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บทคัดย่อ
การศึกษาเชิงพรรณนานี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การบริโภคเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์และวิเคราะห์ปัจจัยทานาย
การบริโภคเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ในระดับชุมชน กลุม่ ตัวอย่าง คือชุมชนในเขตอาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จานวน 120 ชุมชน
ที่ได้จากการสุม่ ตัวอย่างแบบง่าย และในแต่ละชุมชนจะเก็บข้อมูลในระดับครัวเรือน ร้อยละ 30 ของครัวเรือนทัง้ หมดในชุมชน ด้วย
วิธีการจับสลาก เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถามและสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จานวน ร้อยละ
ค่าเฉลีย่ สัดส่วน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู
ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนมีสมาชิกในครัวเรือนบริโภคเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าร้อยละ 80 ของครัวเรือน ร้อยละ 64.2
ประชากรที่มีอายุ 15 ปี ขึน้ ไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 66.5 ช่วงอายุที่มีการดื่มมากที่สดุ คือ อายุ 25-59 ปี ร้อยละ 61.7
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่นิยมดื่มมากที่สดุ คือ สุราขาว/สุราสี/สุราไทย/สุราฝรั่ง ร้อยละ 39.3 ความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ดื่มทุกสัปดาห์ (1-3 วัน/เดือน) ร้อยละ 28.9 ปริมาณในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครัง้ ละ 1-2 แก้วมาตรฐาน ร้อยละ 59.0 และ
ความชุกในการดื่มที่เกิ นมาตรฐาน ดื่ มทุกสัปดาห์ (1-3วัน/เดือน) ร้อยละ 28.6 ปั จจัยที่สามารถทานายการบริโภคเครื่อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ในระดับชุมชนได้อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิ ติ คือ เชื อ้ ชาติ/เผ่าพันธุ์ การสื่อสารและการโฆษณา มาตรการรณรงค์
สาธารณะ มาตรการระบบบริการสุขภาพ และค่านิยมในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยสามารถทานายการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในระดับชุมชนได้รอ้ ยละ 26.5 ผลการศึกษาครัง้ นีส้ ามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดมาตรการหรือนโยบายใน
ชุมชนเพื่อลดการบริโภคเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน
คาสาคัญ: ปั จจัยทานาย, การบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์, จังหวัดศรีสะเกษ
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Abstract
The objectives of this descriptive study were to study the situation of alcohol consumption and analysis
of predictive factor of alcohol consumption in the community level The samples were 120 villages in Kantharalak
district, Sisaket province. The samples were selected by sample random sampling. The data were collected
from 30 percent of the household in each villages, totally 6,278 households, by lot-drawing method. The used
instruments were questionnaire and interview. The data were analyzed by descriptive statistic including
frequency, percentage, mean, proportion, standard deviation and inferential statistics as well; multiple
regression analysis.
The results showed that the villages which more than 80% of household had alcohol drinking behaviors
at 64.2%. The population aged 15 years old and over had alcohol drinking behaviors at 66.5%. The most alcohol
drinking were the age between 25-29 years old at 61.7%. The largest consumption alcohol were distillation rice
whisky, brandy and Thai liquor. Every week (1-3 days/month) drinking frequency was at 28.9 percent. The
drinking shot for each time at 1-2 glasses were 59.0% and over standard drinking were 28.6%. The predictive
factors of alcohol consumption in the community level were nationality, communication and advertising, public
campaign measures, health service system measures and social values by 26.5% at a significant difference
level of 0.05. The results can be used as guidelines for policy formulation in communities to reduce alcohol
consumption in the community.
Keywords: Predictive factors, alcohol consumption, Sisaket province
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บทนา
การบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ส่ ง ผลให้เ กิ ด
ปั ญหาทัง้ ต่อสุขภาพทางกาย จิตใจและสังคม ซึง่ นอกจากจะ
เป็ น สาเหตุข องการเจ็ บ ป่ วย เช่ น โรคพิ ษ สุร าเรือ้ รัง สมอง
เสือ่ ม โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคจิตแล้ว ยัง
เป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้มีผเู้ สียชีวิตทั่วโลก ประมาณ ปี ละ 3
ล้านคน และก่อให้เกิดการสูญเสียทางสุขภาพ (DALYs) เท่ากับ
ร้อยละ 5.1 ของภาระโรคทั่วโลก (World Health Organization,
2018) ซึ่งในปี 2556 มีการรายงานความสูญเสียปี สขุ ภาวะ
ของประชากรไทย พบว่า สาเหตุห ลักของการสูญ เสียปี สุข
ภาวะในเพศชาย คือ การเสพติดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
รองลงมาคื อ อุบัติ เ หตุท างถนนและโรคหลอดเลือ ดสมอง
(ร้อยละ 8.8, 8.0 และ 6.9 ตามลาดับ)(สานักงานพัฒนานโยบาย
สุขภาพระหว่างประเทศ, 2558) โดยสถิ ติการเกิ ดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาลพบว่าสาเหตุหลักของการเกิดอุบตั ิเหตุคอื การ
เมาสุรา นอกจากนีก้ ารบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยงั ก่อให้เกิด
ความสูญเสียภายใน ครอบครัวและสังคม เช่น ความรุ นแรง
ในครอบครัว การเรียนล้มเหลว อุบตั ิเหตุ และการมีเพศสัมพันธ์
โดยขาดการป้องกัน
ข้อ มู ล จากองค์ก ารอนามัย โลก ปี 2557 ระบุ ว่ า
ประชากรทั่วโลกยังคงบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากถึง
2,000 ล้า นคน หรือ 1 ใน 3 ของประชากรโลก โดยเฉพาะ
ประชากรชาวไทยมี ก ารบริโภคเครื่อ งดื่ ม แอลกอฮอล์เ ป็ น
ประจาถึงเกือบ 17 ล้านคน มากเป็ นอันดับที่ 78 ของโลกและ
อันดับที่ 3 ของทวีปเอเชีย หากเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ
ที่อาศัยอยูใ่ นภูมิภาคเอเชีย พบว่า อัตราการบริโภคเครือ่ งดื่ม
แอลกอฮอล์ของประชากรไทยเพิ่มขึน้ มากกว่าประเทศอื่นๆ
คือ เลือ่ นจากอันดับสามในปี 2556 เป็ นอันดับหนึง่ ในปี 2558
(World Health Organization, 2014) จากผลการสารวจการ
ดื่มเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2560 ของสานักงานสถิติแห่งชาติ
พบว่า ความชุกของนักดื่มในประชากรผูใ้ หญ่ (อายุ 15 ปี ขนึ ้
ไป) ร้อยละ 28.6 โดยมีแนวโน้มลดลงเรือ่ ยๆจากปี 2557 และ
ปี 2554 ภูมิภาคที่มีความชุกของนักดืม่ ทัง้ ในกลุม่ ผูใ้ หญ่ท่วั ไป
และกลุ่มวัยรุ ่นสูง มากกว่าภาคอื่นๆ ได้แก่ ภาคเหนือ และ
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ (ร้อยละ 35.4 และ 32.8 สาหรับ
ความชุกของนักดื่มในกลุม่ ผูใ้ หญ่ และร้อยละ19.0 และ 16.8
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ความชุกของนักดื่มในประชากรวัยรุ น่ ตามลาดับ) (ศูนย์วิจยั
ปั ญหาสุรา, 2562)
จากรายงานสถานการณ์ก ารบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์รายจังหวัด พ.ศ.2560 พบว่า จังหวัดศรีสะเกษ มี
ความชุกของการดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรอายุ 15 ปี ขนึ ้ ไป
ร้อยละ 26.9 (อันดับที่ 38 ของประเทศ) มีความชุกของการ
ดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรวัยรุน่ อายุ 15-19 ปี ร้อยละ 12.0
(อันดับที่ 40 ของประเทศ) สัดส่วนการดื่มในผูด้ ื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พบว่า มีผูด้ ื่มประจา ร้อยละ 43.4 และมีผูด้ ื่มหนัก
ร้อยละ 48.9 สัดส่วนของนักดื่มที่มีปัญหา ร้อยละ 70.6 ดื่ม
แล้วขับร้อยละ 33.6 ประเภทของเครื่องดื่มที่ดื่ม ได้แก่ เบียร์
ร้อยละ 73.6 รองลงมาเป็ นสุราขาว/สุรากลั่นชุมชน ร้อยละ
58.8 และสุราสี/สุราแดง ร้อยละ 29.7 และมีค่าดัชนีคะแนน
ความเสีย่ งต่อปั ญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด 0.438 (อันดับที่
42 ของประเทศ) (ศูนย์วิจยั ปั ญหาสุรา, 2562)
จากรายงานอุบตั ิเหตุจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์
ปี 2559-2561 ของอาเภอกันทรลักษ์ พบว่าเกิดอุบตั ิเหตุทาง
การจราจรที่มีสาเหตุจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ
55,35 และ 35.29 ตามล าดับ (โรงพยาบาลกันทรลักษ์, 2561)
ถึงแม้แนวโน้มการเกิดอุบตั ิเหตุจะลดลง แต่ก็ยงั คงสูงอยู่ ซึ่ง
นอกจากจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพแล้ว ยังทาให้เกิด
ความสูญเสียทัง้ ต่อชีวิตและทรัพย์สนิ ด้วย คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชี วิตระดับอาเภอกันทรลักษ์ (พชอ.) จึงได้กาหนด
เรื่องของความปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุทางการจราจรเป็ นหนึง่
ในยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อาเภอ และกาหนดเรื่องของการจัดงานศพปลอดเหล้า และ
งานบุญปลอดเหล้าเป็ นวาระของอาเภออีกด้วย (คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอกันทรลักษ์, 2561)
จากปั ญหาและสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดังกล่าวนัน้ อาเภอกันทรลักษ์ ยังคง
ได้รบั ผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ว่า
จะเป็ นด้านสุขภาพ ด้านอุบตั ิเหตุ และด้านสังคม ซึ่งอาเภอ
กันทรลักษ์เป็ นอาเภอที่มีประชากรจานวนมาก มีพืน้ ที่ขนาด
ใหญ่และอยู่ติดกับแนวชายแดน การแก้ไขปั ญหาการบริโภค
เครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์นนั้ ค่อนข้างทาได้ยาก ถ้าหากครอบครัว
และชุมชนไม่ให้ความสาคัญในการป้องกันและแก้ไขปั ญหา
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จึงจาเป็ นต้องอาศัยความร่วมมือทัง้ จากครอบครัวและชุมชน
ดังผลการศึกษาการลดพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในชุม ชนที่ พ บว่า การลดการดื่ ม เครื่อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ใ ห้
ประสบผลสาเร็จได้นนั้ ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายๆ ด้าน
มาช่วยสนับสนุน และจะต้องเข้าใจในบริบทของผูด้ ื่ม เข้าใจ
วิถีชีวิตของชุมชนด้วย (กัลยาวีร ์ อนนท์จารย์ และคณะ, 2561)
ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ นีจ้ ึงมุ่งศึกษาสถานการณ์การ
บริโภคเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ในระดับชุมชน และศึกษาปั จจัย
ท านายการบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ใ นระดับ ชุ ม ชน
อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึง่ ประกอบด้วย 3 ปั จจัย
ได้แก่ ปั จจัยระดับครอบครัว ปั จจัยระดับชุมชน และปั จจัย
ด้านนโยบายสาธารณะ ซึง่ ปั จจัยในแต่ละระดับประกอบด้วย
ตัวแปรดังต่อไปนี ้
1. ปั จจัยระดับครอบครัว ประกอบด้วย รายได้ของ
ครัวเรือน ความพอเพียงของรายได้ สัมพันธภาพของคนใน
ครอบครัว เชือ้ ชาติ/ชาติพนั ธุ์ การเข้าถึงเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์
ค่านิยมในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสื่อสารและการ
โฆษณา การรับรูแ้ ละการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
2. ปั จจัยระดับชุมชน ประกอบด้วย เขตการปกครอง
ประเพณี/วัฒนธรรมชุมชนที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ทุนทางสังคม การมีสว่ นร่วมของเครือข่ายชุมชน การจาหน่าย
เครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน
3. ปั จ จั ย ด้า นนโยบายสาธารณะ ประกอบด้ว ย
นโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาตรการควบคุมการ
เข้า ถึ ง เครื่อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ มาตรการรณรงค์สาธารณะ
มาตรการควบคุม พฤติ ก รรมขณะมึน เมา มาตรการระดับ
ชุมชน มาตรการระบบบริการสุขภาพ
ซึ่ง ผลที่ได้จากการวิจัย ครัง้ นี ้ จะสามารถนาไปใช้
แก้ไขปั ญหาเพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่าง
เหมาะสมตามบริบทของพืน้ ที่ อันจะนามาซึ่งการลดปั จจัย
เสี่ยงด้านสุขภาพและการมีคุณภาพชี วิตที่ดีของประชาชน
อย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสถานการณ์ ก ารบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ในชุมชน อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

