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บทคัดยอ 

กกกกกกกกงานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยบูรพา โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล กลุม

ตัวอยางที่ใชในการศึกษาทั้งหมด 400 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 

  ผลการวิจัย พบวา 1. นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลมากกวานักศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา โดยเพศหญิงด่ืมมากกวา และนักศึกษาช้ันปที่ 1 ด่ืมมากที่สุด ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา

อยูที่ 2.69 คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนอยูที่ 4,308 บาท แหลงที่มาของรายรับมาจากพอแมมากที่สุด สําหรับสภาพการเงิน

ของนักศึกษาอยูในระดับปานกลาง คือ บางเดือนไมพอใช  กิจกรรมยามวางในรอบวันจันทร-ศุกร และวันเสาร-อาทิตย 

คือ การฟงวิทยุ/ดูโทรทัศน/วีดีโอ/ภาพยนตร มากที่สุด 2. ปจจัยที่สงผลตอการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลของนักศึกษา 

พบวา ปจจัยดานครอบครัวในดานประสบการณการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลของคนในครอบครัว ,ปจจัยดานการรับรู

โทษจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล และปจจัยอิทธิพลของสื่อมีผลตอการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลของนักศึกษา 

ยกเวนปจจัยอิทธิพลเพ่ือนไมมีผลตอการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลของนักศึกษา 3. ปจจัยดานการรับรูโทษจากการด่ืม

เครื่องด่ืมแอลกอฮอล พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรมีสัดสวนการรับรูโทษจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล

มากกวานักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ยกเวนในเรื่องของการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลทําใหหายใจไมออก มีสัดสวนการ

รับรูเทากัน 4. ปจจัยอิทธิพลเพ่ือนที่สงผลตอการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรยอมรับ

ความคิดเห็นตอปจจัยเพ่ือนมากกวานักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ยกเวนเรื่องของการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลทําใหมี

เพ่ือนมากมีสัดสวนเทากัน และการที่เพ่ือนของนักศึกษาแนะนําใหด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลเพื่อแกไขปญหาชีวิต 

นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพายอมรับความคิดเห็นดานน้ีมากกวา 5. ปจจัยอิทธิพลของสื่อ ดานปริมาณการรับรูขาวสาร

การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลจากสื่อ ระหวางนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยบูรพา มีความสัมพันธ

ปานกลาง 6. ปจจัยอิทธิพลของสื่อ ดานการยอมรับเน้ือหาขาวสารการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลจากสื่อ ระหวาง

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยบูรพา มีความสัมพันธปานกลาง 7. ปจจัยอิทธิพลของสื่อ ดานการ

เขาถึงแหลงซื้อขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยบูรพา พบวา นักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากรยอมรับวาจริงมากกวา  
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บทที ่1 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคญั 

 กระบวนการของระบบศึกษา ทุกๆ มหาวิทยาลัยลวนมีเปาหมายรวมกัน คือ ผลิตนักศึกษาท่ีมี

ศักยภาพ มีกําลังปญญาสําหรับพัฒนาประเทศ สามารถรองรับตลาดแรงงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน

และเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม แตในกระบวนการสรางนักศึกษาใหมีศักยภาพผานระบบ

การศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้น นักศึกษาจําเปนตองปลอดจากอบายมุขตางๆ เชน ปลอดจากเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล, ปลอดจากบุหร่ี,  ปลอดจากการพนัน และอบายมุขอ่ืนๆ ส่ิงเหลานี้ลวนเปนอุปสรรคตอการ

พัฒนานักศึกษาใหมีศักยภาพเพื่อพัฒนาประเทศชาติ และจากขอมูลการสํารวจของสํานักงานสถิติ

แหงชาติในป 2550 พบวา ประชากรที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป 51.2 ลานคน เปนผูท่ีดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

14.9 ลานคนหรือรอยละ 29.3 โดยผูชายยังคงดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมากกวาผูหญิงประมาณ 6 เทา 

และผูท่ีอยูนอกเขตเทศบาลมีอัตราการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลสูงกวาผูท่ีอยูในเขตเทศบาลรอยละ

31.0และ25.4ตามลําดับ และที่นาเปนหวงคือกลุมเยาวชนมีอัตราการดื่มแอลกอฮอลสูงถึงรอยละ 21.9 

สําหรับกลุมคนวัยทํางานมีอัตราการดื่มแอลกอฮอลมากกวากลุมอ่ืนคือรอยละ 34.4 นอกจากนี้พบวาผูท่ี

ปจจุบันไมดื่มแลว แตในอดีตเคยดื่มมี 3.8 ลานคน หรือรอยละ 7.5 ของประชากรอายุ 15 ปข้ึนไป หาก

พิจารณาในรอบ 7 ป ( 2544-2550) พบวาอัตราการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของประชากรมีแนวโนม

ลดลง ตามลําดับ คือ จากรอยละ  32.7 เปน 29.3 โดยผูชายมีอัตราการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลลดลงจาก

รอยละ 55.9 เปน 51.0 และผูหญิงลดลงจากรอยละ 9.8 เปน 8.8 หากนําอัตราการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลเฉพาะกลุมเยาวชน (15-24 ป) ซ่ึงเปนกลุมเส่ียงในชวง 7 ปมาพิจารณา ( 2544-2550) พบวา

ในชวงแรก 2544 มีอัตรารอยละ 21.6 แตในชวงป 2547-2549 มีอัตราสูงข้ึนเปนประมาณรอยละ 23 และ

กลับลดลงเปนรอยละ 21.9 โดยเพศชายมีอัตราการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลสูงกวาเพศหญิงเฉล่ีย

ประมาณ 8 เทาทุกป แตพบวาทุกเพศมีแนวโนมอัตราการดื่มลดลงในปท่ี 2550 ประชากรท่ีดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลในป 2550 เร่ิมดื่มเม่ืออายุ 20.5 ป โดยเร่ิมดื่มเร็วกวาผูหญิง คือ 19.5 และ 25.9 ปตามลําดับ 

สวนวัยทํางานเร่ิมดื่มท่ีอายุ 20 และ 23 ปตามลําดับ การลดลงของอัตราการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลถือ

เปนเร่ืองดีตอการพัฒนาบุคลากรไทย แตสถานการณการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล  
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ในปถัดๆไปอาจจะเพิ่มข้ึนหรือลดลงซ่ึงเปนเร่ืองท่ีไมสามารถกําหนดแนนอนได ดังนั้นการศึกษาถึง

ปจจัยท่ีมีผลตอการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลถือเปนเร่ืองท่ีสําคัญท่ีจะชวยกําหนดมาตรการวางแผน เพื่อ

ลดจํานวนผูดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลใหลดนอยลงในทุกๆป เพราะผลกระทบท่ีเกิดจากการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลสงผลโดยตรงตอตัวผูดื่มเองหรือแมกระท่ังคนรอบขาง และท่ีสําคัญคือสงผลกระทบโดยตอ

ระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยโดยรวมดวย 

         การบริโภคแอลกอฮอลในปริมาณท่ีมากและติดตอกันยาวนานกอใหเกิดผลกระทบตอระบบ

ตางๆ ของรางกายไดหลายระบบ เชน ระบบทางเดินอาหาร ทําใหเกิดอาการกระเพาะอาหารอักเสบ เกิด

โรคตับแข็ง เปนตน (อวัสดา จันทรแสนตอ 2541 : 18) กลาวถึงผลกระทบของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลตอ

ระบบทางเดินหายใจวาทําใหเกิดอาการปอดอักเสบและการติดเช้ือในระบบทางเดินหายใจ มีผลตอ

ระบบหัวใจและหลอดเลือด จะทําใหความดันโลหิตสูง กลามเนื้อหัวใจออนแรงและลมเหลว ผลของ

การดื่มแอลกอฮอลท่ีมีตอระบบทางเดินอาหารมักพบไดมากกวาอยางอ่ืน เนื่องจากแอลกอฮอลจะ

กระตุนใหเกิดการผลิตกรดในกระเพราะอาหารมากกวาปกติ ทําใหเกิดการทําลายเยื่อบุกระเพราะอาหาร

ได นอกจากผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพรางกายตอผูดื่มแลว ยังสงผลกระทบกอใหเกิดอุบัติเหตุและ

อุบัติภัยตางๆ นําไปสูการบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือรุนแรงถึงข้ันเสียชีวิตไดท้ังตนเองและผูอ่ืน 

 กกกกกกกกผลกระทบตอสังคม การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในปริมาณท่ีมากจนไมสามารถ

ควบคุมตนเองได ระบุวา เปนตนเหตุของอุบัติเหตุนานาชนิด ผูบริโภคแอลกอฮอลจนติดมักมีการลา

หยุดงาน หยุดเรียนบอย มีอุบัติเหตุท่ีเกี่ยวของกับการทํางานซํ้าๆ  และคุณภาพของการปฏิบัติงานลดลง 

ส่ิงตางๆเหลานี้กอใหเกิดอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ อีกท้ังฤทธ์ิแอลกอฮอลกอใหเกิดอุบัติเหตุ การ

ทะเลาะวิวาท อาชญากรรม การขมขืน เปนตน ซ่ึงผลกระทบทางสังคมดังกลาวนี้ เกิดข้ึนไดในทุกสังคม 

ทุกพื้นท่ี ทุกกลุมอาชีพ และทุกกลุมอายุ โดยเฉพาะผลกระทบดานอุบัติเหตุ และอุบัติภัยท่ีมักเกิดข้ึนใน

กลุมวัยรุนถึงวัยกลางคน นอกจากนี้ยังมีผลกระทบตอเศรษฐกิจ การบริโภคแอลกอฮอลแมจะทําให

รายไดใหแกรัฐเปนจํานวนมากนับหม่ืนลานบาทตอป กอใหเกิดการขยายตัวทางธุรกิจและสรางรายได

ใหแกกลุมประชากรบางกลุม เชน การขยายตัวของสถานบริการ รานอาหาร รานขายเหลาประเภทตางๆ 

แตเม่ือพิจารณาในแงของการสูญเสียซ่ึงบุคคลและสังคมจําเปนตองรับภาระจากการบริโภคเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลท่ีมีผลตอสุขภาพผูบริโภคเองและผลกระทบตอสังคมก็พบวาปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนเปนการ

สูญเสียมากกวา (เทพินทร พัชรานุรักษ 2541 : 15) 

        กลาวโดยสรุป การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลลวนแตสงผลเสียท้ังส้ิน อีกท้ังการดื่ม

แอลกอฮอลยังเปนปจจัยหนึ่งท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรโดยเฉพาะนักศึกษา

ซ่ึงเปนวัยแหงการเรียนรู การเปล่ียนผานไปสูความเปนผูใหญ เปนวัยท่ีตองเผเชิญกับสภาพการณใหมๆ
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ในชีวิต จึงมีประสบการณและการเรียนรู แสวงหาอัตลักษณของตนเอง และยังเปนวัยท่ีไดรับอิทธิพล

จากสภาพแวดลอมและส่ือโฆษณาไดงาย จึงเปนวัยท่ีมักจะถูกชักจูงใหทดลองดื่มแอลกอฮอลได

มากกวา จึงมีความจําเปนท่ีจะตองศึกษา ปจจัยท่ีสงผลตอการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษา ซ่ึง

ผูวิจัยจะเนนศึกษากลุมตัวอยางนักศึกษาท่ีอยูตางจังหวัดในท่ีนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและ

นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา เนื่องจากพบวามีวิจัย ท่ีไดศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล

ในเขตกรุงเทพมหานครแลว อีกท้ังยังพบวามหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยบูรพาท่ีตั้งอยูเขต

ภูมิภาคตะวันตกและตะวันออก ลวนตั้งอยูในเขตใกลแหลงทองเท่ียว มีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอ

การดื่มแอลกอฮอล ดังนั้น  ผูวิจัยมีวัตถุประสงคท่ีจะศึกษาวาปจจัยใดบางท่ีเปนเหตุใหนักศึกษาดื่ม

แอลกอฮอล และเม่ือทราบถึงสาเหตุปจจัยตางๆของการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษาแลว 

สามารถนําผลการวิจัยนี้มาเปนประโยชนในการหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนจาก

ผลกระทบของแอลกอฮอลตอไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 กกกกกกกกเพื่อเปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ศิลปากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

กก 1. ขอบเขตดานเนื้อหา สําหรับเนื้อหาของการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยเนนการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอ

การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษา โดยเปรียบเทียบระหวาง 2 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร และมหาวิทยาลัยบูรพา  ซ่ึงศึกษาจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้เนื้อหาของงานวิจัยไมคลอบคลุม

เร่ืองพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองแอลกอฮอลและปจจัยสวนผสมทางการตลาดตอการดื่มแอลกอฮอล 

กกกกกกกก2. ขอบเขตดานประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทรและวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน ช้ัน

ปท่ี 1-4 จํานวนท้ังส้ิน 32,134 คน ซ่ึงคัดเลือกกลุมตัวอยางท้ังหมด 400 คน 

   3. ขอบเขตดานตัวแปร สําหรับปจจัยท่ีนํามาศึกษาในคร้ังนี้ จะศึกษาเฉพาะในกลุมปจจัย 2 

กลุม คือ 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.   ปจจัยสวนบุคคล ไดแก ปจจัยทางกายภาพ และ ปจจัยดานจิตลักษณะ  

กกกกกกกกกกกกกกกก 1.1  ปจจัยสวนบุคคลทางกายภาพ ประกอบดวย เพศ, อาย,ุ ผลการเรียน, รายได

,คาใชจายและการใชเวลาวาง 
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                  1.2 ปจจัยสวนบุคคลดานจิตลักษณะ ประกอบดวย การรับรูผลโทษจากการดื่ม

แอลกอฮอล 

   2. ปจจัยสังคมหรือสภาพแวดลอม ประกอบดวย อิทธิพลจากลุมเพื่อน , 

อิทธิพลจากส่ือมวลชน แบงเปน  1.ปริมาณการรับรูขาวสารการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลจากส่ือ 2.การ

ยอมรับเนื้อหาขอมูลขาวสารจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลและการเขาถึงแหลงซ้ือขายเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล 

กกกกกกกก4. ขอบเขตพื้นท่ีการวิจัย ศึกษาเฉพาะกับนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรและวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และนักศึกษามหาวิทยาลัย

บูรพา วิทยาเขตบางแสน 

  5. ขอบเขตดานชวงเวลา การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม

จํานวน 400 ชุด ในชวงเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2553 

   

กกกกกก 
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กรอบแนวคดิของการวจัิย 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง ผู้วจัิยได้แบ่ง ปัจจัยทีมี่อทิธิพลต่อการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ ดังนี ้

ปัจจัยส่วนบุคคล 

-เพศ 

-อายุ  

-รายได 

-คาใชจาย 

-การใชเวลาวาง                                                                                           การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

-การรับรูโทษจาการดื่มแอลกอฮอล                                                            ของนักศึกษา 

                  

ปัจจัยด้านครอบครัว  

-ประสบการณการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของคนในครอบครัว 

                                                                                                  

ปัจจัยด้านสังคมและสภาพแวดล้อม 

-อิทธิพลของเพื่อนท่ีมีตอการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

-อิทธิพลของส่ือท่ีมีตอการดื่มแอลกอฮอล 

-การเขาถึงแหลงซ้ือขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

 

รูปที ่1 กรอบแนวคดิของการวจัิย 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

กกกกกกกก1. ในเชิงวิชาการ  ผลจากการวิจัยในคร้ังนี้ทําใหไดความรูเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอการดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษามหาวิทยาลัย  แลวสามารถนําขอมูลท่ีไดจากการวิจัยมาเปนแนวทาง

ในการปองกันและแกไขปญหาจากผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล  

  2.   ตอมหาวิทยาลัย ผลท่ีไดจากการวิจัยนี้สามารถเปนแนวทางในการวางแผนเพื่อชวยลด

ปญหาท่ีเกิดข้ึน 
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และแกไขปญหาจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อความสุขในการอยู

รวมกันของนักศึกษาเองรวมท้ังบุคลากร อีกท้ังยังชวยสรางเสริมศักยภาพของนักศึกษาท่ีเปนกําลังของ

ชาติในการพัฒนาประเทศตอไป ในลักษณะของมหาวิทยาลัยท่ีปลอดจากแอลกอฮอล 

  3. ตอสังคม ผลจากการวิจัยชวยเปนแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนจาก

ผลกระทบของแอลกอฮอลตอเจาหนาท่ีดูแลบานเมืองตอไป ชวยลดปญหาสังคม เชน การเกิดอุบัติเหตุ

จากการดื่มเคร่ืองแอลกอฮอล , ปญหาการตั้งครรภกอนวัยอันควร, ปญหาความบกพรองขาดศักยภาพใน

การทํางาน เปนตน และแกไขปญหาท่ีสงผลตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาท่ีดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

 2. เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล หมายถึง เคร่ืองดื่มท่ีมีสวนผสมจากแอลกอฮอลทุกชนิด เชน เหลา 

เบียร, ไวน, บร่ันด,ี วิสกี,้ สุราพื้นบาน เปนตน 

 3. การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษา หมายถึง การดื่มเคร่ืองดื่มผสมแอลกอฮอล

ของนักศึกษาอยางนอย 1 แกว ซึ่งหมายถึง ไวน เบียร 330 ซีซี สุราประเภทตางๆ 120 ซีซี และวิสกี้ 

บรั่นดี 30 ซีซี พิจารณาจากนักศึกษาทุกคนท่ีเคยดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในชวงชีวิตท่ีผานมา  
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

กกกกกกกกใdkiงานวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทาง

ในการสรางกรอบแนวคิดในการวิจัยเร่ือง “เปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยบูรพา” โดยกําหนดขอบเขตการศึกษาไว 6 สวน 

ดังนี ้

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของมหาวิทยาลัยบูรพา 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.1 ประวัติมหาวิทยาลัย 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.2 สัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย 

 สวนท่ี 2 ขอมูลท่ัวไปของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

  2.1 ประวัติมหาวิทยาลัย 

  2.2 สัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย 

  2.3 สถานท่ีตั้งหรือวิทยาเขต 

 สวนท่ี 3 วัยรุนและพัฒนาการวัยรุน 

  3.1 ความหมายของวัยรุน 

  3.2 ประเภทวัยรุน 

  3.3 พัฒนาการวัยรุน 

 สวนท่ี 4 ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

  4.1 ความหมายของคําวาสุรา 

  4.2 ประเภทสุราท่ีผลิตในประเทศไทย 

  4.3 แอลกอฮอลและพิษของแอลกอฮอล 

 สวนท่ี 4 ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล (ตอ) 

  4.4 สถานการณดานอุปสงคของการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

 สวนท่ี 5 ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม 

  5.1 แนวความคิดพื้นฐาน 

  5.2 สาเหตุการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

 สวนท่ี 6  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของมหาวทิยาลยับูรพา 

กกกกกกกกมหาวิทยาลัยบูรพา เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐตั้งอยูท่ี ตําบลแสนสุข จังหวัดชลบุรี 

กอตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 โดยเปนวิทยาเขตหนึ่งของวิทยาลัยวิชาการศึกษา 

(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปจจุบัน) โดยมีช่ือวา วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน หรือ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ในเวลาตอมา ดวยเหตุนี้วันท่ี 8 กรกฎาคม หรือท่ี

เรียกวา "แปดกรกฎ" ของทุกปจึงนับเปนวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ไดรับการยกวิทยฐานะข้ึนเปน

มหาวิทยาลัยโดยเอกเทศดวยผลการประกาศใช "พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2533" ในราช

กิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 ปจุบันมหาวิทยาลัยบูรพาจัดการเรียนการสอนท้ังใน

ระดับปริญญาตรี โท เอก ในหลากหลายสาขาวิชาท้ังวิทยาศาสตร สังคมศาสตร มนุษยศาสตร 

เกษตรศาสตร เปนตน 

1.1ประวตัิมหาวทิยาลยั 

มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งอยู ณ เลขท่ี 169 ถนนลงหาดบางแสน ตําบลแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี มีเนื้อท่ีท้ังส้ิน 1000 ไร 2 งาน 35 ตารางวา เปนมหาวิทยาลัยประจําภาคตะวันออก ซ่ึง

ไดรับการยกฐานะจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตบางแสนโดยมีการประกาศใช

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2533 ในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533           

ความเปนมากอนท่ีจะกอตั้งเปน มหาวิทยาลัยบูรพานั้น ไดเร่ิมในป พ.ศ. 2492 โดยมีการจัดตั้งโรงเรียน

ฝกหัดครูช้ันสูงข้ึน ณ ซอยประสานมิตร อําเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร ตอมาในป พ.ศ. 2497 ไดรับ

การยกฐานะข้ึนเปน วิทยาลัยวิชาการศึกษาในป พ.ศ. 2498 ไดขยายวิทยาเขตออกไปอีก 2 แหง ไดแก 

วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน และวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 ได

กอตั้ง วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ข้ึนซ่ึง ชาววิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสนถือวา วันท่ี 8 

กรกฎาคม หรือเรียกวา "แปดกรกฎ" ของทุกปเปนวันคลาย วันสถาปนามหาวิทยาลัย จัดเปน

สถาบันอุดมศึกษาแหงแรกของประเทศ ท่ีตั้งอยูสวนภูมิภาคกําหนดหลักสูตร 4 ป ผูเรียนสําเร็จตาม

หลักสูตรไดรับปริญญาการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ตอมาในวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 ไดรับโอน

โรงเรียนพิบูลบําเพ็ญ ต.แสนสุข ชลบุรี เพื่อปรับปรุงใหเปนโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย โดยใชช่ือ

โรงเรียนใหมวา โรงเรียนสาธิต"พิบูลบําเพ็ญ" วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน ในป พ.ศ. 2501 บัณฑิต

รุนแรก จํานวน 35 คน สําเร็จการศึกษา ตอมาในป พ.ศ. 2505 ไดเปดรับนักศึกษาบุคคลภายนอก ผูมีวุฒิ 

ป.ม. หรือ พ.ม. หรือ อ.กศ. ป.กศ.สูง หรือเทียบเทาเขาศึกษาภาคสมทบในหลักสูตร การศึกษาบัณฑิต 
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(กศ.บ.) ในป พ.ศ. 2512  ไดมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑสัตวและสถานเล้ียงสัตวน้ําเค็มข้ึน และเปด

ใหนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปเขาชมเปนคร้ังแรก ในป พ.ศ. 2515 กรมสามัญศึกษาได

โอนอาคารเรียน ท่ีดินและส่ิงกอสรางของวิทยาลัยบางแสนใหเปนสวนหนึ่งของวิทยาลัยวิชาการศึกษา 

ในวันท่ี 29 มิถุนายน  พ.ศ. 2517  วิทยาลัยวิชาการศึกษาไดรับการเปล่ียนฐานะเปน มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒโดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังนั้น วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน 

จึงมีฐานะเปนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตบางแสนและไดมีการปรับปรุงกิจการดําเนินการ

ของมหาวิทยาลัย ข้ึนตามลําดับ ในป พ.ศ. 2531  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหยกฐานะมหาวิทยาลัย             

ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน เปนมหาวิทยาลัยเอกเทศ ตอมาในป พ.ศ. 2532  คณะรัฐมนตรีรับ

หลักการรางพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา สภาผูแทนราษฎรไดประชุมพิจารณาราง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา ลงมติรับหลักการและสงใหคณะกรรมาธิการการศึกษาสภา

ผูแทนราษฎรดําเนินการจนกระท่ังในวันท่ี29 กรกฎาคม  พ.ศ. 2533  จึงไดรับ การยกฐานะเปน

มหาวิทยาลัยบูรพาโดยประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 107 ตอนท่ี 131 

1.2สัญลกัษณ์ประจํามหาวทิยาลยั 

กกกกกกกก1. ตรามหาวทิยาลยั ตรา เคร่ืองหมาย หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยบูรพา มีสอง

แบบ ไมจํากัดสีและขนาด ลักษณะและสวนประกอบของตรา เคร่ืองหมาย หรือสัญลักษณของ

มหาวิทยาลัยบูรพามีสองแบบดังนี้  

กกกกกกกกกกกกกกกก1.1 เปนวงกลมซอนกันสองวง วงกลมในมีรูปเลขไทย “๙” อยูตรง

กลาง ลอมรอบดวยกนกเปลวเพลิงดานบนมีรัศมีประกอบแปดแฉก ดานลางของเลข ๙ เปนเสนโคงสาม

เสน วงกลมนอกเบ้ืองบนมีคําวา “สุโข ปฺญาปฏิลาโภ” เบ้ืองลางมีคําวา “มหาวิทยาลัยบูรพา” 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.2 เปนวงกลมซอนกันสองวง วงกลมในมีรูปเลขไทย “๙” อยูตรง

กลาง ลอมรอบดวยกนกเปลวเพลิงดานบนมีรัศมีประกอบแปดแฉก ดานลางของเลข ๙ เปนเสนโคงสาม

เสน วงกลมนอกเบ้ืองบนมีคําวา “มหาวิทยาลัยบูรพา” เบ้ืองลางมีคําวา “BURAPHA UNIVERSITY” 

ความหมายของ ตรา เคร่ืองหมาย หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยบูรพา มีดังนี ้

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 1.2.1 ตราเปนรูปทรงกลม ลอมรอบดวยช่ือมหาวิทยาลัย 

และพุทธศาสนสุภาษิตประจํามหาวิทยาลัยวา “สุโข ปฺญาปฏิลาโภ ” มีความหมายวา ความไดปญญา

ทําใหเกิดสุข 

  1.2.2 ตรงกลางเปนรูปเลขไทย “๙” หมายถึง รัชสมัยของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2512�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2515�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2�
http://th.wikipedia.org/wiki/29_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2517�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%92�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%92�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%92�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%92�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2531�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%92�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%92�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%92�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2532�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5�
http://th.wikipedia.org/wiki/29_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2533�
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 1.2.3 มีกนกเปลวเพลิงลอมรอบ หมายถึง ความรุงโรจน

และรุงเรือง 

 1.2.4 รัศมีประกอบมี 8 แฉก หมายถึง จังหวัดในภาค

ตะวันออก 8 จังหวัด และฐานเดิมท้ัง 8 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  1.2.5 ดานลางเปนเสนโคง หมายถึง ความเคล่ือนไหวและ

การพัฒนาไมมีท่ีส้ินสุด 

กกกกกกกก 2. ต้นไม้ประจํามหาวทิยาลยั คือ ตนมะพราว  

  3. สีประจํามหาวทิยาลยั ไดแก สีประจํามหาวิทยาลัย คือ สีเทา - ทอง  

 สีเทา หมายถึง ความเจริญทางสติปญญา 

 สีทอง หมายถึง คุณธรรม 

 สีเทา-ทอง หมายถึง บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยบูรพาเปนผูกอปรดวย  สติปญญา  

และมีคุณธรรม 

 

