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บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสาน 1) เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคสุรา 2) หาความสัมพันธและเปรียบเทียบ
ความแตกตางของปจจัยทางชีวสังคม ปจจัยนําปจจัยเอื้อปจจัยเสริมกับพฤติกรรมการบริโภคสุรา 3) หาปจจัยทํานายพฤติกรรมการบริโภค
สุราของประชาชนในชุมชนเขมร สวย (กูย) ลาว อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทรเพื่อทราบถึงสถานการณ และปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การบริโภคสุราโดยคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน จํานวนกลุมตัวอยางชุมชนละ 160 คน รวม 480 คน พบวาทั้ง 3 ชุมชน มีระดับ
พฤติกรรมการบริโภคสุราในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.08 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.34 ซึ่งประชาชนชุมชนเขมรจะบริโภคสุรานอย
กวาชุมชนอื่นโดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาไดแกชุมชนลาว และนอยที่สุดคือ ชุมชนสวย ซึ่งมีการบริโภคสุรามากกวาชุมชนอื่น ผล
การศึกษาหาความสัมพันธของปจจัยทางชีวสังคม ปจจัยนําปจจัยเอื้อปจจัยเสริมกับพฤติกรรมการบริโภคสุรา พบวา ดาน เพศชาย โสดต่ํา
กวาประถมศึกษาไมไดเรียนหนังสือ รายได ต่ํากวา 2,000 บาท เคยไดรับผลกระทบจากสุรามีความสัมพันธทางลบ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.01 อยูในระดับต่ํา (r = -0.176, -0.183, -0.156, -0.237, -0.131, -0.336) สวนดานเพศหญิง สถานภาพสมรส รายไดมากกวา 6,000 บาท
ไมเคยไดรับผลกระทบจากสุรามีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 อยูในระดับต่ํา (r = 0.176, 0.172, 0.143, 0.336)
ปจจัยนํา ไดแก ดานความรู เจตคติ การรับรูโทษภัยจากการบริโภคสุรา ความตั้งใจที่จะลดละเลิกการบริโภคสุรา และปจจัยนําภาพรวมมี
ความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 ( r = 0.143, 0.400, 0.180, 0.682, 0.619 ) ตามลําดับ ปจจัยเอื้อ ไดแก การรับรู
นโยบายสุราของรัฐการเขาถึงแหลงซื้อขายสุราและเทศกาล ประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชนมีความสัมพันธทางบวกและลบอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 และ 0.05*( r = 0.234, -0.180, 0.104* ) ตามลําดับ ดานปจจัยเสริม ไดแก ดานบุคคลดานผลิตภัณฑดานการ
สงเสริมการตลาดและปจจัยเสริมภาพรวมมีความสัมพันธทางลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05*( r = -0.115*, -0.267,
-0.105* ,-0.126) ตามลําดับผลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยทางชีวสังคม ปจจัยนําปจจัยเอื้อปจจัยเสริมกับพฤติกรรมการ
บริโภคสุรา พบวา ปจจัยทางชีวสังคม ปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ ปจจัยเสริมที่แตกตางกันจะสงผลตอพฤติกรรมการบริโภคสุราของประชาชนที่
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p<0.05 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวา สถานการณพฤติกรรมการบริโภคสุราของประชาชนในชุมชน
เขมร สวย (กูย) ลาว พบวา มีความเกี่ยวของกับลักษณะสวนบุคคล สําหรับวัยรุนอยูในชวงการอยากรูอยากลอง และโดยเริ่มจากสังคมเพื่อน
เพื่อนชวนดื่ม ปฏิเสธไมได เพื่อใหเปนที่ยอมรับของเพื่อนในกลุม สวนภาคประชาชน มีความเกี่ยวของกับสภาพสังคมภาวะเศรษฐกิจ เกิด
ความเครียดจากปญหาปากทอง รายไดไมพอกับรายจาย ภาระที่ตองแบกรับ ปญหาหนี้สิน ทําใหมีการเขากลุมพูดคุยกันและดื่มสุราเพื่อ
เปนการปรับทุกข โดยไมไดคํานึงถึงบุคคลในครอบครัวทําใหเกิดปญหาครอบครัวตามมา เพื่อตองการใหตนเองมีความสบายใจ เมื่อเริ่มดื่ม
เปนบางครั้ง จากนั้นก็ดื่มเปนประจําไมสามารถเลิกได และติดในที่สุด รวมทั้งเทศกาลตางๆ ทั้งวัฒนธรรมประเพณีพิธีกรรมที่มีแตเดิมมา
เวลาเซนไหวตองมีเหลาเพราะบรรพบุรุษพาทําความเชื่อตางๆ เมื่อมีสุรามาเซนไหวจะทําใหมีความเจริญรุงเรือง ทั้งนี้ภาครัฐเอกชนและ
องคกรในพื้นที่ ชุมชน ครอบครัวตองรวมมือกันรณรงคลด ละ เลิก สุรา ผูใหญเปนแบบอยางที่ดีใหกับเยาวชน
คําสําคัญ : สถานการณปจจัย ปจจัยทํานาย พฤติกรรมการบริโภคสุรา ชุมชนเขมร สวย(กูย) ลาว
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Abstract
This research was aimed 1) to compare the behavior of alcohol 2) correlated with differences in the bio- social factors
,predisposing factors, enabling factors, reinforcing factorsto the consumption of alcohol, 3) for the prediction of alcohol consumption in
Khmer, Suay (Gui) and Lao community in Thatum district, Surin province. To know the situation and the factors which influence the
alcohol consumption behavior. By selected sample multi-step (Multi-Stage Random Sampling). The sample from 3 communities, 160
each, totally 480 people. The alcohol consumption of the people in Khmer community was found being less than other, Lao community
ranked the second accordingly and the least consumption of alcohol was found in Suay (Gui) community, where the consumption took
place more than other. The result of the study for relationship of bio-social, predisposing, enabling and supporting factors and alcohol
consumption, it showed, in the aspect single males whose education was under elementary level and those who did not attend classes
earned income of lower than 2,000 baht experienced an impact with negative relationship producing a low level. Prediction of alcohol
consumption behaviors showed by 39.50 percent. For predicting factor on each aspect of alcohol consumption behaviors, it showed 6
factors in all communities were intention to decrease and quit alcohol consumption, promoting factor on products, attitude, promoting
factor on alcohol price, recognition of state alcohol policy and access to distributing areas, enabling to predict the peoples’ alcohol
consumption behaviors by 53.00 percent. Concerning qualitative research, it was found that situation regarding to the peoples’ alcohol
consumption behaviors in all communities showed relationship with personal characteristics. Stared from association among friends,
encouraged by friends, the state of not being able to refuse, desired to be accepted from friends in ones’ group, this was mixed with
teenagers’ curiosity and desire of wanting to try. For grow -ups in general, the consumption of alcohol related closely with socio –
economical condition, stress from making a living problem, inadequacy of income and expenditure, burden under ones’ responsibility
and debts, predisposing into group meeting , discussing and drinking which was believed for being a solution to release sufferings.
Without recognition of ones’ family members and problems followed subsequently and to just satisfy oneself, drinking took place now
and then and later regularly, was impossible to stop and got addicted in the end. In addition, festivals, traditional cultures and rituals such
as an occasion to pay respect to ancestors always include alcohol since this ritual was practiced traditionally by the ancestors through
generations. It was believed by many people that alcohol consumption in such a ritual would bring forth prosperity to life. In this matter,
government and private sectors, organization within areas, community, and family must cooperate in campaigning for all the people to
decrease and quit drinking.
Keywords: Situation factors, Predisposing factors, Alcohol consumption behaviors, Khmer, Suay (Gui), Lao communities.

