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การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อ 1) พัฒนากลวิธใี นการปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน
ไดตรงตามสภาพการณที่เปนจริง 2) สงเสริมและสนับสนุนนักเรียน ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และ
เจาหนาที่จากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ ใหไดมีสวนรวมในการดําเนินงานเพื่อปองกันการสูบบุหรี่
ของนักเรียน ภายใตทรัพยากรในทองถิน่ ที่มีอยู กระบวนการวิจัยใชแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการ
และการระดมพลังทางสังคมในการสนับสนุนใหฝายตางๆที่เกี่ยวของ ไดพัฒนากลวิธีในการปองกัน
การสูบบุหรี่ของนักเรียนชายและหญิง ทีก่ ําลังศึกษาในชั้น ป.5-6 และ ม.1-3 จํานวน 188 คน ผูวิจัย
ไดทําการศึกษาในโรงเรียนหัวนาคําจรูญศิลป อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ เก็บรวบรวมขอมูล
โดยใชวธิ ีการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เครื่องมือวัดในเชิงปริมาณเปนแบบสอบถามวัดความรู
เจตคติ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการปฏิเสธ ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง และ
พฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่ วิธีการเชิงคุณภาพ ไดแก การสนทนากลุม การสัมภาษณเจาะลึก
และการสังเกตแบบมีสว นรวม
กระบวนการวิจัยแบงเปน 3 ระยะ ไดแก 1) ระยะเตรียมการ เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยติดตอและ
ประสานงานเพื่อขอความรวมมือไปยังบุคคลหรือองคกรตางๆที่เกีย่ วของ และทําการทบทวนเอกสาร
และงานวิจัยตางๆ 2) ระยะดําเนินการ เปนขั้นตอนทีศ่ ึกษาบริบทของโรงเรียนและชุมชน วิเคราะห
ปรากฏการณการสูบบุหรี่ ปจจัยตางๆทีเ่ กี่ยวของและกิจกรรมในการปองกันการสูบบุหรี่ของเยาวชน
ที่เคยทําทั้งในอดีตและปจจุบัน ในขั้นนี้ผวู ิจัยไดใชเทคนิค AIC เพื่อสงเสริมใหกลุม ตางๆที่เกี่ยวของ
ไดรวมกันคนหาปญหา และความตองการเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของเยาวชน กําหนดกิจกรรมในการ
แกไขปญหาและนําไปปฏิบตั ิ และ 3) ระยะสิ้นสุดโครงการวิจัยเปนขัน้ ตอนที่กิจกรรมยังคงดําเนินอยู
ตอไป ภายหลังจากผูวิจัยถอนตัวออกจากโครงการวิจัย
ผลการวิจัยทีไ่ ดมีดังนี้
1. สถานการณการสูบบุหรีข่ องนักเรียน พบวา นักเรียนในกลุมทีศ่ กึ ษาเปนนักเรียนที่สูบ
บุหรี่รอยละ 15 โดยเปนผูทยี่ งั คงสูบบุหรี่ในปจจุบัน รอยละ 2.7 และเลิกไดสําเร็จแลว รอยละ 12.2
นักเรียนที่สูบบุหรี่เปนเพศชายทั้งหมด โดยนักเรียนในชั้น ม.3 สูบบุหรี่มากที่สุด คิดเปนรอยละ 32.2
สาเหตุที่ทําใหสูบบุหรี่ ไดแก ตามเพื่อนหรือเพื่อนชักชวน รอยละ 53.6 และอยากทดลองสูบดวย
ตนเองรอยละ 32.1 อายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่เทากับ 11.07 ป ชนิดหรือยี่หอของบุหรี่ที่นกั เรียนนิยม
สูบ ไดแก สายฝน และกรองทิพย ตามลําดับ บุหรี่สวนใหญไดมาจากการหาซื้อเองตามรานคาใน

หมูบานหรือจากเพื่อน ปริมาณบุหรี่ที่สูบเฉลีย่ วันละ 4.18 มวน คาบุหรี่เฉลี่ย เดือนละ 91.64 บาท
นักเรียนกลุมที่สูบบุหรี่ สวนใหญไมไดสูบเปนประจํา โดยสูบเปนบางครั้งในบางโอกาส เชน เมื่อดื่ม
สุราหรืออยูกับเพื่อน โดยสถานที่ที่มักสูบบุหรี่ ไดแก บานเพื่อน และหองน้ํา ปจจัยที่เกี่ยวของกับ
การสูบบุหรี่ของนักเรียน พบวา ประกอบดวยปจจัยภายในของนักเรียนเอง ไดแก ความอยากรูอยาก
ลอง การขาดทักษะในการปฏิเสธเพื่อน ความเครียด ความเหงา เปนตน และปจจัยภายนอกจาก
สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของ ไดแก ครอบครัว เพื่อน โรงเรียน และสังคม ผูที่เกี่ยวของสามารถบอกได
ถึงผลกระทบตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่ ไดแก ผลกระทบทีม่ ีตอสุขภาพ การสูญเสียทางดาน
เศรษฐกิจ อากาศเปนพิษ การเสี่ยงตอการดื่มสุราหรือใชสารเสพติดที่ผิดกฎหมายชนิดอื่นๆ ปญหา
ความรุนแรง ความซึมเศรา และปญหาอื่นๆ เปนตน อยางไรก็ตาม ผูที่เกี่ยวของยังไมคอยตระหนัก
ถึงปญหาที่เกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่ เนือ่ งจากผลกระทบตอสุขภาพที่เกิดขึ้น ยังไมเห็นผลรายแรง
ในทันที และมองวาการสูบบุหรี่ไมไดกอ ใหเกิดปญหาที่รุนแรงตอชุมชน กิจกรรมหรือโครงการที่
รณรงคตอตานการสูบบุหรีใ่ นชุมชนทั้งในอดีตและปจจุบัน สวนใหญเปนโครงการที่รณรงคตอตาน
การใชสารเสพติดในภาพรวม ซึ่งเปนโครงการที่โรงเรียนและชุมชนรวมกันจัดขึ้นตามนโยบายของ
รัฐบาล ปญหาการสูบบุหรีข่ องเยาวชนเปนผลมาจากหลายๆ ปจจัยประกอบกัน ทั้งปจจัยภายในสวน
บุคคล และสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของ ดังนั้นแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหรี่ที่มี
ประสิทธิภาพควรสงเสริมใหฝายตางๆทีเ่ กี่ยวของ ไดแก ตัวเด็กเอง ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และ
เจาหนาที่จากหนวยงานของรัฐ ไดรวมกันในการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาดังกลาว
2. การพัฒนากลวิธีในการปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนในการวิจัยครั้งนี้ เปนการคิดคน
วิธีการที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม ซึ่งสามารถแกไขปญหาการสูบบุหรี่ของนักเรียนไดตรงตาม
สภาพการณที่เปนจริง กลวิธีที่ไดเปนการใหผูที่มีสว นเกี่ยวของหรือผูที่มีสวนไดสวนเสียในปญหา
การสูบบุหรี่ของนักเรียน ไดแก ตัวเด็กเอง ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และเจาหนาที่จากหนวยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการวิจัย โดยการคนหาปญหา วิเคราะหขอมูลที่ได
เพื่อทําความเขาใจในปญหาและปจจัยตางๆที่เกี่ยวของ
ซึ่งทําใหตระหนักถึงความจําเปนในการ
วางแผนเพื่อแกไขปญหา การสูบบุหรี่ของเยาวชนเปนผลมาจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอก
ของเด็ก ดังนั้นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับปญหาการสูบบุหรี่ควรพิจารณาใหครอบคลุม
ถึงสาเหตุตางๆ ดังกลาวดวย โดยกลุมไดรวมกันกําหนดเปน 7 โครงการ โครงการที่พัฒนาปจจัย
ภายในของนักเรียนมี 2 โครงการ ไดแก โครงการใหโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อพัฒนาใหนักเรียนมี
ความรูเกี่ยวกับโทษของการสูบบุหรี่ โครงการพัฒนาทักษะการตัดสินใจและทักษะการปฏิเสธ เพื่อ
พัฒนาใหนักเรียนมีทักษะในการเผชิญกับสิ่งยั่วยุ นําไปสูการมีภาวะสุขภาพที่ดี และมีความตระหนัก
โครงการที่พัฒนาปจจัยภายนอกมี 5 โครงการ ที่มีการจัด
ในปญหาการสูบบุหรี่มากขึน้
สภาพแวดลอมทั้งที่บาน โรงเรียน และชุมชนใหเปนเขตปลอดบุหรี่ การรณรงคตอตานการสูบบุหรี่
และการควบคุมแหลงซื้อขายการสูบบุหรี่ใหแกเด็กที่มีอายุต่ํากวา 18 ป ระหวางดําเนิน การปฏิบัติ
ตามกิจกรรมที่ไดกําหนดขึ้น ไดมีการนําแผนมาทบทวนและปรับปรุงใหมเปนระยะๆ เชน โครงการ
ใหโปรแกรมสุขศึกษา ไดมีการปรับระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมใหเหมาะสม และ ในโครงการ

อื่นๆ ไดมีการจัดหาแหลงเครือขายสนับสนุนเพิ่มเติมในการดําเนินกิจกรรม เชน นักเรียนควร
ประสานกับครูในการคนหานักเรียนที่มีพฤติกรรมเสีย่ งในโรงเรียนรวมกัน และไดมีการปรับเพิ่มอีก
1 โครงการที่เปนการทํางานรวมกันระหวางโรงเรียนกับชุมชน โดยมีกิจกรรมที่ใหความรูเกีย่ วกับ
สุขภาพและรณรงคตอตานการสูบบุหรี่ เปนตน ภายหลังการประเมินผลรวบยอดพบวาทุกโครงการ
ที่ไดสามารถปองกันไมใหนักเรียนในระดับชั้นป. 5-6 และ ม.1-3 ในโรงเรียนหัวนาคําจรูญศิลปสบู
บุหรี่ได (ไมมีนักเรียนรายใหมที่สูบบุหรีเ่ พิ่มขึ้น และอัตราการสูบบุหรี่ของนักเรียนลดลง) โดย
นักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้น มีเจตคติทางลบตอการสูบบุหรี่ มีความคาดหวังในความสามารถตนเองตอ
การสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น มีทักษะในการตัดสินใจและทักษะการปฏิเสธเพิม่ ขึ้น
นอกจากนี้ กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการและเทคนิค AIC สามารถสนับสนุนใหฝายตางๆ
ที่เกี่ยวของไดมีสว นรวมในการดําเนินงาน ตั้งแต การคนหาปญหาและความตองการ การกําหนด
แนวทางและวางแผนแกไขปญหา การปฏิบัติ และการประเมินผล ซึ่งการมีสวนรวมมีประสิทธิภาพ
สูงสุดในการสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติ และทําใหฝายตางๆที่เกี่ยวของไดเรียนรูจากการกระทําดวย
ตนเอง ซึ่งนําไปสูการกําหนดกิจกรรมที่สามารถจัดการกับปญหาการสูบบุหรี่ของเยาวชนในชุมชน
ของตนเองได
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The purposes of this research were to 1) develop effective smoking-prevention
strategies among students in real situation and 2) facilitate students, families, school,
community, and government officers to participate in smoking-prevention activities under
local resource utilization. Research process utilized action research and social mobilization
technique to encourage stakeholders to develop smoking-prevention strategies among 188
male and female students (Pathom 5-6 and Mathayom 1-3) in Hua Na Kam Charoonsil
School, Yang Talad District, Kalasin Province. Data was obtained by 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. The preparation phase aimed at
coordination with relevant persons and organizations, and literature review. The action
phase aimed at exploring context of school and community as well as the investigation of
smoking phenomena, related factors of smoking, previous and existing activities for
smoking prevention among youths in community. The AIC technique was used in this phase
to facilitate participants to identify their own problems of youth smoking, initiate their own
activities and act by themselves. The final phase aimed at sustainable activities after
withdrawal of the researcher.
The results were as follows:
1. The smoking situation among students revealed that fifteen percent of the
students were smokers. Among them, 2.7% were current smokers and 12.2% were
previous smokers. All of them were male. Most smokers (32.2%) were students of
Mathayom 3. The reasons to smoke were peer imitation (53.6%) and curiosity (32.1%). The
average age onset was 11.07. Most favorite cigarette types were Saiphon and Krongtip,
respectively. The students got the cigarettes from vendors at grocery shops in the village or
from their friends. The average consumption and expenditure were 4.18 cigarettes per day

and 91.64 baht per month, respectively. In most cases, they were occasional smokers.
They usually smoked at friend houses and toilets. Most cigarettes were smoked while
drinking alcohol and being together with friends. To explore the factors associated with
smoking among students, it found that the internal factors (curiosity, lack of refusal skill,
stress, and loneliness) and the external factors (family, peer, school, and society) could
induce youths to be smokers. The stakeholders could identify health problems (health
consequences, economic losses, air pollution, risk of alcohol and illicit drug use, violence,
depression, and other problems). However, they had poor awareness of these problems.
They also thought that smoking did not cause immediate health problems and serious
problems to community. Most previous and existing activities or anti-smoking programs in
the community were anti-drug use campaigns, which school and community worked
together under the government policy. Youth smoking had mixed results. The smoking
solution should go beyond risk identification and reinforce protective factors and strengths in
the individual and social environment, which required an integrated participatory process.
Thus, the most effective efforts to prevent and solve smoking problem involved multiple
social networks including individuals, families, school, communities, and government
officers.
2. To develop smoking-prevention strategies among students in this research, it
was to create effective and appropriate programs to deal with youth smoking problems in
real situation. The strategies were on the assumption that all stakeholders including
students, families, school, community, and government officers should be engaged in
research process. Stakeholders participated in the process of rigorous inquiry, acquiring
and analyzing information to transform their understanding about the nature of the
problems. They gained a more holistic understanding of the multitude of factors within
which problems were embedded and realized the need to formulate increasingly
sophisticated plans to resolve them. The tobacco use by youth might encompass a whole
range of factors including individual and social environment. An effective program for
dealing with the smoking problems would need to take all these factors into account in
planning. Seven feasible projects, that focused on both individual and environment
approaches, were selected. Two projects of health education and life skill training dealing
with youths’ internal factors were intended to increase their knowledge and resistance to
health risks. All of these activities were to prepare and assist individual student in coping
with a world that presents myriad temptations and potential treats to their health and wellbeing as well as to raise awareness on smoking problems. Five projects of environmental

prevention programs at homes, school, and communities were youths’ external factor
development including non-smoking area, anti-smoking campaign, and restrictions on
smoking availability under 18 years old.
At the completion of each set of activities, the plans were reviewed and revised,
for examples, the duration of health education activities were modified and some activities
of other programs needed a supportive network to do. The student participants should
coordinate with their teachers to explore the students of high risk behavior in the school.
Moreover, another school and community-based program was contributed, including health
education and anti-smoking activities. After summative evaluation, it was found that all of
the projects could prevent the students of Pathom 5-6 and Mathayom 1-3 in Hua Na Kam
Charoonsil School from smoking (no more smokers and lower smoking rates among
students). They had more knowledge, negative attitude towards smoking, and high selfefficacy (belief in their ability to prevent themselves from smoking). They had more decision
making and refusal skills.
Research process of action research and AIC technique could encourage all
relevant stakeholders to participate in the processes including problem investigation, plan of
action by setting activities or projects, implementation, and evaluation. Participation was
most effective when it enabled significant levels of active involvement to perform tasks and
provided support for participants as they learn to act for themselves. It encouraged practical
plans and activities that participants were able to accomplish themselves to deal with youth
smoking problems in their communities.

บทที่ 1
บทนํา
ความสําคัญของปญหา
การสูบบุหรี่เปนปญหาทางพฤติกรรมสุขภาพและเปนปญหาสาธารณสุขระดับโลก ซึ่งกอ
ใหเกิดโรคตางๆ ที่เปนอันตรายตอสุขภาพของผูสูบบุหรี่และผูไมสบู บุหรี่ที่อยูใ กลเคียง เนื่องจากมี
สารตางๆ ที่กอ ใหเกิดโรครายแรงตอรางกาย เชน โรคถุงลมโปงพอง โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็งของ
ทุกอวัยวะ โรคหัวใจขาดเลือด เปนตน (The National Center for Tobacco-Free Kids. 2001 :
Online) การสูบบุหรี่จึงเปนสาเหตุสําคัญของการเกิดโรคและการตายกอนวัยอันควร ผูเชีย่ วชาญ
องคการอนามัยโลกไดคาดการณวาปจจุบนั มีผูเสียชีวติ จากการสูบบุหรี่ปละ 4 ลานคนทัว่ โลกหรือ
วันละ 11,000 คน ถาสูบบุหรี่อยางตอเนื่องผูสูบบุหรี่จะมีอัตราการเสียชีวติ ประมาณ 3 เทาของคนที่
ไมสูบบุหรี่ (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่. 2547ก : 9) บุหรี่สง ผลกระทบอันรายแรงตอสุขภาพ
ของผูสูบในระยะยาวซึ่งอาจใชระยะเวลานานถึง 30 ป ดังนั้น ในประเทศกําลังพัฒนาที่มีอัตราการสูบ
บุหรี่สูงขึ้นอยางรวดเร็ว ก็จะมีอัตราประชากรที่เจ็บปวยและตายดวยบุหรี่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เปน
ระยะเวลายาวนาน นอกจากนี้ บุหรี่ยังกอใหเกิดผลตางๆที่ตามมา ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม (ชูชัย ศุภวงศ; สุภกร บัวสาย; และ จิตสิริ ธนภัทร. 2542 : 1)
สําหรับประเทศไทยมีผูเสียชีวติ จากการสูบบุหรี่เฉลี่ย ปละ 52,000 คน หรือวันละ 142 คน
ผูเชี่ยวชาญองคการอนามัยโลกวิเคราะหวา ตามแนวโนมการสูบบุหรี่ของคนไทยที่เปนอยู คนไทย
จะเสียชีวิตจากการสูบบุหรีป่ ละ 80,000 คนในอีก 20 ปขางหนา (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่.
2547ข : ออนไลน) ซึ่งจากผลการสํารวจอัตราการสูบบุหรี่ของคนไทย พบวา จุดเริ่มตนของการเปน
ผูสูบบุหรี่ เริม่ ตั้งแตยังอยูในชวงทีเ่ ปนเยาวชน โดยผูส ูบบุหรี่เปนประจําสวนใหญ เริ่มสูบตั้งแตอายุ
15-19 ป และยังสูบตอไปถึงชวงวัยรุน ตอนปลาย มีเพียงสวนนอยเทานั้นที่เริม่ สูบบุหรี่หลังจากอายุ
24 ป (มูลนิธริ ณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี.่ 2547ก: ออนไลน) จากสถิติการสูบบุหรี่ลาสุดของคนไทย
ในปพ.ศ. 2544 พบวาอัตราของผูสูบบุหรีเ่ ปนประจํา เมื่อคํานวณจากประชากรในหมวดอายุเดียวกัน
ในกลุมอายุ 11-14 ป และ 15-19 ป เทากับรอยละ 0.1 และรอยละ 13.5 ตามลําดับ โดยมีอัตราการ
สูบบุหรี่ทตี่ ่ําลงเล็กนอยในกลุมอายุ 11-14 ป และสูงขึน้ มากในกลุมอายุ15-19 ป เมื่อเปรียบเทียบกับ
ป พ.ศ. 2542 ที่มีอัตราการสูบบุหรี่เทากับรอยละ 0.2 และรอยละ 6.3 ตามลําดับ (สํานักงานสถิติ
แหงชาติ. 2544 : ออนไลน) และจากขอมูลของการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรีข่ องประชากรในเชิง
ลึก (In-depth study) ของสํานักงานสถิตแิ หงชาติในปพ.ศ. 2546 ซึ่งไดสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ของผูที่ตอบแบบสัมภาษณดวยตนเอง ผลจากการสํารวจพบวาผูทตี่ อบแบบสัมภาษณดวยตนเองที่
อายุ 15 ปขึ้นไป เมื่อประมาณเปนจํานวนประชากร 33.9 ลานคนนัน้ เปนผูสูบบุหรี่ประมาณ 7.7 ลาน
คนหรือรอยละ 22.8 สูบบุหรี่เปนประจําทุกวัน 6.4 ลานคน หรือรอยละ 18.8 และสูบบุหรี่นานๆ ครั้ง
1.3 ลานคน หรือ รอยละ 4.0 โดยอายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่เทากับ 18.2 ป (สํานักงานสถิติแหงชาติ.
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2547: ออนไลน) จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวาสถานการณการสูบบุหรีข่ องเยาวชนยังคงนาเปน
หวง เนื่องจากอัตราการสูบบุหรี่ยังมีแนวโนมสูงขึ้นและเปนกลุมทีเ่ สีย่ งตอการเริ่มทดลองสูบบุหรี่
จากการทบทวนงานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวของกับการสูบบุหรี่ พบวา พฤติกรรมการสูบบุหรี่
เปนผลมาจากปฏิสัมพันธ ระหวางปจจัยภายในหรือปจจัยสวนบุคคลของตัววัยรุน กับปจจัยภายนอก
หรือ ปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ โดยพบวา ปจจัยภายในหรือปจจัยสวนบุคคล เชน เจตคติ
ความเชื่อ การรับรูเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ การรับรูความสามารถในตนเอง ความรูสึกภาคภูมิใจในตน
เอง การตั้งเปาหมายของความสําเร็จ และทักษะในการปฏิเสธเพื่อน มีความสัมพันธกับการสูบบุหรี่
(มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี;่ และ บริษทั คอมพาสอินเตอรเนชัน่ แนลจํากัด. 2545 : ออนไลน) ;
(มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี.่ 2547ข: ออนไลน) ; (U.S. Department of Health and Human
Services. 1994: 8-9) ; (Kirby. 2002: 57-58) สําหรับปจจัยภายนอก หรือ ปจจัยดานสิ่งแวดลอม
เชน การถูกชักชวนจากเพื่อนใหลองสูบบุหรี่ การเปนตัวแบบของเพื่อน ภาวะทางเศรษฐกิจและ
สังคม ไดแก การมาจากครอบครัวที่มีสภาพทางเศรษฐกิจสังคมต่ํา มีรายได และการศึกษาคอนขาง
นอย สภาพแวดลอมทางครอบครัว ไดแก การเปนตัวแบบของพอแม การควบคุมของพอแม การ
เลี้ยงดูของพอแม และสัมพันธภาพของครอบครัว พบวามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ (ชู
ชัย ศุภวงศ ; และสุภกร บัวสาย. 2539 : ออนไลน ) ; (U.S. Department of Health and Human
Services. 1994 : 8-9) ; (Johnson; & Hoffmann. 2000 : 393-394 ; citing Jessor; Donovan; &
Costa. 1991) ; (Kirby. 2002 : 57-58) ; (Minnesota Department of Health. 2002 : Online)
สภาพแวดลอมทางโรงเรียน เชน การรูสึกผูกพันกับโรงเรียนและการเรียนนอย ผลการเรียนที่ต่ํา
(มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่. 2547ข : ออนไลน) ; (U.S. Department of Health and Human
Services. 1998) มีการจัดแผนการเรียนไมเหมาะสม มีชั่วโมงวางมากเกินไป ไมมีคนคุมรั้ว หองน้ํา
อาคาร และไมดูแลกลุมเด็กที่มีปญหาเปนพิเศษ เปนตน ในสวนของครูอาจารย เชน ไมสนใจปญหา
ของเด็ก ลงโทษเด็กรุนแรงและเขมงวดเกินไป การเปนตัวอยางที่ไมดี เชน สูบบุหรี่ เปนตน (จิร
พันธ ไตรทิพจรัส. 2543 : 40) นอกจากนี้ สภาพแวดลอมทางสังคมอื่น ๆ ไดแก การหาซื้อและ
ไดมาของบุหรี่ การกระทําตามกฎ ระเบียบ บรรทัดฐาน และ คานิยมของสังคม เชน ความเชื่อใน
อํานาจกฎหมายหามเยาวชนสูบบุหรี่ คานิยมของสังคมเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ การรณรงคตอตาน
การให ค วามรู สุ ข ศึ ก ษา สื่ อ โฆษณาต า งๆ และนโยบายของรั ฐ บาล ก็ เ ป น สิ่ ง แวดล อ มหนึ่ ง ที่ มี
ความสําคัญ และเกี่ยวของกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ (ชูชัย ศุภวงศ; และ สุภกร บัวสาย. 2539 :
ออนไลน) ; (U.S. Department of Health and Human Services. 1994 : 8-9) จากขอมูลดังกลาว
แสดงใหเห็นวา การสูบบุหรี่ของวัยรุนเปนพฤติกรรมที่ไดรับอิทธิพลมาจากปจจัยตางๆที่เกี่ยวของ
ทั้งปจจัยภายในของตัววัยรุนเอง และปจจัยภายนอกซึ่งเปนสภาพแวดลอมรอบตัววัยรุน ไดแก
เพื่อน ครอบครัว โรงเรียน และสังคม
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โรงเรียนจัดเปนสถานศึกษา ที่มีบทบาทสําคัญเปนอยางยิ่งในการปองกันการสูบบุหรี่ของ
เยาวชน เนื่องจากเปนสถานที่ ซึ่งมีบทบาทหนาที่ในการขัดเกลา อบรม สั่งสอนใหผูเรียนเปนคนที่มี
ความรู ความสามารถ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบกับเวลาสวนใหญของวัยรุน ถึงสาม
สวนจะอยูที่โรงเรียนหรือประมาณ 140 ชั่วโมงตอเดือน และมีผลการวิจัยที่ยืนยันไดวา นักเรียนสวน
ใหญเริ่มติดบุหรี่เมื่อเรียนอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษา (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่. 2547ง: ออน
ไลน) ปจจัยสําคัญที่ทําใหวยั รุนสูบบุหรี่ สวนใหญมาจากการถูกชักชวนของเพื่อน (มูลนิธิรณรงคเพื่อ
การไมสูบบุหรี่. 2547ง : ออนไลน) ; (U.S. Department of Health and Human Services. 1994:
ดังการศึกษาที่พบวาวัยรุนสวนใหญเริ่มสูบบุหรี่มวนแรกกับเพื่อนและวัยรุนที่สบู บุหรี่ มักจะมีเพื่อนที่
เคยลองเสพยาเสพติด เมื่อเทียบกับวัยรุน ที่ไมเคยสูบบุหรี่ (ชูชัย ศุภวงศ; และ สุภกร บัวสาย. 2539)
หรือ การสูบบุหรี่ครั้งแรกของวัยรุนหญิง สาเหตุประการหนึ่งมาจากอิทธิพลของกลุมเพื่อนที่สบู บุหรี่
การสังสรรคหรือไปเที่ยวระหวางเพื่อนฝูงที่มีการสูบบุหรี่ การชักนําโดยตรงใหสูบบุหรี่จากเพื่อนฝูง
หรือการชักชวนทางออมโดยการสูบบุหรี่ใหเห็น (มูลนิธิรณรงคเพือ่ การไมสูบบุหรี่; และ บริษัทคอม
พาสอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด. 2545 : ออนไลน) โรงเรียนจึงเปนสถานศึกษาที่สาํ คัญในการสกัดกั้น
และปองกันเยาวชนไมใหเริม่ สูบบุหรี่ และมีความจําเปนอยางเรงดวนที่จะตองสนับสนุนใหโรงเรียน
หันมาใหความสําคัญกับกิจกรรมรณรงคไมสูบบุหรี่ โดยเขามาเปนแนวรวมที่สาํ คัญในการชวยลด
อัตราการสูบบุหรี่ของเยาวชน ดวยการสรางนโยบายปลอดบุหรี่ที่เขมแข็งขึ้นภายในโรงเรียน (มูลนิธิ
รณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี.่ 2547ง : ออนไลน)
จากผลงานวิจยั เพื่อปองกันการสูบบุหรีข่ องเยาวชนในสถานศึกษาทีผ่ านมาไดมีการพัฒนา
รูปแบบหรือกลวิธีตางๆ โดยการจัดกระทําหรือใหวิธกี ารทดลอง เพื่อปองกันการสูบบุหรีใ่ นเยาวชน
เชน การจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับโทษของบุหรี่ การฝกทักษะในการตัดสินใจอยางมีเหตุผล ทักษะ
ในการปฏิเสธ ทักษะในการปรับเปลี่ยนเจตคติ เปนตน จากกลวิธีตางๆพบวามีประสิทธิภาพสามารถ
พัฒนาความรู และทักษะของเยาวชนในการปองกันการสูบบุหรี่ไดในระดับหนึ่ง แตเปนการแกไข
ปญหาที่ตวั เด็กเทานั้น และเปนการจัดกระทําที่ผวู ิจัยเปนผูคิดริเริ่มและจัดใหดวยการนําเสนอปญหา
และรูปแบบของกิจกรรม วิธีการนี้คอนขางไดผลที่มีประสิทธิภาพสูง และทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางปฏิบัตทิ ันที แตมีจุดออนคือความกระตือรือรนของสมาชิกจะคอยๆลดลง สภาพโครงสราง
และการปฏิบตั ิแบบเกาก็คอ ยๆ คืนสูสภาพเดิมภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ (พันธุทิพย รามสูต. 2540 :
11) จากผลการศึกษาถึงโครงสรางทางสังคมของโรงเรียนกับการแพรระบาดของยาบาในโรงเรียน
มัธยมศึกษา พบวาเงื่อนไขหนึ่งที่มีผลตอการแพรระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา คือการมีสวน
รวมนอยระหวางบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาดวยกัน ระหวางบุคลากรในสถานศึกษากับเจาหนาที่
ตํารวจ ผูนําชุมชน ผูปกครอง และประชาชน โดยมีสวนรวมคอนขางนอย ในกระบวนการดําเนินงาน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ตั้งแตการรับรูข าวสารขอมูลตางๆ การรวมคิด รวมวางแผน การ
รวมปฏิบตั ิ และการรวมกํากับติดตามประเมิน ซึ่งแนวทางในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ตองคํานึงถึงแนวคิดที่สําคัญ ไดแก 1) การเปลี่ยนวิธีคดิ ที่ตองคิดเชิงระบบ หาสาเหตุที่แทจริงของ
ปญหาใหชัดเจน หาทางเลือกที่เหมาะสมมาใชในการวางแผนปองกัน และแกไขปญหาใหตรงจุด มี
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การกํากับ ติดตามประเมิน และปรับปรุงอยางตอเนื่อง 2) การกระจายอํานาจการบริหารจัดการสูผูที
เกี่ยวของทุกฝาย ทุกระดับ ในโรงเรียนและชุมชนใหมากขึ้น 3) การมีสวนรวมในการคิด รวมทํา รวม
ประเมินอยางกวางขวางของทุกฝายในโรงเรียน ภาครัฐและเอกชน ชุมชน และประชาชน และ 4)
มุงเนนใหนักเรียนเปนศูนยกลางของการพัฒนา (จิรพันธ ไตรทิพจรัส. 2543 : 2-4) และจากการ
ศึกษาของผูวจิ ัยที่ผานมา ในเรื่องรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม
การปองกันการสูบบุหรีข่ องนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดขอนแกน ไดเสนอแนะ
วาควรทําวิจัยเชิงปฏิบตั ิการ เพื่อใหความรู สงเสริมเจตคติ และพัฒนาการรับรู ความ สามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมการสูบบุหรี่ โดยใชอิทธิพลของกลุมตางๆที่เยาวชนใหความสําคัญรวมดวย เชน
เพื่อน ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเยาวชนกลุมที่เสี่ยงตอการสูบ
บุหรี่หรือสารเสพติดชนิดอื่น (วรรณชนก จันทชุม. 2547 : 94)
ปญหาการสูบบุหรี่ของเยาวชนในสถานศึกษา ยังคงมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้น และนาเปนหวง
การสูบบุหรี่ของวัยรุน เปนพฤติกรรมที่ไดรับอิทธิพลมาจากปจจัยตางๆที่เกี่ยวของ ทั้งปจจัยภายใน
ของตัววัยรุนเอง และปจจัยภายนอก ซึ่งเปนสภาพแวดลอมรอบตัววัยรุน ไดแก เพื่อน ครอบครัว
โรงเรียน และชุมชน แลวสงผลทั้งทางตรงและทางออมใหวัยรุนสูบบุหรี่ โดยมีประเด็นที่นาสนใจ
ไดแก 1) คานิยมของสังคมที่มองวา การสูบบุหรี่ไมใชสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมาย การสูบบุหรี่จึงถือเปน
เรื่องธรรมดาที่พบเห็นไดทั่วไป ประกอบกับวัยของเด็กเอง ซึ่งเปนวัยรุนที่มีความอยากรูอยากลอง
และเลียนแบบพฤติกรรมตางๆจากบุคคลที่ชื่นชอบไดงาย จึงทําใหมีเจตคติทางบวกตอการสูบบุหรี่
รับรูวาการสูบบุหรี่เปนเรื่องที่โก แสดงถึงความเปนชายและความเปนผูใหญ และชวยใหเขาสังคมกับ
เพื่อนฝูงได 2) เยาวชนและประชาชนทั่วไป ยังมีความรูไมถูกตองเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ และมักจะ
เพิกเฉยหรือไมใหความสําคัญตอปญหานี้เทาที่ควร เนื่องจากยังไมตระหนักถึงโทษภัยของบุหรี่อยาง
แทจริง รูแตก็ไมเชื่อวาปญหาจะเกิดขึ้นกับตัวเอง คิดวาเปนเรื่องไกลตัว เพราะบุหรี่กอใหเกิดผลเสีย
ตอรางกายระยะยาว และ 3) การดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาที่ผานมายังมีจุดออน ไดแก เปนการ
แกไขปญหาที่ตัวเด็กเทานั้น ซึ่งเปนการจัดกระทําที่ผูวิจัยเปนผูคิดริเริ่มและจัดให และยังขาดการมี
สวนรวมระหวางฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ จากปญหาดังกลาว ทําใหผูวิจัยสนใจและมีคําถามการวิจัย
วา 1) ทําอยางไรจึงจะสามารถพัฒนากลวิธีในการปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน ที่มีความเปนไป
ไดในการแกไขปญหา ไดตรงตามสภาพการณและสาเหตุที่แทจริงของปญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมาจาก
ปจจัยตางๆ ทั้งปจจัยภายในของตัวเด็กเอง และปจจัยภายนอกจากสภาพแวดลอมตางๆ ที่เกี่ยวของ
และ 2) ทําอยางไรฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ จึงจะไดรับการสงเสริมใหมีสวนรวมในการดําเนินงาน เพื่อ
ป อ งกั น การสู บ บุ ห รี่ ข องนั ก เรี ย น ซึ่ ง แนวทางในการดํ า เนิ น งานเพื่ อ ตอบคํ า ถามดั ง กล า ว ต อ ง
สนับสนุนใหฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ และมีอิทธิพลตอการสูบบุหรี่ของนักเรียน เขามามีสวนรวมในการ
คนหาปญหาและสาเหตุที่แทจริง รวมตัดสินใจหาทางเลือกที่เหมาะสม ในการวางแผนปองกันและ
แกไขปญหาใหตรงจุด โดยมีการกํากับ ติดตาม ประเมิน และปรับปรุงอยางตอเนื่อง โดยใชรูปแบบ
ของการวิจัยและเทคนิคที่เหมาะสม ในการกระตุนสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของ
ฝายตางๆ ที่เกี่ยวของมากที่สุด
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จากยุทธศาสตรใหมในการปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหรีข่ องนักเรียน พบวาวิธีการ
ทํางานหรือกระบวนการที่กอ ใหเกิดประสิทธิผล ไดแก การดําเนินงานในลักษณะประชาคม ที่องคกร
และหนวยงานที่เกี่ยวของ เขามาทํางานรวมกันในแนวราบมากกวาแนวดิ่ง โดยอาศัยกระบวนการ
เรียนรูและแกไขปญหารวมกัน มีลักษณะเปนพลวัต ปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของแตละสถานการณ
นําไปสูสังคมของการเรียนรูและเพิ่มความเขมแข็งของชุมชน โดยไดเสนอแนะวาควรจัดใหมีการวิจัย
และพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเชิงรุก เพื่อสงเสริมสุขภาพ สามารถนําไปเผยแพร แลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกันในแนวราบ (ชูชัย ศุภวงศ ; สุภกร บัวสาย; และ จิตสิริ ธนภัทร. 2542 : 94-97) ดังนั้น
แนวทางแกไขที่มุงเนนความเหมาะสมในปจจุบัน ไดแก การพัฒนาแบบมีสว นรวมที่ใชแนวคิดการมี
สวนรวม (Participation) โดยสนับสนุนใหฝายตางๆทีเ่ กี่ยวของเขามามีสวนรวมในการพัฒนา ไดแก
การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการดําเนินงาน การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน
ที่เกี่ยวของและการมีสวนรวมในการประเมินผล ทําใหเกิดความรูสกึ เปนเจาของ (Ownership) มี
ความตองการรวมคิด รวมทํากับผูอื่น โดยเขามารวมรับผิดชอบ เพือ่ ดําเนินการพัฒนาและกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงอันพึงประสงคตอตนเองและสาธารณะชน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการระดมพลัง
ทางสังคม (Social mobilization) ที่องคการยูนิเซฟ (UNICEF) และองคการอนามัยโลก (WHO) ได
นํามาใชในการสงเสริมสุขภาพ (Health promotion) โดยใหคํานิยาม การระดมพลังทางสังคม วาเปน
การเคลื่อนไหวที่จะทําใหประชาชนไดมีสว นรวม ในการพัฒนาที่มีเปาหมายเฉพาะ โดยผานความ
พยายามเพื่อใหสังคมนั้นๆ พึ่งพาตนเองได (Self-reliant effort) และเปนการทํางานรวมกันกับฝาย
ตางๆที่เกี่ยวของ ไดแก กลุมบุคคลที่มีอาํ นาจหนาที่ในการตัดสินใจและกําหนดนโยบาย ผูนาํ ดาน
ความคิด องคกรตางๆทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชน ครอบครัว และบุคคล (UNICEF. 2005 : Online)
จากแนวคิดดังกลาว พบวา รูปแบบการวิจัยที่มีความเหมาะสม คือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
(Action research) เนื่องจากเปนวิธีการทีม่ ุงเนนความรูส ําหรับการปฏิบัติหรือกระทํากิจกรรมที่อาศัย
การมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ หรือ ผูที่มีสวนไดสว นเสีย (Stakeholders) ในการคนหาและจัดการ
กับปญหาของตนเอง ภายใตทรัพยากรทีม่ อี ยู โดยมิไดเนน “ผลงานวิจัย” เปนหลัก แตมองการวิจัย
เปน ”กระบวนการ” ในฐานะ “เครื่องมือ” ที่จะเพิ่มพลังแกชุมชนเพือ่ ใหชุมชนไดรวมกันจัดการปญหา
ของตนเอง (ปยะวัติ บุญ-หลง; และ คนอื่นๆ. 2543 : 2, 4) ซึ่งการวิจัยเชิงปฏิบัติการจะนําผลหรือ
ขอมูลที่ไดมาสะทอนกลับ สามารถปรับแผนไดตลอดเวลาตามสถานการณหรือบริบทที่เปลี่ยนไป ทํา
ใหเกิดกระบวนการเรียนรูดว ยตนเอง ชุมชนเขมแข็ง และสามารถพึ่งตนเองไดในทีส่ ุด (Cornwall; &
Jewkes. 1995: 1668) นอกจากนี้การใชเทคนิคที่เหมาะสม เพื่อสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของ
ฝายตางๆ ก็เปนสิ่งที่จําเปน เทคนิค AIC (Appreciation Influence Control) ไดถูกพัฒนาขึ้น เพื่อ
สนองตอบกระบวนทัศนใหมในการพัฒนา ที่สนับสนุนใหทุกฝายที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมและแลก
เปลี่ยนความคิดเห็น ในการมองปญหาและความตองการ เลือกแนวทางแกไขปญหาและจัดทําแผน
โดยการคิดและเรียนรูรว มกันอยางมีปฏิสัมพันธ เกิดเปนกระบวนการวิจัยอยางมีสวนรวม ซึ่งรูปแบบ
ของการดําเนินงานเปนการจัดประชุม ที่กอใหเกิดการทํางานรวมกันเพื่อจัดทําแผน เปดโอกาสให
ผูเขารวมไดพูดคุย แลกเปลี่ยนการเรียนรู ประสบการณ ขอมูลขาวสาร ที่ทําใหเกิดความเขาใจถึง
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สภาพปญหา ความตองการ ขอจํากัด และศักยภาพของผูที่เกี่ยวของ เปนกระบวนการที่สรางการ
ยอมรับและรูส ึกรับผิดชอบในฐานะสมาชิก เกิดความรูส ึกเปนเจาของและมีความภาคภูมิใจในผลงาน
ที่ไดมีสวนรวม (Smith. 1991)
จากการศึกษาของผูวิจัย เรื่อง รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่เกี่ยวของกับ
พฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่ ของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน ซึ่งผูวิจัยไดทําการ
ทดลองใชเครือ่ งมือที่จังหวัดกาฬสินธุ พบวานักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-3) อายุ
12-15 ป มีอัตราการสูบบุหรี่คอนขางสูง และการปองกันที่ดีที่สุดควรเริ่ม ตนตั้งแตเด็กในวัย 10-15
ป ซึ่งจัดเปนกลุมที่เสี่ยงตอการเริ่มและทดลองสูบบุหรี่ ดังนั้นผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาในโรงเรียน
ขยายโอกาสแหงหนึ่ง ในจังหวัดกาฬสินธุ โดยคัดเลือกโรงเรียนหัวนาคําจรูญศิลป อําเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ เนื่องจากผลจากการสํารวจเบื้องตนของผูวิจัย (Pilot study) พบวาโรงเรียนมีอัตรา
การสูบบุหรีข่ องนักเรียนในระดับประถมศึกษาปที่ 5-6 และมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-3) คอนขางสูง
ถึงรอยละ 18.0 และยังไมเคยมีโครงการรณรงคการสูบบุหรี่ใดๆ ในโรงเรียนและชุมชนที่เปนรูปธรรม
อยางชัดเจน ประกอบกับทางโรงเรียนไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหาการสูบบุหรี่ของนักเรียน
และยินดีเขารวมโครงการวิจัย ซึ่งถือวาเปนเหตุผลที่สําคัญในการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบตั กิ ารให
ประสบผลสําเร็จ โดยกลุมเปาหมายตองตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของปญหากอน และพรอมที่
จะดําเนินการเพื่อแกไขปญหานั้น (Stringer. 1999) ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจและ
ตองการที่จะพัฒนากลวิธีในการปองกันการสูบบุหรีข่ องนักเรียน โดยใชกระบวนการมีสว นรวมของ
ฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก นักเรียน ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และเจาหนาทีจ่ ากหนวยงานของ
รัฐ ในการทํางานแบบเปนหุนสวนกัน ภายใตทรัพยากรในทองถิ่นที่มีอยู โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิง
ปฏิบตั ิการและกระบวนการ AIC ที่สงเสริมใหฝายตางๆไดมีสวนรวมในการพัฒนา เพื่อใหไดกลวิธีใน
การปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหรีข่ องนักเรียนที่สามารถแกไขปญหาไดตรงตามสภาพการณที่
เปนจริง

คําถามการวิจัย
1. ทําอยางไรจึงจะสามารถพัฒนากลวิธีในการปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน ที่มีความ
เปนไปไดในการแกไขปญหา ไดตรงตามสภาพการณและสาเหตุที่แทจริงของปญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมา
จากปจจัยตางๆ ทั้งปจจัยภายในของตัวเด็กเอง และปจจัยภายนอกจากสภาพแวดลอมตางๆ ที่
เกี่ยวของ
2. ทําอยางไรฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ จึงจะไดรับการสงเสริมใหเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงานเพื่อปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนากลวิธีในการปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน ที่มีความเปนไปไดในการ
แกไขปญหา ไดตรงตามสภาพการณ และสาเหตุที่แทจริง
2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน นักเรียน ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และเจาหนาที่จาก
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ ใหไดมีสวนรวมในการดําเนินงานเพื่อปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน
ภายใตทรัพยากรในทองถิ่นที่มีอยู

ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้เปนการพัฒนากลวิธีในการปองกันการสูบบุหรีข่ องนักเรียน ที่ใชรูปแบบ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยใชกระบวนการมีสวนรวมตามขั้นตอนของการพัฒนาและตามแนวคิด
การระดมพลังทางสังคม และใชเทคนิค AIC เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหผูปฏิบตั ิซงึ่ เปนฝายตางๆที่
เกี่ยวของในพืน้ ที่ ไดแก นักเรียน ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และเจาหนาที่จากหนวยงานของรัฐ
เขามามีสวนรวมในการพัฒนากลวิธีเพื่อปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน ตั้งแตการกําหนดปญหา
และความตองการ การกําหนดแนวทางและวางแผนแกไขปญหา การปฏิบตั ิตามแผน และการ
ประเมินผล ภายใตการใชทรัพยากรในทองถิ่นที่มีอยู โดยเปนกรณีศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส
แหงหนึ่งในจังหวัดกาฬสินธุท ี่มีอัตราการสูบบุหรีข่ องนักเรียนคอนขางสูง ซึ่งทางโรงเรียนไดใหความ
สําคัญและตระหนักถึงปญหาการสูบบุหรี่ของนักเรียน และยินดีเขารวมการวิจัย

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
1. ในเชิงปฏิบตั ิ การสนับสนุนใหผูปฏิบตั ิ ซึง่ เปนฝายตางๆ ที่เกี่ยวของในพื้นที่ เขามามี
สวนรวม ในการวิเคราะหและสะทอนความคิดตอการปฏิบตั ิ พิจารณาถึงความแตกตางระหวางการ
ปฏิบตั ิที่เปนอยู ขอขัดแยงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิ และปจจัยเงื่อนไขที่เกี่ยวของ จะสามารถกําหนด
ลักษณะปญหาไดชัดเจน ตรงประเด็นและครอบคลุมตามสาเหตุที่เกิดขึ้น นําไปสูแบบแผนการพัฒนา
วิธีการปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหรี่ของนักเรียน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยคาดวา
จะกอใหเกิดเครือขายความรวมมือที่เขมแข็ง และตอเนื่องตอไปในพื้นที่ ระหวางกลุมตางๆ ไดแก
นักเรียน ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และ เจาหนาที่จากหนวยงานของรัฐที่เกีย่ วของ ในการดําเนิน
งานเพื่อปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหรี่ของนักเรียน ภายใตการใชทรัพยากร คน เงิน เวลา
และ วัสดุ อุปกรณ ภายในทองถิ่น ที่มีความคุมคามากยิ่งขึ้น
2. ในเชิงทฤษฎี การทํางานรวมกันระหวางผูวิจัยกับผูปฏิบตั ิ ซึ่งเปนฝายตางๆที่เกี่ยวของ
ในพื้นที่ ในการรวมกันกําหนดปญหา คนหาสาเหตุของปญหาและแนวทางแกไขปญหา ผลของการ
ทํางานแบบหุน สวนในลักษณะนี้ บนฐานความรูที่ไดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จะทําให
ไดองคความรูที่ชัดเจนยิ่งขึน้ เกี่ยวกับองคประกอบและกระบวนการ ที่มีผลตอการปองกันและแกไข
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ปญหาการสูบบุหรี่ของนักเรียน และสามารถนําไปประยุกตใชในพื้นทีอ่ ื่น ภายใตสภาพแวดลอมและ
บริบทที่ใกลเคียงกัน

นิยามศัพทเฉพาะ
การพัฒนากลวิธี หมายถึง การคิดคนวิธีการในการปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน ที่
สรางขึ้น เพื่อใหสามารถแกไขปญหาไดตรงตามสภาพการณและสาเหตุที่แทจริงในพื้นที่ที่ศึกษา ใน
การศึกษาครั้งนี้ วิธีการที่ไดเริ่มตนตั้งแตการสนับสนุนใหฝายตางๆ ที่เกี่ยวของกับปญหาการสูบบุหรี่
ของนักเรียน ไดแก ตัวเด็กเอง ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของเขามา
รวมกันทํางานในการดําเนินงาน เพื่อปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน ซึ่งครอบคลุมขั้นตอน 1) การ
กําหนดปญหา และความตองการเกี่ยวกับการสูบบุหรีข่ องนักเรียน 2) การกําหนดแนวทางและการ
วางแผนแกไขปญหา โดยกําหนดในรูปโครงการและกิจกรรม ที่มุงเนนการพัฒนาปจจัยภายในของ
เด็ก ไดแก ความรู เจตคติ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการปฏิเสธและความคาดหวังในความสามารถ
ของตนเอง และปจจัยภายนอก ไดแก สิ่งแวดลอมที่สนับสนุนหรือเอื้อตอการสูบบุหรี่ของเด็ก 3) การ
ปฏิบตั ิตามแผนที่ไดกําหนดขึ้น และ 4) การสะทอนหรือประเมินผลที่ได
การปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน หมายถึง การสงเสริมและสนับสนุนใหเยาวชน(ใน
การศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนในชวงชั้นที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 และชวงชั้นที่ 3 ระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1-3 ที่อยูในชวงวัยรุน และมีอายุท่จี ดั เปนกลุมเสี่ยงตอการเริ่มสูบบุหรี่) ไมสบู บุหรี่
หรือไมมีพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการสูบบุหรี่โดยเปนการปองกันในระดับปฐมภูมิ (Primary prevention)
ที่ยับยั้งไมใหเกิดพฤติกรรมการสูบบุหรีข่ องนักเรียน ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ไดพิจารณาจากตัวชี้วัดที่
นําไปสูพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่ ซึ่งครอบคลุมทั้งปจจัยภายในตัวนักเรียน ไดแก การที่
นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับบุหรี่ มีเจตคติที่ถูกตอง มีทักษะการตัดสินใจและทักษะการปฏิเสธเมื่ออยู
ภายใตสถานการณที่เสี่ยงตอการสูบบุหรี่ และการมีพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่ และปจจัย
ภายนอก ซึ่งเปนสภาพแวดลอมที่บาน โรงเรียน และชุมชน ไดแก การไมมีแหลงสนับสนุนทีเ่ อื้อตอ
การสูบบุหรีข่ องนักเรียน (แหลงมั่วสุม และแหลงซื้อขาย) ดังนี้
ความรูเกี่ยวกับบุหรี่ หมายถึง การรูจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การ
สังเคราะห และการประเมินคาของนักเรียน เกี่ยวกับสารพิษในบุหรี่ ผลเสียของบุหรี่และกฎหมายที่
เกี่ยวของในการคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่ และควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ โดยลักษณะของเครือ่ งมือ
เปนแบบถูก (√ ) หรือ ผิด ( x ) ถาตอบถูกตองให 1 คะแนน และถาตอบผิด ให 0 คะแนน
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เจตคติตอการสูบบุหรี่ หมายถึง การรับรูหรือความเชื่อของนักเรียนตอการสูบบุหรี่
กิริยาทาทีของนักเรียนที่แสดงออกวาชอบหรือไมชอบ ดีหรือไมดี ตอการสูบบุหรี่ และความโนมเอียง
ของนักเรียนที่จะกระทําหรือจะปฏิบัตติ อการแสดงพฤติกรรมสูบหรือไมสูบบุหรี่ ซึ่งวัดตามแนวคิด
ของแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ ประกอบดวยการรับรูถึงความรุนแรงของโรคและอันตรายจาก
สารพิษในบุหรี่ การรับรูถึงโอกาสเสี่ยงตอการเจ็บปวยหรือการเปนโรค และการรับรูถึงประโยชนและ
อุปสรรคในการปฏิบตั ิตนในการสูบหรือไมสูบบุหรี่ โดยลักษณะของเครื่องมือเปนมาตรประเมินคา 5
ระดับ ประกอบดวยขอความทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ถาเปนขอความเชิงบวก การใหคะแนนเปน 0 ถึง
4 คะแนน จากมาตรวัด ไมเห็นดวยอยางมาก-เห็นดวยอยางมาก ถาเปนขอความเชิงลบ การให
คะแนนเปน 0 ถึง 4 คะแนน จากมาตรวัด เห็นดวยอยางมาก-ไมเห็นดวยอยางมาก
ทักษะการตัดสินใจเพื่อปองกันการสูบบุหรี่ หมายถึง ความสามารถในการประเมิน
การแกปญหาและการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดของนักเรียน ภายใตเหตุการณหรือสถานการณ
ตางๆ ที่อาจนํานักเรียนไปสูพฤติกรรมทีเ่ สี่ยงตอการสูบบุหรี่ ลักษณะของเครือ่ งมือเปนแบบวัดที่
ประกอบดวยขอคําถาม ซึ่งเปนสถานการณจําลองใหนักเรียนเลือกพิจารณาตัดสินใจ ในแตละสถาน
การณมีจํานวน 2 ตัวเลือก ถาเลือกตัวเลือกที่มเี หตุผลถูกตองเหมาะสมและเปนประโยชนตอเองทาง
ดานสุขภาพและการปองกันการสูบบุหรี่ ได 1 คะแนน ถาเลือกตัวเลือกที่ไมเหมาะสมได 0 คะแนน
ทักษะการปฏิเสธเพื่อปองกันการสูบบุหรี่ หมายถึงความสามารถในการปฏิเสธเมื่อ
ถูกชักชวนและหาทางออกเมื่อถูกเซาซี้ หรือ สบประมาท ในแตละสถานการณของนักเรียน เมื่อถูก
ผูอื่น ไดแก เพื่อน รุนพี่ หรือ ญาติพี่นอง ชักชวนใหสบู บุหรี่หรือนําไปสูสถานการณที่เสี่ยงตอการสูบ
บุหรี่ ซึ่งการปฏิเสธนั้นตองใชคําพูดและทาทางประกอบ เพื่อสื่อสารความรูสึกนึกคิดของตนเองได
อยางเหมาะสม และไมเสียสัมพันธภาพ ลักษณะของเครื่องมือ เปนแบบวัดที่ประกอบดวยขอคําถาม
ที่เปนสถานการณจําลองใหนักเรียนเลือกตัดสินใจวาจะปฏิบตั ิตามหรือปฏิเสธ ในแตละสถานการณมี
จํานวน 2 ตัวเลือก ถาเลือกตัวเลือกปฏิเสธได 1 คะแนน ถาเลือกตัวเลือกไมปฏิเสธและนําไปสูก าร
สูบบุหรี่หรือมีพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการสูบบุหรี่ได 0 คะแนน
ความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการปองกันการสูบบุหรี่ หมายถึง
ความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองของนักเรียน วาจะสามารถแสดงพฤติกรรมหรือกระทําเพื่อไมให
ตนเองสูบบุหรี่ ภายใตสาเหตุ หรือสถานการณเสี่ยงตางๆที่อาจชักนําไปสูการสูบบุหรี่ ลักษณะของ
เครื่องมือ ประกอบดวยขอคําถาม ที่ใหเลือกตอบ จํานวน 3 ตัวเลือก ไดแก ทําได ไมแนใจ ทําไมได
ถาเลือก “ทําได” ให 1 คะแนน แตถาเลือก “ไมแนใจ หรือทําไมได” ให 0 คะแนน
พฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่ หมายถึง การกระทํา หรือ การปฏิบัตติ ัวของ
นักเรียนเพื่อไมใหตนสูบบุหรี่หรือนําไปสูสถานการณทเี่ สี่ยงตอการสูบบุหรี่ ขอความที่เปนพฤติกรรม
เชิงบวก การใหคะแนนเปน 0 ถึง 4 คะแนน จากมาตรวัดไมเคย-มากที่สุด ขอความที่เปนพฤติกรรม
เชิงลบ การใหคะแนนเปน 0 ถึง 4 คะแนน จากมาตรวัด มากที่สุด-ไมเคย
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กระบวนการมีสวนรวม หมายถึง การดําเนินงานรวมกัน ระหวางผูวิจัยกับผูป ฏิบัติซึ่ง
เปนฝายตางๆที่เกี่ยวของในพื้นที่ ไดแก นักเรียน ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และ เจาหนาทีจ่ าก
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของในการคิดคนวิธีการหรือกลวิธีเพื่อปองกันการสูบบุหรีข่ องนักเรียน โดย
มีสวนรวมในการทํางานรวมกัน ตามขั้นตอนของการพัฒนา ไดแก 1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ในกระบวนการที่ตอเนื่อง ตัง้ แต การวิเคราะหสภาพปญหา วางแผนและเลือกแนวทางในการปฏิบัติ
และการตัดสินใจปฏิบตั ติ ามแผนที่วางไว 2) การมีสวนรวมในการดําเนินงาน โดยการสนับสนุนดาน
ทรัพยากร การบริหารจัดการ และ การใหความรวมมือ 3) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชนใน
สวนที่เกีย่ วของ ทั้งทางบวกและทางลบที่ไดจากโครงการ และ 4) การมีสวนรวมในการประเมินผล
ซึ่งเปนสวนรวมในการควบคุม ติดตามและสะทอนผลจากการปฏิบัติกิจกรรมทั้งหมด โดยผูวิจัย
สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมของฝายตางๆ ดวยการใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการ
และการจัดประชุมวางแผนแบบมีสว นรวมโดยใชกระบวนการ AIC
โรงเรียนขยายโอกาส หมายถึง โรงเรียนในระดับประถมศึกษา ทีข่ ยายการรับนักเรียน
เขาศึกษาถึงชัน้ มัธยมศึกษาตอนตน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาที1่ -3 ตามความตองการของพื้นที่ โดย
ภายใตสาํ นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาในจังหวัดนั้นๆ
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการในปจจุบนั (แตเดิมสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ (สปช.)) ในการศึกษาครั้งนี้ไดทําการศึกษาในโรงเรียนหัวนาคําจรูญศิลป อําเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 2

บทที่ 2
เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ และแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยไดนําเสนอตามหัวขอ
ดังตอไปนี้
1. สถานการณและสภาพปญหาการสูบบุหรี่ในเยาวชน
1.1 บุหรี่และโทษของการสูบบุหรี่
1.2 สถานการณการสูบบุหรี่
1.3 แบบแผนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในเยาวชน
1.4 ปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในเยาวชน
2. แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหรีใ่ นเยาวชน
3. แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กี่ยวของ
3.1 พัฒนาการของวัยรุนและการสรางเสริมสุขภาพในวัยรุน
3.2 แนวคิดการมีสวนรวม
3.3 แนวคิดการระดมพลังทางสังคม
3.4 เทคนิค AIC
3.5 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

