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ระดับอุดมศึกษาในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดพะเยา กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา จ านวน 200 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี ่ร้อยละ  

ผลการศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขต
อ าเภอเมืองจังหวัดพะเยา พบว่า หลักการตัดสินใจที่ส าคัญที่สุดที่เลือกซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  คือ
กลุ่มเพ่ือน เหตุผลที่ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุด คือ เพ่ือเข้าสังคมในหมู่เพ่ือน สถานที่ที่ซื้อ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ่อยที่สุด คือ ร้านสะดวกซื้อ ชนิดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ซื้อมากที่สุด คือ
เหล้า ผู้ที่มีอิทธิพลในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุด  คือ เพ่ือน การเลือกซื้อเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์มากที่สุดในช่วงโอกาสวันหยุดราชการ เช่น เสาร์-อาทิตย์ และสิ่งจูงใจให้ซื้อเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์มากที่สุด คือ การแจกของแถม กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในเชิงลบเนื่องจากอาจเล็งเห็น
ถึงผลกระทบและปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยพิจารณาได้จากล าดับความ
คิดเห็นต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุด 3 ล าดับ ได้แก่  การดื่มสุราเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
และการบั่นทอนสติสัมปชัญญะ รองลงมาคือเมาแล้วขับอาจพิการและตายได้ดื่มสุราอาจท าให้ขาดสติ
และเสียชีวิต และเหล้าเป็นสาเหตุของการขาดสติและก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทตามล าดับ 
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            Abstract 
 

The purpose was to study Alcohol consumption behavior of tertiary students 
in Amphoe Mueang, Phayao Province. The sample were 200 students in Phayao 
Province. Data were collected by questionnaire. Data were analyzed by descriptive 
statistics, frequency, percentage and mean.  

The results of alcohol education study of high school students in Amphoe 
Mueang, Phayao Province revealed that: 

1. The most important decision to buy alcohol was peer group. The reason to 
buy alcohol was friend. place to buy alcoholic was convenience store. The type of 
alcohol purchased is Thai whisky. The most influential person in buying alcohol were 
friend. Alcoholic beverages were most popular during public holidays, such as Saturday 
and Sunday. The most incentive to buy alcoholic beverages was to distribute 
premiums. The results of the survey on demographic characteristics of alcoholic 
beverages. Most populations had negative opinions. As a result, the effects and 
problems of drinking alcohol could be seen in the order of 3  opinions on alcohol 
which were Binge drinking was harmful to health and impairs consciousness. Drunk 
driving may be fatal and lethal and Drinking alcohol may cause loss of consciousness 
and death, and alcohol caused a lack of consciousness and controversy.  
 
Keyword  : Alcohol drinking behavior, consumer behavior, Phayao, Tertiary 

Title : Alcohol consumption behavior of tertiary students in 
Amphoe Mueang Phayao 

Author : Mr.Chaiyawat Chaipasub 
Degree : Master of Business Administration 
Advisor : Dr.Thitipong  Chaiongkarn 
Co-advisor : Dr.Pakkawan  Intra  
Graduated year 
Institute 

: 
: 

2018  
Pacific Institute of Management Science 

ค 



ง 
 

 สารบัญ                                                                                                                          
                                                         

                                                                                                      หน้า 
กิตติกรรมประกาศ ก 
บทคัดย่อภาษาไทย ข 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ค 
สารบัญ ง 
สารบัญตาราง ฉ 
สารบัญภาพ ช 
บทที่ 1 บทน า  

1.1 ความเป็นมาความส าคัญของปัญหา                                                          1 
1.2 ค าถามการวิจัย 4 
1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 4 
1.4 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 4 
1.5 ประโยชน์ของการศึกษา 5 
1.6 ขอบเขตของการศึกษา 5 
1.7 นิยามศัพท์ 5 

 
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

2.1 แนวคิดเรื่องการควบคุมโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 9 
2.2 แนวคิดผลกระทบเนื่องมาจากการดื่มแอลกอฮอล์                                       12          
2.3 แนวคิดเก่ียวกับการตระหนักรู้                                                              16 

          2.4 แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค                                          17 
          2.5 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือ สุรา                                  23 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  29 
 
บทที่ 3 วิธีด าเนินการวิจัย     
          3.1 รูปแบบการวิจัย                                                                               36 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 36 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 37 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 38 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 38 
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 39 

 
 
 
 



จ 

 สารบัญ                                                                                                                          
                                                         

                                                                                                      หน้า 
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 40 
 
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  

5.1 สรุปผลการวิจัย 68 
5.2 อภิปรายผล 68 
5.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย 70 

 
บรรณานุกรม 71 
ภาคผนวก  

ภาคผนวก ก : เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 74 
ภาคผนวก ข : รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถามในการศึกษา 77 

ประวัติผู้วิจัย                                                                                             79 
 
 
 



ฉ 

สารบัญตาราง 

 หน้า 
 
ตารางที่ 4.1  ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม                                             40 
ตารางที่ 4.2  พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล                                                      41 
ตารางที่ 4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ             45 
                 นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดพะเยา  
ตารางที่ 4.4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบแยก       52 
                 ตามอายุของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดพะเยา 
ตารางที่ 4.5  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบแยก       60 
                 ตามระดับการศึกษาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดพะเยา 
ภาคผนวก ข  แสดงค่าสถิติการวิจัย                                                                           80 
 
 
 
 



ช 

สารบัญภาพ 

  หน้า 
ภาพที่ 4.1  หลักการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลแบบแยกเพศของนักศึกษา               47           
               ระดับอุดมศึกษาในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดพะเยา 
ภาพที่ 4.2  เหตุผลที่ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลแบบแยกเพศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขต    48       
               อ าเภอเมืองจังหวัดพะเยา 
ภาพที ่4.3  สถานที่ที่ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบแยกเพศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา           48 
               ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดพะเยา 
ภาพที่ 4.4  ชนิดที่ซื้อของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบแยกเพศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา          49 
               ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดพะเยา 
ภาพที่ 4.5  ผู้ที่มีอิทธิพลในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบแยกเพศของนักศึกษาระดับ            50 
               อุดมศึกษาในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดพะเยา 
ภาพที่ 4.6  โอกาสที่ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบแยกเพศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา            50 
               ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดพะเยา 
ภาพที่ 4.7  การส่งเสริมการตลาดที่จูงใจให้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบแยกเพศของ                51 
               นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดพะเยา 
ภาพที่ 4.8  หลักการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลแบบแยกตามอายุของนักศึกษา          55       
               ระดับอุดมศึกษาในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดพะเยา                                       
ภาพที่ 4.9  เหตุผลที่ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลแบบแยกตามอายุของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา       55 
               ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดพะเยา      
ภาพที่ 4.10 สถานที่ที่ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบแยกตามอายุของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา     56 
               ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดพะเยา                    
ภาพที่ 4.11 ชนิดที่ซื้อของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบแยกตามอายุของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา    57 
               ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดพะเยา                  
ภาพที่ 4.12 ผู้ที่มีอิทธิพลในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แบบแยกตามอายุของนักศึกษาระดับ     57 
               อุดมศึกษาในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดพะเยา          
ภาพที่ 4.13 โอกาสที่ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบแยกตามอายุของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา      58 
               ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดพะเยา                   
ภาพที่ 4.14 การส่งเสริมการตลาดที่จูงใจให้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบแยกตามอายุของ         59 
               นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดพะเยา     
 



ซ 

  หน้า 
ภาพที่ 4.18  ชนิดที่ซื้อของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบแยกตามระดับการศึกษาของนักศึกษา         64           
                ระดับอุดมศึกษาในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดพะเยา                  
ภาพที่ 4.19  ผู้ที่มีอิทธิพลในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แบบแยกตามระดับการศึกษา             65 
                ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดพะเยา          
ภาพที่ 4.20  โอกาสที่ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบแยกตามระดับการศึกษาของนักศึกษา66  
                ระดับอุดมศึกษาในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดพะเยา                   
ภาพที่ 4.21  การส่งเสริมการตลาดที่จูงใจให้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบแยกตามระดับ            66 
                การศึกษาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดพะเยา     
 



บทที่ 1 บทนํา  1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา  ป�จจุบันพบว�าตัวเลขการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�ของประชากรในประเทศไทย ท่ีสํานักงานสถิติแห�งชาติเก็บล�าสุดในป- 2559  พบว�าประชากรกว�า 15 ล2านคน หรือคิดเป3น 30 % ของประชากรด่ืมสุราและเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�เป3นประจํา เป3นเพศชายประมาณ13 ล2านคน และหญิง 2 ล2านคนส�วนใหญ�อายุ 15 ป-ข้ึนไปเครื่องด่ืมท่ีประชากรนิยมด่ืมมากท่ีสุดคือเบียร� รองลงมาคือเหล2าขาว และสุราผสมโดยผู2ด่ืมเบียร�มีจํานวน 7,015,907 คน คิดเป3น 45.67 % ของผู2บริโภคสุราท้ังหมดรองลงมาคือผู2ด่ืมเหล2าขาวหรือสุรากลั่นชุมชน 6,016,624 คน คิดเป3น 39.17 % ตามด2วยผู2ด่ืมสุราสียี่ห2อไทย 1,642,786 คน คิดเป3น 10.69 % และสุราสียี่ห2อต�างประเทศ 324,198 คน คิดเป3น 2.11% ยาดองเหล2า 203,309 คน คิดเป3น 1.32 % ไวน�คูลเลอร� 64,265 คนคิดเป3น 0.42 % ไวน�หรือ     แชมเปญ 35,519 คน คิดเป3น 0.23 % สุราหมักพ้ืนบ2าน 24,417 คน คิดเป3น 0.16 % สุราจีนเชี่ยงชุน 18,581 คนคิดเป3น0.12% ตามลําดับ(www.cas.or.th) นอกจากนี้ ผลกระทบเนื่องมาจากการด่ืมแอลกอฮอล� (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข)ผลกระทบท่ีเกิดจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล� หรือมีแอลกอฮอล�ผสม (เช�น ในรูปแบบน้ําผลไม2ท่ีวางขายกันเต็มท2องตลาด ห2างสรรพสินค2า ร2านสะดวกซ้ือ ฯลฯ) ท้ังหลายนั้น นอกจากป�ญหาทางด2านร�างกาย ซ่ึงก็คือ ผลต�อตับ ทําให2เป3นโรคตับแข็ง มะเร็งตับ หรือผลต�อหัวใจ ฯลฯ แล2ว อันตรายท่ีหลายคนอาจจะไม�นึกถึงก็คือผลต�อโรคทางจิตประสาท ซ่ึงก็ส�งผลกระทบต�อร�างกายอย�างมากมายมหาศาลได2เช�นกันอาการแทรกซ2อนทางจิตประสาทเนื่องจากการใช2แอลกอฮอล�ความบกพร�องทางสติป�ญญาความบกพร�องทางสติป�ญญาและการเคลื่อนไหว จะเกิดข้ึนหลังจากการด่ืมในแต�ละครั้ง ซ่ึงจะข้ึนอยู�กับปริมาณการด่ืมในครั้งนั้นๆ ด2วยความจําเสื่อมแบบไปข2างหน2า หลังการด่ืมในปริมาณมากๆ เซลล�สมองถูกทําลายเนื่องจากการใช2แอลกอฮอล�ความบกพร�องด2านความจํา ซ่ึงรูปแบบท่ีรุนแรงท่ีสุดคือ Korsakoff syndrome มีความสัมพันธ�กับการขาดไธอามีน ร�วมกับการได2รับพิษจากแอลกอฮอล� โดยจะมีอาการความจําเสื่อมในระยะสั้น แต�ละรักษาความจําระยะยาวและการคิดย2อนอดีตได2ดีกว�าอาการผิดปกติท่ีสมองส�วนหน2า ทําให2เกิดความบกพร�องในด2านการคิดรวบยอด การวางแผน และการจัดระบบการฝ[อของสมองส�วนซีรีเบลลั่ม ทําให2เดการเดินเซ ทรงตัวได2ไม�ดีภาวะเลือดใต2เยื่อหุ2มสมอง ท้ังเฉียบพลันและเรื้อรัง อาจเกิดหลังจากมีอุบัติเหตุท่ีศีรษะซ่ึงอาจถูกมองข2ามไปเนื่องจากการได2รับพิษจากแอลกอฮอล�เส2นเลือดในสมองแตก มีความสัมพันธ�อย�างมีนัยสําคัญกับการบริโภคแอลกอฮอล�ท่ีก�อให2เกิดอันตราย โดยเฉพาะอย�างยิ่งการด่ืมในปริมาณมากๆ ในคราวเดียวกัน 



2  หลอดเลือดสมองอุดตัน มีความสัมพันธ�กับการด่ืมท่ีก�อให2เกิดอันตรายติดต�อกันเป3นเวลานานค�าเฉลี่ย IQ ของเด็กท่ีได2รับผลกระทบจากแอลกอฮอล�จะอยู�ท่ี 70 และจะไม�มีพัฒนาการทางด2านสติป�ญญาเพ่ิมข้ึนตามวัยใบหน2าจะมีลักษณะเฉพาะ ได2แก� สันจมูกยุบ ริมฝ-ปากบางผิดปกติ ไม�มีกระดูกอ�อนท่ีก้ันโพรงจมูกอาการแทรกซ2อนทางสังคมท่ีเกิดจากการใช2แอลกอฮอล�ครอบครัวและความสัมพันธ�ระหว�างบุคคลเสียเพ่ือนทําลายความสัมพันธ�กับคู�สมรส และความสัมพันธ�กับคนใกล2ชิดอ่ืนๆขาดรายได2ประจําท่ีเคยได2จากการทํางาน  เงินทองไม�พอใช2เป3นหนี้การพนันฝ[าฝ`นกฎหมายท่ีห2ามด่ืมสุราหรือเสพยาขณะขับรถถูกยึดใบอนุญาตขับข่ีมีคดีเก่ียวกับทรัพย�สินถูกทําร2ายร�างกายขายบริการทางเพศยังไม�มีกฎท่ีชัดเจนว�าแค�ไหนถือว�าด่ืมมากเกินไปสถานการณ�ใดสถานการณ�หนึ่ง ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับปริมาณและความเร็วท่ีสุด กับโอกาสท่ีด่ืมด2วย เช�น อาจเกิดอันตรายได2ถ2าเมแอลกอฮอล�ก�อนขับรถหรือทํางานกับเครื่องจักร หรือในช�วงท่ีกําลังเลี้ยงเด็ก แต�ในบางกรณี ก็อาจด่ืมได2หลายด่ืมโดยไม�เกิดอันตราย เช�น ในงานเลี้ยงสังสรรค�ภายในครอบครัวท่ีบ2านของตนเอง เป3นต2น การด่ืมมากเกินไปในสถานการณ�หนึ่งอาจทําให2มีผลทางลบตามมาอีกมาก ซ่ึงผลท่ีตามบางอย�างแม2มันจะอยู�ตนเองไม�นาน เช�น อาการเมาค2าง หรืออาการไม�สบายกายบางอย�าง แต�อาการเหล�านี้อาจส�งผลเสียร2ายแรงต�อหน2าท่ีความรับผิดชอบ ต�อความปลอดภัยของตนเองและผู2อ่ืน ผลทางลบอย�างรุนแรงท่ีตามมาจากการด่ืมแอลกอฮอล� ได2แก� การได2รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุ จําไว2ว�าความเข2มข2นของแอลกอฮอล�ในเลือดในระดับสูง จะทําให2หย�อนความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเอง ทําให2การคิดลการตัดสินใจไม�ดี และง�วงซึม ซ่ึงทําให2มีความเสี่ยงสูงต�อการเกิดอุบัติเหตุ หรือเกิดป�ญหาร2ายแรงอ่ืนๆ ท่ีมักเกิดข้ึนอย�างกะทันหันและส�งผลกระทบ ท่ีร2ายแรงเกินคาด การด่ืมเป3นประจําเป3นเวลานานๆ ทําให2เกิดป�ญหาได2มากมายหลายแบบ ป�ญหาหนึ่งท่ีรุนแรงคือการติดสุรา การด่ืมไปเรื่อยๆ จะเกิดการสะสมของแอลกอฮอล�ทําให2เกิดผลเสียข้ึน เช�น ตับจะถูกทําลายเม่ือด่ืมจัดแต�กว�าตนจะรู2สึกตัวก็ต2องใช2เวลาเป3นเดือนๆ หรือเป3นป-ๆ รายงานการวิจัยแสดงให2เห็นว�า การด่ืมโดยเฉลี่ยมากกว�าวันละ 4 ด่ืมในผู2ชาย หรือมากกว�า 3 ด่ืมต�อวันในผู2หญิง จะเพ่ิมความเสี่ยงต�อการป[วยเป3นโรคตับแข็ง แผลในกระเพาะอาหาร และมะเร็ง บางชนิดอย�างมีนัยสําคัญ ซ่ึงป�ญหาเหล�านี้เป3นป�ญหารุนแรงท่ีจะเกิดข้ึนหลังจากท่ีด่ืมจัดติดต�อกันเป3นเวลาหลายๆ ป- วิจัยยังแสดงให2เห็นด2วยว�าการด่ืมจัดยังทําให2อายุขัยเฉลี่ยของชายและหญิงลดลงอีกหลายป-ด2วยนักด่ืมหลายคนท่ีเคยด่ืมวันละ 5-7 ด่ืมและมีป�ญหามากกว�า 5 ป- นั้นมักจะยังไม�ได2มีป�ญหาสุขภาพข้ันร2ายแรง ส�วนใหญ�จะมีป�ญหาครอบครัวและป�ญหาการงานมากกว�า ซ่ึงป�ญหาเหล�านี้จะทวีความรุนแรงมากข้ึนถ2าพวกเขาไม�เปลี่ยนนิสัยการด่ืม เม่ือพวกเขามาเข2าร�วมโปรแกรมนั้น ระดับการติดแอลกอฮอล�อย�างรุนแรงจะถูกส�งต�อไปรับการบําบัดรักษาจากผู2เชี่ยวชาญต�อไป การโฆษณาคือสิ่งท่ีนําพาให2ผู2บริโภคได2รับทราบข2อมูลข�าวสาร และเกิดความต2องการในสินค2า การโฆษณาเป3นเครื่องมือการสื่อสารชนิดหนึ่งท่ีทําหน2าท่ีในการนําพาข�าวสาร หรือภาพสินค2าท่ีปรากฏ



3  ออกมาเพ่ือสื่อให2ผู2บริโภคได2เห็น ได2รับรู2 และเกิดความต2องการในสินค2านั้น ซ่ึงสามารถแสดงออกมาได2หลายรูปแบบ ท่ีปรากฏออกมาให2เห็นตามสถานท่ีต�าง ๆ ไม�ว�าจะเป3นปeายโฆษณาท่ีเรียงรายไปตามข2างถนนหนทางท่ัวประเทศ หรือตามสื่อต�าง ๆ ท่ีมีการโฆษณาทางโทรทัศน� วิทยุ หนังสือพิมพ� นิตยสาร หรือแม2กระท่ังใบปลิว แผ�นพับหรือใบโบชัวร�ท่ีสามารถนําพาเข2าถึงกลุ�มผู2บริโภคได2เป3นจํานวนมาก  อย�างไรก็ตาม ก็มีสินค2าบางชนิดท่ีมีผลกระทบต�อกลุ�มผู2บริโภค ท่ีเป3นทรัพยากรสําคัญของประเทศชาติ ท่ีรัฐไม�ต2องการให2รับรู2หรือมีผลกระทบไปถึง นั่นก็คือเยาวชน รัฐจึงได2ออกกฎหมายควบคุมเก่ียวกับการโฆษณาสินค2า ซ่ึงสินค2าท่ีว�านี้ คือ เครื่องด่ืมแอลกอฮอล� โดยได2ตราเป3นพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล� พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช2 ต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป3นต2นไป คือ วันท่ี 13 กุมภาพันธ� 2551 โดยกฎหมายฉบับนี้ได2กําหนดห2ามมิให2ผู2ใดโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�ทุกประเภทหรือเครื่องหมายของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�อันเป3น การอวดอ2างสรรพคุณหรือชักจูงใจให2ผู2อ่ืนด่ืมโดยตรงหรือโดยอ2อม การโฆษณานั้น ไม�ว�าจะกระทําด2วยวิธีใด ๆ ท่ีเป3นการให2ประชาชนเห็น ได2ยินหรือทราบข2อความ เพ่ือประโยชน�ในทางการค2า และรวมถึงการสื่อสารการตลาด  ฉะนั้น เม่ือนึกถึงเครื่องด่ืมแอลกอฮอล� ก็หมายความถึง สุราตามกฎหมายว�าด2วยสุรา แต�ไม�รวมถึงยาวัตถุออกฤทธิ์ต�อจิตและประสาท ยาเสพติดให2โทษ ซ่ึงต2องไปว�าด2วยตามกฎหมายต2องห2ามนั้น ๆ  ท่ีบัญญัติไว2โดยเฉพาะ การท่ีกฎหมายฉบับนี้ได2กําหนดห2ามทําการโฆษณาไว2 แต�ก็ยังไม�ปiดโอกาสให2ทําการโฆษณาเสียเลย โดยเปiดโอกาสให2ผู2ผลิตเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�สามารถกระทําได2เป3นการเฉพาะตามท่ีกฎหมายฉบับนี้กําหนดเท�านั้น  ดังนั้น กฎหมายกําหนดให2การโฆษณาหรือประชาสัมพันธ�ใด ๆ ผู2ผลิตเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�ทุกประเภทให2 กระทําได2เฉพาะการให2ข2อมูลข�าวสาร และความรู2เชิงสร2างสรรค�สังคม โดยไม�มีการปรากฏภาพของสินค2าหรือบรรจุภัณฑ�ของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�นั้น เว2นแต�เป3นการปรากฏของภาพสัญลักษณ�ของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล� หรือสัญลักษณ�ของบริษัทผู2ผลิตเครื่องแอลกอฮอล�นั้นเท�านั้น  ซ่ึงมีปรากฏให2เห็นตามสื่อโฆษณาทางโทรทัศน� ฉะนั้น ผู2ใดฝ[าฝ`นกฎหมายดังกล�าวก็ได2มีบทกําหนดโทษไว2ด2วยเช�นกัน ป�จจุบันโฆษณาต�าง ๆ ท่ีมีแอลกอฮอล�ผสมอยู� จําพวกเครื่องด่ืมอาร�ทีดี หรือเครื่องด่ืมพร2อมด่ืม เช�น สปายไวท�คูลเลอร� หรือบาคาด้ี โดยโฆษณาจําพวกนี้ยังสร2างความเข2าใจผิด แก�วัยรุ�นจํานวนมาก ให2เห็นว�าการด่ืมสุราต�างประเทศเป3นเครื่องแสดงความทันสมัย โดยนําดารา นักร2องหรือบุคคลท่ีมีชื่อเสียงมาเป3นนายแบบ-นางแบบโฆษณามีผลวิจัยหลายชิ้นท่ีชี้ให2เห็นว�า “โฆษณา” เป3นหนึ่งในป�จจัยหลัก ซ่ึงมีอิทธิพลท่ีสามารถชักนําเยาวชนให2ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล� “วัยมัน รู2ทันแอลกอฮอล�” เป3นโครงการท่ีมุ�งเน2นการรณรงค�สร2างการตระหนักรับรู2ต�อพิษภัยผลกระทบของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล� และปรับเปลี่ยนทัศนคติของเยาวชนไทยท่ีมีต�อการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล� โดยรณรงค�สร2างกระแสผ�านการสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมด2วยรูปแบบต�าง ๆ ล�าสุดได2เผยแพร�ภาพยนตร�โฆษณาชุด “วัยรุ�นอย�าประมาท



4  ฤทธิ์แอลกอฮอล�” ทางสื่อโทรทัศน� วิทยุและสื่ออ่ืน ๆ เพ่ือช�วยปลูกฝ�งทัศนคติในเชิงบวกดี ๆ ให2กับวัยรุ�นอีกด2วย การด่ืมสุราในสังคมไทยนิยมด่ืมทุกระดับชั้น ผู2ด่ืมจะเป3นผู2ชายและอายุ 15 ป-ข้ึนไป อีกท้ัง ป�จจุบันสังคมไทยมีความเจริญเติบโตท้ังด2านสังคม เศรษฐกิจ โดยเฉพาะการใช2สื่อโฆษณาของผู2ประกอบการด2านเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�อย�างเข2มข2น ส�งผลให2พฤติกรรมการด่ืมสุราท่ีเพ่ิมมากข้ึนด2วยเฉพาะในกลุ�มเยาวชนและสตรี จากการศึกษาพบว�าป�ญหาต�าง ๆท่ีเกิดข้ึนมากมายในสังคมไทย ส�วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการด่ืมสุรา ดังนั้น ผู2วิจัยจึงได2นํา ป�ญหานี้มาศึกษาว�า นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในอําเภอเมืองพะเยามีพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�อย�างไร  1.2 คําถามของการวิจัย นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในอําเภอเมืองพะเยามีพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�อย�างไร  1.3 วัตถุประสงค&ของการวิจัย 1.3.1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตอําเภอเมืองจังหวัดพะเยา   1.4 กรอบแนวคิดของงานวิจัย              ลักษณะทางประชากรศาสตร&           -  เพศ           -  อายุ           -  ระดับการศึกษา  พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล& ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดพะเยา 1. หลักการตัดสินใจเลือกด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล� 2. เหตุผลท่ีซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอลล� 3. สถานท่ีท่ีซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอลล� 4. ชนิดท่ีซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอลล� 5. ผู2ท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล� 6. โอกาสท่ีซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล& 7. การส�งเสริมการตลาดใดท่ีจงใจให2ซ้ือเครื่องด่ืม     แอลกอฮอล�  



5    1.5 ประโยชน&ท่ีคาดว5าจะได7รับ  1.5.1.ผู2ประกอบการท่ีจําหน�ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�สามารถนําข2อมูลท่ีได2ไปประยุกต�ใช2เป3นกลยุทธ�ในการบริหารจัดการเพ่ือตอบสนองต�อพฤติกรรมผู2บริโภคได2อย�างมีประสิทธิภาพโดยไม�ผิดกฏหมาย 1.5.2.หน�วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข2องสามารถนําข2อมูลท่ีได2ไปใช2ในการปรับปรุงสื่อโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล� ให2ผู2บริโภคเกิดความตระหนักถึงพรบ.การควบคุมโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล� พ.ศ.2551  1.6 ขอบเขตของการศึกษา  1.6.1.ขอบเขตด2านเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้ผู2ศึกษาได2ศึกษาเนื้อหาเฉพาะแอลกอฮอล�บาง ประเภท เช�น เหล2า  เบียร� ไวน�  เป3นต2น  ท้ังนี้ยังมีงานวิจัยท่ีเก่ียวข2องกับการด่ืมแอลกอฮอล�หลายๆงานวิจัย  1.6.2. ขอบเขตด2านพ้ืนท่ี การศึกษาครั้งนี้ผู2 ศึกษาได2เลือกศึกษาร2านอาหารท่ีจําหน�ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�พ้ืนท่ีในอําเภอเมืองพะเยา โดยทําการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 10 แห�ง 1.6.3. ขอบเขตด2านประชากร กลุ�มประชากรได2แก�นักศึกษาท้ังชายและหญิงท่ีใช2บริการร2านอาหารและสั่งเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�ในพ้ืนท่ีในอําเภอเมืองพะเยา ท้ังเพศชายและเพศหญิง โดยการเก็บแบบสัมภาษณ�แบบบังเอิญแห�งละ 20 คน รวมท้ังสิ้นจํานวน 200 คน  1.7 นิยามศัพท&  ลักษณะทางประชากรศาสตร� หมายถึง องค�ประกอบด2าน เพศ อายุ ระดับการศึกษาอาชีพ และรายได2 ของกลุ�มตัวอย�างการเปiดรับสื่อโฆษณา หมายถึง ความบ�อยครั้ง หรือความถ่ีในการเปiดรับสื่อโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�ตามสื่อต�าง ๆ ของผู2บริโภคใน เขตอําเภอเมืองพะเยา โฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล� หมายถึง การประกาศสินค2าประเภทเครื่องด่ืมท่ีมีส�วนผสมของแอลกอฮอล� โดยต2องการให2ประชาชนโดยท่ัวไปทราบ และมีจุดมุ�งหมายเพ่ือให2คนท่ัวไปรู2จักสินค2านั้นตามสื่อต�าง ๆ เช�น สื่อสิ่งพิมพ� สื่อโทรทัศน� สื่อวิทยุ เป3นต2น โดยห2ามมิให2มีการแสดงภาพท่ีเป3นการชักชวนให2ดื่ม และ ต2องมีคําเตือนถึงอันตรายเก่ียวกับการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�ไว2ใต2ภาพเสมอ 



