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กกกกกกกกงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษา
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1. นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากกวานักศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยเพศหญิงดื่มมากกวา และนักศึกษาชั้นปที่ 1 ดื่มมากที่สุด ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา
อยูที่ 2.69 คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนอยูที่ 4,308 บาท แหลงที่มาของรายรับมาจากพอแมมากที่สุด สําหรับสภาพการเงิน
ของนักศึกษาอยูในระดับปานกลาง คือ บางเดือนไมพอใช กิจกรรมยามวางในรอบวันจันทร-ศุกร และวันเสาร-อาทิตย
คือ การฟงวิทยุ/ดูโทรทัศน/วีดีโอ/ภาพยนตร มากที่สุด 2. ปจจัยที่สงผลตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษา
พบวา ปจจัยดานครอบครัวในดานประสบการณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของคนในครอบครัว ,ปจจัยดานการรับรู
โทษจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล และปจจัยอิทธิพลของสื่อมีผลตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษา
ยกเวนปจจัยอิทธิพลเพื่อนไมมีผลตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษา 3. ปจจัยดานการรับรูโทษจากการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรมีสัดสวนการรับรูโทษจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
มากกวานักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ยกเวนในเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหหายใจไมออก มีสัดสวนการ
รับรูเทากัน 4. ปจจัยอิทธิพลเพื่อนที่สงผลตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรยอมรับ
ความคิดเห็นตอปจจัยเพื่อนมากกวานักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ยกเวนเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหมี
เพื่อนมากมีสัดสวนเทากัน และการที่เพื่อนของนักศึกษาแนะนําใหดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพื่อแกไขปญหาชีวิต
นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพายอมรับความคิดเห็นดานนี้มากกวา 5. ปจจัยอิทธิพลของสื่อ ดานปริมาณการรับรูขาวสาร
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากสื่อ ระหวางนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยบูรพา มีความสัมพันธ
ปานกลาง 6. ปจจัยอิทธิพลของสื่อ ดานการยอมรับเนื้อหาขาวสารการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากสื่อ ระหวาง
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยบูรพา มีความสัมพันธปานกลาง 7. ปจจัยอิทธิพลของสื่อ ดานการ
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บทที่ 1
บทนํา

ความเป็ นมาและความสํ าคัญ
กระบวนการของระบบศึกษา ทุกๆ มหาวิทยาลัยลวนมีเปาหมายรวมกัน คือ ผลิตนักศึกษาที่มี
ศักยภาพ มีกําลังปญญาสําหรับพัฒนาประเทศ สามารถรองรับตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
และเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม แตในกระบวนการสรางนักศึกษาใหมีศักยภาพผานระบบ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้น นักศึกษาจําเปนตองปลอดจากอบายมุขตางๆ เชน ปลอดจากเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล, ปลอดจากบุหรี,่ ปลอดจากการพนัน และอบายมุขอื่นๆ สิ่งเหลานี้ลวนเปนอุปสรรคตอการ
พัฒนานักศึกษาใหมีศักยภาพเพื่อพัฒนาประเทศชาติ และจากขอมูลการสํารวจของสํานักงานสถิติ
แหงชาติในป 2550 พบวา ประชากรที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป 51.2 ลานคน เปนผูที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
14.9 ลานคนหรือรอยละ 29.3 โดยผูชายยังคงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากกวาผูหญิงประมาณ 6 เทา
และผูที่อยูนอกเขตเทศบาลมีอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลสูงกวาผูที่อยูในเขตเทศบาลรอยละ
31.0และ25.4ตามลําดับ และที่นาเปนหวงคือกลุมเยาวชนมีอัตราการดื่มแอลกอฮอลสูงถึงรอยละ 21.9
สําหรับกลุมคนวัยทํางานมีอัตราการดื่มแอลกอฮอลมากกวากลุมอื่นคือรอยละ 34.4 นอกจากนี้พบวาผูที่
ปจจุบันไมดื่มแลว แตในอดีตเคยดื่มมี 3.8 ลานคน หรือรอยละ 7.5 ของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป หาก
พิจารณาในรอบ 7 ป ( 2544-2550) พบวาอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของประชากรมีแนวโนม
ลดลง ตามลําดับ คือ จากรอยละ 32.7 เปน 29.3 โดยผูชายมีอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลลดลงจาก
รอยละ 55.9 เปน 51.0 และผูหญิงลดลงจากรอยละ 9.8 เปน 8.8 หากนําอัตราการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลเฉพาะกลุมเยาวชน (15-24 ป) ซึ่งเปนกลุมเสี่ยงในชวง 7 ปมาพิจารณา (2544-2550) พบวา
ในชวงแรก 2544 มีอัตรารอยละ 21.6 แตในชวงป 2547-2549 มีอัตราสูงขึ้นเปนประมาณรอยละ 23 และ
กลับลดลงเปนรอยละ 21.9 โดยเพศชายมีอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลสูงกวาเพศหญิงเฉลี่ย
ประมาณ 8 เทาทุกป แตพบวาทุกเพศมีแนวโนมอัตราการดื่มลดลงในปที่ 2550 ประชากรที่ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลในป 2550 เริ่มดื่มเมื่ออายุ 20.5 ป โดยเริ่มดื่มเร็วกวาผูหญิง คือ 19.5 และ 25.9 ปตามลําดับ
สวนวัยทํางานเริ่มดื่มที่อายุ 20 และ 23 ปตามลําดับ การลดลงของอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลถือ
เปนเรื่องดีตอการพัฒนาบุคลากรไทย แตสถานการณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
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ในปถัดๆไปอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงซึ่งเปนเรื่องที่ไมสามารถกําหนดแนนอนได ดังนั้นการศึกษาถึง
ปจจัยที่มีผลตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลถือเปนเรื่องที่สําคัญที่จะชวยกําหนดมาตรการวางแผน เพื่อ
ลดจํานวนผูดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหลดนอยลงในทุกๆป เพราะผลกระทบที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลสงผลโดยตรงตอตัวผูดื่มเองหรือแมกระทั่งคนรอบขาง และที่สําคัญคือสงผลกระทบโดยตอ
ระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยโดยรวมดวย
การบริโภคแอลกอฮอลในปริมาณที่มากและติดตอกันยาวนานกอใหเกิดผลกระทบตอระบบ
ตางๆ ของรางกายไดหลายระบบ เชน ระบบทางเดินอาหาร ทําใหเกิดอาการกระเพาะอาหารอักเสบ เกิด
โรคตับแข็ง เปนตน (อวัสดา จันทรแสนตอ 2541 : 18) กลาวถึงผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอลตอ
ระบบทางเดินหายใจวาทําใหเกิดอาการปอดอักเสบและการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ มีผลตอ
ระบบหัวใจและหลอดเลือด จะทําใหความดันโลหิตสูง กลามเนื้อหัวใจออนแรงและลมเหลว ผลของ
การดื่มแอลกอฮอลที่มีตอระบบทางเดินอาหารมักพบไดมากกวาอยางอื่น เนื่องจากแอลกอฮอลจะ
กระตุนใหเกิดการผลิตกรดในกระเพราะอาหารมากกวาปกติ ทําใหเกิดการทําลายเยื่อบุกระเพราะอาหาร
ได นอกจากผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพรางกายตอผูดื่มแลว ยังสงผลกระทบกอใหเกิดอุบัติเหตุและ
อุบัติภัยตางๆ นําไปสูการบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตไดทั้งตนเองและผูอื่น
กกกกกกกกผลกระทบตอสังคม การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในปริมาณที่มากจนไมสามารถ
ควบคุมตนเองได ระบุวา เปนตนเหตุของอุบัติเหตุนานาชนิด ผูบริโภคแอลกอฮอลจนติดมักมีการลา
หยุดงาน หยุดเรียนบอย มีอุบัติเหตุที่เกี่ยวของกับการทํางานซ้ําๆ และคุณภาพของการปฏิบัติงานลดลง
สิ่งตางๆเหลานี้กอใหเกิดอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ อีกทั้งฤทธิ์แอลกอฮอลกอใหเกิดอุบัติเหตุ การ
ทะเลาะวิวาท อาชญากรรม การขมขืน เปนตน ซึ่งผลกระทบทางสังคมดังกลาวนี้ เกิดขึ้นไดในทุกสังคม
ทุกพื้นที่ ทุกกลุมอาชีพ และทุกกลุมอายุ โดยเฉพาะผลกระทบดานอุบัติเหตุ และอุบัติภัยที่มักเกิดขึ้นใน
กลุมวัยรุนถึงวัยกลางคน นอกจากนี้ยังมีผลกระทบตอเศรษฐกิจ การบริโภคแอลกอฮอลแมจะทําให
รายไดใหแกรัฐเปนจํานวนมากนับหมื่นลานบาทตอป กอใหเกิดการขยายตัวทางธุรกิจและสรางรายได
ใหแกกลุมประชากรบางกลุม เชน การขยายตัวของสถานบริการ รานอาหาร รานขายเหลาประเภทตางๆ
แตเมื่อพิจารณาในแงของการสูญเสียซึ่งบุคคลและสังคมจําเปนตองรับภาระจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลที่มีผลตอสุขภาพผูบริโภคเองและผลกระทบตอสังคมก็พบวาปรากฏการณที่เกิดขึ้นเปนการ
สูญเสียมากกวา (เทพินทร พัชรานุรักษ 2541 : 15)
กลาวโดยสรุป
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลลวนแตสงผลเสียทั้งสิ้น อีกทั้งการดื่ม
แอลกอฮอลยังเปนปจจัยหนึ่งที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรโดยเฉพาะนักศึกษา
ซึ่งเปนวัยแหงการเรียนรู การเปลี่ยนผานไปสูความเปนผูใหญ เปนวัยที่ตองเผเชิญกับสภาพการณใหมๆ
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ในชีวิต จึงมีประสบการณและการเรียนรู แสวงหาอัตลักษณของตนเอง และยังเปนวัยที่ไดรับอิทธิพล
จากสภาพแวดลอมและสื่อโฆษณาไดงาย จึงเปนวัยที่มักจะถูกชักจูงใหทดลองดื่มแอลกอฮอลได
มากกวา จึงมีความจําเปนที่จะตองศึกษา ปจจัยที่สงผลตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษา ซึ่ง
ผูวิจัยจะเนนศึกษากลุมตัวอยางนักศึกษาที่อยูตางจังหวัดในที่นี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและ
นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา เนื่องจากพบวามีวิจัย ที่ไดศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ในเขตกรุงเทพมหานครแลว อีกทั้งยังพบวามหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยบูรพาที่ตั้งอยูเขต
ภูมิภาคตะวันตกและตะวันออก ลวนตั้งอยูในเขตใกลแหลงทองเที่ยว มีสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอ
การดื่มแอลกอฮอล ดังนั้น
ผูวิจัยมีวัตถุประสงคที่จะศึกษาวาปจจัยใดบางที่เปนเหตุใหนักศึกษาดื่ม
แอลกอฮอล และเมื่อทราบถึงสาเหตุปจจัยตางๆของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษาแลว
สามารถนําผลการวิจัยนี้มาเปนประโยชนในการหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจาก
ผลกระทบของแอลกอฮอลตอไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
กกกกกกกกเพื่อเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา
ขอบเขตของการวิจัย
กก
1. ขอบเขตดานเนื้อหา สําหรับเนื้อหาของการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเนนการศึกษาปจจัยที่สงผลตอ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษา โดยเปรียบเทียบระหวาง 2 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทั้งนี้เนื้อหาของงานวิจัยไมคลอบคลุม
เรื่องพฤติกรรมการดื่มเครื่องแอลกอฮอลและปจจัยสวนผสมทางการตลาดตอการดื่มแอลกอฮอล
กกกกกกกก2. ขอบเขตดานประชากรที่ใชในการศึกษา คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทรและวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน ชั้น
ปที่ 1-4 จํานวนทั้งสิ้น 32,134 คน ซึ่งคัดเลือกกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 คน
3. ขอบเขตดานตัวแปร สําหรับปจจัยที่นํามาศึกษาในครั้งนี้ จะศึกษาเฉพาะในกลุมปจจัย 2
กลุม คือ
กกกกกกกกกกกกกกกก1. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก ปจจัยทางกายภาพ และ ปจจัยดานจิตลักษณะ
กกกกกกกกกกกกกกกก 1.1 ปจจัยสวนบุคคลทางกายภาพ ประกอบดวย เพศ, อายุ, ผลการเรียน, รายได
,คาใชจายและการใชเวลาวาง
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แอลกอฮอล

1.2 ปจจัยสวนบุคคลดานจิตลักษณะ ประกอบดวย การรับรูผลโทษจากการดื่ม

2. ปจจัยสังคมหรือสภาพแวดลอม ประกอบดวย อิทธิพลจากลุมเพื่อน
,
อิทธิพลจากสื่อมวลชน แบงเปน 1.ปริมาณการรับรูขาวสารการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากสื่อ 2.การ
ยอมรับเนื้อหาขอมูลขาวสารจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลและการเขาถึงแหลงซื้อขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล
กกกกกกกก4. ขอบเขตพื้นที่การวิจัย ศึกษาเฉพาะกับนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรและวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และนักศึกษามหาวิทยาลัย
บูรพา วิทยาเขตบางแสน
5. ขอบเขตดานชวงเวลา การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม
จํานวน 400 ชุด ในชวงเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2553
กกกกกก
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง ผู้วจิ ัยได้ แบ่ ง ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ดังนี้
ปัจจัยส่ วนบุคคล
-เพศ
-อายุ
-รายได
-คาใชจาย
-การใชเวลาวาง
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
-การรับรูโทษจาการดื่มแอลกอฮอล
ของนักศึกษา
ปัจจัยด้ านครอบครัว
-ประสบการณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของคนในครอบครัว
ปัจจัยด้ านสั งคมและสภาพแวดล้ อม
-อิทธิพลของเพื่อนที่มีตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
-อิทธิพลของสื่อที่มีตอการดื่มแอลกอฮอล
-การเขาถึงแหลงซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล
รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
กกกกกกกก1. ในเชิงวิชาการ ผลจากการวิจัยในครั้งนี้ทําใหไดความรูเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษามหาวิทยาลัย แลวสามารถนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยมาเปนแนวทาง
ในการปองกันและแกไขปญหาจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
2. ตอมหาวิทยาลัย ผลที่ไดจากการวิจัยนี้สามารถเปนแนวทางในการวางแผนเพื่อชวยลด
ปญหาที่เกิดขึ้น
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และแกไขปญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อความสุขในการอยู
รวมกันของนักศึกษาเองรวมทั้งบุคลากร อีกทั้งยังชวยสรางเสริมศักยภาพของนักศึกษาที่เปนกําลังของ
ชาติในการพัฒนาประเทศตอไป ในลักษณะของมหาวิทยาลัยที่ปลอดจากแอลกอฮอล
3. ตอสังคม ผลจากการวิจัยชวยเปนแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจาก
ผลกระทบของแอลกอฮอลตอเจาหนาที่ดูแลบานเมืองตอไป ชวยลดปญหาสังคม เชน การเกิดอุบัติเหตุ
จากการดื่มเครื่องแอลกอฮอล , ปญหาการตั้งครรภกอนวัยอันควร, ปญหาความบกพรองขาดศักยภาพใน
การทํางาน เปนตน และแกไขปญหาที่สงผลตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาที่ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล
2. เครื่องดื่มแอลกอฮอล หมายถึง เครื่องดื่มที่มีสวนผสมจากแอลกอฮอลทุกชนิด เชน เหลา
เบียร, ไวน, บรั่นดี, วิสกี,้ สุราพื้นบาน เปนตน
3. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษา หมายถึง การดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล
ของนักศึกษาอยางนอย 1 แกว ซึ่งหมายถึง ไวน เบียร 330 ซีซี สุราประเภทตางๆ 120 ซีซี และวิสกี้
บรั่นดี 30 ซีซี พิจารณาจากนักศึกษาทุกคนที่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวงชีวิตที่ผานมา
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
กกกกกกกกใdkiงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทาง
ในการสรางกรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง “เปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยบูรพา” โดยกําหนดขอบเขตการศึกษาไว 6 สวน
ดังนี้
สวนที่
1 ขอมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยบูรพา
กกกกกกกกกกกกกกกก1.1 ประวัติมหาวิทยาลัย
กกกกกกกกกกกกกกกก1.2 สัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย
สวนที่
2 ขอมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยศิลปากร
2.1 ประวัติมหาวิทยาลัย
2.2 สัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย
2.3 สถานที่ตั้งหรือวิทยาเขต
สวนที่
3 วัยรุนและพัฒนาการวัยรุน
3.1 ความหมายของวัยรุน
3.2 ประเภทวัยรุน
3.3 พัฒนาการวัยรุน
สวนที่
4 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล
4.1 ความหมายของคําวาสุรา
4.2 ประเภทสุราที่ผลิตในประเทศไทย
4.3 แอลกอฮอลและพิษของแอลกอฮอล
สวนที่
4 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล (ตอ)
4.4 สถานการณดานอุปสงคของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
สวนที่
5 ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม
5.1 แนวความคิดพื้นฐาน
5.2 สาเหตุการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
สวนที่
6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
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ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของมหาวิทยาลัยบูรพา
กกกกกกกกมหาวิทยาลัยบูรพา เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐตั้งอยูที่ ตําบลแสนสุข จังหวัดชลบุรี
กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 โดยเปนวิทยาเขตหนึ่งของวิทยาลัยวิชาการศึกษา
(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปจจุบัน) โดยมีชื่อวา วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน หรือ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ในเวลาตอมา ดวยเหตุนี้วันที่ 8 กรกฎาคม หรือที่
เรียกวา "แปดกรกฎ" ของทุกปจึงนับเปนวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ไดรับการยกวิทยฐานะขึ้นเปน
มหาวิทยาลัยโดยเอกเทศดวยผลการประกาศใช "พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2533" ในราช
กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 ปจุบันมหาวิทยาลัยบูรพาจัดการเรียนการสอนทั้งใน
ระดับปริญญาตรี โท เอก ในหลากหลายสาขาวิชาทั้งวิทยาศาสตร สังคมศาสตร มนุษยศาสตร
เกษตรศาสตร เปนตน
1.1ประวัติมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งอยู ณ เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ตําบลแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 1000 ไร 2 งาน 35 ตารางวา เปนมหาวิทยาลัยประจําภาคตะวันออก ซึ่ง
ไดรับการยกฐานะจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตบางแสนโดยมีการประกาศใช
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2533 ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533
ความเปนมากอนที่จะกอตั้งเปน มหาวิทยาลัยบูรพานั้น ไดเริ่มในป พ.ศ. 2492 โดยมีการจัดตั้งโรงเรียน
ฝกหัดครูชั้นสูงขึ้น ณ ซอยประสานมิตร อําเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร ตอมาในป พ.ศ. 2497 ไดรับ
การยกฐานะขึ้นเปน วิทยาลัยวิชาการศึกษาในป พ.ศ. 2498 ไดขยายวิทยาเขตออกไปอีก 2 แหง ไดแก
วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน และวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 ได
กอตั้ง วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ขึ้นซึ่ง ชาววิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสนถือวา วันที่ 8
กรกฎาคม หรือเรียกวา "แปดกรกฎ" ของทุกปเปนวันคลาย วันสถาปนามหาวิทยาลัย จัดเปน
สถาบันอุดมศึกษาแหงแรกของประเทศ ที่ตั้งอยูสวนภูมิภาคกําหนดหลักสูตร 4 ป ผูเรียนสําเร็จตาม
หลักสูตรไดรับปริญญาการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ตอมาในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 ไดรับโอน
โรงเรียนพิบูลบําเพ็ญ ต.แสนสุข ชลบุรี เพื่อปรับปรุงใหเปนโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย โดยใชชื่อ
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 ไดมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑสัตวและสถานเลี้ยงสัตวน้ําเค็มขึ้น และเปด
ใหนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเขาชมเปนครั้งแรก ในป พ.ศ. 2515 กรมสามัญศึกษาได
โอนอาคารเรียน ที่ดินและสิ่งกอสรางของวิทยาลัยบางแสนใหเปนสวนหนึ่งของวิทยาลัยวิชาการศึกษา
ในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาไดรับการเปลี่ยนฐานะเปน มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒโดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังนั้น วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน
จึงมีฐานะเปนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตบางแสนและไดมีการปรับปรุงกิจการดําเนินการ
ของมหาวิทยาลัย ขึ้นตามลําดับ ในป พ.ศ. 2531 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหยกฐานะมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน เปนมหาวิทยาลัยเอกเทศ ตอมาในป พ.ศ. 2532 คณะรัฐมนตรีรับ
หลักการรางพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา สภาผูแทนราษฎรไดประชุมพิจารณาราง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา ลงมติรับหลักการและสงใหคณะกรรมาธิการการศึกษาสภา
ผูแทนราษฎรดําเนินการจนกระทั่งในวันที2่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 จึงไดรับ การยกฐานะเปน
มหาวิทยาลัยบูรพาโดยประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 107 ตอนที่ 131
1.2สั ญลักษณ์ ประจํามหาวิทยาลัย
กกกกกกกก1. ตรามหาวิทยาลัย ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยบูรพา มีสอง
แบบ ไมจํากัดสีและขนาด ลักษณะและสวนประกอบของตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของ
มหาวิทยาลัยบูรพามีสองแบบดังนี้
กกกกกกกกกกกกกกกก1.1 เปนวงกลมซอนกันสองวง วงกลมในมีรูปเลขไทย “๙” อยูตรง
กลาง ลอมรอบดวยกนกเปลวเพลิงดานบนมีรัศมีประกอบแปดแฉก ดานลางของเลข ๙ เปนเสนโคงสาม
เสน วงกลมนอกเบื้องบนมีคําวา “สุโข ปฺญาปฏิลาโภ” เบื้องลางมีคําวา “มหาวิทยาลัยบูรพา”
กกกกกกกกกกกกกกกก1.2 เปนวงกลมซอนกันสองวง วงกลมในมีรูปเลขไทย “๙” อยูตรง
กลาง ลอมรอบดวยกนกเปลวเพลิงดานบนมีรัศมีประกอบแปดแฉก ดานลางของเลข ๙ เปนเสนโคงสาม
เสน วงกลมนอกเบื้องบนมีคําวา “มหาวิทยาลัยบูรพา” เบื้องลางมีคําวา “BURAPHA UNIVERSITY”
ความหมายของ ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยบูรพา มีดังนี้
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 1.2.1 ตราเปนรูปทรงกลม ลอมรอบดวยชื่อมหาวิทยาลัย
และพุทธศาสนสุภาษิตประจํามหาวิทยาลัยวา “สุโข ปฺญาปฏิลาโภ ” มีความหมายวา ความไดปญญา
ทําใหเกิดสุข
1.2.2 ตรงกลางเปนรูปเลขไทย “๙” หมายถึง รัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน
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และรุงเรือง

