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บทคัดยอ 

 การศึกษาการตัดสินใจเลือกบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาการตัดสินใจเลือกบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร และเพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจ

เลือกบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร จำแนกตาม  ลักษณะสวนบุคคล ปจจัยดานจิตวิทยา 

พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล โดยกลุมตัวอยางในการวิจัยมาจากประชากรท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร โดยทำ

การสุมแบบสะดวก จำนวน 405 คน เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม โดยวิเคราะหขอมูลดวยการหาคาความถ่ี คารอยละ 

คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหสถิติ Independent simple T-test และ One-Way ANOVA 

 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 26 – 30 ป ซึ่งมีระดับการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน / ลูกจางบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ย 25,001 – 35,000 บาท สถานภาพโสด แรงจูงใจใน

การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลคือการลองรสชาติ คานิยมในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในปจจุบัน คือด่ืมเพราะตองการเขา

สังคม ความถ่ีในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล เดือนละ 1- 2 คร้ัง ซึ่งปริมาณในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 3 – 4 แกว 

สถานท่ีท่ีเลือกซื้อเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล รานคา / รานสะดวกซื้อ สถานท่ีท่ีเลือกด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ท่ีพักอาศัยของ

ตนเอง ผูบริโภคมักเลือกด่ืมแอลกอฮอลกับ เพื่อน / เพื่อนรวมงาน ผูบริโภคมักด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลประเภท เบียร ผลการ

วิเคราะหการตัดสินใจเลือกบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร โดยรวมระดับความคิดเห็นอยูใน

ระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา คนวัยทำงานในกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศตางกัน อายุตางกัน ระดับการศึกษา

ตางกัน รายไดเฉลี่ยตางกัน ทำใหการตัดสินใจเลือกบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร โดยรวม

ตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 คนวัยทำงานในกรุงเทพมหานครท่ีมีปจจัยจิตวิทยาดานคานิยมตางกัน ทำใหการ

ตัดสินใจเลือกบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร โดยรวมตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 

0.05 และคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานครท่ีมีความถ่ีในการด่ืม สถานท่ีซื้อเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล สถานท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืม



แอลกอฮอล ประเภทของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ีเลือกด่ืม ปริมาณการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลตางกัน ทำใหการตัดสินใจเลือก

บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร โดยรวมตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 

คำสำคัญ: การตัดสินใจเลือกบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

 

Abstract 

 The study of decision to choose alcohol consumption among working age people in Bangkok. The 

objective of this study was to study the decision to choose alcohol consumption in Bangkok and compare 

the decision to choose alcoholic beverages of working age people in Bangkok classified by personal 

characteristics psychological factors Alcohol consumption behaviors The samples in the research were from 

the population living in Bangkok by randomly doing conveniently, a total of 405 people were collected by 

questionnaire. The data were analyzed by frequency, percentage, mean and standard deviation and 

statistical analysis of Independent simple T-test and One-Way ANOVA.  The results of the study 

revealed that the sample groups were female, age range from 26 – 30 years, have the status of being single, 

education with a bachelor's degree, income 25,001 - 35,000 baht, most of them are employee of a private 

company. The motivation for consuming alcoholic beverages is to try the taste. Values in drinking alcohol 

is to drink because they want to be social. The frequency of drinking alcoholic beverages 1-2 times a month, 

the amount of alcohol consumption 3-4 glasses, places to buy alcoholic beverages is shops / convenience 

stores. Place to drink alcoholic beverages own residence Consumers often choose to drink alcohol with 

friends/colleagues. Consumers tend to drink alcoholic beverages in the category of beer. Results of the 

analysis of alcohol consumption decisions of working age people in Bangkok. Overall, the opinion level is 

at a high level. The hypothesis testing revealed that working age people in Bangkok had different sexes, 

ages, educational levels and average income have the decision to choose alcohol consumption of working 

people in Bangkok different was statistically significant at 0.05. The working age people in Bangkok who had 

different value psychology factors have the decision to choose alcohol consumption of working people in 

Bangkok different with statistical significance at 0.05. The working age people in Bangkok with frequency of 

drinking, place to buy alcoholic beverages, place to drink alcohol, types of alcoholic beverages to drink, 

amount of alcohol consumed is different have the decision to choose alcohol consumption of working 

people in Bangkok different statistically significant at 0.05 

Keywords: Decision To Consume Alcoholic Beverages 

 

