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บทคัดยอ 

 การวิจยัคร้ังนีมี้วัตถุประสงคเพื่อพัฒนากลวิธีในการปองกันการสูบบุหร่ีของนักเรียนไดตรงตาม
สภาพการณและสาเหตุท่ีเปนจริง โดยใชรูปแบบการวิจยัเชิงปฏิบัติการท่ีสงเสริมและสนับสนุนผูท่ีเกี่ยวของ
หรือผูท่ีมีสวนไดสวนเสยีในปญหาการสูบบุหร่ีของนักเรียนใหมีสวนรวมในการดําเนินงานเพื่อปองกัน
การสูบบุหร่ีของนักเรียนชายและหญิงท่ีกาํลังศึกษาในช้ันป.5-6 และม.1-3 จํานวน 188 คน ในโรงเรียน
หัวนาคําจรูญศิลป อําเภอยางตลาด จังหวดักาฬสินธุ เคร่ืองมือเชิงปริมาณท่ีใชเปนแบบสอบถามท่ีวดัความรู 
เจตคติ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการปฏิเสธ ความคาดหวังในความสามารถของตนเองและพฤติกรรม 
การปองกันการสูบบุหร่ี วิธีการเชิงคุณภาพ ไดแก การสนทนากลุม การสัมภาษณเจาะลึกและการสังเกต  
กระบวนการวิจัยแบงเปน 3 ระยะ ไดแก 1)ระยะเตรียมการ 2)ระยะดําเนินการ และ 3) ระยะส้ินสุด
โครงการวิจัย 

      ผลการวิจยัพบวากลวิธีในการปองกนัการสูบบุหร่ีของนักเรียนซ่ึงใหผูท่ีมีสวนเกีย่วของในปญหา
การสูบบุหร่ีของนักเรียน ไดแก ตัวเด็กเอง ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และเจาหนาท่ีจากหนวยงานของรัฐ
ท่ีเกี่ยวของ ไดเขามามีสวนรวมในการคนหาปญหา วางแผน โดยกําหนดเปนกิจกรรม/โครงการ นําไป
ปฏิบัติและประเมินผล สามารถปองกันการสูบบุหร่ีของนักเรียนไดตรงตามสภาพการณและสาเหตุท่ีเปนจริง 
โดยไมมีนักเรียนรายใหมท่ีสูบบุหร่ีเพ่ิมข้ึนและอัตราการสูบบุหร่ีของนักเรียนลดลง นักเรียนมีความรูเพ่ิมข้ึน 
มีเจตคติทางลบตอการสูบบุหร่ี มีความคาดหวังในความ สามารถตนเองตอการสูบบุหร่ีเพิ่มขึ้น มีทักษะ
ในการตัดสินใจและทักษะการปฏิเสธเพ่ิมข้ึน 

 

Abstract 
 

 The purpose of this research was to develop effective smoking-prevention strategies among 
students in real situation. Research process utilized action research to encourage stakeholders to develop 
smoking-prevention strategies among 188 male and female students (Pathom 5-6 and Mathayom1-3) in 
Hua Na Kam Charoonsil School, Yang Talad District, Kalasin Province.  Data was obtained  by  
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quantitative and qualitative methods. Quantitative tools were questionnaires of knowledge, attitude, decision 
making skill, refusal skill, self-efficacy, and prevention behavior. Qualitative methods were focus group 
discussion, in-depth interview, and participation observation. The research process was divided into 3 
phases including preparation phase, action phase, and final phase.  
 The results revealed that smoking-prevention strategies were to encourage all stakeholders 
including students, families, school, community, and government officers to participate in the processes 
of problem investigation, plan of action by setting activities or projects, implementation, and evaluation. 
The strategies could prevent the students from smoking (no more new smokers and lower smoking rates 
among students). They had more knowledge, negative attitude towards smoking, high self-efficacy, more 
decision making, and refusal skills.  
 

ความสําคัญของปญหา 
  

 การสูบบุหร่ีเปนปญหาทางพฤติกรรมสุขภาพและเปนปญหาสาธารณสุขระดับโลก กอใหเกดิ
โรคตางๆท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพของผูสูบบุหร่ีและผูไมสูบบุหร่ีท่ีอยูใกลเคียงจากขอมูลของสํานักงาน
สํานักงานสถิติแหงชาติท่ีทําการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของคนไทยในปพ.ศ.2547 พบวาประชากร
อายุ 15 ปข้ึนไป  ท่ีสูบบุหร่ีเปนประจํามี 9.6 ลานคน โดยมีอายุเฉล่ียที่เร่ิมสูบบุหร่ีเทากับ18.2 ป และมี
ผูเสียชีวิตดวยโรคจากบุหร่ีเฉล่ียปละ 52,000 คน หรือวันละ 142 คน (สํานักงานสถิติแหงชาติ. 2549: 
ออนไลน) สถานการณการสูบบุหร่ีของเยาวชนไทยยงัมีแนวโนมท่ีสูงข้ึนและนาเปนหวง เนื่องจากเปนกลุมท่ี
เส่ียงตอการเร่ิมทดลองสูบบุหร่ี ซ่ึงการสูบบุหร่ีของวัยรุนเปนพฤติกรรมท่ีไดรับอิทธิพลมาจากปจจัยตางๆ 
ท่ีเกี่ยวของ ท้ังปจจัยภายในของตัววยัรุนเอง และปจจัยภายนอกจากสภาพแวดลอมรอบตัว ไดแก เพื่อน 
ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน แลวสงผลท้ังทางตรงและทางออมตอวัยรุนใหสูบบุหร่ี (ชูชัย   ศุภวงศ;    
สุภกร บัวสาย; และจิตสิริ ธนภทัร. 2542); (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี. 2548);(Johnson; & Hoffmann. 
2000); (Kirby. 2002) ซ่ึงพบประเด็นท่ีนาสนใจ ไดแก 1) คานิยมของสังคมท่ีมองวาการสูบบุหร่ีไมใชส่ิง 
เสพติดท่ีผิดกฎหมาย การสูบบุหร่ีจึงถือเปนเร่ืองธรรมดาท่ีพบเหน็ไดท่ัวไป ประกอบกับวยัของเด็กท่ีเปน
วัยรุน มีความอยากรูอยากลองและเลียนแบบพฤติกรรมตางๆจากบุคคลท่ีช่ืนชอบไดงาย จึงทําใหมีเจตคติ
ทางบวกตอการสูบบุหร่ี   2) ประชาชนท่ัวไปและเยาวชนยังมีความรูไมถูกตองเกี่ยวกับการสูบบุหร่ีและ
มักจะเพกิเฉยหรือไมใหความสําคัญตอปญหานี้เทาท่ีควร  เนื่องจากยังไมตระหนกัถึงโทษภัยของบุหร่ีอยาง
แทจริง รูแตกไ็มเช่ือวาปญหาจะเกดิข้ึนกับตนเอง 3) การดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหาที่ผานมายังมีจดุออน 
เนื่องจากเปนการแกไขปญหาเฉพาะท่ีตวัเด็กเทานัน้ ซ่ึงเปนการจัดกระทําท่ีผูวิจยัเปนผูคิดริเร่ิมและจัดให 
และยังขาดการมีสวนรวมระหวางฝายตางๆท่ีเกี่ยวของ  
 จากปญหาดังกลาวทําใหผูวิจัยสนใจวา ทําอยางไรจึงจะสามารถพัฒนากลวิธีในการปองกัน
การสูบบุหร่ีของนักเรียนท่ีมีความเปนไปไดและแกไขปญหาไดตรงตามสภาพการณและสาเหตุท่ีแทจริง 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

