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This research aims to present the perceptions, understanding and 

acceptance of people involved in alcohol control policy, according to the Alcohol 
Beverage Control Act (B.E.2008) by using quantitative methods obtained through 
collecting questionnaires The were four hundred samples collected from people who 
lived in Bangkok, aged between twenty to sixty. It was found that the factors influencing 
the acceptance of alcohol control policy were personal factors in terms of age and an 
alcohol drinking behavior, a level of policy awareness and policy understanding. The 
most influential factor was the level of policy awareness, followed by age, level of policy 
understanding and an alcohol consumption behavior. In addition, the findings indicated 
that policy awareness affected the understanding of alcohol control policies. Therefore, 
in order to control alcoholic beverages more effectively, according to the Alcohol Control 
Act (B.E.2008), the government should thoroughly and clearly improve public relations 
in various ways for people and should educate the public on various policy measures. 
Moreover, it should seriously control producers or intentional advertisements. The 
control of alcohol advertising should be adapted to the current society without time limits 
or blurring the image. It should present both negative aspects of drinking alcohol. 
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Alcoholic Beverage Control Act (B.E.2008) 

 

 

  



  ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตตกิรรมประกาศ 
  

ปริญญานิพนธ์ฉบับนีบ้รรลุผลส าเร็จได้  ด้วยความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก  ผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์  ดร.ปรีชญาณ์ นักฟ้อน อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ ท่ีกรุณาให้ค าแนะน าและ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้า ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ  โดยละเอียดทุกขัน้ตอน  จน
ปริญญานิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์  ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุท่านอาจารย์ท่ี
ปรึกษา ตลอดจนคณาจารย์ทกุท่านท่ีได้ให้ความรู้ ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์แก่ผู้วิจยั ซึ่งแนวคิด
และองค์ความรู้ เหลา่นีส้ามารถน ามาประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กบัการวิจยัในครัง้นีเ้ป็นอย่างมาก 

สดุท้ายนีผู้้ วิจยัขอกราบขอบพระคุณบิดาและมารดา ผู้ซึ่งคอยให้ก าลงัใจแก่ผู้ วิจยัมาโดย
ตลอดทัง้ หมดนีถื้อเป็นบคุคลท่ีมีสว่นส าคญัต่อผู้วิจยัท่ีได้ส่งเสริมและสนบัสนนุ จนประสบผลส าเร็จ
ตามความมุ่งหมายท่ีตัง้ใจไว้ 

  
  

ศรีสดุา  เพชรพลอย 
 

 

 



 

สารบัญ 

 หน้า 
บทคดัย่อภาษาไทย .................................................................................................................. ง 

บทคดัย่อภาษาองักฤษ ............................................................................................................ จ 

กิตติกรรมประกาศ .................................................................................................................. ฉ 

สารบญั .................................................................................................................................. ช 

สารบญัตาราง ........................................................................................................................ ฏ 

สารบญัรูปภาพ ...................................................................................................................... ฒ 

บทท่ี 1  บทน า ........................................................................................................................ 1 

1.1 ท่ีมาและความส าคญัของปัญหาการวิจยั ....................................................................... 1 

1.2 วตัถปุระสงค์การวิจยั .................................................................................................... 4 

1.3 ขอบเขตการวิจยั ........................................................................................................... 5 

1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ............................................................................................ 5 

1.5 นิยามศพัท์เฉพาะ ......................................................................................................... 6 

บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ......................................................................... 7 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบันโยบายสาธารณะ ................................................................ 7 

2.1.1 ทฤษฎีการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบตัิ ............................................................... 8 

2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการการยอมรับมาตรการทางกฎหมาย ................................................. 18 

2.2.1 ความหมายของการยอมรับ .................................................................................. 18 

2.2.2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับกฎหมาย ..................................................................... 20 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีการรับรู้ .......................................................................................... 21 

2.3.1 ความหมายการรับรู้ (perception) ........................................................................ 21 

2.3.2 ความหมายพฤติกรรมการรับรู้ .............................................................................. 21 

  

   

       



  ซ 

2.3.3 องค์ประกอบของการรับรู้ ...................................................................................... 23 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความรู้ ความเข้าใจ ............................................................. 23 

2.4.1 โครงสร้างของความรู้ ............................................................................................ 24 

2.4.2 การวดัความรู้ ...................................................................................................... 25 

2.5 แนวคิดเก่ียวกบัการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ......................................................... 27 

2.5.1 ความหมายของการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์.................................................. 27 

2.5.2 สรุปสาระส าคญัของมาตรการทางกฎหมายในการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตาม

พระราชบญัญตัิ ควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ............................................... 29 

2.5.2.1 มาตรการควบคมุฉลากและบรรจภุณัฑ์ .......................................................... 29 

2.5.2.2 มาตรการควบคมุสถานท่ีจดัจ าหน่าย ............................................................. 30 

2.5.2.3 มาตรการควบคมุวนัและเวลาจดัจ าหน่าย ....................................................... 31 

2.5.2.4 มาตรการควบคมุการขายให้กบับคุคล ............................................................ 32 

2.5.2.5 มาตรการควบคมุสถานท่ีห้ามบริโภค .............................................................. 32 

2.5.2.6 มาตรการควบคมุการโฆษณา ........................................................................ 33 

2.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ..................................................................................................... 34 

2.7 กรอบแนวคิดการวจิยั ................................................................................................. 39 

2.8 สมมติฐาน ................................................................................................................. 40 

2.9 นิยามเชิงปฏิบตัิการ .................................................................................................... 42 

 บทท่ี 3 ระเบียบวิธีวิจยั ......................................................................................................... 45 

3.1 ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง ......................................................................................... 45 

3.1.1 ประชากร ............................................................................................................. 45 

3.1.2 การคดัเลือกกลุม่ตวัอยา่ง ..................................................................................... 45 

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมลู ................................................................................................ 46 



  ฌ 

3.2.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ....................................................................................... 46 

3.2.2 การตรวจสอบคณุคณุภาพของเคร่ืองมือ ................................................................ 47 

3.3 การวิเคราะห์ข้อมลู ..................................................................................................... 47 

บทท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมลู ............................................................................................... 49 

4.1 ผลการศกึษา .............................................................................................................. 49 

4.1.1 ด้านปัจจยัสว่นบคุคล ........................................................................................... 49 

4.1.1.1 ข้อมลูสว่นบคุคล ........................................................................................... 49 

4.1.1.2 พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ........................................................... 50 

4.1.2 การรับรู้เก่ียวกบัมาตรการในการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญตัิ

ควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ........................................................................ 51 

4.1.2.1 ช่องทางการรับรู้เก่ียวกบัมาตรการในการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตาม

พระราชบญัญตัิควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ............................................ 51 

4.1.2.2 การรับรู้เนือ้หาหรือแนวปฏิบตัิท่ีก าหนดไว้ในมาตรการในการควบคมุเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญตัคิวบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ................... 53 

4.1.3 ความเข้าใจต่อมาตรการในการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญตัิ

ควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ........................................................................ 54 

4.1.4 การยอมรับและพร้อมปฏิบตัิตามมาตรการในการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตาม

พระราชบญัญตัิควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ................................................ 55 

4.1.4.1 ความคดิเห็นต่อมาตรการในการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตาม

พระราชบญัญตัิควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ............................................ 55 

4.1.4.2 ระดบัการยอมรับและพร้อมปฏิบตัิตามมาตรการในการควบคมุเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญตัคิวบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ................... 57 

4.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน ........................................................................................... 58 



  ญ 

4.2.1 ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัสว่นบคุคลกบัการยอมรับนโยบายควบคมุเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญตัคิวบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของประชาชน . 58 

4.2.1.1 ความสมัพนัธ์ระหว่างเพศกบัการยอมรับนโยบายควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

ตามพระราชบญัญตัิควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของประชาชน ................ 58 

4.2.1.2 ความสมัพนัธ์ระหว่าอายกุบัการยอมรับนโยบายควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

ตามพระราชบญัญตัิควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของประชาชน ................ 59 

4.2.1.3 ความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์กบัการยอมรับนโยบายควบคมุ

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญตัิควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของ

ประชาชน ................................................................................................................. 62 

4.2.2 ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้กบัความเข้าใจในนโยบายควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

ตามพระราชบญัญตัิควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของประชาชน ................... 65 

4.2.3 ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้กบัการยอมรับนโยบายควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

ตามพระราชบญัญตัิควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของประชาชน ................... 66 

4.2.4 ความสมัพนัธ์ระหว่างความเข้าใจกบัการยอมรับนโยบายควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

ตามพระราชบญัญตัิควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของประชาชน ................... 67 

4.2.5 ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีสง่ผลกบัการยอมรับนโยบายควบคมุเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญตัคิวบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของประชาชน . 68 

บทท่ี 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ............................................................................. 69 

5.1 สรุปผลการศกึษา ....................................................................................................... 69 

5.1.1 สรุปผลการศกึษาด้านปัจจยัสว่นบคุคล การรับรู้ ความเข้าใจ และการยอมรับ ......... 69 

5.1.2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน .............................................................................. 70 

5.2 อภิปรายผล ................................................................................................................ 71 

5.3 ข้อเสนอแนะ .............................................................................................................. 74 

5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตัิการ ................................................................................... 74 



  ฎ 

5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ...................................................................................... 74 

5.3.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการศกึษาครัง้ต่อไป ................................................................ 75 

บรรณานกุรม ........................................................................................................................ 76 

ภาคผนวก ............................................................................................................................ 79 

ภาคผนวก ก  แบบสอบถาม .............................................................................................. 80 

ภาคผนวก ข พระราชบญัญตัิควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ................................ 85 

ประวตัิผู้ เขียน ..................................................................................................................... 102 

 



 

สารบัญตาราง 

 หน้า 
ตาราง 1 จ านวนและอตัราของประชากรอายตุัง้แต่ 15 ปีขึน้ไปท่ีด่ืมสรุาฯ อายเุฉล่ียท่ีเร่ิมด่ืมโดย
จ าแนกตามเพศ และกลุม่อาย ุพ.ศ. 2557 ของส านกังานสถิติแห่งชาติ ....................................... 1 

ตาราง 2 นิยามเชิงปฏิบตัิการ ................................................................................................ 42 

ตาราง 3 จ านวนและร้อยละของข้อมลูสว่นบคุคล ของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ............... 49 

ตาราง 4 จ านวนและร้อยละของพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ของประชาชนผู้ตอบ
แบบสอบถาม ....................................................................................................................... 50 

ตาราง 5 ความถ่ีในการรับรู้การประชาสมัพนัธ์ของหน่วยงานภาครัฐเก่ียวกบัมาตรการในการ
ควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญตัิควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของ
ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ............................................................................................... 51 

ตาราง 6 ความถ่ีในการรับรู้การประชาสมัพนัธ์ของหน่วยงานภาครัฐผ่านช่องทางต่างๆเก่ียวกบั
มาตรการในการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญตัคิวบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
พ.ศ. 2551 ของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ........................................................................ 52 

ตาราง 7 ระดบัการรับรู้เนือ้หาหรือแนวปฏิบตัิท่ีก าหนดไว้ในมาตรการในการควบคมุเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญตัคิวบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของประชาชนผู้ตอบ
แบบสอบถาม ....................................................................................................................... 53 

ตาราง 8 ระดบัความเข้าใจต่อมาตรการในการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญตัิ
ควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ............................ 54 

ตาราง 9 จ านวนและร้อยละของความคิดเห็นท่ีมีต่อการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการ
ควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญตัิควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของ
ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ............................................................................................... 55 

ตาราง 10 จ านวนและร้อยละของความคดิเห็นท่ีมีต่อความเหมาะสมของเนือ้หาของมาตรการใน
การควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญตัิควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 
ของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ......................................................................................... 56 

ตาราง 11 ระดบัการยอมรับและพร้อมปฏิบตัิตามมาตรการในการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
ตามพระราชบญัญตัิควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของประชาชน ........................... 57 

  

   

       



  ฐ 

ตาราง 12 การวเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียของระดบัการยอมรับนโยบายควบคมุเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญตัคิวบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของประชาชน จ าแนก
ตามเพศ ( n=350) ................................................................................................................ 58 

ตาราง 13 ค่าเฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัการยอมรับนโยบายควบคมุเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญตัคิวบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของประชาชน จ าแนก
ตามกลุม่อาย ุ( n=350) ......................................................................................................... 59 

ตาราง 14 การวเิคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งของระดบัการยอมรับ
นโยบายควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญตัิควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 
2551 ของประชาชน จ าแนกตามกลุม่อาย ุ( n=350) ............................................................... 60 

ตาราง 15 การวเิคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งของระดบัการยอมรับ
นโยบายควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญตัิควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 
2551 ของประชาชน จ าแนกตามกลุม่อายเุป็นรายคู่ ด้วยวิธีการทดสอบ LSD (n=350) ............ 61 

ตาราง 16 ค่าเฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัการยอมรับนโยบายควบคมุเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญตัคิวบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของประชาชน จ าแนก
ตามพฤตกิรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ( n=350) ............................................................. 62 

ตาราง 17 การวเิคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งของระดบัการยอมรับ
นโยบายควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญตัิควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 
2551 ของประชาชน จ าแนกตามพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์ ( n=350)................................. 63 

ตาราง 18 การวเิคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งของระดบัการยอมรับ
นโยบายควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญตัิควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 
2551 ของประชาชน จ าแนกตามพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์ เป็นรายคู่ ด้วยวิธีการทดสอบ LSD 
(n=350) ............................................................................................................................... 64 

ตาราง 19 การวเิคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเพ่ือพยากรณ์ระดบัความเข้าใจนโยบายควบคมุ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญตัิควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 จากระดบัการ
รับรู้นโยบายของประชาชน .................................................................................................... 65 

ตาราง 20 การวเิคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเพ่ือพยากรณ์ระดบัการยอมรับนโยบายควบคมุ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญตัิควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 จากระดบัการ
รับรู้นโยบายของประชาชน .................................................................................................... 66 



  ฑ 

ตาราง 21 การวเิคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเพ่ือพยากรณ์ระดบัการยอมรับนโยบายควบคมุ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญตัิควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 จากระดบั
ความเข้าใจ นโยบายของประชาชน ........................................................................................ 67 

ตาราง 22 การวเิคราะห์ถดถอยพหคุณูของระดบัการยอมรับนโยบายควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
ตามพระราชบญัญตัิควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของประชาชน ........................... 68 

 



 

สารบัญรูปภาพ 

 หน้า 
ภาพประกอบ 1 ระบบการถ่ายทอดของนโยบาย ....................................................................... 8 

ภาพประกอบ 2 มิติของนโยบายท่ีสง่ผลต่อการน านโยบายไปปฏิบตัิ ........................................ 10 

ภาพประกอบ 3 แสดงปัจจยัท่ีมีผลต่อความถกูต้องในการแปลงนโยบายของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ในการน านโยบายไปปฏิบตั ิ................................................................................................... 12 

ภาพประกอบ 4 ภาพแสดงตวัแบบสหองค์การ ........................................................................ 16 

ภาพประกอบ 5 กรอบแนวคิดการศกึษา ................................................................................. 39 

 

  

   

       



 

บทที่ 1  
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหาการวิจัย 

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นสนิค้าท่ีมีความนิยมบริโภคกนัอย่างแพร่หลายในประเทศต่างๆ
ทัว่โลกซึ่งส าหรับประเทศไทยนัน้มีปริมาณการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์สงูเป็นอนัดับ 3 ของ
เอเชียรองจากประเทศเกาหลีใต้และประเทศญ่ีปุ่ น (Organization for Economic Cooperation 
and Development. 2012) โดยจากข้อมูลการส ารวจพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ในปี พ.ศ. 2557 ของส านกังานสถิติแห่งชาติ และโครงสร้างข้อมูลสถิติจ านวนประชากรแยกราย
อายุของกระทรวงมหาดไทย พบว่า ความชุกของนักด่ืมในประชากรวัยสูงอายุและวัยผู้ ใหญ่มี
แนวโน้มไม่ต่างจากเดิมมากนกัในขณะท่ีสดัสว่นนกัด่ืมในกลุ่มเยาวชนเป็นกลุ่มเดียวท่ีเพิ่มขึน้จาก
ร้อยละ23.9 ในปี พ.ศ. 2547 เป็นร้อยละ 25.2 ในปี พ.ศ. 2557 หรือเพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 1.3 
ซึ่งเป็นการเพิ่มท่ีมีนัยส าคัญทางสถิติ และนอกจากนัน้ รูปแบบการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ของเยาวชนยังเป็นรูปแบบท่ีมีความเส่ียงสูง หรือกล่าวได้ว่าเม่ือเยาวชนไทยด่ืมจะด่ืมปริมาณ
มากกว่าผู้ ใหญ่ ซึ่งอาจน าไปสู่ปัญหาการมีเพศสมัพันธ์ก่อนวัยอนัควร เจ็บป่วย เสียชีวิต และติด
สารเสพติดชนิดอ่ืนๆ ตามมา ซึ่งปัญหาเหล่านีส้ะท้อนให้เห็นว่า ผลจากการด่ืมจะเป็นสิ่งท าลาย
อนาคต รวมถึงความอยู่เย็นเป็นสขุของสงัคมไทยในระยะยาวซึ่งจะเห็นได้ว่าแม้จะมีข้อจ ากัดก็ใช่
ว่าจะท าให้ปริมาณการด่ืมของไทยลดลง แต่กลับมีนักด่ืมหน้าใหม่ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ ด่ืม
แอลกอฮอล์จ านวนมากขึน้ทุกปี ส่งผลให้ปัญหาข้างต้นไม่ลดลง อีกทัง้ท าให้เกิดการหลบหลีก
กฎหมายในรูปแบบต่างๆ 
 
ตาราง 1 จ านวนและอตัราของประชากรอายตุัง้แต่ 15 ปีขึน้ไปท่ีด่ืมสรุาฯ อายุเฉล่ียท่ีเร่ิมด่ืมโดย
จ าแนกตามเพศ และกลุม่อาย ุพ.ศ. 2557 ของส านกังานสถิติแห่งชาติ 
 
เพศและกลุ่มอายุ 

(ปี) 
ประชากรตัง้แต่ 15 ปี

ขึน้ไป 
ประชากรที่ด่ืมสุรา อัตราการด่ืมสุราของ

ประชากร 
อายุเฉล่ียที่เร่ิมด่ืม

สุรา 

รวม 54,831.2 17,705.1 32.3 20.8 

ชาย 26,524.1 14,047.3 53.0 19.4 
หญิง 28,307.2 3,657.8 12.9 25.0 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 
เพศและกลุ่มอายุ 

(ปี) 
ประชากรตัง้แต่ 15 ปี

ขึน้ไป 
ประชากรที่ด่ืมสุรา อัตราการด่ืมสุราของ

ประชากร 
อายุเฉล่ียที่เร่ิมด่ืม

สุรา 

กลุม่อาย ุ(ปี)     

15 – 24 9,636.8 2,428.3 25.2 16.7 

25 – 59 35,214.1 13,439.8 38.2 20.9 

60 ขึน้ไป 9,980.4 1,837.0 18.4 23.3 

 

ท่ีมา : ระบบสถิติทางการทะเบียน เดือนธนัวาคม 2559 ของส านกังานสถิติแห่งชาติ
แห่งชาติ 
 

ซึ่งมีความสอดคล้องกับ (ทิพย์วรรณ กลั่นกรอง, 2555) ท่ีว่า ปัญหาจากการบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อย่างไม่มีขอบเขต ไม่มีขีดจ ากัด จะส่งผลกระทบให้เกิดความสญูเสียอย่าง
มหาศาลทัง้ในด้านสงัคม เศรษฐกิจ และสขุภาพ ซึ่งรัฐบาลตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงมีการ
ก าหนดมาตรการส าคญัต่างๆ ไว้ในพระราชบญัญตัิควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยมี
ความมุ่งหมายไปท่ีการลดนกัด่ืมหน้าใหม่ การลดปริมาณการบริโภคโดยรวมและลดผลกระทบท่ี
เกิดขึน้ อย่างไรก็ตาม การด าเนินการต่างๆจะเกิดประสทิธิภาพก็ต่อเม่ือทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง มีความ
ตระหนกัและยดึถือในการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั อย่างเข้มงวดจริงจงัและต่อเน่ือง 
โดยมีนโยบายต่าง ๆ ได้แก่ นโยบายควบคุมฉลากและบรรจุภัณฑ์ของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
นโยบายควบคมุสถานท่ีขายและบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ นโยบายควบคุมวันและเวลาขาย
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ นโยบายควบคุมอายุและอาการของผู้ ซือ้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ นโยบาย
ควบคุมลกัษณะและวิธีการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และนโยบายควบคมุการโฆษณาเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนีมี้ความมุ่งหมายเพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาด้านสุขภาพ 
ครอบครัว อบุตัิเหตแุละอาชญากรรมซึง่สง่ผลกระทบต่อสงัคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  

แต่อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ก็ยังได้รับ
กระแสวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนอย่างหนัก จากกรณี ท่ีมีการวิพากษ์วิจารณ์เก่ียวกับ
พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ มาตรา 32 ท่ีห้ามมิให้ผู้ ใดโฆษณาเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์หรือแสดงช่ือหรือเคร่ืองหมายของ เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อนัเป็นการอวดอ้างสรรพคณุ 
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หรือชกัจงูใจให้ผู้ อ่ืนด่ืมโดยตรงหรือทางอ้อม ซึง่มีอตัราโทษจ าคกุไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 500,000 
บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ ซึ่งมีการถกเถียงว่า บคุคลธรรมดาทัว่ไปเข้าข่ายด้วยหรือไม่เพราะในอดีต
มาตรการดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้กับผู้ประกอบการเพียงเท่านัน้แต่ปัจจบุนักลบัมามีผลบงัคบัใช้กับ
ประชาชนจนท าให้เกิดความสบัสนระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าท่ีรัฐผู้บงัคบัใช้นโยบายจนน าไปสู่
ปัญหาความไม่เข้าใจและเกิดการไม่ยอมรับนโยบาย ดังตัวอย่างเช่น หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับ
วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2560 ท่ีว่า “เตือนคนโพสต์รูปเหลา้เบียร์ผิดพรบ. เสี่ยงถูกปรับ 5 แสน เผยคน
แจ้งได้รางวัลน าจับอื้อ จากกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ มาตรา 32 ห้ามมิให้ผูใ้ดโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อหรือเคร่ืองหมาย
ของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณ หรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือ
ทางออ้ม ซ่ึงมีอตัราโทษจ าคกุไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ”  

และนอกจากนีย้งัพบว่าประชาชนยงัมีการฝ่าฝืนมาตรการอ่ืนๆอนัประกอบด้วยมาตรการ
ควบคมุฉลากและบรรจภุณัฑ์ มาตรการควบคมุสถานท่ีจดัจ าหน่าย มาตรควบคมุวนัและเวลาจดั
จ าหน่าย มาตรการควบคุมการขายให้กับบุคคล มาตรการควบคุมสถานท่ีห้ามบริโภค อยู่เป็น
จ านวนมาก โดยจากข้อมูลการให้บริการรับเร่ืองร้องเรียนของส านักงานคณะกรรมการควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ในช่วงตัง้แต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2553 มี
ประชาชนร้องเรียนการฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มากถึง  4,071 ครัง้ ในช่วง
ตัง้แต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2554 มีการร้องเรียนมากถึง 4,162 ครัง้ 
(ส านักงานคณะกรรมการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์, 2554) ในปี พ.ศ.2555 มีจ านวน 3,663 
ครัง้ (ส านกังานคณะกรรมการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์, 2555) และในปี พ.ศ.2556 มีจ านวน 
3,547 ครัง้ (ส านกังานคณะกรรมการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์, 2556) ข้อมลูการร้องเรียนการ
กระท าผิดกฎหมายดังกล่าว เป็นสิ่งท่ีสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนท่ีอยู่ภายใต้บังคบัของกฎหมาย
ยงัคงมีการฝ่าฝืนกฎหมายอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งอาจมีสาเหตไุด้หลายประการ เช่น การบังคับใช้
กฎหมายยงัไม่ครอบคลมุทกุพืน้ท่ีเท่าท่ีควร หรือประชาชนยงัไม่รับรู้กฎหมายเท่าท่ีควร หรือแม้แต่
รับรู้กฎหมายแล้วแต่เจตนาฝ่าฝืน หรือรับรู้แต่ไม่ยอมรับมาตรการทางกฎหมายนัน้ เป็นต้น ส่งผล
ให้การด าเนินงานควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ไม่สามารถบรรลผุลตามเจตนารมณ์ของนโยบายได้
เท่าท่ีควร 

ด้วยเหตุนีก้ารศึกษาการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับจึงเป็นสิ่งท่ีส าคัญอย่างยิ่ง
ประการหนึ่งในการตรวจสอบประสิทธิภาพของนโยบายว่าสามารถบังคับใช้ได้จริงมากน้อย
เพียงใด ทัง้นีเ้น่ืองจากนโยบายควบควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ท่ีรัฐบังคบัใช้ถือเป็น
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เคร่ืองมือในการด าเนินงานคุ้มครองสขุภาพของประชาชนนัน้ หากประชาชนเกิดการยอมรับต่อ
นโยบายแล้วย่อมจะน าไปสูก่ารเคารพเช่ือฟังและปฏิบตัิตามโยบายนัน้ แต่ถ้าหากนโยบายไม่ได้รับ
การยอมรับจากประชาชนการบังคับใช้นโยบายก็ย่อมขาดประสิทธิภาพซึ่งจะน าไปสู่การฝ่า ฝืน
หรือไม่สามารถน าไปบงัคบัใช้ให้เกิดผลได้จริงในทางปฏิบตัิและด้วยในขัน้ตอนของการน านโยบาย
ไปปฏิบัติมักมุ่งเน้นการศึกษาไปท่ีผู้ ปฏิบัติงานซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐโดยส่วนใหญ่จึงท าให้ขาด
การศึกษาการยอมรับในขัน้ตอนการน านโยบายไปปฏิบตัิของประชาชนท่ีเป็นผู้ ท่ีได้รับผลโดยตรง
จากการบังคับใช้นโยบายดังท่ี Meter and Horn (1975 : 471-472) กล่าวไว้ว่าความส าเร็จของ
นโยบายใดๆนัน้ต้องได้รับการสนับสนุนจากส่ือมวลชนตลอดจนประชาชนโดยทั่วไปซึ่งจะมีส่วน
ส าคญัอย่างยิ่งในการผลกัดนัให้นโยบายนัน้ประสบความส าเร็จนโยบายท่ีขาดการสนบัสนนุจาก
ส่ือมวลชนหรือประชาชนโดยทัว่ไปมกัประสบปัญหาในทางปฏิบตัิอย่างมาก ด้วยเหตนีุก้ารศึกษา
การรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับในขัน้ตอนการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบตัิจงึเป็นเคร่ืองมือ
ท่ีส าคัญส าหรับการตรวจสอบความมีประสิทธิภาพของนโยบายและเป็นฐานข้อมูลวิชาการท่ี
ส าคญัซึง่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปรับปรุงและพฒันานโยบายให้มีความสอดคล้องกับบริบทของ
สงัคมและได้รับการยอมรับจากประชาชนผู้อยู่ภายใต้บงัคบัแห่งนโยบายนัน้ เพ่ือเป็นข้อมลูพืน้ฐาน
ส าหรับการปรับปรุงพฒันานโยบายให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ ทัง้นีเ้พ่ือให้บรรลเุจตนารมณ์ของ
นโยบายท่ีมุ่งคุ้ มครองสขุภาพของประชาชน รวมถึงลดปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากการ
บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของประเทศไทย 

 
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.2.1 เพ่ือศกึษาการรับรู้ของประชาชนต่อนโยบายการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตาม
พระราชบญัญตัิควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551  

