
 
เมาไมขับ…จะกลับบานอยางไร? 

 
วตัถุประสงคของการสํารวจ   

  การสํารวจครัง้นี้  เพื่อตองการทราบความคิดเห็นของคนกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับพฤติกรรมการดืม่เครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล และการขับขีร่ถยนตในประเดน็ดังนี ้

• ผลของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่มีตอความสามารถในการขับขีร่ถยนต   
• เมื่อดื่มจนไมมัน่ใจวาจะขับรถกลับบานได กลุมตวัอยางจะมีการแกปญหาอยางไร 
• ขอสังเกตเมื่อเริ่มเมา และวธิท่ีีจะทําใหสรางเมา 
• การคาดเข็มขัดนิรภยั และประโยชนของเข็มขัดนิรภัย 
• การเดินทางทองเที่ยวตางจังหวัดในชวงสงกรานต กับการแวะพักตามจดุบรกิารตาง ๆ เมื่อตองขับรถ 
 ระยะทางมากกวา 150 กโิลเมตร 

  ระเบียบวธิกีารสํารวจ 
          การสุมตวัอยาง 
  การสํารวจใชวิธีสุมตวัอยางประชากรที่มอีายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป ที่ขับรถยนตมาเที่ยวสถานที่ทองเที่ยวยามค่ําคืน 
        ของกรุงเทพมหานคร  5  แหลงหลัก ๆ คือ   ลุมพนีิ   ทองหลอ  ลาดพราว  ประชาชื่น  มักกะสัน                                   
                 สุมประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณ    ไดตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน  408  คน  
          ความคลาดเคลือ่น  (Margin  of  Error) 
                     ในการประมาณการขนาดตวัอยางใชความคลาดเคลื่อน  +5%  ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95%   
         วธิีเกบ็รวบรวมขอมลู 
                 การเก็บขอมูลใชแบบสอบถาม ในเรื่อง  “ เมาไมขับ…จะกลับบานอยางไร? ” สอบถามผูขับขีร่ถยนตมาเที่ยว 
         ในแหลงทองเที่ยว 5 แหงดังกลาวขางตน 
         ระยะเวลาในการเก็บขอมูล     • 2  เมษายน  2547   
         วันท่ีเผยแพรผลการสํารวจ     • 10 เมษายน  2547   
         โดย  ศูนยวิจยักรุงเทพโพลล  มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

     โทร. 0-2350-3500 ตอ 1776   http://research.bu.ac.th/ 
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ผลการสํารวจ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธสีํารวจภาคสนามกับกลุมตัวอยาง 18 ปข้ึนไป ท่ีดื่มเครื่องดี่มแอลกอฮอลและ 
        เปนผูขับขี่รถยนต  ในบริเวณสถานที่ทองเท่ียวยามค่ําคืนของกรงุเทพมหานคร  5  แหลงหลัก ๆ คือ   ลุมพนีิ   ทองหลอ   
        ลาดพราว  ประชาชื่น  มักกะสัน    จํานวน 408 คน   เปนชาย รอยละ 66.9    เปนหญิง รอยละ 33.1 
                กลุมตวัอยาง รอยละ 32.1 มีอายุระหวาง 18 -25 ป      รอยละ 48.3  มีอายุระหวาง 26-35 ป   และ 
       รอยละ 16.9  มีอาย ุระหวาง 36-45 ป     รอยละ 2.7 มีอายุ 45 ปข้ึนไป 
               สําหรับการศกึษาของกลุมตวัอยาง  รอยละ 0.2  จบการศึกษาระดับประถมศึกษา     รอยละ 6.1    
      จบการศึกษาระดับมธัยมศึกษา     รอยละ 2.5  จบการศึกษาระดับปวช.     รอยละ 5.1 จบการศกึษาระดับปวส. / อนุปรญิญา 
      รอยละ 68.4  จบการศึกษาระดับปริญญาตร ี และ รอยละ 17.6  จบการศึกษาสูงกวาปรญิญาตร ี
                     กลุมตวัอยางประกอบอาชีพรบัราชการ รอยละ 8.1       พนักงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 4.9       
      พนักงานบริษัทเอกชน  รอยละ 47.1     เจาของกิจการ รอยละ 8.6     รับจางทัว่ไป รอยละ 6.9     คาขาย รอยละ 4.4         
      นักศึกษา รอยละ 13.7      พอบาน/แมบาน รอยละ 1.0     และอาชีพอ่ืน ๆ อีกรอยละ 5.4  
1. นักดื่มในกลุมตวัอยางสวนใหญ (รอยละ 44.9)  ตระหนกัถึงอันตรายจากการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล  โดยเห็นวา 

การดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลมีผลทําใหความสามารถในการขบัขีร่ถยนตลดลง    ในขณะท่ีรอยละ 41.9  เห็นวา 
แอลกอฮอลทําใหความสามารถในการขับขี่รถยนตลดลงมาก       และรอยละ 13.2  เห็นวาเหมือนเดิม   

2.   โดยปกตแิลวกลุมตวัอยางสวนใหญ (รอยละ 21.1) ดืม่เครือ่งดื่มแอลกอฮอล  1-2 ครั้ง/เดือน     รอยละ 20.6 ดื่มนาน ๆ ครั้ง 
      เมื่อมีการสังสรรค       รอยละ 19.4  ดื่ม 3-4 ครั้ง/เดือน        รอยละ 18.1 ดื่ม 5-6 ครั้ง/เดือน  ในขณะที่อีกรอยละ 12.0   
      ดื่มทุกวัน 
3.   ถาสมมตวิากลุมตวัอยางเผลอดื่มมากเกนิไป จนไมมั่นใจวาจะขับรถกลับบานไดอยางปลอดภัย  รอยละ 39.0 ระบุวา 
      จะแกปญหาโดยใหเพือ่นขับรถแทน      รอยละ 23.0 รอใหสรางเมากอนแลวคอยขับรถกลับ      รอยละ 19.1 ขับรถ 
      กลับตามปกติ     รอยละ 12.3 จะฝากรถไวแลวข้ึนแท็กซ่ีกลับ   
4. นักดื่มในกลุมตวัอยางสวนใหญ (รอยละ 37.0)  จะรูตวัวาเริ่มเมาแลวโดยสังเกตจากอาการมนึศีรษะ     

งวง รอยละ 6.9    พูดเยอะขึน้ รอยละ 6.1      ตาลาย รอยละ 5.4    เดินเซ รอยละ 4.7   และอื่น ๆ รอยละ 39.9 
5. โดยวธิีทําใหสรางเมาของกลุมตวัอยาง  คือ  นอน รอยละ 18.1    ลางหนา รอยละ 16.2    กินน้ําเปลาเยอะ ๆ รอยละ 14.2 

ดื่มเครื่องดื่มรอน ๆ รอยละ 9.3    หยุดดื่ม รอยละ 8.1    และอ่ืน ๆ รอยละ 34.1   
6.    กลุมตวัอยางรอยละ 75.2  คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งท่ีขับขีร่ถยนต    ในขณะทีร่อยละ 20.6  คาดบางครั้ง  และ  
       รอยละ  4.2 ไมคาดเข็มขัดนิรภัยเลย  
7. กลุมตัวอยางรอยละ 62.5  เชื่อวาการคาดเขม็ขัดนริภัยจะชวยลดอตัราการบาดเจ็บหรอืเสียชวีติจากการเกิดอุบตัิเหตุไดมาก     

รอยละ 31.9 ระบุวาชวยไดปานกลาง    รอยละ 3.9 ระบุวาชวยไดนอย   และรอยละ 1.7 ระบวุา ชวยไมไดเลย 
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8. กลุมตัวอยางรอยละ 75.0  ยังไมเคยไดรบัอบุัติเหตุเพราะดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลแลวขับรถยนต   ในขณะท่ี 1 ใน 4 
ของกลุมตวัอยาง (รอยละ 25.0) เคยไดรับอุบัติเหตุมาแลว 

9. เทศกาลสงกรานต กลุมตวัอยางรอยละ 45.3 ไมมีโปรแกรมเดินทางไปตางหวัด    รอยละ 41.7 มีโปรแกรมเดนิทาง  
และอีกรอยละ 13.0  ยังไมแนใจ 

10. หากตองขับรถระยะทางมากกวา 150 กิโลเมตร กลุมตวัอยางรอยละ 67.9 จะแวะพักท่ีจุดบรกิารนกัทองเที่ยวหรอืแวะ
พักตามจุดตาง ๆ    รอยละ 22.1 ไมแวะพัก  และรอยละ 10.0 ไมแนใจ 
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ตารางแสดงการประมวลผลขอมูล 
 