 เพื่อพัฒนากลวิธีในการปองกันการสูบบุหร่ีของนักเรียนท่ีมีความเปนไปไดในการแกไขปญหา
ไดตรงตามสภาพการณและสาเหตุท่ีแทจริง 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 

1. ในเชิงปฏิบัติ การสนับสนุนใหผูปฏิบัติซ่ึงเปนฝายตางๆ ที่เกี่ยวของในพื้นท่ีไดมีสวนรวม
ในการดําเนินงานจะสามารถกําหนดปญหาไดชัดเจน ตรงประเด็นและครอบคลุมตามสาเหตุท่ีเกิดข้ึน 
ซ่ึงจะนําไปสูแบบแผนการพัฒนาวิธีการปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหร่ีของนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ  
โดยคาดวาจะกอใหเกิดเครือขายความรวมมือท่ีเขมแข็งและตอเนื่องในพ้ืนท่ีภายใตการใชทรัพยากร คน 
เงิน เวลา และวัสดุอุปกรณภายในทองถ่ินท่ีมีความคุมคามากยิ่งข้ึน  
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 2.  ในเชิงทฤษฎี การทาํงานรวมกันระหวางผูวิจยักับผูปฏิบัติในพื้นท่ี ผลของการทํางานโดยอยูบน
ฐานความรูท่ีไดจากกระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนทําใหไดองคความรูท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนเกี่ยวกับ
องคประกอบและกระบวนการท่ีมีผลตอการปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหร่ีของนักเรียน สามารถ
นําไปประยุกตใชในพืน้ท่ีอ่ืนภายใตสภาพแวดลอมและบริบทท่ีใกลเคียงกัน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 กลุมเปาหมาย ประกอบดวย 2 กลุม ไดแก 1) นกัเรียนชายและหญิงท่ีกําลังศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา (ป.5-6) และมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-3) จํานวน 188 คน ซ่ึงเปนกลุมเปาหมายในการปองกนั
การสูบบุหร่ี  และ  2) ฝายตางๆ ท่ีเกีย่วของ ซ่ึงเปนกลุมเปาหมายในการสนับสนนุใหมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานเพ่ือปองกนัการสูบบุหร่ีของนักเรียน ตัง้แตการกําหนดปญหาและความตองการ การกําหนด
แนวทางและวางแผนแกไขปญหา การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผล ประกอบดวยกลุมตางๆ ไดแก 2.1) 
ตัวแทนของนักเรียนจากช้ัน ป.5-6 และ ม.1-3 จํานวน 24 คน   2.2) ตัวแทนของโรงเรียน ซ่ึงเปนครูฝายบริหาร
และครูผูสอน จํานวน 10 คน 2.3) ตัวแทนของครอบครัวซ่ึงเปนผูปกครองกลุมแมบานจํานวน 10 คน  2.4) 
ตัวแทนของชุมชน ซ่ึงเปนผูนําชุมชนและกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจาํหมูบาน (อสม.) จํานวน 8 คน 
และ 2.5) เจาหนาท่ีของรัฐท่ีเกีย่วของ  ซ่ึงทํางานในพ้ืนท่ี ไดแก เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตาํบลและ
เจาหนาท่ีสาธารณสุข จํานวน 3 คน รวมทุกกลุมเปนจาํนวน 55 คน  

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย     
1. เคร่ืองมือเชงิปริมาณ เปนเคร่ืองมือที่ผูวิจยัสรางข้ึนเองจากการทบทวนเอกสารและงานวจิัย

ท่ีเกี่ยวของ ทําการวัดกอนการเร่ิมตนโครงการและเม่ือเสร็จส้ินโครงการวิจัย มี 8 สวน  ดังนี ้
  สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของนักเรียน เชน เพศ อายุ สัมพันธภาพในครอบครัว 
จํานวนเพื่อนสนิทท่ีสูบบุหร่ี เปนตน มีจํานวน 10 ขอ เปนแบบใหเติมขอความลงในชองวางท่ีตรงกับ
ความเปนจริงของนักเรียน 
  สวนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียน เปนขอมูลการสูบบุหร่ี
ของนักเรียนท้ังในอดีตและปจจุบัน เชน อายุและสาเหตุแรกท่ีเร่ิมสูบบุหร่ี ความพยายามและวิธีการในการ
เลิกสูบบุหร่ี เปนตน มีจาํนวน 12 ขอ เปนแบบใหเติมขอความลงในชองวางหรือเลือกตอบหนา ขอความ
ท่ีตรงกับความเปนจริงของนกัเรียน  
  สวนท่ี 3 แบบวัดความรู เปนการวัดการรูจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห    การ
สังเคราะหและการประเมินคาของนักเรียนเกี่ยวกับสารพิษ ผลเสียของบุหร่ีและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ มี
จํานวน 12 ขอ เปนแบบถูกผิด ถาตอบถูกตองให 1 คะแนน และถาตอบผิด ให 0 คะแนน ตัวอยางเชน ขอ 
1) การสูบบุหร่ีไมทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพถารางกายของผูสูบแข็งแรงดี หรือ ขอ 12) ผูท่ีฝาฝนสูบ
บุหร่ีในท่ีหามสูบตามกฎหมาย มีโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท เปนตน   



   วารสารพฤติกรรมศาสตร       ปที่ 12  ฉบับท่ี 1 กันยายน 254998 
  
 

 สวนท่ี  4  แบบวัดเจตคติ เปนการวัดการรับรูหรือความเช่ือของนักเรียนตอการสูบบุหร่ี   
กิริยาทาทีท่ีแสดงออกวาชอบหรือไมชอบ ดีหรือไมดีตอการสูบบุหร่ี และความโนมเอียงท่ีจะกระทําหรือ
จะปฏิบัติตอการแสดงพฤติกรรมสูบหรือไมสูบบุหร่ี ซ่ึงวัดตามแนวคิดแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพ 
มีจํานวน 12 ขอ เปนมาตรประเมินคา 5 ระดับ ขอความเชิงบวก ใหคะแนน 0-4 คะแนน จากมาตรวัด 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง-เห็นดวยอยางยิ่ง ขอความเชิงลบใหคะแนน 0-4 คะแนน จากมาตรวัดเหน็ดวยอยางยิ่ง-
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ตัวอยางเชน ขอ 12) ฉันไมจําเปนตองสูบบุหร่ี ก็สามารถเขากลุมกับเพื่อนฝูงได เปนตน 
   สวนที ่5   แบบวดัทักษะการตัดสินใจเพือ่ปองกนัการสูบบุหร่ี  เปนการวัดความสามารถในการ
ประเมินการแกปญหาและการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดภายใตสถานการณตางๆ ท่ีอาจนําไปสูพฤติกรรม  
ท่ีเส่ียงตอการสูบบุหร่ี  มีจํานวน 10 ขอ   ประกอบดวยขอคําถามท่ีเปนสถานการณจําลอง ใหนกัเรียนเลือก
ตัดสินใจ ถาเลือกตัวเลือกท่ีแสดงออกถึงการตัดสินใจท่ีถูกตองและเปนประโยชนตอสุขภาพตนเองให 1 
คะแนน ถาไมใชให 0 คะแนน ตัวอยางเชน  
                     ขอ 1) ถานักเรียนอยูในกลุมเพื่อนท่ีสูบบุหร่ี และนักเรียนเองก็มีความรูสึกอยากจะลองสูบบุหร่ี 
ดูบาง นักเรียนจะตัดสินใจอยางไรดี 

