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ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ได้ก่อให้เกิดปั ญหาด้านสุ ขภาพ ครอบครัว อุบตั ิเหตุและอาชญากรรม
ซึ่ งกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ดังคากล่าวของนายเซอร์ เบอร์ นาร์ ด อิแฮม
อดีตโฆษกรัฐบาลสมัยนายกรัฐมนตรี มาร์ กาเร็ ต แชดเชอร์ ประเทศอังกฤษ ระบุวา่ “ความมัวเมาใน
การดื่ มสุ รา รวมถึ งความรุ นแรงในหมู่วยั รุ่ น สะท้อนถึ งภาวะตกต่ าด้านบรรทัดฐานและระเบี ยบ
วิ นัย ” (กัน ยาภรณ์ เผื อ กวิ สุ ท ธิ์ , 2552) รั ฐ บาลจึ ง ได้ อ อกพระราชบัญ ญัติ ค วบคุ ม เครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มีผลตั้งแต่วนั ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 โดยมีสาระสาคัญในมาตรา 31 ข้อที่ 4
ห้ามมิ ให้ผใู ้ ดบริ โภคเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่ งชาติ
และห้ามขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่ งชาติ ตามมาตรา
ที่ 27 ข้อที่ 5 และห้ามมิ ให้ขายเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์แก่ บุคคลที่ มีอายุต่ ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ ตาม
มาตรา 29 (ราชกิจจานุ เบกษา, 2551) ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการควบคุ มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ลดปั ญหาและ
ผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ช่วยเสริ มสร้างสุ ขภาพของประชาชน สร้างความตระหนักถึง
พิ ษ ภัย ของเครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ และป้ องกันเด็ ก และเยาวชน มิ ใ ห้เข้าถึ งเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์
โดยง่าย
ผลกระทบที่เกิดจากการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากปั ญหาทางด้านร่ างกาย ซึ่ งก็คือมี
ผลต่อตับ ทาให้เป็ นโรคตับแข็ง มะเร็ งตับ หรื อผลต่อหัวใจ ฯลฯ แล้ว อันตรายที่หลายคนอาจจะไม่
นึกถึงก็คือผลต่อโรคทางจิตประสาท ซึ่ งก็ส่งผลกระทบต่อร่ างกายอย่างมากมายมหาศาลได้เช่นกัน
(กรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข, ม.ป.ป.) ซึ่ งสอดคล้องกับ แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริ ญ
(ม.ป.ป.) กล่าวว่า ผลกระทบที่เกิดจากเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ คืออารมณ์และพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง
อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง การตัดสิ นใจและการควบคุมตัวเองไม่ดี มีปัญหา
การนอน โดยเฉพาะภายหลัง การดื่ ม เหล้า มี พ ฤติ ก รรมหรื อ สภาพจิ ต ใจเปลี่ ย นแปลงอย่ า งไม่
เหมาะสม เช่ น มี พฤติ กรรมทางเพศหรื อก้าวร้ าวอย่างไม่เหมาะสม อารมณ์ เปลี่ ยนแปลงง่ าย การ
ตัดสิ นใจไม่ดี ไม่สามารถเข้าสังคมหรื อทางานได้ นอกจากนี้ ผลกระทบที่ส่งผลต่อการเรี ยนคือ 1)

ความบกพร่ องทางสติปัญญาและการเคลื่อนไหว จะเกิดขึ้นหลังจากการดื่มในแต่ละครั้ง ซึ่ งจะขึ้นอยู่
กับปริ มาณการดื่มในครั้งนั้นๆ ด้วย 2) ความจาเสื่ อมแบบไปข้างหน้า หลังการดื่มในปริ มาณมากๆ
