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บทคดัย่อ 
วตัถุประสงคข์องการวจิยัครัง้นี้ท าเพื่อส ารวจและเปรยีบเทยีบปจัจยัสว่นบุคคลและปจัจยัดา้นการตลาด ที่

มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร เกบ็
ขอ้มูลโดยการเลอืกแบบสุ่มจากประชาชนในเขตหนองแขม จ านวน 359 คน และการวเิคราะหข์อ้มูลท าโดยใช้
ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน วเิคราะห์ไคสแควร์ 

ผลการศกึษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย รอ้ยละ 70.80 มสีถานภาพโสด รอ้ยละ 69.4 
อายุเฉลี่ย 26.46 ปี มรีายได้เฉลี่ยที่ไดร้บัต่อเดอืน ต ่ากว่า 10,000 บาท ที่ส ารวจพบมดีงันี้ กลุ่มตวัอย่างบรโิภค 
แอลกอฮอล์ประเภทสุรามากที่สุด ร้อยละ 49.6 มผีู้บรโิภคมานานมากกว่า 5 ปี ร้อยละ 39.6 เพื่อนมผีลต่อการ
ตดัสนิใจในการบรโิภค ร้อยละ 47.1 บรโิภคที่บ้านรอ้ยละ  32.6 บรโิภคตอนเยน็ ร้อยละ 50.4 บรโิภค 1 ครัง้/
สปัดาห ์รอ้ยละ 24.2 บรโิภคครัง้ละ 1 ขวด รอ้ยละ 24.5 บรโิภควนัเสาร ์รอ้ยละ 38.4 ใชจ้่ายในการบรโิภคไม่เกนิ 
300 บาท รอ้ยละ 32.6 ซือ้เครื่องดื่มแอลกอฮอลจ์ากรา้นขายของช า รอ้ยละ 34.8 บรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลก์บั
เพื่อนรอ้ยละ 68.5 สาเหตุในการดื่มเพราะอยากดื่ม รอ้ยละ 35.7 ส่วนปัจจยัด้านการตลาด พบว่าในภาพรวมอยู่
ในระดบัส าคญัมาก ดา้นการมคีวามส าคญัสงูทีสุ่ด คอื ดา้นราคา รองลงมาคอื ผลติภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย และดา้นการส่งเสรมิการตลาด ตามล าดบั จากการวเิคราะห์ปจัจยัขอ้มูลทัว่ไป และปจัจยัดา้นการตลาด
พบว่าปจัจยัทัง้สองมคีวามสมัพนัธก์นัทีร่ะดบันยัส าคญัที ่0.05  

 

ค าส าคญั : ความคดิเหน็, พฤตกิรรมการดื่มสรุา, ปจัจยัการตลาด, เครื่องดื่มแอลกอฮอล,์ ประชาชนในเขตหนองแขม 
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Abstract 
 The objective of this study is to survey and compare personal and and marketing factors which 

influenced to behavior on alcohol beverage consumptions of people in Nong Khaem District, Bangkok. 

The data was randomly collected from 359 people in Nong Khaem area, and data analysis was done by 

using average, standard deviation and Chi-square analysis. 

 The result found that the majorities of the samples were men by which 70.80 percent are single, 

and 69.4 percent has average age of 26-46 years old, the average income are less than 10,000 baht per 

month. The behavior of alcohol consumption, the most “Alcohol” consumed 49.6 percent was whisky, 

39.6 percent were consuming longer than five year, Friends their decision to drink, 47.1 percent drinking 

at home, 32.6 percent drinking in the evening, 50.4 percent had high impact on drinking once a week, 

24.2 percent drinking 1 bottle per time, and 24.5 percent drinking only on Saturday, 32.6 percent 

consumers spent their alcohols beverage not more than 300 baht, 34.8 percent bought alcohol from the 

grocery stores, 68.5 percent drank alcohol with friends and 35.7 percent drink to satisfy their want. The 

marketing factors it’s very important to seduce the people to drink wine. The most important were the 

prices; followed shouted that products, distribution channels and the promotion respectively.  General 

factors and the marketing factors were associated with alcohol consumption behaviors a statistical 

significance of 0.05. 

Keywords: Opinion, Consumers’ Behavior of Alcoholic Liquors, Market factors, Alcohol Beverage, 
People in Nongkhaem District 

