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บทคัดย่อ  

 
การศึกษานีเ้ป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีวตัถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้

และผลการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในพืน้ท่ีจังหวัด
อุบลราชธานี สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชัน้ภูมิหลายขัน้ (Stratified Multi-Stage Sampling) กลุ่ม
ตวัอยา่ง 3 กลุม่ ได้แก่ ประชาชนอายุ 11 ปีขึน้ไป จํานวน 3,424 ราย ผู้จําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในบริเวณ

ใกล้เคียงกับท่ีอยู่อาศัยของประชาชนกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 322 รายและเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข เจ้าพนักงาน 

สรรพาสามิตและตํารวจท่ีปฏิบัติงานอยู่ในเขตพืน้ท่ีท่ีกลุ่มตัวอย่างอยู่อาศัย จํานวน 267 ราย เก็บข้อมลูด้วย
แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จํานวนและร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐานและค่าต่ําสุด ค่าสูงสุด ผลการศกึษา พบวา่ 
ประชาชนทั่วไป ส่วนใหญ่ไม่เคยด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานท่ีต้องห้ามและเคยเห็น/ได้ยิน

โฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ผ่านส่ือโทรทศัน์ โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้กฎระเบียบหรือมาตรการ
เพ่ือควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เก่ียวกบัสถานท่ีห้ามจําหน่าย สถานท่ีห้ามด่ืมอยู่ในระดบัมาก ส่วนการห้าม
โฆษณาและส่งเสริมการขาย มาตรการทัว่ไปในการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีการรับรู้ในระดบัปานกลาง 
ในขณะท่ีการรับรู้เวลาท่ีห้ามจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อยู่ในระดบัน้อย กรณีผู้ จําหน่าย พบว่า ส่วนใหญ่
เป็นร้านขายของชํา/โชว์ห่วย เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีขาย ได้แก่ เบียร์ เหล้าขาว ยงัพบว่า มีการขายแบบไม่
จํากดัเวลาและอาย ุโดยรู้ว่า ผิดแต่ไม่คิดว่าถกูจบั อย่างไรก็ตามไม่พบว่า มีการขายในสถานท่ีต้องห้าม ส่วน
การรับรู้กฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เก่ียวกบัสถานท่ีห้ามจําหน่าย สถานท่ีห้าม
ด่ืมและการห้ามโฆษณาและสง่เสริมการขายพบว่า อยู่ในระดบัมาก ในขณะท่ีการรับรู้เวลาท่ีห้ามจําหน่ายและ
มาตรการทั่วไปในการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อยู่ในระดับปานกลาง กรณีเจ้าพนักงานตามกฎหมาย 
พบว่า ส่วนใหญ่ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขและนายตํารวจชัน้ประทวน และเคยพบเห็นการซือ้ การด่ืมใน
สถานท่ีและเวลาต้องห้าม แต่ไม่มีการดําเนินการ เน่ืองจากไม่มีความชดัเจนในบทบาทและมาตรการลงโทษ
ทางกฎหมาย ทัง้นีก้ลุ่มเจ้าพนักงานมีการรับรู้กฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
เก่ียวกบัสถานท่ีห้ามจําหน่าย สถานท่ีห้ามด่ืม การห้ามโฆษณาและสง่เสริมการขายและมาตรการทัว่ไปในการ
ควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อยู่ในระดบัมาก แต่การรับรู้ต่อเวลาท่ีห้ามจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อยู่ใน
ระดบัปานกลาง 

ดงันัน้จากผลการศกึษา จงึควรพิจารณาทบทวนเลือกหามาตรการลงโทษทางกฏหมายท่ีสามารถนําไป
ปฏิบัติได้จริงและเกิดความสบายใจทัง้สองฝ่าย และควรมีหน่วยงานหรือองค์กรอิสระในการควบคุมหรือ
ตดิตามกํากบัการทํางานของเจ้าพนกังานตามกฎหมาย 
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Abstract 
 
 
The objectives of this quantitative research are to investigate the perception and assess 

the achievement of law enforcement of Alcohol Beverage Control Act B.E. 2551 in 
Ubolratchathanee province. Stratified Multi-Stage Sampling was performed to recruit 3 groups 
of respondents including 3424 general people aged 11 years old and over, 322 alcohol 
beverage retailers located where the respondents live and 267 alcohol enforcement officials, 
who work in this area,Data were collected by means of questionnaires and analyzed using 
descriptive statistics as frequencies, percentage, mean, standard deviation, median and max-
min.  

The results showed that majority of respondents had never drank alcohol in prohibited 
place and had ever seen and heard alcohol advertisement via television media. For overall, the 
respondents perceived alcohol controlled regulation or measures in term of prohibited alcohol 
sold place and prohibited alcohol drinking place at high level. But prohibited alcohol 
advertisement and promotion as well as general alcohol controlled measures were perceived at 
medium level. Whereas, perception of prohibited alcohol sold time was at low level. Majority of 
the retailers were groceries’ owner. The alcohol beverage sold were beer, and rice whisky. They 
sold alcohol beverage with no limited time and no limited customer-aged even though they 
knew that it was illegal but they did not think they would be arrested. However, there was no 
alcohol sold in prohibited place. Regarding to alcohol controlled regulation and measure in term 
of prohibited place, prohibited drinking place and advertisement and promotion, the retailers 
perceived at high level whereas perception to prohibited selling time and general controlled 
measure was at medium level. The alcohol enforcement officials were mainly public health 
workers and police sergeant. They had ever seen alcohol sold and drinking at prohibited place 
and during prohibited time but there was no action because of unclear roles and law 
punishment. Anyway, they perceived regulation and measure on prohibited selling place, 
prohibited drinking place, advertisement and promotion and general measure for controlling 
alcohol beverage at high level but perception to prohibited time was at medium level..      

In conclusion, the findings suggest that practical law punishment measures which are 
accepted by all stakeholders should be reviewed and considered. In addition, there should be 
organization or independent organization to control and monitor the function of alcohol 
enforcement officials.  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

1.1 ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 
ประเทศไทยมีปัญหาการบริโภคสรุาและผลกระทบจากการบริโภคสรุามากพอสมควร จากการศกึษา

ข้อมูลจาก WHO  ซึ่งได้มีการสํารวจการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของประเทศไทย ตัง้แต่ปี 2504 - 2547  
พบวา่ประชากรไทยบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในอตัราท่ีเพิ่มขึน้ทกุปี ซึง่ในปี 2543, 2544 และ 2547  มีอตัรา
การบริโภคคงท่ี คือ ร้อยละ 8.4 และพบว่าประชากรไทยมีการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  ประเภทเบียร์
เพิ่มขึน้ โดยปี 2504 มีการบริโภคเบียร์อยู่ท่ีร้อยละ 0.02  และในปี 2544 การบริโภคเบียร์มีอตัราเพิ่มขึน้เป็น
ร้อยละ 1.31 สําหรับอตัราการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทสรุานัน้พบว่า  ในปี 2536 มีการบริโภคสงู
มากถึงร้อยละ 7.44 จากนัน้ในปี 2539 การบริโภคสุราลดลงมาท่ีร้อยละ 6.15  จากนัน้อตัราการบริโภคสุรา
เพิ่มขึน้ จนมาถึงปี 2543  อยู่ท่ีร้อยละ 7.12 และในปี 2544 อยู่ในอตัราคอ่นข้างเพิ่มขึน้ 0.01 อยู่ท่ีร้อยละ 7.13 
ซึง่สอดคล้องกบัข้อมลูของจากกรมสรรพสามิตท่ีมีการสํารวจพบวา่อตัราการบริโภคสรุาในปี 2546 เพิ่มขึน้จาก  
ปี  2532 เ กื อ บ  3 เ ท่ า ตั ว (http://www.who.int/whosis/alcohol apcdata process.cfm?Path=whosis, 
alcohol,alcohol,alcohol apc,alcohol apc data&language=english)  

ข้อมลูจากสํานกังานสถิติแห่งชาติ  พบว่า  เด็กรุ่นใหม่มีแนวโน้มการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เพิ่มมาก
ขึน้และเร่ิมด่ืมท่ีอายนุ้อยลง  ในช่วงเวลาเพียง 7 ปี (2539-2546)  กลุม่ผู้หญิงวยั 15-19 ปี เป็นกลุ่มท่ีน่าจบัตา
มากท่ีสดุ เน่ืองจากมีการเพิ่มจํานวนขึน้เกือบ 6 เท่า คือ จากร้อยละ 1.0  เป็นร้อยละ 5.6  และในกลุ่มหญิงท่ี
ด่ืมวยั 15-19 ปี นีร้้อยละ 14.1 เป็นกลุ่มท่ีด่ืมประจํา (ด่ืม 1-2 ครัง้ต่อสปัดาห์ถึงด่ืมทุกวนั) , วยัรุ่นเพศชายวยั 
11-19 ปี ท่ีด่ืมมีจํานวนประมาณ 1.06  ล้านคน  คิดเป็นร้อยละ 21.23  ของประชากรในกลุ่มอายนีุ ้ (ยงยุทธ  
ขจรธรรม,2547)  สํานกังานสถิติแห่งชาติสํารวจซํา้ในปี 2547 พบว่าประชากรชายเร่ิมด่ืมสรุาครัง้แรกเม่ืออายุ
เฉล่ีย 19.4 ปี โดยร้อยละ 52.8  ของประชากรชายเร่ิมด่ืมครัง้แรกในช่วงอาย ุ15-19 ปี ขณะท่ีหญิงเร่ิมด่ืมท่ีอายุ
เฉล่ีย 25.4 โดยร้อยละ 29.3  ของประชากรหญิงเร่ิมด่ืมครัง้แรกในช่วงอาย ุ20-24 ปี(สาวิตรี  อษัณางค์กรชยั, 
2548) 
 ขณะท่ีผลสํารวจจากนกัเรียนมธัยมศกึษาในจงัหวดัลพบรีุ  พบว่า  นกัเรียนชายและหญิงท่ีด่ืมสรุาซึง่มี
อาย ุ14-16 ปี ในปัจจบุนั ระบวุ่าเร่ิมด่ืมตัง้แตอ่ายรุะหว่าง 13-14 ปี ด้วยอตัราส่วนสงูท่ีสดุประมาณร้อยละ 44 
และ 46 ตามลําดบั ส่วนนกัเรียนชายและหญิงท่ีอายปัุจจุบนั 17-20 ปี ระบุว่าเร่ิมด่ืมเม่ืออาย ุ15-16 ปี สงูสดุ
ด้วยอตัราใกล้เคียงกนัคือประมาณร้อยละ43 และ 40 ตามลําดบั จงึมีแนวโน้มวา่นกัเรียนเร่ิมหดัด่ืมแอลกอฮอล์
เม่ืออายนุ้อยลงเร่ือย ๆ (วิชยั  โปษยะจินดาและอาภา ศริิวงศ์  ณ อยธุยา, 2545)  
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 การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทัง้ลกัษณะการด่ืม (ด่ืมบ่อย ๆ หรือด่ืมนานๆ ครัง้) และปริมาณการ
ด่ืม (ด่ืมครัง้ละน้อยๆ หรือด่ืมครัง้ละมากๆ)  ก่อให้เกิดการเมาสรุา  การติดสรุา และผลของพิษจากแอลกอฮอล์
ทําให้เกิดผลกระทบหลายประการ  ได้แก่  โรคเรือ้รัง (มะเร็งตบั  ความดนัโลหิตสงู  โรคหวัใจ โรคเก่ียวกบัสมอง  
ฯลฯ)  อบุตัเิหต/ุการบาดเจ็บ ปัญหาสงัคมระยะสัน้(อาชญากรรม ความรุนแรง  ปัญหาการทํางาน  ความรุนแรง
ในครอบครัว) และปัญหาสงัคมระยะยาว (หนีส้ิน  สญูเสียหน้าท่ีการงาน  ครอบครัวแตกแยก-สลาย จรจดั-ไร้ท่ี
อยู)่ (ยงยทุธ   ขจรธรรมและคณะ, 2547) 
 รัฐบาลไทยตระหนกัในปัญหาดงักลา่วจงึได้มีการกําหนดมาตรการสําคญัตา่งๆ ไว้ใน  พระราชบญัญตั ิ
ควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยมุง่เปา้หมายท่ีการลดนกัด่ืมหน้าใหม่ การลดปริมาณการบริโภคโดยรวมและ
การลดผลกระทบ ประกอบด้วย มาตรการลดอปุทาน  มาตรการลดอปุสงค์และมาตรการลดผลกระทบควบคู่
กนัไป เพ่ือประโยชน์ของชาวไทย  อย่างไรก็ตามการดําเนินมาตรการตา่งๆ ดงักล่าวจะได้ผลก็ต่อเม่ือทกุฝ่ายท่ี
เก่ียวข้องมีความตระหนกัและยึดถือในการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ดงันัน้เพ่ือให้ได้องค์ความรู้เก่ียวการปฏิบตัิ
ตามกฎระเบียบ จากมาตรการสําคญัท่ีเก่ียวข้องกบัการด่ืมสรุา จึงสมควรท่ีจะดําเนินการวิจยัประเมินผลการ
บงัคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนประชาชน ผู้ปฏิบตัิตามกฎหมาย เพ่ือ
ต้องการทราบผลในทางปฏิบตัเิก่ียวกบันโยบายและมาตรการทางกฎหมายตา่งๆและนําผลท่ีได้มาเป็นแนวทาง
ในการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของประเทศไทยอยา่งเข้มงวดและจริงจงัตอ่ไป   
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย    

1.2.1 ศึกษาสถานการณ์การปฏิบตัิและประเมินผลการบงัคบัใช้กฎหมายตามพระราชบญัญัติควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในพืน้ท่ีจงัหวดัอบุลราชธานี 

1.2.2 ศึกษาการรับรู้ของประชาชนและเจ้าหน้าท่ีผู้ เก่ียวข้องต่อพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในพืน้ท่ีจงัหวดัอบุลราชธานี 

1.2.3 ศกึษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิผลของการบงัคบัใช้กฎหมายตามพระราชบญัญตัิควบคมุเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในการควบคมุ ปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาสรุาของพืน้ท่ีจงัหวดัอบุลราชธานี 
 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย    

การวิจัยเพ่ือประเมินผลการบงัคบัใช้กฎหมายตามพระราชบญัญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใน
จังหวัดอุบลราชธานีครัง้นี  ้มีกลุ่มเป้าหมายของการวิจัยครอบคลุม 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ประชาชนทั่วไปท่ีเป็น
ผู้บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 2) กลุ่มประชาชนท่ีเป็นผู้ จําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และ 3) เจ้าพนักงาน
ตามกฎหมายท่ีมีหน้าท่ีบงัคบัใช้กฎหมายตามพระราชบญัญตัคิวบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เท่านัน้ 
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1.4 คาํจาํกัดความที่เกี่ยวข้อง   
1.4.1 การบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุรา หมายถึง การปฏิบตัิตาม

พระราชบญัญตัคิวบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551  ของเจ้าพนกังานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ผู้ จําหน่ายและ
ผู้บริโภค 

1.4.2 การประเมิน ผลการบังคับ ใช้ กฎหมาย   หมายถึง  การวัดผลการปฏิบัติตามท่ีกฎหมาย
กําหนดให้ต้องปฏิบตั ิโดยนําผลท่ีได้จากการศกึษามาเปรียบเทียบกบัหลกัเกณฑ์ข้อกําหนดของกฎหมาย  
 
1.5 ประโยชน์ท ี่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

1.5.1 ทําให้ทราบถึงสถานการณ์การปฏิบตัแิละผลการประเมินการบงัคบัใช้กฎหมายตามพระราชบญัญตัิ
ควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในพืน้ท่ีจงัหวดัอบุลราชธานี 

1.5.2 ทําให้ทราบถึงการรับรู้ของประชาชนและเจ้าหน้าท่ีผู้ เก่ียวข้องต่อพระราชบญัญัติควบคมุเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในพืน้ท่ีจงัหวดัอบุลราชธานี 

1.5.3 ผลของการศกึษาจะนําไปใช้เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและกําหนดมาตรการเพ่ือควบคมุ ปอ้งกนั
และแก้ไขปัญหาสรุาของพืน้ท่ีจงัหวดัอบุลราชธานีและประเทศไทยในอนาคตตอ่ไป 
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บทที่ 2 
การทบทวนเอกสารและงานวจิัยท ี่เกี่ยวข้อง 

 
 

 ในการศกึษาเก่ียวกบัการประเมินผลการบงัคบัใช้กฎหมายในด้านปอ้งกนั แก้ไข เพ่ือลดผลกระทบจาก
ปัญหาการด่ืมสรุา  ผู้วิจยัได้ทําการศกึษาเก่ียวกบังานวิจยัท่ีเก่ียวข้องจากเอกสาร   บทความ และงานวิจยัตา่งๆ 
ทัง้ในและตา่งประเทศ ดงันี ้
 
2.1 แนวคดิทฤษฎีท ี่เกี่ยวข้องกับการรับรู้  

การรับรู้เป็นทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาท่ีเช่ือวา่คนเรามีการรับรู้ตา่งกนั  การท่ีไม่ยอมรับความแตกตา่งใน
เร่ืองการรับรู้ของแต่ละบุคคลจะส่งผลถึงความล้มเหลวทางการสื่อสารได้ การรับรู้จะเป็นตวักําหนดพฤติกรรม
การส่ือสาร ทศันคติและความคาดหวงัของผู้ ส่ือสาร การรับรู้ยงัเป็นกระบวนการทางจิตท่ีตอบสนองต่อสิ่งเร้า
เป็นกระบวนการเลือกรับสาร จัดสรรเข้าด้วยกันและตีความสารท่ีได้รับตามความเข้าใจและความรู้สึกของ
ตนเอง 

บ รุนสวิ ก  (Brunswik,1956 อ้ า งใน  Chet Ratchadapunnathikul, 2002 : 37) เสนอแน วคิ ด ใน
การศึกษาการรับรู้ว่า  กระบวนการทางข่าวสารนัน้บุคคลรับรู้ความถูกต้องสมบูรณ์เพียงบางส่วนในลกัษณะ
น่าจะเป็น (Probabilistic) ไม่ได้มีความถกูต้องเสมอไป  บุคคลเรียนรู้ความน่าจะเป็นเก่ียวกบัสภาพแวดล้อม
และสะสมไว้เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์  ข่าวสารท่ีรับเข้ามาจะได้รับการตรวจสอบความถูกต้องกับ
ประสบการณ์โดยผ่านการกระทําบางประการ การรับรู้จึงมีลกัษณะน่าจะเป็นไปในลกัษณะน่าจะเป็นด้วย และ
แตล่ะบคุคลมีการรับรู้สภาพแวดล้อมเฉพาะบคุคลซึง่น่าจะเป็นการตีความจากสญัญาณชีแ้นะท่ีรับเข้ามาจาก
สภาพแวดล้อม ในการรับรู้จงึเป็นไปในลกัษณะน่าจะเป็นด้วย และแตล่ะบคุคลมีการรับรู้สภาพแวดล้อมเฉพาะ
บคุคลซึง่น่าจะสอดคล้องกบัความเป็นจริงมากท่ีสดุ 

อีมส์ (Ames,n.d.  อ้างใน Chet Ratchadapunnathikul, 2002 : 37) ได้พัฒนาทฤษฎีการรับรู้ท่ีเน้น
ลกัษณะน่าจะเป็นในการรับรู้ตามหลกัของกระบวนการทางขา่วสาร  โดยท่ีบคุคลมีการสุม่เลือกสญัญาณชีแ้นะ 
ซึ่งมีเข้ามามากมายหลายทางจากสภาพแวดล้อม เพ่ือท่ีให้การรับรู้มีความถูกต้องมากท่ีสุด  ต้องอาศัย
ความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบทัง้หมด  สภาพแวดล้อมในชีวิตประจําวนันัน้   มีผลตอ่การรับรู้เช่นเดียวกบั
ข่าวสารท่ีบุคคลรับเข้ามา รวมถึงผลกระทบจากสภาวะแวดล้อมด้วยอิทธิพลของสภาวะแวดล้อมนัน้มีทัง้ทาง
ภายภาพและทางสงัคมท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การรับรู้ของบคุคล 
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2.2 กระบวนการรับรู้  
 
 

สาร A 
สาร B                         เลือก                                                              ตีความ 
สาร C 
    ตวักรองการส่ือสาร 

 

รูปท ี่ 1 แผนภาพกระบวนการเรียนรู้ 
 

โดยทัว่ไปการรับรู้  เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึน้โดยไม่รู้ตวัหรือตัง้ใจและมกัเกิดตามประสบการณ์และ
การสัง่สมทางสงัคม คนเราไม่สามารถให้ความสนใจกบัสิ่งต่าง ๆ รอบตวัได้หมดแต่จะเลือกรับรู้เพียงบางส่วน
เท่านัน้  แต่ละคนมีความสนใจและรับรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตวัต่างกัน ฉะนัน้เม่ือได้รับสารเดียวกันผู้ รับสารสองคน  
อาจให้ความสนใจและรับรู้สารเดียวกันต่างกัน  โดยทัว่ไปการรับรู้ท่ีแตกต่างกันเกิดจากอิทธิพลหรือตวักรอง 
(Filter)  บางอยา่ง คือ 

1.  แรงผลักดันหรือแรงจูงใจ  (Motives)  เรามักเห็นในสิ่งท่ีเราต้องการเห็นและได้ยินในสิ่งท่ีเรา
ต้องการได้ยินเพ่ือสนองความต้องการของตนเอง 

2.  ประสบการณ์เดิม  (Past  of   Reference)  คนเราต่างเติบโตขึน้ในสภาพแวดล้อมต่างกันถูก
เลีย้งดดู้วยวิธีตา่งกนัและคบสมาคมกบัคนตา่งกนั 

3. กรอบอ้างอ ิง (Frame of  Reference) ซึง่เกิดจากการสัง่สมอบรมทางครอบครัวและสงัคม  ฉะนัน้
คนท่ีมาจากต่างครอบครัว  สถานภาพทางสังคมต่างกัน นับถือศาสนาต่างกัน จึงมีการรับรู้ในเร่ืองต่าง ๆ 
ตา่งกนั 

4.  สิ่ งแวดล้อม   คนท่ีอยู่ในสภาพแวดล้อมต่างกัน  เช่น อุณหภูมิ  บรรยากาศ  สถานท่ี ฯลฯ  จะ
เปิดรับขา่วสารและตีความขา่วสารท่ีได้รับตา่งกนั 

5.  สภาวะจิตใจและอารมณ์  ได้แก่ ความโกรธ  ความกลวั ฯลฯ  ตวัอย่างเช่น  เรามกัมองปัญหา
ของตนเองเป็นปัญหาใหญ่ เป็นต้น 
 กล่าวโดยสรุป  การรับรู้ของบุคคลเป็นผลมาจากสภาพร่างกายหรือความสามารถทางกายภาพของ
บคุคล (Individual Biology or Physical Ability) การเรียนรู้ทางสงัคมและวฒันธรรม (Cultural Training) และ
ลกัษณะทางจิตวิทยาของบคุคล (Personal Psychology) นัน่เอง 
 
 
 

สาร A 
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2.3 หลักการบงัคับใช้กฎหมาย 
กฎหมาย  คือ กฎเกณฑ์ข้อบังคับท่ีตราขึน้โดยผู้ ท่ีมีอํานาจสูงสุดในรัฐเพ่ือควบคุมพฤติกรรมของ

ประชาชน  ซึ่งผู้ ใดฝ่าฝืนย่อมได้รับการลงโทษ (หยดุ แสงอทุยั,2538 :41)  ในการปกครองหรือบริหารประเทศ
ของรัฐ  กฎหมายถือว่าเป็นเคร่ืองมือของรัฐบาลท่ีใช้จดัระเบียบการอยู่ร่วมกนัของประชาชน เพ่ือรักษาความ
สงบเรียบร้อยและเป็นหลกัเกณฑ์ท่ีรัฐจะกระทําการใดๆ ในขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนดเอาไว้ เพ่ือทํานบํุารุงให้
ราษฎรมีความสขุความเจริญ กฎหมายยงัเป็นเคร่ืองมือสงูสดุของสงัคมท่ีจะรักษาไว้ซึง่อิสรภาพและความเป็น
ระเบียบของบคุคลทกุชนชัน้ โดยได้กําหนดสิทธิ หน้าท่ีและเสรีภาพ ไว้เพ่ือให้ประชาชนมีอิสรภาพตามสมควร
และยังช่วยประสานความขัดแย้งหรือประสานประโยชน์ของทัง้เอกชนและส่วนรวมจากการท่ีกฎหมายมี
วตัถปุระสงค์มุ่งคุ้มครองความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสงบสขุของสงัคมกฎหมายจึงต้องมีสภาพบงัคบั
(sanction) เป็นองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นสภาพบงัคบัทางอาญาในลกัษณะของโทษทางอาญา (punishment)  
หรือเป็นสภาพบงัคบัในทางเยียวยาโดยการปอ้งกนั (prevention)  ผลร้ายท่ีอาจจะ เกิดขึน้หรือเป็นสภาพบงัคบั
ในทางเยียวยาผลเสียหายโดยตรง (specific relief) (ชยัวฒัน์ วงศ์วฒันศานต์, 2531 : 25-26) โดยมีองค์กรของ
รัฐเป็นกลไกบงัคบัใช้ (enforcement) กฎหมายเหลา่นี ้

การบงัคบัใช้กฎหมาย (Law enforcement)  มีความสําคญัเป็นอยา่งยิ่ง  เพราะเป็นการนํากฎหมายซึง่
มีเพียงลายลกัษณ์อักษรไปสู่การบงัคบัใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบตัิ (ประเสริฐ สุขสบาย, 2542 :22)  และเป็น
มาตรการอย่างหนึ่งท่ีจะส่งผลให้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของรัฐเกิดประสิทธิภาพ  ถ้าหากว่า
เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้กฎหมายข้างต้น บงัคบัใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีความเสมอภาค 
กล่าวคือ เม่ือพบว่ามีการละเมิดข้อบญัญัติทางกฎหมายขึน้เม่ือใด เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะต้องไม่รอช้าต่อการเข้า
ดําเนินการกบัผู้ ฝ่าฝืนข้อกฎหมายหรือหลีกเล่ียงกฎหมายอย่างเคร่งครัด  ซึง่จะทําให้เกิดความเกรงกลวัตอ่การ
ท่ีจะกระทําผิดกฎหมาย และเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสงัคมเกิดความสงบสขุในท่ีสดุ (โภคนิ  พลกลุ, 
2531 :137-140)   

ข้อควรคํานึงอย่างยิ่ง  เพ่ือมิให้เกิดความผิดพลาดต่อการใช้อํานาจบงัคบัตามกฎหมายโดยเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ  คือเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายของสภาพบังคับ (Sanction)  ของ
กฎหมายแต่ละฉบบัท่ีจะนํามาใช้อย่างละเอียดเสียก่อน เพราะสภาพบงัคบัของกฎหมายแต่ละฉบบันัน้ย่อมมี
จุดมุ่งหมายท่ีแตกต่างกัน (วิษณุ  เครืองาม, 2530 :188)  ดงัจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐเป็นเง่ือนสําคญัท่ี
อาจจะทําให้การบงัคบัใช้กฎหมายสมัฤทธ์ิผลตามท่ีตราไว้หรือไม่  กระบวนการของกฎหมายท่ีมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือการพิทกัษ์รักษาสิ่งแวดล้อม  จะมีผลคุ้มครองสาธารณชนเพียงใด  ย่อมขึน้อยู่กบัการใช้ “ดลุยพินิจ”  ของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐทกุฝ่ายตามบทบาทของตนอย่างเหมาะสม และสอดคล้องซึง่กนัและกนั หากเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแม้เพียงฝ่ายเดียวใช้อํานาจหรือดลุยพินิจของตน เพ่ือการบงัคบัใช้กฎหมายนอกเหนือไปจาก
การใช้เจตนารมณ์ของกฎหมายแล้ว  การปกปอ้งคุ้มครองสงัคมให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความ
สงบสขุก็ไมอ่าจท่ีจะประสบผลตามความมุง่หมายของกฎหมายได้ (ณฐัริกา  วายภุาพ,2536 :34) 
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พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2535:488) ได้ให้ความหมายของการปฏิบตัิไว้ว่า การปฏิบตัิ คือ
การกระทํา การดําเนินการไปตามระเบียบแบบแผน 

อมร จนัทรสมบรูณ์ (2533 : 11)  กลา่วว่า  การบงัคบัใช้กฎหมาย  หมายถึง การนําเอาตวับทกฎหมาย  
ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีเป็นถ้อยคําอยู่ในหนังสือ ใช้บังคับแก่สมาชิกในสังคมให้เกิดผลบังคับตรงตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายท่ีถกูตราขึน้โดยรัฐ 

กลา่วโดยสรุป  จากความหมายตา่ง ๆ ของการบงัคบัใช้กฎหมายและการปฏิบตัิการบงัคบัใช้กฎหมาย  
เป็นการกระทํา  การดําเนินการ  การนําตวับทกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบัตา่ง ๆ ซึง่มีเพียงลายลกัษณ์อกัษรอยู่
ในหนงัสือมาใช้บงัคบัแก่สมาชิกในสงัคมให้เกิดผลในทางปฏิบตัติามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

 
สําหรับการวิจัยในคร้ังน้ีให้ความหมายของการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมป้องกันและแก้ไข

ปัญหาสุรา หมายถึง การปฏิบัติตามพระราชบัญญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ของเจ้าพนักงาน
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ผู้จําหน่ายและผู้บริโภค 

 
วิฑรูย์  อึง้ประพนัธ์  (2535) กลา่ววา่ ประสทิธิผลของกฎหมายต้องมีลกัษณะจําเพาะ ดงัตอ่ไปนี ้

1) ต้องชดัเจน  ไมค่ลมุเครือ 
2) เป็นธรรมชาตแิละเข้ากนัได้กบัความรู้สกึของคนทัว่ไป 
3) เป็นประโยชน์ตอ่สว่นรวมมากกวา่การใช้อํานาจในการบงัคบัให้ปฏิบตัติาม 
4) ต้องตระหนกัถึงกระบวนการและระบบวิธีการท่ีจะนํามาบงัคบัใช้ 
5) ต้องคํานงึถึงสภาวะแวดล้อมท่ีจะให้เช่ือฟังและการปฏิบตัติามในสงัคม 

 
การท่ีกฎหมายจะเกิดประสทิธิผลต้องขึน้อยูก่บัสิง่ตอ่ไปนี ้คือ 

1) มีขัน้ตอนของการออกกฎหมายหรือประกาศใช้กฎหมายโดยยดึหลกัของความเสมอภาค 
และความยตุธิรรม 

2) มีวิธีการท่ีต้องคํานงึถึงสทิธิและหน้าท่ีเม่ือมีการประกาศใช้กฎหมาย 
3) มีการประกาศให้ประชาชนทัว่ไปทราบถึงสทิธิและหน้าท่ีท่ีมีในกฎหมาย 
4) การบงัคบัใช้ต้องเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย 
5) การบริหารกฎหมายให้มีประสทิธิผลจะต้องมีความยตุธิรรม 

 
ในส่วนของแนวคิดท่ีจะนํากฎหมายไปสู่การปฏิบตัิจนส่งผลให้เกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของ

กฎหมายท่ีได้บัญญัติไว้คือ ความสงบสุขของประชาชน   อาจประยุกต์โดยการนําเสนอตามแนวคิด              
การติดต่อส่ือสารคือ เนือ้สารเปรียบเหมือนสาระของกฎหมาย ผู้ส่งสารเปรียบเหมือนเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงาน 
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ช่องทางการส่ือสารเปรียบเหมือนรูปแบบของกิจกรรม  ผู้ รับสารเปรียบเหมือนประชาชนผู้ ได้รับความคุ้มครอง
จากการบงัคบับญัชาใช้กฎหมาย (สรุชาต ิณ หนองคาย, 2546)       

จากแนวคิดท่ีต้องการให้กฎหมายท่ีออกมาบงัคบัใช้เกิดประสิทธิผลสมดงัเจตนารมณ์ท่ีมุ่งหวงัไว้ จึงมี
ผู้ให้คํานิยามความหมายของคําวา่  “ประสทิธิผล” ไว้ตา่ง ๆ เช่น 

สเตียรส์ (Steers,1977 : 34)  กล่าวว่า  “ประสิทธิผล”  หมายถึง ความสามารถขององค์การใน       
การได้มาและใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพเพ่ือให้บรรลเุปา้หมายท่ีกําหนด 

องค์การอนามัยโลก (WHO,1981 : 17) ได้ให้นิยามความหมายคําว่าประสิทธิผล (Effectiveness) 
หมายถึง สิ่งท่ีแสดงความปรารถนาของแผนงาน การบริการ หรือกิจกรรมสนบัสนนุต่าง ๆ  ท่ีมุ่งลดปัญหาด้าน
สาธารณสขุหรือแก้ไขสภาวะสขุภาพท่ีไม่น่าพึงพอใจซึง่จะวดัท่ีระดบัความสําเร็จเปรียบเทียบกบัวตัถปุระสงค์
และเปา้หมายท่ีวางไว้ 

สรุชาติ ณ หนองคาย (2547 : 8)  กลา่วว่า “ประสิทธิผล”  เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีเกิดขึน้
จากการปฏิบตังิานมาเปรียบเทียบกบัเปา้หมาย หรือมาตรฐานท่ีกําหนดไว้  
  

ดังน้ันการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย  หรือการประเมินประสิทธิผลการบังคับใช้กฎหมายตาม
งานวิจัยน้ีจึงหมายถึง  การวดัผลการปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ โดยนําผลท่ีได้จากการศึกษา
มาเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ข้อกําหนดของกฎหมาย  
 
2.4 มาตรการทางกฎหมายที่สาํคัญเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทย 
 

2.4.1 มาตรการควบคุมการจาํหน่ายสุราด้านใบอนุญาตจาํหน่ายสุรา 
การจําหน่ายสุราหรือนําสุราออกมาแสดงนัน้  ผู้ จําหน่ายต้องขอใบอนุญาตก่อนท่ีกรม

สรรพสามิตจงึจะสามารถจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ได้ ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบญัญตัสิรุา พ.ศ. 2493   
บญัญตัิไว้ว่า “ห้ามมิให้ผู้ ใดขายสรุาหรือนําสรุาออกแสดงเพ่ือขาย เว้นแต่จะได้รับใบอนญุาตจากเจ้าพนกังาน
สรรพสามิต” 

“การจําหน่าย” หมายถึง มีผู้ขาย ผู้ซือ้และสรุา ส่วนเงินนัน้อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ ในกรณีท่ีซือ้
เงินเช่ือ 

“การนําสรุาออกมาแสดงเพ่ือจําหน่าย” หมายถึง การนําสรุามาแสดงไว้ในตู้ โชว์ท่ีเสนอขายโดย
เจตนาท่ีจะขาย ไมร่วมถึงสรุาท่ีซกุซอ่นไว้หรือไว้หลงัร้าน หรือสรุาท่ีเก็บไว้ในโกดงัเพ่ือสํารองขาย 
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2.4.2 ประเภทใบอนุญาต 
ใบอนุญาตจําหน่ายสุรามี 7 ประเภท (ตามมาตรา 19) และกรมสรรพสามิตได้กําหนด      

คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตแตล่ะประเภทไว้ ตามตารางท่ี 1 ดงันี ้
 
ตารางท ี่  1   ประเภทใบอนญุาตและคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในประเทศไทย 

ประเภท
ใบอนุญาต 

ลักษณะการขาย ค่าธรรมเนียมต่อปี 

ประเภทท่ี   1 สําหรับการขายสรุาทกุชนิด ครัง้หนึง่เป็นจํานวนตัง้แต ่10 ลติรขึน้ไป ปีละ  8,250  บาท 
ประเภทท่ี   2 สําหรับการขายสุราท่ีทําในราชอาณาจักรครัง้หนึ่งเป็นจํานวนตัง้แต่ 10 

ลติรขึน้ไป 
ปีละ  1,650  บาท 

ประเภทท่ี   3 สําหรับการขายสรุาทกุชนิด  ครัง้หนึง่เป็นจํานวนต่ํากวา่ 10 ลติร ปีละ  1,650 บาท 
ประเภทท่ี   4 สําหรับการขายสรุาท่ีทําในราชอาณาจกัร ครัง้หนึ่งเป็นจํานวนต่ํากว่า 10 

ลติร 
ปีละ 110  บาท 

ประเภทท่ี   5 สําหรับการขายสรุาทุกชนิด  ครัง้หนึ่งเป็นจํานวนต่ํากว่า 10 ลิตรเพ่ือด่ืม 
ณ สถานท่ีขายเป็นการชัว่คราวไมเ่กิน  10 วนั 

ปีละ 110 บาท 
 

ประเภทท่ี  6 สําหรับการขายสรุาท่ีทําในราชอาณาจกัรครัง้หนึ่งเป็นจํานวนต่ํากว่า 10 
ลติรเพ่ือด่ืม ณ สถานท่ีขายเป็นการชัว่คราวไมเ่กิน 10วนั 

ปีละ 55 บาท 

ประเภทท่ี  7 สําหรับการขายสุราครัง้หนึ่งเป็นจํานวนต่ํากว่า 10 ลิตร เพ่ือด่ืมภายใน
สมาคมหรือสโมสร 

ก. ขายสรุาทกุชนิด 
ข. ขายสรุาท่ีทําในราชอาณาจกัร 

ปีละ  220 บาท 
ปีละ  55 บาท 

ที่มา : กรมสรรพสามิต 
 

เม่ือผู้ ใดได้รับใบอนญุาตจําหน่ายสรุาจากเจ้าพนกังานสรรพสามิตแล้วต้องแสดงใบอนญุาตนัน้ไว้ในท่ี
เปิดเผยเห็นได้ง่ายตามมาตรา 26 วรรคแรก แห่งพระราชบญัญัติสรุา พ.ศ.2493 บญัญัติไว้ว่า “ใบอนุญาตซึ่ง
ออกตามความในมาตรา 5 มาตรา 12 มาตรา 17 และมาตรา 24 ให้ใช้ได้เฉพาะในสถานท่ีท่ีระบุไว้ใน
ใบอนญุาต และผู้ได้รับใบอนญุาตจะต้องแสดงใบอนญุาตนัน้ไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย” 
 สําหรับร้านค้าท่ีมีใบอนุญาตจําหน่ายประเภทท่ี 3  จะเรียกว่า  ร้านขายปลีกสุราทุกชนิด  กล่าวคือ  
ขายครัง้หนึง่ต่ํากวา่ 10 ลติร ทัง้สรุาตา่งประเทศและสรุาในประเทศ สว่นร้านค้าท่ีมีใบอนญุาตจําหน่ายประเภท
ท่ี 4  จะขายสุราท่ีทําในประเทศเท่านัน้ การขายนัน้จะขายทัง้ขวดให้นําไปด่ืมท่ีอ่ืนหรือจะเปิดด่ืมในร้านก็
สามารถทําได้  ร้านขายสุราประเภทนีมี้ความสําคญัมาก นอกจากจะเป็นร้านขายปลีกท่ีขายถึงมือผู้บริโภค
โดยตรงแล้ว  ยงัเป็นสถานท่ีท่ีมีความสําคญัมากในการท่ีจะรู้ว่า “สรุาท่ีขายนัน้ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม ่
และผู้ประกอบการท่ีเป็นเจ้าของร้านค้าปลีกนัน้จะปฏิบตัติามกฎหมายหรือไม”่ 
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2.4.3 บทกาํหนดโทษ  
ผู้ ท่ีจําหน่ายสุราโดยไม่มีใบอนุญาตมีความผิดตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติสุรา 

พ.ศ.2493 บญัญัติไว้ว่า “ผู้ ใดฝ่าฝืนมาตรา 17 ถ้าสรุานัน้เป็นสรุาท่ีนําเข้ามาในราชอาณาจกัรมีความผิดต้อง
ระวางโทษปรับไมเ่กินสองพนับาท ถ้าสรุานัน้เป็นสรุาท่ีทําขึน้ในราชอาณาจกัรมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่
เกินห้าร้อยบาท” 

ผู้ ใดได้รับใบอนุญาตแล้วแต่มีการขายไม่ตรงตามใบอนญุาตท่ีได้รับมีความผิดตามมาตรา 40 
ทวิ แห่งพระราชบญัญัติสรุา พ.ศ. 2493 บญัญัติไว้ว่า “ผู้ ได้รับใบอนุญาตขายสรุาทําการขายสรุาไม่ตรงตาม
ประเภทใบอนุญาตท่ีเจ้าพนกังานออกให้ตามมาตรา 19 หรือผู้ ได้รับใบอนุญาตขายสรุาซือ้สรุาจากผู้ ไม่มีสิทธิ
ขายได้โดยชอบด้วยกฎหมาย มีความผิดต้องระวางโทษปรับไมเ่กินสองร้อยบาท” 

ผู้ ใดได้รับใบอนุญาตแล้วแต่ไม่แสดงใบอนุญาตไว้ในท่ีเปิดเผยมีความผิดตามมาตรา 37 แห่ง
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 บัญญัติไว้ว่า “ผู้ ใดฝ่าฝืนมาตรา 9 วรรคสองหรือมาตรา 26 วรรคแรก ต้อง
ระวางโทษปรับไมเ่กินสองพนับาท” 
 

(1) มาตรการควบคุมการจาํหน่ายสุราด้านการกาํหนดเวลาจาํหน่าย การกําหนดเวลาใน
การจําหนา่ยสรุา ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบญัญตัสิรุา พ.ศ.2493 บญัญตัไิว้วา่ “ผู้ได้รับใบอนญุาตขายสรุา
ประเภทท่ี 3 หรือประเภทท่ี 4  จะขายสรุาได้แตเ่ฉพาะภายในเวลาท่ีกําหนดในกฎกระทรวง” 

รัฐจึงได้กําหนดเวลาจําหน่ายสรุาไว้ในกฎกระทรวงฉบบัท่ีว่าด้วยการกําหนดเวลาขายสรุา
สําหรับผู้ ได้รับใบอนญุาตขายสรุาประเภทท่ี 3 และประเภทท่ี 4 พ.ศ.2548  ลงวนัท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2548  
ท่ีออกโดยอาศยัอํานาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบญัญัติสรุา พ.ศ. 2493 และมาตรา 47 (4) แห่ง
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 ให้ยกเลิกกฎกระทรวงการคลัง ฉบับท่ี 36 พ.ศ. 2504 (ข้อ1) และให้ผู้ รับ
ใบอนุญาตขายสรุาประเภทท่ี 3 และประเภทท่ี 4 ขายสรุาได้เฉพาะภายในเวลาตัง้แต่ 11.00 นาฬิกา ถึงเวลา 
14.00 นาฬิกาและตัง้แต่เวลา 17.00 นาฬิกา ถึง 24.00 นาฬิกา (ข้อ 2) แต่ไม่ให้ใช้บงัคบัแก่ผู้ ได้รับใบอนญุาต
ให้จําหน่ายสรุาเกินเวลา  24.00 นาฬิกา ตามประกาศคณะปฏิวตัิ ฉบบัท่ี 253 ลงวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2515 
และผู้ รับอนุญาตตัง้สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ซึง่ขายสรุาในสถานบริการภายในเวลาทํา
การของสถานบริการนัน้เกินเวลา 24.00 นาฬิกา 

 บทกําหนดโทษ ผู้ ใดฝ่าฝืนมาตรา 20 (ผู้ ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทท่ี 3 หรือ
ประเภทท่ี 4 จะขายสุราได้แต่เฉพาะภายในเวลาท่ีกําหนดในกฎกระทรวง) จะมีโทษตามมาตรา 41 แห่ง
พระราชบญัญตัสิรุา พ.ศ.2493 ดงันี ้  

“ผู้ ใดฝ่าฝืนมาตรา 20 มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าสิบบาท”  บทกําหนดโทษ
ของมาตรานีกํ้าหนดโทษไว้เพียงปรับไมเ่กิน 50 บาทเท่านัน้ 
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 ประกาศคณะปฏิวัต ิ ฉบับท ี่  253 ผู้ ใดฝ่าฝืนจําหน่ายสุรานอกเวลาท่ีกําหนดใน
ใบอนญุาต (ข้อ 3 (4)) จะถกูสัง่พกัใบอนญุาตหรือเพิกถอนใบอนญุาต  การสัง่พกัใบอนญุาตจะสัง่พกัได้ไม่เกิน 
30 วนั (ข้อ 3 วรรค 3)  

ผู้ ใดฝ่าฝืนจําหน่ายสุราในเวลาท่ีห้ามจําหน่ายสุรา (ข้อ 2 วรรค 1) ระหว่างถูกพักใช้
ใบอนญุาตมีโทษจําคกุไมเ่กินสองปี หรือปรับไมเ่กินส่ีพนับาทหรือทัง้จําทัง้ปรับ (ข้อ 4) 

ผู้ใดฝ่าฝืนด่ืมสรุา  ณ สถานท่ีขายสรุาในเวลาท่ีห้ามจําหน่ายสรุา (ข้อ 2 วรรค 2) มีโทษ
จําคกุไมเ่กินหนึง่เดือน หรือปรับไมเ่กินหนึง่พนับาทหรือทัง้จําทัง้ปรับ (ข้อ 5) 

นอกจากนีต้ามประกาศคณะปฏิวตัฉิบบันี ้ ยงัมีข้อกําหนดให้ผู้ รับใบอนญุาตต้องปฏิบตั ิ  
ดงันี ้

“ ห้ามมิให้ผู้ รับใบอนุญาตยอมให้ผู้ ท่ีมีอาการเมาสรุาจนประพฤติวุ่นวายหรือครองสติ
ไม่ได้เข้าไปหรืออยู่ในสถานท่ีขายสรุาระหว่างเวลาเปิดทําการ (ข้อ 3 (2)) ห้ามมิให้ จําหน่ายสรุาแก่ลกูค้าท่ีมี
อาการเมาสรุาจนประพฤติวุ่นวายหรือครองสติไม่ได้ ผู้ใดฝ่าฝืนให้ผู้ มีอํานาจออกใบอนญุาตตามประกาศคณะ
ปฏิวตัิฉบบันี ้มีอํานาจสัง่พกัใช้  ใบอนญุาตหรือเพิกถอนใบอนญุาต  การสัง่พกัใช้ใบอนญุาตจะสัง่พกัได้ครัง้ละ
ไมเ่กิน  30 วนั” 
 

(2) มาตรการควบคุมการจาํหน่ายสุราด้านการจาํกัดวันจาํหน่าย โดยทัว่ไปการจําหน่าย
สุราจะทําได้โดยอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ท่ีปรากฏในพระราชบญัญัติสุรา พ.ศ.2493 และประกาศคณะปฏิวัต ิ 
ฉบบัท่ี 253 แต่ได้ปรากฏเป็นข้อยกเว้นตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตัง้สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2541 และมาตรา 130 แห่งพระราชบญัญัติการ
เลือกตัง้สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ.2545 รวมทัง้กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการเลือกตัง้ทัง้หลายก็จะ
มีข้อห้ามในเร่ืองดงักลา่วเช่นกนั  ดงันี ้

มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรและสมาชิกวฒุิสภา พ.ศ.2541 บญัญตัไิว้วา่  

“ผู้ใดขาย จําหน่าย จ่าย แจกหรือจดัเลีย้งสรุาทกุชนิดในเขตเลือกตัง้ในระหวา่งเวลา 18.00 
นาฬิกาของวนัก่อนวนัเลือกตัง้หนึง่วนัจนสิน้สดุวนัเลือกตัง้ ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินหกเดือนหรือปรับไม่เกิน
หนึง่หม่ืนบาทหรือทัง้จําทัง้ปรับ” 

มาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตัง้สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
พ.ศ.2545 บญัญตัไิว้วา่  

“ผู้ ใดขาย จําหน่าย จ่าย แจก หรือจัดเลีย้งสุราทุกชนิดในเขตเลือกตัง้ในระหว่างเวลา 
18.00 นาฬิกาของวนัก่อนวนัเลือกตัง้หนึง่วนัจนสิน้สดุวนัเลือกตัง้ ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินหกเดือนหรือปรับ
ไมเ่กินหนึง่หม่ืนบาทหรือทัง้จําทัง้ปรับ” 
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ถือได้วา่เป็นการบญัญตัติามกฎหมายขึน้เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตัง้ 
(3) มาตรการควบคุมการจาํหน่ายสุราด้านการจาํกัดสถานที่จาํหน่าย แนวความคิดท่ีว่า

ควรมีการจดัตําแหน่งการขาย หรือการจํากดัเขตพืน้ท่ีในการจําหน่าย (โซนน่ิง) รัฐจึงได้มีการออกกฎกระทรวง
ว่าด้วยข้อกําหนดเก่ียวกับการออกใบอนุญาตขายสุราและการขายสุราสําหรับผู้ ได้รับใบอนุญาตขายสุรา
ประเภทท่ี 3 ถึงประเภทท่ี 7 พ.ศ.2548  ออกโดยอาศยัอํานาจตามความในมาตรา 47 (4) แห่งพระราชบญัญัติ
สุรา พ .ศ .2493 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับท่ี  3) พ .ศ .2510 ให้มีผลตัง้แต่วันท่ี  18 
พฤศจิกายน พ.ศ.2548 เป็นต้นไป  โดยกฎกระทรวงดงักลา่วได้ให้คํานิยามตา่ง ๆ ไว้ (ข้อ 1) ดงันี ้

“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระบบท่ีเป็นการศึกษาขัน้      
พืน้ฐานหรือการศกึษาระดบัอดุมศกึษาตามกฎหมายวา่ด้วยการศกึษาแห่งชาต ิ

“ศาสนสถาน” หมายความว่า วดัตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ มสัยิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม วัดบาทหลวงตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวง
โรมนัคาทอลกิในกรุงสยามตามกฎหมาย หรือสถานท่ีประกอบศาสนกิจในนิกายหรือศาสนาอ่ืน 

“สถานีบริการนํา้มันเช ือ้เพลิง” หมายความวา่ สถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลงิตามกฎหมาย
วา่ด้วยการควบคมุนํา้มนัเชือ้เพลงิ 

ได้มีข้อกําหนด (ข้อ 2) เก่ียวกับการออกใบอนุญาตขายสุราประเภทท่ี 3 ถึงประเภทท่ี 7 
ตามมาตรา 17 มีดงัตอ่ไปนี ้

 1)  สถานท่ีขายสุราต้องไม่ตัง้อยู่ในบริเวณสถานศึกษา หรือศาสนสถานรวมทัง้
บริเวณตอ่เน่ืองตดิกบัสถานศกึษา หรือศาสนสถาน 

 2) สถานท่ีขายสรุาต้องไม่ตัง้อยู่ในบริเวณสถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลิงรวมทัง้บริเวณ
ตอ่เน่ืองกบัสถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลงิ 

3) สถานท่ีขายสรุาต้องไม่ตัง้อยู่ในบริเวณสถานท่ีท่ีเคยถกูสัง่เพิกถอนใบอนญุาตขาย
สรุาเว้นแตเ่วลาได้พ้นมาแล้วไมน้่อยกวา่ห้าปี 

4)  ผู้ขอรับใบอนญุาตขายสรุาต้องไม่เคยถกูเพิกถอนใบอนญุาตขายสรุา เว้นแต่เวลา
ได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี ทัง้นีใ้นกรณีท่ีผู้ ขอรับใบอนุญาตขายสุราเป็นห้างหุ้ นส่วน หรือนิติบุคคล       
ผู้ เป็นหุ้ นส่วน ผู้ จัดการ หรือผู้ แทนของนิติบุคคลต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดงักล่าวหรือไม่เคยเป็นหุ้ นส่วน
ผู้จดัการ หรือผู้แทนของนิตบิคุคลท่ีมีลกัษณะต้องห้ามดงักลา่ว 

สําหรับผู้ ได้รับอนุญาตขายสุราประเภทท่ี 3 ถึงประเภทท่ี 7 มีข้อกําหนด (ข้อ 3) 
เก่ียวกบัการขายสรุาตามใบอนญุาตขายสรุาตามมาตรา 19 ไว้ดงันี ้

1) ต้องไม่ขายสรุาในบริเวณสถานศึกษา หรือศาสนสถานรวมทัง้บริเวณต่อเน่ืองกับ
สถานศกึษา หรือศาสนสถาน 
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2) ต้องไมข่ายสรุาในบริเวณสถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลงิ รวมทัง้บริเวณตอ่เน่ืองตดิกบั
สถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลงิ 

3) ต้องไม่ขายสรุาในบริเวณท่ีท่ีเคยถกูสัง่เพิกถอนใบอนุญาตขายสรุาเว้นแต่เวลาได้
ลว่งพ้นมาแล้วไมน้่อยกวา่ห้าปี 

 บทกาํหนดโทษ 
โทษตามพระราชบญัญัติสรุา พ.ศ.2493 หากมีการจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

ในบริเวณสถานศกึษา หรือศาสนสถาน หรือสถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลิง รวมทัง้บริเวณต่อเน่ืองติดกบัสถานท่ี
ข้างต้น ซึง่กรณีดงักลา่วเป็นการจําหน่ายสรุาโดยไม่ได้รับอนญุาตจากพนกังานเจ้าหน้าท่ีมีความผิดตามมาตรา 
40 แห่งพระราชบญัญัติสรุา พ.ศ.2493  บญัญัติไว้ว่า “ผู้ ใดฝ่าฝืนมาตรา 17 ถ้าสรุานัน้เป็นสรุาท่ีนําเข้ามาใน
ราชอาณาจกัรมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพนับาท ถ้าสรุานัน้เป็นสรุาท่ีทําขึน้ในราชอาณาจกัรมี
ความผิดต้องระวางโทษปรับไมเ่กินห้าร้อยบาท” 
 

(4) มาตรการควบคุมการจาํหน่ายสุราด้านการจาํกัดอายุผู้ซ ือ้  ได้กําหนดความหมายของ
คําวา่ การจํากดัผู้ซือ้ไว้ดงันี ้

การจํากัดอายุผู้ ซ ือ้   หมายถึง  การกําหนดอายุขัน้ต่ําของผู้ ท่ีสามารถหาซือ้เคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์มาบริโภคได้ (ยงยุทธ  ขจรธรรม และคณะ, 2547)  ซึ่งได้มีบทบัญญัติของกฎหมายเพ่ือเป็น      
การควบคมุเก่ียวกบัอายขุัน้ต่ําในการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และคุ้มครองไม่ให้ผู้ประกอบการร้านค้าปลีก
จําหน่ายสรุาให้แก่เดก็  ได้แก่ 

ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญัติคุ้มครองเด็ก  พ.ศ.2546  ให้นิยามคําว่า “เด็ก” ไว้ว่า 
หมายถึง “บุคคลซึ่งมีอายุต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ ท่ีบรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส” และตาม
มาตรา 26 (10) “ภายใต้บงัคบับทบญัญตัแิห่งกฎหมายอ่ืน ไม่วา่เดก็จะยินยอมหรือไม ่ห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการ
จําหน่าย แลกเปล่ียน หรือให้สรุาหรือบหุร่ีแก่เดก็ เว้นแตก่ารปฏิบตัทิางการแพทย์” 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยข้อกําหนดเก่ียวกับการออกใบอนุญาตขายสรุาและการขายสรุา
สําหรับผู้ได้รับใบอนญุาตขายสรุาประเภทท่ี 3 ถึงประเภทท่ี 7 พ.ศ.2548 ท่ีออกตามความในมาตรา 47 (4) แห่ง
พระราชบัญญั ติสุ รา  พ .ศ .2493 ซึ่ งแ ก้ ไขเพิ่ ม เติม  โดยพระราชบัญญั ติสุ รา  (ฉบับ ท่ี  3) พ .ศ .2510                   
(รก2548/109  ก/8/17 พฤศจิกายน พ.ศ.2548) กําหนดให้ผู้ รับใบอนุญาต “ต้องไม่ขายสรุาแก่เด็กอายต่ํุากว่า
สบิแปดปีบริบรูณ์” ข้อ 3 (1) 

 บทกาํหนดโทษ 
ผู้ ใดทําผิดพระราชบัญญัติคุ้ มครองเด็ก พ.ศ.2546 ได้มีการกําหนดโทษเอาไว้ตาม

มาตรา 78 บญัญตัิไว้ว่า “ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 26 ต้องระวางโทษจําคกุไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหม่ืน
บาทหรือทัง้จําทัง้ปรับ” 
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ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าท่ีได้รับใบอนุญาตแล้วมีการขายสุราให้แก่เด็กอายุต่ํากว่า  
สิบแปดปีบริบรูณ์จะไม่มีโทษในทางอาญาแต่จะได้รับโทษตามมาตรา 46 แห่งพระราชบญัญัติสรุา พ.ศ.2493 
“ผู้ ได้รับอนุญาตซึง่กระทําผิดต่อพระราชบญัญัตินีห้รือข้อกําหนดในกฎกระทรวงหรือข้อกําหนดในใบอนุญาต  
เจ้าพนกังานสรรพสามิตหรืออธิบดีผู้ออกใบอนญุาตแล้วแต่กรณี มีอํานาจสัง่พกัใช้ใบอนญุาตมีกําหนดไม่เกิน
ครัง้ละ 6 เดือน หรือจะสัง่เพิกถอนใบอนญุาตเสียก็ได้” 
 

(5) มาตรการควบคุมด้านอุบัต ิเหตุจราจร  เจตนารมณ์ของกฎหมายท่ีบญัญัติขึน้ เพ่ือใช้
ควบคมุอบุตัเิหตอุนัเน่ืองมาจากการดื่มสรุาของผู้ขบัข่ี 

     พระราชบัญญัตจิราจรทางบก  พ .ศ. 2522 

พ.ร.บ.ฉบบันีเ้ป็นกฎหมายหลกัท่ีบญัญัติขึน้เพ่ือใช้ควบคุมอุบตัิภยัอนัเน่ืองมาจาก
การด่ืมสรุาของผู้ขบัข่ีโดยห้ามมิให้ผู้ ใดขบัรถขณะเมาสรุาหรือของเมาอย่างอ่ืน และให้อํานาจพนกังานจราจร
ทําการตรวจสอบเม่ือมีพฤติการณ์ท่ีน่าสงสยัว่าผู้ ขับข่ีเมาสุราหรือไม่  มาตรการทางกฎหมายในลักษณะนี ้
นับเป็นการป้องกันเบือ้งต้นมิให้เกิดอันตรายขึน้โดยถือความมึนเมาเป็นความผิดตัง้แต่เร่ิมต้น (inchoate 
crime) พ.ร.บ. จราจรทางบก  พ.ศ. 2522  ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ขบัข่ีท่ีเสพสรุาจะอยูใ่นมาตรา 43 (2)  ดงันี ้ห้ามมิให้
ผู้ขบัข่ีขบัรถ…ในขณะเมาสรุาหรือของเมาอยา่งอ่ืน..อธิบายความหมายก็คือ 

