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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อศึกษาการใชนโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนารูปแบบการดําเนินงานลด ละ เลิกเหลา
ในงานบุญประเพณี ตําบลธาตุนอย อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยประยุกตใชแนวคิดกระบวนการกําหนดนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมผูเขารวมวิจัยประกอบดวย แกนนําภาคประชาชนภาคการเมืองและภาควิชาการจํานวน
42 คน ดําเนินการวิจัยในพื้นที่ตําบลธาตุนอย ระหวางเดือนมกราคม 2557 ถึงมิถุนายน 2557 การวิเคราะหขอมูลใชสถิติการ
แจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวากระบวนการสรางนโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนารูปแบบการดําเนินงานลด ละ เลิกเหลาในงานบุญ
ประเพณีในครัง้ นีป้ ระกอบดวย 7 ขัน้ ตอน ไดแก 1) กําหนดเจตนารมณรว มกันโดยการประชาคม 2) จัดตัง้ คณะกรรมการทีม่ หี นา
ที่ชัดเจน 3) ตั้งกฎ กติกาชุมชน 2 ประเด็น คือ การขอความรวมมือการบังคับ 4) ประกาศในที่สาธารณะ 5) ระดมทุนเพื่อจัดตั้ง
กองทุนลด ละ เลิกเหลา 6) ดําเนินการใหเกิดกิจกรรมตามแผนงานโครงการ 7) สรุปผลกระบวนการดังกลาวเปนกลไกที่ทําให
เกิดการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในชุมชน เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากระดับปานกลาง ( =2.30) เปนระดับมาก ( =2.58)อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ(p<0.001) สงผลใหมีการนําไปกําหนดเปนนโยบายสาธารณะ ในพื้นที่ไดอยางเปนรูปธรรม
โดยสรุป ปจจัยแหงความสําเร็จเกิดจากการมีผูนําชุมชนที่มีความตั้งใจ มุงมั่นและใชกลวิธีที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนประเด็น
ไปสูการยอมรับอยางเปนระบบและขั้นตอน สงผลใหเกิดการปรับเปลี่ยนในพื้นที่ได
คําสําคัญ : การใชนโยบายสาธารณะ; รูปแบบการดําเนินงานลด ละ เลิกเหลา

Abstract
The research in action research conducted to investigate the use of public policy to develop the implementation
model for reducing and quitting Alcohol consumptionModelin Thai traditional festivals in That Noi Sub-district, Khueang
Nai District, Ubon Ratchathani Province, by applying the participatory healthy public policy. The participants included
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leaders of public sector, politics, and academic sections, 42 persons in total. The research was conducted in Thatnoi
Sub-district, Khueang Nai District, Ubon Ratchathani Province, lasting from January 2014 to June 2014. Data were
analyzed using statistic tools of frequency distribution, percentage, average, and standard deviation.
The research revealed that the process of developing the participatory healthy public policy by Area-specific
Health Assembly, particularly in term of reducing and quitting alcohol in Thai traditional festivals consisted of 7 steps:
1) define the mutual intent by the community, 2) establish a commission with specific responsibilities, 3) create rules
and regulations of the community both collaborative and mandatory, 4) announce officially to the public, 5) raise fund
to establish the Reducing and Quitting Alcohol Fund, 6) implement the project plan, and 7) make a conclusion. Such
a process is the mechanism that contributes to difference in participation of all sectors in the community at an
intermediate level ( =2.30), and at high level ( =2.58) with statistical significance of p<0.001, resulting in a concrete
public policy.
In conclusion, the key factor to success was having the dedicated community leaders and the appropriate
strategy to make the issue systematically recognized, which eventually resulted in real changes in the area.
Keywords: Development of public policy,Implementation model for reducing and quitting alcohol

บทนํา
การมีสุขภาพดีเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยตามหลักสิทธิ
มนุษยชนสากล สุขภาพหรือสุขภาวะ หมายถึงสุขภาวะทัง้ ทาง
กาย ทางจิต ทางสังคม และทางปญญา สุขภาพหรือสุขภาวะ
จึงเปนเรือ่ งใหญทบี่ รู ณาการอยูใ นการพัฒนามนุษยและสังคม
ทั้งหมด1และเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยพ.ศ. 2550 ตองการใหคนไทยทุกคนไดรับโอกาสและมี
ความเสมอภาคเทาเทียมกันดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
ใหประชาชนมีความรูพื้นฐานดานสุขภาพทักษะที่จําเปนเพื่อ
การดูแลตนเองครอบครัวและชุมชนตอไป2
การพัฒนาระบบสุขภาพในระดับนานาชาติองคการ
อนามั ย โลก (WHO) ได ผ ลั ก ดั น ให เ กิ ด การประชุ ม เรื่ อ ง
ยุทธศาสตรการสรางเสริมสุขภาพแนวใหมเปนครัง้ แรกในพ.ศ.
2529 ณประเทศแคนนาดาในนามกฎบัตรออตตาวา (Ottawa
Charter)3ถือไดวา เปนจุดเริม่ ตนของการสรางเสริมสุขภาพแน
วใหมโดยใหความสําคัญกับบทบาทของภาคสวนตางๆ ใน
สังคมสนับสนุนการมีสว นรวมของชุมชนและใหความสําคัญกับ
ปจจัยดานสิ่งแวดลอม (ทั้งภายภาพเศรษฐกิจสังคม) ที่สงผล
ตอสุขภาพ4 ภายใตการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน
พ.ศ. 2548 องคการอนามัยโลกและประเทศสมาชิก
ไดจัดประชุมณประเทศไทยทําใหเกิดปฏิญญารวมในนาม
กฎบัตรกรุงเทพฯ(Bangkok Charter)5ภายใตกรอบคิดของสุข
ภาวะนโยบายสาธารณะ (Healthy Publicpolicy)
กระบวนการนโยบายสาธารณะของประเทศไทยสวน
ใหญเปนการสราง ”นโยบายของภาครัฐเพื่อสาธารณะ” (Top
Down Approach) ประชาชนเขาไมถึงกระบวนการสราง
นโยบายของรัฐขาดการประเมินผลนโยบายสาธารณะทีเ่ กิดขึน้

