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ปัจจัยท่ีสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการดื่มเบียร์ในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย 
 

วชิระ  พุกเจรญิ* 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยแบบสํารวจนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

ดื่มเบียร์ในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยจํานวน 440 คน 
โดยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ 3 ขั้นตอน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามตอบด้วยตนเอง ระหว่าง
เดือนกันยายน – ตุลาคม พ.ศ. 2558 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจง ความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าไคสแควร์ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน 
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เพศชาย
ร้อยละ 65.7 มีอายุเฉล่ีย 20.37 ปี อยู่ในระดับชั้นปีที่ 1 ร้อยละ 34.3 ส่วนใหญ่ศึกษาคณะ
รัฐศาสตร์ ร้อยละ 24.8 เกรดเฉล่ียเฉล่ียอยู่ที่ 2.91 มีรายได้เฉล่ียเดือนละ 6,959.32 บาท เช่า
หอพักอยู่กับเพื่อนร้อยละ 40.2 กิจกรรมพิเศษเล่นกีฬา ร้อยละ 45.9 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  
อายุ ชั้นปีที่ศึกษา เกรดเฉล่ีย รายได้ คณะ ที่พักอาศัย ปัจจัยด้านสังคม ได้แก่ สัมพันธภาพภายใน
ครอบครัว อิทธิพลด้านเพื่อนและอิทธิพลด้านโฆษณา และปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม ได้แก่ เจตคติต่อ
การด่ืมเบียร์ การรับรู้ในการดื่มเบียร์ ค่านิยมในการด่ืมเบียร์ มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับสูงกับ
พฤติกรรมการดื่มเบียร์ในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มี
ปัจจัยที่สามารถร่วมกันพยากรณ์ต่อพฤติกรรมการดื่มเบียร์ในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 จํานวน4ปัจจัยได้แก่ เจตคติต่อการดื่มเบียร์ อิทธิพลด้านเพื่อน 
ค่านิยมในการด่ืมเบียร์ และอิทธิพลด้านโฆษณา ได้ร้อยละ 99.1 จึงเสนอแนะให้สถานศึกษา
สามารถนําผลวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมจัดกิจกรรมการปรับเจตคติ สอดแทรก
ผลกระทบจากการบริโภคเบียร์ ส่งเสริมความรู้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การรณรงค์
ติดป้ายประกาศ เชิญชวนนักศึกษาห่างไกลแอลกอฮอล์และมีค่านิยมที่ดีในกลุ่มนักศึกษา  

 
คําสําคัญ: เบียร์/ พฤติกรรมการดื่มเบียร์/ นักศึกษามหาวิทยาลัย 
 
 
*  นักวิชาการสาธารณสุข  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บึงชําอ้อ จังหวัดปทุมธานี 
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Factors related to beer drinking among university students 

Vachira  Pukcharoen* 

Abstract 

This survey research aims to study the factors associated with beer drinking 
behavior among university students. Participants were 440 university students recruited 
through a 3-stage random sampling. Data were collected through self-administered 
questionnaire during September – October 2015 and were analyzed by frequency 
distribution, percentage, mean, standard deviation, Chi-square test, Pearson’s 
correlation coefficient, and stepwise multiple regression analysis. Study results revealed 
that more than 6 out of 10 students (65.7%) were male; their mean age = 20.37 years 
old; 34.3% were first-year students; more than 2 out of 10 studied in Faculty of Political 
Science (24.8%); mean GPA = 2.91; averaged monthly income = 6,959.32 THB; four out 
of ten (40.2%) rent and shared a room with friends in a dormitory; and 45.9% played 
sports as extracurricular activity. Personal factors (age, class, GPA, income, faculty, and 
living place), social factors (family relationship, peer pressure, and influence of 
advertising), and environmental factors (attitude, perception and value about beer 
drinking behavior) significantly had a high level of positive correlation with beer drinking 
behavior among university students (p=0.01). Four factors that could work together to 
significantly predict beer drinking behavior among university students (p=0.001) included 
attitude toward beer drinking behavior, peer pressure, value about drinking beer and 
influence of advertising; and they could predict as correctly as 99.1%. The study 
suggests that educational institutions should use these findings as a guide for organizing 
attitude-adjustment activities; incorporating the contents on impacts of beer 
consumption, promoting knowledge on alcoholic beverage control laws; putting the 
billboards campaigning for students to keep a distance from alcohol; and promoting 
good social value among students.  
 