เซลล์สมองถูกทาลายเนื่องจากการใช้แอลกอฮอล์ 3) ความบกพร่ องด้านความจา ซึ่ งรู ปแบบที่รุนแรง
ที่สุดคื อ Korsakoff syndrome มี ความสั มพันธ์ กบั การขาดไธอามี น ร่ วมกับการได้รับพิ ษจาก
แอลกอฮอล์ โดยจะมีอาการความจาเสื่ อมในระยะสั้น แต่จะรักษาความจาระยะยาวและการคิดย้อน
อดี ตได้ดีกว่า 4) อาการผิดปกติที่สมองส่ วนหน้า ทาให้เกิดความบกพร่ องในด้านการคิดรวบยอด
การวางแผน และการจัดระบบ 5) การฝ่ อของสมองส่ วนซี รีเบลลัม่ ทาให้เกิดการเดินเซ ทรงตัวได้ไม่
ดี 6) ภาวะเลือดใต้เยื่อหุ ้มสมอง ทั้งเฉี ยบพลันและเรื้ อรัง อาจเกิดหลังจากมีอุบตั ิเหตุที่ศีรษะซึ่ งอาจ
ถูกมองข้ามไปเนื่ องจากการได้รับพิษจากแอลกอฮอล์ (กรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข,
ม.ป.ป.) ส่ วนผลกระทบที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจคือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการดื่ มสุ ราในแต่ละครั้ง ดัง
นิ รัติยา ใจเสี ยง และคณะ (2549) ได้ศึก ษาพฤติ กรรมการบริ โภคเครื่ องดื่ มที่มีแอลกอฮอล์ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 500 คน ผลการ
สารวจพบว่านักศึกษาที่ดื่มเครื่ องดื่ มที่มีแอลกอฮอล์เสี ยค่าใช้จ่ายในการดื่ มเฉลี่ ยแต่ละครั้งคนละ
218 บาท ซึ่ งสอดคล้องกับแสงหล้า อินทจักร์ (ม.ป.ป.) โดยข้อมูลวิจยั ปั ญหาสุ ราชี้ ชดั ว่า สุ ราคือที่มา
ของความยากจน ผูม้ ีรายได้นอ้ ยจะใช้รายได้ที่ตวั เองหามาได้ไปกับการดื่มเหล้าเป็ นสัดส่ วนที่สูงกว่า
ผูม้ ีรายได้มาก โดยผูม้ ีรายได้นอ้ ยกว่า 2,000 บาทต่อเดือน จ่ายเพื่อดื่ม 100 บาท ต่อเดือน แม้ตวั เลข
ไม่สูงนักแต่คิดเป็ นถึ งร้ อยละ 10.0 ของรายได้ หากเที ยบกับผูม้ ีรายได้ 20,000 บาทต่อเดื อน ที่ มี
ค่าใช้จ่ายในการดื่ม 415 บาท ต่อเดือน หรื อ ร้อยละ 0.9 ของรายได้ ก็ถือว่าใช้จ่ายเกิ นตัวไปกับการ
ดื่ มมากกว่าถึ ง 11 เท่า นอกจากนี้ การดื่ มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ยงั ส่ งผลกระทบต่อสังคมโดยผลที่
เกิ ด ขึ้ นในทัน ที ข องการดื่ ม ผลัก ดัน ให้ ก่ อ ความรุ น แรงคื อ การไปกดการท างานของสมอง
โดยเฉพาะกับส่ วนที่ควบคุมความรู ้สึกผิดชอบชัว่ ดี ทาให้สมองส่ วนอื่นเพิ่มอิทธิ พลต่อความคิดและ
พฤติกรรม ส่ งผลให้ผดู ้ ื่มขาดความยับยั้งชัง่ ใจดังเช่นที่มีในภาวะปกติ
มหาวิทยาลัยได้มีขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยวินยั นักศึกษา พ.ศ. 2536
และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่ อง แนวทางการพิจารณาโทษนักศึกษาผูก้ ระทาผิด
วินยั นักศึกษา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2548 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี , 2551) หมวด 6 ความผิด
เกี่ยวกับการเสพสุ ราหรื อของมึนเมา ข้อ 16. กล่าวคือนักศึกษาผูใ้ ดเสพสุ ราหรื อของมึนเมาอย่างใด
ๆ ภายในมหาวิทยาลัยจะถูกพิจารณาตัด คะแนนความประพฤติระหว่าง 10 - 50 คะแนน (ตักเตือน
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ถึง ภาคทัณฑ์ตลอดสภาพนักศึกษา) ข้อ 17. นักศึกษาผูใ้ ดเสพสุ ราหรื อของมึน
เมาอย่างใด ๆ จนเป็ นเหตุให้ผอู ้ ื่นเดือดร้อนราคาญจะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง
51 - 60 คะแนน (พักการศึกษา 1 ภาคการศึ กษา) และข้อ 18. นักศึกษาผูใ้ ดเสพสุ ราหรื อของมึนเมา

อย่างใด ๆ จนเป็ นเหตุให้เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงของตนเองของนักศึกษาอื่น และหรื อของมหาวิทยาลัย
โดยรวม จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 51 – 99 คะแนน (พักการศึกษา 1 ภาค
การศึกษา ถึง พักการศึกษา 3 ภาคการศึกษา) กอปรกับประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่ อง
การเสพของมึนเมา การอยู่ร่วมในวงเสพของมึนเมาหรื อการมีของมึนเมาไว้ในครอบครองในเขต
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551 โดยมีมาตรการการลงโทษที่รุนแรงคือพักการศึกษา 1
ภาคการศึกษา เป็ นต้นไป (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี , 2551)
ในปี การศึ ก ษา 2550 นัก ศึ ก ษามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุ รนารี ถู ก ลงโทษทางด้านวินัย
นักศึกษา จานวน 327 คน ในจานวนนี้ มีการกระทาผิดที่เกี่ยวกับสุ รา จานวน 64 คน คิดเป็ น ร้อยละ
19.5 ของการกระทาผิดทั้งหมด และถูกมหาวิทยาลัยสัง่ ลงโทษในกรณี ความผิดที่เกี่ยวกับสุ ราให้พกั
การศึกษา จานวน 13 คน และภาคทัณฑ์ตลอดสภาพการศึกษา จานวน 38 คน (งานวินยั นักศึกษา
และการทหาร ส่ วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี , 2551)
จากการรวบรวม ข้อมูล เอกสาร จะเห็นได้วา่ ยังมีนกั ศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้ปฏิบตั ิ
ตามพระราชบัญญัติและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการเรี ยนของนักศึกษา ทาให้
ผูว้ ิจยั เล็ง เห็ นความสาคัญของการทาวิจยั เรื่ อง พฤติ กรรมการดื่ มสุ ราของนักศึ กษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เพื่อนาผลที่ได้จากการวิจยั ในครั้งนี้ ไปใช้ประโยชน์ต่อการวางแผนรณรงค์ และ
ป้ องกันการดื่มสุ ราในมหาวิทยาลัยต่อไป
วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษามูลเหตุและแรงจูงใจการดื่มสุ รา
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดื่มสุ ราของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ (3) เพื่อศึกษาความเป็ นอิสระในการจัดจาแนกพฤติกรรมการ
ดื่มสุ ราของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างสานักวิชา
วิธีดำเนินกำรวิจัย
กลุ่ ม ตัว อย่ า ง คื อ นั ก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี สุ รนารี ใน
ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษาที่ 2551 ซึ่ งมี พฤติกรรมการดื่มสุ รา จานวน 384 คน เครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิจยั คือ แบบสอบถามพฤติกรรมการดื่มสุ ราของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานรี การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติการแจกแจงความถี่ ร้อยละ และ Chi- square
สรุ ปผลกำรวิจัย
1. มู ล เหตุ แ ละแรงจู ง ใจในการดื่ ม สุ ร าของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี สุ ร นารี
ผลการวิจยั ปรากฏว่าสาเหตุของการดื่มสุ ราของนักศึกษาเพราะต้องการเข้าสังคมมากเป็ นอันดับ 1
