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บทคัดย่อ 

 การวจิยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการด าเนินงานโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อลดพฤติกรรมการบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันารูปแบบและศึกษาผลการใชรู้ปแบบการด าเนินงานโดย
ชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อลดพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์รูปแบบการศึกษาเป็นการวิจยัและ
พฒันา (Research and Development) แบ่งออกเป็น 3 ระยะไดแ้ก่ ระยะท่ี 1  ทบทวนเอกสารและศึกษาบริบท
ของชุมชน  ระยะท่ี  2 พฒันารูปแบบการด าเนินงานโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อลดพฤติกรรมการบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ละระยะท่ี  3  ศึกษาผลการใชรู้ปแบบการด าเนินงานโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อลด
พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาไดแ้ก่ผูน้ าชุมชนและผูเ้ก่ียวขอ้งจ านวน     
30 คน โดยใชก้ระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการมีส่วนร่วมแบบเสริมสร้างพลงัอ านาจ เป็นเคร่ืองมือเพื่อพฒันา
รูปแบบการด าเนินงานเพื่อลดพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์
เน้ือหา 
 ผลการวจิยัพบวา่ในขั้นตอนของการพฒันารูปแบบการด าเนินงานโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อลด
พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์กลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้ร่วมวิจยัเขา้ร่วมในกระบวนการพฒันารูปแบบ
ในระดบัสูงสุดโดย กลุ่มตวัอยา่งมากกวา่ร้อยละ 80 มี ส่วนร่วมกิจกรรมทุกขั้นตอนของกระบวนการ ผลการ
ใชรู้ปแบบการด าเนินงานโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อลดพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลพ์บวา่ 
ชุมชนมีการก าหนดมาตรการ  ทางสังคม ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีความเขม้แขง็ ประชาชนในชุมชนบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลล์ดลง โรงเรียน วดัและสถานท่ีราชการเป็นเขตปลอดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ร้านคา้ใน
ชุมชนส่วนใหญ่ไม่จ  าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ประชาชนมีความรู้เร่ืองโทษพิษภยัของเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลแ์ละเกิดนวตักรรมชุมชนเพื่อลดพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์  
ค าส าคัญ:  รูปแบบการด าเนินงานโดยชุมชนมีส่วนร่วม, พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
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Abstract 
 The  purpose  of  the  research was to investigate model and study the effects of  the  
community participation model to reduce alcohol consumption behavior. The study was  
research and development, included 3 phases: the first phase was  to review documents and  urban context 
study, the second phase was to investigate community  participation  model and the final phase was to  the 
effects  of  the  community participation  model to reduce alcohol consumption behavior. The sample 
consisted of  30 leaders and others. The  research  instrument  was   empowerment  participation  action  
research. Data were analyzed by the content analysis was also used.    
 The  results  indicated  that  the  process for development of community participation model of 
reduce alcohol consumption behavior, the  sample consisted of  village leader, headman, village health 
volunteers,  teachers,  health officer, health leader and  the other  have  a  top level participation and more 
than 80 percentage of samples  participated  in  all  processes. The result of  the  community participation 
model to reduce alcohol consumption behavior included social measures by community, strong of 
community and network, people in community to reduce alcohol consumption behavior, the alcohol free 
zone in school temple and official place, many shops in the community not for sale alcohol drinking, the  
people have knowledge about toxic alcohol and innovation of community to reduce alcohol consumption 
behavior. 

Key Words: A Development of Community  Participation  Model, to reduce alcohol  consumption            
                      behavior 