1.2.3 มีกนกเปลวเพลิงลอมรอบ หมายถึง ความรุงโรจน

1.2.4 รัศมีประกอบมี 8 แฉก หมายถึง จังหวัดในภาค
ตะวันออก 8 จังหวัด และฐานเดิมทั้ง 8 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1.2.5 ดานลางเปนเสนโคง หมายถึง ความเคลื่อนไหวและ
การพัฒนาไมมีที่สิ้นสุด
กกกกกกกก
2. ต้ นไม้ ประจํามหาวิทยาลัย คือ ตนมะพราว
3. สี ประจํามหาวิทยาลัย ไดแก สีประจํามหาวิทยาลัย คือ สีเทา - ทอง
สีเทา หมายถึง ความเจริญทางสติปญญา
สีทอง หมายถึง คุณธรรม
สีเทา-ทอง หมายถึง บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยบูรพาเปนผูกอปรดวย สติปญญา
และมีคุณธรรม
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลทัว่ ไปของ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กกกกกกกกมหาวิทยาลัยศิลปากร เปน
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีชื่อเสียงทางดานศิลปกรรม
สถาปตยกรรมและโบราณคดีปจจุบันเปดสอนครอบคลุมทุกสาขาวิชาทั้งวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร
มนุษยศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ และเกษตรศาสตร ชื่อ "ศิลปากร" นั้นมาจากการที่ พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวมีพระบรมราชโองการ ณ วันที่ 27 มีนาคม ร.ศ.130
วาใหแยกการชางที่เปนประณีตศิลปไวสวนหนึ่ง แลใหยกกรมพิพิธภัณฑจากกระทรวงธรรมการ มา
รวมกันตั้งขึ้นเปน ‘กรมศิลปากร‘ มีผูบัญชาการกรมขึ้นตรงตอพระเจาแผนดิน"
2.1 ประวัติมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร เดิมคือ โรงเรียนปราณีตศิลปกรรม สังกัด กรมศิลปากร ทาน
ศาสตราจารย ศิลป พีระศรี (เดิมชื่อ Corrado Feroci) ชาวอิตาเลียน ซึ่งเดินทางมารับราชการในประเทศ
ไทย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รวมกับคุณพระสาโรช รัชตมินมานก
(สาโรช สุขยางค) ทานทั้งสองไดกอตั้งโรงเรียนประณีตศิลปกรรมขึ้นในป พ.ศ. 2476 ใชพื้นที่วังกลาง
และวังตะวันออก หนาพระบรมมหาราชวังเปนที่ตั้งของโรงเรียนแหงนี้ เปดสอนใหแกขาราชการและ
นักเรียนในสมัยนั้นโดยไมเก็บคาเลาเรียน ตอมาป พ.ศ. 2478 ไดรวมเอา โรงเรียนนาฏยดุริยางคศาสตร
ที่ตั้งอยูวังหนาไวดวย และเปลี่ยนชื่อใหมวา “โรงเรียนศิลปากร”
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โรงเรียนศิลปากรไดเจริญเติบโตเปนลําดับเรื่อยมาจนกระทั่ง พระยาอนุมานราชธน
รวมกับอาจารยศิลป พัฒนาหลักสูตรจนไดรับการยกฐานะขึ้นเปน มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่
12 ตุลาคม พ.ศ. 2486 จัดตั้ง คณะจิตรกรรมและประติมากรรม ขึ้นเปนคณะวิชาแรก
(ปจจุบันคือคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ) ในป พ.ศ. 2498 อาจารยศิลปผลักดันใหเกิด
คณะวิชาใหม คือ คณะสถาปตยกรรมไทยซึ่งมี พระพรหมพิจิตร (อู ลาภานนท) เปนผูกอตั้ง (ซึ่งตอมา
ไดปรับหลักสูตรและเปลี่ยนชื่อเปน คณะสถาปตยกรรมศาสตร) คณะโบราณคดี วางรากฐานโดย หลวง
บริบาล บุรีภัณฑ และตอมาจึงมี คณะมัณฑนศิลป ซึ่งแยกตัวออกมาจากคณะจิตรกรรมฯ จากนั้นได
ขยายพื้นที่มหาวิทยาลัยโดยไดจัดซื้อที่ดินวังทาพระซึ่งอยูติดกับที่ตั้งเดิมจากทายาทสมเด็จฯ เจาฟากรม
พระยานริศรานุวัดติวงศ
ตอมาเมื่อผูแทนขององคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมของสหประชาชาติได
ใหคําแนะนําในการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยใหมีลักษณะสอดคลองกับหลักการสากล
คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาโครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขยายการศึกษาวิชาตาง ๆ โดยไม
จํากัดเฉพาะศิลปะและโบราณคดีเทานั้นศาสตราจารยหมอมหลวงปนมาลากุล ซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหนง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได ดําเนินการจัดตั้งคณะอักษรศาสตรขึ้นเปนคณะวิชาลําดับที่ 5
และเปนคณะวิชาแรกของวิทยาเขตแหงใหม คือ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ณ จังหวัดนครปฐม
โดยเริ่มเปดสอนนักศึกษารุนแรก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2511 และคณะอักษรศาสตรได
ถือวันดังกลาวเปนวันสถาปนาคณะฯ ตลอดมา
2.2 สั ญลักษณ์ ประจํามหาวิทยาลัย
1. ตรามหาวิทยาลัย
กกกกกกพระพิฆเนศวร เทพเจาแหงศิลปวิทยาการและการประพันธประทับบนเมฆ พระหัตถ
ขวาบนถือตรีศูล พระหัตถขวาลางถืองาชาง พระหัตถซายบนถือปาศะ (เชือก) พระหัตถซายลางถือ
ครอบน้ํา ประทับบนลวดลายกนก ภายใตมีอักษรวา "มหาวิทยาลัยศิลปากร" ประกาศใชเมื่อ
21
สิงหาคม
2. สี ประจํามหาวิทยาลัย
เขียวเวอรริเดียน เปนสีของน้ําทะเลระดับลึกที่สุด
3. เพลงประจํามหาวิทยาลัย
Santa Lucia เปนเพลงพื้นเมืองของประเทศอิตาลี แตงขึ้นในราวศตวรรษที่ 19 เปนบท
เพลงที่แตงขึ้นเพื่อชมความงามของชายหาดที่มีชื่อเสียงของเมืองเนเปลส นอกจากนี้ เพลง Santa Lucia
ยังเปนเพลงประจํามหาวิทยาลัยศิลปากรอีกดวย สืบเนื่องจาก ศาสตราจารย ศิลป พีระศรี ผูกอตั้ง
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มหาวิทยาลัยศิลปากร ทานเปนชาวอิตาลี ซึ่งมีชื่อเดิมวา คอรราโด เฟโรชี ( Corrado Feroci) และชอบ
รองเพลงนี้บอย ๆ เวลาทํางาน หลังจากนั้น คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ไดนําทํานอง
เพลงนี้ มาใสเนื้อรองภาษาไทย โดยใชชื่อเพลงวา "ศิลปากรนิยม"
2.3 สถานทีต่ ้งั หรือวิทยาเขต
1. สํ านักงานอธิการบดี ตลิง่ ชัน
กกกกกกกกเปนที่ตั้งของคณะดุริยางคศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยทั้งภาคไทยและอังกฤษและ
วิทยาลัยนานาชาติสาขาการจัดการโรงแรม
2. วังท่ าพระ
กรุงรัตนโกสินทรชั้นใน ตรงขามพระบรมมหาราชวัง มีพื้นที่ประมาณ 8
ตั้งอยูในพื้นที่
ไร เดิมเปนที่ประทับของ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศเปนที่ตั้งของ
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ คณะสถาปตยกรรมศาสตร (ชั้นปที่ 3-5) คณะโบราณคดี
คณะมัณฑนศิลป และวิทยาลัยนานาชาติสาขาการออกแบบมีเดีย
3. วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร เปนที่รูจักในชื่อวา "ม.ทับ
แกว" ตั้งอยูในบริเวณ พระราชวังสนามจันทรอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐม ซึ่งเคยเปนพระราชวังของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว มีพื้นที่ประมาณ 888 ไร แตใชเปนที่กอสรางอาคารของ
มหาวิทยาลัยเพียง 428 ไร โดยเปนที่ตั้งของคณะอักษรศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะ
เภสัชศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะสถาปตยกรรมศาสตร (ชั้นป
ที่ 1-2) นอกจากนี้ ยังเปนที่ตั้งของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเปดใหมีการเรียนการสอน
แบบสหศึกษาแกนักเรียนตั้งแตชั้นอนุบาล ประถมศึกษาปที่ 1-6 และชั้นมัธยมปที่ 1-6
4. วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
กกกกกกกกตั้งอยูเลขที่ 1หมูที่ 3 ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 76120 มีพื้นที่
621 ไรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เปนวิทยาเขตแหงแรกของประเทศไทย ที่มีการออกแบบอาคาร
และวางแผนแมบทให ประหยัดพลังงาน และรักษาสภาพแวดลอม ( Clean and Green Campus) โดย
อาคารทุกหลังจะสูงไมเกิน 5 ชั้น ใชบันไดติดตอสัญจรทางตั้ง โดยไมตองใชลิฟท ออกแบบโดยการใช
หลักการในการประหยัดพลังงาน ทั้งในเรื่องการลดความรอน การใชแสงสวาง และลมธรรมชาติ
รวมทั้งการนําของเสีย และพลังงาน หมุนเวียนมาใชประโยชน
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กกกกกกกกการวางผังจะใหรถยนตจอดที่ดานหนาวิทยาเขต แตภายในจะใชจักรยาน ทางเดิน
และรถไฟฟาเทานั้น ถนนทุกสายรวมทั้งการเดินเทา รมรื่นดวยตนไมใหญใหรมเงาตลอดทุกสาย
ทางเดินติดตอระหวางอาคารที่สําคัญมีหลังคาคลุมกันแดด และฝน มีคลองเรียบถนนสายหลัก มีสระน้ํา
คูน้ํา บอน้ํา และบึง กระจายอยูในตําแหนงที่เหมาะสม ทางเดินติดตอของบานพักอาจารย และ
ขาราชการ เปนสะพานลอย เชนเดียวกับหมูบานชาวประมง เพราะอยูบนที่ราบลุมมีน้ําทวมถึง การใช
สะพานเปนทางเดินติดตอจะชวยรักษา ระบบนิเวศนไดเปนอยางดี เมื่อจัดทําภูมิสถาปตยกรรมเสร็จ
เรียบรอย จะเปนวิทยาเขตที่งดงาม และปราศจากมลพิษ (ปจจุบันวิทยาเขตไมสามารถดําเนินการไดตาม
แผนทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากมีขอขัดของบางประการ โดยเฉพาะการขยายตัวอยางรวดเร็วของการรับ
นักศึกษาเขาเรียนและการขาดแคลนงบประมาณ จึงยังไมสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว)
วิทยาเขตนี้เปนที่ตั้งของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการ
จัดการ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและในอนาคตตามแผนพัฒนาของคณะรัฐมนตรี
เมื่อป 2550 มีมติใหมีการขยายสาขาดานการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเปนศูนยกลางของ
ภูมิภาคตะวันตก ไวที่ "วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี" โดยจะมีคณะตั้งใหม คือ คณะรัฐประศาสน
ศาสตร,คณะสัตวแพทยศาสตร,คณะรัฐศาสตร,คณะแพทยศาสตร,คณะพยาบาลศาสตร,คณะการ
ออกแบบยานพาหนะ,คณะทันตแพทยศาสตรและคณะกายภาพบําบัด รวมถึงวิทยาลัยนานาชาติ สาขา
ทัศนศิลปและสถาบันศิลปะรวมสมัยแหงภูมิภาคเอเชียดวย ซึ่งจะดําเนินการแลวเสร็จในป 2557
กกกกกกกก5. วิทยาเขตบางรัก
ในป พ.ศ. 2551 ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ไดเปดวิทยาเขตใหม ขึ้นที่อาคาร
ของบริษัท ก.ส.ท.หรือตึกแคทเทเลคอมในเขตบางรัก ซึ่งพื้นที่ที่จะใชงานคือโฮมออฟฟศชั้นที่10และ11
ของอาคารจอดรถของบริษัท ก.ส.ท. ซึ่งอยูในซอยหลังที่ทําการไปรษณียกลาง กรุงเทพมหานครฯ ทั้งนี้
จะมี นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร และ สาขาออกแบบ
ชั้นปที่สี่ สาขาธุรกิจ ชั้นปที่สีและภาคตอเนื่อง ศึกษาอยูที่วิทยาเขตบางรักทั้งหมด โดยจะใชบริเวณชั้นที่
8 เปนหลักโดยตามประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดทําตามนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัยในหัวขอ "หนึ่งคณะสองวิทยาเขต" จึงทําใหมีการปรับปรุงและโยกยายนักศึกษา ที่เคย
ศึกษาเดิมที่วิทยาเขตทาพระ และตลิ่งชันนั้นมาสูวิทยาเขตบางรัก ทางมหาวิทยาลัยไดอนุมัติงบพัฒนา
พื้นที่บริเวณโฮมออฟฟศดังกลาวใหทันสมัย โดยชั้นที่8ของนักศึกษาคณะเทคโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารไดมีการสรางหองเรียน ขนาด 45 60 80 120ที่นั่ง เพื่อการรองรับนักศึษาที่เพิ่มขึ้นทุกปของสาขา
นิเทศศาสตร และหองแลปคอมพิวเตอรที่ทันสมัยเทียบเทาหองแลปสองที่ตึกอาคารบริหาร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี ที่มีความทันสมัยและเหมาะแกการปฏิบัติงานทางกราฟกและแอนิเมชั่น
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ส่ วนที่ 3 วัยรุ่ นและพัฒนาการวัยรุ่ น

3.1 ความหมายของวัยรุ่น
กกกกกกกกคําวา “วัยรุน” นี้มาจากภาษาละติน ซึ่งแปลวา เจริญเติบโตไปสูวุฒิภาวะ นั้นคือ เปนวัยที่
กาวสูความเปนผูใหญ โดยถือเอาความพรอมทางรางกายหรือภาวะสูงสุดขีดของรางกายเปนเครื่อง
ตัดสิน ซึ่งในระยะนี้เปนระยะที่รางกายจะมีการเจริญเติบโตของระบบอวัยวะเพศและสามารถทํางานได
เต็มที่ คือ ในเพศหญิงเมื่อมีประจําเดือนมาเปนครั้งแรก และในเพศชายจะมีการผลิตเซลลสืบพันธได
3.2 ประเภทของวัยรุ่น
วัยรุนถือวาเปนระยะชวงชีวิตที่คั่นกลางระหวางความเปนเด็กกับความเปนผูใหญซึ่งไม
สามารถแบงไดอยางแนนนอนวาควรกําหนดเมื่ออายุเทาใด 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 พัฒนาการของวัยรุ่น แบงเปน 4 ดาน ดังนี้
3.3.1 พัฒนาการทางร่ างกายและกายวิภาค
พัฒนาการทางรางกายในระยะนี้นับวามีความสําคัญมากเพราะเปนชวงหัวเลี้ยวหัวตอจากการ
เปลี่ยนแปลงจากลักษณะของเด็กมาเปนลักษณะของผูใหญ โดยเรียกระยะนี้วา วัยรุนหนุมสาว
ลักษณะทัว่ ไปของวัยรุ่ นหนุ่มสาว
กกกกกกกกกกกกกกกก1. เด็กชายเกิดการหลั่งอสุจิเวลาหลับแสดงใหเห็นวามีวุฒิภาวะทางเพศแลว
เด็กจะมีอายุประมาณ 13-15 ป อวัยวะเพศเติบโตอยางรวดเร็ว สามารถผลิตอสุจิได
2. เด็กหญิงเริ่มมีประจําเดือนเปนครั้งแรกโดยรังไขเจริญเติบโตเต็มที่จะมีการ
หมุนเวียนอยูระหวาง 28-30 วัน
3. มีขนขึ้นตามรางกายในที่ตางๆเชน บริเวณรักแร , ริมฝปากและบริเวณ
อวัยวะเพศ เปนตน โดยเฉพาะเพศชายจะมีหนวดเคราขึ้น
4. การเปลี่ยนแปลงรูปรางและโครงสรางของรางกาย โดยสัดสวนของรางกาย
เด็กเปลี่ยนมาเปนรูปรางของผูใหญ
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จากตอมไรทอ

5. ในเด็กหญิง หนาอกและสะโพกจะขยายใหญขึ้น โดยฮอรโมนเพศขับออกมา

6. เด็กผูชายจะมีน้ําเสียงเปลี่ยนแปลง แตกพรา และหาวขึ้น จะเปนราว 1-2 ป
เด็กจึงเริ่มบังคับเสียงได
3.3.2 การเจริญเติบโตทางกายวิภาค หมายถึง ความเจริญทางดานสวนสูง น้ําหนักและ
โครงสราง แบงเปน 3 ดานคือ
1. ความเจริญในด้ านส่ วนสู งของวัยรุ่ น
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1.1 เมื่อเปรียบเทียบความสูงของวัยรุนในเพศเดียวกันแลวพบวามี
ความแตกตางกันเล็กนอยซึ่งเกิดจากสาเหตุทางพันธุกรรม อิทธิพลฮอรโมน และเรื่องอาหารการกิน
เปนตน
1.2
ความเจริญทางดานสวนสูงในเพศหญิงจะหยุดกอนเพศชาย
กลาวคือ ผูหญิงจะไมสูงขึ้นตอไปเมื่อมีอายุในชวงตอนปลายวัยรุน สวนเพศชายยังคงสูงตอไปเรื่อยๆ
จนกระทั่งอายุประมาณ 20 ป
2. ความเจริญทางด้ านนํา้ หนักของวัยรุ่น
2.1 ระยะกอนวัยรุน เด็กชายจะมีน้ําหนักมากกวาเด็กหญิง
2.2 ในระหวางระยะวัยรุนตอนกลาง เด็กหญิงจะเริ่มหนักกวาเด็กชาย
2.3 หลังระยะวัยรุนตอนกลางไปแลว ผูชายจะหนักกวาผูหญิง
เล็กนอย และจะรักษาความหนักอยูตลอดไป
3. ความเจริญเติบโตด้ านสั ดส่ วนและขนาดของวัยรุ่น
3.1 สัดสวนขนาดของรางกาย วัยรุนชายและวัยรุนหญิงไมมีความ
แตกตางกันมาก
3.2 สัดสวนและขนาดของแตละคนในรุนราวคราวเดียวกัน อาจ
แตกตางกันได โดยขึ้นอยูกับการทํางานของตอมตางๆในรางกาย การออกกําลังกาย อาหารที่
รับประทาน และสัดสวนโครงราง เปนตน
3.3 เมื่อยางเขาสูวัยรุนตอนปลาย ลักษณะรูปรางของชายและ
หญิงจะแตกตางกันระหวางเพศเริ่มปรากฏขึ้น เชน เด็กชายจะมีไหลกวาง สะโพกเล็ก แขนขายาว สวน
เด็กหญิงจะมีสะโพกผายออก ไหลแคบมน และสวนอื่นๆจะแตกตางจากเด็กชายอยางเห็นไดชัด
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กกกกกกกก3.3.3 พัฒนาการทางอารมณ์ อารมณตางๆของวัยรุนมีดังนี้
กกกกกกกกกกกกกกกก1. ความกลัวในวัยรุนนั้นสวนใหญมักเปนความกลัวเกี่ยวกับการปรับตัวใหเขา
กับสังคมหรืออาจจะเปนความกลัวที่คิดวาจะไมไดรับการยอมรับจากสังคมและความกลัวเกี่ยวกับ
รูปรางลักษณะและความไมสมประกอบตางๆของรางกายซึ่งนอกจากทําใหเกิดความกลัวแลว ยังทําให
เกิดอารมณหงุดหงิดอีกดวย
2. ความกังวลใจเปนผลมากจากความกลัวโดยกลัวเรื่องตางๆนานาแลวเก็บเอา
เรื่องตางๆเหลานั้นมาเปนความกังวลใจ
3. ความโกรธ เปนการแสดงออกของอารมณประเภทกาวราว รุนแรง โดยจะ
แสดงออกใหเห็นทั้งทางตรงและทางออม เปนตนวา มือสั่น เทาสั่น หนาตาแดง หายใจถี่ หุนหันพลัน
แลน ขาดความยั้งคิด อาจจะแสดงออกหลายแบบ เชน ทําลายผูอื่นใหไดรับบาดเจ็บ ทํารายตนเอง หรือ
ทําลายขาวของ
4. ความรัก เปนอารมณที่เกิดขึ้นกับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย
ไดแก ความรัก
ตนเอง, ความรักเพื่อน, ความรักที่ตนเทิดทูนบูชาเปนพิเศษ และ ความรักในเพศตรงขาม
5. ความอิจฉาริษยา มักเกิดขึ้นเมื่อตนไมสามารถเอาชนะคูตอสูดวยวิธีอื่น
หรือถูกแยงชิงความรักไป อารมณอิจฉาริษยานี้มักแสดงออกมาในรูปแบบของความโกรธอยางรุนแรง
และไมมีเหตุผลได สาเหตุของความอิจฉาริษยานี้มักเกิดกับปญหาเกี่ยวกับเพื่อนตางเพศ เชน การโดน
แยงความรัก ความสนใจจากเพศตรงขาม
6. ความอยากรูอยากเห็นวัยรุน มักเกิดความอยากรูอยากเห็นในสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นในภายหนาหรือสิ่งที่ไดรับการปกปดโดยเฉพาะเรื่องราวของเพศตรงขาม เชน พยายามแสวงหา
ความเรนลับเกี่ยวกับการสืบพันธ เปนตน
7. ความสนใจ เด็กวัยรุนมีพลังงานมากจึงมับสนใจเลนกีฬา การทํางาน
เกี่ยวกับเครื่องยนตกลไก สนใจเรื่องสุขภาพ เรื่องเพศ การเลือกอาชีพ และเรื่องภายในครอบครัว เปน
ตน
กกกกกกกก3.3.4 พัฒนาการทางสติปัญญา
พัฒนาการทางดานสติปญญาในวัยรุนตอนตนพัฒนาการเปนไปอยางรวดเร็วมากและ
พัฒนาการจะเจริญสูงสุดเมื่ออายุประมาณ 16 ป แลวคอยๆลดลงหลังจากอายุ 19-20 ป
ลักษณะพัฒนาการทางสติปญญาของวัยรุน เปนดังนี้
กกกกกกกกกกกกกกกก1. ความจําดีมาก แตมักไมคอยไดใชความจําของตนเองใหเปนประโยชน
เนื่องจากตองการใชความคิดในการแสดงความคิดเห็นทางดานตางๆที่กวางขวางโดยเฉพาะเรื่อง
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เกี่ยวกับผลประโยชนของสังคม ในวัยนี้จะพยายามคิดตัดสินใจวาสิ่งใดดีกวา สิ่งใดควรจะเกิดขึ้นใน
สังคม
2. สมาธิดี โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจมากเปนพิเศษก็จะมีสมาธิใน
การศึกษาคนควา พยายามหาความจริงเกี่ยวกับสิ่งนั้น และมีความสามารถในการตั้งสมาธิควบคุม
อารมณตนเองใหเหมาะสมกับกาลเทศะ
3. มีความเจริญทางความคิด พยายามแสวงหาความรูใหมๆเพื่อเพิ่มพูนความรู
สามารถของตนเอง
4. มีจินตนาการมาก
5. ความเชื่อมั่นตางๆเปนไปอยางรุนแรง โดยมักปกใจเชื่ออะไรแลวมักเชื่อ
อยางจริงจัง และถาไมยอมเชื่ออะไรแลวก็มักจะเชื่ออะไรยากเชนกันนอกจากมีหลักฐานอะไรมาอางอิง
กกกกกกกก3.3.5 พัฒนาการทางสั งคม
วัยรุนนี้เปนวัยที่มีความตองการอยางรุนแรงในการที่จะทําใหตนเองใหเปนที่ยอมรับนับถือ
ของเพื่อนและบุคคลในวงสังคม โดยจะพยายามจะปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อใหไดมากซึ่งสถานะดังกลาว
สังเกตไดจากการแตงตัวพิถีพิถันเปนพิเศษ,เอาใจใสในกริยาของตนเองและบุคคลในครอบครัว,ตองการ
ใหทุกคนยอมรับวาตนเปนผูใหญ,มีการรวมกลุมระหวางเพื่อนสนิทในเพศเดียวกันในรูปของ“แกงค”
และระยะตอมามักเริ่มมีความสัมพันธกับเพศตรงขาม โดยสมาชิกตางเพศจะมารวมกลุมดวย
1. ความสั มพันธ์ ระหว่ างเพือ่ น
วัยรุนพยายามที่จะหาเพื่อนที่อยูในรุนเดียวกัน มีรสนิยมเหมือนกัน กลุมของเด็กวัยรุนนี้มี
อิทธิพลอยางมากตอความประพฤติ,การแตงกาย,กิริยา,ทาทาง มีการพยายามเลียนแบบกันเพื่อใหเกิด
เปนสัญลักษณประจํากลุมขึ้น การกระทําบางอยางที่ตนทําเพื่อความโกเกและเพื่อกอใหเกิดเปนจุดเดน
ขึ้น
2. ความสั มพันธ์ ระหว่ างเพือ่ นต่ างเพศ
วัยรุนเปนวัยที่มีความกังวลอยางมากในการที่จะทําใหตนเองสามารถเขากับเพื่อนตางเพศ
ของตนได ความสัมพันธของวัยรุนกับเพื่อนตางเพศนั้นมีทั้งในสภาพที่เปนเพื่อนฝูงชอบพอกันและใน
ดานความสัมพันธในฐานะที่จะรวมชีวิตกันตอไปในอนาคต เปนเรื่องธรรมดาที่วัยรุนมักเกิดความคิด
ฝนในเรื่องรักๆใครๆ ที่มักจะไดรับจากการกระตุนตามสภาพแวดลอมและฮอรฺโมนนั้นเอง
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ส่ วนที่ 4 ความรู้เกีย่ วกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