6  เครื่องด่ืมแอลกอฮอล� หมายถึง เครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล�ผสมต้ังแต� 0.5 % ข้ึนไปทุกชนิด ได2แก� บรั่นดี เหล2ารัม วอดก2า  เหล2าขาว แชมเปญ เบียร� และไวน� เป3นต2นผู2บริโภคในเขตอําเภอเมืองพะเยา หมายถึง กลุ�มประชากรท่ีอยู� อําเภอเมืองพะเยาท้ังเพศชายและเพศหญิง อายุต้ังแต� 20 ป-ข้ึนไป ท่ีด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�การตระหนักรู2สื่อโฆษณา หมายถึง ลักษณะอาการท่ีแสดงถึงการรับรู2 คิดได2 รู2สํานึกหรือเกิดความรู2สึกต�อการรับชมโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�พฤติกรรมการด่ืม หมายถึง ความถ่ีและปริมาณในการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�ของกลุ�มตัวอย�าง รวมถึงเหตุผลในการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล� โอกาสท่ีด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล� บุคคลท่ีร�วมด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล� ช�วงเวลาในการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล� และสถานท่ีท่ีนิยมด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล� พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล� ป- พ.ศ. 2551 หมายถึง มาตรการทางกฎหมายท่ีร�างข้ึนเพ่ือควบคุมป�ญหาเรื่องแอลกอฮอล�ในสถานท่ี เช�น วัด หรือสถานท่ีปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา สถานบริการ สาธารณสุขของรัฐ สถานท่ีราชการ หอพักตามกฎหมายว�าด2วยหอพัก สถานศึกษา สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง สวนสาธารณะของทางราชการ ผู2ฝ[าฝ`นจําคุกไม�เกิน 6 เดือน ปรับไม�เกิน 1 หม่ืนบาท มาตรา 30 ห2ามขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�ท่ีใช2เครื่องขายอัตโนมัติ การเร�ขาย ลดราคาบริการชิงโชค ชิงรางวัล หรือนําสลากหีบห�อแลกเปลี่ยน แลกซ้ือ แถมกับการค2าอ่ืน ผู2ฝ[าฝ`นมีความผิดจําคุกไม�เกิน 6 เดือน ปรับไม�เกิน 1 หม่ืนบาท ผู2ใดต�อสู2หรือขัดขวางการปฏิบัติหน2าท่ีของพนักงานเจ2าหน2าท่ีต2องระหว�างโทษจําคุกไม�เกิน 1 ป- หรือปรับไม�เกิน 2 หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับมาตรา 32 ห2ามมิให2ผู2ใดโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล� หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล� อันเป3นการอวดอ2างสรรพคุณหรือจูงใจให2ผู2อ่ืนด่ืมโดยตรงหรือโดยอ2อม เป3นต2น พฤติกรรม หมายถึง การแสดงและกิริยาท�าทางของสิ่งมีชีวิตท่ีเกิดร�วมกันกับสิ่งแวดล2อม เป3นการตอบสนองของระบบหรือสิ่งมีชีวิตต�อสิ่งเร2าหรือการรับเข2าท้ังหลาย ไม�ว�าจะเป3นภายในหรือภายนอก มีสติหรือไม�มีสติระลึก ชัดเจนหรือแอบแฝง และโดยต้ังใจหรือไม�ได2ต้ังใจ นอกจากนั้นยังมีนักวิชาการได2ให2ความหมายไว2หลากหลาย เช�น สมโภชน� เอ่ียมสุภาษิต ผู2เชี่ยวชาญด2านการปรับพฤติกรรมได2ให2ความหมายของคําว�า พฤติกรรมหมายถึง  สิ่งท่ีบุคคลกระทํา แสดงออกมา ตอบสนอง หรือโต2ตอบต�อสิ่งใดสิ่งหนึ่งสภาพการณ�ใด สภาพการณ�หนึ่งโดยท่ีผู2อ่ืนสามารถสังเกตได2 องค�ประกอบของพฤติกรรม พฤติกรรมของมนุษย�มีองค�ประกอบท่ีสําคัญ ดังนี้ การรับรู2 เป3นการแปลความหมายจากการสัมผัส โดยเริ่มต้ังแต�การมีสิ่งเร2ามากระทบกับอวัยวะรับสัมผัสท้ังห2าและส�งกระแสประสาทไปยังสมองเพ่ือการแปลความ การเรียนรู2 เป3นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลค�อนข2างถาวร อันเป3นผลมาจาก ประสบการณ�หรือการฝmกฝน มิใช�ผลจากการตอบสนองของสัญชาติญาณ อุบัติเหตุ หรือความบังเอิญ การคิด เป3นกระบวนการของสมองในการสร2างสัญลักษณ�หรือภาพให2ปรากฏในสมอง เพ่ือ เป3นตัวแทนของวัตถุ สิ่งของ เหตุการณ�หรือสถานการณ�ต�างๆ 



7  ความรู2ความเข2าใจเก่ียวกับพฤติกรรมช�วยให2เกิดความเข2าใจตนเอง ได2แนวทางในการปรับตน พัฒนาตน ช�วยให2เข2าใจผู2อ่ืนและเลือกเส2นทางชีวิตท่ีเหมาะสมแก�ตนเอง(www.im2market.com) หลักการในการซ้ือ หมายถึง สิ่งท่ีผู2บริโภคคํานึงถึงเม่ือเกิดการเลือกซ้ือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเช�น คํานึงถึงรสชาติ สี กลิ่น ความทันสมัย ราคา รูปลักษณ� บรรจุภัณฑ� เป3นต2น เหตุผลในการซ้ือ หมายถึง สิ่งแวดล2อมภายนอกท่ีทําให2เกิดเหตุผลในการตัดสินใจเลือกซ้ือสิ่งหนึ่งสิ่งใดของผู2บริโภค เช�น เหตุผลในการเลือกซ้ือเพราะเพ่ือนชักชวน เพราะอยากลอง เป3นต2น ป�จจัยภายใน (Internal Variables Affecting Buying Behavior) เป3นป�จจัยท่ีเกิดข้ึนอยู�ภายในตัวบุคคลแต�ละคน ซ่ึงจะมีผลต�อการแสดงออกของพฤติกรรมการซ้ือของบุคคล ได2แก� 1. การจูงใจ (Motivation) หมายถึง การกระตุ2นให2กระทําหรือดําเนินการให2ได2มาซ่ึเปeาหมายท่ีตั้งไว2 ซ่ึงการจูงใจจะเกิดข้ึนภายในตัวบุคคล 2. การรับรู2 (Perception) หมายถึง การเปiดรับ (Exposure) หรือ กระบวนการของความเข2าใจท่ีมีต�อโลกท่ีบุคคลอาศัยอยู� บุคคลต2องมีการจัดและรวบรวมสิ่งต�าง ๆ ผ�านประสาทสัมผัสท้ัง 5 ได2แก� การได2เห็น ได2ยิน ได2กลิ่น ได2รสชาติ และได2รู2สึกออกมา เป3นผลรวมท่ีมีความหมาย 3. การเรียนรู2 (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ (หรือ)ความโน2มเอียงของพฤติกรรมท่ีเป3นผลมาจากการสังเกตและประสบการณ�ท่ีผ�านมา 4. บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง รูปแบบลักษณะของบุคคลท่ีมีอิทธิพลต�อการตอบสนองด2านพฤติกรรม 5. ทัศนคติ (Attitudes) หมายถึง ความโน2มเอียงท่ีเกิดจากการเรียนรู2ในการตอบสนองต�อสิ่งกระตุ2นไปในทิศทางท่ีสมํ่าเสมอท้ังด2านบวกและด2านลบ ป�จจัยภายนอก (External Variables Affecting Buying Behavior) ซ่ึงได2แก� อิทธิพลของกลุ�มและสังคม โดยการพิจารณาจากวงกว2างสุดไปยังส�วนท่ีใกล2ท่ีสุดกับผู2บริโภคแต�ละคน โดยจะเริ่มพิจารณาในเรื่องต�อไปนี้ 1. วัฒนธรรม (Culture) หมายถึง กลุ�มของสัญลักษณ�และสิ่งท่ีถูกสร2างข้ึนโดยสังคมและถูกถ�ายทอดจากคนรุ�นหนึ่งไปยังอีกรุ�นหนึ่ง เพ่ือใช2เป3นกฎเกณฑ� และข2อกําหนดพฤติกรรมมนุษย� 2. ชั้นทางสังคม (Social Class) หมายถึง การจัดลําดับชั้นสมาชิกภายในสังคมออกเป3นกลุ�ม โดยถือเกณฑ�การศึกษา รายได2 ทรัพย�สิน หรืออาชีพ 3. กลุ�มอ2างอิง (Reference Groups) หมายถึง กลุ�มของบุคคลท่ีมีอิทธิพลต�อทัศนคติ(Attitudes) ค�านิยม (Values) และพฤติกรรม (Behavior) ของบุคคล 4. ครอบครัว (Family) หมายถึง กลุ�มของบุคคลต้ังแต� 2 คนข้ึนไป ซ่ึงเก่ียวข2องกันทางสายเลือด การแต�งงาน หรือการรับอุปการะ ให2เข2ามาอยู�ร�วมกัน 



8  การอุดมศึกษา (Higher education) เป3นการศึกษาระดับสูง พจนานุกรมศัพท�ศึกษาศาสตร� ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2551 ให2ความหมายของการอุดมศึกษาว�า เป3น "การจัดการศึกษาหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด2วย การศึกษาตํ่ากว�าปริญญาตรี การศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกว�า" อาจเรียกอีกอย�างหนึ่งว�า เป3นการศึกษา หลังมัธยมศึกษา (Postsecondary education) โดยท่ัวไป การศึกษาก�อนระดับอุดมศึกษานิยม แบ�งเป3นการประถมศึกษา ซ่ึงเป3นการศึกษาระดับแรก (Primary education) ท่ีใช2เวลาประมาณ 6 ป- และการมัธยมศึกษาซ่ึงเป3นการศึกษาระดับท่ี 2 (Secondary education) ท่ีใช2เวลาอีกประมาณ 6 ป- และเม่ือถึงระดับอุดมศึกษาจึงเรียกกันว�า เป3นการศึกษาระดับท่ี 3  (Tertiery education) ซ่ึงเริ่มต้ังแต�ประมาณป-ท่ี 13เป3นต2นไป การอุดมศึกษามีขอบข�ายท่ีแบ�งออกได2เป3น 3 ระดับ คือ ระดับแรก เป3นระดับท่ีตํ่ากว�าปริญญาตรี ได2แก� ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และอนุปริญญา ซ่ึงใช2เวลาประมาณ 2-3 ป- หลังจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  ระดับท่ี 2 คือ ระดับปริญญาตรี ซ่ึงใช2เวลาศึกษาประมาณ 4-6 ป- โดยปกติหลักสูตรปริญญาตรีจะใช2เวลาศึกษาประมาณ 4 ป- แต�มีบางสาขาวิชา ท่ีจัดหลักสูตรประมาณ 5 ป- เช�น สถาป�ตยกรรมศาสตร� และหลักสูตร 6 ป- เช�น แพทยศาสตร� ผู2สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเรียกว�า "บัณฑิต"  ระดับท่ี 3 คือ ระดับท่ีสูงกว�าปริญญาตรี ท่ีเรียกว�า ระดับบัณฑิตศึกษา ผู2ท่ีจะศึกษาต�อในระดับนี้ จะต2องสําเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท�ามาแล2ว ระดับบัณฑิตศึกษายังแบ�งออกเป3น ปริญญามหาบัณฑิต หรือปริญญาโท และปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือปริญญาเอก หน�วยงาน ท่ี มีหน2 า ท่ีจั ดการเรี ยนการสอนระดับอุดมศึกษามักใช2 คํา เรียกรวมว� า "สถาบันอุดมศึกษา" ซ่ึงในประเทศไทย นิยมใช2คําเรียกชื่อสถาบันเหล�านี้ว�า "มหาวิทยาลัย" "วิทยาลัย" รวม ท้ัง ใช2 คําว� า  "สถาบัน "  เช�น  จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลั ย   มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล2าเจ2าคุณทหารลาดกระบังนักเรียนนายร2อยพระจุลจอมเกล2า จากโรงเรียนนายร2อยพระจุลจอมเกล2า ซ่ึง เป3นสถาบันอุดมศึกษาสัง กัดกระทรวงกลาโหมสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางบางแห�งใช2คํานําหน2าสถาบันว�า "โรงเรียน" เช�น โรงเรียนนายร2อยพระจุลจอมเกล2า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายร2อยตํารวจ 



  บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวจัิยที่เกี่ยวข�อง  แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องของการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#ของผู�บริโภคใน เขตอําเภอเมืองพะเยา”ผู�ศึกษาได�ทําการศึกษา แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือเป.นพ้ืนฐานและแนวทางการศึกษา โดยมีเนื้อหาตามหัวข�อต2อไปนี้ 2.1 แนวคิดเรื่องการควบคุมโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล# 2.2 แนวคิดผลกระทบเนื่องมาจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล# 2.3 แนวคิดเก่ียวกับการตระหนักรู� 2.4 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมผู�บริโภค 2.5ความรู�เก่ียวกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#หรือ สุรา 2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง  2.1 แนวคิดเรื่องการควบคุมโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล&  พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล# พ.ศ. 2551 ได�ถือกําเนิดข้ึนจากแนวคิด และวิวัฒนาการของกฎหมาย และนโยบายต2าง ๆ มามากมายหลายปCแล�ว ซ่ึงจะสรุปวิวัฒนาการของกฎหมายต2าง ๆ ไว�ดังนี้ (บัณฑิต ศรไพศาล และคณะ, 2549, หน�า 6) วิวัฒนาการนโยบายการควบคุมปJญหาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล# อาจมองได�เป.นแนวคิดใหญ2 ๆ 3 แนวคิดด�วยกัน คือ แนวคิดท่ี 1 เน�นเปKาหมายการกําหนดนโยบายสุราเพ่ือประโยชน#ของรัฐ แนวคิดท่ี 2 เริ่มเน�นเปKาหมายการกําหนดนโยบายควบคุมอุปทาน และควบคุมผลกระทบอุบัติเหตุ               จราจร แนวคิดท่ี 3 เป.นการเน�นเปKาหมายการกําหนดนโยบายควบคุมปJญหาสุราเพ่ือประโยชน#ด�านสุขภาพ               ของประชาชน และสังคมโดยรวม การกําหนดนโยบายควบคุมปJญหาสุราเพ่ือประโยชน#ด�านสุขภาพของประชาชน และสังคมโดยรวม (พ.ศ. 2544-ปJจจุบัน) 1. มาตรากรควบคุมการโฆษณา มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 29 กรกฎาคม 2546 เห็นชอบและมอบหมายหน2วยงานท่ีเก่ียวข�องดําเนินการตามมาตรการและแผนงาน/ โครงการท่ีต�องเร2งดําเนินการระยะสั้น โดยกําหนดให�ห�ามเผยแพร2 สปอตโฆษณาเครื่องด่ืมท่ีมีส2วนผสมของแอลกอฮอล# หรือสปอตโฆษณาของบริษัทผู�ผลิต ห�ามการโฆษณาประชาสัมพันธ#ทุกรูปแบบรวมท้ังการแสดงเครื่องหมายการค�า ชื่อผลิตภัณฑ# ชื่อบริษัทผู�ผลิตเครื่องด่ืมท่ีมีส2วนผสมของแอลกอฮอล# ท้ังภาพนิ่งและ



10  ภาพเคลื่อนไหว ตลอดจนการกล2าวถึงผู�สนับสนุนรายการ และห�ามแพร2ภาพโฆษณา (ทุกรูปแบบ) ในรายการถ2ายทอดการแข2งขันกีฬาภายในประเทศทางวิทยุและโทรทัศน#ในช2วงเวลา 05.00-22.00 น. และให�โฆษณาเฉพาะภาพลักษณ#ของบริษัทหรือกิจการ โดยห�ามการโฆษณาในลักษณะชักชวนให�บริโภค หรืออวดอ�างสรรพคุณของผลิตภัณฑ#โดยเด็ดขาด และกําหนดให�การโฆษณาปKายกลางแจ�งต�องระบุคําเตือน 2. มาตรการควบคุมการเข�าถึงและหาซ้ือ นโยบายการจํากัดอายุผู�ซ้ือและด่ืมสุราไม2ให�ตํ่ากว2า 18 ปC พ.ร.บ. คุ�มครองเด็ก พ.ศ. 2526 (ให�ไว� ณ วันท่ี 24 กันยายน 2546) มาตรา 26  ระบุว2า ภายใต�บังคับบทบัญญัติแห2งกฎหมายอ่ืน ไม2ว2าเด็กจะยินยอมหรือไม2 ห�ามมิให�ผู�ใดกระทําการจําหน2ายและเปลี่ยน หรือให�สุราหรือบุหรี่แก2เด็ก เว�นแต2การปฏิบัติทางการแพทย# และมาตรา 45ห�ามมิให�เด็กซ้ือหรือเสพสุราหรือบุหรี่ หรือเข�าไปในสถานท่ีเฉพาะเพ่ือการจําหน2ายหรือเสพสุราหรือบุหรี่ หากฝVาฝWนให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีสอบถามเด็กเพ่ือทราบข�อมูลเก่ียวกับเด็ก และมีหนังสือเรียกผู�ปกครองมาร2วมประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ และมีข�อตกลงร2วมกันเก่ียวกับวิธีการและระยะเวลาในการจัดให�เด็กทํางานบริการสังคม หรือทํางานสาธารณะประโยชน# 3. มาตรการรณรงค# ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 275) พ.ศ. 2546 (อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 (10) แห2งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522) กําหนดข�อความคําเตือนมีดังนี้ “ห�ามจําหน2ายสุราแก2เด็กอายุตํ่ากว2า 18 ปC” “การด่ืมสุราทําให�ความสามารถในการขับข่ียานพาหนะลดลง” และ “เด็กอายุตํ่ากว2า 18 ปC ไม2ควรด่ืม” เป.นภาษาไทย โดยใช�ตัวอักษรเส�นทึบขนาดความสูงไม2น�อยกว2า 5 มิลลิเมตร อยู2ในกรอบท่ีแยกส2วนจากข�อความอ่ืน สีของกรอบและข�อความตัดกับสีพ้ืนของฉลากจนอ2านได�ชัดเจนต2อมา 22 มีนาคม 2548 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กําหนดหลักเกณฑ#การโฆษณาท่ีมีส2วนผสมแอลกอฮอล# ว2าด�วยเรื่อง คําเตือนโฆษณา (ฉบับท่ี 2) มี 6 ข�อความ ได�แก2 3.1 การด่ืมสุราทําให�ความสามารถในการขับข่ียานพาหนะลดลง 3.2 การด่ืมสุราเป.นอันตรายต2อสุขภาพและการบ่ันทอนสติสัมปชัญญะ 3.3 การด่ืมสุราทําให�ตับแข็งและเสื่อมสมรถภาพทางเพศ 3.4. เมาแล�วขับ อาจพิการและตายได� 3.5 ด่ืมสุราอาจทําให�ขาดสติและเสียชีวิต 3.5 ด่ืมสุราผิดศีลข�อ 5 โดยประกอบการจะต�องแสดงคําเตือนต้ังแต2 1-6 เวียนไปตามลําดับให�ครบทุกคําเตือนทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงชิ้นงานโฆษณามติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 27 กรกฎาคม 2547 เห็นชอบมาตรการรณรงค#และควบคุมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล# และให�กองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ (สสส.) พิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนินการตามมาตรการกําหนดให�วันอาทิตย#เป.นวันครอบครัวแข็งแรง (Healthy Family Day) ของสังคมไทย โดยให�หน2วยงานราชการท่ีเก่ียวข�องหา



11  มาตรการควบคุมและรณรงค#ให�มีการงดด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล# บุหรี่ รวมท้ังอบายมุขสิ่งเสพติดอ่ืน ๆท่ีทํางานสุขภาพคนไทย ตลอดจนส2งเสริมให�ประชาชนแต2ละครอบครัวมีกิจกรรมร2วมกัน เพ่ือสร�างความอบอุ2นในครอบครัวทุกวันอาทิตย# ซ่ึงเป.นวันหยุดราชการ มาตรการนี้เป.นหลักการท่ีดีแต2ในทางปฏิบัติยังไม2มีการดําเนินการอย2างจริงจังมาตรการท่ีสําคัญอีกมาตรการหนึ่ง คือ มาตรการรณรงค# ดําเนินการโดยเครือข2ายองค#กรงดเหล�า สนับสนุนโดย สสส. ดําเนินการรณรงค#งดเหล�าเข�าพรรษา กฐินปลอดเหล�า ปCใหม2ไร�แอลกอฮอล# ประเพณีสงกรานต#ปลอดเหล�า วัยมันส#รู�ทันแอลกอฮอล# และรับน�องปลอดเหล�าเป.นต�น 4. พัฒนาการด�านองค#กรท่ีเก่ียวข�องกับการควบคุมปJญหาสุรา ได�แก2 อีกด�านหนึ่งท่ีสําคัญของพัฒนาการในช2วงนี้ คือ พัฒนาการด�านองค#กรท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินการเพ่ือควบคุมปJญหาสุรา ได�แก2 4.1 คณะกรรมการดําเนินการควบคุมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#แห2งชาติ(คบอช.) เกิดข้ึนโดยคําสั่งกระทรวงสาธารณสุข ท่ี 724/ 2546 ลงวันท่ี 27 สิงหาคม 2546 (ตามมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 29 กรกฎาคม 2546) โดยมีอํานาจหน�าท่ีในการกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานเก่ียวกับการควบคุมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#ของชาติ ประสานหน2วยงานต2าง ๆ เพ่ือปฏิบัติตามนโยบายควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผล ศึกษาวิจัยหรือจัดให�มีการศึกษาวิจัยสนับสนุน หรือจัดให�มีช2องทางการมีส2วนร2วมของสาธารณชน พิจารณาเสนอมาตรการหรือปรับปรุงแก�ไขกฎหมาย จัดต้ังสํานักงานควบคุมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#แห2งชาติ และรายงานผลการดําเนินการของคณะกรรมการให�คณะรัฐมนตรีทราบอย2างน�อยปCละ 2 ครั้ง ทําให�มีจุดเริ่มต�นของการบูรณาการการทํางานขององค#กรต2าง ๆ ของประเทศอย2างมีเอกภาพ หากโลกนี้ทํางานจริงจังต2อเนื่องจะเป.นแกนหลักสําคัญระดับชาติในการดําเนินการเพ่ือควบคุมปKองและแก�ไขปJญหาสุราต2อไปในอนาคต 4.2 อีกท้ัง สสส. ยังสนับสนุนให�เกิดองค#กรท่ีดําเนินการเก่ียวกับการควบคุมปJญหาสุราอีก 3 องค#กร ได�แก2 4.2.1 ศูนย#วิจัยปJญหาสุรา (ศวส.) โดยความร2วมมือของกรมสุขภาพจิตและสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภายใต�การสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทําหน�าท่ีวิจัย และจัดการความรู�เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการควบคุม ปKองกัน และแก�ไขปJญหสุรา กําเนิดข้ึนเม่ือ 1 กันยายน 2547 4.2.2 แผนงานนโยบายสาธารณะเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี ภายใต�การดําเนินงาของมูลนิธิสาธารณสุขแห2งชาติ ทําหน�าท่ีจัดกระบวนการสื่อสารนโยบายสาธารณต2อสาธารณชนสื่อมวลชน และฝVายการเมือง ผ2านเวทีนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ กําหนดข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2547 



12  4.2.3 เครือข2ายองค#กรงดเหล�า กําเนิดข้ึนเม่ือปC 2546 โดยครั้งแรกมีองค#กรกว2า50 องค#กรร2วมทํากิจกรรม “รณรงค#งดเหล�าเข�าพรรษา” โดยมีวัตถุประสงค#เพ่ือปลุกกระแสสังคมให�ตระหนักถึงโทษภัยของสุรา และเชิญชวนประชาชนเข�ามีส2วนร2วมในการรณรงค# ในปC 2547 มีองค#กรเข�าร2วมงานกว2า 150 องค#กร พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล# พ.ศ. 2551 มาตรการทางด�านกฎหมายท่ีกําหนดใช�ข้ึนเพ่ือลดปJญหาทางด�านเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#ท่ีได�พัฒนามาจากมาตรการต2าง ๆ ข�างต�น ซ่ึงประกอบไปด�วย 7 หมวด ได�แก2 หมวดท่ี 1 คณะกรรมการนโยบายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#แห2งชาติ หมวดท่ี 2 คณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล# หมวดท่ี 3 สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล# หมวดท่ี 4 การควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล# หมวดท่ี 5 การบําบัดรักษาหรือฟWeนฟูสภาพผู�ติดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล# หมวดท่ี 6 พนักงานเจ�าหน�าท่ี หมวดท่ี 7 บทกําหนดโทษ ซ่ึงเหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#ได�ก2อให�เกิดปJญหาด�านสุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุและอาชญากรรม ซ่ึงมีผลกระทบต2อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ สมควรกําหนดมาตรการต2าง ๆ ในการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#รวมท้ังการบําบัดรักษาหรือฟWeนฟูสภาพผู�ติดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล# เพ่ือช2วยลดปJญหาและผลกระทบท้ังด�านสังคมและเศรษฐกิจ ช2วยสร�างเสริมสุขภาพของประชาชนโดยให�ตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล# ตลอดจนช2วยปKองกันเด็กและเยาวชนมิให�เข�าถึงเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#ได�โดยง2ายปJจจุบันพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล# พ.ศ. 2551 ได�นํามากําหนดใช�แล�วต้ังแต2วันท่ี 14 กุมภาพันธ# 2551 หากแต2ยังไม2ได�มีมาตรการบังคับใช�อย2างเคร2งครัด เนื่องจากยังไม2ได�คณะกรรมการเข�ามาควบคุมทางด�านนี้ อีกท้ังทางคณะรัฐมนตรีก็ยังไม2ได�อนุมัติพระราชบัญญัติ ฉบับนี้ เนื่องจากเห็นว2ายังไม2สมบูรณ# และอาจต�องมีการแก�ไขเพ่ิมเติม เนื่องจากเนื้อหาของพระราชบัญญัติท้ังหมดยังไม2ถูกใจต2อเหล2าบรรดานักวิชาการหลายท2านท่ียังต�องการนํามาตรการควบคมโฆษณาเข�ามาใช�มากกว2านี้ อย2างไรก็ตามมาตรควบคุมต2าง ๆ ข�างต�นท่ีถือเป.นต�นกําเนิดของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล# พ.ศ.2551 ก็ได�พัฒนาปรับปรุง และใช�เวลายาวนานกว2าจะออกมาเป.นพระราชบัญญัติฉบับนี้ได� ผู�วิจัยจึงหวังเป.นอย2างยิ่งว2า มาตรการต2าง ๆ ในพระราชบัญญัติจะสามารถนํามาบังคับใช�อย2างเคร2งครัดได�ในเร็ววัน เนื่องจากปJญหาด�านแอลกอฮอล#ของสังคมไทยนับว2าเป.นปJญหาท่ีสําคัญ ท่ีทางรัฐบาลควรหันมาเอาจริงเอาจังมากข้ึนกว2าเดิม  



