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บทคัดย่อ 

การวิจยัเชิงสํารวจแบบภาคตดัขวางนี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรม

การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร์ในนกัศกึษามหาวิทยาลยัแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จํานวน 212คน วิเคราะห์

ข้อมลูโดยใช้สถิติ ความถ่ี ร้อยละ คา่เฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ด้วย Chi Square Test และ 

Independent  samples t-test ผลการศกึษาพบว่านกัศกึษามีพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร์ในระดบั

ปานกลาง ร้อยละ 58  โดยพบว่าเพศชายและเพศหญิงมีระดบัพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร์แตกตา่ง

กนั และปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร์ของนกัศกึษา ได้แก่ เพศ รายได้ต่อ

เดือน และความสมัพนัธ์ระหวา่งเพ่ือนของนกัศกึษา (p – value < 0.05) 
 

คําสาํคญั :  พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอร์ / นกัศกึษามหาวิทยาลยั / เคร่ืองดื่มแอลกอฮอร์  

 

ABTRACT 

 The research is a cross-sectional survey with the objective to alcohol drinking behavior 

among university student at one of the private university, Bangkok metropolitan. Twenty-two 

university students in the private university were selected as a sample during for the study. Data for 

the study and many analysis methods have been performed using frequency, percentage, mean, 

standard deviation, Chi Square Test, independent samples t-test. The result of study shows that 

58.0 % to alcohol drinking behavior in university students. The alcohol drinking behavior in men 

student and women student do shown a sign of difference in alcohol drinking behavior. In fact, the 

factors that is significantly related to alcohol drinking behavior are sex, income, and friend 

relationship (P Value <0.05). 
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บทนํา  

ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

ข้อมลูจากองค์การอนามยัโลกปี 2557 ระบวุ่า ประเทศไทยด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มาก เป็นอนัดบัท่ี 

5 ของโลก โดยเฉพาะนกัด่ืมหน้าใหม่อาย ุ15-19 ปี โดยมีอตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.96 ตอ่ปี ณะท่ีคนไทยใช้เวลา

เพียง 4.5 นาทีในการเดินทางไปร้านขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ แสดงให้เห็นว่าประชาชนสามารถซือ้หาสุราได้

ง่าย เพราะมีขายตามร้านค้าทั่วไปในชุมชน "ข้อมูลจากองค์การอนามยัโลกเคยระบุว่า คนไทยด่ืมเหล้ามาก

ท่ีสดุเป็นอนัดบัท่ี 5 ของโลก และเป็นสาเหตขุองการเกิดอบุตัเิหตบุนท้องถนนมากท่ีสดุ เห็นได้จากสถิติอบุตัิเหตุ

ในทุกช่วงเทศกาลท่ีมีวันหยุดยาว นอกจากนี ้ผลจากการด่ืมสุรายงัทําให้เกิดปัญหาสังคมอ่ืน ๆ ตามมาด้วย 

เช่น การใช้ความรุนแรงในครอบครัว การทะเลาะวิวาท และอาชญากรรม (รัฐบาลไทย, 2560)  โดยยงัพบว่า

เป็นผู้ ด่ืมประจําทัง้หมดร้อยละ 42.20 ของประชากรทัง้หมด เม่ือจําแนกตามระดบัการศกึษายงัพบว่าเป็นกลุ่ม

นกันกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษาถึงร้อยละ 23.4 ของจํานวนประชากร  (สํานกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้าง

เสริมสขุภาพ, 2557) 

จากสํารวจพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน (สํานกังานสถิติแห่งชาติ, 2550) 

โดยสาเหตุท่ีหันมาด่ืมเพราะต้องการผ่อนคลายจากการเรียน คิดว่าเท่ห์ และต้องการได้รับการยอมรับจาก

เพ่ือนฝงู ประกอบกับหาซือ้ง่าย ใกล้บ้าน ใกล้สถานศึกษา แต่ท่ีน่ากงัวล คือ บางคนรู้สึกว่า ด่ืมเพราะมาจาก

การสง่เสริมการขาย หรือเห็นโฆษณาผ่านสงัคมออนไลน์การโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอออล์เป็นการส่งเสริมการ