ทําใหผลกระทบจากนโยบายสาธารณะไมไดรับการแกไขหรือ
ปรับเปลี่ยนนโยบายเทาที่ควร4 สงผลใหอยูในสภาวะพรอง
นโยบายอยางรุนแรง6 ซึ่งไมสอดคลองกับเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2550 มาตรา 877สมั
ชชาสุขภาพตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550
เปนเครื่องมือในการสราง “นโยบายที่มาจากสาธารณะ” (Bottom Up Approach) 8
จากการสํารวจพฤติกรรมการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
ของประชาชนตําบลธาตุนอย พบวาอายุเฉลี่ยที่เริ่มดื่ม 16 ป
เพศชายจะเริม่ ดืม่ เมือ่ อายุ 15 ปและเพศหญิงจะเริม่ ดืม่ เมือ่ อายุ
17 ปสมาชิกในครัวเรือนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.25542557 รอยละ 37.42, 38.71, 41.76ตามลําดับ ซึ่งมีนักดื่มหนา
ใหมเพิ่มขึ้นทุกปมีผูเสียชีวิตที่มีสาเหตุจากการเมาแลวขับ ป
2554-2556 รอยละ 0.00,7.69, 4.079 ตามลําดับ ซึ่งมีสาเหตุ
มาจากการดืม่ เหลาในงานประเพณี เชน งานแตงงาน งานบวช
งานศพ ค า ใช จ า ยซื้ อ เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล ใ นการจั ด งาน
แตงงาน รอยละ 39.16งานบวช รอยละ 34.02งานศพ รอยละ
32.30และยังมีรา นคาทีจ่ าํ หนายเหลา จํานวน 27 ราน จากการ
ตรวจแนะนํารานคารานชําพบรานคาทุกรานมีการจําหนาย
สุราเบียรเหลาสีสปายปริมาณการจําหนายถาเปนหนาเทศกาล
หรืองานประเพณีในชุมชนยอดขายจะเพิม่ เปนสองถึงสามเทา9
ดังนั้น การที่จะทําใหปญหาและผลกระทบที่จะเกิด
ขึ้นกับชุมชนลดลงไดนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิจัยการใช
นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน ลด ละ
เลิ ก เหล า ในงานประเพณี ตํ า บลธาตุ น อ ย อํ า เภอเขื่ อ งใน
จังหวัดอุบลราชธานี โดยประยุกตใชกระบวนการนโยบาย
สาธารณะแบบมีสวนเพื่อใหประชาชนตระหนักถึงปญหาและ
หาแนวทางแกไขปญหาไดอยางแทจริง
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วัตถุประสงคทั่วไป
เพื่อศึกษาการใชนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนา
รูปแบบการดําเนินงาน ลด ละ เลิกเหลาในงานบุญประเพณี
ตําบลธาตุนอย อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

วัตถุประสงคเฉพาะ
1. เพือ่ ศึกษาบริบทและสถานการณการใชนโยบาย
สาธารณะเพื่อการพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน ลด ละ เลิก
เหล า ในงานบุ ญ ประเพณี ตํ า บลธาตุ น อ ย อํ า เภอเขื่ อ งใน
จังหวัดอุบลราชธานี
2. เพื่อศึกษาผลของการใชนโยบายสาธารณะเพื่อ
การพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน ลด ละ เลิกเหลาในงานบุญ
ประเพณี ตําบลธาตุนอย อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
3. เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย แห ง ความสํ า เร็ จ ของการใช
นโยบายสาธารณะเพื่ อ การพั ฒ นารู ป แบบการดํ า เนิ น งาน
ลด ละ เลิกเหลาในงานบุญประเพณี ตําบลธาตุนอย อําเภอ
เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

วิธีการวิจัย
กลุมตัวอยาง
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว จิ ยั ไดแบงกลุม ตัวอยางออกเปน
3 กลุม ไดแก
1. ภาคประชาสังคมบานธาตุนอย หมูที่ 10 ตําบล
ธาตุนอย อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ใชการสุมแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) เพื่อใหไดกลุมตัวอยาง
ที่เฉพาะเจาะจง คือ ผูใหญบานธาตุนอย หมูที่ 10 คณะ
กรรมการหมู บ า น อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจํ า หมู บ า น
จํานวน 35 คน
2. ภาคราชการ/วิชาการ ประกอบดวย นักวิชาการ
สาธารณสุขนักพัฒนาชุมชน ครูโรงเรียนบานธาตุนอย พระ
ภิกษุสงฆในวัดบานธาตุนอย จํานวน 5 คน
3. ภาคการเมื อ ง ใช ก ารสุ ม แบบเฉพาะเจาะจง
ประกอบด ว ยสมาชิ ก องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลธาตุ น อ ย
จํานวน 2 คน
โดยกลุมตัวอยางตองสมัครใจเขารวมการวิจัยและ
สามารถเขารวมการดําเนินงานไดจนสิ้นสุดการวิจัย

รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ไดประยุกตใชรูปแบบการวิจัยเชิง
ปฏิ บั ติ ก าร (Action Research) ตามกรอบแนวคิ ด ของ
Stephen Kemmis & Mc Taggart ประกอบดวย 4 ขั้นตอน
คือ การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Ob-

J Sci Technol MSU

servation) การสะทอนผล (Reflection) แนวคิดและทฤษฎีการ
สรางนโยบายสาธารณะ การมีสวนรวมของ Cohen และ
Uphoff และนํากระบวนการถอดบทเรียนมาใชในการสรุปการ
ดําเนินการวิจัยพื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บานธาตุนอย
หมูที่ 10 ตําบลธาตุนอย อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดยมีระยะเวลาในการศึกษาวิจัย มกราคม 2557 ถึงเดือน
มิถุนายน 2557