• ขอมลูประชากรศาสตร 
 จํานวน รอยละ 
เพศ :   
            ชาย 273 66.9 
            หญิง 135 33.1 
อายุ :   
            18 – 25 ป 131 32.1 
            26 – 35 ป 197 48.3 
            36 – 45 ป 69 16.9 
            มากกวา 45 ป 11 2.7 
การศกึษา :   
            ประถมศึกษา 1 0.2 
            มัธยมศึกษา  25 6.1 
            ปวช. 10 2.5 
            ปวส./อนุปรญิญา 21 5.1 
            ปรญิญาตร ี 279 68.4 
            สูงกวาปรญิญาตร ี 72 17.6 
อาชีพ :   
            รับราชการ           33 8.1 
            พนักงานรัฐวิสาหกิจ 20 4.9 
            พนักงานบรษิัทเอกชน 192 47.1 
            เจาของกิจการ 35 8.6 
            รับจางทั่วไป 28 6.9 
            คาขาย 18 4.4 
            นักศึกษา 56 13.7 
            พอบาน/แมบาน 4 1.0 
            อาชีพอ่ืน ๆ 22 5.4 
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ตารางที่ 1  ทานคิดวา การดืม่เครือ่งดื่มแอลกอฮอล มีผลตอความสามารถในการขับขีร่ถยนตของทาน อยางไร 
 จํานวน รอยละ 
เหมือนเดิม 54 13.2 
ลดลงเลก็นอย 183 44.9 
ลดลงมาก 171 41.9 

 
 
ตารางที่ 2  โดยปกติทานดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลบอยครั้งเพียงใด 

 จํานวน รอยละ 
ทุกวัน 49 12.0 
1-2 ครั้ง/เดือน 86 21.1 
3-4 ครั้ง/เดือน 79 19.4 
5-6 ครั้ง/เดือน 74 18.1 
นาน ๆ ครั้ง เมือ่มีการสังสรรค 84 20.6 
อ่ืน ๆ 36 8.8 

 
 
ตารางที่ 3  ถาสมมตวิา ทานเผลอดื่มมากเกินไปจนไมมัน่ใจวาจะขับรถกลับบานไดอยางปลอดภยั ทานจะแกปญหาอยางไร 

 จํานวน รอยละ 
ขับรถกลับตามปกติ 78 19.1 
ใหเพื่อนขบัแทน 159 39.0 
ฝากรถไว แลวข้ึนแท็กซี่กลับ 50 12.3 
รอใหสรางเมากอนแลวคอยขับรถกลับ 94 23.0 
อ่ืน ๆ  27  6.6 
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ตารางที่ 4  ทานมีขอสังเกตอยางไรวา ตนเองเริ่มเมาแลว 
 จํานวน รอยละ 
มึนศีรษะ 151 37.0 
งวง 28 6.9 
พูดเยอะขึ้น 25 6.1 
ตาลาย 22 5.4 
เดินเซ 19 4.7 
อ่ืน ๆ 163 39.9 

 
 
ตารางที่ 5  ทานมีวธิีทําใหสรางเมาอยางไร 

 จํานวน รอยละ 
นอน 74 18.1 
ลางหนา 66 16.2 
กินน้ําเปลาเยอะ ๆ 58 14.2 
ดื่มเครื่องดื่มรอน ๆ 38 9.3 
หยุดดื่ม 33 8.1 
อ่ืน ๆ 139 34.1 

 
 
ตารางที่ 6  ทานคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ขับขีร่ถยนต หรอืไม 

 จํานวน รอยละ 
คาดทกุครั้ง 307 75.2 
คาดบางครั้ง 84 20.6 
ไมคาดเลย 17 4.2 
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ตารางที่ 7  ในความคิดของทาน การคาดเข็มขัดนริภัยจะชวยลดอัตราการบาดเจ็บ หรอืเสียชวีติจากการเกดิอุบัติเหตุไดระดับใด 
 จํานวน รอยละ 
ชวยไดอยางมาก 255 62.5 
ชวยไดปานกลาง 130 31.9 
ชวยไดนอย 16 3.9 
ชวยไมไดเลย 7 1.7 

 
 
ตารางที่ 8  ทานเคยไดรับอุบัติเหตุเพราะดืม่เครือ่งดื่มแอลกอฮอลแลวขบัรถยนต หรอืไม 

 จํานวน รอยละ 
เคย 102 25.0 
ไมเคย 306 75.0 

 
 
ตารางที่ 9  เทศกาลสงกรานต ทานมีโปรแกรมเดินทางไปตางจังหวดัหรอืไม (ไมรวม สมุทรสาคร สมุทรปราการ นครปฐม 
                  ปทุมธานี และนนทบุร)ี 

 จํานวน รอยละ 
มี 170 41.7 
ไมมี 185 45.3 
ไมแนใจ 53 13.0 

 
 
ตารางที่ 10  หากตองขับรถระยะทางมากกวา 150 กิโลเมตร ทานคดิวาจะแวะพกัท่ีจดุบริการนักทองเที่ยวหรอืแวะพกั 
                    ตามจุดตาง ๆ หรอืไม 

 จํานวน รอยละ 
แวะ 277 67.9 
ไมแวะ 90 22.1 
ไมแนใจ 41 10.0 

 