4.1 ความหมายของคําว่ าสุ รา
กกกกกกกก“สุรา” หมายถึง เครื่องดื่มแอลกอฮอลชนิดตางๆมักใชในภาษาเขียน สวนภาษาพูดที่จะสื่อ
ความหมาย หมายถึง เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลจะใชคํามากมายตามแตจะเรียกกันไป “เหลา” คือ คําที่ถูก
ใชเรียกมากที่สุด นอกจากนี้สุราที่ผลิตออกมานั้นมีหลายชนิด และเรียกชื่อแตกตางกันไปตามวิธีการ
ปรุง ปริมาณแอลกอฮอล ตลอดจนสถานที่ผลิต (เกรียรติศักดิ์ กลับดี 2528 : 121-127) เชน
1. สาโท อุ นํา้ ขาว หรือกระแช่ เปนสุราพื้นบานของประเทศไทยที่หมักจากขาวเหนียว
วิธีการทําเริ่มจาก นําขาวเหนียวมาแชใหนิ่มจากนั้นนึ่งดวยไอน้ําใหสุก ทิ้งไวใหเย็นแลวนําไปลางดวย
น้ําปูนใส คลุกกับแปงเหลาที่ผสมดวยยีสตและเชื้อตางๆในการหมัก ใหบมไว 12 วัน จึงนํามากรองแลว
บมตออีก 7-14 วัน หลังจากนั้นนํามากรองเปนกรรมวิธีสุดทาย
2. เบียร์ (Beer) เบียรเปนสุราหรือสุราหมักที่ปรุงขึ้นดวยการตมมอลทของขาวบารเลยแลว
นํามาหมักสาใหเกิดแอลกอฮอล อาจนํามาผสมกับสมุนไพรหรือเครื่องเทศก็ได เบียรนิยมทํากันมากใน
ประเทศเยอรมันนี
3. ไวน์ ( Wine) คือ สุราที่ไดจากการหมักแอลกอฮอล ประมาณ 8-10 % ปกติถากลาวถึง
ไวน คนทั่วไปมักจะนึกถึงไวนที่ทํามาจากองุน แตที่จริงแลวนั้นไวนสามารถผลิตไดจากผลไมแทบทุก
ชนิด แตที่นิยมกันคือ ไวนที่ทําจากองุน ประเทศที่ผลิตไวนที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักกันแพรหลายมีหลาย
ประเทศ เชน ฝรั่งเศส อิตาลี โปรตุเกส อเมริกา ออสเตรเลีย สเปน เปนตน
4. บรั่นดี คอนยัค ( Brandy,Cognac) บรั่นดีเปนสุราที่ไดจากการนําไวนมากลั่นซึ่งมีหลาย
ประเทศทั่วโลกที่ผลิตบรั่นดี แตบรั่นดีที่มีชื่อเสียงวากระบวนการผลิตและรสชาติที่ดีที่สุดในโลก ไดแก
บรั่นดีที่ทําในแควน Cognac ในประเทศฝรั่งเศส
5. วิสกี้ ( Whiskies) แบงออกเปนหลายประเภท แตที่นิยมในเมืองสวนมากจะเปนสก็อต
วิสกี้ ( Scotch Whiskey) ผลิตจากประเทศอังกฤษ ทําจากขาวบารเลยบมในถังไมโอต สวนไอริสวิสกี้
(Irish Whiskey) ทําจากขาวบารเลยแตบมในถังเชอรรี่ แคนนาเดี้ยนวิสกี้ ( Canadian Whiskey) ทําจาก
ขาวไรนในแคนนาดา นอกจากนี้ American Whiskey หรือนิยมเรียก Bourbon Whiskey ทําจากขาวโพด
ผสมขาวไรนเปนสุราที่นิยมมากที่สุดชนิดหนึ่งของชาวอเมริกัน
6. ยิน (Gin) เปนสุราที่ทํามาจากขาวไรน เติมกลิ่นดวยเมล็ด Janiper Berries เปนตน มา
จากภาษาดัชต Geniever ตอมาเรียกวา Gin สั้นๆ การดื่มยินในสมัยกอนทหารจะดื่มกอนออกรบของ
ทหารดัชต
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กกกกกกกกอยางไรก็ตาม สุรามีคํานิยามความหมายแตกตางออกไปตามศาสตรแขนงตางๆที่นาสนใจ
แบงออกเปน 2 ศาสตร ไดแก สุราตามความหมายทางการแพทยและสุราตามความหมายในทาง
กฎหมาย
4.1.1 สุ รา ตามความหมายทางการแพทย์ หมายถึง เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล (Ethyl alcohol)
ในปริมาณไมเกิน 60% ซึ่งถือวาอยูในเกณฑมาตรฐานที่คนสามารถใชดื่มได และที่มาของแอลกอฮอล
จะตองมาจากวัตถุดิบที่เปนธัญพืชในขั้นปฐมภูมิ เชน เมล็ดพืช ขาว แปง และผลไม
(ศรีวงศ หะวานนท 2534 : 13) เปนตน
4.1.2 สุ รา ตามความหมายในทางกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติสุรา ใหความหมายของสุรา
ไวดังนี้
กกกกกกกก“สุรา” หมายความรวมถึงวัตถุทั้งหลายหรือของผสมแอลกอฮอล ซึ่งสามารถใชดื่ม
กินไดเชนเดียวกับน้ําสุราหรือซึ่งดื่มกินไมได แตเมื่อไดผสมกับน้ําหรือของเหลวอยางอื่นแลวสามารถ
ใชดื่มกินไดเชนเดียวกับสุรา
“สุราแช” หมายความวา สุราที่ไมไดกลั่น และใหหมายความรวมถึงสุราแชที่ไดผสมกับ
สุรากลั่นแลว แตยังมีแรงแอลกอฮอลไมเกินสิบหาดีกรีดวย
“สุรากลั่น” หมายความวา สุราที่ไดกลั่นแลว และใหความหมายความรวมถึงสุรากลั่นที่ได
ผสมกับสุราแชแลวแตยังมีแรงแอลกอฮอลเกินกวาสิบหาดีกรีดวย
4.2 ประเภทของสุ ราทีผ่ ลิตในประเทศไทย
กกกกกกกก สุรา เปนเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่มีกระบวนการผลิตหลายรูปแบบซึ่งผลิตขึ้นโดย
วัตถุประสงคหลากหลายแตกตางกัน เชน เพื่อการบริโภคในครัวเรือน การใชบริโภคในเทศกาลรื่นเริง
ตางๆ หรือเพื่อประโยชนทางการคา แตจากการที่สุราเปนสินคาที่ผูกขาดโดยรัฐ การควบคุมการบริโภค
ใหเปนไปในทางทิศทางที่รัฐตองการ ดวยเหตุผลดังกลาวจึงมีการกําหนดประเภทของสุรา ตาม พ .ร.บ.
สุรา พ .ศ.2493 แบงออกเปน 2 ประเภท สุราแชและสุรากลั่น และปรากฏรายละเอียดของกรรมวิธีการ
ผลิต และวัตถุดิบที่ใชในการผลิตในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก .39-2516) จัดแบงสุราที่
ผลิตในประเทศ ดังนี้
1. สุ ราแช่ หรือเมรัย ( Fermented liquor) หมายถึง สุราที่ไมไดกลั่นและใหความหมาย
รวมถึงสุราแชที่ไดผสมกับสุรากลั่นแลวแตยังมีแรงแอลกอฮอลไมเกิน 15 ดีกรี มีหลายชนิดไดแก
ชนิดที่
1 จากเมล็ดพืชหรือแปงจากพืช เชน เบียร
ชนิดที่
2 จากผลไมหรือน้ําตาลจากพืช เชน ไวน
ชนิดที่
3 จากชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 ที่มีสวนผสม เชน เวอรมุท
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ชนิดที่

4 จากชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 ผสมกับสุรากลั่น เชน เชอรรี่
2. สุ รากลัน่ ( Distilled liquor) หมายความวา สุราที่ไดจากการกลั่นแลวใหความหมาย
รวมถึงสุรากลั่นที่ไดผสมกับสุราแช แตมีแอลกอฮอลเกินกวา 15 ดีกรี โดยกระทรวงการคลังไดกําหนด
ชนิดของสุรากลั่น ดังนี้
ก
2.1 สุราสามทับ หมายถึง สุราที่กลั่นที่ปราศจากเครื่องยอมหรือสิ่งผสมปรุงแตง
ตองมีแรงแอลกอฮอลตั้งแต 80 ดีกรีขึ้นไป
2.2 สุราขาว หมายถึง สุราที่กลั่นไดมาจากขาวหรือน้ําตาลโดยปราศจากเครื่อง
ยอมหรือสิ่งปรุงแตงอยางใดๆมีแรงแอลกอฮอลต่ํากวา 80 ดีกรี มีหลายขนาด ดังนี้
ชนิดแอลกอฮอล
28 ดีกรี, ชนิดแอลกอฮอล 30 ดีกรี
ชนิดแอลกอฮอล
35 ดีกรี, ชนิดแอลกอฮอล 40 ดีกรี
2.3 สุราผสม หมายถึง สุรากลั่นที่มีกรรมวิธีใชสิ่งผสมปรุงแตงขึ้นจากสุราสาม
ทับ และเมื่อผสมปรุงแตงแลวมีแรงแอลกอฮอลต่ํากวา 80 ดีกรี มีหลายขนาด ดังนี้
ชนิดแอลกอฮอล
28 ดีกรี, ชนิดแอลกอฮอล 30 ดีกรี,ชนิดแอลกอฮอล 35 ดีกรี
2.4 สุราปรุงพิเศษ หมายถึง สุรากลั่นที่ใชสุราสามทับมาปรุงแตงโดยมีกรรมวิธี
พิเศษ แรงแอลกอฮอลดังนี้
ชนิดแอลกอฮอล
35 ดีกรี, ชนิดแอลกอฮอล 40 ดีกรี
2.5 สุราพิเศษ หมายถึง สุรากลั่นที่ทําขึ้นโดยใชกรรมวิธีพิเศษ มีแรงแอลกอฮอล
ต่ํากวา 80 ดีกรี แบงออกเปน
ประเภทวิสกี้ บรั่นดี ยิน รัมหรือสุราแบบตางประเทศอยางอื่น
ประเภทเกาเหลียง เชี่ยงชุน บุนกุยโลว หรือสุราแบบตางประเทศอยางอื่น
4.3 แอลกอฮอล์ และพิษของแอลกอฮอล์
4.3.1 พิษของแอลกอฮอล์ทมี่ ีผลต่ อร่ างกาย
เมื่อแอลกอฮอลเขาสูรางกายจะมีผลในการรบกวนหรือทําลายระบบการทํางานตางๆของ
อวัยวะในรางกายโดยแบงไดเปน 5 ระบบใหญ คือ พิษของแอลกอฮอลตอระบบสมอง , ระบบทางเดิน
อาหาร,ระบบหัวใจและหลอดเลือด รวมไปถึงระบบตอมไรทอและระบบจุลชีพ โดยมีผลทั้งแบบ
เฉียบพลันและเรื้อรัง โดยเฉพาะผลเรื้อรังทําใหเกิดกลุมโรคไดนับ 100 โรค ในสมัยกอนเรียกโรคที่เกิด
จากพิษของสุรานี้วา โรคพิษสุราเรื้อรัง แตเนื่องจากรายละเอียดและอาการแตกตางกันมีจํานวนมากมาย
ไมเหมาะสมที่จะใชชื่อโรคพิษสุราเรื้อรัง เพียงชื่อเดียว ในป ค.ศ.1977 องคการอนามัยโลก
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โดยกลุม Alcohol Relate Disabilities จึงไดใชคําวา Alcohol Dependence Syndrome แทนคําวา
Alcoholism (ศรีวงศ หะวานนท 2534 : 22)
4.3.2 พิษของแอลกอฮอล์ต่อสมอง
โดยที่แอลกอฮอลมีฤทธิ์กดสมอง การบริโภคแอลกอฮอลสงผลกระทบตอการทํางานของ
สมองโดยตรง ผลของแอลกอฮอลตอสมองนั้นแบงออกเปน 2 ระยะ คือ
กกกกกกกกกกกกกกกก1. พิษแบบเฉียบพลัน การดื่มสุราจํานวนมากจะทําใหระดับแอลกอฮอลใน
เลือดสูง เกิดภาวะ Alcohol intoxication ซึ่งถาสูงถึงขนาด 500 มิลลิกรัมขึ้นไปอาจจะเกิดอันตรายแก
ชีวิตได แตโอกาสเกิดมีนอยมาก เนื่องจากเมื่อรางกายไดรับแอลกอฮอลมากเกินไปจะเกิดอาการ
คลื่นไส อาเจียน ซึ่งเปนกลไกอยางหนึ่งของรางกายที่จะชวยลดปริมาณของแอลกอฮอลในเลือดให
ลดลงได นอกจากนี้สาเหตุที่ทําใหเสียชีวิตอาจเกิดจากการกินยาที่มีฤทธิ์กดประสาทบางชนิด เชน ยา
กลอมประสาท ยานอนหลับ เปนตน รวมกับการดื่มสุราทําใหแอลกอฮอลเขาไปเสริมการออกฤทธิ์ของ
ยาดังกลาวจนอาจเสียชีวิต (บุญสม มารติน 2533 : 170)
2. พิษของแอลกอฮอล์ต่อสมองชนิดเรื้อรัง
แอลกอฮอลมีพิษโดยตรงตอสมองทําใหเนื้อสมองตาย คือ มีการอักเสบและบวมที่เยื่อหุมสมองและเนื้อ
สมองทําใหเกิดอาการชักหรือปวดศีรษะอยางรุนแรง เมื่อเกิดการอักเสบอยางเรื้อรังจะทําใหเซลลใน
สมองเสื่อม ในผูที่ติดสุราพบวาการฝอของกลีบสมองสวนนอก ซึ่งมีการเสื่อมทางจิตอีกหลายประการ
เริ่มตั้งแตปญหาการเปลี่ยนแปลงทางบุคลิกภาพ ความจําเสื่อม ในกรณีที่เปนมากอาจเกิดอาการประสาท
หลอน หูแวว หวาดระแวง และคลุมคลั่ง
4.3.3 พิษของแอลกอฮอล์ต่อระบบทางเดินอาหาร
ระบบทางเดินอาหารประกอบไปดวยอวัยวะตางๆมากมาย ที่มีหนาที่เกี่ยวกับการยอยและ
การดูดซึมอาหาร ไดแก กระเพาะอาหาร ลําไสเล็ก ตับ ไต เปนตน จึงนับไดวาเปนระบบที่มีความสําคัญ
ระบบหนึ่งของรางกาย พิษของแอลกอฮอลตอระบบทางเดินอาหารนั้นสามารถแบงโดยพิจารณาจาก
การทํางานของอวัยวะแตละชนิดดังตอไปนี้
กกกกกกกกกกกกกกกก1. พิษของแอลกอฮอล์ต่อกระเพาะอาหาร
กระเพาะอาหารและลําไสเปนอวัยวะแรกที่ไดรับพิษจากการบริโภคแอลกอฮอล เพราะเปน
ทางผานอาหารเขาสูรางกายเปนอันดับแรก โดยแอลกอฮอลในสุราจะมีฤทธิ์กัดทําลายเนื้อเยื่อบุปาก
ลําคอ กระเพาะอาหาร ดังนั้นเมื่อดื่มสุราที่ไมไดทําใหเจือจางลงจะรูสึกบาดคอและรอนในกระเพาะ
อาหารเยื่อบุกระเพาะจะอักเสบทําใหการดูดซึมอาหารเสียไป รางกายจะขาดสารอาหารและวิตามินที่
จําเปนตอการดํารงชีวิต (Richard G.Schlaadt 2001 : 179-180) ในบางรายอาจมีการตกเลือดในกระเพาะ
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อาหารได อีกทั้งยังทําใหเกิดการหลั่งของกรดในกระเพาะในปริมาณที่มากขึ้นเปนผลใหเกิดโรคแทรก
ซอน ตลอดจนเกิดการทองอืด ปวดทอง ทองเสีย ทองผูกเบื่ออาหารและอาเจียนเปนเลือดได
2. พิษแอลกอฮอล์ต่อลําไส้ เล็ก
แอลกอฮอลทําใหเกิดการอักเสบของเยื่อบุลําไสเล็กสวนตนจากการระคายเคืองของ
แอลกอฮอลโดยตรง นอกจากนี้แอลกอฮอลยังทําใหความดันหูรูดของทอน้ําดีที่มาเปดเขาสูลําไสเล็ก
สวนตนสูงขึ้นเปนเหตุใหน้ําดีจากตับและน้ํายอยจากตับออนออกมาชวยในการยอยอาหารไดลําบาก ทํา
ใหเกิดอาการทองอืด ทองเฟอ นอกจากนี้แอลกอฮอลยังมีผลทําใหการดูดซึมอาหารของลําไสเล็กลดลง
(ศรีวงศ หะวานนท 2534 : 24)
3. พิษของแอลกอฮอล์ต่อตับอ่อน
แอลกอฮอลมีผลทําใหน้ํายอยของตับออนและเอ็นไซมของตับออนเพิ่มขึ้นซึ่งเปนผล
ตอเนื่องจากการกระตุนฮอรโมนแกสตรินในกระเพาะทําใหมีกรดสูงขึ้นในกระเพาะ และมากระตุน
ฮอรโมนซีคลินตินในลําไส และซีคลินตินนี้ก็มากระตุนตับออนใหหลั่งน้ํายอยและเอ็นไซมเพิ่มขึ้นใน
ขณะเดียวกันก็ทําใหความดันของตับออนและทอน้ําดีเพิ่ม เกิดอาการบวมเกร็งของตัวหูรูดของทอน้ําดี
ทําใหเกิดภาวะการณอุดตันในทอตับออน น้ํายอยที่ถูกกระตุนหลั่งออกมาไมไดก็เกิดการยอยตัวตับออน
เสียเองทําใหเกิดตับออนอักเสบ นอกจากนี้แอลกอฮอลยังทําใหเกิดพยาธิในตับออนได
3.1 ตับออนอักเสบชนิดเฉียบพลัน จะมีอาการดังนี้ แนนทอง ทองอืด
อาหารไมยอย แนนหลังไปจนถึงปวดทองบริเวณลิ้นป หรือสะดือราวไปถึงสันหลังในขณะเดียวกัน
อาจจะทําใหความดันโลหิตต่ําเกิดอาการช็อคเปนอันตรายถึงชีวิต
3.2 ตับออนอักเสบชนิดเรื้อรัง มีอาการดังนี้ อาหารไมยอย มีลม
ในทองมาก ผอมน้ําหนักลดมีอาการของเบาหวานรวมดวย ทั้งนี้ทําใหเกิดภาวะตับออนอักเสบชนิดเรื้อง
รังแบบมีหินปูนหรือนิ่วในตับออนอีกดวย
4. พิษของแอลกอฮอล์ต่อตับ
อาการจากการดื่มสุรา คือ
“ตับเสื่อม” หรือ “ตับแข็ง” ตับเปนอวัยวะที่ถูกกระทบกระเทือน
มากที่สุด เนื่องจากแอลกอฮอลจะตองผานและถูกทําลายที่ตับ เมื่อรางกายไดรับแอลกอฮอลมากเกินกวา
ที่ตับจะทําลายได แอลกอฮอลจะทําใหเซลลของตับอักเสบและมีไขมันมากแทนที่เซลลในตับทําให
เซลลไขมันเพิ่มขึ้นและกระจายไปทั่วตับ ระยะนี้ตับจะบวมและใหญกวาปกติ มีสีเหลืองของไขมันเริ่มมี
รอยสีขาวของเนื้อพังพืดที่เกิดที่ตับ ( Fibrous tissue) และถายังคงดื่มสุราตอไปเนื้อตับที่ดีจะถูกแทรก
โดยเซลลไขมันทําใหเกิดการอักเสบของตับ เซลลของตับจะถูกทําลายลง พรอมกันนั้นจะมีใยพังพืดเขา
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มาแทนที่ระยะนี้ตับจะหดตัวเล็กลง ผิวของตับจะขรุขระคลายผิวมะกรูด ซึ่งเปนอาการสุดทายของโรค
ตับแข็ง (เกษียร ภังคานนท 2538 : 23)
5. พิษของแอลกอฮอล์ต่อไต
ในกรณีคนที่ดื่มสุรามากจะเกิด
Lactic acidosis อันเปนผลมาจากระดับไฮโดเจนในตับสูง
เกินไป สภาวะดังกลาวจะรบกวนการขับถายกรดยูเรียของไตทําใหไมสามารถทํางานไดตามปกติ ปกติ
กรดยูเรียในเลือดสูงจะเกิดไตอักเสบและไตเหี่ยว อีกทั้งเปนผลใหอาการของโรคเกาทกําเริบ และใน
ระยะสุดทายไตจะไมสามารถขับไดแมกระทั่งน้ําปสสาวะ (เกษียร ภังคานนท 2538 : 23)
กกกกกกกก4.3.4 พิษของแอลกอฮอล์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด
โรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล อาจเกิดจากการขาด
อาหารและจากพิษของแอลกอฮอลหรือทั้งสองอยางรวมกัน แอลกอฮอลมีผลตอการเปลี่ยนแปลงในการ
ทํางานของกลามเนื้อหัวใจ การบีบตัวของกลามเนื้อหัวใจจะต่ําลงในขณะที่ความดันโลหิตจะสูงขึ้น ใน
กรณีที่ดื่มสุราเปนประจําและปริมาณที่มากจะทําใหเกิดโรคหัวใจที่เกิดจากพิษสุรา ที่มีชื่อวา Alcohol
cardiomyopathy ซึ่งมีอาการหายใจลําบาก หัวใจบวมโต ทําใหเหนื่อยงายและหอบ ถายังคงดื่มสุรา
ตอไปจะทําใหมีอาการของโรคหัวใจวายชนิดรักษาไมหายขาด
4.3.5 พิษของแอลกอฮอล์ต่อระบบเมตาบอลิคและต่ อมไร้ ท่อ
แอลกอฮอลทําใหเกิดน้ําตาลในเลือดสูงหรืออาจมีอาการของเบาหวานได ในทางตรงขาม
แอลกอฮอลก็สามารถทําใหเกิดอาการน้ําตาลในเลือดต่ําไดเมื่อดื่มสุราติดตอกันไมรับประทานอาหาร
นาน 2-3 วัน โดยแอลกอฮอลจะทําใหไกลโคเจนในระดับต่ําและสกัดกั้นการสรางน้ําตาลกลูโคสจาก
ไกลโคเจน ทําใหกลูโคสเขาสูกระแสโลหิตในปริมาณที่ไมเพียงพอตอความตองการของรางกายเปนผล
ใหเกิดอาการออนเพลีย เหงื่อออก เปนลมหมดสติและอาจเปนอันตรายถึงแกชีวิตได
นอกจากนี้แอลกอฮอลยังสามรถทําใหมีขออักเสบชนิดหนึ่งที่เรียกวา โรคเกาท
(Gout) โดย
แอลกอฮอลจะทําใหรางกายมีการคั่งของกรด โดยเฉพาะกรดแลคติดในเลือดและเนื้อเยื่อตางๆทําให
เกรดยูลิคซึ่งอยูสูงในกระแสเลือดขับถายทางไตไดนอยลงและตกตะกอนในตามขอและทําใหเกิดการ
อักเสบ เชน บริเวณหัวแมมือและหัวแมเทาทั้งสองขาง เปนตน
4.3.6 พิษของแอลกอฮอล์ต่อระบบต่ อต้ านจุลชีพ
แอลกอฮอลทําใหระบบตอตานเชื้อโรคของรางกายลดลงโดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
ดังนี้
กกกกกกกกกกกกกกกก1. ทําใหการสราง Phagocyty ลดลง ทําใหประลิทธิภาพในการฆาเชื้อภายในนิว
โตรฟวเสื่อมลง
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2. เม็ดเลือดขาวออกมาจากไขกระดูกนอยกวาปกติ
3. Lung macrophage ลดลง
4. Circulatory bactericidal substance ลดลง
5. ระดับพลาสมามัยโดรคอรตีโซนสูงความหนืดของเลือดสูง
6. Glottis ปดไมสนิททําให Asirate ไดงาย
7. Ciliary cell ภายในหลอดลมทํางานนอยลง
จากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหผูที่ดื่มสุรามีโอกาสเปนโรคปอดปวม หรือโรคติดเชื้ออื่น
ไดงายกวาผูที่ไมดื่มสุรา รวมทั้งโรคเอดสดวย (ศรีวงศ หะวานนท 2534 : 26-27)
4.3.7 พิษของแอลกอฮอล์ต่อทารกในครรภ์
ปจจุบันไมเพียงแตผูชายเทานั้นที่นิยมดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอลชนิดตางๆ
แตคานิยมการบริโภคสุราไดขยายตัวไปยังกลุมสตรีดวย ซึ่งอาการผิดปกติของทารกมีดังนี้
(สุรศักดิ์ หลาบมาลา 2533 : 48)
1. ศีรษะและใบหนาเบี้ยวบูดไมเปนรูปรางเหมือนทารกอื่นๆ กะโหลกศีรษะเล็ก
ผิดปกติ หนังตาหอย ริมฝปากบนใหญและยาว
2. ระบบอวัยวะสําคัญผิดปกติ เชน เกิดความบกพรองของหัวใจ หู อาจจะติดเชื้อ
ทําใหหูหนวกได สายตาไมดี และฟนไมดี
3. ระบบประสาทสวนกลางมีความบกพรองทําใหเกิดโรคสมองเสื่อม
4. การเจริญเติบโตหยุดชะงักหรือเปนไปอยางเชื่องชาทั้งตอนอยูในครรภและ
คลอดแลว
นอกจากนี้ โรคที่ทําใหเกิดการเสื่อมประสิทธิภาพของอวัยวะตางๆของรางกาย ดวยเหตุที่
แอลกอฮอลซึ่งไมมีคุณคาทางโภชนาการอื่นนอกจากใหพลังงาน ดังนั้นถาดื่มสุราโดยไมรับประทาน
อาหารใหถูกหลักก็จะยิ่งทําใหเกิดโรคเนื่องจากการขาดอาหาร เชน ขาดวิตามิน ขาดเกลือแรที่จําเปนตอ
รางกาย การเสื่อมประสิทธิภาพของรางกาย ไมไดเกิดจากการรับประทานอาหารไมครบถวนเทานั้น แต
ยังรวมไปถึงกระบวนการเผาผลาญอาหารแปรปรวนโดยเฉพาะการดูดซึมวิตามินและเกลือแรตางๆทํา
ใหเกิดการติดเชื้อโรคอื่นๆไดงายซึ่งเรียกวาอาการ “ คอรซอคอฟ” เปนตน (จรวยพร ธรณินทร : 98)
4.3.8 พิษของแอลกอฮอล์ต่อสุ ขภาพจิต
พิษของแอลกอฮอลไมเพียงมีผลตอรางกายผูดื่มเทานั้น แตยังมีผลตอการเปลี่ยนแปลงหรือ
ปฏิกิริยาของจิตใจ จากการศึกษาพบวาการดื่มสุราในปริมาณเล็กนอยและมีปริมาณแอลกอฮอลในเลือด
ไมมากจะทําใหผูดื่มรูสึกผอนคลายชางพูด มีความสุข เปนอิสระแตถาเพิ่มปริมาณแอลกอฮอลมากขึ้นจะ
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ทําใหผูดื่มรูสึกสับสน เจาอารมณ โกรธงาย จะทําใหขาดการยับยั้งในการพูด และการแสดงออกมัก
พบวาผูดื่มจะพูดจากราวราน เสียงดัง ความอยากรู อยากแสดงออกในพฤติกรรมทางเพศภายหลังการดื่ม
เพิ่มมากขึ้น และในกรณีที่ดื่มสุราเปนเวลานานจะทําใหสมรรถภาพทางเพศลดลง สวนผูที่ติดสุราจะมี
ความบกพรองและไรสมมรรถภาพทางเพศ
นอกจากปฏิกิริยาของแอลกอฮอลตอจิตใจโดยตรงแลว การดื่มสุราติดตอกันเปนระยะ
เวลานาน แอลกอฮอลจะทําอันตรายตอระบบสมองและปลายประสาททําใหผูดื่มสุราเปนโรคพิษสุรา
เรื้อรัง หรือ D.T (Delirium Treatment) ผูที่เปนจะมีอาการมือสั่น เทาสั่น บางคนศีรษะสั่น ปลายมือ
ปลายเทาชา รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางอารมณ และบุคลิกภาพดวย ผูที่เปนโรคพิษสุรา
เรื้อรังจะมีอาการเบื่ออาหาร นอนไมหลับเห็นภาพหลอนตางๆและอาจตายไดในที่สุด
(เกษียร ภังคานนท 2538 : 23)
4.4 สถานการณ์ ด้านอุปสงค์ ของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กกกกกกกกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จากการสํารวจป
2550 พบวาประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปดื่มสุรา 14.9 ลานคนหรือรอยละ 29.3
โดยผูชาย (ดื่มรอยละ 51.0) ยังคงดื่มสุรามากกวาผูหญิง (ดื่มรอยละ 8.8) คิดวาเปนประมาณกวา 6 เทา
และผูที่อยูนอกเขตเทศบาลดื่มมากกวาผูที่อยูในเขตเทศบาล คือรอยละ 31.0 และ 25.4 ตามลําดับ และที่
นาเปนหวงอยางยิ่ง คือกลุมเยาวชนมีอัตราการดื่มสุรา สูงถึงรอยละ 21.9 สําหรับกลุมวัยทํางานมีอัตรา
การดื่มมากกวากลุมอื่น คือรอยละ 34.4 นอกจากนี้พบวาผูที่ปจจุบันไมดื่มแลว แตในอดีตเคยดื่มมี 3.8
ลานคนหรือรอยละ 7.5 ของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป ดังขอมูลในตาราง
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรอายุ 15 ขึ้นไป จําแนกตามพฤติกรรมการดื่ม
เพศ เขต การปกครอง และกลุมวัย พ.ศ. 2550
เพศ
ประชากร
จํานวนประชากร
อัตราการดื่ม
เขตการปกครอง
อายุ 15 ปี
ของประชากร
ไม่ เคยดื่ม ไม่ ดื่มแต่ เคย
ดื่ม
กลุ่มวัย
ขึน้ ไป
(ร้ อยละ)
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