(   ) สูบบุหร่ีตามเพ่ือน เพราะจะไดรูวาสูบบุหร่ีแลวมีความรูสึกอยางไร    
(   ) ไมสูบบุหร่ี เพราะบุหร่ีทําใหเกดิโรคตางๆท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ   
(   ) อ่ืนๆ (ระบุ สูบ หรือ ไมสูบ พรอมเหตุผล)…………………… 

  สวนท่ี 6  แบบวัดทักษะการปฏิเสธเพื่อปองกันการสูบบุหร่ี เปนการวัดความสามารถใน 
การปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนและหาทางออก เม่ือถูกเซาซ้ีหรือสบประมาทภายใตสถานการณเม่ือถูกผูอ่ืน 
ชักชวนใหสูบบุหร่ีหรือนําไปสูสถานการณท่ีเส่ียงตอการสูบบุหร่ีมีจํานวน 10 ขอถานักเรียนเลือกปฏิเสธ
โดยใชคําพูดท่ีส่ือสารความรูสึกนึกคิดของตนเองไดอยางเหมาะสมและไมเสียสัมพันธภาพ  ให 1 คะแนน 
ถาเลือกไมปฏิเสธและนําไปสูพฤติกรรมท่ีเส่ียงตอการสูบบุหร่ี ให 0 คะแนน ตวัอยางเชน 
     ขอ 1) ถาเพือ่นชวนใหนกัเรียนสูบบุหร่ี โดยพูดสบประมาทวา “ถาไมสูบเปนคนไมกลา  
ไมแนจริง”  นักเรียนจะโตตอบการชวนของเพ่ือนอยางไร 

(   )  “ขอโทษจริงๆ เราไมสูบหรอก เพราะบุหร่ีเปนส่ิงเสพติด”  
(   )  “ใครบอกวาเราไมแนจริง เดี๋ยวจะสูบใหด”ู  
(   )  อ่ืนๆ (ระบุ)…………… 

สวนท่ี 7  แบบวัดความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการปองกันการสูบบุหร่ี  
เปนการวัดความเช่ือม่ันในความสามารถตนเองของนักเรียน วาจะสามารถแสดงพฤติกรรมหรือกระทํา
เพ่ือไมใหตนเองสูบบุหร่ีภายใตสาเหตุหรือสถานการณเส่ียงตางๆ ท่ีอาจชักนาํนักเรียนไปสูการสูบบุหร่ี มี
จํานวน 10 ขอ เปนแบบใหเลือกตอบจํานวน 3 ตัวเลือก ไดแก ทําได ไมแนใจ ทําไมได ถานักเรียนเลือก 
“ทําได” ให 1 คะแนน แตถาเลือก “ไมแนใจ หรือ ทําไมได” ให 0 คะแนน ตัวอยางเชน ขอ 1) นักเรียน
สามารถบังคับใจตนเองไมใหเร่ิมท่ีจะทดลองสูบบุหร่ี เปนตน 
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สวนท่ี 8 แบบวัดพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีเปนการวดัการกระทําหรือการปฏิบัติ

ของนกัเรียนเพือ่ไมใหตนสูบบุหร่ีหรือนําไปสูสถานการณท่ีเส่ียงตอการสูบบุหร่ี มีจํานวน 10 ขอ เปนมาตร
ประเมินคา 5 ระดบั ถาขอความเปนพฤติกรรมเชิงบวก ใหคะแนน 0-4 คะแนน จากมาตรวดั ไมเคย-มากท่ีสุด 
แตถาเปนพฤติกรรมเชิงลบ ใหคะแนน 0-4 คะแนน จากมาตรวัด มากท่ีสุด-ไมเคย ตัวอยางเชน         ขอ 
2) ในชวงหนึ่งเดือนท่ีผานมา บอยครั้งเพียงใด (โดยประมาณ)  ท่ีนักเรียนสังสรรคหรือเขากลุมในขณะท่ี
ผูอ่ืนกําลังดื่มสุรา เปนตน 
                        การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือหาความตรงตามเน้ือหาโดยใหผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทานเปนผู
ตรวจสอบความถูกตองและความครอบคลุมของเนื้อหา แบบวดัความรู ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการปฏิเสธ
และความคาดหวงัในความสามารถของตนเอง นํามาวเิคราะหหาคาอํานาจจาํแนกรายขอระหวางกลุม  ท่ีได
คะแนนสูงกับคะแนนตํ่า คา t มีคาอยูระหวาง 4.0-9.5 หลังจากนัน้นาํไปหาความสอดคลองภายในดวยวิธีการ
ของคูเดอร-ริชารดสัน สูตร KR-20    ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ .88, .89, .87 และ .84 ตามลําดับ  สวนแบบวดั
เจตคติและพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีวเิคราะหหาคาอํานาจจําแนกรายขอโดยใชคาความสัมพันธ
ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมของทุกขอ คา r มีคาอยูระหวาง .54-.73 และหาคาความสอดคลอง
ภายในดวยวิธีการสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ไดคาความเชือ่ม่ันเทากับ .88 และ .83 ตามลําดบั 
     2. เคร่ืองมือวัดขอมูลเชิงคุณภาพ ไดแก 1) แนวคําถามในการสนทนากลุมเพื่อศึกษาสภาพ
ปญหาการสูบบุหร่ีของนักเรียนและปจจยัเง่ือนไขท่ีเกีย่วของ 2) แนวคําถามในการสัมภาษณเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอม/บริบทของโรงเรียนและชุมชน 3) แบบบันทึกการสังเกตเก่ียวกับสภาพแวดลอมของโรงเรียน
และชุมชน และการมีสวนรวมของกลุมในการทํากิจกรรมตางๆ  
   การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ผูวิจัยนําแนวคําถามท่ีใชในการสนทนากลุมไป
ใหผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน เปนผูตรวจสอบความถูกตอง และความครอบคลุมของขอคําถามจากนั้น
นําไปปรับปรุงแกไข และเพิ่มความเช่ือถือไดของขอมูลโดยตรวจสอบความถูกตองของขอมูล จากการ
เปรียบเทียบขอมูลท่ีไดรับตามแหลง เวลา สถานท่ี และบุคคลท่ีแตกตางกัน  
 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการวิจัย แบงเปน 3 ระยะ ดังนี้  
  ระยะท่ี 1 ระยะเตรียมการ: 1) คัดเลือกโรงเรียน และทําการสํารวจขอมูลเบ้ืองตนถึงอัตราการ
สูบบุหรี่ของนักเรียนในโรงเรียน 2)ขอความรวมมือทางโรงเรียนในการติดตอประสานงานไปยังกลุม
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของ และเชิญประชุมเพื่อขอความรวมมือในการทําวิจยั 3) ทบทวนแนวคิดทฤษฎี เอกสารและ
งานวิจยัตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อสรางเคร่ืองมือวัดท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 4) ทําการฝกอบรมผูชวย
ผูวิจัยจํานวน 5 คน เพื่อชวยเหลือผูวิจยัในการประชุมวางแผนโดยใชเทคนิค AIC การจัดสนทนากลุม และ
การประเมินผลรวบยอด 5) เชิญวิทยากรมาฝกอบรมผูวิจัยและผูชวยผูวิจัยในการจดัประชุมวางแผนแบบมี
สวนรวมโดยใชเทคนิค AIC และทําการฝกปฏิบัติจริง 
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  ระยะท่ี 2 ระยะดาํเนนิการ เร่ิมดําเนนิการต้ังแตเดือนกรกฎาคม-พฤศจกิายน พ.ศ.2548 โดยศึกษา
บริบทของโรงเรียนและชุมชนจากการสังเกตและสัมภาษณ ศึกษาสถานการณการสูบบุหร่ีของนกัเรียนจาก
การตอบแบบสอบถามและการสนทนากลุม จัดประชุมวางแผนแบบมีสวนรวมโดยใชเทคนิค AIC เปนเวลา 2 
วันเพื่อเปดโอกาสใหฝายตางๆ ท่ีเกี่ยวของไดพูดคุย แลกเปล่ียนการเรียนรูและประสบการณ ท่ีทําใหเกิด
ความเขาใจถึงสภาพปญหา ความตองการและเลือกแนวทางการแกไขปญหาท่ีเหมาะสม โดยกําหนดเปน
โครงการตางๆ แลวนําไปปฏิบัติจริง ใชระยะเวลาในการดาํเนนิการ 4 เดอืน โดยมีการติดตามและประเมินผล
ท่ีเนนกระบวนการทํางาน (Process evaluation) ระหวางดําเนินการเปนระยะๆทุกเดอืน (3 คร้ัง) แลวนาํแผนซ่ึง
ผานการปรับปรุงไปดําเนินการใหมและประเมินผลรวบยอด(Summative evaluation) คร้ังสุดทายในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 โดยรวมกนัพจิารณาวาภายหลังการปรับแผนในการดาํเนนิการแลวกอใหเกดิผลลัพธ
และผลกระทบท่ีไดรับจากโครงการอยางไรบาง 
   ระยะท่ี 3  ระยะส้ินสุดการดาํเนินโครงการ เปนชวงเวลาท่ีผูวิจยัถอนตัวออกจากโครงการ แตผูวจิัย
ยังคงมีการประสานงานกับผูอํานวยการโรงเรียนและอาจารยท่ีรับผิดชอบงานดานยาเสพติด อยูเปนระยะๆ 
โดยขอความรวมมือใหโรงเรียนเปนแกนนาํของเครือขายตางๆในชุมชน และใหมีการจัดกจิกรรมที่รณรงค
ตอตานการสูบบุหร่ีและยาเสพติดของเยาวชน โดยใหฝายตางๆท่ีเกี่ยวของในพืน้ท่ีไดมีสวนรวมในการ
ดําเนินการอยางตอเนื่อง 