ภูมิหลงัและเหตุผล 
 ปัญหาการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลถื์อไดว้า่เป็นปัญหาท่ีส าคญัในระดบัชาติ โดยพบวา่คนไทยมี
การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลสู์งเป็นอนัดบัท่ี 5 ของโลก(1) ในปี พ.ศ. 2550  จากการส ารวจพฤติกรรมการ
ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องประชากรไทยท่ีมีอายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไปจ านวน 51.20 ลา้นคน พบวา่ด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์ านวน 14.90 ลา้นคนหรือร้อยละ 29.30 และท่ีน่าเป็นห่วงเป็นอยา่งยิง่คือกลุ่มวยัรุ่นมี
อตัราการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลสู์งถึงร้อยละ 21.90  จากการวเิคราะห์ความชุกของผูท่ี้ด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลแ์บบด่ืมประจ าระหวา่งปี พ.ศ. 2539-2550 พบวา่กลุ่มวยัรุ่นด่ืมเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 4.70 เป็น     
ร้อยละ 8.00(2) การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลย์งัน ามาซ่ึงผลกระทบมากมายทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว  ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพดงัเช่นการศึกษาท่ีพบวา่การบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลเ์ป็นปัจจยัเส่ียงต่อการมีเพศสัมพนัธ์โดยไม่ตั้งใจ(3),(4) และมีโอกาสถูกบงัคบัใหมี้เพศสัมพนัธ์
เพิ่มข้ึนมากกวา่ 2 เท่าและยงัก่อใหเ้กิดความรุนแรง ทะเลาะววิาทน าไปสู่สาเหตุของการเสียชีวติในท่ีสุดและ
ยงัพบวา่ครอบครัวท่ีมีผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลมี์โอกาสใชค้วามรุนแรงมากกวา่ครอบครัวท่ีไม่มี



ผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลถึ์ง 3.48 เท่า(5)  ซ่ึงเป็นตน้เหตุของการเกิดอาชญากรรมถึงร้อยละ 50.20 และ
ท าใหเ้กิดอุบติัเหตุจราจรทางบกไดร้้อยละ 20.4(6) 

  จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีแนวโนม้ความชุกของผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในประชากรกลุ่ม
อาย ุ 15–19 ปี ลดลงจากร้อยละ 8.8 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 5.3 ในปี 2554 ซ่ึงมีแนวโนม้เช่นเดียวกบัความชุก
ของผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของภาคกลาง  แต่สวนทางกบัความชุกของผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ในภาพรวมของประเทศท่ีเพิ่มข้ึน และเม่ือจ าแนกตามเพศพบวา่ความชุกของผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ของผูบ้ริโภคในประชากรกลุ่มอาย ุ15–19 ปีเพศชายจงัหวดัฉะเชิงเทราลดลง จากร้อยละ 16.9 ในปี 2550 
เป็น ร้อยละ 8.1 ในปี 2554 แต่ความชุกในเพศหญิงเพิ่มข้ึน จากร้อยละ 0 ในปี 2550 เป็น ร้อยละ 2.4 ในปี 
2554(7)  ซ่ึงจากปัญหาพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลด์งักล่าว รัฐบาลแกไ้ขปัญหาการบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์ชว้ธีิการป้องปรามดว้ยมาตรการต่างๆ ไม่วา่จะเป็นการก าหนดอายขุองผูซ้ื้อเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลซ่ึ์งไม่ต ่ากวา่ 18 ปี  การก าหนดเวลาในการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์การก าหนดบทลงโทษ
ส าหรับบุคคลท่ีมึนเมาจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ลว้ขบัข่ียานพาหนะ เป็นตน้ ประกอบกบั
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 8 (พ.ศ.2540-2544) เป็นตน้มา เนน้แนวคิดการพฒันาท่ีมี  
“คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” ตามหลกั “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เนน้การมีส่วนร่วมของประชาชน ให้
ประชาชนเป็นผูต้ดัสินใจหรือก าหนดทิศทางการพฒันาท่ีค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุมีผลและ
สร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีส าหรับสังคมไทย  มีการน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใชมี้การจดัระบบบริการสาธารณสุข
ของรัฐและใหก้ารสนบัสนุนและการประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงปัญหาการบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์เพิ่มมากข้ึนก็เช่นเดียวกนั ควรมีวธีิการท่ีสามารถแกปั้ญหาสุขภาพโดยเจา้ของสุขภาพ
เป็นผูก้  าหนดทิศทางการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน ภายใตอ้งคค์วามรู้ท่ีถูกตอ้งเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัวถีิชีวติและบริบทของแต่ละพื้นท่ี เพื่อใหก้ารแกไ้ขปัญหาสุขภาพเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและ
สามารถปฏิบติัไดจ้ริง 
 จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการพฒันารูปแบบการด าเนินงานโดยชุมชนมี
ส่วนร่วมเพื่อลดพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันารูปแบบการ
ด าเนินงานโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อลดพฤติกรรมการบริโภคคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ละศึกษาผลการใช้
รูปแบบการด าเนินงานโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อลดพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