Keyword: Beer/ Beer drinking behavior/ University students  
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บทนํา 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพ จากการจัด

อันดับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทยพบว่า ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก
ปี  2557 ระบุว่ า  ประเทศไทยดื่ ม เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์มากเ ป็นอันดับที่  78 ของโลก 
เฉล่ีย 7.1 ลิตรต่อคน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มผู้หญิง โดยสาเหตุที่หันมาดื่มเพราะ
ต้องการผ่อนคลายจากการทํางาน การเรียน เท่ห์ ต้องการได้รับการยอมรับจากเพื่อนฝูง ประกอบ
กับหาซื้อง่าย ใกล้บ้าน ใกล้สถานศึกษา แต่ที่น่ากังวลคือ บางคนรู้สึกว่าดื่มเพราะมาจากการ
ส่งเสริมการขาย หรือเห็นโฆษณาผ่านสังคมออนไลน์ อย่างไรก็ตาม จากปัญหาเหล่านี้หากไม่
ดําเนินการควบคุมมากขึ้นอีก 5 ปีประเทศไทยมีแนวโน้มการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันดับที่ 56 
(สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2557)  

เบียร์ จัดเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่เรียกว่า สุราแช่ หมายถึง  มีแอลกอฮอล์เป็น
ส่วนผสม โดยที่แอลกอฮอล์นั้นได้มาจาการหมักบ่ม มิใช่โดยการกลั่น เบียร์เกิดจากการหมัก
น้ําตาลที่ได้จากการเปล่ียนแปลงแป้งของเมล็ดธัญพืชหรือธัญชาติประเภทข้ามอลต์ ดังนั้นเบียร์จึง
เป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์น้อยที่สุด (สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ, 2541) และเบียร์จัดเป็น
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ไม่ผิดกฎหมายและไม่ถูกต่อต้านจากสังคม จึงมีการจัดจําหน่ายและดื่มกัน
อย่างแพร่หลายและกว้างขว้างตามร้านค้าทั่วไป จากสํารวจพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2550) โดยสาเหตุที่หันมาดื่มเพราะต้องการ
ผ่อนคลายจากการทํางาน การเรียน เท่ห์ ต้องการได้รับการยอมรับจากเพ่ือนฝูง ประกอบกับหา
ซื้อง่าย ใกล้บ้าน ใกล้สถานศึกษา แต่ที่น่ากังวลคือ บางคนรู้สึกว่าดื่มเพราะมาจากการส่งเสริมการ
ขาย หรือเห็นโฆษณาผ่านสังคมออนไลน์  

การโฆษณาเบียร์เป็นการส่งเสริมการบริโภค เมื่อดูจากโฆษณาเบียร์เหล่านี้กลุ่มเป้าหมาย
ของโฆษณาคือกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน ในเมืองที่มีกําลังซื้อ ขณะเดียวกันแนวทาง การโฆษณา 
ชี้นําให้เห็นว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นส่วนหน่ึงของ ค่านิยมในการด่ืมผ่านงานกีฬา ดนตรี การ
เดินทางท่องเที่ยว รวมทั้งเทศกาลประเพณีต่าง ๆ ทั้งของไทย ในเป็นเจ้าภาพจัดงานเองหรือเป็น
ผู้สนับสนุนซึ่งนอกจากจะทําให้นักดื่มเข้าใจว่าการดื่มเป็นกระแสนิยมของสังคมแล้ว และยัง
สามารถหลีกเล่ียงการใส่คําเตือนตามกฎหมายในการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (นิทัศน์ ศิริ
โชติรัตน์,  2555 ) เมื่อพิจารณาและวิเคราะห์สถานการณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบันพบว่าภาวะการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เบียร์) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นลําดับ โดยเฉพาะ
การเพิ่มจํานวนขึ้นของผู้ดื่มรายใหม่ที่สําคัญ คือ วัยรุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนของชาติถึงปีละ 2.6 
ล้านคน นํามาซึ่งปัญหาต่าง ๆ ทั้งทางด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ และสังคมโดยรวมของประเทศ 
สาเหตุส่วนหน่ึงมีผลมาจากการโฆษณา นอกจากนี้อิทธิพลจากครอบครัว ซึ่งเป็นฐานย่อยที่สุดของ
สังคมหน่วยแรกโดยครอบครัวที่มีพ่อหรือแม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เบียร์) ลูกจะมีโอกาสสูงที่
จะเป็นคนดื่มแอลกอฮอล์ด้วยในอนาคต ปัจจัยทางด้านเพื่อน และปัจจัยที่เกิดจากตัวของเยาวชน
เอง เช่น  ความอยากลอง เป็นต้น ล้วนมีส่วนที่ทําให้สถานการณ์ของการดื่มแอลกอฮอล์ (เบียร์) 
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ในเยาวชนเพิ่มมากขึ้นเป็นลําดับ ปัจจุบันนักเรียน นิสิต นักศึกษา เรียนและพักอาศัยท่ามกลาง
ร้านจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากการศึกษา การกระจายตัวของจุดจําหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์โดยรอบมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ปี 2552 โดย ผศ.ดร.ภัทรพร พลพนาธรรม
(2552) พบว่า ทุกมหาวิทยาลัยที่ศึกษามีร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ล้อมรอบในรัศมี 500 เมตร 
โดยภาพรวมมีร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งส้ิน 1,712 แห่ง เฉล่ีย 57 ร้านต่อหนึ่งตาราง
กิโลเมตร จํานวนร้านจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา 5 อันดับได้แก่ (ตารางที่ 1) 

