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บทคัดย่อ
การส�ารวจครัง้นีเ้พือ่ศกึษาพฤตกิรรมการด่ืมสรุาของสตรีในอ�าเภอปักธงชัยส�าหรับใช้เป็นข้อมลูในการวางแผน

ก�าหนดแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาการดืม่สรุาของสตรโีดยเกบ็รวบรวมข้อมลูด้วยแบบสอบถามในกลุม่สตรอีายุ

ระหว่าง 12-65 ปีจากต�าบลธงชัยเหนือที่ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอนจ�านวน 385 ชุด ในระหว่างเดือนมิถุนายน

ถึงเดือนธันวาคม 2554 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศกึษาพบว่า ร้อยละ 41.1 ของกลุม่เป้าหมายอยูใ่นวยัท�างานทีม่อีายรุะหว่าง 20-40 ปี มีอาชพีรบัจ้าง

ร้อยละ 36.9 จบชั้นประถมศึกษาร้อยละ 42.3 สถานภาพสมรสคู่ร้อยละ 62.9 และร้อยละ 14.5 เป็นหม้าย หย่าร้อย

ละ 71.1 อยู่กับครอบครัวที่มีจ�านวนสมาชิก 4-6 คน สตรีส่วนใหญ่ไม่มีบทบาทใดๆในสังคม รายได้เพียงพอร้อยละ 

66 มีประสบการณ์ดื่มสุราร้อยละ 42.1 และเริ่มดื่มในกลุ่มอายุ 25 ปีขึ้นไปร้อยละ 42 ส่วนอายุต�่าสุดที่เริ่มดื่มคือ 

13 ปี สตรีส่วนมากดื่มเบียร์ร้อยละ 40.7 ดื่มร่วมกับเพื่อนร้อยละ77.2 มักดื่มที่บ้านตัวเองและบ้านเพื่อน ร้อยละ 

33.3 และ 27.8 ตามล�าดับ สาเหตุที่ดื่มครั้งแรกเนื่องจากงานสังสรรค์และฉลองในโอกาสส�าคัญ ร้อยละ 42.6 และ 

25.9 จะดื่มช่วงเย็นถึงค�่ามากที่สุดร้อยละ 81.4 ในปัจจุบันพบว่าสตรียังคงดื่มสุราร้อยละ77.9 ค่าใช้จ่ายในการดื่ม

*พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ โรงพยาบาลปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
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สุราครั้งละไม่เกิน 150 บาทร้อยละ 76.4 เดือนละไม่เกิน 800 บาทร้อยละ 74 ร้อยละ 30.7 ดื่มสุรานานกว่า 20 ปี 

ดื่มไม่เกิน 5 ปีและไม่เกิน 10 ปีร้อยละ 21.3 และ 20.5 ตาม ล�าดับ พฤติกรรมการดื่มอยู่ระดับเสี่ยงและเสี่ยงสูงเท่า

กันร้อยละ45.7 ส่วนระดับติดและอันตรายร้อยละ7.1 และ 1.6 ตามล�าดับ พบว่ามีคนใกล้ชิดทั้งที่อยู่และไม่อยู่ใน

ครอบครัวดื่มสุราร้อยละ 36.9 และ 39.7 ตามล�าดับ พฤติกรรมของคนในครอบครัวหลังดื่มสุราคือท�าลายข้าวของ

ร้อยละ 43.9 ส่วนพฤตกิรรมของคนใกล้ชดิทีไ่ม่อยูใ่นครอบครวัหลงัดืม่สรุาคอื อารมณ์ดแีละสนกุสนานร้อยละ 47.1 

ร้านค้าทั้งในและนอกชุมชนเป็นแหล่งที่หาซื้อสุราได้มากที่สุดร้อยละ79.5 และ 57.7 ตามล�าดับ วิธีการเดินทางไป

หาซื้อในชุมชนคือเดินร้อยละ 21.8 ส่วนนอกชุมชนจะใช้จักรยานยนต์ร้อยละ 22.9 ไปหาซื้อเองร้อยละ 26.8 และ

สามารถซื้อได้ตลอดเวลาร้อยละ 8.6 การรับรู้ถึงผล กระทบจากการดื่มสุราระดับดีมากร้อยละ40.0 แต่ค่านิยมของ

การใช้สุราในชุมชนอยู่ในระดับสูงถึงสูงมากร้อยละ 69.9 สื่อและโฆษณาต่าง ๆ มีผลต่อความรู้สึกอยากดื่มร้อยละ 

55 จะเหน็ได้ว่าสตรีทีมี่ประสบการณ์ดืม่สรุาส่วนมากยงัคงการด่ืม แต่ดืม่อยูใ่นระดบัความเสีย่งไม่สงูมากนกั และ

เมื่อดื่มเป็นเวลานานจะกลายผู้ติดสุรา ซึ่งใช้สุราเพื่อการฉลองในโอกาสส�าคัญและงานสังสรรค์รื่นเริง และยังมีบุคคล

ใกล้ชิดดื่มสุรา ถึงแม้จะรับรู้ถึงผลกระทบจากการดื่มสุราแต่ก็ยังคงให้คุณค่ากับการใช้สุรามาก อีกทั้งการตลาดของ

ผู้ผลิตท�าให้สุราสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย ข้อเสนอแนะจึงจ�าเป็นต้องสร้างสิ่งทดแทนและค่านิยมในการสร้างสุข

แทนการใช้สุรา รวมถึงเพิ่มมาตรการการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการจ�าหน่ายสุราและการโฆษณาอย่างจริงจัง 

Abstract
The purpose of this research was to investigate the alcohol drinking behavior of women in 

Amphur Pakthongchai, Nakhonratchasima. This result will be used for setting preventive direction 

and problem solving of alcohol drinking in the women. The sample for this research included 12-65 

years old women who are living in Thongchai Nua. The instruments for collecting research data was 

the multistage random sampling questionnaires. The survey was conducted with 385 respondents 

during June-December 2011. The statistic tools including percentage, frequency distribution, mean, 

standard deviation were applied to evaluate the result for this research. The result shows that 

41.1% of target groups are at the working age of 20-40 and 36.9% are employed. The educational 

backgrounds at primary school are accounted to 42.3%. The marital statuses are as high as 62.9% 

get married and 14.5% widow and separated from their husbands. Most of them lived with 4-6 

members’ families which are counted to 71.1% and no social status. However 66% of them could 

earn enough money for living. In addition 42.1% have alcohol drinking experience and they start 

to drink at 25 year old this accounted to 42.0% however the lowest alcohol drinking age was 13 

year old. Most of the women drink beer counted to 40.7% among women alcohol drinkers. They 

usually drink with their friend’s amount to 77.2 % and drink at their own houses or their friends’ 

houses are 33.3% and 27.8% respectively. These women initially drink in the party and special 

occasion accounted to 42.6% and 25.9% respectively. The drinking periods mostly are in evening 

till night which counted to 81.4%. Currently 77.9% of the women still drink alcohol beverage and 
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spent less than 150 baht per one time and not more than 800 baht per month for such beverage 

which could count to 76.4% and 74.0% respectively. Moreover 30.7%, 20.5% and 21.3% of women 