ส่วนที ่2 ข้อมูลทัว่ไปของ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

กกกกกกกกมหาวิทยาลัยศิลปากร เปน มหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีช่ือเสียงทางดานศิลปกรรม 

สถาปตยกรรมและโบราณคดปีจจุบันเปดสอนครอบคลุมทุกสาขาวิชาท้ังวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร 

มนุษยศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ และเกษตรศาสตร ช่ือ "ศิลปากร" นั้นมาจากการท่ี พระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวมีพระบรมราชโองการ ณ วันท่ี 27 มีนาคม ร.ศ.130 

วาใหแยกการชางท่ีเปนประณีตศิลปไวสวนหนึ่ง แลใหยกกรมพิพิธภัณฑจากกระทรวงธรรมการ มา

รวมกันตั้งข้ึนเปน ‘กรมศิลปากร‘ มีผูบัญชาการกรมข้ึนตรงตอพระเจาแผนดิน"  

2.1 ประวตัิมหาวทิยาลยั 

         มหาวทิยาลยัศิลปากร  เดิมคือ โรงเรียนปราณีตศิลปกรรม สังกัด กรมศิลปากร ทาน

ศาสตราจารย ศิลป พีระศรี  (เดิมช่ือ Corrado Feroci) ชาวอิตาเลียน ซ่ึงเดินทางมารับราชการในประเทศ

ไทย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รวมกับคุณพระสาโรช รัชตมินมานก  

(สาโรช สุขยางค) ทานท้ังสองไดกอตั้งโรงเรียนประณีตศิลปกรรมข้ึนในป พ.ศ. 2476  ใชพื้นท่ีวังกลาง 

และวังตะวันออก หนาพระบรมมหาราชวังเปนท่ีตั้งของโรงเรียนแหงนี้ เปดสอนใหแกขาราชการและ

นักเรียนในสมัยนั้นโดยไมเก็บคาเลาเรียน ตอมาป พ.ศ. 2478  ไดรวมเอา โรงเรียนนาฏยดุริยางคศาสตร 

ท่ีตั้งอยูวังหนาไวดวย และเปล่ียนช่ือใหมวา “โรงเรียนศิลปากร” 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8F%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8F%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8F%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7�
http://th.wikipedia.org/wiki/27_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2454�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2476�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2478�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8F%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1�
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         โรงเรียนศิลปากรไดเจริญเติบโตเปนลําดับเร่ือยมาจนกระท่ัง พระยาอนุมานราชธน

รวมกับอาจารยศิลป พัฒนาหลักสูตรจนไดรับการยกฐานะข้ึนเปน มหาวิทยาลัยศิลปากร เม่ือวันท่ี  

12 ตุลาคม พ.ศ. 2486 จัดตั้ง คณะจิตรกรรมและประติมากรรม ข้ึนเปนคณะวิชาแรก  

(ปจจุบันคือคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ) ในป พ.ศ. 2498  อาจารยศิลปผลักดันใหเกิด

คณะวิชาใหม คือ คณะสถาปตยกรรมไทยซ่ึงมี พระพรหมพิจิตร (อู ลาภานนท) เปนผูกอตั้ง (ซ่ึงตอมา

ไดปรับหลักสูตรและเปล่ียนช่ือเปน คณะสถาปตยกรรมศาสตร) คณะโบราณคดี วางรากฐานโดย หลวง

บริบาล บุรีภัณฑ  และตอมาจึงมี คณะมัณฑนศิลป ซ่ึงแยกตัวออกมาจากคณะจิตรกรรมฯ จากนั้นได

ขยายพื้นท่ีมหาวิทยาลัยโดยไดจัดซ้ือท่ีดินวังทาพระซ่ึงอยูติดกับท่ีตั้งเดิมจากทายาทสมเด็จฯ เจาฟากรม

พระยานริศรานุวัดติวงศ 

         ตอมาเม่ือผูแทนขององคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมของสหประชาชาติได

ใหคําแนะนําในการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยใหมีลักษณะสอดคลองกับหลักการสากล 

คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาโครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขยายการศึกษาวิชาตาง ๆ โดยไม

จํากัดเฉพาะศิลปะและโบราณคดีเทานั้นศาสตราจารยหมอมหลวงปนมาลากุล ซ่ึงขณะนั้นดํารงตําแหนง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได ดําเนินการจัดตั้งคณะอักษรศาสตรข้ึนเปนคณะวิชาลําดับท่ี 5 

และเปนคณะวิชาแรกของวิทยาเขตแหงใหม คือ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ณ จังหวัดนครปฐม 

โดยเร่ิมเปดสอนนักศึกษารุนแรก เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2511 และคณะอักษรศาสตรได

ถือวันดังกลาวเปนวันสถาปนาคณะฯ ตลอดมา 

2.2 สัญลกัษณ์ประจํามหาวทิยาลยั 

 1. ตรามหาวทิยาลยั 

กกกกกกพระพิฆเนศวร เทพเจาแหงศิลปวิทยาการและการประพันธประทับบนเมฆ พระหัตถ

ขวาบนถือตรีศูล พระหัตถขวาลางถืองาชาง พระหัตถซายบนถือปาศะ (เชือก) พระหัตถซายลางถือ

ครอบน้ํา ประทับบนลวดลายกนก ภายใตมีอักษรวา "มหาวิทยาลัยศิลปากร" ประกาศใชเม่ือ 21 

สิงหาคม  

 2. สีประจํามหาวทิยาลยั 

 เขียวเวอรริเดียน เปนสีของน้ําทะเลระดับลึกท่ีสุด 

                3.  เพลงประจํามหาวทิยาลยั 

 Santa Lucia เปนเพลงพื้นเมืองของประเทศอิตาลี แตงข้ึนในราวศตวรรษท่ี 19 เปนบท

เพลงท่ีแตงข้ึนเพื่อชมความงามของชายหาดท่ีมีช่ือเสียงของเมืองเนเปลส นอกจากนี้ เพลง Santa Lucia 

ยังเปนเพลงประจํามหาวิทยาลัยศิลปากรอีกดวย สืบเนื่องจาก ศาสตราจารย ศิลป พีระศรี  ผูกอตั้ง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/12_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2486�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2498�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5_%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5_%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5_%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%86%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3�
http://th.wikipedia.org/wiki/21_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1�
http://th.wikipedia.org/wiki/21_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1�
http://th.wikipedia.org/wiki/21_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1�
http://www.tv-radio.su.ac.th/media/susong/santalucia.mp3�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5�
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มหาวิทยาลัยศิลปากร ทานเปนชาวอิตาลี ซ่ึงมีช่ือเดิมวา คอรราโด เฟโรชี ( Corrado Feroci) และชอบ

รองเพลงนี้บอย ๆ เวลาทํางาน หลังจากนั้น คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ไดนําทํานอง

เพลงนี้ มาใสเนื้อรองภาษาไทย โดยใชช่ือเพลงวา "ศิลปากรนิยม"   

 

2.3 สถานทีต่ั้งหรือวทิยาเขต  

  1. สํานักงานอธิการบดี ตลิง่ชัน 

กกกกกกกกเปนท่ีตั้งของคณะดุริยางคศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยท้ังภาคไทยและอังกฤษและ

วิทยาลัยนานาชาติสาขาการจัดการโรงแรม  

 2. วงัท่าพระ  

 ตั้งอยูในพื้นท่ี กรุงรัตนโกสินทรช้ันใน ตรงขามพระบรมมหาราชวัง มีพื้นท่ีประมาณ 8 

ไร เดิมเปนท่ีประทับของ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศเปนท่ีตั้งของ

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ คณะสถาปตยกรรมศาสตร (ช้ันปท่ี 3-5) คณะโบราณคดี 

คณะมัณฑนศิลป และวิทยาลัยนานาชาติสาขาการออกแบบมีเดีย 

 3. วทิยาเขตพระราชวงัสนามจันทร  

 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร เปนท่ีรูจักในช่ือวา "ม.ทับ

แกว" ตั้งอยูในบริเวณ พระราชวังสนามจันทรอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐม ซ่ึงเคยเปนพระราชวังของ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว มีพื้นท่ีประมาณ 888 ไร แตใชเปนท่ีกอสรางอาคารของ

มหาวิทยาลัยเพียง 428 ไร โดยเปนท่ีตั้งของคณะอักษรศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะ

เภสัชศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะสถาปตยกรรมศาสตร (ช้ันป

ท่ี 1-2) นอกจากนี้ ยังเปนท่ีตั้งของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงเปดใหมีการเรียนการสอน

แบบสหศึกษาแกนักเรียนตั้งแตช้ันอนุบาล ประถมศึกษาปท่ี 1-6 และช้ันมัธยมปท่ี 1-6  

 4. วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

กกกกกกกกตั้งอยูเลขท่ี 1หมูท่ี 3 ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 76120 มีพื้นท่ี 

621 ไรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เปนวิทยาเขตแหงแรกของประเทศไทย ท่ีมีการออกแบบอาคาร

และวางแผนแมบทให ประหยัดพลังงาน และรักษาสภาพแวดลอม ( Clean and Green Campus) โดย

อาคารทุกหลังจะสูงไมเกิน 5 ช้ัน ใชบันไดติดตอสัญจรทางตั้ง โดยไมตองใชลิฟท ออกแบบโดยการใช

หลักการในการประหยัดพลังงาน ท้ังในเร่ืองการลดความรอน การใชแสงสวาง และลมธรรมชาติ 

รวมท้ังการนําของเสีย และพลังงาน หมุนเวียนมาใชประโยชน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2�
http://www.tv-radio.su.ac.th/media/susong/silpakorn_niyom.mp3�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7�
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กกกกกกกกการวางผังจะใหรถยนตจอดท่ีดานหนาวิทยาเขต แตภายในจะใชจักรยาน ทางเดิน 

และรถไฟฟาเทานั้น ถนนทุกสายรวมท้ังการเดินเทา รมร่ืนดวยตนไมใหญใหรมเงาตลอดทุกสาย 

ทางเดินติดตอระหวางอาคารท่ีสําคัญมีหลังคาคลุมกันแดด และฝน มีคลองเรียบถนนสายหลัก มีสระน้ํา 

คูน้ํา บอน้ํา และบึง กระจายอยูในตําแหนงท่ีเหมาะสม ทางเดินติดตอของบานพักอาจารย และ

ขาราชการ เปนสะพานลอย เชนเดียวกับหมูบานชาวประมง เพราะอยูบนท่ีราบลุมมีน้ําทวมถึง การใช

สะพานเปนทางเดินติดตอจะชวยรักษา ระบบนิเวศนไดเปนอยางดี เม่ือจัดทําภูมิสถาปตยกรรมเสร็จ

เรียบรอย จะเปนวิทยาเขตท่ีงดงาม และปราศจากมลพิษ (ปจจุบันวิทยาเขตไมสามารถดําเนินการไดตาม

แผนท้ังหมด ท้ังนี้เนื่องจากมีขอขัดของบางประการ โดยเฉพาะการขยายตัวอยางรวดเร็วของการรับ

นักศึกษาเขาเรียนและการขาดแคลนงบประมาณ จึงยังไมสามารถดําเนินการไดตามแผนท่ีกําหนดไว) 

 วิทยาเขตนี้เปนท่ีตั้งของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการ

จัดการ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและในอนาคตตามแผนพัฒนาของคณะรัฐมนตรี

เม่ือป 2550 มีมติใหมีการขยายสาขาดานการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเปนศูนยกลางของ

ภูมิภาคตะวันตก ไวท่ี "วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี" โดยจะมีคณะตั้งใหม คือ คณะรัฐประศาสน

ศาสตร,คณะสัตวแพทยศาสตร,คณะรัฐศาสตร,คณะแพทยศาสตร,คณะพยาบาลศาสตร,คณะการ

ออกแบบยานพาหนะ,คณะทันตแพทยศาสตรและคณะกายภาพบําบัด รวมถึงวิทยาลัยนานาชาติ สาขา

ทัศนศิลปและสถาบันศิลปะรวมสมัยแหงภูมิภาคเอเชียดวย ซ่ึงจะดําเนินการแลวเสร็จในป 2557 

กกกกกกกก5. วทิยาเขตบางรัก 

 ในป พ.ศ. 2551 ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ไดเปดวิทยาเขตใหม ข้ึนท่ีอาคาร

ของบริษัท ก.ส.ท.หรือตึกแคทเทเลคอมในเขตบางรัก ซ่ึงพื้นท่ีท่ีจะใชงานคือโฮมออฟฟศช้ันท่ี10และ11 

ของอาคารจอดรถของบริษัท ก.ส.ท. ซ่ึงอยูในซอยหลังท่ีทําการไปรษณียกลาง กรุงเทพมหานครฯ ท้ังนี้

จะมี นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สาขานิเทศศาสตร และ สาขาออกแบบ 

ช้ันปท่ีส่ี สาขาธุรกิจ ช้ันปท่ีสีและภาคตอเนื่อง ศึกษาอยูท่ีวิทยาเขตบางรักท้ังหมด โดยจะใชบริเวณช้ันท่ี 

8 เปนหลักโดยตามประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดทําตามนโยบายของสภา

มหาวิทยาลัยในหัวขอ "หนึ่งคณะสองวิทยาเขต" จึงทําใหมีการปรับปรุงและโยกยายนักศึกษา ท่ีเคย

ศึกษาเดิมท่ีวิทยาเขตทาพระ และตล่ิงชันนั้นมาสูวิทยาเขตบางรัก ทางมหาวิทยาลัยไดอนุมัติงบพัฒนา

พื้นท่ีบริเวณโฮมออฟฟศดังกลาวใหทันสมัย โดยช้ันท่ี8ของนักศึกษาคณะเทคโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารไดมีการสรางหองเรียน ขนาด 45 60 80 120ท่ีนั่ง เพื่อการรองรับนักศึษาท่ีเพิ่มข้ึนทุกปของสาขา

นิเทศศาสตร และหองแลปคอมพิวเตอรท่ีทันสมัยเทียบเทาหองแลปสองท่ีตึกอาคารบริหาร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี ท่ีมีความทันสมัยและเหมาะแกการปฏิบัติงานทางกราฟกและแอนิเมช่ัน 
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ส่วนที ่3 วยัรุ่นและพฒันาการวยัรุ่น 

3.1 ความหมายของวยัรุ่น 

กกกกกกกกคําวา “วัยรุน” นี้มาจากภาษาละติน ซ่ึงแปลวา เจริญเติบโตไปสูวุฒิภาวะ นั้นคือ เปนวัยท่ี

กาวสูความเปนผูใหญ โดยถือเอาความพรอมทางรางกายหรือภาวะสูงสุดขีดของรางกายเปนเคร่ือง

ตัดสิน ซ่ึงในระยะนี้เปนระยะท่ีรางกายจะมีการเจริญเติบโตของระบบอวัยวะเพศและสามารถทํางานได

เต็มท่ี คือ ในเพศหญิงเม่ือมีประจําเดือนมาเปนคร้ังแรก และในเพศชายจะมีการผลิตเซลลสืบพันธได 

3.2 ประเภทของวยัรุ่น 

 วัยรุนถือวาเปนระยะชวงชีวิตท่ีค่ันกลางระหวางความเปนเด็กกับความเปนผูใหญซ่ึงไม

สามารถแบงไดอยางแนนนอนวาควรกําหนดเม่ืออายุเทาใด แตนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน Luella Cole ได

แบงวัยรุนออกเปน 3 ระยะคือ 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.วัยรุนตอนตน (early adolescence) 

 เด็กหญิงจะอายุระหวาง 13-15 ป  เด็กชายจะมีอายุระหวาง 15-17 ป 

 2.วัยรุนตอนกลาง (middle adolescence) 

 เด็กหญิงจะอายุระหวาง 15-18 ป  เด็กชายจะมีอายุระหวาง 17-19 ป 

 3.วัยรุนตอนปลาย (late adolescence) 

 เด็กหญิงจะอายุระหวาง 18-21 ป  เด็กชายจะมีอายุระหวาง 19-21 ป 

3.3 พฒันาการของวยัรุ่น แบงเปน 4 ดาน ดังนี ้

 3.3.1 พฒันาการทางร่างกายและกายวภิาค 

พัฒนาการทางรางกายในระยะนี้นับวามีความสําคัญมากเพราะเปนชวงหัวเล้ียวหัวตอจากการ

เปล่ียนแปลงจากลักษณะของเด็กมาเปนลักษณะของผูใหญ โดยเรียกระยะนี้วา วัยรุนหนุมสาว 

 ลกัษณะทัว่ไปของวยัรุ่นหนุ่มสาว  

กกกกกกกกกกกกกกกก1. เด็กชายเกิดการหล่ังอสุจิเวลาหลับแสดงใหเห็นวามีวุฒิภาวะทางเพศแลว

เด็กจะมีอายุประมาณ 13-15 ป อวัยวะเพศเติบโตอยางรวดเร็ว สามารถผลิตอสุจิได 

 2. เด็กหญิงเร่ิมมีประจําเดือนเปนคร้ังแรกโดยรังไขเจริญเติบโตเต็มท่ีจะมีการ

หมุนเวียนอยูระหวาง 28-30 วัน 

 3. มีขนข้ึนตามรางกายในท่ีตางๆเชน บริเวณรักแร , ริมฝปากและบริเวณ

อวัยวะเพศ เปนตน โดยเฉพาะเพศชายจะมีหนวดเคราข้ึน 

 4. การเปล่ียนแปลงรูปรางและโครงสรางของรางกาย โดยสัดสวนของรางกาย

เด็กเปล่ียนมาเปนรูปรางของผูใหญ 
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 5. ในเด็กหญิง หนาอกและสะโพกจะขยายใหญข้ึน โดยฮอรโมนเพศขับออกมา

จากตอมไรทอ  

 6. เด็กผูชายจะมีน้ําเสียงเปล่ียนแปลง แตกพรา และหาวข้ึน จะเปนราว 1-2 ป 

เด็กจึงเร่ิมบังคับเสียงได 

 3.3.2 การเจริญเติบโตทางกายวภิาค หมายถึง ความเจริญทางดานสวนสูง น้ําหนักและ

โครงสราง แบงเปน 3 ดานคือ 

 1. ความเจริญในด้านส่วนสูงของวยัรุ่น 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1.1 เม่ือเปรียบเทียบความสูงของวัยรุนในเพศเดียวกันแลวพบวามี

ความแตกตางกันเล็กนอยซ่ึงเกิดจากสาเหตุทางพันธุกรรม อิทธิพลฮอรโมน และเร่ืองอาหารการกิน  

เปนตน 

 1.2 ความเจริญทางดานสวนสูงในเพศหญิงจะหยุดกอนเพศชาย 

กลาวคือ ผูหญิงจะไมสูงข้ึนตอไปเม่ือมีอายุในชวงตอนปลายวัยรุน สวนเพศชายยังคงสูงตอไปเร่ือยๆ 

จนกระท่ังอายุประมาณ 20 ป 

 2. ความเจริญทางด้านนํา้หนักของวยัรุ่น 

 2.1  ระยะกอนวัยรุน เด็กชายจะมีน้ําหนักมากกวาเด็กหญิง 

 2.2 ในระหวางระยะวัยรุนตอนกลาง เด็กหญิงจะเร่ิมหนักกวาเด็กชาย 

 2.3 หลังระยะวัยรุนตอนกลางไปแลว ผูชายจะหนักกวาผูหญิง

เล็กนอย และจะรักษาความหนักอยูตลอดไป 

 3. ความเจริญเติบโตด้านสัดส่วนและขนาดของวยัรุ่น 

 3.1  สัดสวนขนาดของรางกาย วัยรุนชายและวัยรุนหญิงไมมีความ

แตกตางกันมาก 

 3.2 สัดสวนและขนาดของแตละคนในรุนราวคราวเดียวกัน อาจ

แตกตางกันได โดยข้ึนอยูกับการทํางานของตอมตางๆในรางกาย การออกกําลังกาย อาหารท่ี

รับประทาน และสัดสวนโครงราง เปนตน 

 3.3  เม่ือยางเขาสูวัยรุนตอนปลาย ลักษณะรูปรางของชายและ

หญิงจะแตกตางกันระหวางเพศเร่ิมปรากฏข้ึน เชน เด็กชายจะมีไหลกวาง สะโพกเล็ก แขนขายาว สวน

เด็กหญิงจะมีสะโพกผายออก ไหลแคบมน และสวนอ่ืนๆจะแตกตางจากเด็กชายอยางเห็นไดชัด 
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กกกกกกกก3.3.3 พฒันาการทางอารมณ์ อารมณตางๆของวัยรุนมีดังนี ้

กกกกกกกกกกกกกกกก1. ความกลัวในวัยรุนนั้นสวนใหญมักเปนความกลัวเกี่ยวกับการปรับตัวใหเขา

กับสังคมหรืออาจจะเปนความกลัวท่ีคิดวาจะไมไดรับการยอมรับจากสังคมและความกลัวเกี่ยวกับ

รูปรางลักษณะและความไมสมประกอบตางๆของรางกายซ่ึงนอกจากทําใหเกิดความกลัวแลว ยังทําให

เกิดอารมณหงุดหงิดอีกดวย 

 2. ความกังวลใจเปนผลมากจากความกลัวโดยกลัวเร่ืองตางๆนานาแลวเก็บเอา

เร่ืองตางๆเหลานั้นมาเปนความกังวลใจ  

 3.     ความโกรธ เปนการแสดงออกของอารมณประเภทกาวราว รุนแรง โดยจะ

แสดงออกใหเห็นท้ังทางตรงและทางออม เปนตนวา มือส่ัน เทาส่ัน หนาตาแดง หายใจถ่ี หุนหันพลัน

แลน ขาดความยั้งคิด อาจจะแสดงออกหลายแบบ เชน ทําลายผูอ่ืนใหไดรับบาดเจ็บ ทํารายตนเอง หรือ

ทําลายขาวของ 

 4.    ความรัก เปนอารมณท่ีเกิดข้ึนกับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย  ไดแก ความรัก

ตนเอง, ความรักเพื่อน, ความรักท่ีตนเทิดทูนบูชาเปนพิเศษ และ ความรักในเพศตรงขาม  

 5.  ความอิจฉาริษยา มักเกิดข้ึนเม่ือตนไมสามารถเอาชนะคูตอสูดวยวิธีอ่ืน 

หรือถูกแยงชิงความรักไป อารมณอิจฉาริษยานี้มักแสดงออกมาในรูปแบบของความโกรธอยางรุนแรง 

และไมมีเหตุผลได สาเหตุของความอิจฉาริษยานี้มักเกิดกับปญหาเกี่ยวกับเพื่อนตางเพศ เชน การโดน

แยงความรัก ความสนใจจากเพศตรงขาม  

  6.  ความอยากรูอยากเห็นวัยรุน มักเกิดความอยากรูอยากเห็นในส่ิงท่ีจะ

เกิดข้ึนในภายหนาหรือส่ิงท่ีไดรับการปกปดโดยเฉพาะเร่ืองราวของเพศตรงขาม เชน พยายามแสวงหา

ความเรนลับเกี่ยวกับการสืบพันธ เปนตน 

 7.  ความสนใจ เด็กวัยรุนมีพลังงานมากจึงมับสนใจเลนกีฬา การทํางาน

เกี่ยวกับเคร่ืองยนตกลไก สนใจเร่ืองสุขภาพ เร่ืองเพศ การเลือกอาชีพ และเร่ืองภายในครอบครัว เปน

ตน 

กกกกกกกก3.3.4 พฒันาการทางสติปัญญา 

  พัฒนาการทางดานสติปญญาในวัยรุนตอนตนพัฒนาการเปนไปอยางรวดเร็วมากและ

พัฒนาการจะเจริญสูงสุดเม่ืออายุประมาณ 16 ป แลวคอยๆลดลงหลังจากอายุ 19-20 ป 

ลักษณะพัฒนาการทางสติปญญาของวัยรุน เปนดังนี ้

กกกกกกกกกกกกกกกก1. ความจําดีมาก แตมักไมคอยไดใชความจําของตนเองใหเปนประโยชน 

เนื่องจากตองการใชความคิดในการแสดงความคิดเห็นทางดานตางๆท่ีกวางขวางโดยเฉพาะเร่ือง
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เกี่ยวกับผลประโยชนของสังคม ในวัยนี้จะพยายามคิดตัดสินใจวาส่ิงใดดีกวา ส่ิงใดควรจะเกิดข้ึนใน

สังคม 

 2. สมาธิดี โดยเฉพาะเกี่ยวกับเร่ืองท่ีสนใจมากเปนพิเศษก็จะมีสมาธิใน

การศึกษาคนควา พยายามหาความจริงเกี่ยวกับส่ิงนั้น และมีความสามารถในการตั้งสมาธิควบคุม

อารมณตนเองใหเหมาะสมกับกาลเทศะ 

 3. มีความเจริญทางความคิด พยายามแสวงหาความรูใหมๆเพื่อเพิ่มพูนความรู

สามารถของตนเอง  

 4. มีจินตนาการมาก 

 5. ความเช่ือม่ันตางๆเปนไปอยางรุนแรง โดยมักปกใจเช่ืออะไรแลวมักเช่ือ

อยางจริงจัง และถาไมยอมเช่ืออะไรแลวก็มักจะเช่ืออะไรยากเชนกันนอกจากมีหลักฐานอะไรมาอางอิง 

กกกกกกกก3.3.5 พฒันาการทางสังคม 

 วัยรุนนี้เปนวัยท่ีมีความตองการอยางรุนแรงในการท่ีจะทําใหตนเองใหเปนท่ียอมรับนับถือ

ของเพื่อนและบุคคลในวงสังคม โดยจะพยายามจะปรับเปล่ียนตนเองเพื่อใหไดมากซ่ึงสถานะดังกลาว 

สังเกตไดจากการแตงตัวพิถีพิถันเปนพิเศษ,เอาใจใสในกริยาของตนเองและบุคคลในครอบครัว,ตองการ

ใหทุกคนยอมรับวาตนเปนผูใหญ,มีการรวมกลุมระหวางเพื่อนสนิทในเพศเดียวกันในรูปของ“แกงค”

และระยะตอมามักเร่ิมมีความสัมพันธกับเพศตรงขาม โดยสมาชิกตางเพศจะมารวมกลุมดวย 

 1. ความสัมพนัธ์ระหว่างเพือ่น 

 วัยรุนพยายามท่ีจะหาเพื่อนท่ีอยูในรุนเดียวกัน มีรสนิยมเหมือนกัน กลุมของเด็กวัยรุนนี้มี

อิทธิพลอยางมากตอความประพฤต,ิการแตงกาย,กิริยา,ทาทาง มีการพยายามเลียนแบบกันเพื่อใหเกิด

เปนสัญลักษณประจํากลุมข้ึน การกระทําบางอยางท่ีตนทําเพื่อความโกเกและเพื่อกอใหเกิดเปนจุดเดน

ข้ึน 

 2. ความสัมพนัธ์ระหว่างเพือ่นต่างเพศ 

 วัยรุนเปนวัยท่ีมีความกังวลอยางมากในการท่ีจะทําใหตนเองสามารถเขากับเพื่อนตางเพศ

ของตนได ความสัมพันธของวัยรุนกับเพื่อนตางเพศนั้นมีท้ังในสภาพท่ีเปนเพื่อนฝูงชอบพอกันและใน