1.บทนํา
การบริโภคสุรามีผลกระทบตอปญหาสุขภาพและสังคมอยางรุนแรง โดยเปนสาเหตุสําคัญของโรคและการบาดเจ็บมากกวา
60 กลุมโรค (อุบัติเหตุจราจรโรคหัวใจและหลอดเลือดมะเร็งของอวัยวะตางๆบาดเจ็บจากความรุนแรง เปนตน) ที่สําคัญ ผลกระทบความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น จากการสูญเสียกําลังผลิต คาใชจายดานสุขภาพ และคาเสียหายรวมรายจายของรัฐจากอาชญากรรมและ
ความรุนแรง สําหรับตนทุนหรือความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการบริโภคแอลกอฮอลในป พ.ศ. 2549 มีมูลคารวมทั้งสิ้น 156,105.4
ลานบาท ทั้งนี้พบวาความสูญเสียเหลานี้มีมูลคารวมคิดเปนรอยละ 1.99 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศโดยเมื่อคิดตนทุนดังกลาว
ตอหัวประชากรจะมีคา ประมาณ 2,485 บาทตอคนตอป องคการอนามัยโลกไดระบุขอมูลปริมาณการบริโภคสุราของคนไทยที่ดื่มสุรา
0.26 ลิตรตอคนตอปในป พ.ศ.2504 และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึง 8.47 ลิตรตอคนตอป ในป พ.ศ. 2547 นั่นคือเพิ่มขึ้น 33 เทา ในเวลา 43 ป
และองคการอนามัยโลกไดจัดอันดับปริมาณการบริโภคสุราของประเทศตางๆ เพื่อเปรียบเทียบอันดับโลก ปรากฏวาประเทศไทยถูกจัด
อันดับการดื่มในภาพรวมสุราทุกประเภทที่อันดับ 40 ในป พ.ศ. 2544 และจากการสํารวจในป 2550 พบวามีประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป
บริโภคสุรา 14.9 ลานคนหรือรอยละ 29.3 โดยผูชาย (ดื่มรอยละ 51.0) ยังคงบริโภคสุรามากกวาผูหญิง (ดื่มรอยละ 8.8) คิดเปนประมาณ
กวา 6 เทานับวาเปนสัญญาณอันตรายที่บงชี้ความเลวรายของแนวโนมของสถานการณการบริโภคสุราโดยเฉพาะในกลุมผูหญิงและ
เยาวชนซึ่งเปนกลุมที่มีอัตราการเติบโตของผูที่มีพฤติกรรมการดื่มประจํามากกวากลุมอื่นซึ่งในกลุมเยาวชนสะทอนวาเยาวชนกําลังถูก
มอมเมาใหบริโภคสุราอยางมากหากรัฐและสังคมไมมีมาตรการที่เพียงพออนาคตเด็กไทยคงจะเปนขี้เหลาเต็มเมือง
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จังหวัดสุรินทร มีภาษาพูดพื้นเมืองที่แตกตางกัน เปน 3 กลุม คือ เขมร สวย (กูย) ลาว มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุการจราจร
ทางบกระบุสาเหตุจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนสาเหตุหลัก คิดเปนรอยละ 31 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร, 2550) อําเภอ
ทาตูมเปนอําเภอหนึ่งในจังหวัดสุรินทร ซึ่งมีภาษาพูดพื้นเมืองที่แตกตางกัน เปน 3 กลุม คือ กลุมแรกเปนกลุมที่พูดภาษาเขมร กลุมที่
สองเปนกลุมที่พูดภาษาสวย และกลุมที่สามเปนกลุมที่พูดภาษาพื้นเมืองอีสาน (ลาว) การมีชาติพันธุที่หลากหลาย กลับมีการผสมกลมกลืน
ทางดานประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น สงผลใหมีจํานวนวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลายและจํานวนมากขึ้น เชน วันแซนโฎนตา
ของวัฒนธรรมเขมร กลุมวัฒนธรรมลาวก็นับถือและมีสวนรวมในการปฏิบัติพิธีกรรม ในประเพณีบุญบั้งไฟของวัฒนธรรมอีสาน
(ลาว) เขมรก็มีสวนรวมในประเพณี เชนเดียวกัน การมีประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลายและการมีน้ําใจโอบออมอารีของชาวชนบท
จังหวัดสุรินทร ที่มีนิสัยชอบสนุกสนานการเลี้ยงดูปูเสื่อ การใชสุราในการสมาคม งานเทศกาล และงานประเพณี จึงสามารถพบเห็นได
โดยทั่วไป (วัลยรวี มงคลดี, 2548) ทั้งยังสามารถสืบทอดธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไปสูลูกหลานได โดยวัยรุนสวนใหญจะ
เปนกลุมที่ดื่มสุราบางครั้งคราว ในงานรื่นเริง งานเทศกาล หรือโอกาสสังสรรคตางๆ โดยใหเหตุผลวาเปนการดื่มเพื่อความสนุกสนาน
ตามเทศกาลและประเพณีตางๆ (ดวงฤทัย สุคนธปฏิภาค, 2548) และมีรายงานการเกิดอุบัติเหตุการจราจรทางบกระบุสาเหตุจากการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนสาเหตุหลัก คิดเปนรอยละ 65 โดยพบวาป 2547 ผูบาดเจ็บจํานวน 1,120 ราย มีผูเสียชีวิตจํานวน 28 ราย ป 2548
ผูบาดเจ็บจํานวน 1,104 ราย มีผูเสียชีวิตจํานวน 18 ราย ป 2549 ผูบาดเจ็บจํานวน 1,283 ราย มีผูเสียชีวิตจํานวน 12 ราย ป 2550 ผูบาดเจ็บ
จํานวน 1,143 ราย มีผูเสียชีวิตจํานวน 14 ราย (โรงพยาบาลทาตูม, 2550) ซึ่งถือไดวาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีผลทําใหเกิดอุบัติเหตุ
ไดอยางมากและจากการประชาคมในการจัดทําแผนชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลทุกตําบลในเขตอําเภอทาตูมป 2552 พบวา
ประชาชนไดรับผลกระทบจากการบริโภคสุรา เชน ผลกระทบดานอุบัติเหตุ ทําใหเกิดความสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บ ผลกระทบดานความ
รุนแรง ทําใหเกิดการทะเลาะเบาะแวงและกออาชญากรรม ผลกระทบดานปญหาทางเพศ ทําใหมีการรวมเพศกอนวัยอันควร ปญหา
เกี่ยวกับโรคเอดสผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ ทําใหสูญเสียรายได และทุกปญหาดังที่กลาวมานั้นประชาชนตองการใหทุกภาคสวนเขา
มารวมในการแกไขปญหาโดยเรงดวน
จากปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงตองการที่จะศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคสุราของประชาชนในชุมชนเขมร
สวย (กูย) ลาว อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร เปนหัวขอของการศึกษา เพื่อทราบถึงสถานการณ และปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
บริโภคสุราของประชาชนในชุมชนเขมร สวย (กูย) ลาว อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร ตลอดจนเพื่อนําผลการศึกษาที่ไดมาเปนแนวทาง
และมาตรการการดําเนินการเพื่อปองกันและแกไขปญหาและพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันสืบเนื่องมาจากการบริโภคสุราของ
ประชาชนในชุมชนเขมร สวย (กูย) ลาว อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทรตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคสุราของประชาชนในชุมชนเขมร สวย (กูย) ลาว อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร
2. ศึกษาหาความสัมพันธและเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยทางชีวสังคม ปจจัยนําปจจัยเอื้อปจจัยเสริมกับพฤติกรรม
การบริโภคสุราของประชาชนในชุมชนเขมร สวย (กูย) ลาว อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร
3. ศึกษาปจจัยทํานายพฤติกรรมการบริโภคสุราของประชาชนในชุมชนเขมร สวย (กูย) ลาว อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร

2. วิธีการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed method research) ประกอบดวย การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ
(จิตราภา กุลฑลบุตร, 2550) เพื่อทราบถึงสถานการณและปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคสุราของประชาชนในชุมชนเขมร สวย
(กูย) ลาว อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทรระหวางเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2553 มีวิธีการวิจัยดังนี้
1. ประชากร คือ ประชาชนในอําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร ที่มีอายุตั้งแต15 ปขึ้นไป ทั้งเพศหญิง และเพศชาย จํานวน 80,884 คน
ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2552
2. กลุมตัวอยางการวิจัยเชิงปริมาณ ใชสูตรการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางตามสูตรของทาโรยามาเนโดยกําหนดความเชื่อมั่น
รอยละ 95 ความผิดพลาดไมเกินรอยละ 5 ไดกลุมตัวอยาง 399 คน คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage random sampling)
โดยการแบงชั้นภูมิ (Stratified random sampling) กําหนดตัวแทนพื้นที่ที่ทําการศึกษาในอําเภอทาตูม โดยผูวิจัยไดเลือกตําบลที่จะ
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ทําการศึกษาจํานวน 3 ตําบล ซึ่งมีความแตกตางดานภาษาและวัฒนธรรมไดแก ตําบลพรมเทพ ตําบลกระโพ และตําบลหนองบัว จากนั้น
สุมเลือกพื้นที่ในระดับหมูบานและกําหนดสัดสวนของกลุมตัวอยาง (Quota sampling) (สุรพงษ โสธนะเสถียร, 2549) ไดกลุมตัวอยาง
เปนประชาชนในชุมชนเขมร จํานวน 87 คน ชุมชนสวย (กูย) จํานวน 160 คน และชุมชนลาว จํานวน 152 คน ซึ่งจํานวนตัวอยางไม
ใกลเคียงกัน และเนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคสุราของประชาชนในชุมชนเขมร สวย (กูย)
ลาว อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร ดังนั้นเพื่อใหกลุมตัวอยางมีความสามารถเปนตัวแทนในการอภิปรายผลเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการ
บริโภคสุราของประชาชนในชุมชนเขมร สวย (กูย) ลาว อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร ผูวิจัยจึงสุมเลือกหมูบานในชุมชนเขมร และชุมชน
ลาวเพิ่มเติม เพื่อใหกลุมตัวอยางเทากับประชาชนในชุมชนสวย (กูย) คือ 160 คน โดยใชสัดสวนของจํานวนกลุมตัวอยางเทากับการ
กําหนดสัดสวนในครั้งแรก ยกเวนในหมูบานสุดทายของชุมชนเขมรและลาวหากกําหนดสัดสวนแลวทําใหกลุมตัวอยางรวมกันทั้งหมด
เกิน 160 คน ผูวิจัยจะคัดเลือกกลุมตัวอยางรวมแลวใหเทากับ 160 คน เทานั้น ดังนั้นกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณมีจํานวน 3
ชุมชนๆละ 160 คน รวมทั้งสิ้น 480 คน สุมตัวอยางแบบงายโดยการจับสลากแบบคืนที่ (Sampling with replacement)
3. กลุมตัวอยางการวิจัยเชิงคุณภาพ
3.1 กลุมตัวอยางที่เปนประชาชนสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพคัดเลือกจากประชาชนที่เก็บขอมูลแลวซึ่งผูวิจัยไดเก็บรวบรวม
ข อมู ลโดยการสั มภาษณ แล วหากพบว ามี ลั กษณะที่ น าสนใจ เช น ประชาชนที่ มี ประสบการณ ในการบริ โภคสุ รา หรื อไม มี
ประสบการณในการบริโภคสุราทั้งที่มีคนชักชวนใหดื่มและไมเคยมีคนชักชวนใหดื่ม จํานวน 3 ชุมชนๆละ 10 คน รวมเปน 30 คน
3.2 กลุมตัวอยางที่เปนผูเกี่ยวของกับการปองกันและแกไขปญหาพฤติกรรมการบริโภคสุราของประชาชน ซึ่งในการศึกษา
ขอมูลเชิงคุณภาพผูวิจัยไดเลือกจากผูที่เกี่ยวของในการปองกันและแกไขปญหาพฤติกรรมการบริโภคสุราของประชาชนในอําเภอทาตูม
ไดแก ผูใหญบาน ประธาน อสม. ผูบริหารจากหนวยงานราชการ ผูนําศาสนา องคกรเอกชนและกลุมประชาคมในพื้นที่ เพื่อใหสามารถ
บอกถึงสถานการณปญหาเกี่ยวกับการบริโภคสุราในพื้นที่ โครงการกิจกรรมที่ดําเนินการปองกันและแกไขปญหา กระบวนการดําเนิน
โครงการ ภาพฝนที่ตองการใหเกิดในพื้นที่ ตลอดจนผลการดําเนินงานตามโครงการ รวมทั้งขอเสนอแนะในการดําเนินงานตอไป โดย
เลือกกลุมตัวอยาง จํานวน 3 ชุมชนๆละ 10 คน รวมเปน 30 คน และผูเกี่ยวของในระดับอําเภอ จํานวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 35 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณไดแกแบบสอบถามซึ่งประกอบดวยเนื้อหา 5 สวนดังนี้
สวนที่ 1 ปจจัยทางชีวสังคม สวนที่ 2 ปจจัยนํา สวนที่ 3 ปจจัยเอื้อ สวนที่ 4 ปจจัยเสริม และ สวนที่ 5 พฤติกรรมการบริโภคสุรา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ เปนแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi-structured interview) (องอาจ นัยพัฒน, 2551)
ความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม คําถามดานความรูเกี่ยวกับสุราคาความเชื่อมั่น = 0.63 เจตคติตอสุรา = 0.78 การรับรู
โทษภัยจากการบริโภคสุรา = 0.90 การรับรูนโยบายสุราของรัฐ = 0.83 ความพอเพียงของรายได = 0.71 การเขาถึงแหลงซื้อขายสุรา =0.62
เทศกาลประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชนที่เอื้อตอการบริโภคสุรา = 0.71 สื่อโฆษณาที่เปนปจจัยเสริมการบริโภคสุรา =0.89 บุคคลที่เปน
ปจจัยเสริมการบริโภคสุรา =0.86 ปจจัยเสริมการบริโภคสุราดานราคาสุรา =0.84 ปจจัยเสริมการบริโภคสุราดานผลิตภัณฑ =0.84 ปจจัย
เสริมดานการสงเสริมการตลาด =0.90 และคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ = 0.90
การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูลสําเร็จรูป โดยวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ดวยการแจก
แจงความถี่ คาร อยละ ค าเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ควอไทล และสวนเบี่ยงเบนควอไทล หาความสัมพันธจากคาสัมประสิทธ
สหสัมพันธแบบเพียรสัน วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย กรณีที่มีตัวแปรอยู 2 กลุม จะใชสถิติ t-test กรณีมีตัวแปรมากกวา
2 กลุมนั้น จะใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว คนหาตัวพยากรณที่ดีและสรางสมการพยากรณโดยการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ
แบบขั้นตอน สวนเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ เปนแบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางใชการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (Content analysis)
จําแนกหมวดหมูของขอมูลใหเปนระบบโดยจัดลําดับความสําคัญใหเกิดความเขาใจในความหมายและความสัมพันธของขอมูลในบริบท
ของชุมชน (ศิริพร จิรวัฒนกุล, 2552)
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3. ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 จํานวน รอยละของพฤติกรรมการบริโภคสุราของประชาชนภาพรวม ชุมชนเขมร สวย(กูย) ลาว
ในรอบ 12 เดือนที่ผานมา จําแนกรายขอ
พฤติกรรมการบริโภคสุราของ
ประชาชนในรอบ 12 เดือนที่ผานมา
ดื่มประจํา (ทุกวัน)
ดื่มบอยครั้ง(4-6 วัน/สัปดาห)
ดื่มบางครั้ง(1-3 วัน/สัปดาห)
แทบจะไมดื่มเลย(เดือนละ 1-3 วัน)
เคยดื่มแตเลิกดื่ม มากกวา 1 ป
ไมดื่มเลยในชีวิต
รวม

