
 

 
             วยัรุนกับการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลในงานเลี้ยงสังสรรค 

ท่ีมาของการสาํรวจ 
 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของวยัรุนกําลังเปนปญหาใหญของสังคมไทย แมวาทีผ่านมาหนวยงานท่ีเกีย่วของ
ทั้งหลายจะไดพยายามหาวธิแีกปญหามาเปนระยะๆ  แตงานวิจยัหลายชิน้ยังแสดงใหเห็นวาวยัรุนไทยมีอัตราการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลเพิ่มสูงขึ้นอยางนาเปนหวง  ลาสุดนี้รัฐบาลไดออกมาตรการตางๆ มาสกัดกัน้ ไมวาจะเปนการ
หามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแกเยาวชนอายุต่ํากวา 18 ป  หรือการกําหนดเวลาและสถานที่หามจําหนายเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอล  ซึ่งยังไมทราบวาจะไดรับการสนองตอบจากผูมีหนาท่ีเกี่ยวของอยางเขมแข็งจริงจังเพยีงใด  ในขณะที่ชวง
ปลายเดือนธันวาคมของทุกปจะเปนชวงของการจัดงานเลี้ยงสังสรรครืน่เริง ทั้งเทศกาลคริสมาสตและเทศกาลสงทายป
เกาตอนรับปใหม จึงนับเปนชวงเวลาทีว่ัยรุนมีโอกาสเขาไปเกี่ยวของกบัเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากที่สุด ศูนยวิจัย
กรุงเทพโพลลจึงดําเนนิการสํารวจความคดิเห็นของวัยรุนตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในงานเลีย้งสังสรรคขึ้น
เพ่ือใหไดขอมูลเปนแนวทางในการแกปญหาดังกลาวไดอยางชัดเจนและตรงจดุยิ่งขึน้ 
วตัถุประสงคของการสํารวจ    

เพื่อทราบขอมลูและความคิดเห็นของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครในประเด็นตอไปนี้ 
• ความคิดเห็นของวัยรุนท่ีมีตองานเลี้ยงสังสรรคที่ไมมเีครื่องดื่มแอลกอฮอล 
• การจัดใหมีเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนสวนประกอบของงานเลีย้งสังสรรค ในกรณีที่ตนเองเปนเจาของงาน 
• เหตุจูงใจสําคญัที่สุดที่ทําใหวัยรุนรลิองดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
• สิทธิสวนบุคคลกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในงานเลีย้งสังสรรค 
• มาตรการตาง ๆ ในการแกปญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของวยัรุน 
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ระเบียบวธิีการสํารวจ 
                การสุมตวัอยาง 
  การสํารวจใชวิธีสุมตวัอยางประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร อายุตั้งแต 15-22 ป ที่ศึกษาอยูในระดบั 
มัธยมปลาย จนถึงระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงกลุมที่ไมไดศึกษาแลว ไดตัวอยางทั้งส้ินจํานวน 1,144  คน   
เปนชายรอยละ 47.8     หญิงรอยละ 52.2  
  กลุมตวัอยางรอยละ 32.0  มอีายุต่ํากวา 18 ป และรอยละ 68.0 มีอายุระหวาง 18-22 ป        
         กลุมตวัอยางรอยละ 23.4  ศึกษาอยูในสถานศึกษาระดบัโรงเรียน    รอยละ 40.6  ระดับมหาวิทยาลัย    รอยละ 
18.4 พาณิชยการ/อาชีวศึกษา   และรอยละ 17.6 ไมไดศึกษาแลว    
              ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตวัอยางใชความคลาดเคลื่อน ± 3 % ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% 

วธิีเก็บรวบรวมขอมลู 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถาม และสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  
ในเรื่อง  “ วัยรุนกับการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลในงานเลี้ยงสังสรรค ” 