13  2.2 แนวคิดผลกระทบเนื่องมาจากการดื่มแอลกอฮอล& ผลกระทบท่ีเกิดจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล# หรือมีแอลกอฮอล#ผสม (เช2น ในรูปแบบน้ําผลไม�ท่ีวางขายกันเต็มท�องตลาด ห�างสรรพสินค�า ร�านสะดวกซ้ือ ฯลฯ) ท้ังหลายนั้น นอกจากปJญหาทางด�านร2างกาย ซ่ึงก็คือ ผลต2อตับ ทําให�เป.นโรคตับแข็ง มะเร็งตับ หรือผลต2อหัวใจ ฯลฯ แล�ว อันตรายท่ีหลายคนอาจจะไม2นึกถึงก็คือผลต2อโรคทางจิตประสาท ซ่ึงก็ส2งผลกระทบต2อร2างกายอย2างมากมายมหาศาลได�เช2นกัน อาการแทรกซ�อนทางจิตประสาทเนื่องจากการใช�แอลกอฮอล# ความบกพร2องทางสติปJญญา - ความบกพร2องทางสติปJญญาและการเคลื่อนไหว จะเกิดข้ึนหลังจากการด่ืมในแต2ละครั้ง ซ่ึงจะข้ึนอยู2กับปริมาณการด่ืมในครั้งนั้นๆ ด�วย - ความจําเสื่อมแบบไปข�างหน�า หลังการด่ืมในปริมาณมากๆ เซลล#สมองถูกทําลายเนื่องจากการใช�แอลกอฮอล# - ความบกพร2องด�านความจํา ซ่ึงรูปแบบท่ีรุนแรงท่ีสุดคือ Korsakoff syndrome มีความสัมพันธ#กับการขาดไธอามีน ร2วมกับการได�รับพิษจากแอลกอฮอล# โดยจะมีอาการความจําเสื่อมในระยะสั้น แต2ละรักษาความจําระยะยาวและการคิดย�อนอดีตได�ดีกว2า - อาการผิดปกติท่ีสมองส2วนหน�า ทําให�เกิดความบกพร2องในด�านการคิดรวบยอด การวางแผน และการจัดระบบ - การฝVอของสมองส2วนซีรีเบลลั่ม ทําให�เดการเดินเซ ทรงตัวได�ไม2ดี - ภาวะเลือดใต�เยื่อหุ�มสมอง ท้ังเฉียบพลันและเรื้อรัง อาจเกิดหลังจากมีอุบัติเหตุท่ีศีรษะซ่ึงอาจถูกมองข�ามไปเนื่องจากการได�รับพิษจากแอลกอฮอล# อันตรายของหลอดเลือดสมอง - เส�นเลือดในสมองแตก มีความสัมพันธ#อย2างมีนัยสําคัญกับการบริโภคแอลกอฮอล#ท่ีก2อให�เกิดอันตราย โดยเฉพาะอย2างยิ่งการด่ืมในปริมาณมากๆ ในคราวเดียวกัน - หลอดเลือดสมองอุดตัน มีความสัมพันธ#กับการด่ืมท่ีก2อให�เกิดอันตรายติดต2อกันเป.นเวลานานเส�นประสาทส2วนปลายพิการ - จะมีอาการชาตามเท�า รู�สึกหนาเหมือนใส2ถุงมือถุงเท�า หรือกล�ามเนื้อกลุ2ม Proximal หรือ datal อ2อนกําลังลง การฟWeนตัวจะช�ามาก ประมาณ 1 ปC แม�ว2าจะหยุดด่ืมอย2างสิ้นเชิงแล�วก็ตามบาดแผล - การบาดเจ็บท่ีศีรษะ - ซ่ีโครงหัก - กระดูกขนาดยาวหัก 



14  ผลของแอลกอฮอล#ต2อตัวอ2อนในครรภ# - ในปJจจุบันพบว2าเป.น 1 ใน 2 สาเหตุท่ีพบบ2อยท่ีสุด ของการเกิดภาวะปJญญาอ2อนในประเทศท่ีพัฒนาแล�วหลายประเทศ - ค2าเฉลี่ย IQ ของเด็กท่ีได�รับผลกระทบจากแอลกอฮอล#จะอยู2ท่ี 70 และจะไม2มีพัฒนาการทางด�านสติปJญญาเพ่ิมข้ึนตามวัย - ใบหน�าจะมีลักษณะเฉพาะ ได�แก2 สันจมูกยุบ ริมฝCปากบางผิดปกติ ไม2มีกระดูกอ2อนท่ีก้ันโพรงจมูก - พบความผิดปกติของหัวใจได�บ2อย อาการแทรกซ�อนทางสังคมท่ีเกิดจากการใช�แอลกอฮอล# ครอบครัวและความสัมพันธ#ระหว2างบุคคล - เสียเพ่ือน - ทําลายความสัมพันธ#กับคู2สมรส และความสัมพันธ#กับคนใกล�ชิดอ่ืนๆ - การแยกกันอยู2 หรือการหย2าร�าง อาชีพ - ไม2ได�รับการเลื่อนตําแหน2ง - ถูกลดตําแหน2ง - ถูกไล2ออก - ว2างงาน เศรษฐกิจ - ขาดรายได�ประจําท่ีเคยได�จากการทํางาน - เงินทองไม2พอใช� - เป.นหนี้การพนัน - ถูกฉ�อโกง ถูกหลอกลวง กฎหมาย - ฝVาฝWนกฎหมายท่ีห�ามด่ืมสุราหรือเสพยาขณะขับรถ - ถูกยึดใบอนุญาตขับข่ี - มีคดีเก่ียวกับทรัพย#สิรน - ถูกทําร�ายร2างกาย - ฆ2าตัวตาย - ทอดท้ิง ไม2เลี้ยงดูเด็ก - ขายบริการทางเพศ 



15  แค2ไหนถึงเรียกว2าด่ืมไม2มากเกินไป“มากเกินไป” หมายถึง การด่ืมท่ีก2อให�เกิดปJญหาสุขภาพ ปJญหาความสัมพันธ# ปJญหาการงานและหน�าท่ีความรับผิดชอบของคุณ และเป.นการด่ืมท่ีเป.นอันตรายต2อความปลอดภัยของตนเองและผู�อ่ืนด�วย คําถามต2อไปนี้จะช2วยให�คุณคํานึงถึงคําตอบท่ีดีกว2าคือ - แค2ไหนถึงจะเรียกว2ามากเกินไปสําหรับสถานการณ#ใดสถานการณ#หนึ่ง - แค2ไหนถึงจะเรียกว2ามากเกินไปเม่ือด่ืมเป.นประจําติดต2อกันเป.นเวลานานๆการด่ืมมากเกินไปในบางโอกาสยังไม2มีกฎท่ีชัดเจนว2าแค2ไหนถือว2ามากเกินไปสถานการณ#ใดสถานการณ#หนึ่ง ท้ังนี้ข้ึนอยู2กับปริมาณและความเร็วท่ีสุด กับโอกาสท่ีดื่มด�วย เช2น อาจเกิดอันตรายได�ถ�าเมแอลกอฮอล#ก2อนขับรถหรือทํางานกับเครื่องจักร หรือในช2วงท่ีกําลังเลี้ยงเด็ก แต2ในบางกรณี ก็อาจด่ืมได�หลายด่ืมโดยไม2เกิดอันตราย เช2น ในงานเลี้ยงสังสรรค#ภายในครอบครัวท่ีบ�านของตนเอง เป.นต�น การด่ืมมากเกินไปในสถานการณ#หนึ่งอาจทําให�มีผลทางลบตามมาอีกมาก ซ่ึงผลท่ีตามบางอย2างแม�มันจะอยู2ตนเองไม2นาน เช2น อาการเมาค�าง หรืออาการไม2สบายกายบางอย2าง แต2อาการเหล2านี้อาจส2งผลเสียร�ายแรงต2อหน�าท่ีความรับผิดชอบ ต2อความปลอดภัยของตนเองและผู�อ่ืน ในช2วงต2อไปจะมีรายละเอียดเก่ียวกับอาการทางกายท่ีนักด่ืมมักจะพบเสมอเม่ือด่ืมมากเกินไปผลทางลบอย2างรุนแรงท่ีตามมาจากการด่ืมแอลกอฮอล# ได�แก2 การได�รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุ จําไว�ว2าความเข�มข�นของแอลกอฮอล#ในเลือดในระดับสูง จะทําให�หย2อนความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเอง ทําให�การคิดลการตัดสินใจไม2ดี และง2วงซึม ซ่ึงทําให�มีความเสี่ยงสูงต2อการเกิดอุบัติเหตุ หรือเกิดปJญหาร�ายแรงอ่ืนๆ ท่ีมักเกิดข้ึนอย2างกะทันหันและส2งผลกระทบ ท่ีร�ายแรงเกินคาด  การด่ืมเป.นประจําเป.นเวลานานๆ การด่ืมเป.นประจําเป.นเวลานานๆ ทําให�เกิดปJญหาได�มากมายหลายแบบ ปJญหาหนึ่งท่ีรุนแรงคือการติดสุรา การด่ืมไปเรื่อยๆ จะเกิดการสะสมของแอลกอฮอล#ทําให�เกิดผลเสียข้ึน เช2น ตับจะถูกทําลายเม่ือด่ืมจัดแต2กว2าตนจะรู�สึกตัวก็ต�องใช�เวลาเป.นเดือนๆ หรือเป.นปCๆรายงานการวิจัยแสดงให�เห็นว2า การด่ืมโดยเฉลี่ยมากกว2าวันละ 4 ด่ืมในผู�ชาย หรือมากกว2า 3 ด่ืมต2อวันในผู�หญิง จะเพ่ิมความเสี่ยงต2อการปVวยเป.นโรคตับแข็ง แผลในกระเพาะอาหาร และมะเร็ง บางชนิดอย2างมีนัยสําคัญ ซ่ึงปJญหาเหล2านี้เป.นปJญหารุนแรงท่ีจะเกิดข้ึนหลังจากท่ีด่ืมจัดติดต2อกันเป.นเวลาหลายๆ ปC วิจัยยังแสดงให�เห็นด�วยว2าการด่ืมจัดยังทําให�อายุขัยเฉลี่ยของชายและหญิงลดลงอีกหลายปCด�วยนักด่ืมหลายคนท่ีเคยด่ืมวันละ 5-7 ด่ืมและมีปJญหามากกว2า 5 ปC นั้นมักจะยังไม2ได�มีปJญหาสุขภาพข้ันร�ายแรง ส2วนใหญ2จะมีปJญหาครอบครัวและปJญหาการงานมากกว2า ซ่ึงปJญหาเหล2านี้จะทวีความรุนแรงมากข้ึนถ�าพวกเขาไม2เปลี่ยนนิสัยการด่ืม เม่ือพวกเขามาเข�าร2วมโปรแกรมนั้น ระดับการติดแอลกอฮอล#อย2างรุนแรงจะถูกส2งต2อไปรับการบําบัดรักษาจากผู�เชี่ยวชาญต2อไป 



16  แนวทางการลดความเสี่ยงและการหลีกเลี่ยงปJญหาจากการด่ืม ถ�าการด่ืมทําให�เกิดปJญหาสุขภาพ มีปJญหาความสัมพันธ#กับคนใกล�ชิด หรือปJญหาด�านหน�าท่ีความรับผิดชอบ หรือการด่ืมทําให�ตนและคนอ่ืนไม2ปลอดภัย นั่นแสดงว2ามีการด่ืมมากเกินไปแล�ว แนวทางต2อไปนี้ จะช2วยให�นักด่ืมลดความเสี่ยงจากการด่ืม และสามารถหลีกเลี่ยงปJญหาท่ีจะเกิดจากการด่ืมได� 1. ไม2ดื่มเลยในสถานการณ#ต2อไปนี้      - ก2อนขับรถหรือก2อนทํางานท่ีเสี่ยงต2อความปลอดภัยของตนเองและคนอ่ืนๆ      - เม่ือกําลังใช�ยาตามแพทย#สั่ง ซ่ึงอาจเกิดปฏิกิริยาทางลบเม่ือผสมกับแอลกอฮอล#      - ถ�ามีปJญหาสุขภาพท่ีจะทรุดหนักลงถ�าด่ืมแอลกอฮอล#      - ต้ังครรภ#หรืออยู2ระหว2างให�นมบุตร (แม�จะยังไม2มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร# ท่ีระบุว2าการด่ืมเป.นครั้งคราวจะเป.นอันตรายต2อทารก แต2ก็ขอแนะนําให�อย2าประมาทและอย2าด่ืมเลยจะดีกว2า 2. ไม2ดื่มทุกวัน 3. ไม2ดื่มมากกว2า 4 ด่ืมต2อวันสําหรับผู�ชาย และไม2มากกว2า 2 ด่ืมต2อวันสําหรับผู�หญิง 4. ไม2ดื่มเกิน 1 ด่ืมต2อชั่วโมง 5. ไม2ด่ืมเกินกว2า 12 ด่ืมในแต2ละสัปดาห#สําหรับผู�ชายหรือ 9 ด่ืมสําหรับผู�หญิง ท้ังนี้นักด่ืมท่ีประสบความสําเร็จในการด่ืมให�น�อยลงเม่ือเข�าโปรแกรมนี้ มักจะควบคุมการด่ืมให�อยู2ในปริมาณ ท่ีน�อยกว2า 10 ด่ืมต2อสัปดาห#เท2านั้น   2.3  แนวคิดเก่ียวกับการตระหนักรู�  องค#ประกอบสําคัญท่ีก2อให�เกิดความตระหนักมีอยู2ด�วยกัน 3 ประการ ดังนี้ 2.3.1 ความรู�ความเข�าใจ (Cognitive Component) จะเริ่มต�นจากระดับง2ายและมีการพัฒนาเพ่ิมมากข้ึนตามลําดับ 2.3.2 อารมณ#ความรู�สึก (Affective Component) เป.นความรู�สึกด�านทัศนคติ ค2านิยมความตระหนักชอบหรือไม2ชอบ ดีหรือไม2ดี เป.นองค#ประกอบในการประเมินสิ่งเร�าต2าง ๆ 2.3.3 พฤติกรรม (Behavioral Component) เป.นการแสดงออกท้ังทางวาจา กิริยา ท2าทางท่ีมีต2อสิ่งเร�า หรือแนวโน�มท่ีบุคคลจะกระทําแนวความคิดของเบรดเลอร#ดังกล2าวนี้สามารถนํามาอธิบายความตระหนักรู�ของผู�บริโภคหลังจากเปzดรับสื่อโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#ได�ว2า เม่ือผู�บริโภคได�รับสิ่งเร�าจากสื่อโฆษณาแล�วบุคคลจะเกิดพฤติกรรมหลังจากตระหนักรู�ในการเปzดรับสื่อโฆษณา และนําไปสู2การแสดงออกทางพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#ของผู�บริโภคออกมาความสัมพันธ#ระหว2างความตระหนักและความรู�ความตระหนักเป.นพฤติกรรมด�านอารมณ# หรือความรู�สึก (Affective Domain) อันเป.นพฤติกรรมข้ันตํ่าสุดของความรู� ความคิด (Cognitive 



17  Domain) ปJจจัยด�านความรู�สึกหรืออารมณ#นั้นจะมีความสัมพันธ#กับปJจจัยด�านความรู�และความคิดเสมอ อาจกล2าวได�ว2าความรู�เป.นเรื่องท่ีเกิดจากข�อเท็จจริง ประสบการณ# การสัมผัส และการใช�จิตไตร2ตรอง คิดหาเหตุผล ในขณะท่ีความตระหนักเป.นเรื่องของโอกาส การได�สัมผัสจางสิ่งเร�า หรือสิ่งแวดล�อมโดยไม2ตั้งใจ (ประสาท อิศรปรีดา,2533, หน�า 177)กล2าวโดยสรุปได�ว2า ความตระหนักและความรู�มีความสัมพันธ#กันคือ ท้ังความตระหนักและความรู�ต2างก็เก่ียวข�องกับการสัมผัส และการใช�จิตไตร2ตรอง โดยความรู�เป.นเรื่องของข�อเท็จจริงกฎเกณฑ#ซ่ึงได�จากการสังเกตและรับรู�ท่ีต�องอาศัยเวลา ส2วนความตระหนักเป.นเรื่องของความรู�สึกท่ีเกิดในสภาวะจิตท่ีไม2เน�นความสามารถในการจํา หรือระลึกได� อย2างไรก็ตาม การท่ีจะเกิดความตระหนักข้ึนมาได�นั้นก็ต�องผ2านการมีความรู�เบ้ืองต�นมาก2อน (จิราพร จักรไพวงศ#, 2530, หน�า 19)  2.4 แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมผู�บริโภค  พฤติกรรมผู�ซ้ือหรือพฤติกรรมผู�บริโภค (Buyer behavior หรือ Consumer behavior) (ศิริวรรณ เสรีรัตน#, ศุภร เสรีรัตน#, ปริญ ลักษิตานนท#, สุพีร# ลิ่มไทย และองอาจ ปทะวานิช, 2543,หน�า 65) 2.4.1พฤติกรรมผู�ซ้ือหรือพฤติกรรมผู�บริโภค (Buyer Behavior หรือ ConsumerBehavior) หมายถึง กระบวนการตัดสินใจและการกระทําของบุคคล (ผู�บริโภค) ท่ีเก่ียวกับการซ้ือและการใช�สินค�าการศึกษาถึงพฤติกรรมผู�ซ้ือจะเก่ียวข�องกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือ และปJจจัยต2าง ๆท่ีมีอิทธิพลต2อกระบวนการตัดสินใจ ซ่ึงปJจจัยต2าง ๆ นั้นสามารถแยกพิจารณาได� 2 ประเภท ดังนี้ 2.4.1.1 ปJจจัยภายใน (Internal Variables Affecting Buying Behavior) เป.นปJจจัยท่ีเกิดข้ึนอยู2ภายในตัวบุคคลแต2ละคน ซ่ึงจะมีผลต2อการแสดงออกของพฤติกรรมการซ้ือของบุคคล ได�แก2  - การจูงใจ (Motivation) หมายถึง การกระตุ�นให�กระทําหรือดําเนินการให�ได�มาซ่ึงเปKาหมายท่ีตั้งไว  � ซ่ึงการจูงใจจะเกิดข้ึนภายในตัวบุคคล - การรับรู� (Perception) หมายถึง การเปzดรับ (Exposure) หรือ กระบวนการของความเข�าใจท่ีมีต2อโลกท่ีบุคคลอาศัยอยู2 บุคคลต�องมีการจัดและรวบรวมสิ่งต2าง ๆ ผ2านประสาทสัมผัสท้ัง 5 ได�แก2 การได�เห็น ได�ยิน ได�กลิ่น ได�รสชาติ และได�รู�สึกออกมา เป.นผลรวมท่ีมีความหมาย - การเรียนรู� (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ (หรือ)ความโน�มเอียงของพฤติกรรมท่ีเป.นผลมาจากการสังเกตและประสบการณ#ท่ีผ2านมา - บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง รูปแบบลักษณะของบุคคลท่ีมีอิทธิพลต2อการตอบสนองด�านพฤติกรรม 



18  - ทัศนคติ (Attitudes) หมายถึง ความโน�มเอียงท่ีเกิดจากการเรียนรู�ในการตอบสนองต2อสิ่งกระตุ�นไปในทิศทางท่ีสมํ่าเสมอท้ังด�านบวกและด�านลบ 2.4.1.2 ปJจจัยภายนอก (External Variables Affecting Buying Behavior) ซ่ึงได�แก2อิทธิพลของกลุ2มและสังคม โดยการพิจารณาจากวงกว�างสุดไปยังส2วนท่ีใกล�ท่ีสุดกับผู�บริโภคแต2ละคน โดยจะเริ่มพิจารณาในเรื่องต2อไปนี้ - วัฒนธรรม (Culture) หมายถึง กลุ2มของสัญลักษณ#และสิ่งท่ีถูกสร�างข้ึนโดยสังคมและถูกถ2ายทอดจากคนรุ2นหนึ่งไปยังอีกรุ2นหนึ่ง เพ่ือใช�เป.นกฎเกณฑ# และข�อกําหนดพฤติกรรมมนุษย# - ชั้นทางสังคม (Social Class) หมายถึง การจัดลําดับชั้นสมาชิกภายในสังคมออกเป.นกลุ2ม โดยถือเกณฑ#การศึกษา รายได� ทรัพย#สิน หรืออาชีพ - กลุ2มอ�างอิง (Reference Groups) หมายถึง กลุ2มของบุคคลท่ีมีอิทธิพลต2อทัศนคติ (Attitudes) ค2านิยม (Values) และพฤติกรรม (Behavior) ของบุคคล - ครอบครัว (Family) หมายถึง กลุ2มของบุคคลต้ังแต2 2 คนข้ึนไป ซ่ึงเก่ียวข�องกันทางสายเลือด การแต2งงาน หรือการรับอุปการะ ให�เข�ามาอยู2ร2วมกัน 2.4.2. พฤติกรรมผู�บริโภคมีลักษณะเป.นกระบวนการท่ีต�องใช�เวลาและความพยายาม ดังนั้นปJจจัย ภายในและภายนอกจึงเป.นสิ่งท่ีมีอิทธิพลต2อกระบวนการตัดสินใจของผู�บริโภค (Consumer Decision-Market process) ซ่ึงประกอบด�วย 5 ข้ันตอน ดังนี้       2.4.2.1 การตระหนักถึงความต�องการ (Need Recognition) กระบวนการตัดสินใจของผู�บริโภคจะเริ่มข้ึนเม่ือบุคคลรู�สึกถึงความต�องการ ซ่ึงเป.นความต�องการท่ีเกิดข้ึนภายใน หรืออาจเป.นความต�องการท่ีเกิดจากสิ่งกระตุ�นภายนอกท่ีมากระตุ�นให�ตระหนักถึงความต�องการ 2.4.2.2 การค�นหาข�อมูล (Search) การค�นหาอาจกระทําโดยสัญชาตญาณอย2างรวดเร็ว หรืออาจต�องมีการใช�ความพยายามและการวิเคราะห#ข�อมูล การท่ีบุคคลจะมีการค�นหาข�อมูลมากน�อยเพียงใดข้ึนอยู2กับปJจจัยหลายประการ คือ จํานวนของข�อมูลท่ีจะหาได� ความพอใจท่ีได�รับจากการค�นหาข�อมูล และผลท่ีเกิดข้ึนในภายหลังหากไม2ได�มีการค�นหาข�อมูล 2.4.2.3 การประเมินผลทางเลือกต2าง ๆ (Evaluation of Alternatives) ในข้ันตอนนี้ผู�บริโภคจะกําหนดเกณฑ#การพิจารณาท่ีจะใช�สําหรับการประเมินผล ซ่ึงเกณฑ#การพิจารณา เป.นเรื่องของเหตุผลท่ีมองเห็น หรือเป.นเรื่องของความพอใจส2วนบุคคล จากเกณฑ#ท่ีกําหนด จะทําให�ผู�บริโภคทราบถึงทางเลือกท่ีเป.นไปได� และจะพิจารณาเลือกทางเลือกท่ีก2อให�เกิดความพอใจมากท่ีสุด       2.4.2.4 การซ้ือ (Purchase) ถ�าการประเมินผลทางเลือกเป.นท่ีพอใจ การซ้ือก็จะเกิดข้ึน 2.4.2.5 การประเมินผลหลังการซ้ือ (Post Purchase Evaluation) ความรู�สึกของผู�บริโภคท่ีมีต2อสินค�าท่ีซ้ือไปนั้นเป.นสิ่งสําคัญท่ีจะต�องทราบ ท้ังนี้เพราะมีผลต2อการซ้ือซํ้าในครั้งต2อไป



19  การศึกษาถึงโมเดลพฤติกรรมผู�บริโภค (Consumer Behavior Model)เพ่ือให�ทราบถึงเหตุจูงใจท่ีทําให�เกิดการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ# โดยจุดเริ่มต�นเกิดจากการมีสิ่งกระตุ�น (Stimulus) ท่ีทําให�เกิดความต�องการ เม่ือสิ่งกระตุ�นผ2านเข�ามาในความรู�สึกนึกคิดของผู�ซ้ือ (Buyer’s Black Box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกล2องดําซ่ึงผู�ผลิต หรือผู�ขายไม2สามารถคาดคะเนได�ความรู�สึกนึกคิดของผู�ซ้ือจะได�รับอิทธิพลจากลักษณะต2าง ๆ ของผู�ซ้ือ จากนั้นจะเกิดการตอบสนองของผู�ซ้ือ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจของผู�ซ้ือ (Buyer’s Purchase Decision) รายละเอียดของทฤษฎีมีดังนี้ 1. สิ่งกระตุ�น (Stimulus) สิ่งกระตุ�นอาจเกิดข้ึนเองจากภายในร2างกาย (Inside Stimulus)และสิ่งกระตุ�นจากภายนอก (Outside Stimulus) สิ่งกระตุ�นถือว2าเป.นเหตุจูงใจ ให�เกิดการซ้ือสินค�า(Buying Motive) ซ่ึงอาจใช�เหตุจูงใจซ้ือด�านเหตุผล และใช�เหตุจูงใจให�ซ้ือด�านจิตวิทยา (อารมณ#)ก็ได� สิ่งกระตุ�นภายนอกประกอบด�วย 2 ส2วน คือ 1.1 สิ่งกระตุ�นทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป.นสิ่งกระตุ�นท่ีสามารถควบคุมและต�องจัดให�มีข้ึน เป.นสิ่งกระตุ�นท่ีเก่ียวข�องกับส2วนประสมทางการตลาด (MarketingMix) ประกอบด�วย สิ่งกระตุ�นด�านผลิตภัณฑ# (Product) สิ่งกระตุ�นด�านราคา (Price) สิ่งกระตุ�นด�านการจัดช2องทางการจําหน2าย (Place) สิ่งกระตุ�นด�านการส2งเสริมการตลาด (Promotion) 1.2 สิ่งกระตุ�นอ่ืน ๆ (Other Stimulus) เป.นสิ่งกระตุ�นความต�องการผู�บริโภคท่ีอยู2ภายนอกองค#การ ซ่ึงบริษัทควบคุมไม2ได� สิ่งกระตุ�นเหล2านี้ ได�แก2 สิ่งกระตุ�นทางเศรษฐกิจสิ่งกระตุ�นทางเทคโนโลยี สิ่งกระตุ�นทางกฎหมายและการเมือง สิ่งกระตุ�นทางวัฒนธรรม 2. กล2องดํา หรือความรู�สึกนึกคิดของผู�ซ้ือ (Buyer’s Black Box) ความรู�สึกนึกคิดของผู�ซ้ือท่ีเปรียบเสมือนกล2องดํา (Black Box) ซ่ึงผู�ผลิต หรือผู�ขายไม2สามารถทราบได� จึงต�องพยามยามค�นหาความรู�สึกนึกคิดของผู� ซ้ือ ซ่ึงความรู�สึกนึกคิดของผู� ซ้ือได�รับอิทธิพลจากลักษณะของผู� ซ้ือและกระบวนการตัดสินใจของผู�ซ้ือ 2.1 ลักษณะของผู�ซ้ือ (Buyer Characteristics) ลักษณะของผู�ซ้ือมีอิทธิพลจากปJจจัยต2างๆ คือ           2.1.1 ปJจจัยด�านวัฒนธรรม (Cultural Factor) เป.นสัญลักษณ# และสิ่งท่ีมนุษย#สร�างข้ึนโดยเป.นท่ียอมรับจากรุ2นหนึ่งไปรุ2นหนึ่ง โดยเป.นตัวกําหนด และควบคุมพฤติกรรมของมนุษย#ในสังคมหนึ่ง (Stanton and Futrell, 1987, p. 664) ค2านิยมในวัฒนธรรมจะกําหนดลักษณะของสังคมและกําหนดความแตกต2างของสังคมหนึ่งจากสังคมอ่ืน วัฒนธรรมเป.นสิ่งกําหนดความต�องการและพฤติกรรมของบุคคล           2.1.2 ปJจจัยด�านสังคม (Social Factors) เป.นปJจจัยท่ีเก่ียวข�องในชีวิตประจําวันและมีอิทธิพลต2อพฤติกรรมการซ้ือ ลักษณะทางสังคมประกอบด�วย 



