืเท่ากบัหนึ่งครัง้ต่อสปัดาหข์ึน้ไป ถอืเป็นการดื่มประจ า 

- กลุ่มปรมิาณการบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สะสมมากเกิน (Excessive) ซึ่งถือได้ว่า
เป็นการประเมนิความเสีย่งแบบเรือ้รงัของการบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์โดยใชเ้กณฑท์ีถ่อืว่าเป็นการ
ดื่มปรมิาณสะสมทีม่ากเกนิไป คอื ปรมิาณการดื่มทีม่ากกว่า 14 หน่วยดื่มมาตรฐานขึน้ไปในหนึ่งสปัดาห์
ส าหรบัผู้ชาย และมากกว่า 7 หน่วยดื่มมาตรฐานขึ้นไปต่อสัปดาห์ส าหรบัผู้หญิง (หนึ่งหน่วยดื่ม
มาตรฐาน คดิที ่10 กรมัแอลกอฮอลบ์รสิุทธิ ์(Ethanol)) 

- ปรมิาณการบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอลต่์อครัง้ทีเ่มามากเกนิ หรอื ทีเ่รยีกว่า “เมาหวัรา
น ้า” (Binge) ซึง่ถอืไดว้่าเป็นการประเมนิความเสีย่งแบบเฉียบพลนัของการบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์
โดยใช้เกณฑท์ี่ถอืเป็นการดื่มต่อครัง้ทีเ่มาเกนิไป หรอื ดื่มแบบเมาหวัราน ้า (Binge) คอื ปรมิาณการดื่ม
ตัง้แต่ 5 หน่วยดื่มมาตาฐานต่อวนัดื่มส าหรบัผู้ชาย และ ตัง้แต่ 4 หน่วยดื่มมาตรฐานต่อวนัดื่มขึ้นไป
ส าหรบัผูห้ญงิ  
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และ จากการส ารวจระบาดวทิยาสุขภาพจติระดบัชาต ิปี 2551 ของกรมสุขภาพจติ โดย           
พญ.พนัธุน์ภา  กติตริตันไพบูลย ์(บณัฑติ  ศรไพศาล , รายงานสถานการณ์สุราประจ าปี พ.ศ.2553) ท า
การส ารวจในกลุ่มประชากรไทยอายุ 15 – 59 ปี ครอบคลุมประชากรที่อาศยัในครวัเรอืน พบว่า ความ
ชุกของความผดิปกติพฤติกรรมการดื่มสุราของประชากรไทยอายุ 15 – 59 ปี สูงถึงรอ้ยละ 10.9 หรอื
ประมาณ 5.3 ล้านคน โดยพบความผดิปกติในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง และกลุ่มผู้ที่มคีวามผดิปกติของ
พฤตกิรรมดื่มสุรามอีายุระหว่าง 25 – 34 ปี มากทีสุ่ด รอ้ยละ 32 รองลงมา อายุระหว่าง 15 – 24 ปี รอ้ย
ละ23 ซึ่งความผิดปกติของพฤติกรรมการดื่มสุรา (Alcohol use disorders) ประกอบด้วย 2 กลุ่มโรค 
ได้แก่ (1) ภาวะดื่มสุราแบบอันตราย (Alcohol abuse) ผลการส ารวจพบความชุก ร้อยละ 4.2 หรอื
ประมาณ 2.1 ล้านคน และ (2) ภาวะติดสุรา (Alcohol dependence) ผลการส ารวจพบความชุก 6.6 
หรอืประมาณ 3.2 ลา้นคน  

ทัง้นี้แมว้่าผูช้ายมคีวามชุกในการดื่มสุรามากกว่าผูห้ญงิ แต่ผลกระทบดา้นสุขภาพอนามยั
ผูห้ญงิไดร้บักระทบทีรุ่นแรงมากกว่า ดงัเหน็ไดจ้าก การศกึษาในกลุ่มผูท้ี่มคีวามผดิปกตขิองพฤตกิรรม
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบโรคจติเวชร่วมด้วย เช่น โรคความผดิปกตทิางอารมณ์ โรควติกกงัวล 
ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย เป็นต้น ซึ่งจากการวเิคราะห์กลุ่มผู้มคีวามผดิปกติพฤติกรรมการดื่มสุรา
ทัง้หมด (Alcohol use disorders) พบโรคจติเวชร่วมในกลุ่มผู้หญงิมากกว่าผู้ชาย โดยเฉพาะผู้หญงิที่มี
ความผดิปกตพิฤตกิรรมการดื่มสุรามคีวามเสี่ยงต่อการฆ่าตวัตายที่ควรเฝ้าระวงั (Alarm Risk) สูงกว่า
ผู้ชาย อีกทัง้เมื่อเปรยีบเทียบระหว่างผู้ที่มคีวามผิดปกติพฤติกรรมดื่มสุราและผู้ที่ไม่มคีวามผิดปกติ
พฤตกิรรมดื่มสุรา พบขอ้มลูว่า ผูม้คีวามผดิปกตขิองพฤตกิรรมการดื่มสุรามโีรคจติรว่มสงูถงึ 3.8 เท่า  

(3) ภาวะเสีย่งและผลกระทบจากการท างาน ผูท้ีม่พีฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์
มภีาวะเสีย่งต่อการไดร้บัผลกระทบจากการท างาน ทัง้นี้เนื่องจากภาวะของการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์
ที่มีผลต่อสมรรถภาพในการท างาน ซึ่งกลุ่มแรงงานที่มีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มี
ผลกระทบต่อการท างาน เช่น ไม่สามารถไปท างานได ้ขาดงาน ซึ่งมผีลต่อการได้รบัค่าจา้ง ฯลฯ แมว้่า
บางแรงงานบางคนจะสามารถท างานได ้มกัจะประสบกบัภาวะเสีย่งดา้นความปลอดภยัในการท างาน ซึง่
จากขอ้มูลเชงิสถติ ิในการศกึษาพฤตกิรรมความปลอดภยัของผูประกอบอาชพีในโรงงานอุตสาหกรรม
เครือ่งกระป๋อง จงัหวดัเชยีงใหม ่(ธารทพิย ์ มหาวนา, 2543) พบว่า การดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลม์ผีลต่อ
การเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการท างาน ซึ่งผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 41.1 เคยเกิดอุบัติเหตุจากการ
ท างาน ในขณะผูท้ีไ่มด่ื่มแอลกอฮอลเ์กดิอุบตัเิหตุจากการท างานรอ้ยละ 27.2  

เหล่านี้ เป็นภาวะเสีย่งและผลกระทบจากการดื่มเครื่อดื่มแอลกอฮอลข์องผูท้ี่มพีฤตกิรรม
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในภาพรวม แต่ทัง้นี้สภาวะการณ์ผลกระทบที่ได้รบัผู้หญิงมภีาวะเสี่ยงที่
มากกว่าผูช้าย  
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ผงัภาพที ่2.1 
สรปุความสมัพนัธร์ะหว่างการบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอลแ์ละผลกระทบ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2) แนวคดิว่าดว้ยเรือ่งของ “ค่านิยมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล”์  
 พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องคนไทยเป็นค่านิยมที่ปฏบิตักินัมานาน  

เมือ่กล่าวถงึประวตัศิาสตรส์ุราไทย พฒันาการของการบรโิภค และการใชสุ้ราในประเทศไทย พระไพศาล     
วสิาโล (2537, น. 6-12) จ าแนกเครื่องดื่มแอลกอฮอลอ์อกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ไดแ้ก่ การบรโิภคสุราใน
พธิกีรรมและการบรโิภคนอกพธิกีรรม 
  การบรโิภคสุราในพธิกีรรม มาจาก การใชสุ้ราในพธิกีรรมดว้ยเหตุผล 3 ประการ คอื 
  ประการที ่1 เพื่อการเซ่นสงัเวยสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์สงัคมสมยัก่อนที่พุทธศาสนาจะแพร่เขา้มา 
ไดร้บัอทิธพิลอย่างมากจากลทัธถิอืผแีละพราหมณ์ ดงันัน้ จงึนิยมใชสุ้ราเซ่นสงัเวย เพราะเชื่อว่าทัง้ผทีัง้
เทวดานัน้ชอบสุรา 

 

การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

ลกัษณะการด่ืม ปริมาณการด่ืม ปัจจัยทีส่ง่ผล

ตอ่ระดบั

ผลกระทบ 

ผลกระทบ ปัญหาสุขภาพ ปัญหาอุบติัเหต ุ

ระยะยาว ; ความ

รุนแรงในครอบครัว, 

สมัพนัธภาพ, การ

ยอมรับจากสงัคม 

ปัญหาสงัคม 

ระยะสั้น ; ทะเลาะ

ววิาท, ถูกเลิกจา้ง, 

ความปลอดภยัในการ

ท างาน 

โรคเร้ือรัง ; มะเร็ง, 

ขาแขนอ่อนแรง, 

สุขภาพจิต ฯลฯ 

พิษสุราเร้ือรัง ; พิษ

จากแอลกอฮอลื 

เสียชีวติ 

ทุพพลภาพ 
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  ประการที่ 2 เพื่อให้เกิดภาวะทางจิตแบบเหนือสามัญ การที่สุรามีผลต่อจิตส านึก 
อารมณ์และความรบัรู้ ได้ท าให้ผู้บรโิภคขณะมึนเมามีสภาพจติประหนึ่งประสบภาวะลึกล ้าทางจิต
วญิญาณ นอกจากเชื่อกนัว่า ในภาวะดงักล่าวผูป้ระกอบพธิสีามารถตดิต่อกบัเทพหรอืสิง่ศกัดิส์ทิธิไ์ดแ้ลว้ 
ยงัอาจท าใหเ้กดิฤทธิเ์กดิฌานดว้ย (นิธ ิ เอยีวศรวีงค,์ 2534, น. 5) 
   ประการที่ 3 เพื่อความเป็นสิรมิงคล ความเชื่อที่ว่าผีและเทวดาชอบสุราท าให้เกิด
ทศันคตวิ่า “สุราเป็นน ้าที่ท าใหเ้กดิสริมิงคล” ดงัเช่น ความเชื่อในภาคอสีาน งานพธิตี้องการความผาสุก
สวสัดจีงึต้องมสีุราเป็นส่วนประกอบ นอกจากนัน้ ความเป็นสริมิงคลของสุรายงัเนื่องมาจากการมกี าเนิด
จากขา้ว ในสงัคมทีถ่อืว่าขา้วเป็นของสูง เช่น วฒันธรรมกะเหรีย่ง สุราซึง่ท าจากยอดขา้วจะไดร้บัการยก
ยอ่งและใชเ้ป็นส่วนประกอบส าคญัในงานประเพณแีละพธิกีรรมส าคญัทุกงาน 
  ซึง่พธิกีรรมทีม่เีครือ่งดื่มแอลกอฮฮลเ์ขา้มาเกีย่วขอ้งม ี2 ลกัษณะพธิ ีคอื  
  ลกัษณะพธิทีี่ 1 “พธิกีรรมที่เกี่ยวกบัสิง่ศกัดิส์ทิธิ”์ เช่น เทวดา มอี านาจดลใจให้เกิดสุข
ทุกขใ์นชวีติชุมชน แบ่งเป็น 2 ยอ่ย ๆ ไดแ้ก่ 
  - พธิกีรรมเกี่ยวกบัชวีติ เช่น พิธแีต่งงาน พิธกีรรมที่เกี่ยวกบัการผดิผ ีหรอืการขอ
ขมาลาโทษ เป็นต้น แต่ทัง้นี้ทัง้นัน้บางประเพณีที่เป็นงานบุญอนัเกี่ยวกบัพฒันาการชวีติ เช่น พิธที า
ขวญั โกนผมไฟ เป็นตน้ ไมป่รากฏว่า มสีุราเขา้มาเกีย่วขอ้ง    
  - พธิกีรรมเกี่ยวกบัเทศกาล ในภาคอีสานเมื่อถึงเทศกาลส าคญัหรอืก าหนดหมาย
ประจ าปี ชาวบา้นทัง้หมู่บา้นจะท าพธิเีลีย้งผปีู่ ตา ซึง่เป็นผปีระจ าหมู่บา้น เพื่อขอใหช้่วยคุม้ครองป้องกนั
ภยัในหมบูา้น เป็นตน้ 
  ลักษณ ะพิธีที่  2 พิธีกรรมทางสังคม เป็นพิธีกรรมที่ มิได้มี เค รื่อ งเซ่นสังเวย 
สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์แต่จดัขึน้เพื่อเป็นการเน้นย ้าขอ้ตกลงบางอยา่ง และเพื่อความเป็นสริมิงคลไปพรอ้มกนั เช่น 
พธิสีาบานเป็นมติร เป็นตน้ 
  ซึ่งความเชื่อการบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพิธีกรรม แม้ว่าพุทธศาสนาเข้ามา
ก าหนดหลกัปฏบิตัใินรปูของขอ้ห้าม แต่บทบาทของเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นพธิกีรรมดงักล่าวยงัคงอยู่
เช่นเดมิ เนื่องจากการเขา้มาของพุทธศาสนามไิด้เขา้มาเพื่อสลายความเชื่อในพธิกีรรม แต่กลบัเขา้มา
ผสานเขา้ไปในพธิกีรรม ท าใหม้ติกิารบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอลใ์นประเพณยีงัคงอยู ่
  และเมื่อกล่าวถงึ “ค่านิยมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลใ์นกลุ่มแรงงานหญงิ” เป็นอกีกลุ่ม
หนึ่งทีถู่กผลติซ ้าทางความคดิถงึ วถิกีารดื่มทีเ่ป็นเรื่องปกตใินวถิปีฏบิตัเิชงิพธิกีรรมใหเ้หน็เป็นเรือ่งปกติ
ที่ถือปฏิบตัิกนัมา สถานการณ์ที่พบ เช่น ประเพณีแต่งงาน งานบวชมกีารเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็น
องคก์รประกอบหนึ่งทัง้ในเชงิพธิกีรรม และการจดัเลีย้ง ซึ่งไดถู้กน ามาใชเ้ป็นประเพณีปฏบิตัทิีน่ายจา้ง
ใหก้บัลกูจา้ง ดงัเหน็ไดจ้าก การจดังานเลีย้งสงัสรรคท์ีม่กีารจดัเลีย้งเครือ่งดื่มแอลกอฮอลใ์นงานขึน้ปีใหม ่
เป็นตน้  
  การบรโิภคนอกพธิกีรรม มลีกัษณะแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

ลกัษณะที ่1 การบรโิภคในฐานะทีเ่ป็นยา เครือ่งดื่มแอลกอฮอลม์คีุณสมบตัมิแีอลกอฮอล์
สูง สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทยแ์ละบ าบดัรกัษาโรค ในพระราชก าหนดใหม่สมยัรชักาล 
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ที่ 1 ได้ระบุถึง จุดหมายประการหนึ่ งของการต้มสุราในพระนคร คอื เพื่อ “จะได้จ าหน่ายบ าบดัโรค” 
(กฎหมายตราสามดวง, ม.ป.ป., น. 311) ส าหรบัผูห้ญงิ มกีารบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นฐานะทีเ่ป็น
ยาเช่นกนั ซึง่ส่วนใหญ่มคีวามเชื่อดา้นสรรพคุณของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลช์่วยในเรือ่งของอนามยั
เจรญิพนัธุ ์ความสวยงาม โดยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอลป์ระเภท “เหลา้ดองยา” โดยมตีวัยาสมุนไพรที่
ใชด้องกบัสุราประเภท “สุราโรง หรอื สุราทีผ่ลติจากโรงงาน” “สุราขาว หรอืทีช่าวบา้นทัว่ไปเรยีกว่า “สุรา
เถื่อน” “สุราป่า” มกันิยมดื่มในกลุ่มผูห้ญงิหลงัคลอด หรอืเรยีกว่า “อยูไ่ฟ” เป็นตน้  
 นอกจากนี้กลุ่มแรงงาน ประเภทใชแ้รงงานเป็นหลกั เช่น การแบกหาม ขุดถาง ฯลฯ  มี
ความเชื่อว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลฮอล์ช่วยผ่อนคลาย บรรเทาอาการปวดเมื่อยเนื่องจากการท างานได ้
หนุนให้พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลอฮอล์กลายเป็นพฤติกรรมเชงิกิจวตัรประจ าวนั เช่น ดื่ มหลงั
รบัประทานอาหารเยน็ ดื่มก่อนท างานเพราะเชื่อว่า ถ้าไม่ดื่มก่อนท างานไม่ได ้ฯลฯ (นงพงา  มหามติร , 
2550, น.40)   
 ลกัษณะที ่2 การบรโิภคเพื่อระงบัความกดดนั ความเครยีด เนื่องจากจติใจอยู่ในสภาวะ
หดหู่ เครยีด หรอืกดดนั สภาพดงักล่าวอาจเกดิจากปัญหาความบบีคัน้ในชวีิตหรอืการท างาน ผูต้ดิสุรา
หรอืเป็นพษิสุราเรือ้รงัจดัว่าอยู่ในประเภทนี้ด้วย ลกัษณะการดื่มอนัเนื่องมาจากปัจจยัดงักล่าว ในกลุ่ม
เรื่องงานพบว่า เป็นกลุ่มหนึ่งที่ดื่มเพื่อระงบัความกดดนัและความเครยีด ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่พบได้
ทัว่ไปในกลุ่มแรงงานที่มกัประสบปัญหาความกดดนั ความเครยีดอนัเนื่องมาจากการปัญหาชวีติ เช่น 
ปัญหาภาวะหนี้สนิ ปัญหาจากการท างาน แรงงานกดดนัจากนายจา้ง เรง่ท างานนอกเวลา ภาวะเสีย่งต่อ
การถูกเลกิจา้ง ฯลฯ เหล่านี้สาเหตุหนึ่งที่ผลกัดนัให้กลุ่มแรงงานบางกลุ่มใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็น
เครือ่งระบาย บรรเทาภาวะความเครยีดและความกดดนั (มลูนิธเิพื่อนหญงิ, 2553)  
 ลักษณะที่  3 ลักษณะการบริโภคในฐานะที่ เป็นสื่อสังคม ในสังคมไทยเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ์มบีทบาทต่อสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลอยูไ่มน้่อย เป็นส่วนหนึ่งของงานเลีย้งมานาน แต่ใน
อดตีการบรโิภคสุราเพื่อความรืน่เรงิ กระท าเฉพาะโอกาสพเิศษเท่านัน้ แต่เมื่อเวลาผ่านไป แบบแผนการ
บรโิภคสุราก็เปลี่ยนไป มกีารใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโอกาสอื่นมากขึ้น เช่น การเลี้ยงตอนรบั หรอื 
งานเลีย้งฉลองความส าเรจ็ เป็นตน้  
 ซึ่งลักษณะการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อเป็นสื่อสังคม เป็นค่านิยมที่ส่งผลให้
พฤตกิรรมการดื่มของกลุ่มแรงงาน หมายรวมถงึแรงงานหญิงขยายวงกว้างมากขึน้ ทัง้นี้เนื่องจากเป็น
เรื่องการไดร้บัการยอมรบัจากสงัคม หรอืในกลุ่มผูห้ญงิถอืว่าเป็นเรื่องของการไดร้บัการยกย่องจากกลุ่ม
นกัดื่มดว้ยกนัเอง 
 ลกัษณะการดื่มและพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทย มมีติผิูกตดิ
กบัระบบคดิความเชื่ออย่างเหนียวแน่น ไม่ว่าจะเป็น การบรโิภคในพิธกีรรมหรอืนอกพธิกีรรม และมี
แนวโน้มการดื่มเพิม่ขึน้เรือ่ย ๆ  
 จากค่านิยมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีการบรโิภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ์สามารถสรุปปัจจยัส าคญัที่มผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของทัง้หญิง
และชายในภาพรวมได ้ดงันี้ 
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  ปัจจยัที ่1 อทิธพิลจากวฒันธรรมภายนอก กระบวนการถ่ายทอดวฒันธรรมขา้มชาต ิมี
อทิธพิลใหก้ารบรโิภคสุราของประเทศต่าง ๆ ขยายตวัขึน้ และเป็นแนวโน้มทีเ่กดิขึน้ในยุคใหม่ซึง่มกีาร
สื่อสารถงึกนัมากขึน้ 
  ปัจจยัที ่2 การแพร่กระจายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ช่วงรตันโกสนิทรต์อนต้น เป็นหวั
เลี้ยวหวัต่อของการเปลี่ยนแปลงทางดา้นการบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของไทย ทัง้นี้เนื่องจากเป็น
ช่วงยุคไทยเปิดประเทศ การค้าขายเป็นเรื่องเสร ีมีการผลิตทัง้ในประเทศและการไหล่บ่าเข้ามาขอ
เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ต่างประเทศ ท าใหเ้ครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์เป็นของหางา่ย  
  ปัจจยัที่ 3 พฒันาการในด้านเทคโนโลย ีในอดตีขอ้จ ากดัของเทคโนโลยที าให้การผลติ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ไดป้รมิาณทีน้่อยเพราะเทคโนโลยไีม่ก้าวหน้า ต่อมาเมื่อมกีารปฏวิตัอุิตสาหกรรม 
กรรมวธิ ี ใหม่ ๆ ท าใหสุ้รามรีสชาตดิ ีและสามารถผลติได้ในปรมิาณที่มากขึน้ จนเกดิกรณีล้นตลาดใน
ยุครชักาล 4 เป็นแรงจงูใจให้มกีารบรโิภคมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นวยัใด เพศใด หรอือยู่ในสถานะใด ต่อมา
เทคโนโลยกีารผลติที่ก้าวหน้าขึ้น ประกอบกบัเทคโนโลยกีารสื่อสารที่ไร้พรมแดน ส่งผลให้เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ์เป็นเครือ่งดื่มยอดนิยมในยคุนี้  
  ปัจจยัที ่4 การขยายตวัทางเศรษฐกจิ การทีค่นนิยมบรโิภคมากขึน้ ประกอบกบัการเปิด
ประเทศท าการค้าในยุคที่มกีารท าสนธสิญัญาบราวรงิค์ ฐานะทางเศรษฐกจิของประชาชนเริม่ผูกตดิกบั
ตลาด ส่งผลใหเ้หล้าเป็นสนิคา้สรา้งรายไดสู้ง จนกระทัง่เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์กลายเป็นสนิคา้ที่มตีลาด
เสร ีเครือ่งดื่มแอลกอฮอลต่์างชาตจิงึหลัง่ไหลเขา้มาในไทยอยา่งรวดเรว็ในปรมิาณมาก 
  ปัจจยัที่ 5 การเปลีย่นแปลงทางสงัคม ด้วยสภาพสงัคมทีเ่สื่อมถอย ส่งผลให้เงื่อนไขใน
การดื่มหมดไป กล่าวคอื เกดิการขยายตวัของชุมชนเมอืง เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ถอืเป็นวฒันธรรมของผู้
ทีม่อีารยธรรม ท าใหเ้กดิการอ่อนตวัของชนบทและสถาบนัดัง้เดมิ สรา้งภาวะความตงึเครยีดในจติใจและ
สงัคมผูค้นจงึหนัมาดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์เพื่อลดภาวะความเครยีดมากขึน้ รวมไปถงึการเลื่อนสถานะ
ทางสงัคม การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์เป็นเครื่องแสดงสถานะว่าไดถู้กเลื่อนสถานะ เช่น เมื่อมรีายได้
มากขึน้ ต้องดื่มสุราที่มรีาคา หรอืต้องมกีารเลีย้งเพื่อนฝงู หรอืเดก็วยัรุ่นมกัจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
เพื่อแสดงถึงความเป็นผู้ใหญ่ รวมไปถงึวฒันธรรมการดื่มของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพศหญิง เพื่อแสดง
ความเสมอภาคทางเพศหรอืมคีวามเท่าเทยีมกบัชาย 
 ปัจจยัเหล่านี้ส่งผลใหว้ฒันธรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์ยายตวัมากขึน้ ทัง้ช่วงวยั
ที่เริม่ดื่ม ขยายกลุ่มเป้าหมายการดื่มที่เป็นกลุ่มนักดื่มหน้าใหม่ ได้แก่ เด็ก เยาวชน กลุ่มแรงงานหญิง 
ฯลฯ ซึ่งผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทวีความรุนแรงมากขึ้น เช่น ความรุนแรงใน
ครอบครวั ปัญหาการข่มขนืกระท าช าเรา ปัญหาอุบตัเิหตุ การทะเลาะววิาทของกลุ่มวยัรุ่น ผลกระทบ
เหล่านี้ขยายตวัจากตนเอง สู่ครอบครวั ชุมชน และขยายตวัจนกลายเป็นปัญหาสงัคม    
 3) แนวคดิเกี่ยวกบั “การสร้างแบบแผนพฤติกรรม : การสรา้งแบบแผนพฤติกรรมการดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอลก์ลายเป็นวถิชีวีติ” 
 เน้นการศึกษาถึงแนวคิดที่เกี่ยวกบั “การสร้างแบบแผนพฤติกรรมของมนุษย์” เพื่อจะ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นการศกึษาถงึวถิกีารดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญิง     
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ความหมายของพฤตกิรรม  
   พฤติกรรมของมนุษย์ เป็นปฏิกิริยาของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งเร้า สามารถจ าแนกได้เป็น
พฤตกิรรมภายใน (ความคดิ ความรูส้กึ อารมณ์ การรบัรู)้ และ พฤตกิรรมภายนอก (การกระท า) 

สมจติต์ สุพรรณทสัน์ (2524) ใหค้วามหมายว่า พฤตกิรรม หมายถงึ กจิกรรมต่าง ๆ ของ
อินทรยี์ที่แสดงออกมาโดยสามารถสงัเกตได้ด้วยบุคคลอื่น ๆ เช่น การพูด การนิ่ง การหัวเราะ ซึ่ง
พฤตกิรรมเหล่านี้สงัเกตไดด้ว้ยประสาทรบัความรูส้กึทัง้หา้ นอกจากนี้กจิกรรมทีเ่กดิขึน้ภายใน เช่น การ
คดิ จนิตนาการ  ความเชื่อ ฯลฯ กเ็ป็นพฤตกิรรม 

กนัยา สุวรรณแสง (2536) ให้ความหมายว่า พฤตกิรรม คอื อาการ บทบาท ลลีา ท่าท ี
ความพฤติกรรม การกระท าที่แสดงออกให้ปรากฏสมัผสัได้ด้วยประสาทสมัผสัหรอืวดัด้วยเครื่องมอื 
พฤตกิรรมทีผ่่านประสาทสมัผสัทัง้หา้ คอื ตา ปาก จมกู หแูละผวิกาย 

กล่าวโดยสรุป พฤติกรรมมนุษย์  คือ ภาวะของการกระท าที่มนุษย์แสดงออกมาทัง้ที่
สามารถสงัเกตด้วยตาเปล่า ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมภาวะนอก หรอื พฤติกรรมที่ไม่สามารถสงัเกตได้
ชดัเจน เช่น ภาวะอาการทางจติ การผดิปกตทิางดา้นจติใจ เป็นต้น เหล่านี้เป็นผลมาจากปัจจยัภายใน
และภายนอก เช่น  พนัธุกรรม  ภาวการณ์เจรญิเตบิโตและพฒันาการ การอบรมเลีย้งดู การเรยีนรูใ้นแต่
ละช่วงวยั เป็นตน้  

พื้นฐานความคิดพฤติกรรมมนุษย์  การที่จะท าความเข้าใจพฤติกรรมของบุคคล 
จ าเป็นต้องมกีารท าความเขา้ใจเบื้องต้นในการศึกษา ได้แก่ (1) คนมคีวามแตกต่างกนั 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญาและสงัคม (2) พฤติกรรมทุกพฤติกรรมต้องมสีาเหตุ สาเหตุที่ท าให้
บุคคลมพีฤติกรรม (3) พฤติกรรมทุกพฤติกรรมต้องมแีรงจูงใจ (MOTIVE) ความหมายว่า อยู่เฉย ๆ 
บุคคลจะไม่แสดงพฤตกิรรมออกมา (4) สาเหตุที่ต่างกนัอาจน าไปสู่พฤตกิรรมเดยีวที่เหมอืนกนัได้ (5)  
สาเหตุเดยีวกนัอาจท าให้เกดิการตอบสนองพฤตกิรรมทีต่่างกนั (6) คนและสงัคมมกีารเปลีย่นแปลงอยู่
เสมอ (7) คนในสิง่แวดลอ้มเดยีวกนัมกัมแีบบแผนในการปฏบิตัหิรอืแสดงออกทีค่ลา้ยกนั 
  ปัจจยัที่ก าหนดพฤติกรรมมนุษย์ แบ่งออกเป็น 4 ปัจจยั  (จุมพล  นิ่มพานิช, 2537,     
น.99-155)  ไดแ้ก่ (1) ปัจจยัทางชวีภาพ ได้แก่ พนัธุกรรม ระบบการท างานของอวยัวะต่าง ๆ และ (2)  
ปัจจยัทางจติวทิยา ได้แก่ ความแตกต่างระหว่างบุคคล ความต้องการ สติปัญญา  สิ่งแวดล้อม การ
เรยีนรู ้การรบัรู ้บุคลกิภาพ พฒันาการและเจรญิเตบิโตของมนุษย ์หรอืแมแ้ต่ทศันคตขิองบุคคลอื่น ๆ ที่
มต่ีอตนเอง 

กระบวนการสรา้งแบบแผนพฤตกิรรมของมนุษย ์แบ่งเป็น 4 กระบวนการหลกั ดงันี้  
ประเด็นที่ 1 ค าศัพท์ที่อธิบายถึง “เหตุของการเกิดพฤติกรรม” เป็นค าศัพท์ที่

เกีย่วขอ้งกบัปัจจยัทีก่่อใหเ้กดิพฤตกิรรมของมนุษย ์หรอืเป็นสิง่เรา้ทีก่่อใหเ้กดิ  
(1) ปัจจยัภายใน ได้แก่ ความต้องการ ทศันคติ วุฒภิาวะ พฒันาการ การเจรญิเตบิโต

ประสบการณ์  
(2) ปัจจยัภายนอก เช่น สิง่แวดลอ้ม ครอบครวั เพื่อนฝงู สภาพอากาศ สถานการณ์ทาง

สงัคม หรอื ประสบการณ์ใหม ่ฯลฯ  



20 

 

ผงัภาพที ่2.2 
แสดงสาเหตุการเกดิพฤตกิรรม 

 
 
 

 
 
  
   

 
 
 
ซึง่ปัจจยัเหล่านี้จะเป็นสิง่เรา้ที่เป็นแรงจูงใจบนพื้นฐานของการต้องการตอบสนอง เกดิ

เป็นแรงขบัจากภายในที่ท าให้มนุษย์แสดงพฤติกรรม โดยมเีป้าหมายเพื่อการได้รบัตอบสนองความ
ต้องการ หากได้รบัการตอบสนองที่ดแีนวโน้มของพฤติกรรมก็จะแสดงออกไปในทิศทางที่ด ีแต่หาก
ไม่ได้รบัการตอบสนองที่ต้องตามเป้าหมาย อาจจะน าไปสู่การเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงปร ะสงค์ หรอื 
กลายเป็นสิง่เรา้กลบัเขา้ไปเพื่อแสดงพฤตกิรรมใหมอ่กีครัง้เพื่อใหไ้ดร้บัการตอบสนอง  
  ประเดน็ที ่2 ค าศพัทท์ีอ่ธบิายถงึ “การท าหน้าทีก่ระตุ้น /ผลกัดนัให้เกิดพฤติกรรม” 
เป็นค าศพัทท์ี่ท าหน้าทีเ่ป็นแรงผลกัดนัให้มนุษยแ์สดงพฤตกิรรมออกมา ได้แก่ แรงขบั และ แรงจูงใจ 
ซึง่หาก สิง่เรา้นัน้เป็นสิง่ที่มนุษยต์้องการหรอืพงึพอใจ จะท าให้ระดบัความเขม้ขน้ของการต้องการการ
ตอบสนองมมีาก ท าใหแ้รงขบัมพีลงัมากขึน้ แรงจงูใจมากขึน้ เป็นตวัเร่งรดัใหม้นุษยแ์สดงพฤตกิรรมนัน้ 
ๆ ออกมาทนัท ีหรอืพฤตกิรรมเป็นไปในทศิทางเปิดเผย เพื่อตอบสนองต่อสิง่เรา้ดงักล่าว  แต่หากสิง่เรา้
นัน้ เป็นสิง่ที่มมีนุษยไ์ม่ปรารถนาหรอืไม่พงึพอใจ มแีรงขบัจะมรีะดบัความเขม้ขน้ต ่า แรงจงูใจกจ็ะน้อย
ตาม การแสดงพฤตกิรรมตอบสนองอาจจะไมช่ดัเจน หรอืมแีนวโน้มเป็นพฤตกิรรมซ่อนเรน้ 
 
                          ผงัภาพที ่2.3 
แสดงการท าหน้าทีก่ระตุน้และผลกัดนัใหเ้กดิพฤตกิรรม 
 
 

 
 

 
 
 

ปัจจัยภายใน 

ความตอ้งการ 
ทศันคติ 

วฒิุภาวะ 

พฒันาการ 
การเจริญเติบโต 

ประสบการณ์ 
 

ปัจจัยภายนอก 

ส่ิงแวดลอ้ม 

ครอบครัว 
เพื่อนฝงู 

สภาพอากาศ 

สถานการณ์ทางสังคม 

ประสบการณ์ใหม่ 
 

ปัจจยัภายใน 

ปัจจยัภายนอก 
แรงขับ แรงจงูใจ ส่ิงเร้า 

ระดบัความตอ้งการ                 

ตอบสนองเขม้ขน้

นอ้ย 

 

ระดบัความตอ้งการ                 

ตอบสนองเขม้ขน้มาก 

 

พ          

ฤ            

ต ิ          

ก               

ร         

ร              

ม 

ตอบสนองชา้  

ตอบสนอง

ทนัที              

ไม่ชดัเจน (กลวธิานป้องกนั

ตนเอง)  ไม่พึงพอใจ ซอ้นเร้น 

ทนัที เปิดเผย พึงพอใจ 
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ประเด็นที่ 3 ค าศัพท์ที่อธิบายถึง “กลไกทีท่ าให้เกิดการเลือกแสดงพฤติกรรม”  
ค าศัพท์ส าคัญ ได้แก่ การรบัรู้ การตีความ การแปลความหมาย ประสบการณ์สัง่สม การ
ตอบสนอง ทศันคติ ประสบการณ์สัง่สม ประสบการณ์ใหม่  เมื่อสิง่เรา้มากระตุ้นใหม้นุษยต์้องการ
การตอบสนอง กระบวนการรบัรู้เป็นกลไกสัมผัสให้มนุษย์รู้ว่าสิ่งเร้านั ้นคืออะไร จากนัน้ จะผ่าน
กระบวนการตีความว่า สิง่เร้านัน้คืออะไร โดยจะตีความบนพื้นฐานของปัจจยัภายใน ที่ส าคญัได้แก่ 
ประสบการณ์สัง่สม ทศันคต ิผนวกกบั สิง่เรา้ (ประสบการณ์ใหม่) และการแปลความหมายจะเป็นกลไก
ต่อเนื่องใหม้นุษย ์รูว้่า “ควรจะตอบสนองอยา่งไร ?” “ตอบสนองต่อสิง่เรา้แบบไหน?” จงึจะอยูบ่นพืน้ฐาน
ทีม่นุษยพ์งึพอใจ สงัคมพอใจ เหล่านี้ จะท าใหเ้กดิกระบวนการเรยีนรูต่้อสิง่เรา้ เพื่อท าความเขา้ใจต่อสิง่
เรา้และผลจากการแสดงพฤตกิรรมนัน้ ๆ จะกลายเป็นประสบการณ์สัง่สมเพิม่เตมิในบุคคลนัน้  

 
ผงัภาพท ี2.4 

แสดงกลไกทีท่ าใหเ้กดิการเลอืกแสดงพฤตกิรรม 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นที่ 4 ค าศัพท์ที่อธิบายถึง “การผลิตซ ้ าของพฤติกรรม” ได้แก่ การเรียนรู้ 

บุคลิกภาพ ซึง่เป็นกระบวนการตอบกลบัของผลจากการแสดงพฤตกิรรมออกมาของบุคคล ทีจ่ะพฒันา

เป็นบุคลกิภาพ หรอืมแีนวโน้มเป็นพฤตกิรรมถาวร กล่าวคอื บุคคลจะมกีารผลติซ ้าเชงิพฤตกิรรม หาก

พฤตกิรรมนัน้เป็นพฤตกิรรมที่แสดงออกมาแล้วสามารถตอบสนองความต้องการ ตอบสนองความพงึ

พอใจของตนเอง สังคมยอมรบัในพฤติกรรม บุคคลนัน้จะเกิดกระบวนการเรยีนรู้ตอบกลับ แสดง

พฤตกิรรมนัน้ซ ้า แต่หากพฤตกิรรมที่แสดงออกมานัน้ ไม่พงึพอใจ หรอื สงัคมไม่ยอมรบั กระบวนการ

เรยีนรูข้องบุคคลจะมแีนวโน้มเป็นไปเพื่อปรบัหรอืเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม    

การรับรู้ 

การแปลความหมาย 

ตีความ 
แสดง “พฤติกรรม” ตอบสนอง 

ทศันคติ + ประสบการณ์ส่ังสม + ประสบการณ์ใหม่                                           

 

 

การเรียนรู้ เพื่อ คิด และ ความเขา้ใจต่อส่ิงเร้านั้น ๆ 

 

ฐาน “ปัจจยัภายในทีพ่ร้อม” 

การเรียนรู้ เพื่อ คิด และ ความเขา้ใจต่อส่ิงเร้านั้น ๆ 
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ผงัภาพที ่2.5 
แสดงการผลติซ ้าของพฤตกิรรม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ซึง่กระบวนการสรา้งแบบแผนพฤตกิรรมของมนุษย์ ทีจ่ะน าไปสู่กระบวนการเกดิพฤตกิรรม

ทีม่คีวามถาวร หรอืน าไปสู่การกลายเป็นวถิขีองพฤตกิรรม ประเดน็ส าคญัอยู่ทีก่ระบวนการผลติซ ้าเชงิ

พฤตกิรรม ที่บุคคลนัน้ปฏบิตัิซ ้า ๆ ทัง้ในระดบัของวธิคีดิ ความเชื่อ ทศันคต ิตลอดจนบรบิทแวดล้อม

สนับสนุน หรอืกระตุ้นให้ปฏบิตัพิฤตกิรรมดงักล่าว ซึ่งจะส่งผลให้พฤตกิรรมนัน้ ๆ กลายเป็น “วถิชีวีติ” 

ของบุคคลผูน้ัน้ ดงัภาพ     

แสดง “พฤติกรรม” 

 

 
เพื่อ คิด และ ความเขา้ใจต่อส่ิงเร้านั้น ๆ 

เพื่อ ปรับ เปล่ียนแปลง หรือ กระท าพฤติกรรมนั้น ๆ อีก 

แปลความหมาย 

ตีความ 
ตอบสนอง รับรู้ 

เรียนรู้ 

เรียนรู้ 

บุคลิกภาพ พฤติกรรมสงัคมยอมรับ ช่ืมชม                          

สงัคมปฏิเสธ ต าหนิ 
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ผงัภาพที ่2.6 

แสดงกระบวนการสรา้งแบบแผนพฤตกิรรมโดยภาพรวม  

ส่ิงเร้า 

แรงขับ                         ความ

ตอ้งการการตอบสนอง 

ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยภายนอก                                                   

ส่ิงแวดล้อม เช่น ครอบครัว เพ่ือนฝูง สภาพอากาศ ฯลฯ 

แรงจูงใจ 

แรงจูงใจ 

บุคลกิภาพ  =     

พฤติกรรมซ ้า ๆ 

บุคลกิภาพ  =     

พฤติกรรมซ ้า ๆ 

 

   รับรู้ 

พฤติกรรม                    

(Behavior) 

: ตอบสนอง 

แปลความหมาย 

 

เปิดเผย            

(พอใจ) 

ซ่อนเร้น                 

ไม่พงึพอใจ 

+ 

- 

เรียนรู้ 

เรียนรู้ 

ประสบการณ์ส่ังสม 

ประสบการณ์ใหม่ 

ประสบการณ์สะสม + ประสบการณ์ใหม่ 

พฒันาการ 

การเจริญเติบโต 

วุฒิภาวะ 

ทศันคต ิ
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6.กรอบแนวคิดและตวัแปรท่ีศึกษำ 
 

ผงัภาพที ่2.7 
แสดงกรอบแนวคดิและตวัแปรทีศ่กึษา 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบคดิภายใน

ตน                                                

ศกึษาทัศนคต ิและ

คา่นยิมการดืม่

เครือ่งดืม่

แอลกอฮอลข์อง

แรงงานหญงิ  

พฤตกิรรมการดืม่เครือ่งดืม่
แอลกอฮอล ์                   ของ

แรงงานหญงิ 

- ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ดื่ ม เ ค รื่ อ ง ดื่ ม
แอลกอฮอล์ ; ปรมิาณการดื่ม ความ

ตอ่เนือ่งในการดืม่   

- ระดับของพฤติกรรมการดื่ม เช่น 

เป็นประจ า บางครัง้ ตามโอกาส ฯลฯ  

- ผ ล จ ากก ารดื่ ม ที่ เกิด ขึ้ น  เน ้น 
ผลกระทบในระดั บตน เอง ระดั บ
ครอบครัว และระดับสังคม (กลุม่เพือ่น

ฝงู การมสีงัคม) 

 

วถิกีารดืม่                                                                    
; การท าใหพ้ฤตกิรรมการดืม่ยังด ารงอยูใ่นวถิี

ชวีติ  

- ปัจจัย / เงือ่นไขที่ท าใหพ้ฤตกิรรมดืม่ยัง

ด ารงอยู ่ 

- แนวโนม้ของพฤติกรรมการดื่ม ; ระดับ
ความถาวรของพ ฤติก รรม  ได ้แก่  ระดั บ
พฤตกิรรมถาวร ระดับพฤตกิรรมกึง่ถาวร หรือ 

ระดับพฤตกิรรมชัว่คราว  

- การจัดการกบัพฤตกิรรมการดืม่ 

 

 

สิง่แวดลอ้ม                                    

สงัคมนยิมการดืม่                                       

สถานบันเทงิ/รา้นเหลา้อยู่

ใกลส้ถานทีท่ างานและที่

พัก                                  

กระบวนการ         

หลอ่หลอม

พฤตกิรรม

การดืม่ 

กระบวนการผลติซ า้เชงิ

พฤตกิรรม 
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บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีกำรศึกษำ 
 

การศกึษาวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาโดยวธิกีารแบบผสานวธิี Mix Methodology ใชก้ารวจิยัเชงิ
ปรมิาณและเชงิคุณภาพ   
 1) การวจิยัเชงิปรมิาณ ใช้ระเบียบวธิวีจิยัเชงิส ารวจ (Survey research) ที่เน้นการศึกษา 
รวบรวมขอ้มลูทีเ่กดิขึน้ ณ ปัจจุบนั ที่มวีตัถุประสงคใ์นการแสวงหาขอ้มลูเกี่ยวกบักลุ่มบุคคลต่าง ๆ ใน
ด้านความรู ้ความรูส้กึ ความเชื่อ การกระท า รสนิยม ค่านิยม ฯลฯ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอื
เก็บข้อมูล เพื่อศึกษาถึงวิถีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงโดยภาพรวม ซึ่งจ านวน
กลุ่มเป้าหมายค านวณตามวธิกีารเชงิปรมิาณ  
 2) ระเบยีบวจิยัเชงิคุณภาพ เน้นการศกึษาเพื่อสนับสนุนข้อมูลเชงิลกึ ที่สะท้อนให้เห็นถึง
ปรากฎการณ์เชงิวถิชีวีติของแรงงานหญงิกบัพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์เกบ็ขอ้มลูโดยการ
สมัภาษณ์เจาะกลุ่มเชงิลกึ (Focus Group) โดยมสีมัภาษณ์อยา่งมเีคา้โครงการค าถาม  
 
ประชำกร ขนำดตวัอย่ำง และกำรเลือกตวัอย่ำง 
  

1) กลุ่มประชากรเชิงพื้นที่ ในการศึกษาครัง้นี้ก าหนดกลุ่มประชากรด้วยวิธีการสุ่มแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการก าหนดคุณลกัษณะของประชากรทีต่้องการศกึษาในครัง้นี้ โดย
ศกึษาเฉพาะกลุ่มแรงงานหญงิในเขตพืน้ที ่3 พืน้ทีเ่ป้าหมาย จ านวน 132,253 คน  ไดแ้ก่  

1.1) เครอืขา่ยสหภาพแรงงานกจิการสิง่ทอวาไทย จ.นนทบุร ีจ านวน 2,000 คน 
1.2) เครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ จ.สมุทรสาคร/จ.นครปฐม  
จ านวน 61,396 คน 

   1.3) แรงงานหญงิในนิคมอุตสาหกรรม จ.ล าพนู จ านวน 48,870 คน 
ทัง้นี้เนื่องจากเขตอุตสาหกรรมทีเ่ป็นพืน้ทีเ่ป้าหมาย มหีลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกดงันี้  
 - เป็นพืน้ทีท่ีม่สีดัส่วนของแรงงานหญงิในอตัราทีสู่งและมแีรงงานหญงิมพีฤตกิรรมการดื่ม 

ดงัเช่น บรษิทั วาไทยอุตสาหกรรม จ ากดั กลุ่มเป้าหมายทีเ่กบ็ขอ้มลู เป็นผูห้ญงิรอ้ยละ 70.3 เป็นผูช้าย
รอ้ยละ 29.7 พบว่า มคี่าใชจ้า่ยเกี่ยวกบัเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์รอ้ยละ 10.4 และ มพีฤตกิรรมเคยดื่มและ
ยงัดื่มอยู่ รอ้ยละ 42.0 โดยแรงงานส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง เนื่องจากเป็นโรงงานอุตสาหกรรมประเภทตดั
เยบ็ผลติภณัฑเ์สือ้ผา้ส่งออก (มลูนิธเิพื่อนหญงิ, 2553, น.6-20) เป็นตน้  

 - เป็นพื้นที่เขตอุตสาหกรรมที่มตีัง้มาเป็นระยะเวลายาวนาน จนเกดิชุมชนแรงงานขึน้ใน
พืน้ที ่ในทีน่ี้คอื มกีารลงหลกัปักฐานของกลุ่มแรงงานในพืน้ที ่มวีถิชีวีติของการอยูร่ว่มกนัเป็นกลุ่มกอ้น   

 - เป็นพืน้ทีเ่ครอืขา่ยในโครงการโรงงานสขีาว ลด ละ เลกิเหลา้ : ลดความรนุแรงต่อผูห้ญงิ
และเดก็ มลูนิธหิญงิชายกา้วไกล  
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   2) วธิกีารเลอืกกลุ่มประชากร จากวธิกีารแบบศึกษา Mix Method ใช้ระเบยีบ
วธิวีจิยัเชงิปรมิาณ และ เชงิคุณภาพ โดยกลุ่มตวัอยา่งในการศกึษาวธิกีาร ดงันี้ 

2.1) วธิวีจิยัเชงิปรมิาณ การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้ ผู้วจิยัได้ก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยวิธีการเปิดตารางส าเร็จของ Yamane เพื่อหาจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมส าหรบั
การศึกษา จากจ านวนประชากร   132,253  คน และก าหนดค่าความเชื่อมัน่ 95% ความผดิพลาดไม่
เกนิ 5% ซึง่ไดก้ลุ่มตวัอยา่งในการศกึษาครัง้นี้ จ านวน 1,519 คน 

ตารางที ่3.1 
แสดงประชากรและขนาดตวัอยา่งทีค่ านวณจากสตูรของ Taro,Yamane(1973) เชื่อมัน่ 95 % 

ประชากร 
ทัง้หมด 

จ านวน
กลุ่ม 

ตวัอยา่ง 

ประชากร 
ทัง้หมด 

จ านวน
กลุ่ม 

ตวัอยา่ง 

ประชากร 
ทัง้หมด 

จ านวน
กลุ่ม 

ตวัอยา่ง 

ประชากร 
ทัง้หมด 

จ านวน
กลุ่ม 

ตวัอยา่ง 
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ประชากร 
ทัง้หมด 

จ านวน
กลุ่ม 

ตวัอยา่ง 

ประชากร 
ทัง้หมด 

จ านวน
กลุ่ม 

ตวัอยา่ง 

ประชากร 
ทัง้หมด 

จ านวน
กลุ่ม 

ตวัอยา่ง 

ประชากร 
ทัง้หมด 

จ านวน
กลุ่ม 

ตวัอยา่ง 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 

19 
23 
28 
32 
36 
41 
45 
48 
52 
56 
60 
63 
67 
70 
74 
77 
80 
86 
94 
98 
104 
109 
114 
120 

180 
190 
200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
280 
290 
300 
320 
340 
360 
380 
400 
420 
440 
460 
480 
500 
550 

124 
129 
134 
138 
142 
146 
150 
154 
158 
161 
165 
168 
172 
178 
184 
190 
195 
200 
205 
210 
214 
218 
222 
231 

600 
650 
700 
750 
800 
850 
900 
950 
1000 
1100 
1300 
1500 
1700 
1900 
2100 
2400 
2700 
3000 
3500 
4000 
4500 
5000 
6000 
7000 

240 
248 
255 
261 
267 
272 
277 
282 
286 
294 
306 
316 
324 
331 
336 
343 
348 
353 
359 
364 
367 
370 
375 
378 

8000 
9000 
10000 
12000 
15000 
20000 
25000 
30000 
40000 
50000 
60000 
80000 
100000 
120000 
150000 
200000 

300000… 
400000 
500000 
700000 
900000 
1000000 
1500000 
2000000 

380 
383 
385 
387 
390 
392 
394 
395 
396 
397 
397 
398 
398 
398 
398 
399 
399 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 

ทีม่า : Yamane. Taro. Statistics : An introductory Analysis. : Harper International, 1973.  
 
 ขัน้ที ่2 ใช้ ก ารสุ่ ม ตัว อย่ างชั ้นภู มิ  (Stratified  Random  Sampling)  ชนิ ดสัด ส่ วน 
(Proportional  Stratified  Random  Sampling)   โดยก าหนดชัน้ภมูกิลุ่มประชากรทีศ่กึษาออก ดงันี้ 

- จ าแนกตามอาย ุ
- จ าแนกตามระดบัการศกึษา 
- จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

21 Ne

N
n
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- จ าแนกตามระยะเวลาของการเขา้ท างานในโรงงาน 
- ความถีใ่นการดื่มสุรา 

 ขัน้ที่ 3 เมื่อได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างแล้ว น าแบบสอบถามไปสอบถามแบบตามสะดวก 
(Convenience  Sampling)  คอื แจกแบบสอบถามใหก้บักลุ่มแรงงามกลุ่มตวัอย่างทีม่คีวามพรอ้มและให้
ความร่วมมอืในการตอบค าถามกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งใช้การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Toro Yamane 
ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95  ดงัตาราง 
 

ตารางที ่3.2    
แสดงจ านวนกลุ่มตวัอยา่งแต่ละพืน้ทีเ่ป้าหมาย 

 
   พืน้ทีเ่ป้าหมาย  จ านวนแรงงาน 

ทัง้หมด 
จ านวน 

กลุ่มตวัอยา่ง 
1.เครอืขา่ยสหภาพแรงงานกจิการสิง่ทอวาไทย จ.นนทบุร ี 2,000 คน 333  คน 

2.เครอืขา่ยกลุ่มยา่นสหภาพแรงงานออ้มน้อย-ออ้มใหญ่  
2.1. แรงงานในเขตออ้มน้อย  จ.สมทุรสาคร 

 
61,396 คน 

 
397 คน 

2.2. แรงงานในเขตออ้มใหญ่ จ.นครปฐม 19,987 คน 392 คน 
3.  แรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ล าพนู 48,870 คน  397 คน 

รวมกลุ่มตวัอยา่งทีจ่ะส ารวจทัง้สิน้ 1,519 คน 
    

2.2) วธิวีจิยัเชงิคุณภาพ ใชว้ธิกีารเลอืกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง ซึง่จะตอ้งมคีุณสมบตั ิดงันี้  
 2.2.1) มพีฤตกิรรมการดื่มเป็นประจ า (หมายถงึ ดื่มสปัดาหล์ะ 1-2 วนั) 
 2.2.2) แรงงานหญงิโรงงานในเขตพืน้ทีเ่ป้าหมาย ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมสิง่ทอวาไท  
จ.นนทบุร ี, นิคมอุตสาหกรรม จ.ล าพนู และ กลุ่มยา่นสหภาพแรงงานออ้มน้อยออ้มใหญ่  จ.สมทุรสาคร/  
จ.นครปฐม 

กลุ่มตัวอย่างวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ด าเนินการศึกษาโดยแบ่งจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทีใ่ชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่  

- การสมัภาษณ์เชงิลกึเฉพาะราย (In-depth Interviews) จ านวนพื้นที่ละ 10 คน รวม
กลุ่มเป้าหมายทีใ่ชศ้กึษาจ านวน 30 คน 

- การสมัภาษณ์เจาะกลุ่มเชงิลกึ (Focus Group) จ านวนกลุ่มตวัอย่างที่เขา้ร่วมกลุ่มๆ 
ละ 15 - 20 คน ซึง่ด าเนินกระบวนการกลุ่ม 6 กลุ่ม (พืน้ทีล่ะ 2 กลุ่ม) คดิเป็น 120 คน 

 
ตารางที ่3.3 

แสดงกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาและวธิกีารศกึษา 
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ที ่

 
 

พืน้ที ่

วธิกีารเกบ็ขอ้มลู 

เชงิปรมิาณ 
จ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

เชงิคุณภาพ 
จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 

In-depth 
Interviews 

Focus Group 

1 
เครอืขา่ยสหภาพแรงงานกจิการสิง่ทอวาไทย 
จ.นนทบุร ี

333 คน 10  
กลุ่มที ่1 = 20 คน 
กลุ่มที ่2 = 20 คน 

2 
เครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-
ออ้มใหญ่ จ.สมทุรสาคร/จ.นครปฐม 

789 คน 
 

10 
กลุ่มที ่1 = 20 คน 
กลุ่มที ่2 = 20 คน 

3 
แรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
จงัหวดัล าพนู 

397 10 
กลุ่มที ่1 = 20 คน 
กลุ่มที ่2 = 20 คน 

รวมจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทีจ่ะศกึษาทัง้สิน้ 1,519 คน 30 คน 120 คน 
 
เครื่องมือ/แบบเกบ็ข้อมลู 
 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลู เป็นไปตามระเบยีบวธิวีจิยัทีใ่ชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ (1) ระเบยีบ
วธิวีจิยัเชงิปรมิาณ ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มลู และ (2) ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิคุณภาพ         
ใชเ้คา้โครงค าถามเป็นเครือ่งมอืในการสมัภาษณ์  

โดยมเีค้าโครงค าถามเพื่อเป็นแนวทางการออกแบบสอบถาม และออกแบบเค้าโครงค าถาม
การสมัภาษณ์ ดงันี้  

 1) ศกึษาทศันคต ิและค่านิยมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิง เช่น วธิคีดิ 
ความเชื่อ แรงจงูใจในการดื่ม ; จดุเริม่ตน้ของการดื่ม , สาเหตุของการดื่ม ฯลฯ 

 2) ศกึษาพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิ  
  - ลกัษณะการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์; ปรมิาณการดื่ม ความต่อเนื่องในการดื่ม   
  - ระดบัของพฤตกิรรมการดื่ม เช่น เป็นประจ า บางครัง้ ตามโอกาส ฯลฯ  
  - ผลจากการดื่มที่เกดิขึน้ เน้น ผลกระทบในระดบัตนเอง ระดบัครอบครวั และระดบั

สงัคม (กลุ่มเพื่อนฝงู การมสีงัคม) 
3) วถิกีารดื่ม ; การท าใหพ้ฤตกิรรมการดื่มยงัด ารงอยูใ่นวถิชีวีติ  

- ปัจจยั / เงือ่นไขทีท่ าใหพ้ฤตกิรรมดื่มยงัด ารงอยู ่ 
- แนวโน้มของพฤติกรรมการดื่ม ; ระดบัความถาวรของพฤติกรรม ได้แก่ ระดับ

พฤตกิรรมถาวร ระดบัพฤตกิรรมกึง่ถาวร หรอื ระดบัพฤตกิรรมชัว่คราว  
- การจดัการกบัพฤตกิรรมการดื่ม 
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วิธีกำรเกบ็ข้อมลู 
 

การวิจยัครัง้นี้ เป็นการศึกษาโดยวิธีการแบบผสานวิธี Mix Methodology ใช้การวิจ ัยเชิง
ปรมิาณและเชงิคุณภาพ   

 
 1) การวจิยัเชงิปรมิาณ ใช้ระเบียบวธิวีจิยัเชงิส ารวจ (Survey research) ใช้แบบสอบถามใน
การเก็บข้อมูล วธิีการแจกแบบสอบถาม คอื  แบบตามสะดวก (Convenience  Sampling)  คือ แจก
แบบสอบถามใหก้บักลุ่มแรงงามกลุ่มตวัอยา่งทีม่คีวามพรอ้มและใหค้วามรว่มมอืในการตอบค าถาม 

ขัน้ตอนการสรา้งเครือ่งมอืในการวจิยั 
การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั มขี ัน้ตอนดงันี้ 
1.1) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาจากต ารา เอกสาร บทความ ทฤษฎี

หลกัการและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อก าหนดขอบเขตของการวจิยัและสรา้งเครื่องมอืวจิยั ใหค้รอบคลุม
ความมุง่หมายของการวจิยั 

1.2) ข้อมูลปฐมภูม ิ(Primary Data) ศึกษาวิธกีารสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร เพื่อ
ก าหนดขอบเขตและเนื้อหาของแบบทดสอบ จะไดม้คีวามชดัเจนตามความมุง่หมายการวจิยัยิง่ขึน้ 

1.3) น าขอ้มลูทีไ่ดม้าสรา้งแบบสอบถาม 
1.4) น าแบบสอบถามทีร่า่งได ้ ทดสอบความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity) จาก

ผู้เชี่ยวชาญ (อ.ที่ปรกึษา) พจิารณาตรวจสอบและขอค าแนะน าในการแก้ไข ปรบัปรุงเพื่อให้อ่านแล้วมี
ความเขา้ใจงา่ยและชดัเจนตามความมุง่หมายของการวจิยั 

1.5) น าแบบสอบถามที่แก้ไขตามค าแนะน าแล้วมาด าเนินการทดสอบกบักลุ่มเป้าหมาย 
(Pretest) จ านวน 152 คน  (คดิจากจ านวนรอ้ยละ 10 ของจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง) 

1.6) น าแบบสอบถามทีเ่กบ็รวบรวมได ้ทดสอบความความเชื่อมัน่ (Reliability) 
1.7) ปรบัปรุงรูปแบบสอบถามอีกครัง้ แล้วน าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิม เพื่อแก้ไข

ปรบัปรงุจนไดเ้ครือ่งมอืทีม่ปีระสทิธภิาพ 
1.8) น าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ไปสอบถามกลุ่มตวัอยา่ง 

 
2) การวจิยัเชงิคุณภาพ ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิคุณภาพ ซึ่งจะเป็นการเก็บขอ้มูลหลงัจากที่มกีาร

จดัเก็บและจดัท าขอ้มูลเชงิปรมิาณ โดยน าฐานขอ้มูลมาวางแนวทางในการเก็บข้อมูลตามระเบยีบวจิยั
เชงิคุณภาพ ซึง่แบ่งเป็น 2 วธิกีาร ไดแ้ก่ (1) การสมัภาษณ์เชงิลกึเฉพาะราย (In-depth Interviews) และ
( 2) การสมัภาษณ์เจาะกลุ่มเชงิลกึ (Focus Group)  

 
ข้อพิจำรณำทำงจริยธรรม 
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 ขอ้พจิารณาทางจรยิธรรมในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ มปีระเดน็ส าคญัซึ่งถอืเป็นแนวทางในการ
ปฏบิตั ิดงันี 

1) การเกบ็ขอ้มลูเชงิปรมิาณ ก าหนดขอ้ตกลงการตอบแบบสอบถาม โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
1.1) การตอบแบบสอบถามตอ้งมาจากความสมคัรใจของผูก้รอกแบบสอบถามเท่านัน้  
1.2) ขอ้มลูค าตอบจะถูกปกปิดเป็นความลบั  
1.3) ขอ้มลูค าตอบจะมกีารประมวลผลเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ในเชงิสถติเิท่านัน้  

2) การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสมัภาษณ์เชิงลึกเฉพาะราย (In-depth Interviews) 
และการสมัภาษณ์เจาะกลุ่มเชงิลกึ (Focus Group) มขีอ้ตกลงส าหรบัผูใ้หส้มัภาษณ์ ดงันี้ 

 2.1) ผูใ้หส้มัภาษณ์ต้องเป็นบุคคลทีส่มคัรใจให้สมัภาษณ์และยนิยอมลงชื่อในการเขา้ร่วม
การสมัภาษณ์ 

 2.2) ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์จะเป็นความลบั และไมเ่ปิดเผยชื่อผูใ้หข้อ้มลูสู่สาธารณะ 
3) การใช้ข้อมูล ใช้เพื่ อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนเท่านั ้น โดยไม่ใช่ เพื่ อแสวงหา

ผลประโยชน์ส่วนตน โดยจะปกปิดขอ้มลูของผูใ้หข้อ้มลูเป็นความลบั  
 
กำรวิเครำะหข้์อมลู 
 

การวเิคราะหข์อ้มูล ใชก้ารวเิคราะห์ สงัเคราะห์ขอ้มูลเชงิปรมิาณและขอ้มูลเชงิคุณภาพตาม
กรอบการศึกษา กล่าวคือ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ จะน าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมจาก
แบบสอบถามมาวเิคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS ส าหรบัค่าสถิติใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ ค่าต ่าสุด และค่าต ่าสุด เพื่อชีใ้หเ้หน็สถานการณ์เชงิสถติทิีเ่กดิขึน้จรงิ  

การวเิคราะหเ์ชงิคุณภาพ เน้นการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึ ซึง่จะจดัท าขอ้มลูเป็นประจ าวนั ทัง้
การจดบนัทกึขอ้มลู และการจดบนัทกึการสงัเกตการณ์ โดยจะตอ้งวเิคราะหข์อ้มลูในแต่ละครัง้ทีไ่ดร้บัมา 
รวมไปถงึการจดัระบบหมวดหมู่ขอ้มลูทุกครัง้ทีไ่ดข้อ้มลูใหม่ และจะต้องมกีารทบทวนขอ้มลูเป็นระยะ ๆ 
ท าการวิเคราะห์รวมอย่างน้อยสปัดาห์ละ 1 ครัง้ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละครัง้ต้องค านึงถึง
วตัถุประสงค์เป็นพื้นฐาน หากได้ข้อมูลที่เป็นประเด็นใหม่ ๆ หรอืน่าสนใจ ให้ท าการแยกประเด็น
ดงักล่าวไว ้ทัง้นี้เพื่อใช้เป็นฐานขอ้มลูในการวเิคราะห์หรืออาจน าไปสู่ประเดน็อื่น ๆ ที่ได้การศกึษาวจิยั
ครัง้นี้ จากนัน้ เมื่อท าการเก็บขอ้มูลครบถ้วนตามที่ก าหนดหรอืวางแผนไวใ้หท้ าการวเิคราะห์ขอ้มลูโดย
การวเิคราะหเ์นื้อหา (Content Analysis) ดว้ยการจ าแนกและจดัระบบขอ้มลู หาความเกี่ยวขอ้งเชื่อมโยง
กนัของขอ้มลู รวมทัง้ความหมายทีป่รากฏอยูใ่นความเกี่ยวขอ้งนัน้ออกมาเป็นผลวจิยั 

   การประมวลผลระหว่างขอ้มลูเชงิปรมิาณและขอ้มลูเชงิคุณภาพ จะมกีารจดัระบบหมวดหมู่
การสงัเคราะห์ขอ้มูลระหว่างขอ้มูลเชงิปรมิาณและขอ้มูลเชงิคุณภาพ เน้นอธบิายความสมัพนัธร์ะหว่าง
ขอ้มลูเชงิปรมิาณและขอ้มลูเชงิคุณภาพทีค่น้พบ ตามกรอบการศกึษาทีก่ าหนด   
 
นิยำมศพัทป์ฏิบติักำร  
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1) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในที่นี้หมายถึง เครื่องดื่มทุกชนิด ทุกประเภทที่ส่วนผสมของ
แอลกอฮอลช์นิดรบัประทานได ้เช่น เหลา้ขาว ยาดอง เบยีร ์สุรา ไวร ์เป็นตน้ 
 2) วถิกีารดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิ ในทีน่ี้หมายถงึ แรงงานหญงิทีม่รีะบบคดิ 
ความเชื่อ ทศันคติ และค่านิยมตลอดจนพฤติกรรม และแบบแผนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
แรงงานหญงิ หมายรวมถงึผลกระทบจากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลท์ีม่ผีลต่อวถิชีวีติของแรงงานหญงิ 
  3) แรงงานหญงิ ในทีน่ี้หมายถงึ ผูห้ญงิทีท่ างานในโรงงานในเขตพืน้ทีส่หภาพแรงงานกจิการ
สิง่ทอวาไทย จ.นนทบุร ีกลุ่มยา่นสหภาพแรงงานออ้มน้อย-อ้อมใหญ่ จ.สมุทรสาคร/จ.นครปฐม และกลุ่ม
แรงงานนิคมอุตสาหกรรมจงัหวดัล าพูน  
  4) พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิ ในทีน่ี้หมายถงึ แรงงานหญงิทีย่งั
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในทุกระดบัความถี่ เช่น ทุกวนั หรอื 2-3 วนัต่อสปัดาห์ หรอื เดอืนละ 2-3 
ครัง้ หรอื ดื่มเฉพาะเวลามเีทศกาลส าคญั ฯลฯ    
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บทท่ี 4 
 

ผลกำรศึกษำ 
 

การศึกษาวิจยัเรื่อง วิถีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิง ในบทนี้จะกล่าวถึง      
ผลการศกึษาวจิยัเชงิปรมิาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอื และผลการศกึษาเชงิคุณภาพ ซึง่เป็น
ผลการศึกษามคีวามสมัพนัธ์และสนับสนุนกนั กลุ่มเป้าหมาย คือ แรงงานหญิงที่มพีฤติกรรมการดื่ม
เครื่องมอืแอลกอฮอล ์ในเขตพืน้ทีอุ่ตสาหกรรม 3 พืน้ที ่ไดแ้ก่ เครอืข่ายสหภาพแรงงานกจิการสิง่ทอวา
ไทย จ.นนทบุรี เครือข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงานอ้อมน้อย -อ้อมใหญ่ และแรงงานในเขตนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ล าพูน โดยมปีระเดน็การศกึษา 4 ประเดน็ ได้แก่ (1) ขอ้มูลทัว่ไป (2) ขอ้มูล
เกีย่วกบัพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ (3) ผลกระทบจากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์และ (4) 
แนวโน้มพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลใ์นอนาคต ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

 
ผลกำรศึกษำเชิงปริมำณ 

 
1. ผลกำรศึกษำข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม 
 

ผลการศกึษาขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามมปีระเดน็ศกึษาไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพ สภาพ
ครอบครวั สถานภาพครอบครวักรณีหย่ารา้ง มบีุตรและบุตรอยู่ในความดูแล  ระดบัการศึกษา รายได้ 
และภาระค่าใชจ้า่ยโดยประมาณต่อเดอืน ดงัรายละเอยีด ต่อไปนี้ 

 
1.1 อำย ุ 

   
ตารางที ่4.1  

แสดงขอ้มลูอายขุองแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม 
 

อายุ 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่ทอ
วาไทย จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม

ภาคเหนือ จ.ล าพนู 
รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
ต ่ากว่า 15 ปี 
15 – 19 ปี 
20 – 29 ปี 
30 – 39 ปี 

0 0.00 1 0.09 0 0.00 1 0.06 
3 0.93 55 5.02 9 3.60 67 4.02 
72 22.43 389 35.49 37 14.80 498 29.87 
123 38.32 350 31.93 90 36.00 563 33.77 
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อายุ 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่ทอ
วาไทย จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม

ภาคเหนือ จ.ล าพนู 
รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
40 - 49 ปี 
50 – 59 ปี 
60 ปีขึน้ไป 

107 33.33 215 19.62 99 39.60 421 25.25 
16 4.98 82 7.48 14 5.60 112 6.72 
0 0.00 4 0.36 1 0.40 5 0.30 

รวม 321 100 1096 100 250 100 1,667 100 
 
จากตารางที ่4.1 ขอ้มลูอายขุองผูต้อบแบบสอบถามจากการศกึษา พบว่า  
แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเครอืข่ายสหภาพแรงงานกิจการสิง่ทอวาไทย จ.นนทบุรี 

ส่วนใหญ่มชี่วงอายุ 30-39 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 38.32 รองลงมา ช่วงอายุ 40-49 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 33.33 

และช่วงอาย ุ20-29 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 22.43 ตามล าดบั  

แรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในเครอืขา่ยกลุ่มยา่นสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-ออ้มใหญ่ ส่วน

ใหญ่มชี่วงอายุ 20-29 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 35.49 รองลงมา ช่วงอายุ 30.39 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 31.93 และ

ช่วงอาย ุ40-49 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 19.62 ตามล าดบั 

แรงงานหญงิผู้ตอบแบบสอบถามในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ล าพูน ส่วนใหญ่มชี่วง

อายุ 40-49 ปี มากที่สุด คดิเป็นรอ้ยละ 39.60 รองลงมา ช่วงอายุ 30-39 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 36.00 และ 

ช่วงอาย ุ20-29 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 14.80 ตามล าดบั 

ดงันัน้ อายุของแรงงานหญิงผู้ตอบสอบถามในเขตพื้นที่เป้าหมายทัง้หมด พบว่า ส่วนใหญ่มี

ช่วงอาย ุ30-39 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 33.77 รองลงมา ช่วงอาย ุ20-29 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 29.87 และ ช่วงอายุ 

40-49 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 25.25 ตามล าดบั 

 

1.2 สถำนภำพ 
 

ตารางที ่4.2 
แสดงขอ้มลูสถานภาพของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม 

 

สถานภาพ 

เครอืขา่ยสหภาพ

แรงงานกจิการสิง่ทอ

วาไทย จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน

สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม

อุตสาหกรรม

ภาคเหนือ จ.ล าพนู 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
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สถานภาพ 

เครอืขา่ยสหภาพ

แรงงานกจิการสิง่ทอ

วาไทย จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน

สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม

อุตสาหกรรม

ภาคเหนือ จ.ล าพนู 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

โสด 100 33.22 270 33.67 276 53.80 646 39.98 
สมรส (จดทะเบยีน) 67 22.26 216 26.93 149 29.04 432 26.73 
อยูด่ว้ยกนั (ไม่จด
ทะเบยีนสมรส)) 

101 33.55 220 27.43 40 7.80 361 22.34 

หยา่รา้ง 31 10.30 88 10.97 43 8.38 162 10.02 
อื่นๆ 2 0.66 8 1.00 5 0.97 15 0.93 

รวม 301 100 802 100 513 100 1,616 100 
 

จากตารางที ่4.2 ขอ้มลูสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามจากการศกึษา พบว่า  

แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเครอืข่ายสหภาพแรงงานกิจการสิง่ทอวาไทย จ.นนทบุร ี

ส่วนใหญ่มสีถานภาพอยู่ด้วยกนัโดยไม่จดทะเบยีนสมรส คดิเป็นรอ้ยละ 33.22 รองลงมา มสีถานภาพ

โสด คดิเป็นรอ้ยละ 33.22 และมสีถานภาพสมรสโดยจดทะเบยีนสมรส คดิเป็นรอ้ยละ 22.26 ตามล าดบั  

แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงานอ้อมน้อย -อ้อมใหญ่    

ส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด คดิเป็นรอ้ยละ 33.67 รองลงมา มสีถานภาพอยู่ด้วยกนัโดยไม่จดทะเบยีน

สมรส คิดเป็นร้อยละ 27.63 และมีสถานภาพสมรสโดยจดทะเบียนสมรส คิดเป็น ร้อยละ 26.93 

ตามล าดบั 

แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ล าพูน  ส่วนใหญ่มี

สถานภาพโสด คดิเป็นรอ้ยละ 53.80 รองลงมา มสีถานภาพอยูด่ว้ยกนัโดยจดทะเบยีนสมรส คดิเป็นรอ้ย

ละ 29.04 และมสีถานภาพหยา่รา้ง คดิเป็นรอ้ยละ 8.38 ตามล าดบั 

ดงันัน้ สถานภาพของแรงงานหญิงผู้ตอบสอบถามในเขตพื้นที่เป้าหมายทัง้หมด พบว่า ส่วน

ใหญ่มสีถานภาพโสด คดิเป็นรอ้ยละ 39.98 รองลงมามสีถานภาพอยู่ด้วยกนัโดยจดทะเบียนสมรส คดิ

เป็นรอ้ยละ 26.73 และ มสีถานภาพอยูด่ว้ยกนัโดยไมจ่ดทะเบยีนสมรส คดิเป็นรอ้ยละ 22.34 ตามล าดบั 
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1.3 สภำพครอบครวั 
 

ตารางที ่4.3 
แสดงขอ้มลูสภาพครอบครวัของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม 

 

สภาพครอบครวั 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่ทอ
วาไทย จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม

ภาคเหนือ จ.ล าพนู 
รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

จ านวนสมาชกิ 1 – 3 คน 86 37.23 250 30.38 174 43.28 510 35.03 
จ านวนสมาชกิ 4 – 6 คน 133 57.58 439 53.34 204 50.75 776 53.30 
จ านวนสมาชกิ 7 – 9 คน 12 5.19 124 15.07 24 5.97 160 10.99 
จ านวนสมาชกิ 10 คนขึน้ไป 0 0.00 10 1.22 0 0.00 10 0.69 

รวม 231 100 823 100 402 100 1,456 100 
 

จากตารางที่ 4.3 ข้อมูลสภาพครอบครวัของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามจากการศกึษา 

พบว่า  

แรงงานหญงิผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่เครอืข่ายสหภาพแรงงานกจิการสิง่ทอวาไทย จ.

นนทบุร ีส่วนใหญ่มจี านวนสมาชกิในครอบครวั 4 – 6 คน คดิเป็นร้อยละ 57.58 รองลงมา มจี านวน

สมาชกิในครอบครวั 1 – 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.23 และมจี านวนสมาชกิ 7 – 9 คน คิดเป็นร้อยละ 

5.19 ตามล าดบั  

แรงงานหญิงผู้ตอบแบบยสอบถามในเขตพื้นที่เครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-

อ้อมใหญ่ ส่วนใหญ่มจี านวนสมาชกิในครอบครวั 4 – 6 คน คดิเป็นร้อยละ 53.34 รองลงมา มจี านวน

สมาชกิในครอบครวั 1 – 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.38 และมจี านวนสมาชกิ 7 – 9 คน คิดเป็นร้อยละ 

15.07 ตามล าดบั 

แรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในเขตพืน้ทีน่ิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ล าพูน ส่วนใหญ่มี

จ านวนสมาชกิในครอบครวั 4 – 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.75 รองลงมา มจี านวนสมาชกิในครอบครวั      

1 – 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.28 และมจี านวนสมาชกิ 7 – 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.97 ตามล าดบั 

ดงันัน้ สภาพครอบครวัของแรงงานหญิงผู้ตอบสอบถามทัง้หมด พบว่า ส่วนใหญ่มจี านวน

สมาชกิในครอบครวั 4 – 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.30 รองลงมา มจี านวนสมาชกิในครอบครวั 1– 3 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 35.03 และมจี านวนสมาชกิ 7– 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.99 ตามล าดบั 
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1.4 สภำพครอบครวัของแรงงำนหญิงกรณีหย่ำร้ำงและมีบตุรอยู่ในควำมดแูล 
 

ตารางที ่4.4 
แสดงขอ้มลูสภาพครอบครวักรณหีย่ารา้งและมบีุตรอยูใ่น 

ความดแูลของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม 
 

สภาพครอบครวั
กรณหีย่ารา้งและมี
บุตรอยูใ่นความ

ดแูล 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่
ทอวาไทย จ.
นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงานออ้ม

น้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จ.

ล าพนู 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

ม ี 63 71.59 245 70.40 49 65.33 357 69.86 
ไมม่ ี 25 28.41 103 29.60 26 34.67 154 30.14 
รวม 88 100 348 100 75 100 511 100 
 

จากตารางที่ 4.4 ข้อมูลสภาพครอบครวักรณีหย่ารา้งและมบีุตรอยู่ในความดูแลของแรงงาน

หญงิผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า  

แรงงานหญงิผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่เครอืข่ายสหภาพแรงงานกจิการสิง่ทอวาไทย จ.