drinkers drink more than 20 years, less than 10 and 5 years respectively. Women drinking behavior 

defined at risk and high risk level are equally counted to 45.7% and 7.1% be alcohol dependence 

and 1.6% is drinking at harmful level. The family member and non-family intimate drinkers are 

accounted to 36.9% and 39.7% respectively and 43.9% of family member destroy everything after 

drinking. On the other hand non- family intimate amount to 47.1% feel enjoy and funny after 

drink. Most of alcohol drinkers’ account to 79.5% often buys liquor from grocery store in their 

community and 21.8% walk to the stores; 57.7% buy from outside community and 22.9% ride 

motorcycle to the grocery. The 26.8% of alcohol drinkers buy for themselves and 8.6% could buy 

anytime. Although 40.0% of alcohol drinking are highly aware of the negative impact but 69.9% 

believe at high to very high level in alcohol drinking as social value. The alcohol drinkers’ amount 

to 55% could be activated by liquor advertisement and media. The main finding is that women 

who have consumed still drink alcohol but not 

so risky level. In case they continue to drink they 

will be alcohol dependence. They usually drink 

in the party or the special occasion. Although 

they are aware of the negative effect of alcohol 

drinking they still like to drink because they 

believe that alcohol drinking is social value. 

Moreover the marketing strategies of liquor 

producers make alcohol drinkers gain more 

accessibility and could motivate and attract 

more alcohol drinkers. Therefore the new 

social value should be of making happily life to 

replace existing alcohol drinking value need to 

be instilled to prevent more new drinkers. In 

addition the law and regulation also need to be 

seriously enforced to control liquor selling and 

advertising.

ค�าส�าคัญ : พฤติกรรม/ การดื่มสุรา/ สตรี 

บทน�า
การดื่มสุรานั้นก่อให้เกิดปัญหาส�าคัญของโลก 

เนือ่งจากมผีลกระทบต่อสขุภาพของประชากรและปัญหา

สังคมที่เกิดกับผู้ดื่ม คนรอบข้าง และสังคมในวงกว้าง 

รูปแบบการด่ืมสัมพันธ์กับการเพ่ิมระดับความเสี่ยงท่ีจะ

ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพเป็นสาเหตุหลักที่ท�าให้เกิดภาระ

โรคและเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับ 3 ต่อการเสียชีวิตก่อนวัย

อันควร และความพิการ (การประเมินปัญหาสาธารณสุข

ท่ัวโลกท่ีเกิดจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ อ้าง

ในยุทธศาสตร์โลกในการจัดการปัญหาจากการบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2553) การ

ดื่มสุรานั้นน�ามาซึ่งการสูญเสียทางเศรษฐกิจและรายได้

ของครอบครัว เนื่องจากต้องน�าเงินมาซื้อสุรา จนเกิด

ความขัดแย้งภายในครอบครัว ส่งผลกระทบต่อไปเป็น

ปัญหาของสงัคมอกี (ทรงเกยีรต ิปิยะกะ & เวทนิ ศนัสนยี

เวทย์, 2542) จากการประเมินต้นทุนทางเศรษฐกิจจาก

การบริโภคเรื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 

2549 โดยวเิคราะห์ต้นทุนทางตรง ได้แก่ ต้นทุนค่ารกัษา

พยาบาล ต้นทุนเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายและการ

ฟ้องร้องคดีความ ต้นทุนทรัพย์สินที่เสียหายจากการเกิด
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อบุตัเิหตุจราจรทางบก และต้นทนุทางอ้อม ได้แก่ ต้นทนุ

จากการเสยีชีวติก่อนถงึวัยอนัควร ต้นทนุจากการสญูเสยี

ประสิทธิภาพในการท�างานทั้งจากการขาดงานและขาด

ประสิทธิภาพขณะท�างาน พบว่า ต้นทุนที่เกิดขึ้นมีมูลค่า 

156,105 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.99 ของผลิตภัณฑ์

มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product; 

GDP) หรอืประมาณ 2,391 บาทต่อคน (มนทรตัน์ ถาวร

เจริญทรัพย์ และคณะ, 2549) จากการจัดอันดับการ

บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทย พบว่า ใน

ปี พ.ศ. 2541,2542, 2543 และ 2544 คนไทยมีอัตรา

การบริโภคที่เพิ่มสูงมากขึ้น คือ อันดับที่ 50,44,43 และ 

40 ในปี ตามล�าดับ (บัณฑิต ศรไพศาล และคณะ,พ.ศ.

2551) โดยมปีรมิาณการดืม่เทียบเป็นแอลกอฮอล์บริสทุธิ์ 

8.47 ลิตร/คน/ปี พบว่า บริโภคเบียร์เป็นอันดับ 85 ของ

โลก บริโภคเหล้าเป็นอันดับ 5 ของโลก และจากการ

ส�ารวจเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคสุราของประชากร

อายุ 15 ปีขึ้นไปในปี พ.ศ. 2550 ของส�านักงานสถิติ

แห่งชาติพบว่า ดื่มสุรา 14.9 ล้านคนหรือร้อยละ 29.3 

โดยผู้ชายดื่มร้อยละ 51.0 ผู้หญิงดื่มร้อยละ 8.8 และผู้

อยู่นอกเขตเทศบาลดื่มมากว่าผู้อยู่ในเขตเทศบาล (ร้อย

ละ 31.0 และ 25.4 ตามล�าดับ) 

การดืม่ในเพศหญงิกลบัเพิม่ขึน้ในปี พ.ศ. 2539, 

2544 และ 2547 ร้อยละ 8.1, 9.8 และ 10.3 ตามล�าดับ 

และเริม่ลดลงในปี พ.ศ. 2549 ร้อยละ 9.8 และร้อยละ 8.8 

ในปี พ.ศ. 2550 แต่แนวโน้มการดื่มแบบประจ�าผู้หญิง

เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 65 จากร้อยละ 2.3 ในปี พ.ศ. 2539 

เป็นร้อยละ 3.8 ในปี พ.ศ. 2550 ซึง่มากกว่าผูช้ายทีเ่พิม่

ขึ้นร้อยละ 33 (รายงานสถานการณ์สุราประจ�าปี,2550) 