1. สถานการณและสภาพปญหาการสูบบุหรี่ในเยาวชน
1.1 บุหรี่ และโทษของการสูบบุหรี่
บุหรี่เปนสารเสพติดชนิดหนึ่ง ซึ่งไมไดจัดอยูในประเภทของสารเสพติดที่รายแรง และ
ผิดกฎหมาย จึงเปนพฤติกรรมที่พบเห็นไดโดยทั่วไป อยางไรก็ตาม บุหรี่มีอันตรายตอสุขภาพเปน
อยางยิ่ง เนื่องจากในควันบุหรี่ประกอบดวย สารเคมีในรูปของไอระเหยและฝุนผงชนิดตางๆ รวมกัน
มากกวา 4,000 ชนิด ซึ่งมีผลตอการทํางานของอวัยวะตางๆ ในรางกาย ถาสูบบุหรีต่ ิดตอกันเปน
เวลานาน 20-30 ป (U.S. Department of Health and Human Services. 1994 : 3) สารสําคัญใน
ควันบุหรีท่ ี่กอใหเกิดอันตรายตอรางกาย ไดแก นิโคตินที่ทําใหติดบุหรี่ ทารหรือสารน้ํามันดินที่เกิด
จากการเผาไหมของใบยาสูบ และกาซพิษ เชน คารบอนมอนอกไซด ไฮโดรเจนซัยยาไนด เปนตน
นอกจากนี้ ยังมีสารกัมมันตภาพรังสี กรดชนิดตางๆ ที่กอใหเกิดการระคายเคืองตอเยื่อบุตางๆ ของ
รางกาย เชน ตา หลอดลม และปอด เปนตน
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โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ไดแก 1) โรคถุงลมโปงพอง เปนโรคที่เนื้อปอดคอยๆ เสื่อม
สมรรถภาพจากการไดรับควันบุหรี่ มีผลทําใหพื้นผิวเนื้อเยื่อภายในปอด ซึ่งเปนที่รับออกซิเจนเขาสู
รางกายมีขนาดเล็กลง จึงตองหายใจเร็วขึ้น เพื่อใหออกซิเจนเขาสูรางกายเพียงพอ รอยละ 70 ของ
ผูปวยที่มีอาการอยูในระยะสุดทายจะตายภายใน 10 ป โดยมีอาการเหนื่อยหอบตลอดเวลาจนกวาจะ
เสียชีวิต 2) โรคหัวใจ ซึ่งสวนใหญจะเปนโรคเสนเลือดหัวใจตีบ โดยการสูบบุหรี่จะทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดทั่วรางกาย รูหลอดเลือดคอยๆตีบลงจนทําใหเลือดผานไดนอยลง ใน
ที่สุดอาจทําใหหัวใจวายได และ 3) โรคมะเร็งปอด ซึ่งในระยะแรกยังไมมีอาการ ถาโรคเปนมาก
แลวอาการที่พบ คือ ไอเรื้อรัง ไอเสมหะมีเลือดปน น้ําหนักลด ออนเพลีย มีไข เจ็บหนาอก โดยเฉลี่ย
แลว ผูปวยที่เปนจะมีชีวิตอยูได หลังจากเริ่มมีอาการเปนระยะเวลาประมาณ 6 เดือน หรือรอยละ 80
จะเสียชีวิตภายใน 1 ป (มูลนิธิเพื่อการรณรงคไมสูบบุหรี่. 2547จ : ออนไลน) นอกจากนี้ บุหรี่ยัง
ทําลายสิ่งแวดลอม ไดแก การทําลายปาเพื่อปลูกยาสูบ การเกิดอัคคีภัยและขยะ จากมวนบุหรี่ที่
เหลือ เปนตน
จากการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของบุคคล ไดมีนักวิชาการแบงผูสูบบุหรี่ออกเปน
4 ประเภทตามปริมาณการสูบ (พจนีย เหลาอมต. 2532 : 22-23; อางอิงจาก LeCron. 1964)
ไดแก 1) ผูสูบบุหรี่นอย โดยสูบนอยกวาหนึ่งซองตอวัน (20 มวน) กลุมนี้ไมจัดเปนผูติดบุหรี่ โดย
สามารถเลิกได เพียงแตตัดสินใจเลิก และมักจะไมมีการกลับมาสูบใหม 2) ผูสูบบุหรี่ปานกลาง จะสูบ
บุหรี่ประมาณวันละหนึ่งซองหรือหนึ่งซองครึ่ง (20-30 มวน) กลุมนี้จะมีความสุขในการสูบ การไดรับ
ความรูเกี่ยวกับโทษของบุหรี่ มักไมคอยมีผลตอการเลิก แรงจูงใจที่ทําใหเลิกสูบได สวนใหญมาจาก
อาการเจ็บปวยที่เกิดขึ้น กลุมนี้มักกลาวอางวา ตนสามารถหยุดสูบไดทุกเวลา แตยังไมตองการหยุด
เทานั้น และโอกาสที่จะกลับมาสูบบุหรี่อีกคอนขางสูง 3) ผูสูบบุหรี่หนัก เปนกลุมที่สูบมากกวาหนึ่ง
ซองครึ่งตอวัน (30 มวนขึ้นไป) กลุมนี้มักจะรูตัววาสูบมากเกินไปและคิดวาควรจะหยุด โดยวางแผน
วาในอนาคตจะหยุดสูบบุหรี่ แตยากที่จะดําเนินการ ผลัดวันไปเรื่อยๆ และมีขออางวาผูสูบบุหรี่อาจ
เปนโรคมะเร็งแตไมใชตนแน โอกาสที่จะเลิกสูบบุหรี่สําหรับกลุมนี้คอนขางยากและใชความพยายาม
สูง ตองใชเวลามาก มีจํานวนมากที่พายแพและเริ่มกลับไปสูบบุหรี่ใหม แตก็มีสวนหนึ่งที่ประสบ
ความสําเร็จ และ 4) ผูติดบุหรี่ เปนกลุมที่จัดอยูในกลุมผูสูบบุหรี่หนัก มีความตองการที่จะสูบบุหรี่
ตลอดเวลา หากจะเลิกตองใชความพยายามอยางมาก และจะรูสึกทรมานมาก ไดแก รูสึกเครียด
ฉุนเฉียว มือสั่น มือเทาบวม มีเหงื่อมากและกระตุก มักจะลมเลิกความตั้งใจกลับไปสูบบุหรี่ในเวลา
เพียงไมกี่วัน และมีนอยคนที่จะสามารถเลิกสูบบุหรี่ไดอยางถาวร
นอกจากนี้ ยังมีการแบงประเภทของผูสูบบุหรี่เปน ผูไมสูบบุหรี่ (Non smoker) สูบ
นานๆครั้ง (Occasional smokers) สูบเปนประจํา (Regular smokers) และกลุมที่สูบเปนประจําจน
ติดบุหรี่ (Addiction) ในที่สุด โดยมีอาการของผูที่ติดบุหรี่ ไดแก ตองการสูบตลอดเวลา รูสึกหงุดหงิด
กระวนกระวายใจถาไมไดสูบบุหรี่ โดยผูที่สูบบุหรี่อยางนอย 1 มวนตอวันจัดเปนผูสูบบุหรี่เปนประจํา
และผูที่สูบนอยกวานี้จัดเปนผูที่ไมสูบบุหรี่ (Johnson; & Hoffmann. 2000 : 396) หรือสูบบุหรี่อยาง
นอย 5 มวนตอสัปดาห ติดตอกันเกือบทุกสัปดาหเปนเวลาอยางนอย 3 เดือนจัดวาเปนผูที่สูบบุหรี่
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เปนประจํา (U.S. Department of Health and Human Services. 1994) โดยพบวามากกวา 1 ใน 3
ของวัยรุนที่เริ่มทดลองสูบบุหรี่กลายเปนผูที่สูบบุหรี่เปนประจํา และติดบุหรี่ในที่สุด ซึ่งพัฒนาการ
ของวัยรุนที่ติดบุหรี่เริ่มจากการทดลองสูบบุหรี่ครั้งแรก สูบบุหรี่นานๆครั้ง และสูบบุหรี่เปนประจําทุก
วัน (The National Center Tobacco-Free Kids. 2002a : Online)
1.2 สถานการณการสูบบุหรี่
สําหรับประเทศไทย ผลการสํารวจเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของประชากร โดยสํานักงาน
สถิติแหงชาติ ตั้งแต ป พ.ศ. 2519 ถึงป พ.ศ. 2544 แสดงใหเห็นวา อัตราการสูบบุหรี่ของประชากร
ไทยมีแนวโนมลดลง ในป พ.ศ. 2519 มีผูสูบบุหรี่ประมาณรอยละ 30.1 และไดลดลงเหลือรอยละ
20.6 ในป พ.ศ. 2544 โดยมีอัตราการสูบบุหรี่ลดลงทั้งชายและหญิง (สํานักงานสถิติแหงชาติ. 2547
: ออนไลน) จากการสํารวจอัตราการสูบบุหรี่ของคนไทยใน ป พ.ศ. 2544 พบวา อัตราของผูชายที่
สูบบุหรี่เทากับรอยละ 39.3 และผูหญิงที่สูบบุหรี่เทากับรอยละ 2.2 โดยพบวาอายุ 25-59 ป เปน
อายุที่มีผูสูบบุหรี่มากที่สุด มีรอยละ 26.2 รองลงมาคืออายุ 60 ปขึ้นไป มีรอยละ 21.2 และอายุ 1524 ป มีรอยละ 13.5 สําหรับอายุ 11-14 ปมีเพียงรอยละ 0.1 เทานั้น และมีอายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่
เทากับ 18.5 ป อายุเฉลี่ยเมื่อเลิกสูบบุหรี่เทากับ 41.9 ป (สํานักงานสถิติแหงชาติ. 2544 : ออนไลน)
โดยพบวาผูที่เริ่มสูบบุหรี่จนกลายเปนผูติดบุหรี่ในที่สุด เริ่มสูบบุหรี่ขณะอายุ 15-19 ป (ชูชัย ศุภวงศ
; สุภกร บัวสาย ; และจิตสิริ ธนภัทร. 2542 : 68-69) ซึ่งผลการสํารวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ ของสํานักงานสถิติแหงชาติในชวง 20 กวาปที่ผานมา สรุปไดวา จํานวนและอัตราการสูบบุหรี่
ของประชากรมีแนวโนมลดลงในทุกกลุมอายุ ยกเวนกลุมเยาวชนอายุ 15-24 ป ซึ่งเปนกลุมที่นาเปน
หวง เนื่องจากมีการสูบบุหรี่มากขึ้น และยังพบวาผูหญิงเริ่มสูบบุหรี่เร็วขึ้นกวาแตกอน (สํานักงาน
สถิติแหงชาติ. 2547: ออนไลน)
เนื่องจาก ผูใชขอมูลมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากร ใน
เชิงลึก ดังนั้น ในป พ.ศ. 2546 สํานักงานสถิติแหงชาติ จึงไดสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผูที่
ตอบแบบสัมภาษณดวยตนเอง ผลจากการสํารวจพบวาผูที่ตอบแบบสัมภาษณดวยตนเองอายุ 15 ป
ขึ้นไป เมื่อประมาณเปนจํานวนประชากร 33.9 ลานคนนั้น เปนผูสูบบุหรี่ประมาณ 7.7 ลานคน หรือ
รอยละ 22.8 สูบบุหรี่เปนประจําทุกวัน 6.4 ลานคน หรือรอยละ 18.8 และสูบบุหรี่นานๆ ครั้ง 1.3
ลานคน หรือ รอยละ 4.0 โดยอายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่เทากับ 18.2 ป ผูชายเริ่มสูบบุหรี่เร็วกวาผูหญิง
โดยผูชายเริ่มสูบเมื่ออายุ 18.0 ป และผูหญิงเมื่ออายุ 21.0 ป สําหรับกลุมวัยทํางานอายุ 25-59 ป มี
สัดสวนของการสูบบุหรี่เปนประจําสูงกวากลุมอายุอื่น คือ มีรอยละ 21.3 กลุมผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป มี
รอยละ 18.2 และกลุมเยาวชนอายุ 15-24 ป มีรอยละ 10.9 ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา
และต่ํากวา มีสัดสวนของการสูบบุหรี่เปนประจําสูงที่สุด คือ มีประมาณรอยละ 20.0 และผูที่ไมไดรับ
การศึกษามีรอยละ 19.7 สําหรับอาชีพ พบวา ผูที่ปฏิบัติการเกี่ยวกับเครื่องจักรและงานดานการ
ประกอบ มีสัดสวนของการสูบบุหรี่เปนประจําสูงกวาอาชีพอื่น คือ รอยละ 28.2 และผูประกอบอาชีพ
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ขั้นพื้นฐานตางๆ (ขายของขางถนน ขายสินคาแบบเคาะประตูบาน คนรับจางทั่วไป ยาม เปนตน) มี
รอยละ 27.1 (สํานักงานสถิติแหงชาติ. 2547 : ออนไลน)
จากขอมูลขางตน แสดงใหเห็นวา อัตราการสูบบุหรี่ยังมีแนวโนมสูงขึ้นในกลุมเยาวชน
และเปนกลุมที่เสี่ยงตอการเริ่มทดลองสูบบุหรี่ ดังนั้น การปองกันการสูบบุหรี่ในเยาวชน จึงเปน
มาตรการที่สําคัญในการควบคุมและแกไขปญหาการสูบบุหรี่ของประชาชน
1.3 แบบแผนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในเยาวชน
จากการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากร พ.ศ. 2544 พบวา ประชากรอายุ
15 ปขึ้นไป ที่สูบบุหรี่มีจํานวน 12.0 ลานคน หรือรอยละ 25.5 โดยเปนผูที่สูบบุหรี่เปนประจําทุกวัน
10.6 ลานคน หรือรอยละ 22.5 และเปนผูที่สูบบุหรี่นาน ๆ ครั้ง 1.4 ลานคน หรือ รอยละ 3.0 และ
จากการศึกษาขอมูลเชิงลึก ในกลุมผูตอบแบบสอบถามอายุ 15 ปขึ้นไปที่สูบบุหรี่เปนประจํา เริ่มสูบ
บุหรี่เมื่ออายุเฉลี่ย 18.2 ป ผูชายเริ่มสูบเร็วกวาผูหญิง โดยเฉลี่ยเริ่มสูบเมื่ออายุ 18.0 ป และผูหญิง
เมื่ออายุเฉลี่ย 21.0 ป จํานวนบุหรี่ที่สูบตอวัน เฉลี่ยวันละ 10.8 มวน ผูชายสูบวันละ 10.9 มวน และ
ผูหญิงสูบวันละ 8.6 มวน (สํานักงานสถิติแหงชาติ. 2547 : ออนไลน) สาเหตุที่เริ่มสูบบุหรี่สวนใหญ
เนื่องจากอยากทดลองสูบ เลียนแบบเพื่อน หรือเพื่อนชวนสูบ สวนเหตุผลอื่นๆ ไดแก เพื่อเขาสังคม
มีความเครียดวิตกกังวล เลียนแบบสมาชิกในครัวเรือน และอื่นๆ มีบางเล็กนอย (มูลนิธิรณรงคเพื่อ
การไมสูบบุหรี่. 2547ค : ออนไลน) และสาเหตุที่เลิกสูบบุหรี่ไมไดของผูที่เคยพยายามเลิก เนื่องจาก
รูสึกหงุดหงิดเมื่อไมไดสูบมีรอยละ 30.9 เพราะเคยชินมีรอยละ 22.7 เห็นคนอื่นสูบแลวอยากสูบ มี
รอยละ 21 เมื่อจําแนกตามประเภทของบุหรี่ที่สูบมากที่สุดสวนใหญเปนบุหรี่ที่ผลิตภายในประเทศ
(สํานักงานสถิติแหงชาติ. 2544 : ออนไลน) สอดคลองกับการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ
ประชาชนใน พ.ศ.2539 ที่พบวาจุดเริ่มตนของการเปนผูสูบบุหรี่ เริ่มตั้งแตยังอยูในชวงที่เปนเยาวชน
โดยผูสูบบุหรี่เปนประจํา สวนใหญเริ่มสูบตั้งแตอายุ 15-19 ป และยังสูบตอไปจนถึงชวงวัยรุนตอน
ปลาย มีเพียงสวนนอยเทานั้นที่เริ่มสูบบุหรี่หลังจากอายุ 24 ป ซึ่งวัยรุนชายรอยละ 40 และวัยรุน
หญิงรอยละ 44 ใหเหตุผลวาเริ่มหัดสูบบุหรี่ เพื่อความสนุกสนาน รอยละ 25 ทําตามเพื่อน วัยรุน
สวนใหญเริ่มสูบบุหรี่มวนแรกที่บานเพื่อน และมีแนวโนมที่จะสูบกับเพื่อน วัยรุนที่สูบบุหรี่มักมีเพื่อน
ที่เคยลองเสพยาเสพติดถึงรอยละ 50 อยางไรก็ตาม วัยรุนที่สูบบุหรี่เหลานี้ สวนใหญอยากจะเลิกสูบ
บุหรี่ โดยรอยละ 83 ของกลุมวัยรุนที่สูบบุหรี่ ไดเคยพยายามที่จะเลิกสูบบุหรี่ และรอยละ 12 แมยัง
ไมมีพฤติกรรมในการเลิกสูบแตมีความตองการที่จะเลิกสูบ มีเพียงรอยละ 5.2 เทานั้น ที่ยังยืนยันวา
จะสูบบุหรี่ตอไป (ชูชัย ศุภวงศ; และสุภกร บัวสาย. 2539 : ออนไลน)
สําหรับงานวิจยั ในอดีตทีศ่ ึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน มีคอนขาง
มาก เชน รายงานการวิจัยเรื่อง “แบบแผนพฤติกรรมการสูบบุหรีข่ องวัยรุนไทย” (โกลดเบอรก. 2542
: ออนไลน) ที่ทําการสํารวจตัวอยางเด็กวัยรุนอายุ 14-17 ปจากโรงเรียนทั่วกรุงเทพฯ จํานวน 1,338
คน พบวาวัยรุนชายรอยละ 38 และวัยรุน หญิงรอยละ 20 เคยทดลองสูบบุหรี่มาแลวอยางนอย คนละ
1 ครั้ง วัยรุนชายรอยละ 33 และวัยรุนหญิงรอยละ 14 เคยสูบบุหรีม่ าแลว คนละอยางนอย 1 มวน
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โดยในกลุมทีม่ ีอายุ 14-15 ป มีแนวโนมวาวัยรุนชายจะ “ทดลอง” หรือเปนผูสูบบุหรี่ภายในระยะเวลา
1 ปมากกวาวัยรุนหญิง และมีแนวโนมสูงขึ้นในกลุมวัยรุนชายอายุ 16-17 ป วัยรุนชายรอยละ 32
และหญิงรอยละ 12 มีเพื่อนเปนผูสูบบุหรี่อยางนอย 1 คน กลุมตัวอยางรอยละ 15 มีพี่นองสูบบุหรี่
รอยละ 37 มีบิดาเปนผูสูบบุหรี่ รอยละ 5 มีมารดาเปนผูสูบบุหรี่ กลุมตัวอยางทีส่ ูบบุหรี่ รอยละ 37
นิยมสูบบุหรี่ยหี่ อมารลโบโล และรอยละ 33 นิยมสูบบุหรี่ยี่หอกรองทิพย เมื่อศึกษาถึงปจจัยตางๆ
ที่มีผลกระทบตอพฤติกรรม ที่เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ 3 พฤติกรรม พบแบบแผนความสัมพันธ ดังนี้
1) พฤติกรรมการทดลองสูบบุหรี่มีความสัมพันธกับการทดลองสูบพนควันบุหรี่ (อาจจะไมหมดทั้ง
มวน) 2) พฤติกรรมการสูบบุหรี่จริงมีความสัมพันธกบั การเคยสูบบุหรี่อยางนอย 1 มวนในอดีต และ
3) ความตั้งใจที่จะสูบบุหรี่ในวันขางหนามีความสัมพันธเปนอยางมากกับการไดสบู บุหรี่ในชวง 1 ปที่
ผานมา หรือ รายงานการวิจัยของ ธนพงศ จันทชุม (2542 : 32) ที่ศกึ ษาถึงแบบแผนพฤติกรรม การ
สูบบุหรีข่ องเยาวชนอายุ 15-24 ป ในชุมชนรอบหนองบอ จังหวัดมหาสารคาม พบวามีผูสบู บุหรี่ที่
ยังคงสูบหรือเคยสูบบุหรี่ รอยละ 43.2 สาเหตุแรกที่สบู คือตามเพื่อน รองลงมาเพื่อคลายเครียดและ
อยากลอง โดยสูบบุหรี่มากกวา 10 มวนขึ้นไป ยี่หอทีน่ ิยมสูบคือกรองทิพย รองลงมาคือสายฝน ยา
เสน และ มารลโบโล คาบุหรี่ตอเดือนโดยเฉลี่ย 408.19 บาท นิสยั การสูบบุหรีส่ วนใหญสบู ทุกวัน
และมีการอัดควันบุหรีเ่ ขาปอด มักจะสูบบุหรี่เมื่อดื่มสุรา รองลงมาเมื่ออยูกับเพื่อน เมื่อรูสึกเครียด
ไปเที่ยวตามสถานเริงรมย และกอนหรือหลังรับประทานอาหาร ตามลําดับ สถานที่สูบบุหรีส่ วนใหญ
เปนสถานเริงรมย รองลงมาในหองน้ํา และสถานที่ใดก็ไดที่อยากสูบ การปฏิบตั ิตนเปนอันดับแรก
กอนหยิบบุหรีข่ ึ้นมาสูบ คือ จะมองดูคนรอบขางกอนวามีผูที่สูบบุหรีห่ รือไม เมื่อจําแนกตามความ
พยายามในการเลิกสูบบุหรี่ พบวา รอยละ 56.2 ไมเคยพยายามเลิกสูบ เนื่องจาก ยังไมคิดจะเลิก
ติดบุหรี่แลว ขัดเพื่อนไมได สําหรับกลุม ที่เคยพยายามเลิกสูบบุหรี่ พบวามีเพียงรอยละ 19.6 เทานั้น
ที่เลิกไดสําเร็จ สาเหตุที่เลิกไมสําเร็จ เนื่องจาก ใจไมแข็งพอ เคยชินกับการสูบบุหรี่ และเพื่อนชวน
ดื่มในวงเหลา อยางไรก็ตาม มีถึงรอยละ 78.6 คาดวาจะไมสูบบุหรี่ในอนาคต เนื่องจาก กลัวเปน
อันตรายตอสุขภาพตนเองและบุคคลใกลชิด
แตสําหรับกลุมทีจ่ ะยังคงสูบตอไป ใหเหตุผลวาไม
สามารถเลิกสูบได เนื่องจากติดแลว และยังไมพรอมที่จะเลิก
นอกจากนี้ จากการศึกษาพัฒนาการที่นํามาสูพฤติกรรมการสูบบุหรีข่ องบุคคล ในดาน
จิตวิทยาสังคม พบวามี 5 ขั้นตอน ไดแก ขั้นที่ 1 เปนการเตรียมการ เปนปจจัยทางจิตวิทยากอน
การสูบบุหรี่ เชน การมีเจตคติทางบวกตอการสูบบุหรี่ การเลียนแบบจากเพื่อน พอแม หรือ ดารา
เปนตน ขั้นที่ 2 เปนการเริ่มสูบบุหรี่ ซึ่งมีปจจัยทางดานจิตวิทยาสังคมที่นําไปสูก ารทดลองสูบ เชน
ความกดดันและแรงเสริมจากกลุมเพื่อน การหาซื้อไดงาย ความอยากรู อยากลอง และการคิดวาการ
สูบบุหรี่เปนสัญลักษณของความเปนอิสระหรือเปนผูใหญ ขั้นที่ 3 นิสัยการสูบบุหรี่ เปนปจจัย
ทางดานรางกายที่นําไปสูนสิ ัยการสูบบุหรี่ ไดแก ความตองการนิโคตินของรางกาย และปจจัย
ทางดานจิตวิทยาสังคม ไดแก ความตองการทางดานอารมณ สิ่งแวดลอม และแรงเสริมจากเพื่อน
ขั้นที่ 4 เปนการหยุดสูบบุหรี่ มีปจจัยทางดานจิตวิทยาสังคมและปจจัยทางดานรางกาย ที่ชี้แนะให
พยายามหยุดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ เชน ภาวะสุขภาพ แรงสนับสนุนทางสังคม รวมทั้งการบังคับ
จิตใจของตนเองใหเลิกสูบบุหรี่ และขั้นที่ 5 การสูบบุหรี่ตอไป เปนปจจัยทางดานจิตวิทยาสังคมและ
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ปจจัยทางดานรางกาย ทีท่ ําใหสูบบุหรีต่ อไป หลังจากพยายามเลิกสูบในขั้นที่ 4 หรือในบางคนอาจ
ขามขั้นที่ 4 มาเลยก็ได ปจจัยดังกลาว ไดแก อาการถอนฤทธิย์ าจากนิโคติน ความเครียด/ผลทางลบ
จากการหยุดสูบบุหรี่ ความกดดันทางสังคม และการควบคุมตนเองไมได (จุฑารัตน ไตเมฆ. 2541 ;
อางอิงจาก Snyder. 1989) ซึ่งผลงานวิจัยทีศ่ ึกษาถึงแบบแผนของพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในอดีต
พบวา สอดคลองตามพัฒนาการดังกลาว โดยคนที่สบู บุหรี่อาจเริ่มขั้นที่ 1 ซึ่งเปนระยะเตรียมการ
มาตั้งแตวัยเด็ก ที่มีการหลอหลอมบุคลิกภาพ โดยไดรับอิทธิพลมาจากสิ่งแวดลอม ไดแก ครอบครัว
เพื่อน โรงเรียน หรือ สภาพแวดลอมที่อาศัยอยู นําไปสูการเริ่มตนสูบบุหรี่ในขั้นที่ 2 ซึ่งสวนใหญอยู
ในระยะที่เปนวัยรุน บางคนอาจเพียงทดลองสูบแลวหยุดสูบ หรืออาจสูบตอไป ซึ่งเขาสูขั้นที่ 3 ที่เริ่ม
ติดบุหรี่จากสารนิโคติน ประกอบกับปจจัยดานจิตวิทยาสังคมอื่นๆ ทําใหยังคงสูบบุหรีต่ อไป และ
บางคนที่พยายามเลิกสูบบุหรี่ เชน กลัวเปนอันตรายตอสุขภาพ อาจเขาสูขั้นที่ 4 หรือ อาจขามขั้น
ที่ 4 ไปขั้นที่ 5 เลยก็ได ถาคนนั้นไมเคยคิดจะเลิกสูบบุหรี่ เนื่องจากติดบุหรี่แลว หรือยังไมมีเหตุผล
ที่จะเลิก (ธนพงศ จันทชุม; และคนอื่น ๆ. 2542 : 35)
1.4 ปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในเยาวชน
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกีย่ วของกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุน แสดงใหเห็น
วา ปจจัยที่เปนสาเหตุใหญ ๆ ในการสูบบุหรี่ ประกอบดวย ปจจัยภายในซึ่งเปนปจจัยสวนบุคคลของ
ตัวเด็กเอง และปจจัยภายนอก ซึ่งเปนปจจัยดานสภาพแวดลอมรอบตัวเด็ก เชน ครอบครัว เพื่อน
โรงเรียน สังคม เปนตน
ปจจัยภายใน เปนองคประกอบที่มาจากตัวเด็กเอง หรือ อาจกลาวไดวาเปนปจจัย
สวนบุคคล ทีม่ ีผลตอการสูบบุหรี่หรือไมสูบบุหรีข่ องเด็ก ไดแก ความเชื่อหรือเจตคติของเด็กที่มีตอ
การสูบบุหรี่ ดังการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ในนักเรียนหญิงระดับมัธยม
ศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพ เขตกรุงเทพมหานคร พบวา เจตคติตอการสูบบุหรี่
ความเชื่อเกี่ยวกับการบังคับตนในเรื่องการสูบบุหรี่ และคานิยมเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ เปนปจจัยหนึ่ง
ที่มีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียน (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่. 2545: ออนไลน)
เหตุผลที่ทําใหวัยรุนตัดสินใจสูบหรือไมสบู บุหรี่ สวนใหญมาจาก เจตคติและความเชื่อเกี่ยวกับการ
สูบบุหรี่ เชน กลุมที่สูบบุหรี่รับรูว าการสูบบุหรี่เปนเรื่องธรรมดา ไมผิดกฎหมาย เปนเรือ่ งที่โก
สนุกสนาน แสดงถึงความเปนผูใหญ และชวยในการเขาสังคมกับเพื่อนฝูง เชื่อวาบุหรี่ชวยผอนคลาย
ความเครียด คลายเหงา และชวยไดเมื่อรูสึกมีเวลาวาง ไมมีอะไรจะทํา (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบ
บุหรี่. 2547ค : ออนไลน) ; (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี;่ และบริษัทคอมพาสอินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด. 2545 : ออนไลน) และ รับรูบ รรทัดฐานการสูบบุหรี่ของคนในวัยเดียวกัน โดยประเมินเกิน
ความจริงจากจํานวนเด็กวัยรุนไทยที่สบู บุหรี่จริง (โกลดเบอรก. 2542 : ออนไลน) และวัยรุนหญิง
สวนใหญเขาใจผิดอยางมากเกี่ยวกับอันตรายของควันบุหรี่วาผูไดรับควันบุหรี่ไดรับอันตรายมากกวา
ผูสูบจึงตัดสินใจเปนผูสบู บุหรี่เสียเอง (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่; และบริษัทคอมพาสอินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด. 2545 : ออนไลน) สําหรับกลุมนักเรียนที่ไมสบู บุหรี่ พบวามีเจตคติตอการแสดง
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พฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่อยูในระดับคอนขางมาก โดยนักเรียนเชื่อวา การปองกันตนเอง
จากการสูบบุหรี่เปนการกระทําที่ดี เหมาะสม มีประโยชน ถูกตอง นายกยองชมเชย และควรถือเปน
แบบอยาง โดยประเมินผลของการแสดงพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรีว่ า เปนสิ่งที่ทําใหตนมี
สุขภาพแข็งแรง ไมติดบุหรี่ ไมทําใหสังคมรังเกียจ ไมเสี่ยงตอการติดสารเสพติดชนิดอื่น ไมทาํ ให
เปนอันตรายตอสุขภาพของผูที่อยูใกลเคียง ไมทําใหผิดกฎระเบียบของโรงเรียน ไมทําใหสนิ้ เปลือง
คาใชจาย และไมเสี่ยงตอการผิด พ.ร.บ.คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ (วรรณชนก จันทชุม. 2547
: 56) นอกจากนี้ ความอยากรูอยากลองของวัยรุนก็เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเริ่มสูบบุหรี่ ดังการศึกษา
การสูบบุหรีข่ องวัยรุนหญิง พบวา เหตุผลในการเริ่มสูบุหรี่ครั้งแรก เพราะความอยากรูอยากลองดวย
ตนเองถึงรอยละ 83 รอยละ 50 ตองการคลายความเครียด และรอยละ 32 ตองการความสนุกสนาน
(มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี.่ 2547ก : ออนไลน) สอดคลองกับการวิจัยเรื่อง “ทําไมวัยรุน หญิง
จึงสูบบุหรี”่ โดยใชวธิ ีศึกษาแบบสนทนากลุมในวัยรุนหญิงที่สูบบุหรี่และไมสบู บุหรี่ พบวาความรูสึก
อยากทดลอง อยากรูรสชาด อยากรูวาทําไมคนจึงชอบสูบบุหรี่ สูบบุหรี่แลวจะเปนอยางไร ควันบุหรี่
ออกจากจมูกไดอยางไร มีสวนสนับสนุนใหวัยรุนหญิงเริ่มสูบบุหรี่ (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่;
และ บริษัทคอมพาสอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด. 2545 : ออนไลน)
การใชบุหรี่ยังเกี่ยวของกับการปกปองตนเองจากความรูสึกขัดแยงในจิตใจ ซึ่งอาจมา
จากพอแม เพื่อน หรือ โรงเรียน เชน ความรูสึกมีคณ
ุ คาในตนเองต่ํา ความซึมเศรา (kirby. 2002 :
57 ; citing Patton; et al. 1996) สอดคลองกับการวิจยั เรื่อง “ทําไมวัยรุนหญิงจึงสูบบุหรี”่ ที่พบวา
สาเหตุสําคัญประการหนึ่งซึ่งทําใหวัยรุน หญิงสูบบุหรี่ ไดแก ความเครียด สภาพการมีปญหากลุมใจ
หรือ อึดอัดใจทั้งเรื่องภายในครอบครัวและเรื่องอื่นๆ จึงใชบุหรี่เปนวิธีการในการแกปญหา เนื่องจาก
ทําใหรูสึกผอนคลาย สบายใจในเวลาสูบหรือลืมเรื่องทุกขใจไดชว่ั ขณะ (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบ
บุหรี่; และบริษัทคอมพาสอินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด. 2545 : ออนไลน) และจากการศึกษาในนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดขอนแกน พบวา การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
การปองกันการสูบบุหรี่ (วัดทางออม) ซึ่งประเมินไดจากความเชื่อเกี่ยวกับปจจัยควบคุม และการ
รับรูอิทธิพลของปจจัยควบคุม นักเรียนเชื่อวา การรูสกึ วาตนเองมีคณ
ุ คา มีสวนชวยในการปองกัน
ตนเองจากการสูบบุหรีใ่ นระดับคอนขางมาก และจากการสนทนากลุม นักเรียนเลาวา “การที่รูสึกวา
ตนเองมีความสําคัญเปนทีย่ อมรับของครอบครัวและคนอื่นๆ มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง ทําใหไมเคย
คิดที่จะทําพฤติกรรมหรือสิ่งตางๆ ทีไ่ มเหมาะสม” (วรรณชนก จันทชุม. 2547 : 57 , 91) การขาด
ทักษะตางๆ ของเด็ก เชน ทักษะในการปฏิเสธเมื่อเพื่อนชวน ทักษะในการตัดสินใจอยางมีเหตุมีผล
ทักษะในการจัดการกับความเครียด เปนปจจัยเสี่ยงหนึ่งที่มีผลตอการสูบบุหรี่
จากการสนทนา
กลุมในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดขอนแกน นักเรียนเชื่อวา ความสามารถหรือทักษะ
ในการปฏิเสธเพื่อนเมื่อถูกชวนใหสูบบุหรี่ เปนสิ่งสําคัญคอนขางมากในการทําใหตนสูบบุหรีห่ รือไม
สูบบุหรี่ ซึ่งนักเรียนบางคนเลาวา “เคยถูกเพื่อนชักชวนใหลองสูบบุหรี่ แตตนคิดวาการสูบบุหรี่เปน
สิ่งไมดีจึงพยายามบายเบีย่ ง และหลีกเลี่ยงออกจากเหตุการณ” (วรรณชนก จันทชุม. 2547 : 91)
สอดคลองกับการศึกษาของ ณัฐพงศ พุดหลา (2540) ที่ศึกษาการประยุกตใชโปรแกรมทักษะชีวติ
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เพื่อปองกันการสูบบุหรีข่ องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีนักเรียนจํานวน
หนึ่งกลาวถึงการปฏิบตั ิตน ในกรณีที่ตองเผชิญกับเหตุการณที่เพื่อนชวนใหสูบบุหรี่วา “จะตองมีการ
ตัดสินใจกอนวาจะไมทดลองหรือไมรับบุหรี่มาสูบอยางเด็ดขาด และกลาวคําปฏิเสธเพื่อนออกไป”
ซึ่งแสดงใหเห็นวาการที่นักเรียนจะกระทําพฤติกรรมการสูบบุหรี่หรือไมนั้น สวนหนึ่งขึ้นอยูกบั การ
รับรูวาตนสามารถควบคุมพฤติกรรมไดหรือไม ดังแนวคิดของแบนดูราที่กลาววา ถาบุคคลมีการ
รับรูความสามารถในการกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งสูงแลว
บุคคลมีแนวโนมที่จะกระทํา
พฤติกรรมนั้นสูงดวย แตในทางตรงกันขาม ถาบุคคลมีการรับรูความสามารถของตนเองในการ
กระทําพฤติกรรมต่ํา บุคคลก็จะมีแนวโนมที่จะกระทําพฤติกรรมนัน้ ต่ําหรืออาจไมกระทําพฤติกรรม
นั้นเลยก็ได (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต. 2541; อางอิงจาก Bandura. 1986) เชน การศึกษาของ
วรรณชนก จันทชุม (2547 : 64) ที่พบวา การรับรูค วามสามารถ ในการควบคุมพฤติกรรมการ
ปองกันการสูบบุหรี่ (วัดทางตรง) ของนักเรียน ซึ่งประกอบดวย การรับรูวาการปองกันตนเองจาก
การสูบบุหรีข่ นึ้ กับตัวเอง ตัวเองสามารถควบคุมพฤติกรรมดังกลาวได มีความเปนไปไดที่จะกระทํา
และรับรูวาเปนพฤติกรรมทีก่ ระทําไดงาย มีความสัมพันธกับ เจตนา และ พฤติกรรมในการปองกัน
การสูบบุหรี่
ปจจัยภายนอก เปนปจจัยดานสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับเด็ก เชน ครอบครัว
เพื่อน โรงเรียน กฎระเบียบตางๆ ของสังคม กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของ ดังนี้
ครอบครัว จากการทบทวนงานวิจัยในอดีต พบวาวัยรุนที่เติบโตอยูในสภาพแวดลอม
ที่พอแมมีปญหาความขัดแยงมีแนวโนมที่จะสูบบุหรี่มากกวาครอบครัววัยรุนปกติ(U.S. Department
of Health and Human Services. 1998 : 7) สอดคลองกับผลการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ
วัยรุนไทย ที่พบวา พฤติกรรมการสูบบุหรี่มีแนวโนมจะเกิดขึ้นกับวัยรุนที่อยูใ นสิ่งแวดลอมทีม่ ีปญหา
หรืออยูในครอบครัวที่ขาดความอบอุนมีความเสี่ยงตอการถูกตบตีทําราย โดยผูทสี่ ูบบุหรี่เปนประจํา
จะมีประวัติถกู ทํารายรางกายจากคนในครอบครัวมากกวาผูไมสูบบุหรี่ถึง 4-12 เทา (ชูชัย ศุภวงศ;
และ สุภกร บัวสาย. 2539: ออนไลน) เยาวชนที่มาจากครอบครัวที่มีสัมพันธภาพที่ดีจะเปนผูท ี่สูบ
บุหรี่นอยกวา เยาวชนที่มาจากครอบครัวที่มีปญหาทะเลาะเบาะแวงกันเปนประจํา (ธนพงศ จันทชุม;
และคนอื่นๆ. 2542) จากการศึกษาอิทธิพลของการแยกทางของบิดามารดาที่มีผลตอการเริ่มสูบบุหรี่
ในวัยรุน พบวา ปจจัยเสี่ยงทางสังคมที่มีผลใหวัยรุนสูบบุหรี่ ไดแก ความรูสึกผูกพันที่ต่ําระหวางบิดา
มารดากับเด็ก การเอาใจใสดูแลบุตรนอย ซึ่งการแยกทางของบิดามารดามีแนวโนมที่จะทําใหวัยรุน
เริ่มทดลองสูบบุหรี่ (kirby. 2002: 56) จากทฤษฎีการควบคุม (Control theory) กลาววา ความรูสึก
ผูกพันที่ดีระหวางบิดามารดากับบุตรสงผลใหเกิดพฤติกรรมที่ตองการหรือไมตองการของบุตรได ถา
เด็กรูสึกใกลชดิ และผูกพันกับพอและแมมากจะกอใหเกิดคานิยมที่ดี การใหความรักและเอาใจใสบุตร
ทําใหการควบคุมมีผลทางบวกตอการปองกันไมใหเด็กสูบบุหรี่ และสัมพันธภาพในครอบครัวที่ไมดี
อาจเปนตัวกระตุนใหเด็กสูบบุหรี่ได (kirby. 2002 : 70 ; citing Hirschi. 1991) นอกจากนี้ ยังพบวา
วัยรุนทีส่ ูบบุหรี่ มีแนวโนมมาจากครอบครัวที่มีสภาพเศรษฐกิจสังคมต่ํา มีรายได และการศึกษา
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คอนขางนอย (U.S. Department of Health and Human Services. 1994 : 8) จากการสํารวจ
แหงชาติถึงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุนไทยพบวามีลักษณะคลายคลึงกับผูใหญ กลาวคือพบใน
วัยรุนที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมต่ํา ออกจากระบบการศึกษาภาคบังคับ และเขาสูต ลาด
แรงงานกอนกําหนด ซึ่งมักจะเปนกลุมที่อยูในสภาพ แวดลอมที่ใชความรุนแรง มีฐานะยากจน และ
มีการศึกษานอยกวาเมื่อเทียบกับกลุมคนในวัยเดียว กันที่ไมสูบบุหรี่ และพบวารายไดเปนสิ่งสงเสริม
ใหเด็กวัยรุนสูบบุหรี่ จากการศึกษาเด็กชายอายุ 15 ปที่มีรายไดในระดับนอยที่สุดสูบบุหรี่เปนประจํา
เพียงรอยละ 4.9 เทานั้น ในขณะที่เด็กที่มีรายไดอยูในกลุมสูงสุดสูบบุหรี่เปนประจําถึงรอยละ 14.2
ซึ่งพฤติกรรมการทดลองสูบบุหรี่ยังแพรหลายในกลุมวัยรุนที่มฐี านะดีกวาดวย (ชูชัย ศุภวงศ; และ
สุภกร บัวสาย. 2539: ออนไลน) และจากการศึกษาในนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา นักเรียนที่ศึกษาในระดับอาชีวะศึกษา จะมี
อัตราการสูบบุหรี่สูงกวาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และผูท ศี่ ึกษาในโรงเรียนเอกชนจะมีอัตรา
การสูบบุหรี่สงู กวานักเรียนในโรงเรียนรัฐบาล ทั้งนี้อาจเนื่องจากนักเรียนในกลุมนี้มีรายไดมากกวา
เพราะอยูในครอบครัวที่ร่ํารวยกวา
และจากผลการศึกษาไดชใี้ หเห็นวารายไดเปนปจจัยทีส่ ําคัญ
เพราะกลุมที่ไดรับคาใชจาย
ประการหนึ่งในการทํานายพฤติกรรมการสูบบุหรีข่ องนักเรียนหญิง
มากกวา 3,000 บาทตอเดือน สูบบุหรี่ถึงรอยละ 10.4 ในขณะที่กลุมไดรับคาใชจายนอยกวา 1,500
บาทตอเดือน สูบบุหรี่เพียงรอยละ 0.9 เทานั้น (มูลนิธริ ณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี.่ 2545 : ออนไลน)
นอกจากนี้ การสูบบุหรีข่ องพอแม สมาชิกในครอบครัว หรือญาติพี่นองใกลชิด ยังมีอิทธิพล
ตอการสูบบุหรี่ของเด็ก ซึ่งการเปนตัวแบบของพอแมเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอการแสดงพฤติกรรมที่
เปนปญหา (Jessor; Donovan; & Costa. 1991 : 29) จากการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรีข่ อง
วัยรุนไทยพบวา วัยรุนที่สูบบุหรี่มักมีสมาชิกคนใดคนหนึ่งในครอบครัวเปนผูส ูบบุหรี่ (ชูชัย ศุภวงศ;
และ สุภกร บัวสาย. 2539 : ออนไลน) สอดคลองกับผลการวิจัยของธนพงศ จันทชุม และคนอื่น ๆ
(2542) ที่ศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรีข่ องเยาวชน ในชุมชนรอบหนองบอ อําเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม พบวา ปจจัยหนึ่งที่อธิบายความแตกตางระหวางเยาวชนกลุมที่สบู บุหรี่กับกลุมทีไ่ มสูบ
บุหรี่ ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01 คือ การมีสมาชิกในครอบครัวและญาติพี่นองที่สูบบุหรี่
และจากการศึกษาของ วรรณชนก จันทชุม (2547) พบวา การคลอยตามกลุมอางอิงทั้งทางตรงและ
ทางออม มีความสัมพันธกบั พฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่ ดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ
.56 และ .41 ตามลําดับ โดยนักเรียนเชื่อวากลุมบุคคลที่เขาใหความสําคัญ มีความตองการใหเขา
ปองกันตนเองจากการสูบบุหรี่ในระดับคอนขางมาก สองอันดับแรกคือกลุมของพอและแม รองลงมา
เปนกลุมญาติผูใหญ และนักเรียนมีแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมดังกลาวอยูในระดับมาก ดังนั้น การ
เปนตัวแบบทีด่ ีของบิดามารดาจะพัฒนาบุคลิกภาพของวัยรุน ใหเปนไปในทิศทางที่เหมาะสม เพราะ
พัฒนาการทุกขั้นตอนของเด็ก ไดรับอิทธิพลและเลียนแบบมาจากบิดามารดา (กุหลาบ รัตนสัจธรรม;
และคนอื่นๆ . 2541 : 122)
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เพื่อน อิทธิพลของเพื่อนเปนปจจัยทีส่ ําคัญประการหนึ่งของวัยรุน ดังพฤติกรรมที่เปน
ปญหาของเจสเซอร กลาววา การเปนตัวแบบของเพือ่ น หรือการควบคุมของเพื่อนเปนปจจัยหนึ่งที่
สงผลตอการแสดงพฤติกรรม (Jessor; Donovan; & Costa. 1991 : 29) การมีปฏิสัมพันธของวัยรุน
กับบุคคลอื่นๆ ในสังคม กอใหเกิดการเลียนแบบและเอาอยาง เนื่องจากตองการเปนสวนหนึ่งของ
กลุม หรือไดรับการยอมรับจากกลุม เชน การเลียนแบบเพื่อน (Johnson; & Hoffmann. 2000 :
393; citing Bandura. 1986) วัยรุนสวนใหญเริ่มสูบบุหรี่มวนแรกที่บานเพื่อน และมีแนวโนมวาจะ
สูบกับเพื่อน วัยรุนทีส่ ูบบุหรี่มักจะมีเพื่อนที่เคยลองเสพยาเสพติดเมื่อเทียบกับวัยรุนที่ไมสูบบุหรี่แลว
พบวา วัยรุนที่สูบบุหรี่รอยละ 52 มีเพื่อนที่เคยลองเสพยา สวนวัยรุนที่ไมเคยสูบบุหรี่มีเพียงรอยละ
19.1 เทานั้นที่มีเพื่อนที่เคยลองเสพยาเสพติด (ชูชัย ศุภวงศ; และ สุภกร บัวสาย. 2539: ออนไลน)
จากรายงานการวิจัยเรื่อง “แบบแผนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุนไทย” ซึ่งทําการสํารวจโดยสุม
ตัวอยางเด็กวัยรุนอายุ 14-17 ป จากโรงเรียนทัว่ กรุงเทพมหานครจํานวนมากกวา 1,300 คน ในสวน
ของอิทธิพลจากการสูบบุหรี่ของเพื่อนพบวาผูต อบแบบสอบถามรอยละ 21 มีเพื่อนที่สูบบุหรี่อยาง
นอย 1 คน และการมีเพื่อนที่สูบบุหรี่มีผลกระทบตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียน มากกวาการ
สูบบุหรีข่ องคนในครอบครัวเสียอีก โดยผูที่มีเพื่อนที่สบู บุหรี่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่และมีแนวโนมที่
จะสูบบุหรี่ภายใน 1 ปมากกวากลุมที่ไมมีเพื่อนสูบบุหรี่ถึง 3 เทาตัว (โกลดเบอรก. 2542: ออนไลน)
สําหรับการศึกษาในกลุมวัยรุนหญิง เชน การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสูบและไมสูบ
บุหรี่ของนักเรียนหญิง ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เขตกรุงเทพ
มหานคร โดยทําการสํารวจพฤติกรรมในนักเรียนหญิง จํานวน 1,360 คน พบวามี 7 ตัวแปรที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลอันดับแรก คือ อิทธิพลของกลุมเพื่อน ซึ่งผู
สูบบุหรี่สว นใหญจะมีเพื่อนสนิทสูบบุหรี่ ในขณะที่กลุม ผูไมสูบบุหรีส่ วนใหญก็จะไมมีเพื่อนสนิทที่สูบ
บุหรี่ดวยเชนกัน (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี.่ 2545:ออนไลน) สอดคลองกับการศึกษาวิจัย
เรื่อง “ทําไมวัยรุนหญิงจึงสูบบุหรี”่ ซึ่งผลการศึกษาพบวา การสูบบุหรี่ครั้งแรกของวัยรุนหญิง สาเหตุ
ที่สําคัญคืออิทธิพลของกลุม เพื่อนที่สูบบุหรี่ และสภาพแวดลอมที่มกี ารสูบบุหรี่ เชน ในสถานที่เที่ยว
กลางคืนซึ่งแวดลอมดวยกลุมเพื่อนและผูคนที่สูบบุหรี่ การไปสังสรรคหรือไปเที่ยวระหวางเพื่อนฝูงที่
มีการดื่มเหลาและสูบบุหรี่รว มกับการชักนําโดยตรงใหสูบบุหรี่จากเพื่อนฝูง หรือการชักชวนทางออม
โดยการสูบบุหรี่ใหเห็นและการเห็นการสูบบุหรี่ของผูคนในสถานทีน่ นั้ ๆ รวมทั้งเห็นการสูบบุหรี่ของ
กลุมเพื่อนใกลชิด (มูลนิธริ ณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี;่ และบริษัทคอมพาสอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด.
2545 : ออนไลน)
โรงเรียน โรงเรียนเปนสถานศึกษาที่วัยรุน สวนใหญใชเวลาเรียนรูและศึกษา จึงมีบทบาท
สําคัญในการชวยแกปญ
 หาการใชสารเสพติดของนักเรียน จากการศึกษาพบวาปจจัยดานโรงเรียนที่
มีความสัมพันธกับการใชสารเสพติดของนักเรียน ไดแก ผลการเรียนที่ต่ํา ความรูสึกผูกพันตอการ
เรียนนอย และการรูสึกวาครูไมคอยเอาใจใสดูแล (Minnesota Department of Health. 2002 :
Online) โดยพบวาความยึดมั่นผูกพันตอการศึกษาของวัยรุนมีผลในการปองกันไมใหวัยรุนสูบบุหรี่
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ได แสดงใหเห็นวา ประสบการณในโรงเรียนของวัยรุน เปนสิ่งปองกันการมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน
ได และจากการศึกษาการสูบบุหรีข่ องนักเรียนหญิงพบวามีความสัมพันธกับผลการเรียน นักเรียนที่
มีผลการเรียนดี (เกรดเฉลี่ย มากกวา 3) มีแนวโนมที่จะสูบบุหรี่นอยกวา ผูที่มีระดับผลการเรียนต่ํา
และปานกลาง (เกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2 ถึง 3) (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี.่ 2545 : ออนไลน)
จากการศึกษาวิจยั เรื่องการปองกันการสูบบุหรี่ของวัยรุนพบวาปจจัยดานพฤติกรรมของวัยรุน ไดแก
การตั้งเปาหมายของความสําเร็จ และความหวังเกี่ยวกับการศึกษาในอนาคต มีผลตอการสูบบุหรี่
(U.S.Department of Health and Human Services. 1998: 9) สอดคลองกับการศึกษาพฤติกรรม
การสูบบุหรีข่ องวัยรุนไทย ที่พบวาวัยรุนที่สูบบุหรีม่ ักจะไมคอยตั้งความหวังเกี่ยวกับการศึกษาใน
อนาคตมากนักซึ่งมีความสัมพันธกับการศึกษาทีต่ ่ํา และยังมีความสัมพันธอยางมากกับการออกจาก
โรงเรียน หรือ ออกจากระบบการศึกษาภาคบังคับกอนกําหนด (ชูชัย ศุภวงศ; และ สุภกร บัวสาย.
2539 : ออนไลน) จากการศึกษาของ วรรณชนก จันทชุม (2547: 57) พบวานักเรียนมีการประเมิน
ความยากงายในการกระทําพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่ ภายใตปจจัยทีส่ นับสนุน ไดแก การ
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของโรงเรียนที่หามสูบบุหรี่ วาสามารถชวยสนับสนุนในการปองกันการสูบ
บุหรี่ไดในระดับปานกลางถึงคอนขางมาก และจากรายงานการประชุม สัมมนา และอบรมโครงการ
พัฒนาระบบปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา พบวาสาเหตุของปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาทีเ่ กี่ยวของกับการบริหารและการเรียนการสอน เชน มีการจัดแผนการเรียนไมเหมาะสม
มีชั่วโมงวางมากเกินไป ไมมีคนคุมรั้ว หองน้ําและอาคาร ไมดูแลกลุม เด็กที่มีปญหาเปนพิเศษ เปน
ตน และในสวนของครูอาจารย เชน การไมสนใจปญหาของเด็ก การลงโทษเด็กรุนแรงและเขมงวด
เกินไป และการเปนตัวอยางที่ไมดี เชน สูบบุหรี่ เปนตน (จิรพันธ ไตรทิพจรัส. 2543 : 40)
สังคม สภาพแวดลอมทางสังคมอื่นๆ ก็มีอิทธิพลตอการสูบบุหรี่ของเด็ก ตั้งแตสังคม
ระดับประเทศจนถึงระดับทองถิ่นหรือชุมชน เชน การกระทําตามกฎหมาย ระเบียบ บรรทัดฐานและ
คานิยมของสังคม เปนตน จากการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสูบและไมสบู บุหรี่ของ
นักเรียนหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพ พบวา ปจจัยหนึ่งที่มีผลตอ
การสูบบุหรี่ ไดแก ความเชื่อในอํานาจกฎหมายหามเยาวชนสูบบุหรี่ (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบ
บุหรี่. 2545 : ออนไลน) และจากการศึกษาเรื่องการปองกันการสูบบุหรี่ของวัยรุนในอเมริกา พบวา
ปจจัยดานสิ่งแวดลอม ไดแก การหาซื้อและไดมาของการสูบบุหรี่ เปนปจจัยหนึ่งที่สนับสนุนการสูบ
บุหรี่ของวัยรุน (U.S Department of Health and Human Services. 1994:12) สําหรับการศึกษาใน
ประเทศไทยไดชี้ใหเห็นถึง ประสิทธิผลของการบังคับใชกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ
ยาสูบ ในเรื่องของการหามจําหนายบุหรี่แกเด็กอายุต่ํากวา 18 ป พบวาในทางปฏิบตั ิยังไมคอ ยมี
ประสิทธิผลมากนัก ดังผลการศึกษา ทีพ่ บวา เมื่อใหเด็กอายุ 15 ปไปซื้อบุหรี่ รอยละ 96.7 สามารถ
ซื้อบุหรี่ได โดยผูขายรอยละ 86 ขายบุหรีใ่ หเด็กทันที (ชูชัย ศุภวงศ; และ สุภกร บัวสาย. 2539 :
ออนไลน) และจากการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรีข่ องคนกรุงเทพฯ โดยโพลลเศรษฐกิจในป พ.ศ.
2546 ผูตอบแบบสอบถามระบุวา กฎหมายการหามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะที่กําหนดนั้น ไมมีผลตอผู
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สูบบุหรี่ เนื่องจากมีความเห็นวาผูที่สบู บุหรี่สามารถปรับตัวไดถึงรอยละ 46 และอีกรอยละ 35 เปน
ผลจากความไมเขมงวดของเจาหนาที่ กําลังตรวจจับของเจาหนาที่ไมเพียงพอ และบทลงโทษยังไม
หนักพอ (มูลนิธิรณรงคเพือ่ การไมสูบบุหรี่. 2547ฉ: ออนไลน) จากการศึกษาทรรศนะของประชาชน
ตอผูหญิงไทยที่สูบบุหรีข่ องสํานักวิจัยเอแบคโพลล ในพ.ศ. 2544 พบวาระดับการยอมรับทางสังคม
ตอคนที่สบู บุหรี่ไมไดขึ้นอยูกับโอกาสเทานั้น แตยังขึน้ กับประเภทความสัมพันธระหวางกลุมตัวอยาง
กับคนที่สบู บุหรี่ดวยวา เปนคนแปลกหนา เพื่อนรวมงานหรือเปนญาติสนิท ถาเปนคนแปลกหนาที่
สูบบุหรี่อยูในสถานที่สาธารณะ การไมยอมรับของประชาชนที่มตี อคนที่สูบบุหรีส่ ูงถึงรอยละ 95.5
แตถาเปนผูทาํ งานรวมกันหรือเปนสมาชิกที่อาศัยอยูใ นครอบครัวเดียวกัน พบวาระดับการไมยอมรับ
ลดลงเหลือรอยละ 72.7 และรอยละ 51.1 ตามลําดับ (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่. 2545 :
ออนไลน)
นอกจากนี้ การเลียนแบบบุคคลที่ชื่นชอบ เชน ดารา การดูภาพยนตร หรือโฆษณาผานสื่อ
ตางๆ ก็มีอิทธิพลตอการสูบบุหรี่ของวัยรุน ดังการศึกษาแบบแผนพฤติกรรมการสูบบุหรีข่ องวัยรุน
ไทย (โกลดเบอรก. 2542 :ออนไลน) พบวาอิทธิพลจากสื่อ เชน วิดีโอ ภาพยนตรตางประเทศ ทําให
วัยรุนเกิดการเลียนแบบ ซึ่งกลุมตัวอยางดูภาพยนตรและวิดีโอหนังอเมริกันเฉลีย่ 1.8 เรื่องในเวลา 2
เดือน ยิ่งดูมากก็ยิ่งมีแนวโนมที่จะมีการทดลองสูบพนควันบุหรี่มาก นั่นคือ รอยละ 28 ของผูที่ดู
ตั้งแต 3 เรื่อง จะมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ แตในกลุมทีไ่ มไดดู จะมีพฤติกรรมนีเ้ พียงรอยละ 19 และ
ยังพบวา จํานวนนักรองและดาราภาพยนตรตางประเทศทีช่ ื่นชอบ มีความสัมพันธกับการสูบบุหรี่
อยางชัดเจน ถาเปนเพศชายที่มีอายุมากกวา 16-17 ป จากการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรีข่ องคน
กรุงเทพฯ พบวา การดื่มสุรา การเที่ยวกลางคืน และการดูภาพยนตรที่มีการสูบบุหรี่ เปนปจจัยหนึ่ง
ที่กระตุน ใหเกิดความรูสึกอยากสูบบุหรี่ และที่นาเปนหวงคือผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุนอยกวา 13
ป ถึงรอยละ 33.3 ระบุวาการดูภาพยนตรที่มีการสูบบุหรี่ ทําใหอยากลองสูบบุหรี่ แมวา 1 ใน 3 ของ
ผูที่ตอบแบบสอบถามในกลุมนี้ จะยังไมเคยสูบบุหรี่เลยก็ตาม (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี.่
2547ฉ : ออนไลน) อยางไรก็ตาม การจัดกิจกรรมรณรงคตอตานการสูบบุหรี่ การใหความรูถ ึงภัย
ของบุหรี่ ก็ชว ยสนับสนุนในการปองกันการสูบบุหรีข่ องเยาวชนไดในระดับหนึ่ง ดังการศึกษาใน
ตางประเทศพบวาการจัดโปรแกรมการปองกันที่คํานึงถึงปจจัยทางสังคม ภายใตความรวมมือจาก
องคกร หรือ หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก สถาบันครอบครัว หนวยงานของรัฐและเอกชน โดย
การเผยแพรประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ การใหความรูห รือสุขศึกษา การจัดโครงการรณรงคตอ ตาน
การสูบบุหรี่ การออกกฎหมาย หรือนโยบายที่ควบคุมการสูบบุหรี่ การเรียกเก็บภาษี มีผลตอการ
สูบบุหรีข่ องเยาวชน (U.S. Department of Health and Human Services. 1994 : 12) และจากการ
ศึกษาของวรรณชนก จันทชุม (2547: 57) พบวานักเรียนมีการรับรูถึงอิทธิพลของปจจัยตางๆ ไดแก
การแสวงหาความรูเกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่ วาสามารถชวยและสนับสนุนใหนักเรียนไมสูบบุหรี่ใน
ระดับปานกลางถึงคอนขางมาก ซึ่งนักเรียนมีการแสดงพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่อยูในระดับ
คอนขางมาก โดยอานหรือแสวงหาความรูเกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่ จากแหลงความรูและสือ่ ตางๆ
เขารวมกิจกรรมที่รณรงคตอ ตานการสูบบุหรี่หรือยาเสพติดในโครงการตาง ๆ
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จากการทบทวนผลงานวิจัยดังกลาว แสดงใหเห็นวา ปจจัยที่มีผลตอการสูบบุหรี่ของวัยรุน
ประกอบด ว ย ป จจั ย ภายใน ซึ่ งเป นป จจั ยส ว นบุ ค คลของวั ยรุ นเอง และป จ จัย ภายนอก ซึ่ งเป น
สภาพแวดลอมของวัยรุน ไดแก ครอบครัว เพื่อน โรงเรียน และสังคม ซึ่งสาเหตุของการสูบบุหรี่ใน
วัยรุนอาจเกิดจากปจจัยเดียวหรือหลายปจจัย แลวสงผลทั้งทางตรงและทางออมใหวัยรุนสูบบุหรี่

2. แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหรี่ในเยาวชน
ประเทศไทย ไดมีการดําเนินการเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบมาไมนอยกวา 4 ทศวรรษ
กอนป พ.ศ. 2529 การทํางานเปนลักษณะตางคนตางทํา ขาดความตอเนื่อง ขาดการประสานงาน
การสรางเครือขายจึงไมเกิดกระบวนการทํางานรวมกัน ผลของการดําเนินงานไมมีประสิทธิภาพ
เทาที่ควร ตอมาในพ.ศ. 2529 ไดเกิดโครงการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ ภายใตมูลนิธิหมอชาวบาน
ซึ่งเปนองคกรพัฒนาเอกชน ที่แสดงบทบาทสําคัญในการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ในประเทศไทย
และ ใน พ.ศ. 2535 ประเทศไทย ไดมีพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุม
ถึงการหามขายบุหรี่แกเด็กที่อายุต่ํากวา 18 ป และหามบริษัทบุหรี่โฆษณาใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อปองกัน
ไมใหเด็กเขาถึงบุหรี่ไดงาย ทั้งการสัมผัสโดยตรง ทางสื่อ และพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของ
ผูไมสูบบุหรี่ แตพบวาการบังคับใชกฎหมายดังกลาวยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร (ชูชัย ศุภวงศ
; สุภกร บัวสาย; และจิตสิริ ธนภัทร. 2542 : 80-81) จนกระทั่งปจจุบันกระทรวงสาธารณสุขไดออก
ประกาศกระทวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2545 ตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไม
สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 8 พฤศจิกายน 2545 เปนตนไป (กระทรวงสาธารณสุข.
2545 : ออนไลน)
จากการดําเนินงานที่ผานมา สงผลใหอัตราการสูบบุหรี่ลดลงในทุกกลุมอายุ
โดยเฉพาะในกลุมอายุตั้งแต 40 ป ขึ้นไป ซึ่งจากผลการวิจัย เรื่อง วิวัฒนาการของการควบคุมการ
บริโภคยาสูบในประเทศไทย (ชูชัย ศุภวงศ ; สุภกร บัวสาย ; และจิตสิริ ธนภัทร. 2542 : 94 - 101)
พบวากระบวนการและวิธีการทํางานเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบที่กอใหเกิดประสิทธิผล ไดแก การ
กอจิตสํานึก การรวมกลุม และการสรางเครือขาย ซึ่งการดําเนินการมีลักษณะประชาคม ที่องคกร
และหนวยงานตาง ๆ ทํางานรวมกัน ในแนวราบมากกวาแนวดิ่ง โดยอาศัยกระบวนการที่สําคัญคือ
กระบวนการเรียนรูและแกไขปญหารวมกัน ซึ่งมีลักษณะเปนพลวัต (Dynamic) ปรับเปลี่ยนไปตาม
บริบทของแตละสถานการณ ทําใหมีพลังขับเคลื่อนอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และนําไปสูสังคม
การเรียนรูและเพิ่มความเขมแข็งของชุมชน ซึ่งไดมีขอเสนอแนะวา ควรปรับโครงสรางระบบบริการ
ทางการแพทยและสาธารณสุข เพื่อการสงเสริมสุขภาพ รวมทั้งสรางสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม โดย
กําหนดใหเปนเขตปลอดบุหรี่ ภายใตการสนับสนุนขององคกรชุมชนทองถิ่นที่เพียงพอและตอเนื่อง
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งดานงบประมาณ ขอมูล ขาวสาร เทคนิควิธีการทํางาน องคความรู และ
ทักษะในการบริหารจัดการ เปนตน ควรจัดใหมีการวิจัย และพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเชิงรุก
เพื่อการสงเสริมสุขภาพและนําไปสูรูปแบบที่ดีที่สุด สามารถนําไปเผยแพรแลกเปลี่ยน เรียนรูรวมกัน
ในแนวราบ และนําไปปรับใชในสถานบริการตางๆ ทั่วประเทศ
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นอกจากนี้ ในการรณรงคตอตานการสูบบุหรี่ของวัยรุนหญิง ไดเสนอวา ไมควรใชโฆษณา
ในลักษณะ “ หาม/อยา ” เพราะจะยิ่งยั่วยุวัยรุน ควรใชวิธีใหขอมูลเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ใหเห็น
ภาพจริงจัง ไมใชพูดเฉพาะการเกิดผลเสียตอสุขภาพโดยรวมเทานั้น ควรใชบุคคลชั้นนําในสังคมที่
วัยรุนชื่นชอบชวยรณรงคตอตานการสูบบุหรี่ ควรรณรงคตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษา และขอความ
รวมมือจากพอแม หามมีการเผยแพรภาพการสูบบุหรี่ในละครโทรทัศน สอดแทรกการนําเสนอภัย
ของบุหรี่ในรายการโทรทัศนที่มีผูนิยม หรือ รายการเพลงที่วัยรุนใหความสนใจ จัดกิจกรรมกีฬา/
กิจกรรมตาง ๆ ใหเยาวชนไดใชเวลาวางอยางสนุกและมีคุณคา (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่.
2547ค : ออนไลน) และจากการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของคนกรุงเทพฯ พบวาปจจัยที่ทําให
การรณรงคการสูบบุหรี่มีประสิทธิภาพ ใน 5 อันดับแรก คือ ทําใหกฎหมายเขตปลอดบุหรี่มีผลบังคับ
ใชอยางเขมงวดมากขึ้น กําหนดใหบุหรี่เปนสิ่งเสพติดผิดกฎหมาย เผยแพรผลเสียของการสูบบุหรี่
กําหนดเขตปลอดบุหรี่เพิ่มขึ้น และปลูกฝงคานิยมที่ดีแกเยาวชนในสถาบันการศึกษา (มูลนิธิรณรงค
เพื่อการไมสูบบุหรี่. 2547ฉ : ออนไลน)
ดวยมาตรการตางๆ ที่รัฐบาลไดดําเนินการเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย
กอใหเกิดผลดีในระดับหนึ่ง ซึ่งการรณรงคใหไดผลดีนั้นทุกฝายตองรวมมือกันอยางตอเนื่อง สิ่งที่
สําคัญคือการปลูกฝงใหทุกคนตระหนักวา บุหรี่เปนสิ่งที่ใหโทษ ตองหาทางปองกันไมใหทดลองสูบ
บุหรี่ โดยเฉพาะในเยาวชน ตองสรางคานิยมใหรูสึกวา บุหรี่เปนสิ่งที่นารังเกียจ เขมงวดการบังคับใช
กฎหมาย เพิ่มเขตปลอดบุหรี่ใหมากขึ้น และสงเสริมใหเยาวชนมีกิจกรรมที่สรางสรรค เปนตน ซึ่ง
มาตรการตางๆ เหลานี้ จะชวยใหจํานวนผูที่สูบบุหรี่อยูแลวลดลง และเปนการปองกันไมใหมีผูสูบ
บุหรี่รายใหมเพิ่มขึ้นดวย (สํานักงานสถิติแหงชาติ. 2547 : ออนไลน) จากการทบทวนเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของในอดีต พบวาแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหรี่ของเยาวชน ควร
มาจากทุกฝายที่เกี่ยวของ ไดแก ตัวเด็กเอง ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนที่เด็กอาศัยอยูซึ่งถือวา
เปนสภาพแวดลอมทางสังคมที่ใกลตัวเด็กมากที่สุด ภายใตการสนับสนุนจากองคกรภาครัฐและ
เอกชน ซึ่งสรุปไดดังนี้
ตัวเด็กเอง จากปจจัยสวนบุคคลตางๆ ของเด็กที่เปนสาเหตุหรือมีอิทธิพลทําใหเด็กสูบ
บุหรี่ ไดแก ความเชื่อหรือเจตคติที่มีตอบุหรี่ คานิยมเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ ที่รับรูวาเปนเรื่องธรรมดา
ไมผิดกฎหมาย โก สนุกสนาน ชวยเขาสังคม แสดงถึงความเปนผูชาย และทําใหดูเปนผูใหญ (มูลนิธิ
รณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่; และบริษัทคอมพาสอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด. 2545 : ออนไลน) ;
(มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่. 2547ค: ออนไลน) ; (วรรณชนก จันทชุม. 2547: 89) ประกอบกับ
วัยของเด็กซึ่งเปนวัยรุนที่มีความอยากรูอยากลอง มีความตองการเปนตัวของตัวเอง มีความเชื่อมั่น
ในตัวเองสูง และใหความสําคัญในการเขาสังคมกับเพื่อน โดยเชื่อคําบอกกลาว และคําชักชวนของ
เพื่อนมากกวาคําสั่งสอนของผูใหญ (พิศมัย สุขอมรรัตน. 2540: 33) จึงเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเริ่ม
ทดลองสูบบุหรี่และถูกชักชวนจากเพื่อนไดงาย การรูสึกมีคุณคาในตนเองต่ํา ความเครียด สภาพการ
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มีปญหากลุมใจ ความขัดแยงในจิตใจ การขาดทักษะในการปฏิเสธเพื่อนเมื่อถูกชักชวนใหสูบบุหรี่
ความคาดหวังในความสามารถของตนเองต่ํา และการไดรับความรูไมเพียงพอในภัยของบุหรี่ (มูลนิธิ
รณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่. 2547ก: ออนไลน) ; (U.S. department of Health Services. 1994 : 89) การไมตระหนักถึงโทษภัยของบุหรี่อยางแทจริง คิดวาเปนเรื่องไกลตัว เนื่องจากบุหรี่กอใหเกิด
ผลเสียตอรางกายในระยะยาว จึงทําใหละเลยไมคํานึงถึงโทษที่จะเกิดขึ้นกับตนเองในอนาคต (ประ
ไพจิตร ชุมแวงวาป. 2542) เปนอีกปจจัยหนึ่งที่สงผลใหเด็กสูบบุหรี่ ดังนั้น แนวทางในการปองกัน
และแกไขปญหาดังกลาว ไดแก การจัดอบรมใหความรู การจัดโปรแกรมสุขศึกษา การพัฒนาทักษะ
ตางๆ ของเด็กในการปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหรี่ เชน การจัดโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อปองกัน
การสูบบุหรี่ ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร โดยการ
ประยุกตแนวคิดทักษะชีวิต เพื่อใหนักเรียนไดเห็นคุณคาในตนเอง มีทักษะในการตัดสินใจ ทักษะ
ในการปฏิเสธโดยไมเสียสัมพันธภาพ และทักษะในการจัดการกับความเครียด ซึ่งเปนวิธีการหนึ่งที่
จะนําไปสูพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่ (พิศมัย สุขอมรรัตน. 2540) หรือการประยุกตโปรแกรม
ทักษะชีวิตเพื่อปองกันการสูบบุหรี่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
เพื่อ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน ในเรื่องความตระหนักในตนเองเกี่ยวกับการสูบ
บุหรี่ ความรับผิดชอบในตนเองเพื่อปองกันการสูบบุหรี่ ทักษะในการตัดสินใจเพื่อปองกันการสูบบุหรี่
ทักษะในการปฏิเสธเพื่อปองกันการสูบบุหรี่ และพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่ (ณัฐพงศ พุด
หลา. 2540) การนําเทคนิคการควบคุมตนเอง มาประยุกตใชในการปรับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลัยเขตขอนแกน ซึ่งประกอบดวยเทคนิคการควบคุม
สิ่งเรา การบันทึกและสังเกตพฤติกรรมตนเอง การเสริมแรงตนเอง การกระตุนเตือน และการทํา
สัญญากับตนเอง โดยประยุกตเทคนิคตางๆ ของการควบคุมตนเอง เปนแนวทางในการฝกปฏิบัติ
รวมกับแนวคิดแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพและกระบวนการกลุม (ประไพจิตร ชุมแวงวาป. 2542)
ครอบครัว ครอบครัวจัดเปนสถาบันที่เปนจุดเริ่มตนที่ดีที่สุด ในการปองกันปญหาการ
สูบบุหรี่และยาเสพติดของเยาวชน จากการศึกษาพบวา การเปนตัวแบบของพอแม เจตคติ และ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของพอแม มีอิทธิพลอยางมากตอการที่ลูกจะสูบหรือไมสูบบุหรี่
(The National Center for Tobacco-Free Kids. 2002b : Online) โดยครอบครัวแตละครอบครัว
จะตองสรางความรูสึกสํานึกในอันตรายของยาเสพติดกอน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูใหญในครอบครัว
จะตองทราบสาเหตุของการติดยาเสพติดโดยทั่วไปกอนวา ผูที่ติดยาเสพติดและสูบบุหรี่สวนใหญเริ่ม
ในวัยรุน นักเรียน นิสิตนักศึกษา ซึ่งอยูในครอบครัวที่มีจุดออน ไดแก ครอบครัวที่ขาดความเอาใจ
ใส ขาดความรักความอบอุน ไมมีความเขาใจกันดีในครอบครัว บางครอบครัวอาจแตกแยก
ลูกไมไดอยูกับพ อแม ดังนั้นแนวทางปฏิบัติในการปองกันปญหาการสูบบุหรี่และยาเสพติดของ
เยาวชน คือ การทําตัวเปนแบบอยางที่ดีแกเด็ก ไมประพฤติตนในทางที่เสื่อมเสีย เชน สูบบุหรี่ ดื่ม
สุรา และเสพยาเสพติด มีการพูดคุยกันระหวางสมาชิกในครอบครัว ถึงความรูความเขาใจอยาง
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ถองแทเกี่ยวกับยาเสพติด ที่มีในรูปแบบตางๆ ที่ลูกอาจเผอเรอได เนนย้ําในการละเวนที่จะทดลอง
ตามคําชักชวนของเพื่อน แนะนําในการคบเพื่อน โดยไมควรคบเพื่อนที่มีประวัติเสพยา และชอบ
ชักชวนไปสูอบายมุขและสิ่งเสพติด (โรงพยาบาลกรุงเทพ. 2004 : ออนไลน) สถาบัน National
Center for Tobacco-Free Kids ของประเทศสหรัฐอเมริกา (2002b: Online) ไดแนะนําบทบาท
ของครอบครัวในการปองกันการสูบบุหรี่ของบุตรหลาน ดังนี้ 1) พูดคุยกับลูกวาถายังไมสูบบุหรี่ อยา
เริ่มที่จะสูบ ถาสูบแลว ใหเลิกสูบบุหรี่ 2) ถาหากวาพอแมสูบเอง ใหพยายามพูดคุยและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับลูก ถึงวิธีการในการเลิกสูบบุหรี่ และแสดงใหลูกเห็นวามีความยากลําบากเพียงใดที่
จะเลิกสูบบุหรี่ได พรอมทั้งใหขอมูลเกี่ยวกับอันตรายของการสูบบุหรี่ 3) จัดใหบานเปนสถานที่
ปลอดบุหรี่ 4) บอกใหลูกทราบวาพอแมไมตองการใหลูกสูบบุหรี่ และจะผิดหวังเปนอยางมาก หาก
ลูกสูบ 5) ปลูกฝงเจตคติ คานิยมตอการสูบบุหรี่ในทางลบใหแกลูก โดยใหขอมูลถึงอันตรายของการ
สูบบุหรี่และผลกระทบที่เกิดขึ้น 6) ย้ําเนนใหลูกทราบถึงผลกระทบตอสุขภาพที่เกิดขึ้นในทันทีของ
การสูบบุหรี่ เพราะสวนใหญเด็กมีความเชื่อวา การสูบบุหรี่ไมมีผลกระทบโดยตรงแกตน จนกวาจะ
เขาสูวัยผูใหญ แตในความเปนจริงบุหรี่สงผลตอสุขภาพในทันที ไดแก การไอเรื้อรัง การมีปญหา
ระบบทางเดินหายใจ การเจ็บไขไดปวยบอย และลดสมรรถภาพของรางกาย 7) พยายามพูดใหลูก
เห็นผลกระทบของการสูบบุหรี่ที่มีตอบุคลิกภาพ สวนใหญแลวเด็กมักจะเชื่อวา การสูบบุหรี่ดูโก
แสดงถึงความเปนผูใหญ ดึงดูดใจเพศตรงขาม ซึ่งเปนเหตุผลที่ทาํ ใหสูบบุหรี่ แตจริงๆแลวบุหรี่ทําให
เสียบุคลิกภาพ เชน ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น มีกลิ่นปาก เสื้อผามีกลิ่นบุหรี่ และทําใหใบหนาเหี่ยวยน
8) แกไขความเขาใจผิดของเด็กเกี่ยวกับการประมาณจํานวนผูสูบบุหรี่เกินจริง วาจริงๆแลวจํานวน
ผูสูบบุหรี่ไมไดมีมากอยางที่เขาใจ 9) ใหความรวมมือกับทางโรงเรียนในการรณรงคปองกันการสูบ
บุหรี่ 10) สนับสนุนโครงการรณรงคตอตานการสูบบุหรี่ตางๆที่จัดขึ้น และ 11) สนับสนุนนโยบาย
หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับการสูบบุหรี่ของรัฐบาล นอกจากพอแมแลว ตัวเด็กซึ่งเปนสมาชิกภายใน
ครอบครัว ก็สามารถชวยปองกันปญหาการสูบบุหรี่และยาเสพติดได เชน ควรหาความรูถึงโทษและ
พิษภัยของการสูบบุหรี่และยาเสพติด ไมควรลองสูบบุหรี่หรือเสพยาเสพติดตามคําชักชวนของเพื่อน
ยอมรับสภาพที่แทจริงของครอบครัวไมวาจะร่ํารวยหรือยากจน ควรเห็นใจพอแม ผูปกครองที่ตอง
ทํางานเหน็ดเหนื่อย ทุกคนในครอบครัวควรมีความเขาใจซึ่งกันและกัน รวมปรึกษาชวยกันแกไข
ปญหาตางๆ ภายในครอบครัว และควรเลือกทํากิจกรรม สันทนาการตางๆ ที่นาสนใจ เชน เลนกีฬา
เล น ดนตรี ปลู ก ต น ไม เข า ร ว มกิ จ กรรมของชมรมต า งๆที่ เ ป น ประโยชน จะทํ า ให เ พลิ ด เพลิ น
สนุกสนาน แทนการหันไปสนใจยาเสพติด
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โรงเรียน โรงเรียนจัดเปนสถาบันที่มบี ทบาทสําคัญอยางยิ่งในการนําแนวปฏิบัติไปใช เพื่อ
ชวยแกปญ
 หาการใชสิ่งเสพติดของนักเรียน
เพราะเวลาสวนใหญของเด็กวัยรุน สามสวนจะอยูที่
โรงเรียน หรือประมาณ 140 ชั่วโมงตอเดือน แรงผลักดันของวัยรุน ที่จะทําใหเริม่ ตนสนใจทดลองสูบ
บุหรี่ จึงมักเกิดขึ้นที่โรงเรียน ยิ่งไปกวานัน้ มีการวิจัยที่ยืนยันไดวา ผูที่สูบบุหรี่สว นใหญเริ่มติดบุหรี่
ตั้งแตอยูใ นระดับมัธยมศึกษา (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี.่ 2547ง : ออนไลน) โรงเรียนเปน
สถานศึกษา ซึ่งมีบทบาทหนาที่ในการขัดเกลา อบรม สั่งสอน ใหผูเรียนเปนคนที่มีความสามารถ
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงคและมีความสุข องคประกอบของระบบโรงเรียนในการปองกัน แกไข
ปญหายาเสพติด ประกอบดวย ปจจัยนําเขา ไดแก ผูเรียน ครูอาจารย ผูบริหาร วัสดุอุปกรณ เงิน
อาคารสถานที่ นวัตกรรมและเทคโนโลยี กระบวนการในการปองกันและแกไขปญหา ไดแก กระบวน
การบริหาร การเรียนการสอน การประเมิน และการจัดกิจกรรมตางๆ สวนผลผลิต ไดแก ผูเรียนที่มี
คุณลักษณะพึงประสงค ไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด (จิรพันธ ไตรทิพจรัส. 2543 : 10) จากการสํารวจ
สภาพปญหาการใชยาในทางที่ผิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการพบวานักเรียนมีการใชยาทุกประเภท แตอนั ดับหนึ่งและสองคือสุราและบุหรี่ ซึ่งกิจกรรม
หรือโครงการปองกันการใชยาในทางที่ผดิ ของโรงเรียนประกอบดวยการใหขาวสาร การใหการศึกษา
ที่เนนการพัฒนาดานจิตใจ การใหกิจกรรมแทรกแซง โครงการอบรมนักเรียนเพื่อนเตือนเพื่อน และ
โครงการวิทยากรบรรยายเรื่องยาเสพติด (กรมสามัญศึกษา. 2540)
นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานป.ป.ส.และกระทรวงมหาดไทยไดรวมกันแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยจัดทําโครงการโรงเรียนสีขาว ที่อาศัยการมีสวนรวมของบุคคล
หรือหนวยงานตางๆ ที่มีสว นเกี่ยวของ ในการรวมกันวิเคราะหและแกไขปญหา จากการประเมินผล
การดําเนินงานโครงการโรงเรียนสีขาว ปการศึกษา 2541 ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีวตั ถุประสงค
เพื่อ 1) ศึกษาสภาพแวดลอม ปจจัย กระบวนการ และผลผลิตของการดําเนินงาน โครงการโรงเรียน
สีขาวของหนวยงานแตละสังกัด 2) เปรียบเทียบผลและความคิดเห็นที่มีตอการดําเนินโครงการ และ
3) ศึกษารูปแบบและวิธีดําเนินงาน โครงการโรงเรียนสีขาวของสถานศึกษาทีป่ ระสบผลสําเร็จ โดย
ศึกษาในกลุมผูบริหาร ครูอาจารย นักเรียน และผูนําชุมชน จํานวนทัง้ สิ้น 11,355 คน รวบรวมขอมูล
โดยใชแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา 1) การดําเนินงานโครงการโรงเรียนสีขาวของสถานศึกษา
โดยรวมและรายดาน ไดแก ดานสภาพแวดลอม ปจจัย กระบวนการ และผลผลิต อยูใ นระดับมาก
2) ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและผูรบั ผิดชอบโครงการในการดําเนินงาน ไมแตกตางกัน
แตแตกตางกับความคิดเห็นของนักเรียนและผูนําชุมชน และ 3) รูปแบบของการดําเนินงานที่ประสบ
ผลสําเร็จ คือ รูปแบบการดําเนินงานที่เดนชัด ซึ่งเนนผลที่เกิดกับผูเรียน ที่มกี ารใชกระบวนการมี
สวนรวมของผูที่เกี่ยวของทุกระดับ ในการวางแผน ดําเนินงาน และจัดกิจกรรมเสริม มีการประสาน
ความรวมมือจากหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีการประเมินเปนระยะๆเพื่อเสนอตอตนสังกัด มี
การนิเทศ กํากับ ดูแลอยางเปนระบบและตอเนื่อง (จิรพันธ ไตรทิพจรัส. 2543 : 17) อยางไรก็ตาม
ผลการดําเนินกิจกรรมในโครงการโรงเรียนสีขาวที่มีสวนรวมรับผิดชอบของหลายฝายที่เกี่ยวของ คือ
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ครู ตํารวจ ทหาร ชุมชน ผูปกครอง นักเรียน และประชาชน ยังไมมีประสิทธิผลมากนัก เชน ผลการ
ศึกษาโครงสรางทางสังคมของโรงเรียนกับการแพรระบาดของยาบาในโรงเรียนมัธยมศึกษา พบวา
เงื่อนไขหนึ่ง ที่มีผลตอการแพรระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา คือ การมีสวนรวมคอนขางนอย
ระหวางบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาดวยกัน ระหวางบุคลากรในสถานศึกษากับเจาหนาทีต่ ํารวจ
ผูนําชุมชน ผูป กครอง และประชาชน โดยมีสวนรวมคอนขางนอยในกระบวนการดําเนินงานปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด ตั้งแตการรับรูขาวสารขอมูลตางๆ การรวมคิด รวมวางแผน การรวม
ปฏิบตั ิ และการรวมกํากับติดตามประเมินผล จากการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เรื่อง การมีสวนรวมของตํารวจกับโรงเรียน ในการดําเนินงาน
ตามนโยบายโครงการโรงเรียนสีขาว ผลจากการสํารวจความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน สังกัดกรม
สามัญศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาการมีสว นรวมพัฒนาของตํารวจกับโรงเรียนยังคอนขาง
นอย (รอยละ 90.49) ยังไมมีการแตงตั้งตํารวจมารวมงานโครงการของโรงเรียน (รอยละ 57.14) ยัง
ไมมีแนวทางที่ชัดเจนในการประสานงานและดําเนินงานรวมกับตํารวจ (รอยละ 57.14) ยังไมมีการ
ประชุมปรึกษาหารือระหวางตํารวจกับโรงเรียน (รอยละ 52.38) และไมมั่นใจในความปลอดภัยของ
ตนเองในการทํางานรวมกับตํารวจ (รอยละ 42.85) (จิรพันธ ไตรทิพจรัส. 2543 : 82)
สํานักงาน ป.ป.ส. ยังไดสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดกิจกรรมเพื่อปองกันยาเสพติดของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในปงบประมาณ 2543 ซึ่งไดมีโครงการตาง ๆ กระจายตามมหาวิทยาลัย
ทั่วประเทศ เชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีโครงการรณรงคปองกันและตอตานยาเสพติด ที่จัดให
มีการเดินขบวนรณรงคและตอตานยาเสพติด และจัดใหความรูแกนิสิตในเรื่องยาเสพติด เพื่อใหเกิด
ความตระหนักในโทษของยาเสพติด โครงการกีฬาตานยาเสพติด โครงการคายเยาวชนรวมใจแกไข
ปญหายาเสพติด เปนตน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีโครงการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรปลอดบุหรี่
โดยมีการจัดนิทรรศการ จัดทําปายถาวร กําหนดเขตปลอดบุหรี่ และ แจกเอกสารเผยแพร เปนตน
(ทบวงมหาวิทยาลัย. 2543: 31) สํานักพัฒนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและสํานักงาน
ป.ป.ส. (2547 : 5-6) ไดจัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ 2547 โดยกําหนดเปนยุทธศาสตร
การปองกันกลุมผูมีโอกาสเขาไปใชยาเสพติด ซึ่งมีวตั ถุประสงคเพื่อ 1) รณรงคและประชาสัมพันธให
เด็กและเยาวชน ทั้งในและนอกระบบสถานศึกษา กลุมผูใชแรงงาน และกลุม พลังสังคมอื่นๆ ได
ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด 2) เฝาระวังไมใหเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกระบบสถานศึกษา
กลุมผูใชแรงงาน และกลุมพลังสังคมอื่นๆ เขาไปเกีย่ วของกับยาเสพติดในทุกวิถที าง 3) ลดปจจัย
และเงื่อนไข ที่กอใหเกิดปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด ในกลุม เด็กและเยาวชน ทั้งในและนอก
ระบบสถานศึกษา กลุมผูใ ชแรงงาน และกลุมพลังสังคมอื่นๆ 4) เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
และครอบครัวใหเกิดความรวมมือกับภาคีตางๆ เพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดรวมกัน 5)
เพื่อใหกระบวนการปองกันยาเสพติดในพื้นที่ดําเนินไปอยางตอเนื่อง โดยกลุมเปาหมายหลักคือกลุม
เด็กและเยาวชน ทั้งในและนอกสถานศึกษา รวมทั้งกลุมผูใชแรงงาน แบงออกเปนกลุมอายุ 6-11 ป
กลุมอายุ 12-19 ป และกลุม อายุ 20-25 ป (ไมรวมนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา) กลุมเปาหมายรอง
เปนกลุมพลังสังคมอื่นๆ เชน ขาราชการ กลุมสตรี กลุม องคกรประชาชน/บุคคลทัว่ ไป ยุทธศาสตรที่