 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงจํานวนร้านจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา 

รายชื่อสถานศึกษา 

จํานวนร้าน
จําหน่าย

แอลกอฮอล์ 
(ร้าน) 

พื้นที่ 
(Donut 
โดยรอบ) 
(ตร.กม.) 

จํานวนร้าน/ 
ตร.กม. 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  407 3.15 129 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  164 2.25 73 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  129 3.90 33 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  125 1.68 74 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง  

123 3.81 32 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  100 1.66 60 

ที่มา : ภัทราพร พลพนาธรรม, 2552 
 

จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาดังกล่าวทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มเบียร์ในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางและเกิด
ประโยชน์ในการรับรู้การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
บังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 โดยเฉพาะในการห้ามโฆษณา ให้มี
ประสิทธิภาพ และยังเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่อไป 

 
คําถามการวิจัย 
 1. พฤติกรรมการดื่มเบียร์ในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานครเป็น
อย่างไร 
 2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มเบียร์ในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขต
กรุงเทพมหานครมีอะไรบ้าง 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มเบียร์ในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
วัตถุประสงค์เฉพาะ 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  เพศ  อายุ  ชั้นปีที่กําลังศึกษา  คณะ  เกรดเฉล่ีย 
ที่พักอาศัย กิจกรรมพิเศษ การเข้าถึงแหล่งซ้ือขาย ในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านสังคมได้แก่ สัมพันธภาพกับครอบครัว อิทธิพลด้านเพ่ือน และ
อิทธิพลด้านโฆษณา ในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม ได้แก่ เจตคติต่อการดื่มเบียร์ การรับรู้ในการดื่ม
เบียร์ และค่านิยมในการดื่มเบียร์ ในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. เพื่ อ ศึกษาพฤติกรรมการดื่ ม เบียร์ ในก ลุ่มนัก ศึกษามหาวิทยา ลัย  ใน เขต
กรุงเทพมหานคร 

5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  เพศ  อายุ  ชั้นปีที่กําลัง
ศึกษา  คณะ  เกรดเฉล่ีย  ที่พักอาศัย กิจกรรมพิเศษ การเข้าถึงแหล่งซื้อขาย กับพฤติกรรมการ
ดื่มเบียร์ในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

6. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสังคมได้แก่ สัมพันธภาพกับครอบครัว 
อิทธิพลด้านเพื่อน และอิทธิพลด้านโฆษณา กับพฤติกรรมการดื่มเบียร์ในกลุ่มนักศึกษา
มหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

7. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม ได้แก่ เจตคติต่อการดื่มเบียร์ 
การรับรู้ในการดื่มเบียร์ และค่านิยมในการดื่มเบียร์ กับพฤติกรรมการดื่มเบียร์ในกลุ่มนักศึกษา
มหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

8. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลและสามารถร่วมกันคาดทํานายพฤติกรรมการดื่มเบียร์ใน
กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  เพศ  อายุ  ชั้นปีที่กําลังศึกษา  คณะ  เกรดเฉล่ีย  ที่พัก
อาศัย กิจกรรมพิเศษ การเข้าถึงแหล่งซ้ือขาย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มเบียร์ในกลุ่ม
นักศึกษามหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ปัจจัยด้านสังคมได้แก่ สัมพันธภาพกับครอบครัว อิทธิพลด้านเพื่อน และอิทธิพลด้าน
โฆษณามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มเบียร์ ในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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3. ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม ได้แก่ เจตคติต่อการดื่มเบียร์ การรับรู้ในการดื่มเบียร์ และ
ค่านิยมในการดื่มเบียร์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มเบียร์ในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

4. ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสังคม และปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม และสามารถร่วมกัน
คาดทํานายพฤติกรรมการดื่มเบียร์ในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
วิธีการวิจัย 

1. รูปแบบการวิจัยและการสุ่มตัวอย่าง 
 ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Selection) เพื่อความ

สอดคล้องกับปัญหาการวิจัย โดยคัดเลือกมหาวิทยาลัยตลาดวิชาในเขตกรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง 
เพราะมหาวิทยาลัยตลาดวิชาขยายโอกาสการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ประชาชนมากที่สุด ฉะนั้น
นักศึกษาส่วนใหญ่จึงมีความหลากหลายเข้ามาศึกษา ประกอบกับไม่บังคับให้มาเข้าชั้นเรียน โดย
ถือว่าผู้ที่เข้าชั้นเรียน และไม่เข้าชั้นเรียน ก็มีสิทธิ์ในการสอบไล่ได้เหมือนกัน นักศึกษาส่วนใหญ่จึง
สามารถมีเวลาทํางานด้วยเรียนไปด้วยมากกว่านักศึกษามหาวิทยาลัยปิด ซึ่งมหาวิทยาลัยตลาด
วิชาแห่งนี้มีนักศึกษาที่มีสภาพการเป็นนักศึกษา ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ปีที่ 1- 4 ปีการศึกษา 
2557 ที่ศึกษาอยู่จริงทั้งหมด 218,472 คน(สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 
(สวป.), 2558)  ในการกําหนดตัวอย่างครั้งนี้ โดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน(Krejcie and 
Morgan) ในการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ, 2553 :190) ความคลาด
เคล่ือนที่ผู้วิจัยยอมรับได้เท่ากับ 5% ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการจะเท่ากับ 400 คน เพื่อ
ป้องกันความคลาดเคล่ือนในการหาความสัมพันธ์เนื่องจากข้อมูลไม่ครบจึงจะเก็บข้อมูลเพิ่มเป็น
ร้อยละ 10 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา ดังนั้นประชากรกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ศึกษาครั้งนี้จึง
เท่ากับ 440 คน  

ขั้นตอนที่ 2  คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ(Accidental Selection) โดยเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยตลาดวิชาแห่งนั้นที่อยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 8.00 น. 
– 16.00 น. และก่อนการตอบแบบสอบถามผู้วิจัยจะสอบถามก่อนทุกครั้งว่าเป็นผู้ที่ดื่มเบียร์
หรือไม่ หากเป็นผู้ดื่มเบียร์ผู้วิจัยจะทําการแจกแบบสอบถามให้ตอบต่อไป ช่วงระยะเวลาที่เก็บ
ข้อมูล ระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคม 2558 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็น

คําถามปลายปิด  วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ตามกรอบแนวคิด โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 
แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่  เพศ  อายุ  ชั้นปีที่กําลังศึกษา  คณะ  เกรดเฉล่ีย  ที่พัก
อาศัย กิจกรรมพิเศษ การเข้าถึงแหล่งซ้ือขาย เป็นต้น จํานวน 13 ข้อ  ส่วนที่ 2 แบบสอบถาม
ปัจจัยด้านสังคมโดยนําเครื่องมือของช่อแก้ว ร่มสุข(2555) มาใช้ ได้แก่ สัมพันธภาพกับครอบครัว 
จํานวน 6 ข้อ อิทธิพลด้านเพื่อน จํานวน 5 ข้อ และอิทธิพลด้านโฆษณา จํานวน 5 ข้อ ส่วนที่ 3 
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แบบสอบถามปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม ได้แก่ เจตคติต่อการดื่มเบียร์ จํานวน 15 ข้อ  การรับรู้
เกี่ยวกับการดื่มเบียร์ จํานวน 12 ข้อ และค่านิยมในการดื่มเบียร์ จํานวน 10 ข้อ ส่วนที่ 4 
แบบสอบถามพฤติกรรมการดื่มเบียร์ มีจํานวน 12  ข้อ 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผู้วิจัยดําเนินการส่งรายละเอียดของโครงการวิจัยและตัวอย่างเครื่องมือวิจัยให้ 
คณะกรรมการพิทักษ์สิทธิตัวอย่างวิจัยขององค์กรโดยได้รับการพิจารณาจาก