เขมร
จํานวน
11
28
52
53
11
5
160

รอยละ
6.88
17.50
32.50
33.13
6.88
3.13
100.00

สวย(กูย)
จํานวน
รอยละ
50
31.25
12
7.50
34
21.25
29
18.13
13
8.13
22
13.75
160
100.00

ลาว
จํานวน
28
21
49
30
26
6
160

รวม
รอยละ
17.50
13.13
30.63
18.75
16.25
3.75
100.00

จํานวน
89
61
135
112
50
33
480

รอยละ
18.54
12.71
28.13
23.33
10.42
6.88
100.00

จากตารางที่ 1 พฤติกรรมการบริโภคสุราของประชาชนภาพรวม ชุมชนเขมร สวย (กูย) ลาว ในรอบ 12 เดือนที่ผานมา พบวา
ประชาชนชุมชนเขมรสวนใหญมีพฤติกรรมการบริโภคสุรา คิดเปนรอยละ 33.13 คือแทบจะไมดื่มเลย (เดือนละ 1-3 วัน) รองลงมาคือดื่ม
บางครั้ง (1-3 วัน/สัปดาห) คิดเปนรอยละ 32.50 และนอยที่สุดคือไมดื่มเลยในชีวิต คิดเปนรอยละ3.13 ประชาชนชุมชนสวย (กูย) สวน
ใหญมีพฤติกรรมการบริโภคสุรา ดื่มประจํา (ทุกวัน) คิดเปนรอยละ 31.25 รองลงมาคือดื่มบางครั้ง (1-3 วัน/สัปดาห) คิดเปนรอยละ 21.25
และนอยที่สุดคือดื่มบอยครั้ง (4-6 วัน/สัปดาห) คิดเปนรอยละ 7.50 ประชาชนชุมชนลาวสวนใหญมีพฤติกรรมการบริโภคสุรา ดื่มบางครั้ง
(1-3 วัน/สัปดาห) คิดเปนรอยละ 30.63 รองลงมาคือ แทบจะไมดื่มเลย (เดือนละ 1-3 วัน) คิดเปนรอยละ18.75 และนอยที่สุดคือไมดื่มเลยใน
ชีวิต คิดเปนรอยละ 3.75 และโดยภาพรวมทั้ง 3 ชุมชน พบวาสวนใหญมีพฤติกรรมการบริโภคสุรา ดื่มบางครั้ง (1-3 วัน/สัปดาห) คิดเปน
รอยละ 28.13 รองลงมาคือแทบจะไมดื่มเลย (เดือนละ 1-3 วัน) คิดเปนรอยละ 23.33 และ นอยที่สุดคือ ไมดื่มเลยในชีวิต คิดเปนรอยละ 6.88

ตารางที่ 2 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ควอไทล และสวนเบี่ยงเบนควอไทล
จําแนกตามระดับพฤติกรรมการบริโภคสุราของประชาชนภาพรวมชุมชนเขมรสวย (กูย) ลาว
ระดับพฤติกรรมการบริโภคสุรา
ระดับดีมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.50-5.00)
ระดับดีมาก (คาเฉลี่ย 3.50-4.49)
ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.50-3.49)
ระดับนอย (คาเฉลี่ย 1.50-2.49)
ระดับนอยที่สุด (คาเฉลี่ย 1.00-1.49)
รวม
X

S.D.
Q
Q.D.

เขมร
จํานวน
16
53
52
28
11
160

รอยละ
10.00
33.13
32.50
17.50
6.88
100.00
3.22
1.07
3.00
0.50

สวย(กูย)
จํานวน
รอยละ
35
21.88
29
18.13
34
21.25
12
7.50
50
31.25
160
100.00
2.92
1.55
3.00
1.50