29
กําหนด ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางกระแส และพลังขับเคลื่อนทางสังคม ยุทธศาสตรที่ 2 การ
สรางภูมิคุมกันและเฝาระวัง ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางครอบครัวและชุมชนเขมแข็งอยางยั่งยืน และ
ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาการทํางานในลักษณะเครือขาย ตัวอยางการจัดโครงการที่
สนองตอบยุทธศาสตรดังกลาวในสถานศึกษา เชน โครงการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา ไดแก
กิจกรรมเพื่อนเตือนเพื่อน ครูประจําชัน้ เยี่ยมบาน การสรางบรรยากาศภายในโรงเรียน การปรับ
สภาพแวดลอมในโรงเรียน กิจกรรมเครือขายผูปกครอง เครือขายกรรมการสถานศึกษา โครงการ
สรางภูมิคุมกันและเฝาระวังปญหายาเสพติดในกลุมเยาวชนในสถานศึกษา การสรางกลุมแกนนํา
นักเรียนในโรงเรียน โครงการสํารวจนักเรียนเพื่อการปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดในสถาน
ศึกษา เปนตน
บุหรี่จัดเปนสารเสพติดชนิดหนึ่ง ที่ไมไดอยูในประเภทของสารเสพติดที่รายแรง และผิด
กฎหมาย จึงมักเปนสิ่งเสพติดชนิดแรกทีว่ ัยรุนเริ่มใชกอ นการดื่มสุราหรือใชสารเสพติดชนิดอื่น (U.S
Department of Health and Human Services. 1994 : 3) ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางเรงดวนที่
จะตองสนับสนุนใหโรงเรียนหันมาใหความสําคัญกับกิจกรรมรณรงคไมสูบบุหรี่ โดยที่โรงเรียนจะเขา
มาเปนแนวรวมที่สําคัญ ชวยลดอัตราการสูบบุหรีข่ องเยาวชน ดวยการสรางนโยบายปลอดบุหรีท่ ี่
เขมแข็งขึ้นภายในโรงเรียน (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี.่ 2547ง: ออนไลน) ซึ่งมาตรการในการ
ปองกันและแกไขปญหาบุหรี่ไดมีขอเรียกรองจากหลายฝายที่เกีย่ วของวา ผูที่มบี ทบาทในสังคมไทย
ไมควรรับการสนับสนุนหรืออุปถัมภใดๆจากบริษทั บุหรี่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ
ตองปฏิเสธโครงการชวยเหลือใดๆจากธุรกิจยาสูบ ทั้งโรงงานยาสูบไทยและบริษัทบุหรี่ขามชาติ เพื่อ
ปองกันไมใหเยาวชนเสพติดบุหรี่ ผูปกครอง ครู และบุคคลทีว่ ัยรุนชื่นชอบ ตองเปนแบบอยางที่ดีไม
สูบบุหรี่ รัฐบาลตองจริงจังกับกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถาบันการศึกษา กฎหมายหามขายบุหรี่แกผู
ที่มีอายุต่ํากวา 18 ป ตองมีการบังคับใชอยางเขมงวด และตองขึ้นภาษีบุหรี่เพื่อทําใหบุหรีม่ ีราคา
แพงขึ้น ศูนยควบคุมโรคติดตอและสถาบัน National Center for Tobacco-Free Kids ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ไดใหแนวทางในการสรางมาตรการปองกันการเสพติดบุหรี่ และนโยบายปลอดบุหรี่ใน
โรงเรียน ดังนี้ (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี.่ 2547ง : ออนไลน) ; (The National Center for
Tobacco-Free Kids. 2002c: Online)
- นโยบายหามสูบบุหรี่ภายในโรงเรียน จะตองไดรับการสนับสนุนจาก นักเรียน ครู
เจาหนาที่ และบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของ รวมถึงตองมีนโยบายไมรับการสนับสนุนใดๆ จากบริษทั
บุหรี่
- เตรียมสรางความเขาใจกับนักเรียนเกี่ยวกับปญหาการสูบบุหรี่ ซึ่งจะทําใหความสําเร็จ
ของกิจกรรมรณรงคไมสูบบุหรี่มีมากยิ่งขึ้น
- ใหพอแมและครอบครัวของนักเรียนมีสวนรวมในการปองกันไมใหบุตรหลานสูบบุหรี่
- โรงเรียนควรเปดโอกาสใหกับนักเรียน ในการสรางสรรคโครงการตางๆ ที่ลดแรงจูงใจ
ของบุหรี่ที่มีตอ เยาวชน
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- พยายามลดอัตราการสูบบุหรี่ใหกับนักเรียนหรือบุคลากรในโรงเรียน อาจจะแนะนํา
แหลงในการใหคําปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ หรือจัดใหมีโปรแกรมเพื่อเลิกสูบบุหรี่ในโรงเรียน
- จัดโปรแกรมใหความรูแกนกั เรียนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพือ่ ใหเห็นถึงโทษ และ
ผลกระทบจากการสูบบุหรี่ ทั้งดานกายภาพ ความสวยงาม และทางสังคม
- พยายามปรับเปลี่ยนเจตคติของเด็กที่มองวาบุหรี่แสดงถึงความเปนผูใหญ เปนทีย่ อมรับ
ของสังคมใหมีความเขาใจที่ถูกตอง โดยชี้ใหเห็นวาการแสดงออกที่เหมาะสมก็สามารถเปนที่ยอมรับ
ของสังคมได
- ฝกและพัฒนาทักษะตางๆ เชน ทักษะการปฏิเสธเพื่อน การแสดงออกที่เหมาะสม
ความเชื่อมั่นในตนเอง ทักษะการจัดการกับปญหา ใหแกเด็กเพื่อชวยใหมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
- พยายามหากลวิธีเพื่อปรับเปลี่ยนแปลงคานิยมและบรรทัดฐานทางสังคม ที่มองวาบุหรี่
เปนเรื่องธรรมดา สูบกันทั่วไป โดยลดการยอมรับทางสังคมตอการสูบบุหรี่ และชวยใหนักเรียนได
เห็นวาเพื่อนโดยสวนใหญไมไดสูบบุหรี่
- จัดหาสื่อตางๆ ที่ชว ยใหนกั เรียนไดตระหนักถึงโทษของบุหรี่ และสือ่ ที่รณรงคตอตาน
การสูบบุหรี่
จากผลการศึกษาในตางประเทศ พบวาวิธีการที่ใหผลดีในการปองกันการสูบบุหรี่ใน
วัยรุน คือการจัดโปรแกรมการปองกันของโรงเรียน ที่คํานึงถึงปจจัยทางสังคมที่ผลตอการสูบบุหรี่
และการสงเสริมทักษะตางๆ ที่ตอตานปจจัยเหลานั้น โปรแกรมจะมีประสิทธิผลดีถาไดรับการรวมมือ
จากสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของ ไดแก บิดามารดา องคกรของรัฐ สื่อโฆษณาตางๆ ตลอดจนปจจัย
สนับสนุน ไดแก โครงการรณรงคตอตานการสูบบุหรี่ นโยบายของรัฐบาล การเรียกเก็บภาษี การให
ความรู หรือสุขศึกษาแกวัยรุน (U.S. Department of Health and Human Services. 1994 : 7)
ชุมชน ในการแกไขปญหายาเสพติดและการสูบบุหรี่ใหไดประสิทธิผลนั้น นอกจากตัวเด็ก
ครอบครัวและโรงเรียนแลว ยังตองอาศัยความรวมมือจากชุมชนดวย เชน การจัดกิจกรรมรณรงค
ตอตานการสูบบุหรี่ในชุมชน จัดประกวดการเขียนภาพหรือคําขวัญในการรณรงคไมสูบบุหรี่ของ
ชุมชน จัดแสดงที่ปายนิเทศเพื่อใหความรูเกี่ยวกับโทษของบุหรี่ เขียนขอความเกี่ยวกับพิษภัยของ
บุหรี่ตอสุขภาพ หรือปายคําขวัญ กลอน ลงบนแผนผาหรือแผนปายที่ทําจากไม ติดเผยแพรตามจุด
ตางๆ ในชุมชน เผยแพรประชาสัมพันธและใหความรูผานหอกระจายขาว ดูแลสอดสองรานคาและ
ขอความรวมมือในการไมจําหนายบุหรี่ใหแกเด็กอายุต่ํากวา 18 ป จัดสภาพแวดลอมไมใหเปน
แหลงมั่วสุมของเด็กวัยรุน กําหนดเขตปลอดบุหรี่ของชุมชน เชน บริเวณศาลาวัด ศาลากลางบาน
สถานเลี้ยงเด็กวัยกอนเรียนของชุมชน รานคา และที่ทําการผูใหญบาน เปนตน ปรับเปลี่ยนคานิยม
ของสังคมเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ จัดตั้งกลุมงดสูบบุหรี่ พัฒนาศักยภาพ และสงเสริมบทบาทของ
ประชาชนกลุมตางๆ ในชุมชน เชน กลุมเยาวชน กลุมแมบาน และกลุม อ.ส.ม. สรางเครือขายในการ
ปองกัน แกไข เฝาระวังปญหายาเสพติด ระหวางสถานศึกษา ครอบครัว และชุมชน เปนตน (สรอย
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อนุสรณธีรกุล; และคนอื่นๆ. 2541: 163-164) ; (สํานักพัฒนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
และสํานักงาน ป.ป.ส. : 2547)
จะเห็นไดวาแนวทางในการปองกันการสูบบุหรี่ของเยาวชนทีเ่ หมาะสม จะเกีย่ วของกับ
ฝายตางๆ ไดแก ตัวเด็กเอง ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และเจาหนาที่จากหนวยงานของรัฐ ดังนั้น
โครงการหรือกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อปองกันการสูบบุหรี่ในเยาวชน ควรใหฝายตางๆที่เกี่ยวของไดมี
บทบาทและสวนรวมในการดําเนินงาน โดยมุงแกไขปญหาที่มาจากปจจัยภายในของตัวเด็กเอง และ
จากปจจัยภายนอกที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมตางๆ ดังนี้
ปจจัยภายในหรือปจจัยสวนบุคคลของเด็ก กิจกรรมที่จัดใหควรมุงเนนการใหโปรแกรม
สุขศึกษา เพือ่ ใหความรูเกีย่ วกับบุหรี่และอันตรายจากการสูบบุหรี่ทถี่ ูกตอง นําไปสูการปรับเปลี่ยน
เจตคติและพฤติกรรม ตลอดจนการพัฒนาทักษะตางๆที่จําเปน ไดแก ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการ
ปฏิเสธ และความคาดหวังในความสามารถของตนเอง ซึ่งสอดคลองกับหลักการในการพัฒนากลุม
เปาหมายของกรมสามัญศึกษา ที่มุงสงเสริมกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม ซึ่งยึดนักเรียนเปนจุด
ศูนยกลางวา จะตองพัฒนากลุมเปาหมายใหมีศักยภาพที่จะดํารงชีวติ อยูในสังคมไดอยางมีความสุข
องคประกอบหลักที่จะตองจัดกิจกรรมการเรียนรู ไดแก องคความรู ขอมูลขาวสาร เจตคติ คานิยม
ทักษะการตัดสินใจและทักษะการปฏิเสธ (กรมสามัญศึกษา. 2539 : 53) ดังภาพประกอบ 1

ความรู (Knowledge)
องคความรู ขอมูล
ขาวสาร

เจตคติ (Attitude)
เจตคติ คานิยม วัฒนธรรม

ทักษะ (Skill)
ทักษะการคิดวิเคราะห
ทักษะตัดสินใจ
ทักษะการปฏิเสธ

ภาพประกอบ 1 กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม
ที่มา : กรมสามัญศึกษา. (2539). การสอนเจตคติและทักษะชีวติ เพือ่ ปองกันโรคเอดส. หนา 53.
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1. การใหโปรแกรมสุขศึกษาแกนักเรียน
การจัดกิจกรรม เพื่อใหเกิดการยอมรับ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ (Health
behavioral change) นั้นทําไดดวยการใหเกิดการเรียนรู (Learning) แกกลุมเปาหมาย ซึ่งมีหลายวิธี
ดังนี้ (จุฬาภรณ โสตะ. 2543)
- วิธีการใหสุขศึกษารายบุคคล (Individual health education method) ไดแก การ
ถามตอบ การบรรยาย การสาธิต การใชแบบเรียนสําเร็จรูป การใหคําปรึกษา เปนตน
- วิธีการใหสุขศึกษาเปนกลุม (Group health education method) ไดแก การ
อภิปรายกลุม การบรรยาย การสาธิต การสัมมนา นิทรรศการ การสนทนากลุม เปนตน
- วิธีการใหสุขศึกษามวลชน (Mass health education method) เปนการให
สุขศึกษาในเชิงกวาง ไดแก วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ หอกระจายขาว เสียงตามสาย สิ่งตีพมิ พ
ตํารา วารสาร คูมือ จดหมายขาว การรณรงค เปนตน
สําหรับการใหสุขศึกษา เพือ่ ใหเกิดการเรียนรู ทําใหปรับเปลี่ยนเจตคติและพฤติกรรม
สามารถอธิบายไดดวยแนวคิดทฤษฎีที่เกีย่ วของกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavioral change)
ที่นํามาใชกับพฤติกรรมทางดานสุขภาพ ซึ่งแนวคิดที่สําคัญและนิยมใชกันอยางแพรหลายในการ
ปองกันปญหาทางดานสุขภาพ ไดแก แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ (Health Belief Model) ของ
เบคเคอร (Becker) ทฤษฎีแรงจูงใจในการปองกันโรค(Protection Motivation Theory) ของโรเจอรส
(Rogers) ทั้งสองทฤษฎีมีองคประกอบของทฤษฎีในมิติเดียวกัน โดยทฤษฎีแรงจูงใจในการปองกัน
โรค เปนทฤษฎีที่เริ่มตนจากการกระตุนใหเกิดความกลัวที่เนนความสําคัญรวมกันระหวางแบบแผน
ความเชื่อดานสุขภาพ และทฤษฎีความคาดหวังในความสามารถของตนเอง (Self-efficacy Theory)
ของแบนดูรา (Bandura) ซึ่งเปนการรวมปจจัยที่ทําใหเกิดการรับรูใ นภาพรวมของคน ซึ่งจะเปนตัว
เชื่อมโยงในการนําไปสูการเปลี่ยนแปลงเจตคติและพฤติกรรม
แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ (Health Belief Model ; HBM) เปนแบบแผน
ทางดานจิตวิทยา ที่พยายามอธิบายและทํานายพฤติกรรมทางดานสุขภาพ โดยมุงเนนที่เจตคติและ
ความเชื่อของแตละบุคคล
HBM ไดรับการพัฒนาเริ่มแรกในปค.ศ.1950 จากความพยายามของ
นักจิตวิทยาสังคมในองคกรทางดานสาธารณสุขของประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อใชอธิบายการขาด
การมีสวนรวมทางสาธารณสุข ในโปรแกรมการปองกันและคัดกรองทางดานสุขภาพ จากนั้นเปนตน
มา HBM ไดถูกนํามาดัดแปลง และใชในพฤติกรรมทางดานสุขภาพอยางแพรหลาย องคประกอบที่
สําคัญของ HBM มีดังนี้ (Rosenstock; Stretcher; & Becker. 1994)
1. การรับรูการประเมินอันตรายตอสุขภาพ (Perceived threat) ประกอบดวย
1.1 การรับรูถงึ โอกาสเสี่ยงตอการเจ็บปวยหรือการเปนโรค (Perceived
susceptibility) เปนการรับรูของบุคคลตอการเสี่ยงทีจ่ ะเจ็บปวยหรือเปนโรค ซึ่งจะมีมากหรือนอย
แตกตางกันไปในแตละบุคคล ผลจากการศึกษาวิจัยของเบคเคอรในหลายๆครั้ง ไดสรุปวาบุคคลที่มี
การรับรูถึงโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคจะเห็นความสําคัญของการมีสุขภาพดี และใหความรวมมือใน
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การปฏิบตั ิตนเพื่อปองกันโรคและสงเสริมสุขภาพ ดังนั้นจึงเปนปจจัยสําคัญในการทํานายพฤติกรรม
และปฏิบัตติ นเพื่อปองกันโรคของบุคคล
1.2 การรับรูถ ึงความรุนแรงของโรค (Perceived severity) เปนความรูสึก
ของบุคคลที่ใหความสําคัญตอความรุนแรงของโรคที่ทาํ ใหเกิดความเจ็บปวย หรือผลที่เกิดขึน้ ถาไม
ดูแลรักษา ซึ่งรวมถึงผลกระทบทีต่ ามมา ทั้งดานรางกาย จิตใจ และสังคม ซึ่งจากการศึกษาที่ผานมา
พบวาการรับรูค วามรุนแรงของโรคมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมสุขภาพอนามัย
2. การรับรูถึงประโยชนในการปฏิบตั ิตน (Perceived benefits) เปนการรับรูถึง
ประสิทธิผลของกลวิธีหรือวิธีการตางๆ ทีใ่ ชในการรักษาโรคหรือความเจ็บปวยที่เกิดขึ้น
3. การรับรูถึงอุปสรรคในการปฏิบตั ิตน (Perceived barriers) เปนการรับรูถึง
อุปสรรคหรือความสิ้นเปลืองตางๆ ซึ่งรวมถึงอุปสรรคและความสิน้ เปลืองทั้งทางดานรางกาย จิตใจ
และคาใชจาย ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิตนหรือใชในการรักษาโรคหรือความเจ็บปวยที่เกิดขึ้น
4. การนําไปสูก ารปฏิบตั ิ (Cue to action) ซึ่งอาจเปนเหตุการณ หรือเงื่อนไขทาง
สุขภาพ (อาการหรือภาวะความเจ็บปวย) หรือสิ่งแวดลอม (เชน การเผยแพรขอ มูลความรูผา นสื่อ
ตางๆ)ทีเ่ ปนแรงจูงใจใหบุคคลปฏิบัตเิ พื่อดูแลสุขภาพ ซึ่งการวัดออกมาในรูปของความสนใจเกีย่ วกับ
สุขภาพทัว่ ไป และความตั้งใจหรือความตองการที่จะใหความรวมมือในการรักษา
5. ปจจัยอื่นๆ (Other variables) เปนปจจัยรวมและสิง่ เอื้ออํานวย ไดแก ปจจัย
ดานประชากร โครงสราง เจตคติ ปฏิสัมพันธ และการสนับสนุนในดานตางๆ ซึ่งมีผลตอการรับรูข อง
บุคคล และสงผลทางออมตอพฤติกรรมทีเ่ กี่ยวของทางดานสุขภาพ
อยางไรก็ตาม การนําแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพมาใช ก็มีขอจํากัดหลายประการ
ไดแก 1) การนําองคประกอบเพียงบางสวนของโมเดลไปใชอาจไมไดประโยชนเทาที่ควร 2) เปน
โมเดลทางดานจิตวิทยา ซึ่งไมไดพิจารณาปจจัยดานสิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจ และ 3) โมเดลไมได
รวมอิทธิพลทีไ่ ดรับจากบรรทัดฐานและคานิยมของสังคม หรือ อิทธิพลของเพือ่ นที่อาจมีผลตอการ
ตัดสินใจในพฤติกรรมดานสุขภาพ (Rosenstock; Stretcher; & Becker. 1994)
ทฤษฎีแรงจูงใจในการปองกันโรคของโรเจอรส (Roger’s Protection
Motivation Theory) เปนทฤษฎีที่พัฒนาขึ้นโดย โรนัล ดับบลิว โรเจอรส (Ronal W. Rogers) ในป
ค.ศ.1975 และถูกนํามาปรับปรุงแกไขแลวนํามาใชในป ค.ศ.1983 โดยขยายทฤษฎีใหครอบคลุม
แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ ทฤษฎีแรงจูงใจในการปองกันโรค เนนเกี่ยวกับการประเมินการรับรู
ในดานขอมูลขาวสารจากการเผยแพรสื่อสารที่ไดรับ การประเมินการรับรูนี้มาจากสื่อกลางตางๆ ที่
ทําใหเกิดความกลัว ซึ่งขึ้นอยูกับจํานวนสื่อที่กระตุนใหเกิดความกลัว ซึ่งโรเจอรสไดกําหนดตัวแปร
ที่เปนผลทําใหบุคคลเกิดความกลัว 3 ตัวแปร ไดแก 1) ความรุนแรงของโรค (Severity) 2) การรับรู
โอกาสเสี่ยงตอการเปนโรค (Perceived probability or vulnerability) และ 3) ความคาดหวังใน
ประสิทธิผลของการตอบสนอง (Response effectiveness) ซึ่งตัวแปรดังกลาวจะจูงใจบุคคลในการ
ปองกันโรค และมีความตั้งใจในการปฏิบตั ิ ดังภาพประกอบ 2
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สวนประกอบที่ทําให
เกิดความกลัว

สื่อกลางของกระบวนการรับรู

ความรุนแรงของโรค
(Severity)

การประเมิน
ความรุนแรง

การรับรูโ อกาสเสี่ยงตอ
การเปนโรค

ความคาดหวัง
ในการเปนโรค

(Perceived probability)
ความคาดหวังใน
ประสิทธิผลของการ
ตอบสนอง (Response
effectiveness)

การจูงใจเพื่อ
ปองกันโรค

การเปลี่ยนแปลง
เจตคติ

ความตั้งใจ
ตอบสนอง

ความเชื่อในความ
สามารถในการ
ตอบสนองการ
เผชิญปญหา

ภาพประกอบ 2 รูปแบบดั้งเดิมของทฤษฎีแรงจูงใจในการปองกันโรค
ที่มา : Sturt. (2005). Health and Ill-Health Attitudes and Behavior : Protection Motivation
Theory. (Online). (citing Rogers. (1975). A Protection Motivation Theory of Fear
Appeals and Attitude Change).
จากองคประกอบของตัวแปรทั้งสามที่ทําใหเกิดความกลัว จะเห็นไดวามีมิติเดียวกันกับ
แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ HBM ที่ประกอบดวย การรับรูถ ึงความรุนแรงของโรค การรับรูถึง
โอกาสเสี่ยงตอการเจ็บปวยหรือการเปนโรค และ การรับรูถึงประโยชนและอุปสรรคในการปฏิบัตติ น
ซึ่งตอมาแมดดุกซและโรเจอรส (Mackay. 1992 : 25; citing Maddux; & Rogers. 1983) ไดมีการ
ปรับเพิ่มตัวแปรความคาดหวังในความสามารถของตน (Self-efficacy expectancy) เขามาอีกหนึ่ง
ตัวแปร ดังนั้นทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรคที่ปรับใหม จึงมีพื้นฐานมาจากแบบแผนความเชื่อดาน
สุขภาพ และทฤษฎีความคาดหวังในความสามารถของตนเองของแบนดูรา ซึ่งเชื่อวากระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางจิตวิทยา ขึ้นอยูกับความคาดหวังในความสามารถของตนเองทีม่ ีตอทางเลือกนั้นๆ
ซึ่งสามารถสรางไดหลายวิธี ไดแก การเลียนแบบจากตัวแบบ การเรียนรูจากการสังเกต และการ
สอนดวยการพูด โดยความคาดหวังในความสามารถของตนเองทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ในระดับสูงสุด และเปนพื้นฐานที่ทําใหบคุ คลปฏิบัตติ าม (Bandura. 1977 : 191-215) ดังนั้นสื่อที่ใช
ในการเผยแพรขอมูลขาวสารเนื้อหาที่บรรจุอยูควรจะมีผลในการจูงใจใหบุคคลปฏิบัตติ ามได ทฤษฎี

35
แรงจูงใจเพื่อปองกันโรคที่ไดปรับปรุงใหมจะจูงใจใหบคุ คลปองกันโรค และมีความตั้งใจในการปฏิบัติ
ซึ่งนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังภาพประกอบ 3
ความรุนแรงของโรค
(Severity)
การรับรูโ อกาสเสี่ยงตอ
การเปนโรค

(Perceived probability)
ความคาดหวังใน
ประสิทธิผลของการ
ตอบสนอง (Response
effectiveness)

ความตั้งใจในการ
แสดงพฤติกรรม
(Behavioral intentions)

การแสดงพฤติกรรม
(Behavior)

ความคาดหวังใน
ความสามารถของตนเอง
(Self-efficacy)

ภาพประกอบ 3 รูปแบบทีป่ รับปรุงของทฤษฎีแรงจูงใจในการปองกันโรค
ที่มา : Sturt. (2005). Health and Ill-Health Attitudes and Behavior : Protection Motivation
Theory. (Online). (citing Rogers. (1983). Cognitive and Physiological Processes in
Fear Appeals and Attitude Change: A Revised Theory of Protection Motivation).
จากองคประกอบทั้ง 4 ตัวแปรของทฤษฎีแรงจูงใจในการปองกันโรค โรเจอรสไดสรุปรวม
เปนกระบวนการรับรู 2 ประการคือ
1. การประเมินอันตรายตอสุขภาพ (Threat appraisal) ประกอบดวยตัวแปรการรับรู
ความรุนแรงของโรค และการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรค
2. การประเมินการเผชิญปญหา (Coping appraisal) ประกอบดวยตัวแปร ความคาด
หวังในประสิทธิผลของการตอบสนอง และความคาดหวังในความสามารถของตนเอง
กระบวนการรับรูทั้งสอง ไดรับอิทธิพลมาจากแหลงขอมูลขาวสาร ซึ่งประกอบดวย
1. สภาพแวดลอม เชน การเลียนแบบจากตัวแบบ การเรียนรูจากการสังเกต
2. ลักษณะบุคลิกภาพและประสบการณทบี่ คุ คลไดรบั
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จากแหลงขอมูลดังกลาวมีผลตอการรับรูข องบุคคล ซึ่งการแสดงออกอาจทําใหเกิดการ
ปรับตัวตอบสนอง หรือ อาจทําใหเกิดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคก็ได (Sturt. 2005 : Online)
โดยสรุปจากทฤษฎีแรงจูงใจในการปองกันโรค เชื่อวา การปองกันโรคจะทําไดดีทสี่ ุดเมื่อ
(สุพรรณี ปานดี. 2542 : 27 ; อางอิงจาก Maddux; & Rogers. 1983)
1. บุคคลเห็นวาอันตรายตอสุขภาพนั้นรุนแรง
2. บุคคลมีความรูสึกไมมั่นคงตออันตรายนัน้
3. เชื่อวาการตอบสนองในการปรับตัว เปนวิธีการที่ดีที่สุดในการกําจัดอันตรายนั้น
4. บุคคลมีความเชื่อมั่นวาสามารถปฏิบตั ิการปรับตัวตอบสนองไดอยางสมบูรณ
5. ผลดีในการตอบสนองดวยการปรับตัวทีไ่ มเหมาะสมนั้นมีนอย
6. คาใชจายเกี่ยวกับการปรับตัวเพื่อทําพฤติกรรมนั้นต่ํา
2. การพัฒนาทักษะที่จาํ เปนในการปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน
ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในระยะหลัง จะใหความสําคัญในการพัฒนา
ทักษะชีวติ ของกลุมเปาหมาย เนื่องจากพบวา เปนทักษะที่จําเปนในการเผชิญสถานการณที่อาจนํา
ไปสูการเสพยา และสามารถปองกันพฤติกรรมเบี่ยงเบนตางๆ ได ซึ่งหนวยงานที่พัฒนาทักษะชีวติ
ไดใหความหมายทักษะชีวติ วาเปนความสามารถทางการคิด เลือกปฏิบตั ิ การปรับตัวของบุคคลใน
การดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข บุคคลทีม่ ีทักษะชีวติ จะมีคุณลักษณะที่เปนคนฉลาดคิด
ฉลาดทํา ฉลาดพูด ฉลาดเลือกและปฏิบตั ติ นไดถูกตองเหมาะสมในทุกสังคมและวัฒนธรรม (จิรพันธ
ไตรทิพจรัส. 2543 : 67) ทักษะชีวติ เปนเสมือนตัวเชื่อมโยงระหวางความรู เจตคติ และคานิยมของ
บุคคล กับความสามารถทางจิตสังคม โดยจะเปนตัวถายทอดความรู เจตคติ และคานิยมของบุคคล
ออกมาวา “จะทําอะไร และทําอยางไร” หากบุคคลมีทกั ษะชีวติ แลว โอกาสในการเกิดความสามารถ
ทางจิตสังคมก็เร็วขึน้ ดังนั้นทักษะชีวติ จึงเปนเสมือนตัวกระตุนหรือแรงจูงใจ และความสามารถทาง
จิตสังคมหมายถึงความสามารถในการเผชิญปญหา ความสามารถในการปรับตัว และความสามารถ
ในการจัดการกับสิ่งทาทายรอบตัว ความสามารถดังกลาวจะนําไปสูการมีพฤติกรรมทางบวก ซึ่ง
หมายถึง การปองกันการเกิดปญหาสุขภาพ ดังภาพประกอบ 4 กรอบแนวคิดขององคการอนามัย
โลกในป ค.ศ.1993 (WHO. 1993 : 4)
ความรู (Knowledge)
เจตคติ (Attitudes)
และคานิยม (Values)

ทักษะชีวิต
+ (Life skills)

ความสามารถ
ทางจิตสังคม
(Psychosocial
competence)

การมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ดี
(Positive health
behavior)

ภาพประกอบ 4 แนวคิดทักษะชีวติ ขององคการอนามัยโลก
ที่มา : WHO. (1993). Life Skills for Health and Development. p. 4.

การปองกัน
การเกิดปญหา
ดานสุขภาพ
(Prevention)
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โครงสรางพื้นฐานของทักษะชีวิตมี 9 ทักษะหรือ 12 ทักษะ เมื่อจําแนกเปนกลุมทักษะ
แลวประกอบดวย 5 กลุม ดังนี้ (จิรพันธ ไตรทิพจรัส. 2543 : 68)
กลุมที่ 1 การตัดสินใจแกปญหา
กลุมที่ 2 ความคิดสรางสรรค ความคิดอยางมีวิจารณญาณ
กลุมที่ 3 การสื่อสาร การมีสัมพันธภาพระหวางบุคคล
กลุมที่ 4 ความตระหนักรูในตน ความเขาใจ และความเปนมิตร
กลุมที่ 5 การจัดการกับอารมณและความเครียด
ถาแบงตามพฤติกรรมการเรียนรูสามารถแบงไดเปน 3 ดาน ดังนี้
ดานพุทธพิสัย ไดแก ความคิดสรางสรรค และความคิดอยางมีวิจารณญาณ
ดานจิตพิสัย ไดแก ความตระหนักรูในตนและความเห็นใจผูอื่น
ดานทักษะพิสัย ไดแก การสรางสัมพันธภาพและการสื่อสาร การตัดสินใจ และ
การแกปญหา และการจัดการกับอารมณและความเครียด
จากการศึกษาขอมูลการพัฒนาทักษะชีวติ ของสถานศึกษา ดานการปองกันยาเสพติด
พบวา เยาวชนไทยยังขาดทักษะดานทักษะพิสัย ไดแก 1) ทักษะการปฏิเสธ 2) ทักษะการตัดสินใจ
เลือกทางเลือกที่เหมาะสม 3) ทักษะการสื่อสารโนมนาวจูงใจไปสูทางเลือกที่เหมาะสม และ 4)ทักษะ
การควบคุมอารมณและสถานการณภายใตแรงกดดัน (จิรพันธ ไตรทิพจรัส. 2543: 69) สอดคลองกับ
การศึกษาของ ณัฐพงศ พุดหลา (2540) ซึ่งไดคัดเลือกมาเพียงบางองคประกอบของทักษะชีวติ ที่
สอดคลองกับสภาพปญหาและจําเปนตอการปองกันการสูบบุหรีข่ องนักเรียนในชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1
ไดแก ทักษะการตัดสินใจและทักษะการปฏิเสธ
ทักษะการตัดสินใจ
ทักษะการตัดสินใจ (Decision making skill) เปนสวนหนึ่งของทักษะการปองกัน
(Protective skills) ซึ่งกลาววา การที่บุคคลจะมีสุขภาพดี ขึ้นอยูกับการติดสินใจที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติที่เชื่อมโยงกับสุขภาพคือมีการประเมินทางเลือกตางๆ โดยผานการวิเคราะหขอดี ขอเสียของ
แตละทางเลือก สามารถแกไขขอเสียของแตละทางเลือก และนําไปสูขั้นตอนการตัดสินใจเลือกที่มี
ประสิทธิภาพ เกิดผลดีตอสุขภาพมากที่สุด (ณัฐพงศ พุดหลา. 2540 : 53 ; พิศมัย สุขอมรรัตน.
2540: 45)
การตัดสินใจเปนสิ่งที่ตองใหความสําคัญเพราะนอกจากจะใชตัดสินปญหาที่เกิดขึ้นใน
แตละวันแลว ยังใชตัดสินใจกับทุกๆ เรื่องที่เกิดขึ้น เพราะการที่เราจะทําอะไร ตองการอะไร บางครั้ง
ไมไดเปนไปตามที่คาดหวัง และตองการเสมอไป จึงมีความจําเปนที่ตองใหเยาวชนไดฝกทักษะการ
ตัดสินใจในเหตุการณเฉพาะ ซึ่งอาจจะมีปจจัยบางประการเขามาแทรก ทําใหสิ่งที่คาดหวังเปลี่ยนไป
การตัดสินใจยังเปนการบงบอกประสิทธิภาพของงานหรือกิจกรรมที่ทํา เพราะปญหาที่เกิดขึ้น แตละ
คนจะมีวิธีการแกปญหาและตัดสินใจ ที่ใชรูปแบบหรือวิธีการในการตัดสินใจไมเหมือนกัน จึงเปนสิ่ง
ที่ตองสรางใหเกิดกับเยาวชนใหรูจักแกปญหา และตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในเหตุการณนั้นๆ
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จากความสําคัญของการตัดสินใจ ไดมีนักการศึกษาและนักจิตวิทยา เสนอขั้นตอนการ
ตัดสินใจไวในหลายแนวคิด แตสาระสําคัญยังคงคลายคลึงกัน โดยเนนวิธีการแกปญหาเปนหลัก
ไดแก การศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา การรวบรวมขอมูลขาวสาร การวิเคราะหขอมูล และการ
กําหนดทางเลือก การเลือกทางเลือก การนําไปปฏิบัติใหเกิดผล และการประเมินผล (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2547 : ออนไลน) เชน
กอรดอน (Gordon. 1991 : 244-248) ไดกลาวถึงขั้นตอนของการตัดสินใจวาประกอบ
ดวย 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. การวิเคราะหสถานการณ(Situational analysis) เปนการพิจารณาองคประกอบ
ของสถานการณนั้นๆ ขอจํากัดที่มีผลตอการตัดสินใจและความเปนไปไดของทรัพยากรที่มีอยู
2. การตั้งวัตถุประสงค(Objective and criteria setting) เปนการแยกแยะเปาหมาย
วัตถุประสงคของการตัดสินใจ และเกณฑที่ใชในการกําหนด
3. การคนหาทางเลือก (Alternative search) เปนขั้นตอนที่รวบรวมขอเท็จจริง ขอดี
ขอเสียของแตละทางเลือก ประกอบการพิจารณา เพื่อจะทําใหบรรลุตามวัตถุประสงค
4. การประเมินทางเลือก (Alternative evaluation) เปนการพิจารณาถึงทางเลือก
แตละทางเลือก เกณฑในการพิจารณาถึงความเปนไปได คาใชจาย ความเที่ยงตรง ความเสี่ยง หรือ
ความไมแนนอนของผลที่เกิดขึ้น
5. การตัดสินใจ (Making the decision) เปนการตัดสินใจของบุคคลในการเลือก
ทางเลือกที่ดีและเหมาะสมที่สุด ซึ่งการตัดสินใจนั้นๆ ขึ้นอยูกับตัวบุคคลหรือกลุมคนที่จะมีสวนรวม
ในการตัดสินใจ
6. การประเมินการตัดสินใจ(Decision review) เปนขั้นตอนที่ทบทวนกระบวนการ
ตัดสินใจที่ไดตัดสินใจไปแลว เพื่อนําไปสูการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยจะตองกําหนดแผนการ
ประเมิน และระยะเวลาที่ตองประเมินผลไวลวงหนาตั้งแตเริ่มตน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2547 : ออนไลน) ไดรวบรวมรูปแบบกล
ยุทธการตัดสินใจที่มีการวางแผนอยางรอบคอบตามแนวคิดของดิงคเลจ (Dinklage) ซึ่งประกอบดวย
ขั้นตอนตางๆ ดังนี้
ขั้นที่ 1 ระบุวาปญหาคืออะไร ซึ่งในขั้นนี้บุคคลจะตองทราบเสียกอนวา เขาจะตอง
ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องใด และจะตองตะหนักวาเขามีสิ่งที่ตองคิดและตัดสินใจ
ขั้นที่ 2 การรวบรวบขอมูลที่เปนประโยชน ซึ่งตองเปนขอมูลที่ชวยประกอบการ
ตัดสินใจ มิใชขอมูลทั่วๆไป ดังนั้นบุคคลจะตองเรียนรูวาขอมูลอะไรที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจของ
เขา แหลงขอมูลจะไดมาจากที่ใด และจะไดขอมูลนั้นมาอยางไร
ขั้นที่ 3 การรูจักทางเลือกที่มีอยู จากการไดขอเท็จจริงในขั้นที่ 2 จะทําใหบุคคลเริ่ม
มองเห็นแนวทางในการเลือกไดชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งควรเลือกทางเลือกที่เปนไปได
ขั้นที่ 4 การใหน้ําหนักของแตละทางเลือกซึ่งบุคคลตองพิจารณาถึงขอดี ขอเสียของ
แตละทางเลือก และใหน้ําหนักวาควรเลือกทางเลือกใดที่ดีและเหมาะสมที่สุด
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ขั้นที่ 5 การตัดสินใจเลือก เปนการเลือกตามลําดับความสําคัญของทางเลือกที่ได
พิจารณาในขั้นที่ 4
ขั้นที่ 6 การดําเนินการ เมื่อไดตัดสินใจวาจะเลือกทางเลือกใดแลว บุคคลก็พรอมที่
จะดําเนินการตามที่ไดตัดสินใจ
ขั้นที่ 7 การทบทวนการตัดสินใจและผลที่ไดรับ เมื่อไดทําตามที่ไดตัดสินใจไปแลว
บุคคลจะพบวาทางเลือกที่ตัดสินใจนั้นสามารถชวยแกปญหาไดหรือไม ถาหากผลการตัดสินใจชวย
ได ก็จะยึดอยูกับการตัดสินใจนั้น ถาหากชวยไมไดก็ตองพิจารณาทบทวนเพื่อคนหาทางเลือกใหมใน
การตัดสินใจครั้งตอไป
องคการอนามัยโลก (WHO. 1994: 45) เสนอแนวทางการสอนทักษะการตัดสินใจดังนี้
1. กําหนดทางเลือก
2. รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจ
3. เขียนขอดีและขอเสียของแตละทางเลือก
4. ตัดสินใจเลือกและบอกเหตุผลของการเลือกนั้น
ความสามารถในการตัดสินใจเปนคุณสมบัติที่เหมาะสมในการตัดสินใจ เปนความรูและ
ทักษะของแตละบุคคลในการปฏิบัติเพื่อตัดสินใจไดอยางดี ซึ่งตองผานขั้นตอนตางๆ ในการตัดสินใจ
การวัดความสามารถในการตัดสินใจจึงสามารถวัดจากการปฏิบัติตามขั้นตอนของการตัดสินใจ
(Gordon. 1991 : 424)
ทักษะการปฏิเสธ
ทักษะการปฏิเสธ (Refusal skill) เปนทักษะสําคัญในการสรางสัมพันธภาพ สื่อสาร
ความสามารถในการปฏิเสธเมื่อถูกชักชวน และหาทางออกเมื่อถูกเซาซี้ หรือสบประมาท หรือ การที่
บุคคลใชคําพูดและทาทางประกอบ เพือ่ สื่อสารความรูสึกนึกคิดของตนเองไดอยางเหมาะสม และไม
เสียสัมพันธภาพ ที่จะหลีกเลี่ยงการเกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ไมพึงประสงค (กระทรวงสาธารณสุข.
2538 : 2-3) ทักษะการปฏิเสธจึงเปนความสามารถของบุคคล ในการปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนจากกลุม
เพื่อน เพื่อชวยหลีกเลีย่ งพฤติกรรมที่อาจนําผลเสียมาสูตนเอง และถือเปนสิทธิสวนบุคคลในการ
ปองกันตนเอง การปฏิเสธที่เหมาะสมจะชวยรักษาสัมพันธภาพที่ดีในกลุมเพื่อนได ภายใตขนั้ ตอน
การปฏิเสธ 3 ขั้นตอน คือ การแสดงความรูสึกประกอบเหตุผล การขอปฏิเสธ และการขอความ
เห็นชอบ หรือเปนความสามารถของนักเรียนในการหาทางออกเมื่อไมเห็นดวยกับความตองการของ
ผูอื่น โดยการประวิงเวลาออกไป เพื่อใหคูสนทนาเปลีย่ นความตั้งใจ อีกทั้งเปนการสื่อความตองการ
ของตน ซึ่งตางจากคูสนทนาใหเขาไดทราบ เพื่อใหเปลี่ยนแปลงความตั้งใจเดิมมาคลอยตามตนเอง
เมื่อปฏิเสธตามขั้นตอนไมไดผล ทางออกเมื่อถูกเซาซี้หรือถูกสบประมาท ควรหลีกเลี่ยงที่จะออกจาก
สถานการณดวยทางเลือกดังนี้ การปฏิเสธซ้ําแลวบอกลา การตอรอง หรือ ชวนกระทํากิจกรรมอื่นๆ
ทดแทน และการผัดผอนหรือเลี่ยงออกจากเหตุการณ (ณัฐพงศ พุดหลา. 2540 : 55)
หลักการปฏิเสธที่ดีมีดังนี้ (กระทรวงสาธารณสุข. 2538 : 41) ; (พิศมัย สุขอมรรัตน.
2540 : 49) ; (สุพรรณี ปานดี. 2542 : 153-154)
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1. ปฏิเสธอยางจริงจังทั้งทาทาง คําพูดและน้ําเสียง เพื่อแสดงความตั้งใจอยาง
ชัดเจนที่จะขอปฏิเสธ
2. ใชความรูสึกเปนขออางประกอบเหตุผล เพราะการใชเหตุผลเพียงอยางเดียว
มักถูกโตแยงดวยเหตุผลอื่น การอางความรูสึกจะทําใหโตแยงไดยากขึ้น
3. การขอความเห็นชอบ และแสดงการขอบคุณเมื่อผูชวนยอมรับ จะเปนการ
รักษาน้ําใจของผูชวน
4. เมื่อถูกเซาซี้หรือสบประมาท ไมควรหวั่นไหวไปกับคําพูดเหลานั้น เพราะจะ
ทําใหขาดสมาธิในการหาทางออก ควรยืนยันการปฏิเสธและหาทางออกโดยวิธีเลือกตอไปนี้
4.1 ปฏิเสธซ้ํา โดยไมตองใชขออาง พรอมทั้งบอกลาและหาทางเลี่ยง
4.2 การตอรอง โดยการหากิจกรรมอื่นที่ดีกวามาทดแทน
4.3 การผัดผอน โดยการขอยืดระยะเวลาออกไปเพื่อใหผูชวนเปลี่ยนใจ
ดังตัวอยางขั้นตอนและคําพูดการปฏิเสธ ดังตอไปนี้
ตาราง 1 ขั้นตอน คําอธิบาย และตัวอยางคําพูดในการปฏิเสธ ตามหลักการปฏิเสธที่ดี
ขั้นตอนการปฏิเสธ
1. การแสดงความรูสึกประกอบ
เหตุผล
2. การขอปฏิเสธ
3. การถามความเห็น
4. การถูกเซาซี้ ควรหาทางออก
ดวยการเลี่ยง ดังนี้
4.1 ปฏิเสธซ้ําแลวบอกลา
4.2 ตอรองชวนทํากิจกรรมอื่น
4.3 ผัดผอนแลวเลี่ยงออกจาก
เหตุการณ

คําอธิบาย
- การสรางความรูสึกทําให
โตแยงไดยากกวาการใชเหตุผล
- การแสดงความตั้งใจปฏิเสธ
ทั้งทาทาง คําพูดและน้ําเสียง
ทําใหผูชวนลดความตั้งใจลง
- เปนการถนอมน้ําใจของอีกฝาย

ตัวอยางคําพูด
“ฉันไมสบายใจเลย เราทํา
อยางนี้คนอื่นอาจเขาใจผิดได”
“ฉันวาหยุดเพียงแคนี้เถอะ
เพื่ออนาคตของเราทั้งสองคน”

- เพื่อยืนยันความตั้งใจที่จะปฏิเสธ
และตอกย้ําสิทธิของตน
- เพื่อโนมนาวใหผูชวนเลิกทํา
ในสิ่งที่เราไมเห็นดวย
- เพื่อยืดเวลาใหผูชวนเปลี่ยน
ความตั้งใจ

“ฉันจะไมทําสิง่ ที่ไมเหมาะสม
แบบนี้อีก ไปกอนนะ”
“ฉันวาเราไปดูหนังสือกับ
เพื่อนๆ ดีกวา ไปกันเถอะ”
“ฉันคิดวาเรารอกอนดีกวา
วันนี้ฉันยังไมพรอม วันหลัง
คอยนัดกันใหม ขอตัวกอน”

ที่มา : พิศมัย สุขอมรรัตน. (2540). การประยุกตโปรแกรมทักษะชีวติ เพื่อปองกันการสูบบุหรี่ใน
นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร. หนา 50.
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สําหรับการสอนทักษะที่จําเปนในการปองกันการใชสารเสพติด ของสํานักงาน ป.ป.ส. ได
กลาววา กระบวนการสอนจําเปนตองปรับใหเหมาะสมกับวัยของผูเรียน ลักษณะของผูเรียน และ
วัตถุประสงคของผูสอน โดยเฉพาะถาผูเ รียนอยูในวัยรุน ซึ่งมีความตองการที่จะมีความเปนตัวของ
ตัวเองหรือมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง เชือ่ คําบอกกลาวและชักชวนของเพื่อนมากกวาคําสั่งสอนของ
ผูใหญ ซึ่งเปาหมายที่สําคัญในการสอนทักษะชีวติ นั้นเนนการสรางใหเด็กและเยาวชนเกิดเจตคติหรือ
เปลี่ยนเจตคติไปในทางทีถ่ กู ตอง และสามารถผานเหตุการณยั่วยุไปได โดยมีพฤติกรรมที่สังคมพึง
ประสงค กระบวนการเรียนการสอนจึงตองเนนใหผูเรียนไดมีสวนรวมมากขึ้น โดยการกําหนด
สถานการณจําลอง และอาศัยกระบวนการกลุมตามขัน้ ตอนดังนี้ (พิศมัย สุขอมรรัตน. 2540 : 34)
1. สถานการณจําลอง
2. การระดมสมอง ใหผูเรียนไดเสนอความคิดเห็นตอสถานการณจําลองนั้น
3. การอภิปราย โดยเปดโอกาสใหสมาชิกไดอภิปรายขอขัดแยงและลงมติวาควรจะ
เลือกแนวทางใดดีที่สุด
4. การแสดงบทบาทสมมติ โดยใหผูเรียนไดฝกเลนบทบาทสมมติในสถานการณ
จําลองตามการปฏิบตั ิที่เปนมติของกลุม
5. การฝกปฏิบตั ิ โดยฝกทักษะตางๆ ในสถานการณจําลองนั้นๆ
ปจจัยภายนอกหรือสภาพแวดลอมทีเ่ กี่ยวของ แนวทางในการดําเนินงานเพื่อปองกัน
การสูบบุหรีข่ องเยาวชนนอกจาก มุงพัฒนาปจจัยภายในของตัวเด็กเองแลวการแกไขสภาพแวดลอม
ที่เกี่ยวของก็เปนสิ่งสําคัญ เนื่องจากสภาพแวดลอมเปนปจจัยหนึง่ ที่มีผลตอการเกิดพฤติกรรม ดัง
องคกรที่เกี่ยวของกับการปองกันการใชสารเสพติดของเยาวชน องคกร YSAPI (Youth Substance
Abuse Prevention) ไดกลาววาในการพัฒนาโปรแกรมการปองกันการใชสารเสพติดของเยาวชนที่มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน ผูกําหนดนโยบายและผูปฏิบัติทเี่ กี่ยวของจําเปนตองคํานึงวาจะทําอยางไร
ถึงจะทําใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางกลวิธที ี่มุงแกไขที่ตวั เด็กกับสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของเขาดวย
กัน (Youth Substance Abuse Prevention. 2005: Online) ดังนั้นในการจัดกิจกรรมเพื่อปองกันการ
สูบบุหรีข่ องเยาวชน ควรมีการเฝาระวังสภาพแวดลอมที่เอื้อหรือเปนแหลงสนับสนุน ใหเยาวชนมี
พฤติกรรมเสีย่ งตอการสูบบุหรี่ เชน แหลงซื้อขาย มุมอับตางๆในโรงเรียนหรือชุมชนที่อาจเปนแหลง
มั่วสุมในการสูบบุหรี่ของนักเรียน โดยอาศัยการมีสวนรวมของฝายตางๆที่เกี่ยวของ ในการเฝาระวัง
และสอดสองดูแล ไดแก กลุมแกนนํานักเรียน ผูปกครอง ครูอาจารย และกลุมตางๆหรือผูนําใน
ชุมชน
การเฝาระวังและดูแลสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการสูบบุหรี่ของนักเรียน
เชน
แหลงซื้อขายและแหลงมัว่ สุมตางๆ ซึ่งตองอาศัยความรวมมือของฝายตางๆในการสอดสองดูแล โดย
กิจกรรมหรือโครงการนี้ สอดคลองกับแนวคิดขององคกรที่เกี่ยวของกับการปองกันการใชสารเสพติด
ของเยาวชน ไดแก องคกร The Substance Abuse and Mental Health Services Administration
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(SAMHSA) องคกร Center for Substance Abuse Prevention (CSAP) ที่ไดพัฒนากลวิธีในการ
ปองกันการใชสารเสพติดในเยาวชน โดยใหความสําคัญในการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ
ซึ่งมีฐานคิดมาจากการบูรณาการทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมเขาสูการปฏิบัตเิ พื่อปองกันการ
ใชสิ่งเสพติด (The Integrating Environmental Change Theory into Prevention Practice)
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม(Environmental Change Theory) เปนแนวคิด
ที่เกี่ยวของกับองคประกอบดานสิ่งแวดลอม 2 ประการ ไดแก 1) สภาพแวดลอมของแตละบุคคล
(Individualized environments) ซึ่งเปนสภาพแวดลอมของเด็กแตละคนที่เติบโตมาและไดรบั การ
เรียนรู 2) สภาพแวดลอมทีส่ งผลตอภาวะสุขภาพของเด็กทุกคน (Shared environments) ซึ่งรวมถึง
การนําไปสูการใชสารเสพติด การดื่มสุราและการสูบบุหรี่ โดยองคกรที่เกี่ยวของกับการปองกันการ
ใชสารเสพติดของเยาวชน ไดนําเสนอกลวิธีในการปองกันการใชสารเสพติดที่เกี่ยวของกับสภาพ
แวดลอมทั้งสองประการ ดังภาพประกอบ 5 (Klitzner. 2005 : Online)

กลวิธีที่มีเปาหมายที่สภาพแวดลอมของเด็กแตละคน
(Strategies targeting individualized environments)
การระดมพลังทางสังคม การใหความรู การชีแ้ นะแนวทาง
การใหคําปรึกษา
ครอบครัว

โรงเรียน

บรรทัดฐาน

กฎระเบียบ
เด็กทุกคน

เด็กแตละคน
ชุมชน

กลวิธีที่มีเปาหมายที่สภาพแวดลอมของ
เด็กทุกคน (Strategies targeting shared
environments) การสนับสนุน หรือ ขัดขวาง

เจาหนาที่สุขภาพ

แหลงเอื้ออํานวย

ภาพประกอบ 5 การบูรณาการทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมเขาสูการปฏิบตั ิเพื่อปองกัน
การใชสิ่งเสพติด
ที่มา : Klitzner. (2005). Integrating Environment Change Theory into Prevention Practice.
(Online).
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จากรูปจะเห็นไดวา การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมของเด็กแตละคน ซึ่งเปนสภาพ
แวดลอมที่เด็กเติบโตและไดรับการเรียนรู ที่รวมถึงสภาพแวดลอมของครอบครัว โรงเรียน ชุมชนที่
เด็กอาศัยอยู ตลอดจนเจาทีท่ างสุขภาพ กลวิธีในการปองกันที่เกี่ยวของในระดับนี้ คือ การใหขอมูล
ความรู การชีแ้ นะแนวทาง การใหคําปรึกษา และการระดมพลังทางสังคมจากกลุมตางๆ ที่เกีย่ วของ
เขามามีสวนรวมในการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติดของเยาวชน ซึ่งกิจกรรม
ที่จัดให อาจจะเปนการสอนเด็กในเรื่องของการใหความรู การพัฒนาทักษะตางๆ ที่จําเปน การให
ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ ในสังคม และความคาดหวังของสังคม หรือ การจัด
โปรแกรมพิเศษอื่นๆ ใหแกเด็กในกลุมที่เสี่ยงสูง ทั้งนี้เพื่อมุงเนนการพัฒนาใหเด็กแตละคนสามารถ
เผชิญกับปญหาและสถานการณที่อาจชักนําไปใชสารเสพติดได นําไปสูการมีพฤติกรรมที่ถูกตอง
และมีสุขภาพที่ดี (Klitzner. 2005 : Online)
สําหรับการจัดกิจกรรม เพื่อเฝาระวังสภาพแวดลอมที่เอื้อ หรือเปนแหลงสนับสนุนให
เยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการใชสารเสพติด กลวิธใี นการปองกันที่เกี่ยวของในระดับนี้ เปนการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม ที่สงผลตอภาวะสุขภาพของเด็กทุกคน (Shared environments) ซึ่ง
เกี่ยวของกับบรรทัดฐาน กฎระเบียบ หรือกฎหมาย และแหลงสนับสนุนที่เอื้อใหเด็กใชสารเสพติด
ดังนี้
- บรรทัดฐาน (Norms) เปนคานิยมของสังคมที่มีตอการใชสารเสพติด ซึ่งอาจเปน
ความคิดที่ “ถูกตอง” หรือ “ไมถูกตอง” “การยอมรับ” หรือ “ไมยอมรับ” ก็ได ตัวอยางเชน เปนการ
ไมถูกตอง ไมวาใครก็ตามทีใ่ ชยาเสพติด หรือ ยอมรับไดถาคนที่เปนผูใหญแลวดืม่ สุราในระดับปาน
กลาง เปนตน คานิยมจึงเปนพื้นฐานโดยทั่วไปของเจตคติที่อาจสนับสนุนหรือขัดขวางตอการแสดง
พฤติกรรมการใชสารเสพติดได สําหรับบุหรี่ซงึ่ จัดเปนสารเสพติดชนิดหนึ่งที่ไมผิดกฎหมาย และ
อาจพบเห็นผูสูบบุหรี่ไดโดยทั่วไป
ซึ่งคานิยมในสังคมสวนใหญยังยอมรับการสูบบุหรีข่ องผูใหญ
อยางไรก็ตาม ในปจจุบันจากโครงการรณรงคตอตานการสูบบุหรีต่ างๆ ของรัฐบาล และองคกรตางๆ
ที่เกี่ยวของ ทําใหการสูบบุหรี่ในสถานทีส่ าธารณะเปนสิ่งผิดกฎหมาย และเริ่มจะไมเปนที่ยอมรับของ
สังคม หากสูบบุหรี่ในสถานที่ดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสูบบุหรี่ในเยาวชนยังไมเปนทีย่ อมรับ
โดยทั่วไปของสังคม พอแมสวนใหญไมอยากใหบตุ รหลานสูบบุหรี่ แมวาตนเองอาจจะสูบบุหรีก่ ็ตาม
โรงเรียนมีกฎระเบียบไมใหนักเรียนสูบบุหรี่
หรือการสูบบุหรีข่ องเยาวชนหรือนักเรียนในสถานที่
ทั่วไปก็ยังไมเปนที่ยอมรับของสังคม ดังนั้นวิธีการปองกัน ทั้งพอแม ผูปกครอง ครูและบุคคลทัว่ ไป
ในชุมชนตองพยายามทําตัวเปนแบบอยางที่ดีแกเด็ก ไมสูบบุหรี่ใหเด็กเห็น ถาเลิกไดก็ควรเลิก และ
ตองคอยเฝาระวังสอดสองดูแลพฤติกรรมของลูกในเรื่องการคบเพื่อน ควรพร่ําสอนอยางสม่ําเสมอ
ใหเด็กหลีกเลีย่ งจากการสูบบุหรี่และสถานการณที่อาจนําไปสูการสูบบุหรี่ และวากลาวตักเตือนถา
เห็นลูกสูบบุหรี่ เปนตน
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- กฎระเบียบหรือกฎหมาย (Regulation) ซึ่งอาจเปนกฎระเบียบระดับหนวยงาน
ทองถิ่น หรือ กฎหมายระดับประเทศ เชน พระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑยาสูบ ในปพ.ศ. 2535
ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมถึงการหามจําหนายบุหรี่แกเด็กที่มีอายุต่ํากวา 18 ป หามบริษทั บุหรี่โฆษณา
ใดๆเพื่อปองกันไมใหเด็กเขาถึงบุหรี่ไดงา ยทั้งจากการสัมผัสโดยตรงและทางสื่อ และพระราชบัญญัติ
คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ เปนตน ซึ่งในระยะแรกการบังคับใชกฎหมายดังกลาวยังไมประสบ
ผลสําเร็จเทาที่ควร จนกระทั่งไดมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ 10) ใหมีผลบังคับใชอยาง
จริงจังตั้งแตวนั ที่ 8 พฤศจิกายน 2545 เปนตนไป ดังนั้นเยาวชนและบุคคลที่เกี่ยวของจําเปนตอง
ทราบถึงขอบังคับใชของกฎหมายตางๆ เพื่อปฏิบัตติ ามอยางเครงครัด
- แหลงสนับสนุนหรือแหลงที่เอื้อใหเด็กใชสารเสพติด (Availability) ซึ่งหมายถึง
เงิน สถานที่ และเวลาที่อาจสนับสนุนใหเด็กเสพยาได เชน ดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือ เสพยาเสพติด
ดังนั้นฝายตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งพอแม ผูปกครอง และครู ตองเฝาระวังและดูแลสภาพแวดลอมตางๆ
ใหไมเปนมุมอับหรือเปนแหลงมั่วสุมสําหรับเด็ก คอยสอดสองดูแลเรื่องคาใชจายตาง ๆ ของเด็กให
ใชจายในทางที่เหมาะสม และใชเวลาวางใหเปนประโยชน