 
บทน า 

ประกจิ โพธอิาศน์ (2541) [1] ระบุว่าใน
ป ัจจุ บัน เครื่ อ งดื่ มที่มีแอลกอฮอล์มีม ากมาย
หลากหลายชนิด เครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอล์ จดัเป็น
เครื่องดื่มทีท่ าหน้าทีส่นองความตอ้งการของมนุษยท์ี่
สามารถเขา้ถงึคนทุกกลุ่มและทุกสงัคม จากการรบัรู้
ขอ้มูลของการบริโภคเครื่องดื่มที่มแีอลกอฮอล์จาก
สื่อต่างๆ พบว่าเครื่องดื่มที่มแีอลกอฮอล์ส่งผลรา้ย
ต่อชวีติและทรพัยส์นิของผูบ้รโิภคมากกว่าผลดี ผล
จากการดื่มสุรา นอกจากจะก่อให้เกดิโทษทัง้ต่อ
สุขภาพของผู้ดื่มอย่างมากแล้ว ยงัก่อให้เกดิโทษ
ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม ทัง้ของตวัผูด้ื่มเองและ
ของประเทศชาติ ซึง่จะเหน็ไดจ้ากการเกดิอนัตราย
ต่ออวยัวะทุกส่วนของร่างกาย โดยเฉพาะมีพิษ

โดยตรงต่อหวัใจ มฤีทธิท์ าลายเซลล์ประสาทใน
สมองทุกครัง้ที่ดื่ม ยิ่งดื่มมากและบ่อยเพียงไร
อนัตรายยิง่เพิม่มากขึน้และน าไปสู่โรคพษิสุราเรือ้รงั 
โรคมะเรง็ตบั โรคมะเรง็หลอดอาหารและกระเพาะ
อาหาร โรคจติประสาทและ ฯลฯ สอดคล้องกบั 
ศนูยว์จิยัปญัหาสุรา (2554:8) [2] ระบุว่าการบรโิภค
แอลกอฮอลก่์อใหเ้กดิปญัหาและผลกระทบต่อทัง้ตวั
ผูด้ื่มและคนรอบขา้งในครอบครวั ชุมชน และสงัคม 
ผ่าน การเป็นพษิ การมนึเมา และการเสพตดิ ซึง่
ก่อใหเ้กดิปญัหาไดโ้ดยฉบัพลนัและแบบเรือ้รงั  

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งต้น ผูว้จิยัจงึสนใจ
ที่จะศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลข์องประชาชนใน
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร โดยการวจิยันี้



  วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัธนบุร ี l  75 

ปีที ่7  ฉบบัที ่14  เดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม  l  2556 

จะเป็นข้อมูลพื้นฐานให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทัง้
ครอบครัว สถานศึกษาและรัฐบาล น าไปใช้
ประโยชน์ ในการวางแผนด าเนินงานโครงการและ
กจิกรรม ทีส่ามารถป้องกนัและแกไ้ขไดต้รงจุดมาก
ขึน้ ถงึแมไ้ม่สามารถแกไ้ขไดท้ัง้หมด แต่กเ็ป็นการ
ลดหรอืบรรเทาปญัหาที่เกิดในสงัคมไทย เพื่อให้
เยาวชนของไทยมโีอกาสเติบโตเป็นคนดี และเป็น
ทรพัยากรมนุษยท์ีม่คีุณภาพ ซึง่เป็นรากฐานในการ
พฒันาประเทศไทยชาตใิหย้ัง่ยนืสบืไป  

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาพฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลข์องประชาชนในเขตหนองแขม กรุงเทพ 
มหานคร 

2. เพื่อศึกษาปจัจยัส่วนบุคคลและปจัจยัด้าน
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องประชาชนในเขตหนองแขม  

 

สมมติุฐานการวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัมสีมมตฐิาดงัต่อไปนี้ 

สมมติฐานท่ี 1 เพศแตกต่างกนัและปจัจยั
ด้านการตลาดแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการ
บรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

สมมติฐานท่ี  2 สถานภาพการสมรส
แตกต่างกนัและปจัจยัดา้นการตลาดแตกต่างกนัมผีล
ต่อพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

สมมติฐานท่ี 3 อายุทีแ่ตกต่างกนัและปจัจยั
ด้านการตลาดแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการ
บรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

สมมติฐานท่ี 4 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่าง
กันและปจัจัยด้านการตลาดแตกต่างกันมีผลต่อ
พฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

 
ขอบเขตของการวิจยั 

มุ่งศึกษาถึงปจัจยัที่มอีิทธิพลต่อพฤติกรรม
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนใน
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกเป็น 
ปจัจัยส่วนบุคคล และพฤติกรรมการบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องประชาชนในเขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร 
        ตัวแปรอิสระ  ได้แ ก่  ปจัจัยส่วนบุคคล 
แบ่งเป็น เพศ อายุสถานภาพสมรสและรายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดอืน ปจัจยัด้านการตลาดของประชาชนในเขต
หนองแขม กรุงเทพมหานคร และ   
 ตัวแปรตาม  คือพฤติกรรมการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

ก า ร วิ จั ย ค รั ้ง นี้ ใ ช้ พื้ น ที่ เ ข ตหนอ ง แ ข ม 
กรุงเทพมหานคร  การเกบ็รวบรวมขอ้มูลในระหว่าง
วนัที ่1 - 31 ธนัวาคม 2555 

 