บริโภค เม่ือดจูากโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอออล์เหล่านีก้ลุ่มเป้าหมาย ของโฆษณาคือกลุ่มวยัรุ่นและเยาวชนใน

เมืองท่ีมีกําลงัซือ้ ขณะเดียวกันแนวทาง การโฆษณา ชีนํ้าให้ เห็นว่าเคร่ืองด่ืมแอลกอออล์เป็นส่วนหนึ่งของ

คา่นิยมในการด่ืมผา่นงานกีฬา ดนตรี การเดนิทางทอ่งเท่ียว รวมทัง้เทศกาล ประเพณีตา่ง ๆ ทัง้ของไทย ในเป็น

เจ้าภาพจดังานเองหรือเป็นผู้สนบัสนนุซึ่งนอกจากจะทําให้นกัด่ืม เข้าใจว่าการด่ืมเป็นกระแสนิยมของสงัคม

แล้ว โดยผลการศึกษาวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการด่ืมและการรับรู้โฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พบว่า ร้อยละ 

92.8 ระบุว่า สามารถจดจํา โฆษณาเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ ได้อย่างน้อยหนึ่งย่ีห้อ โดยเยาวชนท่ีสามารถ

พดูจาโฆษณาได้อยา่งน้อย หนึง่ย่ีห้อจะอยากลองด่ืม มากกว่ากลุ่มท่ีจดจําโฆษณาไม่ได้เลย และสําหรับกลุ่มท่ี

เคยด่ืมและจดจําโฆษณา ได้ ก็จะมีความอยากลองด่ืมจะเพิ่มขึน้มากกว่ากลุ่มท่ีเคยด่ืมแตจ่ดจําโฆษณาไม่ได้ 

(นงนชุ ใจช่ืน และ คณะ, 2556 ) 

จากการสํารวจการด่ืมสุราของประชากรไทยอายุ 15 ปี ขึน้ไป ของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา คณะ

เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปี 2558 ท่ีพบว่ามีประชากรไทยท่ีเป็นนักด่ืมประจําถึง ถึงร้อยละ 
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13.69 (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2558) และการศึกษาการกระจายตวัของจุดจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

โดยรอบมหาวิทยาลยั ในกรุงเทพมหานคร ปี 2552 งานวิจยัของ ภัทรพร พลพนาธรรม (2552) พบว่า ทุก

มหาวิทยาลยัในกรุงเทพฯ มีร้านขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ล้อมรอบในรัศมี 500 เมตร โดยภาพรวมมีร้านขาย

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ทัง้สิน้ 1,712 แห่ง เฉล่ีย 57 ร้านตอ่หนึ่งตารางกิโลเมตร ส่งผลให้กลุ่มนกัศกึษา ท่ีเรียน

และพกัอาศยั อยู่รอบมหาวิทยาลัยมีสภาพอยู่ท่ามกลางร้านจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ซึ่งมีส่วนในการ

เข้าถึงได้ ง่าย เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมีกําลังซือ้และเวลาในการบริโภคท่ีมีมากกว่ากลุ่นอ่ืน ๆ เพราะอยู่ในวยัท่ี

พร้อม ในการตอบสนองตอ่สิ่งเร้า และยงัคงสนกุอยู่กบัสิ่งแวดล้อมของวยัเด็กและยงัไม่ต้องรับผิดชอบเร่ือง ใด 

ๆ กบัสิ่งรอบข้างเพราะอยู่ในช่วงปลายของการศกึษาและการก้าวเข้าสู่วยัทํางานเพ่ือสร้างครอบครัว ดงันัน้จึง

ทําให้ผู้ วิจยัมีความสนใจท่ีจะศกึษา ปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร์ในกลุ่มนกัศกึษา

มหาวิทยาลยัแห่งหนึ่งใน กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งการลด ละ เลิก  เคร่ืองเคร่ืองด่ืมแอลกอ

ฮอร์ในกลุ่มนกัศึกษา ท่ีถือว่าเป็นอนาคตของชาติ และเป็นกลุ่มวยัท่ีกําลงัจะก้าวเข้าสู่วยัทํางานตามวิชาชีพ 