นนทบุร ีส่วนใหญ่หย่ารา้งและมบีุตรอยู่ในความดูแลคดิเป็นรอ้ยละ 71.59 ในขณะที่ แรงงานหญิงส่วน

หนึ่งหยา่รา้งและมบีุตรแต่ไมไ่ดอ้ยูใ่นความดแูลคดิเป็นรอ้ยละ 28.41 ตามล าดบั 

แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่เครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-   

อ้อมใหญ่ ส่วนใหญ่หย่ารา้งและมบีุตรอยู่ในความดูแลคดิเป็นรอ้ยละ 70.40 ในขณะที่ ที่ แรงงานหญิง

ส่วนหน่ึง หยา่รา้งและมบีุตรแต่ไมไ่ดอ้ยูใ่นความดแูลคดิเป็นรอ้ยละ 29.60 ตามล าดบั 

แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ล าพูน        

ส่วนใหญ่หย่าร้างและมบีุตรอยู่ในความดูแลคิดเป็นร้อยละ 65.33 ในขณะที่ แรงงานหญิงส่วนหนึ่ง     

หยา่รา้งและมบีุตรแต่ไมไ่ดอ้ยูใ่นความดแูลคดิเป็นรอ้ยละ 34.67 ตามล าดบั 

ดงันัน้ สภาพครอบครวักรณหีย่ารา้งและมบีุตรอยูใ่นความดแูลของแรงงานหญงิผูต้อบสอบถาม

ในเขตพื้นที่เป้าหมายทัง้หมด  พบว่า แรงงานหญิงส่วนใหญ่หย่ารา้งและมบีุตรอยู่ในความดูแลคดิเป็น

รอ้ยละ 69.86 ในขณะที ่แรงงานหญงิส่วนหนึ่งหย่ารา้งและมบีุตรแต่ไม่ไดอ้ยู่ในความดูแลคดิเป็นรอ้ยละ 

30.14 ตามล าดบั 
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1.5 ระดบักำรศึกษำ 
 

ตารางที ่4.5 
แสดงขอ้มลูระดบัการศกึษาของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม 

 

ระดบัการศกึษา 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่ทอ
วาไทย จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงานออ้ม

น้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม

ภาคเหนือ จ.ล าพนู 
รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

ไมไ่ดศ้กึษา 3 0.99 26 3.26 5 0.96 34 2.10 
ประถมศกึษา 95 31.46 221 27.69 121 23.31  437 26.99 
มธัยมศกึษาตอนต้น 95 31.46 188 23.56 132 25.43 415 25.63 
มธัยมศกึษาตอนปลาย/ ปวช. 60 19.87 206 25.81 147 28.32 413 25.51 
อนุปรญิญา / ปวส. 37 12.25 92 11.53 41 7.90 170 10.50 
อุดมศกึษา 11 3.64 55 6.89 67 12.91 133 8.21 
อื่นๆ โปรดระบุ 1 0.33 10 1.25 6 1.16 17 1.05 

รวม 302 100 798 100 519 100 1,619 100 
 

จากตารางที่ 4.5 ข้อมูลระดบัการศึกษาของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามจากการศึกษา 

พบว่า  

แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเครอืข่ายสหภาพแรงงานกิจการสิง่ทอวาไทย จ.นนทบุร ี

ส่วนใหญ่มรีะดบัการศึกษาชัน้ประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนต้น คดิเป็นรอ้ยละ 31.46 รองลงมา      

มีระดับการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.คิดเป็นร้อยละ 19.87 และ มีระดับการศึกษา

อนุปรญิญา/ปวส. คดิเป็นรอ้ยละ 12.25 ตามล าดบั  

แรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในเครอืขา่ยกลุ่มยา่นสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-ออ้มใหญ่ ส่วน

ใหญ่มรีะดบัการศกึษาชัน้ประถมศกึษา คดิเป็นรอ้ยละ 27.69 รองลงมา มรีะดบัการศกึษาชัน้มธัยมศกึษา

ตอนปลาย/ปวช. คดิเป็นร้อยละ 25.81 และ มรีะดบัการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น คดิเป็นรอ้ยละ 

23.56 ตามล าดบั 

แรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ล าพูน ส่วนใหญ่มรีะดบั

การศึกษาชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.คิดเป็นร้อยละ 28.32 รองลงมา มีระดับการศึกษาชัน้

มธัยมศึกษาต้น คดิเป็นร้อยละ 25.43 และ มรีะดบัการศึกษาชัน้ประถมศึกษา คดิเป็นร้อยละ 23.31 

ตามล าดบั 
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ดงันัน้ ระดบัการศกึษาของแรงงานหญงิผูต้อบสอบถามทัง้หมด พบว่า ส่วนใหญ่แรงงานหญงิ 

มรีะดบัการศึกษาชัน้ประถมศึกษา คดิเป็นรอ้ยละ 26.99 รองลงมา มรีะดบัการศึกษาชัน้มธัยมศึกษา

ตอนต้น คดิเป็นรอ้ยละ 25.63 และมรีะดบัการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 

25.51ตามล าดบั 

 
1.6 รำยได้ 
 

ตารางที ่4.6 
แสดงขอ้มลูรายไดข้องแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม 

 

รายได ้

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่ทอ
วาไทย จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม

ภาคเหนือ จ.ล าพนู 
รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
1,000 – 4,999 บาท 0 0.00 2 0.25 19 4.49 21 1.38 
5,000 -10,000 บาท 212 75.71 489 59.93 321 75.89 1,022 67.19 
10,001 – 15,000 บาท 52 18.57 208 25.49 64 15.13 324 21.30 
15,001 – 20,000 บาท 11 3.93 96 11.76 0 0.00 109 7.17 
20,001 บาทขึน้ไป 5 1.79 21 2.57 19 4.49 45 2.96 

รวม 280 100 816 100 423 100 1,521 100 
 

จากตารางที ่4.6 ขอ้มลูรายไดข้องแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามจากการศกึษา พบว่า  

แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่เครอืข่ายสหภาพแรงงานกิจการสิ่งทอวาไทย    

จ.นนทบุร ีส่วนใหญ่ถามมีรายได้ 5,000 – 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.71 รองลงมา มีรายได ้

10,001- 15,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 18.57 และ มรีายได้ 15,001 – 20,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 3.93 

ตามล าดบั  

แรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในเครอืขา่ยกลุ่มยา่นสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-ออ้มใหญ่ ส่วน

ใหญ่ มรีายได ้5,000 – 10,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 59.93 รองลงมา มรีายได ้10,001- 15,000 บาท คดิ

เป็นรอ้ยละ 25.49 และ มรีายได ้15,001 – 20,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 11.76ตามล าดบั  

แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ล าพูน  ส่วนใหญ่มี

รายได้ 5,000 – 10,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 75.89 รองลงมา มรีายได้ 10,001- 15,000 บาท คดิเป็น
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รอ้ยละ 15.13 ตลอดจนมรีายได้ 15,001 – 20,000 บาท และมรีายได้ 1,000 – 4,999 บาท คดิเป็น     

รอ้ยละ 4.49 ตามล าดบั  

ดงันัน้ รายได้ของแรงงานหญงิผู้ตอบสอบถามในเขตพื้นที่เป้าหมายทัง้หมด  พบว่าส่วนใหญ่

แรงงานหญิง มรีายได้ 5,000–10,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 67.19 รองลงมา มรีายได้ 10,001- 15,000 

บาท คดิเป็นรอ้ยละ 21.30 และ มรีายได ้15,001 – 20,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 7.17 ตามล าดบั 

 

1.7 ภำระค่ำใช้จ่ำยโดยประมำณต่อเดือน  

 

ตารางที ่4.7 

แสดงขอ้มลูภาระค่าใชจ้า่ยโดยประมาณต่อเดอืนของ 

แรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม 

 

ภาระค่าใชจ้่าย
โดยประมาณต่อเดอืน 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่ทอ
วาไทย จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม

ภาคเหนือ จ.ล าพนู 
รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
0 – 999 บาท 0 0.00 6 1.17 0 0.00 6 0.44 
1,000 – 5,000 บาท 77 27.80 132 25.73 165 28.70 374 27.40 
5,001 – 10,000 บาท 166 59.93 306 59.65 278 48.35 750 54.95 
10,001 – 15,000 บาท 24 8.66 42 8.19 103 17.91 169 12.38 
15,001 – 20,000 บาท 10 3.61 17 3.31 22 3.83 49 3.59 
20,001 บาทขึน้ไป 0 0.00 10 1.95 7 1.22 17 1.25 

รวม 277 100 513 100 575 100 1,365 100 
 

จากตารางที่  4.7 ข้อมูลภาระค่าใช้จ่ายโดยประมาณต่อเดือนของแรงงานหญิงผู้ตอบ

แบบสอบถามจากการศกึษา พบว่า  

แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเครอืข่ายสหภาพแรงงานกิจการสิง่ทอวาไทย จ.นนทบุร ี

ส่วนใหญ่มภีาระค่าใชจ้่ายโดยประมาณต่อเดอืน 5,000 – 10,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 59.93 รองลงมา 

มภีาระค่าใชจ้่ายโดยประมาณต่อเดอืน 1,000 – 5,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 27.80 และ มภีาระค่าใชจ้่าย

โดยประมาณต่อเดอืน 10,001- 15,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 8.66 ตามล าดบั  
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แรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในเครอืขา่ยกลุ่มยา่นสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-ออ้มใหญ่ ส่วน

ใหญ่มภีาระค่าใช้จ่ายโดยประมาณต่อเดอืน 5,000 – 10,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 59.65 รองลงมา มี

ภาระค่าใชจ้่ายโดยประมาณต่อเดอืน 1,000 – 5,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 25.73 และ มภีาระค่าใช้จ่าย

โดยประมาณต่อเดอืน 10,001- 15,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 8.19 ตามล าดบั 

แรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ล าพูน ส่วนใหญ่มภีาระ

ค่าใชจ้่ายโดยประมาณต่อเดอืน 5,000 – 10,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 48.35 รองลงมา มภีาระค่าใชจ้่าย

โดยประมาณต่อเดอืน 1,000 – 5,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 28.70 และ มภีาระค่าใชจ้า่ยโดยประมาณต่อ

เดอืน 10,001- 15,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 17.91 ตามล าดบั 

ดงันัน้ ภาระค่าใช้จ่ายโดยประมาณต่อเดือนของแรงงานหญิงผู้ตอบสอบถามในเขตพื้นที่

เป้าหมายทัง้หมด พบว่า ส่วนใหญ่แรงงานหญงิมภีาระค่าใชจ้่ายโดยประมาณต่อเดอืน 5,000 – 10,000 

บาท คดิเป็นรอ้ยละ 54.95 รองลงมา มภีาระค่าใช้จ่ายโดยประมาณต่อเดอืน 1 ,000 – 5,000 บาท คดิ

เป็นร้อยละ 27.40 และ มภีาระค่าใช้จ่ายโดยประมาณต่อเดือน 10 ,001- 15,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 

12.38 ตามล าดบั 

 

2. ผลกำรศึกษำข้อมลูเก่ียวกบัพฤติกรรมกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องแรงงำนหญิง  

 

ผลการศกึษาขอ้มลูเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญงิ มปีระเดน็

ที่ศึกษา ได้แก่ อายุการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครัง้แรก สาเหตุของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

ประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่นิยมดื่ม สถานที่ที่นิยมไปดื่ม ความถี่ของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮฮล ์

ช่วงเวลาที่นิยมดื่มการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระยะเวลาที่ใช้ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุคคลที่

รว่มดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์เรื่องทีน่ิยมคุยในวงการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการ

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลต่์อครัง้ พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ประสบการณ์การลดปรมิาณการ

ดื่ม ฯลฯ ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

  

2.1 ผลกำรศึกษำเก่ียวกบัประสบกำรณ์กำรด่ืมครัง้แรก 

 

ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การดื่มเครื่อ งดื่มแอลกอฮอล์ครัง้แรกของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ไดแ้ก่ ระดบัอายุในการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ครัง้แรก และสาเหตุของการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลค์รัง้แรก มรีายละเอยีดดงันี้ 
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2.1.1 ผลกำรศึกษำระดบัอำยุในกำรด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลค์รัง้แรกของแรงงำนหญิง
ผูต้อบแบบสอบถำม  

 
ตารางที ่4.8 

แสดงการศกึษาระดบัอายใุนการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลค์รัง้แรก 
ของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม 

 

ระดบัอายกุารดื่มเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอลค์รัง้แรก 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่ทอ
วาไทย จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม

ภาคเหนือ จ.ล าพนู 
รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
ต ่ากว่า 10 ปี 0 0.00 1 0.14 0 0.00 1 0.08 

อาย ุ10 – 19 ปี 84 47.19 407 55.22  208 51.87 699 53.12 
อาย ุ20 - 29 ปี 90 50.56 278 37.72 156 38.90 524 39.82 
อาย ุ30 - 39 ปี 4 2.25  42  5.70 30 7.48 76 5.78 
อาย ุ40 – 49 ปี 0 0.00 8 1.09 6 1.50 14 1.06 
อาย ุ50 ปีขึน้ไป 0 0.00 1 0.14  1 0.25 2 0.15 

รวม 178 100 737 100 401 100 1,316 100 
 

จากตารางที ่4.8 ผลการศกึษาขอ้มลูระดบัอายใุนการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลค์รัง้แรกของ

แรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า  

แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเครือข่ายสหภาพแรงงานกิจการสิ่งทอวาไทย          

จ.นนทบุร ีส่วนใหญ่มรีะดบัอายุในการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลค์รัง้แรก อยู่ในช่วงอายุ 20-29 ปี คดิเป็น

รอ้ยละ 50.56 รองลงมา มรีะดบัอายุในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครัง้แรก อยู่ในช่วงอายุ 10-19 ปี    

คดิเป็นรอ้ยละ 47.56 และ มรีะดบัอายุในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลค์รัง้แรก อยู่ในช่วงอายุ 30 -39 ปี 

คดิเป็นรอ้ยละ 2.25 ตามล าดบั  

แรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในเครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงานออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

ส่วนใหญ่มรีะดบัอายุในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครัง้แรก อยู่ในช่วงอายุ 10 -19 ปี คดิเป็นร้อยละ 

55.22 รองลงมา มรีะดบัอายุในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครัง้แรก อยู่ในช่วงอายุ 20 -29ปี คดิเป็น   

รอ้ยละ 37.72 และ มรีะดบัอายุในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลค์รัง้แรก อยู่ในช่วงอายุ 30 -39 ปี คดิเป็น

รอ้ยละ 5.72 ตามล าดบั 
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แรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ล าพูน ส่วนใหญ่มี

ระดับอายุในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครัง้แรก อยู่ในช่วงอายุ 10-19 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.87 

รองลงมา มรีะดบัอายุในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครัง้แรก อยู่ ในช่วงอายุ 20-29ปี คิดเป็นรอ้ยละ 

38.90 และ มรีะดบัอายุในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครัง้แรก อยู่ในช่วงอายุ 30 -39 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 

7.48 ตามล าดบั 

ดงันัน้ ผลการศกึษาขอ้มูลระดบัอายุในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครัง้แรกของแรงงาน

หญงิผูต้อบแบบสอบถามในเขตพื้นที่เป้าหมายทัง้หมด พบว่า ส่วนใหญ่แรงงานหญงิมรีะดบัอายุในการ

ดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลค์รัง้แรก อยูใ่นช่วงอายุ 10-19 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 53.12 รองลงมา มรีะดบัอายุใน

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครัง้แรก อยู่ในช่วงอายุ 20-29ปี คดิเป็นรอ้ยละ 39.82 และ มรีะดบัอายุใน

การดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลค์รัง้แรก อยูใ่นช่วงอาย ุ30-39 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 5.78 ตามล าดบั      

 

2.1.2 ผลกำรศึกษำสำเหตุกำรด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลค์รัง้แรกของแรงงำนหญิง 
 

ตารางที ่4.9 
แสดงผลการศกึษาสาเหตุการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลค์รัง้แรก 

ของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม 
 

สาเหตุการดื่มเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอลค์รัง้แรก 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่ทอ
วาไทย จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม

ภาคเหนือ จ.ล าพนู 
รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
เพื่อนชวน 101 46.54 336 44.68 222 49.55 659 46.51 
อยากลอง / อยากรู ้ 81  37.33 341 45.35 179 39.96 601 42.41 
ดื่มในพธิกีรรมตามความ
เชื่อ / ศรทัธา 

9 4.15 22 2.93 10 2.23 41 2.89 

ดื่มเพื่อรกัษาโรค 3 1.38 20 2.66 12 2.68 35 2.47 
อื่นๆ 23 10.60 33 4.39 25 5.58 81 5.72 

รวม 217 100 752 100 448 100 1,417 100 
 

จากตารางที่ 4.9 ผลการศึกษาสาเหตุการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครัง้แรกของแรงงาน

หญงิผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า  
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แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเครือข่ายสหภาพแรงงานกิจการสิ่งทอวาไทย            

จ.นนทบุร ีส่วนใหญ่มสีาเหตุจากการถูกเพื่อนชกัชวนเป็นสาเหตุการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครัง้แรก 

คิดเป็นร้อยละ 46.54 รองลงมา มีสาเหตุจากการอยากรู้อยากลองเป็นสาเหตุการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ครัง้แรก คิดเป็นรอ้ยละ 37.33 และ มสีาเหตุอื่น ๆ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครัง้แรก     

คดิเป็นรอ้ยละ 10.60 ตามล าดบั  

แรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในเครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงานออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

ส่วนใหญ่มสีาเหตุจากการอยากรูอ้ยากลองเป็นสาเหตุการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลค์รัง้แรก คดิเป็นรอ้ย

ละ 45.35 รองลงมา มสีาเหตุจากการถูกเพื่อนชกัชวนเป็นสาเหตุการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครัง้แรก 

คดิเป็นร้อยละ 44.68 และ มสีาเหตุอื่น ๆ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครัง้แรก คิดเป็นร้อยละ 4.39 

ตามล าดบั  

แรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ล าพูน ส่วนใหญ่มี

สาเหตุจากการถูกเพื่อนชกัชวนเป็นสาเหตุการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครัง้แรก คิดเป็นรอ้ยละ 49.55 

รองลงมา มสีาเหตุจากการอยากรูอ้ยากลองเป็นสาเหตุการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลค์รัง้แรก คดิเป็นรอ้ย

ละ 39.96 และ มสีาเหตุอื่น ๆ การดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลค์รัง้แรก คดิเป็นรอ้ยละ 5.58 ตามล าดบั  

ดงันัน้ ผลการศกึษาสาเหตุการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครัง้แรกของแรงงานหญิงผู้ตอบ

แบบสอบถามในเขตพื้นที่เป้าหมายทัง้หมด  พบว่า ส่วนใหญ่แรงงานหญิงมสีาเหตุการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ครัง้แรกเนื่องจากการถูกเพื่อนชักชวนเป็นสาเหตุการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครัง้แรก      

คดิเป็นรอ้ยละ 46.51 รองลงมา มสีาเหตุจากการอยากรูอ้ยากลอง คดิเป็นรอ้ยละ 42.41 และ มสีาเหตุอื่น 

ๆ คดิเป็นรอ้ยละ 5.72 ตามล าดบั  

 

2.2 ผลกำรศึกษำประเภทเครื่องด่ืมแอลกฮอลท่ี์แรงงำนหญิงผูต้อบแบบสอบถำมนิยมด่ืม 
 

ตารางที ่4.10 
แสดงผลการศกึษาประเภทเครือ่งดื่มแอลกอฮอลท์ี่แรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามนิยมดื่ม 

 

ประเภทเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอล ์

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่ทอ
วาไทย จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จ.

ล าพนู 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
ไวน์ / วอสกา้ / ยนิ 12 5.71 46 6.04 49 10.58 107 7.46 
เบยีร ์ 115 54.76 436 57.29 254 54.86 805 56.14 
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ประเภทเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอล ์

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่ทอ
วาไทย จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จ.

ล าพนู 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
เหลา้ปัน้ 31 14.76 77 10.12 27 5.83 135 9.41 
เหล้าโรง เช่น เหล้าขาว 
35 ดีกรี, เหล้าขาว 40 
ดกีร ีฯลฯ 

 
9 

 
4.29 

 
31 

 
4.07 

 
19 

 
4.10 

59 4.11 

เหล้าแดง เช่น  บรัน่ ด ี
วสิกี ้ฯลฯ 

24 11.43 109 14.32 78 16.85 211 14.71 

สุราพื้นบ้าน เช่น ยาดอง 
สุราตม้พืน้บา้น สาโท  
กระแช่ ฯลฯ 

19 9.05 62 8.15 36 7.78 117 8.16 

รวม 210 100 761 100 463 100 1,434 100 
 

จากตารางที ่4.10 ผลการศกึษาประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทีน่ิยมดื่มของแรงงานหญงิ

ผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า  

แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเครือข่ายสหภาพแรงงานกิจการสิ่งทอวาไทย          

จ.นนทบุร ีส่วนใหญ่นิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลป์ระเภทเบยีร์ คดิเป็นรอ้ยละ 54.76 รองลงมา นิยมดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลป์ระเภทเหลา้ปัน่ คดิเป็นรอ้ยละ 14.76 และนิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภท

เหลา้แดง คดิเป็นรอ้ยละ 11.43 ตามล าดบั  

แรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในเครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงานออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

ส่วนใหญ่นิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลป์ระเภทเบยีร ์คดิเป็นรอ้ยละ 57.29 รองลงมา นิยมดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลป์ระเภทเหลา้แดง คดิเป็นรอ้ยละ 14.32 และนิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลป์ระเภทเหลา้ปัน่ 

คดิเป็นรอ้ยละ 10.12 ตามล าดบั  

แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ล าพูน ส่วนใหญ่

นิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ คิดเป็นร้อยละ 54.86 รองลงมา นิยมดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ประเภทเหล้าแดง คิดเป็นร้อยละ 16.85 และนิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทไวส ์

วอสกา้ ยนิส ์คดิเป็นรอ้ยละ 10.58 ตามล าดบั  

ดงันัน้ ผลการศกึษาประเภทเครือ่งดื่มแอลกอฮอลท์ี่แรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามนิยม

ดื่มในเขตพื้นที่เป้าหมายทัง้หมด พบว่า ส่วนใหญ่แรงงานหญิงนิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภท
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เบยีรม์ากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 56.14 รองลงมา นิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลป์ระเภทเหลา้แดง คดิเป็น

รอ้ยละ 14.71 และนิยมดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลป์ระเภทเหลา้ปัน่ คดิเป็นรอ้ยละ 9.41 ตามล าดบั 

 

2.3 ผลกำรศึกษำถึงสถำนท่ีท่ีแรงงำนหญิงผู้ตอบแบบสอบถำมนิยมไปด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล ์ 

 
ตารางที ่4.11 

แสดงผลการศกึษาถงึสถานทีท่ีแ่รงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม 
นิยมไปดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์

 

สถานที ่

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่

ทอวาไทย  
จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน
ออ้มน้อย-ออ้ม

ใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ  
จ.ล าพูน 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
หอพัก / อพาร์ทเมนต์ / 
บา้นพกัส่วนบุคคล 

91 45.27 411 54.01 241 51.06 743 51.81 

สถ าน เริง รมย์  / สถ าน
บนัเทงิต่างๆ / รา้นอาหาร 

83 41.29 301 39.55 199 42.16 583 40.66 

สถานทีท่ างาน 19 9.45 10 1.31 2 0.42 31 2.16 
อื่นๆ 8 3.98 39 5.12 30 6.36 77 5.37 

รวม 201 100 761 100 472 100 1,434 100 
 
จากตารางที่ 4.11 ผลการศึกษาถึงสถานที่ที่แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามนิยมไปดื่ม

เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์พบว่า  
แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเครือข่ายสหภาพแรงงานกิจการสิ่ งทอวาไทย            

จ.นนทบุร ีส่วนใหญ่สถานที่ที่นิยมไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คอื หอพกั อพารท์เมนต์ บ้านพกัส่วน
บุคคล คดิเป็นร้อยละ 45.27 รองลงมา สถานเรงิรมย ์สถานบนัเทงิ รา้นอาหาร คดิเป็นรอ้ยละ 41.29  
และ ทีท่ างาน คดิเป็นรอ้ยละ 9.45 ตามล าดบั  

แรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในเครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงานออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

ส่วนใหญ่สถานทีท่ีน่ิยมไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์คอื หอพกั อพารท์เมนต ์บา้นพกัส่วนบุคคล คดิเป็น

รอ้ยละ 54.01 รองลงมา สถานเรงิรมย์ สถานบนัเทงิ รา้นอาหาร คิดเป็นร้อยละ 39.55 และ สถานที่     

อื่น ๆ คดิเป็นรอ้ยละ 5.12 ตามล าดบั 
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แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ล าพูน ส่วนใหญ่

สถานที่ที่นิยมไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คอื หอพกั อพารท์เมนต์ บ้านพกัส่วนบุคคล คดิเป็นรอ้ยละ 

51.06 รองลงมา สถานเรงิรมย ์สถานบนัเทงิ รา้นอาหาร คดิเป็นรอ้ยละ 42.16 และ สถานทีอ่ื่นๆ คดิเป็น

รอ้ยละ 6.36 ตามล าดบั 

ดงันัน้ ผลการศกึษาภาพรวมถึงสถานที่ที่แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่

เป้าหมายทัง้หมดนิยมไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า ส่วนใหญ่สถานที่ที่นิยมไปดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล ์คอื หอพกั อพารท์เมนต์ บา้นพกัส่วนบุคคล คดิเป็นรอ้ยละ 51.81 รองลงมา สถานเรงิรมย ์

สถานบนัเทงิ รา้นอาหาร คดิเป็นรอ้ยละ 40.66 และ สถานทีอ่ื่น ๆ คดิเป็นรอ้ยละ 5.37 ตามล าดบั 

 

2.4 ผลกำรศึกษำระดับควำมถี่กำรด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ของแรงงำนหญิงผู้ตอบ
แบบสอบถำม  

 
ตารางที ่4.12 

แสดงผลการศกึษาระดบัความถีก่ารดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์
ของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม 

 

ระดบัความถีก่ารดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮฮล ์

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่ทอ
วาไทย จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จ.

ล าพนู 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
ทุกวนั 5 2.43 29 3.81 18 3.78 52 3.60 
2 – 3 วนั 21 10.19 95 12.48 62 13.03 178 12.34 
4 – 6 วนั 8 3.88 38 4.99 24 5.04 70 4.85 
สปัดาหล์ะ 1 วนั 43 20.87 130 17.08 76 15.97 249 17.25 
ตามเทศกาลต่างๆ / ตาม
วาระส าคญั 

129 62.62 469 61.63 296 62.18 894 61.95 

รวม 206 100 761 100 476 100 1,443 100 
 
จากตารางที่ 4.12 ผลการศกึษาระดบัความถี่ของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงาน

หญงิผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า  
แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเครือข่ายสหภาพแรงงานกิจการสิ่งทอวาไทย            

จ.นนทบุร ีส่วนใหญ่ดื่มตามเทศกาลต่าง ๆ ตามวาระส าคญั คดิเป็นรอ้ยละ 62.62 รองลงมา มรีะดบั
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ความถีใ่นการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลส์ปัดาหล์ะ 1 ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 20.87 และ มรีะดบัความถี่ในการ
ดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์2-3 วนัต่อสปัดาห ์คดิเป็นรอ้ยละ 10.19 ตามล าดบั  

แรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในเครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงานออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

ส่วนใหญ่ดื่มตามเทศกาลต่าง ๆ ตามวาระส าคญั คดิเป็นรอ้ยละ 61.63 รองลงมา มมีรีะดบัความถี่ในการ

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลส์ปัดาหล์ะ 1 ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 17.08 และ มรีะดบัความถี่ในการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล ์2-3 วนัต่อสปัดาห ์คดิเป็นรอ้ยละ 12.48 ตามล าดบั 

แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ล าพูน ส่วนใหญ่

ดื่มตามเทศกาลต่าง ๆ ตามวาระส าคัญ คิดเป็นร้อยละ 62.18 รองลงมา มีระดับความถี่ในการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์สปัดาห์ละ 1 ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 15.97 และ มรีะดบัความถี่ในการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล ์2-3 วนัต่อสปัดาห ์คดิเป็นรอ้ยละ 13.03 ตามล าดบั 

ดงันัน้ ผลการศกึษาระดบัความถี่ของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิผูต้อบ
แบบสอบถามในเขตพื้นที่เป้าหมายทัง้หมด พบว่า ส่วนใหญ่ดื่มตามเทศกาลต่าง ๆ ตามวาระส าคญั    
คดิเป็นรอ้ยละ 61.95  รองลงมา มรีะดบัความถี่ในการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลส์ปัดาหล์ะ 1 ครัง้ คดิเป็น
รอ้ยละ 17.25 และ มรีะดบัความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2 -3 วนัต่อสปัดาห์ คดิเป็นร้อยละ 
12.34 ตามล าดบั 

 
2.5 ผลกำรศึกษำถึงช่วงเวลำท่ีแรงงำนหญิงผู้ตอบแบบสอบถำมนิยมด่ืมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์ 
 

ตารางที ่4.13 
แสดงผลการศกึษาถงึช่วงเวลาทีแ่รงงานหญงิผูต้อบแบบสอบ 

ถามนิยมดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์
 

ช่วงเวลา 
 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่ทอ
วาไทย จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ ่

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จ.

ล าพนู 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
ช่วงเวลา 06.00 – 12.00 น. 3 1.51 24 3.29 18 3.82 45 3.21 
ช่วงเวลา 12.01 – 18.00 น. 10 5.03 61 8.36 31 6.58 102 7.49 
ช่วงเวลา 18.01 – 24.00 น. 177 88.94 615 84.25 403 85.56 1,195 85.36 
ช่วงเวลา 24.01 – 05.59 น. 9 4.52 30 4.11 19 4.03 58 4.14 

รวม 199 100 730 100 471 100 1,403 100 
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จากตารางที่ 4.13 ผลการศึกษาถึงช่วงเวลาที่แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามนิยมดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า  

แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเครือข่ายสหภาพแรงงานกิจการสิ่งทอวาไทย            
จ.นนทบุร ีส่วนใหญ่นิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 18.01 – 24.00 น. คดิเป็นรอ้ยละ 88.94 
รองลงมา นิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 12.01 – 18.00 น. คดิเป็นรอ้ยละ 5.03 และ มนีิยม
ดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลใ์นช่วงเวลา 24.01 – 05.59 น. คดิเป็นรอ้ยละ 4.52 ตามล าดบั  

แรงงานหญงิผู้ตอบแบบสอบถามในเครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ 
ส่วนใหญ่นิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 18.01 – 24.00 น. คดิเป็นรอ้ยละ 88.25 รองลงมา 
นิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 12.01 – 18.00 น. คิดเป็นร้อยละ 8.36 และ มีนิยมดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอลใ์นช่วงเวลา 24.01 – 05.59 น. คดิเป็นรอ้ยละ 4.11 ตามล าดบั  

แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ล าพูน  ส่วนใหญ่
นิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 18.01 – 24.00 น. คดิเป็นรอ้ยละ 85.56 รองลงมา นิยมดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 12.01 – 18.00 น. คิดเป็นร้อยละ 6.58 และ มีนิยมดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลใ์นช่วงเวลา 24.01 – 05.59 น. คดิเป็นรอ้ยละ 4.03 ตามล าดบั  

ดังนัน้ ผลการศึกษาถึงช่วงเวลาที่แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามนิยมดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่เป้าหมายทัง้หมด พบว่า ส่วนใหญ่นิยมดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลใ์นช่วงเวลา 18.01 – 24.00 น. คดิเป็นรอ้ยละ 85.36 รองลงมา นิยมดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์
ในช่วงเวลา 12.01 – 18.00 น. คิดเป็นรอ้ยละ 7.49 และ มนีิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 
24.01 – 05.59 น. คดิเป็นรอ้ยละ 4.14 ตามล าดบั  
 

2.6 ผลกำรศึกษำถึงระยะเวลำท่ีแรงงำนหญิงผู้ตอบแบบสอบถำมใช้ในกำรด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล ์ 

 
ตารางที ่4.14 

แสดงผลการศกึษาถงึระยะเวลาทีแ่รงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม 
ใชใ้นการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์

 

ระยะเวลา 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่ทอ
วาไทย จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม

ภาคเหนือ จ.ล าพนู 
รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
น้อยกว่า 1 ชัว่โมง 45 22.61 178 23.54 78 16.42 301 21.05 
1 – 2 ชัว่โมง 74 37.19 287 37.96 159 33.47 520 36.36  
3 ชัว่โมงขึน้ไป 80 40.20 291 38.49 238 50.11 609 42.59 
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ระยะเวลา 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่ทอ
วาไทย จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม

ภาคเหนือ จ.ล าพนู 
รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
รวม 199 100 756 100 475 100 1,430 100 

 
จากตารางที่ 4.14 ผลการศกึษาถึงระยะเวลาที่แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามใช้ในการ

ดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า  
แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเครือข่ายสหภาพแรงงานกิจการสิ่งทอวาไทย            

จ.นนทบุร ีส่วนใหญ่ใช้เวลาในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3 ชัว่โมงขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 40.20 
รองลงมา ใชเ้วลาในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2-3 ชัว่โมง คดิเป็นรอ้ยละ 37.19 และ ใชเ้วลาในการ
ดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลน้์อยกว่า 1 ชัว่โมง คดิเป็นรอ้ยละ 22.61 ตามล าดบั  

แรงงานหญงิผู้ตอบแบบสอบถามในเครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ 
ส่วนใหญ่ใชเ้วลาในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์3 ชัว่โมงขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 38.49 รองลงมา ใชเ้วลา
ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2-3 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 37.19 และ ใช้เวลาในการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลน้์อยกว่า 1 ชัว่โมง คดิเป็นรอ้ยละ 23.54 ตามล าดบั 

แรงงานหญงิผู้ตอบแบบสอบถามในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ล าพูน ส่วนใหญ่ใช้
เวลาในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3 ชัว่โมงขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 50.11 รองลงมา ใช้เวลาในการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์2-3 ชัว่โมง คดิเป็นรอ้ยละ 33.47 และ ใชเ้วลาในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลน้์อย
กว่า 1 ชัว่โมง คดิเป็นรอ้ยละ 16.42 ตามล าดบั 

ดงันัน้ ผลการศกึษาถงึระยะเวลาทีแ่รงงานหญงิผู้ตอบแบบสอบถามใชใ้นการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่เป้าหมายทัง้หมด พบว่า ส่วนใหญ่ ใช้เวลาในการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3 ชัว่โมงขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 42.59 รองลงมา ใช้เวลาในการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 2-3 ชัว่โมง คดิเป็นรอ้ยละ 36.36 และ ใช้เวลาในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้อยกว่า 1 
ชัว่โมง คดิเป็นรอ้ยละ 21.05 ตามล าดบั 
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2.7 ผลกำรศึกษำถึงบุคคลท่ี ร่วม ด่ืมเค ร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กับแรงงำนหญิงผู้ตอบ
แบบสอบถำม 

 
ตารางที ่4.15 

แสดงผลการศกึษาถงึบุคคลทีร่ว่มดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์
กบัแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม 

 

บุคคล 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่

ทอวาไทย 
 จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ  
จ.ล าพูน 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
ดื่มคนเดยีว 3 1.44 38 4.95 13 2.66 54 3.69 
ดื่มกบัญาตพิีน้่อง 39 18.75 135 17.60 112 22.95 286 19.55 
ดื่ ม กับ เพื่ อ น ฝู ง  / เพื่ อ น
รว่มงาน 

162 77.88 576 75.10 349 71.52 1,087 74.30 

อื่นๆ 4 1.92 18 2.35 14 2.87 36 2.46 
รวม 208 100 767 100 488 100 1,463 100 

 
จากตารางที่ 4.15 ผลการศึกษาถึงบุคคลที่ร่วมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับผู้ตอบ

แบบสอบถาม พบว่า  
แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเครือข่ายสหภาพแรงงานกิจการสิ่งทอวาไทย            

จ.นนทบุร ีส่วนใหญ่แรงงานหญิงร่วมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กบัเพื่อนฝูงและเพื่อนร่วมงาน คดิเป็น    
รอ้ยละ 77.88 รองลงมา ร่วมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลก์บัญาตพิีน้่อง คดิเป็นรอ้ยละ 18.75 และ ร่วมดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอลก์บับุคคลอื่น ๆ คดิเป็นรอ้ยละ 1.92 ตามล าดบั  

แรงงานหญงิผู้ตอบแบบสอบถามในเครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ 
ส่วนใหญ่แรงงานหญงิร่วมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลก์บัเพื่อนฝงูและเพื่อนร่วมงาน คดิเป็นรอ้ยละ 75.10 
รองลงมา ร่วมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับญาติพี่ น้อง คิดเป็นร้อยละ  17.60 และ ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลค์นเดยีว คดิเป็นรอ้ยละ 4.95 ตามล าดบั 

แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ล าพูน ส่วนใหญ่
แรงงานหญงิร่วมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลก์บัเพื่อนฝงูและเพื่อนรว่มงาน คดิเป็นรอ้ยละ 71.52 รองลงมา 
รว่มดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลก์บัญาตพิีน้่อง คดิเป็นรอ้ยละ 22.95 และ ดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลค์นเดยีว 
คดิเป็นรอ้ยละ 4.95 ตามล าดบั 
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ดงันัน้ ผลการศกึษาถงึบุคคลทีร่่วมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลก์บัผู้ตอบแบบสอบถามในเขต
พืน้ทีเ่ป้าหมายทัง้หมด พบว่า ส่วนใหญ่แรงงานหญงิร่วมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลก์บัเพื่อนฝงูและเพื่อน
ร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 74.30 รองลงมา ร่วมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กบัญาติพี่น้อง คิดเป็นร้อยละ 
19.55 และ ดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลค์นเดยีว คดิเป็นรอ้ยละ 3.69 ตามล าดบั 

 
2.8 ผลกำรศึกษำถึงเรื่องท่ีแรงงำนหญิงผู้ตอบแบบสอบถำมมกัคุยกนัในวงกำรด่ืมเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล ์ 
 

ตารางที ่4.16 
แสดงผลการศกึษาถงึเรือ่งทีผู่ต้อบแบบสอบถามมกัคุยกนั 

ในวงการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์
 

เรือ่ง 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่

ทอวาไทย  
จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย- 
ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ  
จ.ล าพูน 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
เรือ่งเกีย่วกบัสาม ีลูก 3 1.47 57 7.59 36 7.50 96 6.69 
เรือ่งเกีย่วกบัครอบครวั  104 50.98 362 48.20 198 41.25 664 46.27 
เรือ่งเกีย่วกบัความรกั 16 7.84 119 15.85 121 25.21 256 17.84 
เรือ่งเกีย่วกบัค่าใชจ้า่ยในชวีติ 17 8.33 60 7.99 45 9.38 122 8.50 
เรือ่งเกีย่วกบัการท างาน 27 13.24 93 12.38 41 8.54 161 11.22 
เรือ่งอื่นๆ 37 18.14 60 7.99 39 8.13 136 9.48 

รวม 204 100 751 100 480 100 1,435 100 
 

จากตารางที่ 4.16 ผลการศึกษาถึงเรื่องที่แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามมกัคุยกันใน
วงการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์พบว่า  

แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเครือข่ายสหภาพแรงงานกิจการสิ่งทอวาไทย            
จ.นนทบุร ีส่วนใหญ่มกัคุยเรื่องครอบครวั คดิเป็นร้อยละ 50.98 รองลงมา เรื่องอื่น ๆ คิดเป็นรอ้ยละ 
18.14 และ เรือ่งเกีย่วกบัการท างาน คดิเป็นรอ้ยละ 13.24 ตามล าดบั  

แรงงานหญงิผู้ตอบแบบสอบถามในเครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ 
ส่วนใหญ่มกัคุยเรื่องครอบครวั คดิเป็นร้อยละ 48.20 รองลงมา เรื่องเกี่ยวกบัความรกั คดิเป็นรอ้ยละ 
15.85 และ เรือ่งเกีย่วกบัการท างาน คดิเป็นรอ้ยละ 12.38 ตามล าดบั 



53 

 

แรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ล าพูน ส่วนใหญ่มกั
คุยเรือ่งครอบครวั คดิเป็นรอ้ยละ 41.21 รองลงมา เรื่องเกีย่วกบัความรกั คดิเป็นรอ้ยละ 25.21 และ เรือ่ง
เกีย่วกบัค่าใชจ้า่ยในชวีติ คดิเป็นรอ้ยละ 9.38 ตามล าดบั 

ดังนัน้ ผลการศึกษาถึงเรื่องที่แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่เป้าหมาย
ทัง้หมดมกัคุยกนัในวงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า ส่วนใหญ่มกัคุยเรื่องครอบครวั คดิเป็นรอ้ยละ 
46.27 รองลงมา เรื่องเกี่ยวกบัความรกั คดิเป็นรอ้ยละ 17.84 และ เรื่องเกี่ยวกบัการท างาน คดิเป็นรอ้ย
ละ 11.22 ตามล าดบั 

 

2.9 ผลกำรศึกษำค่ำใช้จ่ำยส ำหรบักำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ต่ละครัง้ 
 

ตารางที ่4.17 
แสดงผลการศกึษาค่าใชจ้่ายส าหรบัการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลแ์ต่ละครัง้ 

 

ค่าใชจ้่าย 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่ทอ
วาไทย จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ  
จ.ล าพูน 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
10 – 100 บาท 25 16.23 100 17.12 52 11.48 177 14.86 
101 – 500 บาท 93 60.39 415 71.06 362 79.91 870 73.05 
501 – 1,000 บาท 29 18.83 53 9.08 0 0.00 82 6.88 
1,001 – 1,500 บาท 2 1.30 5 0.86 7 1.55 14 1.18 
1,501 บาทขึน้ไป 5 3.25 11 1.88 32 7.06 48 4.03 

รวม 154 100 584 100 453 100 1,191 100 
 
จากตารางที ่4.17 ผลการศกึษาค่าใชจ้า่ยส าหรบัการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลแ์ต่ละครัง้ของ

แรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า  
แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเครือข่ายสหภาพแรงงานกิจการสิ่งทอวาไทย             

จ.นนทบุร ีส่วนใหญ่มคี่าใชจ้า่ยในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลโ์ดยเฉลีย่ต่อครัง้ 101 – 500 บาท คดิเป็น
รอ้ยละ 60.39 รองลงมา มคี่าใช้จ่ายในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลโ์ดยเฉลีย่ต่อครัง้ 501 – 1,000 บาท 
คดิเป็นรอ้ยละ 18.83  และ ค่าใชจ้า่ยในการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลโ์ดยเฉลีย่ต่อครัง้ 10 – 100 บาทคดิ
เป็นรอ้ยละ 16.23 ตามล าดบั  

แรงงานหญงิผู้ตอบแบบสอบถามในเครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ 
ส่วนใหญ่มคี่าใช้จ่ายในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉลี่ยต่อครัง้ 101 – 500 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 
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71.06 รองลงมา มคี่าใช้จ่ายในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉลี่ยต่อครัง้ 10 – 100 บาท คดิเป็น  
รอ้ยละ 17.12  และ ค่าใช้จ่ายในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉลี่ยต่อครัง้ 501 – 1,000 บาท คดิ
เป็นรอ้ยละ 9.08 ตามล าดบั 

แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ล าพูน ส่วนใหญ่มี
ค่าใช้จ่ายในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉลี่ยต่อครัง้ 101 – 500 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.91 
รองลงมา มคี่าใช้จ่ายในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉลี่ยต่อครัง้ 10 – 100 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 
11.48 และ ค่าใชจ้่ายในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉลีย่ต่อครัง้ 1,501 บาทขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 
7.06 ตามล าดบั 

ดงันัน้ ผลการศึกษาค่าใช้จ่ายส าหรบัการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ละครัง้ของแรงงาน
หญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่เป้าหมายทัง้หมด พบว่า ส่วนใหญ่มคี่าใช้จ่ายในการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์โดยเฉลี่ยต่อครัง้ 101 – 500 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 73.05 รองลงมา มคี่าใช้จ่ายในการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลโ์ดยเฉลีย่ต่อครัง้ท 10 – 100 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 14.86  และ ค่าใชจ้า่ยในการดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอลโ์ดยเฉลีย่ต่อครัง้ 501 – 1,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 6.88 ตามล าดบั 
 

2.10 ผลกำรศึกษำถึง พฤติกรรมกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ณ ปัจจบุนั  
  

ประเดน็ศกึษาพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ณ ปัจจุบนั ไดแ้ก่ สาเหตุส าคญัที่
ส่งผลให้มพีฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สาเหตุที่ส่งผลให้มพีฤตกิรรมการดื่มต่อเนื่อง  เรื่องที่
แรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามระบายกบัเพื่อขณะดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ สาเหตุของแรงงานหญงิที่
มพีฤติกรรมการการหยุดหรอืมชี่วงของการเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ พฤติกรรมอื่นๆ ที่สืบ
เนื่องมาจากพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ ดงัตารางที ่4.19 - 4.34 

 
2.10.1 ผลกำรศึกษำสำเหตท่ีุส่งผลต่อพฤติกรรมกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

 
ประเด็นศึกษาถึงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ 

สาเหตุส าคญัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สาเหตุที่ส่งผลให้มพีฤติกรรมการดื่ม
ต่อเนื่อง และสาเหตุทีส่่งผลใหเ้ลกิดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ดงัตารางที ่4.19-4.22 

 
2.10.1.1  ผลกำรศึกษำถึ ง 3 สำเหตสุ ำคญัท่ีส่งผลให้มีพฤติกรรมกำรด่ืมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์ 
 

ผลการศึกษาถึงสาเหตุส าคัญที่ส่ งผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ ม
แอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม ทัง้ 3 พืน้ทีเ่ป้าหมาย ดงัตารางที ่4.19  
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ตารางที ่4.19 
แสดงผลการศกึษา 3 สาเหตุส าคญัทีส่่งผลใหม้พีฤตกิรรมการดื่ม 

เครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องพืน้ทีเ่ครอืข่ายสหภาพแรงงาน- 
กจิการสิง่ทอวาไทย จ.นนทบุร ี

 
อนัดบั สาเหตุ จ านวน รอ้ยละ 
1 ดื่มตามเทศกาล 46 42.20 
2 ดื่มเพื่อสรา้งสมัพนัธ ์เชื่อมสมัพนัธก์บัเพื่อนฝงู 32 29.36 
3 ดื่มเพราะชอบพดูคุยพบปะเพื่อนฝงู 31 28.44 

รวม 109 100 
 

จากตารางที่ 4.19 ผลการศกึษา 3 สาเหตุส าคญัทีส่่งผลใหม้พีฤตกิรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพืน้ทีเ่ครอืข่ายสหภาพแรงงานกจิการ
สิง่ทอวาไทย จ.นนทบุร ีพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ม ี3 สาเหตุส าคญัทีท่ าใหม้พีฤตกิรรมการดื่ม ไดแ้ก่       
อนัดบัที่ 1 ดื่มตามเทศกาล คิดเป็นรอ้ยละ 42.20 อันดบัที่ 2 ดื่มเพื่อสร้างสมัพันธ์ เชื่อมสมัพนัธ์กับ   
เพื่อนฝงู คดิเป็นรอ้ยละ 29.36 และอนัดบัที ่3 ดื่มเพราะชอบพูดคุยพบปะเพื่อนฝงู คดิเป็นรอ้ยละ 28.44 
ตามล าดบั  

 
ตารางที ่4.20 

แสดงผลการศกึษา 3 สาเหตุส าคญัทีส่่งผลใหม้พีฤตกิรรมการดื่ม 
เครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องพืน้ทีเ่ครอืข่ายกลุ่มยา่น 

สหภาพแรงงานออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 
 

อนัดบั สาเหตุ จ านวน รอ้ยละ 
1 ดื่มเพื่อสรา้งสมัพนัธ ์เชื่อมสมัพนัธก์บัเพื่อนฝงู 162 37.33 
2 ดื่มตามเทศกาล 157 36.18 
3 ดื่มเพราะชอบพดูคุยพบปะเพื่อนฝงู 115 26.50 

รวม 434 100 
 

จากตารางที่ 4.20 ผลการศกึษา 3 สาเหตุส าคญัทีส่่งผลใหม้พีฤตกิรรมการดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในเขตพืน้ทีเ่ครอืข่ายกลุ่มยา่นสหภาพแรงงาน
อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ม ี3 สาเหตุส าคญัที่ท าให้มพีฤติกรรมการดื่ม ได้แก่       
อนัดบัที่ 1 ดื่มเพื่อสรา้งสมัพนัธ์ เชื่อมสมัพันธ์กบัเพื่อนฝูง คิดเป็นร้อยละ 37.33 อนัดบัที่ 2 ดื่มตาม
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เทศกาล คดิเป็นรอ้ยละ 36.18 และอนัดบัที ่3 ดื่มเพราะชอบพดูคุยพบปะเพื่อนฝงู คดิเป็นรอ้ยละ 26.50
ตามล าดบั  

 
ตารางที ่4.21 

แสดงผลการศกึษา 3 สาเหตุส าคญัทีส่่งผลใหม้พีฤตกิรรมการดื่ม 
เครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องพืน้ทีแ่รงงานเขตนิคม- 

อุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ล าพนู 
 

อนัดบั สาเหตุ จ านวน รอ้ยละ 
1 ดื่มเพื่อสรา้งสมัพนัธ ์เชื่อมสมัพนัธก์บัเพื่อนฝงู 162 46.42 
2 ดื่มตามเทศกาล 102 29.23 
3 ดื่มเพราะชอบพดูคุยพบปะเพื่อนฝงู 85 24.36 

รวม 349 100 
 

จากตารางที่ 4.21 ผลการศกึษา 3 สาเหตุส าคญัทีส่่งผลใหม้พีฤตกิรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่แรงงานเขตนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จ.ล าพูน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ม ี3 สาเหตุส าคญัที่ท าให้มพีฤติกรรมการดื่ม ได้แก่   
อนัดบัที่ 1 ดื่มเพื่อสรา้งสมัพนัธ์ เชื่อมสมัพันธ์กบัเพื่อนฝูง คิดเป็นร้อยละ 46.42 อนัดบัที่ 2 ดื่มตาม
เทศกาล คดิเป็นรอ้ยละ 29.23 และอนัดบัที ่3 ดื่มเพราะชอบพดูคุยพบปะเพื่อนฝงู คดิเป็นรอ้ยละ 24.36 
ตามล าดบั  

 
ตารางที ่4.22 

แสดงผลการศกึษา 3 สาเหตุส าคญัทีส่่งผลใหม้พีฤตกิรรมการดื่ม 
เครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม 

ในเขตพืน้ทีเ่ป้าหมายทัง้หมด 
 

อนัดบั สาเหตุ จ านวน รอ้ยละ 
1 ดื่มเพื่อสรา้งสมัพนัธ ์เชื่อมสมัพนัธ์กบัเพื่อนฝงู 356 39.91 
2 ดื่มตามเทศกาล 305 34.19 
3 ดื่มเพราะชอบพดูคุยพบปะเพื่อนฝงู 231 25.90 

รวม 892 100 
 

จากตารางที่ 4.22 ผลการศกึษา 3 สาเหตุส าคญัทีส่่งผลใหม้พีฤตกิรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่ เป้าหมายทัง้ 3 พื้นที่ พบว่า 
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ผูต้อบแบบสอบถาม ม ี3 สาเหตุส าคญัทีท่ าใหม้พีฤตกิรรมการดื่ม ไดแ้ก่ อนัดบัที ่1 ดื่มเพื่อสรา้งสมัพนัธ ์
เชื่อมสมัพนัธ์กบัเพื่อนฝงู คดิเป็นรอ้ยละ 39.91 อนัดบัที่ 2 ดื่มตามเทศกาล คดิเป็นรอ้ยละ 34.19 และ
อนัดบัที ่3 ดื่มเพราะชอบพดูคุยพบปะเพื่อนฝงู คดิเป็นรอ้ยละ 25.90 ตามล าดบั  

 
2.10.1.2 ผลกำรศึกษำถึงสำเหตท่ีุส่งผลให้มีพฤติกรรมกำรด่ืมต่อเน่ือง 

 
สาเหตุทีส่่งผลใหพ้ฤตกิรรมการดื่มของแรงงานหญงิผู้ตอบแบบสอบถามในเขต

พืน้ทีอุ่ตสาหกรรมมคีวามต่อเนื่อง และมองว่าการดื่มช่วยคลายความเครยีด ซึง่เรือ่งทีท่ าใหเ้กดิภาวะการ
เครยีดและส่งผลต่อพฤตกิรรมการดื่ม ดงัตาราง 

 

ตารางที ่4.23 
แสดงผลการศกึษาสาเหตุทีส่่งผลใหผู้ต้อบแบบสอบถามพฤตกิรรมการดื่มต่อเนื่อง 

 

สาเหตุทีส่่งผลใหม้ี
พฤตกิรรมการดื่ม

ต่อเนื่อง 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่ทอ
วาไทย จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิค
อุตสาหกรรม

ภาคเหนือ จ.ล าพนู 
รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
เรือ่งปัญหาครอบครวั  23 31.08 74 28.57 51 28.49 148 28.91 
เรือ่งปัญหาความรกั 7 9.46 63 24.32 61 34.08 131 25.59 
เรือ่งปัญหาการท างาน 15 20.27 60 23.14 46 25.70 121 23.63 
เรือ่งปัญหาทางเศรษฐกจิ 10 13.51 29 11.20 12 6.70 51 9.96 
เรือ่งปัญหาสุขภาพ 3 4.05 13 5.02 2 1.12 18 3.52 
เรือ่งปัญหาอื่นๆ 16 21.62 20 7.72 7 3.91 43 8.40 

รวม 74 100 259 100 179 100 512 100 
 

จากตารางที่ 4.23 ผลการศกึษาสาเหตุที่ส่งผลใหแ้รงงานหญงิผูต้อบแบบสอบมี
พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลต่์อเนื่อง พบว่า   

แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเครอืข่ายสหภาพแรงงานกจิการสิง่ทอวา-
ไทย จ.นนทบุร ีสาเหตุที่ส่งผลให้มพีฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮฮล์มคีวามต่อเนื่องมากที่สุด คอื 
เรื่องปัญหาครอบครวั คดิเป็นรอ้ยละ 31.08 รองลงมา สาเหตุจากเรือ่งปัญหาอื่นๆ คดิเป็นรอ้ยละ 21.62  
และ สาเหตุจากเรือ่งปัญหาการท างานคดิเป็นรอ้ยละ 20.27ตามล าดบั  

แรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในเครอืขา่ยกลุ่มย่านสหภาพแรงงานออ้มน้อย-
อ้อมใหญ่ สาเหตุทีส่่งผลใหม้พีฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮฮล์มคีวามต่อเนื่องมากที่สุด คอื  เรื่อง
ปัญหาครอบครวั คดิเป็นรอ้ยละ 28.57 รองลงมา สาเหตุจากเรื่องปัญหาความรกั คดิเป็นรอ้ยละ 24.32 
และ สาเหตุจากเรือ่งปัญหาการท างาน คดิเป็น  รอ้ยละ 23.14 ตามล าดบั  
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แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ล าพูน 
สาเหตุทีส่่งผลใหม้พีฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮฮลม์คีวามต่อเนื่องมากทีสุ่ด คอื เรื่องปัญหาความ
รกั คดิเป็นรอ้ยละ 34.08 รองลงมา สาเหตุจากเรื่องปัญหาครอบครวั คดิเป็นรอ้ยละ 28.49 และ สาเหตุ
จากเรือ่งปัญหาการท างานคดิเป็นรอ้ยละ 25.70 ตามล าดบั  

ดงันัน้ ผลการศกึษาสาเหตุที่ส่งผลให้แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบในเขตพื้นที่
เป้าหมายทัง้หมดมพีฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลต่์อเนื่อง พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมสีาเหตุที่
ส่งผลให้มีพฤติกรรมการดื่มที่ต่อเนื่ องมากที่สุด คือ  เรื่องปัญหาครอบครวั คิดเป็นร้อยละ 28.91 
รองลงมา สาเหตุจากเรื่องปัญหาความรกั คดิเป็นรอ้ยละ 25.59 และ สาเหตุจากเรื่องปัญหาการท างาน 
คดิเป็นรอ้ยละ 23.63 ตามล าดบั  
 

2.10.1.3 ผลกำรศึกษำเร่ืองท่ีแรงงำนหญิงผู้ตอบแบบสอบถำมระบำยกบัเพ่ือขณะ
ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์ 

 

ผลการศกึษาถงึเรือ่งทีแ่รงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามระบายกบัเพื่อนขณะดื่ม

เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ดงัตาราง  

 

ตารางที ่4.24 
แสดงผลการศกึษาเรือ่งทีผู่ต้อบแบบสอบถามระบายกบัเพื่อนขณะดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ 

 

เรือ่งทีร่ะบายกบัเพื่อน
ขณะดื่มเครือ่งดื่ม

แอลกอฮอล ์

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่ทอ
วาไทย จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม

ภาคเหนือ จ.ล าพนู 
รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
เรือ่งปัญหาครอบครวั  18 26.47 66 25.58 68 31.34 152 27.99 
เรือ่งปัญหาความรกั 10 14.71 66 25.58 53 24.42 129 23.76 
เรือ่งปัญหาการท างาน 17 25.00 71 27.52 56 25.81 144 26.52 
เรือ่งปัญหาทางเศรษฐกจิ 8 11.76 31 12.02 19 8.76 58 10.68 
เรือ่งปัญหาสุขภาพ 2 2.94 8 3.10 2 0.92 12 2.21 
เรือ่งปัญหาอื่นๆ 13 19.12 16 6.20 19 8.76 48 8.84 

รวม 68 100 258 100 217 100 543 100 
 
จากตารางที่ 4.24 ผลการศึกษาเรื่องที่ผู้ตอบแบบสอบถามระบายกับเพื่อนขณะดื่ม

เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์พบว่า   
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แรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในเขตพื้นที่เครอืข่ายสหภาพแรงงานกจิการสิง่ทอวาไทย 
จ.นนทบุร ีส่วนใหญ่เรื่องทีม่กัระบายกบัเพื่อนขณะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไดแ้ก่ เรือ่งปัญหาครอบครวั 
คดิเป็นรอ้ยละ 26.47  รองลงมา เรื่องเกี่ยวกบัปัญหาการท างาน คดิเป็นรอ้ยละ 25.00 และ เรื่องปัญหา
อื่นๆ คดิเป็นรอ้ยละ 19.12 ตามล าดบั  

แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่เครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-
ออ้มใหญ่ เรื่องทีม่กัระบายขณะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลม์ากทีสุ่ด คอื เรือ่งปัญหาการท างาน คดิเป็นรอ้ย
ละ 27.52 รองลงมา เรื่องปัญหาครอบครวัและเรื่องปัญหาความรกั คิดเป็นรอ้ยละ 25.58  และ เรื่อง
ปัญหาทางเศรษฐกจิ คดิเป็นรอ้ยละ 12.02 ตามล าดบั 

แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ล าพูน ส่วน
ใหญ่เรื่องที่มกัระบายกบัเพื่อนขณะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คอื เรื่องปัญหาครอบครวั คดิเป็นรอ้ยละ 
31.34 รองลงมา เรื่องปัญหาการท างาน คดิเป็นรอ้ยละ 25.81และ เรื่องปัญหาความรกั คดิเป็นรอ้ยละ 
24.42 ตามล าดบั 

ดงันัน้ ผลการศกึษาเรือ่งทีแ่รงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในเขตพืน้ทีเ่ป้าหมายทัง้หมด ที่
มกัระบายกบัเพื่อนขณะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า ส่วนใหญ่แรงงานหญิงมกัระบายเรื่องปัญหา
ครอบครวั คดิเป็นรอ้ยละ 27.99 รองลงมา เรื่องปัญหาการท างาน คดิเป็นรอ้ยละ 26.52 และ เรื่องปัญหา
ความรกั คดิเป็นรอ้ยละ 23.76 ตามล าดบั 

 
2.10.2 ผลกำรศึกษำสำเหตุของแรงงำนหญิงท่ีมีพฤติกรรมกำรหยุดหรือมีช่วงของกำร

เลิกด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 
 

จากการศึกษาพบว่า แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามมีผู้หยุดดื่มเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ ณ ปัจจุบัน ดังตารางที่  2.18 ข้างต้น และเมื่อศึกษาถึงสาเหตุของการหยุดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ์ณ ปัจจบุนั มสีาเหตุการหยดุดื่มดงัตาราง  

 
ตารางที ่4.25 

แสดงผลการศกึษาสาเหตุการหยดุดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ 
 

สาเหตุการหยดุดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์

ในปัจจบุนั 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่ทอ
วาไทย จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม

ภาคเหนือ จ.ล าพนู 
รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
มคีรอบครวั 15 17.86 119 25.59 92 25.70 226 24.92 
มบีุตร 23 27.38 93 20.00 84 23.46 200 22.05 
มคีรอบครวั และมปัีญหา 4 4.76 42 9.03 61 17.04 107 11.80 
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สาเหตุการหยดุดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์

ในปัจจบุนั 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่ทอ
วาไทย จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม

ภาคเหนือ จ.ล าพนู 
รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
ครอบครวัเนื่องจากการดื่ม 
มปัีญหาสุขภาพ 15 17.86 62 13.33 36 10.06 113 12.46 
มภีาระหน้ีสนิ 16 19.05 70 15.05 47 13.13 133 14.66 
มปัีญหาจากการท างาน 4 4.76 45 9.68 22 6.15 71 7.83 
อื่นๆ 7 8.33 34 7.31 16 4.47 57 6.28 

รวม 84 100 465 100 358 100 907 100 
 

จากตารางที่ 4.25 ผลการศกึษาถงึ สาเหตุของการหยุดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
แรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า   

แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเครอืข่ายสหภาพแรงงานกิจการสิ่งทอวาไทย      
จ.นนทบุร ีส่วนใหญ่มสีาเหตุของการหยุดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากการมบีุตร คดิเป็นรอ้ยละ 
27.38  รองลงมา เนื่องจากภาระหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 19.0  และ เนื่องจากมคีรอบครวั ตลอดจนมี
ปัญหาสุขภาพ คดิเป็นรอ้ยละ 17.86 ตามล าดบั  

แรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในเครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อม
ใหญ่ ส่วนใหญ่มสีาเหตุของการหยดุดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเ์นื่องจากมคีรอบครวั คดิเป็นรอ้ยละ 25.59 
รองลงมา เนื่องจากการมบีุตร คดิเป็นร้อยละ 20.00 และ เนื่องจากภาระหนี้สนิ คดิเป็นรอ้ยละ 15.05 
ตามล าดบั 

แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ล าพูน  ส่วน
ใหญ่มสีาเหตุของการหยุดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเ์นื่องจากมคีรอบครวั คดิเป็นรอ้ยละ 25.70 รองลงมา 
เนื่องจากการมบีุตร คดิเป็นรอ้ยละ 23.46 และ เนื่องจากภาระหนี้สนิ คดิเป็นรอ้ยละ 13.13 ตามล าดบั 

ดงันัน้ ผลการศกึษาถงึสาเหตุของการหยุดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิง
ผูต้อบแบบสอบถามในเขตพืน้ทีเ่ป้าหมายทัง้หมด พบว่า แรงงานหญงิทีต่อบแบบสอบถามมพีฤตกิรรม
การหยุดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนื่องจากมคีรอบครวั คดิเป็นรอ้ยละ 24.92 รองลงมา เนื่องจากการมี
บุตร คดิเป็นรอ้ยละ 22.05 และ เนื่องจากภาระหนี้สนิ คดิเป็นรอ้ยละ 14.66 ตามล าดบั 

 
นอกจากนี้จากการศกึษา พบว่า แรงงานหญงิในเขตพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมผูต้อบแบบสอบ

มชี่วงทีล่ดปรมิาณการดื่ม หรอื หยดุดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ชัว่คราว ดงัตาราง 
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ตารางที ่4.26 

แสดงผลการศกึษาแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามทีเ่คยลดปรมิาณการดื่ม  

หรอื หยดุดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลช์ัว่คราว  
 

พฤตกิรรม 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่

ทอวาไทย  
จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ  
จ.ล าพูน 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
ไมเ่คยลดและ 

ไมเ่คยมชี่วงทีห่ยดุดื่ม 
22 28.95 58 25.78 60 33.52 140 29.17 

ลดปรมิาณการดื่มลง 
หรอืเคยหยดุดื่มชัว่คราว 

54 71.05 167 74.22 119 66.48 340 70.83 

รวม 76 100 225 100 179 100 480 100 
 

จากตารางที่ 4.26 ผลการศกึษาแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามทีเ่คยลดปรมิาณการ

ดื่ม หรอื หยดุดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลช์ัว่คราว  พบว่า   

แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเครอืข่ายสหภาพแรงงานกิจการสิ่งทอวาไทย         
จ.นนทบุร ีมแีรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามทีเ่คยลดปรมิาณการดื่ม หรอื หยดุดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์
ชัว่คราว คดิเป็นรอ้ยละ 71.05 และมแีรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เคยลดปรมิาณการดื่มหรอื    
ไมเ่คยหยดุดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลช์ัว่คราว คดิเป็นรอ้ยละ 28.95 ตามล าดบั  

แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงานอ้อมน้อย -    
ออ้มใหญ่ มแีรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามทีเ่คยลดปรมิาณการดื่ม หรอื หยดุดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ชัว่คราว คดิเป็นรอ้ยละ 74.22 และมแีรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามทีไ่ม่เคยลดปรมิาณการดื่มหรอืไม่
เคยหยดุดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลช์ัว่คราว คดิเป็นรอ้ยละ 28.78 ตามล าดบั  

แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ล าพูน            
มแีรงงานหญงิผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยลดปรมิาณการดื่ม หรือ หยุดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชัว่คราว 
คดิเป็นรอ้ยละ 66.48 และมแีรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามทีไ่ม่เคยลดปรมิาณการดื่มหรอืไม่เคยหยุด
ดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลช์ัว่คราว คดิเป็นรอ้ยละ 33.52 ตามล าดบั  

ดงันัน้ ผลการศกึษาแรงงานหญงิผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นทีเ่ป้าหมายทัง้หมด ที่
มพีฤตกิรรมการลดปรมิาณการดื่ม หรอื หยดุดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลช์ัว่คราว คดิเป็นรอ้ยละ 70.83 และ
มแีรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เคยลดปรมิาณการดื่มหรอืไม่เคยหยุดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ชัว่คราว คดิเป็นรอ้ยละ 29.17 ตามล าดบั 
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และ จากการศึกษาถึง พฤติกรรมหลังจากหยุดหรือลดปรมิาณการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลช์ัว่คราวและกลบัมาดื่มอกี มพีฤตกิรรมดงัตาราง 
 

ตารางที ่4.27 
แสดงผลการศกึษาพฤตกิรรมหลงัจากหยดุหรอืลดปรมิาณการดื่ม 

เครือ่งดื่มแอลกอฮอลช์ัว่คราวและกลบัมาดื่มอกี 
 

พฤตกิรรม 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่

ทอวาไทย 
จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ 
จ.ล าพูน 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
ลดปรมิาณลงและดื่ม

เฉพาะเทศกาล 
46 68.66 165 68.18 190 68.35 401 68.31 

ดื่มเฉพาะวนัหยดุ 13 19.40 27 11.16 30 10.79 70 11.93 
ลดวนัดื่มต่อสปัดาหล์ง 2 2.99 15 6.20 5 1.80 22 3.75 
ลดปรมิาณเครือ่งดื่ม

แอลกอฮอลใ์นแต่ละครัง้ 
6 8.96 34 14.05 47 16.91 87 14.82 

ดื่มมากขึน้ 0 0.00 1 0.41 6 2.16 7 1.19 
รวม 67 100 242 100 278 100 587 100 

 

จากตารางที่ 4.27 ผลการศึกษาถึงพฤติกรรมของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถาม

หลงัจากหยดุหรอืลดปรมิาณการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลช์ัว่คราวและกลบัมาดื่มอกี พบว่า   

แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเครอืข่ายสหภาพแรงงานกิจการสิ่งทอวาไทย      

จ.นนทบุร ีส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมลดปรมิาณการดื่มและดื่มเฉพาะเทศกาล คดิเป็นรอ้ยละ 68.66 รองลงมา 

มีพฤติกรรมการดื่มเฉพาะวันหยุด คิดเป็นร้อยละ 19.40 และ มีพฤติกรรมลดปริมาณเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลใ์นการแต่แต่ละครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 8.96 ตามล าดบั     

แรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในเครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อม
ใหญ่ ส่วนใหญ่มพีฤติกรรมลดปรมิาณการดื่มและดื่มเฉพาะเทศกาล คดิเป็นรอ้ยละ 68.18 รองลงมา      
มพีฤตกิรรมลดปรมิาณเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นการแต่แต่ละครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 14.05 และ มพีฤตกิรรม
การดื่มเฉพาะวนัหยดุ คดิเป็นรอ้ยละ 11.16 ตามล าดบั     

แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ล าพูน        
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมลดปรมิาณการดื่มและดื่มเฉพาะเทศกาล คิดเป็นร้อยละ 68.35 รองลงมา มี
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พฤตกิรรมลดปรมิาณเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นการแต่ละครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 16.91 และ มพีฤตกิรรมการ
ดื่มเฉพาะวนัหยดุ คดิเป็นรอ้ยละ 10.79 ตามล าดบั     

ดังนัน้ ผลการศึกษาถึงพฤติกรรมหลังจากหยุดหรือลดปรมิาณการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลช์ัว่คราวและกลบัมาดื่มอกีของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในเขตพืน้ทีเ่ป้าหมายทัง้หมด 
พบว่า ส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมลดปรมิาณการดื่มและดื่มเฉพาะเทศกาล คดิเป็นรอ้ยละ 68.31 รองลงมา     
มพีฤตกิรรมลดปรมิาณเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นการดื่มแต่ละครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 14.82 และ มพีฤตกิรรม
การดื่มเฉพาะวนัหยดุ คดิเป็นรอ้ยละ 11.93 ตามล าดบั     

 
2.10.3 ผลกำรศึกษำถึงพฤติกรรมอ่ืนๆ ท่ีสืบเน่ืองมำจำกพฤติกรรมกำรด่ืมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์ 
จากการศกึษาพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ยงัพบว่า น าไปสู่พฤตกิรรมอื่น ๆ 

ได้แก่ พฤติกรรมการสูบบุหรี ่พฤติกรรมการเล่นการพนัน พฤติกรรมการเล่นหวย พฤติกรรมการเล่น
แชร ์พฤตกิรรมการแต่งตวัและซื้อเครื่องส าอางมากขึน้ พฤตกิรรมการออกไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ตมมสถาบนัเทงิ สถานเรงิรมย ์รา้นอาหาร ท าใหคุ้ณตอ้งซือ้เสือ้ผา้มากขึน้ และพฤตกิรรมการถูกจบีเวลา
ออกไปดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลต์ามสถานบนัเทงิ สถานเรงิรมย ์และรา้นอาหาร ดงัตาราง  

 
ตารางที ่4.28 

แสดงผลการศกึษาถงึพฤตกิรรมการสบูบุหรี ่เฉพาะเวลาดื่มเครือ่งดื่ม 
แอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิทีต่อบแบบสอบถาม 

 

พฤตกิรรม 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่

ทอวาไทย  
จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ  
จ.ล าพูน 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
มพีฤตกิรรมการสบูบุหรี ่
เฉพาะเวลาดื่มเครือ่งดื่ม

แอลกอฮอล ์
25 11.85 113 15.17 95 18.41 233 15.83 

ไมม่พีฤตกิรรมการสบูบุหรี ่
ขณะดื่มเครือ่งดื่ม

แอลกอฮอล ์
186 88.15 632 84.83 421 81.59  1,239 84.17 

รวม 211 100 745 100 516 100 1,472 100 
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จากตารางที่ 4.28 ผลการศึกษาถึงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ เฉพาะเวลาดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า   

แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเครอืข่ายสหภาพแรงงานกิจการสิ่งทอวาไทย        
จ.นนทบุร ีส่วนใหญ่แรงงานหญิงไม่มพีฤติกรรมการสูบบุหรี่ ขณะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คิดเป็น     
รอ้ยละ 88.15 แต่แรงงานหญิงบางส่วนที่มพีฤตกิรรมการสูบบุหรี ่เฉพาะเวลาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
คดิเป็นรอ้ยละ 11.85 ตามล าดบั      

แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงานอ้อมน้อย -      
อ้อมใหญ่ ส่วนใหญ่แรงงานหญิงไม่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ขณะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คิดเป็น     
รอ้ยละ 84.83 แต่แรงงานหญิงบางส่วนที่มพีฤตกิรรมการสูบบุหรี ่เฉพาะเวลาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
คดิเป็นรอ้ยละ 15.17 ตามล าดบั      

แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ล าพูน  ส่วน
ใหญ่แรงงานหญงิไม่มพีฤตกิรรมการสูบบุหรี ่ขณะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คดิเป็นรอ้ยละ 81.59 แต่มี
แรงงานหญิงบางส่วนที่มพีฤติกรรมการสูบบุหรี่ เฉพาะเวลาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คิดเป็นร้อยละ 
18.41 ตามล าดบั       

ดงันัน้ ผลการศกึษาถงึพฤตกิรรมการสูบบุหรี ่เฉพาะเวลาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์อง
แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่เป้าหมายทัง้หมด พบว่า ส่วนใหญ่แรงงานหญิงไม่มี
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ขณะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คดิเป็นร้อยละ 81.59 แต่แรงงานหญิงบางที่มี
พฤตกิรรมการสบูบุหรี ่เฉพาะเวลาดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 18.41 ตามล าดบั      

 
ตารางที ่4.29 

แสดงผลการศกึษาถงึพฤตกิรรมการเล่นการพนันของ 
แรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม 

 

พฤตกิรรม 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่

ทอวาไทย  
จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ  
จ.ล าพูน 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
มพีฤตกิรรมเล่นการพนัน 37 16.97 202 26.90 162 31.21 401 26.95 

ไมม่พีฤตกิรรมเล่น 
การพนนั 

181 83.03 549 73.10 357 68.79 1,087 73.05 

รวม 218 100 751 100 519 100 1,488 100 
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จากตารางที่ 4.29 ผลการศกึษาถงึพฤตกิรรมการเล่นการพนันของแรงงานหญงิผู้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า   

แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเครอืข่ายสหภาพแรงงานกิจการสิ่งทอวาไทย        
จ.นนทบุร ีส่วนใหญ่แรงงานหญงิไม่มพีฤตกิรรมการเล่นการพนันของแรงงานหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 83.03 
แต่แรงงานหญงิบางส่วนมพีฤตกิรรมการเล่นการพนนัของแรงงานหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 16.97 ตามล าดบั      

แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงานอ้อมน้อย -      
ออ้มใหญ่ ส่วนใหญ่แรงงานหญงิไม่มพีฤตกิรรมการเล่นการพนันของแรงงานหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 73.10     
แต่แรงงานหญงิบางส่วนมพีฤตกิรรมการเล่นการพนนัของแรงงานหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 26.90 ตามล าดบั      

แรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ล าพูน ส่วนใหญ่
แรงงานหญงิไม่มพีฤตกิรรมการเล่นการพนนัของแรงงานหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 68.79 แต่มแีรงงานหญงิมี
พฤตกิรรมการเล่นการพนนัของแรงงานหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 31.21 ตามล าดบั      

ดงันัน้ ผลการศกึษาถงึพฤตกิรรมการเล่นการพนันของแรงงานหญงิทีต่อบแบบสอบถาม
ในเขตพื้นที่เป้าหมายทัง้หมด พบว่า ส่วนใหญ่แรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามไม่มพีฤตกิรรมการเล่น
การพนันของแรงงานหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 73.05 แต่แรงงานหญงิบางส่วนมพีฤตกิรรมการเล่นการพนัน
ของแรงงานหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 26.95 ตามล าดบั      

 
ตารางที ่4.30 

แสดงผลการศกึษาถงึพฤตกิรรมการเล่นหวยของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม 
 

พฤตกิรรม 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่

ทอวาไทย  
จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ  
จ.ล าพูน 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
มพีฤตกิรรมเล่นหวย 167 73.25 460 60.37 218 42.17 845 56.07 
ไมม่พีฤตกิรรมเล่นหวย 61 26.75 302 39.63 299 57.83 662 43.93 

รวม 228 100 762 100 517 100 1,507 100 
 
จากตารางที่ 4.30 ผลการศึกษาถึงพฤติกรรมการเล่นหวยของแรงงานหญิงผู้ตอบ

แบบสอบถาม พบว่า   
แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเครอืข่ายสหภาพแรงงานกิจการสิง่ทอวาไทย จ.