วิธีการวิจยั 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

การศกึษาวจิยันี้ เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ ซึง่
ศกึษาเฉพาะกลุ่มเป้าหมายภายในประชาชนในเขต
หนองแขม กรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใช้ศกึษา 
ไดแ้ก่ ประชาชนในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
รวมทัง้สิน้ 142,772 คน 
 กลุ่มตัวอย่างใช้สูตรในการค านวณของ
Taro Yamane  (อา้งในส าเรงิ จนัทรสุวรรณ   และ
สุวรรณ บวัทวน, 2538: 98-99)   ที่ระดบัความ
เชื่อมัน่ 95 % [3] โดยมจี านวนเท่ากบั 395 ตวัอย่าง 
 2. การรวบรวมข้อมูล 

   2.1 ท าการ เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้
แบบสอบถามซึง่ประกอบดว้ย 

 ข้อมูลพื้นฐานของประชากร แบ่ง 
เป็น เพศ สถานภาพสมรสและรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

 ขอ้มูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการบรโิภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องประชาชนในเขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร  และ 

 ข้อมูลเกี่ยวกับปจัจัยด้านการตลาด
ของประชาชนในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 

2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ รวบรวมข้อมูลจาก
เอกสาร สิง่พมิพ ์หนังสอื วารสารงานวจิยัและ เวบ็
ไซด์ที่เกี่ยวขอ้ง โดยเก็บรวบรวมจาก ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ ส านักวทิย
บริการของมหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัย
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รามค าแหง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เครอืข่ายขอ้มูลกาญจนาภิเษกและทางอนิเทอรเ์น็ต 
โดยท าการ ศกึษาทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กรอบแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคและ
ปจัจยัดา้น 
การตลาด 4 ดา้น ดงัต่อไปนี้ ด้านผลติภณัฑ ์ดา้น
ราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านการ
สง่เสรมิการตลาด เพื่อน าไปสูก่ารสรา้งเครื่องมอืทีใ่ช้
ในการวจิยั 
 

การวิเคราะหผ์ลการวิจยั  
ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างในครัง้นี้ส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย รอ้ยละ 37.0 มสีถานภาพโสด รอ้ยละ 69.4 
อายุเฉลี่ย 26.46 ปี มีรายได้เฉลี่ยที่ได้รับต่อเดือน 
ต ่ากว่า 10,000 บาท 
            พฤ ติกรรมการบ ริ โ ภค เครื่ อ ง ด่ื ม
แอลกอฮอล ์

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่บรโิภค สุรา รอ้ยละ 
49.6 ระยะเวลาในการบรโิภคมากกว่า 5 ปี ร้อยละ 
39.6 เพื่อนมผีลต่อการตดัสนิใจในการบรโิภค ร้อย
ละ 47.1 บรโิภคทีบ่า้นรอ้ยละ  32.6 บรโิภคตอนเยน็ 
ร้อยละ 50.4 บริโภค 1ครัง้/สัปดาห์ ร้อยละ 24.2 
บรโิภคครัง้ละ 1 ขวด ร้อยละ 24.5 บรโิภควนัเสาร ์
รอ้ยละ 38.4 ใช้จ่ายในการบรโิภคไม่เกนิ 300 บาท 
ร้อยละ 32.6 ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากร้านขาย
ของช า ร้อยละ 34.8 บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กบัเพื่อนร้อยละ 68.5 สาเหตุในการดื่มเพราะอยาก
ดื่ม รอ้ยละ 35.7  

ปัจจยัด้านการตลาด 
การศกึษาปจัจยัดา้นการตลาดในภาพรวม 

อยู่ในระดบัส าคญัมาก ดา้นการมคีวามส าคญัสงูทีสุ่ด 
คอื ดา้นราคา รองลงมาคอื ผลติภณัฑ ์ดา้นช่องทาง
การจัดจ าห น่าย  ด้านการส่ง เสริมการตลาด 
ตามล าดบั ส าหรบัรายละเอยีดแต่ละดา้น เป็นดงันี้ 

ด้านผลิตภณัฑ์ อยู่ในระดบัความส าคัญ
มาก โดยกลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญักบั ตรายีห่อ้
ผลิตภัณฑ์ มากที่สุด รองลงมาคือ รสชาติ บริษัท/

แหล่งผู้ผลติ ขนาดของผลติภณัฑ ์สสีนัและ ภาชนะ
บรรจุ/บรรจุภณัฑ ์ตามล าดบั 

ด้านราคา อยู่ในระดับความส าคัญมาก 
โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับ ราคาของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ีท่่านมคีวามตัง้ใจซือ้มากทีสุ่ด
และราคาของเครื่ อ งดื่ มแอลกอฮอล์ชนิดอื่ น 
ตามล าดบั 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย อยู่ใน
ระดบัความส าคญัปานกลาง โดยกลุ่มตวัอย่างให้
ความส าคัญกับความง่ายของการซื้อเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์มากที่สุด รองลงมาคอื ร้านใกล้บ้าน 
รา้นอาหาร/ผบั และรา้นทีม่ชีื่อเสยีง ตามล าดบั 