(ร้อยละ 52.8) อันดับ 2 คือเพื่อนชวนดื่ม (ร้อยละ 47.3) และอันดับ 3 คือคลายเครี ยด (ร้อยละ 43.4)

2. พฤติกรรมการดื่มสุ ราของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผลการวิจยั ปรากฏว่า
2.1 การดื่มสุ ราในครั้งแรกส่ วนใหญ่อายุที่ดื่มคือช่วงอายุ 16-18 ปี (ร้อยละ 31.0)
2.2 สุ ราที่ดื่มในครั้งแรกคือเบียร์ (ร้อยละ 40.1)
2.3 การดื่มสุ ราครั้งแรกจะดื่มกับเพื่อน (ร้อยละ 76.8)
2.4 การดื่มสุ ราในปั จจุบนั ส่ วนใหญ่จะดื่ม 1-2 ครั้ง/เดือน (ร้อยละ 38.8)
2.5 การดื่มสุ ราจะมีการดื่มสุ ราที่ผบั บาร์ เธค (ร้อยละ 53.9) ส่ วนใหญ่จะไม่ดื่มใน
มหาวิทยาลัย (ร้อยละ 80.2) และสถานที่ดื่มในมหาวิทยาลัยมากที่สุดคือหอพักนักศึกษา (ร้อยละ
9.6)
2.6 กิจกรรมที่ทาคือการพูดคุยกันเป็ นส่ วนใหญ่ รองลงมาคือการฟั งเพลง และการ
ร้องเพลง (ร้อยละ 74.7 67.1 และ 52.8) ตามลาดับ
2.7 ปริ มาณการดื่มแต่ละครั้งจะดื่มหนึ่งกลม/ขวด (ร้อยละ 28.3) รองลงมาคือ 3-4
แก้ว (ร้อยละ 24.4)
2.8 ค่าใช้จ่ายในการดื่ม 100-200 บาท/ครั้ง (ร้อยละ 58.9)
2.9 เวลาในการดื่มเฉลี่ย 3-4 ชัว่ โมง/ครั้ง (ร้อยละ 60.7)
2.10 ส่ วนมากจะไม่มีการใช้สารเสพติด แต่ก็มีบางส่ วนที่สูบบุหรี่ (ร้อยละ 25.6)
2.11 ในอนาคตนักศึกษาส่ วนใหญ่จะยังดื่มสุ ราเหมือนเดิม (ร้อยละ 44.0) การดื่ม
สุ ราจะไม่ส่งผลกระทบกับผลการเรี ยน (ร้อยละ 71.4) และนักศึกษาเคยประสบอุบตั ิเหตุหลังการดื่ม
สุ รา (ร้อยละ 19.0)
3. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการศึกษาความเป็ นอิสระในการจัดจาแนกพฤติกรรมการ
ดื่ ม สุ ราของนัก ศึก ษา มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีสุ รนารี ระหว่า งส านัก วิช า ผลการวิจยั ปรากฏว่า
นักศึกษาสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สานักวิชาเทคโนโลยีสังคม สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สานักวิชาแพทยศาสตร์ และสานักวิชาวิทยาศาสตร์ ส่ วนใหญ่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นในเรื่ องอายุที่ดื่มสุ ราในครั้งแรก ชนิ ดของสุ ราที่ดื่มในครั้งแรก ดื่มสุ ราบ่อย
แค่ไหนในปั จจุบนั สถานที่ในการดื่มสุ ราในปั จจุบนั และการพบเหตุการณ์ ทะเลาะวิวาทระหว่าง
การดื่มสุ รา มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญยิง่ ทางสถิติที่ระดับ .05
ข้ อเสนอแนะในกำรนำผลกำรวิจัยไปใช้
1. มทส. ควรให้ค วามส าคัญ ต่ อ พฤติ ก รรมการดื่ ม สุ ร าของนัก ศึ ก ษา เพราะนัก ศึ ก ษามี
ความคิดว่าการดื่มสุ ราจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการเรี ยน (ร้อยละ 71.4)
2. มทส. ควรตระหนักว่าสาเหตุ ของการดื่ มสุ ราของนักศึ กษาคื อ เพื่อต้องการเข้า สังคม
(ร้อยละ 52.8)

3. มทส. ควรให้ความสาคัญกับการบังคับใช้กฎหมาย เช่น กฎหมายที่หา้ มผูท้ ี่มีอายุไม่ถึง 20
ปี บริ บูรณ์ บริ โภคเครื่ องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ เป็ นต้น
4. มทส. ควรให้มีก ารวิจยั ในครั้ ง ต่ อไปที่ มุ่ง เน้นกลุ่ มเป้ าหมายโดยตรงไม่ ว่าจะเป็ นตัว
นักศึกษาผูด้ ื่ มเอง ผูป้ ระกอบการ หรื อแม้กระทัง่ มาตรการของมหาวิทยาลัยเองว่าได้เข้มงวดหรื อ
บังคับใช้กฎระเบียบมากน้อยขนาดไหน