การวิเคราะหขอมูล   
 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ผูวิจัยนําขอมูลท่ัวไปของนักเรียนมาวิเคราะหโดยใชความถี่ 
รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ทําการเปรียบเทียบความรู เจตคติ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะ
การปฏิเสธ ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง และพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ี เม่ือเร่ิมตน
และเสร็จส้ินโครงการวิจัย โดยใชสถิติ Paired t-test  
  การวเิคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจยันําขอมูลที่ไดจากการสังเกต สัมภาษณ พดูคุย การมีสวนรวม
ในเหตุการณและการเขารวมประชุมกลุมสนทนา มาจัดรูปขอมูลท่ีมีใจความและรายละเอียดอยางครบถวน
และมีความหมาย รางสรุปขอมูลเพื่อทบทวนขอคนพบและพิจารณาความหมายของขอมูลใหชัดเจนยิ่งข้ึน 
มีการคนหาแบบแผนโดยเช่ือมโยงความสัมพันธของขอมูล ตีความ/คนหาความหมายของขอมูล สรางขอสรุป
จากผลการวิเคราะหขอมูล ตรวจสอบและยนืยันขอคนพบ  
 

การนําเสนอผลการวิจัย 
 

 ในการพัฒนากลวิธีเพื่อปองกันการสูบบุหร่ีของนักเรียนจําเปนตองทําความเขาใจถึงสภาพปญหา
เกี่ยวกับสถานการณการสูบบุหร่ีของนักเรียนเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการคนหาแนวทางปองกันและแกไข
ปญหาการสูบบุหร่ีของนักเรียน โดยผูวิจยันําเสนอผลการวิจัยในประเด็นตางๆ ดังนี ้
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 1. สถานการณการสูบบุหร่ีของนักเรียน จากแบบสอบถามท่ีใหนักเรียนช้ัน ป.5-6 และ ม.1-3 
จํานวน 188 คนตอบ พบวากลุมท่ีศึกษาสวนใหญยังเปนนักเรียนท่ีไมเคยสูบบุหร่ีรอยละ 85 โดย โดยมี
นักเรียนท่ีเคยสูบบุหร่ี และปจจุบันยังคงสูบบุหร่ีอยูรอยละ 15  ซ่ึงพบวาคอนขางสูง เม่ือเทียบกับเกณฑ
ของประเทศไทยในชวงอายท่ีุใกลเคียงกัน นักเรียนท่ีสูบบุหร่ีทุกคนเปนเพศชาย พบวานักเรียนในช้ัน ม.3 
มีมากท่ีสุด สาเหตุท่ีสูบบุหร่ี ไดแก ตามเพ่ือนหรือเพื่อนชักชวนและอยากทดลองสูบดวยตนเอง เร่ิมสูบบุหร่ี
คร้ังแรกอายุเฉล่ียเทากับ 11.07 ป    อยางไรก็ตาม นักเรียนกลุมที่เคยสูบบุหร่ีสวนใหญสูบนานๆ คร้ัง 
ในบางโอกาส เชน เขากลุมสังสรรคกับเพ่ือน ผูท่ีสูบบุหร่ีจํานวนเฉล่ีย 4 มวนตอวัน ถือวายังไมใชผูที่
สูบบุหร่ีเปนประจํา โอกาสที่จะประสบผลสําเร็จในการเลิกสูบบุหร่ีมีคอนขางสูง เพราะยังไมมีการติดสาร
นิโคตินในบุหร่ี พบวานักเรียนในกลุมท่ีเคยสูบบุหร่ีหรือยังคงสูบบุหร่ีอยูจํานวน 28 คนทุกคนพยายาม
เลิกสูบบุหร่ี โดยมีผูท่ีเลิกไดสําเร็จ 23 คน มีเพียง 5 คนท่ียังเลิกไมไดเพราะสูบบุหร่ีเปนประจําทุกวันและ
ติดบุหร่ีแลว นักเรียนสวนใหญสามารถหาซ้ือบุหร่ีไดจากรานคาท่ัวไปในหมูบาน สําหรับกจิกรรม/โครงการ  
ท่ีปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหร่ีของเยาวชนท้ังในอดีตและปจจุบัน สวนใหญเปนกิจกรรมท่ีปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในภาพรวม  ซ่ึงโรงเรียนและชุมชนรวมกนัจัดข้ึนตามนโยบายของจังหวัด  
 ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการสูบบุหร่ีของนักเรียน ประกอบดวยปจจัยภายในของตัวเด็กเอง ไดแก 
การเห็นเพื่อนสูบแลวอยากสูบบาง อยากใหเพ่ือนยอมรับเขากลุม การไมรูวาจะปฏิเสธเม่ือเพื่อนชวนให
สูบบุหร่ีอยางไร ความอยากรูอยากลอง การรับรูหรือความเช่ือท่ีไมถูกตองเกี่ยวกับบุหร่ี เชน “บุหร่ีเลิกไดงาย 
สูบแลวไมติด” หรือ “รูสึกวาคนท่ีสูบบุหร่ี โก หรือ เทห” เปนตน ปจจัยภายนอก ไดแก สภาพแวดลอม ที่
เกี่ยวของของวยัรุนท้ังท่ีบาน โรงเรียน และชุมชนท่ีเด็กอาศัยอยู ปจจยัดานครอบครัว เชน การมีสมาชิกใน
ครอบครัวท่ีสูบบุหร่ี การถูกใชจากคนในครอบครัวใหไปซ้ือบุหร่ี หาไมขีดไฟหรือจุดบุหร่ีให การมาจาก
ครอบครัวท่ีหยาราง/ขาดความอบอุน ปจจัยดานโรงเรียน เชน ปญหาดานการเรียน การสูบบุหร่ีของครู 
สภาพแวดลอมของโรงเรียนท่ีเด็กสามารถเดินเขาออกโรงเรียนไดตลอดเวลาและมีบริเวณท่ีกวางมากทําให
มีหลายจุดท่ีหางไกลจากสายตาครู เชน หองน้ําขางโรงเรียน บอเล้ียงปลาหลังโรงเรียนและบริเวณ    ร้ัว
โรงเรียน ปจจัยดานสภาพแวดลอมในชุมชน เชน คานิยมของคนในชุมชนท่ีมองวาการสูบบุหร่ีเปนเร่ือง