2. เพื่อพรรณนาปั จจัยระดับครอบครัว ปั จจัยระดับ
ชุมชน และปั จจัยด้านนโยบายสาธารณะที่มผี ลต่อการบริโภค
เครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ในระดับชุมชน
3. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยทานายการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ใน ระดับชุมชน ด้านปั จจัยระดับครอบครัว ปั จจัย
ระดับชุมชน และปั จจัยด้านนโยบายสาธารณะต่อการบริโภค
เครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ในระดับชุมชน
วิธีดาเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครัง้ นีเ้ ป็ นการวิจยั ศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในชุมชนและวิเคราะห์ปัจจัยทานายการบริโภค
เครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ในระดับชุมชน ในเขตอาเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม
แบบสัม ภาษณ์ และแบบคัด ลอกข้อ มูล ทุติ ย ภูมิ โดยการ
ส ารวจข้อ มูล ย้อ นหลัง 12 เดื อ น ระยะเวลาในการศึก ษา
มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง เมษายน พ.ศ. 2562
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ ชุมชนทัง้ หมด
ในอาเภอกันทรลักษ์ มีจานวน 279 ชุมชน (สานักทะเบียน
อาเภอกันทรลักษ์, 2561) กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้
นี ้ คือ ชุมชนในเขตอาเภอกันทรลักษ์ จานวน 120 ชุมชน และ
ในแต่ละชุมชน จะทาการเก็บข้อมูลในระดับครัวเรือน ร้อยละ
30 ของครัวเรือนทัง้ หมด การคานวณขนาดตัวอย่างโดยใช้
สู ต รการประมาณค่ า สั ด ส่ ว นของเครซี่ แ ละมอร์ แ ก น
(สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2555)
n=

n =

e2

x 2 Np(1 − p)
(N − 1) + x 2 p(1 − p)