ดานความสัมพันธในฐานะท่ีจะรวมชีวิตกันตอไปในอนาคต เปนเร่ืองธรรมดาท่ีวัยรุนมักเกิดความคิด

ฝนในเร่ืองรักๆใครๆ ท่ีมักจะไดรับจากการกระตุนตามสภาพแวดลอมและฮอรฺโมนนั้นเอง 
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ส่วนที ่4 ความรู้เกีย่วกบัเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

4.1 ความหมายของคาํว่าสุรา 

กกกกกกกก“สุรา” หมายถึง เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลชนิดตางๆมักใชในภาษาเขียน สวนภาษาพูดท่ีจะส่ือ

ความหมาย หมายถึง เคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอลจะใชคํามากมายตามแตจะเรียกกันไป “เหลา” คือ คําท่ีถูก

ใชเรียกมากท่ีสุด นอกจากนี้สุราท่ีผลิตออกมานั้นมีหลายชนิด และเรียกช่ือแตกตางกันไปตามวิธีการ

ปรุง ปริมาณแอลกอฮอล ตลอดจนสถานท่ีผลิต (เกรียรติศักดิ์ กลับดี 2528 : 121-127) เชน 

 1. สาโท อุ นํา้ขาว หรือกระแช่  เปนสุราพื้นบานของประเทศไทยท่ีหมักจากขาวเหนียว 

วิธีการทําเร่ิมจาก นําขาวเหนียวมาแชใหนิ่มจากนั้นนึ่งดวยไอน้ําใหสุก ท้ิงไวใหเย็นแลวนําไปลางดวย

น้ําปูนใส คลุกกับแปงเหลาท่ีผสมดวยยีสตและเช้ือตางๆในการหมัก ใหบมไว 12 วัน จึงนํามากรองแลว

บมตออีก 7-14 วัน หลังจากนั้นนํามากรองเปนกรรมวิธีสุดทาย 

 2. เบียร์ (Beer) เบียรเปนสุราหรือสุราหมักท่ีปรุงข้ึนดวยการตมมอลทของขาวบารเลยแลว

นํามาหมักสาใหเกิดแอลกอฮอล อาจนํามาผสมกับสมุนไพรหรือเคร่ืองเทศก็ได เบียรนิยมทํากันมากใน

ประเทศเยอรมันนี  

 3.  ไวน์ ( Wine) คือ สุราท่ีไดจากการหมักแอลกอฮอล ประมาณ 8-10 % ปกติถากลาวถึง

ไวน คนท่ัวไปมักจะนึกถึงไวนท่ีทํามาจากองุน แตท่ีจริงแลวนั้นไวนสามารถผลิตไดจากผลไมแทบทุก

ชนิด แตท่ีนิยมกันคือ ไวนท่ีทําจากองุน ประเทศท่ีผลิตไวนท่ีมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักกันแพรหลายมีหลาย

ประเทศ เชน ฝร่ังเศส อิตาลี โปรตุเกส อเมริกา ออสเตรเลีย สเปน เปนตน 

 4.  บร่ันดี คอนยคั ( Brandy,Cognac) บร่ันดีเปนสุราท่ีไดจากการนําไวนมากล่ันซ่ึงมีหลาย

ประเทศท่ัวโลกท่ีผลิตบร่ันดี แตบร่ันดีท่ีมีช่ือเสียงวากระบวนการผลิตและรสชาติท่ีดีท่ีสุดในโลก ไดแก 

บร่ันดีท่ีทําในแควน Cognac ในประเทศฝร่ังเศส 

 5.  วสิกี ้( Whiskies) แบงออกเปนหลายประเภท แตท่ีนิยมในเมืองสวนมากจะเปนสก็อต

วิสกี้ ( Scotch Whiskey) ผลิตจากประเทศอังกฤษ ทําจากขาวบารเลยบมในถังไมโอต สวนไอริสวิสกี้

(Irish Whiskey) ทําจากขาวบารเลยแตบมในถังเชอรร่ี แคนนาเดี้ยนวิสกี้ ( Canadian Whiskey) ทําจาก

ขาวไรนในแคนนาดา นอกจากนี้ American Whiskey หรือนิยมเรียก Bourbon Whiskey ทําจากขาวโพด

ผสมขาวไรนเปนสุราท่ีนิยมมากท่ีสุดชนิดหนึ่งของชาวอเมริกัน  

 6.  ยนิ ( Gin) เปนสุราท่ีทํามาจากขาวไรน เติมกล่ินดวยเมล็ด Janiper Berries เปนตน  มา

จากภาษาดัชต Geniever ตอมาเรียกวา Gin ส้ันๆ การดื่มยินในสมัยกอนทหารจะดื่มกอนออกรบของ

ทหารดัชต 
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กกกกกกกกอยางไรก็ตาม สุรามีคํานิยามความหมายแตกตางออกไปตามศาสตรแขนงตางๆท่ีนาสนใจ

แบงออกเปน 2 ศาสตร ไดแก สุราตามความหมายทางการแพทยและสุราตามความหมายในทาง

กฎหมาย 

 4.1.1 สุรา ตามความหมายทางการแพทย์ หมายถึง เคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล ( Ethyl alcohol) 

ในปริมาณไมเกิน 60% ซ่ึงถือวาอยูในเกณฑมาตรฐานท่ีคนสามารถใชดื่มได และท่ีมาของแอลกอฮอล

จะตองมาจากวัตถุดิบท่ีเปนธัญพืชในข้ันปฐมภูมิ เชน เมล็ดพืช ขาว แปง และผลไม  

(ศรีวงศ หะวานนท 2534 : 13) เปนตน  

 4.1.2 สุรา ตามความหมายในทางกฎหมาย  ตามพระราชบัญญัติสุรา ใหความหมายของสุรา

ไวดังนี ้

กกกกกกกก“สุรา”   หมายความรวมถึงวัตถุท้ังหลายหรือของผสมแอลกอฮอล ซ่ึงสามารถใชดื่ม

กินไดเชนเดียวกับน้ําสุราหรือซ่ึงดื่มกินไมได แตเม่ือไดผสมกับน้ําหรือของเหลวอยางอ่ืนแลวสามารถ

ใชดื่มกินไดเชนเดียวกับสุรา 

 “สุราแช”  หมายความวา สุราท่ีไมไดกล่ัน และใหหมายความรวมถึงสุราแชท่ีไดผสมกับ

สุรากล่ันแลว แตยังมีแรงแอลกอฮอลไมเกินสิบหาดีกรีดวย 

 “สุรากล่ัน” หมายความวา สุราท่ีไดกล่ันแลว และใหความหมายความรวมถึงสุรากล่ันท่ีได

ผสมกับสุราแชแลวแตยังมีแรงแอลกอฮอลเกินกวาสิบหาดีกรีดวย 

4.2 ประเภทของสุราทีผ่ลติในประเทศไทย 

กกกกกกกก สุรา เปนเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลท่ีมีกระบวนการผลิตหลายรูปแบบซ่ึงผลิตข้ึนโดย

วัตถุประสงคหลากหลายแตกตางกัน เชน เพื่อการบริโภคในครัวเรือน การใชบริโภคในเทศกาลร่ืนเริง

ตางๆ หรือเพื่อประโยชนทางการคา แตจากการท่ีสุราเปนสินคาท่ีผูกขาดโดยรัฐ การควบคุมการบริโภค

ใหเปนไปในทางทิศทางท่ีรัฐตองการ ดวยเหตุผลดังกลาวจึงมีการกําหนดประเภทของสุรา ตาม พ .ร.บ. 

สุรา พ .ศ.2493 แบงออกเปน 2 ประเภท สุราแชและสุรากล่ัน  และปรากฏรายละเอียดของกรรมวิธีการ

ผลิต และวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก .39-2516) จัดแบงสุราท่ี

ผลิตในประเทศ ดังนี ้

 1. สุราแช่หรือเมรัย ( Fermented liquor) หมายถึง สุราท่ีไมไดกล่ันและใหความหมาย

รวมถึงสุราแชท่ีไดผสมกับสุรากล่ันแลวแตยังมีแรงแอลกอฮอลไมเกิน 15 ดีกรี มีหลายชนิดไดแก 

 ชนิดท่ี 1 จากเมล็ดพืชหรือแปงจากพืช เชน เบียร 

 ชนิดท่ี 2 จากผลไมหรือน้ําตาลจากพืช เชน ไวน 

 ชนิดท่ี 3 จากชนิดท่ี 1 และชนิดท่ี 2 ท่ีมีสวนผสม เชน เวอรมุท 
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 ชนิดท่ี 4 จากชนิดท่ี 1 และชนิดท่ี 2 ผสมกับสุรากล่ัน เชน เชอรร่ี 

 2. สุรากลัน่ ( Distilled liquor) หมายความวา สุราท่ีไดจากการกล่ันแลวใหความหมาย

รวมถึงสุรากล่ันท่ีไดผสมกับสุราแช แตมีแอลกอฮอลเกินกวา 15 ดีกรี โดยกระทรวงการคลังไดกําหนด

ชนิดของสุรากล่ัน ดังนี ้

ก 2.1 สุราสามทับ หมายถึง สุราท่ีกล่ันท่ีปราศจากเคร่ืองยอมหรือส่ิงผสมปรุงแตง

ตองมีแรงแอลกอฮอลตั้งแต 80 ดีกรีข้ึนไป 

 2.2 สุราขาว หมายถึง สุราท่ีกล่ันไดมาจากขาวหรือน้ําตาลโดยปราศจากเคร่ือง

ยอมหรือส่ิงปรุงแตงอยางใดๆมีแรงแอลกอฮอลต่ํากวา 80 ดีกรี มีหลายขนาด ดังนี ้

 ชนิดแอลกอฮอล 28 ดีกรี, ชนิดแอลกอฮอล 30 ดีกรี 

 ชนิดแอลกอฮอล 35 ดีกรี, ชนิดแอลกอฮอล 40 ดีกรี 

 2.3 สุราผสม หมายถึง สุรากล่ันท่ีมีกรรมวิธีใชส่ิงผสมปรุงแตงข้ึนจากสุราสาม

ทับ และเม่ือผสมปรุงแตงแลวมีแรงแอลกอฮอลต่ํากวา 80 ดีกรี มีหลายขนาด ดังนี ้

 ชนิดแอลกอฮอล 28 ดีกรี, ชนิดแอลกอฮอล 30 ดีกรี,ชนิดแอลกอฮอล 35 ดีกรี 

  2.4 สุราปรุงพิเศษ หมายถึง สุรากล่ันท่ีใชสุราสามทับมาปรุงแตงโดยมีกรรมวิธี

พิเศษ แรงแอลกอฮอลดังนี ้

 ชนิดแอลกอฮอล 35 ดีกรี, ชนิดแอลกอฮอล 40 ดีกรี 

 2.5 สุราพิเศษ หมายถึง สุรากล่ันท่ีทําข้ึนโดยใชกรรมวิธีพิเศษ มีแรงแอลกอฮอล

ต่ํากวา 80 ดีกรี แบงออกเปน 

 ประเภทวิสกี้ บร่ันดี ยิน รัมหรือสุราแบบตางประเทศอยางอ่ืน  

 ประเภทเกาเหลียง เช่ียงชุน บุนกุยโลว หรือสุราแบบตางประเทศอยางอ่ืน  

4.3  แอลกอฮอล์และพษิของแอลกอฮอล์ 

 4.3.1 พษิของแอลกอฮอล์ทีมี่ผลต่อร่างกาย 

 เม่ือแอลกอฮอลเขาสูรางกายจะมีผลในการรบกวนหรือทําลายระบบการทํางานตางๆของ

อวัยวะในรางกายโดยแบงไดเปน 5 ระบบใหญ คือ พิษของแอลกอฮอลตอระบบสมอง , ระบบทางเดิน

อาหาร,ระบบหัวใจและหลอดเลือด รวมไปถึงระบบตอมไรทอและระบบจุลชีพ โดยมีผลท้ังแบบ

เฉียบพลันและเร้ือรัง โดยเฉพาะผลเร้ือรังทําใหเกิดกลุมโรคไดนับ 100 โรค ในสมัยกอนเรียกโรคท่ีเกิด

จากพิษของสุรานี้วา โรคพิษสุราเร้ือรัง แตเนื่องจากรายละเอียดและอาการแตกตางกันมีจํานวนมากมาย

ไมเหมาะสมท่ีจะใชช่ือโรคพิษสุราเร้ือรัง เพียงช่ือเดียว ในป ค.ศ.1977 องคการอนามัยโลก  



21 

 

 

 

โดยกลุม Alcohol Relate Disabilities จึงไดใชคําวา Alcohol Dependence Syndrome แทนคําวา 

Alcoholism (ศรีวงศ หะวานนท 2534 : 22) 

 4.3.2 พษิของแอลกอฮอล์ต่อสมอง  

 โดยท่ีแอลกอฮอลมีฤทธ์ิกดสมอง การบริโภคแอลกอฮอลสงผลกระทบตอการทํางานของ

สมองโดยตรง ผลของแอลกอฮอลตอสมองนั้นแบงออกเปน 2 ระยะ คือ 

กกกกกกกกกกกกกกกก1. พษิแบบเฉียบพลนั  การดื่มสุราจํานวนมากจะทําใหระดับแอลกอฮอลใน

เลือดสูง เกิดภาวะ Alcohol intoxication ซ่ึงถาสูงถึงขนาด 500 มิลลิกรัมข้ึนไปอาจจะเกิดอันตรายแก

ชีวิตได แตโอกาสเกิดมีนอยมาก  เนื่องจากเม่ือรางกายไดรับแอลกอฮอลมากเกินไปจะเกิดอาการ

คล่ืนไส อาเจียน ซ่ึงเปนกลไกอยางหนึ่งของรางกายท่ีจะชวยลดปริมาณของแอลกอฮอลในเลือดให

ลดลงได นอกจากนี้สาเหตุท่ีทําใหเสียชีวิตอาจเกิดจากการกินยาท่ีมีฤทธ์ิกดประสาทบางชนิด เชน ยา

กลอมประสาท ยานอนหลับ เปนตน รวมกับการดื่มสุราทําใหแอลกอฮอลเขาไปเสริมการออกฤทธ์ิของ

ยาดังกลาวจนอาจเสียชีวิต (บุญสม มารติน 2533 : 170) 

 2. พษิของแอลกอฮอล์ต่อสมองชนิดเร้ือรัง  

แอลกอฮอลมีพิษโดยตรงตอสมองทําใหเนื้อสมองตาย คือ มีการอักเสบและบวมท่ีเยื่อหุมสมองและเนื้อ

สมองทําใหเกิดอาการชักหรือปวดศีรษะอยางรุนแรง เม่ือเกิดการอักเสบอยางเร้ือรังจะทําใหเซลลใน

สมองเส่ือม ในผูท่ีติดสุราพบวาการฝอของกลีบสมองสวนนอก ซ่ึงมีการเส่ือมทางจิตอีกหลายประการ 

เร่ิมตั้งแตปญหาการเปล่ียนแปลงทางบุคลิกภาพ ความจําเส่ือม ในกรณีท่ีเปนมากอาจเกิดอาการประสาท

หลอน หูแวว หวาดระแวง และคลุมคล่ัง  

  4.3.3  พษิของแอลกอฮอล์ต่อระบบทางเดินอาหาร 

 ระบบทางเดินอาหารประกอบไปดวยอวัยวะตางๆมากมาย ท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวกับการยอยและ

การดูดซึมอาหาร ไดแก กระเพาะอาหาร ลําไสเล็ก ตับ ไต เปนตน จึงนับไดวาเปนระบบท่ีมีความสําคัญ

ระบบหนึ่งของรางกาย พิษของแอลกอฮอลตอระบบทางเดินอาหารนั้นสามารถแบงโดยพิจารณาจาก

การทํางานของอวัยวะแตละชนิดดังตอไปนี ้

กกกกกกกกกกกกกกกก1. พษิของแอลกอฮอล์ต่อกระเพาะอาหาร 

 กระเพาะอาหารและลําไสเปนอวัยวะแรกท่ีไดรับพิษจากการบริโภคแอลกอฮอล เพราะเปน

ทางผานอาหารเขาสูรางกายเปนอันดับแรก โดยแอลกอฮอลในสุราจะมีฤทธ์ิกัดทําลายเนื้อเยื่อบุปาก 

ลําคอ กระเพาะอาหาร ดังนั้นเม่ือดื่มสุราท่ีไมไดทําใหเจือจางลงจะรูสึกบาดคอและรอนในกระเพาะ

อาหารเยื่อบุกระเพาะจะอักเสบทําใหการดูดซึมอาหารเสียไป รางกายจะขาดสารอาหารและวิตามินท่ี

จําเปนตอการดํารงชีวิต (Richard G.Schlaadt 2001 : 179-180) ในบางรายอาจมีการตกเลือดในกระเพาะ
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อาหารได อีกท้ังยังทําใหเกิดการหล่ังของกรดในกระเพาะในปริมาณท่ีมากข้ึนเปนผลใหเกิดโรคแทรก

ซอน ตลอดจนเกิดการทองอืด ปวดทอง ทองเสีย ทองผูกเบ่ืออาหารและอาเจียนเปนเลือดได 

 2. พษิแอลกอฮอล์ต่อลาํไส้เลก็ 

 แอลกอฮอลทําใหเกิดการอักเสบของเยื่อบุลําไสเล็กสวนตนจากการระคายเคืองของ

แอลกอฮอลโดยตรง นอกจากนี้แอลกอฮอลยังทําใหความดันหูรูดของทอน้ําดีท่ีมาเปดเขาสูลําไสเล็ก

สวนตนสูงข้ึนเปนเหตุใหน้ําดีจากตับและน้ํายอยจากตับออนออกมาชวยในการยอยอาหารไดลําบาก ทํา

ใหเกิดอาการทองอืด ทองเฟอ นอกจากนี้แอลกอฮอลยังมีผลทําใหการดูดซึมอาหารของลําไสเล็กลดลง 

(ศรีวงศ หะวานนท 2534 : 24) 

  3. พษิของแอลกอฮอล์ต่อตับอ่อน 

 แอลกอฮอลมีผลทําใหน้ํายอยของตับออนและเอ็นไซมของตับออนเพิ่มข้ึนซ่ึงเปนผล

ตอเนื่องจากการกระตุนฮอรโมนแกสตรินในกระเพาะทําใหมีกรดสูงข้ึนในกระเพาะ และมากระตุน

ฮอรโมนซีคลินตินในลําไส และซีคลินตินนี้ก็มากระตุนตับออนใหหล่ังน้ํายอยและเอ็นไซมเพิ่มข้ึนใน

ขณะเดียวกันก็ทําใหความดันของตับออนและทอน้ําดีเพิ่ม เกิดอาการบวมเกร็งของตัวหูรูดของทอน้ําดี 

ทําใหเกิดภาวะการณอุดตันในทอตับออน น้ํายอยท่ีถูกกระตุนหล่ังออกมาไมไดก็เกิดการยอยตัวตับออน

เสียเองทําใหเกิดตับออนอักเสบ นอกจากนี้แอลกอฮอลยังทําใหเกิดพยาธิในตับออนได 

 3.1 ตับออนอักเสบชนิดเฉียบพลัน จะมีอาการดังนี้ แนนทอง ทองอืด 

อาหารไมยอย แนนหลังไปจนถึงปวดทองบริเวณล้ินป หรือสะดือราวไปถึงสันหลังในขณะเดียวกัน

อาจจะทําใหความดันโลหิตต่ําเกิดอาการช็อคเปนอันตรายถึงชีวิต 

 3.2  ตับออนอักเสบชนิดเร้ือรัง มีอาการดังนี้ อาหารไมยอย มีลม

ในทองมาก ผอมน้ําหนักลดมีอาการของเบาหวานรวมดวย ท้ังนี้ทําใหเกิดภาวะตับออนอักเสบชนิดเร้ือง

รังแบบมีหินปูนหรือนิ่วในตับออนอีกดวย 

 4. พษิของแอลกอฮอล์ต่อตับ 

 อาการจากการดื่มสุรา คือ “ตับเส่ือม” หรือ “ตับแข็ง” ตับเปนอวัยวะท่ีถูกกระทบกระเทือน

มากท่ีสุด เนื่องจากแอลกอฮอลจะตองผานและถูกทําลายท่ีตับ เม่ือรางกายไดรับแอลกอฮอลมากเกินกวา

ท่ีตับจะทําลายได แอลกอฮอลจะทําใหเซลลของตับอักเสบและมีไขมันมากแทนท่ีเซลลในตับทําให

เซลลไขมันเพิ่มข้ึนและกระจายไปท่ัวตับ ระยะนี้ตับจะบวมและใหญกวาปกติ มีสีเหลืองของไขมันเร่ิมมี

รอยสีขาวของเนื้อพังพืดท่ีเกิดท่ีตับ ( Fibrous tissue) และถายังคงดื่มสุราตอไปเนื้อตับท่ีดีจะถูกแทรก

โดยเซลลไขมันทําใหเกิดการอักเสบของตับ เซลลของตับจะถูกทําลายลง พรอมกันนั้นจะมีใยพังพืดเขา
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มาแทนท่ีระยะนี้ตับจะหดตัวเล็กลง ผิวของตับจะขรุขระคลายผิวมะกรูด ซ่ึงเปนอาการสุดทายของโรค

ตับแข็ง (เกษียร ภังคานนท 2538 : 23) 

 5. พษิของแอลกอฮอล์ต่อไต 

 ในกรณีคนท่ีดื่มสุรามากจะเกิด Lactic acidosis อันเปนผลมาจากระดับไฮโดเจนในตับสูง

เกินไป สภาวะดังกลาวจะรบกวนการขับถายกรดยูเรียของไตทําใหไมสามารถทํางานไดตามปกติ ปกติ

กรดยูเรียในเลือดสูงจะเกิดไตอักเสบและไตเหี่ยว อีกท้ังเปนผลใหอาการของโรคเกาทกําเริบ และใน

ระยะสุดทายไตจะไมสามารถขับไดแมกระท่ังน้ําปสสาวะ (เกษียร ภังคานนท 2538 : 23) 

กกกกกกกก4.3.4 พษิของแอลกอฮอล์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลอืด 

 โรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดท่ีเกิดจากการดื่มแอลกอฮอล อาจเกิดจากการขาด

อาหารและจากพิษของแอลกอฮอลหรือท้ังสองอยางรวมกัน แอลกอฮอลมีผลตอการเปล่ียนแปลงในการ

ทํางานของกลามเนื้อหัวใจ การบีบตัวของกลามเนื้อหัวใจจะต่ําลงในขณะท่ีความดันโลหิตจะสูงข้ึน ใน

กรณีท่ีดื่มสุราเปนประจําและปริมาณท่ีมากจะทําใหเกิดโรคหัวใจท่ีเกิดจากพิษสุรา ท่ีมีช่ือวา Alcohol 

cardiomyopathy ซ่ึงมีอาการหายใจลําบาก  หัวใจบวมโต ทําใหเหนื่อยงายและหอบ ถายังคงดื่มสุรา

ตอไปจะทําใหมีอาการของโรคหัวใจวายชนิดรักษาไมหายขาด 

 4.3.5 พษิของแอลกอฮอล์ต่อระบบเมตาบอลคิและต่อมไร้ท่อ 

 แอลกอฮอลทําใหเกิดน้ําตาลในเลือดสูงหรืออาจมีอาการของเบาหวานได ในทางตรงขาม

แอลกอฮอลก็สามารถทําใหเกิดอาการน้ําตาลในเลือดต่ําไดเม่ือดื่มสุราติดตอกันไมรับประทานอาหาร

นาน 2-3 วัน โดยแอลกอฮอลจะทําใหไกลโคเจนในระดับต่ําและสกัดกั้นการสรางน้ําตาลกลูโคสจาก

ไกลโคเจน ทําใหกลูโคสเขาสูกระแสโลหิตในปริมาณท่ีไมเพียงพอตอความตองการของรางกายเปนผล

ใหเกิดอาการออนเพลีย เหงื่อออก เปนลมหมดสติและอาจเปนอันตรายถึงแกชีวิตได 

 นอกจากนี้แอลกอฮอลยังสามรถทําใหมีขออักเสบชนิดหนึ่งท่ีเรียกวา โรคเกาท  (Gout) โดย

แอลกอฮอลจะทําใหรางกายมีการค่ังของกรด โดยเฉพาะกรดแลคติดในเลือดและเนื้อเยื่อตางๆทําให

เกรดยูลิคซ่ึงอยูสูงในกระแสเลือดขับถายทางไตไดนอยลงและตกตะกอนในตามขอและทําใหเกิดการ

อักเสบ เชน บริเวณหัวแมมือและหัวแมเทาท้ังสองขาง เปนตน 

 4.3.6 พษิของแอลกอฮอล์ต่อระบบต่อต้านจุลชีพ 

 แอลกอฮอลทําใหระบบตอตานเช้ือโรคของรางกายลดลงโดยมีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ 

ดังนี ้

กกกกกกกกกกกกกกกก1. ทําใหการสราง Phagocyty ลดลง ทําใหประลิทธิภาพในการฆาเช้ือภายในนิว

โตรฟวเส่ือมลง 
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 2. เม็ดเลือดขาวออกมาจากไขกระดูกนอยกวาปกต ิ

 3. Lung macrophage ลดลง 

 4. Circulatory bactericidal substance ลดลง 

 5. ระดับพลาสมามัยโดรคอรตีโซนสูงความหนืดของเลือดสูง 

 6. Glottis ปดไมสนิททําให Asirate ไดงาย 

 7. Ciliary cell ภายในหลอดลมทํางานนอยลง 

 จากการเปล่ียนแปลงดังกลาวทําใหผูท่ีดื่มสุรามีโอกาสเปนโรคปอดปวม หรือโรคติดเช้ืออ่ืน

ไดงายกวาผูท่ีไมดื่มสุรา รวมท้ังโรคเอดสดวย (ศรีวงศ หะวานนท 2534 : 26-27) 

 4.3.7 พษิของแอลกอฮอล์ต่อทารกในครรภ์ 

 ปจจุบันไมเพียงแตผูชายเทานั้นท่ีนิยมดื่มสุราหรือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลชนิดตางๆ  

แตคานิยมการบริโภคสุราไดขยายตัวไปยังกลุมสตรีดวย ซ่ึงอาการผิดปกติของทารกมีดังนี ้ 

(สุรศักดิ์ หลาบมาลา 2533 : 48) 

 1. ศีรษะและใบหนาเบ้ียวบูดไมเปนรูปรางเหมือนทารกอ่ืนๆ กะโหลกศีรษะเล็ก

ผิดปกติ หนังตาหอย ริมฝปากบนใหญและยาว 

 2. ระบบอวัยวะสําคัญผิดปกติ เชน เกิดความบกพรองของหัวใจ หู อาจจะติดเช้ือ

ทําใหหูหนวกได สายตาไมดี และฟนไมด ี

 3. ระบบประสาทสวนกลางมีความบกพรองทําใหเกิดโรคสมองเส่ือม 

 4. การเจริญเติบโตหยุดชะงักหรือเปนไปอยางเช่ืองชาท้ังตอนอยูในครรภและ

คลอดแลว 

 นอกจากนี้ โรคท่ีทําใหเกิดการเส่ือมประสิทธิภาพของอวัยวะตางๆของรางกาย ดวยเหตุท่ี

แอลกอฮอลซ่ึงไมมีคุณคาทางโภชนาการอ่ืนนอกจากใหพลังงาน ดังนั้นถาดื่มสุราโดยไมรับประทาน

