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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุม
การบริโภคแอลกอฮอล์ในกิจกรรมทีใ่ ช้บริการรถแห่ดนตรีสดของชุมชน จังหวัดขอนแก่น กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษา
นี้คือ ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนอ�ำเภอหนองเรือ อ�ำเภอเมือง และอ�ำเภอน�้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จ�ำนวน 420 คน รวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและการทดสอบไคสแควร์ ผลการศึกษาพบว่า อายุ
สถานภาพสมรส ระดับชั้นที่ส�ำเร็จการศึกษา ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน การประกอบอาชีพ ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�ำ
วันเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�ำวันเกี่ยวกับเครื่องดื่มสุรา เหล้า เบียร์ จ�ำนวนสมาชิกที่
อาศัยอยู่ร่วมกันในครัวเรือน ค่านิยม ความเชื่อการจัดกิจกรรมรื่นเริงที่ต้องมีแอลกอฮอล์และดนตรี และค่านิยม ความ
เชือ่ การจัดกิจกรรมรืน่ เริงทีต่ อ้ งใช้รถแห่ดนตรีสด การขออนุญาตใช้เสียง และการรับรูก้ ฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริโภค
แอลกอฮอล์ เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ในกิจกรรมที่ใช้บริการรถแห่ดนตรีสด
ของชุมชน จังหวัดขอนแก่น อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p <0.05) แสดงให้เห็นว่าปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อการควบคุมการ
บริโภคแอลกอฮอล์ของชุมชนที่ใช้บริการรถแห่ดนตรีสด จังหวัดขอนแก่น ซึ่งอาจพัฒนาเป็นแนวทาง หรือมาตรการที่
เข้มงวดในการรควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ของชุมชนที่ใช้บริการรถแห่ดนตรีสดต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: การควบคุม การบริโภคแอลกอฮอล์ รถแห่ดนตรีสด กิจกรรมของชุมชน

Abstract
This descriptive study was conducted to investigate factors related to alcohol consumption control in
community activities of live music cars in Khon Kaen province. The subjects were 420 persons live in Nong Reau
districts, Muang districts, and NamPong districts, Khon Kaen province. Data were collected by using questionnaire;
and analyzed by descriptive statistics, and correlation analysis of factors by Chi-square test. Results showed that:
age, marital status, educational attainment, living in the community, occupational, monthly expenses on medical
and public health, monthly expenses on alcohol consumption and smoking, a number of family’s members, Number
of community activities using live music car, values beliefs of alcohol and music activities, values beliefs of live
alcohol and music, values beliefs of live music car activities, requesting permission to use sound and legal awareness
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were significantly associated with the effect of  alcohol consumption control in community activities of live music
cars in Khon Kaen province (p> 0.05). This study indicated that alcohol consumption control in community
activities of live music cars in Khon Kaen province. Similarly study school be develop guideline or a strong policy
on alcohol consumption control in community activities of live music cars.
Keywords: Control, Alcohol Consumption, Live Music Car, Community Activity

บทน�ำ
รถแห่ดนตรีสด (Live Music Car) เป็นปรากฏการณ์
หนึง่ ทีส่ ามารถพบเห็นได้ทวั่ ไปของการจัดกิจกรรมรืน่ เริง
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน เนือ่ งจากคน
ภาคอีสานมักจะมีการจัดงานรื่นเริง ตามเทศกาลต่าง ๆ  
เป็นประจ�ำทุกปี ไม่ว่าจะเป็นงานบวช งานแต่งงาน งาน
สงกรานต์ เป็นต้น เจ้าภาพจัดงานก็จะมีการเปิดเครื่อง
เสียง หรือจ้างวงดนตรีมาสร้างสีสันภายในงานเพื่อสร้าง
ความสนุกสานรื่นเริงให้กับบรรดาแขกต่าง ๆ ที่เดินทาง
มาร่วมท�ำบุญในงาน รถแห่ดนตรีสดเป็นการแสดงดนตรี
รูปแบบหนึ่งที่ก�ำลังได้รับความนิยม เนื่องจากรถแห่มี
ความสะดวกกว่าการตัง้ เครือ่ งเสียงในจุดใดจุดหนึง่ ท�ำให้
ธุรกิจรถแห่ดนตรีสดได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี (1)
อย่ า งไรก็ ต ามสิ่ ง ที่ ก� ำ ลั ง เป็ น ค� ำ ถามของคนในสั ง คม
เกีย่ วกับปรากฎการณ์รถแห่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คือ แหล่งมัว่ สุม่ ของวัยรุน่ เนือ่ งจากการแสดงดนตรีสดรถ
แห่ เป็นสิ่งดึงดูดไม่ต่างจากเวทีล�ำซิ่ง ท�ำให้วัยรุ่นมาร่วม
ขบวนแห่เป็นจ�ำนวนมาก มีโอกาสเกิดเหตุกระทบกระทัง่
กันและเข้าถึงการดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่าย(2) ทั้งนี้การดื่ม
แอลกอฮอล์เป็นประตูไปสู่ปัญหาสังคมต่างๆ โดยเฉพาะ
ความรุนแรง อาชญากรรมและสร้างมูลค่าความสูญเสีย
ต่อสังคมมากมาย มีตั้งแต่ก่อให้เกิดความรําคาญใจ การ
ทําลายทรัพย์สินสาธารณะ ไปจนถึงขั้นการถูกท�ำร้าย
ร่างกายและฆาตกรรม(3) ขณะเดียวกันการบริโภคเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ของประชากรไทยมีการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในระดับสูงคิดเป็นปริมาณเอธานอลบริสุทธิ์
เท่ากับ 8.3 ลิตร ต่อหัวประชากรต่อปี ซึง่ เป็นปริมาณทีส่ งู
ที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภาคพื้นเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ตามการแบ่งพืน้ ทีข่ ององค์การอนามัยโลก(4)