20  2.2 กลุ2มอ�างอิง (Reference Groups) เป.นกลุ2มท่ีบุคคลเข�าไปเก่ียวข�องด�วย กลุ2มนี้จะมีอิทธิพลต2อทัศนคติ ความคิดเห็น และค2านิยมของบุคคลในกลุ2มอ�างอิง แบ2งออกเป.น 2 ระดับคือ กลุ2มปฐมภูมิ (Primary Groups) ได�แก2 ครอบครัว เพ่ือนสนิท และเพ่ือนบ�าน และกลุ2มทุติยภูมิ(Secondary Groups) ได�แก  2 กลุ2มบุคคลชั้นนําในสังคม เพ่ือนร2วมอาชีพและร2วมสถาบัน บุคคลกลุ2มต2าง ๆ ในสังคม กลุ2มอ�างอิงจะมีอิทธิพลต2อบุคคลในกลุ2มทางด�านการเลือกพฤติกรรมและการดํารงชีวิต รวมท้ังทัศนคติและแนวความคิดของบุคคล เนื่องจากบุคคลต�องการให�เป.นท่ียอมรับของกลุ2มจึงต�องปฏิบัติตามและยอมรับความคิดเห็นต2างจากกลุ2มอิทธิพล ซ่ึงกลุ2มอ�างอิงนี้จะมีอิทธิพลอย2างมากต2อการตัดสินใจของผู�บริโภค - ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือว2ามีอิทธิพลมากท่ีสุดต2อทัศนคติความคิดเห็นและค2านิยมของบุคคล สิ่งเหล2านี้มีอิทธิพลต2อพฤติกรรมการซ้ือของครอบครัว การขายสินค�าอุปโภคจะต�องคํานึงถึงลักษณะการบริโภคของครอบครัวคนไทย จีน ญ่ีปุVน หรือยุโรปซ่ึงจะมีลักษณะแตกต2างกัน - บทบาทและสถานะ (Roles and Statuses) บุคคลจะมีบทบาทและสถานะท่ีแตกต2างกันในแต2ละกลุ2ม ดังนั้นจะต�องวิเคราะห#ว2าใครมีบทบาทเป.นผู�คิดริเริ่ม ผู�ตัดสินใจผู�มีอิทธิพล ผู�ซ้ือ และผู�ใช� 3. ปJจจัยส2วนบุคคล (Personal Factor) การตัดสินใจของผู�ซ้ือได�รับอิทธิพลจากลักษณะส2วนบุคคลของคนทางด�านต2าง ๆ ได�แก2 3.1 อายุ (Age) ความแตกต2างกันของอายุจะทําให�ผู�บริโภคมีความต�องการผลิตภัณฑ#ท่ีต2างกัน 3.2 วงจรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle Stage) เป.นข้ันตอนการดํารงชีวิตของบุคคลในลักษณะของการมีครอบครัว การดํารงชีวิตในแต2ละข้ันตอนเป.นสิ่งท่ีมีอิทธิพลต2อความต�องการ ทัศนคติ และค2านิยมของบุคคล ทําให�เกิดความต�องการ ในผลิตภัณฑ# และพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต2างกัน 3.3 อาชีพ (Occupation) อาชีพของแต2ละบุคคลจะนําไปสู2ความจําเป.นและความต�องการสินค�าและบริการท่ีแตกต2างกัน 3.4 โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) หรือรายได� (Income)โอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคลจะส2งผลกระทบต2อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค�าและบริการโอกาสเหล2านี้ประกอบด�วย รายได� การออมทรัพย# อํานาจการซ้ือ และทัศนคติเก่ียวกับการจ2ายเงิน 3.5 การศึกษา (Education) ผู�ท่ีมีการศึกษาสูงมีแนวโน�มจะบริโภคผลิตภัณฑ#มีคุณภาพดีมากกว2าผู�ท่ีมีการศึกษาตํ่า 3.6 ค2านิยมหรือคุณค2า (Value) และรูปแบบการดํารงชีวิต (Lifestyle) ค2านิยมหรือคุณค2า (Value) หมายถึง ความนิยมในสิ่งของหรือบุคคลหรือความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหมายถึง 



21  อัตราส2วนของผลประโยชน#ท่ีรับรู�ต2อราคาสินค�า ส2วนรูปแบบการดํารงชีวิต (Lifestyle)หมายถึง รูปแบบของการดํารงชีวิตในโลกมนุษย# โดยแสดงออกในรูปของกิจกรรม (Activities)ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions) 4. ปJจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Factor) ถือว2าเป.นปJจจัยภายในตัวผู�บริโภคท่ีมีอิทธิพลต2อพฤติกรรมการซ้ือและการใช�สินค�า ซ่ึงประกอบด�วย การจูงใจ (Motivation)การรับรู� (Perception) การเรียนรู� (Learning) ความเชื่อถือ (Beliefs) ทัศนคติ (Attitudes) บุคลิกภาพ(Personality) และแนวคิดของตนเอง (Self Concept) 5. การตอบสนองของผู�ซ้ือ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจซ้ือของผู�บริโภคหรือผู�ซ้ือ (Buyer’s Purchase Decisions) ผู�บริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นต2าง ๆ ดังนี้ การเลือกผลิตภัณฑ# (Product Choice) การเลือกตราสินค�า (Brand Choice) การเลือกผู�ขาย (Dealer Choice)การเลือกเวลาในการซ้ือ (Purchase Timing) การเลือกปริมาณการซ้ือ (Purchase Amount)งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องพาสินี ยิ้มแย�ม (2551, หน�า 17-36) ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต2อพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล# พ.ศ. 2551 เป.นการวิจัยเชิงสํารวจท่ีมุ2งศึกษาถึงความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต2อข�อกําหนดต2าง ๆตามเนื้อหาในพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล# พ.ศ. 2551 ว2ามีความเหมาะสมตรงตามความต�องการของประชาชนหรือไม2 อีกท้ังยังต�องการศึกษาในข�อกําหนดทางด�านการควบคุมการโฆษณา ซ่ึงงานวิจัยนี้จะเป.นการแสดงให�เห็นว2าการโฆษณานั้นส2งผลสําคัญหรือไม2ต2อการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล# และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล# พ.ศ. 2551 ท่ีออกมานั้นยังจําเป.นจะต�องเพ่ิมมาตรการควบคุมการโฆษณาเข�าไปด�วยหรือไม2ในอนาคต ผลการวิจัยพบว2ากลุ2มตัวอย2างท้ังสิ้น 400 คน กลุ2มตัวอย2างมีพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล# 207 คน จากการวิเคราะห#ความสัมพันธ#ของปJจจัยต2าง ๆ พบกว2า เพศชายมีอัตราการด่ืมมากกว2าเพศหญิง ผลการวิจัยส2วนใหญ2ยังมีความคิดเห็นในระดับปานกลางต2อพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล# พ.ศ.2551 และค2อนข�างไม2เห็นด�วยในมาตรการห�ามโฆษณา 24 ชั่วโมง เพราะเห็นว2ายังไม2ใช2ปJจจัยสําคัญท่ีก2อให�เกิดพฤติกรรมการด่ืมนายเสกสรร วิทยา ปรีชากุล (2550, หน�า6-19) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล# และความคิดเห็นต2อมาตรการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม2 ใช�กลุ2มตัวอย2างจํานวนท้ังหมด 394 คน เป.นเพศชายเท2ากับเพศหญิง โดยเพศชายมีการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#มากกว2าเพศหญิง ร�อยละ 83.8 ผลการศึกษาพบว2า กลุ2มตัวอย2างส2วนใหญ2เห็นด�วยในระดับปานกลางเรื่องการเข�าถึงเครื่องด่ืมแอลกอฮอล# การโฆษณาประชาสัมพันธ# และการรณรงค#ของโครงการต2างๆ รวมท้ังมีเห็นด�วยระดับมากในเรื่องการรณรงค#ของโครงการอารยา ศุพุทธมงคล (2550, หน�า8-18) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเปzดรับข2าวสารโฆษณาเก่ียวกับสิ่งแวดล�อมทางสื่อโทรทัศน#ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว2า ส2วนใหญ2ประชาชนจะนิยมเปzดรับ



22  โทรทัศน# โดยมีความถ่ีในการเปzดรับบ2อยครั้ง รองลงมาคือ วิทยุและหนังสือพิมพ# ซ่ึงมีความถ่ีในการเปzดรับค2อนข�างบ2อย ส2วนนิตยสารพบว2าส2วนใหญ2มักจะเปzดรับนาน ๆ ครั้ง ประชาชนส2วนใหญ2ท่ีเปzดรับข2าวสารท่ีเก่ียวข�องกับสิ่งแวดล�อมจากโทรทัศน#ด�วยความถ่ีบ2อยครั้งเช2นเดียวกันกับการเปzดรับข2าวสารท่ัว ๆ ไป แต2ละลักษณะการชมรายการเ ก่ียวกับสิ่ งแวดล�อมพบว2า โดยท่ัวไปชาวกรุงเทพมหานครส2วนใหญ2จะต้ังใจดูโทรทัศน# ภิญญาภรณ# เพ็ญภินันท# (2544, หน�า21-52) ศึกษาเรื่องการเปzดรับข2าวสาร ความรู�ความตระหนักรู� ทัศนคติ และการมีส2วนร2วมในการอนุรักษ#สิ่งแวดล�อมของประชากรในเขตอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ผลวิจัยพบว2า การเปzดรับข2าวสารเก่ียวกับการอนุรักษ#สิ่งแวดล�อมมีความสัมพันธ#เชิงบวกกับความรู�  และความตระหนักในการอนุรักษ#สิ่งแวดล�อมอย2างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงเป.นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว� กล2าวคือ ประชาชนท่ีเปzดรับข2าวสารเก่ียวกับการอนุรักษ#สิ่งแวดล�อมมาก จะมีความรู�และความตระหนักในการอนุรักษ#สิ่งแวดล�อมมากกว2าประชาชนท่ีเปzดรับข2าวสารเก่ียวกับการอนุรักษ#สิ่งแวดล�อมน�อยAtkin, Hocking and Block (1994, p. 223) ได�ศึกษาถึงความสัมพันธ#ระหว2างการโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#กับพฤติกรรมการด่ืมของนักเรียนเกรด 7-12 จํานวน 665 คน ในมิชิแกนแคลิฟอร#เนีย นิวยอร#ค และจอเจีย โดยใช�วิธีการศึกษาเชิงสํารวจมีแบบสอบถามเป.นเครื่องมือ ซ่ึงประกอบด�วยคําถามเก่ียวกับลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล#ของนักเรียน การดูโฆษณาแอลกอฮอล#ในโทรศัพท#และหนังสือบันเทิง อิทธิพลอ่ืน ๆ ทางสังคมท่ีอาจส2งผลต2อการด่ืมของนักเรียน เช2น อิทธิพลของบิดา มารดา เพ่ือน และการเผยแพร2ข2าวสารต2อสาธารณชนเก่ียวกับการด่ืมแอลกอฮอล# ฯลฯ ผู�วิจัยได�แบ2งนักเรียนออกเป.นสองกลุ2มเท2ากัน กลุ2มแรกตอบแบบสอบถามท่ีเน�นการโฆษณาเบียร#และไวน#ทางโทรศัพท# อีกกลุ2มตอบแบบสอบถามท่ีเน�นการโฆษณาสุราทางหนังสือบันเทิง จากการวิเคราะห#คําตอบแบบการถดถอยพหูคูณ เพ่ือทํานายพฤติกรรมการด่ืมของนักเรียน ผลปรากฏว2า การโฆษณามีผลต2อการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล# คือ มีความสัมพันธ#ทางบวกปานกลางระหว2างการได�โฆษณากับการด่ืมไวน# กล2าวอีกนัยหนึ่ง คือ อิทธิพลของเพ่ือนมีบทบาทมากในการด่ืมเบียร#และไวน# แต2การโฆษณามีอิทธิพลมากต2อการด่ืมสุรา เม่ือเปรียบเทียบกับตัวแปรอ่ืน ๆ พบว2า การโฆษณามีความสัมพันธ#ต2อการด่ืมเบียร#และสุรามากกว2าอิทธิพลของบิดา มารดาอายุ เพศ ความใส2ใจในกิจกรรมทางศาสนา และสถานะทางสังคม ส2วนความสัมพันธ#ระหว2างการโฆษณากับแผนการด่ืม พบว2า กลุ2มท่ีดูโฆษณามากเป.นคนท่ีด่ืมเบียร#และสุรา มากกว2ากลุ2มท่ีดูโฆษณาน�อย แต2ไม2พบความสัมพันธ#ในกลุ2มท่ีด่ืมไวน# ในนักเรียนท่ีไม2เคยด่ืมแอลกอฮอล#มาก2อนหน�านี้ พบว2าคนท่ีดูโฆษณามากมีแนวโน�มจะด่ืมไวน#และสุราในอนาคตมากกว2ากลุ2มท่ีได�ดูโฆษณาน�อยชิตวูด (1997, p. 67) ทําการวิจัยเก่ียวกับความรู�และเจตคติต2อสิ่งแวดล�อมของผู�เข�าค2ายอนุรักษ#สําหรับเยาวชน 4 ค2าย เพ่ือศึกษาความรู�และเจตคติต2อสิ่งแวดล�อมว2ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม2หลังจากจบการเข�าค2ายแล�ว ซ่ึงผลท่ีได�พบว2า มีการเปลี่ยนแปลงท้ังความรู� และเจตคติต2อสิ่งแวดล�อมในทางท่ีดีข้ึน คะแนนจากแบบวัดความรู�มีความสัมพันธ#กับคะแนนจากแบบ



23  วัดเจตคติความแตกต2างของคะแนนระหว2างเพศหญิงและเพศชายมีค2าน�อย เพศชายมีการเปลี่ยนแปลงของคะแนนด�านความรู�มากกว2า และเพศหญิงจะมีการเปลี่ยนแปลงเจตคติไปในทางท่ีดีข้ึนมากกว2าเพศชาย  Kipchillat (2005, p. 124) ได�วิจัยเรื่อง As Motivation and Perception as Influences of Consumer Choice Behavior: The Case of Tourism to Kenya ผลการวิจัยพบว2า นักท2องเท่ียวชาวอเมริกาท่ีเดินทางไปท2องเท่ียวท่ีเคนย2านั้นเป.นผลมาจากการสร�างแรงจูงใจในการท2องเท่ียว และจิตวิทยาในการจูงใจในการสร�างการรับรู�ถึงประโยชน#ท่ีได�รับจากการเดินทางไปท2องเท่ียวการเลือกเดินทางไปท2องเท่ียวท่ีเคนย2ายังข้ึนอยู2กับสถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมลักษณะประชากร และความต่ืนตา ต่ืนใจกับสิ่งท่ีได�พบเห็น รวมท้ังการรับรู�ในข2าวสารข�อมูลท่ีได�จากการได�ยินได�ฟJงมา และจากประสบการณ# อายุ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได� และอาชีพเป.นตัวแปรท่ีสําคัญในการเลือกเดินทางไปท2องเท่ียวเคนย2าของชาวอเมริกา และจากการศึกษาถึงแจงจูงใจ การรับรู� และพฤติกรรมของผู�บริโภคของนักท2องเท่ียวชาวอเมริกาท่ีจะเดินทางไปท2องเท่ียวท่ีเคนย2านั้นนักท2องเท่ียวจะต�องทีการรับรู�ข2าวสารเก่ียวกับสถานท่ีท่ีจะเดินทางไปท2องเท่ียวท่ีเคนย2าก2อน นอกจากนี้ลักษณะประชากร สังคม เศรษฐกิจ ยังมีความสัมพันธ#กับการเดินทางไปท2องเท่ียวด�วย  2.5 ความรู�เก่ียวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล&หรือ สุรา  ความหมายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#หรือสุรา เครื่องด่ืมแอลกอฮอล#หรือ สุรา มีการให�ความหมายท่ีแตกต2างกัน จึงมีการอธิบายความหมายไว�ดังนี้สุรา หรือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล# ในทางวิทยาศาสตร# หมายถึง เครื่องด่ืมท่ีมีเอทิลแอลกอฮอล# (Ethyl alcohol) เป.นส2วนผสม ได�มาจากการหมักข�าว ข�าวโพด และผลไม�ต2างๆ ด�วยยีสต# ปริมาณของแอลกอฮอล#ท่ีมีอยู2ในสุราแต2ละชนิดแตกต2างกัน สังเกตได�จากจํานวนดีกรีของสุราแต2ละชนิดถ�าดีกรีสูงแสดงว2าปริมาณแอลกอฮอล#สูง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525)  สุรา หมายถึง เครื่องด่ืมท่ีมีเอทิลแอลกอฮอล# ผสมอยู2ในปริมาณไม2เกิน 80% ซ่ึงถือว2าอยู2ในเกณฑ#ท่ีคนสามารถใช�ดื่มได� (เครือข2ายกาญจนาภิเษก, 2549 อ�างใน ประภัสสร สุวรรณบงกช, 2549) สุราเป.นยาหรือสารท่ีออกฤทธิ์ต2อจิตประสาทโดยจะออกฤทธิ์ต2อระบบประสาทส2วนกลาง (สมภพเรืองตระกุล, 2543) เครื่องด่ืมแอลกอฮอล# หมายถึง สุราตามกฎหมายว2าด�วยสุรา ท้ังนี้ไม2รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต2อจิตประสาท ยาเสพติดให�โทษตามกฎหมายว2าด�วยการนั้น (ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#และยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2551) 



24  จากความหมายของแอลกอฮอล#จึงสรุปได�ว2า แอลกอฮอล#หรือสุรา หมายถึง เป.นสารเสพติดชนิดหนึ่งมีเอทิลแอลกอฮอล#เป.นส2วนผสม เกิดจากหมักผัก ผลไม� หรือเมล็ดพืชชนิดต2างๆ จะออกฤทธิ์กดประสาทส2วนกลางทําให�สมองทํางานช�าลง ประเภทเครื่องด่ืมท่ีผสมแอลกอฮอล# สุราแบ2งออกเป.น 2 ประเภทใหญ2ๆ(เทพินทร# พัชชานุรักษ#2541) คือ 1. สุราประเภทท่ีกลั่นแล�ว (Distilled Liquors) คือ สุราท่ีเกิดจากการเอาน้ําส2า (แปKงหรือน้ําตาลหมักด�วยยีสต#จนเกิดมีแอลกอฮอล#) มากลั่น อาจจะตามด�วยการเติมสี ปรุงกลิ่นแต2งรส ด�วยสารปรุงแต2งอ่ืน ๆ ลงไปเพ่ือให�ถูกใจผู�ด่ืม สุรากลั่นของไทยส2วนมากท่ีมีจําหน2าย คือ สุราขาว (เหล�าโรงงาน) สุราผสม สุราผสมพิเศษ(เหล�าเหลือง) สุราไทยนิยมใช�สารปรุงแต2ง เช2นน้ําเชื้อ (Essence หรือ Flavos) น้ํายาสกัด (Extract) สี ผสมลงไปด�วย สําหรับสุราต2างประเทศ เช2น บรั่นดี วิสก้ี 2. สุราหมัก (Fermented Liquors) หรือสุราแช2 คือ สุราท่ีได�จากการหมักส2า ทําให�เกิดเป.นน้ําเมาแต2 ไม2มีการกลั่น มักจะหมักส2าจากเมล็ดธัญพืช แปKงจากพืช ผลไม� และน้ําตาลจากพืช เช2น เบียร#กระแช2 น้ําขาว น้ําตาลเมา สาโท อุ เป.นต�น สุราไม2กลั่นของไทยท่ีมีจําหน2ายส2วนใหญ2 คือ เบียร# ไวน# โดยเบียร#ไทยจะมีปริมาณแอลกอฮอล#สูงและแรงกว2าเบียร#ต2างประเทศ ส2วนน้ําขาวกระแช2 น้ําตาลเมา อุ สาโท ชาวบ�านมักจะทําเอง ซ่ึงเม่ือก2อนจะผิดกฎหมาย แต2ปJจจุบันรัฐบาลได�สนับสนุนให�เป.นหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ# ชุมชนสามารถผลิตจําหน2ายได�โดยไม2ผิดกฎหมาย ชนิดของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล# สุราท้ังสองประเภทดังกล2าวท่ีคนไทยบริโภคมีหลายชนิด ได�แก2 1. เหล�าบรั่นดี (Brandy) เป.นสุราท่ีมีรสเยี่ยมมากท่ีสุด มีราคาแพงเนื่องจากเป.นเหล�าท่ีกลั่นมาจากองุ2น มีกรรมวิธีการผลิตและข้ันตอนการบ2มท่ีใช�เวลานาน เพ่ือให�มีคุณภาพดีแล�วปรุงแต2งตามกรรมวิธีให�มี สีกลิ่น รส และแรงแอลกอฮอล#ตามต�องการ เหล�าบรั่นดีในไทย มีท้ังนําเข�ามาจากต2างประเทศและผลิตข้ึนเองในประเทศ บรั่นดีท่ีขายตามท�องตลาดท่ัว ๆ ไป แบ2งเป.น 3 ประเภท ดังนี้      1.1บรั่นดีพ้ืนเมือง (Domestic Brandy) คือ บรั่นดีท่ีผลิตจากองุ2น แล�วน ามากลั่นเป.นบรั่นดีอีกที เช2น Regency Brandy, Germany Brandy      1.2บรั่นดีมาตรฐาน (Regular Brandy) ส2วนใหญ2เป.นบรั่นดีท่ีนําเข�ามาจากต2างประเทศ      1.3บรั่นดีเกรดสูง (Premium Brandy) เป.นบรั่นดีราคาแพงท่ีเก็บบ2มเอาไว�ในถังไม�โอ�ก นานโดยระบุคุณภาพเป.นตัวอักษรย2อ หรือชื่อพิเศษ เช2น คอนยัค (Connac) อาร#มายัค(Armagnac) 2. เหล�าบรั่นดีผลไม� (Fruit Brandy) บรั่นดีผลไม� คือ บรั่นดีท่ีทําจากผลไม�อ่ืน ๆ ท่ีไม2ใช2ผลองุ2น ซ่ึงจะให�กลิ่นรสแตกต2างกันไป แบ2งเป.น 2 ชนิด      2.1บรั่นดีผลไม�สีขาว (White Fruit Brandy) ผลิตจากการกลั่นผลไม� โดยไม2ต�องบ2มในถังไม�จะได�กลิ่นหอม และรสของผลไม�นั้น ๆ นิยมแช2ให�เย็นแล�วด่ืมโดยไม2ต�องผสม หรือจะนําไปผสมในค็อกเทลต2างๆ 



25      2.2บรั่นดีผลไม�ท่ีมีสี (Colour Fruit Brandy) ผลิตจากการกลั่นผลไม�แล�วนําไปเก็บบ2มในถังไม�โอ�ก ผลไม�ท่ีนํามากลั่น เช2น แอบเปzeล เชอร#รี่ พลัม แพร# ราสเบอร#รี่ 3. วิสก้ี (Whisky) เป.นสุรากลั่นท่ีทํามาจากข�าว ไม2ว2าจะเป.นข�าวบาเลย# ข�าวไรย#ข�าวโอ�ต ข�าวโพด หรือข�าวเหนียว แต2วิสก้ีท่ีมีคุณภาพจะต�องทํามาจากข�าวบาเลย# โดยนํามาหมักกลั่นแล�วเก็บบ2มในถังไม�โอ�ก 4. เหล�ารัม (Rum) เป.นสุราท่ีกลั่นมาจากน้ําอ�อย กากน้ําตาลและน้ําเชื่อมอาจจะมีการผสมผิวส�มและผลไม�อ่ืนในเหล�ารัมเพ่ือให�มีรสชาติใกล�เคียงกับไวน# ในประเทศไทยมีการผลิตเหล�ารัมผสมเครื่องยาจีนหรือยาไทยอีกด�วย รัมแบ2งเป.น 3 ชนิดด�วยกัน ดังนี้      4.1 รัมสีขาว (White Rum) เป.นรัมสีใส บางชนิดไม2ต�องเก็บบ2ม บางชนิดต�องเก็บบ2มในถังไม�เพ่ือให�กลิ่นรสดีข้ืน บางครั้งเรียกว2า Silver Rum เหมาะสําหรับนําไปผสมค�อกเทลท่ีไม2ต�องการให�เปลี่ยนสี      4.2 รัมสีทอง (Gold Rum) เป.นรัมท่ีมีสีเหลืองใส ได�จากการเก็บบ2มไว�ในถังไม�เพ่ือให�เกิดสีหรือผสมสี กลิ่นรสชาติด�วยคาราเมล (Caramel) ท่ีได�จากการเค่ียวน้ําตาล เป.นสีเหลืองทอง เพ่ือให�ได�เหล�ารัมท่ีมีกลิ่น สี รสชาติมากข้ึนกว2าเดิม      4.3 รัมสีดํา (Dark Rum) เป.นรัมท่ีสีเกือบดํา ได�จากการเก็บบ2มไว�ในถังไม� เพ่ือให�เกิดสี และผสมกับคาราเมลท่ีได�จากการเค่ียวน้ําตาลจนเป.นสีดําเกือบไหม� จะได�กลิ่นและรสชาติมากข้ึนเหล�ารัมนิยมนําไปผสมกับค�อกเทลมาก ท่ีรู�จักกันมา คือ Rum Coke หรือ CubaLibre นอกจากนี้ยังนําไปผสมกับเครื่องด่ืมชนิดอ่ืน ๆ เช2น น้ําผลไม� โดยเฉพาะท่ีเรียกว2า Punch จะเป.นเครื่องด่ืมท่ีเข�ากันได�ดีมากกว2ารัม เหล�ารัมจําหน2ายจะมีปริมาณแอลกอฮอล#ประมาณ 40 ดีกรี แต2มีหลายชนิดผลิตให�มีปริมาณสูงมากถึง 75.5 ดีกรี 5. เหล�าคอกเทล คือ การน าเหล�าหลาย ๆ ชนิดมาผสมกันตามสูตรแล�วแต2รสนิยมของผู�ดื่ม 6. วอดก�า (Vodka) เป.นสุราท่ีมีลักษณะคล�ายวิสก้ี แต2มีดีกรีของแอลกอฮอล#สูงมากกว2าวอดก�า ทํามาจากข�าวสาลี ปJจจุบันเป.นเหล�าท่ีได�รับความนิยม โดยใช�ผสมคอกเทลสูตรต2าง ๆ เครื่องด่ืมวอดก�าท่ีรู�จักกันดีคือ Screw Driver, Bloody Mary, Vodka Matini, Saltry Dog’sเป.นต�น ส2วนเหล�าวอดก�าท่ีรู�จักกันดีในประเทศไทย คือ Borzoi, Smirnoff, Stolighinaya 7. เหล�าตากีลา (Taguila) ตากีลาเป.นเหล�ากลิ่นแรง หมักจากพืชท่ีเรียกว2า Mezcal ผลิตในประเทศเม็กซิโก ซ่ึงปกติ ตากีลา จะมีสีขาว แต2บางชนิดจะมีสีเหลืองทองจากการบ2มในถังไม� ปกติชาวเมืองเม็กซิโกนิยมด่ืมเหล�าตากีลาโดยไม2ผสมหากแต2ก2อนด่ืมจะหยิบมะนาวใส2ปากแล�วบีบเกลือตามจึงยกเหล�าข้ึนด่ืมเพ่ือให�มีรสชาติท่ีดีข้ึน ปJจจุบันนิยมนําตากีลามาทําเป.นเครื่องด่ืมผสม เช2น tequila sunrise, Margarita เป.นต�น เหล�าตากีลารู�จักกันดีในประเทศไทย เช2น El – Toro, Cuervo, Sauza 