26
ตารางที่ 1(ตอ)
เพศ
ประชากร
จํานวนประชากร
อัตราการดื่ม
เขตการปกครอง
อายุ 15 ปี
ของประชากร
ไม่ เคยดื่ม ไม่ ดื่มแต่ เคย
ดื่ม
กลุ่มวัย
ขึน้ ไป
(ร้ อยละ)
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
กลุ่มวัย(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
7,091.8
4,839.0
1,143.1
1,109.7
15.6
(60ปขึ้นไป)
ที่มา : บัณฑิต ศรไพศาล และคณะ.รายงานสถานการณสุราประจําปพ.ศ.2551.พิมพครั้งที่1. กรุงเทพฯ:
ศูนยวิจัยปญหาสุรา,2551.
กกกกกกกกผลการสํารวจพฤติกรรมการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มมึนเมา พบวาในระหวาง 12 เดือนกอนวัน
สัมภาษณมีผูที่ไมเคยดื่มสุรารอยละ 63.2 ผูที่เคยดื่ม (ปจจุบันไมดื่มแลว) รอยละ 6.8 และเปนผูที่ดื่มอยู
ในปจจุบันรอยละ 30.0 ซึ่งสามารถแยกเปนผูดื่มทุกเดือน ( 1-3 วันตอเดือน) มากที่สุด คือรอยละ 7.9
รองลงมาเปนผูที่ดื่มทุกสัปดาห ( 1-2 วันตอสัปดาห) และผูที่ดื่มนานๆครั้ง(ดื่มนอยกวา 1 วันตอเดือน)
รอยละ 5.7 และ4.1
ประเภทของสุราหรือเครื่องดื่มมึนเมาที่ประชากรดื่ม
3 ลําดับแรกในระหวาง 12 เดือนกอน
วันสัมภาษณ คือ เบียร สุราขาว และสุรายี่หอไทย รอยละ 45.7 39.2 และ 10.7 ตามลําดับ โดยพบวา
ผูหญิงนิยมดื่มเบียรมากกวาสุราประเภทอื่น คือ รอยละ 59.6 ในขณะที่ผูชายนิยมดื่มทั้งเบียรและสุราขาว
ในสัดสวนที่สูง คือรอยละ 43.1 และ 41.7 ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาตามเขตการปกครอง พบวา
ประชากรในเขตเทศบาลนิยมดื่มเบียรมากที่สุด รอยละ 60.6 ในขณะที่นอกเขตเทศบาล นิยมดื่มสุราขาว
มากที่สุด คือ รอยละ 48.0 สําหรับกลุมเยาวชนและวัยทํางานนิยมดื่มเบียรมากที่สุด คือรอยละ 56.9 และ
45.4 ตามลําดับ สวนวัยสูงอายุดื่มสุราขาวมากที่สุดคือรอยละ 56.2
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ตารางที2่ แสดงรอยละของประชากรที่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มมึนเมา จําแนกตามประเภทสุรา
ที่ดื่มมาก 3 อันดับแรก เพศ เขตการปกครอง และกลุมวัย พ.ศ.2550
เพศและเขตการปกครอง
ร้ อยละของประชากร(ในประเภทนั้น)
และกลุ่มวัย(ปี )
เบียร์
สุ ราขาว
สุ รายีห่ ้ อไทย
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 ปขึ้นไป)
27.7
56.2
7.5
ที่มา : บัณฑิต ศรไพศาล และคณะ.รายงานสถานการณสุราประจําปพ.ศ.2551.พิมพครั้งที่1. 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) ซึ่งเปนกลุมเสี่ยงในชวง 7 ปมา
พิจารณา ( 2544-2550) พบวาในชวงแรก ( 2544) มีอัตรารอยละ 21.6 แตในชวงป 2547-2549 มีอัตรา
สูงขึ้นเปนประมาณรอยละ 23 และกลับลดลงเปนรอยละ 21.9 ในป 2550 โดยเพศชายมีอัตราการดื่มสุรา
สูงกวาเพศหญิงเฉลี่ยประมาณ 8 เทาทุกป แตพบวาทุกเพศมีแนวโนมอัตราการดื่มลดลงในป2550
อายุที่เริ่มดื่มสุราหรือเครื่องดื่มมึนเมา ประชากรที่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มมึนเมาในป 2550
เริ่มดื่มสุราเมื่ออายุประมาณ 20.5 ป โดยผูชายเริ่มดื่มเร็วกวาผูหญิง คือ 19.5 ป และ 25.9 ปตามลําดับ
โดยกลุมเยาวชน เริ่มดื่มอายุประมาณ 17 ป สวนวัยทํางานและวัยสูงอายุเริ่มดื่มที่อายุ 20 และ 23 ป
ดังตาราง
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ตารางที่ 3 แสดงอายุเฉลี่ยของผูที่เริ่มดื่มสุรา จําแนกตามอายุเฉลี่ยที่เริ่มดื่ม เพศ และกลุมวัย พ.ศ.2550
อายุเฉลีย่ ทีเ่ ริ่มดื่ม
อายุเฉลีย่ รวมและ
กลุ่มวัย
รวม
ชาย
หญิง
อายุเฉลี่ยรวม
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 ปขึ้นไป)
23.9
22.1
33.3
ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ .ผลการสํารวจการสูบบุหรี่และการดื่มสุรา ป 2550[ออนไลน].เขาถึงเมื่อ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2553.เขาถึงไดจาก http://service.nso.go.th/nsopublish/theme/theme.2-4-7.html
กกกกกกกกสาเหตุที่เริ่มดื่มสุรา ผลการสอบถามถึงสาเหตุของการดื่มสุราของผูที่ดื่มสุรา พบวาสวน
ใหญตอบวามาจากการเขาสังคม/การสังสรรค รอยละ 41.2 รองลงมาคืออยากทดลองดื่มและตามอยาง
เพื่อน รอยละ 29.8 และ 23.3 ตามลําดับ และผูหญิงตอบวาที่เริ่มดื่ม เพราะการเขาสังคม/การสังสรรคสูง
กวาผูชายมาเกือบ 2 เทา คือรอยละ 61.0 และ 37.6 ตามลําดับ และอยากทดลองดื่มสูงถึงรอยละ 32.7
ตารางที4่ แสดงจํานวนและรอยละของประชาการอายุ 15 ปขึ้นไปที่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มมึนเมา
จําแนกตามสาเหตุที่เริ่มดื่ม พ.ศ.2550
เพศ
สาเหตุทเี่ ริ่มดื่มสุ รา
รวม
ชาย
หญิง
รวม
100.0
100.0
100.0
(14,968,690)
(12,655,612) (2,313,078)
อยากทดลองดื่ม
29.8
32.7
13.8
ผูใหญใชไปซื้อ
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/ผูที่มีชื่อเสียง
2.0
1.6
4.2
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ตารางที่4 (ตอ)
สาเหตุทเี่ ริ่มดื่มสุ รา
รวม

รวม
100.0
(14,968,690)
0.7
0.1
0.4
*

เพศ

ชาย
100.0
(12,655,612)
0.3
0.1
0.2
*

หญิง
100.0
(2,313,078)
2.9
0.2
1.0
-

เพื่อเจริญอาหาร
ใชเปนยา/สวนผสมของยา
ความผิดหวัง
อื่นๆ
หมายเหตุ : - ไมรวมไมทราบ
* นอยกวารอยละ 0.1
ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ.ผลการสํารวจการสูบบุหรี่และการดื่มสุรา ป 2550[ออนไลน].เขาถึงเมื่อ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2553.เขาถึงไดจาก http://service.nso.go.th/nsopublish/theme/theme.2-4-7.html
ส่ วนที่ 5 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสั งคม (Social learning theory)