1.2.2 เพ่ือศกึษาความเข้าใจท่ีมีต่อเนือ้หาของนโยบายการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
ตามพระราชบญัญตัิควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551  

1.2.3 เพ่ือศึกษาการยอมรับของประชาชนต่อนโยบายการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
ตามพระราชบญัญตัิควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551  

1.2.4 เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับของประชาชน
ต่อนโยบายการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
พ.ศ.2551 

 



  5 

1.3 ขอบเขตการวิจัย 
1.3.1 ขอบเขตด้านเนือ้หา ในการท าวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยมุ่งศึกษาเก่ียวกับการรับรู้นโยบาย

การควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 
ของประชาชน ทัง้ในด้านช่องทางการรับรู้และในด้านความถ่ีของการรับรู้รวมทัง้ศึกษาความเข้าใจ
ของประชาชนในตัวเนือ้หาสาระของทุกๆมาตรการในนโยบายการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551และการยอมรับของประชาชนต่อ
นโยบายการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญตัิควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.
2551 นอกจากนี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับของ
ประชาชนต่อนโยบายการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ว่ามีอิทธิพลต่อกนัและกนัหรือไม่ อย่างไร 

1.3.2 ขอบเขตด้านประชากร/ กลุม่เปา้หมายในการศกึษา ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้
คือ ประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร เพราะ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวง ท่ีน่าจะเป็น
ตัวอย่างในการศึกษาท่ีสะท้อนข้อมูลส าหรับประเทศไทยโดยภาพรวมได้ดี เน่ืองจากมีความ
หลากหลายของพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของประชากรท่ีหลากหลาย 

1.3.3 ขอบ เขต ด้ าน พื ้น ท่ี  สถ าน ท่ี ท่ี ใ ช้ ในก ารท าวิ จัย ค รั ้ง นี  ้คื อ  พื ้น ท่ี ใน เขต
กรุงเทพมหานคร 

1.3.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา ในการท าวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ก าหนดระยะเวลาในการ
ด าเนินวิจยัเป็นเวลา 6 เดือน  
 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.4.1 เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการน าผลการศึกษาไปเป็นข้อมูลใน

การปรับปรุงแก้ไขแนวทางของนโยบายการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติ
ควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551ให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

1.4.2เพ่ือเป็นข้อมลูส าหรับการปรับแผนเชิงนโยบายเพ่ือท าให้เกิดการบังคบัใช้นโยบาย
ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
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1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
การรับรู้ หมายถึง การรับรู้ถึงการมีนโยบายการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตาม

พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551 รวมทัง้การรับรู้เนือ้หารายละเอียดใน
พระราชบญัญตัิควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 

ความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการอธิบายหรือตีความเก่ียวกับเนื อ้หาใน
มาตรการการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
พ.ศ. 2551 

การยอมรับ หมายถึง การยินยอมและพร้อมปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ท่ีก าหนดไว้ใน
พระราชบญัญตัิควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ 

นกัวิชาการต่าง ๆ ได้ให้ความหมายของนโยบายสาธารณะไว้ดงันี ้
นโยบายสาธารณะ เป็นแนวทางด าเนินกิจกรรมของรัฐบาล ซึ่งรวมทัง้กิจกรรมท่ีผ่าน

มาในอดีต ท่ีก าลงัด าเนินอยู่ในปัจจุบันและท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคต(ศุภชัย ยาวะประภาษ, 
2533)นโยบายสาธารณะ เป็นแนวทางปฏิบัติท่ีก าหนดขึน้เพ่ือสนองตอบต่อปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึน้ 
หรืออีกนัยหนึ่งคือ แนวทางท่ีรัฐบาลก าหนดขึน้เพ่ือแก้ไขปัญหา(James E. Anderson, 1979) 
ดงันัน้นโยบายสาธารณะ หมายถึง การตดัสินใจของรัฐบาลในการเลือกแนวทางด าเนินกิจกรรม 
โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะป้องกันปัญหา แก้ไขปัญหา รวมทัง้ให้เกิดสภาพการณ์ท่ีพึงประสงค์ใน
สงัคม 

มยรีุ อนมุานราชธน (2553)ได้อธิบายถึงกระบวนการของนโยบายสาธารณะ (Policy 
Process) 5 ขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้  

1. การก่อตวันโยบาย (Policy Formation) 
2. การก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) 
3. การตดัสนินโยบาย (Policy Decision) 
4. การน านโยบายไปปฏิบตัิ (Policy Implementation) 
5. การประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluation) 
 

การศึกษาการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับจึงเป็นสิ่งท่ีส าคัญอย่างยิ่งประการ
หนึ่งในการตรวจสอบประสิทธิภาพของนโยบายว่าสามารถบงัคับใช้ได้จริงมากน้อยเพียงใด ทัง้นี ้
เน่ืองจากนโยบายควบควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ท่ีรัฐบังคบัใช้ถือเป็นเคร่ืองมือใน
การด าเนินงานคุ้มครองสขุภาพของประชาชนนัน้ หากประชาชนเกิดการยอมรับต่อนโยบายแล้ว
ย่อมจะน าไปสู่การเคารพเช่ือฟังและปฏิบตัิตามโยบายนัน้ แต่ถ้าหากนโยบายไม่ได้รับการยอมรับ
จากประชาชน การบงัคบัใช้นโยบายก็ย่อมขาดประสทิธิภาพซึง่จะน าไปสูก่ารฝ่าฝืนหรือไม่สามารถ
น าไปบงัคบัใช้ให้เกิดผลได้จริงในทางปฏิบตัิ ดงัท่ี  เบอร์แมน (Paul Berman. 1978) อ้างถึงใน (วร
เดช จนัทรศร, 2548) ได้อธิบายขัน้ตอนของการน านโยบายไปปฏิบตัิในระดบัมหภาค ไว้ดงันี ้



  8 

2.1.1 ทฤษฎีการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัต ิ
วรเดช จนัทรศร ได้สรุปตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติและสงัเคราะห์ผลงานของ

นกัวิชาการ โดยใช้ทฤษฎีนิรนยั (Deductive theory) เป็นการน าเสนอการวิเคราะห์องค์ความรู้จาก
ตัวแบบท่ีได้รับการพัฒนามาจากทฤษฎีทางวิชาการ โดยใช้ทฤษฎีนิรนัยในการศึกษาเพ่ือ
สงัเคราะห์แนวคิดท่ีได้จากการศึกษา และพัฒนาเป็นตัวแบบทางทฤษฎีโดย วรเดชจันทรศร ได้
คดัเลือกตวัแบบท่ีมีความสาคญัของนกัวิชาการทัง้สิน้ 5 ท่านด้วยกนั ได้แก่ 

การสังเคราะห์แนวคิดจากการศึกษาและการพัฒนาตัวแบบของ Van Meter and 
Van Horn 1975 อ้างถึงใน (วรเดช จันทรศร, 2548) ได้ท าการศึกษาถึงการนานโยบายไปปฏิบัติ
เน่ืองจากเห็นว่า การศึกษาเร่ืองนโยบายยังไม่มีหลักการท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพราะ
นกัวิเคราะห์นโยบายในช่วงนัน้ได้ท าการศึกษาในหลายแง่มมุ ทัง้ในด้านลกัษณะของปัญหาทาง
เศรษฐกิจ สงัคมการวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบตัิงานของรัฐบาล ไปจนกระทัง่การให้ความส าคญัต่อ
การศกึษาถึงผลกระทบของการน านโยบายไปปฏิบตัิท่ีมีต่อประชาชน หรือกลุม่ผู้ รับประโยชน์ Van 
Meter and Van Horn ได้ให้ทรรศนะว่า การศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีผ่านมา ท าให้สามารถเข้าใจ
ถึงกระบวนการของการน านโยบายไปปฏิบตัิได้พอสมควร นอกจากนี ้Van Meter ได้ท าการพฒันา
กรอบแนวคิดของเร่ืองนโยบายร่วมกับ Sharkansky 1970 อ้างถึงใน (สมบตัิ ธ ารงธัญวงศ์, 2549) 
ซึง่ต่างจากตวัแบบเชิงระบบของ (Easton, 1965) ซึง่ได้พฒันาไว้ก่อนแล้ว ดงัภาพท่ี 1 

 
                                                

 
 

   ความต้องการ             กระบวนการแปลงสภาพ            นโยบาย                      สมรรถนะ 
   และทรัพยากร 

 
                                                      ผลสะท้อนกลบั 
 

ภาพประกอบ 1 ระบบการถ่ายทอดของนโยบาย  
 

ท่ีมา : วรเดช จนัทรศร. 2548: 121 

สภาพแวดล้อมของระบบ 
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ตวัแบบของ Van Meter และ Sharkansky ประกอบไปด้วย องค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีอยู่
ในระบบทัง้สิน้ 6 สว่น ได้แก่ (1) สภาพแวดล้อมท่ีช่วยกระตุ้นผู้ปฏิบตัิงาน (ข้าราชการ) และกระตุ้น
ให้เกิดผลิตผล (Product) ของงานท่ีผู้ปฏิบตัิงานท า (2) ความต้องการและทรัพยากรท่ีถกูก าหนด
โดยสภาพแวดล้อมส่งไปยังผู้ ก าหนดนโยบาย (3) กระบวนการแปลงสภาพ (Conversion 
process)ประกอบด้วยโครงสร้างอย่างเป็นทางการและกระบวนการของรัฐท่ีจะใช้แปลงความ
ต้องการและทรัพยากรให้เป็นนโยบายสาธารณะ (Public policy) (4) นโยบายท่ีมีเปา้หมาย เจตนา 
หรือคาสัง่ไปยังเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน (5) สมรรถนะของนโยบายท่ีเป็นตัวชีว้ัดถึงระดับของการ
ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย (ประชาชน) และ (6) ผลสะท้อนกลบัของนโยบายซึ่งสะท้อนกลบัไป
ยังกระบวนการแปลงสภาพในลักษณะของความต้องการและทรัพยากร เพ่ือให้เกิดการแปลง
สภาพต่อไป แสดงให้เห็นว่า ความเข้าใจในกระบวนการของนโยบายท่ีผ่านมา ไม่ได้ให้ความสนใจ
ไปท่ีจดุเช่ือมโยงระหว่างนโยบายและสมรรถนะของนโยบายมากเท่าท่ีควร 

Van Meter and Van Horn ได้ให้นิยามของการน านโยบายไปปฏิบตัิว่า หมายความ
รวมถึง“การกระท าต่าง ๆ ทัง้โดยภาครัฐและภาคเอกชน โดยบคุคลหรือกลุม่บคุคลท่ีมุ่งให้เกิดการ
บรรลผุลตามวตัถปุระสงค์ของนโยบายท่ีได้พิจารณาไว้แล้วก่อนหน้านี”้ การน านโยบายไปปฏิบัติ
จึงเป็นขัน้ตอนท่ีเกิดขึน้หลงัจากท่ีได้มีการตัง้เป้าหมายหรือวัตถปุระสงค์ของหน่วยงานก่อนแล้ว 
การศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติ จึงจ าเป็นต้องตรวจสอบถึงปัจจัยท่ีช่วยท าให้วัตถุประสงค์
สามารถเป็นจริงได้หรือไม่สามารถเป็นจริงได้ Pressman & Wildavsky, 1973 อ้างถึงใน (วรเดช 
จนัทรศร, 2548) 

แนวคิดของทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบตัิของ Van Meter and Van Horn เร่ิมจาก
การศึกษาถึงตัวนโยบาย ได้แบ่งนโยบายออกเป็นประเภทต่าง ๆ โดยใช้เกณฑ์การแบ่ง  2 เกณฑ์ 
คือปริมาณการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ และระดบัของการยอมรับในเปา้หมายหรือวตัถปุระสงค์ของ
นโยบายท่ีผู้ เก่ียวข้องในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบตัิให้การยอมรับ ดงัภาพประกอบท่ี 2 
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           มาก 
              
ปริมาณ                
เปลี่ยนแปลง 
 
            น้อย 
                                 ต ่า                                                                   สงู                          การยอมรับใน 
                                                                                                                                  เปา้หมายของนโยบาย             
         

ภาพประกอบ 2 มิติของนโยบายท่ีสง่ผลต่อการน านโยบายไปปฏิบตัิ  
 

ท่ีมา : วรเดช จนัทรศร. 2548: 121 
 

จากภาพท่ี 2 ท าให้เกิดนโยบายทัง้สิน้ 4 ประเภท โดยนโยบายท่ีพบมากท่ีสดุ มกัจะ
เป็น“นโยบายท่ีมีการเปล่ียนแปลงมากและได้รับการยอมรับน้อย ” และ “นโยบายท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงน้อยและได้รับการยอมรับมาก” ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นไปในแนวทางท่ี
สมเหตสุมผลอยู่แล้วส่วนนโยบายอีกสองประเภทท่ีเหลือนัน้ สามารถพบได้เหมือนกนั จากท่ี  Van 
Meter and Van Hornได้ค้นพบความสมัพันธ์ดังกล่าว ท าให้ทัง้สองตัง้สมมติฐานขึน้ว่า “การน า
นโยบายไปปฏิบัติจะประสบความสาเร็จได้ต่อเม่ือนโยบายนัน้  ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงเพียง
เลก็น้อย ในขณะท่ีระดบัการยอมรับเปา้หมายของนโยบายมีอยู่สงู ในทางกลบักนั หากนโยบายนัน้
ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงมาก และเป้าหมายของนโยบายนัน้ไม่ค่อยได้รับการยอมรับ ก็จะท าให้
การน านโยบายไปปฏิบัตินัน้ล้มเหลวได้” Van Meter & Van Horn.  1975: 462 อ้างถึงใน (วรเดช 
จนัทรศร.  2548: 126) 

สรุป การท่ีนโยบายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จะน าไปสู่การปฏิบัติได้ส าเร็จ สิ่ง
ต้องค านงึถึงคือนโยบายนัน้น าไปสูผ่ลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของประชาชนมาก
น้อยเพียงใดและนโยบายนัน้สามารถสร้างความตระหนักให้ประชาชนมองเห็นหรือยอมรับใน
เปา้หมายของนโยบายได้หรือไม่ ดงันัน้ การยอมรับของประชาชนนบัเป็นสิง่ส าคญัท่ีจะเป็นตวัชีว้ดั
ความส าเร็จของนโยบายควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
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ขัน้ตอนของการน านโยบายไปปฏิบตัิ  
Paul Berman, 1978 อ้างถึงใน (วรเดช จันทรศร, 2551: 32-42) ได้อธิบายขัน้ตอน

ของการน านโยบายไปปฏิบตัิ ออกเป็น 2 ระดบั ได้แก่ ระดบัมหภาค และระดบัจลุภาค  
ขัน้ตอนของการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบตัิในระดบัมหภาค  
ขัน้ตอนของการน านโยบายไปปฏิบตัิในระดบัมหภาค แบ่งย่อยออกได้เป็น 2 ขัน้ตอน

หลกั ขัน้ตอนแรก ได้แก่ ขัน้ตอนการแปลงนโยบายออกเป็นแนวทางปฏิบตัิหรือออกมาในรูปแบบ
ของแผนงานหรือโครงการ แล้วแต่กรณี ขัน้ตอนท่ีสอง เป็นขัน้ตอนในการท าให้หน่วยงานในระดบั
ท้องถ่ินยอมรับ (adopt) แนวทาง แผนงาน โครงการหรือผลของการแปลงนโยบายนัน้ไปปฏิบัติ
ต่อไป 

(1) ขัน้ตอนของการแปลงนโยบาย 
เม่ือทางฝ่ายการเมืองได้ท าการก าหนดนโยบายออกมาในรูปแบบของ

กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือกฎกระทรวง หรือในรูปแบบใดรูปหนึ่งแล้ว โดยปกตินโยบายนัน้ก็
จะมีการระบุให้หน่วยราชการใดหน่วยราชการหนึ่งเป็นผู้ รับผิดชอบหลกั ซึ่งจะต้องเป็นผู้ แปลง
นโยบายนัน้ออกมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ แผนงาน และหรือโครงการ ในประเทศไทย
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดังกล่าวมักจะได้แก่ กระทรวง ทบวง หรือกรม ซึ่งเป็นราชการบริหาร
ส่วนกลางท่ีจะเป็นฝ่ายแปลงนโยบายนัน้ออกมา เพ่ือให้หน่วยปฏิบัติในระดับล่างหรือในระดับ
ภมูิภาคและท้องถ่ินถือปฏิบตัิ หรืออกมาในรูปของแผนงาน หรือโครงการแล้วแต่กรณี หรือประเภท
ของนโยบายนีถื้อได้ว่าเป็นขัน้ตอนแรกของการน านโยบายไปปฏิบตัิในระดบัมหภาค 

ขัน้ตอนของการแปลงนโยบายนีถื้อว่าเป็นขัน้ท่ีมีความส าคญัมาก เพราะหาก
เม่ือใดท่ีมีการแปลงนโยบายให้เบ่ียงเบนไปจากวตัถปุระสงค์แล้ว ก็อาจกล่าวได้ว่าความล้มเหลว
ของนโยบายนัน้ย่อมเกิดขึน้เสียตัง้แต่เบือ้งแรกแล้ว จากการศึกษาหรือประสบการณ์ท่ีผ่านมา
พบว่า มีปัจจยัหลายปัจจยัท่ีสง่ผลให้นโยบายต้องถกูแปรเปลี่ยนไปจากวตัถปุระสงค์เดิม 

ปัจจัยแรก ได้แก่ ความคลุมเครือหรือการขาดความเจาะจงเฉพาะของ
นโยบายเอง ยิ่งนโยบายมีความคลมุเครือมากเท่าไหร่หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการน านโยบายไป
ปฏิบตัิก็จะมีอิสระหรือมีดลุพินิจ ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายมากยิ่งขึน้เท่านัน้ 

ปัจจยัท่ีสอง ได้แก่ความหลากหลายในเป้าหมายของนโยบาย ซึ่งในบางครัง้
เปา้หมายของนโยบายอาจจะมีความขดัแย้งกนัเอง หรือยากท่ีจะจดัล าดบัความส าคญัก่อนหลงัได้ 

ปัจจัยท่ีสาม มีผลสืบเน่ืองมาจากสองปัจจัยแรก กล่าวคือ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบในการแปลงนโยบายนัน้มีความเข้าใจในวตัถปุระสงค์ของนโยบายนีเ้พียงไร 
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ในปัจจัยสุดท้ายหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการแปลงนโยบายนัน้มีความ
ร่วมมือและความจริงใจในการน านโยบายนัน้ไปปฏิบตัิเพียงใด 

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติในเบือ้งต้นนีจ้ึง
ขึน้อยู่กับความชดัเจน ความสมัพนัธ์ของเปา้หมายประกอบกับการท่ีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการ
แปลงนโยบายมีความมีความเข้าใจ ในวตัถปุระสงค์ของนโยบายตลอดจนให้ความร่วมมือกับฝ่าย
การเมือง และมีความจริงใจท่ีจะน านโยบายนัน้ไปปฏิบตัิเพียงใด (ดภูาพประกอบ) 

 
 
 

 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 แสดงปัจจยัท่ีมีผลต่อความถกูต้องในการแปลงนโยบายของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ในการน านโยบายไปปฏิบตัิ 

 
จากภาพจะเห็นได้ว่า ความชัดเจนของนโยบายและความสอดคล้องกัน

ระหว่างเป้าหมายของนโยบายจะช่วยท าให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติ
สามารถมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของนโยบาย ซึ่งจะส่งผลท าให้การแปลงนโยบายเป็นไป
ในทางท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เดิม อย่างไรก็ตาม แม้ว่าหน่วยงานท่ีรับผิดชอบจะมีความ
เข้าใจในนโยบาย แต่หากขาดความร่วมมือและความจริงใจในการน านโยบายไปปฏิบัติแล้ว 
หน่วยงานนัน้ก็อาจจะแปลงนโยบายนัน้ให้แตกต่างหรือบิดเบือนไปจากวตัถปุระสงค์เดิมซึ่งก็จะมี
ผลท าให้นโยบายนัน้ประสบความล้มเหลวเสียแต่แรกได้ การขาดความร่วมือและความจริงใจใน
การน านโยบายไปปฏิบัติของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบอาจจะมีสาเหตุมาจากหลายๆประการ เช่น 
นโยบายนัน้มีบางส่วนท่ีก่อให้เกิดการกระทบกระเทือนต่อผลประโยชน์ของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ในการน านโยบายไปปฏิบัติหรือในบางกรณีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบนัน้มีความขัดแย้งกับฝ่าย
การเมือง เป็นต้น 

           ความชดัเจนของนโยบาย    ความสอดคล้องกนัระหว่างเปา้หมายของนโยบาย 

      ความเข้าใจในนโยบายของหน่วยที่รับผิดชอบ   ความร่วมมือและความจริงใจของหน่วยที่รับผิดชอบ 

     ผลของการแปลงนโยบาย 
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(2) ขัน้ตอนของการสร้างการยอมรับ 
เม่ือส่วนกลางดังกล่าวท าการแปลงนโยบายออกมาแล้ว ขัน้ตอนต่อไปของ

การน านโยบายไปปฏิบตัิในระดบัมหภาคก็คือการท าให้หน่วยงานในระดบัท้องถ่ินยอมรับแนวทาง
แผนงาน โครงการ หรือผลของการแปลงนโยบายนัน้ไปปฏิบัติต่อไป ในขัน้ตอนนี ้การท่ีราชการ
บริหารส่วนกลางจะสามารถท าให้หน่วยปฏิบัติในระดบัล่างหรือระดับท้องถ่ินยอมรับ และจดัท า
โครงการสนองนโยบายท่ีส่วนราชการวางไว้ ขึน้อยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ลักษณะของ
หน่วยงานท้องถ่ินนัน้ ตลอดจนประโยชน์ท่ีรัฐบาลควรจะให้กับหน่วยงานท้องถ่ินนัน้ ปัจจยัหลงันี ้
จะเป็นเง่ือนไขท่ีส าคัญในอันท่ีจะสร้างความเต็มใจให้หน่วยงานท้องถ่ินรับนโยบายไปปฏิบัติ 
ส่วนกลางหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบจะต้องเจรจาเก่ียวกับระยะเวลา เป้าหมายของการด าเนิน
โครงการ พิจารณาจัดาสรรเงินหรือสรรพยากรอ่ืนๆท่ีจ าเป็นต้องใช้ในโครงการให้กับหน่วยงาน
ท้องถ่ิน หากสิง่ข้างต้นนีมี้ไม่พร้อม ความลา่ช้าในการด าเนินโครงการก็ย่อมจะเกิดขึน้ ในบางกรณี 
หากนโยบาย แผนงาน หรือ แนวทางปฏิบตัิท่ีส่วนกลางได้ก าหนดขึน้มีความไม่สอดคล้องกบัความ
ต้องการหรือประโยชน์ของท้องถ่ิน โครงการท่ีหน่วยงานท้องถ่ินรับมาจากส่วนกลางอาจจะมี
ลกัษณะเป็นแค่สกัแต่รับเพราะหลีกเล่ียงไม่ได้หรือหน่วยงานท้องถ่ินนัน้อาจจะท าโครงการท่ีสนอง
สว่นกลางไปในแนวทางท่ีแตกต่างไปจากแผนหรือแนวทางปฏิบตัิท่ีก าหนดไว้ก็ได้ 

ขัน้ตอนของการน านโยบายไปปฏิบัติในส่วนนี ้จึงมีควาสลลัซบัซ้อนเพิ่มขึน้ 
หน่วยงานกลางจ าเป็นจะต้องศึกษาท าความเข้าใจให้ถ่องแท้ว่าแผนงานหรือแนวทางปฏิบัติท่ี
ก าหนดท่ีก าหนดขึน้มีความขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของท้องถ่ินนัน้มากหรือน้อยเพียงใด หากความ
ขัดแย้งไม่มีหรือมีในระดับท่ีต ่า ความเบ่ียงเบนจากแผนงานหรือแนวทางปฏิบัติจะมีมากน้องย
เพียงใด ขึน้อยู่กับหน่วยงานในระดบัท้องถ่ินนัน้ยอมรับหรือขึน้กบัอ านาจหน้าท่ีของหน่วยราชการ
กลางจะต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบ ติดตาม ดูว่าหน่วยงานท้องถ่ินยอมรับและจัดท า
โครงการตามท่ีสว่นกลางก าหนดไว้อย่างจริงจงัด้วย 

อย่างไรก็ตาม การยอมรับโครงการของหน่วยงานท้องถ่ินยังไม่สามารถ
ประกันได้ว่านโยบายนัน้จะประสบความส าเร็จหรือไม่ การยอมรับอย่างเดียวอาจจะไม่เป็นการ
เพียงพอ ถ้าหากหน่วยงานท้องถ่ินขาดความร่วมมือร่วมใจ ถึงแม้ส่วนกลางจะมีอ านาจในการ
ควบคมุและตรวจสอบ แต่อ านาจดงักลา่วถือได้ว่ามีอิทธิพลต่อหน่วยงานในระดบัท้องถ่ินโดยอ้อม
เท่านัน้ กลา่วอีกนยัหนึง่ อ านาจท่ีแท้จริงในการน านโยบายแผนงานและโครงการไปปฏิบตัิย่อมอยู่
ท่ีหน่วยงานและผู้ปฏิบตัิในระดบัท้องถ่ินเป็นส าคญั เพราะฉะนัน้ การสร้างความส าเร็จให้เกิดขึน้ใน
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การน านโยบายไปปฏิบตัิจงึจ าเป็นจะต้องมีความเข้าใจถึงขัน้ตอนของการน านโยบายไปปฏิบตัิใน
ระดบัจลุภาคด้วย 

2.1.2 ปัจจยัท่ีสง่ผลต่อการน านโยบายไปปฏิบตัิ 
แนวความคิดท่ีเก่ียวกับความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบาย

สาธารณะไปปฏิบตัิจะขึน้อยู่กับปัจจยัอะไรบ้างนัน้ นกัวิชาการหลายท่านได้กลา่วไว้สอดคล้องกัน 
ดงัจะขอน าเสนอต่อไปนี ้

1) ลกัษณะของนโยบาย 
Sabatier and Mazmanian (1983 : 20-35) เห็นว่านโยบายท่ีมุ่งหวงัให้บรรลุ

วตัถปุระสงค์ท่ีเก่ียวข้องกับการเปล่ียนแปลงเพียงเล็กน้อยจะมีโอกาสในการประสบความส าเร็จ
มากกว่านโยบายท่ีมุ่งหวังการเปล่ียนแปลงอย่างใหญ่หลวง สอดคล้องกับ Meter and Horn 
(1975 : 445-448) ท่ีเห็นว่า ความส าเร็จหรือล้มเหลวของนโยบายนัน้ นโยบายท่ีเรียกร้องให้มีการ
เปล่ียนแปลงสิ่งต่าง ๆ น้อยท่ีสดุ และมีความเห็นพ้องต้องกันในวตัถปุระสงค์ระดบัสงู จะประสบ
ความส าเร็จสงู ถ้านโยบายเรียกร้องให้มีการเปล่ียน แปลงมาก และมีความเห็นพ้องต้องการใน
วตัถปุระสงค์น้อย โอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จในทางปฏิบตัิจะมีน้อย 

2) วตัถปุระสงค์ของนโยบาย 
Meter and Horn (1975 : 464-465) เห็นว่าวัตถุประสงค์ของนโยบาย คือ 

การแยกแยะให้ชดัเจนว่า วตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ในนโยบายมีอะไรบ้าง เน่ืองจากวัตถุประสงค์
เป็นเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินความส าเร็จหรือล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบตัิ สอดคล้องกับ 
Grindle (1980 : 3-34) ซึ่งมีความเห็นเช่นเดียวกับ  Sabatier and Mazmanian (1983 : 25)ว่า
นโยบายจะได้รับการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์  ขึน้อยู่กับความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของ
นโยบายนัน้  