3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
3.1 พัฒนาการของวัยรุนและการสรางเสริมสุขภาพในวัยรุน
วัยรุนในชวงอายุ 10-19 ป เปนระยะวิกฤตทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กไปสูวัย
ผูใหญ เปนชวงระยะที่จะมีการสั่งสมการเปลี่ยนแปลงตางๆที่สําคัญ ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และ
พฤติกรรมตางๆ ซึ่งจะมีผลอยางมากตอการเตรียมพรอมที่จะไปสูผูใหญทตี่ องมีความรับผิดชอบสูง
และดํารงตนใหเปนประโยชนตอสังคมและชุมชนมากทีส่ ุด การที่จะพัฒนาวัยรุนใหมีสุขภาพดีน้นั ขึ้น
อยูกับปจจัยทีซ่ ับซอนหลายประการ ไดแก ตัววัยรุนเอง และสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับวัยรุน ดังนั้น
การเขาใจถึงพัฒนาการของวัยรุน และบริบทของสิ่งแวดลอมของวัยรุนจึงเปนสิ่งสําคัญ (Kimmel; &
Weiner. 1995) ถาองคประกอบดังกลาวเปนไปในทางดี จะไดวัยรุนที่มีคุณภาพและความรับผิดชอบ
ที่ดี แตถาสภาพแวดลอมไมมีความปลอดภัยและไมไดรับการเกื้อหนุน วัยรุนก็จะมีปญหาตามมาได
เชน ปญหายาเสพติด ปญหาการดื่มสุรา การสูบบุหรี่ เปนตน (สุภรี สุวรรณจูฑะ. 2547: 1)
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พัฒนาการของวัยรุนตามระยะตางๆ
การเปลี่ยนแปลงของวัยรุนแบงเปน 3 ระยะ คือ วัยรุน ตอนตน ตอนกลาง และตอน
ปลาย ซึ่งแตละระยะจะมีลกั ษณะเฉพาะ แตกตางกันไปในเด็กแตละคน บางคนอาจมีชวงตนระยะสั้น
บางคนระยะยาวหรือยังเปนอยูไปจนโต การเขาใจลักษณะวัยรุนจึงมีความสําคัญ (วันเพ็ญ บุญ
ประกอบ. 2547 : 26-30)
วัยรุนระยะตน ชวงอายุ 10-15 ป วัยรุนอยูในระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยม
ศึกษาตอนตน ซึ่งเปนระยะที่มีรางกายเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนทางกายภาพ เด็กจะโตขึน้ อยาง
รวดเร็ว โดยเฉพาะอวัยวะที่แสดงความเปนเพศชายและหญิง นอกจากนี้เด็กยังมีการเปลี่ยนแปลง
ทางดานจิตใจและอารมณ ดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ เด็กวัยนี้จะใหความสนใจและรูส ึกเกี่ยวกับตนเองมาก
ขึ้น (Self consciousness) ไวตอการถูกวิพากษวิจารณจากผูอื่น และมีอารมณผันแปรไดงายมาก มี
ความวิตกกังวลจากการเปลี่ยนแปลงของรางกาย
วิตกกังวลกับอารมณทางเพศทีเ่ กิดขึ้นเองโดย
ธรรมชาติ และจะมีอารมณหรือแสดงพฤติกรรมเปนครัง้ คราวคลายเด็กปฐมวัย จึงพบบอยๆวา เด็ก
วัยนี้มักจะดื้อดึง ไมเชื่อฟง มีอารมณตอตาน ดังนั้นพอแมจึงตองเขาใจอารมณของเด็กในชวงนี้
2. ความตองการเปนอิสระ (Independence) เด็กตองการเปนตัวของตัวเองมากขึ้น
เริ่มไมอยากไปไหนกับพอแม แตจะชอบแยกตัวและเขากลุมกับเพื่อน ดังนั้นถาพอแมไมเขาใจหรือ
วิตกกังวลกับความเปลี่ยนแปลงของลูกอาจทําใหเกิดความขัดแยงในครอบครัวได
3. การพัฒนาดานความคิด เมื่อเขาสูวัยรุนความคิดของเด็กพัฒนาเปลี่ยนไปจาก
รูปธรรมเปนนามธรรม จากพัฒนาทางสมองและความคิดที่เจริญขึน้ มาก อยางไรก็ตามเด็กยังมี
ตัวเองเปนศูนยกลาง เด็กวัยรุนตอนตนจะคิดเขาขางตนเองในการอางเหตุผล เพียเจทเรียกความคิด
วัยนีว้ า Formal operation กลาวคือเด็กคิดเชิงเหตุผล แตตามทีต่ นเห็นชอบหรือตามอยางเพื่อน
มากกวาความจริงที่ควรจะเปน เด็กมีจินตนาการไดลกึ ซึ้งขึ้น ไมเฉพาะสิ่งที่เห็นเฉพาะหนา แตเริ่ม
สามารถเขาใจถึงทฤษฎี มีมโนทัศน (Concept- ความคิดรวบยอด) ที่กวางและลึกซึ้งขึ้น
4. การคบเพื่อน เปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางยิ่ง และมีอิทธิพลตอชีวติ ของเด็กและ
วัยรุน เมื่อวัยเด็กตอนชั้นประถม เด็กหันความสนใจจากตนเองมายังพอแมและครู หรือผูใหญที่มี
อิทธิพลตอเขา ในวัยรุนเด็กจะมีเพื่อนมาเปนผูชว ยไมใหหมกมุนกับตนเองมากเกินไปและรูจักคิดถึง
ผูอื่น การมีเพื่อนทําใหเด็กรูสึกวาตนมีพรรคพวก มีความสําคัญในกลุม ดังนั้นวัยรุน จึงมักจะ
เลียนแบบเพือ่ น ถาคบเพือ่ นที่ไมดีอาจนําไปสูการมีพฤติกรรมที่เปนปญหาได เชน เกเร หนีเรียน
มั่วสุมกันเสพยา เปนตน (Rice. 1996)
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5. การพัฒนาทางเพศ ในระยะนีว้ ัยรุนจะมีความอยากรูอยากเห็นเกี่ยวกับเรื่องเพศ
สนใจเพศตรงขาม และเกิดอารมณที่อยากลองอยากกระทํา จนบางครั้งอาจนําไปสูพฤติกรรมทีเ่ ปน
ปญหาได เชน การกอคดีขมขืน การตั้งครรภในวัยรุน การมั่วสุมในกลุมเพื่อนและนําไปสูการเสพยา
เสพติด เด็กเหลานี้มักมาจากครอบครัวที่ไมเอาใจใสดูแลอยางเพียงพอ หรือมีปญหาความแตกแยก
ความรุนแรงในครอบครัว เปนตน
6. ความสัมพันธกับบิดามารดา วัยรุนมักมีความขัดแยงสับสนภายในจิตใจที่สวนหนึ่ง
ตองการเปนอิสระ อีกสวนหนึ่งก็ยังไมพรอมที่จะรับผิดชอบทั้งหมด ในขณะที่ใจหนึ่งก็ไมตองการให
พอแมมาสอดสองดูแลหรือควบคุมอยางแตกอน แตอกี ใจหนึ่งก็จะหงุดหงิดนอยใจถาไมไดรับการเอา
ใจใส ขอขัดแยงในความคิด เจตคติ การปฏิบตั ิตน และการคบเพือ่ น เปนเรื่องที่ทําใหเกิดปญหา
ระหวางผูใหญกับวัยรุน ดังนั้นพอแมจึงตองเขาใจเด็กในวัยนี้ (Rice. 1996)
วัยรุนระยะกลาง เมื่ออายุประมาณ 15-18 ป วัยรุนจะอยูในชัน้ มัธยมปลาย อารมณ
ของวัยรุนจะเริ่มสงบกวาระยะตน เด็กจะยอมรับความเปนหญิงและชายของตนไดเต็มที่ มีความคิด
ความอานและรับผิดชอบตอตนเอง ในขณะเดียวกันความสําคัญกับหมูเพื่อนก็จะมีมากขึ้นอยางเดน
ชัด เด็กจะสรางมิตรภาพใหมๆ คบเพื่อนในวงกวาง สนใจสังคมทั่วไป เขารวมในชมรมหรือจัดตั้ง
ชมรมที่ตนสนใจและถนัด และจะเลือกกลุมเพื่อนที่มีนสิ ัยและความชอบคลายๆกัน นอกจากนั้นเด็ก
จะมีพัฒนาการดานสติปญญา มีมโนทัศนมากขึ้น สามารถแสดงความคิดเห็น วิพากษวิจารณและ
เปรียบเทียบไดมากขึ้น
วัยรุนระยะปลาย ชวงอายุ 18-20 ป เปนชวงที่วัยรุนเขาสูการเรียนในมหาวิทยาลัย
หรืออาจเขาสูการทํางาน มีความรับผิดชอบและเปนผูใหญมากขึ้น ในชวงตอของวัยรุนตอนกลางและ
ตอนปลายเปนระยะของการพัฒนาเอกลักษณแหงตน อีริคสัน (Erikson. 1968) เชื่อวาเอกลักษณ
แหงตน (Identity) เปนคุณสมบัติทเี่ ด็กจําเปนตองสรางใหเกิดขึ้นกอนจะมีความรัก สนิทสนมใกลชิด
กับผูอื่น โดยเฉพาะเพื่อนตางเพศ วัยรุนที่มีปญหาในเอกลักษณคือวัยรุนทีข่ าดความนับถือตนเอง มี
ความภาคภูมใิ จในตนเองต่าํ มีปมดอย ชอบเปรียบเทียบตนเองกับผูอื่น ซึ่งอาจทําใหเกิดความวิตก
กังวล ซึมเศรา มีผลตออารมณและการเขาสูสงั คม บางคนแยกตัวจากเพื่อน บางคนหันเขาหายาเสพ
ติด เปนตน
จากพัฒนาการตางๆตามระยะของวัยรุน พอแม ครูอาจารย และผูที่เกี่ยวของตองมี
ความเขาใจเพื่อที่จะสงเสริมใหวัยรุนมีพฒ
ั นาการทั้งทางดานรางกาย จิต อารมณและสังคม ไป
ในทางที่ถูกตอง สามารถพัฒนาตนเองใหเปนผูใหญที่มีคุณภาพตอสังคมและประเทศชาติในอนาคต
ดังนั้นการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันปญหาพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุนจึงมีความสําคัญ จาก
การที่ปญหาพฤติกรรมเสีย่ งของวัยรุนกําลังอยูในภาวะวิกฤต รวมถึงการวิเคราะหเหตุปจจัยเสีย่ งที่มี
ผลตอการแสดงออกของวัยรุน เปนเหตุจูงใจใหเกิดแนวคิดของการสรางนําซอม หลักการของการ
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สรางเสริมสุขภาพที่ยั่งยืนถาวร (Sustainable) จะตองจัดเปนเครือขาย (Network) ในเชิงรุก เพือ่ การ
ประสานงานกัน ตลอดจนเสริมพลัง (Empowerment) โดยมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของทุกฝาย และมี
การขยายผลใหเกิดการดําเนินงานเพื่อใหเกิดสุขภาพทีด่ ีในวงกวาง
การสรางเสริมสุขภาพ และการปองกันปญหาพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุน
(สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ. 2547 : 32-34) ; (Adams;& Gullotta. 1983: 60)
1. การปองกันระดับปฐมภูมิ (Primary prevention) เปนการสงเสริมสุขภาพและปอง
กันกอนเกิดปญหา ไดแก การสรางภูมิตานทานใหแกวัยรุน โดยการใหความรู และสรางเจตคติที่ดี
ไดแก การสรางความอบอุนในครอบครัว การสรางความนับถือตนเองใหแกเด็ก การสอนทักษะชีวติ
เพื่อใหเด็กสามารถเผชิญและจัดการกับเหตุการณคับขันตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ การใหความรู
ทางดานเพศศึกษา ความรูด านยาเสพติดและเอดส เปนตน
2. การปองกันระดับทุติยภูมิ (Secondary prevention) ไดแก การคนหาผูที่มีปจ จัย
เสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงหรือมีปญหาระยะแรก ใหการปองกันหรือรักษาอยางรวดเร็วเพื่อปองกัน
ภาวะแทรกซอน ไดแก การใชแบบสอบถามเพื่อคัดกรองเด็กที่มีปจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงใน
โรงเรียน หรือในชุมชน และเด็กวัยรุนทีม่ ารับการรักษาดวยโรคอืน่ ๆ ครูและแพทยควรซักถามถึง
พฤติกรรมเสีย่ งอื่นเพื่อใหการดูแลรักษาและปองกันกอนเกิดปญหา เปนตน
3. การปองกันระดับตติยภูมิ (Tertiary prevention) เปนการฟนฟูสภาพทั้งทาง
รางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม ใหกลับคืนสูส ภาพปกติโดยเร็ว เชน คลินิกวัยรุน คลินิก Matrix
สําหรับบําบัดผูติดยาเสพติด นอกจากนี้วัยรุนทีต่ ั้งครรภอาจตองมีการดูแลดานการแพทย การดูแล
ดานสังคม เชน การฝกอาชีพ การดูแลดานการศึกษาเพื่อใหมีโอกาสไดเรียนตอ เปนตน
ดังนั้น การปองกันปญหาการสูบบุหรีใ่ นเยาวชน ควรเปนการปองกันในระดับปฐมภูมิที่
ยับยั้งไมใหเกิดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ (ไมสูบบุหรี่หรือไมมีพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการสูบบุหรี่) โดย
เริ่มตนตั้งแตวยั รุนระยะตน เนื่องจากเปนกลุมที่เสี่ยงตอการเริ่มสูบบุหรี่ จากความอยากรูอยากลอง
และเริ่มเลียนแบบเพื่อน
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมที่เปนปญหาของวัยรุน
ไดมีหลายๆ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของในการอธิบายพฤติกรรมที่เปนปญหาของวัยรุน
เชน ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social Cognitive Theory) เปนทฤษฎีที่พัฒนาขึ้นโดยแบนดูรา
(Bandura) ซึ่งกลาวถึง กระบวนการเกิดพฤติกรรมของมนุษยวา ควรมีลักษณะทีม่ ีอิทธิพลซึ่งกันและ
กันและตอเนือ่ งกันอยางเปนระบบ กลาวคือ มีความสัมพันธเกิดขึ้นระหวางปจจัยภายในตัวบุคคล
(Internal person factor) ไดแก ความเชื่อ การรับรูความสามารถของตนเอง เงื่อนไขเชิงพฤติกรรม
(Behavioral condition) และเงื่อนไขเชิงสภาพแวดลอม (Environmental condition) (สมโภชน
เอี่ยมสุภาษิต. 2541 ; อางอิงจาก Bandura. 1986) เชน ปญหาการสูบบุหรี่ ทฤษฏีการเรียนรูทาง
สังคมมองพฤติกรรมการสูบบุหรีว่ า เปนการตอบสนองความตองการของมนุษยที่ผานกระบวนการ
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คิด เรียนรู และแสดงพฤติกรรมซึ่งถือเปนสวนหนึง่ ของสังคม และการสูบบุหรี่ของวัยรุนสามารถ
อธิบายได โดยใชรูปแบบเชิงเหตุผลและผล จากปจจัยของตัววัยรุน เอง ปจจัยทางดานวัฒนธรรม
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม (Kemppainen; et al. 2002 : 30) ทฤษฎีพฤติกรรมที่เปนปญหา
(Problem behavior theory) เปนทฤษฎีที่พัฒนาโดยเจสเซอรและคณะ เพื่อใชอธิบายพฤติกรรมที่
เปนปญหาของบุคคลและสังคม เนื้อหาทฤษฎีประกอบดวย 3 สวนทีส่ ําคัญ คือ บุคคล สิ่งแวดลอม
และพฤติกรรมหรือการกระทํา โดยตัวแปรกลุมในทฤษฎีนี้แยกเปน กลุมสิ่งแวดลอมทางสังคมซึ่งเปน
ขอมูลทางดานประชากร สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนบริบทของสังคมที่เปนอยู กับ
กลุมการรับรูสงิ่ แวดลอม ซึ่งเปนการรับรูข องบุคคลจากประสบการณของตนเอง โดยสะทอนใหเห็น
ถึงมิติทางสังคมที่มีความหมาย และความสําคัญตอเขา (Jessor; Donovan; & Costa. 1991 : 2022) ซึ่งเจสเซอรและคณะไดทดลองใชปจจัยขางตนในการทํานายพฤติกรรมที่เปนปญหาในเยาวชน
พบวาคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธพหุคูณมีคาประมาณ .70 เมื่อตัวแปรตามเปนพฤติกรรม และคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณมีคาระหวาง .50 -.80 เมื่อตัวแปรตามเปนพฤติกรรมเฉพาะอยาง เชน
การดื่มแอลกอฮอล หรือการใชสารเสพติด (ดุษฎี โยเหลา;ลัดดาวัลย เกษมเนตร; และ ชัยวัฒนวงษ
อาษา. 2540: 7; อางอิงจาก Jessor ; Donovan; & Costa. 1991 ;1995) ทฤษฎีนี้ไดรับการกลาวถึง
วาเปนทฤษฎีที่มีความครอบคลุมในการอธิบายสาเหตุของการเริ่มใชสารเสพติด เนื่อง จาก มีแนวคิด
ที่ครอบคลุม ตัวแปรสวนบุคคล และบทบาทของสิ่งแวดลอมที่มีตอการแสดงพฤติกรรม (ดุษฎี โย
เหลา ; ลัดดาวัลย เกษมเนตร ; และ ชัยวัฒน วงษอาษา. 2540 : 7 ; อางอิงจาก Kandel. 1980 :
251)
นอกจากนี้ยังมีทฤษฎีอื่นๆ ไดแก ทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล (Theory of Reasoned
Action ; TRA) เปนทฤษฎีที่ถูกพัฒนาโดยฟชบายน และไอเซน (Fishbein; & Ajzen) ในป ค.ศ.
1967 เพื่อใชทําความเขาใจและทํานายพฤติกรรมและผลทีเ่ กิดขึ้น โดยเชื่อวา พฤติกรรมอยูภายใต
การควบคุมของเจตนาหรือความตั้งใจ ของบุคคลในการตัดสินใจที่จะกระทําพฤติกรรมใดๆ โดยใช
ขอมูลที่มีอยู ซึ่งขึ้นอยูกับ 2 ปจจัย คือ 1) ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เจตคติตอการทําพฤติกรรม 2)
ปจจัยทางสังคม ไดแก การคลอยตาม กลุมอางอิง โดยความเชื่อดังกลาวสงผลตอการแสดง
พฤติกรรม โดยผานเจตคติตอการทําพฤติกรรม การคลอยตามกลุมอางอิง และ ความตั้งใจที่จะทํา
พฤติกรรม (Ajzen; & Fishbein. 1980 : 5) ซึ่งตอมาไอเซนไดพัฒนาเปนทฤษฎีการกระทําตามแผน
(Theory of Planned Behavior ; TPB) เนื่องจาก TRA มีขอจํากัดที่สามารถอธิบาย และทํานาย
พฤติกรรมไดเฉพาะพฤติกรรมที่อยูภายใตการควบคุมของเจตนาเทานั้น โดยไดเพิ่มตัวแปรการรับรู
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived behavioral control) เขาไปอีกหนึ่งตัว ในการ
ทํานายพฤติกรรม ที่ไมไดอยูภายใตการควบคุมของเจตนา (Ajzen. 1991) ทฤษฎีการกระทําดวย
เหตุผลและการกระทําตามแผน ถูกนํามาใชอธิบายความ สัมพันธหรือทํานายพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ของวัยรุนเนื่องจากสาเหตุทที่ ําใหวัยรุนเริม่ สูบบุหรี่มาจากเจตคติหรือการรับรูที่มีการตอสูบบุหรี่ เชน
การสูบบุหรี่เปนเรื่องธรรมดา ทําใหรูสึกโกหรือเทห รูสึกสนุกสนานและทําใหเพื่อนยอมรับเขากลุม
ทําใหรูสึกผอนคลาย ชวยใหหายเหงา เปนตน นอกจากนี้ ความรูสึกอยากเลียนแบบบุคคลที่ชนื่ ชอบ
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เชน เพื่อน พอ พี่ ดารา ตลอดจนการรับรูวาตนเองไมสามารถควบคุมหรือปฏิเสธเมื่อเพื่อนชวนให
สูบบุหรี่ได ก็เปนสาเหตุหนึง่ ที่ทําใหสูบบุหรี่
3.2 แนวคิดการมีสวนรวม (Participation)
ปจจุบันไดมีการนําแนวคิดเรื่องการมีสวนรวม มาใชในการดําเนินงานโครงการพัฒนา
ระบบงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา เนื่องจากผลการศึกษาวิจัยที่ผานมาของ
สํานักงาน ป.ป.ส. และผูที่เกี่ยวของ พบวา ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา จะมีเครือขายโยงใยกับผู
ที่เกี่ยวของนอกโรงเรียนอยางชัดเจน การวิเคราะหสาเหตุของปญหาจึงจําเปนตองมองปญหาใน
ลักษณะองครวม เพราะปญหายาเสพติดเปนปญหาที่เกี่ยวพันกับปญหาอื่นๆ ในหลายมิติ ดังนั้นการ
ปองกันและแกไขปญหาจึงสมควรตองอาศัยการมีสวนรวมของทุกฝายทั้งในและนอกสถานศึกษา ทั้ง
ภาครัฐ เอกชน ชุมชน และประชาชน เขามารวมกันปองกันและแกไขปญหา (จิรพันธ ไตรทิพจรัส.
2543 : 13)
แนวคิดการมีสวนรวมไดมีบทบาทและมีความสําคัญตอความสําเร็จในการพัฒนาในทุก
ระดับ ตั้งแตระดับชุมชน ระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ซึ่งเปนแนวคิดที่เกิดขึน้ จาก
ปญหาความลมเหลวของการดําเนินงานพัฒนาในอดีต ที่ใหความสําคัญกับบทบาทของคนภายนอก
ชุมชน โดยละเลยศักยภาพและความสามารถของคนภายในชุมชน แนวคิดการมีสว นรวมไดถูกนํามา
ใชในสาขาตางๆมากมาย นักจิตวิทยาใชคํานี้ในความหมายของพฤติกรรมมนุษยในการทํางานที่มี
วัตถุประสงครว มกัน นักสังคมวิทยาใชเมื่อมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นในการศึกษาความสัมพันธทาง
สังคม และนักพัฒนาใชคํานีเ้ มื่อประชาชนมีสวนรวมในโครงการพัฒนา (พรชัย พันธงาม. 2540 : 22)
และแนวคิดอื่นๆที่เสริมให “การมีสวนรวม” เปนเรื่องสําคัญในการพัฒนา ไดแก เปนหนทางใหไดมา
ซึ่งขอมูลขาวสารดานสภาวการณ ความตองการ และเจตคติของทองถิ่นที่จําเปนตอความสําเร็จของ
แผนงานและโครงการพัฒนาตางๆ ในแตละทองที่ เปนการเพิ่มความมุงมั่นและการเปนเจาของของ
ประชาชนในกิจกรรมพัฒนามากยิ่งขึ้น อันจะนําไปสูการดําเนินงานอยางเขมแข็งเอาจริงเอาจัง และ
เปนการชวยระดมทรัพยากรในทองถิ่นดานความรูและอื่นๆมาสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนา นอกจาก
การไดจากแหลงอื่นๆ อยูแลว ซึ่ง “ การมีสวนรวม” อาจจะมีรูปแบบ และลักษณะเปนอยางใดนั้น
ขึ้นอยูกับการมอง หรือการพิจารณาบทบาทของการมีสวนรวมในลักษณะใด กลาวคือ กระบวนการ
โครงการ หรือ เทคนิค (ประพนธ ปยะรัตน. 2534 : 45, 50)
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ความหมายของการมีสวนรวม
นักวิชาการไดใหความหมายของ “การมีสวนรวม” หรือใชคําภาษาอังกฤษวา
“ Participation” หรือ “ Involvement ” ไวในหลายรูปแบบ เชน
องคการอนามัยโลก (WHO. 1981) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของชุมชนวา
เปนกระบวนการของบุคคล ครอบครัว ที่มีปฏิกิริยาตอกันในการดูแลสุขภาพใหเกิดความผาสุก และ
เปนการพัฒนาความสามารถของชุมชนในการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ซึ่งรวมถึงการมีสวนสนับสนุน
การจัดการองคการและการมีอํานาจ
โอคเลย(Oakley) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมวาเปน“กระบวนการทางสังคม”
ซึ่งประชาชนเขามามีสวนเกีย่ วของในการตัดสินใจของกลุมที่มีความตองการรวมกัน ภายใตสภาพ
พื้นที่เดียวกัน โดยจะมีการตัดสินใจในการปฏิบตั ิรวมกัน รวมถึงการกําหนดความตองการ การมี
ภาวะผูนํา การจัดองคกร การระดมทรัพยากร การจัดการรวมกัน การแบงบันผลประโยชน และการ
ไดรับผลประโยชน (พรชัย พันธงาม. 2540 : 23 ; อางอิงจาก Oakley. 1989)
โคเฮน และ อัพฮอฟ (Cohen; & Uphoff. 1980) กลาวถึงการมีสวนรวมวา เปน
นโยบายขั้นพืน้ ฐาน ซึ่งเปนกลยุทธในการพัฒนาประเทศ และเปนการสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวม
อยางแทจริงในระดับบุคคลและในระดับองคกร ซึ่งชนิดของการมีสวนรวมตามขั้นตอนการพัฒนามี 4
ประเด็น ไดแก 1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ ในกระบวนการทีต่ อ เนื่อง ตั้งแต การกําหนดปญหา
และความตองการ การวางแผน การดําเนินการทํากิจกรรม และการตัดสินใจปฏิบัตติ ามแผนทีว่ างไว
2) การมีสวนรวมในการดําเนินงาน โดยการสนับสนุนดานทรัพยากร การบริหารจัดการ การใหความ
รวมมือ รวมทั้งการรวมแรงรวมใจ การประสานงานและขอความชวยเหลือ 3) การมีสวนรวมในการ
รับผลประโยชนในสวนที่เกีย่ วของ ซึ่งเปนผลประโยชนทั้งทางบวกและทางลบทีไ่ ดจากโครงการ และ
4) การมีสวนรวมในการประเมินผล ซึง่ เปนสวนรวมในการควบคุม ตรวจสอบการดําเนินกิจกรรม
ทั้งหมด การพิจารณาความเห็น และความคาดหวังที่มีอิทธิพล สามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของ
บุคคลในกลุมตางๆ และแสดงถึงการปรับตัวในการมีสวนรวมตอไป
มหาวิทยาลัยตูเลน ไดใชคาํ วา “Community involve” รวมกับคําวา “การมีสวนรวม”
ที่หมายถึง การเคลื่อนไหวของบุคคลและการเขารวมกลุม เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมรวมกัน
โดยใหประโยชนแกกลุมของตนและสาธารณชน ซึ่งสอดคลองกับความหมายทีอ่ งคการอนามัยโลก
ไดกลาวถึงการมีสวนรวมตามกระบวนการระดมพลังทางสังคม วาเปนกระบวนการที่ประชาชนแสดง
สิทธิของตน โดยมีบทบาทโดยตรง และเปนฝายกระทําตอการพัฒนา หรืออีกความหมายหนึ่งวาเปน
กระบวนการทํางานแบบเปนหุนสวนระหวางบุคคล กลุม และองคกรในภาครัฐและเอกชน (จุฬาภรณ
โสตะ. 2543)
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จะเห็นไดวาความหมายของการมีสวนรวมมีหลากหลายและแตกตางกันไป แตโดย
สรุป การมีสว นรวมจะเปนกระบวนการที่ทํางานรวมกันแบบเปนหุนสวนระหวางบุคคล กลุมบุคคล
และองคกรในภาครัฐและเอกชน ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการตัดสินใจในการกําหนดปญหา ความ
ตองการของชุมชน การวางแผน การดําเนินการ การจัดองคกร การบริหารจัดการ การระดม
ทรัพยากรภายในและภายนอกชุมชน การรับผลประโยชน และการประเมินผล เพื่อดําเนินการพัฒนา
และเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่พึงประสงคตอกลุมตนและสาธารณชน
ยุทธศาสตรการมีสวนรวม
ยุทธศาสตรการมีสวนรวม เปนกระบวนการสรางจิตสํานึก และสรางแรงจูงใจให
ประชาชนไดตระหนักและเขามามีสวนรวม โดยนักวิชาการไดสรุปประสบการณจากการทํางานที่เปน
ยุทธศาสตรในการสงเสริมการมีสวนรวมไว 2 ประการ (ไพวัลย นรสิงห. 2546 : 25) ดังนี้
1. การจัดกระบวนการเรียนรู (Learning process) ซึ่งทําไดหลายวิธี เชน การจัด
เวทีวิเคราะหสถานการณหรือแลกเปลีย่ นประสบการณระหวางฝายตางๆที่เกี่ยวของ การฝกอบรม
เพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะดาน การลงมือปฏิบตั ิจริง และการสรุปบทเรียนที่ได ในการนําไปสูก าร
ปรับปรุงกระบวนการทํางานที่เหมาะสม
2. การพัฒนาผูนําเครือขายเพื่อใหผูนําเกิดความมั่นใจในความรูและความสามารถ
ที่มีอยู จะชวยใหสามารถริเริ่มกิจกรรมการแกไขปญหาหรือกิจกรรมการพัฒนาได ซึ่งสามารถทําได
หลายวิธี เชน การแลกเปลีย่ นการเรียนรู ระหวางผูนําทั้งภายในและภายนอกชุมชน การสนับสนุน
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู และ การสนับสนุนขอมูลขาวสารที่จาํ เปนอยางตอเนื่อง เปนตน
การพัฒนาแบบมีสวนรวม ในกระบวนการพัฒนาระยะหลังนั้น พบวา การมีสวนรวม
ไดรับ การกล า วถึ งอยู เ ป น ประจํา และมีค วามสําคัญ ยิ่ งตอความสํา เร็จ ของการพัฒ นาประเทศ
โดยมีแนวคิดในการพัฒนาที่เนนตัวคนและเพื่อประโยชนตอคน สําหรับความเชื่อมโยงของการ
พัฒนาดานสุขภาพอนามัยกับ “การมีสวนรวม” คือการสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งอาศัย “การมีสวนรวม
ของชุมชน” เปนกระบวนการสําคัญ เพื่อการบรรลุ “สุขภาพดีถวนหนา” ความหมายของการมี
สวนรวมของชุมชนมีได 2 ลักษณะ ความหมายหนึ่ง หมายถึง การมีสวนรวมอยางจริงจังของคนที่อยู
รวมกันเปนชุมชนในการวางแผน การดําเนินงาน และการควบคุมการสาธารณสุข ที่อาศัยทรัพยากร
ทองถิ่นและของประเทศหรืออื่น ๆ อีกความหมายหนึ่งหมายถึงกระบวนการซึ่งเกิดจากการมีหุนสวน
(Partnership) ระหวางรัฐกับชุมชน ในการวางแผนการดําเนินงาน และการควบคุมทางสังคมตอ
โครงสรางพื้นฐาน และเทคโนโลยีของการสาธารณสุขมูลฐาน สําหรับกิจกรรมที่เปนผลของการมี
สวนรวม คือ การวางแผนการดําเนินงานและประเมินผล โดยอาศัยการระดมทรัพยากรทุกดานจาก
ในชุมชนและนอกชุมชน เปนปจจัยนําเขา ในการประกอบกิจกรรมดานสุขภาพ นั่นคือ การแกไข
ปญหาของชุมชน ซึ่งกระบวนการแกไขนั้นมีไดหลายรูปแบบ อยางไรก็ตาม แตละรูปแบบตองตอบ
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คําถามตาง ๆ เหลานี้ ไดแก ปญหาคืออะไร ปญหาของใคร วัดปญหาไดอยางไร สาเหตุของปญหา
ไดแกอะไร จะขจัดปญหาไดอยางไร มีใครบางที่จะรวมรับผิดชอบในการขจัดปญหา ทรัพยากรที่จะ
โดย
นํามาใชในการขจัดปญหามีอะไรบาง มาจากไหน และรูไดอยางไรวาปญหาถูกขจัดไปแลว
สรุปเปนกรอบแนวคิดของระบบการพัฒนา (ประพนธ ปยะรัตน. 2534 : 44-49) ดังภาพประกอบ 6
ดังนั้นงานวิจัยเพื่อทองถิ่นจึงไดริเริ่มขึ้น
โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) เมื่อปลายป 2541 ที่มุงเนนการให “คน” ในชุมชนเขามารวมกระบวนการคิด ตั้งคําถาม
วางแผนและทําวิจัย เพื่อคนหาคําตอบอยางมีระบบ เรียนรูจากการทํางานวิจยั ที่เปนเชิงปฏิบัติการ
จริง เพื่อแกไขปญหาของตนเอง โดยมีกระบวนการทํางานอยางเปนเหตุเปนผล งานวิจัยชนิดนีต้ าง
จากงานวิจัยอื่นอยางมาก ตรงที่มิไดเนน “ผลงานวิจัย” เปนหลัก แตมองการวิจัยเปน ”กระบวนการ”
ในฐานะ “เครื่องมือ” ที่จะเพิ่มพลังแกชมุ ชน เพื่อใหชุมชนไดรวมกันจัดการปญหาตนเอง เปนทาง
หนึ่งที่จะนําไปสูการสรางเสริมความเขมแข็งของชุมชนได ดังนั้น “ผลงานวิจัย” ที่สําคัญของการวิจัย
แบบนี้ จึงมิใชบทความทางวิชาการหรือเทคโนโลยีใหม แตคือ “คน” และ “กลุม” ที่เกิดขึ้น จากการที่
ชุมชนเขารวมกระบวนการวิจัยและนําไปสูก ารแกปญหาของชุมชนตัวเอง ทั้งในปจจุบันและมีความ
พรอมในการรับมือกับอนาคต ในการชี้นาํ และเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงของชุมชน (ปยะวัติ บุญหลง; และ คนอื่นๆ. 2543 : 2)
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วิสัยทัศนของการพัฒนา
(Vision)

การเตรียมตัวดานสังคม

เปาประสงคการพัฒนา
(Goal)

บทบาทของภาค/สาขา
ที่เกี่ยวของ

การระบุปญหาและสาเหตุ

แผน/โครงการ
แกไขปญหา
กระบวนการแกไขปญหา
การปฏิบตั ิตาม
แผน/โครงการ

การติดตามประเมินผล

ภาพประกอบ 6 แนวคิดระบบการพัฒนาแบบมีสว นรวม
ที่มา : ประพนธ ปยรัตน. (2534). การพัฒนาแบบมีสวนรวม. หนา 49.
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สกว. ไดกลาวถึงงานวิจัยเพือ่ ทองถิ่น ที่อาศัยกระบวนการปฏิบตั ิการแบบมีสว นรวมใน
การดําเนินงานวามีคุณลักษณะดังนี้ (ปยะวัติ บุญ-หลง; และคนอื่นๆ. 2543 : 6-7)
- เปนงานที่มีคาํ ตอบอยูในชุมชน โดยผานกระบวนการวิจัย
- เปนงานที่มีลกั ษณะเฉพาะโดยเนนการวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อแกไขปญหาของชุมชน
โดยผานกระบวนการเรียนรู การคิด การทํา และการสรุปรวมกันของคนในชุมชน
- เปนงานที่ใหความสําคัญกับบริบท (Context) ของพื้นที่เปนสําคัญ เพือ่ พิจารณา
หาเงื่อนไขที่จําเปน (Necessary conditions) ภายใตปจ จัยอันจํากัด (Limiting factors) ของชุมชน
เพื่อสรางโอกาสโดยผานกระบวนการเรียนรู อันนําไปสูการแกไขปญหาชุมชน
- เปนงานที่สามารถขยายและทําซ้ําได หากบริบทของพื้นที่และเงื่อนไขที่จําเปน
รวมทั้งปจจัยอันจํากัดของชุมชนมีความคลายคลึงกัน
- เนื้องานมักประกอบดวยสองสวนหลัก คือ
ก) การศึกษาใหรสู ภาพที่เปนอยู ใหทราบสาเหตุ ปจจัย เงือ่ นไข และ โครงสราง
ที่เปนอยู เพื่อนําไปสูงานในชวงที่สอง
ข) การทดลองปฏิบัตเิ พื่อหารูปแบบหรือวิธกี ารไปสูสภาพที่ดีขึ้น เกิดความสมดุล
ระหวางอาชีพ สิ่งแวดลอม ทรัพยากร วัฒนธรรม และการกระจายผลประโยชนที่เปนธรรมกับชุมชน
มากขึ้น
- งานลักษณะนีม้ ีใหเห็นอยูเปนจํานวนหนึ่งในงานวิจัยระดับเมืองตางๆ ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา มีเครือขายการทํางานแบบวิจัยพื้นที่ (Area-based research) ที่เปนสถาบันการศึกษา
สถาบันวิจัย และองคกรพัฒนาเอกชน
- เปาหมายของงาน มุงเนนใหเกิดเปาหมายยอยใน 5 ระดับ ไดแก การสรางองค
ความรูใหม และตอยอดองคความรูเดิมของชุมชน สรางกระบวนการเรียนรู และสืบสานในชุมชน
สรางนักวิจัยระดับปฏิบตั ิการของชุมชน สรางการเปลีย่ นแปลงในระดับนโยบาย และมาตรการของ
ชุมชน และ สรางการทํางานเชิงปฏิบตั ิการทางสังคม
- ภายใตเปาหมายยอย สกว.ไดเสนอใหใชโครงการวิจัยเปนเครื่องมือในการทํางาน
ของชุมชน เพือ่ ใหชุมชนไดเขามารวมคิดรวมวิเคราะห รวมวางแผน รวมปฏิบตั ิ รวมสังเคราะห และ
รวมสรุปประสบการณเชิงความรูและการกระทําที่เห็นผลจริง เพื่อนําไปสูการแกไขปญหาของชุมชน
จะเห็นไดวา งานวิจัยเพือ่ ทองถิ่นที่ใชกระบวนการปฏิบตั ิการแบบมีสวนรวม ในการ
ดําเนินงาน หรืออาจกลาวไดวาเปนการวิจัยแบบมีสว นรวม ไดมีบทบาทสําคัญในการพัฒนางานดาน
สุขภาพอนามัย และงานวิจยั เพื่อทองถิ่นในประเทศกําลังพัฒนา งานวิจัยในลักษณะนี้ ผูวิจัยจะไมใช
“ผูทํา” เปนแตเพียงผูกระตุน ประสาน (Facilitator) (ปยะวัติ บุญ-หลง; และคนอืน่ ๆ. 2543 : 4) ;
(Cornwall; & Jewkes. 1995 : 1669) ผูวิจัยอาจชวยตั้งคําถามเพือ่ ใหเกิดความชัดเจนขึ้น เพิม่ เติม
ขอมูล แลกเปลี่ยนประสบการณ หรือ วิธีการตางๆ ระหวางทีมผูว จิ ัยและผูทเี่ กี่ยวของหรือผูทมี่ ีสวน
ไดสวนเสีย (Stakeholders) ทั้งชาวบาน ผูนําชุมชน นักพัฒนา นักวิจัย และหนวยงานหรือภาคีอื่นๆ
ไดรวมกันคิดวิเคราะหสถานการณตั้งแตตน รวมกันตรวจสอบความตองการปญหา กําหนดขอสงสัย
หรือคําถาม วัตถุประสงค รวมทั้งผลทีค่ าดวาจะไดรบั จากงานนั้น ซึ่งผูประสานงานจะเปนกลไกที่
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สําคัญที่จะสื่อกับผูเกี่ยวของ ในการเสนอวา “เรื่องนี้เปนปญหาของเรา มาลองคิดลองทําดวยกันดี
ไหม” ทั้งที่เปนการพูดคุยรายตัว หารือเปนกลุมเล็กๆ สองสามคน ประชุมกับกลุมสนใจเฉพาะเรื่อง
แทรกการนําเสนอขอมูลในการประชุมของหนวยงานหรือองคกร จัดประชุมพบปะรวมกัน ซึ่ง
กระบวนการจัดระบบความคิดมักจะใชเวลา เพื่อใหแนใจวาชุมชนมีโอกาสระบุความตองการที่แทจริง
และมั่นใจวามีแกนนําที่จะเปนทีมวิจัยซึ่งประกอบดวย “ชาวบาน” และ”ภาคี” ที่พรอมเขามารวมคิด
รวมทํางาน รวมวิเคราะห เพื่อคนหาทางออกหรือทางเลือกในการแกไขปญหา ซึ่งนักวิจัยตองเปด
ใจกวาง พรอมที่จะเรียนรู และปรับประเด็นใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน (ปยะวัติ บุญหลง; และคนอื่นๆ. 2543 : 3-4) ซึ่งชุมชนจะมีสวนรวมในการคิดวิเคราะหและตัดสินใจตั้งแตประเมิน
ปญหา วางแผน ดําเนินงาน และประเมินผล ดังนั้นงานวิจัยแบบนี้จะมีความยืดหยุน มีการนําผลหรือ
ขอมูลที่ไดมาสะทอนกลับ สามารถปรับแผนไดตลอดเวลา ตามสถานการณหรือบริบททีเ่ ปลี่ยนไป
โดยมุงเนนความรูสําหรับการปฏิบตั ิหรือกระทํากิจกรรม (Knowledge for action) ซึ่งอาศัยการมี
สวนรวมของคนในทองถิ่นหรือชุมชนในการคนหาและจัดการกับปญหาของตนเอง ภายใตทรัพยากร
ที่มีอยูในทองถิ่น ทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง เพิ่มพลังใหแกชุมชน ทําใหชุมชนเขมแข็ง
และสามารถพึ่งตนเองไดในที่สุด (Cornwall; & Jewkes. 1995 : 1668)
ปจจัยที่สง ผลตอการมีสว นรวม
จากการศึกษาวิจัยที่ผานมา พบวา ปจจัยที่ผลักดันการมีสวนรวมของประชาชน มี
4 ปจจัย (พรทิพย คําพอ; และ คนอื่นๆ. 2544) ไดแก
1. ปจจัยภายในตัวบุคคล เปนแรงผลักดันหรือจูงใจที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล
2. ปจจัยสภาพแวดลอม ไดแก สภาพแวดลอมทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง
3. ปจจัยผลักดันจากบุคคลอื่น
4. รางวัลตอบแทน
จากการศึกษาเรื่องกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการปองกันยาเสพติด โดย
วิธีวิจัยปฏิบัติการอยางมีสวนรวม (Kraisook Sinsook. 2002 : Abstract) พบวา ปจจัยที่นํามาสูการ
มีสวนรวมของคนในชุมชนเพื่อปองกันยาเสพติด ประกอบดวย 2 ปจจัยหลัก คือ ปจจัยภายใน
ชุมชน ไดแก 1) การมีตนทุนที่เขมแข็ง ทั้งทุนมนุษย ทุนทางสังคม วัฒนธรรม และทุนทางนิเวศน
2) มีการติดตอ สื่อสาร 3) มีกระบวนการขับเคลื่อนชุมชนที่เขมแข็ง 4) มีกระบวนการเรียนรู 5) มี
อธิปไตย 6) มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และ 7) มีความสงบสุข สวนปจจัยภายนอกชุมชน ไดแก
การสนับสนุนทางความคิด จากนักวิชาการภายนอก และจากเครือขายการเรียนรูจากชุมชนอื่น ซึ่ง
ขอคนพบสําคัญที่ไดจากการวิจัย พบวา การวิจัยปฏิบัติการอยางมีสวนรวมเปนกระบวนการที่เสริม
สรางพลังของชุมชน ทําใหคนในชุมชนกลาคิด กลาแสดงออก ประกอบกับการที่ชุมชนมีวิธีคิดใน
การแกปญหาแบบองครวมในเชิงสรางสรรค และไดรับแรงกระตุนจากเครือขายความรวมมือระหวาง
ชุมชนที่มีประสบการณในเรื่องเดียวกัน ทําใหชุมชนสามารถแสดงศักยภาพและพลังในการแกปญหา
ตลอดจนกําหนดแนวทางการพัฒนาตนเองได
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นอกจากนี้ การที่จะทําใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนานั้น จะตองมี
วิธีการหรือเทคนิคดังนี้ (ไพวัลย นรสิงห. 2546 : 22)
1. ตองใหสมาชิกมีความรูสึกเปนเจาของรวมกัน
2. สรางกลุมใหเปนที่ดึงดูดใจของสมาชิก
3. เปลี่ยนแปลงเจตคติ คานิยม และพฤติกรรม ใหตรงกับพื้นฐานที่จะดึงดูดกลุม
4. ความมีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับ ของการเปนสมาชิกกลุม
5. การไมเปลี่ยนแปลงปจเจกบุคคลหรือไมเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของกลุม
6. ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตามแรงกดดันจากกลุม โดยสรางความเห็นรวมกัน
7. การเสนอขอมูล ขาวสาร การวางแผน และผลของการเปลี่ยนแปลง จะตองให
สมาชิกทุกคนในกลุมมีสวนรวม
3.3 แนวคิดการระดมพลังทางสังคม (Social mobilization)
องคการยูนิเซฟ (UNICEF) ไดเริ่มตนนํา “การระดมพลังทางสังคม” (Social
mobilization) มาใชในป ค.ศ 1980 โดยใหคํานิยามวาเปนวิธีการหนึ่งในการพัฒนาที่ตั้งอยูบน
พื้นฐานของการทํางานแบบเปนหุนสวนและการพูดคุยติดตอ สื่อสาร (Partnerships and dialogue)
ซึ่งตอมาองคการอนามัยโลก (WHO) ไดนํามาใชในการสงเสริมสุขภาพ (Health promotion) โดย
ครอบคลุมถึงการใหสุขศึกษา ที่มีการสนับสนุน/การสรางกระแส และการสนับสนุนทางสังคม ทั้งใน
ระดับชุมชนและการกําหนดนโยบาย โดยแนวคิดการระดมพลังทางสังคมไดประสบผลสําเร็จในการ
นําไปใชประโยชนเพื่อการสงเสริมสุขภาพ ดานการฉีดวัคซีนปองกันโรค การขาดน้ํา โภชนาการใน
เด็ก และการวางแผนครอบครัว เปนตน (Tulane University. 2005 : Online) การระดมพลังทาง
สังคมไดถูกนํามาใชในกระบวนการพัฒนา ตั้งแตระดับประเทศจนถึงระดับรากหญาในทองถิ่น ซึ่งมี
การใชคําในหลากหลายรูปแบบ เชน “Strategic mobilization” หรือ “ Community for behavior
change” เปนตน และยังมีการใหคํานิยามแตกตางกันไป เชน
องคการยูนิเซฟ ไดใหคํานิยามวา เปนการเคลื่อนไหวที่จะทําใหประชาชนไดมี
สวนรวมในการพัฒนาที่มีเปาหมายเฉพาะ โดยผานความพยายามเพื่อใหสังคมนั้นๆ พึ่งพาตนเอง
ได (Self-reliant effort) และเปนการทํางานรวมกันกับฝายตางๆที่เกี่ยวของ ไดแก กลุมบุคคลที่มี
อํานาจหนาที่ในการตัดสินใจและกําหนดนโยบาย ผูนําดานความคิด องคกรทุกระดับ กลุมนักวิชาชีพ
องคกรศาสนา องคกรธุรกิจ องคกรชุมชน ครอบครัว และบุคคล (UNICEF. 2005 : Online) โดย
ประกอบดวยกลยุทธที่สําคัญ 6 ประการ ไดแก
1. การสนับสนุน/การสรางกระแส (Advocacy) เปนความพยายามในการ
สื่อสารเพื่อชักชวนใหกลุมตางๆที่เกี่ยวของ ตั้งแตกลุมบุคคลที่กําหนดนโยบาย กลุมบุคคลหลัก กลุม
และองคกรตางๆ ในสังคม ไดเขามามีสวนรวมในการวางแผนและจัดการในชุมชน ภายใตการจัดสรร
ทรัพยากรตางๆ
2. การใหขอมูลขาวสาร สุขศึกษา และการสื่อสาร (Information, Education
and Communication (ICE) ) เปนวิธีการในการเขาถึงกลุมเปาหมาย โดยผานทางการติดตอสือ่ สาร
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การระดมทรัพยากรตางๆ การชวยเหลือทางเทคนิค ชองทางการสื่อสาร วิธีการ และเครื่องมือ ซึ่ง
รวมถึงโครงการใหขอมูลขาวสารตางๆ โครงการติดตอ โครงการระยะยาวในชุมชน เปนตน ตัวอยาง
ของกิจกรรม ICE ไดแก
- การจัดทําสื่อ สิ่งตีพิมพตางๆ เชน แผนพับ คูมือ โปสเตอร
- การเผยแพรผา นทางวิทยุ โทรทัศน หอกระจายขาว เสียงตามสาย
- โสตทัศนูปกรณตางๆ เชน วิดีทัศน เทป ภาพยนตร
- โครงการรณรงคตางๆ การใหบริการ และผลิตภัณฑตา งๆของเครือขาย
3. การจัดอบรมโครงการตางๆ (Training of programmed implementers)
เปนการอบรมใหความรู หรือทักษะที่จําเปนตางๆ แกบุคลากรหรือกลุมเปาหมาย
4. การจัดองคกรในชุมชน (Community organization) เปนการสรางเสริม
พลังความสามารถ (Empowerment) ใหแก บุคคล ครอบครัว และกลุมตางๆ ในสังคม เพื่อใหมี
ศักยภาพในการแกไขปญหา ตัดสินใจ และกระทํารวมกัน โดยนําไปสูการพัฒนาชุมชนที่มีเครือขาย
ที่เขมแข็ง โดยใหชุมชนไดกําหนดปญหาและความตองการของตนเอง กําหนดและเลือกแนวทาง
แกไขปญหา ดําเนินการ และติดตามประเมินผล ตลอดจนรวมรับในผลประโยชนที่เกิดขึ้น ภายใต
การจัดสรรของทรัพยากรทีม่ ีอยู
5. การสรางเครือขายและแนวรวม (Networking, establishing linkages
and building alliances) เปนการสรางแนวรวมในชุมชน ซึ่งเปนกลุมบุคคลทีเ่ ปนแกนนําหรือมี
บทบาทที่สําคัญในชุมชน ตลอดจนองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและเอกชน องคกรอิสระตางๆ
เปนตน เพื่อดําเนินการจัดการกับปญหาตางๆ ของชุมชน
6. การติดตามและประเมินผล (Monitoring and evaluation) เปนการกํากับ
ติดตามและประเมินผลโครงการตางๆ ภายหลังไดดําเนินการไปแลว วามีประสิทธิภาพ บรรลุตาม
เปาหมายที่ตงั้ ไวหรือไม และผลที่ไดจะนําไปปรับปรุงใหดีขึ้น
องคการยูเอ็นดีพี (UNDP) ไดใหความหมายของการระดมพลังทางสังคมวา เปน
วิธีการหนึ่งของการมีสวนรวม (Participatory approach) ในการพัฒนา เพื่อใหประสบผลสําเร็จและ
ยั่งยืน โดยมีองคประกอบพืน้ ฐานที่สําคัญ 4 ประการ (UNDP. 2005 : Online) ไดแก
1. การพัฒนาองคกร (Organizational development)
2. การจัดสรรระดมทุนในการพัฒนาผานชุมชน (Capital formation for
development through community saving)
3. การจัดอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรทางมนุษย (Training for human
resource development)
4. การพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม (Socio-economic development)
มหาวิทยาลัยตูเลน (Tulane University) ไดรับทุนสนับสนุนจากองคการยูนิเซฟใน
การพัฒนาโปรแกรม Global Social Mobilization Training and Research Program โดยสนับสนุน
แนวคิดการระดมพลังทางสังคมตามองคการยูนิเซฟและองคการอนามัยโลก และกลาวถึงการระดม
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พลังทางสังคมวาเปนกระบวนการที่ตอเนื่อง ซึ่งมีลักษณะเปนพลวัต ที่เปนการทํางานรวมกันกับฝาย
ตางๆที่เกี่ยวของทั้งในระดับนักการเมือง องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน กลุมตางๆในชุมชน ครอบครัว
และบุคคล ผานกระบวนการติดตอสื่อสาร
ดังภาพประกอบ 7 ของกระบวนการระดมพลังทาง
สังคมในความหมายของการทํางานแบบเปนหุนสวนของกลุมตางๆ ในสังคม (Social Mobilization
Continuum: An Illustration of Social Groups in Partnership)

พฤติกรรม / การ
กระทํา

ขอมูลขาวสาร
(Data / information)
ตัวแปร
สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม สังคม นโยบาย

การศึกษา / การ
เรียนรู

การสื่อสาร / การพูดคุย
(Communication/dialog

กลุมเปาหมาย
/ พันธมิตร
(Alliance /

ชองทาง
(Channels)

นักการเมือง
(Political)

องคกรภาครัฐ
องคกรอื่นๆ
กลุมชุมชน ครอบครัว/
(Government) (Non-Government) (Community บุคคล
group)
(Families/
- ผูออกกฎหมาย -เจาหนาที่ของรัฐ - เจาหนาที่ทองถิ่น - กลุมใน
individuals)
- ผูตัดสินใจ
-ผูบริหาร
- องคกรอิสระ
ชุมชน
- ครอบครัว
- ผูนําความคิด -ผูปฏิบัติ
- หนวยงานเอกชน - โรงเรียน - บุคคล
- บริษัท หางราน - วัด
- สมาคมวิชาชีพ
- วิธีการระหวาง - วิธีการระหวาง - วิธีการระหวาง
บุคคล
บุคคล
บุคคล
- สื่อ
- เหตุการณ
พิเศษ

- สื่อ
- เหตุการณ
พิเศษ

- สื่อ
- เหตุการณ
พิเศษ

-วิธีการ
ระหวาง
บุคคล
- สื่อ
- เหตุการณ
พิเศษ

- วิธีการ
ระหวาง
บุคคล
- สื่อ
- เหตุการณ
พิเศษ

ภาพประกอบ 7 กระบวนการระดมพลังทางสังคมในการทํางานแบบเปนหุนสวนของกลุมตางๆ
ที่มา : Tulane University. (2005). The ICEC and Global Social Mobilization. (Online)
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นอกจากนี้ ยังไดแสดงความหมายของการระดมพลังทางสังคม ในรูปองคประกอบพื้นฐาน
ตามแนวคิดการบริหารเชิงระบบ (System Approach) ซึ่งเปนแนวคิดที่นักทฤษฎีการบริหารไดเริ่ม
นํามาใชตั้งแตป ค.ศ. 1960 เปนตนมา โดยใหความหมายของ ระบบ วาเปนสวนประกอบหรือปจจัย
ตางๆ ซึ่งมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน ในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
เมื่อพิจารณาโครงสรางของระบบไมวาจะเปนระบบใหญหรือระบบยอย จะพบวาแตละ
ระบบประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ ไดแก ปจจัยเขา (Input) กระบวนการในการ
ผลิต (Process) และ ผลผลิต (Output) (Yu. 2005 : Online) ดังนี้
1. ปจจัยนําเขา หมายถึง ตัวปอนหรือทรัพยากรทั้งหมดที่นําเขามาใชในระบบ ไดแก
บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ นวัตกรรม และเทคโนโลยีตางๆ ซึ่งลวนเปนองคประกอบที่
สําคัญสวนแรกในการทําใหระบบเคลื่อนไหวและปฏิบัติการได
2. กระบวนการในการผลิต หมายถึง กระบวนการตางๆ ซึ่งเปนกรรมวิธีที่ใชในระบบ
เพื่อนําปจจัยนําเขา มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในกระบวนการผลิตของระบบ เชน กระบวนการ
บริหาร กระบวนการพัฒนา กระบวนการเรียนการสอน เปนตน
3. ผลผลิต หมายถึง ผลงานหรือผลผลิตที่ไดจากระบบ ซึ่งเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากการนํา
ปจจัยนําเขา เขามาใชในกระบวนการผลิตของระบบ มีผลใหเกิดผลผลิตตามวัตถุประสงคของระบบ
ดังนั้นการพัฒนาระบบใดๆ ก็ตามเกิดขึ้นได เพราะมีปจจัยนําเขาและมีกระบวนการพัฒนา
ถาปราศจากองคประกอบทั้งสองนี้ ผลการพัฒนาก็จะไมเกิดขึ้น นอกจากนี้การบริหารเชิงระบบยัง
ชวยใหสามารถวางแผน กํากับ และควบคุมใหเกิดการพัฒนาได โดยจัดหาปจจัยนําเขาและจัดใหมี
กระบวนการพัฒนาที่เหมาะสมที่จะกอใหเกิดผลผลิตนั้น
สําหรับการแสดงความหมายของการระดมพลังทางสังคม ในรูปองคประกอบพื้นฐาน ตาม
แนวคิดการบริหารเชิงระบบ (An Illustration of the Basic Elements of Social Mobilization) เปน
ดังภาพประกอบ 8
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ปจจัยนําเขา
(Inputs)

กระบวนการ
(Process)

กลุมผูมสี วนรวมใน
ระดับประเทศ
(National partners)
1. นักการเมือง
- นโยบาย /กฎหมาย
- แผน
- งบประมาณ
2. องคกรภาครัฐ
- นโยบาย / การ
พัฒนาโครงการ
- การจัดสรร
งบประมาณ
- การดําเนินงาน
3. องคกรอื่นๆ
- นโยบาย / การ
สนับสนุนโครงการ
- การดําเนินงาน
4. องคกรชุมชน
- การสนับสนุน
ยอมรับโครงการ
- การดําเนินงาน
- สนองตอบความ
ตองการ
5. ครอบครัวและบุคคล
- การสนับสนุน ยอมรับ
โครงการ
- การดําเนินงาน
- สนองตอบความ
ตองการ

องคประกอบ
(Element)

ผลลัพธ
(Outcomes)

ผลลัพธที่ไดจากการทํางาน
แบบมีหุนสวน
(Partnership results)
1. ระดับประเทศ
- การรวบรวม และวิเคราะห
- มีนโยบาย
ขอมูล (Information
- สงเสริมใหมีกิจกรรมตามแผน
collection/analysis)
- มีแหลงสนับสนุน
- การสนับสนุน/สรางกระแส
2. ระดับบริหารและปฏิบัติการ
(Advocacy)
ในองคกรภาครัฐ
- การตลาด (Marketing)
- มีนโยบาย
- การจัดการสื่อ (Media
- โครงการไดรับการพัฒนา
outreach)
- การชวยเหลือทางเทคนิค
- มีการจัดสรรงบประมาณ
(Technical assistance)
3. ระดับบริหารและปฏิบัติการ
- การฝกอบรม (Training)
ในองคกรอื่นๆ
- การสื่อสาร/ การศึกษา
- โครงการไดรับการสนับสนุน
(Communication/education) - มีการดําเนินการในโครงการ
- การจัดองคกรในชุมชน
- โครงการยังคงอยู
(Community organization/ 4. ระดับชุมชน
involvement)
- โครงการไดรับการสนับสนุน
- การกระทํา (Behavior/action) - มีการดําเนินการในโครงการ
- โครงการยังคงอยู
5. ระดับครอบครัวและบุคคล
- โครงการไดรับการสนับสนุน
และยอมรับ
- มีการดําเนินการในโครงการ
- โครงการยังคงอยู

ผลกระทบ
(Impact)
องคประกอบ
(Element)
- มีทางเลือกเพิ่มขึ้น
- มีทักษะและ
ศักยภาพสูงขึ้น
- ขอมูลไดรับการ
ปรับปรุง และมีการ
ไหลเวียนของขอมูล
เพิ่มขึ้น
- มีปฏิสัมพันธทมี่ ี
ประสิทธิภาพ และมี
ความหมายระหวาง
ระดับตางๆ ใน
สังคมเพิ่มขึ้น
- พัฒนาศักยภาพ
ของบุคคลและ
ครอบครัวในการ
จัดการกับปญหา
ของตนเองในชุมชน
สถานภาพของการพัฒนา
ไดรับการปรับปรุง
(Improved development
status)

องคการสนับสนุนในระดับนานาชาติ (International Development Agencies Support)

ภาพประกอบ 8 องคประกอบพื้นฐานของการระดมพลังทางสังคม
ที่มา : Tulane University. (2005). The ICEC and Global Social Mobilization. (Online)
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มหาวิทยาลัยตูเลน (จุฬาภรณ โสตะ. 2543 ; Tulane University. 2005 : Online) ได
กลาวถึงกระบวนการระดมพลังทางสังคมวาประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ดังนี้
1. การรวบรวม และวิเคราะหขอมูล (Information collection/analysis) ประกอบดวย
1.1 การรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับปญหา และความตองการของกลุมเปาหมาย
(Problem and need study of target group) เพื่อเปนแนวทางในการประกอบการตัดสินใจวางแผน
และออกแบบกิจกรรม ใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย โดยรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
ปจจัยดานบุคคลทั้งดานจํานวน ลักษณะประชากร เชน อายุ เพศ ระดับการศึกษา เปนตน ปจจัย
ด า นการบริ ห ารจั ด การและทรั พ ยากรที่ เ อื้ อ ต อ การดํ า เนิ น การ เช น สถานที่ สื่ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ
ระยะเวลา และบุคลากรผูรับผิดชอบ และปจจัยดานสิ่งแวดลอม เชน ลักษณะที่อยูอาศัย บริการ
สาธารณสุข การคมนาคม สภาพทางภูมิศาสตร เศรษฐกิจ และฤดูกาล เปนตน
1.2 การวิเคราะหขอมูลทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative analysis) และเชิงคุณภาพ
(Qualitative analysis) โดยวิเคราะหประกอบกัน เพื่อใหไดปญหาที่แทจริง และสามารถชวยใหเกิด
การวางแผน การออกแบบกิจกรรมตางๆ ใหมีคุณภาพและเหมาะสม โดยขอมูลไดมาจากการเก็บ
ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) เชน การสังเกต การสัมภาษณหรือสอบถาม และขอมูลทุติยภูมิ
(Secondary data) เชน ขอมูลจากรายงานและสถิติตางๆ
2. การสนับสนุนและการสรางกระแส (Advocacy) เปนการทําใหเกิดความตะหนักและ
ยอมรับในปญหาที่เกิดขึ้น ดวยการจัดการขอมูลขาวสารผานความเห็นชอบของบุคคลตางๆ ผาน
ชองทางการสื่อสาร รวมกับการสรางนโยบายและการตอบรับของผูนาํ ทางสังคม ตลอดจนการเตรียม
สังคมสําหรับการมีสวนรวมในโครงการพัฒนา วิธีการประกอบดวยการสรางภูมิปญญา การโฆษณา
การแสดงออกทางสาธารณะ การจัดสัมมนา การสรางการเปนสมาชิกเครือขาย การทําขาวผานสื่อ
ตางๆ เชน วิทยุ โทรทัศน สิ่งตีพิมพ โดยครอบคลุมและบรรลุเปาหมายในกลุมประชาชนทั่วไป
กอใหเกิดนวัตกรรมทางดานนโยบายใหมๆ สื่อทางเอกสารและทางเทคโนโลยี เปนตน (นวลปรางค
ดวงสวาง. 2546 : 19 ; อางอิงจาก McKee. 1992 : 163-164)
3. การจัดการตลาด (Marketing) หมายถึง กิจกรรมตางๆที่องคกรพยายามดําเนินการ
เสนอสินคาและบริการ เพื่อตอบสนองตอความตองการและความพึงพอใจของลูกคา โดยความหมาย
ของตลาดทางสังคม (Social marketing) หมายถึง กระบวนการในการออกแบบ วางแผน และลงมือ
ปฏิบตั ิ เกี่ยวกับโครงการแกไขปญหาตางๆ เพื่อเพิ่มการยอมรับและการปฏิบตั ิในกลุมเปาหมาย โดย
ใชหลักและวิธกี ารพัฒนามาจากการตลาด แตแตกตางในแงที่เนนผลิตที่สัมผัสไมได เชน การเปลี่ยน
แนวความคิด เจตคติ และพฤติกรรมหรือการปฏิบตั ิ
4. การจัดการสื่อ (Media outreach) เปนการแสวงหาสิ่งผลิต ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เทคนิควิธีการตางๆ รวมทัง้ บุคคลที่ใชเปนสื่อกลางในการถายทอดความรู
เจตคติ และทักษะ ไปยังผูอนื่ ซึ่งเปนการเผยแพรสื่อในระดับตางๆ ทีแ่ ตกตางกัน ไดแก

62
4.1 สื่อบุคคลเปนการสื่อสารในลักษณะเผชิญหนา ซึ่งเปนการสื่อสารแบบสองทาง
สามารถนําขาวสารทีต่ องการเผยแพรไปสูป ระชาชนไดโดยตรง โอกาสที่จะไดรับความไววางใจหรือ
ชักจูงประชาชนจึงเปนไปไดสูง และสามารถรับทราบความรูสึกนึกคิดของประชาชนไดในทันที
4.2 สื่อเฉพาะกิจ เปนสื่อที่ถูกผลิตขึ้นมา โดยมีเนื้อหาที่เฉพาะ และมีจุดมุงหมาย
หลักอยูที่ผูรับขาวสารเฉพาะกลุม เชน หนังสือ คูมือ จุลสาร โปสเตอร แผนพับ ภาพ สไลด
นิทรรศการ เปนตน ซึ่งทําใหประชาชนกลุมเปาหมาย ไดรับทราบขาวสาร ความรู ไดโดยตรงและ
ถูกตอง ทําใหเกิดการตัดสินใจและลงมือปฏิบัติไดถูกวิธี
5. ความชวยเหลือทางเทคนิค (Technical assistance) ไดแก เทคนิควิธีการใหสุข
ศึกษา เพื่อใหกลุมเปาหมายเกิดการเรียนรูทั้งดานความรูสึกนึกคิด (Cognitive domain) ดานเจตคติ
ความเชื่อ คานิยม (Affective domain) และ การปฏิบัติตัวที่ถูกตอง (Psychomotor domain) อันจะ
นําไปสูพฤติกรรมที่พึงประสงค และการมีสุขภาพดีในที่สุด เทคนิควิธีการที่สําคัญ ไดแก การสาธิต
การศึกษานอกสถานที่ เปนตน
6. การฝ กอบรม (Training) เปนการทํา ใหเ กิดความรู เพื่อสรางความคิดวิเ คราะห
ความคิดสรางสรรค การตระหนักรู เห็นใจผูอื่น มีความภาคภูมิใจในตนเอง และมีความรับผิดชอบตอ
สังคม
7. การสื่อสารและการศึกษา (Communication and education) การติดตอสื่อสารเปน
กระบวนการที่สําคัญ ซึ่งตองมีความนาเชื่อถือ เหมาะสมกับสภาพแวดลอม มีเนื้อหาสาระ ที่ตอเนื่อง
และสม่ําเสมอ มีชองทางการติดตอสื่อสาร ความสามารถของผูรับสาร และความชัดเจนของขาวสาร
ซึ่งการศึกษาเปนวิธีการที่มีความเหมาะสม สําหรับการสอนและการเรียนรู เพื่อพัฒนาทักษะ เจตคติ
และคานิยมใหประชาชน
8. การจัดองคกรในชุมชน (Community organization or involvement) เปนการรวม
คนในชุมชน มุงสรางการเสริมสรางความสามารถของบุคคลในชุมชน เพื่อแกไขปญหา ตัดสินใจ และ
กระทํารวมกัน โดยมีวิธีการจัดองคกร ไดแก การวิเคราะหปญหารวมกัน การสรางเปาหมายรวมกัน
การบริหารจัดการโครงสรางองคกร การดําเนินการรวมกัน การติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกัน
และกัน และการกํากับ ติดตาม ประเมินผลรวมกัน
9. พฤติกรรมหรือการกระทํา (Behavior or action) เปนการปฏิบัติหรือดําเนินการ
ตามแผนหรือกิจกรรมที่ไดกําหนด เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว
3.4 เทคนิค AIC
เทคนิค AIC (Appreciation Influence Control) เปนเทคนิคหรือแนวทางที่จะสงเสริม
ใหสมาชิกในองคกรมารวมกันเรียนรูในกิจกรรม เพื่อสงเสริมการทํางานและพัฒนารวมกัน หรือเปน
เทคนิคในการประชุมเพื่อระดมความคิดในการพัฒนา เริ่มตนนํามาทดลองและเผยแพรในประเทศ
ไทย ตั้งแตป พ.ศ. 2533 โดยทูริด ซาโต (Turid Sato) และวิลเลียม สมิธ (Williams Smith)โดย
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รวมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ซึ่งตอมาในป
พ.ศ. 2536 ไดนําแนวคิดนีไ้ ปดัดแปลงและฝกปฏิบตั ิในการประชุม เพื่อระดมความคิดในการพัฒนา
ระดับหมูบานและตําบล จึงสรุปไดวาเทคนิค AIC เปนเทคนิคที่ใชในการพัฒนาการทํางาน ที่กระตุน
ใหผูมีสวนเกีย่ วของไดพิจารณาถึงปจจัยตางๆที่เกี่ยวของทางสังคมและวัฒนธรรมทีส่ งผลตอการ
ดําเนินงาน (Smith. 1991: Online)
ความหมายของเทคนิค AIC
A ยอมาจาก Appreciation หมายถึง การเห็นคุณคาซึ่งกันและกัน ซึ่งการที่บคุ คลมา
รวมกลุมกัน สรางสรรคสิ่งที่เปนประโยชนตอสวนรวมนั้น ความรูสึกที่ดีตอกันดังกลาว จะกอใหเกิด
พลังแหงความรวมมือ รวมแรงรวมใจ ซึ่งเรียกวาพลังเมตตา
I ยอมาจาก Influence หมายถึง อิทธิพล อํานาจชักจูง ซึ่งการที่บุคคลมารวมกลุม กันดวย
พลังเมตตา กอใหเกิดปฏิสัมพันธตอกัน มีอํานาจในการชักชวนซึง่ กันและกัน ในการคิดสรางสรรค
ทํากิจกรรม นําไปสูเปาหมายที่ทุกคนมุงหวัง อยากใหเปน หรือ อยากใหเกิด เรียกวา พลังปญญา
นําไปสูความสําเร็จ
C ยอมาจาก Control หมายถึง การควบคุม การกํากับ ใหเกิดการปฏิบัติการ ไปใน
วิถีทางหรือแนวทางทีว่ างไว และยังชวยในการสอดสองดูแล ขจัดปญหาที่อาจเปนอุปสรรคใหหมด
ไป ซึ่งกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เรียกวา พลังพัฒนา
เทคนิค AIC เปนวิธีการที่จะชวยกระตุนใหคนรวมมือกันทํางานโดยเอาคนที่เกี่ยวของมา
อยูดวยกัน มองอนาคตดวยกัน หาจุดรวมที่เปนคุณคาหรืออุดมการณรวมกัน แลววางแผนเพื่อ
ดําเนินการรวมกัน เทคนิค AIC เปนศิลปะของการพัฒนา ที่มีลักษณะของการมีสวนรวมสูง คือ การ
รวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ โดยจะไมคิดถึงปญหา จะไมคิดวาทําไมได เพราะเปนสิ่งทีท่ กุ คนไม
ตองการ ดังนั้นความขัดแยงจึงไมเกิดขึ้น แตทุกคนจะคิดดวยกัน เพื่อเอาความรูความสามารถของ
ทุกคนมารวมกัน เนนสิ่งที่เหมือนกันหรือสิ่งที่ตองการมาทํารวมกัน ดังนั้นกระบวนการนี้จึงตองเปน
การปฏิบตั ิรวมกัน ดวยความรักหรือการเห็นคุณคาซึ่งกันและกัน และเปนการคิดทางบวก จึงทําใหผู
มีสวนรวมเกิดความรูสึกอิ่มใจ สนุก เห็นอกเห็นใจ ชวยเหลือกัน ไมมีการขัดแยงและมีความหวัง
เทคนิค AIC จึงเปนเรื่องของการบริหาร การวางแผนและการมองอนาคต ที่ตอ งรูวาปจจุบันเปน
อยางไร แลวอยากใหอนาคตเปนอยางไร (Smith. 1991: Online)
รูปแบบของการดําเนินงาน เปนการจัดประชุมที่กอใหเกิดการทํางานรวมกัน เพื่อจัดทํา
แผน โดยเปนวิธีการที่เปดโอกาสใหผูเขารวมไดมีเวทีพูดคุย แลกเปลี่ยนการเรียนรู ประสบการณ
นําเสนอขอมูลขาวสารที่ทําใหเกิดความเขาใจถึง สภาพปญหาความตองการ ขอจํากัด และศักยภาพ
ของผูที่เกี่ยวของตางๆ โดยเทคนิค AIC มีขั้นตอนที่สําคัญ 3 ขั้นตอน (พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป.
2541 ; อางอิงจาก ประเวศ วะสี. 2539); (Smith. 1991: Online) ดังนี้
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1. ขั้นตอนการสรางความรูห รือสรางความพึงพอใจ (Appreciation หรือ A) เปนขัน้ ตอน
ที่เปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมทุกคน แสดงความคิดเห็น รับฟง และหาขอสรุปรวมกัน อยางเปน
ประชาธิปไตย โดยใชการเขียนหรือวาดภาพเปนสื่อในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งตั้งอยูบนพืน้ ฐาน
ของความพึงพอใจ และมีจุดมุงหมายเดียวกันในการที่จะสรางสรรคและจัดการรวมกัน แบงเปน 2
สวน ไดแก
A1 เปนการวิเคราะหสภาพการณของหมูบา น หรือ ชุมชนในปจจุบัน
A2 เปนการกําหนดอนาคตหรือวิสัยทัศน ที่เปนภาพอันพึงประสงคในการพัฒนาวา
ตองการอยางไร
2. ขั้นตอนการสรางแนวทางพัฒนา (Influence หรือ I) เปนขั้นตอนที่ทุกคนมีโอกาส
เทาเทียมกันที่จะใหขอคิดเห็นวาวิธีการสําคัญที่จะทําใหบรรลุวิสัยทัศนรวมนั้นประกอบดวยอะไรบาง
แบงเปน 2 สวน ไดแก
I1 เปนการคิดกิจกรรม/โครงการ ที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคตามภาพที่พึงประสงค
โดยคํานึงถึงความเปนจริงและความเปนไปไดวา ถาไมมีโครงการนี้จะเกิดอะไรขึน้ และจะตองทํา
อะไรเพิ่มขึ้นเพื่อใหไดตามความประสงคที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต หรือ เพื่อเตรียมตัวรับความ
ลมเหลวในปจจุบันและคิดหาวิธีการใหมๆ
I2 เปนการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ โดยตองกระตุนใหทุกคนไดแสดงออก
อภิปรายใหครอบคลุม เห็นแนวทางที่แตกตางกัน เพราะความคิดเห็นอาจมาจากความรูสึกสวนตัว
เจตคติทางสังคมและการเห็นคุณคา
3. ขั้นตอนการสรางแนวปฏิบัติ (Control หรือ C) คือการกําหนดแผนปฏิบตั แิ ละจัด
กลุมผูดําเนินการ ซึ่งจะรับผิดชอบโครงการ แบงเปน 2 สวน ไดแก
C1 เปนการแบงความรับผิดชอบ
C2 เปนการตกลงในรายละเอียดของการดําเนินงาน
ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จในเทคนิค AIC
1. การจัดประชุมตองเนนความเปนกระบวนการ จะดําเนินการขามขั้นตอนหรือสลับ
ขั้นตอนไมได โดยมุงเนนการระดมความคิด การสรางความยอมรับซึ่งกันและกัน ใหความสําคัญ
กับการตัดสินใจในการกําหนดอนาคตรวมกัน เนนการสรางพลังความคิด การวิเคราะห การเสนอ
ทางเลือก ในการพัฒนา ความเอื้ออาทร การสรางบรรยากาศที่เปนมิตร อันเปนพลังเชิงสรางสรรค
2. ตองมีการศึกษาและการเตรียมชุมชน
2.1 การศึกษาชุมชน เพื่อใหเขาใจสภาพการณของชุมชน ความสัมพันธของกลุมตางๆ
ศักยภาพและความสามารถของชุมชน เพื่อใหไดขอมูลที่เพียงพอและเปนขอเท็จจริงในการกําหนด
อนาคต ทางเลือก และกลวิธีที่เหมาะสมในการแกไขปญหาและประสานความรวมมือ
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2.2 การเตรียมชุมชน เพื่อทําใหกลุมตางๆ ภายในชุมชนและประชาชนเขาใจ แลวสง
ผูแทนที่มีอํานาจในการตัดสินใจเขากลุม เขารวมประชุมและพิจารณา โดยตองกระจายใหกลุมตางๆ
ในชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหา
2.3 วิทยากรหรือผูจัดการประชุม ตองเขาใจขั้นตอนของเทคนิค AIC มีความรู ไหว
พริบในการแกไขปญหาสถานการณเฉพาะหนา สามารถไกลเกลี่ยหรือมีวิธีการในการจัดการกับ
ความขัดแยงที่เหมาะสม
จุดแข็งและจุดออนของเทคนิค AIC
1. จุดแข็ง คือ
1.1 เกิดความรวมมือทั้งดานสติปญญาและทรัพยากร
1.2 ทุกคนไดความเปนผูนํา และรูวาเมื่อใดควรแสดงออก
1.3 สามารถประสานความแตกตาง มาเปนพลังในการจัดการดําเนินงาน
1.4 เปนเครื่องมือของการจัดการ เพื่อวางแผนกลวิธี หาวิธีแกปญหา
และลดความขัดแยงของคนที่มีสวนไดสวนเสียในเรื่องเดียวกัน
1.5 สรางทีม พัฒนางาน และพัฒนากลุมชุมชน เพื่อการมีสวนรวม
1.6 พัฒนาการจัดการดวยวิธีการใหมที่ไดผลในการพัฒนาคนไปพรอมกัน
2. จุดออน คือ
2.1 กระบวนการนี้ตองทําอยางตอเนื่องในหนวยงานจึงจะสัมฤทธิผล และทุกคนตองมี
ความรูสึกพึงพอใจในงาน
2.2 กระบวนการนี้ ไมมีการตัดสินวาจะใหใครทําอะไร ผูประชุมจะเปนผูเลือก และ
ตัดสินใจดวยตนเอง วามีศักยภาพที่จะทําอะไรได อิทธิพลที่ไดรับจากการถกอภิปรายกับผูอื่นใน
ขั้นตอนตางๆ อาจมีผลกระทบตอสถานะของตน จึงตองยอมรับสภาพความพรอมและยอมรับผูอื่นได
2.3 กระบวนการนี้ เปนการทําแผนรวมกับผูอื่น ซึ่งมาจากฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ และ
ตางประสบการณ จึงอาจเปนการยากสําหรับผูที่เคยชินกับการทําแผนในคนกลุมเดียวกัน จะยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและแนวคิดเดิมๆของตนได
จากแนวคิดของเทคนิค AIC พอสรุปไดวา เทคนิค AIC เปนกระบวนการที่สงเสริมให
ฝายตางๆที่เกีย่ วของไดเขามามีสวนรวมในการเรียนรู เปดโอกาสใหสมาชิกไดแลกเปลี่ยนประสบ
การณ มีการระดมสมองในเชิงสรางสรรคซึ่งทําใหเกิดความเขาใจในปญหา คนหาวิธใี นการแกปญ
 หา
วางแผนรวมกัน และทํากิจกรรมตามแผนที่วางไว กอใหเกิดการเปลีย่ นแปลงไปในทิศทางทีต่ องการ
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3.5 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ในอดีตสิ่งที่เรียกกันวาการวิจัยเชิงศาสตร(Scientific research) เปนงานที่ผูกขาด
อยูในคนกลุมนอยที่เปนผูนาํ ทางดานการศึกษา ซึ่งแยกผูที่ทําการวิจัยออกจากผูที่ถูกวิจัย โดยหวัง
วาการดําเนินการวิจัยในลักษณะดังกลาวจะใหความรูเชิงวัตถุวิสัย (Objective knowledge) ตาม
สภาพความเปนจริง แตในปจจุบันโลกทัศนเกี่ยวกับการวิจัยไดเปลี่ยนแปลงไป โดยเปนการมองใน
ลักษณะภาพรวม เปนพหุภาคี และเสมอภาค ซึ่งทุกคนมีสวนรวม โลกทัศนของการมีสวนรวม
ดังกลาวเปนพื้นฐานที่สําคัญของการศึกษาวิจัยที่มีเอกลักษณของตนเอง ไดแก การศึกษาคนควา
แบบรวมมือกัน การวิจัยแบบมีสวนรวม และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ “การมีสวนรวม” หมายถึงทุกคน
ที่อยูในกระบวนการวิจัย คือผูวิจัยและผูที่ถูกวิจัย เปนผูมีบทบาทและรวมกันทําวิจัย กระบวนการ
ศึกษาแบบมีสว นรวม เปนกระบวนการชีวิตในการเรียนรูมากกวากระบวนการที่เปนทางการ ที่ใชใน
วงการศึกษาในอดีตจนถึงปจจุบัน (กรรณิการ สุขเกษม; และ สุชาติ ประสิทธิ์รฐั สินธุ. 2544 : 2931) ซึ่งการทํางานที่ผูวิจยั และผูท ี่ถูกวิจัยซึ่งเปนกลุม คนหรือฝายตางๆที่เกี่ยวของในพื้นที่มีบทบาท
ในการทํางานรวมกันอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน ในการรวมคิด รวมทํา รวมแกไขปรับปรุงงาน
ถือวาเปนการมีสวนรวมแบบหุนสวน (Partnership participation)
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ(Action Research : AR) ไดพัฒนามานานหลายทศวรรษ
โดยเปนวิธีการคนหาคําตอบที่นําเสนอในวิชาจิตวิทยาสังคมโดย เคิรท เลวิน (Kurt Lewin) ในป
ค.ศ.1944 ชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เลวินเปนนักจิตวิทยาสังคมที่ทํางานเปนที่ปรึกษางานดาน
อุตสาหกรรม เขาไดมีสว นรวมกับนักมานุษยวิทยาในการศึกษาเกี่ยวกับอุปนิสยั ในการรับประทาน
อาหารของชาวอเมริกัน ซึ่งเปนการศึกษาที่ตองการปรับเปลีย่ นนิสัยการรับประทานระหวางกลุมเชื้อ
ชาติตางๆ ผลการศึกษานําไปสูการเปนผูนํากลุมและการตัดสินใจของกลุม โดยเกี่ยวของกับการให
โปรแกรมทางสังคม ซึ่งทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนเจตคติและพฤติกรรมระหวางกลุมและภายในกลุม
เชื้อชาติตางๆ แนวคิดหลักของเลวินคือทฤษฎีและการปฏิบตั ิสามารถจะดําเนินคูกันไปอยางอาศัย
ประโยชนซึ่งกันและกันได ซึ่งทําใหเกิดกระบวนทัศนใหมของการวิจยั และการปฏิบตั ิที่ไดรบั ความ
นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ตลอดมา (Kemmis. 1988)
ความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
เลวินไดใหความหมายของวิจัยเชิงปฏิบัติการวา เปนกระบวนการวิจัยที่คนหาคําตอบ
บนเงื่อนไข และผลของการกระทําหรือการปฏิบตั ิในรูปแบบตางๆกัน และนําไปสูการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม โดยมีจะมีลักษณะการทํางานเปนวงจรหรือเกลียว (Spiral) ที่ตอเนื่อง ในแตละวงจร
ประกอบ ดวย 1) การวางแผน (Planning) 2) การลงมือปฏิบตั ิ (Action) และ 3) การคนหา
สภาพการณที่เปนจริงหรือสะทอนเหตุการณ (Fact-finding/reflection) โดยเลวินไดกลาวถึงขั้นตอน
แรกที่เริ่มตนดวยการคนหาสภาพการณที่เปนจริง หรือคนหาขอเท็จจริงของสถานการณใหมากที่สุด
ถาขั้นตอนนี้ประสบผลสําเร็จจะนําไปสูขนั้ ตอนที่สอง ที่ไดภาพรวมของแผนทั้งหมดและและวิธกี ารที่
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จะบรรลุตามวัตถุประสงค และการตัดสินใจเลือกแนวทางในการปฏิบัติ นําไปสูข ั้นที่สามคือการลง
มือปฏิบัติ และสะทอนผลที่ไดจากการปฏิบตั ิ นําไปปรับปรุงแผน และปฏิบตั ิใหมเปนวงจรเชนนี้
เรื่อยไป ซึ่งนําไปสูกระบวนการแกไขปญหาในสังคมหรือในองคกร โดยไดแสดงวงจรของการ
วางแผน การลงมือปฏิบัติ และการสะทอนหรือคนหาขอเท็จจริง (Kemmis. 1988: 29); (Smith, M.K.
2001: Online ; citing Lewin, k. 1946) ดังภาพประกอบ 9
อะไรที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
(What is happening now)
การรวบรวมขอมูลหรือ
ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของ

การอภิปราย (Discussing)
การเจรจาตอรอง (Negotiating)
การคนหาแนวทางและประเมินความ
เปนไปได (Exploring opportunities
and Assessing possibilities)

การวางแผน (General
การลงมือปฏิบัตใิ นครั้ง
ที่ 1 (First action
↵
การ
ประเมินผล

การคิดใหม การสะทอน การอภิปราย
การวางแผนใหม การทําความเขาใจ
การเรียนรู

การปรับแผน
(Revised general

การ
ประเมินผล

เราจะสามารถควบคุมผลที่เกิดจาก
การลงมือปฏิบัติไดอยางไร
(How can I monitor the effects of
my action?)