5.1 แนวคิดพืน้ ฐาน
กกกกกกกกทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมเปนทฤษฎีที่มีแนวคิดพื้นฐานที่วาพฤติกรรม (Behavior หรือ B)
ของมนุษย เกิดจากปจจัยที่สําคัญ 2 ปจจัย คือ ปจจัยสวนบุคคล (Personal factor หรือ P) และอิทธิพล
ของสภาพแวดลอม (Environment influence หรือ E)
กกกกกกกก Bandura (อางถึงใน สิทธินันท : 33-34) ไดกลาวถึงพฤติกรรมมนุษยองคประกอบภายใน
ตัวมนุษยเอง และสิ่งแวดลอมตางก็มีอิทธิพลตอกันและกันในลักษณะที่แตละองคประกอบตองสัมพันธ
กันอยางถอยทีถอยอาศัย หมายความวาในบางครั้งบางคราวสิ่งแวดลอมอาจจะมีสวนในการทําใหเกิด
พฤติกรรมไดมากกวาองคประกอบภายในตัวบุคคล สวนในเวลาอื่นองคประกอบภายในตัวบุคคลก็
อาจจะมีอิทธิพลตอการแสดงพฤติกรรมมนุษยมากกวาสิ่งแวดลอม จะเห็นไดวาความสัมพันธเชนนี้อยู
ในลักษณะพึ่งพาอาศัยกันกับความสัมพันธ
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ภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธพฤติกรรมของมนุษยกับปจจัยสวนบุคคลและอิทธิพลของสภาพแวดลอม
กกกกกกกกความสัมพันธพื้นฐานที่วาพฤติกรรมของมนุษย (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 หมายถึงกระบวนการที่มนุษยใสใจหรือสนใจในการรับรู
พฤติกรรมจากการสังเกตตัวแบบ การเรียนรูจากการสังเกตจะเกิดขึ้นไดมากก็ตอเมื่อบุคคลใสใจตอ
พฤติกรรมของตัวแบบ แตการใสใจจะมากนอยเพียงใดขึ้นกับปจจัยหลัก 2 ปจจัย คือ ปจจัยเกี่ยวกับ
เหตุการณที่เปนตัวแบบ และปจจัยเกี่ยวกับลักษณะผูสังเกต
กกกกกกกกกกกกกกกก2. กระบวนการเก็บจํา เปนกระบวนการที่สังเกตประมวลขอมูลที่ไดจากการ
สังเกตพฤติกรรมของตัวแบบไวในความจําในรูปสัญลักษณ แทนกิจกรรมที่เลียนแบบ โดยประมวลใน
ลักษณะของภาพพจน และในลักษณะของภาษา
3. กระบวนการการแสดงออก เปนกระบวนการที่ผูสังเกตเปลี่ยนสัญลักษณที่
เก็บไวในรูปของของความจํา จากกระบวนการคงไวมาเปนการกระทําในการเรียนรูจากการกระทํานั้น
บุคคลจะสังเกตจากผลของพฤติกรรมหนึ่งๆ ที่แสดงออกและเรียนรูผลจากการกระทําหรือการ
แสดงออกที่เหมาะสมโดใชกลไกทางความคิด ดังนั้นกระบวนการแสดงออกจึงเปนระดับความคิดของผู
สังเกต
4. กระบวนการจูงใจ บุคคลไมไดกระทําพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู
ถึงแมวาสามารถทําไดก็ตาม ก็จะแสดงพฤติกรรมที่เกิดประโยชนตอตนเอง และจะไมแสดงพฤติกรรม
ที่ไมเกิดประโยชนตอตนเองหรือพฤติกรรมที่จะมีผลใหตองลงโทษ
กกกกกกกกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุนสามารถเรียนรูไดจากการสังเกตตัวแบบ คือ
ตัวแบบที่มีชีวิต ไดแก พอ แม ลูก มีเวลาอยูดวยเกือบตลอดเวลา พอแมจึงเปนตัวแบบที่วัยรุนมีโอกาส
ติดพฤติกรรมตางๆได นอกจากนี้เพื่อนจะมีอิทธิพลตอการเลียนแบบของวัยรุนมาก เพราะชวงวัยรุนเปน
ชวงที่ตองการการยอมรับจากกลุมเพื่อน ในกลุมเพื่อนของวัยรุนทั้งในและนอกโรงเรียนมักจะมีการ
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สรางบรรทัดฐานของกลุมขึ้นมาและมีแรงกดดันตางๆใหสมาชิกในกลุมคลอยตาม วัยรุนคนใดที่ไม
คลอยตามกลุมก็จะถูกเพื่อนลอเลียน หรือไมยอมรับใหมีการเขากลุม ดังนั้น วัยรุนที่อยูในกลุมเพื่อนที่
เหมาะสมก็จะมีพฤติกรรมไมเหมาะ เชน กลุมเพื่อนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลก็มีโอกาสที่จะดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลดวย
ตัวแบบสัญลักษณ ไดแก คําบอกเลา คําสั่งสอน สื่อมวลชนตางๆสําหรับวัยรุน สื่อมวลชน
จะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของพวกเขามาก เพราะเปนแหลงที่สามารถเรียนรูสิ่งตางๆไดมากมายทั้ง
พฤติกรรม การแสดงออก และอื่นๆอีกมากมายที่สนใจ อยากรูอยากลองและเขาไปสัมผัสเพื่อคนหา
เอกลักษณของตนได ดังนั้นจึงไมเปนการยากที่จะลอกเลียนแบบการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากดารา
นักรอง หรือบุคคลสําคัญตางๆที่สนใจ
5.2 สรุ ปสาเหตุของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนในกลุ่มนีไ้ ด้ ว่า
มีความเกี่ยวของปจจัยตางๆดังนี้
กกกกกกกกกกกกกกกก1. ครอบครัว
ครอบครัวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยทั่วไปแลวการกระทําผิดของ
วัยรุนมักถูกมองวา มีสาเหตุมาจากครอบครัว เนื่องจากสวนใหญยังอยูในความดูแลของบิดามารดา
ดังนั้นสภาพภายในครอบครัวนาจะมีผลตอพฤติกรรมตางๆ ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดมี
การศึกษา และนําเสนอใหเห็นวา ครอบครัวเปนปจจัยสาเหตุตอปญหานี้ การขาดการควบคุมหรือเกิด
จากการสนับสนุนของพอแมในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ถาพอแมไมเห็นวาการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลเปนเรื่องที่เสียหายและสนับสนุนใหลูกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ลูกก็จะดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลคอนขางบอย ความสัมพันธภายในครอบครัวก็มีผลตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของ
วัยรุนเชนกัน เพราะสิ่งเหลานี้กอใหเกิดความกดดันกับวัยรุนใหหันไปพึ่งพิงสิ่งเสพติดตางๆรวมทั้งการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลดวย ถาความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวดี พอแมเอาใจใสอยางสม่ําเสมอ
จะทําใหเกิดความผูกพันกับครอบครัวและซึมซับบรรทัดฐานตางๆของสังคมจากพอแม เปนการปองกัน
การกระทําผิดของวัยรุนได รวมทั้งการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลดวย ครอบครัวเปนสถาบันทางสังคมที่มี
ความสัมพันธกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุน ครอบครัวมีหนาที่พัฒนาของวัยรุนในเรื่อง
อารมณ สติปญญา ศีลธรรม ความเจริญทางรางกาย ตลอดทั้งความเจริญทางสังคม หากครอบครัวทํา
หนาที่ไดดีก็ถือวาครอบครัวนั้นเปนครอบครัวที่เปนปกติ หากครอบครัวทําหนาที่ขาดความสัมพันธใน
ครอบครัวถือไดวาเปนครอบครัวที่บกพรอง เปนเหตุใหเกิดพฤติกรรมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของ
วัยรุนได
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กกกกกกกกกกกกกกกก2. เพือ่ น
อิทธิพลเพื่อนกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล เปนที่ทราบกันวา ชวงระยะที่
เปนวัยรุนมักจะมีการแยกตัวออกจากครอบครัว เพื่อคนหาตนเอง และตองการความอิสระจากการถูก
ควบคุม แตเนื่องจากยังไมสามารถพึ่งตนเองทางจิตใจได และสวนใหญจะใหความสําคัญในการคบหา
เพื่อน สนุกสนานดวยกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ทดลองสิ่งใหมๆรวมกัน ซึ่งอาจมีทั้งดีและไมดี
รวมถึงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลดวย และสิ่งที่พบเห็นโดยทั่วไปในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของ
วัยรุน มักดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในหมูเพื่อนฝูง
3. สภาพแวดล้ อม
สภาพแวดลอม กลาวไดวาในปจจุบันสภาพแวดลอมตางๆมีสวนชวยในการเกิด
พฤติกรรมการใช และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุนอยางมาก ไมวาจะเปนสื่อมวลชนหรือสภาพ
ของสังคมทั่วไป การที่มีสถานเริงรมยตางๆ เปนสถานที่เที่ยวของวัยรุนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสวนใหญจะมี
บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยูดวยและวัยรุนจํานวนไมนอยก็นิยมไปมากขึ้น ซึ่งสวนใหญจะมีบริการ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลอยูดวยและวัยรุนจํานวนไมนอยก็นิยมไปสถานที่เชนนี้ เชน ดิสโกเธค ผับ เปนตน
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่กอใหเกิดคานิยมใหมๆจากสื่อ หรือจากความคิดของคนในสังคม
เกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนการผอนคลายสนุกสนานกับเพื่อนฝูง เปนตน
กกกกกกกกกกกกกกกก4. สื่ อมวลชน
อิทธิพลจากสื่อมวลชนไดเขามามีบทบาทที่สําคัญในชีวิตประจําวันของคนเรา ทําใหไดรับรูขาวสาร
หรือความบันเทิง มีการถายทอดความคิดเห็นจากสื่อมวลชนตอพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
จึงมีความใกลชิดกันมาก การถายทอดความคิดที่ผิดใหแกผูบริโภคสื่อ รับรู รับฟง และถาเปนการ
ถายทอดที่แสดงความความเห็นอกเห็นใจ ยกยองสรรเสริญแกผูกระทําความผิดดวยแลว ก็จะยิ่งเกิด
อันตรายตอความรูสึกนึกคิดได
ส่ วนที่ 6 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
กกกกกกกกจิราภรณ เทพหนู (2540) การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจเพื่อศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผล
ตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญศึกษา ในจังหวัดพัทลุง
จํานวน 1,261 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามระหวางเดือนมกราคม 2540 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2540
ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางมีอายุอยูในชวง 15-22 ป (เฉลี่ย 17.4.SD 1.02 ป) เคยดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล 489 คน (รอยละ 38.78 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด) เปนเพศชายรอยละ 83.4 และเพศหญิง
รอยละ 16.6 ศึกษาความสัมพันธพบวาเพศชายมีโอกาสเสี่ยงที่จะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปน 13.03 เทา
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ของเพศหญิง ( 95%CI=10.46-18.56) และจากการศึกษาพบวาเพศเปนตัวแปรกวนปจจัยอื่นๆซึ่งเมื่อ
ควบคุมปจจัยเพศพบวา นักเรียนที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป มีโอกาสเสี่ยงตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปน
1.54 เทาของนักเรียนที่มีอายุ < 18 ปขึ้นไป นักเรียนที่มีผลการเรียนต่ําและปานกลางมีโอกาสเสี่ยงตอ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปน 9.85,2.30 เทา ( 95%CI=6.07-15.98,1.56-3.38) ของนักเรียนที่มีผลการ
เรียนสูงตามลําดับ นักเรียนที่มีการรับรูความสามารถตนเองต่ําและปานกลางมีโอกาสเสี่ยงตอการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลเปน 17.68,1.76 เทา ( 95%CI=9.15-34.15,1.11-2.80) ของนักเรียนที่มีการรับรู
ความสามารถตนเองสูงตามลําดับ นักเรียนที่มีทัศนคติเชิงบวกตอเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีโอกาสเสี่ยงตอ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปน 55.32 เทา ( 95%CI=28.00-109.30) ของนักเรียนที่มีทัศนคติเชิงลบ
นักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากพอแมสูงควบคุมต่ําและปานกลางมี
โอกาสเสี่ยงตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปน 14.23,1.83 เทา ( 95%CI=8.15-24.85,1.08-3.10) ของ
นักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนจากพอแมต่ําควบคุมสูงตามลําดับ นักเรียนที่เพื่อนมีอิทธิพลสูงและปาน
กลางมีโอกาสเสี่ยงตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปน 10.64,0.30 เทา ( 95%CI=5.12-22.12,0.18-0.52)
ของนักเรียนที่เพื่อนมีอิทธิพลต่ํา นักเรียนที่สื่อมวลชนมีอิทธิพลสูงและปานกลางมีโอกาสดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลเปน18.28,3.62 เทา (95%CI=10.17-32.86,2.02-6.50) ของนักเรียนที่สื่อมวลชนมีอิทธิพลต่ํา
ตามลําดับ
กกกกกกกกจากการวิเคราะห ( Multiple Logistic Regression) พบวานักเรียนชายมีโอกาสเสี่ยงตอการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปน 8.94 เทาของนักเรียนหญิง (95%CI of OR 6.31-12.66) การไดรับอิทธิพล
จากสื่อมวลชนและปานกลางมีโอกาสเสี่ยงตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปน 4.11,2.40 เทาของการ
ไดรับอิทธิพลจากสื่อมวลชนต่ําตามลําดับ ( 95%CI of OP 1.91-8.82,0.76-7.51) การสนับสนุนการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลจากพอแมสูงควบคุมต่ํามีโอกาสเสี่ยงตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปน 3.43 เทา
ของการสนับสนุนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากพอแมต่ํา ควบคุมสูง ( 95%CI of OR 1.67-2.05) ได
สมการที่มีความเหมาะสมเพื่อการคาดทํานายโดยมีความไวรอยละ 77.0 มีความจําเพาะรอยละ 89.12
และสามารถคาดทํานายไดถูกตองโดยรวมรอยละ 84.46 ผลที่ไดจากสมการเพื่อการคาดทํานายสามารถ
นําไปใชในการคัดกรองนักเรียนที่เสี่ยงตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ในจังหวัดพัทลุงได
กกกกกกกกประกิจ โพธิอาศน ( 2541) การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวาง โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จากกลุมตัวอยางประกอบไปดวยนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 411 คน
เปนวัยรุนชาย รอยละ 55.5 วัยรุนหญิง รอยละ 44.5 ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนประจํา รอยละ 2.7 ดื่มนานๆครั้ง รอยละ 46.7 และพบวาปจจัยนําไดแก เพศ
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อายุ ผลการเรียน ประเภทของการศึกษา ลักษณะที่พักอาศัย ทัศนคติ คานิยม การรับรูผลกระทบจากการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ปจจัยเอื้อ ไดแก การเขาถึงแหลงซื้อขาย ความสัมพันธในครอบครัวมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และปจจัยเสริม ไดแก พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลของเพื่อนสนิท และการรับอิทธิพลจากสื่อโฆษณามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และจากการวิเคราะหการจําแนกพหุ
(Multiple Classification Analysis) พบวา ตัวแปรที่สามารถทํานายพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลไดดีที่สุด คือ พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเพื่อนสนิท รองลงมาคือ ทัศนคติ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพศ และการรับอิทธิพลจากสื่อโฆษณา ตามลําดับ
บุญเสริม หุตะแพทยและคณะ ( 2547) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสุราของเยาวชนไทย :การ
สํารวจองคความรู สถานการณ และปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคสุรา
ผลการวิจัยโดยใชวิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงพหูคูณหรือเชิงซอน พบวา ปจจัยที่สามารถอธิบายหรือ
ทํานายพฤติกรรมการบริโภคสุราที่เปนอันตรายตอสุขภาพ มีเพียง 8 ตัวแปร คือความเชื่อเกี่ยวกับการดื่ม
สุรา อิทธิพลสื่อหรือการรับรูขอมูลขาวสารการดื่มสุราจากสื่อ การรับรูความสัมพันธระหวางพอแม การ
เขาถึงแหลงซื้อขายสุรา จํานวนปที่มีประสบการณการดื่มสุรา อิทธิพลเพื่อน ความมีวินัยในตนเอง
คะแนนเฉลี่ยสะสม ซึ่งสามารถอธิบายความผันแปรของพฤติกรรมการบริโภคสุราที่อาจเปนอันตรายได
ถึงรอยละ 57 ปจจัยเหลานี้(ยกเวนปจจัยจํานวนปที่มีประสบการณการดื่มสุรา) เปนตัวแปรชุดเดิมที่มีผล
ตอการดื่มหรือไมดื่มสุราของเยาวชน ในกลุมตัวแปรทั้ง 8 ตัวแปรนี้จะเห็นวา ระดับความเชื่อเกี่ยวกับ
การดื่มสุราหรือระดับการคลอยตามความเชื่อวาความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคสุรามากที่สุด
โดยมีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยเทากับ 0.34 คือมีความสัมพันธเชิงบวก หมายความวา หากเยาวชนราย
ใดมีระดับความเชื่อเกี่ยวกับการดื่มสุรามาก เยาวชนรายนั้นจะมีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมการบริโภค
สุราที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพในระดับมาก เชนกัน สวนตัวแปรที่สามารถอธิบายหรือทํานาย
พฤติกรรมการบริโภคสุราไดลําดับที่สองคือ อิทธิพลสื่อหรือระดับการรับขอมูลขาวสารการดื่มสุราจาด
สื่อ ซึ่งคาสัมประสิทธิ์การถดถอยเทากับ 0.24 และเปนความสัมพันธในเชิงบวกเชนกัน สวนตัวแปรอีก
ตัวหนึ่งที่สามารถทํานายพฤติกรรมการบริโภคสุราไดดีเปนลําดับตอมา คือ
ตัวแปรการรับรู
ความสัมพันธระหวางเยาวชนกับพอแม มีคาความสัมประสิทธิ์การถดถอยเทากับ
0.19 ซึ่งเปน
ความสัมพันธเชิงลบ ซึ่งหมายความวา ถาเยาวชนรายใดมีความรูสึกวาความสัมพันธระหวางพอแมอยู
ในระดับมากหรือระดับดี เยาวชนรายนั้นมีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมการบริโภคสุราที่อาจเปนอันตราย
ตอสุขภาพอยูในระดับต่ํา จะเห็นไดวาในเรื่องการบริโภคสุรานั้น ปจจัยการรับรูความสัมพันธของพอ
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แม มีความสัมพันธทั้งกับการดื่มหรือไมดื่มสุราและมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มสุราที่อาจเปน
อันตรายตอสุขภาพของเยาวชน สวนปจจัยอื่นๆไดแก การเขาถึงแหลงซื้อขาย -สุรา อิทธิพลเพื่อน
จํานวนปที่เยาวชนมีประสบการณการดื่มสุรา ความมีวินัยในตนเอง คะแนนเฉลี่ยสะสมหรือระดับสิติ
ปญญาของเยาวชน สามารถทํานายพฤติกรรมการบริโภคสุราที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพของเยาวชน
ไดลดหลั่นกันลงมาตามลําดับ โดยมีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยเทากับ 0.12,0.10,0.10,-0.08 และ 0.08
ตามลําดับ หากพิจารณาในภาพรวมของปจจัยที่สามารถอธิบายหรือทํานายพฤติกรรมบริโภคสุราที่อาจ
เปนอันตรายตอสุขภาพจะเห็นวา ปจจัยที่สามารถทํานายไดดีสวนมากเปนปจจัยดานสังคมหรือ
สภาพแวดลอมเยาวชน ยกเวนปจจัยดานจิตลักษณะดานความเชื่อเกี่ยวกับการดื่มสุรา เชน ปจจัยการรับรู
ขาวสารการดื่มสุราจากสื่อ การรับรูความสัมพันธของพอแม การเขาถึงแหลงซื้อขาย และอิทธิพลจาก
เพื่อนที่มีตอการดื่มสุรา สวนปจจัยสวนบุคคล แมจะมีปจจัยถึง 4 ตัวแปรที่สงผลตอพฤติกรรมการ
บริโภคสุราที่อาจจะเปนอันตรายตอสุขภาพ แตก็เปนความสัมพันธในระดับต่ํา (ยกเวนความเชื่อเกี่ยวกับ
การดื่มสุรา) มีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยระหวาง -0.08 ถึง 0.10 เทานั้น จากขอคนพบในงานวิจัยนี้
แสดงใหเห็นวาสังคมหรือสภาพแวดลอมของเยาวชน ตั้งแตระดับครอบครัวถึงระดับสังคมโดยรวมเปน
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคของเยาวชนมาก
กกกกกกกก

36
บทที3่
วิธีดําเนินการวิจัย
กกกกกกกกการวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยเนนการสํารวจปจจัยที่สงผลตอการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล สําหรับเปาหมายของการสํารวจ คือ เยาวชน โดยผูวิจัยเนนการสํารวจในกลุมนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาซึ่งคัดเลือกจากนักศึกษา 2 สถาบันคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของ
นักศึกษาจาก 2 สถาบัน
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบไปดวย นักศึกษาชั้นปที่
1-4 มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรและวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตบาง
แสน เพราะตองการเปรียบเทียบจากลักษณะที่ตั้งของมหาวิทยาลัยในตางจังหวัด กลาวคือ มหาวิทยาลัย
ศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรและวิทยาเขตเพชรบุรี ตั้งอยูในพื้นที่ภูมิภาคตะวันตก ในขณะ
ที่มหาวิทยาลัยบูรพาตั้งอยูในพื้นที่ภูมิภาคตะวันออก ถือไดวาเปนกลุมตัวอยางที่ตรงตามวัตถุประสงค
ของผูทําวิจัย อีกทั้งมีวิจัยเปนที่ไดศึกษาปจจัยและพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลภายในเขต
กรุงเทพมหานครแลว ดังนั้นผูวิจัยจึงมุงเนนการสํารวจกลุมตัวอยางนอกเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งก็คือ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา สําหรับรายละเอียดของจํานวนนักศึกษา
แยกตามชั้นปของ 2 มหาวิทยาลัยแสดงดังตารางที่ 6
กลุ่มตัวอย่ างและวิธีการสุ่ มตัวอย่ าง ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตร ดังนี้
n≥
Z2 pq
e2
โดยที่
n คือ ขนาดตัวอยางของการสํารวจในการวิจัยครั้งนี้
Z คือ คาวิกฤตของพื้นที่ใตโคงที่มีการแจกแจงปกติมาตราฐานที่ระดับความเชื่อมั่น
95% กลาวคือ Z = 1.96
p คือ สัดสวนของนักศึกษาในกลุมที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ในการวิจัยนี้กําหนด
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p = 0.6 โดยอางจากผลการสํารวจของสํานักวิจัยเอแบคโพลมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
(2549) ที่พบวากลุมนักศึกษาที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล มีจํานวนประมาณรอยละ 60 ในขณะที่ p = 1- q
ดังนั้น q = 0.4
e คือ ความคลาดเคลื่อนของการกําหนดขนาดตัวอยาง โดยการวิจัยนี้กําหนดคา
ความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 ดังนั้น e = 0.05
กกกกกกกกเมื่อแทนคาลงไปในสูตรการคํานวณขนาดตัวอยางพบวา n ≥ 368.79 ดังนั้นเพื่อความ
สะดวกในการดําเนินการวิจัย ผูวิจัยจึงกําหนดขนาดตัวอยาง = 400 ตัวอยาง
สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเลือกใชแบบแผนในการสุมตัวอยาง คือ แบบแผนการสุมตัวอยาง
แบบชั้นภูมิตามสัดสวนนักศึกษาในแตละชั้นป สําหรับรายละเอียดของขนาดตัวอยางแบงแยกตามชั้นป
ของ 2 มหาวิทยาลัยแสดงดังตารางที่ 6
ตารางที่ 5 จํานวนนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา แบงตามชั้นป
ชั้นปที่
มหาวิทยาลัย
รวม
1
2
3
4
ศิลปากรวิทยาเขต
3,690
3,119
2,531
2,346
11,686
พระราชวังสนามจันทร
ศิลปากรวิทยาเขต
2,045
1,820
1,396
681
5,942
เพชรบุรี
บูรพาวิทยาเขตบางแสน 4,672
3,848
3,325
2,661
14,506
รวม
10,407 8,787
7,252
5,688
32,134
ที่มา : มหาวิทยาลัยศิลปากร.ฐานขอมูลมหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยบูรพา .ฐานขอมูล
มหาวิทยาลัยบูรพา[ออนไลน].เขาถึงเมื่อวันที2่ 0มกราคม2553.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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ตารางที่ 6 จํานวนตัวอยางนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา
แบงตามชั้นป
ชั้นปที่
มหาวิทยาลัย
1
2
3
4
ศิลปากรวิทยาเขต
47
34
33
30
พระราชวังสนามจันทร
ศิลปากรวิทยาเขต
26
20
18
9
เพชรบุรี
บูรพาวิทยาเขตบางแสน
59
49
42
33
รวม
132
103
93
72

รวม
144
73
183
400

2. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
กกกกกกกกเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามซึ่งนํามาจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ ( 2547) โดยคัดเลือกเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวของจากการทบทวนววรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฏีตางๆเพื่อใหไดแบบสอบถามตรงตามวัตถุประสงคของงานวิจัย
แบบสอบถามมีทั้งหมด 7 ตอน แบงเปน
ตอนที่ 1 แบบสอบถามสวนบุคคล ไดแก เพศ, อายุ, ชั้นป, ผลการเรียน, รายรับ ,รายจาย
การใชเวลาวาง,สภาพการเงินของนักศึกษาและประสบการณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของ
ครอบครัวนักศึกษา จํานวน 9 ขอ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการรับรูผลโทษจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล เปนคําถามให
เลือกตอบเรียงลําดับจากมากไปนอย โดยแบงความคิดเห็นออกเปน 3 ระดับ คือ รู ไมรูและไมแนใจ
จํานวน 16 ขอ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามอิทธิพลเพื่อนที่สงผลตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล เปนคําถาม
ใหเลือกตอบเรียงลําดับจากมากไปนอย โดยแบงความคิดเห็นออกเปน 3 ระดับ คือ จริง ไมจริงและไม
แนใจ จํานวน 10 ขอ
ตอนที่ 4 แบบสอบถามอิทธิพลของสื่อที่สงผลการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 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 แบบสอบถามการยอมรับเนื้อหาขาวสารการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากสื่อ
เปนคําถามให
เลือกตอบเรียงลําดับจาก มากไปนอย จํานวน 11 ขอ โดยแบงความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ คือ
5 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง
4 หมายถึง เห็นดวยมาก
3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 2 หมายถึง เห็นดวยนอย
1 หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุด/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
ตอนที่ 5 แบบสอบถามการเขาถึงแหลงซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล เปนคําถามให
เลือกตอบเรียงลําดับจาก มากไปนอย จํานวน 5 ขอ โดยแบงความคิดเห็นออกเปน 3 ระดับ คือ จริง ไม
จริงและไมแนใจ
ตอนที่ 6 ขอเสนอแนะของนักศึกษาในเรื่องความคิดเห็นตอการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล
3. การสร้ างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย
กกกกกกกกขั้นตอนในการพัฒนาแบบสอบถามในการวิจัยมีดังนี้
1. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับปจจัยพฤติกรรมและตัวแปรของการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนทบทวนแนวคิดทฤษฏีและเอกสาร
ตางๆเพื่อนํามาสรางกรอบแนวคิดวิจัย
2. นําขอคําถามจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (2547) มา
ปรับปรุงใหเหมาะสมกับวิธีการดําเนินวิจัย โดยเลือกขอคําถามที่สอดคลองกับวัตถุประสงค
งานวิจัย
3. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษา
ผูชวยศาสตราจารย ประสพชัย พสุนนท เพื่อแกไขและตรวจความถูกตองเบื้องตน
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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. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิไปตรวจสอบความเชื่อมั่น
(reliability) โดยการนําไปทดลองสอบถามกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน
จํานวน 45 คน และคํานวณคาความเชื่อมั่นดวยคาสัมประสิทธแอลฟา (Aipha Coefficient)
ของครอนบาค (Cronbach) เทากับ 0.889 ซึ่งมีคาเขาใกล 1 แสดงวามีความเชื่อมั่นสูง (สรชัย พิสารบุตร
เสาวรส ใหญสวาง และปรีชา อัศวเดชานุกร,2549)
6. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบคาความเชื่อมั่นไปเก็บขอมูลที่มหาวิทยาลัย
ศิลปากรและมหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน 400 ชุด
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
กกกกกกผูวิจัยเลือกใชแหลงที่มาของขอมูลจาก 2 แหลงดังนี้
ขอมูลปฐมภูมิ
ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองจากการแจกแบบสอบถามทั้งหมด
จํานวน 400 ชุด
ขอมูลทุติยภูมิ
เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารรายงานวิชาการวิจัยและบทความที่เกี่ยวของ
ตางๆ พบวา ปจจัยที่มีผลตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ประกอบไปดวยปจจัย 3 กลุมหลัก คือ 1.
ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ผลการเรียน ทัศนคติตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ทักษะการปฏิเสธ
การดื่ม การใชเวลาวางและความรูเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล 2. ปจจัยดานครอบครัว ไดแก
ความสัมพันธภายในครอบครัว การสนับสนุนและการควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ประสบการณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของคนในครอบครัว อาชีพของบิดามารดา และรายจายของ
ครอบครัว 3. ปจจัยดานสภาพแวดลอม ไดแก อิทธิพลจากลุมเพื่อน อิทธิพลจากสื่อและมวลชน และการ
เขาถึงแหลงซื้อ/ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ผลจากการศึกษาวิจัยเหลานี้ ผูวิจัยไดพัฒนาและปรับประเด็น
ที่เกี่ยวของมาเปนกรอบแนวความคิด โดยเลือกเอาปจจัยดังนี้มาเปนกรอบแนวความคิด
1. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ผลการเรียน รายได คาใชจาย และการใชเวลาวาง 2. ปจจัยดาน
ครอบครัว ไดแก ประสบการณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของคนในครอบครัว
3. ปจจัยดาน
สภาพแวดลอม ไดแก อิทธิพลจากลุมเพื่อน อิทธิพลจากสื่อและมวลชน และการเขาถึงแหลงซื้อ/ขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล
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5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
กกกกกกกกเมื่อตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนของขอมูลที่ไดจากการสุมตัวอยางแลว ผูวิจัย
ไดวิเคราะหขอมูลตางๆดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS version 16 ดังนี้ ประกอบดวย
1. การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา
เพื่อพรรณนาใหเห็นปจจัยที่สงผลตอการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา และคาตัวแปร
ตางๆที่นํามาใชในการวิจยั วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ตั้งแต คาความถี่ คารอยละ เปนตน
2. การวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปร ไดแก Z-test, Cramer’s V และอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสมของตัวแปร
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บทที่ 4
การวิเคราะห์ ข้อมูล
กกกกกกกกผูวิจัยไดนําเสนอขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบปจจัยที่
สงผลตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยบูรพา” แสดง
ดังตารางประกอบคําบรรยายจําแนกออกเปน 7 ตอน มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตอนที่
1 ผลการวิเคราะหขอมูลในดานประชากรศาสตร ใชคารอยละ
ตอนที่
2
ผลการวิเคราะหประสบการณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของคนใน
ครอบครัวนักศึกษา ใชคารอยละ
ตอนที่
3
ผลการวิเคราะหปจจัยดานการรับรูโทษจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ของนักศึกษา ใชคาสถิติ Z-test
ตอนที่
4
ผลการวิเคราะหปจจัยอิทธิพลเพื่อนที่สงผลตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ของนักศึกษา ใชคาสถิติ Z-test
ตอนที่
5 ผลการวิเคราะหปริมาณการรับขาวสารการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากสื่อ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ใชคาสถิติ Cramer’s V
ตอนที่
6
ผลการวิเคราะหการยอมรับเนื้อหาขาวสารจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
จากสื่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ใชคาสถิติ Cramer’s V
ตอนที่
7
ผลการวิเคราะหการเขาถึงแหลงซื้อ/ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ใชคาสถิติ Z-test
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลในด้ านประชากรศาสตร์
กกกกกกกกของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน 400 คน แสดง
ดังตารางที่ 8 รายละเอียดตอไปนี้
1. นักศึกษาที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากการสํารวจในมหาวิทยาลัยศิลปากรและ
มหาวิทยาลัยบูรพา มีรอยละ 54.2 และ 45.8 ตามลําดับ
2. นักศึกษาที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวาเปนเพศชายและหญิงรอยละ 44.0 และ 56.0
ตามลําดับ
3. นักศึกษาที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวาชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4
เทากับรอยละ 33.0, 25.8, 23.2 และ18.0 ตามลําดับ
4. แหลงที่มาของรายรับนักศึกษา พบวาไดจากพอแม ญาติ งานพิเศษ และกองทุนกูยืมเพื่อ
การศึกษา เทากับรอยละ 85.5, 5.0, 2.0 และ 7.5 ตามลําดับ
5. รายรับประจําที่นักศึกษาไดรับตอเดือน พบวา นักศึกษามีรายรับต่ํากวา
4,000 บาท
4,000-5,000 บาท 5,001-6,000 บาท และ 6,001 บาทขึ้นไป 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 และอื่นๆเชน 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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ตารางที่ 7 ขอมูลดานประชากรศาสตรของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษามหาวิทยาลัย
บูรพา
รายการ
รอยละ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
54.20
มหาวิทยาลัยบูรพา
45.80
เพศ
ชาย
44.00
หญิง
56.00
ชั้นป
ปที่1
33.00
ปที่2
25.80
ปที่3
23.20
ปที่4
18.00
รายรับไดจาก
พอแม
85.50
ญาติ
5.00
งานพิเศษ
2.00
กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา
7.50
รายรับประจํา
ต่ํากวา4,000บาท
20.80
(บาท/เดือน)
4,001-5,000บาท
43.70
5,001-6,000บาท
20.70
6,001บาทขึ้นไป
14.80
กิจกรรมยามวาง
ฟงวิทยุ/ดูโทรทัศน/วีดีโอ/
34.20
(จันทร-ศุกร)
ภาพยนตร
สังสรรคกับเพื่อน
27.50
ออกกําลังกาย
15.00
ทํากิจกรรมมหาวิทยาลัย เชน
4.00
สันทนาการ, ประชุมเชียร
อื่นๆเชน เรียนหนังสือเพิ่มเติม
0.80