3) การสื่อสาร 
Edwards and Sharkansky (1978 : 295-297 อ้างถึงใน วรเดช จันทรศร, 

2552) เห็นว่าปัจจัยท่ีท าให้การน านโยบายไปปฏิบัติประสบความส าเร็จ คือ การติดต่อส่ือสาร 
(Communication) ระหว่างผู้ก าหนดนโยบายกับองค์การหรือหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีรับผิดชอบในการ
ปฏิบตัิ และระหว่างองค์การและหน่วยงานต่างๆ ด้วยกันเองจะต้องมีการส่ือสารท่ีถกูต้อง รวดเร็ว 
ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพการเปิดโอกาสให้มีการสร้างใยแห่งความสมัพันธ์ทัง้ในแนวตัง้และ
แนวนอน และอ่ืน ๆ จะมีสว่นส าคญัในการก าหนดความส าเร็จหรือล้มเหลวของนโยบายนัน้ 

4) การสนบัสนนุจากทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 
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Meter and Horn (1975 : 471-472) เห็นว่าความส าเร็จของนโยบายใดๆนัน้
ต้องได้รับการสนบัสนนุจากส่ือมวลชนตลอดจนประชาชนโดยทั่วไปซึ่งจะมีสว่นส าคญัอย่างยิ่งใน
การผลกัดันให้นโยบายนัน้ประสบความส าเร็จนโยบายท่ีขาดการสนับสนุนจากส่ือมวลชนหรือ
ประชาชนโดยทั่วไปมักประสบปัญหาในทางปฏิบัติอย่างมาก  และการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สิง่แวดล้อมกับการน านโยบายไปปฏิบตัิคือทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ในหน่วยงานท่ีน านโยบาย
ไปสูก่ารปฏิบตัิมีจ านวนเพียงพอส าหรับความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบตัิหรือไม่สถานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมมีผลกระทบต่อการน านโยบายไปปฏิบัติหรือไม่มติมหาชนมีลักษณะเป็น
อย่างไรชนชัน้น าเห็นด้วยหรือต่อต้านการน านโยบายไปปฏิบตัิลกัษณะของการแบ่งเป็นพรรคเป็น
พวกของหน่วยงานท่ีน านโยบายไปปฏิบตัิมีกลุ่มท่ีต่อต้านหรือสนบัสนนุนโยบายสาธารณะอย่างไร
กลุม่ผลประโยชน์ให้ความสนบัสนนุหรือต่อต้านนโยบายสาธารณะ 

5) สมรรถนะ/ความพร้อมของหน่วยปฏิบตัิ 
Sabatier and Mazmanian (1983 : 0-31) เห็นว่าปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ 

สงัคม และเทคโนโลยี ก็เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีส่งผลให้การน านโยบายไปปฏิบตัิประสบความส าเร็จ
หรือล้มเหลวขึน้อยู่กับความสามารถในประเภทของหน่วยงาน และความเพียงพอของทรัพยากร 
การน านโยบายปฏิบัติให้เกิดผลดีนัน้จะต้องมีทรัพยากรสนบัสนุน อันได้แก่ จ านวนและคณุภาพ
ของบคุลากรข้อมลูท่ีทนัสมยั การมอบอ านาจหน้าท่ีในการด าเนินงาน การจดัสรรงบประมาณ การ
ให้ค าแนะน าและความช่วยเหลือแก่ผู้ปฏิบตัิงานในระดบัลา่ง (Edwards, 1980 : 303-304) 

สรุปว่า การสนบัสนนุของประชาชนเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีส าคญั นอกเหนือจากปัจจยั
อ่ืนๆท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของนโยบายซึ่งสอดคล้องกับตัวแบบสหองค์การในการน านโยบายไป
ปฏิบั ติ  (Intergovernmental PolicyImplementation Model) ซึ่ งพัฒ นาโดยHorn and Meter 
(1976 : 39-64) โดยตัวแบบในการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นการแสดงให้เห็นถึงการก าหนด
แนวทางของกลุ่มตัวแปรและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรซึ่งเป็นตัวตัดสินผลการปฏิบัติตาม
นโยบายภายใต้การความคมุเฉพาะ (ParticularJurisdiction) ดงันัน้การคดัเลือกเกณฑ์วดัเพ่ือการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานจึงเป็นขัน้ตอนส าคญัอย่างยิ่งในการวิเคราะห์การวดัผลการปฏิบตัิงาน
เป็นตวัแปรตามท่ีใช้เพ่ือตดัสนิว่าวตัถปุระสงค์ของนโยบายจากรัฐบาลกลางบรรลผุลหรือไม่ปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติท่ีส าคญัประกอบด้วยมาตรฐานและทรัพยากรนโยบายการสื่อ
ข้อความการบงัคบัใช้กฎหมายคณุลกัษณะของหน่วยปฏิบัติซึ่งความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัต่างๆ
ตามตวัแบบสหองค์การดงัภาพต่อไปนี ้(Horn & Meter, 1976 : 45) 
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ประการแรกนโยบาย (Policy) ซึ่งหมายรวมถึงมาตรฐาน (Standards) และทรัพยากร
(Resources) มาตรฐานนโยบายและทรัพยากรนโยบายเป็นองค์ประกอบของการตัดสินใจ
นโยบายท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติทัง้นีเ้พราะการท่ีทรัพยากรงบประมาณ
และสิ่งจูงใจท่ีไม่เพียงพอคือสาเหตุของความล้มเหลวในการปฏิบัติ  (Derthick, 1972, p. 87; 
Murphy, 1971) 

มาตรฐานนโยบายเป็นการระบรุายละเอียดว่าจะให้ความหมายในนโยบายนัน้ได้รับการ
น าไปปฏิบตัิอย่างไรโดยทัว่ไปมาตรฐานจะถกูบรรจไุว้ในกฎหมายและกฎระเบียบของแผนงานเพ่ือ
เช่ือมโยงเข้ากับการเปล่ียนแปลงในกิจกรรมของการน านโยบายไปปฏิบัติและผลการปฏิบัติงาน
มาตรฐานนโยบายยงัเป็นสิ่งส าคญัในการบอกกล่าวต่อผู้น านโยบายไปปฏิบัติทัง้ในระดบัท้องถ่ิน
และระดบัรัฐบาลกลางว่าอะไรคือสิง่ท่ีผู้ปฏิบตัิถกูคาดหวงัให้กระท า 

ประการท่ีสองการส่ือข้อความ  (Communications) มาตรฐานนโยบายเป็นเพียง
ค าแนะน าตักเตือน (Exhortations) ผู้ปฏิบตัิจะไม่ยินยอมท าตามถ้าไม่มีการส่ือข้อความให้ทราบ
อย่างชดัเจนเพียงพอเก่ียวกบัสิง่ท่ีผู้ปฏิบตัิต้องกระท า 

ประการท่ีสามการบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) เน่ืองจากระบบความสัมพันธ์
ระหว่างองค์การของรัฐ (Intergovernmental System) ไม่มีสายการบังคับบัญชาท่ีจะสั่งการให้
ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์การน านโยบายไปปฏิบัติ ท่ีประสบความส าเร็จจึงต้องมีกลไกและ
กระบวนการเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีระดบัรัฐบาลกลางและระดบัท้องถ่ินปฏิบตัิให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน
นโยบาย(Schultze, 1970, p. 202; Neustadt, 1960)เจ้าหน้าท่ีสว่นกลางอาจใช้มาตรการส าคญั3
ประการเพ่ือให้หน่วยงานและบุคลากรน านโยบายไปปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายได้แก่บรรทัด
ฐานสิ่งจงูใจและการลงโทษบรรทดัฐานและสิ่งจงูใจเป็นเทคนิคในการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีนิยมใช้
กันมากโดยวิธีการส าคัญคือการหล่อหลอมทางสงัคมการโน้มน้าวและการมามีส่วนร่วมส าหรับ
สิ่งจงูใจนอกจากจะเป็นตัวเงินแล้วรัฐบาลกลางอาจให้ความช่วยเหลือเม่ือหน่วยปฏิบตัิเผชิญกับ
ความกดดนัจากสภาพแวดล้อม 

ประการท่ี ส่ีคุณสมบัติ  (Characteristics of the Implementing Agencies) ลักษณะ
ความเป็นทางการและไม่เป็นทางการขององค์การมีผลกระทบต่อความสามารถในการปฏิบตัิตาม
มาตรฐานของนโยบายทัง้ทางตรงและทางอ้อมซึง่เก่ียวข้องกบัทศันคติของเจ้าหน้าท่ีโครงสร้างและ
ความสมัพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานของรัฐบาลจะมีแนวโน้มท่ีจะจ ากัดหรือส่งเสริมน า
น โย บ า ย ไป ป ฏิ บั ติ ใ ห้ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล  (Ripley, Franklin, Holmes, & Moreland, 1973; 
Rourke,1969; Downs, 1967; Kaufman, 1971) 
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ประการท่ีห้าเง่ือนไขทางการเมือง (Political Conditions) ขอบเขตของการสนบัสนนุหรือ
คดัค้านต่อวัตถุประสงค์ของนโยบายจากบุคคลชัน้น าในองค์การและจากปัจเจกบคุคลหรือกลุ่ม
บคุคลทัง้ภาครัฐและเอกชนมีอิทธิพลต่อการน านโยบายไปปฏิบตัิ 

ประการท่ีหกเง่ือนไขทางสงัคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Conditions) เป็น
เง่ือนไขท่ีมีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบตัิท่ีส าคัญเช่นกันได้แก่คุณภาพของประชาชนความเช่ือ
และค่านิยมของคนในชมุชนหรือสงัคมและความร่วมมือของประชาชนกลุม่เปา้หมายเป็นต้น 

ป ระก ารสุด ท้ า ย จุ ด ยื น ห รือ ทั ศ น ค ติ ข อ งผู้ ป ฏิ บั ติ  (Dispositionsor Attitudes 
ofImplementors) องค์ประกอบ3ประการของการตอบสนองของผู้น านโยบายไปปฏิบตัิคือความรู้
ความเข้าใจต่อมาตรฐานทิศทางของการตอบสนองและความตัง้ใจของผู้ ปฏิบัติ  (Peltason, 
1961;Dolbear & Hammond, 1971; Etzioni, 1961; Wasby, 1973) 

จะเห็นได้ว่าการสร้างยอมรับมีความส าคญัต่อการด าเนินงานในทกุภาคสว่น เพราะหาก
เกิดการยอมรับจะท าให้ผู้น านโยบายไปปฏิบัติด าเนินนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ผู้ ท่ี
ได้รับผลจากการด าเนินนโยบายอย่างประชาชนผู้ได้รับผลจากน านโยบายไปปฏิบตัิเกิดการยอมรับ
และมีความเช่ือถือท่ีจะปฏิบตัิตามซึ่งจะเห็นได้ว่าการสร้างการยอมรับนัน้มีอิทธิพลอย่างมากต่อ
การท่ีจะท าให้นโยบายประสบผลส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้  

 
 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับการการยอมรับมาตรการทางกฎหมาย 
การยอมรับมาตรการทางกฎหมายของประชาชนในฐานะเป็นผู้ รับผลจากนโยบาย

การควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 
นัน้เป็นประเด็นส าคญัในการด าเนินนโยบาย เพราะ การยอมมาตรการทางกฎหมายเป็นสิง่ส าคญั
ท่ีสงัคมจะด ารงอยู่ได้อย่างปกติสขุ เม่ือบคุคลยอมรับกฎหมายซึง่เป็นกฎ กติกา ของสงัคม ย่อมจะ
สง่ผลให้เกิดการเคารพเช่ือฟังและปฏิบตัิตามกฎหมายส่งผลให้กฎหมายท่ีตราขึน้บงัคบัใช้ในสังคม 
มีประสทิธิภาพ และสามารถบงัคบัใช้ได้จริง เกิดผลเป็นรูปธรรมสมดงัเจตนารมณ์ของกฎหมายนัน้ 
ๆ ซึง่พิจารณาได้ดงันี ้

 
2.2.1 ความหมายของการยอมรับ 

ค าว่า “การยอมรับ” นัน้ ได้มีการอธิบายความหมายท่ีปรากฏเด่นชัดและเป็นท่ีรู้จัก
อย่างกว้างขวาง โดย เอฟเร็ต โรเจอร์ส (Everett Rogers) ซึ่งได้กล่าวถึงกระบวนการยอมรับ 
(Adoption process) ไว้ว่า หมายถึง “กระบวนการทางด้านจิตใจของแต่ละปัจเจกบคุคลท่ีเร่ิมต้น
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จากการได้รับทราบเก่ียวกับนวัตกรรม จนกระทั่งท้ายท่ีสดุถึงขัน้การยอมรับ” (Everett Rogers, 
2005)และอธิบายค าว่า “การยอมรับ” หมายถึง “การตัดสินใจใช้นวัตกรรมท่ีดีท่ีสุดท่ีสามารถ
กระท าได้”(Ismail, 2006) 

สว่นการยอมรับกฎหมาย (Legal compliance) นัน้ ปรากฏข้อความคิดนีต้ัง้แต่สมยั
กรีกโบราณ  โดยโสเกรติส (Socratis) ปรัชญาเมธีคนส าคัญในสมัยนัน้ ได้กล่าวไว้ว่า ทกุคนต้อง
ยอมรับกฎหมายเสมอแม้จะเป็นผลร้ายแก่ตวัเอง โดยเปรียบเทียบกฎหมายว่าคล้ายเป็นพ่อแม่ ท่ี
ถึงแม้ว่าพ่อแม่จะปฏิบตัิต่อเราอย่างไม่ถกูต้อง ผู้ เป็นลกูก็ไม่มีสิทธ์ิท่ีจะแก้แค้นตอบโต้หรือประท้วง
พ่อแม่ตน ต่อมาในยคุร่วมสมยัมีนกันิติศาสตร์คือ เซอร์ พอล วิโนกราดอฟ (Sir Paul Vinogradoff) 
ได้กลา่วถึงการยอมรับกฎหมายไว้ว่า เป็นเร่ืองความจ าเป็นของสงัคมท่ีต้องมีกฎหมายใช้บงัคบัแก่
สมาชิกทัง้หลายในสังคม เพ่ือความสงบเรียบร้อยหรือประโยชน์สุขร่วมของสังคม โดยเฉพาะ
ภายใต้หลกันิติรัฐท่ีถือว่ากฎหมายเป็นใหญ่ และมีความส าคญัเหนือสิง่ใดเป็นสิง่ส าคญัยิ่งท่ีราษฎร
ทัง้หลายต้องยอมรับนบัถือกฎหมาย (จรัญ โฆษณานนัท์, 2547) 

แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันพบว่า การยอมรับนับถือกฎหมาย ไม่ได้เป็นเร่ืองท่ี
สมบรูณ์แบบเสมอไป โดยในบางครัง้พบว่า ประชาชนมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย ดงัเช่นใน
บางกรณีท่ีพบว่ามีประชาชนเป็นจ านวนมากปฏิเสธท่ีจะจ่ายภาษีให้แก่รัฐ อันเป็นการฝ่าฝืนไม่
ปฏิบตัิตามกฎหมาย ซึง่เป็นปฏิกิริยาท่ีเกิดขึน้ของประชาชนต่อกฎหมายและผู้ มีอ านาจในการออก
กฎหมาย เป็นสิ่งท่ีสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งซึ่งมีอิทธิพลเหนือจิตใจของประชาชนท่ีจะปฏิบัติหรือไม่
ปฏิบตัิตามกฎหมาย นัน่คือ การยอมรับต่อกฎหมาย ซึง่เป็นสิง่ท่ีประชาชนค านงึถึงในการตดัสนิใจ
บนพืน้ฐานของการชัง่น า้หนักระหว่างศีลธรรมและประโยชน์ส่วนบคุคล โดยประชาชนจะยอมรับ
และยินดีปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเห็นว่ามีความเหมาะสม เน่ืองจากคาดเห็นได้ว่าสามารถปฏิบัติ
ตามได้ และน าไปสู่การเคารพเช่ือฟังโดยไม่ต้องค านึงถึงความเส่ียงของการถกูลงโทษจากการฝ่า
ฝืนกฎหมาย (Tom R. Tyler, 1990) 

ข้อความคิดดังกล่าวมาข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงแนวความคิดในเร่ืองการอธิบาย
ความหมายของ “การยอมรับต่อกฎหมาย” เป็นกระบวนการทางด้านจิตใจของบคุคลท่ีเร่ิมต้นจาก
การได้รับรู้กฎหมายแล้วเกิดการเคารพเช่ือฟัง และปฏิบัติตามกฎหมายในท่ีสดุ ซึ่งจะเห็นได้ว่า
สอดคล้องกับการยอมรับนวัตกรรมตามแนวคิดของโรเจอร์ส ท่ีกล่าวไว้ข้างต้น โดยต่างมุ่งเน้น
อธิบายว่าเป็นกระบวนการทางด้านจิตใจของ  แต่ละบคุคลท่ีได้รับรู้ และน าไปใช้หรือน าไปปฏิบตัิ 

ส าหรับการศึกษานี ้เป็นการศึกษาการยอมรับต่อมาตรการทางกฎหมายในการ
ควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญตัิควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ดงันัน้ 
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การยอมรับ ในท่ีนีห้มายถึง การท่ีบุคคลได้รับทราบกฎหมายและยินดีปฏิบัติตามมาตรการทาง
กฎหมายในการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญัติควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
พ.ศ. 2551 

 
2.2.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับกฎหมาย 

การยอมรับหรือไม่ยอมรับกฎหมายนัน้ เป็นสิ่งท่ีอยู่เบือ้งหลงัการกระท าอันเป็นการ
เคารพหรือไม่เคารพเช่ือฟังกฎหมาย กล่าวคือ เม่ือประชาชนไม่ศรัทธา หรือไม่ยอมรับนับถือ
กฎหมายนัน้ ๆ ย่อมน าไปสู่การกระท าอนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายในท่ีสดุ ซึ่งการไม่ยอมรับนบัถือ
กฎหมายนัน้ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมชนกักฎหมายคนส าคญัของประเทศไทย ได้อธิบายถึงสาเหตหุรือ
ปัจจยัของการไม่ยอมรับนบัถือกฎหมายไว้ 4ข้อดงันี ้

2.2.2.1 ความบกพร่องหรือความไม่ดีของกฎหมาย กลา่วคือ ความไม่ดีของกฎหมาย
อาจเกิดขึน้ได้จากสาเหตหุลายประการ ทัง้ท่ีเกิดจากเนือ้หาสาระท่ีไม่เป็นธรรมของกฎหมายนัน้ ๆ 
ซึง่อาจเกิดจากเป็นกฎหมายท่ีออกตามอ าเภอใจของผู้ปกครองโดยไม่ค านงึถึงผลร้ายท่ีจะตกอยู่แก่
ผู้อยู่ภายใต้บงัคบัของกฎหมายดงัเช่น กรณีของกรุงโรมก่อนจะลม่สลายเคยมีการออกกฎหมายได้
ตามอ าเภอใจ เพียงแต่เอ่ยค าว่า “Sic Volo,Sic Jubeo, Ut Leges” แปลได้ว่า “เพราะฉันต้องการ
อย่างนี ้เพราะฉันชอบของฉันอย่างนี ้จงไปออกกฎหมายมาบังคับ” จากนัน้กรุงโรมก็ล่มสลาย 
นอกจากนีค้วามไม่ดีหรือความบกพร่องของกฎหมายยงัอาจเกิดจากการใช้กฎหมายผิดกาลเทศะ 
เช่น การประกาศใช้กฎอยัการศึก ซึง่ความจริงเป็นกฎหมายท่ีดีและใช้ประโยชน์ได้มาก แต่หากใช้
นานพร ่าเพร่ือก็ย่อมไม่มีใครยอมรับนบัถือกฎหมาย เหมือนกรณีไม่นบัถือเงินเฟ้อเช่นกนั 

2.2.2.2 เน่ืองจากผู้ออกกฎหมายบ าเพ็ญตนอยู่เหนือกฎหมายเสียเอง 
2.2.2.3 ไม่มีการอธิบายเหตผุลหรือประโยชน์ของกฎหมายให้คนทัว่ไปเข้าใจ 
2.2.2.4 กฎหมายนัน้มิได้ออกมาเพ่ือประโยชน์ของประชาชน หรือออกมาโดยมิได้รับ

ความยินยอมเห็นชอบของประชาชน กฎหมายในลกัษณะนีป้ระชาชนอาจไม่นับถือปฏิบัติตาม 
เพราะเห็นว่าไม่ใช่กฎหมายแต่เป็นกดหวั (จรัญ โฆษณานนัท์, 2547) 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับกฎหมายนัน้เป็นเร่ืองของ
บทบญัญัติแห่งกฎหมายเป็นส าคญั แต่นอกเหนือจากนีย้งัมีปัจจยัในด้านคณุลกัษณะส่วนบคุคล
ของแต่ละปัจเจกบคุคลท่ีสง่ผลต่อการยอมรับกฎหมายด้วย รวมทัง้ปัจจยัด้านจิตวิทยา เช่น ปัจจยั
การรับรู้ ความเช่ือมัน่ ของ กิตติเมธ สาคณุ (2554) และทศันคติ ของ วธิุหงศ์ ภกัดีกลุ (2553) เป็น
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ต้น ดังนัน้จึงอาจกล่าวได้ว่า การรับรู้และความเข้าใจ นับเป็นปัจจัยท่ีอาจส าคัญท่ีส่งผลต่อการ
ยอมรับกฎหมายใดใดของประชาชน 
 
 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีการรับรู้  

2.3.1 ความหมายการรับรู้ (perception) 
นกัวิชาการในหลายสาขาได้ให้ความหมายของการรับรู้ไว้ มีดงันี ้

ชิฟแมน และคานัก (Schiffman & Kanuk, 2000) ได้กล่าวไว้ว่า การรับรู้ คือ 
กระบวนการท่ีบุคคลแต่ละคนมีการเลือกการรับรู้จากสิ่งเร้าภายนอกผ่านการรู้สึก (sensation) 
หรือรับเอาข้อมูลภายนอกเข้ามาอย่างกระตือรือร้น (active) โดยใช้ภาวะจิตวิสัย (subjection) 
และมีการสร้างสรรค์ (creative) จะทาให้เกิดกระบวนการท างาน 3 อย่าง ได้แก่ การเลือกสิ่งเร้า 
(selection) การจดัหมวดหมู่สิง่เร้า (organization) และการประเมินค่าหรือตีความ (evaluation or 
interpretation) การรับรู้จะครอบคลมุถึงอิทธิพลท่ีได้รับจากสงัคม ไม่ได้เกิดจากจิตและประสาน
อย่างเดียว แต่การรับรู้เกิดจากการรับอิทธิพลทางสงัคม หรือสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ซึ่งหมายถึง
ระบบสงัคมและวฒันธรรมด้วย 

2.3.2 ความหมายพฤตกิรรมการรับรู้ 
งามพิศ สตัย์สงวน (2543) ได้กล่าวไว้ว่า บทบาท คือ พฤติกรรมท่ีคาดหวังส าหรับผู้

อยู่ในสถานภาพต่าง ๆ ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร (role expectation) เป็นบทบาทท่ีคาดหวังโดย
กลุ่มคน หรือสังคมเพ่ือท าให้คู่สัมพันธ์มีการกระทาระหว่างกันทางสังคมได้ รวมทัง้สามารถ
พยากรณ์พฤติกรรมท่ีจะเกิดขึน้ได้ เช่น ผู้ มีต าแหน่งเป็นพ่อจะได้รับการคาดหวงัจากสงัคมให้แสดง
บทบาทหรือหน้าท่ีต่าง ๆ ของพ่อ คือ เลีย้งดลูกู ส่งเสียให้เล่าเรียน อบรมสัง่สอน ให้ความรักความ
เอ็นดูและอ่ืน ๆ อีกเป็นต้น ตาแหน่งอ่ืน ๆ ก็เช่นเดียวกัน เช่น ครูอาจารย์ เสมียน ภารโรง ต่างมี
บทบาทท่ีคาดหวงัจะต้องทาในฐานะท่ีครองตาแหน่งต่าง ๆ เหลา่นัน้อยู่ 

ลักขณา สริวัฒน์ (2549) ได้กล่าวไว้ว่า การรับรู้ หมายถึง การเกิดสัมผัสอย่างมี
ความหมายและเป็นประสานสมัผสัเกิดการสมัผสัขึน้ออกมาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีมีความหมาย อาจ
เป็นสิ่งท่ีรู้จักและเข้าใจกัน ความหมายของการสมัผัสนัน้จะต้องใช้ประสบการณ์เดิมหรือความรู้
เดิม ดังนัน้หากคนไม่มีความรู้เดิมหรือลืมเร่ืองนัน้ ๆ ไปก็จะไม่มีการรับรู้ในสิ่งนัน้ ๆ แต่จะเกิด
เฉพาะการสมัผสักบัสิง่เร้าเท่านัน้ 

บรรยงค์ โตจินดา (2543) ได้กล่าวไว้ว่า การรับรู้ว่า หมายถึง การท่ีบุคคลได้รับ
ตีความและตอบสนองต่อสิง่ท่ีเกิดขึน้ การรับรู้แบ่งได้เป็น 2 กิจกรรม คือ การรับข้อมลูและการแปล
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ข้อมลูให้เป็นข้อความตามความเข้าใจ การรับรู้จะต้องค านงึถึงความรู้ความเข้าใจในข้อมลูข่าวสาร 
ความสนใจและประสบการณ์จงึสามารถท าให้แปลความถกูต้อง 

สรุปได้ว่าการรับรู้ หมายถึง ความเข้าใจการรับข้อมูลและการแปลข้อมลู ท่ีเกิดจาก
การสมัพนัธ์สิง่ใดสิง่หนึง่ แล้วมีการตอบสนองรับรู้ในสิง่นัน้ ๆ 

ลกัษณะของการรับรู้ 
อิทธิพลจากภายนอก ได้แก่ ขนาดและความเข้มของสิ่งเร้า (size and intensively) 

การท าซ า้ๆ (repetition) สิง่ท่ีมีความตรงกนัข้าม (contrast) และการเคลื่อนไหว (movement) 
อิทธิพลจากภายใน ได้แก่ แรงจูงใจ (motive) และความคาดหวัง (expectancy) 

ความสนใจอารมณ์ ความคิดและจิตนาการความรู้สกึต่าง ๆ ท่ีบคุคลได้รับ 
ปัจจยัการรับรู้  

ด้านกายภาพ หมายถึง อวยัวะสมัผสั เช่น หู ตา จมูก และอวัยวะสมัผัสอ่ืน ๆ ปกติ
หรือไม่ มีความรู้สกึรับสมัผสัสมบรูณ์เพียงใด ความสมบรูณ์ของอวยัวะรับสมัผสั จะท าให้รับรู้ได้ดี 
การรับรู้บางอย่างเกิดจากอวยัวะรับการสมัผสั 2 ชนิดทางานร่วมกัน เช่น ลิน้และจมกูช่วยกันรับรู้
รสการรับรู้จะมีคุณภาพดีขึน้ ถ้ารู้เราได้รับสมัผัสหลายทาง เช่น เห็นภาพและได้ยินเสียงในเวลา
เดียวกนั ทาให้เราแปลความหมายของสิง่เร้าได้ถกูต้อง 

ด้านจิตวิทยา ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาของคนท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้นัน้ มีหลาย
ประการ เช่น ความจ า อารมณ์ ความพร้อม สติปัญญา การสงัเกตพิจารณาความสนใจความตัง้ใจ 
ทักษะค่านิยม วัฒนธรรม ประสบการณ์เดิม เป็นต้น สิ่งเหล่านีเ้ป็นผลจากการเรียนรู้เดิมและ
ประสบการณ์เดิม 