1. บทนำ 

 เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลหมายถึงเคร่ืองด่ืมท่ีมีสวนประกอบของเอทานอล (ethanol) โดยเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเปนสาร

เสพติดท่ีเกือบทุกประเทศในโลกกําหนดใหสามารถซื้อขายไดอยางถูกตองตามกฎหมาย และมีกวารอยประเทศท่ีกำหนดอายุ



ขั้นต่ำของผูบริโภค ซึ่งกำหนดแตกตางกันไป เชน ในประเทศเยอรมันจอรเจียและอิตาลีกำหนด 16 ปในประเทศอินโดนีเซีย 

ศรีลังกาและอเมริกา กำหนด 21 ปแตประเทศสวนใหญ รวมถึงประเทศไทย กำหนดไว 18 ป 

 กระบวนการหมักจากยีสตธรรมชาติจะทำใหไดเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่มีเปอรเซ็นตแอลกอฮอลสูงสุดไมเกิน 18% 

โดยปริมาตรเนื่องจากปริมาณแอลกอฮอลท่ีมากเกินไปจะมีผลยับยังการเจริญของยีสตแตปจจุบันมีการพัฒนาสายพันธุยีสตจน

สามารถผลิตเคร่ืองด่ืมท่ีมีปริมาณแอลกอฮอลไดถึง 25% โดยปริมาตร 

 โดยทั่วไปปริมาณแอลกอฮอลในเครื่องดื่มจะระบุเปนเปอรเซ็นตแอลกอฮอลโดยปริมาตร แตในประเทศอเมริกาจะ

ระบุหนวยเปนดีกรีแอลกอฮอล (Alcohol proof) ซึ่งจะมีคาเปนสองเทาของเปอรเซ็นตแอลกอฮอลโดยปริมาตรท่ีอุณหภูมิ 60 

องศาฟาเรนไฮต (15.55 องศาเซลเซียส) 

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลสามารถแบงเปน 3 ประเภทใหญๆ  

1.เบียร (Beer) เบียรเปนเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่มีความเกาแกที่สดุ มีการบริโภคอยางกวางขวาง เปนเครื่องดื่มท่ี

ไดรับความนิยมมากท่ีสุดในโลกเปนอันดับสามรองจากน้ำด่ืมและน้ำชา ผลิตโดยการหมักแปงท่ีไดจากธัญพืชกับยีสตโดยท่ัวไป

จะใชมอลท (malt) ท่ีทำจากขาวบารเลย หรือในบางชนิดจะผลิตจากขาวสาลีขาวโพดจนถึงขาวเจา เบียรมีหลายรสชาติตาม

สวนผสมของวัตถุดิบที่แตกตางกันไปแตสวนใหญจะมีรสขมที่เกิดจากฮอปส (hops) ซึ่งถูกใสเขาไปเพื่อเพิ่มรสชาติและมีผล

เปนสารกันเสียตามธรรมชาติแอลกอฮอลที่พบในเบียรโดยทั่วไปจะอยูระหวาง 4% ถึง 6% โดยปริมาตร เบียรมีสารอาหาร

หลายชนิดเชนคารโบไฮเดรต โปรตีน แคลเซียม แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส โซเดียม สังกะสี วิตามินบี 1 วิตามินบี 12 และไบโอต

นิ 

2.ไวน (Wine) ไวนโดยทั่วไปหมายถึงเครื่องดื ่มแอลกอฮอลที ่ผลิตจากองุน แตยังมีไวนที่ผลิตจากผลไมชนิดอื่นๆ

รวมถึงธัญพืช ซึ่งจะเรียกชื่อตามวัตถุดิบที่นํามาผลิตนั้นๆ เชน ไวนแอปเปล ไวนเชอรี่ เปนตนแอลกอฮอลในไวนเกิดจาก

กระบวนการเปลี่ยนนําตาลในผลไมใหกลายเปนแอลกอฮอลจากการเจริญของยีสตซงความหลากหลายของสายพันธุผลไมและ

ยีสตทำใหเกิดเอกลักษณเฉพาะตัวแตกตางกันไป ในไวนแตละชนิด ไวนมีปริมาณแอลกอฮอลอยูระหวาง 9% ถึง 16% โดย

ปริมาตร 

3.เหลา (Spirits) เหลาในที่นี้ หมายถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ผานกระบวนการกลั่นจนได แอลกอฮอลไมนอยกวา 

20% โดยปริมาตร วัตถุดิบท่ีนำมาใชผลิตมีความหลากหลายมากตามแตละทองถ่ิน อาจจะเปนธัญพืชพืชผัก รวมถึงผลไมตางๆ 