ข้อมูลจากเพจ Facebook ขอนแก่นแดนหมอล�ำ
ซึ่งเป็นเพจที่สร้างขึ้นมาเพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสาร
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่ใช้บริการรถแห่ดนตรีสด การ
แสดงหมอล�ำ ดนตรีตา่ งๆในพืน้ ทีจ่ งั หวัดขอนแก่นพบว่า
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 มีจ้างรถแห่ดนตรีสด
ส�ำหรับใช้ในกิจกรรมของชุมชน เช่น งานบุญประเพณี งาน
บวชนาค งานสมโภชต่างๆ เป็นต้น ในแต่ละอ�ำเภอของ
จังหวัดขอนแก่นมากกว่า 70 งาน ยังไม่นบั รวมกับการจ้าง
หมอล�ำและดนตรีในลักษณะอื่นๆ แสดงให้เห็นว่ารถแห่
ดนตรี ส ดได้ รั บ ความนิ ย มเป็ น อย่ า งมากในจั ง หวั ด
ขอนแก่น ขณะที่ในกิจกรรมรถแห่ดนตรีสดที่จัดขึ้นใน
ชุมชน มีทงั้ การกิจกรรมทีอ่ ยูใ่ นรูปแบบของคอนเสิรต์ และ
การแห่ตามงานรืน่ เริง ในกรณีของงานรืน่ เริง ไม่วา่ จะเป็น
งานบวช งานทอดกฐิน งานสมโภช ฯลฯ ส่วนใหญ่จะแห่
ไปตามถนนในชุมชนเพือ่ ไปยังสถานทีป่ ระกอบพิธกี รรม
ระหว่างการแห่จะมีการบรรเลงดนตรีสดและมีชาวบ้าน
รวมถึงเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ�ำนวนมาก
และมีการบริโภคแอลกอฮอล์ควบคูก่ นั ไปด้วย สอดคล้อง
กั บ สถานการณ์ ก ารบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ใ น
จังหวัดขอนแก่นของศิราณี ศรีหาภาค และคณะ(5 )  มีความ
ชุกของการบริโภคสุรา ร้อยละ 42.9  อายุเฉลี่ยที่เริ่มดื่ม
สุราคือ 17.4 ปี โอกาสการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็น
ช่วงเทศกาลโดยช่วงเทศกาลที่พบมีการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์มากทีส่ ดุ ในเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์
และด้ า นการเข้ า ถึ ง เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ส ่ ว นใหญ่
สามารถเดินไปซื้อเครื่องดื่มด้วยตนเอง โดยมีระยะเวลา
ในการเดินทางไปซื้อสุราโดยเฉลี่ย 6.6 นาที
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การควบคุ ม ทางสั ง คม (Social Control) เป็ น
แนวคิดหนึ่งที่กล่าวถึง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมทีม่ ผี ลท�ำให้สมาชิกในสังคมละเมิดกฎระเบียบ
หรือบรรทัดฐานทางสังคม ก่อให้เกิดความไร้ระเบียบทาง
สังคม (Social Disorganization) จึงต้องมีการขัดระบบ
ความสัมพันธ์ทางสังคมใหม่ เพื่อให้สังคมอยู่รอดอย่างมี
ระบบระเบียบ และกฎระเบียบทีเ่ กิดขึน้ นัน้ เป็นสิง่ ทีม่ นุษย์
สร้างกันขึ้นมา เพื่อก�ำหนดให้บุคคลด�ำเนินไปเพื่อความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมโดยรวม(6,7)
ดังนั้น การจัดกิจกรรมที่ใช้บริการรถแห่ดนตรีสด
ของชุมชนของจังหวัดขอนแก่น เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่เข้า
มาร่วมกิจกรรมเข้าถึงการบริโภคแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกลุ่มเด็กและเยาวชนที่อาจมีโอกาสเข้าถึงการ
บริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์จากกิจกรรมดังกล่าวได้งา่ ย  
ผู้วิจัย จึงเห็นความส�ำคัญของการควบคุมการบริโภค
แอลกอฮอล์ในกิจกรรมทีใ่ ช้บริการรถแห่ดนตรีสดของชุด
ชนจังหวัดขอนแก่น ด้วยการค้นหาปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์
กับการควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ในกิจกรรมที่ใช้
บริ ก ารรถแห่ ด นตรี ส ดของชุ ม ชน จั ง หวั ด ขอนแก่ น
ส�ำหรับน�ำมาใช้เป็นแนวทางในการควบคุมการบริโภค
แอลกอฮอล์ในกิจกรรมที่ใช้บริการรถแห่ดนตรีสดใน
พืน้ ที่ หรือชุมชนอืน่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไปใน
อนาคต

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุม
การบริโภคแอลกอฮอล์ในกิจกรรมที่ใช้บริการรถแห่
ดนตรีสดของชุมชน จังหวัดขอนแก่น

วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจยั เรือ่ ง ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การควบคุม
การบริโภคแอลกอฮอล์ในกิจกรรมที่ใช้บริการรถแห่
ดนตรีสดของชุมชน จังหวัดขอนแก่น มีวธิ กี ารศึกษา ดังนี้
รูปแบบการวิจัย
การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ นการศึกษาครัง้ นีค้ อื ประชากรทีอ่ าศัย
อยู่ในจังหวัดขอนแก่น จ�ำนวน 1,802,872 คน กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย(8) ค�ำนวณขนาดและการสุม่
กลุม่ ตัวอย่างโดยใช้สตู รค�ำนวณของ Yamane(9) ได้ขนาด
ตัวอย่างจ�ำนวน 400 คน และเพือ่ ป้องกันการตกหล่นของ
ข้อมูล ผู้วิจัยได้ก�ำหนดตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นจ�ำนวน 420 คน การเลือกตัวอย่างใช้การสุ่ม
อย่างง่าย (Sample Random Sampling) โดยสุ่มเลือก
อ�ำเภอ ด้วยการจับฉลากแบบไม่ใส่คืน ได้อ�ำเภอที่เป็นก
ลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 3 อ�ำเภอ หลังจากนั้นสุ่มเลือก
ต�ำบลในแต่ละอ�ำเภอ ด้วยการจับฉลากแบบไม่ใส่คืน 3
ต�ำบล และสุ่มเลือกชุมชนของแต่ละต�ำบล ด้วยการจับ
ฉลากแบบไม่ใส่คืนต�ำบลละ 2 ชุมชน โดยมีเกณฑ์ในการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างคือ 1) เป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
2) อาศัยอยู่ในชุมชนที่เป็นพื้นที่ในการวิจัยอย่างน้อย 1
ปี 3) เป็นผู้ที่สามารถอ่าน และเขียนภาษาไทยได้ และ
4) มีความเต็มใจในการตอบแบบสอบถาม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ที่
ผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาขึน้ มาจากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ข้อค�ำถามในแบบสอบถาม
มีลักษณะค�ำถามแบบปลายปิดและปลายเปิด ประกอบ
ด้วย 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปทางประชากร เศรษฐกิจและ
สังคม
ส่ ว นที่ 2 ค่ า นิ ย ม ความเชื่ อ เรื่ อ งการบริ โ ภค
แอลกอฮอล์และกิจกรรมรถแห่ดนตรีสด
ส่วนที่ 3 กิจกรรมและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับรถแห่ดนตรีสด
ส่วนที่ 4 การรับรูก้ ฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริโภค
แอลกอฮอล์
ส่วนที่ 5 การควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ใน
กิจกรรมที่ใช้บริการรถแห่ดนตรีสดของชุมชน จังหวัด
ขอนแก่น
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ แบบสอบถามที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ผา่ นการตรวจสอบตรงเชิง
เนือ้ หา (Content Validity) โดยผูเ้ ชีย่ วชาญจ�ำนวน 3 ท่าน
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เพือ่ หาความสอดคล้องของข้อค�ำถาม และการหาค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของ
แบบสอบถามทั้ ง 5 ส่ ว น ได้ ค ่ า ความเชื่ อ มั่ น ของ
แบบสอบถามในส่วนที่ 1 เท่ากับ 0.947 ค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามในส่วนที่ 2 เท่ากับ 0.915  ค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามในส่วนที่ 3 เท่ากับ 0.890
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในส่วนที่ 4 เท่ากับ
0.955 และค่าความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถามในส่วนที่ 5
เท่ากับ 0.947 โดยมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.930
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนา (Descriptive
Statistics) และใช้ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square)
อย่างไรก็ตามในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
การควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ในกิจกรรมทีใ่ ช้บริการ
รถแห่ดนตรีสดของชุมชน จังหวัดขอนแก่น มีปัจจัยบาง
ปัจจัยที่ละเมิดข้อตกลงของการวิเคราะห์ Chi-Square
ผู้วิจัยได้ใช้ค่าความสัมพันธ์ที่วิเคราะห์ด้วย Fisher exact
test ในการอธิบายความสัมพันธ์แทน
จริยธรรมในการวิจัย
การวิจัยนี้ได้ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์จากคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา รหัส HE- RDINRRU.048/2563