              ระยะเวลาในการเกบ็ขอมลู   :  14-15  ธันวาคม  2547      
              วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :  22  ธันวาคม  2547   
              โดย  ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   โทร. 0-2350-3500 ตอ 1776      

http://research.bu.ac.th/poll/poll_list.php 
 

ผลการสํารวจ 
1. วัยรุนรอยละ 62.6 เห็นวา เปนสิ่งท่ีดีถางานเลี้ยงสังสรรคไมมีเครือ่งดืม่แอลกอฮอล  เนื่องจาก ไมเสี่ยง 

ตอการเกิดอุบตัิเหตุ (รอยละ 26.7)   ไมเสียสุขภาพ (รอยละ 21.8)      ไมสรางความเดอืดรอนรําคาญแกผูอ่ืน  
(รอยละ 18.1)     ประหยดั (รอยละ 16.5)    ไมกอใหเกิดการทะเลาะววิาท (รอยละ 16.3)    และอื่น ๆ  (รอยละ 0.7)   
ในขณะทีอ่กีรอยละ 37.4 เห็นวาการไมมีเครือ่งดื่มแอลกอฮอลในงานเลี้ยงสังสรรคเปนสิ่งไมดี  เนื่องจาก  
ไมสนกุ (รอยละ 51.2)   ไมเหมาะที่จะเปนงานเลีย้ง (รอยละ 23.8)    เปนงานเลี้ยงของเด็ก ๆ (รอยละ 13.0)   
ไมมีสื่อเชื่อมความสัมพันธ (รอยละ 10.9)   และอ่ืน ๆ (รอยละ 1.2) 
 ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบระหวางเพศชายกับเพศหญิง พบวา วัยรุนชายสวนใหญคือ รอยละ 51.0 เห็นวางาน
เลี้ยงสังสรรคที่ไมมีเครื่องดืม่แอลกอฮอลเปนสิ่งไมดี ขณะทีว่ัยรุนหญงิสวนใหญคือ รอยละ 75.0 เห็นวาเปนสิ่งท่ีดี 

2. เมื่อถามวา หากตนเองเปนเจาของงานเลีย้งสังสรรค จะจดัใหมีเครื่องดืม่แอลกอฮอลเปนสวนประกอบของงาน
หรือไม วยัรุนรอยละ 57.6 ระบวุา จะใหมีเครือ่งดื่มแอลกอฮอลเปนสวนประกอบของงาน   รอยละ 42.4 ระบวุา 
จะไมใหมี 
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โดยกลุมตัวอยางที่จะจดัใหมเีครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนสวนประกอบในงานเลีย้งสังสรรคที ่
ตนเปนเจาของงานนั้น ไดใหเหตุผลวา   เครื่องดื่มแอลกอฮอลจะชวยเพิ่มสีสันใหกับงาน รอยละ 33.6     
เห็นวาไมใชเรือ่งเสียหาย รอยละ 18.4        เพื่อเพ่ิมบรรยากาศในการพดูคุย รอยละ 17.1       เปนธรรม
เนียมปฏิบัติ รอยละ 14.6     เพ่ือสรางความเปนพวกพอง รอยละ 9.5    เพื่อหนาตาในฐานะเจาของงาน 
รอยละ 5.7     และอื่น ๆ เชน กลวัถกูเพื่อนฝูงประณามวาขี้เหนียว รอยละ 1.2 
 ท้ังนี้เมื่อเปรียบเทียบระหวางเพศชายกับเพศหญิง พบวา วัยรุนชายถึงรอยละ 74.8 ท่ีระบวุาจะจัด
ใหมีเครือ่งดื่มแอลกอฮอลเปนสวนประกอบในงานเลีย้งสังสรรคท่ีตนเปนเจาของงาน ในขณะที่เพศหญิงมี
ระบรุอยละ 41.8 
 เมื่อเปรยีบเทียบระหวางกลุมอายุ พบวา วยัรุนกลุมท่ีอายตุ่ํากวา 18 ป รอยละ 51.6 ระบุวาจะจดัให
มีเครือ่งดื่มแอลกอฮอลในงานเลี้ยงสังสรรคท่ีตนเปนเจาของงาน ในขณะทีก่ลุมอายุ 18 ปขึ้นไป มรีะบ ุ
รอยละ 60.4 
 และเมื่อเปรียบเทียบระดับการศึกษา พบวา วัยรุนที่ศึกษาในระดับพาณิชย/อาชวีศึกษาเปนกลุมท่ี
ระบวุาจะจัดใหมีเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในงานเลี้ยงสังสรรคท่ีตนเปนเจาของงานมากที่สุดคือ รอยละ 68.6   
รองลงมาคือกลุมที่ไมไดศึกษาแลว รอยละ 61.7   ระดับมหาวิทยาลยั รอยละ 58.3   และระดับโรงเรยีน 
รอยละ 44.8 

