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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไ์ดก่้อใหเ้กิดปัญหาดา้นสุขภาพ ครอบครัว อุบติัเหตุและอาชญากรรม 
ซ่ึงกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ดงัค ากล่าวของนายเซอร์เบอร์นาร์ด อิแฮม 
อดีตโฆษกรัฐบาลสมยันายกรัฐมนตรีมาร์กาเร็ต  แชดเชอร์ ประเทศองักฤษ ระบุวา่ “ความมวัเมาใน
การด่ืมสุรา รวมถึงความรุนแรงในหมู่วยัรุ่น สะทอ้นถึงภาวะตกต ่าด้านบรรทดัฐานและระเบียบ
วินัย” (กันยาภรณ์  เผือกวิสุทธ์ิ, 2552) รัฐบาลจึงได้ออกพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มีผลตั้งแต่วนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2551 โดยมีสาระส าคญัในมาตรา 31 ขอ้ท่ี 4 
ห้ามมิให้ผูใ้ดบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานศึกษาตามกฎหมายว่าดว้ยการศึกษาแห่งชาติ 
และหา้มขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นสถานศึกษาตามกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติ ตามมาตรา
ท่ี 27 ขอ้ท่ี 5 และห้ามมิให้ขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แก่บุคคลท่ีมีอายุต  ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ ตาม
มาตรา 29 (ราชกิจจานุเบกษา, 2551) ทั้งน้ีเพื่อเป็นการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ลดปัญหาและ
ผลกระทบทั้งดา้นเศรษฐกิจและสังคม ช่วยเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน สร้างความตระหนกัถึง
พิษภยัของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และป้องกันเด็กและเยาวชน มิให้เข้าถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
โดยง่าย 
 ผลกระทบท่ีเกิดจากการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ นอกจากปัญหาทางดา้นร่างกาย ซ่ึงก็คือมี
ผลต่อตบั ท าใหเ้ป็นโรคตบัแข็ง มะเร็งตบั หรือผลต่อหวัใจ ฯลฯ แลว้ อนัตรายท่ีหลายคนอาจจะไม่
นึกถึงก็คือผลต่อโรคทางจิตประสาท ซ่ึงก็ส่งผลกระทบต่อร่างกายอยา่งมากมายมหาศาลไดเ้ช่นกนั 
(กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, ม.ป.ป.) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั แพทยห์ญิงหทยัชนนี  บุญเจริญ 
(ม.ป.ป.) กล่าววา่ ผลกระทบท่ีเกิดจากเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ คืออารมณ์และพฤติกรรมเปล่ียนแปลง 
อารมณ์เปล่ียนแปลงง่ายพฤติกรรมเปล่ียนแปลง การตดัสินใจและการควบคุมตวัเองไม่ดี มีปัญหา
การนอน โดยเฉพาะภายหลังการด่ืมเหล้ามีพฤติกรรมหรือสภาพจิตใจเปล่ียนแปลงอย่างไม่
เหมาะสม เช่น มีพฤติกรรมทางเพศหรือกา้วร้าวอย่างไม่เหมาะสม อารมณ์เปล่ียนแปลงง่าย การ
ตดัสินใจไม่ดี ไม่สามารถเขา้สังคมหรือท างานได ้  นอกจากน้ีผลกระทบท่ีส่งผลต่อการเรียนคือ 1) 