อาหารใหถูกหลักก็จะยิ่งทําใหเกิดโรคเนื่องจากการขาดอาหาร เชน ขาดวิตามิน ขาดเกลือแรท่ีจําเปนตอ

รางกาย การเส่ือมประสิทธิภาพของรางกาย ไมไดเกิดจากการรับประทานอาหารไมครบถวนเทานั้น แต

ยังรวมไปถึงกระบวนการเผาผลาญอาหารแปรปรวนโดยเฉพาะการดูดซึมวิตามินและเกลือแรตางๆทํา

ใหเกิดการติดเช้ือโรคอ่ืนๆไดงายซ่ึงเรียกวาอาการ “ คอรซอคอฟ” เปนตน (จรวยพร ธรณินทร : 98) 

  4.3.8 พษิของแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพจิต 

 พิษของแอลกอฮอลไมเพียงมีผลตอรางกายผูดื่มเทานั้น แตยังมีผลตอการเปล่ียนแปลงหรือ

ปฏิกิริยาของจิตใจ จากการศึกษาพบวาการดื่มสุราในปริมาณเล็กนอยและมีปริมาณแอลกอฮอลในเลือด

ไมมากจะทําใหผูดื่มรูสึกผอนคลายชางพูด มีความสุข เปนอิสระแตถาเพิ่มปริมาณแอลกอฮอลมากข้ึนจะ
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ทําใหผูดื่มรูสึกสับสน เจาอารมณ โกรธงาย จะทําใหขาดการยับยั้งในการพูด และการแสดงออกมัก

พบวาผูดื่มจะพูดจากราวราน เสียงดัง ความอยากรู อยากแสดงออกในพฤติกรรมทางเพศภายหลังการดื่ม

เพิ่มมากข้ึน และในกรณีท่ีดื่มสุราเปนเวลานานจะทําใหสมรรถภาพทางเพศลดลง สวนผูท่ีติดสุราจะมี

ความบกพรองและไรสมมรรถภาพทางเพศ 

 นอกจากปฏิกิริยาของแอลกอฮอลตอจิตใจโดยตรงแลว การดื่มสุราติดตอกันเปนระยะ

เวลานาน แอลกอฮอลจะทําอันตรายตอระบบสมองและปลายประสาททําใหผูดื่มสุราเปนโรคพิษสุรา

เร้ือรัง หรือ D.T (Delirium Treatment) ผูท่ีเปนจะมีอาการมือส่ัน เทาส่ัน บางคนศีรษะส่ัน ปลายมือ

ปลายเทาชา รวมไปถึงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทางอารมณ และบุคลิกภาพดวย ผูท่ีเปนโรคพิษสุรา

เร้ือรังจะมีอาการเบ่ืออาหาร นอนไมหลับเห็นภาพหลอนตางๆและอาจตายไดในท่ีสุด  

(เกษียร ภังคานนท 2538 : 23) 

4.4 สถานการณ์ด้านอุปสงค์ของการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

กกกกกกกกการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

 จากการสํารวจป 2550 พบวาประชากรอายุ 15 ปข้ึนไปดื่มสุรา 14.9 ลานคนหรือรอยละ 29.3 

โดยผูชาย (ดื่มรอยละ 51.0) ยังคงดื่มสุรามากกวาผูหญิง (ดื่มรอยละ 8.8) คิดวาเปนประมาณกวา 6 เทา 

และผูท่ีอยูนอกเขตเทศบาลดื่มมากกวาผูท่ีอยูในเขตเทศบาล คือรอยละ 31.0 และ 25.4 ตามลําดับ และท่ี

นาเปนหวงอยางยิ่ง คือกลุมเยาวชนมีอัตราการดื่มสุรา สูงถึงรอยละ 21.9 สําหรับกลุมวัยทํางานมีอัตรา

การดื่มมากกวากลุมอ่ืน คือรอยละ 34.4 นอกจากนี้พบวาผูท่ีปจจุบันไมดื่มแลว แตในอดีตเคยดื่มมี 3.8 

ลานคนหรือรอยละ 7.5 ของประชากรอายุ 15 ปข้ึนไป ดังขอมูลในตาราง 

 

ตารางที ่1 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรอายุ 15 ข้ึนไป จําแนกตามพฤติกรรมการดื่ม  

 เพศ เขต   การปกครอง และกลุมวัย พ.ศ. 2550 

เพศ 

เขตการปกครอง 

กลุ่มวยั 

ประชากร 

อายุ 15 ปี 

ขึน้ไป 

จํานวนประชากร อตัราการดื่ม

ของประชากร 

(ร้อยละ) 

ไม่เคยดื่ม ไม่ดื่มแต่เคย

ดื่ม 

ดื่ม 

รวม 51,166.9 32,340.2 3,854.1 14,972.6 29.3 

เพศ  

ชาย 24,812.7 9,134.1 3,020.3 12,658.3 51.0 

หญิง 26,354.1 23,206.1 833.7 2,314.3 8.8 
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ตารางท่ี 1(ตอ) 

เพศ 

เขตการปกครอง 

กลุ่มวยั 

ประชากร 

อายุ 15 ปี 

ขึน้ไป 

จํานวนประชากร อตัราการดื่ม

ของประชากร 

(ร้อยละ) 

ไม่เคยดื่ม ไม่ดื่มแต่เคย

ดื่ม 

ดื่ม 

เขตการปกครอง  

ในเขตเทศบาล 16,018.2 10,987.7 965.5 4,065.1 25.4 

นอกเขตเทศบาล 35,148.6 21,352.5 2,888.6 10,907.5 31.0 

กลุ่มวยั(ปี)  

กลุมเยาวชน(15-24) 10,538.1 7,977.5 249.7 2,310.9 21.9 

กลุมวัยทํางาน(25-59) 33,536.7 19,523.6 2,461.2 11,551.9 34.4 

กลุมสูงอายุ 

(60ปข้ึนไป) 

7,091.8 4,839.0 1,143.1 1,109.7 15.6 

ท่ีมา : บัณฑิต ศรไพศาล และคณะ.รายงานสถานการณสุราประจําปพ.ศ.2551.พิมพคร้ังท่ี1. กรุงเทพฯ:

ศูนยวิจัยปญหาสุรา,2551. 

กกกกกกกกผลการสํารวจพฤติกรรมการดื่มสุราหรือเคร่ืองดื่มมึนเมา พบวาในระหวาง 12 เดือนกอนวัน

สัมภาษณมีผูท่ีไมเคยดื่มสุรารอยละ 63.2 ผูท่ีเคยดื่ม (ปจจุบันไมดื่มแลว) รอยละ 6.8 และเปนผูท่ีดื่มอยู

ในปจจุบันรอยละ 30.0 ซ่ึงสามารถแยกเปนผูดื่มทุกเดือน ( 1-3 วันตอเดือน) มากท่ีสุด คือรอยละ 7.9 

รองลงมาเปนผูท่ีดื่มทุกสัปดาห ( 1-2 วันตอสัปดาห) และผูท่ีดื่มนานๆคร้ัง(ดื่มนอยกวา 1 วันตอเดือน) 

รอยละ 5.7 และ4.1 

 ประเภทของสุราหรือเคร่ืองดื่มมึนเมาท่ีประชากรดื่ม 3 ลําดับแรกในระหวาง 12 เดือนกอน

วันสัมภาษณ คือ เบียร สุราขาว และสุรายี่หอไทย รอยละ 45.7 39.2 และ 10.7 ตามลําดับ โดยพบวา 

ผูหญิงนิยมดื่มเบียรมากกวาสุราประเภทอ่ืน คือ รอยละ 59.6 ในขณะท่ีผูชายนิยมดื่มท้ังเบียรและสุราขาว 

ในสัดสวนท่ีสูง คือรอยละ 43.1 และ 41.7 ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาตามเขตการปกครอง พบวา 

ประชากรในเขตเทศบาลนิยมดื่มเบียรมากท่ีสุด รอยละ 60.6 ในขณะท่ีนอกเขตเทศบาล นิยมดื่มสุราขาว

มากท่ีสุด คือ รอยละ 48.0 สําหรับกลุมเยาวชนและวัยทํางานนิยมดื่มเบียรมากท่ีสุด คือรอยละ 56.9 และ 

45.4 ตามลําดับ สวนวัยสูงอายุดื่มสุราขาวมากท่ีสุดคือรอยละ 56.2 
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ตารางที2่ แสดงรอยละของประชากรท่ีดื่มสุราหรือเคร่ืองดื่มมึนเมา จําแนกตามประเภทสุรา 

 ท่ีดื่มมาก 3 อันดับแรก เพศ เขตการปกครอง และกลุมวัย พ.ศ.2550 

เพศและเขตการปกครอง

และกลุ่มวยั(ปี) 

ร้อยละของประชากร(ในประเภทน้ัน) 

เบียร์ สุราขาว สุรายีห้่อไทย 

รวม 45.7 39.2 10.7 

ชาย 43.1 41.7 11.5 

หญิง 59.6 25.4 6.5 

เขตการปกครอง  

ในเขตเทศบาล 60.6 15.6 15.7 

นอกเขตเทศบาล 40.1 48.0 8.8 

กลุมวัย(ป)  

กลุมเยาวชน(15-24) 56.0 29.7 11.6 

กลุมวัยทํางาน(25-59) 45.4 39.4 10.9 

กลุมสูงอายุ(60 ปข้ึนไป) 27.7 56.2 7.5 

ท่ีมา : บัณฑิต ศรไพศาล และคณะ.รายงานสถานการณสุราประจําปพ.ศ.2551.พิมพคร้ังท่ี1. กรุงเทพฯ:

ศูนยวิจัยปญหาสุรา,2551. 

กกกกกกกกหากพิจารณาในรอบ 7 ป ( 2544-2550) พบวาอัตราการดื่มสุราของประชากรมีแนวโนม

ลดลงตามลําดับ คือจากรอยละ 32.7 เปน 29.3 โดยผูชายมีอัตราการดื่มสุราลดลงจากรอยละ 55.9 เปน 

51.0 และผูหญิงลดลงจากรอยละ 9.8 เปน 8.8 

 หากนําอัตราการดื่มสุราเฉพาะกลุมเยาวชน ( 15-24 ป) ซ่ึงเปนกลุมเส่ียงในชวง 7 ปมา

พิจารณา ( 2544-2550) พบวาในชวงแรก ( 2544) มีอัตรารอยละ 21.6 แตในชวงป 2547-2549 มีอัตรา

สูงข้ึนเปนประมาณรอยละ 23 และกลับลดลงเปนรอยละ 21.9 ในป 2550 โดยเพศชายมีอัตราการดื่มสุรา

สูงกวาเพศหญิงเฉล่ียประมาณ 8 เทาทุกป แตพบวาทุกเพศมีแนวโนมอัตราการดื่มลดลงในป2550 

 อายุท่ีเร่ิมดื่มสุราหรือเคร่ืองดื่มมึนเมา ประชากรท่ีดื่มสุราหรือเคร่ืองดื่มมึนเมาในป 2550 

เร่ิมดื่มสุราเม่ืออายุประมาณ 20.5 ป โดยผูชายเร่ิมดื่มเร็วกวาผูหญิง คือ 19.5 ป และ 25.9 ปตามลําดับ

โดยกลุมเยาวชน เร่ิมดื่มอายุประมาณ 17 ป สวนวัยทํางานและวัยสูงอายุเร่ิมดื่มท่ีอายุ 20 และ 23 ป 

ดังตาราง 

 

 



28 

 

 

 

ตารางที ่3 แสดงอายุเฉล่ียของผูท่ีเร่ิมดื่มสุรา จําแนกตามอายุเฉล่ียท่ีเร่ิมดื่ม เพศ และกลุมวัย พ.ศ.2550 

อายุเฉลีย่รวมและ 

กลุ่มวยั 

อายุเฉลีย่ทีเ่ร่ิมดื่ม 

รวม ชาย หญงิ 

อายุเฉล่ียรวม 20.5 19.5 25.9 

กลุมเยาวชน(15-24 ป) 17.2 17.1 17.9 

กลุมวัยทํางาน(25-59ป) 20.8 19.8 26.1 

กลุมสูงอายุ(60 ปข้ึนไป) 23.9 22.1 33.3 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติแหงชาติ .ผลการสํารวจการสูบบุหร่ีและการดื่มสุรา ป 2550[ออนไลน].เขาถึงเม่ือ

วันท่ี 10 พฤษภาคม 2553.เขาถึงไดจาก http://service.nso.go.th/nsopublish/theme/theme.2-4-7.html 

กกกกกกกกสาเหตุท่ีเร่ิมดื่มสุรา ผลการสอบถามถึงสาเหตุของการดื่มสุราของผูท่ีดื่มสุรา พบวาสวน

ใหญตอบวามาจากการเขาสังคม/การสังสรรค รอยละ 41.2 รองลงมาคืออยากทดลองดื่มและตามอยาง

เพื่อน รอยละ 29.8 และ 23.3 ตามลําดับ และผูหญิงตอบวาท่ีเร่ิมดื่ม เพราะการเขาสังคม/การสังสรรคสูง

กวาผูชายมาเกือบ 2 เทา คือรอยละ 61.0 และ 37.6 ตามลําดับ และอยากทดลองดื่มสูงถึงรอยละ 32.7 

 

ตารางที4่ แสดงจํานวนและรอยละของประชาการอายุ 15 ปข้ึนไปท่ีดื่มสุราหรือเคร่ืองดื่มมึนเมา  

 จําแนกตามสาเหตุท่ีเร่ิมดื่ม พ.ศ.2550 

 

สาเหตุทีเ่ร่ิมดื่มสุรา 

 

รวม 

เพศ 

ชาย หญงิ 

รวม 100.0 

(14,968,690) 

100.0 

(12,655,612) 

100.0 

(2,313,078) 

อยากทดลองดื่ม 29.8 32.7 13.8 

ผูใหญใชไปซ้ือ 0.2 0.2 0.1 

เขาสังคม/การสังสรรค 41.2 37.6 61.0 

เพื่อความโกเก 0.8 0.9 0.2 

เพื่อความเปนผูใหญ 0.5 0.5 0.2 

เครียด/วิตกกังวล 0.9 0.7 2.1 

ตามอยางเพื่อน/เพื่อนชวน 23.3 25.0 13.5 

ตามอยางสมาชิกในครัวเรือน 0.3 0.2 0.8 

ตามอยางดารา/ผูท่ีมีช่ือเสียง 2.0 1.6 4.2 

http://service.nso.go.th/nsopublish/theme/theme.2-4-7.html�
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ตารางท่ี4 (ตอ) 

 

สาเหตุทีเ่ร่ิมดื่มสุรา 

 

รวม 

เพศ 

ชาย หญงิ 

รวม 100.0 

(14,968,690) 

100.0 

(12,655,612) 

100.0 

(2,313,078) 

เพื่อเจริญอาหาร 0.7 0.3 2.9 

ใชเปนยา/สวนผสมของยา 0.1 0.1 0.2 

ความผิดหวัง 0.4 0.2 1.0 

อ่ืนๆ * * - 

หมายเหตุ : -  ไมรวมไมทราบ 

* นอยกวารอยละ 0.1 

ท่ีมา: สํานักงานสถิติแหงชาต.ิผลการสํารวจการสูบบุหร่ีและการดื่มสุรา ป 2550[ออนไลน].เขาถึงเม่ือ

วันท่ี 10 พฤษภาคม 2553.เขาถึงไดจาก http://service.nso.go.th/nsopublish/theme/theme.2-4-7.html 

 

ส่วนที ่5 ทฤษฎกีารเรียนรู้ทางสังคม (Social learning theory) 

5.1 แนวคดิพืน้ฐาน 

กกกกกกกกทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมเปนทฤษฎีท่ีมีแนวคิดพื้นฐานท่ีวาพฤติกรรม (Behavior หรือ B) 

ของมนุษย เกิดจากปจจัยท่ีสําคัญ 2 ปจจัย คือ ปจจัยสวนบุคคล (Personal factor หรือ P) และอิทธิพล

ของสภาพแวดลอม (Environment influence หรือ E)  

กกกกกกกก Bandura (อางถึงใน สิทธินันท : 33-34) ไดกลาวถึงพฤติกรรมมนุษยองคประกอบภายใน

ตัวมนุษยเอง และส่ิงแวดลอมตางก็มีอิทธิพลตอกันและกันในลักษณะท่ีแตละองคประกอบตองสัมพันธ

กันอยางถอยทีถอยอาศัย หมายความวาในบางคร้ังบางคราวส่ิงแวดลอมอาจจะมีสวนในการทําใหเกิด

พฤติกรรมไดมากกวาองคประกอบภายในตัวบุคคล สวนในเวลาอ่ืนองคประกอบภายในตัวบุคคลก็

อาจจะมีอิทธิพลตอการแสดงพฤติกรรมมนุษยมากกวาส่ิงแวดลอม จะเห็นไดวาความสัมพันธเชนนี้อยู

ในลักษณะพึ่งพาอาศัยกันกับความสัมพันธ 

 

 

 

 

http://service.nso.go.th/nsopublish/theme/theme.2-4-7.html�
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ภาพท่ี 2 แสดงความสัมพันธพฤติกรรมของมนุษยกับปจจัยสวนบุคคลและอิทธิพลของสภาพแวดลอม 

 

กกกกกกกกความสัมพันธพื้นฐานท่ีวาพฤติกรรมของมนุษย (Behavior หรือ B) ปจจัยสวนบุคคล 

(Personal factor หรือ P) และอิทธิพลของสภาพแวดลอม (Environment influence หรือ E) 

กกกกกกกกธีระพร อุวรรณโณ (2532 : 316-324) กลาววา กระบวนการตางๆของการเลียนแบบหรือการ

เรียนรูโดยการสังเกต แบงออกเปน 4 กระบวนการคือ 

กกกกกกกกกกกกกกกก1. กระบวนการใสใจ หมายถึงกระบวนการท่ีมนุษยใสใจหรือสนใจในการรับรู

พฤติกรรมจากการสังเกตตัวแบบ การเรียนรูจากการสังเกตจะเกิดข้ึนไดมากก็ตอเม่ือบุคคลใสใจตอ

พฤติกรรมของตัวแบบ แตการใสใจจะมากนอยเพียงใดข้ึนกับปจจัยหลัก 2 ปจจัย คือ ปจจัยเกี่ยวกับ

เหตุการณท่ีเปนตัวแบบ และปจจัยเกี่ยวกับลักษณะผูสังเกต 

กกกกกกกกกกกกกกกก2. กระบวนการเก็บจํา เปนกระบวนการท่ีสังเกตประมวลขอมูลท่ีไดจากการ

สังเกตพฤติกรรมของตัวแบบไวในความจําในรูปสัญลักษณ แทนกิจกรรมท่ีเลียนแบบ โดยประมวลใน

ลักษณะของภาพพจน และในลักษณะของภาษา 

 3. กระบวนการการแสดงออก เปนกระบวนการท่ีผูสังเกตเปล่ียนสัญลักษณท่ี

เก็บไวในรูปของของความจํา จากกระบวนการคงไวมาเปนการกระทําในการเรียนรูจากการกระทํานั้น 

บุคคลจะสังเกตจากผลของพฤติกรรมหนึ่งๆ ท่ีแสดงออกและเรียนรูผลจากการกระทําหรือการ

แสดงออกท่ีเหมาะสมโดใชกลไกทางความคิด ดังนั้นกระบวนการแสดงออกจึงเปนระดับความคิดของผู

สังเกต 

 4. กระบวนการจูงใจ บุคคลไมไดกระทําพฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู

ถึงแมวาสามารถทําไดก็ตาม ก็จะแสดงพฤติกรรมท่ีเกิดประโยชนตอตนเอง และจะไมแสดงพฤติกรรม

ท่ีไมเกิดประโยชนตอตนเองหรือพฤติกรรมท่ีจะมีผลใหตองลงโทษ 

กกกกกกกกการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของวัยรุนสามารถเรียนรูไดจากการสังเกตตัวแบบ คือ 

ตัวแบบท่ีมีชีวิต ไดแก พอ แม ลูก มีเวลาอยูดวยเกือบตลอดเวลา พอแมจึงเปนตัวแบบท่ีวัยรุนมีโอกาส

ติดพฤติกรรมตางๆได นอกจากนี้เพื่อนจะมีอิทธิพลตอการเลียนแบบของวัยรุนมาก เพราะชวงวัยรุนเปน

ชวงท่ีตองการการยอมรับจากกลุมเพื่อน ในกลุมเพื่อนของวัยรุนท้ังในและนอกโรงเรียนมักจะมีการ
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สรางบรรทัดฐานของกลุมข้ึนมาและมีแรงกดดันตางๆใหสมาชิกในกลุมคลอยตาม วัยรุนคนใดท่ีไม

คลอยตามกลุมก็จะถูกเพื่อนลอเลียน หรือไมยอมรับใหมีการเขากลุม ดังนั้น วัยรุนท่ีอยูในกลุมเพื่อนท่ี

เหมาะสมก็จะมีพฤติกรรมไมเหมาะ เชน กลุมเพื่อนท่ีดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลก็มีโอกาสท่ีจะดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลดวย 

 ตัวแบบสัญลักษณ ไดแก คําบอกเลา คําส่ังสอน ส่ือมวลชนตางๆสําหรับวัยรุน ส่ือมวลชน

จะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของพวกเขามาก เพราะเปนแหลงท่ีสามารถเรียนรูส่ิงตางๆไดมากมายท้ัง

พฤติกรรม การแสดงออก และอ่ืนๆอีกมากมายท่ีสนใจ อยากรูอยากลองและเขาไปสัมผัสเพื่อคนหา

เอกลักษณของตนได ดังนั้นจึงไมเปนการยากท่ีจะลอกเลียนแบบการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลจากดารา 

นักรอง หรือบุคคลสําคัญตางๆท่ีสนใจ 

5.2 สรุปสาเหตุของการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของคนในกลุ่มนีไ้ด้ว่า  

มีความเกี่ยวของปจจัยตางๆดังนี ้

กกกกกกกกกกกกกกกก1. ครอบครัว  

   ครอบครัวกับการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล โดยท่ัวไปแลวการกระทําผิดของ

วัยรุนมักถูกมองวา มีสาเหตุมาจากครอบครัว เนื่องจากสวนใหญยังอยูในความดูแลของบิดามารดา 

ดังนั้นสภาพภายในครอบครัวนาจะมีผลตอพฤติกรรมตางๆ ในการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลไดมี

การศึกษา และนําเสนอใหเห็นวา ครอบครัวเปนปจจัยสาเหตุตอปญหานี้ การขาดการควบคุมหรือเกิด

จากการสนับสนุนของพอแมในการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ถาพอแมไมเห็นวาการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลเปนเร่ืองท่ีเสียหายและสนับสนุนใหลูกดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ลูกก็จะดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลคอนขางบอย ความสัมพันธภายในครอบครัวก็มีผลตอการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของ

วัยรุนเชนกัน เพราะส่ิงเหลานี้กอใหเกิดความกดดันกับวัยรุนใหหันไปพึ่งพิงส่ิงเสพติดตางๆรวมท้ังการ

ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลดวย ถาความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวดี พอแมเอาใจใสอยางสมํ่าเสมอ 

จะทําใหเกิดความผูกพันกับครอบครัวและซึมซับบรรทัดฐานตางๆของสังคมจากพอแม เปนการปองกัน

การกระทําผิดของวัยรุนได รวมท้ังการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลดวย ครอบครัวเปนสถาบันทางสังคมท่ีมี

ความสัมพันธกับการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของวัยรุน ครอบครัวมีหนาท่ีพัฒนาของวัยรุนในเร่ือง 

อารมณ สติปญญา ศีลธรรม ความเจริญทางรางกาย ตลอดท้ังความเจริญทางสังคม หากครอบครัวทํา

หนาท่ีไดดีก็ถือวาครอบครัวนั้นเปนครอบครัวท่ีเปนปกติ หากครอบครัวทําหนาท่ีขาดความสัมพันธใน

ครอบครัวถือไดวาเปนครอบครัวท่ีบกพรอง เปนเหตุใหเกิดพฤติกรรมดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของ

วัยรุนได 
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กกกกกกกกกกกกกกกก2. เพือ่น 

    อิทธิพลเพื่อนกับการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล เปนท่ีทราบกันวา ชวงระยะท่ี

เปนวัยรุนมักจะมีการแยกตัวออกจากครอบครัว เพื่อคนหาตนเอง และตองการความอิสระจากการถูก

ควบคุม แตเนื่องจากยังไมสามารถพึ่งตนเองทางจิตใจได และสวนใหญจะใหความสําคัญในการคบหา

เพื่อน สนุกสนานดวยกัน แลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน ทดลองส่ิงใหมๆรวมกัน ซ่ึงอาจมีท้ังดีและไมดี 

รวมถึงการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลดวย และส่ิงท่ีพบเห็นโดยท่ัวไปในการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของ

วัยรุน มักดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในหมูเพื่อนฝูง 

   3. สภาพแวดล้อม  

   สภาพแวดลอม กลาวไดวาในปจจุบันสภาพแวดลอมตางๆมีสวนชวยในการเกิด

พฤติกรรมการใช และดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของวัยรุนอยางมาก ไมวาจะเปนส่ือมวลชนหรือสภาพ

ของสังคมท่ัวไป การท่ีมีสถานเริงรมยตางๆ เปนสถานท่ีเท่ียวของวัยรุนเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงสวนใหญจะมี

บริการเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลอยูดวยและวัยรุนจํานวนไมนอยก็นิยมไปมากข้ึน ซ่ึงสวนใหญจะมีบริการ

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลอยูดวยและวัยรุนจํานวนไมนอยก็นิยมไปสถานท่ีเชนนี้ เชน ดิสโกเธค ผับ เปนตน 

รวมท้ังการเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีกอใหเกิดคานิยมใหมๆจากส่ือ หรือจากความคิดของคนในสังคม

เกี่ยวกับการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเปนการผอนคลายสนุกสนานกับเพื่อนฝูง เปนตน 

กกกกกกกกกกกกกกกก4. ส่ือมวลชน 

อิทธิพลจากส่ือมวลชนไดเขามามีบทบาทท่ีสําคัญในชีวิตประจําวันของคนเรา ทําใหไดรับรูขาวสาร 

หรือความบันเทิง มีการถายทอดความคิดเห็นจากส่ือมวลชนตอพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

จึงมีความใกลชิดกันมาก การถายทอดความคิดท่ีผิดใหแกผูบริโภคส่ือ รับรู รับฟง และถาเปนการ

ถายทอดท่ีแสดงความความเห็นอกเห็นใจ ยกยองสรรเสริญแกผูกระทําความผิดดวยแลว ก็จะยิ่งเกิด