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์ของ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ MUPH 2015-
121 

2. ผู้วิจัยจะดําเนินการส่งแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมทั้งแนบเอกสาร
ชี้แจงรายละเอียดของการวิจัยและสิทธิของผู้ตอบแบบสอบถามในการเข้าร่วมโครงการ  

3. ผู้วิจัยจะนําแบบสอบถามมาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อนําข้อมูลไป
วิเคราะห์ทางสถิติต่อไป ส่วนหนังสือยินยอมตนให้ทําการวิจัย ผู้วิจัยจะจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัย
เพื่อไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงได้ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ประมวลผล 

กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้การแจกแจง ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าไคสแควร์ 
(Chi-square) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน (Pearson’s product moment 
Correlation coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอน(Stepwise Multiple 
Regression Analysis) 
 
ผลการวิจัย  

1 ข้อมูลทั่วไปนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครฯ จํานวน 440 คน  

พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 65.7 มีอายุเฉล่ีย 20.37 และมีอายุต่ําสุด 18 ปี สูงสุด 24 ปี 
นักศึกษามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่อยู่ในระดับช้ันปีที่ 1 ร้อยละ 34.3 สําหรับคณะที่นักศึกษาศึกษา
ในปัจจุบันพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ร้อยละ 24.8 ในส่วนของเกรดเฉล่ียของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยพบว่า มีเกรดเฉล่ียเฉลี่ยอยู่ที่ 2.91 เกรดเฉล่ียต่ําสุด 1.80 และเกรดเฉล่ีย
สูงสุด 4.00 รายรับที่นักศึกษาได้รับจากผู้ปกครองหรือรายได้จากการทํางานต่อเดือนพบว่า มี
รายได้เฉล่ียเดือนละ 6,959.32 บาท มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่ําสุดเดือนละ 3,000 บาท และมี
รายได้เฉล่ียต่อเดือนสูงสุด 13,000 บาท สําหรับที่พักอาศัยของนักศึกษามหาวิทยาลัย พบว่า ส่วน
ใหญ่นักศึกษาเช่าหอพักอยู่กับเพื่อนร้อยละ 40.2 กิจกรรมพิเศษยามว่างที่นักศึกษาทําเป็นประจํา
นอกเหนือจากการเรียน พบว่า นักศึกษามีกิจกรรมทําร้อยละ 100 โดยกิจกรรมที่ทําส่วนใหญ่
พบว่า เล่นกีฬา ร้อยละ 45.9 บุคคลที่นักศึกษามหาวิทยาลัยดื่มด้วย พบว่าเป็น เพื่อน/รุ่นพี่ ร้อย
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ละ 100 การเข้าถึงแหล่งซื้อขายพบว่า นักศึกษาสามารเข้าถึงร้านขายของใกล้มหาวิทยาลัยมี
เครื่องดื่มเบียร์ขาย ร้อยละ 71.4 สาเหตุที่ทําให้นักศึกษามหาวิทยาลัยดื่มเบียร์ครั้งแรกในชีวิต 
พบว่า เพื่อทดลองว่าจะเป็นอย่างไรร้อยละ 55.0 ผลการหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล
กับพฤติกรรมการดื่มเบียร์ในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยสรุปได้ดังนี้  