ความบกพร่องทางสติปัญญาและการเคล่ือนไหว จะเกิดข้ึนหลงัจากการด่ืมในแต่ละคร้ัง ซ่ึงจะข้ึนอยู่
กบัปริมาณการด่ืมในคร้ังนั้นๆ ดว้ย 2) ความจ าเส่ือมแบบไปขา้งหนา้ หลงัการด่ืมในปริมาณมากๆ  
เซลลส์มองถูกท าลายเน่ืองจากการใชแ้อลกอฮอล์ 3) ความบกพร่องดา้นความจ า ซ่ึงรูปแบบท่ีรุนแรง
ท่ีสุดคือ Korsakoff syndrome มีความสัมพนัธ์กบัการขาดไธอามีน ร่วมกบัการได้รับพิษจาก
แอลกอฮอล์ โดยจะมีอาการความจ าเส่ือมในระยะสั้น แต่จะรักษาความจ าระยะยาวและการคิดยอ้น
อดีตไดดี้กว่า 4) อาการผิดปกติท่ีสมองส่วนหนา้ ท าให้เกิดความบกพร่องในดา้นการคิดรวบยอด 
การวางแผน และการจดัระบบ 5) การฝ่อของสมองส่วนซีรีเบลลัม่ ท าใหเ้กิดการเดินเซ ทรงตวัไดไ้ม่
ดี 6) ภาวะเลือดใตเ้ยื่อหุ้มสมอง ทั้งเฉียบพลนัและเร้ือรัง อาจเกิดหลงัจากมีอุบติัเหตุท่ีศีรษะซ่ึงอาจ
ถูกมองขา้มไปเน่ืองจากการไดรั้บพิษจากแอลกอฮอล์  (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 
ม.ป.ป.) ส่วนผลกระทบท่ีส่งผลต่อเศรษฐกิจคือค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มข้ึนจากการด่ืมสุราในแต่ละคร้ัง ดงั
นิรัติยา  ใจเสียง และคณะ (2549) ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ของ
นกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี จ  านวน 500 คน ผลการ
ส ารวจพบว่านักศึกษาท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์เสียค่าใช้จ่ายในการด่ืมเฉล่ียแต่ละคร้ังคนละ 
218 บาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแสงหลา้  อินทจกัร์(ม.ป.ป.) โดยขอ้มูลวจิยัปัญหาสุราช้ีชดัวา่ สุราคือท่ีมา
ของความยากจน ผูมี้รายไดน้อ้ยจะใชร้ายไดท่ี้ตวัเองหามาไดไ้ปกบัการด่ืมเหลา้เป็นสัดส่วนท่ีสูงกวา่
ผูมี้รายไดม้าก โดยผูมี้รายไดน้อ้ยกวา่ 2,000 บาทต่อเดือน จ่ายเพื่อด่ืม 100 บาท ต่อเดือน แมต้วัเลข
ไม่สูงนกัแต่คิดเป็นถึงร้อยละ 10.0 ของรายได้ หากเทียบกบัผูมี้รายได้ 20,000 บาทต่อเดือน ท่ีมี
ค่าใชจ่้ายในการด่ืม 415 บาท ต่อเดือน หรือ ร้อยละ 0.9 ของรายได ้ก็ถือวา่ใชจ่้ายเกินตวัไปกบัการ
ด่ืมมากกว่าถึง 11 เท่า  นอกจากน้ีการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ยงัส่งผลกระทบต่อสังคมโดยผลท่ี
เกิดข้ึนในทันทีของการด่ืม ผลักดันให้ก่อความรุนแรงคือ การไปกดการท างานของสมอง 
โดยเฉพาะกบัส่วนท่ีควบคุมความรู้สึกผดิชอบชัว่ดี ท าใหส้มองส่วนอ่ืนเพิ่มอิทธิพลต่อความคิดและ
พฤติกรรม ส่งผลใหผู้ด่ื้มขาดความยบัย ั้งชัง่ใจดงัเช่นท่ีมีในภาวะปกติ 
 มหาวิทยาลยัไดมี้ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี วา่ดว้ยวินยันกัศึกษา พ.ศ. 2536 
และประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี เร่ือง แนวทางการพิจารณาโทษนกัศึกษาผูก้ระท าผิด
วินยันกัศึกษา เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2548 (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี, 2551) หมวด 6 ความผิด
เก่ียวกบัการเสพสุราหรือของมึนเมา ขอ้ 16. กล่าวคือนกัศึกษาผูใ้ดเสพสุราหรือของมึนเมาอยา่งใด 
ๆ ภายในมหาวิทยาลยัจะถูกพิจารณาตดัคะแนนความประพฤติระหวา่ง 10 - 50 คะแนน (ตกัเตือน
เป็นลายลกัษณ์อกัษร ถึง ภาคทณัฑต์ลอดสภาพนกัศึกษา) ขอ้ 17. นกัศึกษาผูใ้ดเสพสุราหรือของมึน
เมาอยา่งใด ๆ จนเป็นเหตุให้ผูอ่ื้นเดือดร้อนร าคาญจะถูกพิจารณาตดัคะแนนความประพฤติระหวา่ง 
51 - 60 คะแนน (พกัการศึกษา 1 ภาคการศึกษา) และขอ้ 18. นกัศึกษาผูใ้ดเสพสุราหรือของมึนเมา