268. เหล�าขาว เป.นเหล�าท่ีกลั่นมาจากข�าวน้ําตาล หรือกากน้ําตาลเป.นวัตถุดิบโดยสุราท่ีกลั่นออกมาได�จะปราศจากเครื่องย�อมหรือสิ่งปรุงแต2งแต2อย2างใด คนในชนบทและผู�มีรายได�น�อยนิยมด่ืมเหล�าขาวกันมาก9. แชมเปญ เป.นเหล�าหมักท่ีทําจากองุ2นโดยไม2ผ2านกระบวนการกลั่นมีลักษณะพิเศษ คือ เป.นสุราองุ2นท่ีมีฟองคือ มีก�าซคาร#บอนไดออกไซด#เจือปนอยู2คล�าย ๆ เบียร# กระบวนการผลิตและข้ันตอนในการเก็บรักษาทําให�แชมเปญมีราคาแพง10. ไวน# (Wine) เป.นเหล�าผลไม�หมักท่ีเก2าท่ีสุดในโลก วัตถุดิบท่ีใช�ในการทําไวน# คือ องุ2นไวน#ต2างจากแชมเปญท่ีไม2มีฟอง และกรรมวิธีการผลิตจะไม2ซับซ�อนเท2าแชมเปญสามารถแบ2งเป.น 3ประเภท ดังนี1้0.1 Table Wine หรือ Still Wine คือ ไวน#ท่ีหมักจากองุ2น โดยไม2ต�องเพ่ิมเติมสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงไป ไม2มีแก�ส มีปริมาณแอลกอฮอล# 10 – 13 ดีกรี นิยมด่ืมในทุกโอกาส แต2ส2วนใหญ2ด่ืมเพ่ือเจริญอาหารและชูรสชาติ มี 3 สี10.1.1 ไวน#แดง (Red Wine) จะมีต้ังแต2สีอ2อน ถึงแดงเข�ม ข้ึนอยู2กับชนิดขององุ2นท่ีนํามาหมักและระยะเวลาในการหมัก ส2วนใหญ2ไวน#แดงจะมีรสฝาด และให�รสหวานน�อยมากเรียกว2า Dryนิยมด่ืมโดยไม2แช2เย็น10.1.2ไวน#ขาว (White Wine) จะมีต้ังแต2สีเหลืองซีดจนถึงสีเหลืองทองลักษณะโดยท่ัวไปจะมีรสอ2อน กลิ่นน�อย ความหวานมีตั้งแต2หวานน�อยจนถึงหวานมาก ไม2มีรสฝาดนิยมด่ืมโดยไม2แช2เย็น 10.1.3 ไวน#สีชมพู (Rose Wine) จะมีต้ังแต2สีชมพูอ2อนถึงเกือบแดง ไวน#สีชมพูจะมีลักษณะระหว2างไวขาวกับไวน#แดง คือ มีรสฝาดเล็กน�อยและมีรสเปรี้ยวอมหวาน จึงเป.นท่ีนิยม ด่ืมง2ายนิยมแช2เย็นก2อนด่ืม10.2 Sparkling Wine คือ ไวน#ท่ีมีแก�ส จึงทําให�มีรสซ2า มีท้ังสีขาว ชมพู และแดงSparklingWine ใช�กรรมวิธีหมักไวน#ซ้ําเป.นครั้งท่ีสองภายในขวด และเก็บรักษาแก�สนี้ไว� จึงทําให�เกิดรสซ2าเป.นท่ีนิยมกันมาก จึงมีการจดลิขสิทธิ์ไว�ในชื่อ “champangne” ของฝรั่งเศส ส2วนไวน#ท่ีผลิตด�วยกรรมวิธีคล�ายคลึงกันจะใช�คําว2า Sparkling Wine แชมเปญท่ีนิยมด่ืมเพ่ือแสดงความยินดีต2อกันเสิร#ฟโดยแช2เย็นจัด10.3 Fortfied Wine คือ ไวน#ท่ีเพ่ิมแอลกอฮอล#ให�สูงประมาณ 18 – 19 ดีกรี จะมีกลิ่นรสและแอลกอฮอล#มากกว2าไวน#ธรรมดา แช2เย็นเพียงเล็กน�อยก2อนด่ืม11. เบียร# (Beer) เป.นสุราท่ีมีปริมาณการบริโภคสูงท่ีสุด เบียร# ทํามาจากข�าวบาเล2ย# หมัก อบและบดต�มให�สุกแล�วใส2ถัง เม่ือหมักได�ท่ีแล�วจึงใส2ดอกฮอพ เพ่ือให�มีรสขม จากนั้นจึงใส2ยีสต#



27  12. น้ําตาลเมา/ กระแช2 เป.นสุราท่ีทําจากการหมักแช2ของน้ําตาลสดจากต�นมะพร�าวหรือตาล 13. อุ เป.นสุราแช2ท่ีทําข้ึนจากการหมักแช2ของข�าวเหนียวกล�อง เป.นแปKงเชื้อสุราท้ิงไว�จนเกิดมีแรงแอลกอฮอล#ข้ึนแล�วใช�ดื่มกินเช2นเดียวกับน้ําสุรา เหล�าอุนี้ภาคอีสานเรียกว2า สาโท พฤติกรรมการบริโภคสุราหรือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล# พฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล# (Alcohol drinking behavior) หมายถึง ปริมาณความถ่ีในการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล# และปJญหาท่ีเกิดจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#รายบุคคล ซ่ึงสามารถแบ2งออกเป.น 3 แบบแผน ของการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#(WHO อ�างในสาวิตรี(อัษณางค#กรชัย และสุวรรณาอรุณพงษ#ไพศาล, 2543) เครื่องด่ืมแอลกอฮอล#มีหลายชนิดและแต2ละชนิดมีปริมาณของแอลกอฮอล#ท่ีแตกต2างกันออกไป ดังนั้นจึงจําเป.นต�องกําหนด ขนาดด่ืมมาตรฐาน ข้ึนมา เพ่ือให�ผู�ท่ีดื่มรู�ว2าตนเองได�ดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#ในปริมาณมากน�อยเพียงใดสําหรับ 1 ด่ืมมาตรฐาน (1dring) หมายถึง เครื่องด่ืมแอลกอฮอล#ท่ีมีปริมาณแอลกอฮอล#ประมาณ 10 กรัม ตัวอย2างเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#ท่ีนับเป.น 1 ด่ืมมาตรฐาน ได�แก2 เบียร#1แก�ว (285 มิลลิลิตร) มีแอลกอฮอล#อยู2 5% ไวน#1 แก�วเล็ก (100 มิลลิลิตร) มีแอลกอฮอล#อยู2 12 % และเหล�า 1 แก�ว (30มิลลิลิตร) มีแอลกอฮอล#อยู2 40% (กรมสุขภาพจิต, 2547) สําหรับลักษณะแบบแผนการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#มีดังนี้ 1. การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#แบบท่ีมีความเสี่ยงน�อย (low risk drinking)  หมายถึง การด่ืมในลักษณ#ท่ีไม2ทําให�เกิดปJญหาตามมา ท้ังต2อตัวผู�ด่ืมเองและผู�อ่ืนโดยการด่ืมในผู�ชาย มีการด่ืมไม2เกิน 4 ด่ืมมาตรฐานต2อวัน ซ่ึงเทียบเท2ากับเบียร# 4 แก�ว (1 แก�วปริมาณ 285 มิลลิลิตร) เหล�า 40 ดีกรี4 แก�ว(1 แก�วปริมาณ 30 มิลลิลิตร) ไวน# 4 แก�วเล็ก (1 แก�วเล็กปริมาณ 100 มิลลิลิตร) และไม2ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#เลยอย2างน�อย 2 วันต2อสัปดาห#หรือมีการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#ปริมาณไม2เกิน 20 ด่ืมมาตรฐานต2อสัปดาห#สําหรับผู�หญิงด่ืมไม2เกิน 2 ด่ืมมาตรฐานต2อวัน ซ่ึงเทียบเท2ากับเบียร#2 แก�ว(1 แก�วปริมาณ 285มิลลิลิตร) หรือเหล�า 40 ดีกรี2 แก�ว (1 แก�วปริมาณ 30 มิลลิลิตร) ไวน#2 แก�วเล็ก(1 แก�วเล็กปริมาณ 100มิลลิลิตร)และไม2ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#เลยอย2างน�อย 2 วันต2อสัปดาห# หรือการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#ปริมาณไม2เกิน 10 ด่ืมมาตรฐานต2อสัปดาห# การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#ในลักษณะนี้เรียกว2า การด่ืมอย2างปลอดภัย (safe limit drinking) 2. การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#แบบท่ีมีความเสี่ยงต2ออันตรายสูง (Hazardous drinking)  หมายถึงการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#ในปริมาณและลักษณะท่ีทําให�ผู�ด่ืมเพ่ิมความเสี่ยงท่ีจะทําให�เกิดผลเสียต2อสุขภาพโดยองค#การอนามัยโลกได�จัดไว�ว2าเป.นปริมาณความผิดปกติชนิดหนึ่ง การกําหนดปริมาณลักษณะของการด่ืมแบบเสี่ยงจะใช�การกําหนดระดับปริมาณแอลกอฮอล#เฉลี่ยท่ีคนไม2ควรด่ืมเกินต2อสัปดาห#หรือต2อครั้ง(threshold values) ซ่ึงเป.นระดับท่ีสัมพันธ#กับความเสี่ยงต2อการเกิดอันตรายของสุขภาพของผู�ดื่ม โดยลักษณะการด่ืมแบบเสี่ยง คือ ในผู�ชาย มีการด่ืมท่ีมากกว2า4 ด่ืม



28  มาตรฐาน แต2ไม2เกิน 6 มาตรฐานต2อวันซ่ึงเทียบเท2ากับเบียร#มากกว2า 4 แก�ว (1 แก�วปริมาณ 285 มิลลิลิตร) เหล�า 40 ดีกรีมากกว2า 4 แก�ว (1 แก�วปริมาณ 30 มิลลิลิตร)ไวน#มากกว2า 4 แก�วเล็ก (1 แก�วเล็กปริมาณ 100 มิลลิลิตร) สําหรับในผู�หญิง การด่ืมมากกว2า 2 ด่ืมมาตรฐาน แต2ไม2เกิน 4 ด่ืมมาตรฐานต2อวัน ซ่ึงเทียบเท2ากับเบียร# มากกว2า 2 แก�ว(1 แก�วปริมาณ 285 มิลลิลิตร) เหล�า40 ดีกรีมากกว2า 2 แก�ว (1 แก�วปริมาณ 30 มิลลิลิตร)ไวน#มากกว2า 2 แก�ว(1 แก�วเล็กปริมาณ 100มิลลิลิตร)นอกจากนี้ การด่ืมอย2างหนักหรือแบบ เมาหัวราน้ํา (binge drinking)ก็ถือว2าเป.นการด่ืมแบบเสี่ยงต2อการเกิดอันตราย 3. การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#ท่ีเป.นอันตราย (harmful drinking)  หมายถึง การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#ท่ีทําให�เกิดอันตรายต2อสภาพร2างกายหรือจิตใจ ซ่ึงกําหนดโดยองค#การอนามัยโลก และให� คําจํากัดความโดยอาศัยตามหลักเกณฑ#ของสมาคมจิตแพทย#อเมริกัน (Diagnosis and Statistical Manual DisorderForth Edition [DSM IV]) ประกอบด�วย 3.1มีหลักฐานชัดเจนว2าแอลกอฮอล#ทําให�เกิดอันตรายต2อร2างกายและจิตใจ 3.2ลักษณะของอันตรายสามารถตรวจพบได� 3.3ต�องด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#ติดต2อกันอย2างน�อย 1 เดือหรือด่ืมหลายครั้งในช2วง 12เดือนท่ีผ2านมา 3.4ต�องไม2เข�าหลักเกณฑ#การวินิจฉัยสําหรับภาวะติดสุรา (Alcohol dependence) โดยลักษณะการด่ืมแบบอันตราย คือ ในผู�ชาย มีการด่ืมมากกว2า 6 ด่ืมมาตรฐานต2อวัน สําหรับในผู�หญิงมีการด่ืมมากกว2า 4 ด่ืมมาตรฐานต2อวัน  โทษของการบริโภคสุราหรือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล# เครื่องด่ืมแอลกอฮอล#ท่ีมีชื่อเรียกกันเล2นๆว2า “น้ําเปลี่ยนนิสัย” เพราะเม่ือด่ืมเข�าไปแล�วสามารถเปลี่ยนนิสัยผู�ดื่มได�เช2น จากท่ีเป.นคนข้ีอายก็กลายเป.นคนใจกล�าจากคนเงียบ ๆ กลายเป.นคนพูดมาก เป.นต�นโทษและความเสียหายจากการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#มีดังนี้ (อดิศวร# หลายชูไทย และคณะ, 2544 ) 1. ทําให�เกิดความประมาท เพราะฤทธิ์ของแอลกอฮอล#ท่ีดื่มเข�าไปในร2างกายทําให�ร2างกายผู�ท่ีด่ืมไม2สามารถควบคุมประสาทและสมองให�สั่งการได�ทันเวลา ด�วยเหตุนี้จึงเป.นสาเหตุให�เกิดอุบัติเหตุ 2. เกิดการขาดสติยั้งคิด เพราะฤทธิ์ของแอลกอฮอล#ท่ีด่ืมเข�าไปในร2างกายจะไปกดสมองส2วนควบคุมความคิดและส2วนท่ีคอยยับยั้งให�มีความระมัดระวัง ทําให�ควบคุมตนเองไม2ได�กล�าทําสิ่งท่ีไม2เหมาะสม เช2นการก2อการทะเลาะวิวาท การท าร�ายร2างกายคนใกล�ชิด เป.นต�น 



293. สร�างความทุกข#ให�ผู�อ่ืน ครอบครัวไหนท่ีพ2อหรือแม2 รวมท้ังบุคคลใดในครอบครัวเป.นนักด่ืมย2อมสร�างความทุกข#ความเศร�าหมอง ให�กับครอบครัวและผู�เก่ียวข�อง ถ�าเป.นหัวหน�าครอบครัวก็จะมีผลกระทบมาก ทําให�คนในครอบครัวหันไปหาทางออก ในทางท่ีผิด ๆ4. มีค2าใช�จ2ายมากข้ึน การบริโภคสุราหรือด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#ประจําจนติดเป.นนิสัย ทําให�ค2าใช�จ2ายนี้เป.นค2าใช�จ2ายสูญเปล2าไม2เกิดประโยชน#อะไร5. การบั่นทอนสุขภาพ เครื่องด่ืมแอลกอฮอล#ได�รับการขนานนามจากนักวิชาการว2าเป.น“เครื่องด่ืมท่ีมีอายุสั้น” เพราะฤทธิ์ของแอลกอฮอล#เข�าไปทําลายอวัยวะของร2างกายทุกส2วนท่ีไหลผ2านแม�เพียงครั้งแรกของการบริโภค เพราะฉะนั้นถ�าด่ืมจนติดเป.นความเคยชินสุขภาพก็ยิ่งทรุดโทรมเกิดโรคต2างๆ และอาจเสียชีวิตก2อนวัยอันควร2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องรัตติยา บัวสอน และเชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล(2555).พฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#ของนักศึกษามหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร.  พบว2านักศึกษาส2วนใหญ2มีพฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#อยู2ในระดับปานกลาง ร�อยละ 73.8 รองลงมาคืออยู2ใน ระดับต่ําร�อยละ 14.8 และระดับสูง ร�อยละ 11.4 ตามลําดับ ปJจจัยท่ีมีความสัมพันธ#กับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#ของนักศึกษาอย2างมีนัยสําคัญทางสถิติ ได�แก2 เพศ ความสัมพันธ#ระหว2างบิดามารดา ทัศนคติเก่ียวกับการบริโภคเครื่องด่ืม แอลกอฮอล# การเข�าถึงแหล2งซ้ือขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล# การได�รับอิทธิพลจากสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ# และแรงสนับสนุนจากกลุ2มเพ่ือนในการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล# ส2วนปJจจัยท่ีไม2มีความสัมพันธ#กับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#ของกลุ2มตัวอย2าง ได�แก2 อายุ ชั้นปCท่ีศึกษา เกรดเฉลี่ย ลักษณะการอยู2อาศัยรายได�ต2อเดือน ความรู�เก่ียวกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล# และสัมพันธภาพของบุคคลภายในครอบครัวจากการวิจัยในครั้งนี้ รัฐควรกําหนดนโยบายท่ีชัดเจน เก่ียวกับหลักเกณฑ#การซ้ือขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล# รวมถึงมาตรการเก่ียวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ# จากสื่อต2างๆ ในการปKองกันและลดพฤติกรรมการเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#ของเยาวชนมณิภัทร# ไทรเมฆ , อําไพ หม่ืนสิทธิ (2560). พฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#ของนักศึกษา:กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี  สาขาสังคมศาสตร# คณะศิลปศาสตร# มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพบว2า พฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#ของนักศึกษาชายกับหญิง มีความแตกต2างกันอย2างมีนัยสําคัญ ณ ระดับ0.05 ท้ังความถ่ี ปริมาณ และประเภทของการด่ืม นักศึกษาชายจะด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล# ประมาณ 1-2ครั้งต2อสัปดาห# ส2วนนักศึกษาหญิงจะด่ืมเฉพาะในช2วงเทศกาล ร�อยละ 46.1 ของนักศึกษาชาย จะด่ืม



30  มากกว2า 1 ขวดต2อครั้ง ส2วนนักศึกษาหญิงร�อยละ 23.9 จะด่ืมประมาณ 1-2 แก�วต2อครั้งการวิเคราะห#ด�วยวิธีการวิเคราะห#จําแนกกลุ2ม (Discriminant Analysis) เป.นการวิเคราะห#ความแปรปรวน (ANOVA) และการวิเคราะห#ความถดถอย (Regression)ร2วมกัน พบว2า ตัวแปรต�นท่ีมีอิทธิพลต2อการด่ืมหรือไม2ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#มี 4 ตัวคือ เพศ พฤติกรรมการด่ืมฯ ของบิดามารดาเกรดเฉลี่ย และชั้นปC ตามลําดับ นิศาชล รัตนมณี, ประสพชัย พสุนนท#, ธีระวัฒน# จันทึก.(2560).ปJจจัยท่ีมีผลต2อการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#ของข�าราชการกองทัพเรือ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว2า 1)ความรู�และความเข�าใจเก่ียวกับการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#ประกอบไปด�วย 3 องค#ประกอบ โดยระดับความรู�และความเข�าใจเก่ียวกับการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#ท่ีมากท่ีสุด คือ องค#ประกอบความรู�ท่ัวไปเก่ียวกับแอลกอฮอล# และน�อยท่ีสุด คือ ผลกระทบทางลบของแอลกอฮอล#  2) พฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#ประกอบไปด�วย 4 องค#ประกอบ โดยระดับของพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#ท่ีมากท่ีสุด คือ องค#ประกอบเหตุผลส2วนบุคคลของการด่ืมแอลกอฮอล# และน�อยท่ีสุด คือ เหตุผลทางอารมณ#และความเครียดของการด่ืมแอลกอฮอล# กรวรรณ บุษบง. (2557). การศึกษาปJญหาพิเศษเรื่องพฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#ของนิสิตสาขาสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร# มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร# วิทยาเขตบางเขน. กรุ ง เทพฯ :  มหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร# . พบว2 านิ สิ ตสาขาสุ ข ศึกษา คณะศึกษาศาสตร# มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร#มีความรู�อยู2ในระดับพอใช� คิดเป.นร�อยละ 50.9 รองลงมาคือ มีความรู�อยู2ในระดับสูง คิดเป.นร�อยละ 36.8 มีทัศนคติต2อการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#ส2วนใหญ2 อยู2ในระดับดี คิดเป.นร�อยละ 81.1 รองลงมาคือ มีทัศนคติต2อการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#อยู2ในระดับพอใช�คิดเป.นร�อยละ 17.90 มีการปฏิบัติท่ีดีต2อการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#ส2วนใหญ2 อยู2ในระดับระดับดี คิดเป.นร�อยละ 54.70 รองลงมาคือ มีการปฏิบัติท่ีดีต2อการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล# อยู2ในระดับพอใช� คิดเป.นร�อยละ 31.10 ตามลําดับจากผลการศึกษามหาวิทยาลัยควรส2งเสริมให�นิสิตท่ียังมีพฤติกรรมการบริโภคแอลกอฮอล# ซ่ึงส2วนใหญ2มีความรู�เก่ียวกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#อยู2ในระดับพอใช� ให�มีความรู�และพฤติกรรมให�ดียิ่งข้ึน และควรมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการส2งเสริมการให�ความรู�เก่ียวกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล# รวมถึงโทษภัยและอันตรายจากการด่ืม เครื่องด่ืมแอลกอฮอล#เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรม และเป.นแนวทางในการรณรงค#ปKองกัน หรือ กิจกรรมลด ละ เลิกการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล# ส2วนนิสิตท่ีมีความรู�และพฤติกรรมอยู2ในระดับดีมากอยู2แล�ว ควรดําเนินกิจกรรมกระตุ�นหรือส2งเสริมให�มีการรักษาระดับการมีพฤติกรรมเช2นนี้ต2อไป ปรียากร ลังกา.(2559).พฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล#ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจังหวัดแม2ฮ2องสอน.กลุ2มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนวิชาการโรงพยาบาลธัญญารักษ#แม2ฮ2องสอน. พบว2า กลุ2มตัวอย2างส2วนใหญ2เป.นเพศหญิง ร�อยละ61.6 มีอายน�อยกว2า 14 ปC



31  ร�อยละ 45.1มีการศึกษาอย2ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต�นร�อยละ52.2 , มีคะแนนเฉลี่ยสะสมอย2ในช2วง 3.01-3.50 ร�อยละ 33.2 ส2วนใหญ2บิดามารดาอยู2ร2วมกันร�อยละ67.9 ,ผู�ปกครองมีอาชีพรับจ�างท่ัวไป ร�อยละ41.2 ,รายได�เฉลี่ยต2อเดือนมากกว2า10,000 บาท ร�อยละ 44.0 ,ได�รับค2าใช�จ2ายต2อเดือนน�อยกว2า 1,000 บาท ร�อยละ 53.4 ส2วนใหญ2พักอาศัยอยู2บ�านของบิดามารดาร�อยละ70.9 และบุคคลท่ีพักอาศัยด�วยด่ืมสุราร�อยละ51.1ร�อยละ 33.6 ของกลุ2มตัวอย2างเคยด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#โดยอายท่ีเริ่มด่ืมครั้งแรกช2วง10-15 ปC ร�อยละ 76.2 , สาเหตุของการด่ืมครั้งแรกคืออยากลอง ร�อยละ17.5, สาเหตุท่ียังคงด่ืมอยู2คือ เพ่ือนชวนร�อยละ 19.8 ,เบียร#เป.นเครื่องด่ืมท่ีชอบมากท่ีสุด ร�อยละ 13.9, ความถ่ีในการด่ืม 1 ครั้ง/สัปดาห# ร�อยละ 23.3ส2วนใหญ2ร�อยละ15.4 ด่ืมในช2วงเย็น 16.00-19.00 น. , ด่ืมในงานเลี้ยงสรรค#ร�อยละ17.5, ด่ืมกับเพ่ือน ร�อยละ27.6 , ด่ืมบ�านเพ่ือน ร�อยละ 22.4ค2าใช�จ2ายในการด่ืมเฉลี่ยน�อยกว2า100 บาท 78.7 และไม2ใช�ยา/ยาเสพติดอ่ืนร2วม ร�อยละ73.9 ไม2เคยได�รับผลกระทบหลังการด่ืม ร�อยละ64.9 ผลการประเมินปJญหาการด่ืมสุรา ส2วนใหญ2ด่ืมแบบเสี่ยงตํ่าร�อยละ 88.3 สุทธิรักษ# ไชยรักษ#และคณะ. (2551). พฤติกรรมการด่ืมสุราของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปCการศึกษา 2551. นักศึกษาและการทหาร ส2วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. พบว2า ในปC การศึกษา 2550 นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีถูกลงโทษทางด�านวินัยนักศึกษาจํานวน 327คน ในจํานวนนี้มีการกระทําผิดท่ีเก่ียวกับ สุรา จํานวน 64คน คิดเป.น ร�อยละ19.5 ของการกระทา ผิดท้ังหมด และถูกมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษในกรณีความผิดท่ีเก่ียวกบสุราให�พักการศึกษา จํานวน 13 คน และภาคทัณฑ#ตลอดสภาพการศึกษา จํานวน 38 คน (งานวินัยนักศึกษาและการทหาร ส2วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2551)  จากการรวบรวม ข�อมูลเอกสารจะเห็นได�ว2ายังมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีไม2ได�ปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติและข�อบังคับของมหาวิทยาลัยซ่ึงส2งผลกระทบต2อการเรียนของนักศึกษา ทําให�ผู�วิจัยเล็งเห็นความสําคัญของการทําวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการด่ืมสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพ่ือนา ผลท่ีได�จากการวิจัยในครั้งนี้ไปใช�ประระโยชน#ต2อการวางแผนรณรงค#และปKองกันการด่ืมสุราในมหาวิทยาลัยต2อไป รศ.ดร. ลักษณา  อินทร#กลับ.(2551).พฤติกรรมการด่ืมสุราและการรับรู�ผลกระทบจากการด่ืมสุราของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพตะวันตกและปริมณฑล. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และศูนย#วิจัยปJญหาสุรา (ศวส.).  พบว2า นักศึกษากลุ2มตัวอย2างร�อยละ 47.0 ไม2ด่ืมสุรา ร�อยละ 34.8 ปJจจุบันด่ืมสุราและ ร�อยละ 18.2 เคยด่ืมสุราแต2ปJจจุบันเลิกด่ืม จากการศึกษาความสัมพันธ#ระหว2างลักษณะด�านบุคคล  ด�านครอบครัว และด�านเพ่ือนกับพฤติกรรมการด่ืมสุรา พบว2า ด�านบุคคลได�แก2 เพศกลุ2มสาขาท่ีศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสม และรายได�ต2อเดือน ด�านครอบครัว ได�แก2พฤติกรรมการด่ืมของบิดา มารดาและพ่ี