1) ห้ามมิให้ผู้ ขบัข่ีรถ ความหมายของผู้ ขบัข่ีรถตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก  
พ.ศ. 2522 มาตรา 4 (28) หมายความว่า ผู้ ขับรถ ผู้ ประจําเคร่ืองอุปกรณ์การขนส่งตามกฎหมายว่าด้วย      
การขนสง่ ผู้ลากเข็นยานพาหนะ สําหรับรถนัน้ตามพระราชบญัญตันีิ ้มาตรา 4 (15) หมายความวา่ยานพาหนะ
ทางบกทกุชนิด เว้นแตร่ถไฟและรถราง 

2) ในขณะเมาสรุาหรือของเมาอยา่งอ่ืน 
“สรุา” ตามความหมายในมาตรา 4 พ.ร.บ.สรุา พ.ศ.2493 หมายความรวมถึง วตัถุ

ทัง้หลายหรือของผสมท่ีมีแอลกอฮอล์ซึง่สามารถด่ืมกินได้เช่นเดียวกบันํา้หรือสรุาซึง่ด่ืมกินไม่ได้แต่เม่ือได้ผสม
กบันํา้หรือของเหลวอยา่งอ่ืนแล้วสามารถด่ืมกินได้เช่นเดียวกบันํา้สรุาก็ถือวา่เป็นสรุา ทัง้สิน้ 

นอกจากนี  ้หากผู้ ขับข่ีรถในขณะท่ีเมาสุราหรือของเมาอย่างอ่ืน ฝ่าฝืนคําสั่ง      
เจ้าพนกังาน ผู้ มีอํานาจท่ีให้ทดสอบวา่ เมาสรุาหรือของเมาอยา่งอ่ืนหรือไม ่(มาตรา 142 วรรค 2) จะมีโทษปรับ
ครัง้ละไมเ่กินหนึง่พนับาท (มาตรา 154 (3)) 

3) โดยเจตนา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 บุคคลจะต้องรับผิดในทาง
อาญาต่อเม่ือได้กระทําโดยเจตนา ซึ่งได้แก่ การกระทําโดยรู้สํานึกในการท่ีกระทํา และขณะเดียวกนัผู้กระทํา
ต้องประสงค์ตอ่ผลหรือยอ่มเลง็เห็นผลนัน้ การกระทําความผิดนี ้ผู้กระทําต้องสมคัรใจด่ืมสรุาหรือของเมาอยา่ง
อ่ืนเองโดยรู้แล้ววา่จะทําให้ตนเองเมา ซึง่ผู้ ด่ืมทราบหรือน่าจะทราบวา่ด่ืมเข้าไปแล้วอาจมนึเมา สว่นเมาหรือไม่
เมาท่ีเป็นผลมาจากการดื่มไมจํ่าต้องประสงค์ตอ่ผลหรืออาจเลง็เห็นผล 
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ความรับผิดทางอาญาจะครบองค์ประกอบความผิด  ต่อเม่ือผู้ขบัข่ีเมาสรุาหรือของ
เมาอยา่งอ่ืนแล้ว นํารถหรือยานพาหนะเคล่ือนท่ีจากจดุเดมิท่ีจอดอยูแ่ม้เพียงเลก็น้อยโดยเจตนา 

มาตรการลงโทษทางอาญาตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดย 
พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2535  ท่ีลงโทษผู้ขบัข่ีขณะเมาสรุา หรือของเมาอยา่งอ่ืนมีดงันี ้

1) ระวางโทษปรับและจําคกุไม่เกินสามเดือน หรือปรับตัง้แตส่องพนับาทถึงหนึ่งหม่ืน
บาทหรือทัง้จําทัง้ปรับ (มาตรา 160 วรรค 3) 

2) โทษยึดใบอนุญาตขบัข่ี มีกําหนดครัง้ละไม่เกินหกสิบวนั โดยอาจบนัทึกการยึด
ใบอนญุาตขบัข่ีและคะแนนไว้ด้านหลงัของใบขบัข่ีท่ีถกูยดึ มาตรา 161 

3) การพกัใช้หรือเพิกถอนใบอนญุาตขบัข่ี (มาตรา 162)   

     พระราชบัญญัตกิารขนส่งทางบก พ.ศ.  2522 

พ.ร.บ.ฉบับนีมี้วัตถุประสงค์ในการควบคุมระบบการคมนาคมทางบกในลักษณะ
เดียวกบั พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ตา่งกนัตรงท่ีบคุคลท่ีกฎหมายประสงค์จะบงัคบัใช้ คือผู้ขบัข่ียวดยาน
พาหนะท่ีมีความเก่ียวข้องกบัสาธารณะ เช่น คนขบัรถขนส่งทัง้ประจําทางและไม่ประจําทาง เป็นต้น ซึ่งเร่ือง
ของสรุาท่ีเก่ียวข้องกบั พ.ร.บ.ฉบบันีมี้ดงันี ้

ผู้ ท่ีได้รับใบอนุญาตปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นผู้ประจํารถในขณะปฏิบตัิหน้าท่ีต้องไม่เสพหรือ
เมาสรุา หรือของมนึเมาอยา่งอ่ืน (มาตรา 102(3) 

ผู้ประจํารถ ได้แก่ (1) ผู้ขบัรถ (2) ผู้ เก็บค่าโดยสาร (3) นายตรวจ (4) ผู้บริการตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 92) 

บทลงโทษสําหรับผู้ ท่ีฝ่าฝืน ผู้ ได้รับใบอนุญาตปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นผู้ประจําผู้ ใดด่ืมสรุา
หรือของมึนเมาอย่างอ่ืนในขณะปฏิบตัิหน้าท่ี (ฝ่าฝืนมาตรา 102 (3) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท    
แต่ถ้าผู้นัน้เป็นผู้ ได้รับใบอนญุาตเป็นผู้ขบัรถต้องระวางโทษจําคกุไม่เกินสามเดือนหรือปรับตัง้แต่สองพนับาท
ถึงหนึง่หม่ืนบาทหรือทัง้จําทัง้ปรับ มาตรา 127 ทวิ 

ความรับผิดตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 จะแยกเป็น 3 ประเด็นดังนี ้
ได้แก่ 1) ในขณะปฏิบตัิหน้าท่ี ผู้ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประจํารถต้อง 2) ไม่เสพสุราหรือของมึนเมาอย่างอ่ืน   
และ 3) โดยเจตนา  

1) ขณะปฏิบตัิหน้าท่ีผู้ ได้รับอนญุาตปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นผู้ประจํารถซึง่ตามความหมาย
ในพระราชบัญญัตินี ้(มาตรา 92) ได้แก่ 1.ผู้ ขับรถ 2. ผู้ เก็บค่าโดยสาร 3.นายตรวจ และ 4.ผู้บริการตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง โดยท่ีผู้ ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ ประจํารถต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน               
ซึ่งใบอนุญาตสําหรับผู้ประจํารถมี 4 ประเภท (มาตรา 94) คือ 1.ใบอนุญาตเป็นผู้ ขบัรถ  2.ใบอนุญาตเป็น     
ผู้ เก็บค่าโดยสาร 3.ใบอนุญาตเป็นนายตรวจ และ 4.ใบอนุญาตเป็นผู้บริการ ส่วนคําว่า “ขณะปฏิบตัิหน้าท่ี” 
ไมมี่คํานิยามไว้ ซึง่มีนกักฎหมายบางท่านเห็นว่า เจตนารมณ์ของกฎหมายแสดงให้เห็นว่า หมายถึง  ช่วงเวลา
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ท่ีผู้ประจํารถดงักลา่วอยู่ในระหว่างปฏิบตัหิน้าท่ีจะเห็นได้ว่า การปฏิบตัิหน้าท่ีอาจจะเป็นผลดัหรือเข้าเวร หรือ
ตามช่วงเวลาใดก็ตาม ไม่ว่าการปฏิบตัิหน้าท่ีบนรถ หรืออยู่ระหว่างพกัรอการขบัเคล่ือนรถตามเวลาท่ีสถานี
เร่ิมต้นหรือสถานีปลายทาง 

2) ไมเ่สพสรุาหรือของมนึเมาอยา่งอ่ืน เจตนารมณ์ของกฎหมายเคร่งครัดและเข้มงวด
มากโดยในขณะปฏิบตัหิน้าท่ีห้ามมิให้ผู้ประจํารถเสพสรุาหรือของมนึเมาอยา่งอ่ืน 

3) โดยเจตนา การเสพสรุาหรือของมึนเมาอย่างอ่ืนนัน้จะต้องกระทําโดยรู้สํานึกใน
การเสพ  ตามประมวลกฎหมายอาญาตามมาตรา 59 ซึง่จะใช้มาตรฐานเดียวกบัท่ีใช้ใน พ.ร.บ.จราจรทางบก  
พ.ศ.2522  แตเ่จตนารมณ์ของกฎหมายฉบบันีเ้คร่งครัดกว่า  กลา่วคือในขณะท่ีปฏิบตัหิน้าท่ีห้ามเสพสรุาหรือ
ของมนึเมาอยา่งอ่ืนโดยเดด็ขาด 

 บทลงโทษตาม พ .ร .บ.การขนส่งทางบก พ .ศ.2522 ที่เกี่ยวข้องกับสุรา    ได้แก่ 
1) โทษปรับและโทษจําคุก ตามมาตรา 127 ทวิ ดงันี ้ผู้ ได้รับใบอนุญาตปฏิบตัิหน้าท่ี

เป็นผู้ ประจํารถผู้ ใดฝ่าฝืน มาตรา 102 (3) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท แต่ถ้าผู้ นัน้เป็นผู้ ได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ขบัรถต้องระวางโทษจําคกุไม่เกินสามเดือนหรือปรับตัง้แต่สองพนับาทถึงหนึ่งหม่ืนบาท หรือ
ทัง้จําทัง้ปรับ ดงันัน้ จะเห็นได้ว่าถ้าผู้ประจํารถ เช่น ผู้ เก็บค่าโดยสาร นายตรวจหรือผู้บริการ เสพหรือเมาสรุา
หรือของเมาอยา่งอ่ืนในขณะปฏิบตัหิน้าท่ีจะรับโทษน้อยกวา่การเป็นผู้ขบัรถ  

นอกจากนี ้กฎหมายยังบัญญัติให้ผู้ ประกอบการ (มาตรา 40 ทวิ) ร่วมรับผิดด้วย
หากใช้หรือยินยอมให้ผู้ ปฏิบัติหน้าท่ีขับรถท่ีมีอาการเมาสุราหรือของมึนเมาอย่างอ่ืนปฏิบัติหน้าท่ีขับรถ  
(มาตรา 127 จตัวา และมาตรา 138 ทวิ) ต้องระวางโทษจําคกุไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินส่ีหม่ืนบาทหรือทัง้
จําทัง้ปรับ  

ผู้ ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 40 ทวิ 
วรรคสองต้องระวางโทษปรับไม่เกินส่ีหม่ืนบาทหรือทัง้จําทัง้ปรับ เว้นแต่จะพิสจูน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนรู้เห็นและ
ได้ใช้ความระมดัระวงัตามสมควรแล้วท่ีจะปอ้งกนัไมใ่ห้ผู้ขบัรถกระทําการดงักลา่ว 

2) การยึดใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาตตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 108 
มาตรา 109 และมาตรา 110 (เชษฐ รัชดาพรรณาธิกลุและวรรณา บญุศรีเมือง,2548 : 12-46) 
 
2.5 สาระสาํคัญตามพระราชบัญญัตคิวบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ .ศ.2551 
 

หมวด 4  การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
มาตรา 26 ให้ผู้ผลติหรือนําเข้าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ปฏิบตัดิงัตอ่ไปนี ้
(1) จดัให้มีบรรจภุณัฑ์ ฉลาก พร้อมทัง้ข้อความคําเตือนสําหรับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีผลิต

หรือนําเข้า ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการควบคุมประกาศกําหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
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(2) การอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการควบคมุกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการและ
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

 
มาตรา 27  ห้ามขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานท่ีหรือบริเวณดงัตอ่ไปนี ้
(1) วดัหรือสถานท่ีสําหรับปฏิบตัพิิธีกรรมทางศาสนา 
(2) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

และร้านขายยาตามกฎหมายวา่ด้วยยา 
(3) สถานท่ีราชการ ยกเว้นบริเวณท่ีจดัไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสร 
(4) หอพกัตามกฎหมายวา่ด้วยหอพกั 
(5) สถานศกึษาตามกฎหมายวา่ด้วยการศกึษาแห่งชาต ิ
(6) สถานีบริการนํา้มันเชือ้เพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนํา้มันเชือ้เพลิง หรือ

ร้านค้าในบริเวณสถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลงิ 
(7) สวนสาธารณะของทางราชการท่ีจดัไว้เพ่ือการพกัผอ่นของประชาชนโดยทัว่ไป 
(8) สถานท่ีอ่ืนท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 
มาตรา 28 ห้ามมิให้ผู้ ใดขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในวัน หรือเวลาท่ีรัฐมนตรีประกาศ

กําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ ทัง้นี ้ประกาศดงักล่าวจะกําหนดเง่ือนไขหรือข้อยกเว้นใด ๆเท่าท่ี
จําเป็นไว้ด้วยก็ได้  

บทบญัญัติในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บงัคบักบัการขายของผู้ผลิตผู้ นําเข้าหรือตวัแทนของผู้ผลิต
หรือผู้ นําเข้าไปยงัผู้ขายซึง่ได้รับอนญุาตตามกฎหมายวา่ด้วยสรุา 

 
มาตรา 29  ห้ามมิให้ผู้ใดขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แก่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
(1) บคุคลซึง่มีอายต่ํุากวา่ย่ีสบิปีบริบรูณ์ 
(2) บคุคลท่ีมีอาการมนึเมาจนครองสตไิมไ่ด้ 

 
มาตรา 30 ห้ามมิให้ผู้ใดขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
(1) ใช้เคร่ืองขายอตัโนมตั ิ
(2) การเร่ขาย 
(3) การลดราคาเพ่ือประโยชน์ในการสง่เสริมการขาย 
(4) ให้หรือเสนอให้สิทธิในการเข้าชมการแข่งขนั การแสดง การให้บริการการชิงโชคการชิง

รางวลั หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดเป็นการตอบแทนแก่ผู้ซือ้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ หรือแก่ผู้ นําหีบห่อหรือสลาก
หรือสิง่อ่ืนใดเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มาแลกเปลี่ยนหรือแลกซือ้ 
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(5) โดยแจก แถม ให้ หรือแลกเปล่ียนกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ หรือกบัสินค้าอ่ืน หรือการ
ให้บริการอย่างอ่ืนแล้วแต่กรณี หรือแจกจ่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในลักษณะเป็นตัวอย่างของเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ หรือเป็นการจงูใจสาธารณชนให้บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ รวมถึงการกําหนดเง่ือนไขการขายใน
ลกัษณะท่ีเป็นการบงัคบัซือ้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

(6) โดยวิ ธีห รือลักษณะอ่ืนใดตามท่ี รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการ 

 
มาตรา  31  ห้ามมิให้ผู้ใดบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานท่ีหรือบริเวณดงัตอ่ไปนี ้
(1) วดัหรือสถานท่ีสําหรับปฏิบตัิพิธีกรรมทางศาสนา เว้นแตเ่ป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทาง

ศาสนา 
(2) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

และร้านขายยาตามกฎหมายวา่ด้วยยา ยกเว้นบริเวณท่ีจดัไว้เป็นท่ีพกัสว่นบคุคล 
(3) สถานท่ีราชการ ยกเว้นบริเวณท่ีจดัไว้เป็นท่ีพกัส่วนบคุคล หรือสโมสร หรือการจดัเลีย้ง

ตามประเพณี 
(4) สถานศกึษาตามกฎหมายว่าด้วยการศกึษาแห่งชาต ิยกเว้นบริเวณท่ีจดัไว้เป็นท่ีพกัสว่น

บุคคลหรือสโมสร หรือการจดัเลีย้งตามประเพณี หรือสถานศึกษาท่ีสอนการผสมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และ
ได้รับอนญุาตตามกฎหมายวา่ด้วยการศกึษาแห่งชาต ิ

(5) สถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลงิตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุนํา้มนัเชือ้เพลงิหรือร้านค้า
ในบริเวณสถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลงิ 

(6) สวนสาธารณะของทางราชการท่ีจดัไว้เพ่ือการพกัผอ่นของประชาชนโดยทัว่ไป 
(7) สถานท่ีอ่ืนท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 

 
มาตรา  32  ห้ามมิให้ผู้ ใดโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์หรือแสดงช่ือหรือเคร่ืองหมายของ

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อนัเป็นการอวดอ้างสรรพคณุหรือชกัจงูใจให้ผู้ อ่ืนด่ืมโดยตรงหรือโดยอ้อม 
การโฆษณาหรือประชาสมัพนัธ์ใด ๆ โดยผู้ผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทุกประเภทให้กระทํา

ได้เฉพาะการให้ข้อมลูข่าวสาร และความรู้เชิงสร้างสรรค์สงัคม โดยไม่มีการปรากฏภาพของสินค้าหรือบรรจุ
ภณัฑ์ของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์นัน้ เว้นแต่เป็นการปรากฏของภาพสญัลกัษณ์ของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ หรือ
สญัลกัษณ์ของบริษัทผู้ผลติเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์นัน้เท่านัน้ ทัง้นีต้ามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มิให้ใช้บังคับกับการโฆษณาท่ีมีต้นกําเนิดนอก
ราชอาณาจกัร 
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หมวด 5  การบาํบัดรักษาหรือฟื้นฟ ูสภาพผู้ตดิเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
มาตรา  33   ผู้ติดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์หรือญาติ คณะบุคคล หรือองค์กรทัง้ภาครัฐหรือ

เอกชนท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการบําบดัรักษาหรือฟืน้ฟูสภาพผู้ติดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ อาจขอรับการสนบัสนนุ
เพ่ือการบําบดัรักษาหรือฟืน้ฟสูภาพจากสํานกังานได้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ
ควบคมุกําหนด 
 

หมวด 6  พนักงานเจ้าหน้าท ี่ 
มาตรา 34  ในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามพระราชบญัญตัินีใ้ห้พนกังานเจ้าหน้าท่ีมีอํานาจหน้าท่ี

ดงัตอ่ไปนี ้
(1) เข้าไปในสถานท่ีทําการของผู้ผลติ นําเข้า หรือขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ สถานท่ีผลติ

นําเข้า หรือขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ สถานท่ีเก็บเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ในเวลาทําการของสถานท่ีนัน้  รวมถงึ
เข้าตรวจสอบยานพาหนะเพื่อตรวจสอบการปฏิบตัติามพระราชบญัญตันีิ ้

(2) ยดึหรืออายดัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของผู้ผลติ ผู้ นําเข้า หรือผู้ขายท่ีฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิ
ตามพระราชบญัญตันีิ ้

(3) มีหนงัสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งเอกสารหรือวตัถใุดมาเพ่ือประกอบการ
พิจารณา 

 
มาตรา 35  ในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามพระราชบญัญัตินี ้พนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องแสดงบตัร

ประจําตวัต่อผู้ รับอนญุาตหรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องบตัรประจําตวัพนกังานเจ้าหน้าท่ีให้เป็นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 

 
มาตรา 36  ในการปฏิบตัิหน้าท่ีของพนกังานเจ้าหน้าท่ีตามมาตรา 34 ให้บคุคลท่ีเก่ียวข้อง

อํานวยความสะดวกตามสมควร 
 
มาต ร า  37  ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติ นี ใ้ห้พนักงานเจ้าหน้าท่ี เป็น              

เจ้าพนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด 7  บทกาํหนดโทษ 
มาตรา 38  ผู้ผลิตหรือนําเข้าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ผู้ ใดไม่ปฏิบตัิตามมาตรา 26 ต้องระวาง

โทษจําคกุไมเ่กินหนึง่ปี หรือปรับไมเ่กินหนึง่แสนบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 
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มาตรา 39  ผู้ใดขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์โดยฝ่าฝืนมาตรา 27 หรือมาตรา  28 ต้องระวาง
โทษจําคกุไมเ่กินหกเดือน หรือปรับไมเ่กินหนึง่หม่ืนบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 

 
มาตรา 40  ผู้ ใดขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์โดยฝ่าฝืนมาตรา 29  หรือมาตรา 30 (1) ต้อง

ระวางโทษจําคกุไมเ่กินหนึง่ปี หรือปรับไมเ่กินสองหม่ืนบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 
 
มาตรา 41  ผู้ ใดฝ่าฝืนมาตรา 30 (2) (3) (4) (5) หรือ (6) ต้องระวางโทษจําคกุไม่เกินหก

เดือน หรือปรับไมเ่กินหนึง่หม่ืนบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 
 
มาตรา  42  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 31 ต้องระวางโทษจําคกุไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่ง

หม่ืนบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 
 
มาตรา 43 ผู้ ใดฝ่าฝืนมาตรา 32 ต้องระวางโทษจําคกุไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าแสน

บาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ ฝ่าฝืนยงัต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่
เกินห้าหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัตใิห้ถูกต้อง 

 
มาตรา 44  ผู้ ใดต่อสู้หรือขดัขวางการปฏิบตัิหน้าท่ีของพนกังานเจ้าหน้าท่ีตามมาตรา 34 

(1)หรือ (2) ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินหนึง่ปี หรือปรับไมเ่กินสองหม่ืนบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 
ผู้ใดไม่ยอมมาให้ถ้อยคําหรือไม่ยอมให้ถ้อยคําโดยไม่มีเหตอุนัสมควรตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ี

ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรา 34 (3) หรือไม่ยอมส่งเอกสารหรือวัตถุอ่ืนใดมาเพ่ือประกอบการพิจารณาของ
พนกังานเจ้าหน้าท่ีเม่ือถกูเรียกให้สง่ตามมาตรา 34 (3) ต้องระวางโทษปรับไมเ่กินสองหม่ืนบาท 

ผู้ ใดไม่อํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ี อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา 36    
ต้องระวางโทษปรับไมเ่กินสองพนับาท 

 
มาตรา 45 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินีใ้ห้คณะกรรมการควบคุมมีอํานาจ

เปรียบเทียบได้ และในการนีใ้ห้คณะกรรมการควบคุมมีอํานาจมอบหมายให้คณะอนุกรรมการพนักงาน
สอบสวน หรือพนกังานเจ้าหน้าท่ีดําเนินการเปรียบเทียบได้ โดยจะกําหนดหลกัเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ หรือ
เง่ือนไขประการใด ๆ ให้แก่ผู้ ได้รับมอบหมายตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 

ในการสอบสวน ถ้าพนกังานสอบสวนพบว่าบคุคลใดกระทําความผิดตามพระราชบญัญตัินี ้
และบุคคลนัน้ยินยอมให้เปรียบเทียบให้พนักงานสอบสวนส่งเร่ืองมายังคณะกรรมการควบคุมหรือผู้ ซึ่ง
คณะกรรมการควบคมุมอบหมายให้มีอํานาจเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวนั นบัแต่วนัท่ีผู้นัน้แสดง
ความยินยอมให้เปรียบเทียบ 
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เม่ือผู้กระทําความผิดได้เสียค่าปรับตามท่ีเปรียบเทียบแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกนัตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 
2.6 แนวทางการบังคับใช้กฎหมายสุราของต่างประเทศ 

การแก้ปัญหาสรุาในสงัคมต้องอาศยัการกําหนดนโยบายและมาตรการท่ีเหมาะสมในหลายประเทศมี
การออกกฎหมายในหลายลกัษณะเพ่ือควบคมุการบริโภค ตลอดจนปอ้งกนัอนัตรายและผลเสียท่ีเกิดจากการ
ด่ืมสุรา โดยทั่วไปในกฎหมายเหล่านัน้มกัมีการกําหนดรายละเอียดท่ีเป็นข้อปฏิบตัิหรือข้อห้ามปฏิบตัิเอาไว้ 
นอกจากนัน้ยงัมีการกําหนดบทลงโทษกรณีท่ีมีการละเมิดข้อปฏิบตัิต่างๆ รวมทัง้การกําหนดกลไกท่ีทําหน้าท่ี
ในการบงัคบัใช้กฎหมายนัน้ไว้ด้วย แม้ว่าจะตรากฎหมายเพ่ือแก้ปัญหาสรุาไว้ดีเพียงใดก็ตาม หากกลไกท่ีทํา
หน้าท่ีกํากบัดแูลการบงัคบัใช้กฎหมายนัน้ไม่มีประสิทธิผลก็ย่อมทําให้กฎหมายเหลา่นัน้ไม่มีผลในการควบคมุ
หรือแก้ปัญหาสรุาได้แตอ่ยา่งใด 

กฎหมายหรือข้อกําหนดเก่ียวกบัสรุาท่ีจําเป็นต้องมีการสร้างกลไกการบงัคบัใช้กฎหมายขึน้รองรับนัน้
ประกอบด้วย 

(1) กฎหมายหรือข้อกําหนดเก่ียวกับการตัง้จดัตัง้สถานจําหน่าย/บริการสุรา เช่น กฎหมายเก่ียวกับ
การขอใบอนญุาตจําหน่ายสรุา เป็นต้น 

(2) กฎหมายหรือข้อกําหนดเก่ียวกบัการซือ้-ขายสรุา เช่น กฎหมายกําหนดอายขุัน้ต่ําของผู้ซือ้/ผู้ ด่ืม 
กฎหมายห้ามจําหน่ายสรุาแก่คนเมา เป็นต้น 

(3) กฎหมายหรือข้อกําหนดเก่ียวกบัความปลอดภยั เช่น กฎหมายกําหนดระดบัแอลกอฮอล์ในเลือด
ของผู้ ด่ืม ข้อกําหนดเมาไมข่บั เป็นต้น 

(4) กฎหมายหรือข้อกําหนดเก่ียวกบัการโฆษณา/การสง่เสริมการจําหน่ายสรุา เช่น การห้ามโฆษณาท่ี
มีเนือ้หาจงูใจวยัรุ่น การห้ามโฆษณาสรุาทางโทรทศัน์ การห้ามบริษัทสรุาเป็นสปอนเซอร์การแข่งขนักีฬาหรือ
การแสดงดนตรี เป็นต้น 

ทัง้ 4 ประการท่ีกล่าวมานัน้เป็นผลให้แต่ละประเทศจําเป็นต้องพัฒนากลไกท่ีทําหน้าท่ีบังคับใช้
กฎหมายและมาตรการสรุาให้เกิดประสทิธิผลมากท่ีสดุ 

 
จากการทบทวนองค์ความรู้ว่าด้วยการบังคบัใช้กฎหมายและมาตรการสุราพบว่าประเทศท่ีมีแบบ

ปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการดําเนินการบังคับใช้กฎหมายนัน้มักเป็นประเทศท่ีมีปัญหาสุราค่อนข้างรุนแรง เช่น 
ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และประเทศต่างๆ ในยโุรป ประเทศเหล่านีมี้กฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวกบั
การควบคมุปัญหาสรุาเป็นจํานวนมาก ทัง้ในระดบัรัฐบาลกลาง รัฐบาลมลรัฐ รวมทัง้ในระดบัชุมชนท้องถ่ิน 
ตวัอยา่งแนวทางการดําเนินงานด้านการบงัคบัใช้กฎหมายสรุาในประเทศดงักลา่วมีดงัตอ่ไปนี ้
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2.6.1 การสร้างกลไกรับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมาย  
ในท่ีนีห้มายถึงเจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบให้มีการถือปฏิบตัิตามท่ีกฎหมายกําหนด เราพบว่าใน

สหรัฐอเมริกามีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการบงัคบัใช้กฎหมายสรุาอยู่หลายระดบั ทัง้ในระดบัรัฐบาลกลาง 
(Federal Agencies) เช่น  

- Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms 
- National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism 
- National Highway Traffic Safety Administration  
                                  เป็นต้น 

ในระดบัมลรัฐแทบทกุมลรัฐ (State Agencies) เช่น 
- Alaska Alcoholic Control Board 
- Maine Bureau of Liquor Enforcement 
- Oklahoma Alcoholic Beverage Laws Enforcement Commission 
- Pennsylvania State Police – Bureau of Liquor Control Enforcement 
- Washington Liquor Control Board  
                                 เป็นต้น 

รวมทัง้ยงัมีองค์กรท่ีทํางานด้านการปอ้งกนัปัญหาสรุา เชน่ 
-    Center for Enforcing Underage Drinking Laws Training Center 
-    MADD (Mothers Against Drunk Driving) 
-    National Commission Against Drunk Driving  
                                 เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามกลไก ท่ี ถือ เป็นหลักในการบังคับใช้กฎหมายก็ คือ  เจ้าห น้า ท่ี ตํารวจ            
(Police officers) 
 

2.6.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบังคับใช้กฎหมายสุรา  
ซึ่งรวมถึงการพฒันาศกัยภาพการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง เช่น การก่อตัง้สถาบนั

ฝึกอบรมแห่งชาติ (National Training Academy) ของสหรัฐอเมริกาทําหน้าท่ีให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีในเร่ือง
ของการรับมือกบัปัญหาในกลุม่นกัด่ืมเยาวชน เช่น เทคนิคการตรวจสอบบตัรประชาชนปลอม การเข้าตรวจใน
สถานบริการรับอนุญาต การรับมือกบัสถานการณ์ตึงเครียด การใช้เทคโนโลยีต่างๆ (ได้แก่ กล้องบนัทึกภาพ 
กล้องวิดีโอวงจรปิด เป็นต้น) (NLLEA National Training Academy : 2007) 
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2.6.3 การสร้างเครือข่ายการทาํงานร่วมกันในการบงัคับใช้กฎหมาย  
เราพบว่า ทัง้ในสหรัฐอเมริกาและหลายประเทศในยโุรปถือว่า หน้าท่ีในการบงัคบัใช้กฎหมาย

ไม่ได้เป็นหน้าท่ีเฉพาะของเจ้าหน้าท่ีผู้ รักษากฎหมายเพียงฝ่ายเดียวเท่านัน้ แต่ยงัเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบ   
ท่ีทกุฝ่ายท่ีได้รับผลกระทบ (หรือผู้ มีสว่นได้เสีย) จากปัญหาสรุาควรเข้ามามีสว่นร่วมในการช่วยเหลือซึง่กนัและ
กนั คนเหล่านีไ้ด้แก่ ตํารวจ เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน ผู้ นําชุมชนท้องถ่ิน คณะกรรมการชุมชนท้องถ่ิน โบสถ์ หวัหน้า
สถานศกึษาทกุระดบัในท้องถ่ิน คณะกรรมสถานศกึษา ตวัแทนนกัศกึษา ตวัแทนภาคธุรกิจในท้องถ่ิน เจ้าของ
ร้านอาหาร/ภัตตาคาร/บาร์ องค์กรประชาชน/กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนท่ีเก่ียวข้อง และประชาชนผู้ สนใจ     
การสร้างเครือขา่ยในลกัษณะนีเ้ป็นวิธีการท่ีนิยมกนัมากเรียกวา่ multi-agencies approach 

 
2.6.4 การกาํหนดแนวทางสนับสนุนการบังคบัใช้กฎหมายสุราให้เกิดประสิทธ ิผล  

เช่น ตวัอย่างในกรณีของกฎหมายเมาไม่ขบัก็ได้แก่ การตัง้จดุตรวจระดบัแอลกอฮอล์ (sobriety 
checkpoints) ซึง่เป็นเทคนิคหนึ่งในการบงัคบัใช้กฎหมายเมาไม่ขบัท่ีมีประสิทธิผลสงู ในสหรัฐอเมริกาเทคนิค
ดงักลา่วเป็นท่ียอมรับกนัแทบทกุรัฐเป็นสว่นใหญ่ ยกเว้นเพียง 10 รัฐท่ียงัไม่นําไปใช้ (ไอดาโฮ ไอโอว่า มิชิแกน 
มินนิโซต้า โอเรกอน โรดไอร์แลนด์ เท็กซสั วอชิงตนั วิสคอนซิน และไวโอมิง) (MAAD Sobriety Checkpoints-
Issue Brief : 2007) นอกจากนีจ้ากรายงานของ European Transport Safety Council (ETSC) ในปี 1999 
ระบวุา่ การขบัรถยนต์หลงัจากการด่ืมสรุามีผลทําให้เกิดอบุตัิเหตสุงูมากในยโุรป มาตรการในการรับมือปัญหา
นีเ้ร่ิมด้วยการกําหนดระดบัของแอลกอฮอล์ในเลือด (BAC limit) ไว้ไมใ่ห้เกิน 50 ml โดยชีแ้จงประชาสมัพนัธ์ให้
ผู้ขบัข่ีทุกคนทราบและถือปฏิบตัิ ผู้ละเมิดมีบทลงโทษท่ีชดัเจน ท่ีสําคญัต้องใช้แนวทางการบงัคบัใช้ให้เป็นไป
ตามกฎหมายดงักลา่วประกอบด้วย ซึง่ในท่ีนีไ้ด้แก่ (European Transport Safety Council 1999 : 7) 

- A high numbers of person tested โดยกําหนดเป้าหมายว่า อย่างน้อย 1 ใน 10 ของผู้ขบัข่ี
ต้องได้รับการสุ่มตรวจระดบัแอลกอฮอล์ทกุปี หรืออย่างในกรณีของประเทศฟินแลนด์กําหนดไว้ท่ี 1 ใน 3 ของ 
ผู้ขบัข่ี 

- unpredictable in term of time and place ในกรณีของการตัง้จุดตรวจ (random breath 
testing) ท่ีผู้ขบัข่ีไมส่ามารถหลบเล่ียงได้ 

- highly visible police operations เพ่ือให้สามารถจับกุมผู้กระทําผิดได้อย่างทั่วถึง และเพ่ือ
ลดการกระทําผิดซํา้ซาก 

ในการบงัคบัใช้กฎหมายสุรา (กรณีเมาไม่ขบั) จากการสํารวจข้อมูลในหลายประเทศพบว่า
จําเป็นต้องกระทําร่วมกบัการประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ข้อกําหนดดงักล่าวไปยงัผู้ขบัข่ีทุกคนอย่างทัว่ถึง เพ่ือให้
เกิดความเข้าใจและยอมรับปฏิบตัิ ซึง่การดําเนินการลกัษณะเช่นนีไ้ด้ผลดี อย่างเช่น ในฟินแลนด์จํานวนผู้ ด่ืม
สรุาเกินกําหนดแล้วขบัรถยนต์ลดลงในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมาจาก 33 คนใน 1,000 เหลือ 14 คน ใน 1,000 เป็นต้น 

ตวัอย่างในประเทศองักฤษก็มีการออกแนวทางในการจดัการกบัปัญหาความไม่สงบท่ีเป็นผล
มาจากการด่ืมสุรา ในรายงานเร่ือง “Tackling Alcohol-Fuelled Disorder in Town and City Centres” ได้มี
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การรวบรวมแบบปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (best practices) ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นตัวอย่างแนวทางท่ีสามารถนําไป
ประยกุต์ใช้ได้ ทัง้ท่ีเป็นแนวทางจดัการกบัสถานบริการท่ีก่อปัญหา เช่น การสุ่มซือ้สรุาท่ีผิดกฎหมาย การเฝา้
ระวังสถานบริการท่ีมักละเมิดกฎหมายอยู่เป็นประจํา ตลอดจนแนวทางจัดการกับนักด่ืมท่ีมีพฤติกรรมไม่
เหมาะสม เช่น การห้ามนําบรรจุภณัฑ์สรุาทุกชนิดออกจากสถานบริการ เน่ืองจากอาจใช้เป็นอาวธุในการก่อ
ความวุน่วายได้ เป็นต้น 

บาเบอร์และคณะ (Babor et al,2003) ได้ศึกษาประสิทธิผลของนโยบายและมาตรการ  
ควบคมุการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  พบวา่ 

กลุ่มท่ีได้ผลมาก ได้แก่ การจํากัดการเข้าถึงและซือ้หา (จํากัดอายุผู้ซือ้ และความรับผิดชอบ
ทางกฎหมายและค่าเสียหายของผู้ ขาย) มาตรการราคาและภาษี การสุ่มตรวจระดับแอลกอฮอล์ (RBT ; 
Random breath testing) และการลดระดับท่ีไม่ผิดกฎหมายของแอลกอฮอล์ในลมหายใจและในเลือด 
(Lowered BAC limits) 

กลุ่มท่ีได้ผลปานกลาง ได้แก่ การจํากัดเวลาขาย  ความหนาแน่นของแหล่งขาย  การห้าม    
การโฆษณา การรักษาพยาบาลผู้ตดิสรุา 

กลุ่มท่ีไม่ได้ผล ได้แก่ การควบคมุกันเองโดยสมคัรใจของผู้ขายและผู้ผลิต การให้ความรู้และ
การรณรงค์ประชาสมัพนัธ์ 

ศนูย์นโยบายแอลกอฮอล์ระหว่างประเทศ (ICAP; International Center of Alcohol policies, 
2005) ได้สรุปว่า มาตรการท่ีสร้างอปุสรรคในการเข้าถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จะประสบความสําเร็จมากน้อย
เพียงใดนัน้จะขึน้อยู่กบัระดบัของการบงัคบัใช้กฎหมาย (Level of Enforcement) ซึง่โดยทัว่ไปแล้ว มาตรการท่ี
มีระดบัการบงัคบัใช้สงูจะมีประสทิธิภาพสงูกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัมาตรการท่ีมีระดบัการบงัคบัใช้ต่ํา 

สถาบันวิจัยแอลกอฮอล์ (IAS; Institute of Alcohol Studies, 2005)ได้ประเมินประสิทธิภาพ
ของมาตรการควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ต่าง ๆ ในประเทศอังกฤษ พบว่า มาตรการท่ีมี
ประสทิธิภาพสงูท่ีสดุในการลดการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ คือ  

(1) มาตรการท่ีส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ซึ่งประกอบด้วย     
การผูกขาดโดยรัฐบาลในการผลิตและจดัจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และการกําหนดอายุขัน้ต่ําของผู้ซือ้
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  

(2) มาตรการท่ีส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ต่อเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยการใช้นโยบาย
การคลงัท่ีสง่ผลกระทบตอ่ราคาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์   

(3)  มาตรการท่ีใช้ในการป้องกันผลเสียท่ีเป็นผลสืบเน่ืองจากการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ โดยสร้างมาตรการตอ่ต้านการขบัข่ียานพาหนะภายหลงัจากด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
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2.7 กรอบแนวคดิ(Conceptual Framework) 
การบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุราตามพระราชบัญญัติควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 นัน้มีความเก่ียวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย ได้แก่ พฤติกรรมของผู้ บริโภค 
พฤติกรรมผู้ จําหน่าย และพฤติกรรมของเจ้าพนักงานตามกฎหมาย ดังนัน้ในการประเมินจะพิจารณาทัง้
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง ผู้ จําหน่าย ตลอดจนประชาชนผู้บริโภคว่ามีการปฏิบตัิตามกฎหมายได้มากน้อยเพียงใด 
และทําไมจงึเป็นเช่นนัน้ (ดงัแผนภาพท่ี 1) 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคดิวิจยั 
 
 
 
 

 

ลักษณะทั่วไปของ 
ผู้บริโภค 

ลักษณะทั่วไปของ         
ผู้จาํหน่าย 

 

พฤตกิรรมของผู้บริโภค 
- การรับรู้กฎหมาย 
- การปฏิบตัติามกฎหมาย 
- การเข้าถงึเพ่ือหาซือ้และด่ืมฯ 
- การรับรู้การโฆษณาฯ 

 

พฤตกิรรมของผู้จาํหน่าย 
- การรับรู้กฎหมาย 
- การปฏิบตัติามกฎหมาย 

 

พฤตกิรรมของเจ้าพนักงานตามกฎหมาย 
- การรับรู้กฎหมาย 
- การบงัคบัใช้กฎหมาย 

ลักษณะทั่วไปของเจ้า
พนักงานตามกฎหมาย 
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บทที่ 3 
วธิ ีดาํเนินการวจิัย 

 
 

 ในการศึกษาเก่ียวกับการประเมินผลการบงัคบัใช้กฎหมายด้านป้องกัน แก้ไข เพ่ือลดผลกระทบจาก
ปัญหาการด่ืมสรุาครัง้นี ้ผู้วิจยักําหนดวิธีการวิจยั จําแนกได้ดงันี ้
 
3.1 รูปแบบการวจิัย   

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัแบบประเมินผลใช้รูปแบบการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
 

3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง   
การประเมินผลการบงัคบัใช้กฎหมายในการควบคมุ ปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาสรุาของประเทศไทย ตาม

พระราชบญัญตัิควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 กรณีศกึษาจงัหวดัอบุลราชธานี จะเก็บรวบรวมข้อมลู
จากกลุม่เปา้หมายท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ผู้บริโภค ผู้ จําหน่ายและเจ้าพนกังานตามกฎหมาย  

ดงันัน้ในการศกึษาครัง้นี ้จงึศกึษาในประชากรทัง้ 3 กลุม่ ดงันี ้
3.2.1 กลุ่มผู้บริโภค   

ได้แก่ ประชาชนผู้ บริโภค ท่ีมีอายุ 11 ปีขึน้ไปท่ีอาศัยอยู่ในครัวเรือนในพืน้ท่ีเป้าหมายของ      
การวิจยั มีจํานวนทัง้สิน้ 1800 ครัวเรือน (จากการคํานวณของศนูย์วิจยัเอแบคโพล์)  

3.2.2 กลุ่มผู้จาํหน่าย   
ได้แก่ ผู้ จําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในชมุชน/บริเวณใกล้เคียงท่ีผู้บริโภคซึง่เป็นกลุ่มตวัอย่าง

อาศยัอยูใ่นเขตพืน้ท่ีนัน้ๆ ห่างจากชมุชน 500 เมตร  
3.2.3 เจ้าพนักงานตามกฎหมาย   

ได้แก่  เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ท่ีทําหน้าท่ีบงัคบัใช้กฎหมายในการควบคมุ ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
สรุา  เช่น เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข เจ้าพนักงานสรรพาสามิต  ตํารวจ  เป็นต้น โดยจะเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสขุ เจ้าพนกังานสรรพาสามิตและตํารวจท่ีปฏิบตัิงานอยู่ในเขตพืน้ท่ีของผู้บริโภคท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง
อาศยัอยูใ่นเขตพืน้ท่ีนัน้ๆ  
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3.3 วิธ ีการสุ่มตวัอย่าง   
แผนการสุ่มตัวอย่างท่ีใช้เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ภูมิหลายขัน้  (Stratified Multi-stage 

Sampling) โดยในชัน้ภมูิหลกัมีระดบัขัน้ของการสุม่ตวัอยา่ง จําแนกได้ดงันี ้
 
3.3.1 การสุ่มตวัอย่างข ัน้ท ี่หนึ่ง  

สุ่มตัวอย่างอําเภอของพืน้ท่ีเป้าหมาย โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบแบบกําหนด        
ความน่าจะเป็น ให้เป็นสัดส่วนกับขนาดของจํานวนประชากรท่ีมีอายุ 11 ปีขึน้ไปของพืน้ท่ีนัน้ในจังหวัด
อบุลราชธานี (Systematic Sampling with Probability Proportional to Size) 

3.3.2 การสุ่มตวัอย่างข ัน้ท ี่สอง  
สุม่ตวัอยา่งตําบล ใช้การสุม่ตวัอยา่งแบบมีระบบกําหนดความน่าจะเป็นให้เป็นสดัสว่นกบัขนาด

ของจํานวนประชากรท่ีมีอาย ุ11 ปีขึน้ไป ของอําเภอตวัอยา่งในแตล่ะจงัหวดั   
3.3.3 การสุ่มตวัอย่างข ัน้ท ี่สาม  

สุ่มตวัอย่างหมู่บ้าน ใช้การสุ่มตวัอย่างแบบมีระบบกําหนดความน่าจะเป็นให้เป็นสดัส่วนกับ
ขนาดของจํานวนประชากรท่ีมีอาย ุ11 ปีขึน้ไป ของตําบลตวัอยา่งในแตล่ะจงัหวดั    

3.3.4 การสุ่มตวัอย่างข ัน้ท ี่สี่  
สุ่มตวัอย่างครัวเรือน ใช้การสุ่มตวัอย่างแบบมีระบบ โดยเก็บข้อมลูจากสมาชิกในครัวเรือนทุก

คนท่ีมีอาย ุ11 ปีขึน้ไป โดยมีจํานวนครัวเรือนดงัตารางท่ี 1.2 
 
ตารางที่ 1.2 แสดงขนาดตวัอยา่งครัวเรือนท่ีใช้ในการสุม่ตวัอยา่ง 

พืน้ท ี่ อาํเภอ  ตาํบล หมู่ บ้าน  ขนาดตวัอย่างบ้าน(หลัง) 
นอกเขตเทศบาล เดชอดุม นากระแซง หนองเงินฮ้อย 66 
นอกเขตเทศบาล เดชอดุม เมืองเดช โนนสขุสนัต์ 27 
นอกเขตเทศบาล เดชอดุม เมืองเดช ดอนเสาโฮง 18 
นอกเขตเทศบาล เดชอดุม ท่าโพธ์ิศรี ท่าโพธ์ิศรี 17 
นอกเขตเทศบาล เดชอดุม คําคร่ัง นานวล 22 
นอกเขตเทศบาล เดชอดุม โพนงาม อดุมพฒันา 26 
นอกเขตเทศบาล เดชอดุม ป่าโมง ป่าโมงน้อย 29 
นอกเขตเทศบาล เดชอดุม โนนสมบรูณ์ ขนวน 22 
นอกเขตเทศบาล เดชอดุม นาเจริญ นาเจริญน้อย 24 
นอกเขตเทศบาล เดชอดุม ทุ่งเทิง ทุ่งเจริญ 28 
นอกเขตเทศบาล เดชอดุม สมสะอาด ม่วง 50 
นอกเขตเทศบาล เดชอดุม บวังาม โนนแฝก 19 
นอกเขตเทศบาล เดชอดุม ตบห ู โพธ์ิไทร 29 
นอกเขตเทศบาล เดชอดุม ตบห ู ไทยบญุมี 22 
นอกเขตเทศบาล เดชอดุม นาสว่ง นาห้วยแคน 34 
นอกเขตเทศบาล เดชอดุม กดุประทาย คํานาแซง 51 
นอกเขตเทศบาล เดชอดุม กลาง หมากมาย 31 
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พืน้ท ี่ อาํเภอ  ตาํบล หมู่ บ้าน  ขนาดตวัอย่างบ้าน(หลัง) 

นอกเขตเทศบาล เดชอดุม กลาง เม็กใหญ่ 29 
นอกเขตเทศบาล โพธ์ิไทร ม่วงใหญ่ ดอนพระ 26 
นอกเขตเทศบาล โพธ์ิไทร สําโรง ร่องคนัแยงน้อย 45 
นอกเขตเทศบาล โพธ์ิไทร สารภี โลกชนั 34 
นอกเขตเทศบาล โพธ์ิไทร เหลา่งาม เหลา่งาม 29 
นอกเขตเทศบาล โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร โนนทนั 9 
นอกเขตเทศบาล ม่วงสามสิบ หนองฮาง ดอนประทาย 28 
นอกเขตเทศบาล ม่วงสามสิบ เตย เตย 43 
นอกเขตเทศบาล ม่วงสามสิบ ยางโยภาพ โนนสีมา 13 
นอกเขตเทศบาล ม่วงสามสิบ ไผ่ใหญ่ แสงไผ่ 30 
นอกเขตเทศบาล ม่วงสามสิบ หนองเหลา่ ดอนแดงใหญ่ 53 
นอกเขตเทศบาล ม่วงสามสิบ ยางสกักระโพหลุม่ หนองแฝก 39 
นอกเขตเทศบาล ม่วงสามสิบ ดมุใหญ่ โพนเพ็ก 13 
นอกเขตเทศบาล ม่วงสามสิบ โพนแพง เป็ด 30 
นอกเขตเทศบาล ม่วงสามสิบ หนองช้างใหญ่ หนองช้างใต้ 26 
นอกเขตเทศบาล ม่วงสามสิบ เหลา่บก เหลา่บก 18 
นอกเขตเทศบาล เมืองอบุลราชธานี ไร่น้อย บาก 24 
นอกเขตเทศบาล เมืองอบุลราชธานี หนองขอน จานไหล 23 
นอกเขตเทศบาล เมืองอบุลราชธานี ปะอาว ปะอาว 51 
นอกเขตเทศบาล เมืองอบุลราชธานี ขีเ้หลก็ ทุ่งคําไผ่ 38 
นอกเขตเทศบาล เมืองอบุลราชธานี กดุลาด กดุลาดใต้ 21 
นอกเขตเทศบาล เมืองอบุลราชธานี ไร่น้อย แคนคํา 40 
นอกเขตเทศบาล เมืองอบุลราชธานี หวัเรือ ค้อ 19 
นอกเขตเทศบาล เมืองอบุลราชธานี หนองบอ่ ดงบงั 27 
นอกเขตเทศบาล เมืองอบุลราชธานี ขามใหญ่ โชคเมือง 22 
นอกเขตเทศบาล เมืองอบุลราชธานี ขามใหญ่ ขามใหญ่ 56 
นอกเขตเทศบาล เมืองอบุลราชธานี ปทมุ หนองบก 32 
นอกเขตเทศบาล เมืองอบุลราชธานี หนองขอน หนองขอน 15 
นอกเขตเทศบาล เมืองอบุลราชธานี แจระแม คเูด่ือ 48 
นอกเขตเทศบาล เมืองอบุลราชธานี กระโสบ นาใต้ 15 
ในเขตเทศบาล ตระการพืชผล เทศบาลตําบลตระการพืชผล/ต.ขหุล ุ 30 
ในเขตเทศบาล เมือง เทศบาลนครอบุลราชธานี/ต.ในเมือง 249 
ในเขตเทศบาล เมือง เทศบาลตําบลขามใหญ่/ต.ขามใหญ่ 110 

ที่มา : ศนูย์วิจยัเอแบคโพล์ 
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3.4 เครื่องมือท ี่ใช้ในการวจิัย  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี  ้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีถูกพัฒนาขึน้จากศูนย์วิจัย

ปัญหาสรุา (ศวส.) ประกอบด้วย 3 ชดุ โดยจําแนกได้ดงันี ้
 
3.4.1 แบบสอบถามผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประกอบด้วย ข้อคําถามท่ีเป็นแบบเลือกตอบ

และเตมิคําตอบ 4 ตอนได้แก่ 
ตอนท่ี 1  พฤตกิรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
ตอนท่ี 2  การเข้าถึง การหาซือ้ การดื่ม และการรับรู้การโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
ตอนท่ี 3  ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 4  การรับรู้เก่ียวกบัมาตรการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

3.4.2 แบบสอบถามผู้ จ ําห น่ ายเครื่ อ งดื่ มแ อลกอฮอ ล์  ประกอบด้วย ข้อคําถามท่ีเป็นแบบ
เลือกตอบและเตมิคําตอบ 3 ตอนได้แก่ 

ตอนท่ี 1  เก่ียวกบัการซือ้ขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
ตอนท่ี 2  ความคดิเห็นเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
ตอนท่ี 3  ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

3.4.3 แบบสอบถามเจ้าพนักงานตามกฎหมาย ประกอบด้วย ข้อคําถามท่ีเป็นแบบเลือกตอบและ
เตมิคําตอบ 3 ตอนได้แก่ 

ตอนท่ี 1  ประสบการณ์ของท่านเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และการจบักมุกรณีกระทําผิด
ระเบียบกฎหมาย 

ตอนท่ี 2  ความคดิเห็นเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
ตอนท่ี 3  ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

การวิจยัครัง้นี ้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยจําแนกเป็นขัน้ตอนได้ดงันี ้
(1) การประสานกบัพืน้ท่ี เพ่ือขอความร่วมมือ 

(2) การประชมุชีแ้จงเคร่ืองมือและขัน้ตอนการเก็บรวบรวมข้อมลูกบัอาสาสมคัร  

(3) การเก็บรวบรวมข้อมลูในพืน้ท่ีและการตดิตามควบคมุกํากบั  

(4) การตรวจสอบความถกูต้องและความครบถ้วน  

(5) การลงรหสัข้อมลู  
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3.6 การประมวลผลและวเิคราะห์ข้อมูล   
ภายหลงัจากเก็บรวบรวมข้อมลูในพืน้ท่ีเรียบร้อยแล้ว ข้อมลูจะถกูสง่มาให้อาสาสมคัรท่ีผ่านการอบรม

ตรวจสอบความถกูต้องและความครบถ้วนของแบบสอบถามและการลงรหสัอีกครัง้ จากนัน้จะนําข้อมลูเข้าสู่
ระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม EpiData และเม่ือนําเข้าข้อมูลครบทุกชุดแบบสอบถามแล้ว ก่อนนําเข้าสู่
ขัน้ตอนการวิเคราะห์ อาสาสมัครจะทําการวิเคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้น โดยพิจารณาการแจกแจงของข้อมูล 
(distribution) การมีค่าข้อมูลนอกช่วง (out of range) การมีค่าข้อมูลสูงหรือต่ําผิดปกติ  (outlier) และ       
ความต้องกัน (consistency) รวมถึงการมีค่าข้อมูลสูญหาย (missing value) และค่าข้อมูลท่ีไม่จําเป็น       
ต้องตอบ (not applicable) ซึง่การดําเนินการทกุขัน้ตอน จะถกูตดิตาม ควบคมุและกํากบัโดยคณะนกัวิจยั  

การวิเคราะห์ข้อมลูครัง้นี ้ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป STATA 10.1 และกําหนดแนวทางการวิเคราะห์เป็น
ดงันี ้ 

(1) กรณีข้อมลูของตวัแปรเป็นแบบแจงนบั (categorical data) จะใช้วิธีการวิเคราะห์แจกแจงความถ่ี 
แสดงจํานวนและร้อยละ 

(2) กรณีข้อมลูของตวัแปรเป็นแบบตอ่เน่ือง (continuous data) จะทําการจดักลุม่ข้อมลูและใช้วิธีการ
วิเคราะห์แจกแจงความถ่ี แสดงจํานวนและร้อยละ จากนัน้จะนําเสนอค่าสถิติเชิงพรรณนาเพิ่มเติม ได้แก่ 
คา่เฉลี่ย คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่มธัยฐานและคา่ต่ําสดุ คา่สงูสดุ 
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บทที่ 4 
ผลการศกึษาในกลุ่มประชาชนทั่วไป 

 
 

จากการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เพ่ือควบคมุ ปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาสรุาในกลุม่ประชาชนท่ีมีอายตุัง้แต ่11 ปีขึน้ไปของ
จงัหวดัอุบลราชธานี พบว่า จํานวนแบบสอบถามทัง้หมด 4,300 ชุด ได้รับคืน 3,424 ชุด คิดเป็นร้อยละ 79.6 
และนําเสนอผลการศกึษาจําแนกเป็นรายประเดน็ได้ดงันี ้

4.1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
4.2 พฤตกิรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
4.3 การเข้าถึง การหาซือ้ การด่ืม และการรับรู้การโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  

4.3.1 ข้อมลูการเข้าถึงและการหาซือ้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์       
4.3.2 ข้อมลูการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์         
4.3.3 ข้อมลูการรับรู้การโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์        

4.4 การรับรู้เก่ียวกบัมาตรการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
4.4.1 ข้อมลูความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบ หรือมาตรการเพ่ือควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 

หกเดือนท่ีผา่นมา (สถานท่ีห้ามจําหน่าย)        
4.4.2 ข้อมลูความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบ หรือมาตรการเพ่ือควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 

หกเดือนท่ีผา่นมา (เวลาท่ีห้ามจําหน่าย)        
4.4.3 ข้อมลูความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบ หรือมาตรการเพ่ือควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 

หกเดือนท่ีผา่นมา (สถานท่ีห้ามด่ืม)              
4.4.4 ข้อมลูความรู้เก่ียวกบักฎระเบียบ หรือมาตรการเพ่ือควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 

หกเดือนท่ีผา่นมา (การห้ามโฆษณาและสง่เสริมการขาย)            
4.4.5 ข้อมลูความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบ หรือมาตรการเพ่ือควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 

หกเดือนท่ีผา่นมา (มาตรการทัว่ไป)              
4.4.6 ข้อมลูการรับรู้เก่ียวกบัมาตรการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์            
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4.1 ข้อมูลท ั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการเก็บรวบรวมข้อมลูในประเดน็ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามกลุม่ประชาชนท่ีมีอายตุัง้แต ่

11 ปีขึน้ไปของจงัหวดัอบุลราชธานี จํานวน 3,424 ชดุ สามารถนําเสนอผลการศกึษาได้ดงัตารางท่ี 4.1 
 

ตารางท ี่ 4.1 จํานวนและร้อยละของข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามกลุม่ประชาชนท่ีมีอายตุัง้แต ่11 ปี 
                     ขึน้ไปของจงัหวดัอบุลราชธานี  (n =3,424) 

ข้อมูลท ั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํนวน   ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 1,876 54.8 
หญิง 1,548 45.2 

อายุ   
ต่ํากวา่ 18 ปี 709 20.7 
18 – 24 ปี 631 18.4 
25 – 29 ปี 374 10.9 
30 – 34 ปี  304 8.9 
35 – 39 ปี 334 9.7 
40 – 44 ปี  382 11.2 
45 – 49 ปี 290 8.5 
50 – 54 ปี 167 4.9 
55 – 59 ปี  106 3.1 
60 ปีขึน้ไป  127 3.7 
คา่เฉล่ีย = 31.5        , คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 14.0   
คา่มธัยฐาน =  29.0  , คา่ต่ําสดุ= 12 , คา่สงูสดุ = 79   