ในปี พ.ศ. 2550 พบว่า ผู้หญิงไทยดื่มสุราในช่วงหนึ่งปี

ทีผ่่านมาจ�านวน 3.2 ล้านคน ดืม่ในช่วงหนึง่เดือนทีผ่่าน

มาจ�านวน 2.0 ล้านคน และดืม่ในช่วงหนึง่สปัดาห์ทีผ่่าน

มาจ�านวน 1.3 ล้านคน ผู้หญิงอายุ 25 – 44 ปี ดื่มมาก

ที่สุด รองลงมาคืออายุ 12 -24 ปี และอายุ 45 – 65 ปี

ตามล�าดับ จะพบได้ว่าไม่ว่าผู้หญิง ที่อยู่ในโรงเรียน หรือ

ในชุมชนส่วนใหญ่มีการดื่มสุราเพิ่มขึ้น และอายุที่เริ่มดื่ม

ก็น้อยลงเรื่อยๆ อัตราการดื่มสุราผู้หญิงเพิ่มขึ้นมากกว่า

ผู้ชาย ผู้หญิงคิดว่าการด่ืมสุราเป็นการแสดงความเท่า

เทียมกับผู้ชาย คือชายดื่มได้ หญิงก็ดื่มได้ ชายสนุกได้ 

หญิงก็สนุกได้เช่นกัน ส่วนเยาวชนหญิงของไทยด่ืมสุรา

เพราะได้รับอิทธิพลจากรูปลักษณ์ของสุรา และเจตคติ

เชิงบวกที่มีต่อการดื่ม โดยมีความคิดว่าเครื่องดื่มชนิด

นั้นเป็นน�้าผลไม้หรือมีแอลกอฮอล์ต�่าเหมาะส�าหรับผู้

หญิงและผู้ที่เริ่มดื่มสุรา (สมชาย จันทร์ชา, 2550) การ

ดืม่สรุาจะช่วยให้คนในกลุม่วัยนีส้ามารถจดัการกบัความ

อาย เพิ่มความกล้าแสดงออก ท�าให้สามารถเข้าสังคมได้

ง่าย มเีพือ่นฝงูมากขึน้และเกดิความสนกุสนาน (บญุเสรมิ 

หุตะแพทย์ และคณะ, 2550) แต่ผู้หญิงที่ดื่มสุรามีความ

เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งตับสูงถึง 9.15 เท่า ในขณะที่

เพศชายมีความเสี่ยง 1.62 เท่า 

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือมคีวามชุกของการดืม่

สรุาในระดบัสงูรองจากภาคเหนอื ความชุกของพฤติกรรม

การดืม่เป็นประจ�าทุกสปัดาห์หรือทุกเดอืนภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือ มีความชุกของพฤติกรรมการดื่มแบบเมาหัว

ราน�้า (Binge Drinking) อย่างน้อย 1 ครั้งใน 1 ปี มี

จังหวัดท่ีมีความชุกของพฤติกรรมดังกล่าวในระดับสูง

มากที่สุดถึง 7 จังหวัด ความชุกของการมีปัญหาที่เกิด

จากการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์อย่างน้อย 1 ปัญหารอง

จากภาคเหนือมีจังหวัดที่มีความชุกในกลุ่มเยาวชน 15–

19 ปีของผูท้ีร่ะบวุ่าปกตเิป็นคนดืม่เครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์

ในระดับสูงมากที่สุดเท่ากับภาคเหนือ 

จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีประชากร

จ�านวน 2,571,292 คน ซึ่งมากเป็นอันดับ 2 รอง

จากกรุงเทพฯและมากที่สุดของภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ โดยแบ่งเป็นเพศชาย 1,272,264 คน และเพศ

หญิง 1,299,028 คน (กรมการปกครอง กระทรวง 

มหาดไทย, 2552) โรงพยาบาลปักธงชยั เป็นโรงพยาบาล

ชุมชนประจ�าอ�าเภอปักธงชัยท่ีต้องให้บริการประชาชนท่ี

ต้องการรบับรกิารด้านสขุภาพในเขตอ�าเภอปักธงชยั และ
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อ�าเภอใกล้เคียง มีพื้นที่ที่ต้องให้การบริการ 16 ต�าบล มี

ประชากรในเขตอ�าเภอปักธงชัยจ�านวน 115,545 คน 

เป็นประชากรชายจ�านวน 56,597 คนประชากรหญิง

จ�านวน 58,948 คน ต�าบลธงชัยเหนือเป็นต�าบลซึ่ง

มีพื้นที่อยู่ในและนอกเขตเทศบาล มีประชากร 7,736 

คน เพศชาย 3,851 คน เพศหญิง 3,885 คน อีกทั้ง

ประชากรหญิงก็มีจ�านวนมากกว่าชายเล็กน้อย จากการ

ประเมินภาวะเสี่ยงด้านพฤติกรรมสุขภาพในเขตต�าบล

ธงชัยเหนือ พบว่า กลุ่มสตรีมีประสบการณ์ในการดื่ม

สุราเพิ่มขึ้น จากปี พ.ศ. 2550 ถึง 2553 ดื่มสุราร้อย

ละ 9.11, 9.58 และ 10.03 ตามล�าดับ (งานยาเสพติด, 

โรงพยาบาลปักธงชัย) ซึ่งเป็นอัตราที่มากกว่าระดับ

ประเทศ และมีปัญหาในการมารับบริการด้านสุขภาพที่มี

สาเหตุจากการดื่มสุราและรับการบ�าบัดสุราเพิ่มขึ้น ก็นับ

ว่ามคีวามเสีย่งต่อปัญหาผลกระทบต่างๆทีจ่ะเกดิขึน้กบั

ประชาชนในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลปักธงชัย ถ้า

ไม่มีการประเมินพฤติกรรมการดื่มสุราของสตรีในอ�าเภอ

ปักธงชยั จงัหวัดนครราชสีมาให้ทราบสถานการณ์การดืม่

สุราของสตรีเสียแล้ว ก็จะท�าให้ไม่สามารถประเมินสภาพ

ปัญหาพฤติกรรมการด่ืมสุราของสตรีในอ�าเภอปักธงชัย 

จังหวัดนครราชสีมาได้ ก็อาจมีสตรีผู้ติดสุราจนเกิดผล 

กระทบต่าง ๆ เป็นจ�านวนมากแล้ว จนกลายเป็นภาระ

ของสังคมและประเทศต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดื่มสุราของสตรีใน

อ�าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

วิธีด�าเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรทีศ่กึษาครัง้นี ้หมายถงึ ประชาชนสตรี

อายุ 12 – 65 ปี ที่อาศัยอยู่ระหว่างที่ท�าการศึกษา โดย

ใช้วิธกีารสุม่แบบหลายขัน้ตอน (Multistage Sampling) 

โดยการสุ่มจากต�าบลที่มีประชากรอยู่ทั้งในและนอกเขต

เทศบาลจ�านวน 3 ต�าบล สุ่มตัวอย่างมา 1 ต�าบล คือ 

ต�าบลธงชัยเหนือ ซึ่งมีประชากรสตรีจ�านวน 3,386 คน 

จาก 16 หมู่บ้าน ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธี

ตาม Yamane (1973) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างซึ่ง

มีจ�านวน 358 คน เพื่อป้องกันการเก็บตัวอย่างไม่ครบ

จึงเก็บตัวอย่างเพ่ิมอีก 10 % จึงเก็บกลุ่มตัวอย่างเพ่ิม

เป็น 393 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามทีประกอบไป

ด้วย

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามลักษณะส่วนบุคคล 

ประกอบด้วย อายุ เขตที่อยู่อาศัย อาชีพ เป็นบุตรล�าดับ

ทีข่องครอบครวั ระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส จ�านวน

และเพศของบุตร จ�านวนและสมาชิกของครอบครัว 

สถานะ / บทบาททางสงัคม และเศรษฐานะของครอบครวั

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามประสบการณ์การดื่มสุรา 

ประกอบด้วย อายุท่ีเร่ิมด่ืมสุรา ประเภทของสุราท่ีดื่ม 

สาเหตุของการดื่มสุรา ผู้ที่ร่วมดื่ม สถานที่และช่วงเวลา

ที่ดื่มสุราในครั้งแรก

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามการรับรู้ถึงผลกระทบ

ของการดื่มสุราทั้งทางบวกและลบ ลักษณะค�าถามเป็น

แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ใช้มาตรา

วัดแบบลิเคิต (Likert Scale) จ�านวน 15 ข้อ 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามพฤติกรรมการด่ืมสุรา