ธรรมดา จึงพบเห็นผูท่ีสูบบุหร่ีไดท่ัวไปในชุมชน และการหาซ้ือบุหร่ีไดงายตามรานขายของชําในชุมชน เปน
ตน 
 อยางไรก็ตาม จากสถานการณการสูบบุหร่ีของนักเรียนในกลุมท่ีศึกษา สวนใหญยงัเปนเยาวชน
ท่ีไมเคยสูบบุหร่ีหรือในกลุมท่ีเคยสูบบุหร่ีแลวก็ยังเปนผูท่ีไมไดสูบบุหร่ีเปนประจําและยังไมติดบุหร่ี 
ซ่ึงสาเหตุสวนใหญท่ีทําใหสูบบุหร่ีมาจากการถูกเพื่อนชักชวนหรืออยากใหเพ่ือนยอมรับ ความอยากรู
อยากลองตามวัย และการรับรูท่ีไมถูกตองเกี่ยวกับบุหร่ี เม่ือพิจารณาสภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของ พบวา     
นักเรียนสวนใหญอยูในครอบครัวท่ีมีสัมพันธภาพท่ีด ี และไมตองการใหบุตรหลานของตนเขาไปยุง
เกี่ยวกับบุหร่ีหรือยาเสพติดใดๆ สําหรับสภาพแวดลอมของโรงเรียนและชุมชน แมวาจะมีบางสวนที่
เอ้ือใหเยาวชนสูบบุหรี่ได เชน มีมุมท่ีปลอดสายตาครูท้ังในโรงเรียนและชุมชนหรือการหาซ้ือบุหรี่ได
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 2. การพัฒนากลวิธีในการปองกันการสูบบุหร่ีของนักเรียน จากกลวิธีหรือวิธีการที่ใหฝายตางๆ
ท่ีมีสวนเกี่ยวของ ไดแก ตัวเด็กเอง ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเกี่ยวของ ไดมีสวนรวม
ในการคิดคนและจัดการกับปญหาการสูบบุหร่ีของเยาวชนในพ้ืนที่ของตนเอง ตั้งแตการกําหนดปญหาและ
ความตองการเกี่ยวกับการสูบบุหร่ีของนักเรียน มีการวางแผนในรูปของโครงการ/กิจกรรม กลุมไดรวมกัน
กําหนดเปน 7 โครงการตามบทบาทหนาท่ีของฝายตางๆ ท่ีรับผิดชอบ โครงการพัฒนาปจจัยภายในของนักเรียน
มี 2 โครงการ ไดแก โครงการใหโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อใหนักเรียนมีความรูเกี่ยวกับโทษของการสูบบุหร่ี  
โครงการพัฒนาทักษะการตัดสินใจและทักษะการปฏิเสธเพ่ือปองกันการสูบบุหร่ีของนักเรียน  โดยท้ัง 2 
โครงการเปนโครงการท่ีผูวิจัยและครูผูสอนรวมกันจัดทําข้ึนโครงการท่ีพัฒนาปจจัยภายนอกมี   5 โครงการ 
ไดแก โครงการเยาวชนยุคใหมหางไกลยาเสพติดของกลุมนักเรียน โครงการเฝาระวังการสูบบุหร่ีของบุตร
หลานท่ีบานของกลุมผูปกครอง โครงการเฝาระวังเด็กกลุมเส่ียง โครงการปองกันการสูบบุหร่ีของนักเรียนใน
โรงเรียนของกลุมครู/โรงเรียน   และโครงการปองกันการสูบบุหร่ีของเยาวชนโดยชุมชน ประกอบดวยกิจกรรม
ท่ีมีการจัดสภาพแวดลอมท้ังท่ีบาน โรงเรียนและชุมชนใหเปนเขตปลอดบุหร่ีมากท่ีสุด การรณรงคตอตานการ
สูบบุหร่ีและการควบคุมแหลงซ้ือขายการสูบบุหร่ีใหแกเด็กที่มีอายุต่ํากวา 18 ป จากนั้นแตละฝายท่ีรับผิดชอบ
นําโครงการไปปฏิบัติ และมีการประชุมเพื่อสะทอนผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติเปนระยะๆในทุกเดือน แลวนํา
แผนมาทบทวนและปรับปรุงใหม เชน โครงการใหโปรแกรมสุขศึกษาไดมีการปรับระยะเวลาในการดําเนิน
กิจกรรมใหเหมาะสม สวนโครงการอ่ืนๆ ไดมีการจัดหาแหลงเครือขายสนับสนุนเพิ่มเติมในการดําเนิน
กิจกรรม เชน โครงการเฝาระวังเด็กกลุมเส่ียงท่ีโรงเรียน นักเรียนกลุมแกนนําและครูควรประสานงานรวมกันใน
การคนหานักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงในโรงเรียน หรือโครงการเฝาระวังการสูบบุหร่ีของบุตรหลานท่ีบานกลุม
ผูปกครอง/กลุมแมบานควรประสานงานรวมกันกับกลุม อสม. ในการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับบุหร่ีใหแกเพื่อนบาน เปนตน และไดมีการปรับเพิ่มอีก 1 โครงการท่ีเปนการทํางานรวมกันระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนคือโครงการจัดนิทรรศการและเดินรณรงคตอตานการสูบบุหร่ีของนักเรียน 
 หลังจากไดปรับปรุงโครงการและนําไปดําเนินการอยางตอเนื่องแลว พบวาทุกกิจกรรมสามารถ
ปฏิบัติไดตามท่ีกําหนดไว ไมมีปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการและบรรลุตามเปาหมายของแตละโครงการ 
ภายหลังการประเมินผลรวบยอด พบวา 1) ไดโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ 
สามารถแกไขปญหาไดตรงตามสภาพการณและสาเหตุท่ีเปนจริง นับวาสอดคลองกับบริบทของชุมชน    
2) ฝายตางๆท่ีเกี่ยวของไดมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตางๆ  และ 3) บรรลุตามเปาหมายในการปองกัน
การสูบบุหร่ีของนักเรียน คือ สามารถปองกันนักเรียนในช้ัน ป.5-6 และม.1-3 ไมใหสูบบุหร่ีได โดยไมมี



ปที่ 12  ฉบับท่ี 1 กันยายน 2549  วารสารพฤติกรรมศาสตร 103 
 

 

 