(3.841) x 279 x 0.36 x (1- 0.36)
(0.07)2 x (279 – 1) + (3.841) x 0.36(1 - 0.36)
n = 110.22 , n = 110 ชุมชน
เมื่อ n = ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
N = ขนาดของประชากร

วารสารวิจยั สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
e = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุม่ ตัวอย่างที่
ยอมรับได้ (ความแตกต่างของค่าสัดส่วนในประชากรและ
ค่าที่ประมาณ กาหนดที่ 7% ค่า e = 0.07)
x2 = ค่า ไคว์สแคว์ที่ df เท่า กับ 1 และระดับ ความ
เชื่อมั่น 95% (x2 = 3.841)
p = สัดส่วนของประชากรที่สนใจศึกษา p = 0.36
(ที่มา : จากผลการสารวจความชุกของการดื่มแอลกอฮอล์ใน
ประชากรทัง้ หมดของจังหวัดศรีสะเกษ ปี พ.ศ. 2554)
จากการคานวณขนาดกลุม่ ตัวอย่างได้กลุม่ ตัวอย่าง
จานวน 110 ชุมชน ทัง้ นี ้ เพื่อศึกษาข้อมูลในบางตาบลให้ครบ
และครอบคลุมหมู่บา้ นทัง้ หมดของตาบลนัน้ ผูว้ ิจยั จึงได้เพิ่ม
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างเป็ น 120 ชุมชน
การสุ่มตัวอย่าง
การสุม่ ตัวอย่างใช้การสุม่ แบบง่าย และสุม่ ตัวอย่าง
ครัว เรือนในแต่ละชุมชน โดยวิ ธีการจับ สลากแบบไม่คืนที่
โดยมีตวั อย่างครัวเรือนทัง้ หมด จานวน 6,278 ครัวเรือน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ครั้ง นี ้
ประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบคัดลอก
ข้อมูลทุติยภูมิ โดยรายละเอียดของเครือ่ งมือ ดังนี ้
1. แบบสอบถาม เพื่อใช้สอบถามหัวหน้าครัวเรือน
หรือ ผู้ที่ อ าศัย อยู่ใ นครัว เรือ น ครัว เรือ นละ 1 ชุด เกี่ ย วกับ
ข้อ มูลปั จ จัย ระดับ ครอบครัว และสถานการณ์ก ารบริโภค
เครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ ซึง่ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน ประกอบด้วย
ชื่ อหมู่บา้ น เชื อ้ ชาติ/เผ่าพันธุ์ จานวนสมาชิ กที่อาศัยอยู่ใน
ครัว เรือ น สัม พัน ธภาพของบุค คลในครัว เรื อ น และความ
พอเพียงของรายได้ของครัวเรือน จานวน 5 ข้อ
ส่ว นที่ 2 การบริโภคเครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์ใน
ชุมชน ประกอบด้วย การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 12
เดือนที่ผ่านมา ชนิดของเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ ความถี่ในการ
ดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ปริ ม าณการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ และความชุกในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จานวน 6 ข้อ
ส่วนที่ 3 ปั จจัยที่มีผลต่อการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ประกอบด้วย การเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ค่านิยมในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสื่อสารและการ
โฆษณา การรับรู ก้ ฎหมายและการปฏิบตั ิตวั ตามกฎหมาย
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ประเพณี / วั ฒ นธรรมชุ ม ชนที่ มี ก ารบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ จานวน 5 ข้อ
2. แบบสัมภาษณ์ เพื่อใช้สมั ภาษณ์เครือข่าย
ชุมชน ชุมชนละ 1 ชุด ซึ่งเครือข่ายชุมชน มีจานวน 5-7 คน
ซึ่งประกอบด้วยผูน้ าชุมชน/ผูแ้ ทนชุมชน/องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่ น/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล เกี่ ยวกับข้อมูล
ระดับ ชุ ม ชนและข้อ มูล ด้า นนโยบายสาธารณะ โดยแบ่ ง
ออกเป็ น 2 ส่วน คือ
ส่ ว นที่ 1 ปั จจั ย ระดั บ ชุ ม ชน จ านวน 3 ข้ อ
ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ ทุนทางสังคม การมีสว่ นร่วมของ
ชุมชน การจาหน่ายเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน
ส่วนที่ 2 ปั จจัยด้านนโยบายสาธารณะ จานวน
6 ข้อ ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ มาตรการควบคุ ม การเข้ า ถึ ง เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ มาตรการรณรงค์สาธารณะ มาตรการควบคุม
พฤติกรรมขณะมึนเมา มาตรการระดับชุมชน และมาตรการ
ระบบบริการสุขภาพ
3. แบบคัดลอกข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อใช้บนั ทึก
ข้อมูลที่ได้จากข้อมูลทุติยภูมิจากการสารวจข้อมูล จปฐ. ปี
2561 และข้อ มูล กชช.2ค. ปี 2561 ของส านัก งานพัฒ นา
ชุมชน เกี่ยวกับตัวแปร ดังต่อไปนี ้ รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน
เขตการปกครอง
การพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ
การตรวจสอบความเที่ ย งตรงของเนื ้อ หา จาก
ผู้ท รงคุณ วุฒิ จ านวน 3 ท่ า น วิ เ คราะห์ค่ า IOC ซึ่ ง ได้ค่ า
ระหว่าง 0.67–1
การทดลองใช้ เ ครื่ อ งมื อ กั บ ครั ว เรื อ นในพื ้น ที่
ใกล้เคียง จานวน 30 ครัวเรือน และนาข้อมูลที่ได้มาคานวณ
ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์ อลั ฟ่ า
ด้ว ยวิ ธี ข องคอนบาค (Cronbach’s Coefficient Alpha) ผล
การทดสอบพบค่าความเชื่ อมั่น (Reliability) ดังนี ้ ส่วนที่ 3
ข้อ 3.2 ค่านิยมในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ค่าเท่ากับ
0.72 ส่ ว นที่ 3 ข้อ 3.4.3 ความรู ้เ กี่ ย วกับ พระราชบัญ ญั ติ
ควบคุมเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ ได้คา่ เท่ากับ0.75
การเก็บข้อมูล
1 . ก า รเ ก็ บ ข้ อ มู ล แบ บ ส อ บ ถา ม โดยใช้
แบบสอบถามจานวนหนึ่งชุดต่อหนึ่งครัวเรือน ใช้สอบถาม
หัวหน้าครัวเรือนหรือผูแ้ ทนครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในครัวเรือน

106

ปี ที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563
นัน้ ที่สามารถให้ขอ้ มูลของสมาชิกในครัวเรือนได้และยินดีให้
ข้อมูล มีอตั ราการตอบกลับร้อยละ 95.2 ซึ่งดาเนินการเก็บ
ข้อ มู ล โดยผู้ช่ ว ยผู้วิ จั ย (อาสาสมัค รสาธารณสุข ประจ า
หมู่บา้ น : อสม.) ที่ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือวิจัยและ
วิธีการเก็บข้อมูล
2. การเก็ บ ข้ อ มู ล แบบสั ม ภาษณ์ โดยใช้แ บบ
สัม ภาษณ์ชุมชนละ 1 ชุด ซึ่ง ใช้สัม ภาษณ์ขอ้ มูลเครือข่าย
ชุมชน มีจานวน 5-7 คน ซึ่งประกอบด้วยผูน้ าชุมชน/ผูแ้ ทน
ชุ ม ชน/องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่ น /โรงพยาบาลส่ง เสริม
สุขภาพตาบล ซึ่งบุคคลที่ให้สมั ภาษณ์ขอ้ มูลต้องเป็ นผูท้ ี่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานในชุมชนและยินดีให้ขอ้ มูล
โดยมี ตั ว อย่ า งชุ ม ชนทั้ ง หมด จ านวน 120 ชุ ม ชน ซึ่ ง
ดาเนินการเก็บข้อมูลโดยผูว้ ิจัยและผูช้ ่วยผูว้ ิจัย (เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข) ที่ผา่ นการอบรมการใช้เครือ่ งมือวิจยั และวิ ธีการ
เก็บข้อมูล
3. การเก็ บ ข้ อ มู ล การคั ด ลอกข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ
โดยใช้แบบคัดลอกข้อมูลทุติยภูมิจากสานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอกันทรลักษ์ ซึง่ ดาเนินการเก็บข้อมูลโดยผูว้ ิจยั
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม สถานการณ์
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ครัวเรือนที่ ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ชนิดของเครื่องดื่ม ความถี่ ในการดื่ม ปริมาณ
การดื่ ม และความชุก ในการดื่ ม ) น าเสนอข้อ มูลในระดับ
ครัว เรือ น โดยใช้สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา ได้แ ก่ จ านวน ร้อ ยละ
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ส่วนตัวแปรที่เป็ นปั จจัยระดับครอบครัว ได้แก่ เชือ้
ชาติ / เผ่า พัน ธุ์ สัม พัน ธภาพของบุค คลในครัว เรื อ น ความ
พอเพี ย งของรายได้ข องครัว เรื อ น การเข้า ถึ ง เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ ค่า นิ ย มในการดื่ มเครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์ การ
สื่อสารและการโฆษณา การรับรู ก้ ฎหมายและการปฏิบตั ิตวั
ตามกฎหมาย และตัว แปรที่ เ ป็ น ปั จ จัย ระดับ ชุม ชน ได้แก่
ประเพณี / วั ฒ นธรรมชุ ม ชนที่ มี ก ารบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ วิเคราะห์ขอ้ มูลในระดับครัวเรือน โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้แ ก่ จ านวน ร้อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลระดับครัวเรือนก่อน แล้ว นา
ข้อมูลที่ได้มานาเสนอเป็ นข้อมูลในระดับชุมชน โดยใช้ เป็ น
ข้อมูลค่าเฉลีย่ ของชุมชน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้