ของบุคคลใกล้ชดิท่ีอยูแ่ละไม่ได้อยู่ในครอบครัว ประกอบ

ด้วย สมาชิกของครอบครัวคนใดบ้างที่ดื่มสุรา ประเภท

ของสรุาทีด่ืม่ อกีทัง้บคุคลใกล้ชดิทีไ่ม่ได้อยูใ่นครอบครวั

คนใดบ้างที่ดื่มสุรา รวมทั้งพฤติกรรมที่แสดงออกหลัง

จากการดื่มสุราของบุคคลใกล้ชิดเหล่านั้น

ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามค่านิยมของสังคม / 

วัฒนธรรมต่อการใช้สุราในชุมชน ลักษณะค�าถามเป็น

แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ใช้มาตรา

วัดแบบลิเคิต (Likert Scale) จ�านวน 11 ข้อ 
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ส่วนท่ี 6 แบบสอบถามความรูส้กึต้องการดืม่สรุา

จากสื่อและโฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ  ลักษณะค�าถามเป็น

แบบมาตราส่วนประเมนิค่า โดยใช้มาตราวัดแบบออสกดู 

(Osgood Scale) จ�านวน 10 ข้อ 

ส่วนที่ 7 แบบสอบถามความสามารถในการเข้า

ถงึสุราทัง้ในชมุชนและนอกชมุชน ประกอบด้วย สถานที่

และวิธีการในการไปซื้อ / จัดหาสุราทั้งในและนอกชุมชน

ที่อาศัย รวมถึงบุคคลและช่วงเวลาท่ีไปซ้ือ / จัดหาสุรา

มาดื่มได้

ส่วนที่ 8 แบบสอบถามลักษณะหรือแบบแผน

ของการดื่มสุรา ประกอบด้วย การดื่มสุรา ประเภทของ

สุรา ช่วงเวลา สถานที่ บุคคลที่ร่วมดื่ม และสาเหตุของ

การดื่มสุราในปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายในการดื่มเฉลี่ยแต่ละ

ครั้งและรายเดือน รวมทั้งระยะเวลาของการดื่มสุรามา

จนถึงปัจจุบัน 

โดยแบบสอบถามได้น�าไปผ่านให้ผู้เชี่ยวชาญ 

เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content 

validity) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นรวมของ

แบบสอบถามทั้งหมด เท่ากับ .8969 

แบบประเมินระดบัปัญหาการดืม่ (Alcohol Use 

Identification Test หรือ AUDIT) เป็นวิธีการคัดกรอง

ผู้ดื่มสุราที่พัฒนาโดยองค์การอนามัยโลก 1

เก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ประสานกับชุมชนผ่านทางผู้น�าชุมชน

เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ และประสาน

งานกบัหน่วยงานทีร่บัผดิชอบหมูบ้่านในเขตโรงพยาบาล

ปักธงชัยเพื่อขออาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านใน

การอ�านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูล เนื่องจากจะ

เป็นผู้ทราบพื้นที่ในชุมชนและกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ

เกบ็ข้อมลู กระบวนการในการเกบ็รวบรวมข้อมลูนีผู้ว้จัิย

แจกแบบสอบถามไปยงักลุม่ตวัอย่างทีไ่ด้รบัการคดัเลอืก

แบบสุ่ม ชี้แจงวัตถุประสงค์ รายละเอียดของการศึกษา 

และแจ้งให้ทราบถึงการพิทักษ์สิทธิ์ โดยเน้นความสมัคร

ใจและความตั้งใจจริงในการเข้าร่วมวิจัย

สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยใช้ สถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ จ�านวน ร้อย

ละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส�าหรับอธิบาย

ให้ทราบลกัษณะส่วนบคุคล ประสบการณ์การดืม่สรุาครัง้

แรก การรบัรูถ้งึผลกระทบของการดืม่สรุา พฤตกิรรมการ

ดื่มสุราของบุคคลใกล้ชิดที่อยู่และไม่ได้อยู่ในครอบครัว 

ค่านิยมของสังคม / วัฒนธรรมต่อการใช้สุราในชุมชน 

ความรูส้กึต้องการดืม่สรุาจากการใช้สือ่และโฆษณาในรปู

แบบต่าง ๆ ความสามารถในการเข้าถึงสุราท้ังในชุมชน

และนอกชุมชน พฤติกรรมการดื่มสุรา รวมทั้งระดับ

ปัญหาจากการดืม่สรุาของสตรใีนอ�าเภอปักธงชยั จงัหวดั

นครราชสีมา 

ผลการศึกษา

ผลการศกึษาข้อมลูคณุลกัษณะทัว่ไปของบคุคล

พบว่า สตรีกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยท�างาน

อายุระหว่าง 20 – 40 ปี ร้อยละ 41.1 ร้อยละ 87.8 

อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล มีอาชีพรับจ้างร้อยละ 36.9 

รองลงมาเป็น กลุม่แม่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นบตุรล�าดบัท่ีหนึง่

หรือสองของครอบครัว แต่ยังพบเป็นล�าดับที่เก้าหรือสิบ

บ้าง ร้อยละ 0.8 จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาเป็นส่วน

ใหญ่ร้อยละ 42.3 สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 62.9 และ

เป็นกลุ่มหม้าย หย่า หรือแยกกันอยู่ ร้อยละ 14.5 ร้อย

ละ 89.4 ของสตรกีลุม่นีม้บีตุรไม่เกนิ 3 คนเป็นเพศหญงิ

มากกว่าเพศชายเล็กน้อย ร้อยละ 71.7 มีจ�านวนสมาชิก
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ในครอบครัว 4 - 6 คนซึ่งประกอบด้วย บิดา มารดา สามีและบุตร มีญาติหรือพี่น้องอยู่ร่วมด้วยบ้าง มากกว่าครึ่ง

ประสบการณ์การดื่มสุรา จ�านวน ร้อยละ

บ้านญาติ  6  3.7

สถานบันเทิง / ร้านคาราโอเกะ  6  3.7

สถานที่สาธารณในชุมชน  3 1.9

ช่วงเวลาที่ดื่มสุรา

เย็น 78 48.1

ค่�า 54 33.3

เช้า 8  4.9

ของสตรีกลุ่มเป้าหมายเป็นเพียงสมาชิกในชุมชนและไม่มีบทบาทใด ๆ ในชุมชน บทบาททางสังคมของสตรีพบ

มากที่สุดคือ เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน ร้อยละ 20.5 ส่วนเป็นกลุ่มผู้น�าชุมชนน้อยมากเพียงร้อยละ 

1.6 ครอบครัวของสตรีกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีเศรษฐานะค่อนข้างดีพบกลุ่มที่ไม่เพียงพอและเป็นหนี้ร้อยละ 21.3 

สตรีในกลุ่มเป้าหมายมีถึงร้อยละ 42.1 ที่มีประสบการณ์การดื่มสุราและในกลุ่มนี้พบว่า อายุต�่าสุดที่เริ่มดื่ม

สุราคือ 13 ปี ส่วนใหญ่เริ่มดื่มครั้งแรกเมื่ออายุ 25 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 42) ประเภทของสุราที่สตรีกลุ่มเป้าหมายนิยม

ดื่มมากที่สุดคือ เบียร์ ร้อยละ 40.7 รองลงมาคือ เหล้าขาวและสปายหรือน�้าผลไม้ผสมแอลกอฮอล์ (ร้อยละ21.6) 

สตรีกลุ่มเป้าหมายสองในสามให้เหตุผลในการดื่มสุราครั้งแรกเนื่องจาก งานสังสรรค์ ดีใจหรือฉลองในโอกาสส�าคัญ 

ใช้น้อยที่สุดคือ เสียใจหรือถูกบังคับ โดยจะดื่มร่วมกับเพื่อนมากท่ีสุดถึงร้อยละ 77.2 รองลงมาคือ ญาติ ร้อยละ 

20.4 และยังมีการดื่มร่วมกับบิดา / มารดา ร้อยละ 8.6 ช่วงเวลาเย็นถึงค�่าเป็นช่วงเวลาที่ดื่มนิยมมากที่สุดถึงร้อย

ละ 81.4 (ตารางที่1)

ตารางที่ 1 แสดงจ�านวนและร้อยละของสตรีกลุ่มเป้าหมาย จ�าแนกตามประสบการณ์การดื่มสุราครั้งแรก

ประสบการณ์การดื่มสุรา จ�านวน ร้อยละ

ประสบการณ์การดื่มสุรา (n = 385)

มี 162 42.1

ไม่มี 223 57.9

อายุที่ดื่มสุรา (n = 162)

12 – 15 ปี 14 8.6

16 – 19 ปี 28 17.3

20 – 24 ปี 52 32.1

ตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป 68 42.0

X = 24.66 S.D.= 9.199 Min = 13 Max = 60

ประเภทของสุราที่ดื่ม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

เบียร์ 66 40.7

สปาย / น้�าผลไม้ผสมแอลกอฮอล์ 35 21.6

เหล้าขาว 35 21.6

เหล้าสี 25 15.4

ไวน์ / สาโท 15 9.3

ยาดอง 12 7.4

สาเหตุของการดื่มสุราครั้งแรก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
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ประสบการณ์การดื่มสุรา จ�านวน ร้อยละ

งานสังสรรค์ 69 42.6

ดีใจ / งานเลี้ยงฉลองในโอกาสส�าคัญ 42 25.9

ประสบการณ์การดื่มสุรา จ�านวน ร้อยละ

เพื่อนชวน 32 19.8

อยากลอง 25 15.4

เป็นยา (ระหว่างคลอด / หลังคลอด) 14 8.6

เสียใจ 9 5.6

ถูกบังคับ 9 5.6

บ�ารุงร่างกาย 5 3.1

ผู้ที่ร่วมดื่มสุรา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

เพื่อน 125 77.2

ญาติ 33 20.4

บิดา / มารดา 14 8.6

ดื่มคนเดียว 11 6.8

สามี 9 5.6

คนรัก 8  4.9

สถานที่ดื่มสุรา

บ้านตัวเอง 54 33.3

บ้านเพื่อน 45 27.8

ที่ท�างาน 18 11.1

ร้านอาหาร 12  7.4

ร้านค้า / ร้านช�า  8  4.9

ประสบการณ์การดื่มสุรา จ�านวน ร้อยละ

บ้านญาติ  6  3.7

สถานบันเทิง / ร้านคาราโอเกะ  6  3.7

สถานที่สาธารณในชุมชน  3 1.9

ช่วงเวลาที่ดื่มสุรา

เย็น 78 48.1

ค่�า 54 33.3

เช้า 8  4.9

ประสบการณ์การดื่มสุรา จ�านวน ร้อยละ

กลางวัน 5  3.1

สาย 4  2.5

บ่าย 4  2.5

ดื่มทั้งวัน 4  2.5

ร้อยละ 36.9 ของคนในครอบครัวสตรีกลุ่ม

เป้าหมายด่ืมสุรา ส่วนใหญ่คือ สามีและบิดา ยังพบว่า

บุตรและมารดาก็ดื่มสุราเช่นกัน สุราประเภทเหล้าสีผู้ที่

นิยมดื่มคือ บิดา ส่วนสามี บุตรและมารดามักดื่มเบียร์
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มากกว่า ส่วนกลุ่มของปู่ / ตา และ ย่า / ยาย จะดื่มเหล้า

ขาวเป็นอันดับหนึ่ง พฤติกรรมหลังดื่มสุราของบุคคลใน

ครอบครัวส่วนมากจะท�าลายข้าวของ ร้อยละ 43.9 รอง

ลงมาคอื ปกตแิละมอีารมณ์ดีและสนกุสนาน ร้อยละ 36.2 

และ 17.2 ตามล�าดับบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในครอบครัวก็ดื่ม

สุรา ร้อยละ 39.7 ซึง่เป็นทัง้กลุม่เพือ่นและเพือ่นร่วมงาน

ร้อยละ 93.5 และ 55.6 ตามล�าดับ รองลงมาคือ คู่รัก 

ร้อยละ 16.3 สตรีกลุ่มเป้าหมายเห็นว่าพฤติกรรมหลัง

ดื่มสุราของบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในครอบครัวจะมีอารมณ์ดี

หรืออาจเป็นเพื่อน / ญาติเป็นผู้ซื้อ ร้อยละ 14.5 ส่วนใหญ่มักจะไปซื้อช่วงเย็นถึงค�่า ร้อยละ 29.7 และยังหาซื้อได้

ตลอดเวลาถึง ร้อยละ 8.6 

การรับรู้ถึงผลกระทบจากการดื่มสุราในระดับดีมากถึงร้อยละ 40.0 รองลงมาอยู่ระดับปานกลางและดี ร้อย

ละ 25.7 และ 22.6 ตามล�าดับ แต่ไม่สอดคล้องกับค่านิยม / วัฒนธรรมของสังคมต่อการใช้สุราในชุมชนอยู่ในระดับ

สูงถึงสูงมาก ร้อยละ 69.6 และมีเพียงร้อยละ 13.3 ที่อยู่ในระดับต�่าถึงต�่ามาก อีกทั้งสื่อและโฆษณาในรูปแบบต่างๆ 

จะมีผลต่อความรู้สึกต้องการดื่มสุราของสตรีถึงร้อยละ 55 พบว่าเกือบหนึ่งในสี่ที่สื่อและโฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ  มี

ผลต่อความรู้สึกต้องการดื่มสุราในระดับปานกลางจนถึงมากที่สุด (ตารางที่ 2, 3, 4)