นนทบุร ีส่วนใหญ่แรงงานหญงิมพีฤตกิรรมการเล่นหวย คดิเป็นรอ้ยละ 73.25 แต่แรงงานหญงิบางส่วน
ไมม่พีฤตกิรรมการเล่นหวยของแรงงานหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 26.75 ตามล าดบั      

แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงานอ้อมน้อย -      
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ออ้มใหญ่ ส่วนใหญ่แรงงานหญงิมพีฤตกิรรมการเล่นหวย คดิเป็นรอ้ยละ 60.37 แต่แรงงานหญงิบางส่วน
ไมม่พีฤตกิรรมการเล่นหวยของแรงงานหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 39.63 ตามล าดบั      

แรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ล าพูน ส่วนใหญ่
แรงงานหญงิไมม่พีฤตกิรรมการเล่นหวย คดิเป็นรอ้ยละ 57.83 แต่แรงงานหญงิบางส่วนมพีฤตกิรรมการ
เล่นหวยของแรงงานหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 42.17 ตามล าดบั      

ดงันัน้ ผลการศกึษาถงึพฤตกิรรมการเล่นหวยของแรงงานหญงิที่ตอบแบบสอบถามใน
เขตพื้นที่เป้าหมายทัง้หมด พบว่า ส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมการเล่นหวย คดิเป็นรอ้ยละ 56.07 แต่แรงงาน
หญงิบางส่วนไมม่พีฤตกิรรมการเล่นการพนัน คดิเป็นรอ้ยละ 43.93 ตามล าดบั      
 

ตารางที ่4.31 
แสดงผลการศกึษาถงึพฤตกิรรมการเล่นแชรข์องแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม 

 

พฤตกิรรม 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่

ทอวาไทย  
จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ  
จ.ล าพูน 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
มพีฤตกิรรมเล่นแชร ์ 122 49.34 363 47.39 249 48.26 724 47.98 
ไมม่พีฤตกิรรมเล่นแชร ์ 115 50.66 403 52.61 267 51.74 785 52.02 

รวม 227 100 766 100 516 100 1,509 100 
 
จากตารางที่ 4.31 ผลการศึกษาถึงพฤติกรรมการเล่นแชร์ของแรงงานหญิงผู้ตอบ

แบบสอบถาม พบว่า   
แรงงานหญงิผู้ตอบแบบสอบถามในพื้นทีเ่ครอืข่ายสหภาพแรงงานกจิการสิง่ทอวาไทย        

จ.นนทบุร ีส่วนใหญ่แรงงานหญิงไม่มพีฤติกรรมการเล่นแชร ์คิดเป็นรอ้ยละ 50.66 แต่แรงงานหญิง
บางส่วนมพีฤตกิรรมการเล่นแชรข์องแรงงานหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 49.34 ตามล าดบั       

แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในพื้นที่เครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-
อ้อมใหญ่ แรงงานหญงิไม่มพีฤตกิรรมการเล่นแชรข์องแรงงานหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 52.61 แต่มแีรงงาน
หญงิทีม่พีฤตกิรรมการเล่นแชรข์องแรงงานหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 47.39 ตามล าดบั      

แรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในพืน้ทีเ่ขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ล าพนู ส่วน
ใหญ่แรงงานหญงิไม่มพีฤตกิรรมการเล่นแชร ์คดิเป็นรอ้ยละ 51.74 แต่แรงงานหญงิบางส่วนมพีฤตกิรรม
การเล่นแชรข์องแรงงานหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 48.26 ตามล าดบั      

ดงันัน้ ผลการศกึษาถงึพฤติกรรมการเล่นแชรข์องแรงงานหญงิผู้ตอบแบบสอบถามใน
เขตพืน้ทีเ่ป้าหมายทัง้หมด พบว่า ส่วนใหญ่ไมม่พีฤตกิรรมการเล่นแชร ์คดิเป็นรอ้ยละ 52.02 แต่แรงงาน
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หญงิบางส่วนมพีฤตกิรรมการเล่นแชร ์คดิเป็นรอ้ยละ 47.98 ตามล าดบั      
 

ตารางที ่4.32 
แสดงผลการศกึษาถงึพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์กบัเพื่อน  

ท าใหส้นใจการแต่งตวัและการซือ้เครือ่งส าอางมากขึน้ 
ของแรงงานหญงิทีต่อบแบบสอบถาม 

 

พฤตกิรรม 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่

ทอวาไทย  
จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ  
จ.ล าพูน 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
มพีฤตกิรรมสนใจการ
แต่งตวัและการซือ้
เครือ่งส าอางมากขึน้ 

50 22.83 171 22.68 211 40.97 432 29.03 

ไมม่พีฤตกิรรมสนใจการ
แต่งตวัและการซือ้
เครือ่งส าอางมากขึน้ 

169 77.17 583 77.32 304 59.03 1,056 70.97 

รวม 219 100 754 100 515 100 1,488 100 
 
จากตารางที่ 4.32 ผลการศกึษาถงึพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทีท่ าใหส้นใจ

การแต่งตวัและการซือ้เครื่องส าอางมากขึน้ของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า   
แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเครอืข่ายสหภาพแรงงานกิจการสิ่งทอวาไทย        

จ.นนทบุร ีส่วนใหญ่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลก์บัเพื่อนไม่ส่งผลใหแ้รงงานหญงิทีต่อบแบบสอบถามมี
พฤติกรรมสนใจการแต่งตัวและการซื้อเครื่องส าอางมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 77.17 แต่แรงงานหญิง
บางส่วนมพีฤตกิรรมสนใจการแต่งตวัและการซือ้เครือ่งส าอางมากขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 22.83 ตามล าดบั      

แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงานอ้อมน้อย -      
ออ้มใหญ่ ส่วนใหญ่การดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลก์บัเพื่อน ไม่ส่งผลใหแ้รงงานหญงิทีต่อบแบบสอบถามมี
พฤติกรรมสนใจการแต่งตัวและการซื้อเครื่องส าอางมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 77.32 แต่แรงงานหญิง
บางส่วนมพีฤตกิรรมสนใจการแต่งตวัและการซือ้เครือ่งส าอางมากขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 22.68 ตามล าดบั      

แรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ล าพูน ส่วนใหญ่
การดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลก์บัเพื่อน ไมส่่งผลใหแ้รงงานหญงิทีต่อบแบบสอบถามมพีฤตกิรรมสนใจการ
แต่งตวัและการซือ้เครือ่งส าอางมากขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 59.03 แต่แรงงานหญงิบางส่วนมพีฤตกิรรมสนใจ
การแต่งตวัและการซือ้เครือ่งส าอางมากขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 40.97 ตามล าดบั       
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ดงันัน้ ผลการศกึษาถงึพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ี่ท าใหส้นใจการแต่งตวั
และการซื้อเครื่องส าอางมากขึ้นของแรงงานหญิงที่ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่เป้าหมายทัง้หมด 
พบว่า ส่วนใหญ่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กบัเพื่อนไม่ส่งผลให้มพีฤตกิรรมสนใจการแต่งตวัและการ
ซือ้เครือ่งส าอางมากขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 70.97 แต่แรงงานหญงิบางส่วนมพีฤตกิรรมสนใจการแต่งตวัและ
การซือ้เครือ่งส าอางมากขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 29.03 ตามล าดบั      

 
ตารางที ่4.33 

แสดงผลการศกึษาถงึแสดงพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ของแรงงานหญงิ 
ผูต้อบแบบสอบถามมากขึน้ เมือ่ออกไปดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ 

ตามสถานบนัเทงิ สถานเรงิรมย ์และรา้นอาหาร 
 

พฤตกิรรม 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่

ทอวาไทย  
จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ  
จ.ล าพูน 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
มพีฤตกิรรมการซือ้ 
เสือ้ผา้มากขึน้ 

53 24.20 203 27.07 194 37.60 450 30.30 

ไมม่พีฤตกิรรมการ 
ซือ้เสือ้ผา้มากขึน้ 

166 75.80 547 72.93 322 62.40 1035 69.70 

รวม 219 100 750 100 516 100 1,485 100 
 
จากตารางที่ 4.33 ผลการศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าของแรงงานหญิงผู้ตอบ

แบบสอบถามมีมากขึ้น เมื่อออกไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามสถานบันเทิง สถานเรงิรมย์ และ
รา้นอาหาร พบว่า   

แรงงานหญงิผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่เครอืข่ายสหภาพแรงงานกจิการสิง่ทอวา
ไทย จ.นนทบุร ีส่วนใหญ่การออกไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามสถานบันเทิง สถานเรงิรมย์ และ
รา้นอาหาร ไม่ส่งผลให้แรงงานหญงิที่ตอบแบบสอบถามมพีฤตกิรรมการซื้อเสื้อมากขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 
75.80 แต่แรงงานหญงิบางส่วนมพีฤตกิรรมการซือ้เสือ้มากขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 24.20 ตามล าดบั      

แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในพื้นที่เครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-
อ้อมใหญ่ ส่วนใหญ่การออกไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลต์ามสถานบนัเทงิ สถานเรงิรมย ์และรา้นอาหาร 
ไม่ส่งผลให้แรงงานหญิงที่ตอบแบบสอบถามมพีฤติกรรมการซื้อเสื้อมากขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 72.93 แต่
แรงงานหญงิบางส่วนมพีฤตกิรรมการซือ้เสือ้มากขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 27.07 ตามล าดบั      

แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ล าพูน  
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ส่วนใหญ่การออกไปดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลต์ามสถานบนัเทงิ สถานเรงิรมย ์และรา้นอาหาร ไม่ส่งผลให้
แรงงานหญงิทีต่อบแบบสอบถามมพีฤติกรรมการซื้อเสือ้มากขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 62.40 แต่แรงงานหญงิ
บางส่วนมพีฤตกิรรมการซือ้เสือ้มากขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 37.60 ตามล าดบั      

ดงันัน้ ผลการศกึษาถงึพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ของแรงงานหญงิทีต่อบแบบสอบถามใน
พื้นที่เป้าหมายทัง้หมดมมีากขึ้น เมื่อออกไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามสถานบนัเทงิ สถานเรงิรมย ์
และรา้นอาหาร พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มพีฤตกิรรมการซือ้เสือ้มากขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 69.70 แต่แรงงานหญงิ
บางส่วนมพีฤตกิรรมการซือ้เสือ้มากขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 30.30 ตามล าดบั      

 
ตารางที ่4.34 

แสดงผลการศกึษาถงึแรงงานหญงิทีต่อบแบบสอบถามถูกจบี เมือ่ออกไปดื่ม 
เครือ่งดื่มแอลกอฮอลต์ามสถานบนัเทงิ สถานเรงิรมย ์และรา้นอาหาร 

 

พฤตกิรรม 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่

ทอวาไทย  
จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ  
จ.ล าพูน 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
แรงงานหญงิเคยถูกจบี 
เมือ่ออกไปดื่มตาม 
สถานเรงิรมย ์

61 28.24 274 36.63 236 45.74 571 38.58 

แรงงานหญงิไมเ่คยถูกจบี 
เมือ่ออกไปดื่มตาม 
สถานเรงิรมย ์

155 71.76 474 63.37 280 54.26 909 61.42 

รวม 216 100 748 100 516 100 1,480 100 

 
จากตารางที่ 4.34 ผลการศกึษาถงึแรงงานหญงิผู้ตอบแบบสอบถามถูกจบี เมื่อออกไป

ดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลต์ามสถานบนัเทงิ สถานเรงิรมย ์และรา้นอาหาร พบว่า   
แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเครอืข่ายสหภาพแรงงานกิจการสิ่งทอวาไทย        

จ.นนทบุร ีส่วนใหญ่แรงงานหญงิไม่เคยคยถูกจบี เมื่อออกไปดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลต์ามสถานบนัเทงิ 
สถานเรงิรมย์ และร้านอาหาร คิดเป็นร้อยละ 71.76 แต่แรงงานหญิงบางที่เคยถูกจบี เมื่อออกไปดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอลต์ามสถานบนัเทงิ สถานเรงิรมย ์และรา้นอาหาร คดิเป็นรอ้ยละ 28.24 ตามล าดบั      

แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงานอ้อมน้อย -      
อ้อมใหญ่ ส่วนใหญ่แรงงานหญิงไม่เคยถูกจบี เมื่อออกไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามสถานบนัเทิง 
สถานเรงิรมย ์และรา้นอาหาร คดิเป็นรอ้ยละ 63.37 แต่แรงงานหญงิบางส่วนทีเ่คยถูกจบี เมื่อออกไปดื่ม
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เครือ่งดื่มแอลกอฮอลต์ามสถานบนัเทงิ สถานเรงิรมย ์และรา้นอาหาร คดิเป็นรอ้ยละ 36.63 ตามล าดบั      
แรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ล าพูน ส่วนใหญ่

แรงงานหญิงไม่เคยถูกจบี เมื่อออกไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามสถานบนัเทิง สถานเรงิรมย์ และ
รา้นอาหาร คดิเป็นรอ้ยละ 54.26 แต่แรงงานหญงิที่เคยถูกจบี เมื่อออกไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาม
สถานบนัเทงิ สถานเรงิรมย ์และรา้นอาหาร คดิเป็นรอ้ยละ 45.74 ตามล าดบั      

ดงันัน้ ผลการศกึษาถงึแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่เป้าหมายทัง้หมด
ถูกจบี เมื่อออกไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลต์ามสถานบนัเทงิ สถานเรงิรมย ์และรา้นอาหาร พบว่า ส่วน
ใหญ่แรงงานหญงิไมเ่คยถูกจบี เมื่อออกไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลต์ามสถานบนัเทงิ สถานเรงิรมย ์และ
ร้านอาหาร คิดเป็นร้อยละ 61.42 แต่แรงงานหญิงบางส่วนที่เคยถูกจีบ เมื่อออกไปดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลต์ามสถานบนัเทงิ สถานเรงิรมย ์และรา้นอาหาร คดิเป็นรอ้ยละ 38.58 ตามล าดบั  
 
3. ผลกระทบจำกกำรด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลข์องแรงงำนหญิง     
 

ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  โดยประเด็นที่
ศกึษา ไดแ้ก่ (1) ผลกระทบต่อตนเอง (2) ผลกระทบต่อครอบครวั (3) ผลกระทบต่อสุขภาพและอนามยั
เจรญิพันธุ์ของผู้หญิง (4) ผลกระทบต่อการท างาน และ (5) ผลกระทบต่อภาวะทางเศรษฐกิจ  ซึ่งมี
รายละเอยีด ดงัตารางที ่4.35 – 4.69 
 

3.1 ผลกระทบจำกกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์มีผลต่อตนเอง 
 

ผลการศึกษาข้อมูลผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงที่ตอบ
แบบสอบถามทีม่ต่ีอตนเอง พบสถานการณ์ดงัตาราง  

 
ตารางที ่4.35 

แสดงถงึพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลม์ผีลใหแ้รงงานหญงิ 
ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามกลา้พดูมากขึน้ 

 

ผลกระทบ 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่

ทอวาไทย  
จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ  
จ.ล าพูน 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
การดื่มเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอลส์่งผล 

124 63.59 531 71.18 311 60.74 966 66.48 
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ผลกระทบ 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่

ทอวาไทย  
จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ  
จ.ล าพูน 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
ใหแ้รงงานหญงิ 

ความกลา้พดูมากขึน้ 
การดื่มเครือ่งดื่ม

แอลกอฮอลไ์มส่่งผล 
ใหแ้รงงานหญงิความ 

กลา้พดูมากขึน้ 

71 36.41 215 28.82 201 39.26 487 33.52 

รวม 195 100 746 100 512 100 1,453 100 

 
จากตารางที่ 4.35 ผลการศกึษาถงึพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มผีลให้แรงงาน

หญงิทีต่อบแบบสอบถามมคีวามกลา้พดูมากขึน้ พบว่า   
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเครอืข่ายสหภาพ

แรงงานกิจการสิง่ทอวาไทย จ.นนทบุรี ส่วนใหญ่ส่งผลให้แรงงานหญิงมคีวามกล้าพูดมากขึน้ คดิเป็น
รอ้ยละ 63.59 แต่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิบางส่วนไม่ส่งผลใหม้คีวามกลา้พูดมาก
ขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 36.41 ตามล าดบั  

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเครอืข่ายกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงานอ้อมน้อย-ออ้มใหญ่ ส่วนใหญ่ส่งผลใหแ้รงงานหญงิมคีวามกลา้พูดมากขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 
71.18 แต่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงบางส่วนไม่ส่งผลให้มคีวามกล้าพูดมากขึน้ คดิ
เป็นรอ้ยละ 28.82 ตามล าดบั 

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จ.ล าพูน ส่วนใหญ่ส่งผลใหแ้รงงานหญงิมคีวามกลา้พูดมากขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 60.74 แต่การ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงบางส่วนไม่ส่งผลให้มคีวามกล้าพูดมากขึ้น คิดเป็นรอ้ยละ 
39.26 ตามล าดบั 

ดงันัน้ ผลการศกึษาถงึพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มผีลให้แรงงานหญงิผู้ตอบ
แบบสอบถามในเขตพืน้ทีเ่ป้าหมายทัง้หมดมคีวามกลา้พดูมากขึน้ พบว่า ส่วนใหญ่ส่งผลใหแ้รงงานหญงิ
ที่ตอบแบบสอบถามมคีวามกล้าพูดมากขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 66.48 แต่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
แรงงานหญงิบางส่วนไมส่่งผลใหม้คีวามกลา้พดูมากขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 33.52 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.36 
แสดงถงึพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลม์ผีลใหแ้รงงานหญงิ 

ทีต่อบแบบสอบถามมคีวามกลา้แสดงออกมากขึน้ 
 

ผลกระทบ 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่

ทอวาไทย  
จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ  
จ.ล าพูน 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
การดื่มเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอลส์่งผล 
ใหแ้รงงานหญงิ 

ความกลา้แสดงออก 
มากขึน้ 

122 63.54 509 68.51 348 67.57 979 67.52 

การดื่มเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอลไ์มส่่ง 
ผลใหแ้รงงานหญงิ 
ความกลา้แสดงออก 

มากขึน้ 

70 36.46 234 31.49 167 32.43 471 32.48 

รวม 192 100 743 100 515 100 1,450 100 
 

จากตารางที ่4.36 ผลการศกึษาถงึพฤตกิรรมจากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลม์ผีลใหแ้รงงาน
หญงิทีต่อบแบบสอบถามมคีวามกลา้แสดงออกมากขึน้ พบว่า   

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเครอืข่ายสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่ทอวาไทย จ.นนทบุร ีส่วนใหญ่ส่งผลใหแ้รงงานหญงิมคีวามกลา้แสดงออกมากขึน้ คดิ
เป็นรอ้ยละ 63.54 แต่การดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิบางส่วนไม่ส่งผลท าใหก้ลา้แสดงออก
มากขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 23.68 ตามล าดบั  

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเครอืข่ายกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ส่งผลให้แรงงานหญงิมคีวามกล้าแสดงออกมากขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 
68.51 และไมส่่งผลใหก้ลา้แสดงออกมากขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 31.49 ตามล าดบั 

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จ.ล าพูน ส่วนใหญ่ส่งผลให้แรงงานหญิงมคีวามกลา้แสดงออกมากขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 67.57 
แต่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงบางส่วนไม่ส่งผลให้กล้าแสดงออกมากขึ้น คิดเป็น    
รอ้ยละ 32.43 ตามล าดบั 
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ดงันัน้ ผลการศกึษาถงึพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มผีลให้แรงงานหญิงที่ตอบ
แบบสอบถามในเขตพื้นที่เป้าหมายทัง้หมดมคีวามกล้าแสดงออกมากขึ้น พบว่า ส่วนใหญ่ส่งผลให้
แรงงานหญิงมคีวามกล้าแสดงออกมากขึ้น คดิเป็นรอ้ยละ 67.52 แต่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
แรงงานหญงิบางส่วนไมส่่งผลใหม้คีวามกลา้พดูมากขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 32.48 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.37 

แสดงถงึความคดิเหน็ของแรงงานหญงิทีต่อบแบบสอบถามต่อพฤตกิรรมการดื่ม 
เครือ่งดื่มแอลกอฮอลท์ าใหผู้ห้ญงิมคีวามเสีย่งต่อการถูกลวนลาม 

และเสีย่งต่อการถูกกระท าช าเรา 
 

ผลกระทบ 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่

ทอวาไทย  
จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ  
จ.ล าพูน 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
แรงงานหญงิทีต่อบ
แบบสอบถามมคีวาม

คดิเหน็ว่า “พฤตกิรรมการ
ดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์
ท าใหผู้ห้ญงิมคีวามเสีย่ง
ต่อการถูกลวนลามและ

เสีย่งต่อการถูก 
กระท าช าเรา” 

145 76.32 579 78.14 373 72.57 1097 75.92 

แรงงานหญงิทีต่อบ
แบบสอบถามคดิเหน็ว่า 
“พฤตกิรรมการดื่ม 

เครือ่งดื่มแอลกอฮอลไ์มท่ า
ใหผู้ห้ญงิมคีวามเสีย่งต่อ
การถูกลวนลามและเสีย่ง
ต่อการถูกกระท าช าเรา” 

45 23.68 162 21.86 141 27.43 348 24.08 

รวม 190 100 741 100 514 100 1,445 100 
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จากตารางที่ 4.37 ผลการศึกษาถงึความคดิเหน็ของแรงงานหญิงที่ตอบแบบสอบถามต่อ
พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท าให้ผู้หญิงมคีวามเสี่ยงต่อการถูกลวนลามและการถูกกระท า
ช าเราทางเพศ พบว่า   

แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเครือข่ายสหภาพแรงงานกิจการสิ่งทอวาไทย            
จ.นนทบุร ีส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า การดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลส์่งผลใหแ้รงงานหญงิมคีวามเสีย่งต่อ
การถูกลวนลามและการถูกกระท าช าเราทางเพศ คดิเป็นรอ้ยละ 76.32 แต่แรงงานหญงิบางส่วนมคีวาม
คดิเหน็ว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ส่งผลให้แรงงานหญงิมคีวามเสีย่งต่อการถูกลวนลามและการ
ถูกกระท าช าเราทางเพศ คดิเป็นรอ้ยละ 23.68 ตามล าดบั  

แรงงานหญงิผู้ตอบแบบสอบถามในเครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงานอ้อมน้อย -อ้อมใหญ่ 
ส่วนใหญ่มคีวามคดิเห็นว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลให้แรงงานหญิงมคีวามเสี่ยงต่อการถูก
ลวนลามและการถูกกระท าช าเราทางเพศ คดิเป็นรอ้ยละ 78.14 แต่แรงงานหญงิบางส่วนมคีวามคดิเหน็
ว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ส่งผลให้แรงงานหญิงมคีวามเสี่ยงต่อการถูกลวนลามและการถูก
กระท าช าเราทางเพศ คดิเป็นรอ้ยละ 21.86 ตามล าดบั  

แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ล าพูน ส่วนใหญ่มี
ความคดิเหน็ว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลให้แรงงานหญิงมคีวามเสี่ยงต่อการถูกลวนลามและ
การถูกกระท าช าเราทางเพศ คดิเป็นรอ้ยละ 72.57 แต่แรงงานหญิงบางส่วนมคีวามคดิเห็นว่า การดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ส่งผลให้แรงงานหญิงมคีวามเสี่ยงต่อการถูกลวนลามและการถูกกระท าช าเรา
ทางเพศ คดิเป็นรอ้ยละ 27.43 ตามล าดบั  

ดงันัน้ ผลการศึกษาถึงความคิดเห็นของแรงงานหญิงที่ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่
เป้าหมายทัง้หมดต่อพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ าใหผู้ห้ญงิมคีวามเสีย่งต่อการถูกลวนลาม
และการถูกกระท าช าเราทางเพศ พบว่า ส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า การดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลส์่งผลให้
แรงงานหญิงมคีวามเสี่ยงต่อการถูกลวนลามและการถูกกระท าช าเราทางเพศ คิดเป็นรอ้ยละ 75.92     
แต่แรงงานหญงิบางส่วนมคีวามคดิเหน็ว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไ์ม่ส่งผลใหแ้รงงานหญงิมคีวาม
เสีย่งต่อการถูกลวนลามและการถูกกระท าช าเราทางเพศ คดิเป็นรอ้ยละ 24.08 ตามล าดบั  

 

ตารางที ่4.38 
แสดงถงึการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลส์่งผลใหแ้รงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามถูกลวนลาม 

 

ผลกระทบ 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่

ทอวาไทย  
จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ  
จ.ล าพูน 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
แรงงานหญงิทีต่อบ
แบบสอบถามเคยถูก

31 17.03 112 15.05 78 15.29 221 15.39 
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ผลกระทบ 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่

ทอวาไทย  
จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ  
จ.ล าพูน 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
ลวนลามเนื่องจากดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์
แรงงานหญงิทีต่อบ

แบบสอบถามไมเ่คยถูก
ลวนลามเนื่องจากดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์

151 82.97 632 84.95 432 84.71 1,215 84.61 

รวม 182 100 744 100 510 100 1,436 100 

 
จากตารางที่ 4.38 ผลการศึกษาถึง ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มผีลให้

แรงงานหญงิทีต่อบแบบสอบถามถูกลวนลามเนื่องจากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์พบว่า   
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเครอืข่ายสหภาพ

แรงงานกิจการสิ่งทอวาไทย จ.นนทบุรี  ส่วนใหญ่ไม่เคยถูกลวนลามเนื่ องจากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ คิดเป็นร้อยละ 82.97 แต่มแีรงงานหญิงบางส่วนเคยถูกลวนลาม คิดเป็นร้อยละ 17.03 
ตามล าดบั   

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเครอืข่ายกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ส่วนใหญ่ไม่เคยถูกลวนลามเนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
คดิเป็นรอ้ยละ 84.95 แต่มแีรงงานหญงิบางส่วนเคยถูกลวนลาม คดิเป็นรอ้ยละ 15.05 ตามล าดบั 

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จ.ล าพูน ส่วนใหญ่ไม่เคยถูกลวนลามเนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คดิเป็นรอ้ยละ 
84.71 แต่มแีรงงานหญงิบางส่วนเคยถูกลวนลาม คดิเป็นรอ้ยละ 15.29 ตามล าดบั 

ดงันัน้ ผลการศกึษาถงึผลกระทบการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มผีลให้แรงงานหญิงที่ตอบ
แบบสอบถามในเขตพื้นที่เป้าหมายทัง้หมดถูกลวนลามเนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า 
ส่วนใหญ่แรงงานหญิงไม่เคยถูกลวนลามเนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คดิเป็นรอ้ยละ 84.61   
แต่มแีรงงานหญงิบางส่วนเคยถูกลวนลาม คดิเป็นรอ้ยละ 15.39 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.39 
แสดงถงึพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลส์่งผลใหแ้รงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม 

การล่วงละเมดิทางเพศจากผูด้ื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์
 

ผลกระทบ 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่

ทอวาไทย  
จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ  
จ.ล าพูน 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
แรงงานหญงิทีต่อบ

แบบสอบถามเคยถูกล่วง
ละเมดิทางเพศจากผู้
เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์

15 8.11 74 9.97 25 4.88 114 7.92 

แรงงานหญงิทีต่อบ
แบบสอบถามไมเ่คยถูก
ล่วงละเมดิทางเพศจากผู้
ดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์

170 91.89 668 90.03 487 95.12 1,325 92.08 

รวม 185 100 742 100 512 100 1,439 100 
 
จากตารางที่ 4.39 ผลการศึกษาถึง ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มผีลให้

แรงงานหญงิทีต่อบแบบสอบถามถูกล่วงละเมดิทางเพศจากผูด้ื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์พบว่า   
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเครอืข่ายสหภาพ

แรงงานกิจการสิ่งทอวาไทย จ.นนทบุรี ส่วนใหญ่ไม่เคยถูกล่วงละเมิดทางเพศจากผู้ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ คิดเป็นร้อยละ 91.89 แต่มีแรงงานหญิงบางส่วนเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศจากผู้ดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 8.11 ตามล าดบั   

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเครอืข่ายกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงานออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ ส่วนใหญ่ไม่เคยถูกล่วงละเมดิทางเพศจากผูด้ื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์
คดิเป็นรอ้ยละ 90.03 แต่มแีรงงานหญงิบางส่วนเคยถูกล่วงละเมดิทางเพศจากผูด้ื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
คดิเป็นรอ้ยละ 9.97 ตามล าดบั 

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จ.ล าพูน ส่วนใหญ่ไม่เคยถูกล่วงละเมิดทางเพศจากผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คิดเป็น        
ร้อยละ 95.12 แต่มีแรงงานหญิงบางส่วนเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศจากผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์      
คดิเป็นรอ้ยละ 4.88 ตามล าดบั  
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ดงันัน้ ผลการศกึษาถงึผลกระทบการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มผีลให้แรงงานหญิงที่ตอบ
แบบสอบถามในเขตพืน้ทีเ่ป้าหมายทัง้หมดถูกล่วงละเมดิทางเพศจากผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์พบว่า 
ส่วนใหญ่แรงงานหญงิไม่เคยถูกล่วงละเมดิทางเพศจากผูด้ื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 92.08 
แต่มแีรงงานหญงิบางส่วนเคยถูกล่วงละเมดิทางเพศจากผูด้ื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คดิเป็นรอ้ยละ 7.92 
ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.40 

แสดงถงึพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลท์ าใหเ้กดิการทะเลาะววิาทกบัเพื่อนรว่มวง 
 

ผลกระทบ 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่

ทอวาไทย  
จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ  
จ.ล าพูน 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
แรงงานหญงิทีต่อบ

แบบสอบถามเคยทะเลาะ
ววิาทกบัเพื่อนรว่มวงขณะ
ดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์

29 33.72 131 17.77 67 13.14 227 17.03 

แรงงานหญงิทีต่อบ
แบบสอบถามไมเ่คย

ทะเลาะววิาทกบัเพื่อนรว่ม
วงขณะดื่มเครือ่งดื่ม

แอลกอฮอล ์

57 66.28 606 82.23 443 86.86 1,106 82.97 

รวม 86 100 737 100 510 100 1,333 100 

 
จากตารางที่ 4.40 ผลการศกึษาถงึ พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มผีลใหแ้รงงาน

หญงิทีต่อบแบบสอบถามเกดิการทะเลาะววิาทกบัเพื่อนรว่มวง พบว่า   
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเครอืข่ายสหภาพ

แรงงานกิจการสิง่ทอวาไทย จ.นนทบุรี ส่วนใหญ่ไม่เคยทะเลาะววิาทกบัเพื่อนร่วมวง คดิเป็นรอ้ยละ 
66.28 แต่มแีรงงานหญงิบางส่วนเคยทะเลาะววิาทกบัเพื่อนรว่มวง คดิเป็นรอ้ยละ 33.72 ตามล าดบั  

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเครอืข่ายกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ส่วนใหญ่ไม่เคยทะเลาะววิาทกบัเพื่อนร่วมวง คดิเป็นรอ้ยละ 82.23 
แต่มแีรงงานหญงิบางส่วนเคยทะเลาะววิาทกบัเพื่อนรว่มวง คดิเป็นรอ้ยละ 17.77 ตามล าดบั 
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การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จ.ล าพูน ส่วนใหญ่ไม่เคยทะเลาะววิาทกบัเพื่อนร่วมวง คดิเป็นรอ้ยละ 86.86 แต่มแีรงงาน
หญงิบางส่วนเคยทะเลาะววิาทกบัเพื่อนรว่มวง คดิเป็นรอ้ยละ 13.14 ตามล าดบั 

ดงันัน้ ผลการศกึษาถงึพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มผีลให้แรงงานหญิงที่ตอบ
แบบสอบถามในเขตพื้นที่เป้าหมายทัง้หมดเกิดการทะเลาะวิวาทกับเพื่อนร่วมวง พบว่า ส่วนใหญ่
แรงงานหญิงไม่เคยทะเลาะวิวาทกับเพื่อนร่วมวง คิดเป็นร้อยละ 82.97 แต่มแีรงงานหญิงบางส่วน       
เคยทะเลาะววิาทกบัเพื่อนรว่มวง คดิเป็นรอ้ยละ 17.03 ตามล าดบั 

 
และยงัมผีลการศกึษาถงึความถี่จากการสถานการณ์ดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลท์ีส่่งผลให้เกดิ

การทะเลาะววิาทกบัเพื่อนรว่มวง ดงัตาราง 
 

ตารางที ่4.41 
แสดงถงึความถีข่องสถานการณ์การทะเลาะววิาทกบัเพื่อนรว่มวงขณะดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ 

 

ความถี่ 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่

ทอวาไทย  
จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ ่

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ  
จ.ล าพูน 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
ทะเลาะทุกครัง้ทีด่ ื่ม 3 4.41 14 6.80 9 6.98 26 6.45 

ทะเลาะบางครัง้ทีด่ ื่ม 65 95.59 192 93.20 120 93.02 377 93.55 

รวม 68 100 206 100 129 100 403 100 

 
จากตารางที ่4.41 ผลการศกึษาถงึความถีข่องสถานการณ์การทะเลาะววิาทกบัเพื่อนรว่มวง

ขณะดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิทีต่อบแบบสอบถาม พบว่า   
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเครอืข่ายสหภาพ

แรงงานกจิการสิง่ทอวาไทย จ.นนทบุรี ส่วนใหญ่เคยทะเลาะววิาทกบัเพื่อนร่วมวงเป็นบางครัง้ คดิเป็น
รอ้ยละ 93.20 แต่มแีรงงานหญงิบางส่วนที่เคยทะเลาะววิาทกบัเพื่อนร่วมวงทุกครัง้ทีด่ ื่ม คดิเป็นรอ้ยละ 
6.80 ตามล าดบั  

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเครอืข่ายกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงานอ้อมน้อย-ออ้มใหญ่ ส่วนใหญ่เคยทะเลาะววิาทกบัเพื่อนร่วมวงเป็นบางครัง้ คดิเป็นรอ้ย
ละ 93.20 แต่มแีรงงานหญงิบางส่วนทีเ่คยทะเลาะววิาทกบัเพื่อนร่วมวงทุกครัง้ทีด่ ื่ม คดิเป็นรอ้ยละ 6.98 
ตามล าดบั 
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การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จ.ล าพูน ส่วนใหญ่เคยทะเลาะววิาทกบัเพื่อนร่วมวงเป็นบางครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 93.55 แต่มี
แรงงานหญงิบางส่วนทีเ่คยทะเลาะววิาทกบัเพื่อนรว่มวงทุกครัง้ทีด่ ื่ม คดิเป็นรอ้ยละ 6.45 ตามล าดบั 

ดงันัน้ ผลการศึกษาถึงความถี่ของสถานการณ์การทะเลาะววิาทกบัเพื่อนร่วมวงขณะดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงที่ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่เป้าหมายทัง้หมด พบว่า ส่วน
ใหญ่แรงงานหญงิเคยทะเลาะววิาทกบัเพื่อนร่วมวงเป็นบางครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 95.59 แต่มแีรงงานหญงิ
บางส่วนเคยทะเลาะววิาทกบัเพื่อนรว่มวงทุกครัง้ทีด่ ื่ม คดิเป็นรอ้ยละ 4.41 ตามล าดบั  

 
ตารางที ่4.42 

แสดงถงึระดบัความรนุแรงทีเ่กดิจากการทะเลาะววิาทกบั 
เพื่อนรว่มวงขณะดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์

 

ระดบัความรุนแรง 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่

ทอวาไทย  
จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ  
จ.ล าพูน 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
มปีากเสยีงเท่านัน้ 62 91.18 187 86.57 113 89.68 362 88.29 
มปีากเสยีงและท ารา้ย
รา่งกายแต่ไมถ่งึขัน้เขา้
โรงพยาบาล 

2 2.94 17 7.87 9 7.14 28 6.83 

มปีากเสยีงและท ารา้ย
รา่งกายไดร้บับาดเจบ็และ
เขา้รบัการรกัษาใน
โรงพยาบาล 

1 1.47 7 3.24 2 1.59 10 2.44 

มปีากเสยีงและท ารา้ย
รา่งกายไดร้บับาดเจบ็จน
สญูเสยีอวยัวะ 

1 1.47 4 1.85 1 0.79 6 1.46 

ความรุนแรงอื่นๆ 2 2.94 1 0.46 1 0.79 4 0.98 
รวม 68 100 216 100 126 100 410 100 

 
จากตารางที่ 4.42 ผลการศกึษาถงึระดบัความรุนแรงที่เกดิจากการทะเลาะววิาทกบัเพื่อน

รว่มวงขณะดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิทีต่อบแบบสอบถาม พบว่า   
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การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเครอืข่ายสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่ทอวาไทย จ.นนทบุรี ส่วนใหญ่มรีะดบัความรุนแรงจากสถานการณ์การทะเลาะววิาท
กบัเพื่อนร่วมวงมกัมปีากเสยีงเท่านัน้ คดิเป็นรอ้ยละ 91.18 รองลงมา มปีากเสยีงและท ารา้ยร่างกาย แต่
ไม่ถงึขัน้เขา้โรงพยาบาล ตลอดจน มคีวามรนุแรงในรปูแบบอื่น ๆ คดิเป็นรอ้ยละ 2.94 นอกจากนี้ยงัพบ
ความรุนแรงในระดบัมปีากเสยีงและท ารา้ยร่างกายจนไดร้บับาดเจบ็เขา้รับการรกัษาในโรงพยาบาล อกี
ทัง้ มปีากเสยีงและท ารา้ยรา่งกายไดร้บับาดเจบ็จนสญูเสยีอวยัวะ คดิเป็นรอ้ยละ 1.47 ตามล าดบั  

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเครอืข่ายกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ส่วนใหญ่มรีะดบัความรุนแรงจากสถานการณ์การทะเลาะววิาทกบั
เพื่อนรว่มวงมกัมปีากเสยีงเท่านัน้ คดิเป็นรอ้ยละ 86.57 รองลงมา ปากเสยีงและท ารา้ยรา่งกาย แต่ไมถ่งึ
ขัน้เขา้โรงพยาบาล คดิเป็นรอ้ยละ 7.87 และ มปีากเสยีงและท ารา้ยร่างกายจนไดร้บับาดเจบ็เขา้รบัการ
รกัษาในโรงพยาบาล คดิเป็นรอ้ยละ 3.24 ตามล าดบั  

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จ.ล าพูน ส่วนใหญ่มรีะดบัความรุนแรงจากสถานการณ์การทะเลาะววิาทกบัเพื่อนร่วมวงมกัมี
ปากเสียงเท่านั ้น คิดเป็นร้อยละ 89.68 รองลงมา ปากเสียงและท าร้ายร่างกาย แต่ไม่ถึงขัน้เข้า
โรงพยาบาล คดิเป็นรอ้ยละ 7.14 และ มปีากเสยีงและท ารา้ยรา่งกายจนไดร้บับาดเจบ็เขา้รบัการรกัษาใน
โรงพยาบาล คดิเป็นรอ้ยละ 1.59 ตามล าดบั 

ดังนัน้ ผลการศึกษาถึงระดับความรุนแรงที่เกิดจากการทะเลาะวิวาทกับเพื่อนร่วมวง
เนื่องจากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิทีต่อบแบบสอบถามในเขตพืน้ทีเ่ป้าหมายทัง้หมด 
พบว่า ส่วนใหญ่แรงงานหญงิที่เคยทะเลาะววิาทกบัเพื่อนร่วมวงขณะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลม์กัมปีาก
เสยีงเท่านัน้ คดิเป็นรอ้ยละ 88.29 รองลงมา ปากเสยีงและท ารา้ยร่างกายแต่ไม่ถงึขัน้เขา้โรงพยาบาล 
คดิเป็นรอ้ยละ 6.83 และ มปีากเสยีงและท ารา้ยรา่งกายจนไดร้บับาดเจบ็เขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล 
คดิเป็นรอ้ยละ 2.44 ตามล าดบั  

  
ตารางที ่4.43 

แสดงถงึพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลท์ าใหเ้กดิการทะเลาะววิาท 
กบัโต๊ะขา้งเคยีง/เพื่อนบา้น/บุคคลทีไ่มรู่จ้กั 
เนื่องจากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์

 

ผลกระทบ 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่

ทอวาไทย  
จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ  
จ.ล าพูน 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
แรงงานหญงิทีต่อบ

แบบสอบถามเคยทะเลาะ 
24 12.97 128 17.27 113 22.07 265 18.43 
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ผลกระทบ 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่

ทอวาไทย  
จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ  
จ.ล าพูน 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
ววิาทกบัโต๊ะขา้งเคยีง/

เพื่อนบา้น/บุคคลทีไ่ม่รูจ้กั 
แรงงานหญงิทีต่อบ
แบบสอบถามไมเ่คย
ทะเลาะววิาทกบัโต๊ะ
ขา้งเคยีง/เพื่อนบา้น/ 

บุคคลทีไ่มรู่จ้กั 

161 87.03 613 82.73 399 77.93 1,173 81.57 

รวม 185 100 741 100 512 100 1,438 100 
 
จากตารางที ่4.43 ผลการศกึษาถงึ พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มผีลใหแ้รงงาน

หญงิผูต้อบแบบสอบถามเกดิการทะเลาะววิาทกบัโต๊ะขา้งเคยีง/เพื่อนบา้น/บุคคลทีไ่มรู่จ้กั พบว่า   
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในพืน้ทีเ่ครอืขา่ยสหภาพ

แรงงานกจิการสิง่ทอวาไทย จ.นนทบุร ีส่วนใหญ่ไม่เคยทะเลาะววิาทกบัโต๊ะขา้งเคยีง/เพื่อนบา้น/บุคคลที่
ไม่รู้จกัเนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คิดเป็นร้อยละ 87.03 แต่มแีรงงานหญิงบางส่วนเคย
ทะเลาะววิาทกบัโต๊ะขา้งเคยีง/เพื่อนบ้าน/บุคคลทีไ่ม่รูจ้กั เนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์คดิเป็น
รอ้ยละ 12.97 ตามล าดบั  

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในพื้นที่เครอืข่ายกลุ่ม
ยา่นสหภาพแรงงานออ้มน้อย-อ้อมใหญ่ ส่วนใหญ่ไม่เคยทะเลาะววิาทกบัโต๊ะขา้งเคยีง/เพื่อนบา้น/บุคคล
ที่ไม่รู้จกั เนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คดิเป็นร้อยละ 82.73 แต่มแีรงงานหญิงบางส่วนเคย
ทะเลาะววิาทกบัโต๊ะขา้งเคยีง/เพื่อนบ้าน/บุคคลทีไ่ม่รูจ้กั เนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์คดิเป็น
รอ้ยละ 17.27 ตามล าดบั 

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในพื้นที่เขตนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ล าพูน ส่วนใหญ่ไม่เคยทะเลาะววิาทกบัโต๊ะข้างเคยีง/เพื่อนบ้าน/บุคคลที่ไม่
รูจ้กั เนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คดิเป็นรอ้ยละ 77.93 แต่มแีรงงานหญงิบางส่วนเคยทะเลาะ
ววิาทกบัโต๊ะขา้งเคยีง/เพื่อนบ้าน/บุคคลที่ไม่รูจ้กั เนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 
22.07 ตามล าดบั 

ดงันัน้ ผลการศกึษาถงึพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มผีลให้แรงงานหญิงที่ตอบ
แบบสอบถามในเขตพืน้ที่เป้าหมายทัง้หมดเกดิการทะเลาะววิาทกบัโต๊ะขา้งเคยีง/เพื่อนบา้น/บุคคลที่ไม่
รู้จกั พบว่า ส่วนใหญ่แรงงานหญิงไม่เคยทะเลาะวิวาทกับโต๊ะข้างเคียง/เพื่อนบ้าน/บุคคลที่ไม่รู้จกั 
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เนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คดิเป็นรอ้ยละ 81.57 แต่แรงงานหญงิบางส่วนเคยทะเลาะววิาท
กบัโต๊ะขา้งเคยีง/เพื่อนบา้น/บุคคลทีไ่ม่รูจ้กั เนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 18.43 
ตามล าดบั  

 
และยงัมผีลการศกึษาถงึความถี่จากการสถานการณ์ดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลท์ีส่่งผลใหเ้กดิ

การทะเลาะววิาทกบัโต๊ะขา้งเคยีง/เพื่อนบ้าน/บุคคลที่ไม่รูจ้กัเนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดงั
ตาราง 

 
ตารางที ่4.44 

แสดงถงึความถีข่องสถานการณ์การทะเลาะววิาทกบัโต๊ะขา้งเคยีง/ 
เพื่อนบา้น/บุคคลทีไ่ม่รูจ้กัขณะดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์

 

ความถี่ 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่

ทอวาไทย  
จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ  
จ.ล าพูน 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
ทะเลาะทุกครัง้ทีด่ ื่ม 3 6.12 15 7.81 6 5.77 24 6.96 
ทะเลาะบางครัง้ทีด่ ื่ม 46 93.88 177 92.19 98 94.23 321 93.04 

รวม 49 100 192 100 104 100 345 100 
 
จากตารางที่ 4.44 ผลการศึกษาถึงความถี่ของสถานการณ์การทะเลาะวิวาทกับโต๊ะ

ขา้งเคยีง/เพื่อนบ้าน/บุคคลที่ไม่รูจ้กัขณะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญงิทีต่อบแบบสอบถาม 
พบว่า   

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเครอืข่ายสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่ทอวาไทย จ.นนทบุร ีส่วนใหญ่เคยทะเลาะววิาทกบัโต๊ะขา้งเคยีง/เพื่อนบา้น/บุคคลทีไ่ม่
รูจ้กัขณะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นบางครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 93.88 แต่มแีรงงานหญิงบางส่วนที่เคย
ทะเลาะววิาทกบัโต๊ะขา้งเคยีง/เพื่อนบ้าน/บุคคลที่ไม่รูจ้กัขณะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ุกครัง้ที่ดื่ม คดิ
เป็นรอ้ยละ 6.12 ตามล าดบั  

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเครอืข่ายกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ส่วนใหญ่เคยทะเลาะววิาทกบัโต๊ะขา้งเคยีง/เพื่อนบ้าน/บุคคลที่ไม่
รูจ้กัขณะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นบางครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 92.19 แต่มแีรงงานหญิงบางส่วนที่เคย
ทะเลาะววิาทกบัโต๊ะขา้งเคยีง/เพื่อนบ้าน/บุคคลที่ไม่รูจ้กัขณะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ุกครัง้ที่ดื่ม คดิ
เป็นรอ้ยละ 7.81 ตามล าดบั 
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การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จ.ล าพูน ส่วนใหญ่เคยทะเลาะวิวาทกับโต๊ะข้างเคียง/เพื่อนบ้าน/บุคคลที่ไม่รู้จกัขณะดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอลเ์ป็นบางครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 94.23 แต่มแีรงงานหญงิบางส่วนทีเ่คยทะเลาะววิาทกบั
โต๊ะขา้งเคยีง/เพื่อนบ้าน/บุคคลที่ไม่รูจ้กัขณะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกครัง้ที่ดื่ม คดิเป็นรอ้ยละ 5.77 
ตามล าดบั 

ดงันัน้ ผลการศึกษาถึงความถี่ของสถานการณ์การทะเลาะววิาทกบัโต๊ะข้างเคยีง/เพื่อน
บา้น/บุคคลทีไ่ม่รูจ้กัเนื่องจากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญงิทีต่อบแบบสอบถามในเขตพืน้ที่
เป้าหมายทัง้หมด พบว่า ส่วนใหญ่แรงงานหญงิเคยทะเลาะววิาทกบัโต๊ะขา้งเคยีง/เพื่อนบ้าน/บุคคลทีไ่ม่
รูจ้กัขณะดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลเ์ป็นบางครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 93.04 แต่แรงงานหญงิบางส่วนเคยทะเลาะ
ววิาทกับโต๊ะข้างเคียง/เพื่อนบ้าน/บุคคลที่ไม่รู้จกัขณะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกครัง้ที่ดื่ม คิดเป็น      
รอ้ยละ 6.96 ตามล าดบั 
 

ตารางที ่4.45 
แสดงถงึระดบัความรนุแรงทีเ่กดิจากการทะเลาะววิาทกบัโต๊ะขา้งเคยีง/ 

เพื่อนบา้น/บุคคลทีไ่ม่รูจ้กัเนื่องจากดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์
 

ระดบัความรุนแรง 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่

ทอวาไทย  
จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ  
จ.ล าพูน 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
มปีากเสยีงเท่านัน้ 47 83.93 169 84.08 84 89.36 300 85.47 
มปีากเสยีงและท ารา้ย
รา่งกายแต่ไมถ่งึขัน้เขา้
โรงพยาบาล 

4 7.14 20 9.95 6 6.38 30 8.55 

มปีากเสยีงและท ารา้ย
รา่งกายไดร้บับาดเจบ็และ
เขา้รบัการรกัษาใน
โรงพยาบาล 

2 3.57 4 1.99 2 2.13 8 2.28 

มปีากเสยีงและท ารา้ย
รา่งกายไดร้บับาดเจบ็จน
สญูเสยีอวยัวะ 

1 1.79 6 2.99 1 1.06 8 2.28 

ความรุนแรงอื่นๆ 2 3.57 2 1.00 1 1.06 5 1.42 
รวม 56 100 201 100 94 100 351 100 
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จากตารางที่ 4.45 ผลการศึกษาถึงระดบัความรุนแรงที่เกิดจากการทะเลาะววิาทกบัโต๊ะ
ข้างเคียง/เพื่อนบ้าน/บุคคลที่ไม่รู้จ ักเนื่ องจากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงที่ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า   

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเครอืข่ายสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่ทอวาไทย จ.นนทบุร ีส่วนใหญ่ระดบัความรุนแรงจากสถานการณ์การทะเลาะววิาทกบั
โต๊ะข้างเคยีง/เพื่อนบ้าน/บุคคลที่ไม่รู้จกัเนื่องจากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มปีากเสยีงเท่านัน้ คดิเป็น   
รอ้ยละ 83.93 รองลงมา มปีากเสยีงและท ารา้ยรา่งกายแต่ไม่ถงึขัน้เขา้โรงพยาบาล คดิเป็นรอ้ยละ 7.14 
นอกจากนี้ยงัพบว่า มปีากเสยีงและท ารา้ยร่างกายได้รบับาดเจบ็จนเขา้โรงพยาบาล อกีทัง้ความรุนแรง
ในรปูแบบอื่น ๆ คดิเป็นรอ้ยละ 3.57 ตามล าดบั  

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเครอืข่ายกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงานออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ ส่วนใหญ่ระดบัความรนุแรงจากสถานการณ์การทะเลาะววิาทกบัโต๊ะ
ข้างเคียง/เพื่อนบ้าน/บุคคลที่ไม่รู้จกัเนื่องจากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีปากเสียงเท่านัน้ คิดเป็น      
รอ้ยละ 84.08 รองลงมา มปีากเสยีงและท ารา้ยรา่งกายแต่ไม่ถงึขัน้เขา้โรงพยาบาล คดิเป็นรอ้ยละ 9.95 
นอกจากนี้ยงัพบว่า มปีากเสียงและท าร้ายร่างกายได้รบับาดเจบ็จนสูญเสียอวยัวะ เป็นร้อยละ 2.99 
ตามล าดบั  

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จ.ล าพูน ส่วนใหญ่ระดบัความรุนแรงจากสถานการณ์การทะเลาะววิาทกบัโต๊ะขา้งเคยีง/เพื่อน
บา้น/บุคคลทีไ่มรู่จ้กัเนื่องจากดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลม์ปีากเสยีงเท่านัน้ คดิเป็นรอ้ยละ 89.36 รองลงมา 
มปีากเสยีงและท ารา้ยร่างกายแต่ไม่ถงึขัน้เขา้โรงพยาบาล คดิเป็นรอ้ยละ 6.38 นอกจากนี้ยงัพบว่า มี
ปากเสียงและท าร้ายร่างกายได้รบับาดเจ็บจนเข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาล เป็นคิดร้อยละ 2.13 
ตามล าดบั 

ดงันัน้ ผลการศกึษาถงึระดบัความรุนแรงทีเ่กดิจากการทะเลาะววิาทกบัโต๊ะขา้งเคยีง/เพื่อน
บา้น/บุคคลทีไ่ม่รูจ้กัเนื่องจากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญงิทีต่อบแบบสอบถามในเขตพืน้ที่
เป้าหมายทัง้หมด พบว่า ส่วนใหญ่มรีะดบัความรุนแรง คือ มปีากเสียงเท่านัน้ คดิเป็นร้อยละ 85.47 
รองลงมา มปีากเสยีงและท ารา้ยร่างกายแต่ไม่ถึงขัน้เขา้โรงพยาบาล คดิเป็นรอ้ยละ 8.55 นอกจากยงั
พบว่า มปีากเสยีงและท ารา้ยร่างกายได้รบับาดเจบ็เข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาล อีกทัง้ มปีากเสยีง
และท ารา้ยรา่งกายไดร้บับาดเจบ็จนสญูเสยีอวยัวะ คดิเป็นรอ้ยละ 2.28 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.46 
แสดงถงึพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลท์ าใหป้ระสบอุบตัเิหตุทางถนน 

 

ผลกระทบ 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการ 
สิง่ทอวาไทย  
จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ  
จ.ล าพูน 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
แรงงานหญงิเคยประสบ

อุบตัเิหตุทางถนน 
34 18.48 165 22.24 107 20.90 306 21.28 

แรงงานหญงิไมเ่คยประสบ
อุบตัเิหตุทางถนน 

150 81.52 577 77.76 405 79.10 1,132 78.72 

รวม 184 100 742 100 512 100 1,438 100 
 
จากตารางที่ 4.46 ผลการศึกษาถึง พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท าให้ประสบ

อุบตัเิหตุทางถนน พบว่า   
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเครอืข่ายสหภาพ

แรงงานกจิการสิง่ทอวาไทย จ.นนทบุร ีส่วนใหญ่ไม่เคยประสบอุบตัเิหตุทางถนน คดิเป็นรอ้ยละ 81.52 
แต่มแีรงงานหญงิบางส่วนเคยประสบอุบตัเิหตุทางถนน คดิเป็นรอ้ยละ 18.48 ตามล าดบั  

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเครอืข่ายกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ส่วนใหญ่ไม่เคยประสบอุบตัิเหตุทางถนน คิดเป็นรอ้ยละ 77.76     
แต่มแีรงงานหญงิบางส่วนเคยประสบอุบตัเิหตุทางถนน คดิเป็นรอ้ยละ 22.24 ตามล าดบั 

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จ.ล าพูน ส่วนใหญ่ไม่เคยประสบอุบตัเิหตุทางถนน คดิเป็นรอ้ยละ 79.10 แต่มแีรงงานหญิง
บางส่วนเคยประสบอุบตัเิหตุทางถนน คดิเป็นรอ้ยละ 20.90 ตามล าดบั 

ดงันัน้ ผลการศึกษาถึงผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท าให้ประสบอุบตัิเหตุ
ทางถนนของแรงงานหญิงที่ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่เป้าหมายทัง้หมด พบว่า ส่วนใหญ่แรงงาน
หญิงที่ไม่เคยประสบอุบัติเหตุทางถนนคิดเป็นร้อยละ 78.72 แต่มีแรงงานหญิงบางส่วนเคยประสบ
อุบตัเิหตุทางถนน คดิเป็นรอ้ยละ 21.28 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.47 
แสดงถงึระดบัความรนุแรงจากการประสบอุบตัเิหตุอนัเน่ืองมาจากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ 

 
ระดบัความรุนแรง เครอืขา่ยสหภาพ

แรงงานกจิการสิง่
ทอวาไทย  
จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ  
จ.ล าพูน 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
ไดร้บับาดเจบ็เลก็น้อย 
รกัษาเบือ้งตน้ดว้ยตนเอง 
เช่น มรีอยถลอก 

31 52.54 103 59.20 35 51.47 169 56.15 

ไดร้บับาดเจบ็เลก็น้อย เขา้
รบัการรกัษาจาก
สถานพยาบาล 

21 35.59 52 29.89 17 25.00 90 29.90 

ไดร้บับาดเจบ็ขา แขนหกั 
กระทบกระเทอืนทางสมอง 

4 6.78 11 6.32 10 14.71 25 8.31 

สญูเสยีอวยัวะ 0 0.00 4 2.30 1 1.47 5 1.66 
อื่นๆ 3 5.08 4 2.30 5 7.35 12 3.99 

รวม 59 100 174 100 68 100 301 100 
 
จากตารางที่ 4.47 ผลการศึกษาถึงระดับความรุนแรงจากการประสบอุบัติเหตุอัน

เนื่องมาจากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิทีต่อบแบบสอบถาม พบว่า   
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเครอืข่ายสหภาพ

แรงงานกิจการสิง่ทอวาไทย จ.นนทบุรี ส่วนใหญ่มรีะดบัความรุนแรงจากสถานการณ์จากการประสบ
อุบตัิเหตุอนัเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คอื ได้รบับาดเจบ็เล็กน้อย รกัษาเบื้องต้นด้วย
ตนเอง เช่น รอยถลอก ฯลฯ คดิเป็นรอ้ยละ 52.54 รองลงมา ไดร้บับาดเจบ็เลก็น้อย เขา้รบัการรกัษาจาก
สถานพยาบาล คดิเป็นรอ้ยละ 35.59 และ ไดร้บับาดเจบ็ขา แขนหกั กระทบกระเทอืนทางสมอง คดิเป็น
รอ้ยละ 6.78 ตามล าดบั  

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเครอืข่ายกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ส่วนใหญ่มีระดับความรุนแรงจากสถานการณ์จากการประสบ
อุบตัิเหตุอนัเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คอื ได้รบับาดเจบ็เล็กน้อย รกัษาเบื้องต้นด้วย
ตนเอง เช่น รอยถลอก ฯลฯ คดิเป็นรอ้ยละ 59.20 รองลงมา ไดร้บับาดเจบ็เลก็น้อย เขา้รบัการรกัษาจาก
สถานพยาบาล คดิเป็นรอ้ยละ 29.89 และ ไดร้บับาดเจบ็ขา แขนหกั กระทบกระเทอืนทางสมอง คดิเป็น
รอ้ยละ 6.32 ตามล าดบั 
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การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จ.ล าพูน ส่วนใหญ่มีระดับความรุนแรงจากสถานการณ์จากการประสบอุบัติเหตุอัน
เนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คือ ได้รบับาดเจบ็เล็กน้อย รกัษาเบื้องต้นด้วยตนเอง เช่น    
รอยถลอก ฯลฯ คิดเป็นร้อยละ 51.47 รองลงมา ได้ร ับบาดเจ็บเล็กน้อย เข้ารับการรักษาจาก
สถานพยาบาล คดิเป็นรอ้ยละ 25.00 และ ไดร้บับาดเจบ็ขา แขนหกั กระทบกระเทอืนทางสมอง คดิเป็น
รอ้ยละ 14.71 ตามล าดบั 

ดงันัน้ ผลการศกึษาถึงระดบัความรุนแรงจากการประสบอุบตัเิหตุอนัเนื่องมาจากการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงที่ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่เป้าหมายทัง้หมด พบว่ า ส่วน
ใหญ่แรงงานหญงิทีเ่คยประสบอุบตัเิหตุอนัเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ไดร้บัผลกระทบใน
ระดบับาดเจบ็เลก็น้อย รกัษาเบื้องต้นดว้ยตนเอง เช่น รอยถลอก ฯลฯ คดิเป็นรอ้ยละ 56.15 รองลงมา 
ได้รบับาดเจบ็เลก็น้อย เขา้รบัการรกัษาจากสถานพยาบาล คดิเป็นรอ้ยละ 29.90 และ ไดร้บับาดเจบ็ขา 
แขนหกั กระทบกระเทอืนทางสมอง คดิเป็นรอ้ยละ 8.31 ตามล าดบั 

 
3.2 ผลกระทบจำกกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์มีผลต่อครอบครวั 

 
ผลการศึกษาข้อมูลผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มผีลต่อครอบครวั โดย

ประเด็นที่ศึกษา ได้แก่ พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับความสมัพันธ์ระหว่างสมาชิกใน
ครอบครวั สถานการณ์การทะเลาะวิวาทกับบุคคลในครอบครวัอันเนื่ องมาจากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ การมีครอบครวัและการมีบุตรส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ซึ่งมี
รายละเอยีด ดงัตารางที ่4.48 – 4.69 

 

ตารางที ่4.48 
แสดงความคดิเหน็ของแรงงานหญงิทีต่อบแบบสอบถาม ถงึ “พฤตกิรรมการดื่ม 

เครือ่งดื่มแอลกอฮอลท์ีม่ผีลต่อความสมัพนัธร์ะหว่างสมาชกิในครอบครวั” 
 

ความคดิเหน็ 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่

ทอวาไทย  
จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ  
จ.ล าพูน 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
พฤตกิรรมการดื่ม

เครือ่งดื่มแอลกอฮอลไ์มม่ี
ผลต่อความสมัพนัธข์อง
สมาชกิภายในครอบครวั 

99 48.77 341 49.71 198 59.28 638 52.17 

พฤตกิรรมการดื่ม 104 51.23 345 50.29 136 40.72 585 47.83 
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ความคดิเหน็ 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่

ทอวาไทย  
จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ  
จ.ล าพูน 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
เครือ่งดื่มแอลกอฮอลม์ผีล
ต่อความสมัพนัธข์อง

สมาชกิภายในครอบครวั 
รวม 203 100 686 100 334 100 1,223 100 

 

จากตารางที่ 4.48 ผลการศึกษาความคิดเห็นของแรงงานหญิงที่ตอบแบบสอบถาม ถึง 
“พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลท์ีม่ผีลต่อความสมัพนัธร์ะหว่างสมาชกิในครอบครวั” พบว่า   

ความคดิเหน็ของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในพืน้ทีเ่ครอืข่ายสหภาพแรงงานกจิการ
สิง่ทอวาไทย จ.นนทบุร  ีส่วนใหญ่มคีวามคิดเห็นว่า พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มผีลต่อ
ความสมัพนัธ์ของสมาชกิภายในครอบครวั คดิเป็นรอ้ยละ 51.23 แต่แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนหนึ่ง มคีวามคดิเหน็ว่า พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไ์ม่มผีลต่อความสมัพนัธข์องสมาชกิ
ภายในครอบครวั คดิเป็นรอ้ยละ 48.77 ตามล าดบั  

ความคิดเห็นของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในพื้นที่ เครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพ
แรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลม์ผีลต่อ
ความสมัพนัธ์ของสมาชกิภายในครอบครวั คดิเป็นรอ้ยละ 50.29 แต่แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนหนึ่ง มคีวามคดิเหน็ว่า พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไ์ม่มผีลต่อความสมัพนัธข์องสมาชกิ
ภายในครอบครวั คดิเป็นรอ้ยละ 49.71 ตามล าดบั  

ความคดิเหน็ของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
จ.ล าพนู ส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลไ์ม่มผีลต่อความสมัพนัธข์อง
สมาชกิภายในครอบครวั คดิเป็นรอ้ยละ 59.28 แต่แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามส่วนหนึ่ง มคีวาม
คดิเหน็ว่า พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลม์ผีลต่อความสมัพนัธข์องสมาชกิภายในครอบครวั คดิ
เป็นรอ้ยละ 40.72 ตามล าดบั  

ดังนั ้น ผลการศึกษาความคิดเห็นของแรงงานหญิงที่ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่
เป้าหมายทัง้หมด ถงึ “พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทีม่ผีลต่อความสมัพนัธร์ะหว่างสมาชกิใน
ครอบครวั” พบว่า แรงงานหญงิส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่มี
ผลต่อความสัมพันธ์ของสมาชิกภายในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 52.17 แต่แรงงานหญิงผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนหนึ่ง มคีวามคดิเหน็ว่า พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลม์ผีลต่อความสมัพนัธ์
ของสมาชกิภายในครอบครวั คดิเป็นรอ้ยละ 47.83 ตามล าดบั  
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ตารางที ่4.49 
แสดงถงึผลกระทบจากพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลท์ีม่ต่ีอความสมัพนัธ์ 

ระหว่างสมาชกิในครอบครวัของแรงงานหญงิ 
ทีต่อบแบบสอบถาม 

 

ผลกระทบ 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่

ทอวาไทย  
จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ  
จ.ล าพูน 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
ท าใหส้มาชกิในครอบครวั
พดูคุยกนัน้อยลง 

39  41.94 125 18.88 50 15.24 214 19.76 

ท า ให้ เกิ ด ค วามขัด แย้ ง
ภายในครอบครัวมากขึ้น 
หรอืทะเลาะกนัมากขึน้ 

32 34.41 152 22.96 94 28.66 278 25.67 

ท าใหเ้กดิความรุนแรงใน
ครอบครวั 

0 0.00 64 9.67 33 10.06 97 8.96 

ท าใหส้มาชกิในครอบครวัไม่
เขา้ใจซึง่กนัและกนั 

17 18.28 157 23.72 87 26.52 261 24.10 

ท าใหส้มาชกิในครอบครวัมี
เวลาใหก้นัน้อยลง 

5 5.38 164 24.77 64 19.51 233 21.51 

รวม 93 100 662 100 328 100 1,083 100 
 
จากตารางที่ 4.49 ผลการศึกษาถึง พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่ง ต่อ

ความสมัพนัธร์ะหว่างสมาชกิในครอบครวัของแรงงานหญงิทีต่อบแบบสอบถาม พบว่า   
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเครอืข่ายสหภาพ

แรงงานกจิการสิง่ทอวาไทย จ.นนทบุร ีส่วนใหญ่ได้รบัผลกระทบจากการมพีฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลท์ีม่ผีลต่อความสมัพนัธร์ะหว่างสมาชกิในครอบครวั คอื ท าใหส้มาชกิในครอบครวัพูดคุยกนั
น้อยลง คดิเป็นรอ้ยละ 41.94 รองลงมา ท าใหเ้กดิความขดัแยง้ภายในครอบครวัมากขึน้หรอืทะเลาะกนั
มากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 34.41 และ ท าให้สมาชิกในครอบครวัไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน คิดเป็นร้อยละ 
18.28 ตามล าดบั  

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเครอืข่ายกลุ่ มย่าน
สหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ส่วนใหญ่ได้รบัผลกระทบจากการมพีฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลท์ีม่ผีลต่อความสมัพนัธร์ะหว่างสมาชกิในครอบครวั คอื ท าใหค้รอบครวัมเีวลาใหก้นัน้อยลง       
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คดิเป็นรอ้ยละ 24.77 รองลงมา ท าใหค้รอบครวัไม่เขา้ใจซึง่กนัและกนั คดิเป็นรอ้ยละ 23.72 และ ท าให้
เกดิความขดัแยง้ในครอบครวัมากขึน้หรอืทะเลาะกนัมากขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 22.96 ตามล าดบั  

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จ.ล าพูน ส่วนใหญ่ไดร้บัผลกระทบจากการมพีฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ีม่ผีลต่อ
ความสมัพนัธร์ะหว่างสมาชกิในครอบครวั คอื ท าใหเ้กดิความขดัแยง้ในครอบครวัมากขึน้หรอืทะเลาะกนั
มากขึน้ คดิเป็นร้อยละ 28.66 รองลงมา ท าให้ครอบครวัไม่เขา้ใจซึ่งกนัและกนั คดิเป็นรอ้ยละ 26.52 
และ ท าใหค้รอบครวัมเีวลาใหก้นัน้อยลง คดิเป็นรอ้ยละ 19.51 ตามล าดบั  

ดงันัน้ ผลกระทบของพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มต่ีอความสมัพนัธ์ระหว่าง
สมาชกิในครอบครวัของแรงงานหญงิทีต่อบแบบสอบถามในเขตพืน้ทีเ่ป้าหมายทัง้หมด พบว่า  ส่วนใหญ่
พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิท าใหเ้กดิความขดัแยง้ในครอบครวัมากขึน้หรอื
ทะเลาะกนัมากขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 25.67 รองลงมา ท าใหค้รอบครวัไม่เขา้ใจซึง่กนัและกนั คดิเป็นรอ้ยละ 
24.10 และ ท าใหค้รอบครวัมเีวลาใหก้นัน้อยลง คดิเป็นรอ้ยละ 21.51 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.50 

แสดงความคดิเหน็ของแรงงานหญงิทีต่อบแบบสอบถาม ถงึ “การยอมรบัไดข้องครอบครวักบั 
พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิ” 

 

ความคดิเหน็ 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่

ทอวาไทย  
จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ  
จ.ล าพูน 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
สมาชกิในครอบครวัไม่
ยอมรบัพฤตกิรรมการดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์
ของแรงงานหญงิ 

62 48.06 323 44.01 176 36.67 561 41.77 

สมาชกิในครอบครวั
ยอมรบัพฤตกิรรมการดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์
ของแรงงานหญงิ 

67 51.94 411 55.99 304 63.33 782 58.23 

รวม 129 100 734 100 480 100 1343 100 
 
จากตารางที่ 4.50 ผลการศึกษาความคิดเห็นของแรงงานหญิงที่ตอบแบบสอบถาม ถึง 

“การยอมรบัไดข้องครอบครวักบัพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิ” พบว่า   
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ความคดิเหน็ของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในพืน้ทีเ่ครอืข่ายสหภาพแรงงานกจิการ
สิง่ทอวาไทย จ.นนทบุร ีส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า สมาชกิในครอบครวัยอมรบัได้กบัพฤตกิรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของตนเอง คดิเป็นรอ้ยละ 51.94 แต่แรงงานหญงิผู้ตอบแบบสอบถามส่วนหนึ่ง มี
ความคดิเหน็ว่า สมาชกิครอบครวัไม่ยอมรบัพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของตนเอง คดิเป็น
รอ้ยละ 48.06 ตามล าดบั  

ความคิดเห็นของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในพื้นที่เครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพ
แรงงานอ้อมน้อย-ออ้มใหญ่ ส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า สมาชกิในครอบครวัยอมรบัไดก้บัพฤตกิรรมการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องตนเอง คดิเป็นรอ้ยละ 55.99 แต่แรงงานหญงิผู้ตอบแบบสอบถามส่วนหนึ่ง 
มคีวามคดิเหน็ว่า สมาชกิครอบครวัไมย่อมรบัพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องตนเอง คดิเป็น
รอ้ยละ 44.01 ตามล าดบั 

ความคดิเหน็ของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในพื้นทีเ่ขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
จ.ล าพูน ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า สมาชิกในครอบครวัยอมรบัได้กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 63.33 แต่แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามส่วนหนึ่ง มคีวาม
คดิเหน็ว่า สมาชกิครอบครวัไม่ยอมรบัพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องตนเอง คดิเป็นรอ้ยละ 
36.67 ตามล าดบั 

ดังนั ้น ผลการศึกษาความคิดเห็นของแรงงานหญิงที่ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่
เป้าหมายทัง้หมด ถึง “การยอมรบัได้ของครอบครวักับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
แรงงานหญิง” พบว่า แรงงานหญิงส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า สมาชิกในครอบครวัยอมรบัได้กับ
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 58.23 แต่แรงงานหญิงผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนหนึ่ง มีความคิดเห็นว่า สมาชิกครอบครวัไม่ยอมรบัพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลข์องตนเอง คดิเป็นรอ้ยละ 41.77 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.51 

แสดงถงึพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิ 
ผูต้อบแบบสอบถามท าใหท้ะเลาะววิาท 

กบับุคคลในครอบครวั 
 

ผลกระทบ 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่

ทอวาไทย  
จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ  
จ.ล าพูน 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
แรงงานหญงิไมเ่คยมี
พฤตกิรรมทะเลาะววิาท
กบับุคคลในครอบครวั

124 62.31 522 84.33 372 85.52 1018 81.25 
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ผลกระทบ 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่

ทอวาไทย  
จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ  
จ.ล าพูน 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
เนื่องจากการดื่มเครือ่งดื่ม

แอลกอฮอล ์
แรงงานหญงิเคยมี

พฤตกิรรมทะเลาะววิาท
กบับุคคลในครอบครวั

เนื่องจากการดื่มเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอล ์

75 37.69 97 15.67 63 14.48 235 18.75 

รวม 199 100 619 100 435 100 1,253 100 
 

จากตารางที ่4.51 ผลการศกึษาถงึพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิ
ผูต้อบแบบสอบถามทีท่ าใหท้ะเลาะววิาทกบับุคคลในครอบครวั พบว่า   

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเครอืข่ายสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่ทอวาไทย จ.นนทบุร ีส่วนใหญ่ไม่เคยมพีฤตกิรรมทะเลาะววิาทกบับุคคลในครอบครวั
เนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คดิเป็นรอ้ยละ 62.31 แต่มแีรงงานหญิงส่วนหนึ่งที่มีพฤติกรรม
ทะเลาะวิวาทกับบุคคลในครอบครวัเนื่ องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  คิดเป็นร้อยละ 37.69 
ตามล าดบั  

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเครอืข่ายกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ส่วนใหญ่ไม่เคยมพีฤติกรรมทะเลาะววิาทกบับุคคลในครอบครวั
เนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คดิเป็นรอ้ยละ 84.33 แต่มแีรงงานหญิงส่วนหนึ่งที่มีพฤติกรรม
ทะเลาะวิวาทกับบุคคลในครอบครวัเนื่ องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  คิดเป็นร้อยละ 15.67 
ตามล าดบั 

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จ.ล าพูน ส่วนใหญ่ไม่เคยมพีฤติกรรมทะเลาะววิาทกบับุคคลในครอบครวัเนื่องจากการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คดิเป็นรอ้ยละ 85.52 แต่มแีรงงานหญิงส่วนหนึ่งที่มพีฤตกิรรมทะเลาะววิาทกบั
บุคคลในครอบครวัเนื่องจากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 14.48 ตามล าดบั 

ดงันัน้ ผลการศกึษาถงึ ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิผูต้อบ
แบบสอบถามในเขตพื้นที่เป้าหมายทัง้หมดที่ท าให้ทะเลาะววิาทกบับุคคลในครอบครวั พบว่า แรงงาน
หญิงส่วนใหญ่ไม่เคยมีพฤติกรรมทะเลาะวิวาทกับบุคคลในครอบครวัเนื่ องจากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ คดิเป็นรอ้ยละ 81.25 แต่มแีรงงานหญิงส่วนหนึ่งที่มพีฤติกรรมทะเลาะววิาทกบับุคคลใน
ครอบครวัเนื่องจากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 18.75 ตามล าดบั 
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โดยผลการศึกษาถึงความถี่ของพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทกับบุคคลในครอบครวัอัน
เนื่องมาจากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม ดงัตาราง 

 
ตารางที ่4.52 

แสดงถงึความถีข่องพฤตกิรรมการทะเลาะววิาทกบับุคคลในครอบครวั 
อนัเน่ืองมาจากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์อง 

แรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ความถี่ 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่

ทอวาไทย  
จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ  
จ.ล าพูน 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
ทะเลาะทุกครัง้ทีด่ ื่ม 15 33.33 25 24.04 10 24.39 50 26.32 
ทะเลาะบางครัง้ทีด่ ื่ม 30 66.67 79 75.96 31 75.61 140 73.68 

รวม 45 100 104 100 41 100 190 100 
 
จากตารางที่ 4.52 ผลการศึกษาถึงความถี่ของพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทกับบุคคลใน

ครอบครวัอนัเน่ืองมาจากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า   
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่เครอืข่าย

สหภาพแรงงานกิจการสิ่งทอวาไทย จ.นนทบุร ีส่วนใหญ่มพีฤติกรรมเคยทะเลาะวิวาทกับบุคคลใน
ครอบครวัอนัเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นบางครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 66.67 และมแีรงงาน
หญิงส่วนหนึ่งที่มพีฤติกรรมเคยทะเลาะววิาทกบับุคคลในครอบครวัอันเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลท์ุกครัง้ทีด่ ื่ม คดิเป็นรอ้ยละ 33.33 ตามล าดบั  

การดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในเขตพืน้ทีเ่ครอืข่ายกลุ่ม
ยา่นสหภาพแรงงานออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ ส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมเคยทะเลาะววิาทกบับุคคลในครอบครวัอนั
เนื่องมาจากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลเ์ป็นบางครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 75.96 และมแีรงงานหญงิส่วนหนึ่ง
ทีม่พีฤตกิรรมเคยทะเลาะววิาทกบับุคคลในครอบครวัอนัเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ุกครัง้
ทีด่ ื่ม คดิเป็นรอ้ยละ 24.04 ตามล าดบั  

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ล าพูน ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเคยทะเลาะวิวาทกับบุคคลในครอบครวัอัน
เนื่องมาจากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลเ์ป็นบางครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 75.61 และมแีรงงานหญงิส่วนหนึ่ง
ทีม่พีฤตกิรรมเคยทะเลาะววิาทกบับุคคลในครอบครวัอนัเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ุกครัง้
ทีด่ ื่ม คดิเป็นรอ้ยละ 24.39 ตามล าดบั  
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ดงันัน้ ผลการศึกษาถึงความถี่ของพฤติกรรมการทะเลาะววิาทกบับุคคลในครอบครวัอนั
เนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถาม ในเขตพื้นที่เป้าหมาย
ทัง้หมด พบว่า แรงงานหญงิส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมเคยทะเลาะววิาทกบับุคคลในครอบครวัอนัเน่ืองมาจาก
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นบางครัง้ คิดเป็นร้อยละ 73.68 และมีแรงงานหญิงส่วนหนึ่ งที่มี
พฤตกิรรมเคยทะเลาะววิาทกบับุคคลในครอบครวัอนัเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ุกครัง้ที่
ดื่ม คดิเป็นรอ้ยละ 26.32 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.53 

แสดงถงึระดบัความรนุแรงทีเ่กดิจากการทะเลาะววิาทกบับุคคลในครอบครวั 
อนัเน่ืองมาจากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์อง 

แรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม 

 

ระดบัความรุนแรง 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่

ทอวาไทย  
จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ  
จ.ล าพูน 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
มปีากเสยีงเท่านัน้ 49 73.13 142 79.78 64 78.05 255 77.98 
มปีากเสยีงและท ารา้ย
รา่งกายแต่ไมถ่งึขัน้เขา้
โรงพยาบาล 

11 16.42 23 12.92 9 10.98 43 13.15 

มปีากเสยีงและท ารา้ย
รา่งกายไดร้บับาดเจบ็จน
เขา้รบัการรกัษาใน
โรงพยาบาลแต่ไมน่อน
โรงพยาบาล 

6 8.96 13 7.30 5 6.10 24 7.34 

มปีากเสยีงและท ารา้ย
รา่งกายไดร้บับาดเจบ็จน
สญูเสยีอวยัวะ และเขา้รบั
การรกัษาในโรงพยาบาล
และนอนโรงพยาบาล 

0 0.00 0 0.00 1 1.22 1 0.31 

อื่นๆ 1 1.49 0 0.00 3 3.66 4 1.22 
รวม 67 100 178 100 82 100 327 100 
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จากตารางที่ 4.53 ผลการศกึษาถงึระดบัความรุนแรงที่เกดิจากการทะเลาะววิาทกบับุคคล
ในครอบครวัอนัเน่ืองมาจากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า   

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเครอืข่ายสหภาพ
แรงงานกิจการสิง่ทอวาไทย จ.นนทบุร  ีส่วนใหญ่มรีะดบัความรุนแรงที่เกิดจากการทะเลาะวิวาทกับ
บุคคลในครอบครวัอนัเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คอื มปีากเสยีงเท่านัน้ คดิเป็นรอ้ยละ 
73.13 รองลงมา มปีากเสยีงและท ารา้ยร่างกายแต่ไม่ถงึขัน้เขา้โรงพยาบาล คดิเป็นรอ้ยละ 16.42 และ มี
ปากเสยีงและท ารา้ยร่างกายได้รบับาดเจบ็จนเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลแต่ไม่นอนโรงพยาบาลคดิ
เป็นรอ้ยละ 8.96 ตามล าดบั  

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเครอืข่ายกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงานออ้มน้อย-อ้อมใหญ่ ส่วนใหญ่มรีะดบัความรนุแรงทีเ่กดิจากการทะเลาะววิาทกบับุคคลใน
ครอบครวัอันเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คือ มปีากเสียงเท่านัน้ คิดเป็นร้อยละ 79.78 
รองลงมา มปีากเสยีงและท ารา้ยร่างกายแต่ไม่ถงึขัน้เขา้โรงพยาบาล คดิเป็นรอ้ยละ 12.92 และ มปีาก
เสยีงและท ารา้ยร่างกายได้รบับาดเจบ็จนเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลแต่ไม่นอนโรงพยาบาลคดิเป็น
รอ้ยละ 7.30 ตามล าดบั 

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จ.ล าพูน ส่วนใหญ่มรีะดบัความรุนแรงที่เกดิจากการทะเลาะววิาทกบับุคคลในครอบครวัอนั
เนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คือ มปีากเสยีงเท่านัน้ คดิเป็นรอ้ยละ 78.05 รองลงมา มปีาก
เสยีงและท ารา้ยร่างกายแต่ไม่ถึงขัน้เขา้โรงพยาบาล คดิเป็นรอ้ยละ 10.98 และ มปีากเสยีงและท ารา้ย
ร่างกายได้รบับาดเจบ็จนเข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาลแต่ไม่นอนโรงพยาบาลคิดเป็นร้อยละ 6.10 
ตามล าดบั 

ดงันัน้ ผลการศกึษาถงึระดบัความรุนแรงทีเ่กดิจากการทะเลาะววิาทกบับุคคลในครอบครวั
อนัเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญงิผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพืน้ทีเ่ป้าหมาย
ทัง้หมด พบว่า แรงงานหญงิส่วนใหญ่ที่เคยการทะเลาะววิาทกบับุคคลในครอบครวัอนัเนื่องมาจากการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มรีะดบัความรุนแรง คอื มปีากเสยีงเท่านัน้ คดิเป็นรอ้ยละ 77.98รองลงมา มี
ปากเสยีงและท ารา้ยร่างกายแต่ไม่ถงึขัน้เขา้โรงพยาบาล คดิเป็นรอ้ยละ 13.15 และ มปีากเสยีงและท า
รา้ยร่างกายได้รบับาดเจบ็จนเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลแต่ไม่นอนโรงพยาบาลคดิเป็นรอ้ยละ 7.34 
ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.54 
แสดงถงึ การมคีรอบครวัของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม 

มผีลท าใหก้ารดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลล์ดลง 
 

ผลกระทบ 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่

ทอวาไทย  
จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ  
จ.ล าพูน 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
การมคีรอบครวัไมม่ผีลต่อ

การดื่มเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอลล์ดลง 

27 23.28 104 21.53 93 25.34 224 23.19 

การมคีรอบครวัมผีลต่อ
การดื่มเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอลล์ดลง 

89 76.72 379 78.47 274 74.66 742 76.81  

รวม 116 100 483 100 367 100 966 100 
 
จากตารางที่ 4.54 ผลการศกึษาถงึ การมคีรอบครวัของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามมี

ผลท าใหก้ารดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลล์ดลง พบว่า   
การมคีรอบครวัของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในเขตพื้นทีเ่ครอืข่ายสหภาพแรงงาน

กจิการสิง่ทอวาไทย จ.นนทบุร ีส่วนใหญ่มผีลต่อลดพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงาน
หญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 76.72 แต่มแีรงงานหญงิส่วนหนึ่ง การมคีรอบครวัไม่มผีลต่อการลดพฤตกิรรมการ
ดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 23.28 ตามล าดบั  

การมคีรอบครวัของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในเขตพืน้ที่เครอืขา่ยกลุ่มยา่นสหภาพ
แรงงานออ้มน้อย-อ้อมใหญ่ ส่วนใหญ่มผีลต่อลดพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิ 
คดิเป็นรอ้ยละ 78.45 แต่มแีรงงานหญิงส่วนหนึ่ง การมคีรอบครวัไม่มผีลต่อการลดพฤติกรรมการดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 21.53 ตามล าดบั 

การมีครอบครวัของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จ.ล าพูน ส่วนใหญ่มผีลต่อลดพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิ คดิเป็น
รอ้ยละ 74.66 แต่มแีรงงานหญงิส่วนหนึ่ง การมคีรอบครวัไม่มผีลต่อการลดพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 25.34 ตามล าดบั 

ดงันัน้ ผลการศกึษาถงึ การมคีรอบครวัของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่
เป้าหมายทัง้หมดส่งผลท าให้การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลง พบว่า ส่วนใหญ่มผีลต่อลดพฤตกิรรม
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การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิง คดิเป็นรอ้ยละ 76.81 แต่มีแรงงานหญิงส่วนหนึ่ง การมี
ครอบครวัไมม่ผีลต่อการลดพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 23.19 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.55 

แสดงถงึ การมบีุตรของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามมผีลท าให้ 
การดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลล์ดลง 

 

ผลกระทบ 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่

ทอวาไทย  
จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ  
จ.ล าพูน 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
การมบีุตรไมม่ผีลต่อการ
ดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์

ลดลง 
25 23.58 105 21.56 74 36.82 204 25.69 

การมบีุตรมผีลต่อการดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอลล์ดลง 

81 76.42 382 78.44 127 63.18 590 74.31 

รวม 106 100 487 100 201 100 794 100 
 
จากตารางที ่4.55 ผลการศกึษาถงึ การมบีุตรของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามมผีลท า

ใหก้ารดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลล์ดลง พบว่า   
การมบีุตรของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในเขตพืน้ทีเ่ครอืขา่ยสหภาพแรงงานกจิการ

สิง่ทอวาไทย จ.นนทบุร ีส่วนใหญ่มผีลต่อลดพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิ คดิ
เป็นรอ้ยละ 76.72 แต่มแีรงงานหญิงส่วนหนึ่ง การมีบุตรไม่มผีลต่อการลดพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 23.28 ตามล าดบั  

การมีบุตรของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่เครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพ
แรงงานออ้มน้อย-อ้อมใหญ่ ส่วนใหญ่มผีลต่อลดพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิ 
คดิเป็นรอ้ยละ 78.44 แต่มแีรงงานหญิงส่วนหนึ่ง การมคีรอบครวัไม่มผีลต่อการลดพฤติกรรมการดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 21.56 ตามล าดบั 

การมบีุตรของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ   
จ.ล าพูน ส่วนใหญ่มผีลต่อลดพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิง คดิเป็นรอ้ยละ 
63.18 แต่มแีรงงานหญิงส่วนหนึ่ง การมบีุตรไม่มผีลต่อการลดพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
คดิเป็นรอ้ยละ 36.82 ตามล าดบั 
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ดังนั ้น ผลการศึกษาถึง การมีบุตรของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่
เป้าหมายทัง้หมดส่งผลท าให้การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลง พบว่า ส่วนใหญ่มผีลต่อลดพฤตกิรรม
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิง คดิเป็นรอ้ยละ 74.31 แต่มแีรงงานหญิงส่วนหนึ่ง การมี
บุตรไมม่ผีลต่อการลดพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 25.69 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.56 

แสดงถงึสาเหตุทีท่ าใหแ้รงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามทีม่ ี
บุตรลดการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์

 

สาเหตุ 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่

ทอวาไทย  
จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ  
จ.ล าพูน 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
มผีล เพราะหลงัจากมบีุตร
ท าใหสุ้ขภาพเปลีย่นแปลง
ไป 

12 18.18 63 16.49 29 20.42 104 17.63 

มผีล เพราะหลงัจากมบีุตร
ท าใหภ้าระค่าใชจ้า่ย 
ในครอบครวัสงูขึน้ 

39 59.09 134 35.08 42 29.58 215 36.44 

มผีล เพราะหลงัจากมบีุตร 
ตอ้งเป็นแบบอย่างส าหรบั
บุตร 

14 21.21 103 26.96 31 21.83 148 25.08 

มผีล เพราะหลงัจากมบีุตร 
ตอ้งเลีย้งดบูุตรและ 
มเีวลาใหบุ้ตรมากขึน้ 

1 1.52 81 21.20 37 26.06 119 20.17 

อื่นๆ 0 0.00 1 0.26 3 2.11 4 0.68 
รวม 66 100 382 100 142 100 590 100 

 
จากตารางที่ 4.56 ผลการศกึษาถงึสาเหตุทีท่ าให้แรงงานหญงิผู้ตอบแบบสอบถามทีม่บีุตร

ลดการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์พบว่า   
สาเหตุที่ท าให้แรงงานหญิงที่มบีุตรลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเขตพื้นที่เครอืข่าย

สหภาพแรงงานกจิการสิง่ทอวาไทย จ.นนทบุรี มสีาเหตุส่วนใหญ่เนื่องจากภาระค่าใชจ้่ายในครอบครวั



99 

 

สงูขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 59.09 รองลงมา ต้องเป็นแบบอยา่งส าหรบับุตร คดิเป็นรอ้ยละ 21.12 และ สุขภาพ
เปลีย่นแปลงไปหลงัจากมบีุตร คดิเป็นรอ้ยละ 18.18 ตามล าดบั  

สาเหตุที่ท าให้แรงงานหญิงที่มบีุตรลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเขตพื้นที่เครอืข่าย
กลุ่มย่านสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ มสีาเหตุส่วนใหญ่เนื่องจากภาระค่าใช้จ่ายในครอบครวั
สูงขึ้น คดิเป็นรอ้ยละ 35.08 รองลงมา ต้องเป็นแบบอย่างส าหรบับุตร คดิเป็นรอ้ยละ 26.96 และ ต้อง
เลีย้งดบูุตร มเีวลาใหบุ้ตรมากขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 21.20 ตามล าดบั  

สาเหตุที่ท าให้แรงงานหญิงที่มีบุตรลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเขตพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ล าพูน มสีาเหตุส่วนใหญ่เนื่องจากภาระค่าใช้จ่ายในครอบครวัสูงขึน้ คดิเป็น
ร้อยละ 29.58 รองลงมา ต้องเลี้ยงดูบุตรมีเวลาให้บุตรมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 26.06 และ ต้องเป็น
แบบอยา่งส าหรบับุตร คดิเป็นรอ้ยละ 21.83 ตามล าดบั  

ดังนั ้น ผลการศึกษาถึงสาเหตุที่ท าให้แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่
เป้าหมายทัง้หมดทีม่บีุตรลดการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์พบว่า แรงงานหญงิมสีาเหตุส่วนใหญ่เนื่องจาก
ภาระค่าใช้จ่ายในครอบครวัสูงขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 36.44 รองลงมา ต้องเป็นแบบอย่างส าหรบับุตร คดิ
เป็น  รอ้ยละ 25.08 และ ตอ้งเลีย้งดบูุตร มเีวลาใหบุ้ตรมากขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 20.17 ตามล าดบั 
 

3.3 ผลกระทบจำกกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์มีผลต่อสุขภำพและภำวะอนำมยัเจริญพนัธุ์
ของผูห้ญิง 

 

ผลการศกึษาขอ้มูลผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มผีลต่อสุขภาพและภาวะ
อนามยัเจรญิพนัธุข์องผูห้ญงิ ซึง่พบสถานการณ์ดงัตาราง  

 

ตารางที ่4.57 
แสดงผลการศกึษาถงึ ความคดิเหน็ของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามต่อประเดน็ 

“การเครือ่งดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลม์ผีลต่อสุขภาพ” 
 

ความคดิเหน็ 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่

ทอวาไทย  
จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ  
จ.ล าพูน 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
การดื่มเครือ่งดื่ม

แอลกอฮอลไ์มม่ผีลต่อ
สุขภาพของแรงงานหญงิ 

37 23.13 192 27.79 112 23.28 341 25.61 

การดื่มเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอลม์ผีลต่อ

123 76.88 499 72.21 369 76.72 991 74.39 
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ความคดิเหน็ 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่

ทอวาไทย  
จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ  
จ.ล าพูน 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
สุขภาพของแรงงานหญงิ 

รวม 160 100 691 100 481 100 1,332 100 
 
จากตารางที่ 4.57 ผลการศึกษาถงึความคดิเหน็ของแรงงานหญิงที่ตอบแบบสอบถามต่อ

ประเดน็ “การเครือ่งดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลม์ผีลต่อสุขภาพ” พบว่า   
ความคดิเหน็ของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในพืน้ทีเ่ครอืข่ายสหภาพแรงงานกจิการ

สิง่ทอวาไทย จ.นนทบุร ีส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า การเครื่องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มผีลต่อสุขภาพ
ของตนเอง  คดิเป็นรอ้ยละ 76.88 แต่แรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามส่วนหนึ่ง มคีวามคดิเหน็ว่า การ
เครือ่งดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลไ์มม่ผีลต่อสุขภาพของตนเอง คดิเป็นรอ้ยละ 23.13 ตามล าดบั  

ความคิดเห็นของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในพื้นที่เครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพ
แรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ส่วนใหญ่มคีวามคิดเห็นว่า การเครื่องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มผีลต่อ
สุขภาพของตนเอง คดิเป็นรอ้ยละ 72.21 แต่แรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามส่วนหน่ึง มคีวามคดิเหน็ว่า 
การเครือ่งดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลไ์มม่ผีลต่อสุขภาพของตนเอง คดิเป็นรอ้ยละ 27.79 ตามล าดบั 

ความคดิเหน็ของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในพื้นทีเ่ขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
จ.ล าพูน ส่วนใหญ่มคีวามคิดเห็นว่า การเครื่องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มผีลต่อสุขภาพของตนเอง        
คดิเป็นร้อยละ 76.72 แต่แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามส่วนหนึ่ง มคีวามคดิเห็นว่า การเครื่องดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอลไ์มม่ผีลต่อสุขภาพของตนเอง คดิเป็นรอ้ยละ 23.28 ตามล าดบั 

ดงันัน้ ผลการศึกษาถึงความคิดเห็นของแรงงานหญิงที่ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่
เป้าหมายทัง้หมดต่อประเดน็ “การเครื่องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มผีลต่อสุขภาพ” พบว่า แรงงานหญิง
ส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า การเครื่องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลม์ผีลต่อสุขภาพของตนเอง คดิเป็นรอ้ยละ 
74.39 แต่แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามส่วนหนึ่ ง มีความคิดเห็นว่า การเครื่องดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลไ์มม่ผีลต่อสุขภาพของตนเอง คดิเป็นรอ้ยละ 25.61 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.58 
แสดงผลการศกึษาถงึ พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิ 

ผูต้อบแบบสอบถามท าใหก้ารประสบปัญหาดา้นสุขภาพ 
 

ผลกระทบดา้นสุขภาพ 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่

ทอวาไทย  
จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ  
จ.ล าพูน 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
แรงงานหญงิไมเ่คยประสบ

ปัญหาสุขภาพอนั
เนื่องมาจากการดื่ม 
เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์

