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บทคัดย�อ 

การวิจัยเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวางน้ี มีวัตถุประสงค<เพ่ือศึกษาปpจจัยท่ีมีความสัมพันธ<กับ
พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<ในนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนแหGงหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 212คน วิเคราะห<ขDอมูลโดยใชDสถิติ ความถ่ี รDอยละ คGาเฉลี่ย สGวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห<ดDวย Chi Square Test และ Independent  samples t-test ผลการศึกษาพบวGานักศึกษา
มีพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<ในระดับปานกลาง รDอยละ 58  โดยพบวGาเพศชายและเพศ
หญิงมีระดับพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<แตกตGางกัน และปpจจัยท่ีมีความสัมพันธ<กับ
พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<ของนักศึกษา ไดDแกG เพศ รายไดDตGอเดือน และความสัมพันธ<
ระหวGางเพ่ือนของนักศึกษา (p – value < 0.05) 
คําสําคัญ : พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<, นักศึกษามหาวิทยาลัย, เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<  
 

Abtract 
 The research is a cross-sectional survey with the objective to alcohol 
drinking behavior among university students at one of the private universities, 
Bangkok metropolitan. Two hundred and twenty-two university students in the 
private university were selected as a sample for the study. Data for the study and 
many analysis methods have been performed using frequency, percentage, mean, 
standard deviation, Chi Square Test, independent samples t-test. The result of study 
shows that 58.0 % to alcohol drinking behavior in university students.In fact, the 
factors that is significantly related to alcohol drinking behavior are sex, income, and 
friend relationship.  (P Value <0.05). 
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บทนํา  
ความเป�นมาและความสําคัญของปhญหา 
ขDอมูลจากองค<การอนามัยโลกปr 2557 ระบุวGา ประเทศไทยด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล<มาก เปLน

อันดับท่ี 5 ของโลก โดยเฉพาะนักด่ืมหนDาใหมGอายุ 15-19 ปr โดยมีอัตราเพ่ิมข้ึนรDอยละ 4.96 ตGอปr 
คณะท่ีคนไทยใชDเวลาเพียง 4.5 นาทีในการเดินทางไปรDานขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล< แสดงใหDเห็นวGา
ประชาชนสามารถซื้อหาสุราไดDงGาย เพราะมีขายตามรDานคDาท่ัวไปในชุมชน "ขDอมูลจากองค<การอนามัย
โลกเคยระบุวGา คนไทยด่ืมเหลDามากท่ีสุดเปLนอันดับท่ี 5 ของโลก และเปLนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
บนทDองถนนมากท่ีสุด เห็นไดDจากสถิติอุบัติเหตุในทุกชGวงเทศกาลท่ีมีวันหยุดยาว นอกจากน้ี ผลจาก
การด่ืมสุรายังทําใหDเกิดปpญหาสังคมอ่ืน ๆ ตามมาดDวย เชGน การใชDความรุนแรงในครอบครัว การ
ทะเลาะวิวาท และอาชญากรรม (รัฐบาลไทย, 2560)  โดยยังพบวGาเปLนผูDด่ืมประจําท้ังหมดรDอยละ 
42.20 ของประชากรท้ังหมด เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษายังพบวGาเปLนกลุGมนักนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาถึงรDอยละ 23.4 ของจํานวนประชากร  (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรDางเสริม
สุขภาพ, 2557) 

จากสํารวจพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล<ในกลุGมเยาวชน (สํานักงานสถิติแหGงชาติ, 
2550) โดยสาเหตุท่ีหันมาด่ืมเพราะตDองการผGอนคลายจากการเรียน คิดวGาเทGห< และตDองการไดDรับการ
ยอมรับจากเพ่ือนฝูง ประกอบกับหาซื้องGาย ใกลDบDาน ใกลDสถานศึกษา แตGที่นGากังวล คือ บางคนรูDสึกวGา 
ด่ืมเพราะมาจากการสGงเสริมการขาย หรือเห็นโฆษณาผGานสังคมออนไลน<การโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลก
อออล<เปLนการสGงเสริมการบริโภค เม่ือดูจากโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอออล<เหลGาน้ีกลุGมเปJาหมาย ของ
โฆษณาคือกลุGมวัยรุGนและเยาวชนในเมืองท่ีมีกําลังซื้อ ขณะเดียวกันแนวทาง การโฆษณา ช้ีนําใหD เห็น
วGาเคร่ืองด่ืมแอลกอออล<เปLนสGวนหน่ึงของคGานิยมในการด่ืมผGานงานกีฬา ดนตรี การเดินทางทGองเท่ียว 
รวมท้ังเทศกาล ประเพณีตGาง ๆ ท้ังของไทย ในเปLนเจDาภาพจัดงานเองหรือเปLนผูDสนับสนุนซึ่งนอกจาก
จะทําใหDนักด่ืม เขDาใจวGาการด่ืมเปLนกระแสนิยมของสังคมแลDว โดยผลการศึกษาวิจัยเร่ือง พฤติกรรม
การด่ืมและการรับรูDโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล< พบวGา รDอยละ 92.8 ระบุวGา สามารถจดจํา โฆษณา
เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล< ไดDอยGางนDอยหน่ึงย่ีหDอ โดยเยาวชนท่ีสามารถพูดจาโฆษณาไดDอยGางนDอย หน่ึง
ย่ีหDอจะอยากลองด่ืม มากกวGากลุGมท่ีจดจําโฆษณาไมGไดDเลย และสําหรับกลุGมท่ีเคยด่ืมและจดจําโฆษณา 
ไดD ก็จะมีความอยากลองด่ืมจะเพ่ิมข้ึนมากกวGากลุGมท่ีเคยด่ืมแตGจดจําโฆษณาไมGไดD (นงนุช ใจช่ืน และ 
คณะ, 2556 ) 

จากการสํารวจการด่ืมสุราของประชากรไทยอายุ 15 ปr ข้ึนไป ของศูนย<วิจัยปpญหาสุรา คณะ
เศรษฐศาสตร< จุฬาลงกรณ<มหาวิทยาลัย ปr 2558 ท่ีพบวGามีประชากรไทยท่ีเปLนนักด่ืมประจําถึง ถึง
รDอยละ 13.69 (ศูนย<วิจัยปpญหาสุรา, 2558) และการศึกษาการกระจายตัวของจุดจําหนGายเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล<โดยรอบมหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร ปr 2552 งานวิจัยของ ภัทรพร พลพนาธรรม 
(2552) พบวGา ทุกมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ มีรDานขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล<ลDอมรอบในรัศมี 500 
เมตร โดยภาพรวมมีรDานขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล< ท้ังสิ้น 1,712 แหGง เฉลี่ย 57 รDานตGอหน่ึงตาราง
กิโลเมตร สGงผลใหDกลุGมนักศึกษา ท่ีเรียนและพักอาศัย อยูGรอบมหาวิทยาลัยมีสภาพอยูGทGามกลางรDาน
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จําหนGายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล<ซึ่งมีสGวนในการเขDาถึงไดD งGาย เน่ืองจากเปLนกลุGมท่ีมีกําลังซื้อและเวลาใน
การบริโภคท่ีมีมากกวGากลุGนอ่ืน ๆ เพราะอยูGในวัยท่ีพรDอม ในการตอบสนองตGอสิ่งเรDา และยังคงสนุกอยูG
กับสิ่งแวดลDอมของวัยเด็กและยังไมGตDองรับผิดชอบเร่ือง ใด ๆ กับสิ่งรอบขDางเพราะอยูGในชGวงปลายของ
การศึกษาและการกDาวเขDาสูGวัยทํางานเพ่ือสรDางครอบครัว ดังน้ันจึงทําใหDผูDวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษา 
ปpจจัยท่ีสัมพันธ<กับพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<ในกลุGมนักศึกษามหาวิทยาลัยแหGงหน่ึงใน 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือเปLนแนวทางในการสGงการลด ละ เลิก  เคร่ืองเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<ในกลุGม
นักศึกษา ท่ีถือวGาเปLนอนาคตของชาติ และเปLนกลุGมวัยท่ีกําลังจะกDาวเขDาสูGวัยทํางานตามวิชาชีพ เพ่ือ
เปLนเปLนกําลังหลักของครอบครัวและประเทศชาติตGอไป 

 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<ในนักศึกษามหาวิทยาลัยแหGงหน่ึงใน
กรุงเทพมหานคร 

2.  เพ่ือศึกษาปpจจัยท่ีมีความสัมพันธ<กับพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<ในนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแหGงหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 