ตารางที่ 2 แสดงคะแนน จ�านวนและร้อยละของการรับรู้ถึงผลกระทบของการดื่มสุรา 

การรับรู้ถึงผลกระทบของการดื่มสุรา คะแนน จ�านวน (n = 385) ร้อยละ

การรับรู้ถึงผลกระทบของการดื่มสุราน้อย 1 – 15 45 11.7

การรับรู้ถึงผลกระทบของการดื่มสุราปานกลาง 16 – 20 99 25.7

การรับรู้ถึงผลกระทบของการดื่มสุราดี 21 – 25 87 22.6

การรับรู้ถึงผลกระทบของการดื่มสุราดีมาก 26 - 30 154 40.0

ตารางที่ 3 แสดงจ�านวนและร้อยละของค่านิยม / วัฒนธรรมของสังคมต่อการใช้สุราในชุมชน

ค่านิยม / วัฒนธรรมของสังคมต่อสุราในชุมชน คะแนน จ�านวน (n=385) ร้อยละ

ค่านิยม / วัฒนธรรมของสังคมต่อการใช้สุราในชุมชนต่�ามาก 1 - 26 20 5.2

ค่านิยม / วัฒนธรรมของสังคมต่อการใช้สุราในชุมชนต่�า 27 - 30 31 8.1

ค่านิยม / วัฒนธรรมของสังคมต่อการใช้สุราในชุมชนปานกลาง 31 - 34 66 17.1

ค่านิยม / วัฒนธรรมของสังคมต่อการใช้สุราในชุมชนสูง 35 - 38 102 26.5

ค่านิยม / วัฒนธรรมของสังคมต่อการใช้สุราในชุมชนสูงมาก 39 > 166 43.1

ตารางที่ 4 แสดงจ�านวนและร้อยละของความรู้สึกต้องการดื่มสุราจากสื่อและโฆษณาในรูปแบบต่างๆ

ความรู้สึกต้องการดื่มสุราจากสื่อและโฆษณาในรูปแบบต่างๆ คะแนน จ�านวน (n = 385) ร้อยละ

สื่อและโฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ ไม่มีผลต่อความรู้สึกต้องการดื่มสุรา 0 174 45.0

สื่อและโฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ มีผลต่อความรู้สึกต้องการดื่มสุราน้อยที่สุด 1 – 10 68 17.7

สื่อและโฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ มีผลต่อความรู้สึกต้องการดื่มสุราน้อย 11 – 20 54 14.0

สื่อและโฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ มีผลต่อความรู้สึกต้องการดื่มสุราปานกลาง 21 – 30 47 12.2

สื่อและโฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ มีผลต่อความรู้สึกต้องการดื่มสุรามาก 31 – 40 37 9.6

สื่อและโฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ มีผลต่อความรู้สึกต้องการดื่มสุรามากที่สุด 41 - 50 5 1.3

ลกัษณะหรอืแบบแผนของการดืม่สรุา และระดับ

ปัญหาของสตรีในกลุ่มเป้าหมายพบว่า ร้อยละ 77.9 ยัง

คงดื่มสุราจนถึงปัจจุบัน มีท้ังท่ีดื่มเป็นประจ�าหรือเป็น

บางครั้งและบางส่วนจะหยุดดื่มในช่วงเข้าพรรษา มีเพียง

และสนุกสนานมากที่สุด ร้อยละ 47.1 รองลงมาคือ บ่น

และพูดมาก

ความสามารถในการเข้าถึงสุราจะพบว่า ร้านค้า

ทั้งในและนอกชุมชนเป็นแหล่งท่ีหาซื้อสุราได้มากที่สุด

ถึง ร้อยละ 79.5 และ 57.7 รองลงมาคือ ร้านอาหาร

และสถานบันเทิงในชุมชน ส่วนนอกชุมชนจะเป็นร้าน

สะดวกซื้อ ร้อยละ 27.8 ผู้ที่ไปหาซื้อในชุมชนจะใช้วิธี

การเดิน ร้อยละ 21.8 ซ่ึงมากกว่าวิธีการอ่ืนๆ แต่เมื่อ

ไปซ้ือนอกชมุชนจะใช้รถจกัรยานยนต์เป็นส่วนใหญ่ ร้อย

ละ 22.9 และมักจะไปซื้อเองมากกว่า คือ ร้อยละ 26.8 
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สื่อและโฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ ไม่มีผลต่อความรู้สึกต้องการดื่มสุรา 0 174 45.0

สื่อและโฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ มีผลต่อความรู้สึกต้องการดื่มสุราน้อยที่สุด 1 – 10 68 17.7

สื่อและโฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ มีผลต่อความรู้สึกต้องการดื่มสุราน้อย 11 – 20 54 14.0

สื่อและโฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ มีผลต่อความรู้สึกต้องการดื่มสุราปานกลาง 21 – 30 47 12.2

สื่อและโฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ มีผลต่อความรู้สึกต้องการดื่มสุรามาก 31 – 40 37 9.6

สื่อและโฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ มีผลต่อความรู้สึกต้องการดื่มสุรามากที่สุด 41 - 50 5 1.3

ลกัษณะหรอืแบบแผนของการดืม่สรุา และระดับ

ปัญหาของสตรีในกลุ่มเป้าหมายพบว่า ร้อยละ 77.9 ยัง

คงดื่มสุราจนถึงปัจจุบัน มีท้ังที่ดื่มเป็นประจ�าหรือเป็น

บางครั้งและบางส่วนจะหยุดดื่มในช่วงเข้าพรรษา มีเพียง

ร้อยละ 22.1 ท่ีเลิกด่ืมแล้ว สุราท่ีสตรีด่ืมมากท่ีสุดคือ 

เบียร์ ร้อยละ 46.5 โดยมักจะมีเพื่อนหรือญาติเป็นผู้ร่วม

ดื่มด้วย ร้อยละ 75.6 และ 36.2 ตามล�าดับ บ้านตัวเอง

เป็นสถานที่ใช้ในการดื่มสุรามากที่สุด ร้อยละ 56.7 รอง

ลงมาคือ บ้านเพื่อน ช่วงเวลาเย็นถึงค�่าเป็นเวลาที่ดื่มสุรา

มากที่สุดร้อยละ 99.2 การฉลองในโอกาสส�าคัญและงาน

สงัสรรค์เป็นเหตผุลในการดืม่สรุาของกลุม่สตรีมากถงึร้อย

ละ 52.0 และ 50.4 รองลงมาคือ เพื่อเข้าสังคม ร้อยละ 

23.6 และดื่มเพื่อคลายความทุกข์เป็นอันดับ 4 ค่าใช้

จ่ายเกีย่วกบัการดืม่สรุาในแต่ละครัง้ส่วนใหญ่ไม่เกนิ 150 

บาท ร้อยละ 76.4 เฉลี่ยในแต่ละเดือนไม่เกิน 800 บาท ร้อยละ 74.0 และร้อยละ 30.7 ดื่มมานานมากกว่า 20 ปี 

รองลงมาคือ ไม่เกิน 5 ปี และไม่เกิน 10 ปี ระดับปัญหาการดื่มสุราส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่ดื่มแบบเสี่ยงและเสี่ยงสูง

