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     บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ของประชาชนในจังหวัด
ร้อยเอ็ด 2) สร้างรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด 3) ทดลอง       
ใช้รูปแบบที่เหมาะสมเพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วิธีการ      
ด�ำเนินการวิจัย แบ่งเป็น 3 ระยะ คือการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชน
ในจังหวัดร้อยเอ็ด การสร้างรูปแบบลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนและการทดลองของรูปแบบลด           
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชน ผลการวิจัยพบว่า 1. ตัวแปรเชิงสาเหตุส่งผลต่อการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของประชาชน ได้แก่ ปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (-0.53) ปัจจัย         
ด้านเจตคติลดการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ (0.25) และปัจจัยด้านแรงจูงใจลดการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์  (-0.23)
สามารถอธิบายการผันแปรในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ร้อยละ 17.40 (R 2 = 0.174) 2. รูปแบบลดการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมการตั้งเป้าหมาย                 
และสร้างข้อตกลง 2) กิจกรรมผูกข้อมือให้ก�ำลังใจ 3) กิจกรรมเสริมความรู้ที่ถูกต้อง 4) กิจกรรมรู้ข้อดีเสริมแรงจูงใจ                               
5) กิจกรรมเสริมสร้างความสามารถแห่งตน 6) กิจกรรมติดตามเยี่ยมบ้าน 3. ผลการทดลองรูปแบบลดการบริโภค                 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชน ในจังหวัดร้อยเอ็ด มีผลท�ำให้การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนลดลง
มากกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ABSTRACT

The purposes of the research were 1) to analyze the casual factors affecting alcoholic drinking, 2) to
design a model for reducing alcoholic drinking, and 3) to implement the model for reducing alcoholic drinking
of people in Roi-Et Province. The research methodology was divided into 3 phases were the study that was
employed for collecting data and analyzing the direct and indirect casual factors affecting alcoholic drinking
of people, the model for reducing alcoholic drinking of people and the model that was implemented to thirty
target populations. Research results were as follows: 1. The casual factors directly and indirectly affected  
alcoholic drinking of people, consisting of the awareness of alcoholic drinking reduction (-0.53), the attitude
toward alcoholic drinking reduction (0.25) and the motivations for alcoholic drinking reduction (-0.23). The
percentage of the relationship among the variables was 17.40% (R2 = 0.174). 2. The model for reducing                       
alcoholic drinking of people, which consisted of six activities: 1) establishing goals and signing an agreement,
2) encouraging the participants by binding people’s wrist, 3)  providing the participants with correct and            
useful knowledge of alcoholic drinking, 4) realizing the alcoholic drinking reduction and building reinforcement,
5) self-ability improvement, and 6) home visit activities. 3. The number of the alcoholic drinkers reduced         
significantly, which was indicated after implementing the model at the .01 level.
Keywords: A Model for Alcoholic Drinking Reduction, Alcoholic Drinks

บทน�ำ

ปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัญหา
ส�ำคัญของสังคมโลก ด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาร  
ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท (Psychoactive substance)                
ที่ส่งผลให้อยู่ในภาวะพึ่งพาอย่างต่อเนื่อง และมีการใช้
อย่างแพร่หลายในทุกภูมิภาคทั่วโลก (WHO, 2014, p. 2)        
จากการศึ ก ษาจั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด มี ค วามชุ ก ของนั ก ดื่ ม                    
ในประชากรอายุ 20 ปีขึ้นไป ร้อยละ 38.5 สูงเป็นอันดับที่
26 ของประเทศ มีสัดส่วนของการดื่มหนักในนักดื่มผู้ใหญ่
ร้อยละ 20.0 สูงเป็นอันดับ 6 ของประเทศ มีดัชนีคะแนน
ความเสี่ยงต่อปัญหาแอลกอฮอล์เท่ากับ 0.641 สูงเป็น
อันดับ 7 ของประเทศ มีสดั ส่วนของนักดืม่ ทีด่ มื่ แล้วมีปญ
ั หา
ร้อยละ 5.9 (สุรศักดิ์ ไชยสงค์, กัณณพนต์ ภักดีเศรษฐกุล
และทักษพล ธรรมรังสี, 2556, น. 16, น. 20, น. 69)                
จากสถานการณ์ดงั กล่าวเห็นได้วา่ จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพืน้ ที่
ทีม่ คี วามรุนแรงของปัญหาการบริโภคแอลกอฮอล์แห่งหนึง่        
ของสังคมโลก

การบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ผล
กระทบทางสุ ข ภาพในเชิ ง ลบอย่ า งมาก โดยเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสีย่ งท�ำให้เกิดการบาดเจ็บและภาวะ
โรคต่าง ๆ นอกจากนี้ยังพบว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มีความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพจิตและต้นทุนทางสังคม
อีกด้วยจากผลกระทบดังกล่าวประเทศไทยได้มีแนวทาง
การรณรงค์พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์              
ที่หลากหลาย โดยการก�ำหนดเป็นยุทธศาสตร์นโยบาย
แอลกอฮอล์ระดับชาติ การด�ำเนินมาตรการทางกฎหมาย
การจัดกิจกรรมและเทศกาลปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การพัฒนามาตรการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์         
ในระดั บ ชุ ม ชนและองค์ ก ร การพั ฒ นาศู น ย์ ป รึ ก ษา               
ปัญหาสุราทางโทรศัพท์ การบ�ำบัดรักษาโดยการแพทย์      
แผนปัจจุบันด้วยการใช้ยาและการบ�ำบัดทางจิตสังคม
นอกจากนี้ยังมีการใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการส่งเสริม
พฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ของการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
และการบ�ำบัดด้วยการส่งเสริมอาชีพอีกด้วย
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ดั ง นั้ น เพื่ อ ลดการบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์       
อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมมากขึ้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึ ก ษารู ป แบบลดการบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ข อง
ประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยเริ่มจากการศึกษาปัจจัย       
ที่มีผลต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชน      
ในจังหวัดร้อยเอ็ด และสร้างรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อลด       
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมไปถึงทดลองใช้และ
ประเมินผลรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้
ซึ่งสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์เพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของประชาชนต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด
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2. เพื่อสร้างรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อลดการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด
3. เพื่อทดลองใช้รูปแบบที่เหมาะสมเพื่อลดการ
บริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ข องประชาชนในจั ง หวั ด
ร้อยเอ็ดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

กรอบแนวคิดในการวิจัย

จากการทบทวนงานวิ จั ย ของรภั ท ภร เพชรสุ ข ,            
บุญยง เกี่ยวการค้า และนงพิมล นิมิตอานันท์ (2553)           
ยุพา จิ๋วพัฒนกุล และอุบลวรรณา เรือนทองดี (2556) และ
ญาดา บุตรปัญญา, เพ็ญพักตร์ อุทิศ และสุนิศา สุขตระกูล
(2559) ผู ้ วิ จั ย ได้ ก� ำ หนดตั ว แปรและสั ง เคราะห์ ก รอบ      
แนวคิดในการวิจัยภายใต้ทฤษฎีความสามารถของตนเอง
ของ Bandura (1997) ที่ระบุถึงสาเหตุของพฤติกรรมที่
ประกอบด้ ว ยปั จ จั ย ทางสภาพแวดล้ อ มร่ ว มกั บ ปั จ จั ย           
ส่วนบุคคลในลักษณะที่ก�ำหนดซึ่งกันและกัน ได้ดังนี้

เจตคติลดการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (-)
แรงจูงใจลดการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (-)
การรับรู้ความสามารถลด
การบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ (-)

แรงสนับสนุนทางสังคมจาก
ครอบครัวและชุมชน (-)