นอกจากปัจจยัส าคัญดงักล่าวแล้วยงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้อีก ได้แก่ 
สมรถภาพของอวยัวะสมัผสั ความสามารถของสมอง และประสาทสัมผสัท่ีจะได้รับ การเลือกจัด
หมวดหมู่และตอบสนองรวมทัง้ขนาดและชนิดของสิ่งเร้า เช่น บคุคลจะรับรู้สิ่งเร้าได้ดีและรวดเร็ว
ถ้าสิ่งเร้านัน้มีความเข้มมาก ขนาดของสิ่งเร้านัน้ใหญ่มากและสะดดุตาโดยเฉพาะสิ่งเร้าใหม่ ๆ ท่ี
ไม่คุ้นเคย บคุคลจะใส่ใจและเกิดการรับรู้หากพบว่าความแตกต่างกันของสิ่งเร้าเกิดขึน้และสิ่งเร้า
นัน้ เกิดขึน้ช า้ ๆ และมีการเคลื่อนไหวบคุคลต่อการรับรู้ 

ดงันัน้ การรับรู้ หมายถึง การรับรู้ท่ีอาจเกิดจากมีสิ่งเร้าใจอย่างเดียวกันดึงดดูความ
สนใจ และท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ทัง้ภายในและภายนอกท่ีมีแรงจงูใจ หรือมีการกระท าซ า้ๆ กบัสิง่ท่ี
ตรงกนัข้ามและปัจจยัการรับรู้มี 2 ลกัษณะ คือ ลกัษณะของผู้ รับรู้ และลกัษณะของสิง่เร้า 
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2.3.3 องค์ประกอบของการรับรู้ 
วิภาพร มาพบสุข (2542) ได้กล่าวไว้ว่า การรับรู้จะเกิดขึน้ได้นัน้ต้องเป็นไปตาม

ขัน้ตอนของกระบวนการดงันี ้
ขัน้ท่ี 1 สิง่เร้า (stimulus) เม่ือบคุคลได้รับสิ่งเร้าจะมีการจดัระบบเพ่ือแยกแยะสิ่ง

เร้าท่ีเกิดออกมาเป็นสว่นท่ีสนใจ หรือมุ่งความสนใจไปยงัสิ่งนัน้เป็นพิเศษ และจดัสิ่งเร้าให้รับรู้และ
เข้าใจมากขึน้ 

ขัน้ท่ี 2 กระแสประสาทสัมผัสวิ่งไปยังระบบประสาทส่วนกลาง ซึ่งมีศูนย์อยู่ท่ี
สมอง เพ่ือสัง่การตรงนีเ้กิดการรับรู้ (perception) ซึ่งเป็นตัวก าหนดข่าวสารว่าจะยอมรับหรือไม่
ยอมรับ โดยเป็นกระบวนการเลือกท่ีจะรับรู้ ทาให้เกิดการรับรู้เด่นชดัเฉพาะสิง่ท่ีสนใจเท่านัน้ 

ขัน้ท่ี 3 สมองแปลความหมายออกมาเป็นความรู้ความเข้าใจโดยอาศัยความรู้
เดิมและประสบการณ์เดิม ความจา เจตคติ ความต้องการ บรรทัดฐานทางสังคม (norms) 
บคุลกิภาพ เชาวน์ปัญญา ทาให้เกิดการตอบสนองอย่างใดอย่างหนึง่ต่อการรับรู้ (perception) 

โดยสรุป การรับรู้ หมายถึง การแปลความหมายสิ่งต่าง ๆ ท่ีเข้ามากระทบอวยัวะรับ
สมัผัสแล้วเกิดการตอบสนอง ขัน้ตอนแรกการรับรู้คือ สิ่งเร้ามากระตุ้นอวัยวะรับสมัผัสทัง้ 5 ซึ่ง
ประกอบ ไปด้วย หู ตา จมูก ปาก (ลิน้) และกายสมัผัส เม่ือรับสมัผัสแล้วอาจเกิดความรู้สึก แต่
หากมีการตีความ หรือแปลความหมายจากสมอง โดยอาศยัข้อมลูจากประสบการณ์ในอดีต หรือ
ความจ า ก็จะเกิดเป็นการรับรู้เกิดขึน้ และเกิดเป็นปฏิกิริยาตอบสนองสิง่เร้าท่ีมากระตุ้นนัน้ ๆ 

 
 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความรู้ ความเข้าใจ 
ไพศาล หวงัพานิช (2526) ได้ให้ความหมายของความเข้าใจ ว่าหมายถึง ความสามารถ

ในการน าความรู้ความเข้าใจ ไปดัดแปลงปรับปรุงเพ่ือให้สามารถจับใจความ อธิบาย หรือ
เปรียบเทียบย่นย่อเร่ืองราวความคิดเห็นข้อเท็จจริงต่างๆ ทัง้ยงัสามารถอธิบายและเปรียบเทียบสิ่ง
ท่ีมีลกัษณะและสภาพคล้ายคลงึเป็นท านองเดียวกับของเดิมได้ บคุคลท่ีมีความเข้าใจในสิ่งใดจะ
สามารถแปลความหมาย ตีความ หรือขยายความเก่ียวกบัสิง่นัน้ได้ ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520) 
กล่าวว่า ความรู้ คือ พฤติกรรมขัน้ต้น ซึ่งผู้ เรียนเพียงแต่จ าได้ อาจจะโดยการฝึกหรือโดยการ
มองเห็น ความรู้ขัน้นี ้ได้แก่ ความรู้เก่ียวกับค าจ ากัดความความหมาย ทฤษฎี ข้อเท็จจริง กฎ
โครงสร้าง และวิธีการแก้ปัญหา 



  24 

บญุชม ศรีสะอาด (2527) กลา่วว่า ความรู้ คือ ความสามารถของสมองในอนัท่ีจะทรงไว้
ซึง่ เร่ืองราวต่างๆ ท่ีบคุคลได้รับเข้าไว้ในสมอง การวดัว่าบคุคลมีความสามารถในการจ าเร่ืองราว
ต่างๆ ได้มากน้อยเพียงใดนัน้ วดัได้จากความสามารถในการระลกึออกของบคุคลนัน้ 

อดลุย์ จาตรุงคกลุ (2541)กลา่วว่า ความรู้ หมายถึง ข่าวสารท่ีเก็บไว้ในความทรงจ า สว่น
หนึ่งของข่าวสารทัง้หมดเก่ียวข้องกับหน้าท่ีของผู้บริโภคในตลาดเรียกว่า ความรู้เก่ียวกับผู้บริโภค 
(Consumer Knowledge) ซึ่งอาจจะศึกษาได้โดยการตอบค าถามดงันี ้คือ ผู้บริโภครู้อะไร ความรู้
จดัระเบียบอยู่ในความทรงจ าในรูปใด และจะวดัความรู้ได้อย่างไร 

รัตติกรณ์ จงวิศาล (2535) กล่าวว่า ความรู้ หมายถึง กฎเกณฑ์ ข้อเท็จจริงและข้อมูล
ต่างๆ ท่ีได้รับและสะสมไว้ในรูปของการจ า 

บลูม และคณะ (Bloom, S., & Others, 1956)กล่าวว่า ความเข้าใจ หมายถึง ความ 
สามารถในการท่ีคนขยายความรู้ความจ าให้ไกลออกไปจากเดิมอย่างสมเหตสุมผล แยกเป็น 3 ขัน้ 
ท่ีส าคญัคือ การแปลความหมายของค า ข้อความ สญัลกัษณ์ในแง่มมุใหม่ตามเนือ้เร่ืองและหลกั
วิชาการนัน้ ๆ การตีความโดยเอาความหมายจากการแปลทัง้หมดมารวมกันแล้วสรุปหรือขยาย
ความนัน้ ตามแนวการตีความโดยเอาความหมายจากการแปลทัง้หมดมารวมกันแล้วสรุปหรือ
ขยายความนัน้ ตามแนวใหม่ และทศันะใหม่ มมุมองใหม่ เพ่ือให้กว้างไกลออกไปจากข้อเท็จจริง 
โดยจะต้องให้ข้อมลูหรือแนวโน้มอย่างเพียงพอ 

จากความหมายของความรู้และความเข้าใจท่ีกล่าวมาข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า ความรู้
ความเข้าใจหมายถึง การสะสมประสบการณ์ ความทรงจ า ข้อมลูต่างๆ ท่ีบคุคลได้เก็บไว้ในสมอง 
โดยสามารถน าออกมาใช้ได้ในการให้ข้อมลู อธิบายหรือความสามารถในการแปลความหมาย ซึ่ง
สามารถวดัความรู้ความเข้าใจได้จากการระลกึ 

 
2.4.1 โครงสร้างของความรู้ 

บลูม และคณะ (Bloom et al., 1956) แบ่งพฤติกรรมโครงสร้างความรู้ออกเป็น  6 
ขัน้ตอนโดยเรียงจากขัน้ง่ายไปหาขัน้ยาก สรุปได้ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ความรู้ - ความจ า (knowledge) หมายถึง การระลึกได้ ความรู้นัน้ สามารถ
ยกมากลา่วอ้างอิงเพ่ือสนบัสนนุในสิง่ ท่ีตนต้องการท าความเข้าใจกระจ่างขึน้ 

ขนัท่ี 2 ความเข้าใจ (comprehension) หมายถึง สามารถอธิบายชีแ้จง โดยการแปล
ความ ตีความ สรุปความ พยากรณ์ ยกตวัอย่างประกอบได้ 
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ขัน้ท่ี 3 การน าไปใช้ (application) หมายถึง สามารถน าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์
หรือน าเอากฎ สตูร หลกัการมาใช้ในการแก้ปัญหา 

ขัน้ท่ี 4 การวิเคราะห์ (analysis) หมายถึง สามารถแยกแยะให้เห็นส่วนประกอบ
จ าแนกประเภทหาความสมัพนัธ์ของสว่นย่อยของสิง่ของตัง้แต่สองสิง่ขึน้ ไป 

ขัน้ท่ี 5 การสงัเคราะห์ (synthesis) หมายถึง สามารถน าเอาส่วนย่อยๆ มาประกอบ
เห็นสิง่ใหม่ เรียบเรียงเร่ืองราว ออกแบบการทดลอง การเรียนรู้ระดบันี ้เน้นความสร้างสรรค์ 

ขัน้ ท่ี  6 การประเมินผล (evaluation) หมายถึง ความสามารถในการตีความ 
ประมาณจดักลุม่วิจารณ์โดยใช้สถิติเป็นเคร่ืองสนบัสนนุว่าดี ปานกลาง เลว 

จากโครงสร้างความรู้ของ Bloom จะเห็นได้ว่าความจ านัน้เป็นความรู้พืน้ฐาน ถ้าไม่มี
ความจ าแล้วจะเกิดความเข้าใจไม่ได้ ในท านองเดียวกันการน าไปใช้จะเกิดไม่ได้ ถ้าไม่มีความ
เข้าใจเป็นเช่นนีเ้ร่ือยไปทกุขัน้จากขัน้ 2 ขึน้ไปถึงขัน้ 6 ซึง่เป็นขัน้สดุท้าย 

 
2.4.2 การวัดความรู้ 

กิติมา ปรีดีดิลก (2520) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวัดความรู้มีหลายชนิด แต่ละชนิดมี
ความเหมาะสมกับการวดัความรู้ตามคณุลกัษณะซึ่งแตกต่างกันออกไป เคร่ืองมือท่ีใช้วดัความรู้ท่ี
นิยมใช้วดักันมากคือ แบบทดสอบ แบบทดสอบถือว่าเป็นสิ่งเร้า เม่ือน าไปเร้าผู้ถูกสอบ ให้แสดง
อาการตอบสนองออกมาด้วยพฤติกรรมบางอย่าง เช่น การพูด การเขียน การท าท่าทาง ฯลฯ 
เพ่ือให้สามารถสงัเกตเห็นหรือสามารถนบัจ านวนปริมาณได้ เพ่ือน าไปแทนอนัดบัหรือคณุลกัษณะ
ของบคุคลนัน้ รูปแบบของข้อสอบหรือแบบทดสอบมี 3 ลกัษณะ 

1. ข้อสอบปากเปล่า เป็นการทดสอบด้วยวาจา หรือค าพดูระหว่างผู้ท าการสอบ
กบัผู้ถกูสอบโดยตรงหรือบางครัง้ เรียกว่า “การสมัภาษณ์” 

2. แบบสอบข้อเขียน ซึง่แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 
แบบความเรียง เป็นแบบทีต้องการให้ผู้อธิบาย บรรยาย ประพันธ์หรือวิจารณ์

เร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัความรู้นัน้ 
แบบจ ากัด ค าตอบเป็นข้อสอบท่ีให้ผู้สอบพิจารณาเปรียบเทียบ ตัดสินข้อความ

หรือรายละเอียดต่างๆ ซึง่มีอยู่ 4 แบบ คือ แบบถกู ผิด แบบจ าคู่ และแบบเลือกตอบ 
3. ข้อสอบภาคปฏิบัติ เป็นข้อสอบท่ีไม่ต้องการให้ผู้ ถูกสอบตอบสนองออกมา

ด้วยค าพดูหรือเขียนเคร่ืองหมายใดๆ แต่มุ่งให้แสดงพฤติกรรมด้วยการกระท าจริง 
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รัตติกรณ์ จงวิศาล (2535) การวัดความรู้ ความสามารถในการระลึก (Recall) 
เร่ืองราวข้อเท็จจริงหรือประสบการณ์ต่างๆ หรือเป็นการวดัการระลึก ประสบการณ์เดิมทีบุคคล
ได้รับจากค าสอนการบอกกล่าว การฝึกฝนของผู้ สอนรวมทัง้ต าราจากสิ่งแวดล้อมต่างๆ ด้วย
ค าถามวดัความรู้แบ่งออกเป็น 3 ชนิดคือ 

(1) ถามความรู้ในเนือ้เร่ือง เป็นการถามรายละเอียดของเนือ้หา ข้อเท็จจริงต่างๆ 
ของเร่ืองราวทัง้หลาย ประกอบด้วยค าถามประเภทต่างๆ เช่น ศพัท์และนิยาม กฎและความจริ ง
หรือรายละเอียดเนือ้หาต่างๆ 

(2) ความรู้ในวิธีการ เป็นการถามวิธีปฏิบตัิต่างๆ แบบแผน ประเพณี ขัน้ตอนการ
ปฏิบตัิทัง้หลาย เช่น ถามระเบียบแบบแผน ล าดบัขัน้และแนวโน้ม การจดัประเภทและหลกัเกณฑ์
ต่างๆ 

(3) ถามความรู้รวบยอดเป็นการถามความสามารถในการจดจ าข้อสรุปหรือ
หลกัการของเร่ืองทีเกิดจากการผสมผสานหาลกัษณะ เพ่ือรวบรวมและย่นย่อลงมาเป็นหลกัหรือ
หวัใจของเนือ้หานัน้ ๆ 

รวีวรรณ ชินะตระกลู (2533) การสร้างแบบทดสอบเพ่ือเป็นเคร่ืองมือวดัพฤติกรรม
ด้านความรู้ ความจ าทีเป็นทีรู้จกัแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

(1) แบบอตันยั เป็นแบบทดสอบทีผู้สอบต้องเขียนตอบ เป็นการยากทีจะควบคมุการ
ตอบของผู้สอบได้ แบบทดสอบชนิดนีย้งัแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 

(1.1) แบบทดสอบท่ีไม่จ ากดัค าตอบ (Essay – extended response) หมายถึง 
แบบทดสอบท่ีผู้ตอบมีสทิธิในการตอบอย่างเสรี 
(1.2) แบบทดสอบที_จ ากดัค าตอบ (Essay – restricted response) หมายถึง 
แบบทดสอบทีผู้ตอบมีสทิธิในการตอบจ ากดั 
(1.3) แบบทดสอบแบบตอบสัน้ ๆ (Short – answer) หมายถึง แบบทดสอบท่ี

ต้องการค าตอบท่ีเป็นวลีเท่านัน้ 
(1.4) แบบทดสอบแบบให้เติมค าให้สมบรูณ์ หมายถึง แบบทดสอบท่ีต้องการให้

เติมค าตอบ 
(2). แบบปรนยั เป็นแบบทดสอบท่ีมีรูปแบบ (Structure) มากท่ีสดุ สามารถใช้วดัผล

ได้แบบทดสอบแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
(2.1) แบบถูกผิด (True – False) ค าถามชนิดนีถ้ามถึงความจริง หลักการ กฎ

ต่างๆและการตีความ 
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(2.2) แบบทดสอบแบบจับคู่ (Matching) ลักษณะของข้อสอบจะมี 2 คอลัมน์
คอลมัน์หนึ่งเป็นชดุของค าถาม อีกคอลมัน์หนึ่งเป็นชดุค าตอบ ซึ่งผู้ตอบจะเลือกค าตอบทีถกูต้อง
เพ่ือให้สอดคล้องกบัค าถาม 

(2.3) แบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) ข้อสอบแบบนี จ้ะ
ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นสว่นของโจทย์ (Stem) อีกส่วนหนึ่งเป็นตวัเลือก (Alternative) มี
ตัง้แต่ 3 – 5ตวัเลือก แบบทดสอบประเภทนีจ้ะวดัความสามารถของสมองได้ตัง้แต่ต ่าจนถึงขัน้สงูๆ 
โดยค าตอบในตวัเลือกนัน้ จะมีข้อถกูอยู่เพียงข้อเดียว ส่วนข้ออ่ืนๆ เป็นตวัลวง (Distracters) เป็น
แบบทดสอบท่ีนิยมใช้กันมาก เพราะมีข้อดีทีว่าการให้คะแนนไม่ว่าใครตรวจ การให้คะแนนจะ
เท่ากนัเสมอ 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นอาจสรุปได้ว่า ในการสร้างเคร่ืองมือวัดความรู้ความเข้าใจ
จะต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับนิยาม ซึ่งนิยามในท่ีนีคื้อความรู้ความเข้าใจเก่ียวนโยบายการ
ควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญตัิควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551   

 
 

2.5 แนวคิดเก่ียวกับการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ได้รับการยอมรับว่าไม่ใช่สินค้าธรรมดา เน่ืองจากส่งผลกระทบต่อ

สขุภาพโดยเป็นปัจจยัเส่ียงส าคญัท่ีก่อให้เกิดภาระโรค (Burden of diseases) มากกว่า 200 ชนิด 
เป็นปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสียหายทางสงัคมและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม (WHO, 2014: 
18) ดังนัน้ประเทศต่าง ๆ จึงมีแนวความคิดท่ีจะควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เพ่ือลดผลกระทบ
ทางสขุภาพ รวมถึงความสญูเสียทางสงัคมและเศรษฐกิจของประเทศ อนัเน่ืองมาจากการบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ซึง่แนวความคิดเก่ียวกบัการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์นี ้มีสาระส าคญัดงั
จะกลา่วต่อไปนี ้

2.5.1 ความหมายของการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
การอธิบายความหมายของค าว่า “การควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์” นัน้ จ าเป็นต้อง

ท าความเข้าใจแนวความคิดพืน้ฐานในเร่ืองนีเ้ป็นเบือ้งต้นก่อนว่า เป็นแนวความคิดท่ีตัง้อยู่บน
เจตนารมณ์ในการป้องกนัควบคมุปัจจยัเส่ียงสขุภาพ (Health) ของบคุคล และความผาสกุ (Well-
being) ของประชนโดยรวม ดงันัน้การควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ จงึเป็นการควบคมุบนพืน้ฐาน
ของการคุ้มครองปัจเจกบุคคลควบคู่ไปกับการคุ้มครองสังคม เพ่ือให้สังคมสามารถด ารงอยู่ได้
อย่างปกติสขุ เป็นสงัคมสขุภาวะท่ีปราศจากโรค และภยัคกุคามสขุภาพจากเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
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จึงมีลกัษณะเป็นการควบคุมทางสังคมประการหนึ่ง ซึ่งการควบคุมทางสงัคมนัน้ มีการอธิบาย
ความหมายไว้โดยนกัวิชาการด้านสงัคมวิทยา ดงันี ้

Richard T. Lapiere อ้างใน (ปฐม ทรัพย์เจริญ, 2546) การควบคุมทางสงัคม เป็น
การควบคุมท่ีมุ่งเน้นการวิเคราะห์พฤติกรรมทางวัฒนธรรม เช่น สถานภาพ ค่านิยม บรรทัดฐาน
ทางสงัคม การควบคุมแบบเผด็จการ การควบคมุแบบประชาธิปไตย และความเช่ือทางศีลธรรม 
เป็นต้น โดยมีจุดมุ่งหมายมุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถประพฤติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคบัของ
สงัคมท่ีวางไว้ 

Martindale อ้างใน (ปฐม ทรัพย์เจริญ, 2546) กล่าวไว้ว่า การควบคมุทางสงัคมเป็น
การศกึษาเก่ียวกบัการท าให้ระเบียบของสงัคมสามารถด ารงอยู่ได้ 

Bredemire and Stephenson อ้างใน (ปฐม ทรัพย์เจริญ, 2546)กล่าวไว้ว่า กลไก
การควบคมุทางสงัคม ได้แก่ ทกุอย่างท่ีสงัคมจดัเตรียมขึน้เพ่ือป้องกันความกดดันตึงเครียดหรือ
เพ่ือปอ้งกนัความกดดนัตงึเครียดท่ียงัผลให้เกิดพฤติกรรมฝืนสงัคม (Deviance) 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น เป็นการอธิบายความหมายในมิติของการควบคุมทางสงัคม
เป็นส าคัญ จึงยังไม่ครอบคลมุความหมายของการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีมีมิติของการ
คุ้มครองสขุภาพปัจเจกบุคคลด้วยโดยการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์นัน้ องค์การอนามยัโลก 
(World Health Organization) ได้กล่าวไว้ว่าการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เป็นสาเหตสุ าคญัท่ี
ก่อให้เกิดภาระโรค (Burden of diseases) และส่งผลกระทบต่อสุขภาพ รวมถึงความผาสกุของ
ปัจเจกบุคคล ตลอดจนประชาชนโดยรวม นอกจากนีย้ังก่อให้เกิดความเสียหายทางสงัคมและ
เศรษฐกิจของประเทศด้วย จึงเป็นเหตุผลท่ีหนักแน่นเพียงพอท่ีนานาประเทศจะมีนโยบายและ
มาตรการเก่ียวกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์หรือ เรียกว่า “นโยบายแอลกอฮอล์” (Alcohol Policy)ซึ่ง
เป็นค ารวม ๆ ท่ีหมายความถึง การจดัตัง้มาตรการทางกฎหมายหรือทางสงัคมท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
ลดผลกระทบทางสขุภาพและความเสียหายทางสงัคมจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ซึ่ง
มาตรการท่ีว่านีอ้าจจดัตัง้ขึน้โดยภาครัฐหรือภาคประชาสงัคมก็ได้ และอาจประกอบด้วยมาตรการ
ท่ีไม่ได้มุ่งลดการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์โดยตรงก็ได้ แต่เป็นมาตรการท่ีใช้เพ่ือลดผลกระทบ
หรือความสญูเสียจากเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์(World Health Organization, 2014) 

ดงันัน้สรุปได้ว่า การควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ หมายถึง การจดัตัง้มาตรการทาง
กฎหมายหรือทางสงัคมขึน้ และด าเนินการตามมาตรการดังกล่าวนัน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือลด
ผลกระทบทางสุขภาพและความเสียหายทางสังคมจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  ซึ่ง
ประชาชนสามารถประพฤติและปฏิบตัิตามมาตรการเช่นว่านัน้ได้ 
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2.5.2 สรุปสาระส าคัญของมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมเคร่ืองดื่ ม
แอลกอฮอล์ตามพระราชบัญญัต ิควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 

การศกึษาเร่ืองความเข้าใจและการยอมรับนโยบายการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
ตามพระราชบญัญัติควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ของเจ้าหน้าท่ีรัฐและประชาชนนี ้มี
ขอบเขตของการศึกษาเฉพาะมาตรการทางกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 ซึง่กฎหมายฉบบันีต้ราขึน้โดยมีเจตนารมณ์ท่ีส าคญัคือ เน่ืองจากเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ได้ก่อให้เกิดปัญหาด้านสขุภาพ ครอบครัว อบุตัิเหตแุละอาชญากรรม ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศสมควรก าหนดมาตรการต่าง  ๆ ในการควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ รวมทัง้การบ าบดัรักษาหรือฟืน้ฟูสภาพผู้ติดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เพ่ือช่วย
ลดปัญหาและผลกระทบทัง้ด้านสงัคมและเศรษฐกิจ ช่วยสร้างเสริมสขุภาพของประชาชนโดยให้
ตระหนักถึงพิษภัยของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตลอดจนช่วยป้องกันเด็กและเยาวชนมิให้เข้าถึง
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย และภายใต้เจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าว ได้มีการบัญญัติ
มาตรการทางกฎหมายเพ่ือเป็นแนวทางการขบัเคลื่อนให้บรรลผุลตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย ซึง่
ก าหนดมาตรการไว้ 6มาตรการ ได้แก่ มาตรการควบคมุฉลากและบรรจภุัณฑ์ มาตรการควบคุม
สถานท่ีจดัจ าหน่าย มาตรการควบคุมวันและเวลาจัดจ าหน่าย มาตรการควบคุมการขายให้กับ
บคุคล มาตรการควบคุมสถานท่ีบริโภค และมาตรการควบคมุการโฆษณา โดยแยกพิจารณาได้ 
ดงันี ้

2.5.2.1 มาตรการควบคุมฉลากและบรรจุภัณฑ์ 
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมฉลากและบรรจุภัณฑ์ของเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ เป็นการป้องกนัการใช้ฉลากและบรรจภุณัฑ์ของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นส่ือโฆษณา 
หรือท าให้ฉลากและบรรจุภณัฑ์มีลกัษณะดึงดดูใจ เชิญชวนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทัว่ไป
ตัดสินใจเลือกซือ้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ไปบริโภคมากขึน้โดยบัญญัติไว้ในมาตรา  26 แห่ง
พระราชบัญญัติควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ฯ  โดยเป็นการก าหนดหน้าท่ีของผู้ผลิตและผู้น าเข้า
ให้ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขของกฎหมายในเร่ืองบรรจุภัณฑ์ ฉลาก และข้อความค าเตือนส าหรับ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีผลติหรือน าเข้ามาภายในราชอาณาจกัรไทย โดยท่ีหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขในเร่ืองดงักล่าว ให้อ านาจคณะกรรมการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นผู้ออกประกาศ
ก าหนด โดยต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แห่งชาติ และ
ปัจจบุนั ได้มีการออกประกาศคณะกรรมการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เร่ือง หลกัเกณฑ์วิธีการ 
และเง่ือนไข เก่ียวกบัฉลากของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติมอีกด้วย  
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อาจกล่าวได้ว่า ปัจจุบันมาตรการควบคุมในด้านฉลากของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ก าหนดห้ามใช้ฉลากเป็นส่ือโฆษณาเชิญชวนให้มีการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นการ
ใช้ข้อความท่ีเป็นการชกัจงูใจเชิญชวนให้บริโภค หรืออวดอ้างสรรพคณุ คณุประโยชน์ หรือคณุภาพ
ของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ หรือข้อความท่ีไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค เช่น การใช้ข้อความท่ีท าให้เกิด
ทศันคติว่าจะท าให้ประสบความส าเร็จในทางสงัคมหรือทางเพศ หรือข้อความท่ีเป็นภาพนักกีฬา 
ศิลปิน ดารานกัร้อง นกัแสดง หรือการ์ตนู เป็นต้น 

2.5.2.2 มาตรการควบคุมสถานที่จัดจ าหน่าย 
การควบคมุสถานท่ีขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เป็นมาตรการจ ากดัความหนาแน่น

ของจดุขายเพ่ือลดการเข้าถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของประชาชน โดยบญัญัติไว้ในมาตรา 27 แห่ง
พระราชบญัญัติควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ฯ นอกจากบทบญัญัติดงักล่าวแล้ว ปัจจบุนัได้มีการ
อาศยับทบัญญัติในมาตรา 27 (8) ในเร่ืองสถานท่ีอ่ืนท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด ตราอนุบัญญัติ
เพิ่มเติมเก่ียวกบัสถานท่ีห้ามขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เพิ่มเติม ดงันี ้

1. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง ก าหนดสถานท่ีหรือบริเวณห้ามขายหรือ
บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนของรัฐ พ.ศ. 2555 มีบทบัญญัติ
ก าหนดสถานท่ีห้ามขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  

2. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง ห้ามขายหรือห้ามบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ในพืน้ท่ีประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2555  

3. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง ก าหนดสถานท่ีหรือบริเวณห้ามขายหรือ
บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสวนสาธารณะของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ พ.ศ. 2556  

4. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง ก าหนดสถานท่ีหรือบริเวณห้ามขายหรือ
บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์บนทางรถไฟ พ.ศ. 2558  

5. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง ก าหนดสถานท่ีหรือบริเวณห้ามขายหรือ
บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในท่าเรือโดยสารสาธารณะ พ.ศ. 2558  

6. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง ก าหนดสถานท่ีหรือบริเวณห้ามขายหรือ
บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานีขนสง่ พ.ศ. 2558  

7. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง ก าหนดสถานท่ีหรือบริเวณห้ามขาย
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ. 2558  



  31 

8. ประกาศส านกันายกรัฐมนตรี เร่ือง ห้ามขายหรือบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ในพืน้ท่ีท่ีอยู่ในก ากับดแูลและใช้ประโยชน์ของราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ พ.ศ. 
2558  

2.5.2.3 มาตรการควบคุมวันและเวลาจัดจ าหน่าย 
การควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในมิติด้านวันและเวลา มีการบัญญัติไว้ใน

มาตรา 28 โดยเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ในเร่ืองการจ ากัดวันและเวลาในการขายเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ไว้อย่างกว้าง ๆ โดยให้อ านาจนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ออกประกาศก าหนดว่าจะห้ามขาย
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในวัน และเวลาใดบ้าง ทัง้นี ้โดยมีการก าหนดข้อยกเว้นไว้ในกรณีการขาย
ของผู้ผลิต ผู้น าเข้า หรือตวัแทนของผู้ผลิต หรือผู้น าเข้า ไปยงัผู้ขายซึง่ได้รับอนญุาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยสุรา ซึ่งภายใต้บทบัญญัตินี  ้นายกรัฐมนตรีได้ประกาศก าหนดวันห้ามขายเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์ดงันี ้

การก าหนดวนัห้ามขาย 
การก าหนดวนัห้ามขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ได้มีการตราขึน้เป็นประกาศส า นกั

นายกรัฐมนตรี เร่ือง ก าหนดวนัห้ามขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2552 และภายหลงัจากท่ีอนุ
บญัญตัิฉบบันีป้ระกาศมีผลบงัคบัใช้ได้ไม่นาน ต่อมาได้มีการยกเลกิและออกประกาศฉบบัใหม่ คือ 
ประกาศส านกันายกรัฐมนตรี เร่ือง ก าหนดวนัห้ามขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (ฉบบัท่ี 2)พ.ศ. 2552  

ส าหรับปัจจบุนั ได้มีการยกเลกิประกาศส านกันายกฯ ทัง้ 2 ฉบบัดงักล่าวข้างต้น 
และมีการออกประกาศฉบับใหม่  คือ ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง ก าหนดวันห้ามขาย
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2558  

กล่าวโดยสรุปได้ว่า มาตรการควบคุมวันในการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใน
ปัจจบุนันายกรัฐมนตรีได้มีการประกาศก าหนดวนัห้ามขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ไว้ 5 วนั ดงันี ้

1. วนัมาฆบชูา 
2. วนัวิสาขบชูา 
3. วนัอาสาฬหบชูา 
4. วนัเข้าพรรษา 
5. วนัออกพรรษา 
สว่นการก าหนดข้อยกเว้นในเร่ืองวนัห้ามขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ มีดงันี ้

(1) การขายของผู้ ผลิต ผู้ น าเข้า หรือตัวแทนของผู้ ผลิต หรือผู้ น าเข้า ไปยัง
ผู้ขายซึง่ 
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ได้รับอนญุาตตามกฎหมายว่าด้วยสรุา 
(2) การขายในร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ 

การก าหนดเวลาห้ามขาย 
การก าหนดเวลาห้ามขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ได้มีการตราขึน้เป็นประกาศส า นัก

นายกรัฐมนตรี เร่ือง ก าหนดเวลาห้ามขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  พ.ศ. 2558 โดยสรุปได้ว่า 
มาตรการควบคมุเวลาในการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในปัจจบุนันายกรัฐมนตรีได้มีการประกาศ
ก าหนดเวลาในการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ไว้ 2 ช่วงเวลา ดงันี ้

1. เวลาตัง้แต่ 11.00 นาฬิกา ถึงเวลา 14.00 นาฬิกา 
2. เวลาตัง้แต่ 17.00 นาฬิกา ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา 

สว่นการก าหนดข้อยกเว้นในเร่ืองเวลาขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ มีดงันี ้
(1) การขายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ 
(2) การขายในสถานบริการซึ่งเป็นไปตามก าหนดเวลาเปิดปิดของสถานบริการ

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
2.5.2.4 มาตรการควบคุมการขายให้กับบุคคล 
การควบคมุการขายให้กับบคุคลบางประเภท เป็นมาตรการทางกฎหมายท่ีควบคมุมิ

ให้มีการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ให้กับบคุคลบางประเภทท่ีกฎหมายมุ่งประสงค์จะคุ้มครองเป็น
พิเศษ ซึ่งบัญญัติไว้ ในมาตรา 29 โดยก าหนดห้ามขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ให้กับบุคคล 2 
ประเภท ดงันี ้

1. บคุคลท่ีมีอายตุ ่ากว่า 20 ปีบริบรูณ์ 
2. บคุคลท่ีมีอาการมนึเมาจนครองสติไม่ได้ 

2.5.2.5 มาตรการควบคุมสถานที่ห้ามบริโภค 
การควบคุมสถานท่ีบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เป็นมาตรการส าคัญท่ีมุ่งลดการ

เข้าถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ การคุ้มครองผลกระทบทางจิตใจของประชาชนในเร่ืองความเหมาะสม
ทางบริบทของสงัคมเก่ียวกับสถานท่ีบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ การลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้
จากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ  การก่อเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ และภยัคกุคามสขุภาพอ่ืน ๆ จากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ซึ่งตามมาตรา 31 แห่ง
พระราชบญัญัติควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ฯ ได้ก าหนดสถานท่ีห้ามบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ไว้  



  33 

2.5.2.6 มาตรการควบคุมการโฆษณา 
การควบคมุการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ถือเป็นมาตรการส าคญัอย่างยิ่งในการ

ลดการเข้าถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของประชาชน เน่ืองจากการโฆษณามีอิทธิพลต่อจิตใจของ
ผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนท่ียังไม่มีความพร้อมในการตัดสินใจเทียบเท่าวัย
ผู้ใหญ่ เป็นการโน้มน้าว ชกัจงูใจให้เด็กเยาวชน และประชาชนทัว่ไป บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
มากขึน้ กระตุ้นให้เกิดนักด่ืมหน้าใหม่ กฎหมายจึงเข้ามาแทรกแซงโดยก าหนดมาตรการควบคุม
การโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ทัง้นี ้โดยมีเจตนารมณ์มุ่งลดการเข้าถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
และป้องกันการเกิดนกัด่ืมหน้าใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งตามมาตรา 32 
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ฯ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ควบคุมการโฆษณา
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ไว้ โดยเป็นการก าหนดห้ามบุคคลใด ๆ ก็ตามท าการโฆษณาเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ หรือแสดงช่ือหรือเคร่ืองหมายของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อนัเป็นการอวดอ้างสรรพคณุ
หรือชกัจงูใจให้ผู้ อ่ืนด่ืมโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งค าว่า “โฆษณา” นัน้ มีการให้ค าจ ากัดความไว้ใน
มาตรา 3  

จากบทบัญญัติท่ีกล่าวมาข้างต้น เห็นได้ว่า การโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตาม
มาตรา 32 วรรคแรก ตอนต้นท่ีบัญญัติว่า “ห้ามผู้ ใดโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์” จึงมี
ความหมายสมบรูณ์ในตวัเองตามมาตรา 3 กล่าวคือ เป็นการท่ีบคุคลใด ๆ ก็ตาม กระท าการอย่าง
หนึ่งอย่างใดให้ประชาชนเห็น ได้ยิน หรือทราบข้อความ โดยมีเจตนาเพ่ือประโยชน์ในทางการค้า 
การกระท าดังกล่าวเข้าข่ายเป็นความผิดฐานโฆษณาตามกฎหมายนีแ้ล้ว  นอกจากนีค้ าว่า 
“โฆษณา” ตามมาตรา 3 ยงัได้ก าหนดนิยามท่ีมีความทนัสมยั โดยการก าหนดนิยามให้ครอบคลมุ
ถึงการส่ือสารการตลาดด้วย ส่งผลให้การกระท าใด ๆ ท่ีเป็นการส่ือสารการตลาดสินค้าเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ จะเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายนีท้ันที  โดยไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงว่า ได้มีการ
อวดอ้างสรรพคณุ หรือมีข้อความชกัจงูใจให้บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์หรือไม่ สว่นบทบญัญตัิใน
มาตรา 32วรรคแรก ตอนท้ายท่ีบญัญตัิว่า “หรือแสดงช่ือหรือเคร่ืองหมายของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้ อ่ืนด่ืมโดยตรงหรือโดยอ้อม ” หมายถึง กรณีท่ี
ผู้กระท ามิได้มีเจตนาท่ีจะท าเพ่ือประโยชน์ในทางการค้า กรณีนีจ้ะมีความผิดก็ต่อเม่ือมีพฤติการณ์
ประกอบคือ มีการอวดอ้างสรรพคณุหรือชกัจงูใจให้ผู้ อ่ืนด่ืมโดยตรงหรือโดยอ้อม(แสวง บญุเฉลิม
วิภาส, 2554) 

การห้ามโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตามมาตรา 32 วรรคแรกนัน้ เป็นการห้าม
โฆษณาโดยเด็ดขาดส าหรับบุคคลทุกคน แต่อย่างไรก็ตามในมาตรา 32 วรรคสอง ได้ก าหนด
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ข้อยกเว้นให้กับผู้ ผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทุกประเภทให้สามารถท าการโฆษณาหรือ
ประชาสมัพันธ์ใด ๆ ได้ ทัง้นี ้ภายใต้หลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนด ซึ่งปัจจบุัน
ได้มีกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการแสดงภาพสญัลกัษณ์เพ่ือประกอบการโฆษณา
หรือประชาสมัพนัธ์เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2553  

นอกจากนี ้ภายใต้บทบัญญัติในข้อ 4 ของกฎกระทรวงดังกล่าว คณะกรรมการ
ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ได้ออกประกาศคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เร่ือง 
รูปแบบของข้อความค าเตือนประกอบภาพสัญลักษณ์ของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์หรือภาพ
สญัลกัษณ์ของบริษัทผู้ผลติเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2557  

 
 

2.6 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
การวิเคราะห์นโยบายการควบคมุการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตามมาตรา 32 ตาม

พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ได้มีการศึกษาทบทวนงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้อง สรุปได้ดงันี ้

 
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์ (2542)ได้ศึกษาปัจจัยท่ีท าให้กฎหมายขาดประสิทธิภาพ โดย

ศึกษากฎหมายในฐานะเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมสังคมให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งผล
การศกึษาพบว่า ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้กฎหมายขาดประสทิธิภาพนัน้ ประกอบด้วย 3 ปัจจยั ดงันี ้

1. ปัจจัยด้านการบัญญัติกฎหมาย กล่าวคือ หากการออกกฎหมายเป็นไปโดย
สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีหรือความเช่ือของบุคคลในสงัคมนัน้แล้ว ย่อมมีปัญหาในการ
บงัคับใช้น้อย หรือแทบไม่มีเลย แต่หากกฎหมายต้องการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหรือแนวปฏิบัติ
ของชุมชนแล้ว ก็จะเกิดปัญหาเร่ืองการละเมิดบทกฎหมายอยู่เนือง ๆ จ าต้องมีการบังคับใช้
กฎหมายอย่างต่อเน่ืองและจริงจงัจนเกิดเป็นนิสยัและปฏิบตัิตามกฎหมายในท่ีสดุ ส่วนการจะท า
ให้กฎหมายมีประสิทธิภาพนัน้ จ าเป็นต้องบญัญัติกฎหมายให้เข้าใจง่ายและปฏิบตัิได้ง่าย ทัง้ต้อง
บญัญัติให้สอดคล้องกับสิ่งท่ีชุมชนประพฤติและปฏิบัติกัน ประกอบกับการใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย 
โดยค านงึถึงวฒันธรรมและพืน้เพของสงัคมมาพิจารณาประกอบด้วย 

2. ปัจจยัด้านการลงโทษผู้กระท าผิด กลา่วคือ กฎหมายท่ีมีบทก าหนดโทษทางอาญา
เป็นกฎหมายอาญา ท่ีโดยลกัษณะของกฎหมายประเภทนีจ้ะมีการก าหนดความผิดและโทษ แต่มี
หลายกรณีท่ีกฎหมายบญัญัติความผิดและโทษไม่สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของการลงโทษ สง่ผล



  35 

ให้การลงโทษไม่เหมาะสมกับการกระท าอันอาจก่อให้เกิดผลประหลาดในการบงัคับใช้กฎหมาย 
เช่น คน 2 คน โยนเก้าอีจ้ากท่ีสงูลงมาถนน เก้าอีข้องคนหนึง่ไม่โดนผู้ ใดเลย แต่ของอีกคนหนึง่หล่น
ลงขณะท่ีมีคนผ่านมาพอดี จนได้รับอันตรายถึงตาย การกระท าของคนทัง้สองประมาทเท่ากัน 
กระท าในลกัษณะเดียวกัน แต่ผลก็คือคนแรกไม่มีความผิดเลยแต่คนท่ีสองอาจถกูจ าคกุถึง 10 ปี 
ถ้ามีกฎหมายลกัษณะนีม้าก คนก็จะคลายความเคารพกฎหมายลง 

3. ปัจจัยด้านการตีความกฎหมาย กล่าวคือ แม้ผู้ บัญญัติกฎหมายจะพยายาม
บญัญัติกฎหมายอย่างชดัเจนท่ีสดุแล้ว แต่บางครัง้ก็เล่ียงไม่ได้ท่ีจะต้องใช้ถ้อยค าท่ีมีความหมาย
พิเศษ ดงันัน้ผู้ ใช้และตีความจึงต้องมีความเข้าอกเข้าใจถ้อยค าของกฎหมายนัน้เป็นอย่างดี จงึจะ
ตีความได้อย่างถูกต้องเป็นธรรม มิเช่นนัน้ก็อาจเกิดผลแปลก ๆ หรือได้ผลตรงข้ามกับความเป็น
ธรรมออกมาได้ ถ้อยค าประเภทนี ้เช่น ภาษาเทคนิค นิยามศพัท์ หรือค าก ากวม เป็นต้น 

วุธิหงศ์ ภักดีกุล (2553)ได้ศึกษาการพัฒนาตัวแบบแก้ไขปัญหาการละเมิดกฎหมาย
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในชมุชน ผลการศึกษาพบว่า ลกัษณะการละเมิดกฎหมายและสดัส่วนของผู้
ละเมิดกฎหมายควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มี 7 ลกัษณะ คือ การละเมิดด้านเวลา ร้อยละ 88.4 
การโฆษณา ร้อยละ84.5 ด้านอายุผู้ ซือ้ ร้อยละ 78.6 ด้านสถานท่ีในเขตวัด ร้อยละ 71.7 ใน
สถานศึกษาและสถานท่ีราชการ ร้อยละ 45.8 ปัม้น า้มัน ร้อยละ 49.8 ด้านการส่งเสริมการขาย
ด้วยการลด แลก แจก แถม เร่ขาย ร้อยละ 65.5ทัง้นีเ้พราะมีปัจจยัท่ีสง่ผลให้เกิดความเส่ียงต่อการ
ละเมิดกฎหมาย คือ (1) ปัจจยัทางกายภาพ ได้แก่ ประชาชน ผู้อาศยัอยู่ในพืน้ท่ีเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เส่ียงมากกว่าเขตเทศบาลถึง 4 เท่า ผู้ ท่ีอยู่ใกล้ร้านขายสรุามีความเส่ียงมากถึง 3 เท่า 
(2) ปัจจยัทางชีวะสงัคม คือ ผู้ ท่ีจบประถมศกึษามีความเส่ียงมากถึง 12 เท่า ผู้ ท่ีมีอายนุ้อยกว่า 20 
ปี มีโอกาสเส่ียงมากกว่ากลุ่มอายอ่ืุนถึง 10 เท่า (3) ปัจจยัด้านสงัคม คือ ผู้ มีอาชีพเกษตรกรเส่ียง
มากกว่าอาชีพอ่ืนถึง 4 เท่า (4) ปัจจัยทางความคิด จิตใจ คือ ผู้ ท่ีมีทัศนคติในเชิงลบจะเส่ียง
มากกว่าถึง 5 เท่าด้วยเหตุนีจ้ึงมีผลกระทบต่อสงัคม สขุภาพอนามัยท่ีเกิดจากการทะเลาะวิวาท 
การกระท ารุนแรง อุบัติเหต ุและผลกระทบทางเศรษฐกิจเกิดภาระหนีส้ิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ ท่ี
ชอบด่ืมสงัสรรค์บ่อยครัง้มีโอกาสเป็นหนีม้ากกว่าคนอ่ืนถึง 4 เท่า 

ชุษณะ รุ่งปัจฉิม (2552) ศึกษาถึง “ผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร” จากสามกลุม่ประช ากรได้แก่ กลุม่ผู้บริโภค กลุ่ม
ผู้ จ าหน่าย และกลุ่มเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้หลายขัน้ พบว่ า เม่ือ
กล่าวถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ กลุ่มตวัอย่างจะนึกถึงเหล้ามาเป็นอนัดบัแรก เบียร์เป็นอนัดบัสอง 
กว่าร้อยละ 79 เคยด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ในส่วนการเข้าถึง การหาซือ้และการรับรู้การโฆษณา
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พบว่า กว่าร้อยละ 50 เคยซือ้ด้วยตนเอง สามารถเดินทางหาซือ้ได้สะดวกไม่เกิน 5 น าที โดย
สถานท่ีหาซือ้ได้คือร้านขายของช า/โชว์ห่วยถึงร้อยละ 80 ด้านการพบเห็นโฆษณาประชาสมัพนัธ์
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรูปแบบต่างๆได้แก่ โทรทศัน์ ปา้ยกลางแจ้งตามถนน/ร้านค้า ในส่ือสิง่พิมพ์
ได้แก่ หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร/แผ่นพบั ส่วนระดบัความรู้ในกฎหมายควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
นัน้อยู่ในระดบัปานกลาง ทัง้นีใ้นกลุ่มผู้ จ าหน่ายพบว่า รู้ช่วงเวลาการห้ามจ าหน่าย แต่ก็ไม่คิดว่า
ถกูจบั รวมทัง้เคยขายให้แก่บุคคลอายตุ ่ากว่าท่ีกฎหมายก าหนด เพราะไม่คิดว่าจะถกูจบั ร้านค้า
สว่นใหญ่รู้ถึงพระราชบญัญัติควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในระดบัปานกลาง ถึงระดบัมาก กลุ่ม
เจ้าหน้าท่ีส่วนใหญ่เคยพบเห็นการซือ้ขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานท่ีห้ามจ าหน่าย เลือกใช้
วิธีการตกัเตือนและจบักมุเป็นสว่นใหญ่ และพบว่าไม่ด าเนินการใดๆก็มีจ านวนหนึ่งด้วย เจ้าหน้าท่ี
รู้ถึงตวับทกฎหมายในระดบัมาก ส าหรับปัจจยัในการซือ้เคร่ืองด่ืมมาจากครอบครับเป็นส าคัญ มี
ข้อมลูชีว้่าการหาซือ้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท าได้โดยสะดวกในแง่เวลาและสถานท่ีจ าหน่าย จงึควร
ควบคมุร้านค้าท่ีจ าหน่ายในชมุชนให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ ส าหรับการปฏิบตัิตามกฎหมายพบว่า 
ยงัมีการฝ่าฝืนข้อห้ามได้แก่ การซือ้ได้ในช่วงเวลาท่ีห้ามจ าหน่ายมีแนวโน้มมาก ควรมีการบงัคบัใช้
กฎหมายในเวลาท่ีก าหนดอย่างเคร่งครัด พบสาเหตสุ าคญัคือคิดว่าจะไม่ถกูจบั นอกจากนีก้ารด่ืม
ในสถานท่ีห้ามด่ืมยังไม่มีประสิทธิผลเท่าท่ีควร ทัง้นีใ้นขณะท่ีวิจัยอาจเป็นเพราะกฎหมายเพิ่ง
ออกมาใช้บงัคบัใหม่ เจ้าหน้าท่ียงัไม่บงัคบัใช้อย่างจริงจัง ส าหรับมาตรการในกฎหมายเก่ียวกับ
การโฆษณาประชาสมัพันธ์พบว่า ยังไม่มีประสิทธิผลเท่าท่ีควร ผู้ ด่ืมยังพบว่ามีการโฆษณาหรือ
สง่เสริมการขายอยู่ ซึง่มาจากการท่ีเจ้าหน้าท่ียงัขาดความรู้ความเข้าใจในข้อก าหนดของกฎหมาย 
ทัง้นีส้ว่นหนึง่มาจากการท่ียงัไม่มีการออกอนบุญัญตัิรวมทัง้มีช่องว่างของกฎหมายในมาตรา 32 ท่ี
ยงัไม่ชดัเจนอยู่ มีข้อเสนอแนะว่าควรเพิ่มกลไกการบงัคบัใช้กฎหมาย เช่น การจดัตัง้หน่วยรับเร่ือง
โดยเฉพาะ ให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติในแง่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน รวมทัง้การเร่งออกอนุ
บญัญัติให้สอดคล้องกับกฎหมายหลกัเพ่ือบงัคบัใช้ให้มีประสทิธิภาพ รวมทัง้การมีนโยบายของรัฐ
ท่ีชัดเจนว่าจะด าเนินไปทางใด ระหว่างธุรกิจแอลกอฮอล์กับปัญหาท่ีเกิดขึน้จากเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์

บณัฑิต ศรไพศาล (2553)ได้อธิบายถึง พ.ร.บ.ควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 
ในการประชมุวิชาการสรุาระดับชาติครัง้ท่ี 6 พอสรุปได้ว่า กฎหมายฉบับนีน้ับเป็นกฎหมายเพ่ือ
ควบคุมปัญหาสุราโดยตรงฉบับแรกของไทย ในส่วนท่ีด าเนินการได้ดีแล้วคือ การแต่งตัง้
คณะกรรมการระดบัชาติและระดบัจงัหวดั การออกกฎหมายลกู ตลอดจนการท าให้ประชาชนรับรู้
มาตรการต่างๆในกฎหมายส่งผลให้การไปซือ้หรือการซือ้ได้และการด่ืมและการด่ืมในสถานท่ีห้าม
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จ าหน่ายและห้ามด่ืมลดลง การไปซือ้ในเวลาห้ามจ าหน่ายลดลง สดัส่วนของผู้ เห็นโฆษณาลดลง 
ส าหรับภารกิจท่ีเป็นโอกาสภายใต้กฎหมายนีไ้ด้แก่ การบงัคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นจริงจงั ทัง้
การห้ามเยาวชนอายตุ ่ากว่า 20 ปีซือ้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ การห้ามซือ้ในเวลาและสถานท่ีห้ามซือ้ 
ตลอดจนการก าหนดเพิ่มพืน้ท่ีรอบสถานศกึษาเป็นพืน้ท่ีห้ามจ าหน่ายสรุา นอกจากนีภ้ารกิจท่ีเป็น
โอกาสนอกเหนือจากกฎหมายนี ้ได้แก่ ควรก าหนดเพิ่มเติมมาตรการท่ียงัไม่ได้ระบรุายละเอียดใน 
พ.ร.บ.นี ้ได้แก่มาตรการทางภาษีและราคา มาตรการจ ากดัความหนาแน่นของจดุจ าหน่ายโดยการ
ควบคมุใบอนญุาตผลติและจ าหน่าย มาตรการปอ้งปรามอนัตรายจากการด่ืมแล้วขบั เป็นต้น 

กนิษฐา ไทยกล้า (2552) ศกึษาถึง “อิทธิพลทางการตลาดของเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ท่ี
มีผลต่อพฤติกรรมการด่ืมของเยาวชน : กรณีศึกษาพืน้ท่ีเมืองเชียงใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซือ้/ด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ของเยาวชน และเพ่ือศึกษาอิทธิพล
ทางการตลาด กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดท่ีส่งผลต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ของ
เยาวชนในพืน้ท่ีท่ีมีความแตกต่างกัน ในส่วนอิทธิพลทางการตลาด กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด 
พบว่า การรับรู้ส่ือโฆษณากลุ่มท่ีศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีจุดจ าหน่ายมากกว่า 30 แห่งและน้อย
กว่า 30 แห่ง หากพบเห็นการโฆษณาแล้วเกิดความรู้สึกอยากด่ืมตามล าดับตรงกันมากท่ีสดุ คือ 
โทรทศัน์ รองลงมาได้แก่ แผ่นปา้ยโฆษณา (Cut Out) แผ่นปา้ยโปรโมชัน่/ป้ายผ้าหน้าร้าน/ปา้ยร้าน 
และป้ายไฟ ตามล าดบั ส าหรับรูปแบบการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซือ้ คือ การใช้
พนักงานส่งเสริมการขาย (PG) การลดราคา การเพิ่มปริมาณเป็นพิเศษ ปัจจัยทางด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย คือ บรรยากาศภายในร้านดี การสามารถซือ้ได้ตลอดเวลา ป้ายโฆษณา ความ
สะอาดของร้านมีผลต่อกลุ่มผู้ ด่ืมเป็นประจ า การด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์มกัเลือกใช้บริการจดุ
จ าหน่ายท่ีใกล้ท่ีพัก ระหว่างทางหรือในย่านบันเทิงของเมืองเชียงใหม่ อีกประเด็นหนึ่งท่ีพบคือ 
ความง่ายของการหาซือ้แม้แต่ในร้านค้าสะดวกซือ้จะมีปา้ยบอกเวลาจ าหน่ายก็ตาม แต่ก็สามารถ
ซือ้ได้ ผู้ วิจยัเสนอแนะเพ่ือลดพฤติกรรมการด่ืมว่า ประการท่ีหนึ่งใช้การรณรงค์ร่วมกับการสร้าง
เครือข่ายในชุมชน เพ่ืองดด่ืมเหล้าในเทศกาลงานบุญ ตามหลักศาสนา ประการท่ีสอง พัฒนา
ค่านิยมการงดด่ืมในกลุม่เยาวชนนกัเรียนนกัศึกษาโดยเฉพาะในกลุ่มรุ่นพ่ี รุ่นน้องขึน้มาใหม่อย่าง
ต่อเน่ือง ประการท่ีสาม ผลิตส่ือท่ีทันสมัยเพ่ือกระตุ้ นและสร้างความตระหนักในกลุ่มนักเรียน
นักศึกษา ประการท่ีส่ี บังคับใช้กฎหมายในส่วนการห้ามจ าหน่ายด้านเวลาและบุคคลท่ีซือ้ให้
เข้มงวดมากขึน้ ประการท่ีห้า เพิ่มมาตรการควบคุมกิจกรรมการส่งเสริมการตลาด เช่นก าหนด
มาตรการติดป้ายโฆษณาตามถนน ป้ายส่งเสริมการขาย ป้ายช่ือร้าน การใช้พนกังานส่งเสริมการ
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ขาย ณ จดุขาย รวมถึงการก าหนดจุดจดัแสดงสินค้าตามร้านสะดวกซือ้ ร้านช าและซุปเปอร์มาร์
เก็ตต่างๆ เป็นต้น 