123 84.25 538 79.94 314 65.28 975 75.00 

แรงงานหญงิเคยประสบ
ปัญหาสุขภาพอนั
เนื่องมาจากการดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์

23 15.75 135 20.06 167 34.72 325 25.00 

รวม 146 100 673 100 481 100 1,300 100 
 
จากตารางที่ 4.58 ผลการศึกษาถึง การประสบปัญหาด้านสุขภาพอันเนื่ องมาจาก

พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า   
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่เครอืข่าย

สหภาพแรงงานกิจการสิ่งทอวาไทย จ.นนทบุรี ส่วนใหญ่ไม่เคยการประสบปัญหาด้านสุขภาพอัน
เนื่องมาจากพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คดิเป็นรอ้ยละ 84.25 แต่มแีรงงานหญงิส่วนหนึ่งที่
เคยการประสบปัญหาดา้นสุขภาพอนัเนื่องมาจากพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คดิเป็นรอ้ยละ 
15.75 ตามล าดบั  

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในในเขตพื้นที่เครอืข่าย
กลุ่มย่านสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ส่วนใหญ่ไม่เคยการประสบปัญหาด้านสุขภาพอัน
เนื่องมาจากพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 79.94 แต่มแีรงงานหญงิส่วนหนึ่งที่
เคยการประสบปัญหาดา้นสุขภาพอนัเนื่องมาจากพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 
20.06 ตามล าดบั  

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในในเขตพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ล าพูน ส่วนใหญ่ไม่เคยการประสบปัญหาด้านสุขภาพอันเนื่ องมาจาก
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คิดเป็นร้อยละ 65.28 แต่มแีรงงานหญิงส่วนหนึ่งที่เคยการ
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ประสบปัญหาดา้นสุขภาพอนัเนื่องมาจากพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คดิเป็นรอ้ยละ 34.72 
ตามล าดบั  

ดงันัน้ ผลการศึกษาถึง การประสบปัญหาด้านสุขภาพอนัเนื่องมาจากพฤติกรรมการดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในพืน้ทีเ่ป้าหมายทัง้หมด พบว่า แรงงานหญงิ
ส่วนใหญ่ไมเ่คยการประสบปัญหาดา้นสุขภาพอนัเน่ืองมาจากพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์คดิ
เป็นร้อยละ 75.00 แต่มีแรงงานหญิงส่วนหนึ่งที่เคยการประสบปัญหาด้านสุขภาพอันเนื่องมาจาก
พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 25.00 ตามล าดบั 
 

ตารางที ่4.59 
แสดงถงึ พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิ 

ผูต้องแบบสอบถามขณะตัง้ครรภ์ 
 

พฤตกิรรม 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่

ทอวาไทย  
จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ  
จ.ล าพูน 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
แรงงานหญงิไม่มพีฤตกิรรม
การดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์

ขณะตัง้ครรภ ์
286 93.77 414 95.17 236 94.02 936 94.46 

แรงงานหญงิมพีฤตกิรรม
การดื่มเครือ่งดื่ม

แอลกอฮอลข์ณะตัง้ครรภ์ 
19 6.23 21 4.83 15 5.98 55 5.55 

รวม 305 100 435 100 251 100 991 100 
 
จากตารางที่ 4.59 ผลการศึกษาถึง พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงาน

หญงิผูต้อบแบบสอบถามขณะตัง้ครรภ ์พบว่า 
แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบในเขตพื้นที่เครอืข่ายสหภาพแรงงานกิจการสิ่งทอวาไทย      

จ.นนทบุร ีส่วนใหญ่ไม่มพีฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิขณะตัง้ครรภ์ คดิเป็น
รอ้ยละ 93.77 แต่มแีรงงานหญงิส่วนหนึ่งเคยมพีฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์ณะตัง้ครรภ์ คดิ
เป็นรอ้ยละ 6.23 ตามล าดบั  

แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่เครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-
อ้อมใหญ่ ส่วนใหญ่ไม่มพีฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญงิขณะตัง้ครรภ์ คดิเป็น
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รอ้ยละ 95.17 แต่มแีรงงานหญงิส่วนหนึ่งเคยมพีฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์ณะตัง้ครรภ์ คดิ
เป็นรอ้ยละ 4.83 ตามล าดบั 

แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ล าพูน ส่วน
ใหญ่ไมม่พีฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิขณะตัง้ครรภ ์คดิเป็นรอ้ยละ 94.02 แต่
มแีรงงานหญงิส่วนหนึ่งเคยมพีฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะตัง้ครรภ์ คดิเป็นรอ้ยละ 5.98 
ตามล าดบั 

ดงันัน้ ผลการศึกษาถึง พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบ
แบบสอบถามในพื้นที่เป้าหมายทัง้หมดขณะตัง้ครรภ์ พบว่า แรงงานหญิงส่วนใหญ่ไม่มพีฤตกิรรมการ
ดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิขณะตัง้ครรภ ์คดิเป็นรอ้ยละ 94.46 แต่มแีรงงานหญงิส่วนหนึ่ง
เคยมพีฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์ณะตัง้ครรภ ์คดิเป็นรอ้ยละ 5.55 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.60 

แสดงถงึรอ้ยละของจ านวนแรงงานหญงิทีเ่คยดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ 
ขณะตัง้ครรภใ์นแต่ละช่วงอายขุองการตัง้ครรภ์ 

 

ช่วงอายคุรรภ ์

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่

ทอวาไทย  
จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ  
จ.ล าพูน 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
เคยดื่มในช่วงตัง้ครรภไ์ด้ 

0 – 3 เดอืน 
19 65.52 17 94.44 7 87.50 43 78.18 

เคยดื่มในช่วงตัง้ครรภไ์ด้ 
4 – 6 เดอืน 

7 24.14 1 5.56 1 12.50 9 16.36 

เคยดื่มในช่วงตัง้ครรภไ์ด ้
7- 9 เดอืน 

2 6.90 0 0.00 0 0.00 2 3.64 

เคยดื่มตลอดระยะการ
ตัง้ครรภ ์

0 – 9 เดอืน 
1 3.45 0 0.00 0 0.00 1 1.82 

รวม 29 100 18 100 8 100 55 100 
 
จากตารางที่ 4.60 ผลการศึกษาถงึ ช่วงอายุการตัง้ครรภ์ของแรงงานหญิงที่ดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลข์ณะตัง้ครรภ ์พบว่า 
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แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบในเขตพื้นที่เครอืข่ายสหภาพแรงงานกิจการสิ่งทอวาไทย      
จ.นนทบุร ี ส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิขณะตัง้ครรภ ์ในช่วงอายุ
การตัง้ครรภร์ะหว่าง 0-3 เดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 65.52 รองลงมา ช่วงอายุการตัง้ครรภ์ระหว่าง 4-6 เดอืน    
คดิเป็นรอ้ยละ 24.14 และ ช่วงอายกุารตัง้ครรภร์ะหว่าง 7-9 เดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 6.90 ตามล าดบั   

แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่เครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงานอ้อมน้อย -
อ้อมใหญ่ ส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิขณะตัง้ครรภ์ ในช่วงอายุ
การตัง้ครรภ์ระหว่าง 0-3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 94.44 และ ช่วงอายุการตัง้ครรภ์ระหว่าง 4 -6 เดือน      
คดิเป็นรอ้ยละ 5.56 ตามล าดบั   

แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ล าพูน         
ส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิขณะตัง้ครรภ ์ในช่วงอายกุารตัง้ครรภ์
ระหว่าง 0-3 เดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 87.50 และ ช่วงอายุการตัง้ครรภ์ระหว่าง 4 -6 เดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 
12.50 ตามล าดบั  

ดังนัน้ ผลการศึกษาถึง ช่วงอายุการตัง้ครรภ์ของแรงงานหญิงแบบสอบถามในพื้นที่
เป้าหมายทัง้หมดทีด่ื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์ณะตัง้ครรภ ์พบว่า แรงงานหญงิส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงขณะตัง้ครรภ์ ในช่วงอายุการตัง้ครรภ์ระหว่าง 0 -3 เดือน     
คดิเป็นร้อยละ 78.18 รองลงมา ช่วงอายุการตัง้ครรภ์ระหว่าง 4 -6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 16.36 และ    
ช่วงอายกุารตัง้ครรภร์ะหว่าง 7-9 เดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 3.64 ตามล าดบั  

 
3.4 ผลกระทบจำกกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์มีผลต่อกำรท ำงำน 

 
ผลการศกึษาขอ้มลูผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทีม่ผีลต่อการท างาน ซึง่พบ

สถานการณ์ดงัตาราง  
 

ตารางที ่4.61 
แสดงผลการศกึษา ถงึ ความคดิเหน็ของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม 

ทีม่พีฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องตนเอง 
ทีส่่งผลต่อการท างาน 

 

ความคดิเหน็ 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่

ทอวาไทย  
จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ  
จ.ล าพูน 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
การดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์

มคีวามคดิเหน็ว่า 
121 66.12 366 49.66 243 50.63 730 52.14 
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ความคดิเหน็ 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่

ทอวาไทย  
จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ  
จ.ล าพูน 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
“ส่งผลต่อการท างาน 

ของตนเอง” 
การดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์

ความคดิเหน็ว่า 
“ไมส่่งผลต่อการท างาน 

ของตนเอง” 

62 33.88 371 50.34 237 49.38 670 47.86 

รวม 183 100 737 100 480 100 1,400 100 
 
จากตารางที ่4.61 ผลการศกึษาถงึความคดิเหน็ของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามทีม่ต่ีอ

พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องตนเองทีส่่งผลต่อการท างาน พบว่า   
ความคดิเหน็ของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในพืน้ทีเ่ครอืข่ายสหภาพแรงงานกจิการ

สิง่ทอวาไทย จ.นนทบุร ีส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า การดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลส์่งผลต่อการท างานของ
ตนเอง คดิเป็นรอ้ยละ 66.12 แต่แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามส่วนหนึ่ง มีความคดิเห็นว่า การดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอลไ์มส่่งผลต่อการท างานของตนเอง คดิเป็นรอ้ยละ 33.88 ตามล าดบั  

ความคิดเห็นของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในพื้นที่เครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพ
แรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ส่วนใหญ่มคีวามคดิเห็นว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ส่งผลต่อการ
ท างานของตนเอง คดิเป็นรอ้ยละ 50.34 แต่แรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามส่วนหนึ่ง มคีวามคดิเหน็ว่า 
การเครือ่งดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลส์่งผลต่อการท างานของตนเอง คดิเป็นรอ้ยละ 49.66 ตามล าดบั   

ความคดิเหน็ของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในพื้นทีเ่ขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
จ.ล าพนู ส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลส์่งผลต่อการท างานของตนเอง คดิเป็น
รอ้ยละ 50.63 แต่แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามส่วนหนึ่ง มคีวามคดิเหน็ว่า การเครื่องดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลไ์มส่่งผลต่อการท างานของตนเอง คดิเป็นรอ้ยละ 49.38 ตามล าดบั  

ดงันัน้ ผลการศึกษาถึงความคิดเห็นของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่
เป้าหมายทัง้หมดที่มต่ีอพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องตนเองทีส่่งผลต่อการท างาน พบว่า 
แรงงานหญิงส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลต่อการท างานของตนเอง        
คดิเป็นรอ้ยละ 52.14 แต่แรงงานหญงิผู้ตอบแบบสอบถามส่วนหนึ่ง มคีวามคดิเหน็ว่า การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลไ์มส่่งผลต่อการท างานของตนเอง คดิเป็นรอ้ยละ 47.86 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.62 
แสดงผลการศกึษาถงึ ความคดิเหน็ของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม 

ทีม่พีฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องตนเอง 
ส่งผลใหส้มรรถภาพในการท างานลดลง 

 

ความคดิเหน็ 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่

ทอวาไทย  
จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ  
จ.ล าพูน 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
การดื่มเครือ่งดื่ม

แอลกอฮอลข์องตนเอง  
ความคดิเหน็ว่า 

“ส่งผลต่อสมรรถภาพ 
ในการท างานลดลง” 

128 71.11 359 49.04 258 53.86 745 53.56 

การดื่มเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอลข์องตนเอง 
มคีวามคดิเหน็ว่า 

“ไมส่่งผลต่อสมรรถภาพ 
ในการท างานลดลง” 

52 28.89 373 50.96 221 46.14 646 46.44 

รวม 180 100 732 100 479 100 1,391 100 
 
จากตารางที่ 4.62 ผลการศกึษาถงึ ความคดิเหน็ของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามที่มี

พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องตนเองส่งผลใหส้มรรถภาพในการท างานลดลง พบว่า   
ความคดิเหน็ของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในพืน้ทีเ่ครอืข่ายสหภาพแรงงานกจิการ

สิง่ทอวาไทย จ.นนทบุร ีส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า การดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลใหส้มรรถภาพใน
การท างานลดลง คดิเป็นรอ้ยละ 71.11 แต่แรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามส่วนหนึ่ง มีความคดิเหน็ว่า 
การดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลไ์ม่ส่งผลใหส้มรรถภาพในการท างานลดลง คดิเป็นรอ้ยละ 28.89 ตามล าดบั  

ความคิดเห็นของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในพื้นที่เครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพ
แรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ส่งผลให้
สมรรถภาพในการท างานลดลง คดิเป็นรอ้ยละ 50.96 แต่แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามส่วนหนึ่ง มี
ความคดิเห็นว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลให้สมรรถภาพในการท างานลดลง คิดเป็นร้อยละ 
49.04 ตามล าดบั  
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ความคดิเหน็ของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในพื้นทีเ่ขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
จ.ล าพูน ส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า การดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลส์่งผลใหส้มรรถภาพในการท างานลดลง 
คดิเป็นรอ้ยละ 53.86 แต่แรงงานหญงิผู้ตอบแบบสอบถามส่วนหนึ่ง มคีวามคดิเหน็ว่า การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลไ์มส่่งผลใหส้มรรถภาพในการท างานลดลง คดิเป็นรอ้ยละ 46.14 ตามล าดบั  

ดงันัน้ ผลการศึกษาถึงความคิดเห็นของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่
เป้าหมายทัง้หมดที่มพีฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของตนเองส่งผลให้สมรรถภาพในการ
ท างานลดลง พบว่า แรงงานหญงิส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า การเครือ่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลส์่งผลให้
สมรรถภาพในการท างานลดลง คิดเป็นร้อยละ 53.56 แต่แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามส่วนหนึ่ง      
มคีวามคดิเหน็ว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไ์ม่ส่งผลใหส้มรรถภาพในการท างานลดลง คดิเป็นรอ้ยละ 
46.44 ตามล าดบั 
 

ตารางที ่4.63 
แสดงผลการศกึษาถงึ พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลท์ีท่ าให้ 

แรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามมปัีญหากบันายจา้ง 
อนัเน่ืองมาจากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ 

 

พฤตกิรรม 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่

ทอวาไทย  
จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ  
จ.ล าพูน 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
แรงงานหญงิเคยมปัีญหากบั
นายจา้งอนัเน่ืองมาจาก

พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอล ์

45 25.71 142 19.61 93 19.42 280 20.32 

แรงงานหญงิไมเ่คยมี
ปัญหากบันายจา้งอนั

เนื่องมาจากพฤตกิรรมการ
ดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์

130 74.29 582 80.39 386 80.58 1098 79.68 

รวม 175 100 724 100 479 100 1,378 100 
 
จากตารางที ่4.63 ผลการศกึษาถงึ พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลท์ีท่ าใหแ้รงงาน

หญงิผูต้อบแบบสอบถามมปัีญหากบันายจา้งอนัเน่ืองมาจากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์พบว่า 
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แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบในเขตพื้นที่เครอืข่ายสหภาพแรงงานกิจการสิ่งทอวาไทย      
จ.นนทบุร ีส่วนใหญ่ไม่เคยมปัีญหากับนายจ้างอันเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คิดเป็น    
รอ้ยละ 74.29 แต่มแีรงงานหญิงส่วนหนึ่งที่เคยมปัีญหากบันายจ้างอนัเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 25.71 ตามล าดบั  

แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่เครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงานอ้อมน้อย -
ออ้มใหญ่ ส่วนใหญ่ไม่เคยมปัีญหากบันายจา้งอนัเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 
80.39 แต่มแีรงงานหญงิส่วนหนึ่งทีเ่คยมมีปัีญหากบันายจา้งอนัเนื่องมาจากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์
คดิเป็นรอ้ยละ 19.61 ตามล าดบั 

แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ล าพูน ส่วน
ใหญ่ไม่เคยมปัีญหากบันายจ้างอนัเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คดิเป็นรอ้ยละ 80.58 แต่     
มแีรงงานหญงิส่วนหนึ่งที่เคยมมีปัีญหากบันายจา้งอนัเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์คดิเป็น
รอ้ยละ 19.42 ตามล าดบั 

ดงันัน้ ผลการศกึษาถงึ พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ี่ท าให้แรงงานหญิงผูต้อบ
แบบสอบถามในพื้นที่เป้าหมายทัง้หมดมปัีญหากบันายจา้งอนัเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
พบว่า แรงงานหญงิส่วนใหญ่ไม่เคยมปัีญหากบันายจา้งอนัเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คดิ
เป็นรอ้ยละ 79.68 แต่มแีรงงานหญงิส่วนหนึ่งทีเ่คยมปัีญหากบันายจา้งอนัเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 20.32 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.64 

แสดงผลการศกึษาถงึ พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลให ้
แรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามขาดงาน 

 

พฤตกิรรม 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่

ทอวาไทย  
จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ  
จ.ล าพูน 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
แรงงานหญงิเคยขาดงานอนั

เนื่องมาจากการดื่ม 
เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์

57 32.76 256 35.07 181 37.79 494 35.72 

แรงงานหญงิไมเ่คยขาด
งานอนัเนื่องมาจากการดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์

117 67.24 474 64.93 298 62.21 889 64.28 

รวม 174 100 730 100 479 100 1383 100 
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จากตารางที ่4.64 ผลการศกึษาถงึ พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลส์่งผลใหแ้รงงาน
หญงิผูต้อบแบบสอบถามขาดงาน พบว่า 

แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบในเขตพื้นที่เครอืข่ายสหภาพแรงงานกิจการสิ่งทอวาไทย      
จ.นนทบุร ีส่วนใหญ่ไม่เคยขาดงานอนัเนื่องมาจากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 67.24 แต่
มแีรงงานหญิงส่วนหนึ่งเคยขาดงานอนัเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คดิเป็นรอ้ยละ 32.76 
ตามล าดบั   

แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่เครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงานอ้อมน้อย -
อ้อมใหญ่ ส่วนใหญ่ไม่เคยขาดงานอนัเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คดิเป็นรอ้ยละ 64.93    
แต่มแีรงงานหญงิส่วนหนึ่งเคยขาดงานอนัเนื่องมาจากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 35.07 
ตามล าดบั 

แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ล าพูน ส่วน
ใหญ่ไม่เคยขาดงานอนัเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 62.61 แต่มแีรงงานหญงิ
ส่วนหน่ึงเคยขาดงานอนัเน่ืองมาจากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 37.79 ตามล าดบั 

ดงันัน้ ผลการศกึษาถงึ พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลส์่งผลใหแ้รงงานหญงิผูต้อบ
แบบสอบถามในพื้นที่เป้าหมายทัง้หมดขาดงาน พบว่า แรงงานหญิงส่วนใหญ่ไม่เคยขาดงานอัน
เนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คดิเป็นรอ้ยละ 64.28 แต่มแีรงงานหญงิส่วนหนึ่งเคยขาดงาน
อนัเน่ืองมาจากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 35.72 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.65 

แสดงผลการศกึษาถงึ ความคดิเหน็ของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม 
ทีม่ต่ีอพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องตนเอง 

ส่งผลต่อการท างานล่วงเวลา (OT) 
 

ความคดิเหน็ 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่

ทอวาไทย  
จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ  
จ.ล าพูน 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
การดื่มเครือ่งดื่ม

แอลกอฮอลข์องตนเอง 
มคีวามคดิเหน็ว่า 

“ส่งผลลต่อการท างาน
ล่วงเวลา (OT)” 

69 39.66 261 35.95 212 43.62 542 39.11 

การดื่มเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอลข์องตนเอง 

105 60.34 465 64.05 274 56.38 844 60.89 
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ความคดิเหน็ 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่

ทอวาไทย  
จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ  
จ.ล าพูน 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
มคีวามคดิเหน็ว่า 

“ไมส่่งผลต่อการท างาน
ล่วงเวลา (OT)” 

รวม 174 100 726 100 486 100 1,386 100 
 
จากตารางที ่4.65 ผลการศกึษาถงึ ความคดิเหน็ของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามทีม่ ี

ต่อพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องตนเองสง่ผลต่อการท างานล่วงเวลา (OT) พบว่า   
ความคดิเหน็ของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในพืน้ทีเ่ครอืข่ายสหภาพแรงงานกจิการ

สิง่ทอวาไทย จ.นนทบุร ีส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไ์ม่ส่งผลต่อการท างาน
ล่วงเวลา (OT) คดิเป็นรอ้ยละ 60.34 แต่แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามส่วนหนึ่ง มคีวามคดิเห็นว่า 
การดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลส์่งผลต่อการท างานล่วงเวลา (OT) คดิเป็นรอ้ยละ 39.66 ตามล าดบั  

ความคิดเห็นของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในพื้นที่เครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพ
แรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ส่วนใหญ่มคีวามคดิเห็นว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ส่งผลต่อการ
ท างานล่วงเวลา (OT) คิดเป็นร้อยละ 64.05 แต่แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามส่วนหนึ่ง มคีวาม
คิดเห็นว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลต่อการท างานล่วงเวลา (OT) คิดเป็นร้อยละ 35.95 
ตามล าดบั 

ความคดิเหน็ของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในพื้นทีเ่ขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
จ.ล าพูน ส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ส่งผลต่อการท างานล่วงเวลา (OT) 
คดิเป็นรอ้ยละ 56.38 แต่แรงงานหญงิผู้ตอบแบบสอบถามส่วนหนึ่ง มคีวามคดิเหน็ว่า การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลส์่งผลต่อการท างานล่วงเวลา (OT) คดิเป็นรอ้ยละ 43.62 ตามล าดบั  

ดงันัน้ ผลการศึกษาถึงความคิดเห็นของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่
เป้าหมายทัง้หมดทีม่ต่ีอพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของตนเองส่งผลต่อการท างานล่วงเวลา 
(OT) พบว่า แรงงานหญงิส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า การดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลไ์มส่่งผลต่อการท างาน
ล่วงเวลา (OT) คดิเป็นรอ้ยละ 60.89 แต่แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามส่วนหนึ่ง มคีวามคดิเห็นว่า 
การดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลส์่งผลต่อการท างานล่วงเวลา (OT) คดิเป็นรอ้ยละ 39.11 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.66 
แสดงผลการศกึษาถงึ พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิ 

ส่งผลใหเ้กดิอุบตัเิหตุในการท างานอนัเนื่องมาจาก 
การดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์

 

พฤตกิรรม 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่

ทอวาไทย  
จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ  
จ.ล าพูน 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
แรงงานหญงิเคยประสบ
อุบตัเิหตุจากการท างาน 
อนัเน่ืองมาจากการดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์

29 17.26 128 17.51 98 20.16 255 18.41 

แรงงานหญงิไมเ่คย 
อุบตัเิหตุจากการท างาน 
อนัเน่ืองมาจากการดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์

139 82.74 603 82.49 388 79.84 1130 81.59 

รวม 168 100 731 100 486 100 1,385 100 
 
จากตารางที่ 4.66 ผลการศึกษาถึง พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงาน

หญงิส่งผลใหเ้กดิอุบตัเิหตุในการท างานอนัเน่ืองมาจากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์พบว่า  
แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบในเขตพื้นที่เครอืข่ายสหภาพแรงงานกิจการสิ่งทอวาไทย      

จ.นนทบุร ีส่วนใหญ่ไม่เคยประสบอุบตัเิหตุจากการท างานอนัเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
คิดเป็น           ร้อยละ 82.74 แต่มีแรงงานหญิงส่วนหนึ่งเคยประสบอุบัติเหตุจากการท างานอัน
เนื่องมาจากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 17.26 ตามล าดบั  

แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่เครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-
ออ้มใหญ่ ส่วนใหญ่ไมเ่คยประสบอุบตัเิหตุจากการท างานอนัเน่ืองมาจากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์คดิ
เป็นรอ้ยละ 82.49 แต่มแีรงงานหญงิส่วนหนึ่งเคยประสบอุบตัเิหตุจากการท างานอนัเนื่องมาจากการดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 17.51 ตามล าดบั  

แรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในเขตพืน้ทีน่ิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ล าพนู ส่วนใหญ่
ไม่เคยประสบอุบตัเิหตุจากการท างานอนัเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 79.84 
แต่มีแรงงานหญิงส่วนหนึ่ งเคยประสบอุบัติเหตุจากการท างานอันเนื่ องมาจากการดื่มเครื่อ งดื่ม
แอลกอฮอล ์คดิเป็น  รอ้ยละ 20.16 ตามล าดบั  
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ดงันัน้ ผลการศึกษาถึง พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงในพื้นที่
เป้าหมายทัง้หมดส่งผลให้เกดิอุบตัเิหตุในการท างานอนัเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า 
แรงงานหญงิส่วนใหญ่ไม่เคยประสบอุบตัเิหตุจากการท างานอนัเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
คดิเป็นรอ้ยละ 81.59 แต่มแีรงงานหญงิส่วนหนึ่งเคยประสบอุบตัเิหตุจากการท างานอนัเนื่องมาจากการ
ดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 18.41 ตามล าดบั  
 

ตารางที ่4.67 
แสดงผลการศกึษาถงึ ระดบัความรุนแรงจากการประสบอุบตัเิหตุจากการท างาน 

อนัเน่ืองมาจากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์อง 
แรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม 

 
 
 

ระดบัความรุนแรง 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่

ทอวาไทย  
จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ  
จ.ล าพูน 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
ไดร้บับาดเจบ็เลก็น้อย 
รกัษาเบือ้งตน้ดว้ยตนเอง 
เช่น มรีอยถลอก 

114 87.02 379 86.33 149 78.84 642 84.58 

ไดร้บับาดเจบ็เลก็น้อย เขา้
รบัการรกัษาจาก
สถานพยาบาล 

11 8.40 41 9.34 19 10.05 71 9.35 

ไดร้บับาดเจบ็ขา แขนหกั 
กระทบกระเทอืนทางสมอง 

2 1.53 7 1.59 9 4.76 18 2.37 

สญูเสยีอวยัวะ 0 0.00 3 0.68 1 0.53 4 0.53 
อื่นๆ 4 3.05 9 2.05 11 5.82 24 3.16 

รวม 131 100 439 100 189 100 759 100 
 
จากตารางที่ 4.67 ผลการศึกษาถึง ระดบัความรุนแรงจากการประสบอุบตัิเหตุจากการ

ท างานอนัเน่ืองมาจากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า   
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเครอืข่ายสหภาพ

แรงงานกจิการสิง่ทอวาไทย จ.นนทบุรี ส่วนใหญ่มรีะดบัความรุนแรงจากการประสบอุบตัิเหตุจากการ
ท างานอนัเนื่องมาจากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์คอื ไดร้บับาดเจบ็เลก็น้อย รกัษาดว้ยตนเอง คดิเป็น
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ร้อยละ 87.02 รองลงมา ได้รบับาดเจ็บเล็กน้อย เข้ารบัการรกัษาจากสถานพยาบาล แต่ไม่นอน
โรงพยาบาล คดิเป็นรอ้ยละ 8.40 และ อื่น ๆ คดิเป็นรอ้ยละ 3.05 ตามล าดบั  

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเครอืข่ายกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงานออ้มน้อย-อ้อมใหญ่ ส่วนใหญ่มรีะดบัความรนุแรงจากการประสบอุบตัเิหตุจากการท างาน
อนัเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คอื ไดร้บับาดเจบ็เลก็น้อย รกัษาดว้ยตนเอง คดิเป็นรอ้ยละ 
86.33 รองลงมา ไดร้บับาดเจบ็เล็กน้อย เขา้รบัการรกัษาจากสถานพยาบาล แต่ไม่นอนโรงพยาบาล คดิ
เป็นรอ้ยละ 9.34 และ อื่น ๆ คดิเป็นรอ้ยละ 2.05 ตามล าดบั  

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จ.ล าพูน มรีะดบัความรุนแรงจากการประสบอุบตัเิหตุจากการท างานอันเนื่องมาจากการดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์คอื ไดร้บับาดเจบ็เลก็น้อย รกัษาดว้ยตนเอง คดิเป็นรอ้ยละ 78.84 รองลงมา ไดร้บั
บาดเจบ็เลก็น้อย เขา้รบัการรกัษาจากสถานพยาบาล แต่ไม่นอนโรงพยาบาล คดิเป็นรอ้ยละ 10.05 และ 
อื่น ๆ คดิเป็นรอ้ยละ 5.82 ตามล าดบั  

ดังนัน้ ผลการศึกษาถึงระดับความรุนแรงจากการประสบอุบัติเหตุจากการท างานอัน
เนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่เป้าหมาย
ทัง้หมด พบว่า ระดับความรุนแรงจากการประสบอุบัติเหตุจากการท างานอันเนื่ องมาจากการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญงิผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ไดร้บับาดเจบ็เลก็น้อย รกัษาดว้ย
ตนเอง คดิเป็นรอ้ยละ 84.58 รองลงมา ไดร้บับาดเจบ็เลก็น้อย เขา้รบัการรกัษาจากสถานพยาบาล แต่
ไมน่อนโรงพยาบาล คดิเป็นรอ้ยละ 9.35 และ อื่น ๆ คดิเป็นรอ้ยละ 3.16 ตามล าดบั 

 
3.5 ผลกระทบจำกพฤติกรรมกำรด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลส่์งผลต่อภำวะทำงเศรษฐกิจ 

 
ผลการศกึษาขอ้มลูผลกระทบจากพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลส์่งผลต่อภาวะทาง

เศรษฐกจิ ซึง่พบสถานการณ์ดงัตาราง  
 

ตารางที ่4.68 
แสดงผลการศกึษาความคดิเหน็ของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม  

ถงึ “เครือ่งดื่มแอลกอฮอลเ์ป็นสนิคา้ฟุ่มเฟือย” 
 

ความคดิเหน็ 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่

ทอวาไทย  
จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ  
จ.ล าพูน 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
แรงงานหญงิ 184 90.20 686 92.83 393 79.55 1263 87.89 
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ความคดิเหน็ 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่

ทอวาไทย  
จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ  
จ.ล าพูน 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
มคีวามคดิเหน็ว่า 

 “เครือ่งดื่มแอลกอฮอลเ์ป็น
สนิคา้ฟุ่มเฟือย” 
แรงงานหญงิ 

มคีวามคดิเหน็ว่า  
“เครือ่งดื่มแอลกอฮอลไ์ม่
เป็นสนิคา้ฟุ่มเฟือย” 

20 9.80 53 7.17 101 20.45 174 12.11 

รวม 204 100 739 100 494 100 1,437 100 
 
จากตารางที่ 4.68 ผลการศึกษา ความคดิเห็นของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถาม ถึง 

“เครือ่งดื่มแอลกอฮอลเ์ป็นสนิคา้ฟุ่มเฟือย” พบว่า   
ความคดิเหน็ของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในพืน้ทีเ่ครอืข่ายสหภาพแรงงานกจิการ

สิง่ทอวาไทย จ.นนทบุร ีส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสนิค้าฟุ่มเฟือย” คดิเป็น
รอ้ยละ 90.20 แต่แรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามส่วนหนึ่ง  มคีวามคดิเหน็ว่า “เครือ่งดื่มแอลกอฮอลไ์ม่
เป็นสนิคา้ฟุ่มเฟือย” คดิเป็นรอ้ยละ 9.80 ตามล าดบั  

ความคิดเห็นของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในพื้นที่เครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพ
แรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสนิค้าฟุ่มเฟือย” คดิ
เป็นร้อยละ 92.83 แต่แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามส่วนหนึ่ ง มีความคิดเห็นว่า “เครื่องดื่ม
แอลกอฮอลไ์มเ่ป็นสนิคา้ฟุ่มเฟือย” คดิเป็นรอ้ยละ 7.17 ตามล าดบั  

ความคดิเหน็ของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในพื้นทีเ่ขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
จ.ล าพนู ส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า “เครื่องดื่มแอลกอฮอลเ์ป็นสนิคา้ฟุ่มเฟือย” คดิเป็นรอ้ยละ 79.55 แต่
แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามส่วนหนึ่ง มีความคิดเห็นว่า “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เป็นสินค้า
ฟุ่มเฟือย” คดิเป็นรอ้ยละ 20.45 ตามล าดบั 

ดังนั ้น ผลการศึกษาความคิดเห็นของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่
เป้าหมายทัง้หมด ถึง “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสนิค้าฟุ่มเฟือย” พบว่า แรงงานหญงิส่วนใหญ่มคีวาม
คิดเห็นว่า “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสินค้าฟุ่มเฟือย” คิดเป็นร้อยละ 87.89 แต่แรงงานหญิงผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนหนึ่ง มคีวามคดิเหน็ว่า “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เป็นสนิค้าฟุ่มเฟือย” คดิเป็นรอ้ยละ 
12.11 ตามล าดบั 

 



115 

 

ตารางที ่4.69 
แสดงผลการศกึษาความคดิเหน็ของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม ถงึ  
“พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลม์ผีลใหภ้าระค่าใชจ้า่ยสงูขึน้” 

 

ผลกระทบ 
 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่

ทอวาไทย  
จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ  
จ.ล าพูน 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
แรงงานหญงิ 

มคีวามคดิเหน็ว่า 
“พฤตกิรรมการดื่ม

เครือ่งดื่มแอลกอฮอลม์ผีล
ใหภ้าระค่าใชจ้่ายสงูขึน้” 

176 87.13 631 86.32 340 68.83 1147 80.38 

แรงงานหญงิ 
มคีวามคดิเหน็ว่า 
“พฤตกิรรมการดื่ม

เครือ่งดื่มแอลกอฮอลไ์มม่ี
ผลใหภ้าระค่าใชจ้า่ย

สงูขึน้” 

26 12.87 100 13.68 154 31.17 280 19.62 

รวม 202 100 731 100 494 100 1,427 100 
 

จากตารางที่ 4.69 ผลการศึกษาความคิดเห็นของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถาม ถึง 
“พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลม์ผีลใหภ้าระค่าใชจ้า่ยสูงขึน้” พบว่า   

ความคดิเหน็ของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในพืน้ทีเ่ครอืข่ายสหภาพแรงงานกจิการ
สิง่ทอวาไทย จ.นนทบุร ีส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า “พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลม์ผีลใหภ้าระ
ค่าใชจ้่ายสูงขึน้” คดิเป็นรอ้ยละ 87.13 แต่แรงงานหญงิผู้ตอบแบบสอบถามส่วนหนึ่ง มคีวามคดิเหน็ว่า 
“พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลไ์มม่ผีลใหภ้าระค่าใชจ้่ายสงูขึน้” คดิเป็นรอ้ยละ 12.87 ตามล าดบั  

ความคิดเห็นของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในพื้นที่เครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพ
แรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า “พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มผีลให้
ภาระค่าใช้จ่ายสูงขึ้น” คิดเป็นร้อยละ 86.32 แต่แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามส่วนหนึ่ง มีความ
คดิเหน็ว่า “พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลไ์มม่ผีลใหภ้าระค่าใชจ้่ายสูงขึน้” คดิเป็นรอ้ยละ 13.68 
ตามล าดบั 

ความคดิเหน็ของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในพื้นทีเ่ขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
จ.ล าพูน ส่วนใหญ่มคีวามคิดเห็นว่า “พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มผีลให้ภาระค่าใช้จ่าย
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สูงขึ้น” คิดเป็นร้อยละ 68.83 แต่แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามส่วนหนึ่ ง มีความคิดเห็นว่า 
“พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลไ์มม่ผีลใหภ้าระค่าใชจ้่ายสงูขึน้” คดิเป็นรอ้ยละ 31.17 ตามล าดบั 

ดังนั ้น ผลการศึกษาความคิดเห็นของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่
เป้าหมายทัง้หมด ถึง “พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลให้ภาระค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ” พบว่า 
แรงงานหญงิส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า “พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มผีลใหภ้าระค่าใช้จ่าย
สูงขึ้น” คิดเป็นร้อยละ 80.38 แต่แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามส่วนหนึ่ ง มีความคิดเห็นว่า 
“พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลไ์มม่ผีลใหภ้าระค่าใชจ้่ายสงูขึน้” คดิเป็นรอ้ยละ 19.62 ตามล าดบั 
 
4.ผลกำรศึกษำควำมคิดเห็นต่อแนวโน้มพฤติกรรมกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของแรงงำน
หญิงในอนำคต 

 

ผลการศึกษาข้อมูลความคดิเห็นต่อแนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
แรงงานหญงิในอนาคต ซึง่พบสถานการณ์ดงัตาราง  
 

ตารางที ่4.70 
แสดงผลการศกึษาความคดิเหน็ของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม  

ถงึ “ความเป็นไปไดก้ารลด ละ เลกิการดื่มเครือ่งดื่ม 
แอลกอฮอลข์องตนเอง” 

 

ความคดิเหน็ 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่

ทอวาไทย  
จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ  
จ.ล าพูน 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
แรงงานหญงิ  

มคีวามคดิเหน็ว่า  
“เป็นไปไดท้ีจ่ะลด ละ เลกิ
การดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์

ได”้ 

204 97.14 701 93.47 390 88.64 1295 92.50 

แรงงานหญงิ  
มคีวามคดิเหน็ว่า  

“เป็นไปไมไ่ดท้ีจ่ะลด ละ 
เลกิการดื่มเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอลไ์ด”้ 

6 2.86 49 6.53 50 11.36 105 7.50 

รวม 210 100 750 100 440 100 1,400 100 
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จากตารางที่ 4.70 ผลการศึกษาความคิดเห็นของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถาม ถึง 

“ความเป็นไปไดท้ีจ่ะการลด ละ เลกิการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องตนเอง” พบว่า   
ความคดิเหน็ของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในพืน้ทีเ่ครอืข่ายสหภาพแรงงานกจิการ

สิ่งทอวาไทย จ.นนทบุรี ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า “เป็นไปได้ที่จะลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ได้” คดิเป็นรอ้ยละ 97.14 แต่แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามส่วนหนึ่ง มคีวามคดิเหน็ว่า 
“เป็นไปไมไ่ดท้ีจ่ะลด ละ เลกิการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลไ์ด้” คดิเป็นรอ้ยละ 2.86 ตามล าดบั  

ความคิดเห็นของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในพื้นที่เครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพ
แรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า “เป็นไปได้ที่จะลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ได้” คดิเป็นรอ้ยละ 93.47 แต่แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามส่วนหนึ่ง มคีวามคดิเหน็ว่า 
“เป็นไปไมไ่ดท้ีจ่ะลด ละ เลกิการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลไ์ด้” คดิเป็นรอ้ยละ 6.53 ตามล าดบั 

ความคดิเหน็ของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในพื้นทีเ่ขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
จ.ล าพูน ส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า “เป็นไปได้ทีจ่ะลด ละ เลกิการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไ์ด้” คดิเป็น
รอ้ยละ 88.64 แต่แรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามส่วนหนึ่ง มคีวามคดิเหน็ว่า “เป็นไปไม่ไดท้ี่จะลด ละ 
เลกิการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลไ์ด”้ คดิเป็นรอ้ยละ 11.36 ตามล าดบั 

ดังนั ้น ผลการศึกษาความคิดเห็นของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่
เป้าหมายทัง้หมด “ความเป็นไปได้ที่จะการลด ละ เลกิการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของตนเอง” พบว่า 
แรงงานหญงิส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า “เป็นไปไดท้ี่จะลด ละ เลกิการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้” คดิ
เป็นรอ้ยละ 92.50 แต่แรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามส่วนหนึ่ง มคีวามคดิเหน็ว่า “เป็นไปไม่ไดท้ีจ่ะลด 
ละ เลกิการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลไ์ด้” คดิเป็นรอ้ยละ 7.50 ตามล าดบั 
 

ตารางที ่4.71 
แสดงผลการศกึษาความคดิเหน็ของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม ถงึ  

“การจะเลกิดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลใ์นอนาคต” 
 

 
 

เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่

ทอวาไทย  
จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ  
จ.ล าพูน 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
แรงงานหญงิ  

มคีวามคดิเหน็ว่า  
“อนาคตจะเลกิดื่มเครือ่งดื่ม

แอลกอฮอล”์ 

124 84.35 505 85.02 392 89.91 1021 86.75 

แรงงานหญงิ  23 15.65 89 14.98 44 10.09 156 13.25 
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เครอืขา่ยสหภาพ
แรงงานกจิการสิง่

ทอวาไทย  
จ.นนทบุร ี

เครอืขา่ยกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ 

แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ  
จ.ล าพูน 

รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน จ านวน จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
มคีวามคดิเหน็ว่า  

“อนาคตจะไมเ่ลกิดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอล”์ 

รวม 147 100 594 100 436 100 1,177 100 
 
จากตารางที่ 4.71 ผลการศึกษาความคิดเห็นของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถาม ถึง   

“การจะเลกิดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลใ์นอนาคต”  พบว่า   
ความคดิเหน็ของแรงงานหญงิผู้ตอบแบบสอบถามในพื้นที่เครอืข่ายสหภาพแรงงานกจิการ

สิง่ทอวาไทย จ.นนทบุร ีส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า “อนาคตจะเลกิดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์” คดิเป็นรอ้ย
ละ 84.35 แต่แรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามส่วนหนึ่ง มคีวามคดิเหน็ว่า “อนาคตจะไม่เลกิดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล”์ คดิเป็นรอ้ยละ 15.65 ตามล าดบั  

ความคิดเห็นของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในพื้นที่เครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพ
แรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า “อนาคตจะเลกิดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” คดิเป็น
รอ้ยละ 85.02 แต่แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามส่วนหนึ่ง มคีวามคิดเห็นว่า “อนาคตจะไม่เลิกดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอล”์ คดิเป็นรอ้ยละ 14.98 ตามล าดบั 

ความคดิเหน็ของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในพื้นทีเ่ขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
จ.ล าพูน ส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า “อนาคตจะเลกิดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” คดิเป็นรอ้ยละ 89.91 แต่
แรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามส่วนหนึ่ง มคีวามคดิเหน็ว่า “อนาคตจะไม่เลกิดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์”  
คดิเป็นรอ้ยละ 10.09 ตามล าดบั 

ดังนั ้น ผลการศึกษาความคิดเห็นของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่
เป้าหมายทัง้หมด “อนาคตจะเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” พบว่า แรงงานหญิงที่มคีวามคิดเห็นว่า 
“อนาคตจะเลกิดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” คดิเป็นรอ้ยละ 86.74 แต่แรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามส่วน
หนึ่ง มคีวามคดิเหน็ว่า “อนาคตจะไมเ่ลกิดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์”  คดิเป็นรอ้ยละ 13.25 ตามล าดบั 
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ผลกำรศึกษำเชิงคณุภำพ 
 

การศึกษาวิจยัเรื่อง วิถีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิง กล่าวถึง ผลการ
ศกึษาวจิยัเชงิคุณภาพ ที่เน้นการศึกษาข้อมูลเชงิลกึ สะท้อนถึงปรากฎการณ์เชงิวถิีชวีติของแรงงาน
หญงิกบัพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์โดยใชว้ธิกีารสมัภาษณ์เจาะกลุ่มเชงิลกึ (Focus Group) 
ซึ่งมกีารสมัภาษณ์อย่างมเีค้าโครงค าถาม กลุ่มเป้าหมายที่สมัภาษณ์แรงงานหญิงที่มพีฤตกิรรมหรอืมี
การประสบการณ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัการดื่มเครื่องมอืแอลกอฮอล์ ในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม 3 พื้นที่ ได้แก่ 
เครอืข่ายสหภาพแรงงานกจิการสิง่ทอวาไทย จ.นนทบุร ีเครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงานอ้อมน้อย -
อ้อมใหญ่ และแรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ล าพูน ซึ่งมีประเด็นการน าเสนอผล
การศกึษา ดงันี้  

(1) ทศันคต ิและค่านิยมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิ  
(2) พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิง ได้แก่ ลักษณะการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ปรมิาณการดื่ม ความต่อเนื่องในการดื่ม ระดบัของพฤตกิรรมการดื่ม เช่น เป็น
ประจ า บางครัง้ ตามโอกาส ฯลฯ และ ผลจากการดื่มที่เกิดขึ้น เน้น ผลกระทบในระดบัตนเอง ระดบั
ครอบครวั และระดบัสงัคม  

(3) วถิีการดื่มที่มผีลท าให้พฤตกิรรมยงัด ารงอยู่ในวถิชีวีติ ได้แก่ ปัจจยั / เงื่อนไขที่ท าให้
พฤติกรรมดื่มยงัด ารงอยู่ แนวโน้มของพฤติกรรมการดื่ม เช่น ระดบัความถาวรของพฤติกรรม  เป็น
พฤตกิรรมถาวร พฤตกิรรมกึง่ถาวร หรอื พฤตกิรรมชัว่คราว ฯลฯ และ การจดัการกบัพฤตกิรรมการดื่ม 

มรีายละเอยีดผลการศกึษา ดงัต่อไปนี้ 
 

วิถีกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องแรงงำนหญิง 
 
ค าบอกเล่าจากเรือ่งราวชวีติของแรงงานหญงิ   
 

สาว (นามสมมต)ิ แรงงานหญงิทีเ่ริม่ดื่มต้นอาย ุ25 ปี แต่ดื่มหนักมาถงึขัน้ไดฉ้ายาว่า “ล ายอง” 
ดื่มทุกวนั ดื่มจนลมืครอบครวั แต่สดุท้ายเลิกดืม่ด้วยค าของพ่อ สิง่ทีไ่ด้กลบัคืนมาคือ เสียงขอลกูๆ 
ทีเ่รียกเธอว่า “แม่” ทีเ่ธอลืมไปเมือ่ตอนดืม่ (กรณีศกึษา, สมัภาษณ์เมื่อวนัที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.
2556)  

ฟอง (นามสมมต)ิ  แรงงานหญงิทีเ่ตบิโตมากบัวถิชีวีติของครอบครวัทีต่ม้เหลา้ และแอบชมิทุก
วนั มกัดื่มตามงานเทศกาล งานสงัสรร วาระพิเศษต่าง ๆ โดยเฉพาะหากกลบับ้านจะดื่มหนักมาก 
ปัจจบุนัลดปรมิาณการดื่มลง (สมัภาษณ์เมือ่วนัที ่19 พฤษภาคม พ.ศ.2556)  

นา (นามสมมต)ิ แรงงานหญงิทีเ่ริม่ดื่มดว้ยความรูส้กึ “ฝังใจ กบัน ้าสขีาวขุน่ทีพ่ีส่าวหา้มเดก็ดื่ม 
แต่พีส่าวกลบัดื่ม” เป็นค ากล่าวหา้มทีเ่มือ่เธอมโีอกาส เธอชมิจนเมา เพื่อคลีค่ลายความฝังใจนัน้ และการ
ชมิครัง้นัน้ ท าใหเ้ธอ กลวัค าว่า “เมา” และปฏเิสธการเมาตัง้แต่นัน้มา (สมัภาษณ์เมื่อวนัที ่5 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2556) 
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แก้ว (นามสมมติ) แรงงานหญิงที่เริม่ต้นดื่ม จากค าท้าทายของเพือ่นผู้ชาย ต้องรบัค าท้า
เพราะจะเสียเกียรติความเป็นผู้หญิงหากไม่รบัค าท้าท้าย ดื่มหนักอยู่ช่วงหนึ่งตอนยงัคบกบักลุ่ม
เพื่อน พอมที างานก็เริม่ลดปรมิาณการดื่มลง เพราะพ่อติดเหล้า เราไม่อยากให้พ่ อดื่ม เราเลยไม่ดื่ม 
(สมัภาษณ์เมือ่วนัที ่19 พฤษภาคม 2556) 

มาย (นามสมมต)ิ เริม่ดื่มตอนอายุประมาณ 12 ปี ดว้ยความอยากรูอ้ยากลอง เพราะเพื่อนดื่ม 
ดื่มครัง้แรกดื่มประมาณ 2-3 แก้ว หลงัจากนัน้ก็ดื่มมากเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอาทติยล์ะ 2-3 วนั ดื่มหนัก
ตอนอายุประมาณ 19-20 ปี (ตอนนี้อายุ 21 ปี) ที่ดืม่หนักเนือ่งจากเครียดหลายอย่าง อยากผ่อน
คลายจากการท างาน (สมัภาษณ์เมือ่วนัที ่5 พฤษภาคม พ.ศ.2556) 

นาง (นามสมมต)ิ ขณะพูดคุยอยู่ในภาวะมนึเมา ดื่มมาอย่างต่อเนื่องตัง้แต่อายุ 19 ปี แต่งงาน
จงึเลกิดื่ม แต่ตอนนี้ดื่มหนักมากเพราะเลกิกลบัสาม ีทุกวนันี้เล้ียงลูกคนเดียว ทัง้เหนือ่ย ทัง้เครียด 
ต้องรบัผิดชอบลูกคนเดียว ยอมรบัดืม่บ่อย ดืม่หนัก ถึงขัน้กลบัหอพกัไม่รู้ตวั นอนทัง้ชุดท างาน 
โดยดื่มอาทติยล์ะ 3-4 วนั บางครัง้กลบับา้นชา้ ฝากลูกไวก้บัคนขา้งหอ้ง หรอืลูกอยูก่บัเพื่อน หรอืฝากคร ู
โชคดทีีลู่กสามารถช่วยเหลอืตวัเองไดต้อนน้ีอายุ 8 ขวบ ท ากบัขา้วกนิเองได ้ท ากบัขา้วกนิเองได ้เรยีนรู้
การใชช้วีติดว้ยตวัเอง เคยเมาแลว้พาลูกตกปากแตก สงสารลูก คดิเหมอืนกนัว่า “เราดื่มไปท าไม?” คดิ
จะลดการดื่มลง แต่ไมรู่ว้่าจะเริม่เมือ่ไหร ่(สมัภาษณ์เมือ่วนัที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2556) 

ตวัอย่างค าบอกเล่าจากแรงงานหญงิที่เขา้ร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุย สะท้อนทศันคต ิพฤตกิรรม
การดื่ม วิถีชีวิตหลังดื่ม ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชีวิต ตลอดจนแนวโน้มของการลด ละ เลิกการดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ภาพปรากฏดงักล่าวสามารถน าเสนอผลการศกึษา ไดด้งันี้    

 
1. ค่ำนิยมและพฤติกรรมกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องแรงงำนหญิง 

 
“สาวกนิสาโท ขอกนิพีส่าวไมใ่หก้นิ บอกเดก็ไมค่วรดื่ม สิง่ทีค่ดิอยูใ่นใจ ท าไมผูใ้หญ่ดื่มได้” 

“กนิครัง้แรกอาย ุ10 ขวบ ตอนไปช่วยเขาเกีย่วขา้ว ผูใ้หญ่เขาดื่มกนั เราเลยดื่มดว้ย” 
“ดื่มครัง้แรก ทีง่านเลีย้งบรษิทั ตอนอยูบ่า้นนอกไมก่ลา้ดื่ม กลวัพ่อกบัแม่”  

“พีช่ายกบัเพื่อนพีช่ายดื่มทุกวนั เราเลยรูส้กึอยากดื่มบา้ง” 
“ดื่มตอนมาท างานทีโ่รงงาน เพื่อนชวนเลยลองดื่ม”  
 “พ่อ ตม้เหลา้ ท าสาโทไวก้นิเอง เลยแอบชมิ” 
 (กรณสีมัภาษณ์ เมือ่วนัที ่5 , 19 พฤษภาคม และ 5 มถุินายน พ.ศ.2556)   

 
ตวัอย่างค ากล่าวข้างต้น มาจากค าบอกเล่าของแรงงานหญิง ถึง จุดเริม่ต้นและสาเหตุของ

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่สะท้อนถึง อิทธพิลที่มผีลต่อทศันคตแิละเป็นแรงขบัให้เกิด
พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลต่์อมา  
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1.1 จดุเร่ิมต้นของพฤติกรรมกำรด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลข์องแรงงำนหญิง 
   

ทศันคติและพฤติกรรมเริม่ต้นของการน าไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงาน
หญงิทัง้ 3 พื้นที ่จากการสมัภาษณ์เจาะกลุ่มเชงิลกึ (Focus Group) สามารถแบ่งสาเหตุการเริม่ต้นการ
ดื่มของแรงงานหญิง เป็น 2 ระดบั ได้แก่ ระดบัที่ 1 สาเหตุที่เป็นปัจจยัภายใน ได้แก่ ความต้องการ 
ทศันคต ิวุฒภิาวะ พฒันาการ การเจรญิเตบิโตประสบการณ์ และระดบั ที ่2 สาเหตุทีเ่ป็นปัจจยัภายนอก 
เช่น สิง่แวดลอ้ม ครอบครวั เพื่อนฝงู สภาพอากาศ สถานการณ์ทางสงัคม ประสบการณ์ใหม่ วฒันธรรม 
ระบบคิดความเชื่อหรอืวิถีการปฏิบัติของชุมชนโดยรวม ฯลฯ เหล่านี้ เป็นสิ่งเร้าที่เป็นแรงจูงใจบน
พืน้ฐานของการต้องการตอบสนอง เกดิเป็นแรงขบัจากภายในทีท่ าใหม้นุษยแ์สดงพฤตกิรรม (อา้งในเล่ม
, หน้า 19-20) ซึ่งทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกมีอิทธิพลต่อกันที่น าไปสู่สาเหตุของการดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอลค์รัง้แรก กล่าวคอื  

 
ระดบั 1 ปัจจยัภำยในท่ีมีผลต่อจดุเร่ิมต้นกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องแรงงำน

หญิง หมายถงึ ความต้องการ ทศันคต ิวุฒภิาวะ พฒันาการ การเจรญิเตบิโต ประสบการณ์ (อ้างในเล่ม, 
หน้า 19) ซึ่งเป็นปัจจยัภายในที่ได้รบัอิทธิพลจากปัจจยัแวดล้อมทางสังคมของแรงงานหญิง เป็น
กระบวนการขดัเกลาทางสงัคมทีท่ าใหเ้กดิพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลค์รัง้แรก จาก
การศกึษา พบว่า  

1) ความเชือ่ ทัศนคติ เป็นผลมาจากปัจจยัแวดล้อมที่มีผลต่อการก่อเกิดของ
ทศันคติ ความเชื่อ ที่ว่า “การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเรื่องปกติ” ซึ่งมกีระบวนการผลิตซ ้าทาง
ความคดิอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากการศกึษาพบว่า บรบิทแวดล้อมที่ผลต่อทศันคติและพฤตกิรรม
เริม่ต้นของการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ไดแ้ก่ ครอบครวั เพื่อน โดยเฉพาะหากการกระท านัน้ไปผูกตดิ
อยู่กบัวฒันธรรม ประเพณี วถิปีฏบิตัขิองบรบิทแวดลอ้มนัน้ ๆ  เช่น วฒันธรรมลงแขกเกี่ยวขา้วทีม่กีาร
เลีย้งดูปเูสื่อชาวบา้นทีม่าช่วย ซึง่ต้องมกีารเลีย้งเครือ่งดื่มแอลกอฮอลร์่วมดว้ย มกัเป็นสุราพืน้บา้น หรอื 
วฒันธรรมการเลีย้งเครือ่งดื่มแอลกอฮอลใ์นงานบุญ งานบวช งานเลีย้งโรงงาน ฯลฯ เป็น ดว้ยการกระท า
ดงักล่าวแฝงอยู่ภายใต้บรบิทเชิงวฒันธรรม ประเพณี เทศกาล ที่หนุนเสรมิการตัดสินใจในการดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอลค์รัง้แรกของแรงงานหญงิ ดงัเหน็ไดจ้าก 

ด า (นามสมมต)ิ แรงงานหญงิ พืน้ทีเ่ครอืข่ายกลุ่มยา่นสหภาพแรงงานออ้มน้อย-ออ้ม
ใหญ่ กล่าวว่า เริม่ดื่มตัง้แต่ อายุ 13 ปี ทีบ่า้นแม่ท ายาดองเอง เหน็พ่อกบัแม่ดืม่เป็นประจ า ก็แอบจบิ 
รูส้กึ อรอ่ย เพราะมรีสหวาน 

รตัต์ (นามสมมต)ิ แรงงานหญิง พื้นที่เครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงานอ้อมน้อย -
อ้อมใหญ่ กล่าวว่า “...เวลามลีงแขกเกี่ยวขา้วที่บ้าน ต้องเป็นตวัแทนพ่อกบัแม่ไปช่วยเกี่ยวขา้ว เพราะ
เป็นลกูคนโต กเ็หน็เขาเลีย้งเหลา้ตม้ สาโทกนัทุกครัง้ เรากช็มิจนดื่มเป็น...”     

ฟอง (นามสมมต)ิ แรงงานหญงิ พื้นทีเ่ครอืข่ายสหภาพแรงงานสิง่ทอวาไท กล่าวว่า 
“...พี่โตมากบัครอบครวัที่ต้มเหล้า พ่อต้มเหลา้เอง ทัง้ขาย กนิเอง ใช้เป็นส่วนผสมยาดองกนิเองที่บ้าน 
เรากช็มิ กอ็รอ่ยด ีเรากช็่วยพ่อชมิ มาตลอด จบิทุกวนั เป็นเรือ่งปกต.ิ..” 
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ตัวอย่างของค ากล่าวเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นวิถีชีวติของแรงงานหญิง โดยเฉพาะ
ครอบครวั บรบิทแวดล้อม มผีลต่อการหล่อหลอมทศันคติ ว่า “การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเรื่อง
ปกติ” ในขณะเดียวกัน เป็นสาเหตุตัดสินใจต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครัง้แรกของ
แรงงานหญิง ให้ม ี“ความกล้าทดลอง” นอกจากนี้ยงัพบว่า ครอบครวัมีนัยยะส่งเสริมให้ลองดืม่
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์ด้วยความเชือ่ทีว่่า “ลูกผู้หญิงต้องสอนให้ดืม่เป็น จะได้เอาตวัรอด และ
ไม่ถกูถกูหลอก ถกูมอม” เช่น “ดื่มดูเพื่อใหด้ื่มเป็น” “ดื่มจะไดรู้เ้มาเป็นอย่างไรจะไดไ้มถู่กมอม ?” ฯลฯ 
มกัพบในครอบครวัที่สมาชกิในครอบครวัมพีฤตกิรรมการดื่มอยู่เป็นประจ า หรอืสงัคมครอบครวัที่ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ัง้หญงิและชาย ในส่วนของอทิธพิลครอบครวั นอกจากนี้ ทศันคตทิีไ่ม่หนุนเสรมิ
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น “ผู้หญิงดื่มเหล้าเที่ยว เป็นผู้หญิงไม่ดี” “ผู้หญิงกลางคืน
เท่านัน้ที่ดื่มเล้า” “ลูกผู้หญงิไม่ควรดื่ม ลูกผู้ชายดื่มได้” ฯลฯ ซึ่งทศันคตดิงักล่าว พบพฤตกิรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิครัง้แรก มกัแอบดื่ม และไม่เปิดเผยพฤตกิรรมการดื่มในกรณีดื่ม
ต่อเนื่อง   

2) ความอยากรู้ อยากลอง และ ความรู้สึกทีถ่กูท้าทาย เป็นปัจจยัภายในทีผ่ลต่อ
การตดัสนิในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครัง้แรกของแรงงานหญิง ซึ่งปัจจยัที่เป็นสิง่เรา้ภายในให้เกดิ
ความอยากรูอ้ยากลอง หรอื ความรูส้กึทีถู่กทา้ทายใหต้อ้งดื่ม  

2.1) มทีศันคตต่ิอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเ์ป็นเรื่องปกติ ทัง้นี้ยงัพบว่า มทีัง้
ทศันคติเชงิบวก ที่เกี่ยวขอ้งกบัความสมัพนัธ์ระหว่างแรงงานหญิงกบักลุ่มเพื่อน มผีลต่อการตดัสนิใจ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลค์รัง้แรก เช่น “เป็นเพื่อนต้องรว่มทุกขร์่วมสุข” “เป็นเพื่อน ต้องท าเพื่อเพื่อน
ได้” ฯลฯ และ ทัศนคติเชิงลบต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในลักษณะของการตัง้ค าถามการ
พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องบุคคลใกลช้ดิ  

2.2) มกีารตัง้ค าถามไว้ในจติใจถึงพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น 
“เหลา้ท าไมเดก็ดื่มไมไ่ด ้ผูใ้หญ่ดื่มได้” “ท าไมบอกว่าไม่ด ีแต่ทุกคนดื่มกนั” “ท าไมผูช้ายดื่มเหลา้ได ้แลว้
ผูห้ญงิดื่มไมไ่ด”้ ฯลฯ ดงัเหน็ไดจ้าก  

นา (นามสมมต)ิ แรงงานหญงิทีต่ดัสนิใจดื่มครัง้แรก หลงัจากตัง้ค าถามกบัค าพูด
ของพี่สาว และเก็บค าถามนัน้ไว้ในใจ คอื เมื่ออายุประมาณ 10-11 ปี ในงานแต่งงานของพี่สาว มกีาร
เวยีนดื่มสาโทกนั ยกเวน้เราทีเ่ป็นเดก็ พีส่าวบอกว่า “เราดื่มไม่ได ้เพราะยงัเป็นเดก็อยู่” จงึเกบ็ขอ้สงสยั
นี้และบอกกบัตวัเองว่า “วนัหนึ่งฉันจะดื่มน ้าสขีาว ๆ เหมอืนนมบา้ง ท าไมผูใ้หญ่กนิได ้แต่เดก็กนิไม่ได้” 
พออายไุดป้ระมาณ 13 ปี ไปเจอสาโทของพ่อ จงึลองดื่ม เป็นครัง้แรกทีด่ื่ม และดื่มมาเรือ่ย ๆ  

หมอก (นามสมมต)ิ แรงงหญิงที่ตดัสนิใจดื่มเนื่องจาก เห็นพี่ชายดื่มทุกวนั เกิด
ค าถามในใจว่า “ท าไม่พี่ชายถึงเมาได้ทุกวนั” วนัหนึ่งจงึตดัสนิใจชวนเพื่อนลองดื่ม เพื่ออยากรูว้่า “ดื่ม
แลว้เมาอยา่งไร?”  

รส (นามสมมต)ิ แรงงานหญิง ที่ดื่มครัง้แรก เพราะเกดิความสงสยัว่า “ท าไมเขา
ตอ้งดื่มเหลา้กนั ท าไมเขาตดิกนั ?” จงึอยากรูว้่า “ถา้ดื่มเราจะตดิบา้งไหม”  
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แก้ว (นามสมมติ) แรงงานหญิงที่ตดัสนิใจดื่มครัง้แรก ด้วยเก็บค าพูดของพ่อว่า 
“ลูกผู้หญิงไม่ควรกินเหล้า” ซึ่งพ่อติดเหล้าและดื่มทุกวัน ต่อมาถูกท้าทายจากเพื่อนผู้ชายในห้อง 
ความคดิหนึ่งปรากฏขึน้ความคดิว่า “ผูช้ายดื่มได ้ผูห้ญงิกด็ื่มได”้ จงึตดัสนิใจดื่มกบัเพื่อนในหอ้ง  

กล่าวโดยสรุป ความอยากรูอ้ยากลอง และความคบัขอ้งใจที่เป็นแรงผลกัดนัภายใน 
ที่เป็นสาเหตุของการตัดสินใจดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครัง้ แรก คือ ทัศนคติต่อการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เป็นเรื่องปกติ และ การตัง้ค าถามจากปรากฏการณ์เชิงพฤติกรรมของบุคคลแวดล้อม 
โดยเฉพาะพฤติกรรมการดื่มของผู้ชาย เช่น สมาชิกในครอบครวัที่มพีฤติกรรมการดื่ม (พ่อ พี่ชาย) 
เพื่อนฝงู ฯลฯ เหล่าเป็นปัจจยัทีก่ระตุน้พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิ        

3) สภาวะจิตใจของแรงงานหญิง เป็นปัจจยัภายในทีห่นุนเสรมิการตดัสนิใจการดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอลค์รัง้แรก พบว่า แรงงานหญงิทีต่ดัสนิใจดื่มครัง้แรก มกัเป็นแรงงานหญงิทีอ่ยูใ่นช่วง
อายุวยัแรงงาน หรอื วยักลางคน อันมสีาเหตุมาจากความเครยีดจากสถานการณ์ภายในครอบครวั      
แรงกดทบัจากภาระที่เผชญิ ภาวการณ์ถูกกดนัอนัเนื่องมาจากความคาดหวงัของบทบาทที่ไดร้บั ความ
วติกกงัวลใจต่อสถานการณ์ปัญหาในชวีติ เช่น ปัญหาความรุนแรงในครอบครวั การเป็นเมยีเลี้ยงเดี่ยว 
ภาวการณ์ขาดที่พงึ สามมีภีรรยาน้อย เป็นต้น ดงัเหน็ไดจ้าก ประสบการณ์การตดัสนิใจดื่มครัง้แรกของ
แรงงานหญงิ เช่น  

รตัน์ (นามสมมต)ิ แรงงานหญงิทีต่ดัสนิดื่มครัง้แรก เนื่องจาก ความคบัแคน้ใจต่อ
พฤตกิรรมของสามมีผีูห้ญงิอื่น และรูส้กึหาทางออกไมไ่ด ้จงึตดัสนิใจดื่มเพื่อจดัการกบัความรูส้กึเครยีดที่
มอียู ่และใหเ้กดิความกลา้มากขึน้ในการทีจ่ะเขา้ไปคุยกบัผูห้ญงิของสาม ี 

เบจญ์ (นามสมมต)ิ แรงงานหญิงที่ตดัสนิดื่มครัง้แรก ตอนอายุ 30 ปี เพราะเลกิ
กบัแฟน เครยีด คดิมาก นอนไมห่ลบั และคดิว่า หากดื่มช่วยใหห้ลบัได ้หลงัจากนัน้กด็ื่มมาเรือ่ย ๆ  

กล่าวโดยสรปุ ภาวะทางอารมณ์ของแรงงานหญงิ อนัเนื่องมาจากแรงกดทบัต่อความ
คาดหวงัทางสังคม เช่น สามีดื่มเหล้า สามีมีภรรยาน้อย ภาระที่แรงงานหญิงต้องรบัผิดชอบ ฯลฯ 
โดยเฉพาะแรงงานกดดนัจากสถานการณ์ซ ้า ๆ ส่งผลต่อการตดัสนิใจดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครัง้แรก
ของแรงงานหญงิ   
  จากการศึกษาถึง ปัจจยัภายในที่มผีลต่อจุดเริม่ต้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
แรงงานหญงิ พบปรากฏการณ์เชงิประสบการณ์ทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ไดแ้ก่ 
ทศันคตขิองแรงงานหญงิที่ถูกหล่อหลอมว่า “การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเ์ป็นเรื่องปกติ” สภาวะการถูก
กระตุ้นให้เกิดความรู้สึก “อยากรู้ อยากลอง และ รู้สึกท้าทาย” ด้วยการตัง้ค าถามและเกิดข้อสงสัย
ระหว่างพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นปกต ิกบัสภาวะผลกระทบที่เกดิกบัผู้ดื่มทัง้หลาย 
ผนวกกบั วถิคีดิของพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ีเ่ป็นปกต ิแต่หากผูห้ญงิดื่มกลบัถูกมองว่า 
“ไม่ด”ี และยงัพบว่า สภาพจติใจของผู้หญิงที่ถูกกดทบัจากสถานการณ์การต่าง ๆ ในชวีติ โดยเฉพาะ
ภาวะที่ถูกกดดนัและกดทบัจากปัญหาครอบครวั เช่น สามนีักดื่ม สามมีภีรรยาน้อย สามไีม่รบัผดิชอบ 
การเลกิรากบัสาม/ีแฟน ฯลฯ ปัญหาทางเศรษฐกจิที่มผีลต่อสมาชกิครอบครวั มีผลต่อการตดัสนิใจดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครัง้แรกของแรงงานหญงิ แต่ทัง้นี้จากการศกึษาพบว่า ปัจจยัภายในที่เป็นแรงขบั
ผลกัดนัให้ตัดสนิมผีลมาจากปัจจยัภายนอกของแรงงานหญิงเป็นปัจจยัหนุนเสรมิส าคญั เช่น บรบิท



124 

 

ครอบครวั กลุ่มเพื่อนช่วงวัยรุ่น ช่วงวยัท างาน บรบิทวฒันธรรมทางสงัคม ประเพณี งานเลี้ยงที่มี
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเครื่องมอืเชื่อมสมัพนัธใ์นวถิชีวีติของสงัคม ฯลฯ เหล่านี้ ยงัสะท้อนให้เหน็ถงึ 
กระบวนการขดัเกลาทางสงัคม บรบิทแวดลอ้มของแรงงานหญงิ มผีลส าคญัของการเกดิและการตดัสนิใจ
ด าเนินพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลอ์ยา่งต่อเนื่องดว้ยเช่นกนั 
 

ระดับ 2 ปัจจยัภำยนอกท่ีมีผลต่อจุดเร่ิมต้นกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของ
แรงงำนหญิง หมายถึง บรบิทแวดล้อมและโครงสร้างทางสังคม มีความเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับ 
วฒันธรรม บรรทดัฐานทางสงัคม วถิชีวีติ และอทิธพิลของรปูแบบการด าเนินชวีติของแรงงาน เป็นปัจจยั
ภายในทีม่ผีลมาจากปัจจยัแวดลอ้มทีม่ผีลการตดัสนิใจดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิครัง้แรก 
ไดแ้ก่  

1) ครอบครวั เป็นปัจจยัแวดล้อมมีผลต่อ “ความอยากรู้อยากลองทีม่ีนัยยะ
สมัพนัธก์บัทศันคติ กระบวนการเรียนรู้ทางสงัคม และการผลิตซ ้าของระบบคิด” ซึง่ถอืเป็นปัจจยั
ส าคญัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการเริม่ดื่มแรงงานหญงิ  

ซึง่ ลกัษณะครอบครวัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลค์รัง้แรก 
1.1) สมาชิกในครอบครวัมีพฤติกรรมการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์เป็น

ประจ า ซึง่บรบิทแวดล้อมที่บา้นต่างจงัหวดัของแรงงานหญงิ นิยมตัง้วงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ี่บา้น 
ส่งให้แรงงานหญิงเรียนรู้ ซึมซับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเรื่องปกต ิ
โดยเฉพาะข้อสงัเกตที่น่าสนใจ พบว่า สมาชกิที่เป็นต้นแบบการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงาน
หญงิ คอื พ่อ พีช่าย น้องชาย สาม ีฯลฯ ดงัเหน็ไดจ้าก  

เมย ์(นามสมมต)ิ ผู้หญงิทีด่ื่ม เพราะความอยากรูว้่า “เมาแลว้เป็นอย่างไร?”  
เคยเหน็พีช่ายและเพื่อนพีช่ายดื่ม จงึเกดิค าถามว่า “ดื่มแลว้สนุกตรงไหน”  

วนั (นามสมมต)ิ แรงงานหญงิทีเ่ริม่เรยีนรูก้ารดื่มครัง้แรก เพราะเหน็คนรอบ
ขา้งดื่ม ทัง้ปู่ ยา่ ตายาย ซึง่เป็นนักดื่มตวัยง เหน็มาตัง้แต่เลก็จนโต จนมองว่า “การดื่มเหลา้เป็นเรือ่งปกต ิ
ทีใ่คร ๆ กด็ื่มกนั”  

หมอก (นามสมมต)ิ แรงงหญิง ที่ตัง้ค าถามกบัพฤตกิรรมการดื่มของพี่ชาย 
ซึง่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจ าทุกวนั เขา้บ้านเช้า ขาดงานบ่อย จงึรูส้กึโมโหกบัพฤตกิรรมของ
พีช่าย อยากรูจ้งึดื่มตดัสนิใจดื่ม  

ตุ๊กตา (นามสมมติ) แรงงานหญงิ ที่กล่าวว่า “เตบิโตมาจากครอบครวัที่พ่อ
แม่ พีช่าย น้องชาย ดื่มเหลา้เป็นประจ า โดยเฉพาะเหลา้เถื่อน เหลา้โรง โดยเฉพาะหน้าท านา เกี่ยวขา้ว 
ดื่มกนัเป็นประจ า เมากนัทุกวนั กเ็ป็นเรือ่งปกต ิตวัเองจงึลองกนิบา้งฯ  

เหล่านี้ เป็นภาพสะท้อนปรากฏการณ์ชีวิตของแรงงานหญิง ถึง อิทธิพลของ
ครอบครวัที่มวีถิพีฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มผีลต่อทศันคตแิละการตดัสนิใจดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลค์รัง้แรกของแรงงานหญงิ ซึ่งสมัพนัธก์บัปัจจยัภายในที่พบว่า แรงงานหญงิมกีารตัง้ค าถาม
กบัพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลก์บับุคคลในครอบครวั เป็นค าถามในจติใจทีพ่รอ้มปะทะกบัสิง่
เรา้และแรงผลกัดนัภายนอกใหต้ดัสนิใจดื่ม  
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1.2) สมาชิกในครอบครวั มีการผลิตเครือ่งดืม่แอลกอฮอลแ์บบพ้ืนบ้านไว้
เพือ่ขาย และดืม่เอง เช่น สุราพื้นบ้าน กลัน่เหล้า เหล้าดองยา สาโท ฯลฯ ซึ่งเป็นเรื่องภูมปัิญญาการ
ผลติสุราพืน้บา้น ถอืว่ามผีลต่อทศันคต ิและส่งเสรมิใหเ้กดิพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลใ์หเ้ป็น
เรื่องปกติ อีกทัง้สุราพื้นบ้านมีราคาถูก หาซื้อง่าย มีทัง้แบบกลัน่ใสและแบบดื่มง่ายอย่างสาโท ใน
ขณะเดยีวกนัเหลา้ดองยา มคีวามเชื่อเรื่องสรรพคุณทางยา ซึ่งจะมสีูตรทัง้ส าหรบับุรุษและสตร ีจงึท าให้
การเขา้ถงึเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องวถิชีวีติแรงงานหญงิเป็นเรือ่งงา่ย ดงัเหน็ไดจ้าก 
 น้อย (นามสมมต)ิ แรงงานหญงิ ทีเ่ริม่ดื่มกระแชทีพ่่อท าเอง กล่าวว่า “พ่อจะ
ต้มเหล้า ท าสาโท เอาไว้เลี้ยงคนงานที่บ้าน และขายบ้าง บางครัง้กท็ าไว้ส าหรบัเทศกาล งานประเพณ ี   
ต่าง ๆ เลยลองชมิด”ู 
 หลาย (นามสมมติ) แรงงานหญิง ที่เรยีนรู้การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มา
ตัง้แต่เดก็ กล่าวว่า “การดื่มครัง้แรก ไม่รูส้กึว่าเป็นเรื่องผดิอะไร เพราะที่บา้นพ่อต้มสาโทเอง จงึได้ลอง
ชมิ พ่อ แมก่ใ็หเ้ราชมิ แบบไมต่อ้งแอบกนิ ซึง่กร็ูส้กึอรอ่ยด”ี  
 ด า (นามสมมติ) แรงงานหญิง ที่ดื่มครัง้แรกตอนอายุ 13 ปี เพราะแม่ท า
เหลา้ดองยาไว ้เหน็แมด่ื่มทุกวนัก่อนกนิขา้วเยน็ จงึแอบดื่ม พอดื่มรูส้กึว่า “หวาน รสชาต ิไมข่มเหมอืนที่
คดิ” จากนัน้กด็ื่มมาเรือ่ย ๆ  
 ฟอง (นามสมมติ) แรงงานหญิง ที่กล่าวว่า “ป้าโตมากับวิถีชีวิตของ
ครอบครวัทีต่ม้เหลา้เอาไวข้าย และดื่มเอง เพราะพ่อตม้เหลา้ จงึชมิมาตลอด และเรากช็นิกบัรสชาต ิรูส้กึ
ว่า รสชาตดิ ีเริม่ดื่มเป็นตอนอายปุระมาณ 17-18 ปี” 
 เหล่านี้ จงึเป็นปัจจยัภายนอกที่เสรมิกระบวนการเรยีนรูท้างสงัคมและผลติซ ้า
เชงิวถิคีดิ ทศันคตขิองสงัคม ทีว่่า “การดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลเ์ป็นเรื่องปกต ิผนวกซ ้ากบัมติเิชงิคุณค่า
ว่าดว้ยเรือ่งของ “ภูมปัิญญา” “สรรพคุณทางยา” กลายเป็นเรื่องทีท่ าใหแ้รงงานหญงิเรยีนรูก้ารดื่มไดง้่าย
ขึน้  

1.3) ครอบครัวมีลักษณะแวดล้อมด้วยสถานการณ์ความรุนแรงใน
ครอบครวั จากจากศกึษาพบว่า พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชกิในครอบครวัของ
แรงงานหญงิ นอกจากมผีลต่อทศันคตทิีว่่า “การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเ์ป็นเรื่องปกติ” แลว้ยงัพบภาวะ
ความคบัข้องใจที่เกิดจากการได้รบัผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิง เช่น 
ความรุนแรงภายในครอบครวัทีเ่กดิขึน้ระหว่างพ่อกบัแม่ พี่ชายกบัพีส่ะใภ้ ภาวะแอลกอฮอลล์ซึึ่มที่เหน็
จากบดิา พี่ชาย หรอืความรุนแรงที่เกดิขึ้นระหว่างตนเองกบัสาม ีภาวะแอลกอฮอล์ลซิึ่มของสาม ีฯลฯ 
เป็นเหตุปัจจยัหน่ึงทีท่ าใหแ้รงงานหญงิตดัสนิใจดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ทัง้นี้ส่วนหน่ึงเป็นการตัง้ค าถาม
กบัตนเอง เพื่อหาค าตอบว่า “สมาชกิครอบครวัเหล่านี้ดื่มไปท าไม ช่วยให้หายเครยีดได้จงึหรอืไม่ ดื่ม
แลว้เราจะสภาพเป็นอย่างพวกเขาไหม? “ จงึลองเพื่อให้รู ้แต่อกีสาเหตุเพื่อลดภาวะความเครยีด ความ
วติกกงัวลใจดงักล่าว ดงัเหน็ไดจ้าก  

หมอก (นามสมมต)ิ แรงงานหญงิ ทีก่ล่าวว่า “พี่ชายดื่มเหล้าทุกวนั กลบับา้น
เชา้ ขาดงานบ่อย และทะเลาะกบัพีส่ะใภเ้ป็นประจ า แต่ท าไมพีช่ายยงัดื่ม จนเราเองรูส้กึโมโหว่า “ท าไม
พีถ่งึดื่มไดทุ้กวนั” “ดื่มแลว้รูส้กึยงัไง?” จงึลองโดยชวนเพื่อนดื่ม 
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เอ๋ (นามสมมติ) แรงงานหญิงที่ดื่มครัง้แรกเพราะเลกิกบัสาม ีกล่าวว่า โดย
ส่วนตวัเป็นคนไม่ดื่ม เพราะสามดีื่มหนักมาก จงึท าให้เลกิกนั แต่ตอนช่วงเลกิกบัสามเีรากเ็ครยีด เพื่อน
เลยชวนดื่ม ตวัเรากล็องดื่มเผื่อจะช่วยใหห้ายเครยีด แต่กไ็ม่หาย จากวนันัน้เป็นการดื่มครัง้แรก ทีท่ าให้
ดื่มเป็น แต่ไมค่่อยดื่ม   

รตัต์ (นามสมมติ) แรงงานหญิงที่ดื่มครัง้แรก ด้วยเพราะสามมีภีรรยาน้อย 
กล่าวว่า จากที่เคยชมิตอนวยัรุ่นก็ไม่ดื่มอกีเลย จนกระทัง่สามไีปมกีิก๊ ทนไม่ได้ วนัหนึ่งไปเจอกิก๊สาม ี
เครยีดเลยไปซือ้เบยีรม์านัง่กนิกบัเพื่อน ครัง้นัน้เมามาก เมาจนตอ้งไปโรงพยาบาล  

เหล่านี้  เป็นตัวอย่างปรากฏการณ์ชีวิตของแรงงานหญิง ที่ส่วนหนึ่งสภาวะ
แวดลอ้มของความรุนแรงในครอบครวัมผีลต่อการตดัสนิใจดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลค์รัง้แรก แมท้ราบถงึ
ผลกระทบ แต่ยงัเป็นภาวะของความขดัแยง้ภายในจติใจที่แรงงานหญงิ ตัง้ค าถามขึน้ ระหว่าง “เหลา้ไม่
ด ีท าใหช้วีติของตนเอง และครอบครวัไดร้บัผลกระทบ แต่ท าไมทุกคนยงัดื่ม” กบั ทศันคตทิีเ่ชื่อว่า “การ
ดื่มเป็นเรื่องปกติ” “การดื่มเพื่อเขา้สงัคม” “การดื่มช่วยท าใหห้ายเครยีดได้” “การดื่มท าใหห้ายเมื่อยได้” 
เหล่านี้ เป็นเงือ่นไขหน่ึงทีใ่หเ้ริม่ตน้การดื่ม   

2) สงัคมเพ่ือน เป็นปัจจยัแวดลอ้มที ่“สนับสนุนความอยากรู้อยากลอง” และ 
“สร้างความรู้สึกท้าทาย” ของแรงงานหญิง กล่าวคอื สงัคมเพื่อนเป็นตวัแปรสนับสนุนส าคญัที่ท าให้
แรงงานหญงิตดัสนิใจดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลค์รัง้แรก ทัง้ส่งผลต่อทศันคต ิระบบคิดความเชื่อ ควบคู่กบั
การต้องการได้รบัการยอมรบัจากสงัคมเพื่อน นอกจากมผีลต่อการตัดสินใจดื่มครัง้แรก ยงัมผีลต่อ
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงครัง้ต่อไป ซึ่งจากการศึกษาพบว่า 
กลุ่มเพื่อนทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิ ไดแ้ก่ กลุ่มเพื่อนวยัรุ่นหรอื
เพื่อนสมยัเรยีน กบั กลุ่มเพื่อนแรงงาน โดยลกัษณะภาพรวมของกลุ่มเพื่อนที่มผีลต่อการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลค์รัง้แรกของแรงงานหญงิ 