45
รายการ
กิจกรรมยามวาง
(เสาร-อาทิตย/วันหยุด)

สภาพการเงินของนักศึกษา

ฟงวิทยุ/ดูโทรทัศน/วีดีโอ/
ภาพยนตร
สังสรรคกับเพื่อน
ชวยพอแมทํางาน
อื่นๆเชน ทํางานพิเศษ
สอนพิเศษ
ดีมาก(มีเงินเก็บทุกเดือน)
ดี(มีเงินเก็บบางบางเดือน)
ปานกลาง(บางเดือนไมพอใช)
ไมดี(มีหนี้สิน)

รอยละ
43.80
23.80
15.50
0.80
0.20
6.00
35.00
55.50
3.50

ตอนที่ 2 ประสบการณ์ การดื่มแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัวของนักศึกษา แสดงดังตารางที่ 8
กกกกกกกก1. พอ จากการสํารวจพบวา รอยละ 61 ดื่ม ในขณะที่รอยละ 39 ไมดื่ม ในสวนที่ดื่มนั้น
แบงเปน ดื่มทุกวัน คอนขางบอย เปนบางวัน นานๆครั้ง และ เทศกาลโอกาสพิเศษเทากับรอยละ 3.5,
13.0, 18.5, 10.5 และ 15.5 ตามลําดับ
2. แม จากการสํารวจพบวา รอยละ 24.8 ดื่ม ในขณะที่รอยละ 75.2 ไมดื่ม ในสวนที่ดื่มนั้น
แบงเปน ดื่มทุกวัน คอนขางบอย เปนบางวัน นานๆครั้ง และ เทศกาลโอกาสพิเศษเทากับรอยละ 0.8,
0.5, 2.5, 8.0 และ 13.0 ตามลําดับ
3. พี่นอง จากการสํารวจพบวา รอยละ 40.5 ดื่ม ในขณะที่รอยละ 59.5 ไมดื่ม ในสวนที่ดื่ม
นั้นแบงเปน ดื่มทุกวัน คอนขางบอย เปนบางวัน นานๆครั้ง และ เทศกาลโอกาสพิเศษเทากับรอยละ 0.8,
1.6, 10.8, 11.8 และ 15.5 ตามลําดับ
4. ญาติ จากการสํารวจพบวา รอยละ 57.0 ดื่ม ในขณะที่รอยละ 43.0 ไมดื่ม ในสวนที่ดื่มนั้น
แบงเปน ดื่มทุกวัน คอนขางบอย เปนบางวัน นานๆครั้ง และ เทศกาลโอกาสพิเศษเทากับรอยละ 1.0,
8.0, 11.0, 13.8 และ 23.2 ตามลําดับ
5. ผูอาศัย จากการสํารวจพบวา รอยละ 19.0 ดื่ม ในขณะที่รอยละ 81.0 ไมดื่ม ในสวนที่ดื่ม
นั้นแบงเปน ดื่มทุกวัน คอนขางบอย เปนบางวัน นานๆครั้ง และ เทศกาลโอกาสพิเศษเทากับรอยละ 0.5,
3.0, 2.0, 6.85และ 7.0 ตามลําดับ
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ตารางที่ 8 ประสบการณการดื่มแอลกอฮอลของคนในครอบครัวนักศึกษา
ประสบการณการดื่ม
ความถี่ในการดื่ม
คนในครอบครัว

ดื่ม

ไมดื่ม

ดื่มทุก
วัน

พอ
แม
พี่นอง
ญาติ
ผูอาศัย

61.00
24.80
40.50
57.00
19.00

39.00
75.20
59.50
43.00
81.00

3.50
0.80
0.80
1.00
0.50

คอนขาง เปนบาง
วัน
บอย
(3-4ครั้ง/ (1สัปดาห) 2ครัง้ /
สัปดาห)
13.00
18.50
0.50
2.50
1.60
10.80
8.00
11.00
3.00
2.00

นานๆ เทศกาล/
ครั้ง โอกาส
พิเศษ

10.50
8.00
11.80
13.80
6.50

15.50
13.00
15.50
23.20
7.00

ตอนที่ 3 ปัจจัยด้ านการรับรู้ โทษจากการดื่มแอลกอฮอล์ทสี่ ่ งผลต่ อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
นักศึกษา แสดงดังตารางที่ 9
กกกกกกกก1. การดื่มแอลกอฮอลทําใหหายใจไมออก นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรที่ รู ไมรู และไม
แนใจ เทากับ 63,130 และ 24 คน ตามลําดับ ในขณะที่นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาที่ รู ไมรู และไม
แนใจ เทากับ 63, 61 และ 59 คน ตามลําดับ และเมื่อเทียบสัดสวนการรับรูของนักศึกษา 2 มหาวิทยาลัย
ดวยคาสถิติ Z พบวา Z = -1 กลาวคือทั้ง 2 มหาวิทยาลัยมีสัดสวนการรับรูไมแตกตางกันที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05
2. การดื่มแอลกอฮอลมากทําใหสมองฝอ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรที่ รู ไมรู และไม
แนใจ เทากับ 168, 36 และ 13 คน ตามลําดับ ในขณะที่นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาที่ รู ไมรู และไม
แนใจ เทากับ 133, 25 และ 25 คน ตามลําดับ และเมื่อเทียบสัดสวนการรับรูของนักศึกษา 2 มหาวิทยาลัย
ดวยคาสถิติ Z พบวา Z = 0.09 กลาวคือทั้ง 2 มหาวิทยาลัยมีสัดสวนการรับรูไมแตกตางกันที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05
3. การดื่มแอลกอฮอลทําใหเนื้อเยื่อหัวใจทํางานผิดปกติ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรที่ รู
ไมรู และไมแนใจ เทากับ 143, 52 และ 22 คน ตามลําดับ ในขณะที่นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาที่ รู ไมรู
และไมแนใจ เทากับ 62, 87 และ 34 คน ตามลําดับ และเมื่อเทียบสัดสวนการรับรูของนักศึกษา 2
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มหาวิทยาลัยดวยคาสถิติ Z พบวา Z = 6.4 กลาวคือทั้ง 2 มหาวิทยาลัยมีสัดสวนการรับรูแตกตางกันที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05
4. การดื่มแอลกอฮอลทําใหเกิดแผลในกระเพาะอาหารและลําไส นักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากรที่ รู ไมรู และไมแนใจ เทากับ 178, 30 และ 9 คน ตามลําดับ ในขณะที่นักศึกษามหาวิทยาลัย
บูรพาที่ รู ไมรู และไมแนใจ เทากับ 116, 42 และ 25 คน ตามลําดับ และเมื่อเทียบสัดสวนการรับรูของ
นักศึกษา 2 มหาวิทยาลัยดวยคาสถิติ Z พบวา Z = 0.44 กลาวคือทั้ง 2 มหาวิทยาลัยมีสัดสวนการรับรูไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
5. การดื่มแอลกอฮอลจัด ทําใหเปนโรคตับแข็ง/ตับอักเสบ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรที่
รู ไมรู เทากับ 204, 13 ไมมีนักศึกษาคนใดที่ไมแนใจ ในการรับรู ในขณะที่นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ รู ไมรู และไมแนใจ เทากับ 125, 16 และ 25 คน ตามลําดับ และเมื่อเทียบสัดสวนการรับรูของ
นักศึกษา 2 มหาวิทยาลัยดวยคาสถิติ Z พบวา Z = 6.5 กลาวคือทั้ง 2 มหาวิทยาลัยมีสัดสวนการรับรู
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
6. การดื่มแอลกอฮอลเสี่ยงตอการเปนโรคไต นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรที่ รู ไมรู และ
ไมแนใจ เทากับ 150, 49 และ 18 คน ตามลําดับ ในขณะที่นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาที่ รู ไมรู และไม
แนใจ เทากับ 46, 99 และ 38 คน ตามลําดับ และเมื่อเทียบสัดสวนการรับรูของนักศึกษา 2 มหาวิทยาลัย
ดวยคาสถิติ Z พบวา Z = 11 กลาวคือทั้ง 2 มหาวิทยาลัยมีสัดสวนการรับรูแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ
0.05
7. การดื่มแอลกอฮอลทําใหเกิดนิ่วในกระเพาะปสสาวะ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรที่ รู
ไมรู และไมแนใจ เทากับ 120, 71 และ 26คน ตามลําดับ ในขณะที่นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาที่ รู ไมรู
และไมแนใจ เทากับ 38, 90 และ 55 คน ตามลําดับ และเมื่อเทียบสัดสวนการรับรูของนักศึกษา 2
มหาวิทยาลัยดวยคาสถิติ Z พบวา Z = 6.8 กลาวคือทั้ง 2 มหาวิทยาลัยมีสัดสวนการรับรูแตกตางกันที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05
8. การดื่มแอลกอฮอลทําใหเม็ดเลือดขาวนอยลง นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรที่ รู ไมรู
และไมแนใจ เทากับ 78, 106 และ 33 คน ตามลําดับ ในขณะที่นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาที่ รู ไมรู และ
ไมแนใจ เทากับ 48, 90 และ 45 คน ตามลําดับ และเมื่อเทียบสัดสวนการรับรูของนักศึกษา 2
มหาวิทยาลัยดวยคาสถิติ Z พบวา Z = 1.67 กลาวคือทั้ง 2 มหาวิทยาลัยมีสัดสวนการรับรูไมแตกตางกัน
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
9. การดื่มแอลกอฮอลทําใหเกิดอาการแพยา นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรที่ รู ไมรู และ
ไมแนใจ เทากับ 66, 119 และ 33คน ตามลําดับ ในขณะที่นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาที่ รู ไมรู และไม
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แนใจ เทากับ 41, 95 และ 47 คน ตามลําดับ และเมื่อเทียบสัดสวนการรับรูของนักศึกษา 2 มหาวิทยาลัย
ดวยคาสถิติ Z พบวา Z = 2 กลาวคือทั้ง 2 มหาวิทยาลัยมีสัดสวนการรับรูแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ
0.05
10. การดื่มแอลกอฮอลจัด ทําใหมีอาการประสาทหลอน นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรที่
รู ไมรู และไมแนใจ เทากับ 140, 55 และ 22 คน ตามลําดับ ในขณะที่นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาที่ รู ไม
รู และไมแนใจ เทากับ 124, 26 และ 33 คน ตามลําดับ และเมื่อเทียบสัดสวนการรับรูของนักศึกษา 2
มหาวิทยาลัยดวยคาสถิติ Z พบวา Z = -0.6 กลาวคือทั้ง 2 มหาวิทยาลัยมีสัดสวนการรับรูไมแตกตางกัน
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
11. การดื่มแอลกอฮอลทําใหเกิดโรคหวาดระแวง นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรที่ รู ไมรู
และไมแนใจ เทากับ 108, 79 และ 30 คน ตามลําดับ ในขณะที่นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาที่ รู ไมรู และ
ไมแนใจ เทากับ 68, 52 และ 63 คน ตามลําดับ และเมื่อเทียบสัดสวนการรับรูของนักศึกษา 2
มหาวิทยาลัยดวยคาสถิติ Z พบวา Z = 2.6 กลาวคือทั้ง 2 มหาวิทยาลัยมีสัดสวนการรับรูแตกตางกันที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05
12. การดื่มแอลกอฮอลทําใหเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรที่
รู ไมรู และไมแนใจ เทากับ 171, 35 และ 11 คน ตามลําดับ ในขณะที่นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาที่ รู ไม
รู และไมแนใจ เทากับ 43, 82 และ 58 คน ตามลําดับ และเมื่อเทียบสัดสวนการรับรูของนักศึกษา 2
มหาวิทยาลัยดวยคาสถิติ Z พบวา Z = 14 กลาวคือทั้ง 2 มหาวิทยาลัยมีสัดสวนการรับรูแตกตางกันที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05
13. การดื่มแอลกอฮอลนําไปสูอุบัติเหตุ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรที่ รู ไมรู เทากับ
210, 7 และ 11 คน ตามลําดับ ไมมีนักศึกษาคนใดที่ไมแนใจในการรับรู ในขณะที่นักศึกษามหาวิทยาลัย
บูรพาที่ รู ไมรู และไมแนใจ เทากับ 43, 82 และ 58 คน ตามลําดับ และเมื่อเทียบสัดสวนการรับรูของ
นักศึกษา 2 มหาวิทยาลัยดวยคาสถิติ Z พบวา Z = 2.33 กลาวคือทั้ง 2 มหาวิทยาลัยมีสัดสวนการรับรู
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
14. การดื่มแอลกอฮอลทําใหเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร นักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ รู ไมรู และไมแนใจ เทากับ 187, 15 และ 15 คน ตามลําดับ ในขณะที่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพาที่ รู ไมรู และไมแนใจ เทากับ 105, 27 และ 51 คน ตามลําดับ และเมื่อเทียบสัดสวน
การรับรูของนักศึกษา 2 มหาวิทยาลัยดวยคาสถิติ Z พบวา Z = 7.25 กลาวคือทั้ง 2 มหาวิทยาลัยมี
สัดสวนการรับรูแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
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15. การดื่มแอลกอฮอลนําไปสูการมีเพศสัมพันธที่เสี่ยงตอการติดเชื้อเอดส นักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ รู ไมรู และไมแนใจ เทากับ 172, 27 และ 18 คน ตามลําดับ ในขณะที่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพาที่ รู ไมรู และไมแนใจ เทากับ 84, 36 และ 63 คน ตามลําดับ และเมื่อเทียบสัดสวน
การรับรูของนักศึกษา 2 มหาวิทยาลัยดวยคาสถิติ Z พบวา Z = 6 กลาวคือทั้ง 2 มหาวิทยาลัยมีสัดสวน
การรับรูแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
16. การดื่มแอลกอฮอลทําใหหนาที่การงานบกพรอง นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรที่ รู ไม
รู และไมแนใจ เทากับ 192, 13 และ 12 คน ตามลําดับ ในขณะที่นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาที่ รู ไมรู
และไมแนใจ เทากับ 112, 19 และ 42 คน ตามลําดับ และเมื่อเทียบสัดสวนการรับรูของนักศึกษา 2
มหาวิทยาลัยดวยคาสถิติ Z พบวา Z = 6.75 กลาวคือทั้ง 2 มหาวิทยาลัยมีสัดสวนการรับรูแตกตางกันที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05
ตารางที่ 9 ปจจัยดานการรับรูโทษจากการดื่มแอลกอฮอลที่สงผลการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของ
นักศึกษา
ระดับความคิดเห็น
ขอความ
มหาวิทยาลัย
คาสถิติ Z
รู
ไมรู
ไม
แนใจ
1.การดื่มแอลกอฮอลทําใหหายใจ
ศิลปากร
63
130
24
-1.00
ไมออก
บูรพา
63
61
59
2.การดื่มแอลกอฮอลมากทําให
ศิลปากร
168
36
13
0.09
สมองฝอ
บูรพา
133
25
25
3.การดื่มแอลกอฮอลทําใหเนื้อเยื่อ
ศิลปากร
143
52
22
6.40
หัวใจทํางานผิดปกติ
บูรพา
62
87
34
4.การดื่มแอลกอฮอลทําใหเกิด
ศิลปากร
178
30
9
0.44
แผลในกระเพาะอาหารและลําไส
บูรพา
116
42
25
5.การดื่มแอลกอฮอลจัด ทําใหเปน
ศิลปากร
204
13
0
6.50
โรคตับแข็ง/ตับอักเสบ
บูรพา
125
16
25
6.การดื่มแอลกอฮอลเสี่ยงตอการ
ศิลปากร
150
49
18
11.00
เปนโรคไต
บูรพา
46
99
38
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ตารางที่ 9 (ตอ)
ขอความ

มหาวิทยาลัย

7.การดื่มแอลกอฮอลทําใหเกิดนิ่ว
ในกระเพาะปสสาวะ
8.การดื่มแอลกอฮอลทําใหเม็ด
เลือดขาวนอยลง
9.การดื่มแอลกอฮอลทําใหเกิด
อาการแพยา
10.การดื่มแอลกอฮอลจัด ทําใหมี
อาการประสาทหลอน
11.การดื่มแอลกอฮอลทําใหเกิด
โรคหวาดระแวง
12.การดื่มแอลกอฮอลทําใหเกิด
การสูญเสียทางเศรษฐกิจ
13.การดื่มแอลกอฮอลนําไปสู
อุบัติเหตุ
14.การดื่มแอลกอฮอลทําใหเสี่ยง
ตอการมีเพศสัมพันธกอนวัยอัน
ควร
15.การดื่มแอลกอฮอลนําไปสูการ
มีเพศสัมพันธที่เสี่ยงตอการติดเชื้อ
เอดส
16.การดื่มแอลกอฮอลทําใหหนาที่
การงานบกพรอง

ศิลปากร
บูรพา
ศิลปากร
บูรพา
ศิลปากร
บูรพา
ศิลปากร
บูรพา
ศิลปากร
บูรพา
ศิลปากร
บูรพา
ศิลปากร
บูรพา
ศิลปากร
บูรพา

ระดับความคิดเห็น
รู
ไมรู
ไม
แนใจ
120
71
26
38
90
55
78
106
33
48
90
45
66
119
33
41
95
47
140
55
22
124
26
33
108
79
30
68
52
63
171
35
11
43
82
58
210
7
0
164
10
9
187
15
15
105
27
51

ศิลปากร
บูรพา

172
84

27
36

18
63

6.00

ศิลปากร
บูรพา

192
112

13
19

12
42

6.75

คาสถิติ Z
6.80
1.67
2.00
-0.60
2.60
14.00
2.33
7.25
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ตอนที่ 4 ปัจจัยอิทธิพลเพือ่ นทีส่ ่ งผลการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา แสดงดังตารางที่ 10
กกกกกกกก1. นักศึกษามีเพื่อนสนิทบางคนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรที่
คิดวา จริง ไมจริง และไมแนใจ เทากับ 187, 20 และ 10คน ตามลําดับ ในขณะที่นักศึกษามหาวิทยาลัย
บูรพาที่คิดวา จริง ไมจริง และไมแนใจ เทากับ 153, 17 และ 13 คน ตามลําดับ และเมื่อเทียบสัดสวน
ความคิดเห็นของนักศึกษา 2 มหาวิทยาลัยดวยคาสถิติ Z พบวา Z = 0.5 กลาวคือทั้ง 2 มหาวิทยาลัยมี
สัดสวนความคิดเห็นไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
2. เพื่อนของนักศึกษาสวนมากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรที่คิด
วา จริง ไมจริง และไมแนใจ เทากับ 131, 66 และ 20คน ตามลําดับ ในขณะที่นักศึกษามหาวิทยาลัย
บูรพาที่คิดวา จริง ไมจริง และไมแนใจ เทากับ 74, 69 และ 40คน ตามลําดับ และเมื่อเทียบสัดสวนความ
คิดเห็นนักศึกษา 2 มหาวิทยาลัยดวยคาสถิติ Z พบวา Z = 4 กลาวคือทั้ง 2 มหาวิทยาลัยมีสัดสวนความ
คิดเห็นแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
3. เพื่อนชอบชักชวนใหนักศึกษาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่คิดวา จริง ไมจริง และไมแนใจ เทากับ 99, 99 และ 19คน ตามลําดับ ในขณะที่นักศึกษามหาวิทยาลัย
บูรพาที่คิดวา จริง ไมจริง และไมแนใจ เทากับ 65, 61 และ 57คน ตามลําดับ และเมื่อเทียบสัดสวนความ
คิดเห็นของนักศึกษา 2 มหาวิทยาลัยดวยคาสถิติ Z พบวา Z = 2 กลาวคือทั้ง 2 มหาวิทยาลัยมีสัดสวน
ความคิดเห็นแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
4. นักศึกษาไปเที่ยวและดื่มแอลกอฮอลกับเพื่อนเสมอ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรที่คิด
วา จริง ไมจริง และไมแนใจ เทากับ 68, 125 และ 24คน ตามลําดับ ในขณะที่นักศึกษามหาวิทยาลัย
บูรพาที่คิดวา จริง ไมจริง และไมแนใจ เทากับ 40, 78 และ 65คน ตามลําดับ และเมื่อเทียบสัดสวนความ
คิดเห็นของนักศึกษา 2 มหาวิทยาลัยดวยคาสถิติ Z พบวา Z = 2.25 กลาวคือทั้ง 2 มหาวิทยาลัยมี
สัดสวนความคิดเห็นแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
5. ในงานสังสรรคระหวางเพื่อน การไมดื่มแอลกอฮอลถือวาไมใหเกียรติกัน
นักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากรที่คิดวา จริง ไมจริง และไมแนใจ เทากับ 41, 154 และ 22คน ตามลําดับ ในขณะที่
นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาที่คิดวา จริง ไมจริง และไมแนใจ เทากับ 25, 118 และ 40คน ตามลําดับ และ
เมื่อเทียบสัดสวนความคิดเห็นของนักศึกษา 2 มหาวิทยาลัยดวยคาสถิติ Z พบวา Z = 1.25 กลาวคือทั้ง
2 มหาวิทยาลัยมีสัดสวนความคิดเห็นไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
6. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหมีเพื่อนมาก นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรที่คิดวา
จริง ไมจริง และไมแนใจ เทากับ 59, 128 และ 30คน ตามลําดับ ในขณะที่นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาที่
คิดวา จริง ไมจริง และไมแนใจ เทากับ 59, 66 และ 58คน ตามลําดับ และเมื่อเทียบสัดสวนความคิดเห็น
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ของนักศึกษา 2 มหาวิทยาลัยดวยคาสถิติ Z พบวา Z = -1 กลาวคือทั้ง 2 มหาวิทยาลัยมีสัดสวนความ
คิดเห็นไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
7. ในกลุมเพื่อนใครไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลถือวาไมทันสมัย นักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากรที่คิดวา จริง ไมจริง และไมแนใจ เทากับ 27, 173 และ 17คน ตามลําดับ ในขณะที่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพาที่คิดวา จริง ไมจริง และไมแนใจ เทากับ 15, 134 และ 34คน ตามลําดับ และเมื่อเทียบ
สัดสวนความคิดเห็นของนักศึกษา 2 มหาวิทยาลัยดวยคาสถิติ Z พบวา Z = 1.33 กลาวคือทั้ง 2
มหาวิทยาลัยมีสัดสวนความคิดเห็นไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
8. นักศึกษาไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยไมสนใจวาเพื่อนจะคิดอยางไร นักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากรที่คิดวา จริง ไมจริง และไมแนใจ เทากับ 123, 58 และ 36คน ตามลําดับ ในขณะที่
นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาที่คิดวา จริง ไมจริง และไมแนใจ เทากับ 73, 66และ 44คน ตามลําดับ และ
เมื่อเทียบสัดสวนความคิดเห็นของนักศึกษา 2 มหาวิทยาลัยดวยคาสถิติ Z พบวา Z = 3.4 กลาวคือทั้ง 2
มหาวิทยาลัยมีสัดสวนความคิดเห็นแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
9. เพื่อนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนคนที่ไมนาไวใจ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรที่คิด
วา จริง ไมจริง และไมแนใจ เทากับ 36, 151 และ 30คน ตามลําดับ ในขณะที่นักศึกษามหาวิทยาลัย
บูรพาที่คิดวา จริง ไมจริง และไมแนใจ เทากับ 21, 136และ 26คน ตามลําดับ และเมื่อเทียบสัดสวน
ความคิดเห็นของนักศึกษา 2 มหาวิทยาลัยดวยคาสถิติ Z พบวา Z = 2 กลาวคือทั้ง 2 มหาวิทยาลัยมี
สัดสวนความคิดเห็นแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
10. เพื่อนแนะนําใหนักศึกษาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพื่อแกไขปญหาชีวิต
นักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากรที่คิดวา จริง ไมจริง และไมแนใจ เทากับ 41, 163 และ 13คน ตามลําดับ ในขณะที่
นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาที่คิดวา จริง ไมจริง และไมแนใจ เทากับ 64, 77 และ 42คน ตามลําดับ และ
เมื่อเทียบสัดสวนความคิดเห็นของนักศึกษา 2 มหาวิทยาลัยดวยคาสถิติ Z พบวา Z = -4 กลาวคือทั้ง 2
มหาวิทยาลัยมีสัดสวนความคิดเห็นไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
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ตารางที1่ 0 ปจจัยอิทธิพลเพื่อนที่สงผลการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษา
ระดับความคิดเห็น
ขอความ
มหาวิทยาลัย จริง ไมจริง ไม
แนใจ
1.นักศึกษามีเพื่อนสนิทบางคนดื่ม
ศิลปากร
187
20
10
เครื่องดื่มแอลกอฮอล
บูรพา
153
17
13
2.เพื่อนของนักศึกษาสวนมากดื่ม
ศิลปากร
131
66
20
เครื่องดื่มแอลกอฮอล
บูรพา
74
69
40
3.เพื่อนชอบชักชวนใหนักศึกษา
ศิลปากร
99
99
19
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
บูรพา
65
61
57
4.นักศึกษาไปเที่ยวและดื่ม
ศิลปากร
68
125
24
แอลกอฮอลกับเพื่อนเสมอ
บูรพา
40
78
65
5.ในงานสังสรรคระหวางเพื่อน
ศิลปากร
41
154
22
การไมดื่มแอลกอฮอลถือวาไมให
บูรพา
25
118
40
เกียรติกัน
6.การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทํา
ศิลปากร
59
128
30
ใหมีเพื่อนมาก
บูรพา
59
66
58
7.ในกลุมเพื่อนใครไมดื่มเครื่องดื่ม ศิลปากร
27
173
17
แอลกอฮอลถือวาไมทันสมัย
บูรพา
15
134
34
ศิลปากร
123
58
36
8.นักศึกษาไมดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลโดยไมสนใจวาเพื่อน
บูรพา
73
66
44
จะคิดอยางไร
9.เพื่อนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ศิลปากร
36
151
30
เปนคนที่ไมนาไวใจ
บูรพา
21
136
26
ศิลปากร
41
163
13
10.เพื่อนแนะนําใหนักศึกษาดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลเพื่อแกไข
บูรพา
64
77
42
ปญหาชีวิต