ค่า นิ ย มในการดื่ม เครื่อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ คะแนน
เฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ 40 (0-6.4 คะแนน) หมายถึง ค่านิยม
อยู่ในระดับต่า คะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40
(6.5-16.0 คะแนน) หมายถึง ค่านิยมอยูใ่ นระดับสูง
การรู ้ จั ก พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม เครื่ อ ง ดื่ ม
แอลกอฮอล์ แบ่งเป็ น 3 ระดับคือ คะแนนเฉลีย่ น้อยกว่า ร้อย
ละ 60 ร้อยละ 61-80 และ มากกว่า ร้อยละ 80
ความรู เ้ กี่ยวกับพระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ คะแนนเฉลี่ ย น้ อ ยกว่ า ร้อ ยละ 60 (0-10.2
คะแนน) หมายถึง มีความรูร้ ะดับต่า คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 6180 (10.3-13.5 คะแนน) หมายถึง มีความรู ร้ ะดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ ย มากกว่ า ร้อ ยละ 80 (13.6-17.0 คะแนน)
หมายถึง มีความรูร้ ะดับสูง
การปฏิบตั ิตวั ตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ คะแนนเฉลี่ย 0-4.8 หมายถึง ปฏิบตั ิตวั ระดับต่า
คะแนนเฉลี่ย 4.9-6.3 หมายถึ ง ปฏิ บัติ ตัว ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ 6.4-8.0 หมายถึง ปฏิบตั ิตวั ระดับมาก
การวิ เ คราะห์ข้อมู ลแบบสัม ภาษณ์ ตัวแปรที่
เป็ นปั จจัยระดับชุมชน ได้แก่ ทุนทางสังคม การมีส่วนร่วม
ของชุมชน การจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน และ
ปั จจัยนโยบายสาธารณะ ได้แก่ นโยบายควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ มาตรการควบคุ ม การเข้ า ถึ ง เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ มาตรการรณรงค์สาธารณะ มาตรการควบคุม
พฤติกรรมขณะมึนเมา มาตรการระดับชุมชน และมาตรการ
ระบบบริการสุขภาพ นาเสนอเป็ นข้อมูลในระดับชุมชน โดย
ใช้สถิ ติ เ ชิ งพรรณนา ได้แ ก่ จ านวน ร้อ ยละ ค่า เฉลี่ย ส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบคัดลอกข้อมูลทุติยภูมิ
ได้แก่ ตัวแปร รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน เขตการปกครอง
นาเสนอเป็ นข้อมูลในระดับชุมชน โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา
ได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิ เ คราะห์ข้อมู ลปั จ จัยทานายการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับชุ มชน ด้านปั จจัยระดับ
ครอบครัว ปั จ จั ย ระดั บ ชุ ม ชน และปั จ จั ย ด้า นนโยบาย
สาธารณะต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับชุมชน
โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู
(Multiple Linear Regression Analysis)
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ผลการวิจัย
1. การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับ
ชุมชน
ส่ ว นใหญ่ มี ส มาชิ ก ในครั ว เรื อ นดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมามากกว่าร้อยละ 80
ของครัวเรือนทัง้ หมด จ านวน 77 ชุม ชน ร้อ ยละ 64.2 โดย
พบว่าประชากรที่มีอายุ 15 ปี ขึน้ ไป ดื่มเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์
ร้อยละ 66.5 โดยเป็ นเพศชายที่ดื่มเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ ร้อย
ละ 70.6 ของกลุ่มตัวอย่างเพศชายทัง้ หมด และเพศหญิ งที่
ดื่ ม แอลกอฮอล์ ร้อ ยละ 53.7 ของกลุ่ม ตัวอย่า งเพศหญิ ง
ทัง้ หมด ช่วงอายุที่ดื่มเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์มากที่สดุ คือ 25 59 ปี ร้อยละ 61.7 ชนิดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดื่มมาก
ที่ สุด คื อ สุราขาว/สุร าสี/สุร าไทย/สุ ราฝรั่งมากที่ สุด ร้อ ยละ
39.3 ความถี่ ใ นการเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ข องบุ ค คลใน
ครัว เรื อ นใน 30 วัน ที่ ผ่ า นมา พบว่ า มี ก ารดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ ร้อยละ 79.0 โดยส่วนใหญ่ดื่มทุกสัปดาห์ (1-3
วั น /เดื อ น) ร้ อ ยละ 28.9 ปริ ม าณในการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ของบุคคลในครัวเรือน ใน 30 วัน ที่ผา่ นมา พบว่า
ส่วนใหญ่ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณ 1-2 แก้วมาตรฐาน ร้อย
ละ 59.0 ความชุกในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งรวมกัน
แล้วมากกว่าครัง้ ละ 5 แก้วมาตรฐาน (สาหรับเพศชาย) และ
4 แก้วมาตรฐาน (สาหรับเพศหญิง) ของบุคคลในครัวเรือนใน
30วันที่ผ่านมา พบว่า มีการดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 94.9
โดยส่วนใหญ่ดื่มทุกสัปดาห์ (1-3 วัน/เดือน) ร้อยละ 28.6
2. ปั จจัยระดับครอบครัว
ด้ า นข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของครั ว เรื อ น พบว่ า ชุ ม ชน
ประมาณครึ่งหนึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน/ปี อยู่ระหว่าง
200,001-300,000 บาท ร้อยละ 51.7 ชุมชนส่วนใหญ่มีรายได้ไม่
พอเพียงกับรายจ่าย ร้อยละ 63.3 ทุกชุมชนมีสมั พันธภาพ
ของบุคคลในครัวเรือนอบอุน่ ดี และชุมชนส่วนมากมีเชือ้ ชาติ/
เผ่าพันธุเ์ ป็ นไทย ร้อยละ 91.7
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ด้านการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่าชุมชน
ส่ว นมากซื อ้ เครื่อ งดื่ ม แอลกอฮอล์จ ากในหมู่บ ้า น ร้อ ยละ
97.5 โดยสถานที่ ซื ้อ เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ส่ ว นมากคื อ
ร้านค้า/ร้านชาในหมู่บา้ น ร้อยละ 98.3 ระยะทางของร้านค้า
หรือแหล่งจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า ส่วนมากอยู่
ใกล้ (ไม่เกิน 1 กิโลเมตร) ร้อยละ 97.5 การเดินทางไปร้านค้า
หรือแหล่งจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า ส่วนมากมี
ความสะดวกมาก สามารถเดินไปร้านค้าหรือแหล่งจาหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ร้อยละ 95.8 ระยะเวลาที่ใช้ในการ
เดินทางไปซือ้ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า ส่วนมากใช้เวลา
ไม่เกิน 5 นาที ร้อยละ 71.7 และช่วงเวลาในการซือ้ เครือ่ งดื่ม
แอลกอฮอล์ พบว่า ส่วนมากซือ้ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง
เย็นหรือค่า ร้อยละ 97.5
ด้านค่านิยมในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า
ชุมชนส่วนมาก มีคา่ นิยมอยูใ่ นระดับสูง ร้อยละ 95.0 รองลงมาคือ
ระดับต่า ร้อยละ 5.0
ด้านการสื่อสารและการโฆษณา พบว่าชุมชนส่วนมาก
เคยเห็นหรือเคยได้ยินสื่อเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านทาง
สือ่ โฆษณาประเภทโทรทัศน์/ภาพยนตร์ ร้อยละ 85.8 รองลงมา คือ
สื่อประเภทโปสเตอร์/ป้ายโฆษณา/แผ่นพับ ร้อยละ 7.5 ส่วนใหญ่
อิทธิพลจากสือ่ โฆษณามีผลต่อการอยากดื่มเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์
อยูใ่ นระดับน้อย ร้อยละ 67.5
ด้านการรับรู ก้ ฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมาย
พบว่า ชุมชนส่วนใหญ่รูจ้ กั หรือเคยได้ยินพระราชบัญญัตคิ วบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อยู่ในระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60
ของครัวเรื อนทั้งหมด ร้อยละ 69.2 ชุ มชนส่วนมากมี ความรู ้
เกี่ ยวกับพระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่ มแอลกอฮอล์อยู่ใน
ระดับปานกลาง (10.3-13.5 คะแนน) ร้อยละ 74.2 ทุกชุมชนมี
การปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
อยูใ่ นระดับต่า ร้อยละ 100.0
3. ปั จจัยระดับชุมชน
ชุมชนส่วนมากอยู่นอกเขตเทศบาล จ านวน ร้อยละ
90.0 ประเพณี / วั ฒ นธรรมชุ ม ชนที่ มี ก ารบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์มากที่สดุ คืองานปี ใหม่ ร้อยละ 99.2 ชุมชนส่วนมาก
มีทนุ ทางสังคมที่มีผลต่อการบริโภคเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ
79.2 โดยมี ทุนทางสถาบัน เช่ น วัด ครอบครัวตัวอย่าง ชุมชน
ปลอดเหล้า มากที่สดุ ร้อยละ 65.0 ชุมชนส่วนมากมีผนู้ าชุมชนที่
มีสว่ นร่วมในการแก้ไขปั ญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 96.7
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ปี ที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563
การจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน พบว่า ทุกชุมชนมี
ร้านค้า/ร้านชาที่ มีการจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ
100.0 โดยในชุมชนส่วนมากมีรา้ นค้า จานวน 4-6 ร้าน ร้อยละ
50.8 ชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีรา้ นอาหารที่มีการจาหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ร้อยละ 74.2 ส่ วนชุ มชนที่ มี ร ้านอาหารที่ มี การ
จาหน่ายเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 25.8 ส่วนมากมีรา้ นอาหาร
จานวน 2 ร้าน ร้อยละ 48.4 ทุกชุมชนไม่มีรา้ นคาราโอเกะ/ผับที่
จาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 100.0 ชุมชนประมาณ
ครึ่งหนึ่งมีการจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กอายุต่ากว่า
20 ปี ร้อ ยละ 53.3 และส่ ว นใหญ่ มี การจ าหน่ ายเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์นอกเวลาที่กฎหมายกาหนด ร้อยละ 66.7
4. ปั จจัยด้านนโยบายสาธารณะ
ชุ ม ชนส่ ว นมากมี น โยบายควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ ร้อยละ 91.7 ได้แก่ เรื่องการงดเหล้าเข้าพรรษา
การจั ด งานศพปลอดเหล้า การงดจ าหน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ให้กบั เด็กนักเรียนและเยาวชน ชุมชนส่วนมากมี
มาตรการควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ
89.2 มาตรการส่วนใหญ่เป็ นการจากัดอายุของผูซ้ ือ้ ร้อยละ
85.0 ชุมชนส่วนมากมีมาตรการรณรงค์สาธารณะเพื่อลดการ
ดื่มเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน ร้อยละ 98.3 โดยมาตรการ
ส่วนใหญ่คืองดเหล้าเข้าพรรษา ร้อยละ 95.8 ชุมชนส่วนมาก
มีมาตรการควบคุมพฤติกรรมขณะมึนเมา ร้อยละ 86.7 โดย
ส่วนใหญ่ชุมชนมีบทลงโทษผูท้ ี่เมาแล้วทะเลาะวิวาท ร้อยละ
77.5 ส่ ว นมากมี ม าตรการระดั บ ชุ ม ชนเรื่ อ งเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ ร้อยละ 85 โดยส่วนใหญ่มีการสร้างข้อตกลงหรือ
มาตรการสัง คม ร้อ ยละ 57.5 ชุม ชนส่ว นมากมี ม าตรการ
ระบบบริการสุขภาพเพื่อการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ
สุขภาพจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 98.3
โดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ นการให้ค วามรู ้เ รื่ อ งคุ ณ และโทษของ
เครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 90.0
5. ปั จจัยทานายการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในระดับชุมชน
เมื่ อวิ เคราะห์ ปั จจั ยท านายการบริ โภคเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ในระดับชุมชน ได้แก่ ปั จจัยระดับครอบครัว ปั จจัย
ระดับชุมชน และปั จจัยด้านนโยบายสาธารณะ รวม 20 ตัวแปร
ทดสอบด้วยสถิ ติ ถดถอยเชิ งเส้น (Multiple Linear Regression)
ด้วยวิ ธี Stepwise พบว่ า ตัวแปรที่ สามารถท านายการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับชุมชนได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ

ทีร่ ะดับ 0.05 ได้แก่ เชือ้ ชาติ/เผ่าพันธุ์ (ß = 0.301, p-value < 0.01)
การสือ่ สารและการโฆษณา (ß = 0.206, p-value < 0.05) มาตรการ
รณรงค์สาธารณะ (ß = 0.165, p-value < 0.05) มาตรการระบบ
บริการสุขภาพ (ß = 0.199, p-value < 0.05) และค่านิยมในการดืม่
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ß = 0.174, p-value < 0.05) โดยสามารถ
ทานายการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลุ่มตัวอย่างได้รอ้ ยละ
26.5 (R2 = 0.265) ดังตารางที่ 1
สรุ ปและอภิปรายผล
การศึก ษาครัง้ นี เ้ ป็ นการศึกษาปั จ จัยท านายการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับชุมชน ในด้านปั จจัย
ระดับครอบครัว ปั จจัยระดับชุมชน และปั จจัยด้านนโยบาย
สาธารณะต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับชุมชน
ซึ่ ง การเก็ บ รวบรวมข้อ มูลมี ค วามแตกต่า งจากการศึก ษา
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผ่า นมา
ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ พ บว่ า เป็ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากกลุ่ ม
ตัวอย่างและวิเคราะห์ผลการศึกษาในระดับบุคคล ในขณะที่
การศึกษาครัง้ นี ้ กลุม่ ตัวอย่างคือชุมชน วิเคราะห์สถานการณ์
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปั จจัยระดับครอบครัว
ในระดับครัวเรือนก่อน จากนัน้ จึงนาข้อมูลที่ได้มานาเสนอ
เป็ นข้อ มู ล ในระดับ ชุ ม ชน ซึ่ ง ท าให้ม องเห็ น ข้อ มู ล ทั้ง ใน
ภาพรวมของอาเภอกันทรลักษ์และข้อมูลค่าเฉลี่ยของแต่ละ
ชุมชน สามารถนาสูว่ างแผนแก้ไขปั ญหาการบริโภคเครือ่ งดื่ม
แอลกอฮอล์ในระดับชุมชนได้
ผลการศึ ก ษาสถานการณ์ก ารบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ในชุมชน อาเภอกันทรลักษ์ พบว่า ชุมชนส่วน
ใหญ่มีสมาชิกในครัวเรือนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มากกว่า
ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทัง้ หมด จานวน 77 ชุมชน โดยพบว่า
ประชากรที่ มี อ ายุ 15 ปี ขึ น้ ไป ดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์
ร้อยละ 66.5 ซึ่งสูงกว่าภาพรวมของประเทศซึ่ง พบร้อ ยละ
28.6 และสูงกว่าภาพรวมของจังหวัดศรีสะเกษซึ่งพบร้อยละ
26.9 ทัง้ นีเ้ นื่องมาจากในการคานวณสัดส่วนของผูด้ ื่มของ
ส านัก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ใ ช้จ านวนผู้ดื่ ม ปั จ จุ บัน หารด้ว ย
ประชากรทัง้ หมดที่มีรายชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้าน ทัง้ ที่อาศัยอยู่
จริงและอาศัยอยู่นอกพืน้ ที่ แล้วแต่ในการศึกษาวิจยั นีผ้ วู้ ิจัย
ได้คานวณสัดส่วนของผูด้ ื่มโดยใช้จานวนผูด้ ื่มปั จจุบนั หาร
ด้วยเฉพาะจานวนประชากรผูท้ ี่อาศัยอยูจ่ ริงในระหว่างที่เก็บ
ข้อมูล จะไม่นบั รวมผูท้ ี่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้านแต่ไปอาศัยอยู่