2.1) กลุ่มเพื่อนอยูใ่นช่วงวยัเดยีวกนัและมรีะดบัค่อนขา้งความสนิทสนม โดยมี
อทิธพิลต่อระบบคดิ ทศันคต ิและสามารถโน้มน้าวใหเ้กดิพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลไ์ด ้เช่น 
เพื่อนขา้งบา้น/เพื่อนขา้งหอ้ง เพื่อนรว่มชัน้เรยีน เพื่อนรว่มงาน ฯลฯ  

2.2) กลุ่มเพื่อนมทีศันคติต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าเป็น
เรือ่งปกต ิทีผู่ห้ญงิหรอืผูช้ายกส็ามารถดื่มได ้ 

2.3) เพื่อนในกลุ่มมพีฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งพบว่า การดื่ม
ครัง้แรกของแรงงานหญงิ มกีารชกัชวนและดื่มรว่มกบัเพื่อนในกลุ่ม   

2.4) ทศันคติของความเป็นเพื่อน มกีรอบทศันะ ได้แก่ “เป็นเพื่อนต้องร่วม
ทุกข ์ร่วมสุข” “เพื่อนดื่มเราดื่ม” “เป็นเพื่อนรกักนักต็อ้งดื่ม” ฯลฯ ซึง่ทศันะเหล่านี้มผีลต่อการตดัสนิใจดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอลค์รัง้แรกของแรงงานหญงิ  

ดงัที่กล่าวมากลุ่มเพื่อนของแรงงานหญงิ ที่กล่าวถงึ “อทิธพิลของกลุ่มเพื่อน” กบั 
“การไม่สามารถปฏเิสธเพื่อน ประกอบกบัความความอยากรูอ้ยากลอง และโอกาสสามารถทีร่บัรูร้สชาติ
ของเครื่องดื่มแอลกอฮอลไ์ด้” ดงันัน้ สงัคมเพื่อนของแรงงานหญงิ ดว้ย “สงัคมเพื่อน หรอื แรงงานหญงิ 
มกักล่าวถงึจดุเริม่ตน้การการดื่มดว้ยค าว่า “เพื่อนชวน” เป็นปัจจยัภายนอกทีส่นับสนุนใหเ้กดิพฤตกิรรม
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การดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล”์ ในครัง้แรกของแรงงานหญงิ ซึง่เป็นปัจจยัการมพีฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอลต่์อเนื่องของแรงงานหญงิอกีดว้ย กล่าวคอื ความอยากรู้ อยากลอง ความรู้สึกถกูท้าทาย 
และการต้องการการยอมรบัจากกลุ่ม ตลอดจนการตีความหมายของค าว่า เพือ่นด้วยค าว่า 
“ร่วมทุกข ์ร่วมสขุ” เป็นภาวะทีแ่รงงานหญงิตอ้งการการตอบสนองความตอ้งการ ฉะนัน้ กลุ่มเพื่อน จงึ
เป็นพืน้ทีท่ีเ่ปิดโอกาสใหผู้ห้ญงิชกัชวนกนัดื่ม 

3) วิถีชีวิตทำงสงัคมของแรงงำนหญิง หมายถงึ สภาพของวถิกีารด าเนินชวีติของ
แรงงานหญงิ ที่เป็นปัจจยัภายนอกทีผ่ลกัดนัให้เกดิพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลค์รัง้แรก ซึ่ง
จากการศึกษาพบ ลกัษณะวถิชีวีติของแรงงานหญิงที่เอื้อให้ตดัสนิใจดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครัง้แรก 
ไดแ้ก่   

3.1) สภำพชีวิตครอบครวั จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นถึงลกัษณะครอบครวัที่
ส่งผลต่อพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลค์รัง้แรกของแรงงานหญงิ (อ้างเล่มเดยีวกนั, หน้า 123-
124) ทีก่ล่าวถงึ สมาชกิในครอบครวัมพีฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเ์ป็นประจ า บางครอบครวั
มกีารผลติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบพื้นบ้านไว้เพื่อขาย และดื่มเอง บางครอบครวัมลีกัษณะแวดล้อม
ด้วยสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครวั ซึ่งเป็นสภาพชวีติดงักล่าวเป็นปัจจยัหนุนให้เกดิพฤตกิรรม
การดื่มของแรงงานหญิง นอกจากนี้ยงัพบ ทศันคตทิี่พบบางครอบครวั ซึง่เป็นเหตุปัจจยัที่ส่งผลให้เกดิ
พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลค์รัง้แรกของแรงงานหญงิ เช่น “ผูห้ญงิทีด่ื่มเหลา้ไม่ด ีเป็นผูห้ญงิ
กลางคนื” “ผูห้ญงิที่ดื่มก็เหมอืนนางเมรขีีเ้มา เหมอืนล ายอง” ฯลฯ ซึง่ค ากล่าวเหล่านี้ สะท้อนให้เหน็ถงึ 
บรบิทชวีติครอบครวั ทีค่าดหวงักบัความเป็นผูห้ญงิซึง่ตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบการถูกคาดหวงัจากครอบครวั 
สงัคม กระบวนการขดัเกลาทางสงัคม และการผลติซ ้าทางสงัคมส าหรบัแรงงานหญงิ จงึสัง่สมทศันคตทิี่
เหน็ชอบ และปฏเิสธการเหน็ดว้ย สรา้งความคบัขอ้งใจ ขดัขนืของแรงงานหญงิ กลายเป็นการตัง้ค าถาม
อยู่ในใจของแรงงานหญงิ รอวนัที่จะหาทางออก โดยพฤตกิรรมหนึ่งของการแสวงหาทางออก คอื การ
ตดัสนิใจดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครัง้แรก เพื่อระบายความเครยีด หาพื้นที่การระบายความทุกข ์ความ
คบัขอ้งใจจติใจ   

3.2) บริบทวิถีชีวิตชุมชน (ภูมิล ำเนำเกิด) สภาพชีวติของแรงงานหญิงส่วน
ใหญ่ เป็นคนต่างจงัหวดัที่อพยพเข้ามาท างานในกรุงเทพ ซึ่งบรบิทวิถีชีวิตชุมชนของแรงงานหญิง 
พบว่า ชุมชนบ้านมวีฒันธรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์เช่น วฒันธรรมการดื่มในงานเลีย้ง งานบุญ 
งานเทศกาลต่าง ๆ เช่น การเลีย้งดูปเูสื่อ หลงัการลงแขก ฯลฯ และมวีฒันธรรม ประเพณี หรอืพธิกีรรม
ที่ผูกสมัพนัธ์กบัความเชื่อ ภูมปัิญญา เช่น ภูมปัิญญาการกลัน่สุราพื้นบ้าน เหล้ายาดอง ฯลฯ ส่งผลให้
แรงงานหญงิส่วนหนึ่งมพีฤตกิรรมดื่มมาจากทีบ่้านเกดิ ทัง้นี้แมว้่า บรบิทวถิชีวีติชุมชน มนีัยยะค่านิยม
การดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์แต่ดว้ยวธิคีดิ ทศันคต ิความเชื่อ ต่อพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกออฮล์
ของผูห้ญงิ ที่สงัคมชุมชนมทีศันะ ว่า “ผูห้ญงิทีด่ื่มเหลา้ เป็นผู้หญงิไม่ดี” จงึท าให้แรงงานหญงิส่วนหนึ่ง
มไิดเ้ริม่ดื่มทีบ่า้น แต่มาเรยีนรูก้ารดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลห์ลงัจากเขา้มาเป็นแรงงาน    

3.3) บริบทวิถีชีวิตโรงงำน จากการศกึษาพบว่า วิถีชีวิตของแรงงานทีเ่ข้ามา
ท างานในโรงงาน เป็นจุดเริม่ต้นส าคญัในการดื่มครัง้แรกของแรงงานหลายกรณี โดยมกัเริม่ต้นดื่มใน
งานเลี้ยงสงัสรรค์ของบรษิัท สงัคมเพื่อนในโรงงานชวน หรอืบางกรณีกล่าวว่า “อยู่ที่บ้านกบัพ่อแม่ไม่
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สามารถดื่มได้ แต่พอมาท างานที่โรงงาน ชวีติ อิสระ มเีพื่อนฝูง ก็เลยลองดื่ม ” โดย กุ้ง (ผู้น าสหภาพ
แรงงาน) กล่าวว่า  “หลาย ๆ คนมาจากบ้านดว้ยความบรสิุทธิผ์ุดผ่อง มาเจองานเลีย้งสงัสรรบรษิทั ที่มี
การเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มกัดื่มเป็นช่วงนี้ เพราะสมยัก่อนบรษิทั  เราเรยีกรอ้งให้มกีารเลีย้งเหล้า 
บรษิทัมคีวามเหน็ว่า “ไม่ควรมเีครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นงานเลีย้ง” พวกเรากลบัมีความเห็นว่า “ งาน
สงัสรรไม่มีเหล้า จะเป็นงานสงัสรรคได้อย่างไร?”  ซึ่งเป็นค าพูดของคนที่ไม่ดื่ม ฝ่ายบรหิารบอกว่า 
“อย่าไปส่งเสรมิเลย เพราะถึงไม่แจก เขาก็ซื้อมาดื่มกนัเอง” จนเขาแจกเพราะพวกเราเรยีกรอ้ง ถ้าไม่
แจกก็ประจาน กลายเป็นประเพณี ที่ท าให้ทุกคนต้องดื่ม คนไม่ดื่มก็ต้องดื่ม ” ทัง้แรงงานม ี“ค่านิยมซื้อ
หวย รวยแชร์” ถ้าถูกหวย หรอื เปียแชร ์ถ้าไม่ซื้อเหล้าเลี้ยง ก็ขนม หรอื ต้องมสีิง่ของต่าง ๆ มาแจก
เพื่อน แลว้คนรบักอ็วยพรใหถู้กอกี ดงันัน้ สภาพการณ์ทีเ่กดิขึน้ของแรงงานหญงิในระบบโรงงาน ทีเ่ป็น
จดุเริม่ตน้ของการดื่ม สามารถสรปุไดด้งันี้ 

ประการแรก ภาระชีวิตทีเ่พิ ่มข้ึน แรงงานหญิงที่เข้ามาท างานในโรงงาน
อุตสาหกรรม วตัถุประสงคข์องชวีติหลกัเพื่อการมอีาชพี มรีายได้ มเีงนิส าหรบัจุนเจอืครอบครวั แต่การ
เขา้มาสู่การเป็นแรงงานในวถิีการผลติแบบอุตสาหกรรม ได้เพิม่แรงกดดนัของการถูกคาดหวงัการ ใช้
ชวีติ เมื่อบทบาทของความเป็นลูกสาว ความเป็นแม่ ความเป็นภรรยา เพิม่ขึน้ คอื มภีาระหนี้ สนิที่ตาม
อันเนื่ องมาจากค่าใช้จ่ายในการด าเนินชีวิตที่เพิ่มระหว่างพื้นที่ครอบครวั (การต้องส่งเสียเลี้ยงดู
ครอบครวั) พืน้ทีโ่รงงาน (การมอีาชพี การมรีายได้ การท างานล่วงเวลา เพื่อเงนิ) พืน้ทีท่างสงัคม (ชวีติ
สงัสรรค ์เพื่อนฝงู) และพืน้ทีส่่วนตวั (ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั กบัภาระฟุ่มเฟือยทีเ่พิม่ขึน้) 

ประการสอง การมีชีวิตรกัแบบค่านิยม “เริม่ต้นรกั เลิกรา เริม่ต้นใหม่” ซึ่ง
ลกัษณะของชวีติของแรงงานหญงิมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเริม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลค์รัง้แรก 
และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อเนื่อง กล่าวคือ หลงัจากเข้ามาใช้ชีวิตอิสระเอง จาก
การศกึษาพบว่า แรงงานหญงิหนึ่งมคีรอบครวั มแีฟนหลงัจากเขา้มาท างานในระบบโรงงาน โดยสะทอ้น
ถงึ การมอีสิระในชวีติเพิม่ขึน้ ห่างจากพ่อแม่ เริม่มแีฟนหรอืใชช้วีติร่วมกบัแฟนฉันท์สามภีรรยามากขึน้ 
แรงงานหญิงส่วนหนึ่งจงึมคีรอบครวัหลงัจากเขา้มาเป็นแรงงาน และพบว่า “ลกัษณะการใช้ชวีติคู่ของ
แรงงานหญงิมลีกัษณะของเลกิราและเปลีย่นแฟนใหม่ แรงงานหญงิบางคนมลีูกที่ต้องรบัภาระการดูแล 
รบัผดิชอบหลงัจากเลกิรากบัสาม ีภาวการณ์ตดัสนิใจดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จงึเกดิขึน้  เพื่อผ่อนปลด
ภาวะความเครยีด ความวติกกงัวล และตอ้งการหาพืน้ทีร่ะบายความทุกขท์ีเ่กดิขึน้  

ประการสาม สงัคมเพือ่นนักดืม่ ที่เป็นพื้นที่ของการระบายความทุกข์ พูดคุย 
และสรา้งความสุขร่วมกนัของกลุ่มแรงงานหญงิ การก้าวเขา้มาสู่ระบบตลาดแรงงานในวถิกีารผลติแบบ
อุตสาหกรรมของแรงงานหญงิ ท าให้วถิชีวีติเปลี่ยนไปจากเดมิ จากสงัคมบา้นเกดิที่แวดลอ้มด้วยระบบ
เครอืญาติ ความสมัพันธ์แบบฉันท์มติร เมื่อต้องเปลี่ยนตัวเองมาอยู่ในสงัคมเมอืง สภาพชีวิตมกีาร
เปลี่ยนแปลง ภาวะของแรงงานหญงิที่ตามคอื การปรบัตวั ภาวะกดดนักบัสภาพการเปลี่ยนแปลง และ
การต้องด าเนินชวีติใหอ้ยูร่อด ซึง่การปรบัตวัส าคญั คอื การตอ้งมกีลุ่มเพื่อน การสรา้งมติรภาพ การตอ้ง
ท าให้เพื่อนยอมรบั เหล่านี้ เป็นภาวะของการปรบัตัวของแรงงานหญิง พบว่า ในกลุ่มจะมีเพื่อนมี
พฤตกิรรมการดื่มเครอืงดื่มแอลกอฮอล ์ขอ้สงัเกตคอื กลุ่มแรงงานหญงิจะพึ่งพาอาศยัซึ่งกนัและกนั ไม่
ว่าเป็น เรื่องส่วนตวั เรื่องครอบครวั เรื่องเศรษฐกิจ และส าคญักลุ่มเพื่อนของแรงงานหญิง เป็นพื้นที่
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ระบายอารมณ์ ความรูส้กึ สภาพการถูกกดดนัจากการใชช้วีติ เป็นต้น ดงันัน้ กลุ่มเพื่อนของแรงงานหญงิ
ในวถิชีวีติคนโรงงาน จงึมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลค์รัง้แรกของแรงงานหญิง            

ประการสี ่ค่านิยมดืม่ฉลองตามวาระโอกาส จากการศกึษาพบว่า การดื่มตาม
วาระโอกาส งานฉลองส าคญั เป็นปัจจยัหนึ่งที่ท าให้แรงงานหญิงตดัสนิใจเริม่ต้นดื่ม กลายเป็นขอ้อ้าง
ของการโน้มน้าว ชกัชวนใหด้ื่ม ทัง้นี้ดว้ยวธิคีดิของการชวนเพื่อนแรงงานหญงิดื่ม เช่น “นาน ๆ ทดีื่มครัง้
ไม่เป็นไหร่ ไม่ต้องดื่มมากก็ได้ แต่ดื่มให้เป็นเกียรติกับเจ้าภาพ ” ฯลฯ ซึ่งงานฉลองที่แรงงานหญิง
กล่าวถงึ และเป็นพืน้ทีใ่หล้ิม้ลองเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ไดแ้ก่ งานแต่งงาน งานบวช งานฉลองปีใหมเ่มื่อ
กลบัไปเยีย่ม งานฉลองปีใหม่ของบรษิทัที่มกีารเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ ส่งผลให้แรงงานหญิง
หลายคนจงึตดัสนิใจทีจ่ะลิม้ลองรสชาตขิองเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ผนวกกบัการวธิกีารผสมเครือ่งดื่ม หรอื
การเลือกเครื่องดื่มที่จะลองชิมครัง้แรก มีผลต่อความรู้สึกของแรงงานหญิง ซึ่งส่วนใหญ่เครื่องดื่ม
แอลกอฮอลท์ีแ่รงงานหญงิดื่มครัง้แรก มลีกัษณะของรสชาต ิคอื หวาน ดื่มง่าย หรอืหากเป็นบรัน่ด ีวสิกี ้
ก็ผสมโค้กให้ดื่มง่าย หรอืเป็นเครื่องดื่มประเภทเบยีร ์หรอื หากเป็นสุราพื้นบ้าน เป็นสาโท (มรีสชาติ
หวาน) , เหลา้ดองยา (บางชนิดมาการผสมน ้าผึง้ใหม้รีสหวาน ฯลฯ ) เป็นตน้ เหล่านี้ เป็นตวัแปรส าคญัที่
ท าใหแ้รงงานหญงิเริม่พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ 

ซึง่ กุง้ (แกนน าสหภาพแรงงาน) กล่าวว่า วถิชีวีติของแรงงานทีท่ างานในโรงงาน 
เป็นจุดเริม่ตน้ส าคญัในการดื่มครัง้แรกของแรงงานหลายกรณี โดยมกัเริม่ต้นดื่มในงานเลีย้งสงัสรรคข์อง
บรษิทั สงัคมเพื่อนในโรงงานชวน หรอืบางกรณีกล่าวว่า “อยู่ทีบ่า้นกบัพ่อแม่ไมส่ามารถดื่มได ้แต่พอมา
ท างานที่โรงงาน ชวีติ อสิระ มเีพื่อนฝงู กเ็ลยลองดื่ม” นอกจากนี้ ยงัพบปัจจยัภายนอกทีส่่งเสรมิให้เกดิ
ทศันคต ิความเชื่อ และพฒันาพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใหม้รีะดบัการดื่มที่มคีวามเข้มขน้
มากขึน้ ไดแ้ก่ วถิชีวีติเชงิวฒันธรรม เช่น เทศกาลต่าง ๆ รปูแบบการจดังานเลีย้งต่างจงัหวดัที่ส่งเสรมิ
การดื่ม ฯลฯ  

4) วัฒนธรรม ประเพณี  และเทศกำล  ท่ีมี  “ค่ำนิยมกำรด่ืมเค ร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์” เป็นปัจจยัภายนอกที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลค์รัง้แรกของแรงงาน
หญงิ ทัง้นี้เนื่องจากวฒันธรรมประเพณี ถอืเป็นแบบแผน วถิปีฏบิตัทิางสงัคม ทีส่ะท้อนระบบคดิ ความ
เชื่อของชุมชน ถอืเป็นแบบแผนพฤตกิรรมของมนุษย ์จากการศกึษา พบว่า วฒันธรรม ประเพณี และ
เทศกาล มผีลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อแรงงานหญิง ซึ่งแรงงานหญิงเตบิโตมากบั
วฒันธรรม ประเพณี และเทศกาลที่มเีครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเกี่ยวข้องและเป็นส่วนหนึ่งของวถิีชวีติ 
วฒันธรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ี่แฝงอยู่ในวถิชีวีติจงึเสมอืนเป็นกระบวนการขดัเกลาทางสงัคม
และการผลติซ ้าทางความคดิใหแ้รงงานหญงิเรยีนรูแ้ละเขา้ใจว่า “เป็นเรือ่งปกตขิองสงัคมทีต่้องมกีารดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ดงัเหน็ไดจ้าก บรบิทแวดลอ้มทางวฒันธรรมของแรงงานหญงิ ตัง้แต่พื้นที่ชุมชน
ชนบท (ภมูลิ าเนาเกดิ) จนกระทัง่บรบิทวฒันธรรมของสงัคมโรงงาน ลว้นมเีครือ่งดื่มแอลกอฮอลเ์ป็นส่วน
หนึ่งของการด าเนินชวีติทัง้สิ้น ผูกตดิอยู่กบัชวีติประจ าวนัของแรงงานหญงิ ซึ่งเป็นแรงผลกัดนัที่ท าให้
แรงงานหญิงตัดสินใจดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครัง้แรก หรอืส่งผลให้มีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลต่์อเนื่อง หรอืเป็นขอ้จ ากดัต่อการลด ละ เลกิพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ซึง่พบ
วฒันธรรม ประเพณ ีค่านิยม และเทศกาลทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมของแรงงานหญงิ ดงัเช่น  
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4.1) ค่านิยมการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลผ์กูสมัพนัธ์กบัการให้คุณค่าและ
คณุประโยชน์ทีเ่กีย่วข้องกบัภมิูปัญญาท้องถิน่ กล่าวคอื ครอบครวัและชุมชนของแรงงานหญงิ ส่วน
ใหญ่มภีูมปัิญญาเรื่องการกลัน่สุราพื้นบ้าน ภูมปัิญญาเรื่องเหล้าดองยา ที่เชื่อว่ามสีรรพคุณทางยา ซึ่ง
พบว่า แรงงานหญิงส่วนหนึ่ง ครอบครวัมกีารกลัน่สุราพื้นบ้านขาย ดื่มเอง และบางครอบครวัมกีารท า
เหลา้ดองยาไวด้ื่มเป็นประจ าทีบ่า้น  

4.2) วฒันธรรมต่างตอบแทน การเล้ียงดปูเูสือ่ ในประเพณีลงแขก การเอามือ้
เอาแรงของชุมชนวถิเีกษตรกรรม ซึง่เครือ่งดื่มแอลกอฮอลเ์ป็นสนิน ้าใจของสมาชกิชุมชน ทีเ่ขา้มามสี่วน
ร่วมในการลงแขก เอามือ้เอาแรง เช่น วฒันธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวที่มกีารเลี้ยงเหล้าและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ฯลฯ หมายรวมถงึ ค่านิยมงานบุญต่างๆ ของชุมชน ที่มกีารเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ถอื
เป็นบรรทดัฐานทางสงัคมทีส่ะทอ้นการตอบแทนน ้าใจผูม้ารว่มงานเช่นกนั  

4.3) ค่านิยม “การดื ่มเครือ่งดื ่มแอลกอฮอล์เป็นสัญลักษณ์ของการ
สงัสรรค์” จากการศึกษาพบว่า บรบิทแวดล้อมแรงงานหญิง ทัง้ในสงัคมชุมชนบ้านเกิด และสงัคม
โรงงาน มปีระเพณี เทศกาล มเีครื่องดื่มแอลกอฮอลเ์ป็นสื่อสงัสรรค์ เช่น ในงานเลีย้งปีใหม่ของโรงงาน
ตอ้งมเีหลา้ ซึง่แรงงานหญงิหลาย ๆ เริม่ต้นการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลจ์ากเทศกาลนี้ และหลาย ๆ คน
ดื่มหนักจากงานฉลองเช่นนี้ ฯลฯ นอกเหนือจากค่านิยมเลี้ยงในเทศกาลต่าง ๆ ยงัพบว่า แรงงหญิงมี
ค่านิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์ทุกวนัหยุด วนัเกดิ วนัถูกหวยรวยแชร ์เหล่านี้เป็นค่านิยมที่ผูกสมัพนัธ์
และส่งเสรมิค่านิยมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิทัง้สิน้ ดงเช่น  

แจง (นามสมมติ) แรงงานหญิงที่ดื่มครัง้แรก เพราะเห็นสมาชกิในครอบครวั
ดื่มกนัในเทศกาลปีใหม ่และงานฉลองอื่น ๆ เป็นประจ า จงึขอดื่มบา้ง เพราะอยากรูบ้า้งว่า “ดื่มแลว้อรอ่ย
ไหม ขอลองดื่มบา้ง” ซึง่ทีพ่่อ แมก่ใ็หล้องดื่มได ้ 

แหม่ม (นามสมมต)ิ แรงงานหญิงที่ดื่มครัง้แรก ในงานเลี้ยงปีใหม่ของแผนก 
โดยเลอืกดื่มเหลา้ผสมโคก้ เพราะหวาน ดื่มงา่ย  

เอ๋ (นามสมมต)ิ แรงงหญิงที่ดื่มครัง้แรก ในงานวนัเกดิเพื่อน พรอ้มกบัค าพูด
ว่า “ถา้เป็นเพื่อนกนัจรงิ รกักนัจรงิ กต็อ้งดื่ม”  

กล่าวโดยสรุป ปัจจยัการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลค์รัง้แรก เป็นปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์
ระหว่างปัจจยัภายในตวัตนของแรงงานหญิง ได้แก่ ความเชื่อ ทศันคต ิที่ท าให้เกดิความอยากรู ้อยาก
ลอง ซึง่ถอืเป็นเหตุปัจจยัส าคญัทีพ่บไดใ้นงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
กบั ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ การถูกเพื่อนชกัชวน วถิชีวีติตามบรบิทเชงิวฒันธรรม ประเพณ ีเทศกาล หรอื
วถิีการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดื่มกนัเองตามครวัเรอืน หรอืที่เรยีกว่า “เหล้าเถื่อน กระแช่ สาโท” 
เหล่านี้ ถอืเป็นสาเหตุเชงิโครงสรา้งทางสงัคมทีซ่มึลกึอยู่ในวถิชีวีติของแรงงานหญงิอย่างหลกัเลีย่งไมได ้
ในขณะเดยีวดว้ย ความอยากรู ้อยากลอง ความรูส้กึถูกทา้ทาย ซึง่เป็นปัจจยัภายใน ทีม่คีวามสพมัพนัธ์
กบัปัจจยัภายนอก เช่น ครอบครวั วฒันธรรม วถิชีุนชน กลุ่มเพื่อน ฯลฯ เป็นกลไกของกระบวนการขดั
เกลาทางสงัคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งความอยากรูอ้ยากลองเหล่านี้ มี
กระบวนการสะสมความต้องการที่ซมึอยู่ในความรูส้กึของแรงงานหญิงที่หากมโีอกาสจะลิ้มรสชาติของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิง พบว่า เกิดจาก
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ทศันคติ ความเชือ่ ทีว่่า “การดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์เป็นเรือ่งปกติ สงัคมนิยมกนั” ทีผ่่าน
กระบวนการหล่อหลอมทางสงัคม ได้แก่ ประการแรก พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
สมาชกิในครอบครวั โดยเฉพาะครอบครวัที่ม ีบดิา พี่ชาย น้องชาย ที่ดื่ม แต่แรงงานหญิงบางกรณีก็มี
การตัง้ค าถามกบัพฤตกิรรมการดื่มของสมาชกิผูห้ญงิในครอบครวัเช่นกนั 

ประการสอง พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ที่สบืทอดผ่านวฒันธรรม ประเพณ ี
วถิเีทศกาลต่าง ๆ เช่น สงกรานต์ ปีใหม่ ฯลฯ เหล่านี้เป็นตวัแปรส าคญัของจุดเริม่ต้นพฤตกิรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิง ที่ท าให้ผู้หญิงได้มโีอกาสทดลองดื่มหรอืเรยีกว่า “ดื่มเป็น” เช่น 
การกล่าวถงึ “วฒันธรรมการลงแขกทีม่กีารเลีย้งสุราเถื่อน สาโท เพื่อแกป้วดเมื่อย ท าให้แรงงานหญงิบาง
คน ดื่มตัง้แต่อาย ุ10-13 ปี” 

และ ประการสาม พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิเริม่ต้นเรยีนรู้
จาก “วถิีการต้มเหล้า ท ายาดองดื่มเอง” ประเด็นนี้เป็นประเด็นหนุนเสรมิที่ส าคญัที่มผีลท าให้แรงงาน
หญงิ มทีศันะว่า “เป็นเรือ่งวถิชีวีติปกต”ิ จงึมโีอกาสลองรสชาตกิารดื่ม   

เหล่านี้ สามารถกล่าวได้ว่า “ความอยากรู ้อยากลอง การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มไิด้
เกดิขึน้มาเอง แต่มกีระบวนการหล่อหลอมการเรยีนรู ้และมกีารผลติซ ้าทางความคดิ ส่งผลทศันคต ิระบบ
คดิ ความเชื่อ ต่อพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นเรื่องปกต ิประเดน็ที่น่าสนใจ “มใิช่เป็น
เรื่องปกติเฉพาะผู้ชายที่ดื่มได้เท่านัน้ แต่ยงัมกีารตัง้ค าถามเชิงสงสัยถึงพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์อย่างกว้างขวางของผู้หญิงอีกด้วย” โดยเฉพาะ สงัคมเพื่อน ซึ่ง แรงงานหญิง มกักล่าวถึง
จุดเริม่ต้นการการดื่มด้วยค าว่า “เพื่อนชวน” เป็นปัจจยัภายนอกที่สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในครัง้แรกของแรงงานหญิง ทัง้ยงัเป็นปัจจยัการมพีฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลต่์อเนื่องของแรงงานหญงิอกีดว้ย  

จากจุดเริม่ต้นของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮล์ครัง้แรกของแรงงานหญงิ พบว่า แรงงาน
หญิงมีพฤติกรรมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อเนื่ อง ทัง้นี้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การดื่มครัง้แรก 
สถานการณ์ชีวติของแรงงานหญิง เช่น สถานการณ์ความรกั ภาระความรบัผิดชอบ การเลี้ยงดูบุตร 
สภาพการใชช้วีติ ฯลฯ การกลุ่มเพื่อน หมายรวมถงึวาระและโอกาสในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ซึ่ง
ปัจจยัต่าง ๆ ที่กล่าวมาสะท้อนให้เห็นถึงระดบัของพฤติกรรมการดื่มถาวร กึ่งถาวร และชัว่คราวของ
แรงงานหญงิ      

 
1.2 ปัจจยัท่ีท ำให้เกิดพฤติกรรมกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ต่อเน่ืองและเพ่ิมระดบั

ควำมเข้มข้นของพฤติกรรมกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 
ความต่อเนื่องในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิ พบปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้ง ได้แก่ 

(1) ประสบการณ์การดื่มครัง้แรก (2) บรบิทและวถิชีวีติของแรงงานหญงิ (3) สถานการณ์ปัญหาชวีติของ
แรงงานหญงิและวธิกีารจดัการปัญหา และ (4) วาระและโอกาส กล่าวคอื 

1.2.1 ประสบกำรณ์กำรด่ืมครัง้แรก เป็นปัจจยัทีเ่ป็นมผีลต่อพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ต่อเนื่องของแรงงานหญิง ได้แก่ ชนิดและรสชาตขิองเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปรมิาณการดื่ม 
และ ภาวะทีเ่กดิขึน้หลงัจากดื่ม กล่าวคอื 
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ประการแรก ชนิดและรสชาตขิองเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยส่วนใหญ่พบว่า การดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครัง้แรก เลือกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดื่มง่าย มรีสชาติหวาน หรอืผสมปรมิาณ
แอลกอฮอล์ไม่เขม้ข้นมากนัก เช่น สาโท กระแช่ เหล้าผสมโค้กเพื่อดบักลิน่และให้รสชาตขิม ฯลฯ ซึ่ง
แรงงานหญิงที่มพีฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อเนื่ อง มกัพบว่าเริม่ต้นการดื่มจากเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลท์ีด่ ื่มงา่ย และพฒันาระดบัความเขม้ขน้ของปรมิาณแอลกอฮอลต์ามล าดบั 

ประการสอง ปรมิาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า ปรมิาณการดื่มมผีลต่อ
การตดัสนิใจดื่มต่อเนื่องของแรงงานหญงิ หากการดื่มครัง้แรกปรมิาณการดื่มไมม่าก เช่น ดื่มเพื่อชมิ ลิม้
รส ฯลฯ ยังสามารถควบคุมตนเองได้ ภาวะที่สามารถควบคุมตนเองได้เป็นความท้าทายต่อ
ความสามารถของแรงงานหญงิทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการดื่มต่อเนื่อง แต่หากดื่มในปรมิาณมากจนเสยีการ
ควบคุมตนเองได ้หรอืมเีรื่องใหต้้องอบัอาย แรงงานหญงิส่วนหนึ่งกลวัการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ซึ่ง
จะพฒันาไปสู่พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลร์ะดบัชัว่คราว (นาน ๆ ดื่ม) หรอื ยุตพิฤตกิรรมการ
ดื่มตัง้แต่ครัง้แรกทีท่ดลองดื่ม      

ประการสาม ภำวะหลงัด่ืม ผลตามมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์เป็นปัจจยั
เชงิประสบการณ์ที่ประกอบการคดัสนิใจการดื่มครัง้ต่อไปของแรงงานหญิง กล่าวคอื แรงงานหญิงที่มี
ประสบการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครัง้แรกไม่ด ีเช่น แล้วมภีาวะเมาค้าง ควบคุมตนไม่ได้ อ้วก 
ตื่นมาปวดหวั นอนซม หรอืบางกรณีดื่มจนเขา้โรงพยาบาล หรอืดื่มแลว้กไ็ม่สามารถจดัการความเครยีด 
คลายความกงัวลได ้ฯลฯ พบว่า มพีฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไ์มต่่อเนื่อง หรอืเป็นพฤตกิรรม
การดื่มชัว่คราว หรอืยตุพิฤตกิรรมการดื่ม แต่หากแรงงานหญงิทีด่ื่มเครอืงดื่มแอลกอฮอลร์ูส้กึด ีสามารถ
ควบคุมตนเองได้ ดูแลตนเอง ภาวะหนึ่งที่เกิดภายในจติใจของแรงงานหญิง คือ “การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ สร้างความเชื่อมัน่ให้เกิดขึ้น ” “ผู้หญิงก็สามารถดื่มได้เช่นผู้ชาย” เหล่านี้  กลายเป็น
พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มคีวามต่อเนื่อง และพฒันาการไปสู่การดื่มที่เพิม่ระดบัความ
เขม้ขน้ขึน้        

ดังนัน้ กล่าวโดยสรุป ประสบการณ์การดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครัง้แรกที่มีผลต่อ
พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อเนื่องของแรงงานหญิง พบว่า แรงงานหญิงที่มปีระสบการณ์
การดื่มครัง้แรกทีด่ ีเช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอลม์รีสชาตดิ ีซึง่ส่วนใหญ่แรงงานหญงิทีม่กีารดื่มต่อเนื่องนัน้ 
เครือ่งดื่มแอลกอฮอลท์ีด่ ื่มครัง้แรก มรีสชาตหิวาน เช่น เหลา้แดงผสมโคก้ Spy สาโท กระแช่ เหลา้เถื่อน
ผสมน ้ าแดง เป็นต้น และพบว่า มักดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีดีกรีเพิ่มขึ้นตามล าดับ แต่หาก
ประสบการณ์การดื่มเครื่องครัง้แรกไมด่ ีเช่น เมามากจนไม่สามารถควบคุมตนเองได ้หรอื ถูกเพื่อนมอม 
ฯลฯ บางกรณีไม่ดื่มต่อ และปฏิเสธการดื่ม หรอื บางกรณีพบเจอประสบการณ์ในชวีติจากสมาชกิใน
ครอบครวัดื่มจนเกดิปัญหา กไ็มด่ื่มมพีฤตกิรรมการดื่มต่อเนื่อง ฯลฯ  

1.2.2 บริบทและวิถีชีวิตของแรงงำนหญิง เป็นปัจจยัส าคญัทีม่ผีลต่อพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อเนื่องของแรงงานหญิง โดยลกัษณะบรทิและวิถีชวีิตของแรงงานหญิง ดงัที่
กล่าวถงึ วถิชีวีติทางสงัคมของแรงงานหญงิทีเ่ป็นจุดเริม่ต้นของพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
(อ้างถึงแล้ว, หน้า 126-127) เกี่ยวกับ (1) สภาพชีวิตครอบครัว ที่มีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ทัง้เป็นผู้ได้ร ับผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์   (2) บริบทวิถีชีวิตชุมชน 
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(ภูมลิ าเนาเกดิ) ที่แวดลอ้มไปดว้ยค่านิยมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (3) บรบิทวถิชีวีติสาวโรงงาน ที่
ต้องพบเจอกบัภาระชวีติที่เพิม่ขึน้ การมชีวีติรกัแบบ “เริม่ต้นรกั เลกิรา เริม่ต้นใหม่” และการม ีสงัคม
เพื่อนนักดื่ม จุดเริม่ต้นพฤตกิรรมการดื่มเหล่านี้  ที่สอดคล้องสมัพนัธ์กบัระดบัความเขม้ขน้ของการใช้
ชวีติของแรงงานหญงิ ส่งผลต่อพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้มคีวามต่อเนื่อง ปัจจยัส าคญั 
คอื สถานการณ์ปัญหาชีวิตของแรงงานหญิงและวิธีการจดัการปัญหา จากการศกึษา พบว่า สภาพ
ชวีติที่มผีลต่อพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์คอื ปัญหาครอบครวั ปัญหาความรกั ปัญหาการ
ท างาน ซึ่งแรงงานหญิงใช้พื้นที่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนถึง
เรือ่งราวชวีติของตนเอง จงึถอืเป็นปัจจยัหนุนเสรมิใหแ้รงงานหญงิเพิม่ระดบัการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์
ให้มคีวามเขม้ขน้มากขึน้ตามสภาพของสถานการณ์ที่แรงงานหญงิเผชญิ ดงันัน้ จงึกล่าวไดว้่า แรงงาน
หญงิที่มพีฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ดื่มเพื่อพบปะเพื่อนฝงูและมพีืน้ทีใ่นการระบายเรือ่งราว
ชวีมิากกว่าการดื่ม เพื่อใหเ้พื่อนยอมรบั สามารถอธบิายไดด้งันี้ 

ประการแรก สภาพชีวิตครอบครวัของแรงงานหญิง ที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรม
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลต่์อเนื่อง ปรากฎการณ์หนึ่งทีพ่บกบักลุ่มแรงงานหญงิทีใ่หส้มัภาษณ์ เงือ่นไข
ส าคัญที่ท าให้มีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อเนื่ อง คือ สถานการณ์ครอบครวั ภาวะ
ความเครยีดอนัเนื่องมาจากพฤติกรรมสาม ีที่มลีกัษณะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขาดความรบัผดิชอบ 
ภาระการเลี้ยงดูครอบครวั ลูก ความสมัพนัธ์ภายในครอบครวั (ระหว่างสามี-ภรรยา) และปัญหาทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องสมัพนัธ์กบัค่านิยมการมชีวีติรกัแบบ “เริม่ต้นรกั เลกิรา เริม่ต้นใหม่” ซึ่งพบว่า 
สมัพนัธภาพดงักล่าวมผีลต่อพฤติกรรมการดื่ม เช่น มแีฟนเลกิดื่ม เลกิกบัแฟนกลบัมาดื่ม มแีฟนใหม่
เลกิดื่ม ฯลฯ เหล่านี้ จากการศกึษาสามารถวเิคราะห์ได้ถงึ “บทบาทความเป็นหญิงของแรงงานหญิง” 
และ “พืน้ทีผ่่อนปรนชวีติ” กล่าวคอื  

บทบาทความเป็นหญิงของแรงงานหญิง เป็นสภาพชวีติครอบครวั หลงัจากที่
แรงงานหญงิกลายเป็นแรงงานในระบบอุตสาหกรรม นัน่หมายถงึ บทบาทหนึ่งที่เพิม่ขึน้ในฐานะลูกจา้ง 
ผนวกกบัแรงงานหญิงส่วนหนึ่งมทีัง้ยา้ยครอบครวัเขา้มาท างานในโรงงาน และมคีรอบครวัหลงัจากมา
ท างานในโรงงาน ซึ่งบทบาทที่ตดิตวัแรงงานหญงิมาด้วย คอื ความเป็นแม่ ภรรยา ลูกสาว ควบคู่กบัผู้
หาเลี้ยงครอบครวัร่วมด้วย เป็นภาระที่แรงงานหญิงต้องวิง่วนและรกัษาสมดุลยภาพของการบทบาท
เหล่านี้เพื่อประคบัประคอง หากครอบครวัแรงงานหญิงที่มสีมัพนัธภาพที่ด ีระหว่างสามี-ภรรยา การ
ช่วยเหลอืเกื้อกูล และภาวะความเครยีดจะน้อย แต่หากครอบครวัแรงงานหญิงสมัพนัธภาพไม่ด ีซึ่ง
ปรากฏภาพความรุนแรงให้เหน็ในรปูแบบต่าง ๆ เช่น สามตีดิสุรา สามมีภีรรยาน้อย สามไีม่รบัผดิชอบ
ครอบครวั ฯลฯ เหล่านี้ เป็นตวักระตุ้นหนุนพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญงิให้
ต่อเนื่อง ทัง้นี้เนื่องภาวะที่เกดิขึน้ของสภาพชวีติครอบครวัที่ต้องดิ้นรนในสงัคมโรงงาน ต่างจากสงัคม
ภูมลิ าเนาเกิดตรงที่ไม่มเีครอืญาติ ต้องพึ่งตนเองเป็นหลกั ภาวะกดดนั ภาวะความเครยีด ภาวะวติก
กงัวล ความคบัข้องใจจงึเกิดขึ้นในบทบาทผู้หญิงของแรงงานหญิงที่ต้องการพื้นที่การระบาย ดงันัน้ 
“พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล”์ จงึเป็นทางเลอืกของการตอ้งการผ่อนปรนภาวะดงักล่าว       

พ้ืนทีผ่่อนปรนชีวิตของแรงงานหญิง สภาพการชวีติครอบครวัของแรงงานหญงิ
ที่พบจากการสมัภาษณ์นัน้ เป็นภาพปรากฏจรงิที่เกิดขึ้น ซึ่งแรงงานหญิงต้องการพื้นที่ให้ได้ระบาย
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อารมณ์ ความรูส้กึ พื้นที่ที่จะสามารถท าให้หลุดพ้นจากสภาวะการถูกกดดนันัน้ ๆ โดยพื้นที่ผ่อนปรน
ชวีติที่แรงงานหญิงเลอืก คอื “พื้นที่ของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” โดยเฉพาะการเลอืกดื่มกบักลุ่ม
เพื่อนแรงงานหญิง หรอืบางส่วนมกีารดื่มเพียงล าพงั แนวโน้มของแรงงานหญงิที่ดื่มเพื่อผ่อนปรนแรง
กดดนัในชวีติ มกัมพีฤติกรรมดื่มต่อเนื่องเป็นประจ า และค่อนข้างถาวร ยิง่ได้รบัแรงกดดนัในชวีติสูง 
ภาวการณ์ตดิกบัพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลจ์ะสงูตามไปดว้ย    

ประการสอง บริบทชีวิตจำกผู้หญิงต่ำงจงัหวดักบักำรเป็นสำวโรงงำน เป็นการ
เปลี่ยนแปลงวถิกีารด าเนินชวีติของแรงงานหญิง จากสงัคมชนบทสู่สงัคมเมอืง จากสงัคมเครอืญาติสู่
สงัคมต่างคนต่างอยู ่บรบิทชวีติทีม่กีารเปลีย่นแปลง ท าใหแ้รงงานหญงิต้องปรบัตวัในการใชช้วีติ ทัง้การ
ตอ้งเรยีนรูก้ารใชช้วีติใหม ่สภาพสงัคมใหม่ วฒันธรรมใหม ่ค่าครองชพีสงูขึน้ ต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเงือ่นไข
ส าคญัที่มผีลภาวะของแรงงานหญิงที่ตามคอื การปรบัตวั ภาวะกดดนักบัสภาพการเปลี่ยนแปลง และ
การต้องด าเนินชวีติใหอ้ยู่รอด เช่น การหาเพื่อน การเรยีนรูว้ฒันธรรมของสงัคมคนโรงงาน การปรบัตวั
ให้เข้ากับค่านิยมการดื่มในกลุ่มเพื่อนแรงงาน เพื่อให้ได้รบัการยอมรบั ฯลฯ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กลายเป็นสญัลกัษณ์หนึ่งของการค่านิยมการเชื่อมสมัพันธ์ของแรงงานหญิง และพบว่า นอกจากใช้
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นกลไกในการผ่อนปรนความตึงเครยีดแล้ว ยงัใช้เป็นเครื่องมอืในการเชื่อม
สมัพนัธช์วีติระหว่างบุคคล และการเขา้ถงึ เรยีนรูว้ฒันธรรมกลุ่มชวีติของคนแรงงานดว้ย ดงัทีก่ล่าวมา
เป็นปัจจยัหนุนเสรมิให้เกดิพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อเนื่อง และเพิม่ระดบัความเขม้ขน้
ของปรมิาณการดื่มอกีดว้ย            

1.2.3 วำระและโอกำสในกำรด่ืม เป็นปัจจยัหนึ่งที่ส่งเสรมิให้เกดิพฤติกรรมการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลต่์อเนื่องของแรงงานหญงิ จากการศกึษาพบว่า วาระและโอกาสทีแ่รงงานนิยม
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มลีกัษณะทัง้วาระโอกาสที่สร้างขึ้น และวาระโอกาสที่ถูกก าหนดด้วยงาน
เทศกาล งานประเพณต่ีาง ๆ กล่าวคอื 

 ประการแรก ดืม่ตามวาระโอกาสทีก่ าหนดสร้างข้ึน เป็นการสรา้งพืน้ทีก่ารดื่มให้
เกิดขึ้นโดยแรงงานหญิง หรอืกลุ่มเพื่อนของแรงงานหญิง มวีตัถุประสงค์เพื่อการสงัสรรค์ ผ่อนคลาย
ความเครยีด หรอืเปิดพื้นที่พูดคุยแลกเปลี่ยน โดยใช้เหล้าเป็นตัวเชื่อมประสานความกล้าพูด กล้า  
แสดงออก หรอืทีเ่รยีกว่า “ตัง้วงดื่ม” ซึง่ลกัษณะการดื่มดงักล่าวมกัมแีนวโน้มพฤตกิรรมดื่มต่อเนื่องเป็น
ประจ า ค่อนขา้งถาวร  

 ประการสอง ดืม่ตามวาระโอกาสทีถ่กูก าหนดด้วยงานเทศกาล งานประเพณี 
หมายรวมถึงโอกาสพเิศษ เช่น งานเลี้ยง งานแต่งงาน งานบวช เทศกาลขึ้นปีใหม่ เทศกาลสงกรานต ์
ฯลฯ ลกัษณะพฤตกิรรมการดื่มต่อเนื่อง มรีะดบัเป็นพฤตกิรรมชัว่คราวจนถงึกึง่ถาวร 

ข้อสังเกตจากการสัมภาษณ์แรงงานหญิง พบว่า วิถีชีวิตของแรงงานที่ท างานใน
โรงงาน เป็นทัง้จดุเริม่ตน้ส าคญัในการดื่มครัง้แรกและเป็นปัจจยัท าใหเ้กดิพฤตกิรรมการด่มต่อเนื่อง โดย
มกัเริม่ตน้ดื่มในงานเลีย้งสงัสรรคข์องบรษิทั สงัคมเพื่อนในโรงงานชวน หรอืบางกรณกีล่าวว่า “อยูท่ีบ่า้น
กบัพ่อแมไ่ม่สามารถดื่มได ้แต่พอมาท างานทีโ่รงงาน ชวีติ อสิระ มเีพื่อนฝงู กเ็ลยลองดื่ม” นอกจากนี้ ยงั
พบปัจจยัภายนอกทีส่่งเสรมิใหเ้กดิทศันคต ิความเชื่อ และพฒันาพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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ให้มรีะดบัการดื่มทีม่คีวามเขม้ขน้มากขึน้ ไดแ้ก่ วถิชีวีติเชงิวฒันธรรม เช่น เทศกาลต่าง ๆ รปูแบบการ
จดังานเลีย้งต่างจงัหวดัทีส่่งเสรมิการดื่ม ฯลฯ  

 
2. พฤติกรรมกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องแรงงำนหญิง  

 
ผลการศกึษา โดยการพูดคุยแลกเปลีย่นกบักลุ่มแรงงานหญิงทัง้ 3 พื้นที ่พบว่า แรงงานหญงิมี

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ 4 ระดบั ได้แก่ (1) พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ถาวร (2) ระดบัพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กึ่งถาวร (3) ระดบัพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ชัว่คราว และ (4) ระดบัพฤตกิรรมไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทัง้กรณีไม่ดื่มตัง้แต่แรก และ
เลกิพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยสามารถวเิคราะห์ถึงระดบัพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของแรงงานหญิง ผ่านกรอบการอภิปรายโดยพิจารณาถึง (1) พฤติกรรมการดื่ม (2) 
ประสบการณ์การดื่มครัง้แรก (3) บรบิทแวดล้อมและสถานการณ์ชวีติ (4) ความสามารถในการจดัการ
ปัญหา และ (5) วาระและโอกาสการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์กล่าวคอื  

 
2.1 ระดบัพฤติกรรมกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮฮลข์องแรงงำนหญิง 
 
 การก าหนดระดบัพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิง พิจารณาจาก

ความถี่ของพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิ ซึง่พจิารณาร่วมกบัขอ้มลูเชงิปรมิาณ  
กล่าวคอื (1) พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงระดบัค่อนขา้งถาวร (เป็นประจ า) 
หมายถงึ แรงงานหญงิทีม่รีะดบัความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2-3 วนั ต่อสปัดาหข์ึน้ไป คดิเป็น
รอ้ยละ 12.34 จากกลุ่มเป้าหมายเชงิปรมิาณทีเ่กบ็ทัง้หมด 

(2) พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงระดับกึ่งถาวร  (บางครัง้)
หมายถงึ แรงงานหญงิทีม่รีะดบัความถี่ในการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลส์ปัดาหล์ะ 1 วนั ต่อสปัดาห ์คดิเป็น
รอ้ยละ 17.25 จากกลุ่มเป้าหมายเชงิปรมิาณทีเ่กบ็ทัง้หมด 

(3) พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิระดบัชัว่คราว (นานท)ี หมายถงึ 
แรงงานหญิงที่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามเทศกาลต่าง ๆ ตามวาระส าคัญ คิดเป็นร้อยละ 61.95 จาก
กลุ่มเป้าหมายเชงิปรมิาณทีเ่กบ็ทัง้หมด 

ผลการศึกษาจากข้อมูลเชิงปรมิาณ เมื่อการพิจารณาผ่านผลการศึกษาเชิงคุณภาพ พบ
ปรากฎการณ์ที่สามารถอภิปรายถึง พฤติกรรมการดื่ม ประสบการณ์การดื่มที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรม
ต่อเนื่อง บรบิทแวดล้อมชวีติของแรงงานหญิง การจดัการปัญหา และวาระ โอกาสชวีติที่เอื้อให้แรงงาน
หญงิดื่มเครือ่งดื่มอลกอฮอล ์ดงันี้  
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2.1.1 พฤติกรรมกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องแรงงำนหญิงระดบัค่อนข้ำงถำวร 
(เป็นประจ ำ)                    

 
พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลร์ะดบัค่อนขา้งถาวร หรอืดื่มเป็นประจ าของแรงงาน

หญิง จากการผลการศึกษาเชิงปรมิาณตีความหมาย คือ แรงงานหญิงที่มีระดับความถี่ในการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2-3 วนั ต่อสปัดาห์ขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 12.34 จากกลุ่มเป้าหมายเชงิปรมิาณที่
เก็บทัง้หมด เช่น เป็นพฤติกรรมที่มคีวามต่อเนื่องของการดื่มทุกสปัดาห์ ดื่มทุกวนัหยุดอย่างเสาร์ -
อาทติย ์ฯลฯ ทัง้นี้จากการสมัภาษณ์พบ ระดบัพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจ าทุกวนั
หลงัเลกิงาน ซึง่แรงงานหญงิใชค้ าว่า “ดื่มหนัก” “ดื่มทุกวนั” พบว่า สภาวะของแรงงานหญงิกลุ่มดงักล่าว
ส่วนใหญ่มภีาวะการกดดนัจากสถานการณ์ชวีติ อนัเนื่องมาจากความเครยีด ความวติกกงัวล ความคบั
ข้องใจเรื่องครอบครวั สามี ภาวะทางเศรษฐกิจ การมีรายได้ ค่าใช้จ่ายภายในครอบครวั เป็นต้น 
นอกจากนี้ จากการสมัภาษณ์กลุ่มแรงงานหญิงที่พฤติกรรมการดื่มหนัก มปีระสบการณ์การเมาที่ไม่
สามารถควบคุมตนเองได ้ไมส่ามารถจ าความได ้ตื่นมามอีาการเมาคา้ง ไมส่ามารถไปท างานได ้  

ประสบการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลค์รัง้แรกของกลุ่มแรงงานหญงิทีม่พีฤตกิรรมการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลร์ะกบัค่อนขา้งถาวร พบว่า มปีระสบการณ์การดื่มครัง้แรกทีใ่หค้วามรูส้กึด ีเช่น 
รสชาติด ีรู้สกึสนุก ประทบัใจกบัรสชาติของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดื่ม ฯลฯ หรอืมทีศันคติต่อการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลว์่า “ช่วยะระบายความเครยีดได้” ซึง่พบว่า ประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ีด่ ื่มครัง้
แรก มกัเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดดื่มง่าย เช่น SPY เหล้าผสมโค้ก สาโท กระแช่ เบยีร ์ฯลฯ จาก
การชนิดเครือ่งดื่มแอลกอฮอลท์ีด่ ื่มงา่ย พฒันาการมเีป็นเครือ่งดื่มทีม่รีะดบัแอลกอฮอลส์งูขึน้ตามล าดบั  

บรบิทแวดล้อมและสถานการณ์ชวีติ ปรากฏการณ์ของแรงงานหญิงที่มพีฤตกิรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลค์่อนขา้งถาวร พบว่า แรงงานหญงิมสีถานการณ์ชวีติที่มคีวามวกิฤต ิมภีาวการณ์
ถูกกดดัน และต้องการหาทางออกในชีวิต นอกจากนี้ย ังพบว่า มีภาวะติดเพื่อน ติดสังคม ซึ่ง
ความสามารถจดัการปัญหาของแรงหญงิ จากการศกึษาพบว่า แรงงานหญงิที่มพีฤตกิรรมการดื่มหนัก
และค่อนขา้งถาวรนัน้ มลีกัษณะของภาวะทางอารมณ์ที่มคีวามคบัขอ้งใจสูง หาทางออกในการจดัการ
ปัญหาไม่ได ้ลกัษณะปัญหามคีวามเกี่ยวขอ้งกบัครบอครวั สมัพนัธก์บับุคคลในครอบครวั โดยเฉพาะผู้
เป็นสาม ีกล่าวโดยสรุป คอื สถานการณ์ในชวีติมแีนวโน้มเป็นลบ ความสามารถในการจดัการปัญหา
น้อย หาทางออกไม่ได้ ตอ้งการพืน้ผ่อนปรนทางความรูส้กึ ซึง่การดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลเ์ป็นเครือ่งมอื
ทีแ่รงงานหญงิใชใ้นการบ าบดัความกดดนัดงักล่าว  

ขอ้สงัเกต วาระและโอกาสการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิทีม่พีฤติกรรมการ
ดื่มค่อนขา้งถาวรและดื่มหนัก มกัดื่มทุกวาระและสรา้งโอกาสในการดื่ม เช่น ดื่มทุกวนั ดื่มหลงัเลกิงาน 
ดื่มไดทุ้กสถานการณ์ แอบจบิในโรงงานขณะท างาน ฯลฯ  
  

2.1.2 พฤติกรรมกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮฮล์ของแรงงำนหญิงระดับก่ึงถำวร 
(บำงครัง้) 

พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญงิระดบักึ่งถาวรหรอืดื่มเป็นบางครัง้ 
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จากการผลการศึกษาเชงิปรมิาณตีความหมายห คอื แรงงานหญิงที่มรีะดบัความถี่ในการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์สัปดาห์ละ 1 วนั ต่อสปัดาห์ คิดเป็นร้อยละ 17.25 จากกลุ่มเป้าหมายเชิงปรมิาณที่เก็บ
ทัง้หมด ซึ่งตรงกบัการสมัภาษณ์กลุ่มแรงงานหญิง โดยเฉลี่ยอาทติยล์ะครัง้ วาระและโอกาสของการดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์เช่น ดื่มเวลาเพื่อนชวน ดื่มเฉพาะวนัหยดุ ฯลฯ   

ประสบการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครัง้แรกของแรงงานหญิงในการตัดสินในดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และมผีลต่อพฤติกรรมการดื่มต่อเนื่องในระดบักึ่งถาวรนัน้ พบว่า ประสบการณ์
ส่วนตวัไม่ประทบัใจต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลอฮอล์ในครัง้แรก แต่สามารถดื่มได ้หรอืบางกรณีครอบครวั
ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครวัอนัเนื่ องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แมม้พีฤตกิรรมการ
ดื่มต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เป็นแรงสนับสนุนทางสงัคม เช่น กลุ่มเพื่อน ครอบครวั ฯลฯ แต่มไิด้ใช้เครื่องดื่ม
แอลกอฮอลเ์ป็นเครือ่งมอืในจดัการความเครยีด   

นอกจากนี้ยงัพบว่า แรงงานหญงิส่วนหนึ่งที่มพีฤตกิรรมกึ่งถาวร (เป็นบางครัง้) ส่วนหนึ่ง
เคยดื่มหนักมาก่อน แต่ลดปรมิาณการดื่มลง โดยปัจจยัทีท่ าใหล้ดปรมิาณการดื่มลง เช่น ภาวะความรูส้กึ
ของการต้องรบัผดิชอบดูแลลูก หรอืบางครอบครวัสามดีื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย ยิง่เป็นปัจจยัหนุน
เสรมิท าใหแ้รงงานหญงิลดปรมิาณการดื่มลง หรอื ดื่มในปรมิาณทีส่ามารถควลคุมตนเองได ้ 

สถานการณ์ชวีติและการจดัการกบัสถานการณ์ต่าง ๆ พบว่า  แรงงานหญงิทีม่พีฤตกิรรม
การดื่มระดบักึ่งถาวร บางกรณีเคยประสบการณ์ความวกิฤตเิกดิขึน้แต่ผ่านพน้มาแลว้ โดยมกีลไกในการ
ผ่อนปรนความตงึเครยีด และสามารถจดัการปัญหาทีเ่กดิขึน้ใหผ้่านพน้ไปได ้บางกรณีผ่านพน้ไดโ้ดยมใิช้
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเครื่องมอืในการจดัการความเครยีด ประสบการณ์ดงักล่าวเป็นภาพปรากฏที่
ส่งผลต่อการลด ละ พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญงิ   

กล่าวโดยสรุป พฤตกิรรมการการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิระดบักึ่งถาวร 
ส่วนหนึ่งพบว่า แรงงานหญงิสามารถทีจ่ะมพีฤตกิรรมการดื่มหนักขึน้หากประสบภาวะวกิฤตใินชวีติ หรอื 
อาจจะมมีพีฤตกิรรมการดื่มชัว่คราว ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัปัจจยัเงื่อนไขของสถานการณ์ชวีติและความสามารถ
ในการจดัการปัญหาทีเ่กดิขึน้  

 
2.1.3 พฤติกรรมกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮฮลข์องแรงงำนหญิงระดบัชัว่ครำว  
พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิระดบัชัว่คราว หรอืนาน ๆ ดื่มท ีจาก

การผลการศกึษาเชงิปรมิาณตคีวามหมาย คอื แรงงานหญงิที่เครื่องดื่มแอลกอฮอลต์ามเทศกาลต่าง ๆ 
ตามวาระส าคญั คดิเป็นรอ้ยละ 61.95 จากกลุ่มเป้าหมายเชงิปรมิาณที่เกบ็ทัง้หมดประสบการณ์การดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอลค์รัง้แรก ซึง่สอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิที่
ส่วนใหญ่จะไม่นิยมดื่ม หากดื่มจะดื่มตามวารพเิศษทางสงัคม เช่น งานเทศกาลวนัขึน้ปีใหม่ สงกรานต ์
งานแต่งงาน งานบวช ฯลฯ  

ประสบการณ์การดื่มครัง้แรก ส่วนใหญ่มปีระสบการณ์ทีไ่ม่ดกีบัการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์
ครัง้แรก หรอืบางกรณีเป็นผู้ได้รบัผลกระทบจากพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชกิใน
ครอบครวั เช่น พ่อ สาม ีพีช่าย ฯลฯ จงึไมน่ิยมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์แต่สามารถดื่มได ้ตามวาระ
และโอกาสพเิศษเท่านัน้ โดยมพีฤตกิรรมการดื่มตามมารยาท      
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สถานการณ์ชีวิตของแรงงานหญิง มีสถานการณ์การปรบัตัวกับสังคมใหม่ บางกรณีมี
สถานการณ์ความรนุแรงในครอบครวั และมสีถานการณ์ภาพรวมคลา้ยคลงึกบัแรงงานหญงิ แต่ขอ้สงัเกตุ 
คอื แรงงานหญงิที่มพีฤตกิรรมการดื่มเช่นนี้ มคีวามสามารถในการจดัการปัญหา มวีธิกีารผ่อนปรนชวีติ 
และกรณีที่มลีูก ลูกเป็นเครื่องยดึเหนี่ยวจติใจ ประกอบกบับางกรณีรูส้ ึกแย่กบัพฤติกรรมการดื่มของ
สมาชกิในครอบครวั บางกรณีมปีระสบการณ์การเจบ็ป่วยอนัเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
เช่น โรคกระเพาะ อว้กเป็นเลอืด ฯลฯ จงึลดปรมิาณการดื่มลง 

กล่าวโดยสรุป พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงระดบัชัว่คราว  มี
แนวโน้มทีเ่ลกิพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์     

ทัง้นี้ จากปัจจยัทีท่ าให้เกดิพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ี่มคีวามต่อเนื่ องและเพิม่
ระดบัความเขม้ขน้ของพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ 
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ตารางแสดงที ่4.72 
ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์

กบัระดบัความเขม้ขน้ของพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์
 

ระดบัพฤติกรรมกำรด่ืม พฤติกรรมกำรด่ืม ประสบกำรณ์กำรดื่ม 
(ครัง้แรก) 

สถำนกำรณ์ชีวิต 
 

ปัญหำกบักำรจดักำรปัญหำ วำระ/โอกำส 

ค่อนขา้งถาวร - (เชิงปรมิาณ) ระดบัความถี่
ใ น ก า ร ดื่ ม เ ค รื่ อ ง ดื่ ม
แ อ ล ก อ ฮ อ ล์  2-3 วัน  ต่ อ
สปัดาหข์ึน้ไป 
- ดื่มเป็นประจ า 
- แรงงานหญิงใช้ค าว่า “ดื่ม
หนกั” “ดื่มทุกวนั” 
- มปีระสบการณ์การเมาที่ไม่
สามารถควบคุมตนเองได้ ไม่
สามารถจ าความได้ ตื่นมามี
อาการเมาคา้ง ไม่สามารถไป
ท างานได ้  

- ป ระสบ การณ์ ก ารดื่ ม
ค่อนขา้งด ี
- ทั ศ น ค ติ ต่ อ ก า ร ดื่ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่า 
“ช่วยะระบายความเครยีด”  

- มี สภ าว ะถู ก กด ดัน  เช่ น 
ความเครียด ความวิตกกงัวล
ความคบัขอ้งใจ  
- สถานกาณณ์ที่มีผลต่อภาวะ
ขา้งต้น ได้แก่ เรื่องครอบครวั 
สาม ีภาวะทางเศรษฐกจิ การมี
ร าย ได้  ค่ า ใช้ จ่ า ย ภ าย ใน
ครอบครวั  
 

- สถานการณ์ในชีวติมีแนวโน้ม
เป็นลบ   
- ความสามารถในการจัดการ
ปัญหาน้อย หาทางออกไม่ได ้
- ใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็น
การผ่อนปรนความเครยีดในชวีติ  

- สรา้งโอกาสในการดื่ม 
- ดื่มทุกโอกาสทีด่ื่มได ้
- มกีลุ่มเพื่อนดื่มเป็นประจ า 

กึง่ถาวร (เชงิปรมิาณ) ระดบัความถี่ใน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สปัดาหล์ะ 1 วนั ต่อสปัดาห ์

- ประสบการณ์การดื่มเฉย 
ๆ , ชมิ ,ดื่มเป็น 
- มีประสบการณ์ ไม่ดีต่อ
การดื่มเครื่องดื่มแอลอฮอล์
ในครัง้แรก แต่สามารถดื่ม
ได ้

- สถานการณ์ในชีวิตอาจจะ
เป็นลบ หรอื บวก แต่มวีธิกีาร
ผ่อนปรนในชวีติ  
 

- มีความสามารถในการจดัการ
กับ สถ านก ารณ์ ปั ญ ห า  , มี
ทางออก 
- เพื่อนดื่ม แต่มคีวามสามารถใน
การปฏเิสธ 

บางครัง้ ตามวาระส าคญั 
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ระดบัพฤติกรรมกำรด่ืม พฤติกรรมกำรด่ืม ประสบกำรณ์กำรดื่ม 
(ครัง้แรก) 

สถำนกำรณ์ชีวิต 
 

ปัญหำกบักำรจดักำรปัญหำ วำระ/โอกำส 

ชัว่คราว 
(สว่นใหญ่เป็นผูไ้ดร้บั

ผลกระทบ) 

(เชิงปรมิาณ) แรงงานหญิงที่
เครื่องดื่ มแอลกอฮอล์ตาม
เทศกาลต่าง ๆ  ตามวาระ
ส าคญั 

- ประสบการณ์การดื่มครัง้
แรกไม่ด ี 
-  
 

เพื่อนดื่ม แต่มีความสามารถ
ในการปฏเิสธ  
หรอืกลุ่มเพื่อนไม่ค่อยดื่ม 
หรอื สมาชกิในครอบครวัมคีน
ดื่ม 

- สถานการณ์ในชีวิตค่อนข้าง
บวก หรือ แม้เป็นลบ แต่ไม่ให้
ความส าคญักบัการใช้เหล้าเป็น
ทางออก 
 

ตามวาระพเิศษ 
(ดื่มปรมิาณไม่มาก) 
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ดงันัน้ จากการศึกษาเหตุปัจจยัของพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า มปัีจจยั

ภายในได้แก่ ทศันคติ ความเชื่อ ระบบคิด เป็นสิ่งเร้ากระตุ้นจากปัจจยัภายนอกให้เกิดความอยากรู ้
อยากลอง โดยปัจจยัภายนอก ถอืเป็นกระบวนการขดัเกลาทางสงัคม หรอืกระบวนการหล่อหลอมทาง
สงัคมใหแ้รงงานหญงิทีม่พีฤตกิรรมการดื่มแอลกอฮอล ์เลอืกตดัสนิใจแสดงพฤตกิรรมการดื่มแอลกอฮอล ์
ซึ่งปัจจยัภายนอกที่พบ ได้แก่ ครอบครวั สงัคมเพื่อน บรบิทเชิงวฒันธรรมที่ที่ยอมรบัในวถิีการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยความต่อเนื่องของพฤติกรรมและระดบัความเข้มข้นของพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิ ขึน้อยู่กบั ประสบการณ์การดื่ม (ครัง้แรก) สงัคมเพื่อน (ลกัษณะ
ของกลุ่มเพื่อน) สถานการณ์ปัญหาในชวีติ (กบัความสามารถในการจดัการปัญหา) และ วาระโอกาส 
น าไปสู่การแสดงพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์3 ระดบั ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการดื่มค่อนขา้งถาวร 
พฤตกิรรมการดื่มกึง่ถาวร และพฤตกิรรมการดื่มชัว่คราว ซึง่สามารถอธบิายตามผงัภาพ ดงันี้ 

 
ผงัภาพ 

แสดงความสมัพนัธข์องปัจจยัการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลก์บั 
ระดบัความเขม้ขน้ของพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2.2 กระบวนกำรหล่อหลอมพฤติกรรมกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องแรงงำนหญิง 
 

เป็นกระบวนการผลติซ ้าพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิ ซึ่งจาก
การศกึษา พบว่า กระบวนการผลติซ ้าพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์แบ่งเป็น 2 กระบวนการ
หลกั ๆ ไดแ้ก่  

ปัจจยัภำยนอก 
เพื่อน ; โรงงาน /บา้น 

ครอบครวั 
วถิกีารดื่มในชมุชน 

สถานการณ์ปัญหาในชวีติ 

 ปัจจยัภำยใน 
- ความอยากรู ้
- ภ า ว ะ ท า ง อ า ร ม ณ์  ; 
ผิ ด ห วั ง  สู ญ เสี ย ค ว า ม
เชื่อมัน่ 
- ประสบการณ์การดื่มครัง้
แรก 
*** ทัศนคติ “เป็นเรือ่ ง
ปกติ” 
 

พฤติกรรมกำรด่ืม
ค่อนข้ำงถำวร 

พฤติกรรมกำรด่ืม
ชัว่ครำว 

 

พฤติกรรมกำรด่ืม 
ก่ึงถำวร 
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2.2.1 กระบวนกำรผลิตซ ำ้ตำมวิถีชีวิตเฉพำะของแรงงำนหญิง ซึ่งมคีวามเกี่ยวขอ้ง
สมัพนัธก์บัทศันคต ิระบบคดิ ความเชื่อ สภาพการด าเนินชวีติ การมคีรอบครวั ที่สามารถกล่าวถงึ การ
ถูกกดทบัทางสงัคมด้วยบทบาทหน้าที่ของความเป็นแม่ และภรรยา ทีต่้องตกอยู่ในสภาพแม่เลี้ยงเดีย่ว 
หรือหาทางออกในชีวิตไม่ได้ความรัก การท างาน ภาวะทางเศรษฐกิจ การเผชิญปัญหา และ
ความสามารถในการจดัการปัญหา หมายรวมถงึสภาพจติใจ เช่น ความวติกกงัวล ความเครยีด ความ
กดดนั ฯลฯ เหล่านี้เป็นกระบวนการผลติซ ้าตามวถิชีวีติเฉพาะของแรงงานหญงิทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็น “วิถีชีวิต” กล่าวคือ แรงงานหญิงที่มพีฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลอ์ย่างต่อเนื่องและมรีะดบัความเขม้ขน้ของพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ีค่่อนขา้ง
ถาวร มกัประสบปัญหาครอบครวั (ดังสถิติที่กล่าวถึงแล้วข้างต้น) การหย่าร้าง หรอืถูกกดทับด้วย
บทบาทของความเป็นผู้หญิงมานานจนไม่ได้เรยีนรู้การมีสงัคมเพื่อนฝูง จนกระทัง่เข้ามาท างานใน
โรงงาน ประกอบทศันคตทิางสงัคม ที่มองว่า “หญงิชายสามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไดเ้หมอืนกนั” 
ดงัเหน็ไดจ้าก บรบิทแวดลอ้มเชงิวฒันธรรมสงัคมนิยมการดื่มทัว่ไป ตามเทศกาล งานเลีย้งสงัสรรค ์งาน
ปีใหม ่เหล่านี้ เป็นภาพทีต่อกย า้ทีแ่รงงานหญงิใหส้ามารถกระท าได ้เป็นตน้   

2.2.2 กระบวนกำรผลิตซ ้ำบนฐำนโครงสร้ำงทำงสงัคม ที่แวดล้อมด้วย “วฒันธรรม
สงัคมนิยมการดื่ม” เช่น งานเทศกาล งานประเพณี การจดังานเลี้ยงเหล้า หรอืแมแ้ต่วฒันธรรมดัง้เดมิ
อย่างการลงแขกเกี่ยวขา้ว ยงันิยมเลีย้งเหลา้ กลบับา้นช่วงเทศกาลตอ้งดื่ม ฯลฯ เหล่านี้เป็นภาพปรากฏ
ทีเ่กดิขึน้ในชวีติของแรงงานหญงิ ตลอดจนบรบิทแวดลอ้มทางกายภาพ เครื่องดื่มแอลกอฮอลเ์ป็นสิง่ที่
หาซื้อได้ง่าย ทัง้บรเิวณรอบโรงงาน หอพกั หมายรวมถงึสถานบนัเทงิ สถานเรงิรมยต่์าง ๆ ไม่ได้เป็น
ข้อจ ากัดส าหรบัแรงงานหญิง ดังเห็นได้จาก ข้อมูลเชิงสถิติ พบว่า ส่วนใหญ่สถานที่ที่นิยมไปดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คือ หอพกั อพาร์ทเมนต์ บ้านพักส่วนบุคคล คิดเป็นร้อยละ 51.81 รองลงมา 
สถานเรงิรมย ์สถานบนัเทงิ รา้นอาหาร คดิเป็นรอ้ยละ 40.66 ตามล าดบั ประกอบกบั บรบิทแวดล้อม
ทางชวีภาพ ในที่นี้คอื กลุ่มเพื่อนฝงู สงัคมเพื่อนมพีฤตกิรรมการดื่ม (ดงัที่กล่าวถงึสถติมิาแล้วขา้งต้น) 
สะทอ้นใหเ้หน็ถงึ เพื่อนมอีทิธพิลต่อการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงาน  

กระบวนหล่อหลอมของการผลติซ ้าพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงาน
หญงิทัง้ 2 ระดบัทางสงัคม สะทอ้นให้เหน็ถงึ สภาพของชวีติแรงงานหญงิทีม่ภีาวะเสีย่งต่อสุขภาวะชวีติ
ต่อไป 

 
3. วงจรกำรด่ืม ผลกระทบ และแนวโน้มของวิถีกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องแรงงำนหญิง 
 

 3.1 ผลกระทบจำกกำรด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์ 
 

ซึง่ผลกระทบจากการพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิ โดยพบประเดน็
ทีน่่าสนใจทีเ่กีย่วขอ้งกบัแรงงานหญงิโดยตรง 
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3.1.1 ผลกระทบต่อตนเอง จากขอ้มูลเชงิสถิติปรากฎสถานการณ์เสี่ยงต่อความรุนแรง
ทางเพศอันเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮฮล์ พบว่า  แรงงานหญิงถูกลวนลามจากการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คดิเป็นรอ้ยละ 15.39 ทัง้ยงัพบว่า พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
แรงงานหญิง ส่งผลให้ถูกล่วงละเมิดทางเพศจากผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คิดเป็นร้อยละ 7.92 
ตามล าดบั 

พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิ ท าใหป้ระสบอุบตัเิหตุทางถนน คดิ
เป็นรอ้ยละ 78.72 ซึง่มรีะดบัความรุนแรงจาก ส่วนใหญ่ไดร้บับาดเจบ็เลก็น้อย รกัษาเบือ้งตน้ดว้ยตนเอง 
เช่น รอยถลอก ฯลฯ คิดเป็นร้อยละ 56.15 รองลงมา ได้รบับาดเจ็บเล็กน้อย เข้ารบัการรกัษาจาก
สถานพยาบาล คดิเป็นรอ้ยละ 29.90 และ ไดร้บับาดเจบ็ขา แขนหกั กระทบกระเทอืนทางสมอง คดิเป็น
รอ้ยละ 8.31 ตามล าดบั 

3.1.2 ผลกระทบต่อครอบครวั จากข้อมูลเชิงสถิติแรงงานหญิงที่มีพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท าให้เกดิความขดัแยง้ในครอบครวัมากขึน้หรอืทะเลาะกนัมากขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 
25.67 รองลงมา ท าใหค้รอบครวัไม่เขา้ใจซึง่กนัและกนั คดิเป็นรอ้ยละ 24.10 และ ท าใหค้รอบครวัมเีวลา
ให้กนัน้อยลง คดิเป็นรอ้ยละ 21.51 ตามล าดบั อกีทัง้ยงัพบว่า พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของแรงงานหญิงกับความรุนแรงในครอบครวั ท าให้ทะเลาะววิาทกับบุคคลในครอบครัวจากการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คดิเป็นรอ้ยละ 18.75 ซึ่งมคีวามถี่ของพฤติกรรมการทะเลาะววิาทกบับุคคลใน
ครอบครวัเป็นบางครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 73.68 และมแีรงงานหญงิส่วนหนึ่งทีม่พีฤตกิรรมเคยทะเลาะววิาท
กบับุคคลในครอบครวัอนัเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกครัง้ที่ดื่ม คดิเป็นรอ้ยละ 26.32 
ตามล าดบั โดยระดบัความรุนแรง ส่วนใหญ่มปีากเสยีงเท่านัน้ คดิเป็นรอ้ยละ 77.98 รองลงมา มปีาก
เสยีงและท ารา้ยร่างกายแต่ไม่ถึงขัน้เขา้โรงพยาบาล คดิเป็นรอ้ยละ 13.15 และ มปีากเสยีงและท ารา้ย
ร่างกายได้รบับาดเจบ็จนเข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาลแต่ไม่นอนโรงพยาบาลคิดเป็นร้อยละ 7.34 
ตามล าดบั 

พบประเด็นที่น่าสนใจ คอื แรงงานหญิงมพีฤติกรรมลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อัน
เนื่องมาจากการมคีรอบครวัและการมบีุตร ซึ่งพบข้อมูลเชิงสถิติ ส่วนใหญ่การมคีรอบครวัส่งผลต่อ
พฤตกิรรมลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิง คดิเป็นรอ้ยละ 76.81 และการมบีุตรของ
แรงงานหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 74.31 ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิคุณภาพและเป็นเงือ่นไขส าคญัทีท่ า
ใหแ้รงงานหญงิมพีฤตกิรรมการดื่มในระดบักึง่ถาวรหรอืชัว่คราว  

นอกจากนี้  ยังมีสาเหตุสนับสนุนแรงงานหญิงที่มีบุตรพฤติกรรมลดการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ์สาเหตุส่วนใหญ่เนื่องจากภาระค่าใชจ้่ายในครอบครวัสูงขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 36.44 รองลงมา 
ตอ้งเป็นแบบอยา่งส าหรบับุตร คดิเป็นรอ้ยละ 25.08 และ ต้องเลีย้งดบูุตร มเีวลาใหบุ้ตรมากขึน้ คดิเป็น
รอ้ยละ 20.17 ตามล าดบั   

3.1.3 ผลกระทบต่อสุขภำพและอนำมยัเจริญพนัธุ์ของผู้หญิง ข้อมูลเชิงสถิติ พบว่า 
พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิส่งผลสุขภาพและประสบปัญหาดา้นสุขภาพอนั
เนื่องมาจากพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 25.00  
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ประเด็นที่น่าสนใจ แรงงานหญิงบางกรณีมพีฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะ
ตัง้ครรภ์ คดิเป็นรอ้ยละ 5.55 ซึ่งช่วงอายุการตัง้ครรภ์ของแรงงานหญิงที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะ
ตัง้ครรภ ์พบว่า ส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์ณะตัง้ครรภ ์ในช่วงอายุการตัง้ครรภ์
ระหว่าง 0-3 เดือน คดิเป็นร้อยละ 78.18 รองลงมา ช่วงอายุการตัง้ครรภ์ระหว่าง 4-6 เดือน คดิเป็น   
รอ้ยละ 16.36 และช่วงอายกุารตัง้ครรภร์ะหว่าง 7-9 เดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 3.64 ตามล าดบั 

3.1.4 ผลกระทบต่อกำรท ำงำน จากขอ้มลูเชงิสถติพิฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์
ท าให้แรงงานหญิง มีปัญหากับนายจ้างอันเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คิดเป็นร้อยละ 
20.32 และ เคยขาดงานอนัเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คดิเป็นรอ้ยละ 35.72 ตามล าดบั 
ตลอดจนส่งผลต่อการท างานล่วงเวลา (OT) คดิเป็นรอ้ยละ 39.11 ตามล าดบั 

3.1.5 ผลกระทบต่อภำวะทำงเศรษฐกิจ แรงงำนหญิง เห็นว่า พฤติกรรมการดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอลม์ผีลใหภ้าระค่าใชจ้า่ยสงูขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 80.38  
 

3.2 วงจรกำรด่ืมและแนวโน้มของวิถีกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องแรงงำนหญิง 
 

วงจรการดื่มและแนวโน้มของวถิกีารดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิง ที่ได้จาก
เวทแีลกเปลี่ยนวถิีการดื่มของแรงงานหญิง ทัง้นี้ผลกระทบกล่าวมาข้างต้นเป็นเงื่อนไขส าคญัที่ท าให้
แรงงานหญงิเพิม่และลดระดบัความเขม้ขน้ของพฤตกิรรมการการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ซึ่งสามารถ
วเิคราะหก์ราฟชวีติวถิกีารดื่มของแรงงานหญงิ ได ้2 ลกัษณะ ดงันี้ 

กราฟชวีติของพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิ  
ลกัษณะกราฟชวีติที่ 1 วถิพีฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิง และ

แนวโน้มระดบัพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลค์่อนขา้งถาวร   
แผนภาพที ่1 

วถิพีฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิ และแนวโน้มของ 
พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลค์อ่นขา้งถาวร  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 อาย ุ

ระดบัการด่ืม 
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จากกราฟชวีติ พบว่า ช่วงชวีติที่มสีถานการณ์กดทบัอารมณ์  ความรูส้กึของแรงงานหญิง 
เช่น ปัญหาครอบครวั ความรกั ฯลฯ ปรมิาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะสูงขึน้ตามไปดว้ย แต่หาก
ช่วงชวีติที่สถานการณ์ชวีติคลี่คลายลง ปรมิาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะลดลงตามล าดบั ทัง้นี้
พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะมแีนวโน้มค่อนขา้งถาวร หากความสามารถในเผชญิปัญหา
และการจดัการปัญหา การมทีางออกในชวีติของแรงงานหญิงมสิามารถจดัการได้ ประกอบกบับรบิท
แวดลอ้มทางสงัคมเป็นสงัคมนิยมการดื่ม เช่น สงัคมเพื่อนทีน่ิยมการดื่ม ฯลฯ เป็นแรงกระตุ้นผลกัดนัให้
เกดิพฤตกิรรมการดื่มทีเ่พิม่ระดบัความเขม้ขน้ขึน้ตาม แนวโน้มของพฤตกิรรมอาจจะมคีวามถาวร         

ลกัษณะกราฟชวีติที่ 2 วถิพีฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิง และ
แนวโน้มของระดบัพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลก์ึง่ถาวร และ ชัว่คราว    

 
แผนภาพที ่2  

วถิพีฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิ และแนวโน้มของ 
พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลก์ึง่ถาวร และ ชัว่คราว  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากกราฟชวีติ พบว่า พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กึ่งถาวร หรอื ชัว่คราว เป็น

ลกัษณะพฤตกิรรมทีด่ื่มไม่ต่อเนื่อง ดื่มเฉพาะวาระส าคญั และมคีวามสามารถในการควบคุมพฤตกิรรม 
ซึ่งพบว่า ลกัษณะของแรงงานหญิงที่มพีฤติกรรมการดื่มเช่นนี้ ประสบการณ์การดื่มไม่ด ีมทีกัษะการ
ปฏเิสธ และประเดน็ส าคญัทีพ่บ คอื ครอบครวัและการมบีุตรของแรงงานหญงิมผีลต่อการลดลงปรมิาณ
การดื่มลง ด้วยเหตุผล เช่น ภาระที่ต้องดูแลบุตร การเป็นตวัอย่างให้กบับุตร ปัญหาสุขภาพหลงัคลอด 
ฯลฯ เหล่านี้ มผีลใหพ้ฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิลดลง   