เครื่องมือเก็บขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรางขึ้นเอง
จากการทบทวนเอกสาร งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวของแลว
มาประยุกตสรางเครือ่ งมือใหมคี วามสอดคลองกับวัตถุประสงค
การวิจัย กรอปแนวคิดการวิจัยและวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้
1. แบบสั ม ภาษณ ข อ มู ล ลั ก ษณะทางประชากร
ความรูและทัศนคติเกี่ยวกับการดื่มเหลา พฤติกรรมการดื่ม
เหลาและผลกระทบ ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะในการ
ดําเนินงานลด ละ เลิกเหลาในงานบุญประเพณีตาํ บลธาตุนอ ย
อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานีใชสําหรับเก็บขอมูลใน
ชุมชน
2. แบบสั ม ภาษณ ก ารมี ส ว นร ว มในการพั ฒ นา
รูปแบบการดําเนินงานลด ละ เลิกเหลาในงานประเพณี ตําบล
ธาตุนอ ย อําเภอเขือ่ งใน จังหวัดอุบลราชธานีเปนขอความถาม
เกี่ยวกับ 1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 2) การมีสวนรวม
ในการดําเนินการ 3) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 4)
การมีสวนรวมในการประเมินผล ลักษณะของแบบสัมภาษณ
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)3 ระดับคือ
1) ระดับมาก หมายถึง มีการปฏิบัติหรือมีการกระทํากิจกรรม
ตาง ๆ นั้นไดเปนสวนใหญระดับปานกลาง หมายถึง มีการ
ปฏิบัติหรือมีการกระทํากิจกรรมตาง ๆ นั้นไดเปนบางสวน 2)
ระดับนอย หมายถึง มีการปฏิบตั หิ รือมีการกระทํากิจกรรมตาง
ๆ นั้นไดเพียงเล็กนอย ใชเก็บขอมูลการมีสวนรวมในการจัด
ทําแผนงาน/โครงการ การพัฒนารูปแบบการดําเนินงานของ
กลุมตัวอยาง
3. แบบบันทึกรายละเอียดการดําเนินงานลด ละ
เลิกเหลาในงานบุญประเพณีตําบลธาตุนอย อําเภอเขื่องใน
จังหวัดอุบลราชธานี .ใชในการบันทึกขอมูลกิจกรรมการจัดงาน
ประเพณี บันทึกคาใชจาย
4. แบบบันทึกการสนทนากลุมเกี่ยวกับปจจัยแหง
ความสําเร็จของการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานลด ละ เลิก
เหลาในงานบุญประเพณีตาํ บลธาตุนอ ย อําเภอเขือ่ งใน จังหวัด
อุบลราชธานี
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วิธกี ารดําเนินการวิจยั และการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอ มูลการวิจยั
ในครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดขั้นตอนดําเนินการ มีรายละเอียดดังนี้
ขั้นเตรียมการกอนการวิจัย (Preliminary Phase)
ผูวิจัยเตรียมการกอนการวิจัยดังนี้
1. ศึกษาคนควา ความรูจ ากเอกสาร ตํารา แนวคิด
ทฤษฎีและผลการวิจัยที่เกี่ยวของ
2. ประสานงานพืน้ ทีเ่ ปาหมายเพือ่ ประสานเตรียม
แผนการจัดกิจกรรม กําหนดวันเวลาที่สอดคลองและไมซํ้า
ซอนกับกิจกรรมการปฏิบตั งิ านปกติของเจาหนาทีท่ เี่ กีย่ วของ
ในพื้นที่
3. ประสานกั บ ผู นํ า ชุ ม ชน เพื่ อ แจ ง ให ท ราบถึ ง
วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย รูปแบบ แผนงาน ระยะเวลา
ทีจ่ ะดําเนินการ ขัน้ ตอนการดําเนินงาน เครือ่ งมือทีใ่ ช ตลอดจน
ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
4. ศึกษาขอมูลพื้นฐานของชุมชน ตั้งแตลักษณะ
ทางกายภาพ ขอมูลทางดานประชากร สังคม เศรษฐกิจ สํารวจ
ขอมูลความรู ทัศนคติเกีย่ วกับการดืม่ เหลาในชุมชน พฤติกรรม
การดื่มเหลาในชุมชน ปญหา/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดื่ม
เหลา เพื่อนํามาใชประกอบการวางแผน
ขัน้ ปฏิบตั กิ ารวิจยั (Action Phase)ในการศึกษาวิจยั
ครั้งนี้ไดจัดกิจกรรมการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานลด ละ
เลิกเหลาในงานบุญประเพณีตําบลธาตุนอย อําเภอเขื่องใน
จังหวัดอุบลราชธานี โดยใหมีการประชุมผูใหญบาน คณะ
กรรมการหมูบ า น ส.อบต. อสม. ครู พระ เจาหนาทีส่ าธารณสุข
ผูท รงคุณวุฒิ จํานวน 2 ครัง้ มีการประชุมคณะกรรมการดําเนิน
งานลด ละ เลิกเหลาในงานบุญประเพณีตาํ บลธาตุนอ ย อําเภอ
เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 7 ครั้ง และไดประยุกต
แนวคิดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพมาพัฒนากระบวนการ
สรางนโยบายสาธารณะ โดยใชเทคนิคกระบวนการแบบมีสว น
รวมในการประชุมแตละครัง้ ใหเกิดการดําเนินการตามขัน้ ตอน
ดังนี้
ระยะที่ 1 การวางแผนปฏิบัติการ ประกอบดวย 1)
จัดตั้งและประชุมสมัชชาสุขภาพระดับพื้นที่ บานธาตุนอย
ตําบลธาตุนอย อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการ
กําหนดเจตนารมณรว มกันโดยการประชาคม การกําหนดวิสยั
ทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรในการดําเนินงานดานสุขภาพของ
บานธาตุนอย หมูที่ 10ตําบลธาตุนอย อําเภอเขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี 2)จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงานลด ละ เลิก
เหล า ในงานบุ ญ ประเพณี ที่ มี ห น า ที่ ชั ด เจน ประชุ ม คณะ
กรรมการ เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 3) จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการดําเนินงาน โดยใชเทคนิคการ
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ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีรวมโดยผูวิจัยนําเสนอขอมูลการ
ศึกษาสถานการณและสภาพปจจุบนั เพือ่ สรางความเขาใจและ
ขอคิดเห็นรวมกันกอนการจัดทําแผนปฏิบัตกิ าร ตั้งกฎ กติกา
ชุมชน จัดทําแผนปฏิบัติการการดําเนินงานลด ละ เลิกเหลา
ในงานบุญประเพณีตําบลธาตุนอย อําเภอเขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี
ระยะที่ 2 ขัน้ ปฏิบตั กิ ารวิจยั โดยการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการการดําเนินงานลด ละ เลิกเหลาในงานบุญ
ประเพณีตําบลธาตุนอย อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ระยะที่ 3 ขัน้ สังเกตการณ โดยการออกนิเทศ ติดตาม
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการดําเนิน
งานลด ละ เลิกเหลาในงานบุญประเพณีตาํ บลธาตุนอ ย อําเภอ
เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ระยะที่ 4 ขั้นการสะทอนผลการดําเนินงานวิจัยโดย
การจัดประชุมสรุปและถอดบทเรียนทั้งหมดที่ไดจาการวิจัย
โดยผูวิจัยและผูรวมวิจัยรวมกันถอดบทเรียนหลังการปฏิบัติ
การประเมินผลการใชนโยบายสาธารณะเพื่อการ
พัฒนารูปแบบการดําเนินงานลด ละ เลิกเหลาในงานประเพณี
ตําบลธาตุนอ ย อําเภอเขือ่ งใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยใชแบบ
สัมภาษณรายบุคคลดวยแบบสัมภาษณและใชการสนทนากลุม
ในประเด็นที่สนใจ

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใ ช ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา(Descriptive
Statistics) ในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
ขอมูลเชิงปริมาณ เพื่อวิเคราะหขอมูลทั่วไป ใชสถิติ
จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ขอมูลเชิงคุณภาพ นําขอมูลที่ไดจากการสรุปมา
วิเคราะหโดยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis)