อยา่งใด ๆ จนเป็นเหตุให้เส่ือมเสียช่ือเสียงของตนเองของนกัศึกษาอ่ืน  และหรือของมหาวิทยาลยั
โดยรวม จะถูกพิจารณาตดัคะแนนความประพฤติระหวา่ง 51 – 99 คะแนน (พกัการศึกษา 1 ภาค
การศึกษา ถึง พกัการศึกษา 3 ภาคการศึกษา) กอปรกบัประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี เร่ือง 
การเสพของมึนเมา การอยู่ร่วมในวงเสพของมึนเมาหรือการมีของมึนเมาไวใ้นครอบครองในเขต
มหาวิทยาลยั เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2551 โดยมีมาตรการการลงโทษท่ีรุนแรงคือพกัการศึกษา 1 
ภาคการศึกษา เป็นตน้ไป (มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี, 2551) 
 ในปีการศึกษา 2550 นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีถูกลงโทษทางด้านวินัย
นกัศึกษา จ านวน 327 คน ในจ านวนน้ีมีการกระท าผิดท่ีเก่ียวกบัสุรา จ านวน 64 คน คิดเป็น ร้อยละ 
19.5 ของการกระท าผดิทั้งหมด และถูกมหาวทิยาลยัสั่งลงโทษในกรณีความผิดท่ีเก่ียวกบัสุราให้พกั
การศึกษา จ านวน 13 คน และภาคทณัฑ์ตลอดสภาพการศึกษา จ านวน 38 คน (งานวินยันกัศึกษา
และการทหาร ส่วนกิจการนกัศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี, 2551) 
  จากการรวบรวม ขอ้มูล เอกสาร จะเห็นไดว้า่ยงัมีนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัท่ีไม่ไดป้ฏิบติั
ตามพระราชบญัญติัและขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการเรียนของนกัศึกษา ท าให้
ผูว้ิจยัเล็งเห็นความส าคญัของการท าวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการด่ืมสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เพื่อน าผลท่ีไดจ้ากการวิจยัในคร้ังน้ีไปใชป้ระโยชน์ต่อการวางแผนรณรงค ์และ
ป้องกนัการด่ืมสุราในมหาวทิยาลยัต่อไป 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์3 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษามูลเหตุและแรงจูงใจการด่ืมสุรา
ของนักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการด่ืมสุราของนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี และ (3) เพื่อศึกษาความเป็นอิสระในการจดัจ าแนกพฤติกรรมการ
ด่ืมสุราของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารีระหวา่งส านกัวชิา 
วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใน               
ภาคการศึกษาท่ี 3 ปีการศึกษาท่ี 2551 ซ่ึงมีพฤติกรรมการด่ืมสุรา จ านวน 384 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวิจยั คือ แบบสอบถามพฤติกรรมการด่ืมสุราของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรานรี การ
วเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ และ Chi- square 
สรุปผลกำรวจัิย 

1. มูลเหตุและแรงจูงใจในการด่ืมสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ผลการวิจยัปรากฏวา่สาเหตุของการด่ืมสุราของนกัศึกษาเพราะตอ้งการเขา้สังคมมากเป็นอนัดบั 1 
(ร้อยละ 52.8) อนัดบั 2 คือเพื่อนชวนด่ืม (ร้อยละ 47.3) และอนัดบั 3 คือคลายเครียด (ร้อยละ 43.4) 