และด้วยงานวิจัยข้างต้นท่ีมุ่งเน้นศึกษาไปท่ีผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มผู้บริโภค 
กลุ่มผู้ จ าหน่าย และกลุ่มเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องเป็นส าคัญซึ่งถือเป็นขัน้ตอนของการประเมินผล
นโยบาย แต่ส าหรับงานวิจัยครัง้นีจ้ะเติมเต็มในส่วนของการศึกษาการรับรู้ ความเข้าใจและการ
ยอมรับในขัน้ตอนการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติซึ่งถือเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญท่ีจะช่วย
ตรวจสอบในขัน้ตอนของการน านโยบายไปปฏิบัติว่าประชาชนมีประสิทธิภาพของนโยบายมี
ประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้อีกทางหนึง่ 
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2.7 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ตัวแปรต้น                                                        ตัวแปรตาม 
 

 
    ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 
- อาย ุ
- พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ 

 
 
 
    การรับรู้ 
-   ชอ่งทาง/สื่อในการรับรู้ถึงมาตรการ 
ในนโยบายการควบคมุเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
-ระดบัความรู้มาตรการในนโยบายการควบคมุ 
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ทัง้ 6 ด้าน 

 

 

    ความเข้าใจ 
    -ระดบัความเข้าใจเก่ียวกบัมาตรการในนโยบาย 
การควบคมุเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ทัง้ 6 ด้าน 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 5 กรอบแนวคิดการศกึษา 
 
 
 

การยอมรับต่อมาตรการนโยบายควบคุม
เคร่ืองดื่ มแอลกอฮอล์ทั ้ง 6 ด้าน อัน
ประกอบด้วย 

- มาตรการควบคมุฉลากและบรรจภุณัฑ์ 

- มาตรการควบคมุสถานที่จดัจ าหนา่ย 

- มาตรควบคมุวนัและเวลาจดัจ าหนา่ย 

- มาตรการควบคมุการขายให้กบับคุคล 

- มาตรการควบคมุสถานที่ห้ามบริโภค 

- มาตรการควบคมุการโฆษณา 
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2.8 สมมตฐิาน 
 
ตัวแปรตาม 
การยอมรับนโยบาย หมายถึง การยินยอมปฏิบัติตามแนวทางและการพร้อมยอมรับผล

จากการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติ ควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551ซึ่งการยอมรับนโยบายเป็นสิ่งท่ีส าคัญต่อความส าเร็จของ
นโยบาย เพราะการยอมรับต่อนโยบาย เป็นสิง่ท่ีประชาชนค านึงถึงในการตดัสนิใจบนพืน้ฐานของ
การชัง่น า้หนกัระหว่างศีลธรรมและประโยชน์ส่วนบคุคล โดยประชาชนจะยอมรับและยินดีปฏิบัติ
ตามนโยบายท่ีเห็นว่ามีความเหมาะสม เน่ืองจากคาดเห็นได้ว่าสามารถปฏิบตัิตามได้ และน าไปสู่
การเคารพเช่ือฟังโดยไม่ต้องค านึงถึงความเส่ียงของการถกูลงโทษจากการฝ่าฝืน (Tom R. Tyler.  
1990: 3)ซึ่งพิจารณาจากระดับการยอมรับเก่ียวกับมาตรการในนโยบายควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ทัง้ 6 ด้าน ได้แก่ 

1.มาตรการควบคมุฉลากและบรรจภุณัฑ์ 
2.มาตรการควบคมุสถานท่ีจดัจ าหน่าย 
3.มาตรควบคมุวนัและเวลาจดัจ าหน่าย 
4.มาตรการควบคมุการขายให้กับบคุคล 
5.มาตรการควบคมุสถานท่ีห้ามบริโภค 
6.มาตรการควบคมุการโฆษณา 
 
ตัวแปรต้น 
1.ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ปัจจัยในด้านคุณลกัษณะส่วนบุคคลซึ่งเป็นคุณลกัษณะ

ส่วนบคุคลท่ีแต่ละคนมีความแตกต่างกันของแต่ละปัจเจกบุคคลท่ีส่งผลต่อการยอมรับกฎหมาย 
(กิตติเมธ สาคณุ. 2554) และทศันคติ (วธิุพล ภกัดีกลุ.  2553) ซึง่ปัจจยัเหล่านีมี้ความสมัพนัธ์ต่อ
การยอมรับนโยบายการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์พ.ศ. 2551 โดยสามารถพิจารณาได้จาก 3 ประเด็นคือ 

1.1 เพศ 
1.2 อาย ุ
1.3 พฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์ 
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2.การรับรู้ถึงมีอยู่ของนโยบายการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ อันหมายถึงการรับ
ข้อมูลและการแปลข้อมูลให้เป็นข้อความตามความเข้าใจ (บรรยงค์ โตจินดา.  2543: 287) ด้วย
เพราะ หากประชาชนรับรู้ถึงการเกิดขึน้ของนโยบายท่ีออกมาเพ่ือคุ้ มครองสุขภาพและป้องกัน
ปัญหาอาชญากรรมท่ีอาจเกิดขึน้จากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ซึ่งส่งผลต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนโดยตรงก็จะสง่ผลให้เกิดการยอมรับและยินยอมพร้อมปฏิบตัิตามนโยบาย
การควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตามพระราชบญัญตัิควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551 

โดยสามารถพิจารณาได้จาก 2 ประเด็นคือ 
2.1 ช่องทาง/ส่ือในการรับรู้ถึงมาตรการในนโยบายการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  
2.2 ระดบัความรู้มาตรการในนโยบายการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทัง้ 6 ด้าน 
 

3.ความเข้าใจในต่างๆของนโยบายการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ อันหมายถึง 
ความสามารถในการน าความรู้ไปดัดแปลงปรับปรุงเพ่ือให้สามารถจับใจความอธิบายหรือ
เปรียบเทียบย่นย่อเร่ืองราวความคิดเห็นข้อเท็จจริงต่างๆทัง้ยงัสามารถอธิบายและเปรียบเทียบสิ่ง
ท่ีมีลกัษณะและสภาพคล้ายคลงึเป็นท านองเดียวกับของเดิมได้บุคคลท่ีมีความเข้าใจในสิ่งใดจะ
สามารถแปลความหมายตีความหรือขยายความเก่ียวกับสิ่งนัน้ได้(ไพศาลหวงัพานิช.  2526: 105) 
ซึ่งหากบุคคลมีความสามารถท่ีจะอธิบายหรือตีความมาตรการต่างๆทัง้ 6 ด้านได้ก็จะส่งผลต่อ
ความคิดท่ีจะพิจารณาความเหมาะสมของเนือ้หาท่ีจะเช่ือมโยงไปสู่การยอมรับนโยบายการ
ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551ซึ่ง
พิจารณาจากระดับความเข้าใจเก่ียวกับมาตรการในนโยบายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทัง้ 6 
ด้าน 

 
สรุปสมมตฐิาน 
- สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลส่งผลต่อการยอมรับนโยบายการควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญตัิควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551ของประชาชน 
- สมมติฐานท่ี 2 ระดับการรับรู้ส่งผลต่อความเข้าใจในการยอมรับนโยบายการควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญตัิควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551ของประชาชน 
- สมมติฐานท่ี 3 ระดับการรับรู้ส่งผลต่อการยอมรับนโยบายการควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์ตามพระราชบญัญตัิควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551ของประชาชน 
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- สมมติฐานท่ี 4 ระดับความเข้าใจส่งผลต่อการยอมรับนโยบายการควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญตัิควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551ของประชาชน 

 
 

2.9 นิยามเชิงปฏิบัตกิาร 
 

ตาราง 2 นิยามเชิงปฏิบตัิการ 
 

แนวคิด นิยามเชิงทฤษฎี นิยามเชิง
ปฏิบตัิการ 

ตวัแปร การวดั ข้อค าถาม 

ปัจจยัส่วนบคุคล ปัจจยัในด้านคณุลกัษณะ
ส่วนบคุคลของแต่ละ
ปัจเจกบคุคลที่ส่งผลต่อ
การยอมรับกฎหมาย 
รวมทัง้ปัจจยัด้านจิตวิทยา 
เช่น การรับรู้ ความเช่ือมัน่ 
(กิตติเมธ สาคณุ.  2554) 
และทศันคติ (วธิุพล ภกัดี
กลุ.  2553) 

ความ
แตกต่าง
พืน้ฐานของ
บคุคล 

- เพศ 
- อาย ุ
- พฤติกรรมการ
ดื่มแอลกอฮอล์ 

เป็นการวดัระดบั
กลุ่ม (Nominal 
Scale)  

1. เพศ 
- ชาย 
- หญิง 

เป็นการวดัระดบั
อตัราส่วน (Ratio 
Scale)  

2. อาย.ุ....ปี 
 

เป็นการวดัระดบั
กลุ่ม (Nominal 
Scale) 

3.พฤติกรรมการด่ืม
แอลกอฮอล์ 
- ดื่มเป็นประจ าในช่วงอาทิตย์
ละ 1-2 ครัง้ขึน้ไป  
- ดื่มเป็นบางครัง้ 
ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนขึน้
ไป 
- ไม่ดื่มเลย 

การรับรู้ การรับข้อมลูและการแปล
ข้อมลูให้เป็นข้อความตาม
ความเข้าใจ (บรรยงค์ โต
จินดา.  2543: 287) 

การรับรู้
ข้อมลู
เก่ียวกบั
นโยบาย
ควบคมุ
เคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ 

การรับรู้เก่ียวกบั
มาตรการในการ
ควบคมุเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ ตาม
พระราชบญัญตัิ
ควบคมุเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 
2551 

เป็นมาตรวดัแบบ
รวมคะแนน 
(Summated 
Rating Scale) ท่ี
เกิดจากข้อ
ค าถามทัง้หมด 
โดยแต่ละข้อเป็น
การวดัในระดบั
อนัดบั (1-5 
คะแนน) 

การรับรู้ข้อมลู 
1. ช่องทาง/สื่อในการรับรู้ถึง
มาตรการในนโยบายการ
ควบคมุเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  
- สื่อโทรทศัน์ 
- สื่อสิ่งพิมพ์ 
- สื่อออนไลน์ 
- การประชาสมัพนัธ์ของ
หน่วยงานภาครัฐ 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

แนวคดิ นิยามเชงิทฤษฎี นิยามเชงิ
ปฏบิัตกิาร 

ตัวแปร การวัด ข้อค าถาม 

    เป็นมาตรวดัแบบ
รวมคะแนน 
(Summated 
Rating Scale) ท่ี
เกิดจากข้อ
ค าถามทัง้หมด 
โดยแต่ละข้อเป็น
การวดัในระดบั
อนัดบั (1-5 
คะแนน) 

2.ระดบัความรู้มาตรการใน
นโยบายการควบคมุเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ทัง้ 6 ด้าน ได้แก่ 
- มาตรการควบคมุฉลากและ
บรรจภุณัฑ์ 
- มาตรการควบคมุสถานที่จดั
จ าหน่าย 
- มาตรการควบคมุวนัและ
เวลาจดัจ าหน่าย 
- มาตรการควบคมุการขาย
ให้กบับคุคล 
- มาตรการควบคมุสถานที่
ห้ามบริโภค 
- มาตรการควบคมุการ
โฆษณา 

ความเข้าใจ ความสามารถในการน า
ความรู้ไปดดัแปลง
ปรับปรุงเพื่อให้สามารถจบั
ใจความอธิบายหรือ
เปรียบเทียบย่นย่อ
เร่ืองราวความคิดเห็น
ข้อเท็จจริงต่างๆทัง้ยงั
สามารถอธิบายและ
เปรียบเทียบส่ิงที่มี
ลกัษณะและสภาพ
คล้ายคลงึเป็นท านอง
เดียวกบัของเดิมได้บคุคล
ที่มีความเข้าใจในสิ่งใดจะ
สามารถแปลความหมาย
ตีความหรือขยายความ
เก่ียวกบัสิ่งนัน้ได้(ไพศาล
หวงัพานิช.  2526: 105) 

ความสามารถ
ในการอธิบาย
หรือตีความ
เก่ียวกบัเนือ้หา
ในมาตรการ
การควบคมุ
เคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ 
ตาม
พระราชบญัญตัิ
ควบคมุ
เคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์
พ.ศ. 2551 

ความเข้าใจ
เก่ียวกบั
มาตรการใน
นโยบายการ
ควบคมุ
เคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ 
ตาม
พระราชบญัญตัิ
ควบคมุ
เคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์
พ.ศ. 2551 

เป็นมาตรวดัแบบ
รวมคะแนน 
(Summated 
Rating Scale) ท่ี
เกิดจากข้อ
ค าถามทัง้หมด 
โดยแต่ละข้อเป็น
การวดัในระดบั
อนัดบั (1-5 
คะแนน) 

ระดบัความเข้าใจเก่ียวกบั
มาตรการในนโยบายการ
ควบคมุเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์
ทัง้ 6 ด้าน ได้แก่ 
1.มาตรการควบคมุฉลากและ
บรรจภุณัฑ์ 
2.มาตรการควบคมุสถานที่
จดัจ าหน่าย 
3.มาตรการควบคมุวนัและ
เวลาจดัจ าหน่าย 
4.มาตรการควบคมุการขาย
ให้กบับคุคล 
5.มาตรการควบคมุสถานที่
ห้ามบริโภค 
6.มาตรการควบคมุการ
โฆษณา 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

แนวคดิ นิยามเชงิทฤษฎี นิยามเชงิ
ปฏบิัตกิาร 

ตัวแปร การวัด ข้อค าถาม 

การยอมรับ การยอมรับต่อกฎหมาย 
ซึง่เป็นสิ่งที่ประชาชน
ค านงึถึงในการตดัสินใจ
บนพืน้ฐานของการชัง่
น า้หนกัระหว่างศีลธรรม
และประโยชน์ส่วนบคุคล 
โดยประชาชนจะยอมรับ
และยินดีปฏิบตัิตาม
กฎหมายที่เห็นว่ามีความ
เหมาะสม เนื่องจากคาด
เห็นได้ว่าสามารถปฏิบตัิ
ตามได้ และน าไปสู่การ
เคารพเช่ือฟังโดยไม่ต้อง
ค านงึถึงความเสี่ยงของ
การถกูลงโทษจากการฝ่า
ฝืนกฎหมาย(Tom R. 
Tyler.  1990: 3) 

การยินยอม
และพร้อม
ปฏิบตัิตาม 
มาตรการต่างๆ 
ที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบญัญตัิ
ควบคมุ
เคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์
พ.ศ. 2551 

การยอมรับ
นโยบายการ
ควบคมุ
เคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ 
ตาม
พระราชบญัญตัิ
ควบคมุ
เคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์
พ.ศ. 2551 

เป็นมาตรวดัแบบ
รวมคะแนน 
(Summated 
Rating Scale) ท่ี
เกิดจากข้อ
ค าถามทัง้หมด 
โดยแต่ละข้อเป็น
การวดัในระดบั
อนัดบั (1-5 
คะแนน) 

การยอมรับมาตรการใน
นโยบายการควบคมุเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ทัง้ 6 ด้าน ได้แก่ 
1.มาตรการควบคมุฉลากและ
บรรจภุณัฑ์ 
2.มาตรการควบคมุสถานที่
จดัจ าหน่าย 
3.มาตรการควบคมุวนัและ
เวลาจดัจ าหน่าย 
4.มาตรการควบคมุการขาย
ให้กบับคุคล 
5.มาตรการควบคมุสถานที่
ห้ามบริโภค 
6.มาตรการควบคมุการ
โฆษณา 
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 บทที่ 3 
ระเบียบวธีิวจิัย 

 
การศึกษาการรับรู้ ความเข้าใจ และการยอมรับนโยบายการควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญัติควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ของประชาชน ในพืน้ท่ี
กรุงเทพมหานคร ใช้การวิธีการด าเนินงานวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือศึกษา
พฤติกรรมและความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับนโยบาย
การควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญัติควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ใน
พืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวิธีการศกึษา ดงันี ้

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.1.1 ประชากร 
ประชาชนทัว่ไป ได้แก่ ผู้ประชาชนทัง้เพศชายและเพศหญิงในวยัท างาน อายรุะหว่าง 

20 – 60 ปี ท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีเขตกรุงเทพมหานคร 
3.1.2 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้ วิจัยได้น าข้อมูลจ านวนประชากรในการศึกษาคือ ประชาชนทัง้เพศชายและเพศ
หญิงในวัยท างาน อายุระหว่าง 20 – 60 ปี ท่ีอาศัยอยู่ในพืน้ท่ีเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 
1,321,735 คน (ข้อมลูจากระบบสถิติทางการทะเบียน เดือนธนัวาคม 2559) มาเป็นข้อมลูส าหรับ
การก าหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่างผู้วิจยัใช้สตูรการค านวณตามวิธีการของ Taro Yamane 

 
             สตูร  n  =              N 

                1+N (e) 2 
            เม่ือ n = จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

                   N = จ านวนประชากร 

                   e = ความผิดพลาดท่ียอมรับได้ 5% หรือ 0.05 

            เม่ือ N = 1,321,735 

                   E = 0.05 
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                    เม่ือแทนค่า จะได้ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง ดงันี ้

                     n =        1,321, 735 

                        1+1,321, 735 (0.05) 2 

                   =   399.88  

ดงันัน้ ขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีให้ในการวิจยั คือ 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบสะดวก
(Convenience Sampling) จากการเก็บข้อมลูจากประชาชนท่ีเดินทางมายงัห้างสรรพสินค้า และ
บริเวณย่านธรุกิจ ซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีมีประชาชนท่ีมีความหลากหลายในลกัษณะทางด้านประชากร
ต่าง ๆ ได้แก่ เพศ อาย ุและพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์ 

 
3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผู้ วิจัยด าเนินการศึกษารายละเอียดเก่ียวกับ แนวคิด ทฤษฎี เนือ้หา จากเอกสารทาง
วิชาการต ารา วารสาร รวมทัง้การศึกษาทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการยอมรับต่อมาตรการ
ทางกฎหมายในการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ได้แก่ เอกสารทางวิชาการบทความวิชาการทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และตลอดจนงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือ
น าไปสู่การสร้างแบบสอบถามในการส ารวจข้อมลูและความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับปัจจัย
สว่นบคุคล การรับรู้ ความเข้าใจ และการยอมรับในนโยบายการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตาม 

3.2.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 4 สว่น ได้แก่  

สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุและพฤติกรรมการด่ืม
แอลกอฮอล ์

สว่นท่ี 2 การรับรู้นโยบายควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญัติควบคมุ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เป็นมาตรวดัแบบรวมคะแนน (Summated Rating Scale) ท่ีเกิด
จากข้อค าถามทัง้หมด โดยแต่ละข้อเป็นการวดัในระดบัอนัดบั (1-5 คะแนน) 

ส่วน ท่ี  3  ความเข้าใจเก่ียวกับนโยบายควบคุม เค ร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เป็นมาตรวัดแบบรวมคะแนน 
(Summated Rating Scale) ท่ีเกิดจากข้อค าถามทัง้หมด โดยแต่ละข้อเป็นการวดัในระดับอันดับ 
(1-5 คะแนน) 
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ส่วน ท่ี  4  การยอม รับต่ อน โยบายการควบคุม เค ร่ืองด่ื มแอลกอฮอล์ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เป็นมาตรวัดแบบรวมคะแนน 
(Summated Rating Scale) ท่ีเกิดจากข้อค าถามทัง้หมด โดยแต่ละข้อเป็นการวดัในระดับอันดับ 
(1-5 คะแนน)  

เกณฑ์การให้คะแนนของเคร่ืองมือ ส าหรับมาตรวัดแบบรวมคะแนน (Summated 
Rating Scale) ในสว่นท่ี 2 สว่นท่ี 3 และสว่นท่ี 4 มีเกณฑ์ในการให้คะแนน ดงันี ้

มากท่ีสดุ           ให้คะแนนเท่ากบั        5 

มาก                  ให้คะแนนเท่ากบั        4 

ปานกลาง          ให้คะแนนเท่ากบั        3 

น้อย                   ให้คะแนนเท่ากบั       2 

น้อยท่ีสดุ            ให้คะแนนเท่ากบั       1 

 

3.2.2 การตรวจสอบคุณคุณภาพของเคร่ืองมือ 
ในการสร้างแบบสอบถามผู้ วิจัยได้ท าการพัฒนาเคร่ืองมือโดยการรวบรวมจากแนวคิด

ทฤษฎีและน ามาจดัท าเป็นร่างเคร่ืองมือหรือแบบสอบถามเพ่ือเสนอให้ผู้ทรงคณุวฒุิได้แก่ ผศ.ดร.
จุลศักดิ์ ชาญณรงค์ และ อ.ดร.กัลยา แซ่อัง้ พิจารณา เพ่ือตรวจสอบความตรงของเคร่ืองมือ 
(Validity) ก่อนน าไปใช้จริง รวมทัง้มีการทดสอบความเท่ียงของเคร่ืองมือ (Reliability) โดยมีการ
น าเคร่ืองมือไปทดสอบกับกลุม่เปา้หมายจ านวน 30 คน เพ่ือหาค่า Reliability Staticstics พบว่ามี
ค่า Cronbrach’s Alpha .865  

 

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ วิจัยจะน าข้อมูลเชิงปริมาณ ท่ีเก็บมาท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา อัน

ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการรับรู้ ความเข้าใจและการ
ยอมรับนโยบายต่อนโยบายการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของประชาชน โดยการหาค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เกณฑ์ท่ีใช้ในการแปลผล แบ่งเป็น 5 ระดบั โดย
ใช้เกณฑ์สมับรูณ์ (Absolute Criteria) ของเบสท์ Best, 1981 : 184 -185 ดงันี ้
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ค่าเฉล่ียคะแนน                                 ความหมาย 

4.30 – 5.00                                      มีระดบัความเห็นด้วยมากท่ีสดุ 

3.50 – 4.20                                      มีระดบัความเห็นด้วยมาก 

2.70 – 3.40                                      มีระดบัความเห็นด้วยปานกลาง 

1.90 – 2.60                                      มีระดบัความเห็นด้วยน้อย 

1.00 – 1.80                                      มีระดบัความเห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 

หลงัจากนัน้จงึใช้สถิติอ้างอิงเพ่ือหาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร ได้แก่ T-test, One-way 
ANOVA, Regression ซึง่จะเช่ือมโยงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ ความเข้าใจ และการ
ยอมรับ นโยบายการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ของประชาชนซึง่วิเคราะห์ข้อมลู 
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บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
จากการศึกษาการรับรู้ ความเข้าใจ และการยอมรับนโยบายการควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญัติควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ของประชาชน ในพืน้ท่ี
กรุงเทพมหานคร ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้
4.1 ผลการศึกษา 

4.1.1 ด้านปัจจัยส่วนบุคคล 
4.1.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

 
ตาราง 3 จ านวนและร้อยละของข้อมลูสว่นบคุคล ของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
ชาย 189 47.3 
หญิง 211 52.8 
อายุ   

20 - 25 ปี 146 36.5 
26 - 30 ปี 115 28.8 
31-  35 ปี 108 27.0 
36 ปีขึน้ไป 31 7.8 

ค่าเฉล่ีย 28.33  สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 5.302 

 

จากตารางท่ี 3 คณุลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.8 และเป็นเพศชาย จ านวน 189  คน คิดเป็นร้อยละ 
47.3 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุในช่วง 20 - 25 ปี จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.5รองลงมามีอายใุนช่วง 26 - 30 ปี จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 มีอายใุนช่วง 31 -  35 
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ปี จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 มีอายใุนช่วง 36 ปีขึน้ไป จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 
ตามล าดบั 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จ านวน  374 คน คิดเป็นร้อยละ 93.5 
รองลงมาคือนับถือศาสนาคริสต์ จ านวน  14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 และนับถือศาสนาอิสลาม 
จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามล าดบั 

 
4.1.1.2 พฤตกิรรมการดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

 

ตาราง 4 จ านวนและร้อยละของพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ของประชาชนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

 

พฤตกิรรมการดื่มเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ 

จ านวน ร้อยละ 

ด่ืมเป็นประจ า 13 3.3 

ด่ืมเฉพาะบางโอกาส  346 86.5 

เคยด่ืม แต่ปัจจบุนัไม่ได้ด่ืม
แล้ว 

28 7.0 

ไม่เคยด่ืมเลย 13 3.3 

รวม 400 100.0 

 

จากตารางท่ี 4 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ี
ด่ืมเฉพาะบางโอกาส จ านวน  346 คน คิดเป็นร้อยละ 86.5 รองลงมาคือมีพฤติกรรมการด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีเคยด่ืม แต่ปัจจุบันไม่ได้ด่ืมแล้ว จ านวน  28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 มี
พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีด่ืมเป็นประจ า จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 และท่ี
ไม่เคยด่ืมเลย จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 ตามล าดบั 
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4.1.2 การรับรู้เก่ียวกับมาตรการในการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตาม
พระราชบัญญัตคิวบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 

4.1.2.1 ช่องทางการรับ รู้เก่ียวกับมาตรการในการควบ คุมเค ร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัตคิวบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 
 

ตาราง 5 ความถ่ีในการรับรู้การประชาสมัพนัธ์ของหน่วยงานภาครัฐเก่ียวกบัมาตรการในการ
ควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญตัิควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของ
ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

การรับรู้มาตรการในการควบคมุเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญตัคิวบคมุ

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 
จ านวน ร้อยละ 

ไม่เคย 162 40.5 

บางครัง้ 172 43.0 

เป็นประจ า 66 16.5 

รวม 400  

 

จากตารางท่ี 5 ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้เก่ียวกับการประชาสมัพนัธ์ของหน่วยงาน
ภาครัฐ เก่ียวกับมาตรการในการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการรับรู้การประชาสมัพนัธ์ของหน่วยงาน
ภาครัฐ เป็นบางครัง้ (ร้อยละ  43.0) รองลงมา คือ ไม่เคยรับรู้ (ร้อยละ  40.5) โดยมีเพียงบางสว่นท่ี
รับรู้การประชาสมัพนัธ์ของหน่วยงานภาครัฐ เป็นประจ า (ร้อยละ  16.5)  
 

 



  52 

ตาราง 6 ความถ่ีในการรับรู้การประชาสมัพนัธ์ของหน่วยงานภาครัฐผ่านช่องทางต่างๆเก่ียวกบั
มาตรการในการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญตัคิวบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
พ.ศ. 2551 ของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

การรับรู้มาตรการในการควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัตคิวบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 

ความถ่ีในการรับรู้ 

ไม่เคย 
 

บางครัง้ 
 

เป็นประจ า 
 

1. ส่ือโทรทศัน์และวิทย ุ 40 (10.0) 295 (73.8) 65 (16.3) 

2. ส่ือสิง่พิมพ์ อาทิ หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร ฯลฯ 145 (36.3) 229 (57.3) 26 (6.5) 

3. ส่ือออนไลน์ อาทิ Facebook Twitter ฯลฯ 54 (13.5) 306 (76.5) 40 (10.0) 

  

จากตารางท่ี 6 ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้เก่ียวกบัมาตรการในการควบคมุเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญัติควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  พ.ศ. 2551 ส่วนใหญ่มีความถ่ีใน
การรับรู้เป็นบางครัง้ ทัง้ส่ือโทรทศัน์และวิทย ุ(ร้อยละ 73.8) ส่ือสิง่พิมพ์ (ร้อยละ 57.3) ส่ือออนไลน์ 
(ร้อยละ 76.5) รองลงมา คือ ไม่เคยรับรู้มาตรการในการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  พ.ศ. 2551 ผ่านส่ือสิ่งพิมพ์ (ร้อยละ 36.3) ส่ือ
ออนไลน์ (ร้อยละ 13.5) โดยมีเพียงบางส่วนท่ีรับรู้มาตรการในการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
ตามพระราชบญัญัติควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เป็นประจ าผ่านส่ือสิ่งพิมพ์ (ร้อยละ 
6.5) ส่ือออนไลน์  (ร้อยละ 10.0) โดยมี เพี ยงการรับ รู้ผ่ าน ส่ือโทรทัศ น์และวิทยุ  ท่ีผู้ ตอบ
แบบสอบถามรับรู้เป็นประจ า (ร้อยละ 16.3) มากกว่าการไม่เคยรับรู้ (ร้อยละ 10.0) 