การติดตาม
ควบคม

การลงมือปฏิบัตใิ นครั้ง
ที่ 2 (Second action

การคิดใหม การสะทอน การอภิปราย
การวางแผนใหม การทําความเขาใจ
การเรียนรู

การติดตาม
ควบคุม

ภาพประกอบ 9 วงจรการวิจัยเชิงปฏิบตั กิ ารของเลวิน
ที่มา : Kemmis. (1988). Action Research in Retrospect and Prospect. In The Action
Research Reader Third Edition, Substantially Revised. Kemmis; S.; & McTaggart, R.
p 29.
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สตีเฟน คอเรย (Stephen Corey) ไดใหความหมายวา เปนกระบวนการที่ผูปฏิบตั ิ
พยายามจะศึกษาถึงวิธีการแกปญหาทางวิทยาศาสตรเพื่อที่จะคนหาแนวทางในการปฏิบตั ิ ตัดสินใจ
เลือกแนวทางที่ถูกตอง และประเมินผลที่ไดจากการลงมือปฏิบัติ (Florida Atlantic University.
2006: Online ; citing Corey. 1949)
แมกคิบบิน และแคสเทิล (McKibbin; & Castle) ไดใหความหมายวาเปนกระบวนการ
วิจัยแบบมีสวนรวม (Participative and collaborative process) โดยที่นักวิจัยและผูรวมดําเนิน การ
วิจัย (ผูที่อาสาสมัครเขารวมโครงการ) มีความตั้งใจแนวแนรว มกัน ในการคนหาปญหา แกไข
ปญหา และปฏิบตั ิตามการตัดสินใจของนักวิจัยและผูร วมดําเนินการวิจัย ซึ่งทํางานรวมกันโดยไมมี
ใครมีอํานาจหนาที่และพลังอํานาจแตเพียงลําพัง ทุกคนตองมีความรับผิดชอบและมีอํานาจ ในการ
กําหนดการดําเนินการวิจัยรวมกัน (เกษราวัลณ นิลวรางกูร. 2546 : 1 ; อางอิงจาก McKibbin ; &
Castle. 1996)
เคมมีส และ แม็กแท็กการด (Kemmis; & McTaggart) ไดใหความหมายวา เปนการ
วิจัยแบบมีสวนรวมที่เกิดจากกลุมคนที่มีความหวงใยในบางเรื่อง กลุมคนเหลานี้จะอธิบายเรื่องที่เขา
ใสใจ แลวคนหาวาผูอื่นคิดอยางไรกับเรือ่ งเหลานี้ ในการอภิปรายกลุมรวมกัน กลุมจะหาประเด็นที่
พวกเขาหวงใย เพื่อหาวิธกี ารดําเนินการในเรื่องดังกลาว หลังจากนั้นกลุมจะวางแผนดําเนินการ
ปฏิบตั ิ รวมทั้งประเมินผลการทํางานและเหตุการณทปี่ รากฏเปนรายบุคคลหรือกลุม แลวสะทอน
สถานการณทเี่ กิดขึ้นรวมกัน ทําใหเกิดความเขาใจในการทํางาน ทําใหกลุมสามารถนําผลของการ
สะทอนเหตุการณที่เกิดขึ้นไปปรับแผนการปฏิบตั ิงานไดอยางครอบคลุมยิ่งขึ้น (เกษราวัลณ นิลวราง
กูร. 2546 : 1 ; อางอิงจาก Kemmis; & McTaggart. 1988)
สตรีท (Street) ไดใหความหมายของวิจัยเชิงปฏิบตั ิการวา เปนกระบวนการคนหา
คําตอบที่มลี ักษณะเปนวงจรหรือเกลียว (Spiral) ที่ตอเนื่อง ในแตละวงจรประกอบดวยการคนหา
สภาพการณที่เปนจริงหรือสะทอนเหตุการณ (Fact-finding /reflection) การวางแผน (Planning)
การปฏิบตั ิ (Action) และการคนหาความจริง (Fact-finding) จากผลของการปฏิบัติหรือการประเมิน
ผล (Evaluation) (Street. 1997). ซึ่งมีลักษณะของกระบวนการดังภาพประกอบ 10
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ปฏิบตั ิ และเก็บรวบรวมขอมูล
(Take action & collect data)
คําถามการวิจยั
หรือปญหาการวิจัย
วางแผนปฏิบตั ิงาน
(Plan for action)
สะทอนผลที่ได
(Reflect)

ปฏิบตั ิ และเก็บรวบรวมขอมูล

วิเคราะหขอมูล
(Analyze data)
วางแผนใหม
(Re-plan)
ปฏิบตั ิ และเก็บรวบรวมขอมูล

สะทอนผลที่ได

วิเคราะหขอมูล

วางแผนใหม

ภาพประกอบ 10 กระบวนการของการวิจัยเชิงปฏิบตั กิ าร
ที่มา : Street. (1997). The Participatory Action Research Process.
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สตริงเกอร (Stringer) ไดใหความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการวาเปนวิธีการเพื่อคนหา
คําตอบ โดยการลงมือปฏิบตั ิจริง ซึ่งมีหลักการพื้นฐานคือ การคนหา (Look) การคิด (Think) และ
การลงมือปฏิบัติ (Act) (Stringer. 1999 : 18-19) ดังนี้
การคนหา ประกอบดวย การคนหาขอมูลหรือขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับปญหา จากนั้น
สรางเปนภาพ (Build a picture) ในรูปของการบรรยาย การใหคําจํากัดความเพื่อทําความเขาใจถึงที่
เกิดขึ้น
การคิด ประกอบดวยการสํารวจและวิเคราะห โดยตัง้ คําถามวา “มีอะไรไดเกิดขึน้ บาง”
นํามาแปลผลและอธิบายวา “อยางไรหรือทําไมที่เปนเชนนั้น”
การลงมือปฏิบัติ ประกอบดวยการวางแผนโดยเขียนเปนรูปรายงาน โครงการหรือ
กิจกรรม การปฏิบตั ิจริง และการประเมินผล
การคนหา การคิดและการลงมือปฏิบัติ สามารถนําไปเขียนเปนวงจรไดในลักษณะเดียว
กันกับ การวางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Action) และ การคนหาความจริง (Fact-finding)
การคนหา การคนหา การคนหา การคนหา
(Look) (Look) (Look)
(Look)

การลงมือ การลงมือ การลงมือ
ปฏิบัติ ปฏิบัติ ปฏิบัติ
(Act)

การคิด
(Think)

การคิด
(Think)

การคิด
(Think)

ภาพประกอบ 11 วงจรของกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบตั กิ าร
ที่มา : Stringer. (1997). Action Research Second Edition. p19.
จากความหมายดังกลาว พอสรุปไดวา การวิจัยเชิงปฏิบัติการเปนการวิจัยที่มีสวนรวม
ระหวางนักวิจัย และผูรวมดําเนินการวิจัยหรือผูที่อยูในพื้นที่ ในการดําเนินการวิจัย โดยเริ่มจากการ
วิเคราะหปญหา การวางแผน การปฏิบัติเพื่อแกปญหาตามแผน การประเมินหรือสะทอนการปฏิบัติ
ตามแผน ดังนั้น การวิจัยเชิงปฏิบัติการจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งของการวิจัย ที่เชื่อมชองวางระหวาง
ทฤษฎี ก ารวิ จั ย และการปฏิ บั ติ ตลอดกระบวนการวิ จั ย ตั้ ง แต ก ารกํ า หนดป ญ หาการวิ จั ย การ
ประสานงานความรวมมือกัน พัฒนารูปแบบตางๆ ตลอดจนการนําลงไปปฏิบัติในพื้นที่ (Stringer.
1999) ความรูที่พัฒนาขึ้นจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เปนรากฐานในสถานการณจากการปฏิบัติจริง
ทําใหสามารถนําไปปรับปรุงและดัดแปลงความรูพื้นฐานที่ มีอยู เดิมได และยังใหขอมูลเกี่ยวกับ
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ขอบเขตของการใชความรูในการปฏิบัติดวย การวิจัยเชิงปฏิบัติการจึงเปนวิธีการที่มีคุณคาในการ
สรางองคความรูใหม ที่จะนําไปสูการปฏิบัติอยางแทจริง (พันธุทิพย รามสูต. 2540 : 13)
กระบวนการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
กระบวนการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เปนการทํางานรวมกัน ระหวางนักวิจัย กับ
นักปฏิบตั ิ ซึ่งประกอบดวยคุณลักษณะ 4 ประการ (พันธุทิพย รามสูต. 2540 : 8-9) ดังนี้
1) การรวมมือ เนนที่การมีปฏิสัมพันธ และการรวมมือระหวางนักวิจัย ซึ่งหมายถึง
บุคคลที่อยู “ภายนอก” กับ นักปฏิบตั ซิ ึ่งหมายถึงบุคคลที่อยู “ในพื้นที่” ลักษณะของการรวมมือ มี
ตั้งแตรว มมือกันเปนครั้งคราว จนถึงรวมมือกันอยางจริงจังและตอเนื่องตลอดกระบวนการวิจัย
2) ปญหา ในวิจยั เชิงปฏิบัติการจะกําหนดปญหาในลักษณะที่สัมพันธกับสถานการณ
และ ที่จะทําวิจัย ซึ่งอาจใชหลายวิธีการรวมกัน เชน การสํารวจโดยใชแบบสอบถาม การทดลอง การ
สังเกต การสัมภาษณ การบันทึกภาพและเสียง บางวิธีอาจสรางไวกอนลวงหนา บางวิธีการอาจจะ
ทําขึ้นในระหวางกระบวนการของการวิจัย โดยการมีสวนรวมของผูปฏิบัตใิ นพื้นที่
3) การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ กระบวนการเปลี่ยนแปลงจะขึ้นอยูกับปฏิบัติการ
แทรกแซงที่ใสเขาไป ลักษณะการเปลี่ยนแปลงมีไดทั้งที่เปนรูปธรรม เชน แบบแผนโครงสรางทาง
กายภาพ การทําหนาที่ และการปฏิบัติขององคกร การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล หรือ เปน
นามธรรม เชน การเปลี่ยนในคานิยม ความเชื่อ เปนตน
4) การพัฒนาทฤษฎี เปนเปาหมายสุดทายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ นักวิจัยอาจจะ
สรางทฤษฎีใหม หรือขยายทฤษฎีเกาใหกวางขวางออกไป ซึ่งอาจจะสรางทฤษฎีใหมในระหวาง
กระบวนการแกปญหา คนหาปญหา หรือนําไปปฏิบัติการแทรกแซงในพื้นที่ก็ไดทั้งนั้น
คุณภาพของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในแตละขั้นตอน ขึ้นอยูกับการมีสวนรวมของ
ฝายปฏิบัติ ลักษณะของปญหา วุฒิภาวะของความรู และทฤษฎีที่มีอยู ซึ่งลักษณะของการวิจัย
เชิงปฏิบัติการเปนการสงเสริมใหเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ภายใตบริบท และวัฒนธรรม
สิ่งแวดลอมของการปฏิบัติงาน จึงเปนการวิจัยที่มากกวาการแกปญหา เพราะมุงเขาใจและปรับปรุง
โดยการเปลี่ยนแปลงและเปนการวิจัยที่ประกอบดวยการสืบคนการคิดสะทอนตัวเอง (Self-reflective
inquiry) เพื่อเขาใจสถานการณของตน ซึ่งวิธีการศึกษาความรูสึก ความคิด และการรับรูของคนจาก
บริบทของตนเอง มักใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก สนทนากลุม สังเกต จดบันทึกภาคสนาม ซึ่งเปน
เรื่องที่เกี่ยวกับภาษามากกวาตัวเลข โดยพื้นฐานจึงถือวา การวิจัยเชิงปฏิบัติการเปนการวิจัยเชิง
คุณภาพ (เกษราวัลณ นิลวรางกูร. 2546 : 3)
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วิธีการวิจัยของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
รูปแบบแนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการ แบงไดเปน 3 ชนิด ดังนี้
1) แนวทางการประสานงานทางวิชาการ (Technical collaborative approach) ซึ่ง
เปาหมายของการวิจัยแบบนี้ เปนการทดสอบปฏิบตั กิ ารแทรกแซง (Intervention) ที่พัฒนาขึ้นบน
พื้นฐานของกรอบทฤษฎีวา จะนําไปใชในสถานการณจริงไดแคไหน ลักษณะของการประสานงาน
ระหวางนักวิจัยและผูปฏิบตั ิ เปนเรื่องของทางวิชาการและการสนับสนุนการทํางานวิจัย โดยนักวิจัย
เปนผูริเริ่ม ดวยการนําเสนอปญหา และรูปแบบของปฏิบัติการแทรกแซง ปฏิสัมพันธระหวางนักวิจัย
กับผูปฏิบัติ ความมุงหมายที่จะกระตุนความสนใจของผูปฏิบตั ิตองานวิจัย แนวทางนี้คอนขางไดผล
ที่มีประสิทธิภาพสูง ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางปฏิบตั ิทันที แตมีจุดออนคือความกระตือรือรน
ของสมาชิกจะคอย ๆ ลดลง เชนเดียวกับที่สภาพโครงสรางและการปฏิบตั ิการแบบเกาก็คอยๆ คืนสู
สภาพเดิมภายหลังโครงการจบลง ทําใหไมมีประสิทธิผลในระยะยาว (พันธุทิพย รามสูต. 2540 :
11) ความรูทเี่ กิดจากการวิจัยชนิดนี้ เปนความรูทใี่ ชทํานาย ตรวจสอบ และปรับปรุงทฤษฎีที่มีอยู
แลว เปนวิธีการแสวงหาความรูเชิงนิรนัย (Deductive)
2) แนวทางการประสานงานแบบหุนสวนหรือทํางานรวมกัน (Mutual collaborative
approach) เปนการวิจัยทีน่ ักวิจัยและผูร วมดําเนินการวิจัยทํางานรวมกันในการคนหาปญหา สาเหตุ
ของปญหา และแนวทางที่เปนไปไดในการปฏิบตั ิเพื่อแกปญหา โดยนักวิจัยและผูรวมดําเนินการวิจัย
จะสนทนากัน ทําใหเกิดความเขาใจใหมรวมกันถึงปญหา สาเหตุของปญหา และวางแผนการดําเนิน
งานเพื่อนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง (เกษราวัลณ นิลวรางกูร. 2546 : 5)
ในแนวทางการวิจัยแบบนี้ ผูรวมดําเนินการวิจัยจะไดความรูและความเขาใจใหม
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตน การเปลีย่ นแปลงที่เกิดจากปฏิบัตกิ ารแทรกแซงจะคงทนนานกวา แต
มักจะเกิดขึ้นเฉพาะในกลุมที่เกี่ยวของกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงโดยตรง เมื่อกลุมนี้เลิกราไปการ
ปฏิบตั ิการก็จะสิ้นสุดตามไปดวย ความรูท ี่ไดจากการวิจัยแนวทางนีค้ อนขางจะเปนลักษณะพรรณนา
ที่จะนําไปสูการพัฒนาทฤษฎีใหมในเชิงอุปนัย (Inductive) (พันธุทพิ ย รามสูต. 2540 : 11)
3) แนวทางการสงเสริมศักยภาพ (Enhancement approach) เปนแนวทางที่มีเปา
หมายทั้งแบบที่ 1 และ 2 คือ ตองการที่จะใหผูปฏิบตั ไิ ดคุนเคยกับปญหาในพื้นที่ และเรียนรูท ฤษฎี
แนวคิดที่จะใชแกปญหานัน้ ชวยผูป ฏิบัตใิ นการกําหนด คนหา และทําใหปญหาพื้นฐานนั้นเดนชัด
ขึ้น ดวยการสรางจิตสํานึกรวมกัน (Collective consciousness) กอน โดยนักวิจัยจะตั้งประเด็น
คําถามเกี่ยวกับขอสมมติ หรือเงื่อนไขและคุณคาที่เกีย่ วของกับปญหา และดึงใหผูปฏิบตั ิเขามามี
สวนรวมในการวิเคราะห และสะทอนความคิดตอการปฏิบัตขิ องเขา นักวิจัยจะกระตุนใหผูปฏิบตั ไิ ดมี
การอภิปรายถึงสิ่งตางๆ ทั้งในระดับบุคคลและระดับองคกร รวมทั้งขอขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบตั ิและปจจัยเหลานั้น (พันธุทิพย รามสูต. 2540 : 12) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากรูปแบบนีเ้ นนที่
บุคคลและบรรทัดฐานทางวัฒนธรรม จึงมีแนวโนมที่จะเกิดการเปลีย่ นแปลงที่ยั่งยืน เนื่องจากสิ่งไมดี
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ถูกแกไข (เกษราวัลณ นิลวรางกูร. 2546: 5) องคความรูที่ไดจากรูปแบบนี้ เปนทั้งเชิงพรรณนาและ
ทํานาย (พันธุท ิพย รามสูต. 2540 : 12)
วิธีการหรือแนวทางทั้งสาม หากนําไปใชไมจําเปนตองจํากัดเพียงวิธใี ดวิธีหนึ่ง อาจใช
หลายวิธีรว มกันได (เกษราวัลณ นิลวรางกูร. 2546 : 5) เนื่องจากลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการ
เปนการทํางานรวมกันระหวางนักวิจัยกับผูปฏิบตั ิการ ซึ่งเปนคนในพื้นที่ ในการคนหาปญหา สาเหตุ
ของปญหา และแนวทางที่เปนไปไดในการปฏิบตั ิ เพื่อแกปญหา นํามาซึ่งการเปลีย่ นแปลงและกอให
เกิดประโยชนสูงสุดแกชุมชน จึงเปนการวิจัยเพื่อการพัฒนา (Research for Development) หรือ
วิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่งมีแนวคิดใกลเคียงกับการพัฒนาแบบมีสว นรวม
การวิจัยแบบมีสวนรวม (Participatory Research : PR) และการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว นรวม
(Participatory Action Research : PAR) (พันธุท ิพย รามสูต. 2540 : 32-33) การวิจัยเชิง
ปฏิบตั ิการจึงเปนที่รูจักและมีชื่อเรียกไดหลายๆ ชื่อ เชน การวิจัยแบบมีสว นรวม การคนหาคําตอบ
แบบมีสว นรวม (Collaborative inquiry) การเรียนรูเชิงปฏิบตั ิการ (Action learning) เปนตน อยางไร
ก็ตาม การอธิบายเพื่อใหเขาใจถึงความหมายของวิจัยเชิงปฏิบตั ิการที่งายที่สุด คือ “ การเรียนรูโดย
การกระทํา” (Learning by doing) โดยกลุมของคนที่เกี่ยวของรวมกันคนหาปญหาและรวมกันกระทํา
บางอยางเพื่อแกไขปญหานัน้ จากนั้นนํามาพิจารณาถึงผลสําเร็จที่ได หากยังไมพอใจทําใหม จนกวา
จะบรรลุผลตามที่ตองการ ซึ่งจริงๆแลวก็คือวิธีการที่ใชแกปญหาในชีวิตประจําวันนั่นเอง (O’Brien.
1998 : Online)

4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการถูกนําไปใชอยางกวางขวาง ในการพัฒนาองคกร การบริหาร การ
ฝกอบรมเจาหนาที่ในองคกร การประเมินเจตคติ คานิยมของมนุษย และงานดานสุขภาพ โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อสงเสริมใหบุคคลและกลุมดําเนินการปฏิบัติงาน สงเสริมใหมีสัมพันธภาพระหวาง
บุคคล ความมีคุณธรรม และแรงจูงใจในการทํางานกลุม สงเสริมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในองคกร
กอใหเกิดการวางแผน การกําหนดนโยบาย การปฏิบัติ การประเมิน การแนะนํานวัตกรรมใหมและ
การเปลี่ยนแปลง การพัฒนาความรู ทักษะ ในสถานการณที่เฉพาะหรือทั่วไป (เกษราวัลณ นิลวราง
กูร. 2546 : 6) สําหรับการพัฒนางานดานสาธารณสุข ไดมีหลายๆ งานวิจัย ที่ประยุกตใช
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เชน
สรอย อนุสรณธีรกุล; และคนอื่นๆ (2538 : บทคัดยอ) ศึกษางานวิจัย เรื่องการศึกษา
แนวทางลดและเลิกสูบบุหรีข่ องนักเรียนชาย ซึ่งมีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางลดและเลิก
สูบบุหรีข่ องนักเรียนชาย โดยการสงเสริมใหมีผูนําเยาวชนทางดานสุขภาพในโรงเรียน ใหมีบทบาท
เปนผูนําเยาวชนในการรณรงคตานการสูบบุหรี่ การดําเนินงานวิจัยใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการ
โดยศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน จํานวน 5 โรงเรียน ศึกษาเฉพาะ
นักเรียนชายทุกคน ตั้งแตระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6 การดําเนินการวิจัยแบงเปน 4 ระยะ คือ ระยะที่
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1 เตรียมโรงเรียนที่จะศึกษา สํารวจขอมูลพื้นฐานดานความรู เจตคติ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ โดย
ใชแบบสอบถาม การคัดเลือกผูนําเยาวชนทางดานสุขภาพ การสนทนากับครูและผูบ ริหารของ
โรงเรียน ระยะที่ 2 เปนระยะการอบรม โดยการฝกอบรมผูนําเยาวชนใหมีความสามารถในการเปน
ผูนําในการรณรงคตานการสูบบุหรีใ่ นโรงเรียนได ในการฝกอบรมมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มี
ระยะเวลา 2 วัน หลังจากนั้นผูนําเยาวชนนําไปดําเนินงานในโรงเรียนโดยมีครูของแตละโรงเรียนเปน
ที่ปรึกษาโครงการ ตลอดระยะเวลาดําเนินงาน คณะผูวิจัยติดตามนิเทศงานเปนระยะๆ ระยะที่ 3
เปนระยะการอบรมเพิ่มพูนความรูและประสบการณ ตลอดจนหาแนวทางในการแกไขปญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินงานรวมกัน การอบรมใชเวลา 2 วัน โดยเปนการอบรมและเขาคาย จากนั้น
ผูนําเยาวชนดําเนินงานตามโครงการในโรงเรียนตอไป โดยมีครูในโรงเรียนเปนที่ปรึกษาโครงการ
ระยะที่ 4 เปนระยะประเมินผลโครงการ โดยใชแบบสอบถามซ้ําในกลุมประชากรทั้งหมด และในกลุม
ผูนําเยาวชน การสนทนากับครูที่ปรึกษาโครงการ การประเมินกิจกรรมการดําเนินงานของผูนํา
เยาวชน และการประเมินบทบาทการเปนผูนําเยาวชน ผลการวิจัย พบวา บรรลุตามวัตถุประสงค
จํานวนผูสูบบุหรี่ลดลง ความรูและเจตคติของนักเรียนเพิ่มขึ้น และผูนําเยาวชนมีความสามารถใน
การดําเนินงานรณรงคตอตานการสูบบุหรี่ เพื่อลดและเลิกสูบบุหรี่ในโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผูนําเยาวชนสามารถเลิกสูบบุหรี่ไดเกือบหมด ทั้งที่ระยะเวลาในการดําเนินงานคอนขางสั้น ครูและ
ผูบริหารของโรงเรียนใหการยอมรับและใหความรวมมือ นักเรียนในโรงเรียนใหความสนใจ และมี
สวนรวมกับกิจกรรมของผูนําเยาวชนเปนอยางดี
สรอย อนุสรณธีรกุล; และคนอื่นๆ (2541 : บทคัดยอ) ศึกษางานวิจัย เรื่องการพัฒนา
บทบาทสตรีในการรณรงค ลดและเลิกบุหรี่ ในครอบครัวและชุมชน โดยมีวัตถุประสงคการวิจัย เพื่อ
สงเสริมบทบาทสตรีในการรณรงคลดและเลิกบุหรี่ในครอบครัวและชุมชน ทําการศึกษาใน 4 หมูบาน
โดยแบงเปนกลุมทดลอง 2 หมูบาน และกลุมควบคุม 2 หมูบาน ดําเนินการวิจัย โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) เตรียมชุมชน 2) ประเมินความตองการ 3) อบรมเชิงปฏิบัติการ 4) สนับสนุน และสงเสริมใหเกิด
กิจกรรม และ 5)ติดตามประเมินผล โดยสตรีในกลุมทดลองจะไดรับการอบรม ผลที่ไดพบวาสตรีและ
ชาวบานเกิดความตระหนักตอปญหาการสูบบุหรี่ของครอบครัวและชุมชน สตรีมีความรูและเจตคติ
ที่ดีตอการรณรงคลดและเลิกสูบบุหรี่ สตรีมีศักยภาพในการวิเคราะหและแกปญหาการสูบบุหรี่ของ
ครอบครัวและชุมชน มีแรงบันดาลใจในการทํางานเพื่อสวนรวมและชุมชนมากขึ้น มีกิจกรรมรณรงค
อยางตอเนื่อง มีความมั่นใจและสามารถดําเนินกิจกรรมได เกิดการรวมกลุมผูเลิกสูบและกลุมสตรี มี
ครอบครัวที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได และทําใหการสูบบุหรี่ในชุมชนลดลง
ขนิษฐา นันทบุตร; และคนอื่นๆ (2544 : 28-39) ศึกษางานวิจัย เรื่อง การคนหา
ปญหาและกลวิธใี นการปองกัน และลดการสูบบุหรี่ในกลุมผูใชแรงงาน : กรณีศึกษาของชุมชนแออัด
เขตเทศบาลนครขอนแกน จังหวัดขอนแกน โดยมีวัตถุประสงคการวิจัย เพื่อ 1) ศึกษาสถานการณ
การสูบบุหรี่ในกลุมผูใชแรงงาน 2) ศึกษาความรูความเขาใจ ความเชื่อและทัศนคติหรือโลกทัศนของ
คนในชุมชนแออัดตอการสูบบุหรี่ในกลุมผูใชแรงงาน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสูบบุหรี่ การปองกัน
และการลดการสูบบุหรี่ 3) ศึกษาแนวทางในการปองกันและลดการสูบบุหรี่ ในกลุมผูใชแรงงานใน
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ชุมชนแออัด โดยอาศัยการมีสวนรวมของชุมชน และ 4) พัฒนารูปแบบการปองกันและลดการสูบ
บุหรี่ในกลุมผูใ ชแรงงาน การวิจัยเรื่องนี้ เปนการดําเนินกิจกรรมควบคูไปกับการพัฒนาชุมชน ที่มี
เทศบาลนครขอนแกนเปนหนวยงานรับผิดชอบทําอยูแ ลว โดยประยุกตหลักการของการวิจัยแบบมี
สวนรวม ใหความสําคัญทีค่ วามสามารถของคน ในการวิเคราะหปญ
 หาที่เกิดขึ้นกับตนเองหรือกลุม
ของตนเอง หาวิธีแกไขและกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงได กลุมตัวอยางที่ศึกษาเปนประชาชนทีอ่ าศัย
อยูในชุมชนแออัด 8 แหงในเขตเทศบาลนครขอนแกน
โดยผูรวมโครงการจากแตละชุมชนตอง
สามารถสื่อสารได เขารวมโครงการดวยความสมัครใจ มีทั้งหมดจํานวน 160 คน โดยเลือกจาก 2
กลุม คือ 1) กลุมผูนําชุมชน แมบาน และ อสม. ชุมชนละ 10 คน รวม 80 คน 2) กลุมผูใชแรงงาน
ชุมชนละ 10 คน รวม 80 คน แบงระยะดําเนินการเปน 3 ระยะ ไดแก ระยะที่ 1 ระยะเตรียมการ
เปนการติดตอประสานงานและสรางสัมพันธภาพกับชุมชน ตลอดจนศึกษาขอมูลเบื้องตนของชุมชน
เพื่อชี้ประเด็นการสูบบุหรี่ ระยะที่ 2 ระยะปฏิบตั ิการสนทนากลุม และการอบรม โดยจัดใหมีการ
สนทนากลุมและอบรมใหความรู และระยะที่ 3 ระยะดําเนินการตามแนวทางในการปองกันและลด
การสูบบุหรี่ในกลุมผูใชแรงงาน ตามโครงการที่กลุมนําเสนอ โดยมีการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของโครงการรวมดวย งานวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงคและผลที่ไดรับทําใหองคกรชุมชนที่
เขารวมโครงการเกิดความตระหนักในเรือ่ งการสูบบุหรี่ ผลกระทบตอสุขภาพ และการอยูรว มกันของ
คนในชุมชน ไดเรียนรูกระบวนการทํางานรวมกัน ไดเห็นศักยภาพของตนในการคิดวิเคราะหปญ
 หา
และเลือกแนวทางแกไขปญหาที่เหมาะสมกับชุมชนของตนเอง กอใหเกิดความเขาใจในสภาพการณ
ของการพัฒนาชุมชน ในเรือ่ งความเขมแข็งขององคกรชุมชนตนเอง ความสามัคคีของกลุมตางๆ ใน
ชุมชน
วรรณชนก จันทชุม; และคนอื่นๆ (2545 : 24-25) ศึกษางานวิจยั เรื่อง การพัฒนา
ภูมิปญญาทองถิ่นในการใชสมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพเบื้องตน โดยมีวัตถุประสงคการวิจยั เพื่อ
1) พัฒนาความรู และศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ในการใหบริการ
ขั้นพื้นฐาน เพื่อดูแลสุขภาพเบื้องตนแกประชาชนในทองถิ่นโดยใชสมุนไพร 2) สงเสริมใหประชาชน
ไดตระหนักถึงคุณคาของสมุนไพรและนําสมุนไพรมาใชในการดูแลสุขภาพเบื้องตน โดยใชรูปแบบ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ที่อาศัยกระบวนการทํางานรวมกัน ระหวางองคกรชุมชนกับเจาหนาทีข่ องรัฐ
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยศึกษาในกลุม อสม. บานเสียว ตําบลวังชัย อําเภอน้ําพอง จังหวัด
ขอนแกน การดําเนินการวิจยั แบงเปน ระยะเตรียมการที่มีการคัดเลือกชุมชน และสรางสัมพันธภาพ
ในชุมชน และระยะดําเนินการที่อาศัยแนวคิดการพัฒนาแบบครบวงจร ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ
การศึกษาและวิเคราะหสถานการณปจจุบัน การวางแผนปฏิบตั ิการ การดําเนินงาน และการติดตาม
ประเมินผล เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสังเกต การทํากลุม และการสัมภาษณเจาะลึก ผลการวิจัยที่
ไดบรรลุตามวัตถุประสงคการวิจัย และจากกระบวนการทํางานรวมกัน โดยอาศัยการมีสวนรวมของ
ชุมชน ที่มีการสรางความสัมพันธแบบหุน สวน ระหวางองคกรชุมชนกับเจาหนาที่ของรัฐทีเ่ กี่ยวของ
ไดแก เจาหนาที่สาธารณสุข เจาหนาที่ทางการเกษตร เจาหนาที่จากโครงการพัฒนาชุมชน และ
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เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล ทําใหชุมชนไดรบั รูและตระหนักถึงปญหาการใชสมุนไพร ใน
ทองถิ่น เรียนรู และแกไขปญหาดวยตนเอง ภายใตการใชสมุนไพรในทองถิ่นเปนหลัก
เกษราวัลณ นิลวรางกูร (2546 : 5-6) ศึกษางานวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบแผนการ
ดูแลผูปวยโรคเอดสในชุมชนชนบท ในประเทศไทย โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการที่เปน
แนวทางการประสานงานแบบหุนสวนและแนวทางการสงเสริมศักยภาพ โดยวิธีการวิจัยเริ่มจากการ
สนทนารวมกับผูรวมดําเนินการวิจัย เพื่อวิเคราะหสถานการณทเี่ ปนจริง เพื่อคนหาปญหาและ
แนวทางแกไขปญหารวมกัน แลวปฏิบตั ิการเพื่อแกปญหา โดยนักวิจัยไดดําเนินการสนทนากลุม
เพื่อคนหาปญหาและสาเหตุที่แทจริงในสถานการณที่ปฏิบัติงานรวมกัน และจากการสนทนาภายใต
บรรยากาศแบบประชาธิปไตยชวยใหกลุมไดเรียนรู และสะทอนซึง่ กันและกัน ทําใหกลุมไดตะหนัก
ถึงความสําคัญของปญหาที่เกิดขึ้น การสรางเสริมพลังอํานาจ สามารถรวมวางแผน และดําเนินการ
แกปญหาได แมเมื่อนักวิจัยออกจากหมูบานแลวกลุมก็ยังสามารถดําเนินการแกปญ
 หาอยางตอเนื่อง
ฮิวเกนโทเบลอ อิสราเอล และเชอรแมน (Hugentobler; Israel; & Schurman. 1992
: 55-76) ศึกษางานวิจัย เรื่อง An Action Research Approach to Workplace Health : Integrating
Methods ซึ่งเปนงานวิจัยทีใ่ ชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการ โดยเปนโครงการระยะยาว เพื่อแกไข
ปญหาดานสุขภาพของคนงาน มีวัตถุประสงค เพื่อ 1) ศึกษาความสัมพันธระหวางความเครียดที่เกิด
จากอาชีพ กับปจจัยดานจิตสังคม (เชน การสนับสนุนทางสังคม การมีสวนรวม และอิทธิพลที่มีตอ
การตัดสินใจ) และผลกระทบที่มีตอสุขภาพ 2) ลดความเครียดที่เกิดจากการทํางาน และ 3) สงเสริม
ใหคนงานมีสุขภาพที่ดีขึ้น การเก็บรวบรวมขอมูล ใชเทคนิควิธที ั้งวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เชน การสังเกตในภาคสนาม แบบสํารวจขอมูล แบบสัมภาษณรายบุคคล และ การสนทนากลุม ผลที่
ไดจากการวิจัย กอใหเกิดความเขมแข็งในกระบวนการ และทําใหคนงานไดเห็นศักยภาพของตน
ในการคิดวิเคราะหปญหา และเลือกแนวทางแกไขปญหาที่เหมาะสม กอใหเกิดความเขาใจในปญหา
ตามสภาพการณที่เปนอยู
มานพ คณะโต (Manop Kanato. 1994: 161-168) ศึกษางานวิจัย เรื่อง Participatory
Action Research on Aids among Vocational Students in Khon Kaen, Thailand ซึ่งเปนงานวิจัย
ที่ใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม ในการปองกันและควบคุมโรคเอดส ในนักเรียน
ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดขอนแกน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพิ่มความเขมแข็งของศักยภาพของ
เจาหนาที่สาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ในการวางแผน และปฏิบัติการเพื่อดูแลควบคุมโรคเอดส และ
2) สงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในการปฏิบัตติ น เพื่อปองกันและควบคุมโรคเอดส ซึ่งเปาหมายที่
สําคัญคือการพัฒนารูปแบบการปองกันโรคเอดสที่เหมาะสมกับนักเรียนในโรงเรียน โดยใชวิธีการ
วิจัยเชิงปฏิบตั ิการที่อาศัยการมีสวนรวมของนักเรียน ในการคิดวิเคราะหและคนหาปญหา วางแผน
และเลือกแนวทางแกไขปญหาที่เหมาะสม ดําเนินการปฏิบตั ิ และแกไขปญหาดวยตนเอง ผลที่ได
พบวาบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว ทําใหนักเรียนไดตระหนักในปญหาของตนเอง เรียนรู และสามารถ
แกไขปญหาดวยตนเอง ในการปองกันและควบคุมโรคเอดส
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ไกรสุข สินศุข (Kraisook Sinsook. 2002) ศึกษางานวิจัยเรื่องกระบวนการมีสวนรวม
ของชุมชนในการปองกันยาเสพติด โดยวิธีวิจัยปฏิบัติการอยางมีสวนรวม ที่มีวัตถุประสงค 1) เพื่อ
ศึกษาการกอเกิดกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อปองกันยาเสพติดของชุมชน 2) เพื่อศึกษา
ปจจัยที่นํามาสูการมีสวนรวมของคนในชุมชน เพื่อปองกันยาเสพติด และ 3) เพื่อศึกษากระบวนการ
ไดมาซึ่งมาตรการทางสังคม เพื่อปองกันยาเสพติด กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยนี้ คือ กลุมผูรู ผู
อาวุโส ผูนําทางการ ผูนําทั่วไป ชาวบานทั่วไป เจาหนาที่ภาครัฐ นักวิชาการในชุมชน การวิเคราะห
ขอมูลใชการวิเคราะหเนื้อหา และการสรางขอสรุปแบบอุปนัย ผลการวิจัยพบวา การกอเกิด
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อปองกันยาเสพติด เกิดจากการกระตุนใหชุมชนรับรู ตระหนัก
ในปญหายาเสพติด โดยใชวิธีการวิจัยปฏิบัติการอยางมีสวนรวม ซึ่งผูวิจัยเปนผูอํานวยความสะดวก
ทําใหเกิดกระบวนการมีสวนรวม จําแนกไดเปน 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการศึกษาปญหา สํารวจ และ
หาแนวทางแกไข 2) ขั้นการเลือกแนวทางหรือกําหนดทิศทางการแกปญหา และ 3) ขั้นการปฏิบัติ
เพื่อแกปญหา ซึ่งในที่สุดนําไปสูกระบวนการไดมาซึ่งมาตรการทางสังคม ภายใตฐานคิดในการมอง
ปญหาเชิงบวก ที่จะไมสรางหรือกอใหเกิดอันตรายตอผูที่เขามามีสวนรวมในการปองกันยาเสพติด
ของชุมชน
พรทิพย ลายานันท (Phornthip Layanun. 2004 : Online) ศึกษางานวิจัย เรื่อง
Health Promotion for Thai Garment Factory Workers โดยใชรปู แบบการวิจยั เชิงปฏิบัติการ ที่มี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบการสงเสริมสุขภาพในโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร
การวิจัยแบงเปน 2 ระยะ ไดแก การสํารวจเพื่อคนหาขอมูลพื้นฐาน และการจัดกิจกรรมสงเสริม
สุขภาพทั้งระดับบุคคล สิ่งแวดลอมและระบบการดูแลสุขภาพ ผลการวิจัยพบวาคนงานมีความรูนอย
ในการดูแลสุขภาพที่เกี่ยวของกับงาน และมีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพที่ไมถกู ตอง ซึ่งนําไปสู
การเจ็บปวยและการขาดงาน ในดานสิ่งแวดลอมพบวายังไมสนับสนุนใหคนงานมีสุขภาพที่ดี ดังนั้น
จึงไดพัฒนาระบบการสงเสริมสุขภาพโดยประยุกตใชโมเดลระบบ (System model) ซึ่งประกอบดวย
5 องคประกอบ ไดแก การจัดการ ทรัพยากร การสนับสนุนดานงบประมาณ โครงสรางขององคกร
และการใหบริการ ผูวิจัยทําการวิเคราะหองคประกอบดังกลาวกอนการวางแผน การใหกิจกรรม
แทรกแซง และการประเมินผล โดยใชเทคนิค AIC เปนเครื่องมือเพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมของ
คนงาน ขอคนพบจากงานวิจัยเสนอแนะวา การสงเสริมสุขภาพโดยใชเทคนิค AIC เปนเครื่องมือเพื่อ
พัฒนาระบบการสงเสริมสุขภาพในคนงาน กอใหเกิดการมีสวนรวมของคนงานตลอดกระบวนการ
วิจัย ทําใหมกี ารกําหนดนโยบายทางดานสุขภาพที่เกีย่ วของกับการทํางาน กอใหเกิดสิ่งแวดลอมที่
สนับสนุนและเอื้อตอการสงเสริมสุขภาพ กอใหเกิดกิจกรรมที่เขมแข็งของชุมชน พัฒนาทักษะสวน
บุคคลในการสงเสริมสุขภาพ และกอใหเกิดระบบการบริการดานสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและเปนที่
พึงพอใจของคนงาน อยางไรก็ตามความสําเร็จของโครงการตางๆ ขึ้นอยูกับความตระหนัก การ
ยอมรับ และการสนับสนุนของผูบริหารและคนงานในโรงงาน
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จากงานวิจัยดังกลาว จะเห็นไดวาการวิจยั เชิงปฏิบัติการเปนกระบวนทัศนการวิจยั ใหม
ที่ถูกนํามาเพือ่ การพัฒนางานในหลายๆดานและหลากหลายสาขาวิชา โดยมุงเนนการมีสวนรวมของ
ผูมี่มีสวนเกี่ยวของหรือผูทมี่ ีสวนไดสวนเสียในปญหานัน้ ๆ ในการรวมกันดําเนินงานตั้งแตการคิดคน
ปญหาของตนเอง หาแนวทางในการแกไขปญหา ลงมือปฏิบัติ สะทอนผลทีไ่ ดเพื่อนําไปปรับปรุง
และประเมินผล เพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตามเปาหมายที่ตองการ และทําใหกลุมสามารถพึ่ง
ตนเองในการจัดการกับปญหาของตน

แนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยครัง้ นี้ เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลวิธีในการปองกันการสูบบุหรี่
ของนักเรียน โดยเนนกระบวนการมีสวนรวม เนื่องจากรูปแบบหรือวิธีการในการปองกันการสูบบุหรี่
ของนักเรียนแบบเดิมที่เคยทํามาในอดีต สวนใหญมุงเนนการแกไขปญหาเฉพาะทีต่ ัวเด็กเทานั้น
และเปนการจัดกระทําที่ผูศกึ ษาเปนผูค ิดริเริ่มและจัดให ซึ่งไมสอดคลองกับปรากฏการณที่เปนจริง
ที่พบวาการสูบบุหรี่ของเยาวชนไมไดมาจากปจจัยภายในของเด็กเทานั้น แตยังเกี่ยวของกับสภาพ
แวดลอมตางๆของเด็ก ทั้งจากครอบครัว โรงเรียน และชุมชนทีเ่ ด็กอาศัยอยู ดังนั้นการแกปญหาการ
สูบบุหรี่ เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่นําไปสูก ารมีพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรีข่ องนักเรียน จําเปน
ตองใหผูที่มีสว นเกี่ยวของหรือผูที่มีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ในปญหา ไดแก ตัวเด็กเอง
ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและ เจาหนาที่ของรัฐทีเ่ กีย่ วของไดเขามามีสวนรวมในการคิดคนปญหา
ของเขาเอง หาแนวทางหรือวิธีการที่เปนไปไดในการแกไขปญหา ไดตรงตามสภาพการณและสาเหตุ
ที่แทจริงของปญหาที่เกิดขึน้ ซึ่งมาจากปจจัยตางๆ ทั้งปจจัยภายในของตัวเด็กเอง และปจจัย
ภายนอกจากสภาพแวดลอมตางๆ ที่เกีย่ วของ ภายใตศักยภาพและทรัพยากรในทองถิ่นที่มีอยู
จากนั้นนําโครงการหรือกิจกรรมที่ไดรวมกันกําหนดขึ้นไปปฏิบตั ิ ติดตามประเมินผล และสะทอนผล
ที่ได โดยปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมใหสอดคลองกับความเปนไปไดในทางปฏิบตั ิ ซึ่งนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่ตองการ คือ การที่นักเรียนมีพฤติกรรมการปองกันการสูบ
บุหรี่ในที่สุด โดยผูวิจัยไดใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบตั กิ าร และเทคนิค AIC ในการกระตุน สนับสนุน
และสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของฝายตางๆ ซึ่งกระบวนการของวิจัยเชิงปฏิบตั ิการ จะมีลกั ษณะ
เปนวงจรทีต่ อเนื่อง ในแตละวงจรประกอบดวย การกําหนดปญหาและความตองการ การวางแผน
การปฏิบตั ิตามแผน และการสะทอน/ประเมินผล ซึ่งสรุปเปนแนวคิดในการวิจัย ไดดังภาพประกอบ
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ใชเทคนิค AIC เพื่อ
สงเสริมการมีสวน
รวมของฝายตางๆ

กําหนดปญหาและความตองการ
เกี่ยวกับการปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน
กําหนดแนวทางและวางแผนแกไขปญหาใน
รูปของโครงการ/กิจกรรม
ใหครอบคลุมสาเหตุ ไดแก ปจจัยภายในของเด็ก และ
ปจจัยภายนอกที่เปนสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของของเด็ก
ทั้งที่บาน โรงเรียน และชุมชนที่อาศัยอยู

ประเมินผลระหวางดําเนินการ

ปฏิบัติตามโครงการ/กิจกรรมที่กลุม
ไดรวมกันกําหนดขึ้น ซึ่งเปนผลมาจาก

-การมีสวนรวมในกระบวนการและกิจกรรม
-การบรรลุวัตถุประสงค / เปาหมาย
แตละโครงการ
-การดําเนินกิจกรรมไดตามแผน
-ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน

การประชุมวางแผนแบบมีสวนรวมโดยใช
เทคนิค AIC

ปรับปรุงแผน
ปฏิบัติตามแผนที่ปรับ

ประเมินผล

1.การไดโครงการตางๆ ที่แกปญหาได
ตามสภาพการณและสาเหตุที่เปนจริง
สอดคลองกับบริบทของพื้นที่ที่ศึกษา
2.การมีสวนรวมของฝายตางๆ ที่เกีย่ วของ
3.การบรรลุเปาหมายในการปองกันการสูบ
บุหรี่ของนักเรียน
- ปจจัยภายใน ไดแก มีความรูเพิ่มขึ้น
มีเจตคติที่ถูกตองเพิ่มขึ้น มีทักษะการ
ตัดสินใจ และทักษะการปฏิเสธเพิม่ ขึ้น
มีความคาดหวังในความสามารถของ
ตนเองเพิ่มขึ้น, มีพฤติกรรมการปองกัน
การสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น
- ปจจัยภายนอก ไดแก ไมมีแหลงมั่วสุม
และแหลงซื้อขายบุหรี่ใหแกนักเรียน
ในโรงเรียน

ปรับปรุงแผน
ปฏิบัติตามแผนที่ปรับ

ประเมินผล

ปรับปรุงแผน
ไดกลวิธีที่ใชไดและเหมาะสมกับบริบทที่ศึกษา
กลุมผูปฏิบัติการ (ตลอดกระบวนการ ตั้งแต การกําหนดปญหาและ
ความตองการ การวางแผน การปฏิบัติการ และการสะทอน/ประเมินผล)

• นักเรียน
• ผูปกครอง
• ครู

• ผูนําชุมชนและกลุมตางๆในชุมชน
• เจาหนาที่จากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ

ภาพประกอบ 12 สรุปแนวคิดในการวิจัย

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยครัง้ นี้ เปนการวิจัยเพื่อพัฒนากลวิธีในการปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน โดย
ใชกระบวนการมีสวนรวม ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามขัน้ ตอน ดังนี้
1. วิธีการวิจัย
2. กลุมเปาหมาย
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4. ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการวิจัย
5. การวิเคราะหขอมูล

วิธีการวิจัย
จากการศึกษาแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหรีข่ องเยาวชนในอดีต พบ
วา รูปแบบการวิจัยสวนใหญเปนแบบเดิมที่มุงเนนแกไขเฉพาะที่ตวั เด็ก โดยเปนการจัดกระทําที่
ผูวิจัยเปนผูคดิ และริเริ่มให ซึ่งในปรากฏการณที่เปนจริงปญหาการสูบบุหรีข่ องเยาวชนเปนปญหาที่
สงผลมาจากหลายๆ ปจจัย ทั้งปจจัยภายในของตัวเด็กเอง และปจจัยภายนอกจากสภาพแวดลอม
ตางๆ ที่เกีย่ วของ ไดแก เพื่อน ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ดังนั้นการแกไขปญหาตองทําความ
เขาใจปรากฏการณทางสังคม เรียนรูและเขาใจปจจัยเงื่อนไขตางๆที่เกี่ยวของ โดยเยาวชนและผูที่มี
สวนเกี่ยวของควรมีสว นรวมในการกําหนดความตองการและแกไขปญหาของตนเอง ดังนั้นในการ
ศึกษาครั้งนี้ จึงไดนําแนวคิดหลักของการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการ (Action research) มาประยุกตใช
เนื่องจาก 1) เพื่อสงเสริม สนับสนุน และกระตุนใหกลุมตางๆที่เกีย่ วของ ไดแสดงความคิดเห็นใน
การชี้ประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับบุหรี่ รวมกันคิดหาวิธีการแกไขปญหา หรือปจจัยเงื่อนไขตางๆ ที่
เกี่ยวของ ซึ่งจะสามารถสะทอนแนวคิดของตัวเยาวชนเอง ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน โดยได
เรียนรูถึงการวิเคราะหปญหาที่เกี่ยวของกับการสูบบุหรี่ การจัดลําดับความสําคัญของปญหา การ
วางแผนและกําหนดเปนโครงการหรือกิจกรรมการดําเนินงาน และประเมินผลของการดําเนินการ
นั้นๆ เพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการนําไปสูการปองกันการสูบบุหรี่ของเยาวชน 2)
เปนรูปแบบการวิจัยที่มีความเหมาะสม เพราะเปนกระบวนการวิจัยแบบมีสว นรวม (Participative
and collaborative process)ที่มุงเนนความรูสําหรับการปฏิบตั ิหรือกระทํากิจกรรม มีการทํางาน
รวมกันแบบเปนหุนสวน ระหวางนักวิจัยกับผูที่เกีย่ วของหรือผูที่มีสวนไดสว นเสีย (Stakeholders)
ซึ่งเปนคนในพื้นที่ ในการคนหาปญหา สาเหตุของปญหาและแนวทางที่เปนไปไดในการปฏิบตั ิ เพื่อ
แกปญหาจึงเปนการวิจัยเพื่อการพัฒนา(Research for development) ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของการวิจัยทีต่ องการพัฒนากลวิธีในการปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน โดยอาศัยกระบวนการมี
สวนรวม 3) เปนงานวิจัยทีส่ งเสริมใหเกิดการเรียนรูจากการปฏิบตั จิ ริง ภายใตบริบทและสิ่งแวดลอม
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ของการปฏิบตั ิงาน และเปนการวิจัยที่สบื คนดวยการคิดสะทอนตัวเอง (Self-reflective inquiry) เพื่อ
ทําใหเขาใจถึงสถานการณ ความรูสึก ความคิด และการรับรูของคน จากบริบทของตนเอง ดังนั้น
งานวิจัยแบบนี้จะมีความยืดหยุน มีการนําผลหรือขอมูลที่ไดมาสะทอนกลับ สามารถปรับแผนได
ตลอดเวลาตามสถานการณหรือบริบททีเ่ ปลี่ยนไป (Cornwall ; & Jewkes. 1995 : 1668) ซึ่ง
แตกตางจากงานวิจัยเชิงทดลองที่อยูบนฐานความคิดของการวิจัยเชิงปริมาณ ที่มีการจัดกระทําหรือ
จัดกิจกรรมแทรกแซง (Intervention) แลวมีการวัดผล โดยตองควบคุมตัวแปรเกินตางๆ ที่อาจสงผล
ตอตัวแปรตามที่วัด ซึ่งกิจกรรมดังกลาวเปนรูปแบบที่ผูวิจัยคิดคนขึ้น และไมมีการปรับแผนหรือ
กิจกรรมไดตลอดเวลา

กลุมเปาหมาย
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ ไดใชวธิ ีการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการ เพื่อพัฒนากลวิธีในการปองกันการ
สูบบุหรีข่ องเยาวชน ที่กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษา โดยเนนกระบวนการมีสว นรวมของฝายตางๆที่
เกี่ยวของในพืน้ ที่ ไดแก นักเรียน โรงเรียน ครอบครัว ชุมชนและเจาหนาที่จากหนวยงานของรัฐที่
เกี่ยวของในการทํางานรวมกัน ผูวิจัยไดคัดเลือกโรงเรียนหัวนาคําจรูญศิลป อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ เนือ่ งจากเปนโรงเรียนทีต่ ระหนักถึงความสําคัญของปญหาการสูบบุหรี่ของนักเรียน และ
ยินดีเขารวมการวิจัย ตลอดจนมีอัตราการสูบบุหรีข่ องนักเรียนคอนขางสูง
ซึ่งผลจากการสํารวจ
เบื้องตนของผูวิจัย โดยทําการสุมตัวอยางนักเรียนในระดับประถมศึกษา (ป.5-6) และ มัธยมศึกษา
ตอนตน (ม.1-3) ของโรงเรียนมาจํานวน 100 คน พบวามีอัตราการสูบบุหรี่ของนักเรียน (เคยลองสูบ
บุหรี่หรือยังคงสูบบุหรี่ในปจจุบัน) ประมาณรอยละ 18 ดังนั้นกลุมเปาหมายที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้
ประกอบดวย
1. นักเรียนชายและหญิงทีก่ ําลังศึกษาในระดับประถมศึกษา (ป.5-6) และมัธยมศึกษา
ตอนตน (ม.1-3) จํานวน 188 คน ซึ่งเปนกลุมเปาหมายในการปองกันการสูบบุหรี่ การเลือกนักเรียน
ในกลุมอายุดังกลาว เพื่อใหสอดคลองกับสภาพปญหาการสูบบุหรี่ในเยาวชน ทีพ่ บวาผูท ี่เริ่มสูบบุหรี่
จนกลายเปนผูติดบุหรี่ในทีส่ ุด เริ่มสูบขณะอายุ 15-19 ป (ชูชัย ศุภวงศ ; สุภกร บัวสาย ; และจิตสิริ
ธนภัทร. 2542 : 68-69) ดังนั้นการปองกันที่ดีที่สุดควรเริ่มตนตั้งแตเด็กในวัย 10-15 ป ซึ่งจัดเปน
กลุมที่เสี่ยงตอการเริ่มและทดลองสูบบุหรี่ เพราะเปนวัยรุนตอนตนที่มีความอยากรูอยากลอง ทําให
ถูกชักชวนใหลองสูบบุหรี่ไดงายซึ่งอายุดังกลาวอยูในวัยที่กําลังศึกษา และเปนกลุมเปาหมายหลัก
กลุมหนึ่ง ในการปองกันไมใหไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด (สํานักพัฒนาการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด; และสํานักงาน ป.ป.ส. 2547) ประกอบกับผลการศึกษาในอดีตที่ยนื ยันวา ผูที่สบู บุหรี่
สวนใหญเริ่มติดบุหรี่ ตั้งแตอยูในระดับมัธยมศึกษา และมักเริ่มทดลองทดลองสูบกับเพื่อนที่โรงเรียน
(มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี.่ 2547ก : ออนไลน)
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2. ฝายตางๆที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนกลุมเปาหมายในการสงเสริมและสนับสนุน ใหมีสว นรวม
ในการดําเนินงานเพื่อปองกันการสูบบุหรีข่ องนักเรียน ตั้งแต การกําหนดปญหาและความตองการ
การกําหนดแนวทางและวางแผนแกไขปญหา การปฏิบัตติ ามแผน และการประเมินผล ประกอบดวย
กลุมตางๆ ไดแก ตัวแทนของนักเรียน ตัวแทนของโรงเรียน ตัวแทนของครอบครัว ตัวแทนของ
ชุมชน และเจาหนาที่จากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ รวมทุกกลุมเปนจํานวน 55 คน ดังนี้ (รายชื่อ
ของแตละกลุม รายละเอียดอยูในภาคผนวก จ)
2.1 ตัวแทนของนักเรียน ไดแก 1) นักเรียนที่ไดรบั การคัดเลือกจากเพื่อนในหอง โดย
เปนนักเรียนที่มีลักษณะเปนผูนํา มีความรับผิดชอบสูง และเขากับเพื่อนไดดี (การเลือกกลุมนี้
เนื่องจาก ตองการพัฒนาใหเปนนักเรียนกลุมแกนนํา ที่จะตองมีสวนรวมในการดําเนินงานตลอด
กระบวนการ และเปนนักเรียนที่มีบทบาทสําคัญ ในการเปนแบบอยางที่ดีแกเพื่อน สามารถตักเตือน
เพื่อนไดเมื่อพบเห็นเพื่อนสูบบุหรี่ หรือมีพฤติกรรมทีเ่ สี่ยงตอการสูบบุหรี่) โดยใหนักเรียนในแตละ
หอง ทําการคัดเลือกตัวแทนหอง หองละ 2 คน เปนผูชาย 1 คนและผูหญิง 1 คน และ 2) นักเรียนที่
เคยสูบบุหรี่หรือกําลังสูบบุหรี่ในปจจุบัน ซึ่งเปนผูท่สี มัครใจเขารวมในโครงการวิจัย ชั้นเรียนละ 1-2
คน โดยขอความรวมมือกับทางโรงเรียนในการไมลงโทษทางวินยั แกนักเรียนในกลุมนี้ (การเลือก
กลุมนี้ เนื่องจาก เปนผูที่มีประสบการณเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ ซึ่งจะเขาใจปญหา สาเหตุ และความ
ตองการในการปองกันการสูบบุหรี่ไดดีกวาผูไมเคยสูบบุหรี่ และจากการเขาสูกระบวนการดําเนินงาน
คาดวาจะชวยใหมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางทีถ่ ูกตอง) ป.5-6 มีระดับชั้นละ 2 หอง ม.1 มี
1 หอง และ ม.2 มี 1 หอง ม.3 มี 2 หอง จะไดตัวแทนของนักเรียนทั้งระดับชัน้ ป.5-6 และ ม.1-3
จํานวน 16 คน และจากนักเรียนกลุมผูส ูบบุหรี่อีก 8 คน ดังนั้นตัวแทนของกลุมนักเรียน มีจํานวน
ทั้งสิ้น 24 คน
2.2 ตัวแทนของโรงเรียน ประกอบดวย 1) ตัวแทนครูจากฝายบริหารจํานวน 2 คน
ไดแก ผูชวยผูอํานวยการผายวิชาการ และอาจารยทโี่ รงเรียนมอบหมายใหรับผิดชอบงานกลุม สาระ
ยาเสพติด และ 2) ตัวแทนจากครูผูสอน ซึ่งเปนผูสมัครใจเขารวมในโครงการวิจัย ระดับชัน้ ละ 1-2
คน รวมตัวแทนในกลุมนีป้ ระมาณ 10 คน
2.3 ตัวแทนของครอบครัว ไดแก ผูปกครองของนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียน
ที่สมัครใจเขารวมในโครงการวิจัย ระดับชั้นละ 1-2 คน และกลุมแมบานในชุมชน รวมตัวแทนในกลุม
นี้ประมาณ 10 คน
2.4 ตัวแทนของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู ไดแก ผูนําชุมชน เชน ผูใหญบา น ผูชวย
ผูใหญบาน และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) รวมตัวแทนในกลุมนี้ประมาณ 8 คน
2.5 เจาหนาที่จากหนวยงานของรัฐทีเ่ กี่ยวของ ซึ่งเปนเจาหนาทีท่ ี่ทํางานในพืน้ ที่
ไดแก เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล และเจาหนาที่สาธารณสุข รวมตัวแทนในกลุมนี้ประมาณ
3 คน
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยครัง้ นี้ ไดใชวธิ ีการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ
ดังนี้
เครื่องมือวัดขอมูลเชิงปริมาณ ประกอบดวย 8 สวน (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ก)
ไดแก
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของนักเรียน ไดแก เพศ อายุ ระดับชั้นทีศ่ ึกษา
การอยูดวยกันของพอแม สัมพันธภาพในครอบครัว คาใชจายที่ไดรับ จํานวนผูส ูบบุหรี่ในครอบครัว
จํานวนเพื่อนสนิทที่สบู บุหรี่ โครงการรณรงคตอตานการสูบบุหรี่ทงั้ ในโรงเรียนและชุมชน
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียน ไดแก ขอมูลการ
สูบบุหรีข่ องนักเรียนทั้งในอดีตและปจจุบนั อายุที่เริ่มสูบบุหรี่ สาเหตุแรกที่สบู บุหรี่ จํานวนบุหรี่ที่สูบ
คาใชจายทีใ่ ชในการซื้อบุหรี่ ยี่หอบุหรี่ที่นิยมสูบ นิสัยในการสูบบุหรี่ การไดมาของบุหรี่ สถานที่และ
เวลาที่ชอบสูบบุหรี่ ความพยายามในการเลิกสูบบุหรี่ สาเหตุตองการเลิก การเลิกไดสําเร็จหรือไม
สาเหตุทเี่ ลิกไมสําเร็จ ถาเลิกสําเร็จใชวิธกี ารใด และความตองการในการสูบบุหรีใ่ นอนาคต
สวนที่ 3-8 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู เจตคติ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการปฏิเสธ
ความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการปองกันการสูบบุหรี่ และพฤติกรรมการปองกันการ
สูบบุหรีข่ องนักเรียน โดยเปนเครื่องมือวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ ซึ่งทําการวัดกอนการเริ่มใหโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการวิจัย
3.1 แบบวัดความรู เปนการวัดการรูจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห
การสังเคราะหและการประเมินคาของนักเรียน เกี่ยวกับสารพิษในบุหรี่ ผลเสียของบุหรี่และกฎหมาย
ที่เกี่ยวของในการคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่ และควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ
ลักษณะของเครื่องมือ เปนแบบใหนักเลือกกาเครื่องหมายถูก (√ ) หรือ ผิด
( x ) หนาขอความ ถาเห็นดวยกับขอความนั้นใหกาเครื่องหมายถูก และถาไมเห็นดวยกับขอความ
นั้น ใหกาเครือ่ งหมายผิด
เกณฑการใหคะแนน คําตอบที่นักเรียนตอบถูกตองให 1 คะแนน และคําตอบ
ที่นักเรียนตอบผิด ให 0 คะแนน
3.2 แบบวัดเจตคติ เปนการวัดการรับรูหรือความเชื่อของนักเรียนตอการสูบบุหรี่
กิริยาทาทีของนักเรียนที่แสดงออกวาชอบหรือไมชอบ ดีหรือไมดี ตอการสูบบุหรี่ และความโนมเอียง
ของนักเรียนที่จะกระทําหรือจะปฏิบัตติ อการแสดงพฤติกรรมสูบหรือไมสูบบุหรี่ ซึ่งวัดตามแนวคิด
แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ ประกอบดวย การรับรูถึงความรุนแรงของโรคและอันตรายจาก
สารพิษในบุหรี่ การรับรูถึงโอกาสเสี่ยงตอการเจ็บปวยหรือการเปนโรค และการรับรูถงึ ประโยชนและ
อุปสรรคในการปฏิบตั ิตนในการสูบหรือไมสูบบุหรี่
ลักษณะของเครื่องมือ เปนมาตรประเมินคา 5 ระดับ ไดแก เห็นดวยอยางมาก
เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางมาก ประกอบดวยขอความทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
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เกณฑการใหคะแนน ถาคําตอบเปนขอความเชิงบวก การใหคะแนน 0 ถึง 4
คะแนน จากมาตรวัด ไมเห็นดวยอยางมาก-เห็นดวยอยางมาก แตถาคําตอบเปนขอความเชิงลบ
การใหคะแนน 0 ถึง 4 คะแนน จากมาตรวัด เห็นดวยอยางมาก-ไมเห็นดวยอยางมาก
3.3 แบบวัดทักษะการตัดสินใจเพื่อปองกันการสูบบุหรี่ เปนการวัดความสามารถ
ในการประเมิ น การแก ป ญ หาและการตั ด สิ น ใจเลื อ กทางเลื อ กที่ ดี ที่ สุ ด ภายใต เ หตุ ก ารณ ห รื อ
สถานการณตางๆ ที่อาจนํานักเรียนไปสูพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการสูบบุหรี่ ซึ่งการเลือกตองมีเหตุผลที่
ถูกตองเหมาะสมและเปนประโยชนตอเองทางดานสุขภาพและการปองกันการสูบบุหรี่
ลักษณะของเครื่องมือเปนแบบวัดที่ประกอบดวยขอคําถามที่เปนสถานการณ
จําลอง ใหนักเรียนเลือกพิจารณาตัดสินใจ โดยผานกระบวนการตัดสินใจในแตละสถานการณ ซึ่งมี
จํานวนตัวเลือกในแตละสถานการณ 2 ตัวเลือก
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
- ถาเลือกตัวเลือก ที่แสดงออกถึงการตัดสินใจที่ถูกตอง
1
โดยเปนประโยชนตอตนเองดานสุขภาพ และการปองกัน
การสูบบุหรี่
- ถาเลือกตัวเลือก ที่แสดงออกถึงการตัดสินใจที่ไมถูกตอง
0
โดยนําไปสูพฤติกรรมการสูบบุหรี่ หรือ เสี่ยงตอการสูบบุหรี่
3.4 แบบวัดทักษะการปฏิเสธเพือ่ ปองกันการสูบบุหรี่ เปนการวัดความสามารถใน
การปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนและหาทางออกเมื่อถูกเซาซี้ หรือ สบประมาท ในแตละสถานการณของ
นักเรียน เมื่อถูกผูอื่น ไดแก เพื่อน รุนพี่ หรือ ญาติพี่นอง ชักชวนใหสูบบุหรี่หรือนําไปสูสถานการณ
ที่เสี่ยงตอการสูบบุหรี่ ซึ่งการปฏิเสธนัน้ ตองใชคําพูดและทาทางประกอบ เพือ่ สื่อสารความรูสึกนึก
คิดของตนเองไดอยางเหมาะสม และไมเสียสัมพันธภาพ
ลักษณะของเครือ่ งมือ เปนแบบวัดที่ประกอบดวยขอคําถามที่เปนสถานการณ
จําลอง โดยใหนักเรียนเลือกตัดสินใจวาจะปฏิบตั ติ ามหรือปฏิเสธหาทางออกจากการชักจูงของเพื่อน
โดยจะมีคําตอบสําหรับเลือกปฏิเสธในแตละสถานการณจํานวน 2 ตัวเลือก
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
- ถาเลือกตัวเลือกปฏิเสธทีไ่ มเสียสัมพันธภาพ
1
1. ในกรณีการปฏิเสธขั้นตน เลือกการปฏิเสธที่มคี วามรูสึกเปน
ขออางประกอบเหตุผล และมีการขอความเห็นใจ หรือ
ขอบคุณ
2. ในกรณีถกู เซาซี้สบประมาท เลือกการปฏิเสธที่มีการ
ผัดผอนหรือตอรองประกอบ
- ถาเลือกตัวเลือกที่ไมปฏิเสธ และนําไปสูการสูบบุหรีห่ รือ
0
พฤติกรรมทีเ่ สี่ยงตอการสูบบุหรี่
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3.5 แบบวัดความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการปองกันการสูบบุหรี่
เปนการวัดความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองของนักเรียนวาจะสามารถแสดงพฤติกรรมหรือ
กระทําเพื่อไมใหตนเองสูบบุหรี่ ภายใตสาเหตุหรือสถานการณเสี่ยงตางๆ ที่อาจชักนํานักเรียนไปสู
การสูบบุหรี่
ลักษณะของเครื่องมือ ประกอบดวยขอคําถาม ที่ใหเลือกตอบ จํานวน 3
ตัวเลือก ไดแก ทําได ไมแนใจ ทําไมได
เกณฑการใหคะแนน ถาเลือก “ทําได” ให 1 คะแนน แตถาเลือก “ไมแนใจ หรือ
ทําไมได” ให 0 คะแนน
3.6 แบบวัดพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่ เปนการวัดการกระทํา หรือ การ
ปฏิบตั ิตวั ของนักเรียนเพื่อไมใหตนสูบบุหรี่ หรือนําไปสูสถานการณทเี่ สี่ยงตอการสูบบุหรี่
ลักษณะของเครื่องมือ เปนมาตรประเมินคา 5 ระดับ ดังนี้
ไมเคย หมายถึง การกระทํานั้นไมเคยปฏิบัตเิ ลย
นอย
หมายถึง การกระทํานั้นปฏิบัตินานๆ ครัง้
ปานกลาง หมายถึง การกระทํานั้นปฏิบตั ิคอนขางบอย
มาก
หมายถึง การกระทํานั้นปฏิบตั ิบอยครัง้ เปนสวนใหญ
มากที่สุด หมายถึง การกระทํานั้นปฏิบัตเิ ปนประจําสม่าํ เสมอ
เกณฑการใหคะแนน ถาคําตอบเปนขอความที่เปนพฤติกรรมเชิงบวก การให
คะแนน 0 ถึง 4 คะแนน จากมาตรวัด ไมเคย-มากที่สุด แตถาคําตอบเปนขอความที่เปนพฤติกรรม
เชิงลบ การใหคะแนน 0 ถึง 4 คะแนน จากมาตรวัด มากที่สุด-ไมเคย
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. ตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หา (Content validity) นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุง
แกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา ไปใหผูเชีย่ วชาญจํานวน 5 ทาน เปนผูตรวจสอบความ
ถูกตองและความครอบคลุมของเนื้อหา จากนั้นปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม ตามขอเสนอแนะของ
ผูเชี่ยวชาญ ซึ่งสวนใหญเปนการปรับแกขอความหรือคําที่ใช ใหชัดเจนและตรงตามองคประกอบ
ของเนื้อหาที่ตองการวัด ยกเวนแบบวัดทักษะการตัดสินใจและทักษะการปฏิเสธ ที่ไดทําการปรับแก
จํานวนตัวเลือกในแตละสถานการณจากเดิม 3 ตัวเลือก ใหเปน 2 ตัวเลือก เนื่องจากตัวเลือกที่ให
คะแนนเทากับ 1 คะแนน และ 2 คะแนน มีความคาบเกี่ยวกัน อาจทําใหชวงระหวางคะแนนที่ใหไม
เทากัน ซึ่งมีผลตอระดับการวัดของตัวแปรที่เปนมาตราอันตรภาค (Interval scale)
2. หาความเชื่อมัน่ (Reliability) ของเครื่องมือสวนที่ 3-8 ไดแก แบบวัดความรู เจตคติ
ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการปฏิเสธ ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง และพฤติกรรมการ
ปองกันการสูบบุหรี่ โดยนําเครื่องมือที่ไดผานการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา และไดปรับปรุง
แกไขแลว ไปสอบถามกับกลุมที่มีคุณลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางที่ศึกษาจํานวน 15 คน ถึง
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ความเขาใจในขอคําถาม และภาษาที่ใช ทําการปรับแก แลวนําไปทดลองใช (Try out) กับกลุม ที่มี
คุณลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางทีศ่ ึกษา คือ นักเรียนชายและหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ในจังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 60 คน แลวนําผลที่ไดไปวิเคราะหหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัดดังนี้
แบบวัดความรู ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการปฏิเสธ และความคาดหวังในความ
สามารถของตนเอง วิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกรายขอของเครื่องมือ ระหวางกลุมที่ไดคะแนนสูง
และคะแนนต่าํ (จํานวนรอยละ 25 ตอกลุม ของจํานวนทั้งหมด) โดยนําไปหาคา t ซึ่งคา t ทีม่ ีคา
ตั้งแต 1.75 ขึ้นไป ถือวาขอนั้นมีอํานาจจําแนกเหมาะสม จากขอคําถามในแบบวัดความรูจํานวน 18
ขอ ผูวิจัยไดคดั เลือกไว จํานวน 12 ขอ และแบบวัดทักษะการตัดสินใจ ทักษะการปฏิเสธ และความ
คาดหวังในความสามารถของตนเอง ชุดละ 14 ขอ ผูวิจัยไดคัดเลือกไวชุดละ 10 ขอ โดยพิจารณาขอ
ที่มีคาอํานาจจําแนกรายขอเหมาะสม (t = 4.0-9.5) และครอบคลุมตามองคประกอบโครงสรางของ
เนื้อหาที่ตองการวัดแตละดาน ในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน จากนั้นนําไปหาความสอดคลองภายใน
(Internal consistency) ดวยวิธีการของคูเดอร-ริชารดสัน (Kuder-Richardson) สูตร KR-20 ไดคา
ความเชื่อมั่นของแบบวัดความรู ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการปฏิเสธ และความคาดหวังในความ
สามารถของตนเอง เทากับ .88, .89, .87 และ .84 ตามลําดับ
แบบวัดเจตคติ และพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่ วิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก
รายขอโดยใชคาความสัมพันธ ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมของทุกขอ ตรวจสอบความ
สอดคลองของแตละขอกับขออื่นๆ โดยคา r ที่มีคาตั้งแต .30 ขึ้นไป ถือวาขอนั้นมีอํานาจจําแนก
เหมาะสม จากขอคําถามในแบบวัดเจตคติจํานวน 18 ขอ ผูวิจัยไดคัดเลือกไวจาํ นวน 12 ขอ และ
แบบวัดพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่ จํานวน 14 ขอ ผูวิจัยไดคัดเลือกไวจํานวน 10 ขอ โดย
พิจารณาขอที่มีคาอํานาจจําแนกรายขอเหมาะสม (r = .54-.73) และครอบคลุมตามองคประกอบ
โครงสรางของเนื้อหาที่ตองการวัดแตละดาน ในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน
จากนัน้ นําไปหาคาความ
สอดคลองภายใน ดวยวิธกี ารสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficiency)
ไดคาความเชือ่ มั่นของแบบวัดเจตคติเทากับ .88 และพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่ เทากับ .83
เครื่องมือวัดขอมูลเชิงคุณภาพ ไดแก
1. แนวคําถามในการสนทนากลุม (Focus group) เพื่อศึกษาสภาพปญหาการสูบบุหรี่ของ
นักเรียนและปจจัยเงื่อนไขตางๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งผูวิจัยจะเปนผูทําการสนทนากลุม ในแตละกลุมดวย
ตัวเอง โดยจะมีแนวคําถามในการสนทนากลุมในกลุมตางๆ ไดแก นักเรียน ครอบครัว โรงเรียน และ
ชุมชน ดังนี้
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นักเรียน (ทําการสนทนากลุมในกลุมตัวแทนของนักเรียน โดยทําการสุมในกลุมตัวแทน
ของนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือก จากจํานวนนักเรียนทั้งหมด 16 คนมา 10 คน (ระดับชั้นละ 2 คน
เปนผูชาย 1 คน และผูหญิง 1 คน) และจากกลุมของนักเรียนที่สบู บุหรี่อีก 8 คน รวมเปน 2 กลุม ทํา
การสนทนากลุม ในแตละกลุมแยกจากกัน โดยใชแนวคําถามเดียวกัน ดังนี้
แนวคําถาม
1. ในปจจุบัน นักเรียนคิดวาสภาพการณของปญหาการสูบบุหรี่ของเยาวชนภายใน
โรงเรียน และภายนอกโรงเรียนหรือในชุมชนเปนอยางไร (พบเห็นมากนอยเพียงไร ที่ใดบาง และมี
ความคิดเห็นตอเหตุการณดังกลาวอยางไร)
2. นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่อยางไร (ดีหรือไมดีอยางไร) และผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่มอี ะไรบาง
3. นักเรียนคิดวามีปจจัยอะไรบาง ที่อาจเปนสาเหตุหรือมีผลทําใหเยาวชนสูบบุหรี่
(ทั้งจากตัวนักเรียนเอง ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน) และคิดวาใครควรเปนผูรับผิดชอบในการ
แกไขปญหาดังกลาว
4. ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนของนักเรียน มีกิจกรรมหรือโครงการอะไรบางที่
ปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหรีข่ องเยาวชน ทั้งในอดีตและปจจุบัน
5. นักเรียนคิดวาจะปองกันตนเองไมใหสูบบุหรี่ไดอยางไร
6. นักเรียนตองการให ครอบครัว โรงเรียน และ ชุมชนมีบทบาท มีกิจกรรม หรือ
จัดโครงการอะไรบาง ที่จะปองกันไมใหเยาวชนและตัวนักเรียนเองสูบบุหรี่
ครอบครัว (ทําการสนทนากลุม ในกลุมตัวแทนของครอบครัว ซึ่งมีจาํ นวน 1 กลุม
จํานวน 10 คน)
แนวคําถาม
1. ในปจจุบัน ทานคิดวาสภาพการณของปญหาการสูบบุหรี่ของเยาวชน ทั้งภายใน
โรงเรียน และภายนอกโรงเรียนหรือในชุมชนเปนอยางไร (พบเห็นมากนอยเพียงไร ที่ใดบาง และมี
ความคิดเห็นตอเหตุการณดังกลาวอยางไร)
2. ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่อยางไร (ดีหรือไมดี อยางไร) และผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่มีอะไรบาง
3. ทานคิดวามีปจจัยอะไรบางที่อาจเปนสาเหตุหรือมีผลทําใหเยาวชนสูบบุหรี่ (ทั้ง
จากตัวนักเรียนเอง ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน) และคิดวาใครควรเปนผูร ับผิดชอบในการแกไข
ปญหาการสูบบุหรี่ของนักเรียน
4. ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน มีกจิ กรรมหรือโครงการอะไรบาง ที่ปองกันและ
แกไขปญหาการสูบบุหรีข่ องเยาวชน ทั้งในอดีตและปจจุบัน
5. ทานคิดวาครอบครัวควรมีบทบาทอยางไร ที่จะชวยปองกันไมใหบุตรหลานสูบ
บุหรี่
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6. ทานตองการใหโรงเรียน ชุมชน และตัวของทานเองมีบทบาท หรือ มีสวนรวม
ในการกระทํากิจกรรมหรือจัดโครงการอะไรบาง ที่จะชวยปองกันไมใหเยาวชนสูบบุหรี่
โรงเรียน (ทําการสนทนากลุม ในกลุมตัวแทนของโรงเรียน ซึ่งมีจํานวน 1 กลุม จํานวน 10
คน)
แนวคําถาม
1. ในปจจุบัน อัตราการสูบบุหรี่ของนักเรียนในโรงเรียนทานเปนอยางไร
2. เมื่อประเมินตามโครงสรางของระบบโรงเรียน ทานคิดวามีปจจัยอะไรบางที่อาจ
เปนสาเหตุหรือมีผลทําใหนกั เรียนภายในโรงเรียนของทานสูบบุหรี่
3. ทานตองการใหครอบครัว ชุมชน ตลอดจนหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ เขามามี
บทบาทหรือมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหรีข่ องเยาวชนในสถานศึกษาอยางไร
ชุมชน (ทําการสนทนากลุม ในกลุมตัวแทนของชุมชน ซึ่งมีจํานวน 1 กลุม จํานวน 10
คน)
แนวคําถาม
1. ในปจจุบัน ทานคิดวาสภาพการณของปญหาการสูบบุหรี่ ของประชาชนทั่วไป
และเยาวชนในชุมชนของทานเปนอยางไร (พบเห็นมากนอยเพียงไร ที่ใดบาง และมีความคิดเห็นตอ
เหตุการณดังกลาวอยางไร)
2. ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่อยางไร (ดีหรือไมดี อยางไร) และผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่มีอะไรบาง
3. ทานคิดวามีปจจัยอะไรบาง ที่อาจเปนสาเหตุหรือมีผลทําใหเยาวชนสูบบุหรี่ (ทั้ง
จากตัวนักเรียนเอง ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน) และคิดวาใครควรเปนผูร ับผิดชอบในการแกไข
ปญหาการสูบบุหรี่ของเยาวชน
4. โรงเรียน และชุมชนของนักเรียน ไดมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการอะไรบาง ที่
ปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหรีข่ องเยาวชน ทั้งในอดีตและปจจุบัน
5. ทานคิดวาชุมชนควรมีบทบาทอยางไร มีการจัดกิจกรรมหรือโครงการอะไรบาง
ทั้งในโรงเรียนและในชุมชน ที่จะชวยปองกันไมใหเยาวชนสูบบุหรี่
เจาหนาที่จากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ (ทําการสนทนากลุม ในกลุมตัวแทนของ
เจาหนาที่ ซึ่งมีจํานวน 1 กลุม จํานวน 3 คน)
แนวคําถาม
1. ในปจจุบัน ทานคิดวาสภาพการณของปญหาการสูบบุหรี่ ของประชาชนทั่วไป
และเยาวชนในชุมชน เปนอยางไร (พบเห็นมากนอยเพียงไร ที่ใดบาง และมีความคิดเห็นตอ
เหตุการณดังกลาวอยางไร)
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2. ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่อยางไร (ดีหรือไมดี อยางไร) และผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่มีอะไรบาง
3. ทานคิดวามีปจจัยอะไรบางที่อาจเปนสาเหตุหรือมีผลทําใหเยาวชนสูบบุหรี่ (ทั้ง
จากตัวนักเรียนเอง ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน) และคิดวาใครควรเปนผูร ับผิดชอบในการแกไข
ปญหาการสูบบุหรี่ของเยาวชน
4. โรงเรียน และชุมชนของนักเรียน ไดมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการอะไรบาง ที่
ปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหรีข่ องเยาวชน ทั้งในอดีตและปจจุบัน
5. ทานคิดวาตัวทานเองและหนวยงานของรัฐควรมีบทบาทอยางไร หรือควรใหการ
สนับสนุนอยางไรบาง ในการดําเนินงานเพื่อปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหรีข่ องเยาวชน
2. แนวคําถามในการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth interview) เกี่ยวกับสภาพแวดลอม/
บริบทของโรงเรียนและชุมชนที่เกี่ยวของกับการสูบบุหรี่ของนักเรียน โดยทําการสัมภาษณบุคคลที่
เกี่ยวของ ไดแก ผูบริหารโรงเรียน และผูน ําชุมชน
3. แบบบันทึกการสังเกต เกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโรงเรียนและชุมชน การมีสวนรวม
ของกลุมเปาหมายในการทํากิจกรรมตางๆ ขณะประชุมวางแผนโดยใชเทคนิค AIC และการดําเนิน
กิจกรรมในโครงการตางๆทีจ่ ัดขึ้น
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. ผูวิจัยนําแนวคําถามที่ใชในการสนทนากลุม ที่ไดแกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยที่
ปรึกษาไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน เปนผูตรวจสอบความถูกตอง และความครอบคลุมของขอ
คําถาม จากนั้นนําไปปรับปรุงแกไข
2. การตรวจสอบขอมูล เนื่องจากขอมูลเชิงคุณภาพ จะถูกสงสัยในประเด็นของความ
เชื่อถือไดของขอมูล ดังนั้นผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล จากการเปรียบเทียบ
ขอมูลที่ไดตามแหลงเวลา สถานที่ และบุคคล วาถาตางเวลา ตางสถานที่และตางบุคคลทีใ่ หขอมูล
ขอมูลจะแตกตางไปหรือไม เชน การสัมภาษณแบบเจาะลึก เพิ่มความแมนยําและความเชื่อถือได
ของขอมูล ดวยการถามซ้ําจากคําถามหลายๆแบบ ตรวจสอบคําตอบจากเอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ
สัมภาษณซ้ําในสถานการณอื่นๆกับผูใหสมั ภาษณคนเดียวกัน
หรือเปรียบเทียบคําตอบกับผูให
สัมภาษณตางคนกัน เปนตน ตลอดจนตรวจสอบดานวิธีการเก็บขอมูลวา ถาใชวธิ ีการสนทนากลุม
หรือสังเกตอยางใดอยางเดียว จะแตกตางจากการใชหลายๆ วิธีรว มกันหรือไม
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ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการวิจัย
ระยะที่ 1 ระยะเตรียมการ เปนระยะทีผ่ ูวิจัยดําเนินการดังนี้
1. คัดเลือกโรงเรียนเปาหมายที่จะทําวิจัย โดยผูวิจัยไดเขาพบกับผูอ ํานวยการ
โรงเรียนหัวนาคําจรูญศิลป ในวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2547 เพือ่ ขอความรวมมือในการดําเนินการ
วิจัย โดยไดชี้แจงรายละเอียดของโครงการวิจัย วัตถุประสงคของการวิจัย และกิจกรรมที่จะดําเนิน
การ พรอมทั้งขออนุญาตในการสํารวจขอมูลเบื้องตน (Pilot study) ถึงอัตราการสูบบุหรี่ของนักเรียน
ในระดับประถมศึกษาที่ 5-6 และมัธยมศึกษาที่ 1-3 ซึ่งผลที่ไดพบวามีอัตราการสูบบุหรี่ของนักเรียน
คอนขางสูง เทากับรอยละ 18.0 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑของประเทศไทยในชวงอายุที่ใกลเคียงกัน
(จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติในป พ.ศ. 2544 การสูบบุหรี่ของคนไทยในกลุมอายุ 1114 ป และ 15-19 ป เทากับรอยละ 0.1 และรอยละ 13.5 ตามลําดับ) โดยทางโรงเรียนไดตระหนักถึง
ความสําคัญของปญหาการสูบบุหรีข่ องนักเรียนในโรงเรียน และยินดีเขารวมในการวิจัย การคัดเลือก
โรงเรียนแหงนี้ เนื่องจากขอคนพบที่ไดจากงานวิจัย เรื่อง รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัย
ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่ ของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน (วรรณ
ชนก จันทชุม. 2547) ซึ่งผูวิจัยไดทาํ การทดลองใชเครื่องมือที่จังหวัดกาฬสินธุ พบวานักเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-3) อายุ 12-15 ป มีอัตราการสูบบุหรี่คอนขางสูงกวาเกณฑ และ
การปองกันที่ดีที่สุดควรเริ่มตนตั้งแตเด็กในวัย 10-15 ป ซึ่งจัดเปนกลุมที่เสี่ยงตอการเริ่มและทดลอง
สูบบุหรี่ ดังนัน้ ผูวิจัยจึงไดคัดเลือกโรงเรียนขยายโอกาสโดยสนใจศึกษากลุมเปาหมายตั้งแตนักเรียน
ชั้น ป.5-6 และม.1-3 ประกอบกับโรงเรียนแหงนี้ไดใหความสําคัญกับปญหาการสูบบุหรี่ของนักเรียน
ยินดีเขารวมโครงการวิจัย และในอดีตยังไมเคยมีโครงการรณรงคการสูบบุหรี่ใด ๆ ในโรงเรียนและ
ชุมชนที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน ซึ่งถือวาเปนเหตุผลสําคัญในการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการที่กลุม เปา
หมายตองเห็นถึงความสําคัญของปญหา และพรอมที่จะดําเนินการเพื่อแกไขปญหานั้น (Stringer.
1999)
2. เมื่อไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยใหดําเนินการวิจัยได ผูวจิ ยั ไดเขาพบกับ
ผูอํานวยการโรงเรียนหัวนาคําจรูญศิลปอีกครั้ง ในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2548 เพื่อขอความรวมมือ
ใหบุคลากรในโรงเรียน ไดแก ผูบริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน เขารวมในกิจกรรมตลอดกระบวน
การวิจัย ตั้งแตเริ่มตนโครงการจนเสร็จสิ้นโครงการวิจัย ซึ่งผูอํานวยการโรงเรียนไดใหความรวมมือ
เปนอยางดี โดยไดเชิญผูชว ยผูอํานวยการฝายวิชาการ อาจารยประจําชั้น ป.5-6 และม.1-3 และ
อาจารยที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานดานกลุมสาระยาเสพติด (อาจารยชนันภรณ ศรีคงเพ็ชร)
เขารวมประชุม เพื่อรับทราบรายละเอียดของโครงการวิจัย และวัตถุประสงคของโครงการวิจัย และ
ทางโรงเรียนยินดีประสานงานไปยังกลุมตางๆที่เกี่ยวของใหรับทราบ เพื่อขอความรวมมือในการทํา
วิจัย ไดแก กลุมผูปกครองนักเรียน กลุมผูนําชุมชน (ผูใหญบาน ผูช วยผูใ หญบาน และ กลุม อสม.)
และกลุมเจาหนาที่จากหนวยงานของรัฐทีเ่ กี่ยวของ ซึ่งดูแลรับผิดชอบและทํางานในพื้นที่ (เจาหนาที่
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องคการบริหารสวนตําบล และ เจาหนาทีส่ าธารณสุข) ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนและชุมชนมีเครือขาย
ความรวมมือที่เขมแข็งในการทํางานรวมกัน
3. ผูวิจัยเชิญประชุมฝายตางๆที่เขารวมในโครงการวิจัย ไดแก ตัวแทนนักเรียน
ตัวแทนโรงเรียน ตัวแทนครอบครัว ตัวแทนชุมชน และเจาหนาที่จากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ ใน
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2548 เพื่อขอความรวมมือเขารวมกิจกรรมตางๆในโครงการวิจัยตั้งแตการ
กําหนดปญหาและความตองการ การวางแผนและกําหนดเปนโครงการและกิจกรรม การดําเนินงาน
ในโครงการตางๆ และการติดตามประเมินผล โดยไดชี้แจงรายละเอียด วัตถุประสงคของโครงการ
วิจัย และกิจกรรมที่ตองดําเนินงานตลอดกระบวนการ จนเสร็จสิ้นโครงการวิจัย
4. ทบทวนแนวคิดทฤษฎี เอกสาร และรายงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ ในประเด็น
ของปญหาการสูบบุหรี่ ปจจัยเงื่อนไขที่เกี่ยวของ และแนวทางการแกไขปญหาการสูบบุหรี่ เพื่อทํา
การกําหนดแนวคําถามในการสรางเครื่องมือวัดทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และสรางชุดโครงการ
ฝกอบรมเพื่อพัฒนาปจจัยภายในของนักเรียน ไดแก โครงการใหโปรแกรมสุขศึกษา โครงการพัฒนา
ทักษะการตัดสินใจ และทักษะการปฏิเสธ
จากการศึกษาของผูวิจัยในงานวิจัย 2 เรื่องกอนจะทําการวิจัยเรื่องนี้ ไดแก งาน
วิจัย 1 เรื่องรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการปองกันการสูบ
บุหรี่ของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน (วรรณชนก จันทชุม. 2547) ซึ่งเริ่มดําเนินการวิจัย
ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2546 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2547 และงานวิจัย 2 เรื่องการสังเคราะห
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสูบบุหรี่และการดื่มสุราโดยการวิเคราะหเมตา (วรรณชนก จันทชุม.2549)
ซึ่งเริ่มดําเนินการวิจัยตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2547 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2549 ตลอดจนการ
ทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวของ ผูวิจัยพบวาปญหาการสูบบุหรีข่ องเยาวชนเปนผลมาจาก
ปฏิสัมพันธ ระหวางปจจัยภายในสวนบุคคลของเด็กเองกับปจจัยภายนอกซึ่งเปนสภาพแวดลอมที่
เกี่ยวของ ไดแก เพื่อน ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนที่เด็กอาศัยอยู ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว ิจัยจึงได
ทําการคัดสรรตัวแปรที่เกี่ยวของกับปจจัยภายในและปจจัยภายนอกของเยาวชน โดยเปนปจจัยที่
เปนสาเหตุหรือมีอิทธิพลสวนใหญตอการสูบบุหรีข่ องนักเรียน ที่กําลังศึกษาในระดับประถมศึกษาที่
5-6 และมัธยมศึกษาที่ 1-3 (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี;่ และบริษัทคอมพาสอินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด. 2545: ออนไลน); (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่. 2547ค: ออนไลน); (U.S. Department
of Health and Human Services. 1994: 8-9) ; (Kirby. 2002 : 57-58) ซึ่งแนวทางในการแกไข
ปญหาตองอาศัยการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดสรุปปญหาและแนวทางในการแกไข
ปญหาการสูบบุหรี่ของนักเรียนดังภาพประกอบ 13 อยางไรก็ตาม แนวทางในการแกไขปญหาที่ได
ดังกลาว เปนเพียงประเด็นหลักๆที่มาจากการทบทวนวรรณกรรมและขอคนพบที่ไดจากงานวิจัย 2
เรื่องแรกของผูวิจัย สําหรับรายละเอียดของกิจกรรมหรือโครงการ จะไดจากการมีสวนรวมของฝาย
ตางๆ ในการประชุมวางแผนแบบมีสว นรวม โดยใชเทคนิค AIC
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องคประกอบของปญหา
ปจจัยภายใน (ตัวนักเรียน)
- ความรู
- เจตคติ ความเชื่อ การรับรู คานิยม
- ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง
- การขาดทักษะตางๆที่จําเปน
ปจจัยภายนอก (สภาพแวดลอมตางๆ)
ครอบครัว
- สัมพันธภาพในครอบครัว
- การดูแลเอาใจใส การอบรมสั่งสอนลูก
- การเปนตนแบบของพอแม
โรงเรียน
- การดูแลเอาใจใสของครู
- การเปนตนแบบของครู
- สภาพแวดลอมโรงเรียน
- นโยบาย กฎระเบียบของโรงเรียน
- การจัดการเรียนการสอน
ชุมชน/เจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของ
- บรรทัดฐาน คานิยมของชุมชน
- แหลงสนับสนุนที่เอื้อตอการสูบบุหรี่
(แหลงซื้อขาย แหลงมั่วสุม)
- กฎระเบียบสังคม กฎหมายที่เกี่ยวของ

