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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของข้าราชการกองทัพเรือ   
อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1) เพื่อศึกษาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรม
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ประชากรกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ข้าราชการกองทัพเรือ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จ านวน 
366 คน จากการก าหนดขนาดตัวอย่างตามการค านวณของ Taro Yamane (1973) จ านวน 400 ชุด เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม ที่มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและมีความน่าเช่ือถือ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) ผลการวิจัยพบว่า 1) ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ โดยระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มากที่สุด คือ 
องค์ประกอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ และน้อยที่สุด คือ ผลกระทบทางลบของแอลกอฮอล์  2) พฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ โดยระดับของพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มากที่สุด คือ 
องค์ประกอบเหตุผลส่วนบุคคลของการดื่มแอลกอฮอล์ และน้อยที่สุด คือ เหตุผลทางอารมณ์และความเครียดของการดื่ม
แอลกอฮอล ์
 

ค าส าคัญ: การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ข้าราชการกองทัพเรือ 
 

Abstract 
 

 The purposes of this research aim to study the factors influencing alcohol consumption of the 
Royal Thai Navy officials in Sattahip Chonburi Province 1) to study the knowledge and understanding of 
alcohol consumption 2) to study the alcohol drinking behavior. A questionnaire was used to collect 
the data from the Royal Thai Navy 366 people. The samples composed of 400 people by sampling 
referring from Taro Yamane (1973) rule. The research tool was questionnaire with the content validity 
and reliability. The collected data were statistically analyzed by exploratory factor analysis. The study 
found that 1) the knowledge and understanding of alcohol consumption consists of 3 components, 
The level of the knowledge and understanding of alcohol consumption of sampling had most high 
level is component : General Knowledge of Alcohol and minimal level is component : Negative Effects 

mailto:thirawat.scb@gmail.com%203


198  วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัธนบุร ี

ปีท่ี 12  ฉบับท่ี 28  เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม  2561 

of Alcohol 2) the alcohol drinking behavior also consists of 4 components, The level of the alcohol 
drinking behavior of sampling had most high level is component : The Personal Reasons for Drinking 
Alcohol and minimal level is component : Emotional Reasons and Stress for Drinking Alcohol. 
 

Keyword: Alcohol Consumption The Royal Thai Navy officials  
 

บทน า 
 สถานการณ์การบริโภคหรือการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ในประเทศไทยปัจจุบัน มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น 
จากการจัดล าดับขององค์การอนามัยโลก ประเทศไทยมีปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์สูงเป็นอันดับที่ 40  ของโลก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดกลั่นสูงเป็นอันดับที่ 5 ของโลก (ฟูอ๊าด ตอยยิบ, 2554) การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เพียงแต่
ก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่อตัวบุคคลเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อบุคคลรอบข้าง ครอบครัว ชุมชนและสังคมอีกด้วย จาก
การส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติใน ปี 2547 พบว่าคนไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ดื่มแอลกอฮอล์ มีจ านวน 16.1 ล้านคน คิด
เป็นร้อยละ 32.7 เป็นเพศชาย 13.58 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 55.5 เป็นเพศหญิง 2.57 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 10.3 โดย
ในจ านวนนี้เป็นผู้ดื่มสุราเป็นประจ าหรือดื่มสม่ าเสมอประมาณ 8.8 ล้านคน เป็นเพศชาย 8.03 ล้านคน และเพศหญิง 7.6 แสนคน 
จ านวนนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี อย่างน้อยจ านวน 260,000 คน หรือประมาณวันละ 700 คน ซึ่งการบริโภคหรือดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่สม่ าเสมอนั้นไม่เพียงก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพเท่านั้น แต่ยังเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายของผู้ดื่มอีก
ด้วย คิดเป็นค่าใช้จ่ายในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อคนต่อเดือนแยกตามเพศ (บาท) อยู่ที่ 1,112.6 บาท โดยหากน าสถิติ
ดังกล่าวมาค านวณค่าใช้จ่ายรวมต่อเดือนของผู้ดื่มทั้งหมดในภาคกลางจะพบว่ามีจ านวนสูงถึง 5.4 พันล้านบาท (เนื้อแพร เล็ก
เฟื่องฟู และคณะ, 2558)  
 ตามสื่อต่างๆ หรือช่องทางเว็บไซต์และหนังสือทั่วไปได้เคยน าเสนอเรื่องของแอลกอฮอล์ไว้ให้เห็นอยู่บ้างในลักษณะของ
ปริมาณการบริโภคหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประเภทของแอลกอฮอล์ที่ได้รับความนิยมในการบริโภคหรือดื่มและอื่นๆ อีก
หลายหัวข้อ โดยในส่วนของปัจจัยที่มีผลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นมีแตกต่างกันออกไปในด้านของกลุ่มตัวอย่าง รวมไป
ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เช่น โรคที่เกิดจากพิษแอลกอฮอล์ อาการเจ็บป่วยหรือไม่สบาย อาการเมาค้างหรือความจ าขาดช่วง 
หลงๆ ลืมๆ อาการเหล่านี้อาจส่งผลเสียร้ายแรงต่อการท างาน หน้าที่ความรับผิดชอบ รวมไปถึงเรื่องความปลอดภัยของผู้ดื่มและ
ผู้อื่น กล่าวคือ การก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ ซึ่งเกิดจากความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายต่ าลง ท าให้
ระบบการคิดตัดสินใจ หรือการไตร่ตรองน้อยลง ท าให้มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดความเสียหายทั้งในแง่ของอุบัติเหตุและเหตุ
ทะเลาะวิวาทอื่นๆ ด้วย (กัณต์กนิษฐ์ ผลแจ้ง, 2556) ซึ่งสอดคล้องกับ อุไรรัตน์ แย้มชุติ (2556) อ้างถึงในปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ระบุไว้ว่าการบริโภคแอลกอฮอล์
สามารถก่อใหเ้กิดปัญหาและผลกระทบทั้งต่อตัวผู้ดื่มเองและบุคคลรอบข้างในครอบครัว ชุมชน และสังคมอย่างเรื้อรังด้วย เมื่อปี 
2558 เนื่องด้วยสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในภาคกลาง (รวมจังหวัดชลบุรีแต่ไม่รวมจังหวัดกรุงเทพมหานคร) มี
จ านวนผู้บริโภคหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุด (เนื้อแพร เล็กเฟื่องฟู และคณะ, 2558)  คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจว่าผู้ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากน้อยเพียงใด และมีพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างไร อะไรคือปัจจัยหรือเหตุแห่งผลที่ท าให้ผู้ดื่มเหล่านั้นดื่มแอลกอฮอล์ ประกอบกับเหตุการณ์อุบัติเหตุ
ที่เกิดขึ้นจากการเมาแล้วขับของข้าราชการทหารเรือเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายทั้งต่อผู้ขับขี่และผู้อื่น (ไทยรัฐ, 2558) จากเหตุการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายอย่างมากกับผู้ที่
ได้รับบาดเจ็บ อีกทั้งยังเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบทางลบต่อภาพลักษณ์ของข้าราชการกองทัพเรืออีกด้วย คณะผู้วิจัยจึงจะ
ด าเนินการท าวิจัยในเรื่องดังกล่าวข้างต้นโดยได้พิจารณาแล้วเห็นว่าควรศึกษากลุ่มตัวอย่าง ข้าราชการกองทัพเรือ ในอ าเภอสัต
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หีบ จังหวัดชลบุรี  ทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุเชิงปัจจัยและสามารถน าผลจากการศึกษาดังกล่าวไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการ
รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้มีลดและหรือป้องกันการบริโภคและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่อาจท าให้เกิดเป็นปัญหาสังคม
ตามมา รวมไปถึงการป้องกันซึ่งความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวบุคคล ครอบครัว รวมทั้งประเทศชาติอีกด้วย 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษา  
 1. เพื่อศึกษาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของข้าราชการกองทัพเรือ จังหวัดชลบุรี 
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของข้าราชการกองทัพเรือ จังหวัดชลบุรี 
 

นิยามศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ หมายถึง เครื่องดื่มที่มีเอทิลแอลกอฮอล์ผสมอยู่ ซึ่งได้มาจากการหมัก พืชผัก ผลไม้ 

หรือเมล็ดพืชชนิดต่างๆ ซึ่งได้แก่ สุรากลั่น (เหล้าสี) สุราขาว เบียร์ ไวน์ สาโท (เหล้าน้ าขาว) และสุราขาวผสมพิเศษ (เชียง
ชุน) แอลกอฮอล์มีฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลางเมื่อดื่มในปริมาณมากจะสามารถกดทับสมองบริเวณอื่นๆ ท าให้การ
ควบคุมตนเองน้ันเป็นไปได้ยาก  

2. ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริโภค/การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  หมายถึง สิ่งท่ีได้สั่งสมมาจากการได้ยิน 
ได้ฟัง ประสบการณ์ การศึกษาเล่าเรียน หรือการค้นคว้า  รวมไปถึงการคิดหรือการปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริโภค  และการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

3. พฤติกรรมการบริโภคและการด่ืม หมายถึง กิจกรรม การกระท าหรือการแสดงออกถึงการใช้สินค้า โดยการน าเข้า
สู่ร่างกาย เพื่อสนองตอบความต้องการของบุคคลนั้นๆ 

4. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ หมายถึง สิ่งที่กระตุ้นหรือเป็นแรงจูงใจ ท าให้ผู้บริโภคหรือผู้ดื่มรู้สึก
ต้องการกระท าหรือการแสดงออกถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์โดยการน าเข้าสู่ร่างกาย เพื่อสนองตอบความต้องการของบุคคลนั้นๆ 
 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
การวิจัยครั้งนีค้ณะผู้วิจัยได้ศึกษาและทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องที่สามารถน ามาใช้ประกอบกับงานวิจัย       
เพื่ออธิบายถึงปัจจัยที่มีผลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ดังนี้ 
 

ความหมายของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสุรา หมายถึง เครื่องดื่มที่มีเอทิลแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม ได้มาจากการหมักข้าว และ
ผลไม้ต่างๆ เข้ากับยีสต์ ปริมาณของเอทิลแอลกอฮอล์ที่ผสมอยู่ในแอลกอฮอล์หรือสุรานั้น มีปริมาณที่แตกต่างกันออกไป 
หากมีส่วนผสมหรือจ านวนดีกรีของเอทิลแอลกอฮอล์ที่สูงแสดงว่าปริมาณแอลกอฮอล์สูง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525) 