คาสถิติ Z
0.50
4.00
2.00
2.25
1.25

-1.00
1.33
3.40

2.00
-4.00
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ตอนที่ 5 ปัจจัยอิทธิพลของสื่ อทีส่ ่ งผลการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา แสดงดังตารางที่ 11
กกกกกกกก1. ปริมาณการรับขาวสารตอสัปดาหเกี่ยวกับการเห็นภาพโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลใน
โทรทัศน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา คํานวณดวยคาสถิติ
Cramer’s V เทากับ 0.222 (Sig = 0.001) แสดงวาไมมีความสัมพันธที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
2. ปริมาณการรับขาวสารตอสัปดาหเกี่ยวกับ
การเห็นโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลใน
นิตยสาร/หนังสือ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา คํานวณดวย
คาสถิติ Cramer’s V เทากับ 0.230 (Sig = 0.000) แสดงวาไมมีความสัมพันธที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
3. ปริมาณการรับขาวสารตอสัปดาหเกี่ยวกับการไดยินโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ทางวิทยุ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา คํานวณดวยคาสถิติ
Cramer’s V เทากับ 0.214 (Sig = 0.00) แสดงวาไมมีความสัมพันธที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
4. ปริมาณการรับขาวสารตอสัปดาหเกี่ยวกับการเห็นปาย/ปฏิทินโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา คํานวณดวยคาสถิติ
Cramer’s V เทากับ 0.268 (Sig = 0.00) แสดงวามีความสัมพันธปานกลางที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
5. ปริมาณการรับขาวสารตอสัปดาหเกี่ยวกับการเห็นโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลจาก
อินเทอรเน็ต ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา คํานวณดวยคาสถิติ
Cramer’s V เทากับ 0.319 (Sig = 0.00) แสดงวามีความสัมพันธปานกลางที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ตารางที1่ 1 ปริมาณการรับขาวสารการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากสื่อ
ปริมาณการรับขาวสาร
ขอความ
มหาวิทยาลัย
ตอสัปดาห
1 2 3 4 5
1.นักศึกษาเห็นโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอลใน
โทรทัศน
2.นักศึกษาเห็นโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอลใน
นิตยสาร/หนังสือ

ศิลปากร
บูรพา

คาสถิติ
Cramer’s
V
(sig.)
107 33 39 25 13
0.44
18 32 84 32 17 (0.00)

ศิลปากร
บูรพา

56 43 70 35 13
13 56 81 16 17

0.29
(0.00)

ความ
สัมพันธ
ปานกลาง

ปานกลาง

55
ตารางที่ 11 (ต่ อ)
ขอความ

ปริมาณการรับขาวสาร
มหาวิทยาลัย
ตอสัปดาห
1 2 3 4 5

คาสถิติ
Cramer’s
V
(sig.)
46 61 56 31 23
0.21
65 62 30 14 12 (0.00)

ศิลปากร
3.นักศึกษาไดยินโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอลทาง
บูรพา
วิทยุ
6 49 52 63 47 0.27
4.นักศึกษาเห็นปาย/ปฏิทิน ศิลปากร
โฆษณาเครื่องดื่ม
บูรพา
7 67 64 26 19 (0.00)
แอลกอฮอล
ศิลปากร
31 51 47 56 32 0.32
5.นักศึกษาเห็นโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอลจาก
บูรพา
61 63 24 17 18 (0.00)
อินเทอรเน็ต
หมายเหตุ
5 หมายถึง 7 ครั้งตอสัปดาห
4 หมายถึง 6-5 ครั้งตอสัปดาห
3 หมายถึง 4-3 ครั้งตอสัปดาห 2 หมายถึง 2-1 ครั้งตอสัปดาห
1 หมายถึง ไมไดรับขาวสารใด ๆ เลย ตอสัปดาห

ความ
สัมพันธ
ไมมีความ
สัมพันธ
กัน
ปานกลาง

ปานกลาง

ตอนที่ 6 การยอมรับเนือ้ หาข่ าวสารการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากสื่ อ แสดงดังตารางที่ 12
กกกกกกกก1. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเห็นภาพโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหอยากดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้น ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา คํานวณ
ดวยคาสถิติ Cramer’s V เทากับ 0.444 (Sig = 0.00) แสดงวามีความสัมพันธปานกลางที่ระดับนัยสําคัญ
0.05
2. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหนักศึกษาคิดวา
เครื่องดื่มแอลกอฮอลไมใชสิ่งเลวราย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษามหาวิทยาลัย
บูรพา คํานวณดวยคาสถิติ Cramer’s V เทากับ 0.444 (Sig = 0.00) แสดงวามีความสัมพันธปานกลางที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05
3. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลในโทรทัศนชี้ใหเห็นวา
เครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนเครื่องดื่มที่นิยมกันทั่วไป ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษา
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มหาวิทยาลัยบูรพา คํานวณดวยคาสถิติ Cramer’s V เทากับ 0.294 (Sig = 0.00) แสดงวามีความสัมพันธ
ปานกลางที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
4. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการโฆษณาทําใหอยากลองดื่มแอลกอฮอลชนิดใหมๆ ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา คํานวณดวยคาสถิติ Cramer’s V เทากับ
0.259 (Sig = 0.00) แสดงวาไมมีความสัมพันธที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
5. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการโฆษณาทําใหรูสึกวาดื่มแอลกอฮอลทําใหมีเพื่อนมาก
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา คํานวณดวยคาสถิติ Cramer’s V
เทากับ 0.323 (Sig = 0.00) แสดงวามีความสัมพันธปานกลางที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
6. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการโฆษณาทําใหนักศึกษารูสึกวาการดื่มแอลกอฮอลทําให
สนุกสนาน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา คํานวณดวยคาสถิติ
Cramer’s V เทากับ 0.331 (Sig = 0.00) แสดงวามีความสัมพันธปานกลางที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
7. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการการโฆษณาทําใหเห็นวางานเฉลิมฉลองตองมีการดื่ม
แอลกอฮอล ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา คํานวณดวยคาสถิติ
Cramer’s V เทากับ 0.232 (Sig = 0.00) แสดงวาไมมีความสัมพันธที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
8. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชดารา/คนมีชื่อเสียงมาโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ทําใหอยากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้นๆ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษามหาวิทยาลัย
บูรพา คํานวณดวยคาสถิติ Cramer’s V เทากับ 0.335 (Sig = 0.00) แสดงวามีความสัมพันธปานกลางที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05
9. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหเขาใจไดวาการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลมีประโยชนกับประเทศชาติ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา คํานวณดวยคาสถิติ Cramer’s V เทากับ 0.385 (Sig = 0.00) แสดงวามีความสัมพันธ
ปานกลางที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
10. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อโฆษณาทําใหนักศึกษารูสึกวาการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลเปนพฤติกรรมของคนทันสมัย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา คํานวณดวยคาสถิติ Cramer’s V เทากับ 0.323 (Sig = 0.00) แสดงวามีความสัมพันธ
ปานกลางที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
11. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อโฆษณาทําใหเห็นวาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลชวยทํา
ใหชีวิตผอนคลาย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา คํานวณดวย
คาสถิติ Cramer’s V เทากับ 0.291 (Sig = 0.00) แสดงวามีความสัมพันธปานกลางที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
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ตารางที1่ 2 การยอมรับเนื้อหาขาวสารการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากสื่อ
ระดับความคิดเห็น
ขอความ
มหาวิทยาลัย 1 2 3 4 5

1.เมื่อนักศึกษาเห็นภาพ
โฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลทําใหนักศึกษา
อยากดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลนั้น
2.ภาพโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลทําใหนักศึกษา
คิดวาเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ไมใชสิ่งเลวราย
3.ภาพโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลในโทรทัศน
ชี้ใหเห็นวาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลเปนเครื่องดื่มที่
นิยมกันทั่วไป
4.การโฆษณาทําใหอยาก
ลองดื่มแอลกอฮอลชนิด
ใหมๆ
5.การโฆษณาทําใหรูสึกวา
ดื่มแอลกอฮอลทําใหมีเพื่อน
มาก

ศิลปากร
บูรพา

คาสถิติ
Cramer’s
V
(sig.)
107 33 39 25 13
0.44
18 32 84 32 17 (0.00)

ศิลปากร
บูรพา

56 43 70 35 13
13 56 81 16 17

0.29
(0.00)

ศิลปากร
บูรพา

30 39 67 50 31
6 40 98 21 18

0.29
(0.00)

ศิลปากร
บูรพา

61 27 62 50 17
15 37 54 51 16

0.26
(0.00)

ปานกลาง

ศิลปากร
บูรพา

62 35 69 35 16
8 38 87 37 13

0.32
(0.00)

ปานกลาง

ความ
สัมพันธ

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง
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ตารางที่ 12 (ต่ อ)
ระดับความคิดเห็น
1 2 3 4 5

คาสถิติ
ความ
ขอความ
มหาวิทยาลัย
Cramer’s
สัมพันธ
V
(sig.)
0.33
6.การโฆษณาทําใหนักศึกษา ศิลปากร 53 28 61 55 20
ปานกลาง
รูสึกวาการดื่มแอลกอฮอล
บูรพา
7 24 53 53 46 (0.00)
ทําใหสนุกสนาน
ศิลปากร 25 27 68 63 34
0.23
ไมมีความ
7.การโฆษณาทําใหเห็นวา
สัมพันธ
งานเฉลิมฉลองตองมีการดื่ม
บูรพา
3 15 80 63 22 (0.00)
กัน
แอลกอฮอล
ศิลปากร 65 31 68 41 12
0.34
8.การใชดารา/คนมีชื่อเสียง
ปานกลาง
มาโฆษณาเครื่องดื่ม
บูรพา
23 71 59 16 14 (0.00)
แอลกอฮอล ทําใหอยากดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้นๆ
ศิลปากร 105 30 49 23 10
0.39
9.การโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลทําใหเขาใจได
บูรพา
38 84 38 12 11 (0.00)
ปานกลาง
วาการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลมีประโยชนกับ
ประเทศชาติ
ศิลปากร 71 44 58 36 8
0.32
10.สื่อโฆษณาทําให
(0.00)
ปานกลาง
นักศึกษารูสึกวาการดื่ม
บูรพา
17 64 75 19 8
เครื่องดื่มแอลกอฮอลเปน
พฤติกรรมของคนทันสมัย
ศิลปากร 63 37 66 36 15
0.29
11.สื่อโฆษณาทําใหเห็นวา
ปานกลาง
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
บูรพา
15 28 62 55 23 (0.00)
ชวยทําใหชีวิตผอนคลาย
หมายเหตุ
5 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง 4 หมายถึง เห็นดวยมาก 3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง
2 หมายถึง เห็นดวยนอย 1 หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุด/ไมเห็นดวย
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ตอนที่ 7 การเข้ าถึงแหล่ งซื้อ/ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา แสดงดังตารางที่ 13
กกกกกกกก1. ในชุมชนนักศึกษาสามารถหาซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดงาย นักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากรที่คิดวา จริง ไมจริง และไมแนใจ เทากับ 193, 17 และ 7คน ตามลําดับ ในขณะที่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพาที่คิดวา จริง ไมจริง และไมแนใจ เทากับ 148, 15 และ 20 คน ตามลําดับ และเมื่อ
เทียบสัดสวนความคิดเห็นของนักศึกษา 2 มหาวิทยาลัยดวยคาสถิติ Z พบวา Z = 2 กลาวคือทั้ง 2
มหาวิทยาลัยมีสัดสวนความคิดเห็นแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
2. บริเวณชุมชนที่อาศัยอยูมีสถานบันเทิง นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรที่คิดวา จริง ไมจริง
และไมแนใจ เทากับ 126, 76 และ 15คน ตามลําดับ ในขณะที่นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาที่คิดวา จริง
ไมจริง และไมแนใจ เทากับ 139, 22 และ 22 คน ตามลําดับ และเมื่อเทียบสัดสวนความคิดเห็นของ
นักศึกษา 2 มหาวิทยาลัยดวยคาสถิติ Z พบวา Z = -3.6 กลาวคือทั้ง 2 มหาวิทยาลัยมีสัดสวนความ
คิดเห็นไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
3. รานขายของชํามีเครื่องดื่มแอลกอฮอลขาย นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรที่คิดวา จริง ไม
จริง และไมแนใจ เทากับ 194, 15 และ 8คน ตามลําดับ ในขณะที่นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาที่คิดวา
จริง ไมจริง และไมแนใจ เทากับ 103, 31 และ 49 คน ตามลําดับ และเมื่อเทียบสัดสวนความคิดเห็นของ
นักศึกษา 2 มหาวิทยาลัยดวยคาสถิติ Z พบวา Z = 8.25 กลาวคือทั้ง 2 มหาวิทยาลัยมีสัดสวนความ
คิดเห็นแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
4. รานขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลขายใหผูที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่คิดวา จริง ไมจริง และไมแนใจ เทากับ 132, 56 และ 29คน ตามลําดับ ในขณะที่นักศึกษามหาวิทยาลัย
บูรพาที่คิดวา จริง ไมจริง และไมแนใจ เทากับ 81, 46 และ 56 คน ตามลําดับ และเมื่อเทียบสัดสวน
ความคิดเห็นของนักศึกษา 2 มหาวิทยาลัยดวยคาสถิติ Z พบวา Z = 3.4 กลาวคือทั้ง 2 มหาวิทยาลัยมี
สัดสวนความคิดเห็นแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
5. การที่นักศึกษาสามารถเขาไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดดวยตนเอง
นักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากรที่คิดวา จริง ไมจริง และไมแนใจ เทากับ 185, 24 และ 8คน ตามลําดับ ในขณะที่
นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาที่คิดวา จริง ไมจริง และไมแนใจ เทากับ 152, 18 และ 13 คน ตามลําดับ
และเมื่อเทียบสัดสวนความคิดเห็นของนักศึกษา 2 มหาวิทยาลัยดวยคาสถิติ Z พบวา Z = 0.5 กลาวคือทั้ง
2 มหาวิทยาลัยมีสัดสวนความคิดเห็นไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
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ตารางที่ 13 การเขาถึงแหลงซื้อ/ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ขอความ

มหาวิทยาลัย

1.ในชุมชนนักศึกษาสามารถหาซื้อ
ไดงาย
2.บริเวณชุมชนที่อาศัยอยูมีสถาน
บันเทิง
3.รานขายของชํามีเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลขาย
4.รานขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ขายใหผูที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป
5.นักศึกษาสามารถเขาไปซื้อ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลไดดวย
ตนเอง

ศิลปากร
บูรพา
ศิลปากร
บูรพา
ศิลปากร
บูรพา
ศิลปากร
บูรพา
ศิลปากร
บูรพา

ระดับความคิดเห็น
จริง ไมจริง ไม
แนใจ
193
17
7
148
15
20
126
76
15
139
22
22
194
15
8
103
31
49
132
56
29
81
46
56
185
24
8
152
18
13

