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โครงรางเลขที่ P52009
ที่มาของโครงการ
ประเทศไทยประสบปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในระดับสูง โดยมีการดําเนินการเพื่อควบคุมปญหา
ในระดับหนึ่งมาโดยตลอด กระทรวงสาธารณสุขดําเนินการยกรางกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลขึ้น
หวังใหเปนกฎหมายที่กําหนดมาตรการและกลไกในการดําเนินการควบคุมปญหาสุราที่สําคัญ ในป 2550 มีการพิจารณา
กฎหมายฉบับนี้ในสภานิติบัญญัติแหงชาติ และสภานิติบัญญัติแหงชาติผานกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2551 ที่ผานมา ประเทศไทยจึงมีกฎหมายที่มีวัตถุประสงคเพื่อควบคุม
ปญหาสุราโดยเฉพาะ โดยมีเนื้อหาสาระของกฎหมายที่สําคัญ 3 ประการ คือ
1. การจัดตั้งคณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล(ระดับชาติ) คณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลจังหวัด/กรุงเทพมหานคร และ สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
2. กลุ ม มาตรการจํา กั ด การเข า ถึ ง เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล ประกอบด ว ย มาตรการจํ า กั ด อายุ ขั้น ต่ํ า ของผู ซื้ อ ที่ ถู ก
กฎหมาย มาตรการจํากัดวันเวลาจําหนาย และ มาตรการจํากัดสถานที่จําหนายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
3. กลุมมาตรการจํากัดการโฆษณา การสงเสริมการขาย และควบคุมบรรจุภัณฑ/ฉลาก ประกอบดวย มาตรการหาม
โฆษณาอวดอ า งสรรพคุ ณ หรื อ ชั ก จู ง ใจให ผู อื่ น ดื่ ม โดยตรงหรื อ โดยอ อ ม แต ใ ห ก ระทํ า การโฆษณาเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอลไดเฉพาะการใหขอมูลขาวสารและความรูเชิงสรางสรรคสังคม การหามการเรขาย การหามการลดแลก-แจก-แถม และการหามการขายพวง และมาตรการควบคุมบรรจุภัณฑ/ฉลาก/คําเตือน
ศูนยวิจัยปญหาสุรา (ศวส.) ประสงคจะทําการวิจัยประเมินผลพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.
2551 หลังจากที่มีผลบังคับใชครบ 1 ป จากประชาชนที่มีอายุ 11 ปขึ้นไป รานคาที่จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล และ
เจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพื่อนําผลการศึกษาวิจัยมาใชวางแผนพัฒนาการควบคุมปญหาสุราตอไปไดเปนอยางดี
ศูนยเครือขายวิชาการเพื่อสังเกตการณและวิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จึงเสนอโครงรางการวิจัย
และทีมงานนักวิจัยผูมีประสบการณ และมีความเชี่ยวชาญดานการวิจัยดําเนินโครงการวิจัยครั้งนี้ตามระเบียบวิธีวิจัยทาง
สังคมศาสตร
วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการรับรูของประชาชน รานคา และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของตอ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ระดับชาติ
2. เพื่อศึกษาการบังคับใชและการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีอยู ณ ปจจุบัน
3. เพื่อศึกษาสถานการณการเขาถึงผลิตภัณฑ โฆษณา และการสงเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เพื่อรับทราบขอมูลการรับรูของประชาชน รานคา และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ การบังคับใช และการปฏิบัติตาม
กฎหมาย และประสิทธิผลในการลดการเขาถึงเครื่องดื่มและการโฆษณาและการสงเสริมการขาย
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตดานเนื้อหา ประกอบดวย
1.1 การรับรู/ความเขาใจตอมาตรการและบทกําหนดโทษ (พ.ร.บ.)
1.2 การปฏิบัติตามและการบังคับใช (พ.ร.บ.)