ภาพที่ 1   กรอบแนวคิดการวิจัย

การบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
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เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ หมายถึ ง เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี
แอลกอฮอล์ผสมอยู่ สามารถดื่มรับประทานได้ เมื่อดื่มไป
จะออกฤทธิ์มึนเมา และส่งผลต่อสุขภาพ
ลดการบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ หมายถึ ง            
การที่บุคคลผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้มีการลดปริมาณ
การดื่มแต่ละครั้ง หรือลดความถี่หรือความบ่อยในการดื่ม
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์โดยวัดจากการลดลงของคะแนนแบบ
ประเมินปัญหาการดื่มสุรา (Alcohol Use Identification
Test : AUDIT)
เจตคติลดการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ หมายถึง
แนวความคิดเห็น ความรู้สึก ความเชื่อ และความต้องการ
ทีพ่ ร้อมจะแสดงออกในทางใดทางหนึง่ ซึง่ เป็นการสนับสนุน
หรือต่อต้านสภาพการณ์ บุคคล หรือสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การรั บ รู ้ ค วามสามารถลดการบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ หมายถึ ง การที่ บุ ค คลตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ          
ความสามารถของตนเอง ที่จะจัดการอุปสรรคเพื่อให้ตน        
ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวและชุมชน
หมายถึง สิ่งที่บุคคลได้รับจากครอบครัวและชุมชนเพื่อให้
ตนลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แรงจู ง ใจลดการบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์       
หมายถึ ง แรงผลั ก ดั น ที่ ก ระตุ ้ น ให้ บุ ค คลลดการบริ โ ภค       
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การพั ฒ นารู ป แบบ หมายถึ ง กระบวนการ                        
การสร้างแบบจ�ำลองลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของประชาชนโดยผู้วิจัยสร้างขึ้นตามสมมติฐานโดยศึกษา
แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งแล้ ว น� ำ มาวิ พ ากษ์ ร ่ ว มกั บ                          
ผู้เชี่ยวชาญ ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และน�ำไปทดสอบ
ความเที่ยงตรงโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ระยะที่ 1 การศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลลดการบริโภคเครือ่ ง
ดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากร
ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ในจังหวัดร้อยเอ็ด ที่บริโภค         
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ใ นระยะเวลา 12 เดื อ น จ� ำ นวน  
370,605 คน (สุรศักดิ์ ไชยสงค์, กัณณพนต์ ภักดีเศรษฐกุล
และทักษพล  ธรรมรังสี, 2556, น. 69,102)
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี
ขึ้นไป ในจังหวัดร้อยเอ็ด ที่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์           
ในระยะเวลา 12 เดือน โดยใช้สูตรในการค�ำนวณหาขนาด
กลุม่ ตัวอย่างของ Taro Yamane ขนาดกลุม่ ตัวอย่างเท่ากับ
400 คน ผู้วิจัยได้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Area or
Cluster Sampling) จ�ำนวน 2 อ�ำเภอ อ�ำเภอละ 200 คน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการ
ศึกษาในครัง้ นี้ เป็นแบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั ได้สร้างขึน้ จากการ
ทบทวนแนวคิ ดทฤษฎี ง านวิ จั ยที่ เ กี่ ยวข้ อง โดยก� ำ หนด
แบบสอบถามให้สอดคล้องกับตัวแปรแต่ละตัว จ�ำนวน             
5 ส่วน และใช้แบบประเมินปัญหาการดื่มสุรา (AUDIT)       
ขององค์การอนามัยโลกโดยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ         
ครอนบาซ (Cronbrach’s Alpha Coefficient) มีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ .898
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด� ำ เนิ น การระหว่ า ง        
เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ 2562 โดยผู ้ วิ จั ย น� ำ แบบสอบถามไป       
ติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ ผู ้ น� ำ ชุ ม ชน เพื่ อ เข้ า เก็ บ รวบรวม      
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างตามจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างของแต่ละ
อ�ำเภอ พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและเก็บ
รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองและผู้ช่วยวิจัย        
ทีผ่ า่ นการอธิบายแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเข้าใจ
ได้รับแบบสอบถามกลับมาคิดเป็นร้อยละ 100 และน�ำ
แบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์       
ของข้อมูล และน�ำมาลงรหัสเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

Ratchaphruek Journal Vol.18 No.1 (January - April 2020)
วารสารราชพฤกษ์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2563)