ร้อยละ 45.7 ส่วนกลุ่มติดและกลุ่มดื่มแบบอันตราย พบร้อยละ 7.1 และ 1.6 ตามล�าดับ (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 แสดงจ�านวนและร้อยละของสตรีกลุ่มเป้าหมาย จ�าแนกตามพฤติกรรมการดื่มสุราในปัจจุบัน

พฤติกรรมการดื่มสุรา จ�านวน ร้อยละ

การดื่มสุราในปัจจุบัน (n = 163)

เลิกดื่มแล้ว 36 22.1

ดื่มเป็นบางครั้ง 99 60.7

ยังดื่มอยู่ 21 12.9

หยุดดื่มเฉพาะเข้าพรรษา  7  4.3

ประเภทของสุราที่ดื่ม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (n = 127)

เบียร์ 59 46.5

เหล้าสี 19 15.0

เหล้าขาว 19 15.0

สปาย / น้�าผลไม้ผสมแอลกอฮอล์ 15 11.8

ยาดอง 4  3.1

ไวน์ / สาโท 2  1.6

ผู้ที่ร่วมดื่มสุรา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (n = 127)

เพื่อน 96 75.6

ญาติ 46 36.2

สามี 20 15.7

ดื่มคนเดียว 19 15.0
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พฤติกรรมการดื่มสุรา จ�านวน ร้อยละ

บิดา / มารดา 8  6.3

บุตร 3  2.4

สถานที่ดื่มสุรา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (n = 127)

บ้านตัวเอง 72 56.7

บ้านเพื่อน 37 29.1

ร้านค้า / ร้านช�า 26 20.5

ร้านอาหาร 10 7.9

พฤติกรรมการดื่มสุรา จ�านวน ร้อยละ

สถานบันเทิง / ร้านคาราโอเกะ 10 7.9

บ้านญาติ 8 6.3

ร้านหมูกระทะ 6 4.7

ที่ท�างาน 5 3.9

ช่วงเวลาที่ดื่มสุรา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

เช้า 22 17.3

สาย 3 2.4

กลางวัน 2 1.6

บ่าย 5 3.9

เย็น 76 59.8

ค่�า 50 39.4

ดื่มทั้งวัน 10 7.9

เหตุผลของการดื่มสุรา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ฉลองในโอกาสส�าคัญ 66 52.0

งานสังสรรค์ 64 50.4

เพื่อเข้าสังคม 30 23.6

คลายทุกข์ 9 7.1

เจริญอาหาร 8 6.3

คลายปวดเมื่อย / หายเหนื่อย 8 6.3

บ�ารุงสุขภาพ 7 5.5

เป็นยา (ระหว่างตั้งครรภ์หรือหลังคลอด) 6 4.7

หยุดดื่มไม่ได้ / อยากดื่ม 6 4.7

ค่าใช้จ่ายในการดื่มสุราแต่ละครั้ง
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พฤติกรรมการดื่มสุรา จ�านวน ร้อยละ

เป็นเงินเฉลี่ย 1 – 50 บาท 51 40.2

เป็นเงินเฉลี่ย 51 – 150 บาท 46 36.2

เป็นเงินเฉลี่ย 151 – 300 บาท 22 17.3

เป็นเงินเฉลี่ย 301 – 500 บาท 6 4.7

เป็นเงินเฉลี่ยมากกว่า 500 บาท 2 1.6

x= 128.70 Median = 100.00 S.D.= 147.200 Min = 10 Max =1000

ค่าใช้จ่ายในการดื่มสุราในแต่ละเดือน

เป็นเงินเฉลี่ย 1 – 300 บาท 66 52.0

เป็นเงินเฉลี่ย 301 – 800 บาท 28 22.0

เป็นเงินเฉลี่ย 801 – 1500 บาท 22 17.3

เป็นเงินเฉลี่ย 1501 – 2500 บาท 8 6.3

เป็นเงินเฉลี่ยมากกว่า 2500 บาท 3 2.4

x= 689.25 Median = 300.00 S.D.= 1055.351 Min = 30 Max = 10000

พฤติกรรมการดื่มสุรา จ�านวน ร้อยละ

ระยะเวลาการดื่มสุราจนถึงปัจจุบัน

ระยะเวลาดื่มนาน 1 – 5 ปี 27 21.3

ระยะเวลาดื่มนาน 6 – 10 ปี 26 20.5

ระยะเวลาดื่มนาน 11 – 15 ปี 23 18.1

ระยะเวลาดื่มนาน 16 – 20 ปี 12  9.5

ระยะเวลาดื่มนานมากกว่า 20 ปี 39 30.7

x= 14.78 Median = 13.00 S.D.= 10.148 Min = 1 Max = 37

ระดับปัญหาการดื่มสุรา

ดื่มแบบเสี่ยง ( 1 - 6 คะแนน) 58 45.7

ดื่มแบบเสี่ยงสูง ( 8 - 15 คะแนน) 58 45.7

ดื่มแบบอันตราย ( 16 - 19 คะแนน) 2  1.6
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พฤติกรรมการดื่มสุรา จ�านวน ร้อยละ

ดื่มแบบติด (ตั้งแต่ 20 คะแนนขึ้นไป) 9  7.1

x = 8.45 S.D.= 5.968 Min = 1 Max = 31

อภิปรายผล
จากการทีเ่ป็นครอบครัวเดีย่วมากขึน้ ทกุคนจึงมี

บทบาทในการท�างานหารายได้ ผูห้ญงิเองกผ็นัตวัเองเข้า

สู่ระบบแรงงานอุตสาหกรรมเช่นกัน เพื่อสร้างความเท่า

เทียมกับผู้ชายในการหารายได้เข้าครอบครัว แต่บทบาท

ของผูด้แูลครอบครวั ทัง้บ้านและคนในครอบครวัก็ยงัเป็น

บทบาทของผู้หญิงอยู่เช่นเคย ท�าให้เวลาที่ใช้ปฏิสัมพันธ์

กนัระหว่างครอบครวักล็ดลงตามไปด้วย จะพบว่า สตรีมี

การหย่าร้าง เป็นหม้าย หรือต้องแยกกันอยู่มากขึ้น การ

เข้าสังคมก็เพิ่มขึ้น การพบปะสังสรรค์จึงเกิดขึ้นและเพื่อ

ให้เกดิความสขุ สนกุสนาน ผ่อนคลายจึงใช้เหล้าหรอืสรุา

มาเป็นส่วนประกอบ เพราะสรุาเองกเ็ป็นส่วนของวิถชีวิีต

อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน การแสดงความเท่า

เทียมกันกับเพศชายจึงเริ่มด้วยการดื่มสุรา เพราะเป็นท่ี

ยอมรับของสังคมได้ง่ายกว่า ผู้หญิงจึงเริ่มดื่มสุราที่คิด

ว่ามีความแรงไม่มากนัก เช่น เบียร์ แต่ถ้าเริ่มชินกับดีกรี

ความแรงของแอลกอฮอล์ได้แล้ว ก็มกัจะดืม่เป็นเหล้าขาว

แทน เนื่องจากราคาถูกแล้วเมาเร็วขึ้น ส่วนกลุ่มเด็กวัย

รุ่นก็เริ่มมีการใช้สุราต้ังแต่อายุยังน้อย จะเห็นได้ว่า การ

ใช้สุราส่วนมากจะเกี่ยวกับงานรื่นเริง สนุกสนาน และมี

ความสุข เป็นการพบปะสังสรรค์ในกลุ่มเพื่อนฝูง และใช้

ช่วงเวลาเย็นถงึค�า่ทีท่กุคนเสรจ็สิน้ภารกจิของตนเองแล้ว 

ซึง่กต็รงกบัเวลาของครอบครวัทีจ่ะมโีอกาสอยู่พร้อมหน้า

พร้อมตากัน จึงเป็นไปได้ว่าจะใช้สุราในการสานสัมพันธ์

กนัในครอบครวัทีมี่การร่วมดืม่สรุากนัระหว่างพ่อ แม่ ลกู 

และคนในครอบครัว ถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะรับรู้ว่าการ