สถานภาพสมรส   
โสด 1,533 44.8 
สมรส 1,759 51.4 
มา่ย / หยา่ / แยกกนัอยู่ 132 3.8 

การศกึษาที่สาํเร็จสูงสุดหรือกาํลังศกึษาอยู่   
มธัยมศกึษาตอนต้นหรือต่ํากวา่ 1,638 47.8 
มธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเทา่หรือ ปวช. 1,220 35.6 
อนปุริญญาหรือเทียบเทา่หรือ ปวส.  248 7.2 
ปริญญาตรี 296 8.6 
สงูกวา่ปริญญาตรี 
 

 

22 0.6 
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ข้อมูลท ั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํนวน   ร้อยละ 

อาชีพประจาํท ี่มีรายได้หลัก   
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 190 5.6 
ลกูจ้าง / พนกังานบริษัท  144 4.2 
ค้าขาย / ธุรกิจสว่นตวั 22 0.6 
นกัเรียน / นกัศกึษา  1,342 39.2 
รับจ้างทัว่ไป 1,129 32.9 
แมบ้่าน / พอ่บ้าน / เกษียณ 39 1.1 
เกษตรกร 558 16.3 
วา่งงาน - - 

รายได้ส่วนตัวต่อเดือนโดยประมาณ   
ระบรุายได้ 441 12.9 

    - น้อยกวา่ 5,000 บาท 63 14.3 
    - 5,000 – 10,000 บาท 254 57.6 
    - 10,001 – 15,000 บาท 58 13.2 
    - 15,001 – 20,000 บาท  34 7.7 
    - 20,001 – 25,000 บาท 14 3.2 
    - 25,001 – 30,000 บาท 9 2.0 
    - 30,000 บาทขึน้ไป 9 2.0 
คา่เฉล่ีย = 10,245.1  , คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 8,346.4   
คา่มธัยฐาน = 7,500  , คา่ต่ําสดุ= 1,000  , คา่สงูสดุ = 80,000   

ไมร่ะบรุายได้ 2,983 87.1 
รายได้ครอบครัวรวมกันต่อเดือนโดยประมาณ   

ระบรุายได้ 3,081 89.9 
    - น้อยกวา่ 5,000 บาท 395 12.8 
    - 5,000 – 10,000 บาท 1,645 53.4 
    - 10,001 – 15,000 บาท 396 12.9 
    - 15,001 – 20,000 บาท  212 6.9 
    - 20,001 – 25,000 บาท 111 3.6 
    - 25,001 – 30,000 บาท 116 3.8 
    - 30,000 บาทขึน้ไป 206 6.7 
คา่เฉล่ีย =  12,640.0  , คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 11,045.0   
คา่มธัยฐาน = 9,000   , คา่ต่ําสดุ= 2,000 , คา่สงูสดุ = 80,000   

ไมร่ะบรุายได้ 343 10.1 
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จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างประชาชนท่ีมีอายุตัง้แต่ 11 ปีขึน้ไปของจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 
3,424 ราย ในประเดน็ข้อมลูทัว่ไป ดงัตารางท่ี 4.1 พบวา่  

สดัส่วนของเพศชายและเพศหญิงมีความใกล้เคียงกัน โดยเป็นเพศชายร้อยละ 54.8 เพศหญิงร้อยละ 
45.2 มีช่วงอายุมากท่ีสุดได้แก่ ต่ํากว่า 18 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.7 รองลงมาได้แก่ ช่วงอายุ 18-24 ปี คิดเป็น 
ร้อยละ 18.4 โดยมีอายเุฉล่ียเท่ากบั 31.5 ปี (ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=14.0) และค่ามธัยฐานเท่ากบั 29 ปี 
(ค่าต่ําสุด=12, ค่าสูงสุด=79) สถานภาพสมรสพบว่า โสดและสมรสใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ 44.8 และ 
51.4 ตามลําดบั การศึกษาท่ีสําเร็จสงูสดุหรือกําลงัศึกษาอยู่ ส่วนใหญ่ได้แก่ มธัยมศึกษาตอนต้นหรือต่ํากว่า 
ร้อยละ 47.8 และมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือปวช. ร้อยละ 35.6 โดยอาชีพท่ีพบส่วนใหญ่
ประกอบด้วย นักเรียน/นักศึกษา    ร้อยละ 39.2 และรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 32.9 มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 
(n=441) ประมาณ  5,000-10,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 57.6 โดยมีรายได้ส่วนตัวเฉล่ียต่อเดือนเท่ากับ 
10,245.1 บาท (ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=8,346.4) และค่ามธัยฐานเท่ากบั 7,500 บาท (ค่าต่ําสดุ=1,000, 
ค่าสงูสดุ=80,000) และมีรายได้ครอบครัวรวมกันต่อเดือน (n=3,081) ประมาณ 5,000-10,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 53.4 โดยมีรายได้ครอบครัวรวมกนัเฉล่ียต่อเดือนเท่ากับ 12,640.0 บาท (ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
=11,045.0) และคา่มธัยฐานเท่ากบั 9,000 บาท (คา่ต่ําสดุ=2,000, คา่สงูสดุ=80,000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | 35 

 

4.2 ข้อมูลพฤตกิรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
จากการเก็บรวบรวมข้อมลูในประเด็นข้อมลูพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กลุม่ประชาชน

ท่ีมีอายตุัง้แต ่11 ปีขึน้ไปของจงัหวดัอบุลราชธานี จํานวน 3,424 ชดุ สามารถนําเสนอผลการศกึษาได้ดงัตาราง
ท่ี 4.2 

 
ตารางท ี่ 4.2 จํานวนและร้อยละของข้อมลูพฤตกิรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กลุม่ประชาชนท่ีมีอาย ุ
                     ตัง้แต ่11 ปีขึน้ไปของจงัหวดัอบุลราชธานี  (n =3,424) 

พฤตกิรรมการบริโภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ จาํนวน   ร้อยละ 
สิ่งท ี่น ึกถงึเป็นอันดับแรกเมื่อกล่าวถงึเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์   

เหล้า/สรุา 2,239 65.4 
เบียร์ 735 21.5 
การมนึเมา  93 2.7 
สขุภาพ  71 2.1 
เหล้า เบียร์ 58 1.7 
เหล้าขาว 47 1.4 
สปาย 19 0.6 
อบุติัเหต ุ 19 0.6 
โรคภยั 18 0.5 
การขาดสติ  16 0.5 
ไวน์ 15 0.4 
ครอบครัว  15 0.4 
ความสิน้เปลือง 15 0.4 
สิง่มนึเมา  11 0.3 
กบัแกล้ม 10 0.3 
การทะเลาะ 8 0.2 
ความสนกุสนาน 8 0.2 
คนไมดี่  5 0.2 
การด่ืมเหล้า  4 0.1 
การตาย 3 0.1 
ความปลอดภยั  3 0.1 
ความเส่ือม/ความไมดี่ 3 0.1 
ปัญหาครอบครัว 3 0.1 
กล้าแสดงออก กล้าพดู 3 0.1 
เพ่ือนฝงู  3 

 
0.1 
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พฤตกิรรมการบริโภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ จาํนวน   ร้อยละ 

การเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   
เคย 2,072 60.5 
ไมเ่คย 1,352 39.5 

การดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ครัง้สุดท้ายในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (n=2,072)   
ด่ืม 1,676 80.9 
ไมด่ื่ม 396 19.1 

กรณีดื่มครัง้สุดท้ายในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (n=1,676)   
เป็นการด่ืมในรอบ 30 วนัท่ีผา่นมา 1,072 64.0 
ไมไ่ด้ด่ืมในรอบ 30 วนัท่ีผา่นมา 604 36.0 

กรณีดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 30 วันท ี่ผ่านมา (n=1,072)   
ด่ืมทกุวนัหรือเกือบทกุวนั 81 7.6 
ด่ืม 1 – 2 ครัง้ต่อสปัดาห์  231 21.6 
ด่ืม 1 – 3 ครัง้ตอ่เดือน  760 70.8 

สาเหตุของการเคยไม่อยากซือ้  หรือไม่อยากดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์  (n=1,072)   
การรณรงค์เมาไมข่บั 1,804 87.1 
ไมมี่เงินซือ้  969 46.8 
เป็นไข้ / ปวดหวั / ตวัร้อน 605 29.2 
คนในครอบครัวห้ามด่ืม 494 23.8 
อยูใ่นช่วงงดเหล้าเข้าพรรษา 434 21.0 
เปิดยาก ด่ืมลําบาก 370 17.9 
ไมมี่เพ่ือนร่วมด่ืม 286 13.8 
ร้านท่ีซือ้สะดวกปิด 258 12.5 
หาสถานท่ีด่ืมลําบาก 192 9.3 
ราคาแพง 158 7.6 
คนรู้จกัห้ามด่ืม 63 3.0 
ไมร่ะบ ุ 12 0.6 
ไมมี่ภาชนะสําหรับด่ืม 9 0.4 

พฤตกิรรมภายหลังการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ (n=2,072)   
ในครัง้ท่ีด่ืม เคยติดลมด่ืมมากกวา่ท่ีตัง้ใจจะด่ืมตอนเร่ิมต้น 1,082 52.2 
ในครัง้ท่ีด่ืม เคยด่ืมตอ่ทัง้ๆ ท่ีมีคนเตือนให้หยดุด่ืม 455 22.0 
เคยด่ืมแล้วขบั ทัง้ๆ ท่ีมีคนเคยเตือนวา่ ด่ืมแล้วอยา่ขบั  242 11.7 
ไมเ่คยมีพฤติกรรมดงั 3 ข้อข้างต้น 669 32.3 
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จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างประชาชนท่ีมีอายุตัง้แต่ 11 ปีขึน้ไปของจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 
3,424 ราย ในประเดน็ข้อมลูพฤตกิรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ดงัตารางท่ี 4.2 พบวา่  

เม่ือกล่าวถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ สิ่งแรกท่ีนึกถึงส่วนใหญ่ได้แก่ เหล้าและสุรา คิดเป็นร้อยละ 65.4 
รองลงมาได้แก่ เบียร์ ร้อยละ 21.5 ส่วนการเคยด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พบว่า ร้อยละ 60.5 เคยด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ และเป็นการด่ืมครัง้สดุท้ายในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา ร้อยละ 80.9 และในกลุ่มนี ้พบว่า เป็นการ
ด่ืมในรอบ 30 วนัท่ีผ่านมา ร้อยละ 64.0 และส่วนใหญ่ด่ืม 1-3 ครัง้ต่อเดือน ร้อยละ 70.8 รองลงมาได้แก่ การ
ด่ืม 1-2 ครัง้ต่อสปัดาห์ และเม่ือสอบถามถึงสาเหตขุองการไม่อยากซือ้ หรือไม่อยากด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
พบว่า ส่วนใหญ่มีสาเหตมุาจาก การรณรงค์เมาไม่ขบั ร้อยละ 87.1 การไม่มีเงินซือ้ ร้อยละ 46.8 การมีอาการ
เป็นไข้/ปวดหวั/ตวัร้อน ร้อยละ 29.2 คนในครอบครัวห้ามด่ืม ร้อยละ 23.8 และอยูใ่นช่วงการงดเหล้าเข้าพรรษา 
ร้อยละ 21.0 สว่นพฤติกรรมภายหลงัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พบวา่ ร้อยละ 52.2 เคยติดลมด่ืมมากกว่าท่ี
ตัง้ใจจะด่ืมตอนเร่ิมต้น ร้อยละ 22.0 เคยด่ืมตอ่ทัง้ๆท่ีมีคนเตือนให้หยดุด่ืม ร้อยละ 11.7 เคยด่ืมแล้วขบั ทัง้ๆท่ีมี
คนเคยเตือนว่า ด่ืมแล้วอย่าขบั ขณะท่ีภายหลงัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ร้อยละ 32.3 ไม่เคยมีพฤติกรรม
ดงักลา่ว  
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4.3 ข้อมูลการเข้าถงึ การหาซือ้  การดื่ม และการรับรู้ การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นข้อมูลการเข้าถึง การหาซือ้ การด่ืมและการรับรู้การโฆษณา

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มประชาชนท่ีมีอายุตัง้แต่ 11 ปีขึน้ไปของจังหวัดอุบลราชธานี สามารถจําแนก
ประเดน็ยอ่ยได้ดงันี ้

 
4.3.1 ข้อมูลการเข้าถงึและการหาซือ้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นข้อมลูการเข้าถึงและการหาซือ้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใน
กลุ่มประชาชนท่ีมีอายุตัง้แต่ 11 ปีขึน้ไปของจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 3,424 ชุด สามารถนําเสนอผล
การศกึษาได้ดงัตารางท่ี 4.3 

 
ตารางท ี่ 4.3 จํานวนและร้อยละของข้อมลูการเข้าถึงและการหาซือ้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มประชาชนท่ีมี
อายตุัง้แต ่11 ปีขึน้ไปของจงัหวดัอบุลราชธานี  (n =3,424) 

การเข้าถงึและการหาซือ้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จาํนวน   ร้อยละ 
การเคยซือ้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยตนเองในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา    

ไมเ่คยซือ้ 2,296 67.1 
เคยซือ้   1,128 32.9 

ระบุจาํนวนครัง้ 947 83.9 
      1 ครัง้  311 32.8 
      2 ครัง้ 197 20.8 
      3 ครัง้  144 15.2 
      4 ครัง้  67 7.1 
      5 ครัง้ 75 7.9 
      6 ครัง้ 23 2.4 
      7 ครัง้ 12 1.3 
      8 ครัง้ 14 1.5 
      9 ครัง้ 9 0.9 
      10 ครัง้ 48 5.1 
      มากกวา่ 10 ครัง้ขึน้ไป 47 5.0 
      คา่เฉล่ีย= 3.8, คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 4.5   
      คา่มธัยฐาน= 2  ,ต่ําสดุ= 1 ,คา่สงูสดุ= 30    
ไม่ระบุจาํนวนครัง้ 
 
 
 
 

181 16.1 
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การเข้าถงึและการหาซือ้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จาํนวน   ร้อยละ 

เคยซือ้และซือ้ได้ (n=947)** 943 99.6 
      1 ครัง้  312 33.1 
      2 ครัง้ 202 21.4 
      3 ครัง้  138 14.6 
      4 ครัง้  66 7.0 
      5 ครัง้ 73 7.7 
      6 ครัง้ 25 2.7 
      7 ครัง้ 11 1.2 
      8 ครัง้ 16 1.7 
      9 ครัง้ 8 0.9 
      10 ครัง้ 45 4.8 
      มากกวา่ 10 ครัง้ขึน้ไป 47 5.0 

คา่เฉล่ีย= 3.8, คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 4.9   
คา่มธัยฐาน= 2  ,ต่ําสดุ= 1 ,คา่สงูสดุ= 70    

เคยซือ้แต่คนขายไม่ขายให้ (n=947)** 41 4.3 
      1 ครัง้  23 56.2 
      2 ครัง้  9 22.0 
      3 ครัง้ 4 9.8 
      4 ครัง้ 1 2.4 
      5 ครัง้ 2 4.8 
      มากกวา่ 5 ครัง้ขึน้ไป 2 4.8 

สาเหตุท ี่ไม่ขายให้ (n=41)   
           จํากดัเวลาขาย  8 19.5 
           อายไุมถ่งึเกณฑ์จําหน่าย 13 31.7 
           เมา  8 19.5 
           ไมชํ่าระเงินสด 5 12.2 
           ไมร่ะบ ุ 7 17.1 
คา่เฉล่ีย= 2.3, คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 3.2   
คา่มธัยฐาน= 1  ,ต่ําสดุ= 1 ,คา่สงูสดุ= 20  
 
 
 
 
 

 

  

** รวมกรณีท่ีมีจํานวนการซือ้มากกว่า 1 ครัง้และเกิดเหตกุารณ์เคยซือ้และซือ้ได้ กบัเคยซือ้และผู้ขายไม่ขายให้ รวมอยู่ด้วยกนั 
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การเข้าถงึและการหาซือ้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จาํนวน   ร้อยละ 

การเดนิทางไปร้านค้าเพ ื่อซ ือ้เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา (n=1,128)   
สะดวกมาก สามารถเดินไปได้ 119 10.6 
สะดวก สามารถขบัรถ / ข่ีรถ โดยใช้เวลาเพียงเลก็น้อย 74 6.6 
สะดวก สามารถแวะซือ้ระหวา่งทางได้ 28 2.5 
สะดวก ถงึแม้อยูไ่กล แตก็่ไมเ่ป็นปัญหาในการหาซือ้ 6 0.5 
ไมค่อ่ยสะดวก เพราะร้านค้าอยูไ่กลเส้นทางท่ีใช้ประจํา 4 0.3 
ไมส่ะดวก เพราะไมมี่ร้านค้าในละแวกนี ้ต้องไปหาซือ้ท่ีอ่ืน 2 0.2 
ไมร่ะบ ุ 895 79.3 

ระยะเวลาที่ใช้ในการเดนิทางไปซือ้เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์จากร้านที่สะดวกที่สุดในรอบ 
3 เดือนที่ผ่านมา (n=1,128) 

  

น้อยกวา่ 5 นาที 227 20.1 
5 – 10 นาที 562 49.8 
11 – 15 นาที 37 3.3 
16 – 20 นาที  24 2.1 
21 – 25 นาที  10 0.9 
26 – 30 นาที 20 1.8 
31 – 45 นาที 2 0.2 
46 – 60 นาที 1 0.1 
มากกวา่ 60 นาทีขึน้ไป - - 
ไมร่ะบ ุ 245 21.7 
คา่เฉล่ีย= 7.2, คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 6.2   
คา่มธัยฐาน= 5  ,ต่ําสดุ= 0.5 ,คา่สงูสดุ= 60    

การหาซือ้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ต่างๆ ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา (n=1,128)   
เคยซือ้  139 12.3 
         วดั / ศาสนสถานตา่งๆ  8 5.8 
         สถานบริการสาธารณสขุ หรือโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน 16 11.5 
         สถานท่ีทางราชการตา่งๆ  7 5.1 
         โรงเรียน / มหาวิทยาลยั / สถาบนัการศกึษาตา่งๆ  11 7.9 
         หอพกั 71 51.1 
         สถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลงิ 44 31.7 
         สวนสาธารณะของทางราชการ 10 7.2 
ไม่เคยไปซือ้ในสถานที่ด ังกล่าว 989 

 
 
 

87.7 
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การเข้าถงึและการหาซือ้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จาํนวน   ร้อยละ 

การซือ้ เครื่ อ งดื่มแอลกอฮอ ล์ในช่ วงเวลา 24.00 – 11.00 น . หรือ  14.00 – 17.00 น .  
ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา (n=1,128) 

  

เคยซือ้และซือ้ได้จาก** (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 292 25.9 
ร้านขายของชํา / โชว์หว่ย 147 50.3 
ร้านอาหาร  9 3.1 
ผบั เธค บาร์ คาราโอเกะ 119 40.8 
ร้านสะดวกซือ้ เช่น 7 – 11 แฟมิล่ีมาร์ท  90 30.8 
ร้านเคร่ืองด่ืม 61 20.9 
ร้านเร่ขาย  2 0.7 
ร้านเหล้าป่ัน 90 30.8 
ร้านมินิมาร์ท 4 1.4 
ไมร่ะบ ุ 89 30.5 

เคยซือ้แต่คนขายไม่ขายให้ จากร้าน** (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 76 6.7 
ร้านขายของชํา / โชว์หว่ย 20 26.3 
ร้านอาหาร  14 18.4 
ผบั เธค บาร์ คาราโอเกะ 8 10.5 
ร้านสะดวกซือ้ เช่น 7 – 11 แฟมิล่ีมาร์ท  29 38.2 
ร้านเคร่ืองด่ืม 13 17.1 
ร้านเร่ขาย  2 2.6 
ร้านเหล้าป่ัน 6 7.9 
ร้านมินิมาร์ท - - 
อ่ืนๆ - - 
สาเหตุเพราะ   

          เกินเวลากําหนดขายและผิดกฎหมาย  52 68.4 
          อายต่ํุากวา่ 18 ปี 18 23.7 
          ผู้ ซือ้อยูใ่นอาการเมา 6 7.9 

ไม่เคยซือ้ในช่วงเวลาดังกล่าว 835 74.0 
   
   
   
   
   
   
   
   

** รวมกรณีท่ีมีจํานวนการซือ้มากกว่า 1 ครัง้และเกิดเหตกุารณ์เคยซือ้และซือ้ได้ กบัเคยซือ้และผู้ขายไม่ขายให้ รวมอยู่ด้วยกนั 
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การเข้าถงึและการหาซือ้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จาํนวน   ร้อยละ 

การปฏบิัต  ิกรณีร้านที่เคยซือ้เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์สะดวกที่สุด ไม่เปิดขายหรือไม่มี
สนิค้าท ี่ต้องการ  (n=2,072) 

  

เลกิล้มความตัง้ใจ ไมด่ื่ม 690 33.3 
ไปหาซือ้ร้านอ่ืนในละแวกใกล้เคียงกนั 994 48.0 
ไปร่วมวงด่ืมสรุากบัคนอ่ืนแทน 257 12.4 
เลือกซือ้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อยา่งอ่ืนทดแทน โดยซือ้  30 1.5 

เหล้า แทน เบียร์  3 10.0 
เบียร์ แทน เหล้า 5 16.7 
สปาย แทน เบียร์ 1 3.3 
เอม็ 100 แทน เหล้า 2 6.7 
เบียร์ แทน เหล้าขาว 1 3.3 
เหล้า แทน เหล้าขาว 2 6.7 
ไมร่ะบ ุ 16 53.3 

ไมร่ะบ ุ 101 4.8 

 
จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างประชาชนท่ีมีอายุตัง้แต่ 11 ปีขึน้ไปของจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 

3,424 ราย ในประเดน็ข้อมลูการเข้าถึงและการหาซือ้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ดงัตารางท่ี 4.3 พบวา่  
ร้อยละ 32.9 เคยซือ้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ด้วยตนเองในรอบ 3 เดือนท่ีผา่นมา โดยมีจํานวนครัง้เฉลี่ยของ

การซือ้ประมาณ 4 ครัง้ (ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน=4.5, ค่ามัธยฐาน=2, ค่าต่ําสุด=1, ค่าสูงสุด=30) และ    
ในกลุม่ดงักลา่วเคยซือ้และซือ้ได้ คิดเป็นร้อยละ 99.6 ขณะท่ีพบวา่ เคยซือ้แตค่นขายไมข่ายให้ ร้อยละ 4.3 โดย
สาเหตท่ีุไม่ขายให้เน่ืองจาก อายไุม่ถึงเกณฑ์จําหน่าย จํากดัเวลาขายและเมา คิดเป็นร้อยละ 31.7 และ 19.5 
ตามลําดบั และเม่ือสอบถามถึงการเดินทางไปร้านค้าเพ่ือซือ้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือนท่ีผ่านมา 
พบว่า สว่นใหญ่ไม่ระบ ุร้อยละ 79.3 และสะดวกมากโดยสามารถเดินไปได้ ร้อยละ 10.6 และสะดวก สามารถ
ขบัรถ/ข่ีรถโดยใช้เวลาเพียงเล็กน้อย ร้อยละ 6.6 สว่นระยะเวลาท่ีใช้ในการเดินทางไปซือ้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
จากร้านท่ีสะดวกท่ีสดุในรอบ 3 เดือนท่ีผ่านมา เฉล่ียอยู่ท่ีประมาณ 7 นาที (ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน=6.2, 
ค่ามัธยฐาน=5, ค่าต่ําสุด=0.5, ค่าสูงสุด=60) และพบว่าในรอบ 3 เดือนท่ีผ่านมา กลุ่มตัวอย่างเคยซือ้
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตามหอพัก ร้อยละ 51.1 สถานีบริการนํา้มันเชือ้เพลิง ร้อยละ 31.7 สถานบริการ
สาธารณสุขหรือโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ร้อยละ 11.5 ส่วนการซือ้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 
24.00-11.00 น. หรือ 14.00-17.00 น. ในรอบ 3 เดือนท่ีผ่านมา พบว่า เคยซือ้และซือ้ได้ คิดเป็นร้อยละ 25.9 
โดยเป็นการซือ้จากร้านขายของชํา/โชห่วย ร้อยละ 50.3 ผบั เธค บาร์ คาราโอเกะ ร้อยละ 40.8 ร้านสะดวกซือ้ 
เช่น 7-11 แฟมิล่ีมาร์ทและร้านเหล้าป่ัน ร้อยละ 30.8 ขณะท่ีเป็นการเคยซือ้แตค่นขายไม่ขายให้ พบร้อยละ 6.7 
โดยเกิดขึน้ในร้านสะดวกซือ้ เช่น 7-11 แฟมิล่ีมาร์ท ร้อยละ 38.2  ร้านขายของชํา/โชห่วย ร้อยละ 26.3 และ
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ร้านอาหารและร้านเคร่ืองด่ืม ร้อยละ 18.4 และ 17.1 ตามลําดบั ซึง่สาเหตสุ่วนใหญ่ท่ีมีขายเน่ืองจากเกินเวลา
กําหนดขายและผิดกฎหมาย ร้อยละ 68.4 อายต่ํุากวา่ 18 ปี ร้อยละ 23.7 และผู้ซือ้อยูใ่นอาการเมา ร้อยละ 7.9 
ส่วนกรณีร้านท่ีเคยซือ้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์สะดวกท่ีสุด ไม่เปิดขายหรือไม่มีสินค้าท่ีต้องการ พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างร้อยละ 48.0 เลือกไปหาซือ้ร้านอ่ืนในละแวกใกล้เคียงกัน และร้อยละ 33.3 เลิกล้มความตัง้ใจไม่ด่ืม 
และร้อยละ 12.4 ไปร่วมวงด่ืมสรุากับคนอ่ืนแทน ส่วนอีกร้อยละ 1.5  ตดัสินใจเลือกซือ้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
อยา่งอ่ืนทดแทน เช่น การซือ้เบียร์แทนเหล้า หรือการซือ้เหล้าแทนเบียร์ เป็นต้น 
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4.3.2 ข้อมูลการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นข้อมูลการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มประชาชน 

เฉพาะผู้ ท่ีมีการด่ืมแอลกอฮอล์ครัง้สดุท้ายในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมาของจงัหวดัอุบลราชธานี จํานวน 2,072 
ราย สามารถนําเสนอผลการศกึษาได้ดงัตารางท่ี 4.4 

 
ตารางท ี่ 4.4 จํานวนและร้อยละของข้อมลูการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มประชาชน เฉพาะผู้ ท่ีมีการด่ืม
แอลกอฮอล์ครัง้สดุท้ายในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมาของจงัหวดัอบุลราชธานี  (n =2,072) 

การดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ จาํนวน   ร้อยละ 
การ เคยนั่ งดื่มเครื่ อ งดื่มแอลกอฮอล์ท ี่ ร้ านประเภทต่างๆ  ด้วยตัวเอง ในรอบ  3 
เดือนที่ผ่านมา  

  

ไมเ่คยไป  1,240 59.9 
เคยด่ืม 832 40.1 

ระบจํุานวนครัง้  818 98.3 
      1 ครัง้  465 56.9 
      2 ครัง้ 136 16.6 
      3 ครัง้ 64 7.8 
      4 ครัง้ 27 3.3 
      5 ครัง้ 38 4.7 
      มากกวา่ 5 ครัง้ 88 10.7 

คา่เฉล่ีย= 2.9, คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 4.3   
คา่มธัยฐาน= 1  ,ต่ําสดุ= 1 ,คา่สงูสดุ= 45    

ไมร่ะบจํุานวนครัง้  14 1.7 
นั่ งดื่ม แล้วได้ดื่ม (n=832) 815 98.0 

      1 ครัง้  486 59.6 
      2 ครัง้ 129 15.8 
      3 ครัง้ 57 7.0 
      4 ครัง้ 25 3.1 
      5 ครัง้ 36 4.4 
      มากกวา่ 5 ครัง้ 82 10.1 

คา่เฉล่ีย= 2.8, คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 4.3   
คา่มธัยฐาน= 1  ,ต่ําสดุ= 1 ,คา่สงูสดุ= 45    

ไมร่ะบจํุานวนครัง้ 17 2.0 
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การดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ จาํนวน   ร้อยละ 

เคยพยายามจะไปนั่ งดื่ม แต่คนขายไม่ขายให้ (n=832) 46 5.5 
      1 ครัง้  29 63.0 
      2 ครัง้ 11 23.9 
      3 ครัง้  3 6.5 
      4 ครัง้  2 4.4 
      มากกวา่ 5 ครัง้ขึน้ไป 1 2.2 

คา่เฉล่ีย= 1.7, คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 1.3   
คา่มธัยฐาน= 1  ,ต่ําสดุ= 1 ,คา่สงูสดุ= 8    
สาเหตุเพราะ  (n=46)   

           อายต่ํุากวา่ 18 ปี 1 2.2 
           เลยเวลาขายท่ีกฎหมายกําหนด 2 4.3 
           อยูใ่นสภาพเมา 5 10.9 
           ไมร่ะบสุาเหต ุ 38 82.6 

การเดนิทางไปร้านค้าเพ ื่อนั่ งดื่ม เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา    
สะดวกมาก สามารถเดินไปได้ 333 40.0 
สะดวก สามารถขบัรถ / ข่ีรถ โดยใช้เวลาเพียงเลก็น้อย 367 44.1 
สะดวก สามารถแวะด่ืมระหวา่งทางได้  40 4.8 
สะดวก ถงึแม้อยูไ่กล แต่ก็ไมเ่ป็นปัญหาในการนัง่ด่ืม  40 4.8 
ไมค่อ่ยสะดวก เพราะร้านค้าอยูไ่กลเส้นทางท่ีใช้ประจํา  7 0.8 
ไมส่ะดวก เพราะไมมี่ร้านค้าในละแวกนี ้ต้องไปหานัง่ด่ืมท่ีอ่ืน 36 4.3 
ไมร่ะบ ุ 9 1.2 

ระยะเวลาเดินทางไปที่ ร้ านนั่ งดื่ ม เครื่ อ งดื่มแอลกอฮอ ล์ท ี่ สะดวกที่ สุดใน รอบ  
3 เดือนที่ผ่านมา  

  

น้อยกวา่ 5 นาที 122 14.7 
5 – 10 นาที 305 36.7 
11 – 15 นาที 49 5.9 
16 – 20 นาที  34 4.1 
21 – 25 นาที  3 0.4 
26 – 30 นาที 35 4.2 
31 – 45 นาที 9 1.1 
46 – 60 นาที 18 2.2 
60 นาทีขึน้ไป 1 0.1 
ไมร่ะบ ุ 256 30.8 
คา่เฉล่ีย= 11.1, คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 12.3   
คา่มธัยฐาน= 5 ,ต่ําสดุ= 1 ,คา่สงูสดุ= 88    
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การดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ จาํนวน   ร้อยละ 

การเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ต่างๆ ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา    
วดั / ศาสนสถานตา่งๆ 16 1.9 
สถานีบริการสาธารณสขุ หรือโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน  - - 
สถานท่ีทางราชการตา่งๆ 16 1.9 
โรงเรียน / มหาวิทยาลยั / สถาบนัการศกึษาตา่งๆ  15 1.8 
สถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลงิตา่งๆ  19 2.3 
สวนสาธารณะของราชการ 15 1.8 
ไมเ่คยด่ืมในสถานท่ีดงักลา่ว  788 94.7 

 
จากผลการศึกษากลุ่มตวัอย่างประชาชนท่ีมีอายุตัง้แต่ 11 ปีขึน้ไปเฉพาะผู้ ท่ีมีการด่ืมแอลกอฮอล์ครัง้

สดุท้ายในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมาของจงัหวดัอบุลราชธานี จํานวน 2,072 รายในประเดน็ข้อมลูการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ ดงัตารางท่ี 4.4 พบวา่  

ร้อยละ 40.1 เคยไปนัง่ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีร้านประเภทต่างๆด้วยตนเองในรอบ 3 เดือนท่ีผ่านมา 
โดยเฉล่ียประมาณ 3 ครัง้ (ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=4.3, ค่ามธัยฐาน=1, ค่าต่ําสดุ=1, ค่าสงูสดุ=45) และ    
ในกลุ่มดงักล่าวไปนัง่ด่ืมแล้วได้ด่ืม คิดเป็นร้อยละ 98.0 ขณะท่ีพบว่า เคยพยายามจะไปนัง่ด่ืม แต่คนขายไม่
ขายให้ ร้อยละ 5.5 โดยสาเหตท่ีุไม่ขายให้เน่ืองจาก อยู่ในสภาพเมา เลยเวลาขายท่ีกฎหมายกําหนดและอายุ
ต่ํากว่า 18 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.9  ร้อยละ 4.3 และร้อยละ 2.2 ตามลําดบั สว่นความสะดวกในการเดินทางไป
ร้านค้าเพ่ือนัง่ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือนท่ีผ่านมา พบว่า ร้อยละ 44.1 สะดวก สามารถขบัรถ / ข่ี
รถ โดยใช้เวลาเพียงเล็กน้อยและร้อยละ 40.0 สะดวกมาก สามารถเดินไปได้ และระยะเวลาเดินทางไปท่ีร้าน
นัง่ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีสะดวกท่ีสดุในรอบ 3 เดือนท่ีผ่านมา พบว่า โดยเฉล่ียประมาณ 11 นาที (ค่าสว่น
เบ่ียงเบนมาตรฐาน=12.3, คา่มธัยฐาน=5 คา่ต่ําสดุ=1, คา่สงูสดุ=88) สว่นการเคยด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใน
สถานท่ีต้องห้ามตา่งๆในรอบ 3 เดือนท่ีผา่นมา พบวา่ สว่นใหญ่ร้อยละ 94.7 ไมเ่คยด่ืมในสถานท่ีต้องห้าม สว่น
ท่ีเคยด่ืมพบในบางสถานท่ี เช่น สถานีบริการนํา้มันเชือ้เพลิงต่างๆ ร้อยละ 2.3 วัด/ศาสนสถานต่างๆ และ
สถานท่ีราชการต่างๆ ร้อยละ 1.9 สวนสาธารณะของราชการและโรงเรียน / มหาวิทยาลยั / สถาบนัการศึกษา
ตา่งๆ ร้อยละ 1.8 
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4.3.3 ข้อมูลการรับรู้ การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ในประเด็นข้อมลูการรับรู้การโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุม่ประชาชนท่ีมีอายตุัง้แต ่11 ปี

ขึน้ไปของจงัหวดัอบุลราชธานี จํานวน 3,424 ชดุ สามารถนําเสนอผลการศกึษาได้ดงัตารางท่ี 4.5 
 

ตารางท ี่ 4.5 จํานวนและร้อยละของข้อมลูการรับรู้การโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุม่ประชาชนท่ีมีอายุ
ตัง้แต ่11 ปีขึน้ไปของจงัหวดัอบุลราชธานี  (n =3,424) 

การรับรู้ การโฆษณาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ จาํนวน   ร้อยละ 
การพบเห ็นหรือได้ยินโฆษณาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในรูปแบบต่างๆ  ผ่านทางสื่อ
ในรอบวันท ี่ผ่านมา 

  

โทรทัศน์     
ได้รับ 1,084 31.7 
      1 ครัง้  849 78.3 
      2 ครัง้ 99 9.1 
      3 ครัง้  33 3.0 
      4 ครัง้ 11 1.0 
      5 ครัง้ 52 4.8 
      มากกวา่ 5 ครัง้ขึน้ไป 40 3.8 
ไมไ่ด้รับ 2,340 68.3 

ป้ายกลางแจ้ง (ป้ายตามร้านค้า ถนนหนทาง)   
ได้รับ 314 9.2 
      1 ครัง้  162 51.6 
      2 ครัง้ 75 23.9 
      3 ครัง้  18 5.7 
      4 ครัง้ 18 5.7 
      5 ครัง้ 31 9.9 
      มากกวา่ 5 ครัง้ขึน้ไป 10 3.2 
ไมไ่ด้รับ 3,110 90.8 

สื่อสิ่งพมิพ์ (หนังสือพมิพ์ นิตยสาร  แผ่นพับ)   
ได้รับ 97 2.8 
      1 ครัง้  21 21.7 
      2 ครัง้ 23 23.7 
      3 ครัง้  27 27.8 
      4 ครัง้ 3 3.1 
      5 ครัง้ 13 13.4 
      มากกวา่ 5 ครัง้ขึน้ไป 10 10.3 
ไมไ่ด้รับส่ือ 3,327 97.2 
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การรับรู้ การโฆษณาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ จาํนวน   ร้อยละ 

วทิยุ   
ได้รับ 221 6.5 
      1 ครัง้  155 70.1 
      2 ครัง้ 26 11.8 
      3 ครัง้  11 5.0 
      4 ครัง้ 13 5.9 
      5 ครัง้ 12 5.4 
      มากกวา่ 5 ครัง้ขึน้ไป 4 1.8 
ไมไ่ด้รับ 3,203 93.6 

อนิเทอร์เน็ต   
ได้รับ 129 3.8 
      1 ครัง้  56 43.3 
      2 ครัง้ 31 24.0 
      3 ครัง้  9 7.0 
      4 ครัง้ 6 4.7 
      5 ครัง้ 14 10.9 
      มากกวา่ 5 ครัง้ขึน้ไป 13 10.1 
ไมไ่ด้รับ 3,295 96.2 

สื่อเคลื่อนที่ (รถไฟฟ้า แทก็ซ ี่ รถไฟ  รถขนส่ง)   
ได้รับ 131 3.8 
      1 ครัง้  102 77.9 
      2 ครัง้ 10 7.6 
      3 ครัง้  9 6.9 
      4 ครัง้ 1 0.8 
      5 ครัง้ 5 3.8 
      มากกวา่ 5 ครัง้ขึน้ไป 4 3.1 
ไมไ่ด้รับ 3,293 96.2 

ร้านค้า   
ได้รับ 500 14.6 
      1 ครัง้  291 58.2 
      2 ครัง้ 67 13.4 
      3 ครัง้  48 9.6 
      4 ครัง้ 19 3.8 
      5 ครัง้ 37 7.4 
      มากกวา่ 5 ครัง้ขึน้ไป 38 7.6 
ไมไ่ด้รับสื่อ 2,924 85.4 
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การรับรู้ การโฆษณาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ จาํนวน   ร้อยละ 

สื่อบุคคล เช่น  สาวเชียร์ เหล้า เบียร์  ไวน์    
ได้รับ 227 6.6 
      1 ครัง้  127 55.9 
      2 ครัง้ 47 20.7 
      3 ครัง้  17 7.5 
      4 ครัง้ 9 4.0 
      5 ครัง้ 14 6.2 
      มากกวา่ 5 ครัง้ขึน้ไป 13 5.7 
ไมไ่ด้รับ 3,197 93.4 

ไมเ่คยพบเหน็ / ได้ยินในรอบวนัท่ีผา่นมา 1870 54.6 
ความถี่ ในการพบเห ็นการโฆษณา ณ จุดขาย โดยสื่อบุคคล  เ ช่น  สาวเชียร์ เบียร์  
ในร้านอาหาร  / ผับ / เธค / บาร์  / คาราโอเกะ ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา 

  

พบเหน็ทกุครัง้ท่ีไป 1,692 49.4 
พบเหน็เกือบทกุครัง้ท่ีไป 125 3.7 
พบเหน็บอ่ยๆ ท่ีไป 65 1.9 
พบเหน็นานๆ ครัง้ท่ีไป 81 2.4 
ไมเ่คยพบเหน็เลยเวลาไป 167 4.9 
ไมไ่ด้ไปเท่ียวสถานท่ีเหลา่นีใ้นรอบ 3 เดือนท่ีผา่นมา 1,260 36.8 
ไมต่อบ 34 0.9 

ความถี่ ในการพบเห ็นการโฆษณา ณ จุดขาย โดยสื่อบุคคล เ ช่น  สาวชวนให้ช ิม
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ฟรีในห้างสรรพสนิค้า / ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ / ร้านสะดวก
ซือ้ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา  

  

พบเหน็ทกุครัง้ท่ีไป 129 3.8 
พบเหน็เกือบทกุครัง้ท่ีไป 271 7.9 
พบเหน็บอ่ยๆ ท่ีไป  178 5.2 
พบเหน็นานๆ ครัง้ท่ีไป  340 10.0 
ไมเ่คยพบเหน็เลยเวลาไป 717 20.9 
ไมไ่ด้ไปเท่ียวสถานท่ีเหลา่นีใ้นรอบ 3 เดือนท่ีผา่นมา  1,750 51.1 
ไมต่อบ 39 1.1 
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การรับรู้ การโฆษณาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ จาํนวน   ร้อยละ 

การ เคยพบเห ็นการส่งเสริมการขายของเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ  3 เดือนที่
ผ่านมา  

  

เคยพบเหน็  โดยเป็นการสง่เสริมการขายแบบ 861 25.2 
ลดราคา 409 47.5 
แลก – แจก – แถม 277 32.2 
ขายตรง 260 30.2 
ขายผา่นการเป็นสมาชิก 83 9.6 
ให้ลองชิม / ลองด่ืม 132 15.3 
จบัฉลาก / ชิงรางวลั 134 15.6 
ให้สทิธิประโยชน์อ่ืนตอบแทนผู้ ซือ้ เช่น แจกบตัรชมคอนเสร์ิต 136 15.8 

ไม่เคยพบเหน็  2,563 74.8 
การเคยพบเหน็การขายในลักษณะต่างๆ ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา    

การเร่ขาย 569 16.6 
ขายพว่ง 839 24.5 
การขายแก่ผู้ ท่ีมนึเมา 1,929 56.3 

ราคาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ท ี่ซ ือ้ได้ถูกท ี่สุดในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา    
เคยซือ้   2,031 59.3 

น้อยกวา่ 10 บาท 516 25.4 
11 – 20 บาท 284 13.9 
21 – 30 บาท  218 10.7 
31 – 40 บาท  175 8.6 
41 – 50 บาท  526 25.9 
51 – 60 บาท  26 1.3 
61 – 70 บาท  7 0.3 
71 – 80 บาท  11 0.5 
81 – 90 บาท  27 1.3 
91 – 100 บาท  71 3.5 
100 บาทขึน้ไป  170 8.5 
คา่เฉล่ีย= 49.8, คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 75.7   
คา่มธัยฐาน= 30 ,ต่ําสดุ= 10 ,คา่สงูสดุ= 1,200    

ไมเ่คยซือ้ 
 
 
 
 

1,393 40.7 
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การรับรู้ การโฆษณาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ จาํนวน   ร้อยละ 

โดยมีภาชนะบรรจภุณัฑ์ คือ   
ฝา 4 0.2 
เป๊ก 449 22.1 
กัก๊ 93 4.6 
ก๊ง 20 1.0 
แก้ว 55 2.7 
ขวดลโิพ 168 8.3 
กระป๋อง 228 11.2 
ขวดแบน 79 3.9 
ขวดเลก็ 545 26.8 
ขวดกลม 390 19.2 

การเคยพบเห ็นเด ็กอายุต ํ่ากว่า 20 ปี  สามารถซือ้ เครื่ องดื่มท ี่มีแอลกอฮอล์ได้ใน
รอบ 3 เดือนที่ผ่านมา  

  

เคยพบเหน็ 1,795 52.4 
ไมเ่คยพบเหน็ 283 8.3 
ไมแ่น่ใจ 870 25.4 
ไมต่อบ 476 13.9 

 
จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างประชาชนท่ีมีอายุตัง้แต่ 11 ปีขึน้ไปของจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 

3,424 ราย ในประเดน็ข้อมลูการรับรู้การโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ดงัตารางท่ี 4.5 พบวา่  
ร้อยละ 31.7 เคยได้พบเห็นหรือได้ยินโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ผ่านส่ือโทรทศัน์ในรอบวนัท่ีผ่านมา 

โดยส่วนใหญ่พบเห็นหรือได้ยิน 1 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 78.3 และป้ายกลางแจ้ง (ป้ายตามร้านค้า ถนนหนทาง) 
ร้อยละ 9.2 โดยสว่นใหญ่พบเห็น 1 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 51.6 และส่ือสิ่งพิมพ์ (หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพบั) 
ร้อยละ 2.8 โดยพบเห็น 3 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 27.8 และวิทยุ ร้อยละ 6.5 โดยส่วนใหญ่ได้ยิน 1 ครัง้ คิดเป็น 
ร้อยละ 70.1 และอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 3.8 โดยส่วนใหญ่พบเห็น 1 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 43.3 และส่ือเคล่ือนท่ี 
(รถไฟฟ้า แท็กซ่ี รถไฟ รถขนส่ง) ร้อยละ 3.8 โดยส่วนใหญ่พบเห็น 1 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 77.9 และร้านค้า   
ร้อยละ 14.6 โดยส่วนใหญ่พบเห็น 1 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 58.2 และส่ือบุคคล เช่น สาวเชียร์เหล้า เบียร์ ไวน์  
ร้อยละ 6.6 โดยสว่นใหญ่พบเห็น 1 ครัง้ คดิเป็นร้อยละ 55.9 สว่นความถ่ีในการพบเห็นการโฆษณา ณ จดุขาย 
โดยส่ือบุคคล เช่น สาวชวนให้ชิมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ฟรีในห้างสรรพสินค้า / ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ / ร้าน
สะดวกซือ้ในรอบ 3 เดือนท่ีผ่านมา พบว่า ร้อยละ 49.4 ระบวุ่า พบเห็นทกุครัง้ท่ีไป ขณะท่ีร้อยละ 36.8 ระบวุ่า 
ไม่ได้ไปเท่ียวสถานท่ีเหล่านีใ้นรอบ 3 เดือนท่ีผ่านมา ส่วนความถ่ีในการพบเห็นการโฆษณา ณ  จุดขาย        
โดยส่ือบุคคล เช่น สาวชวนให้ชิมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ฟรีในห้างสรรพสินค้า/ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่/ร้าน
สะดวกซือ้ในรอบ 3 เดือนท่ีผ่านมา พบว่า ร้อยละ 20.9 ไม่เคยพบเห็นเลยเวลาไป ขณะท่ีร้อยละ 51.1 ระบุว่า 
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ไม่ได้ไปเท่ียวสถานท่ีเหล่านีใ้นรอบ 3 เดือนท่ีผ่านมาและร้อยละ 10.0 ระบุว่า พบเห็นนานๆครัง้ท่ีไป ส่วนการ
เคยพบเห็นการส่งเสริมการขายของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือนท่ีผ่านมา พบว่า ร้อยละ 25.2 ระบุว่า 
เคยพบเห็น โดยส่วนใหญ่ได้แก่ การลดราคา การแลก-แจก-แถมและการขายตรง ส่วนการพบเห็นการขายใน
ลกัษณะต่างๆในรอบ 3 เดือนท่ีผ่านมา พบว่า ร้อยละ 56.3 เป็นการขายให้แก่ผู้ ท่ีมึนเมา และร้อยละ 24.5 เป็น
การขายพ่วงและร้อยละ 16.6 เป็นการเร่ขาย ส่วนราคาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีซือ้ได้ถกูท่ีสดุในรอบ 3 เดือนท่ี
ผา่นมา พบวา่ เฉล่ียอยูท่ี่ประมาณ 50 บาท (คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน=75.7, คา่มธัยฐาน=30, คา่ต่ําสดุ=10, 
ค่าสงูสดุ=1,200) โดยมีภาชนะบรรจุภณัฑ์ได้แก่ แบบขวดเล็ก ร้อยละ 26.8 แบบเป๊ก ร้อยละ 22.1 แบบกลม 
ร้อยละ 19.2 และแบบกระป๋อง ร้อยละ 11.2  
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4.4 ข้อมูลการรับรู้ เกี่ยวกับมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
จากการเก็บรวบรวมข้อมลูในประเด็นข้อมลูการรับรู้เก่ียวกบัมาตรการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใน

กลุม่ประชาชนท่ีมีอายตุัง้แต ่11 ปีขึน้ไปของจงัหวดัอบุลราชธานี สามารถจําแนกประเดน็ยอ่ยได้ดงันี ้
 
4.4.1 ข้ อมูลความรู้ เกี่ ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรการ เพ ื่ อควบคุมเครื่ อ งดื่มแอลกอฮอ ล์

ในช่วงหกเดอืนที่ผ่านมา (สถานที่ห้ามจาํหน่าย) 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นข้อมูลความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือ

ควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงหกเดือนท่ีผา่นมา (สถานท่ีห้ามจําหน่าย) ของกลุม่ประชาชนท่ีมีอายตุัง้แต ่
11 ปีขึน้ไปของจงัหวดัอุบลราชธานี จํานวน 3,424 ชุด สามารถนําเสนอผลการศึกษาได้ดงัตารางท่ี 4.6 และ
ตารางท่ี 4.7 

 
ตารางท ี่ 4.6 จํานวนและร้อยละของความรู้เก่ียวกบักฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ในช่วงหกเดือนท่ีผ่านมา (สถานท่ีห้ามจําหน่าย) ของกลุ่มประชาชนท่ีมีอายุตัง้แต่ 11 ปีขึน้ไปของจังหวัด
อบุลราชธานี (n =3,424) 

กฎระเบียบหรือมาตรการเกี่ยวกับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ 
ถูก 

จํานวน 
(ร้อยละ) 

ผิด 
จํานวน 
(ร้อยละ) 

ไม่รู้  
จํานวน 
(ร้อยละ) 

1. มีมาตรการห้ามจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานท่ีบางประเภท 
     

3,249 
(94.9) 

38 
(1.1) 

137 
(4.0) 

2. มีมาตรการห้ามจําหน่ายในวดั / ศาสนสถานตา่งๆ  3,087 
(90.2) 

58 
(1.7) 

279 
(8.1) 

3. มีมาตรการห้ามจําหน่ายในโรงภาพยนตร์ 2,656 
(77.6) 

150 
(4.4) 

618 
(18.0) 

4. มีมาตรการห้ามจําหน่ายในสถานบริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลของรัฐและ
เอกชน 

3,053 
(89.2) 

80 
(2.3) 

291 
(8.5) 

5. มีมาตรการห้ามจําหน่ายในสถานท่ีทางราชการตา่งๆ  3,022 
(88.3) 

78 
(2.3) 

324 
(9.4) 

6. มีมาตรการห้ามจําหน่ายในสวนสาธารณะของเอกชน 2,462 
(71.9) 

225 
(6.6) 

737 
(21.5) 

7. มีมาตรการห้ามจําหน่ายในโรงเรียน / มหาวิทยาลยั / สถาบนัการศกึษาตา่งๆ 
     

3,008 
(87.9) 

79 
(2.3) 

337 
(9.8) 

8. มีมาตรการห้ามจําหน่ายในหอพกั 
 
 

2,351 
(68.7) 

346 
(10.1) 

727 
(21.2) 
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กฎระเบียบหรือมาตรการเกี่ยวกับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ 
ถูก 

จํานวน 
(ร้อยละ) 

ผิด 
จํานวน 
(ร้อยละ) 

ไม่รู้  
จํานวน 
(ร้อยละ) 

9. มีมาตรการห้ามจําหน่ายในสถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลงิ 2,356 
(68.8) 

330 
(9.6) 

738 
(21.6) 

10. มีมาตรการห้ามจําหน่ายในสวนสาธารณะของราชการ 2,847 
(83.2) 

168 
(4.9) 

409 
(11.9) 

 
ตารางท ี่  4.7 จํานวนและร้อยละของระดับความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ในช่วงหกเดือนท่ีผ่านมา (สถานท่ีห้ามจําหน่าย) ของกลุ่มประชาชนท่ีมีอายตุัง้แต่ 11 ปีขึน้ไปของ
จงัหวดัอบุลราชธานี (n =3,424) 

กฎระเบียบหรือมาตรการเกี่ยวกับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ จาํนวน   ร้อยละ 
ระดบัมาก          (7 – 10 คะแนน) 2,759 80.6 
ระดบัปานกลาง (4 – 6 คะแนน) 401 11.7 
ระดบัน้อย         (0 – 3 คะแนน) 264 7.7 

(คา่เฉล่ีย=  8.2 , คา่สว่นเบ่ียงมาตรฐาน= 2.4, คา่มธัยฐาน= 9 , คา่ต่ําสดุ= 0, คา่สงูสดุ= 10) 

 
จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างประชาชนท่ีมีอายุตัง้แต่ 11 ปีขึน้ไปของจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 

3,424 ราย ในประเด็นข้อมลูความรู้เก่ียวกบักฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง
หกเดือนท่ีผา่นมา (สถานท่ีห้ามจําหน่าย) ดงัตารางท่ี 4.6 และ 4.7 พบวา่  

กลุม่ตวัอย่างมีความรู้รายข้อถกูต้องเก่ียวกบักฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ในช่วงหกเดือนท่ีผา่นมา (สถานท่ีห้ามจําหน่าย) ตัง้แตร้่อยละ 80 ขึน้ไป ในประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

 การมีมาตรการห้ามจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานท่ีบางประเภท (ร้อยละ 94.9) 

 การมีมาตรการห้ามจําหน่ายในวดั / ศาสนสถานตา่งๆ (ร้อยละ 90.2) 

 การมีมาตรการห้ามจําหน่ายในสถานบริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน       
(ร้อยละ 89.2) 

 การมีมาตรการห้ามจําหน่ายในสถานท่ีทางราชการตา่งๆ (ร้อยละ 88.3) 

 การมีมาตรการห้ามจําหน่ายในโรงเรียน / มหาวิทยาลยั / สถาบนัการศกึษาตา่งๆ (ร้อยละ 87.9) 

 การมีมาตรการห้ามจําหน่ายในสวนสาธารณะของราชการ (ร้อยละ 83.2) 
และกลุ่มตัวอย่างมีความรู้รายข้อถูกต้องเก่ียวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ในช่วงหกเดือนท่ีผา่นมา (สถานท่ีห้ามจําหน่าย) ต่ํากวา่ร้อยละ 80 ในประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

 การมีมาตรการห้ามจําหน่ายในโรงภาพยนตร์ (ร้อยละ 77.6) 
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 การมีมาตรการห้ามจําหน่ายในสวนสาธารณะของเอกชน (ร้อยละ 71.9) 

 การมีมาตรการห้ามจําหน่ายในสถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลงิ (ร้อยละ 68.8) 

 การมีมาตรการห้ามจําหน่ายในหอพกั (ร้อยละ 68.7) 
และระดบัความรู้ภาพรวมเก่ียวกบักฎระเบียบหรือมาตรการเพื่อควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงหก

เดือนท่ีผ่านมา (สถานท่ีห้ามจําหน่าย) พบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดบัมากร้อยละ 80.6 ระดบัปานกลาง
ร้อยละ 11.7 และระดับน้อยร้อยละ 7.7 (ค่าเฉล่ีย=  8.2 , ค่าส่วนเบ่ียงมาตรฐาน= 2.4, ค่ามัธยฐาน= 9 ,       
คา่ต่ําสดุ= 0, คา่สงูสดุ= 10) 
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4.4.2 ข้ อมูลความรู้ เกี่ ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรการ เพ ื่ อควบคุมเครื่ อ งดื่มแอลกอฮอ ล์
ในช่วงหกเดอืนที่ผ่านมา (เวลาที่ห้ามจาํหน่าย) 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นข้อมูลความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือ
ควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงหกเดือนท่ีผ่านมา (เวลาท่ีห้ามจําหน่าย) ของกลุ่มประชาชนท่ีมีอายตุัง้แต ่
11 ปีขึน้ไปของจงัหวดัอุบลราชธานี จํานวน 3,424 ชุด สามารถนําเสนอผลการศึกษาได้ดงัตารางท่ี 4.8 และ
ตารางท่ี 4.9 

 
ตารางท ี่ 4.8 จํานวนและร้อยละของความรู้เก่ียวกบักฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ในช่วงหกเดือนท่ีผ่านมา (เวลาท่ีห้ามจําหน่าย) ของกลุ่มประชาชนท่ีมีอายุตัง้แต่ 11 ปีขึน้ไปของจังหวัด
อบุลราชธานี (n =3,424) 

กฎระเบียบหรือมาตรการเกี่ยวกับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ 
ถูก 

จํานวน 
(ร้อยละ) 

ผิด 
จํานวน 
(ร้อยละ) 

ไม่รู้  
จํานวน 
(ร้อยละ) 

1. มีมาตรการห้ามจําหน่ายแอลกอฮอล์ในบางเวลา 3,369 
(98.4) 

16 
(0.5) 

39 
(1.1) 

2. เวลา 11.00 – 14.00 น. เป็นเวลาห้ามจําหน่าย 991 
(28.9) 

1,065 
(31.1) 

1,368 
(40.0) 

3. เวลา 14.00 – 17.00 น. เป็นเวลาห้ามจําหน่าย  1,400 
(40.9) 

497 
(14.5) 

1,527 
(44.6) 

4. เวลา 17.00 – 24.00 น. เป็นเวลาห้ามจําหน่าย 1,078 
(31.5) 

854 
(25.0) 

1,492 
(43.5) 

5. เวลา 24.00 – 11.00 น. เป็นเวลาห้ามจําหน่าย 1,674 
(48.9) 

395 
(11.5) 

1,355 
(39.6) 

 
ตารางท ี่  4.9 จํานวนและร้อยละของระดับความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ในช่วงหกเดือนท่ีผ่านมา (เวลาท่ีห้ามจําหน่าย) ของกลุ่มประชาชนท่ีมีอายุตัง้แต่ 11 ปีขึน้ไปของ
จงัหวดัอบุลราชธานี (n =3,424) 

กฎระเบียบหรือมาตรการเกี่ยวกับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ จาํนวน   ร้อยละ 
ระดบัมาก          (4 – 5 คะแนน) 562 16.4 
ระดบัปานกลาง (2 – 3 คะแนน) 1,190 34.8 
ระดบัน้อย         (0 – 1 คะแนน) 1,672 48.8 

รวม 3,424 100.0 
(คา่เฉล่ีย= 2.5, คา่สว่นเบ่ียงมาตรฐาน= 1.4, คา่มธัยฐาน= 2, คา่ต่ําสดุ= 0, คา่สงูสดุ= 5) 
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จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างประชาชนท่ีมีอายุตัง้แต่ 11 ปีขึน้ไปของจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 
3,424 ราย ในประเด็นข้อมลูความรู้เก่ียวกบักฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง
หกเดือนท่ีผา่นมา (เวลาท่ีห้ามจําหน่าย) ดงัตารางท่ี 4.8 และ 4.9 พบวา่  

กลุม่ตวัอย่างมีความรู้รายข้อถกูต้องเก่ียวกบักฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ในช่วงหกเดือนท่ีผา่นมา (เวลาท่ีห้ามจําหน่าย) ตัง้แตร้่อยละ 80 ขึน้ไป ในประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