เพ่ือเป็นเป็นกําลงัหลกัของครอบครัวและประเทศชาติตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เ พ่ือศึกษาพฤติกรรมการด่ืมเคร่ือง ด่ืมแอลกอฮอร์ในนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน

กรุงเทพมหานคร 

2.  เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร์ในนักศึกษา

มหาวิทยาลยัแหง่หนึง่ในกรุงเทพมหานคร 

3.  เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยันํา ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัชัน้ท่ีกําลงัศกึษา คณะท่ีศกึษา ผล

การเรียน ความรู้เก่ียวกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร์ กับพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร์ในนักศึกษา

มหาวิทยาลยัแหง่หนึง่ในกรุงเทพมหานคร 

4.  เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัเอือ้ ได้แก่ รายได้ต่อเดือน ท่ีพกั เจตคติเก่ียวกับเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอร์ กบัพฤตกิรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร์ในนกัศกึษามหาวิทยาลยัแหง่หนึง่ในกรุงเทพมหานคร 

5.  เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัเสริม ได้แก่ แรงสนบัสนนุทางสงัคม ความสมัพนัธ์ระหว่าง

เพ่ือน กบัพฤตกิรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร์ในนกัศกึษามหาวิทยาลยัแหง่หนึง่ในกรุงเทพมหานคร 

 



4 

 

 
_______________________ 
1 สาขาสาธารณสขุศาสตร คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 การศกึษาความเครียดและปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร์ในนกัศกึษา

มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ประยุกต์แนวคิดทฤษฐี PRECEDE-PROCEED 

Model มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์หาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอ

ฮอร์ในนกัศึกษามหาวิทยาลยั ดงัไปนี ้ปัจจยันํา ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัชัน้ท่ีกําลงัศึกษา คณะท่ีศึกษา ผลการ

เรียน ความรู้เก่ียวกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร์ ปัจจยัเอือ้ ได้แก่ รายได้ตอ่เดือน ท่ีพกั เจตคติเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมแอ

ลกอฮอร์ ปัจจยัเสริม ได้แก่ แรงสนบัสนนุทางสงัคม ความสมัพนัธ์ระหว่างเพ่ือน ซึ่งสามารถสร้างกรอบแนวคิด

ได้ดงันี ้

 

กรอบแนวคิด 
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การดาํเนินการวิจัย 

การศึกษาในครัง้นีเ้ป็นแบบการวิจยัเชิงสํารวจภาคตดัขวาง (Cross Sectional Survey Study 

Research) เก็บโดยใช้แบบสอบถาม ประชากรท่ีศกึษา (Population) คือ นกัศกึษามหาวิทยาลยัแห่งหนึ่ง ใน

กรุงเทพมหานคร โดยเก็บนกัศกึษาท่ีกําลงัศกึษาอยู่ในภาคการศกึษาท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 โดยเก็บแบบสอบ

สุ่มในนกัศึกษาแบบบงัเอิญ ทัง้หญิงและชาย และทุกชัน้ปี ทัง้หมด 212 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี ้

ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความรู้เก่ียวกับการด่ืม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร์ ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัเจตคติเก่ียวกบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร์ ส่วนท่ี 4 แรง

สนบัสนนุทางสงัคม สว่นท่ี 5 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤตกิรรมเก่ียวกบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร์   

 

ผู้วิจัยดาํเนินการเป็นขัน้ตอน ดังนี ้

1. จดัทําโครงร่างการวิจยัเพ่ือขออนมุตัทินุการวิจยัจากมหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ ประจําปีการศกึษา 

2561  

2. ติดต่อประสานกับผู้ช่วยวิจยั เพ่ือชีแ้จงวตัถุประสงค์ของการวิจยั ขัน้ตอน และรายละเอียดในการ

เก็บข้อมลูวิจยั 

3. นําแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยผู้ วิจัยแนะนําตัวเองกับกลุ่มตัวอย่าง และชีแ้จง

วตัถุประสงค์ของการวิจยัให้กลุ่มตวัอย่างทราบ ตลอดจนการลงนามการยิมยอมตนในการวิจยัและสิทธิของ