เพศ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มเบียร์ (p < 0.05)โดยพบว่า มีพฤติกรรมการดื่ม
เบียร์อยู่ในระดับสูง ชั้นปีที่ศึกษา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มเบียร์ (p < 0.001)โดย
พบว่าพฤติกรรมการดื่มเบียร์อยู่ในระดับปานกลาง พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในช้ันปีที่4  คณะ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการด่ืมเบียร์ (p < 0.001)โดยพบว่าพฤติกรรมการดื่มเบียร์อยู่ใน
ระดับสูง พบว่าส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในคณะนิติศาสตร์ ที่พักอาศัย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ดื่มเบียร์ (p < 0.001) โดยพบว่าพฤติกรรมการดื่มเบียร์อยู่ในระดับสูง พบว่าส่วนใหญ่เช่าหอพัก
อยู่กับเพื่อน ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยการคํานวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสังคม และปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมโดยใช้
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน กับพฤติกรรมการดื่มเบียร์ในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย พบว่า ปัจจัย
ส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ มีความสัมพันธ์เชิงลบระดับปานกลาง (r = - 0.424, p < 0.001) เกรด
เฉล่ียมีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับต่ํา (r = 0.088, p <0.05) และรายได้มีความสัมพันธ์เชิงลบ
ระดับต่ํา (r= -0.129, p-value <0.05) กับพฤติกรรมการดื่มเบียร์ในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ปัจจัยด้านสังคม ได้แก่ สัมพันธภาพภายในครอบครัว มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับสูง(r = 0.990, 
p-value < 0.001) อิทธิพลด้านเพื่อน มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับสูง(r = 0.983 , p-value < 
0.001) และอิทธิพลด้านโฆษณา มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับสูง(r = 0.986 , p < 0.001) กับ
พฤติกรรมการดื่มเบียร์ในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ เจตคติต่อการ
ดื่มเบียร์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับสูง  (r = 0.993, p < 0.001) การรับรู้ในการดื่มเบียร์มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกระดับสูง(r = 0.971, p < 0.001) และค่านิยมในการด่ืมเบียร์ มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกระดับสูง (r = 0.979, p < 0.001) กับพฤติกรรมการดื่มเบียร์ในกลุ่ม
นักศึกษามหาวิทยาลัย ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) เพื่อหาปัจจัยที่เป็นตัวพยากรณ์ที่ดีในการทํานายพฤติกรรมการดื่มเบียร์ใน
กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย พบว่า สมการพยากรณ์ที่ตัวแปรประกอบไปด้วยตัวแปร เจตคติต่อ
การดื่มเบียร์ อิทธิพลด้านเพื่อน ค่านิยมในการดื่มเบียร์ และอิทธิพลด้านโฆษณา สามารถร่วมกัน
พยากรณ์พฤติกรรมการดื่มเบียร์ได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .001 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณเป็น 0.995 และสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการดื่มเบียร์ได้ร้อยละ 99.1 โดยมี
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ ±1.30 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยของตัวพยากรณ์ พบว่ามีตัวแปร 3 ตัวที่มีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการดื่มเบียร์ใน
กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ได้แก่ เจตคติต่อการดื่มเบียร์ 
(Beta = 0.782) อิทธิพลด้านเพื่อน (Beta = 0.220) และอิทธิพลด้านโฆษณา(Beta = 0.260) 
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยพยากรณ์ในการทํานายสมรรถนะพฤติกรรมการด่ืมเบียร์ในกลุ่ม
นักศึกษามหาวิทยาลัย  