 การมีมาตรการห้ามจําหน่ายแอลกอฮอล์ในบางเวลา (ร้อยละ 98.4) 
และกลุ่มตัวอย่างมีความรู้รายข้อถูกต้องเก่ียวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ในช่วงหกเดือนท่ีผา่นมา (เวลาท่ีห้ามจําหน่าย) ต่ํากวา่ร้อยละ 80 ในประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

 เวลา 24.00 – 11.00 น. เป็นเวลาห้ามจําหน่าย (ร้อยละ 48.9) 

 เวลา 14.00 – 17.00 น. เป็นเวลาห้ามจําหน่าย (ร้อยละ 40.9) 

 เวลา 17.00 – 24.00 น. เป็นเวลาห้ามจําหน่าย (ร้อยละ 31.5) 

 เวลา 11.00 – 14.00 น. เป็นเวลาห้ามจําหน่าย (ร้อยละ 28.9) 
และระดบัความรู้ภาพรวมเก่ียวกบักฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงหก

เดือนท่ีผ่านมา (เวลาท่ีห้ามจําหน่าย) พบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดบัน้อยร้อยละ 48.8 ระดบัปานกลาง
ร้อยละ 34.8 และระดับมากร้อยละ 16.4 (ค่าเฉล่ีย= 2.5, ค่าส่วนเบ่ียงมาตรฐาน= 1.4, ค่ามัธยฐาน= 2,       
คา่ต่ําสดุ= 0, คา่สงูสดุ= 5) 
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4.4.3 ข้ อมูลความรู้ เกี่ ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรการ เพ ื่ อควบคุมเครื่ อ งดื่มแอลกอฮอ ล์
ในช่วงหกเดอืนที่ผ่านมา (สถานที่ห้ามดื่ม) 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นข้อมูลความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือ
ควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงหกเดือนท่ีผา่นมา (สถานท่ีห้ามด่ืม) ของกลุม่ประชาชนท่ีมีอายตุัง้แต ่11 ปี
ขึน้ไปของจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 3,424 ชุด สามารถนําเสนอผลการศึกษาได้ดังตารางท่ี 4.10 และ  
ตารางท่ี 4.11 

 
ตาร างท ี่  4.10 จํานวนและร้อยละของความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ในช่วงหกเดือนท่ีผ่านมา (สถานท่ีห้ามด่ืม) ของกลุม่ประชาชนท่ีมีอายตุัง้แต ่11 ปีขึน้ไปของจงัหวดั
อบุลราชธานี (n =3,424) 

กฎระเบียบหรือมาตรการเกี่ยวกับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ 
ถูก 

จํานวน 
(ร้อยละ) 

ผิด 
จํานวน 
(ร้อยละ) 

ไม่รู้  
จํานวน 
(ร้อยละ) 

1. มีมาตรการห้ามด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานท่ีบางประเภท 
       

3,227 
(94.3) 

41 
(1.2) 

156 
(4.5) 

2. มีมาตรการห้ามด่ืมในวดั / ศาสนสถานตา่งๆ 3,161 
(92.3) 

65 
(1.9) 

198 
(5.8) 

3. มีมาตรการห้ามด่ืมในโรงภาพยนตร์ 2,707 
(79.1) 

160 
(4.7) 

557 
(16.2) 

4. มีมาตรการห้ามด่ืมในสถานบริการสาธารณสขุหรือโรงพยาบาลของรัฐและ 
     เอกชน     

3,047 
(89.0) 

88 
(2.6) 

289 
(8.4) 

5. มีมาตรการห้ามด่ืมในสถานท่ีราชการตา่งๆ 2,969 
(86.7) 

88 
(2.6) 

367 
(10.7) 

6. มีมาตรการห้ามด่ืมในสวนสาธารณะของเอกชน 2,540 
(74.2) 

224 
(6.5) 

660 
(19.3) 

7. มีมาตรการห้ามด่ืมในโรงเรียน / มหาวิทยาลยั / สถาบนัการศกึษาตา่งๆ 
     

2,953 
(86.2) 

134 
(4.0) 

337 
(9.8) 

8. มีมาตรการห้ามด่ืมในหอพกั 2,399 
(70.1) 

336 
(9.8) 

689 
(20.1) 

9. มีมาตรการห้ามด่ืมในสถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลิง 2,479 
(72.4) 

276 
(8.1) 

669 
(19.5) 

10. มีมาตรการห้ามด่ืมในสวนสาธารณะของทางราชการ 2,972 
(86.8) 

78 
(2.3) 

374 
(10.9) 
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ตารางท ี่  4.11 จํานวนและร้อยละของระดบัความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพื่อควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ในช่วงหกเดือนท่ีผ่านมา (สถานท่ีห้ามด่ืม) ของกลุม่ประชาชนท่ีมีอายตุัง้แต ่11 ปีขึน้ไปของจงัหวดั
อบุลราชธานี (n =3,424) 

กฎระเบียบหรือมาตรการเกี่ยวกับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ จาํนวน   ร้อยละ 
ระดบัมาก          (7 – 10 คะแนน) 2,812 82.0 
ระดบัปานกลาง (4 – 6 คะแนน) 408 12.0 
ระดบัน้อย         (0 – 3 คะแนน) 204 6.0 

(คา่เฉล่ีย= 8.3, คา่สว่นเบ่ียงมาตรฐาน= 2.3, คา่มธัยฐาน= 9, คา่ต่ําสดุ= 0, คา่สงูสดุ= 10) 
 

จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างประชาชนท่ีมีอายุตัง้แต่ 11 ปีขึน้ไปของจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 
3,424 ราย ในประเด็นข้อมลูความรู้เก่ียวกบักฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง
หกเดือนท่ีผา่นมา (สถานท่ีห้ามด่ืม) ดงัตารางท่ี 4.10 และ 4.11 พบวา่  

กลุม่ตวัอย่างมีความรู้รายข้อถกูต้องเก่ียวกบักฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ในช่วงหกเดือนท่ีผา่นมา (สถานท่ีห้ามด่ืม) ตัง้แตร้่อยละ 80 ขึน้ไป ในประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

 การมีมาตรการห้ามด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานท่ีบางประเภท (ร้อยละ 94.3) 

 การมีมาตรการห้ามด่ืมในวดั / ศาสนสถานตา่งๆ (ร้อยละ 92.3) 

 การมีมาตรการห้ามด่ืมในสถานบริการสาธารณสขุหรือโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน (ร้อยละ 89.0) 

 การมีมาตรการห้ามด่ืมในสวนสาธารณะของราชการ (ร้อยละ 86.8) 

 การมีมาตรการห้ามด่ืมในสถานท่ีทางราชการตา่งๆ (ร้อยละ 86.7) 

 การมีมาตรการห้ามด่ืมในโรงเรียน / มหาวิทยาลยั / สถาบนัการศกึษาตา่งๆ (ร้อยละ 86.2) 
และกลุ่มตัวอย่างมีความรู้รายข้อถูกต้องเก่ียวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ในช่วงหกเดือนท่ีผา่นมา (สถานท่ีห้ามด่ืม) ต่ํากวา่ร้อยละ 80 ในประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

 การมีมาตรการห้ามด่ืมในโรงภาพยนตร์ (ร้อยละ 79.1) 

 การมีมาตรการห้ามด่ืมในสวนสาธารณะของเอกชน (ร้อยละ 74.2) 

 การมีมาตรการห้ามด่ืมในสถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลงิ (ร้อยละ 72.4) 

 การมีมาตรการห้ามด่ืมในหอพกั (ร้อยละ 70.1) 
และระดบัความรู้ภาพรวมเก่ียวกบักฎระเบียบหรือมาตรการเพื่อควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงหก

เดือนท่ีผา่นมา (สถานท่ีห้ามด่ืม) พบวา่ สว่นใหญ่มีความรู้อยูใ่นระดบัมากร้อยละ 82.0 ระดบัปานกลางร้อยละ 
12.0 และระดบัน้อยร้อยละ 6.0 (คา่เฉลี่ย=  8.3 , คา่สว่นเบ่ียงมาตรฐาน= 2.3, คา่มธัยฐาน= 9 , คา่ต่ําสดุ= 0, 
คา่สงูสดุ= 10) 
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4.4.4 ข้ อมูลความรู้ เกี่ ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรการ เพ ื่ อควบคุมเครื่ อ งดื่มแอลกอฮอ ล์
ในช่วงหกเดอืนที่ผ่านมา (การห้ามโฆษณาและส่งเสริมการขาย) 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นข้อมูลความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือ
ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงหกเดือนท่ีผ่านมา (การห้ามโฆษณาและส่งเสริมการขาย) ของกลุ่ม
ประชาชนท่ีมีอายตุัง้แต่ 11 ปีขึน้ไปของจงัหวดัอบุลราชธานี จํานวน 3,424 ชดุ สามารถนําเสนอผลการศึกษา
ได้ดงัตารางท่ี 4.12 และตารางท่ี 4.13 

 
ตาร างท ี่  4.12 จํานวนและร้อยละของความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ในช่วงหกเดือนท่ีผ่านมา (การห้ามโฆษณาและส่งเสริมการขาย) ของกลุ่มประชาชนท่ีมีอายตุัง้แต ่
11 ปีขึน้ไปของจงัหวดัอบุลราชธานี (n =3,424) 

กฎระเบียบหรือมาตรการเกี่ยวกับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ 
ถูก 

จํานวน 
(ร้อยละ) 

ผิด 
จํานวน 
(ร้อยละ) 

ไม่รู้  
จํานวน 
(ร้อยละ) 

1. มีมาตรการห้ามโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในลกัษณะด่ืมแล้วดีมี 
    ประโยชน์ทัง้โดยตรงหรือโดยอ้อม โดยสิน้เชิงทกุส่ือ 24 ชัว่โมง 

3,306 
(96.6) 

43 
(1.2) 

75 
(2.2) 

2. มีมาตรการควบคมุเนือ้หาการโฆษณาหรือประชาสมัพนัธ์เคร่ืองด่ืม 
    แอลกอฮอล์ โดยให้กระทําได้เฉพาะในลกัษณะให้ข้อมลูข่าวสารและ 
    ความรู้เชิงสร้างสรรค์สงัคม 

2,271 
(66.3) 

237 
(6.9) 

916 
(26.8) 

3. มีมาตรการห้ามโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์โดยการปรากฏภาพของ 
    สนิค้าหรือบรรจภุณัฑ์ของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์โดยสิน้เชิงทกุส่ือ 24  
    ชัว่โมง 

2,191 
(64.0) 

237 
(6.9) 

996 
(29.1) 

4. มีมาตรการห้ามสง่เสริมการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรูปแบบตา่งๆ  
    เช่น การลด แลก แจก แถม เป็นต้น 

2,114 
(61.7) 

259 
(7.6) 

1,051 
(30.7) 

5. มีมาตรการห้ามการสง่เสริมการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรูปแบบการ 
    ขายพว่ง 

1,832 
(53.5) 

201 
(5.9) 

1,391 
(40.6) 

6. มีมาตรการห้ามการสง่เสริมการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรูปแบบการ 
    ขายโดยเคร่ืองขายอตัโนมติั 

3,194 
(93.3) 

25 
(0.7) 

205 
(6.0) 
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ตารางท ี่  4.13 จํานวนและร้อยละของระดบัความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพื่อควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ในช่วงหกเดือนท่ีผ่านมา (การห้ามโฆษณาและส่งเสริมการขาย) ของกลุ่มประชาชนท่ีมีอายตุัง้แต ่
11 ปีขึน้ไปของจงัหวดัอบุลราชธานี (n =3,424) 

กฎระเบียบหรือมาตรการเกี่ยวกับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ จาํนวน   ร้อยละ 
ระดบัมาก            (5 – 6 คะแนน) 285 8.3 
ระดบัปานกลาง   (2 – 4 คะแนน) 2,120 61.9 
ระดบัน้อย           (0 – 1 คะแนน) 1,019 29.8 

(คา่เฉล่ีย= 4.3, คา่สว่นเบ่ียงมาตรฐาน= 1.6, คา่มธัยฐาน= 5, คา่ต่ําสดุ= 0, คา่สงูสดุ= 6) 
 

จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างประชาชนท่ีมีอายุตัง้แต่ 11 ปีขึน้ไปของจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 
3,424 ราย ในประเด็นข้อมลูความรู้เก่ียวกบักฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง
หกเดือนท่ีผา่นมา (การห้ามโฆษณาและสง่เสริมการขาย) ดงัตารางท่ี 4.12 และ 4.13 พบวา่  

กลุม่ตวัอย่างมีความรู้รายข้อถกูต้องเก่ียวกบักฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ในช่วงหกเดือนท่ีผา่นมา (การห้ามโฆษณาและสง่เสริมการขาย) ตัง้แตร้่อยละ 80 ขึน้ไป ในประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

 การมีมาตรการห้ามโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในลกัษณะด่ืมแล้วดีมีประโยชน์ทัง้โดยตรงหรือโดย
อ้อม โดยสิน้เชิงทกุส่ือ 24 ชัว่โมง (ร้อยละ 96.6)  

 การมีมาตรการห้ามการส่งเสริมการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรูปแบบการขายโดยเคร่ืองขาย
อตัโนมตั ิ(ร้อยละ 93.3)  

และกลุ่มตัวอย่างมีความรู้รายข้อถูกต้องเก่ียวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ในช่วงหกเดือนท่ีผ่านมา (การห้ามโฆษณาและส่งเสริมการขาย) ต่ํากว่าร้อยละ 80 ในประเด็น
ดงัตอ่ไปนี ้

 การมีมาตรการควบคมุเนือ้หาการโฆษณาหรือประชาสมัพนัธ์เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยให้กระทําได้
เฉพาะในลกัษณะให้ข้อมลูขา่วสารและความรู้เชิงสร้างสรรค์สงัคม (ร้อยละ 66.3) 

 การมีมาตรการห้ามโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์โดยการปรากฏภาพของสินค้าหรือบรรจภุณัฑ์ของ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์โดยสิน้เชิงทกุส่ือ 24  ชัว่โมง (ร้อยละ 64.0) 

 การมีมาตรการห้ามส่งเสริมการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การลด แลก แจก 
แถม เป็นต้น (ร้อยละ 61.7) 

 การมีมาตรการห้ามการสง่เสริมการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรูปแบบการขายพว่ง (ร้อยละ 53.5) 
และระดบัความรู้ภาพรวมเก่ียวกบักฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงหก

เดือนท่ีผ่านมา (การห้ามโฆษณาและส่งเสริมการขาย) พบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดบัปานกลางร้อยละ 
61.9 ระดับน้อยร้อยละ 29.8 และระดับมากร้อยละ 8.3 (ค่าเฉล่ีย= 4.3, ค่าส่วนเบ่ียงมาตรฐาน= 1.6,     
คา่มธัยฐาน= 5,คา่ต่ําสดุ= 0, คา่สงูสดุ= 6) 
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4.4.5 ข้ อมูลความรู้ เกี่ ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรการ เพ ื่ อควบคุมเครื่ อ งดื่มแอลกอฮอ ล์
ในช่วงหกเดอืนที่ผ่านมา (มาตรการท ั่วไป) 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นข้อมูลความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือ
ควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงหกเดือนท่ีผ่านมา (มาตรการทัว่ไป) ของกลุม่ประชาชนท่ีมีอายตุัง้แต ่11 ปี
ขึน้ไปของจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 3,424 ชุด สามารถนําเสนอผลการศึกษาได้ดังตารางท่ี 4.14 และ  
ตารางท่ี 4.15 

 
ตาร างท ี่  4.14 จํานวนและร้อยละของความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ในช่วงหกเดือนท่ีผ่านมา (มาตรการทัว่ไป) ของกลุม่ประชาชนท่ีมีอายตุัง้แต ่11 ปีขึน้ไปของจงัหวดั
อบุลราชธานี (n =3,424) 

กฎระเบียบหรือมาตรการเกี่ยวกับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ 
ถูก 

จํานวน 
(ร้อยละ) 

ผิด 
จํานวน 
(ร้อยละ) 

ไม่รู้  
จํานวน 
(ร้อยละ) 

1. ปัจจบุนัมีการห้ามจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แก่เดก็อายต่ํุากวา่  
    18 ปี 

3,179 
(92.8) 

145 
(4.2) 

100 
(3.0) 

2. ปัจจบุนัมีการห้ามจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แก่เดก็อายต่ํุากวา่  
    20 ปี 

2,082 
(60.8) 

906 
(26.5) 

436 
(12.7) 

3. มีมาตรการห้ามจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ แก่คนเมา 1,790 
(52.3) 

668 
(19.5) 

966 
(28.2) 

4. มีมาตรการห้ามจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในลกัษณะ เร่ขาย 1,736 
(50.7) 

536 
(15.7) 

1,152 
(33.6) 

5. การฝ่าฝืนไมป่ฏิบติัตามมาตรการควบคมุ พ.ร.บ. ควบคมุเคร่ืองด่ืม 
    แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มีโทษจําหรือปรับ 

2,662 
(77.8) 

100 
(2.9) 

662 
(19.3) 

6. มีมาตรการให้มีการจดัตัง้คณะกรรมการระดบัชาติ และระดบัจงัหวดัเพ่ือ 
    ดําเนินการควบคมุปัญหาการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

2,263 
(66.1) 

102 
(3.0) 

1,059 
(30.9) 
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ตารางท ี่  4.15 จํานวนและร้อยละของระดบัความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพื่อควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ในช่วงหกเดือนท่ีผ่านมา (มาตรการทัว่ไป) ของกลุม่ประชาชนท่ีมีอายตุัง้แต ่11 ปีขึน้ไปของจงัหวดั
อบุลราชธานี (n =3,424) 

กฎระเบียบหรือมาตรการเกี่ยวกับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ จาํนวน   ร้อยละ 
ระดบัมาก           (25 – 37 คะแนน) 1,389 40.6 
ระดบัปานกลาง  (13 – 24 คะแนน) 1,757 51.3 
ระดบัน้อย           (0 – 12 คะแนน) 278 8.1 

(คา่เฉล่ีย= 4.0, คา่สว่นเบ่ียงมาตรฐาน= 1.7, คา่มธัยฐาน= 4, คา่ต่ําสดุ= 0, คา่สงูสดุ= 6) 
 

จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างประชาชนท่ีมีอายุตัง้แต่ 11 ปีขึน้ไปของจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 
3,424 ราย ในประเด็นข้อมลูความรู้เก่ียวกบักฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง
หกเดือนท่ีผา่นมา (มาตรการทัว่ไป) ดงัตารางท่ี 4.14 และ 4.15 พบวา่  

กลุม่ตวัอย่างมีความรู้รายข้อถกูต้องเก่ียวกบักฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ในช่วงหกเดือนท่ีผา่นมา (มาตรการทัว่ไป) ตัง้แตร้่อยละ 80 ขึน้ไป ในประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

 ปัจจบุนัมีการห้ามจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แก่เดก็อายต่ํุากวา่ 18 ปี (ร้อยละ 92.8)  
และกลุ่มตัวอย่างมีความรู้รายข้อถูกต้องเก่ียวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ในช่วงหกเดือนท่ีผา่นมา (มาตรการทัว่ไป) ต่ํากวา่ร้อยละ 80 ในประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

 การฝ่าฝืนไมป่ฏิบตัิตามมาตรการควบคมุ พ.ร.บ. ควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มีโทษจํา
หรือปรับ (ร้อยละ 77.8) 

 มีมาตรการให้มีการจดัตัง้คณะกรรมการระดบัชาติ และระดบัจงัหวดัเพ่ือดําเนินการควบคมุปัญหา
การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 66.1) 

 ปัจจบุนัมีการห้ามจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แก่เดก็อายต่ํุากวา่ 20 ปี (ร้อยละ 60.8) 

 มีมาตรการห้ามจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ แก่คนเมา (ร้อยละ 52.3) 

 มีมาตรการห้ามจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในลกัษณะ เร่ขาย (ร้อยละ 50.7) 
และระดบัความรู้ภาพรวมเก่ียวกบักฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงหก

เดือนท่ีผา่นมา (มาตรการทัว่ไป) พบว่า สว่นใหญ่มีความรู้อยู่ในระดบัปานกลางร้อยละ 51.3 ระดบัมากร้อยละ 
40.6 และระดบัน้อยร้อยละ 8.1 (ค่าเฉล่ีย= 4.0, ค่าส่วนเบ่ียงมาตรฐาน= 1.6, ค่ามธัยฐาน= 4,ค่าต่ําสดุ= 0, 
คา่สงูสดุ= 6) 
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4.4.6 ข้อมูลการรับรู้ เกี่ยวกับมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นข้อมูลการรับรู้เก่ียวกับมาตรการควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ ของกลุ่มประชาชนท่ีมีอายตุัง้แต่ 11 ปีขึน้ไปของจงัหวดัอบุลราชธานี จํานวน 3,424 ชุด สามารถ
นําเสนอผลการศกึษาได้ดงัตารางท่ี 4.16  

 
ตารางท ี่  4.16 จํานวนและร้อยละของการรับรู้เก่ียวกับมาตรการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของกลุ่ม
ประชาชนท่ีมีอายตุัง้แต ่11 ปีขึน้ไปของจงัหวดัอบุลราชธานี (n =3,424) 

การรับรู้ เกี่ยวกับมาตรการควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ จาํนวน ร้อยละ 
เครื่ อ งดื่ มแอลกอฮอ ล์ เป็น เครื่ อ งดื่ มท ี่ มีปร ะโยช น์ห รือ โทษต่อสังคมไทยโดย
ส่วนรวมมากกว่ากัน  

  

    - มีประโยชน์ตอ่สงัคมมากกวา่ 93 2.7 
    - มีโทษตอ่สงัคมมากกวา่ 2,547 74.4 
    - พอๆ กนั 693 20.3 
    - ไมร่ะบ ุ 91 2.6 
จําเป็นหรือไม่ ที่ควรจะมีกฎระเบียบหรือมาตรการต่างๆ  ที่ เข้มงวดเพียงพอเพื่อ
ควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ 

  

    - จําเป็น 2,381 69.5 
    - ไมจํ่าเป็น 351 10.3 
    - ไมมี่ความเหน็ 557 16.3 
    - ไมร่ะบ ุ 135 3.9 

 
จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างประชาชนท่ีมีอายุตัง้แต่ 11 ปีขึน้ไปของจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 

3,424 ราย ในประเดน็ข้อมลูการรับรู้เก่ียวกบัมาตรการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ดงัตารางท่ี 4.16 พบวา่  
ร้อยละ 74.4 ระบุว่า เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีโทษต่อสงัคมไทยมากกว่าจะมีประโยชน์ 

ส่วนอีกร้อยละ 20.3 ระบุว่ามีโทษและประโยชน์พอๆกัน ขณะท่ีร้อยละ 2.7 ระบุว่า เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็น
เคร่ืองด่ืมท่ีมีประโยชน์ตอ่สงัคมไทย และอีกร้อยละ 2.6 ไม่ระบ ุและเม่ือมีการสอบถามถึงความจําเป็นท่ีควรจะ
มีกฎระเบียบหรือมาตรการต่างๆ ท่ีเข้มงวดเพียงพอเพ่ือควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พบว่า ร้อยละ 69.5 ระบุ
วา่ จําเป็น และร้อยละ 16.3 ไมมี่ความคดิเห็นและร้อยละ 10.3 ระบวุา่ ไมจํ่าเป็น 
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บทที่ 5 
ผลการศกึษาในกลุ่มผู้จาํหน่าย 

 
 

จากการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เพ่ือควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุราในกลุ่มผู้ จําหน่ายของจงัหวดัอุบลราชธานี 
พบว่า จํานวนแบบสอบถามทัง้หมด 400 ชุด ได้รับคืน 322 ชุด คิดเป็นร้อยละ 80.5 และสามารถนําเสนอผล
การศกึษาจําแนกเป็นรายประเดน็ได้ดงันี ้

5.1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
5.2 ข้อมลูการซือ้ขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

5.2.1 ประเภทร้านค้าและการมีใบอนญุาตจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์          
5.2.2 ประเภทเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีขาย              
5.2.3 การขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา            
5.2.4 การขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานท่ีตา่งๆในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา          
5.2.5 รูปแบบการขาย หรือลักษณะการส่งเสริมการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือน      

ท่ีผา่นมา               
5.3 ข้อมลูความคดิเห็นเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  
5.4 ข้อมลูการสงัเกตจากพนกังานเก็บรวบรวมข้อมลู 
5.5 ข้อมลูการรับรู้เก่ียวกบัมาตรการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

5.5.1 ข้อมูลความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบ หรือมาตรการเพ่ือควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใน      
ช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา (สถานท่ีห้ามจําหน่าย)             

5.5.2 ข้อมูลความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบ หรือมาตรการเพ่ือควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใน      
ช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา (เวลาท่ีห้ามจําหน่าย)             

5.5.3 ข้อมูลความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบ หรือมาตรการเพ่ือควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใน      
ช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา (สถานท่ีห้ามด่ืม)             

5.5.4 ข้อมูลความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบ หรือมาตรการเพ่ือควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใน      
ช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา (การห้ามโฆษณาและสง่เสริมการขาย)           

5.5.5 ข้อมูลความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบ หรือมาตรการเพ่ือควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใน      
ช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา (มาตรการทัว่ไป)             
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5.1 ข้อมูลท ั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นข้อมูลทั่วไปของผู้ จําหน่ายท่ีตอบแบบสอบถามในจังหวัด

อบุลราชธานี จํานวน 322 ราย สามารถนําเสนอผลการศกึษาได้ดงัตารางท่ี 5.1 
 

ตารางท ี่ 5.1 จํานวนและร้อยละของข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามกลุม่ผู้ จําหน่ายในจงัหวดัอบุลราชธานี  
(n =322) 

ข้อมูลท ั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํนวน (n=322) ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 148 46.0 
หญิง 174 54.0 

อายุ   
ต่ํากวา่ 20 ปี 2 0.6 
20 – 24 ปี 23 7.1 
25 – 29 ปี 25 7.8 
30 – 34 ปี  24 7.5 
35 – 39 ปี 51 15.8 
40 – 44 ปี  63 19.6 
45 – 49 ปี 62 19.3 
50 – 54 ปี 38 11.8 
55 – 59 ปี  10 3.1 
60 ปีขึน้ไป 24 7.5 
คา่เฉล่ีย= 41.6 , คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 11.3    
คา่มธัยฐาน= 42  ,ต่ําสดุ= 15 ,คา่สงูสดุ= 72    

สถานภาพสมรส   
โสด 57 17.7 
สมรส 235 73.0 
มา่ย / หยา่ / แยกกนัอยู่ 30 9.3 

การศกึษาที่สาํเร็จมาสูงสุด   
มธัยมศกึษาตอนต้นหรือต่ํากวา่ 119 37.0 
มธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเทา่หรือ ปวช. 110 34.2 
อนปุริญญาหรือเทียบเทา่หรือ ปวส.  50 15.5 
ปริญญาตรี 37 11.5 
สงูกวา่ปริญญาตรี - - 
ไมไ่ด้เรียน 6 1.9 
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ข้อมูลท ั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํนวน (n=322) ร้อยละ 

อาชีพประจาํท ี่มีรายได้หลัก   
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 6 1.9 
ลกูจ้าง / พนกังานบริษัท 42 13.0 
ค้าขาย / ธุรกิจสว่นตวั 3 77.3 
นกัเรียน / นกัศกึษา  - - 
รับจ้างทัว่ไป 3 0.9 
แมบ้่าน / พอ่บ้าน / เกษียณ  10 3.1 
เกษตรกร 12 3.8 
วา่งงาน  - - 
อ่ืนๆ  - - 

รายได้ส่วนตัวต่อเดือนโดยประมาณ   
น้อยกวา่ 5,000 บาท 118 36.7 
5,000 – 10,000 บาท 130 40.4 
10,001 – 15,000 บาท 34 10.6 
15,001 – 20,000 บาท  18 5.6 
20,001 – 25,000 บาท 5 1.6 
25,001 – 30,000 บาท 6 1.9 
30,000 บาทขึน้ไป 11 3.4 
คา่เฉล่ีย= 10,037.6    , คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 10,631.0   
คา่มธัยฐาน= 7,000   ,ต่ําสดุ= 0    ,คา่สงูสดุ= 80,000    

รายได้ครอบครัวรวมกันต่อเดือนโดยประมาณ   
น้อยกวา่ 5,000 บาท 29 9.0 
5,000 – 10,000 บาท 124 38.5 
10,001 – 15,000 บาท 69 21.4 
15,001 – 20,000 บาท  33 10.3 
20,001 – 25,000 บาท 16 5.0 
25,001 – 30,000 บาท 13 4.0 
30,000 บาทขึน้ไป 38 11.8 
คา่เฉล่ีย= 19,509.0    , คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 23,578.5   
คา่มธัยฐาน= 12,000   ,ต่ําสดุ= 1,000    ,คา่สงูสดุ= 220,000    

สถานภาพในร้านจาํหน่าย   
เจ้าของร้าน 279 86.7 
ลกูจ้างท่ีขายของในร้าน 43 13.3 
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จากผลการศึกษากลุ่มตวัอย่างผู้ จําหน่ายในจังหวดัอุบลราชธานี จํานวน 322 ราย ในประเด็นข้อมูล
ทัว่ไปดงัตารางท่ี 5.1 พบวา่  

กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงร้อยละ 54.0 มีช่วงอายุมากท่ีสุดได้แก่ 40-44 ปี  คิดเป็นร้อยละ 19.6 
รองลงมาได้แก่ ช่วงอายุ 45-49 ปี คิดเป็น ร้อยละ 19.3 โดยมีอายุเฉล่ียเท่ากับ 41.6 ปี (SD=11.3) และค่า  
มัธยฐานเท่ากับ 42 ปี (min=15, max=72) สถานภาพสมรสพบว่า ส่วนใหญ่สมรส ร้อยละ 73.0 และโสด    
ร้อยละ 17.7 การศึกษาท่ีสําเร็จสูงสุด ส่วนใหญ่ได้แก่ มัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ํากว่า ร้อยละ 37.0 และ
มธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือปวช. ร้อยละ 34.2 โดยอาชีพท่ีพบส่วนใหญ่คือ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตวั 
ร้อยละ 77.3 และเป็นลกูจ้าง/พนกังานบริษัท ร้อยละ 13.0 มีรายได้ส่วนตวัต่อเดือน ประมาณ 5,000-10,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 40.4 โดยมีรายได้ส่วนตัวเฉล่ียต่อเดือนเท่ากับ 10,037.6 บาท (SD=10,631.0) และ
ค่ามัธยฐานเท่ากับ 7,000 บาท (min=0, max=80,000) และมีรายได้ครอบครัวรวมกันต่อเดือน ประมาณ 
5,000-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.5 โดยมีรายได้ครอบครัวรวมกันเฉล่ียต่อเดือนเท่ากับ 19,509.0 บาท 
(SD=23,578.5) และคา่มธัยฐานเท่ากบั 12,000 บาท (min=1,000, max=220,000) และสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถามในร้านจําหน่าย พบวา่ สว่นใหญ่เป็นเจ้าของร้าน ร้อยละ 86.7 
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5.2 ข้อมูลการซือ้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นข้อมูลการซือ้ขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของกลุ่มผู้ จําหน่ายใน

จงัหวดัอบุลราชธานี สามารถจําแนกประเดน็ยอ่ยได้ดงันี ้
 
5.2.1 ประเภทร้านค้าและการมีใบอนุญาตจาํหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นข้อมูลประเภทร้านค้าและการมีใบอนุญาตจําหน่าย
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของผู้ จําหน่ายในจงัหวดัอบุลราชธานี จํานวน 322 ราย สามารถนําเสนอผลการศกึษาได้
ดงัตารางท่ี 5.2 

 
ตารางท ี่ 5.2  จํานวนและร้อยละของประเภทร้านค้าและการมีใบอนุญาตจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของ
กลุม่ผู้ จําหน่ายในจงัหวดัอบุลราชธานี  (n =322) 

ประเภทร้านค้าและใบอนุญาตจาํหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จาํนวน  (n = 322) ร้อยละ 
ประเภทของร้าน    

ร้านขายของชํา / โชว์หว่ย 242 75.2 
ผบั เธค บาร์ คาราโอเกะ 10 3.1 
ร้านอาหาร 25 7.8 
ร้านสะดวกซือ้  11 3.4 
ร้านเคร่ืองด่ืม 10 3.1 
ร้านเร่ขาย 2 0.6 
ร้านเหล้าป่ัน 8 2.5 
ร้านมินิมาร์ท 10 3.1 
อ่ืนๆ  4 1.2 

การมีใบอนุญาตจาํหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   
ไมมี่ 35 10.9 
มี  287 89.1 

ประเภทท่ี 1 20 7.0 
ประเภทท่ี 2 11 3.8 
ประเภทท่ี 3 7 2.4 
ประเภทท่ี 4 187 65.2 
ประเภทท่ี 5 9 3.1 
ประเภทท่ี 6 5 1.7 
ประเภทท่ี 7 1 0.4 
ไมร่ะบปุระเภท 47 16.4 
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จากผลการศึกษากลุ่มตวัอย่างผู้ จําหน่ายในจังหวดัอุบลราชธานี จํานวน 322 ราย ในประเด็นข้อมูล
ประเภทร้านค้าและการมีใบอนญุาตจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ดงัตารางท่ี 5.2 พบวา่  

ส่วนใหญ่เป็นร้านขายของชํา/โชว์ห่วย คิดเป็นร้อยละ 75.2 รองลงมาได้แก่ ร้านอาหาร ร้านสะดวกซือ้
และร้านเคร่ืองด่ืม/ร้านมินิมาร์ท/ผับ เธค บาร์ คาราโอเกะ ร้อยละ 7.8 , 3.4 และ 3.1 ตามลําดบั ส่วนการมี
ใบอนุญาตจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พบว่า ส่วนใหญ่มีใบอนุญาตจําหน่าย ร้อยละ 89.1 โดยพบ
ใบอนญุาตจําหน่ายประเภทท่ี 4 มากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 65.2 
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5.2.2 ประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท ี่ขาย 
จากการเก็บรวบรวมข้อมลูในประเด็นข้อมลูประเภทเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีขายของผู้ จําหน่าย

ในจงัหวดัอบุลราชธานี จํานวน 322 ราย สามารถนําเสนอผลการศกึษาได้ดงัตารางท่ี 5.3 
 

ตารางท ี่  5.3  จํานวนและร้อยละของประเภทเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีขายของกลุ่มผู้ จําหน่ายในจังหวัด
อบุลราชธานี  (n =322) 

ประเภทเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ 
ขาย ไม่ได้ขาย 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
เบียร์ 318 98.8 4 1.2 
เหล้าขาว 273 84.8 49 15.2 
สปาย / ไวน์คลูเลอร์ 254 78.9 68 21.1 
สรุาไทย 202 62.7 120 37.3 
สรุาตา่งประเทศ 74 23.0 248 77.0 
บร่ันดี 63 19.6 259 80.4 
เหล้าผสมพร้อมด่ืม 39 12.1 283 87.9 
ไวน์ 31 9.6 291 90.4 
เหล้าผสมนํา้ผลไม้ 21 6.5 301 93.5 
สรุากลัน่ชมุชน 7 2.2 315 97.8 
เช่ียงชนุ / เหมาไถ / สรุาจีน 4 1.2 318 98.8 
อ ุ/ กระแช่ / สาโท 4 1.2 318 98.8 
เหล้าเถ่ือน 2 0.6 320 99.4 

 
จากผลการศึกษากลุ่มตวัอย่างผู้ จําหน่ายในจังหวดัอุบลราชธานี จํานวน 322 ราย ในประเด็นข้อมูล

ประเภทเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีขายดงัตารางท่ี 5.3 พบวา่  
ส่วนใหญ่ขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ ร้อยละ 98.8 รองลงมาได้แก่ เหล้าขาว ร้อยละ 84.8 

สปาย/ไวน์คลูเลอร์ ร้อยละ 78.9  สรุาไทย ร้อยละ 62.7 สรุาตา่งประเทศ ร้อยละ 23.0 บร่ันดี ร้อยละ 19.6 และ
เหล้าผสมพร้อมด่ืม ร้อยละ 12.1  
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5.2.3 การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดอืนท ี่ผ่านมา 
จากการเก็บรวบรวมข้อมลูในประเด็นข้อมลูการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่าน

มาของผู้ จําหน่ายในจงัหวดัอบุลราชธานี จํานวน 322 ราย สามารถนําเสนอผลการศกึษาได้ดงัตารางท่ี 5.4 
 

ตารางท ี่  5.4  จํานวนและร้อยละการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมาของผู้ จําหน่ายใน
จงัหวดัอบุลราชธานี  (n =322) 

ลักษณะการขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ จาํนวน  (n = 322) ร้อยละ 
การขายแบบไม่จาํกัดเวลาขาย    

ไมไ่ด้ขาย 147 45.7 
ขาย 175 54.3 

เหตผุลท่ีขาย (n=175)   
ไมรู้่วา่ผิดระเบียบ 47 26.9 
รู้วา่ผิด แตไ่มคิ่ดวา่จะถกูจบั 85 48.6 
ไมร่ะบ ุ 43 24.5 

ผลท่ีตามมา (n=175)   
ไมเ่กิดอะไรขึน้  110 62.9 
เคยถกูตกัเตือน 20 11.4 
เคยถกูจบักมุ 2 1.1 
ไมร่ะบ ุ 43 24.6 

การขายในระหว่างเวลา 11.00 น. – 14.00 น . (ห้าโมงเช้าถงึบ่ายสอง)   
ไมไ่ด้ขาย 215 66.8 
ขาย 107 33.2 

การขายในระหว่างเวลา 14.00 น. – 17.00 น . (บ่ายสองถงึห้าโมงเยน็)   
ไมไ่ด้ขาย 253 78.6 
ขาย 69 21.4 

เหตผุลท่ีขาย (n=69)   
ไมรู้่วา่ผิดระเบียบ 12 68.1 
รู้วา่ผิด แตไ่มคิ่ดวา่จะถกูจบั 10 17.4 
ไมร่ะบ ุ 47 14.5 

ผลท่ีตามมา (n=69)   
ไมเ่กิดอะไรขึน้  16 23.2 
เคยถกูตกัเตือน 1 1.5 
เคยถกูจบักมุ - - 
ไมร่ะบ ุ

 
52 75.3 
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ลักษณะการขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ จาํนวน  (n = 322) ร้อยละ 

การขายในระหว่างเวลา 17.00 น. – 24.00 น . (ห้าโมงเยน็ถงึเท ี่ยงคืน)   
ไมไ่ด้ขาย 199 61.8 
ขาย 123 38.2 

การขายหลังเวลา 24.00 น . – ก่อน เวลา 11.00 น . (หลังเวลาเท ี่ยงคืนถึงก่อน   
ห้าโมงเช้า) 

  

ไมไ่ด้ขาย 309 96.0 
ขาย 13 4.0 

เหตผุลท่ีขาย (n=13)   
ไมรู้่วา่ผิดระเบียบ 4 30.8 
รู้วา่ผิด แตไ่มคิ่ดวา่จะถกูจบั 5 38.4 
ไมร่ะบ ุ 4 30.8 

ผลท่ีตามมา (n=13)   
ไมเ่กิดอะไรขึน้  8 61.5 
เคยถกูตกัเตือน 1 7.7 
เคยถกูจบักมุ - - 
ไมร่ะบ ุ 4 30.8 

กลุ่มอายุน้อยที่สุดท ี่มาซ ือ้เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์   
ต่ํากวา่ 18 ปี 67 20.8 
18 – 24 ปี 216 67.1 
25 – 29 ปี 24 7.4 
30 – 34 ปี 9 2.8 
35 – 39 ปี 5 1.6 
40 – 44 ปี  1 0.3 
45 – 49 ปี - - 
50 – 54 ปี - - 
55 – 59 ปี - - 
60 ปีขึน้ไป  - - 
คา่เฉล่ีย= 19.4 , คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 4.5   
คา่มธัยฐาน= 19   ,ต่ําสดุ= 6    ,คา่สงูสดุ= 40   
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ลักษณะการขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ จาํนวน  (n = 322) ร้อยละ 

กลุ่มอายุมากที่สุดท ี่มาซ ือ้เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์   
ต่ํากวา่ 18 ปี - - 
18 – 24 ปี 1 0.3 
25 – 29 ปี 5 1.6 
30 – 34 ปี 4 1.2 
35 – 39 ปี 5 1.5 
40 – 44 ปี  10 3.1 
45 – 49 ปี 13 4.0 
50 – 54 ปี 52 16.2 
55 – 59 ปี 32 10.0 
60 ปีขึน้ไป  200 62.1 
คา่เฉล่ีย= 58.8 , คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 10.5   
คา่มธัยฐาน= 60   ,ต่ําสดุ= 20    ,คา่สงูสดุ= 90     

กรณีท ี่เคยขายให้กับคนอายุต ํ่ากว่า 20 ปี ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา (n=188)   
เหตผุลท่ีขาย   

ไมรู้่วา่ผิดระเบียบ 64 34.0 
รู้วา่ผิด แตไ่มคิ่ดวา่จะถกูจบั 124 66.0 

ผลท่ีตามมา   
ไมมี่อะไรเกิดขึน้ 161 85.6 
เคยถกูตกัเตือน 21 11.2 
เคยถกูจบักมุ 6 3.2 

ราคาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ท ี่จาํหน่ายถูกท ี่สุด ในช่วง 3 เดอืนที่ผ่านมา   
น้อยกวา่ 25 บาท 217 67.4 
26 – 50 บาท 70 21.7 
51 – 75 บาท 5 1.6 
76 – 100 บาท 8 2.5 
101 – 125 บาท 5 1.6 
126 – 150 บาท 5 1.6 
151 – 175 บาท - - 
176 – 200 บาท 3 0.9 
200 บาทขึน้ไป 9 2.9 
คา่เฉล่ีย= 39.2 , คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 63.9   
คา่มธัยฐาน= 23.5   ,ต่ําสดุ= 2    ,คา่สงูสดุ= 530   
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ลักษณะการขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ จาํนวน  (n = 322) ร้อยละ 

ลักษณะบรรจุภัณฑ์ท ี่ขาย   
ฝา 2 0.6 
เป๊ก 89 27.6 
กัก๊ 12 3.7 
ก๊ง 2 0.6 
แก้ว 10 3.1 
ขวดลโิพ 10 3.1 
กระป๋อง 105 32.6 
ขวดแบน 5 1.6 
ขวดเลก็ 55 17.1 
ขวดกลม 32 10.0 

จากผลการศกึษากลุม่ตวัอย่างผู้ จําหน่ายในจงัหวดัอบุลราชธานี จํานวน 322 ราย ในประเด็นข้อมลูการ
ขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมาดงัตารางท่ี 5.4 พบวา่  

ร้อยละ 54.3 มีการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมาแบบไม่จํากัดเวลา โดยเหตผุลท่ี
ขายสว่นใหญ่รู้ว่าผิด แตไ่ม่คดิวา่จะถกูจบั ร้อยละ 48.6 และผลท่ีตามมาก็พบวา่ ไม่มีอะไรเกิดขึน้เป็นสว่นใหญ่   
คิดเป็นร้อยละ 62.9 ส่วนการขายในระหว่างเวลา 11.00 น. – 14.00 น. (ห้าโมงเช้าถึงบ่ายสอง) พบว่า        
ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.8 ไม่ได้ขาย ส่วนการขายในระหว่างเวลา 14.00 น. – 17.00 น. (บ่ายสองโมงถึงห้าโมง
เย็น) พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ได้ขายร้อยละ 78.6 และในส่วนท่ีขาย ร้อยละ 21.4 ระบุเหตุผลท่ีขายส่วนใหญ่ว่า      
ไม่รู้ว่าผิดระเบียบ คิดเป็นร้อยละ 68.1 และผลท่ีตามมาไม่ระบุ ร้อยละ 75.3 ขณะท่ีกลุ่มระบุชีแ้จงว่า ไม่เกิด
อะไรขึน้ ร้อยละ 23.2 ส่วนการขายในระหว่างเวลา 17.00 น. – 24.00 น. (ห้าโมงเย็นถึงเท่ียงคืน) พบว่า        
ส่วนใหญ่ไม่ได้ขาย ร้อยละ 61.8 ส่วนการขายหลงัเวลา 24.00 น. – ก่อนเวลา 11.00 น. (หลงัเวลาเท่ียงคืนถึง
ก่อนห้าโมงเช้า) พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ได้ขายร้อยละ 96.0 และในส่วนท่ีขาย ร้อยละ 4.0 ระบุเหตุผลท่ีขาย      
สว่นใหญ่ว่า รู้ว่าผิด แต่ไม่คิดว่าจะถกูจบั คิดเป็นร้อยละ 38.4 และผลท่ีตามมาพบว่า ส่วนใหญ่ไม่เกิดอะไรขึน้
ร้อยละ 61.5 และการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ให้ผู้ซือ้ท่ีมีอายนุ้อยท่ีสดุ พบว่า สว่นใหญ่อยู่ในช่วงอาย ุ18-24 
ปี ร้อยละ 67.1 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 19.4 ปี (SD=4.5) และค่ามธัยฐานเท่ากบั 19 ปี (min=6, max=40) และ
การขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ให้ผู้ซือ้ท่ีมีอายมุากท่ีสดุ พบว่า สว่นใหญ่อยู่ในช่วงอาย ุ60 ปีขึน้ไป ร้อยละ 62.1 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 58.8 ปี (SD=10.5) และค่ามัธยฐานเท่ากับ 60 ปี (min=20, max=90) ส่วนกรณีกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีเคยขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ให้กับคนอายุต่ํากว่า 20 ปีในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา (n=188) พบว่า 
ส่วนใหญ่รู้ว่าผิด แต่ไม่คิดว่าจะถูกจับ ร้อยละ 66.0 และผลท่ีตามมาพบว่า ส่วนใหญ่ไม่เกิดอะไรขึน้ร้อยละ 
85.6 ส่วนราคาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีจําหน่ายถูกท่ีสุดในรอบ 3 เดือนท่ีผ่านมา พบว่า เฉล่ียอยู่ท่ีประมาณ    
40 บาท (ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน=63.9, ค่ามัธยฐาน=23.5, ค่าต่ําสุด=2, ค่าสูงสุด=530) โดยมีภาชนะ
บรรจภุณัฑ์ได้แก่ แบบกระป๋อง ร้อยละ 32.6 แบบเป๊ก ร้อยละ 27.6 และแบบขวดเลก็ ร้อยละ 17.1  
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5.2.4 การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ต่างๆ ในช่วง 3 เดอืนท ี่ผ่านมา 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นข้อมูลการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานท่ีต่างๆ 

ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมาของผู้ จําหน่ายในจงัหวดัอบุลราชธานี จํานวน 322 ราย สามารถนําเสนอผลการศกึษา
ได้ดงัตารางท่ี 5.5 

 
ตารางท ี่ 5.5  จํานวนและร้อยละการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานท่ีต่างๆ ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมาของ   
ผู้ จําหน่ายในจงัหวดัอบุลราชธานี  (n =322) 

การขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ จาํนวน  (n = 322) ร้อยละ 
วัด / ศาสนสถานต่างๆ    

ไมไ่ด้ขาย 322 100.0 
ขาย - - 

โรงเรียน  / มหาวทิยาลัย / สถาบันการศกึษาต่างๆ    
ไมไ่ด้ขาย 322 100.0 
ขาย - - 

สถานีบริการเชือ้เพลงิ ปั ้มนํา้มัน  / ร้านค้าบริเวณใกล้สถานี   
ไมไ่ด้ขาย 320 99.4 
ขาย 2 0.6 

เหตผุลท่ีขาย   
ไมรู้่วา่ผิดระเบียบ 2 100.0 
รู้วา่ผิด แตไ่มคิ่ดวา่จะถกูจบั - - 
ไมร่ะบ ุ - - 

ผลท่ีตามมา    
ไมเ่กิดอะไรขึน้  2 100.0 
เคยถกูตกัเตือน - - 
เคยถกูจบักมุ - - 
ไมร่ะบ ุ - - 

สถานบริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลเอกชนของรัฐและเอกชน    
ไมไ่ด้ขาย 322 100.0 
ขาย - - 

สถานที่ทางราชการต่างๆ     
ไมไ่ด้ขาย 322 100.0 
ขาย - - 

   
   
   



ห น้ า  | 77 

 
การขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ จาํนวน  (n = 322) ร้อยละ 

หอพัก   
ไมไ่ด้ขาย 320 99.4 
ขาย 2 0.6 

เหตผุลท่ีขาย   
ไมรู้่วา่ผิดระเบียบ 2 100.0 
รู้วา่ผิด แตไ่มคิ่ดวา่จะถกูจบั - - 
ไมร่ะบ ุ - - 

ผลท่ีตามมา    
ไมเ่กิดอะไรขึน้  2 100.0 
เคยถกูตกัเตือน - - 
เคยถกูจบักมุ - - 
ไมร่ะบ ุ - - 

สวนสาธารณะของทางราชการ    
ไมไ่ด้ขาย 320 99.4 
ขาย 2 0.6 

เหตผุลท่ีขาย   
ไมรู้่วา่ผิดระเบียบ 2 100.0 
รู้วา่ผิด แตไ่มคิ่ดวา่จะถกูจบั - - 
ไมร่ะบ ุ - - 

ผลท่ีตามมา    
ไมเ่กิดอะไรขึน้  2 100.0 
เคยถกูตกัเตือน - - 
เคยถกูจบักมุ - - 
ไมร่ะบ ุ - - 

 
จากผลการศกึษากลุม่ตวัอย่างผู้ จําหน่ายในจงัหวดัอบุลราชธานี จํานวน 322 ราย ในประเด็นข้อมลูการ

ขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานท่ีตา่งๆในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมาดงัตารางท่ี 5.5 พบวา่  
กลุม่ตวัอย่างทัง้หมดระบวุ่า ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมาไม่ได้ขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานท่ีตา่งๆดงันี ้

วดั/ศาสนสถานตา่งๆ โรงเรียน/มหาวิทยาลยั/สถาบนัการศกึษาตา่งๆ สถานบริการสาธารณสขุหรือโรงพยาบาล
เอกชนของรัฐและเอกชนและสถานท่ีทางราชการต่างๆ ขณะท่ีพบว่า มีการขายในสถานีบริการเชือ้เพลิง ปัม้
นํา้มนั / ร้านค้าบริเวณใกล้สถานี ร้อยละ 0.6 โดยเหตผุลท่ีขายเน่ืองจากไมรู้่วา่ผิดระเบียบ และผลท่ีตามมาก็ไม่
มีอะไรเกิดขึน้ มีการขายในหอพกั ร้อยละ 0.6 โดยเหตผุลท่ีขายเน่ืองจากไม่รู้ว่าผิดระเบียบ และผลท่ีตามมาก็
ไม่มีอะไรเกิดขึน้ และมีการขายในสวนสาธารณะของทางราชการ ร้อยละ 0.6 โดยเหตผุลท่ีขายเน่ืองจากไมรู้่ว่า
ผิดระเบียบ และผลท่ีตามมาก็ไมมี่อะไรเกิดขึน้ 
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5.2.5 รูปแบบการขาย หรือลักษณะการส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือน
ที่ผ่านมา 

จากการเก็บรวบรวมข้อมลูในประเด็นข้อมลูรูปแบบการขาย หรือลกัษณะการส่งเสริมการขาย
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมาของผู้ จําหน่ายในจงัหวดัอบุลราชธานี จํานวน 322 ราย สามารถ
นําเสนอผลการศกึษาได้ดงัตารางท่ี 5.6 

 
ตารางท ี่ 5.6  จํานวนและร้อยละรูปแบบการขาย หรือลกัษณะการสง่เสริมการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 
3 เดือนท่ีผา่นมาของผู้ จําหน่ายในจงัหวดัอบุลราชธานี  (n =322) 

รูปแบบการขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ จาํนวน  (n = 322) ร้อยละ 
การลดราคา   

ไมเ่คย 312 96.9 
เคย 10 3.1 

เหตผุลท่ีสง่เสริมการขาย   
ไมรู้่วา่ผิดระเบียบ 9 90.0 
รู้วา่ผิด แตไ่มคิ่ดวา่จะถกูจบั 1 10.0 

ผลท่ีตามมา    
ไมเ่กิดอะไรขึน้  10 100.0 
เคยถกูตกัเตือน - - 
เคยถกูจบักมุ - - 

การแลก – แจก – แถม   
ไมเ่คย 319 99.1 
เคย 3 0.9 

เหตผุลท่ีสง่เสริมการขาย   
ไมรู้่วา่ผิดระเบียบ 3 100.0 
รู้วา่ผิด แตไ่มคิ่ดวา่จะถกูจบั - - 

ผลท่ีตามมา    
ไมเ่กิดอะไรขึน้  3 100.0 
เคยถกูตกัเตือน - - 
เคยถกูจบักมุ - - 

การลองชมิ ลองดื่ม   
ไมเ่คย 317 98.4 
เคย 5 1.6 

เหตผุลท่ีสง่เสริมการขาย   
ไมรู้่วา่ผิดระเบียบ 5 100.0 
รู้วา่ผิด แตไ่มคิ่ดวา่จะถกูจบั - - 



ห น้ า  | 79 

 
รูปแบบการขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ จาํนวน  (n = 322) ร้อยละ 

ผลท่ีตามมา    
ไมเ่กิดอะไรขึน้  5 100.0 
เคยถกูตกัเตือน - - 
เคยถกูจบักมุ - - 

การให้เครดติ ให้เช ื่อไว้ก่อน  ยังไม่ต้องจ่ายเงนิ   
ไมเ่คย 232 72.1 
เคย 90 27.9 

เหตผุลท่ีสง่เสริมการขาย   
ไมรู้่วา่ผิดระเบียบ 82 91.1 
รู้วา่ผิด แตไ่มคิ่ดวา่จะถกูจบั 5 5.6 
ไมร่ะบ ุ 3 3.3 

ผลท่ีตามมา    
ไมเ่กิดอะไรขึน้  87 96.7 
เคยถกูตกัเตือน 1 1.1 
เคยถกูจบักมุ - - 
ไมร่ะบ ุ 2 2.2 

การจับฉลาก / ชงิรางวัล   
ไมเ่คย 318 98.8 
เคย 4 1.2 

เหตผุลท่ีสง่เสริมการขาย   
ไมรู้่วา่ผิดระเบียบ 4 100.0 
รู้วา่ผิด แตไ่มคิ่ดวา่จะถกูจบั - - 

ผลท่ีตามมา    
ไมเ่กิดอะไรขึน้  4 100.0 
เคยถกูตกัเตือน - - 
เคยถกูจบักมุ - - 

การขายตรง   
ไมเ่คย 294 91.3 
เคย 28 8.7 

เหตผุลท่ีสง่เสริมการขาย   
ไมรู้่วา่ผิดระเบียบ 20 71.4 
รู้วา่ผิด แตไ่มคิ่ดวา่จะถกูจบั 4 14.3 
ไมร่ะบ ุ 4 14.3 
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รูปแบบการขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ จาํนวน  (n = 322) ร้อยละ 

ผลท่ีตามมา    
ไมเ่กิดอะไรขึน้  27 96.4 
เคยถกูตกัเตือน - - 
เคยถกูจบักมุ - - 
ไมร่ะบ ุ 1 3.6 

การขายผ่านการเป็นสมาชกิ   
ไมเ่คย 320 99.4 
เคย 2 0.6 

เหตผุลท่ีสง่เสริมการขาย   
ไมรู้่วา่ผิดระเบียบ 1 50.0 
รู้วา่ผิด แตไ่มคิ่ดวา่จะถกูจบั 1 50.0 

ผลท่ีตามมา    
ไมเ่กิดอะไรขึน้  2 100.0 
เคยถกูตกัเตือน - - 
เคยถกูจบักมุ - - 

การขายพ่วง   
ไมเ่คย 314 97.5 
เคย 8 2.5 

เหตผุลท่ีสง่เสริมการขาย   
ไมรู้่วา่ผิดระเบียบ 2 25.0 
รู้วา่ผิด แตไ่มคิ่ดวา่จะถกูจบั 4 50.0 
ไมร่ะบ ุ 2 25.0 

ผลท่ีตามมา    
ไมเ่กิดอะไรขึน้  7 87.5 
เคยถกูตกัเตือน - - 
เคยถกูจบักมุ - - 
ไมร่ะบ ุ 1 12.5 

การเร่ขาย   
ไมเ่คย 321 99.7 
เคย 1 0.3 

เหตผุลท่ีสง่เสริมการขาย   
ไมรู้่วา่ผิดระเบียบ 1 100.0 
รู้วา่ผิด แตไ่มคิ่ดวา่จะถกูจบั - - 
ไมร่ะบ ุ - - 
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รูปแบบการขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ จาํนวน  (n = 322) ร้อยละ 

ผลท่ีตามมา    
ไมเ่กิดอะไรขึน้  1 100.0 
เคยถกูตกัเตือน - - 
เคยถกูจบักมุ - - 
ไมร่ะบ ุ - - 

การให้สทิธ ิประโยชน์อ ื่นๆ  ตอบแทนผู้ซ ือ้    
ไมเ่คย 321 99.7 
เคย 1 0.3 

เหตผุลท่ีสง่เสริมการขาย   
ไมรู้่วา่ผิดระเบียบ 1 100.0 
รู้วา่ผิด แตไ่มคิ่ดวา่จะถกูจบั - - 

ผลท่ีตามมา    
ไมเ่กิดอะไรขึน้  1 100.0 
เคยถกูตกัเตือน - - 
เคยถกูจบักมุ - - 

การจูงใจให้ซ ือ้ / ดื่มด้วยสาวเชียร์ เบียร์  เหล้า   
ไมเ่คย 317 98.4 
เคย 5 1.6 

เหตผุลท่ีสง่เสริมการขาย   
ไมรู้่วา่ผิดระเบียบ 5 100.0 
รู้วา่ผิด แตไ่มคิ่ดวา่จะถกูจบั - - 

ผลท่ีตามมา    
ไมเ่กิดอะไรขึน้  5 100.0 
เคยถกูตกัเตือน - - 
เคยถกูจบักมุ - - 

 
จากผลการศึกษากลุ่มตวัอย่างผู้ จําหน่ายในจังหวดัอุบลราชธานี จํานวน 322 ราย ในประเด็นข้อมูล

รูปแบบการขาย หรือลกัษณะการสง่เสริมการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมาดงัตารางท่ี 5.6 
พบวา่  

ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 3.1 เคยขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรูปแบบการลดราคา โดยเหตผุลท่ี
ส่งเสริมการขาย เน่ืองจากไม่รู้ว่าผิดระเบียบ และผลท่ีตามมาก็ไม่มีอะไรเกิดขึน้ และร้อยละ 0.9 เคยขาย
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรูปแบบการแลก – แจก – แถม โดยเหตุผลท่ีส่งเสริมการขาย เน่ืองจากไม่รู้ว่าผิด
ระเบียบ และผลท่ีตามมาก็ไม่มีอะไรเกิดขึน้ และร้อยละ 1.6 เคยขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรูปแบบการลอง
ชิม ลองด่ืม โดยเหตผุลท่ีส่งเสริมการขาย เน่ืองจากไม่รู้ว่าผิดระเบียบ และผลท่ีตามมาก็ไม่มีอะไรเกิดขึน้ และ    
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ร้อยละ 27.9 เคยขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรูปแบบการให้เครดิต ให้เช่ือไว้ก่อน ยงัไมต้่องจ่ายเงิน โดยเหตผุล
ท่ีส่งเสริมการขาย เน่ืองจากไม่รู้ว่าผิดระเบียบ และผลท่ีตามมาก็ไม่มีอะไรเกิดขึน้ และร้อยละ 1.2 เคยขาย
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรูปแบบการจับฉลาก / ชิงรางวัล โดยเหตุผลท่ีส่งเสริมการขาย เน่ืองจากไม่รู้ว่า          
ผิดระเบียบ และผลท่ีตามมาก็ไม่มีอะไรเกิดขึน้ และร้อยละ 8.7 เคยขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรูปแบบ      
การขายตรง โดยเหตผุลท่ีสง่เสริมการขาย เน่ืองจากไม่รู้ว่าผิดระเบียบ และผลท่ีตามมาก็ไม่มีอะไรเกิดขึน้ และ   
ร้อยละ 0.6 เคยขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรูปแบบการขายผ่านการเป็นสมาชิก โดยเหตผุลท่ีส่งเสริมการขาย 
เน่ืองจากไม่รู้ว่าผิดระเบียบ และผลท่ีตามมาก็ไม่มีอะไรเกิดขึน้ และร้อยละ 2.5 เคยขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ในรูปแบบการขายพ่วง โดยเหตผุลท่ีสง่เสริมการขาย เน่ืองจากรู้ว่าผิด แตไ่ม่คิดว่า จะถกูจบั และผลท่ีตามมาก็
ไม่มีอะไรเกิดขึน้ และร้อยละ 0.3 เคยขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรูปแบบการเร่ขาย โดยเหตุผลท่ีส่งเสริม    
การขาย เน่ืองจากไม่รู้ว่าผิดระเบียบ และผลท่ีตามมาก็ไม่มีอะไรเกิดขึน้ และร้อยละ 0.3 เคยขายเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ในรูปแบบการให้สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ตอบแทนผู้ซือ้ โดยเหตผุลท่ีส่งเสริมการขาย เน่ืองจากไม่รู้ว่า
ผิดระเบียบ และผลท่ีตามมาก็ไม่มีอะไรเกิดขึน้ และร้อยละ 1.6 เคยขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรูปแบบการจงู
ใจให้ซือ้ / ด่ืมด้วยสาวเชียร์เบียร์ เหล้าโดยเหตุผลท่ีส่งเสริมการขาย เน่ืองจากไม่รู้ว่าผิดระเบียบ และผลท่ี
ตามมาก็ไมมี่อะไรเกิดขึน้ 
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5.3 ข้อมูลความคดิเหน็เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
จากการเก็บรวบรวมข้อมลูในประเด็นข้อมลูความคิดเห็นเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของผู้ จําหน่าย

ท่ีตอบแบบสอบถามในจงัหวดัอบุลราชธานี จํานวน 322 ราย สามารถนําเสนอผลการศกึษาได้ดงัตารางท่ี 5.7 
 

ตารางท ี่ 5.7 จํานวนและร้อยละของข้อมลูความคิดเห็นเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของผู้ จําหน่ายในจงัหวดั
อบุลราชธานี  (n =322) 

ความคดิเหน็ จาํนวน  (n = 322) ร้อยละ 
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเครื่ องดื่มท ี่มีประโยชน์หรือโทษต่อสังคมไทยโดย
ส่วนรวมมากกว่ากัน  

  

มีประโยชน์ตอ่สงัคมมากกวา่ 2 0.6 
มีโทษตอ่สงัคมมากกวา่ 231 71.7 
พอๆ กนั 89 27.7 

ความจําเป็นในการมีกฎระเบียบหรือมาตรการ ต่างๆ  ที่ เข้มงวดเพียงพอ
เพื่อควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ 

  

จําเป็น 199 61.8 
ไมจํ่าเป็น 25 7.8 
ไมมี่ความเหน็ 98 30.4 

 
จากผลการศึกษากลุ่มตวัอย่างผู้ จําหน่ายในจังหวดัอุบลราชธานี จํานวน 322 ราย ในประเด็นข้อมูล

ความคดิเห็นเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมาดงัตารางท่ี 5.7 พบวา่  
ร้อยละ 71.7 ระบุว่า เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีโทษต่อสงัคมไทยมากกว่าจะมีประโยชน์ 

ส่วนอีกร้อยละ 27.7 ระบุว่ามีโทษและประโยชน์พอๆกัน ขณะท่ีร้อยละ 0.6 ระบุว่า เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็น
เคร่ืองด่ืมท่ีมีประโยชน์ตอ่สงัคมไทย และเม่ือมีการสอบถามถึงความจําเป็นท่ีควรจะมีกฎระเบียบหรือมาตรการ
ตา่งๆ ท่ีเข้มงวดเพียงพอเพ่ือควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พบวา่ ร้อยละ 61.8 ระบวุ่า จําเป็น และร้อยละ 30.4 
ไมมี่ความคดิเห็นและร้อยละ 7.8 ระบวุา่ ไมจํ่าเป็น 
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5.4 ข้อมูลการสังเกตของพนักงานเก็บรวบรวมข้อมูล 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสังเกตของพนักเก็บรวบรวมข้อมูลจากร้านท่ีจําหน่ายของ          

ผู้ จําหน่ายท่ีตอบแบบสอบถามในจงัหวดัอุบลราชธานี จํานวน 322 ราย สามารถนําเสนอผลการศึกษาได้ดงั
ตารางท่ี 5.8 

 
ตารางท ี่ 5.8 จํานวนและร้อยละของข้อมลูความคิดเห็นเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของผู้ จําหน่ายในจงัหวดั
อบุลราชธานี  (n =322) 

สิ่งท ี่พบเหน็ได้ ณ จุดขาย 
มี ไม่มี 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
1. ปา้ยโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 44 13.7 278 86.3 
2. คนชีช้วนให้ด่ืม 27 8.4 295 91.6 
3. ปา้ยคําเตือน ห้ามขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ให้คนอายต่ํุากวา่ 20 ปี 119 37.0 203 63.0 
4. ปา้ยคําเตือน ขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ได้เฉพาะเวลา 11.00 – 14.00 น.  
    และ 17.00 – 24.00 น.  