ผู้ เข้าร่วมการวิจยัของกลุม่ตวัอยา่ง 

4. การดําเนินการเก็บข้อมูลวิจัยคือช่วงพกัเท่ียงและหลงัการเลิกเรียนเพ่ือความสะดวกต่อการตอบ

แบบสอบถามของกลุม่ตวัอยา่ง 

5. ในกรณีท่ีการเก็บรวบรวมข้อมลูมีผลกระทบตอ่ตอ่การเรียนของนกัศกึษา หรือนกัศกึษาไม่ยินยอม

ในการตอบแบบสอบถามจะไมมี่การบงัคบักลุม่ตวัอย่างในการตอบแบบสอบถาม 

6. คดัเลือกแบบสอบถามท่ีตอบทกุข้อ จากนัน้นําข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์ทางสถิตติอ่ไป 
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ผลการวิจัย 

ลักษณะท่ัวไปของปัจจัยนํา ปัจจัยเอือ้ ปัจจัยเสริม 

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีลกัษณะด้านปัจจยันํา คือ เป็นนกัศกึษาหญิงทัง้หมด ร้อยละ 58.4 

นกัศกึษาชาย ร้อยละ 41.6 เป็นนกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1 ร้อยละ 35.3 รองลงมาคือนกัศึกษาชัน้ปีท่ี 2  ร้อยละ 26.2 

อายขุองกลุม่ตวัอยา่ง พบวา่ ช่วงอายท่ีุพบมากท่ีสดุคือ ระหว่าง 19 - 20 ปี คือร้อยละ 55.4 เป็นนกัศกึษาคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโลยีการกีฬามากท่ีสดุร้อยละ 25.6 ตามด้วยคณะศิลปศาสตร์ ร้อยละ 11.3 ผลการเรียน

อยู่ระหว่าง 2.00-2.50 มากท่ีสุดร้อยละ 26.8 ความรู้ด้านการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร์อยู่ในระดบัปานกลาง

มากท่ีสุด ร้อยละ 59.1 ลักษณะด้านปัจจัยเอือ้ คือเจตคติด้านการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร์อยู่ในระดบัปาน

กลาง มากท่ีสดุ ร้อยละ 42.2 ท่ีพกัส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอย่างอาศยัอยู่ในหอพกัของมหาวิทยาลยั ร้อยละ 72.1 

รายได้ตอ่เดือน พบวา่ จํานวน 5,001 – 7,000 บาทตอ่เดือนมากท่ีสดุ ร้อยละ 45.6  ลกัษณะด้านปัจจยัเสริมคือ 

แรงสนบัสนนุทางสงัคมเก่ียวกับการประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร์ อยู่ในระดบัน้อย ร้อย

ละ 64.3 และความสมัพนัธ์ระหวา่งเพ่ือนอยูใ่นระดบัดีมากท่ีสดุ คือ ร้อยละ 58.9  

 

พฤตกิรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอร์ของนักศึกษา 

 ผลการศึกษา พบว่านักศึกษาเคยด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอร์ จํานวน 185 คน ร้อยละ 87.2 โดยมี

พฤตกิรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร์อยูใ่นระดบัสงู จํานวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 43.8 โดยพบว่าเป็นการด่ืม

กนัในกลุ่มเพ่ือน หรือโอกาศพิเศษอ่ืนๆ เช่น งานวนัเกิดหรือ งานสงัสรรค์ต่างๆ ร้อยละ 61.1 ส่วนใหญ่การด่ืม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร์ของนักศึกษาเพราะไม่สามารถปฏิเสธได้เพราะเพ่ือนชวน ร้อยละ 62.3 การด่ืมในท่ี

ทอ่งเท่ียวตา่งๆ เชน่ ผบั ร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะ ร้อยละ 38.7 การด่ืมตามสถานท่ีนอกท่ีพกั เช่น ม้านัง่ ข้าง

อาคารเรียน ร้อยละ 42.2  การด่ืมในท่ีพกั เชน่ในห้องพกั ระเบียงห้อง ร้อยละ 59.3 การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร์