3.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ<ระหวGางปpจจัยนํา ไดDแกG เพศ อายุ ระดับช้ันท่ีกําลังศึกษา คณะท่ี
ศึกษา ผลการเรียน ความรูDเก่ียวกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร< กับพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<ใน
นักศึกษามหาวิทยาลัยแหGงหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 

4.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ<ระหวGางปpจจัยเอ้ือ ไดDแกG รายไดDตGอเดือน ท่ีพัก เจตคติเก่ียวกับ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร< กับพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<ในนักศึกษามหาวิทยาลัยแหGงหน่ึงใน
กรุงเทพมหานคร 

5.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ<ระหวGางปpจจัยเสริม ไดDแกG แรงสนับสนุนทางสังคม ความสัมพันธ<
ระหวGางเพ่ือน กับพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<ในนักศึกษามหาวิทยาลัยแหGงหน่ึงใน
กรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การศึกษาความเครียดและปpจจัยท่ีมีความสัมพันธ<พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<ใน
นักศึกษามหาวิทยาลัยแหGงหน่ึงในกรุงเทพมหานครคร้ังน้ี ผูDวิจัยไดDประยุกต<แนวคิดทฤษฐี PRECEDE-
PROCEED Model (กองสุขศึกษา, 2560)  มาเปLนกรอบแนวคิดในการวิเคราะห<หาปpจจัยท่ี มี
ความสัมพันธ<กับพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<ในนักศึกษามหาวิทยาลัย ดังไปน้ี ปpจจัยนํา 
ไดDแกG เพศ อายุ ระดับช้ันท่ีกําลังศึกษา คณะท่ีศึกษา ผลการเรียน ความรูDเก่ียวกับเคร่ืองด่ืมแอลกอ
ฮอร< ปpจจัยเอ้ือ ไดDแกG รายไดDตGอเดือน ท่ีพัก เจตคติเก่ียวกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร< ปpจจัยเสริม ไดDแกG 
แรงสนับสนุนทางสังคม ความสัมพันธ<ระหวGางเพ่ือน ซึ่งสามารถสรDางกรอบแนวคิดไดDดังน้ี 
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กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การดําเนินการวิจัย 

การศึกษาในคร้ังน้ีเปLนแบบการวิจัยเชิงสํารวจภาคตัดขวาง (Cross Sectional Survey 
Study Research) เก็บโดยใชDแบบสอบถาม ประชากรท่ี ศึกษา (Population) คือ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยแหGงหน่ึง ในกรุงเทพมหานคร โดยเก็บนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูGในภาคการศึกษาท่ี 2 ปr
การศึกษา 2561 โดยเก็บในนักศึกษา ท้ังหมด 212 คน เคร่ืองมือท่ีใชDในการศึกษาคร้ังน้ี ไดDแกG สGวนท่ี 
1 ไดDแกG ขDอมูลท่ัวไปของกลุGมตัวอยGาง สGวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความรูDเก่ียวกับการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอร< สGวนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับเจตคติเก่ียวกับการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร< สGวนท่ี 4 แรง
สนับสนุนทางสังคม สGวนท่ี 5 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมเก่ียวกับการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<   

 
การดําเนินการ ดังนี้ 

1. จัดทําโครงรGางการวิจัยเพ่ือขออนุมัติทุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประจําปr
การศึกษา 2561  

2. ติดตGอประสานกับผูDชGวยวิจัย เพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงค<ของการวิจัย ข้ันตอน และ
รายละเอียดในการเก็บขDอมูลวิจัย 

ปhจจัยนํา 

- เพศ 

- อายุ 

- ระดับชั้นท่ีกําลังศึกษา 

- คณะ 

- ผลการเรียน  
- ความรูDเก่ียวกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร< 

ปhจจัยเอื้อ 

- รายไดDตGอเดือน 

- ท่ีพัก 
- เจตคติเก่ียวกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร< 

ปhจจัยเสริม 

- แรงสนับสนุนทางสังคม 
- สัมพันธภาพระหวGางเพ่ือน 

พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอ

ลกอฮอร<ในนักศึกษา

มหาวิทยาลัย 
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3. นําแบบสอบถามไปเก็บขDอมูลดDวยตนเอง โดยผูDวิจัยแนะนําตัวเองกับกลุGมตัวอยGาง และ
ช้ีแจงวัตถุประสงค<ของการวิจัยใหDกลุGมตัวอยGางทราบ ตลอดจนการลงนามการยิมยอมตนในการวิจัย
และสิทธิของผูDเขDารGวมการวิจัยของกลุGมตัวอยGาง 