74 23.0 248 77.0 

5. ปา้ยคําเตือนสติ เช่น เมาไมข่บั ไมซ้่อนท้ายคนเมา เป็นต้น 59 18.3 263 81.7 
6. การโฆษณาให้ซือ้เคร่ืองด่ืม ลด – แลก – แจก – แถม ชิงรางวลั 8 2.5 314 97.5 

 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสังเกตของพนักเก็บรวบรวมข้อมูลจากร้านท่ีจําหน่ายของ            

ผู้ จําหน่ายท่ีตอบแบบสอบถามในจงัหวดัอบุลราชธานี จํานวน 322 ราย ดงัตารางท่ี 5.8 พบวา่  
สิ่งท่ีพบเห็นได้ ณ จุดขาย ได้แก่ ป้ายคําเตือน ห้ามขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ให้คนอายุต่ํากว่า 20 ปี  

ร้อยละ 37.0 ป้ายคําเตือน ขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ได้เฉพาะเวลา 11.00 – 14.00 น.และ 17.00 – 24.00 น.  
ร้อยละ 23.0 ป้ายคําเตือนสติ เช่น เมาไม่ขบั ไม่ซ้อนท้ายคนเมา เป็นต้น ร้อยละ 18.3 ป้ายโฆษณาเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ ร้อยละ 13.7 คนชีช้วนให้ด่ืม ร้อยละ 8.4 และการโฆษณาให้ซือ้เคร่ืองด่ืม ลด – แลก – แจก – แถม 
ชิงรางวลั ร้อยละ 2.5 
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5.5 ข้อมูลการรับรู้ เกี่ยวกับมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
จากการเก็บรวบรวมข้อมลูในประเด็นข้อมลูการรับรู้เก่ียวกับมาตรการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

ของผู้ จําหน่ายในจงัหวดัอบุลราชธานี สามารถจําแนกประเดน็ยอ่ยได้ดงันี ้
 
5.5.1 ข้ อมูลความรู้ เกี่ ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรการ เพ ื่ อควบคุมเครื่ อ งดื่มแอลกอฮอ ล์

ในช่วง 3 เดอืนท ี่ผ่านมา (สถานที่ห้ามจาํหน่าย) 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นข้อมูลความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือ

ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา (สถานท่ีห้ามจําหน่าย) ของผู้ จําหน่ายในจังหวัด
อบุลราชธานี จํานวน 322 ราย สามารถนําเสนอผลการศกึษาได้ดงัตารางท่ี 5.9 และตารางท่ี 5.10 

 

ตารางท ี่ 5.9 จํานวนและร้อยละของความรู้เก่ียวกบักฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา (สถานท่ีห้ามจําหน่าย) ของผู้ จําหน่ายในจงัหวดัอบุลราชธานี (n =322) 

กฎระเบียบหรือมาตรการเกี่ยวกับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ 
ถูก 

จํานวน 
(ร้อยละ) 

ผิด 
จํานวน 
(ร้อยละ) 

ไม่รู้  
จํานวน 
(ร้อยละ) 

1. มีมาตรการห้ามจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานท่ีบางประเภท 278 
(86.3) 

9 
(2.8) 

35 
(10.9) 

2. มีมาตรการห้ามจําหน่ายในวดั / ศาสนสถานตา่งๆ  312 
(96.9) 

4 
(1.2) 

6 
(1.9) 

3. มีมาตรการห้ามจําหน่ายในโรงภาพยนตร์ 243 
(75.5) 

10 
(3.1) 

69 
(21.4) 

4. มีมาตรการห้ามจําหน่ายในสถานบริการสาธารณสขุหรือโรงพยาบาล 
    ของรัฐและเอกชน 

305 
(94.7) 

2 
(0.6) 

15 
(4.7) 

5. มีมาตรการห้ามจําหน่ายในสถานท่ีทางราชการตา่งๆ  283 
(87.9) 

- 
 

39 
(12.1) 

6. มีมาตรการห้ามจําหน่ายในสวนสาธารณะของเอกชน 247 
(76.7) 

17 
(5.3) 

58 
(18.0) 

7. มีมาตรการห้ามจําหน่ายในโรงเรียน / มหาวิทยาลยั / สถาบนัการศกึษา 
    ตา่งๆ 

312 
(96.9) 

2 
(0.6) 

8 
(2.5) 

8. มีมาตรการห้ามจําหน่ายในหอพกั 220 
(68.3) 

12 
(3.7) 

90 
(28.0) 

9. มีมาตรการห้ามจําหน่ายในสถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลงิ 232 
(72.1) 

9 
(2.8) 

81 
(25.1) 

10. มีมาตรการห้ามจําหน่ายในสวนสาธารณะของราชการ 276 
(85.7) 

2 
(0.6) 

44 
(13.7) 
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ตารางท ี่  5.10 จํานวนและร้อยละของระดบัความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพื่อควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา (สถานท่ีห้ามจําหน่าย) ของผู้ จําหน่ายในจงัหวดัอบุลราชธานี (n =322) 

กฎระเบียบหรือมาตรการเกี่ยวกับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ จาํนวน   ร้อยละ 
ระดบัมาก            (7 – 10 คะแนน) 271 84.1 
ระดบัปานกลาง   (4 – 6 คะแนน) 17 5.3 
ระดบัน้อย           (0 – 3 คะแนน) 34 10.6 

(คา่เฉล่ีย=  8.4, คา่สว่นเบ่ียงมาตรฐาน= 2.4, คา่มธัยฐาน= 10, คา่ต่ําสดุ= 0, ค่าสงูสดุ= 10) 
 

จากผลการศึกษากลุ่มตวัอย่างผู้ จําหน่ายในจังหวดัอุบลราชธานี จํานวน 322 ราย ในประเด็นข้อมูล
ความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา (สถานท่ี
ห้ามจําหน่าย)  ดงัตารางท่ี 5.9 และ 5.10 พบวา่  

กลุม่ตวัอย่างมีความรู้รายข้อถกูต้องเก่ียวกบักฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา (สถานท่ีห้ามจําหน่าย) ตัง้แตร้่อยละ 80 ขึน้ไป ในประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

 การมีมาตรการห้ามจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานท่ีบางประเภท (ร้อยละ 86.3) 

 การมีมาตรการห้ามจําหน่ายในวดั / ศาสนสถานตา่งๆ (ร้อยละ 96.9) 

 การมีมาตรการห้ามจําหน่ายในสถานบริการสาธารณสขุหรือโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน  
(ร้อยละ 94.7) 

 การมีมาตรการห้ามจําหน่ายในสถานท่ีทางราชการตา่งๆ (ร้อยละ 87.9) 

 การมีมาตรการห้ามจําหน่ายในโรงเรียน / มหาวิทยาลยั / สถาบนัการศกึษาตา่งๆ (ร้อยละ 96.9) 

 การมีมาตรการห้ามจําหน่ายในสวนสาธารณะของราชการ (ร้อยละ 85.7) 
และกลุ่มตัวอย่างมีความรู้รายข้อถูกต้องเก่ียวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา (สถานท่ีห้ามจําหน่าย) ต่ํากวา่ร้อยละ 80 ในประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

 การมีมาตรการห้ามจําหน่ายในโรงภาพยนตร์ (ร้อยละ 75.5) 

 การมีมาตรการห้ามจําหน่ายในสวนสาธารณะของเอกชน (ร้อยละ 76.7) 

 การมีมาตรการห้ามจําหน่ายในสถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลงิ (ร้อยละ 68.8) 

 การมีมาตรการห้ามจําหน่ายในหอพกั (ร้อยละ 68.3) 
และระดบัความรู้ภาพรวมเก่ียวกบักฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 3

เดือนท่ีผ่านมา (สถานท่ีห้ามจําหน่าย) พบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดบัมากร้อยละ 84.1 รองลงมาได้แก่
ระดับน้อยร้อยละ 10.6 และระดับปานกลางร้อยละ 5.3 (ค่าเฉล่ีย=  8.4 , ค่าส่วนเบ่ียงมาตรฐาน= 2.4,    
คา่มธัยฐาน= 10 , คา่ต่ําสดุ= 0, คา่สงูสดุ= 10) 
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5.5.2 ข้ อมูลความรู้ เกี่ ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรการ เพ ื่ อควบคุมเครื่ อ งดื่มแอลกอฮอ ล์
ในช่วง 3 เดอืนท ี่ผ่านมา (เวลาที่ห้ามจาํหน่าย) 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นข้อมูลความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือ
ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา (เวลาท่ีห้ามจําหน่าย) ของผู้ จําหน่ายในจังหวัด
อบุลราชธานี จํานวน 322 ราย สามารถนําเสนอผลการศกึษาได้ดงัตารางท่ี 5.11 และตารางท่ี 5.12 

 
ตาร างท ี่  5.11 จํานวนและร้อยละของความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา (เวลาท่ีห้ามจําหน่าย) ของผู้ จําหน่ายในจงัหวดัอบุลราชธานี (n =322) 

กฎระเบียบหรือมาตรการเกี่ยวกับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ 
ถูก 

จํานวน 
(ร้อยละ) 

ผิด 
จํานวน 
(ร้อยละ) 

ไม่รู้  
จํานวน 
(ร้อยละ) 

1. มีมาตรการห้ามจําหน่ายแอลกอฮอล์ในบางเวลา 303 
(94.1) 

5 
(1.6) 

14 
(4.3) 

2. เวลา 11.00 – 14.00 น. เป็นเวลาห้ามจําหน่าย 63 
(19.6) 

197 
(61.2) 

62 
(19.2) 

3. เวลา 14.00 – 17.00 น. เป็นเวลาห้ามจําหน่าย  164 
(50.9) 

92 
(28.6) 

66 
(20.5) 

4. เวลา 17.00 – 24.00 น. เป็นเวลาห้ามจําหน่าย 104 
(32.3) 

175 
(54.4) 

43 
(13.3) 

5. เวลา 24.00 – 11.00 น. เป็นเวลาห้ามจําหน่าย 177 
(55.0) 

70 
(21.7) 

75 
(23.3) 

 
 
ตารางท ี่  5.12 จํานวนและร้อยละของระดบัความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพื่อควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา (เวลาท่ีห้ามจําหน่าย) ของผู้ จําหน่ายในจงัหวดัอบุลราชธานี (n =322) 

กฎระเบียบหรือมาตรการเกี่ยวกับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ จาํนวน   ร้อยละ 
ระดบัมาก           (4 – 5  คะแนน) 20 6.2 
ระดบัปานกลาง  (2 – 3  คะแนน) 254 78.9 
ระดบัน้อย          (0 – 1  คะแนน) 48 14.5 

(คา่เฉล่ีย= 2.5, คา่สว่นเบ่ียงมาตรฐาน= 0.9, คา่มธัยฐาน= 3, คา่ต่ําสดุ= 0, คา่สงูสดุ= 5) 
 

จากผลการศึกษากลุ่มตวัอย่างผู้ จําหน่ายในจังหวดัอุบลราชธานี จํานวน 322 ราย ในประเด็นข้อมูล
ความรู้เก่ียวกบักฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา (เวลาท่ีห้าม
จําหน่าย)  ดงัตารางท่ี 5.11 และ 5.12 พบวา่  
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กลุม่ตวัอย่างมีความรู้รายข้อถกูต้องเก่ียวกบักฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา (เวลาท่ีห้ามจําหน่าย) ตัง้แตร้่อยละ 80 ขึน้ไป ในประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

 การมีมาตรการห้ามจําหน่ายแอลกอฮอล์ในบางเวลา (ร้อยละ 94.1) 
และกลุ่มตัวอย่างมีความรู้รายข้อถูกต้องเก่ียวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา (เวลาท่ีห้ามจําหน่าย) ต่ํากวา่ร้อยละ 80 ในประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

 เวลา 24.00 – 11.00 น. เป็นเวลาห้ามจําหน่าย (ร้อยละ 55.0) 

 เวลา 14.00 – 17.00 น. เป็นเวลาห้ามจําหน่าย (ร้อยละ 50.9) 

 เวลา 17.00 – 24.00 น. เป็นเวลาห้ามจําหน่าย (ร้อยละ 32.3) 

 เวลา 11.00 – 14.00 น. เป็นเวลาห้ามจําหน่าย (ร้อยละ 19.6) 
และระดบัความรู้ภาพรวมเก่ียวกบักฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 3

เดือนท่ีผ่านมา (เวลาท่ีห้ามจําหน่าย) พบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดบัปานกลางร้อยละ 78.9 รองลงมา
ได้แก่ ระดับน้อยร้อยละ 14.5 และระดับมากร้อยละ 6.2 (ค่าเฉล่ีย= 2.5, ค่าส่วนเบ่ียงมาตรฐาน= 0.9,   
คา่มธัยฐาน= 3, คา่ต่ําสดุ= 0, คา่สงูสดุ= 5) 
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5.5.3 ข้ อมูลความรู้ เกี่ ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรการ เพ ื่ อควบคุมเครื่ อ งดื่มแอลกอฮอ ล์
ในช่วง 3 เดอืนท ี่ผ่านมา (สถานที่ห้ามดื่ม) 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นข้อมูลความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือ
ควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา (สถานท่ีห้ามด่ืม) ของผู้ จําหน่ายในจงัหวดัอบุลราชธานี 
จํานวน 322 ราย สามารถนําเสนอผลการศกึษาได้ดงัตารางท่ี 5.13 และตารางท่ี 5.14 

 
ตาร างท ี่  5.13 จํานวนและร้อยละของความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา (สถานท่ีห้ามด่ืม) ของผู้ จําหน่ายในจงัหวดัอบุลราชธานี (n =322) 

กฎระเบียบหรือมาตรการเกี่ยวกับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ 
ถูก 

จํานวน 
(ร้อยละ) 

ผิด 
จํานวน 
(ร้อยละ) 

ไม่รู้  
จํานวน 
(ร้อยละ) 

1. มีมาตรการห้ามด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานท่ีบางประเภท 307 
(95.3) 

5 
(1.6) 

10 
(3.1) 

2. มีมาตรการห้ามด่ืมในวดั / ศาสนสถานตา่งๆ  289 
(89.8) 

3 
(0.9) 

30 
(9.3) 

3. มีมาตรการห้ามด่ืมในโรงภาพยนตร์ 245 
(76.1) 

36 
(11.2) 

41 
(12.7) 

4. มีมาตรการห้ามด่ืมในสถานบริการสาธารณสขุหรือโรงพยาบาลของรัฐและ 
    เอกชน 

285 
(88.5) 

1 
(0.3) 

36 
(11.2) 

5. มีมาตรการห้ามด่ืมในสถานท่ีทางราชการตา่งๆ  287 
(89.1) 

1 
(0.3) 

34 
(10.6) 

6. มีมาตรการห้ามด่ืมในสวนสาธารณะของเอกชน 241 
(74.8) 

47 
(14.6) 

34 
(10.6) 

7. มีมาตรการห้ามด่ืมในโรงเรียน / มหาวิทยาลยั / สถาบนัการศกึษาตา่งๆ 292 
(90.7) 

- 
 

30 
(9.3) 

8. มีมาตรการห้ามด่ืมในหอพกั 221 
(68.6) 

40 
(12.4) 

61 
(19.0) 

9. มีมาตรการห้ามด่ืมในสถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลิง 229 
(71.1) 

36 
(11.2) 

57 
(17.7) 

10. มีมาตรการห้ามด่ืมในสวนสาธารณะของราชการ 278 
(86.4) 

3 
(0.9) 

41 
(12.7) 
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ตารางท ี่  5.14 จํานวนและร้อยละของระดบัความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพื่อควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา (สถานท่ีห้ามด่ืม) ของผู้ จําหน่ายในจงัหวดัอบุลราชธานี (n =322) 

กฎระเบียบหรือมาตรการเกี่ยวกับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ จาํนวน   ร้อยละ 
ระดบัมาก             (7 – 10  คะแนน) 243 75.5 
ระดบัปานกลาง    (4 – 6    คะแนน) 48 14.9 
ระดบัน้อย            (0 – 3    คะแนน) 31 9.6 

(คา่เฉล่ีย= 8.3, คา่สว่นเบ่ียงมาตรฐาน= 2.4, คา่มธัยฐาน= 10, คา่ต่ําสดุ= 0, ค่าสงูสดุ= 10) 
 

จากผลการศึกษากลุ่มตวัอย่างผู้ จําหน่ายในจังหวดัอุบลราชธานี จํานวน 322 ราย ในประเด็นข้อมูล
ความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา (สถานท่ี
ห้ามด่ืม)  ดงัตารางท่ี 5.13 และ 5.14 พบวา่  

กลุม่ตวัอย่างมีความรู้รายข้อถกูต้องเก่ียวกบักฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา (สถานท่ีห้ามด่ืม) ตัง้แตร้่อยละ 80 ขึน้ไป ในประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

 การมีมาตรการห้ามด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานท่ีบางประเภท (ร้อยละ 95.3) 

 การมีมาตรการห้ามด่ืมในวดั / ศาสนสถานตา่งๆ (ร้อยละ 89.8) 

 การมีมาตรการห้ามด่ืมในสถานบริการสาธารณสขุหรือโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน (ร้อยละ 88.5) 

 การมีมาตรการห้ามด่ืมในสวนสาธารณะของราชการ (ร้อยละ 86.4) 

 การมีมาตรการห้ามด่ืมในสถานท่ีทางราชการตา่งๆ (ร้อยละ 89.1) 

 การมีมาตรการห้ามด่ืมในโรงเรียน / มหาวิทยาลยั / สถาบนัการศกึษาตา่งๆ (ร้อยละ 90.7) 
และกลุ่มตัวอย่างมีความรู้รายข้อถูกต้องเก่ียวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา (สถานท่ีห้ามด่ืม) ต่ํากวา่ร้อยละ 80 ในประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

 การมีมาตรการห้ามด่ืมในโรงภาพยนตร์ (ร้อยละ 76.1) 

 การมีมาตรการห้ามด่ืมในสวนสาธารณะของเอกชน (ร้อยละ 74.8) 

 การมีมาตรการห้ามด่ืมในสถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลงิ (ร้อยละ 71.1) 

 การมีมาตรการห้ามด่ืมในหอพกั (ร้อยละ 68.6) 
และระดบัความรู้ภาพรวมเก่ียวกบักฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 3

เดือนท่ีผ่านมา (สถานท่ีห้ามด่ืม) พบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดบัมากร้อยละ 75.5 รองลงมาได้แก่ ระดบั
ปานกลางร้อยละ  14.9 และระดับน้อยร้อยละ  9.6 (ค่าเฉ ล่ีย=  8.3 , ค่าส่วนเบ่ียงมาตรฐาน= 2.4,          
คา่มธัยฐาน= 10 , คา่ต่ําสดุ= 0, คา่สงูสดุ= 10) 
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5.5.4 ข้ อมูลความรู้ เกี่ ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรการ เพ ื่ อควบคุมเครื่ อ งดื่มแอลกอฮอ ล์
ในช่วง 3 เดอืนท ี่ผ่านมา (การห้ามโฆษณาและส่งเสริมการขาย) 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นข้อมูลความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือ
ควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา (การห้ามโฆษณาและสง่เสริมการขาย) ของผู้ จําหน่ายใน
จงัหวดัอบุลราชธานี จํานวน 322 ราย สามารถนําเสนอผลการศกึษาได้ดงัตารางท่ี 5.15 และตารางท่ี 5.16 

 
ตาร างท ี่  5.15 จํานวนและร้อยละของความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา (การห้ามโฆษณาและส่งเสริมการขาย) ของผู้ จําหน่ายในจังหวัด
อบุลราชธานี (n =322) 

กฎระเบียบหรือมาตรการเกี่ยวกับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ 
ถูก 

จํานวน 
(ร้อยละ) 

ผิด 
จํานวน 
(ร้อยละ) 

ไม่รู้  
จํานวน 
(ร้อยละ) 

1. มีมาตรการห้ามโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในลกัษณะด่ืมแล้วดีมี 
    ประโยชน์ทัง้โดยตรงหรือโดยอ้อม โดยสิน้เชิงทกุส่ือ 24 ชัว่โมง 

267 
(82.9) 

26 
(8.1) 

29 
(9.0) 

2. มีมาตรการควบคมุเนือ้หาการโฆษณาหรือประชาสมัพนัธ์เคร่ืองด่ืม 
    แอลกอฮอล์ โดยให้กระทําได้เฉพาะในลกัษณะให้ข้อมลูข่าวสารและ 
    ความรู้เชิงสร้างสรรค์สงัคม 

267 
(82.9) 

15 
(4.7) 

40 
(12.4) 

3. มีมาตรการห้ามโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์โดยการปรากฏภาพของ 
    สนิค้าหรือบรรจภุณัฑ์ของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์โดยสิน้เชิงทกุส่ือ 24  
    ชัว่โมง 

248 
(77.0) 

24 
(7.5) 

50 
(15.5) 

4. มีมาตรการห้ามสง่เสริมการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรูปแบบตา่งๆ  
    เช่น การลด แลก แจก แถม เป็นต้น 

217 
(67.4) 

55 
(17.1) 

50 
(15.5) 

5. มีมาตรการห้ามการสง่เสริมการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรูปแบบการ 
    ขายพว่ง 

236 
(73.3) 

21 
(6.5) 

65 
(20.2) 

6. มีมาตรการห้ามการสง่เสริมการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรูปแบบการ 
    ขายโดยเคร่ืองขายอตัโนมติั 

202 
(62.7) 

48 
(15.0) 

72 
(22.3) 

 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | 92 

 

ตารางท ี่  5.16 จํานวนและร้อยละของระดบัความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพื่อควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา (การห้ามโฆษณาและส่งเสริมการขาย) ของผู้ จําหน่ายในจังหวัด
อบุลราชธานี (n =322) 

กฎระเบียบหรือมาตรการเกี่ยวกับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ จาํนวน   ร้อยละ 
ระดบัมาก            (5 – 6  คะแนน) 186 57.7 
ระดบัปานกลาง   (2 – 4  คะแนน) 91 28.3 
ระดบัน้อย           (0 – 1  คะแนน) 45 14.0 

(คา่เฉล่ีย= 4.5, คา่สว่นเบ่ียงมาตรฐาน= 1.9, คา่มธัยฐาน= 6, คา่ต่ําสดุ= 0, คา่สงูสดุ= 6) 
 

จากผลการศึกษากลุ่มตวัอย่างผู้ จําหน่ายในจังหวดัอุบลราชธานี จํานวน 322 ราย ในประเด็นข้อมูล
ความรู้เก่ียวกบักฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา (การห้าม
โฆษณาและสง่เสริมการขาย) ดงัตารางท่ี 5.15 และ 5.16 พบวา่  

กลุม่ตวัอย่างมีความรู้รายข้อถกูต้องเก่ียวกบักฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา (การห้ามโฆษณาและสง่เสริมการขาย) ตัง้แตร้่อยละ 80 ขึน้ไป ในประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

 การมีมาตรการห้ามโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในลกัษณะด่ืมแล้วดีมีประโยชน์ทัง้โดยตรงหรือโดย
อ้อม โดยสิน้เชิงทกุส่ือ 24 ชัว่โมง (ร้อยละ 82.9)  

 การมีมาตรการควบคมุเนือ้หาการโฆษณาหรือประชาสมัพนัธ์เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยให้กระทําได้
เฉพาะในลกัษณะให้ข้อมลูขา่วสารและความรู้เชิงสร้างสรรค์สงัคม (ร้อยละ 82.9) 

และกลุ่มตัวอย่างมีความรู้รายข้อถูกต้องเก่ียวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา (การห้ามโฆษณาและส่งเสริมการขาย) ต่ํากว่าร้อยละ 80 ในประเด็น
ดงัตอ่ไปนี ้

 การมีมาตรการห้ามโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์โดยการปรากฏภาพของสินค้าหรือบรรจภุณัฑ์ของ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์โดยสิน้เชิงทกุส่ือ 24  ชัว่โมง (ร้อยละ 77.0) 

 การมีมาตรการห้ามส่งเสริมการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การลด แลก แจก 
แถม เป็นต้น (ร้อยละ 67.4) 

 การมีมาตรการห้ามการสง่เสริมการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรูปแบบการขายพว่ง (ร้อยละ 73.3) 

 การมีมาตรการห้ามการส่งเสริมการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรูปแบบการขายโดยเคร่ืองขาย
อตัโนมตั ิ(ร้อยละ 62.7)  

และระดบัความรู้ภาพรวมเก่ียวกบักฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 3 
เดือนท่ีผ่านมา (การห้ามโฆษณาและส่งเสริมการขาย) พบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดบัมากร้อยละ 57.7
รองลงมาได้แก่ ระดับปานกลางร้อยละ 28.3 และระดับน้อยร้อยละ 14.0 (ค่าเฉล่ีย= 4.5, ค่าส่วนเบ่ียง
มาตรฐาน= 1.9, คา่มธัยฐาน= 6,คา่ต่ําสดุ= 0, คา่สงูสดุ= 6) 
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5.5.5 ข้ อมูลความรู้ เกี่ ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรการ เพ ื่ อควบคุมเครื่ อ งดื่มแอลกอฮอ ล์
ในช่วง 3 เดอืนท ี่ผ่านมา (มาตรการท ั่วไป) 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นข้อมูลความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือ
ควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา (มาตรการทัว่ไป) ของผู้ จําหน่ายในจงัหวดัอบุลราชธานี 
จํานวน 322 ราย สามารถนําเสนอผลการศกึษาได้ดงัตารางท่ี 5.17 และตารางท่ี 5.18 

 
ตาร างท ี่  5.17 จํานวนและร้อยละของความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา (มาตรการทัว่ไป) ของผู้ จําหน่ายในจงัหวดัอบุลราชธานี (n =322) 

กฎระเบียบหรือมาตรการเกี่ยวกับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ 
ถูก 

จํานวน 
(ร้อยละ) 

ผิด 
จํานวน 
(ร้อยละ) 

ไม่รู้  
จํานวน 
(ร้อยละ) 

1. ปัจจบุนัมีการห้ามจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แก่เดก็อายต่ํุากวา่ 18 ปี 208 
(64.6) 

74 
(23.0) 

40 
(12.4) 

2. ปัจจบุนัมีการห้ามจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แก่เดก็อายต่ํุากวา่ 20 ปี 234 
(72.7) 

38 
(11.8) 

50 
(15.5) 

3. มีมาตรการห้ามจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ แก่คนเมา 151 
(46.9) 

32 
(10.0) 

139 
(43.1) 

4. มีมาตรการห้ามจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในลกัษณะเร่ขาย 169 
(52.5) 

46 
(14.3) 

107 
(33.2) 

5. การฝ่าฝืนไมป่ฏิบติัตามมาตรการควบคมุ พ.ร.บ. ควบคมุเคร่ืองด่ืม 
    แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มีโทษจําหรือปรับ 

297 
(92.2) 

3 
(0.9) 

22 
(6.9) 

6. มีมาตรการให้มีการจดัตัง้คณะกรรมการระดบัชาติ และระดบัจงัหวดัเพ่ือ 
    ดําเนินการควบคมุปัญหาการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

213 
(66.2) 

2 
(0.6) 

107 
(33.2) 

 
 
ตารางท ี่  5.18 จํานวนและร้อยละของระดบัความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพื่อควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา (มาตรการทัว่ไป) ของผู้ จําหน่ายในจงัหวดัอบุลราชธานี (n =322) 

กฎระเบียบหรือมาตรการเกี่ยวกับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ จาํนวน   ร้อยละ 
ระดบัมาก           (5 – 6  คะแนน) 138 42.9 
ระดบัปานกลาง  (2 – 4  คะแนน) 144 44.7 
ระดบัน้อย          (0 – 1  คะแนน) 40 12.4 

(คา่เฉล่ีย= 3.9, คา่สว่นเบ่ียงมาตรฐาน= 1.5, คา่มธัยฐาน= 4, คา่ต่ําสดุ= 0, คา่สงูสดุ= 6) 
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จากผลการศึกษากลุ่มตวัอย่างผู้ จําหน่ายในจังหวดัอุบลราชธานี จํานวน 322 ราย ในประเด็นข้อมูล
ความรู้เก่ียวกบักฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา (มาตรการ
ทัว่ไป) ดงัตารางท่ี 5.17 และ 5.18 พบวา่  

กลุม่ตวัอย่างมีความรู้รายข้อถกูต้องเก่ียวกบักฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา (มาตรการทัว่ไป) ตัง้แตร้่อยละ 80 ขึน้ไป ในประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

 การฝ่าฝืนไมป่ฏิบตัิตามมาตรการควบคมุ พ.ร.บ. ควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มีโทษจํา
หรือปรับ (ร้อยละ 92.2) 

และกลุ่มตัวอย่างมีความรู้รายข้อถูกต้องเก่ียวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา (มาตรการทัว่ไป) ต่ํากวา่ร้อยละ 80 ในประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

 ปัจจบุนัมีการห้ามจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แก่เดก็อายต่ํุากวา่ 18 ปี (ร้อยละ 64.6)  

 มีมาตรการให้มีการจดัตัง้คณะกรรมการระดบัชาติ และระดบัจงัหวดัเพ่ือดําเนินการควบคมุปัญหา
การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 66.2) 

 ปัจจบุนัมีการห้ามจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แก่เดก็อายต่ํุากวา่ 20 ปี (ร้อยละ 72.7) 

 มีมาตรการห้ามจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ แก่คนเมา (ร้อยละ 46.9) 

 มีมาตรการห้ามจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในลกัษณะ เร่ขาย (ร้อยละ 52.5) 
และระดบัความรู้ภาพรวมเก่ียวกบักฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 3

เดือนท่ีผ่านมา (มาตรการทัว่ไป) พบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดบัปานกลางร้อยละ 44.7 รองลงมาได้แก่ 
ระดับมากร้อยละ  42.9 และระดับ น้อยร้อยละ  12.4 (ค่าเฉ ล่ีย= 3.9, ค่าส่วนเบ่ียงมาตรฐาน= 1.5,          
คา่มธัยฐาน= 4,คา่ต่ําสดุ= 0, คา่สงูสดุ= 6) 
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บทที่ 6 
ผลการศกึษาในกลุ่มเจ้าหน้าท ี่ 

 
 

จากการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เพ่ือควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุราในกลุ่มเจ้าหน้าท่ีของจังหวดัอุบลราชธานี 
พบว่า จํานวนแบบสอบถามทัง้หมด 300 ชดุ ได้รับคืน 267 ชดุ คิดเป็นร้อยละ 89.0 และนําเสนอผลการศกึษา
จําแนกเป็นรายประเดน็ได้ดงันี ้

6.1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
6.2 ประสบการณ์เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และการจบักมุกรณีกระทําผิดระเบียบกฎหมาย 

6.2.1 ข้อมลูการตดิตามขา่วสารตา่งๆ                
6.2.2 ข้อมลูการพบเห็นการซือ้ในสถานท่ีต้องห้าม               
6.2.3 ข้อมลูการพบเห็นการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานท่ีต้องห้าม            
6.2.4 ข้อมลูการพบเห็นการซือ้-ขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงเวลาต้องห้าม            
6.2.5 ข้อมลูการพบเห็นการซือ้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของเดก็อายต่ํุากวา่ 20 ปีในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา  
6.2.6 ข้อมลูการพบเห็นโฆษณา ณ จดุขาย โดยส่ือบคุคล              
6.2.7 ข้อมูลการพบเห็นการส่งเสริมการขายของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรูปแบบต่างๆใน        

ช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา                 
6.3 การรับรู้เก่ียวกบัมาตรการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

6.3.1 ข้อมูลความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบ หรือมาตรการเพ่ือควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใน      
ช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา (สถานท่ีห้ามจําหน่าย)              

6.3.2 ข้อมูลความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบ หรือมาตรการเพ่ือควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใน      
ช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา (เวลาท่ีห้ามจําหน่าย)               

6.3.3 ข้อมูลความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบ หรือมาตรการเพ่ือควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใน      
ช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา (สถานท่ีห้ามด่ืม)               

6.3.4 ข้อมูลความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบ หรือมาตรการเพ่ือควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใน      
ช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา (การห้ามโฆษณาและสง่เสริมการขาย)             

6.3.5 ข้อมูลความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบ หรือมาตรการเพ่ือควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใน      
ช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา (มาตรการทัว่ไป)               

6.4 ความคดิเห็นเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  
6.5 ความคดิเห็นเพิ่มเตมิและข้อเสนอแนะ 
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6.1 ข้อมูลท ั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าท่ีท่ีตอบแบบสอบถามในจังหวัด

อบุลราชธานี จํานวน 267 ราย สามารถนําเสนอผลการศกึษาได้ดงัตารางท่ี 6.1 
 

ตารางท ี่ 6.1 จํานวนและร้อยละของข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามกลุม่เจ้าหน้าท่ีในจงัหวดัอบุลราชธานี  
(n =267) 

ข้อมูลท ั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํนวน   ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 159 59.6 
หญิง 108 40.4 

อายุ   
ต่ํากวา่ 20 ปี - - 
20 – 24 ปี 30 11.2 
25 – 29 ปี 41 15.4 
30 – 34 ปี  34 12.7 
35 – 39 ปี 49 18.4 
40 – 44 ปี  51 19.1 
45 – 49 ปี 38 14.2 
50 – 54 ปี 17 6.4 
55 – 59 ปี 7 2.6 
คา่เฉล่ีย= 36.7, คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 9.3   
คา่มธัยฐาน= 38   ,ต่ําสดุ=  21   ,คา่สงูสดุ= 59   

สถานภาพ    
โสด 76 28.5 
สมรส 174 65.2 
มา่ย / หยา่ / แยกกนัอยู่ 17 6.3 

การศกึษาที่สาํเร็จสูงสุด   
มธัยมศกึษาตอนต้นหรือต่ํากวา่ 7 2.6 
มธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเทา่หรือ ปวช. 41 15.4 
อนปุริญญาหรือเทียบเทา่หรือ ปวส.  47 17.6 
ปริญญาตรี 167 62.6 
สงูกวา่ปริญญาตรี 5 1.8 
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ข้อมูลท ั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํนวน   ร้อยละ 

บทบาทการเป็นเจ้าหน้าที่   
สาธารณสขุ 175 65.5 
สรรพสามิต 12 4.5 
นายตํารวจชัน้ประทวน 72 27.0 
นายตํารวจชัน้สญัญาบตัร 8 3.0 

สถานที่พ ักอาศัย   
ในเขตเทศบาล 140 52.4 
นอกเขตเทศบาล 127 47.6 

 
จากผลการศกึษากลุม่ตวัอยา่งเจ้าหน้าท่ีในจงัหวดัอบุลราชธานี จํานวน 267 ราย ในประเดน็ข้อมลูทัว่ไป 

ดงัตารางท่ี 6.1 พบวา่  
ร้อยละ 59.6 เป็นเพศชาย มีช่วงอายุมากท่ีสุดได้แก่ ระหว่าง 40-44 ปีคิดเป็นร้อยละ 19.1 รองลงมา

ได้แก่ ช่วงอาย ุ35-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.4 โดยมีอายเุฉล่ียเท่ากบั 36.7 ปี (SD=9.3) และคา่มธัยฐานเท่ากบั 
38 ปี (min=21, max=59) สถานภาพสมรสพบว่า ส่วนใหญ่สมรสร้อยละ 65.2 และสถานภาพสมรสโสด    
ร้อยละ 28.5 การศึกษาท่ีสําเร็จสงูสดุส่วนใหญ่จบระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 62.6 รองลงมาได้แก่ อนุปริญญา
หรือเทียบเท่าหรือ ปวส. ร้อยละ 17.6 และมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือปวช. ร้อยละ 15.4        
โดยบทบาทการเป็นเจ้าหน้าท่ีส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 65.5 รองลงมาได้แก่ 
นายตํารวจชัน้ประทวน ร้อยละ 27.0 และมีท่ีพกัอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาล ร้อยละ 52.4 
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6.2 ข้อมูลประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการจบักุมกรณีกระทาํผิดระเบียบกฎหมาย 
จากการเก็บรวบรวมข้อมลูในประเดน็ข้อมลูประสบการณ์เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และการจบักมุ

กรณีกระทําผิดระเบียบกฎหมายของเจ้าหน้าท่ีในจงัหวดัอบุลราชธานี สามารถจําแนกประเดน็ยอ่ยได้ดงันี ้
 
6.2.1 ข้อมูลการตดิตามข่าวสารต่างๆ  

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นข้อมลูการติดตามข่าวสารต่างๆของเจ้าหน้าท่ีในจงัหวดั
อบุลราชธานี จํานวน 267 ราย สามารถนําเสนอผลการศกึษาได้ดงัตารางท่ี 6.2 

 
ตารางท ี่  6.2 จํานวนและร้อยละของข้อมูลการติดตามข่าวสารต่างๆของเจ้าหน้าท่ีในจังหวัดอุบลราชธานี      
(n =267) 

การตดิตามข่าวสารต่างๆ  จาํนวน ร้อยละ 
การตดิตามข่าวสารโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์ ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา   

ทกุวนั 129 48.3 
5 – 6 วนั 36 13.5 
3 – 4 วนั  38 14.2 
1 – 2 วนั  15 5.6 
ติดตามเป็นบางสปัดาห์ 44 16.5 
ไมไ่ด้ติดตามเลย 5 1.9 

ประเภทของสื่อท ี่ใช้ตดิตามข่าวสารต่างๆ  ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  

โทรทศัน์ 240 89.9 
วิทย ุ 72 27.0 
หนงัสือพิมพ์ 159 59.6 
อินเทอร์เน็ต 64 23.9 
นิตยสาร / วารสาร 69 25.8 
ปา้ยประกาศในโรงพยาบาล  5 1.9 

การพบเห ็น  หรือได้ยนิโฆษณาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ทางสื่อต่างๆ ในรอบวันท ี่
ผ่านมา 

  

เคยพบเหน็ / ได้ยิน 159 59.6 
ไมพ่บเหน็ / ไมไ่ด้ยิน 81 30.3 
ไมต่อบ 27 10.1 
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การตดิตามข่าวสารต่างๆ  จาํนวน ร้อยละ 

การพบเหน็/ได้ยนิโฆษณาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในรูปแบบต่างๆ  ผ่านทางสื่อ    
โทรทัศน์   

ได้รับ 108 40.5 
1 ครัง้ 98 90.7 
2 ครัง้ 5 4.6 
3 ครัง้ 4 3.8 
4 ครัง้ 1 0.9 
5 ครัง้ - - 
มากกวา่ 5 ครัง้ขึน้ไป - - 
คา่เฉล่ีย= 1.2, คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 0.5   
คา่มธัยฐาน= 1 ,ต่ําสดุ= 1    ,คา่สงูสดุ= 4   

ไมไ่ด้รับ 159 59.5 
ป้ายกลางแจ้ง (ป้ายตามร้านค้า ถนนหนทาง)   

ได้รับ 54 20.2 
1 ครัง้ 51 94.4 
2 ครัง้ 2 3.7 
3 ครัง้ 1 1.9 
4 ครัง้ - - 
5 ครัง้ - - 
มากกวา่ 5 ครัง้ขึน้ไป - - 
คา่เฉล่ีย= 1.1, คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 0.3   
คา่มธัยฐาน= 1   ,ต่ําสดุ= 1    ,คา่สงูสดุ= 3   

ไมไ่ด้รับ 213 79.8 
สื่อสิ่งพมิพ์ (หนังสือพมิพ์ นิตยสาร  แผ่นพับ)   

ได้รับ 56 21.0 
1 ครัง้ 54 96.4 
2 ครัง้ 1 1.8 
3 ครัง้ 1 1.8 
4 ครัง้ - - 
5 ครัง้ - - 
มากกวา่ 5 ครัง้ขึน้ไป - - 
คา่เฉล่ีย= 1.1, คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 0.2   
คา่มธัยฐาน= 1   ,ต่ําสดุ= 1    ,คา่สงูสดุ= 3   

ไมไ่ด้รับ 
 

211 79.0 
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การตดิตามข่าวสารต่างๆ  จาํนวน ร้อยละ 

วทิยุ   
ได้รับ 29 10.9 

1 ครัง้ 28 96.6 
2 ครัง้ - - 
3 ครัง้ - - 
4 ครัง้ 1 3.4 
5 ครัง้ - - 
มากกวา่ 5 ครัง้ขึน้ไป - - 
คา่เฉล่ีย= 1.1, คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 0.5   
คา่มธัยฐาน=  1  ,ต่ําสดุ= 1    ,คา่สงูสดุ= 4   

ไมไ่ด้รับ 238 89.1 
อนิเทอร์เน็ต   

ไมไ่ด้รับ 31 11.6 
1 ครัง้ 29 93.6 
2 ครัง้ 2 6.4 
3 ครัง้ - - 
4 ครัง้ - - 
5 ครัง้ - - 
มากกวา่ 5 ครัง้ขึน้ไป - - 
คา่เฉล่ีย= 1.1, คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 0.2   
คา่มธัยฐาน=  1  ,ต่ําสดุ= 1    ,คา่สงูสดุ= 2   

ไมไ่ด้รับ 236 88.39 
สื่อเคลื่อนที่ (รถไฟฟ้า แทก็ซ ี่ รถไฟ  รถขนส่ง)   

ได้รับ 3 1.1 
1 ครัง้ 2 66.7 
2 ครัง้ 1 33.3 
3 ครัง้ - - 
4 ครัง้ - - 
5 ครัง้ - - 
มากกวา่ 5 ครัง้ขึน้ไป - - 
คา่เฉล่ีย= 1.7, คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 1.2   
คา่มธัยฐาน= 1   ,ต่ําสดุ= 1    ,คา่สงูสดุ= 3   

ไมไ่ด้รับ 
 

 

264 98.9 
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การตดิตามข่าวสารต่างๆ  จาํนวน ร้อยละ 

ในร้านค้า   
ได้รับ 96 36.0 

1 ครัง้ 92 95.8 
2 ครัง้ 2 2.0 
3 ครัง้ 1 1.1 
4 ครัง้ - - 
5 ครัง้ 1 1.1 
มากกวา่ 5 ครัง้ขึน้ไป - - 
คา่เฉล่ีย= 1.1, คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 0.5   
คา่มธัยฐาน= 1   ,ต่ําสดุ= 1    ,คา่สงูสดุ= 5   

ไมไ่ด้รับส่ือในร้านค้า 171 64.0 
สื่อบุคคล เช่น  สาวเชียร์ เหล้า เบียร์  ไวน์    

ได้รับ 32 12.0 
1 ครัง้ 31 96.9 
2 ครัง้ 1 3.1 
3 ครัง้ - - 
4 ครัง้ - - 
5 ครัง้ - - 
มากกวา่ 5 ครัง้ขึน้ไป - - 
คา่เฉล่ีย= 1.0, คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 0.2   
คา่มธัยฐาน= 1   ,ต่ําสดุ= 1    ,คา่สงูสดุ= 2   

ไมไ่ด้รับ 235 88.0 
การไม่เคยพบเหน็หรือได้ยนิในรอบวันท ี่ผ่านมา   

ไมเ่คยพบเหน็ 2 0.8 
เคยพบเหน็ 265 99.2 

 
จากผลการศกึษากลุ่มตวัอย่างเจ้าหน้าท่ีในจงัหวดัอบุลราชธานี จํานวน 267 ราย ในประเด็นข้อมลูการ

ตดิตามขา่วสารตา่งๆ ดงัตารางท่ี 6.2 พบวา่  
ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 48.3 มีการติดตามข่าวสารโดยเฉล่ียต่อสปัดาห์ทุกวนั รองลงมาได้แก่ 

ติดตามเป็นบางสปัดาห์ ติดตาม 3-4 วนัและติดตาม 5-6 วนั คิดเป็นร้อยละ 16.5, 14.2 และ 13.5 ตามลําดบั 
โดยประเภทของส่ือท่ีใช้ติดตามข่าวสารต่างๆได้แก่ โทรทัศน์ ร้อยละ 89.9 หนังสือพิมพ์ ร้อยละ 59.6 วิทย ุ   
ร้อยละ 27.0 และนิตยสาร/วารสาร ร้อยละ 25.8 ส่วนการพบเห็น หรือได้ยินโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทาง
ส่ือตา่งๆในรอบวนัท่ีผ่านมา พบวา่ สว่นใหญ่ร้อยละ 59.6 เคยพบเห็น/ได้ยิน ขณะท่ีร้อยละ 30.3 ระบวุา่ ไม่เคย
พบเห็น/ไมไ่ด้ยิน  
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ส่วนการพบเห็น/ได้ยินโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรูปแบบต่างๆ ผ่านทางส่ือ พบว่า ร้อยละ 40.5 
เคยได้พบเห็นหรือได้ยินโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ผา่นส่ือโทรทศัน์ในรอบวนัท่ีผา่นมา โดยสว่นใหญ่พบเห็น
หรือได้ยิน 1 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 90.7 และป้ายกลางแจ้ง (ป้ายตามร้านค้า ถนนหนทาง) ร้อยละ 20.2 โดย  
ส่วนใหญ่พบเห็น 1 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 94.4 และส่ือสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพบั) ร้อยละ 21.0 
โดยพบเห็น 1 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 96.4 และวิทย ุร้อยละ 10.9 โดยส่วนใหญ่ได้ยิน 1 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 96.6 
และอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 11.6 โดยส่วนใหญ่พบเห็น 1 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 93.6 และสื่อเคล่ือนท่ี (รถไฟฟ้า 
แท็กซ่ี รถไฟ รถขนส่ง) ร้อยละ 1.1 โดยส่วนใหญ่พบเห็น 1 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 66.7 และร้านค้า ร้อยละ 36.0 
โดยส่วนใหญ่พบเห็น 1 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 95.8 และส่ือบุคคล เช่น สาวเชียร์เหล้า เบียร์ ไวน์  ร้อยละ 12.0 
โดยส่วนใหญ่พบเห็น 1 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 96.9 และเม่ือสอบถามถึงการไม่เคยพบเห็นหรือได้ยินในรอบวนัท่ี
ผา่นมา พบวา่ สว่นใหญ่ร้อยละ 99.2 เคยพบเห็น 
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6.2.2 ข้อมูลการพบเหน็การซือ้ในสถานที่ต้องห้าม 
จากการเก็บรวบรวมข้อมลูในประเด็นข้อมลูการพบเห็นการซือ้ในสถานท่ีต้องห้ามของเจ้าหน้าท่ี

ในจงัหวดัอบุลราชธานี จํานวน 267 ราย สามารถนําเสนอผลการศกึษาได้ดงัตารางท่ี 6.3 
 

ตารางท ี่  6.3 จํานวนและร้อยละของข้อมูลการพบเห็นการซือ้ในสถานท่ีต้องห้ามของเจ้าหน้าท่ีในจังหวัด
อบุลราชธานี (n =267) 

สถานที่ จาํนวน  (n = 267) ร้อยละ 
วัด / ศาสนสถานต่างๆ    

ไมเ่คยพบเหน็ 248 92.9 
เคยพบเหน็ 19 7.1 

1 ครัง้ 10 52.7 
2 ครัง้ 3 15.8 
3 ครัง้ 2 10.5 
4 ครัง้ 2 10.5 
5 ครัง้ 2 10.5 
มากกวา่ 5 ครัง้ขึน้ไป - - 
คา่เฉล่ีย= 2.1, คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 1.4   
คา่มธัยฐาน= 1   ,ต่ําสดุ= 1    ,คา่สงูสดุ= 5   
การดาํเนินการ     

ไมไ่ด้ดําเนินการ เพราะ  11 57.9 
ไมร่ะบ ุ 11 100.0 

ตกัเตือน 3 15.8 
จบักมุ - - 
ไมร่ะบ ุ 5 26.3 

โรงเรียน  / มหาวทิยาลัย / สถาบันการศกึษาต่างๆ    
ไมเ่คยพบเหน็ 256 95.9 
เคยพบเหน็ 11 4.1 

1 ครัง้ 8 72.7 
2 ครัง้ 1 9.1 
3 ครัง้ 2 18.2 
4 ครัง้ - - 
5 ครัง้ - - 
มากกวา่ 5 ครัง้ขึน้ไป - - 
คา่เฉล่ีย= 1.5, คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 0.8   
คา่มธัยฐาน= 1   ,ต่ําสดุ= 1    ,คา่สงูสดุ= 3   
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สถานที่ จาํนวน  (n = 267) ร้อยละ 

การดาํเนินการ     
ไมไ่ด้ดําเนินการ เพราะ  2 18.2 

ไมร่ะบ ุ 2 100.0 
ตกัเตือน 2 18.2 
จบักมุ 1 9.1 
ไมร่ะบ ุ 6 54.5 

สถานีบริการเชือ้เพลงิ ปั ้มนํา้มัน  / ร้านค้าบริเวณใกล้สถานี   
ไมเ่คยพบเหน็ 239 89.5 
เคยพบเหน็ 28 10.5 

1 ครัง้ 8 28.6 
2 ครัง้ 8 28.6 
3 ครัง้ 4 14.3 
4 ครัง้ 3 10.7 
5 ครัง้ 1 3.5 
มากกวา่ 5 ครัง้ 4 14.3 
คา่เฉล่ีย= 3.6, คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 3.9   
คา่มธัยฐาน= 2   ,ต่ําสดุ= 1    ,คา่สงูสดุ= 16   
การดาํเนินการ     

ไมไ่ด้ดําเนินการ เพราะ  15 53.6 
ไมร่ะบ ุ 12 80.2 
ขายในเวลาท่ีกําหนด  1 6.6 
ไมช่ดัเจนในข้อกฎหมาย 1 6.6 
ไมมี่อํานาจ 1 6.6 

ตกัเตือน 4 14.3 
จบักมุ 1 3.5 
ไมร่ะบ ุ 8 28.6 

สถานบริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลเอกชนของรัฐและเอกชน    
ไมเ่คยพบเหน็ 261 97.8 
เคยพบเหน็ 6 2.2 

1 ครัง้ 5 83.3 
2 ครัง้ - - 
3 ครัง้ - - 
4 ครัง้ 1 16.7 
5 ครัง้ - - 
มากกวา่ 5 ครัง้ขึน้ไป - - 
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สถานที่ จาํนวน  (n = 267) ร้อยละ 

คา่เฉล่ีย= 1.5, คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 1.2   
คา่มธัยฐาน= 1   ,ต่ําสดุ= 1    ,คา่สงูสดุ= 4   
การดาํเนินการ     

ไมไ่ด้ดําเนินการ เพราะ  2 33.3 
ไมร่ะบ ุ 2 100.0 

ตกัเตือน - - 
จบักมุ - - 
ไมร่ะบ ุ 4 66.7 

สถานที่ทางราชการต่างๆ     
ไมเ่คยพบเหน็ 255 95.6 
เคยพบเหน็ 12 4.4 

1 ครัง้ 5 41.7 
2 ครัง้ 4 33.3 
3 ครัง้ - - 
4 ครัง้ 2 16.7 
5 ครัง้ 1 8.3 
มากกวา่ 5 ครัง้ขึน้ไป - - 
คา่เฉล่ีย= 2.2, คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 1.4   
คา่มธัยฐาน= 2   ,ต่ําสดุ= 1    ,คา่สงูสดุ= 5   
การดาํเนินการ     