3. สําหรับเหตุจูงใจสําคัญท่ีสุดที่ทําใหวัยรุนรลิองดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล นั้น กลุมตวัอยางรอยละ 27.0 ระบวุา 
ความอยากลองเปนเหตุจูงใจที่สําคัญท่ีสุด    รองลงมา คือ เพ่ือนชักชวน รอยละ 18.9    คิดวาตนเองโตพอที่จะ
ดื่มไดแลว รอยละ 17.7    เพือ่อวดเพื่อนฝูง รอยละ 8.7    อิทธิพลจากสือ่โฆษณา รอยละ 5.8    เพ่ือแสดงความ
เปนพวกเดยีวกัน รอยละ 5.3    เพื่อแสดงความเปนลูกผูชาย รอยละ 5.1    เพ่ือใหดูวาเปนผูใหญแลว รอยละ 4.7    
เลียนแบบผูใหญ รอยละ 4.5    ประชดชีวิต รอยละ 1.0  และอืน่ ๆ เชน อยากสนุก  อีกรอยละ 1.4 

4. เมื่อถามถึงผลเสียจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล  วัยรุนรอยละ 21.8 ระบุวา การดื่มเครือ่งด่ืมแอลกอฮอลมี
ผลเสียคือทําใหเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุมากท่ีสุด    รองลงมา คือ มีปญหาทะเลาะววิาท (รอยละ 18.1)      
เสียสุขภาพ (รอยละ 17.0)      เสียเงิน (รอยละ 14.2)    เสียการเรียน/เสียอนาคต (รอยละ 13.3)    เปนจุดเริ่มตน
ของปญหายาเสพติด (รอยละ 8.7)     มีปญหากับครอบครัว (รอยละ 5.5)   และผลเสียอ่ืน ๆ เชน เสีย่งตอการ 
มีเพศสัมพันธ และสรางความรําคาญแกคนรอบขาง (รอยละ 0.1)   ในขณะทีว่ัยรุนอีกรอยละ 1.4 ระบุวา การดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลไมกอใหเกิดผลเสียใดๆ 

5. สําหรับการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลในงานเลี้ยงสังสรรคนั้น วัยรุนรอยละ 54.6 เห็นวาเปนสิทธิสวนบุคคลท่ีไม
ทําใหคนอื่นเดอืดรอน   ในขณะที่อีกรอยละ 45.4 เห็นวาไมใช 
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เมื่อเปรยีบเทียบระหวางเพศชายกับหญิง พบวา วัยรุนชายถึงรอยละ 61.4 เห็นวาการดืม่เครือ่งดื่ม 
 แอลกอฮอลในงานเลี้ยงสังสรรคเปนสิทธิสวนบคุคลท่ีไมทําใหคนอื่นเดอืดรอน ขณะที่มีวัยรุนหญิงคิดเชนนีร้อย

ละ 48.4 
6. เกี่ยวกับมาตรการตาง ๆ ทีร่ฐับาลพยายามกําหนดขึ้นเพือ่จะแกไขปญหาการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลของวยัรุน

น้ัน  พบวา มาตรการทีก่ลุมตวัอยางคิดวาจะสามารถแกไขปญหาการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของวัยรุนไดมาก
ท่ีสุดคือ การเพิ่มบทลงโทษแกผูฝาฝนใหแรงขึ้น รองลงมาไดแก การรณรงคใหวัยรุนตระหนักถึงพิษภยัของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล   หามรานคาจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหผูมีอายุต่ํากวา 18 ป    กําหนดพื้นที่หาม
จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล    กําหนดโทษแกพอแมทีใ่ชลูกไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล     และการขึ้นภาษี
เครื่องดื่มแอลกอฮอลตามลําดับ   สวนการกําหนดเวลาหามจําหนายเครือ่งดื่มแอลกอฮอล เปนมาตรการทีว่ัยรุน
คิดวาไมสามารถแกปญหาดงักลาวได โดยมีรายละเอียดดังนี ้

o เพ่ิมบทลงโทษแกผูฝาฝนใหแรงขึ้น 
รอยละ 74.0 เห็นวา มาตรการนี้สามารถแกปญหาได   
(ในขณะทีร่อยละ 26.0 เห็นวา ไมสามารถแกได) 

o รณรงคใหวัยรุนตระหนักถึงพิษภยัของเครือ่งดื่มแอลกอฮอล 
รอยละ 58.6 เห็นวา มาตรการนี้สามารถแกปญหาได  
(ในขณะทีร่อยละ 41.4 เห็นวา ไมสามารถแกได) 

o หามรานคาจําหนายเครื่องดืม่แอลกอฮอลใหผูมีอายุต่ํากวา 18 ป 
รอยละ 57.3 เห็นวา มาตรการนี้สามารถแกปญหาได   
(ในขณะทีร่อยละ 42.7 เห็นวา ไมสามารถแกได) 

o กําหนดพื้นทีห่ามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
รอยละ 55.8 เห็นวา มาตรการนี้สามารถแกปญหาได   
(ในขณะทีร่อยละ 44.2 เห็นวา ไมสามารถแกได) 

o กําหนดโทษแกพอแมทีใ่ชลกูไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
รอยละ 55.6 เห็นวา มาตรการนี้สามารถแกปญหาได 
(ในขณะทีร่อยละ 44.4 เห็นวา ไมสามารถแกได) 

o ข้ึนภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
รอยละ 55.1 เห็นวา มาตรการนี้สามารถแกปญหาได   
(ในขณะทีร่อยละ 44.9 เห็นวา ไมสามารถแกได) 

o กําหนดเวลาหามจําหนายเครือ่งดื่มแอลกอฮอล 
รอยละ 52.6 เห็นวา มาตรการนี้ไมสามารถแกปญหาได   
(ในขณะทีร่อยละ 47.4 เห็นวา สามารถแกได) 
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บทสรุปและวิเคราะห 