ลําดับขั้นตัว
พยากรณ ์

B SE. B Bata T p-value 

constant 2.056 0.473  6.507 <0.001 
เ จตคติ ต่ อการดื่ ม
เบียร์ 

0.619 0.044 0.782 14.061  

อิทธิพลด้านเพื่อน 0.421 0.047 0.220 8.947  
ค่ านิ ยมในการดื่ ม
เบียร์ 

-0.513 0.074 -0.265 -6.946  

อิทธิพลด้านโฆษณา 0.534 0.077 0.260 6.925  
ค่าคงที่ 3.079 ; SEest = ± 1.30 

R = .995 ; R2 = .991 ; F = 11502.068 ; p-value < .001 
 
 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

อิทธิพลด้านเพื่อนของนักศึกษามหาวิทยาลัย ตามทฤษฎีของ แมคไกวร์ และมิลแมน 
1965 (อ้างอิงถึงในนฤมล ปุยะติ, 2553) ที่เชื่อว่าการเปล่ียนแปลงทัศนคติเป็นผลมาจากอิทธิพล
ทางสังคม โดยบุคคลจะพัฒนาทัศนคติของตนเองในลักษณะใดนั้นขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับจากผู้อื่น
ในสังคม ซึ่งสําหรับการศึกษานี้คือกลุ่มเพื่อนที่เปรียบเสมือนกลุ่มอ้างอิงของกลุ่มตัวอย่าง โดย
บุคคลจะใช้กลุ่มอ้างอิงหรือกลุ่มเพื่อนนี้เพื่อประเมินทัศนคติของตน และตัดสินใจว่าทัศนคติของ
ตนถูกต้อง เพราะคิดว่าคนส่วนใหญ่ในกลุ่มมีทัศนคติเช่นเดียวกับตน อิทธิพลด้านโฆษณาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยปัจจุบันระบบเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ
สามารถเข้าถึงง่าย ผลสํารวจล่าสุดของสํานักวิจัยเอแบคโพล ยังยืนยันได้ว่า การโฆษณามีผลต่อ
การสร้างทัศนคติของวยัรุ่น เช่น การถ่ายทอดสดการแขง่ขัน้ฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาทีบ่ริษทัเบียร์
เป็นเจ้าภาพทําให้เด็กและเยาวชนรู้สึกขอบคุณ และยืนยันให้การสนับสนุนเบียร์ตอบแทนร้อยละ 
71.4 (กัลยาณมิตร เพื่อนแท้สําหรับคุณ, 2558) สอดคล้องการศึกษาของอุรยา วงศ์ไชยคง (2547) 
พบว่า ภาพยนตร์โฆษณามีผลต่อพฤติกรรมการดื่มของกลุ่มนักศึกษาอุดมศึกษามากที่สุด เจตคติ
ต่อการด่ืมเบียร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย ซึ่งเจตคติแบ่งออกเป็น   2 ประเภท คือ 1) เจตคติ
ทางบวก หรือทัศนคติที่ดี เป็นแนวโน้มที่อินทรีย์จะเข้าหาส่ิงเร้า หรือสถานการณ์นั้น เนื่องมาจาก
ความชอบหรือความพึงพอใจ 2) เจตคติทางลบ หรือทัศนคติที่ไม่ดี เป็นแนวโน้มที่อินทรีย์ จะถอย
หนีจากส่ิงเร้าหรือสถานการณ์นั้นๆ เนื่องจากความไม่ชอบหรือความไม่พอใจ จากการศึกษาของณ
ภัทร จันทร์ลออ (2555) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและปัจจัยการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง 
พบว่า ทัศนคติต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่คิดจะเลิกแอลกอฮอล์เพราะส้ินเปลือง มี
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ทัศนคติคิดว่าข้อดีของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะช่วยผ่อนคลายความเครียด ทัศนคติ
ด้านข้อเสียคือทําลายสุขภาพตนเอง  

การรับรู้ในการด่ืมเบียร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย ในปัจจุบันการรับรู้การโฆษณา
ของส่ือมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากโฆษณาทําให้เกิด
ความรู้สึกว่าการดื่มเป็นเรื่องที่ดีจึงเกิดความรู้สึกคล้อยตามและ อยากลอง นักศึกษาส่วนใหญ่มี
การรับรู้เรื่องพระราชบัญญัติควบคุมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 จากส่ือโทรทัศน์ข่าว ตามร้านค้ามี
การดําเนินการตามอย่างเคร่งครัด สําหรับประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 275) พ.ศ. 2546 
ได้กําหนดข้อความคําเตือนมีดังนี้คือ “ห้ามจําหน่ายสุราแก่เด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี” “การดื่มสุราทํา
ให้ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะลดลง” และ“เด็กอายุต่ํากว่า 18 ปีไม่ควรดื่ม” การ
กําหนดมาตรการต่างๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะสามารถช่วยลดปัญหาและ
ผลกระทบด้านต่างๆ ตลอดจนการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนทุกคน มาตรการที่สําคัญได้แก่ 
มาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดอุบัติเหตุ การเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิต การควบคุมการเข้าถึง
และหาซ้ือ การโฆษณา รวมทั้งร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่านิยมในการด่ืม
เบียร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย การศึกษาของ ลักขณา เติมศิริกุลชัย และคณะ (2542) ศึกษา
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเยาวชนไทย พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุดคือ การดื่มของเพื่อน รองลงมาคือ การได้รับส่ือ
และอิทธิพลจากโฆษณา เพศ ประเภทสถานศึกษา ความสัมพันธ์ในครอบครัว ค่านิยมต่อการไม่
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการดื่มของพี่น้อง เรียงตามลาดับ งานวิจัยทั้งหลายเหล่านี้แสดงให้
เห็นว่า อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน ส่ือและการโฆษณา เป็นตัวแปรในด้านส่ิงแวดล้อมที่สําคัญมากต่อ
พฤติกรรมการดื่มของเยาวชน จากสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบใน
ประเทศไทย ปี 2556  พบว่า 10 ปีที่ผ่านมาความชุกการดื่มเบียร์ของผู้หญิงเพิ่มมากขึ้น และยัง
พบว่าชนิดที่ดื่มใน 12 เดือนที่ผ่านมา จากข้อมูลที่สํารวจในปี 2554 พบว่า ดื่มเบียร์ถึงร้อยละ 
40.8 และนักดื่มหญิงดื่มเบียร์มากที่สุด ร้อยละ 52.6 นักดื่มไทยมีทิศทางการเปล่ียนแปลงไปสู่การ
ดื่มเบียร์และไวน์มากขึ้น และมีแนวโน้มการบริโภคเครื่องดื่มตามสไตล์ตะวันตกเพิ่มมากข้ึน 
พฤติกรรมการด่ืมเบียร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย การศึกษาของรัตติยา บัวสอน และเชษฐ รัช
ดาพรรณาธิกุล(2555) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่าผลการศึกษา พบว่านักศึกษาส่วน
ใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 73.8 รองลงมาคือ
อยู่ใน ระดับตํ่าร้อยละ 14.8 และระดับสูง ร้อยละ 11.4 ถึงแม้ว่าจะมีพระราชบัญญัติควบคุม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ออกมา ก็ยังไม่สามารถลดปัญหาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ในกลุ่มนักศึกษาลงได้ แต่อย่างน้อยยังเป็นการป้องกันในระดับหนึ่ง ในการจํากัด
ขอบเขตตีกรอบเรื่องการบริโภคและลดผลกระทบจากการด่ืมแอลกอฮอล์ลงได้ และในปัจจุบันเรา
จะเห็นได้จาข่าวหน้าหนึ่งที่มีการใช้กฎหมายอย่างชัดเจน เกี่ยวกับดาราผู้เป็นแบบอย่างของ
เยาวชนที่มีการแอบโฆษณาทางอ้อม ส่ือให้เกิดการลอกเลียนแบบ แต่ก็ยังไม่สามารถพ้นหรือเล็ด
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ลอดกฎหมายออกไปได้ จากข่าวนั้นแสดงให้เห็นว่าพระราชบัญญัติควบคุมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 
2551 สามารถป้องกันรูปแบบการโฆษณา หลากหลายรูปแบบที่แอบแฝงมาให้เห็น 
 