32  น�อง และ ด�านเพ่ือน ได�แก2การมีเพ่ือนชอบด่ืม การชวนเพ่ือนด่ืม และการต้ังใจคบเพ่ือนด่ืมสุรา มีความสัมพันธ#กับพฤติกรรมการด่ืมสุราของนักศึกษาอย2างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 และจากการเปรียบเทียบการรับรู �ผลกระทบจากการด่ืมสุราของนักศึกษาจําแนกตามลักษณะด�านบุคคล       ด�านครอบครัวและด�านเพ่ือน พบว2า เพศกลุ2มสาขาท่ีศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสม พฤติกรรมการด่ืมของพ่ี น�อง การมีเพ่ือนชอบด่ืม และการต้ังใจคบเพ่ือนด่ืมสุรา มีผลทําให�การรับรู�ผลกระทบจากการด่ืมสุราท่ีมีผลต2อสุขภาพ ครอบครัวเศรษฐกิจ สังคม และจริยธรรมหรือคําสอนทางศาสนาแตกต2างกันอย2างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยนักศึกษาหญิงมีการรับรู�ผลกระทบมากกว2านักศึกษาชาย กลุ2มสาขาวิทยาศาสตร#สุขภาพมีการรับรู�ผลกระทบในภาพรวมมากกว2ากลุ2มสาขาอ่ืน นักศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกว2า 3.00 มีการรับรู�ผลกระทบในภาพรวมมากกว2านักศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสมน�อยกว2า กลุ2มท่ีมีพ่ีน�องและเพ่ือนไม2ด่ืมสุรามีการรับรู�ผลกระทบ ในภาพรวมมากกว2ากลุ2มท่ีมีพ่ีน�องและเพ่ือนด่ืมสุรา กลุ2มท่ีไม2ต้ังใจคบเพ่ือนด่ืมสุรามีการรับรู�ผลกระทบในภาพรวมมากกว2ากลุ2มท่ีต้ังใจคบเพ่ือนด่ืมสุรา กลุ2มตัวอย2างในการวิจัยครั้งนี้เสนอ แนวทางการลด ละ เลิก ด่ืมสุรา โดยเพ่ิมมาตรการควบคุมการผลิต การจําหน2าย และการซ้ือสุรา พร�อมท้ังจัดการอบรม ให�ความรู �และปลูกฝJงเยาวชนให�ตระหนักถึงโทษจากการด่ืมสุรา สุทธิพงษ# กรานเขียว (2558).พฤติกรรมการด่ืมสุราของนิสิตภาคพิเศษมหาวิทยาลัยบูรพา. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต .สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป.วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา  พบว2า นิสิตภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความรู�เก่ียวกับการด่ืมสุราในระดับมากโดยมีคาเฉลื่ยของคําตอบท่ีตอบถูกเท2ากับ 12.26 ข�อโดยข�อคําถามท่ีนิสิตภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา ตอบถูกมากท่ีสุดคือการด่ืมสุราเป .นการผิดศีลข�อ 5 ส2วนข�อคําถามท่ีนิสิตภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา ตอบผิดมากท่ีสุดคือข�อ วัด สถานศึกษา หอพัก สถานท่ีราชการ สามารถเป.นท่ีด่ืมสุราผลการศึกษาพบว2า ทัศนคตเก่ียวกับการด่ืมสุราของนิสิตภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา พบว2าโดยภาพรวมมีทัศนคติไม2ดีต2อการด่ืมสุรา เม่ือจําแนกเป.นรายข�อ พบว2าการรณรงค#เมาไม2ขับในช2วงเทศกาลต2าง ๆ มีผลทําให�การด่ืมสุราลดลง มีค2าเฉลี่ยมากเป.นอันดับท่ี 1 ผลการศึกษา พบว2า พฤติกรรมเก่ียวกับการด่ืมสุราของนิสิตภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา พบว2า สถานท่ีส2วนใหญ2ท่ีนิสิตภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพาด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#คือ ร�านค�า/ ร�านอาหาร ช2วงเวลาท่ีนิยมด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#คือช2วงวันเสาร-#อาทิตย#ความถ่ีในการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#ของนิสิตคือด่ืม 1-2 ครั้ง/ เดือน และด่ืมเฉพาะงานสังคม ประเภทเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#ท่ีนิสิตนิยมด่ืม คือเบียร#เหตุผลท่ีด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#คือเพ่ือต�องการเข� สังคมและเหตุผลหลักท่ีทําให�นิสิตซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#คือ การลดราคาของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#และผลการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบพฤติกรรมการด่ืมสุราของนิสิตภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา พบว2า นิสิตภาคพิเศษท่ีมีเพศระดับชั้นป Cสถานท่ีพักอาศัย



33  รายได�เฉลี่ยต2อเดือน ความรู�และทัศนคติต2างกัน มีพฤติกรรมการด่ืมสุราแตกต2างกัน อย2างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 ประไพรัตน# คาวินวิทย# (2554). ปJจจัยท่ีสัมพันธ#กับปริมาณการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล# ของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. หลักสูตรปริญญาเศรษฐศาสตร#มหาบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร#การจัดการ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. พบว2า  กล2มตัวอย2างชายและหญิงมีสัดส2วนเท2ากัน โดยส2วนใหญ2มีอาย  19 ปC  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ระหว2าง 2.51 – 3.00 พักอาศัยอยู2กับบิดาและมารดา  มีการใช�เวลาว2างสําหรับการดูหนัง ฟJงเพลง เล2นดนตรี และมีรายได�ต2อเดือนเฉลี่ย 7,476  บาท เครื่องด่ืมแอลกอฮอล#ท่ีนิยมด่ืมมากท่ีสุดคือ สุรา โดยมีปริมาณการด่ืม 1 ขวด/กระป�องต2อสัปดาห# ส2วนใหญ2เริ่มด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#เม่ืออาย  16 ปC  โดยมีสาเหตุท่ีด่ืม เพ่ือการสังสรรค#/เพ่ือเข�าสังคม กลุ2มตัวอย2างส2วนใหญ2ด่ืมกับเพ่ือน โดยด่ืมท่ีสถานบันเทิง และงานเลี้ยงฉลองในเทศการต2างๆส2วนใหญ2มีการรับรู�ถึงผลการทบของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล# ว2ามีผลเสียต2อสุขภาพ การเกิดอุบัติเหตุ การเกิดการทะเลาะวิวาท การผิดศีลธรรม และผลกระทบต2อค2าใช�จ2าย อย2างไรก็ตาม ปJจจัยด�านการรับรู�ถึง ผลการทบของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#ทกปJจจัยไม2มีความสัมพันธ#กับปริมาณการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#  ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว2า รายได�ต2อเดือน สาเหตุท่ีด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#และโอกาสในการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล# มีความสัมพันธ#กับปริมาณการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอย2างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.05 ส2วนปริมาณการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล# โดยเฉลี่ยของนิสิตจากคณะสังคมศาสตร# และคณะวิทยาศาสตร#แตกต2างกันอย2างไม2มีนัยสําคัญทางสถิติ อัมมันดา ไชยกาญจน# , อมรา ไชยกาญจน# (2559).พฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ภาควิชาวิทยาศาสตร#ประยุกต# คณะวิทยาศาสตร#และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.สาขาวิชาเภสัชวิทยา สถานวิทยาศาสตร#พรีคลินิก คณะแพทยศาสตร# มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร# พบว2า นักศึกษาด่ืมแอลกอฮอล# ร�อยละ 21.4  อายุเฉลี่ยท่ีด่ืมครั้งแรก 16.42 ปCเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#ท่ีเริ่มด่ืมครั้งแรก คือ เบียร# ร�อยละ 61.2 สาเหตุท่ีด่ืมอันดับแรก คือ อยากลองร�อยละ 64.2 ส2วนใหญ2ด่ืมในปJจจุบัน คือ เบียร# ร�อยละ 62.5 เหตุผลท่ียังด่ืม คือ เพ่ือเข�าสังคมร�อยละ 43.7 ส2วนใหญ2ด่ืมแอลกอฮอล#กับเพ่ือน ร�อยละ 78.7 โอกาสท่ีด่ืมคืองานเลี้ยงสังสรรค#ระหว2างเพ่ือน ร�อยละ 66.2 สารเสพติดท่ีใช�ร2วมกับการด่ืมแอลกอฮอล# คือ บุหรี่ ร�อยละ 19.8 มีนักศึกษาท่ีด่ืมในช2วงเวลา 2 สัปดาห# ร�อยละ 36.6 ปJจจัยท่ีมีความสัมพันธ#กับการด่ืมแอลกอฮอล# คือ ทัศนคติต2อการด่ืมแอลกอฮอล# (OR = 5.96) อิทธิพลของเพ่ือน (OR = 5.96) และอิทธิพลจากสื่อโฆษณา(OR = 3.76) อย2างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 (p-value < .001) ปJจจัยท่ีไม2มีความสัมพันธ#กับ



34  การด่ืมแอลกอฮอล# คือ เพศ เงินท่ีได�รับต2อเดือน การได�รับการช2วยเหลือจากครบครัว กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย และการเข�าถึงแหล2งซ้ือขาย วชรวรพงษ#  วงษ#พรมมา ,วิชุดา กิจธรธรรม (2557).ปJจจัยทางจิตสังคมท่ีเก่ียวข�องกับพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#และผลกระทบด�านการเรียนในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.หลักสูตรวิทยาศาสตร#มหาบัณฑิต สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร#ประยุกต#สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร# มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. พบว2า 1) พบปฏิสัมพันธ#ระหว2างเจตคติเชิงบวกต2อพฤติกรรมการด่ืมเครื่อง ด่ืมแอลกอฮอล#กับการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส2ท่ีมีต2อพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในกลุ2มย2อยอายุ 16 ปCและอายุ 17 ปC ชั้นมัธยมศึกษาปCท่ี 4และชั้นมัธยมศึกษาปCท่ี 6 และประเภทของโรงเรียนท่ีมีโครงการท่ีเน�นการปKองกัน/ลดพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล# 2) พบปฏิสัมพันธ#ระหว2างความคาดหวังผลจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#กับการได�รับตัวแบบ ท่ีมีต2อพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ2มย2อยเพศหญิง 3) ไม2พบปฏิสัมพันธ#ระหว2างลักษณะมุ2งอนาคตควบคุมกับการเข�าถึงสื่อโฆษณาแอลกอฮอล#ท่ีเก่ียวข�องกับพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล#ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท้ังในกลุ2มรวมและในกลุ2มย2อย 4) ตัวแปรสําคัญท่ีสามารถทํา นายพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล#ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ความคาดหวังผลจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล# ลักษณะมุ2งอนาคต-ควบคุมตนและการเข�าถึงสื่อโฆษณา มีอํานาจทํานายร�อยละ 31.0 และ 5)พบความสัมพันธ#เชิงบวกระหว2างพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#กับผลกระทบด�านการเรียน ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย2างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ศิริพร สุภโตษะ (2560).ปJจจัยท่ีมีอิทธิพลต2อการเลือกซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#ประเภทเบียร# ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.หลักสูตรบริการธุรกิจมหาบัณฑิต  คณะพาณิชยศาสตร#และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร#. พบว2า ปJจจัยท่ีมีอิทธิพลต2อการตัดสินใจซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล# ประเภทเบียร#ของผู�บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีได�จากการจัดกลุ2มปJจจัยใหม2มีท้ังหมด 5 ปJจจัย โดยปJจจัยท่ีมีอิทธิพลต2อการตัดสินใจซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#ประเภทเบียร#มากท่ีสุดคือ ปJจจัยด�านความคุ�มค2าและรสชาติดี ส2วนปJจจัยด�านอ่ืนๆ ได�แก2 ปJจจัยด�านผลิตภัณฑ# กิจกรรมและชื่อเสียงของสถานท่ี ปJจจัยด�านบรรจุภัณฑ#และรสชาติท่ีแตกต2างจากยี่ห�ออ่ืน ปJจจัยด�านช2องทางการจัดจําหน2าย และปJจจัยด�านการส2งเสริมทางการตลาด ไม2มีอิทธิพลต2อการตัดสินใจซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#ประเภทเบียร#ของผู�บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในด�านปJจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร# ผลการวิจัย พบว2า ระดับการศึกษาท่ีแตกต2างกันส2งผลต2อการตัดสินใจซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#ประเภทเบียร#ของผู�บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต2างกัน ซ่ึงจาก



35  การศึกษาพบว2า กลุ2มตัวอย2างท่ีมีการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเทียบเท2ามีแนวโน�มท่ีจะซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#ประเภทเบียร#บ2อยครั้งกว2ากลุ2มตัวอย2างท่ีมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ส2วนด�านอายุ เพศ รายได�เฉลี่ย และอาชีพท่ีแตกต2างกันมีความสัมพันธ#กับการตัดสินใจซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล#ประเภทเบียร#ของผู�บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม2แตกต2างกัน สุภา อัคจันทร (2559).ปJจจัยท่ีสัมพันธ#กับความต้ังใจในการหยุด ด่ืมของผู�ติดสุราท่ีกลับไปด่ืมซํ้า.หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร# มหาวิทยาลัยบูรพา พบว2า กลุ2มตัวอย2างส2วนใหญ2มีความต้ังใจในการหยุดด่ืมในระดับตํ่าคิดเป.นร�อยละ 77.78 ( =31.95, SD =8.41) จากการวิเคราะห#ความสัมพันธ#พบว2าทันคติต2อการด่ืมสุรามีความสัมพันธ#ทางลบกับความต้ังใจในการหยดด่ืมสุราอย2างมีนัยสําคัญทางสถิติ(r = -0.22, p < .05)ส2วนการรับรู�ความสามารถตนเองในการหยุดด่ืมสุราและการจัดการพฤติกรรมการด่ืมสุรามีความสัมพันธ#ทางบวกกับความต้ังใจในการหยุดด่ืมสุราอย2างมีนัยสําคัญ ทางสถิติ(r = 0.35, p <.01 , r = 0.44, p < .01) ตามลําดับ ผลการวิจัยนี้เสนอแนะว2าพยาบาลหรือบุคลากรทางสุขภาพควรนําผลการวิจัยไปใช�เป.นข�อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติต2อการด่ืมสุรา เสริมสร�างการรับรู�ความสามารถของตนเองในการหยุดด่ืมสุราและการจัดการพฤติกรรมการด่ืมสุรา ซ่ึงจะช2วยเพ่ิมความต้ังใจในการหยุดด่ืมสุราและสามารถหยุดพฤติกรรมการด่ืมสุราได�ในท่ีสุด กนกวรรณ จังอินทร# (2560). พฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล#และผลกระทบต2อครอบครัวของผู�ด่ืมแอลกอฮอล#ท่ีเข�าบําบัดในโรงพยาบาลธัญญารักษ#อุดรธานี.สาขาพัฒนาสุขภาพชุมชน หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต ภาควิชาเวชศาสตร#ชุมชน คณะแพทยศาสตร# มหาวิทยาลัยขอนแก2น. พบว2าครอบครัวได�รับผลกระทบจากการด่ืมแอลกอฮอล#ของผู�ปVวยท่ีด่ืมแอลกอฮอล#ด�านเศรษฐกิจ มากท่ีสุด ร�อยละ 84.8 โดย ร�อยละ 37.0 ขาดคนทํางานช2วยครอบครัวและร�อยละ 27.8 พบปJญหาทางด�านการเงินของครอบครัว รองลงมาคือผลกระทบด�านร2างกายและจิตใจของคนในครอบครัวร�อยละ 74.6 โดยร�อยละ 33.3 เกิดความเครียดและปJญหาสุขภาพจากการดูแล ผู�ท่ีด่ีมแอลกอฮอล#รองลงมาคือร�อยละ 31.5 การมีปJญหาภายในครอบครัวหรือมีปJญหาชีวิตสมรสและการเป.นโรควิตกกังวลหรือซึมเศร�ารู�สึกไม2สบายใจจากการด่ืมแอลกอฮอล#ของสมาชิกในครอบครัว และผลกระทบด�านสังคมพบร�อยละ 61.7 โดย การเป.นคู2กรณีของอุบัติเหตุทางจราจรร�อยละ 15.7    



  บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย  3.1 รูปแบบการวิจัย  การวิจัยครั้งนี้เป�นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซ่ึงได'ใช'ในการเก็บรวบรวมข'อมูลจากแนวคิดทฤษฎีท้ังท่ีเป�นข'อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิเพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล?ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตอําเภอเมืองจังหวัดพะเยา โดยมีการกําหนดกลุBมประชากรกลุBมตัวอยBางวิธีการสุBมตัวอยBางและการวิเคราะห?ข'อมูล ตลอดจนการกําหนดสมมติฐานในการศึกษาครั้งนี้ 3.1.1 ประชากรและกลุBมตัวอยBาง  3.1.2 การสร'างเครื่องมือท่ีใช'ในการวิจัย  3.1.3 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช'ในการวิจัย  3.1.4 การเก็บรวบรวมข'อมูล  3.1.5 การวิเคราะห?ข'อมูล  3.1.6 สถิติท่ีใช'ในการวิเคราะห?ข'อมูล  3.2 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง  ประชากร  ประชากรท่ีใช'ในการวิจัยครั้งนี้คือ ร'านบริการเครื่องด่ืมแอลกอฮอล?ท่ีได'รับความนิยม ในเขตอําเภอเมืองพะเยา 10  ร'าน  โดยเลือกแบบเจาะจง   จํานวน  200  คน วิธีการกําหนดตัวอยBาง   ข้ันตอนท่ี 1 ใช'วิธีการสุBมแบบเจาะจง โดยใช'ร'านบริการอาหารและเครื่องด่ืมแอลกอฮอล?ท้ังสิ้น 10 ร'าน ดังนี้ 3.2.1  ร'านสบายอารมณ? 3.2.2  ร'านโกดัง 9 3.3.3  ร'านฮักโรงเบียร? 3.3.4  ร'านสบายตังค? 3.3.5  ร'านเพลินละมุน 3.3.6  ร'านหลักหลวง 3.3.7  ร'านแซOบหน'ามอ 



37  3.3.8  ร'านบีเอ็มผับ 3.3.9  ร'านโกดัง39 3.3.10 ร'านฮอลิวูด กลุBมตัวอยBางในการวิจัยในครั้งนี้   โดยกําหนดผู'ให'ข'อมูลเป�นนักศึกษาท่ีเคยบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล? ในเขตอําเอเมืองพะเยาจํานวนร'านละ 20 คน เป�นกลุBมตัวอยBางท้ังหมด จํานวน 200 คน ข้ันตอนท่ี 2 แจ'ง หรือขอความชBวยเหลือจากเจ'าของร'าน  หรือพนักงานในร'าน เพ่ือขออนุญาตเก็บข'อมูลกลุBมตัวอยBาง จํานวนร'านละ 20  คน   3.3 เครื่องมือท่ีใช&ในการวิจัย   ข้ันตอนการสร'างเครื่องมือ  3.3.1 ศึกษาข'อมูลจากเอกสาร ตํารา  บทความและงานวิจัยตBางๆ เก่ียวกับพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล?ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตอําเภอเมืองจังหวัดพะเยา 3.3.2 รวบรวมข'อมูลเบ้ืองต'นท่ีเก่ียวข'องกับการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล?มา    เป�นแนวทางในการสร'างแบบสอบถาม  3.3.3 นําแบบสอบถามท่ีสร'างข้ึนให'อาจารย?ท่ีปรึกษาตรวจสอบความเหมาะสม และความ  เป�นปรนัยของข'อคําถาม ตลอดจนตรวจสอบความตรงของตัวแปรท่ีจะศึกษา 3.3.4 ปรับปรุงแก'ไขข'อคําถามตามข'อเสนอแนะของอาจารย?ท่ีปรึกษา  เครื่องมือท่ีใช&ในการวิจัย  ลักษณะของเครื่องมือเป�นแบบสอบถามท่ีผู 'วิจัยสร'างข้ึนเองเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล?ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตอําเภอเมืองจังหวัดพะเยา โดยแบBงออกเป�น 2 สBวน ได'แกB  สBวนท่ี 1 เป�นแบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะของผู'ตอบแบบสอบถาม ได'แกB เพศอายุระดับการศึกษา   มีลักษณะคําถามปลายปTดแบบเลือกเพียงคําตอบเดียวจากคําตอบท่ีมีให'เลือกมากกวBา 2คําตอบข้ึนไป สBวนท่ี 2 เป�นแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล?เก่ียวกับวัตถุ  ประสงค?ท่ีซ้ือ สถานท่ีท่ีซ้ือ ชนิดท่ีซ้ือ ปริมาณในการซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ มีลักษณะคําถามปลาย     ปTดแบบเลือกเพียงคําตอบเดียวจากคําตอบท่ีมีให'เลือกมากกวBาสองคําตอบข้ึนไป     



38  การทดสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใช'ในการวิจัย 1. ผู 'วิจัยได'นําแบบสอบถามการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ?เครื่องด่ืมแอลกอฮอล?เพ่ือตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหาความเหมาะสมของข'อคําถาม ความชัดเจนของข'อคําถามความเหมาะสมของภาษาท่ีใช'  นํากลับมาปรับปรุงแก'และกลับไปให'อาจารย?ท่ีปรึกษาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง  2. พบวBา ทุกข'อมีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา  3.4 การเก็บรวบรวมข&อมูล  ข้ันตอนการดําเนินการเก็บรวบรวมข'อมูลดังนี้ 3.4.1 ผู'วิจัยประสานงานขอความรBวมมือเจ'าของร'านและพนักงานภายในร'าน เพ่ือการเก็บข'อมูลจากผู'ท่ีมาใช'บริการร'านอาหารท่ีขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลล?ในเขตอําเภอเมืองพะเยาในการตอบแบบสอบถามการตอบแบบสอบถาม 3.4.2 ดําเนินการเก็บข'อมูลโดยการใช'แบบสอบถามให'ผู'ท่ีมาใช'บริการร'านอาหารท่ีขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลล? เป�นผู'กรอกคําตอบด'วยตนเองหากกลุBมตัวอยBาง ไมBเข'าใจในข'อคําถามของแบบสอบถาม ผู'วิจัยจะเป�นผู'ชี้แจงรายละเอียดของแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมแบบสอบถามหลังจากท่ีกลุBมตัวอยBางได'ตอบแบบสอบถามเสร็จหากแบบสอบถามใดตอบไมBสมบูรณ?ผู'วิจัยก็สอบถามเพ่ิมเติมจากกลุBมตัวอยBาง 3.4.3 ผู'วิจัยนําแบบสอบถามท่ีจัดเก็บได'มาตรวจสอบความสมบูรณ?และความถูกต'อง เพ่ือน นํามาวิเคราะห?ข'อมูลตBอไป  3.5 การวิเคราะห,ข&อมูล   3.5.1 นําแบบสอบถามท่ีได'รับท้ังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ?ของแบบสอบถาม  3.5.2 นําแบบสอบถามท่ีได'มาลงรหัส เพ่ือทําการประมวลผลข'อมูลด'วยเครื่องคอมพิวเตอร?  3.5.3 วิเคราะห?ข'อมูลด'วยเครื่องคอมพิวเตอร?โดยใช'โปรแกรมวิเคราะห?ทางสถิติสําเร็จรูป สถิติท่ีใช'ในการวิเคราะห?ข'อมูลนําผลท่ีได'จากการประมวลผลข'อมูลด'วยโปรแกรมวิเคราะห?ทางสถิติสําเร็จรูปมา วิเคราะห?สรุปและนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย สBวนสถิติท่ีใช'ในการวิเคราะห?  ข'อมูลและเพ่ือทดสอบสมมติฐาน มีดังนี้  การศึกษาครั้งนี้ใช'สถิติเพ่ือการวิเคราะห?โดยแบBงเป�น 2 ประเภท 



39   1. การวิเคราะห?เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ใช'ในการวิเคราะห?ข'อมูลในสBวนท่ี 1  สBวนท่ี 2 สBวนท่ี 3 และ สBวนท่ี 4 ได'แกB ข'อมูลด'านพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล?ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตอําเภอเมืองจังหวัดพะเยา    2. การแจกแจงความถ่ี และหาคBาร'อยละ ผู'วิจัยได'วิเคราะห?ความถ่ีและคBาร'อยละโดยใช'โปรแกรมสําเร็จรูป  - ใช'สถิติแจกแจงคBาความถ่ี และร'อยละ ในการอธิบายลักษณะข'อมูลท่ัวไปของประชากร - ใช'สถิติแจกแจงคBาความถ่ี และร'อยละ ในการวิเคราะห?ความรู'เก่ียวกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล? - ใช'สถิติแจกแจงคBาความถ่ี และร'อยละ ในการวิเคราะห?พฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล? P-Value  เม่ือเราต'องการสรุปผลการทดสอบสมมติฐานนั้น เราจะสนใจวBา สมมติฐานหลัก (Null hypothesis) ถูกยอมรับหรือปฏิเสธ ถ'าถูกยอมรับ นั่นก็แปลวBา สมมติฐานเป�นจริง หรือแปลวBาสมมติฐานนั้นไมBเป�นจริง ถ'าถูกปฏิเสธ  จึงมีการกําหนดคBาระดับนัยสําคัญ เพ่ือท่ีจะบอกยอมรับหรือปฏิเสธ Null hypothesis เราเรียกวBา Probability Value ( P-Value ) ไมBวBาเราจะทดสอบสมมติฐานประเภทใดก็ตาม ( Pearson correlation r , t-test , F-test  ) เป�นต'น ผลการทดสอบสมมติฐานหรือโอกาสในการท่ีจะยอมรับหรือปฎิเสธสมมติฐานนั้นๆจะเป�นไปตามทฤษฎี Propability ภายใต' Normal distribution เทBานั้น คBา P - Value นี้จะอ'างอิงอยูBกับ  a  โดยท่ี P-Value คือคBาจริง ( Actual) ของ probability ซึงได'จากการคํานวณ สBวน a คือเส'นกําหนด หรือจุดแบBงระหวBางการยอมรับ หรือปฏิเสธสมมติฐานหลัก ซ่ึงก็คือ Probability เหมือนกัน  เราจะยอมรับสมมติฐานหลัก ถ'า P-Value มากกวBา a และปฏิเสธ ถ'า P-Value เทBาหรือน'อยกวBา 