การอภิปรายผลการวิจัย 
 

 1. กลวิธีในการปองกันการสูบบุหร่ีของนักเรียนท่ีได มีองคประกอบท่ีสําคัญดังนี้ 
      1.1 การใหผูท่ีมีสวนเกี่ยวของหรือผูท่ีมีสวนไดสวนเสียในปญหาการสูบบุหร่ีของนักเรียน 
ไดแก ตัวนักเรียนเอง ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการดําเนนิงาน ท้ังนี้เนื่องจากเปนกลุมคนในพ้ืนท่ีซ่ึงมีความคุนเคยและเขาใจถึงสภาพปญหา และ
ปจจัยเงื่อนไขตางๆท่ีเกี่ยวของกับการสูบบุหร่ีของเยาวชนในพ้ืนท่ีตนเองไดดีท่ีสุด ประกอบกับปญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษามีเครือขายโยงใยกบัผูท่ีเกี่ยวของนอกโรงเรียนอยางชัดเจนจึงเปนตองมองปญหา
ในลักษณะองครวม การปองกนัและแกไขปญหา ตองอาศัยการมีสวนรวมของทุกฝายท้ังในและนอก
สถานศึกษา ท้ังภาครัฐ เอกชน ชุมชน และประชาชนเขามารวมกนัปองกันและแกไขปญหา (จิรพันธ ไตรทพิ
จรัส. 2543) และจากกระบวนการดําเนนิงานยังกอใหเกดิการเรียนรูดวยตนเอง นับวาสอดคลองกับแนวคิด
ของสตริงเกอร (Stringer. 1999) ท่ีวา “กลุมจะเปนผูคิด ตัดสินใจเลือกแนวทางในการแกไขปญหาและมี
วิธีการของตนเองในการจดัการกับปญหา ไดเรียนรูจากการนําไปปฏิบัติ ซ่ึงทําใหมองเห็นตัวเองและ
กิจกรรมของตนเองโดยรวม ท่ีเปนผลของการสะทอนภาพออกมาดวยกลุมเอง” เหลานี้จะนําไปสูการ
พึ่งตนเองในท่ีสุด 

  การใชวิธีการวิจยัเชิงปฏิบัตกิาร ซ่ึงเปนกระบวนการวิจยัท่ีมุงเนนความรูสําหรับการ
ปฏิบัติ การคนหาสภาพการณท่ีเปนจริงหรือสะทอนเหตุการณ ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงซ่ึงนําไปสูการ
ปฏิบัติท่ีดีข้ึน (Smith. 2001: Online; citing Lewin. 1946) ในการวจิัยคร้ังนี้ปรากฏผลทั้งในรูปของการ
เปล่ียนแปลง ความรู เจตคติ ทักษะที่จําเปนและพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ี และยังกอใหเกิด
กระบวนการเรียนรูของกลุมตางๆ ในการจัดการและแกไขปญหาการสูบบุหร่ีของนักเรียนภายในชุมชน
ตนเอง  
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เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของนักเรียน 

กําหนดปญหาและความตองการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กําหนดแนวทางและวางแผนแกไขปญหา ใน 
รูปโครงการ/กิจกรรมที่ครอบคลุมทั้งปจจัยภายใน 
และปจจัยภายนอก ได 7 โครงการ 

ประเมินผลระหวางดําเนินการ 
พิจารณาจาก 

-การมีสวนรวมในกระบวนการและกิจกรรม 

-การบรรลุวัตถุประสงค / เปาหมายแตละ

โครงการ 

-การดําเนินกิจกรรมไดตามแผน 

-ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 

ปฏิบัติตามแผนที่ปรับ 

ปรับปรุงแผน 
โครงการ 1,2 ปรับเวลาและกิจกรรมใหเหมาะสม 

โครงการ 3-5 ปรับโดยทํางานรวมกับกลุมอื่นและ 

ทํากิจกรรมตอไปอยางตอเนื่อง โครงการ  6 ปรับเพิ่ม

อีก 1โครงการคือโครงการ 8 การจัดนิทรรศการและ

เดินรณรงคตอตานการสบบหร่ีของนักเรียน 

    4)โครงการเฝาระวังการสูบบุหร่ีของบุตรหลานที่บาน 5)โครงการ 

    เฝาระวังเด็กกลุมเส่ียง 6) โครงการปองกันการสูบบุหร่ีของนักเรียน   

    ในโรงเรียน 7)โครงการปองกันการสูบบุหร่ีของเยาวชนโดยชุมชน  

   พัฒนาทักษะการตัดสินใจและทักษะการปฏิเสธ 

• ปจจัยภายนอก (การเฝาระวังและดูแลสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ 

    การสูบบุหร่ี) ไดแก 3)โครงการ”เยาวชนยุคใหมหางไกลบุหร่ี”  

ปจจัยภายใน (ตัวเด็ก) ไดแก 1)โครงการใหสุขศึกษา 2)โครงการ • 
ปฏิบัติตามโครงการ/กิจกรรมที่ไดกําหนดขึ้น   

ปฏิบัติตามแผนที่ปรับ ประเมินผล 

กลุมผูปฏิบัติการ ไดแก ตัวแทนจากนักเรียน ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน  

และเจาหนาที่จากหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของ  (เขารวมตลอดกระบวนการ            

ต้ังแต การกําหนดปญหาและความตองการ การกําหนดแนวทางและวางแผน 

การปฏิบัติการ และการสะทอน/ประเมินผล)  

 

ปรับปรุงแผน  โดยทุกโครงการทํากิจกรรมตอไปอยางตอเนื่อง 

ไดกลวิธีที่ใชไดและเหมาะสมกับบริบทที่ศึกษา 

ปรับปรุงแผน 
โครงการ1-7 ทํากิจกรรม 

ตอไปอยางตอเนื่อง 

     ในโรงเรียน  

    มีความคาดหวังในความสามารถของ   

    ตนเองเพิ่มข้ึน, มีพฤติกรรมการปองกัน 

    การสูบบุหร่ีเพิ่มข้ึน 

  - ปจจัยภายนอก ไดแก ไมมีแหลงมั่วสุม  

     และแหลงซ้ือขายบุหร่ีใหแกนักเรียน  

   บุหร่ีของนักเรียน 

  - ปจจัยภายใน ไดแก มีความรูเพิ่มข้ึน  

    มีเจตคติที่ถูกตองเพิ่มข้ึน มีทักษะการ  

    ตัดสินใจและทักษะการปฏิเสธเพิ่มข้ึน  

  ตามสภาพการณและสาเหตุที่เปนจริง 

  สอดคลองกับบริบทของพื้นที่ที่ศึกษา 

  จํานวน 8 โครงการ 

2.การมีสวนรวมของฝายตางๆ ที่เก่ียวของ 

3.การบรรลุเปาหมายในการปองกันการสูบ 

1.การไดโครงการตางๆ ที่แกปญหาได 

ประเมินผล 

ใชเทคนิค AIC เพ่ือ

สงเสริมการมีสวนรวม

ของฝายตางๆ 
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ภาพประกอบ 1  กลวิธีในการปองกันการสูบบุหร่ีของนักเรียน 
ตาราง 1 โครงการและกจิกรรมที่ฝายตางๆท่ีเกี่ยวของในพ้ืนท่ีไดรวมกนัดําเนนิการ 
 

โครงการ กิจกรรม 
1) โครงการให
โปรแกรมสุขศึกษา 
แกนักเรียน 

ครูผูสอนบรรยายใหความรูเก่ียวกับบุหรี่แลวแบงกลุมยอยใหนักเรียนอภิปราย  มอบหมายงาน 
ใหอานโปสเตอรเก่ียวกับบุหรี่ในหองสมุด  แจกแผนพับ/เอกสาร  ใหดูวิดีทัศน “บุหรี่ภัยราย 
ใกลตัว”  ใหตัวแบบมาเลาประสบการณใหฟง  ใหนักเรียนจัดทําและแสดงปายนิเทศ เปนตน 