ไมไ่ด้ดําเนินการ เพราะ  7 58.3 
ไมร่ะบ ุ 7 100.0 

ตกัเตือน - - 
จบักมุ 1 8.4 
ไมร่ะบ ุ 4 33.3 

หอพัก   
ไมเ่คยพบเหน็ 212 79.4 
เคยพบเหน็ 55 20.6 

1 ครัง้ 17 30.9 
2 ครัง้ 14 25.5 
3 ครัง้ 2 3.5 
4 ครัง้ 4 7.3 
5 ครัง้ 4 7.3 
มากกวา่ 5 ครัง้ขึน้ไป 
 

14 25.5 
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สถานที่ จาํนวน  (n = 267) ร้อยละ 

คา่เฉล่ีย= 5.6, คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 7.0   
คา่มธัยฐาน= 2   ,ต่ําสดุ= 1    ,คา่สงูสดุ= 30   
การดาํเนินการ     

ไมไ่ด้ดําเนินการ เพราะ  28 50.9 
ไมร่ะบ ุ 27 96.4 
ไมมี่อํานาจ  1 3.6 

ตกัเตือน 13 23.6 
จบักมุ 1 1.9 
ไมร่ะบ ุ 13 23.6 

สวนสาธารณะของทางราชการ    
ไมเ่คยพบเหน็ 236 88.4 
เคยพบเหน็ 31 11.6 

1 ครัง้ 11 35.6 
2 ครัง้ - - 
3 ครัง้ 1 3.2 
4 ครัง้ 1 3.2 
5 ครัง้ 5 16.1 
มากกวา่ 5 ครัง้ขึน้ไป 13 41.9 
คา่เฉล่ีย= 7.9, คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 9.1   
คา่มธัยฐาน= 5   ,ต่ําสดุ= 1    ,คา่สงูสดุ= 40   
การดาํเนินการ     

ไมไ่ด้ดําเนินการ เพราะ  21 67.7 
ไมร่ะบ ุ 21 100.0 

ตกัเตือน 2 6.5 
จบักมุ - - 
ไมร่ะบ ุ 8 25.8 

 
จากผลการศกึษากลุ่มตวัอย่างเจ้าหน้าท่ีในจงัหวดัอบุลราชธานี จํานวน 267 ราย ในประเด็นข้อมลูการ

พบเห็นการซือ้ในสถานท่ีต้องห้าม ดงัตารางท่ี 6.3 พบวา่  
ร้อยละ 7.1 เคยพบเห็นการซือ้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในวดั/ศาสนสถานตา่งๆ โดยสว่นใหญ่พบเห็น 1 ครัง้

คิดเป็นร้อยละ 52.7 และส่วนใหญ่ไม่ได้มีการดําเนินการใดๆ ร้อยละ 57.9 ขณะท่ีมีการตกัเตือน ร้อยละ 15.8 
และร้อยละ 4.1 เคยพบเห็นการซือ้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในโรงเรียน / มหาวิทยาลยั / สถาบนัการศึกษาต่างๆ 
โดยสว่นใหญ่พบเห็น 1 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 72.7 และไม่ได้มีการดําเนินการใดๆ /กลา่วตกัเตือน คิดเป็นร้อยละ 
18.2 เช่นเดียวกันและมีการจับกุม 1 รายคิดเป็นร้อยละ 9.1 และร้อยละ 10.5 เคยพบเห็นการซือ้เคร่ืองด่ืม
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แอลกอฮอล์ในสถานีบริการเชือ้เพลิง ปัม้นํา้มัน / ร้านค้าบริเวณใกล้สถานี โดยส่วนใหญ่พบเห็น 1-2 ครัง้       
คิดเป็นร้อยละ 28.6และไม่ได้มีการดําเนินการใดๆ ร้อยละ 53.6 โดยระบุสาเหตเุน่ืองจากขายในเวลากําหนด      
ไม่ชัดเจนในข้อกฎหมายและไม่มีอํานาจ ขณะท่ีมีการกล่าวตักเตือน ร้อยละ 14.3 และมีการจับกุม 1 ราย     
คิดเป็นร้อยละ 3.5  และร้อยละ 2.2 เคยพบเห็นการซือ้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานบริการสาธารณสขุหรือ
โรงพยาบาลเอกชนของรัฐและเอกชน  โดยส่วนใหญ่พบเห็น  1 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 83.3 และไม่ได้มี              
การดําเนินการใดๆ คิดเป็นร้อยละ 33.3  และไม่ระบุสาเหตุของการไม่ดําเนินการ ขณะท่ีร้อยละ 4.4 เคยพบ
เห็นการซือ้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานท่ีทางราชการต่างๆ โดยส่วนใหญ่พบเห็น 1 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 41.7 
และไม่ได้มีการดําเนินการใดๆ คดิเป็นร้อยละ 58.3 และมีการจบักมุ 1 รายคิดเป็นร้อยละ 8.4 และร้อยละ 20.6 
เคยพบเห็นการซือ้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในหอพกั โดยสว่นใหญ่พบเห็น 1 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 30.9 และไม่ได้มี
การดําเนินการใดๆ คิดเป็นร้อยละ 50.9 ขณะท่ีมีการว่ากล่าวตกัเตือน ร้อยละ 23.6 และจบักุม 1 รายคิดเป็น
ร้อยละ 1.9 และร้อยละ 11.6 เคยพบเห็นการซือ้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสวนสาธารณะของทางราชการ โดย
ส่วนใหญ่พบเห็นมากกว่า 5 ครัง้ขึน้ไปและส่วนใหญ่ไม่ได้มีการดําเนินการใดๆ คิดเป็นร้อยละ 67.7 และมีการ
วา่กลา่วตกัเตือน ร้อยละ 6.5  
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6.2.3 ข้อมูลการพบเหน็การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ต้องห้าม 
จากการเก็บรวบรวมข้อมลูในประเด็นข้อมลูการพบเห็นการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานท่ี

ต้องห้ามของเจ้าหน้าท่ีในจงัหวดัอุบลราชธานี จํานวน 267 ราย สามารถนําเสนอผลการศึกษาได้ดงัตารางท่ี 
6.4 

 
ตารางท ี่  6.4 จํานวนและร้อยละของข้อมูลการพบเห็นการดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานท่ีต้องห้ามของ
เจ้าหน้าท่ีในจงัหวดัอบุลราชธานี (n =267) 

สถานที่ จาํนวน  (n = 267) ร้อยละ 
วัด / ศาสนสถานต่างๆ    

ไมเ่คยพบเหน็ 246 92.1 
เคยพบเหน็ 21 7.9 

1 ครัง้ 17 81.0 
2 ครัง้ 2 9.5 
3 ครัง้ - - 
4 ครัง้ 2 9.5 
5 ครัง้ - - 
มากกวา่ 5 ครัง้ขึน้ไป - - 
คา่เฉล่ีย= 1.4, คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 0.9   
คา่มธัยฐาน= 1   ,ต่ําสดุ= 1    ,คา่สงูสดุ= 4   
การดาํเนินการ     

ไมไ่ด้ดําเนินการ เพราะ  6 28.6 
ไมร่ะบ ุ 3 50.2 
งานบญุ  1 16.6 
สทิธิสว่นบคุคล 1 16.6 
ไมป่ลอดภยัตอ่ตนเอง 1 16.6 

ตกัเตือน 7 33.3 
จบักมุ - - 
ไมร่ะบ ุ 8 38.1 
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สถานที่ จาํนวน  (n = 267) ร้อยละ 

โรงเรียน  / มหาวทิยาลัย / สถาบันการศกึษาต่างๆ    
ไมเ่คยพบเหน็ 254 95.1 
เคยพบเหน็ 13 4.9 

1 ครัง้ 12 92.3 
2 ครัง้ 1 7.7 
3 ครัง้ - - 
4 ครัง้ - - 
5 ครัง้ - - 
มากกวา่ 5 ครัง้ขึน้ไป - - 
คา่เฉล่ีย= 1.1, คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 0.3   
คา่มธัยฐาน= 1   ,ต่ําสดุ= 1    ,คา่สงูสดุ= 2   
การดาํเนินการ     

ไมไ่ด้ดําเนินการ เพราะ  3 23.1 
ไมร่ะบ ุ 3 100.0 

ตกัเตือน 2 15.4 
จบักมุ - - 
ไมร่ะบ ุ 8 61.5 

สถานีบริการเชือ้เพลงิ ปั ้มนํา้มัน  / ร้านค้าบริเวณใกล้สถานี   
ไมเ่คยพบเหน็ 246 92.1 
เคยพบเหน็ 21 7.9 

1 ครัง้ 11 52.4 
2 ครัง้ 4 19.2 
3 ครัง้ 2 9.5 
4 ครัง้ 1 4.7 
5 ครัง้ 2 9.5 
มากกวา่ 5 ครัง้ขึน้ไป 1 4.7 
คา่เฉล่ีย= 2.3, คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 2.2   
คา่มธัยฐาน= 1   ,ต่ําสดุ= 1    ,คา่สงูสดุ= 10   
การดาํเนินการ     

ไมไ่ด้ดําเนินการ เพราะ  8 38.1 
ไมร่ะบ ุ 8 100.0 

ตกัเตือน 4 19.0 
จบักมุ - - 
ไมร่ะบ ุ

 
9 42.9 
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สถานที่ จาํนวน  (n = 267) ร้อยละ 

สถานบริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลเอกชนของรัฐและเอกชน    
ไมเ่คยพบเหน็ 257 96.3 
เคยพบเหน็ 10 3.7 

1 ครัง้ 10 100.0 
2 ครัง้ - - 
3 ครัง้ - - 
4 ครัง้ - - 
5 ครัง้ - - 
มากกวา่ 5 ครัง้ขึน้ไป - - 
คา่เฉล่ีย= 1.0, คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 0   
คา่มธัยฐาน= 1   ,ต่ําสดุ= 1    ,คา่สงูสดุ= 1   
การดาํเนินการ     

ไมไ่ด้ดําเนินการ เพราะ  3 30.0 
ไมร่ะบ ุ 2 66.7 
มีความสมัพนัธ์เป็นเครือญาติ 1 33.3 

ตกัเตือน 1 10.0 
จบักมุ - - 
ไมร่ะบ ุ 6 60.0 

สถานที่ทางราชการต่างๆ     
ไมเ่คยพบเหน็ 249 93.3 
เคยพบเหน็ 18 6.7 

1 ครัง้ 16 88.9 
2 ครัง้ 2 11.1 
3 ครัง้ - - 
4 ครัง้ - - 
5 ครัง้ - - 
มากกวา่ 5 ครัง้ขึน้ไป - - 
คา่เฉล่ีย= 1.1, คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 0.3   
คา่มธัยฐาน= 1   ,ต่ําสดุ= 1    ,คา่สงูสดุ= 2   
   
   
   
   
   
   



ห น้ า  | 111 

 
สถานที่ จาํนวน  (n = 267) ร้อยละ 

การดาํเนินการ     
ไมไ่ด้ดําเนินการ เพราะ  6 33.3 

ไมร่ะบ ุ 1 16.7 
จดังานแตง่งาน 1 16.7 
จดัเลีย้งสงัสรรค์ 1 16.7 
ร่วมงานด้วย 1 16.7 
อยูน่อกอาคารท่ีทําการ 1 16.7 
คิดวา่ไมใ่ช่หน้าท่ี  1 16.7 

ตกัเตือน 3 16.7 
จบักมุ - - 
ไมร่ะบ ุ 9 50.0 

สวนสาธารณะของทางราชการ    
ไมเ่คยพบเหน็ 247 92.5 
เคยพบเหน็ 20 7.5 

1 ครัง้ 16 80.0 
2 ครัง้ 3 15.0 
3 ครัง้ 1 5.0 
4 ครัง้ - - 
5 ครัง้ - - 
มากกวา่ 5 ครัง้ขึน้ไป - - 
คา่เฉล่ีย= 1.3, คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 0.5   
คา่มธัยฐาน=  1  ,ต่ําสดุ= 1    ,คา่สงูสดุ= 3   
การดาํเนินการ     

ไมไ่ด้ดําเนินการ เพราะ  6 30.0 
ไมร่ะบ ุ 2 33.6 
กลวัถกูทําร้าย 1 16.6 
ไมช่ดัเจนในข้อกฎหมาย 1 16.6 
คิดวา่ ไมใ่ช่หน้าท่ี 1 16.6 
คิดวา่ ไมค่วรเข้าไปเก่ียวข้อง 1 16.6 

ตกัเตือน 3 15.0 
จบักมุ - - 
ไมร่ะบ ุ 11 55.0 
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จากผลการศกึษากลุ่มตวัอย่างเจ้าหน้าท่ีในจงัหวดัอบุลราชธานี จํานวน 267 ราย ในประเด็นข้อมลูการ
พบเห็นการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานท่ีต้องห้าม ดงัตารางท่ี 6.4 พบวา่  

ร้อยละ 7.9 เคยพบเห็นการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในวดั/ศาสนสถานตา่งๆ โดยสว่นใหญ่พบเห็น 1 ครัง้
คิดเป็นร้อยละ 81.0 และร้อยละ 33.3 มีการว่ากล่าวตกัเตือน ขณะท่ีร้อยละ 28.6 ไม่ได้มีการดําเนินการใดๆ 
โดยให้เหตผุลว่า เป็นการด่ืมในงานบุญเทศกาล เป็นสิทธิส่วนบุคคลและเกรงความปลอดภยัของตนเอง และ
ร้อยละ 4.9 เคยพบเห็นการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในโรงเรียน / มหาวิทยาลยั / สถาบนัการศกึษาต่างๆ โดย
สว่นใหญ่พบเห็น 1 ครัง้ คดิเป็นร้อยละ 92.3 และร้อยละ 15.4 มีการวา่กลา่วตกัเตือน ขณะท่ีร้อยละ 23.1 ไมไ่ด้
มีการดําเนินการใดๆ และไม่ระบุเหตุผลท่ีไม่ดําเนินการนัน้ และร้อยละ 7.9 เคยพบเห็นการดื่มเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ในสถานีบริการเชือ้เพลิง ปัม้นํา้มนั / ร้านค้าบริเวณใกล้สถานี โดยสว่นใหญ่พบเห็น 1 ครัง้ คิดเป็น
ร้อยละ 52.4 และร้อยละ 19.0 มีการว่ากล่าวตกัเตือน ขณะท่ีร้อยละ 38.1 ไม่ได้มีการดําเนินการใดๆ และไม่
ระบุเหตุผลท่ีไม่ดําเนินการนัน้ และร้อยละ 3.7 เคยพบเห็นการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานบริการ
สาธารณสุขหรือโรงพยาบาลเอกชนของรัฐและเอกชน โดยทัง้หมดพบเห็น 1 ครัง้ และร้อยละ 10.0 มีการว่า
กล่าวตกัเตือน ขณะท่ีร้อยละ 30.0 ไม่ได้มีการดําเนินการใดๆ โดยให้เหตผุลว่า ผู้ ด่ืมมีความสมัพนัธ์เป็นเครือ
ญาติกนั ขณะท่ีร้อยละ 6.7 เคยพบเห็นการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานท่ีทางราชการตา่งๆ โดยสว่นใหญ่
พบเห็น 1 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 88.9 และร้อยละ 16.7 มีการว่ากล่าวตักเตือน ขณะท่ีร้อยละ 33.3 ไม่ได้มี      
การดําเนินการใดๆ โดยให้เหตผุลว่า เป็นการจดังานแต่งงาน จดังานเลีย้งสงัสรรค์ และมีการจดัอยู่นอกอาคาร
ท่ีทําการ และร้อยละ 7.5 เคยพบเห็นการซือ้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสวนสาธารณะของทางราชการ โดย      
สว่นใหญ่พบเห็น 1 ครัง้และร้อยละ 15.0 มีการวา่กลา่วตกัเตือน ขณะท่ีร้อยละ 30.0 ไมไ่ด้มีการดําเนินการใดๆ 
โดยให้เหตผุลวา่ ไมช่ดัเจนในข้อกฎหมาย กลวัถกูทําร้าย คดิวา่ไมใ่ช่หน้าท่ีและไมค่วรเข้าไปเก่ียวข้องด้วย  
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6.2.4 ข้อมูลการพบเหน็การซือ้-ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลาต้องห้าม 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นข้อมูลการพบเห็นการซือ้-ขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใน

ช่วงเวลาต้องห้ามของเจ้าหน้าท่ีในจงัหวดัอบุลราชธานี จํานวน 267 ราย สามารถนําเสนอผลการศึกษาได้ดงั
ตารางท่ี 6.5 

 
ตารางท ี่ 6.5 จํานวนและร้อยละของข้อมลูการพบเห็นการซือ้-ขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงเวลาต้องห้าม
ของเจ้าหน้าท่ีในจงัหวดัอบุลราชธานี (n =267) 

การพบเหน็  จาํนวน ร้อยละ 
ไม่เคยพบเหน็  163 61.1 
เคยพบเหน็  104 38.9 

ร้านขายของชํา / โชว์หว่ย 86 82.7 
ร้านอาหาร 50 48.1 
ผบั เธค บาร์ คาราโอเกะ 32 30.8 
ร้านสะดวกซือ้ เช่น 7 – 11 แฟมิล่ีมาร์ท  25 24.0 
ร้านเคร่ืองด่ืม 53 50.9 
ร้านเร่ขาย 23 22.1 
ร้านเหล้าป่ัน 14 13.5 
ร้านมินิมาร์ท 25 24.0 
การดาํเนินการเมื่อพบเหน็    

ไมไ่ด้ดําเนินการ เพราะ 44 42.3 
ไมร่ะบ ุ 16 36.4 
ไมมี่อํานาจ 4 9.0 
ไมช่ดัเจนในข้อกฎหมาย 9 20.5 
ไมอ่ยากยุง่เก่ียว 9 20.5 
ไมอ่ยูใ่นเขตพืน้ท่ีรับผิดชอบโดยตรง 3 6.8 
กลวัความปลอดภยัของตนเอง 3 6.8 

ตกัเตือน 20 19.2 
จบักมุดําเนินคดี 3 2.9 
ไมร่ะบ ุ 37 35.6 
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จากผลการศึกษากลุ่มตวัอย่างเจ้าหน้าท่ีในจังหวดัอุบลราชธานี จํานวน 267 ราย ในประเด็นข้อมูล   
การพบเห็นการซือ้-ขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงเวลาต้องห้าม ดงัตารางท่ี 6.5 พบวา่  

ร้อยละ 38.9 เคยพบเห็นการซือ้-ขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงเวลาต้องห้าม โดยพบในร้านขายของ
ชํา/โชว์ห่วยเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 82.7 รองลงมาได้แก่ ร้านเคร่ืองด่ืม ร้อยละ 50.9 ร้านอาหาร ร้อยละ 
48.1 ผบั เธค บาร์ คาราโอเกะ ร้อยละ 30.8 และร้านมินิมาร์ท/ร้านสะดวกซือ้ ร้อยละ 24.0 โดยการดําเนินการ
เม่ือพบเห็น พบว่า ร้อยละ 42.3 ไม่ได้มีการดําเนินการใดๆ โดยให้เหตุผลว่า ไม่ชัดเจนในข้อกฎหมาย ไม่มี
อํานาจ ไม่อยู่ในเขตพืน้ท่ีรับผิดชอบ ไม่อยากยุ่งเก่ียวและกลวัความปลอดภยัของตนเอง ขณะท่ีมีการกล่าว
ตกัเตือน ร้อยละ 19.2 และมีการจบักมุดําเนินคดีจํานวน 3 รายคดิเป็นร้อยละ 2.9   
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6.2.5 ข้อมูลการพบเหน็การซือ้ เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของเดก็อายุต ํ่ากว่า 20 ปีในช่วง 3 เดือน
ที่ผ่านมา 

จากการเก็บรวบรวมข้อมลูในประเด็นข้อมลูการพบเห็นการซือ้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของเด็กอายุ
ต่ํากว่า 20 ปีในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมาของเจ้าหน้าท่ีในจงัหวดัอบุลราชธานี จํานวน 267 ราย สามารถนําเสนอ
ผลการศกึษาได้ดงัตารางท่ี 6.6 

 
ตารางท ี่ 6.6 จํานวนและร้อยละของข้อมลูการพบเห็นการซือ้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของเด็กอายต่ํุากว่า 20 ปี
ในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมาของเจ้าหน้าท่ีในจงัหวดัอบุลราชธานี (n =267) 

การพบเหน็  จาํนวน ร้อยละ 
ไม่เคยพบเหน็  127 47.6 
เคยพบเหน็  ที่ร้าน 132 49.4 

ร้านขายของชํา / โชว์หว่ย 116 87.9 
ร้านอาหาร 36 27.3 
ผบั เธค บาร์ คาราโอเกะ 25 18.9 
ร้านสะดวกซือ้ เช่น 7 – 11 แฟมิล่ีมาร์ท  23 17.4 
ร้านเคร่ืองด่ืม 69 52.3 
ร้านเร่ขาย 21 15.9 
ร้านเหล้าป่ัน 18 13.6 
ร้านมินิมาร์ท 20 15.2 
การดาํเนินการเมื่อพบเหน็    

ไมไ่ด้ดําเนินการ เพราะ  32 24.2 
ไมร่ะบ ุ 15 46.9 
ไมมี่อํานาจหน้าท่ี 4 12.5 
ไมช่ดัเจนในข้อกฎหมาย 6 18.8 
ไมอ่ยากเก่ียวข้อง 2 6.2 
ไมอ่ยูใ่นเขตพืน้ท่ีรับผิดชอบ 3 9.4 
กลวัความปลอดภยัของตนเอง 2 6.2 

ตกัเตือน 24 18.2 
จบักมุดําเนินคดี 3 2.3 
ไมร่ะบ ุ 73 55.3 

ไม่แน่ใจ 8 3.00 
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จากผลการศกึษากลุ่มตวัอย่างเจ้าหน้าท่ีในจงัหวดัอบุลราชธานี จํานวน 267 ราย ในประเด็นข้อมลูการ
พบเห็นการซือ้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของเดก็อายต่ํุากวา่ 20 ปีในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมาดงัตารางท่ี 6.6 พบวา่  

ร้อยละ 49.4 เคยพบเห็นการซือ้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของเด็กอายต่ํุากว่า 20 ปีในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา
โดยพบในร้านขายของชํา/โชว์ห่วยเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 87.9 รองลงมาได้แก่ ร้านเคร่ืองด่ืม ร้อยละ 
52.3 ร้านอาหาร ร้อยละ 27.3 ผบั เธค บาร์ คาราโอเกะ ร้อยละ 18.9 และร้านสะดวกซือ้ ร้อยละ 17.4 โดยการ
ดําเนินการเม่ือพบเห็น พบว่า ร้อยละ 24.2 ไม่ได้มีการดําเนินการใดๆ โดยให้เหตุผลว่า ไม่ชัดเจนใน              
ข้อกฎหมาย ไมมี่อํานาจหน้าท่ี ไมอ่ยูใ่นเขตพืน้ท่ีรับผิดชอบ ไมอ่ยากยุง่เก่ียวและกลวัความปลอดภยัของตนเอง 
ขณะท่ีมีการกลา่วตกัเตือน ร้อยละ 18.2 และมีการจบักมุดําเนินคดีจํานวน 3 รายคดิเป็นร้อยละ 2.3   
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6.2.6 ข้อมูลการพบเหน็โฆษณา ณ จุดขาย โดยสื่อบุคคล 
จากการเก็บรวบรวมข้อมลูในประเด็นข้อมลูการพบเห็นโฆษณา ณ จุดขาย โดยส่ือบุคคลของ

เจ้าหน้าท่ีในจงัหวดัอบุลราชธานี จําแนกได้ดงันี ้
(1) ร้านอาหาร  / ผับ / เธค / บาร์  / คาราโอเกะ ในช่วง 3 เดอืนท ี่ผ่านมา 

จากการเก็บรวบรวมข้อมลูในประเด็นข้อมลูการพบเห็นโฆษณา ณ จุดขาย โดยส่ือบุคคลใน
ร้านอาหาร / ผบั / เธค / บาร์ / คาราโอเกะ ช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมาของเจ้าหน้าท่ีในจงัหวดัอบุลราชธานี จํานวน 
267 ราย สามารถนําเสนอผลการศกึษาได้ดงัตารางท่ี 6.7 

 
ตารางท ี่ 6.7 จํานวนและร้อยละของข้อมลูการพบเห็นโฆษณา ณ จดุขาย โดยส่ือบุคคลในร้านอาหาร / ผบั / 
เธค / บาร์ / คาราโอเกะ ช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมาของเจ้าหน้าท่ีในจงัหวดัอบุลราชธานี (n =267) 

การพบเหน็  จาํนวน ร้อยละ 
การพบเหน็โฆษณา ณ จุดขาย โดยสื่อบุคคลในร้านอาหาร  / ผับ / เธค / 
บาร์  / คาราโอเกะ ช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา 

  

พบเหน็ทกุครัง้ท่ีไป 65 24.3 
พบเหน็เกือบทกุครัง้ท่ีไป 30 11.2 
พบเหน็บอ่ยๆ ท่ีไป 33 12.4 
พบเหน็นานๆ ครัง้ท่ีไป 25 9.4 
ไมเ่คยพบเหน็เลยเวลาไป 8 3.0 
ไมไ่ด้ไปสถานท่ีเหลา่นัน้ในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา 93 34.8 
ไมต่อบ 13 4.9 

 
จากผลการศกึษากลุ่มตวัอย่างเจ้าหน้าท่ีในจงัหวดัอบุลราชธานี จํานวน 267 ราย ในประเด็นข้อมลูการ

พบเห็นโฆษณา ณ จดุขาย โดยส่ือบคุคลในร้านอาหาร / ผบั / เธค / บาร์ / คาราโอเกะ ช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมาดงั
ตารางท่ี 6.7 พบวา่  

ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา มีการพบเห็นโฆษณา ณ จดุขาย โดยส่ือบคุคลในร้านอาหาร / ผบั / เธค / บาร์ / 
คาราโอเกะทุกครัง้ท่ีไป คิดเป็นร้อยละ 24.3 และพบเห็นบ่อยๆท่ีไป พบเห็นเกือบทุกครัง้ท่ีไป คิดเป็นร้อยละ 
12.4 และ 11.2 ตามลําดบั 
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(2) ห้างสรรพสินค้า / ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ / ร้านสะดวกซือ้  ในช่วง 3 เดอืนท ี่ผ่านมา 
จากการเก็บรวบรวมข้อมลูในประเด็นข้อมลูการพบเห็นโฆษณา ณ จุดขาย โดยส่ือบุคคลใน

ห้างสรรพสินค้า / ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ / ร้านสะดวกซือ้ ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมาของเจ้าหน้าท่ีในจังหวดั
อบุลราชธานี จํานวน 267 ราย สามารถนําเสนอผลการศกึษาได้ดงัตารางท่ี 6.8 

 
ตารางท ี่ 6.8 จํานวนและร้อยละของข้อมลูการพบเห็นโฆษณา ณ จุดขาย โดยส่ือบุคคลในห้างสรรพสินค้า / 
ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ / ร้านสะดวกซือ้ ในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมาของเจ้าหน้าท่ีในจงัหวดัอบุลราชธานี (n =267) 

การพบเหน็  จาํนวน ร้อยละ 
การพบเหน็โฆษณา ณ จุดขาย โดยสื่อบุคคลในห้างสรรพสินค้า / 
ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ / ร้านสะดวกซือ้  ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา 

  

พบเหน็ทกุครัง้ท่ีไป 11 4.1 
พบเหน็เกือบทกุครัง้ท่ีไป 18 6.7 
พบเหน็บอ่ยๆ ท่ีไป 19 7.1 
พบเหน็นานๆ ครัง้ท่ีไป 25 9.4 
ไมเ่คยพบเหน็เลยเวลาไป 93 34.8 
ไมไ่ด้ไปสถานท่ีเหลา่นัน้ในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา 91 34.1 
ไมต่อบ 10 3.8 

 
จากผลการศกึษากลุ่มตวัอย่างเจ้าหน้าท่ีในจงัหวดัอบุลราชธานี จํานวน 267 ราย ในประเด็นข้อมลูการ

พบเห็นโฆษณา ณ จดุขาย โดยสื่อบคุคลในห้างสรรพสินค้า / ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ / ร้านสะดวกซือ้ ในช่วง 3 
เดือนท่ีผา่นมาดงัตารางท่ี 6.8 พบวา่  

ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา ไมเ่คยพบเห็นการโฆษณา ณ จดุขาย โดยส่ือบคุคลในห้างสรรพสนิค้า / ร้านค้า
ปลีกขนาดใหญ่ / ร้านสะดวกซือ้ ทกุครัง้ท่ีไป คิดเป็นร้อยละ 34.8 และพบเห็นนานๆครัง้ท่ีไป พบเห็นบอ่ยๆท่ีไป 
คดิเป็นร้อยละ 9.4 และ 7.1 ตามลําดบั 
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6.2.7 ข้ อมูลการพบเห ็นการ ส่งเสริมการขายของเครื่ อ งดื่มแอลกอฮอ ล์ในรูปแบบต่างๆ  
ในช่วง 3 เดอืนท ี่ผ่านมา 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นข้อมูลการพบเห็นการส่งเสริมการขายของเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ในรูปแบบต่างๆ ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมาของเจ้าหน้าท่ีในจงัหวดัอุบลราชธานี จํานวน 267 ราย 
สามารถนําเสนอผลการศกึษาได้ดงัตารางท่ี 6.9 

 
ตารางท ี่ 6.9 จํานวนและร้อยละของข้อมลูการพบเห็นการสง่เสริมการขายของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรูปแบบ
ตา่งๆ ในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมาของเจ้าหน้าท่ีในจงัหวดัอบุลราชธานี (n =267) 

รูปแบบการขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ จาํนวน   ร้อยละ 
การลดราคา   

ไมเ่คยพบเหน็ 249 93.3 
เคยพบเหน็ 18 6.7 

1 ครัง้ 10 55.5 
2 ครัง้ 5 27.7 
3 ครัง้ 1 5.6 
4 ครัง้ 1 5.6 
5 ครัง้ - - 
มากกวา่ 5 ครัง้ขึน้ไป 1 5.6 
คา่เฉล่ีย= 2.1, คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 2.2   
คา่มธัยฐาน= 1  ,ต่ําสดุ= 1    ,คา่สงูสดุ= 10   
การดาํเนินการ     

ไมไ่ด้ดําเนินการ เพราะ 6 33.3 
ไมร่ะบ ุ 6 100.0 

ตกัเตือน 2 11.1 
จบักมุ - - 
ไมร่ะบ ุ 10 55.6 

การแลก – แจก – แถม   
ไมเ่คยพบเหน็ 253 94.8 
เคยพบเหน็ 14 5.2 

1 ครัง้ 9 64.3 
2 ครัง้ 3 21.5 
3 ครัง้ 1 7.1 
4 ครัง้ - - 
5 ครัง้ - - 
มากกวา่ 5 ครัง้ขึน้ไป 1 7.1 
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รูปแบบการขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ จาํนวน   ร้อยละ 

คา่เฉล่ีย= 2.0, คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 2.3   
คา่มธัยฐาน= 1   ,ต่ําสดุ= 1    ,คา่สงูสดุ= 10   
การดาํเนินการ     

ไมไ่ด้ดําเนินการ เพราะ 6 42.9 
ไมร่ะบ ุ 5 83.3 
ไมเ่ข้าใจในบทบาทการปฏิบติั 1 16.7 

ตกัเตือน - - 
จบักมุ - - 
ไมร่ะบ ุ 8 57.1 

การลองชมิ ลองดื่ม   
ไมเ่คยพบเหน็ 255 95.5 
เคยพบเหน็ 12 4.5 

1 ครัง้ 9 75.0 
2 ครัง้ 1 8.3 
3 ครัง้ - - 
4 ครัง้ - - 
5 ครัง้ - - 
มากกวา่ 5 ครัง้ขึน้ไป 2 26.7 
คา่เฉล่ีย= 2.7, คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 3.6   
คา่มธัยฐาน=  1  ,ต่ําสดุ= 1    ,คา่สงูสดุ= 11   
การดาํเนินการ     

ไมไ่ด้ดําเนินการ เพราะ 2 16.7 
ไมร่ะบ ุ 2 100.0 

ตกัเตือน - - 
จบักมุ - - 
ไมร่ะบ ุ 10 83.3 

การให้เครดติ ให้เช ื่อไว้ก่อน  ยังไม่ต้องจ่ายเงนิ   
ไมเ่คยพบเหน็ 245 91.8 
เคยพบเหน็ 22 8.2 

1 ครัง้ 14 63.6 
2 ครัง้ 2 9.1 
3 ครัง้ 3 13.6 
4 ครัง้ 1 4.6 
5 ครัง้ - - 
มากกวา่ 5 ครัง้ขึน้ไป 2 9.1 
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รูปแบบการขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ จาํนวน   ร้อยละ 

คา่เฉล่ีย= 2.3, คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 2.6   
คา่มธัยฐาน= 1   ,ต่ําสดุ= 1    ,คา่สงูสดุ= 10   
การดาํเนินการ     

ไมไ่ด้ดําเนินการ เพราะ 5 22.7 
ไมร่ะบ ุ 5 100.0 

ตกัเตือน 4 18.2 
จบักมุ - - 
ไมร่ะบ ุ 13 59.1 

การจับฉลาก / ชงิรางวัล   
ไม่เคยพบเหน็  250 93.6 
เคยพบเหน็  17 6.4 

1 ครัง้ 12 70.6 
2 ครัง้ 2 11.8 
3 ครัง้ 3 17.6 
4 ครัง้ - - 
5 ครัง้ - - 
มากกวา่ 5 ครัง้ขึน้ไป - - 

คา่เฉล่ีย= 1.5, คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 0.8   
คา่มธัยฐาน= 1   ,ต่ําสดุ= 1    ,คา่สงูสดุ= 3   
การดาํเนินการ     

ไมไ่ด้ดําเนินการ เพราะ 3 17.6 
ไมร่ะบ ุ 2 66.7 
ไมรู้่จะดําเนินการกบัใคร 1 33.3 

ตกัเตือน 3 17.6 
จบักมุ - - 
ไมร่ะบ ุ 11 64.8 

การขายตรง   
ไมเ่คยพบเหน็ 251 94.0 
เคยพบเหน็ 16 6.0 

1 ครัง้ 13 81.3 
2 ครัง้ - - 
3 ครัง้ - - 
4 ครัง้ - - 
5 ครัง้ 2 12.5 
มากกวา่ 5 ครัง้ขึน้ไป 1 6.2 
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รูปแบบการขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ จาํนวน   ร้อยละ 

คา่เฉล่ีย= 2.1, คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 2.5   
คา่มธัยฐาน= 1   ,ต่ําสดุ= 1    ,คา่สงูสดุ= 10   
การดาํเนินการ     

ไมไ่ด้ดําเนินการ เพราะ 4 25.0 
ไมร่ะบ ุ 3 75.0 
ไมเ่ข้าใจในบทบาทวา่จะทําได้อยา่งไร 1 25.0 

ตกัเตือน 1 6.2 
จบักมุ - - 
ไมร่ะบ ุ 11 68.8 

การขายผ่านการเป็นสมาชกิ   
ไมเ่คยพบเหน็ 260 97.4 
เคยพบเหน็ 7 2.6 

1 ครัง้ 7 100.0 
2 ครัง้ - - 
3 ครัง้ - - 
4 ครัง้ - - 
5 ครัง้ - - 
มากกวา่ 5 ครัง้ขึน้ไป - - 
คา่เฉล่ีย= 1.0, คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 0   
คา่มธัยฐาน=  1  ,ต่ําสดุ= 1    ,คา่สงูสดุ= 1   
การดาํเนินการ     

ไมไ่ด้ดําเนินการ เพราะ - - 
ตกัเตือน - - 
จบักมุ - - 
ไมร่ะบ ุ 7 100.0 

การขายพ่วง   
ไมเ่คยพบเหน็ 258 96.6 
เคยพบเหน็ 9 3.4 

1 ครัง้ 8 88.9 
2 ครัง้ - - 
3 ครัง้ - - 
4 ครัง้ - - 
5 ครัง้ - - 
มากกวา่ 5 ครัง้ขึน้ไป 1 11.1 
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รูปแบบการขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ จาํนวน   ร้อยละ 

คา่เฉล่ีย= 2.0, คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 3   
คา่มธัยฐาน= 1   ,ต่ําสดุ= 1    ,คา่สงูสดุ= 10   
การดาํเนินการ     

ไมไ่ด้ดําเนินการ เพราะ 2 22.2 
ไมร่ะบ ุ 2 100.0 

ตกัเตือน - - 
จบักมุ - - 
ไมร่ะบ ุ 7 77.8 

การเร่ขาย   
ไมเ่คยพบเหน็ 249 93.3 
เคยพบเหน็ 18 6.7 

1 ครัง้ 13 72.2 
2 ครัง้ 4 22.2 
3 ครัง้ - - 
4 ครัง้ - - 
5 ครัง้ - - 
มากกวา่ 5 ครัง้ขึน้ไป 1 5.6 
คา่เฉล่ีย= 1.7, คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 2.1   
คา่มธัยฐาน= 1   ,ต่ําสดุ= 1    ,คา่สงูสดุ= 10   
การดาํเนินการ     

ไมไ่ด้ดําเนินการ เพราะ 6 33.3 
ไมร่ะบ ุ 6 100.0 

ตกัเตือน - - 
จบักมุ - - 
ไมร่ะบ ุ 12 66.7 

การให้สทิธ ิประโยชน์อ ื่นๆ  ตอบแทนผู้ซ ือ้    
ไมเ่คยพบเหน็ 257 96.3 
เคยพบเหน็ 10 3.7 

1 ครัง้ 8 80.0 
2 ครัง้ 1 10.0 
3 ครัง้ - - 
4 ครัง้ - - 
5 ครัง้ - - 
มากกวา่ 5 ครัง้ขึน้ไป 1 10.0 
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รูปแบบการขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ จาํนวน   ร้อยละ 

คา่เฉล่ีย= 2.0, คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 2.8   
คา่มธัยฐาน= 1   ,ต่ําสดุ= 1    ,คา่สงูสดุ= 10   
การดาํเนินการ     

ไมไ่ด้ดําเนินการ เพราะ 3 30.0 
ไมร่ะบ ุ 2 66.7 
ไมรู้่บทบาทวา่จะทําอยา่งไรได้บ้าง 1 33.3 

ตกัเตือน - - 
จบักมุ - - 
ไมร่ะบ ุ 7 70.0 

 
จากผลการศกึษากลุ่มตวัอย่างเจ้าหน้าท่ีในจงัหวดัอบุลราชธานี จํานวน 267 ราย ในประเด็นข้อมลูการ

พบเห็นการส่งเสริมการขายของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรูปแบบต่างๆ ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมาดงัตารางท่ี 6.9 
พบวา่  

ร้อยละ 6.7 เคยพบเห็นการส่งเสริมการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรูปแบบการลดราคา โดยส่วนใหญ่
พบเห็น 1 ครัง้คิดเป็นร้อยละ 55.5 และร้อยละ 33.3 ไม่ได้มีการดําเนินการใดๆ และไม่ระบุเหตุผลท่ีไม่
ดําเนินการนัน้ ขณะท่ีมีการว่ากล่าวตกัเตือน ร้อยละ 11.1 และร้อยละ 5.2 เคยพบเห็นการส่งเสริมการขาย
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรูปแบบการแลก-แจก-แถม โดยส่วนใหญ่พบเห็น 1 ครัง้คิดเป็นร้อยละ 64.3 และ     
ร้อยละ 42.9 ไม่ได้มีการดําเนินการใดๆ โดยให้เหตุผลว่า ไม่เข้าใจในบทบาทการปฏิบัติ และร้อยละ 4.5       
เคยพบเห็นการสง่เสริมการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรูปแบบการลองชิม ลองด่ืม โดยสว่นใหญ่พบเห็น 1 ครัง้
คิดเป็นร้อยละ 75.0 และร้อยละ 16.7 ไม่ได้มีการดําเนินการใดๆ และไม่ระบุเหตุผลท่ีไม่ดําเนินการนัน้ และ  
ร้อยละ 8.2 เคยพบเห็นการส่งเสริมการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรูปแบบการให้เครดิต ให้เช่ือไว้ก่อน ยงัไม่
ต้องจ่ายเงิน โดยส่วนใหญ่พบเห็น 1 ครัง้คิดเป็นร้อยละ 63.6 และร้อยละ 22.7 ไม่ได้มีการดําเนินการใดๆ และ
ไม่ระบุเหตุผลท่ีไม่ดําเนินการนัน้ ขณะท่ีมีการว่ากล่าวตักเตือน ร้อยละ 18.2 และร้อยละ 6.4 เคยพบเห็น     
การสง่เสริมการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรูปแบบการจบัฉลาก/ชิงรางวลั โดยสว่นใหญ่พบเห็น 1 ครัง้คิดเป็น
ร้อยละ 70.6 และร้อยละ 17.6 ไม่ได้มีการดําเนินการใดๆ โดยให้เหตผุลว่า ไม่รู้จะดําเนินการกบัใคร ขณะท่ีมี
การว่ากล่าวตักเตือน ร้อยละ 17.6 เช่นเดียวกัน และร้อยละ 6.0 เคยพบเห็นการส่งเสริมการขายเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ในรูปแบบการขายตรง โดยส่วนใหญ่พบเห็น 1 ครัง้คิดเป็นร้อยละ 81.3 และร้อยละ 25.0 ไม่ได้มี
การดําเนินการใดๆ โดยให้เหตุผลว่า ไม่เข้าใจในบทบาทว่า จะทําอย่างไร ขณะท่ีมีการว่ากล่าวตักเตือน      
ร้อยละ 6.2 และร้อยละ 2.6 เคยพบเห็นการส่งเสริมการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรูปแบบการขายผ่านการ
เป็นสมาชิก โดยทัง้หมดพบเห็น 1 ครัง้และไม่ระบุผลการดําเนินการ และร้อยละ 3.4 เคยพบเห็นการส่งเสริม
การขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรูปแบบการขายพ่วง โดยส่วนใหญ่พบเห็น 1 ครัง้คิดเป็นร้อยละ 88.9 และ  
ร้อยละ 22.2 ไม่ได้มีการดําเนินการใดๆ และไม่ระบุเหตุผลท่ีไม่ดําเนินการนัน้  และร้อยละ 6.7 เคยพบเห็น   
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การสง่เสริมการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรูปแบบการเร่ขาย โดยสว่นใหญ่พบเห็น 1 ครัง้คิดเป็นร้อยละ 72.2 
และร้อยละ 33.3 ไม่ได้มีการดําเนินการใดๆ และไม่ระบเุหตผุลท่ีไม่ดําเนินการนัน้  และร้อยละ 3.7 เคยพบเห็น
การส่งเสริมการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรูปแบบการให้สิทธิประโยชน์อ่ืนๆตอบแทนผู้ ซือ้ โดยส่วนใหญ่    
พบเห็น 1 ครัง้คิดเป็นร้อยละ 80.0 และร้อยละ 30.0 ไม่ได้มีการดําเนินการใดๆ โดยให้เหตผุลว่า ไมรู้่บทบาทว่า 
จะทําอยา่งไรได้บ้าง 
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6.3 ข้อมูลการรับรู้ เกี่ยวกับมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
จากการเก็บรวบรวมข้อมลูในประเด็นข้อมลูการรับรู้เก่ียวกับมาตรการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

ของเจ้าหน้าท่ีในจงัหวดัอบุลราชธานี สามารถจําแนกประเดน็ยอ่ยได้ดงันี ้
 
6.3.1 ข้ อมูลความรู้ เกี่ ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรการ เพ ื่ อควบคุมเครื่ อ งดื่มแอลกอฮอ ล์

ในช่วง 3 เดอืนท ี่ผ่านมา (สถานที่ห้ามจาํหน่าย) 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นข้อมูลความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือ

ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา (สถานท่ีห้ามจําหน่าย) ของเจ้าหน้าท่ีในจังหวัด
อบุลราชธานี จํานวน 267 ราย สามารถนําเสนอผลการศกึษาได้ดงัตารางท่ี 6.10 และตารางท่ี 6.11 

 

ตาร างท ี่  6.10 จํานวนและร้อยละของความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา (สถานท่ีห้ามจําหน่าย) ของเจ้าหน้าท่ีในจงัหวดัอบุลราชธานี (n =267) 

กฎระเบียบหรือมาตรการเกี่ยวกับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ 
ถูก 

จํานวน 
(ร้อยละ) 

ผิด 
จํานวน 
(ร้อยละ) 

ไม่รู้  
จํานวน 
(ร้อยละ) 

1. มีมาตรการห้ามจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานท่ีบางประเภท 262 
(98.1) 

4 
(1.5) 

1 
(0.4) 

2. มีมาตรการห้ามจําหน่ายในวดั / ศาสนสถานตา่งๆ  266 
(99.6) 

1 
(0.4) 

- 
 

3. มีมาตรการห้ามจําหน่ายในโรงภาพยนตร์ 222 
(83.2) 

11 
(4.1) 

34 
(12.7) 

4. มีมาตรการห้ามจําหน่ายในสถานบริการสาธารณสขุหรือโรงพยาบาลของ 
    รัฐและเอกชน 

265 
(99.2) 

1 
(0.4) 

1 
(0.4) 

5. มีมาตรการห้ามจําหน่ายในสถานท่ีทางราชการตา่งๆ  266 
(99.6) 

- 
 

1 
(0.4) 

6. มีมาตรการห้ามจําหน่ายในสวนสาธารณะของเอกชน 204 
(76.4) 

48 
(17.9) 

15 
(5.7) 

7. มีมาตรการห้ามจําหน่ายในโรงเรียน / มหาวิทยาลยั / สถาบนัการศกึษาตา่งๆ 266 
(99.6) 

- 
 

1 
(0.4) 

8. มีมาตรการห้ามจําหน่ายในหอพกั 242 
(90.6) 

7 
(2.6) 

18 
(6.8) 

9. มีมาตรการห้ามจําหน่ายในสถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลงิ 225 
(84.3) 

7 
(2.6) 

35 
(13.1) 

10. มีมาตรการห้ามจําหน่ายในสวนสาธารณะของราชการ 261 
(97.8) 

3 
(1.1) 

3 
(1.1) 
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ตารางท ี่  6.11 จํานวนและร้อยละของระดบัความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพื่อควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา (สถานท่ีห้ามจําหน่าย) ของเจ้าหน้าท่ีในจงัหวดัอบุลราชธานี (n =267) 

กฎระเบียบหรือมาตรการเกี่ยวกับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ จาํนวน  ร้อยละ 
ระดบัมาก           (7 – 10  คะแนน) 259 97.0 
ระดบัปานกลาง  (4 – 6    คะแนน) 8 3.0 
ระดบัน้อย          (0 – 3    คะแนน) - - 

(คา่เฉล่ีย= 9.2, คา่สว่นเบ่ียงมาตรฐาน= 1.1, คา่มธัยฐาน= 10, คา่ต่ําสดุ= 6, ค่าสงูสดุ= 10) 
 

จากผลการศึกษากลุ่มตวัอย่างเจ้าหน้าท่ีในจังหวดัอุบลราชธานี จํานวน 267 ราย ในประเด็นข้อมูล
ความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา (สถานท่ี
ห้ามจําหน่าย) ดงัตารางท่ี 6.10 และ 6.11 พบวา่  

กลุม่ตวัอย่างมีความรู้รายข้อถกูต้องเก่ียวกบักฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา (สถานท่ีห้ามด่ืม) ตัง้แตร้่อยละ 80 ขึน้ไป ในประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

 การมีมาตรการห้ามจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานท่ีบางประเภท (ร้อยละ 98.1) 

 การมีมาตรการห้ามจําหน่ายในวดั / ศาสนสถานตา่งๆ (ร้อยละ 99.6) 

 การมีมาตรการห้ามจําหน่ายในโรงภาพยนตร์ (ร้อยละ 83.2) 

 การมีมาตรการห้ามจําหน่ายในสถานบริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน       
(ร้อยละ 99.2) 

 การมีมาตรการห้ามจําหน่ายในสถานท่ีทางราชการตา่งๆ (ร้อยละ 99.6) 

 การมีมาตรการห้ามจําหน่ายในโรงเรียน / มหาวิทยาลยั / สถาบนัการศกึษาตา่งๆ (ร้อยละ 99.6) 

 การมีมาตรการห้ามจําหน่ายในหอพกั (ร้อยละ 90.6) 

 การมีมาตรการห้ามจําหน่ายในสถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลงิ (ร้อยละ 84.3) 

 การมีมาตรการห้ามจําหน่ายในสวนสาธารณะของราชการ (ร้อยละ 97.8) 
และกลุ่มตัวอย่างมีความรู้รายข้อถูกต้องเก่ียวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา (สถานท่ีห้ามจําหน่าย) ต่ํากวา่ร้อยละ 80 ในประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

 การมีมาตรการห้ามจําหน่ายในสวนสาธารณะของเอกชน (ร้อยละ 76.4) 
และระดบัความรู้ภาพรวมเก่ียวกบักฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 3

เดือนท่ีผ่านมา (สถานท่ีห้ามจําหน่าย) พบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดบัมากร้อยละ 97.0 รองลงมาได้แก่ 
ระดบัปานกลางร้อยละ 3.0 (ค่าเฉล่ีย=  9.2 , ค่าส่วนเบี่ยงมาตรฐาน= 1.1, ค่ามธัยฐาน= 10 , ค่าต่ําสดุ= 6, 
คา่สงูสดุ= 10) 
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6.3.2 ข้ อมูลความรู้ เกี่ ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรการ เพ ื่ อควบคุมเครื่ อ งดื่มแอลกอฮอ ล์
ในช่วง 3 เดอืนท ี่ผ่านมา (เวลาที่ห้ามจาํหน่าย) 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นข้อมูลความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือ
ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา (เวลาท่ีห้ามจําหน่าย) ของเจ้าหน้าท่ีในจังหวัด
อบุลราชธานี จํานวน 267 ราย สามารถนําเสนอผลการศกึษาได้ดงัตารางท่ี 6.12 และตารางท่ี 6.13 

 
ตาร างท ี่  6.12 จํานวนและร้อยละของความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา (เวลาท่ีห้ามจําหน่าย) ของเจ้าหน้าท่ีในจงัหวดัอบุลราชธานี (n =267) 

กฎระเบียบหรือมาตรการเกี่ยวกับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ 
ถูก 

จํานวน 
(ร้อยละ) 

ผิด 
จํานวน 
(ร้อยละ) 

ไม่รู้  
จํานวน 
(ร้อยละ) 

1. มีมาตรการห้ามจําหน่ายแอลกอฮอล์ในบางเวลา 249 
(93.3) 

13 
(4.9) 

5 
(1.8) 

2. เวลา 11.00 – 14.00 น. เป็นเวลาห้ามจําหน่าย 127 
(47.6) 

128 
(47.9) 

12 
(4.5) 

3. เวลา 14.00 – 17.00 น. เป็นเวลาห้ามจําหน่าย  186 
(69.7) 

69 
(25.8) 

12 
(4.5) 

4. เวลา 17.00 – 24.00 น. เป็นเวลาห้ามจําหน่าย 79 
(29.6) 

173 
(64.8) 

15 
(5.6) 

5. เวลา 24.00 – 11.00 น. เป็นเวลาห้ามจําหน่าย 215 
(80.5) 

39 
(14.6) 

13 
(4.9) 

 
ตาร างท ี่  6.13 จํานวนและร้อยละของความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา (เวลาท่ีห้ามจําหน่าย) ของเจ้าหน้าท่ีในจงัหวดัอบุลราชธานี (n =267) 

กฎระเบียบหรือมาตรการเกี่ยวกับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ จาํนวน   ร้อยละ 
ระดบัมาก            (4 – 5  คะแนน) 65 24.3 
ระดบัปานกลาง   (2 – 3   คะแนน) 189 70.8 
ระดบัน้อย           (0 – 1   คะแนน) 13 4.9 

(คา่เฉล่ีย= 3.2, คา่สว่นเบ่ียงมาตรฐาน= 1.1, คา่มธัยฐาน= 3, คา่ต่ําสดุ= 0, คา่สงูสดุ= 5) 
 

จากผลการศึกษากลุ่มตวัอย่างเจ้าหน้าท่ีในจังหวดัอุบลราชธานี จํานวน 267 ราย ในประเด็นข้อมูล
ความรู้เก่ียวกบักฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา (เวลาท่ีห้าม
จําหน่าย) ดงัตารางท่ี 6.12 และ 6.13 พบวา่  
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กลุม่ตวัอย่างมีความรู้รายข้อถกูต้องเก่ียวกบักฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา (เวลาท่ีห้ามจําหน่าย) ตัง้แตร้่อยละ 80 ขึน้ไป ในประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

 การมีมาตรการห้ามจําหน่ายแอลกอฮอล์ในบางเวลา (ร้อยละ 93.3) 

 เวลา 24.00 – 11.00 น. เป็นเวลาห้ามจําหน่าย (ร้อยละ 80.5) 
และกลุ่มตัวอย่างมีความรู้รายข้อถูกต้องเก่ียวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา (เวลาท่ีห้ามจําหน่าย) ต่ํากวา่ร้อยละ 80 ในประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

 เวลา 14.00 – 17.00 น. เป็นเวลาห้ามจําหน่าย (ร้อยละ 69.7) 

 เวลา 17.00 – 24.00 น. เป็นเวลาห้ามจําหน่าย (ร้อยละ 29.6) 

 เวลา 11.00 – 14.00 น. เป็นเวลาห้ามจําหน่าย (ร้อยละ 47.6) 
และระดบัความรู้ภาพรวมเก่ียวกบักฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 3

เดือนท่ีผ่านมา (เวลาท่ีห้ามจําหน่าย) พบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดบัปานกลางร้อยละ 70.8 รองลงมา
ได้แก่ ระดับมากร้อยละ 24.3 และระดับน้อยร้อยละ 4.9 (ค่าเฉล่ีย= 3.2, ค่าส่วนเบ่ียงมาตรฐาน= 1.1,   
คา่มธัยฐาน= 3, คา่ต่ําสดุ= 0, คา่สงูสดุ= 5) 
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6.3.3 ข้ อมูลความรู้ เกี่ ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรการ เพ ื่ อควบคุมเครื่ อ งดื่มแอลกอฮอ ล์
ในช่วง 3 เดอืนท ี่ผ่านมา (สถานที่ห้ามดื่ม) 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นข้อมูลความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือ
ควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา (สถานท่ีห้ามด่ืม) ของเจ้าหน้าท่ีในจงัหวดัอบุลราชธานี 
จํานวน 267 ราย สามารถนําเสนอผลการศกึษาได้ดงัตารางท่ี 6.14 และตารางท่ี 6.15 

 
ตาร างท ี่  6.14 จํานวนและร้อยละของความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา (สถานท่ีห้ามด่ืม) ของเจ้าหน้าท่ีในจงัหวดัอบุลราชธานี (n =267) 

กฎระเบียบหรือมาตรการเกี่ยวกับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ 
ถูก 

จํานวน 
(ร้อยละ) 

ผิด 
จํานวน 
(ร้อยละ) 

ไม่รู้  
จํานวน 
(ร้อยละ) 

1. มีมาตรการห้ามด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานท่ีบางประเภท 258 
(96.6) 

6 
(2.3) 

3 
(1.1) 

2. มีมาตรการห้ามด่ืมในวดั / ศาสนสถานตา่งๆ 262 
(98.1) 

2 
(0.8) 

3 
(1.1) 

3. มีมาตรการห้ามด่ืมในโรงภาพยนตร์ 240 
(89.9) 

8 
(3.0) 

19 
(7.1) 

4. มีมาตรการห้ามด่ืมในสถานบริการสาธารณสขุหรือโรงพยาบาลของรัฐและ 
    เอกชน 

265 
(99.3) 

- 
 

2 
(0.7) 

5. มีมาตรการห้ามด่ืมในสถานท่ีราชการตา่งๆ 265 
(99.3) 

- 
 

2 
(0.7) 

6. มีมาตรการห้ามด่ืมในสวนสาธารณะของเอกชน 201 
(75.3) 

35 
(13.1) 

31 
(11.6) 

7. มีมาตรการห้ามด่ืมในโรงเรียน / มหาวิทยาลยั / สถาบนัการศกึษาตา่งๆ 263 
(98.5) 

1 
(0.4) 

3 
(1.1) 

8. มีมาตรการห้ามด่ืมในหอพกั 215 
(80.5) 

5 
(1.9) 

47 
(17.6) 

9. มีมาตรการห้ามด่ืมในสถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลิง 224 
(83.9) 

3 
(1.1) 

40 
(15.0) 

10. มีมาตรการห้ามด่ืมในสวนสาธารณะของทางราชการ 259 
(97.0) 

3 
(1.1) 

5 
(1.9) 
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ตาร างท ี่  6.15 จํานวนและร้อยละของความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา (สถานท่ีห้ามด่ืม) ของเจ้าหน้าท่ีในจงัหวดัอบุลราชธานี (n =267) 

กฎระเบียบหรือมาตรการเกี่ยวกับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ จาํนวน   ร้อยละ 
ระดบัมาก            (7 – 10  คะแนน) 260 97.4 
ระดบัปานกลาง   (4 – 6    คะแนน) 5 1.9 
ระดบัน้อย           (0 – 3    คะแนน) 2 0.7 

(คา่เฉล่ีย= 9.2, คา่สว่นเบ่ียงมาตรฐาน= 1.4, คา่มธัยฐาน= 10, คา่ต่ําสดุ= 0, ค่าสงูสดุ= 10) 
 

จากผลการศึกษากลุ่มตวัอย่างเจ้าหน้าท่ีในจังหวดัอุบลราชธานี จํานวน 267 ราย ในประเด็นข้อมูล
ความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา (สถานท่ี
ห้ามด่ืม) ดงัตารางท่ี 6.14 และ 6.15 พบวา่  

กลุม่ตวัอย่างมีความรู้รายข้อถกูต้องเก่ียวกบักฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา (สถานท่ีห้ามด่ืม) ตัง้แตร้่อยละ 80 ขึน้ไป ในประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

 การมีมาตรการห้ามด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานท่ีบางประเภท (ร้อยละ 96.6) 

 การมีมาตรการห้ามด่ืมในวดั / ศาสนสถานตา่งๆ (ร้อยละ 98.1) 

 การมีมาตรการห้ามด่ืมในโรงภาพยนตร์ (ร้อยละ 89.9) 