กระทรวงสาธารณสุข.  กรมสุขภาพจิต (2548) ได้ให้ความหมายไว้ว่า แอลกอฮอล์จัดอยู่ในหมวดสารเสพติดชนิด
หนึ่งที่ได้มาจากการหมักผัก ผลไม้ หรือเมล็ดพืชชนิดต่างๆ เข้าด้วยกัน รสหรือกลิ่นของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะได้มาจาก
การส่วนประกอบในการหมักและการแต่งกลิ่นภายหลัง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ละชนิดมีความเข้มข้นและส่วนผสมของ
เอทิลแอลกอฮอล์ที่ต่างกัน เช่น ราเจนซี่ จอห์นนี่ ชีวาส วอล์คเกอร์ 100 ไพเพอร์ส์ แม่โขง แสงโสม หงส์ทอง และอื่นๆ จะ
มีปริมาณเอทิลแอลกอฮอล์ประมาณ 40% ในไวน์ประมาณ 12% และในเบียร์ประมาณ 5%  
 แอลกอฮอล์เกิดจากสารที่เรียกว่า เอทานอล (ethanol) ซึ่งได้มาจากเป็นสารธรรมชาติของกระบวนการหมัก
น้ าตาล (เช่น จากข้าว องุ่น ข้าวโพด) กับยีสต์ เนื่องจากเอทานอลที่บริสุทธ์ิมีรสชาติที่รุนแรง จึงมีการน าส่วนผสมของคอนจี
เนอร์ (congener) มาช่วยให้รสชาติดีขึ้น และน าออกจ าหน่ายสู่ตลาดการค้าตามที่คนไทยรู้จักและเรียกเครื่องประเภทนี้ว่า 
แอลกอฮอล์หรือสุราหรือเหล้า (สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน, 2552)  
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ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริโภคและการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
 เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ (2541) ได้อธิบายว่าประเภทของเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ มี 2 ประเภท กล่าวคือ 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผ่านการกลั่นแล้ว (Distilled alcohol beverage) เป็นเครื่องดื่มที่ได้จากส่วนประกอบของพืช หรือผลไม้ 
ผ่านกระบวนการหมักด้วยยีสต์ จากนั้นน าไปกลัน่ เพื่อให้ได้ปริมาณแอลกอฮอล์ที่สูงขึ้น อาจมีการเติมสี แต่งกลิ่นแต่งรส เพื่อดึงดูด
และถูกใจผู้ดื่มมากยิ่งขึ้น เช่น บรั่นดี หรือวิสกี้ เป็นต้น และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผ่านการหมัก (Fermented alcohol 
beverage) เป็นเครื่องดื่มที่ไดจ้ากการหมักส่วนประกอบของข้าว เมล็ดธัญพืช หรือผลไม้ ซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการหมักแล้ว สามารถ
น ามาดื่มได้เลย โดยไม่ต้องมีการกลั่น เช่น เบียร์ ไวน์ สาโท เป็นต้น 
 มานพ คณะโต และคณะ (2548) ได้อธิบายถึงประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  โดยได้จ าแนกออกเป็นชนิดต่างๆ ดังนี้ 
(1) เบียร์ (Beer) ได้มาจากข้าวบาร์เลย์ที่น ามาผ่านกรรมวิธีการหมัก อบและบดก่อนน าไปต้มให้สุกแล้ว แล้วจัดเก็บไว้ในถังหมัก 
โดยปรุงแตง่รสดว้ยยสีต์ มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ไม่เกิน 15 ดีกรี เบียร์จัดเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้รับความนิยมดื่มกันมาก  
(2) เหล้าขาว (Local liquor) ได้มาจากกากน ้าตาล หรือข้าวเป็นวัตถุดิบ และน าไปกลั่นเป็นเหล้า โดยไม่มีการปรุงแต่งสี กลิ่น และ
รสชาติ ลักษณะเป็นสีขาวใส มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 28-40 ดีกรี เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท้องถิ่น ที่ได้รับความนิยม
อย่างมากในกลุ่มคนวัยแรงงาน เนื่องจากกรรมวิธีในการท าที่ไม่ซับซ้อนท าให้เหล้าขาวมีราคาถูกกว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดอื่น 
(3) เหล้าวิสกี้ (Whisky) ได้มาจากการกลั่นจากข้าวชนิดหนึ่งหรือผสมรวมกันหลายชนิด ผ่านกรรมวิธีการหมักแล้วกลั่นให้มีดีกรีที่
สูงขึ้น จากนั้นน าไปบ่มในถังไม้โอ๊ค เพื่อให้ได้สี รสและกลิ่นที่ดีขึ้น (4) เหล้าบรั่นดี (Brandy) ได้จากการหมักองุ่นให้เป็นไวน์ แล้ว
น าไปกลั่นเป็นบรั่นดี และน าไปบ่มให้ได้สี กลิ่น และรสที่ดีขึ้น เป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากคนไทย 
 อรพรรณ์ เมธาดิลกกุล (2534) ได้กล่าวถึงความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริโภคและการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ว่า คนส่วนใหญ่อาจไม่เคยทราบหรือรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากนัก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางชนิด
มีสารที่ให้โทษเจือปนอยู่จ านวนมาก ซึ่งสารปนเปื้อนเหล่านั้นอาจให้โทษต่อร่างกายได้ เช่น เมธิลแอลกอออล์ ส่งผลให้เกิด
อาการ คลื่นไส้ อาเจียน และอาการปวดหัว สารหนู ส่งผลให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนัง และมะเร็งตับ เฟอฟิวรัล ส่งผลให้อุณหภูมิใน
ร่างกายเปลี่ยนไป ถ่ายท้อง และวิงเวียน ทองแดง ท าลายไต เช่นเดียวกับอาซิตัลดีไฮล์ที่มีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางและท าลาย
ไต ตะกั่ว ท าลายสมอง ไต และระบบหมุนเวียนของเลือด เอทธิลอาซิเตดและซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ท าลายระบบการหายใจ 
 ทั้งนี้ร่างกายของมนุษย์สามารถท าหน้าที่ในการดูดซึมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างรวดเร็วถึงร้อยละ 90 ภายใน
ระยะเวลา 30-90 นาที และกระจายไปทั่วร่างกายของผู้ดื่ม ซึ่งผลที่เห็นได้อย่างชัดเจนในล าดับแรกของการดื่มคือ มีฤทธิ์ต่อสมอง
ท าให้ร่างกายตื่นตัวเกิดความกระปรี้กระเปร่า แต่ในขณะเดียวกันก่อส่งผลต่อการโต้ตอบ พูดคุย หรือการตัดสินใจ การดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากหรือดื่มอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการท าลายเซลล์ตับและเกิดภาวะตับแข็งในที่สุด อีกทั้งยังท า
ให้ผู้ดื่มไม่สามารถควบคุมประสาท สมอง หลอดเลือดและหัวใจ ให้สั่งการได้ทันถ่วงที เป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุและความ
เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ (สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน, 2552) 
 

ความหมายของพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
 อดุลย์ จาตุรงคกุล (2550) ได้ให้ความหมาย พฤติกรรมผู้บริโภคว่าเป็นอากัปกิริยาส่วนบุคคลที่แสดงออกถึงการ
ได้รับหรือใช้สินค้าและบริการทางเศรษฐกิจ ที่หมายความรวมถึงกระบวนการต่าง ๆ ในการตัดสินใจก่อนที่จะเกิด
อากัปกิริยาส่วนบุคคลเหล่านั้นด้วย  
 พฤติกรรมบริโภค หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของแต่ละบุคคลในการค้นหา การจัดการสินค้าและบริการ 
การเลือกซื้อ การใช้ การประเมินผล  ซึ่งผู้บริโภคหรือผู้ใช้คาดการณ์ว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้ 
(เสรี วงษ์มณฑา, 2548) 
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 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Alcohol drinking behavior) หมายถึง การกระท าหรือการแสดงออก
ถึงปริมาณความถี่ในการบริโภคหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงปัญหาที่อาจเกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีก
ด้วย (สาวิตรี อัษณางค์กรชัย และสุวรรณา อรุณพงษ์ไพศาล, 2543)  
 Belch & Belch (1993) อธิบายและให้ความหมายถึง พฤติกรรมของผู้บริโภค ไว้ว่าเป็นกระบวนการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการเสาะแสวงหา เลือก ซื้อ ใช้ และประเมินผล เพื่อสนองความต้องการ
และความปรารถนาส่วนบุคคล    

Solomon (2007) ให้ความหมาย พฤติกรรมผู้บริโภค ว่าหมายถึงกระบวนการที่ตอบสนองความต้องการและ
ความพึงพอใจของบุคคล  

และ Blackwell, Miniard and Engel (2006) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคว่า เป็นกระบวนการในการ
ตัดสินใจและลักษณะกิจกรรมของแต่ละบุคคล เมื่อกระท าการประเมิน (Evaluating) การได้รับ (Obtaining) การใช้ 
(Using) และการบริโภค (Disposing) สินค้าและบริการ  

จากความหมายของพฤติกรรมการบริโภค/การดื่มที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า พฤติกรรม หมายถึง อากัปกิริยา 
การกระท าหรือการแสดงออกของแต่ละบุคคลต่อสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งนี้เป็นปฏิกิริยาที่สามารถสังเกตได้และ
สังเกตไม่ได้ เช่น การเคลื่อนไหว การเดิน การวิ่ง ความสนใจ และความชอบ เป็นต้น ซึ่งในงานวิจัยนี้จะให้ความหมายถึงการ
แสดงออกถึงปริมาณความถี่ในการบริโภคหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อสนองตอบความต้องการของส่วนบุคคล 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการกองทัพเรือ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทั้งเพศชายและเพศหญิง โดย

คณะผู้วิจัยก าหนดขนาดตัวอย่างการค านวณตามสูตรความคาดเคลื่อนมาตรฐาน (Taro Yamane, 1973) ที่ระดับความเช่ือมั่น
ร้อยละ 95 ค่าความคาดเคลื่อน 0.05  ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน การก าหนดขนาดตัวอย่างดังกล่าวใช้วิธีการเลือกและ
เก็บตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีจ านวนการตอบ
แบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับมารวมทั้งสิ้น 366 ชุด คิดเป็นร้อยละ 91.5% ซึ่งอยู่ในขอบข่ายที่ยอมรับได้ (Berdie and other, 
1986) จากจ านวน 366 ชุด สามารถจ าแนกเป็นผู้ดื่มและผู้ไม่ดื่มเท่ากับ 242 และ 124 ตามล าดับ (กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ 
และคณะ, 2556) 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน 
ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) จ านวน 5 ข้อ ส่วนที่ 2 ด้านความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลักษณะของแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จ านวน 20 ข้อ และส่วนที่ 3 ด้านพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จ านวน 15 ข้อ ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมน ามา
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) เพื่อศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของตัวแปรร่วมที่
สามารถอธิบายความสัมพันธ์รวมไปถึงลดจ านวนตัวแปรที่มีอยู่เดิมให้สามารถรวมตัวกันได้  (ยุทธ ไกยวรรณ์. 2552) 

การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  
มีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบความ

เที่ยงตรง ทั้งในส่วนของเนื้อหาและแบบสอบถาม ภายหลังน ามาแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ เพื่อให้มีความ
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สอดคล้องครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยและความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ในแบบสอบถาม และน าแบบสอบถาม
ที่ได้แก้ไขตามที่ผู้เช่ียวชาญแนะน าไปทดสอบจ านวน 30 ชุด เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ความ
เชื่อมั่นแอลฟา  ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว่ามีค่าความเช่ือมั่นของข้อค าถามด้านความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และด้านพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ที่ 0.959 และ 0.898 
ตามล าดับ ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ยอมรับคือมากกว่า 0.70 สรุปได้ว่ามีค่าความเชื่อมั่นสูง (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล   
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบส าเร็ จรูปในการค านวณหา โดยวิเคราะห์ค่าสถิติ ดังนี้
 ตารางที่ 1 หาค่าสถิติของไคเซอร์-เมอเยอร์-โอลคิน (KMO) และค่าสถิติของบาร์ทเลท (Bartlett’s Test of 
Sphericity) ขององค์ประกอบ ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 ตารางที่ 2 หาค่าไอเกน ร้อยละของความแปรปรวน และความแปรปรวนสะสม ขององค์ประกอบความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ตารางที่ 3 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายหลังการหมุน
แกนแบบมุมฉากด้วยวิธีแวริแมกซ์ 

ตารางที่ 4 ค่าสถิติของไคเซอร์-เมอเยอร์-โอลคิน (KMO) และค่าสถิติของบาร์ทเลท (Bartlett’s Test of 
Sphericity) ขององค์ประกอบพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ตารางที่ 5 ค่าไอเกน ร้อยละของความแปรปรวนและความแปรปรวนสะสม ขององค์ประกอบพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 

ผลการวิจัย  
ตารางที่ 1 ค่าสถิติของไคเซอร์-เมอเยอร์-โอลคิน (KMO) และค่าสถิติของบาร์ทเลท (Bartlett’s Test of Sphericity)   

ขององค์ประกอบความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งช้ีย่อยว่ามีความเหมาะสมเพียงพอส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบ
โดยใช้สถิติ  Bartlett's Test of Sphericity เพื่อทดสอบว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์หรือไม่ และค่า KMO 
(Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.) ซึ่งบ่งช้ีว่า ตัวบ่งช้ีย่อยนั้นมีความเหมาะสมที่จะน าไปวิเคราะห์
องค์ประกอบหรือไม่ ผลการวิเคราะห์พบว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งช้ีย่อยและตัวบ่งช้ีหลักแต่ละด้านแตกต่างกันจาก
เมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และค่าดัชนี KMO มีค่าเท่ากับ 0.866 ถือว่ามีค่าสูงและเข้าใกล้ 1 
แสดงว่าค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งช้ีย่อยมีความเหมาะสมในการน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบความรู้เกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 
 
 
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy. 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-
Square 

Df Sig. 