40บทที่ 4ผลการวิเคราะห�ข�อมูลการวิจัยครั้งนี้เป�นงานวิจัย เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตอําเภอเมืองจังหวัดพะเยา ท่ีด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล จํานวน 200 คน และได-ทําการเก็บข-อมูลระหว0างเดือนกรกฏาคม  ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560  ผู-วิจัยได-นําเสนอผลการวิเคราะห ข-อมูลในรูปแบบของตารางประกอบคําบรรยายโดยแบ0งเป�น 2 ตอน คือตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะห ข-อมูลท่ัวไปของผู-ตอบแบบสอบถาม พฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตอําเภอเมืองจังหวัดพะเยาโดยแจกแจงความถ่ีและค0าร-อยละตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห ข-อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานทางสถิติตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห ข-อมูลท่ัวไปของผู-ตอบแบบสอบถาม โดยแจกแจงความถ่ี และค0าร-อยละ4.1. ข-อมูลท่ัวไปเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร ของกลุ0มตัวอย0าง ซ่ึงประกอบด-วยเพศ อายุการศึกษา  ผลการวิเคราะห ปรากฏดังนี้ตารางท่ี 4.1 ข-อมูลเก่ียวกับลักษณะของผู-ตอบแบบสอบถามข-อมูลส0วนบุคคล จํานวน (คน) ร-อยละ 1. เพศ1.1 ชาย1.2 หญิง 13565 67.832.2รวม 200 100.0 2. อายุ2.1   19 ปF 2.2   20 ปF 2.3   21 ปF 2.4   22 ปF 2.5   23 ปFFข้ึนไป 2643456620 13.021.622.833.09.6รวม 200 100.0  



41  ตารางท่ี 4.1 (ต�อ)   ข-อมูลส0วนบุคคล   จํานวน (คน) ร-อยละ การศึกษา 3.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 3.2 ปริญญาตรีหรือเทียบเท0า 34  166 37.5  62.5 รวม 200 100.0 จากตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะห ข-อมูลท่ัวไปผู-ตอบแบบสอบถามท่ีใช-เป�นกลุ0มตัวอย0างในการศึกษาครั้งนี้จํานวน 200 คน จําแนกตามเพศกลุ0มตัวอย0างท่ีมีมากท่ีสุดคือเพศชายจํานวน 135 คน คิดเป�นร-อยละ 67.8  รองลงมาเพศหญิงคือจํานวน  65 คน คิดเป�นร-อยละ 32.2 อายุส0วนใหญ0มีอายุ  22 ปFมีจํานวน 66 คน คิดเป�นร-อยละ 33.0 รองลงมาคือ อายุ  21 ปFมีจํานวน 45 คนคิดเป�นร-อยละ 22.8  อายุ 19 ปF มีจํานวน 26 คน คิดเป�นร-อยละ 13.0 อายุ 20 ปF มีจํานวน 43 คน คิดเป�นร-อยละ 21.6 อายุ 23 ปFข้ึนไป มีจํานวน 20 คน คิดเป�นร-อยละ 9.6 การศึกษาสวนใหญ0มีการศึกษาปริญญาตรีมี จํานวน 166 คน คิดเป�นร-อยละ 62.5 รองลงมาคือ ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 34 คน คิดเป�นร-อยละ 37.5   4.2 ข-อมูลท่ัวไปเก่ียวกับพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ของกลุ0มตัวอย0างผลการวิเคราะห ปรากฏดังนี้  ตารางท่ี 4.2 พฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล   พฤติกรรมการด่ืม       จํานวน (คน)        ร-อยละ 1. หลักการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล   1.1 ชอบรสชาติสีกลิ่น  1.2 ความทันสมัย  1.3 กลุ0มเพ่ือน  1.4 อยากทดลอง  1.5 คํานึงถึงราคา  1.6 รูปลักษณ /  บรรจุภัณฑ / ยี่ห-อ  1.7 การโฆษณา  1.8 หาซ้ือได-ง0าย              16            24          103            26            15              9              4              3            8.3         12.3         51.8         13.8          7.3          4.3          1.8          0.8 รวม         200         100 



42  ตารางท่ี 4-2 (ต�อ)    พฤติกรรมการด่ืม   จํานวน (คน)       ร-อยละ 2. เหตุผลท่ีซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล   2.1 เพราะเพ่ือนชักชวน  2.2 เพราะอยากลอง  2.3 เพ่ือเข-าสังคมในหมู0เพ่ือน  2.4 เพ่ือให-เข-าได-กับเพ่ือนร0วมงาน  2.5 เพราะมีปJญหาครอบครัว  2.6 อ่ืน ๆ  61 29 83 7 4 16        23.3      18.3      36.4      12.0      2.0      8.0 รวม 200      100 3. สถานท่ีท่ีซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล   3.1 ร-านอาหาร  3.2 ร-านสะดวกซ้ือ  3.3 สถานบันเทิง  3.4 ซุปเปอร มาเก็ต/ ห-างสรรพสินค-า  3.5 ดิสเคาน สโตร   17  65  48  55  15         9.3       32.5       24.3       27.8        6.3   รวม 200       100 4. ชนิดท่ีซ้ือของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล   4.1 เบียร   4.2 เหล-า/ วิสก้ี  4.3 ไวน   4.4 บรั่นดี  4.5 วอดก-า   91  93  10    3    3        45.7       46.8        4.5        1.5        1.5 รวม  200       100 5. ผู-ท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล   5.1 ตนเอง  5.2 เพ่ือน  5.3 ผู-บังคับบัญชา  5.4 คนรัก  5.5 พ0อ/แม0  5.6 อ่ืน ๆ   88  99    4    1    5    3        44.0       49.8        1.8        0.3        3.0       1.3 



43  ตารางท่ี 4-2 (ต�อ)    พฤติกรรมการด่ืม จํานวน (คน) ร-อยละ  รวม     200        100 6. โอกาสท่ีซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล   6.1 ในวาระพิเศษ  6.2 วันหยุดนักขัตฤกษ   6.3 วันหยดราชการ  ุ  6.4 วันศุกร หลังเลิกงาน  6.5 อ่ืน ๆ                   4                   11                   132                    52                  1       2.0      5.3     65.8     25.8      1.3 รวม                                 200     100 7. การส0งเสริมการตลาดใดท่ีจูงใจให- ซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล   7.1 การลดราคา  7.2 การแจกของแถม  7.3 การส0งชิ้นส0วนชิงโชค  7.4 การสะสมชิ้นส0วนแลกของรางวัล  7.5 คูปองส0วนลดต0าง ๆ                    65                  76                  49                   6                  4       32.8     39.3     24.5      2.8      0.8 รวม                  200     100  จากตารางท่ี 4-2 กลุ0มตัวอย0างท่ีตอบแบบสอบถามส0วนใหญ0มีหลักการตัดสินใจท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีเลือกซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล คือกลุ0มเพ่ือน  103 คิดเป�นร-อยละ 51.8 รองลงมาคืออยากทดลองมีจํานวน 26 คน คิดเป�นร-อยละ 13.8 ความทันสมัย มีจํานวน 24 คน คิดเป�นร-อยละ12.3 ชอบรสชาติสีกลิ่นมีจํานวน 16 คน คิดเป�นร-อยละ 8.3  คํานึงถึงราคา มีจํานวน 15 คน คิดเป�นร-อยละ 7.3 รูปลักษณ/บรรจุภัณฑ /ยี่ห-อ มีจํานวน 9 คนคิดเป�นร-อยละ 4.3 การโฆษณา มีจํานวน 4 คน คิดเป�นร-อยละ 1.8 และหาซ้ือได-ง0าย มีจํานวน 3 คน คิดเป�นร-อยละ 0.8  ส0วนเหตุผลท่ีซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล มากท่ีสุดคือ เพ่ือเข-าสังคมในหมู0เพ่ือนมีจํานวน  83 คน คิดเป�นร-อยละ 36.8 รองลงมาคือ เพราะเพ่ือนชักชวนมีจํานวน 61 คน คิดเป�นร-อยละ 23.3 เพ่ือให-เข-าได-กับเพ่ือนร0วมงานมีจํานวน 7 คนคิดเป�น ร-อยละ 12.0 เพราะอยากลองมีจํานวน 29 คน คิด   เป�นร-อยละ 18.3 เหตุผลอ่ืนๆมีจํานวน 16 คน คิดเป�นร-อยละ 8.0 และเพราะมีปJญหาครอบครัว มีจํานวน 4 คน คิดเป�นร-อยละ 2.0  



44  สถานท่ีท่ีซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ได-บ0อยท่ีสุดคือ ร-านสะดวกซ้ือ มีจํานวน 65 คน คิดเป�น   ร-อยละ 32.5 ซุปเปอร มาเก็ต/ ห-างสรรพสินค-า มีจํานวน 55 คน คิดเป�นร-อยละ 27.8 สถานบันเทิง มีจํานวน 48 คน  คิดเป�นร-อยละ 24.3 ร-านอาหาร มีจํานวน 17 คน คิดเป�น ร-อยละ 9.3และดิสเคาน สโตร เช0น โลตัส บ๊ิกซี คาร ฟูร  มีจํานวน 15 คน คิดเป�น ร-อยล 6.3  ชนิดท่ีซ้ือของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล มากท่ีสุดคือ เหล-า/ วิสก้ีมีจํานวน  93 คน คิดเป�นร-อยละ 46.8 รองลงมาคือ เบียร มีจํานวน 91 คน คิดเป�นร-อยละ 45.7 ไวน มีจํานวน 10 คน คิดเป�นร-อยละ 4.5 วอดก-า มีจํานวน3 คนคิดเป�นร-อยละ 1.5 และบรั่นดีมีจํานวน 3 คน คิดเป�นร-อยละ 1.5   ผู-ท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล มากท่ีสุดคือเพ่ือนมีจํานวน 99 คน คิดเป�นร-อยละ 49.8 รองลงมาคือตนเอง มีจํานวน 88 คน คิดเป�นร-อยละ 44.0 พ0อ/ แม0มีจํานวน 5 คน คิดเป�น   ร-อยละ 3.0 ผู-บังคับบัญชา  มีจํานวน 4 คน คิดเป�นร-อยละ 1.8 บุคคลอ่ืน ๆ มีจํานวน 3 คน คิดเป�น  ร-อยละ 1.3 และคนรัก มีจํานวน 1 คน คิดเป�นร-อยละ 0.3   ช0วงโอกาสส0วนใหญ0ซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล มากท่ีสุดในช0วงโอกาสวันหยุดราชการเช0น เสาร   อาทิตย มีจํานวน 132 คน คิดเป�นร-อยละ 65.8รองลงมาคือวันศุกร หลังเลิกงาน มีจํานวน 52 คน    คิดเป�นร-อยละ 25.8 วันหยุดนักขัตฤกษ   เช0น วันปFใหม0 วันสงกรานต  มีจํานวน 11 คน คิด เป�นร-อยละ 5.3 ในวาระพิเศษ เช0น วันเกิดงานเลี้ยงรุ0นมีจํานวน 4 คน คิดเป�น  ร-อยละ 2.0 และอ่ืน ๆ มีจํานวน   1 คน คิดเป�นร-อยละ 1.3  และการส0งเสริมการตลาดใดท่ีจูงใจให-ซ้ือเครื่องด่ืม แอลกอฮอล มากท่ีสุดคือการแจกของแถม มีจํานวน 76 คนคิดเป�นร-อยละ 39.3 รองลงมาคือการลดราคา มีจํานวน 65 คน คิดเป�นร-อยละ 32.8  การส0งชิ้นส0วนชิงโชค มีจํานวน 49 คน คิดเป�นร-อยละ 24.5 การสะสมชิ้นส0วนแลกของรางวัล มีจํานวน 6 คนคิด เป�นร-อยละ 2.8 และคูปองส0วนลดต0าง ๆ มีจํานวน 4 คน คิดเป�นร-อยละ 0.8 ตามลําดับ           



45  4.3 แบบแผนพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตอําเภอเมืองจังหวัดพะเยา ตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะห ข-อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล แบบแยกเพศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตอําเภอเมืองจังหวัดพะเยา พฤติกรรมการด่ืม พฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล แยกตามเพศ(จํานวนร-อยละ) n = 200 P-value ชาย(133) หญิง(67) 1. หลักการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล   1.1 ชอบรสชาติสีกลิ่น  1.2 ความทันสมัย  1.3 กลุ0มเพ่ือน  1.4 อยากทดลอง  1.5 คํานึงถึงราคา  1.6 รูปลักษณ /  บรรจุภัณฑ / ยี่ห-อ  1.7 การโฆษณา  1.8 หาซ้ือได-ง0าย  10 16 73 13 10 7 1 3  6 8 30 13 5 2 3 0     0.95 2. เหตุผลท่ีซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล   2.1 เพราะเพ่ือนชักชวน  2.2 เพราะอยากลอง  2.3 เพ่ือเข-าสังคมในหมู0เพ่ือน  2.4 เพ่ือให-เข-าได-กับเพ่ือนร0วมงาน  2.5 เพราะมีปJญหาครอบครัว  2.6 อ่ืน ๆ  42 20 57 6 3 12  19 9 26 1 1 4       0.998 3. สถานท่ีท่ีซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล   3.1 ร-านอาหาร  3.2 ร-านสะดวกซ้ือ  3.3 สถานบันเทิง  3.4 ซุปเปอร มาเก็ต/ ห-างสรรพสินค-า  3.5 ดิสเคาน สโตร    12 55 26 35 5  5 10 22 20 10    0.261  



46  ตารางท่ี 4.3(ต�อ) ผลการวิเคราะห ข-อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล แบบแยกเพศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตอําเภอเมืองจังหวัดพะเยา พฤติกรรมการด่ืม พฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล แยกตามเพศ(จํานวนร-อยละ) n = 200 P-value ชาย(133) หญิง(67)  4. ชนิดท่ีซ้ือของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล   4.1 เบียร   4.2 เหล-า/ วิสก้ี 4.3 ไวน   4.4 บรั่นดี  4.5 วอดก-า  48 78 2 3 2  43 15 8 0 1   0.598 5. ผู-ท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล   5.1 ตนเอง  5.2 เพ่ือน  5.3 ผู-บังคับบัญชา  5.4 คนรัก  5.5 พ0อ/แม0  5.6 อ่ืน ๆ  70 54 4 0 5 0  10 45 0 1 0 3    0.660 6. โอกาสท่ีซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล   6.1 ในวาระพิเศษ  6.2 วันหยุดนักขัตฤกษ   6.3 วันหยุดราชการ  ุ  6.4 วันศุกร หลังเลิกงาน  6.5 อ่ืน ๆ  4 6 87 35 1  0 5 45 17 0    0.997 7. การส0งเสริมการตลาดใดท่ีจูงใจให-ซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล  7.1 การลดราคา 7.2 การแจกของแถม 7.3 การส0งชิ้นส0วนชิงโชค 7.4 การสะสมชิ้นส0วนแลกของรางวัล 7.5 คูปองส0วนลดต0าง ๆ   53 49 24 3 4   12 27 25 3 0    0.668 



47  หลักการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล   จากข-อมูลการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ของเพศชายและเพศหญิงพบว0า กลุ0มเพ่ือนมีผลต0อปJจจัยการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล มากท่ีสุด คือจํานวน 103 คน คิดเป�นร-อยละ 51.1 รองลงมาคือ อยากทดลอง คือจํานวน 26 คน คิดเป�นร-อยละ 13 ส0วนปJจจัยท่ีมีผลต0อการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล น-อยท่ีสุดคือ หาซ้ือได-ง0าย คือจํานวน 3 คน คิดเป�นร-อยละ 1.5    เหตุผลท่ีซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล   จากข-อมูลเหตุผลท่ีซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ของเพศชายและเพศหญิงพบว0า เพ่ือเข-าสังคมในหมู0เพ่ือนมีจํานวนเหตุผลท่ีซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล มากท่ีสุด คือจํานวน 83 คน คิดเป�นร-อยละ 41.5 รองลงมาคือเพราะเพ่ือนชักชวน มีจํานวน 61 คน คิดเป�นร-อยละ 30.5 ส0วนเหตุผลท่ีซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล น-อยท่ีสุดคือ เพราะมีปJญหาครอบครัว มีจํานวน 4 คน คิดเป�นร-อยละ 2  



48สถานท่ีท่ีซื้อเครื่องด่ืมแอลกอฮอล จากข-อมูลสถานท่ีท่ีซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ของเพศชายและเพศหญิงพบว0า สถานท่ีท่ีเป�นท่ีเลือกซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล มากท่ีสุดคือ ร-านสะดวกซ้ือเป�นแหล0งท่ีหาซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล มากท่ีสุดคือจํานวน 65 คน คิดเป�นร-อยละ 32.5 รองลงมาคือ ซุปเปอร มาเก็ต/ห-างสรรพสินค-า มีจํานวน55 คน คิดเป�นร-อยละ 27.5 ส0วนสถานท่ีท่ีมีการซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล น-อยท่ีสุดคือ ร-านอาหาร มีจํานวน 12 คน คิดเป�นร-อยละ 6



49  ชนิดท่ีซ้ือของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล   จากข-อมูลของเพศชายและเพศหญิงท่ีมีการเลือกชนิดท่ีซ้ือของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล  พบว0า เครื่องด่ืมแอลกอฮอล ท่ีมีการเลือกซ้ือมากท่ีสุดคือ เบียร  คือจํานวน 101 คน คิดเป�นร-อยละ 50.5 รองลงมาคือ เหล-า/วิสก้ี คือจํานวน 99 คน คิดเป�นร-อยละ 49.5 ส0วนเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ท่ีมีการเลือกซ้ือน-อยท่ีสุด คือ บรั่นดีและวอดก-า คือจํานวน 3 คน คิดเป�นร-อยละ 1.5      ผู-ท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล   จากข-อมูลของเพศชายและเพศหญิงต0อผู-ท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล  พบว0า ผู-ท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล มากท่ีสุดคือ เพ่ือน มีจํานวน 99 คน คิดเป�นร-อยละ 49.5 รองลงมาคือ ตนเอง มีจํานวน 88 คน คิดเป�นร-อยละ 44 ส0วนผู-ท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล น-อยท่ีสุด คือ คนรัก มีจํานวน 1 คน คิดเป�นร-อยละ 0.5   



50     โอกาสท่ีซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล   จากข-อมูลของเพศชายและเพศหญิงพบว0า โอกาสท่ีเลือกซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล มากท่ีสุด คือ วันหยุดราชการ มีจํานวน 132 คน คิดเป�นร-อยละ 66 รองลงมาคือ วันศุกร หลังเลิกงาน มีจํานวน 52 คน คิดเป�นร-อยละ 26 ส0วนโอกาสท่ีซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล น-อยท่ีสุดคือ อ่ืนๆ เช0น การพบปะสังสรรค ในงานเลี้ยง การเดินทางไปต0างจังหวัดในช0วงวันทํางานปกติ เป�นต-น มีจํานวน 1 คน คิดเป�นร-อยละ 0.5      



51  การส0งเสริมการตลาดใดท่ีจูงใจให-ซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล   จากข-อมูลของเพศชายและเพศหญิงท่ีมีการเลือกซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล  พบว0าปJจจัยท่ีส0งเสริมการตลาดมีการจูงใจให-ซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล การแจกของแถมในการเลือกซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล มีผลต0อการตัดสินใจเลือกซ้ือมากท่ีสุด จํานวน 76 คน คิดเป�นร-อยละ 38 รองลงมาคือการลดราคาของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล  มีจํานวน 65 คน คิดเป�นร-อยละ 32.5 ส0วนปJจจัยท่ีส0งผลต0อการเลือกซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล น-อยท่ีสุดคือ คูปองส0วนลดต0างๆ มีจํานวน 4 คน คิดเป�นร-อยละ 2                 



52  ตารางท่ี 4.4  ผลการวิเคราะห ข-อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล แบบแยกตามอายุของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตอําเภอเมืองจังหวัดพะเยา    พฤติกรรมการด่ืม พฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล แยกตามอายุ(จํานวนร-อยละ) n = 200   P-value 19 ปF (26) 20 ปF (43) 21 ปF (45) 22 ปF (66) 23 ปFข้ึนไป (20) 1. หลักการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล   1.1 ชอบรสชาติสีกลิ่น  1.2 ความทันสมัย  1.3 กลุ0มเพ่ือน  1.4 อยากทดลอง  1.5 คํานึงถึงราคา  1.6 รูปลักษณ /บรรจุภัณฑ / ยี่ห-อ  1.7 การโฆษณา  1.8 หาซ้ือได-ง0าย   1 0 12 13 0 0 0 0   1 6 27 7 2 0 0 0   5 4 28 3 3 2 0 0   7 10 27 3 8 7 4 0   2 4 9 0 2 0 0 3      0.652 2. เหตุผลท่ีซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล   2.1 เพราะเพ่ือนชักชวน  2.2 เพราะอยากลอง  2.3 เพ่ือเข-าสังคมในหมู0เพ่ือน  2.4 เพ่ือให-เข-าได-กับเพ่ือนร0วมงาน  2.5 เพราะมีปJญหาครอบครัว  2.6 อ่ืน ๆ  17 9 0 0 0 0  19 20 3 0 1 0  27 13 5 0 0 0  33 17 14 0 2 0  9 2 9 0 0 0     0.934        



53  ตารางท่ี 4.4 (ต�อ)  ผลการวิเคราะห ข-อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล แบบแยกตามอายุของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตอําเภอเมืองจังหวัดพะเยา   พฤติกรรมการด่ืม พฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล แยกตามอายุ (จํานวนร-อยละ) n = 200   P-value 19 ปF (26) 20 ปF (43) 21 ปF (45) 22 ปF (66) 23 ปFข้ึนไป (20) 3. สถานท่ีท่ีซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล   3.1 ร-านอาหาร  3.2 ร-านสะดวกซ้ือ  3.3 สถานบันเทิง  3.4 ซุปเปอร มาเก็ต/ห-างสรรพสินค-า  3.5 ดิสเคาน สโตร   1 9 5 7 4  9 12 9 8 5  3 16 12 12 2  3 24 20 19 0  0 4 2 9 5   0.00 4. ชนิดท่ีซ้ือของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล   4.1 เบียร   4.2 เหล-า/ วิสก้ี  4.3 ไวน   4.4 บรั่นดี  4.5 วอดก-า  15 11 0 0 0  20 22 1 0 0  20 23 2 0 0  26 27 7 3 3  10 10 0 0 0   0.005 5. ผู-ท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือเครื่องด่ืม แอลกอฮอล   5.1 ตนเอง  5.2 เพ่ือน  5.3 ผู-บังคับบัญชา  5.4 คนรัก  5.5 พ0อ/แม0  5.6 อ่ืน ๆ   9 17 0 0 0 0   17 25 0 0 1 0    18 26 0 0 1 0   21 34 4 1 3 3   7 13 0 0 0 0     0.000   



54  ตารางท่ี 4.4 (ต�อ)  ผลการวิเคราะห ข-อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล แบบแยกตามอายุของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตอําเภอเมืองจังหวัดพะเยา   พฤติกรรมการด่ืม พฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล แยกตามอายุ (จํานวนร-อยละ) n = 200    P-value 19 ปF (26) 20 ปF (43) 21 ปF (45) 22 ปF (66) 23 ปFข้ึนไป (20) 6. โอกาสท่ีซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล   6.1 ในวาระพิเศษ  6.2 วันหยุดนักขัตฤกษ   6.3 วันหยุดราชการ  ุ  6.4 วันศุกร หลังเลิกงาน  6.5 อ่ืน ๆ  0 0 18 8 0  0 1 29 13 0  1 2 35 6 0  3 8 35 19 1  0 0 14 6 0    0.36 7. การส0งเสริมการตลาดใดท่ีจูงใจให-ซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล  7.1 การลดราคา 7.2 การแจกของแถม 7.3 การส0งชิ้นส0วนชิงโชค 7.4 การสะสมชิ้นส0วนแลกของรางวัล 7.5 คูปองส0วนลดต0าง ๆ   9 10 7 0 0   14 20 7 2 0   16 22 4 2 1   20 22 20 1 3   6 2 11 1 0    0.000            



55  หลักการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล    จากข-อมูลการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ของกลุ0มอายุพบว0า กลุ0มเพ่ือนมีผลต0อปJจจัยการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล มากสุด โดยช0วงอายุ 21 ปFมีปJจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล มากสุดคือจํานวน 28 คน คิดเป�นร-อยละ 14 รองลงมาคือ ช0วงอายุ 20 ปFและ 22 ปF คือจํานวน 27 คน คิดเป�นร-อยละ 13.5 ส0วนปJจจัยท่ีมีผลต0อการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล น-อยท่ีสุดอยู0ในช0วงอายุ 23 ปFข้ึนไป คือจํานวน 9 คน คิดเป�นร-อยละ 4.5  เหตุผลท่ีเลือกซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล    



56  จากข-อมูลเหตุผลท่ีเลือกซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ของกลุ0มอายุพบว0า เพราะเพ่ือนชักชวนมีผลต0อเหตุผลท่ีเลือกซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล มากสุด โดยช0วงอายุ 22 ปF มีเหตุผลท่ีเลือกซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล มากสุดคือจํานวน 33 คน คิดเป�นร-อยละ 16.5 รองลงมาคือ ช0วงอายุ 21 ปF คือจํานวน 27 คน คิดเป�นร-อยละ 13.5 ส0วนเหตุผลท่ีเลือกซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล น-อยท่ีสุดอยู0ในช0วงอายุ 23 ปFข้ึนไป คือจํานวน 9 คน คิดเป�นร-อยละ 4.5  สถานท่ีเลือกซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล      จากข-อมูลสถานท่ีเลือกซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ของกลุ0มอายุพบว0า ร-านสะดวกซ้ือมีผลต0อสถานท่ีเลือกซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล มากสุด โดยช0วงอายุ 22 ปFมีผลต0อสถานท่ีเลือกซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล มากสุดคือจํานวน 24 คน คิดเป�นร-อยละ 12 รองลงมาคือ ช0วงอายุ 21 ปF คือจํานวน 16คน คิดเป�นร-อยละ 8 ส0วนร-านสะดวกซ้ือท่ีมีผลต0อกลุ0มอายุน-อยท่ีสุดอยู0ในช0วงอายุ 23 ปFข้ึนไป คือจํานวน 4 คน คิดเป�นร-อยละ 2        



57ชนิดท่ีซื้อเครื่องด่ืมแอลกอฮอล  จากข-อมูลชนิดท่ีซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ของกลุ0มอายุพบว0า เหล-า/วิสก้ีมีผลต0อชนิดท่ีซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล มากสุด โดยช0วงอายุ 22 ปF มีผลต0อชนิดท่ีเลือกซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล มากสุดคือจํานวน 27 คน คิดเป�นร-อยละ 13.5 รองลงมาคือ ช0วงอายุ 21 ปF คือจํานวน 23 คน คิดเป�นร-อยละ11.5 ส0วนชนิดท่ีเลือกซ้ือท่ีมีผลต0อกลุ0มอายุน-อยท่ีสุดอยู0ในช0วงอายุ 23 ปFข้ึนไป คือจํานวน 10 คน คิดเป�นร-อยละ 5ผู-ท่ีมีอิทธิพลต0อการเลือกซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล  