2. พฤติกรรมการด่ืมสุราของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี ผลการวจิยัปรากฏวา่  
2.1 การด่ืมสุราในคร้ังแรกส่วนใหญ่อายท่ีุด่ืมคือช่วงอาย ุ16-18 ปี (ร้อยละ 31.0) 
2.2 สุราท่ีด่ืมในคร้ังแรกคือเบียร์ (ร้อยละ 40.1) 
2.3 การด่ืมสุราคร้ังแรกจะด่ืมกบัเพื่อน (ร้อยละ 76.8) 
2.4 การด่ืมสุราในปัจจุบนัส่วนใหญ่จะด่ืม 1-2 คร้ัง/เดือน (ร้อยละ 38.8) 
2.5 การด่ืมสุราจะมีการด่ืมสุราท่ีผบั บาร์ เธค (ร้อยละ 53.9) ส่วนใหญ่จะไม่ด่ืมใน

มหาวิทยาลยั (ร้อยละ 80.2) และสถานท่ีด่ืมในมหาวิทยาลยัมากท่ีสุดคือหอพกันกัศึกษา  (ร้อยละ 
9.6) 

2.6 กิจกรรมท่ีท าคือการพดูคุยกนัเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือการฟังเพลง และการ
ร้องเพลง (ร้อยละ 74.7  67.1  และ 52.8) ตามล าดบั 

2.7 ปริมาณการด่ืมแต่ละคร้ังจะด่ืมหน่ึงกลม/ขวด (ร้อยละ 28.3) รองลงมาคือ 3-4 
แกว้ (ร้อยละ 24.4) 

2.8 ค่าใชจ่้ายในการด่ืม 100-200 บาท/คร้ัง (ร้อยละ 58.9) 
2.9 เวลาในการด่ืมเฉล่ีย 3-4 ชัว่โมง/คร้ัง (ร้อยละ 60.7) 
2.10 ส่วนมากจะไม่มีการใชส้ารเสพติด แต่ก็มีบางส่วนท่ีสูบบุหร่ี (ร้อยละ 25.6) 
2.11 ในอนาคตนกัศึกษาส่วนใหญ่จะยงัด่ืมสุราเหมือนเดิม (ร้อยละ 44.0) การด่ืม

สุราจะไม่ส่งผลกระทบกบัผลการเรียน (ร้อยละ 71.4) และนกัศึกษาเคยประสบอุบติัเหตุหลงัการด่ืม
สุรา (ร้อยละ 19.0) 

3. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการศึกษาความเป็นอิสระในการจดัจ าแนกพฤติกรรมการ
ด่ืมสุราของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างส านักวิชา ผลการวิจยัปรากฏว่า
นกัศึกษาส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ส านกัวิชาเทคโนโลยีสังคม ส านกัวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
ส านกัวิชาแพทยศาสตร์ และส านกัวิชาวิทยาศาสตร์ ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ยกเวน้ในเร่ืองอายุท่ีด่ืมสุราในคร้ังแรก ชนิดของสุราท่ีด่ืมในคร้ังแรก ด่ืมสุราบ่อย
แค่ไหนในปัจจุบนั สถานท่ีในการด่ืมสุราในปัจจุบนั และการพบเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทระหว่าง
การด่ืมสุรา มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติท่ีระดบั .05  
ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวจัิยไปใช้ 
 1. มทส. ควรให้ความส าคญัต่อพฤติกรรมการด่ืมสุราของนักศึกษา เพราะนักศึกษามี
ความคิดวา่การด่ืมสุราจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการเรียน (ร้อยละ 71.4)  
 2. มทส. ควรตระหนักว่าสาเหตุของการด่ืมสุราของนักศึกษาคือ เพื่อต้องการเขา้สังคม 

(ร้อยละ 52.8) 



 3. มทส. ควรใหค้วามส าคญักบัการบงัคบัใชก้ฎหมาย เช่น กฎหมายท่ีหา้มผูท่ี้มีอายไุม่ถึง 20 
ปี บริบูรณ์ บริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีผสมแอลกอฮอล ์เป็นตน้ 
 4. มทส. ควรให้มีการวิจยัในคร้ังต่อไปท่ีมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายโดยตรงไม่ว่าจะเป็นตวั
นกัศึกษาผูด่ื้มเอง ผูป้ระกอบการ หรือแมก้ระทัง่มาตรการของมหาวิทยาลยัเองว่าได้เขม้งวดหรือ
บงัคบัใชก้ฎระเบียบมากนอ้ยขนาดไหน 
 