เชน บร่ันดีผลิตจากองุน วิสกี้ผลิตจากธัญพืช วอดกา ผลิตจากมันฝร่ังหรือธัญพืชเปนตน 

 การผลิตและบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลพบไดต้ังแตสังคมชนเผาจนถึงสังคมปจจุบัน โดยวัฒนธรรมการด่ืมแทรกอยู

ในหลายสวนของวัฒนธรรมและสังคมมนุษย โดยมีจุดประสงค แตกตางกันไปแตสวนใหญถูกใชเพื่อการพบปะสังสรรค เฉลิม

ฉลอง อันเปนผลเนื่องมาจากความรูสึกท่ีวาเครื่องดื่มแอลกอฮอลทำใหรูสึกผอนคลาย สนุกสนานความรูสึกดังกลาวเกดิจาก

ฤทธ์ิกดประสาทของแอลกอฮอลซึ่งหากด่ืมในปริมาณมากและบอยคร้ังจะทำใหเกิดอันตรายตอรางกายในหลายๆ สวน ต้ังแต

ระบบประสาทตับ หัวใจ ท้ังทำใหเกิดโรคเร้ือรังและมะเร็งหลายชนิด รวมถึงอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินอันเนื่องมาจากการ

ขาดสติเชน อุบัติเหตุทางรถยนตโรคติดตอทางเพศสัมพันธและอื่นๆ 

 ในปจจุบันปญหาท่ีรายแรง และแผขยายไปท่ัวในหลายประเทศรวมท้ังประเทศไทยดวยก็คือผลของการด่ืมเหลาหรือ

การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลผสมอยูไมวาจะเปนวิสกี้ บรั่นดี เบียรหรือไวนก็ตาม ผูที่ดื่มในปริมาณไมมากแตดื่มอยาง

สม่ำเสมอจะมีแนวโนมท่ีคอจะแข็งมากข้ึนเร่ือย ๆ ด่ืมในปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนทุกวัน แมวาบุคคลผูนั้นจะไมเคยเมาเลยก็ตามแตย่ิง

จำนวนแอลกอฮอลมากข้ึนผลท่ีตามมาก็คือการทำรายสุขภาพไมวาจะเปนหัวใจ สมอง ระบบประสาท กระเพาะอาหารและตับ



ก็ตามลวนไดรับผลภัยจากแอลกอฮอลไดท้ังสิ้นรวมท้ังโอกาสนี้จะเกิดมะเร็งในชองปาก ลำคอกลองเสียงและหลอดอาหารมีได

สูงกวาเชนเดียวกัน 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร 

2.เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร จำแนกตาม  

ลักษณะสวนบุคคล ปจจัยดานจิตวิทยา พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  

ขอบเขตของงานวิจัย 

การศึกษาในครั ้งนี ้เปนการศึกษาเกี ่ยวกับการตัดสินใจเลือกบริโภคเครื ่องดื ่มแอลกอฮอลของคนวัยทำงานใน

กรุงเทพมหานคร โดยการวิจัยมีขอบเขตการวิจัยดังหัวขอตอไปนี้ 

1.ขอบเขตดานประชากร ในการศึกษาการตัดสินใจเลือกบริโภคเครื ่องดื ่มแอลกอฮอลของคนวัยทำงานใน

กรุงเทพมหานคร ในคร้ังนี้ผูวิจัยไดเลือกกลุมคนท่ีอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความหลากหลายในหลายๆดาน เชน การ

ดำเนินชีวิตประจำวัน ดานความคิด เปนตน ซึ่งจากความแตกตางเหลานี้ ทางผูวิจัยจึงมีความคิดวาเหมาะสมสำหรับการวิจัย

คร้ังนี้ 

2.ขอบเขตดานตัวแปร ในการศึกษาวิจัยของการตัดสินใจเลือกบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของคนวัยทำงานใน

กรุงเทพมหานครไดกำหนดตัวแปรสำหรับการศึกษาวิจัย ซึ่งประกอบไปดวย 

2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ท่ีไดกำหนดข้ึนเพื่อการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ไดแก 

2.1.1 ลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

สถานภาพสมรส 

2.1.2 ปจจัยดานจิตวิทยาประกอบดวยแรงจูงใจในการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล คานิยมในการ

บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

2.1.3 พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลประกอบดวย ความถ่ีในการด่ืมสถานท่ีซื้อเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลสถานท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลประเภทของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ีเลือกด่ืม บุคคลท่ีมีอิทธิพล

ตอการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลปริมาณการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

3. ขอบเขตระยะเวลาการดำเนินการศึกษาวิจัยเร่ิมต้ังแตเดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2565 ถึง เดือน เมษายน พ.ศ.2565 

2. การทบทวนวรรณกรรม  

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยดานจิตวิทยา 

1.1. ปจจัยจิตวิทยาดานแรงจูงใจในการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

อัมพิกา หอมจิตต (2557 ) ไดกลาวไววา ดานแรงจูงใจของผูบริโภคสวนใหญในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล

ครั้งแรกคือ อยากลองรสชาติ และเห็นวาแรงจูงใจในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในปจจุบันคือ ใชเปนเครื่องด่ืม

รวมกับครอบครัว , เพื่อน 

เกรียงกมล ภัทรพรไพศาล (2560) ไดกลาวไววา ผูบริโภคจะทำการตัดสินใจซื้อสินคาตามท่ีตนเองตองการ

และไดประเมินทางเลือกไว โดยผูบริโภคจะทำการตัดสินใจ ถาซื้อสินคานั้นสามารถบำบัดความตองการและความพึง

พอใจใหกับตัวเองไดหรือไม 

1.2 ปจจัยจิตวิทยาดานคานิยมในกาปจจัยจิตวิทยาดานคานิยมในการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 



เกรียงกมล ภัทรพรไพศาล (2560) ไดกลาวไววา คานิยมของสังคม โดยมีคานิยมวาการดื ่มเครื ่องด่ืม

แอลกอฮอลนั้นไมใชเร่ืองผิด และเปนตัวกลางทำใหเขาสังคมไดงายข้ึนและเปนการสรางมิตรภาพในหมูเพื่อนอีกดวย 

อัมพิกา หอมจิตต (2557) ไดกลาวไววา คานิยมของผูบริโภคท่ีพบมากท่ีสุดคือ การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล

สามารถสรางบรรยากาศใหสนุกสนานได 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

2.1 พฤติกรรมการเลือกด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลดานความถ่ีในการด่ืม 

สุทธิพงษ กรานเขียว (2558) ไดกลาวไววา ผลการสำรวจดานความถี่ของการดื่มสุราของนักกศึกษาใน

ปจจุบัน สวนใหญจะด่ืม 1-2 คร้ัง/ เดือน 

เกรียงกมล ภัทรพรไพศาล (2560) ไดกลาวไววา พฤติกรรมการดื่มเครื ่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษา

เอกชนและมหาวิทยาลัยรัฐบาลความถ่ีในการด่ืมนอยกวา 3วันตอสัปดาห 

2.2 พฤติกรรมการเลือกด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลดานสถานท่ีซื้อเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

อัมพิกา หอมจิตต (2557) ไดกลาวไววา สถานที่ซื ้อเครื ่องดื ่มแอลกอฮอลของสตรีว ัยทำงานในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีรานคาสะดวกซื้อ 

วัลลภา กุณฑียะ (2557) ไดกลาวไววา เครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนสินคาที ่มีการวางจำหนายในหลาย ๆ 

สถานท่ีท้ังในมินิมารทซูเปอรมารเก็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ทำใหสามารถหาซื้อไดงายทุกท่ีทุกเวลา 

2.3 พฤติกรรมการเลือกด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลดานสถานท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

เกรียงกมล ภัทรพรไพศาล (2560)ไดกลาวไววา สถานท่ีนิยมด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของนักศึกษาเอกชน

และมหาวิทยาลัยรัฐบาล ไดแก ท่ีบาน/หอพัก และผับ/คาราโอเกะ 

อัมพิกา หอมจิตต (2557) ไดกลาวไววา สถานที่ดื ่มเครื ่องดื ่มแอลกอฮอลของสตรีว ัยทำงานในเขต

กรุงเทพมหานครมีการด่ืมท่ีคลับ บาร ดิสโกเธค 

2.4 พฤติกรรมการเลือกด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลดานประเภทของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ีเลือกด่ืม 

สุทธิพงษ กรานเขียว (2558) ไดกลาวไววา ประเภทของเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลท่ีนักศึกษาสวนใหญนิยม

คือ ด่ืมสุราผสม (รอยละ 49.9) รองลงมาคือ ด่ืมสุรา (รอยละ41.2)  

วัลลภา กุณฑียะ (2557) ไดกลาวไววาประเภทของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลนักเรียนอาชีวศึกษาชายจังหวัด