5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ มี ผ ลต่ อ การบริ โ ภค
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ข องประชาชนในจั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด             
ใช้สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใช้สถิติสมการ
เชิงโครงสร้าง (Structural Equation Model) โดยก�ำหนด
ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ .05
ระยะที่ 2 การสร้างรูปแบบลดการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของประชาชนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
1. ผู้ให้ข้อมูลและผู้เชี่ยวชาญ
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาวิจัยในระยะที่ 2
ประกอบด้วย อาจารย์ นักวิชาการ บุคลากรทางสาธารณสุข
หรือผู้น�ำชุมชน ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับรูปแบบการลด
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และตัวแทนประชาชนที่มี
ประสบการณ์การลดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ�ำนวน
30 คน ใช้ ก ารเลื อ กแบบมี จุ ด มุ ่ ง หมาย (Purposive              
Sampling)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างรูปแบบการ
พัฒนา
การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาวิจัยในระยะที่ 2                 
ผู้วิจัยได้ใช้แนวทางการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ซึ่งมีขั้นตอน
ดังนี้
2.1 น�ำผลการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อเสนอ
แนะที่ได้จากการศึกษาวิจัยในระยะที่ 1 น�ำมาจัดกลุ่ม
(Grouping) สร้างเป็นร่างรูปแบบลดการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของประชาชน จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นร่างในการพิจารณา
2.2 จัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop)
โดยการน�ำร่างรูปแบบลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของประชาชนที่ ผู ้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น มาน� ำ เสนอที่ ป ระชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายร่วมกัน
วิพากษ์รา่ งรูปแบบทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ และน�ำผลการเสนอแนะ
มาปรับปรุงให้สมบูรณ์ขึ้น
2.3 น� ำ รู ป แบบลดการบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ของประชาชนทีไ่ ด้จากการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
ที่ได้ปรับปรุงแล้ว น�ำเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินรูปแบบ
เลือกกิจกรรม และพัฒนาปรับปรุงรูปแบบตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญ
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ระยะที่ 3การทดลองรูปแบบลดการบริโภคเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ของประชาชน
1. กลุ่มทดลอง
กลุ่มทดลองที่ใช้ในการศึกษาวิจัยระยะที่ 3 คือ
ประชาชนในพื้ น ที่ ต� ำ บลหนองบั ว อ� ำ เภออาจสามารถ
จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป เป็นผู้ที่ดื่มสุรา       
ในระยะเวลา 12 เดือน และยินดีเข้าร่วมการวิจัย จ�ำนวน              
30 คน ใช้การเลือกแบบก�ำหนดโควต้า (Quota Sampling)
   2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ รูปแบบลดการ
บริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ข องประชาชน และ
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นในระยะที่  1
3. วิธีด�ำเนินการวิจัย
ใช้การวิจยั แบบกึง่ ทดลอง (Quasi Experimental Design) โดยมีแบบแผนการวิจัยแบบ One group
Pretest-posttest Design ประเมิ น ก่ อ นและหลั ง การ       
ทดลอง ระยะห่าง 3 เดือน และน�ำผลการศึกษามาวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปรตาม
แบบวัดซ�้ำ (Repeated Measures Multivariate Analysis
of Variance: Repeated Measures MANOVA)

ผลการวิจัย

ระยะที่ 1 การศึกษาปัจจัยที่มีผลลดการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด
การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ของตั ว แปรโดยใช้ ส ถิ ติ ก าร
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรง (Multiple Linear
Regression) จากการเก็บรวบรวมข้อมูล จ�ำนวน 400 ชุด
ผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล พบว่ า ตั ว แปรที่ มี ค ่ า สั ม ประสิ ท ธิ          ์
การถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรงของตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพล
ต่อการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ของประชาชนในจังหวัด
ร้อยเอ็ด อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 อยู่ 3 ตัวแปร
โดยเรียงล�ำดับจากปัจจัยที่มีอิทธิพลมากไปหาน้อย ได้แก่
ปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถลดการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ (Beta = -.411) ปัจจัยด้านเจตคติลดการ  
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Beta = .258) และปัจจัย       
ด้ า นแรงจู ง ใจลดการบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์                    
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(Beta = -.203) โดยมี ค ่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารตั ด สิ น ใจ                      
(Coefficient of Determination) “R” ^ ”2”   = 0.174            
แสดงว่าตัวแปรอิสระทุกตัวมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม คือ  
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนในจังหวัด
ร้อยเอ็ด ร้อยละ 17.40
จากนั้ น ผู ้ วิ จั ย การวิ เ คราะห์ เ ส้ น ทางหรื อ สมการ           
เชิงเส้นเพือ่ วิเคราะห์ปจั จัยเชิงสาเหตุสมการเชิงเส้นอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ของตัวแปรต้น ตัวแปร
คัน่ กลาง ส่งผลทั้งโดยตรง โดยอ้อม และโดยรวมต่อตัวแปร
ตาม และปรับปรุงแบบจ�ำลองใหม่โดยพิจารณาจากดัชนี
การปรับปรุงแบบจ�ำลอง (Modification Indices) แสดงได้
ดังภาพที่ 2