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้มีดังนี้ 
1) เจตคติต่อการดื่มเบียร์ อิทธิพลด้านเพื่อน ค่านิยมในการดื่มเบียร์ และอิทธิพลด้าน

โฆษณา เป็นตัวแปรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการดื่มเบียร์ในกลุ่ม
นักศึกษา ดังน้ันสถานศึกษาสามารถนําผลวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมจัดกิจกรรมการ
ปรับทัศนคติ การสอนการรู้จักปฏิเสธการดื่มเบียร์ในโอกาสต่างๆ สอดแทรกผลกระทบจากการ
บริโภคเบียร์ในเนื้อหาการสอน การรณรงค์ติดป้ายประกาศ เชิญชวนนักศึกษายุคใหม่ ไม่เข้าใกล้
แอลกอฮอล์ โดยใช้นักศึกษาตัวอย่างที่ดีเป็นแบบอย่างเป็นตัวแบบในการเปล่ียนแปลงค่านิยมใน
กลุ่มนักศึกษา มีการจัดตั้งคณะกรรมการออกกฎระเบียบควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์ภายใน
สถานศึกษาให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเดียวกัน  

2)  สถานศึกษาควรจัดแผนประชุมหารือกระตุ้นความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลจากการกระทําผิดกฎหมาย 
พ.ร.บ. ฯ และผลกระทบต่อนักศึกษา ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ให้ผู้ประกอบการร้านค้า
โดยรอบสถานศึกษาเข้าใจ การจัดทําแผนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการสุ่มให้มี
เจ้าหน้าที่ตรวจตามร้านค้าอย่างน้อยเดือนละครั้ง และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นช่วยกัน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อลดปัญหาของสังคมได้  

3) ตัวแปร เพศ ที่พักอาศัย อายุ เกรดเฉล่ีย และสัมพันธภาพภายในครอบครัว เป็นตัว
แปรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มเบียร์ของนักศึกษา ดังนั้น ในผู้ปกครอง ควรให้
ความสําคัญ ดูแล เฝ้าระวังคอยสังเกตพฤติกรรม ให้คําปรึกษาว่ากล่าวตักเตือนในพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม และให้ความอบอุ่น แก่บุตรหลาน และการมีกิจกรรมภายในครอบครัวร่วมกันจะช่วยให้
ครอบครัวมีสัมพันธภาพท่ีดีต่อกันมากขึ้น เกิดความไว้ใจซึ่งกันและกัน ทําให้ผู้ปกครองสามารถ
รับทราบถึงพฤติกรรมของบุตรหลานได้อย่างไม่กังวลใจ และจากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าอายุยิ่ง
น้อยยิ่งดื่มมาก 
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