อันตรายตอความรูสึกนึกคิดได 

 

ส่วนที ่6 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

กกกกกกกกจิราภรณ เทพหนู (2540) การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจเพื่อศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผล

ตอการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญศึกษา ในจังหวัดพัทลุง 

จํานวน 1,261 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามระหวางเดือนมกราคม 2540 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2540 

ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางมีอายุอยูในชวง 15-22 ป (เฉล่ีย 17.4.SD 1.02 ป) เคยดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล 489 คน (รอยละ 38.78 ของกลุมตัวอยางท้ังหมด) เปนเพศชายรอยละ 83.4 และเพศหญิง

รอยละ 16.6 ศึกษาความสัมพันธพบวาเพศชายมีโอกาสเส่ียงท่ีจะดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเปน 13.03 เทา
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ของเพศหญิง ( 95%CI=10.46-18.56) และจากการศึกษาพบวาเพศเปนตัวแปรกวนปจจัยอ่ืนๆซ่ึงเม่ือ

ควบคุมปจจัยเพศพบวา นักเรียนท่ีมีอายุ 18 ปข้ึนไป มีโอกาสเส่ียงตอการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเปน 

1.54 เทาของนักเรียนท่ีมีอายุ < 18 ปข้ึนไป นักเรียนท่ีมีผลการเรียนต่ําและปานกลางมีโอกาสเส่ียงตอ

การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเปน 9.85,2.30 เทา ( 95%CI=6.07-15.98,1.56-3.38) ของนักเรียนท่ีมีผลการ

เรียนสูงตามลําดับ นักเรียนท่ีมีการรับรูความสามารถตนเองต่ําและปานกลางมีโอกาสเส่ียงตอการดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเปน 17.68,1.76 เทา ( 95%CI=9.15-34.15,1.11-2.80) ของนักเรียนท่ีมีการรับรู

ความสามารถตนเองสูงตามลําดับ นักเรียนท่ีมีทัศนคติเชิงบวกตอเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมีโอกาสเส่ียงตอ

การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเปน 55.32 เทา ( 95%CI=28.00-109.30) ของนักเรียนท่ีมีทัศนคติเชิงลบ 

นักเรียนท่ีไดรับการสนับสนุนการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลจากพอแมสูงควบคุมต่ําและปานกลางมี

โอกาสเส่ียงตอการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเปน 14.23,1.83 เทา ( 95%CI=8.15-24.85,1.08-3.10) ของ

นักเรียนท่ีไดรับการสนับสนุนจากพอแมต่ําควบคุมสูงตามลําดับ นักเรียนท่ีเพื่อนมีอิทธิพลสูงและปาน

กลางมีโอกาสเส่ียงตอการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเปน 10.64,0.30 เทา ( 95%CI=5.12-22.12,0.18-0.52) 

ของนักเรียนท่ีเพื่อนมีอิทธิพลต่ํา นักเรียนท่ีส่ือมวลชนมีอิทธิพลสูงและปานกลางมีโอกาสดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลเปน18.28,3.62 เทา ( 95%CI=10.17-32.86,2.02-6.50) ของนักเรียนท่ีส่ือมวลชนมีอิทธิพลต่ํา

ตามลําดับ 

กกกกกกกกจากการวิเคราะห ( Multiple Logistic Regression) พบวานักเรียนชายมีโอกาสเส่ียงตอการ

ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเปน 8.94 เทาของนักเรียนหญิง (95%CI of OR 6.31-12.66) การไดรับอิทธิพล

จากส่ือมวลชนและปานกลางมีโอกาสเส่ียงตอการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเปน 4.11,2.40 เทาของการ

ไดรับอิทธิพลจากส่ือมวลชนต่ําตามลําดับ ( 95%CI of OP 1.91-8.82,0.76-7.51) การสนับสนุนการดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลจากพอแมสูงควบคุมต่ํามีโอกาสเส่ียงตอการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเปน 3.43 เทา

ของการสนับสนุนการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลจากพอแมต่ํา ควบคุมสูง ( 95%CI of OR 1.67-2.05) ได

สมการท่ีมีความเหมาะสมเพื่อการคาดทํานายโดยมีความไวรอยละ 77.0 มีความจําเพาะรอยละ 89.12 

และสามารถคาดทํานายไดถูกตองโดยรวมรอยละ 84.46 ผลท่ีไดจากสมการเพื่อการคาดทํานายสามารถ

นําไปใชในการคัดกรองนักเรียนท่ีเส่ียงตอการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ในจังหวัดพัทลุงได 

กกกกกกกกประกิจ โพธิอาศน ( 2541) การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวาง โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของวัยรุน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จากกลุมตัวอยางประกอบไปดวยนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 411 คน 

เปนวัยรุนชาย รอยละ 55.5 วัยรุนหญิง รอยละ 44.5  ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเปนประจํา รอยละ  2.7 ดื่มนานๆคร้ัง รอยละ 46.7 และพบวาปจจัยนําไดแก เพศ 
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อายุ ผลการเรียน ประเภทของการศึกษา ลักษณะท่ีพักอาศัย ทัศนคติ คานิยม การรับรูผลกระทบจากการ

ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ ปจจัยเอ้ือ ไดแก การเขาถึงแหลงซ้ือขาย ความสัมพันธในครอบครัวมีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และปจจัยเสริม ไดแก พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลของเพื่อนสนิท และการรับอิทธิพลจากส่ือโฆษณามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และจากการวิเคราะหการจําแนกพหุ  

(Multiple Classification Analysis) พบวา ตัวแปรท่ีสามารถทํานายพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลไดดีท่ีสุด คือ พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของเพื่อนสนิท รองลงมาคือ ทัศนคติ

การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล เพศ และการรับอิทธิพลจากส่ือโฆษณา ตามลําดับ 

 บุญเสริม หุตะแพทยและคณะ ( 2547) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสุราของเยาวชนไทย :การ

สํารวจองคความรู สถานการณ และปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคสุรา 

ผลการวิจัยโดยใชวิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงพหูคูณหรือเชิงซอน พบวา ปจจัยท่ีสามารถอธิบายหรือ

ทํานายพฤติกรรมการบริโภคสุราท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ มีเพียง 8 ตัวแปร คือความเช่ือเกี่ยวกับการดื่ม

สุรา อิทธิพลส่ือหรือการรับรูขอมูลขาวสารการดื่มสุราจากส่ือ การรับรูความสัมพันธระหวางพอแม การ

เขาถึงแหลงซ้ือขายสุรา จํานวนปท่ีมีประสบการณการดื่มสุรา อิทธิพลเพื่อน ความมีวินัยในตนเอง

คะแนนเฉล่ียสะสม ซ่ึงสามารถอธิบายความผันแปรของพฤติกรรมการบริโภคสุราท่ีอาจเปนอันตรายได

ถึงรอยละ 57 ปจจัยเหลานี้(ยกเวนปจจัยจํานวนปท่ีมีประสบการณการดื่มสุรา) เปนตัวแปรชุดเดิมท่ีมีผล

ตอการดื่มหรือไมดื่มสุราของเยาวชน ในกลุมตัวแปรท้ัง 8 ตัวแปรนี้จะเห็นวา ระดับความเช่ือเกี่ยวกับ

การดื่มสุราหรือระดับการคลอยตามความเช่ือวาความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคสุรามากท่ีสุด 

โดยมีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยเทากับ 0.34 คือมีความสัมพันธเชิงบวก หมายความวา หากเยาวชนราย

ใดมีระดับความเช่ือเกี่ยวกับการดื่มสุรามาก เยาวชนรายนั้นจะมีแนวโนมท่ีจะมีพฤติกรรมการบริโภค

สุราท่ีอาจเปนอันตรายตอสุขภาพในระดับมาก เชนกัน สวนตัวแปรท่ีสามารถอธิบายหรือทํานาย

พฤติกรรมการบริโภคสุราไดลําดับท่ีสองคือ อิทธิพลส่ือหรือระดับการรับขอมูลขาวสารการดื่มสุราจาด

ส่ือ ซ่ึงคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยเทากับ 0.24 และเปนความสัมพันธในเชิงบวกเชนกัน สวนตัวแปรอีก

ตัวหนึ่งท่ีสามารถทํานายพฤติกรรมการบริโภคสุราไดดีเปนลําดับตอมา คือ  ตัวแปรการรับรู

ความสัมพันธระหวางเยาวชนกับพอแม มีคาความสัมประสิทธ์ิการถดถอยเทากับ 0.19 ซ่ึงเปน

ความสัมพันธเชิงลบ ซ่ึงหมายความวา ถาเยาวชนรายใดมีความรูสึกวาความสัมพันธระหวางพอแมอยู

ในระดับมากหรือระดับดี เยาวชนรายนั้นมีแนวโนมท่ีจะมีพฤติกรรมการบริโภคสุราท่ีอาจเปนอันตราย

ตอสุขภาพอยูในระดับต่ํา จะเห็นไดวาในเร่ืองการบริโภคสุรานั้น ปจจัยการรับรูความสัมพันธของพอ
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แม มีความสัมพันธท้ังกับการดื่มหรือไมดื่มสุราและมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มสุราท่ีอาจเปน

อันตรายตอสุขภาพของเยาวชน สวนปจจัยอ่ืนๆไดแก การเขาถึงแหลงซ้ือขาย -สุรา อิทธิพลเพื่อน 

จํานวนปท่ีเยาวชนมีประสบการณการดื่มสุรา ความมีวินัยในตนเอง คะแนนเฉล่ียสะสมหรือระดับสิติ

ปญญาของเยาวชน สามารถทํานายพฤติกรรมการบริโภคสุราท่ีอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของเยาวชน

ไดลดหล่ันกันลงมาตามลําดับ โดยมีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยเทากับ 0.12,0.10,0.10,-0.08 และ 0.08 

ตามลําดับ หากพิจารณาในภาพรวมของปจจัยท่ีสามารถอธิบายหรือทํานายพฤติกรรมบริโภคสุราท่ีอาจ

เปนอันตรายตอสุขภาพจะเห็นวา ปจจัยท่ีสามารถทํานายไดดีสวนมากเปนปจจัยดานสังคมหรือ

สภาพแวดลอมเยาวชน ยกเวนปจจัยดานจิตลักษณะดานความเช่ือเกี่ยวกับการดื่มสุรา เชน ปจจัยการรับรู

ขาวสารการดื่มสุราจากส่ือ การรับรูความสัมพันธของพอแม การเขาถึงแหลงซ้ือขาย และอิทธิพลจาก

เพื่อนท่ีมีตอการดื่มสุรา สวนปจจัยสวนบุคคล แมจะมีปจจัยถึง 4 ตัวแปรท่ีสงผลตอพฤติกรรมการ

บริโภคสุราท่ีอาจจะเปนอันตรายตอสุขภาพ แตก็เปนความสัมพันธในระดับต่ํา (ยกเวนความเช่ือเกี่ยวกับ

การดื่มสุรา) มีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยระหวาง -0.08 ถึง 0.10 เทานั้น จากขอคนพบในงานวิจัยนี้

แสดงใหเห็นวาสังคมหรือสภาพแวดลอมของเยาวชน ตั้งแตระดับครอบครัวถึงระดับสังคมโดยรวมเปน

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคของเยาวชนมาก 

กกกกกกกก 
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บทที3่ 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

กกกกกกกกการวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยเนนการสํารวจปจจัยท่ีสงผลตอการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล  สําหรับเปาหมายของการสํารวจ คือ เยาวชน โดยผูวิจัยเนนการสํารวจในกลุมนักศึกษา

ระดับอุดมศึกษาซ่ึงคัดเลือกจากนักศึกษา 2 สถาบันคอื นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของ

นักศึกษาจาก 2 สถาบัน 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบไปดวย นักศึกษาช้ันปท่ี 1-4 มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรและวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตบาง

แสน เพราะตองการเปรียบเทียบจากลักษณะท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยในตางจังหวัด กลาวคือ มหาวิทยาลัย

ศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรและวิทยาเขตเพชรบุรี ตั้งอยูในพื้นท่ีภูมิภาคตะวันตก ในขณะ

ท่ีมหาวิทยาลัยบูรพาตั้งอยูในพื้นท่ีภูมิภาคตะวันออก ถือไดวาเปนกลุมตัวอยางท่ีตรงตามวัตถุประสงค

ของผูทําวิจัย อีกท้ังมีวิจัยเปนท่ีไดศึกษาปจจัยและพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลภายในเขต

กรุงเทพมหานครแลว ดังนั้นผูวิจัยจึงมุงเนนการสํารวจกลุมตัวอยางนอกเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงก็คือ 

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา สําหรับรายละเอียดของจํานวนนักศึกษา

แยกตามช้ันปของ 2 มหาวิทยาลัยแสดงดังตารางที่ 6 

กลุ่มตัวอย่างและวธีิการสุ่มตัวอย่าง ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตร ดังนี ้

     n  ≥             Z2 pq 

                               e2 

 โดยท่ี   n   คือ  ขนาดตัวอยางของการสํารวจในการวิจัยคร้ังนี ้

 Z  คือ  คาวิกฤตของพื้นที่ใตโคงที่มีการแจกแจงปกติมาตราฐานที่ระดับความเชื่อมั่น 

            95%      กลาวคือ  Z =  1.96 

  p  คือ  สัดสวนของนักศึกษาในกลุมท่ีดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ในการวิจัยนี้กําหนด 
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 p =  0.6 โดยอางจากผลการสํารวจของสํานักวิจัยเอแบคโพลมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

(2549) ท่ีพบวากลุมนักศึกษาท่ีดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล มีจํานวนประมาณรอยละ 60  ในขณะที่ p = 1- q 

ดังนั้น q = 0.4 

           e  คือ  ความคลาดเคล่ือนของการกําหนดขนาดตัวอยาง  โดยการวิจัยนี้กําหนดคา        

ความคลาดเคล่ือนรอยละ 5 ดังนั้น e = 0.05 

กกกกกกกกเม่ือแทนคาลงไปในสูตรการคํานวณขนาดตัวอยางพบวา  n ≥  368.79  ดังนั้นเพื่อความ

สะดวกในการดําเนินการวิจัย ผูวิจัยจึงกําหนดขนาดตัวอยาง = 400 ตัวอยาง 

สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเลือกใชแบบแผนในการสุมตัวอยาง คือ แบบแผนการสุมตัวอยาง

แบบชั้นภูมิตามสัดสวนนักศึกษาในแตละช้ันป  สําหรับรายละเอียดของขนาดตัวอยางแบงแยกตามช้ันป

ของ 2 มหาวิทยาลัยแสดงดังตารางที่ 6 

 

ตารางที ่5 จํานวนนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา แบงตามชั้นป 

 

มหาวิทยาลัย 

ช้ันปท่ี  

รวม 1 2 3 4 

ศิลปากรวิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร 

3,690 3,119 2,531 2,346 11,686 

ศิลปากรวิทยาเขต

เพชรบุรี 

2,045 1,820 1,396 681 5,942 

บูรพาวิทยาเขตบางแสน 4,672 3,848 3,325 2,661 14,506 

รวม 10,407 8,787 7,252 5,688 32,134 

ท่ีมา : มหาวิทยาลัยศิลปากร.ฐานขอมูลมหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยบูรพา .ฐานขอมูล

มหาวิทยาลัยบูรพา[ออนไลน].เขาถึงเม่ือวันท่ี20มกราคม2553.เขาถึงไดจาก

http://reg1.su.ac.th/registrar/stat_studententry.asp 

และ http://reg.buu.ac.th/registrar/stat.asp?avs477036732=3 
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ตารางที ่6 จํานวนตัวอยางนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา 

 แบงตามช้ันป 

 

มหาวิทยาลัย 

ช้ันปท่ี  

รวม 1 2 3 4 

ศิลปากรวิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร 

47 34 33 30 144 

ศิลปากรวิทยาเขต

เพชรบุรี 

26 20 18 9 73 

บูรพาวิทยาเขตบางแสน 59 49 42 33 183 

รวม 132 103 93 72 400 

       

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

กกกกกกกกเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถามซ่ึงนํามาจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน 

การสรางเสริมสุขภาพ ( 2547) โดยคัดเลือกเฉพาะประเด็นท่ีเกี่ยวของจากการทบทวนววรรณกรรม

แนวคิดและทฤษฏีตางๆเพื่อใหไดแบบสอบถามตรงตามวัตถุประสงคของงานวิจัย 

แบบสอบถามมีท้ังหมด 7 ตอน แบงเปน 

 ตอนที ่ 1  แบบสอบถามสวนบุคคล ไดแก เพศ, อาย,ุ ช้ันป, ผลการเรียน, รายรับ ,รายจาย 

การใชเวลาวาง,สภาพการเงินของนักศึกษาและประสบการณการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของ

ครอบครัวนักศึกษา จํานวน 9 ขอ 

 ตอนที ่ 2 แบบสอบถามการรับรูผลโทษจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล เปนคําถามให

เลือกตอบเรียงลําดับจากมากไปนอย โดยแบงความคิดเห็นออกเปน 3 ระดับ คือ  รู ไมรูและไมแนใจ 

จํานวน 16 ขอ 

 ตอนที ่ 3 แบบสอบถามอิทธิพลเพื่อนท่ีสงผลตอการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล เปนคําถาม

ใหเลือกตอบเรียงลําดับจากมากไปนอย โดยแบงความคิดเห็นออกเปน 3 ระดับ คือ  จริง ไมจริงและไม

แนใจ จํานวน 10 ขอ 

 ตอนที ่ 4  แบบสอบถามอิทธิพลของส่ือท่ีสงผลการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล แบงเปน 

4.1 แบบสอบถามปริมาณการรับรูขาวสารการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากสื่อ เปนคําถามใหเลือกตอบ

เรียงลําดับจาก มากไปนอย จํานวน 5 ขอ โดยแบงความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ คือ 

5 หมายถึง 7 ครั้งตอสัปดาห 4 หมายถึง 6-5 ครั้งตอสัปดาห 
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3 หมายถึง 4-3 ครั้งตอสัปดาห 2 หมายถึง 2-1 ครั้งตอสัปดาห 

   1 หมายถึง ไมไดรับขาวสารใดเลยตอสัปดาห 

โดยใชสถิติ Cramer’s V แบงเกณฑไดดังนี้  

 0.00-0.25 ไมมีความสัมพันธ  0.26-0.55 ความสัมพันธปานกลาง 

 0.56-0.75 มีความสัมพันธสูง 0.76-1.00 มีความสัมพันธสูงมาก 

4.2 แบบสอบถามการยอมรับเนื้อหาขาวสารการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลจากส่ือ เปนคําถามให

เลือกตอบเรียงลําดับจาก มากไปนอย จํานวน 11 ขอ โดยแบงความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ คือ 

 5 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง 4 หมายถึง เห็นดวยมาก 

 3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 2 หมายถึง เห็นดวยนอย 

 1 หมายถึง เห็นดวยนอยท่ีสุด/ไมเห็นดวย 

โดยใชสถิติ Cramer’s V แบงเกณฑไดดังนี้  

 0.00-0.25 ไมมีความสัมพันธ  0.26-0.55 ความสัมพันธปานกลาง 

 0.56-0.75 มีความสัมพันธสูง          0.76-1.00 มีความสัมพันธสูงมาก  

 ตอนที ่ 5 แบบสอบถามการเขาถึงแหลงซ้ือขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล เปนคําถามให

เลือกตอบเรียงลําดับจาก มากไปนอย จํานวน 5 ขอ โดยแบงความคิดเห็นออกเปน 3 ระดับ คือ  จริง ไม

จริงและไมแนใจ 

 ตอนที ่ 6  ขอเสนอแนะของนักศึกษาในเร่ืองความคิดเห็นตอการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล 

 

3. การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือวจัิย 

กกกกกกกกข้ันตอนในการพัฒนาแบบสอบถามในการวิจัยมีดังนี ้

 1. ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับปจจัยพฤติกรรมและตัวแปรของการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนทบทวนแนวคิดทฤษฏีและเอกสาร

ตางๆเพื่อนํามาสรางกรอบแนวคิดวิจัย 

 2.  นําขอคําถามจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (2547) มา

ปรับปรุงใหเหมาะสมกับวิธีการดําเนินวิจัย โดยเลือกขอคําถามท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงค

งานวิจัย 

 3. นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนไปปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษา  

       ผูชวยศาสตราจารย ประสพชัย พสุนนท   เพื่อแกไขและตรวจความถูกตองเบ้ืองตน 
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 4. ตรวจสอบแบบสอบถามความถูกตอง (validity) โดยนําแบบสอบถามไปให

ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาจํานวน 3 ทาน ไดแก 1. ผูชวยศาสตราจารย ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร 2. 

ดร.ธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ และ 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทักษ ศิริวงศ 

 5. นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิไปตรวจสอบความเช่ือม่ัน

(reliability) โดยการนําไปทดลองสอบถามกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน

จํานวน 45 คน และคํานวณคาความเช่ือม่ันดวยคาสัมประสิทธแอลฟา (Aipha Coefficient)  

ของครอนบาค (Cronbach) เทากับ 0.889 ซ่ึงมีคาเขาใกล 1 แสดงวามีความเช่ือม่ันสูง (สรชัย พิสารบุตร 

เสาวรส ใหญสวาง และปรีชา อัศวเดชานุกร,2549) 

 6. นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบคาความเช่ือม่ันไปเก็บขอมูลท่ีมหาวิทยาลัย

ศิลปากรและมหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน 400 ชุด 

  

4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

กกกกกกผูวิจัยเลือกใชแหลงท่ีมาของขอมูลจาก 2 แหลงดังนี ้

 ขอมูลปฐมภูมิ  ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองจากการแจกแบบสอบถามท้ังหมด

จํานวน 400 ชุด 

 ขอมูลทุติยภูมิ     เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารรายงานวิชาการวิจัยและบทความท่ีเกี่ยวของ

ตางๆ พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ประกอบไปดวยปจจัย 3 กลุมหลัก คือ 1. 

ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ผลการเรียน ทัศนคติตอการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ทักษะการปฏิเสธ

การดื่ม การใชเวลาวางและความรูเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 2. ปจจัยดานครอบครัว ไดแก 

ความสัมพันธภายในครอบครัว การสนับสนุนและการควบคุมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

ประสบการณการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของคนในครอบครัว อาชีพของบิดามารดา และรายจายของ

ครอบครัว 3. ปจจัยดานสภาพแวดลอม ไดแก อิทธิพลจากลุมเพื่อน อิทธิพลจากส่ือและมวลชน และการ

เขาถึงแหลงซ้ือ/ขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ผลจากการศึกษาวิจัยเหลานี้ ผูวิจัยไดพัฒนาและปรับประเด็น

ท่ีเกี่ยวของมาเปนกรอบแนวความคิด โดยเลือกเอาปจจัยดังนี้มาเปนกรอบแนวความคิด  

1. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ผลการเรียน รายได คาใชจาย และการใชเวลาวาง  2. ปจจัยดาน

ครอบครัว ไดแก ประสบการณการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของคนในครอบครัว 3. ปจจัยดาน

สภาพแวดลอม ไดแก อิทธิพลจากลุมเพื่อน อิทธิพลจากส่ือและมวลชน และการเขาถึงแหลงซ้ือ/ขาย

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

 

http://www.thaiorc.com/webindex/preview.php?no=0068758�
http://www.thaiorc.com/webindex/preview.php?no=0068758�
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5. การวเิคราะห์ข้อมูล 

กกกกกกกกเม่ือตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนของขอมูลท่ีไดจากการสุมตัวอยางแลว ผูวิจัย

ไดวิเคราะหขอมูลตางๆดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS version 16 ดังนี้ ประกอบดวย 

 1.  การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา เพื่อพรรณนาใหเห็นปจจัยท่ีสงผลตอการบริโภค

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา และคาตัวแปร

ตางๆท่ีนํามาใชในการวจิัย วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ตั้งแต คาความถ่ี คารอยละ เปนตน 

 2. การวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปร ไดแก Z-test, Cramer’s V และอ่ืนๆ ตาม

ความเหมาะสมของตัวแปร 
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บทที ่4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

กกกกกกกกผูวิจัยไดนําเสนอขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเร่ือง “การเปรียบเทียบปจจัยท่ี

สงผลตอการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยบูรพา” แสดง

ดังตารางประกอบคําบรรยายจําแนกออกเปน 7 ตอน มีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 ตอนท่ี  1         ผลการวิเคราะหขอมูลในดานประชากรศาสตร ใชคารอยละ  

 ตอนท่ี  2   ผลการวิเคราะหประสบการณการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของคนใน

ครอบครัวนักศึกษา ใชคารอยละ 

 ตอนท่ี  3 ผลการวิเคราะหปจจัยดานการรับรูโทษจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล

ของนักศึกษา ใชคาสถิติ Z-test 

 ตอนท่ี 4  ผลการวิเคราะหปจจัยอิทธิพลเพื่อนท่ีสงผลตอการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล

ของนักศึกษา ใชคาสถิติ Z-test 

 ตอนท่ี 5  ผลการวิเคราะหปริมาณการรับขาวสารการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลจากส่ือ

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ใชคาสถิติ Cramer’s V  

 ตอนท่ี  6  ผลการวิเคราะหการยอมรับเนื้อหาขาวสารจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล

จากส่ือของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ใชคาสถิติ Cramer’s V  

 ตอนท่ี 7 ผลการวิเคราะหการเขาถึงแหลงซ้ือ/ขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ใชคาสถิติ Z-test 
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ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลในด้านประชากรศาสตร์  

กกกกกกกกของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน 400 คน แสดง

ดังตารางท่ี 8 รายละเอียดตอไปนี ้

 1. นักศึกษาท่ีดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลจากการสํารวจในมหาวิทยาลัยศิลปากรและ

มหาวิทยาลัยบูรพา มีรอยละ 54.2 และ 45.8 ตามลําดับ 

 2. นักศึกษาท่ีดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล พบวาเปนเพศชายและหญิงรอยละ 44.0 และ 56.0 

ตามลําดับ 

 3. นักศึกษาท่ีดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล พบวาช้ันปท่ี 1 ช้ันปท่ี 2 ช้ันปท่ี 3 และช้ันปท่ี 4 

เทากับรอยละ 33.0, 25.8, 23.2 และ18.0 ตามลําดับ 

 4. แหลงท่ีมาของรายรับนักศึกษา พบวาไดจากพอแม ญาติ งานพิเศษ และกองทุนกูยืมเพื่อ

การศึกษา เทากับรอยละ 85.5, 5.0, 2.0 และ 7.5 ตามลําดับ 

 5. รายรับประจําท่ีนักศึกษาไดรับตอเดือน พบวา นักศึกษามีรายรับต่ํากวา 4,000 บาท 

4,000-5,000 บาท 5,001-6,000 บาท และ 6,001 บาทข้ึนไป เทากับรอยละ 20.8 ,43.7,20.7 และ14.8 