58  จากข-อมูลผู-ท่ีมีอิทธิพลต0อการเลือกซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ของกลุ0มอายุพบว0า เพ่ือนมีผลต0อผู-ท่ีมีอิทธิพลต0อการเลือกซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล มากสุด โดยช0วงอายุ 22 ปF มีผลต0อผู-ท่ีมีอิทธิพลต0อการเลือกซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล มากสุดคือจํานวน 34 คน คิดเป�นร-อยละ 17 รองลงมาคือ ช0วงอายุ 21 ปF คือจํานวน 26 คน คิดเป�นร-อยละ 13 ส0วนผู-ท่ีมีอิทธิพลต0อการเลือกซ้ือท่ีมีผลต0อกลุ0มอายุน-อยท่ีสุดอยู0ในช0วงอายุ 23 ปFข้ึนไป คือจํานวน 13 คน คิดเป�นร-อยละ 6.5 โอกาสท่ีซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล    จากข-อมูลโอกาสท่ีซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ของกลุ0มอายุพบว0า วันหยุดราชการมีผลต0อโอกาสท่ีซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล มากสุด โดยช0วงอายุ 22 ปFและช0วงอายุ 21 ปF มีผลต0อโอกาสท่ีซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล มากสุดคือจํานวน 35 คน คิดเป�นร-อยละ 17.5 ส0วนโอกาสท่ีซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ท่ีมีผลต0อกลุ0มอายุน-อยท่ีสุดอยู0ในช0วงอายุ 23 ปFข้ึนไป คือจํานวน 14 คน คิดเป�นร-อยละ 7     



59การส0งเสริมการตลาดใดท่ีจูงใจให-เลือกซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล จากข-อมูลการส0งเสริมการตลาดใดท่ีจูงใจให-เลือกซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ของกลุ0มอายุพบว0าการแจกของแถมมีผลต0อการส0งเสริมการตลาดใดท่ีจูงใจให-เลือกซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล มากสุด โดยช0วงอายุ 22 ปFและ ช0วงอายุ 22 ปF  มีผลต0อการส0งเสริมการตลาดใดท่ีจูงใจให-เลือกซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล มากสุดคือจํานวน 22 คน คิดเป�นร-อยละ 11 ส0วนการส0งเสริมการตลาดใดท่ีจูงใจให-เลือกซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ท่ีมีผลต0อกลุ0มอายุน-อยท่ีสุดอยู0ในช0วงอายุ 23 ปFข้ึนไป คือจํานวน 2 คน คิดเป�นร-อยละ 1



60ตารางท่ี 4.5   ผลการวิเคราะห ข-อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล แบบแยกตามระดับการศึกษาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตอําเภอเมืองจังหวัดพะเยาพฤติกรรมการด่ืม พฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล แยกตามเพศ(จํานวนร-อยละ) n = 200 P-valueประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) (34 คน) ปริญญาตรีหรือเทียบเท0า(166 คน)1. หลักการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล  1.1 ชอบรสชาติสีกลิ่น1.2 ความทันสมัย1.3 กลุ0มเพ่ือน1.4 อยากทดลอง1.5 คํานึงถึงราคา1.6 รูปลักษณ /บรรจุภัณฑ /ยี่ห-อ1.7 การโฆษณา1.8 หาซ้ือได-ง0าย 351433510 1319892312433 0.9332. เหตุผลท่ีซื้อเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 2.1 เพราะเพ่ือนชักชวน2.2 เพราะอยากลอง2.3 เพ่ือเข-าสังคมในหมู0เพ่ือน2.4 เพ่ือให-เข-าได-กับเพ่ือนร0วมงาน2.5 เพราะมีปJญหาครอบครัว2.6 อ่ืน ๆ 7515205 5424685411 0.9103. สถานท่ีท่ีซื้อเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 3.1 ร-านอาหาร3.2 ร-านสะดวกซ้ือ3.3 สถานบันเทิง3.4 ซุปเปอร มาเก็ต/ ห-างสรรพสินค-า3.5 ดิสเคาน สโตร  2147101 1551414514 0.963



61  ตารางท่ี 4.5  (ต�อ) ผลการวิเคราะห ข-อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล แบบแยกตามระดับการศึกษาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตอําเภอเมืองจังหวัดพะเยา   พฤติกรรมการด่ืม พฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล แยกตามเพศ(จํานวนร-อยละ) n = 200   P-value ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) (34 คน) ปริญญาตรีหรือเทียบเท0า (166 คน) 4. ชนิดท่ีซ้ือของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล   4.1 เบียร   4.2 เหล-า/ วิสก้ี  4.3 ไวน   4.4 บรั่นดี  4.5 วอดก-า  12 16 5 0 1  79 77 5 3 2      0.944  5. ผู-ท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือเครื่องด่ืม แอลกอฮอล   5.1 ตนเอง  5.2 เพ่ือน  5.3 ผู-บังคับบัญชา  5.4 คนรัก  5.5 พ0อ/แม0  5.6 อ่ืน ๆ   7 4 0 0 2 1   77 79 4 1 3 2        0.893  6. โอกาสท่ีซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล   6.1 ในวาระพิเศษ  6.2 วันหยุดนักขัตฤกษ   6.3 วันหยุดราชการ  ุ  6.4 วันศุกร หลังเลิกงาน  6.5 อ่ืน ๆ  0 4 23 7 0  4 7 109 45 1      0.982     



62  ตารางท่ี 4.5  (ต�อ) ผลการวิเคราะห ข-อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล แบบแยกตามระดับการศึกษาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตอําเภอเมืองจังหวัดพะเยา   พฤติกรรมการด่ืม พฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล แยกตามเพศ(จํานวนร-อยละ) n = 200   P-value ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) (34 คน) ปริญญาตรีหรือเทียบเท0า (166 คน) 7. การส0งเสริมการตลาดใดท่ีจูงใจให-ซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล  7.1 การลดราคา 7.2 การแจกของแถม 7.3 การส0งชิ้นส0วนชิงโชค 7.4 การสะสมชิ้นส0วนแลกของรางวัล 7.5 คูปองส0วนลดต0าง ๆ   9 14 9 1 1   56 62 40 5 3    0.967   หลักการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล       



63   จากข-อมูลหลักการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ของกลุ0มระดับการศึกษาพบว0า เพ่ือนมีผลต0อหลักการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล มากสุด โดยระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท0า มีผลต0อหลักการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล มากสุดคือจํานวน 89 คน คิดเป�นร-อยละ 44.5 ส0วนระดับการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)มีจํานวน 14 คน คิดเป�นร-อยละ 7  เหตุผลท่ีเลือกซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล      จากข-อมูลเหตุผลท่ีเลือกซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ของกลุ0มระดับการศึกษาพบว0า เพ่ือเข-าสังคมในหมู0เพ่ือนมีผลต0อเหตุผลท่ีเลือกซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล มากสุด โดยระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท0า มีผลต0อเหตุผลท่ีเลือกซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล มากสุดคือจํานวน 68 คน คิดเป�นร-อยละ 34 ส0วนระดับการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)มีจํานวน 15 คน คิดเป�นร-อยละ 7.5    



64  สถานท่ีท่ีซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล   จากข-อมูลสถานท่ีท่ีซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ของกลุ0มระดับการศึกษาพบว0า ร-านสะดวกซ้ือมีผลต0อสถานท่ีท่ีซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล มากสุด โดยระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท0า มีผลสถานท่ีท่ีซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล มากสุดคือจํานวน 51 คน คิดเป�นร-อยละ 25.5 ส0วนระดับการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)มีจํานวน 14 คน คิดเป�นร-อยละ 7 ชนิดท่ีซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล    



65  จากข-อมูลชนิดท่ีซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ของกลุ0มระดับการศึกษาพบว0า เหล-า/วิสก้ีมีผลต0อชนิดท่ีซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล มากสุด โดยระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท0า   มีผลชนิดท่ีซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล มากสุดคือจํานวน 77 คน คิดเป�นร-อยละ 38.5 ส0วนระดับการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)มีจํานวน 16 คน คิดเป�นร-อยละ 8  ผู-ท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล    จากข-อมูลผู-ท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ของกลุ0มระดับการศึกษาพบว0า เพ่ือนมีผลต0อผู-ท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล มากสุด โดยระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท0า มีผลผู-ท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล มากสุดคือจํานวน 79 คน คิดเป�นร-อยละ 39.5 ส0วนระดับการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)มีจํานวน 7 คน คิดเป�นร-อยละ 3.5      



66  โอกาสในการเลือกซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล   จากข-อมูลโอกาสท่ีเลือกซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ของกลุ0มระดับการศึกษาพบว0า วันหยุดราชการมีผลต0อโอกาสท่ีเลือกซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล มากสุด โดยระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท0า มีผลต0อโอกาสท่ีเลือกซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล มากสุดคือจํานวน 109 คน คิดเป�นร-อยละ 54.5 ส0วนระดับการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)มีจํานวน 23 คน คิดเป�นร-อยละ 11.5 การส0งเสริมการตลาดท่ีจูงใจให-ซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล    



67  จากข-อมูลการส0งเสริมการตลาดท่ีจูงใจให-ซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ของกลุ0มระดับการศึกษาพบว0า การแจกของแถมมีผลต0อการส0งเสริมการตลาดท่ีจูงใจให-ซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล มากสุด โดยระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท0า มีผลการส0งเสริมการตลาดท่ีจูงใจให-ซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล  มากสุดคือจํานวน 62 คน คิดเป�นร-อยละ 31 ส0วนระดับการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) มีจํานวน 14 คน คิดเป�นร-อยละ 7       



  บทที ่5 สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ  การวิจัยครั้งนี้เป�นงานวิจัยเพ่ือศึกษาและค�นคว�าถึงพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล"ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตอําเภอเมืองจังหวัดพะเยา ท่ีด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล"จํานวน 200 คน และได�ทําการเก็บข�อมูลระหว1าง เดือนกรกฏาคม  ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 การสร�างเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยเป�นแบบสอบถามท่ีสร�างข้ึนตามกรอบวัตถุประสงค"ซ่ึงแบ1งเป�น 2ส1วน ดังนี้ ส1วนท่ี 1 เป�นแบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะของผู�ตอบแบบสอบถาม ส1วนท่ี 2 เป�นแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล"  จากการแจกแบบสอบถาม ได�รับแบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน 200 ชุดจากแบบสอบถามท่ีส1งไป 200 ชุดคิดเป�นร�อยละ 100 และนํามาวิเคราะห"ข�อมูลด�วยคอมพิวเตอร"เพ่ือหาค1าสถิติพ้ืนฐาน ได�แก1ค1าร�อยละค1าสถิติและ P value  5.1 สรุปผลการวิจัย  ผลการวิเคราะห"พฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล"ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตอําเภอเมืองจังหวัดพะเยา  สรุปผลได�ดังนี้       5.1.1. ผลการวิเคราะห"ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม จํานวน 200 คน จําแนกตามเพศกลุ1มตัวอย1างท่ีมีมากท่ีสุดคือเพศชายร�อยละ 67.8รองลงมาคือเพศหญิงร�อยละ 32.2ท่ีกําลังศึกษาอยู1ระดับปริญญาตรีมีจํานวนร�อยละ 62.5      5.1.2. ผลการวิเคราะห"ข�อมูลท่ัวไปเก่ียวกับพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล"พบ ว1ามีหลักการตัดสินใจท่ีเลือกซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล"คือกลุ 1มเพ่ือน ร�อยละ 51.8 เหตุผลท่ีซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล"มากท่ีสุดคือเพ่ือเข�าสังคมในหมู1เพ่ือน ร�อยละ 36.8 สถานท่ีท่ีซ้ือเครื่องด่ืม แอลกอฮอล"บ1อยท่ีสุดคือร�านสะดวกซ้ือร�อยละ 32.5 ชนิดท่ีซ้ือมากสุดคือเหล�าร�อยละ 46.8 ผู �มีอิทธิพลในการซ้ือมากท่ีสุดคือเพ่ือนร�อยละ 49.8 ซ้ือมากท่ีสุดในช1วงวันหยุดราชการเช1นเสาร-"อาทิตย"ร�อยละ 65.8 สิ่งจูงใจท่ีทําให�ซ้ือมากท่ีสุดคือการแจกของแถม ร�อยละ 39.3  5.2 อภิปรายผล  ผลการวิเคราะห"ข�อมูลพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล"ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตอําเภอเมืองจังหวัดพะเยา เป�นประเด็นสําคัญท่ีผู�วิจัยนํามาอภิปรายผลดังต1อไปนี้ 



69       5.2.1 ผลการวิเคราะห"ข�อมูลท่ัวไปผู�ตอบแบบสอบถามท่ีใช�เป�นกลุ1มตัวอย1างในการศึกษาครั้งนี้จํานวน200 คน จําแนกตามเพศกลุ1มตัวอย1างท่ีมีมากท่ีสุดคือเพศชาย มีอายุ 22 ปKมีการศึกษาปริญญาตรีแสดงให�เห็นว1ากลุ1มตัวอย1างส1วนใหญ1อยู1ในช1วงวัยรุ1นและกําลังศึกษา ทําให�กลุ1มตัวอย1างส1วนใหญ1ค1อนข�างมีความรู�ความเข�าใจในเรื่องพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล"ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยเรื่องพฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล"ของนิสิตสุขศึกษาคณะศึกษาศาสตร" มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร" วิทยาเขตบางเขน กรวรรณ บุษบง. (2557) ผลการศึกษาพบว1านิสิตสาขาสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร" มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร"มีความรู�อยู1ในระดับพอใช� คิดเป�นร�อยละ 50.9 รองลงมาคือ มีความรู�อยู1ในระดับสูง คิดเป�นร�อยละ 36.8 มีทัศนคติต1อการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล"ส1วนใหญ1 อยู1ในระดับดี คิดเป�นร�อยละ 81.1 รองลงมาคือ มีทัศนคติต1อการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล"อยู1ในระดับพอใช�คิดเป�นร�อยละ 17.90 มีการปฏิบัติท่ีดีต1อการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล"ส1วนใหญ1 อยู1ในระดับระดับดี คิดเป�นร�อยละ 54.70 รองลงมาคือ มีการปฏิบัติท่ีดีต1อการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล" อยู1ในระดับพอใช� คิดเป�นร�อยละ 31.10 ตามลําดับจากผลการศึกษามหาวิทยาลัยควรส1งเสริมให�นิสิตท่ียังมีพฤติกรรมการบริโภคแอลกอฮอล" ซ่ึงส1วนใหญ1มีความรู�เก่ียวกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล"อยู1ในระดับพอใช� ให�มีความรู�และพฤติกรรมให�ดียิ่งข้ึน และควรมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการส1งเสริมการให�ความรู�เก่ียวกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล" รวมถึงโทษภัยและอันตรายจากการด่ืม เครื่องด่ืมแอลกอฮอล"เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรม และเป�นแนวทางในการรณรงค"ปOองกัน หรือ กิจกรรมลด ละ เลิกการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล" ส1วนนิสิตท่ีมีความรู�และพฤติกรรมอยู1ในระดับดีมากอยู1แล�ว ควรดําเนินกิจกรรมกระตุ�นหรือส1งเสริมให�มีการรักษาระดับการมีพฤติกรรมเช1นนี้ต1อไป  5.2.2 ผลการวิเคราะห"ข�อมูลท่ัวไปเก่ียวกับพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล"พบว1ามีหลักการตัดสินใจท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีเลือกซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล"คือกลุ1มเพ่ือนเหตุผลท่ีซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล"มากท่ีสุดคือเพ่ือเข�าสังคมในหมู1เพ่ือน สถานท่ีท่ีซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล"ท่ีใดบ1อยท่ีสุดคือร�านสะดวกซ้ือ ชนิดของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล"ท่ีซ้ือมากท่ีสุดคือเหล�า ผู�ท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล"มากท่ีสุดคือเพ่ือน ซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล"มากท่ีสุดใน ช1วงโอกาสวันหยุดราชการเช1น เสาร"-อาทิตย"และสิ่งจูงใจให�ซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล"มากท่ีสุดคือการแจกของแถม   จากผลสํารวจความคิดเห็นของกลุ1มตัวอย1างท่ีมีต1อการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล"แสดงให�เห็น ว1ากลุ1มตัวอย1างส1วนใหญ1มีความคิดเห็นในเชิงลบ เนื่องจากอาจจะเล็งเห็นถึงผลกระทบและปPญหาต1าง ๆ ท่ีเกิดจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล"ดูได�จากลําดับของความคิดเห็นต1อการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล"มากท่ีสุด 3 ลําดับ ได�แก1การด่ืมสุราเป�นอันตรายต1อสุขภาพและการบ่ันทอนสติสัมปชัญญะรองลงมาคือเมาแล�วขับ อาจพิการและตายได�ด่ืมสุราอาจทําให�ขาดสติและเสียชีวิตและเหล�าเป�น



70  สาเหตุของการขาดสติและก1อให�เกิดการทะเลาะวิวาท ตามลําดับ ส1วนลําดับของความคิดเห็นต1อการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล"ท่ีน�อยท่ีสุดได�แก1การด่ืมสุราทําให�ตับแข็งและเสื่อมสมรถภาพทางเพศ   5.3 ข�อเสนอแนะ  ข�อเสนอแนะท่ีได�จากการวิจัย  การศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล"ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตอําเภอเมืองจังหวัดพะเยา ซ่ึงจากผลวิจัยท่ีได�ผู�วิจัย   คิดว1าน1าจะเป�นประโยชน"ต1อหน1วยงานท้ังทางด�านภาครัฐและเอกชน ท่ีจะนําไปใช�ให�เกิดประโยชน"ต1อสังคมไทยและพัฒนาปรับปรุงมาตรการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล"ให�มีผู�บังคับใช�ให�เด็ดขาดในเร็ววัน รวมถึงบทลงโทษต1าง ๆ ก็ควรนํามาใช�อย1างเคร1งครัดไม1มีการผ1อนปรน เนื่องจากปPจจุบันปPญหาจากเครื่องด่ืมแอลกอฮอล"นั้นถือเป�นปPญหาใหญ1ระดับชาติเพราะทําให�ประเทศไทยสูญเสียท้ังทรัพย"สินและชีวิตของผู�คนไปแล�วมากมายรวมถึงการรณรงค"ต1าง ๆ ก็ควรจะทําอย1างสมํ่าเสมอไม1ใช1เฉพาะช1วงท่ีมีเทศกาลเท1านั้น ดังนั้นผู�วิจัยจึงคิดว1า น1าจะถึงเวลาแล�วท่ีทางรัฐบาลควรจะหันมาให�ความสนใจและหันมาเอาจริงเอาจังกับมาตรการการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล"นี้เสียที  ข�อเสนอแนะเพ่ือการทําวิจัยครั้งต)อไป  5.3.1 เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้มุ1งศึกษาเฉพาะ นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตอําเภอเมืองจังหวัดพะเยาเท1านั้นทําให�อาจไม1ได�ผลการศึกษาท่ีครอบคลุมเพียงพอดังนั้นในการศึกษาครั้งต1อไป    ผู�วิจัยคิดว1าควรจะขยายขอบเขตการศึกษาในเขตต1างจังหวัดเพ่ิมเติม  5.3.2. ควรมีการเพ่ิมการสํารวจความคิดเห็นของกลุ1มตัวอย1างในหลายๆ กลุ1มท่ีมีความเก่ียว ข�องกับพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล"เพ่ิมเติม เช1น กลุ1มสื่อมวลชน กลุ1มผู�ผลิตเครื่องด่ืมแอลกอฮอล"เพ่ือให�ได��รับทราบถึงความคิดเห็นของบุคคลในหลาย ๆ กลุ1มท่ีมีต1อพระราชบัญญัติฉบับนี้  5.3.3. ควรจะมีการสัมภาษณ"เหล1านักวิชาการท่ีมีความเก่ียวข�องกับพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล" พ.ศ. 2551 เพ่ิมเติม เพ่ือให�ได�ข�อมูลเชิงลึกและงานวิจัยท่ีสมบูรณ"แบบ มีความ น1าเชื่อถือมากกว1าเดิม      
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73  สุภา  อัคจันทร (2559). ป�จจัยท่ีสัมพันธ�กับความตั้งใจในการหยุด ดื่มของผู9ติดสุราท่ีกลับไปดื่มซํ้า.  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  คณะพยาบาลศาสตร	 มหาวิทยาลัยบูรพา กนกวรรณ  จังอินทร	 (2560). พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล�และผลกระทบต)อครอบครัวของผู9 ดื่มแอลกอฮอล�ท่ีเข9าบําบัดในโรงพยาบาลธัญญารักษ�อุดรธานี.สาขาพัฒนาสุขภาพชุมชน หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิตภาควิชาเวชศาสตร	ชุมชน คณะแพทยศาสตร	 มหาวิทยาลัยขอนแกCน. 



      ภาคผนวก



      ภาคผนวก ก: เคร่ืองมือที่ใช�ในการวิจัย                 



 เรื่อง พฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตอําเภอเมืองจังหวัด       พะเยา คําชี้แจง การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตอําเภอเมืองจังหวัดพะเยาโดยมีรายละเอียดดังนี้แบบสอบถาม ประกอบด,วยข,อมูล  ส.วนท่ี 1 ข,อมูลท่ัวไป  ส.วนท่ี 2 พฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล� ขอให,ท.านกรอกข,อมูลแต.ละส.วนให,สมบูรณ�ตรงตามความเป4นจริง เพ่ือประโยชน�ในการนําวิเคราะห�ในภาพรวม โดยคํามา ณ โอกาสนี้         แบบสอบถาม พฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตอําเภอเมืองจังหวัดการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตอําเภอเมืองจังหวัดพะเยาโดยมีรายละเอียดดังนี้แบบสอบถาม ประกอบด,วยข,อมูล 3ส.วน ได,แก. พฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล� ขอให,ท.านกรอกข,อมูลแต.ละส.วนให,สมบูรณ�ตรงตามความเป4นจริง เพ่ือประโยชน�ในการนําโดยคําตอบท้ังหมดจะเป4นความลับไม.มีผลใดๆ ต.อท.าน และขอขอบคุณล.วงหน,านายไชยวัฒน�    ไชพาทรัพย�     บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   สถาบันวิทยาการจัดการแห.งแปซิฟ=ค        74 พฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตอําเภอเมืองจังหวัด การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตอําเภอเมืองจังหวัดพะเยาโดยมีรายละเอียดดังนี้ ขอให,ท.านกรอกข,อมูลแต.ละส.วนให,สมบูรณ�ตรงตามความเป4นจริง เพ่ือประโยชน�ในการนําไปต.อท.าน และขอขอบคุณล.วงหน,ายไชยวัฒน�    ไชพาทรัพย� บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันวิทยาการจัดการแห.งแปซิฟ=ค  



  คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมายจริงเก่ียวกับตัวท%านและโปรดตอบทุกข�อคําถามส%วนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไป 1. เพศ  ชาย    หญิง  2. การศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 3. อายุ  19  ป@    20  ป@   ส%วนที่ 2  พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล6 4 หลักการตัดสินใจเลือกซ้ือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล6 ชอบรสชาติสีกลิ่น         อยากทดลอง              การโฆษณา                 5. เหตุผลท่ีซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอล6  เพราะเพ่ือนชักชวน             เพ่ือให,เข,าได,กับเพ่ือนร.วมงาน   6. สถานท่ีท่ีซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอล6 ร,านอาหาร         ร,านสะดวกซ้ือ       ซุปเปอร�มาเก็ต/ ห,างสรรพสินค,า          7. ชนิดท่ีซ้ือของเครื่องดื่มแอลกอฮอล6 เบียร�           เหล,า บรั่นดี              วอดก,า คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย �ลงใน         หรือเติมข�อความลงในช%องว%างตรงตามความเป<นจริงเก่ียวกับตัวท%านและโปรดตอบทุกข�อคําถามเลือกเพียงคําตอบเดียว ยบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)    ปริญญาตรี   21 ป@   22 ป@       23 ป@ข้ึนไป พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล6 หลักการตัดสินใจเลือกซ้ือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล6 ชอบรสชาติสีกลิ่น          ความทันสมัย            กลุ.มเพ่ือน อยากทดลอง                คํานึงถึงราคา           รูปลักษณะ/ บรรจุภัณฑ�การโฆษณา                  หาซ้ือได,ง.าย เหตุผลท่ีซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอล6 เพราะเพ่ือนชักชวน                     เพราะอยากลอง                     เพ่ือเข,าสังคมในหมู.เพ่ือนเพ่ือให,เข,าได,กับเพ่ือนร.วมงาน          เพราะมีปHญหาครอบครัว           อ่ืน ๆสถานท่ีท่ีซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอล6 ร,านสะดวกซ้ือ              สถานบันเทิง ห,างสรรพสินค,า                  ดิสเคาน�สโตร� ชนิดท่ีซ้ือของเครื่องดื่มแอลกอฮอล6 เหล,า/ วิสก้ี              ไวน� วอดก,า 75 หรือเติมข�อความลงในช%องว%างตรงตามความเป<น         บรรจุภัณฑ�/ ยี่ห,อ เพ่ือเข,าสังคมในหมู.เพ่ือน อ่ืน ๆ........ 



 8. ผู�ท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอล6 ตนเอง             เพ่ือน          คนรัก                 พ.อ9. โอกาสท่ีซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอล6  ในวาระพิเศษ              วันศุกร�หลังเลิกงาน        10. การส%งเสริมการตลาดใดท่ีจูงใจให�ซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอล6 การลดราคา              การส.งชิ้นส.วนชิงโชค     คูปองส.วนลดต.าง ๆ   ข�อเสนอแนะ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................         ผู�ท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอล6 เพ่ือน           ผู,บังคับบัญชา พ.อ/แม.              อ่ืน ๆ โอกาสท่ีซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอล6          วันหยุดนักขัตฤกษ�      วันหยุดราชการ  วันศุกร�หลังเลิกงาน          อ่ืน ๆ การส%งเสริมการตลาดใดท่ีจูงใจให�ซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอล6 การลดราคา                     การแจกของแถม การส.งชิ้นส.วนชิงโชค      การสะสมชิ้นส.วนแลกของรางวัล ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 76  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 



91ภาคผนวก ขรายนามผู�เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือการวิจัย



92รายนามผู�เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถามในการวิจัย1. ดร.นิตยา  วงค�ยศ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารศาสตร�)การบริหารองค�การภาครัฐและเอกชนมหาวิทยาลัยแม.โจ,อาจารย�ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสถาบันวิทยาการจัดการแห.งแปซิฟ=ค2. ดร.สถาพร  แสงสุโพธิ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารศาสตร�)การบริหารเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม.โจ,3. ดร.ฐิติพงศ�  ไชยองค�การ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารศาสตร�)การบริหารองค�การภาครัฐและเอกชนมหาวิทยาลัยแม.โจ,ผู,อํานวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสถาบันวิทยาการจัดการแห.งแปซิฟ=ค  
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ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ นามสกุล นายไชยวัฒน์   ไชพาทรัพย์ 

วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 2 เดือน สิงหาคม พุทธศักราช 2526 

ที่อยู่ปัจจุบัน   บ้านเลขท่ี 82 หมู่ที่  9 ต าบลบ้านมาง  อ าเภอเชียงม่วน 
  จังหวัดพะเยา   รหัสไปรษณีย์ 56160 

ต าแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน อาจารย์แนะแนววิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค 

จ านวนปีประสบการณ์การท างาน 13 ปี 

ที่อยู่ที่ท างาน วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค เลขที่ 222 หมู่ที่ 1 
ถนนพหลโยธิน ต าบลบ้านต  า อ าเภอเมืองจังหวัดพะเยา  
รหัสไปรษณีย์ 56000 

ประวัติการศึกษา 

2549 ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง 
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