ชัยนาท ท่ีนิยมบริโภค 5อันดับแรก ไดแก เบียร รอยละ62.13 สุราขาว รอยละ 41.81 สุราย่ีหอไทย รอยละ26.19 

สุราย่ีหอตางประเทศรอยละ2.25 และยาดองเหลา รอยละ0.93 

2.5 พฤติกรรมการเลือกด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลดานบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

อัมพิกา หอมจิตต (2557) ไดกลาวไววา พฤติกรรมการซื้อและบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของสตรีวัย

ทำงานในเขตกรุงเทพมหานครโดยด่ืมกับเพื่อนสนิทหรือเพื่อนรวมงานและด่ืมในงานเลี้ยงฉลองเนื่องในโอกาสตางๆ 

สาโรจน ประพรมมา (2558) ไดกลาวไววา บุคคลและพฤติกรรมสุขภาพท่ีไมพึงประสงคกับการด่ืมสุราและ

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเปน เพื่อนและครอบครัวเพื่อน จากการศึกษาพบวางวัยรุนด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเพราะ

ความตองการมีตัวตนอยูในกลุมเพื่อน และอยากไดการยอมรับจากกลุมเพื่อน 

2.6 พฤติกรรมการเลือกด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลดานปริมาณการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 



เกรียงกมล ภัทรพรไพศาล (2560) ไดกลาวไววา ปริมาณการด่ืมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนมากกวา 

6 ด่ืมตอคร้ัง รอยละ 52.0ขณะท่ีนักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐ นอยกวา 2 ด่ืมตอคร้ังรอยละ 37.5 

สุทธิพงษ กรานเขียว (2558) ไดกลาวไววา การด่ืมสุราของนิสิตภาคพิเศษมหาวิทยาลัยบูรพา ปริมาณการ

ด่ืมแตละคร้ังจะด่ืมหนึ่งกลม/ขวด (รอยละ 28.3) รองลงมาคือ 3-4แกว 

3. แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจซื้อ 

นิธินพ ทองวาสนาสง (2559) ไดกลาวไววา กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มประเภทไมมีแอลกอฮอลใน

รานคาปลีกสมัยใหมของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี กระบวนการตัดสินใจซื้อเคร่ืองด่ืมประเภทไมมีแอลกอฮอลของ

ผูบริโภคในรานคาปลีกสมัยใหมในจังหวัดนนทบุรี อยูในระดับมาก 

ศิริพร สุภโตษะ (2560) ไดกลาวไววา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภท

เบียรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีไดจากการจัดกลุมปจจัยใหมมีท้ังหมด 5 ปจจัย โดยปจจัย

ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลประเภทเบียรมากท่ีสุดคือปจจัยดานความคุมคาและรสชาติดี 

4. แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจใชบริการ 

เกรียงกมล ภัทรพรไพศาล (2560) ไดกลาววา การตัดสินใจใชบริการข้ึนอยูกับรายได เมื่อรายไดเพิ่มข้ึนการ

ใชบริการจะเพิ่มข้ึน 

นิธินพ ทองวาสนาสง (2559) ไดกลาวไววา สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน

ชองทางการจัดจำหนาย และดานการสงเสริมทางการตลาด มีผลตอกระบวนการตัดสินใจใชบริการเคร่ืองด่ืมประเภท

ไมมีแอลกอฮอล 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยแบบไมทดลอง ซึ่งเปนการวิจัยโดยไมมีการกระทำหรือควบคุมตัวแปรใดๆ เปน

การศึกษาสภาพแวดลอมท่ีเปนอยูจริงโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เปนการเก็บขอมูลเพียงคร้ังเดียว โดยใชเคร่ืองมือในการ

วิจัยคือแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกสและใชวิธีการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีทางสถิติโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ในการ

วิเคราะห 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

กลุมคนในการวิจัยคร้ังนี้ คือ คนท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยไมสามารถทราบจำนวนของคนท่ีอาศัย

อยูในเขตกรุงเทพมหานครที่ตัดสินใจเลือกบริโภคเครื ่องดื่มแอลกอฮอลไดอยางแนนอน ดังนั้นเพื่อคำนวณหาขนาดกลุม

ประชากรตัวอยาง ผูวิจัยจึงใชสูตรการคำนวณกลุมตัวอยางแบบไมทราบจำนวนคน เนื่องจากไมสามารถทราบจำนวนท่ี

แนนอนได โดยการเปดตารางหาขนาดกลุมตัวอยางของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) 1973 เพื ่อกำหนดจำนวนกลุม