4. การดําเนินการเก็บขDอมูลวิจัยคือชGวงพักเท่ียงและหลังการเลิกเรียนเพ่ือความสะดวกตGอ
การตอบแบบสอบถามของกลุGมตัวอยGาง 

5. คัดเลือกแบบสอบถามท่ีตอบทุกขDอจาก 215 ชุด จากน้ันนําขDอมูลท่ีไดDมาวิเคราะห<ทาง
สถิติตGอไป 
 
ผลการวิจัย 

ลักษณะท่ัวไปของปhจจัยนํา ปhจจัยเอ้ือ ปhจจัยเสริม 
ผลการศึกษาพบวGากลุGมตัวอยGางมีลักษณะดDานปpจจัยนํา คือ เปLนนักศึกษาหญิงท้ังหมด รDอย

ละ 58.4 นักศึกษาชาย รDอยละ 41.6 เปLนนักศึกษาช้ันปrท่ี 1 รDอยละ 35.3 รองลงมาคือนักศึกษาช้ันปr
ท่ี 2  รDอยละ 26.2 อายุของกลุGมตัวอยGาง พบวGา ชGวงอายุท่ีพบมากท่ีสุดคือ ระหวGาง 19 - 20 ปr คือ
รDอยละ 55.4 เปLนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร<และเทคโลยีการกีฬามากท่ีสุดรDอยละ 25.6 ตามดDวย
คณะศิลปศาสตร< รDอยละ 11.3 ผลการเรียนอยูGระหวGาง 2.00-2.50 มากท่ีสุดรDอยละ 26.8 ความรูDดDาน
การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<อยูGในระดับปานกลางมากท่ีสุด รDอยละ 59.1 ลักษณะดDานปpจจัยเอ้ือ คือ
เจตคติดDานการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<อยูGในระดับปานกลาง มากท่ีสุด รDอยละ 42.2 ท่ีพักสGวนใหญG
ของกลุGมตัวอยGางอาศัยอยูGในหอพักของมหาวิทยาลัย รDอยละ 72.1 รายไดDตGอเดือน พบวGา จํานวน 
5,001 – 7,000 บาทตGอเดือนมากท่ีสุด รDอยละ 45.6  ลักษณะดDานปpจจัยเสริมคือ แรงสนับสนุนทาง
สังคมเก่ียวกับการประชาสัมพันธ<เก่ียวกับการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร< อยูGในระดับนDอย รDอยละ 64.3 
และความสัมพันธ<ระหวGางเพ่ือนอยูGในระดับดีมากท่ีสุด คือ รDอยละ 58.9  

 
พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร�ของนักศึกษา 
 ผลการศึกษา พบวGามีนักศึกษาท่ีเคยด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอร< จํานวน 185 คน รDอยละ 
87.2 พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<อยูGในระดับสูง จํานวน 93 คน คิดเปLนรDอยละ 43.8 โดย
พบวGาเปLนการด่ืมกันในกลุGมเพ่ือน หรือโอกาศพิเศษอ่ืนๆ เชGน งานวันเกิดหรือ งานสังสรรค<ตGางๆ รDอย
ละ 61.1 สGวนใหญGการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<ของนักศึกษาเพราะไมGสามารถปฏิเสธไดDเพราะเพ่ือน
ชวน รDอยละ 62.3 การด่ืมในท่ีทGองเท่ียวตGางๆ เชGน ผับ รDานอาหาร รDานคาราโอเกะ รDอยละ 38.7 การ
ด่ืมตามสถานท่ีนอกท่ีพัก เชGน มDาน่ัง ขDางอาคารเรียน รDอยละ 42.2  การด่ืมในท่ีพัก เชGนในหDองพัก 
ระเบียงหDอง รDอยละ 59.3 การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<ดDวยเหตุผลความทุกข<ใจ ไมGสบายใจ หรือเม่ือมี
เร่ืองกังวลใจ รDอยละ 35.2 การด่ืมกับสมาชิกในครอบครัว เชGน งานเทศกาลตGางๆ หรือด่ืมเปLนประจํา
ของครอบครัว รDอยละ 18.6 และการด่ืมเพียงลําพัง รDอยละ 8.6 
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ความสัมพันธ�ระหว�างปhจจัยนํา ปhจจัยเอ้ือและปhจจัยเสริมกับพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอ
ฮอร�ของนักศึกษา 
 ปpจจัยนําท่ีมีความสัมพันธ<กับพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<ของนักศึกษาพบวGา 
ไดDแกGปpจจัยดDานเพศ โดยมีความสัมพันธ<อยGางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี (p – value <0.05) ปhจจัยเอ้ือ 
พบว�า ปhจจัยปhจจัยเอ้ือ คือรายไดDตGอเดือน โดยมีความสัมพันธ<อยGางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี (p – 
value <0.05) และปpจจัยเสริมไดDแกG ความสัมพันธ<ระหวGางเพ่ือนท่ีความสัมพันธ<อยGางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ (p – value <0.05) 
 