 
   โดย   ผศ.สุนิสา ประวิชัย 

หัวหนาศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

 ผลสํารวจชี้ใหเห็นวาการจะแกปญหาเรื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุนใหไดผลนัน้ จําเปนตองมีการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติบางประการของวยัรุนรวมดวยนอกเหนือไปจากมาตรการทีร่ัฐบาลประกาศใช  ไมวาจะเปนการหาม
จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแกผูมีอายุต่ํากวา 18 ป หรือการกําหนดเวลาและสถานที่หามจําหนายที่หลายคนมองวาเปนการ
แกปญหาท่ีปลายเหตุเสียมากกวา  
 ท้ังนี้ผลการสํารวจพบวา ยังมีวัยรุนถึงรอยละ 57.6 ที่ระบวุาจะจัดใหมีเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนสวนประกอบในงาน
เลี้ยงสังสรรคที่ตนเปนเจาของงานเพื่อเพิม่สีสันและความสนุกสนานโดยมองวาไมใชเรื่องเสียหายแตอยางใด 
 นอกจากนี้ วยัรุนสวนใหญยงัมีทัศนคติวาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในงานเลี้ยงสังสรรคเปนสทิธิสวนบุคคลท่ี
ไมไดทําใหคนอื่นเดือดรอนอีกดวย 
 คําตอบดังกลาวแสดงใหเห็นวาวยัรุนสวนใหญยังไมตระหนักถึงผลเสยีของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางแทจริง 
รวมทั้งยังไมตระหนกัถึงสิทธิสวนบุคคลของผูอ่ืนที่มักถกูผูดืม่เครื่องดืม่แอลกอฮอลลวงละเมิดท้ังโดยตั้งใจและไมตั้งใจ  
ไมวาจะเปนการสรางความเดือดรอนรําคาญแกบุคคลรอบขาง  การดื่มแอลกอฮอลแลวไปขับรถเปนบุคคลอันตรายอยูตาม
ทองถนน หรอืแมแตการสรางปญหาความรุนแรงในครอบครัวอันเนื่องมาจากเมาแลวขาดสติ เปนตน 
 ดังนั้น การแกปญหาเรื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุนจึงควรเริ่มตนทีก่ารรณรงคเพื่อสรางคานิยมใหมให
วัยรุนเห็นวางานเลีย้งสังสรรคของคนที่มีหัวคิดตองไมยึดติดแอลกอฮอล เพราะจะเปนงานเลี้ยงสังสรรคท่ีสนกุโดยไมมีทกุข
ตามมา โดยช้ีใหวัยรุนตระหนักถึงผลเสียทีค่าดไมถึงของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมถึงการลวงละเมิดสิทธสิวนบุคคล
ของผูอ่ืนดวย 
 อยางไรก็ตาม ในการสํารวจครั้งนี้มีความคิดเห็นของวัยรุนบางคนฝากมาเปนขอคิดสะกิดใจผูหลักผูใหญทั้งหลายก็
คือ  ถาหากรัฐบาลคิดวาเครือ่งดื่มแอลกอฮอลเปนส่ิงไมดีก็ไมควรออกมาตรการมาสกัดกัน้เฉพาะวยัรุนที่อายุต่ํากวา 18 ป
เทานั้น ในเมื่อผูใหญยังดื่มไดวัยรุนก็ควรดืม่ได  เพราะขึน้ชื่อวาเครื่องดื่มแอลกอฮอลแลวไมวาเดก็หรือผูใหญดืม่เขาไปก็เมา
ขาดสติไดเหมือนกัน  
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ตารางแสดงการประมวลผลขอมลู 
 

              ตารางที่ 1:  ขอมลูประชากรศาสตร 
 จํานวน รอยละ 

เพศ :   
            ชาย 547 47.8 
            หญิง 597 52.2 
อายุ :   
           ต่ํากวา 18 ป 366 32.0 
           18 – 22 ป 778 68.0 
ระดับการศึกษา :   
           โรงเรียน 268 23.4 
            มหาวิทยาลยั     465 40.6 
            พาณิชยการ / อาชีวศึกษา 210 18.4 
            ไมไดศึกษาแลว 201 17.6 

  
 

  ตารางที่ 2:  ทานมีความคดิเห็นอยางไรกบังานเลี้ยงสังสรรคท่ีไมมีเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล 
 จํานวน รอยละ 

ดี 716 62.6 
ไมด ี 428 37.4 

 
    เหตุผลที่กลุมตวัอยางเห็นวา เปนเรื่องดีหากงานเลี้ยงสังสรรคที่ไมมีเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล 