ดื่มสุราจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 

และสังคมก็ตาม แต่เป็นที่สังเกตว่าการใช้สุราเนื่องจาก

ความทุกข์หรือความเสียใจจะมีน้อยมาก

ปัจจัยแวดล้อมที่เป็นตัวแบบให้กับบุคคลอย่าง

เช่น บุคคลใกล้ชิดทั้งที่อยู่และไม่อยู่ในครอบครัวจะพบ

ว่า เกินกว่าหนึ่งในสามท่ีดื่มสุรา และเป็นผู้ที่มีอิทธิพล

กับบุคคลพอสมควรไม่ว่าจะเป็น สามี บิดา มารดาและ

บตุร รวมท้ังเพือ่น ๆ  โดยกลุม่ท่ีเป็นผูช้ายกม็กัจะดืม่สรุา

ที่มีความแรงมากกว่าที่แสดงถึงความที่เหนือกว่าผู้หญิง 

โดยกลุ่มผู้หญิงและเยาวชนท่ีด่ืมสุราก็มาเลือกประเภทท่ี

มีดีกรีที่ไม่สูงมากนัก มุมมองของผู้หญิงที่มองบุคคลใน

ครอบครัวท่ีด่ืมสุราว่าจะมีพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดความ

ร�าคาญมากกว่ามมุมองท่ีบคุคลอ่ืนท่ีไม่ได้อยู่ในครอบครัว

และด่ืมสุราเหล่านั้นว่าจะมีอารมณ์ดี สนุกสนาน ทั้งน้ี 

เนื่องจากการตนเองต้องรับบทบาทในการดูแลบุคคลใน

ครอบครัวเมื่อดื่มสุรามากเกินจนควบคุมตนเองไม่ได้

นั่นเอง ค่านิยม / วัฒนธรรมของสังคมต่อการใช้สุราใน

ชุมชนอยู่ในระดับสูงถึงสูงมากถึงร้อยละ 69.6 เพราะ

สุราถูกมองเป็นสัญลักษณ์ของความสุข สนุกสนาน งาน

รืน่เรงิ เป็นการฉลองเนือ่งในโอกาสส�าคญัต่างๆ ของชวีติ

ตั้งแต่เกิด งานบวช งานเทศกาล งานบุญประเพณี งาน

แต่งงาน จนกระทั่งงานศพ ซึ่งตรงกับบุคลิกของคนไทย

ที่รักความสนุก อิสระ ประกอบกับบริษัทผู้ผลิตมีการ

ท�าการตลาด เพ่ือสื่อสารให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย ไม่ว่า

จะเป็นสื่อโฆษณาในรูปแบบต่างๆ ที่มีการใช้สัญลักษณ์ 

การให้คุณค่า รูปแบบการน�าเสนอ บรรจุภัณฑ์หรือสีสัน

ของสุราท่ีน่าสนใจ พร้อมท้ังรสชาติท่ีด่ืมได้ง่ายขึ้น การ

ใช้ตวัแบบบคุคลทีเ่ป็นทีช่ืน่ชอบและดงึดดูความรูส้กึของ

ผูค้นให้ช่ืนชอบอยากลิม้ลองก็เป็นผลเพราะท�าให้สตรีกว่า

ครึง่ทีเ่หน็สือ่เหล่านัน้อยากดืม่สรุา อกีทัง้สามารถหาช่อง

ทางจดัจ�าหน่ายท่ีใกล้ชดิกบับคุคลได้มากเพราะเพยีงเดนิ

ไปไม่กี่ก้าวก็สามารถหาซื้อได้แล้ว ถึงแม้แต่นอกชุมชน

ตนเองก็ตาม ก็สามารถหาซ้ือได้ไม่ยากเพราะพาหนะท่ี

ใช้มีอยู่ในครอบครัวแล้ว เช่น จักรยานยนต์ อีกทั้งถนน

หนทางก็สะดวกและร้านค้าท่ีสะดวกซ้ือก็ขยายเข้าสู ่

ชุมชนมากขึ้น อีกทั้งร้านช�าหรือร้านค้าทั่วไปก็จะมีสุรา

เป็นสินค้าที่ขายดีอันดับต้นๆ จึงท�าให้เกือบทุกร้านจะมี
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สุราจ�าหน่ายด้วย ถึงแม้ว่าจะมีการควบคุมเวลาไม่ให้ขาย

ในช่วงเวลาทีก่�าหนด แต่คนในชมุชนเองกส็ามารถหาซือ้

ได้ตลอดเวลาเช่นกัน

เพศสรีระของผู้หญิงก็อาจเป็นส่วนส่งเสริมให้

ผู้หญิงติดสุราได้ง่ายและเลิกยาก อีกทั้งบทบาทของผู้

หญิงทีเ่ริม่ก้าวเข้าสูส่งัคมทีม่ากขึน้ จึงเป็นการเพิม่โอกาส

ในการด่ืมสุรามากขึ้นเช่นกัน ประกอบกับประสบการณ์

การดื่มสุราตั้งแต่อายุยังน้อยก็เพิ่มความเสี่ยงกับการติด

สุราอีกด้วย วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ ค่านิยมทาง

สงัคม ยงัเป็นตวัควบคมุการด่ืมสรุาของสตรีได้พอสมควร 

เพราะจะเห็นได้ว่าผู้หญิงมักจะดื่มสุราท่ีบ้านตนเองโดย

จะด่ืมร่วมกับผู้ท่ีสนิทสนมคุ้นเคยกันมากกว่าท่ีจะด่ืมใน

ที่สาธารณะหรือเปิดเผย และจะพยายามให้การดื่มสุรา

ของตนเองกระทบกบัค่าใช้จ่ายของครอบครวัให้น้อยท่ีสดุ 

ถึงแม้ว่ากลุ่มสตรีท่ีด่ืมสุรามาเป็นระยะเวลายาวนาน แต่

ระดับปัญหาของการดื่มสุราก็ยังคงอยู่ ถึงแม้ส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับเสี่ยงและเสี่ยงสูง แต่ก็ยังพบกลุ่มติดและด่ืมใน

ระดับอันตรายไม่น้อยเช่นกัน
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