 
 
 
 
 
 



  53 

4.1.2.2 การรับรู้เนือ้หาหรือแนวปฏิบัตทิี่ก าหนดไว้ในมาตรการในการควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัตคิวบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 
 

ตาราง 7 ระดับการรับรู้เนือ้หาหรือแนวปฏิบัติท่ีก าหนดไว้ในมาตรการในการควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  พ.ศ. 2551 ของประชาชนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

มาตรการทางกฎหมายในการ
ควบคุม 

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

ระดับการรับรู้ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

ค่า 
เฉลี่ย 

SD 
ความหมา

ย 
การรับรู้ในภาพรวม 

0 
(0.0) 

53 
(14.7) 

228 
(63.3) 

66 
(18.3

) 

13 
(3.6) 

3.04 0.609 ปานกลาง 

1. มาตรการควบคมุฉลาก
และบรรจภุณัฑ์ของ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  

39 
(9.8) 

110 
(27.5) 

185 
(46.3) 

66 
(16.5

) 

0 
(0.0) 

2.70 0.860 ปานกลาง 

2. มาตรการควบคมุสถานท่ี
จ าหน่ายเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์  

0 
(0.0) 

118 
(29.5) 

148 
(37.0) 

134 
(33.5

) 

0 
(0.0) 

3.04 0.794 ปานกลาง 

3. มาตรการควบคมุวนัและ
เวลาจดัจ าหน่าย 

0 
(0.0) 

67 
(16.8) 

174 
(43.5) 

146 
(36.5

) 

13 
(3.3) 

3.26 0.771 ปานกลาง 

4. มาตรการควบคมุการขาย
ให้กบับคุคล 

14 
(3.5) 

55 
(13.8) 

183 
(45,8) 

121 
(30.3

) 

27 
(6.8) 

3.23 0.894 ปานกลาง 

5. มาตรการควบคมุสถานท่ี
บริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์  

40 
(10.0

) 

94 
(23.5) 

147 
(36.8) 

106 
(26.5

) 

13 
(3.3) 

2.90 1.011 ปานกลาง 

6. มาตรการควบคมุการ
โฆษณาเคร่ืองด่ืม 0 

(0.0) 
55 

(13.8) 
253 

(63.3) 

79 
(19.8

) 

13 
(3.3) 

3.13 0.671 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 7 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้เนือ้หาหรือแนวปฏิบตัิท่ีก าหนดไว้ใน
มาตรการในการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
พ.ศ. 2551 ในภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.04 อยู่ในระดบัการรับรู้ปานกลาง 
 

4.1.3 ความเข้าใจต่อมาตรการในการควบคุมเคร่ืองดื่ มแอลกอฮอล์ ตาม
พระราชบัญญัตคิวบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 

 
ตาราง 8 ระดบัความเข้าใจต่อมาตรการในการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญตัิ
ควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
มาตรการทางกฎหมายในการ

ควบคุม 
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

ระดับความเข้าใจ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

ค่า 
เฉลี่ย 

SD ความห
มาย 

      ความเข้าใจในภาพรวม 
0 (0.0) 

134 
(36.0) 

106 
(28.5) 

132 
(35.5) 

0 
(0.0) 

2.99 0.846 
ปาน
กลาง 

1. มาตรการควบคมุฉลาก
และบรรจภุณัฑ์ของ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  

39 
(9.8) 

162 
(40.5) 

133 
(33.3) 

66 
(16.5) 

0 
(0.0) 

2.57 0.879 น้อย 

2. มาตรการควบคมุ
สถานท่ีจ าหน่าย
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  

0 (0.0) 
133 

(33.3) 
161 

(40.3) 
93 

(23.3) 
13 

(3.3) 
2.97 0.834 

ปาน
กลาง 

3. มาตรการควบคมุวนัและ
เวลาจดัจ าหน่าย 0 (0.0) 

80 
(20.0) 

200 
(50.0) 

120 
(30.0) 

0 
(0.0) 

3.10 0.701 
ปาน
กลาง 

4. มาตรการควบคมุการ
ขายให้กบับคุคล 0 (0.0) 

95 
(23.8) 

200 
(50.0) 

91 
(22.9) 

13 
(3.3) 

3.06 0.771 
ปาน
กลาง 

5. มาตรการควบคมุ
สถานท่ีบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์  

13 
(3.3) 

121 
(30.0) 

134 
(33.5) 

119 
(29.8) 

13 
(3.3) 

3.00 0.929 
ปาน
กลาง 

6. มาตรการควบคมุการ
โฆษณาเคร่ืองด่ืม 

13 
(3.3) 

122 
(30.5) 

147 
(36.8) 

118 
(29.5) 

0 
(0.0) 

2.93 0.852 
ปาน
กลาง 
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จากตารางท่ี 8 พบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจต่อมาตรการในการควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญตัิควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในภาพรวม มี
ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.99อยู่ในระดบัความเข้าใจปานกลาง 
 

4.1.4 การยอมรับและพร้อมปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมเคร่ืองดื่ ม
แอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัตคิวบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 

4.1.4.1 ความคิดเห็นต่อมาตรการในการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ตาม
พระราชบัญญัตคิวบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 
 

ตาราง 9 จ านวนและร้อยละของความคิดเห็นท่ีมีต่อการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการ
ควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญตัิควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของ
ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ความคิดเหน็ จ านวน ร้อยละ 
เห็นด้วย เพราะเป็นหน้าท่ีของ
รัฐท่ีต้องควบคมุและดแูล
สขุภาพของประชาชน 

264 66.0 

เห็นด้วย เพราะเหตผุลอ่ืน 14 3.5 

ไม่เห็นด้วย เพราะการด่ืม
แอลกอฮอล์เป็นสทิธิเสรีภาพ
ของประชาชน 

41 10.3 

ไม่เห็นด้วย เพราะมาตรการท่ี
รัฐออกมาไม่สอดคล้องกบั
ความเป็นจริงของสงัคม 

67 16.8 

ไม่เห็นด้วย เพราะเหตผุลอ่ืน 14 3.5 

รวม 400 100.0 
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จากตารางท่ี 9 ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อภาครัฐในการควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  พ.ศ. 2551 ท่ีเห็นด้วย 
เพราะเป็นหน้าท่ีของรัฐท่ีต้องควบคมุและดแูลสขุภาพของประชาชน จ านวน 264  คน คิดเป็นร้อย
ละ 66.0 รองลงมาคือ ไม่เห็นด้วย เพราะมาตรการท่ีรัฐออกมาไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของ
สงัคม จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 ไม่เห็นด้วย เพราะการด่ืมแอลกอฮอล์เป็นสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนจ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3  เห็นด้วย เพราะเหตุผลอ่ืน จ านวน 14 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.5 และไม่เห็นด้วย เพราะเหตผุลอ่ืน  จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 ตามล าดบั 

 
ตาราง 10 จ านวนและร้อยละของความคดิเห็นท่ีมีต่อความเหมาะสมของเนือ้หาของมาตรการใน
การควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญตัิควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 
ของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ความคิดเหน็ จ านวน ร้อยละ 
เห็นด้วย เพราะมาตรการท่ี
ก าหนดมีความเหมาะสม
สอดคล้องกบัสถานการณ์ของ
สงัคม 

131 32.8 

เห็นด้วย แต่ยงัมองว่าบาง
มาตรการในการควบคมุ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ยงัมี
ความคลมุเครือ 

173 43.3 

ไม่เห็นด้วย เพราะ มาตรการท่ี
บงัคบัใช้ไม่สามารถน าไป
ปฏิบตัิได้จริง 

68 17.0 

ไม่เห็นด้วย เพราะ เป็นการ
ลดิรอนสทิธิเสรีภาพของ
ประชาชน 

28 7.0 

รวม 400 100.0 
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จากตารางท่ี 10 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อเนือ้หาของมาตรการใน
การควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญัติควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ท่ี
เห็นด้วย แต่ยังมองว่าบางมาตรการในการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ยังมีความคลุมเครือ 
จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3รองลงมาคือ เห็นด้วย เพราะมาตรการท่ีก าหนดมีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ของสงัคม จ านวน  131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8  ไม่เห็นด้วย 
เพราะ มาตรการท่ีบงัคบัใช้ไม่สามารถน าไปปฏิบตัิได้จริง จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 และ
ไม่เห็นด้วย เพราะ เป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน  จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 
ตามล าดบั  
 

4.1.4.2 ระดับการยอมรับและพร้อมปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัตคิวบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 

 
ตาราง 11 ระดบัการยอมรับและพร้อมปฏิบตัิตามมาตรการในการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
ตามพระราชบญัญตัิควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของประชาชน 

 
มาตรการทางกฎหมายในการ

ควบคุม 
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

ระดับการยอมรับ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

 
ค่าเ
ฉล่ีย 

SD 
ความ
หมาย 

การยอมรับในภาพรวม 13 
(3.3) 

40 
(10.9) 

148 
(39.7) 

132 
(35.4) 

40 
(10.7) 

3.39 0.937 ปาน
กลาง 

1. มาตรการควบคมุฉลาก
และบรรจภุณัฑ์ของ
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  

26 
(6.5) 

40 
(10.0) 

189 
(47.3) 

91 
(22.8) 

54 
(13.4) 

3.27 1.029 ปาน
กลาง 

2. มาตรการควบคมุ
สถานที่จ าหนา่ย
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  

13 
(3.3) 

80 
(20.0) 

135 
(33.8) 

119 
(29.8) 

53 
(13.3) 

3.30 1.035 ปาน
กลาง 

3. มาตรการควบคมุวนั
และเวลาจดัจ าหนา่ย 

14 
(3.5) 

26 
(6.5) 

214 
(53.5) 

106 
(26.5) 

40 
(10.0) 

3.33 0.874 ปาน
กลาง 

4. มาตรการควบคมุการ
ขายให้กบับคุคล 

0 
(0.0) 

27 
(6.8) 

159 
(39.8) 

160 
(40.0

0 

54 
(13.5) 

3.60 0.804 มาก 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

มาตรการทางกฎหมายในการ
ควบคุม 

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

ระดับการยอมรับ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

 
ค่า 

เฉล่ีย 
SD 

ความ
หมาย 

5.    มาตรการควบคมุ
สถานที่บริโภค
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  

13 
(3.3) 

40 
(10.0) 

135 
(33.8) 

185 
(46.3) 

27 
(6.8) 

3.43 0.882 ปาน
กลาง 

6.    มาตรการควบคมุการ
โฆษณาเคร่ืองดื่ม 

13 
(3.3) 

40 
(10.0) 

189 
(47.3) 

104 
(26.0) 

54 
(13.5) 

3.37 0.948 ปาน
กลาง 

 

จากตารางท่ี 11 พบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามมีระดับการยอมรับและพร้อมปฏิบัติตาม
มาตรการในการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
พ.ศ. 2551 ในภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.39 อยู่ในระดบัการยอมรับปานกลาง 
 

 4.2 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
4.2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการยอมรับนโยบายควบคุม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของ
ประชาชน 

4.2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับการยอมรับนโยบายควบคุมเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัตคิวบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของประชาชน 

 
ตาราง 12 การวเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียของระดบัการยอมรับนโยบายควบคมุเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์ตามพระราชบญัญตัคิวบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของประชาชน จ าแนก
ตามเพศ ( n=350) 
 

เพศ จ านวน ค่าเฉล่ีย SD t Sig 
ชาย 189 3.31 0.848 -1.701 0.090 
หญิง 211 3.45 0.739  
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จากตารางท่ี 12 เม่ือท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียของระดับการยอมรับ
นโยบายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 
2551 ของประชาชน จ าแนกตามเพศ จากกลุ่มตวัอย่าง 400 คน โดยสถิติ Independent-Sample 
T Test พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีระดบัการยอมรับนโยบายควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตาม
พระราชบญัญตัิควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ไม่แตกต่างกนั 

 
4.2.1.2 ความสัมพันธ์ระหว่าอายุกับการยอมรับนโยบายควบคุมเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัตคิวบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของประชาชน 
 

ตาราง 13 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับการยอมรับนโยบายควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญัติควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของประชาชน จ าแนก
ตามกลุม่อาย ุ( n=350) 
 

กลุ่มอายุ ค่าเฉล่ีย SD 
กลุม่อาย ุ20 – 25 ปี 3.49 0.617 
กลุม่อาย ุ26 – 30 ปี 3.133 0.814 
กลุม่อาย ุ31 – 35 ปี 3.35 0.794 
กลุม่อาย ุ36 ปีขึน้ไป 3.87 1.224 

รวม 3.38 0.794 

 

จากตารางท่ี 13 พบว่าประชาชนกลุ่มอายุ 41 ปีขึน้ไป มีระดับการยอมรับนโยบาย
ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 
(ค่าเฉล่ีย 5.00) รองลงมาคือ กลุ่มอาย ุ20 – 25 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.49) กลุ่มอายุ 36 ปีขึน้ไป (ค่าเฉล่ีย 
3.87) ตามล าดับ และกลุ่มท่ีมีระดับการยอมรับนโยบายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 น้อยท่ีสุด คือ กลุ่มอายุ 26 – 30 ปี 
(ค่าเฉล่ีย 3.133) 
 



  60 

ตาราง 14 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการยอมรับ
นโยบายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 
2551 ของประชาชน จ าแนกตามกลุม่อาย ุ( n=350) 
 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS DF MS F Sig 

ระหว่างกลุม่ 24.813 3 8.271 10.105 .000 
ภายในกลุม่ 302.040 369 .819   

รวม 326.853 372  

 

จากตารางท่ี 14 เม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ระดับการยอมรับนโยบายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของประชาชน จ าแนกตามกลุ่มอายทุัง้ 5 กลุม่ ได้แก่ กลุม่อาย ุ20 – 25 ปี 
กลุ่มอายุ 26 – 30 ปี กลุ่มอายุ 31 – 35 ปี กลุ่มอายุ 36  ปีขึน้ไป จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน โดย
สถิติ One-way ANOVA พบว่า ประชาชนท่ีมีช่วงอายแุตกต่างกันจะมีระดบัการยอมรับนโยบาย
ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 
แตกต่างกันอย่างน้อย  1 คู่  อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงท าการ
เปรียบเทียบรายคู่ ว่าประชาชนท่ีมีอายุแตกต่างกันในกลุ่มใดบ้างท่ีมีระดับการยอมรับนโยบาย
ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 
แตกต่างกนั 
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ตาราง 15 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการยอมรับ
นโยบายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 
2551 ของประชาชน จ าแนกตามกลุม่อายเุป็นรายคู่ ด้วยวิธีการทดสอบ LSD (n=350) 
 

 กลุม่อาย ุ20 – 
25 ปี 

กลุ่มอายุ 26 – 
30 ปี 

กลุ่มอายุ  31 – 
35 ปี 

กลุ่ม อายุ  36 ปี
ขึน้ไป 

กลุม่อาย ุ20 – 25 ปี _ .47121* .45206* -.23704 

กลุม่อาย ุ26 – 30 ปี  _ -.01915 -.70825* 

กลุม่อาย ุ31 – 35 ปี   _ -.68910* 

กลุม่อาย ุ36 ปีขึน้ไป    _ 

*Sig < .05 

 
จากตารางท่ี 15 เม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของ

ระดับการยอมรับนโยบายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของประชาชน จ าแนกตามกลุ่มอายเุป็นรายคู่ ด้วยวิธีการทดสอบ LSD 
พบว่า ประชาชนท่ีมีระดบัการยอมรับนโยบายควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญัติ
ควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 แตกต่างกนัมี 4 คู่ ดงันี ้ 

1. กลุม่อาย ุ20 – 25 ปี และ กลุม่อาย ุ26 - 30 ปี 

2. กลุม่อาย ุ20 – 25 ปี และ กลุม่อาย ุ36 ปีขึน้ไป  

3. กลุม่อาย ุ26 - 30 ปี และ กลุม่อาย ุ31 – 35 ปี 

4. กลุม่อาย ุ26 – 30 ปี และ กลุม่อาย ุ36 ปีขึน้ไป 
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4.2.1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์กับการยอมรับ
นโยบายควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
พ.ศ. 2551 ของประชาชน 
 

ตาราง 16 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับการยอมรับนโยบายควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญัติควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของประชาชน จ าแนก
ตามพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ( n=350) 
 

พฤตกิรรมการดื่มเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ 

ค่าเฉล่ีย SD 

ด่ืมเป็นประจ า 2.67 .000 
ด่ืมเฉพาะบางโอกาส  3.41 .829 
เคยด่ืม แต่ปัจจบุนัไม่ได้ด่ืมแล้ว 3.08 .085 
ไม่เคยด่ืมเลย 4.00 .000 

รวม 3.38 .794 

 

จากตารางท่ี 16 พบว่าพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของกลุม่ประชาชนท่ีไม่เคย
ด่ืมเลยมีระดับการยอมรับนโยบายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  มากท่ีสดุ (ค่าเฉล่ีย 4.00) รองลงมาคือ กลุ่มท่ีด่ืมเฉพาะบาง
โอกาส (ค่าเฉล่ีย 3.41) กลุ่มท่ีเคยด่ืม แต่ปัจจุบันไม่ได้ด่ืมแล้ว (ค่าเฉล่ีย 3.08) ตามล าดับ และ
กลุ่มท่ีมีระดับการยอมรับนโยบายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  ตามพระราชบัญญัติควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 น้อยท่ีสดุ คือ กลุม่ท่ีด่ืมเป็นประจ า (ค่าเฉล่ีย 2.67) 
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ตาราง 17 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการยอมรับ
นโยบายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 
2551 ของประชาชน จ าแนกตามพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์ ( n=350) 
 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS DF MS F Sig 

ระหว่างกลุม่ 14.394 3 4.798 8.006 .000 
ภายในกลุม่ 237.306 396 .599  

รวม 251.700 399  

 

จากตารางท่ี 17 เม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ระดับการยอมรับนโยบายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของประชาชน จ าแนกตามพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์ ทัง้ 4 กลุม่ ได้แก่ 
กลุม่ท่ีด่ืมเป็นประจ า กลุ่มท่ีด่ืมเฉพาะบางโอกาส กลุม่ท่ีเคยด่ืม แต่ปัจจบุนัไม่ได้ด่ืมแล้วและกลุม่ท่ี
ไม่เคยด่ืมเลย  จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน โดยสถิติ  One-way ANOVA พบว่า ประชาชนท่ีมี
พฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์แตกต่างกันจะมีระดับการยอมรับนโยบายควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญัติควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 แตกต่างกันอย่างน้อย 
1 คู่ อย่างมีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันัน้ผู้วิจยัจงึท าการเปรียบเทียบรายคู่ ว่าประชาชน
ท่ีมีพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์ แตกต่างกันในกลุ่มใดบ้างท่ีมีระดบัการยอมรับนโยบายควบคมุ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญตัิควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 แตกต่างกนั 
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ตาราง 18 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการยอมรับ
นโยบายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 
2551 ของประชาชน จ าแนกตามพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์ เป็นรายคู่ ด้วยวิธีการทดสอบ LSD 
(n=350) 
 

 ด่ืมเป็นประจ า ด่ื ม เฉพาะบาง
โอกาส 

เ ค ย ด่ื ม  แ ต่
ปั จจุบั น ไม่ ได้
ด่ืมแล้ว 

ไม่เคยด่ืมเลย 

ด่ืมเป็นประจ า _ -74374* -.41667 -1.33333* 
ด่ืมเฉพาะบางโอกาส  

 _ .32707* -.58960* 

เคย ด่ืม  แต่ ปั จจุบัน
ไม่ได้ด่ืมแล้ว 

  _ -.91667* 

ไม่เคยด่ืมเลย    _ 

*Sig < .05 

 
 จากตารางท่ี 18 เม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของ

ระดับการยอมรับนโยบายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของประชาชน จ าแนกตามพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์ เป็นรายคู่ ด้วย
วิธีการทดสอบ LSD พบว่า ประชาชนท่ีมีระดบัการยอมรับนโยบายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
ตามพระราชบญัญตัิควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 แตกต่างกนัมี 5 คู่ ดงันี ้ 

1. กลุม่ท่ีด่ืมเป็นประจ า และกลุม่ท่ีด่ืมเฉพาะบางโอกาส 

2. กลุม่ท่ีด่ืมเป็นประจ า และ กลุม่ท่ีไม่เคยด่ืมเลย 

3. กลุม่ท่ีด่ืมเฉพาะบางโอกาส และ กลุม่ท่ีเคยด่ืม แต่ปัจจบุนัไม่ได้ด่ืมแล้ว 

4. กลุม่ท่ีด่ืมเฉพาะบางโอกาส และ กลุม่ท่ีไม่เคยด่ืมเลย 

5. กลุม่ท่ีเคยด่ืม แต่ปัจจบุนัไม่ได้ด่ืมแล้ว และ กลุม่ท่ีไม่เคยด่ืมเลย 
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กลา่วโดยสรุป จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ท่ีว่าปัจจยัส่วนบคุคลสง่ผลต่อการยอมรับ
นโยบายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  พ.ศ. 
2551 ของประชาชน พบว่า ยอมรับสมมติฐานได้เพียงว่า ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านอายุและ
พฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์เท่านัน้ท่ีส่งผลต่อการยอมรับนโยบายควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
ตามพระราชบญัญตัิควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในขณะท่ีเพศ ระดบัการศึกษา และ
ศาสนา ไม่สง่ผลต่อการยอมรับนโยบายควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญัติควบคมุ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 
 

4.2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กับความเข้าใจในนโยบายควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัตคิวบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของประชาชน 

 
ตาราง 19 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเพ่ือพยากรณ์ระดับความเข้าใจนโยบายควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญตัิควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 จากระดบัการ
รับรู้นโยบายของประชาชน 
 

ค่าคงท/ีตัวแปร b SEb Beta t Sig 
ค่าคงท่ี  .960 .126  7.606 .000 
ระดับการ รับ รู้
นโยบาย 

.649 .041 .625 15.960 .000 

SEest = ±.495 
R = .625 ; R2 = .391 ; F = 254.716 ; Sig = .000 

 

จากตารางท่ี 19 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเพ่ือพยากรณ์ระดบัความเข้าใจนโยบาย
ควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญัติควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  พ.ศ. 2551 จาก
ระดบัการรับรู้นโยบายของประชาชน โดยท าการทดสอบจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน พบว่า 
ระดับการรับรู้นโยบายของประชาชนมีอิทธิพลต่อระดับความเข้าใจนโยบายควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญัติควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ .625 และสามารถพยากรณ์ระดับการยอมรับนโยบายได้
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ร้อยละ 39.1 โดยมีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ ±495 และสมการ
พยากรณ์ระดับการยอมรับนโยบายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของประชาชน เม่ือทราบระดบัการรับรู้เป็น Y '= .960 + .649X  

ดังนัน้ จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2 ท่ีว่า การรับรู้ส่งผลต่อความเข้าใจในนโยบายควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญตัิควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของประชาชน 

 
4.2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กับการยอมรับนโยบายควบคุมเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัตคิวบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของประชาชน 
 

ตาราง 20 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเพ่ือพยากรณ์ระดับการยอมรับนโยบายควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญตัิควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 จากระดบัการ
รับรู้นโยบายของประชาชน 
 

ค่าคงท/ีตัวแปร b SEb Beta t Sig 
ค่าคงท่ี 1.856 .187  9.934 .000 
ระดบัการรับรู้
นโยบาย 

.502 .060 .385 8.328 .000 

SEest = ±.734 
R = .385 ; R2 = .148 ; F = 69.356 ; Sig = .000 

 

จากตารางท่ี 20 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเพ่ือพยากรณ์ระดบัการยอมรับนโยบาย
ควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญัติควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 จาก
ระดบัการรับรู้นโยบายของประชาชน โดยท าการทดสอบจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน พบว่า 
ระดับการรับรู้นโยบายของประชาชนมีอิทธิพลต่อระดับการยอมรับนโยบายควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญัติควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 โดยมีค่าสมัประสทิธ์ิ .385และสามารถพยากรณ์ระดบัการยอมรับนโยบายได้ร้อย
ละ 14.8 โดยมีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ ± .734 และสมการพยากรณ์
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ระดับการยอมรับนโยบายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 ของประชาชน เม่ือทราบระดบัการรับรู้เป็น Y '= 1.856 + .502X  

ดังนัน้ จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3 ท่ีว่า การรับรู้ส่งผลต่อการยอมรับนโยบายควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญตัิควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของประชาชน 

 
4.2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจกับการยอมรับนโยบายควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัตคิวบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของประชาชน 
 

ตาราง 21 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเพ่ือพยากรณ์ระดับการยอมรับนโยบายควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  พ.ศ. 2551 จากระดับ
ความเข้าใจ นโยบายของประชาชน 

 

ค่าคงท/ีตัวแปร b SEb Beta t Sig 
ค่าคงท่ี 2.045 .176  11.617 .000 
ระดบัการรับรู้
นโยบาย 

.456 .059 .364 7.775 .000 

SEest = ±.742 
R= .364 ; R2 = .132 ; F = 60.447 ; Sig = .000 

 
จากตารางท่ี 21 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเพ่ือพยากรณ์ระดบัการยอมรับนโยบาย

ควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญัติควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  พ.ศ. 2551 จาก
ระดบัความเข้าใจในนโยบายของประชาชน โดยท าการทดสอบจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน 
พบว่า ระดบัความเข้าใจในนโยบายของประชาชนมีอิทธิพลต่อระดบัการยอมรับนโยบายควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  พ.ศ. 2551 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ .364 และสามารถพยากรณ์ระดบัการยอมรับ
นโยบายได้ร้อยละ 13.2 โดยมีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ ±.742 และ
สมการพยากรณ์ระดับการยอมรับนโยบายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติ
ควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของประชาชน เม่ือทราบระดบัการรับรู้เป็น Y '= 2.045 + 
.456X  
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ดังนัน้ จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 4 ท่ีว่า ความเข้าใจในนโยบายส่งผลต่อการยอมรับ
นโยบายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  พ.ศ. 
2551 ของประชาชน 
 

4.2.5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ ส่งผลกับการยอมรับนโยบายควบคุม
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของ
ประชาชน 

 
ตาราง 22 การวเิคราะห์ถดถอยพหคุณูของระดบัการยอมรับนโยบายควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
ตามพระราชบญัญตัิควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของประชาชน 

 

ตัวแปร B SE Beta 
อาย ุ .047 .008 .313 
พ ฤ ติ ก ร รม ก า ร ด่ื ม
แอลกอฮอล ์

.022 .081 .013 

ระดบัการรับรับรู้ .480 .080 .368 
ระดบัความเข้าใจ .268 .072 .214 

R2 = .260 ; SEest = .687 ; F = 34.623 ; Sig = .000 

 