แนวทางการแกไขปญหา
ปจจัยภายใน (ตัวนักเรียน)
- การใหโปรแกรมสุขศึกษาแกนักเรียน
(เปนการใหความรู ปรับเจตคติ สราง
ความคาดหวังในความสามารถของ
ตนเอง และมีพฤติกรรมการปองกัน
การสูบบุหรี่)
- การพัฒนาทักษะที่จําเปน เชน
ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการปฏิเสธ
ผูที่มีบทบาทในการดําเนินกิจกรรม
ครู และนักเรียน
ปจจัยภายนอก (สภาพแวดลอมตางๆ)
- การเฝาระวังและดูแลสภาพแวดลอม
ที่เอื้อตอการสูบบุหรี่ของนักเรียน
ทั้งในโรงเรียน ที่บาน และชุมชน
ผูที่มีบทบาทในการดําเนินกิจกรรม
นักเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชน และ
เจาหนาที่จากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ

ภาพประกอบ 13 ปญหาและแนวทางการแกไขปญหาการสูบบุหรีข่ องนักเรียน
5. ผูวิจัยทําการอบรมผูชวยผูวิจัย จํานวน 5 คน (ดังรายชื่อในภาคผนวก จ) ใน
วันที่ 29 มิถนุ ายน พ.ศ. 2548 ในเวลา 09.00-12.00 น. เพื่อชวยเหลือผูวิจัยในการดําเนินการจัด
ประชุมวางแผนแบบมีสว นรวมโดยใชเทคนิคAIC และจัดประชุมประเมินผลรวบยอดโดยผูชวยผูวิจัย
จะมีบทบาทดังนี้
- เปนผูดําเนินการจัดประชุมวางแผนแบบมีสว นรวม โดยใชเทคนิค AIC ใน
กลุมยอย โดยเปนผูควบคุมใหการดําเนินการกลุมบรรลุตามวัตถุประสงคของการประชุม และเปนผู
กระตุนใหสมาชิกทุกคนในกลุมไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
- เปนผูดําเนินการจัดประชุมประเมินผลรวบยอด โดยเปนผูสรุปผลที่ไดจาก
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การประชุมกลุมยอย ในประเด็นของผลลัพธ (Outcome) ที่ไดบรรลุตามวัตถุประสงคหรือไม มีปญหา
อุปสรรคใดบาง และผลกระทบ (Impact) ที่ไดรับจากการดําเนินกิจกรรม ตลอดจนเปนผูกระตุน ให
สมาชิกทุกคนในกลุมไดมีสว นรวมในการแสดงความคิดเห็น
- เปนผูชวยผูวิจัยในการจัดประชุมกลุมใหญและการสนทนากลุม โดยเปนผู
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณที่ใชประกอบการประชุม เชน กระดาษ ดินสอหรือปากกาสําหรับจดบันทึก
อุปกรณบันทึกเสียง เอกสารสิ่งพิมพตางๆ เครื่องดื่มและของขบเคี้ยวที่จะชวยใหบรรยากาศในการ
สนทนาผอนคลายเปนกันเอง และเปนผูอ ํานวยความสะดวกในดานตางๆ ใหแกผูเขาประชุมขณะ
ดําเนินการประชุม ตลอดจนเปนผูจัดการดานงานเทคนิค ไดแก การอัดเสียง การถายรูป และการ
ควบคุมบุคคลหรือสิ่งรบกวนจากภายนอก เปนตน
- เปนผูสังเกตการมีสวนรวมของผูเขารวมประชุมในกลุมยอยที่รับผิดชอบ
- เปนผูชวยผูวิจยั ในการทําหนาที่เปนผูจดบันทึกยอในการสนทนากลุม และ
ทําแผนผังการนั่งของผูเขารวมวงสนทนา พรอมกับเขียนหมายเลขและชื่อกํากับตําแหนงไว เพื่อ
ประโยชนในการที่ผูนําจะไดรูจักชื่อของผูรวมสนทนาและตั้งคําถามไดตรงกับตัวบุคคลเจาของชื่อ
6. เชิญวิทยากร 1 ทาน (รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศธนวสุ) มาใหการอบรมเกี่ยวกับ
วิธีการจัดประชุมแบบมีสว นรวม โดยใชเทคนิค AIC แกผูวิจัยและผูช วยผูว ิจัย จํานวน 6 คน ในวันที่
1-2 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ในเวลา 09.00-16.00 น. ณ. โรงเรียนหัวนาคําจรูญศิลป หลังจากอบรม
แลวผูว ิจัยและผูชวยผูวิจัย ทําการฝกปฏิบัติจริงกับนักเรียนชั้น ป.5-6 และ ม.1-3 โรงเรียนหัวนาคํา
จรูญศิลป ทีม่ ีคุณสมบัติคลายคลึงกับกลุมที่ศึกษา (ไมใชกลุมทีเ่ ปนตัวแทนในการเขารวมกระบวน
การวิจัย) และมีจํานวนใกลเคียงกัน ประมาณกลุมละ 8-10 คน ในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
เพื่อใหผูวิจัยและผูชว ยผูว ิจยั เขาใจและสามารถปฏิบตั กิ ารโดยใชเทคนิค AIC ไดในสถานการณจริง
ระยะที่ 2 ระยะดําเนินการ เปนระยะทีเ่ ริ่มดําเนินการ ตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึงเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2548 โดยทําการศึกษาบริบทของโรงเรียนและชุมชน ศึกษาสถานการณการสูบ
บุหรี่ของนักเรียน และทําการพัฒนากลวิธีในการปองกันการสูบบุหรีข่ องนักเรียนโดยใชกระบวนการ
มีสวนรวม
การศึกษาบริบทของโรงเรียน และชุมชน เปนการศึกษาขอมูลของโรงเรียน
เกี่ยวกับอาคารสถานที่ ลักษณะการจัดการศึกษา พื้นที่ที่โรงเรียนรับผิดชอบ และวิสยั ทัศนของ
โรงเรียน และขอมูลทัว่ ไปของชุมชน เกี่ยวกับประวัติความเปนมา สภาพพื้นที่ทางภูมศิ าสตรทวั่ ไป
การคมนาคม สาธารณูปโภค ลักษณะพื้นฐานทางประชากรและเศรษฐกิจ สถานที่สําคัญของตําบล
กลุมตางๆที่สาํ คัญในตําบล สภาวะทางสุขภาพและแหลงบริการสาธารณสุข เปนตน ซึ่งเปนขอมูลที่
ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ ไดแก ผูบริหารโรงเรียน และ ผูนําชุมชน (ผูใหญบาน และ
กลุม อสม.) ในวันที่ 5-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 โดยผูวิจัยไดตั้งแนวคําถามกวางๆ เตรียมไว แลว
โยงเขาหาประเด็นที่ตองการ เพิ่มความแมนยําและความเชื่อถือไดของขอมูลดวยวิธีการตางๆ เชน

94
ถามซ้ําดวยคําถามหลายๆ แบบ ตรวจสอบคําตอบจากเอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ หรือเปรียบเทียบ
คําตอบกับผูใหสัมภาษณตา งคนกัน เปนตน และจากการสังเกตสภาพแวดลอมของโรงเรียนและ
ชุมชนของผูวจิ ัย ในชวงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2548 ที่ผวู ิจัยไดลงพื้นที่เพื่อดําเนิน
การวิจัย และทําการจัดกิจกรรมตางๆ โดยทําการบันทึกสิ่งที่ไดจากการสังเกตแบบบันทึกยอ เฉพาะ
ขอความที่สาํ คัญและใชคํายอชวย ในกรณีที่ไมตองการใหการสังเกตโจงแจงไมเปนธรรมชาติหรือถูก
ชะงักโดยการจดบันทึก และบันทึกภาคสนามในแตละวันทีล่ งสังเกตในพื้นที่ เพื่อบันทึกเรียบเรียง
เหตุการณที่พบเห็นในแตละวันใหครบถวน โดยแบงสิ่งที่บันทึกเปน 3 สวน ไดแก 1) การบันทึกสิ่งที่
สังเกตเห็นอยางละเอียด เชน สภาพแวดลอมของโรงเรียนและชุมชนเปนอยางไร อยูที่ไหน บุคคลที่
เราสังเกตเปนใคร ทําอะไร พูดอะไร และเหตุการณที่เกิดขึ้นมีอะไรบาง มีใครบางรวมอยูใน
เหตุการณ เกิดอยางไร เพราะอะไร และทําไม 2) การตีความสิ่งทีส่ ังเกตเห็น โดยการแสดงความ
คิดเห็น สรุปความหมายตามแนวทฤษฎีที่ใชเปนกรอบ และ 3) การบันทึกถึงวิธกี ารที่ผูวิจัยใชในการ
สังเกตและรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม โดยมีขอปฏิบตั ิในการบันทึก ไดแก บันทึกทันทีที่สงั เกตเห็น
เหตุการณ ทําแผนผังประกอบใหเห็นภาพพอสังเขปเพื่อชวยในการจํา จดสั้นๆ กอน แลวคอยขยาย
ความหรือเพิม่ เติมเมื่อมีเวลาในภายหลัง และสังเกตบรรยากาศของเหตุการณใหเหมาะสมกับการ
จดบันทึก เปนตน นอกจากนี้ ขอมูลบางสวนไดจากขอมูลทุติยภูมซิ ึ่งเปนเอกสารประวัตขิ องโรงเรียน
และชุมชน
การศึกษาสถานการณการสูบบุหรี่ของนักเรียน เปนการศึกษาขอมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียน ปจจัยตางๆที่เกี่ยวของ ผลกระทบทีเ่ กิดขึ้นจากการสูบ
บุหรี่ กิจกรรมหรือโครงการปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหรี่ในอดีตและปจจุบัน และแนวทางใน
การปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหรีข่ องนักเรียน โดยขอมูลไดจากแบบสอบถามและการสนทนา
กลุม ในกลุมตัวแทนนักเรียน ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และเจาหนาที่จากหนวยงานของรัฐที่
เกี่ยวของ ผูวจิ ัยไดทําการสนทนากลุม ในกลุมตางๆ ในวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เวลา 09.0016.00 น. กลุมตัวแทนนักเรียนมีจํานวน 2 กลุม (กลุมนักเรียนที่ไมสูบบุหรี่ จํานวน 10 คน และกลุม
นักเรียนที่สบู บุหรี่จํานวน 8 คน) กลุมตัวแทนครอบครัวมี 1 กลุม (กลุมผูปกครองและแมบานจํานวน
10 คน) กลุมตัวแทนโรงเรียนมี 1 กลุม (กลุมครูฝายบริหารและกลุม ครูผูสอนจํานวน 10 คน) กลุม
ตัวแทนชุมชนมี 1 กลุม (กลุมผูนําชุมชน และ กลุมอสม. ในชุมชนจํานวน 10 คน) และกลุมตัวแทน
เจาหนาที่จากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของมี 1 กลุม (เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลและเจา
หนาที่สาธารณสุข จํานวน 3 คน) โดยทําการสนทนาครั้งละ 1 กลุม กลุมละ 1 ชั่วโมง จํานวนสมาชิก
ตอกลุมประมาณ 8-10 คน ยกเวนในกลุมเจาหนาที่จากหนวยงานของรัฐซึ่งมี 3 คน โดยผูวจิ ัยได
คัดเลือกหองเรียนของโรงเรียนหัวนาคําจรูญศิลปเปนสถานที่ในการสนทนากลุม โดยเปนหองเรียนที่
เงียบสงบ ไมพลุกพลาน และมีอากาศถายเทดี ผูรว มวงสนทนาประกอบดวยผูว จิ ัยซึ่งทําหนาที่เปน
ผูนําและกํากับการสนทนา ผูชวยผูวิจัยซึ่งเปนผูจดบันทึกที่จะทําหนาที่บันทึกยอในการสนทนากลุม
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ผูชวยผูวิจัยทัว่ ไปที่จะทําหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวกแกกลุมสนทนา และจัดการดานงานเทคนิค
ไดแก การอัดเสียง การถายรูป และการควบคุมบุคคลหรือสิ่งรบกวนจากภายนอก เปนตน
กอนเริ่มสนทนากลุมผูวิจัยไดจัดอุปกรณที่จะชวยในการสนทนากลุมใหพรอม เชน
กระดาษ ดินสอหรือปากกาสําหรับจดบันทึก อุปกรณบันทึกเสียง เอกสารสิ่งพิมพตางๆ ตลอดจน
เครื่องดื่มและของขบเคี้ยวที่จะชวยใหบรรยากาศในการสนทนาผอนคลายเปนกันเอง
ในการดําเนินการสนทนา เมื่อสมาชิกกลุมครบแลว ผูว ิจัยซึ่งเปนผูน ําการสนทนา
จะเริ่มสรางบรรยากาศดวยการกลาวตอนรับ แนะนําตัวเองและคณะฯ ชี้แจงวัตถุประสงคของการ
สนทนา วิธีการสนทนา ขออนุญาตใชเครื่องบันทึกเสียง ขออนุญาตจดบันทึก รวมทั้งถามคําถาม
ทั่วไปเพื่อเปนการอุนเครื่องเขาสูการสนทนา จากนั้นจึงเขาสูคําถามที่เตรียมไว ขณะทําการสนทนา
ผูชวยผูวิจัยจะทําการบันทึกยอการสนทนา และบันทึกเสียงการสนทนาตลอดการสนทนา เมื่อสิ้นสุด
การสนทนา ผูวิจัยซึ่งเปนผูนําจะทําการซักถามความรูสึกของผูรวมวงสนทนาเกีย่ วกับเรื่องทีส่ นทนา
วิธีการ บรรยากาศและ ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะอื่นๆ เพื่อใชประกอบการเขียนรายงานสรุป
ผูชวยผูวิจัยทีท่ ําหนาที่จดบันทึกการสนทนา จะทําแผนผังการนั่งของผูเขารวมวง
สนทนา พรอมกับเขียนหมายเลขและชือ่ กํากับตําแหนงไว เพื่อประโยชนในการที่ผูนําจะไดรจู ักชื่อ
ของผูรวมสนทนา และการตั้งคําถามจะไดตรงกับตัวบุคคลเจาของชื่อ โดยมีคําถามในการสนทนา
กลุมในแตละกลุมดังไดกลาวมาแลวในขางตน
การพัฒนากลวิธีในการปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน เปนกระบวนการที่
ผูวิจัยไดพยายามคิดคนวิธกี ารในการปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนที่เหมาะสม เพื่อใหสามารถ
แกไขปญหาไดตรงตามสภาพการณและสาเหตุที่แทจริงในพื้นที่ทศี่ กึ ษา โดยผูวิจยั มองวาวิธีการแบบ
ทั้งๆที่ปญ
 หาการสูบบุหรี่ของเยาวชนมา
เดิมยังมีจุดออนที่มุงเนนการแกไขปญหาที่ตวั เด็กเทานัน้
จากปจจัยดานสภาพแวดลอมตางๆของเด็กดวย ไดแก ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ดังนั้นการ
แกไขปญหาตองทําความเขาใจปรากฏการณทางสังคม เรียนรู และเขาใจปจจัยเงือ่ นไขตางๆ โดยตัว
เยาวชนและผูท ี่มีสวนเกีย่ วของ ควรมีสวนรวมในการกําหนดความตองการและแกไขปญหาของตน
เอง ในการศึกษาครั้งนี้จึงไดนําแนวคิดหลักของการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการมาประยุกตใช เพื่อสงเสริม
สนับสนุน และกระตุนใหกลุม ตางๆที่เกีย่ วของ ไดแก ตัวเด็กเอง ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และ
เจาหนาที่จากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ ไดแสดงความคิดเห็นในการกําหนดปญหาเกี่ยวกับการ
สูบบุหรีข่ องเยาวชน ความตองการในการปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหรี่ การจัดลําดับความ
สําคัญของปญหา การวางแผนและกําหนดเปนโครงการหรือกิจกรรม การดําเนินงานตามโครงการที่
ไดกําหนดขึ้น สะทอนและประเมินผลของการดําเนินการนั้นๆ ปรับปรุงแกไข เพื่อใหไดแนวทางที่
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ภายใตทรัพยากรและศักยภาพของฝายตางๆที่เกี่ยวของใน
พื้นที่ที่ศึกษา ในการกอใหเกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของนักเรียนที่นําไปสูก ารปองกันการสูบ
บุหรี่
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ในการสนับสนุนใหฝายตางๆ ที่เกี่ยวของไดมีสวนรวม ในการคนหาและจัดการกับปญหา
ของตนเอง ภายใตทรัพยากรที่มีอยู ผูวิจัยไดใชเทคนิค AIC เพื่อสงเสริมใหทุกฝายที่เกี่ยวของ เขา
มามีสวนรวมและแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ในการมองปญหาและความตองการ เลือกแนวทางแกไข
ปญหาและจัดทําแผนโดยการคิดและเรียนรูรวมกันอยางมีปฏิสัมพันธ เกิดเปนกระบวนการวิจัยอยาง
มีสวนรวม ซึ่งรูปแบบของการดําเนินงานเปนการจัดประชุมวางแผนแบบมีสว นรวม แบงเปน 2 ระยะ
ในขั้นเตรียมการกอนเริ่มประชุม และในขั้นดําเนินการจัดประชุม โดยผูวิจัยไดทาํ การจัดประชุมเปน
ระยะเวลา 2 วัน คือวันที่ 9-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เวลา 09.00-16.00 น. ดังนี้
ขั้นเตรียมการกอนเริ่มประชุมวางแผนแบบมีสว นรวม
1. เชิญผูเขารวมประชุม ซึ่งประกอบดวยตัวแทนจากฝายตางๆที่เกี่ยวของ
ไดแก นักเรียน ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และเจาหนาที่ของรัฐจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. เตรียมประเด็นหัวเรื่องในการประชุม คือ การปองกันการสูบบุหรีข่ อง
นักเรียน
3. กําหนดวัตถุประสงคของการประชุม
4. แบงกลุมยอย เพื่อพิจารณาประเด็นในการประชุมเปนกลุมละ 8-10 คน
ตามลักษณะของสมาชิกประเภทเดียวกัน ไดแก 1) กลุมตัวแทนของนักเรียน จํานวน 3 กลุม 2) กลุม
ตัวแทนของครอบครัว จํานวน 1 กลุม 3) กลุมตัวแทนของโรงเรียน จํานวน 1 กลุม และ 4) กลุม
ตัวแทนของชุมชนและเจาหนาที่ของรัฐจากหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ จํานวน 1 กลุม
5. จัดเตรียมสถานที่ สื่อ และ วัสดุอุปกรณในการประชุม
6. ทําการฉายวีดิทัศน ในเรือ่ งบุหรี่และอันตรายจากการสูบบุหรีใ่ หผูเขารวม
ประชุมไดชม กอนเริ่มเขาสูก ระบวนการจัดประชุมแบบมีสวนรวมโดยใชเทคนิค AIC เพื่อให
ความรูและจูงใจใหตระหนักถึงอันตรายของการสูบบุหรี่
7. ดําเนินการจัดประชุมแบบมีสว นรวมโดยใชเทคนิค AIC
ขั้นดําเนินการจัดประชุมวางแผนแบบมีสวนรวมโดยใชเทคนิค AIC
เปนการดําเนินการที่ครอบคลุมขั้นตอนที่ 1 การกําหนดปญหาและความตองการ และขั้นตอนที่ 2
การกําหนดแนวทางและวางแผนแกไขปญหา โดยจัดในรูปแบบของการประชุม เพื่อเปดโอกาสให
ฝายตางๆ ทีเ่ กี่ยวของไดพดู คุย แลกเปลีย่ นการเรียนรู และประสบการณ ที่ทําใหเกิดความเขาใจถึง
สภาพปญหาการสูบบุหรีข่ องนักเรียน และความตองการที่จะแกไขปญหา คนหาวิธีการในการแกไข
ปญหาและเลือกแนวทางการแกไขปญหาที่เหมาะสม เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการประชุม คือ ได
รวมกันจัดทําแผน และกําหนดกิจกรรม/โครงการที่กลุม ตองการใหเกิดขึ้น โดยการประชุมแบงเปน
6 ขั้นตอน ไดแก ขั้น A1, A2, I1, I2, C1 และ C2 ดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดปญหาและความตองการ เปนการวิเคราะหสภาพ
ปญหาการสูบบุหรี่ของนักเรียนและความตองการที่จะแกไขปญหา ซึ่งเปนการใชเทคนิค AIC ในขั้น
ของการสรางความรู (Appreciationหรือ A) ที่เปดโอกาสใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็น รับฟงและ
หาขอสรุป รวมกันอยางเปนประชาธิปไตย เปนการสรางจิตสํานึกหรือความรูสกึ รวมกัน โดยใชการ
เขียน หรือวาดภาพเปนสื่อในการแสดงความเห็น แบงเปน 2 สวน ไดแก A1 เปนการวิเคราะห
สภาพปจจุบันของปญหาการสูบบุหรีข่ องเยาวชน ทั้งในโรงเรียนและในชุมชน และ A2 เปนการ
กําหนดอนาคตหรือภาพทีพ่ ึงประสงคในการพัฒนา วาตองการใหปญหาการสูบบุหรีข่ องเยาวชน
เปลี่ยนแปลงไปอยางไร โดยใหจินตนาการอยางเสรี
ขั้นตอนที่ 2 การกําหนดแนวทางและวางแผนแกไขปญหา เปนการใชเทคนิค
AIC ในขั้นของการสรางแนวทางพัฒนา (Influence หรือ I) และขั้นของการสรางแนวปฏิบัติ (Control
หรือ C) ดังนี้
ขั้นของการสรางแนวทางพัฒนา (Influence หรือ I) เปนการนําความคิดที่ไดจาก
การจินตนาการของสมาชิกทุกคน มากําหนดจุดมุงหมายรวมกัน ขั้นตอนนี้เปนการสรางความรูสึก
เปนเจาของแนวคิดที่จะดําเนินการพัฒนารวมกัน และเปนขั้นตอนการเรียนรูรว มกัน เมื่อสมาชิกทุก
คนไดแสดงความคิดเห็นแลว ผูดําเนินการกลุมจะนํากิจกรรมทั้งหมดมาจัดจําแนกหมวดหมู และ
พิจารณารวมกันวา วิธีการใดที่กลุมเห็นพองตองกันวาจะนําไปสูจุดมุงหมายตามที่กลุมตองการ โดย
จะตองกระตุน ใหสมาชิกมีการอภิปรายถึงขอดีและขอเสียของแตละวิธี และเลือกแนวทางทีเ่ ห็นพอง
รวมกันวาเปนวิธที ี่ดีที่สุด ขั้นตอนนี้แบงเปน 2 สวน ไดแก I1 การคิดกิจกรรม/โครงการที่จะทําให
บรรลุวตั ถุประสงค ตามภาพที่พึงประสงค และ I2 การจัดลําดับความสําคัญของโครงการ
ขั้นการสรางแนวปฏิบัติ (Control หรือ C) เปนการกําหนดแผนปฏิบัติโดยแบงเปน
2 สวน ไดแก C1 การแบงความรับผิดชอบ และ C2 การตกลงในรายละเอียดของการดําเนินงาน
โดยจัดทําเปนแผน/โครงการ ซึ่งประกอบดวย ชื่อโครงการ วัตถุประสงคหรือเปาหมาย วิธดี ําเนิน
การหรือกิจกรรม ระยะเวลาในการดําเนินการ วัสดุและอุปกรณ งบประมาณ และแหลงที่มา
ผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรม และการประเมินผล (ตัวชี้วัดหรือผลทีค่ าดวาจะเกิดขึ้น)
การดําเนินการจัดประชุมวางแผนแบบมีสว นรวม โดยใชเทคนิค AIC เพื่อจัดทํา
แผนและกําหนดกิจกรรมในการดําเนินงานเพื่อปองกันการสูบบุหรีข่ องนักเรียน ใชระยะเวลา 2 วัน
โดยมีผูเขาประชุมกลุมใหญ (สมาชิกทุกคนในฝายๆตาง) จํานวน 55 คน (ดังรายชือ่ ในภาคผนวก จ)
เมื่อแบงเปนกลุมยอยตามประเภทของสมาชิกในแตละฝายแลว จะไดกลุมยอย 6 กลุม กลุมละ 8-10
คน (กลุมนักเรียน 3 กลุม กลุมผูปกครอง 1 กลุม กลุมครู 1 กลุม กลุมชุมชน/เจาหนาที่จาก
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ 1 กลุม โดยแตละกลุมยอยมีผูวิจัยและผูชวยวิจัย ซึ่งไดผานการอบรม
และการฝกปฏิบัตใิ นการดําเนินการจัดประชุมวางแผนแบบมีสว นรวมโดยใชเทคนิค AIC เปนผูนํา
กลุม ซึ่งมีลําดับขั้นตอนของการจัดประชุมวางแผนแบบมีสวนรวม โดยใชเทคนิค AIC ดังนี้
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วันที่ 1 (วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เวลา 09.00-16.00 น.) ดําเนินการขั้นตอน A การ
กําหนดปญหาและความตองการ เกี่ยวกับปญหาการสูบบุหรี่ของนักเรียน และขั้นตอน I การกําหนด
แนวทางแกไขปญหาดังกลาว
ขั้นตอน
เงื่อนไข
กิจกรรม
ทําความรูจัก เพื่อสรางบรรยากาศ
ใหคุนเคยและเปนกันเอง
A1 การวิเคราะหสภาพการณ
ปจจุบันของปญหาการสูบบุหรี่
ของเยาวชนทั้งในโรงเรียนและ
ในชุมชน
(ใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)

-ใหทุกคนไดแสดงออกอยาง
เทาเทียมกัน
-เปดโอกาสใหทุกคน ไดแสดง
ความคิดเห็นโดยเสรี
-กระตุนใหแตละคนมีความรูสึก
รวมกับกลุม

A2 การกําหนดภาพที่พึงประสงค
ในอนาคตเกีย่ วกับปญหาการ
สูบบุหรี่ของเยาวชน
(ใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)

-เปดโอกาสใหทุกคน ไดแสดง
ความคิดเห็นโดยเสรี
-กระตุนใหแตละคนมีความรูสึก
รวมกับกลุม

- ในกลุมใหญ ใหทุกคนไดแนะนําตนเอง
(ใชเวลา 15 นาที)
- ในกลุมยอยใหทุกคนไดเขียน/วาดภาพ
ตามความคิดเห็นของตน ลงใน
กระดาษที่จัดให วาในปจจุบัน ปญหา
การสูบบุหรี่ของเยาวชนมีรูปลักษณ
อยางไร (ภาพอาจเปนขอความ
ลายเสน รูปวาด หรือ สัญลักษณ ก็ได)
(ใชเวลา 15 นาที)
- นําภาพของทุกคนมาติดแปะลงบน
กระดาษแผนใหญที่เตรียมไว โดยให
แตละคนไดอธิบายความหมายในภาพ
ของตน (ใชเวลา 15 นาที)
- ใหสมาชิกในกลุมชวยกันหลอมรวม
ความคิดเห็นของทุกคนในกลุม แลว
สรุปรวมเปนภาพเดียวของกลุม
(ใชเวลา 10 นาที)
- แตละกลุม สงตัวแทนนําเสนอความคิด
ตอกลุมใหญ นําเสนอกลุมละ 5 นาที
มี 6 กลุม (ใชเวลา 30 นาที)
- ในกลุมยอยใหทุกคนไดเขียน/วาดภาพ
ตามความคิดเห็นของตนลงในกระดาษ
ที่จัดใหวาในอนาคต ตองการใหปญหา
การสูบบุหรี่เปลี่ยนแปลงไปจากภาพ
เดิมอยางไร หรือคาดหวังอยากใหเปน
อยางไร (ใชเวลา 15 นาที)
- นําภาพของทุกคนมาติดแปะลงบน
กระดาษแผนใหญที่เตรียมไว โดยให
แตละคนไดอธิบายความหมายในภาพ
ของตน (ใชเวลา 15 นาที)
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ขั้นตอน

I1 การคิดคนกิจกรรม/โครงการ ที่
จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคตาม
ภาพที่พึงประสงค
(ใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
30 นาที)

I2 การจัดลําดับความสําคัญของ
โครงการ
(ใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)

เงื่อนไข

กิจกรรม

- ใหสมาชิกในกลุมชวยกันหลอมรวม
ความคิดเห็นของทุกคนในกลุม แลว
สรุปรวมเปนภาพเดียวของกลุม
(ใชเวลา 10 นาที)
- แตละกลุม สงตัวแทนนําเสนอความคิด
ตอกลุมใหญ นําเสนอกลุมละ 5 นาที
มี 6 กลุม (ใชเวลา 30 นาที)
- ในกลุมใหญ ใหหลอมรวมภาพที่ได
ของแตละกลุมยอย ใหเปนภาพ
เดียวกัน หรือ อาจยกรางความหมาย
เปน ปณิธาน คําขวัญของภาพที่
ตองการก็ได (ใชเวลา 15 นาที)
-เปดโอกาสใหทุกคน ไดแสดง - ในกลุมยอย ใหทุกคนไดเขียนกิจกรรม
ความคิดเห็นโดยเสรี
ที่คิดวาตองทํา เพื่อใหเกิดผลสําเร็จ
-กระตุนใหแตละคนมีความรูสึก ตามภาพรวมที่ไดจากขั้น A2 โดยให
แตละคนเขียนกิจกรรมละ 1 แผน
รวมกับกลุม
และใหเขียนมากที่สุดตามศักยภาพ
และประสบการณที่มีอยู
(ใชเวลา 20 นาที)
- นํากิจกรรมที่ไดมาทั้งหมดมาจัด
จําแนกหมวดหมู แลวเขียนลง
แผนโปรงใส
สงตัวแทนนําเสนอตอกลุมใหญ
(ใชเวลา 20 นาที)
- ในกลุมใหญ รวมและจัดหมวดหมูที่ได
จากกลุมยอยเปนโครงการ ในแตละ
โครงการมีกิจกรรมอะไรบาง
แลวนําเสนอใหที่ประชุมรับทราบ
(ใชเวลา 50 นาที)
-เปดโอกาสใหทุกคน ไดแสดง - ในกลุมใหญ ใหทุกคนรวมกันพิจารณา
โครงการที่ไดทั้งหมดจากที่ประชุม
ความคิดเห็นโดยเสรี
ใหญ แลวจัดลําดับความสําคัญของ
-กระตุนใหสมาชิกมีการ
อภิปรายถึงขอดีและขอเสียของ โครงการ โดยพิจารณาจากความ
แตละวิธี และเลือกแนวทางที่
เปนไปไดในการปฏิบัติ สามารถ
เห็นพองรวมกันวาดีที่สุด
กระทําเองได และนําไปสูจุดมุงหมาย
ตามที่กลุมตองการ
(ใชเวลา 60 นาที)
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วันที่ 2 (วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เวลา 09.00-12.00 น.) ขั้นตอน C จัดทําแผนและกําหนด
ผูรับผิดชอบ
ขั้นตอน

เงื่อนไข

กิจกรรม

C1 การแบงความรับผิดชอบ
(ใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)

-เปดโอกาสใหทุกคน ไดแสดง
ความคิดเห็นโดยเสรี
-กระตุนใหแตละคนมีความรูสึก
รวมกับกลุม

C2 การตกลงในรายละเอียดของ
การดําเนินงาน
(ใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)

-เปดโอกาสใหทุกคน ไดแสดง
ความคิดเห็นโดยเสรี
-กระตุนใหแตละคนมีความรูสึก
รวมกับกลุม

- ในกลุมยอย จากโครงการที่ไดในขั้น I2
ใหทุกคนเลือกกิจกรรมที่คิดวาตน
สามารถทําไดในแตละโครงการ
เขียนชื่อคนทํากิจกรรมและกิจกรรมที่
ตองการรับผิดชอบลงในกระดาษ โดย
เขียนกิจกรรมใหมากที่สุดตามบทบาท
หนาที่และศักยภาพที่มีอยู โครงการละ
1 แผน (ใชเวลาประมาณ 20 นาที)
- นํารายชื่อทั้งหมดที่ได มาจัดและ
จําแนกตามโครงการ โดยนําเสนอ
ผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรมของ
แตละโครงการ เขียนลงแผนโปรงใส
สงตัวแทนนําเสนอตอกลุมใหญ
(ใชเวลาประมาณ 20 นาที)
- แบงกลุมตามบทบาทของงานที่
รับผิดชอบ เปนกลุมนักเรียน ครู
ผูปกครอง และชุมชน/เจาหนาที่
โดยรวมกลุมที่มีมากกวา 1 กลุมเปน
กลุมเดียวกัน ไดแก กลุมนักเรียนและ
ผูปกครอง (ใชเวลา 10 นาที)
- เขียนแผนงานใหครอบคลุมประเด็น
ชื่อโครงการ วัตถุประสงคหรือ
เปาหมาย วิธีดําเนินการหรือกิจกรรม
ระยะเวลาในการดําเนินการ วัสดุและ
อุปกรณ งบประมาณและแหลงที่มา
บุคคลหรือหนวยงานที่รับผิดชอบใน
แตละกิจกรรม และการประเมินผล
(ตัวชี้วัดหรือผลที่คาดวาจะเกิดขึ้น)
(ใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที))
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ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติตามแผน เปนการดําเนินงานของผูรับผิดชอบตามโครงการหรือ
แผนที่ไดกําหนดไว ภายใตทรัพยากรตางๆ ภายในทองถิ่น ซึ่งผลทีไ่ ดจากการดําเนินการจัดประชุม
วางแผนแบบมีสวนรวมโดยใชเทคนิค AIC ฝายตางๆทีเ่ กี่ยวของไดนําเสนอโครงการจํานวน 5
โครงการ ไดแก 1) โครงการเยาวชนยุคใหมหางไกลยาเสพติดของกลุมนักเรียน 2)โครงการเฝาระวัง
การสูบบุหรีข่ องบุตรหลานที่บานของกลุม ผูปกครอง 3) โครงการเฝาระวังเด็กกลุมเสี่ยง 4)โครงการ
ปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนในโรงเรียนของกลุมครูและโรงเรียน 5) โครงการปองกันการสูบบุหรี่
ของเยาวชนโดยชุมชน นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่ผูวจิ ัยไดรวมกับครูเพื่อพัฒนาความรูและทักษะที่
จําเปนในการปองกันการสูบบุหรี่แกนักเรียน ไดแก 1) โครงการใหโปรแกรมสุขศึกษาแกนักเรียน
และ 2) โครงการพัฒนาทักษะการตัดสินใจและทักษะการปฏิเสธเพือ่ ปองกันการสูบบุหรีข่ องนักเรียน
ซึ่งผูวิจัยไดนาํ เสนอทั้งสองโครงการในทีป่ ระชุมวางแผนแบบมีสว นรวมดวย และที่ประชุมกลุมใหญมี
ความเห็นชอบวาควรดําเนินโครงการดังกลาวดวย ดังนั้นโครงการทีไ่ ดจึงมีจํานวนทั้งสิ้น 7 โครงการ
เมื่อพิจารณาโครงการตางๆ ดังกลาว พบวาเปนโครงการที่มุงเนนการแกปญหาที่มีสาเหตุมาจาก
ปจจัยภายในของนักเรียน และปจจัยภายนอกซึ่งเปนสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของ โดยโครงการให
โปรแกรมสุขศึกษาแกนักเรียน
และโครงการพัฒนาทักษะการตัดสินใจและทักษะการปฏิเสธเพื่อ
ปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน ที่ผูวิจยั และครูรวมกันกําหนดขึ้น เปนโครงการที่มุงพัฒนาปจจัย
ภายในของนักเรียน และโครงการที่ฝายตางๆรวมกันกําหนดขึ้น จํานวน 5 โครงการ เปนโครงการที่
มุงเนนการพัฒนาปจจัยภายนอก โดยการเฝาระวังและดูแลสภาพแวดลอมที่เอือ้ ตอการสูบบุหรี่ของ
นักเรียนทั้งทีบ่ าน โรงเรียน และชุมชน ซึ่งมีรายละเอียดของโครงการตางๆ ดังนี้
โครงการพัฒนาปจจัยภายใน(นักเรียน) เปนโครงการที่ผูวิจัยและครูผสู อนวิชาสุขศึกษา
/ครูประจําชั้นรวมกันวางแผนและกําหนดขึ้น เพื่อใหความรู ปรับเปลีย่ นเจตคติ พัฒนาความคาดหวัง
ในความสามารถตนเองและพัฒนาทักษะที่จําเปนแกนกั เรียน เพื่อนําไปสูการมีพฤติกรรมการปองกัน
การสูบบุหรีข่ องนักเรียน ประกอบดวยโครงการ ดังนี้
1. โครงการใหโปรแกรมสุขศึกษาแกนักเรียน
เปนโครงการเพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรู ทําใหปรับเปลีย่ นเจตคติที่มีตอ การสูบบุหรี่
และนําไปสูการมีพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่ในที่สุด ซึ่งมีวิธีการใหสุขศึกษาแกนักเรียนเปน
รายบุคคลและรายกลุมในชัน้ เรียน ดวยวิธีการถามตอบ บรรยาย และอภิปรายกลุม ตลอดจนใช
วิธีการใหสุขศึกษามวลชนในเชิงกวาง โดยการเผยแพรผานสื่อตางๆ ไดแก การจัดแสดงที่ปายนิเทศ
และกระจายเสียงตามสาย เปนตน ซึ่งวิธีการจัดโปรแกรมสุขศึกษาจะมุงเนนการพัฒนาศักยภาพ
ของครูผสู อนใหเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการสอน และใหความรูทถี่ กู ตองเกี่ยวกับบุหรี่และโทษของ
บุหรี่แกนักเรียนในชั้นเรียน โดยจัดใหมีกระบวนการเรียนการสอนแบบมีสว นรวม ที่มุงเนนผูเรียน
เปนจุดศูนยกลาง
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ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจในการปองกันโรค ที่ครอบคลุมถึง
แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ และความคาดหวังในความสามารถของตนเอง ในการจัดโครงการให
โปรแกรมสุขศึกษาแกนักเรียน โดยไดจัดทําแผนการสอนจํานวน 3 แผน ไดแก แผนการสอนที่ 1
“การสรางการรับรูความรุนแรงและโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคจากการสูบบุหรี่” แผนการสอนที่ 2
“การสรางการประเมินการเผชิญปญหา”ประกอบดวยคาดหวังในความสามารถของตนเอง และความ
คาดหวังของประสิทธิผลการตอบสนองถาไมสูบบุหรี่ และแผนการสอนที่ 3 “การเผยแพรความรู
เกี่ยวกับบุหรี่ ดวยการจัดแสดงที่ปายนิเทศ” กิจกรรมที่ใหประกอบดวยการใหความรูขอมูลเกี่ยวกับ
บุหรี่ และอันตรายจากการสูบบุหรี่ ผานสื่อตางๆ ไดแก การสอนแบบบรรยาย การฉายวีดิทัศน
การเห็นจากตัวแบบ และการอภิปรายกลุม เพื่อกระตุนใหนักเรียนเกิดความกลัวตอการสูบบุหรี่ โดย
ผานกระบวนการรับรูที่มีการประเมินอันตรายตอสุขภาพและการประเมินการเผชิญปญหา ซึ่งนําไปสู
การเปลี่ยนแปลงเจตคติ มีความตั้งใจที่จะปองกันตนเองจากการสูบบุหรี่ และไมสูบบุหรี่ในที่สุด
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาใหนักเรียนมีความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับบุหรี่และโทษของการสูบบุหรี่
2. เพื่อปรับเปลี่ยนใหนักเรียนมีเจตคติที่ถูกตองเกี่ยวกับสูบบุหรี่
3. เพื่อพัฒนาความคาดหวังในความสามารถของตนเองของนักเรียน
4. เพื่อพัฒนาใหนักเรียนมีการแสดงพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่
วิธีดําเนินงาน
ขั้นเตรียมการ
1. ชี้แจงวัตถุประสงคและขัน้ ตอนการดําเนินงาน ตอผูอํานวยการโรงเรียน ผูชวยผูอํานวย
การฝายวิชาการ ครูผูสอนวิชาสุขศึกษา และครูประจําชัน้
2. เตรียมครูผูสอนวิชาสุขศึกษา/ครูประจําชั้น จํานวน 5 คน โดยจัดอบรมครู เพื่อให
ความรูเกี่ยวกับสารพิษในบุหรี่ ผลเสียของบุหรี่ตอสุขภาพที่เกิดขึน้ กับผูสูบบุหรีแ่ ละผูที่อยูใ กลเคียง
ผลกระทบดานอื่นๆ เชน สังคม เศรษฐกิจ และสิง่ แวดลอม ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของในการ
คุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่ และควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2548 เวลา
09.00-16.00 น.
3. ผูวิจัยและครูผูสอนรวมกันกําหนดวัตถุประสงค และขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมในแตละ
ครั้ง ตลอดจนจัดทําแผนการสอนรวมกัน ในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2548 เวลา 09.00-16.00 น.
4. ดําเนินกิจกรรมตามขั้นตอน โดยใหครูสอนในวิชาสุขศึกษาหรือในคาบวาง สัปดาหละ 1
ครั้ง
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ขั้นดําเนินการ ทําการเก็บขอมูลกอนการดําเนินกิจกรรม และเมื่อเสร็จสิ้นการดําเนิน
กิจกรรมในสัปดาหสุดทายกอนเริ่มทําการประเมินผลรวบยอด โดยผูวิจัยจะวัดความรู เจตคติ ความ
คาดหวังในความสามารถของตนเอง และพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรีข่ องนักเรียน โดยใช
เครื่องมือวัดที่สรางขึ้น
ครั้งที่ 1-2 แผนการสอนที่ 1 “การสรางการรับรูความรุนแรงและโอกาสเสี่ยงตอการเกิด
โรคจากการสูบบุหรี”่ ใชเวลา 2 คาบ คาบละ 50 นาที
ครั้งที่ 1 ใชเวลา 50 นาที (1 คาบ)
1. ครูนําเขาสูบทเรียน โดยสนทนาถึงเหตุการณในชีวติ ประจําวัน ที่พบเห็นการ
สูบบุหรีข่ องคนโดยทั่วไป
2. ครูบรรยายถึงความรูเกี่ยวกับสารพิษในบุหรี่ ผลเสียของบุหรี่ตอสุขภาพที่เกิด
ขึ้นกับผูท ี่สูบบุหรี่และผูท ี่อยูใกลเคียง ผลกระทบดานอื่นๆ เชน สังคม เศรษฐกิจ และ สิ่งแวดลอม
และกฎหมายที่เกี่ยวของในการคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่และควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ โดยใชสื่อ
การสอนประกอบ ไดแก โปสเตอรสารพิษในบุหรี่ โปสเตอรรูปผูปว ยที่เปนโรคสําคัญตางๆที่เกิดจาก
การสูบบุหรี่ โปสเตอรเรื่องสูบบุหรี่มือสอง แผนพับเอกสารเรื่องโรคจากการสูบบุหรี่ การสูบบุหรี่
มือสอง และ “ที่ไหนบางเปนเขตปลอดบุหรี่”
3. เมื่อสิ้นสุดการสอน ครู ถาม-ตอบ ความรูเรื่องบุหรี่ ของนักเรียน
ครั้งที่ 2 ใชเวลา 50 นาที (1 คาบ)
1. ครูใหนักเรียนดูวีดิทัศนเกีย่ วกับบุหรี่และโทษของการสูบบุหรี่ เรื่อง ”บุหรี่ภัย
รายใกลตวั ” เพื่อใหนักเรียนตระหนักและรูสึกกลัวถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่
2. แบงนักเรียนเปนกลุมยอย(กลุมละ 6-8 คน) แลวใหอภิปรายกลุมยอยถึงสาเหตุ
ความรุนแรง และโอกาสเสีย่ งตอการเกิดโรคจากการสูบบุหรี่
3. ใหแตละกลุม สงตัวแทนนําเสนอหนาหองเรียน โดยครูและนักเรียนรวมกัน
สรุปผลการอภิปราย
ครั้งที่ 3-4 แผนการสอนที่ 2 “การสรางการประเมินการเผชิญปญหา” ประกอบดวย
คาดหวังในความสามารถของตนเอง และความคาดหวังของประสิทธิผลการตอบสนองถาไมสูบบุหรี่
ใชเวลา 2 คาบ คาบละ 50 นาที
ครั้งที่ 3 ใชเวลา 50 นาที (1 คาบ)
1. ครูจัดการอภิปรายกลุม โดยเชิญเพื่อนนักเรียน 2-3 คน ซึ่งสามารถปฏิเสธ
เพื่อนที่ชักชวนใหสูบบุหรีไ่ ดสําเร็จ มาเปนตัวแบบในการเลาประสบการณใหฟง และพูดชักชวนให
นักเรียนทุกคนไมสูบบุหรี่
2. แบงนักเรียนเปนกลุมยอย (กลุมละ 6-8 คน) แลวใหสรุปเนื้อหาและผลที่ไดรับ
จากการฟงประสบการณของเพื่อน
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3. ใหแตละกลุม สงตัวแทนนําเสนอหนาหองเรียน โดยครูและนักเรียนรวมกัน
สรุปผลการอภิปราย
ครั้งที่ 4 ใชเวลา 50 นาที (1 คาบ)
1.แบงนักเรียนเปนกลุมยอย (กลุมละ 6-8 คน) แลวใหอภิปรายกลุมยอยถึงปญหา
ที่เกิดขึ้น เมื่อเพื่อนพยายามชักชวนใหสบู บุหรี่ วิธีการแกปญหา ตลอดจนประโยชนและผลที่ไดจาก
การไมสูบบุหรี่
2. ใหแตละกลุม สงตัวแทนนําเสนอหนาหองเรียน โดยครูและนักเรียนรวมกันสรุป
ผลการอภิปราย
ครั้งที่ 5 แผนการสอนที่ 3 “การเผยแพรความรูเกี่ยวกับบุหรี่ ดวยการจัดแสดงที่ปาย
นิเทศ” ใชเวลา 50 นาที (1 คาบ)
1. มอบหมายงานใหแกนักเรียนในแตละหอง นําความรูทไี่ ดจากการเรียนมาเผยแพรดวย
การจัดแสดงที่ปายนิเทศของแตละชัน้ เรียน กําหนดใหแตละหองจัดแสดงเปนระยะเวลา 1 สัปดาห
ซึ่งนักเรียนตองสงขอมูลที่จะเผยแพรใหอาจารยตรวจสอบ และใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไข
กอนนําไปจัดแสดง (มีทั้งหมด 8 หอง จากทั้งหมด 5 ชั้นเรียน ในระดับชั้น ป.5-6 และ ม.1-3) โดยให
นักเรียนเบิกวัสดุอุปกรณที่ใชในการจัดทําปายนิเทศ ซึ่งผูวิจัยจัดเตรียมไวไดที่ครู
2. ใหนักเรียนทั้งหอง มอบหมายงาน แบงกลุมและหนาที่ในการรับผิดชอบ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
1. แบบวัดความรู
2. แบบวัดเจตคติ
3. แบบวัดความคาดหวังในความสามารถของตนเอง
4. แบบวัดพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่
เครื่องมือที่ใชในการดําเนินกิจกรรม
1. แผนการสอนที่ประกอบดวย กิจกรรมและแผนการจัดกิจกรรม จํานวน 3 แผน
2. สื่อและอุปกรณ ไดแก โปสเตอร แผนพับเอกสาร วีดิทศั น ตัวแบบ ใบสรุปผลงานกลุม
และ การจัดแสดงที่ปายนิเทศของนักเรียน
ผูรับผิดชอบโครงการ ผูวิจัย และครูผสู อนสุขศึกษา/ครูประจําชั้น จํานวน 5 คน
กลุมเปาหมาย นักเรียนทัง้ ชายและหญิง ในระดับประถมศึกษาที่ 5-6 และมัธยมศึกษาที่ 1-3
โรงเรียนหัวนาคําจรูญศิลป อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ
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ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ 21-30 กันยายน พ.ศ. 2548
การประเมินผล พิจารณาจากตัวชีว้ ัด ดังนี้
1. การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และการทํากิจกรรมกลุม
2. ผลงานกลุม
3. คะแนนกอนและหลัง สิ้นสุดการดําเนินกิจกรรม
2. โครงการพัฒนาทักษะการตัดสินใจและทักษะการปฏิเสธเพือ่ ปองกันการสูบบุหรี่
ของนักเรียน
เปนโครงการที่ตองการพัฒนาทักษะทีจ่ ําเปน เพื่อปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน โดย
มุงใหนักเรียนเกิดทักษะการตัดสินใจและทักษะการปฏิเสธ สามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสีย่ งที่นํา
ไปสูการสูบบุหรี่ โดยใชทักษะการตัดสินใจตามแนวคิดขององคการอนามัยโลก เนื่องจากมีขั้นตอนที่
กระชับและเหมาะสมในการนําไปประยุกตใช เพื่อสอนในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยวัดตาม
ขั้นตอนการตัดสินใจของเด็กในสถานการณจําลองที่กําหนดให และทักษะการปฏิเสธตามหลักการ
ปฏิเสธที่ดีของกระทรวงสาธารณสุข ซึง่ ผูสอนจะมีการบรรยายนําประกอบการยกตัวอยาง และให
ผูเรียนไดรวมปฏิบตั ิจริงจากสถานการณที่กําหนดให และอาศัยกระบวนการกลุม ที่มีการระดมสมอง
อภิปราย แสดงบทบาทสมมติและฝกปฏิบตั ิ
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีทักษะในการตัดสินใจอยางมีเหตุผลในการปองกันตนเอง
ไมใหสูบบุหรี่
2. เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีทักษะในการปฏิเสธ ในการปองกันตนเองไมใหสูบบุหรี่
วิธีดําเนินงาน
ขั้นเตรียมการ
1. ชี้แจงวัตถุประสงคและขัน้ ตอนการดําเนินงาน ตอผูอํานวยการโรงเรียน ผูชวยผูอํานวย
การฝายวิชาการ ครูผูสอนวิชาสุขศึกษา และครูประจําชัน้
2. เตรียมครูผสู อนวิชาสุขศึกษา/ครูประจําชั้นจํานวน 5 คน โดยจัดอบรมครูเกี่ยวกับทักษะ
การปฏิเสธ และทักษะการตัดสินใจ ในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2548 เวลา 09.00-16.00 น.
3. ผูวิจัยและครูผูสอนรวมกันกําหนดวัตถุประสงค และขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมในแตละ
ครั้ง ตลอดจนจัดทําแผนการสอนรวมกัน ในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2548 เวลา 09.00-16.00 น.
4. ดําเนินกิจกรรมตามขั้นตอน โดยใหครูสอนในวิชาสุขศึกษาหรือในคาบวาง สัปดาหละ
1 ครั้ง
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ขั้นดําเนินการ ทําการเก็บขอมูลกอนดําเนินกิจกรรม และในสัปดาหสุดทายกอนเริ่มทํา
การประเมินผลรวบยอด โดยผูวิจัยจะวัดทักษะการตัดสินใจและทักษะการปฏิเสธของนักเรียน โดย
ใชเครื่องมือวัดที่สรางขึ้น ซึ่งการดําเนินกิจกรรมจะทําตอเนื่องจากโครงการใหโปรแกรมสุขศึกษา
ดังนี้
ครั้งที่ 6 แผนการสอนที่ 1 “ทักษะการตัดสินใจไมสูบบุหรี่” ใชเวลา 50 นาที (1 คาบ)
1. ครูนําเขาสูบทเรียน โดยสนทนาถึงเหตุการณในชีวิตประจําวันที่ตองตัดสินใจ
2. ครูบรรยายขั้นตอนการตัดสินใจ
3. ครูอานกรณีศึกษา เรื่อง “จะตัดสินใจอยางไรดี” โดยเปนเนื้อหาเกี่ยวกับนักเรียนคน
หนึ่งถูกเพื่อนชักชวนใหทดลองสูบบุหรี่ ที่หลังโรงเรียน ในเวลาตอนเย็น
4. แบงนักเรียนเปนกลุมยอย (กลุมละ 6-8 คน) แลวใหวิเคราะหกรณีศึกษาดังกลาว ดังนี้
- กําหนดทางเลือก วามีอะไรบาง (ไป หรือ ไมไป)
- วิเคราะหผลดีและผลเสียของแตละทางเลือก
- การตัดสินใจ วา ไปหรือไมไป พรอมระบุเหตุผล
5. ใหแตละกลุม สงตัวแทนนําเสนอหนาหองเรียน โดยครูนําอภิปราย และสรุปแนวทาง
การตัดสินใจ
ครั้งที่ 7 แผนการสอนที่ 2 “การฝกทักษะการตัดสินใจในสถานการณตางๆ ที่อาจนําไปสู
การสูบบุหรี”่ ใชเวลา 50 นาที (1 คาบ)
1. ครูนําเขาสูบ ทเรียน โดยสนทนาถึง เหตุการณหรือสถานการณใดๆ ที่อาจนําไปสูการ
สูบบุหรี่
2. แบงนักเรียนเปนกลุมยอย (กลุมละ 6-8 คน) เพื่อฝกทักษะการตัดสินใจในสถานการณ
ตางๆ ที่กําหนดให
3. ใหแตละกลุม สงตัวแทนนําเสนอหนาหองเรียน โดยครูนําอภิปราย และสรุปแนวทาง
การตัดสินใจ
ครั้งที่ 8 แผนการสอนที่ 3 “หลักการปฏิเสธโดยไมเสียสัมพันธภาพ” ใชเวลา 50 นาที
(1 คาบ)
1. ครูนําเขาสูบ ทเรียน โดยการกลาวถึงความหมายของทักษะการปฏิเสธ และถามนํา
นักเรียนถึงเหตุการณหรือพฤติกรรมตางๆที่อาจนําผลเสียมาสูนักเรียน เชน การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา
การใชยาเสพติด เปนตน
2. ใหนักเรียนทั้งหองวิเคราะหวาทําไมพฤติกรรมตางๆ ดังกลาวจึงควรปฏิเสธ
3. ครูอานบทกลอน “การปฏิเสธ” และบรรยาย “หลักการปฏิเสธโดยไมเสียสัมพันธภาพ”
4. แบงกลุมยอย (กลุมละ 6-8 คน) แลวแจกสถานการณสมมติที่กําหนดขึ้นใหแตละกลุม
จากนั้นใหแตละกลุมฝกซอมตามบททีไ่ ดรับ โดยจับคูกนั ฝกและสงตัวแทนกลุมมาแสดงหนาชั้นเรียน
5. ครูนําอภิปราย และประเมินการฝก
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ครั้งที่ 9 แผนการสอนที่ 4 “การฝกทักษะการปฏิเสธเมื่อถูกเซาซี้และสบประมาท”
ใชเวลา 50 นาที (1 คาบ)
1. ครูนําเขาสูบ ทเรียน โดยทบทวนเกีย่ วกับหลักการปฏิเสธ
2. แบงนักเรียนเปนกลุมยอย (กลุมละ 6-8 คน) แลวใหแตละกลุมฝกการเขียนบทสนทนา
การปฏิเสธ ในสถานการณเมื่อถูกเซาซี้หรือถูกสบประมาท พรอมทั้งซอมบท และสงตัวแทนกลุมมา
แสดงหนาชั้นเรียน
3. ใหนักเรียนทั้งหองวิเคราะหการแสดงบทบาทสมมติของแตละกลุม โดยเปรียบเทียบ
ตามหลักการ และขั้นตอนตางๆ ของการปฏิเสธ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
1. แบบวัดทักษะการตัดสินใจเพื่อปองกันการสูบบุหรี่
2. แบบวัดทักษะการปฏิเสธเพื่อปองกันการสูบบุหรี่
เครื่องมือที่ใชในการดําเนินกิจกรรม
1. แผนการสอนที่ประกอบดวย กิจกรรมและแผนการจัดกิจกรรม จํานวน 4 แผน
2. สื่อและอุปกรณ ไดแก กรณีศึกษา บทกลอน บทสนทนา สถานการณจําลอง ใบงาน
และใบสรุปผลงานกลุม
ผูรับผิดชอบโครงการ ผูวิจัยและครูผูสอนวิชาสุขศึกษา/ครูประจําชั้น จํานวน 5 คน
กลุมเปาหมาย นักเรียนทัง้ ชายและหญิง ในระดับประถมศึกษาที่ 5-6 และมัธยมศึกษาที่ 1-3
โรงเรียนหัวนาคําจรูญศิลป อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ
ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ 26 กันยายน - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2548
การประเมินผล พิจารณาจากตัวชีว้ ัด ดังนี้
1. การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และการทํากิจกรรมกลุม
2. ผลงานกลุม
3. คะแนนกอนและหลัง สิ้นสุดการดําเนินกิจกรรม
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โครงการที่พฒ
ั นาปจจัยภายนอก (การเฝาระวังและดูแลสภาพแวดลอมทีเ่ อือ้ ตอการสูบบุหรี่
ของนักเรียน ทั้งที่โรงเรียน บาน และชุมชน)
เปนโครงการที่ไดจากการประชุมวางแผนแบบมีสว นรวม ที่ฝายตางๆรวมกันกําหนดขึ้น
ตามบทบาทหนาที่ที่แตละฝายรับผิดชอบ ประกอบดวย 5 โครงการ ดังนี้
1. โครงการ “เยาวชนยุคใหม หางไกลบุหรี”่
วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการเฝาระวัง สอดสองดูแล และสังเกตพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ แหลงซื้อขาย และแหลงมัว่ สุมการสูบบุหรี่ ของนักเรียนในโรงเรียน
กิจกรรม/วิธกี าร
1. วากลาวตักเตือนเมื่อเห็นเพื่อนสูบบุหรี่ หรือเปนที่ปรึกษาเมื่อเพื่อนมีปญหา
2. คอยสอดสองดูแลพฤติกรรมการสูบบุหรีข่ องนักเรียนตามมุมอับหรือบริเวณที่ลบั ตาของ
โรงเรียน เชน หองน้ําผูชาย หลังอาคาร หลังโรงเรียน และ รั้ว เปนตน
3. เมื่อพบเห็นแหลงมั่วสุมหรือแหลงการซื้อขายบุหรี่ในโรงเรียนของนักเรียน แจงใหทาง
โรงเรียนหรือครูอาจารยทราบ
4. เมื่อพบเห็นรานคาในชุมชนที่ขายบุหรีใ่ หแกเด็กอายุ 18 ป แจงใหผูใหญบาน หรือ
กรรมการหมูบานทราบ
5. ใหความรูเรื่องโทษภัยของบุหรี่แกเพื่อนนักเรียน โดยการจัดแสดงปายนิเทศ
6. ใหความรูเรื่องโทษภัยของบุหรี่โดยการจัดเสียงตามสายและใหความรูหนาเสาธงแก
เพื่อนนักเรียน
7. ชวนเพื่อนทํากิจกรรมที่เหมาะสมในชัว่ โมงวางหรือหลังเลิกเรียน เชน เลนกีฬา
อานหนังสือ หรือ เลนดนตรี เปนตน
8. เสนอความคิดเห็นที่เปนประโยชนแกโรงเรียน ในการปองกันและแกไขปญหาการสูบ
บุหรี่ของนักเรียน
9. เขารวมกิจกรรมรณรงคตอ ตานการสูบบุหรี่หรือยาเสพติด ที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น
10. กระตุนและชักชวนเพื่อนเขารวมกิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติดหรือการสูบบุหรี่ของ
โรงเรียนและชุมชน
ผูรับผิดชอบโครงการ นักเรียนกลุมแกนนําชั้นประถมศึกษาที่ 5-6 และ ชั้นมัธยมศึกษาที่ 1-3
จํานวน 24 คน
กลุมเปาหมาย นักเรียนทั้งชายและหญิงที่กาํ ลังศึกษาในชัน้ ประถมศึกษาที่ 5-6 และชัน้ มัธยมศึกษา
ที่ 1-3 ตลอดจนนักเรียนทุกคน ในโรงเรียนหัวนาคําจรูญศิลป อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ
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ระยะเวลาในการดําเนินการ เดือนกรกฎาคม-เดือนตุลาคม พ.ศ. 2548
การประเมินผล พิจารณาจากตัวชีว้ ัด ดังนี้
1. การทํากิจกรรมตามที่ไดกําหนดไว
2. ไมมีแหลงซื้อขายบุหรี่ในโรงเรียน
3. ไมมีแหลงมั่วสุมการสูบบุหรี่ของนักเรียนในโรงเรียน
2. โครงการ เฝาระวังการสูบบุหรี่ของบุตรหลานทีบ่ าน
วัตถุประสงค
เพื่อสอดสองดูแล และปองกันไมใหบุตรหลานสูบบุหรี่
กิจกรรม/วิธกี าร
1. สรางความเขาใจซึ่งกันและกันในครอบครัว รวมปรึกษา และ ชวยกันแกไขปญหา
ตางๆ ภายในครอบครัว
2. เปนที่ปรึกษา ใหคําแนะนํา และเปนเพื่อนพูดคุยกับบุตรหลานเมื่อมีปญหา
3. พูดคุยกับบุตรหลานวาถายังไมสูบบุหรี่ อยาเริ่มที่จะสูบ ถาสูบแลว ใหเลิกสูบบุหรี่
4. พยายามจัดใหบานเปนสถานที่ปลอดบุหรี่
5. บอกพอบานวาไมควรใหบุตรหลานไปซื้อบุหรี่ให และหากเปนไปไดควรพยายามไมสูบ
บุหรี่หรือเลิกสูบบุหรี่ เพื่อเปนตัวอยางทีด่ ีแกบุตรหลาน
6. ปลูกฝงความคิดและคานิยมตอการสูบบุหรี่ในทางลบใหแกบุตรหลาน โดยใหขอมูลถึง
อันตรายของการสูบบุหรี่และผลกระทบที่เกิดขึ้น
7. ใหคําแนะนําบุตรหลานในการคบเพื่อน โดยใหเลือกคบเพื่อนที่ดี ไมเกเร และไมเสพยา
เสพติด
8. คอยสอดสองดูแลพฤติกรรมที่ผิดสังเกตของบุตรหลาน เชน กลับบานผิดเวลา มีกลิ่น
บุหรี่ติดตามตัวหรือเสื้อผา เปนตน และวากลาวตักเตือนดวยเหตุผล หากมีพฤติกรรมดังกลาว
9. ใหความรูเพื่อนบานเกี่ยวกับโทษของบุหรี่ และกระตุนใหเพื่อนบานดูแล วากลาว
ตักเตือน และใหความรูเกี่ยวกับบุหรี่แกบุตรหลานที่บาน
10. สอดสองดูแลรานคาที่จําหนายบุหรี่ใหแกเด็กอายุต่ํากวา 18 ป และแจงใหผูใหญบาน
ทราบ เพื่อขอความรวมมือทางรานคาไมใหกระทําผิดกฎหมาย
11. สนับสนุนโครงการรณรงคตอตานการสูบบุหรี่ตางๆ ที่โรงเรียนหรือชุมชนจัดขึ้น
และ ใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรมดังกลาว
ระยะเวลาในการดําเนินการ เดือนกรกฎาคม-เดือนตุลาคม พ.ศ. 2548
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ผูรับผิดชอบโครงการ ตัวแทนผูปกครองและกลุมแมบาน จํานวน 8-10 คน
กลุมเปาหมาย นักเรียนทั้งชายและหญิงที่กาํ ลังศึกษาในชัน้ ประถมศึกษาที่ 5-6 และชัน้ มัธยมศึกษา
ที่ 1-3 ตลอดจนนักเรียนทุกคน ในโรงเรียนหัวนาคําจรูญศิลป อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ
การประเมินผล พิจารณาจากตัวชีว้ ัด ดังนี้
1. การทํากิจกรรมตามที่ไดกําหนดไว
2. บุตรหลานไมสูบบุหรี่
3. โครงการปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนในโรงเรียน
วัตถุประสงค เพื่อปองกันไมใหนักเรียนสูบบุหรี่
กิจกรรม/วิธกี าร
1. สอน อบรมใหความรูเกี่ยวกับโทษของการสูบบุหรี่ และพัฒนาทักษะที่จําเปนเชน
ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการปฏิเสธแกนกั เรียนในคาบวางหรือวิชาแนะแนว
2. ประสานกับผูป กครองเพื่อขอความรวมมือในการเอาใจใสดูแล ใหความรัก ความ
อบอุน สังเกตพฤติกรรม และใหคําปรึกษาบุตรหลานอยางใกลชิด
3. จัดกลุมนักเรียนแกนนําในการสอดสองดูแลพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเพื่อน โดยแจงใหครู
ประจําชั้นหรือครูฝา ยปกครองทราบ เมื่อพบเห็นนักเรียนมั่วสุมกันสูบบุหรี่ หรือมีการซื้อขายบุหรี่
ภายในโรงเรียน
4. จัดใหนักเรียนแสดงปายนิเทศหรือกระจายเสียงตามสายเพื่อใหความรูเกี่ยวกับบุหรี่
5. จัดหาเอกสาร แผนพับ หนังสือ สื่อวีดิทัศนเกี่ยวกับโทษภัยของบุหรี่ เพื่อใหนักเรียน
อานในคาบวาง หรือใชในการเรียนการสอน
6. ปรับสภาพแวดลอมไมใหเปนมุมอับหรือเปนแหลงมั่วสุม เชน บริเวณหองน้ํา
หลังโรงเรียน มุมอับของอาคาร ซอกอาคาร และ รั้ว เปนตน
7. จัดใหมีนักเรียนกลุมแกนนํา ครู นักการภารโรง ไดมีสวนรวมในการตรวจตราดูแลมุมอับ
หรือมุมที่หางไกลสายตาตางๆ ตลอดวัน เพื่อปองกันการมั่วสุม และ การหนีเรียนของนักเรียน
8. จัดกิจกรรมตามความสนใจในคาบวางใหกับนักเรียน และเปดโอกาสใหนักเรียนไดรวม
วางแผน เลือกกิจกรรม ปฏิบัติและประเมินผล
9. เปดโอกาสใหนักเรียน ผูป กครอง และชุมชน ไดมีสวนรวมกับโรงเรียนในการคนหา
แนวทางปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหรี่ของนักเรียน