ระเบียบวธีิศึกษา 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาไดแ้ก่ ก านนั  ผูใ้หญ่บา้น อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น  ครู  
บุคลากรสาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล แกนน าสุขภาพ สมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุสมาชิก
อาสาสมคัรพฒันาสังคม สมาชิกเครือข่ายองคก์รงดเหลา้และแกนน าเยาวชน อ าเภอบางน ้าเปร้ียว  จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา โดยคดัเลือกแบบเจาะจงและสมคัรใจเขา้ร่วมการศึกษาวจิยั จ  านวน 30 คน  
 



 วิธีการศึกษา การพฒันารูปแบบการด าเนินงานโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อลดพฤติกรรมการบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์เป็นรูปแบบการวจิยัและพฒันาโดยแบ่งเป็น 3 ระยะ โดยระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่
เดือนเมษายน – เดือนธนัวาคม 2557 ดงัน้ี 

ระยะท่ี 1 ทบทวนเอกสารและการศึกษาบริบทของชุมชน 
การทบทวนเอกสารและการศึกษาบริบทของชุมชนเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ 

บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และน าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไ์ป
ก าหนดเป็นองคป์ระกอบในการพฒันารูปแบบการด าเนินงานโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อลดพฤติกรรมการ
บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

     ระยะท่ี 2 พฒันารูปแบบการด าเนินงานโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อลดพฤติกรรมการบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์โดยใชก้ระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการมีส่วนร่วมแบบเสริมสร้างพลงัอ านาจ 
(Empowerment Participatory Action Research : EmPAR) เพื่อใหไ้ดรู้ปแบบการด าเนินงานท่ีเหมาะสม 
สอดคลอ้งกบับริบทของพื้นท่ีและเกิดพลงัชุมชนในการแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลใ์นชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

      ระยะท่ี 3 ศึกษาผลการใชรู้ปแบบการด าเนินงานโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อลดพฤติกรรมการ
บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องประชาชนใน
ชุมชนก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการด าเนินงานโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อลดพฤติกรรมการบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  ผูว้จิยัด าเนินการพฒันารูปแบบโดยใชก้ระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการ   
มีส่วนร่วมแบบเสริมสร้างพลงัอ านาจ  รวบรวมขอ้มูลโดยเทคนิคการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึก  
   การวิเคราะห์ข้อมลู โดยแยกประเด็นเป็นหมวดหมู่ตามกรอบแนวคิดและตรวจสอบสามเส้าเพื่อ
ความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูล  ด าเนินการวเิคราะห์เน้ือหา (content analysis) จากการประชุมระดมสมอง
และจากการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อหาความสัมพนัธ์และความเช่ือมโยงของขอ้มูลเพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปเป็น
รูปแบบการด าเนินงานโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อลดการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และผลท่ีไดรั้บจาการใช้
รูปแบบด าเนินงานดงักล่าว  

ผลการศึกษา  
 การศึกษาการพฒันารูปแบบการด าเนินงานโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อลดพฤติกรรมการบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์สรุปผลไดด้งัน้ี 

1.  การทบทวนเอกสารและศึกษาบริบทของชุมชนเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืม 
แอลกอฮอล์ พบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลป์ระกอบดว้ย ปัจจยัน า
ไดแ้ก่ ความรู้  ทศันคติ ค่านิยมและความตั้งใจด่ืม  ปัจจยัเอ้ือไดแ้ก่ การเขา้ถึงแหล่งซ้ือขาย เทศกาล ประเพณี 
วฒันธรรมของชุมชน ความเพียงพอของค่าใชจ่้าย การรับรู้นโยบายและกฎหมายควบคุมและทกัษะการ