ลาว
จํานวน
32
30
49
21
28
160

รวม
รอยละ
20.00
18.75
30.63
13.13
17.50
100.00

3.11
1.35
3.00
1.00

จํานวน
83
112
135
61
89
480

รอยละ
17.29
23.33
28.13
12.71
18.54
100.00
3.08
1.34
3.00
1.00

จากตารางที่ 2 พบวา ระดับพฤติกรรมการบริโภคสุราของประชาชนชุมชนเขมรพบวาสวนใหญ มีระดับดีมาก (คาเฉลี่ย 3.50-4.49)
คิดเปนรอยละ 33.13 รองลงมา มีระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.50-3.49) คิดเปนรอยละ 32.50 และมีระดับนอยที่สุด (คาเฉลี่ย 1.00-1.49) คิดเปนรอย
ละ 6.88 ระดับพฤติกรรมการบริโภคสุรามีคาเฉลี่ยของคะแนนเทากับ 3.22 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.07 ควอไทลเทากับ 3.00 สวน
เบี่ยงเบนควอไทล 0.50 ระดับพฤติกรรมการบริโภคสุราของประชาชนชุมชนสวย(กูย) พบวาสวนใหญ มีระดับนอยที่สุด (คาเฉลี่ย 1.00-1.49)
คิดเป นร อยละ 31.25 รองลงมา มีระดับดีมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.50-5.00) คิดเปนรอยละ 21.88 และมีระดับนอย (คาเฉลี่ย 1.50-2.49) คิดเปน
ร อยละ 7.50 ระดั บพฤติ กรรมการบริ โภคสุ รามี ค าเฉลี่ ยของคะแนนเท ากั บ 2.92 ส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท ากั บ 1.55 ควอไทล เท ากั บ3.00
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สวนเบี่ยงเบนควอไทล 1.50 ระดับพฤติกรรมการบริโภคสุราของประชาชนชุมชนลาวพบวาสวนใหญ มีระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.50-3.49)
คิดเปนรอยละ 30.63 รองลงมา มีระดับดีมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.50-5.00) คิดเปนรอยละ 20.00 และมีระดับนอย (คาเฉลี่ย 1.50-2.49) คิดเปน
รอยละ 13.13 ระดับพฤติกรรมการบริโภคสุรามีคาเฉลี่ยของคะแนนเทากับ 3.11 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.35 ควอไทลเทากับ 3.00
สวนเบี่ยงเบนควอไทล 1.00 ระดับพฤติกรรมการบริโภคสุราของประชาชนชุมชนเขมร สวย(กูย) ลาว พบวาสวนใหญ มีระดับปานกลาง
(คาเฉลี่ย 2.50-3.49) คิดเปนรอยละ 28.13 รองลงมา มีระดับดีมาก (คาเฉลี่ย 3.50-4.49) คิดเปนรอยละ 23.33 และมีระดับนอย (คาเฉลี่ย 1.50-2.49)
คิดเปนรอยละ 12.71 ระดับพฤติกรรมการบริโภคสุรามีคาเฉลี่ยของคะแนนเทากับ 3.08 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.34 ควอไทลเทากับ 3.00
สวนเบี่ยงเบนควอไทล1.00
ผลการศึกษาหาความสัมพันธของปจจัยทางชีวสังคม ปจจัยนําปจจัยเอื้อปจจัยเสริมกับพฤติกรรมการบริโภคสุรา พบวา ดาน
เพศชาย โสดต่ํากวาประถมศึกษา ไมไดเรียนหนังสือ รายได ต่ํากวา 2,000 บาทเคยไดรับผลกระทบจากสุรามีความสัมพันธทางลบ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 อยูในระดับต่ํา (r = -0.176, -0.183, -0.156, -0.237, -0.131, -0.336) สวนดานเพศหญิง สถานภาพสมรส รายไดมากกวา
6,000 บาท ไมเคยไดรับผลกระทบจากสุรามีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 อยูในระดับต่ํา (r = 0.176, 0.172, 0.143,
0.336) ปจจัยนํา ไดแก ดานความรู เจตคติ การรับรูโทษภัยจากการบริโภคสุรา ความตั้งใจที่จะลดละเลิกการบริโภคสุรา และปจจัยนําภาพรวม
มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.143, 0.400, 0.180, 0.682, 0.619) ตามลําดับ ปจจัยเอื้อไดแกการรับรู
นโยบายสุราของรัฐการเขาถึงแหลงซื้อขายสุราและเทศกาล ประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชนมีความสัมพันธทางบวกและลบอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.01 และ 0.05*( r = 0.234, -0.180, 0.104* ) ตามลําดับ ดานปจจัยเสริม ไดแก ดานบุคคลดานผลิตภัณฑดานการสงเสริมการตลาดและ
ปจจัยเสริมภาพรวมมีความสัมพันธทางลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05*( r = -0.115*, -0.267, -0.105*, -0.126) ตามลําดับ
สําหรับผลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยทางชีวสังคม ปจจัยนําปจจัยเอื้อปจจัยเสริมกับพฤติกรรมการบริโภค
สุรา พบวา ปจจัยทางชีวสังคม ปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ ปจจัยเสริมที่แตกตางกันจะสงผลตอพฤติกรรมการบริโภคสุราของประชาชนที่แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p< 0.05 ไดแก เพศในชุมชนเขมร สวย (กูย) และภาพรวมทั้ง 3 ชุมชน,อายุในชุมชนสวย (กูย) สถานภาพใน
ชุมชนสวย (กูย) และภาพรวมทั้ง 3 ชุมชน ระดับการศึกษาในชุมชนสวย (กูย) และภาพรวมทั้ง 3 ชุมชน อาชีพในชุมชนเขมร สวย (กูย) ลาว
และภาพรวมทั้ง 3 ชุมชน รายไดเฉลี่ยตอเดือนในชุมชนสวย (กูย) และภาพรวมทั้ง 3 ชุมชน ประวัติการไดรับผลกระทบจากสุราของคนใน
ครอบครัวในชุมชนเขมร สวย (กูย) และภาพรวมทั้ง 3 ชุมชน ความรูเกี่ยวกับสุราในชุมชนสวย (กูย) และภาพรวมทั้ง 3 ชุมชน เจตคติตอสุราใน
ชุมชนเขมร สวย (กูย) ลาว และภาพรวมทั้ง 3 ชุมชน การรับรูโทษภัยจากการบริโภคสุราในชุมชนสวย (กูย) และภาพรวมทั้ง 3 ชุมชน ความ
ตั้งใจที่จะลด ละ เลิกการบริโภคสุราในชุมชนเขมร สวย (กูย) ลาว และภาพรวมทั้ง 3 ชุมชน การรับรูนโยบายสุราของรัฐในชุมชนสวย (กูย)
และภาพรวมทั้ง 3 ชุมชน ความเพียงพอของรายไดในชุมชนเขมร สวย (กูย) และภาพรวมทั้ง 3 ชุมชน การเขาถึงแหลงซื้อขายสุราในชุมชนสวย
(กูย) และภาพรวมทั้ง 3 ชุมชน เทศกาล ประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชนในชุมชนสวย (กูย) ลาวและภาพรวมทั้ง 3 ชุมชน ปจจัยเสริมดานสื่อ
โฆษณาในชุมชนสวย (กูย) และภาพรวมทั้ง 3 ชุมชน ปจจัยเสริมดานบุคคลในชุมชนสวย (กูย) เขมรและภาพรวมทั้ง 3 ชุมชน ปจจัยเสริมดาน
ราคาของสุราที่แตกตางกัน ในภาพรวมทั้ง 3 ชุมชน ปจจัยเสริมดานผลิตภัณฑของสุราในชุมชนเขมร สวย(กูย) และภาพรวมทั้ง 3 ชุมชน
ปจจัยเสริมดานการสงเสริมการตลาด ในชุมชนสวย และภาพรวมทั้ง 3 ชุมชน สวนลักษณะชุมชนตามวัฒนธรรมและภาษาที่ใชที่แตกตางกัน
ของประชาชนเขมร สวย (กูย) และลาว มีพฤติกรรมการบริโภคสุราแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
ผลการศึกษาปจจัยทํานายพฤติกรรมการบริโภคสุราของประชาชนภาพรวม
ตัวแปรพยากรณที่สงผลตอพฤติกรรมการบริโภคสุราของประชาชนภาพรวมและสามารถเขียนในรูปสมการพยากรณ
ทั้งแบบคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานไดดังนี้