111
10. จัดใหมีสถานที่หรือบริเวณสําหรับใหนักเรียนไดพักผอน หรือทํากิจกรรมในคาบวาง
ไวอยางเพียงพอ
11. ขอความรวมมือครูใหเปนแบบอยางทีด่ ีแกนักเรียน โดยไมควรสูบบุหรี่ที่โรงเรียน
12. พัฒนาการเรียนการสอนโดยเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง
13. ครูควรทําความเขาใจกับนักเรียนเกี่ยวกับกฎระเบียบตางๆของโรงเรียน หากนักเรียน
ฝาฝนจะตองตักเตือนและควรทําความเขาใจกันกอน แลวจึงเลือกมาตรการลงโทษตามความ
เหมาะสม และยืดหยุนพอสมควร
14. ไมใชวธิ ีลงโทษที่รุนแรง ควรพูดจาทําความเขาใจกับนักเรียนที่ผิดวินัยและเลือกวิธีการ
ที่เหมาะสม เชน ทําความสะอาดหองเรียน หองน้ํา เก็บขยะ หรือหักคะแนนความประพฤติ เปนตน
15. ติดตาม กํากับ ประเมิน ครูอาจารยทุกคนใหชวยกันดูแลเอาใจใสนกั เรียนอยางใกลชิด
16. ประชาสัมพันธใหนักเรียนไดทราบถึงกิจกรรมตางๆในโรงเรียนอยางสม่ําเสมอและเปด
โอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมมากที่สุด
17. จัดกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนไดใชเวลาวางที่เปนประโยชนและเหมาะสม
18. จัดกิจกรรมเขาคายพักแรม และคายสงเสริมจริยธรรมใหแกนักเรียน
19. จัดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนการรวมกันรณรงคตอตานการสูบบุหรี่และยาเสพติด
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน
20. จัดตั้งชมรม เชน ชมรมตอตานการสูบบุหรี่ ชมรมตอตานยาเสพติด เปนตน
21. จัดตั้งเครือขายประสานความรวมมือระหวาง นักเรียน โรงเรียน ผูปกครอง และชุมชน
ในการปองกันการสูบบุหรี่และการใชสารเสพติดของนักเรียน
22. จัดโรงเรียนใหเปนสถานทีป่ ลอดบุหรี่
ระยะเวลาในการดําเนินการ ตลอดปการศึกษา 2548
ผูรับผิดชอบโครงการ ผูบริหารโรงเรียน และครูอาจารยทุกคนในโรงเรียนหัวนาคําจรูญศิลป
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ
กลุมเปาหมาย นักเรียนทั้งชายและหญิงที่กาํ ลังศึกษาในชัน้ ประถมศึกษาที่ 5-6 และชัน้ มัธยมศึกษา
ที่ 1-3 ตลอดจนนักเรียนทุกคน ในโรงเรียนหัวนาคําจรูญศิลป อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ
การประเมินผล พิจารณาจากตัวชีว้ ัด ดังนี้
1. การทํากิจกรรมตามที่ไดกําหนดไว
2. อัตราการสูบบุหรี่ของนักเรียนลดลง
3. ไมมีนักเรียนที่เปนผูสบู บุหรี่รายใหมเพิ่มขึ้น
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4. โครงการเฝาระวังเด็กกลุมเสี่ยง
วัตถุประสงค
1. เพื่อปองกันการสูบบุหรี่รายใหมในเด็กกลุมเสี่ยง
2. เพื่อลดอัตราการสูบบุหรี่ในเด็กกลุมเสี่ยง
กิจกรรม/วิธกี าร
1. สังเกตและแยกแยะพฤติกรรมของนักเรียนกลุมที่เสี่ยงตอการสูบบุหรี่หรือใชสาร
เสพติด เชน นักเรียนที่เกเร ไมมาเรียน หนีเรียน หรือมีปญหาดานการเรียน เปนตน
2. คัดเลือกนักเรียนที่เปนกลุมเสี่ยง
3. เก็บบันทึกขอมูลและประวัตขิ องนักเรียนกลุมเสี่ยง
4. ใหคําปรึกษาและการแนะแนวกับนักเรียนกลุมเสี่ยง
5. ใหความรูเกีย่ วกับโทษของบุหรี่ วิธีการในการเลิกสูบบุหรี่แกนักเรียนกลุมเสี่ยง
6. จัดกิจกรรมที่เปนประโยชนใหแกนักเรียน เพื่อใชเวลาวางใหเหมาะสม
7. เยี่ยมบานและพบปะพูดคุยกับผูปกครองนักเรียนอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
8. ติดตามและประเมินพฤติกรรมของนักเรียนกลุมเสี่ยง
ระยะเวลาในการดําเนินการ เดือนกรกฎาคม-เดือนตุลาคม พ.ศ. 2548
ผูรับผิดชอบโครงการ ครูประจําชั้นและครูผูสอนนักเรียน ในชั้นประถมศึกษาที่ 5-6 และ ชั้น
มัธยมศึกษาที่ 1-3 ในโรงเรียนหัวนาคําจรูญศิลป อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ
กลุมเปาหมาย นักเรียนทัง้ ชายและหญิง ในระดับประถมศึกษาที่ 5-6 และมัธยมศึกษาที่ 1-3
โรงเรียนหัวนาคําจรูญศิลป อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ
การประเมินผล พิจารณาจากตัวชีว้ ัด ดังนี้
1. การทํากิจกรรมตามที่ไดกําหนดไว
2. นักเรียนกลุมเสี่ยงไมมีผูสูบบุหรี่รายใหมเพิ่มขึ้น
3. นักเรียนกลุมเสี่ยงมีผูที่เลิกสูบบุหรี่เพิ่มขึน้
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5. โครงการ ปองกันการสูบบุหรี่ของเยาวชนโดยชุมชน
วัตถุประสงค
เพื่อสอดสอง ดูแล และปองกันไมใหมีแหลงซื้อขายบุหรี่ใหแกเยาวชนอายุต่ํากวา 18 ป
และ ไมใหมีแหลงมั่วสุมของวัยรุนในชุมชน
กิจกรรม/วิธกี าร
1. จัดกิจกรรมรณรงคตอตานการสูบบุหรีข่ องเยาวชนในชุมชน ไดแก กิจกรรมกีฬาตอตาน
บุหรี่และยาเสพติดของเยาวชน
2. จัดอบรมและเทศนาทางดานจริยธรรมใหแกเยาวชน โดยนิมนตพระคุณเจาที่วัดในชุมชน
3. กระจายเสียงตามสายในหมูบานเพื่อใหความรูเกี่ยวกับโทษและอันตรายของบุหรี่
4. สนับสนุนและใหความรวมมือกับทางโรงเรียนในการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงคและปองกัน
การสูบบุหรีข่ องนักเรียน
5. จัดแสดงโปสเตอรพิษภัยของบุหรี่ตอสุขภาพ ติดเผยแพรตามจุดตางๆ ในชุมชน
6. ดูแลสอดสองรานคาและขอความรวมมือในการไมจําหนายบุหรี่ใหแกเด็กอายุต่ํากวา18 ป
7. จัดสภาพแวดลอม สอดสองดูแล และเฝาระวังสภาพแวดลอม ไมใหมีแหลงมั่วสุมของ
วัยรุน
8. วากลาวตักเตือนเมื่อเห็นวัยรุนมั่วสุมกันสูบบุหรี่ หรือเสพยาในชุมชน
9. กําหนดเขตปลอดบุหรี่ของชุมชน เชน บริเวณศาลาวัด ศาลากลางบาน และ ที่ทําการ
ผูใหญบาน เปนตน
10. สงเสริมบทบาทของประชาชนกลุมตางๆ ในชุมชน เชน กลุมเยาวชน กลุมแมบาน และ
กลุม อ.ส.ม. ในการสรางเครือขายในการปองกัน แกไข เฝาระวังปญหายาเสพติด ระหวางโรงเรียน
ครอบครัว และชุมชน เปนตน
ระยะเวลาในการดําเนินการ เดือนกรกฎาคม-เดือนตุลาคม พ.ศ. 2548
ผูรับผิดชอบโครงการ ผูใหญบาน ผูชว ยผูใหญบาน อสม. เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล
และ เจาหนาที่สาธารณสุข
กลุมเปาหมาย เยาวชนซึ่งเปนนักเรียนทั้งชายและหญิงที่กําลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาที่ 5-6
และ ชัน้ มัธยมศึกษาที่ 1-3 ในโรงเรียนหัวนาคําจรูญศิลป อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ และ
เยาวชนทัว่ ไปในชุมชน
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การประเมินผล พิจารณาจากตัวชีว้ ัด ดังนี้
1. การทํากิจกรรมตามที่ไดกําหนดไว
2. ไมมีแหลงมั่วสุมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในชุมชน
3. รานคาใหความรวมมือในการไมจําหนายบุหรี่แกเยาวชนอายุต่ํากวา 18 ป
ในการดําเนินการโครงการตางๆ จะมีการประชุม เพื่อติดตามและประเมินผลเปนระยะ
ทุกเดือน โดยกําหนดวันประชุมในเดือนตอๆไปอีกประมาณ 30 วัน นับจากวันที่จัดประชุมเพื่อ
กําหนดโครงการและกิจกรรม เริ่มตั้งแตเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2548 เปนวันที่ 11
สิงหาคม, วันที่ 14 กันยายน, และวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2548) โดยเปนการประเมินผลทีเ่ นน
กระบวนการทํางาน (Process evaluation) ซึ่งจะใหแตละกลุมสงตัวแทนกลุมๆละ 3-5 คน (กลุม
นักเรียนตัวแทนชั้นละ 1 คน รวมเปน 5 คน กลุมครู เปนครูผูสอนสุขศึกษาและครูประจําชั้น 5 คน
กลุมผูปกครอง 3 คน และกลุมผูนําชุมชน/เจาหนาที่จากหนวยงานของรัฐ 5 คน ดังรายชื่อใน
ภาคผนวก จ) รายงานความกาวหนาในการดําเนินงานในประเด็นตางๆ ดังนี้ 1) การบรรลุตาม
จุดมุงหมายและวัตถุประสงคที่วางไว
พิจารณาจากตัวชีว้ ดั หรือผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นของแตละ
โครงการ ซึ่งแตละโครงการจะแตกตางกันไป 2)ความสามารถในการดําเนินกิจกรรมที่กําหนดไดตาม
แผนหรือโครงการที่วางไว 3)ปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงานที่เกิดขึ้น จากนั้นผูวิจัยและ
ตัวแทนจากทุกกลุมนําขอมูลที่ไดจากการปฏิบตั ิ มาวางแผนรวมกันใหม เพื่อปรับปรุงการดําเนินงาน
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยอาจเปลี่ยนแปลงแกไขรายละเอียดของกิจกรรม ปรับวิธีการ
ดําเนินการใหเหมาะสม หรือปรับการดําเนินการในเรือ่ งของการใชทรัพยากรใหเหมาะสม เปนตน
(รายละเอียดไดนําเสนอในบทที่ 4 หนา ภายหลังจากไดนําไปปฏิบตั จิ ริง)
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล เปนการประเมินผลภายหลังสิ้นสุดโครงการ ซึ่ง
เปนการประเมินผลรวบยอด (Summative evaluation) โดยจัดประชุมเพื่อประเมินผลในวันที่ 18
พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
ซึ่งผูวิจัยไดแบงกลุมยอยตามกลุมเดิมที่เคยกําหนดไวในขั้นของการจัด
ประชุมวางแผนโดยใชเทคนิค AIC (เปน 6 กลุม กลุมละ 8-10 คน) แตละกลุมจะมีผูชวยผูว ิจัยเปน
ผูดําเนินการกลุม
จากนั้นจะมีแนวคําถามใหกลุมรวมกันประเมินผลโครงการ โดยพิจารณาวา
ภายหลังการปรับแผน/กลยุทธในการดําเนินการแลว
กอใหเกิดผลลัพธที่ไดจากการดําเนินงาน
(Outcome) และผลกระทบที่ไดรับจากโครงการ (Impact) อยางไรบาง
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ ไดแก
1. โครงการตางๆ ในการปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน
2. การมีสวนรวมของฝายตางๆตลอดกระบวนการ ตั้งแต การกําหนดปญหา
และความตองการ การกําหนดแนวทางและวางแผน และการปฏิบัตติ ามแผน การประเมินผล
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3. ไดกระบวนการระดมพลังทางสังคม (Social mobilization)
4. บรรลุตามจุดมุงหมายและวัตถุประสงคที่วางไวของแตละโครงการ โดย
พิจารณาจากตัวชี้วัดดังนี้
- นักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้น
- นักเรียนมีเจตคติที่ถูกตองเพิ่มขึ้น
- นักเรียนมีทกั ษะการตัดสินใจและทักษะการปฏิเสธเพิ่มขึ้น
- นักเรียนมีความคาดหวังในความสามารถของตนเองเพิ่มขึ้น
- นักเรียนมีพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่เพิ่มขึน้
- ไมมีจํานวนผูสูบบุหรี่รายใหมเพิ่มขึ้น
- ไมมีแหลงมั่วสุม และไมมแี หลงซื้อขายบุหรี่ใหแกนักเรียน ในโรงเรียน
ผลกระทบทีไ่ ดรับจากโครงการ เชน การตะหนักในความสําคัญของปญหาการ
สูบบุหรีข่ องเยาวชน ประสบการณที่ไดรับ กระบวนการเรียนรูดวยตนเอง การพัฒนาศักยภาพของ
แตละกลุมในการจัดการกับปญหา การมีปฏิสัมพันธระหวางกลุมตางๆ กระบวนการทํางานเปนกลุม
และการใชทรัพยากรในทองถิ่นที่คุมคา เปนตน
ระยะที่ 3 ระยะสิ้นสุดการดําเนินโครงการ เปนการถอนตัวของผูวิจัยออกจากโครงการ
แตผูวิจยั ยังมีการประสานงานกับผูอํานวยการโรงเรียน และอาจารยผูประสานงาน ที่รับผิดชอบงาน
กลุมสาระยาเสพติดอยูเปนระยะๆ โดยขอความรวมมือกับทางโรงเรียนใหเปนแกนนําในการจัดใหมี
เครือขายของกลุมตางๆในทองถิ่น กระตุนเตือนกลุมตางๆ ใหทํากิจกรรมตามบทบาทหนาที่ของแต
ละฝายอยางตอเนื่อง นัดประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงาน และโรงเรียนควรจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่ใหฝายตางๆในชุมชน เชน ผูป กครอง ผูนําชุมชน กลุมตางๆในชุมชน และเจาหนาที่จาก
หนวยงานของรัฐ ไดทํากิจกรรมรวมกันในการรณรงคตอตานปญหายาเสพติดและปญหาการสูบบุหรี่
ของนักเรียน

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหผล ดังนี้
1. ขอมูลทัว่ ไปของนักเรียน วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ
คาเฉลีย่ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. ทําการเปรียบเทียบ ความรู เจตคติ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการปฏิเสธ ความ
คาดหวังในความสามารถของตนเอง และพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรีข่ องนักเรียน กอนและ
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการวิจัย โดยทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของสองกลุมที่ไมเปนอิสระตอกัน ดวย
สถิติ Paired t-test
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การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการสังเกต การสัมภาษณ และการ
สนทนากลุม มาวิเคราะหผล ดังนี้
1. นําขอมูลดิบหรือขอมูลเบื้องตนที่ไดจากการสังเกต การสัมภาษณ การพูดคุย การ
มีสวนรวมในเหตุการณ และการเขารวมประชุมกลุมสนทนา ซึ่งอยูในรูปของการจดบันทึก ทั้งบันทึก
ภาคสนาม บันทึกประจําวัน บันทึกการสัมภาษณ และขอมูลจากการบันทึกเทป มาจัดรูปขอมูล โดย
การเขียนขยายเพิ่มเติมใหไดใจความและมีรายละเอียดครบถวน แลวนํามาพิมพในรูปของเอกสาร
ตัวหนังสือ (Text) บรรยายเปนเรื่องราวเหตุการณ เปนรูปธรรม และมีความหมาย อานทานขอมูลที่
ไดและเขียนบันทึกประกอบเพื่อตั้งขอสังเกตหรือชวยจํา จากนั้นนํามารางสรุปขอมูล เพื่อทบทวนขอ
คนพบ และพิจารณาความหมายของขอมูลใหชัดเจนยิง่ ขึ้น
2. คนหาแบบแผน เชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูล หรือความเกี่ยวของกันระหวาง
ตัวแปรที่แตกตางกัน โดยตรวจสอบความเปนกฎเกณฑ ความแตกตาง และความเปนลักษณะ
เฉพาะในขอมูลที่ได และพิจารณาวามีความสัมพันธกนั อยางไร ซึ่งทําการวิเคราะหขอมูลไดหลาย
วิธี เชน การวิเคราะหแบบอุปนัยโดยการตีความและสรางขอสรุปขอมูล จากปรากฏการณรูปธรรมที่
มองเห็นโดยการสังเกต เชน ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโรงเรียนและชุมชน การมีสวนรวม
ของกลุมเปาหมายในการทํากิจกรรมตางๆ เปนตน หรือ การวิเคราะหขอมูลโดยจําแนกชนิดขอมูล
ซึ่งนําขอมูลทีไ่ ดจากการสังเกต การสนทนากลุม และการสัมภาษณ มาจําแนกชนิดของขอมูลตาม
ขั้นตอนของเหตุการณที่เกิดตอเนื่องกันไป โดยแยกปรากฏการณออกเปนพฤติกรรมหรือการกระทํา
ไดแก ลักษณะวิถชี ีวติ หรือกิจกรรมทั่วๆไปที่ทําอยูในชุมชน กิจกรรมที่กระทําในลักษณะตอเนือ่ งเปน
แบบแผน ที่ทาํ ใหทราบถึงสถานภาพบทบาทและความสัมพันธของสมาชิกในสังคม ความหมายที่คน
ในชุมชนอธิบายเกี่ยวกับการกระทําหรือกิจกรรม ตามความคิด ความเชื่อ คานิยม เจตคติ การรับรู
หรือบรรทัดฐานของคนในชุมชน ความสัมพันธซึ่งเปนลักษณะเกี่ยวของระหวางบุคคลหรือกลุม ตางๆ
ในชุมชนวา มีลักษณะยึดโยงกันอยางไร มีแบบแผนอยางไร เพื่อสามารถวิเคราะหโครงสรางทาง
สังคมของชุมชน ทั้งระบบเครือญาติ การเมือง เศรษฐกิจ และอื่นๆ การมีสวนรวมในโครงการหรือ
กิจกรรมของสมาชิกในกลุมตางๆ และสภาพสังคมซึ่งเปนสภาพสนามหรือสถานการณที่ผูวิจัยเขาไป
ศึกษาทั้งดานภูมิศาสตร ประเพณีวัฒนธรรม สังคมและแบบแผน เปนตน และทําการวิเคราะหวา สิ่ง
ที่เกิดขึ้นมีรูปแบบอยางไร เกิดขึ้นอยางไร กับใคร ทําไม มีผลกระทบอยางไร เกิดจากสาเหตุอะไร
เปนตน
3. ตีความหรือคนหาความหมายของขอมูล สรางขอสรุปจากผลการวิเคราะหขอมูล
ตรวจสอบ และยืนยันขอคนพบที่ได

บทที่ 4
การนําเสนอผลการวิจัย
การศึกษาเรื่อง การพัฒนากลวิธีในการปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนโดยใชกระบวนการ
มีสวนรวม : กรณีศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดกาฬสินธุ ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิจัย ตาม
ประเด็น ดังตอไปนี้
1. บริบทของโรงเรียนและชุมชน
2. ขอมูลทั่วไปของนักเรียน
3. สถานการณการสูบบุหรี่ของนักเรียน
4. การพัฒนากลวิธีในการปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน โดยใชกระบวนการมี
สวนรวม

บริบทของโรงเรียนและชุมชน
จากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ ไดแก ผูบริหารโรงเรียน และผูนําชุมชน การสังเกต
สภาพแวดลอมของโรงเรียนและชุมชน
ตลอดจนขอมูลที่ไดจากโรงเรียนและองคการบริหารสวน
ตําบล ผูว ิจัยขอนําเสนอขอมูลของโรงเรียนและชุมชน ดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของโรงเรียน
โรงเรียนหัวนาคําจรูญศิลป ตั้งอยูในหมูบา นหัวนาคํา หมูที่ 13 ตําบลหัวนาคํา อําเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ หลักกิโลเมตรที่ 40 บนเสนทางอําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ขอนแกน โรงเรียนมีพื้นที่ทงั้ สิ้น 25 ไร 3 งาน 93 ตารางวา โดยแบงออกเปนที่ตงั้ อาคารเรียน สนาม
ฟุตบอล และสวนหยอม 20 ไร เปนเนื้อที่เกษตรสาธิต และสระน้ํา 4 ไร เปนโรงฝกงาน 1 ไร 3 งาน
93 ตารางวา อาคารสถานที่ของโรงเรียนประกอบดวย 1) อาคารเรียน 3 หลัง จํานวน 19 หองเรียน
2) อาคารประกอบ ไดแก อาคารอเนกประสงค 2 หลัง ศาลาอํานวยการ/ประชาสัมพันธ/ศูนยขา วสาร
โรงเรียน 1 หลัง หอประชุม 1 หลัง โรงรถ 1 หลัง และหองน้ําหองสวม 2 หลัง จํานวน18 ที่นั่ง และ
3) สนามเด็กเลน สนามกีฬาสําหรับเลนฟุตบอล วอลเลยบอล เซปดตะกรอ แฮนดบอล และกรีฑา
แปลงผักสวนครัว และบอปูนเลี้ยงปลาดุก ดังแผนผังในภาพประกอบ 14
โรงเรียนหัวนาคําจรูญศิลปสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุเขต 2 จังหวัด
กาฬสินธุ เปนโรงเรียนขยายโอกาสที่เปดสอนตั้งแตชนั้ อนุบาลถึงมัธยมศึกษาปที่ 3 จัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยจัดการศึกษาภาคบังคับ ที่มี
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก 1) จัดการเรียนการสอน ที่มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ 2) จัดการ
ศึกษาโดยใหชุมชนมีสวนรวม 3) จัดการศึกษาใหตรงกับความตองการของทองถิ่น และ 4) จัดใหมี
แหลงเรียนรูทงั้ ภายในและภายนอกโรงเรียน โรงเรียนมีเขตบริการการศึกษาของโรงเรียนแกเด็กและ
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เยาวชนใน 10 หมูบาน คือ บานหัวนาคํา ในหมูที่ 1, 2, 11, 13, 16, 18, 19 บานโคกคายในหมูที่ 3
และบานโคกใหญในหมูที่ 4 และ 10 ปจจุบันผูที่ดํารงตําแหนงเปนผูอํานวยการโรงเรียน คือ นาย
ไพฑูรย จรทะผา จํานวนนักเรียนในปการศึกษา 2548 มี 471 คน เปนนักเรียนชาย 261 คน และ
นักเรียนหญิง 210 คน มีบุคลากรทั้งสิ้น 28 คน เปนขาราชการครู 27 คน และนักการภารโรง 1 คน
วิสัยทัศนของโรงเรียนกําหนดไววาภายในป พ.ศ.2550 นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานการศึกษา สามารถใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูอยางตอเนื่องโดยชุมชนมีสวนรวม โดยมี
พันธกิจ ดังนี้ 1) จัดการเรียนรูใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 2) จัดการ
เรียนรูที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ 3) จัดการเรียนรูใหผูเรียนไดรับการพัฒนาตามศักยภาพ 4) จัดการ
เรียนรู ใหผูเรียนมีทักษะในการใชเทคโนโลยีแสวงหาความรู และ 5) จัดกิจกรรมเสริมสรางศักยภาพ
ตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน
2. ขอมูลทั่วไปของชุมชน
ประวัติความเปนมา ตําบลหัวนาคําเปนตําบลเกาแกซึ่งจัดตั้งเมื่อป พ.ศ.2300 จนถึง
ปจจุบัน ตั้งอยูในเขตการปกครองอําเภอยางตลาด มี 19 หมูบาน คือ หมู 1 บานหัวนาคํา1 หมู 2
บานหัวนาคํา หมู 3 บานโคกคาย หมู 4 บานโคกใหญ หมู 5 บานสรางหิน หมู 6 บานหนองหัวชาง
หมู 7 บานโพนสิม หมู 8 บานดอนกลาง หมู 9 บานดงบัง หมู 10 บานโคกใหญ หมู 11 บานหัวนา
คําใต หมู 12 บานดงบังใหม หมู 13 บานหัวนาคํานอย หมู 14 บานโพนสิมเหนือ หมู 15 บานดงบัง
หมู 16 บานคําเจริญ หมู 17 บานโพนสิมใต หมู 18 บานหัวนาคําเหนือ และ หมู 19 บานหัวนาคํา
ใหม ดังแผนผังในภาพประกอบ 15
อาณาเขตตําบล ทิศเหนือ ติดตอกับตําบลอิตื้อ อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ
ทิศใตติดตอกับอําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ทิศตะวันออกติดตอกับตําบลยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ และทิศตะวันตกติดตอกับอําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
สภาพทั่วไปของตําบล สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเปนที่ราบลุม และที่ราบลูกฟูก พื้นที่
สวนใหญเปนดินรวนปนทราย มีเนื้อที่ทั้งหมด 83 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,875 ไร สวนใหญ
เปนพื้นที่สําหรับประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรม โดยใชทํานา ทําไร และทําสวน รอยละ 91.5, 1.8
และ 1.8 ของพื้นที่ทั้งหมด ตามลําดับ มีแหลงน้ําสายสําคัญไหลผาน คือ ลําหวยปลาหลด ลําหวยสี
และ ลําหวยตาปลา
การคมนาคม การคมนาคมสะดวก สภาพถนนสายหลักในชุมชนปจจุบัน รอยละ 80
เปนถนนคอนกรีตเชื่อมตอกันภายในหมูบาน แตยังมีบางสวนเปนถนนลูกรัง และหนาหมูบานเปน
ทางหลวง บนเสนทางอําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ- ขอนแกน
สาธารณูปโภค มีไฟฟาใชจํานวน 2,911 หลังคาเรือน และ ไมมีไฟฟาใชจํานวน 3
หลังคาเรือน น้ําที่ใชเปนน้ําประปาและน้ําบาดาล และจากแหลงน้ําอื่นๆ ไดแก ลําน้ําลําหวย 3 แหง
บึงและหนอง 25 แหง ฝาย 11 แหง บอน้ําตื้น 68 แหง บอโยก 17 แหง
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1 รั้วหนาโรงเรียน ทิศตะวันตก
2 ปายชื่อโรงเรียน
3 รั้วหนาโรงเรียน ทิศตะวันออก
4 ประตูตะวันออกและถนนเขาโรงเรียน
5 สนามกีฬาและสนามเด็กเลน
6 ถนนหนาอาคาร 1 และตัวอาคาร
7 สนามฟุตบอล
8 สนามบาสเกตบอล 1
9 หลังอาคาร 2 และหอประชุมฉวีวรรณ
10 ถนนทางเขาตะวันออกของหอประชุม
11 ถนนหนาอาคาร 3

12 สวนหยอมหนาอาคาร 3
23 สวนเกษตร
13 อาคาร 3 และอาคารเสริมเย็น
สวนหยอม
14 ถนนตะวันออกอาคาร 3 หองน้ํา
หลังอาคาร 2
15 โรงฝกงาน สวนเกษตรหลังอาคาร 3 24 บอเลี้ยงปลา2
16 บอเลี้ยงปลา 1
หลุมขยะ
17 อาคาร 1 สวนหยอมหนาอาคาร
18 สํานักงานผูอํานวยการ เสาธง
19 สวนสมุนไพร
20 ถนนทางเขาตะวันตก สนามบาสเกตบอล 2
21 ปุยหมัก หองน้ํา
22 โรงฝกงาน บานพักครู เรือนเพาะชํา

ภาพประกอบ 14 แผนผังโรงเรียนหัวนาคําจรูญศิลป
ที่มา : โรงเรียนหัวนาคําจรูญศิลป. (2549). ประวัติและขอมูลทัว่ ไปของโรงเรียน.
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ภาพประกอบ 15 แผนผังบานหัวนาคํา
ที่มา : องคการบริหารสวนตําบลหัวนาคํา. (2549). ผังบริเวณ ถนนภายในหมูบานบานหัวนาคํา.
ลักษณะพื้นฐานทางประชากรและเศรษฐกิจ ประชากรในตําบล มีจํานวนทัง้ สิ้น
13,507 คน เปนชาย 6,741 คนและเปนหญิง 6,766 คน รวม 2,914 หลังคาเรือน อายุสวนใหญอยู
ในวัยทํางาน ลักษณะครอบครัวเปนครอบครัวขยาย ประกอบดวย พอแม ลูก ญาติพี่นอง เชน ปู ยา
ตา ยาย เปนตน การศึกษาสวนใหญจบภาคบังคับ อาชีพหลักคือ ทํานา โดยสวนใหญมีที่นาของ
ตนเอง แตเนือ่ งจากพื้นที่หัวนาคําสวนใหญเปนพื้นที่อยูนอกเขตชลประทาน และเปนดินเค็ม การทํา
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การเกษตรจึงไมไดผลเทาทีค่ วร ชาวบานสวนใหญ จึงมีอาชีพเสริม ในหมู 1 ไดแก การทอเสื่อกก
หมู 15 ไดแก การแปรรูปผลิตภัณฑจากยางรถยนต เชน ทําเปนถังขยะ และในหมู 2 ไดแก การตัด
เย็บเสื้อผา (นําผาจากโรงงานมาตัดเย็บเปนเสื้อสําเร็จรูปตามสมัยนิยม) และคาขายสินคาสําเร็จรูป
ไดแก เสื้อผาสําเร็จรูป ผาปูที่นอน เปลนอน มุง และ ปลอกหมอน เปนตน โดยไดจัดตั้งเปนศูนย
สินคาชุมชนตําบล จําหนายสินคาในราคาถูกกวาทองตลาด และยังรับซื้อผลิตภัณฑในตําบลและ
จังหวัดอื่นๆเปนบางสวน แลวใหสมาชิกภายในหมูบานรับไปจําหนายตอไป โดยใสรถยนตไปเรขาย
ตามหมูบานตางๆในตางจังหวัด ไปแตละครั้งนานเปนเดือน ดังนั้นบางครัวเรือนจึงมีแตผูสูงอายุกับ
เด็กอยูกันตามลําพัง ฐานะทางเศรษฐกิจ สวนใหญพอกินพอใช บางบานมีฐานะดี โดยเฉพาะบานที่
เปนผูริเริ่มในการตัดเย็บเสือ้ ผา และจําหนายสินคาสําเร็จรูป (จํานวน 2-3 หลัง) ภายในบานมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกครบครัน เชน โทรทัศน วิทยุ ตูเ ย็น รถจักรยาน และ รถจักรยานยนต เปนตน
โดยบานที่คาขายเสื้อผา มักจะมีรถยนตเปนพาหนะเพื่อใชในการประกอบอาชีพ ซึ่งสวนใหญไดมา
จากการเปนหนี้สนิ
สถานที่สําคัญของตําบล องคกรทางศาสนาที่สําคัญ ไดแก วัดปาอัมพะวัน วัดโพธิ์ชัย
โคกใหญ วัดสวางหัวนาคํา และ วัดสวนพราวดงบัง โดยสามวัดแรกอยูในหมูบาน ซึ่งเปนเขตบริการ
การศึกษาของโรงเรียน โดยวัดถือเปนศูนยรวมทางดานจิตใจของชุมชน และมีบทบาทสําคัญในการ
อบรมจริยธรรมแกเยาวชนและประชาชนทั่วไปในหมูบา น เชน รวมกับโรงเรียนในการจัดโครงการ
คายพุทธธรรมปองกันยาเสพติดแกนักเรียน เปนตน สําหรับสถาบันทางการศึกษา ประกอบดวย
โรงเรียนประถมศึกษา 6 โรง โดยในพื้นที่ของบานหัวนาคํา มี 2 โรง ไดแก โรงเรียนหัวนาคําจรูญ
ศิลป และโรงเรียนโคกใหญโคกคาย ซึ่งเปนโรงเรียนขยายโอกาสทั้ง 2 โรง มีศูนยเด็กวัยกอนเรียน 6
แหง ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 1 แหง ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน 19 แหง
กลุมสําคัญในตําบล ประชาชนในตําบลมีการรวมกลุมกัน เพื่อประกอบอาชีพเสริม
กลุมที่สําคัญ ไดแก กลุมทอเสื่อกก (หมู 1) กลุมตัดเย็บเสื้อผา (หมู 2) เพื่อผลิตเสือ้ ผาสําเร็จรูป และ
กลุมแปรรูปผลิตภัณฑจากยางรถยนต (หมู 15) นอกจากนั้น ยังมีกลุมอื่นๆ ที่สําคัญ ไดแก กลุม
แมบาน กลุมเยาวชน และ กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบา น (อสม.)
สภาวะทางสุขภาพและแหลงบริการสาธารณสุข ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณอสม.
พบวาชาวบานสวนใหญเจ็บปวยเพียงเล็กนอย เชน ไขหวัด และปวดเมื่อยรางกาย โดยไปรับบริการ
ที่สถานีอนามัยภายในหมูบา น ซึ่งมี 2 แหง คือ สถานีอนามัยบานดงบัง และสถานีอนามัยบานหัวนา
คํา แตหากเจ็บปวยดวยอาการรุนแรง ชาวบานสวนใหญจะไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลยางตลาด
(โรงพยาบาลประจําอําเภอ) หรือ โรงพยาบาลกาฬสินธุ (โรงพยาบาลประจําจังหวัด) การรับประทาน
อาหารชาวบานยังชอบกินสุกๆดิบๆ ไดแก ลาบ กอย มีอัตราการใชสวมราด รอยละ 100
การรับรูเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของคนในชุมชน ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูนํา
ชุมชน พบวาคนในชุมชนถือวาการสูบบุหรี่เปนเรื่องธรรมดา เปนเรื่องสวนบุคคล ที่สามารถพบเห็น
ไดโดยทั่วไปในชุมชน แทบทุกครัวเรือนจะมีผูที่สูบบุหรี่ ทั้งหญิงและชาย แตโดยสวนใหญจะเปน
ผูชาย พบในทุกวัย ตั้งแตเด็กวัยรุน วัยกลางคน และ วัยสูงอายุ การสูบบุหรี่จะสูบ ตั้งแตตื่นนอน
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จนกระทั่งเขานอน โดยสูบทุกสถานที่ ทุกเวลา เมื่ออยากสูบ คนในชุมชนสวนใหญทราบวามีสถานที่
ใดที่หามสูบบุหรี่
แตมีสวนนอยเทานั้นที่ปฏิบตั ิตามเพราะไมมีการควบคุมหรือมีผลบังคับใชตาม
กฎหมายอยางแทจริง สวนใหญผูที่สูบบุหรี่จะติดบุหรีแ่ ลว โดยสูบมาเปนเวลานานตั้งแตยังอยูในชวง
วัยรุนและสูบมากกวา 1 ซองขึ้นไป ผูใหญมักสูบรวม กับการดื่มสุราหรือเมื่อมีการสังสรรค เขากลุม
สนทนากับเพือ่ นฝูง บุหรี่มีขายทั่วไปตามรานขายของชําในชุมชน (หมูบานละ 6-8 ราน) ขายทัง้ แบบ
เปนซองและแบงขายเปนมวน

ขอมูลทั่วไปของนักเรียน
จากขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของนักเรียนในชั้น ป.5-6 และ ม.1-3 โรงเรียน
หัวนาคําจรูญศิลป จํานวน 188 คน มีดังนี้
ตาราง 2 จํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปของนักเรียน
ขอมูลทั่วไปของนักเรียน
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
10 ป
11 ป
12 ป
13 ป
14 ป
15 ป

จํานวน

รอยละ

รวม

107
81
188

56.9
43.1
100.0

รวม

4
45
54
25
27
33
188

2.1
23.9
28.7
13.3
14.4
17.6
100.0

รวม

159
11
1
11
4
2
188

84.6
5.8
0.5
5.8
2.2
1.1
100.0

การอยูดวยกันของบิดามารดา
พอแมอยูดวยกัน
แมกับพอเลี้ยง
พอกับแมเลี้ยง
แมคนเดียว
พอคนเดียว
อื่นๆ ไดแก พอกับแมเสียชีวติ
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ตาราง 2 (ตอ)
ขอมูลทั่วไปของนักเรียน
สัมพันธภาพในครอบครัว
รักใคร ชวยเหลือกันดี
ไมราบรื่น ทะเลาะวิวาทกันบอย

จํานวน

รอยละ

รวม

179
9
188

95.2
4.8
100.0

รวม

5
23
146
2
12
188

2.7
12.2
77.7
1.1
6.4
100.0

รวม

57
96
25
6
4
188

30.3
51.1
13.3
3.2
3.1
100.0

รวม

105
20
13
10
40
188

55.9
10.6
6.9
5.3
21.3
100.0

คาใชจายตอวันที่ไดรับจากผูปกครอง
10 บาท
15 บาท
20 บาท
25 บาท
30 บาท
คาเฉลี่ย = 19.81 สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน = 3.52
จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่สูบบุหรี่
ไมมี
1 คน
2 คน
3 คน
มากกวา 3 คนขึ้นไป
คาเฉลี่ย = 0.96 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.89
จํานวนเพื่อนสนิทที่สูบบุหรี่
ไมมี
1 คน
2 คน
3 คน
มากกวา 3 คนขึ้นไป
คาเฉลี่ย = 2.11 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 3.43
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ตาราง 2 (ตอ)
ขอมูลทั่วไปของนักเรียน
การสูบบุหรี่ของนักเรียน
ไมเคยสูบบุหรี่
เคยสูบบุหรี่ แตเลิกแลว
ปจจุบันยังคงสูบบุหรี่อยู
รวม
การรับรูเกี่ยวกับการจัดโครงการรณรงคตอตานบุหรี่ในโรงเรียน
ไมมี
มี
รวม
การรับรูเกี่ยวกับการจัดโครงการรณรงคตอตานบุหรี่ในชุมชน
ไมมี
มี
รวม

จํานวน

รอยละ

160
23
5
188

85.1
12.2
2.7
100.0

28
160
188

4.9
85.1
100.0

42
146
188

22.3
77.7
100.0

ขอมูลในตาราง 2 แสดงใหเห็นวา นักเรียนมากกวาครึ่งหนึ่งเปนเพศชาย สวนใหญมีอายุ
ระหวาง 11-12 ป โดยเปนนักเรียนในระดับประถมศึกษา (ป.5-6) รอยละ 54.8 และ ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-3) รอยละ 45.2 เมื่อพิจารณาถึงสัมพันธภาพในครอบครัวพบวาสวนใหญ
รักใครชว ยเหลือกันดีรอยละ 95.2 โดยเปนครอบครัวที่มีพอแมอยูดวยกันรอยละ 84.6 อยางไรก็ตาม
เปนที่นาสังเกตวา มีครอบครัวที่พอแมไมไดอยูดวยกัน (แมกับพอเลี้ยง พอกับแมเลี้ยง แมคนเดียว
พอคนเดียว และพอแมเสียชีวติ แลว) ถึงรอยละ 15.4 และจากการสัมภาษณเพิ่มเติมพบวาในกลุมที่มี
แมคนเดียว ซึ่งมีรอยละ 5.8 นั้น สวนใหญเปนครอบครัวที่พอไปทํางานตางจังหวัดหรือในกรุงเทพ
นานๆ ครั้งเปนปจึงจะกลับบาน สําหรับคาใชจายตอวันที่นักเรียนไดรับ สวนใหญวันละ 20 บาท
ในสวนของขอมูลที่เกี่ยวของกับการสูบบุหรี่ของสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนสนิท พบวา
นักเรียนถึงรอยละ 69.7 มีสมาชิกในบานอยางนอยหนึ่งคนที่สูบบุหรี่ สวนใหญเปนพอ พี่ชาย ปู ตา
ลุง และ อา/นา ตามลําดับ ถึงแมวานักเรียนสวนใหญไมมีเพื่อนสนิทที่สูบบุหรี่ แตพบวาอัตราของ
นักเรียนที่มีเพื่อนสนิทที่สบู บุหรี่คอนขางสูง ถึงรอยละ 44.1 โดยเฉลี่ยนักเรียนมีเพื่อนสนิทที่สูบบุหรี่
ประมาณ 2 คน
เมื่อพิจารณาถึงจํานวนนักเรียนที่สูบบุหรี่พบวามีนักเรียนที่ไมเคยสูบบุหรี่เลย
จํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ 85.1 อยางไรก็ตาม มีนักเรียนที่เคยทดลองสูบบุหรี่ จํานวน 28 คน
คิดเปนรอยละ 14.9 โดยปจจุบันยังสูบอยู รอยละ 2.7 และเลิกไดสําเร็จแลว รอยละ 12.2 สําหรับการ
รับรูของนักเรียน เกี่ยวกับการจัดโครงการรณรงคตอตานการสูบบุหรี่ในโรงเรียนและชุมชนในอดีตที่
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ผานมา สวนใหญรับรูวาเคยมีการจัดโครงการ แตเมื่อใหระบุโครงการ พบวา เปนโครงการรณรงค
ตอตานยาเสพติดในภาพรวม ไดแก โครงการเขาคายพุทธธรรมตานภัยยาเสพติดของโรงเรียน และ
โครงการรณรงคตอตานยาเสพติดของชุมชน

สถานการณการสูบบุหรี่ของนักเรียน
ในการพัฒนากลวิธีเพื่อปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนจําเปนตองทําความเขาใจถึงสภาพ
ปญหาการสูบบุหรี่ของเยาวชนทั้งในโรงเรียนและชุมชน ตลอดจนปจจัยเงื่อนไขตางๆทีเ่ กี่ยวของ
เพื่อใหไดขอมูลพื้นฐาน ในการนํามาแกไขปญหาไดตรงตามสาเหตุและสภาพการณที่แทจริง ภายใต
ทรัพยากร และศักยภาพของฝายตางๆที่เกี่ยวของ โดยขอมูลไดจากการตอบแบบสอบถาม ของ
นักเรียน และการทําการสนทนากลุมในกลุมตัวแทนของนักเรียน ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และ
เจาหนาที่จากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้
1. พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียน
จากขอมูลในตาราง 2 ในสวนของการสูบบุหรี่ของนักเรียน พบวานักเรียนสวนใหญไม
เคยสูบบุหรี่ประมาณรอยละ 85 อยางไรก็ตามมีนักเรียนบางสวนที่เคยสูบบุหรีแ่ ละปจจุบันยังคงสูบ
อยูประมาณรอยละ 15 ซึ่งถือวาเปนอัตราการสูบบุหรี่ที่คอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑของ
ประเทศไทยในชวงอายุที่ใกลเคียงกัน (จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติในป พ.ศ. 2544
การสูบบุหรี่ของคนไทยในกลุมอายุ 11-14 ป และ 15-19 ป เทากับรอยละ 0.1 และรอยละ 13.5
ตามลําดับ) จากขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามที่ใหนักเรียนเฉพาะกลุม ที่เคยสูบบุหรี่หรือยังคงสูบบุหรี่
ในปจจุบันจํานวน 28 คนตอบ (รายละเอียดในตาราง 5 ภาคผนวก จ) พบวา นักเรียนสวนใหญที่สูบ
บุหรี่เปนนักเรียน ชั้นม.3 รองลงมาเปนชั้น ป.6 และ ม.2 ดวยสัดสวนเทากัน สวนใหญเริ่มทดลองสูบ
บุหรี่เมื่ออายุ 12 ป โดยมีอายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่ 11.07 ป สาเหตุแรกที่ทําใหสูบบุหรี่ สวนใหญจาก
เพื่อนชักชวนหรือสูบตามเพื่อน รองลงมาคืออยากรูอยากลองสูบดวยตัวเอง ปริมาณบุหรี่ที่สูบเฉลีย่
วันละ 4.18 มวน คาบุหรีต่ อ เดือน เฉลี่ยเดือนละ 91.64 บาท นักเรียนกลุมที่สบู บุหรี่ สวนใหญไมได
สูบบุหรี่เปนประจํา โดยอาจสูบบุหรี่ 2-3 วันสูบครั้ง สูบสัปดาหละครั้ง หรือ สูบในบางโอกาส เชน
เวลาเครียด เขากลุมสังสรรค/ดื่มสุรา บุหรี่ที่สูบสวนใหญซื้อหาเองตามรานคา รองลงมาคือฝากเพื่อน
หรือคนอื่นซื้อให ยี่หอที่นิยมสูบ ไดแก สายฝน และกรองทิพย สถานที่ที่มักสูบบุหรี่ สวนใหญเปน
บานเพื่อน รองลงมาเปนหองน้ําหรือมุมปลอดคนที่โรงเรียนหรือที่ใดก็ไดที่อยากสูบ โดยมักสูบบุหรี่
เมื่ออยูกับกลุมเพื่อนมากที่สุด รองลงมาเมื่อเขาหองน้ํา กอนหรือหลังรับประทานอาหาร ตามลําดับ
นักเรียนที่สูบบุหรี่ ทุกคนเคยพยายามเลิกสูบบุหรี่ และสวนใหญเลิกสูบบุหรี่ไดสาํ เร็จ โดยยังคงมีผูที่
สูบบุหรี่ในปจจุบันอยูอีก 5 คน เมื่อใหนักเรียนระบุถึงวิธีการทีใ่ ชในการเลิกสูบบุหรี่ (ขอมูลที่ไดจาก
แบบสอบถามปลายเปด ซึ่งเปนขอมูลที่ไดกอนเริ่มดําเนินการวิจัย) วิธีการทีใ่ ช ไดแก พยายามไม
คิดถึงบุหรี่ เลี่ยงจากกลุมเพื่อนที่สูบบุหรี่ ไมไปซื้อบุหรี่ ไมรับบุหรี่มาสูบ และใชเวลาวางโดยทํา