ปฏิเสธ และปัจจยัเสริมไดแ้ก่ บุคคลในครอบครัวท่ีด่ืมสุรา เพื่อน แรงสนบัสนุนทางสังคม  การปฏิบติัของ  
ผูจ้  าหน่ายสุรา สัมพนัธภาพในครอบครัวและส่ือโฆษณา โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลสู์งท่ีสุดไดแ้ก่ปัจจยัเสริม รองลงมาไดแ้ก่ปัจจยัน าและปัจจยัเอ้ือตามล าดบั 

2. การพฒันารูปแบบการด าเนินงานโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อลดพฤติกรรมการบริโภค 
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พบวา่รูปแบบการด าเนินงานท่ีชุมชนก าหนดข้ึนเพื่อลดพฤติกรมมการบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องคนในชุมชนไดถู้กก าหนดเป็นมาตรการทางสังคมส าหรับชุมชน ดงัน้ี 
  มาตรการทางสังคมเพือ่ลดพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์   

  1.อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) ส ารวจบุคคลท่ีด่ืมสุราในแต่ละ 
ครัวเรือนและน าเขา้วาระท่ีประชุมต าบลทุกเดือน 
  2. ประธานท่ีประชุมต าบลช่ืนชมผูใ้หญ่บา้นท่ีร่วมเป็นตน้แบบลดการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลใ์นแต่ละเดือน 
   3.  เนน้ย  ้าให้โรงเรียน วดั ลานกีฬาและสถานท่ีสาธารณะในชุมชนเป็นเขตปลอดแอลกอฮอล์
และปฏิบติัตามกฎหมาย 
  4.  ขอความร่วมมือเจา้ภาพงานบุญและงานศพเป็นเขตปลอดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ละการ
พนนัทุกชนิด 
  5.  มอบเกียรติบตัรใหก้บัร้านคา้ท่ีปลอดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
  6.  หา้มร้านคา้จ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์หก้บัเด็กและเยาวชนท่ีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปีและตอ้ง
จ าหน่ายตามเวลาท่ีกฏหมายก าหนดเท่านั้น 
  7. จดักิจกรรมสนบัสนุนการรณรงคชุ์มชนปลอดเหลา้ โดยชกัชวนบุคคลท่ีด่ืมสุราเขา้ร่วม
โครงการ “คนใหม่ หวัใจแกร่ง” และโครงการ “รักเพื่อนตอ้งชวนเพื่อน” โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลร่วมกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
  8. เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขร่วมกบัอสม.ออกเยีย่มบา้นร่วมกบัการสังเกตพฤติกรรม 
การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องบุคคลท่ีเขา้ร่วมโครงการ 
  9. คณะกรรมการชุมชน ออกตรวจร้านคา้ ติดตามก ากบัดูแลและกระตุน้ใหช้าวบา้นปฏิบติัตาม
กฏระเบียบของชุมชน รวมทั้งรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์กฏระเบียบผา่นท่ีประชุม งานวดั งานบุญ งานศพและ
หอกระจายข่าวอยา่งต่อเน่ือง 
  10. มอบเกียรติบตัรและเงินรางวลัแก่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการท่ีสามารถลด ละ  เลิกการบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไ์ดส้ าเร็จและมอบเกียรติบตัรใหก้บัร้านคา้ท่ีปลอดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ละผูใ้หญ่บา้น
ตน้แบบ 
 
 



 3.  ผลการใชรู้ปแบบการด าเนินงานโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อลดพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์พบวา่ 