0.866 7512.03 190 .000 
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ตารางที่ 2 ค่าไอเกน ร้อยละของความแปรปรวน และความแปรปรวนสะสมขององค์ประกอบความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

องค์ประกอบ ค่าไอเกน ร้อยละของความแปรปรวน ความแปรปรวนสะสม 

1 7.714 38.571 38.571 

2 4.973 24.863 63.434 

3 3.400 16.998 80.432 

 จากตารางที่ 2 เป็นตารางแสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของข้าราชการกองทัพเรือ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จ านวน 400 คน พบว่ามีองค์ประกอบหลัก 3 ด้าน และ    มี
ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบ 0.50 ขึ้นไป (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2552) สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรข้อค าถามทั้งหมด 
ได้ร้อยละ 80.43 ผลการสกัดองค์ประกอบความรู้ความและเข้าใจเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดังตารางที่ 2-3 ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์องค์ประกอบส าคัญ (Principle Component Analysis: PCA) หมุนแกนองค์ประกอบแบบมุมฉากด้วยวิธีแวริแมกซ์ 
(Varimax Method) สามารถสร้างองค์ประกอบได้ 3 องค์ประกอบความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ประกอบด้วย 

 

องค์ประกอบท่ี 1 มีตัวบ่งช้ีจ านวน 12 ตัว ได้แก่  
1. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมายถึง เครื่องดื่มที่มีเอทิลแอลกอฮอล์ผสมอยู่ และได้มาจากการหมักพืชผัก ผลไม้หรือ  

เมล็ดพืชชนิดต่างๆ 
2. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีคุณสมบัติที่ท าให้ผู้ดื่มเกิดความรู้สึกผ่อนคลายและเกิดความคึกคะนอง 
3. ความเครียดเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีส่งเสริมให้มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
4. แอลกอฮอล์เป็นสารที่มีฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลางท าให้สมองสั่งการและท างานช้าลง 
5. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยมากกว่าวันละ 4 ดื่มในผู้ชาย หรือมากกว่า 3 ดื่มในผู้หญิงจะเพิ่มความเสี่ยงต่อ  

การป่วยเป็นโรคตับแข็ง แผลในกระเพาะอาหาร และโรคมะเร็ง 
6. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจ าท าให้ผู้ดื่มเป็นผู้ติดสุราหรือติดเหล้า 
10. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะตั้งครรภ์มีส่งผลต่อความผิดปกติของทารก 
11. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จัดเป็นยารักษาโรคชนิดหนึ่งที่ได้รับการยอมรับจากกรมอนามัยโลก 
12. สุราขาวหรือเหล้าขาว คือ สุรากลั่นที่ปราศจากเครื่องย้อมหรือสิ่งผสมปรุงแต่ง   
13. โทษของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลต่ออวัยวะภายในของร่างกายและเป็นสาเหตุหลักในการเสียชีวิต 
14. เบียร์จัดอยู่ในประเภทของสุราหมักหรือสุราแช่ได้มาจากผลิตภัณฑ์จ าพวกธัญพืช 
15. ไวน์ (Wine) ไม่จัดเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการผสมและปรุงแต่งของผลไม้ 

 ค่าไอเกนเท่ากับ 7.714 เรียกองค์ประกอบนี้ว่าความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ 
 

องค์ประกอบท่ี 2 มีตัวบ่งช้ีจ านวน 3 ตัว ได้แก ่
       7.  การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการท าลายเซลล์ตับและเกิดภาวะตับแข็งในที่สุด 
       8.  ร้อยละ 10 ของผู้ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากส่งผลให้เกิดอาการชา ปวดหรือเจ็บตามปลายมือปลายเท้าทั้งสองข้าง 
        9.  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท าให้ผู้ดื่มไม่สามารถควบคุมประสาทและสมองให้สั่งการได้ทันถ่วงที เป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ 
 ค่าไอเกนเท่ากับ 4.973 เรียกองค์ประกอบนี้ว่าผลกระทบทางลบของแอลกอฮอล์ 
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องค์ประกอบท่ี 3 มีตัวบ่งช้ีจ านวน 5 ตัว ได้แก ่
16. ค าว่า “แอลกอฮอล์” เป็นค าที่สันนิษฐานว่ามาจากภาษาอาหรับว่า “อัลโคฮีล” 
17. สาเหตุของการเสียชีวิต 3 อันดับจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ การฆ่าตัวตาย การฆ่าผู้อื่นตายล้วนมีการดื่ม เครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์และของมึนเมาเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง 
18. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากๆ เป็นการฆ่าเช้ือโรคให้กับระบบต่างๆในร่างกาย 
19. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลท าให้เกิดการทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นได้ง่ายขึ้น 
20. ผู้ที่มีโรคประจ าตัว เช่นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคคอเลสเตอรอล ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

วันละ 1 ดื่ม เพื่อลดปริมาณน้ าตาล ความดัน และไขมันในเส้นเลือด 
 ค่าไอเกนเท่ากับ 3.400 เรียกองค์ประกอบนี้ว่าอิทธิพลของแอลกอฮอล์ในทางอ้อม 
 

ตารางที่  3 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายหลังการหมุนแกนแบบมุมฉาก
ด้วยวิธีแวริแมกซ์ 

ข้อค าถาม 
น้ าหนัก

องค์ประกอบ 
ค่าการร่วม 

(communality) 
1 2 3 

1.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมายถึงเครื่องดื่มที่มีเอทิลแอลกอฮอล์ผสมอยู่
และได้มาจากการหมักพืชผัก ผลไม้หรือเมล็ดพืชชนิดต่างๆ 