ตัวอยางเพื่อการศึกษา  โดยทำการเลือกจากตารางแบบไมทราบจำนวนท่ีแนนอน หรือ ∞ (Infinity) จากคาความคลาดเคลื่อน 

0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ผูวิจัยทำการแจกแบบสอบถามจำนวน 405 ชุด และการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดเลือก

วิธีการสุมตัวอยางแบบอยางงาย (Simple Random Sampling ) จากคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 ในการศึกษาการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกสเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในการ

วิจัย โดยผูวิจัยไดศึกษาคนควา ทบทวนทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อสรางเปนกรอบแนวคิดและตัวแปรท่ีเกี่ยวของในคร้ัง



นี้ และนำไปสูข้ันตอนในการสรางนิยามศัพทเฉพาะ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการสรางแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง ซึ่ง

การวิจัยในคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจท่ีใชแบบสอบถามแบบปลายเปดและปลายปด โดยแบงออกเปนสวน ดังตอไปนี้ 

 สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนคำถามลักษณะสวนบุคคล ซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน สถานภาพสมรส ซึ่งจะเปนคำถามแบบปลายปดแบบตรวจสอบรายการกำหนดให

ผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงคำตอบเดียว 

 สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานจิตวิทยาซึ่งประกอบดวยแรงจูงใจในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลคานิยมใน

การบริโภคเครื ่องดื ่มแอลกอฮอลซึ ่งจะเปนคำถามแบบปลายปดแบบตรวจสอบรายการกำหนดใหผู ตอบแบบสอบถาม

เลือกตอบเพียงคำตอบเดียว 

 สวนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลซึ่งประกอบดวยความถ่ีในการด่ืมสถานท่ีซื้อเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลสถานท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลประเภทของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ีเลือกด่ืมบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการด่ืมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลซึ ่งจะเปนคำถามแบบปลายปดแบบตรวจสอบรายการกำหนดใหผ ูตอบ

แบบสอบถามเลือกตอบเพียงคำตอบเดียว 

 สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานครซึ่ง

ประกอบดวย การตัดสินใจซื้อ การตัดสินใจใชบริการ ซึ่งจะประกอบดวยขอคำถามท้ังหมด 9 ขอ  

 สวนท่ี 5 เปนแบบสอบถามแบบปลายเปดเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือก

บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีขอคำถามเพียง 1 ขอ 

3.3 การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดนำแบบสอบถามฉบับสมบูรณที ่ไดรับการแกไขและผานความเหนชอบของอาจารยที ่ปรึกษาแลวมา

ดำเนินการในขั้นตอนตอไป โดยการจัดทำแบบสอบถามออนไลน เพื่อเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่กำหนด จำนวน 405 คน 

ซึ่งกลุมตัวอยางคือ กลุมคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร โดยการสุมแบบสะดวก ซึ่งหลังจากเก็บรวบรวมขอมูลครบ 405 ชุด 

ไดนำขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหคำนวณโดยการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

1.1 คารอยละ (Percentage) และคาความถี่ (Frequency) ในการวิเคราะหตัวแปรที่มีการวัดคาระดับแบบกลุม 

ไดแก ลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน สถานภาพสมรสปจจัยดาน

จิตวิทยา ซึ่งประกอบดวย แรงจูงใจในการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลคานิยมในการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลพฤติกรรม

การดื่มเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล ซึ ่งประกอบดวย ความถี่ในการดื่ม สถานที่ซื ้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล สถานที่ดื่มเครื ่องด่ืม

แอลกอฮอล ประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่เลือกดื่มบุคคลที่มีอิทธิพลตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ปริมาณการด่ืม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

1.2 คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ 

ไดแก การตัดสินใจเลือกบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานครซึ่งประกอบดวย การตัดสินใจซื้อ 

การตัดสินใจใชบริการ ตามท่ีผูวิจัยกำหนดในกรอบแนวคิดการวิจัย 

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

2.1 เพื่อศึกษาไดแก การตัดสินใจเลือกบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานครจำแนกตาม

ลักษณะสวนบุคคล ดานเพศ ใชสถิติ t-test ในการวิเคราะหขอมูล 



2.2 เพื่อศึกษาไดแก การตัดสินใจเลือกบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานครจำแนกตาม 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน สถานภาพสมรส ในสวนของปจจัยดานจิตวิทยาประกอบดวย แรงจูงใจใน