คาสถิติ Z
2.00
-3.60
8.25
3.40
0.50
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บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
กกกกกกกกจากการวิเคราะหขอมูล ผลการวิจัยสรุปเปนประเด็นสําคัญไดดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลของกลุมตัวอยางในดานประชากรศาสตร พบวา นักศึกษาที่ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 56 เปนเพศชายคิดเปนรอยละ 44 โดย
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากกวานักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพารอยละ 54.2
และรอยละ 45.8 ซึ่งเปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากที่สุดรอยละ 33 รองลงมาเปน
ชั้นปที่ 2 รอยละ 25.8 และชั้นปที่ 4 ดื่มนอยที่สุดเพียงรอยละ 18 นักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยูที่
2.69 และคาใชจายเฉลี่ยอยูที่ 4,308 บาทตอเดือน สําหรับรายรับของนักศึกษาไดจากพอแมมากที่สุดถึง
รอยละ 85.5 มีเพียงรอยละ 7.5 เทานั้นที่มาจากกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา และสภาพการเงินของ
นักศึกษาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง คือ บางเดือนไมพอใช สําหรับกิจกรรมยามวางของนักศึกษาใน
รอบสัปดาหวันจันทร-วันศุกร และวันเสาร -วันอาทิตย พบวานักศึกษาใชเวลาสวนใหญไปกับการฟง
วิทยุ/ดูโทรทัศน/วีดีโอและภาพยนตรมากที่สุด
2. การวิเคราะหปจจัยดานครอบครัวที่สงผลตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษา
จากประสบการณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของคนในครอบครัวของนักศึกษา ผลการวิจัยพบวา พอ
ดื่มมากที่สุดรอยละ 61 รองลงมาคือ ญาติ รอยละ 57 และแมดื่มนอยที่สุด รอยละ 24.8 ซึ่งสวนมากจะ
ดื่มในชวงเทศกาลโอกาสพิเศษ มีเพียงสวนนอยที่ดื่มเปนประจํา
3. การวิเคราะหปจจัยดานการรับรูโทษจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่สงผลตอการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษา ผลการวิจัยพบวา สัดสวนการรับรูโทษจากการดื่มแอลกอฮอล
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา มีสัดสวนการรับรูที่แตกตางกัน ที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05 ทั้งหมด 11 เรื่องดังนี้ การดื่มแอลกอฮอลทําใหเนื้อเยื่อหัวใจทํางานผิดปกติ, การดื่ม
แอลกอฮอลจัด ทําใหเปนโรคตับแข็ง/ตับอักเสบ, การดื่มแอลกอฮอลเสี่ยงตอการเปนโรคไต, การดื่ม
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แอลกอฮอลทําใหเกิดนิ่วในกระเพาะปสสาวะ, การดื่มแอลกอฮอลทําใหเกิดอาการแพยา , การดื่ม
แอลกอฮอลทําใหเกิดโรคหวาดระแวง, การดื่มแอลกอฮอลทําใหเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ,
การดื่มแอลกอฮอลนําไปสูอุบัติเหตุ, การดื่มแอลกอฮอลทําใหเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร ,
การดื่มแอลกอฮอลนําไปสูการมีเพศสัมพันธที่เสี่ยงตอการติดเชื้อเอดส และการดื่มแอลกอฮอลทําให
หนาที่การงานบกพรอง และนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรมีสัดสวนการรับรูมากกวานักศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา
กกกกกกกกสําหรับสัดสวนการรับรูที่ไมแตกตางกันทั้งหมด 4 เรื่องดังนี้ การดื่มแอลกอฮอลมากทําให
สมองฝอ, การดื่มแอลกอฮอลทําใหเกิดแผลในกระเพาะอาหารและลําไส , การดื่มแอลกอฮอลทําใหเม็ด
เลือดขาวนอยลง และการดื่มแอลกอฮอลจัด ทําใหมีอาการประสาทหลอน และการรับรูสัดสวนที่เทากัน
คือเรื่องของ การดื่มแอลกอฮอลทําใหหายใจไมออก
4. การวิเคราะหปจจัยอิทธิพลเพื่อนที่สงผลตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษา
ผลการวิจัยพบวา สัดสวนการยอมรับวาจริงตอความคิดเห็นดานปจจัยเพื่อนตอการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยบูรพามีสัดสวนที่แตกตางกัน ที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05 ทั้งหมด 5 เรื่อง ดังนี้ เพื่อนของนักศึกษาสวนมากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล , เพื่อน
ชอบชักชวนใหนักศึกษาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล, นักศึกษาไปเที่ยวและดื่มแอลกอฮอลกับเพื่อนเสมอ .
นักศึกษาไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยไมสนใจวาเพื่อนจะคิดอยางไร และเพื่อนที่ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลเปนคนที่ไมนาไวใจ โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรคิดวาจริงมากกวา
สําหรับสัดสวนการยอมรับวาจริงความคิดเห็นดานปจจัยเพื่อนตอการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ที่ไมแตกตางกัน ทั้งหมด 5 เรื่องดังนี้ นักศึกษามีเพื่อนสนิทบางคนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ในงานสังสรรคระหวางเพื่อน, การไมดื่มแอลกอฮอลถือวาไมใหเกียรติกัน, การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ทําใหมีเพื่อนมาก, ในกลุมเพื่อนใครไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลถือวาไมทันสมัย และเพื่อนแนะนําให
ทานดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพื่อแกไขปญหาชีวิต โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรคิดวาจริงมากกวา
ยกเวนเรื่องของ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหมีเพื่อนมากมีสัดสวนเทากัน และการที่เพื่อนของ
นักศึกษาแนะนําใหดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพื่อแกไขปญหาชีวิต นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพามีสัดสวน
ที่คิดวาจริงมากกวา
5. การวิเคราะหปจจัยอิทธิพลของสื่อที่สงผลตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของ
นักศึกษา ดานปริมาณการรับรูขาวสารการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากสื่อ ผลการวิจัยพบวา ปริมาณ
การรับรูขาวสารการดื่มแอลกอฮอลจากสื่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา มีความสัมพันธปานกลางวัดจากคาสถิติ Cramer’s V ทั้งหมด 4 เรื่อง โดยเรื่องจาก
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มากไปนอยไดดังนี้ 1. ปริมาณการรับขาวสารการดื่มแอลกอฮอลทางโทรทัศน (
0.44) 2. ทาง
อินเทอรเน็ต ( 0.32) 3. ทางหนังสือ/นิตยสาร ( 0.29) และ 4. ทางปาย/ปฏิทินโฆษณา(0.27) ตามลําดับ
สําหรับปริมาณการรับขาวสารจากสื่อทางวิทยุ ( 0.21) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพาไมมีความสัมพันธกัน
6. การวิเคราะหปจจัยอิทธิพลของสื่อที่สงผลตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของ
นักศึกษา ดานการยอมรับเนื้อหาขาวสารการดื่มแอลกอฮอลจากสื่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
และนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา มีความสัมพันธปานกลางวัดจากคาสถิติ Cramer’s V ทั้งหมด 10 เรื่อง
โดยเรียงจากมากไปนอยไดดังนี้ 1. เมื่อนักศึกษาเห็นภาพโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหทานอยาก
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้น ( 0.44) 2. การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหเขาใจไดวาการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลมีประโยชนกับประเทศชาติ ( 0.39) 3. การใชดารา/คนมีชื่อเสียงมาโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ทําใหอยากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้นๆ ( 0.34) และ 4. การโฆษณาทําให
นักศึกษารูสึกวาการดื่มแอลกอฮอลทําใหสนุกสนาน ( 0.33) ตามลําดับ สําหรับเรื่อง การโฆษณาทําให
รูสึกวาดื่มแอลกอฮอลทําใหมีเพื่อนมากและสื่อโฆษณาทําใหนักศึกษารูสึกวาการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลเปนพฤติกรรมของคนทันสมัย เทากันที่
0.32 และเรื่องของภาพโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลทําใหนักศึกษาคิดวาเครื่องดื่มแอลกอฮอลไมใชสิ่งเลวราย,ภาพโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลในโทรทัศนชี้ใหเห็นวาเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนเครื่องดื่มที่นิยมกันทั่วไปและสื่อโฆษณา
ทําใหเห็นวาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลชวยทําใหชีวิตผอนคลาย เทากันที่ 0.29
7. การวิเคราะหปจจัยอิทธิพลของสื่อตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษา ดาน
การเขาถึงแหลงซื้อ/ขาย เครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษา ผลการวิจัยพบวา สัดสวนการยอมรับวาจริง
จากการเขาถึงแหลงซื้อ/ขาย เครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพาที่แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05ทั้งหมด 3 เรื่องดังนี้ ในชุมชนนักศึกษาสามารถ
หาซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดงาย,รานขายของชํามีเครื่องดื่มแอลกอฮอลขาย และรานขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลขายใหผูที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรยอมรับวาจริงมากกวา
สําหรับสัดสวนการยอมรับความจริงที่ไมแตกตางกันมีทั้งหมด 2 เรื่อง ดังนี้ บริเวณชุมชนที่อาศัยอยูมี
สถานบันเทิงและนักศึกษาสามารถเขาไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดดวยตนเอง นักศึกษามหาวิทยาลัย
บูรพาที่คิดวาจริงในเรื่องของบริเวณชุมชนที่อาศัยอยูมีสถานบันเทิงมากกวา
8. การวิเคราะหคําถามปลายเปดที่กลาววานักศึกษาควรดื่มหรือไมดื่มแอลกอฮอล เพราะ
เหตุใด ผลการวิจัยพบวา นักศึกษา 28 คน กลาววาควรดื่ม โดยใหเหตุผลวา การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ไมใชเรื่องเสียหาย ถือเปนสิทธิสวนบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแลว แตควรดื่มในปริมาณที่เหมาะสมและ
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เหมาะกับสถานที่ โอกาสพิเศษในงานสังสรรคตางๆ เพื่อเปนการใหเกียรติกัน นักศึกษา 52 คน เห็นวา
ไมควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพราะ นักศึกษายังเปนวัยที่ไมเหมาะสมตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ทําใหเสียการเรียน และสงผลเสียตอสุขภาพ อีกทั้งนักศึกษายังไมสามารถหารายไดดวยตนเอง และเห็น
วาการรับนองไมสมควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนอยางยิ่ง
อภิปรายผล
กกกกกกกกจากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. ผลการวิเคราะหปจจัยเพศตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา นักศึกษาหญิงดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลมากกวานักศึกษาชาย ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัยของจิราภรณ เทพหนู ( 2540) งานวิจัย
ของประกิจ โพธิอาศน ( 2541) และงานวิจัยของบุญเสริมหุตะแพทยและคณะ (2547) ที่กลาววาเพศชาย
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากกวาเพศหญิง ทั้งนี้เนื่องจากสัดสวนประชากรเพศหญิงในระดับ
มหาวิทยาลัยทั้งในมหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยบูรพามากกวาเพศชาย ในขณะที่งานวิจัย
ดังกลาว สํารวจกลุมตัวอยางในระดับมัธยมศึกษาทําใหสัดสวนของประชากรชายและหญิงมีสัดสวนที่
ใกลเคียงกัน เปนที่นาสังเกตวาในปจจุบันเพศหญิงมีแนวโนมที่จะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่มากขึ้น
ดังนั้นรัฐบาลและองคกรตางๆควรที่จะจัดหามาตรการการควบคุมการดื่มแอลกอฮอลที่เนนกลุมเพศ
หญิงมากขึ้นดวย
2. ผลการวิเคราะหปจจัยดานครอบครัวในดานประสบการณการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลของคนในครอบครัว พบวา ประสบการณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของคนในครอบครัว
มีผลตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษา สอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม ของอัลเบิรต
บันดูรา (อางถึงในสิทธินันท 2543:33-34) ที่กลาววา กระบวนการตางๆของการเลียนแบบหรือการ
เรียนรูโดยการสังเกต จัดอยูในกระบวนการใสใจ ซึ่งเปนกระบวนการที่มนุษยใสใจหรือสนใจในการ
รับรูพฤติกรรมการสังเกตตัวแบบ ครอบครัวจึงถือไดวาเปนสถาบันที่มีผลตอพฤติกรรมวัยรุน นักศึกษา
สามารถเรียนรูการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดจากตัวแบบ อีกทั้งวัยรุนยังเปนวัยที่อยูในชวงอยากรูอยาก
ลองดื่มแอลกอฮอล
3. ปจจัยดานการรับรูโทษจากการดื่มแอลกอฮอลที่สงผลตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ของนักศึกษา พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา มีความรูเกี่ยวกับผล
โทษจากการดื่มแอลกอฮอลมากที่สุด ในเรื่องตอไปนี้ คือ การดื่มแอลกอฮอลนําไปสูอุบัติเหตุ ,การดื่ม
แอลกอฮอลทําใหตับแข็งและการดื่มแอลกอฮอลทําใหหนาที่การงานบกพรอง ตามลําดับ ซึ่งถือวาเปน
ความรูพื้นฐานเบื้องตน แตการรับรูโทษจากการดื่มแอลกอฮอลในเรื่องของ การดื่มแอลกอฮอลทําให
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เกิดอาการแพยา,การดื่มแอลกอฮอลทําใหเม็ดเลือดขาวนอยลง และการดื่มแอลกอฮอลทําใหหายใจไม
ออก นักศึกษารับรูผลโทษในดานที่กลาวมานี้นอยมาก สอดคลองกับงานวิจัยของบุญเสริมหุตะแพทย
และคณะ (2547) ดังนั้นควรมีการสงเสริมความรูทางดานโทษจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหมาก
ขึ้นทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับมัธยมศึกษา
4. ปจจัยอิทธิพลเพื่อนที่สงผลการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษา พบวา นักศึกษา
ทั้ง 2 สถาบันเห็นวาปจจัยอิทธิพลเพื่อน ไมใชปจจัยที่สงผลตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของ
นักศึกษา เห็นไดจากการที่นักศึกษาไมยอมรับความคิดเห็นที่วา ในกลุมเพื่อนใครไมดื่มแอลกอฮอลถือ
วาไมทันสมัยรอยละ 76.8 เพื่อนที่ดื่มแอลกอฮอลเปนคนไมนาไววางใจรอยละ 71.8 และในงาน
สังสรรคการไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลถือวาไมใหเกียรติกันรอยละ 68 ถึงแมนักศึกษามีเพื่อนสนิทบาง
คนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล และเพื่อนของนักศึกษาสวนมากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล แสดงใหเห็น
ปจจัยอิทธิพลเพื่อนไมมีผลตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษา ดังนั้นการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลของนักศึกษาขึ้นอยูกับตัวนักศึกษาเอง โดยไมสนใจวาเพื่อนจะคิดอยางไรตอการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ขัดแยงกับงานวิจัยของบุญเสริมหุตะแพทยและคณะ (2547) ทั้งนี้เนื่องจาก
งานวิจัยนี้เนนวาปจจัยเพื่อนมีผลตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากนอยเพียงใด โดย ไมไดวิเคราะห
ความสัมพันธตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ซึ่งงานวิจัยของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ ( 2547) ไดวิเคราะหความสัมพันธเชิงพหูคูณในภายหลังจึงพบวา ปจจัยเพื่อนมีผลตอการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชน
5. ปจจัยอิทธิพลของสื่อที่สงผลการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษาในเรื่องของ
ปริมาณการรับขาวสารการดื่มแอลกอฮอลจากสื่อ พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา ไดรับสื่อจากการเห็นโฆษณาทางโทรทัศน , การเห็นโฆษณาในนิตยสาร/หนังสือ
และเห็นปาย/ปฏิทินโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล อยูที่ 4-3 ครั้งตอสัปดาห ในขณะที่ นักศึกษาไดยิน
โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลทางวิทยุและ นักศึกษาเห็นโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากอินเทอรเน็ต
อยูที่ 2-1 ครั้งตอสัปดาหเทานั้น
6. ปจจัยอิทธิพลของสื่อที่สงผลการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษาในเรื่องของ
การยอมรับเนื้อหาขาวสารการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากสื่อ พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
และนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ยอมรับวาความคิดเห็นดังกลาวตอไปนี้อยูในระดับปานกลาง ในเรื่อง
ของ ภาพโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหนักศึกษาคิดวาเครื่องดื่มแอลกอฮอลไมใชสิ่งเลวราย,ภาพ
โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลในโทรทัศนชี้ใหเห็นวาเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนเครื่องดื่มที่นิยมกันทั่วไป
,การโฆษณาทําใหอยากลองดื่มแอลกอฮอลชนิดใหมๆ,การโฆษณาทําใหรูสึกวาดื่มแอลกอฮอลทําใหมี
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เพื่อนมาก,การโฆษณาทําใหนักศึกษารูสึกวาการดื่มแอลกอฮอลทําใหสนุกสนาน,การโฆษณาทําใหเห็น
วางานเฉลิมฉลองตองมีการดื่มแอลกอฮอล,การใชดารา/คนมีชื่อเสียงมาโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ทําใหอยากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้นๆ,สื่อโฆษณาทําใหนักศึกษารูสึกวาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
เปนพฤติกรรมของคนทันสมัย และสื่อโฆษณาทําใหเห็นวาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลชวยทําใหชีวิต
ผอนคลาย ในขณะที่ การที่นักศึกษา
เห็นภาพโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหนักศึกษาอยากดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้น และ
การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหเขาใจไดวาการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลมีประโยชนกับประเทศชาติ นักศึกษาเห็นดวยนอยที่สุด แสดงใหเห็นวาสื่อมีผลตอการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของประกิจ โพธิอาศน ( 2541) ที่วาการรับ
อิทธิพลจากสื่อมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
7. ปจจัยอิทธิพลของสื่อที่สงผลการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษาในเรื่องของ
การเขาถึงแหลงซื้อ/ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษา พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและ
นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ยอมรับวาความคิดเห็นดังกลาวตอไปนี้ในเรื่องของ ในชุมชนนักศึกษา
สามารถหาซื้อไดงาย,บริเวณชุมชนที่อาศัยอยูมีสถานบันเทิง,รานขายของชํามีเครื่องดื่มแอลกอฮอลขาย,
รานขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลขายใหผูที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป และนักศึกษาสามารถเขาไปซื้อเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลไดดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของประกิจ โพธิอาศน ( 2541) ที่กลาววา การเขาถึง
แหลงซื้อ/ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคสุราอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ และงานวิจัยของ บุญเสริมหุตะแพทยและคณะ (2547) กลาววา การเขาถึงแหลงซื้อขายสุราของ
เยาวชน มีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการบริโภคสุราของเยาวชน ดังนั้นจึงกลายเปนปจจัยที่
สงเสริมใหเยาวชนบริโภคสุรามากขึ้นอีกปจจัยหนึ่ง
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย “เปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา” ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดวยกัน 2 ดาน คือ
ขอเสนอแนะที่ไดจากผลการวิจัย และขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป มีรายละเอียดดังนี้
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากผลการวิจัย
1. จากผลการวิจัยพบวาเพศหญิงดื่มแอลกอฮอลมากกวาเพศชาย ดังนั้นรัฐหรือองคกรอิสระ
ควรจัดหามาตรการปองกันการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยเนนกลุมเปาหมายที่เพศหญิงมากขึ้น
และรวมมือกับมหาวิทยาลัยตางๆเพื่อกําหนดใหมีการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพราะการดื่ม
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เครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชนเปนปญหาที่นับวันจะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นและนําไปสูปญหาอื่น
หรือกอใหเกิดผลกระทบตางๆในทางลบหรือสรางความเสียหายแกประเทศชาติไดเปนอยางมาก
2. ควบคุมการเขาถึงแหลงจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลไมใหเยาวชนสามารถซื้อ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลงายเกินไป ดังนี้ การหามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในบริเวณใกลกับสถานที่ศึกษา
และการควบคุมใหมีสถานที่จัดจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนสถานที่จัดเฉพาะ ไมควรเปดเสรีใหมี
การจําหนายไดทั่วไป ทั้งนี้พบวาในปจจุบันรานคาสะดวกซื้อแมแตในชุมชนขาดความเขมงวดกวดขัน
ในการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแกเยาวชน
3. จัดใหมีมาตรการดานการใหขอมูลผูบริโภค ( consumer information) กลาวคือ ผูบริโภค
จะตองไดรับขอมูลตางๆเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยสิ่งที่จะตองแจงใหกับผูบริโภคทราบไดแก
สวนผสมของเครื่องดื่ม โดยเฉพาะปริมาณแอลกอฮอลที่ผสมอยู และขอความในลักษณะคําเตือน
เกี่ยวกับผลกระทบหรืออันตรายที่มีตอสุขภาพโดยดําเนินการดังนี้
เสนอใหมีการปดฉลากเกี่ยวกับ
สวนผสมของเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยใหเปนไปตามขอบังคับที่วาดวยการปดฉลากทั่วไปที่ใชกับ
สินคาอาหาร ซึ่งสิ่งที่ตองแจงใหทราบไดแก ความเขมขนของแอลกอฮอล คุณคาดานพลังงาน และ
สวนผสมที่อาจนําไปสูการแพตางๆ เปนตน
4. มาตรการดานการศึกษาและกําหนดความรู ดังนี้ พัฒนาบุคลากร/วิทยากรในการ
ดําเนินการรณรงค,การบรรจุในหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับของโรงเรียนและมหาวิทยาลัย และ
สนับสนุนการวิจัยในรูปแบบของการลดละเลิกสุรา และเพิ่มเติมความรูดานโทษของสุราใหมากขึ้น
เนื่องจากงานวิจัยพบวานักศึกษารูถึงผลโทษจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแคเพียงความรูเบื้องตน
พื้นฐานเทานั้น
5. รัฐควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหเหมาะสมทั้งเนื้อหา และเวลา ทั้งทาง
โทรทัศน,อินเทอรเน็ตและวิทยุ
6. การเขามามีสวนรวมขององคกรที่มิใชภาครัฐ ตอการรณรงคลดพฤติกรรมการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอลของคนในสังคมอยางสม่ําเสมอ เนื่องจากองคกรเหลานี้มีความยืดหยุนมากกวา
รัฐบาล
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมและปจจัยการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่
กลุมตัวอยางมีลักษณะแตกตางกันคอนขางมาก เชน นักศึกษาภายในชนบทและนักศึกษาในเมือง
2. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพประกอบดวย เพื่อหาแนวทางลดการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลและทราบถึงปจจัยที่สงผลตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
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3. ควรมีการศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภคแอลกอฮอลกับการใชสารเสพติดอื่นๆดวย
4. ควรมีการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรเอง ระหวางวิทยาเขตในเขตกรุงเทพมหานคร และวิทยาเขตตางจังหวัด
คือ วิทยาเขตทาพระ ,วิทยาเขตบางรักและวิทยาเขตตลิ่งชัน กับวิทยาเขตพระราชสนามจันทรและวิทยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรี
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แบบสอบถาม เรื่อง
“การเปรียบเทียบปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยบูรพา”

ชุดที่……

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของนักศึกษา
1. เพศ (
) ชาย (
) หญิง
2. อายุ ปจจุบันทานอายุ
……..ป (นับจากวันที่ตอบแบบสอบถาม)
3. ทานกําลังศึกษาอยูชั้นปใด (
) ปท1ี่ ( ) ปท2ี่ ( ) ปท3ี่ ( ) ปท4ี่
4. ผลการเรียนของทาน คะแนนเฉลี่ยสะสม…………………..
5. รายรับ
5.1 รายรับไดจาก
( ) พอแม
( ) ญาติ
( ) งานพิเศษ
( ) กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา
( ) อื่น (โปรดระบุ)……………………
5.2 ทานมีรายรับประจํา (บาทตอเดือน)
(
) ต่ํากวา4,000 บาท
( ) 4,001-5,000 บาท
( ) 5,001-6,000 บาท
( ) 6,001 บาทขึ้นไป
6. รายจายเฉลี่ยตอเดือน ประมาณเทาไหร…………………... บาท (ไมรวมคาเลาเรียน, อุปกรณการ
เรียน, คาเชาบานหรือคาหอพัก)
7. โดยทั่วไปในรอบ1 วันทานใชเวลาวางทํากิจกรรมใดเปนสวนใหญ
7.1 วันจันทร-วันศุกร (ตอบไดเพียง 1 ขอ)
(
) สังสรรคกับเพื่อน (
) ชวยพอแม/ผูปกครองทํางาน
(
) เลนดนตรี (
) ฟงวิทยุ/ดูโทรทัศน/วีดีโอ/ดูภาพยนตร
(
) ออกกําลังกาย/เลนกีฬา (
) อยูเฉยๆไมทําอะไร
(
) อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………
7.2 วันเสาร-อาทิตย/วันหยุด (ตอบไดเพียง 1 ขอ)
( ) สังสรรคกับเพื่อน (
) ชวยพอแม/ผูปกครองทํางาน
(
) เลนดนตรี (
) ฟงวิทยุ/ดูโทรทัศน/วีดีโอ/ดูภาพยนตร
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(
) ออกกําลังกาย/เลนกีฬา (
) อยูเฉยๆไมทําอะไร
(
) อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………
8. สถานภาพการเงินของนักศึกษา
( ) ดีมาก(มีเงินเก็บทุกเดือน)
( ) ดี(มีเงินเก็บบางบางเดือน)
( ) ปานกลาง(บางเดือนพอใช บางเดือนไมพอใช) ( ) ไมดี(มีหนี้สิน)
9.ประสบการณการดื่มแอลกอฮอลของคนในครอบครัว
ประสบการณ
ความถี่ในการดื่ม
การดื่ม
คนในครอบครัว ดื่ม ไมดื่ม ดื่มทุกวัน คอนขาง เปนบางวัน นานๆ เทศกาล/ อื่นๆระบุ
บอย
(3-4ครั้ง/ส)

(1-2ครั้ง/ส)

ครั้ง

โอกาส
พิเศษ

พอ
แม
พี่นอง
ญาติ
ผูอาศัย
ตอนที่ 2 การรับรูผลโทษจากการดื่มแอลกอฮอล
ขอความ
1.การดื่มแอลกอฮอลทําใหหายใจไมออก
2.การดื่มแอลกอฮอลมากทําใหสมองฝอ
3.การดื่มแอลกอฮอลทําใหเนื้อเยื่อหัวใจทํางานผิดปกติ
4.การดื่มแอลกอฮอลทําใหเกิดแผลในกระเพาะอาหารและลําไส
5.การดื่มแอลกอฮอลจัด ทําใหเปนโรคตับแข็ง/ตับอักเสบ
6.การดื่มแอลกอฮอลเสี่ยงตอการเปนโรคไต
7.การดื่มแอลกอฮอลทําใหเกิดนิ่วในกระเพาะปสสาวะ
8.การดื่มแอลกอฮอลทําใหเม็ดเลือดขาวนอยลง
9.การดื่มแอลกอฮอลทําใหเกิดอาการแพยา

ระดับความคิดเห็น
รู
ไมรู
ไมแนใจ
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ขอความ
10.การดื่มแอลกอฮอลจัด ทําใหมีอาการประสาทหลอน
11.การดื่มแอลกอฮอลทําใหเกิดโรคหวาดระแวง
12.การดื่มแอลกอฮอลทําใหเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ
13.การดื่มแอลกอฮอลนําไปสูอุบัติเหตุ
14.การดื่มแอลกอฮอลทําใหเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธกอนวัยอัน
ควร
15.การดื่มแอลกอฮอลนําไปสูการมีเพศสัมพันธที่เสี่ยงตอการติด
เชื้อเอดส
16.การดื่มแอลกอฮอลทําใหหนาที่การงานบกพรอง

ระดับความคิดเห็น
รู
ไมรู
ไมแนใจ

ตอนที่ 3 อิทธิพลเพื่อนที่มีตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ขอความ
1.ทานมีเพื่อนสนิทบางคนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
2.เพื่อนของทานสวนมากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
3.เพื่อนชอบชักชวนใหทานดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
4.ทานไปเที่ยวและดื่มแอลกอฮอลกับเพื่อนเสมอ
5.ในงานสังสรรคระหวางเพื่อน การไมดื่มแอลกอฮอลถือวาไมให
เกียรติกัน
6.การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหมีเพื่อนมาก
7.ในกลุมเพื่อนใครไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลถือวาไมทันสมัย
8.ทานไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยไมสนใจวาเพื่อนจะคิด
อยางไร
9.เพื่อนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนคนที่ไมนาไวใจ
10.เพื่อนแนะนําใหทานดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพื่อแกไขปญหา
ชีวิต

ระดับความคิดเห็น
จริง
ไมจริง ไมแนใจ
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ตอนที่ 4 อิทธิพลของสื่อที่มีตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษา
4.1 ปริมาณการรับขาวสารการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากสื่อ
ขอความ
1.ทานเห็นโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลในโทรทัศน
2.ทานเห็นโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลในนิตยสาร/หนังสือ
3.ทานไดยินโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลทางวิทยุ
4.ทานเห็นปาย/ปฏิทินโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล
5.ทานเห็นโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากอินเทอรเน็ต
หมายเหตุ

5

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1

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/ขอมูลขาวสารการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากสื่อ
ขอความ
1.เมื่อทานเห็นภาพโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหทาน
อยากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้น
2.ภาพโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหทานคิดวาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลไมใชสิ่งเลวราย
3.ภาพโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลในโทรทัศนชี้ใหเห็นวา
เครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนเครื่องดื่มที่นิยมกันทั่วไป
4.การโฆษณาทําใหอยากลองดื่มแอลกอฮอลชนิดใหมๆ
5.การโฆษณาทําใหรูสึกวาดื่มแอลกอฮอลทําใหมีเพื่อนมาก
6.การโฆษณาทําใหทานรูสึกวาการดื่มแอลกอฮอลทําให
สนุกสนาน
หมายเหตุ

5 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง
2 หมายถึง เห็นดวยนอย

5

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1

4 หมายถึง เห็นดวยมาก
3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง
1 หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุด/ไมเห็นดวย
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ขอความ
7.การโฆษณาทําใหเห็นวางานเฉลิมฉลองตองมีการดื่ม
แอลกอฮอล
8.การใชดารา/คนมีชื่อเสียงมาโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ทําใหอยากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้นๆ
9.การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหเขาใจไดวาการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลมีประโยชนกับประเทศชาติ
10.สื่อโฆษณาทําใหทานรูสึกวาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
เปนพฤติกรรมของคนทันสมัย
11.สื่อโฆษณาทําใหเห็นวาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลชวย
ทําใหชีวิตผอนคลาย
หมายเหตุ

5 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง
2 หมายถึง เห็นดวยนอย

5

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1

4 หมายถึง เห็นดวยมาก
3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง
1 หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุด/ไมเห็นดวย

ตอนที่ 5 การเขาถึงแหลงชื้อ/ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ขอความ
1.ในชุมชนทานสามารถหาซื้อไดงาย
2.บริเวณชุมชนที่อาศัยอยูมีสถานบันเทิง
3.รานขายของชํามีเครื่องดื่มแอลกอฮอลขาย
4.รานขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลขายใหผูที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป
5.ทานสามารถเขาไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดดวยตนเอง

ระดับความคิดเห็น
จริง
ไมจริง ไมแนใจ

6. ทานมีความคิดเห็นวานักศึกษาควรดื่มหรือไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพราะเหตุใด
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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