0.65 0.33 0.13 0.566 

2. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีคุณสมบัติที่ท าให้ผู้ดื่มเกิดความรู้สึกผ่อนคลาย
และเกิดความคึกคะนอง 

0.73 0.58 0.16 0.910 

3. ความเครียดเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมให้มีการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์  

0.72 0.57 0.13 0.868 

4. แอลกอฮอล์เป็นสารที่มีฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลางท าให้สมองสั่ง
การและท างานช้าลง 

0.72 0.61 0.12 0.930 

5. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยมากกว่าวันละ 4  ดื่มในผู้ชาย หรือ
มากกว่า 3 ดื่มในผู้หญิง จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคตับแข็ง แผล
ในกระเพาะอาหาร และโรคมะเร็ง 

0.81 0.47 0.12 0.910 

6. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจ าท าให้ผู้ดื่มเป็นผู้ติดสุราหรือติดเหล้า 0.83 0.36 0.13 0.842 
7. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการท าลายเซลล์ตับ
และเกิดภาวะตับแข็งในที่สุด 

0.42 0.79 0.11 0.821 

8.  ร้อยละ 10 ของผู้ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากส่งผลให้เกิดอาการชา 
ปวดหรือเจ็บตามปลายมือปลายเท้าท้ังสองข้าง 

0.28 0.93 - 0.950 

9. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท าให้ผู้ดื่มไม่สามารถควบคุมประสาทและสมองให้
สั่งการได้ทันถ่วงที เป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ  

0.37 0.85 0.11 0.876 

10. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะตั้งครรภ์มีส่งผลต่อความผิดปกติของ
ทารก 

0.68 0.58 - 0.822 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 

ข้อค าถาม 
น้ าหนัก

องค์ประกอบ 
ค่าการร่วม 

(communality) 
1 2 3 

11. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จัดเป็นยารักษาโรคชนิดหนึ่งที่ได้รับการยอมรับ
จากกรมอนามัยโลก 

0.77 0.48 0.11 0.836 

12. สุราขาวหรือเหล้าขาว คือ สุรากลั่นที่ปราศจากเครื่องย้อมหรือสิ่งผสม
ปรุงแต่ง   

0.83 0.18 0.13 0.746 

13. โทษของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลต่ออวัยวะภายในของ
ร่างกายและเป็นสาเหตุหลักในการเสียชีวิต 

0.92 - 0.11 0.868 

14. เบียร์จัดอยู่ในประเภทของสุราหมักหรือสุราแช่ได้มาจากผลิตภัณฑ์
จ าพวกธัญพืช 

0.80 0.37 0.10 0.798 

15. ไวน์ (Wine) ไม่จัดเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่
ได้มาจากการผสมและปรุงแต่งของผลไม้ 

0.65 0.64 - 0.862 

16. ค าว่า “แอลกอฮอล์” เป็นค าที่สันนิษฐานว่ามาจากภาษาอาหรับว่า 
“อัลโคฮีล” 

0.43 0.22 0.45 0.439 

17.สาเหตุของการเสียชีวิต 3 อันดับจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ การฆ่าตัว
ตาย  การฆ่าผู้อื่นตายล้วนมีการดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และของมึนเมา
เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง 

0.13 - 0.85 0.755 

18.การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากๆ เป็นการฆ่าเช้ือโรคให้กับ
ระบบต่างๆในร่างกาย 

- - 0.89 0.809 

19.การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลท าให้เกิดการทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นได้
ง่ายขึ้น 

- - 0.88 0.784 

20. ผู้ที่มีโรคประจ าตัว เช่นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรค
คอเลสเตอรอล ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์วันละ 1 ดื่ม เพื่อลดปริมาณ
น้ าตาล ความดัน และไขมันในเส้นเลือด 

0.11 - 0.81 0.693 

 
ตารางที่ 4 ค่าสถิติของไคเซอร์-เมอเยอร์-โอลคิน (KMO) และค่าสถิติของบาร์ทเลท (Bartlett’s Test of Sphericity) ของ

องค์ประกอบพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy. 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx.  Chi-Square Df Sig. 
0.73 2770.23 105 0.000 

  

คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งช้ีย่อยว่ามีความเหมาะสมเพียงพอส าหรับการวิเคราะห์
องค์ประกอบโดยใช้สถิติ Bartlett's Test of Sphericity เพื่อทดสอบว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์หรือไม่ 
และค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.) ซึ่งบ่งช้ีว่า ตัวบ่งช้ีย่อยนั้นมีความเหมาะสมที่
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จะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบหรือไม่ ผลการวิเคราะห์พบว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งช้ีย่อยและตัวบ่งช้ีหลักแต่ละ
ด้านแตกต่างกันจากแมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 และค่าดัชนี KMO มีค่าเท่ากับ 0.73 ถือว่ามี
ค่าสูงและเข้าใกล้ 1 แสดงว่าค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งช้ีย่อยมีความเหมาะสมในการน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบ
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พิจารณาได้ดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 5 ค่าไอเกน ร้อยละของความแปรปรวน และความแปรปรวนสะสมขององค์ประกอบพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 

องค์ประกอบ ค่าไอเกน ร้อยละของความแปรปรวน ความแปรปรวนสะสม 

1 3.313 22.090 22.090 

2 2.842 18.947 41.037 

3 2.615 17.432 58.469 

4 2.102 14.010 72.480 
  

 จากตารางที่ 5 ผลการสกัดองค์ประกอบพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดังตารางที่ 5-6 ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์องค์ประกอบส าคัญ (Principle Component Analysis: PCA) หมุนแกนองค์ประกอบแบบมุมฉากด้วยวิธีแวริ
แมกซ์ (Varimax Method) สามารถสร้างองค์ประกอบได้ 4 องค์ประกอบพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ประกอบด้วย 
 