วารสารวิจยั สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
นอกพื น้ ที่ อ าเภอ โดยพบว่า ผู้ดื่ ม แอลกอฮอล์เป็ น เพศชาย
ร้อยละ 70.6 และเพศหญิง ร้อยละ 53.7 ช่วงอายุที่มีการดื่ม
เครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์มากที่สดุ คือ 25-59 ปี สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ เนือ้ แพร เล็กเฟื่ องฟู และคณะ (2559) ที่ได้
รายงานสถานการณ์ก ารบริ โ ภคเครื่อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ใ น
สังคมไทย ว่านักดื่มส่วนใหญ่ อยู่ในวัยทางาน อายุ 25-59 ปี
ชนิดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดื่มมากที่สุด คือ สุราขาว/
สุร าสี / สุร าไทย/สุร าฝรั่ง สอดคล้อ งกับ ผลการศึ ก ษาของ
สานักงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์(2558) และทักษพล
ธรรมรังสี (2556)
เมื่ อ วิ เ คราะห์ก ารถดถอยพหุคูณ ระหว่า งปั จ จัย
ระดับครอบครัว ปั จจัยระดับชุมชน และปั จจัยด้านนโยบาย
สาธารณะ กับ การบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ใ นระดับ
ชุมชน พบว่า ตัวแปรที่สามารถทานายการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในระดับชุมชนได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ได้แก่
เชื อ้ ชาติ / เผ่า พัน ธุ์ การสื่อ สารและการโฆษณา มาตรการ
รณรงค์สาธารณะ มาตรการระบบบริการสุขภาพ และค่านิยม
ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐาน
การวิจัยที่ว่า ปั จจัยระดับครอบครัว ปั จจัยระดับชุมชน และ
ปั จจัยด้านนโยบายสาธารณะ สามารถทานายการบริโภค
เครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ในระดับชุมชนได้
ค่ า นิ ย ม ใ นก า รดื่ ม เ ค รื่ อ ง ดื่ ม แ อ ลก อ ฮ อ ล์ มี
ความสัมพันธ์เชิ งบวกกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
โดยพบว่าชุมชนที่มีค่านิยมในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ระดับสูง มีแนวโน้มการดื่มสูงกว่าชุมชนที่มีค่านิยมในระดับ
ต่า เนื่องจากการมีคา่ นิยมที่ให้คณ
ุ ค่า ให้ความสาคัญกับการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นนั้
เป็ นเรื่องปกติของชุมชน เป็ นตัวกลางในการทาให้เข้าสังคม
ได้ง่ายขึน้ เป็ นการสร้างมิตรภาพในหมูเ่ พื่อน เชื่อว่าช่วย
แก้ปั ญหาต่ างๆ ในชี วิ ตและคลายทุ กข์ได้ รวมถึ ง
ค่านิ ยมในการดื่ มผ่านงานกี ฬา ดนตรี การเดิ นทางท่องเที่ ยว
รวมทัง้ เทศกาลประเพณีต่างๆ ซึ่งมีผลทาให้ดื่มหรือติดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ได้มากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของประจวบ
โลแก้ว (2552) ที่พบว่า ค่านิยมในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มี
ความสัมพันธ์กับพฤติ กรรมการดื่ มเครื่องดื่ มแอลกอฮอล์ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บา้ นในอาเภอดอยเต่า จังหวัด
เชี ยงใหม่ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของอุทัยทิพย์ จันทร์
เพ็ญ (2554) ที่พบว่า ค่านิยมด้านการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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ของวัยรุ ่นทัง้ หญิ งและชาย มีผลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แบบผิดปกติของวัยรุน่
การสื่อสารและการโฆษณามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
การบริโภคเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ โดยพบว่า ชุมชนที่ได้รบั อิทธิพล
จากสื่ อโฆษณาระดับปานกลางมี แนวโน้มการดื่ มเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์สงู กว่าชุมชนที่ได้รบั อิทธิพลจากสื่อโฆษณาระดับต่า
ทัง้ นีอ้ าจเนื่องมาจากการสื่อสารและการโฆษณา จะส่งผลให้เกิด
ความอยากลอง อยากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึน้ โดยเฉพาะ
สือ่ ประเภทโทรทัศน์/ภาพยนตร์ ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและเห็นอยู่
บ่อยๆ ถ้ามีการสือ่ สารและการโฆษณามากขึน้ ก็จะทาให้มีการดื่ม
เครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์มากยิ่งขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
ช่อแก้ว ร่มสุข (2555) ที่พบว่า อิทธิพลของเพื่อนและสือ่ โฆษณามี
ผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครือ่ งดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของวัยรุน่
เมื่ อวิ เคราะห์ปั จจั ยท านายการบริ โภคเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ในระดับชุมชน พบว่า มีตัวแปรที่สามารถทานาย
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับชุมชนได้ คือ มาตรการ
รณรงค์สาธารณะ และมาตรการระบบบริการสุขภาพ ทัง้ นีอ้ าจ
เนื่ องมาจากมาตรการหรือกิ จกรรมหรือการรณรงค์ต่างๆใน
ชุมชน ที่จัดทาขึน้ มาเพื่อให้แก้ไขปั ญหาการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์นนั้ ยังไม่ครอบคลุม เลยทาให้มีการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในชุมชนจานวนมากอยู่ ซึ่งจากผลการศึกษาจะเห็น
ได้วา่ ประเพณี/วัฒนธรรมชุมชนที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มากที่สดุ คือ งานปี ใหม่ งานแต่งงาน งานสงกรานต์และงานบุญ
บั้งไฟ ซึ่ งสอดคล้องกั บผลการศึ กษาของ ชุ ติ มา บุญกลาง
(2561) ที่ พ บว่ า ประชากรจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษส่ ว นใหญ่ ดื่ ม
เครื่องดื่มมากที่สดุ ในช่วงเทศกาลปี ใหม่ รองลงมาคือสงกรานต์
และงานแต่งงาน แต่มาตรการรณรงค์สาธารณะในชุมชนจะไม่มี
ในงานหรือเทศกาลเหล่านีเ้ ลย ซึ่งส่วนมากมาตรการรณรงค์
สาธารณะจะเน้นไปในประเพณีวฒ
ั นธรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา
มากกว่ า และอี ก อย่ า งที่ ท าให้ ชุ ม ชนมี ก ารดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์สู ง อยู่ เนื่ อ งมาจากว่ า ยัง มี ค่ า นิ ย มในการดื่ ม
เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์อยู่ในระดับสูง และมี การปฏิ บัติ ตาม
กฎหมายในระดับต่า ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาปั จจัยระดับ
ชุ มชนที่ พบว่ าส่ วนใหญ่ ยังมี การฝ่ าฝื นกฎหมาย เช่ น การ
จ าหน่ ายเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ใ ห้กับเด็ กอายุต่ ากว่ า 20 ปี
บริบรู ณ์ และจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเวลาที่กาหนด
ผลการศึกษาที่ได้ครัง้ นีส้ อดคล้องกับผลการศึกษาของวัชรพงศ์
รติสขุ พิมล (2557) ที่พบว่า การรณรงค์สาธารณะ ถือได้ว่าเป็ น
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มาตรการทางสั ง คมอย่ า งหนึ่ ง ที่ ส าคั ญ ที่ ช่ ว ยสนั บ สนุ น
กระบวนการนโยบายแอลกอฮอล์ของประเทศไทยและหนึ่งใน
โครงการรณรงค์ที่จัดได้ว่าเป็ นที่รบั รู ข้ องสังคมอย่างกว้างขวาง
คือ โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ส่วนผลการทานายการ
บริโภคเครื่องแอลกอฮอล์ในระดับชุมชนได้เพียง ร้อยละ 26.5
อาจเนื่องมาจากปั จจัยที่ใช้ในการศึกษา นาเข้าสมการแล้วเป็ น
ตัวแปรที่เป็ นหน่วยของชุมชน ซึ่งจะทาให้สามารถทานายได้
น้อยกว่าตัวแปรที่เป็ นระดับบุคคล
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา
1. ควรมีการปรับเปลีย่ นค่านิยมในการบริโภคเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ในชุมชน ให้มีค่านิยมเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในทางที่ถกู ต้อง เช่น ไม่ให้คณ
ุ ค่าหรือความสาคัญกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็ นเรื่องปกติของ
ชุ มชน หรื อการดื่ มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ของผู้หญิ งและเด็ ก
เยาวชนเป็ นเรื่ องปกติ ไม่ ใช้เครื่องดื่ ม แอลกอฮอล์เ พื่ อ เป็ น
ตัวกลางในการเข้าสังคม การสังสรรค์หรือการสร้างมิตรภาพ
และเปลี่ย นค่านิ ยมในการใช้เครื่อ งดื่มแอลกอฮอล์ในงาน
เทศกาลหรืองานประเพณีตา่ งๆ ให้ปลอดจากเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
2. ชุ ม ชนควรส่ ง เสริ ม ให้ป ระชาชนรู ้เ ท่ า ทั น สื่ อ
โฆษณาไม่ให้เกิดความอยากรู อ้ ยากลอง อยากดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ หรือถูกชักจูงนาไปสูก่ ารดื่มเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์
3. ชุมชนควรใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุม
และก ากั บ ให้ป ระชาชนในชุ ม ชนปฏิ บัติ ต ามที่ ก ฎหมาย
กาหนด เช่น ควบคุมการจาหน่ายเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ให้
จ าหน่ า ยให้กั บ บุ ค คลอายุ ต่ า กว่ า 20 ปี บริ บู ร ณ์ และไม่
จาหน่ายเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์นอกเวลาที่กฎหมายกาหนด