แอลกอฮอล์ ประกอบด้วย กิจกรรมทั้งหมด 6 กิจกรรม คือ  
1)กิจกรรมการตั้งเป้าหมายและสร้างข้อตกลง 2) กิจกรรม
ผูกข้อมือให้ก�ำลังใจ 3) กิจกรรมเสริมความรู้ที่ถูกต้อง               
4) กิจกรรมรูข้ อ้ ดีเสริมแรงจูงใจ 5) กิจกรรมเสริมสร้างความ
สามารถแห่งตน และ 6) กิจกรรมติดตามเยี่ยมบ้าน
ระยะที่ 3 การทดลองรู ป แบบลดการบริ โ ภค             
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชน
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการทดลองรูปแบบลดการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชน ในจังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2562 ถึง เดือนตุลาคม 2562            
ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ MANOVA พบว่า       

ภาพที่ 2 แบบจ�ำลองที่ปรับปรุงของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชน
ในจังหวัดร้อยเอ็ด
ระยะที่ 2 การสร้างรูปแบบลดการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของประชาชนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
ผูว้ จิ ยั ได้นำ� ผลการวิเคราะห์ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการ
บริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ข องประชาชนในจั ง หวั ด
ร้อยเอ็ดคือปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถลดการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (-) ปัจจัยด้านเจตคติลดการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (+) และปัจจัยด้านแรงจูงใจลดการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (-) มาสร้างรูปแบบลดการ
บริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ข องประชาชนร่ ว มกั บ                          
ผูเ้ ชีย่ วชาญโดยส่งเสริมการรับรูค้ วามสามารถลดการบริโภค
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ สร้างแรงจูงใจลดการบริโภคเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ และปรั บ เจตคติ ล ดการบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม

จากการทดสอบแบบ Multivariate Tests พบความแตกต่าง
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แล้ว ผู้วิจัยได้ท�ำการ
ทดสอบแบบ Univariate Tests เพื่อเปรียบเทียบความ        
แตกต่างทีละตัวแปรพบว่า เจตคติลดการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์, การรับรูค้ วามสามารถลดการบริโภคเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์, แรงจูงใจลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชน มีนัย
ส�ำคัญทางสถิติแตกต่างที่ระดับ .01 ตามล�ำดับ ซึ่งแสดงว่า
ประชาชนมีคะแนนการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้ง             
4 ด้าน ก่อนและหลังการด�ำเนินงานรูปแบบลดการบริโภค
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 โดยหลังการทดลองมีการปฏิบัติในทางที่ดีขึ้น
กว่าก่อนการทดลอง
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อภิปรายผล

จากผลการวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นารู ป แบบลดการ
บริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ข องประชาชนในจั ง หวั ด
ร้อยเอ็ด สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด
1.1 ปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถลดการ
บริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์การรับรูค้ วามสามารถ เป็นการ
ที่บุคคลตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถของตนเองในการ
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมในสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง
ประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีการรับรู้ความสามารถลด
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น จึงสามารถลดการ
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับ
การศึ ก ษาทิ ฆั ม พร   อ่อ นละออ และนรลัก ษณ์ เอื้อ จิ ต             
(2559) ได้ ท� ำ การศึ ก ษาปั จ จั ย คั ด สรรที่ สั ม พั น ธ์ กั บ                      
การดื่ ม แอลกอฮอล์ ข องประชากรเพศชายวั ย ผู ้ ใ หญ่
กรุ ง เทพมหานคร   ผลการศึ ก ษาพบว่ า อายุ การรั บ รู ้
สมรรถนะแห่งตนในการปฏิเสธการดื่มแอลกอฮอล์ และ
ความคาดหวังเชิงลบในผลลัพธ์ของการดื่มแอลกอฮอล์            
มีความสัมพันธ์เชิงลบกับการดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
1.2 ปัจจัยด้านเจตคติลดการบริโภคเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ เ จตคติ เป็ น แนวความคิ ด เห็ น ความรู ้ สึ ก          
ความเชือ่ และความต้องการทีพ่ ร้อมจะแสดงออกพฤติกรรม
ในทางใดทางหนึ่ ง ซึ่ ง เป็ น การสนั บ สนุ น หรื อ ต่ อ ต้ า น           
สภาพการณ์ บุคคล หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสถานการณ์ที่
เฉพาะเจาะจง ซึง่ เจตคตินไี้ ม่คงที่ มีการเปลีย่ นแปลงไปตาม
ประสบการณ์ทเี่ กิดจากการเรียนรูใ้ หม่ และสามารถปลูกฝัง
ให้ เ กิ ด ขึ้ น ได้ ผลการศึ ก ษาพบว่ า เจตคติ ล ดการบริ โ ภค      
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยร่วมให้ประชาชนในจังหวัด
ร้อยเอ็ดสามารถลดการการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์       
ได้ โดยปัจจัยเจตคติลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์         
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
สอดคล้ อ งกั บ ทฤษฎี ค วามไม่ ค ล้ อ งจองของปั ญ ญา             
(Cognitive Dissonance Theory) ของ Leon Festinger         
ทีร่ ะบุถงึ ความสัมพันธ์ของส่วนปัญญาทีส่ ามารถสัมพันธ์กนั
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ได้ 3 ลักษณะ คือ สอดคล้องกัน, ขัดแย้งกัน หรือไม่สัมพันธ์
กันเลย ซึ่งความไม่คล้องจองอาจเกิดได้จากความไม่แนบ
นัยทางตรรกะ หรือเกิดจากจารีตและวัฒนธรรม หรือการ        
ที่บุคคลมีความคิดเห็นเฉพาะอย่างรวมเข้ากับความเห็น           
ที่ทั่วไปก็ได้ (Miller, Clark & Jehle, 2015)
1.3 ปั จ จั ย ด้ า นแรงจู ง ใจลดการบริ โ ภค          
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ แ รงจู ง ใจ หมายถึ ง แรงผลั ก ดั น                
ทั้ ง ภายในและภายนอกบุ ค คลให้ บุ ค คลแสดงออก                         
ซึ่งพฤติกรรมในสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง ประชาชน           
ในจั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด ที่ มี แ รงจู ง ใจลดการบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น จึงสามารถลดการการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ไ ด้ สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ ญาดา                
บุตรปัญญา, เพ็ญพักตร์  อทุ ศิ และสุนศิ า สุขตระกูล (2559)
ท� ำ การศึ ก ษาผลของโปรแกรมการเสริ ม สร้ า งแรงจู ง ใจ       
อย่างต่อเนื่องทางโทรศัพท์ต่อพฤติกรรมการดื่มสุราของ            
ผูต้ ดิ สุรา พบว่า ผูต้ ดิ สุรากลุม่ ทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการเสริมสร้าง
แรงจูงใจอย่างต่อเนือ่ งทางโทรศัพท์มพี ฤติกรรมการดืม่ สุรา
ต�่ำกว่าก่อนได้รับโปรแกรมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และผู้ติดสุราที่ได้รับโปรแกรมการเสริมสร้างแรง
จูงใจอย่างต่อเนื่องทางโทรศัพท์มีพฤติกรรมการดื่มสุรา          