2) โครงการพัฒนา
ทักษะการตัดสินใจ
และทักษะการปฏิเสธ 

ครูผูสอนบรรยายขั้นตอนการตัดสินใจและหลักการปฏิเสธโดยไมเสียสัมพันธภาพ แลวแบงกลุม
ยอยใหนักเรียนวิเคราะหกรณีศึกษา ใหนักเรียนฝกบทบาทสมมติเก่ียวกับทักษะการตัดสินใจ           
และทักษะการปฏิเสธภายใตสถานการณที่กําหนด  ใหนักเรียนฝกเขียนบทการปฏิเสธเม่ือถูก
เซาซี้หรือถูกสบประมาท เปนตน     

3) โครงการ “เยาวชน
ยุคใหมหางไกลบุหรี่” 

นักเรียนกลุมแกนนํามีสวนรวมในการเฝาระวัง สอดสองดูแล และสังเกตพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 
แหลงซื้อขาย และแหลงมั่วสุมการสูบบุหรี่ของนักเรียนในโรงเรียน 

4) โครงการเฝาระวัง
การสูบบุหรี่ของบุตร
หลานที่บาน 

ตัวแทนผูปกครอง/กลุมแมบานมีสวนรวมในการเฝาระวัง สอดสองดูแลและปองกันไมใหบุตร
หลานที่บานสูบบุหรี่ เชน วากลาวตักเตือนและใหความรูเก่ียวกับบุหรี่แกบุตรหลาน  แนะนําใน
การคบเพ่ือน พยายามจัดบานใหเปนสถานที่ปลอดบุหรี่ และใหความรวมมือในโครงการรณรงค
ตอตานการสูบบุหรี่ตางๆ ที่โรงเรียนหรือชุมชนจัดขึ้น เปนตน 

5) โครงการเฝาระวัง
เด็กกลุมเสี่ยงที่                
โรงเรียน 

ครูประจําช้ัน/ครูผูสอนเฝาระวัง ติดตามและสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนกลุมเสี่ยงอยางใกลชิด 
เชน การใหคําปรึกษา ใหความรูเก่ียวกับโทษของบุหรี่และวิธีการเลิกสูบบุหรี่ จัดกิจกรรมที่เปน
ประโยชนเพ่ือใชเวลาวางใหเหมาะสม  เยี่ยมบานและพบปะพูดคุยกับผูปกครองอยางนอย 
เดือนละ 1 ครั้ง และติดตามประเมินผลพฤติกรรมของนักเรียนกลุมเสี่ยง เปนตน 

6) โครงการปองกัน
การสูบบุหรี่ของ            
นักเรียนในโรงเรียน 

โรงเรียนจัดต้ังกลุมนักเรียนแกนนําเพ่ือเฝาระวังการสูบบุหรี่ของนักเรียน และประสานงานกับครู 
ใหนักเรียนจัดแสดงปายนิเทศและกระจายเสียงตามสายเพ่ือใหความรูเก่ียวกับบุหรี่ จัดหา           
เอกสาร แผนพับ หนังสือ สื่อวิดีทัศนเก่ียวกับโทษภัยของบุหรี่  จัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน         
ใหเหมาะสมไมใหมีแหลงมั่วสุมหรือมุมอับ  เปดโอกาสใหนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน ไดมี 
สวนรวมกับโรงเรียนในการดําเนินกิจกรรมเพื่อปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหรี่ของนักเรียน 
เปนตน 

7) โครงการจัด
นิทรรศการและเดิน
รณรงคตอตานการสูบ
บุหรี่ของนักเรียน 

นักเรียน ผูปกครอง ครู ผูนําชุมชน ประชาชน และเจาหนาที่ของรัฐ รวมกันเดินรณรงคตอตาน
การสูบบุหรี่ในหมูบาน โรงเรียนจัดนิทรรศการเก่ียวกับโทษของบุหรี่, ประกวดคําขวัญตอตาน
การสูบบุหรี่, ถาม-ตอบปญหาเก่ียวกับบุหรี่, การแสดงบนเวทีของนักเรียน, การรวมกันปฏิญาณ
ตนของผูสูบบุหรี่ในชุมชนเพื่อเลิกสูบบุหรี่และรวมกันเผาทําลายบุหรี่ เปนตน 

8) โครงการปองกัน
การสูบบุหรี่ของ           
เยาวชนโดยชุมชน 

ชุมชนและโรงเรียนรวมกันจัดกิจกรรมรณรงคตอตานการสูบบุหรี่ของเยาวชนในชุมชน จัดอบรม
ดานจริยธรรมใหแกเยาวชนโดยพระ กระจายเสียงตามสายในหมูบานเก่ียวกับโทษของบุหรี่  
จัดแสดงโปสเตอรพิษภัยของบุหรี่ตามจุดตางๆ ในหมูบาน ขอความรวมมือรานคาไมใหจําหนาย
บุหรี่ใหแกเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป จัดสภาพแวดลอมในชุมชนไมใหมีแหลงมั่วสุมของวัยรุน 
วากลาวตักเตือนเมื่อเห็นวัยรุนมั่วสุมกันสูบบุหรี่หรือเสพยาในชุมชน  กําหนดเขตปลอดบุหรี่ของ
ชุมชน และ สงเสริมสรางเครือขายกลุมตางๆในชุมชนในการปองกันปญหายาเสพติด เปนตน 
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  1.3 กิจกรรมตางๆท่ีใหเปนกิจกรรมท่ีไมซับซอน และกระทําไดงายในทางปฏิบัติ ซ่ึงเปน
กิจกรรมท่ีมุงเนนการแกไขปญหาท่ีครอบคลุมตามสาเหตุท่ีทําใหนกัเรียนสูบบุหร่ี ท้ังจากปจจยัภายในและ
ภายนอกของนักเรียน รูปแบบการใหกิจกรรมประกอบดวยการจัดอบรมโครงการตางๆ เชน การอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะการตัดสินใจและทักษะการปฏิเสธแกนักเรียน ซ่ึงการฝกอบรมเปนกระบวนการเรียนการสอน 
ท่ีชวยใหผูเรียนเกิดความรู ทักษะ และการเปล่ียนแปลงเจตคติท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน และกอใหเกดิ
ความรวมมือระหวางสมาชิกในกลุมหรือองคกร (Mills, 1973) การใหขอมูลขาวสารผานส่ือตางๆ ไดแก 
แผนพับ โปสเตอร เสียงตามสายในโรงเรียน และหอกระจายขาวในหมูบาน การจดัโครงการนิทรรศการ
และเดินรณรงคตอตานการสูบบุหร่ีของนักเรียน เพื่อใหความรูและจูงใจใหนักเรียนและประชาชนได
ตระหนักถึงอันตรายของการสูบบุหร่ี 
  1.4  เปนวิธีการท่ีมีความเปนไปไดในการปองกนัการสูบบุหร่ีของนักเรียน หากไดดาํเนนิการ 
ภายใตบริบทหรือสภาพแวดลอม และปจจยัเง่ือนไขของชุมชนท่ีมีความคลายคลึงกันในระยะเวลาอัน
เหมาะสม  
 