4. ควรมีการจัดกิจกรรมรณรงค์สาธารณะในชุมชน
เพื่อลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเทศกาล งานปี ใหม่
งานสงกรานต์ งานบุญ บั้ง ไฟ ซึ่ ง จะน าไปสู่ก ารลดความ
สูญเสียจากอุบตั ิเหตุได้อีกด้วย
5. ด้านระบบบริการสุขภาพ เจ้าหน้าที่ผเู้ กี่ยวข้อง
ทัง้ ในระดับชุมชนและอาเภอ ควรมีการให้บริการด้านการให้
ความรู ใ้ ห้ประชาชนมีความตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพ
จากการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ การป้ อ งกั น การดื่ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน การบาบัดรักษาผูต้ ิด
แอลกอฮอล์ และการคืนสูช่ มุ ชนหลังผ่านการบาบัดแล้ว
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. เลือกศึกษาในพืน้ ที่หรือชุมชนต้นแบบ เพื่อศึกษาเชิง
คุณภาพมากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะในกลุม่ ผูท้ ี่ดื่มเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์
2. เลือกทาการวิจัยเชิ งปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
เพื่ อ ศึก ษากลไกการด าเนิ น งานหรือ การขับ เคลื่อ นงานใน
ชุมชนเพื่อแก้ไขปั ญหาการดื่มเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณศูนย์วิจยั ปั ญหาสุรา (ศวส.) ที่ได้ให้ทนุ
สนับสนุนการวิจยั ในครัง้ นี ้ และขอขอบคุณนายอาเภอกันทร
ลักษ์ สาธารณสุขอาเภอกันทรลักษ์ พัฒนาการอาเภอกันทร
ลัก ษ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบล
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บา้ น (อสม.) ที่ให้ความ
ช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครัง้ นีจ้ นสาเร็จลุลว่ งไป
ได้ดว้ ยดี

วารสารวิจยั สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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ตารางที่ 1 ตัวแปรที่ใช้ศกึ ษาจาแนกตามหน่วยวัดตัวแปร การเก็บข้อมูล เครือ่ งมือที่ใช้ และผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ชื่อตัวแปร

หน่วยวัด
ตัวแปร

1. ปั จจัยระดับครอบครัว
1) รายได้ของครัวเรือน
ค่าเฉลี่ย
2) ความพอเพียงของรายได้
สัดส่วน
3) สัมพันธภาพของคนในครอบครัว
ค่าเฉลี่ย
4) เชือ้ ชาติ/เผ่าพันธุ์
ร้อยละ
5) การเข้าถึงเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์
ค่าเฉลี่ย
6) ค่านิยมในการดื่มเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์
ค่าเฉลี่ย
7) การสื่อสารและการโฆษณา
ค่าเฉลี่ย
8) การรับรูแ้ ละการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ค่าเฉลี่ย
2. ปั จจัยระดับชุมชน
1) เขตการปกครอง
ร้อยละ
2) ประเพณี/วัฒธรรมชุมชนที่มีการดื่ม
ร้อยละ
แอลกอฮอล์
3) ทุนทางสังคม
ร้อยละ
4) การมีสว่ นร่วมของชุมชน
ร้อยละ
5) การจาหน่ายเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน
ร้อยละ
3. ปั จจัยด้านนโยบายสาธารณะ
1) นโยบายควบคุมเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์
ร้อยละ
2) มาตรการควบคุมการเข้าถึงเครือ่ งดืม่
ร้อยละ
แอลกอฮอล์
3) มาตรการรณรงค์สาธารณะ
ร้อยละ
4) มาตรการควบคุมพฤติกรรมขณะมึนเมา
ร้อยละ
5) มาตรการระดับชุมชน
ร้อยละ
6) มาตรการระบบบริการสุขภาพ
ร้อยละ
สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน
- ร้อยละของครอบครัวที่มีสมาชิกดื่มเครือ่ งดื่ม
ร้อยละ
แอลกอฮอล์
- ร้อยละของประชากรที่มีอายุ 15 ปี ขึน้ ไปที่ดื่ม
ร้อยละ
เครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์

การเก็บข้อมูล

เครื่องมือทีใ่ ช้

ผู้ให้ข้อมูล

ทุติยภูมิ
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ

แบบคัดลอก
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม

สนง.พัฒนาชุมชน
ผูแ้ ทนครอบครัว
ผูแ้ ทนครอบครัว
ผูแ้ ทนครอบครัว
ผูแ้ ทนครอบครัว
ผูแ้ ทนครอบครัว
ผูแ้ ทนครอบครัว
ผูแ้ ทนครอบครัว

ทุติยภูมิ
ปฐมภูมิ

แบบคัดลอก
แบบสอบถาม

สนง.พัฒนาชุมชน
ผูแ้ ทนครอบครัว

ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ

แบบสัมภาษณ์
แบบสัมภาษณ์
แบบสัมภาษณ์

ผูน้ าชุมชน
ผูน้ าชุมชน
ผูน้ าชุมชน

ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ

แบบสัมภาษณ์
แบบสัมภาษณ์

ผูแ้ ทนชุมชน/อปท.
ผูแ้ ทนชุมชน/อปท.

ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ

แบบสัมภาษณ์
แบบสัมภาษณ์
แบบสัมภาษณ์
แบบสัมภาษณ์

ผูแ้ ทนชุมชน/อปท.
ผูแ้ ทนชุมชน/อปท.
ผูแ้ ทนชุมชน/อปท.
รพ.สต.

ปฐมภูมิ

แบบสอบถาม

ผูแ้ ทนครอบครัว

ปฐมภูมิ

แบบสอบถาม

ผูแ้ ทนครอบครัว

วารสารวิจยั สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์พหุถดถอยของปั จจัยที่มีผลต่อการบริโภคเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ในระดับชุมชน Coefficients
Unstandardized
Coefficients

Model
5

(Constant)
เชือ้ ชาติ/เผ่าพันธุ์
การสื่อสารและการโฆษณา
มาตรการรณรงค์สาธารณะ
มาตรการระบบบริการสุขภาพ
ค่านิยมในการดื่มเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์

Standardized
Coefficients

B

Std. Error

Beta

-17.285
16.084
2.353
18.982
22.880
2.195

18.036
4.340
.959
9.308
9.485
1.082

.301
.206
.165
.199
.174

T
-.958
3.706
2.453
2.039
2.412
2.028

Sig.
.340
.000
.016
.044
.017
.045

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของสมการทานายที่เป็ นไปได้ Model Summary

Model

R

R Square

Adjusted
R Square

5

.515

.265

.233

Std.Error
of the
Estimate
12.9742

R Square
Change
.027

Change Statistics
F
df1
df2
Change
4.111
1
114

จากการวิเคราะห์ปัจจัยทานาย แล้วสามารถเขียนสมการทานายได้ดงั นี ้
การบริโภคเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์
ในระดับชุมชน

=

-17.285 + 16.084*(เชือ้ ชาติ/เผ่าพันธุ)์ + 2.353*(การสื่อสารและการโฆษณา)
+18.982*(มาตรการรณรงค์สาธารณะ) + 22.880*(มาตรการระบบบริการสุขภาพ)
+ 2.195*(ค่านิยมในการดื่มเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์)

Sig.F
Change
.045
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