จากตารางท่ี 22 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณูพบว่า ปัจจยัท่ีสง่ผลต่อระดบัการยอมรับ
นโยบายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  พ.ศ. 
2551 ของประชาชน ทัง้ 4 ปัจจยั ได้แก่ อายุ พฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์ ระดบัการรับรับรู้ และ
ระดบัความเข้าใจ ร่วมกันพยากรณ์ความผนัแปรของระดบัการยอมรับนโยบายควบคมุเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของประชาชน ได้ร้อย
ละ 26.0 โดยพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อระดับการยอมรับนโยบายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของประชาชน มากท่ีสดุ คือ ระดับการ
รับรู้นโยบาย รองลงมาคือ อายุ ระดับความเข้าใจในนโยบาย และพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์ 
ตามล าดบั  
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บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
5.1.1 สรุปผลการศึกษาด้านปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ ความเข้าใจ และการ

ยอมรับ 
สรุปผลการศึกษาด้านปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ ความเข้าใจ และการยอมรับ

นโยบายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 
2551 ของประชาชนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 

จากการศึกษาคณุลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.8 โดยมีอายใุนช่วง 20 - 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.5 ซึง่มีอายเุฉล่ีย 
28 ปี โดยสว่นใหญ่มีพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีด่ืมเฉพาะบางโอกาส คิดเป็นร้อยละ 
86.5 ของกลุ่มตวัอย่าง โดยเม่ือสอบถามเร่ืองการรับรู้เก่ียวกับมาตรการในการควบคมุเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 พบว่าส่วนใหญ่มีการ
รับรู้การประชาสมัพนัธ์ของหน่วยงานภาครัฐ เป็นบางครัง้ (ร้อยละ  43.0) ผ่านช่องทางสื่อโทรทศัน์
และวิทย ุ(ร้อยละ 73.8) ส่ือสิง่พิมพ์ (ร้อยละ 57.3) ส่ือออนไลน์ (ร้อยละ 76.5) และพบว่ามีการรับรู้
เนือ้หาหรือแนวปฏิบัติ ท่ีก าหนดไว้ในมาตรการในการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในภาพรวม อยู่ในระดับการรับรู้ปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.04) ส่วนในด้านความเข้าใจต่อมาตรการในการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 พบว่า ประชาชนมีความเข้าใจต่อ
มาตรการในการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
พ.ศ. 2551 ในภาพรวม อยู่ในระดบัความเข้าใจปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.99)  

นอกจากนีย้ังพบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับมาตรการในการ
ควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญตัิควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เพราะ
เป็นหน้าท่ีของรัฐท่ีต้องควบคุมและดูแลสขุภาพของประชาชน คิดเป็นร้อยละ 66.0 และเห็นด้วย 
แต่ยงัมองว่าบางมาตรการในการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ยงัมีความคลมุเคลือ คิดเป็นร้อยละ 
43.3 โดยพบว่าส่วนใหญ่มีระดับการยอมรับและพร้อมปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในภาพรวม 
อยู่ในระดบัการยอมรับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39) 
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5.1.2 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 
(1) การทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ท่ีว่าปัจจัยส่วนบุคคลส่งผลต่อการยอมรับนโยบาย

ควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของ
ประชาชน โดยสถิติ  Independent-Sample T Test และ One-way ANOVA พบว่า ยอม รับ
สมมติฐานได้เพียงว่า ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านอายุและพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์เท่านัน้ท่ี
สง่ผลต่อการยอมรับนโยบายควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญัติควบคมุเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในขณะท่ีเพศ ระดับการศึกษา และศาสนา ไม่ส่งผลต่อการยอมรับ
นโยบายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  พ.ศ. 
2551 

(2) การทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ท่ีว่าระดบัการรับรู้ส่งผลต่อความเข้าใจในการยอมรับ
นโยบายการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญตัิควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.
2551 ของประชาชน โดยสถิติ Linear Regression พบว่า ระดบัการรับรู้นโยบายของประชาชนมี
อิทธิพลต่อระดบัความเข้าใจนโยบายควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ดงันัน้ จงึยอมรับสมมติฐานท่ี 2 
ท่ีว่า การรับรู้ส่งผลต่อความเข้าใจในนโยบายควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญัติ
ควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของประชาชน 

(3) การทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ท่ีว่าระดับการรับรู้ส่งผลต่อการยอมรับนโยบายการ
ควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551  ของ
ประชาชน โดยสถิติ Linear Regression พบว่า ระดบัการรับรู้นโยบายของประชาชนมีอิทธิพลต่อ
ระดับการยอมรับนโยบายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ดงันัน้ จงึยอมรับสมมติฐานท่ี 3 ท่ีว่า การรับรู้สง่ผลต่อการยอมรับนโยบาย
ควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  พ.ศ. 2551 ของ
ประชาชน 

(4) การทดสอบสมมติฐานท่ี 4 ท่ีว่าระดับความเข้าใจส่งผลต่อการยอมรับนโยบาย
การควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 
ของประชาชน โดยสถิติ Linear Regression พบว่า ระดับความเข้าใจในนโยบายของประชาชนมี
อิทธิพลต่อระดับการยอมรับนโยบายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ดังนัน้ จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 4 ท่ีว่า ความเข้าใจในนโยบาย
สง่ผลต่อการยอมรับนโยบายควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญัติควบคมุเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 ของประชาชน 
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นอกจากนีย้ังพบว่า เม่ือท าการทดสอบปัจจัยท่ีส่งผลต่อระดับการยอมรับนโยบาย
ควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของ
ประชาชน ทัง้ 4 ปัจจยั ได้แก่ อาย ุพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์ ระดบัการรับรับรู้ และระดบัความ
เข้าใจ ร่วมกัน โดยสถิติ Multiple Regression พบว่า ตวัแปรทัง้ 4 ตวั สามารถพยากรณ์ความผนั
แปรของระดับการยอมรับนโยบายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของประชาชน ได้ร้อยละ 26.0 โดยปัจจัยท่ีมีผลต่อระดับการ
ยอมรับนโยบายควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  
พ.ศ. 2551 ของประชาชน มากท่ีสุด คือ ระดับการรับรู้นโยบาย รองลงมาคือ อายุ ระดับความ
เข้าใจในนโยบาย และพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์ ตามล าดบั 

 

5.2 อภปิรายผล 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับกฎหมายนัน้เป็นเร่ืองของบทบญัญัติแห่งกฎหมายเป็นส าคญั 

แต่นอกเหนือจากนีย้งัมีปัจจยัในด้านคณุลกัษณะสว่นบคุคลของแต่ละปัจเจกบคุคลท่ีส่งผลต่อการ
ยอมรับกฎหมายด้วย รวมทัง้ปัจจยัด้านจิตวิทยา เช่น การรับรู้ ความเช่ือมัน่  เช่ือมัน่ ดงันัน้จึงอาจ
กล่าวได้ว่า การรับรู้และความเข้าใจ นบัเป็นปัจจยัท่ีอาจส าคญัท่ีส่งผลต่อการยอมรับกฎหมายใด
ใดของประชาชน (กิตติเมธ สาคณุ, 2554) และทศันคติ (วธิุพงศ์ ภกัดีกลุ,  2553) ดงัผลการศกึษา
ท่ีพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านอายุและพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์ส่งผลต่อการยอมรับ
นโยบายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  พ.ศ. 
2551 รวมทัง้พบว่า ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการรับรู้นโยบายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตาม
พระราชบัญญัติควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ผ่านช่องทางส่ือโทรทัศน์และวิทยุ  ส่ือ
สิ่งพิมพ์ ส่ือออนไลน์ และการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐ เป็นบางครัง้ และมีการรับรู้
เนือ้หาหรือแนวปฏิบัติของนโยบาย ในภาพรวมอยู่ในระดับการรับรู้ปานกลางในทกุมาตรการ ซึ่ง
สะท้อนว่า การรับรู้จะต้องค านึงถึงความรู้ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสาร ความสนใจและ
ประสบการณ์จงึสามารถท าให้แปลความถกูต้อง (บรรยงค์ โตจินดา, 2543, 287) 

นอกจากนีย้ังพบว่าระดับความเข้าใจในนโยบายของประชาชนมีอิทธิพลต่อระดับการ
ยอมรับนโยบายควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
พ.ศ. 2551  เน่ืองจากความสามารถในการน าความรู้  ไปดัดแปลงปรับปรุงเพ่ือให้สามารถจับ
ใจความ อธิบาย หรือเปรียบเทียบย่นย่อเร่ืองราวความคิดเห็นข้อเท็จจริงต่างๆ  ทัง้ยังสามารถ
อธิบายและเปรียบเทียบสิ่งท่ีมีลกัษณะและสภาพคล้ายคลงึเป็นท านองเดียวกับของเดิมได้ บคุคล
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ท่ีมีความเข้าใจในสิ่งใดจะสามารถแปลความหมาย  ตีความ หรือขยายความเก่ียวกับสิ่งนัน้ ได้ 
(ไพศาล หวงัพานิช,  2526, 105)  และจากผลการศึกษาท่ีพบว่า ประชาชนมีระดบัการยอมรับและ
พร้อมปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในภาพรวม อยู่ในระดบัการยอมรับปานกลาง อาจเน่ืองมาจาก
การยอมรับต่อกฎหมาย เป็นสิ่งท่ีประชาชนค านึงถึงในการตดัสินใจบนพืน้ฐานของการชัง่น า้หนกั
ระหว่างศีลธรรมและประโยชน์สว่นบคุคล โดยประชาชนจะยอมรับและยินดีปฏิบตัิตามกฎหมายท่ี
เห็นว่ามีความเหมาะสม เน่ืองจากคาดเห็นได้ว่าสามารถปฏิบตัิตามได้ และน าไปสูก่ารเคารพเช่ือ
ฟังโดยไม่ต้องค านงึถึงความเส่ียงของการถกูลงโทษจากการฝ่าฝืนกฎหมาย (Tom R. Tyler, 1990, 
3) โดยพบว่า ประชาชนเห็นด้วยกับมาตรการในการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เพราะเป็นหน้าท่ีของรัฐท่ีต้องควบคุม
และดแูลสขุภาพของประชาชน แต่ยงัมองว่าบางมาตรการในการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ยงัมี
ความคลมุเครือ  

นอกจากนีย้งัพบว่า การรับรู้สง่ผลต่อความเข้าใจและการยอมรับในนโยบาย โดยการรับรู้ 
คือการท่ีบคุคลได้รับตีความและตอบสนองต่อสิ่งท่ีเกิดขึน้ การรับรู้แบ่งได้เป็น 2 กิจกรรม คือ การ
รับข้อมลูและการแปลข้อมลูให้เป็นข้อความตามความเข้าใจ การรับรู้จะต้องค านงึถึงความรู้ความ
เข้าใจในข้อมลูข่าวสาร ความสนใจและประสบการณ์จงึสามารถท าให้แปลความถกูต้อง (บรรยงค์ 
โตจินดา, 2543, 287) และความเข้าใจส่งผลต่อการยอมรับนโยบาย  ดังนัน้ ความส าเร็จของ
นโยบายใด ๆ นัน้ ต้องได้รับการสนบัสนนุจากสื่อมวลชนตลอดจนประชาชนโดยทัว่ไป ซึ่งจะมีสว่น
ส าคญัอย่างยิ่งในการผลกัดนัให้นโยบายนัน้ประสบความส าเร็จ นโยบายท่ีขาดการสนบัสนนุจาก
ส่ือมวลชนหรือประชาชนโดยทั่วไปมักประสบปัญหาในทางปฏิบัติอย่างมาก  Meter and Horn 
(1975 : 471-472) 

และจากผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณท่ีพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อระดับการยอมรับ
นโยบายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  พ.ศ. 
2551 ของประชาชน ในพืน้ ท่ีกรุงเทพมหานคร ทัง้ 4 ปัจจัย ได้แก่ อายุ พฤติกรรมการด่ืม
แอลกอฮอล์ ระดบัการรับรับรู้ และระดบัความเข้าใจ ร่วมกันพยากรณ์ความผนัแปรของระดบัการ
ยอมรับนโยบายควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  
พ.ศ. 2551 ของประชาชน ได้ร้อยละ 26.0 โดยพบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อระดับการยอมรับนโยบาย
ควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  พ.ศ. 2551 ของ
ประชาชน มากท่ีสดุ คือ ระดับการรับรู้นโยบาย รองลงมาคือ อายุ ระดับความเข้าใจในนโยบาย 
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และพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์ ตามล าดบันัน้มีนยัยะส าคญัทางสถิติด้วยเพราะอาจจะมีตวัแปร
อ่ืนนอกเหนือจากท่ีได้ศึกษาท่ีส่งต่อระดบัการยอมรับนโยบายควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตาม
พระราชบญัญัติควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของประชาชน ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 
Meter and Horn (1975 : 472) กล่าวว่า การปฏิสมัพนัธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการน านโยบายไป
ปฏิบตัิ คือ ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ในหน่วยงานท่ีน านโยบายไปสู่การปฏิบตัิมีจ านวนเพียงพอ
ส าหรับความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบตัิหรือไม่ สถานะทางเศรษฐกิจและสงัคมมีผลกระทบ
ต่อการน านโยบายไปปฏิบตัิหรือไม่ มติมหาชนมีลกัษณะเป็นอย่างไร ชนชัน้น าเห็นด้วยหรือต่อต้าน
การน านโยบายไปปฏิบตัิ ลกัษณะของการแบ่งเป็นพรรคเป็นพวกของหน่วยงานท่ีน านโยบายไป
ปฏิบัติมีกลุ่มท่ีต่อต้านหรือสนับสนุนนโยบายสาธารณะอย่างไร กลุ่มผลประโยชน์ให้ความ
สนบัสนนุหรือต่อต้านนโยบายสาธารณะ 

โดยจากผลการศึกษาท่ีพบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นท่ี
เห็นด้วยต่อการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เพราะเป็นหน้าท่ีของรัฐท่ีต้องควบคุม
และดูแลสขุภาพของประชาชน แต่ก็ยังมีบางส่วนท่ีไม่เห็นด้วย เพราะมาตรการท่ีรัฐออกมาไม่
สอดคล้องกับความเป็นจริงของสังคมและยังมองว่าบางมาตรการในการควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ยงัมีความคลมุเครือ ดงัจะเห็นได้จากการศึกษาระดบัความเข้าใจต่อมาตรการในการ
ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  พ.ศ. 2551 ท่ีมี
ภาพรวมอยู่ในระดับความเข้าใจปานกลาง แต่มีความเข้าใจมาตรการควบคุมฉลากและบรรจุ
ภัณฑ์ของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในระดับน้อย และมีระดับการยอมรับและพร้อมปฏิบัติตาม
มาตรการในการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  
พ.ศ. 2551 ท่ีมีภาพรวมอยู่ในระดบัการยอมรับปานกลาง แต่มีการยอมรับในมาตรการควบคมุการ
ขายให้กบับคุคลในระดบัมาก ซึง่มีนยัยะส าคญัท่ีอาจจะบ่งบอกว่ามาตรการควบคมุการขายให้กับ
บคุคลนัน้มีความเช่ือมโยงไปถึงการจ ากัดนกัด่ืมหน้าซึ่งหมายถึงกลุ่มเยาวชนท่ีอายุต ่ากว่า 20 ปี 
และจ ากัดการขายให้กับบุคคลท่ีมีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ซึ่งสามารถช่วยลดอาจเกิด
อาชญากรรมได้ ด้วยเหตุนีจ้ึงท าให้มาตรการควบคุมการขายให้กับบุคคลได้รับการยอมรับจาก
ประชาชนเป็นอย่างมาก  
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัตกิาร 

ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ควรมีการด าเนินงานเพ่ือ
พฒันานโยบายควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญัติควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  
พ.ศ. 2551 ดงันี ้

1) ควรมุ่งสร้างการรับรู้เนือ้หาในนโยบายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตาม
พระราชบญัญตัิควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ให้ชดัเจนมากขึน้ 

2) ควรมุ่งสร้างความเข้าใจในแนวปฏิบตัิท่ีก าหนดไว้ในนโยบายควบคมุเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญัติควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
มาตรการควบคุมฉลากและบรรจุภัณฑ์ของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ซึ่งพบว่าประชาชนยังมีความ
เข้าใจไม่มากนกั 

3) ควรหาแนวทางในการสร้างแรงจูงใจท่ีสอดคล้องกับพฤติกรรมและความ
คิดเห็นของประชาชน เพ่ือให้เกิดการยอมรับในมาตรการต่างๆ ท่ีก าหนดไว้ในนโยบายควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญตัิควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ให้มากขึน้ 

4) ควรจัดอบรมผ่านเครือข่ายชุมชนโดยลงพืน้ท่ีชุมชนในทุก ๆ  เดือน เพ่ือให้
ความรู้ รวมถึงรับฟังปัญหาท่ีเกิดจากการบังคบัใช้มาตรการในการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
ตามพระราชบญัญัติควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ต่อประชาชน ด้วยเพราะประชาชน
ยงัมองว่าบางมาตรการในการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ยงัมีความคลมุเครือ 

5) ควรปรับปรุงเนือ้หาในมาตรการต่าง ๆ ของนโยบายให้มีความสอดคล้องและ
สามารถใช้บงัคับได้จริงกับบริบทของสงัคมโดยจากผลการศึกษาท่ีพบว่าประชาชนมีความเข้าใจ
มาตรการควบคุมฉลากและบรรจภุณัฑ์ของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในระดบัน้อยนัน้ เป็นสิ่งสะท้อน
ให้เห็นว่าต้องเร่งปรับปรุงเนือ้หาเพ่ือส่ือสารไปให้ประชาชนเข้าใจให้มากขึน้ รวมทัง้ควรท าให้
ถ้อยค าหรือภาษาท่ีใช้ในนโยบายมีความกระจ่างชดัในการท่ีจะท าให้ประชาชนสามารถท าเข้าใจ 
และปฏิบตัิตามได้โดยง่าย 

5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรมีการพิจารณาทบทวนแนวทางการด าเนินงาน โดยมีการ

ติดตามประเมินผลการด าเนินนโยบายการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติ
ควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551  เพ่ือเป็นข้อมลูในการปรับปรุงเนือ้หา ตลอดจนแนวทาง
การบังคับใช้กฎหมาย ท่ีสอดคล้องกับพฤติกรรมและความคิดเห็นของคนในสังคม ทัง้นีเ้พ่ือให้
นโยบายจะประสบความส าเร็จตามเปา้ประสงค์ท่ีได้วางไว้ 
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5.3.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครัง้ต่อไป 
ในการศกึษาครัง้ต่อไป ผู้วิจยัเสนอให้ควรมีการศกึษาเก่ียวกบัการน านโยบายควบคมุ

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญัติควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ไปปฏิบตัิของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐ โดยค านงึถึงปัจจยัด้านการยอมรับนโยบายเป็นส าคญั 
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แบบสอบถาม 

การยอมรับมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตาม 

พระราชบัญญัตคิวบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

ค าชีแ้จง : ให้ท่านท าเคร่ืองหมาย √ ลงใน ( ) และเตมิค าลงในช่องว่าง (...) ที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 

ส่วนที่ 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อ 1. เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง 

ข้อ 2. ปัจจบุนัทา่นมีอาย ุ.............ปี (นบัปีเตม็) 

ข้อ 3. ทา่นมีพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ในลกัษณะใด 

(กรณีนีห้มายถึงเคร่ืองดื่มทกุประเภทที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่) 

 ( ) ดื่มเป็นประจ า  

 ( ) ดื่มเฉพาะบางโอกาส เช่น งานเลีย้ง              

 ( ) เคยดื่ม แตปั่จจบุนัไมไ่ด้ดื่มแล้ว 

 ( ) ไมเ่คยดื่มเลย 

 

ส่วนที่  2. การรับรู้เก่ียวกับมาตรการในการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 

2.1 ท่านรับทราบมาตรการในการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัตคิวบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
พ.ศ. 2551 ผ่านแต่ละช่องทางในระดับใด  

ค าชีแ้จง : ให้ท่านท าเคร่ืองหมาย √ ลงใน  ที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 

 

การรับรู้มาตรการในการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตาม
พระราชบัญญัตคิวบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 

ความถี่ในการรับรู้ 
ไม่เคย 

(0) 
บางครัง้ 
(1) 

เป็นประจ า 
(2) 

1. 1. สื่อโทรทศัน์และวิทยุ    
2. 2. สื่อสิ่งพิมพ์ อาทิ หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร ฯลฯ    
3. 3. สื่อออนไลน์ อาทิ Facebook Twitter ฯลฯ    
4. 4. การประชาสมัพนัธ์ของหน่วยงานภาครัฐ    
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2.2 ท่านมีการรับรู้เนื ้อหาหรือแนวปฏิบัติที่ ก าหนดไว้ในมาตรการในการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตาม
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ค ว บ คุ ม เ ค ร่ื อ ง ด่ื ม แ อ ล ก อ ฮ อ ล์  พ .ศ . 2551 แ ต่ ล ะ ด้ า น 
มากน้อยเพียงใด 

ค าชีแ้จง : ให้ท่านท าเคร่ืองหมาย √ ลงใน  ที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 

 มากที่สดุ    คือ รับรู้วา่มีมาตรการดงักลา่ว และทราบรายละเอียดครบถ้วนทกุด้าน 

 มาก           คือ รับรู้วา่มีมาตรการดงักลา่ว และทราบรายละเอียดสว่นใหญ่ แตอ่าจไมค่รบถ้วน 

 ปานกลาง   คือ รับรู้วา่มีมาตรการดงักลา่ว แต่ทราบรายละเอียดเพียงบางส่วน 

 น้อย           คือ รับรู้วา่มีมาตรการดงักลา่ว แตไ่มท่ราบรายละเอียด 

 น้อยที่สดุ    คือ ไมมี่การรับรู้ในมาตรการดงักลา่วเลย 

 

 

 

ส่วนที่ 3. ระดับความเข้าใจต่อมาตรการในการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  

3.1 ท่านมีความเข้าใจต่อมาตรการในการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 แต่ละด้านมากน้อยเพียงใด 

ค าชีแ้จง : ให้ท่านท าเคร่ืองหมาย √ ลงใน  ที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 

 มากที่สดุ    คือ มีความเข้าใจในแนวทางปฏิบตัิของมาตรการดงักลา่วครบทกุด้าน 

 มาก           คือ มีความเข้าใจในแนวทางปฏิบตัิของมาตรการดงักลา่วสว่นใหญ่ แตอ่าจไมค่รบถ้วน 

 ปานกลาง   คือ มีความเข้าใจในแนวทางปฏิบตัิของมาตรการดงักลา่วในบางด้าน 

 น้อย           คือ รู้วา่มีแนวทางปฏิบตัิของมาตรการดงักลา่วแตไ่มเ่ข้าใจ 

 น้อยที่สดุ    คือ ไมมี่ความเข้าใจในแนวทางปฏิบตัิของมาตรการดงักลา่วเลย 

 

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุม 
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

ระดับการรับรู้ 
น้อยที่สุด 

(1) 
น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากที่สุด 
(5) 

7. มาตรการควบคมุฉลากและบรรจภุณัฑ์ของเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์  

     

8. มาตรการควบคมุสถานที่จ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์       
9. มาตรการควบคมุวนัและเวลาจดัจ าหน่าย      
10. มาตรการควบคมุการขายให้กบับคุคล      
11. มาตรการควบคมุสถานที่บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์       
12. มาตรการควบคมุการโฆษณาเคร่ืองดื่ม      
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ส่วนที่  4. ระดับการยอมรับและพร้อมปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตาม
พระราชบัญญัตคิวบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  

 

4.1 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า มาตรการในการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ที่รัฐบังคับใช้ถือเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงานคุ้มครองสุขภาพของประชาชน 

   (  ) 1. เหน็ด้วย เพราะเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องควบคมุและดแูลสขุภาพของประชาชน 

   (  ) 2. เหน็ด้วย เพราะ (อื่นๆ โปรดระบ)ุ............................................................................................... 

   (  ) 3. ไมเ่หน็ด้วย เพราะการดื่มแอลกอฮอล์เป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

   (  ) 4. ไมเ่หน็ด้วย เพราะมาตรการที่รัฐออกมาไมส่อดคล้องกบัความเป็นจริงของสงัคม 

   (  ) 5. ไมเ่หน็ด้วย เพราะ (อื่นๆ โปรดระบ)ุ........................................................................................... 

 

4.2 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่ามาตรการในการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มีเพื่อช่วยลดปัญหาและผลกระทบทัง้ด้านสังคมและเศรษฐกิจ ช่วยสร้างเสริมสุขภาพของ
ประชาชนโดยให้ตระหนักถงึพษิภยัของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

   (  ) 1. เหน็ด้วย เพราะมาตรการที่ก าหนดมีความเหมาะสมสอดคล้องกบัสถานการณ์ของสงัคม 

   (  ) 2. เหน็ด้วย แตย่งัมองวา่บางมาตรการในการควบคมุเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ยงัมีความคลมุเคลือ 

   (  ) 3. ไมเ่หน็ด้วย เพราะ มาตรการที่บงัคบัใช้ไมส่ามารถน าไปปฏิบตัิได้จริง  

   (  ) 4. ไมเ่หน็ด้วย เพราะ เป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

   (  ) 5. ไมเ่หน็ด้วย เพราะ (อื่นๆ โปรดระบ)ุ........................................................................................... 

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุม 
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

ระดับความเข้าใจ 
น้อยที่สุด 

(1) 
น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากที่สุด 
(5) 

1. มาตรการควบคมุฉลากและบรรจภุณัฑ์ของเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์  

     

2. มาตรการควบคมุสถานที่จ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์       

3. มาตรการควบคมุวนัและเวลาจดัจ าหน่าย      
4. มาตรการควบคมุการขายให้กบับคุคล      
5. มาตรการควบคมุสถานที่บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์       
6. มาตรการควบคมุการโฆษณาเคร่ืองดื่ม      
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4.3 ท่านมีการยอมรับและพร้อมปฏิบัติตามมาตรการที่ ก าหนดไว้ในการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตาม
พระราชบัญญัตคิวบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มากน้อยเพียงใด 

ค าชีแ้จง : ให้ท่านท าเคร่ืองหมาย √ ลงใน  ที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 

 มากที่สดุ    คือ ยอมรับ และพร้อมปฏิบตัิตามแนวทางของมาตรการดงักลา่วในทกุประเดน็ 

 มาก           คือ ยอมรับ และพร้อมปฏิบตัิตามแนวทางของมาตรการดงักลา่วเกือบทกุประเด็น 

 ปานกลาง   คือ ยอมรับ และพร้อมปฏิบตัิตามแนวทางของมาตรการดงักลา่วในบางประเดน็ 

 น้อย           คือ ยอมรับ แตย่งัไมพ่ร้อมปฏิบตัิตามแนวทางของมาตรการดงักลา่ว 

 น้อยที่สดุ    คือ ไมย่อมรับ และไมต้่องการปฏิบตัิตามแนวทางของมาตรการดงักลา่ว 

 

 
ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.............................................. 
 

 

 

 

 
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

ระดับการยอมรับ 

น้อยที่สุด 
(1) 

น้อ
ย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากที่สุด 
(5) 

1. มาตรการควบคมุฉลากและบรรจภุณัฑ์ของเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์  

     

2. มาตรการควบคมุสถานที่จ าหน่ายเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์  

     

3. มาตรการควบคมุวนัและเวลาจดัจ าหน่าย      

4. มาตรการควบคมุการขายให้กบับคุคล      

5. มาตรการควบคมุสถานที่บริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์  

     

6. มาตรการควบคมุการโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์       
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ภาคผนวก ข 
พระราชบัญญัตคิวบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 
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ประวตัิผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นางสาวศรีสดุา เพชรพลอย 
วัน เดือน ปี เกดิ 2     มีนาคม  2534 
สถานท่ีเกดิ ประจวบคีรีขนัธ์ 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2555 นิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์

จาก มหาวิทยาลยักรุงเทพ  
พ.ศ. 2561 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต สาขานโยบายสาธารณะ  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 206/69 ซอยศนูย์วิจยั 14 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
10310   
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