ผลการวิจัย
การวิจยั เรือ่ ง ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การควบคุม
การบริโภคแอลกอฮอล์ในกิจกรรมที่ใช้บริการรถแห่
ดนตรีสดของชุมชน จังหวัดขอนแก่น ผู้วิจัยแบ่งผลการ
ศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. ข้ อ มู ล ลั ก ษณะทางประชากร เศรษฐกิ จ และ
สังคม ค่านิยมความเชื่อเรื่องการบริโภคแอลกอฮอล์และ
กิจกรรมรถแห่ดนตรีสดที่จัดขึ้นในชุมชน กิจกรรมและ
การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับรถแห่ดนตรีสด การรับรู้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคแอลกอฮอล์ และการ
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ควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ในกิจกรรมทีใ่ ช้บริการรถ
แห่ดนตรีสดของชุมชน จังหวัดขอนแก่น
ตัวอย่างในการวิจัยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ
67.4 มีอายุระหว่าง 20-30 ปี ร้อยละ 39.3 มีสถานภาพ
สมรส เป็นโสด และแต่งานใกล้เคียงกัน ร้อยละ 44.5
และร้อยละ 40.5 ตามล�ำดับ ส่วนใหญ่ส�ำเร็จการศึกษา
สูงสุดในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 38.8  รองลงมาส�ำเร็จ
การศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา ร้อยละ 36.2 ตาม
ล�ำดับ มีระยะเวลาในการอาศัยในชุมชนมาแล้วมากกว่า
30 ปี ร้อยละ 51.7 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ
24.5 และมีรายได้ต่อเดือนต�่ำกว่า 5,000 บาท ร้อยละ
44.8 มีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�ำวันเกี่ยวกับค่าอุปโภค/
บริโภค อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 81.9 ค่าใช้ในชีวิต
ประจ�ำวันจ่ายเกี่ยวกับทางการแพทย์และสาธารณสุข
อยู่ในระดับต�่ำ ร้อยละ 76.2 และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�ำ
วันเกี่ยวกับเครื่องดื่มสุรา เหล้า เบียร์ อยู่ในระดับต�่ำ
ร้อยละ 73.3 ตามล�ำดับ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับสมาชิก
ในครัวเรือน 1-4 คน ร้อยละ 68.8
ค่านิยม ความเชือ่ เรือ่ งการบริโภคแอลกอฮอล์และ
กิจกรรมรถแห่ดนตรีสดทีจ่ ดั ขึน้ ในชุมชน  พบว่า ตัวอย่าง
ในการวิ จั ย มี ค ่ า นิ ย ม ความเชื่ อ เรื่ อ งการบริ โ ภค
แอลกอฮอล์ในกิจกรรมรถแห่ดนตรีสดที่จัดขึ้นในชุมชน
ใน 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ค่านิยม ความเชื่อการจัด
กิจกรรมรืน่ เริงทีต่ อ้ งมีแอลกอฮอล์และดนตรี  2) ค่านิยม
ความเชื่อการจัดกิจกรรมรื่นเริงที่เจ้าภาพต้องเป็นผู้จัด
เตรียมข้าวปลา อาหาร เครื่องดื่มไว้ต้อนรับ และ 3) ค่า
นิยม ความเชือ่ การจัดกิจกรรมรืน่ เริงทีต่ อ้ งใช้รถแห่ดนตรี
สด อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 59.0
กิจกรรมและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับรถแห่
ดนตรีสดในชุมชน ส่วนใหญ่ใช้บริการรถแห่ดนตรีสดใน
งานบวช ร้อยละ 87.1 รองลงมาใช้ในงานบุญ งานสมโภช
งานฉลองประจ�ำปี ร้อยละ 67.9 ตามล�ำดับ มีการจัด
กิจกรรมทีใ่ ช้บริการรถแห่ดนตรีสดในชุมชนจ�ำนวน 1-3
ครั้งต่อปี ร้อยละ 71.0 ก่อนการจัดกิจกรรมที่ใช้บริการ
รถแห่ดนตรีสด ทราบว่าต้องมีการด�ำเนินการขออนุญาต
ใช้ เ สี ย งต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ร้ อ ยละ 58.6 และมี
ประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนทีใ่ ช้บริการรถแห่
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ดนตรีสด ร้อยละ 69.5 ขณะเดียวกันตัวอย่างในการวิจัย
มีการรับรูก้ ฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริโภคแอลกอฮอล์
อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 69.8  
การควบคุมการควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ใน
กิจกรรมที่ใช้บริการรถแห่ดนตรีสดของชุมชน จังหวัด
ขอนแก่ น ตั ว อย่ า งในการวิ จั ย ส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ว่ า มี ก าร
ควบคุมควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ในกิจกรรมที่ใช้
บริการรถแห่ดนตรีสดของชุมชน จังหวัดขอนแก่นอยู่ใน
ระดับสูง ร้อยละ 85.0
2. ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การควบคุ ม การ
บริโภคแอลกอฮอล์ในกิจกรรมทีใ่ ช้บริการรถแห่ดนตรีสด
ของชุมชน จังหวัดขอนแก่น มีรายละเอียดของผลการ
ศึกษา ดังนี้
ปั จ จั ย คุ ณ ลั ก ษณะข้ อ มู ล ทั่ ว ไปทางประชากร
เศรษฐกิจและสังคม ได้แก่   อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน การประกอบ
อาชีพ ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�ำวันเกี่ยวกับการแพทย์และ
สาธารณสุข ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�ำวันเกี่ยวกับเครื่องดื่ม
สุรา เหล้า เบียร์ และจ�ำนวนสมาชิกที่อาศัยอยู่ร่วมกันใน
ครัวเรือน มีความสัมพันธ์กับการควบคุมการบริโภค
แอลกอฮอล์ในกิจกรรมที่ใช้บริการรถแห่ดนตรีสดของ
ชุมชน จังหวัดขอนแก่น อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
โดยผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป หรือผู้สูงอายุ มีการ
ควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ในกิจกรรมทีใ่ ช้บริการรถ
แห่ ด นตรี ส ดของชุ ม ชน จั ง หวั ด ขอนแก่ น ในระดั บ สู ง
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ร้อยละ 96.2 ผู้ที่มีสถานภาพสมรส แต่งงาน และหม้าย
หย่า แยกกันอยู่ มีการควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ใน
กิจกรรมที่ใช้บริการรถแห่ดนตรีสดของชุมชน จังหวัด
ขอนแก่นในระดับสูง ร้อยละ 92.3 และหากบุคคลนัน้ เป็น
ผูท้ สี่ ำ� เร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาขึน้ ไป อาศัยอยู่
ในชุมชนตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป และยังคงเป็นผู้ท่ีท�ำงาน
(ประกอบอาชีพ) มีการควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์
ในกิจกรรมที่ใช้บริการรถแห่ดนตรีสดของชุมชน จังหวัด
ขอนแก่นในระดับสูง ร้อยละ 92.0 ร้อยละ 93.1และ
ร้อยละ 89.3 ตามล�ำดับ ขณะเดียวกันผู้ที่มีค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ�ำวันเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข ค่าใช้
จ่ายในชีวติ ประจ�ำวันเกีย่ วกับเครือ่ งดืม่ สุรา เหล้า เบียร์ใน
ระดับต�ำ ่ มีการควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ในกิจกรรม
ทีใ่ ช้บริการรถแห่ดนตรีสดของชุมชน จังหวัดขอนแก่นใน
ระดับสูง ร้อยละ 89.1 และร้อยละ 88.0 ตามล�ำดับ และ
ครัวเรือนทีม่ จี ำ� นวนสมาชิกทีอ่ าศัยอยูร่ ว่ มกันตัง้ แต่ 6 คน
ขึน้ ไป มีการควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ในกิจกรรมที่
ใช้บริการรถแห่ดนตรีสดของชุมชน จังหวัดขอนแก่นใน
ระดับสูง ร้อยละ 87.3 (ตารางที่ 1) ส่วนเพศ จ�ำนวนราย
ได้ ต ่ อ เดื อ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยในชี วิ ต ประจ� ำ วั น เกี่ ย วกั บ ค่ า
อุปโภค/บริโภค และการเข้าร่วมกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ ในชุมชน
ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์
ในกิจกรรมที่ใช้บริการรถแห่ดนตรีสดของชุมชน จังหวัด
ขอนแก่น
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยคุณลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจและสังคมกับการควบคุมการบริโภค
แอลกอฮอล์ของชุมชนในกิจกรรมรถแห่ดนตรีสด
การควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ของชุมชน
ในกิจกรรมรถแห่ดนตรีสด
ปัจจัยคุณลักษณะทางประชากร
Pearson
จ�ำนวน (ร้อยละ)
เศรษฐกิจและสังคม
Chi-square
ระดับต�่ำ ระดับปานกลาง ระดับสูง
เพศ
2.298
ชาย
2 (1.5)
21 (15.3) 114 (83.2)
หญิง
5 (1.8)
29 (10.2) 249 (88.0)
อายุ
33.698
18-30 ปี
3 (1.8)
38 (23.0) 124 (75.2)
31-60 ปี
4(2.7)
8 (5.3)
138 (92.0)
ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
0 (0.0)
4 (3.8)
101 (96.2)
สถานภาพสมรส
18.389
โสด
3 (1.6)
36 (19.3) 148 (79.1)
แต่งงาน
4 (2.4)
9 (5.4)
155 (92.3)
หม้าย หย่า แยกกันอยู่
0 (0.0)
5 (7.7)
60 (92.3)
ระดับการศึกษา
12.361
ประถมศึกษา
4 (2.5)
9 (5.5)
150 (92.0)
มัธยมศึกษา
3 (1.6)
32 (16.6) 158 (81.9)
สูงกว่ามัธยมศึกษา
0 (0.0)
9 (14.1)
55 (85.9)
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน
22.307
ต�่ำกว่า 10 ปี
1 (8.0)
25 (19.1) 105 (80.2)
10-30 ปี
2 (2.8)
14 (19.4)
56 (77.8)
มากกว่า 30 ปีขึ้นไป
4 (1.8)
11 (5.1)
202 (93.1)
การประกอบอาชีพ
9.383
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
1 (0.7)
27 (18.0) 129(81.3)
ประกอบอาชีพ
6 (2.2)
23 (8.5)
241 (89.3)
รายได้ต่อเดือน
7.054
ต�่ำกว่า 5,000 บาท
5 (2.7)
19 (10.1) 164 (87.2)
5,000 – 10,000 บาท
2 (2.2)
16 (17.2)
75 (80.6)
ตั้งแต่10,000 บาทขึ้นไป
0 (0.0)
15 (10.8) 139 (89.2)
ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�ำวันเกี่ยวกับค่าอุปโภค/บริโภค
1.162
ระดับต�่ำ 
0 (0.0)
6 (14.0)
37 (86.0)
ระดับปานกลาง
7 (2.0)
39 (11.3) 298 (86.6)
ระดับสูง
0 (0.0)
5 (15.2)
28 (84.8)
ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�ำวันเกี่ยวกับทางการแพทย์และสาธารณสุข
9.137
ระดับต�่ำ 
5 (1.6)
30 (9.4)
285 (89.1)
ระดับปานกลาง
2 (2.8)
14 (19.4)
56 (77.8)
ระดับสูง
0 (0.0)
6 (21.4)
22 (78.6)