ด้วยเหตผุลความทกุข์ใจ ไม่สบายใจ หรือเม่ือมีเร่ืองกงัวลใจ ร้อยละ 35.2 การด่ืมกบัสมาชิกในครอบครัว เช่น 

งานเทศกาลตา่งๆ หรือด่ืมเป็นประจําของครอบครัว ร้อยละ 18.6 และการด่ืมเพียงลําพงั ร้อยละ 8.6 
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนํา ปัจจัยเอือ้และปัจจัยเสริมกับพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอร์

ของนักศึกษา 

 ปัจจยันําท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร์ของนกัศึกษาพบว่า ได้แก่ปัจจยั

ด้านเพศ โดยมีความสมัพนัธ์อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี (p – value <0.05) ปัจจยัเอือ้ พบว่า ปัจจยัปัจจยัเอือ้ 

คือรายได้ต่อเดือน โดยมีความสมัพนัธ์อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี (p – value <0.05) และปัจจยัเสริมได้แก่ 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งเพ่ือนท่ีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ (p – value <0.05) 
 

ตารางท่ี 1 จํานวนและร้อยละของความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยันํา, ปัจจยัเอือ้และปัจจยัเสริมกบัพฤติกรรมการ

ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร์ของนกัศกึษามหาวิทยาลยั 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
เคยดื่ม (n=185) ไม่เคยดื่ม (n=27) 

P - value 
จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

ปัจจัยนํา       

เพศ (n=212)      

   ชาย 86 46.4 2 7.4 
0.01* 

   หญิง 99 53.6 25 92.6 

ปัจจัยเอือ้      

รายได้ตอ่เดือน (n=212)      

ต่ํากวา่ 5000 บาท 52 28.1 12 44.4 

0.02*           5001-7001 83 44.8 9 33.3 

          7001-10,000 29 15.7 2 7.4 

          10,000 บาทขึน้ไป 21 11.4 4 14.9  

ปัจจัยเสริม      

ความสมัพนัธ์ระหวา่งเพ่ือน (n=212)      

  ความสมัพนัธ์ระหวา่งเพ่ือนในระดบัดี 112 60.5 22 81.4 

0.02*   ความสมัพนัธ์ระหวา่งเพ่ือนในระดบัปานกลาง 52 28.1 4 14.8 

  ความสมัพนัธ์ระหวา่งเพ่ือนในระดบัน้อย 21 11.4 1 3.8 

*P – value < 0.05 
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อภปิรายผล 

 จากผลการศกึษาสามารถอภิปรายผลได้ว่า ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอ

ลกอออร์ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัได้แก่ เพศ ซึ่งอธิบายได้ว่า นกัศึกษาเพศชายท่ีมีการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอ

ฮอร์มากกวา่เพศหญิง และเป็นชว่งวยัท่ียงัอยูใ่นวยัรุ่นท่ีนอกจากการเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกายหรือฮอร์โมน

แล้ว ยงัเป็นวยัท่ีอยากรู้ อยากลอง และมกัมีพฤติกรรมตามกลุ่มเพ่ือน โดยเฉพาะเพศชายท่ีมีความกล้าได้ กล้า

เสีย ชอบความสนุกสนานกันเป็นกลุ่มใหญ่ เป็นต้น นอกจากนีย้งัมีความเครียดตา่งๆจากความกดดนัจากการ

เรียน การแข่งขัน ความคาดหวังต่างๆ หรือการปรับตวัในมหาวิทยาลัย ทําให้นกัศึกษาอาจเกิดความเครียด 

และกงัวล จนหนัไปพึ่งเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร์ ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษาของ กัณต์กนิษฐ์ ผลแจ้ง และเชษฐรัช

ดาพรรณาธกลุ  (2555) ท่ีได้ศกึษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลตอ่การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร์ของนกัศกึษาระดบัปริญญา

ตรีในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าเพศ เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร์ของนกัศกึษาระดบั

ปริญญาตรี 

 ปัจจัยด้านรายได้ต่อเดือนของนักศึกษา พบว่ามีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลก

อออร์ของนกัศึกษามหาวิทยาลยั อาจเกิดจากการท่ีนกัศกึษามีปัจจยัท่ีสามารถเข้าถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร์ได้ 

แม้ว่าการดําเนินนโยบายด้านกฏหมายต่างๆ เช่น กําหนดอายุ หรือเวลาในการซือ้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร์ แต่

นกัศึกษาก็ยงัสามารถเข้าถึงได้ง่าย จากการมีร้านท่ีไม่ทําตามกฎหมาย หรือแม้แต่วิธีอ่ืนๆ ซึ่งสอดครล้องกับ

การศึกษาของ ชยภรณ์ บญุเรืองศกัดิ์และมณฑา เก่งการพานิช (2550) ท่ีศึกษาผลของการใช้มาตราการทาง

กฏหมายในการควบคมุพฤตกิรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร์ของเยาวชนในจงัหวดัลพบรีุ ท่ีพบว่า ปัจจยัส่วน

บุคคล เช่น เพศ  อายุ รายได้ของครอบครัว มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร์ของ

เยาวชน 

 ด้านสมัพนัธภาพระหวา่งเพ่ือนของนกัเรียนท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอออร์

ของนักศึกษามหาวิทยาลัย ซึ่งอาจเกิดจากการท่ีนักศึกษามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาท่ีมาจาก

ต่างจงัหวดั อาศยัอยู่ในหอพกั และเป็นช่วงวัยท่ียงัไม่เป็นผู้ ใหญ่โดยสมบูรณ์ ทําให้นกัศึกษามีความผูกพนัธ์

และมีสัมพันธภาพกับเพ่ือนในรุ่นเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสดคล้องกับทฤษฏีของ แมคไกวร์ และมิลแมน 

(อ้างอิงถึงในนฤมล ปยุะติ, 2553) ท่ีเช่ือว่าการเปล่ียนแปลงทศันคติเป็นผลมาจาก อิทธิพลทางสงัคม แล้วเกิด

เปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมของตนเอง กล่าวคือ นกัศึกษาอาจมีการเลียนแบบเพ่ือน หรือต้องการการยอมรับ

จากกลุม่เพ่ือน ทําให้ปฎิเสธการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร์ไมไ่ด้ หรือด่ืมตามเพ่ือน เป็นต้น 
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ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

1. แนะนําให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น ศนูย์สาธารณสขุท่ีรับผิดชอบ, มหาวิทยาลยันําผลการศกึษา

ไปใช้ในวางวางแผนสง่เสริมพฤตกิรรมการป้องกนัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอออร์ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัตอ่ไป 

เช่น การเข้าไปจัดกิจกรรมในมหาวิทยาลยั จัดนิทรรศการในแต่ละคณะ โดยเฉพาะคณะท่ีมีนักศึกษาชาย

เยอะๆ เป็นต้น 

2. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควร บงัคบัใช้กฎหมายเก่ียวกับการเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร์ เวลาการจําหน่าย 

หรือรัศมีของร้านจําหน่ายแอลกอฮอร์ท่ีอยู่ห่างจากมหาวิทยาลยั เพ่ือให้การเข้าถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร์ของ

นกัศกึษายากขึน้ เป็นต้น 

 3. มหาวิทยาลยับงัคบัใช้การควบคมุการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร์ในมหาวิทยาลยัอย่างเคร่งครัด ทัง้ใน

บริเวณรอบๆมหาวิทยาลยั หรือในหอพกัของมหาวิทยาลยั เป็นต้น 

 

 

ข้อเสนอแนะในการทาํวิจัยครัง้ต่อไป 

1. ควรมีการศกึษาในกลุม่ตวัอยา่งท่ีกว้างขึน้ เชน่ จํานวนพืน้ท่ี หรือจํานวนมหาวิทยาลยัให้มากขึน้ 

เพ่ือให้เกิดความหลากหลายทางข้อมลู และเปรียบเทียบข้อมลูได้ 

2. แนะนําให้มีการศกึษาเพิ่มเตมิตอ่ไปเชน่ เชน่การศกึษาก่ึงทดทอง เป็นต้น 
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