ต�่ ำ กว่ า กลุ ่ มที่ ไ ด้ รั บการดู แ ลตามปกติ อย่ า งมี นัยส� ำ คั ญ          
ทางสถิติที่ระดับ .05
2. รูปแบบทีเ่ หมาะสมเพือ่ ลดการบริโภคเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด
ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบที่เหมาะสมเพื่อลดการ
บริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ข องประชาชนในจั ง หวั ด
ร้อยเอ็ด ประกอบด้วยกิจกรรมทั้งหมด 6 กิจกรรม ดังนี             ้
1) กิจกรรมการตั้งเป้าหมายและสร้างข้อตกลง 2) กิจกรรม
ผู กข้ อมือให้ ก�ำลั งใจ 3) กิ จ กรรมเสริมความรู ้ที่ถูกต้ อง                
4) กิจกรรมรูข้ อ้ ดีเสริมแรงจูงใจ 5) กิจกรรมเสริมสร้างความ
สามารถแห่งตนและ 6) กิจกรรมติดตามเยี่ยมบ้าน โดย
กิจกรรมการตั้งเป้าหมายและสร้างข้อตกลงและกิจกรรม       
ผูกข้อมือให้ก�ำลังใจเกี่ยวข้องกับปัจจัยแรงจูงใจลดการ
บริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ โดยใช้เป้าหมายเป็นแรงจูงใจ
ภายในก�ำลังใจจากบุคคลอืน่ และการติดตามเยีย่ มบ้านเป็น
แรงจู ง ใจภายนอก กิ จ กรรมเสริ ม ความรู ้ ที่ ถู ก ต้ อ งและ
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กิจกรรมรูข้ อ้ ดีเสริมแรงจูงใจ เกีย่ วข้องกับปัจจัยด้านเจตคติ
ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งพบว่าในจังหวัด
ร้อยเอ็ดมีความสัมพันธ์ของเจตคติลดการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ กั บ พฤติ ก รรมลดการบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ในลักษณะขัดแย้งกัน ผูว้ จิ ยั จึงได้ใช้รปู แบบการ
ปรับเปลี่ยนเจตคติของประชาชนให้ถูกต้องด้วยการเสริม
ความรู้ที่ถูกต้องเพื่อให้ประชาชนได้เกิดการปรับเปลี่ยน
เจตคติใหม่ และกิจกรรมเสริมสร้างความสามารถแห่งตน
เกีย่ วข้องกับปัจจัยด้านการรับรูค้ วามสามารถลดการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3. ทดลองใช้และประเมินผลรูปแบบที่เหมาะสม
เพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนใน
จังหวัดร้อยเอ็ด
หลังการทดลองใช้และประเมินผล พบว่า คะแนน  
การบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ข องประชาชนหลั ง                 
การด� ำ เนิ น งานตามรู ป แบบลดการบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ต�่ำกว่าคะแนนก่อนการด�ำเนินงานอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และหลังการทดลองมีการ
ปฏิบัติในทางที่ดีขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับการศึกษาของนุสรา           
ศรีกิจวิไลศักดิ์ และสิริมา มงคลสัมฤทธิ์ (2559) ท�ำการ
ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มที่มีรูปแบบการดื่ม        
แบบเสี่ยงต�่ำหรือเสี่ยงสูง โดยการวิจัยกึ่งทดลอง ผลการ
ศึกษาพบว่า หลังการทดลองกลุม่ ทดลองมี ระดับพฤติกรรม
การดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์กอ่ นและหลังเข้าร่วมโปรแกรม
มีความแตกต่างกัน และระดับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ร ะหว่ า งกลุ ่ ม ทดลองและกลุ ่ ม ควบคุ ม หลั ง
ทดลองมีความแตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อน�ำผลการวิจัยไปใช้
1.1 รูปแบบลดการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ควรท�ำการศึกษาวิเคราะห์ลกั ษณะเฉพาะบุคคล และบริบท
ของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉพาะกรณี เพื่อให้
ทราบถึงข้อมูลทีเ่ หมาะสมเฉพาะราย จะท�ำให้สามารถสร้าง
รูปแบบลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เหมาะสมได้

1.2 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จ�ำนวน
มาก และติดต่อกันนาน จะมีผลท�ำให้ติดแอลกอฮอล์ได้       
ควรใช้รูปแบบลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับ
การรักษาทางการแพทย์เพื่อลดอาการเจ็บป่วยทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ
2. ข้อเสนอแนะเพื่อท�ำการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรท�ำการศึกษาเชิงบูรณาการทั้งด้าน
กฎหมาย นโยบาย อุปสงค์ อุปทาน พฤติกรรม สังคมวิทยา
และระบบบริการสุขภาพ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่
ครอบคลุมมากขึ้น
2.2 ควรศึกษารูปแบบการคงอยู่ของการลด
บริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ รวมไปถึงการป้องกันการกลับ
มาดื่มซ�้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
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