df

p-value

2

0.317

4

0.000

4

0.000

4

0.009

4

0.016

2

0.009

4

0.112

4

0.855

4

0.042
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยคุณลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจและสังคมกับการควบคุมการบริโภค
แอลกอฮอล์ของชุมชนในกิจกรรมรถแห่ดนตรีสด (ต่อ)
การควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ของชุมชน
ในกิจกรรมรถแห่ดนตรีสด
ปัจจัยคุณลักษณะทางประชากร
Pearson
จ�ำนวน (ร้อยละ)
เศรษฐกิจและสังคม
Chi-square
ระดับต�่ำ ระดับปานกลาง ระดับสูง
ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�ำวันเกี่ยวกับเครื่องดื่มสุรา เหล้า เบียร์
9.238
ระดับต�่ำ 
5 (1.6)
32 (10.4) 271 (88.0)
ระดับปานกลาง
2 (2.8)
7 (9.7)
63 (87.5)
ระดับสูง
0 (0.0)
11 (27.5)
29 (72.5)
จ�ำนวนสมาชิกที่อาศัยอยู่ร่วมกันในครัวเรือน
9.408
ต�่ำกว่า 4 คน
2 (7.0)
38 (13.1) 249 (86.2)
4-6 คน
1 (1.5)
8 (11.8)
59 (86.8)
มากกว่า 6 คนขึ้นไป
4 (6.3)
4 (6.3)
55 (87.3)
การเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นในชุมชน
7.922
ระดับต�่ำ
0 (0.0)
5 (9.3)
49 (90.7)
ระดับปานกลาง
4 (2.0)
165 (81.7)
ระดับสูง
3 (1.8)
149 (90.9)

ปัจจัยค่านิยม ความเชือ่ เรือ่ งการบริโภคแอลกอฮอล์
และกิจกรรมรถแห่ดนตรีสด พบว่า ค่านิยม ความเชือ่ การ
จัดกิจกรรมรื่นเริงที่ต้องมีแอลกอฮอล์และดนตรี และ
ค่านิยมค่านิยม ความเชื่อการจัดกิจกรรมรื่นเริงที่ต้องใช้
รถแห่ดนตรีสด มีความสัมพันธ์กบั การควบคุมการบริโภค
แอลกอฮอล์ในกิจกรรมที่ใช้บริการรถแห่ดนตรีสดของ
ชุมชน จังหวัดขอนแก่น อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
0.05 หากคนในชุมชนมีคา่ นิยม ความเชือ่ การจัดกิจกรรม
รื่นเริงที่ต้องมีแอลกอฮอล์และดนตรีในระดับต�่ำ  จะมี
การควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ของชุมชนในกิจกรรม

df

p-value

4

0.039

4

0.035

4

0.076

รถแห่ดนตรีสดในระดับสูง ร้อยละ 92.8 แต่หากคนใน
ชุมชนมีค่านิยม ความเชื่อการจัดกิจกรรมรื่นเริงที่ต้องใช้
รถแห่ดนตรีสดในระดับสูง จะมีการควบคุมการบริโภค
แอลกอฮอล์ของชุมชนในกิจกรรมรถแห่ดนตรีสดใน
ระดับสูง ร้อยละ 91.0 (ตารางที่ 2) ส่วนค่านิยม ความ
เชื่อการจัดกิจกรรมรื่นเริงที่เจ้าภาพต้องเป็นผู้จัดเตรียม
ข้าวปลาอาหาร เครือ่ งดืม่ ไว้ตอ้ นรับ ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั
การควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ในกิจกรรมทีใ่ ช้บริการ
รถแห่ดนตรีสดของชุมชน จังหวัดขอนแก่น
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยค่านิยม ความเชือ่ เรือ่ งการบริโภคแอลกอฮอล์และกิจกรรมรถแห่ดนตรี
สด และการควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ของชุมชนในกิจกรรมรถแห่ดนตรีสด
การควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ของชุมชนใน
กิจกรรมรถแห่ดนตรีสด จ�ำนวน
Pearson
(ร้อยละ)
Chi-square
ระดับต�่ำ
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
ค่านิยม ความเชื่อการจัดกิจกรรมรื่นเริงที่ต้องมีแอลกอฮอล์และดนตรี
14.814
ระดับต�่ำ
2 (1.4)
8 (5.8)
128 (92.8)
ระดับปานกลาง
5 (2.7)
33 (17.7)
148 (79.6)
ระดับสูง
0 (0.0)
9 (9.4)
87 (90.6)
ค่านิยม ความเชื่อการจัดกิจกรรมรื่นเริงที่เจ้าภาพต้องเป็นผู้จัดเตรียมข้าวปลาอาหาร
5.283
เครื่องดื่มไว้ต้อนรับ
ระดับต�่ำ
1(2.4)
2 (4.9)
38 (92.7)
ระดับปานกลาง
3 (2.1)
23 (15.9)
119 (82.1)
ระดับสูง
3 (1.3)
25 (10.7)
206 (88.0)
ค่านิยม ความเชื่อการจัดกิจกรรมรื่นเริงที่ต้องใช้รถแห่ดนตรีสด
33.93
ระดับต�่ำ
4 (22.2)
1 (5.6)
13 (72.2)
ระดับปานกลาง
0 (0.0)
26 (23.3)
86 (76.8)
ระดับสูง
3 (1.0)
23 (7.9)
264 (91.0)
ปัจจัยค่านิยม ความเชื่อเรื่องการ
บริโภคแอลกอฮอล์และกิจกรรม
รถแห่ดนตรีสด

ปัจจัยการจัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับรถแห่ดนตรีสด
พบว่า การขออนุญาตใช้เสียงในการจัดกิจกรรมมีความ
สั ม พั น ธ์ กั บ การควบคุ ม การบริ โ ภคแอลกอฮอล์ ใ น
กิจกรรมที่ใช้บริการรถแห่ดนตรีสดของชุมชน จังหวัด
ขอนแก่น อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อ
สมาชิกในชุมชน หรือผู้ที่จัดกิจกรรมที่ใช้บริการรถแห่
ดนตรีสดทราบว่าต้องมีการขออนุญาตใช้เสียงในการจัด

df

p-value

4

0.002

4

0.225

4

0.000

กิ จ กรรมในระดั บ สู ง ก็ จ ะมี ก ารควบคุ ม การบริ โ ภค
แอลกอฮอล์ของชุมชนในกิจกรรมรถแห่ดนตรีสดใน
ระดับสูง ร้อยละ 94.3 ตามล�ำดับ (ตารางที่ 3) ส่วนจ�ำนวน
การจัดกิจกรรมของชุมชนที่ใช้บริการรถแห่ดนตรีสดใน
รอบหนึ่งปี และประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมที่ใช้รถ
แห่ดนตรีสดไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การควบคุมการบริโภค
แอลกอฮอล์ของชุมชนในกิจกรรมรถแห่ดนตรีสด
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยการจัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับรถแห่ดนตรีสดและการควบคุมการบริโภค
แอลกอฮอล์ของชุมชนในกิจกรรมรถแห่ดนตรีสด
การควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ของชุมชน
ในกิจกรรมรถแห่ดนตรีสด
ปัจจัยการจัดกิจกรรมที่
Pearson
จ�ำนวน (ร้อยละ)
เกี่ยวข้องกับรถแห่ดนตรีสด
Chi-square
ระดับต�่ำ ระดับปานกลาง
ระดับสูง
จ�ำนวนการจัดกิจกรรมของชุมชนที่ใช้บริการรถแห่ดนตรีสดในรอบหนึ่งปี
6.742
1-3 ครั้งต่อปี
4 (1.3)
23 (7.7)
271 (90.0)
3-6 ครั้งต่อปี
3 (3.3)
16 (17.8)
71 (78.9)
6-10 ครั้งต่อปี
0 (0.0)
5 (38.5)
8 (61.5)
มากกว่า 10 ครั้งต่อปี
0 (0.0)
6 (31.6)
13 (68.4)
การขออนุญาตใช้เสียงในการจัดกิจกรรม
32.693
ทราบ
1 (0.4)
13 (5.3)
232 (94.3)
ไม่แน่ใจ
2 (2.7)
15 (20.5)
56 (76.7)
ไม่ทราบ
4 (4.0)
22 (21.8)
75 (74.3)
ประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมที่ใช้รถแห่ดนตรีสด
3.178
ไม่มี
1 (0.8)
20 (15.6)
107 (83.6)
มี
6 (2.1)
30 (10.3)
256 (87.7)

ปัจจัยการรับรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริโภค
แอลกอฮอล์พบว่า การรับรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
บริโภคแอลกอฮอล์ มีความสัมพันธ์ความสัมพันธ์กบั การ
ควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ในกิจกรรมทีใ่ ช้บริการรถ
แห่ดนตรีสดของชุมชน จังหวัดขอนแก่น อย่างมีนยั ส�ำคัญ

df

p-value

6

0.366

4

0.001

4

0.204

ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 เมื่ อ สมาชิ ก ในชุ ม ชนได้ รั บ รู ้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคแอลกอฮอล์ในระดับ
สูง ก็จะมีการควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ของชุมชนใน
กิจกรรมรถแห่ดนตรีสดในระดับสูง ร้อยละ 92.5 (ตาราง
ที่ 4 )

ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยการรับรูก้ ฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริโภคแอลกอฮอล์ และการควบคุม
การบริโภคแอลกอฮอล์ของชุมชนในกิจกรรมรถแห่ดนตรีสด
การควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ของชุมชน
ในกิจกรรมรถแห่ดนตรีสด
Pearson
จ�ำนวน (ร้อยละ)
Chi-square
ระดับต�่ำ ระดับปานกลาง
ระดับสูง
การรับรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคแอลกอฮอล์
61.995
ระดับต�่ำ
4 (20.0)
8 (40.0)
8 (40.0)
ระดับปานกลาง
3 (2.8)
25 (23.4)
79 (73.8)
ระดับสูง
0 (0.0)
17 (5.8)
276 (94.2)
ปัจจัยการรับรู้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการบริโภค
แอลกอฮอล์