ด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดบั
ความส าคัญปานกลาง โดยกลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคญักบัการลดราคา มากที่สุด รองลงมาคอื 
มมีีการจดัรายการส่งเสริมการขาย เช่น ส่งชิงโชค 
การแจก การแถม พนักงานขายแนะน าสนิคา้ และ 
การโฆษณา เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ ์
ตามล าดบั 

 

การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล กับ 
พฤ ติกรรมการบ ริ โภคเค ร่ือง ด่ืม ท่ี มี
แอลกอฮอล ์

1.  การเปรียบเทียบเพศ กบั พฤติกรรม
การบริโภคเครือ่งด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์

เปรียบเทียบเพศกบัพฤติกรรมการบริโภค
เครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอล ์พบว่า ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์
ได้ แก่  ประเภทเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์พบว่ ามี
ความสมัพนัธก์นั (P=0.00 2 = 36.85) ระยะเวลาใน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์พบว่ามคีวามสมัพนัธก์นั 
(P=0.00 2= 20.41) ผูท้ีม่อีทิธพิลในการตดัสนิใจใน
การบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์พบว่ามคีวามสมัพนัธ์
กนั (P=0.00 2 = 15.06) สถานที่ในการบรโิภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่ามีความสัมพันธ์กัน 
(P=0.00 2 = 31.66) ช่วงเวลาในการบรโิภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลพ์บว่ามคีวามสมัพนัธก์นั (P=0.02 2 = 9.33) 
ความถี่ในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่ามี
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ความสมัพนัธก์นั (P= 0.00 2 = 40.39) ปรมิาณการ
บรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่ามคีวามสมัพนัธ์กนั          
(P=0.00 

2 = 40.39) วนัที่การบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ์พบว่ามคีวามสมัพนัธก์นั (P=0.00 2 = 18.58) 
แหล่งที่ มีความสัมพันธ์ ได้แก่  ร้ านขายของช ามี
ความสมัพนัธ์กนั (P=0.00 2 = 20.43) สถานบนัเทิง      
(P=0.00 2 = 20.06) ภตัราคาร/รา้นอาหาร  (P=0.02 2 = 5.35) 
ซเูปอรม์ารเ์กต็/หา้งสรรพสนิคา้ (P=0.05 2 = 3.63) ผูท้ี่
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับกลุ่มตัวอย่าง พบว่ามี
ความสมัพนัธก์นั (P=0.03 2 = 20.04) และสาเหตุการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ีม่คีวามสมัพนัธไ์ดแ้ก่  ดื่มเมื่อ
อยากดื่ม (P=0.00 2 = 13.98) เมื่อเครยีด/กลุ้มใจ/
ผดิหวงั (P=0.03 2 = 8.84) โอกาสพเิศษ/สงัสรรค/์เขา้
สงัคม (P=0.00 2 = 11.60) เลยีนแบบดาราหรอืผู้มี
ชื่อเสียง (P=0.02 

2 = 4.48) และสาเหตุอื่น  ๆ     
(P=0.02 2 = 4.86) 
 

2. การเปรียบเทียบสถานภาพสมรส กบั 
พฤติกรรมการบริโภคเครือ่งด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์

เป รียบ เทียบความสัมพันธ์ ร ะหว่ า ง
สถานภาพกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ พบว่าปจัจัยที่มีความสัมพันธ์ได้แก่ 
ระยะเวลาในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่ามี
ความสมัพนัธก์นั (P=0.00 2= 38.98) ผูท้ีม่อีทิธพิล
ในการตัดสินใจในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
พบว่ามีความสมัพนัธ์กนั (P=0.00 

2 = 15.06) 
สถานภาพกับผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจในการ
บรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์พบว่ามคีวามสมัพนัธ์
กนั (P=0.00 2 = 41.02) สถานภาพกบัสถานทีใ่น
กา รบ ริ โ ภค เค รื่ อ ง ดื่ ม แ อลกอฮอล์  พบว่ า มี
ความสมัพนัธก์นั (P=0.00 2 = 30.14) ช่วงเวลาใน
ก า ร บ ริ โ ภ ค เ ค รื่ อ ง ดื่ ม แ อ ล กอ ฮ อล์ พบ ว่ า มี
ความสมัพนัธก์นั (P=0.00 2 = 30.44) ความถี่ใน
กา รบ ริ โ ภค เค รื่ อ ง ดื่ ม แ อลกอฮอล์  พบว่ า มี
ความสมัพนัธก์นั (P=0.02 2 = 26.83) วนัทีก่าร
บรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์พบว่ามคีวามสมัพนัธ์

กนั (P=0.05 2 = 20.83) แหล่งทีม่คีวามสมัพนัธไ์ดแ้ก่ 
รา้นขายของช ามคีวามสมัพนัธก์นั (P=0.00 2 = 18.25) 
สถานบนัเทิง (P=0.00 