 การมีมาตรการห้ามด่ืมในสถานบริการสาธารณสขุหรือโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน (ร้อยละ 99.3) 

 การมีมาตรการห้ามด่ืมในสถานท่ีทางราชการตา่งๆ (ร้อยละ 99.3) 

 การมีมาตรการห้ามด่ืมในโรงเรียน / มหาวิทยาลยั / สถาบนัการศกึษาตา่งๆ (ร้อยละ 98.5) 

 การมีมาตรการห้ามด่ืมในหอพกั (ร้อยละ 80.5) 

 การมีมาตรการห้ามด่ืมในสถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลงิ (ร้อยละ 83.9) 

 การมีมาตรการห้ามด่ืมในสวนสาธารณะของราชการ (ร้อยละ 97.0) 
และกลุ่มตัวอย่างมีความรู้รายข้อถูกต้องเก่ียวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา (สถานท่ีห้ามด่ืม) ต่ํากวา่ร้อยละ 80 ในประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

 การมีมาตรการห้ามด่ืมในสวนสาธารณะของเอกชน (ร้อยละ 75.3) 
และระดบัความรู้ภาพรวมเก่ียวกบักฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 3

เดือนท่ีผ่านมา (สถานท่ีห้ามด่ืม) พบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดบัมากร้อยละ 97.4 รองลงมาได้แก่ ระดบั
ปานกลางร้อยละ 1.9 และระดบัน้อยร้อยละ 0.7 (ค่าเฉล่ีย=  9.2 , ค่าสว่นเบี่ยงมาตรฐาน= 1.4, คา่มธัยฐาน= 
10 , คา่ต่ําสดุ= 0, คา่สงูสดุ= 10) 
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6.3.4 ข้ อมูลความรู้ เกี่ ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรการ เพ ื่ อควบคุมเครื่ อ งดื่มแอลกอฮอ ล์
ในช่วง 3 เดอืนท ี่ผ่านมา (การห้ามโฆษณาและส่งเสริมการขาย) 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นข้อมูลความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือ
ควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา (การห้ามโฆษณาและสง่เสริมการขาย) ของเจ้าหน้าท่ีใน
จงัหวดัอบุลราชธานี จํานวน 267 ราย สามารถนําเสนอผลการศกึษาได้ดงัตารางท่ี 6.16 และตารางท่ี 6.17 

 
ตาร างท ี่  6.16 จํานวนและร้อยละของความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา (การห้ามโฆษณาและส่งเสริมการขาย) ของเจ้าหน้าท่ีในจังหวัด
อบุลราชธานี (n =267) 

กฎระเบียบหรือมาตรการเกี่ยวกับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ 
ถูก 

จํานวน 
(ร้อยละ) 

ผิด 
จํานวน 
(ร้อยละ) 

ไม่รู้  
จํานวน 
(ร้อยละ) 

1. มีมาตรการห้ามโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในลกัษณะด่ืมแล้วดีมีประโยชน์ 
    ทัง้โดยตรงหรือโดยอ้อม โดยสิน้เชิงทกุส่ือ 24 ชัว่โมง 

220 
(82.4) 

26 
(9.7) 

21 
(7.9) 

2. มีมาตรการควบคมุเนือ้หาการโฆษณาหรือประชาสมัพนัธ์เคร่ืองด่ืม 
    แอลกอฮอล์ โดยให้กระทําได้เฉพาะในลกัษณะให้ข้อมลูข่าวสารและความรู้ 
    เชิงสร้างสรรค์สงัคม 

235 
(88.0) 

10 
(3.8) 

22 
(8.2) 

3. มีมาตรการห้ามโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์โดยการปรากฏภาพของสนิค้า 
    หรือบรรจภุณัฑ์ของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์โดยสิน้เชิงทกุส่ือ 24 ชัว่โมง 

218 
(81.7) 

28 
(10.5) 

21 
(7.8) 

4. มีมาตรการห้ามสง่เสริมการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรูปแบบตา่งๆ เช่น 
     การลด แลก แจก แถม เป็นต้น 

240 
(89.9) 

8 
(3.0) 

19 
(7.1) 

5. มีมาตรการห้ามการสง่เสริมการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรูปแบบ 
    การขายพว่ง 

235 
(88.0) 

9 
(3.4) 

23 
(8.6) 

6. มีมาตรการห้ามการสง่เสริมการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรูปแบบการขาย 
    โดยเคร่ืองขายอตัโนมติั 

238 
(89.1) 

6 
(2.3) 

23 
(8.6) 
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ตารางท ี่  6.17 จํานวนและร้อยละของระดบัความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพื่อควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา (การห้ามโฆษณาและส่งเสริมการขาย) ของเจ้าหน้าท่ีในจังหวัด
อบุลราชธานี (n =267) 

กฎระเบียบหรือมาตรการเกี่ยวกับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ จาํนวน   ร้อยละ 
ระดบัมาก           (5 – 6  คะแนน) 214 80.1 
ระดบัปานกลาง  (2 – 4  คะแนน) 37 13.9 
ระดบัน้อย          (0 – 1  คะแนน) 16 6.0 

(คา่เฉล่ีย= 5.2, คา่สว่นเบ่ียงมาตรฐาน= 1.6, คา่มธัยฐาน= 6, คา่ต่ําสดุ= 0, คา่สงูสดุ= 6) 
 

จากผลการศึกษากลุ่มตวัอย่างเจ้าหน้าท่ีในจังหวดัอุบลราชธานี จํานวน 267 ราย ในประเด็นข้อมูล
ความรู้เก่ียวกบักฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา (การห้าม
โฆษณาและสง่เสริมการขาย) ดงัตารางท่ี 6.16 และ 6.17 พบวา่  

กลุม่ตวัอย่างมีความรู้รายข้อถกูต้องเก่ียวกบักฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา (การห้ามโฆษณาและสง่เสริมการขาย) ตัง้แตร้่อยละ 80 ขึน้ไป ในประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

 การมีมาตรการห้ามโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในลกัษณะด่ืมแล้วดีมีประโยชน์ทัง้โดยตรงหรือโดย
อ้อม โดยสิน้เชิงทกุส่ือ 24 ชัว่โมง (ร้อยละ 82.4)  

 การมีมาตรการควบคมุเนือ้หาการโฆษณาหรือประชาสมัพนัธ์เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยให้กระทําได้
เฉพาะในลกัษณะให้ข้อมลูขา่วสารและความรู้เชิงสร้างสรรค์สงัคม (ร้อยละ 88.0) 

 การมีมาตรการห้ามโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์โดยการปรากฏภาพของสินค้าหรือบรรจภุณัฑ์ของ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์โดยสิน้เชิงทกุส่ือ 24  ชัว่โมง (ร้อยละ 81.7) 

 การมีมาตรการห้ามส่งเสริมการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การลด แลก แจก 
แถม เป็นต้น (ร้อยละ 89.9) 

 การมีมาตรการห้ามการสง่เสริมการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรูปแบบการขายพว่ง (ร้อยละ 88.0) 

 การมีมาตรการห้ามการส่งเสริมการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรูปแบบการขายโดยเคร่ืองขาย
อตัโนมตั ิ(ร้อยละ 89.1)  

และระดบัความรู้ภาพรวมเก่ียวกบักฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 3 
เดือนท่ีผ่านมา (การห้ามโฆษณาและส่งเสริมการขาย) พบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดบัมากร้อยละ 80.1
รองลงมาได้แก่ ระดับปานกลางร้อยละ 13.9 และระดับน้อยร้อยละ 6.0 (ค่าเฉล่ีย= 5.2, ค่าส่วนเบ่ียง
มาตรฐาน= 1.6, คา่มธัยฐาน= 6,คา่ต่ําสดุ= 0, คา่สงูสดุ= 6) 
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6.3.5 ข้ อมูลความรู้ เกี่ ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรการ เพ ื่ อควบคุมเครื่ อ งดื่มแอลกอฮอ ล์
ในช่วง 3 เดอืนท ี่ผ่านมา (มาตรการท ั่วไป) 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นข้อมูลความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือ
ควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา (มาตรการทัว่ไป) ของเจ้าหน้าท่ีในจงัหวดัอบุลราชธานี 
จํานวน 267 ราย สามารถนําเสนอผลการศกึษาได้ดงัตารางท่ี 6.18 และตารางท่ี 6.19 

 
ตาร างท ี่  6.18 จํานวนและร้อยละของความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา (มาตรการทัว่ไป) ของเจ้าหน้าท่ีในจงัหวดัอบุลราชธานี (n =267) 

กฎระเบียบหรือมาตรการเกี่ยวกับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ 
ถูก 

จํานวน 
(ร้อยละ) 

ผิด 
จํานวน 
(ร้อยละ) 

ไม่รู้  
จํานวน 
(ร้อยละ) 

1. ปัจจบุนัมีการห้ามจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แก่เดก็อายต่ํุากวา่ 18 ปี 210 
(78.7) 

50 
(18.7) 

7 
(2.6) 

2. ปัจจบุนัมีการห้ามจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แก่เดก็อายต่ํุากวา่ 20 ปี 199 
(74.5) 

56 
(20.9) 

12 
(4.6) 

3. มีมาตรการห้ามจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ แก่คนเมา 172 
(64.4) 

68 
(25.5) 

27 
(10.1) 

4. มีมาตรการห้ามจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในลกัษณะ เร่ขาย 241 
(90.3) 

11 
(4.1) 

15 
(5.6) 

5. การฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามมาตรการควบคมุ พ.ร.บ. ควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  
    พ.ศ. 2551 มีโทษจําหรือปรับ 

250 
(93.6) 

7 
(2.6) 

10 
(3.8) 

6. มีมาตรการให้มีการจดัตัง้คณะกรรมการระดบัชาติ และระดบัจงัหวดัเพ่ือ 
    ดําเนินการควบคมุปัญหาการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

249 
(93.3) 

2 
(0.7) 

16 
(6.0) 

 
ตารางท ี่  6.19 จํานวนและร้อยละของระดบัความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพื่อควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา (มาตรการทัว่ไป) ของเจ้าหน้าท่ีในจงัหวดัอบุลราชธานี (n =267) 

กฎระเบียบหรือมาตรการเกี่ยวกับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ จาํนวน   ร้อยละ 
ระดบัมาก           (5 – 6  คะแนน) 198 74.1 
ระดบัปานกลาง  (2 – 4  คะแนน) 61 22.9 
ระดบัน้อย          (0 – 1  คะแนน) 8 3.0 

(คา่เฉล่ีย= 4.9, คา่สว่นเบ่ียงมาตรฐาน= 1.3, คา่มธัยฐาน= 5, คา่ต่ําสดุ= 0, คา่สงูสดุ= 6) 
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จากผลการศึกษากลุ่มตวัอย่างเจ้าหน้าท่ีในจังหวดัอุบลราชธานี จํานวน 267 ราย ในประเด็นข้อมูล
ความรู้เก่ียวกบักฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา (มาตรการ
ทัว่ไป) ดงัตารางท่ี 6.18 และ 6.19 พบวา่  

กลุม่ตวัอย่างมีความรู้รายข้อถกูต้องเก่ียวกบักฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา (มาตรการทัว่ไป) ตัง้แตร้่อยละ 80 ขึน้ไป ในประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

 การฝ่าฝืนไมป่ฏิบตัิตามมาตรการควบคมุ พ.ร.บ. ควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มีโทษจํา
หรือปรับ (ร้อยละ 93.6) 

 การมีมาตรการให้มีการจัดตัง้คณะกรรมการระดบัชาติ และระดับจังหวดัเพ่ือดําเนินการควบคุม
ปัญหาการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 93.3) 

 การมีมาตรการห้ามจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในลกัษณะ เร่ขาย (ร้อยละ 90.3) 
และกลุ่มตัวอย่างมีความรู้รายข้อถูกต้องเก่ียวกับกฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา (มาตรการทัว่ไป) ต่ํากวา่ร้อยละ 80 ในประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

 ปัจจบุนัมีการห้ามจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แก่เดก็อายต่ํุากวา่ 18 ปี (ร้อยละ 78.7)  

 ปัจจบุนัมีการห้ามจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แก่เดก็อายต่ํุากวา่ 20 ปี (ร้อยละ 74.5) 

 มีมาตรการห้ามจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ แก่คนเมา (ร้อยละ 64.4) 
และระดบัความรู้ภาพรวมเก่ียวกบักฎระเบียบหรือมาตรการเพ่ือควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 3

เดือนท่ีผ่านมา (มาตรการทัว่ไป) พบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดบัมากร้อยละ 74.1 รองลงมาได้แก่ ระดบั
ปานกลางร้อยละ 22.9 และระดบัน้อยร้อยละ 3.0 (ค่าเฉล่ีย= 4.9, ค่าส่วนเบี่ยงมาตรฐาน=1.3, ค่ามธัยฐาน= 
5, คา่ต่ําสดุ= 0, คา่สงูสดุ= 6) 
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6.4 ข้อมูลความคดิเหน็เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
จากการเก็บรวบรวมข้อมลูในประเด็นข้อมลูความคิดเห็นเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของเจ้าหน้าท่ีท่ี

ตอบแบบสอบถามในจงัหวดัอบุลราชธานี จํานวน 267 ราย สามารถนําเสนอผลการศกึษาได้ดงัตารางท่ี 6.20 
 

ตารางท ี่ 6.20 จํานวนและร้อยละของข้อมลูความคดิเห็นเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของเจ้าหน้าท่ีในจงัหวดั
อบุลราชธานี  (n =267) 

ความคดิเหน็ จาํนวน ร้อยละ 
เครื่ อ งดื่ มแ อลกอฮอ ล์ เ ป็น เครื่ อ งดื่ มท ี่ มีป ร ะโยช น์ห รือ โทษต่อสังคมไทยโดย
ส่วนรวมมากกว่ากัน  

  

 มีประโยชน์ตอ่สงัคมมากกวา่ 11 6.0 
มีโทษตอ่สงัคมมากกวา่ 223 13.9 
พอๆ กนั 33 80.1 

ความจําเป็น ในการมีกฎระเบียบหรือมาตรการ ต่างๆ  ที่ เข้ มงวดเพ ียงพอ เพื่ อ
ควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ 

  

จําเป็น 235 88.0 
ไมจํ่าเป็น 18 6.7 
ไมมี่ความเหน็ 14 5.3 

 
จากผลการศึกษากลุ่มตวัอย่างเจ้าหน้าท่ีในจังหวดัอุบลราชธานี จํานวน 267 ราย ในประเด็นข้อมูล

ความคดิเห็นเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ดงัตารางท่ี 6.20 พบวา่  
ร้อยละ 80.1 ระบุว่า เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีโทษและประโยชน์พอๆกันต่อสังคมไทย   

สว่นอีกร้อยละ 13.9 ระบวุา่มีโทษตอ่สงัคมมากกวา่ ขณะท่ีร้อยละ 6.0 ระบวุา่ เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีประโยชน์
ต่อสงัคมมากกว่า และเม่ือมีการสอบถามถึงความจําเป็นท่ีควรจะมีกฎระเบียบหรือมาตรการต่างๆ ท่ีเข้มงวด
เพียงพอเพ่ือควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พบว่า ร้อยละ 88.0 ระบุว่า จําเป็น และร้อยละ 6.7 ระบุ ไม่จําเป็น 
และไมมี่ความคดิเห็นร้อยละ 5.3  
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6.5 ข้อมูลความคดิเหน็เพ ิ่มเตมิและข้อเสนอแนะ  
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นข้อมูลความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าท่ี        

ท่ีตอบแบบสอบถามในจงัหวดัอบุลราชธานี จํานวน 267 ราย สามารถนําเสนอผลการศกึษาได้ดงัตารางท่ี 6.21 
 

ตารางท ี่  6.21 จํานวนและร้อยละของข้อมูลความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าท่ีในจงัหวดั
อบุลราชธานี  (n =267) 

ความคดิเหน็เพ ิ่มเตมิและข้อเสนอแนะ จาํนวน   ร้อยละ 
ปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัต ิหน้าท ี่ เพ ื่อควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
ตามกฎระเบียบต่างๆ  ที่มีอยู่ในช่วงท ี่ผ่านมา 

  

ไมร่ะบ ุ 184 68.8 
อํานาจหน้าท่ีและบทบาทในทางปฏิบติัไมช่ดัเจน  25 9.4 
ไมไ่ด้รับความร่วมมือจากผู้ขาย หรือผู้ประกอบการ  22 8.2 
ผู้ ซือ้และผู้ขายไมท่ราบกฎระเบียบท่ีมีอยู ่ 11 4.1 
ประชาชนไมใ่ห้ความร่วมมือ  10 3.8 
กฎระเบียบท่ีมียงัเป็นมาตรการลงโทษท่ีไมเ่ข้มงวดพอ  8 3.0 
ผู้ขายขาดความตระหนกั  5 1.9 
การจําหน่ายสว่นใหญ่เกิดในร้านโชหว่ยในหมูบ้่าน  2 0.8 

ความเหมาะสมของกฎหมายควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงท ี่ผ่านมา   
เหมาะสมดีแล้ว 170 63.7 
ยงัไมเ่หมาะสม เพราะ 48 17.9 

ยงัไมมี่บทลงโทษหรือผลบงัคบัท่ีชดัเจน  14 29.2 
มาตรการลงโทษไมเ่ข้มงวด  29 60.4 
ประชาชนยงัทราบข้อมลูไมท่ัว่ถึง  2 4.2 
ไมมี่ผู้ตรวจสอบการใช้กฎหมาย  3 6.2 

ไมร่ะบ ุ 49 18.6 

จากผลการศึกษากลุ่มตวัอย่างเจ้าหน้าท่ีในจังหวดัอุบลราชธานี จํานวน 267 ราย ในประเด็นข้อมูล
ความคดิเห็นเพิ่มเตมิและข้อเสนอแนะดงัตารางท่ี 6.21 พบวา่  

ปัญหาหรืออปุสรรคในการปฏิบตัิหน้าท่ีเพ่ือควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตามกฎระเบียบต่างๆ ท่ีมีอยู่
ในช่วงท่ีผ่านมา ร้อยละ 68.8 ไม่ระบ ุและร้อยละ 9.4 ระบวุ่า อํานาจหน้าท่ีและบทบาทในทางปฏิบตัิไม่ชดัเจน 
และไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ขาย หรือผู้ประกอบการ ร้อยละ 8.2 ผู้ซือ้และผู้ขายไม่ทราบกฎระเบียบท่ีมีอยู ่ 
ร้อยละ 4.1 ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ร้อยละ 3.8 กฎระเบียบท่ีมียงัเป็นมาตรการลงโทษท่ีไม่เข้มงวดพอ 
ร้อยละ 3.0 และผู้ขายขาดความตระหนกั ร้อยละ 1.9 และเม่ือสอบถามถึงความเหมาะสมของกฎหมายควบคมุ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงท่ีผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 63.7 มีความเห็นว่า เหมาะสมดีแล้ว ขณะท่ี   
ร้อยละ 17.9 ระบุว่า ยงัไม่เหมาะสม โดยให้เหตผุลประกอบว่า มาตรการลงโทษไม่เข้มงวด ยงัไม่มีบทลงโทษ
หรือผลบงัคบัท่ีชดัเจน ไมมี่ผู้ตรวจสอบการใช้กฎหมายและประชาชนยงัทราบข้อมลูไมท่ัว่ถึง 
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บทที่ 7 
การสรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 

จากการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เพ่ือควบคมุ ป้องกนัและแก้ไขปัญหาสรุาในกลุ่มประชาชนทัว่ไป กลุ่มผู้ จําหน่ายและ
กลุม่เจ้าหน้าท่ีของจงัหวดัอบุลราชธานี สามารถนําเสนอสรุปผลการศกึษาจําแนกเป็นรายประเดน็ได้ดงันี ้

7.1 การสรุปผลการศกึษา 
7.1.1 กลุม่ประชาชนทัว่ไป               
7.1.2 กลุม่ผู้ จําหนา่ย               
7.1.3 กลุม่เจ้าหน้าท่ี               

7.2 การอภิปรายผลการศกึษา 
7.3 ข้อเสนอแนะ 

7.1.4 ข้อเสนอแนะจากผลการศกึษา                 
7.1.5 ข้อเสนอแนะในการทําวิจยัครัง้ตอ่ไป                
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7.1 การสรุปผลการศึกษา  
การประเมินผลพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในพืน้ท่ีจังหวัดอุบลราชธานีครัง้นี ้         

มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์การปฏิบัติและประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และศึกษาการรับรู้ของประชาชนและเจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้องต่อ
พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 รวมถึงการศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิผลของ 
การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในการควบคุม ป้องกันและ

แก้ไขปัญหาสุราของพืน้ท่ีจังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
และตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นีป้ระกอบด้วย (1) ผู้บริโภค ได้แก่ ประชาชนผู้บริโภคท่ีมีอายุ 11 ปีขึน้ไป 

จํานวน 3,424 ราย และ (2) ผู้จําหน่ายได้แก่ ผู้จําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในชุมชน/บริเวณใกล้เคียงกับ

ผู้บริโภคซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 322 รายและ (3) เจ้าพนักงานตามกฎหมาย ได้แก่  เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 

เจ้าพนักงานสรรพาสามิตและตํารวจท่ีปฏิบัติงานอยู่ในเขตพืน้ท่ีของผู้บริโภคท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน      
267 ราย การคัดเลือกตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชัน้ภูมิหลายขัน้ (Stratified Multi-Stage Sampling)     
โดยการสุ่มตัวอย่างขัน้ท่ีหน่ึง เป็นการสุ่มตัวอย่างอําเภอของพืน้ท่ีเป้าหมาย โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ

แบบกําหนดความน่าจะเป็น ให้เป็นสัดส่วนกับขนาดของจํานวนประชากรท่ีมีอายุ 11 ปีขึน้ไปของพืน้ท่ีนัน้ใน
จังหวัดอุบลราชธานี (Systematic Sampling with Probability Proportional to Size) การสุ่มตัวอย่างขัน้ตอน
ท่ีสอง เป็นการสุ่มตัวอย่างตําบล ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบกําหนดความน่าจะเป็นให้เป็นสัดส่วนกับ 

ขนาดของจํานวนประชากรท่ีมีอายุ 11 ปีขึน้ไป ของอําเภอตัวอย่างในแต่ละจังหวัด การสุ่มตัวอย่างขัน้ตอน     

ท่ีสาม เป็น การสุ่มตัวอย่างหมู่บ้าน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบกําหนดความน่าจะเป็นให้เป็นสัดส่วนกับ
ขนาดของจํานวนประชากรท่ีมีอายุ 11 ปีขึน้ไปของตําบลตัวอย่างในแต่ละจังหวัดและการสุ่มตัวอย่างขัน้ตอนท่ี
ส่ี เป็นการสุ่มตัวอย่างครัวเรือนใช้การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ โดยเก็บข้อมูลจากสมาชิกในครัวเรือนทุกคนท่ีมี

อายุ 11 ปีขึน้ไปและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี ้ได้แก่ แบบสอบถาม ท่ีคณะผู้วิจัยและศูนย์วิจัยปัญหาสุรา

ร่วมกันพัฒนาขึน้ และนําไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์กับกลุ่มเป้าหมาย โดยอาสาสมัคร    

เก็บรวบรวมข้อมูล และนําข้อมูลท่ีได้มาประมวลผลและวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม STATA เวอร์ช่ัน 10.0 โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี แสดงจํานวนและร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ค่ามัธยฐานและค่าต่ําสุด ค่าสูงสุด ซ่ึงมีผลการศึกษาท่ีสรุปจําแนกตามกลุ่มเป้าหมายได้ดังนี ้
 
7.1.1 กลุ่มประชาชนทั่วไป 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มประชาชนท่ีมีอายุตัง้แต่ 11 ปีขึน้ไปของจังหวดัอุบลราชธานี 
จํานวน 3,424 ชดุ พบวา่ 

(1) ข้อมูลท ั่วไป สว่นใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 54.8 อยู่ในช่วงอายต่ํุากว่า 18 ปี ร้อยละ 20.7 
ช่วงอาย ุ18-24 ปี ร้อยละ 18.4 โดยมีอายเุฉล่ียเท่ากบั 31.5 ปี (ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=14.0) สถานภาพ
สมรสคู ่ร้อยละ 51.4 มีการศกึษาสงูสดุหรือกําลงัศกึษาอยูใ่นระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นหรือต่ํากวา่ร้อยละ 47.8 
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อาชีพส่วนใหญ่ได้แก่ นกัเรียน/นกัศึกษา ร้อยละ 39.2 และรับจ้างทัว่ไป ร้อยละ 32.9 มีรายได้ส่วนตวัต่อเดือน 
ประมาณ 5,000-10,000 บาท ร้อยละ 57.6 และมีรายได้ครอบครัวรวมกันต่อเดือน ประมาณ 5,000-10,000 
บาท ร้อยละ 53.4  

(2) ข้อมูลพฤติกร รมการบริโภคเครื่ อ งดื่มแอลกอฮอ ล์  พบว่า เม่ือกล่าวถึงเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ สิ่งแรกท่ีนึกถึงส่วนใหญ่ได้แก่ เหล้าและสุรา ร้อยละ 65.4 รองลงมาได้แก่ เบียร์ ร้อยละ 21.5      
ส่วนการเคยด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พบว่า เคยด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ร้อยละ 60.5 และเป็นการดื่มครัง้
สดุท้ายในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา ร้อยละ 80.9 โดยกลุ่มท่ีเคยด่ืมในรอบ 12 เดือนนีพ้บว่า เป็นการด่ืมในรอบ 
30 วนัท่ีผ่านมา ร้อยละ 64.0 และกลุ่มนีส้่วนใหญ่ด่ืม 1-3 ครัง้ต่อเดือน ร้อยละ 70.8 รองลงมาได้แก่ การด่ืม   
1-2 ครัง้ต่อสปัดาห์ ร้อยละ 21.6 และในกรณีสาเหตขุองการไม่อยากซือ้ หรือไม่อยากด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
พบว่า ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก การรณรงค์เมาไม่ขับ  ร้อยละ 87.1 และการไม่มีเงินซือ้ ร้อยละ 46.8            
ส่วนพฤติกรรมภายหลงัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พบว่า เคยติดลมด่ืมมากกว่าท่ีตัง้ใจจะด่ืมตอนเร่ิมต้น 
ร้อยละ 52.2 และเคยด่ืมตอ่ทัง้ๆท่ีมีคนเตือนให้หยดุด่ืม ร้อยละ 22.0  

(3) ข้อมูลการเข้าถึง การหาซือ้  การดื่มและการรับรู้ การโฆษณาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ 
พบวา่  

 ข้อมูลการ เข้ าถึงและการหาซือ้ เครื่ อ งดื่มแอลกอฮอ ล์  พบว่า เคยซือ้เคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ด้วยตนเองในรอบ 3 เดือนท่ีผา่นมา ร้อยละ 32.9 โดยมีจํานวนครัง้เฉลี่ยของการซือ้ประมาณ 4 ครัง้ 
และกลุม่ดงักล่าวเคยซือ้และซือ้ได้ ร้อยละ 99.6 และการเดินทางไปร้านค้าเพ่ือซือ้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรอบ  
3 เดือนท่ีผ่านมา พบว่า เดินทางสะดวกมากโดยสามารถเดินไปได้ ร้อยละ 10.6 เดินทางสะดวกโดยสามารถ  
ขบัรถ/ข่ีรถด้วยเวลาเพียงเล็กน้อย ร้อยละ 6.6 ส่วนระยะเวลาท่ีใช้ในการเดินทางไปซือ้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
จากร้านท่ีสะดวกท่ีสดุในรอบ 3 เดือนท่ีผ่านมา พบว่า มีคา่เฉล่ียประมาณ 7 นาที และในรอบ 3 เดือนท่ีผ่านมา 
กลุ่มตวัอย่างเคยซือ้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตามหอพกั ร้อยละ 51.1 สถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลิง ร้อยละ 31.7 
สถานบริการสาธารณสขุหรือโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ร้อยละ 11.5 ส่วนการซือ้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใน
ช่วงเวลา 24.00-11.00 น. หรือ 14.00-17.00 น. ในรอบ 3 เดือนท่ีผ่านมา พบวา่ เคยซือ้และซือ้ได้ ร้อยละ 25.9 
โดยเป็นการซือ้จากร้านขายของชํา/โชห่วย ร้อยละ 50.3 ผบั เธค บาร์ คาราโอเกะ ร้อยละ 40.8 ร้านสะดวกซือ้ 
เช่น 7-11 แฟมิล่ีมาร์ท เป็นต้นและร้านเหล้าป่ัน ร้อยละ 30.8 หากกรณีร้านท่ีเคยซือ้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
สะดวกท่ีสดุ ไม่เปิดขายหรือไม่มีสินค้าท่ีต้องการ พบว่า กลุ่มตวัอย่างเลือกไปหาซือ้ร้านอ่ืนในละแวกใกล้เคียง
ร้อยละ 48.0 และเลกิล้มความตัง้ใจไมด่ื่ม ร้อยละ 33.3 

 ข้อมูลการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า เคยไปนัง่ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีร้าน
ประเภทต่างๆด้วยตนเองในรอบ 3 เดือนท่ีผ่านมา ร้อยละ 40.1 โดยเฉล่ียประมาณ 3 ครัง้และในกลุ่มดงักล่าว
ไปนัง่ด่ืมแล้วได้ด่ืม ร้อยละ 98.0 ส่วนความสะดวกในการเดินทางไปร้านค้าเพ่ือนัง่ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใน
รอบ 3 เดือนท่ีผ่านมา พบว่า สะดวกโดยสามารถขบัรถ/ข่ีรถด้วยเวลาเพียงเล็กน้อย ร้อยละ 44.1 และสะดวก
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มาก สามารถเดินไปได้ ร้อยละ 40.0 และระยะเวลาเดินทางไปท่ีร้านนัง่ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีสะดวกท่ีสดุ
ในรอบ 3 เดือนท่ีผ่านมา พบว่า โดยเฉล่ียประมาณ 11 นาที ส่วนการเคยด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานท่ี
ต้องห้ามต่างๆในรอบ 3 เดือนท่ีผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยด่ืมในสถานท่ีต้องห้าม ร้อยละ 94.7 ส่วนท่ีเคย
ด่ืมพบในบางสถานท่ี เช่น สถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลิงต่างๆ ร้อยละ 2.3 วดั/ศาสนสถานต่างๆ และสถานท่ี
ราชการต่างๆ ร้อยละ 1.9 สวนสาธารณะของราชการและโรงเรียน / มหาวิทยาลยั / สถาบนัการศึกษาต่างๆ 
ร้อยละ 1.8 

 ข้อมูลการรับรู้ การ โฆษณาเครื่ อ งดื่มแอลกอฮอ ล์  พบว่า เคยได้พบเห็นหรือได้ยิน
โฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ผ่านส่ือโทรทศัน์ในรอบวนัท่ีผา่นมา ร้อยละ 31.7 ปา้ยกลางแจ้ง (ปา้ยตามร้านค้า 
ถนนหนทาง) ร้อยละ 9.2 ส่ือสิ่งพิมพ์ (หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพบั) ร้อยละ 2.8 และพบเห็นโดยเฉล่ีย 3 ครัง้ 
วิทยรุ้อยละ 6.5 อินเทอร์เน็ตร้อยละ 3.8 และส่ือเคล่ือนท่ี (รถไฟฟ้า แท็กซี่ รถไฟ รถขนส่ง) ร้อยละ 3.8 ร้านค้า 
ร้อยละ 14.6 และส่ือบุคคล เช่น สาวเชียร์เหล้า เบียร์ ไวน์ ร้อยละ 6.6 ส่วนความถ่ีในการพบเห็นการโฆษณา  
ณ จุดขาย โดยส่ือบุคคล เช่น สาวเชียร์เบียร์ ในร้านอาหาร / ผบั / เธค / บาร์ / คาราโอเกะ ในรอบ 3 เดือนท่ี
ผ่านมา พบว่า เห็นทุกครัง้ท่ีไป ร้อยละ 49.4 ส่วนความถ่ีในการพบเห็นการโฆษณา ณ จุดขาย โดยส่ือบุคคล 
เช่น สาวชวนให้ชิมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ฟรีในห้างสรรพสินค้า/ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่/ร้านสะดวกซือ้ในรอบ    
3 เดือนท่ีผ่านมา พบว่า ไม่เคยพบเห็นเลยเวลาไป ร้อยละ 20.9 การเคยพบเห็นการส่งเสริมการขายของ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือนท่ีผา่นมา พบวา่ เคยพบเห็น ร้อยละ 25.2 โดยสว่นใหญ่ได้แก่ การลดราคา      
การแลก-แจก-แถมและการขายตรง ส่วนการพบเห็นการขายในลกัษณะต่างๆในรอบ 3 เดือนท่ีผ่านมา พบว่า 
การขายให้แก่ผู้ ท่ีมนึเมา ร้อยละ 56.3 การขายพว่ง ร้อยละ 24.5 และการเร่ขาย ร้อยละ 16.6  

(4) ข้อมูลการรับรู้ เกี่ยวกับมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบวา่  

 ข้ อ มูล ค วาม รู้ เ กี่ ย วกับ กฎ ร ะเบียบห รื อ ม าต ร ก าร เพ ื่ อ ค วบคุม เค รื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ในช่ วงหกเดือนที่ ผ่านมา (สถานที่ห้ ามจําห น่าย) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ภาพรวม    
สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัมาก ร้อยละ 80.6 ระดบัปานกลาง ร้อยละ 11.7 และระดบัน้อย ร้อยละ 7.7  
(คา่เฉลี่ย=  8.2 , คา่สว่นเบ่ียงมาตรฐาน= 2.4,คา่มธัยฐาน= 9 ,คา่ต่ําสดุ= 0, คา่สงูสดุ= 10, คะแนนเตม็ 10) 

 ข้ อ มูล ค วาม รู้ เ กี่ ย วกับ กฎ ร ะเบียบห รื อ ม าต ร ก าร เพ ื่ อ ค วบคุม เค รื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอ ล์ในช่ วงหกเดือนที่ ผ่านมา (เวลาที่ห้ ามจําห น่าย) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ภาพรวม      
สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัน้อย ร้อยละ 48.8 ระดบัปานกลาง ร้อยละ 34.8 และระดบัน้อย ร้อยละ 16.4  

(คา่เฉลี่ย=  2.5 , คา่สว่นเบ่ียงมาตรฐาน= 1.4,คา่มธัยฐาน= 2 ,คา่ต่ําสดุ= 0, คา่สงูสดุ= 5, คะแนนเตม็ 5) 

 ข้ อ มูล ค วาม รู้ เ กี่ ย วกับ กฎ ร ะเบียบห รื อ ม าต ร ก าร เพ ื่ อ ค วบคุม เค รื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ในช่วงหกเดอืนที่ผ่านมา (สถานที่ห้ามดื่ม) พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งมีความรู้ภาพรวมสว่นใหญ่อยู่
ในระดบัมาก ร้อยละ 82.0 ระดบัปานกลาง ร้อยละ 12.0 และระดบัน้อย ร้อยละ 6.0 
(คา่เฉลี่ย=  8.3 , คา่สว่นเบ่ียงมาตรฐาน= 2.3, คา่มธัยฐาน= 9 ,คา่ต่ําสดุ= 0, คา่สงูสดุ= 10, คะแนนเตม็ 10) 
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 ข้ อ มูล ค วาม รู้ เ กี่ ย วกับ กฎ ร ะเบียบห รื อ ม าต ร ก าร เพ ื่ อ ค วบคุม เค รื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ในช่วงหกเดือนที่ ผ่านมา (การห้ามโฆษณาและส่งเสริมการขาย) พบว่า กลุ่มตวัอย่างมี
ความรู้ภาพรวมสว่นใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง ร้อยละ 61.9 ระดบัน้อยร้อยละ 29.8 และระดบัมากร้อยละ 8.3  

(คา่เฉลี่ย=  4.3 , คา่สว่นเบ่ียงมาตรฐาน= 1.6,คา่มธัยฐาน= 5 ,คา่ต่ําสดุ= 0, คา่สงูสดุ= 6, คะแนนเตม็ 6) 

 ข้ อ มูล ค วาม รู้ เ กี่ ย วกับ กฎ ร ะเบียบห รื อ ม าต ร ก าร เพ ื่ อ ค วบคุม เค รื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา (มาตรการท ั่วไป) พบว่า กลุม่ตวัอย่างมีความรู้ภาพรวมสว่นใหญ่อยู่
ในระดบัปานกลาง ร้อยละ 51.3 ระดบัมาก ร้อยละ 40.6 และระดบัน้อย ร้อยละ 8.1  

(คา่เฉลี่ย=  4.0 , คา่สว่นเบ่ียงมาตรฐาน= 1.7,คา่มธัยฐาน= 4 ,คา่ต่ําสดุ= 0, คา่สงูสดุ= 6, คะแนนเตม็ 6) 
 

7.1.2 กลุ่มผู้จาํหน่าย 
จากการเก็บรวบรวมข้อมลูกลุม่ผู้ จําหน่ายในจงัหวดัอบุลราชธานี จํานวน 322 ราย พบวา่ 
(1) ข้อมูลท ั่ วไป  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 54.0 อยู่ในช่วงอายุ 40-44 ปี ร้อยละ 19.6 

โดยมีอายเุฉล่ียเท่ากบั 41.6 ปี (คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน=11.3) สถานภาพสมรสคู ่ร้อยละ 73.0 มีการศกึษา
สูงสุดอยู่ในระดบัมัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ํากว่า ร้อยละ 37.0 อาชีพส่วนใหญ่ได้แก่ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว    
ร้อยละ 77.3 และลกูจ้าง/พนกังานบริษัท ร้อยละ 13.0 มีรายได้สว่นตวัตอ่เดือน ประมาณ 5,000-10,000 บาท 
ร้อยละ 40.4 และมีรายได้ครอบครัวรวมกนัตอ่เดือน ประมาณ 5,000-10,000 บาท ร้อยละ 38.5  

(2) ข้อมูลการซือ้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบวา่  

 ประเภท ร้ าน ค้าและการมีใบอนุญาตจําห น่ ายเครื่ อ งดื่ มแอลกอฮอ ล์  พบว่า     
ส่วนใหญ่เป็นร้านขายของชํา/โชว์ห่วย ร้อยละ 75.2 รองลงมาได้แก่ ร้านอาหาร ร้านสะดวกซือ้และร้าน
เคร่ืองด่ืม/ร้านมินิมาร์ท/ผบั เธค บาร์ คาราโอเกะ ร้อยละ 7.8 , 3.4 และ 3.1 ตามลําดบั ส่วนการมีใบอนุญาต
จําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พบว่า สว่นใหญ่มีใบอนญุาตจําหน่าย ร้อยละ 89.1 โดยพบใบอนญุาตจําหน่าย
ประเภทท่ี 4 มากท่ีสดุ ร้อยละ 65.2 

 ประเภทเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์  พบว่า ส่วนใหญ่ขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภท
เบียร์ ร้อยละ 98.8 รองลงมาได้แก่ เหล้าขาว ร้อยละ 84.8 และสปาย/ไวน์คลูเลอร์ ร้อยละ 78.9 

 ข้อมูลการขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนที่ ผ่านมา พบว่า มีการขาย
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมาแบบไม่จํากดัเวลา ร้อยละ 54.3 และไม่มีการขายในระหว่างเวลา 
11.00 น. – 14.00 น. ,เวลา 14.00 น. – 17.00 น.,เวลา 17.00 น. – 24.00 น.และเวลา 24.00 น. – ก่อนเวลา 
11.00 น. ร้อยละ 66.8, 78.6, 61.8 และ 96.0 ตามลําดบั โดยพบว่า มีการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ให้ผู้ซือ้ท่ีมี
อายนุ้อยท่ีสดุ ในช่วงอาย ุ18-24 ปี ร้อยละ 67.1 (อายต่ํุาสดุ 6 ปี)และมีการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ให้ผู้ซือ้ท่ี
มีอายุมากท่ีสดุ ในช่วงอาย ุ60 ปีขึน้ไป ร้อยละ 62.1 (อายุสงูสดุ 90 ปี)กรณีกลุ่มตวัอย่างท่ีเคยขายเคร่ืองด่ืม
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แอลกอฮอล์ให้กบัคนอายต่ํุากว่า 20 ปีในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา (n=188) พบว่า ส่วนใหญ่รู้ว่าผิด แต่ไม่คิดว่า 
จะถกูจบั ร้อยละ 66.0 และผลท่ีตามมาพบวา่ สว่นใหญ่ไมเ่กิดอะไรขึน้ ร้อยละ 85.6  

 ข้อมูลการขายเครื่ อ งดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ ต่างๆ  ช่ วง 3 เดือนที่ ผ่านมา 
พบวา่ ช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมาไมมี่การขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในวดั/ศาสนสถานตา่งๆ  โรงเรียน/มหาวิทยาลยั/
สถาบนัการศึกษาต่างๆ สถานบริการสาธารณสขุหรือโรงพยาบาลเอกชนของรัฐและเอกชน และสถานท่ีทาง
ราชการตา่งๆ  

ขณะท่ีพบว่า มีการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานีบริการเชือ้เพลิงปัม้นํา้มัน / 
ร้านค้าบริเวณใกล้สถานี , หอพกัและสวนสาธารณะของทางราชการ ร้อยละ 0.6 เท่ากนั   

 ข้อมูลรูปแบบการขาย หรือลักษณะการส่งเสริมการขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
ในช่ วง 3 เดือนที่ ผ่านมา พบว่า เคยมีการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรูปแบบต่างๆ ดังนี  ้การลดราคา      
ร้อยละ 3.1 การแลก/แจก/แถม ร้อยละ 0.9 การลองชิม ลองด่ืม ร้อยละ 1.6 การให้เครดิต ให้เช่ือไว้ก่อนยงัไม่
ต้องจ่ายเงิน ร้อยละ 27.9 การจบัฉลาก/ชิงรางวลั ร้อยละ 1.2 การขายตรง ร้อยละ 8.7 การขายผ่านการเป็น
สมาชิก ร้อยละ 0.6 การขายพ่วง ร้อยละ 2.5 การเร่ขาย ร้อยละ 0.3 การให้สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ตอบแทนผู้ซือ้ 
ร้อยละ 0.3 และการจงูใจให้ซือ้/ด่ืมด้วยสาวเชียร์เบียร์ เหล้า ร้อยละ 1.6 

(3) ข้อมูลความคิดเห ็นเกี่ยวกับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนที่ ผ่านมา พบว่า 
สว่นใหญ่มีความเห็นวา่ เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีโทษตอ่สงัคมไทยมากกวา่จะมีประโยชน์ ร้อยละ 
71.7 และระบุว่า มีโทษและประโยชน์พอๆกัน ร้อยละ 27.7 และส่วนใหญ่เห็นว่า มีความจําเป็นท่ีควรจะมี
กฎระเบียบหรือมาตรการต่างๆ ท่ีเข้มงวดเพียงพอเพ่ือควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ร้อยละ 61.8 และไม่มี
ความคดิเห็น ร้อยละ 30.4 และไมจํ่าเป็น ร้อยละ 7.8  

(4) สิ่งท ี่พบเห ็นได้ ณ จุดขาย พบว่า มีสิ่งท่ีพบเห็น ณ จดุขาย ดงันี ้ป้ายคําเตือน ห้ามขาย
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ให้คนอายต่ํุากว่า 20 ปี  ร้อยละ 37.0 ป้ายคําเตือน ขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ได้เฉพาะ
เวลา 11.00 – 14.00 น.และ 17.00 – 24.00 น. ร้อยละ 23.0 ปา้ยคําเตือนสต ิเช่น เมาไมข่บั ไมซ้่อนท้ายคนเมา 
เป็นต้น ร้อยละ 18.3 ป้ายโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ร้อยละ 13.7 คนชีช้วนให้ด่ืม ร้อยละ 8.4 และ         
การโฆษณาให้ซือ้เคร่ืองด่ืม ลด/แลก/แจก/แถม ชิงรางวลั ร้อยละ 2.5 

(5) ข้อมูลการรับรู้ เกี่ยวกับมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบวา่  

 ข้ อ มูล ค วาม รู้ เ กี่ ย วกับ กฎ ร ะเบียบห รื อ ม าต ร ก าร เพ ื่ อ ค วบคุม เค รื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอ ล์ในช่ วง 3 เดือนที่ ผ่านมา (สถานที่ห้ ามจําห น่าย) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ภาพรวม     
สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัมาก ร้อยละ 84.1 ระดบัน้อย ร้อยละ 10.6 และระดบัปานกลาง ร้อยละ 5.3  
(คา่เฉลี่ย=  8.4 , คา่สว่นเบี่ยงมาตรฐาน= 2.4, คา่มธัยฐาน= 10, คา่ต่ําสดุ= 0, คา่สงูสดุ= 10, คะแนนเตม็ 10) 
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 ข้ อ มูล ค วาม รู้ เ กี่ ย วกับ กฎ ร ะเบียบห รื อ ม าต ร ก าร เพ ื่ อ ค วบคุม เค รื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอ ล์ใน ช่วง 3 เดือนที่ ผ่านมา (เวลาที่ห้ ามจําห น่ าย ) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ภาพรวม       
สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง ร้อยละ 78.9 ระดบัน้อย ร้อยละ 14.5 และระดบัมาก ร้อยละ 6.2  

(คา่เฉลี่ย= 2.5, คา่สว่นเบีย่งมาตรฐาน= 0.9, คา่มธัยฐาน= 3, คา่ต่ําสดุ= 0, คา่สงูสดุ= 5, คะแนนเตม็ 5) 

 ข้ อ มูล ค วาม รู้ เ กี่ ย วกับ กฎ ร ะเบียบห รื อ ม าต ร ก าร เพ ื่ อ ค วบคุม เค รื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา (สถานที่ห้ามดื่ม) พบว่า กลุม่ตวัอย่างมีความรู้ภาพรวมสว่นใหญ่อยู่
ในระดบัมาก ร้อยละ 75.5 ระดบัปานกลาง ร้อยละ 14.9 และระดบัน้อย ร้อยละ 9.6  
(คา่เฉลี่ย= 8.3, คา่สว่นเบีย่งมาตรฐาน= 2.4, คา่มธัยฐาน= 10, คา่ต่ําสดุ= 0, คา่สงูสดุ= 10, คะแนนเตม็ 10) 

 ข้ อ มูล ค วาม รู้ เ กี่ ย วกับ กฎ ร ะเบียบห รื อ ม าต ร ก าร เพ ื่ อ ค วบคุม เค รื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอ ล์ใน ช่วง 3 เดือนที่ ผ่านมา (การห้ ามโฆษณาและส่งเสริมการขาย) พบว่า กลุ่มตัวอย่าง         
มีความรู้ภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 57.7 ระดับปานกลาง ร้อยละ 28.3 และระดับน้อย        
ร้อยละ 14.0  

(คา่เฉลี่ย= 4.5, คา่สว่นเบีย่งมาตรฐาน= 1.9, คา่มธัยฐาน= 6, คา่ต่ําสดุ= 0, คา่สงูสดุ= 6, คะแนนเตม็ 6) 

 ข้ อ มูล ค วาม รู้ เ กี่ ย วกับ กฎ ร ะเบียบห รื อ ม าต ร ก าร เพ ื่ อ ค วบคุม เค รื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา (มาตรการท ั่วไป) พบวา่ กลุม่ตวัอย่างมีความรู้ภาพรวมสว่นใหญ่อยู่
ในระดบัปานกลาง ร้อยละ 44.7 ระดบัมาก ร้อยละ 42.9 และระดบัน้อย ร้อยละ 12.4  

(คา่เฉลี่ย= 3.9, คา่สว่นเบีย่งมาตรฐาน= 1.5, คา่มธัยฐาน= 4, คา่ต่ําสดุ= 0, คา่สงูสดุ= 6, คะแนนเตม็ 6) 
 

7.1.3 กลุ่มเจ้าหน้าท ี่ 
จากการเก็บรวบรวมข้อมลูกลุม่ผู้ จําหน่ายในจงัหวดัอบุลราชธานี จํานวน 267 ราย พบวา่ 
(1) ข้อมูลท ั่ วไป  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 59.6 อยู่ในช่วงอายุ 40-44 ปี ร้อยละ 19.1 

โดยมีอายเุฉล่ียเท่ากบั 36.7 ปี (ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=9.3) สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 65.2 มีการศกึษา
สงูสดุอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 62.6 โดยบทบาทการเป็นเจ้าหน้าท่ีสว่นใหญ่ ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ 
ร้อยละ 65.5 และนายตํารวจชัน้ประทวน ร้อยละ 27.0 และมีท่ีพกัอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาล ร้อยละ 52.4 
 

(2) ข้อมูลประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์และการจับกุมกรณีกระท ําผิด
ระเบียบกฎหมาย พบวา่  

 ข้ อมูลการติดตามข่ าวสาร ต่างๆ  พบว่า ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมามีการติดตาม
ขา่วสารโดยเฉล่ียตอ่สปัดาห์ทกุวนั ร้อยละ 48.3 และติดตามเป็นบางสปัดาห์ ร้อยละ 16.5 โดยประเภทของส่ือ
ท่ีใช้ติดตามข่าวสารต่างๆ ได้แก่ โทรทัศน์ ร้อยละ 89.9 หนังสือพิมพ์ ร้อยละ 59.6 วิทยุ ร้อยละ 27.0 และ
นิตยสาร/วารสาร ร้อยละ 25.8 ส่วนการพบเห็น หรือได้ยินโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทางสื่อต่างๆในรอบ
วันท่ีผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่เคยพบเห็น/ได้ยิน ร้อยละ 59.6 ส่วนการพบเห็น/ได้ยินโฆษณาเคร่ืองด่ืม
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แอลกอฮอล์ในรูปแบบตา่งๆ ผา่นทางส่ือในรอบวนัท่ีผา่นมา พบวา่ ผา่นส่ือโทรทศัน์ ร้อยละ 40.5 ปา้ยกลางแจ้ง 
(ป้ายตามร้านค้า ถนนหนทาง) ร้อยละ 20.2 ส่ือสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพบั) ร้อยละ 21.0 วิทย ุ
ร้อยละ 10.9 อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 11.6 ส่ือเคล่ือนท่ี (รถไฟฟ้า แท็กซ่ี รถไฟ รถขนส่ง) ร้อยละ 1.1 ร้านค้า      
ร้อยละ 36.0 และส่ือบคุคล เช่น สาวเชียร์เหล้า เบียร์ ไวน์ ร้อยละ 12.0  

 ข้ อมูลการพบเห ็นการซือ้ ในสถานที่ ต้อ งห้ าม  พบว่า มีการเคยพบเห็นการซือ้
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานท่ีต้องห้ามตา่งๆดงันี ้

- วดั/ศาสนสถานตา่งๆ ร้อยละ 7.1 และไมไ่ด้ดําเนินการใดๆ ร้อยละ 57.9 
- โรงเรียน / มหาวิทยาลัย / สถาบันการศึกษาต่างๆ ร้อยละ 4.1 และไม่ระบุผลการ

ดําเนินการ ร้อยละ 54.5 
- สถานีบริการเชือ้เพลิง ปัม้นํา้มนั / ร้านค้าบริเวณใกล้สถานี  ร้อยละ 10.5 และไม่ได้

ดําเนินการใดๆ ร้อยละ 53.6 
- สถานบริการสาธารณสขุหรือโรงพยาบาลเอกชนของรัฐและเอกชน ร้อยละ 2.2 และ

ไมร่ะบผุลการดําเนินการ ร้อยละ 66.7 
- สถานท่ีทางราชการตา่งๆ ร้อยละ 4.4 และไมไ่ด้ดําเนินการใดๆ ร้อยละ 58.3 
- หอพกั ร้อยละ 20.6 และไมไ่ด้ดําเนินการใดๆ ร้อยละ 50.9 
- สวนสาธารณะของทางราชการ ร้อยละ 11.6 และไมไ่ด้ดําเนินการใดๆ ร้อยละ 67.7 

 ข้อมูลการพบเห ็นการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ต้องห้าม พบว่า มีการ
เคยพบเห็นการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานท่ีต้องห้ามตา่งๆดงันี ้

- วดั/ศาสนสถานตา่งๆ ร้อยละ 7.9 และไมร่ะบผุลการดําเนินการ ร้อยละ 38.1 
- โรงเรียน / มหาวิทยาลัย / สถาบันการศึกษาต่างๆ ร้อยละ 4.9 และไม่ระบุผลการ

ดําเนินการ ร้อยละ 61.5 
- สถานีบริการเชือ้เพลงิ ปัม้นํา้มนั / ร้านค้าบริเวณใกล้สถานี ร้อยละ 7.9 และไมร่ะบผุล

การดําเนินการ ร้อยละ 42.9 
- สถานบริการสาธารณสขุหรือโรงพยาบาลเอกชนของรัฐและเอกชน ร้อยละ 3.7 และ

ไมร่ะบผุลการดําเนินการ ร้อยละ 60.0 
- สถานท่ีทางราชการตา่งๆ ร้อยละ 6.7 และไมร่ะบผุลการดําเนินการ ร้อยละ 50.0 
- สวนสาธารณะของทางราชการ ร้อยละ 7.5 และพบว่า ไม่ระบุผลการดําเนินการ             

ร้อยละ 55.0 

 ข้อมูลการพบเห ็นการซือ้-ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลาต้องห้าม พบว่า 
เคยพบเห็นการซือ้-ขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงเวลาต้องห้าม ร้อยละ 38.9 โดยพบในร้านขายของชํา/   
โชว์ห่วยเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 82.7 รองลงมาได้แก่ ร้านเคร่ืองด่ืม ร้อยละ 50.9 ร้านอาหาร ร้อยละ 48.1       
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ผบั เธค บาร์ คาราโอเกะ ร้อยละ 30.8 และร้านมินิมาร์ท/ร้านสะดวกซือ้ ร้อยละ 24.0 ส่วนการดําเนินการเม่ือ
พบเห็น พบวา่ ไมมี่การดําเนินการใดๆ ร้อยละ 42.3 ไมร่ะบ ุร้อยละ 35.6 และตกัเตือน ร้อยละ 19.2  

 ข้อมูลการพบเหน็การซือ้ เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของเดก็อายุต ํ่ากว่า 20 ปีในช่วง 
3 เดือนที่ ผ่านมา พบว่า เคยพบเห็นการซือ้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของเด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี ร้อยละ 49.4     
โดยพบในร้านขายของชํา/โชว์ห่วยเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 87.9 รองลงมาได้แก่ ร้านเคร่ืองด่ืม ร้อยละ 52.3 
ร้านอาหาร ร้อยละ  27.3 ผับ  เธค  บาร์  คาราโอเกะ  ร้อยละ  18.9 และร้านสะดวกซื อ้  ร้อยละ  17.4                
สว่นการดําเนินการเม่ือพบเห็น พบว่า ไม่ระบ ุร้อยละ 55.3 ไม่มีการดําเนินการใดๆ ร้อยละ 24.2 และตกัเตือน 
ร้อยละ 18.2  

 ข้อมูลการพบเหน็โฆษณา ณ จุดขาย โดยสื่อบุคคล พบวา่  
- ประเด็นข้อมูลการพบเห ็นโฆษณา ณ จุดขาย โดยสื่อบุคคลในร้านอาหาร  / 

ผับ / เธค / บาร์  / คาราโอเกะ ช่วง 3 เดอืนท ี่ผ่านมา พบวา่ มีการพบเห็นโฆษณา ณ จดุขาย โดยส่ือบคุคล
ในร้านอาหาร / ผับ / เธค / บาร์ / คาราโอเกะทุกครัง้ท่ีไป ร้อยละ 24.3 และพบเห็นบ่อยๆท่ีไป ร้อยละ 12.4    
และพบเห็นเกือบทกุครัง้ท่ีไป ร้อยละ 11.2  

- ป ร ะเด็น ข้ อ มู ล ก าร พ บ เห ็น โฆษณ า  ณ  จุด ข าย  โด ยสื่ อ บุ ค คล ใน ห้ าง 
สรรพสินค้า / ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ / ร้านสะดวกซือ้  ในช่วง 3 เดือนที่ ผ่านมา พบว่า ไม่เคยพบเห็น  
ทกุครัง้ท่ีไป ร้อยละ 34.8 และเคยพบเห็นนานๆครัง้ท่ีไป ร้อยละ 9.4 และพบเห็นบอ่ยๆท่ีไป ร้อยละ 7.1  

 ข้อมูลการพบเห ็นการ ส่งเสริมการขายของเครื่ อ งดื่มแอลกอฮอล์ในรูปแบบ
ต่างๆ  ช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา พบว่า เคยพบเห็นการส่งเสริมการขายในรูปแบบการลดราคา ร้อยละ 6.7 และ
ไม่ระบุผลการดําเนินการ ร้อยละ 55.6 รูปแบบการแลก-แจก-แถม ร้อยละ 5.2 และไม่ระบุผลการดําเนินการ 
ร้อยละ 57.1 รูปแบบการลองชิม ลองด่ืม ร้อยละ 4.5 และไมร่ะบผุลการดําเนินการ ร้อยละ 83.3 รูปแบบการให้
เครดิตให้เช่ือไว้ก่อน แต่ยังไม่ต้องจ่ายเงิน ร้อยละ 8.2 และไม่ระบุผลการดําเนินการ ร้อยละ 59.1 รูปแบบ    
การจบัฉลาก/ชิงรางวลั ร้อยละ 6.4 และไม่ระบผุลการดําเนินการ ร้อยละ 64.8 รูปแบบการขายตรง ร้อยละ 6.0
และไม่ระบุผลการดําเนินการ ร้อยละ 68.8 รูปแบบการขายผ่านการเป็นสมาชิก ร้อยละ 2.6 และไม่ระบุผล  
การดําเนินการ ร้อยละ 100.0 รูปแบบการขายพ่วง ร้อยละ 3.4 และไม่ระบุผลการดําเนินการ ร้อยละ 77.8 
รูปแบบการเร่ขาย ร้อยละ 6.7 และไม่ระบุผลการดําเนินการ ร้อยละ 66.7 และการให้สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ     
ตอบแทนผู้ซือ้ ร้อยละ 3.7  
   

(3) ข้อมูลการรับรู้ เกี่ยวกับมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบวา่  