  1.  ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีความเขม้แขง็ ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีความกระตือรือร้นท่ีจะมี 
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
  2. ประชาชนในชุมชนมีการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลทุ์กชนิดลดลงโดยประเมินจาก
ปริมาณการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องร้านจ าหน่ายในชุมชนในช่วงเวลาเดือนกนัยายน-ธนัวาคม 2557 
เปรียบเทียบกบัช่วงเดือนเดียวกนัในปีท่ีผา่นมา 
  3.ผูจ้ดัเล้ียงหรือเจา้ภาพงานเล้ียงต่างๆ ใหค้วามร่วมมือโดยลดปริมาณการจดัเล้ียง 
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
                      4. โรงเรียน  วดัและสถานท่ีราชการเป็นเขตปลอดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ส่วนสถานท่ี
สาธารณะเช่นสวนสาธารณะ ยงัคงพบการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลบ์า้งเป็นคร้ังคราว                       
  5.  ประชาชนในชุมชนมีความรู้เร่ืองโทษ พิษภยัของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์พิ่มมากข้ึนและผูท่ี้
ป่วยดว้ยโรคเร้ือรังท่ีเคยมีพฤติกรรมบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์มีพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลล์ดลง 
  6.  พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องผูเ้ขา้ร่วมโครงการและการมีส่วนร่วมของ
เยาวชนหรือบุคคลตน้แบบพบวา่ เกิดนวตักรรมชุมชนจากโครงการ “รักเพื่อนตอ้งชวนเพื่อน” โดยเยาวชนท่ี
นบัถือศาสนาอิสลามเป็นสามารถตวัอยา่งท่ีดีใหก้บัเยาวชนท่ีนบัถือศาสนาพุทธในการห่างไกลการบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์และโครงการ “คนใหม่ หวัใจแกร่ง” พบวา่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ จ านวน 6 คนสามารถ
ลดปริมาณการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไ์ดจ้ากการด่ืมทุกวนัเป็นสัปดาห์ละไม่เกิน 3  คร้ังและจ านวน 1 คนท่ี
สามารถงดหรือไม่ด่ืมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นช่วงเวลาท่ีก าหนดได ้

วจิารณ์ 
1. รูปแบบการด าเนินงานท่ีชุมชนก าหนดข้ึนเพื่อลดพฤติกรมมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

ของคนในชุมชนไดถู้กก าหนดเป็นมาตรการทางสังคมส าหรับชุมชน เน่ืองจากผูเ้ขา้ร่วมก าหนดมาตรการ
ทางสังคมรู้สึกไดว้า่ตนเองมีความสามารถในการดูแลตนเองและชุมชนมากข้ึน รู้สึกเป็นเจา้ของชุมชนและรู้
วา่ปัญหาทุกอยา่งชุมชนเท่านั้นเป็นผูเ้ลือกวธีิการท่ีเหมาะสมกบัชุมชน  สอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ี
มีผลต่อการมีส่วนร่วมท่ีกล่าววา่การท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดนั้นจะตอ้งมีเหตุผลท่ีส าคญัอยู ่2 
ประการคือการมองเห็นวา่ตนจะไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนในส่ิงท่ีตนท าไปและการไดรั้บค าบอกกล่าว
หรือชกัชวนจากเพื่อนบา้นใหเ้ขา้ร่วมโดยมีส่ิงจูงใจเป็นตวัชกัน า(8) ดงัเช่นการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในดา้นการดูแลผูป่้วยพบวา่ครอบครัวและชุมชนท่ีใหก้ารสนบัสนุนทางสังคมตามบทบาทของแต่ละคนจะ
ท าใหผู้ป่้วยสามารถปรับตวัอยูก่บัโรคได ้ ครอบครัวและผูน้ าชุมชนจะมีส่วนร่วมในการวเิคราะห์สภาพ
ปัญหาความตอ้งการและก าหนดกิจกรรมท่ีน าไปสู่เป้าหมายการส่งเสริมสุขภาพ(9)และสอดคลอ้งกบั



การศึกษาการพฒันาวธีิการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกนัปัญหาสารเสพติดพบวา่ประชาชน
ในชุมชนส่วนใหญ่เห็นความส าคญัของการมีส่วนร่วมในการป้องกนัปัญหาสารเสพติดและมีความพึงพอใจ
ท่ีไดเ้ขา้ร่วมประชุมร่วมคิดและก าหนดโครงการเพื่อการป้องกนัสารเสพติดในชุมชน(10)ดงัท่ีกล่าววา่
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่มองคก์รชุมชนเป็นการคน้หาวธีิคิดท่ีจะส่งเสริมใหป้ระชาชนเขา้
มาร่วมในกระบวนการบริหารจดัการตลอดจนร่วมกนัตรวจสอบกระบวนการท างาน ซ่ึงการท าใหภ้าค
ประชาคมทอ้งถ่ิน ภาคพลเมืองเขา้มามีส่วนร่วมจะยิง่นบัเป็นการเมืองและการปกครองทอ้งถ่ินของพลเมือง
ภาคประชาชนมากยิง่ข้ึน(11)เช่นเดียวกบัการศึกษาการพฒันาศกัยภาพของคณะกรรมการชุมชนในการจดัท า
แผนเทศบาลของเทศบาลเมืองท่าขา้มท่ีพบวา่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถคน้พบสภาพปัญหา การแกไ้ขปัญหา  
กิจกรรมท่ีจะท าในอนาคต  จดัล าดบัความส าคญั  หาผูรั้บผดิชอบโครงการรวมทั้งมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการวางแผนสูงกวา่ก่อนเขา้ร่วมประชุม(12) นอกจากน้ีการพฒันารูปแบบการด าเนินงานหากจะให้เกิด
ผลดีตอ้งเกิดจากความร่วมมือของประชาชน ผูน้ าชุมชนและอาสาสมคัรท่ีเก่ียวขอ้งในทุกขั้นตอนเพื่อร่วม
แกไ้ขปัญหาเหล่านั้น  ท าให้ประชาชนมีความรู้เพิ่มมากข้ึนเกิดความภาคภูมิใจชุมชนมีความตระหนกัเกิด
ทกัษะในการแกปั้ญหาและเกิดการเรียนรู้ร่วมกนั(13) (14) (15)     

2. ผลการใชรู้ปแบบการด าเนินงานโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อลดพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืม 
แอลกอฮอล ์โดยการสังเกตและการสัมภาษณ์พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องประชาชนใน
ชุมชนก่อนและหลงัด าเนินการตามมาตรการทางสังคมท่ีก าหนด พบวา่ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีความ
เขม้แขง็ ทุกหน่วยงานมีความกระตือรือร้นมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ประชาชนในชุมชนมีการบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลทุ์กชนิดลดลง ผูจ้ดัเล้ียงหรือเจา้ภาพลดปริมาณการจดัซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
โรงเรียน  วดัและสถานท่ีราชการเป็นเขตปลอดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ร้านคา้ในชุมชนส่วนใหญ่ไม่จ  าหน่าย
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลห์รือให้ความร่วมมือในการไม่จ  าหน่ายแอลกอฮอลแ์ก่เยาวชนอายตุ  ่ากวา่ 18 ปีตามท่ี
กฎหมายก าหนด ประชาชนในชุมชนมีความรู้เร่ืองโทษพิษภยัของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์พิ่มมากข้ึน ทั้งน้ี
เน่ืองจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานโดยตรง 
ประกอบกบัรูปแบบท่ีด าเนินงานผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเป็นผูก้  าหนดรูปแบบ หากพบปัญหาอุปสรรคจะมีการ
น าประเด็นกลบัมาทบทวนและแนวทางด าเนินงานใหม่เพื่อใหป้ระสบความส าเร็จ นอกจากน้ีจะเห็นไดว้า่
รูปแบบการด าเนินงานดงักล่าวจะเนน้การสร้างสภาพแวดลอ้มของสังคมท่ีไม่ผลกัดนัหรือไม่ส่งเสริมใหค้น
ในชุมชนบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์การก าหนดใหค้นในชุมชนเป็นผูติ้ดตามประเมินผลนบัเป็นกลวธีิท่ี
ส าคญัท่ีท าใหค้นในชุมชนไม่วา่จะเป็นผูท่ี้บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลห์รือไม่ก็ตามมีส่วนร่วมในการช่วย
ใหชุ้มชนน่าอยูม่ากยิง่ข้ึน รวมทั้งหากคนในชุมชนสามารถลดการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลล์ดได ้
ประชาชนในชุมชนก็จะรู้สึกไดถึ้งความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นมากยิง่ข้ึน  ซ่ึงนบัเป็นผลประโยชน์
โดยตรงท่ีคนในชุมชนจะไดรั้บ สอดคลอ้งกบัการศึกษาเร่ืองการลดเหลา้ในงานศพ: จุดเร่ิมตน้สู่การจดั
ระเบียบสังคมบา้นดง ต าบลนายาง อ าเภอสบปราบ จงัหวดัล าปางพบวา่ มีการใชม้าตรการชุมชนกรณีท่ีมีการ
เล้ียงเหลา้ในงานศพ คนในหมู่บา้นจะไม่ไปช่วยงานศพและถูกตดัออกจากการเป็นสมาชิกสงเคราะห์ 5 ปี