ผลการศึกษา
จากการวิเคราะหขอ มูล สรุปผลการวิจยั ไดดงั นีบ้ ริบท
ของบานธาตุนอย หมูที่ 10 ตําบลธาตุนอย อําเภอเขื่องใน
จังหวัดอุบลราชธานี สภาพทั่วไปเปนชุมชนชนบทที่มีความ
สัมพันธแบบเครือญาติ สวนใหญเปนครอบครัวเดี่ยว มีเครือ
ญาติตงั้ บานเรือนอยูใ นชุมชนเดียวกัน มีผนู าํ ทีเ่ ขมแข็งทัง้ ผูน าํ
ทีเ่ ปนทางการและผูน าํ ทีไ่ มเปนทางการ มีวดั บานธาตุนอ ยเปน
ศูนยรวมดานจิตใจ และในการประกอบกิจทางศาสนา นอกจาก
นี้ยังเปนจุดศูนยรวมของชุมชน และองคกรในชุมชน ใหความ
รวมมือในการทํากิจกรรมตาง ๆ ในชุมชนเปนอยางดี สวน
สภาพทัว่ ไปของบานธาตุนอ ย หมูท ี่ 10 ตําบลธาตุนอ ย อําเภอ
เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี มีโครงสรางการบริหารงานตาม
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ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด การคมนาคม มีเสนทางติดตอ
ระหวางจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร
เปนพื้นที่ราบลุมแมนํ้าชี จากการสํารวจรานคารานชําทุกราน
มีการจําหนายเหลาเหลาขาวขวดเล็กขนาด 0.33 ลิตรขวดใหญ
ขนาด 0.63 ลิตรเบียรเหลาสีสปายปริมาณการจําหนายหนา
เทศกาลหรืองานประเพณียอดขายจะเพิม่ เปนสองถึงสามเทา9
1. สภาพการณวเิ คราะหจากแบบสัมภาษณ สถานการณ
การการดืม่ เหลาบานธาตุนอ ย หมูท ี่ 10 พบวา กลุม ผูใ หขอ มูล
ที่เปนตัวแทนครัวเรือน จํานวน 168 คน สวนใหญเปนเพศ
หญิง มีอายุระหวาง 41-50 ป รองลงมา อายุระหวาง 31-40 ป
มีอายุเฉลี่ยเทากับ 43.64 ดื่มเหลาครั้งแรกเมื่ออายุระหวาง
15-19 ป รองลงมาอายุระหวาง 20-24 ป สวนใหญสถานภาพ
การสมรสคู ระดับการศึกษาสูงสุดชั้นประถมศึกษารองลงมา
ระดับมัธยมศึกษา สวนใหญอาชีพทํานา รองลงมารับจางทัว่ ไป
และคาขาย รายไดเฉลี่ยตํ่ากวา 5,000 บาท รองลงมารายได
เฉลี่ย 5,001-10,000สวนใหญมีตําแหนงเปน อสม. รองลงมา
ประชาชน สวนใหญไดรับขาวสารจากเจาหนาที่สาธารณสุข
รองลงมาไดรับขาวสารจากโทรทัศน/วิทยุ
ระดับความรู เรื่องเหลา เมื่อพิจารณาโดยภาพ
รวมระดับความรู เรื่องเหลา พบวาสวนใหญมีความรู อยูใน
ระดับ ดี รองลงมาความรูพอใช ผูรวมวิจัยตอบถูกมากที่สุด
เรือ่ ง หญิงตัง้ ครรภทดี่ มื่ เหลาทําใหเด็กในครรภแข็งแรง ความ
รูเ กีย่ วกับกฎหมายควบคุมเหลา(เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล) พบวา
สวนใหญมีความรู อยูในระดับดี รองลงมาความรูอยูในระดับ
ระดับพอใช ผูรวมวิจัยตอบถูกมากที่สุดเรื่อง สถานที่ราชการ
สามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลได รองลงมา การขายเหลา
สามารถขายผานเครื่องขายอัตโนมัติได รานคา รานสหกรณ
รานขายของชําสามารถจําหนายเหลาได 2 ชวงเวลา คือ เวลา
11.00 น.- 14.00 น. และ เวลา 17.00 น. – 24.00 น.
ทัศนคติเกี่ยวกับการดื่มเหลา พบวา มีทัศนคติ
วาการดื่มเหลามีทั้งอันตรายและผลเสียมากกวาผลดีอยูใน
ระดับดี รองลงมา การดืม่ เหลาทําใหความสัมพันธในครอบครัว
ดีขนึ้ อยูใ นระดับปานกลาง และการดืม่ เหลาทําใหมคี วามกลา
และมีความมัน่ ใจในตนเองมากขึน้ อยูใ นระดับดี ถาทานอยูใ น
กลุมที่ดื่มเหลา ทานจําเปนตองดื่มเหลาดวย อยูในระดับดี
พฤติกรรมการดื่มเหลาและผลกระทบ พบวา
ประชาชนสวนใหญมีพฤติกรรมดื่มเหลาและปจจุบันยังดื่มอยู
ประชาชนสวนใหญดื่มเบียรมากที่สุดในงานบุญประเพณีตาง
ๆ เชน บุญบัง้ ไฟ บุญกฐิน บุญบวช บุญอัฐฐะ สวนใหญมคี วาม
ตองการทีจ่ ะเลิกดืม่ เหลา และยังเห็นดวยหากชุมชนจะดําเนิน
งานลด ละ เลิกเหลาในงานบุญประเพณี
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2. ผลของการใชนโยบายสาธารณะเพือ่ การพัฒนา
รูปแบบการดําเนินงาน ลด ละ เลิกเหลาในงานบุญประเพณี
ตําบลธาตุนอย อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานีกําหนดให
งานประเพณี คือ งานบวช งานกฐินงานบุญอัฐฐะหรืองานแจก
ขาวที่จัดในชุมชนและใหนิยามศัพทเหลา หมายถึง เครื่องดื่ม
ที่มีสวนประกอบของแอลกอฮอล เชน สุรา เบียร ไวท เหลา
ขาว สาโท วิสกี้
พบว า มี เ จ า ภาพงานบวชเข า ร ว มโครงการ
จํานวน 4 งาน ไดดําเนินการตามแนวทางการดําเนินงานโดย
แจง อสม.หรือคณะกรรมการดําเนินงานรับปาย ติดปาย
ประกาศหนางานบริเวณงานบวช บันทึกผลการดําเนินงาน
เฝาระวัง การดําเนินงานลด ละ เลิกเหลาตามแบบฟอรม เจา
ภาพจะเลีย้ งแขกทีบ่ า นหนึง่ วันและแหนาคเขาวัด ฉลอง 1 คืน
เพือ่ ใหชาวบานมาชวยงานในวัด สามารถลดคาใชจา ยจากการ
ซือ้ เหลาไดเฉลีย่ งานละ21,000 บาท ขอมูลจากแบบสัมภาษณ