องค์ประกอบท่ี 1 มีตัวบ่งช้ีจ านวน 3 ตัว ได้แก่  
7. ท่านดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในบริเวณสถานท่ีท างาน 
8. ท่านดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามค าเชิญชวนของกลุ่มเพื่อนและคนรู้จัก 
9. ท่านดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้เวลาในแต่ละครั้งเฉลี่ย  3-4 ช่ัวโมง/ครั้ง 

 ค่าไอเกนเท่ากับ 3.313 เรียกองค์ประกอบนี้ว่าพฤติกรรมทั่วไปของการด่ืมแอลกอฮอล์ในที่ท างาน 
 

องค์ประกอบท่ี 2 มีตัวบ่งช้ีจ านวน 6 ตัว ได้แก ่
1. ท่านดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจ าทุกวัน 
2. ท่านดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เฉพาะในโอกาสพบปะสังสรรค์ตามงานหรือกิจกรรมต่างๆ เท่านั้น 
10. ท่านดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อมีความสุขหรือประสบความส าเร็จในบางสิ่งบางอย่าง 
11. ท่านดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงกับกลุ่มเพื่อน 
14. ท่านดื่มเครื่องดื่มแฮลกอฮอล์ในปริมาณมากท าให้ไม่สามารถไปท างานได้ในวันถัดไป 
15. ท่านดื่มเครื่องดื่มแฮลกอฮอล์เพื่อช่วยในการนอนหลับ 

 ค่าไอเกนเท่ากับ 2.842 เรียกองค์ประกอบนี้ว่า เหตุผลส่วนบุคคลของการด่ืมแอลกอฮอล์ 
 

องค์ประกอบท่ี 3 มีตัวบ่งช้ีจ านวน 3 ตัว ได้แก ่
3. ท่านดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลาหลังเลิกงาน 
12. ท่านดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อสร้างความกล้าในการแสดงออก 
13. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของท่าน มีผลมาจากการถูกยุยง  ท้าทายเช่น “ไม่ดื่มหมายถึงท่านไม่แน่จริง” 

 ค่าไอเกนเท่ากับ 2.615 เรียกองค์ประกอบนี้ว่า เหตุผลทางสังคมของการด่ืมแอลกอฮอล์ 
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องค์ประกอบท่ี 4 มีตัวบ่งช้ีจ านวน 2 ตัว ได้แก ่
      5.   ท่านดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการท างาน 
      6.   ท่านดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อเกิดความเครียด/กลุ้มใจ/ผิดหวัง 
 ค่าไอเกนเท่ากับ 2.615 เรียกองค์ประกอบนี้ว่า เหตุผลทางอารมณ์และความเครียดของการด่ืมแอลกฮอล์ 
 

ตารางที่ 6 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายหลังการหมุนแกน แบบมุมฉาก                
ด้วยวิธีแวริแมกซ์ 

ข้อค าถาม 
น้ าหนักองค์ประกอบ 

ค่าการร่วม 
(communality) 

1 2 3 4  
1. ท่านดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจ าทุกวัน - 0.539 - 0.31 0.398 
2. ท่านดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เฉพาะในโอกาสพบปะ
สังสรรค์ตามงานหรือกิจกรรมต่างๆ เท่านั้น 

0.257 0.545 0.172 0.40 0.554 

3. ท่านดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลาหลังเลิกงาน 0.444 0.194 0.616 0.35 0.743 

4. เมื่อมีเวลาว่าง กิจกรรมที่ท่านท าเป็นประจ าคือการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

0.615 0.293 - 0.42 0.655 

5. ท่านดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อผ่อนคลายความเครียด
จากการท างาน 

0.238 - 0.291 0.77 0.738 

6. ท่านดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อเกิดความเครียด/
กลุ้มใจ/ผิดหวัง 

0.130 0.166 - 0.88 0.835 

7. ท่านดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในบริเวณสถานที่ท างาน 0.866 0.266 0.189 0.15 0.880 

8. ท่านดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามค าเชิญชวนของกลุ่ม
เพื่อนและคนรู้จัก 

0.898 0.225 0.119 0.17 0.900 

9. ท่านดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้เวลาในแต่ละครั้ง
เฉลี่ย 3-4 ช่ัวโมง/ครั้ง 

0.834 - 0.263 - 0.776 

10. ท่านดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อมีความสุขหรือประสบ
ความส าเร็จในบางสิ่งบางอย่าง 

0.156 0.836 0.144 - 0.744 

11. ท่านดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อความสนุกสนานและ
ความบันเทิงกับกลุ่มเพื่อน 

0.220 0.603 0.507 0.19 0.705 

12. ท่านดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อสร้างความกล้าในการ
แสดงออก 

0.160 - 0.923 0.13 0.907 

13. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของท่าน มีผลมาจากการ
ถูกยุยง  ท้าทายเช่น “ไม่ดื่มหมายถึงท่านไม่แน่จริง” 

0.162 0.118 0.917 0.16 0.909 

14. ท่านดื่มเครื่องดื่มแฮลกอฮอล์ในปริมาณมากท าให้ไม่
สามารถไปท างานได้ในวันถัดไป 

0.139 0.79 - - 0.654 

15.ท่านดื่มเครื่องดื่มแฮลกอฮอล์เพื่อช่วยในการนอนหลับ 0.444 0.509 0.124 - 0.475 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
จากผลการศึกษาวิจัย เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของข้าราชการกองทัพเรือ อ าเภอสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี มีประเด็นที่สามารถน ามาสรุปและอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 