และไม่ไดรั้บค่าท าศพ 50,000 บาท(16)   นอกจากน้ีการศึกษาโคราชปลอดเหลา้จ านวน 2,551 แห่งพบวา่ ภาคี
หลายภาคส่วนร่วมกนัก าหนดเกณฑว์ดัปลอดเหลา้โดยตั้งกติกาของวดัเพื่อปลอดเหลา้ท่ีแสดงต่อชุมชนอยา่ง
เปิดเผยและมีการประชาสัมพนัธ์อยา่งทัว่ถึงต่อชุมชน(17) อีกทั้งการศึกษาการพฒันารูปแบบการจดัการ
สุขภาพภาคประชาชนเพื่อเมืองไทยแขง็แรงท่ีพบวา่ปัจจยัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จในการพฒันาคือความเช่ือมัน่
ในศกัยภาพของประชาชนในการจดัการสุขภาพดว้ยตนเองโดยเจา้หนา้ท่ีของรัฐเป็นผูใ้ห้การสนบัสนุน (18)     
ดงัเช่นการศึกษารูปแบบการก าหนดมาตรการเพื่อลดการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของประชาชนในเขต 
อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่านท่ีพบวา่การจดัเวทีประชาคมระดบัอ าเภอท าใหไ้ดรู้ปแบบเพื่อลดการบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องประชาชนในเขตอ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่านไดแ้ก่ การจ ากดัสถานท่ีด่ืม การ
ตกัเตือนผูฝ่้าฝืนท่ีมีการด่ืมหรือจดัเล้ียงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นสถานท่ีก าหนด(19) 

ข้อยุติ 
 จากการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีแสดงใหห็้นวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการลดพฤติกรรมการบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องประชาชนตอ้งอาศยัการท างานแบบพหุภาคี ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชนและ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยกระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบโดยใชก้ลไกการท างานแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชนทั้งในดา้นการวางแผน ดา้นการด าเนินงานและดา้นการติดตามประเมินผล นอกจากน้ี
ชุมชนควรขยายความร่วมมือในการแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไ์ปยงัทุกกลุ่มวยั
ในสังคม รวมทั้งควรมีการส่งเสริมใหเ้กิดบุคคลตน้แบบและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรสนบัสนุนกิจกรรม
เสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวเพื่อเป็นเกราะป้องกนัตนเองใหก้บัเยาวชนและประชาชนในชุมชน
เพื่อใหชุ้มชนสามารถแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์ห้อยา่งย ัง่ยนื 

กติติกรรมประกาศ 
          ขอขอบคุณผูน้ าชุมชน บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต าบลบางน ้ าเปร้ียวและ
ประชาชนในต าบลบางน ้าเปร้ียวท่ีใหค้วามร่วมมือในการวจิยัคร้ังน้ีอยา่งดียิง่และขอขอบคุณสถาบนัวจิยั
ระบบสาธารณสุขท่ีสนบัสนุนการวจิยัในคร้ังน้ี 
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