 ข้ อ มูล ค วาม รู้ เ กี่ ย วกับ กฎ ร ะเบียบห รื อ ม าต ร ก าร เพ ื่ อ ค วบคุม เค รื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอ ล์ในช่ วง 3 เดือนที่ ผ่านมา (สถานที่ห้ ามจําห น่าย) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ภาพรวม     
สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัมาก ร้อยละ 97.0 และระดบัปานกลาง ร้อยละ 3.0  
(คา่เฉลี่ย= 9.2, คา่สว่นเบีย่งมาตรฐาน= 1.1, คา่มธัยฐาน= 10, คา่ต่ําสดุ= 6, คา่สงูสดุ= 10, คะแนนเตม็ 10) 
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 ข้ อ มูล ค วาม รู้ เ กี่ ย วกับ กฎ ร ะเบียบห รื อ ม าต ร ก าร เพ ื่ อ ค วบคุม เค รื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอ ล์ใน ช่วง 3 เดือนที่ ผ่านมา (เวลาที่ห้ ามจําห น่ าย ) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ภาพรวม       
สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง ร้อยละ 70.8 ระดบัมาก ร้อยละ 24.3 และระดบัน้อย ร้อยละ 4.9  

(คา่เฉลี่ย= 3.2, คา่สว่นเบีย่งมาตรฐาน= 1.1, คา่มธัยฐาน= 3, คา่ต่ําสดุ= 0, คา่สงูสดุ= 5, คะแนนเตม็ 5) 

 ข้ อ มูล ค วาม รู้ เ กี่ ย วกับ กฎ ร ะเบียบห รื อ ม าต ร ก าร เพ ื่ อ ค วบคุม เค รื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา (สถานที่ห้ามดื่ม) พบว่า กลุม่ตวัอย่างมีความรู้ภาพรวมสว่นใหญ่อยู่
ในระดบัมาก ร้อยละ 97.4 ระดบัปานกลาง ร้อยละ 1.9 และระดบัน้อย ร้อยละ 0.7  
(คา่เฉลี่ย= 9.2, คา่สว่นเบีย่งมาตรฐาน= 1.4, คา่มธัยฐาน= 10, คา่ต่ําสดุ= 0, คา่สงูสดุ= 10, คะแนนเตม็ 10) 

 ข้ อ มูล ค วาม รู้ เ กี่ ย วกับ กฎ ร ะเบียบห รื อ ม าต ร ก าร เพ ื่ อ ค วบคุม เค รื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนที่ ผ่านมา (การห้ามโฆษณาและส่งเสริมการขาย) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความรู้ภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 80.1 ระดับปานกลาง ร้อยละ 13.9 และระดับน้อย          
ร้อยละ 6.0  

(คา่เฉลี่ย= 5.2, คา่สว่นเบีย่งมาตรฐาน= 1.6, คา่มธัยฐาน= 6, คา่ต่ําสดุ= 0, คา่สงูสดุ= 6, คะแนนเตม็ 6) 

 ข้ อ มูล ค วาม รู้ เ กี่ ย วกับ กฎ ร ะเบียบห รื อ ม าต ร ก าร เพ ื่ อ ค วบคุม เค รื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา (มาตรการท ั่วไป) พบวา่ กลุม่ตวัอย่างมีความรู้ภาพรวมสว่นใหญ่อยู่
ในระดบัมาก ร้อยละ 74.1 ระดบัปานกลาง ร้อยละ 22.9 และระดบัน้อย ร้อยละ 3.0  

(คา่เฉลี่ย= 4.9, คา่สว่นเบีย่งมาตรฐาน= 1.3, คา่มธัยฐาน= 5, คา่ต่ําสดุ= 0, คา่สงูสดุ= 6, คะแนนเตม็ 6) 
 
7.2 การอภปิรายผลการศึกษา 

ในการอภิปรายผลการศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องและตอบรับกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยครัง้นี ้          
จงึนําเสนอประเดน็การอภิปรายผล จําแนกตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัได้ดงันี ้

 
7.2.1 สถานการณ์และผลการปฏิบัต ิบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่ องดื่ม

แอลกอฮอล์ พ .ศ.2551 
จําแนกตามกลุม่ตวัอยา่ง ได้ดงันี ้
(1) ประชาชนที่มีอายุตัง้แ ต่  11 ปีข ึน้ ไป  จากผลการศึกษา พบว่า ช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา            

กลุ่มตัวอย่างเคยมีประสบการณ์ซือ้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในหอพัก ร้อยละ 51.1 และสถานีบริการนํา้มัน
เชือ้เพลิง ร้อยละ 31.7 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์และคณะ (2552) ท่ีศึกษา    
การประเมนิผลการบงัคบัใช้มาตรการจํากดัการเข้าถึงและการหาซือ้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุม่ประชากรไทย
อายุระหว่าง 15 - 60 ปี โดยพบว่า ยงัมีการซือ้สรุาและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในร้านค้าในสถานีบริการนํา้มนั  
ร้อยละ 0.4 แม้ว่า ร้านค้าในสถานีบริการนํา้มนัเป็นสถานท่ีห้ามจําหน่ายสรุาและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ซึง่จาก
ผลการศึกษาดังกล่าวอาจเป็นเพราะสถานท่ีท่ีเป็นหอพัก ส่วนใหญ่เป็นบ้านแบ่งให้เช่า หรือหอพักเอกชน        
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ท่ีมีร้านค้าประเภทร้านขายของชํา/ ร้านโชห่วยและร้านสะดวกซือ้ เช่น 7-eleven เปิดให้บริการอยู่โดยรอบ
บริเวณ หรือไม่ห่างไกลจากหอพกัมากนกั หรือบางแห่งอาจอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกบัหอพกั ซึ่งกว่าร้อยละ 
90.0 ของหอพกั/คอนโด/อพาร์ทเม้นท์และแมนชัน่ท่ีมีนกัศกึษาเช่าพกั จะมีร้านจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ในระยะไม่เกิน 100 เมตร และ 1 ใน 4 ของหอพกั/คอนโด/อพาร์ทเม้นท์และแมนชัน่ท่ีมีนกัศึกษาเช่าพกั จะมี
ร้านจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ขายอยู่ภายใน (บณัฑิต ศรไพศาลและจฑุาภรณ์ แก้วมงุคณุ, 2552) ขณะท่ี
สถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลิง พบว่า กลุ่มผู้ซือ้ส่วนใหญ่ ได้แก่ กลุ่มคนทํางานท่ีต้องเดินทางและแวะมาพกัเติม
นํา้มนั หรือพกัผ่อนอิริยาบถก่อนเดินทางต่อไป ดงันัน้จึงมีการซือ้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เพ่ือกระตุ้น หรือผ่อน
คลาย นอกจากนีใ้นสถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลงิบางแห่งท่ีตัง้อยูใ่นเขตเทศบาล หรือใกล้สถาบนัการศกึษา ก็จะ
พบนักเรียนและนักศึกษาทัง้หญิงและชายเข้ามาใช้บริการในร้านสะดวกซือ้ท่ีเปิดให้บริการในสถานีบริการ
นํา้มันเชือ้เพลิงกันอย่างคึกคกั ส่งผลทําให้การหาซือ้ หรือการเข้าถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นไปได้ง่ายขึน้   
ส่วนระยะเวลาท่ีใช้ในการเดินทางไปซือ้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จากร้านท่ีสะดวกท่ีสุดในรอบ 3 เดือนผ่านมา 
พบว่า อยู่ระหว่าง 5 – 10 นาทีเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 36.7 ซึ่งถือว่า มีระยะเวลาของการเข้าถึงนานขึน้ เม่ือ
เปรียบเทียบกับผลการศึกษาของบัณฑิต ศรไพศาล (2551) ท่ีติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
พระราชบญัญตัิควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ภายหลงัจากพระราชบญัญตัิฯ มีผลบงัคบัใช้ 7 เดือน 
โดยพบว่า มีระยะเวลาท่ีใช้ในการเดินทางไปซือ้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จากร้านท่ีสะดวกท่ีสดุอยู่ระหว่าง 1 – 5 
นาทีเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 72.8 ส่วนการซือ้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงเวลาต้องห้าม พบว่า กลุ่มตวัอย่าง  
เคยซือ้และซือ้ได้ ร้อยละ 25.9 ซึง่ถือวา่ มีร้อยละของการเคยซือ้และซือ้ได้เพิ่มขึน้ เม่ือเปรียบเทียบกบัการศกึษา
ของชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์และคณะ (2552) ซึ่งพบการซือ้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงเวลาต้องห้ามเพียง    
ร้อยละ 10.4 ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากความแตกต่างของแหล่งซือ้ โดยในการศึกษาครัง้นีพ้บว่า กลุ่มตวัอย่างท่ี  
เคยซือ้และซือ้ได้ สว่นใหญ่เป็นการซือ้จากร้านขายของชํา/โชห่วย ร้อยละ 50.3 ซึง่ช่วงเวลาของการเปิด/ปิดร้าน
ประเภทนี ้มกัขึน้กบัลกูค้าท่ีเข้ามาใช้บริการเป็นหลกั ขณะท่ีผลการศึกษาของชนิดา เลิศพิทกัษ์พงศ์และคณะ 
พบว่า สถานท่ีท่ีกลุ่มตัวอย่างซือ้สุรา หรือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงเวลาท่ีผิดกฎหมายมากท่ีสุด ได้แก่ 
ห้างสรรพสินค้า ร้อยละ 21.0 ซึ่งร้านประเภทดังกล่าวเป็นร้านค้าใหญ่ท่ีค่อนข้างมีช่ือและมีช่วงเวลาของ      
การเปิด/ปิดร้านชดัเจน ดงันัน้จึงพบผลการศึกษาทัง้สองกรณีแตกต่างกัน และมีประเด็นท่ีน่าสนใจต่อไปว่า 
ช่วงเวลาของการเปิด/ปิดร้านท่ีจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีความสัมพันธ์กับโอกาสในการจําหน่าย
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงเวลาท่ีผิดกฎหมายหรือไม่ แม้ในงานศกึษาเดียวกนัของชนิดา เลิศพิทกัษ์พงศ์และ
คณะ จะพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีอยู่นอกเขตเทศบาลมีโอกาสซือ้สรุาในเวลาท่ีกฏหมายไม่อนญุาตมากกว่ากลุ่ม
ตวัอย่างท่ีตัง้อยู่ในเขตเทศบาล 1.4 เท่า และผลการศกึษาของทกัษพล ธรรมรังสี (2549) จะระบวุ่า มาตรการ
จํากดัการเข้าถึงด้านเวลายงัไม่มีผลในทางปฏิบตัิในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาแล้วก็ตาม แต่ก็ควรจะพิสจูน์หรือ
หาข้อมลูเชิงวิชาการยืนยนัให้ชดัเจนมากขึน้ อนัจะมีผลทางปฏิบตัิในการออกมาตรการเพ่ือควบคมุและจํากดั
การเข้าถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ด้านเวลาต่อไป สว่นการดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานท่ีต้องห้าม ยงัพบว่า 
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มีการดื่มในสถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลิง ร้อยละ 2.3  วดั/ศาสนสถาน และสถานท่ีราชการ ร้อยละ 1.9 แตถื่อว่า 
พบในสดัสว่นน้อยลงเม่ือเปรียบเทียบกบัการศกึษาของบณัฑิต ศรไพศาล (2551) ท่ีพบการด่ืมในสถานีบริการ
นํา้มนัเชือ้เพลิง ร้อยละ 5.7 วดั/ศาสนสถาน ร้อยละ3.7 และสถานท่ีราชการ ร้อยละ 4.1 ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก
ในพืน้ท่ีจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการดําเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ค่อนข้างมาก อาทิเช่น โครงการ
เครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี และภาคีความร่วมมือ “อุบลสร้างสุขพ้นทุกข์จากเหล้า”       
เพ่ือผลกัดนัให้ชาวจงัหวดัอบุลราชธานี ลด ละ เลิกการด่ืมเหล้า โดยได้มีการกําหนดวนังดด่ืมสรุา เช่น “วนัพระ  
ชาวพุทธควรหยดุเหล้า” และการสนบัสนุนให้คนอบุลทัง้จงัหวดัร่วมกัน “งดเหล้าเข้าพรรษา ทําความดีถวาย  
ในหลวง” และ “หมู่บ้านงดเหล้าเข้าพรรษาถาวร” และการประกาศนโยบาย “วัดเป็นสถานท่ีปลอดเหล้า”     
โดยให้วัดทุกวัดในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นสถานท่ีปลอดเหล้าอย่างถาวรห้ามขายและห้ามด่ืม ซึ่งใน           
การดําเนินงานโครงการและกิจกรรมของจังหวัดดังกล่าว ได้มีการสนับสนุนและผลักดันอย่างจริงจังจาก      
ผู้ว่าราชการจงัหวดัอบุลราชธานีคนปัจจบุนั (นายชวน ศิรินนัท์พร) สว่นการเคยพบหรือได้ยินโฆษณาเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ผ่านส่ือต่างๆ พบว่า ส่วนใหญ่มีสัดส่วนท่ีลดน้อยลงเม่ือเทียบกับผลการติดตามและประเมิน
พระราชบญัญัติฯของบณัฑิต ศรไพศาล (2551) แต่มีประเด็นท่ีน่าสงัเกตในส่ือส่วนบุคคล เช่น สาวเชียร์เหล้า 
หรือเบียร์ ซึ่งพบว่า มีสัดส่วนของการพบเห็นระหว่างสองช่วงเวลาในการประเมินไม่แตกต่างกันมากนัก       
โดยจากผลการศึกษาในปี 2551 พบเห็นส่ือบุคคลประเภทดงักล่าว ร้อยละ 7.0 ขณะท่ีในการศึกษาครัง้นีพ้บ
เห็นส่ือบคุคลประเภทเดียวกนั ร้อยละ 6.6  นัน่แสดงว่า มาตรการทางกฎหมายในประเด็นดงักลา่วท่ีผ่านมายงั
ไม่เห็นผลแสดงในเชิงปฏิบตัิได้อย่างชดัเจนมากนกั ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากส่ือบุคคล ได้แก่ สาวเชียร์เหล้าและ
เบียร์ในปัจจุบัน ได้เปล่ียนรูปแบบและกลวิธีในการทํางานกับสถานบริการบันเทิง หรือร้านอาหารท่ีมี           
การจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ นั่นคือ เม่ือบริษัทหรือตัวแทนจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ให้สาว        
เชียร์เหล้า หรือเบียร์ ทํางานในสถานบริการตา่งๆ เพ่ือประชาสมัพนัธ์ หรือโฆษณาเคร่ืองด่ืมของตนเอง ก็มกัจะ
ให้ทํางานช่วยเป็นพนักงานต้อนรับ หรือพนักงานเสริฟ ในร้านควบคู่ไปด้วย ทําให้การมองจากภายนอก         
จึงเหมือนไม่ได้มีการประชาสมัพันธ์ หรือการโฆษณาโดยตรง แต่สิ่งท่ีแสดงได้อย่างชัดเจนคือ การแต่งกาย    
ซึ่งสาวเชียร์เหล้า หรือเบียร์ในแต่ละย่ีห้อ มักมีสญัลกัษณ์ หรือเอกลกัษณ์ในการแต่งกายท่ีแตกต่างกันและ
สามารถส่ือถึงย่ีห้อของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์นัน้ๆได้อย่างชดัเจนและเป็นท่ีรู้จกักนัในแวดวงนกัด่ืม ดงันัน้จาก
ผลการศกึษาทัง้สองช่วงเวลา จงึมีข้อมลูท่ีสะท้อนตวัเลขไมแ่ตกตา่งกนัมากนกั 

 (2) ผู้จ ําหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น
ร้านขายของชํา/โชห่วย ร้อยละ 75.2 ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้นี ้       
มีการกําหนดสดัส่วนของกลุ่มตวัอย่างนอกเขตเทศบาลมากกว่าในเขตเทศบาล และพืน้ท่ีนอกเขตเทศบาล
ดงักล่าว มกัเป็นพืน้ท่ีท่ีมีร้านประเภทขายของชํา/โชห่วย เป็นส่วนใหญ่อยู่แล้ว ดงันัน้เม่ือมีการสํารวจ จึงพบ
กลุ่มผู้ จําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุม่ดงักล่าวเป็นส่วนใหญ่ไปด้วย แต่ก็สอดคล้องไปกบัการศกึษาของ 
ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์และคณะ (2552) ท่ีพบว่า ผู้ ซือ้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่ซือ้ท่ีร้านขายของชํา     
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ร้อยละ 71.1 และการศกึษาของภทัรภร พลพนาธรรม (2550) ท่ีระบวุ่า ลกัษณะร้านค้าท่ีแสดงถึงความสะดวก
ในการเข้าถึงแหล่งซือ้ของผู้บริโภคท่ีเป็นกลุ่มนักศึกษา ได้แก่ ร้านขายของชํา ร้านสะดวกซือ้และร้านค้าใน
หอพกั ขณะท่ีกนิษฐา ไทยกล้าและคณะ (2550) พบว่า สถานท่ีจําหน่ายท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการด่ืม
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ได้แก่ ร้านขายของชํา ร้านค้าปลีกและร้านสะดวกซือ้ และเม่ือพิจารณาประเภทของ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีจําหน่าย พบว่า ส่วนใหญ่ได้แก่ เบียร์และเหล้าขาว ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
สถานภาพการบริโภคสรุา พ.ศ. 2550 จากการสํารวจครัวเรือนตวัแทนทัว่ประเทศของคณะกรรมการบริหาร
เครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด ท่ีพบว่า ประชากรชายไทยและหญิงไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       
ส่วนใหญ่นิยมด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์และเหล้าขาว (คณะกรรมการบริหารเครือข่ายองค์กร
วิชาการสารเสพติด, 2550) และจากการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวยังพบว่า มีการขายเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์แบบไม่จํากดัเวลาถึงร้อยละ 54.3 ซึง่สอดคล้องไปกบัข้อมลูลกัษณะสถานท่ีจําหน่าย ซึง่ส่วนใหญ่
เป็นประเภทร้านขายของชํา/โชห่วย ท่ีมีรูปแบบการเปิด/ปิดร้านขึน้กับจํานวนและช่วงเวลาของผู้ซือ้เป็นหลกั 
ส่วนการขายในช่วงเวลาต้องห้าม พบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่ขายในช่วงเวลา 14.00 – 17.00 น. ร้อยละ 78.6 
ขณะท่ีไม่ขายในช่วงเวลา 24.00 – ก่อนเวลา 11.00 น. พบร้อยละ 96.0 จากข้อมลูดงักล่าวสะท้อนให้เห็นว่า 
ยังมีการขายในช่วงเวลาต้องห้ามอยู่ โดยเฉพาะในช่วงเวลา 14.00 – 17.00 น. นั่นแสดงถึงมาตรการทาง
กฎหมายตามพระราชบญัญัติฯเก่ียวกบัการจํากดัเวลา ยงัไม่ได้มีการปฏิบตัิอย่างเข้มงวดและจริงจงั ทัง้นีอ้าจ
เน่ืองมาจากผู้ จําหน่ายขาดความตระหนักถึงตัวบทกฎหมายและหวังผลกําไรเป็นสําคัญ ส่วนในแง่ของ       
ภาคบงัคบัใช้กฎหมาย นอกจากยงัมีการปฏิบตัิท่ีไม่เคร่งครัดแล้ว ยงัอาจขาดบุคลากรในการตรวจจบัตลอด         
24 ชัว่โมงในทุกๆ จดุจําหน่ายทัว่ประเทศ (ชนิดา เลิศพิทกัษ์พงศ์และคณะ, 2552) และเม่ือพิจารณาข้อมลูใน
ประเด็นรูปแบบการขาย หรือลกัษณะการส่งเสริมการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีพบมาก ได้แก่ การให้เครดิต 
โดยให้เช่ือไว้ก่อน แต่ยงัไม่ต้องจ่ายเงิน ร้อยละ 27.9 ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากแหล่งจําหน่ายในการศึกษาครัง้นี ้
สว่นใหญ่เป็นร้านขายของชํา/โชห่วยท่ีเปิดให้บริการในพืน้ท่ี และมีความคุ้นเคยกนัเป็นอยา่งดีกบัลกูค้าท่ีมาซือ้
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เพราะลูกค้าเหล่านี  ้ก็เป็นกลุ่มบุคคลท่ีอาศัยอยู่ในพืน้ท่ีเดียวกันในชุมชน ทําให้มี     
ความไว้วางใจและยอมให้เกิดการใช้เครดิต โดยเช่ือไว้ก่อน แต่ยงัไม่ต้องจ่ายเงินได้ ซึง่รูปแบบดงักล่าวอาจถือ
เป็นกลยทุธทางการตลาดท่ีน่าจบัตามองมากขึน้ในพืน้ท่ีนอกเขตเทศบาล หรือในพืน้ท่ีท่ีมีร้านค้าขายของชํา
หรือโชห่วย เพราะการมีรูปแบบดังกล่าวเพิ่มมากขึน้ ย่อมเป็นการเปิดโอกาส หรือช่องทางในการเข้าถึง
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ได้ง่ายและไม่จํากัดเวลามากขึน้ เน่ืองจากผู้ ด่ืมสามารถใช้เครดิตกับร้านค้าประเภท
ดงักล่าวได้ทุกช่วงเวลาท่ีต้องการอยากด่ืม แม้ผู้ ด่ืมจะไม่มีความพร้อมในด้านกําลงัซือ้ หรืองบประมาณใน   
การซือ้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ก็ตาม    

(3) เจ้าหน้าท ี่ จากผลการศกึษากลุม่ตวัอยา่งเคยพบเห็น/ได้ยินโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ในรูปแบบต่างๆ ผ่านทางส่ือโทรทัศน์มากสุด ร้อยละ 40.5 ซึ่งจากข้อมูลสะท้อนให้เห็นว่า ถึงแม้จะมี            
การประกาศใช้พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ผ่านมาเกือบ 2 ปี ก็ยังพบว่า มี       
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การโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ผ่านส่ือโทรทศัน์อยู่ และการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มากๆ โดยเฉพาะ
ผ่านส่ือท่ีมีอิทธิพลสูง เช่น โทรทัศน์ ทําให้สงัคมให้การยอมรับการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และเป็นผลให้
ยอมรับมาตรการควบคมุการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์น้อยลง (WHO, 1994; อ้างในบณัฑิต ศรไพศาลและ
คณะ, 2549) เช่นเดียวกบัการศึกษาของกษิดินทร์ ไตรทิพย์ (2551) ท่ีศึกษาอิทธิพลของส่ือโฆษณาเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น ในอําเภอหนองบัวระเหว 
จงัหวดัชยัภมูิ ท่ีพบวา่ ส่ือโฆษณาในทีวี มีผลทําให้วยัรุ่นเกิดความต้องการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มากกวา่ส่ือ
ประเภทอ่ืน ร้อยละ 26.4 ขณะท่ีจากการศึกษาครัง้นี ้กลุ่มตวัอย่างเคยพบเห็นการซือ้และการดื่มเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ในสถานท่ีต้องห้าม โดยเฉพาะตามหอพกั สถานีบริการเชือ้เพลิง ปัม้นํา้มนั/ร้านค้าบริเวณใกล้เคียง
และสวนสาธารณะของทางราชการ ซึ่งหลงัจากพบเห็นแล้วส่วนใหญ่มกัไม่มีการดําเนินการใดๆ จะมีการว่า
กล่าวตักเตือนบ้างเพียงเล็กน้อย ส่วนการเคยพบเห็นการซือ้และการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานท่ี
ต้องห้ามอ่ืน เช่น วดั/ศาสนสถานต่างๆ โรงเรียน/มหาวิทยาลยั/สถาบนัการศึกษาต่างๆ และสถานท่ีราชการ
ต่างๆ มักเป็นการพบเห็นท่ีแอบแฝงมากับงานจัดเลีย้งสงัสรรค์เน่ืองในวาระโอกาสต่างๆ เช่น งานแต่งงาน   
งานเลีย้งส่งหัวหน้าส่วนราชการ งานเกษียณอายุราชการ ฯลฯ และตามสโมสร หรือร้านอาหารในสถานท่ี
ราชการ หรือในงานบุญประจําปีของชุมชน ซึ่งการจําหน่ายและดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในกรณีดังกล่าว       
ได้ถูกระบุเป็นข้อยกเว้นไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 อยู่แล้วว่า สามารถ
กระทําได้ แต่การปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีในประเด็นดงักล่าว มกัเกิดข้อสงสยัในการจําแนกว่า อย่างไรคือ    
ผิดกฎหมาย อย่างไรคือ ไม่ผิดกฎหมาย เช่น การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานท่ีราชการ ตามมาตรา 31  
ได้ระบสุว่นหนึ่งไว้วา่ “....ห้ามมิให้ผู้ใดบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานท่ีราชการ ยกเว้นบริเวณท่ีจดัไว้เป็น
ท่ีพกัส่วนบคุคล หรือสโมสร หรือการจดัเลีย้งตามประเพณี... ” จากข้อความดงักล่าว นิยาม หรือความชดัเจน
เก่ียวกับท่ีพักส่วนบุคคลมีอย่างไร กรณีหอพัก บ้านพัก หรืออาคารท่ีพักท่ีมีลกัษณะคล้ายโรงแรมท่ีมีอยู่ใน
บริเวณสถานท่ีราชการ ถือว่า เข้าข่ายห้าม หรือยกเว้น งานเลีย้งตามประเพณี ขอบเขตมากน้อยแค่ไหน 
ประเพณีของใคร ของประเทศ ของพืน้ท่ี หรือของหน่วยงาน ท่ีหากมีใครย้ายเข้า หรือย้ายออก ก็จําเป็นต้องจดั
งานเลีย้งสง่ หรือต้อนรับตามประเพณีท่ีเคยปฏิบตัิตอ่ๆกนัมา ลกัษณะอย่างนีค้รอบคลมุประเด็นยกเว้นหรือไม ่
ซึ่งประเด็นข้อสงสยัเหล่านี ้ควรมีความชดัเจนและสามารถส่ือสารให้เกิดการรับรู้ร่วมกันและตรงกันมากขึน้   
ทัง้ผู้ ท่ีปฏิบตัิภายใต้กฎหมาย (ประชาชนทัว่ไปและผู้ จําหน่าย) และผู้ ท่ีมีหน้าท่ีในการบงัคบัใช้กฎหมายควบคมุ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (เจ้าหน้าท่ี) เพราะจากข้อมลูในการศึกษาครัง้นี ้สะท้อนค่อนข้างชดัเจนว่า ทัง้สองฝ่าย
ยงัคงเข้าใจและรับรู้ข้อมลูในรายละเอียดต่างๆไม่ตรงกนั ส่งผลทําให้ยงัมีกรณีการฝ่าฝืน หรือละเมิดกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 อยู่ ขณะท่ีผลจากการฝ่าฝืนหรือละเมิดของ
ประชาชน หรือผู้ จําหน่าย ก็สร้างความอดึอดัใจให้แก่ผู้ ท่ีมีหน้าท่ีบงัคบัใช้กฏหมายในการปฏิบตัติามบทลงโทษ
ท่ีระบุไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 สอดคล้องกับการศึกษาครัง้นีท่ี้พบว่า        
มีการพบเห็นการกระทําท่ีเข้าขา่ยผิดตามพระราชบญัญตัคิวบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 แตเ่จ้าหน้าท่ี
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ส่วนใหญ่ก็ไม่มีการดําเนินการใดๆ หรือมีการว่ากล่าวตกัเตือนบ้างเพียงเล็กน้อย ดงันัน้หากทัง้สองฝ่ายรับรู้   
และเข้าใจข้อกฎหมายตรงกนัได้อย่างถกูต้องและชดัเจน ก็จะสามารถคดักรองกลุ่มคนท่ีปฏิบตัิตามกฎหมาย
ออกได้ส่วนหนึ่ง และหากยังมีกลุ่มบุคคลท่ีฝ่าฝืน หรือละเมิดกฎหมายอยู่ ก็แสดงว่า กลุ่มบุคคลเหล่านัน้         
มีเจตนาอย่างชัดเจนในการฝ่าฝืน หรือละเมิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
พ.ศ.2551 ซึ่งเจ้าหน้าท่ีก็สามารถดําเนินการจับกุม หรือปฏิบัติตามบทลงโทษท่ีระบุไว้ในพระราชบัญญัติ
ควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ได้อยา่งตรงไปตรงมา 

 
7.2.2 การรับรู้พระราชบัญญัตคิวบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ .ศ.2551 

สามารถจําแนกยอ่ยตามกลุม่ศกึษา ได้ดงันี ้
(1) ประชาชนที่มีอายุตัง้แ ต่  11 ปีข ึน้ ไป  จากการศึกษาการรับรู้พระราชบัญญัติควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ประเด็นสถานท่ีห้ามจําหน่าย พบว่า ภาพรวมส่วนใหญ่มีคะแนนการรับรู้ใน
ระดบัมาก แต่ยงัมีประเด็นท่ีตอบถกูต่ํากว่าร้อยละ 80.0 ได้แก่ การมีมาตรการห้ามจําหน่ายในโรงภาพยนตร์ 
สวนสาธารณะของเอกชน สถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลิง และหอพกั นั่นแสดงว่า กลุ่มตวัอย่างยงัมีการรับรู้ท่ี    
ผิดว่า สถานท่ีดงักล่าว สามารถจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ได้ โดยเฉพาะในหอพกั กลุ่มตวัอย่างตอบถูก
เพียงร้อยละ 68.7 ซึง่ถือว่า ค่อนข้างต่ํา และขณะเดียวกนัก็สอดคล้องกบัผลการศกึษาครัง้นีท่ี้ว่า ร้อยละ 51.1     
เคยซือ้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตามหอพกั ดงันัน้ประเด็นมาตรการดงักลา่ว จึงควรถกูนํามาหารูปแบบและวิธีการ
ในการส่ือสารและประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจได้ถกูต้องมากขึน้ ส่วนการรับรู้พระราชบญัญัติ
ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ประเด็นเวลาท่ีห้ามจําหน่าย พบว่า ภาพรวมส่วนใหญ่มีคะแนน    
การรับรู้ในระดบัน้อย เพราะจากข้อมลูในการศึกษาครัง้นีส้ะท้อนได้ค่อนข้างชดัเจนว่า กลุ่มตวัอย่าง มีความ
เข้าใจเก่ียวกบัช่วงเวลาท่ีห้ามจําหน่ายไม่ชดัเจน โดยเฉพาะเวลาท่ีห้ามจําหน่ายในช่วงเวลา 24.00-11.00 น.
และช่วงเวลา 14.00 – 17.00 น. ซึ่งสอดคล้องกบัข้อมลูการซือ้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงเวลาต้องห้ามของ
การศกึษาครัง้นีท่ี้พบร้อยละ 25.9 ดงันัน้ประเดน็ช่วงเวลาท่ีห้ามจําหน่าย จงึควรถกูนําไปหารูปแบบและวิธีการ
ในการส่ือสารและประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจให้ชดัเจนและถกูต้องมากขึน้ด้วยเช่นเดียวกนั  
สว่นการรับรู้พระราชบญัญตัิควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ประเด็นสถานท่ีห้ามด่ืม พบว่า ภาพรวม
สว่นใหญ่มีคะแนนการรับรู้ในระดบัมาก แตมี่ประเด็นท่ีตอบถกูต่ํากว่าร้อยละ 80.0 ได้แก่ การมีมาตรการห้าม
จําหน่ายในโรงภาพยนตร์ สวนสาธารณะของเอกชน สถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลงิ และหอพกั นัน่สะท้อนให้เห็น
ว่า กลุ่มตัวอย่างยังคงมีการรับรู้ไม่ชัดเจนเช่นเดียวกับสถานท่ีห้ามจําหน่าย โดยเฉพาะในหอพัก ซึ่งกลุ่ม
ตวัอย่างตอบถกูเพียงร้อยละ 70.1 ดงันัน้การรณรงค์และการส่ือสารในประเด็นเหลา่นี ้จงึยงัจําเป็นท่ีต้องเร่งรีบ
ดําเนินการให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจได้อย่างถกูต้องมากขึน้ สว่นการรับรู้พระราชบญัญตัิควบคมุเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ประเด็นการห้ามโฆษณาและส่งเสริมการขาย พบว่า ภาพรวมส่วนใหญ่มีคะแนน    
การรับรู้ในระดบัปานกลาง และมีประเด็นท่ีตอบถูกต่ํากว่าร้อยละ 80.0 ได้แก่ การมีมาตรการควบคมุเนือ้หา
การโฆษณาหรือประชาสมัพนัธ์เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยให้กระทําได้เฉพาะในลกัษณะให้ข้อมลูข่าวสารและ
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ความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคม, การห้ามโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์โดยการปรากฏภาพของสินค้าหรือ       
บรรจุภัณฑ์ของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์โดยสิน้เชิงทุกส่ือ 24  ชั่วโมง, การห้ามส่งเสริมการขายเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การลด แลก แจก แถม เป็นต้น และการห้ามการส่งเสริมการขายเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ในรูปแบบการขายพ่วง ซึง่มาตรการดงักลา่วถือเป็นมาตรการสําคญัท่ีหากการรับรู้ของประชาชนมี
ความเข้าใจท่ีไม่ชดัเจนหรือคลาดเคล่ือน อาจเป็นสาเหตสํุาคญัท่ีนําไปสูก่ารเพิ่มจํานวนนกัด่ืมหน้าใหม่ เพราะ
การโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จํานวนมากมุ่งตอบสนองความใฝ่ฝันของเยาวชน ได้แก่ ความเป็นชาย   
เสน่ห์ทางเพศ เป็นต้น (บณัฑิต ศรไพศาลและคณะ, 2549) ดงันัน้การรณรงค์และการส่ือสารในประเดน็เหลา่นี ้
จึงยงัมีความจําเป็นและควรหารูปแบบวิธีการกระชบัเนือ้หาและสรุปข้อความท่ีส่ือเข้าใจง่ายและเข้าถึงกลุ่ม
ประชาชนได้มากขึน้ ส่วนการรับรู้พระราชบญัญัติควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ประเด็นมาตรการ
ทั่วไป พบว่า ภาพรวมส่วนใหญ่มีคะแนนการรับรู้ในระดบัปานกลาง และมีประเด็นท่ีตอบถูกต่ํากว่าร้อยละ 
80.0 ได้แก่ การฝ่าฝืนไม่ปฏิบตัิตามมาตรการควบคมุ พ.ร.บ. ควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มีโทษ
จําหรือปรับ , การมีมาตรการให้มีการจดัตัง้คณะกรรมการระดบัชาติและระดบัจงัหวดัเพ่ือดําเนินการควบคมุ
ปัญหาการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์, ปัจจบุนัมีการห้ามจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แก่เดก็อายต่ํุากวา่ 20 
ปี, การมีมาตรการห้ามจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แก่คนเมา, การมีมาตรการห้ามจําหน่ายเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ในลกัษณะเร่ขาย ทัง้อาจเน่ืองจากเนือ้หาในมาตรการทัว่ไป ส่วนใหญ่เป็นประเด็นท่ีไกลตวักลุ่ม
ตวัอย่าง หรือเป็นประเด็นในเชิงข้อกฎหมาย และมีการประชาสมัพนัธ์หรือรณรงค์ผ่านส่ือต่างๆน้อย จึงทําให้
กลุ่มตวัอย่างค่อนข้างตอบถกูน้อย เน่ืองจากไม่ได้รับรู้ข้อมลูและไม่ได้มีการให้ความสําคญัในรายละเอียดของ
มาตรการทางกฎหมายดงักล่าวมากนกั ดงันัน้หากต้องการให้ประชาชนเข้าใจในประเด็นดงักล่าวเพิ่มมากขึน้ 
จงึควรเพิ่มเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องในเชิงกฏหมายให้ครอบคลมุมากขึน้ 

(2) ผู้จาํหน่าย จากผลการศกึษา พบว่า การรับรู้พระราชบญัญัติควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
พ.ศ. 2551 ประเด็นสถานท่ีห้ามจําหน่าย ภาพรวมสว่นใหญ่มีคะแนนการรับรู้ในระดบัมาก แตมี่ประเด็นท่ีตอบ
ถกูต่ํากว่าร้อยละ 80.0 ได้แก่ การมีมาตรการห้ามจําหน่ายในโรงภาพยนตร์ สวนสาธารณะของเอกชน สถานี
บริการนํา้มันเชือ้เพลิงและหอพัก นั่นแสดงว่า กลุ่มตัวอย่างยังมีการรับรู้ท่ีผิดว่า สถานท่ีดังกล่าว สามารถ
จําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ได้ โดยเฉพาะในหอพักพบกลุ่มตัวอย่างตอบถูกเพียงร้อยละ 68.3 ซึ่งถือว่า 
ค่อนข้างต่ํา ถึงแม้ว่าการศึกษาครัง้นีจ้ะพบการเคยขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในหอพกัเพียงร้อยละ 0.6 ทัง้นี ้
อาจเน่ืองจากผู้ จําหน่ายส่วนใหญ่ในการศึกษานีเ้ป็นร้านขายของชํา/โชห่วยท่ีส่วนใหญ่กระจายอยู่ตามชมุชน 
ไม่ติดกบัสถานศึกษา ทําให้ตวัเลขท่ีพบมีจํานวนน้อย ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาของภทัรภร พลพนาธรรม ท่ี
ระบุว่า 1 ใน 4 ของหอพัก/คอนโด/อพาร์ทเม้นท์และแมนชั่นท่ีมีนักศึกษาเช่าพัก จะมีร้านจําหน่ายเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ขายอยู่ภายใน (ภทัรภร พลพนาธรรม, 2550 อ้างใน บณัฑิต ศรไพศาลและจฑุาภรณ์ แก้วมงุคณุ, 
2552) ดังนัน้ประเด็นข้อกฏหมายเหล่านี  ้จึงยังควรต้องถูกนํามาหารูปแบบและวิธีการในการส่ือสารและ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ จําหน่ายได้รับรู้และเข้าใจให้ถูกต้องมากยิ่งขึน้ ส่วนการรับรู้พระราชบัญญัติควบคุม
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เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ประเด็นเวลาท่ีห้ามจําหน่าย พบว่า ภาพรวมส่วนใหญ่มีคะแนนการรับรู้ใน
ระดบัปานกลาง และในผลการศกึษานีก็้พบวา่ มีการขายโดยไม่จํากดัเวลาถึงร้อยละ 54.3 และเม่ือพิจารณาถึง
สาเหตใุนกลุ่มท่ีขายพบร้อยละ 48.6 ระบวุ่า รู้ว่า ผิด แต่ไม่คิดว่าจะถกูจบั และไม่รู้ว่าผิดระเบียบ ร้อยละ 26.9 
นัน่แสดงว่า ยงัมีกลุม่ตวัอย่างบางกลุม่ท่ีมีความเข้าใจเก่ียวกบัช่วงเวลาท่ีห้ามจําหน่ายท่ีสบัสนและโดยเฉพาะ
เวลาท่ีห้ามจําหน่ายในช่วง 14.00 – 17.00 น. และช่วง 24.00 – 11.00 น. ขณะท่ีผู้ จําหน่ายส่วนหนึ่งรู้ว่า      
ผิด แต่ก็ยงัมีการจําหน่ายอยู่ โดยอาศยัช่องว่างของการไม่เคร่งครัดในการบงัคบัใช้กฎหมายของเจ้าหน้าท่ี      
ผู้ปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 อีกทัง้ผู้ จําหน่ายขาดความตระหนกัถึง
ตวับทกฎหมายและหวงัผลกําไรเป็นสําคญั (ชนิดา เลิศพิทกัษ์พงศ์และคณะ, 2552) ดงันัน้ประเด็นช่วงเวลาท่ี
ห้ามจําหน่าย จึงควรถูกนํามาทบทวนมาตรการให้สามารถนําไปสู่ผลในทางปฏิบตัิมากยิ่งขึน้ ส่วนการรับรู้
พระราชบญัญัติควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ประเด็นสถานท่ีห้ามด่ืม พบว่า ภาพรวมส่วนใหญ่มี
คะแนนการรับรู้ในระดบัมาก และมีประเดน็ท่ีตอบถกูต่ํากวา่ร้อยละ 80.0 ได้แก่ การมีมาตรการห้ามจําหน่ายใน
โรงภาพยนตร์ สวนสาธารณะของเอกชน สถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลิง และหอพกั เช่นเดียวกบัประเด็นสถานท่ี
ห้ามจําหน่าย นัน่แสดงวา่ กลุม่ตวัอย่างผู้ จําหน่ายยงัคงมีความเข้าใจท่ีผิดเก่ียวกบัสถานท่ีห้ามจําหน่ายแ ห้าม
ด่ืม โดยเฉพาะในหอพกั ดงันัน้การรณรงค์และการส่ือสารในประเด็นเหล่านี ้จึงยงัคงมีความจําเป็นและสําคญั
ในการประชาสัมพันธ์ให้มีความต่อเน่ืองต่อไป เพ่ือให้ผู้ จําหน่ายได้รับรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องมากขึน้         
ส่วนการรับรู้พระราชบญัญัติควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ประเด็นการห้ามโฆษณาและส่งเสริม
การขาย พบว่า ภาพรวมส่วนใหญ่มีคะแนนการรับรู้ในระดบัมาก ทัง้นีเ้น่ืองจากผู้ จําหน่ายจําเป็นต้องแสวงหา
ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัอาชีพของตนเองให้มากท่ีสดุ ส่งผลให้มีระดบัการรับรู้ท่ีสงูขึน้ตามไปด้วย ขณะเดียวกนัก็
พบวา่ มีประเดน็ท่ีตอบถกูต่ํากวา่ร้อยละ 80.0 ได้แก่ การมีมาตรการห้ามโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยการ
ปรากฏภาพของสินค้า หรือบรรจภุณัฑ์ของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์โดยสิน้เชิงทกุส่ือ 24  ชัว่โมง, การมีมาตรการ
ห้ามสง่เสริมการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรูปแบบตา่งๆ เช่น การลด แลก แจก แถม เป็นต้น, การมีมาตรการ
ห้ามการสง่เสริมการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรูปแบบการขายพ่วง, การมีมาตรการห้ามการสง่เสริมการขาย
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรูปแบบการขายโดยเคร่ืองขายอตัโนมตัิ ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากมาตรการในประเด็นต่างๆ
ดงักลา่ว มีรายละเอียดคอ่นข้างมาก และท่ีผ่านมายงัขาดการประชาสมัพนัธ์ในประเด็นดงักลา่วอย่างเพียงพอ
และครอบคลมุ ทําให้การรับรู้ของผู้ จําหน่ายมีน้อยและอาจมีความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือนได้ ดงันัน้ในการรณรงค์
และการส่ือสารประเด็นดงักล่าว ก็ยงัคงต้องดําเนินการต่อไป โดยหาวิธีการและรูปแบบท่ีกระชบัเนือ้หาและ
สรุปข้อความท่ีส่ือสารได้ง่ายและสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ จําหน่ายมากขึน้ ส่วนการรับรู้พระราชบญัญัติควบคมุ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ประเด็นมาตรการทัว่ไป พบว่า ภาพรวมส่วนใหญ่มีคะแนนการรับรู้ในระดบั
ปานกลาง และมีประเด็นท่ีตอบถกูต่ํากว่าร้อยละ 80.0 ได้แก่ ปัจจบุนัมีการห้ามจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
แก่เด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี, การมีมาตรการห้ามจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แก่คนเมา, การมีมาตรการห้าม
จําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในลักษณะเร่ขาย ทัง้อาจเน่ืองจากเนือ้หาในมาตรการทั่วไป ส่วนใหญ่เป็น
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ประเดน็ท่ีใหม่ และจําแนกได้คอ่นข้างยากจากความคุ้นเคยเดิมท่ีมีอยู่ของผู้ จําหน่าย เช่น การห้ามจําหน่ายแก่
คนเมา ซึ่งประเมินได้ค่อนข้างลําบากว่า ใครเมาหรือไม่เมา หรือการจําท่ีสับสนและซํา้ซ้อนกับอายุท่ีห้าม
จําหน่าย กบัอายุท่ีห้ามในข้อกฏหมายอ่ืน เช่น ห้ามเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปีเข้าไปเท่ียวในสถานบริการ เป็นต้น 
แม้แต่การห้ามจําหน่ายแบบเร่ขาย ก็เป็นประเด็นท่ีอาจสร้างความไม่ชดัเจนแก่กลุ่มตวัอย่างได้ เพราะกรณีท่ี
พบเห็นตามรถเข็น ก็มีการเปิดขายแก่กลุ่มผู้ ใช้แรงงาน  รถรับจ้าง แต่จอดขายเป็นจุดแน่นอน  และมี             
การเคล่ือนท่ีไปแหล่งอ่ืนบ้างในบางโอกาส อย่างนีถื้อเป็นการเร่ขายหรือไม่ ดังนัน้ประเด็นมาตรการทั่วไป      
ยังพบว่า มีความจําเป็นต้องการรายละเอียดและความชัดเจนทางข้อกฎหมายอีกมาก ดังนัน้จึงควรมี          
การทบทวนและยกกรณีจริงท่ีเกิดขึน้ในแต่ละพืน้ท่ี มาตีความให้ชดัเจนและครอบคลมุ พร้อมคืนข้อมลูกลบัสู่
ประชาชน ผู้ จําหน่ายและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัใิห้ได้รับรู้ข้อมลูท่ีถกูต้องและชดัเจนทกุฝ่าย ด้วยวิธีการและรูปแบบ
นําเสนอท่ีง่ายและเข้าถึงได้สะดวกมากขึน้ 

(3) เจ้าหน้าท ี่ จากผลการศึกษา พบว่า การรับรู้พระราชบญัญัติควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
พ.ศ. 2551 ประเด็นสถานท่ีห้ามจําหน่าย และห้ามด่ืม  ภาพรวมส่วนใหญ่มีคะแนนการรับรู้ในระดบัมาก ส่วน
ประเด็นเวลาท่ีห้ามจําหน่าย พบว่า ภาพรวมส่วนใหญ่มีคะแนนการรับรู้ในระดบัปานกลาง ซึ่งจากการศึกษา
พบว่า กลุ่มเจ้าหน้าท่ียงัมีความเข้าใจสบัสนเก่ียวกับช่วงเวลาในการห้ามจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กับ
มาตรการทางกฏหมายอ่ืน เช่น ตามพระราชบญัญตัิควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ห้ามจําหน่ายใน
ช่วงเวลา 14.00 – 17.00 น. และเวลา 24.00 – 11.00 น. โดยเฉพาะเวลา 24.00 – 11.00 น. จะพบว่า ยังมี
สถานบริการ หรือร้านอาหารบางแห่งท่ีสามารถเปิดให้บริการได้ถึงตีหนึ่ง (01.00 น.) หรือตีสอง (02.00 น.) 
และสถานท่ีดงักล่าว ก็มักมีนักด่ืมหรือนักท่องเท่ียวไปใช้บริการกันอย่างคึกคกั จึงค่อนข้างอึดอัดใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง เน่ืองจากการเปิดให้บริการของสถานบันเทิงจนถึงเวลาดังกล่าว          
ถือว่า ยงัอยู่ในข้อกฎหมายท่ีกําหนด หรือข้อยกเว้นในบางกรณีเฉพาะพืน้ท่ี เช่น เมืองท่องเท่ียวต่างๆ ดงันัน้ใน
การปฏิบตัิหน้าท่ีของกลุ่มตวัอย่าง เม่ือพบเห็นการฝ่าฝืน หรือละเมิดการจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใน
ช่วงเวลาดังกล่าว จึงมักเป็นการปฏิบัติงานด้วยความอะลุ่มอะลวยมากกว่าการเข้มงวดและเคร่งครัดตาม
บทลงโทษท่ีมี ส่วนการรับรู้พระราชบญัญตัิควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ประเด็นการห้ามโฆษณา
และส่งเสริมการขาย พบว่า ภาพรวมส่วนใหญ่มีคะแนนการรับรู้ในระดบัมาก และตอบถกูร้อยละ 80.0 ขึน้ไป
ทกุประเด็น นัน่แสดงว่า เจ้าหน้าท่ีมีการรับรู้เก่ียวกบัประเด็นการห้ามโฆษณาและสง่เสริมการขาย เป็นอย่างดี
และครอบคลุมทุกประเด็น ส่วนการรับรู้พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ประเด็น
มาตรการทัว่ไป พบวา่ ภาพรวมสว่นใหญ่ มีคะแนนการรับรู้ในระดบัมาก และมีประเดน็ท่ีตอบถกูต่ํากวา่ร้อยละ 
80.0 ได้แก่ ปัจจุบนัมีการห้ามจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แก่เด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี และอายุต่ํากว่า 20 ปี 
โดยเฉพาะการมีมาตรการห้ามจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แก่คนเมา ซึง่สว่นใหญ่ยงัมองวา่ เป็นการปฏิบตัิท่ี
คอ่นข้างยาก เพราะหากจะดําเนินการได้ แสดงว่า เจ้าหน้าท่ีจะต้องไปเฝา้สงัเกต หรือต้องเฝา้ตรวจจบัร้านค้า 
หรือสถานท่ีท่ีจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ว่า มีการจําหน่ายแก่คนเมาหรือไม่ ทัง้นีย้งัไม่รวมถึงนิยาม หรือ
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อาการแสดงท่ีระบุว่า เมานัน้ มีขอบเขตมากน้อยแค่ไหน เพราะสภาพอาการท่ีเกิดขึน้จากการเมาขึน้อยู่กับ
ปัจจยัและสภาพแวดล้อมตา่งๆท่ีแตกตา่งกนัได้ ซึง่สอดคล้องกบังานศกึษาของชนิดา เลิศพิทกัษ์พงศ์และคณะ 
(2552) ท่ีระบุว่า การบงัคบัใช้กฎหมายในมาตรการจํากัดเวลาซือ้นอกจากยงัมีการปฏิบตัิท่ีไม่เคร่งครัดแล้ว   
ยังอาจขาดบุคลากรในการตรวจจับตลอด 24 ชั่วโมงในทุกๆจุดจําหน่ายทั่วประเทศ ดงันัน้หากต้องการให้    
การบงัคบัใช้กฎหมายตามพระราชบญัญัติควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มีประสิทธิภาพและมีผล
ในทางปฏิบตัิจริง ประเด็นมาตรการต่างๆในการรับรู้ของเจ้าหน้าท่ีท่ียงัสบัสนและไม่ชัดเจนข้างต้น ควรถูก
นํามาพิจารณาและกําหนดรายละเอียด และวิธีการส่ือสารและให้ข้อมลูแก่เจ้าหน้าท่ีในประเด็นตา่งๆให้ถกูต้อง
และชดัเจนมากยิ่งขึน้ 

 

7.3 ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาครัง้นีมี้ข้อเสนอแนะท่ีเกิดขึน้จากการดําเนินงานวิจยัและผลของการวิจยั โดยจําแนกเป็น    

2 ประเดน็หลกั ดงันี ้
 
7.3.1  ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

จากผลการศกึษา มีข้อเสนอแนะจากผลการศกึษาดงันี ้
(1) ประเด็นสถานการณ์และผลการปฏิบัติบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ยงัพบเห็นว่า มีการฝ่าฝืนและละเมิดกฎหมายตามพระราชบญัญัติควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 อยู่ทัง้ในกลุ่มประชาชนทั่วไปและผู้ จําหน่าย และผลการบงัคบัใช้กฎหมาย     
โดยเจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบ พบว่า ยงัเป็นไปด้วยความอะลุ่มอะลวย และไม่เคร่งครัดเท่าท่ีควร ดงันัน้เพ่ือให้
มาตรการในการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นไปตามแนวทางท่ีกําหนดไว้ในพระราชบญัญตัิฯและสามารถ
นําไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมได้ชัดเจนมากขึน้ บุคลากรและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในระดับต่างๆ ควรมี     
การประชุมหารือ เพ่ือพิจารณาและทบทวนรายละเอียดของเนือ้หาของมาตรการต่างๆให้ประชาชนทั่วไป        
ผู้ จําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ รวมถึงเจ้าหน้าท่ีผู้ บังคับใช้กฎหมาย ได้เข้าใจสาระของข้อกฎหมาย         
อย่างชดัเจนและตรงกนัมากขึน้ เพราะจากผลการศกึษาสะท้อนว่า ประชาชน ผู้ จําหน่ายและเจ้าหน้าท่ี มีการ
รับรู้ข้อมลูขา่วสารในประเด็นตา่งๆของกฏหมายตามพระราชบญัญตัิฯแตกตา่งกนั ทําให้การบงัคบัใช้กฏหมาย
ของเจ้าหน้าท่ีเป็นไปด้วยความยากลําบาก เม่ือถูกผู้ ฝ่าฝืน หรือละเมิดกฏหมายตามพระราชบญัญัติฯ กล่าว
อ้างว่า ไม่ทราบข้อกฎหมายของมาตรการตา่งๆ โดยรูปแบบและวิธีการ อาจใช้โครงสร้างท่ีมีอยู่ในระดบัจงัหวดั
เป็นแกนในการขบัเคล่ือน มีคณะทํางานในการตีความข้อกฎหมายให้เป็นรูปธรรมและสอดคล้องไปกบับริบท  
ท่ีเป็นอยู่ของพืน้ท่ี จากนัน้ควรมีการประชาพิจารณ์และรับฟังเสียงสะท้อนจากตวัแทนผู้ ท่ีเก่ียวข้องทัง้ภาค
ประชาชน ผู้ จําหน่ายและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิในพืน้ท่ีว่า มีความชดัเจนและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบตัิมาก
น้อยเพียงใด และนําข้อคิดเห็นมาปรับเพิ่มเติม พร้อมกําหนดออกมาเป็นเอกสารประกอบเพ่ือชีแ้จงและ
ดําเนินการประชาสมัพนัธ์ตอ่ไป    
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(2) การประชาสมัพันธ์เก่ียวกับมาตรการตามพระราชบญัญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
พ.ศ.2551 ยงัมีความจําเป็นต้องดําเนินต่อไปอย่างต่อเน่ือง และควรมีการจัดระดบัการประชาสมัพันธ์ตาม
ความมุง่เน้นท่ีแตกตา่งกนัดงันี ้ 

2.1) การประชาสมัพนัธ์ในระดบัประเทศ ควรเป็นการประชาสมัพนัธ์ผ่านส่ือของภาครัฐท่ี
มีอยู ่โดยเฉพาะโทรทศัน์ และควรมีเจ้าภาพในการเป็นผู้ รับผิดชอบการผลติส่ืออยา่งชดัเจน สว่นเนือ้หาควรเป็น
เก่ียวกบัมาตรการสําคญัๆตา่งๆ ได้แก่ สถานท่ีห้ามจําหน่ายและห้ามด่ืม ช่วงเวลาท่ีห้ามจําหน่าย เป็นต้น 

2.2) การประชาสมัพนัธ์ในระดบัจงัหวดั ควรเป็นการประชาสมัพนัธ์ผ่านส่ือของจงัหวดัท่ี
สร้างขึน้ โดยมีเนือ้หาสาระท่ีมุ่งเน้นรายละเอียดของมาตรการต่างๆมากขึน้ หรือจําเพาะในพืน้ท่ีมากขึน้ นัน่ก็
คือ นําเอาผลท่ีได้จากข้อเสนอแนะข้อท่ี 1 มาเป็นเนือ้หาในการประชาสมัพนัธ์ต่อไป และควรเป็นช่องทางของ
ส่ือให้มากและครอบคลมุทกุพืน้ท่ีในจงัหวดั เช่น โทรทศัน์ท้องถ่ิน วิทยชุมุชน หนงัสือพิพม์ท้องถ่ิน เว็บไซต์ ปา้ย
ประชาสมัพนัธ์ และเสียงตามสายในชมุชน เป็นต้น  

(3) การพฒันาสื่อบคุคลขึน้ในระดบัจงัหวดั เช่น การอบรมพระสงฆ์ ผู้ นําชมุชน อสม. แกนนํา
ร้านค้า ครูและเจ้าหน้าท่ีทุกสังกัดเก่ียวกับมาตรการทางกฏหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เพ่ือนําไปขยายผลแก่กลุม่เปา้หมายอ่ืนตอ่ไป  

(4) เพ่ือให้การรับรู้พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ขยายผลและ
ครอบคลุมมากยิ่งขึน้ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทางการศึกษาอาจต้องพิจารณาถึงความจําเป็นในการผลกัดนัมาตรการ
ตา่งๆให้เข้าไปอยูเ่ป็นเนือ้หาสว่นหนึง่ในการจดัการเรียนการสอนในระดบัมธัยมศกึษาหรือเทียบเท่า 

 
7.3.2  ข้อเสนอแนะในการทาํวิจัยครัง้ต่อไป 

จากผลการศกึษา มีข้อเสนอแนะในการทําวิจยัครัง้ตอ่ไปดงันี ้
(1) จากการศึกษาครัง้นี  ้ไม่ได้มุ่งเน้นการแสวงหาแนวทางในการใช้มาตรการทางกฏหมาย

อย่างครอบคลมุ ดงันัน้หากจะมีการศกึษาในประเด็นนีใ้นอนาคต ควรมีการศกึษาถึงแนวทางการนํามาตรการ
ทางกฏหมายแต่ละข้อไปใช้ในทางปฏิบตัิว่า มีปัญหาและข้อจํากดัอะไรบ้างในการบงัคบัใช้ โดยเฉพาะในกลุ่ม
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ ทัง้นีเ้พ่ือจะได้เป็นข้อมูลสะท้อนให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องในระดบันโยบายได้นําไปพิจารณาและ
ตดัสนิใจตอ่ไป 

(2) มาตรการต่างๆในพระราชบญัญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 นี ้ยงัมีความ
จําเป็นต้องการองค์ความรู้ เพ่ือนําไปสูก่ารพฒันารูปแบบและวิธีการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ หรือรณรงค์
ให้ประชาชน ผู้ จําหน่ายและเจ้าหน้าท่ีได้รับรู้อย่างถกูต้องและครอบคลมุ ดงันัน้จงึควรมีการทําวิจยัโดยจําแนก
ออกเป็นแตล่ะมาตรการโดยเฉพาะ เช่น การศกึษามาตรการด้านสถานท่ีห้ามจําหน่าย การศกึษามาตรการด้าน
จํากดัเวลาซือ้  เป็นต้น ทัง้เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ท่ีชดัเจนและครอบคลมุในประเด็นมาตรการนัน้ๆ อนัจะนําไปสู่
การเป็นข้อมลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจของผู้ ท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 
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