ประชาชนในชุมชนเขมร มี 2 ตัวแปร
Ŷ = 1.484 + 1.003 (ปจจัยนํา) -0.491 (ปจจัยเสริม)
Ẑ = 0.498 (ปจจัยนํา) -0.235 (ปจจัยเสริม)
โดยพยากรณพฤติกรรมการบริโภคสุราของประชาชน ไดรอยละ 24.10
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ประชาชนในชุมชนสวย(กูย) มี 1 ตัวแปร
Ŷ = -3.573 + 1.870 (ปจจัยนํา)
Ẑ = 0.763 (ปจจัยนํา)
โดยรวมพยากรณพฤติกรรมการบริโภคสุราของประชาชน ไดรอยละ 58.30
ประชาชนในชุมชนลาว มี 1 ตัวแปร
Ŷ = -3.446+1.806 (ปจจัยนํา)
Ẑ = 0.638(ปจจัยนํา)
โดยรวมพยากรณพฤติกรรมการบริโภคสุราของประชาชน ไดรอยละ 40.70
ประชาชนในภาพรวมชุมชนเขมร สวย(กูย) ลาว มี 2 ตัวแปร
Ŷ =-1.513 + 1.476 (ปจจัยนํา) -0.217 (ปจจัยเสริม)
Ẑ =0.616 (ปจจัยนํา) +-0.106 (ปจจัยเสริม)
โดยรวมพยากรณพฤติกรรมการบริโภคสุราของประชาชนในภาพรวมชุมชนเขมร สวย(กูย) ลาวไดรอยละ 39.50
ผลการศึกษาปจจัยทํานายพฤติกรรมการบริโภคสุราของประชาชนรายดาน
ตัวแปรพยากรณที่สงผลตอพฤติกรรมการบริโภคสุราของประชาชนรายดานและสามารถเขียนในรูปสมการพยากรณ
ทั้งแบบคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานไดดังนี้
ประชาชนในชุมชนเขมร มี 4 ตัวแปร
Ŷ = 3.314 + 0.396 (ความตั้งใจที่จะลดละเลิกการบริโภคสุรา) - 0.491 (ปจจัยเสริมดานบุคคล) + 0.250 (ปจจัยเสริม
ดานสื่อโฆษณา) - 0.209 (การเขาถึงแหลงซื้อขายสุรา)
Ẑ =0.471 (ความตั้งใจที่จะลดละเลิกการบริโภคสุรา) -0.342 (ปจจัยเสริมดานบุคคล) + 0.235 (ปจจัยเสริมดานสื่อ
โฆษณา) - 0.172 (การเขาถึงแหลงซื้อขายสุรา)
โดยพยากรณพฤติกรรมการบริโภคสุราของประชาชน ไดรอยละ 38.60
ประชาชนในชุมชนสวย(กูย) มี 3 ตัวแปร
Ŷ = 1.352 + 0.738 (ความตั้งใจที่จะลดละเลิกการบริโภคสุรา) -0.477 (ปจจัยเสริมดานผลิตภัณฑ) + 0.367 (ปจจัย
เสริมดานราคาของสุรา)
Ẑ = 0.753 (ความตั้งใจที่จะลดละเลิกการบริโภคสุรา) -0.261 (ปจจัยเสริมดานผลิตภัณฑ) + 0.224 (ปจจัยเสริมดาน
ราคาของสุรา)
โดยรวมพยากรณพฤติกรรมการบริโภคสุราของประชาชน ไดรอยละ 76.10
ประชาชนในชุมชนลาว มี 3 ตัวแปร
Ŷ = -0.000246+ 0.483 (ความตั้งใจที่จะลดละเลิกการบริโภคสุรา) + 0.701 (เจตคติ) -0.223 (ปจจัยเสริมดานผลิตภัณฑ)
Ẑ = 0.493 (ความตั้งใจที่จะลดละเลิกการบริโภคสุรา) + 0.238 (เจตคติ) - 0.165 (ปจจัยเสริมดานผลิตภัณฑ)
โดยรวมพยากรณพฤติกรรมการบริโภคสุราของประชาชน ไดรอยละ 46.80
ประชาชนในภาพรวมชุมชนเขมร สวย(กูย) ลาว มี 6 ตัวแปร
Ŷ =0.954 +0.528 (ความตั้งใจที่จะลดละเลิกการบริโภคสุรา) -0.381 (ปจจัยเสริมดานผลิตภัณฑ)+ 0.327 (เจตคติ)+
0.155 (ปจจัยเสริมดานราคาของสุรา) +0.168 (การรับรูนโยบายสุราของรัฐ) -0.106 (การเขาถึงแหลงซื้อขายสุรา)
Ẑ = 0.557 (ความตั้งใจที่จะลดละเลิกการบริโภคสุรา) -0.251 (ปจจัยเสริมดานผลิตภัณฑ) + 0.134 (เจตคติ)+ 0.114
(ปจจัยเสริมดานราคาของสุรา) +0.081 (การรับรูนโยบายสุราของรัฐ) - 0.067 (การเขาถึงแหลงซื้อขายสุรา)
โดยรวมพยากรณพฤติกรรมการบริโภคสุราของประชาชน ไดรอยละ 53.00
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เมื่อ
Ŷ แทน พฤติกรรมการบริโภคสุราของประชาชนเมื่อพยากรณในรูปคะแนนดิบ
Ẑ แทน พฤติกรรมการบริโภคสุราของประชาชนเมื่อพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
สถานการณพฤติกรรมการบริโภคสุราของประชาชนในชุมชนเขมร สวย (กูย) ลาว พบวามีความเกี่ยวของกับลักษณะสวน
บุคคล วัยรุนอยูในชวงการอยากรูอยากลอง และโดยเริ่มจากสังคมเพื่อน เพื่อนชวนดื่ม ปฏิเสธไมได เพื่อใหเปนที่ยอมรับของเพื่อนในกลุม
สวนภาคประชาชน มีความเกี่ยวของกับสภาพสังคมภาวะเศรษฐกิจ เกิดความเครียดจากปญหาปากทอง รายไดไมพอกับรายจาย ภาระที่ตอง
แบกรับ ปญหาหนี้สิน ทําใหมีการเขากลุมพูดคุยกันและดื่มสุราเพื่อเปนการปรับทุกข โดยไมไดคํานึงถึงบุคคลในครอบครัวทําใหเกิด
ปญหาครอบครัวตามมา เพื่อตองการใหตนเองมีความสบายใจ เมื่อเริ่มดื่มเปนบางครั้ง จากนั้นก็ดื่มเปนประจําไมสามารถเลิกไดและติดใน
ที่สุด รวมทั้งเทศกาลตางๆ ทั้งวัฒนธรรมประเพณีพิธีกรรมที่มีแตเดิมมา เวลาเซนไหวตองมีสุราเพราะบรรพบุรุษพาทําความเชื่อตางๆ เมื่อ
มีสุรามาเซนไหวจะทําใหมีความเจริญรุงเรือง ทั้งนี้ภาครัฐเอกชนและองคกรในพื้นที่ ชุมชน ครอบครัวตองรวมมือกันรณรงคเกี่ยวกับการ
ลด ละ เลิกสุรา และในงานบุญประเพณีตางๆ เชน งานศพ งานกฐิน งานในวัด ปลอดเหลา และมีการสนับสนุนกิจกรรมดานการกีฬาใหกับ
เยาวชนไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและอบรมใหความรูตระหนักถึงผลเสียและผลที่ตามมาจากการดื่มสุราภาพฝนที่ตองการใหเกิดขึ้น
ในพื้นที่ในชุมชนเขมรคือ อยากใหวัยรุนไมดื่มสุราไมทะเลาะวิวาทกันในหมูบานและตําบลอยากใหงานศพปลอดเหลาทั้งหมด “ไมมีสุรา
ครอบครัวเปนสุข” หมูบานปลอดเหลาครอบครัวอบอุน ทําใหบานเมืองก็จะสงบสุข อยากใหมีการประกวดหมูบานเลิกสุราอยากให
ประชาชนมีงานทําและมีรายได ในชุมชนสวย(กูย) อยากใหเปนชุมชนปลอดแอลกอฮอล โดยเฉพาะอยางยิ่งในเด็กวัยเรียน ไมอยากเห็นเด็ก
นักเรียนมีการดื่มสุราเพราะเปนเหตุจูงใจที่จะนําไปสูพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ซึ่งจะสงผลกระทบตออนาคตของเด็กทําใหไมสามารถ
ศึกษาตอไดเชนการมีบุตรกอนวัยอันควร กระตุนใหเด็กเกิดจิตสาธารณะ ชวยงานภายในชุมชน เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีแกชุมชน ในชุมชุน
ลาว ตองการใหประชาชนในหมูบานไดลดจํานวนผูดื่มใหนอยลงคนในชุมชนไมวาเด็กหรือผูใหญใหมีการรวมมือกันในเรื่องการลด ละ
เลิก สุรา ใหชุมชนปลอดสุรา อยากใหเยาวชนมีการศึกษาที่ดี ชุมชนตนแบบงดสุราในระดับครอบครัวกอน ในเรื่องสวนของรานคาไมควร
ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหเยาวชนอายุต่ํากวา20 ปสังคมชุมชนจะ ลดละเลิก มีความสงบของสังคมและหมูบาน ในภาพรวมทั้ง 3 ชุมชน
สวนใหญตองการเห็นบุคคลภายในครอบครัวและเยาวชน ลด ละ เลิก สุรา งานบุญ และเทศกาลตางๆปลอดสุรา ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย
และการปฏิบัติการภาพรวมทั้ง 3 ชุมชน มีขอเสนอแนะใหมีการเขมงวดในเรื่องการขายและดื่มสุรามากยิ่งขึ้น มีการรวมมือกันทุกภาคสวน
ในการดําเนินรณรงค ลด ละ เลิก แบบคอยเปนคอยไป และตอเนื่อง และมีการติดตามผลการดําเนินงานสงเสริมสถาบันครอบครัว เปนตน