2 = 11.48) ผู้ที่ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับกลุ่มตัวอย่าง พบว่ามี
ความสมัพนัธก์นั (P=0.00 2 = 47.58) สาเหตุการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มีความสมัพันธ์ได้แก่  เมื่อ
เครยีด/กลุม้ใจ/ผดิหวงั (P=0.00 2 = 12.44) โอกาส
พเิศษ/สงัสรรค/์เขา้สงัคม (P=0.01 2 = 9.06) เพื่อ
คลายเหนื่อยจากการท างานหนกั(P=0.00 2 = 10.34) 

 

3. การเปรียบเทียบอายุ กบั พฤติกรรม
การบริโภคเครือ่งด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์

เปรยีบเทยีบความสมัพนัธร์ะหว่างอายุกบั
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ์
พบว่าปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธไ์ดแ้ก่ระยะเวลาในการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่ามคีวามสมัพนัธ์กนั 
(P=0.00 2 = 71.11)ผูท้ีม่อีทิธพิลในการตดัสนิใจ
ในการบริโภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่ามี
ความสมัพนัธก์นั (P=0.00 2 = 40.39) สถานทีใ่น
กา รบ ริ โ ภค เค รื่ อ ง ดื่ ม แ อลกอฮอล์  พบว่ า มี
ความสมัพนัธก์นั (P=0.00 2 = 41.32) ช่วงเวลาใน
ก า ร บ ริ โ ภ ค เ ค รื่ อ ง ดื่ ม แ อ ล กอ ฮ อล์ พบ ว่ า มี
ความสมัพนัธก์นั (P=0.00 2 = 27.63) ความถี่ใน
กา รบ ริ โ ภค เค รื่ อ ง ดื่ ม แ อลกอฮอล์  พบว่ า มี
ความสมัพนัธก์นั (P=0.00 2 = 79.42)วนัทีก่าร
บรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์พบว่ามคีวามสมัพนัธ์
กนั (P=0.04 2 = 21.12) แหล่งที่ซือ้เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ์ทีม่คีวามสมัพนัธไ์ดแ้ก่ รา้นขายของช า
มคีวามสมัพนัธก์นั (P=0.00 2 = 14.64) สถาน
บนัเทงิ (P=0.00 2 = 12.18) ภตัราคาร/รา้นอาหาร 
(P=0.02 

2 = 5.35) ซูเปอร์มาร์เก็ต /
ห้างสรรพสนิค้า (P=0.05 

2 = 3.63) ผู้ที่ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับกลุ่มตัวอย่าง พบว่ามี
ความสมัพนัธก์นั (P=0.00 2 = 72.33) และ สาเหตุ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ีม่คีวามสมัพนัธ์ไดแ้ก่  
เพื่อนชกัชวน/เอาอย่างเพื่อน (P=0.05 2 = 5.65) 
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โอกาสพเิศษ/สงัสรรค/์เขา้สงัคม (P=0.01 2 = 8.80) 
แ ละ เพื่ อ ค ลาย เหนื่ อ ยจ ากการท า ง านหนั ก                   
(P=0.00 2 = 22.89)  

 

4. การเปรียบเทียบรายได้เฉล่ียท่ีได้รบั
ต่อเดือน กบั พฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอล ์
 เปรียบเทียบความสมัพนัธ์ระหว่างอายุกับ
พฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่มที่มแีอลกอฮอล์ พบว่า 
ระยะเวลาในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่ามี
ความสมัพนัธก์นั (P=0.00 2= 44.04) ผูท้ี่มอีทิธพิล
ในการตัดสินใจในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์  
พบว่ามีความสมัพนัธ์กนั (P=0.05 

2 = 20.48) 
สถานที่ในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่ามี
ความสมัพนัธก์นั (P=0.00 2 = 38.80) จ านวนเงนิที่
ใช้ในการบริโภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่ามี
ความสมัพนัธก์นั (P=0.00 2 = 40.54) แหล่งทีซ่ื้อ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มีความสัมพันธ์ได้แก่ ร้าน
สะดวกซือ้มคีวามสมัพนัธ์กนั (P=0.01 2 = 10.34) 
ภตัราคาร/ร้านอาหาร (P=0.00 2 = 22.89) อื่นๆ 
(P=0.00 

2 = 20.81) สาเหตุการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ทีม่คีวามสมัพนัธไ์ด้แก่  ดื่มเมื่ออยากดื่ม 
(P=0.01 2 = 10.26) เพื่อนชกัชวน/เอาอย่างเพื่อน 
(P=0.05 2 = 7.60) และ เพื่อคลายเหนื่อยจากการ
ท างานหนกั(P=0.00 2 = 11.58) 
 

 

การเปรียบเทียบปัจจยัด้านการตลาด กบั 
พฤ ติกรรมการบ ริ โภคเค ร่ือง ด่ืม ท่ี มี
แอลกอฮอล ์

1.  ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ปั จ จั ย ด้ า น
ผลิตภณัฑ์กบั พฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมท่ี
มีแอลกอฮอล ์

เปรยีบเทยีบความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยั
ด้านผลิตภณัฑ ์กบัพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่ม
ทีม่แีอลกอฮอล์ พบว่าปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธ์ได้แก่ 
ระยะเวลาในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

พบว่ามคีวามสมัพนัธ์กนั (P=0.00 2 = 44.24) 
ผูท้ีม่อีทิธพิลในการตดัสนิใจในการบรโิภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ์พบว่ามคีวามสมัพนัธก์นั (P=0.00 2 = 
38.52) สถานที่ในการบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
พบว่ามคีวามสมัพนัธก์นั (P=0.02 2 = 38.52) 
ความถี่ในการบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่ามี
ความสมัพนัธก์นั (P=0.00 2 = 51.49) ปรมิาณ
กา รบ ริ โ ภค เค รื่ อ ง ดื่ ม แ อลกอฮอล์  พบว่ า มี
ความสมัพนัธก์นั (P=0.02 2= 33.90)   แหล่งทีซ่ือ้
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีความสมัพนัธ์ได้แก่ ร้าน
ขายของช ามีค วามสัมพันธ์กัน   ภัต ราคาร /
รา้นอาหาร (P=0.05  2 = 5.35) สาเหตุการดื่ม
เครื ่องดื ่มแอลกอฮอลท์ีม่ คีวามสมัพนัธ ไ์ดแ้ก่  
โอกาสพเิศษ/สงัสรรค/์เขา้สงัคม (P=0.002 = 14.57) 
แ ล ะ เพื ่อ ค ล าย เหนื ่อ ยจ ากการท า ง านหน ัก    
(P=0.02 2 = 14.99) 

 
2. การเปรียบเทียบปัจจยัด้านราคากบั 

พฤติกรรมการบริโภคเครือ่งด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์
เปรียบเทียบความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจัย

ด้านราคา กับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ พบว่าปจัจัยที่มีความสัมพันธ์ได้แก่ 
ประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอลพ์บว่ามคีวามสมัพนัธ์
กนั (P=0.00 2 = 24.69) ระยะเวลาในการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่ามีความสัมพันธ์กัน 
(P=0.00 2 = 42.83) ผูท้ีม่อีทิธพิลในการตดัสนิใจ
ในการบริโภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่ามี
ความสมัพนัธก์นั (P=0.00 2 = 37.78) สถานทีใ่น
กา รบ ริ โ ภค เค รื่ อ ง ดื่ ม แ อลกอฮอล์  พบว่ า มี
ความสมัพนัธ์กนั (P=0.00  2= 61.49) ความถี่ใน
กา รบ ริ โ ภค เค รื่ อ ง ดื่ ม แ อลกอฮอล์  พบว่ า มี
ความสมัพนัธก์นั (P=0.00 2 = 61.06) ปรมิาณ
กา รบ ริ โ ภค เค รื่ อ ง ดื่ ม แ อลกอฮอล์  พบว่ า มี
ความสมัพนัธก์นั (P=0.00 2 = 44.60) จ านวนเงนิ
ที่ใช้ในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่ามี
ความสมัพนัธก์นั (P=0.00 2 = 44.10) แหล่งทีซ่ือ้
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีความสมัพนัธ์ได้แก่ ร้าน
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ขายของช ามคีวามสมัพนัธก์นั (P=0.01 2 = 12.70) 
อื่นๆ (P=0.00 

2 = 27.98) ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์กบักลุ่มตวัอย่าง พบว่ามีความสมัพนัธ์
กนั (P=0.00 2 = 60.33) สาเหตุการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่ มีค ว ามสัมพันธ์ ไ ด้ แ ก่   ฉลอง
ความส าเรจ็/ดใีจ (P=0.01 2 = 11.91) โอกาส
พเิศษ/สงัสรรค์/เขา้สงัคม (P=0.01 2 = 12.35) 
และตามความนิยมที่มีต่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
(P=0.00 2 = 20.41) 

 