df

p-value

4

0.000
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การอภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา ปัจจัยทีม่ คี วามความ
สัมพันธ์กบั การควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ของชุมชน
ในกิจกรรมรถแห่ดนตรีสด จังหวัดขอนแก่น มีปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์
ดังนี้
ปั จ จั ย คุ ณ ลั ก ษณะทางประชากร เศรษฐกิ จ
และสั ง คม พบว่ า ผู ้ ที่ มี อ ายุ ตั้ ง แต่ 60 ปี ขึ้ น ไป หรื อ
ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มประชากรที่สามารถควบคุมการบริโภค
แอลกอฮอล์ของชุมชนในกิจกรรมรถแห่ดนตรีสด จังหวัด
ขอนแก่ น ได้ ม ากกว่ า ประชากรกลุ ่ ม อื่ น ทั้ ง นี้ เ พราะ
ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายที่เสื่อมถอยลงไปตาม
อายุทเี่ พิม่ ขึน้ จึงต้องค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย
ที่อาจจะเกิดขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของเพ็ญพักตร์
ดารากร ณ อยุ ธ ยา (10)   พบว่ า การคิ ด ถึ ง ผลเสี ย ของ
การดื่มสุราอยู่เสมอจะท�ำให้มีการบริโภคแอลกอฮอล์ใน
ปริมาณที่ลดลง ผู้ที่มีสถานภาพสมรสแบบแต่งงาน และ
ผู้ที่สถานภาพสมรสแบบหม้าย หย่า แยกกันอยู่ มีการ
ควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ของชุมชนในกิจกรรมรถ
แห่ดนตรีสดอยู่ในระดับสูง ในส่วนระดับการศึกษา ผู้ที่
ส�ำเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาและสูงกว่าระดับ
ประถมศึกษาขึน้ ไปมีการควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์
ของชุมชนในกิจกรรมรถแห่ดนตรีสดอยูใ่ นระดับสูง แสดง
ให้เห็นว่าการศึกษาน่าจะมีสว่ นท�ำให้บคุ คลเกิดการเรียน
รู้และรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริโภคแอลกอฮอล์
สอดคล้องกับรายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในสังคมไทยประจ�ำปี 2560 พบว่า ผูท้ สี่ ำ� เร็จ
การศึกษาในระดับประถมศึกษา หรือต�่ำกว่าดื่มสุรามาก
ที่ สุ ด (ร้ อ ยละ 48.73) (11) ขณะเดี ย วกั น งานวิ จั ย
ของ Chansaeng et al.(12) ก็กล่าวถึงในประเด็นนี้ว่า
ครูผู้สอนในโรงเรียน/สถาบันการศึกษาควรสอดแทรก
ค่านิยมรวมทั้งทัศนคติการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
อย่างถูกต้อง ตลอดจนการสร้างค่านิยมเกีย่ วกับพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน ผู้ที่อาศัย
อยู ่ ใ นชุ ม ชนเป็ น เวลานานมี ก ารควบคุ ม การบริ โ ภค
แอลกอฮอล์ของชุมชนในกิจกรรมรถแห่ดนตรีสดอยู่ใน
ระดับสูง ผูว้ จิ ยั ตัง้ ขอสังเกตในประเด็นนีว้ า่ ผูท้ อี่ าศัยอยูใ่ น
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ชุมชนมาเป็นเวลานานอาจเกิดความตระหนัก หรือมีความ
ต้องการให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน ซึ่งเป็นบุตร
หลาน ในชุมชนของตนเองงดเว้นการบริโภคแอลกอฮอล์
การประกอบอาชีพ  ผู้ที่ยังคงท�ำงาน หรือประกอบอาชีพ
มีการควบคุมในการบริโภคแอลกอฮอล์ของชุมชนใน
กิจกรรมรถแห่ดนตรีสดอยู่ในระดับสูง พร้อมกันนั้นหาก
มี ค ่ า ใช้ จ ่ า ยในชี วิ ต ประจ� ำ วั น เกี่ ย วกั บ การแพทย์ แ ละ
สาธารณสุข ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�ำวันเกี่ยวกับเครื่องดื่ม
สุรา เหล้า เบียร์ที่อยู่ในระดับต�่ำก็จะมีการควบคุมการ
บริโภคแอลกอฮอล์ของชุมชนในกิจกรรมรถแห่ดนตรีสด
อยูใ่ นระดับสูง สอดคล้องกับงานวิจยั ของยุพา จิว๋ พัฒนกุล
และธนิษฐา สมัย(13)   พบว่า ครอบครัวต้องลดปริมาณ
การบริโภคแอลกอฮอล์ลง เพราะต้องเสียค่าใช้จา่ ยจ�ำนวน
มาก และผู้ที่มีสมาชิกในครัวเรือนมากกว่า 6 คนขึ้นไป
มี ก ารควบคุ ม การบริ โ ภคแอลกอฮอล์ ข องชุ ม ชนใน
กิจกรรมรถแห่ดนตรีสดอยู่ในระดับสูง
ปัจจัยค่านิยม ความเชือ่ เรือ่ งการบริโภคแอลกอฮอล์
และกิจกรรมรถแห่ดนตรีสด พบว่า ค่านิยม ความเชื่อ
การจัดกิจกรรมรื่นเริงที่ต้องมีแอลกอฮอล์และดนตรี
และค่านิยม ความเชื่อการจัดกิจกรรมรื่นเริงที่ต้องใช้รถ
แห่ดนตรีสด เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุม
การบริโภคแอลกอฮอล์ของชุมชนในกิจกรรมรถแห่ดนตรี
สด จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้หากสมาชิกในชุมชนให้ความ
ส�ำคัญกับค่านิยม ความเชือ่ การจัดกิจกรรมรืน่ เริงทีต่ อ้ งมี
แอลกอฮอล์และการจัดกิจกรรมรื่นเริงที่ต้องใช้รถแห่
ดนตรีสดในทางทีเ่ หมาะสม อาจเป็นแนวทางหนึง่ ทีช่ มุ ชน
สามารถน� ำ มาเป็ น กฎ กติ ก า ควบคุ ม การบริ โ ภค
แอลกอฮอล์ของชุมชนในกิจกรรมรถแห่ดนตรีสดได้
สอดคล้ องกั บ แนวคิ ดการควบคุ มทางสั ง คม (Social
Control) (7,8)   ในรู ป แบบการควบคุ ม ผ่ า นศี ล ธรรม
(Control through Morals) ทีส่ มาชิกในชุมชนรับรูว้ า่ ความ
คิด ความเชื่อแบบไหนถูกแบบไหนผิด ขณะเดียวกันก็
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของชุ ติ ม า บุ ญ กลาง(14) พบว่ า
ค่านิยมในการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์เป็นสาเหตุหนึง่ ที่
ท�ำให้มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในระดับสูง และ
อีกสาเหตุหนึ่งนั่นคือ และมีการปฏิบัติตามกฎหมายอยู่
ในระดับต�่ำ 
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ปัจจัยการจัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับรถแห่ดนตรีสด
พบว่า การขออนุญาตใช้เสียงในกิจกรรมรถแห่ดนตรีสด
เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมการบริโภค
แอลกอฮอล์ของชุมชนในกิจกรรมรถแห่ดนตรีสด จังหวัด
ขอนแก่น แสดงให้เห็นว่าเมื่อสมาชิกในชุมชนทราบว่ามี
การจัดกิจกรรมทีใ่ ช้บริการรถแห่ดนตรีสดต้องด�ำเนินการ
ขออนุญาตใช้เสียงกับเจ้าหน้าที่ และการขออนุญาตใช้
เสียงนัน้ อาจต้องด�ำเนินการในส่วนอืน่ ๆเพิม่ เติม เช่น การ
ขอเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ การประสานงานผู้น�ำชุมชน เป็นต้น
เพือ่ ดูแลความสงบเรียบร้อยในการด�ำเนินงาน และเมือ่ มี
การขออนุ ญ าตใช้ เ สี ย งตามกฎหมายและมี เ จ้ า หน้ า ที่
ต�ำรวจ ผู้น�ำชุมชนมาร่วมในกิจกรรม การควบคุมให้งาน
หรือกิจกรรมนั้นด�ำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้
ตลอดจนอาจช่วยควบคุมให้ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมปฏิบัติ
ตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์สอดคล้องกับงานวิจัยของวัชรพงศ์ รติสุข
พิมล(15) พบว่า การรณรงค์สาธารณะ เป็นมาตรการทาง
สังคมอย่างหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนกระบวนการนโยบาย
แอลกอฮอล์ของประเทศไทย
ปั จ จั ย และการรั บ รู ้ ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
บริโภคแอลกอฮอล์ พบว่า การรับรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการบริโภคแอลกอฮอล์ เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับการการควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ของชุมชนใน
กิจกรรมรถแห่ดนตรีสด จังหวัดขอนแก่น แสดงให้เห็นว่า
หากสมาชิกในชุมชนรับทราบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติตนในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคแอลกอฮอล์
สามารถช่วยลด หรือช่วยควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์
ในกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ ชุมชนโดยใช้บริการรถแห่ดนตรีสดได้
สอดคล้องกับงานวิจัยของมาริสา อินทรเกิดและประสพ
ชัย พสุนนท์ (16) พบว่า การรับรู้กฎหมายเป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการยอมรับมาตรการกฎหมายในการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และงานวิจัยของศิราณี ศรีหาภาค
และคณะ(5)  พบว่า การรณรงค์เพือ่ ป้องกันนักดืม่ หน้าใหม่
ต้องมีการด�ำเนินการควบคูก่ บั การบังคับใช้กฎหมาย เพือ่
ช่วยป้องกันให้ไม่มีการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้
สะดวกและลดโอกาสการเข้าถึงสุราในช่วงประเพณี ขณะ
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เดียวกันเป็นที่น่าสังเกตว่า แม้ว่าการรับรู้รู้กฎหมายช่วย
ให้ ส มาชิ ก ในชุ ม ชนเกิ ด ความตระหนั ก ในการบริ โ ภค
แอลกอฮอล์ ช่วยความยับยัง้ ในการแสดงออกพฤติกรรม
บางอย่าง แต่บางส่วนก็ยังคงยังบริโภคแอลกอฮอล์แบบ
ผิดกฎหมาย ในประเด็นนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ
Pakchokdee (17) พบว่า การบังคับใช้พระราชบัญญัติ
ควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ทำ� ให้เห็นชัดเจนว่าคนส่วน
ใหญ่รับรู้เกี่ยวกับปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น
แต่บางส่วนยังขาดการตระหนักและไม่ท�ำตามกฎหมาย  
และงานวิจัยของอานนท์ ตั้งพิทักษ์ไกร และคณะ(18)
พบว่า การบังคับใช้กฎหมายในชุมชนเป็นเรื่องละเอียด
อ่อน เนื่องจากในชุมชนส่วนใหญ่มีความผูกพันกันผ่าน
ระบบเครือญาติ วิธีการหนึ่งที่สามารถปฏิบัติได้นั้นคือ
การสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่องให้กับคนในชุมชน  