ตารางท่ี 1 จํานวนและรDอยละของความสัมพันธ<ระหวGางปpจจัยนํา, ปpจจัยเอ้ือและปpจจัยเสริมกับ
พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<ของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
 

ข�อมูลส�วนบุคคล 
เคยด่ืม (n=185) ไม�เคยด่ืม (n=27) 

P - value 
จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ 

ปhจจัยนํา       
เพศ (n=212)      
   ชาย 86 46.4 2 7.4 

0.01* 
   หญิง 99 53.6 25 92.6 
ปhจจัยเอ้ือ      
รายไดDตGอเดือน (n=212)      

ตํ่ากวGา 5000 บาท 52 28.1 12 44.4 
0.02*           5001-7001 83 44.8 9 33.3 

          7001-10,000 29 15.7 2 7.4 
          10,000 บาทข้ึนไป 21 11.4 4 14.9  
ปhจจัยเสริม      
ความสัมพันธ<ระหวGางเพ่ือน (n=212)      
  ความสัมพันธ<ระหวGางเพ่ือนในระดับดี 112 60.5 22 81.4 

0.02* 
  ความสัม พันธ<ระหวGางเพ่ื อนในระดับ 
ปานกลาง 

52 28.1 4 14.8 

  ความสัมพันธ<ระหวGางเพ่ือนในระดับนDอย 21 11.4 1 3.8 

*P – value < 0.05 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลไดDวGา ปpจจัยท่ีมีความสัมพันธ<กับพฤติกรรมการด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอออร<ของนักศึกษามหาวิทยาลัยไดDแกG เพศ ซึ่งอธิบายไดDวGา นักศึกษาเพศชายท่ีมีการ
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ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<มากกวGาเพศหญิง และเปLนชGวงวัยท่ียังอยูGในวัยรุGนท่ีนอกจากการเปลี่ยนแปลง
ทางดDานรGางกายหรือฮอร<โมนแลDว ยังเปLนวัยท่ีอยากรูD อยากลอง และมักมีพฤติกรรมตามกลุGมเพ่ือน 
โดยเฉพาะเพศชายท่ีมีความกลDาไดD กลDาเสีย ชอบความสนุกสนานกันเปLนกลุGมใหญG เปLนตDน นอกจากน้ี
ยังมีความเครียดตGางๆจากความกดดันจากการเรียน การแขGงขัน ความคาดหวังตGางๆ หรือการปรับตัว
ในมหาวิทยาลัย ทําใหDนักศึกษาอาจเกิดความเครียด และกังวล จนหันไปพ่ึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร< ซึ่ง
สอดคลDองกับการศึกษาของ กัณต<กนิษฐ< ผลแจDง และเชษฐรัชดาพรรณาธกุล  (2555) ท่ีไดDศึกษาเร่ือง
ปpจจัยท่ีมีผลตGอการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวGาเพศ เปLนปpจจัยท่ีมีอิทธิพลตGอการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ
การศึกษาของรัตนาภรณ< กิจเช้ือ ขนิษฐา เทนอิสสระ ธนะชัย ถิรศิลาเวทย<และสุธัญลักษณ< คณาศรี 
(2555) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคแอลกอออร< ผลกระทบจากการด่ืม และคุณภาพชีวิตของนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบวGา นิสิตรDอยละ 74.9 เคยบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอออร< และปpจจัยสGวนบุ
คลมีความสัมพันธ<กับพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<ในนิสิต 
 ปpจจัยดDานรายไดDตGอเดือนของนักศึกษา พบวGามีความสัมพันธ<กับพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอออร<ของนักศึกษามหาวิทยาลัย นักศึกษามีปpจจัยท่ีสามารถเขDาถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<ไดD 