1.3 สถานการณการเขาถึงผลิตภัณฑ/การโฆษณา/การสงเสริมการขาย อาทิ
- ชวงเวลาซื้อ/สถานที่ซื้อ-ดื่ม/อายุผูซื้อ
- ระยะทาง/ระยะเวลาที่ใชในการซื้อ-ดื่ม/ความหนาแนนของราน
- การพบเห็นการโฆษณา/การลด-แลก-แจก-แถม/การเรขาย/การขายคนเมา/การขายพวง
- การเห็นฉลากคําเตือน
1.4 ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2. ขอบเขตดานประชากร แบงเปน 3 กลุม คือ
2.1 ประชาชนที่มีอายุ 11 ปขึ้นไป
2.2 รานคาจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล
2.3 เจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
3. ขอบเขตดานพื้นที่ คือ กรุงเทพมหานคร และ 15 จังหวัดทั่วประเทศ
ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology)
คณะผูวิจัยจะประยุกตใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งเปนระเบียบวิธีเชิงปริมาณ
(Quantitative Methodology) ในการวัดและประเมินผล กําหนดขนาดของตัวอยาง การสุมตัวอยาง การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะห และการประมวลผล เพื่อใหไดขอมูลที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย และเปนประโยชนสูงสุดตอ
ศูนยวิจัยปญหาสุรา (ศวส.)
กลุมประชากรเปาหมาย (Target Population) และการสุมตัวอยาง (Sampling Method)
กลุมประชากรเปาหมายในการศึกษาครั้งนี้ จําแนกเปน 3 กลุม คือ
1. ประชาชนที่มีอายุ 11 ปขึ้นไป
2. รานคาจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล
3. เจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
สําหรับการเลือกตัวอยางประชาชนอายุ 11 ปขึ้นไป ใชเทคนิคการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิหลายขั้น (Stratified
Multi-stage
Sampling) และสําหรับกลุมรานคาจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล และเจาหนาที่ของรัฐ คณะผูวิจัยจะ
ประยุกตใชเทคนิคการสุมแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
ขนาดตัวอยางของการวิจัยครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 5,400 ตัวอยาง จําแนกเปน
- ประชาชนที่มีอายุ 11 ปขึ้นไป
จํานวน 4,000 ตัวอยาง
- รานคาจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล
จํานวน 600 ตัวอยาง
- เจาหนาที่ของรัฐ
จํานวน 800 ตัวอยาง
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โดยมีตัวอยางจังหวัดจําแนกตามภูมิภาค ดังนี้
1. กรุงเทพมหานคร
2. ภาคกลาง ไดแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดสระบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดชลบุรี
3. ภาคเหนือ ไดแก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเพชรบูรณ จังหวัดเชียงใหม
4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก จังหวัดสกลนคร จังหวัดสุรินทร จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดขอนแกน
5. ภาคใต ไดแก จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดสงขลา
หมายเหตุ ขนาดและสัดสวนของตัวอยางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ภายหลังจากการพิจารณา
รวมกันระหวางศูนยวิจัยฯ และศูนยวิจัยปญหาสุรา (ศวส.) กอนที่จะดําเนินโครงการ
รูปแบบการจัดการในการดําเนินการวิจัย
การวิจัยในโครงการนี้ ศูนยวิจัยความสุขชุมชน รวมกับศูนยวิจัยปญหาสุรา (ศวส.) รวมกันกําหนดกระบวนการตางๆ
ของโครงการวิจัยเพื่อจะไดบรรลุวัตถุประสงคสูงสุด
เครื่องมือวัด (Measurement)
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีโครงสรางคําถามที่ประกอบดวยสวนตางๆ ที่สําคัญ
ไดแก ขอมูลลักษณะทางประชากร และขอมูลในประเด็นตางๆ ตามวัตถุประสงคของการวิจัย
การนําเสนอรายงาน
รูปแบบรายงานที่จะนําเสนอประกอบดวย สวนนํา สวนระเบียบวิธีการวิจัย สวนการเสนอผล และสวนสรุปผล
การควบคุมคุณภาพของงานวิจัย
ศูนยวิจัยความสุขชุมชน ใหความสําคัญอยางยิ่งกับการดําเนินการวิจัยทุกขั้นตอนในการวิจัยแตละรูปแบบ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูล
1.1 พนักงานเก็บขอมูลเปนเจาหนาที่ประจําศูนยวิจัยความสุขชุมชน และนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือมหาวิทยาลัยตางๆ ซึ่งจะตองเขาฟงคําอธิบายและฝกซอมการสัมภาษณโดยใชแบบสอบถาม
กอนปฏิบัติงาน
1.2 เจาหนาที่ควบคุมการปฏิบัติงานเปนอาจารยประจําศูนยวิจัยความสุขชุมชน ภายใตการกํากับดูแลของ
คณะกรรมการโครงการวิจัย โดยจะทําการแนะนําและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขอมูล พนักงานเก็บรวบรวม
ขอมูลและพนักงานตรวจสอบขอมูลอีกชั้นหนึ่ง ทั้งนี้ใหเปนไปตามกรอบและขั้นตอนของโครงการวิจัยอยางแทจริง
1.3 พนักงานตรวจสอบความถูกตองเปนอาจารยประจําศูนยวิจัยความสุขชุมชน จะทําการตรวจสอบ ความ
ถูกตองสมบูรณ ในการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขอมูล ถาหากตรวจพบวาพนักงานเก็บขอมูลผูใดสรางขอมูลขึ้นมาเอง
งานสัมภาษณของพนักงานผูนั้นจะตกเปนโมฆะทั้งหมด และจะดําเนินการขั้นเด็ดขาดตามระเบียบของมหาวิทยาลัยตอไป
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ขั้นตอนที่ 2 การประมวลผลขอมูล
2.1 จะมีการตรวจสอบความสมบูรณและความสอดคลองของคําตอบในแบบสอบถามทุกฉบับ
2.2 จะมี ก ารตรวจสอบการลงรหั ส และการป อ นข อ มู ล ของคํ า ตอบในแบบสอบถาม โดยใช โ ปรแกรม
SPSS/FW ในการประมวลผล
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลและการเขียนรายงาน
3.1 สถิติที่ใชในการวิเคราะห ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการวิจัย และความเหมาะสมของขอมูล
3.2 การวิเคราะหและการเขียนรายงานการวิจัย จะดําเนินการโดยอาจารย ระดับปริญญาโท หรือปริญญา
เอกประจําศูนยวิจัยความสุขชุมชน รางรายงานวิจัยฉบับนี้จะมีคณะกรรมการโครงการวิจัย (Board of Project Directors)
ทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของการวิเคราะห
การปกปดขอมูล
ศูนยวิจัยความสุขชุมชน ถือเปนความรับผิดชอบสูงสุดในการปกปดขอมูลขององคกรหรือหนวยงานตางๆ โดยถือ
วาเปนจรรยาบรรณวิชาชีพที่คณะวิจัยตองปฏิบัติโดยเครงครัด
ระยะเวลาในการดําเนินงานวิจัย
หลังจากที่โครงรางการวิจัยไดรับการอนุมัติผานจากหนวยงานแลว รวมทั้งมีการลงนามในขอตกลงวาจางทําวิจัย
แลว คณะผูวิจัยมีการวางแผนดําเนินโครงการวิจัย (Research Plan) ดังนี้
เตรียมการ/สรางเครื่องมือและประสานงาน
เก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม
ลงรหัส ปอนขอมูล ประมวลผล
การจัดการขอมูลและเขียนรายงาน
รวมระยะเวลาดําเนินโครงการ
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หมายเหตุ รูปแบบและแนวทางการดําเนินงาน สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมภายหลังจากการ
พิจารณารวมกันระหวางศูนยวิจัยความสุขชุมชน และศูนยวิจัยปญหาสุรา (ศวส.) กอนที่จะดําเนินโครงการ
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งบประมาณสําหรับโครงการวิจัย
งบประมาณดําเนินโครงการสํารวจ “การศึกษาสถานการณการรับรู การปฏิบัติตามกฎหมาย การเขาถึงผลิตภัณฑ
การโฆษณา และการสงเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล หลังพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีผลบังคับใชครบ 1 ป”
มีคาใชจายตลอดโครงการรวมทั้งสิ้น 900,000 บาท (เกาแสนบาทถวน) โดยงบประมาณดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7
เปอรเซ็นตไวดวยแลว
หมายเหตุ ระยะเวลาในการสํารวจ และงบประมาณ อาจเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจํานวน
ตัวอยาง ความยากงายและจํานวนหนาของแบบสอบถาม และการเตรียมการที่เกี่ยวของ

รับรองโครงรางการวิจัย
ดร.นพดล กรรณิกา
ผูอํานวยการ

ศูนยวิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
โทรสายตรง 02-719-1543
โทรสาร 02-719-1067
*โครงรางการวิจัยจะสมบูรณตอ เมือ่ มีลายเซ็นผูอํานวยการฯ และเปนฉบับจริงเทานั้น
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