ข้อเสนอแนะ
การควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ของชุมชนใน
กิจกรรมรถแห่ดนตรีสด จังหวัดขอนแก่น มีหลายปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์
ของชุมชนในกิจกรรมรถแห่ดนตรีสด เพื่อให้เกิดเป็น
รู ป ธรรมในการปฏิ บั ติ ส� ำ หรั บ ควบคุ ม การบริ โ ภค
แอลกอฮอล์ในกิจกรรมทีใ่ ช้บริการแห่ดนตรีสดของชุมชน
จังหวัดขอนแก่น อาจพิจารณาปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์บาง
ปัจจัยทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อม
ของชุมชน เช่น หากสมาชิกในชุมชนยังขาดความรู้ความ
เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ โ ภค
แอลกอฮอล์ ผู้น�ำชุมชน หรือหน่วยงานท้องถิ่นในชุมชน
ควรมีการสร้างความรับรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ ด้วยการส่งเสริมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ข้อกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านสื่อทุก
รูปแบบ เพื่อให้เกิดความตระหนักในพฤติกรรมเกี่ยวกับ
การบริโภคแอลกอฮอล์ทงั้ ของตนเองและส่วนรวม อันจะ
น�ำไปสูก่ ารไม่มพี ฤติกรรม หรือช่วยยับยัง้ การกระท�ำทีผ่ ดิ
กฎหมาย เป็นต้น
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