 วัตถุประสงค์ที่ 1 ศึกษาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของข้าราชการกองทัพเรือ
อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
 การศึกษาจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากจ านวนตัวแปร 
20 ตัวแปร พบว่าสามารถจัดองค์ประกอบได้จ านวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ 
กลุ่มตัวอย่างมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกบัการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในระดับมาก  โดยที่องค์ประกอบที่ 3 อิทธิพลของ
แอลกอฮอล์ในทางอ้อม อยู่ในระดับน้อย ซึ่งถึงแม้ว่าภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างอาจมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแอลกอฮอล์อยู่เป็น
จ านวนมาก แต่ในเรื่องของอิทธิพลของแอลกอฮอล์ในทางอ้อม เช่น ความรู้ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องในเรื่องของโทษของแอลกอฮอล์ 
โดยมีความเข้าใจว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากๆ เป็นการฆ่าเช้ือโรคให้กับระบบต่างๆในร่างกาย รวมถึงผู้ที่มีโรค
ประจ าตัว เช่นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคคอเลสเตอรอล ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์วันละ 1 ดื่ม เพื่อลด
ปริมาณน้ าตาล ความดัน และไขมันในเส้นเลือดนั้น สิ่งเหล่านี้อาจก่อให้เกิดผลเสียกับผู้บริโภคหรือผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ 
ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ข้างต้นสามารถสรุปความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มตัวอย่างได้ว่ามี
ความคล้ายคลึงและเป็นในทิศทางเดียวกับงานวิจัยของ กรวรรณ บุษบง (2557) ซึ่งศึกษาปัญหาพิเศษเรื่องพฤติกรรมการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนิสิตสาขาสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยจากการวิจัย
พบว่า กลุ่มตัวอย่างบางส่วนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่ถูกต้อง   
 

 วัตถุประสงค์ท่ี 2 ศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของข้าราชการกองทัพเรือ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
 การศึกษาจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากจ านวนตัวแปร 15 ตัวแปร
พบว่าสามารถจัดองค์ประกอบได้จ านวน 4 องค์ประกอบ โดยผู้วิจัยได้คัดเลือกเฉพาะองค์ประกอบที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในระดับมากที่สุดและน้อยที่สุดมาท าการอธิบาย คือ  องค์ประกอบที่ 2 เหตุผลส่วนบุคคล
ของการด่ืมแอลกอฮอล์ ซึ่งจากผลการวิเคราะห์อยู่ในระดับมากที่สุด  ในขณะที่ องค์ประกอบที่ 4 เหตุผลทางอารมณ์
และความเครียดของการด่ืมแอลกอฮอล์ อยู่ในระดับน้อยที่สุด กล่าวคือจากผลการวิเคราะห์พบว่า พฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มตัวอย่างนั้น  เกิดจากโอกาสในการพบปะสังสรรค์ตามงานหรือกิจกรรม ความสนุกสนานและ
ความบันเทิงกับกลุ่มเพื่อน รวมถึงเมื่อกลุ่มตัวอย่างมีความสุขหรือประสบความส าเร็จในบางสิ่งบางอย่าง ก็จะส่งผลต่อ
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลทิพย์ วิจิตรสุนทรกุล (2542) ที่ศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของนักเรียนอาชีวศึกษาชายในกรุงเทพมหานคร โดยจากจ านวน
นักเรียนอาชีวศึกษา 614 ราย ผลการวิจัยพบว่าลักษณะการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นการดื่มเพื่อสังสรรค์ทางสังคม 
ทั้งนี้ในส่วนของพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการท างานหรือเมื่อเกิดความเครียด/
กลุ้มใจ/ผิดหวังส าหรับกลุ่มตัวอย่างนี้นั้น มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้อยที่สุด  
 

ประโยชน์จากการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้น าเสนอถึงปัจจัยที่มีผลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของข้าราชการกองทัพเรือ 
อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  ซึ่งเน้นถึงปัจจัยด้านความรู้และความเข้าใจและพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จาก
การศึกษาวิจัยผู้วิจัยเห็นว่าข้อมูลจากการวิเคราะห์ผลดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างมาก กล่าวคือเพื่อ ให้ผู้บริโภคหรือผู้ดื่ม
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เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือแม้แต่กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้ได้ตระหนักถึงความรู้และความเข้าใจรวมไปถึงโทษที่อาจ
เกิดขึ้นจากการบริโภคหรือดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ให้ได้เห็นผ่านสายตาจากการตอบแบบสอบถาม และเพื่อให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามได้รับรู้ถึงความสนใจและเอาใจใส่รวมถึงตระหนักถึงเรื่องการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรม โดยกลุ่ม
ตัวอย่างหรือผู้แบบสอบถามอาจมีส่วนในการหาแนวทางการรณรงค์ป้องกัน หรือ กิจกรรม ลด ละ เลิกการบริโภคหรือการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 
 การวิจัยในครั้งนี้พบว่าองค์ประกอบที่ส าคัญและส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของข้าราชการ
กองทัพเรือที่อยู่ในระดับมาก คือ องค์ประกอบด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแอลกอฮอล์และองค์ประกอบด้านเหตุผลส่วน
บุคคลของการดื่มแอลกอฮอล์ ท าให้คณะผู้วิจัยเล็งเห็นว่าการศึกษาวิจยัในอนาคตสามารถพิจารณาศึกษาในด้านเหตุผลสว่น
บุคคลมากยิ่งข้ึนได้ เช่น ปัจจัยด้านภูมิหลังและครอบครัว และปัจจัยเชิงจิตวิทยา เช่น การศึกษาด้านความเช่ือหรือความรู้
ดั่งเดิมในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยสามารถน าการวิจัยดังกล่าวไปศึกษาวิจัยในกลุ่มตัวอย่างหรือธุรกิจอื่นๆ ได้ 
ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากศึกษาสามารถน าไปเป็นฐานข้อมูลในการจัดท าและด าเนินการรณรงค์การลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และหาวิธีแก้ไขปัญหาให้กับผู้ดื่มและบุคคลรอบข้างต่อไปอีกด้วย 
 

กิตติกรรมประกาศ  
บทความวิจัยฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลตอ่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของข้าราชการกองทัพเรือ 

อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในการนี้ผู้วิจัยขอขอบพระเป็นคุณอย่างสูง โดยการด าเนินการวิจัยจะมิอาจส าเร็จลุล่วงไปได้
หากปราศจากความร่วมมือของผู้ให้ข้อมูลตอบแบบสอบถาม  ท้ายนี้คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้ที่ให้การสนับสนุน
และช่วยเหลือทุกท่าน  และขอขอบพระคุณเจ้าของเอกสารและงานวิจัยทุกท่าน  ที่ผู้เขียนได้น ามาอ้างอิงในการท าวิจัย
จนกระทั่งบทความวิจัยฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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