3. การเปรียบเทียบปัจจยัด้านช่องทาง
การตลาดกบั พฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมท่ี
มีแอลกอฮอล ์
 เปรียบเทียบความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจัย
ด้านช่องทางการตลาด กับพฤติกรรมการบริโภค
เ ค รื่ อ ง ดื่ ม ที่ มี แ อ ลกอฮ อล์  พบ ว่ า ป ัจ จัย ที่ มี
ความสมัพนัธ์ได้แก่ ประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พบว่ามคีวามสมัพนัธก์นั (P=0.03 2 = 16.54) 
ระยะเวลาในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่ามี
ความสมัพนัธก์นั  (P=0.00 2 = 20.41) ผูท้ีม่อีทิธพิลใน
การตดัสนิใจในการบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์พบว่า
มคีวามสมัพนัธก์นั (P=0.05 2 = 25.67) สถานทีใ่น
กา รบ ริ โ ภค เค รื่ อ ง ดื่ ม แ อลกอฮอล์  พบว่ า มี
ความสมัพนัธก์นั (P=0.05 2 = 36.13) ความถี่ใน
กา รบ ริ โ ภค เค รื่ อ ง ดื่ ม แ อลกอฮอล์  พบว่ า มี
ความสมัพนัธก์นั (P=0.00 2 = 67.13) ปรมิาณ
กา รบ ริ โ ภค เค รื่ อ ง ดื่ ม แ อลกอฮอล์  พบว่ า มี
ความสมัพนัธก์นั (P=0.04 2 = 31.60) วนัทีก่าร
บรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์พบว่ามคีวามสมัพนัธ์
กนั (P=0.00 2 = 18.58) แหล่งที่ซื้อเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ที่มีความสมัพนัธ์ได้แก่ สถานบนัเทิง 
(P=0.00 2 = 15.06) และอื่นๆ (P=0.01 2 = 12.72) 
ผูท้ีด่ื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลก์บักลุ่มตวัอย่าง พบว่ามี
ความสมัพนัธก์นั (P=0.042 = 36.50) สาเหตุการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ีม่คีวามสมัพนัธค์อื สาเหตุ
อื่นๆ (P=0.02 2 = 11.34) 

4. การเปรียบเทียบปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาดกับ พฤติกรรมการบริโภค
เครือ่งดื่มท่ีมีแอลกอฮอล ์

เปรียบเทียบความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจัย
ดา้นการสง่เสรมิการตลาด กบัพฤตกิรรมการบรโิภค
เ ค รื่ อ ง ดื่ ม ที่ มี แ อ ลกอฮ อล์  พบ ว่ า ป ัจ จัย ที่ มี
ความสมัพนัธ์ได้แก่ ประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พบว่ามคีวามสมัพนัธก์นั (P=0.00 2 = 28.04) 
สถานทีใ่นการบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์พบว่ามี
ความสมัพนัธก์นั (P=0.02 2 = 39.61) ความถี่ใน
กา รบ ริ โ ภค เค รื่ อ ง ดื่ ม แ อลกอฮอล์  พบว่ า มี
ความสมัพนัธก์นั (P=0.00 2 = 54.40) ปรมิาณ
กา รบ ริ โ ภค เค รื่ อ ง ดื่ ม แ อลกอฮอล์  พบว่ า มี
ความสมัพนัธก์นั (P=0.01 2 = 36.52) แหล่งทีซ่ือ้
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มคีวามสมัพนัธไ์ด้แก่ แหล่ง
อื่นๆ (P=0.01 2 = 18.03) สาเหตุการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ที่มคีวามสมัพนัธ์ได้แก่  โอกาสพเิศษ /
สงัสรรค/์เขา้สงัคม (P=0.02 2 = 11.11) 
 

อภิปรายผลการวิจยั 
จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่ม

ตัวอย่างในด้านปจัจัยส่วนบุคคลกับปจัจัยด้าน
การตลาดทีม่ผีลต่อ พฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่ม
ทีม่แีอลกอฮอล ์

1. การเปรียบเทียบข้อมูลทัว่ไปกับ
พฤติกรรมการบริโภคเครือ่งด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์

1.1 กลุ่มตวัอย่างเพศชายและเพศหญงิ มี
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อด้านปจัจัย
การตลาด ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของกมล
ทพิย ์ วจิติรสุนทรกุล (2542) [4] ได้ศกึษาเรื่อง 
ปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของนักเรียนอาชีวศึกษาชายในกรุงเทพมหานคร 
จากผลการศึกษา พบว่า  เพศของนักเรียน
อาชีวศึกษามีผลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
และไม่สอดคล้องกบังานวจิยัของสถาบนัวจิยัระบบ
สาธารณสุข (2544) [5] จากการศกึษาพฤตกิรรม
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียน
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นักศกึษาในจงัหวดัลพบุรี พบว่า เพศของนักเรยีน
กลุ่มตัวอย่างมีผลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ดว้ยเช่นกนั 

เพศแตกต่างกันท าให้ ความคิดเห็นของ
กลุ่มตวัอย่างทีม่ต่ีอพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มที่
มีแอลกอฮอล์ แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะว่า 
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มแีอลกอฮอล์ ในการ
เข้าสังคมของเพศชายกับเพศหญิงแตกต่างกัน
ร วมทั ้ง  ก า ร รับ อิท ธิพ ลจ ากสื่ อ โฆษณา ที่ มี
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศชายท าให้ความ
คดิเหน็แตกต่างกนั 

1.2 กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรส
แตกต่างกนั จะมคีวามคดิเหน็ที่มต่ีอพฤติกรรมการ
บรโิภคเครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอล ์แตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 สอดคลอ้งกบังาน 
วจิยัของ ประกจิ โพธอิาศน์ (2541) [1] ไดศ้กึษา
เรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่ม
ทีม่แีอลกอฮอลข์องวยัรุ่น จงัหวดัพระนครศร ีอยุธยา 
ผลการวิจยั พบว่า ความสมัพนัธ์ในครอบครวัมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่ ม เครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอลอ์ย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ

จากการทีก่ลุ่มตวัอย่างทีม่สีถานภาพสมรส
แตกต่างกนั ความคิดเห็นที่มีต่อพฤติกรรมการ
บรโิภคเครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอลแ์ตกต่างกนั อาจเป็น
เพราะว่า กลุ่มตวัอย่างทีม่สีถานภาพสมรสต่างกนั 
อาจจะมทีศันคติต่อการดื่มเครื่องดื่มที่มแีอลกอฮอล์
เพื่อเขา้สงัคมและเพื่อผ่อนคลายจากงานหนกั 

1.3 กลุ่มตวัอย่างทีม่รีายไดเ้ฉลี่ยทีไ่ด้รบัต่อ
เดอืนแตกต่างกนั จะมีความคดิเหน็ที่มต่ีอพฤติกรรม
การบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แตกต่างกัน 
สอดคล้องกบังานวจิยัของรงัสมิา พุทธางกูรานนท ์
(2545) [6] ไดท้ าการศกึษาเรื่อง พฤติกรรมการ
บรโิภคเครื่องดื่มที่แอลกอฮอล์ในกรุงเทพมหานคร 
จากผลการศกึษา พบว่า ระดบัรายได้ เป็นปจัจยั
สว่นบุคคลทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภค 

กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ย ต่อเดือน
แตกต่างกนั มีความคดิเหน็ที่มต่ีอพฤติกรรมการ
บรโิภคเครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอลแ์ตกต่างกนั อาจเป็น

เพราะว่ า  เศรษฐกิจในปจัจุบัน รวมถึงความ
รบัผดิชอบต่างๆทีม่ต่ีอครอบครวั ท าใหไ้ม่สามารถที่
จ ะน า เ งินที่ ไ ด้ม า ใ ช้ ในการดื่ ม เ ค รื่ อ งดื่ มที่ มี
แอลกอฮอล์ให้เหมือนกัน เนื่ องจากเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอลม์รีาคาทีแ่ตกต่างกนั 

2.  ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ปั จ จั ย ด้ า น
การตลาดกบัพฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอล ์

ระดบัความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่างทีม่ต่ีอ
พฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่มที่มแีอลกอฮอล์โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัส าคญัมาก โดยผลการวจิยัทีพ่บ
สอดคลอ้งกบั รงัสมิา พุทธางกูรานนท์ (2545) [6] 
ไดท้ าการศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่ม
ทีแ่อลกอฮอลใ์นกรุงเทพมหานคร จากผลการศกึษา 
พบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มอีทิธพิล
ต่อการเลอืกซือ้ 

จากการที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่การให้
ความส าคญักบัปจัจยัการตลาด ต่อพฤตกิรรมการ
บรโิภคเครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอล ์โดยรวมอยู่ในระดบั
ส าคญัมากนัน้ อาจเป็นเพราะว่า รสชาติ ราคาที่
เหมาะสมกบัคุณภาพ บรรยากาศในการนัง่ดื่มและ
การลดราคา ตลอดจนค่านิยม ทีม่ใีนปจัจุบนัรวมถึง
สื่อต่างๆ ที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายกว่าเดิม อันสืบ
เน่ืองมาจากเทคโนโลย ี
 
ข้อเสนอแนะงานวิจยั 

1. ข้อเสนอแนะส าหรบัน าไปใช้ 
1.1. ควรใชม้าตรการทางภาษีในการควบคุม

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยอาจเพิ่มอตัรา
ภาษทีีจ่ดัเกบ็จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวนัทีม่กีาร
บรโิภคมากเช่นวนัศุกรแ์ละวนัเสาร ์

1.2 อบรมใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนและกลุ่ม
เสีย่งทีจ่ะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์เพื่อใหป้ระชาชน
เหน็โทษของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

1.3 ควรจดัให้มีการศึกษาเรื่องพฤติกรรม
ผูบ้รโิภคเป็นระยะๆและต่อเนื่อง เนื่องจากพฤตกิรรม
ผู้บรโิภคมกีารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ สภาพแวดลอ้มเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ 
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ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดลอ้มดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและ
เทคโนโลยี ล้วนส่งผลให้พฤติกรรมและความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคเปลีย่นแปลงไป 
 2.  ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

2.1 ควรศกึษาลกัษณะพฤตกิรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ีส่รา้งปญัหาแก่สงัคม 

2.2 ควรศกึษาปญัหาและแนวทางแกไ้ข
ปญัหาเกีย่วกบัพฤตกิรรมการดื่มสรุาของประชาชน 

2.3 ควรศกึษาแรงจูงใจเกีย่วกบัพฤตกิรรม
การดื่มสรุาของประชาชน 
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