ระดบัการด่ืม 

อาย ุ
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บทท่ี 5 
 

อภิปรำยผล 
 

การศึกษาวิจยัเรื่อง วิถีการดื่มของแรงงานหญิง ในบทนี้จะอภิปรายผลการศึกษาวิจยัเชิง
ปรมิาณและเชงิคุณภาพ โดยมปีระเดน็การศกึษา 4 ประเดน็ ไดแ้ก่  

1. ขอ้มลูทัว่ไป 
2. ขอ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ 
3. ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ 
4. แนวโน้มพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลใ์นอนาคต 

ซึง่สามารถแจกแจงรายละเอยีดเชงิพืน้ทีไ่ดด้งัต่อดงันี้  
 

อภิปรำยผลวิจยัเชิงปริมำณ 
 

อภิปรำยผลวิถีกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องแรงงำนหญิงในเขตพื้นท่ี 
เครือข่ำยสหภำพแรงงำนกิจกำรส่ิงทอวำไท จ.นนทบรีุ 

 
1. อภิปรำยผลข้อมลูทัว่ไปของแรงงำนหญิงผูต้อบแบบสอบถำม 
   

ขอ้มูลทัว่ไปของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่สหภาพแรงงานสิง่ทอวาไท  

จ.นนทบุร ีมีประเด็นการอภิปรายการศึกษาเชิงปรมิาณ ได้แก่ อายุ สถานภาพ สภาพครอบครวั  

สถานภาพครอบครวักรณีหย่ารา้ง การมบีุตรและบุตรอยู่ในความดูแล ระดบัการศกึษา รายได้ และภาระ

ค่าใชจ้า่ยโดยประมาณต่อเดอืน ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

1.1 อายุของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่มชี่วงอายุ 30-39 ปี คดิเป็น
รอ้ยละ 38.32 รองลงมา ช่วงอายุ 40-49 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 33.33 และช่วงอายุ 20-29 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 
22.43 ตามล าดบั  

1.2 สถานภาพของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่า ส่วนใหญ่มีสถานภาพอยู่
ดว้ยกนัโดยไม่จดทะเบยีนสมรส คดิเป็นรอ้ยละ 33.22 รองลงมา มสีถานภาพโสด คดิเป็นรอ้ยละ 33.22 
และมสีถานภาพสมรสโดยจดทะเบยีนสมรส คดิเป็นรอ้ยละ 22.26 ตามล าดบั  

1.3 สภาพครอบครวัของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่มจี านวนสมาชกิ
ในครอบครวั 4 – 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57.58 รองลงมา มจี านวนสมาชกิในครอบครวั 1 – 3 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 37.23 และมจี านวนสมาชกิ 7 – 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.19 ตามล าดบั  
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1.4 สภาพครอบครวัของแรงงานหญิงกรณีหย่าร้างและมีบุตรอยู่ในความดูแลแรงงาน 

พบว่า ส่วนใหญ่หย่ารา้งและมบีุตรอยูใ่นความดแูลคดิเป็นรอ้ยละ 71.59 ในขณะที ่แรงงานหญงิส่วนหนึ่ง

หยา่รา้งและมบีุตรแต่ไมไ่ดอ้ยูใ่นความดแูลคดิเป็นรอ้ยละ 28.41 ตามล าดบั 

1.5 ระดับการศึกษาของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่มีระดับ

การศกึษาชัน้ประถมศกึษาและมธัยมศกึษาตอนต้น คดิเป็นรอ้ยละ 31.46 รองลงมา มรีะดบัการศกึษาชัน้

มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช.คดิเป็นรอ้ยละ 19.87 และ มรีะดบัการศกึษาอนุปรญิญา/ปวส. คดิเป็นรอ้ย

ละ 12.25 ตามล าดบั  

1.6 รายได้ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่ถามมรีายได้ 5 ,000 – 
10,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 75.71 รองลงมา มรีายได ้10,001- 15,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 18.57 และ 
มรีายได ้15,001 – 20,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 3.93 ตามล าดบั  

1.7 ภาระค่าใชจ้่ายโดยประมาณต่อเดอืนของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ส่วน
ใหญ่มภีาระค่าใช้จ่ายโดยประมาณต่อเดอืน 5,000 – 10,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 59.93 รองลงมา มี
ภาระค่าใช้จ่ายโดยประมาณต่อเดอืน 1,000 – 5,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 27.80 และ มภีาระค่าใช้จ่าย
โดยประมาณต่อเดอืน 10,001- 15,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 8.66 ตามล าดบั  
 
2. อภิปรำยผลข้อมลูเก่ียวกบัพฤติกรรมกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
 

พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่
สหภาพแรงงานสิง่ทอวาไท จ.นนทบุร ีมปีระเดน็อภปิราย ได้แก่ อายุการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครัง้
แรก สาเหตุของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทีน่ิยมดื่ม สถานทีท่ี่นิยมไป
ดื่ม ความถีข่องการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ช่วงเวลาทีน่ิยมดื่มการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ระยะเวลาที่
ใช้ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุคคลที่ร่วมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่องที่นิยมคุยในวงการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อครัง้ พฤติกรรมการดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ประสบการณ์การลดปรมิาณการดื่ม ฯลฯ ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

 
2.1 ประสบกำรณ์กำรด่ืมครัง้แรก  มีการศึกษาถึง อายุ และสาเหตุการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลค์รัง้แรกของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในพืน้ทีเ่ครอืข่ายสหภาพแรงงานกจิการสิง่ทอ
วาไทย จ.นนทบุร ีพบว่า  

2.1.1 อายุการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครัง้แรกของแรงงานหญงิผู้ตอบแบบสอบถาม

ในพื้นที่เครอืข่ายสหภาพแรงงานกจิการสิง่ทอวาไทย จ.นนทบุร ีพบว่า ส่วนใหญ่มรีะดบัอายุในการดื่ม

เครือ่งดื่มแอลกอฮอลค์รัง้แรก อยูใ่นช่วงอาย ุ20-29 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 50.56 รองลงมา มรีะดบัอายใุนการ

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลค์รัง้แรก อยู่ในช่วงอายุ 10-19 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 47.56 และ มรีะดบัอายุในการ

ดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลค์รัง้แรก อยูใ่นช่วงอาย ุ30-39 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 2.25 ตามล าดบั  
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2.1.2 สาเห ตุการดื่ ม เค รื่อ งดื่ มแอลกอฮอล์ครัง้แรกของแรงงานหญิ งผู้ตอบ

แบบสอบถามในเครอืข่ายสหภาพแรงงานกจิการสิง่ทอวาไทย จ.นนทบุร ีพบว่า ส่วนใหญ่มสีาเหตุจาก

การถูกเพื่อนชกัชวนเป็นสาเหตุการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลค์รัง้แรก คดิเป็นรอ้ยละ 46.54 รองลงมา มี

สาเหตุจากการอยากรูอ้ยากลองเป็นสาเหตุการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครัง้แรก คดิเป็นรอ้ยละ 37.33 

และ มสีาเหตุอื่น ๆ การดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลค์รัง้แรก คดิเป็นรอ้ยละ 10.60 ตามล าดบั  

2.2 ประเภทเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์แรงงำนหญิงผู้ตอบแบบสอบถำมนิยมด่ืม พบว่า 
ส่วนใหญ่นิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลป์ระเภทเบยีร ์คดิเป็นรอ้ยละ 54.76 รองลงมา นิยมดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลป์ระเภทเหล้าปัน่ คดิเป็นรอ้ยละ 14.76 และนิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลป์ระเภทเหล้าแดง 
คดิเป็นรอ้ยละ 11.43 ตามล าดบั  

2.3 สถำนท่ีท่ีแรงงำนหญิงผู้ตอบแบบสอบถำมนิยมไปด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 
พบว่า ส่วนใหญ่สถานทีท่ี่นิยมไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คอื หอพกั อพารท์เมนต์ บา้นพกัส่วนบุคคล 
คดิเป็นรอ้ยละ 45.27 รองลงมา สถานเรงิรมย ์สถานบนัเทงิ รา้นอาหาร คดิเป็นรอ้ยละ 41.29  และ ที่
ท างาน คดิเป็นรอ้ยละ 9.45 ตามล าดบั  

2.4 ระดบัควำมถี่กำรด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ของแรงงำนหญิงผู้ตอบแบบสอบถำม 
พบว่า ส่วนใหญ่ดื่มตามเทศกาลต่าง ๆ ตามวาระส าคญั คดิเป็นรอ้ยละ 62.62 รองลงมา มรีะดบัความถี่
ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สปัดาห์ละ 1 ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 20.87 และ มรีะดบัความถี่ในการดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์2-3 วนัต่อสปัดาห ์คดิเป็นรอ้ยละ 10.19 ตามล าดบั  

2.5 ช่วงเวลำท่ีแรงงำนหญิงผู้ตอบแบบสอบถำมนิยมด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พบว่า 
ส่วนใหญ่นิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 18.01 – 24.00 น. คดิเป็นรอ้ยละ 88.94 รองลงมา 
นิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 12.01 – 18.00 น. คิดเป็นร้อยละ 5.03 และ มีนิยมดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอลใ์นช่วงเวลา 24.01 – 05.59 น. คดิเป็นรอ้ยละ 4.52 ตามล าดบั  

2.6 ระยะเวลำท่ีแรงงำนหญิงผู้ตอบแบบสอบถำมใช้ในกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
พบว่า ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์3 ชัว่โมงขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 40.20 รองลงมา 
ใชเ้วลาในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์2-3 ชัว่โมง คดิเป็นรอ้ยละ 37.19 และ ใชเ้วลาในการดื่มเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอลน้์อยกว่า 1 ชัว่โมง คดิเป็นรอ้ยละ 22.61 ตามล าดบั  

2.7 บคุคลท่ีร่วมด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลก์บัแรงงำนหญิงผูต้อบแบบสอบถำม พบว่า
ส่วนใหญ่แรงงานหญงิร่วมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลก์บัเพื่อนฝงูและเพื่อนร่วมงาน คดิเป็นรอ้ยละ 77.88 
รองลงมา ร่วมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับญาติพี่น้อง คิดเป็นร้อยละ 18.75 และ ร่วมดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลก์บับุคคลอื่น ๆ คดิเป็นรอ้ยละ 1.92 ตามล าดบั  

2.8 เร่ืองท่ีแรงงำนหญิงผู้ตอบแบบสอบถำมมักคุยกันในวงกำรด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล ์พบว่า ส่วนใหญ่มกัคุยเรื่องครอบครวั คดิเป็นรอ้ยละ 50.98 รองลงมา เรื่องอื่น ๆ คดิเป็น
รอ้ยละ 18.14 และ เรือ่งเกีย่วกบัการท างาน คดิเป็นรอ้ยละ 13.24 ตามล าดบั  

2.9 ค่ำใช้จ่ำยส ำหรบักำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แต่ละครัง้ พบว่า ส่วนใหญ่มี
ค่าใช้จ่ายในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉลี่ยต่อครัง้ 101 – 500 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.39 
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รองลงมา มคี่าใชจ้่ายในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลโ์ดยเฉลีย่ต่อครัง้ 501 – 1,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 
18.83  และ ค่าใช้จ่ายในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉลี่ยต่อครัง้ 10 – 100 บาทคดิเป็นรอ้ยละ 
16.23 ตามล าดบั  

 
2.10 พฤติกรรมกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ณ ปัจจบุนั  
 

การศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ ปัจจุบัน มปีระเด็นการอภิปราย 
ไดแ้ก่ สาเหตุส าคญัทีส่่งผลใหม้พีฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์สาเหตุทีส่่งผลใหม้พีฤตกิรรมการ
ดื่มต่อเนื่อง เรือ่งที่แรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามระบายกบัเพื่อขณะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์สาเหตุ
ของแรงงานหญิงที่มีพฤติกรรมการการหยุดหรือมีช่วงของการเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ 
พฤตกิรรมอื่นๆ ทีส่บืเนื่องมาจากพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

 
2.10.1 สำเหตท่ีุส่งผลต่อพฤติกรรมกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พบว่า 

2.10.1.1 สาเหตุส าคญัทีส่่งผลใหแ้รงงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในเขตพืน้ที่
สหภาพแรงงานสิง่ทอวาไท จ.นนทบุร ีมพีฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์3 สาเหตุส าคญั ได้แก่ 
อนัดบัที่ 1 ดื่มตามเทศกาล คิดเป็นรอ้ยละ 42.20 อันดบัที่ 2 ดื่มเพื่อสร้างสมัพันธ์ เชื่อมสมัพนัธ์กับ   
เพื่อนฝงู คดิเป็นรอ้ยละ 29.36 และอนัดบัที ่3 ดื่มเพราะชอบพูดคุยพบปะเพื่อนฝงู คดิเป็นรอ้ยละ 28.44 
ตามล าดบั  

2.10.1.2 สาเหตุที่ส่งผลให้มีพฤติกรรมการดื่มต่อเนื่ องแรงงานหญิงผู้ตอบ

แบบสอบถามในเครอืข่ายสหภาพแรงงานกจิการสิง่ทอวา-ไทย จ.นนทบุร ีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากเรื่อง

ปัญหาครอบครวั คดิเป็นรอ้ยละ 31.08 รองลงมา สาเหตุจากเรือ่งปัญหาอื่นๆ คดิเป็นรอ้ยละ 21.62  และ 

สาเหตุจากเรือ่งปัญหาการท างานคดิเป็นรอ้ยละ 20.27ตามล าดบั  

2.10.1.3 เรื่องทีแ่รงงานหญงิผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่เครอืข่ายสหภาพ

แรงงานกจิการสิง่ทอวาไทย จ.นนทบุร ีระบายกบัเพื่อขณะดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์พบว่า ส่วนใหญ่เรือ่ง

ที่มกัระบายกบัเพื่อนขณะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ เรื่องปัญหาครอบครวั คดิเป็นรอ้ยละ 26.47  

รองลงมา เรื่องเกี่ยวกบัปัญหาการท างาน คดิเป็นรอ้ยละ 25.00 และ เรื่องปัญหาอื่นๆ คดิเป็นรอ้ยละ 

19.12 ตามล าดบั  

2.10.2 สำเหตุของแรงงำนหญิงท่ีมีพฤติกรรมกำรกำรหยุดหรือมีช่วงกำรเลิกด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พบว่ำ ส่วนใหญ่มสีาเหตุของการหยุดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากการ    
มีบุตร คิดเป็นร้อยละ 27.38  รองลงมา เนื่องจากภาระหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 19.0 และ เนื่องจาก        
มคีรอบครวั ตลอดจนมปัีญหาสุขภาพ คดิเป็นรอ้ยละ 17.86 ตามล าดบั  

นอกจากนี้ยงั พบว่า แรงงานหญิงมีช่วงที่ลดปรมิาณการดื่ม หรอื หยุดดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชัว่คราว  ซึ่งมีแรงงานหญิงที่เคยลดปริมาณการดื่ม หรือ หยุดดื่มเครื่องดื่ม
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แอลกอฮอล์ชัว่คราว คดิเป็นรอ้ยละ 71.05 และมแีรงงานหญงิบางส่วนไม่เคยลดปรมิาณการดื่มหรอืไม่
เคยหยดุดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลช์ัว่คราว คดิเป็นรอ้ยละ 28.95 ตามล าดบั  

ซึง่พฤตกิรรมหลงัจากหยุดหรอืลดปรมิาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลช์ัว่คราว

และกลบัมาดื่มอกี ส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมลดปรมิาณการดื่มและดื่มเฉพาะเทศกาล คดิเป็นรอ้ยละ 68.66 

รองลงมา มพีฤตกิรรมการดื่มเฉพาะวนัหยุด คดิเป็นรอ้ยละ 19.40 และ มพีฤตกิรรมลดปรมิาณเครือ่งดื่ม

แอลกอฮอลใ์นการแต่แต่ละครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 8.96 ตามล าดบั     

2.10.3 พฤติกรรมอ่ืนๆ ท่ีสืบเน่ืองมำจำกพฤติกรรมกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 
ผลการศกึษาพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลน์ าไปสู่พฤตกิรรมอื่นๆ ดงันี้ 
2.10.3.1 พฤตกิรรมการสูบบุหรี ่ขณะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิง

ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่แรงงานหญิงไม่มพีฤติกรรมการสูบบุหรี ่ขณะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์  
คิดเป็นร้อยละ 88.15 แต่แรงงานหญิงบางส่วนที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ เฉพาะเวลาดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 11.85 ตามล าดบั     

2.10.3.2 พฤติกรรมการเล่นการพนันของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถาม     
ส่วนใหญ่แรงงานหญิงไม่มพีฤติกรรมการเล่นการพนันของแรงงานหญิง คิดเป็นร้อยละ 83.03 แต่
แรงงานหญงิบางส่วนมพีฤตกิรรมการเล่นการพนันของแรงงานหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 16.97 ตามล าดบั      

2.10.3.3 พฤตกิรรมการเล่นหวยของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่
แรงงานหญิงมพีฤติกรรมการเล่นหวย คดิเป็นรอ้ยละ 73.25 แต่แรงงานหญิงบางส่วนไม่มพีฤติกรรม    
การเล่นหวยของแรงงานหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 26.75 ตามล าดบั 

2.10.3.4 พฤตกิรรมการเล่นแชรข์องแรงงานหญงิผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่
แรงงานหญงิไม่มพีฤตกิรรมการเล่นแชร ์คดิเป็นรอ้ยละ 50.66 แต่แรงงานหญงิบางส่วนมพีฤตกิรรมการ
เล่นแชรข์องแรงงานหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 49.34 ตามล าดบั       

2.10.3.5 พฤติกรรมการแต่งตัวและซื้อเครื่องส าอางมากขึ้นของแรงงานหญิง
ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลก์บัเพื่อนไม่ส่งผลใหแ้รงงานหญงิมพีฤตกิรรม
สนใจการแต่งตวัและการซือ้เครื่องส าอางมากขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 77.17 แต่แรงงานหญงิบางส่วนส่งผลให้
มพีฤตกิรรมสนใจการแต่งตวัและการซือ้เครือ่งส าอางมากขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 22.83 ตามล าดบั      

2.10.3.6 พฤตกิรรมการออกไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามสถานบนัเทงิ สถาน
เรงิรมย ์รา้นอาหาร ท าให้คุณซือ้เสื้อผา้มากขึน้ของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ไม่ส่งผล
ให้แรงงานหญิงที่ตอบแบบสอบถามมพีฤติกรรมการซื้อเสื้อมากขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 75.80 แต่แรงงาน
หญงิบางส่วนมพีฤตกิรรมการซือ้เสือ้มากขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 24.20 ตามล าดบั      

2.10.3.7 พฤติกรรมการถูกจบีเวลาออกไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามสถาน
บนัเทงิ สถานเรงิรมย ์และรา้นอาหารของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่แรงงานหญงิไม่เคย
ถูกจบี เมื่อออกไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามสถานบนัเทิง สถานเรงิรมย์ และร้านอาหาร คิดเป็ น      
รอ้ยละ 71.76 แต่แรงงานหญิงบางที่เคยถูกจบี เมื่อออกไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามสถานบนัเทงิ 
สถานเรงิรมย ์และรา้นอาหาร คดิเป็นรอ้ยละ 28.24 ตามล าดบั   
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3. อภิปรำยผลข้อมลูเก่ียวกบัผลกระทบจำกกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 
 

ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยประเด็นที่
ศกึษา ไดแ้ก่ (1) ผลกระทบต่อตนเอง (2) ผลกระทบต่อครอบครวั (3) ผลกระทบต่อสุขภาพและอนามยั
เจรญิพันธุ์ของผู้หญิง (4) ผลกระทบต่อการท างาน และ (5) ผลกระทบต่อภาวะทางเศรษฐกิจ  ซึ่งมี
รายละเอยีดดงันี้   

 
3.1 อภิปรำยผลข้อมลูเก่ียวกบัผลกระทบจำกกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์มีผลต่อตนเอง 
 

ผลการศึกษาถึง ผลกระทบจากพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิง
ผูต้อบแบบสอบถามในเขตพืน้ทีส่หภาพแรงงานสิง่ทอวาไท จ.นนทบุร ีมรีายละเอยีดดงันี้ 

3.1.1 พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มผีลให้แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามใน
เขตพื้นที่สหภาพแรงงานสิง่ทอวาไท จ.นนทบุร ีมคีวามกลา้พูดมากขึน้  ส่วนใหญ่ส่งผลให้แรงงานหญิง   
มคีวามกลา้พูดมากขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 63.59 แต่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิบางส่วน
ไมส่่งผลใหม้คีวามกลา้พดูมากขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 36.41 ตามล าดบั  

3.1.2 พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มผีลให้แรงงานหญิงที่ตอบแบบสอบถามใน
เขตพืน้ทีส่หภาพแรงงานสิง่ทอวาไท จ.นนทบุร ีมคีวามกลา้แสดงออกมากขึน้ ส่วนใหญ่ส่งผลใหแ้รงงาน
หญิงมคีวามกล้าแสดงออกมากขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 63.54 แต่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงาน
หญงิบางส่วนไมส่่งผลใหก้ลา้แสดงออกมากขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 23.68 ตามล าดบั  

3.1.3 พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิส่งผลใหเ้กดิความรุนแรงทาง
เพศ ซึง่จากการศกึษา พบว่า  

3.1.3.1 แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่สหภาพแรงงานสิง่ทอวาไท     
จ.นนทบุร ีส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า การดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลส์่งผลใหแ้รงงานหญงิมคีวามเสีย่งต่อ
การถูกลวนลามและการถูกกระท าช าเราทางเพศ คดิเป็นรอ้ยละ 76.32 แต่แรงงานหญงิบางส่วนมคีวาม
คดิเหน็ว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ส่งผลให้แรงงานหญงิมคีวามเสีย่งต่อการถูกลวนลามและการ
ถูกกระท าช าเราทางเพศ คดิเป็นรอ้ยละ 23.68 ตามล าดบั  

3.1.3.2 พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม
ในเขตพื้นที่สหภาพแรงงานสิ่งทอวาไท จ.นนทบุร ีส่งผลให้ถูกลวนลาม พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยถูก
ลวนลามเนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 82.97 แต่มแีรงงานหญงิบางส่วนเคยถูก
ลวนลาม คดิเป็นรอ้ยละ 17.03 ตามล าดบั   

3.1.3.3 พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม
ในเขตพื้นที่สหภาพแรงงานสิง่ทอวาไท จ.นนทบุร ีส่งผลให้ถูกล่วงละเมดิทางเพศจากผู้ดื่มเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยถูกล่วงละเมิดทางเพศจากผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คิดเป็น       
รอ้ยละ 91.89 แต่มแีรงงานหญิงบางส่วนเคยถูกล่วงละเมดิทางเพศจากผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คดิ
เป็นรอ้ยละ 8.11 ตามล าดบั   
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3.1.4 พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิผู้ตอบแบบสอบถามในเขต
พืน้ทีส่หภาพแรงงานสิง่ทอวาไท จ.นนทบุร ีส่งผลใหเ้กดิการทะเลาววิาท ซึง่จากการศกึษา พบว่า  

3.1.4.1 พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม
ท าให้เกดิการทะเลาะววิาทกบัเพื่อนร่วมวงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยทะเลาะ
ววิาทกบัเพื่อนรว่มวง คดิเป็นรอ้ยละ 66.28 แต่มแีรงงานหญงิบางส่วนเคยทะเลาะววิาทกบัเพื่อนร่วมวง 
คดิเป็นรอ้ยละ 33.72 ตามล าดบั  

ซึง่มคีวามถี่ของพฤตกิรรรมการทะเลาะววิาทกบัเพื่อนร่วมวง อนัเนื่อมาจาก
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่วนใหญ่เคยทะเลาะวิวาทกับเพื่อนร่วมวงเป็นบางครัง้ คิดเป็น       
ร้อยละ 93.20 แต่มีแรงงานหญิงบางส่วนที่เคยทะเลาะวิวาทกับเพื่อนร่วมวงทุกครัง้ที่ดื่ม คิดเป็น      
รอ้ยละ 6.80 ตามล าดบั  

และมรีะดบัความรุนแรงทีเ่กดิจากการทะเลาะววิาทกบัเพื่อนร่วมวงขณะดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ส่วนใหญ่มปีากเสยีงเท่านัน้ คดิเป็นรอ้ยละ 91.18 รองลงมา มปีากเสยีงและท ารา้ย
ร่างกาย แต่ไม่ถึงขัน้เข้าโรงพยาบาล ตลอดจน มีความรุนแรงในรูปแบบอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 2.94 
นอกจากนี้ยงัพบความรุนแรงในระดบัมปีากเสยีงและท ารา้ยร่างกายจนไดร้บับาดเจบ็เขา้รบัการรักษาใน
โรงพยาบาล อกีทัง้ มปีากเสยีงและท ารา้ยร่างกายได้รบับาดเจบ็จนสูญเสยีอวยัวะ คดิเป็นรอ้ยละ 1.47 
ตามล าดบั  

3.1.4.2 พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม
ท าให้เกิดการทะเลาะววิาทกบัโต๊ะขา้งเคยีง/เพื่อนบ้าน/บุคคลที่ไม่รูจ้กั พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยทะเลาะ
วิวาทกับโต๊ะข้างเคียง/เพื่อนบ้าน/บุคคลที่ไม่รู้จ ักเนื่ องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คิดเป็น         
รอ้ยละ 87.03 แต่มแีรงงานหญิงบางส่วนเคยทะเลาะววิาทกบัโต๊ะขา้งเคยีง/เพื่อนบ้าน/บุคคลที่ไม่รูจ้กั 
เนื่องจากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 12.97 ตามล าดบั  

ซึ่งมคีวามถี่ของพฤติกรรรมการทะเลาะววิาทกบัโต๊ะข้างเคยีง/เพื่อนบ้าน/
บุคคลที่ไม่รูจ้กัเนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่วนใหญ่เคยทะเลาะววิาทกบัโต๊ะขา้งเคยีง/
เพื่อนบา้น/บุคคลทีไ่ม่รูจ้กัขณะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นบางครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 93.88 แต่มแีรงงาน
หญงิบางส่วนทีเ่คยทะเลาะววิาทกบัโต๊ะขา้งเคยีง/เพื่อนบา้น/บุคคลทีไ่มรู่จ้กัขณะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ทุกครัง้ทีด่ ื่ม คดิเป็นรอ้ยละ 6.12 ตามล าดบั  

และมรีะดบัความรุนแรงที่เกิดจากการทะเลาะววิาทกบัโต๊ะข้างเคยีง/เพื่อน
บา้น/บุคคลทีไ่ม่รูจ้กัเนื่องจากดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ส่วนใหญ่มปีากเสยีงเท่านัน้ คดิเป็นรอ้ยละ 83.93 
รองลงมา มปีากเสยีงและท ารา้ยร่างกายแต่ไม่ถงึขัน้เขา้โรงพยาบาล คดิเป็นรอ้ยละ 7.14 นอกจากนี้ยงั
พบว่า มปีากเสยีงและท าร้ายร่างกายได้รบับาดเจบ็จนเข้าโรงพยาบาล อีกทัง้ความรุนแรงในรูปแบบ    
อื่น ๆ คดิเป็นรอ้ยละ 3.57 ตามล าดบั  

3.1.4.3 พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม 
ท าให้ประสบอุบตัเิหตุทางถนน พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยประสบอุบตัเิหตุทางถนน คดิเป็นรอ้ยละ 81.52 
แต่มแีรงงานหญงิบางส่วนเคยประสบอุบตัเิหตุทางถนน คดิเป็นรอ้ยละ 18.48 ตามล าดบั 
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และมีระดับความรุนแรงจากสถานการณ์จากการประสบอุบัติเหตุอัน
เนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ส่วนใหญ่ไดร้บับาดเจบ็เลก็น้อย รกัษาเบือ้งตน้ดว้ยตนเอง เช่น 
รอยถลอก ฯลฯ คิดเป็นร้อยละ 52.54 รองลงมา ได้ร ับบาดเจ็บเล็กน้อย เข้ารับการรักษาจาก
สถานพยาบาล คดิเป็นรอ้ยละ 35.59 และ ไดร้บับาดเจบ็ขา แขนหกั กระทบกระเทอืนทางสมอง คดิเป็น
รอ้ยละ 6.78 ตามล าดบั 

 
3.2 อภิปรำยผลข้อมูลเก่ียวกบัผลกระทบจำกกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีมีผลต่อ

ครอบครวั 
 

ผลการศกึษาถงึ ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทีม่ผีลต่อครอบครวัของแรงงาน
หญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่สหภาพแรงงานสิ่งทอวาไท จ.นนทบุร ีมปีระเด็นการอภิปราย 
ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลก์บัความสมัพนัธร์ะหว่างสมาชกิในครอบครวั สถานการณ์
การทะเลาะววิาทกบับุคคลในครอบครวัอนัเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์การมคีรอบครวัและ
การมบีุตรส่งผลต่อพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

3.2.1 ความคดิเหน็ของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในเขตพืน้ทีส่หภาพแรงงานสิง่ทอ
วาไท จ.นนทบุร ีถงึ “การยอมรบัไดข้องครอบครวักบัพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงาน
หญงิ” พบว่า ส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า สมาชกิในครอบครวัยอมรบัได้กบัพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 51.94 แต่แรงงานหญิงส่วนหนึ่ง มีความคิดเห็นว่า สมาชิก
ครอบครวัไมย่อมรบัพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องตนเอง คดิเป็นรอ้ยละ 48.06 ตามล าดบั  

3.2.2 ความคดิเหน็ของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในเขตพืน้ทีส่หภาพแรงงานสิง่ทอ
วาไท จ.นนทบุร ีถงึ “พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มผีลต่อความสมัพนัธ์ระหว่างสมาชกิใน
ครอบครัว” พบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า พฤติกรรมการดื่มเครื่อ งดื่มแอลกอฮอล์มีผลต่อ
ความสมัพันธ์ของสมาชกิภายในครอบครวั คิดเป็นร้อยละ 51.23 แต่แรงงานหญิงส่วนหนึ่ง มคีวาม
คดิเหน็ว่า พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไ์ม่มผีลต่อความสมัพนัธข์องสมาชกิภายในครอบครวั 
คดิเป็นรอ้ยละ 48.77 ตามล าดบั  

3.2.3 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งต่อความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกใน
ครอบครวัของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่สหภาพแรงงานสิ่งทอวาไท จ.นนทบุร ี 
พบว่า ผลกระทบส่วนใหญ่ คือ ท าให้สมาชิกในครอบครวัพูดคุยกันน้อยลง คิดเป็นร้อยละ 41.94 
รองลงมา ท าให้เกดิความขดัแยง้ภายในครอบครวัมากขึน้หรอืทะเลาะกนัมากขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 34.41 
และ ท าใหส้มาชกิในครอบครวัไมเ่ขา้ใจซึง่กนัและกนั คดิเป็นรอ้ยละ 18.28 ตามล าดบั  

3.2.4 พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิผู้ตอบแบบสอบถามในเขต
พืน้ที่สหภาพแรงงานสิง่ทอวาไท จ.นนทบุร ีท าให้ทะเลาะววิาทกบับุคคลในครอบครวั พบว่า ส่วนใหญ่
ไม่เคยมพีฤติกรรมทะเลาะววิาทกบับุคคลในครอบครวัเนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คดิเป็น   
รอ้ยละ 62.31 แต่แรงงานหญิงบางส่วนมพีฤตกิรรมทะเลาะววิาทกบับุคคลในครอบครวัเนื่องจากการ   
ดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 37.69 ตามล าดบั  
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ซึ่งมคีวามถี่ของพฤติกรรมการทะเลาะววิาทกบับุคคลในครอบครวัอนัเนื่องมาจาก
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่มพีฤติกรรมเคย
ทะเลาะววิาทกบับุคคลในครอบครวัอนัเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นบางครัง้ คดิเป็น   
รอ้ยละ 66.67 และมแีรงงานหญิงส่วนหนึ่งที่มพีฤติกรรมเคยทะเลาะววิาทกับบุคคลในครอบครวัอัน
เนื่องมาจากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลท์ุกครัง้ทีด่ ื่ม คดิเป็นรอ้ยละ 33.33 ตามล าดบั  

และมีระดับความรุนแรงที่เกิดจากการทะเลาะวิวาทกับบุคคลในครอบครวัอัน
เนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่มปีาก
เสยีงเท่านัน้ คดิเป็นรอ้ยละ 73.13 รองลงมา มปีากเสยีงและท ารา้ยร่างกายแต่ไม่ถงึขัน้เขา้โรงพยาบาล 
คิดเป็นร้อยละ 16.42 และ มปีากเสียงตลอดจนท าร้ายร่างกายได้รบับาดเจ็บจนเข้ารบัการรกัษาใน
โรงพยาบาลแต่ไมน่อนโรงพยาบาลคดิเป็นรอ้ยละ 8.96 ตามล าดบั  

นอกจากนี้ แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามมพีฤตกิรรมลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
อนัเน่ืองมาจากการมคีรอบครวัและการมบีุตร ซึง่สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 

3.2.5 การมคีรอบครวัของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในเขตพื้นที่สหภาพแรงงานสิง่
ทอวาไท จ.นนทบุร ีมผีลท าใหก้ารดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ดลง พบว่า ส่วนใหญ่การมคีรอบครวัส่งผล
ต่อพฤติกรรมลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิง คดิเป็นรอ้ยละ 76.72 แต่แรงงานหญิง
บางส่วนการมคีรอบครวัไม่มผีลต่อพฤติกรรมลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คิดเป็นร้อยละ 23.28 
ตามล าดบั  

3.2.6 การมีบุตรของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามมีผลท าให้การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลล์ดลง พบว่า ส่วนใหญ่การมบีุตรส่งผลต่อพฤตกิรรมลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์คดิเป็น
รอ้ยละ 76.72 แต่มแีรงงานหญงิส่วนหนึ่งการมบีุตรไมม่ผีลต่อพฤตกิรรมลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
คดิเป็นรอ้ยละ 23.28 ตามล าดบั  

ซึ่งสาเหตุที่ท าให้แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามที่มีบุตรลดการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พบว่า สาเหตุส่วนใหญ่เนื่องจากภาระค่าใช้จ่ายในครอบครวัสูงขึ้น คดิเป็นรอ้ยละ 59.09 
รองลงมา ต้องเป็นแบบอย่างส าหรบับุตร คดิเป็นรอ้ยละ 21.12 และ สุขภาพเปลีย่นแปลงไปหลงัจากมี
บุตร คดิเป็นรอ้ยละ 18.18 ตามล าดบั  
 

3.3 อภิปรำยผลข้อมูลเก่ียวกับผลกระทบจำกกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีมีผลต่อ
สขุภำพและภำวะอนำมยัเจริญพนัธุข์องผูห้ญิง 

 
ผลการศกึษาขอ้มูลผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มผีลต่อสุขภาพและภาวะ

อนามัยเจริญพันธุ์ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่สหภาพแรงงานสิ่งทอวาไท            
จ.นนทบุร ี มรีายละเอยีดดงันี้ 

 
3.3.1 ความคดิเหน็ของแรงงานหญงิทีต่อบแบบสอบถามในเขตพืน้ทีส่หภาพแรงงานสิง่ทอ

วาไท  จ.นนทบุร ีต่อประเด็น “การเครื่องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มผีลต่อสุขภาพ” พบว่า ส่วนใหญ่มี
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ความคดิเห็นว่า การเครื่องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มผีลต่อสุขภาพของตนเอง คดิเป็นรอ้ยละ 76.88    
แต่แรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามส่วนหนึ่ง มคีวามคดิเหน็ว่า การเครือ่งดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลไ์ม่มี
ผลต่อสุขภาพของตนเอง คดิเป็นรอ้ยละ 23.13 ตามล าดบั  

3.3.2 พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญงิผู้ตอบแบบสอบถามในเขต
พืน้ที่สหภาพแรงงานสิง่ทอวาไท จ.นนทบุร ีส่งผลต่อสุขภาพ พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยการประสบปัญหา
ดา้นสุขภาพอนัเนื่องมาจากพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คดิเป็นร้อยละ 84.25 แต่มแีรงงาน
หญิงส่วนหนึ่งเคยประสบปัญหาด้านสุขภาพอนัเนื่องมาจากพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์    
คดิเป็นรอ้ยละ 15.75 ตามล าดบั  

3.3.3 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถาม       
ขณะตัง้ครรภ ์พบว่า ส่วนใหญ่ไมม่พีฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิขณะตัง้ครรภ ์   
คิดเป็นร้อยละ 93.77 แต่มีแรงงานหญิงส่วนหนึ่ งเคยมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์         
ขณะตัง้ครรภ ์คดิเป็นรอ้ยละ 6.23 ตามล าดบั 

ซึ่งช่วงอายุการตัง้ครรภ์ของแรงงานหญิงที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะตัง้ครรภ ์
พบว่า ส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะตัง้ครรภ์ ในช่วงอายุการตัง้ครรภร์ะหว่าง 
0-3 เดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 65.52 รองลงมา ช่วงอายกุารตัง้ครรภร์ะหว่าง 4-6 เดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 24.14 
และ ช่วงอายกุารตัง้ครรภร์ะหว่าง 7-9 เดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 6.90 ตามล าดบั  

 
3.4 อภิปรำยผลข้อมูลเก่ียวกบัผลกระทบจำกกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีมีผลต่อ

กำรท ำงำน 
 

ผลการศึกษาข้อมูลผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มผีลต่อการท างานของ
แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่สหภาพแรงงานสิง่ทอวาไท จ.นนทบุร ีซึ่งมรีายละเอียด
ดงัต่อไปนี้  

3.4.1 ความคดิเหน็ของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในเขตพืน้ทีส่หภาพแรงงานสิง่ทอ
วาไท จ.นนทบุร ีทีม่ต่ีอ “พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องตนเองทีส่่งผลต่อการท างาน” พบว่า 
ส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลต่อการท างานของตนเอง คดิเป็นรอ้ยละ 
66.12 แต่แรงงานหญงิบางส่วนมคีวามคดิเหน็ว่า การดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลไ์มส่่งผลต่อการท างานของ
ตนเอง คดิเป็นรอ้ยละ 33.88 ตามล าดบั  

3.4.2 ความคดิเหน็ของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในเขตพืน้ทีส่หภาพแรงงานสิง่ทอ-
วาไท จ.นนทบุร ีทีม่พีฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องตนเองส่งผลใหส้มรรถภาพในการท างาน
ลดลง ส่วนใหญ่มคีวามคิดเห็นว่าส่งผลให้สมรรถภาพในการท างานลดลง คิดเป็นร้อยละ 71.11 แต่
แรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามบางส่วน มคีวามคดิเหน็ว่า ไม่ส่งผลให้สมรรถภาพในการท างานลดลง 
คดิเป็นรอ้ยละ 28.89 ตามล าดบั  

3.4.3 พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ าใหแ้รงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในเขต
พื้นที่สหภาพแรงงานสิ่งทอวาไท จ.นนทบุรี มีปัญหากับนายจ้างอันเนื่ องมาจากการดื่มเครื่องดื่ม
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แอลกอฮอล ์พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยมปัีญหากบันายจา้งอนัเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์คดิ
เป็นร้อยละ 74.29 แต่แรงงานหญิงบางส่วนเคยมปัีญหากับนายจ้างอนัเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 25.71 ตามล าดบั  

3.4.4 พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลใหแ้รงงานหญงิผู้ตอบแบบสอบถามใน
เขตพืน้ทีส่หภาพแรงงานสิง่ทอวาไท จ.นนทบุร ีขาดงาน พบว่า ส่วนใหญ่ไมเ่คยขาดงานอนัเนื่องมาจาก
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คิดเป็นร้อยละ 67.24 แต่มีแรงงานหญิงบางส่วนเคยขาดงานอัน
เนื่องมาจากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 32.76 ตามล าดบั   

3.4.5 ความคิดเห็นของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อ “พฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของตนเองส่งผลต่อการท างานล่วงเวลา (OT)” พบว่า ส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า 
ไม่ส่งผลต่อการท างานล่วงเวลา (OT) คดิเป็นรอ้ยละ 60.34 แต่แรงงานหญงิส่วนหนึ่ง มคีวามคดิเหน็ว่า 
ส่งผลต่อการท างานล่วงเวลา (OT) คดิเป็นรอ้ยละ 39.66 ตามล าดบั 

3.4.6 พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิส่งผลให้เกดิอุบตัเิหตุในการ
ท างานอนัเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยอุบตัเิหตุจากการท างานอนั
เนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คิดเป็นรอ้ยละ 82.74 แต่แรงงานหญิงบางส่วนเคยประสบ
อุบตัเิหตุจากการท างานอนัเน่ืองมาจากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 17.26 ตามล าดบั  

และมรีะดบัความรุนแรงของอุบตัเิหตุจากการท างานอนัเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่ได้รบับาดเจบ็เล็กน้อย รกัษาด้วย
ตนเอง คดิเป็นรอ้ยละ 87.02 รองลงมา ไดร้บับาดเจบ็เลก็น้อย เขา้รบัการรกัษาจากสถานพยาบาล แต่
ไมน่อนโรงพยาบาล คดิเป็นรอ้ยละ 8.40 และ อื่น ๆ คดิเป็นรอ้ยละ 3.05 ตามล าดบั  

 
3.5 อภิปรำยผลข้อมูลเก่ียวกบัผลกระทบจำกพฤติกรรมกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

ส่งผลต่อภำวะทำงเศรษฐกิจ 
 
ผลการศกึษาขอ้มลูผลกระทบจากพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลส์่งผลต่อภาวะทาง

เศรษฐกจิ มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  
3.5.1 ความคดิเห็นของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถาม ถึง “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็น

สนิค้าฟุ่มเฟือย” พบว่า ส่วนใหญ่มคีวามคดิเห็นว่า “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสนิค้าฟุ่มเฟือย” คดิเป็น
รอ้ยละ 90.20 แต่แรงงานหญงิบางส่วน มคีวามคดิเหน็ว่า “เครื่องดื่มแอลกอฮอลไ์ม่เป็นสนิคา้ฟุ่มเฟือย” 
คดิเป็นรอ้ยละ 9.80 ตามล าดบั  

3.5.2 ความคดิเหน็ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถาม ถงึ “พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลม์ผีลใหภ้าระค่าใชจ้่ายสูงขึน้” พบว่า ส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า “พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลม์ผีลใหภ้าระค่าใชจ้่ายสูงขึน้” คดิเป็นรอ้ยละ 87.13 แต่แรงงานหญงิบางส่วน มคีวามคดิเหน็
ว่า “พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่มีผลให้ภาระค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ” คิดเป็นร้อยละ 12.87 
ตามล าดบั  
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4. อภิปรำยผลข้อมลูเก่ียวกบัแนวโน้มพฤติกรรมกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นอนำคต 
 
ผลการศึกษาข้อมูลความคดิเห็นต่อแนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ

แรงงานหญงิในอนาคต รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
4.1 ความคดิเหน็ของแรงงานหญงิผู้ตอบแบบสอบถาม ถงึ “ความเป็นไปได้ทีจ่ะการลด ละ 

เลกิการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของตนเอง” พบว่า ส่วนใหญ่มคีวามคดิเห็นว่า “เป็นไปได้ที่จะลด ละ 
เลกิการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้” คดิเป็นรอ้ยละ 97.14 แต่แรงงานหญิงบางส่วน มคีวามคดิเหน็ว่า 
“เป็นไปไมไ่ดท้ีจ่ะลด ละ เลกิการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลไ์ด”้ คดิเป็นรอ้ยละ 2.86 ตามล าดบั  

4.2 ความคิดเห็นของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถาม ถึง   “การจะเลิกดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในอนาคต” พบว่า ส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า “อนาคตจะเลกิดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” คดิ
เป็นร้อยละ 84.35 แต่แรงงานหญิงบางส่วน มีความคิดเห็นว่า “อนาคตจะไม่เลิกดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล”์ คดิเป็นรอ้ยละ 15.65 ตามล าดบั  

 
อภิปรำยผลวิถีกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องแรงงำนหญิงในเขตพื้นท่ี 

เครือข่ำยกลุ่มย่ำนสหภำพแรงงำนอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ 
 
1. อภิปรำยผลข้อมลูทัว่ไปของแรงงำนหญิงผูต้อบแบบสอบถำม 
   

ขอ้มูลทัว่ไปของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่เครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพ

แรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ มปีระเดน็การอภปิรายการศกึษาเชงิปรมิาณ ได้แก่ อายุ สถานภาพ สภาพ

ครอบครวั สถานภาพครอบครวักรณีหย่ารา้ง การมบีุตรและบุตรอยู่ในความดูแล ระดบัการศกึษา รายได ้

และภาระค่าใชจ้า่ยโดยประมาณต่อเดอืน ซึง่มรีายละเอยีดตามพืน้ทีด่งันี้ 

1.1 อายุของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่มชี่วงอายุ 20-29 ปี คดิเป็น

รอ้ยละ 35.49 รองลงมา ช่วงอายุ 30.39 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 31.93 และช่วงอายุ 40 -49 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 

19.62 ตามล าดบั 

1.2 สถานภาพของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด คดิ

เป็นรอ้ยละ 33.67 รองลงมา มสีถานภาพอยู่ดว้ยกนัโดยไมจ่ดทะเบยีนสมรส คดิเป็นรอ้ยละ 27.63 และมี

สถานภาพสมรสโดยจดทะเบยีนสมรส คดิเป็นรอ้ยละ 26.93 ตามล าดบั 

1.3 สภาพครอบครวัของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่มจี านวนสมาชกิ

ในครอบครวั 4 – 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.34 รองลงมา มจี านวนสมาชกิในครอบครวั 1 – 3 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 30.38 และมจี านวนสมาชกิ 7 – 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.07 ตามล าดบั 
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1.4 สภาพครอบครวัของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่หย่ารา้งและมี

บุตรอยู่ในความดแูลคดิเป็นรอ้ยละ 70.40 ในขณะที ่ที ่แรงงานหญงิส่วนหนึ่ง หย่ารา้งและมบีุตรแต่ไมไ่ด้

อยูใ่นความดแูลคดิเป็นรอ้ยละ 29.60 ตามล าดบั 

1.5 ระดับการศึกษาของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่มีระดับ

การศกึษาชัน้ประถมศกึษา คดิเป็นรอ้ยละ 27.69 รองลงมา มรีะดบัการศกึษาชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย/

ปวช. คิดเป็นร้อยละ 25.81 และ มีระดับการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 23.56 

ตามล าดบั 

1.6 รายไดข้องแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่ มรีายได ้5,000 – 10,000 

บาท คดิเป็นรอ้ยละ 59.93 รองลงมา มรีายได ้10,001- 15,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 25.49 และ มรีายได ้

15,001 – 20,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 11.76ตามล าดบั  

1.7 ภาระค่าใช้จ่ายโดยประมาณต่อเดือนของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า    

ส่วนใหญ่มภีาระค่าใชจ้่ายโดยประมาณต่อเดอืน 5,000 – 10,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 59.65 รองลงมา 

มภีาระค่าใชจ้่ายโดยประมาณต่อเดอืน 1,000 – 5,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 25.73 และ มภีาระค่าใชจ้่าย

โดยประมาณต่อเดอืน 10,001- 15,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 8.19 ตามล าดบั 

   
2. อภิปรำยผลข้อมลูเก่ียวกบัพฤติกรรมกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
 

การอภิปรายผลเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบ

แบบสอบถามในเขตพืน้ทีเ่ครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ โดยมปีระเดน็อภปิราย 

ได้แก่ อายุการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครัง้แรก สาเหตุของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประเภท

เครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ีน่ิยมดื่ม สถานทีท่ีน่ิยมไปดื่ม ความถีข่องการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ช่วงเวลาที่

นิยมดื่มการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระยะเวลาที่ใช้ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุคคลที่ร่วมดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่องที่นิยมคุยในวงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการดื่ม

เครือ่งดื่มแอลกอฮอลต่์อครัง้ พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ประสบการณ์การลดปรมิาณการดื่ม 

ฯลฯ ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

 
2.1 ประสบกำรณ์กำรด่ืมครัง้แรก  มีการศึกษาถึง อายุ และสาเหตุการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลค์รัง้แรกของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในเขตพืน้ทีเ่ครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงาน

ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ พบว่า 

2.1.1 อายุการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครัง้แรกของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถาม 

แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงานอ้อมน้อย -อ้อมใหญ่ ส่วนใหญ่มี
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ระดับอายุในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครัง้แรก อยู่ ในช่วงอายุ 10-19 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.22 

รองลงมา มรีะดบัอายุในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครัง้แรก อยู่ในช่วงอายุ 20 -29ปี คดิเป็น   รอ้ยละ 

37.72 และ มรีะดบัอายุในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครัง้แรก อยู่ในช่วงอายุ 30 -39 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 

5.72 ตามล าดบั 

2.1.2 สาเหตุการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลค์รัง้แรกของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามใน

เครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ส่วนใหญ่มสีาเหตุจากการอยากรูอ้ยากลองเป็น

สาเหตุการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลค์รัง้แรก คดิเป็นรอ้ยละ 45.35 รองลงมา มสีาเหตุจากการถูกเพื่อน

ชกัชวนเป็นสาเหตุการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลค์รัง้แรก คดิเป็นรอ้ยละ 44.68 และ มสีาเหตุอื่น ๆ การ

ดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลค์รัง้แรก คดิเป็นรอ้ยละ 4.39 ตามล าดบั  

2.2 ประเภทเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีแรงงำนหญิงผู้ตอบแบบสอบถำมนิยมด่ืม พบว่า 
ส่วนใหญ่นิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลป์ระเภทเบยีร ์คดิเป็นรอ้ยละ 57.29 รองลงมา นิยมดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลป์ระเภทเหลา้แดง คดิเป็นรอ้ยละ 14.32 และนิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลป์ระเภทเหลา้ปัน่ 
คดิเป็นรอ้ยละ 10.12 ตามล าดบั  

2.3 สถำนท่ีท่ีแรงงำนหญิงผู้ตอบแบบสอบถำมนิยมไปด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พบว่า
ส่วนใหญ่สถานทีท่ีน่ิยมไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์คอื หอพกั อพารท์เมนต ์บา้นพกัส่วนบุคคล คดิเป็น
รอ้ยละ 54.01 รองลงมา สถานเรงิรมย ์สถานบนัเทงิ รา้นอาหาร คดิเป็นรอ้ยละ 39.55 และ สถานที่อื่น 
ๆ คดิเป็นรอ้ยละ 5.12 ตามล าดบั 

2.4 ระดบัควำมถี่กำรด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ของแรงงำนหญิงผู้ตอบแบบสอบถำม 
พบว่า ส่วนใหญ่ดื่มตามเทศกาลต่าง ๆ ตามวาระส าคญั คดิเป็นรอ้ยละ 61.63 รองลงมา มรีะดบัความถี่
ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สปัดาห์ละ 1 ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 17.08 และ มรีะดบัความถี่ในการดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์2-3 วนัต่อสปัดาห ์คดิเป็นรอ้ยละ 12.48 ตามล าดบั 

2.5 ช่วงเวลำท่ีแรงงำนหญิงผู้ตอบแบบสอบถำมนิยมด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พบว่า 
ส่วนใหญ่นิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 18.01 – 24.00 น. คดิเป็นรอ้ยละ 88.25 รองลงมา 
นิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 12.01 – 18.00 น. คิดเป็นร้อยละ 8.36 และ มีนิยมดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอลใ์นช่วงเวลา 24.01 – 05.59 น. คดิเป็นรอ้ยละ 4.11 ตามล าดบั  

2.6 ระยะเวลำท่ีแรงงำนหญิงผู้ตอบแบบสอบถำมใช้ในกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
พบว่า ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์3 ชัว่โมงขึน้ไป คดิเป็นร้อยละ 38.49 รองลงมา 
ใชเ้วลาในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์2-3 ชัว่โมง คดิเป็นรอ้ยละ 37.19 และ ใชเ้วลาในการดื่มเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอลน้์อยกว่า 1 ชัว่โมง คดิเป็นรอ้ยละ 23.54 ตามล าดบั 

2.7 บุคคลท่ีร่วมด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลก์บัแรงงำนหญิงผู้ตอบแบบสอบถำม พบว่า 
ส่วนใหญ่แรงงานหญงิร่วมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลก์บัเพื่อนฝงูและเพื่อนร่วมงาน คดิเป็นรอ้ยละ 75.10 
รองลงมา ร่วมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับญาติพี่ น้อง คิดเป็นร้อยละ 17.60 และ ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลค์นเดยีว คดิเป็นรอ้ยละ 4.95 ตามล าดบั 
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2.8 เร่ืองท่ีแรงงำนหญิงผู้ตอบแบบสอบถำมมักคุยกันในวงกำรด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล ์พบว่า ส่วนใหญ่มกัคุยเรื่องครอบครวั คดิเป็นรอ้ยละ 48.20 รองลงมา เรื่องเกี่ยวกบัความ
รกั คดิเป็นรอ้ยละ 15.85 และ เรือ่งเกีย่วกบัการท างาน คดิเป็นรอ้ยละ 12.38 ตามล าดบั 

2.9 ค่ำใช้จ่ำยส ำหรบักำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ต่ละครัง้ พบว่า ส่วนใหญ่มคี่าใชจ้่าย
ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉลี่ยต่อครัง้ 101 – 500 บาท คดิเป็นร้อยละ 71.06 รองลงมา มี
ค่าใช้จ่ายในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลโ์ดยเฉลีย่ต่อครัง้ 10 – 100 บาท คดิเป็น  รอ้ยละ 17.12  และ 
ค่าใช้จ่ายในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉลี่ยต่อครัง้ 501 – 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.08 
ตามล าดบั 

2.10 พฤติกรรมกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ณ ปัจจบุนั  
ผลการศกึษาพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ณ ปัจจุบนั ของแรงงานหญงิผูต้อบ

แบบสอบถามในเขตพืน้ทีเ่ครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ มปีระเดน็การอภปิราย 
ไดแ้ก่ สาเหตุส าคญัทีส่่งผลใหม้พีฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์สาเหตุทีส่่งผลใหม้พีฤตกิรรมการ
ดื่มต่อเนื่อง เรือ่งที่แรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามระบายกบัเพื่อขณะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์สาเหตุ
ของแรงงานหญิงที่มีพฤติกรรมการการหยุดหรือมีช่วงของการเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ 
พฤตกิรรมอื่นๆ ทีส่บืเนื่องมาจากพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

2.10.1 สำเหตท่ีุส่งผลต่อพฤติกรรมกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พบว่า 
2.10.1.1  สาเหตุส าคญัทีส่่งผลใหม้พีฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นเขต

พื้นที่เครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ มพีฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์    
3 สาเหตุส าคญั ได้แก่ อนัดบัที่ 1 ดื่มเพื่อสรา้งสมัพนัธ ์เชื่อมสมัพนัธ์กบัเพื่อนฝงู คดิเป็นรอ้ยละ 37.33 
อนัดบัที่ 2 ดื่มตามเทศกาล คดิเป็นรอ้ยละ 36.18 และอนัดบัที่ 3 ดื่มเพราะชอบพูดคุยพบปะเพื่อนฝูง    
คดิเป็นรอ้ยละ 26.50 ตามล าดบั  

2.10.1.2 สาเหตุที่ส่งผลให้มพีฤติกรรมการดื่มต่อเนื่องของแรงงานหญิงผู้ตอบ
แบบสอบถามในเครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ สาเหตุส่วนใหญ่มาจากเรื่อง
ปัญหาครอบครวั คดิเป็นรอ้ยละ 28.57 รองลงมา สาเหตุจากเรื่องปัญหาความรกั คดิเป็นรอ้ยละ 24.32 
และ สาเหตุจากเรือ่งปัญหาการท างาน คดิเป็น  รอ้ยละ 23.14 ตามล าดบั 

2.10.1.3 เรื่องที่แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพ
แรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ระบายกบัเพื่อนขณะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า ส่วนใหญ่เรื่องที่มกั
ระบายกับเพื่อนขณะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ เรื่องปัญหาการท างาน คิดเป็นร้อยละ 27.52 
รองลงมา เรื่องปัญหาครอบครวัและเรื่องปัญหาความรกั คดิเป็นรอ้ยละ 25.58  และ เรื่องปัญหาทาง
เศรษฐกจิ คดิเป็นรอ้ยละ 12.02 ตามล าดบั 

2.10.2 สำเหตุของแรงงำนหญิงท่ีมีพฤติกรรมกำรกำรหยุดหรือมีช่วงของกำรเลิก
ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ พบว่า ส่วนใหญ่มสีาเหตุของการหยุดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนื่องจากมี
ครอบครวั คดิเป็นรอ้ยละ 25.59 รองลงมา เนื่องจากการมบีุตร คดิเป็นรอ้ยละ 20.00 และ เนื่องจากภาระ
หนี้สนิ คดิเป็นรอ้ยละ 15.05 ตามล าดบั 
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นอกจากนี้ พบว่า แรงงานหญงิมชี่วงทีล่ดปรมิาณการดื่ม หรอื หยุดดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ชัว่คราว ซึ่งมีแรงงานหญิงที่เคยลดปรมิาณการดื่ม หรอื หยุดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ชัว่คราว คดิเป็นรอ้ยละ 74.22 และมแีรงงานหญงิบางส่วนทีไ่ม่เคยลดปรมิาณการดื่มหรอืไม่เคยหยุดดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอลช์ัว่คราว คดิเป็นรอ้ยละ 28.78 ตามล าดบั 

ซึ่งพฤตกิรรมหลงัจากหยุดหรอืลดปรมิาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชัว่คราว
และกลบัมาดื่มอกี ส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมลดปรมิาณการดื่มและดื่มเฉพาะเทศกาล คดิเป็นรอ้ยละ 68.18 
รองลงมา มพีฤติกรรมลดปรมิาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการแต่แต่ละครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 14.05 และ     
มพีฤตกิรรมการดื่มเฉพาะวนัหยดุ คดิเป็นรอ้ยละ 11.16 ตามล าดบั    

2.10.3 พฤติกรรมอ่ืนๆ ท่ีสืบเน่ืองมำจำกพฤติกรรมกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 
2.10.3.1 พฤตกิรรมการสูบบุหรี ่ขณะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิง

ผูต้อบแบบสอบถามในเขตพืน้ทีเ่ครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-ออ้มใหญ่ ส่วนใหญ่แรงงาน
หญิงไม่มพีฤติกรรมการสูบบุหรี ่ขณะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คดิเป็นรอ้ยละ 84.83 แต่แรงงานหญิง
บางส่วนทีม่พีฤตกิรรมการสบูบุหรี ่เฉพาะเวลาดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 15.17 ตามล าดบั      

2.10.3.2 พฤตกิรรมการเล่นการพนนัของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในเขต
พืน้ทีเ่ครอืขา่ยกลุ่มยา่นสหภาพแรงงานออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ ส่วนใหญ่แรงงานหญงิไมม่พีฤตกิรรมการเล่น
การพนันของแรงงานหญงิ คิดเป็นรอ้ยละ 73.10 แต่แรงงานหญงิบางส่วนมพีฤตกิรรมการเล่นการพนัน
ของแรงงานหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 26.90 ตามล าดบั   

2.10.3.3 พฤติกรรมการเล่นหวยของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขต
พื้นที่เครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ส่วนใหญ่แรงงานหญงิมพีฤตกิรรมการเล่น
หวย คดิเป็นรอ้ยละ 60.37 แต่แรงงานหญงิบางส่วนไม่มพีฤตกิรรมการเล่นหวยของแรงงานหญงิ คดิเป็น
รอ้ยละ 39.63 ตามล าดบั      

2.10.3.4 พฤตกิรรมการเล่นแชรข์องแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในเขตพืน้ที่
เครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ส่วนใหญ่แรงงานหญงิไม่มพีฤตกิรรมการเล่นแชร์
ของแรงงานหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 52.61 แต่มแีรงงานหญงิทีม่พีฤตกิรรมการเล่นแชรข์องแรงงานหญงิ คดิ
เป็นรอ้ยละ 47.39 ตามล าดบั    

2.10.3.5 พฤติกรรมการแต่งตัวและซื้อเครื่องส าอางมากขึ้นของแรงงานหญิง
ผูต้อบแบบสอบถามในเขตพืน้ทีเ่ครอืขา่ยกลุ่มยา่นสหภาพแรงงานออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ ส่วนใหญ่ไมส่่งผล
ใหแ้รงงานหญงิทีต่อบแบบสอบถามมพีฤตกิรรมสนใจการแต่งตวัและการซือ้เครื่องส าอางมากขึน้ คดิเป็น
รอ้ยละ 77.32 แต่แรงงานหญิงบางส่วนมพีฤติกรรมสนใจการแต่งตวัและการซื้อเครื่องส าอางมากขึ้น    
คดิเป็นรอ้ยละ 22.68 ตามล าดบั      

2.10.3.6 พฤตกิรรมการออกไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลต์ามสถานบนัเทงิ สถาน
เรงิรมย ์รา้นอาหาร ท าใหคุ้ณซือ้เสื้อผา้มากขึน้ของแรงงานหญงิผู้ตอบแบบสอบถาม  ส่วนใหญ่ไม่ส่งผล
ให้แรงงานหญิงมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 72.93 แต่แรงงานหญิงบางส่วนมี
พฤตกิรรมการซือ้เสือ้มากขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 27.07 ตามล าดบั      

2.10.3.7 พฤติกรรมการถูกจบีเวลาออกไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามสถาน
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บนัเทงิ สถานเรงิรมย ์และรา้นอาหารของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่แรงงานหญงิไม่เคย
ถูกจบี เมื่อออกไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามสถานบนัเทิง สถานเริงรมย์ และร้านอาหาร คิดเป็น    
ร้อยละ 63.37 แต่แรงงานหญิงบางส่วนที่เคยถูกจบี เมื่อออกไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามสถาน
บนัเทงิ สถานเรงิรมย ์และรา้นอาหาร คดิเป็นรอ้ยละ 36.63 ตามล าดบั      
 
3. อภิปรำยผลข้อมลูเก่ียวกบัผลกระทบจำกกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 

 
ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ

แรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในเขตพืน้ทีเ่ครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ โดย
มปีระเดน็อภปิรายทีศ่กึษา ไดแ้ก่ (1) ผลกระทบต่อตนเอง (2) ผลกระทบต่อครอบครวั (3) ผลกระทบต่อ
สุขภาพและอนามยัเจรญิพนัธุข์องผู้หญงิ (4) ผลกระทบต่อการท างาน และ (5) ผลกระทบต่อภาวะทาง
เศรษฐกจิ ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้   

 
3.1 อภิปรำยผลข้อมูลเก่ียวกบัผลกระทบจำกกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีมีผลต่อ

ตนเอง 
 

ผลการศกึษาถงึ ผลกระทบของพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิใน
เขตพืน้ทีเ่ครอืขา่ยกลุ่มยา่นสหภาพแรงงานออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ มรีายละเอยีดดงันี้ 

3.1.1 พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มผีลให้แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามใน
เขตพืน้ทีเ่ครอืขา่ยกลุ่มยา่นสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-ออ้มใหญ่ มคีวามกลา้พดูมากขึน้ ส่วนใหญ่ส่งผลให้
แรงงานหญิงมคีวามกลา้พูดมากขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 71.18 แต่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงาน
หญงิบางส่วนไมส่่งผลใหม้คีวามกลา้พดูมากขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 28.82 ตามล าดบั 

3.1.2 พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มผีลให้แรงงานหญิงที่ตอบแบบสอบถามใน
เขตพื้นทีเ่ครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ มคีวามกลา้แสดงออกมากขึน้ ส่วนใหญ่
ส่งผลใหแ้รงงานหญงิมคีวามกลา้แสดงออกมากขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 68.51 และไม่ส่งผลให้กลา้แสดงออก
มากขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 31.49 ตามล าดบั 

3.1.3 พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิผู้ตอบแบบสอบถามในเขต
พื้นที่เครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ส่งผลให้เกิดความรุนแรงทางเพศ ซึ่งจาก
การศกึษา พบว่า  

3.1.3.1 แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่เครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพ
แรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ส่วนใหญ่มคีวามคดิเห็นว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลให้แรงงาน
หญงิมคีวามเสีย่งต่อการถูกลวนลามและการถูกกระท าช าเราทางเพศ คดิเป็นรอ้ยละ 78.14 แต่แรงงาน
หญงิบางส่วนมคีวามคดิเหน็ว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไ์ม่ส่งผลใหแ้รงงานหญงิมคีวามเสีย่งต่อการ
ถูกลวนลามและการถูกกระท าช าเราทางเพศ คดิเป็นรอ้ยละ 21.86 ตามล าดบั 



163 

 

3.1.3.2 พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม
ในเขตพืน้ทีเ่ครอืขา่ยกลุ่มย่านสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ส่งผลใหถู้กลวนลาม พบว่า ส่วนใหญ่
ไม่เคยถูกลวนลามเนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คิดเป็นร้อยละ 84.95 แต่มีแรงงานหญิง
บางส่วนเคยถูกลวนลาม คดิเป็นรอ้ยละ 15.05 ตามล าดบั 

3.1.3.3 พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม
ในเขตพื้นทีเ่ครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ส่งผลให้ถูกล่วงละเมดิทางเพศจากผู้
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยถูกล่วงละเมดิทางเพศจากผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์    
คดิเป็นรอ้ยละ 90.03 แต่มแีรงงานหญงิบางส่วนเคยถูกล่วงละเมดิทางเพศจากผูด้ื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
คดิเป็นรอ้ยละ 9.97 ตามล าดบั 

3.1.4 พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิผู้ตอบแบบสอบถามในเขต
พื้นที่เครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงานอ้อมน้อย -อ้อมใหญ่ ส่งผลให้เกิดการทะเลาวิวาท ซึ่งจาก
การศกึษา พบว่า  

3.1.4.1 พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม
ในเขตพื้นที่เครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ท าให้เกดิการทะเลาะววิาทกบัเพื่อน
ร่วมวงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยทะเลาะวิวาทกับเพื่อนร่วมวง คิดเป็น       
ร้อยละ 82.23 แต่มีแรงงานหญิงบางส่วนเคยทะเลาะวิวาทกับเพื่อนร่วมวง คิดเป็นร้อยละ 17.77 
ตามล าดบั 

ซึง่มคีวามถี่ของพฤตกิรรรมการทะเลาะววิาทกบัเพื่อนรว่มวงอนัเนื่ องมาจาก
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์โดยส่วนใหญ่เคยทะเลาะววิาทกบัเพื่อนร่วมวงเป็นบางครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 
93.20 แต่มแีรงงานหญิงบางส่วนที่เคยทะเลาะววิาทกบัเพื่อนร่วมวงทุกครัง้ที่ดื่ม คดิเป็นรอ้ยละ 6.98 
ตามล าดบั 

และมรีะดบัความรุนแรงทีเ่กดิจากการทะเลาะววิาทกบัเพื่อนร่วมวงขณะดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนใหญ่มปีากเสยีงเท่านัน้ คดิเป็นรอ้ยละ 86.57 รองลงมา ปากเสยีงและท ารา้ย
ร่างกาย แต่ไม่ถงึขัน้เขา้โรงพยาบาล คดิเป็นรอ้ยละ 7.87 และ มปีากเสยีงและท ารา้ยร่างกายจนได้รบั
บาดเจบ็เขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล คดิเป็นรอ้ยละ 3.24 ตามล าดบั  

3.1.4.2 พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม
ในเขตพื้นที่เครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ท าให้เกิดการทะเลาะววิาทกบัโต๊ะ
ขา้งเคยีง/เพื่อนบ้าน/บุคคลที่ไม่รูจ้กั พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยทะเลาะววิาทกบัโต๊ะข้างเคยีง/เพื่อนบ้าน/
บุคคลที่ไม่รูจ้กัเนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คดิเป็นรอ้ยละ 82.73 แต่มแีรงงานหญงิบางส่วน
เคยทะเลาะวิวาทกับโต๊ะข้างเคียง/เพื่อนบ้าน/บุคคลที่ไม่รู้จกั เนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์    
คดิเป็นรอ้ยละ 17.27 ตามล าดบั 

ซึ่ งมีค ว ามถี่ ข อ งพ ฤติ ก รรรมก ารท ะเล าะวิว าท กับ เพื่ อ น ร่ว ม ว ง                
อนัเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่วนใหญ่เคยทะเลาะววิาทกบักบัโต๊ะขา้งเคยีง/เพื่อน
บา้น/บุคคลที่ไม่รูจ้กัขณะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นบางครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 92.19 แต่มแีรงงานหญิง
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บางส่วนที่เคยทะเลาะววิาทกบัโต๊ะขา้งเคยีง/เพื่อนบา้น/บุคคลที่ไม่รูจ้กัขณะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ุก
ครัง้ทีด่ ื่ม คดิเป็นรอ้ยละ 7.81 ตามล าดบั 

และมีระดบัความรุนแรงที่เกิดจากการทะเลาะวิวาทกับกับโต๊ะข้างเคียง/
เพื่อนบ้าน/บุคคลที่ไม่รูจ้กัเนื่องจากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่วนใหญ่มปีากเสยีงเท่านัน้ คดิเป็น   
รอ้ยละ 84.08 รองลงมา มปีากเสยีงและท ารา้ยรา่งกายแต่ไม่ถงึขัน้เขา้โรงพยาบาล คดิเป็นรอ้ยละ 9.95 
นอกจากนี้ยงัพบว่า มปีากเสียงและท าร้ายร่างกายได้รบับาดเจบ็จนสูญเสียอวยัวะ เป็นร้อยละ 2.99 
ตามล าดบั  

3.1.4.3 พฤติกรรมการดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบ
แบบสอบถามในเขตพื้นที่เครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ท าให้ประสบอุบตัเิหตุ
ทางถนน พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยประสบอุบตัิเหตุทางถนน คิดเป็นร้อยละ 77.76 แต่มแีรงงานหญิง
บางส่วนเคยประสบอุบตัเิหตุทางถนน คดิเป็นรอ้ยละ 22.24 ตามล าดบั 

และมีระดับความรุนแรงจากสถานการณ์จากการประสบอุบัติเหตุอัน
เนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ส่วนใหญ่ไดร้บับาดเจบ็เลก็น้อย รกัษาเบือ้งตน้ดว้ยตนเอง เช่น    
รอยถลอก ฯลฯ คิดเป็นร้อยละ 59.20 รองลงมา ได้ร ับบาดเจ็บเล็กน้อย เข้ารับการรักษาจาก
สถานพยาบาล คดิเป็นรอ้ยละ 29.89 และ ไดร้บับาดเจบ็ขา แขนหกั กระทบกระเทอืนทางสมอง คดิเป็น
รอ้ยละ 6.32 ตามล าดบั 

 
3.2 อภิปรำยผลข้อมูลเก่ียวกบัผลกระทบจำกกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีมีผลต่อ

ครอบครวั 
 

ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มผีลต่อครอบครวัของแรงงานหญิงผู้ตอบ
แบบสอบถามในเขตพืน้ทีเ่ครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ มปีระเดน็การอภปิราย 
ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลก์บัความสมัพนัธร์ะหว่างสมาชกิในครอบครวั สถานการณ์
การทะเลาะววิาทกบับุคคลในครอบครวัอนัเนื่องมาจากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์การมคีรอบครวัและ
การมบีุตรส่งผลต่อพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

3.2.1 ความคดิเห็นของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่เครอืข่ายกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ถึง “การยอมรบัได้ของครอบครวักับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของแรงงานหญิง” พบว่า ส่วนใหญ่มคีวามคิดเห็นว่า สมาชิกในครอบครวัยอมรบัได้กับ
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 55.99 แต่แรงงานหญิงผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนหนึ่ง มีความคิดเห็นว่า สมาชิกครอบครวัไม่ยอมรบัพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลข์องตนเอง คดิเป็นรอ้ยละ 44.01 ตามล าดบั 

3.2.2 ความคดิเห็นของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่เครอืข่ายกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ถงึ “พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ี่มผีลต่อความสมัพนัธ์
ระหว่างสมาชกิในครอบครวั” พบว่า ส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลม์ี
ผลต่อความสัมพันธ์ของสมาชิกภายในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 50.29 แต่แรงงานหญิงผู้ตอบ
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แบบสอบถามส่วนหนึ่ ง มีความคิดเห็นว่า พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่มีผลต่อ
ความสมัพนัธข์องสมาชกิภายในครอบครวั คดิเป็นรอ้ยละ 49.71 ตามล าดบั  

3.2.3 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งต่อความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก            
ในครอบครวัของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่เครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงาน       
อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ พบว่า ผลกระทบส่วนใหญ่ คอื ท าให้ครอบครวัมเีวลาให้กนัน้อยลง คิดเป็นรอ้ยละ 
24.77 รองลงมา ท าให้ครอบครวัไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน คิดเป็นร้อยละ 23.72 และ ท าให้เกิดความ
ขดัแยง้ในครอบครวัมากขึน้หรอืทะเลาะกนัมากขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 22.96 ตามล าดบั  

3.2.4 พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิผู้ตอบแบบสอบถามในเขต
พื้นที่เครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ท าให้ทะเลาะววิาทกบับุคคลในครอบครวั 
พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยมีพฤติกรรมทะเลาะวิวาทกับบุคคลในครอบครวัเนื่ องจากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ คดิเป็นรอ้ยละ 84.33 แต่มแีรงงานหญิงบางส่วนที่มพีฤติกรรมทะเลาะววิาทกบับุคคลใน
ครอบครวัเนื่องจากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 15.67 ตามล าดบั 

ซึ่งมคีวามถี่ของพฤติกรรมการทะเลาะววิาทกบับุคคลในครอบครวัอนัเนื่องมาจาก
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า  ส่วนใหญ่เคยมพีฤติกรรม
ทะเลาะววิาทกบับุคคลในครอบครวัอนัเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นบางครัง้ คดิเป็น    
ร้อยละ 75.96 และมีแรงงานหญิงส่วนหนึ่งที่มีพฤติกรรมเคยทะเลาะวิวาทกับบุคคลในครอบครวั         
อนัเน่ืองมาจากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลท์ุกครัง้ทีด่ ื่ม คดิเป็นรอ้ยละ 24.04 ตามล าดบั  

และมีระดับความรุนแรงที่เกิดจากการทะเลาะวิวาทกับบุคคลในครอบครวัอัน
เนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า  ส่วนใหญ่มปีาก
เสยีงเท่านัน้ คดิเป็นรอ้ยละ 79.78 รองลงมา มปีากเสยีงและท ารา้ยร่างกายแต่ไม่ถงึขัน้เขา้โรงพยาบาล 
คิดเป็นร้อยละ 12.92 และ มีปากเสียงและท าร้ายร่างกายได้ร ับบาดเจ็บจนเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลแต่ไมน่อนโรงพยาบาลคดิเป็นรอ้ยละ 7.30 ตามล าดบั 

นอกจากนี้ แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามมพีฤตกิรรมลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
อนัเน่ืองมาจากการมคีรอบครวัและการมบีุตร ซึง่สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 

3.2.5 การมคีรอบครวัของแรงงานหญงิผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่เครอืข่ายกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ มผีลท าใหก้ารดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ดลง พบว่า ส่วนใหญ่การมี
ครอบครวัผลต่อลดพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 78.45 แต่มี
แรงงานหญงิส่วนหนึ่ง การมคีรอบครวัไม่มผีลต่อการลดพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์คดิเป็น
รอ้ยละ 21.53 ตามล าดบั 

3.2.6 การมีบุตรของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่เครือข่ายกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ มผีลท าใหก้ารดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ดลง พบว่า ส่วนใหญ่การมี
บุตรผลต่อลดพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิง คิดเป็นร้อยละ 78.44 แต่มี
แรงงานหญงิส่วนหนึ่ง การมคีรอบครวัไม่มผีลต่อการลดพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์คดิเป็น
รอ้ยละ 21.56 ตามล าดบั 
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ซึ่งสาเหตุที่ท าให้แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามที่มีบุตรลดการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พบว่า สาเหตุส่วนใหญ่เนื่องจากภาระค่าใช้จ่ายในครอบครวัสูงขึ้น คดิเป็นรอ้ยละ 35.08 
รองลงมา ต้องเป็นแบบอย่างส าหรบับุตร คดิเป็นรอ้ยละ 26.96 และ ต้องเลีย้งดูบุตร มเีวลาให้บุตรมาก
ขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 21.20 ตามล าดบั 

 
3.3 อภิปรำยผลข้อมูลเก่ียวกบัผลกระทบจำกกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีมีผลต่อ

สขุภำพและภำวะอนำมยัเจริญพนัธุข์องผูห้ญิง 
 

ผลการศกึษาขอ้มูลผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มผีลต่อสุขภาพและภาวะ
อนามยัเจรญิพนัธุ์ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่เครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงาน
ออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ มรีายละเอยีดดงันี้ 

3.3.1 ความคดิเห็นของแรงงานหญิงที่ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่เครอืข่ายกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ต่อประเด็น “การเครื่องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มผีลต่อสุขภาพ ” 
พบว่า ส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า การเครื่องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลม์ผีลต่อสุขภาพของตนเอง คดิเป็น
รอ้ยละ 72.21 แต่แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามส่วนหนึ่ง มคีวามคดิเหน็ว่า การเครื่องดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลไ์มม่ผีลต่อสุขภาพของตนเอง คดิเป็นรอ้ยละ 27.79 ตามล าดบั 

3.3.2 พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญงิผู้ตอบแบบสอบถามในเขต
พืน้ทีเ่ครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงานออ้มน้อย-อ้อมใหญ่ ส่งผลต่อสุขภาพ พบว่า ส่วนใหญ่ไมเ่คยการ
ประสบปัญหาดา้นสุขภาพอนัเนื่องมาจากพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คดิเป็นรอ้ยละ 79.94 
แต่มีแรงงานหญิงส่วนหนึ่งที่เคยการประสบปัญหาด้านสุขภาพอันเนื่ องมาจากพฤติกรรมการดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 20.06 ตามล าดบั  

3.3.3 พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิผู้ตอบแบบสอบถามในเขต
พื้นที่เครือข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงานอ้อมน้อย -อ้อมใหญ่ ขณะตัง้ครรภ์ พบว่า  ส่วนใหญ่ไม่มี
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงขณะตัง้ครรภ์ คิดเป็นร้อยละ 95.17 แต่มี
แรงงานหญิงส่วนหนึ่งเคยมพีฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะตัง้ครรภ์ คดิเป็นรอ้ยละ 4.83 
ตามล าดบั 

ซึ่งช่วงอายุการตัง้ครรภ์ของแรงงานหญิงที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะตัง้ครรภ ์
พบว่า ส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิขณะตัง้ครรภ ์ในช่วงอายุการ
ตัง้ครรภ์ระหว่าง 0-3 เดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 94.44 และ ช่วงอายุการตัง้ครรภ์ระหว่าง 4-6 เดอืน คดิเป็น
รอ้ยละ 5.56 ตามล าดบั   
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3.4 อภิปรำยผลข้อมูลเก่ียวกบัผลกระทบจำกกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีมีผลต่อ
กำรท ำงำน 

 
ผลการศึกษาข้อมูลผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มผีลต่อการท างานของ

แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่เครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงานอ้อมน้อย -อ้อมใหญ่ มี
รายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

3.4.1 ความคดิเห็นของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่เครอืข่ายกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงานออ้มน้อย-อ้อมใหญ่ ทีม่ต่ีอ “พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องตนเองทีส่่งผลต่อ
การท างาน” พบว่า ส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ส่งผลต่อการท างานของ
ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 50.34 แต่แรงงานหญิงบางส่วน มีความคิดเห็นว่า การเครื่องดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลส์่งผลต่อการท างานของตนเอง คดิเป็นรอ้ยละ 49.66 ตามล าดบั   

3.4.2 ความคดิเห็นของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่เครอืข่ายกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ที่มีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของตนเองส่งผลให้
สมรรถภาพในการท างานลดลง พบว่า ส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า การดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลไ์ม่ส่งผล
ให้สมรรถภาพในการท างานลดลง คดิเป็นรอ้ยละ 50.96 แต่แรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามส่วนหนึ่ง   
มีความคิดเห็นว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลให้สมรรถภาพในการท างานลดลง คิดเป็น         
รอ้ยละ 49.04 ตามล าดบั  

3.4.3 พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ าใหแ้รงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในเขต
พื้นที่เครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ มปัีญหากบันายจา้งอนัเนื่องมาจากการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยมีปัญหากับนายจ้างอันเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ คดิเป็นรอ้ยละ 80.39 แต่มแีรงงานหญงิบางส่วนที่เคยมปัีญหากบันายจา้งอนัเนื่องมาจาก
การดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 19.61 ตามล าดบั 

3.4.4 พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลให้แรงงานหญงิผู้ตอบแบบสอบถามใน
เขตพืน้ทีเ่ครอืขา่ยกลุ่มย่านสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-ออ้มใหญ่ ขาดงาน พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยขาดงาน
อนัเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คดิเป็นรอ้ยละ 64.93 แต่มแีรงงานหญิงบางส่วนเคยขาด
งานอนัเน่ืองมาจากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 35.07 ตามล าดบั 

3.4.5 ความคดิเห็นของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่เครอืข่ายกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ทีม่ต่ีอ “พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องตนเองส่งผลต่อ
การท างานล่วงเวลา (OT)” พบว่า ส่วนใหญ่มคีวามคิดเห็นว่า ไม่ส่งผลต่อการท างานล่วงเวลา (OT)      
คิดเป็นร้อยละ 64.05 แต่แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามส่วนหนึ่ง มคีวามคิดเห็นว่าส่งผลต่อการ
ท างานล่วงเวลา (OT) คดิเป็นรอ้ยละ 35.95 ตามล าดบั 

3.4.6 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขต
พื้นที่เครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในการท างานอัน
เนื่ องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า  ส่วนใหญ่ไม่เคยประสบอุบัติเหตุจากการท างาน          
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อนัเนื่องมาจากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 82.49 แต่มแีรงงานหญงิบางส่วนเคยประสบ
อุบตัเิหตุจากการท างานอนัเน่ืองมาจากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 17.51 ตามล าดบั  

และมรีะดบัความรุนแรงของอุบตัเิหตุจากการท างานอนัเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่ได้รบับาดเจบ็เล็กน้อย รกัษาด้วย
ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 86.33 รองลงมา ได้รบับาดเจบ็เล็กน้อย เข้ารบัการรกัษาจากสถานพยาบาล      
แต่ไมน่อนโรงพยาบาล คดิเป็นรอ้ยละ 9.34 และ อื่น ๆ คดิเป็นรอ้ยละ 2.05 ตามล าดบั  