ตามลําดับ 

 6. กิจกรรมยามวางของนักศึกษาในรอบสัปดาหระหวางวันจันทร-วันศุกร และวันเสาร -

วันอาทิตย พบวา นักศึกษามีกิจกรรมดังนี้ ในวันจันทร -วันศุกร นักศึกษา ฟงวิทยุ/ดูโทรทัศน/วีดีโอ/

ภาพยนตร รอยละ 34.2 สังสรรคกับเพื่อน รอยละ 27.5 ออกกําลังกาย รอยละ 15.0 ทํากิจกรรม

มหาวิทยาลัย เชน สันทนาการ, ประชุมเชียร รอยละ 4.0 และอ่ืนๆเชน เรียนหนังสือเพิ่มเติม รอยละ 0.8 

ในวันเสาร-วันอาทิตย พบวา นักศึกษา ฟงวิทยุ/ดูโทรทัศน/วีดีโอ/ภาพยนตร รอยละ 43.8 สังสรรคกับ

เพื่อน รอยละ 23.8 ชวยพอแมทํางาน รอยละ 15.5 ทํางานพิเศษ รอยละ 0.8 และสอนพิเศษรอยละ 0.2 

 7. สภาพการเงินของนักศึกษา พบวา สภาพการเงินดีมาก(มีเงินเก็บทุกเดือน) รอยละ 6.0 

สภาพการเงินดี(มีเงินเก็บบางบางเดือน)รอยละ 35.0 สภาพการเงินปานกลาง(บางเดือนไมพอใช) รอย

ละ55.5 และสภาพการเงินไมดี(มีหนี้สิน) รอยละ3.5 
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ตารางที ่7 ขอมูลดานประชากรศาสตรของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษามหาวิทยาลัย               

บูรพา 

รายการ รอยละ 

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 54.20 

มหาวิทยาลัยบูรพา 45.80 

เพศ ชาย 44.00 

หญิง 56.00 

ช้ันป ปท่ี1 33.00 

ปท่ี2 25.80 

ปท่ี3 23.20 

ปท่ี4 18.00 

รายรับไดจาก พอแม 85.50 

ญาติ 5.00 

งานพิเศษ 2.00 

กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 7.50 

รายรับประจํา 

(บาท/เดือน) 

ต่ํากวา4,000บาท 20.80 

4,001-5,000บาท 43.70 

5,001-6,000บาท 20.70 

6,001บาทข้ึนไป 14.80 

กิจกรรมยามวาง 

(จันทร-ศุกร) 

ฟงวิทยุ/ดูโทรทัศน/วีดีโอ/

ภาพยนตร 

34.20 

สังสรรคกับเพื่อน 27.50 

ออกกําลังกาย 15.00 

ทํากิจกรรมมหาวิทยาลัย เชน 

สันทนาการ, ประชุมเชียร 

4.00 

อ่ืนๆเชน เรียนหนังสือเพิ่มเติม 0.80 
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รายการ รอยละ 

 

กิจกรรมยามวาง 

(เสาร-อาทิตย/วันหยุด) 

ฟงวิทยุ/ดูโทรทัศน/วีดีโอ/

ภาพยนตร 

43.80 

สังสรรคกับเพื่อน 23.80 

ชวยพอแมทํางาน 15.50 

อ่ืนๆเชน ทํางานพิเศษ 0.80 

สอนพิเศษ 0.20 

สภาพการเงินของนักศึกษา ดีมาก(มีเงินเก็บทุกเดือน) 6.00 

ดี(มีเงินเก็บบางบางเดือน) 35.00 

ปานกลาง(บางเดือนไมพอใช) 55.50 

ไมดี(มีหนี้สิน) 3.50 

 

ตอนที ่2 ประสบการณ์การดื่มแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัวของนักศึกษา แสดงดังตารางที ่8 

กกกกกกกก1. พอ จากการสํารวจพบวา รอยละ 61 ดื่ม ในขณะท่ีรอยละ 39 ไมดื่ม ในสวนท่ีดื่มนั้น

แบงเปน ดื่มทุกวัน คอนขางบอย เปนบางวัน นานๆคร้ัง และ เทศกาลโอกาสพิเศษเทากับรอยละ 3.5, 

13.0, 18.5, 10.5 และ 15.5 ตามลําดับ 

 2. แม จากการสํารวจพบวา รอยละ 24.8 ดื่ม ในขณะท่ีรอยละ 75.2 ไมดื่ม ในสวนท่ีดื่มนั้น

แบงเปน ดื่มทุกวัน คอนขางบอย เปนบางวัน นานๆคร้ัง และ เทศกาลโอกาสพิเศษเทากับรอยละ 0.8, 

0.5, 2.5, 8.0 และ 13.0 ตามลําดับ 

 3. พี่นอง จากการสํารวจพบวา รอยละ 40.5 ดื่ม ในขณะท่ีรอยละ 59.5 ไมดื่ม ในสวนท่ีดื่ม

นั้นแบงเปน ดื่มทุกวัน คอนขางบอย เปนบางวัน นานๆคร้ัง และ เทศกาลโอกาสพิเศษเทากับรอยละ 0.8, 

1.6, 10.8, 11.8 และ 15.5 ตามลําดับ 

 4. ญาติ จากการสํารวจพบวา รอยละ 57.0 ดื่ม ในขณะท่ีรอยละ 43.0 ไมดื่ม ในสวนท่ีดื่มนั้น

แบงเปน ดื่มทุกวัน คอนขางบอย เปนบางวัน นานๆคร้ัง และ เทศกาลโอกาสพิเศษเทากับรอยละ 1.0, 

8.0, 11.0, 13.8 และ 23.2 ตามลําดับ 

 5. ผูอาศัย จากการสํารวจพบวา รอยละ 19.0 ดื่ม ในขณะท่ีรอยละ 81.0 ไมดื่ม ในสวนท่ีดื่ม

นั้นแบงเปน ดื่มทุกวัน คอนขางบอย เปนบางวัน นานๆคร้ัง และ เทศกาลโอกาสพิเศษเทากับรอยละ 0.5, 

3.0, 2.0, 6.85และ 7.0 ตามลําดับ 
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ตารางที ่8  ประสบการณการดื่มแอลกอฮอลของคนในครอบครัวนักศึกษา 

 

 

คนในครอบครัว 

ประสบการณการดื่ม 

 

ความถ่ีในการดื่ม 

 

ดื่ม ไมดื่ม ดื่มทุก

วัน 

คอนขาง

บอย 

(3-4คร้ัง/

สัปดาห) 

เปนบาง

วัน 

(1-

2คร้ัง/

สัปดาห) 

นานๆ

คร้ัง 

เทศกาล/

โอกาส

พิเศษ 

พอ 61.00 39.00 3.50 13.00 18.50 10.50 15.50 

แม 24.80 75.20 0.80 0.50 2.50 8.00 13.00 

พี่นอง 40.50 59.50 0.80 1.60 10.80 11.80 15.50 

ญาติ 57.00 43.00 1.00 8.00 11.00 13.80 23.20 

ผูอาศัย 19.00 81.00 0.50 3.00 2.00 6.50 7.00 

 

ตอนที ่ 3 ปัจจัยด้านการรับรู้โทษจากการดื่มแอลกอฮอล์ทีส่่งผลต่อการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของ

นักศึกษา แสดงดังตารางที ่9 

กกกกกกกก1. การดื่มแอลกอฮอลทําใหหายใจไมออก นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี รู ไมรู และไม

แนใจ เทากับ 63,130 และ 24 คน ตามลําดับ ในขณะท่ีนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาท่ี รู ไมรู และไม

แนใจ เทากับ 63, 61 และ 59 คน ตามลําดับ และเม่ือเทียบสัดสวนการรับรูของนักศึกษา 2 มหาวิทยาลัย

ดวยคาสถิติ Z พบวา Z = -1 กลาวคือท้ัง 2 มหาวิทยาลัยมีสัดสวนการรับรูไมแตกตางกันท่ีระดับ

นัยสําคัญ 0.05 

 2. การดื่มแอลกอฮอลมากทําใหสมองฝอ  นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี รู ไมรู และไม

แนใจ เทากับ 168, 36 และ 13 คน ตามลําดับ ในขณะท่ีนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาท่ี รู ไมรู และไม

แนใจ เทากับ 133, 25 และ 25 คน ตามลําดับ และเม่ือเทียบสัดสวนการรับรูของนักศึกษา 2 มหาวิทยาลัย

ดวยคาสถิติ Z พบวา Z = 0.09  กลาวคือท้ัง 2 มหาวิทยาลัยมีสัดสวนการรับรูไมแตกตางกันท่ีระดับ

นัยสําคัญ 0.05 

 3. การดื่มแอลกอฮอลทําใหเนื้อเยื่อหัวใจทํางานผิดปกต ิ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี รู 

ไมรู และไมแนใจ เทากับ 143, 52 และ 22 คน ตามลําดับ ในขณะท่ีนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาท่ี รู ไมรู 

และไมแนใจ เทากับ 62, 87 และ 34 คน ตามลําดับ และเม่ือเทียบสัดสวนการรับรูของนักศึกษา 2 
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มหาวิทยาลัยดวยคาสถิติ Z พบวา Z = 6.4   กลาวคือท้ัง 2 มหาวิทยาลัยมีสัดสวนการรับรูแตกตางกันท่ี

ระดับนัยสําคัญ 0.05 

 4. การดื่มแอลกอฮอลทําใหเกิดแผลในกระเพาะอาหารและลําไส นักศึกษามหาวิทยาลัย

ศิลปากรท่ี รู ไมรู และไมแนใจ เทากับ 178, 30 และ 9 คน ตามลําดับ ในขณะท่ีนักศึกษามหาวิทยาลัย

บูรพาท่ี รู ไมรู และไมแนใจ เทากับ 116, 42 และ 25 คน ตามลําดับ และเม่ือเทียบสัดสวนการรับรูของ

นักศึกษา 2 มหาวิทยาลัยดวยคาสถิติ Z พบวา Z = 0.44  กลาวคือท้ัง 2 มหาวิทยาลัยมีสัดสวนการรับรูไม

แตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 5. การดื่มแอลกอฮอลจัด ทําใหเปนโรคตับแข็ง/ตับอักเสบ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี 

รู ไมรู เทากับ 204, 13 ไมมีนักศึกษาคนใดท่ีไมแนใจ ในการรับรู ในขณะท่ีนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา

ท่ี รู ไมรู และไมแนใจ เทากับ 125, 16 และ 25 คน ตามลําดับ และเม่ือเทียบสัดสวนการรับรูของ

นักศึกษา 2 มหาวิทยาลัยดวยคาสถิติ Z พบวา Z = 6.5   กลาวคือท้ัง 2 มหาวิทยาลัยมีสัดสวนการรับรู

แตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 6. การดื่มแอลกอฮอลเส่ียงตอการเปนโรคไต นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี รู ไมรู และ

ไมแนใจ เทากับ 150, 49 และ 18 คน ตามลําดับ ในขณะท่ีนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาท่ี รู ไมรู และไม

แนใจ เทากับ 46, 99 และ 38 คน ตามลําดับ และเม่ือเทียบสัดสวนการรับรูของนักศึกษา 2 มหาวิทยาลัย

ดวยคาสถิติ Z พบวา Z = 11 กลาวคือท้ัง 2 มหาวิทยาลัยมีสัดสวนการรับรูแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ 

0.05 

 7. การดื่มแอลกอฮอลทําใหเกิดนิ่วในกระเพาะปสสาวะ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี รู 

ไมรู และไมแนใจ เทากับ 120, 71 และ 26คน ตามลําดับ ในขณะท่ีนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาท่ี รู ไมรู 

และไมแนใจ เทากับ 38, 90 และ 55 คน ตามลําดับ และเม่ือเทียบสัดสวนการรับรูของนักศึกษา 2 

มหาวิทยาลัยดวยคาสถิติ Z พบวา Z = 6.8 กลาวคือท้ัง 2 มหาวิทยาลัยมีสัดสวนการรับรูแตกตางกันท่ี

ระดับนัยสําคัญ 0.05 

 8. การดื่มแอลกอฮอลทําใหเม็ดเลือดขาวนอยลง นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี รู ไมรู 

และไมแนใจ เทากับ 78, 106 และ 33 คน ตามลําดับ ในขณะท่ีนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาท่ี รู ไมรู และ

ไมแนใจ เทากับ 48, 90 และ 45 คน ตามลําดับ และเม่ือเทียบสัดสวนการรับรูของนักศึกษา 2 

มหาวิทยาลัยดวยคาสถิติ Z พบวา Z = 1.67  กลาวคือท้ัง 2 มหาวิทยาลัยมีสัดสวนการรับรูไมแตกตางกัน

ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 9.   การดื่มแอลกอฮอลทําใหเกิดอาการแพยา  นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี รู ไมรู และ

ไมแนใจ เทากับ 66, 119 และ 33คน ตามลําดับ ในขณะท่ีนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาท่ี รู ไมรู และไม
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แนใจ เทากับ 41, 95 และ 47 คน ตามลําดับ และเม่ือเทียบสัดสวนการรับรูของนักศึกษา 2 มหาวิทยาลัย

ดวยคาสถิติ Z พบวา Z = 2  กลาวคือท้ัง 2 มหาวิทยาลัยมีสัดสวนการรับรูแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ 

0.05 

 10.   การดื่มแอลกอฮอลจัด ทําใหมีอาการประสาทหลอน นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี 

รู ไมรู และไมแนใจ เทากับ 140, 55 และ 22 คน ตามลําดับ ในขณะท่ีนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาท่ี รู ไม

รู และไมแนใจ เทากับ 124, 26 และ 33 คน ตามลําดับ และเม่ือเทียบสัดสวนการรับรูของนักศึกษา 2 

มหาวิทยาลัยดวยคาสถิติ Z พบวา Z = -0.6   กลาวคือท้ัง 2 มหาวิทยาลัยมีสัดสวนการรับรูไมแตกตางกัน

ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 11. การดื่มแอลกอฮอลทําใหเกิดโรคหวาดระแวง นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี รู ไมรู 

และไมแนใจ เทากับ 108, 79 และ 30 คน ตามลําดับ ในขณะท่ีนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาท่ี รู ไมรู และ

ไมแนใจ เทากับ 68, 52 และ 63 คน ตามลําดับ และเม่ือเทียบสัดสวนการรับรูของนักศึกษา 2 

มหาวิทยาลัยดวยคาสถิติ Z พบวา Z = 2.6  กลาวคือท้ัง 2 มหาวิทยาลัยมีสัดสวนการรับรูแตกตางกันท่ี

ระดับนัยสําคัญ 0.05 

 12. การดื่มแอลกอฮอลทําใหเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ  นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี 

รู ไมรู และไมแนใจ เทากับ 171, 35 และ 11 คน ตามลําดับ ในขณะท่ีนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาท่ี รู ไม

รู และไมแนใจ เทากับ 43, 82 และ 58 คน ตามลําดับ และเม่ือเทียบสัดสวนการรับรูของนักศึกษา 2 

มหาวิทยาลัยดวยคาสถิติ Z พบวา Z = 14  กลาวคือท้ัง 2 มหาวิทยาลัยมีสัดสวนการรับรูแตกตางกันท่ี

ระดับนัยสําคัญ 0.05 

 13. การดื่มแอลกอฮอลนําไปสูอุบัติเหตุ  นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี รู ไมรู เทากับ 

210, 7 และ 11 คน ตามลําดับ ไมมีนักศึกษาคนใดท่ีไมแนใจในการรับรู ในขณะท่ีนักศึกษามหาวิทยาลัย

บูรพาท่ี รู ไมรู และไมแนใจ เทากับ 43, 82 และ 58 คน ตามลําดับ และเม่ือเทียบสัดสวนการรับรูของ

นักศึกษา 2 มหาวิทยาลัยดวยคาสถิติ Z พบวา Z = 2.33  กลาวคือท้ัง 2 มหาวิทยาลัยมีสัดสวนการรับรู

แตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 14. การดื่มแอลกอฮอลทําใหเส่ียงตอการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร นักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี รู ไมรู และไมแนใจ เทากับ 187, 15 และ 15 คน ตามลําดับ ในขณะท่ีนักศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพาท่ี รู ไมรู และไมแนใจ เทากับ 105, 27 และ 51 คน ตามลําดับ และเม่ือเทียบสัดสวน

การรับรูของนักศึกษา 2 มหาวิทยาลัยดวยคาสถิติ Z พบวา Z = 7.25  กลาวคือท้ัง 2 มหาวิทยาลัยมี

สัดสวนการรับรูแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
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  15. การดื่มแอลกอฮอลนําไปสูการมีเพศสัมพันธท่ีเส่ียงตอการติดเช้ือเอดส นักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี รู ไมรู และไมแนใจ เทากับ 172, 27 และ 18 คน ตามลําดับ ในขณะท่ีนักศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพาท่ี รู ไมรู และไมแนใจ เทากับ 84, 36 และ 63 คน ตามลําดับ และเม่ือเทียบสัดสวน

การรับรูของนักศึกษา 2 มหาวิทยาลัยดวยคาสถิติ Z พบวา Z = 6 กลาวคือท้ัง 2 มหาวิทยาลัยมีสัดสวน

การรับรูแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 16. การดื่มแอลกอฮอลทําใหหนาท่ีการงานบกพรอง นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี รู ไม

รู และไมแนใจ เทากับ 192, 13 และ 12 คน ตามลําดับ ในขณะท่ีนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาท่ี รู ไมรู 

และไมแนใจ เทากับ 112, 19 และ 42 คน ตามลําดับ และเม่ือเทียบสัดสวนการรับรูของนักศึกษา 2 

มหาวิทยาลัยดวยคาสถิติ Z พบวา Z = 6.75   กลาวคือท้ัง 2 มหาวิทยาลัยมีสัดสวนการรับรูแตกตางกันท่ี

ระดับนัยสําคัญ 0.05 

 

ตารางที ่9 ปจจัยดานการรับรูโทษจากการดื่มแอลกอฮอลท่ีสงผลการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของ

นักศึกษา 

 

ขอความ 

 

 

มหาวิทยาลัย 

ระดับความคิดเห็น  

คาสถิติ Z 

 

รู ไมรู ไม

แนใจ 

1.การดื่มแอลกอฮอลทําใหหายใจ

ไมออก  

ศิลปากร 63 130 24 -1.00 

บูรพา 63 61 59 

2.การดื่มแอลกอฮอลมากทําให

สมองฝอ  

ศิลปากร 168 36 13 0.09 

บูรพา 133 25 25 

3.การดื่มแอลกอฮอลทําใหเนื้อเยื่อ

หัวใจทํางานผิดปกต ิ 

ศิลปากร 143 52 22 6.40 

บูรพา 62 87 34 

4.การดื่มแอลกอฮอลทําใหเกิด

แผลในกระเพาะอาหารและลําไส 

ศิลปากร 178 30 9 0.44 

บูรพา 116 42 25 

5.การดื่มแอลกอฮอลจัด ทําใหเปน

โรคตับแข็ง/ตับอักเสบ 

ศิลปากร 204 13 0 6.50 

บูรพา 125 16 25 

6.การดื่มแอลกอฮอลเส่ียงตอการ

เปนโรคไต  

ศิลปากร 150 49 18 11.00 

บูรพา 46 99 38 
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ตารางท่ี 9 (ตอ) 

 

ขอความ 

 

 

มหาวิทยาลัย 

ระดับความคิดเห็น  

คาสถิติ Z 

 

รู ไมรู ไม

แนใจ 

7.การดื่มแอลกอฮอลทําใหเกิดนิ่ว

ในกระเพาะปสสาวะ 

ศิลปากร 120 71 26 6.80 

บูรพา 38 90 55 

8.การดื่มแอลกอฮอลทําใหเม็ด

เลือดขาวนอยลง 

ศิลปากร 78 106 33 1.67 

บูรพา 48 90 45 

9.การดื่มแอลกอฮอลทําใหเกิด

อาการแพยา  

ศิลปากร 66 119 33 2.00 

บูรพา 41 95 47 

10.การดื่มแอลกอฮอลจัด ทําใหมี

อาการประสาทหลอน 

ศิลปากร 140 55 22 -0.60 

บูรพา 124 26 33 

11.การดื่มแอลกอฮอลทําใหเกิด

โรคหวาดระแวง 

ศิลปากร 108 79 30 2.60 

บูรพา 68 52 63 

12.การดื่มแอลกอฮอลทําใหเกิด

การสูญเสียทางเศรษฐกิจ  

ศิลปากร 171 35 11 14.00 

บูรพา 43 82 58 

13.การดื่มแอลกอฮอลนําไปสู

อุบัติเหต ุ 

ศิลปากร 210 7 0 2.33 

บูรพา 164 10 9 

14.การดื่มแอลกอฮอลทําใหเส่ียง

ตอการมีเพศสัมพันธกอนวัยอัน

ควร 

ศิลปากร 187 15 15 7.25 

บูรพา 105 27 51 

15.การดื่มแอลกอฮอลนําไปสูการ

มีเพศสัมพันธท่ีเส่ียงตอการติดเช้ือ

เอดส 

ศิลปากร 172 27 18 6.00 

บูรพา 84 36 63 

16.การดื่มแอลกอฮอลทําใหหนาท่ี

การงานบกพรอง 

ศิลปากร 192 13 12 6.75 

บูรพา 112 19 42 
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ตอนที ่4 ปัจจัยอทิธิพลเพือ่นทีส่่งผลการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา แสดงดังตารางที ่10 

กกกกกกกก1. นักศึกษามีเพื่อนสนิทบางคนดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี

คิดวา จริง ไมจริง และไมแนใจ เทากับ 187, 20 และ 10คน ตามลําดับ ในขณะท่ีนักศึกษามหาวิทยาลัย

บูรพาท่ีคิดวา จริง ไมจริง และไมแนใจ เทากับ 153, 17 และ 13 คน ตามลําดับ และเม่ือเทียบสัดสวน

ความคิดเห็นของนักศึกษา 2 มหาวิทยาลัยดวยคาสถิติ Z พบวา Z = 0.5  กลาวคือท้ัง 2 มหาวิทยาลัยมี

สัดสวนความคิดเห็นไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 2. เพื่อนของนักศึกษาสวนมากดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีคิด

วา จริง ไมจริง และไมแนใจ เทากับ 131, 66 และ 20คน ตามลําดับ ในขณะท่ีนักศึกษามหาวิทยาลัย

บูรพาท่ีคิดวา จริง ไมจริง และไมแนใจ เทากับ 74, 69 และ 40คน ตามลําดับ และเม่ือเทียบสัดสวนความ

คิดเห็นนักศึกษา 2 มหาวิทยาลัยดวยคาสถิติ Z พบวา Z = 4  กลาวคือท้ัง 2 มหาวิทยาลัยมีสัดสวนความ

คิดเห็นแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 3. เพื่อนชอบชักชวนใหนักศึกษาดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร

ท่ีคิดวา จริง ไมจริง และไมแนใจ เทากับ 99, 99 และ 19คน ตามลําดับ ในขณะท่ีนักศึกษามหาวิทยาลัย

บูรพาท่ีคิดวา จริง ไมจริง และไมแนใจ เทากับ 65, 61 และ 57คน ตามลําดับ และเม่ือเทียบสัดสวนความ

คิดเห็นของนักศึกษา 2 มหาวิทยาลัยดวยคาสถิติ Z พบวา Z = 2  กลาวคือท้ัง 2 มหาวิทยาลัยมีสัดสวน

ความคิดเห็นแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 4. นักศึกษาไปเท่ียวและดื่มแอลกอฮอลกับเพื่อนเสมอ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีคิด

วา จริง ไมจริง และไมแนใจ เทากับ 68, 125 และ 24คน ตามลําดับ ในขณะท่ีนักศึกษามหาวิทยาลัย

บูรพาท่ีคิดวา จริง ไมจริง และไมแนใจ เทากับ 40, 78 และ 65คน ตามลําดับ และเม่ือเทียบสัดสวนความ

คิดเห็นของนักศึกษา 2 มหาวิทยาลัยดวยคาสถิติ Z พบวา Z = 2.25   กลาวคือท้ัง 2 มหาวิทยาลัยมี

สัดสวนความคิดเห็นแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 5. ในงานสังสรรคระหวางเพื่อน การไมดื่มแอลกอฮอลถือวาไมใหเกียรติกัน  นักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีคิดวา จริง ไมจริง และไมแนใจ เทากับ 41, 154 และ 22คน ตามลําดับ ในขณะท่ี

นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาท่ีคิดวา จริง ไมจริง และไมแนใจ เทากับ 25, 118 และ 40คน ตามลําดับ และ

เม่ือเทียบสัดสวนความคิดเห็นของนักศึกษา 2 มหาวิทยาลัยดวยคาสถิติ Z พบวา Z = 1.25    กลาวคือท้ัง 

2 มหาวิทยาลัยมีสัดสวนความคิดเห็นไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 6. การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลทําใหมีเพื่อนมาก นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีคิดวา 

จริง ไมจริง และไมแนใจ เทากับ 59, 128 และ 30คน ตามลําดับ ในขณะท่ีนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาท่ี

คิดวา จริง ไมจริง และไมแนใจ เทากับ 59, 66 และ 58คน ตามลําดับ และเม่ือเทียบสัดสวนความคิดเห็น
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ของนักศึกษา 2 มหาวิทยาลัยดวยคาสถิติ Z พบวา Z = -1   กลาวคือท้ัง 2 มหาวิทยาลัยมีสัดสวนความ

คิดเห็นไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 7. ในกลุมเพื่อนใครไมดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลถือวาไมทันสมัย นักศึกษามหาวิทยาลัย

ศิลปากรท่ีคิดวา จริง ไมจริง และไมแนใจ เทากับ 27, 173 และ 17คน ตามลําดับ ในขณะท่ีนักศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพาท่ีคิดวา จริง ไมจริง และไมแนใจ เทากับ 15, 134 และ 34คน ตามลําดับ และเม่ือเทียบ

สัดสวนความคิดเห็นของนักศึกษา 2 มหาวิทยาลัยดวยคาสถิติ Z พบวา Z = 1.33  กลาวคือท้ัง 2 

มหาวิทยาลัยมีสัดสวนความคิดเห็นไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 8.  นักศึกษาไมดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลโดยไมสนใจวาเพื่อนจะคิดอยางไร นักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีคิดวา จริง ไมจริง และไมแนใจ เทากับ 123, 58 และ 36คน ตามลําดับ ในขณะท่ี

นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาท่ีคิดวา จริง ไมจริง และไมแนใจ เทากับ 73, 66และ 44คน ตามลําดับ และ

เม่ือเทียบสัดสวนความคิดเห็นของนักศึกษา 2 มหาวิทยาลัยดวยคาสถิติ Z พบวา Z = 3.4   กลาวคือท้ัง 2 

มหาวิทยาลัยมีสัดสวนความคิดเห็นแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 9. เพื่อนท่ีดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเปนคนท่ีไมนาไวใจ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีคิด

วา จริง ไมจริง และไมแนใจ เทากับ 36, 151 และ 30คน ตามลําดับ ในขณะท่ีนักศึกษามหาวิทยาลัย