การบริโภคเครื ่องดื ่มแอลกอฮอลคานิยมในการบริโภคเครื่องดื ่มแอลกอฮอลพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ซึ่ง

ประกอบดวย ความถี่ในการดื่ม สถานที่ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล สถานที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ประเภทของเครื่องด่ืม

แอลกอฮอลที่เลือกดื่มบุคคลที่มีอิทธิพลตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยใชการ

วิเคราะหขอมูลดวยสถิติความแประปรานทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนำไปสูการเปรียบเทียบเปน

รายคู โดยการใชวิธีของ LSD 

4. ผลการวิจัย 

การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามการวิจัยเรื่อง การตัดสินใจเลือกบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของคนวัยทำงานใน

กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังตอไปนี้ 

1. ผลการวิเคราะหการตัดสินใจเลือกบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร โดยรวม

ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา พบวาการตัดสินใจเลือกบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของคนวัยทำงานใน

กรุงเทพมหานครอยูในระดับมาก โดยเรียงตามลำดับ ไดแก การตัดใจใชบริการ การตัดสินใจซื้อ 

2. ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร จำแนก

ตามลักษณะสวนบุคคล สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

2.1 คนวัยทำงานในกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศตางกัน อายุตางกัน ระดับการศึกษาตางกัน รายไดเฉลี่ยตางกัน 

ทำใหการตัดสินใจเลือกบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร โดยรวมตางกัน อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 

2.2 คนวัยทำงานในกรุงเทพมหานครท่ีมีปจจัยจิตวิทยาดานคานิยมตางกัน ทำใหการตัดสินใจเลือกบริโภค

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร โดยรวมตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 

2.3 คนวัยทำงานในกรุงเทพมหานครที่มีความถี่ในการดื่ม สถานที่ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล สถานที่ด่ืม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ประเภทของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ีเลือกด่ืม ปริมาณการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลตางกัน ทำ

ใหการตัดสินใจเลือกบริโภคเครื่องดื ่มแอลกอฮอลของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร โดยรวมตางกัน อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 

5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยการตัดสินใจเลือกบริโภคเครื ่องดื่มแอลกอฮอลของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได 

ดังตอไปนี้ 

1) เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจัย 

พบวา ผลการวิเคราะหการตัดสินใจเลือกบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร โดยรวมระดับ

ความสำคัญอยูในระดับมาก เมื ่อพิจารณา พบวาการตัดสินใจเลือกบริโภคเครื ่องดื ่มแอลกอฮอลของคนวัยทำงานใน

กรุงเทพมหานครอยูในระดับมาก โดยเรียงตามลำดับ ไดแก การตัดสินใจใชบริการ และการตัดสินใจซื้อ ซึ่งไมสอดคลองกับ

งานวิจัยของ นิธินพ ทองวาสนาสง (2559) ไดทำการศึกษาเร่ืองกระบวนการตัดสินใจซื้อเคร่ืองด่ืมประเภทไมมีแอลกอฮอลใน

รานคาปลีกสมัยใหมของผู บริโภคในจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบวา กระบวนการตัดสินใจซื ้อเครื ่องดื ่มประเภทไมมี

แอลกอฮอลของผูบริโภคในรานคาปลีกสมัยใหมในจังหวัดนนทบุรี อยูในระดับมาก และไมสอดคลองกับงานวิจัยของ รัตติยา 



บัวสอน (2555) ไดทำการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของนักศึกษามหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี

ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาสวนใหญมีพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยูในระดับปาน

กลาง 

2)  เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร จำแนกตาม  

ลักษณะสวนบุคคล จากผลการวิจัย พบวา การตัดสินใจเลือกบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร 

ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน ทำใหการตัดสินใจเลือกบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของ

คนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร โดยรวมตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริพร สุภ

โตษะ (2560) ไดทำการศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลประเภทเบียรของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบวา ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซื้อเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล

ประเภทเบียรของผู บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกตางกัน ซึ ่งจากการศึกษาพบวา กลุ มตัวอยางที่มี

การศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเทียบเทามีแนวโนมท่ีจะซื้อเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลประเภทเบียรบอยคร้ังกวากลุมตัวอยางท่ีมี

ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุริยะ สะเภาคำ (2559) ไดทำการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มี

ความสัมพันธกับพฤดิกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 

ผลการวิจัยพบวา เพศ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน เปนปจจัยยท่ีมีความสัมพันธกับการด่ืมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

3) เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร จำแนกตาม 

ปจจัยดานจิตวิทยา จากผลการวิจัย พบวา การตัดสินใจเลือกบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร 

ประกอบดวย ปจจัยจิตวิทยาดานดานคานิยมตางกัน ทำใหการตัดสินใจเลือกบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของคนวัยทำงานใน

กรุงเทพมหานคร โดยรวมตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ อัมพิกา หอมจิตต (2556) 

ไดทำการศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการซื้อและบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของสตรีวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานจิตวิทยา ประกอบดวย คานิยมและแรงจูงใจในการบริโภคเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล มีผลตอ

พฤติกรรมการซื้อและบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลโดยรวม และสอดคลองกับงานวิจัยของ เกรียงกมล ภัทรพรไพศาล (2559) 

ไดทำการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดื่มเครื ่องดื ่มแอลกอฮอลของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน และ

มหาวิทยาลัยรัฐ ผลการวิจัยพบวา คานิยมของผู บริโภคที่มีตอพฤติกรรมการดื ่มเครื ่องดื ่มแอลกอฮอลของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัยรัฐ  

4) เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร จำแนกตาม  

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื ่มแอลกอฮอล จากผลการวิจัย พบวา การตัดสินใจเลือกบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของคนวัย

ทำงานในกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ความถ่ีในการด่ืม สถานท่ีซื้อเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล สถานท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

ประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่เลือกดื่ม ปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลตางกัน ทำใหการตัดสินใจเลือกบริโภค

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร โดยรวมตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ เกรียงกมล ภัทรพรไพศาล (2559) ไดทำการศึกษาเรื ่อง ปจจัยที ่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดื่มเครื ่องด่ืม

แอลกอฮอลของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัยรัฐ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยดานความถี่ ดาน

สถานที่ซื ้อเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล ดานสถานที่นิยมดื ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ดานบุคคลที่มีอิทธิพลตอการดื ่มเครื ่องด่ืม

แอลกอฮอล ดานปริมาณการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล และดานจำนวนเงินท่ีใชในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเปนปจจัยท่ีมีผล



ตอพฤติกรรมการด่ืมของนักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐมากกวานักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุริยะ 

สะเภาคำ (2562) ไดทำการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤดิกรรมการดื่มเครื ่องดื่มแอลกอฮอลของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ผลการวิจัยพบวา การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลกับเพื่อนสนิท การด่ืม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลของคนในครอบครัว การยอมรับการดื่มของครอบครัว การเขาถึงเครื่องด่ืมแอลกอฮอล การ โฆษณา

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล และทัศนคติตอเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเปนปจจัยยท่ีมีความสัมพันธกับการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

6. ขอเสนอแนะในการวิจัย 

1. เนื่องจากคาเฉลี่ยของการตัดสินใจเลือกซื้อและการตัดสินใจใชบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอลของคนวัยทำงานใน

กรุงเทพมหานครนั้น มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก จึงควรมีการรณรงคใหกลุมคนวัยทำงานตระหนักถึงคุณประโยชนและโทษของ

การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล หากมีการรับประทานในปริมาณท่ีมากเกินไป อาจสงผลเสียมากกวาผลดี อาทิเชน เสียเงิน เสีย

สติจนอาจทำใหเกิดอุบิติเหตุในกรณีท่ีกินจนควบคุมสติตนเองไมได และอาจเลวรายไปถึงการเดือดรอนผูอื่นหากเกิดอุบัติใดๆ

ข้ึน 

2. ในการศึกษาครั ้งนี ้ ใชวิธีการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามเพียงอยางเดียว อาจทำใหผลการวิจัยเกิดความ

คลาดเคลื่อนจากความเปนจริง ดังนั้น เพื่อใหการวิจัยคร้ังตอไป มีความถูกตอง ครบถวนสมบูรณมากข้ึน ผูวิจัยขอเสนอการทำ

วิจัยเชิงคุณภาพ หรือควรใชเทคนิคของเคร่ืองมือในการวิจัยอื่นๆ เชน การสังเกต การสัมภาษณ เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกมากข้ึน 

3. การศึกษาเร่ือง การตัดสินใจเลือกบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานครในคร้ังนี้ เปน

การศึกษาถึงการตัดสินใจเลือกบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานครเทานั้น ในการวิจัยคร้ังตอไป

ควรมีการศึกษาการตัดสินใจเลือกบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของคนวัยทำงานในจังหวัดอื่นๆรวมดวย  
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