 
3.5 อภิปรำยผลข้อมูลเก่ียวกบัผลกระทบจำกพฤติกรรมกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

ส่งผลต่อภำวะทำงเศรษฐกิจ 
 

ผลการศกึษาขอ้มลูผลกระทบจากพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลส์่งผลต่อภาวะทาง
เศรษฐกจิ มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

3.5.1 ความคดิเห็นของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่เครอืข่ายกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ถึง “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสนิค้าฟุ่มเฟือย” พบว่า ส่วนใหญ่มี
ความคดิเหน็ว่า “เครื่องดื่มแอลกอฮอลเ์ป็นสนิคา้ฟุ่มเฟือย” คดิเป็นรอ้ยละ 92.83 แต่แรงงานหญงิผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนหนึ่ง มคีวามคดิเหน็ว่า “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เป็นสนิค้าฟุ่มเฟือย” คดิเป็นรอ้ยละ 
7.17 ตามล าดบั  

3.5.2 ความคดิเห็นของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่เครอืข่ายกลุ่มย่าน
สหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ถงึ “พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มผีลให้ภาระค่าใช้จ่าย
สงูขึน้” พบว่า ส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า “พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลม์ผีลใหภ้าระค่าใชจ้่าย
สูงขึ้น” คิดเป็นร้อยละ 86.32 แต่แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามส่วนหนึ่ ง มีความคิดเห็นว่า 
“พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลไ์มม่ผีลใหภ้าระค่าใชจ้่ายสงูขึน้” คดิเป็นรอ้ยละ 13.68 ตามล าดบั  
 
4. อภิปรำยผลข้อมลูแนวโน้มพฤติกรรมกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นอนำคต 
 

ผลการศกึษาขอ้มลูความคดิเหน็ต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นอนาคต 
ของแรงงานหญงิผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่เครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพแรงงานอ้อมน้อย -อ้อมใหญ่ 
มรีายละเอยีดดงันี้ 

 
4.1 ความคดิเหน็ของแรงงานหญงิผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่เครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพ

แรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ถึง “ความเป็นไปได้ที่จะการลด ละ เลกิการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
ตนเอง” พบว่า ส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า “เป็นไปไดท้ีจ่ะลด ละ เลกิการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลไ์ด้” คดิ
เป็นร้อยละ 93.47 แต่แรงงานหญิงบางส่วน มีความคิดเห็นว่า “เป็นไปไม่ได้ที่จะลด ละ เลิกการดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอลไ์ด”้ คดิเป็นรอ้ยละ 6.53 ตามล าดบั 
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4.2 ความคดิเหน็ของแรงงานหญงิผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่เครอืข่ายกลุ่มย่านสหภาพ
แรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ถงึ “การจะเลกิดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอนาคต” พบว่า ส่วนใหญ่มคีวาม
คิดเห็นว่า “อนาคตจะเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” คิดเป็นร้อยละ 85.02 แต่แรงงานหญิงบางส่วน        
มคีวามคดิเหน็ว่า “อนาคตจะไมเ่ลกิดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์” คดิเป็นรอ้ยละ 14.98 ตามล าดบั 
 

อภิปรำยผลวิถีกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องแรงงำนหญิงในเขตพื้นท่ี 
แรงงำนเขตนิคมอตุสำหกรรมภำคเหนือจงัหวดัล ำพนู 

 
1. อภิปรำยผลข้อมลูทัว่ไปของแรงงำนหญิงผูต้อบแบบสอบถำม 
   

ขอ้มูลทัว่ไปขอ้มูลทัว่ไปของแรงงานหญงิผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดล าพูน มีประเด็นการอภิปรายการศึกษาเชิงปริมาณ ได้แก่ อาย ุ
สถานภาพ สภาพครอบครวั สถานภาพครอบครวักรณีหยา่รา้ง การมบีุตรและบุตรอยู่ในความดูแล ระดบั
การศกึษา รายได ้และภาระค่าใชจ้า่ยโดยประมาณต่อเดอืน ซึง่มรีายละเอยีดตามพืน้ทีด่งันี้ 

1.1 อายุของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่มชี่วงอายุ 40 -49 ปี มาก

ที่สุด คดิเป็นรอ้ยละ 39.60 รองลงมา ช่วงอายุ 30-39 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 36.00 และ ช่วงอายุ 20-29 ปี 

คดิเป็นรอ้ยละ 14.80 ตามล าดบั 

1.2 สถานภาพของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด คดิ

เป็นรอ้ยละ 53.80 รองลงมา มสีถานภาพอยู่ด้วยกนัโดยจดทะเบยีนสมรส คดิเป็นรอ้ยละ 29.04 และมี

สถานภาพหยา่รา้ง คดิเป็นรอ้ยละ 8.38 ตามล าดบั 

1.3 สภาพครอบครวัของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่มจี านวนสมาชกิ
ในครอบครวั 4 – 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.75 รองลงมา มจี านวนสมาชกิในครอบครวั 1 – 3 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 43.28 และมจี านวนสมาชกิ 7 – 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.97 ตามล าดบั 

1.4 สภาพครอบครวัของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่หย่ารา้งและมี
บุตรอยู่ในความดูแลคดิเป็นรอ้ยละ 65.33 ในขณะที่ แรงงานหญงิส่วนหนึ่ง หย่ารา้งและมบีุตรแต่ไม่ได้
อยูใ่นความดแูลคดิเป็นรอ้ยละ 34.67 ตามล าดบั 

1.5 ระดับการศึกษาของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.คิดเป็นร้อยละ 28.32 รองลงมา มีระดับการศึกษาชัน้
มธัยมศึกษาต้น คดิเป็นร้อยละ 25.43 และ มรีะดบัการศึกษาชัน้ประถมศึกษา คดิเป็นร้อยละ 23.31 
ตามล าดบั 

1.6 รายไดข้องแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่มรีายได ้5,000 – 10,000 
บาท คดิเป็นรอ้ยละ 75.89 รองลงมา มรีายได้ 10 ,001- 15,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 15.13 ตลอดจนมี
รายได ้15,001 – 20,000 บาท และมรีายได ้1,000 – 4,999 บาท คดิเป็น     รอ้ยละ 4.49 ตามล าดบั  

1.7 ภาระค่าใชจ้่ายโดยประมาณต่อเดอืนของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ส่วน
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ใหญ่มภีาระค่าใช้จ่ายโดยประมาณต่อเดอืน 5,000 – 10,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 48.35 รองลงมา มี

ภาระค่าใช้จ่ายโดยประมาณต่อเดอืน 1,000 – 5,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 28.70 และ มภีาระค่าใช้จ่าย

โดยประมาณต่อเดอืน 10,001- 15,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 17.91 ตามล าดบั 

 
2. อภิปรำยผลข้อมลูเก่ียวกบัพฤติกรรมกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
 

การอภิปรายผลเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบ

แบบสอบถามในเขตพื้นที่แรงงานเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจงัหวดัล าพูน โดยมปีระเด็น ได้แก่ 

อายุการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครัง้แรก สาเหตุของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประเภทเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลท์ี่นิยมดื่ม สถานที่ทีน่ิยมไปดื่ม ความถี่ของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ช่วงเวลาทีน่ิยมดื่ม

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระยะเวลาที่ใช้ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุคคลที่ร่วมดื่มเครื่ องดื่ม

แอลกอฮอล์ เรื่องที่นิยมคุยในวงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลต่์อครัง้ พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ประสบการณ์การลดปรมิาณการดื่ม ฯลฯ ดงั

รายละเอยีดต่อไปนี้ 

 
2.1 ประสบกำรณ์กำรด่ืมครัง้แรก  มีการศึกษาถึง อายุ และสาเหตุการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ครัง้แรกของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่แรงงานเขตนิคมอุตสาหกรรม

ภาคเหนือจงัหวดัล าพนู พบว่า 

2.1.1 อายุการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครัง้แรกของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามใน

เขตพื้นที่แรงงานเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจงัหวดัล าพูน พบว่า ส่วนใหญ่มรีะดบัอายุในการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ครัง้แรก อยู่ในช่วงอายุ 10-19 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 51.87 รองลงมา มรีะดบัอายุใน

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครัง้แรก อยู่ในช่วงอายุ 20-29ปี คดิเป็นรอ้ยละ 38.90 และ มรีะดบัอายุใน

การดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลค์รัง้แรก อยูใ่นช่วงอาย ุ30-39 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 7.48 ตามล าดบั 

2.1.2 สาเหตุการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลค์รัง้แรกของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามใน

เขตพื้นที่แรงงานเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจงัหวดัล าพูน  พบว่า ส่วนใหญ่มสีาเหตุจากการถูก

เพื่อนชกัชวนเป็นสาเหตุการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลค์รัง้แรก คดิเป็นรอ้ยละ 49.55 รองลงมา มสีาเหตุ

จากการอยากรูอ้ยากลองเป็นสาเหตุการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครัง้แรก คดิเป็นรอ้ยละ 39.96 และ มี

สาเหตุอื่น ๆ การดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลค์รัง้แรก คดิเป็นรอ้ยละ 5.58 ตามล าดบั  

2.2 ประเภทเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีแรงงำนหญิงผู้ตอบแบบสอบถำมนิยมด่ืม พบว่า 

ส่วนใหญ่นิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลป์ระเภทเบยีร ์คดิเป็นรอ้ยละ 54.86 รองลงมา นิยมดื่มเครื่องดื่ม
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แอลกอฮอล์ประเภทเหล้าแดง คิดเป็นร้อยละ 16.85 และนิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทไวส ์

วอสกา้ ยนิส ์คดิเป็นรอ้ยละ 10.58 ตามล าดบั  

2.3 สถำนท่ีท่ีแรงงำนหญิงผู้ตอบแบบสอบถำมนิยมไปด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พบว่า 

ส่วนใหญ่สถานทีท่ีน่ิยมไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์คอื หอพกั อพารท์เมนต ์บา้นพกัส่วนบุคคล คดิเป็น

รอ้ยละ 51.06 รองลงมา สถานเรงิรมย ์สถานบนัเทงิ รา้นอาหาร คิดเป็นรอ้ยละ 42.16 และ สถานทีอ่ื่นๆ 

คดิเป็นรอ้ยละ 6.36 ตามล าดบั 

2.4 ระดบัควำมถ่ีกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของแรงงำนหญิงผู้ตอบแบบสอบถำม 
พบว่า ส่วนใหญ่ดื่มตามเทศกาลต่าง ๆ ตามวาระส าคญั คดิเป็นรอ้ยละ 62.18 รองลงมา มรีะดบัความถี่
ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สัปดาห์ละ 1 ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 15.97 และ มรีะดบัความถี่ในการดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์2-3 วนัต่อสปัดาห ์คดิเป็นรอ้ยละ 13.03 ตามล าดบั 

2.5 ช่วงเวลำท่ีแรงงำนหญิงผู้ตอบแบบสอบถำมนิยมด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พบว่า 
ส่วนใหญ่นิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 18.01 – 24.00 น. คดิเป็นรอ้ยละ 85.56 รองลงมา 
นิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 12.01 – 18.00 น. คิดเป็นร้อยละ 6.58 และ มีนิยมดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอลใ์นช่วงเวลา 24.01 – 05.59 น. คดิเป็นรอ้ยละ 4.03 ตามล าดบั  

2.6 ระยะเวลำท่ีแรงงำนหญิงผู้ตอบแบบสอบถำมใช้ในกำรด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์
พบว่า ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์3 ชัว่โมงขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 50.11 รองลงมา 
ใชเ้วลาในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์2-3 ชัว่โมง คดิเป็นรอ้ยละ 33.47 และ ใชเ้วลาในการดื่มเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอลน้์อยกว่า 1 ชัว่โมง คดิเป็นรอ้ยละ 16.42 ตามล าดบั 

2.7 บุคคลท่ีร่วมด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลก์บัแรงงำนหญิงผู้ตอบแบบสอบถำม พบว่า
ส่วนใหญ่แรงงานหญงิร่วมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลก์บัเพื่อนฝงูและเพื่อนร่วมงาน คดิเป็นรอ้ยละ 71.52 
รองลงมา ร่วมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับญาติพี่ น้อง คิดเป็นร้อยละ 22.95 และ ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลค์นเดยีว คดิเป็นรอ้ยละ 4.95 ตามล าดบั 

2.8 เร่ืองท่ีแรงงำนหญิงผู้ตอบแบบสอบถำมมักคุยกันในวงกำรด่ืมเค ร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์พบว่า ส่วนใหญ่มกัคุยเรื่องครอบครวั คดิเป็นรอ้ยละ 41.21 รองลงมา เรื่องเกี่ยวกบัความ
รกั คดิเป็นรอ้ยละ 25.21 และ เรือ่งเกีย่วกบัค่าใชจ้า่ยในชวีติ คดิเป็นรอ้ยละ 9.38 ตามล าดบั 

2.9 ค่ำใช้จ่ำยส ำหรบักำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ต่ละครัง้ พบว่า ส่วนใหญ่มคี่าใชจ้่าย
ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉลี่ยต่อครัง้ 101 – 500 บาท คดิเป็นร้อยละ 79.91 รองลงมา มี
ค่าใช้จ่ายในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉลี่ยต่อครัง้ 10 – 100 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 11.48 และ 
ค่าใช้จ่ายในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉลี่ยต่อครัง้ 1 ,501 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 7.06 
ตามล าดบั 
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2.10 พฤติกรรมกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ณ ปัจจบุนั  
 

การศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ ปัจจุบนั ของแรงงานหญิงผู้ตอบ
แบบสอบถามในเขตพืน้ที่แรงงานเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจงัหวดัล าพูน มปีระเดน็การอภปิราย 
ไดแ้ก่ สาเหตุส าคญัทีส่่งผลใหม้พีฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์สาเหตุทีส่่งผลใหม้พีฤตกิรรมการ
ดื่มต่อเนื่อง เรือ่งที่แรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามระบายกบัเพื่อขณะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์สาเหตุ
ของแรงงานหญิงที่มีพฤติกรรมการการหยุดหรือมีช่วงของการเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ 
พฤตกิรรมอื่นๆ ทีส่บืเนื่องมาจากพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

 
2.10.1 สำเหตท่ีุส่งผลต่อพฤติกรรมกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พบว่า 

2.10.1.1 สาเหตุส าคญัที่ส่งผลให้แรงงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่
แรงงานเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจงัหวดัล าพนู มพีฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์3 สาเหตุ
ส าคญั ไดแ้ก่ อนัดบัที ่1 ดื่มเพื่อสรา้งสมัพนัธ ์เชื่อมสมัพนัธก์บัเพื่อนฝงู คดิเป็นรอ้ยละ 46.42 อนัดบัที ่2 
ดื่มตามเทศกาล คดิเป็นรอ้ยละ 29.23 และอนัดบัที ่3 ดื่มเพราะชอบพดูคุยพบปะเพื่อนฝงู คดิเป็นรอ้ยละ 
24.36 ตามล าดบั  

2.10.1.2 สาเหตุที่ส่งผลให้มีพฤติกรรมการดื่มต่อเนื่ องแรงงานหญิงผู้ตอบ

แบบสอบถามในเขตพื้นทีแ่รงงานเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจงัหวดัล าพูน สาเหตุส่วนใหญ่มาจาก

เรื่องปัญหาความรกั คดิเป็นรอ้ยละ 34.08 รองลงมา สาเหตุจากเรื่องปัญหาครอบครวั คดิเป็นรอ้ยละ 

28.49 และ สาเหตุจากเรือ่งปัญหาการท างานคดิเป็นรอ้ยละ 25.70 ตามล าดบั 

2.10.1.3 เรื่องที่แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่แรงงานเขตนิคม

อุตสาหกรรมภาคเหนือจงัหวดัล าพนู ระบายกบัเพื่อนขณะดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์พบว่า ส่วนใหญ่เรือ่ง

ที่มกัระบายกบัเพื่อนขณะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ เรื่องปัญหาครอบครวั คดิเป็นรอ้ยละ 31.34 

รองลงมา เรื่องปัญหาการท างาน คดิเป็นรอ้ยละ 25.81 และ เรื่องปัญหาความรกั คดิเป็นรอ้ยละ 24.42 

ตามล าดบั 

2.10.2 สำเหตุของแรงงำนหญิงท่ีมีพฤติกรรมกำรกำรหยุดหรือมีช่วงกำรเลิกด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พบว่ำ ส่วนใหญ่มสีาเหตุของการหยุดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากมี
ครอบครวั คดิเป็นรอ้ยละ 25.70 รองลงมา เนื่องจากการมบีุตร คดิเป็นรอ้ยละ 23.46 และ เนื่องจากภาระ
หนี้สนิ คดิเป็นรอ้ยละ 13.13 ตามล าดบั 

นอกจากนี้ยงั พบว่า แรงงานหญิงมีช่วงที่ลดปรมิาณการดื่ม หรอื หยุดดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชัว่คราว ซึ่งมีแรงงานหญิงที่เคยลดปริมาณการดื่ม หรือ หยุดดื่ มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ชัว่คราว คดิเป็นรอ้ยละ 66.48 และมแีรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เคยลดปรมิาณ
การดื่มหรอืไมเ่คยหยดุดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลช์ัว่คราว คดิเป็นรอ้ยละ 33.52 ตามล าดบั  
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ซึ่งพฤติกรรมหลังจากหยุดหรือลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ชัว่คราวและกลบัมาดื่มอกี ส่วนใหญ่พฤตกิรรมลดปรมิาณการดื่มและดื่มเฉพาะเทศกาล คดิเป็นรอ้ยละ 
68.35 รองลงมา มพีฤตกิรรมลดปรมิาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการแต่แต่ละครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 16.91 
และ มพีฤตกิรรมการดื่มเฉพาะวนัหยดุ คดิเป็นรอ้ยละ 10.79 ตามล าดบั    

2.10.3 พฤติกรรม อ่ืนๆ  ท่ี สืบ เน่ืองมำจำกพฤติกรรมกำรด่ืม เค ร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์ 

ผลการศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบ
แบบสอบถามในเขตพื้นที่แรงงานเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจงัหวดัล าพูนน าไปสู่พฤตกิรรมอื่น ๆ 
ไดแ้ก่  

2.10.3.1 พฤตกิรรมการสูบบุหรี ่ขณะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิง
ผูต้อบแบบสอบถามในเขตพืน้ทีแ่รงงานเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจงัหวดัล าพูน ส่วนใหญ่แรงงาน
หญงิไม่มพีฤตกิรรมการสูบบุหรี ่ขณะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์  คดิเป็นรอ้ยละ 81.59 แต่มแีรงงานหญงิ
บางส่วนทีม่พีฤตกิรรมการสบูบุหรี ่เฉพาะเวลาดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 18.41 ตามล าดบั       

2.10.3.2 พฤตกิรรมการเล่นการพนนัของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในเขต
พืน้ทีแ่รงงานเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจงัหวดัล าพูน ส่วนใหญ่แรงงานหญงิไมม่พีฤตกิรรมการเล่น
การพนันของแรงงานหญิง คดิเป็นรอ้ยละ 68.79 แต่มแีรงงานหญิงมพีฤติกรรมการเล่นการพนันของ
แรงงานหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 31.21 ตามล าดบั          

2.10.3.3 พฤติกรรมการเล่นหวยของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขต
พืน้ทีแ่รงงานเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจงัหวดัล าพูน ส่วนใหญ่แรงงานหญงิไมม่พีฤตกิรรมการเล่น
หวย คดิเป็นรอ้ยละ 57.83 แต่แรงงานหญิงบางส่วนมพีฤตกิรรมการเล่นหวยของแรงงานหญิง คดิเป็น
รอ้ยละ 42.17 ตามล าดบั      

2.10.3.4 พฤตกิรรมการเล่นแชรข์องแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในเขตพืน้ที่
แรงงานเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจงัหวดัล าพูน ส่วนใหญ่แรงงานหญงิไม่มพีฤตกิรรมการเล่นแชร ์
คดิเป็นรอ้ยละ 51.74 แต่แรงงานหญงิบางส่วนมพีฤตกิรรมการเล่นแชรข์องแรงงานหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 
48.26 ตามล าดบั      

2.10.3.5 พฤติกรรมการแต่งตัวและซื้อเครื่องส าอางมากขึ้นของแรงงานหญิง
ผูต้อบแบบสอบถามในเขตพืน้ทีแ่รงงานเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจงัหวดัล าพูน ส่วนใหญ่การดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอลก์บัเพื่อน ไม่ส่งผลใหแ้รงงานหญงิทีต่อบแบบสอบถามมพีฤตกิรรมสนใจการแต่งตวั
และการซื้อเครื่องส าอางมากขึ้น คดิเป็นรอ้ยละ 59.03 แต่แรงงานหญิงบางส่วนมพีฤตกิรรมสนใจการ
แต่งตวัและการซือ้เครือ่งส าอางมากขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 40.97 ตามล าดบั       

2.10.3.6 พฤติกรรมการออกไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามสถานบันเทิง    
สถานเรงิรมย ์รา้นอาหาร ท าให้คุณซื้อเสือ้ผ้ามากขึน้ของแรงงานหญงิผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่
แรงงานเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจงัหวดัล าพูน ส่วนใหญ่การออกไปดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลต์าม
สถานบนัเทิง สถานเรงิรมย์ และร้านอาหาร ไม่ส่งผลให้แรงงานหญิงมพีฤติกรรมการซื้อเสื้อมากขึ้น     
คดิเป็นร้อยละ 62.40 แต่แรงงานหญิงบางส่วนมพีฤติกรรมการซื้อเสื้อมากขึ้น คิดเป็นรอ้ยละ 37.60 
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ตามล าดบั       
2.10.3.7 พฤติกรรมการถูกจบีเวลาออกไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามสถาน

บนัเทงิ สถานเรงิรมย ์และรา้นอาหารของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในเขตพืน้ที่แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือจงัหวดัล าพูน ส่วนใหญ่แรงงานหญิงไม่เคยถูกจบี เมื่อออกไปดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ตามสถานบนัเทิง สถานเรงิรมย์ และร้านอาหาร คิดเป็นร้อยละ 54.26 แต่แรงงานหญิง
บางส่วนเคยถูกจบี เมื่อออกไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลต์ามสถานบนัเทงิ สถานเรงิรมย ์และรา้นอาหาร 
คดิเป็นรอ้ยละ 45.74 ตามล าดบั      

 
3. อภิปรำยผลข้อมลูผลกระทบจำกกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 

 
ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกบัผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิง

ผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่แรงงานเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจงัหวดัล าพูน  โดยประเด็น
อภปิรายที่ศกึษา ได้แก่ (1) ผลกระทบต่อตนเอง (2) ผลกระทบต่อครอบครวั (3) ผลกระทบต่อสุขภาพ
และอนามยัเจรญิพนัธุข์องผูห้ญงิ (4) ผลกระทบต่อการท างาน และ (5) ผลกระทบต่อภาวะทางเศรษฐกจิ 
ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้   

 
3.1 อภิปรำยผลข้อมูลเก่ียวกบัผลกระทบจำกกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีมีผลต่อ

ตนเอง 
 

ผลการศึกษาถึง ผลกระทบของพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิง
ผูต้อบแบบสอบถามในเขตพืน้ทีแ่รงงานเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจงัหวดัล าพูน มรีายละเอยีดดงันี้ 

3.1.1 พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มผีลให้แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามใน
เขตพืน้ทีแ่รงงานเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจงัหวดัล าพูนมคีวามกลา้พูดมากขึน้ ส่วนใหญ่ส่งผลให้
แรงงานหญิงมคีวามกล้าพูดมากขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 60.74 แต่แรงงานหญิงบางส่วนไม่ส่งผลให้มคีวาม
กลา้พดูมากขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 39.26 ตามล าดบั 

3.1.2 พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มผีลให้แรงงานหญิงที่ตอบแบบสอบถามใน
เขตพื้นที่แรงงานเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจงัหวดัล าพูนมคีวามกล้าแสดงออกมากขึน้  ส่วนใหญ่
ส่งผลให้แรงงานหญิงมคีวามกล้าแสดงออกมากขึ้น คดิเป็นรอ้ยละ 67.57 แต่แรงงานหญิงบางส่วนไม่
ส่งผลใหก้ลา้แสดงออกมากขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 32.43 ตามล าดบั 

3.1.3 พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิผู้ตอบแบบสอบถามในเขต
พื้นที่แรงงานเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจงัหวดัล าพูนส่งผลให้เกิดความรุนแรงทางเพศ ซึ่งจาก
การศกึษา พบว่า  

3.1.3.1 แรงงานหญงิผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นทีแ่รงงานเขตนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือจงัหวดัล าพูน ส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลส์่งผลใหแ้รงงานหญงิมี
ความเสี่ยงต่อการถูกลวนลามและการถูกกระท าช าเราทางเพศ คดิเป็นรอ้ยละ 72.57 แต่แรงงานหญิง
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บางส่วนมคีวามคดิเหน็ว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ส่งผลให้แรงงานหญงิมคีวามเสีย่งต่อการถูก
ลวนลามและการถูกกระท าช าเราทางเพศ คดิเป็นรอ้ยละ 27.43 ตามล าดบั 

3.1.3.2 พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม
ในเขตพืน้ทีแ่รงงานเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจงัหวดัล าพูน ส่งผลให้ถูกลวนลาม พบว่า ส่วนใหญ่
ไม่เคยถูกลวนลามเนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คิดเป็นร้อยละ 84.71 แต่มีแรงงานหญิง
บางส่วนเคยถูกลวนลาม คดิเป็นรอ้ยละ 15.29 ตามล าดบั 

3.1.3.3 พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม
ในเขตพื้นที่แรงงานเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจงัหวดัล าพูน ส่งผลใหถู้กล่วงละเมดิทางเพศจากผู้
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยถูกล่วงละเมดิทางเพศจากผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์    
คดิเป็นรอ้ยละ 95.12 แต่มแีรงงานหญงิบางส่วนเคยถูกล่วงละเมดิทางเพศจากผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
คดิเป็นรอ้ยละ 4.88 ตามล าดบั  

3.1.4 พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิผู้ตอบแบบสอบถามในเขต
พื้นที่แรงงานเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจงัหวัดล าพูนส่งผลให้เกิดการทะเลาวิวาท ซึ่งจาก
การศกึษา พบว่า 

3.1.4.1 พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม
ในเขตพื้นที่แรงงานเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจงัหวดัล าพูน ท าให้เกดิการทะเลาะววิาทกบัเพื่อน
ร่วมวงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยทะเลาะวิวาทกับเพื่อนร่วมวง คิดเป็น       
ร้อยละ 86.86 แต่มีแรงงานหญิงบางส่วนเคยทะเลาะวิวาทกับเพื่อนร่วมวง คิดเป็นร้อยละ 13.14 
ตามล าดบั 

ซึ่ งมีความถี่ของพฤติกรรรมการทะเลาะวิวาทกับ เพื่ อนร่วมวง อัน
เนื่องมาจากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนใหญ่เคยทะเลาะววิาทกบัเพื่อนรว่มวงเป็นบางครัง้ คดิเป็น
รอ้ยละ 93.55 แต่มแีรงงานหญงิบางส่วนที่เคยทะเลาะววิาทกบัเพื่อนร่วมวงทุกครัง้ทีด่ ื่ม คดิเป็นรอ้ยละ 
6.45 ตามล าดบั  

และมรีะดบัความรุนแรงทีเ่กดิจากการทะเลาะววิาทกบัเพื่อนร่วมวงขณะดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ส่วนใหญ่มปีากเสยีงเท่านัน้ คดิเป็นรอ้ยละ 89.68 รองลงมา ปากเสยีงและท ารา้ย
ร่างกาย แต่ไม่ถงึขัน้เข้าโรงพยาบาล คดิเป็นรอ้ยละ 7.14 และ มปีากเสยีงและท ารา้ยร่างกายจนได้รบั
บาดเจบ็เขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล คดิเป็นรอ้ยละ 1.59 ตามล าดบั 

3.1.4.2 พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม
ในเขตพื้นที่แรงงานเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจงัหวดัล าพูน ท าให้เกิดการทะเลาะววิาทกบัโต๊ะ
ขา้งเคยีง/เพื่อนบ้าน/บุคคลที่ไม่รูจ้กั พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยทะเลาะววิาทกบัโต๊ะข้างเคยีง/เพื่อนบ้าน/
บุคคลที่ไม่รูจ้กั เนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คดิเป็นรอ้ยละ 77.93 แต่มแีรงงานหญงิบางส่วน
เคยทะเลาะวิวาทกับโต๊ะข้างเคียง/เพื่อนบ้าน/บุคคลที่ไม่รู้จกั เนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์    
คดิเป็นรอ้ยละ 22.07 ตามล าดบั 

ซึ่งมคีวามถี่ของพฤติกรรรมการทะเลาะววิาทกบัโต๊ะข้างเคยีง/เพื่อนบ้าน/
บุคคลที่ไม่รูจ้กัเนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนใหญ่เคยทะเลาะววิาทกบัโต๊ะขา้งเคียง/เพื่อน
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บา้น/บุคคลที่ไม่รูจ้กัขณะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นบางครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 94.23 แต่มแีรงงานหญิง
บางส่วนที่เคยทะเลาะววิาทกบัโต๊ะขา้งเคยีง/เพื่อนบา้น/บุคคลที่ไม่รูจ้กัขณะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ุก
ครัง้ทีด่ ื่ม คดิเป็นรอ้ยละ 5.77 ตามล าดบั 

และมรีะดบัความรุนแรงที่เกิดจากการทะเลาะววิาทกบัโต๊ะข้างเคยีง/เพื่อน
บา้น/บุคคลทีไ่ม่รูจ้กัเนื่องจากดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ส่วนใหญ่มปีากเสยีงเท่านัน้ คดิเป็นรอ้ยละ 89.36 
รองลงมา มปีากเสยีงและท ารา้ยร่างกายแต่ไม่ถงึขัน้เขา้โรงพยาบาล คดิเป็นรอ้ยละ 6.38 นอกจากนี้ยงั
พบว่า มปีากเสยีงและท ารา้ยร่างกายได้รบับาดเจบ็จนเข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาล คดิเป็นร้อยละ 
2.13 ตามล าดบั 

3.1.4.3 พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม
ในเขตพืน้ทีแ่รงงานเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจงัหวดัล าพูน ท าใหป้ระสบอุบตัเิหตุทางถนน พบว่า 
ส่วนใหญ่ไม่เคยประสบอุบตัิเหตุทางถนน คดิเป็นรอ้ยละ 79.10 แต่มแีรงงานหญิงบางส่วนเคยประสบ
อุบตัเิหตุทางถนน คดิเป็นรอ้ยละ 20.90 ตามล าดบั 

และมีระดับความรุนแรงจากสถานการณ์จากการประสบอุบัติเหตุอัน
เนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ส่วนใหญ่ไดร้บับาดเจบ็เลก็น้อย รกัษาเบือ้งตน้ดว้ยตนเอง เช่น    
รอยถลอก ฯลฯ คิดเป็นร้อยละ 51.47 รองลงมา ได้ร ับบาดเจ็บเล็กน้อย เข้ารับการรักษาจาก
สถานพยาบาล คดิเป็นรอ้ยละ 25.00 และ ไดร้บับาดเจบ็ขา แขนหกั กระทบกระเทอืนทางสมอง คดิเป็น
รอ้ยละ 14.71 ตามล าดบั 

 
3.2 อภิปรำยผลข้อมูลเก่ียวกบัผลกระทบจำกกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีมีผลต่อ

ครอบครวั 
 

ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีผลต่อครอบครัวของแรงงานผู้ตอบ
แบบสอบถามในเขตพื้นที่แรงงานเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจงัหวัดล าพูน ซึ่งมีประเด็นการ
อภปิราย ได้แก่ พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับความสมัพนัธ์ระหว่างสมาชกิในครอบครวั 
สถานการณ์การทะเลาะววิาทกบับุคคลในครอบครวัอนัเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การมี
ครอบครวัและการมบีุตรส่งผลต่อพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

3.2.1 ความคิดเห็นของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือจงัหวดัล าพูน ถงึ “การยอมรบัได้ของครอบครวักบัพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของแรงงานหญิง” พบว่า ส่วนใหญ่มคีวามคิดเห็นว่า สมาชิกในครอบครวัยอมรบัได้กับ
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 63.33 แต่แรงงานหญิงบางส่วน          
มคีวามคดิเหน็ว่า สมาชกิครอบครวัไมย่อมรบัพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องตนเอง คดิเป็น
รอ้ยละ 36.67 ตามล าดบั 

3.2.2 ความคิดเห็นของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือจงัหวดัล าพูน ถงึ “พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลท์ีม่ผีลต่อความสมัพนัธ์
ระหว่างสมาชกิในครอบครวั” พบว่า ส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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ไม่มผีลต่อความสมัพันธ์ของสมาชิกภายในครอบครวั คิดเป็นร้อยละ 59.28 แต่แรงงานหญิงผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนหนึ่ง มคีวามคดิเหน็ว่า พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลม์ผีลต่อความสมัพนัธ์
ของสมาชกิภายในครอบครวั คดิเป็นรอ้ยละ 40.72 ตามล าดบั 

3.2.3 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งต่อความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกใน
ครอบครวัของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่แรงงานเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
จงัหวดัล าพูน พบว่า ผลกระทบส่วนใหญ่ คอื ท าใหเ้กดิความขดัแยง้ในครอบครวัมากขึน้หรอืทะเลาะกนั
มากขึน้ คดิเป็นร้อยละ 28.66 รองลงมา ท าให้ครอบครวัไม่เขา้ใจซึ่งกนัและกนั คดิเป็นรอ้ยละ 26.52 
และ ท าใหค้รอบครวัมเีวลาใหก้นัน้อยลง คดิเป็นรอ้ยละ 19.51 ตามล าดบั  

3.2.4 พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิผู้ตอบแบบสอบถามในเขต
พืน้ทีแ่รงงานเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจงัหวดัล าพูน ท าให้ทะเลาะววิาทกบับุคคลในครอบครวัใน
พื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ล าพูน พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยมพีฤติกรรมทะเลาะวิวาทกับ
บุคคลในครอบครวัเนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คิดเป็นร้อยละ 85.52 แต่มีแรงงานหญิง
บางส่วนทีม่พีฤตกิรรมทะเลาะววิาทกบับุคคลในครอบครวัเนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์คดิเป็น
รอ้ยละ 14.48 ตามล าดบั 

ซึ่งมคีวามถี่ของพฤติกรรมการทะเลาะววิาทกบับุคคลในครอบครวัอนัเนื่องมาจาก
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า  ส่วนใหญ่มพีฤติกรรมเคย
ทะเลาะววิาทกบับุคคลในครอบครวัอนัเนื่องมาจากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลเ์ป็นบางครัง้ คดิเป็นรอ้ย
ละ 75.61 และมีแรงงานหญิงส่วนหนึ่งที่มีพฤติกรรมเคยทะเลาะวิวาทกับบุคคล ในครอบครวัอัน
เนื่องมาจากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลท์ุกครัง้ทีด่ ื่ม คดิเป็นรอ้ยละ 24.39 ตามล าดบั  

และมีระดับความรุนแรงที่เกิดจากการทะเลาะวิวาทกับบุคคลในครอบครวัอัน
เนื่ องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในพื้นที่เขตนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ล าพูน พบว่า ส่วนใหญ่มปีากเสยีงเท่านัน้ คดิเป็นรอ้ยละ 78.05 รองลงมา มี
ปากเสยีงและท ารา้ยร่างกายแต่ไม่ถงึขัน้เขา้โรงพยาบาล คดิเป็นรอ้ยละ 10.98 และ มปีากเสยีงและท า
รา้ยร่างกายได้รบับาดเจบ็จนเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลแต่ไม่นอนโรงพยาบาลคดิเป็นรอ้ยละ 6.10 
ตามล าดบั 

นอกจากนี้ แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่แรงงานเขตนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือจงัหวดัล าพูน มพีฤตกิรรมลดการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์อนัเนื่องมาจากการมคีรอบครวัและ
การมบีุตร ซึง่สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 

3.2.5 การมคีรอบครวัของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือจงัหวดัล าพนู มผีลท าใหก้ารดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลล์ดลง พบว่า ส่วนใหญ่การมี
ครอบครวัส่งผลต่อพฤตกิรรมลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 74.66 แต่
มแีรงงานหญงิส่วนหน่ึง การมคีรอบครวัไมม่ผีลต่อการลดพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์คดิเป็น
รอ้ยละ 25.34 ตามล าดบั 

3.2.6 การมีบุตรของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือจงัหวดัล าพนู มผีลท าใหก้ารดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลล์ดลง พบว่า ส่วนใหญ่การมี
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บุตรมสี่งผลต่อพฤตกิรรมลกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิง คดิเป็นรอ้ยละ 63.18 แต่มี
แรงงานหญงิส่วนหนึ่ง การมบีุตรไมม่ผีลต่อการลดพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 
36.82 ตามล าดบั 

ซึง่สาเหตุที่ท าให้แรงงานหญิงผูต้อบแบบสอบถามที่มบีุตรลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
พบว่า สาเหตุส่วนใหญ่เนื่องจากภาระค่าใช้จ่ายในครอบครวัสูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 29.58 รองลงมา      
ต้องเลีย้งดูบุตรมเีวลาใหบุ้ตรมากขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 26.06 และ ต้องเป็นแบบอย่างส าหรบับุตร คดิเป็น
รอ้ยละ 21.83 ตามล าดบั    

 
3.3 อภิปรำยผลข้อมูลเก่ียวกบัผลกระทบจำกกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีมีผลต่อ

สขุภำพและภำวะอนำมยัเจริญพนัธุข์องผูห้ญิง 
 
ผลการศกึษาขอ้มูลผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มผีลต่อสุขภาพและภาวะ

อนามยัเจรญิพันธุ์ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่แรงงานเขตนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือจงัหวดัล าพนู ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

3.3.1 ความคิดเห็นของแรงงานหญิงที่ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือจงัหวดัล าพูน ต่อประเดน็ “การเครื่องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มผีลต่อสุขภาพ” 
พบว่า ส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า การเครื่องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลม์ผีลต่อสุขภาพของตนเอง คดิเป็น
รอ้ยละ 76.72 แต่แรงงานหญงิบางส่วน มคีวามคดิเหน็ว่า การเครื่องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไ์ม่มผีลต่อ
สุขภาพของตนเอง คดิเป็นรอ้ยละ 23.28 ตามล าดบั 

3.3.2 พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญงิผู้ตอบแบบสอบถามในเขต
พืน้ทีแ่รงงานเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจงัหวดัล าพูน ส่งผลต่อสุขภาพ พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยการ
ประสบปัญหาดา้นสุขภาพอนัเนื่องมาจากพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คดิเป็นรอ้ยละ 65.28 
แต่มแีรงงานหญงิบางส่วนทีเ่คยการประสบปัญหาดา้นสุขภาพอนัเน่ืองมาจากพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 34.72 ตามล าดบั  

3.3.3 พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิผู้ตอบแบบสอบถามในเขต
พืน้ทีแ่รงงานเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจงัหวดัล าพนู ขณะตัง้ครรภ ์พบว่า ส่วนใหญ่ไมม่พีฤตกิรรม
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงขณะตัง้ครรภ์   คดิเป็นรอ้ยละ 94.02 แต่มแีรงงานหญิง
บางส่วนเคยมพีฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์ณะตัง้ครรภ ์คดิเป็นรอ้ยละ 5.98 ตามล าดบั 

ซึ่งช่วงอายุการตัง้ครรภ์ของแรงงานหญิงที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะตัง้ครรภ์ พบว่า   
ส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิขณะตัง้ครรภ ์ในช่วงอายกุารตัง้ครรภ์
ระหว่าง 0-3 เดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 87.50 และ ช่วงอายุการตัง้ครรภ์ระหว่าง 4 -6 เดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 
12.50 ตามล าดบั  
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3.4 อภิปรำยผลข้อมูลเก่ียวกบัผลกระทบจำกกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีมีผลต่อ
กำรท ำงำน 

ผลการศึกษาข้อมูลผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มผีลต่อการท างานของ
แรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในเขตพืน้ทีแ่รงงานเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจงัหวดัล าพูน ซึง่มี
รายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

3.4.1 ความคิดเห็นของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือจงัหวดัล าพูน ทีม่ต่ีอ “พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของตนเองทีส่่งผล
ต่อการท างาน” พบว่า ส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลส์่งผลต่อการท างานของ
ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 50.63 แต่แรงงานหญิงบางส่วน มีความคิดเห็นว่า การเครื่องดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลไ์มส่่งผลต่อการท างานของตนเอง คดิเป็นรอ้ยละ 49.38 ตามล าดบั  

3.4.2 ความคิดเห็นของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือจงัหวดัล าพูน ที่มพีฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของตนเองส่งผลให้
สมรรถภาพในการท างานลดลง ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลให้
สมรรถภาพในการท างานลดลง คดิเป็นรอ้ยละ 53.86 แต่แรงงานหญงิบางส่วน มคีวามคดิเหน็ว่า การดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอลไ์มส่่งผลใหส้มรรถภาพในการท างานลดลง คดิเป็นรอ้ยละ 46.14 ตามล าดบั  

3.4.3 พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ าให้แรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในเขต
พื้นที่แรงงานเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจงัหวดัล าพูน มปัีญหากบันายจา้งอนัเนื่องมาจากการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยมีปัญหากับนายจ้างอันเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ คดิเป็นรอ้ยละ 80.58 แต่มแีรงงานหญงิบางส่วนที่เคยมปัีญหากบันายจา้งอนัเนื่องมาจาก
การดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 19.42 ตามล าดบั 

3.4.4 พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลใหแ้รงงานหญงิผู้ตอบแบบสอบถามใน
เขตพื้นที่แรงงานเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจงัหวดัล าพูน พบว่า  ส่วนใหญ่ไม่เคยขาดงานอัน
เนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 62.61 แต่มแีรงงานหญงิบางส่วนเคยขาดงาน
อนัเน่ืองมาจากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 37.79 ตามล าดบั 

3.4.5 ความคิดเห็นของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือจงัหวดัล าพนู ทีม่ต่ีอ “พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องตนเองส่งผลต่อ
การท างานล่วงเวลา (OT)” พบว่า ส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า ไม่ส่งผลต่อการท างานล่วงเวลา (OT) คดิ
เป็นรอ้ยละ 56.38 แต่แรงงานหญิงบางส่วน มคีวามคดิเหน็ว่า ส่งผลต่อการท างานล่วงเวลา (OT) คดิ
เป็นรอ้ยละ 43.62 ตามล าดบั  

3.4.6 พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิผู้ตอบแบบสอบถามในเขต
พื้นที่แรงงานเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจงัหวดัล าพูน ส่งผลให้เกิดอุบตัิเหตุในการท างานอัน
เนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยประสบอุบตัิเหตุจากการท างานอัน
เนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คดิเป็นรอ้ยละ 79.84 แต่มแีรงงานหญิงบางส่วนเคยประสบ
อุบตัเิหตุจากการท างานอนัเน่ืองมาจากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 20.16 ตามล าดบั 
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และมรีะดบัความรุนแรงของอุบตัเิหตุจากการท างานอนัเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ล าพูน 
พบว่า พบว่า ส่วนใหญ่ได้รบับาดเจบ็เลก็น้อย รกัษาดว้ยตนเอง คดิเป็นรอ้ยละ 78.84 รองลงมา ได้รบั
บาดเจบ็เลก็น้อย เขา้รบัการรกัษาจากสถานพยาบาล แต่ไม่นอนโรงพยาบาล คดิเป็นรอ้ยละ 10.05 และ 
อื่น ๆ คดิเป็นรอ้ยละ 5.82 ตามล าดบั 

 
3.5 อภิปรำยผลข้อมูลเก่ียวกบัผลกระทบจำกพฤติกรรมกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

ส่งผลต่อภำวะทำงเศรษฐกิจ 
 
ผลการศกึษาขอ้มลูผลกระทบจากพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลส์่งผลต่อภาวะทาง

เศรษฐกิจของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่แรงงานเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
จงัหวดัล าพนู ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

3.5.1 ความคิดเห็นของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือจงัหวดัล าพูน ถงึ “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสนิค้าฟุ่มเฟือย” พบว่า ส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นว่า “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสินค้าฟุ่มเฟือย” คิดเป็นร้อยละ 79.55 แต่แรงงานหญิง
บางส่วน มีความคิดเห็นว่า “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เป็นสินค้าฟุ่มเฟือย ” คิดเป็นร้อยละ 20.45 
ตามล าดบั 

3.5.2 ความคิดเห็นของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือจงัหวดัล าพูน ถงึ “พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลม์ผีลใหภ้าระค่าใชจ้่าย
สงูขึน้” พบว่า ส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า “พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลม์ผีลใหภ้าระค่าใชจ้่าย
สูงขึ้น” คิดเป็นร้อยละ 68.83 แต่แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามส่วนหนึ่ ง มีความคิดเห็นว่า 
“พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลไ์มม่ผีลใหภ้าระค่าใชจ้่ายสงูขึน้” คดิเป็นรอ้ยละ 31.17 ตามล าดบั 

 
4. อภิปรำยผลข้อมลูเก่ียวกบัแนวโน้มพฤติกรรมกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นอนำคต 

 
ผลการศกึษาขอ้มลูความคดิเหน็ต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นอนาคต

ของแรงงานหญิงในเขตพื้นที่แรงงานเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจงัหวดัล าพูน  ซึ่งรายละเอียด
ดงัต่อไปนี้ 

 
4.1 ความคิดเห็นของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่แรงงานเขตนิคม

อุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดล าพูน ถึง “ความเป็นไปได้ที่จะการลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลข์องตนเอง” พบว่า ส่วนใหญ่มคีวามคดิเห็นว่า “เป็นไปได้ที่จะลด ละ เลกิการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ได้” คดิเป็นรอ้ยละ 88.64 แต่แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามส่วนหนึ่ง มคีวามคดิเหน็ว่า 
“เป็นไปไมไ่ดท้ีจ่ะลด ละ เลกิการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลไ์ด้” คดิเป็นรอ้ยละ 11.36 ตามล าดบั 
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4.2 ความคิดเห็นของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่แรงงานเขตนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือจงัหวดัล าพูน ถงึ “การจะเลกิดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลใ์นอนาคต” พบว่า ส่วนใหญ่
มคีวามคดิเหน็ว่า “อนาคตจะเลกิดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” คดิเป็นรอ้ยละ 89.91 แต่แรงงานหญงิผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนหนึ่ง มคีวามคิดเห็นว่า “อนาคตจะไม่เลกิดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” คดิเป็นร้อยละ 
10.09 ตามล าดบั 

 
กำรอภิปรำยผลภำพรวม 

วิถีกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องแรงงำนหญิง 
 
1. อภิปรำยผลข้อมลูทัว่ไปในภำพรวมของแรงงำนหญิงผูต้อบแบบสอบถำม 
   

ขอ้มูลทัว่ไปของแรงงานหญงิผู้ตอบแบบสอบถามในภาพภาพรวม มปีระเดน็การอภปิราย

การศกึษาเชงิปรมิาณ ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพ สภาพครอบครวั สถานภาพครอบครวักรณีหย่ารา้ง การมี

บุตรและบุตรอยู่ในความดูแล ระดบัการศึกษา รายได้ และภาระค่าใช้จ่ายโดยประมาณต่อเดอืน ซึ่งมี

รายละเอยีดตามพืน้ทีด่งันี้ 

1.1 อายุของแรงงานหญงิผู้ตอบสอบถามในเขตพื้นที่เป้าหมายทัง้หมด พบว่า ส่วนใหญ่มี
ช่วงอาย ุ30-39 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 33.77 รองลงมา ช่วงอาย ุ20-29 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 29.87 และ ช่วงอาย ุ
40-49 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 25.25 ตามล าดบั 

1.2 สถานภาพของแรงงานหญิงผู้ตอบสอบถามในเขตพื้นที่เป้าหมายทัง้หมด พบว่า ส่วน

ใหญ่มสีถานภาพโสด คดิเป็นรอ้ยละ 39.98 รองลงมามสีถานภาพอยู่ด้วยกนัโดยจดทะเบยีนสมรส คดิ

เป็นรอ้ยละ 26.73 และ มสีถานภาพอยูด่ว้ยกนัโดยไมจ่ดทะเบยีนสมรส คดิเป็นรอ้ยละ 22.34 ตามล าดบั 

1.3 สภาพครอบครวัของแรงงานหญิงผู้ตอบสอบถามทัง้หมด พบว่า ส่วนใหญ่มจี านวน

สมาชกิในครอบครวั 4 – 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.30 รองลงมา มจี านวนสมาชกิในครอบครวั 1– 3 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 35.03 และมจี านวนสมาชกิ 7– 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.99 ตามล าดบั 

1.4 สภาพครอบครวัของแรงงานหญิงกรณีหย่าร้างและมีบุตรอยู่ในความดู แล พบว่า 

แรงงานหญิงส่วนใหญ่หย่ารา้งและมบีุตรอยู่ในความดูแลคดิเป็นรอ้ยละ 69.86 ในขณะที่ แรงงานหญิง

ส่วนหน่ึงหยา่รา้งและมบีุตรแต่ไมไ่ดอ้ยูใ่นความดแูลคดิเป็นรอ้ยละ 30.14 ตามล าดบั 

1.5 ระดบัการศกึษาของแรงงานหญงิผูต้อบสอบถามทัง้หมด พบว่า ส่วนใหญ่แรงงานหญงิ 
มรีะดบัการศึกษาชัน้ประถมศึกษา คดิเป็นรอ้ยละ 26.99 รองลงมา มรีะดบัการศึกษาชัน้มธัยมศึกษา
ตอนต้น คดิเป็นรอ้ยละ 25.63 และมรีะดบัการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 
25.51ตามล าดบั 

1.6 รายไดข้องแรงงานหญงิผูต้อบสอบถามในเขตพืน้ทีเ่ป้าหมายทัง้หมด  พบว่า ส่วนใหญ่
แรงงานหญิง มรีายได้ 5,000–10,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 67.19 รองลงมา มรีายได้ 10,001- 15,000 
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บาท คดิเป็นรอ้ยละ 21.30 และ มรีายได ้15,001 – 20,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 7.17 ตามล าดบั 
1.7 ภาระค่าใช้จ่ายโดยประมาณต่อเดือนของแรงงานหญิงผู้ตอบสอบถามในเขตพื้นที่

เป้าหมายทัง้หมด พบว่า ส่วนใหญ่แรงงานหญงิมภีาระค่าใชจ้่ายโดยประมาณต่อเดอืน 5 ,000 – 10,000 

บาท คิดเป็นร้อยละ 54.95 รองลงมา มีภาระค่าใช้จ่ายโดยประมาณต่อเดือน 1 ,000 – 5,000 บาท       

คดิเป็นรอ้ยละ 27.40 และ มภีาระค่าใช้จ่ายโดยประมาณต่อเดอืน 10 ,001- 15,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 

12.38 ตามล าดบั 

 
2. อภิปรำยผลข้อมลูเก่ียวกบัพฤติกรรมกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นภำพรวม 
 

การอภิปรายผลเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบ

แบบสอบถามในภาพรวม ซึง่มปีระเดน็ที่ศกึษา ได้แก่ อายุการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลค์รัง้แรก สาเหตุ

ของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ี่นิยมดื่ม สถานที่ที่นิยมไปดื่ม ความถี่

ของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ช่วงเวลาที่นิยมดื่มการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ระยะเวลาที่ใชใ้นการ

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุคคลที่ร่วมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่องที่นิยมคุยในวงการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อครัง้ พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล ์ประสบการณ์การลดปรมิาณการดื่ม ฯลฯ ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

 
2.1 ประสบกำรณ์กำรด่ืมครัง้แรก  มีการศึกษาถึง อายุ และสาเหตุการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลค์รัง้แรกของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในภาพรวม พบว่า  
2.1.1 อายุการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครัง้แรกของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามใน

ภาพรวม พบว่า ส่วนใหญ่มรีะดบัอายุในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครัง้แรก อยู่ในช่วงอายุ 10 -19 ปี 
คดิเป็นรอ้ยละ 53.12 รองลงมา มรีะดบัอายใุนการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลค์รัง้แรก อยู่ในช่วงอายุ 20-29
ปี คดิเป็นรอ้ยละ 39.82 และ มรีะดบัอายใุนการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลค์รัง้แรก อยูใ่นช่วงอายุ 30-39 ปี 
คดิเป็นรอ้ยละ 5.78 ตามล าดบั      

2.1.2 สาเหตุการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครัง้แรกของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถาม  

ในภาพรวม พบว่า ส่วนใหญ่มสีาเหตุจากการถูกเพื่อนชกัชวน คดิเป็นรอ้ยละ 46.51 รองลงมา มสีาเหตุ

จากการอยากรูอ้ยากลอง คดิเป็นรอ้ยละ 42.41 และ มสีาเหตุอื่น ๆ คดิเป็นรอ้ยละ 5.72 ตามล าดบั   

2.2 ประเภทเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีแรงงำนหญิงผู้ตอบแบบสอบถำมนิยมด่ืม พบว่า 

ส่วนใหญ่นิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลป์ระเภทเบยีร ์คดิเป็นรอ้ยละ 56.14 รองลงมา นิยมดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลป์ระเภทเหลา้แดง คดิเป็นรอ้ยละ 14.71 และนิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลป์ระเภทเหลา้ปัน่ 

คดิเป็นรอ้ยละ 9.41 ตามล าดบั 
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2.3 สถำนท่ีท่ีแรงงำนหญิงผู้ตอบแบบสอบถำมนิยมไปด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พบว่า 
ส่วนใหญ่สถานทีท่ีน่ิยมไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์คอื หอพกั อพารท์เมนต ์บา้นพกัส่วนบุคคล คดิเป็น
รอ้ยละ 51.81 รองลงมา สถานเรงิรมย์ สถานบนัเทงิ รา้นอาหาร คิดเป็นร้อยละ 40.66 และ  สถานที ่   
อื่น ๆ คดิเป็นรอ้ยละ 5.37 ตามล าดบั 

2.4 ระดบัควำมถ่ีกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของแรงงำนหญิงผู้ตอบแบบสอบถำม 
พบว่า ส่วนใหญ่ดื่มตามเทศกาลต่าง ๆ ตามวาระส าคญั คดิเป็นรอ้ยละ 61.95  รองลงมา มรีะดบัความถี่
ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สปัดาห์ละ 1 ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 17.25 และ มรีะดบัความถี่ในการดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์2-3 วนัต่อสปัดาห ์คดิเป็นรอ้ยละ 12.34 ตามล าดบั 

2.5 ช่วงเวลำท่ีแรงงำนหญิงผู้ตอบแบบสอบถำมนิยมด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พบว่า 
ส่วนใหญ่นิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 18.01 – 24.00 น. คดิเป็นรอ้ยละ 85.36 รองลงมา 
นิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 12.01 – 18.00 น. คิดเป็นร้อยละ 7.49 และ มีนิยมดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอลใ์นช่วงเวลา 24.01 – 05.59 น. คดิเป็นรอ้ยละ 4.14 ตามล าดบั  

2.6 ระยะเวลำท่ีแรงงำนหญิงผู้ตอบแบบสอบถำมใช้ในกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
พบว่า ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์3 ชัว่โมงขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 42.59 รองลงมา 
ใชเ้วลาในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์2-3 ชัว่โมง คดิเป็นรอ้ยละ 36.36 และ ใชเ้วลาในการดื่มเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอลน้์อยกว่า 1 ชัว่โมง คดิเป็นรอ้ยละ 21.05 ตามล าดบั 

2.7 บุคคลท่ีร่วมด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลก์บัแรงงำนหญิงผู้ตอบแบบสอบถำม พบว่า 
ส่วนใหญ่ร่วมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กบัเพื่อนฝงูและเพื่อนร่วมงาน คดิเป็นร้อยละ 74.30 รองลงมา 
รว่มดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลก์บัญาตพิีน้่อง คดิเป็นรอ้ยละ 19.55 และ ดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลค์นเดยีว 
คดิเป็นรอ้ยละ 3.69 ตามล าดบั 

2.8 เร่ืองท่ีแรงงำนหญิงผู้ตอบแบบสอบถำมมักคุยกันในวงกำรด่ืมเค ร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์พบว่า ส่วนใหญ่มกัคุยเรื่องครอบครวั คดิเป็นรอ้ยละ 46.27 รองลงมา เรื่องเกี่ยวกบัความ
รกั คดิเป็นรอ้ยละ 17.84 และ เรือ่งเกีย่วกบัการท างาน คดิเป็นรอ้ยละ 11.22 ตามล าดบั 

2.9 ค่ำใช้จ่ำยส ำหรบักำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ต่ละครัง้ พบว่า ส่วนใหญ่มคี่าใช้จ่าย
ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉลี่ยต่อครัง้ 101 – 500 บาท คดิเป็นร้อยละ 73.05 รองลงมา มี
ค่าใช้จ่ายในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉลี่ยต่อครัง้ 10 – 100 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 14.86 และ 
ค่าใช้จ่ายในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉลี่ยต่อครัง้ 501 – 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.88 
ตามล าดบั 

2.10 พฤติกรรมกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ณ ปัจจบุนั  
การศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ ปัจจุบัน มปีระเด็นการอภิปราย 

ไดแ้ก่ สาเหตุส าคญัทีส่่งผลใหม้พีฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์สาเหตุทีส่่งผลใหม้พีฤตกิรรมการ
ดื่มต่อเนื่อง เรือ่งที่แรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามระบายกบัเพื่อขณะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์สาเหตุ
ของแรงงานหญิงที่มีพฤติกรรมการการหยุดหรือมีช่วงของการเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ 
พฤตกิรรมอื่นๆ ทีส่บืเนื่องมาจากพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 
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2.10.1 สำเหตท่ีุส่งผลต่อพฤติกรรมกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
2.10.1.1 สาเหตุส าคญัทีส่่งผลใหแ้รงงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในภาพรวม มี

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3 สาเหตุส าคญั ได้แก่ อนัดบัที่ 1 ดื่มเพื่อสรา้งสมัพนัธ์ เชื่อม

สมัพนัธก์บัเพื่อนฝงู คดิเป็นรอ้ยละ 39.91 อนัดบัที ่2 ดื่มตามเทศกาล คดิเป็นรอ้ยละ 34.19 และอนัดบัที ่

3 ดื่มเพราะชอบพดูคุยพบปะเพื่อนฝงู คดิเป็นรอ้ยละ 25.90 ตามล าดบั 

2.10.1.2 สาเหตุที่ส่งผลให้มีพฤติกรรมการดื่มต่อเนื่ องแรงงานหญิงผู้ตอบ

แบบสอบถามในภาพรวม สาเหตุส่วนใหญ่มาจากเรือ่งปัญหาครอบครวั คดิเป็นรอ้ยละ 28.91 รองลงมา 

สาเหตุจากเรื่องปัญหาความรกั คดิเป็นรอ้ยละ 25.59 และ สาเหตุจากเรื่องปัญหาการท างาน คดิเป็นรอ้ย

ละ 23.63 ตามล าดบั 

2.10.1.3 เรือ่งทีแ่รงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามระบายกบัเพื่อขณะดื่มเครือ่งดื่ม

แอลกอฮอล์ พบว่า ส่วนใหญ่แรงงานหญิงมักระบายเรื่องปัญหาครอบครวั คิดเป็นร้อยละ 27.99 

รองลงมา เรื่องปัญหาการท างาน คดิเป็นรอ้ยละ 26.52 และ เรื่องปัญหาความรกั คดิเป็นรอ้ยละ 23.76 

ตามล าดบั 

  2.10.2 สำเหตุของแรงงำนหญิงท่ีมีพฤติกรรมกำรกำรหยุดหรือมีช่วงกำรเลิกด่ืม

เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ พบว่า ส่วนใหญ่มสีาเหตุของการหยุดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากมี

ครอบครวั คดิเป็นรอ้ยละ 24.92 รองลงมา เนื่องจากการมบีุตร คดิเป็นรอ้ยละ 22.05 และ เนื่องจากภาระ

หนี้สนิ คดิเป็นรอ้ยละ 14.66 ตามล าดบั 

นอกจากนี้ยงั พบว่า แรงงานหญงิในเขตพื้นทีอุ่ตสาหกรรมผูต้อบแบบสอบมชี่วง

ทีล่ดปรมิาณการดื่ม หรอื หยดุดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลช์ัว่คราว คดิเป็นรอ้ยละ 70.83 และมแีรงงานหญงิ

ผูต้อบแบบสอบถามทีไ่ม่เคยลดปรมิาณการดื่มหรอืไม่เคยหยุดดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลช์ัว่คราว คดิเป็น

รอ้ยละ 29.17 ตามล าดบั 

ซึ่งพฤตกิรรมหลงัจากหยุดหรอืลดปรมิาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชัว่คราว

และกลบัมาดื่มอกี ส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมลดปรมิาณการดื่มและดื่มเฉพาะเทศกาล คดิเป็นรอ้ยละ 68.31 

รองลงมา มพีฤตกิรรมลดปรมิาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการดื่มแต่ละครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 14.82 และ    

มพีฤตกิรรมการดื่มเฉพาะวนัหยดุ คดิเป็นรอ้ยละ 11.93 ตามล าดบั     

2.10.3 พฤติกรรมอ่ืนๆ ท่ีสืบเน่ืองมำจำกพฤติกรรมกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 
ผลการศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบ

แบบสอบถามในภาพรวมน าไปสู่พฤตกิรรมอื่น ๆ ไดแ้ก่  
2.10.3.1 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ขณะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิง

ผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม ส่วนใหญ่ไม่มพีฤติกรรมการสูบบุหรี่ ขณะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์    
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คดิเป็นรอ้ยละ 81.59 แต่แรงงานหญงิบางที่มพีฤตกิรรมการสบูบุหรี ่เฉพาะเวลาดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์
คดิเป็นรอ้ยละ 18.41 ตามล าดบั      

2.10.3.2 พฤติกรรมการเล่นการพนันของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามใน
ภาพรวม ส่วนใหญ่ไม่มพีฤติกรรมการเล่นการพนัน คิดเป็นร้อยละ 73.05 แต่แรงงานหญิงบางส่วน       
มพีฤตกิรรมการเล่นการพนนั คดิเป็นรอ้ยละ 26.95 ตามล าดบั    

2.10.3.3 พฤตกิรรมการเล่นหวยของแรงงานหญงิผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม 
ส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมการเล่นหวย คดิเป็นรอ้ยละ 56.07 แต่แรงงานหญงิบางส่วนไม่มพีฤตกิรรมการเล่น
การพนนั คดิเป็นรอ้ยละ 43.93 ตามล าดบั      

2.10.3.4 พฤตกิรรมการเล่นแชรข์องแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ไม่
มีพฤติกรรมการเล่นแชร์ คิดเป็นร้อยละ 52.02 แต่แรงงานหญิงบางส่วนมีพฤติกรรมการเล่นแชร ์        
คดิเป็นรอ้ยละ 47.98 ตามล าดบั      

2.10.3.5 พฤตกิรรมการแต่งตวัและซือ้เครือ่งส าอางมากขึน้ของแรงงานหญงิผูต้อบ
แบบสอบถามในภาพรวม ส่วนใหญ่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กบัเพื่อนไม่ส่งผลให้มพีฤตกิรรมสนใจ
การแต่งตวัและการซื้อเครื่องส าอางมากขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 70.97 แต่แรงงานหญงิบางส่วนมพีฤตกิรรม
สนใจการแต่งตวัและการซือ้เครือ่งส าอางมากขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 29.03 ตามล าดบั      

2.10.3.6 พฤตกิรรมการออกไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามสถานบนัเทงิ สถาน
เริงรมย์ ร้านอาหาร ท าให้คุณซื้อเสื้อผ้ามากขึ้นของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม         
ส่วนใหญ่ไม่มพีฤตกิรรมการซื้อเสื้อมากขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 69.70 แต่แรงงานหญงิบางส่วนมพีฤตกิรรม
การซือ้เสือ้มากขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 30.30 ตามล าดบั    

2.10.3.7 พฤติกรรมการถูกจบีเวลาออกไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามสถาน
บนัเทงิ สถานเรงิรมย ์และรา้นอาหารของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในภาพรวม ส่วนใหญ่แรงงาน
หญิงไม่เคยถูกจบี เมื่อออกไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามสถานบนัเทงิ สถานเรงิรมย ์และรา้นอาหาร 
คดิเป็นร้อยละ 61.42 แต่แรงงานหญิงบางส่วนที่เคยถูกจบี เมื่อออกไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาม
สถานบนัเทงิ สถานเรงิรมย ์และรา้นอาหาร คดิเป็นรอ้ยละ 38.58 ตามล าดบั 

 
3. อภิปรำยผลข้อมลูเก่ียวกบัผลกระทบจำกกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 
 

ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในภาพรวม        
โดยประเด็นที่ศึกษา ได้แก่ (1) ผลกระทบต่อตนเอง (2) ผลกระทบต่อครอบครวั (3) ผลกระทบต่อ
สุขภาพและอนามยัเจรญิพนัธุข์องผู้หญงิ (4) ผลกระทบต่อการท างาน และ (5) ผลกระทบต่อภาวะทาง
เศรษฐกจิ ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้   
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3.1 อภิปรำยผลข้อมลูเก่ียวกบัผลกระทบจำกกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์มีผลต่อตนเอง 
 

ผลการศกึษาถงึ ผลกระทบของพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิผูต้อบ
แบบสอบถามในภาพรวม มรีายละเอยีดดงันี้ 

3.1.1 พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มผีลให้แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามใน
ภาพรวมมคีวามกล้าพูดมากขึน้ พบว่า ส่วนใหญ่ส่งผลให้มคีวามกล้าพูดมากขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 66.48 
แต่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงบางส่วนไม่ส่งผลให้มคีวามกล้าพูดมากขึ้น คดิเป็น    
รอ้ยละ 33.52 ตามล าดบั 

3.1.2 พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลม์ผีลให้แรงงานหญงิทีต่อบแบบสอบถามใน
ภาพรวมมคีวามกลา้แสดงออกมากขึน้ พบว่า ส่วนใหญ่ส่งผลใหแ้รงงานหญงิมคีวามกลา้แสดงออกมาก
ขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 67.52 แต่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงบางส่วนไม่ส่งผลให้มคีวาม
กลา้พดูมากขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 32.48 ตามล าดบั 

3.1.3 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงในภาพรวมส่งผลให้เกิด
ความรนุแรงทางเพศ ซึง่จากการศกึษา พบว่า  

3.1.3.1 แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม ส่วนใหญ่มคีวามคดิเห็นว่า 
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลให้แรงงานหญิงมคีวามเสี่ยงต่อการถูกลวนลามและการถูกกระท า
ช าเราทางเพศ คิดเป็นร้อยละ 75.92 แต่แรงงานหญิงบางส่วนมีความคิดเห็นว่า การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ไม่ส่งผลให้แรงงานหญิงมคีวามเสี่ยงต่อการถูกลวนลามและการถูกกระท าช าเราทางเพศ     
คดิเป็นรอ้ยละ 24.08 ตามล าดบั 

3.1.3.2 พฤติกรรมการดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบ
แบบสอบถามในภาพรวม ส่งผลให้ถูกลวนลาม พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยถูกลวนลามเนื่องจากการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คิดเป็นร้อยละ 84.61แต่มีแรงงานหญิงบางส่วนเคยถูกลวนลาม คิดเป็น          
รอ้ยละ 15.39 ตามล าดบั 

3.1.3.3 พฤติกรรมการดื่ ม เครื่อ งดื่ มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิ งผู้ตอบ
แบบสอบถามในภาพรวม ส่งผลใหถู้กล่วงละเมดิทางเพศจากผูด้ื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์พบว่า  ส่วนใหญ่
ไม่เคยถูกล่วงละเมดิทางเพศจากผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คดิเป็นรอ้ยละ 92.08 แต่มแีรงงานหญิง
บางส่วนเคยถูกล่วงละเมดิทางเพศจากผูด้ื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 7.92 ตามล าดบั 

3.1.4 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามใน
ภาพรวม ส่งผลใหเ้กดิการทะเลาววิาท ซึง่จากการศกึษา พบว่า 

3.1.4.1 พฤติกรรมการดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบ
แบบสอบถามในภาพรวม ท าใหเ้กดิการทะเลาะววิาทกบัเพื่อนรว่มวงการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์พบว่า 
ส่วนใหญ่ไม่เคยทะเลาะวิวาทกับเพื่อนร่วมวง คิดเป็นร้อยละ 82.97 แต่มีแรงงานหญิงบางส่วนเคย
ทะเลาะววิาทกบัเพื่อนรว่มวง คดิเป็นรอ้ยละ 17.03 ตามล าดบั 

ซึ่งมีความถี่ของพฤติกรรรมการทะเลาะวิวาทกับเพื่อนร่วมวง อัน
เนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่วนใหญ่เคยทะเลาะววิาทกบัเพื่อนร่วมวงเป็นบางครัง้    
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คดิเป็นรอ้ยละ 95.59 แต่มแีรงงานหญิงบางส่วนเคยทะเลาะววิาทกบัเพื่อนร่วมวงทุกครัง้ที่ดื่ม คดิเป็น
รอ้ยละ 4.41 ตามล าดบั  

และมรีะดบัความรุนแรงที่เกดิจากการทะเลาะววิาทกบัเพื่อนร่วมวงขณะ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนใหญ่มปีากเสยีงเท่านัน้ คดิเป็นร้อยละ 88.29 รองลงมา ปากเสียงและ    
ท ารา้ยร่างกายแต่ไม่ถงึขัน้เขา้โรงพยาบาล คดิเป็นรอ้ยละ 6.83 และ มปีากเสยีงและท ารา้ยร่างกายจน
ไดร้บับาดเจบ็เขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล คดิเป็นรอ้ยละ 2.44 ตามล าดบั 

3.1.4.2 พฤติกรรมการดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบ
แบบสอบถามในภาพรวม ท าใหเ้กดิการทะเลาะววิาทกบัโต๊ะขา้งเคยีง/เพื่อนบา้น/บุคคลทีไ่ม่รูจ้กั พบว่า  
ส่วนใหญ่ไม่เคยทะเลาะวิวาทกบัโต๊ะข้างเคียง/เพื่อนบ้าน/บุคคลที่ไม่รู้จกั เนื่องจากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 81.57 แต่แรงงานหญงิบางส่วนเคยทะเลาะววิาทกบัโต๊ะขา้งเคยีง/เพื่อนบา้น/
บุคคลทีไ่มรู่จ้กั เนื่องจากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 18.43 ตามล าดบั  

ซึง่มคีวามถีข่องพฤตกิรรรมการทะเลาะววิาทกบัโต๊ะขา้งเคยีง/เพื่อนบา้น/
บุคคลทีไ่ม่รูจ้กัเนื่องจากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า ส่วนใหญ่เคยทะเลาะววิาทกบัโต๊ะขา้งเคยีง/
เพื่อนบ้าน/บุคคลที่ไม่รูจ้กัขณะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นบางครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 93.04 แต่แรงงาน
หญงิบางส่วนเคยทะเลาะววิาทกบัโต๊ะขา้งเคยีง/เพื่อนบา้น/บุคคลทีไ่ม่รูจ้กัขณะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ทุกครัง้ทีด่ ื่ม คดิเป็นรอ้ยละ 6.96 ตามล าดบั 

และมีระดับความรุนแรงที่เกิดจากการทะเลาะวิวาทกับโต๊ะข้างเคียง/
เพื่อนบ้าน/บุคคลที่ไม่รู้จกัเนื่องจากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนใหญ่มีปากเสียงเท่านัน้ คิ ดเป็น       
รอ้ยละ 85.47 รองลงมา มปีากเสยีงและท ารา้ยรา่งกายแต่ไม่ถงึขัน้เขา้โรงพยาบาล คดิเป็นรอ้ยละ 8.55 
นอกจากยงัพบว่า มปีากเสยีงและท ารา้ยร่างกายได้รบับาดเจบ็เข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาล อกีทัง้    
มปีากเสยีงและท ารา้ยรา่งกายไดร้บับาดเจบ็จนสญูเสยีอวยัวะ คดิเป็นรอ้ยละ 2.28 ตามล าดบั 

3.1.4.3 พฤติกรรมการดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบ
แบบสอบถาม ท าใหป้ระสบอุบตัเิหตุทางถนน พบว่า ส่วนใหญ่แรงงานหญงิทีไ่ม่เคยประสบอุบตัเิหตุทาง
ถนนคดิเป็นรอ้ยละ 78.72 แต่มแีรงงานหญงิบางส่วนเคยประสบอุบตัเิหตุทางถนน คดิเป็นรอ้ยละ 21.28 
ตามล าดบั 

และมีระดับความรุนแรงจากสถานการณ์จากการประสบอุบัติเหตุอัน
เนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ส่วนใหญ่ไดร้บับาดเจบ็เลก็น้อย รกัษาเบือ้งตน้ดว้ยตนเอง เช่น    
รอยถลอก ฯลฯ  คิดเป็นร้อยละ 56.15 รองลงมา ได้ร ับบาดเจ็บเล็กน้อย เข้ารับการรักษาจาก
สถานพยาบาล คดิเป็นรอ้ยละ 29.90 และ ไดร้บับาดเจบ็ขา แขนหกั กระทบกระเทอืนทางสมอง คดิเป็น
รอ้ยละ 8.31 ตามล าดบั 
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3.2 อภิปรำยผลข้อมูลเก่ียวกบัผลกระทบจำกกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีมีผลต่อ
ครอบครวั 

 
ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มผีลต่อครอบครวัของแรงงานหญิงผู้ตอบ

แบบสอบถามในภาพรวม โดยมปีระเดน็การอภปิราย ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลก์บั
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครวั สถานการณ์การทะเลาะวิวาทกับบุคคลในครอบครวัอัน
เนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การมีครอบครวัและการมบีุตรส่งผลต่อพฤติก รรมการดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

3.2.1 ความคดิเห็นของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม ถงึ “การยอมรบัได้
ของครอบครวักับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิง ” พบว่า ส่วนใหญ่มคีวาม
คดิเหน็ว่า สมาชกิในครอบครวัยอมรบัได้กบัพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องตนเอง คดิเป็น
รอ้ยละ 58.23 แต่แรงงานหญงิบางส่วน มคีวามคดิเหน็ว่า สมาชกิครอบครวัไม่ยอมรบัพฤตกิรรมการดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องตนเอง คดิเป็นรอ้ยละ 41.77 ตามล าดบั 

3.2.2 ความคดิเหน็ของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในภาพรวม ถงึ “พฤตกิรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว ” พบว่า ส่วนใหญ่ม ี         
ความคิดเห็นว่า พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่มผีลต่อความสมัพนัธ์ของสมาชิกภายใน
ครอบครวั คิดเป็น ร้อยละ 52.17 แต่แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามส่วนหนึ่ง มีความคิดเห็นว่า 
พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลม์ผีลต่อความสมัพนัธข์องสมาชกิภายในครอบครวั คดิเป็นรอ้ยละ 
47.83 ตามล าดบั 

3.2.3 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลต่อความสมัพันธ์ระหว่างสมาชิกใน
ครอบครวัของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม ส่วนใหญ่พฤติก รรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิท าให้เกดิความขดัแยง้ในครอบครวัมากขึน้หรอืทะเลาะกนัมากขึน้ คดิเป็น
ร้อยละ 25.67 รองลงมา ท าให้ครอบครวัไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน คิดเป็นร้อยละ 24.10 และ ท าให้
ครอบครวัมเีวลาใหก้นัน้อยลง คดิเป็นรอ้ยละ 21.51 ตามล าดบั 

3.2.4 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามใน
ภาพรวม ท าใหท้ะเลาะววิาทกบับุคคลในครอบครวั พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยมพีฤตกิรรมทะเลาะววิาทกบั
บุคคลในครอบครวัเนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คดิเป็นรอ้ยละ 81.25 แต่มแีรงงานหญงิส่วน
หนึ่งทีม่พีฤตกิรรมทะเลาะววิาทกบับุคคลในครอบครวัเนื่องจากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ย
ละ 18.75 ตามล าดบั 

ซึ่งมคีวามถี่ของพฤติกรรมการทะเลาะววิาทกบับุคคลในครอบครวัอนัเนื่องมาจาก
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า  ส่วนใหญ่มพีฤติกรรมเคย
ทะเลาะววิาทกบับุคคลในครอบครวัอนัเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นบางครัง้ คดิเป็น   
รอ้ยละ 73.68 และมแีรงงานหญิงส่วนหนึ่งที่มพีฤติกรรมเคยทะเลาะววิาทกับบุคคลในครอบครวัอัน
เนื่องมาจากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลท์ุกครัง้ทีด่ ื่ม คดิเป็นรอ้ยละ 26.32 ตามล าดบั 
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และมรีะดบัความรุนแรงที่เกิดจากการทะเลาะววิาทกบับุคคลในครอบครวัอนัเนื่องมาจาก
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า  ส่วนใหญ่มปีากเสยีงเท่านัน้ 
คิดเป็นร้อยละ 77.98 รองลงมา มีปากเสียงและท าร้ายร่างกายแต่ไม่ถึงขัน้เข้าโรงพยาบาล คิดเป็น     
รอ้ยละ 13.15 และ มปีากเสยีงและท ารา้ยร่างกายไดร้บับาดเจบ็จนเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลแต่ไม่
นอนโรงพยาบาลคดิเป็นรอ้ยละ 7.34 ตามล าดบั 

นอกจากนี้ แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวมมพีฤติกรรมลดการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ์อนัเน่ืองมาจากการมคีรอบครวัและการมบีุตร ซึง่สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 

3.2.5 การมคีรอบครวัของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามมผีลท าให้การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ลดลง พบว่า ส่วนใหญ่การมคีรอบครวัส่งผลต่อพฤตกิรรมลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของแรงงานหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 76.81 แต่มแีรงงานหญงิส่วนหนึ่ง การมคีรอบครวัไม่มผีลต่อพฤตกิรรม
ลดการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 23.19 ตามล าดบั 

3.2.6 การมีบุตรของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามมีผลท าให้การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ลดลง พบว่า ส่วนใหญ่การมบีุตรส่งผลต่อพฤติกรรมลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
แรงงานหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 74.31 แต่มแีรงงานหญงิส่วนหนึ่ง การมบีุตรไม่มผีลต่อพฤตกิรรมลดการดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 25.69 ตามล าดบั 

ซึ่งสาเหตุที่ท าให้แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามที่มีบุตรพฤติกรรมลดการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า สาเหตุส่วนใหญ่เนื่ องจากภาระค่าใช้จ่าย ในครอบครวัสูงขึ้น คิดเป็น        
ร้อยละ 36.44 รองลงมา ต้องเป็นแบบอย่างส าหรบับุตร คิดเป็นร้อยละ 25.08 และ ต้องเลี้ยงดูบุตร       
มเีวลาใหบุ้ตรมากขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 20.17 ตามล าดบั   

 
3.3 อภิปรำยผลข้อมูลเก่ียวกบัผลกระทบจำกกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีมีผลต่อ

สขุภำพและภำวะอนำมยัเจริญพนัธุข์องผูห้ญิง 
 
ผลการศกึษาขอ้มูลผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มผีลต่อสุขภาพและภาวะ

อนามยัเจรญิพนัธุข์องแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในภาพรวม ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 
3.3.1 ความคดิเหน็ของแรงงานหญงิที่ตอบแบบสอบถามในภาพรวม ต่อประเดน็ “การดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลม์ผีลต่อสุขภาพ” พบว่า ส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มี
ผลต่อสุขภาพของตนเอง คดิเป็นรอ้ยละ 74.39 แต่แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามส่วนหนึ่ง มคีวาม
คดิเหน็ว่า การดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลไ์มม่ผีลต่อสุขภาพของตนเอง คดิเป็นรอ้ยละ 25.61 ตามล าดบั 

3.3.2 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามใน
ภาพรวมส่งผลสุขภาพ พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยการประสบปัญหาดา้นสุขภาพอนัเนื่องมาจากพฤตกิรรม
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คดิเป็นรอ้ยละ 75.00 แต่มแีรงงานหญิงบางส่วนที่เคยการประสบปัญหา
ดา้นสุขภาพอนัเน่ืองมาจากพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 25.00 ตามล าดบั 

3.3.3 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามใน
ภาพรวม ขณะตัง้ครรภ์ พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มพีฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะตัง้ครรภ์ คดิ
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เป็นรอ้ยละ 94.46 แต่มแีรงงานหญงิส่วนหนึ่งเคยมพีฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์ณะตัง้ครรภ ์
คดิเป็นรอ้ยละ 5.55 ตามล าดบั 

ซึ่งช่วงอายุการตัง้ครรภ์ของแรงงานหญิงที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะตัง้ครรภ ์
พบว่า ส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะตัง้ครรภ์ ในช่วงอายุการตัง้ครรภร์ะหว่าง           
0-3 เดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 78.18 รองลงมา ช่วงอายกุารตัง้ครรภร์ะหว่าง 4-6 เดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 16.36 
และช่วงอายกุารตัง้ครรภร์ะหว่าง 7-9 เดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 3.64 ตามล าดบั 

 
3.4 อภิปรำยผลข้อมูลเก่ียวกบัผลกระทบจำกกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีมีผลต่อ

กำรท ำงำน 
 

ผลการศึกษาข้อมูลผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มผีลต่อการท างานของ
แรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในภาพรวม มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

3.4.1 ความคดิเห็นของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม ที่มต่ีอ “พฤตกิรรม
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของตนเองที่ส่งผลต่อการท างาน” พบว่า ส่วนใหญ่มคีวามคดิเห็นว่า การ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลต่อการท างานของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 52.14 แต่แรงงานหญิงผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนหนึ่ง มคีวามคดิเหน็ว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไ์ม่ส่งผลต่อการท างานของตนเอง 
คดิเป็นรอ้ยละ 47.86 ตามล าดบั  

3.4.2 ความคดิเหน็ของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในภาพรวม ทีม่พีฤตกิรรมการดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องตนเองส่งผลใหส้มรรถภาพในการท างานลดลง พบว่า ส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็
ว่า ส่วนใหญ่มคีวามคดิเห็นว่า การเครื่องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลให้สมรรถภาพในการท างาน
ลดลง คดิเป็นรอ้ยละ 53.56 แต่แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามส่วนหนึ่ง มคีวามคดิเห็นว่า การดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอลไ์มส่่งผลใหส้มรรถภาพในการท างานลดลง คดิเป็นรอ้ยละ 46.44 ตามล าดบั 