คณะกรรมการ พบวา ผูเขารวมวิจัยสวนใหญเปนเพศหญิง
รอยละ 66.67 มีอายุระหวาง 41-50 ป รอยละ 38.10 รองลง
มา อายุระหวาง 31-40 ป รอยละ 26.19 มีอายุเฉลี่ยเทากับ
43.64 ดืม่ ครัง้ แรกเมือ่ อายุระหวาง 15-19 ป รอยละ 56.41 รอง
ลงมาอายุระหวาง 20-24 ป รอยละ 41.03 สวนใหญสถานภาพ
การสมรสคู รอยละ 80.95 ระดับการศึกษาสูงสุดชั้นประถม
ศึกษารอยละ 52.38 รองลงมา ระดับมัธยมศึกษา รอยละ 19.05
สวนใหญอาชีพทํานา รอยละ 61.91 รองลงมารับจางทัว่ ไปและ
คาขาย รอยละ 14.29 รายไดเฉลี่ยตํ่ากวา 5,000 บาท รอยละ
47.62 รองลงมารายไดเฉลีย่ 5,001-10,000 รอยละ 40.48 สวน
ใหญมีตําแหนงในชุมชนเปน อสม. รอยละ 30.10 รองลงมา
ประชาชน ร อ ยละ 28.57 ได รั บ ข า วสารจากเจ า หน า ที่
สาธารณสุ ข ร อ ยละ 47.62 รองลงมาได รั บ ข า วสารจาก
โทรทัศน/วิทยุ รอยละ 35.72 ดังตาราง 1
ระดับของการมีสวนรวมในการตัดสินใจ (decision-making)การดําเนินงานลด ละ เลิกเหลาในงานบุญ
ประเพณี
การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (decision-making)มากทีส่ ดุ คือ การไดรว มเสนอความตองการในการดําเนิน
งานและไดรวมคิดคนกิจกรรม วิธีการดําเนินงาน อยูในระดับ
มาก ( = 2.64) รองลงมา ไดรวมเสนอทางเลือกในการตัดสิน
ใจในการแกปญหาการดําเนินงาน อยูในระดับมาก ( = 2.57)
ไดรวมเสนอปญหาในการดําเนินงาน ( = 2.50) หลังจากการ
พัฒนารูปแบบการดําเนินงานลด ละ เลิกเหลาในงานบุญ
ประเพณี ระดับการมีสวนรวมในการตัดสินใจ (decisionmaking)อยูใ นระดับมาก คือ การไดรว มคิดคนกิจกรรม วิธกี าร
ดําเนินงาน ( = 2.64) การรวมคิดวิเคราะหหาสาเหตุของ
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ปญหาการดําเนินงาน ( = 2.62) การสํารวจปญหาการดื่ม
เหลาและผลกระทบ ( = 2.60) ดังตาราง 2
ระดั บ ของการมี ส ว นร ว มในการดํ า เนิ น กิ จ กรรม
(implementation)การดําเนินงานลด ละ เลิกเหลาในงานบุญ
ประเพณี
การมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม (implementation)การไดประสานงาน อํานวยความสะดวกในการสนับสนุน
กิจกรรมการดําเนินงานอยูในระดับมาก ( = 2.81) รองลงมา
ไดรว มประสานงานเพือ่ ขอทุน ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
และทรัพยากรอยูในระดับมาก ( = 2.69) หลังจากการพัฒนา
รูปแบบการดําเนินงานลด ละ เลิกเหลาในงานบุญประเพณี
ระดับของการมีสว นรวมในการดําเนินกิจกรรม (implementation)
อยูในระดับมากคือ ไดรวมประสานงานเพื่อขอทุน ขอรับการ
สนั บ สนุ น งบประมาณ และทรั พ ยากร อยู ใ นระดั บ มาก
( = 2.93) รองลงมา มีการเผยแพรความรูเ รือ่ ง พ.ร.บ. ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 แก ผูนําชุมชน ภาคีเครือขาย
รานคาและชาวบาน อยูในระดับมาก ( = 2.81) ดังตาราง 3
ระดั บ ของการมี ส ว นร ว มในการรั บ ผลประโยชน
(benefits) การดําเนินงานลด ละ เลิกเหลาในงานบุญประเพณี
การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน(benefits)การ
ไดนาํ แผนทีไ่ ด ไปปฏิบตั งิ านใหเกิดประโยชนในการดําเนินงาน
อยู ใ นระดั บ มาก ( = 2.43) รองลงมาการเป น ผู ไ ด รั บ ผล
ประโยชนจากการดําเนินงานอยูในระดับมาก ( = 2.38) หลัง
จากการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานลด ละ เลิกเหลาในงาน
บุญประเพณีระดับของการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน
(benefits)อยูในระดับมากคือการดําเนินงาน ลด ละ เลิกเหลา
ในงานบุญประเพณี สามารถลดคาใชจา ยได ( = 2.71) รองลง
มาคือ การดําเนินงาน ลด ละ เลิกเหลาในงานบุญประเพณี
ทําใหลดอุบัติเหตุ อยูในระดับมาก ( = 2.69) การไดนําแผนที่
ได ไปปฏิบตั งิ านใหเกิดประโยชนในการดําเนินงาน อยูใ นระดับ
มาก ( = 2.67) ดังตาราง 4
ระดับการมีสวนรวมในการประเมินผล (evaluation)
การดําเนินงานลด ละ เลิกเหลาในงานบุญประเพณี
การมีสวนรวมในการประเมินผล (evaluation) การ
เปนผูควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานอยูในระดับมาก
( = 2.52) รองลงมาการไดรวมติดตาม ความกาวหนาในการ
ดําเนินงานอยูในระดับมาก ( = 2.48) และมีการบังคับใช
กฎหมายในการดําเนินงาน อยูใ นระดับมาก ( =2.36) หลังจาก
การพัฒนารูปแบบการดําเนินงานลด ละ เลิกเหลาในงานบุญ
ประเพณี ระดับการมีสวนรวมในการประเมินผล (evaluation)
อยูใ นระดับมาก ( = 2.69) คือ การเปนผูค วบคุมและตรวจสอบ
การดําเนินงานและมีการบังคับใชกฎหมายในการดําเนินงาน