บูรพาท่ีคิดวา จริง ไมจริง และไมแนใจ เทากับ 21, 136และ 26คน ตามลําดับ และเม่ือเทียบสัดสวน

ความคิดเห็นของนักศึกษา 2 มหาวิทยาลัยดวยคาสถิติ Z พบวา Z = 2   กลาวคือท้ัง 2 มหาวิทยาลัยมี

สัดสวนความคิดเห็นแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 10. เพื่อนแนะนําใหนักศึกษาดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเพื่อแกไขปญหาชีวิต  นักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีคิดวา จริง ไมจริง และไมแนใจ เทากับ 41, 163 และ 13คน ตามลําดับ ในขณะท่ี

นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาท่ีคิดวา จริง ไมจริง และไมแนใจ เทากับ 64, 77 และ 42คน ตามลําดับ และ

เม่ือเทียบสัดสวนความคิดเห็นของนักศึกษา 2 มหาวิทยาลัยดวยคาสถิติ Z พบวา Z = -4  กลาวคือท้ัง 2 

มหาวิทยาลัยมีสัดสวนความคิดเห็นไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
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ตารางที1่0 ปจจัยอิทธิพลเพื่อนท่ีสงผลการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษา 

 

ขอความ 

 

มหาวิทยาลัย 

ระดับความคิดเห็น  

คาสถิติ Z 

 

จริง ไมจริง ไม

แนใจ 

1.นักศึกษามีเพื่อนสนิทบางคนดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

ศิลปากร 187 20 10 0.50 

บูรพา 153 17 13 

2.เพื่อนของนักศึกษาสวนมากดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

ศิลปากร 131 66 20 4.00 

บูรพา 74 69 40 

3.เพื่อนชอบชักชวนใหนักศึกษา

ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

ศิลปากร 99 99 19 2.00 

บูรพา 65 61 57 

4.นักศึกษาไปเท่ียวและดื่ม

แอลกอฮอลกับเพื่อนเสมอ 

ศิลปากร 68 125 24 2.25 

บูรพา 40 78 65 

5.ในงานสังสรรคระหวางเพื่อน 

การไมดื่มแอลกอฮอลถือวาไมให

เกียรติกัน  

ศิลปากร 41 154 22 1.25 

บูรพา 25 118 40 

6.การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลทํา

ใหมีเพื่อนมาก 

ศิลปากร 59 128 30 -1.00 

บูรพา 59 66 58 

7.ในกลุมเพื่อนใครไมดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลถือวาไมทันสมัย 

ศิลปากร 27 173 17 1.33 

บูรพา 15 134 34 

8.นักศึกษาไมดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลโดยไมสนใจวาเพื่อน

จะคิดอยางไร 

ศิลปากร 123 58 36 3.40 

บูรพา 73 66 44 

9.เพื่อนท่ีดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล

เปนคนท่ีไมนาไวใจ 

ศิลปากร 36 151 30 2.00 

บูรพา 21 136 26 

10.เพื่อนแนะนําใหนักศึกษาดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเพื่อแกไข

ปญหาชีวิต  

ศิลปากร 41 163 13 -4.00 

บูรพา 64 77 42 
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ตอนที ่5 ปัจจัยอทิธิพลของส่ือทีส่่งผลการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา แสดงดังตารางที ่11 

กกกกกกกก1. ปริมาณการรับขาวสารตอสัปดาหเกี่ยวกับการเห็นภาพโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลใน

โทรทัศน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา คํานวณดวยคาสถิติ 

Cramer’s V เทากับ 0.222 (Sig = 0.001) แสดงวาไมมีความสัมพันธท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 2. ปริมาณการรับขาวสารตอสัปดาหเกี่ยวกับ  การเห็นโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลใน

นิตยสาร/หนังสือ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา คํานวณดวย

คาสถิติ Cramer’s V เทากับ 0.230 (Sig = 0.000) แสดงวาไมมีความสัมพันธท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 3. ปริมาณการรับขาวสารตอสัปดาหเกี่ยวกับการไดยินโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล

ทางวิทย ุ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา คํานวณดวยคาสถิติ 

Cramer’s V เทากับ 0.214 (Sig = 0.00) แสดงวาไมมีความสัมพันธท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 4. ปริมาณการรับขาวสารตอสัปดาหเกี่ยวกับการเห็นปาย/ปฏิทินโฆษณาเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา คํานวณดวยคาสถิติ 

Cramer’s V เทากับ 0.268 (Sig = 0.00) แสดงวามีความสัมพันธปานกลางท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 5. ปริมาณการรับขาวสารตอสัปดาหเกี่ยวกับการเห็นโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลจาก

อินเทอรเน็ต ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา คํานวณดวยคาสถิติ 

Cramer’s V เทากับ 0.319 (Sig = 0.00) แสดงวามีความสัมพันธปานกลางท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 

ตารางที1่1 ปริมาณการรับขาวสารการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลจากส่ือ 

 

ขอความ 

 

มหาวิทยาลัย 

ปริมาณการรับขาวสาร

ตอสัปดาห 

คาสถิติ 

Cramer’s 

V 

(sig.) 

 

ความ 

สัมพันธ 1 2 3 4 5 

1.นักศึกษาเห็นโฆษณา

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลใน

โทรทัศน 

ศิลปากร 107 33 39 25 13 0.44 

(0.00) 

ปานกลาง 

บูรพา 18 32 84 32 17 

2.นักศึกษาเห็นโฆษณา

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลใน

นิตยสาร/หนังสือ 

ศิลปากร 56 43 70 35 13 0.29 

(0.00) 

ปานกลาง 

บูรพา 13 56 81 16 17 
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ตารางที ่11 (ต่อ) 

 

ขอความ 

 

มหาวิทยาลัย 

ปริมาณการรับขาวสาร

ตอสัปดาห 

คาสถิติ 

Cramer’s 

V 

(sig.) 

 

ความ 

สัมพันธ 1 2 3 4 5 

3.นักศึกษาไดยินโฆษณา

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลทาง

วิทย ุ

ศิลปากร 46 61 56 31 23 0.21 

(0.00) 

ไมมีความ 

สัมพันธ

กัน 

บูรพา 65 62 30 14 12 

4.นักศึกษาเห็นปาย/ปฏิทิน

โฆษณาเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล 

ศิลปากร 6 49 52 63 47 0.27 

(0.00) 

 

ปานกลาง บูรพา 7 67 64 26 19 

5.นักศึกษาเห็นโฆษณา

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลจาก

อินเทอรเน็ต 

ศิลปากร 31 51 47 56 32 0.32 

(0.00) 

 

ปานกลาง บูรพา 61 63 24 17 18 

หมายเหตุ 5 หมายถึง 7 คร้ังตอสัปดาห  4 หมายถึง 6-5 คร้ังตอสัปดาห   

3 หมายถึง 4-3 คร้ังตอสัปดาห 2 หมายถึง 2-1 คร้ังตอสัปดาห  

1 หมายถึง ไมไดรับขาวสารใด ๆ เลย ตอสัปดาห 

 

ตอนที ่6 การยอมรับเนือ้หาข่าวสารการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์จากส่ือ แสดงดังตารางที ่12 

กกกกกกกก1. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเห็นภาพโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลทําใหอยากดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลนั้น ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา คํานวณ

ดวยคาสถิติ Cramer’s V เทากับ 0.444 (Sig = 0.00) แสดงวามีความสัมพันธปานกลางท่ีระดับนัยสําคัญ 

0.05 

 2. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลทําใหนักศึกษาคิดวา

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลไมใชส่ิงเลวราย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษามหาวิทยาลัย

บูรพา คํานวณดวยคาสถิติ Cramer’s V เทากับ 0.444 (Sig = 0.00) แสดงวามีความสัมพันธปานกลางท่ี

ระดับนัยสําคัญ 0.05 

 3. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในโทรทัศนช้ีใหเห็นวา

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเปนเคร่ืองดื่มท่ีนิยมกันท่ัวไป ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษา
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มหาวิทยาลัยบูรพา คํานวณดวยคาสถิติ Cramer’s V เทากับ 0.294 (Sig = 0.00) แสดงวามีความสัมพันธ

ปานกลางท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 4. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการโฆษณาทําใหอยากลองดื่มแอลกอฮอลชนิดใหมๆ ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา คํานวณดวยคาสถิติ Cramer’s V เทากับ 

0.259 (Sig = 0.00) แสดงวาไมมีความสัมพันธท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 5.   ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการโฆษณาทําใหรูสึกวาดื่มแอลกอฮอลทําใหมีเพื่อนมาก 

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา คํานวณดวยคาสถิติ Cramer’s V 

เทากับ 0.323 (Sig = 0.00) แสดงวามีความสัมพันธปานกลางท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 6. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการโฆษณาทําใหนักศึกษารูสึกวาการดื่มแอลกอฮอลทําให

สนุกสนาน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา คํานวณดวยคาสถิติ 

Cramer’s V เทากับ 0.331 (Sig = 0.00) แสดงวามีความสัมพันธปานกลางท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 7. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการการโฆษณาทําใหเห็นวางานเฉลิมฉลองตองมีการดื่ม

แอลกอฮอล ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา คํานวณดวยคาสถิติ 

Cramer’s V เทากับ 0.232 (Sig = 0.00) แสดงวาไมมีความสัมพันธท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 8. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชดารา/คนมีช่ือเสียงมาโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

ทําใหอยากดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลนั้นๆ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษามหาวิทยาลัย

บูรพา คํานวณดวยคาสถิติ Cramer’s V เทากับ 0.335 (Sig = 0.00) แสดงวามีความสัมพันธปานกลางท่ี

ระดับนัยสําคัญ 0.05 

 9. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลทําใหเขาใจไดวาการดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมีประโยชนกับประเทศชาติ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา คํานวณดวยคาสถิติ Cramer’s V เทากับ 0.385 (Sig = 0.00) แสดงวามีความสัมพันธ

ปานกลางท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 10. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ือโฆษณาทําใหนักศึกษารูสึกวาการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลเปนพฤติกรรมของคนทันสมัย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา คํานวณดวยคาสถิติ Cramer’s V เทากับ 0.323 (Sig = 0.00) แสดงวามีความสัมพันธ

ปานกลางท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 11. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ือโฆษณาทําใหเห็นวาการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลชวยทํา

ใหชีวิตผอนคลาย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา คํานวณดวย

คาสถิติ Cramer’s V เทากับ 0.291 (Sig = 0.00) แสดงวามีความสัมพันธปานกลางท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
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ตารางที1่2  การยอมรับเนื้อหาขาวสารการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลจากส่ือ 

 

ขอความ 

 

มหาวิทยาลัย 

ระดับความคิดเห็น คาสถิติ 

Cramer’s 

V 

(sig.) 

 

ความ 

สัมพันธ 

1 2 3 4 5 

1.เม่ือนักศึกษาเห็นภาพ

โฆษณาเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลทําใหนักศึกษา

อยากดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลนั้น 

ศิลปากร 107 33 39 25 13 0.44 

(0.00) 

 

 

ปานกลาง 

บูรพา 18 32 84 32 17 

2.ภาพโฆษณาเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลทําใหนักศึกษา

คิดวาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล

ไมใชส่ิงเลวราย 

ศิลปากร 56 43 70 35 13 0.29 

(0.00) 

 

ปานกลาง บูรพา 13 56 81 16 17 

3.ภาพโฆษณาเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลในโทรทัศน

ช้ีใหเห็นวาเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลเปนเคร่ืองดื่มท่ี

นิยมกันท่ัวไป 

ศิลปากร 30 39 67 50 31 0.29 

(0.00) 

 

 

ปานกลาง 

บูรพา 6 40 98 21 18 

4.การโฆษณาทําใหอยาก

ลองดื่มแอลกอฮอลชนิด

ใหมๆ 

ศิลปากร 61 27 62 50 17 0.26 

(0.00) 

 

ปานกลาง บูรพา 15 37 54 51 16 

5.การโฆษณาทําใหรูสึกวา

ดื่มแอลกอฮอลทําใหมีเพื่อน

มาก 

ศิลปากร 62 35 69 35 16 0.32 

(0.00) 

 

ปานกลาง บูรพา 8 38 87 37 13 
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ตารางที ่12 (ต่อ) 

 

ขอความ 

 

มหาวิทยาลัย 

ระดับความคิดเห็น คาสถิติ 

Cramer’s 

V 

(sig.) 

 

ความ 

สัมพันธ 

1 2 3 4 5 

6.การโฆษณาทําใหนักศึกษา

รูสึกวาการดื่มแอลกอฮอล

ทําใหสนุกสนาน 

ศิลปากร 53 28 61 55 20 0.33 

(0.00) 

 

ปานกลาง บูรพา 7 24 53 53 46 

7.การโฆษณาทําใหเห็นวา

งานเฉลิมฉลองตองมีการดื่ม

แอลกอฮอล 

ศิลปากร 25 27 68 63 34 0.23 

(0.00) 

ไมมีความ 

สัมพันธ

กัน 

บูรพา 3 15 80 63 22 

8.การใชดารา/คนมีช่ือเสียง

มาโฆษณาเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล ทําใหอยากดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลนั้นๆ 

ศิลปากร 65 31 68 41 12 0.34 

(0.00) 

 

ปานกลาง บูรพา 23 71 59 16 14 

9.การโฆษณาเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลทําใหเขาใจได

วาการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลมีประโยชนกับ

ประเทศชาต ิ

ศิลปากร 105 30 49 23 10 0.39 

(0.00) 

 

 

ปานกลาง 

บูรพา 38 84 38 12 11 

10.ส่ือโฆษณาทําให

นักศึกษารูสึกวาการดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเปน

พฤติกรรมของคนทันสมัย 

ศิลปากร 71 44 58 36 8 0.32 

(0.00) 

 

 ปานกลาง บูรพา 17 64 75 19 8 

11.ส่ือโฆษณาทําใหเห็นวา

การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล

ชวยทําใหชีวิตผอนคลาย 

ศิลปากร 63 37 66 36 15 0.29 

(0.00) 

 

ปานกลาง บูรพา 15 28 62 55 23 

หมายเหตุ 5 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง   4 หมายถึง เห็นดวยมาก  3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง  

  2 หมายถึง เห็นดวยนอย        1 หมายถึง เห็นดวยนอยท่ีสุด/ไมเห็นดวย 
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ตอนที ่7 การเข้าถึงแหล่งซ้ือ/ขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา แสดงดังตารางที ่13 

กกกกกกกก1. ในชุมชนนักศึกษาสามารถหาซ้ือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลไดงาย นักศึกษามหาวิทยาลัย

ศิลปากรท่ีคิดวา จริง ไมจริง และไมแนใจ เทากับ 193, 17 และ 7คน ตามลําดับ ในขณะท่ีนักศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพาท่ีคิดวา จริง ไมจริง และไมแนใจ เทากับ 148, 15 และ 20 คน ตามลําดับ และเม่ือ

เทียบสัดสวนความคิดเห็นของนักศึกษา 2 มหาวิทยาลัยดวยคาสถิติ Z พบวา Z = 2 กลาวคือท้ัง 2 

มหาวิทยาลัยมีสัดสวนความคิดเห็นแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 2. บริเวณชุมชนท่ีอาศัยอยูมีสถานบันเทิง นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีคิดวา จริง ไมจริง 

และไมแนใจ เทากับ 126, 76 และ 15คน ตามลําดับ ในขณะท่ีนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาท่ีคิดวา จริง 

ไมจริง และไมแนใจ เทากับ 139, 22 และ 22 คน ตามลําดับ และเม่ือเทียบสัดสวนความคิดเห็นของ

นักศึกษา 2 มหาวิทยาลัยดวยคาสถิติ Z พบวา Z = -3.6 กลาวคือท้ัง 2 มหาวิทยาลัยมีสัดสวนความ

คิดเห็นไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 3. รานขายของชํามีเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลขาย นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีคิดวา จริง ไม

จริง และไมแนใจ เทากับ 194, 15 และ 8คน ตามลําดับ ในขณะท่ีนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาท่ีคิดวา 

จริง ไมจริง และไมแนใจ เทากับ 103, 31 และ 49 คน ตามลําดับ และเม่ือเทียบสัดสวนความคิดเห็นของ

นักศึกษา 2 มหาวิทยาลัยดวยคาสถิติ Z พบวา Z = 8.25 กลาวคือท้ัง 2 มหาวิทยาลัยมีสัดสวนความ

คิดเห็นแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 4. รานขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลขายใหผูท่ีมีอาย ุ 18 ปข้ึนไป นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร

ท่ีคิดวา จริง ไมจริง และไมแนใจ เทากับ 132, 56 และ 29คน ตามลําดับ ในขณะท่ีนักศึกษามหาวิทยาลัย

บูรพาท่ีคิดวา จริง ไมจริง และไมแนใจ เทากับ 81, 46 และ 56 คน ตามลําดับ และเม่ือเทียบสัดสวน

ความคิดเห็นของนักศึกษา 2 มหาวิทยาลัยดวยคาสถิติ Z พบวา Z = 3.4 กลาวคือท้ัง 2 มหาวิทยาลัยมี

สัดสวนความคิดเห็นแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 5. การท่ีนักศึกษาสามารถเขาไปซ้ือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลไดดวยตนเอง นักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีคิดวา จริง ไมจริง และไมแนใจ เทากับ 185, 24 และ 8คน ตามลําดับ ในขณะท่ี

นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาท่ีคิดวา จริง ไมจริง และไมแนใจ เทากับ 152, 18 และ 13 คน ตามลําดับ 

และเม่ือเทียบสัดสวนความคิดเห็นของนักศึกษา 2 มหาวิทยาลัยดวยคาสถิติ Z พบวา Z = 0.5 กลาวคือท้ัง 

2 มหาวิทยาลัยมีสัดสวนความคิดเห็นไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
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ตารางที ่13 การเขาถึงแหลงซ้ือ/ขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

 

ขอความ 

 

มหาวิทยาลัย 

ระดับความคิดเห็น  

คาสถิติ Z 

 

จริง ไมจริง ไม

แนใจ 

1.ในชุมชนนักศึกษาสามารถหาซ้ือ

ไดงาย 

ศิลปากร 193 17 7 2.00 

บูรพา 148 15 20 

2.บริเวณชุมชนท่ีอาศัยอยูมีสถาน

บันเทิง 

ศิลปากร 126 76 15 -3.60 

บูรพา 139 22 22 

3.รานขายของชํามีเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลขาย 

ศิลปากร 194 15 8 8.25 

บูรพา 103 31 49 

4.รานขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล

ขายใหผูท่ีมีอาย ุ18 ปข้ึนไป 

ศิลปากร 132 56 29 3.40 

บูรพา 81 46 56 

5.นักศึกษาสามารถเขาไปซ้ือ

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลไดดวย

ตนเอง 

 

ศิลปากร 185 24 8 0.50 

บูรพา 152 18 13 
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บทที ่5  
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการวจัิย 

กกกกกกกกจากการวิเคราะหขอมูล ผลการวิจัยสรุปเปนประเด็นสําคัญไดดังนี ้

 1. การวิเคราะหขอมูลของกลุมตัวอยางในดานประชากรศาสตร พบวา นักศึกษาท่ีดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 56 เปนเพศชายคิดเปนรอยละ 44 โดย

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมากกวานักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพารอยละ 54.2 

และรอยละ 45.8 ซ่ึงเปนนักศึกษาช้ันปท่ี 1 ท่ีดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมากท่ีสุดรอยละ 33 รองลงมาเปน

ช้ันปท่ี 2 รอยละ 25.8 และช้ันปท่ี 4 ดื่มนอยท่ีสุดเพียงรอยละ 18 นักศึกษามีผลการเรียนเฉล่ียสะสมอยูท่ี 

2.69 และคาใชจายเฉล่ียอยูท่ี 4,308 บาทตอเดือน สําหรับรายรับของนักศึกษาไดจากพอแมมากท่ีสุดถึง

รอยละ 85.5 มีเพียงรอยละ 7.5 เทานั้นท่ีมาจากกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา และสภาพการเงินของ

นักศึกษาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง คือ บางเดือนไมพอใช สําหรับกิจกรรมยามวางของนักศึกษาใน

รอบสัปดาหวันจันทร-วันศุกร และวันเสาร -วันอาทิตย พบวานักศึกษาใชเวลาสวนใหญไปกับการฟง

วิทยุ/ดูโทรทัศน/วีดีโอและภาพยนตรมากท่ีสุด 

 2.  การวิเคราะหปจจัยดานครอบครัวท่ีสงผลตอการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษา 

จากประสบการณการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของคนในครอบครัวของนักศึกษา ผลการวิจัยพบวา พอ

ดื่มมากท่ีสุดรอยละ 61 รองลงมาคือ ญาติ รอยละ 57 และแมดื่มนอยท่ีสุด รอยละ 24.8 ซ่ึงสวนมากจะ

ดื่มในชวงเทศกาลโอกาสพิเศษ มีเพียงสวนนอยท่ีดื่มเปนประจํา 

 3. การวิเคราะหปจจัยดานการรับรูโทษจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลท่ีสงผลตอการ

ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษา ผลการวิจัยพบวา สัดสวนการรับรูโทษจากการดื่มแอลกอฮอล

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา มีสัดสวนการรับรูท่ีแตกตางกัน ท่ี

ระดับนัยสําคัญ 0.05 ท้ังหมด 11 เร่ืองดังนี้ การดื่มแอลกอฮอลทําใหเนื้อเยื่อหัวใจทํางานผิดปกต,ิ การดื่ม

แอลกอฮอลจัด ทําใหเปนโรคตับแข็ง/ตับอักเสบ, การดื่มแอลกอฮอลเส่ียงตอการเปนโรคไต, การดื่ม  
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แอลกอฮอลทําใหเกิดนิ่วในกระเพาะปสสาวะ, การดื่มแอลกอฮอลทําใหเกิดอาการแพยา , การดื่ม

แอลกอฮอลทําใหเกิดโรคหวาดระแวง, การดื่มแอลกอฮอลทําใหเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ,   

การดื่มแอลกอฮอลนําไปสูอุบัติเหต,ุ การดื่มแอลกอฮอลทําใหเส่ียงตอการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร , 

การดื่มแอลกอฮอลนําไปสูการมีเพศสัมพันธท่ีเส่ียงตอการติดเช้ือเอดส และการดื่มแอลกอฮอลทําให

หนาท่ีการงานบกพรอง และนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรมีสัดสวนการรับรูมากกวานักศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา  

กกกกกกกกสําหรับสัดสวนการรับรูท่ีไมแตกตางกันท้ังหมด 4 เร่ืองดังนี้ การดื่มแอลกอฮอลมากทําให

สมองฝอ, การดื่มแอลกอฮอลทําใหเกิดแผลในกระเพาะอาหารและลําไส , การดื่มแอลกอฮอลทําใหเม็ด

เลือดขาวนอยลง และการดื่มแอลกอฮอลจัด ทําใหมีอาการประสาทหลอน และการรับรูสัดสวนท่ีเทากัน

คือเร่ืองของ การดื่มแอลกอฮอลทําใหหายใจไมออก 

 4. การวิเคราะหปจจัยอิทธิพลเพื่อนท่ีสงผลตอการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษา 

ผลการวิจัยพบวา สัดสวนการยอมรับวาจริงตอความคิดเห็นดานปจจัยเพื่อนตอการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยบูรพามีสัดสวนท่ีแตกตางกัน ท่ี

ระดับนัยสําคัญ 0.05 ท้ังหมด 5 เร่ือง ดังนี้ เพื่อนของนักศึกษาสวนมากดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล , เพื่อน

ชอบชักชวนใหนักศึกษาดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล, นักศึกษาไปเท่ียวและดื่มแอลกอฮอลกับเพื่อนเสมอ . 

นักศึกษาไมดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลโดยไมสนใจวาเพื่อนจะคิดอยางไร และเพื่อนท่ีดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลเปนคนท่ีไมนาไวใจ โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรคิดวาจริงมากกวา  

 สําหรับสัดสวนการยอมรับวาจริงความคิดเห็นดานปจจัยเพื่อนตอการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล ท่ีไมแตกตางกัน ท้ังหมด 5 เร่ืองดังนี้ นักศึกษามีเพื่อนสนิทบางคนดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

ในงานสังสรรคระหวางเพื่อน, การไมดื่มแอลกอฮอลถือวาไมใหเกียรติกัน, การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล

ทําใหมีเพื่อนมาก, ในกลุมเพื่อนใครไมดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลถือวาไมทันสมัย และเพื่อนแนะนําให

ทานดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเพื่อแกไขปญหาชีวิต โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรคิดวาจริงมากกวา 

ยกเวนเร่ืองของ การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลทําใหมีเพื่อนมากมีสัดสวนเทากัน และการท่ีเพื่อนของ

นักศึกษาแนะนําใหดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเพื่อแกไขปญหาชีวิต นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพามีสัดสวน

ท่ีคิดวาจริงมากกวา 

  5. การวิเคราะหปจจัยอิทธิพลของส่ือท่ีสงผลตอการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของ

นักศึกษา ดานปริมาณการรับรูขาวสารการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลจากส่ือ ผลการวิจัยพบวา ปริมาณ

การรับรูขาวสารการดื่มแอลกอฮอลจากส่ือของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา มีความสัมพันธปานกลางวัดจากคาสถิติ Cramer’s V ท้ังหมด 4 เร่ือง โดยเร่ืองจาก
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มากไปนอยไดดังนี ้ 1. ปริมาณการรับขาวสารการดื่มแอลกอฮอลทางโทรทัศน ( 0.44) 2. ทาง

อินเทอรเน็ต ( 0.32) 3. ทางหนังสือ/นิตยสาร ( 0.29) และ  4. ทางปาย/ปฏิทินโฆษณา(0.27) ตามลําดับ 

สําหรับปริมาณการรับขาวสารจากส่ือทางวิทยุ ( 0.21) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพาไมมีความสัมพันธกัน 

 6. การวิเคราะหปจจัยอิทธิพลของส่ือท่ีสงผลตอการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของ

นักศึกษา ดานการยอมรับเนื้อหาขาวสารการดื่มแอลกอฮอลจากส่ือของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร

และนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา มีความสัมพันธปานกลางวัดจากคาสถิติ Cramer’s V ท้ังหมด 10 เร่ือง 

โดยเรียงจากมากไปนอยไดดังนี้ 1. เม่ือนักศึกษาเห็นภาพโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลทําใหทานอยาก

ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลนั้น ( 0.44) 2. การโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลทําใหเขาใจไดวาการดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมีประโยชนกับประเทศชาต ิ( 0.39) 3. การใชดารา/คนมีช่ือเสียงมาโฆษณา

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ทําใหอยากดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลนั้นๆ  ( 0.34) และ 4. การโฆษณาทําให

นักศึกษารูสึกวาการดื่มแอลกอฮอลทําใหสนุกสนาน ( 0.33) ตามลําดับ สําหรับเร่ือง การโฆษณาทําให

รูสึกวาดื่มแอลกอฮอลทําใหมีเพื่อนมากและส่ือโฆษณาทําใหนักศึกษารูสึกวาการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลเปนพฤติกรรมของคนทันสมัย เทากันท่ี 0.32 และเร่ืองของภาพโฆษณาเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลทําใหนักศึกษาคิดวาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลไมใชส่ิงเลวราย,ภาพโฆษณาเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลในโทรทัศนช้ีใหเห็นวาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเปนเคร่ืองดื่มท่ีนิยมกันท่ัวไปและส่ือโฆษณา

ทําใหเห็นวาการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลชวยทําใหชีวิตผอนคลาย เทากันท่ี 0.29 

 7.  การวิเคราะหปจจัยอิทธิพลของส่ือตอการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษา ดาน

การเขาถึงแหลงซ้ือ/ขาย เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษา ผลการวิจัยพบวา สัดสวนการยอมรับวาจริง

จากการเขาถึงแหลงซ้ือ/ขาย เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพาท่ีแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05ท้ังหมด 3 เร่ืองดังนี้ ในชุมชนนักศึกษาสามารถ

หาซ้ือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลไดงาย,รานขายของชํามีเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลขาย และรานขายเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลขายใหผูท่ีมีอาย ุ 18 ปข้ึนไป โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรยอมรับวาจริงมากกวา 

สําหรับสัดสวนการยอมรับความจริงท่ีไมแตกตางกันมีท้ังหมด 2 เร่ือง ดังนี้ บริเวณชุมชนท่ีอาศัยอยูมี

สถานบันเทิงและนักศึกษาสามารถเขาไปซ้ือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลไดดวยตนเอง นักศึกษามหาวิทยาลัย

บูรพาท่ีคิดวาจริงในเร่ืองของบริเวณชุมชนท่ีอาศัยอยูมีสถานบันเทิงมากกวา 

 8.  การวิเคราะหคําถามปลายเปดท่ีกลาววานักศึกษาควรดื่มหรือไมดื่มแอลกอฮอล เพราะ

เหตุใด ผลการวิจัยพบวา นักศึกษา 28 คน กลาววาควรดื่ม โดยใหเหตุผลวา การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล

ไมใชเร่ืองเสียหาย ถือเปนสิทธิสวนบุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะแลว แตควรดื่มในปริมาณท่ีเหมาะสมและ
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เหมาะกับสถานท่ี โอกาสพิเศษในงานสังสรรคตางๆ เพื่อเปนการใหเกียรติกัน นักศึกษา 52 คน เห็นวา

ไมควรดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล เพราะ นักศึกษายังเปนวัยท่ีไมเหมาะสมตอการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

ทําใหเสียการเรียน และสงผลเสียตอสุขภาพ อีกท้ังนักศึกษายังไมสามารถหารายไดดวยตนเอง และเห็น

วาการรับนองไมสมควรดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเปนอยางยิ่ง 

 

อภิปรายผล 

กกกกกกกกจากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลไดดังนี ้

 1. ผลการวิเคราะหปจจัยเพศตอการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล พบวา นักศึกษาหญิงดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมากกวานักศึกษาชาย ซ่ึงขัดแยงกับงานวิจัยของจิราภรณ เทพหนู ( 2540) งานวิจัย

ของประกิจ โพธิอาศน ( 2541) และงานวิจัยของบุญเสริมหุตะแพทยและคณะ (2547) ท่ีกลาววาเพศชาย

ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมากกวาเพศหญิง ท้ังนี้เนื่องจากสัดสวนประชากรเพศหญิงในระดับ

มหาวิทยาลัยท้ังในมหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยบูรพามากกวาเพศชาย ในขณะท่ีงานวิจัย

ดังกลาว สํารวจกลุมตัวอยางในระดับมัธยมศึกษาทําใหสัดสวนของประชากรชายและหญิงมีสัดสวนท่ี

ใกลเคียงกัน เปนท่ีนาสังเกตวาในปจจุบันเพศหญิงมีแนวโนมท่ีจะดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลท่ีมากข้ึน 

ดังนั้นรัฐบาลและองคกรตางๆควรท่ีจะจัดหามาตรการการควบคุมการดื่มแอลกอฮอลท่ีเนนกลุมเพศ

หญิงมากข้ึนดวย 

 2. ผลการวิเคราะหปจจัยดานครอบครัวในดานประสบการณการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลของคนในครอบครัว พบวา ประสบการณการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของคนในครอบครัว

มีผลตอการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษา สอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม ของอัลเบิรต 

บันดูรา (อางถึงในสิทธินันท 2543:33-34)   ท่ีกลาววา กระบวนการตางๆของการเลียนแบบหรือการ

เรียนรูโดยการสังเกต จัดอยูในกระบวนการใสใจ ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีมนุษยใสใจหรือสนใจในการ

รับรูพฤติกรรมการสังเกตตัวแบบ ครอบครัวจึงถือไดวาเปนสถาบันท่ีมีผลตอพฤติกรรมวัยรุน นักศึกษา

สามารถเรียนรูการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลไดจากตัวแบบ อีกท้ังวัยรุนยังเปนวัยท่ีอยูในชวงอยากรูอยาก

ลองดื่มแอลกอฮอล  

 3. ปจจัยดานการรับรูโทษจากการดื่มแอลกอฮอลท่ีสงผลตอการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล

ของนักศึกษา พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา มีความรูเกี่ยวกับผล

โทษจากการดื่มแอลกอฮอลมากท่ีสุด ในเร่ืองตอไปนี้ คือ การดื่มแอลกอฮอลนําไปสูอุบัติเหตุ ,การดื่ม

แอลกอฮอลทําใหตับแข็งและการดื่มแอลกอฮอลทําใหหนาท่ีการงานบกพรอง ตามลําดับ  ซ่ึงถือวาเปน

ความรูพื้นฐานเบ้ืองตน แตการรับรูโทษจากการดื่มแอลกอฮอลในเร่ืองของ การดื่มแอลกอฮอลทําให
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เกิดอาการแพยา,การดื่มแอลกอฮอลทําใหเม็ดเลือดขาวนอยลง และการดื่มแอลกอฮอลทําใหหายใจไม

ออก นักศึกษารับรูผลโทษในดานท่ีกลาวมานี้นอยมาก  สอดคลองกับงานวิจัยของบุญเสริมหุตะแพทย

และคณะ (2547)  ดังนั้นควรมีการสงเสริมความรูทางดานโทษจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลใหมาก

ข้ึนท้ังในระดับมหาวิทยาลัยและระดับมัธยมศึกษา 

 4.  ปจจัยอิทธิพลเพื่อนท่ีสงผลการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษา พบวา นักศึกษา

ท้ัง 2 สถาบันเห็นวาปจจัยอิทธิพลเพื่อน ไมใชปจจัยท่ีสงผลตอการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของ

นักศึกษา เห็นไดจากการท่ีนักศึกษาไมยอมรับความคิดเห็นท่ีวา ในกลุมเพื่อนใครไมดื่มแอลกอฮอลถือ

วาไมทันสมัยรอยละ 76.8 เพื่อนท่ีดื่มแอลกอฮอลเปนคนไมนาไววางใจรอยละ 71.8 และในงาน

สังสรรคการไมดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลถือวาไมใหเกียรติกันรอยละ 68 ถึงแมนักศึกษามีเพื่อนสนิทบาง

คนดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล และเพื่อนของนักศึกษาสวนมากดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล แสดงใหเห็น

ปจจัยอิทธิพลเพื่อนไมมีผลตอการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษา ดังนั้นการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลของนักศึกษาข้ึนอยูกับตัวนักศึกษาเอง โดยไมสนใจวาเพื่อนจะคิดอยางไรตอการดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ขัดแยงกับงานวิจัยของบุญเสริมหุตะแพทยและคณะ (2547)  ท้ังนี้เนื่องจาก

งานวิจัยนี้เนนวาปจจัยเพื่อนมีผลตอการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมากนอยเพียงใด โดย ไมไดวิเคราะห

ความสัมพันธตอการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ซ่ึงงานวิจัยของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ ( 2547) ไดวิเคราะหความสัมพันธเชิงพหูคูณในภายหลังจึงพบวา ปจจัยเพื่อนมีผลตอการ

ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของเยาวชน 

 5. ปจจัยอิทธิพลของส่ือท่ีสงผลการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษาในเร่ืองของ

ปริมาณการรับขาวสารการดื่มแอลกอฮอลจากส่ือ พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา ไดรับส่ือจากการเห็นโฆษณาทางโทรทัศน , การเห็นโฆษณาในนิตยสาร/หนังสือ 

และเห็นปาย/ปฏิทินโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล อยูท่ี 4-3 คร้ังตอสัปดาห ในขณะท่ี นักศึกษาไดยิน

โฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลทางวิทยุและ นักศึกษาเห็นโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลจากอินเทอรเน็ต 

อยูท่ี 2-1 คร้ังตอสัปดาหเทานั้น  

 6. ปจจัยอิทธิพลของส่ือท่ีสงผลการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษาในเร่ืองของ

การยอมรับเนื้อหาขาวสารการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลจากส่ือ พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร

และนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ยอมรับวาความคิดเห็นดังกลาวตอไปนี้อยูในระดับปานกลาง ในเร่ือง

ของ ภาพโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลทําใหนักศึกษาคิดวาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลไมใชส่ิงเลวราย,ภาพ

โฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในโทรทัศนช้ีใหเห็นวาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเปนเคร่ืองดื่มท่ีนิยมกันท่ัวไป

,การโฆษณาทําใหอยากลองดื่มแอลกอฮอลชนิดใหมๆ,การโฆษณาทําใหรูสึกวาดื่มแอลกอฮอลทําใหมี
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เพื่อนมาก,การโฆษณาทําใหนักศึกษารูสึกวาการดื่มแอลกอฮอลทําใหสนุกสนาน,การโฆษณาทําใหเห็น

วางานเฉลิมฉลองตองมีการดื่มแอลกอฮอล,การใชดารา/คนมีช่ือเสียงมาโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

ทําใหอยากดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลนั้นๆ,ส่ือโฆษณาทําใหนักศึกษารูสึกวาการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล

เปนพฤติกรรมของคนทันสมัย และส่ือโฆษณาทําใหเห็นวาการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลชวยทําใหชีวิต

ผอนคลาย ในขณะท่ี การท่ีนักศึกษา เห็นภาพโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลทําใหนักศึกษาอยากดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลนั้น และ การโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลทําใหเขาใจไดวาการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลมีประโยชนกับประเทศชาติ นักศึกษาเห็นดวยนอยท่ีสุด แสดงใหเห็นวาส่ือมีผลตอการดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของประกิจ โพธิอาศน ( 2541) ท่ีวาการรับ

อิทธิพลจากส่ือมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

 7. ปจจัยอิทธิพลของส่ือท่ีสงผลการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษาในเร่ืองของ

การเขาถึงแหลงซ้ือ/ขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษา พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและ

นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ยอมรับวาความคิดเห็นดังกลาวตอไปนี้ในเร่ืองของ ในชุมชนนักศึกษา

สามารถหาซ้ือไดงาย,บริเวณชุมชนท่ีอาศัยอยูมีสถานบันเทิง,รานขายของชํามีเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลขาย,

รานขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลขายใหผูท่ีมีอาย ุ 18 ปข้ึนไป และนักศึกษาสามารถเขาไปซ้ือเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลไดดวยตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของประกิจ โพธิอาศน ( 2541) ท่ีกลาววา การเขาถึง

แหลงซ้ือ/ขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคสุราอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ และงานวิจัยของ บุญเสริมหุตะแพทยและคณะ (2547)  กลาววา การเขาถึงแหลงซ้ือขายสุราของ

เยาวชน มีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการบริโภคสุราของเยาวชน ดังนั้นจึงกลายเปนปจจัยท่ี

สงเสริมใหเยาวชนบริโภคสุรามากข้ึนอีกปจจัยหนึ่ง 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัย “เปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา” ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดวยกัน 2 ดาน คือ 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากผลการวิจัย และขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป มีรายละเอียดดังนี ้

 

 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากผลการวจัิย 

 1. จากผลการวิจัยพบวาเพศหญิงดื่มแอลกอฮอลมากกวาเพศชาย ดังนั้นรัฐหรือองคกรอิสระ

ควรจัดหามาตรการปองกันการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลโดยเนนกลุมเปาหมายท่ีเพศหญิงมากข้ึน

และรวมมือกับมหาวิทยาลัยตางๆเพื่อกําหนดใหมีการลดการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล เพราะการดื่ม
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เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของเยาวชนเปนปญหาท่ีนับวันจะเพิ่มความรุนแรงมากข้ึนและนําไปสูปญหาอ่ืน

หรือกอใหเกิดผลกระทบตางๆในทางลบหรือสรางความเสียหายแกประเทศชาติไดเปนอยางมาก  

 2. ควบคุมการเขาถึงแหลงจําหนายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลไมใหเยาวชนสามารถซ้ือ

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลงายเกินไป ดังนี้ การหามขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในบริเวณใกลกับสถานท่ีศึกษา 

และการควบคุมใหมีสถานท่ีจัดจําหนายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเปนสถานท่ีจัดเฉพาะ ไมควรเปดเสรีใหมี

การจําหนายไดท่ัวไป ท้ังนี้พบวาในปจจุบันรานคาสะดวกซ้ือแมแตในชุมชนขาดความเขมงวดกวดขัน

ในการจําหนายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลแกเยาวชน  

 3. จัดใหมีมาตรการดานการใหขอมูลผูบริโภค ( consumer information) กลาวคือ ผูบริโภค

จะตองไดรับขอมูลตางๆเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล โดยส่ิงท่ีจะตองแจงใหกับผูบริโภคทราบไดแก 

สวนผสมของเคร่ืองดื่ม โดยเฉพาะปริมาณแอลกอฮอลท่ีผสมอยู และขอความในลักษณะคําเตือน

เกี่ยวกับผลกระทบหรืออันตรายท่ีมีตอสุขภาพโดยดําเนินการดังนี ้ เสนอใหมีการปดฉลากเกี่ยวกับ

สวนผสมของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล โดยใหเปนไปตามขอบังคับท่ีวาดวยการปดฉลากท่ัวไปท่ีใชกับ

สินคาอาหาร ซ่ึงส่ิงท่ีตองแจงใหทราบไดแก ความเขมขนของแอลกอฮอล คุณคาดานพลังงาน และ

สวนผสมท่ีอาจนําไปสูการแพตางๆ เปนตน 

 4. มาตรการดานการศึกษาและกําหนดความรู ดังนี้ พัฒนาบุคลากร/วิทยากรในการ

ดําเนินการรณรงค,การบรรจุในหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับของโรงเรียนและมหาวิทยาลัย และ

สนับสนุนการวิจัยในรูปแบบของการลดละเลิกสุรา และเพิ่มเติมความรูดานโทษของสุราใหมากข้ึน 

เนื่องจากงานวิจัยพบวานักศึกษารูถึงผลโทษจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลแคเพียงความรูเบ้ืองตน

พื้นฐานเทานั้น  

 5. รัฐควบคุมการโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลใหเหมาะสมท้ังเนื้อหา และเวลา ท้ังทาง

โทรทัศน,อินเทอรเน็ตและวิทยุ  

 6. การเขามามีสวนรวมขององคกรท่ีมิใชภาครัฐ ตอการรณรงคลดพฤติกรรมการบริโภค

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของคนในสังคมอยางสมํ่าเสมอ เนื่องจากองคกรเหลานี้มีความยืดหยุนมากกวา

รัฐบาล 

 ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป  

 1. ควรมีการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมและปจจัยการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลท่ี

กลุมตัวอยางมีลักษณะแตกตางกันคอนขางมาก เชน นักศึกษาภายในชนบทและนักศึกษาในเมือง 

 2. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพประกอบดวย เพื่อหาแนวทางลดการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลและทราบถึงปจจัยท่ีสงผลตอการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
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 3.  ควรมีการศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภคแอลกอฮอลกับการใชสารเสพติดอ่ืนๆดวย  
 4. ควรมีการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรเอง ระหวางวิทยาเขตในเขตกรุงเทพมหานคร และวิทยาเขตตางจังหวัด 

คือ วิทยาเขตทาพระ ,วิทยาเขตบางรักและวิทยาเขตตล่ิงชัน กับวิทยาเขตพระราชสนามจันทรและวิทยา

เขตสารสนเทศเพชรบุรี 
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ชุดท่ี…… 

แบบสอบถาม เร่ือง 

“การเปรียบเทยีบปัจจัยทีส่่งผลต่อการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

ของนักศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากรและมหาวทิยาลยับูรพา” 

 

ตอนที ่1 ขอมูลท่ัวไปของนักศึกษา 

1. เพศ  (   ) ชาย   (   ) หญิง 

2. อายุ  ปจจุบันทานอายุ ……..ป (นับจากวันท่ีตอบแบบสอบถาม) 

3. ทานกําลังศึกษาอยูช้ันปใด (   ) ปท่ี1     (  ) ปท่ี2      (  ) ปท่ี3 (  ) ปท่ี4        

4. ผลการเรียนของทาน คะแนนเฉล่ียสะสม…………………..  

5. รายรับ 

 5.1 รายรับไดจาก 

  (  ) พอแม   (  ) ญาต ิ   

  (  ) งานพิเศษ   (  ) กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา   

( )  อ่ืน (โปรดระบุ)…………………… 

 5.2 ทานมีรายรับประจํา (บาทตอเดือน) 

  (   ) ต่ํากวา4,000 บาท  (  ) 4,001-5,000 บาท 

(  ) 5,001-6,000 บาท  (  ) 6,001 บาทข้ึนไป 

6. รายจายเฉล่ียตอเดือน ประมาณเทาไหร…………………... บาท (ไมรวมคาเลาเรียน, อุปกรณการ

เรียน, คาเชาบานหรือคาหอพัก) 

7. โดยท่ัวไปในรอบ1 วันทานใชเวลาวางทํากิจกรรมใดเปนสวนใหญ  

 7.1 วันจันทร-วันศุกร  (ตอบไดเพียง 1 ขอ) 
  (   ) สังสรรคกับเพื่อน  (   ) ชวยพอแม/ผูปกครองทํางาน 
  (   ) เลนดนตรี   (   ) ฟงวิทยุ/ดูโทรทัศน/วีดีโอ/ดูภาพยนตร 
  (   ) ออกกําลังกาย/เลนกีฬา (   ) อยูเฉยๆไมทําอะไร 
  (   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………… 

 7.2 วันเสาร-อาทิตย/วันหยุด  (ตอบไดเพียง 1 ขอ) 
(  ) สังสรรคกับเพื่อน  (   ) ชวยพอแม/ผูปกครองทํางาน 

  (   ) เลนดนตรี   (   ) ฟงวิทยุ/ดูโทรทัศน/วีดีโอ/ดูภาพยนตร 
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  (   ) ออกกําลังกาย/เลนกีฬา (   ) อยูเฉยๆไมทําอะไร 
  (   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………… 

8. สถานภาพการเงินของนักศึกษา 

  (  ) ดีมาก(มีเงินเก็บทุกเดือน)   (  ) ด(ีมีเงินเก็บบางบางเดือน) 

  (  ) ปานกลาง(บางเดือนพอใช บางเดือนไมพอใช) (  ) ไมดี(มีหนี้สิน)  

9.ประสบการณการดื่มแอลกอฮอลของคนในครอบครัว 

คนในครอบครัว 

ประสบการณ

การดื่ม 
ความถ่ีในการดื่ม 

ดื่ม ไมดื่ม ดื่มทุกวัน คอนขาง

บอย 

(3-4คร้ัง/ส) 

เปนบางวัน 

(1-2คร้ัง/ส) 

นานๆ

คร้ัง 

เทศกาล/

โอกาส

พิเศษ 

อื่นๆระบุ 

พอ          

แม         

พี่นอง         

ญาติ         

ผูอาศัย         

 

ตอนที ่2 การรับรูผลโทษจากการดื่มแอลกอฮอล 
 

 

ขอความ 

ระดับความคิดเห็น 

รู ไมรู ไมแนใจ 

1.การดื่มแอลกอฮอลทําใหหายใจไมออก    

2.การดื่มแอลกอฮอลมากทําใหสมองฝอ    

3.การดื่มแอลกอฮอลทําใหเนื้อเยื่อหัวใจทํางานผิดปกต ิ    

4.การดื่มแอลกอฮอลทําใหเกิดแผลในกระเพาะอาหารและลําไส    

5.การดื่มแอลกอฮอลจัด ทําใหเปนโรคตับแข็ง/ตับอักเสบ    

6.การดื่มแอลกอฮอลเส่ียงตอการเปนโรคไต    

7.การดื่มแอลกอฮอลทําใหเกิดนิ่วในกระเพาะปสสาวะ    

8.การดื่มแอลกอฮอลทําใหเม็ดเลือดขาวนอยลง    

9.การดื่มแอลกอฮอลทําใหเกิดอาการแพยา    
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ขอความ 

ระดับความคิดเห็น 

รู ไมรู ไมแนใจ 

10.การดื่มแอลกอฮอลจัด ทําใหมีอาการประสาทหลอน    

11.การดื่มแอลกอฮอลทําใหเกิดโรคหวาดระแวง    

12.การดื่มแอลกอฮอลทําใหเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ    

13.การดื่มแอลกอฮอลนําไปสูอุบัติเหต ุ    

14.การดื่มแอลกอฮอลทําใหเส่ียงตอการมีเพศสัมพันธกอนวัยอัน

ควร 

   

15.การดื่มแอลกอฮอลนําไปสูการมีเพศสัมพันธท่ีเส่ียงตอการติด

เช้ือเอดส 

   

16.การดื่มแอลกอฮอลทําใหหนาท่ีการงานบกพรอง    

 

ตอนที ่3 อิทธิพลเพื่อนท่ีมีตอการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
 

 

ขอความ 

ระดับความคิดเห็น 

จริง ไมจริง ไมแนใจ 

1.ทานมีเพื่อนสนิทบางคนดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล    

2.เพื่อนของทานสวนมากดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล    

3.เพื่อนชอบชักชวนใหทานดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล    

4.ทานไปเท่ียวและดื่มแอลกอฮอลกับเพื่อนเสมอ    

5.ในงานสังสรรคระหวางเพื่อน การไมดื่มแอลกอฮอลถือวาไมให

เกียรติกัน 

   

6.การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลทําใหมีเพื่อนมาก    

7.ในกลุมเพื่อนใครไมดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลถือวาไมทันสมัย    

8.ทานไมดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลโดยไมสนใจวาเพื่อนจะคิด

อยางไร 

   

9.เพื่อนท่ีดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเปนคนท่ีไมนาไวใจ    

10.เพื่อนแนะนําใหทานดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเพื่อแกไขปญหา

ชีวิต 
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ตอนที ่4 อิทธิพลของส่ือท่ีมีตอการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษา 

4.1 ปริมาณการรับขาวสารการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลจากส่ือ 

 

ขอความ 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1.ทานเห็นโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในโทรทัศน      

2.ทานเห็นโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในนิตยสาร/หนังสือ      

3.ทานไดยินโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลทางวิทย ุ      

4.ทานเห็นปาย/ปฏิทินโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล      

5.ทานเห็นโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลจากอินเทอรเน็ต      

หมายเหตุ 5 หมายถึง 7 ครั้งตอสัปดาห   4 หมายถึง 6-5 ครั้งตอสัปดาห   

3 หมายถึง 4-5 ครั้งตอสัปดาห 2 หมายถึง 2-1 ครั้งตอสัปดาห  

1 หมายถึง ไมไดรับขาวสารใด ๆ เลย ตอสัปดาห 

4.2 การยอมรับเนื้อหา/ขอมูลขาวสารการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลจากส่ือ 

 

ขอความ 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1.เม่ือทานเห็นภาพโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลทําใหทาน

อยากดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลนั้น 

     

2.ภาพโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลทําใหทานคิดวาเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลไมใชส่ิงเลวราย 

     

3.ภาพโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในโทรทัศนช้ีใหเห็นวา

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเปนเคร่ืองดื่มท่ีนิยมกันท่ัวไป 

     

4.การโฆษณาทําใหอยากลองดื่มแอลกอฮอลชนิดใหมๆ      

5.การโฆษณาทําใหรูสึกวาดื่มแอลกอฮอลทําใหมีเพื่อนมาก      

6.การโฆษณาทําใหทานรูสึกวาการดื่มแอลกอฮอลทําให

สนุกสนาน 

     

หมายเหตุ 5 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง  4 หมายถึง เห็นดวยมาก 3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง  

  2 หมายถึง เห็นดวยนอย    1 หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุด/ไมเห็นดวย 
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ขอความ 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

7.การโฆษณาทําใหเห็นวางานเฉลิมฉลองตองมีการดื่ม

แอลกอฮอล 

     

8.การใชดารา/คนมีช่ือเสียงมาโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

ทําใหอยากดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลนั้นๆ 

     

9.การโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลทําใหเขาใจไดวาการดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมีประโยชนกับประเทศชาต ิ

     

10.ส่ือโฆษณาทําใหทานรูสึกวาการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล

เปนพฤติกรรมของคนทันสมัย 

     

11.ส่ือโฆษณาทําใหเห็นวาการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลชวย

ทําใหชีวิตผอนคลาย 

     

หมายเหตุ 5 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง  4 หมายถึง เห็นดวยมาก 3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง  

  2 หมายถึง เห็นดวยนอย    1 หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุด/ไมเห็นดวย 

 

ตอนที ่5 การเขาถึงแหลงช้ือ/ขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

 

ขอความ 

ระดับความคิดเห็น 

จริง ไมจริง ไมแนใจ 

1.ในชุมชนทานสามารถหาซ้ือไดงาย    

2.บริเวณชุมชนท่ีอาศัยอยูมีสถานบันเทิง    

3.รานขายของชํามีเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลขาย    

4.รานขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลขายใหผูท่ีมีอาย ุ18 ปข้ึนไป    

5.ทานสามารถเขาไปซ้ือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลไดดวยตนเอง    

 

6. ทานมีความคิดเห็นวานักศึกษาควรดื่มหรือไมดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล เพราะเหตุใด 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

ช่ือ-สกุลกกกกกกกกกกกกกกกก นางสาวอรรถพร สวยสม 

ท่ีอยู  บานเลขท่ี 41 ต.แสนสุข อ.เมือง ชลบุรี 20230 

ประวัติการศึกษา  

 พ.ศ. 2543 สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนสาธิตพิบูลบําเพ็ญ       

มหาวิทยาลัยบูรพา         

 พ.ศ. 2549  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสาธิตพิบูลบําเพ็ญ 

 มหาวิทยาลัยบูรพา                         

 พ.ศ. 2553    กําลังศึกษาระดับปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา  

  การจัดการธุรกิจ  และภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี 
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