3.4.3 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท าให้แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามใน
ภาพรวม มปัีญหากับนายจ้างอันเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า  ส่วนใหญ่ไม่เคยมี
ปัญหากบันายจา้งอนัเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คดิเป็นรอ้ยละ 79.68 แต่มแีรงงานหญิง
บางส่วน เคยมปัีญหากับนายจ้างอันเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คิดเป็นร้อยละ 20.32 
ตามล าดบั 

3.4.4 พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลใหแ้รงงานหญงิผู้ตอบแบบสอบถามใน
ภาพรวมขาดงาน พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยขาดงานอนัเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คดิเป็น
ร้อยละ 64.28 แต่มีแรงงานหญิงส่วนหนึ่งเคยขาดงานอันเนื่ องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์      
คดิเป็นรอ้ยละ 35.72 ตามล าดบั 

3.4.5 ความคดิเหน็ของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในภาพรวมทีม่ต่ีอ “พฤตกิรรมการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของตนเองส่งผลต่อการท างานล่วงเวลา (OT)” พบว่า ส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็
ว่า ไม่ส่งผลต่อการท างานล่วงเวลา (OT) คดิเป็นรอ้ยละ 60.89 แต่แรงงานหญงิบางส่วน มคีวามคดิเหน็
ว่า ส่งผลต่อการท างานล่วงเวลา (OT) คดิเป็นรอ้ยละ 39.11 ตามล าดบั 
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3.5 อภิปรำยผลข้อมูลเก่ียวกบัผลกระทบจำกพฤติกรรมกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ส่งผลต่อภำวะทำงเศรษฐกิจ 

 
ผลการศกึษาขอ้มลูผลกระทบจากพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลส์่งผลต่อภาวะทาง

เศรษฐกจิของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในภาพรวม ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  
3.5.1 ความคิดเห็นของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม ถึง “เครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์เป็นสนิค้าฟุ่มเฟือย” พบว่า ส่วนใหญ่มคีวามคิดเห็นว่า “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสินค้า
ฟุ่มเฟือย” คิดเป็นร้อยละ 87.89 แต่แรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามส่วนหนึ่ง มีความคิดเห็นว่า 
“เครือ่งดื่มแอลกอฮอลไ์มเ่ป็นสนิคา้ฟุ่มเฟือย” คดิเป็นรอ้ยละ 12.11 ตามล าดบั 

3.5.2 ความคดิเหน็ของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในภาพรวม ถงึ “พฤตกิรรมการดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอลม์ผีลใหภ้าระค่าใชจ้่ายสูงขึน้” พบว่า ส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า “พฤตกิรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลให้ภาระค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ” คิดเป็นร้อยละ 80.38 แต่แรงงานหญิงผู้ตอบ
แบบสอบถามบางส่วน มีความคิดเห็นว่า “พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่มีผลให้ภาระ
ค่าใชจ้า่ยสงูขึน้” คดิเป็นรอ้ยละ 19.62 ตามล าดบั 

 
4.อภิปรำยผลข้อมลูเก่ียวกบัแนวโน้มพฤติกรรมกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นอนำคต 

 
ผลการศกึษาขอ้มลูความคดิเหน็ต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นอนาคต 

ของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในภาพรวม ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
4.1 ความคดิเหน็ของแรงงานหญิงผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม ถึง “ความเป็นไปได้ที่จะ

การลด ละ เลกิการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องตนเอง” พบว่า ส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า “เป็นไปได้ที่
จะลด ละ เลกิการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไ์ด้” คดิเป็นรอ้ยละ 92.50 แต่แรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถาม
บางส่วน มีความคิดเห็นว่า “เป็นไปไม่ได้ที่จะลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ” คิดเป็น        
รอ้ยละ 7.50 ตามล าดบั 

4.2 ความคดิเหน็ของแรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามในภาพรวม ถงึ “การจะเลกิดื่มเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอล์ในอนาคต” พบว่า ส่วนใหญ่มคีวามคิดเห็นว่า “อนาคตจะเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”      
คดิเป็นรอ้ยละ 86.74 แต่แรงงานหญงิผูต้อบแบบสอบถามส่วนหนึ่ง มคีวามคดิเหน็ว่า “อนาคตจะไม่เลกิ
ดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล”์ คดิเป็นรอ้ยละ 13.25 ตามล าดบั 
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อภิปรำยผลเชิงคณุภำพ 
 
รายงานวจิยัเล่มนี้มุง่เน้นทีจ่ะศกึษาถงึ “เรือ่งราวชวีติของแรงงานหญงิทีว่งจรชวีติต้องเขา้ไปยุ่ง

เกี่ยวกบัเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาถงึระบบคดิ ความเชื่อ และค่านิยมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์จนกลายเป็นวถิพีฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิ ทีสุ่ดทา้ย
แลว้กระทบต่อวถิชีวีติของแรงงานหญงิ จากการศกึษา มปีระเดน็ทีน่่าสนใจหลายประเดน็ ตัง้แต่มติเิชงิ
สาเหตุที่น าไปสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกแอลกอฮอล์ ภายใต้กระบวนการหล่อหลอมทางสงัคมที่มผีลต่อ
พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ที่สะท้อนระดบัพฤติกรรมการของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของแรงงานหญงิทัง้ระดบัพฤตกิรรมถาวร ระดบักึ่งถาวร และระดบัพฤตกิรรมชัว่คราว ที่ฉายให้เหน็ถงึ 
กราฟชีวิตของแรงงานหญิงที่มีพฤติกรรมการดื่ม และแนวโน้มในอนาคตของการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ์ตลอดจนขอ้เสนอแนะที่จะน าไปสู่การส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีติของแรงงานหญิงให้
ผ่านพน้เงื่อนไขการต้องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์สู่การหลุดพน้จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไ์ดอ้ย่าง
แทจ้รงิ  

ประกำรท่ี 1 พฤติกรรมกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์จากผลการศึกษาถงึ ปัจจยัการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครัง้แรก และปัจจยัที่ท าให้เกิดพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มคีวาม
ต่อเนื่องและเพิม่ระดบัพฤตกิรรมใหม้คีวามเขม้ขน้มากขึน้  

1.1 ปัจจยักำรด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ครัง้แรก เป็นปัจจยัที่มคีวามสมัพนัธร์ะหว่าง
ปัจจยัภายในตวัตนของแรงงานหญงิ ไดแ้ก่ ความเชื่อ ทศันคต ิทีท่ าใหเ้กดิความอยากรู ้อยากลอง ซึง่ถอื
เป็นเหตุปัจจยัส าคญัทีพ่บไดใ้นงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์กบั ปัจจยั
ภายนอก ได้แก่ การถูกเพื่อนชกัชวน วถิชีวีติตามบรบิทเชงิวฒันธรรม ประเพณี เทศกาล หรอืวถิกีาร
ผลติเครื่องดื่มแอลกอฮอลด์ื่มกนัเองตามครวัเรอืน หรอืทีเ่รยีกว่า “เหลา้เถื่อน กระแช่ สาโท” เหล่านี้ ถอื
เป็นสาเหตุเชงิโครงสรา้งทางสงัคมทีซ่มึลกึอยูใ่นวถิชีวีติของแรงงานหญงิอย่างหลกัเลีย่งไมได ้กล่าวคอื   

จากการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการถูกเพื่อนชักชวน คิดเป็นร้อยละ 46.51 
รองลงมา มสีาเหตุจากการอยากรูอ้ยากลอง คดิเป็นรอ้ยละ 42.41 ซึ่งสอดคล้องกบัผลการศึกษาเชิง
คุณภาพ กล่าวคอื ปัจจยัที่มผีลต่อพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลค์รัง้แรกของแรงงานหญงิ มกั
กล่าวถงึ “ความอยากรู้ อยากลอง เพือ่นชวน” แต่นยัยะทีแ่ฝงไวใ้นค ากล่าวของแรงงานหญงิ พบว่า  

 “ความอยากรู้ อยากลอง เป็นปัจจยัภายใน” ได้รบัจากบริบทแวดล้อมหรือปัจจยั
ภายนอก เช่น ครอบครวั วฒันธรรม วถิชีุนชน กลุ่มเพื่อน ฯลฯ เป็นกลไกของกระบวนการขดัเกลาทาง
สงัคมทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ดงัค ากล่าวของกรณศีกึษา  

พี่เมย์ ผู้หญิงที่ดื่ม เพราะความอยากรู้ว่า “เมาแล้วเป็นอย่างไร?”  เคยเห็นพี่ชาย
และเพื่อนพีช่ายดื่ม จงึเกดิค าถามว่า “ดื่มแลว้สนุกตรงไหน”  

ป้าฟอง ผู้หญิงที่โตมากบัวถิชีวีติของครอบครวัต้มเหล้า เริม่ดื่มตอนอายุประมาณ 
17-18 ปี เพราะพ่อตม้เหลา้ ชมิทุกวนั แลว้รูส้กึว่า “อรอ่ยด”ี  

พีร่ตัน์ ผูห้ญงิทีเ่ริม่ดืม่จากการช่วยลงแขกเกีย่วขา้วทีบ่า้นนอก ทีน่ิยมดื่มเลีย้งเหลา้
พืน้บา้น สาโท(น ้าขาว) ซึง่กเ็รยีนรูจ้ากวฒันธรรมดงักล่าว และเริม่ดื่มสาโทเมื่อตอนอาย ุ
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10 ปี เนื่องจากเป็นลูกคนโต ก็ต้องท าหน้าที่ช่วยไปลงแขกแทนพ่อแม่ และด้วยความ
อยากลอง 

ซึ่งความอยากรู้อยากลองเหล่านี้ มกีระบวนการสะสมความต้องการที่ซมึอยู่ในความรูส้กึของ
แรงงานหญงิทีห่ากมโีอกาสจะลิม้รสชาตขิองเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ดงัค ากล่าว  

นา ผู้หญิงที่เริ่มดื่ม จากความรู้สึกฝังใจ  จากการไปนัง่ร่วมวงกับพี่สาวในงาน
แต่งงาน สมยัอายุประมาณ 10-11 ปี ในวงเหลา้เขาเวยีนสาโทกนั แต่เวน้เรา เขาบอกว่า 
“เดก็ดื่มไม่ได”้ จงึเกบ็ความสงสยัไว ้และบอกกบัตวัเองว่า “วนัหนึ่งฉันจะดื่มบา้ง สกีข็าว 
ๆ เหมอืนนม ท าไหมเราดื่มไมไ่ด้” พอเขา้มธัยมตน้ อายปุระมาณ 13 ปี ไปเจอสาโทของ
พ่อใส่โอ่งทีท่ าไวห้ลงับา้น จงึแอบดื่ม  

ความอยากรู้ อยากลอง ที่มผีลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิง 
พบว่า เกิดจากทศันคติ ความเชือ่ ทีว่่า “การดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลเ์ป็นเรือ่งปกติ สงัคมนิยม
กนั” ทีผ่า่นกระบวนการหล่อหลอมทางสงัคม ไดแ้ก่  

(1) พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องสมาชกิในครอบครวั โดยเฉพาะครอบครวัทีม่ ี
บดิา พี่ชาย น้องชาย ที่ดื่ม แต่แรงงานหญิงบางกรณีก็มกีารตัง้ค าถามกบัพฤตกิรรมการดื่มของสมาชกิ
ผูห้ญงิในครอบครวัเช่นกนั 

(2) พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ทีส่บืทอดผ่านวฒันธรรม ประเพณี วถิเีทศกาล
ต่าง ๆ เช่น สงกรานต์ ปีใหม่ ฯลฯ เหล่านี้ เป็นตวัแปรส าคญัของจุดเริม่ต้นพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิ ทีท่ าใหผู้ห้ญงิไดม้โีอกาสทดลองดื่มหรอืเรยีกว่า “ดื่มเป็น” เช่น การกล่าวถงึ 
“วฒันธรรมการลงแขกทีม่กีารเลีย้งสุราเถื่อน สาโท เพื่อแกป้วดเมื่อย ท าใหแ้รงงานหญงิบางคน ดื่มตัง้แต่
อาย ุ10-13 ปี” 

(3) พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงเริม่ต้นเรยีนรูจ้าก “วถิกีารต้ม
เหล้า ท ายาดองดื่มเอง” ประเด็นนี้เป็นประเด็นหนุนเสรมิที่ส าคญัที่มผีลท าให้แรงงานหญิง มทีศันะว่า 
“เป็นเรือ่งวถิชีวีติปกต”ิ จงึมโีอกาสลองรสชาตกิารดื่ม   

เหล่านี้ สามารถกล่าวไดว้่า “ความอยากรู ้อยากลอง การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์มไิด้เกดิ
ขึน้มาเอง แต่มกีระบวนการหล่อหลอมการเรยีนรู ้และมกีารผลติซ ้าทางความคดิ ส่งผลทศันคต ิระบบคดิ 
ความเชื่อ ต่อพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์ห้เป็นเรื่องปกต ิประเดน็ที่น่าสนใจ “มใิช่เป็นเรื่อง
ปกติเฉพาะผู้ชายที่ดื่มได้เท่านั ้น แต่ยังมีการตัง้ค าถามเชิงสงสัยถึงพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลอ์ยา่งกวา้งขวางของผูห้ญงิอกีดว้ย”    

ปัจจยัหนึ่งของการดื่มครัง้แรกของแรงงานหญงิ คอื “สงัคมเพือ่น หรือ แรงงานหญิง มกั
กล่าวถึงจุดเริม่ต้นการการดืม่ด้วยค าว่า “เพือ่นชวน” เป็นปัจจยัภายนอกทีส่นับสนุนให้เกิด
พฤติกรรมการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล”์ ในครัง้แรกของแรงงานหญงิ ซึ่งเป็นปัจจยัการมพีฤตกิรรม
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อเนื่องของแรงงานหญิงอีกด้วย กล่าวคอื ความอยากรู้ อยากลอง เป็น
ภาวะทีแ่รงงานหญงิต้องการการตอบสนองความต้องการ ฉะนัน้ กลุ่มเพือ่น จึงเป็นพ้ืนทีที่เ่ปิดโอกาส
ให้ผูห้ญิงชกัชวนกนัดืม่  
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อกีทัง้ยงัพบว่า วิถีชีวิตของแรงงานทีท่ างานในโรงงาน เป็นจุดเริม่ต้นส าคญัในการดื่ม
ครัง้แรกของแรงงานหลายกรณี โดยมกัเริม่ต้นดื่มในงานเลี้ยงสงัสรรค์ของบรษิทั สงัคมเพื่อนในโรงงาน
ชวน หรอืบางกรณกีล่าวว่า “อยูท่ีบ่า้นกบัพ่อแม่ไม่สามารถดื่มได ้แต่พอมาท างานทีโ่รงงาน ชวีติ อสิระ มี
เพื่อนฝงู กเ็ลยลองดื่ม”  

นอกจากนี้ ยงัพบปัจจยัภายนอกที่ส่งเสรมิใหเ้กดิทศันคต ิความเชื่อ และพฒันาพฤตกิรรม
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์หม้รีะดบัการดื่มทีม่ ีความเขม้ขน้มากขึน้ ไดแ้ก่ วถิชีวีติเชงิวฒันธรรม เช่น 
เทศกาลต่าง ๆ รปูแบบการจดังานเลีย้งต่างจงัหวดัทีส่่งเสรมิการดื่ม ฯลฯ  

1.2 ปัจจยัท่ีท ำให้เกิดพฤติกรรมกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์มีควำมต่อเน่ืองและ
เพ่ิมระดับควำมเข้มข้นของพฤติกรรมกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ความต่อเนื่องในการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิง พบปัจจยัที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (1)ประสบการณ์การดื่มครัง้แรก     
(2) กลุ่มเพื่อน (3) วาระและโอกาสในการดื่ม (4) สถานการณ์ปัญหาชวีติของแรงงานหญงิ กล่าวคอื 

(1) ประสบการณ์การดื่มครัง้แรก ถอืว่ามผีลต่อพฤติกรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์
ของแรงงานหญิงในครัง้ต่อไป จากการศึกษา พบว่า แรงงานหญิงที่มปีระสบการณ์การดื่มครัง้แรกที่ด ี
เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีรสชาติดี ซึ่งส่วนใหญ่แรงงานหญิงที่มีการดื่มต่อเนื่ องนั ้น เครื่องดื่ม
แอลกอฮอลท์ี่ดื่มครัง้แรก มรีสชาตหิวาน เช่น เหลา้แดงผสมโค้ก Spy สาโท กระแช่ เหลา้เถื่อนผสมน ้า
แดง เป็นต้น และพบว่า มกัดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ีม่ดีกีรเีพิม่ขึน้ตามล าดบั แต่หากประสบการณ์การ
ดื่มเครือ่งครัง้แรกไมด่ ีเช่น เมามากจนไมส่ามารถควบคุมตนเองได ้หรอื ถูกเพื่อนมอม ฯลฯ บางกรณไีม่
ดื่มต่อ และปฏเิสธการดื่ม หรอื บางกรณีพบเจอประสบการณ์ในชวีติจากสมาชกิในครอบครวัดื่มจนเกดิ
ปัญหา กไ็มด่ื่มมพีฤตกิรรมการดื่มต่อเนื่อง ฯลฯ   

(2) กลุ่มเพื่อน ดงัที่กล่าวมาแล้ว สงัคมเพื่อนถือว่ามอีิทธิพลต่อพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิเป็นล าดบัแรก ดงัเหน็ได้จาก อนัดบัที ่1 พฤตกิรรมการเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ดื่มเพื่อสร้างสมัพนัธ์ เชื่อมสมัพนัธ์กับเพื่อนฝูง คดิเป็นร้อยละ 39.91 และอนัดบัที่ 3 ดื่ม 
เพราะชอบพูดคุยพบปะเพื่อนฝูง คิดเป็นร้อยละ 25.90 ตามล าดับ หรือจากการเวทีแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ พบว่า แรงงานหญิงกรณีศึกษา มักนิยมดื่มกับกลุ่มเพื่อน เช่น วนัหยุด หลงัเลิกงาน 
เพื่อที่จะได้มโีอกาสคุยกนั แลกเปลี่ยนสาระทุกขส์ุขดบิ ก่อนที่เขา้ที่พกั ฯลฯ ดงันัน้ กล่าวได้ว่า สงัคม
เพื่อน ถอืเป็นปัจจยัสนบัสนุนพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลอ์ยา่งต่อเนื่อง  

(3) วาระและโอกาสในการดื่ม เป็นปัจจยัหนึ่ง ซึ่งจากการศกึษาพบว่า เป็นอนัดบัที่ 2 
ดื่มตามเทศกาล คดิเป็นรอ้ยละ 34.19 รองจากดื่มเพื่อสรา้งสมัพนัธ์ เชื่อมสมัพนัธก์บัเพื่อนฝงู แรงงาน
หญิงหลายกรณีไม่ได้ดื่มเป็นประจ า แต่มกัดื่มตามวาระพเิศษ เช่น งานวนัเกิดเพื่อน งานเลี้ยงบรษิัท 
งานเทศกาล อยา่งสงกรานต ์งานบวช งานแต่งงาน ฯลฯ  

(4) สถานการณ์ปัญหาชีวิตของแรงงานหญิง ซึ่งถือว่า เป็นปัจจยัส าคัญที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการดื่มของแรงงานหญิงทัง้ในมติิของการดื่มต่อเนื่อง และเพิ่มระดบัดีกรกีารดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่มคีวามเข้มข้นมากขึ้น จากการศึกษาทัง้จากเวทแีลกเปลี่ยนประสบการณ์และการตอบ
แบบสอบถาม พบว่า ปัญหาแรกที่มผีลต่อพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิง คอื 
ปัญหาครอบครวั คดิเป็นรอ้ยละ 28.91 รองลงมา ปัญหาความรกั คดิเป็นรอ้ยละ 25.59 และ ปัญหาการ



195 

 

ท างาน คดิเป็นรอ้ยละ 23.63 ตามล าดบั ซึ่งแรงงานหญงิใช้พื้นที่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อการ
พบปะ พูดคุย แลกเปลีย่นถงึเรื่องราวชวีติของตนเอง โดยเรื่องทีแ่รงงานหญงิมกัระบายกบัเพื่อขณะดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนใหญ่เป็นปัญหาครอบครวั คดิเป็นรอ้ยละ 27.99 รองลงมา ปัญหาการท างาน 
คดิเป็นรอ้ยละ 26.52 และ เรื่องปัญหาความรกั คดิเป็นรอ้ยละ 23.76 ตามล าดบั ทัง้ 3 ปัญหา จงึถอืเป็น
ปัจจยัหนุนเสรมิให้แรงงานหญิงเพิ่มระดบัการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้มคีวามเข้มข้นมากขึ้นตาม
สภาพของสถานการณ์ทีแ่รงงานหญงิเผชญิ ดงันัน้ จงึกล่าวไดว้่า แรงงานหญิงทีมี่พฤติกรรกมารดืม่
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์ดืม่เพือ่พบปะเพือ่นฝงูและมีพ้ืนทีใ่นการระบายเรือ่งราวชีวิมากกว่าการ
ดืม่เพือ่ให้เพือ่นยอมรบั 

1.3 ระดบัพฤติกรรมกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮฮลข์องแรงงำนหญิง จากปัจจยัที่ท าให้
เกดิพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ีม่คีวามต่อเนื่องและเพิม่ระดบัความเขม้ขน้ของพฤตกิรรมการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สามารถวเิคราะห์ถึงระดบัพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ 3 ระดบั 
ได้แก่ ระดบัที่ 1 พฤติกรรมการดื่มค่อนข้างถาวร ระดบัที่ 2 พฤติกรรมการดื่มกึ่งถาวร และระดบัที่ 3 
พฤตกิรรมการดื่มชัว่คราว กล่าวคอื การก าหนดระดบัพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงาน
หญิง พิจารณาจากความถี่ของพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิง ซึ่งพิจารณา
รว่มกบัขอ้มลูเชงิปรมิาณ  กล่าวคอื  

(1) พฤติกรรมกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องแรงงำนหญิงระดบัค่อนข้ำงถำวร 
(เป็นประจ า) หรอืดื่มเป็นประจ าของแรงงานหญิง จากการผลการศึกษาเชงิปรมิาณตีความหมาย คือ 
แรงงานหญิงที่มรีะดบัความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2-3 วนั ต่อสปัดาห์ขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 
12.34 จากกลุ่มเป้าหมายเชงิปรมิาณทีเ่กบ็ทัง้หมด เช่น เป็นพฤตกิรรมทีม่คีวามต่อเนื่องของการดื่มทุก
สปัดาห์ ดื่มทุกวนัหยุดอย่างเสาร์-อาทิตย์ ฯลฯ ทัง้นี้จากการสมัภาษณ์พบ ระดับพฤติกรรมการดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอลเ์ป็นประจ าทุกวนัหลงัเลกิงาน ซึง่แรงงานหญงิใชค้ าว่า “ดื่มหนัก” “ดื่มทุกวนั” พบว่า 
สภาวะของแรงงานหญิงกลุ่มดงักล่าวส่วนใหญ่มภีาวะการกดดนัจากสถานการณ์ชวีติ อนัเนื่ องมาจาก
ความเครยีด ความวิตกกังวล ความคบัข้องใจเรื่องครอบครวั สาม ีภาวะทางเศรษฐกิจ การมรีายได ้
ค่าใช้จ่ายภายในครอบครวั เป็นต้น นอกจากนี้ จากการสมัภาษณ์กลุ่มแรงงานหญงิที่พฤตกิรรมการดื่ม
หนกั มปีระสบการณ์การเมาทีไ่ม่สามารถควบคุมตนเองได ้ไมส่ามารถจ าความได ้ตื่นมามอีาการเมาคา้ง 
ไมส่ามารถไปท างานได ้  

ประสบการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครัง้แรกของกลุ่มแรงงานหญิงที่มี
พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระกบัค่อนขา้งถาวร พบว่า มปีระสบการณ์การดื่มครัง้แรกที่ให้
ความรู้สกึดี เช่น รสชาติดี รูส้ ึกสนุก ประทบัใจกบัรสชาติของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดื่ม ฯลฯ หรอืมี
ทศันคตต่ิอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่า “ช่วยะระบายความเครยีดได้” ซึ่งพบว่า ประเภทเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ทีด่ ื่มครัง้แรก มกัเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดดื่มง่าย เช่น SPY เหล้าผสมโค้ก สาโท กระ
แช่ เบียร์ ฯลฯ จากการชนิดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดื่มง่าย พัฒนาการมีเป็นเครื่องดื่มที่มีระดับ
แอลกอฮอลส์งูขึน้ตามล าดบั  

บรบิทแวดล้อมและสถานการณ์ชวีติ ปรากฏการณ์ของแรงงานหญิงที่มพีฤตกิรรม
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่อนข้างถาวร พบว่า แรงงานหญิงมสีถานการณ์ชีวติที่มคีวามวกิฤติ มี



196 

 

ภาวการณ์ถูกกดดนั และต้องการหาทางออกในชวีติ นอกจากนี้ยงัพบว่า มภีาวะตดิเพื่อน ตดิสงัคม ซึ่ง
ความสามารถจดัการปัญหาของแรงหญงิ จากการศกึษาพบว่า แรงงานหญงิที่มพีฤตกิรรมการดื่มหนัก
และค่อนขา้งถาวรนัน้ มลีกัษณะของภาวะทางอารมณ์ที่มคีวามคบัขอ้งใจสูง หาทางออกในการจดัการ
ปัญหาไม่ได ้ลกัษณะปัญหามคีวามเกี่ยวขอ้งกบัครบอครวั สมัพนัธก์บับุคคลในครอบครวั โดยเฉพาะผู้
เป็นสาม ีกล่าวโดยสรุป คอื สถานการณ์ในชวีติมแีนวโน้มเป็นลบ ความสามารถในการจดัการปัญหา
น้อย หาทางออกไม่ได ้ตอ้งการพืน้ผ่อนปรนทางความรูส้กึ ซึง่การดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลเ์ป็นเครื่องมอื
ทีแ่รงงานหญงิใชใ้นการบ าบดัความกดดนัดงักล่าว  

ข้อสังเกต วาระและโอกาสการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงที่มี
พฤตกิรรมการดื่มค่อนขา้งถาวรและดื่มหนกั มกัดื่มทุกวาระและสรา้งโอกาสในการดื่ม เช่น ดื่มทุกวนั ดื่ม
หลงัเลกิงาน ดื่มไดทุ้กสถานการณ์ แอบจบิในโรงงานขณะท างาน ฯลฯ  

(2) พฤติกรรมกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮฮล์ของแรงงำนหญิงระดับก่ึงถำวร 
(บางครัง้) จากการผลการศกึษาเชงิปรมิาณตคีวามหมายห คอื แรงงานหญงิที่มรีะดบัความถี่ในการดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอลส์ปัดาหล์ะ 1 วนั ต่อสปัดาห ์คดิเป็นรอ้ยละ 17.25 จากกลุ่มเป้าหมายเชงิปรมิาณที่
เกบ็ทัง้หมด ซึง่ตรงกบัการสมัภาษณ์กลุ่มแรงงานหญงิ โดยเฉลีย่อาทติยล์ะครัง้ วาระและโอกาสของการ
ดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์เช่น ดื่มเวลาเพื่อนชวน ดื่มเฉพาะวนัหยดุ ฯลฯ   

ประสบการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครัง้แรกของแรงงานหญงิในการตดัสนิในดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และมผีลต่อพฤติกรรมการดื่มต่อเนื่องในระดบักึ่งถาวรนัน้ พบว่า ประสบการณ์
ส่วนตวัไม่ประทบัใจต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลอฮอล์ในครัง้แรก แต่สามารถดื่มได ้หรอืบางกรณีครอบครวั
ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครวัอนัเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แมม้พีฤตกิรรมการ
ดื่มต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เป็นแรงสนับสนุนทางสงัคม เช่น กลุ่มเพื่อน ครอบครวั ฯลฯ แต่มไิด้ใช้เครื่องดื่ม
แอลกอฮอลเ์ป็นเครือ่งมอืในจดัการความเครยีด   

นอกจากนี้ยงัพบว่า แรงงานหญิงส่วนหนึ่งที่มพีฤติกรรมกึ่งถาวร (เป็นบางครัง้) ส่วน
หนึ่งเคยดื่มหนักมาก่อน แต่ลดปรมิาณการดื่มลง โดยปัจจยัที่ท าให้ลดปรมิาณการดื่มลง เช่น ภาวะ
ความรูส้กึของการต้องรบัผดิชอบดูแลลูก หรอืบางครอบครวัสามดีื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย ยิง่เป็น
ปัจจยัหนุนเสรมิท าใหแ้รงงานหญงิลดปรมิาณการดื่มลง หรอื ดื่มในปรมิาณทีส่ามารถควลคุมตนเองได ้  

สถานการณ์ชีวิตและการจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ พบว่า  แรงงานหญิงที่มี
พฤตกิรรมการดื่มระดบักึ่งถาวร บางกรณีเคยประสบการณ์ความวกิฤตเิกดิขึน้แต่ผ่านพ้นมาแล้ว โดยมี
กลไกในการผ่อนปรนความตงึเครยีด และสามารถจดัการปัญหาที่เกดิขึน้ให้ผ่านพ้นไปได้ บางกรณีผ่าน
พ้นได้โดยมใิช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเครื่องมอืในการจดัการความเครยีด ประสบการณ์ดงักล่าวเป็น
ภาพปรากฏทีส่่งผลต่อการลด ละ พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิ   

กล่าวโดยสรุป พฤติกรรมการการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงระดบักึ่ง
ถาวร ส่วนหน่ึงพบว่า แรงงานหญงิสามารถทีจ่ะมพีฤตกิรรมการดื่มหนกัขึน้หากประสบภาวะวกิฤตใินชวีติ 
หรือ อาจจะมีมีพฤติกรรมการดื่มชัว่คราว ทัง้นี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยเงื่อนไขของสถานการณ์ชีวิตและ
ความสามารถในการจดัการปัญหาทีเ่กดิขึน้  

(3) พฤติกรรมกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮฮล์ของแรงงำนหญิงระดบัชัว่ครำว หรอื  
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นาน ๆ ดื่มท ีจากการผลการศกึษาเชงิปรมิาณตคีวามหมาย คอื แรงงานหญงิทีเ่ครื่องดื่มแอลกอฮอลต์าม
เทศกาลต่าง ๆ ตามวาระส าคัญ คิดเป็นร้อยละ 61.95 จากกลุ่มเป้าหมายเชิงปรมิาณที่เก็บทัง้หมด
ประสบการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครัง้แรก ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการดื่มเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงที่ส่วนใหญ่จะไม่นิยมดื่ม หากดื่มจะดื่มตามวารพเิศษทางสงัคม เช่น งาน
เทศกาลวนัขึน้ปีใหม ่สงกรานต ์งานแต่งงาน งานบวช ฯลฯ  

ประสบการณ์การดื่มครัง้แรก ส่วนใหญ่มปีระสบการณ์ทีไ่ม่ดกีบัการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์
ครัง้แรก หรอืบางกรณีเป็นผู้ได้รบัผลกระทบจากพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชกิใน
ครอบครวั เช่น พ่อ สาม ีพีช่าย ฯลฯ จงึไมน่ิยมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์แต่สามารถดื่มได ้ตามวาระ
และโอกาสพเิศษเท่านัน้ โดยมพีฤตกิรรมการดื่มตามมารยาท      

สถานการณ์ชีวิตของแรงงานหญิง มีสถานการณ์การปรบัตัวกับสังคมใหม่ บางกรณีมี
สถานการณ์ความรนุแรงในครอบครวั และมสีถานการณ์ภาพรวมคลา้ยคลงึกบัแรงงานหญงิ แต่ขอ้สงัเกตุ 
คอื แรงงานหญงิที่มพีฤตกิรรมการดื่มเช่นนี้ มคีวามสามารถในการจดัการปัญหา มวีธิกีารผ่อนปรนชวีติ 
และกรณีที่มลีูก ลูกเป็นเครื่องยดึเหนี่ยวจติใจ ประกอบกบับางกรณีรูส้ ึกแย่กบัพฤติกรรมการดื่มของ
สมาชกิในครอบครวั บางกรณีมปีระสบการณ์การเจบ็ป่วยอนัเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
เช่น โรคกระเพาะ อว้กเป็นเลอืด ฯลฯ จงึลดปรมิาณการดื่มลง 

กล่าวโดยสรุป พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงระดบัชัว่คราว มี
แนวโน้มทีเ่ลกิพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์     

ดงันัน้ จากการศกึษาเหตุปัจจยัของพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า มปัีจจยั
ภายใน ได้แก่ ทศันคต ิความเชื่อ ระบบคดิ เป็นสิง่เรา้ที่กระตุ้นจากปัจจยัภายนอกให้เกิดความอยากรู ้
อยากลอง โดยปัจจยัภายนอก ถอืเป็นกระบวนการขดัเกลาทางสงัคม หรอืกระบวนการหล่อหลอมทาง
สงัคมใหแ้รงงานหญงิทีม่พีฤตกิรรมการดื่มแอลกอฮอล ์เลอืกตดัสนิใจแสดงพฤตกิรรมการดื่มแอลกอฮอล ์
ซึ่งปัจจยัภายนอกที่พบ ได้แก่ ครอบครวั สงัคมเพื่อน บรบิทเชิงวฒันธรรมที่ที่ยอมรบัในวถิีการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยความต่อเนื่องของพฤติกรรมและระดบัความเข้มข้นของพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิ ขึน้อยู่กบั ประสบการณ์การดื่ม (ครัง้แรก) สงัคมเพื่อน  (ลกัษณะ
ของกลุ่มเพื่อน) สถานการณ์ปัญหาในชวีติ (กบัความสามารถในการจดัการปัญหา) และ วาระโอกาส 
น าไปสู่การแสดงพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์3 ระดบั ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการดื่มค่อนขา้งถาวร 
พฤตกิรรมการดื่มกึง่ถาวร และพฤตกิรรมการดื่มชัว่คราว  

ประกำรท่ี 2 กระบวนกำรหล่อหลอมพฤติกรรมกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของ
แรงงำนหญิง 

เป็นกระบวนการผลิตซ ้าพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิง ซึ่งจาก
การศกึษา พบว่า กระบวนการผลติซ ้าพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์แบ่งเป็น 2 กระบวนการ
หลกั ๆ ไดแ้ก่  

2.1 กระบวนกำรผลิตซ ำ้ตำมวิถีชีวิตเฉพำะของแรงงำนหญิง ซึ่งมคีวามเกี่ยวขอ้ง
สมัพนัธก์บัทศันคต ิระบบคดิ ความเชื่อ สภาพการด าเนินชวีติ การมคีรอบครวั ที่สามารถกล่าวถงึ การ
ถูกกดทบัทางสงัคมด้วยบทบาทหน้าที่ของความเป็นแม่ และภรรยา ทีต่้องตกอยู่ในสภาพแม่เลี้ยงเดีย่ว 
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หรือหาทางออกในชีวิตไม่ได้ความรัก การท างาน ภาวะทางเศรษฐกิจ การเผชิญปัญหา และ
ความสามารถในการจดัการปัญหา หมายรวมถึงสภาพจติใจ เช่น ความวติกกงัวล ความเครยีด ความ
กดดนั ฯลฯ เหล่านี้เป็นกระบวนการผลติซ ้าตามวถิชีวีติเฉพาะของแรงงานหญงิทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็น “วิถีชีวิต” กล่าวคือ แรงงานหญิงที่มพีฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลอ์ย่างต่อเนื่องและมรีะดบัความเขม้ขน้ของพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ีค่่อนขา้ง
ถาวร มกัประสบปัญหาครอบครวั (ดังสถิติที่กล่าวถึงแล้วข้างต้น) การหย่าร้าง หรอืถูกกดทับด้วย
บทบาทของความเป็นผู้หญิงมานานจนไม่ได้เรยีนรู้การมีสงัคมเพื่อนฝูง จนกระทัง่เข้ามาท างานใน
โรงงาน ประกอบทศันคตทิางสงัคม ที่มองว่า “หญงิชายสามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไดเ้หมอืนกนั” 
ดงัเหน็ไดจ้าก บรบิทแวดลอ้มเชงิวฒันธรรมสงัคมนิยมการดื่มทัว่ไป ตามเทศกาล งานเลีย้งสงัสรรค ์งาน
ปีใหม ่เหล่านี้ เป็นภาพทีต่อกย า้ทีแ่รงงานหญงิใหส้ามารถกระท าได ้เป็นตน้   

2.2 กระบวนกำรผลิตซ ้ำบนฐำนโครงสร้ำงทำงสงัคม ที่แวดล้อมด้วย “วฒันธรรม
สงัคมนิยมการดื่ม” เช่น งานเทศกาล งานประเพณี การจดังานเลี้ยงเหล้า หรอืแมแ้ต่วฒันธรรมดัง้เดมิ
อย่างการลงแขกเกี่ยวขา้ว ยงันิยมเลีย้งเหลา้ กลบับา้นช่วงเทศกาลตอ้งดื่ม ฯลฯ เหล่านี้เป็นภาพปรากฏ
ทีเ่กดิขึน้ในชวีติของแรงงานหญงิ ตลอดจนบรบิทแวดลอ้มทางกายภาพ เครื่องดื่มแอลกอฮอลเ์ป็นสิง่ที่
หาซื้อได้ง่าย ทัง้บรเิวณรอบโรงงาน หอพกั หมายรวมถงึสถานบนัเทงิ สถานเรงิรมยต่์าง ๆ ไม่ได้เป็น
ข้อจ ากัดส าหรบัแรงงานหญิง ดังเห็นได้จาก ข้อมูลเชิงสถิติ พบว่า ส่วนใหญ่สถานที่ที่นิยมไปดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คือ หอพกั อพาร์ทเมนต์ บ้านพักส่วนบุคคล คิดเป็นร้อยละ 51.81 รองลงมา 
สถานเรงิรมย ์สถานบนัเทงิ รา้นอาหาร คดิเป็นรอ้ยละ 40.66 ตามล าดบั ประกอบกบั บรบิทแวดล้อม
ทางชวีภาพ ในที่นี้คอื กลุ่มเพื่อนฝงู สงัคมเพื่อนมพีฤตกิรรมการดื่ม (ดงัที่กล่าวถงึสถติิมาแล้วขา้งต้น) 
สะทอ้นใหเ้หน็ถงึ เพื่อนมอีทิธพิลต่อการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงาน  

กระบวนหล่อหลอมของการผลติซ ้าพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงาน
หญงิทัง้ 2 ระดบัทางสงัคม สะทอ้นให้เหน็ถงึ สภาพของชวีติแรงงานหญงิทีม่ ีภาวะเสีย่งต่อสุขภาวะชวีติ
ต่อไป 

ประกำรท่ี 3 วงจรกำรด่ืม ผลกระทบ และแนวโน้มของวิถีกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมอลกอฮอล์
ของแรงงำนหญิง : กรำฟชีวิตของพฤติกรรมกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องแรงงำนหญิง   

ซึง่ผลกระทบจากการพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิ โดยพบประเดน็
ทีน่่าสนใจทีเ่กีย่วขอ้งกบัแรงงานหญงิโดยตรง    

(1) ผลกระทบต่อตนเอง จากข้อมูลเชงิสถิติปรากฎสถานการณ์เสี่ยงต่อความรุนแรงทาง
เพศอนัเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮฮล์ พบว่า  แรงงานหญงิถูกลวนลามจากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 15.39 ทัง้ยงัพบว่า พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิ 
ส่งผลใหถู้กล่วงละเมดิทางเพศจากผูด้ื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 7.92 ตามล าดบั 

พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิ ท าใหป้ระสบอุบตัเิหตุทางถนน คดิ
เป็นรอ้ยละ 78.72 ซึง่มรีะดบัความรุนแรงจาก ส่วนใหญ่ไดร้บับาดเจบ็เลก็น้อย รกัษาเบือ้งตน้ดว้ยตนเอง 
เช่น รอยถลอก ฯลฯ คิดเป็นร้อยละ 56.15 รองลงมา ได้รบับาดเจ็บเล็กน้อย เข้ารบัการรกัษาจาก
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สถานพยาบาล คดิเป็นรอ้ยละ 29.90 และ ไดร้บับาดเจบ็ขา แขนหกั กระทบกระเทอืนทางสมอง คดิเป็น
รอ้ยละ 8.31 ตามล าดบั 

(2) ผลกระทบต่อครอบครวั จากขอ้มลูเชงิสถติแิรงงานหญงิทีม่พีฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ท าให้เกิดความขดัแย้งในครอบครวัมากขึ้นหรอืทะเลาะกันมากขึ้น คดิเป็นร้อยละ 25.67 
รองลงมา ท าใหค้รอบครวัไมเ่ขา้ใจซึง่กนัและกนั คดิเป็นรอ้ยละ 24.10 และ ท าใหค้รอบครวัมเีวลาใหก้นั
น้อยลง คดิเป็นรอ้ยละ 21.51 ตามล าดบั อีกทัง้ยงัพบว่า พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
แรงงานหญงิกบัความรนุแรงในครอบครวั ท าใหท้ะเลาะววิาทกบับุคคลในครอบครวัจากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 18.75 ซึง่มคีวามถีข่องพฤตกิรรมการทะเลาะววิาทกบับุคคลในครอบครวัเป็น
บางครัง้ คดิเป็นร้อยละ 73.68 และมแีรงงานหญงิส่วนหนึ่งที่มพีฤตกิรรมเคยทะเลาะววิาทกบับุคคลใน
ครอบครวัอนัเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ุกครัง้ทีด่ ื่ม คดิเป็นรอ้ยละ 26.32 ตามล าดบั  โดย
ระดบัความรุนแรง ส่วนใหญ่มปีากเสยีงเท่านัน้ คดิเป็นรอ้ยละ 77.98 รองลงมา มปีากเสยีงและท ารา้ย
ร่างกายแต่ไม่ถึงขัน้เข้าโรงพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 13.15 และ มปีากเสียงและท าร้ายร่างกายได้รบั
บาดเจบ็จนเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลแต่ไมน่อนโรงพยาบาลคดิเป็นรอ้ยละ 7.34 ตามล าดบั 

พบประเด็นที่น่าสนใจ คอื แรงงานหญิงมพีฤติกรรมลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อัน
เนื่องมาจากการมคีรอบครวัและการมบีุตร ซึ่งพบข้อมูลเชิงสถิติ ส่วนใหญ่การมคีรอบครวัส่งผลต่อ
พฤตกิรรมลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิง คดิเป็นรอ้ยละ 76.81 และการมบีุตรของ
แรงงานหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 74.31 ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิคุณภาพและเป็นเงือ่นไขส าคัญทีท่ า
ใหแ้รงงานหญงิมพีฤตกิรรมการดื่มในระดบักึง่ถาวรหรอืชัว่คราว  

นอกจากนี้  ยังมีสาเหตุสนับสนุนแรงงานหญิงที่มีบุตรพฤติกรรมลดการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ์สาเหตุส่วนใหญ่เนื่องจากภาระค่าใชจ้่ายในครอบครวัสูงขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 36.44 รองลงมา 
ตอ้งเป็นแบบอยา่งส าหรบับุตร คดิเป็นรอ้ยละ 25.08 และ ต้องเลีย้งดบูุตร มเีวลาใหบุ้ตรมากขึน้ คดิเป็น
รอ้ยละ 20.17 ตามล าดบั   

(3) ผลกระทบต่อสุขภาพและอนามยัเจรญิพนัธุข์องผูห้ญงิ ขอ้มลูเชงิสถติ ิพบว่า พฤตกิรรม
การดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิส่งผลสุขภาพและประสบปัญหาดา้นสุขภาพอนัเน่ืองมาจาก
พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 25.00  

นอกจากนี้  ประเด็นที่ น่าสนใจ แรงงานหญิงบางกรณีมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลข์ณะตัง้ครรภ์ คดิเป็นรอ้ยละ 5.55 ซึ่งช่วงอายุการตัง้ครรภ์ของแรงงานหญิงที่ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลข์ณะตัง้ครรภ ์พบว่า ส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์ณะตัง้ครรภ ์ในช่วง
อายุการตัง้ครรภ์ระหว่าง 0-3 เดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 78.18 รองลงมา ช่วงอายุการตัง้ครรภ์ระหว่าง 4 -6 
เดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 16.36 และช่วงอายกุารตัง้ครรภร์ะหว่าง 7-9 เดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 3.64 ตามล าดบั 

(4) ผลกระทบต่อการท างาน จากขอ้มูลเชงิสถติพิฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท า
ให้แรงงานหญงิ มปัีญหากบันายจา้งอนัเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 20.32 
และ เคยขาดงานอนัเนื่องมาจากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์คดิเป็นรอ้ยละ 35.72 ตามล าดบั ตลอดจน
ส่งผลต่อการท างานล่วงเวลา (OT) คดิเป็นรอ้ยละ 39.11 ตามล าดบั 
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(5) ผลกระทบต่อภาวะทางเศรษฐกิจ แรงงานหญิง เห็นว่า พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลม์ผีลใหภ้าระค่าใชจ้า่ยสงูขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 80.38  

ผลกระทบจากการพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญงิ เหล่านี้สะทอ้น
อย่างสอดคลอ้งใหเ้หน็ถงึ วงจรการดื่มและแนวโน้มของวถิกีารดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิ 
ทีไ่ดจ้ากเวทแีลกเปลีย่นวถิกีารดื่มของแรงงานหญงิ ทัง้นี้ผลกระทบกล่าวมาขา้งต้นเป็นเงื่อนไขส าคญัที่
ท าให้แรงงานหญิงเพิ่มและลดระดบัความเข้มข้นของพฤติกรรมการการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่ง
สามารถวเิคราะหก์ราฟชวีติวถิกีารดื่มของแรงงานหญงิ ได ้2 ลกัษณะ ดงันี้ 

ลกัษณะกราฟชวีติที่ 1 วถิีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิง และ
แนวโน้มระดบัพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลค์่อนขา้งถาวร พบว่า ช่วงชวีติทีม่สีถานการณ์กด
ทบัอารมณ์  ความรูส้กึของแรงงานหญงิ เช่น ปัญหาครอบครวั ความรกั ฯลฯ ปรมิาณการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลจ์ะสงูขึน้ตามไปดว้ย แต่หากช่วงชวีติทีส่ถานการณ์ชวีติคลีค่ลายลง ปรมิาณการดื่มเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอลจ์ะลดลงตามล าดบั ทัง้นี้พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะมแีนวโน้มค่อนขา้งถาวร 
หากความสามารถในเผชิญปัญหาและการจดัการปัญหา การมีทางออกในชีวิตของแรงงานหญิงมิ
สามารถจดัการได้ ประกอบกบับรบิทแวดลอ้มทางสงัคมเป็นสงัคมนิยมการดื่ม เช่น สงัคมเพื่อนที่นิยม
การดื่ม ฯลฯ เป็นแรงกระตุ้นผลกัดนัให้เกดิพฤตกิรรมการดื่มที่เพิม่ระดบัความเขม้ขน้ขึน้ตาม แนวโน้ม
ของพฤตกิรรมอาจจะมคีวามถาวร   

ลกัษณะกราฟชีวติที่ 2 วิถีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิง  และ
แนวโน้มของระดบัพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลก์ึง่ถาวร และ ชัว่คราว เป็นลกัษณะพฤตกิรรม
ทีด่ื่มไม่ต่อเนื่อง ดื่มเฉพาะวาระส าคญั และมคีวามสามารถในการควบคุมพฤตกิรรม ซึง่พบว่า ลกัษณะ
ของแรงงานหญงิทีม่พีฤตกิรรมการดื่มเช่นนี้ ประสบการณ์การดื่มไม่ด ีมทีกัษะการปฏเิสธ และประเดน็
ส าคญัที่พบ คือ ครอบครวัและการมบีุตรของแรงงานหญิงมผีลต่อการลดลงปรมิาณการดื่มลง ด้วย
เหตุผล เช่น ภาระที่ต้องดูแลบุตร การเป็นตวัอย่างให้กบับุตร ปัญหาสุขภาพหลงัคลอด ฯลฯ เหล่านี้ มี
ผลใหพ้ฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิลดลง   
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บทท่ี 6 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ผลการศกึษาวจิยั “วถิกีารดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิ” สะทอ้นใหเ้หน็วงจรชวีติ 
ผลกระทบ และแนวโน้มของพฤติกรรมของแรงงานหญิง ที่วงจรการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขึ้นอยู่
สภาวะการถูกกดทับจากบรบิทแวดล้อมทางสังคม (ปัจจยัภายนอก) ที่มีผลต่ออารมณ์ ความรู้สึก 
ทศันคต ิ(ปัจจยัภายใน) พฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิจงึเป็นช่องทางหนึ่งของ
ชีวติได้มีพื้นที่ระบายความรู้สึก การปลดปล่อยชีวิตให้เป็นอิสระ รู้สึกถึงการมพีื้นที่ส่วนตัว แต่ทัง้นี้
สถานการณ์ดงักล่าวท าให้แรงงานหญิงตกอยู่สภาวะการของการถูกดทบัลงไปอีก น าไปสู่การได้รบั
ผลกระทบที่มากขึน้ ดงันัน้ ขอ้เสนอแนะต่อการพฒันาคุณภาพชวีติของแรงงานหญงิ คอื การสรา้งพืน้ที่
เรยีนรูแ้ละเขา้ใจในวถิชีวีติของแรงงานหญงิ เช่น การจดัตัง้ศูนยก์ารใหค้ าปรกึษาในโรงงาน ฯลฯ ส่งเสรมิ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพเชิงวิถีชีวิตของแรงงานหญิง เช่น การจดัการภาวะทาง
อารมณ์ และการส่งเสรมิทกัษะชวีติดา้นจดัการปัญหา ฯลฯ เหล่านี้ เป็นเพยีงขอ้เสนอทีไ่ดจ้ากบทเรยีน
ชวีติจรงิของแรงงานหญงิผูใ้หข้อ้มลู 
  
1.ข้อเสนอแนะต่อกำรสร้ำงคณุภำพชีวิตแรงงำนหญิง 
 
 ขอ้เสนอแนะพงึใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งใหค้วามใส่ใจการการด าเนินชวีติของแรงงาน โดยเฉพาะแรงงาน
หญงิ ทีส่ภาพการใชช้วีติ มใิช่เพยีงการเป็นแรงงานเท่านัน้ แต่ยงัด ารงบทบาทความเป็นแม่ เป็นภรรยา 
เป็นลูกสาว สถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับแรงงานหญิง ที่เป็นแรงผลกัดนัให้แรงงานหญิงมี
พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเ์ป็นปัจจยัในการผ่อนปรนชวีติ ดงันัน้ ขอ้แสนอแนะต่อการสรา้ง
คุณภาพชวีติแรงงานหญงิ เช่น การสรา้งพื้นที่เชงิสรา้งสรรคใ์ห้กบัแรงงานหญงิ โดยเน้นการเสรมิสรา้ง
วธิกีารผ่อนปรนชวีติ เพื่อเป็นพืน้ทีท่างออกใหก้บัชวีติแรงงานหญงิ เช่น การจดัตัง้ศูนยก์ารใหค้ าปรกึษา
ส าหรบัแรงงาน หรือ การสร้างสรรค์กิจกรรมเชิงบวกที่นอกเหนือจากการท างาน เพื่อเสรมิสร้าง
สมรรถนะในการท างาน เน้นการเสรมิสรา้งสุขภาวะในการปฏบิตังิาน มุ่งกาย อารมรณ์จติใจ สงัคม และ
เสรมิสรา้งจติวญิญาณ หมายรวมถงึคุณภาพชวีติทัง้ในและนอกพืน้ทีก่ารท างาน เป็นตน้  
 
2.ข้อเสนอแนะต่อโรงงำน 
 
 ขอ้เสนอแนะต่อโรงงาน การพฒันาเชงินโยบายดา้นสวสัดกิารแรงงาน หรอืงานพฒันาทรพัยากร
มนุษยแ์ละบุคคล ผูบ้รหิารควรใหค้วามส าคญักบั “การวางระบบการพฒันาคุณภาพชวีติแรงงาน ควบคู่
ไปกบัการพฒันาสมรรถนะในการปฏบิตังิาน” ทัง้นี้เนื่องจากหากคุณภาพชวีติในพื้นที่ชวีติของแรงงาน
หญงิด ีหรอืมภีาวะที่สามารถผ่อนปรนได้ สมรรถนะในการปฏบิตังิานของแรงงานหญงิก็จะ เพิม่ตามไป
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ด้วย ทัง้นี้  สิ่งที่ผู้บริหารควรจะค านึงถึง ได้แก่ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานหญิง” ที่เกี่ยวกับ 
“บทบาทความเป็นแม่ เป็นภรรยา” และ “วิธกีารผ่อนปรนชีวิตของแรงงานหญิง” เช่น จดัตัง้ศูนย์ให้
ค าปรกึษาส าหรบัแรงงานในพืน้ทีโ่รงงาน หรอื ศูนยบ์รกิารสุขภาวะแรงงานหญงิ หรอื ส่งเสรมิกจิกรรมที่
เกี่ยวข้องกบัการพฒันาศกัยภาพเชงิวถิีชวีติของแรงงานหญิง เช่น การจดัการภาวะทางอารมณ์ การ
ส่งเสรมิทกัษะชวีติด้านจดัการปัญหา ฯลฯ หมายรวมถงึ การสรา้งบรรยากาศการท างานใหเ้ป็นเหมอืน
บ้าน เช่น การพฒันาระบบแรงงานดูแลแรงงาน เพื่อนแรงงานดูแลเพื่อนแรงงาน ฯลฯ เหล่านี้ หลาย
โรงงานแรงงานหญิงเป็นแรงงานฝีมอืและมศีักยภาพ ดงันัน้ การใส่ใจถึงการด าเนินชีวติของลูกจ้าง 
นายจา้ง ระบบโรงงาน และระบบการผลติกจ็ะมปีระสทิธภิาพไปดว้ย 
 
3.ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย และหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง 
  
 ขอ้เสนอแนะต่อนโยบาย กฎหมาย และมาตรการที่เกี่ยวขอ้งกบัแรงงาน ควรจะให้ความส าคญั
กบัการส่งเสรมิคุณภาพชวีติแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานหญงิให้มากขึน้ เน้นการก าหนดมาตรฐานของ
โรงงานทีต่้องมบีรกิารทางสงัคมและงานสวสัดกิารสงัคม ทีมุ่่งเน้นการส่งเสรมิสุขภาวะของแรงงานหญงิ 
ได้แก่ กายดี อารมณ์ดี สงัคม ครอบครวัเป็นสุข จติวิญญาณมพีลงั เช่น ก าหนดให้โรงงานมบีรกิาร
ส าหรบัแรงงานหญิงโดยตรง โดยการจดัตัง้ศูนยบ์รกิารพเิศษส าหรบัแรงงานหญิง บรกิารศูนยเ์ดก็เล็ก
ส าหรบัแรงงานหญิง บรกิารตรวจสุขภาวะแรงงานหญิง เป็นต้น ซึ่งบรกิารเหล่านี้ควรผลกัดนัให้เป็น
ระบบมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทย   
 

4. ข้อเสนอแนะต่อกำรศึกษำวิจยัต่อไป 
 
 ขอ้เสนอแนะต่อการศกึษาวจิยัเพื่อการต่อยอด โดยมปีระเดน็ทีน่่าสนใจ  

ประเดน็แรก ศกึษาถงึ สภาพชวีติของแรงงานหญงิกลุ่มทีม่แีนวโน้มมพีฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอลค์่อนขา้งถาวร ทัง้นี้จากการศกึษาพบว่า ปัจจยัส าคญัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการดื่มของแรงงาน
หญิง คือ ภาวการณ์ถูกกดทบัทางสงัคมด้วยบทบาทความเป็นหญิง ความเป็นแม่ ความเป็นภรรยา 
หมายรวมถึง การสร้างเสริมกลไกการผ่อนปรนในการสร้างชีวิตที่หลุดพ้นจากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลข์องแรงงานหญงิ 

ประเด็นที่ 2 ศกึษาถงึ กระบวนการหล่อหลอมทางสงัคม ที่ว่าด้วยเรื่องของ วฒันธรรมลงแขก
เอามือ้ การเลีย้งดปูู่ เสื่อ หมายรวมถงึภูมปัิญญาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการผลติสุราพืน้บา้น และ ภูมปัิญญาเหลา้
ดองยา เหตุปัจจยัหนึ่งที่มผีลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มอลกอฮอล์ของแรงงานหญิง ซึงมผีลต่อ          
”ทศันคติพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิงเป็นเรื่องปกติ” เป็นทศันคตทิี่เห็นได้
จากชุมชนภมูลิ าเนาของแรงงานหญงิ      
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ภาคผนวก ก 
 

   

 

 

 

 

 

ผู้ รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ปณิุกา  อภิรักษ์ไกรศรี  

อาจารย์ประจ าคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์ล าปาง 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 
  
 1.1. อาย.ุ............ปี   

 

1.2.สถานภาพ   

             โสด                   สมรส (จดทะเบียนสมรส)                 อยูด้่วยกนั โดยไมจ่ดทะเบยีนสมรส 

             หยา่ร้าง             อื่น ๆ โปรดระบ.ุ................................................................................................ 
 

1.3. สมาชิกในครอบครัวของคุณ มีจ านวน...........คน ได้แก่  

  พอ่แม ่           พอ่             แม ่  สามี 

บตุร จ านวน ……………………..คน  

  พี ่น้อง จ านวน……………...คน       

               ญาติ เช่น ปู่ -ยา่/ตา-ยาย/ลงุ-ปา้/น้า/อา     จ านวน ……………….………คน 
 

1.4. กรณีหยา่ร้าง และมีบตุร บุตรอยู่ในความดูแลของคุณใชห่รือไม ่? 

  ใช่                            ไมใ่ช่ 
 

 1.5. ระดับการศึกษา   

                  ไมไ่ด้ศกึษา                               ประถมศกึษา  

                          มธัยมศกึษาตอนต้น                  มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช.                 อนปุริญญา/ปวส.      

    อดุมศกึษา                               อื่น ๆ โปรดระบ.ุ............................................................................ 
 

1.6 รายได้.....................บาท ต่อเดือน 
 

1.7 ภาระค่าใช้จ่าย โดยประมาณ..........................บาท ต่อเดือน 
 

แบบสอบถาม  
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “วิถกีารดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานหญิง” 

สนับสนุน โดย ศูนย์วจัิยปัญหาสุรา (ศวส.) 

 
 

เลขที่แบบสอบถาม................................................... 

พืน้ท่ีเปา้หมาย.......................................................... 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับพฤตกิรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
  

2.1 ประสบการณ์การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  

2.1.1. ดื่มครัง้แรกเมื่ออาย.ุ..........ปี  

2.1.2. สาเหตกุารดื่มครัง้แรก (เลอืกตอบเพียง 1 ข้อเท่าน้ัน) 

                       เพื่อนชวน                                                           อยากลอง / อยากรู้ 

ดื่มในพิธีกรรมตามความเช่ือ / ศรัทธา                    ดื่มเพื่อรักษาโรค   

อื่น ๆ ระบ.ุ.......................................................................... 
 

2.2 ประเภทเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ที่คุณนิยมดื่มมากที่สุด (เลือกตอบเพียง 1 ข้อเท่าน้ัน) 

  ไวน์ / วอสก้า / ยิน  

  เบียร์ 

            เหล้าป่ัน 

เหล้าโรง เช่น เหล้าขาว35 ดีกรี เหล้าขาว 40 ดีกรี ฯลฯ 

  เหล้าแดง เช่น บร่ันดี วิสกี ้ฯลฯ 

  สรุาพืน้บ้าน เช่น ยาดอง สรุาต้มพืน้บ้าน สาโท กระแช่ ฯลฯ  
 

2.3 สถานที่ที่คุณไปดื่มบ่อยที่สุด (เลอืกตอบเพียง 1 ข้อเท่าน้ัน) 

หอพกั / อพาร์ทเมนต์ / บ้านพกัสว่นบคุคล 

สถานเริงรมย์ / สถานบนัเทงิตา่ง ๆ / ร้านอาหาร  

สถานท่ีท างาน  

อื่น ๆ ...................................................................... 
 

 2.4 ระดับความถี่ของการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของคุณ (เลือกตอบเพียง 1 ข้อเท่าน้ัน) 

ทกุวนั  

2-3 วนั ตอ่สปัดาห์ 

4-6 วนั ตอ่สปัดาห์ 

สปัดาห์ละ 1 วนั 

ตามเทศกาลตา่ง ๆ / ตามวาระส าคญั  

 

2.5 ช่วงเวลาที่คุณนิยมดื่มมากที่สุด (เลือกตอบเพียง 1 ข้อเท่าน้ัน) 

ช่วงเวลา 06.00 น. – 12.00 น. 

ช่วงเวลา 12.01 น. - 18.00 น. 

ช่วงเวลา 18.01 น. – 24.00 น.  

ช่วงเวลา 24.01 น. –  05.59 น. 
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2.6 ระยะเวลาที่ใช้ในการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ (เลอืกตอบเพียง 1 ข้อเท่าน้ัน) 

 น้อยกวา่ 1 ชัว่โมง   

 1-2 ชัว่โมง  

 3 ชัว่โมง ขึน้ไป 
 

2.7 บุคคลที่คุณมักดื่มร่วมด้วยมากที่สุด (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ เท่าน้ัน) 

 ดื่มคนเดียว 

 ดื่มกบัญาติพี่น้อง 

 ดื่มกบัเพื่อนฝงู /เพื่อนร่วมงาน /หวัหน้างาน 

                             อื่น ๆ โปรดระบ.ุ........................................................................................................................... 
 

2.8 เร่ืองที่มักคุยในวงการดื่มมากที่สุด (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ เท่าน้ัน) 

 เร่ืองเก่ียวกบัสามี ลกู  

 เร่ืองเก่ียวกบัครอบครัว (เร่ืองทัว่ไป) 

 เร่ืองความรัก 

 เร่ืองคา่ใช้จ่ายในชีวติ 

 เร่ืองเก่ียวกบัการท างาน 

 เร่ืองอื่น ๆ โปรดระบ.ุ............................................................................................. 
 

2.9 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการดื่มต่อครัง้ จ านวน...................................บาท ตอ่ครัง้ 
 

2.10 ปัจจุบันคุณยงัดื่มอยู่หรือไม่ ? (หากคุณตอบว่า “ไม่ดื่ม” ให้ข้ามไปตอบข้อ 2.15)      
      

             ไมด่ื่ม หยดุดืม่มา...........ปี (นบัตัง้แตว่นัท่ีหยดุ) สาเหตทุีไ่มด่ื่ม เพราะ........(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

(.....) มีครอบครัว จึงหยดุดื่ม  

(.....) มีบตุร จึงหยดุดื่ม 

(.....) มีครอบครัว และมีปัญหาครอบครัวเนื่องจากการดื่ม จงึหยดุดื่ม 

(.....) มีปัญหาสขุภาพ โปรดระบโุรค หรือ ปัญหาสขุภาพท่ีประสบ................................................... 

(.....) มีภาระหนีส้นิ 

(.....) มีปัญหาจากการท างานจงึหยดุดื่ม 

(.....) ระบสุาเหตกุารหยดุดืม่อื่น ๆ ................................................................................................ 
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ยงัดืม่อยู ่ดื่มมา..........ปี (นับต้ังแต่ปีที่เร่ิมดื่ม) สาเหตทุี่ยงัดื่มอยู ่เพราะ.........(กรุณาตอบ  3  สาเหตุทีต่รงกับคุณ

มากที่สุด) 

(.....) ดื่มเพื่อสร้างสมัพนัธ์ เช่ือมสมัพนัธ์กบัเพื่อนฝงู  

(.....) ดื่มเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากเพื่อนฝงู 

(.....) ดื่มเพราะชอบพดูคยุ พบปะเพื่อนฝงู  

(.....) ดื่มเพื่อคลายความเครียด ความทกุข์ 

(.....) ดื่ม เพราะเป็นพืน้ท่ีที่ท าให้ได้ระบายความเครียดกบัเพื่อนฝงู หรือ ท าให้มีเพื่อนพดูคยุ  

(.....) ดื่มแก้เหงา 

(.....) ดื่มเพื่อชว่ยเร่ืองการผอ่นคลายกล้ามเนือ้หลงัการท างาน 

(.....) ดื่มเพื่อรักษาโรค 

(.....) ดื่มเพื่อชว่ยสง่เสริมความแข็งแรงสขุภาพ 

(.....) ดื่มเพื่อสงัสรรค์ตามเทศกาล วาระพิเศษตา่ง ๆ วนัเกิด   

(.....) ดื่มเพราะความช่ืนชอบสว่นตวั 

 (.....) ดื่ม เพราะสาเหตอุื่น ๆ................................................................................................................................. 
 

2.11 หากคุณยงัดื่มอยู่ และการดื่มช่วยให้คลายความเครียด เร่ืองอะไรที่ท าให้คุณเครียดจนต้องดื่ม ? (เลอืกตอบ

เพียง 1 ข้อ ทีท่ าให้เครียดมากที่สุด) 

เร่ืองปัญหาครอบครัว   

เร่ืองปัญหาความรัก  

เร่ืองปัญหาการท างาน  

            เร่ืองปัญหาทางเศรษฐกิจ  

เร่ืองปัญหาสขุภาพ 

เร่ืองอื่น ๆ โปรดระบ.ุ.............................................................................................................................................. 
 

2.12 สาเหตุที่ยังดื่มอยู่  เพราะการดื่มเป็นพืน้ที่ที่ท าให้ได้ระบายความเครียดกับเพื่อนฝูง หรือ ท าให้มีเพื่อนพูดคุย 

เร่ืองที่คุณมักระบายขณะดื่มกับเพ่ือนคือเร่ืองอะไร ? (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ เฉพาะเร่ืองที่ระบายกับเพ่ือนฝูง หรือ เพ่ือนร่วม

วงมากที่สุด) 

เร่ืองปัญหาครอบครัว  

เร่ืองปัญหาความรัก  

เร่ืองปัญหาการท างาน  

            เร่ืองปัญหาทางเศรษฐกิจ  

เร่ืองปัญหาสขุภาพ 

เร่ืองอื่น ๆ โปรดระบ.ุ.............................................................................................................................................. 
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2.13 ที่ผ่านมาคุณเคยลดปริมาณการดื่มลง หรือมีช่วงเคยหยุดดื่มบ้างหรือไม่ ? 

                              ไมเ่คยลด และ ไมเ่คยมชี่วงที่หยดุดื่ม                                                                                                                                          

                             ช่วงที่หยดุ หยดุดื่มนาน...........เดือน สาเหตขุองช่วงที่หยดุดื่ม เพราะ (โปรดเลือกสาเหตุ 1 สาเหตุ) 

(   ) มีครอบครัว  (   ) มีลกู  (   ) ภาระหนีส้นิ   (   ) ภาวะทางสขุภาพ 

(   ) ภาวะเก่ียวกบัการท างาน  (   ) อื่น ๆ โปรดระบ.ุ.................................................................. 

 เคยลดปริมาณการดื่มลง เพราะ (โปรดเลอืกสาเหตุ 1สาเหตุ) 

(   ) มีครอบครัว  (   ) มีลกู  (   ) ภาระหนีส้นิ   (   ) ภาวะทางสขุภาพ 

(   ) ภาวะเก่ียวกบัการท างาน  (   ) อื่น ๆ โปรดระบ.ุ.................................................................. 
 

 2.14 หากคุณ เคยหยุดหรือเคยลดปริมาณการดื่มลง หลังจากกลับมาดื่มอีกครัง้คุณมีพฤติกรรมการดื่มอย่างไร ?  

      ลดปริมาณการดื่มลง (เลือกลักษณะการดื่มที่ตรงกับคุณมากที่สุดมา 1 ข้อเท่าน้ัน) 

(....) ดื่มเฉพาะเทศกาลหรือวาระส าคญั 

(....) ดื่มเฉพาะวนัหยดุเทา่นัน้ 

(....) ลดวนัดื่มตอ่สปัดาห์ลง 

(....) ลดปริมาณเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในแตล่ะครัง้ 

 ดื่มมากขึน้ ระบสุาเหต ุเพราะ.................................................................................................. 
 

2.15 กรุณากากบาทในช่องทีต่รงกับพฤตกิรรมของคุณ ว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” 

ข้อ พฤติกรรม ใช ่ ไมใ่ช ่

2.15.1 คณุสบูบหุร่ี เฉพาะเวลาดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เทา่นัน้ใช่หรือไม ่?   

2.15.2 คุณสูบบุหร่ีทัง้เวลาดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์และไม่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์                

ใช่หรือไม ่? 

  

2.15.2 คณุเลน่การพนนัใช่หรือไม ่?    

2.15.3 คณุเลน่หวยใช่หรือไม ่?   

2.15.4 คณุเลน่แชร์ใช่หรือไม ่?   

2.15.5 การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์กบัเพื่อน ท าให้คณุสนใจการแตง่ตวัมากขึน้ และซือ้

เคร่ืองส าอางมากขึน้ใช่หรือไม ่? 

  

2.15.6 การออกไปดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ตามสถานบนัเทิง สถานเริงรมย์ ร้านอาหาร 

ท าให้คณุต้องซือ้เสือ้ผ้าและซือ้เคร่ืองส าอางมากขึน้ใช่หรือไม ่?  

  

2.15.7 คุณเคยมีคนมาจีบ เวลาออกไปดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ตามสถานบันเทิง   

สถานเริงรมย์ ร้านอาหาร ใช่หรือไม ่? 
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ส่วนที่ 3 ผลจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของตนเอง  
 

 3.1 สถานการณ์การดื่มมีผลต่อตนเอง  

ข้อ พฤติกรรม ใช ่ ไมใ่ช ่

3.1.1 การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ชว่ย ท าให้คุณมีความกล้าพูดมากขึ้น ใช่หรือไม ่?          

3.1.2 การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ช่วย ท าให้คุณมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น ใช่หรือไม?่          

3.1.3 คณุคิดว่า “พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ให้ผู้หญิงมี  ความเสี่ยงต่อการถูก

ลวนลาม หรือ เสี่ยงต่อการถกูกระท าช าเรา” ใช่หรือไม ่? 

  

3.1.4 คณุ เคยถกูลวนลามขณะดื่ม ใช่หรือไม ่?                   

3.1.5 คณุ เคยถกูล่วงละเมิดทางเพศจากผู้ทีด่ื่ม ใช่หรือไม ่?             

3.1.6 คณุ เคยทะเลาะววิาทกับเพ่ือนร่วมวง ใช่หรือไม ่?    

3.1.7 คณุ เคยทะเลาะววิาทกับโต๊ะข้างเคียง / เพ่ือนบ้าน / บุคคลอืน่ที่ไม่รู้จัก  ใช่หรือไม่ ?    

3.1.8 คณุ เคยประสบอุบัติเหตุทางถนน ใช่หรือไม ่?    
 

3.1.9  หากคณุ เคยทะเลาะวิวาทกับเพ่ือนร่วมวง  

                    คณุทะเลาะทกุครัง้ที่ดื่ม   

คณุทะเลาะบางครัง้  

และ ระดับความรุนแรงที่ประสบจากการทะเลาะววิาท (เลือกระดับความรุนแรงที่มากที่สุด) 

(.....) มีปากเสยีงเทา่นัน้ 

(.....) มีปากเสยีงและท าร้ายร่างกาย แตไ่มถ่ึงขัน้เข้าโรงพยาบาล 

(.....) มีปากเสยีงและท าร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บและเข้ารับการรักษาพยาบาล  

(.....) มีปากเสยีงและท าร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บจนสญูเสยีอวยัวะ 

(.....) ระบรุะดบัความรุนแรงอื่น ๆ...................................................................................................   
 

3.1.10 หากคณุ เคยทะเลาะววิาทกับโต๊ะข้างเคียง / เพ่ือนบ้าน / บุคคลอืน่ที่ไม่รู้จัก  

                   คณุทะเลาะทกุครัง้ที่ดื่ม   

คณุทะเลาะบางครัง้  

และ ระดับความรุนแรงที่ประสบจากการทะเลาะววิาท (เลือกระดับความรุนแรงที่มากที่สุด) 

(.....) มีปากเสยีงเทา่นัน้ 

(.....) มีปากเสยีงและท าร้ายร่างกาย แตไ่มถ่ึงขัน้เข้าโรงพยาบาล 

(.....) มีปากเสยีงและท าร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บและเข้ารับการรักษาพยาบาล  
     (.....) มีปากเสยีงและท าร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บจนสญูเสยีอวยัวะ  

     (.....) ระบรุะดบัความรุนแรงอื่น ๆ................................................................................ 
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3.1.11 หากคุณ เคยประสบอุบัติเหตุทางถนน จ านวนอุบัติเหตุที่ประสบ..............ครัง้ และ โปรด

เลือกระดับการได้รับบาดเจ็บ (เลือกผลกระทบที่รุนแรงที่สุด) 

(...) ได้รับบาดเจ็บเลก็น้อย รักษาเบือ้งต้นด้วยตนเอง เช่น มีรอยถลอก ฯลฯ  

(...) ได้รับบาดเจ็บเลก็น้อย เข้ารับการรักษาจากสถานพยาบาล  

(...) ได้รับบาดเจ็บขา แขนหกั กระทบกระเทือนทางสมอง 

(...) สญูเสยีอวยัวะ  

(....) อ่ืน ๆ ……………………………………………………………………………… 

 

  3.2 สถานการณ์การดื่มมีผลต่อครอบครัว 

 

                 3.2.1 คุณคิดว่า “พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของคุณมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกใน

ครอบครัวของคุณ” หรือไม ่? 

    ไมม่ี 

    มี (เลอืกตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

(....) ท าให้สมาชิกในครอบครัวพดูคยุกนัน้อยลง / พดูคยุสือ่สารกนัไมเ่ข้าใจ 

(....) เกิดความขดัแย้งภายในครอบครัวมากขึน้ หรือ ทะเลาะกนัมากขึน้  

           (....) ท าให้สมาชิกในครอบครัวไมเ่ข้าใจซึง่กนัและกนั 

(....) ท าให้สมาชิกในครอบครัวมีเวลาให้กนัน้อยลง 

           (....) ท าให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว ระบลุกัษณะความรุนแรงที่เกิดขึน้............................................... 
 

                3.2.2 คณุคิดวา่ “สมาชิกในครอบครัวของคุณรับพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของคุณ” ได้หรือไม ่?        

                                  รับไมไ่ด้ พฤติกรรมหรือค าพดูแบบใดที่ระบวุา่ “รับไมไ่ด้” โปรดยกตวัอยา่ง..................................................... 

....................................................................................................................................................................................................   

                                  รับได้ พฤติกรรมหรือค าพดูแบบใดที่ระบวุา่ “รับได้” โปรดยกตวัอยา่ง.............................................................. 

....................................................................................................................................................................................................  
 

3.2.3 คณุ เคยทะเลาะวิวาทกับบุคคลในครอบครัว หรือไม ่?  

ไมเ่คย 

เคย (....) ทกุครัง้ที่ดื่ม  (....) บางครัง้  

(1) สมาชิกในครอบครัวบุคคลใดที่คุณทะเลาะวิวาทด้วยอันเนื่องมาจากการดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ? (เลือกได้มากว่า 1 คน)            

   (....) พอ่    (....) แม ่   (....) สามี    (....) ลกู    (....) ญาติพี่น้อง  

 



โครงการศกึษาวจิยั เร่ือง “วถีิการดื่มเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ของแรงงานหญิง” สนบัสนนุ โดย ศวส.  หน้า 8 

(2) ระดบัความรุนแรงที่ประสบ (เลือกระดับความรุนแรงที่มากที่สุด) 

(.....) มีปากเสยีงเทา่นัน้ 

(.....) มีปากเสยีงและท าร้ายร่างกาย แตไ่มถ่ึงขัน้เข้าโรงพยาบาล 

(.....) มีปากเสยีงและท าร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บและเข้ารับการรักษาพยาบาล  

(.....) มีปากเสยีงและท าร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บจนสญูเสยีอวยัวะ  

(.....) ระบรุะดบัความรุนแรงอื่น ๆ................................................................................ 
 

3.2.4 คณุคิดวา่ “การมีครอบครัวท าให้คุณดื่มแอลกอฮอล์ลดลง” ใช่หรือไม ่? (ข้อน้ีเฉพาะผู้ตอบแบบสอบถามที่

มีครอบครัวหรือใช้ชีวิตคู่ ฉันท์สามี-ภรรยาเท่าน้ัน) 

     ใช่                          ไมใ่ช่  
 

3.2.5 คณุคิดว่า “การมีบุตรมีผลท าให้คุณดื่มแอลกอฮอล์ลดลง” หรือไม่ ? (ข้อน้ีเฉพาะผู้ตอบแบบสอบถามที่มี

บุตรเท่าน้ัน และเลือกตอบข้อที่ตรงกับคุณที่สุดเพียง 1 ค าตอบเท่าน้ัน) 

                 ไมม่ีผล    

 มีผล เพราะหลงัจากมีบตุรท าให้สขุภาพของคณุเปลีย่นแปลงไป 

 มีผล เพราะหลงัจากมีบตุรท าให้ภาระคา่ใช้จ่ายในครอบครัวสงูขึน้ 

 มีผล เพราะหลงัจากมีบตุรท าให้คณุต้องเป็นแบบอยา่งส าหรับบตุร 

 มีผล เพราะหลงัจากมีบตุรท าให้คณุต้องเลีย้งดบูตุรและมีเวลาให้บตุรมากขึน้ 

 มีผล เพราะ......................................................................................................................... 
 

3.3 สถานการณ์การดื่มมีผลต่อสุขภาพ / อนามัยเจริญพนัธ์ุของผู้หญิง 
 

3.3.1 คณุคิดวา่ “การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มีผลต่อสุขภาพของคุณ” หรือไม ่? 

ไมม่ี                 มี  
 

3.3.2 คณุ เคยมีปัญหาสุขภาพอันเน่ืองจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ หรือไม ่?  

           ไมเ่คย               เคย โปรดระบโุรค หรือ ปัญหาสขุภาพจากการดืม่.......................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 
 

3.3.3 คณุ เคยดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ขณะต้ังครรภ์ หรือไม ่? (ตอบเฉพาะบุคคลที่มีบุตรเท่าน้ัน) กรุณาใส่

เคร่ืองหมายถกูในช่อง (.....) เพียง 1 ช่องทีเ่ก่ียวกบัคณุมากที่สดุ 

                  ไมเ่คย        

                  เคย ดื่มในช่วงตัง้ครรภ์ได้ 0-3 เดือน 

             เคย ดื่มในช่วงตัง้ครรภ์ได้ 4-6 เดือน 

                  เคย ดื่มในช่วงตัง้ครรภ์ได้ 7-9 เดือน 

 เคย ดื่มตลอดระยะการตัง้ครรภ์ 0-9 เดือน 
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3.4 สถานการณ์การดื่มมีผลต่อการท างาน 

ข้อ พฤติกรรม ใช ่ ไมใ่ช ่

3.4.1 คณุคิดว่า “พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของคุณมีผลต่อการท างานของ

คุณ”  ใช่หรือไม ่?                                           

  

3.4.2 คณุคิดวา่ “พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของคุณท าให้สมรรถภาพในการ

ท างานลดลงของคุณลดลง”  ใช่หรือไม ่?     

  

3.4.3 คณุ เคยมีปัญหากับนายจ้างอันเน่ืองมาจากพฤตกิรรมการดืม่เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์

ของคุณ ใช่หรือไม ่?                    

  

3.4.4 คณุ เคยขาดงานอันเน่ืองมาจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  ใช่หรือไม ่?   

3.4.5 คุณคิดว่า “พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของคุณมีผลต่อการท างาน

ล่วงเวลา (OT) ของคุณ”  ใช่หรือไม ่

  

3.4.6 คุณ เคยประสบอุบัติ เหตุจากการท างาน อันเน่ืองมาจากการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ (อาการเมาค้าง) ใช่หรือไม ่?  

  

 

                     3.4.7 หากคณุ เคยประสบอุบัติเหตุจากการท างาน อันเน่ืองมาจากการดืม่เคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ (อาการเมาค้าง) 

จ านวนอบุตัิเหตทุี่ประสบ.................ครัง้ และ โปรดเลือกระดับการได้รับบาดเจ็บ (เลือกคร้ังรุนแรงที่สุด)          

(...) ได้รับบาดเจ็บเลก็น้อย รักษาเบือ้งต้นด้วยตนเอง เช่น มีรอยถลอก ฯลฯ  

(...) ได้รับบาดเจ็บเลก็น้อย เข้ารับการรักษาจากสถานพยาบาล  

(...) ได้รับบาดเจ็บขา แขนหกั กระทบกระเทือนทางสมอง 

(...) สญูเสยีอวยัวะ  

(....) อ่ืน ๆ ……………………………………………………………………………… 
 

 

3.5 สถานการณ์การดื่มมีผลต่อค่าใช้จ่ายของคุณ 

 

ข้อ พฤติกรรม ใช ่ ไมใ่ช ่

3.5.1 คณุคิดวา่ “เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เป็นสินค้าประเภทฟุ่มเฟือย” ใช่หรือไม ่?   

3.5.2 คณุคิดว่า “พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของคุณ มีผลให้ภาระค่าใช้จ่าย

ของคุณเพ่ิมขึ้น” ใช่หรือไม ่?             
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ส่วนที่ 4 ความคิดเหน็ต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของตนเองในอนาคต 
 

4.1 คณุคิดวา่ “การลด ละ เลิกการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์” เป็นเร่ืองที่คณุสามารถท าได้หรือไม ่? 

ได้                          ไมไ่ด้ 
 

           4.2 อะไรคือ “ปัจจยัที่จะให้คณุสามารถลด ละ เลกิการดืม่เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์” ? ............................................................ 

..................................................................................................................................................................................................... 
 

4.3 คณุคิดวา่ หากคณุจะลด ละ เลกิการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ คณุจะมีแนวทางปฏิบตัิอยา่งไร ?..................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 
 

4.4 คณุคดิวา่ “อนาคตคุณจะเลิกดื่ม” หรือไม ่?            

จะเลกิดืม่ เพราะ........................................................................... 

จะไมเ่ลกิดืม่ เพราะ........................................................................ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง ส าหรับความร่วมมือของผู้ตอบแบบสอบถาม  

เพราะ ข้อมูลของท่านจะเป็นส่วนหน่ึงของบทเรียนชวีิตจริง อันจะเป็นประโยชน์ต่อสงัคมต่อไป 

 

 

ข้อมูลของท่านจะถกูใช้เพื่อการประเมินผลภาพรวมเท่านัน้  

                                                                             อ.ปุณิกา  อภรัิกษ์ไกรศรี 

                                                                              ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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