 2. ปจจัยเงื่อนไขท่ีกอใหเกิดผลสําเร็จในการดําเนินงาน   
     2.1 โครงสรางและบริบทของชุมชนท่ีมีเครือขายของความสัมพันธท่ีดีระหวางกลุม มีการ
รวมกลุมตางๆ ท่ีสําคัญในชุมชน ไดแก กลุมอาชีพ กลุมแมบาน และกลุม อสม. เปนตน การทํางานของ
กลุมมีความเขมแข็งและสามัคคี นอกจากนี้ คุณลักษณะโดยท่ัวไปของชาวชนบทอีสานเปนผูท่ีมีน้ําใจ 
ชอบชวยเหลือผูอ่ืน  เม่ือมีกจิกรรมท่ีตองทํารวมกันชาวบานจะใหความรวมมือเปนอยางดี นับวาเปนปจจัย
ท่ีประกอบกันและสงผลใหเกิดการมีสวนรวมท่ีดีของชุมชน 
  2.2 ความเขมแข็งของผูบริหารโรงเรียนและผูนําชุมชนท่ีมีวิสัยทศันกวางไกล เหน็ความสําคัญ
ของปญหายาเสพติดโดยโรงเรียนและชุมชนรวมมือกันในการจัดการและแกไขปญหา 
     2.3 การไดรับการสนับสนนุทางสังคมในรูปตางๆ ท้ังดานขอมูลและความรูจากครูผูสอน ผูวิจัย
และเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเกี่ยวของ การสนับสนุนสื่อตางๆ เชน วิดีทัศน คูมือ แผนพับ และโปสเตอรจาก
มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี งบประมาณในการดําเนินงานจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ(สสส.) วัสดุอุปกรณในการจัดนทิรรศการจากโรงเรียนและองคการบริหารสวนตําบล อีกท้ัง
กําลังใจจากคณะครูอาจารยและผูวิจยั  เปนตน 
  2.4 ปจจัยดานสังคมและการเมืองซ่ึงนโยบายของรัฐบาลปจจุบันไดใหความสําคัญในการแกไข
ปญหายาเสพติด จึงเปนการสรางกระแสใหประชาชนต้ังแตระดับทองถ่ินไดตื่นตัวและมีการรณรงคตอตาน
ปญหายาเสพติดมากข้ึน และสังคมเร่ิมใหความสําคัญกับปญหาการสูบบุหร่ีมากข้ึน จากความพยายามของ
รัฐบาลในการรณรงคตอตานการสูบบุหร่ี ตั้งแตระดับนโยบาย เชน การผลักดันใหกฎหมายท่ีเกี่ยวของมีผล
บังคับใชอยางจริงจัง  การเพิ่มพื้นท่ีปลอดบุหร่ี การขึ้นภาษีบุหร่ี การหามโฆษณาต้ังขายบุหร่ีหนาราน 
การใหบุคคลท่ีเปนท่ีรูจักและช่ืนชอบของสังคมโฆษณาเชิญชวนใหเลิกสูบบุหร่ีและตอตานการสูบบุหร่ี 
และการเผยแพรประชาสัมพันธใหเห็นถึงโทษภัยของบุหร่ีผานส่ือตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ เปนตน  
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ขอจํากัดของงานวิจัย 
 

 1. งานวิจัยเรื่องนี้เปนการใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนากลวิธีในการปองกัน
การสูบบุหร่ีของนักเรียน ซ่ึงเปนการทํางานรวมกันระหวางผูวิจัยกับผูปฏิบัติในพื้นท่ี ผลการวิจัยท่ีไดจึงมา
จากกระบวนการที่กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษาเทานั้น การจะนําขอคนพบท่ีได
ไปประยุกตใชในพื้นท่ีอ่ืนตองอยูภายใตสภาพแวดลอม/บริบท และปจจัยเง่ือนไขตางๆ ท่ีสงผลตอการ
ดําเนินงานท่ีใกลเคียงกันดวย 
 2. งานวิจัยเร่ืองนี้ไมไดทําการตรวจสอบปริมาณสารนิโคตินของนักเรียน โดยใชวิธีการใดๆ 
ทางการแพทย และไมไดใชเคร่ืองมือวัดใดๆ ในการทดสอบระดับการติดสารนิโคตินของนักเรียน 
 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 

1. จากผลการวิจยัพบวาการดาํเนนิงานเพ่ือพฒันากลวิธีในการปองกนัการสูบบุหร่ีของนักเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ   โรงเรียนควรเปดโอกาสใหฝายตางๆ ไดแก นักเรียน ผูปกครอง ครู/อาจารย ผูนําชุมชนและ
เจาหนาท่ีจากหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ไดมีสวนรวมในการดําเนินงานในรูปของเครือขายท่ีมีการ
ทํางานแบบครบวงจรและตอเนื่อง ตั้งแต 1) การกําหนดปญหาและความตองการ 2) การกําหนดแนวทาง
และวางแผนแกไขปญหา 3) การปฏิบัติตามแผนที่ไดกําหนดข้ึน 4) การสะทอนหรือประเมินผลที่ได
เพื่อแลกเปล่ียนความรูและประสบการณท้ังในระดับลึกและกวาง โดยใชกลยุทธหลาย ๆ รูปแบบท่ีมีความ
สอดคลองและเหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ี 

2. ในการพัฒนากลวิธีในการปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนใหมีความตอเนื่องและยั่งยืน
โรงเรียนควรบูรณาการในหลักสูตรหรือสอดแทรกในกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตลอดจนกิจกรรมพัฒนาของ
ชุมชน โดยเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการคิดและตัดสินใจ เชน สอดแทรกความรูเกี่ยวกับบุหร่ี 
โทษภัยของบุหร่ีและวิธีการในการปองกันตนเองไมใหสูบบุหร่ีในเนื้อหาวิชาแกนักเรียนในชวงชั้นท่ี 2-3  
ซ่ึงจัดเปนกลุมเส่ียงท่ีเร่ิมทดลองสูบบุหร่ี หรือจัดใหมีโครงการฝกอบรมนักเรียนเพื่อพัฒนาใหมีทักษะชีวิต 
เปนการเสริมภูมิคุมกันแกนักเรียนในการปองกันไมใหสูบบุหร่ีและใชสารเสพติดชนิดอ่ืนๆ และควรจัดใหมี
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือรณรงคตอตานการสูบบุหร่ีของเยาวชน โดยใหนักเรียน ครู ผูปกครองและชุมชน
ไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม  

3. ในการพัฒนางานดานการสงเสริมสุขภาพในชุมชนใหมีประสิทธิผลและยั่งยืน  ควรใชวิธีการ
วิจยัเชิงปฏิบัตกิาร  ซ่ึงเปนกระบวนทัศนใหมของงานวิจยัท่ีสงเสริมใหเกดิการเรียนรูจากการปฏิบัตจิริงภายใต
ส่ิงแวดลอมและบริบทของการปฏิบัติงาน 
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ขอเสนอแนะสําหรับการวจิัยครั้งตอไป 
 

               1. ในการขยายผลการควบคุมการสูบบุหร่ีท่ีไดผล ควรทําวิจยัท่ีมุงแกไขปญหาในกลุมผูท่ีเสพติด
บุหร่ีอยูแลวใหเลิกสูบบุหร่ีดวยท้ังในกลุมเยาวชน กลุมผูใหญหรือวยัทํางาน โดยครอบคลุมพื้นท่ีเปาหมาย
ท้ังในโรงเรียนและชุมชน    
 2.  การวิจยัเพ่ือพัฒนางานดานปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหร่ีควรทํางานแบบเปนหุนสวน
ท่ีเช่ือมโยงการทํางานระหวางองคกรชุมชน องคกรภาครัฐ องคกรเอกชนและนักวชิาการ โดยเปนการ
ทํางานแบบสหวิทยาการ (Multi-Disciplinary approach) ของบุคลากรจากหลายสาขาวิชา เชน ดานการแพทย
และสาธารณสุข ดานการศึกษา ดานพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร และดานจิตวทิยา เปนตน 
 3. ควรจัดใหมีการวิจัยและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเชิงรุกในระดับทองถ่ิน ในประเด็นอ่ืนๆ
ท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพ ซ่ึงจะนําไปสูรูปแบบท่ีดีท่ีสุด สามารถนําไปเผยแพร แลกเปล่ียน เรียนรู
รวมกันในแนวราบ และนําไปปรับใชในสถานบริการตางๆ ท่ัวประเทศ 
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