657

รองลงมา คือ การไดรวมติดตาม ความกาวหนาในการดําเนิน
งาน อยูในระดับมาก ( = 2.64) ดังตาราง 5
ปจจัยแหงความสําเร็จของการใชนโยบายสาธารณะ
เพือ่ การพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน ลด ละ เลิกเหลาในงาน
บุญประเพณี ตําบลธาตุนอ ย อําเภอเขือ่ งใน จังหวัดอุบลราชธานี
คือ การมีคณะกรรมการดําเนินงานลด ละ เลิกเหลาในงานบุญ
ประเพณีที่เขมแข็ง ประกอบดวย 1) คณะกรรมการที่ปรึกษา
ทําหนาที่ สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน เสนอนโยบายการ
ดําเนินงานลดละเลิกเหลาภายใตขอกฎหมาย กติกาชุมชนที่
เกี่ยวของ 2) อนุกรรมการฝายดําเนินงาน ทําหนาที่ กําหนด
นโยบายในการดําเนินงานลด ละ เลิกเหลาในงานบุญประเพณี
มีการกําหนดกฎ กติกาหมูบ า น โดยการทําประชาคมกอนการ
ปฏิบตั แิ ละรวมเปนเจาภาพการจัดงานบุญประเพณีในหมูบ า น
3) อนุกรรมการฝายบังคับใชกฎหมาย กฎกติกาชุมชน มีหนาที่
ออกดําเนินการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล และบริเวณการ
จัดงานบุญประเพณีในหมูบาน 4) อนุกรรมการฝายรณรงค
ฝายประชาสัมพันธ มีหนาที่ รณรงค ประชาสัมพันธกฎหมาย
ควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล กฎกติ ก าชุ ม ชน กฎหมาย
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 5) อนุกรรมการฝายเฝาระวัง
มีหนาที่ เฝาระวังการละเมิดกฎหมาย กฎกติกาชุมชน ในเขต
พืน้ ทีแ่ ละเปนหนวยสอดแนม หากพบเห็นการละเมิดกฎหมาย
ควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลกฎกติกาชุมชนตองแจงเจาภาพ
และรายงานใหคณะกรรมการฝายดําเนินงานรับทราบ

วิจารณและสรุป
จากการศึ ก ษาการใช น โยบายสาธารณะเพื่ อ การ
พัฒนารูปแบบการดําเนินงาน ลด ละ เลิกเหลาในงานบุญ
ประเพณี ตําบลธาตุนอย อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ดวยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)
พบวา การทีบ่ า นธาตุนอ ยสามารถดําเนินงานลด ละ เลิกเหลา
ในงานบุญประเพณี มีปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จและไม
สําเร็จ ดังนี้ การจัดตั้งสมัชชาสุขภาพระดับพื้นที่เฉพาะ
ประเด็นการใชนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนารูปแบบการ
ดําเนินงาน ลด ละ เลิกเหลาในงานบุญประเพณี ตําบลธาตุ
นอย อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี การคนหาภาคีเครือ
ขายเขามามีสวนรวม มีการประชุมชี้แจงวัตถุประสงคเพื่อ
แนวทางการดําเนินงานใหเขาใจในทิศทางเดียวกัน และมีการ
แบงหนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีการแลกเปลี่ยนขอมูล
และการประสานการดําเนินงานรวมกันระหวางคณะกรรมการ
และหนวยงานภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ มีแผนปฏิบัติการ
ชุมชนที่เกิดจากการมีสวนรวมของคนในชุมชนทําใหการนํา
แผนไปสูการปฏิบัติไดรับความรวมมือจากคนในชุมชน มีการ
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ใชมาตรการทางสังคมในการบังคับใชในชุมชน มีเครือขายเฝา
ระวังพฤติกรรมที่เกิดจากการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
ใหมีความรู ความสามารถในการดําเนินงาน เพื่อใหคณะ
กรรมการดังกลาวสามารถวิเคราะห ออกแบบกิจกรรมการ
ดําเนินงานใหมีความรูความสามารถดําเนินงานลด ละ เลิก
เหลาในงานบุญประเพณี นําไปสูการออกกฎกติกาชุมชน ที่มี
ผลบังคับใชกับประชาชนในพื้นที่ไดอยางเปนรูปธรรม อสม.
เคาะประตูบา นประชาสัมพันธใหความรูแ กประชาชน จากการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินงานลด ละ เลิกเหลาใน
งานบุญประเพณี ตําบลธาตุนอย อําเภอเขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี ตัง้ แตกระบวนการมีสว นรวมในการตัดสินใจการ
มีสว นรวมในการดําเนินการการมีสว นรวมในการรับผลประโยชน
การมี ส ว นร ว มในการประเมิ น ผลต อ งเป น ไปตามขั้ น ตอน
ดังภาพประกอบ 1และไดรับการสนับสนุนงบประมาณและขอ
มูลดานวิชาการจากหนวยงานภาครัฐ
กระบวนการมีสว นรวมในการดําเนินงานลด ละ เลิก
เหลาในงานบุญประเพณีการมีสวนรวมในการตัดสินใจการมี
ส ว นร ว มในการดํ า เนิ น การการมี ส ว นร ว มในการรั บ ผล
ประโยชนการมีสวนรวมในการประเมินผลพบวา ระดับการมี
สวนรวมของคณะกรรมการดําเนินงานดานการมีสวนรวมใน
การดําเนินการมีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ดานการมีสวน
รวมในการรับผลประโยชนดานการมีสวนรวมในการประเมิน
ผลอยูในระดับมากดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ อยูใน
ระดับมากไมสอดคลองกับการศึกษาของอุทัย ดีปาละ10 ได
ศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของผูนําชุมชนในการแกไขปญหา
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของประชาชน อําเภอแมริม
จังหวัดนาน ผลการศึกษาพบวา ผูนําชุมชนมีสวนรวมดาน
วางแผน ดานการดําเนินงาน และดานการติดตามประเมินผลอ
ยูในระดับปานกลาง ผูนําชุมชนมีความรูเกี่ยวกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลอยูในระดับพอใช โดยผูนําชุมชนที่มีความรูแตก
ตางกันมีสวนรวมในการแกไขปญหาการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ทั้ง 3 ดาน คือ ดานวางแผน ดานการดําเนินงาน
และดานการติดตามประเมินผล แตกตางกันอยางไมมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และยังพบวาแนวทางการแกไข
ป ญ หาที่ ยั่ ง ยื น ของการบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล ข อง
ประชาชนอําเภอแมรมิ จังหวัดนาน ไดแก ควรขยายเครือขาย
ความร ว มมื อ ในการแก ไ ขป ญ หาการบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอลไปยังทุกกลุมวัยรุนในสังคม ผูนําชุมชนควรเปน
แบบอยางที่ดีดานสุขภาพหรือเปนบุคคลตนแบบ ควรแกไข
ปญหาโดยเนนหนักไปที่กลุมเยาวชนโดยเริ่มตนที่สถาบัน
ครอบครัว ควรมีการกําหนดสถานที่ในการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลและควรกระทําอยางตอเนื่องสอดคลองกับการ
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ศึกษาของมณีรัตน งอยภูธร11 ไดทําการศึกษาการพัฒนาการ
มีสว นรวมของชุมชนในการ ลดพฤติกรรมการบริโภคแอลกอฮอล
ของผูบริโภคแอลกอฮอลในเขตเทศบาลตําบลบัวขาวอําเภอ
กุฉนิ ารายณ จังหวัดกาฬสินธุ ผลการศึกษาพบวา เมือ่ เสร็จสิน้
การพัฒนาอาสาสมัครมีความรู และคานิยมเพิ่มมากขึ้นใน
ระดับมากอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value<0.001) ความ
เขมขนของการมีสวนรวมในชุมชนอยูในระดับตัดสินใจ อาสา
สมัครประเมินวาไดรับการสนับสนุนจากครอบครัวและชุมชน
เพิ่มขึ้น เห็นวาโครงการนี้มีประโยชน ผูเขารวมกิจกรรมและ
ผูสังเกตการณภายนอกมีความเห็นวา มีการดําเนินกิจกรรม
อยางเหมาะสม ผลสําเร็จของโครงการเกิดการมีสวนรวมใน
การตัดสินใจและการเขารวมกิจกรรมการพัฒนาเปนอยางดีทกุ
ขัน้ ตอนของอาสาสมัคร ครอบครัวและชุมชนสอดคลองกับการ
ศึกษาของ สรางศักดิ์โสมสุข12 ไดทําการศึกษารูปแบบการ
พัฒนาหมูบานปลอดสุราจังหวัดบุรีรัมยการมีสวนรวมแสดง
ความคิดเห็นการจัดตั้งกรรมการดําเนินงานและผูรับผิดชอบ
งานที่ชัดเจนการอบรมใหความรูการศึกษาดูงานขอบังคับ
หมูบานสัญญาประชาคมการประชาสัมพันธและการกระจาย
ขาวสารการติดตามดูแลชวยเหลือจากคณะกรรมการดําเนิน
การการมีสว นรวมของภาคีเครือขายผลการดําเนินงานตามรูป
แบบพบวาการดําเนินงานหลังการพัฒนาในทุกดานโดยรวมดี
ขึ้นกวากอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปจจัยความสําเร็จการดําเนินงานคือการมีสวนรวมของชุมชน
ในทุกภาคสวนการยอมรับและการปฏิบตั ติ ามขอบังคับหมูบ า น
สัญญาประชาคม
ดานการลดคาใชจา ยสอดคลองกับการศึกษาของจีระ
ศักดิ์ เจริญพันธ และคณะ13 ไดทําการศึกษาการพัฒนาตําบล
ตนแบบชุมชนปลอดเหลา จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษา
พบวา การวิจยั ตําบลตนแบบชุมชนปลอดเหลามีกระบวนการ
ที่สําคัญ 3 กระบวนการ ไดแก กระบวนการที่ 1 ขั้นเตรียม
ความพรอมพื้นที่วิจัย ผูนํา แกนนํา ตัวแทนประชาชนและ
ชุมชน กระบวนการที่ 2 ขั้นปฏิบัติการวิจัย และกระบวนการ
ที่ 3 ขั้นสรุปประเมินผลและถอดบทเรียน ผลการศึกษาพบวา
ประชาชนมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานตําบลตนแบบ
ชุมชนปลอดเหลา จังหวัดมหาสารคาม ในระดับสูง รอยละ
60.60 สามารถลดคาใชจายในการจัดงานไดมากกวางานละ
20,000 บาท
ดานการมีสวนรวมสอดคลองกับการศึกษาของสุรีย
พรบุญปก14 ไดทําการศึกษารูปแบบการพัฒนาหมูบานปลอด
สุราอําเภอทรายมูลจังหวัดยโสธร ประกอบดวยการมีสว นรวม
แสดงความคิดเห็นการจัดตั้งกรรมการดําเนินงานและผูรับผิด
ชอบงานทีช่ ดั เจนการอบรมใหความรู การศึกษาดูงานขอบังคับ
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หมูบานสัญญาประชาคมการประชาสัมพันธและการกระจาย
ขาวสารการติดตามดูแลชวยเหลือจากคณะกรรมการดําเนิน
การการมีสว นรวมของภาคีเครือขายผลการดําเนินงานตามรูป
แบบพบวาการดําเนินงานกอนดําเนินงานอยูในระดับตํ่าหลัง
การพัฒนาในทุกดานอยูใ นระดับดีและจากการเปรียบเทียบผล
การดําเนินงานตามรูปแบบพบวาหลังการดําเนินงานมีการ
พัฒนาเพิม่ ขึน้ กวากอนดําเนินการอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ 0.05 ปจจัยความสําเร็จการดําเนินงานคือการมีสว นรวม
ของชุมชนในทุกภาคสวนความเขมแข็งของคณะกรรมการการ
ประชาชนยอมรับและปฏิบัติตามขอบังคับสัญญาประชาคม
ของหมูบานการกระจายขาวสารและการประชาสัมพันธอยาง
ตอเนื่อง

ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
1. การใชนโยบายสาธารณะเพือ่ การพัฒนารูปแบบ
การดําเนินงาน ลด ละ เลิกเหลาในครัง้ นีก้ ารกําหนดเจตนารมณ
รวมกันโดยการประชาคม ควรสรางการมีสวนรวมของคนใน
ชุมชน และภาคีเครือขายในทุกขั้นตอน
2. การตัง้ กฎ กติกาชุมชน หรือมาตรการทางสังคม
ควรมี 2 ประเด็น คือ ประเด็นการขอความรวมมือและประเด็น
การบังคับ โดยการมีสวนรวมของคนในชุมชน และภาคีเครือ
ขายในทุกขั้นตอน
3. อสม.เคาะประตูบา นเปนชองทางการประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินงาน
ตามบริบทของพืน้ ที่ เพือ่ ใหประชาชนสามารถรับรูแ นวทางการ
ดําเนินงาน
4. ควรมีการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเกี่ยว
กับกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการ เพื่อใหสามารถดําเนิน
การและมี ส ว นร ว มในทุ ก ขั้ น ตอนตามศั ก ยภาพของคณะ
กรรมการ
5. ควรมีการระดมทุนในชุมชนเพือ่ จัดตัง้ กองทุนลด
ละ เลิกเหลาเพื่อใหคณะกรรมการมีงบประมาณดําเนินงาน

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณนายสมัย พูลทอง สาธารณสุขอําเภอ
เขื่ อ งใน และนายบั ว สอน ผลอบรม ผู ใ หญ บ า นธาตุ น อ ย
หมูที่ 10 ตําบลธาตุนอย อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ที่สนับสนุนการศึกษาวิจัย
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Table 1 Frequency and percentage of participants, by population characteristics
Population characteristics
1. Sex

man
woman

2. Age(year)
21-30
31-40
41-50
51-60
> 60

number (n=42)