 จํานวน รอยละ 
ไมเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ 413 26.7 
ไมเสียสุขภาพ 337 21.8 
ไมสรางความเดือดรอนรําคาญแกผูอื่น 281 18.1 
ประหยัด 255 16.5 
ไมกอใหเกิดการทะเลาะวิวาท 252 16.3 
อื่น ๆ 11 0.7 
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    เหตุผลที่กลุมตวัอยางเห็นวา เปนเรื่องไมดีหากงานเลี้ยงสังสรรคที่ไมมีเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
 จํานวน รอยละ 

ไมสนุก 311 51.2 
ไมเหมาะที่จะเปนงานเลี้ยง 145 23.8 
เปนงานเลี้ยงของเด็ก ๆ 79 13.0 
ไมมีสื่อเช่ือมความสัมพันธ 66 10.9 
อื่น ๆ 7 1.2 

 
    เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตองานเลี้ยงสังสรรคท่ีไมมีเครือ่งดื่มแอลกอฮอลระหวางเพศชาย 
    และเพศหญิง 

 ดี ไมด ี รวม 
ชาย 268 

(49.0%) 
279 

(51.0%) 
547 

(100%) 
หญิง 448 

(75.0%) 
149 

(25.0%) 
597 

(100%) 
รวม 716 

(62.6%) 
428 

(37.4%) 
1144 

(100%) 
 
 ตารางที่ 3: หากทานเปนเจาของงานเลีย้งสังสรรค ทานจะจัดใหมีเครือ่งดื่มแอลกอฮอลเปนสวนประกอบ  
       หรอืไม 

 จํานวน รอยละ 
 มี  659 57.6  
ไมมี 485 42.4 
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    เหตุผลท่ีกลุมตวัอยางระบวุา จะตองมีเครือ่งดื่มแอลกอฮอลเปนสวนประกอบ 
    ในงานเลี้ยงสังสรรค  หากตนเองเปนเจาของงาน 

 จํานวน รอยละ 
ชวยเพิ่มสีสันใหกับงาน 398 33.6 
ไมใชเร่ืองเสียหาย 218 18.4 
เพื่อเพิ่มบรรยากาศในการพูดคุย 202 17.1 
เปนธรรมเนียมปฏิบัติ 173 14.6 
เพื่อสรางความเปนพวกพอง 112 9.5 
เพื่อหนาตาในฐานะเจาของงาน 67 5.7 
อื่น ๆ 14 1.2 

 
   เปรียบเทียบการจัดใหมีเครือ่งดื่มแอลกอฮอลเปนสวนประกอบของงานเลี้ยงสังสรรค 
   หากตนเองเปนเจาของงาน ระหวางเพศชายและเพศหญงิ 

 มี ไมมี รวม 
ชาย 409 

(74.8%) 
138 

(25.2%) 
547 

(100%) 
หญิง 250 

(41.8%) 
347 

(58.2%) 
597 

(100%) 
รวม 659 

(57.6%) 
485 

(42.4%) 
1144 

(100%) 
 

  เปรียบเทียบการจัดใหมีเครือ่งดื่มแอลกอฮอลเปนสวนประกอบของงานเลี้ยงสังสรรค 
  หากตนเองเปนเจาของงานระวางกลุมอายตุ่ํากวา 18 ป และกลุมอายุ 18 ปขึ้นไป 

 มี ไมมี รวม 
กลุมอายุต่ํากวา 18 ป 189 

(51.6%) 
177 

(48.4%) 
366 

(100%) 
กลุมอายุ 18 ปขึ้นไป 470 

(60.4%) 
308 

(39.6%) 
778 

(100%) 
รวม 658 

(57.6%) 
485 

(42.4%) 
1144 

(100%) 
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  เปรียบเทียบการจัดใหมีเครือ่งดื่มแอลกอฮอลเปนสวนประกอบของงานเลี้ยงสังสรรค 
  หากตนเองเปนเจาของงาน ระหวางวยัรุนในแตละระดับการศกึษา 