แมDวGาการดําเนินนโยบายดDานกฏหมายตGางๆ เชGน กําหนดอายุ หรือเวลาในการซื้อเคร่ืองด่ืมแอลกอ
ฮอร< แตGนักศึกษาก็ยังสามารถเขDาถึงไดDงGาย จากการมีรDานท่ีไมGทําตามกฎหมาย หรือแมDแตGวิธีอ่ืนๆ ซึ่ง
สอดครลDองกับการศึกษาของ ชยภรณ< บุญเรืองศักด์ิและมณฑา เกGงการพานิช (2550) ท่ีศึกษาผลของ
การใชDมาตราการทางกฏหมายในการควบคุมพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<ของเยาวชนใน
จังหวัดลพบุรี ท่ีพบวGา ปpจจัยสGวนบุคคล เชGน เพศ  อายุ รายไดDของครอบครัว มีความสัมพันธ<กับ
พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<ของเยาวชน 
 ดDานสัมพันธภาพระหวGางเพ่ือนของนักเรียนท่ีมีความสัมพันธ<กับพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอ
ลกอออร<ของนักศึกษามหาวิทยาลัย นักศึกษามหาวิทยาลัยสGวนใหญGเปLนนักศึกษาท่ีมาจากตGางจังหวัด 
อาศัยอยูGในหอพัก และเปLนชGวงวัยท่ียังไมGเปLนผูDใหญGโดยสมบูรณ< ทําใหDนักศึกษามีความผูกพันธ<และมี
สัมพันธภาพกับเพ่ือนในรุGนเดียวกันเปLนสGวนใหญG ซึ่งสดคลDองกับทฤษฏีของ แมคไกวร< และมิลแมน 
(อDางอิงถึงในนฤมล ปุยะติ, 2553) ท่ีเช่ือวGาการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเปLนผลมาจาก อิทธิพลทางสังคม 
แลDวเกิดเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของตนเอง กลGาวคือ นักศึกษาอาจมีการเลียนแบบเพ่ือน หรือ
ตDองการการยอมรับจากกลุGมเพ่ือน ทําใหDปฎิเสธการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<ไมGไดD หรือด่ืมตามเพ่ือน 
เปLนตDน 
 
ข�อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช� 

1. แนะนําใหDหนGวยงานท่ีเก่ียวขDอง เชGน ฝายกิจการนักศึกษา, มหาวิทยาลัยนําผลการศึกษา
ไปใชDในวางวางแผนสGงเสริมพฤติกรรมการปJองกันการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอออร<ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยตGอไป เชGน การเขDาไปจัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัย จัดนิทรรศการในแตGละคณะ 
โดยเฉพาะคณะท่ีมีนักศึกษาชายจํานวนมาก 
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2. หนGวยงานท่ีเก่ียวขDองควร บังคับใชDกฎหมายเก่ียวกับการเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร< เวลาการ
จําหนGาย หรือรัศมีของรDานจําหนGายแอลกอฮอร<ท่ีอยูGหGางจากมหาวิทยาลัย เพ่ือใหDการเขDาถึงเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอร<ของนักศึกษายากข้ึน  

 3. มหาวิทยาลัยบังคับใชDการควบคุมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<ในมหาวิทยาลัยอยGาง
เครGงครัด ท้ังในบริเวณรอบๆมหาวิทยาลัย หรือในหอพักของมหาวิทยาลัย  

 
ข�อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต�อไป 

1. ควรมีการศึกษาในกลุGมตัวอยGางท่ีกวDางข้ึน เชGน จํานวนพ้ืนท่ี หรือจํานวนมหาวิทยาลัยใหD
มากข้ึน เพ่ือใหDเกิดความหลากหลายทางขDอมูล และเปรียบเทียบขDอมูลไดD 

2. แนะนําใหDมีการศึกษาเพ่ิมเติมตGอไปเชGน เชGนการศึกษาก่ึงทดทอง เปLนตDน 
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