4. สรุปผล
จากการวิจัยครั้งนี้ สามารถนําไปประยุกตใชเพื่อปรับพฤติกรรมการบริโภคสุราของประชาชนในชุมชนเขมร สวย (กูย) ลาว
อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทรใหเหมาะสมได โดยไมกอใหเกิดพฤติกรรมการบริโภคสุราที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพจํานวนมาก โดยมีตัว
พยากรณที่คนพบและสามารถพยากรณพฤติกรรมการบริโภคสุราของประชาชนในชุมชนเขมร สวย (กูย) ลาว อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร
จํานวน 6 ตัว ไดแก สิ่งที่ควรสงเสริมเพื่อใหประชาชนมีพฤติกรรมที่ดี คือ ความตั้งใจที่จะลดละเลิกการบริโภคสุรา เจตคติ ปจจัยเสริมดาน
ราคาของสุรา การรับรูนโยบายสุราของรัฐ สิ่งที่ควรลดเพื่อใหประชาชนมีสุขภาพดีคือ การเขาถึงแหลงซื้อขายสุรา ปจจัยเสริมดาน
ผลิตภัณฑ
จากขอคนพบจากการวิจัย ทําใหมองเห็นความจําเปนในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการกําหนดนโยบายและการดําเนินการ
ในพื้นที่หลายประการ เชน 1)ควรกําหนดใหการรณรงคเพื่อลดการบริโภคสุราของประชาชนเปนวาระแหงชาติ 2)ควรจัดระเบียบพฤติกรรม
การบริโภคสุราของประชาชนใหเปนระบบมากขึ้น โดย ควบคุมการเขาถึงแหลงจําหนายสุราไมใหประชาชนหรือเยาวชนสามารถเขาถึง
แหลงซื้อขายสุรางายเกินไปการควบคุมสถานที่ในการบริโภคสุรา ไมควรปลอยใหดื่มสุรากันอยางเสรีเชน อาจกําหนดไมใหดื่มสุราใน
สถานที่สาธารณะซึ่งไมไดรับอนุญาตใหเปนสถานที่บริโภคสุรา ควบคุมการผลิตและจําหนายเครื่องดื่มที่อาจสงเสริม หรือเพิ่มจํานวน
ผูบริโภคสุราในอนาคตไดจากผลการวิจัยพบวา ประชาชนจะเริ่มตนดื่มสุราจากดื่มเครื่องดื่มชนิดที่มีแอลกอฮอลต่ํา เชนไวนคูลเลอรหรือ
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เบียร และพบวาประชาชนสามารถเขาถึงแหลงซื้อ-ขายสุราไดโดยงาย จะเห็นไดจากการแพรกระจายของเบียรเขาไปในชุมชน ซึ่งเปน
ปรากฏการณที่สงเสริมใหประชาชนมีอัตราการดื่มสุรามากขึ้น 3)ควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลของผูผลิตและจําหนายสุราให
อยูภายในกรอบที่เหมาะสม