 มี ไมมี รวม 
โรงเรียน 120 

(44.8%) 
148 

(55.2%) 
268 

(100%) 
มหาวิทยาลยั 271 

(58.3%) 
194 

(41.7%) 
465 

(100%) 
พาณิชย/อาชีวศึกษา 144 

(68.6%) 
66 

(31.4%) 
210 

(100%) 
ไมไดศึกษาแลว 124 

(61.7%) 
77 

(38.3%) 
201 

(100%) 
รวม 659 

(57.6%) 
485 

(42.4%) 
1144 

(100%) 
 

 ตารางที่ 4:  ทานคิดวาอะไรเปนเหตุจูงใจสาํคัญท่ีสุดที่ทําใหวัยรุนรลิองดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล 
 จํานวน รอยละ 

ความอยากลอง 309 27.0 
เพ่ือนชักชวน 216 18.9 
คิดวาตนเองโตพอที่ดื่มไดแลว 202 17.7 
เพ่ืออวดเพื่อนฝูง 99 8.7 
อิทธิพลจากสือ่โฆษณา 66 5.8 
เพ่ือแสดงความเปนพวกเดยีวกัน 61 5.3 
เพ่ือแสดงความเปนลกูผูชาย 58 5.1 
เพ่ือใหดูวาเปนผูใหญแลว 54 4.7 
เลียนแบบผูใหญ 51 4.5 
ประชดชีวิต 12 1.0 
อ่ืน ๆ 16 1.4 
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ตารางที่ 5:  ทานคิดวาผลเสยีท่ีมาจากการดื่มแอลกอฮอลคอือะไร 
 จํานวน รอยละ 

เสี่ยงตอการเกดิอุบตัิเหต ุ 567 21.8 
มีปญหาทะเลาะววิาท 471 18.1 
เสียสุขภาพ 441 17.0 
เสียเงิน 369 14.2 
 เสียการเรียน / เสียอนาคต 346 13.3 
เปนจุดเริ่มตนของปญหายาเสพติด 225 8.7 
 มีปญหากับครอบครวั 144 5.5 
ไมมีผลเสีย 36 1.4 
อ่ืน ๆ 2 0.1 

 
 
ตารางที่ 6:   ทานคิดวาการดืม่เครือ่งดื่มแอลกอฮอลในงานเลี้ยงสังสรรคเปนสิทธิสวนบุคคล ท่ีไมทําใหคนอื่น 
                      เดือดรอน ใชหรอืไม 

 จํานวน รอยละ 
ใช 625 54.6 
ไมใช 519 45.4 

 
  เปรียบเทียบความคิดเห็นตอประเด็นการดืม่เครือ่งดื่มแอลกอฮอลในงานเลี้ยงสังสรรค 
  เปนสิทธิสวนบุคคลหรอืไม ระหวางเพศชายกบัเพศหญงิ  

 เปน ไมเปน รวม 
ชาย 336 

(61.4%) 
211 

(38.6%) 
547 

(100%) 
หญิง 289 

(48.4%) 
308 

(51.6%) 
597 

(100%) 
รวม 625 

(54.6%) 
519 

(45.4%) 
1144 

(100%) 
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 ตารางที่ 7:  ทานคิดวามาตรการตอไปนี้จะสามารถแกปญหาการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลของวัยรุน ไดหรือไม 

 ได ไมได 
 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ขึ้นภาษีเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 630 55.1 514 44.9 
2. หามรานคาจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป 655 57.3 489 42.7 
3. กําหนดเวลาหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 542 47.4 602 52.6 
4. กําหนดพ้ืนที่หามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 638 55.8 506 44.2 
5. เพิ่มบทลงโทษแกผูฝาฝนใหแรงขึ้น 846 74.0 298 26.0 
6. รณรงคใหวัยรุนตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล 670 58.6 474 41.4 
7. กําหนดโทษแกพอแมท่ีใชลูกไปซื้อเครื่องดืม่แอลกอฮอล 636 55.6 508 44.4 

 
 