Percent

14
28

33.33
66.67

4
11
16
9
2
= 43.64 S.D. = 10.03 Min= 21 Max= 64

3. First time alcohol consumption
15-19
22
20-24
16
25-29
0
30-34
1
4. Marital status
single
3
married
34
Widow / divorce / separate
5
5. Education
Lower primary
6
Primary school
22
Secondary school
8
High School / Vocational
3
Bachelor
3
6. Occupations
Agricultural
26
Work as employee
6
Merchant
6
Government / State Enterprises
3
Students
1
7. The average income house hold / month
Less than or equal to 5,000 baht
20
5,001-10,000 baht
17
10,001-15,000 baht
2
more than15,000 baht
3
Median = 6,000 bahtMin = 4,000 bahtMax = 57,000 baht
8. Community status
Volunteers of SAO.
16
Villager
12
Group President of …
4
Students
4
Chief of Sub district / Chief of village / Assistant
3
SAO Council Member
1
Village committee / Village committee of Fund
2
9. Get informed about the consequences.
Public health Officer
20
TV / Radio
15
Broadcast tower
4
Publications / Brochures
3

9.52
26.19
38.10
21.43
4.76

56.41
41.03
0.00
2.56
7.14
80.95
11.91
14.29
52.38
19.05
7.14
7.14
61.91
14.29
14.29
7.13
2.38
47.62
40.48
4.76
7.14

30.10
28.57
9.52
9.52
7.14
2.38
4.77
47.62
35.72
9.52
7.14
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Table 2 The average standard deviation, The level of participation in decision-making.

Participation in decision-making
1.
2.
3.
4.

Definition of problem from alcohol drinking Research.
Objective, Policy regulation and working target meeting
Guidelines for regulation work meeting
Participation in finding and analysis causes operating of
problem.
5. Presentation in operating problem.
6. Presentation in operating requirement.
7. Participation priority of operating problem.
8. Participation in decision-making for resolve an operating
problem.
9. Participation in decision-making the way for solving an
operate problem.
10. Participation in activity create for operating procedure.
Total

before development
(SD)
The level of
participation
2.38 (0.70)
High
2.38 (0.73)
High
2.45 (0.63)
High
2.43 (0.70)
High

after development
(SD)
The level of
participation
2.60 (0.54)
High
2.52 (0.63)
High
2.50 (0.60)
High
2.62 (0.54)
High

2.50 (0.60)
2.64 (0.69)
2.45 (0.67)
2.57 (0.63)

High
High
High
High

2.55 (0.55)
2.45 (0.83)
2.38 (0.70)
2.43 (0.78)

High
High
High
High

2.45 (0.71)

High

2.36 (0.76)

High

2.64 (0.62)
2.50 (0.67)

High
High

2.64 (0.62)
2.51 (0.82)

High
High

Table 3 The average standard deviation, The level of participation in implementation
Activity Participation
11. Participation in make a social contract plan for decrease,
abstain and stop drinking.
12. Resolve an operating problem meeting.
13. Set up responsibility committee.
14. Set up committee for operation.
15. Tospread out knowledge of The. Alcohol Control Act
2551era. for community leaders, partners and residents.
16. To supporting operations.
17. Coordinated for funding, resource and Budget support
participation.
18. Coordinated for operational support activities.
Total

before development
(SD)
The level of
participation
2.24 (0.82)
Middle

after development
(SD)
The level of
participation
2.71 (0.46)
High

2.31 (0.56)
1.93 (0.71)
1.93 (0.92)
1.90 (0.96)

Middle
Middle
Middle
Middle

2.57 (0.50)
2.62 (0.50)
2.79 (0.47)
2.81 (0.51)

High
High
High
High

2.26 (0.70)
2.69 (0.68)

Middle
High

2.45 (0.59)
2.93 (0.26)

High
High

2.81 (0.55)
2.26(0.74)

High
Middle

2.55 (0.50)
2.68 (0.47)

High
High
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Table 4 The average standard deviation, The level of participation in benefits

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

before development
Benefits Participation.
(SD)
The level of
participation
To get beneficiaries fromthe operation.
2.38(0.69)
High
The village gets the beneficiary from the operation.
1.98 (0.75)
Middle
Bring the operating plan to use for beneficiary.
2.43 (0.80)
High
The avoidance of drinking in ceremony will be reducing costs. 2.21 (0.75)
Middle
The avoidance of drinking in ceremony will doing for good health. 1.93 (0.75)
Middle
The avoidance of drinking in ceremony will Reducing ac- 2.12 (0.86)
Middle
cidents
The avoidance of drinking in ceremony will making home 1.74 (0.73)
Middle
sweet home.
The avoidance of drinking in ceremony will making a. 2.02 (0.78)
Middle
Blessed society
Total
2.10 (0.76)
Middle

after development
(SD)
The level of
participation
2.64 (0.49)
High
2.52 (0.51)
High
2.67 (0.61)
High
2.71 (0.46)
High
2.55 (0.50)
High
2.69 (0.52)
High
2.50 (0.51)

High

2.40 (0.67)

High

2.59 (0.53)

High

Table 5 The average standard deviation, The level of participation in evaluation
before development
(SD)
The level of
participation
27. Enforce the social contract rules of the village for operation. 2.33 (0.61)
Middle

after development
(SD)
The level of
participation
2.48 (0.51)
High

28. .Enforce the law for operations.
29. Monitoring and evaluation for operations.
30. Controller and monitoring operations.
31. Monitor for progression of operationsparticipation.
32.Resolve an operating problem on working participation
33.Satisfied for decrease, abstain and stop drinkingalcohol operating in ceremony.
Total

High
Middle
High
High
Middle
Middle

2.69 (0.52)
2.60 (0.54)
2.69 (0.47)
2.64 (0.53)
2.40 (0.54)
2.52 (0.51)

High

2.57 (0.51)

evaluation Participation

2.36
2.33
2.52
2.48
2.17
2.19

(0.88)
(0.77)
(0.71)
(0.77)
(0.79)
(0.74)

2.34(0.75)

High
High
High
High
High
High
High
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Concisely
The public policy for decrease, abstain and stop drinking improvement in ceremony at That Noi Sub-district,
Khueang Nai District, Ubon Ratchathani Provinceis composed of 7 procedure as follow

1) Definitionby community.

7) Make a public
conclusion.
. Operation guidelines for
decrease, abstain and stop
drinking.

6) Implement the
project plan.
5) Raise fund to establish the
Reducing and Quitting Alcohol
Fund.

2) Establish operation
committee for decrease,
abstain and stop drinking.

3) Set up 2 community rules
1.ask for cooperation
2.Enforcement

4) Announce officially to
the public.

Illustration1 Operation guild lines forthe Reducing and Quitting Alcohol consumption Modelfor Thai
Traditional Festival in That Noi Sub-district, Khueang Nai District, Ubon Ratchathani Province