5. เอกสารอางอิง
จิตราภา กุลฑลบุตร. 2550. การวิจัยสําหรับนักวิจัยรุนใหม. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สหธรรมมิก.
ดวงฤทัย สุคนธปฏิภาค. 2548. การรับรูการสนับสนุนจากครอบครัว เพื่อน และครู พฤติกรรม ปองกันการดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล และพฤติกนนมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลของวัยรุนตอนตน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
นครศรีธรรมราช. วิทยานิพนธ ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โรงพยาบาลทาตูม. 2550. รายงานอุบัติอุบัติเหตุ ป 2550. เอกสารอัดสําเนา.
วัลยรวี มงคลดี. 2548. พฤติกรรมการใชสุรา กรณีศึกษางานประเพณีบุญบั้งไฟ. ขอนแกน: โรงพยาบาลซําสูง
ศิริพร จิรวัฒนกุล. 2552. การวิจัยเชิงคุณภาพดานวิทยาศาสตรสุขภาพ.กรุงเทพฯ:วิทยพัฒน.
สุรพงษ โสธนะเสถียร. 2549. หลักและทฤษฎีการวิจัยทางสังคมศาสตร. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพ: ประสิทธิภัณฑแอนดพริ้นติ้ง.
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร. 2550. รายงานอุบัติอุบัติเหตุป 2550. เอกสารอัดสําเนา.
องอาจ นัยพัฒน. 2551. การออกแบบการวิจัย: วิธีการเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผสมผสานวิธีการ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

- 44 -