126
กิจกรรมที่เปนประโยชนทดแทน เชน เลนกีฬา ออกกําลังกาย เมื่อรูสึกอยากบุหรี่ก็หาอยางอื่นมา
เคี้ยวแทน เชน หมากฝรั่ง ลูกอม เปนตน สําหรับผูที่เลิกไมสําเร็จ สวนใหญอยูในกลุมที่สูบบุหรี่เปน
ประจําทุกวัน สาเหตุที่เลิกไมสําเร็จ เพราะจิตใจไมเขมแข็งพอ เมื่อรูสึกอยากบุหรี่ ก็เริ่มสูบบุหรี่ใหม
จากขอมูลเพิ่มเติมทีไ่ ดจากสนทนากลุมในกลุมนักเรียนทั้งนักเรียนที่สูบบุหรี่และไมสูบ
บุหรี่ พบวาขอมูลที่ไดสอดคลองกัน โดยนักเรียนเริม่ สูบบุหรี่ ตัง้ แตอยูในระดับชั้นป.4 ซึ่งมีอายุ
ประมาณ 7-9 ป แตมีจํานวนไมมากประมาณ 4-5 คน นักเรียนสวนใหญที่สูบบุหรี่จะอยูในระดับชั้น
ม.2-3 นักเรียนที่สูบบุหรี่จะเปนนักเรียนผูชายทั้งหมด โดยนักเรียนที่สูบบุหรีท่ กุ คนจะมีพฤติกรรม
แอบสูบบุหรี่ไมใหพอแม ผูปกครอง หรือครูทราบวาตนสูบบุหรี่ โดยมักแอบไปสูบบุหรี่ในหองน้ํา
ผูชาย บอน้ําและบริเวณรั้วหลังโรงเรียนซึ่งเปนมุมปลอดคน หรือตามปายรถโดยสาร การสูบบุหรี่มี
ทั้งที่สูบคนเดียว และจับกลุมสูบบุหรี่ซึ่งเรียกกันในชุมชนวา “สุมหัวกันสูบบุหรี”่ นอกจากนี้ ยังมี
นักเรียนที่จับกลุมกันสูบบุหรี่ท่สี นามฟุตบอลชวงหลังโรงเรียนเลิก ซึ่งมีทั้งเด็กนักเรียนและเด็กวัยรุน
ในชุมชนที่มาเลนฟุตบอล
เมื่อใหนักเรียนลองประเมินถึงสภาพการณของปญหาการสูบบุหรี่ของ
นักเรียนในโรงเรียน นักเรียนสวนใหญมีความเห็นตรงกันโดยประเมินวามีนักเรียนชายที่สูบบุหรี่ถึง
รอยละ 50-60 ซึ่งเปนที่นาสังเกตวาขอมูลที่ไดจากกลุม นักเรียนขัดแยงกับขอมูลของทางโรงเรียน ที่
กลาววา มีนักเรียนที่สูบบุหรี่เพียงเล็กนอยเทานั้น ประมาณรอยละ 10-20 ทั้งนี้ เนื่องจากนักเรียน
สวนหนึ่งไมเปดเผยตัว จะแอบสูบบุหรี่ทงั้ ที่บานและโรงเรียน แตเปนที่รูกันในกลุม เพื่อนของนักเรียน
กันเอง อยางไรก็ตาม อัตราดังกลาวสูงกวาคําตอบที่ไดจากแบบสอบถาม ซึ่งมีนักเรียนชายที่เคยสูบ
บุหรี่หรือกําลังสูบบุหรี่ รอยละ 14.9 เทานั้น สําหรับการไดมาของบุหรี่ นักเรียนจะหาซื้อบุหรี่ไดตาม
รานขายของชําทั่วไปในชุมชน ซึ่งบางรานจะไมจําหนายใหแกเด็กทีอ่ ายุต่ํากวา 18 ป โดยสวนใหญ
เปนรานคาของผูนําชุมชน แตมีบางรานที่แอบจําหนายใหแกเด็ก และยังมีการแอบขายบุหรี่ในรูป
ของการจับฉลากรางวัล หรือแบงขายเปนมวน สําหรับการสูบบุหรีใ่ นชุมชน พบวา นักเรียนกลุมที่
สูบบุหรี่ในโรงเรียน มักนัดพบกับเพื่อนและจับกลุมกันสูบบุหรี่ในสถานที่ตางๆ ในหมูบาน เชน
สนามฟุตบอล และศาลารถโดยสารประจําทาง โดยเด็กในกลุมดังกลาว สวนใหญเปนเด็กผูชาย ที่มี
รถจักรยานยนต และโทรศัพทมือถือ ทําใหนัดพบกันไดงาย และมักจะเปนเด็กที่มีพอแมไมคอยอยู
บาน มีความประพฤติไมเหมาะสม เชน เกเร หนีเรียน และกาวราว เปนตน
จากการสนทนากลุมในกลุม ผูปกครอง ทุกคนเลาเหมือนกันวา ลูกๆของตนไมไดสูบ
โดยสังเกตไดจากกลิ่นบุหรีต่ ามตัวตามเสือ้ ผา แมบานคนหนึ่งเลาวา “ก็สังเกตลูกอยูเหมือนกัน เวลา
ซักเสื้อผาลูก ก็แอบดมดูวามีกลิ่นบุหรี่หรือไม หรือบางครั้งเวลาทําความสะอาดหองของลูกก็สังเกต
วามีบุหรี่หรือไม” อยางไรก็ตามทุกคนเคยสังเกตเห็นเด็กวัยรุนจับกลุมกันสูบบุหรี่ในสถานทีต่ างๆใน
หมูบาน เชน สนามฟุตบอลหลังโรงเรียนเลิก และศาลารถโดยสารประจําทาง เปนตน ผูปกครองคน
หนึ่งมีบานอยูหลังโรงเรียน เลาวา “เคยเห็นเด็กแอบสูบบุหรี่หลังโรงเรียน บริเวณรั้ว” ผูปกครองคน
หนึ่งบานอยูใกลรานคาที่ขายบุหรี่ เลาวา “เห็นรานก็ยังขายบุหรี่ใหเด็ก มีทั้งขายเปนซอง และแบง
ขายเปนมวน และยังมีในรูปฉลากใหเด็กจับดวย”
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จากการสนทนาในกลุมครู ครูทุกคนมีความเห็นเหมือนกันวา นักเรียนในโรงเรียนยังมี
สูบบุหรี่อยูบาง แตไมมากนัก ประมาณ 8-10 คน เปนนักเรียนชายทั้งหมด ซึ่งนักเรียนที่สูบบุหรี่ครูก็
รูวาเปนใคร และพยายามตักเตือนใหเลิกสูบ สําหรับระดับชั้นที่เริ่มสูบบุหรี่ ครูทกุ คนมีความเห็นวา
เด็กเริ่มสูบตั้งแต ชั้น ป.4 โดยสูบตามรุนพี่ที่มาชวน แตนักเรียนที่สูบบุหรี่สว นใหญเปนนักเรียนใน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ชั้นม.2-3 อาจารยฝายปกครองเลาวา “นักเรียนที่สูบบุหรี่ สวนหนึ่งเปนเด็ก
ที่มีปญหา เกเร หนีเรียน หรือ พอแมไมคอยอยูบาน เด็กอยูกับผูสูงอายุ” สําหรับสถานที่สบู บุหรี่
เปนหองน้ําผูชาย บริเวณริมรั้วหลังโรงเรียน หรือ บริเวณสนามฟุตบอลในตอนเย็นหลังโรงเรียนเลิก
“นักเรียนในโรงเรียนบางคนก็สูบบุหรี่หลังเลนฟุตบอล โดยสูบรวมกับเด็กวัยรุนทีอ่ ยูในชุมชน” การ
ซื้อขายบุหรี่ หาซื้อไดทั่วไปตามรานขายของชําในชุมชน ครูคนหนึง่ เลาวา “เคยเห็นรานคาขายบุหรี่
ใหนักเรียน บางรานก็แอบขาย แตบางรานก็ขายอยางเปดเผย ขายทั้งแบบเปนซอง และเปนมวน
และยังทําฉลากในรูปบุหรี่ใหเด็กจับดวย”
จากการสนทนาในกลุมผูนาํ ชุมชน และเจาหนาที่จากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ เลา
วา “พบเห็นเด็กวัยรุนสูบบุหรี่โดยทั่วไปในชุมชน แตสว นใหญเปนเด็กที่ออกจากโรงเรียนและทํางาน
แลว” เด็กนักเรียนที่ยังเรียนอยูก็มีบาง แตมักจะแอบสูบเปนสวนใหญ เนื่องจากกลัวพอแมหรือผูใหญ
เห็น สถานที่ที่เด็กมักแอบสูบบุหรี่ เปนที่ปลอดคนในชุมชน ตามมุมมืดในเวลากลางคืนที่มีการจับ
กลุมพูดคุยกัน หรือ ตามศาลารถโดยสารประจําทาง สําหรับการซื้อขายบุหรี่ บุหรี่สามารถหาซื้อได
ทั่วไปตามรานขายของชําในชุมชน ซึ่งผูนําชุมชนเลาวาไดขอความรวมมือไมใหขายบุหรี่แกเยาวชน
ที่มีอายุต่ํากวา 18 ป และไมใหวางบุหรี่โชวไวหนาราน อยางไรก็ตาม เทาที่รบั ทราบยังมีการแอบ
ขายบุหรี่ใหแกเด็ก มีบางรานที่เปนรานคาของผูนําชุมชนเทานั้นทีป่ ฏิบัตติ าม
2. ปจจัยที่เกี่ยวของกับการสูบบุหรี่ของนักเรียน
ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามในตาราง5 (ในภาคผนวก จ) พบวาสาเหตุที่ทําใหนักเรียน
ทดลองสูบบุหรี่ สองอันดับแรก ไดแก การชักชวนของเพื่อนหรือสูบตามเพื่อน รองลงมาคือ อยากรู
อยากลองสูบดวยตัวเอง ซึ่งสอดคลองกับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเพิ่มเติมในกลุมนักเรียนที่สูบ
บุหรี่ พบวา สาเหตุที่ทําใหเริ่มตนทดลองสูบบุหรี่ มาจากทั้งตัวเองและเพื่อน นักเรียนคนหนึง่ เลาวา
“อยากรูวารสชาติของการสูบบุหรี่วาเปนอยางไร ทําไมคนถึงชอบสูบบุหรี่ สูบบุหรี่แลวจะรูสึกอยางไร
ควันบุหรี่ออกจากจมูกไดอยางไร” บางคนเลาวา “เห็นคนที่สูบบุหรี่แลวรูสึกวาโก หรือเทห
โดยเฉพาะเมื่อดูหนังฝรั่ง เห็นวัยรุนสูบบุหรี่แลวนาลองบาง รูสึกนาสนุกสนาน” และปจจัยสนับสนุนที่
สําคัญเปนอยางมากคือ การชักชวนของเพื่อน การเห็นเพื่อนสูบแลวอยากสูบบาง อยากใหเพื่อน
ยอมรับเขากลุม นักเรียนเลาวา “ลองครั้งแรก เพราะเพื่อนชวนใหสูบ แลวตัวเองก็อยากสูบดวย
เพราะอยากรูวาสูบบุหรี่แลวรูสึกอยางไร ดีจริงอยางที่เพื่อนบอกหรือไม ชวยใหรสู ึกกระปรี้กระเปรา
และผอนคลายจริงหรือไม” บางคนเลาวา “เพื่อนชวนแลว ก็ไมรูจะปฏิเสธเพือ่ นอยางไร เกรงใจ
เพื่อน” และสวนหนึ่งก็ไมอยากรูสึกแปลกแยกไปจากกลุม อยากใหเพื่อนยอมรับเขากลุม โดยเลาวา
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“ถาปฏิเสธ เพื่อนจะหาวาเราไมแนจริง” “บางทีไปเทีย่ วเจอหนากัน หรือเจอเพื่อนในหองน้ํา แลวเห็น
เพื่อนกําลังสูบบุหรี่ ก็ขอบุหรี่จากเพื่อนวา “เฮย มีบุหรี่ไม” เปนเหมือนการทักทายกัน” นอกจากนี้
ปจจัยสวนหนึง่ มาจากการเห็นพอ พี่ ญาติพี่นองหรือคนในครอบครัวสูบ หรือบางครั้งเห็นครูผูชาย
สูบที่โรงเรียน ซึ่งทําใหรูสึกวาการสูบบุหรี่เปนเรื่องที่ธรรมดา ไมไดเสียหายอะไร มีความรูสึกวาคนที่
สูบเปนผูใหญ เปนลูกผูชายเต็มตัว ซึ่งในบางครั้งนักเรียนยังถูกบุคคลดังกลาว ใชใหไปซื้อบุหรี่ หา
ไมขีดไฟ หรือ จุดบุหรี่ให นอกจากนี้ มีนักเรียนบางคนสูบบุหรี่ครั้งแรกดวยเหตุผลวา “รูสึกเครียดกับ
เรื่องการเรียน เรื่องที่บาน พอแมทะเลาะกัน” “รูสึกเหงา วาเหว เนื่องจากพอแมไปทํางานตางจังหวัด
นานๆ จึงกลับบาน” เมื่อถามวานักเรียนคิดวาตนเองติดบุหรี่หรือไม นักเรียนสวนใหญคิดวาตนเอง
ไมไดติดบุหรี่ คิดวาถาตองการเลิกเมื่อไหร ก็สามารถเลิกได เนือ่ งจากไมไดสูบเปนประจําทุกวัน
สุขภาพโดยทั่วไปก็ยังเปนปกติอยู นักเรียนคนหนึ่งเลาวา “คิดวาไมไดติดบุหรี่ ไมสูบก็ไมเปนไร แต
เมื่อเห็นเพื่อนสูบ มันก็รูสึกอยากสูบบาง”
สําหรับนักเรียนที่สูบบุหรี่เปนประจําทุกวัน และสูบมาเปนระยะเวลาหนึ่งแลว (ตั้งแตหก
เดือนขึ้นไป) สวนใหญยังเลิกสูบบุหรี่ไมได เพราะติดบุหรี่แลว เมื่อไดเห็นหรือไดกลิ่นบุหรี่ ก็อยากสูบ
อีก และจิตใจไมเขมแข็งพอที่จะเลิกสูบอยางเด็ดขาด บางคนเลาวา “ขัดเพื่อนไมได เมื่อเพื่อนชวน
หรือยื่นบุหรี่ใหสูบ ก็เริ่มสูบบุหรี่อีก” หรือ “รูสึกเครียด ก็เลยกลับไปสูบบุหรี่ใหมอีก เพราะบุหรี่ชวย
คลายเครียดไดดี” หรือ บางคนเลาวา “เมื่อเลิกสูบในระยะแรก แลวมีอาการหงุดหงิด กระวนกระวาย
ใจ รูสึกอยากสูบบุหรี่ จึงกลับไปสูบบุหรีใ่ หม” และจากการสัมภาษณเพิ่มเติม กลุมนี้สวนใหญคิดวา
บุหรี่คงไมเกิดโทษกับตน เพราะขณะนี้สขุ ภาพก็ยังแข็งแรงสมบูรณอยู อยางไรก็ตาม นักเรียนใน
กลุมที่สูบบุหรี่ สวนใหญสามารถเลิกสูบบุหรี่ไดสําเร็จ โดยอยากเลิกเอง เพราะกลัวในโทษภัยของ
บุหรี่ที่มีตอสุขภาพตนเองและผูอื่น ตองใชเงินมากในการซื้อบุหรี่ และรูสึกวาในปจจุบันนี้ สังคมเริ่ม
รังเกียจคนที่สบู บุหรี่มากขึ้น จากการสัมภาษณนักเรียนคนหนึ่งเลาวา “อยากเลิกสูบแลวเพราะสูบไป
ก็ไมเห็นมีประโยชนอะไร เงินจะซื้อบุหรี่ก็ไมมี สวนหนึ่งก็ตองหลบๆ ซอน ๆ แอบสูบบุหรี่ เพราะ
กลัวพอแมหรือครูเห็น” บางคนเลาวา “รูสึกอายเมื่อสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ เพราะบางคนมองดวย
สายตาตําหนิ บางคนปดจมูกแลวเดินออกหาง ทําใหตนตองดับบุหรี่ แลวเดินหนีไปที่อื่น”
จากขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุม ในกลุมอื่นๆ ไดแก นักเรียนที่ไมสูบบุหรี่ ผูปกครอง
ครู และ ผูนาํ ชุมชน เมื่อถามถึงมีปจจัยที่อาจเปนสาเหตุหรือมีผลทําใหเยาวชนสูบบุหรี่ ทุกกลุมมี
ความเห็นที่คลายคลึงกัน โดยมองวามาจากทั้งตัวของเด็กเอง และสภาพแวดลอมรอบตัวเด็ก ไดแก
เพื่อน ครอบครัว โรงเรียน หรือ ชุมชน จากตัวเด็กเองที่มีความอยากรูอยากลองตามวัย อยากรูสึก
สนุกสนาน อยากรูสึกโกหรือเทห หรือไดรับการยอมรับจากเพื่อนในกลุม ประกอบกับสภาพแวดลอม
ของเด็กที่กระตุนหรือสนับสนุนใหเด็กอยากลองสูบบุหรี่ เชน การชักชวนของเพือ่ น หรือ การเห็น
บุคคลในครอบครัวสูบบุหรี่ เชน พอ พี่ชาย ปู หรือ ตา แลวรูสึกวาการสูบบุหรี่เปนเรื่องธรรมดา มอง
แลวเทห หรือ รูสึกวาผูสูบบุหรี่แสดงถึงความเปนผูชายหรือผูใหญ ทําใหอยากลองสูบดูบาง เปนตน
เด็กที่สูบบุหรีบ่ างคน มีปญหาจากสภาพแวดลอมที่บาน เปนเด็กที่ขาดความอบอุน เพราะพอแมไม
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คอยอยูบาน ไปคาขายตางจังหวัด นานๆ ครั้งจึงจะกลับบาน ปลอยใหเด็กอยูตามลําพังกับปูยา ตา
ยายซึ่งเปนผูส ูงอายุ ทําใหเด็กเหงา และหันไปเขากลุม กับเพื่อน เปนตน
นอกจากนี้ โรงเรียนก็เปนสภาพแวดลอมหนึ่งที่สําคัญในการปองกันไมใหนักเรียนสูบบุหรี่
เพราะเปนสถานที่ที่เด็กใชเวลาสวนใหญเรียนรูและศึกษา ดังนั้นการจัดการเรียนการสอน ครูอาจารย
อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมในโรงเรียน ตลอดจนกฎระเบียบของโรงเรียน เปนสวนหนึ่งที่สําคัญใน
การเอื้อใหนักเรียนสูบหรือไมสูบบุหรี่ เชน การจัดแผนการเรียนที่ไมเหมาะสม มีชั่วโมงวางมาก
เกินไป กิจกรรมการเรียนการสอนที่ไมนาสนใจ มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมมากจนเด็กไมคอยมีเวลา
ไดเรียน หรือ ครูอาจารยเปนแบบอยางที่ไมดี สูบบุหรี่ใหเด็กเห็น ใชเด็กใหไปซื้อบุหรี่ ขาดความ
เอาใจใสดูแลเด็ก โดยเฉพาะเด็กกลุมที่มปี ญหา หรือ อาคารสถานที่ที่เอื้อใหเด็กมั่วสุมสูบบุหรีไ่ ดงาย
เชน มีมุมปลอดคนที่อยูไกลอาคารและดูแลไมทั่วถึง ไมมีระบบการเขาออกโรงเรียน ทําใหเด็กเขา
ออกโรงเรียนไดงาย ไมมีคนคุมรั้ว เปนตน สําหรับชุมชนซึ่งเปนสภาพแวดลอมที่นักเรียนอาศัยอยู
หากไมเห็นความสําคัญของปญหาการสูบบุหรี่ มีแหลงมั่วสุมของเด็กวัยรุนในการใชสารเสพติดหรือ
สูบบุหรี่ในชุมชน มีการซื้อขายบุหรี่โดยทั่วไปและขายใหแกเด็กทีม่ ีอายุต่ํากวา 18 ป ก็จะเปนปจจัยที่
เอื้อใหเด็กสูบบุหรี่มากขึ้น
3. ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณในกลุมนักเรียนที่สูบบุหรี่ นักเรียนสวนใหญรบั รูว าการสูบ
บุหรี่ชวยใหสมองปลอดโปรง รูสึกสดชื่น กระปรี้กระเปรา ไมงวงนอน รูสึกผอนคลาย คลายเหงา
ชวยในการเขากลุม เขาสังคมกับเพื่อน ไมรูสึกแปลกแยกแตกตางไปจากกลุมเพื่อน รูสึกสนุกสนาน
บางคนเลาวา “เมื่อสูบบุหรีแ่ ลว รูสึกวาตัวเองเทหดี และผูหญิงชอบ” “สูบแลวรูสกึ วามีความเชือ่ มั่น
ในตนเองมากขึ้น กลาที่จะแสดงออก” อยางไรก็ตาม ผลกระทบที่มีตอสุขภาพของผูสูบและผูที่อยู
ใกลเคียง นักเรียนทราบดีวา บุหรี่ทําใหเกิดโทษตางๆ ตอรางกายมากมาย โดยสามารถบอกได
ถูกตองวา บุหรี่ทําใหเกิดโรคมะเร็งปอด โรคถุงลมโปงพอง ทําใหมีกลิ่นตัว และกลิ่นปาก เนือ่ งจาก
รับทราบขอมูลจากสื่อตางๆ ไดแก หนังสือ โปสเตอร วิทยุ และโทรทัศน แตนักเรียนสวนใหญไมกลัว
เพราะคิดวา “คงไมเกิดกับตัวเอง ขณะนีส้ ุขภาพก็ยังแข็งแรงดี ไมเห็นเปนอะไร แลวตัวเองก็เลนกีฬา
คงชวยปองกันโรคตางๆได” สําหรับผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ ทุกคนเห็นดวยวาบุหรี่มีราคาแพง
ตองเสียเงินจํานวนพอสมควร เพื่อซื้อบุหรี่ในแตละเดือน บางครั้งก็ไมมีเงินซื้อบุหรี่ ตองขอจากเพื่อน
บางคนเลาวา “เคยเห็นเพือ่ นขโมยเงินพอแม เพื่อนําไปซื้อบุหรี่” สําหรับผลกระทบทางดานสังคม
หลายคนรับรูว า เมื่อสูบบุหรี่ในสถานทีส่ าธารณะ เชน ปายรถเมล บางครั้งจะไดรับการแสดงกิริยา
ตําหนิ หรือ ไมพอใจจากบุคคลรอบขาง โดยเฉพาะจากกลุมผูหญิง เชน คําพูด การแสดงสีหนา หรือ
สายตาตําหนิ การปดจมูก การโบกมือไลควันบุหรี่ หรือ การเดินหนี เปนตน
จากขอมูลที่ไดจากการทําสนทนากลุม ในกลุมนักเรียนที่ไมสูบบุหรี่ ผูปกครอง ครู และ
ผูนําชุมชน มีความเห็นที่คลายคลึงกัน โดยสามารถสรุปเปนประเด็นไดดังนี้
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ผลกระทบตอสุขภาพของตนเองและผูอื่น บุหรี่ทําใหเกิดโรคตางๆที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ ไดแก โรคมะเร็งปอด โรคหัวใจ โรคถุงลมโปงพอง ควันบุหรี่ทําใหระคายเคืองตอจมูก ตา
ทําใหไอ และมีกลิ่นรบกวน นักเรียนบางคนเลาวา “เคยทราบขอมูลและเห็นตัวอยางของคนที่เปน
โรคจากการสูบบุหรี่ในโทรทัศน โดยบุหรี่ทําใหเกิดโรคตางๆที่รายแรง ทําใหรูสึกกลัว และไมอยาก
สูบบุหรี”่ “ไมอยากสูบบุหรี่ เพราะบุหรี่มีกลิ่นเหม็นมาก ไดกลิ่นก็ทําใหไอ และรูสึกแสบตา” “เขาใกล
คนที่สูบบุหรี่ แลวรูสึกวา มีกลิ่นบุหรี่ติดตามตัว และมีกลิ่นปาก รูสึกไมชอบ จึงไมสูบบุหรี”่ “คนทีไ่ ม
สูบบุหรี่ แตไดรับควันบุหรี่ ก็ทําใหเปนโรคได”
ผลกระทบตอเศรษฐกิจ คนที่สูบบุหรีต่ องเสียคาใชจายเปนเงินจํานวนมาก ในการซื้อ
บุหรี่ และเมือ่ เจ็บปวยก็ตอ งเสียเงินรักษาพยาบาล สูญเสียรายไดจากการไมไดไปทํางาน และยังมี
ผลตอประเทศชาติที่ตองสูญเสียคาใชจายในการดูแลรักษาพยาบาลผูที่เจ็บปวย
ผลกระทบตอสังคม ควันบุหรี่มีกลิ่นเหม็น ทําใหอากาศเสีย และอาจเกิดไฟไหมไดจาก
กนบุหรี่ที่ทิ้ง คนในชุมชนเลาวา “จริงๆ แลว คนที่สบู บุหรี่ก็ถือวาเปนเรื่องสวนตัวของเขา แตที่กลัวก็
คืออาจเกิดไฟไหมได ถาหากทิ้งกนบุหรี่โดยไมไดดับไฟ” นอกจากนี้ ผูปกครองและครูเลาวา “บุหรี่
อาจนําไปสูการใชสารเสพติดชนิดอื่นๆ ผูที่สูบบุหรี่สว นใหญมักสูบรวมกับการดื่มสุรา หรือ เมื่อสูบ
บุหรี่แลว ก็เริม่ ทดลองเสพยาชนิดอื่นที่มีฤทธิเ์ พิ่มขึ้น เชน เสพยาบา กัญชา ดมกาว เปนตน” “เด็ก
บางคนในหมูบานขโมยเงิน หรือขาวของในบานไปขาย เพื่อเอาเงินมาซื้อบุหรี่ ทําใหมีปญหาสังคม
ตางๆ ตามมา เชน การทะเลาะวิวาทในครอบครัว และชุมชน ปญหาการลักขโมย และการทําผิด
กฎหมาย เปนตน”
4. กิจกรรมหรือโครงการทีป่ องกันและแกไขปญหาการสูบบุหรี่ของเยาวชน ทั้งใน
อดีตและปจจุบัน
จากขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุมในกลุมครูและผูน ําชุมชน พบวาทางโรงเรียนไดจัด
ใหมีกลุมที่รับผิดชอบงานดานการดูแลและปองกันปญหาดานยาเสพติดของนักเรียน เรียกวา “กลุม
สาระยาเสพติด” โดยมีอาจารยชนันภรณ ศรีคงเพ็ชร เปนผูรับผิดชอบ ซึ่งกลุมดังกลาวไดจัดโครงการ
ตางๆที่เปนประโยชนในการปองกันยาเสพติดใหแกเด็ก เชน กีฬาประเพณีเพื่อตานภัยยาเสพติด ซึ่ง
ทางโรงเรียนและชุมชนจะรวมกันจัดเปนประจําทุกป นอกจากนี้ ในชุมชน กลุม อสม. ไดใหความรู
ถึงโทษของยาเสพติดเปนระยะๆผานหอกระจายขาวในหมูบาน โรงเรียนและชุมชนไดใหความสําคัญ
ตอปญหายาเสพติดมากพอสมควร สวนหนึ่งเนื่องจากนโยบายของจังหวัดและรัฐบาล อยางไรก็ตาม
กิจกรรมหรือโครงการที่มงุ เนนการรณรงคตอตานบุหรี่ยังไมมีโดยตรง
สวนใหญเปนการรณรงค
ตอตานยาเสพติดในภาพรวม และใหความสําคัญกับปญหายาบามากที่สุด ซึ่งในชวงเดือนกรกฎาคม
ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2548 ที่ผานมา โรงเรียนไดจัดโครงการเขาคายพุทธธรรมตานภัยยาเสพติด
ใหแกนักเรียน โดยจัดอบรมที่วัดสวางหัวนาคํา เปนระยะเวลา 3 วัน (วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2548)
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มีเจาอาวาสเปนผูใหความรู อบรม และเทศนาดานจริยธรรมแกนกั เรียน นอกจากนี้ ยังมีโครงการ
สุภาพบุรุษในหมูบาน ซึ่งเปนนโยบายของจังหวัด จัดอบรมโดยเจาหนาที่ตํารวจ โดยใหทางหมูบาน
คัดเลือกเยาวชนที่เปนกลุมเสี่ยง ไดแก เด็กที่เกเร สูบบุหรี่ หรือ ใชสารเสพติด หมูบานละ 4-5 คน
เขารับการอบรมเปนเวลา 3 วัน (วันที่ 24-26 สิงหาคม 2548)
5. แนวทางในการปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหรี่ของนักเรียน
จากปญหาการสูบบุหรี่ทเี่ กิดขึ้น นักเรียน ผูปกครอง ครู ผูนําชุมชน และเจาหนาทีจ่ าก
หนวยงานของรัฐ ยอมรับและมองเห็นถึงปญหาการสูบบุหรี่ของนักเรียนวา มาจากหลายๆปจจัยที่
เกี่ยวของ ซึ่งทุกฝายมีสวนทําใหเกิดปญหา ดังไดกลาวมาแลวในขอ 2 ดังนั้น การแกไขปญหาตอง
อาศัยความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของ โดยทุกฝายมีความตองการ และ คาดหวังไมใหเยาวชน
สูบบุหรี่ เพราะจริงๆ แลว บุหรี่เปนสิ่งเสพติด ถึงแมจะไมผิดกฎหมายก็ตาม เมื่อสูบแลวทําใหตดิ และ
ยากที่จะเลิกได ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่ก็มีมากมาย วิธที ี่ดีที่สุดคือการปองกันไมให
ตนเองสูบบุหรี่ จากการสนทนากลุม ฝายตางๆ มองบทบาทของตน ดังนี้
นักเรียน ตัวนักเรียนเองมองวา เยาวชนหรือวัยรุนตองพยายามปองกันตัวเองไมใหสูบ
บุหรี่ ตองใจแข็ง ไมคลอยตามเพื่อน เมื่อถูกเพื่อนชักชวนใหสูบบุหรี่ ตองไมคิดวาบุหรี่เปนสิ่งที่ดี มี
ความมั่นใจในตนเอง และตองรูสึกภาคภูมิใจในตนเอง ทําแตสิ่งทีด่ ีและถูกตอง ตลอดจนวากลาว
ตักเตือนเพื่อน เมื่อเห็นเพื่อนสูบบุหรี่
ครอบครัว ผูปกครองมองวาตนเองตองทําตัวเปนแบบอยางที่ดีแกลูก ไมสูบบุหรี่ ไมใช
ใหบุตรหลานไปซื้อบุหรี่ หยิบบุหรี่หรือไมขีดไฟมาให สรางความเขาใจซึ่งกันและกันในครอบครัว
รวมปรึกษา และ ชวยกันแกไขปญหาตางๆ ภายในครอบครัว ปลูกฝงความคิดและคานิยมตอการสูบ
บุหรี่ในทางลบใหแกบุตรหลาน โดยใหขอมูลถึงอันตรายของการสูบบุหรี่ และผลกระทบที่เกิดขึ้น
ใหคําแนะนําบุตรหลานในการคบเพื่อน โดยใหเลือกคบเพื่อนที่ดี ไมเกเร ไมเสพยาเสพติด คอย
สอดสองดูแลพฤติกรรมที่ผิดสังเกตของบุตรหลาน เชน กลับบานผิดเวลา มีกลิ่นบุหรี่ติดตามตัว หรือ
เสื้อผา เปนตน วากลาวตักเตือนดวยเหตุผลหากมีพฤติกรรมดังกลาว สนับสนุนและใหความรวมมือ
ในการเขารวมโครงการรณรงคตอตานการสูบบุหรี่ตางๆ ที่โรงเรียนหรือชุมชนจัดขึ้น เปนตน
โรงเรียน ผูบริหารและคณะครูอาจารยมองวา โรงเรียนตองมีการสอน และใหความรูถึง
โทษภัยของการสูบบุหรี่ พัฒนาทักษะทีจ่ ําเปนแกเด็กนักเรียน เชน ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการ
ปฏิเสธ โดยอาจบูรณาการในหลักสูตร หรือ สอดแทรกในกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและกิจกรรมพัฒนา
ชุมชน ปรับสภาพแวดลอมไมใหเปนมุมอับหรือเปนแหลงมั่วสุม เชน บริเวณหองน้ํา รั้ว และมุมอับ
ของอาคาร เปนตน ครูควรเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียน ไมสูบบุหรี่ ควรทําความเขาใจกับนักเรียน
เกี่ยวกับกฎระเบียบตางๆ ของโรงเรียน และเลือกมาตรการลงโทษตามความเหมาะสมและยืดหยุน
พอสมควร จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนใชเวลาวางที่เปนประโยชนและเหมาะสม และตองจัดให
โรงเรียนเปนเขตปลอดบุหรี่ เปนตน
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ชุมชน ผูนําชุมชนมองวาตนเองมีบทบาทในการสอดสอง ดูแล รานคา และขอความ
รวมมือในการไมจําหนายบุหรี่ใหแกเด็กอายุต่ํากวา 18 ป และ เฝาระวังสภาพแวดลอมไมใหมีแหลง
มั่วสุมของวัยรุน วากลาวตักเตือนเมื่อเห็นวัยรุนมั่วสุมกันสูบบุหรี่ หรือเสพยาในชุมชน กําหนดเขต
ปลอดบุหรี่ของชุมชน เชน บริเวณศาลาวัด ที่ทําการผูใหญบาน ศาลากลางบาน เปนตน และสงเสริม
บทบาทของประชาชนกลุมตางๆ ในชุมชน เชน กลุมเยาวชน กลุมแมบาน และ กลุม อ.ส.ม. ในการ
สรางเครือขายในการปองกัน แกไข เฝาระวังปญหายาเสพติด ระหวางโรงเรียน ครอบครัว และ
ชุมชน เปนตน
หนวยงานของรัฐ เจาหนาที่จากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ มองวาในฐานะองคกร
ของรัฐบาล ตองใหการชวยเหลือและสนับสนุนในดาน ขอมูล ขาวสาร ความรู งบประมาณ เทคนิค
วิธีการทํางาน สื่อตางๆ และทักษะในการบริหารจัดการ เปนตน
สําหรับความเปนไปไดในการแกไขปญหา มีทั้งกลุมที่เห็นวาแกไขคอนขางยาก และ
แกไขได แตตอ งอาศัยความรวมมือของทุกฝายที่เกี่ยวของอยางจริงจัง กลุมที่มองวาปญหาการสูบ
บุหรี่แกไขคอนขางยาก เนือ่ งจากการสูบบุหรี่เปนเรื่องธรรมดา ไมผิดกฎหมาย จึงสามารถพบเห็น
บุคคลที่สูบบุหรี่ไดโดยทั่วไป นอกจากนี้ บุหรี่ยังหาซื้อไดงาย ราคาไมแพงมากนัก และผูทสี่ ูบบุหรี่
ยังไมคอยตระหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่อยางแทจริง เพราะไมเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นตอสุขภาพ
ในทันที
อยางไรก็ตาม ในปจจุบันคานิยมของสังคมมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงไป เพราะมีการ
รณรงคตอตานการสูบบุหรี่ และมีการเผยแพรใหความรูถึงโทษภัยของบุหรี่อยางกวางขวาง ผานสื่อ
ตางๆ คนเริ่มรังเกียจผูที่สูบบุหรี่มากขึ้น โดยเฉพาะในสถานที่สาธารณะ และกฎหมายเริ่มบังคับใช
อยางจริงจังมากขึ้น ดังนัน้ อีกกลุมหนึ่งจึงมองวาปญหาการสูบบุหรี่สามารถแกไขได หากทุกฝาย
ใหความรวมมือในการแกไขปญหาการสูบบุหรี่อยางจริงจังและตอเนื่อง โดยกลุมกลาววา ปญหาการ
สูบบุหรี่ตองเริม่ ตนที่ผูสูบบุหรี่กอน โดยตองมีจิตใจที่เขมแข็งในการพยายามเลิกสูบบุหรี่ เพื่อตนเอง
และเปนแบบอยางที่ดีใหกับเยาวชน สําหรับเยาวชนที่ยังไมสูบบุหรี่ ก็ไมควรริเริ่มที่จะทดลองสูบ
ตองบังคับใจตนเองไมใหอยากรูอยากลองในสิ่งที่ไมถูกตอง ไมคลอยตามเพื่อนเมื่อถูกชักชวนใหสูบ
บุหรี่ และตองมีความภาคภูมิใจในตนเองที่จะประพฤติตนเปนคนดี กระทําสิ่งตางๆที่เหมาะสม
ตลอดจนฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งครอบครัวและโรงเรียน ตองเปนสถาบันที่สําคัญในการอบรม ให
ความรู และปลูกฝงใหเยาวชนเปนคนดีของสังคม การรณรงคอยางตอเนื่องในดานการเผยแพรให
ความรู การใชสื่อประชาสัมพันธ และการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง จะชวยในการแกไขปญหา
การสูบบุหรี่ได
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การพัฒนากลวิธีในการปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน โดยใชกระบวนการมี
สวนรวม
จากรูปแบบหรือวิธีการในการปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนแบบเดิมที่เคยทํามาในอดีต
สวนใหญมุงเนนการแกไขปญหาเฉพาะที่ตวั เด็กเทานัน้
และเปนการจัดกระทําที่ผูศึกษาเปนผูคิด
ริเริ่มและจัดให ซึ่งไมสอดคลองกับปรากฏการณที่เปนจริงที่พบวาการสูบบุหรีข่ องเยาวชนไมไดมา
จากปจจัยภายในของเด็กเทานั้น แตยังเกี่ยวของกับสภาพแวดลอมตางๆของเด็ก ทั้งจากครอบครัว
โรงเรียน และชุมชนที่เด็กอาศัยอยู ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงตองการพัฒนากลวิธใี หมๆที่มี
ความเปนไปไดในการแกไขปญหาไดตรงตามสภาพการณ สาเหตุที่แทจริง และสอดคลองกับปญหา
การสูบบุหรี่ของนักเรียนในพื้นที่ที่ศึกษา โดยมองวาการแกปญหาการสูบบุหรี่ เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ที่นําไปสูการมีพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนในที่สุด จําเปนตองใหผูที่มีสวนเกี่ยว
ของหรือผูที่มีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ในปญหา ไดแก ตัวเด็กเอง ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน
และเจาหนาทีข่ องรัฐที่เกี่ยวของ ไดเขามามีสวนรวมในการคิดคนปญหาของเขาเอง หาแนวทางหรือ
วิธีการในการแกไขปญหาทีเ่ ปนไปได ภายใตศักยภาพและทรัพยากรในทองถิ่นทีม่ ีอยู จากนั้นนํา
โครงการหรือกิจกรรมที่ไดรวมกันกําหนดขึ้นไปปฏิบตั ิ ติดตามประเมินผลและสะทอนผลที่ได โดย
ปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมใหสอดคลองกับความเปนไปไดในทางปฏิบัติ ซึ่งนําไปสูการเปลี่ยนแปลง
เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่ตองการคือการที่นักเรียนมีพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่ โดยไดนํา
แนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการมาประยุกตใช เพื่อสงเสริม สนับสนุน และกระตุนใหกลุม ตางๆ
ที่เกี่ยวของ ไดแก ตัวเด็กเอง ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และเจาหนาที่จากหนวยงานของรัฐที่
เกี่ยวของ ไดแสดงความคิดเห็นในการกําหนดปญหาเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของเยาวชน ความตองการ
ในการปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหรี่ การจัดลําดับความสําคัญของปญหา การวางแผนและ
กําหนดเปนโครงการหรือกิจกรรม
การดําเนินงานตามโครงการที่ไดกําหนดขึ้น
สะทอนและ
ประเมินผลของการดําเนินการนั้นๆ ปรับปรุงแกไข เพื่อใหไดแนวทางที่เหมาะสม และมีประสิทธิ
ภาพมากที่สุด ภายใตทรัพยากรและศักยภาพของฝายตางๆที่เกี่ยวของในพื้นที่ทศี่ ึกษา ซึ่งผูวจิ ัยขอ
เสนอผลการวิจัยตามขั้นตอนในการดําเนินงานเพื่อปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน ดังนี้
1. การกําหนดปญหา และความตองการเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของนักเรียน
การกําหนดปญหาและความตองการ เปนการวิเคราะหสภาพปญหาการสูบบุหรี่ของ
นักเรียน และความตองการที่จะแกไขปญหา ผูวิจัยไดใชเทคนิค AIC ซึ่งเปนวิธีการที่จะชวยกระตุน
ใหเกิดความรวมมือในการทํางานรวมกัน โดยฝายตางๆที่เกี่ยวของ ซึ่งประกอบดวย 1) ตัวแทนของ
นักเรียนชั้น ป.5-6 และ ม.1-3 จํานวน 24 คน (แบงเปน 3 กลุม) 2) ตัวแทนโรงเรียนประกอบดวยครู
ฝายบริหารและครูผูสอน จํานวน 10 คน (แบงเปน 1 กลุม)
3) ตัวแทนครอบครัว ประกอบดวย
ผูปกครองและกลุมแมบาน จํานวน 10 คน (แบงเปน 1 กลุม) 4) ตัวแทนชุมชนและเจาหนาทีจ่ าก
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หนวยงานของรัฐ ประกอบดวย ผูนําชุมชน (ผูใหญบา น ผูชวยผูใหญบาน และ อสม.) เจาหนาที่
อบต. และเจาหนาที่สาธารณสุข จํานวน 10 คน (แบงเปน 1 กลุม) มาประชุมและวางแผนรวมกัน
รวมกันคิด รวมทํา และรวมรับผิดชอบ โดยไมคิดถึงปญหาและไมคดิ วาทําไมได ดังนั้นความขัดแยง
จึงไมเกิดขึ้น แตทุกคนจะคิดดวยกันเพื่อเอาความรูความสามารถของทุกคนมารวมกัน เนนสิ่งที่
เหมือนกันหรือสิ่งที่ตองการมาทํารวมกัน ในขั้นนี้เปนการเปดโอกาสใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็น
รับฟง และหาขอสรุปรวมกันอยางเปนประชาธิปไตย เปนการสรางจิตสํานึกหรือความรูสึกรวมกัน
โดยใชการเขียนหรือวาดภาพในการแสดงความเห็น แบงเปน 2 สวน ไดแก A1 เปนการวิเคราะห
สภาพปจจุบันของปญหาการสูบบุหรี่ของเยาวชนทั้งในโรงเรียนและในชุมชน และ A2 เปนการ
กําหนดอนาคตหรือภาพที่พึงประสงคในการพัฒนาวา ตองการใหปญหาการสูบบุหรี่ของเยาวชน
เปลี่ยนแปลงไปอยางไร โดยใหจินตนาการอยางเสรี โดยไดทําการจัดประชุมเปนระยะเวลา 2 วัน
คือวันที่ 9-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เวลา 09.00-16.00 น
จากการจัดประชุมวางแผนแบบมีสวนรวมโดยใชเทคนิคAIC ในแตละกลุมของนักเรียน
ครู ผูปกครอง และผูนําชุมชน/เจาหนาที่ของรัฐ พบวาบรรยากาศในแตละกลุม เปนไปอยางสราง
สรรคและสนุกสนาน จากขั้นตอนของกระบวนการที่กาํ หนดไว ทําใหทุกคนไดมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นอยางเต็มที่ เปนการคิดในทางบวก และไมมีความขัดแยงกัน ขอสรุปที่ไดในขั้นตอน A1
ที่แสดงถึงสภาพปจจุบันของปญหาการสูบบุหรี่ของเยาวชน ในแตละกลุมมีลักษณะที่คลายคลึงกัน
กลาวคือ ปญหาการสูบบุหรี่ของเยาวชนมีแนวโนมรุนแรงมากยิ่งขึ้น เปนปญหาสําคัญที่ตองแกไข
นักเรียนบางคนใชสัญลักษณเปนรูปวาด
ที่แสดงใหเห็นถึงปญหาการสูบบุหรี่วาเปนอันตรายตอ
สุขภาพมาก โดยวาดเปนรูปหัวกะโหลกที่กําลังสูบบุหรี่ เปนตน สําหรับขอสรุปทีไ่ ดในขั้นตอน A2 ที่
เปนการกําหนดอนาคต หรือภาพที่พึงประสงคในการพัฒนาวา ตองการใหปญหาการสูบบุหรี่ของ
เยาวชนเปลี่ยนแปลงไปอยางไร ในแตละกลุมเปนไปในทิศทางเดียวกันวาตองการใหปญหาเปลี่ยน
แปลงไปในทางที่ดีขึ้น คือ เยาวชนมีการสูบบุหรี่ลดลง ใหทุกคนทีส่ ูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ คาดหวังวา
ฝายตางๆทีเ่ กีย่ วของและประชาชนทุกคนใหความรวมมือในการแกไขปญหาการสูบบุหรี่อยางจริงจัง
นักเรียนบางคนวาดเปนรูปกากบาทบนมวนบุหรี่ ซึ่งสือ่ ถึงการหามสูบบุหรี่ เปนตน เมื่อนํามาหลอม
รวมเปนภาพที่พึงประสงคในกลุมใหญถึงความตองการที่จะใหปญหาการสูบบุหรี่ของเยาวชนเปลี่ยน
แปลงไปอยางไร ที่ประชุมกลุมใหญไดยกรางเปนคําขวัญวา “ลด ละ เลิก ในการสูบบุหรี”่ ซึ่ง
หมายความวา เยาวชนไมควรเขาไปของแวะกับบุหรี่ คนที่ยังไมสบู ก็ไมควรเริ่มทดลองที่จะสูบบุหรี่
หรือ คนที่สูบแลวก็ควรพยายามลดการสูบบุหรี่ลง และเลิกสูบบุหรี่ใหไดในที่สุด
2. การกําหนดแนวทาง และวางแผนแกไขปญหา
ในการกําหนดแนวทางและวางแผนแกไขปญหา เปนการใชเทคนิค AIC ในการสราง
แนวทางพัฒนา (Influence หรือ I) และ ขั้นของการสรางแนวปฏิบตั ิ (Control หรือ C) โดยขั้นของ
การสรางแนวทางพัฒนา เปนการเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนไดแสดงความคิดเห็น โดยเขียน
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กิจกรรมที่คิดวาตองทํา เพือ่ ใหเกิดผลสําเร็จตามภาพรวมที่ไดจากขัน้ A2 แลวจัดลําดับความสําคัญ
ของโครงการ โดยพิจารณาจากความเปนไปไดในการปฏิบัติ สามารถกระทําเองได และนําไปสู
จุดมุงหมายตามที่กลุมตองการ โดยขั้นตอนนี้แบงเปน 2 สวน ไดแก I1 การคิดกิจกรรม/โครงการที่
จะทําใหบรรลุวัตถุประสงค ตามภาพที่พึงประสงค และ I2 การจัดลําดับความสําคัญของโครงการ
ผลที่ไดจากการประชุมกลุม ยอยในตัวแทนของแตละกลุม ไดแก นักเรียน ครอบครัว โรงเรียน และ
ชุมชน/เจาหนาที่ของรัฐ พบวาแตละกลุม ไดเสนอโครงการที่กลุมรับผิดชอบกลุมละ 1-2 โครงการ
เมื่อนํามาพิจารณารวมในทีป่ ระชุมกลุมใหญ ไดโครงการทั้งสิ้นจํานวน 5 โครงการ ไดแก โครงการ
เยาวชนยุคใหมหางไกลยาเสพติดของกลุม นักเรียน โครงการเฝาระวังการสูบบุหรี่ของบุตรหลานที่
บานของกลุมผูปกครอง โครงการเฝาระวังเด็กกลุมเสี่ยง และโครงการปองกันการสูบบุหรี่ของ
นักเรียนในโรงเรียนของกลุม ครูและโรงเรียน และโครงการปองกันการสูบบุหรี่ของเยาวชนโดยชุมชน
นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่ผูวิจัยไดรวมกับครูในการพัฒนาความรูและทักษะที่จาํ เปนในการปองกัน
การสูบบุหรี่แกเด็กนักเรียน ไดแก โครงการใหโปรแกรมสุขศึกษาแกนักเรียน และโครงการพัฒนา
ทักษะการตัดสินใจและทักษะการปฏิเสธเพื่อปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน จากนั้นเขาสูขนั้ การ
สรางแนวปฏิบัติ ซึ่งเปนการกําหนดแผนปฏิบัติ โดยแบงเปน 2 สวน ไดแก C1 การแบงความ
รับผิดชอบ และ C2 การตกลงในรายละเอียดของการดําเนินงาน โดยจัดทําเปนแผน/โครงการ ซึ่ง
ประกอบดวย ชื่อโครงการ วัตถุประสงคหรือเปาหมาย วิธีดําเนินการหรือกิจกรรม ระยะเวลาในการ
ดําเนินการ วัสดุและอุปกรณ งบประมาณ และแหลงที่มา ผูรับผิดชอบ และการประเมินผล (ดังมี
รายละเอียดของโครงการในภาคผนวก ข)
3. การปฏิบัติตามแผน
ในขั้นนี้เปนการดําเนินงาน ของผูรับผิดชอบกลุมตางๆ ตามโครงการหรือแผน ที่ได
กําหนดไวโดยใชทรัพยากรตางๆภายในทองถิ่น เริ่มดําเนินการ ตั้งแตเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม พ.ศ.
2548 เปนระยะเวลา 4 เดือน จากโครงการตางๆทีไ่ ดในการปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนโดย
อาศัยการมีสวนรวมของฝายตางๆ ที่เกีย่ วของ ในการดําเนินการจะมุงเนนการแกปญหาตามสาเหตุ
ที่มาจากปจจัยภายในซึ่งมาจากตัวนักเรียนเอง และปจจัยภายนอกซึ่งเปนสภาพแวดลอมที่เกีย่ วของ
โครงการที่พัฒนาปจจัยภายในของนักเรียน ไดแก โครงการใหโปรแกรมสุขศึกษาแกนักเรียน เพื่อ
พัฒนาใหนักเรียนมีความรูท ี่ถูกตองเกี่ยวกับบุหรี่และโทษของการสูบบุหรี่ ปรับเปลี่ยนใหนักเรียนมี
เจตคติที่ถูกตองเกี่ยวกับสูบบุหรี่ พัฒนาความคาดหวังในความสามารถของตนเองของนักเรียน ซึ่ง
นําไปสูการแสดงพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่ โครงการพัฒนาทักษะการตัดสินใจและทักษะ
การปฏิเสธเพือ่ ปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีทักษะในการตัดสินใจอยางมี
เหตุผลในการปองกันตนเองไมใหสูบบุหรี่ และ พัฒนานักเรียนใหมีทักษะในการปฏิเสธ เมื่อถูกเพื่อน
ชักชวนใหสูบบุหรี่ สําหรับโครงการที่พฒ
ั นาปจจัยภายนอก ซึ่งเปนสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่เอื้อให
นักเรียนสูบบุหรี่ ไดแก สภาพแวดลอมที่บาน โรงเรียน และชุมชน โดยเปนโครงการที่เฝาระวังและ
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ดูแลสภาพแวดลอม ไดแก โครงการ ”เยาวชนยุคใหมหางไกลบุหรี่” ของกลุมนักเรียน โครงการเฝา
ระวังการสูบบุหรี่ของบุตรหลานที่บานของกลุมผูปกครอง โครงการเฝาระวังเด็กกลุมเสี่ยงที่โรงเรียน
โครงการปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนในโรงเรียนของกลุมครู/โรงเรียน และโครงการปองกันการ
สูบบุหรี่ของเยาวชนโดยชุมชน ซึ่งโครงการตางๆ ดังกลาว จะมีการจัดกิจกรรมที่สอดสองดูแลและจัด
สภาพแวดลอมใหที่บาน โรงเรียน และชุมชน เปนเขตปลอดบุหรี่สําหรับนักเรียน
ระหวางการดําเนินการไดมีการประชุมเพือ่ ติดตามและประเมินผลเปนระยะๆ ทุกเดือน
โดยเปนการประเมินผลที่เนนกระบวนการทํางาน (Process evaluation) จํานวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ใน
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2548 และครั้งที่ 3 ในวันที่ 17
ตุลาคม พ.ศ. 2548 ซึ่งจะใหแตละกลุมสงตัวแทนกลุมๆ ละ 3-5 คน (กลุมนักเรียนตัวแทนชั้นละ 1
คน รวมเปน 5 คน กลุมครูเปนครูผูสอนสุขศึกษาและครูประจําชั้น 5 คน กลุมผูปกครอง 3 คน และ
กลุมผูนําชุมชน/เจาหนาที่จากหนวยงานของรัฐ 5 คน ดังรายชื่อในภาคผนวก จ) รายงานความ
กาวหนาในการดําเนินงานในประเด็นตางๆ ดังนี้ 1) การบรรลุตามจุดมุงหมายและวัตถุประสงคที่
วางไว พิจารณาจากตัวชีว้ ดั หรือผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นของแตละโครงการ ซึ่งแตละโครงการจะแตก
ตางกันไป 2) ความสามารถในการดําเนินกิจกรรมที่กําหนดไดตามแผนหรือโครงการที่วางไว และ
3) ปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงานที่เกิดขึ้น จากนั้นผูวิจัยและตัวแทนจากทุกกลุมนําขอมูลที่
ไดจากการปฏิบัติ มาวางแผนรวมกันใหม เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ใน
การประชุมทั้งสามครั้ง พบวาจํานวนผูเขารวมประชุมครบ 18 คนในทุกครั้ง หากผูเขาประชุมคนเดิม
ไมสามารถเขารวมประชุมไดจะสงตัวแทนเขารวมประชุมแทน ซึ่งผลที่ไดจากการติดตามประเมิน
ผลระหวางดําเนินการในแตละโครงการ มีดังนี้
1. โครงการใหโปรแกรมสุขศึกษาแกนักเรียน เปนโครงการที่ผูวิจัย และครูผูสอน
วิชาสุขศึกษาหรือครูประจําชั้นรวมกันจัดทําขึ้น เพื่อพัฒนาปจจัยภายในของนักเรียนใหมีความรู ทํา
ใหนักเรียนปรับเปลี่ยนเจตคติที่มีตอการสูบบุหรี่ มีความคาดหวังในความสามารถของตนเอง และ
นําไปสูการมีพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่ในที่สดุ
วิธีการดําเนินงานเริ่มตั้งแตการเตรียมครูผู
สอนวิชาสุขศึกษาหรือครูประจําชั้นในระดับชั้นป.5-6 และม.1-3 จํานวน 5 คน (ชั้นละ 1 คน) ไดแก
นางฉวีวรรณ สุขมณี นางบุษบา ศรีรกั ษา นางบังอร นราแสน นางสาวชนันภรณ ศรีคงเพ็ชร และ
นายพิทักษ ภูสีสด โดยจัดอบรมครู ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2548 เวลา 09.00-16.00 น. เพื่อให
ความรูเกี่ยวกับสารพิษในบุหรี่ ผลเสียของบุหรี่ตอสุขภาพที่เกิดขึน้ กับผูสูบบุหรี่และผูที่อยูใกลเคียง
ผลกระทบดานอื่นๆ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของในการคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่และควบคุม
ผลิตภัณฑยาสูบ จากนั้นผูวิจัยและครูผูสอนรวมกันกําหนดวัตถุประสงค ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
ในแตละครั้ง และจัดทําแผนการสอนรวมกันในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2548 เวลา 09.00-16.00 น.
กลุมเปาหมายที่ทําการสอนคือนักเรียน ในระดับประถมศึกษาที่ 5-6 และมัธยมศึกษาที่ 1-3 โรงเรียน
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หัวนาคําจรูญศิลป อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 188 คน (นักเรียนป.5-6 มีระดับชั้นละ
2 หอง ม.1 มี 1 หอง และ ม.2 มี 1 หอง ม.3 มี 2 หอง รวม 8 หอง)
การดําเนินกิจกรรมมีทั้งหมด 5 ครั้ง ประกอบดวย 3 แผนการสอน ไดแก แผนการ
สอนที่ 1 “การสรางการรับรูความรุนแรงและโอกาสเสีย่ งตอการเกิดโรคจากการสูบบุหรี”่ ใชเวลา 2
คาบ คาบละ 50 นาที แผนการสอนที่ 2 “การสรางการประเมินการเผชิญปญหา” ประกอบดวยความ
คาดหวังในความสามารถของตนเอง และความคาดหวังของประสิทธิผลการตอบสนองถาไมสูบบุหรี่
ใชเวลา 2 คาบ คาบละ 50 นาที และแผนการสอนที่ 3 “การเผยแพรความรูเกี่ยวกับบุหรี่ ดวยการจัด
แสดงที่ปายนิเทศ” ใชเวลา 50 นาที (1 คาบ) วันเวลาในการดําเนินกิจกรรมแตละครั้งจะแตกตาง
กันไปในแตละหองเรียน ขึ้นอยูกับชัว่ โมงเรียนสุขศึกษาหรือชั่วโมงวางของนักเรียน กิจกรรมที่ให
ประกอบดวยการใหสุขศึกษาแกนักเรียนเปนรายบุคคลและรายกลุม ในนักเรียน ชั้น ป.5-6 และ ม.13 (รายละเอียดในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมอยูในบทที่ 3 หนา 101-105) ดวยวิธีการถามตอบ
บรรยาย อภิปรายกลุม และใหสขุ ศึกษาในเชิงกวาง โดยการเผยแพรผานสื่อตางๆ ไดแก การจัด
แสดงที่ปายนิเทศ และกระจายเสียงตามสาย เปนตน วิธีการจัดโปรแกรมสุขศึกษาจะมุงเนนการ
พัฒนาศักยภาพของครูผูสอน ใหเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการสอน และใหความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับ
บุหรี่และโทษของบุหรี่แกนักเรียนในชั้นเรียน โดยจัดใหมีกระบวนการเรียนการสอนแบบมีสว นรวม
ที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ซึ่งแนวคิดพื้นฐานที่ใชในการจัดโปรแกรมสุขศึกษาใหแกนักเรียน ผูวิจัย
ไดประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจในการปองกันโรคของโรเจอรส ที่ครอบคลุมถึงแบบแผนความเชื่อดาน
สุขภาพ และความคาดหวังในความสามารถของตนเอง โดยทฤษฎีแรงจูงใจในการปองกันโรค เปน
ทฤษฎีที่เริ่มตนจากการกระตุนใหเกิดความกลัวที่เนนความสําคัญรวมกันระหวางแบบแผนความเชื่อ
ดานสุขภาพของเบคเคอรและทฤษฎีความคาดหวังในความสามารถของตนเองของแบนดูรา เปนการ
รวมปจจัยที่ทาํ ใหเกิดการรับรูในภาพรวมของคน ที่เปนตัวเชื่อมโยงไปสูการเปลี่ยนแปลงเจตคติและ
พฤติกรรม โดยเนื้อหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบดวย การสรางการรับรูความ
รุนแรง และโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคจากการสูบบุหรี่ การสรางการประเมินการเผชิญปญหา และ
การเผยแพรความรูเกี่ยวกับบุหรี่ ดวยการจัดแสดงที่ปายนิเทศ
การประเมินผลระหวางดําเนินการครั้งที่ 1 โครงการใหโปรแกรมสุขศึกษาแกนักเรียน
ยังไมสามารถทําการประเมินผลไดในครั้งนี้ เนื่องจากยังไมไดเริ่มดําเนินกิจกรรม (แตเดิมวางแผนไว
วาโครงการนี้ จะเริ่มดําเนินการประมาณตนเดือนสิงหาคม) เพราะตองทําการวัดผลความรู เจตคติ
และความคาดหวังในความสามารถของตนเองของนักเรียนกอนเริ่มใหโครงการ ซึ่งกระบวนการสราง
และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดของผูวิจัยมีความลาชา ทําใหตอ งเลื่อนการดําเนินการออกไปอีก
หนึ่งเดือน ซึ่งเริ่มทํากิจกรรมในโครงการนี้ไดในเดือนกันยายน
การประเมินผลระหวางดําเนินการครั้งที่ 2 จากการติดตามประเมินผลพบวาครูผูสอน
ในชั้น ป.5 และ ป. 6 (รวมจํานวน 4 หอง) ในแตละหองไดเริ่มดําเนินกิจกรรมตามแผนการสอนที่ 1
ครั้งที่ 1 “การสรางการรับรูความรุนแรง” ใชเวลา 1 คาบ คาบละ 50 นาที ไปแลว 1 ครั้งในวันที่ 13
กันยายน พ.ศ. 2548 ซึ่งการดําเนินกิจกรรมครูผูสอนสามารถทําไดครบตามกิจกรรมที่กําหนดไว
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โดยเริ่มตนตั้งแตการนําเขาสูบทเรียนและสนทนาถึงเหตุการณในชีวติ ประจําวันทีพ่ บเห็นการสูบบุหรี่
ของคนโดยทั่วไป จากนั้นครูบรรยายถึงความรูเกี่ยวกับสารพิษในบุหรี่ ผลเสียของบุหรี่ตอสุขภาพที่
เกิดขึ้นกับผูทสี่ ูบบุหรี่และผูท ี่อยูใกลเคียง ผลกระทบดานอื่นๆ เชน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม
และกฎหมายที่เกี่ยวของในการคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่ และควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ โดยใชสื่อ
การสอนประกอบ ไดแก โปสเตอรสารพิษในบุหรี่ โปสเตอรรูปผูปว ยที่เปนโรคสําคัญตางๆทีเ่ กิดจาก
การสูบบุหรี่ โปสเตอรเรื่องสูบบุหรี่มือสอง แผนพับเอกสารเรื่องโรคจากการสูบบุหรี่ การสูบบุหรี่มือ
สอง และ “ที่ไหนบางเปนเขตปลอดบุหรี”่ และสิ้นสุดการสอน โดยการถาม-ตอบ ความรูเรื่องบุหรี่ของ
นักเรียน ซึ่งระหวางการสอนพบวา นักเรียนสวนใหญในหองมีความตั้งใจในการเรียน มีการซักถาม
ครูเปนระยะๆ แสดงความสนใจในสื่อการสอนที่เปนโปสเตอรและแผนพับเอกสาร สังเกตไดจากการ
มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและการเปดอานแผนพับของนักเรียน และเมื่อสิ้นสุดการสอน
นักเรียนสามารถตอบคําถามที่ครูถามไดอยางถูกตอง
สําหรับนักเรียนในชวงชั้นที่ 2 (นักเรียนชั้น ม.1-3) การดําเนินกิจกรรมยังไมสามารถ
เริ่มได เนื่องจากในสัปดาหนี้ นักเรียนสวนหนึ่งตองไปแขงกีฬาเขต ซึ่งครูผูสอนไดขอความคิดเห็น
จากที่ประชุมวา ควรปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมที่สอนอยางไรเพื่อใหบรรลุตามแผนที่ตั้งไว ที่ประชุม
ไดเสนอแนะวาควรปรับรูปแบบ และระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม โดยบางสัปดาหอาจสอนมาก
กวา 1 ครั้ง
ขึ้นอยูก ับความพรอมของผูเรียนและผูสอน แตตองดําเนินการใหครบตามจํานวน
กิจกรรมที่จัดไวทั้งหมด 5 ครั้ง (จากแตเดิมที่เคยวางแผนไววาจะทําการสอนในคาบวางของแตละ
สัปดาหๆ ละ 1 ครั้ง) นอกจากนี้ที่ประชุมไดเสนอแนะเพิ่มเติมวา ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูมากขึ้น และเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยผูวิจัยและครูไดนําโปสเตอร
ที่ครอบคลุมเนื้อหาความรูเกี่ยวกับบุหรี่ในเรื่องของสารพิษ/อันตรายของบุหรี่ และกฎหมายทีเ่ กี่ยว
ของไปจัดแสดงไวที่หองสมุด และมอบหมายงานเปนกลุมใหนักเรียนไปอาน และจัดทํารายงานสงครู
สําหรับการจัดทําปายนิเทศของนักเรียนแตละหอง ที่ประชุมไดเสนอแนะวา ควรใหนักเรียนแตละ
หองจัดทําปายนิเทศและจัดแสดงพรอมกัน เนื่องจากโรงเรียนมีกระดานสําหรับจัดทําปายนิเทศ ครบ
ตามจํานวนหองของนักเรียน และใหจัดแสดงจากเดิม ระยะเวลา 1 สัปดาห เพิ่มเปนระยะเวลา 1
เดือน จากนั้นนําปายนิเทศทั้งหมดไปจัดแสดงในงานนิทรรศการเพื่อรณรงคตอตานการสูบบุหรี่อีก
ครั้ง เพื่อใหผูปกครอง ประชาชนในชุมชน และผูสนใจที่เขารวมงานนิทรรศการเขาชม
การประเมินผลระหวางดําเนินการครั้งที่ 3 จากการติดตามประเมินผล พบวากิจกรรม
ที่ไดกําหนดขึ้นตามแผนการสอนทั้งสามแผน ครูผูสอนสามารถดําเนินไดครบทุกกิจกรรม โดยครู
ผูสอนในชวงชั้นที่ 1 (ป.5-6 ทําการสอนในระหวางวันที่ 13-21 กันยายน พ.ศ. 2548) และครูผูสอน
ในชวงชั้นที่ 2 (ม.1-3 ทําการสอนในระหวางวันที่ 19-21 กันยายน พ.ศ. 2548) ซึ่งครูผูสอนไดทํา
การปรับกิจกรรมตามที่ประชุมไดเสนอแนะ
โดยทําการสอนตอเนื่องใหครบตามจํานวนครั้งของ
กิจกรรมที่กําหนดขึ้น การดําเนินกิจกรรมสามารถทําไดทุกกิจกรรมตามแผนที่วางไว และภายหลัง
ปรับรูปแบบกิจกรรมและการดําเนินงานในครั้งแรก สามารถดําเนินการไดโดยไมมีปญหา/อุปสรรค
ครูผูสอนไดดําเนินกิจกรรมตามแผนการสอน และเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละครั้ง ไดทําการ

139
ประเมินผลตามตัวชีว้ ัดที่ไดกําหนด ซึ่งพบวานักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ใน
การถามตอบคําถาม มีความสนใจและตัง้ ใจในการเรียน เมื่อมอบหมายกิจกรรมใหทํานอกหองเรียน
เชน อานโปสเตอรเกี่ยวกับบุหรี่ที่หองสมุด และชมวีซีดี เรื่อง “บุหรี่ภัยใกลตวั ” นักเรียนมีความ
กระตือรือรนและสนใจ โดยอาจารยประจําหองสมุดเลาวา “ในเวลาพักเที่ยงหรือชั่วโมงวาง มีนักเรียน
มาอานโปสเตอร จดบันทึกกันเปนกลุมๆ และเขามาอยางตอเนื่อง” ในการชมวีซดี ีครูผูสอนประเมิน
วานักเรียนทุกคนตั้งใจฟงและมีการจดบันทึก นอกจากนี้ ยังประเมินไดจากเนื้อหาที่นักเรียนนํามา
จัดปายนิเทศ พบวามีเนื้อหาที่คนควาเพิ่มเติมจากที่สอนภายในหองเรียน โดยสวนหนึ่งเปนเนื้อหาที่
ไดมาจากโปสเตอร คูมือและแผนพับที่จัดไวที่หองสมุด แสดงใหเห็นวานักเรียนมีการอานและคนควา
เพิ่มเติม สําหรับการทํากิจกรรมกลุมในชั้นเรียน ไดแก การอภิปรายในกลุม นักเรียนทุกคนในกลุมมี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และจากการตรวจรายงานกลุม พบวา นักเรียนสามารถทําได
ถูกตองและครอบคลุมตามเนื้อหาที่ไดมอบหมายไว
2. โครงการพัฒนาทักษะการตัดสินใจและทักษะการปฏิเสธเพือ่ ปองกันการสูบ
บุหรี่ของนักเรียน เปนโครงการที่ผูวิจัย และครูผูสอนวิชาสุขศึกษาหรือครูประจําชั้นรวมกันจัดทํา
ขึ้น เพื่อพัฒนาปจจัยภายในของตัวนักเรียนใหมีทกั ษะในการตัดสินใจอยางมีเหตุผลในการปองกัน
ตนเองไมใหสบู บุหรี่ และใหมีทักษะในการปฏิเสธในการปองกันตนเองไมใหสูบบุหรี่ วิธีการดําเนิน
งานเริ่มตั้งแตการเตรียมครูผู สอนวิชาสุขศึกษาหรือครูประจําชั้น จํานวน 5 คน (ไดแก นางฉวีวรรณ
สุขมณี นางบุษบา ศรีรักษา นางบังอร นราแสน นางสาวชนันภรณ ศรีคงเพ็ชร และนายพิทักษ ภูสี
สด) โดยจัดอบรมครู ในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2548 เวลา 09.00-16.00 น. เกี่ยวกับทักษะการ
ตัดสินใจและทักษะการปฏิเสธ จากนั้นผูวิจัยและครูผูสอนรวมกันกําหนดวัตถุประสงค ขั้นตอนการ
ดําเนินกิจกรรมในแตละครั้ง และจัดทําแผนการสอนรวมกันในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2548 เวลา
09.00-16.00น. กลุมเปาหมายที่ทําการสอนคือนักเรียนในระดับประถมศึกษาที่ 5-6 และมัธยมศึกษา
ที่ 1-3 โรงเรียนหัวนาคําจรูญศิลป อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 188 คน (นักเรียนป.56 มีระดับชั้นละ 2 หอง ม.1 มี 1 หอง และ ม.2 มี 1 หอง ม.3 มี 2 หอง รวม 8 หอง)
การดําเนินกิจกรรมมีทั้งหมด 4 ครั้ง ประกอบดวย 3 แผนการสอน ไดแก แผนการ
สอนที่ 1 “ทักษะการตัดสินใจไมสูบบุหรี”่ ใชเวลา 1 คาบ 50 นาที แผนการสอนที่ 2 “การฝกทักษะ
การตัดสินใจในสถานการณตางๆ ที่อาจนําไปสูการสูบบุหรี่” ใชเวลา 1 คาบ 50 นาที แผนการสอนที่
3 “หลักการปฏิเสธโดยไมเสียสัมพันธภาพ” ใชเวลา 50 นาที (1 คาบ) และแผนการสอนที่ 4 “การฝก
ทักษะการปฏิเสธเมื่อถูกเซาซี้และสบประมาท” วันเวลาในการดําเนินกิจกรรมแตละครั้งจะแตกตาง
กันไปในแตละหองเรียน ขึ้นอยูกับชัว่ โมงเรียนสุขศึกษาหรือชั่วโมงวางของนักเรียน กิจกรรมที่ให
มุงเนนกระบวนการเรียนรูดวยตนเองของนักเรียน ไดแก การใหนักเรียนอานกรณีศึกษา เรื่อง “จะ
ตัดสินใจอยางไรดี” โดยเปนเนื้อหาเกี่ยวกับนักเรียนคนหนึ่งถูกเพื่อนชักชวนใหทดลองสูบบุหรีท่ ี่หลัง
โรงเรียน ในเวลาตอนเย็น แลวแบงนักเรียนเปนกลุมยอย (กลุมละ 6-8 คน) เพื่อวิเคราะห
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กรณีศึกษาดังกลาว โดยกําหนดทางเลือกวามีอะไรบาง (ไป หรือ ไมไป) วิเคราะหผลดีและผลเสีย
ของแตละทางเลือก และสุดทายตัดสินใจวา ไปหรือไมไป เพราะเหตุใด จากนั้นใหแตละกลุม สง
ตัวแทนนําเสนอหนาหองเรียน โดยครูนําอภิปราย และสรุปแนวทางการตัดสินใจ ซึ่งทักษะการ
ตัดสินใจที่ใชประยุกตตามแนวคิดขององคการอนามัยโลก เนื่องจากมีขั้นตอนทีก่ ระชับและเหมาะสม
ในการนําไปประยุกตใช เพือ่ สอนในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยวัดตามขั้นตอนการตัดสินใจของ
เด็กในสถานการณจําลองที่กําหนดให
สําหรับการฝกทักษะการปฏิเสธ ใชหลักการปฏิเสธโดยไมเสียสัมพันธภาพของกระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งผูสอนจะมีการบรรยายนําประกอบการยกตัวอยาง และใหผูเรียนไดรวมปฏิบัติจริง
จากสถานการณที่กําหนดให และอาศัยกระบวนการกลุมที่มีการระดมสมอง การอภิปราย การแสดง
บทบาทสมมติ การฝกเขียนบทสนทนาในสถานการณเมื่อถูกเซาซี้หรือถูกสบประมาท และการจับคู
กันเพื่อฝกปฏิบัติจริง
การประเมินผลระหวางดําเนินการครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาทักษะการตัดสินใจและ
ทักษะการปฏิเสธของนักเรียน ก็ยังไมสามารถทําการประเมินผลไดในครั้งนี้ ดวยเหตุผลเดียวกับ
โครงการใหโปรแกรมสุขศึกษาแกนักเรียน เนื่องจากยังไมไดดําเนินการ (แตเดิมวางแผนไววา จะเริ่ม
ดําเนินการโครงการนี้ในตนเดือนสิงหาคม) เพราะตองทําการวัดผลทักษะการตัดสินใจและทักษะการ
ปฏิเสธของนักเรียนกอนเริ่มใหโครงการ ซึ่งกระบวนการสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดของ
ผูวิจัยมีความลาชา ทําใหตองเลื่อนการดําเนินการออกไปอีกหนึ่งเดือน ซึ่งเริ่มทํากิจกรรมของ
โครงการนี้ไดในเดือนกันยายน
การประเมินผลระหวางดําเนินการครั้งที่ 2 ในการประเมินผลครั้งที่ 2 โครงการนี้ก็ยัง
ไมไดเริ่มดําเนินการ เนื่องจากไดวางแผนไวแตเดิมวาจะเริ่มดําเนินกิจกรรมของโครงการนี้ ภายหลัง
จากใหโปรแกรมสุขศึกษาแกนักเรียนแลว ซึ่งเริ่มทํากิจกรรมตามแผนการสอนที่ 1 ไดในวันที่ 26
กันยายน พ.ศ. 2548 อยางไรก็ตาม ที่ประชุมไดมีขอเสนอแนะใหทําการปรับระยะเวลาในการดําเนิน
กิจกรรมเชนเดียวกับโครงการใหสุขศึกษา เพื่อไมใหเกิดความลาชาและใหไดกิจกรรมครบตามแผน
ที่กําหนดไว เพราะประมาณตนเดือนตุลาคมจะมีการสอบปลายภาคเรียน ซึ่งไมมีการเรียนการสอน
อาจทําใหไมสามารถดําเนินกิจกรรมได โดยใหปรับระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม บางสัปดาหอาจ
สอนมากกวา 1 ครั้ง ขึ้นอยูกับความพรอมของผูเรียนและผูสอน แตตองดําเนินการใหครบตาม
จํานวนกิจกรรมที่จัดไวทั้งหมด 4 ครั้ง (จากแตเดิมที่เคยวางแผนไววาจะทําการสอนในคาบวางของ
แตละสัปดาหๆละ 1 ครั้ง) นอกจากนี้ที่ประชุมไดเสนอแนะเพิ่มเติมวา ควรคัดเลือกการแสดงบทบาท
สมมติของนักเรียนไปแสดงบนเวทีในวันงานนิทรรศการและเดินรณรงคตอตานการสูบบุหรี่ดวย เพื่อ
เผยแพรใหเปนประโยชนแกนักเรียนในชัน้ อื่นๆ ดวย
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การประเมินผลระหวางดําเนินการครั้งที่ 3 จากการติดตามประเมินผลพบวาครูผูสอน
สามารถดําเนินการไดครบทุกกิจกรรมตามแผนการสอนทั้งสี่แผน โดยครูผูสอนในชวงชั้นที่ 1 (ป.56 ทําการสอนในระหวางวันที่ 26-30 กันยายน พ.ศ. 2548) และครูผูสอนในชวงชั้นที่ 2 (ม.1-3 ทํา
การสอนในระหวางวันที่ 26 กันยายน - 3 ตุลาคม พ.ศ. 2548) ซึ่งครูผูสอนไดทําการปรับกิจกรรม
ตามที่ประชุมไดเสนอแนะ โดยทําการสอนตอเนื่องใหครบตามจํานวนครั้งของกิจกรรมที่กําหนดขึ้น
สามารถทําไดทุกกิจกรรมตามแผนที่วางไว และไมมีปญ
 หา/อุปสรรคในการดําเนินการ
ครูผูสอนไดดําเนินกิจกรรมตามแผนการสอน และเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละ
ครั้ง ไดทําการประเมินผลตามตัวชี้วัดทีไ่ ดกําหนด โดยพบวานักเรียนทุกคนมีสว นรวมในการแสดง
ความคิดเห็น การถาม-ตอบ การอภิปรายในกลุม และการทํากิจกรรมกลุม นักเรียนทุกคนมีความ
ตั้งใจในการฝกปฏิบัตติ ามบทสนทนาที่ไดรับจากสถานการณสมมติที่กําหนดขึ้น นักเรียนมีความคิด
ริเริ่มในการเขียนบทสนทนา ภายใตสถานการณตางๆที่อาจชักนําไปสูการสูบบุหรี่ บรรยากาศการ
เรียนการสอน เปนไปดวยความสนุกสนาน และจากการซักถามถึงรูปแบบกิจกรรม นักเรียนทุกคน
ตอบวาชอบ ทําใหมีสวนรวมในกิจกรรม และสามารถนําไปใชในชีวติ ประจําวันได เมื่อประเมินจาก
ใบรายงานกลุม เชน การใหนักเรียนวิเคราะหกรณีศึกษาเรื่อง “จะตัดสินใจอยางไรดี” การฝกเขียน
บทสนทนาการปฏิเสธโดยไมเสียสัมพันธภาพ และการฝกปฏิบตั ิ เชน การฝกทักษะการตัดสินใจจาก
สถานการณทกี่ ําหนดให การฝกซอมทักษะการปฏิเสธตามบทในสถานการณสมมติ พบวา นักเรียน
สามารถทําไดตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว เชน ตัวอยางการฝกเขียนบทสนทนา เรื่อง การปฏิเสธ
เมื่อถูกเซาซี้หรือสบประมาท ของนักเรียนคูหนึ่งในชัน้ ป.6/1 (ชื่อที่ใชเปนนามสมมติที่นักเรียนคิด
ขึ้นเอง)
เดี่ยว : เฮย! เป ไปหาอะไรๆ ที่สนุก ทํากันดีกวา อยามานั่งหงาวอยูคนเดียวเลย
เป : ไปไหนละ
เดี่ยว : ก็สูบบุหรี่ไง ทําใหพวกเราโกและเทหดวยนะ
เป : สูบบุหรี่เหรอ ไมเอาหรอก เรากลัวแมจะดุ
เดี่ยว : นายนะ มันไมแนจริงนี่หวา
เป : เราขอโทษจริงๆ เราไมสูบหรอก แมเราสั่งไววาหามสูบ เราวาไปเลนบอล
กันดีกวา
เดี่ยว : ไม เราไมไป นายจะไปก็ไปเถอะ แตเรากับนายเลิกคบกัน
เป : หวังวานายคงไมทําอยางนั้นจริงๆ ใชมั้ย ไววนั หลังคอยคุยกัน
วันนี้เราไปเลนบอลกอนนะ
นอกจากนี้ นักเรียนยังไดนําบทสนทนาการปฏิเสธที่นกั เรียนคิดขึ้น จํานวน 2 เรื่อง
(ชวงชั้นละ 1 เรื่อง) ไปแสดงเปนละครในวันงานนิทรรศการที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น โดยไดรับความ
สนใจจากผูเขาชม ไดแก นักเรียน ครูอาจารย และ ผูปกครอง เปนจํานวนมาก
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3. โครงการ “เยาวชนยุคใหมหางไกลบุหรี่” ของกลุมนักเรียน เปนโครงการที่กลุม
นักเรียนแกนนําในระดับชัน้ ป. 5-6 และ ม.1-3 จํานวน 24 คน (ดังรายชื่อในภาคผนวก จ) ได
รวมกันคิดและกําหนดเปนกิจกรรมขึ้น ซึ่งเปนผลที่ไดจากการประชุมวางแผนแบบมีสวนรวมโดยใช
เทคนิค AIC ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 โดยมีวัตถุประสงค เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดเขามา
มีสวนรวมในการเฝาระวัง สอดสองดูแล สังเกตพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ตลอดจนแหลงซื้อขาย และ
แหลงมั่วสุมการสูบบุหรี่ของนักเรียนในโรงเรียน รับผิดชอบและดําเนินกิจกรรมโดยนักเรียนกลุมแกน
นํา กิจกรรมที่กําหนดขึ้น ไดแก การเฝาระวังสอดสองดูแลพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเพื่อน การให
ความรูแกเพื่อนเกี่ยวกับโทษของบุหรี่ การวากลาวตักเตือนเมื่อเห็นเพื่อนสูบบุหรี่ การชวนเพือ่ นทํา
กิจกรรมที่เหมาะสมในชั่วโมงวาง การดูแลสอดสองไมใหมีการสูบบุหรี่ของเพื่อนนักเรียน ตามมุมอับ
หรือบริเวณทีล่ ับตาตางๆ ของโรงเรียน การเฝาระวังไมใหมีการซื้อขายบุหรี่ในโรงเรียน และการเขา
รวมกิจกรรมรณรงค ตอตานยาเสพติดหรือบุหรี่ของโรงเรียนหรือชุมชน เปนตน จากนั้นสมาชิกใน
กลุมแกนนําทุกคนไดนํากิจกรรมตางๆที่ไดกําหนดขึ้นไปดําเนินการ โดยเริ่มดําเนินการตั้งแตวันที่
11 กรกฎาคม ถึงสิ้นเดือนตุลาคม พ.ศ. 2548
การประเมินผลระหวางดําเนินการครั้งที่ 1 จากการประเมินผลระหวางดําเนินการใน
ครั้งแรก พบวา การดําเนินกิจกรรมเปนไปตามแผนที่วางไว นักเรียนกลุมแกนนําสามารถดําเนิน
กิจกรรมไดตามแผนที่กําหนดไวในทุกกิจกรรม โดยนักเรียนเลาวา ไดรวมกลุมกันในชั้น ป.5-6 และ
ม.1-3 จากนั้นประชุมมอบหมายงาน เชน การใหความรูแกเพื่อนนักเรียนขณะทีเ่ ขาแถวหนาเสาธง
และเสียงตามสายในโรงเรียน ในชวงหนึ่งเดือนที่ผานมา ไดใหความรูเกี่ยวกับโทษของบุหรี่ สัปดาห
ละ 1 ครั้ง ผานเสียงตามสาย แตยังไมไดใหความรูแกนักเรียนขณะเขาแถวหนาเสาธง เนือ่ งจาก
ในชวงนี้เปนฤดูฝน ทําใหมีฝนตกเกือบทุกวัน นักเรียนจึงเขาแถวหนาหองเรียนแทนการเขาแถว
หนาเสาธง นอกจากนี้ นักเรียนกลุมแกนนําไดมีการสอดสองดูแลตามบริเวณหองน้ําผูชาย บริเวณรัว้
สระน้ํา หลังโรงเรียน ซึ่งเปนแหลงที่นักเรียนชายชอบมาสูบบุหรี่ เมื่อเห็นเพื่อนนักเรียนสูบบุหรี่ ได
มีการวากลาวตักเตือน นักเรียนเลาวาเพือ่ นที่ถูกวากลาวตักเตือนสวนใหญก็เชื่อและดับบุหรีท่ ิ้ง แต
ก็มีบางคนที่พดู ในลักษณะวา “อยามายุงกับเรา” ซึ่งนักเรียนไดรายงานตอครูประจําชั้นหรือครูฝาย
ปกครองใหเฝาระวังพฤติกรรมของเด็กกลุมนี้ตอไป จากการดําเนินกิจกรรมที่ผานมา นักเรียนกลุม
แกนนําเลาวาไมมีแหลงซื้อขายบุหรี่ในโรงเรียน สําหรับแหลงมั่วสุมการสูบบุหรี่ของนักเรียนมีนอยลง
กวาที่ผานมา โดยไมคอยเห็นนักเรียนมาสูบบุหรี่ตามมุมอับหรือจุดลับตา ที่ประชุมไดเสนอแนะให
ดําเนินกิจกรรมตางๆ ตอไปอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดประสิทธิผลของการดําเนินงานในระยะยาว
และใหรายงานชื่อนักเรียนกลุมเสี่ยงหรือกลุมที่สูบบุหรีแ่ กครูประจําชัน้ หรือครูฝายปกครอง เพื่อที่ครู
จะไดเฝาระวังเด็กกลุมเสี่ยงอยางใกลชิดตอไป
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การประเมินผลระหวางดําเนินการครั้งที่ 2-3 จากการประเมินผลในครั้งที่ 2 และ 3 ซึ่ง
กลุมแกนนํานักเรียนไดดําเนินกิจกรรมตอไปอยางตอเนื่อง ตามขอเสนอแนะของที่ประชุม ผลการ
ดําเนินงานพบวา สามารถดําเนินกิจกรรมไดตามแผนที่วางไว
ไมมีปญหาหรืออุปสรรคในการ
ดําเนินงาน และบรรลุตามเปาหมายของโครงการ กลาวคือ ไมมีแหลงซื้อขายบุหรี่ในโรงเรียน และไม
พบเห็นแหลงมั่วสุมการสูบบุหรี่ของนักเรียนในโรงเรียน
นอกจากนี้ จากการสังเกตของผูวิจัยพบวานักเรียนกลุมแกนนําทุกคนใหความรวมมือ
ตั้งแตการเตรียมงานในวันรณรงค
ในการเขารวมกิจกรรมรณรงคตอตานการสูบบุหรี่เปนอยางดี
ตอตานการสูบบุหรี่ที่จัดขึ้น ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2548 มีการจัดเตรียมสถานที่และทําความ
สะอาดบริเวณโรงเรียนใหเปนระเบียบและสวยงาม จัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการจัดนิทรรศการ (เชน
ไปเอาปายนิเทศจากองคการบริหารสวนตําบล) จัดสถานที่ในการแสดงนิทรรศการ จัดทําปายนิเทศ
จัดเวทีและการแสดงบนเวที ตลอดจนประชาสัมพันธ และชักชวนใหเพื่อนนักเรียนเขารวมกิจกรรม
ในวันงาน โดยการประกาศผานเสียงตามสายในโรงเรียน เปนตน
4. โครงการเฝาระวังการสูบบุหรี่ของบุตรหลานทีบ่ านของกลุมผูปกครอง เปน
โครงการที่ตัวแทนกลุมผูปกครองและแมบาน จํานวน 10 คน (ดังรายชื่อในภาคผนวก จ) ไดรวมกัน
จัดกิจกรรม เพื่อปองกันไมใหนักเรียนสูบบุหรี่ทบี่ าน ซึ่งเปนผลทีไ่ ดจากการประชุมวางแผนแบบมี
สวนรวมโดยใชเทคนิค AIC ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสอดสองดูแล
และปองกันไมใหบุตรหลานสูบบุหรี่ทบี่ าน รับผิดชอบและดําเนินกิจกรรมโดยกลุมผูปกครองและ
แมบาน กิจกรรมที่กลุมรวมกันคิดและกําหนดขึ้น ไดแก สรางความเขาใจซึ่งกันและกันในครอบครัว
รวมปรึกษาและชวยกันแกไขปญหาตางๆภายในครอบครัว เปนที่ปรึกษา ใหคําแนะนําและเปนเพื่อน
พูดคุยกับบุตรหลานเมื่อมีปญหา พูดคุยกับบุตรหลานวาถายังไมสบู บุหรี่ อยาเริ่มที่จะสูบ ถาสูบแลว
ใหเลิกสูบบุหรี่ พยายามจัดใหบานเปนสถานที่ปลอดบุหรี่ บอกพอบานวาไมควรใหบุตรหลานไปซื้อ
บุหรี่ให และหากเปนไปไดควรพยายามไมสูบบุหรี่หรือเลิกสูบบุหรี่ เพื่อเปนตัวอยางที่ดีแกบุตรหลาน
ปลูกฝงความคิดและคานิยมตอการสูบบุหรี่ในทางลบใหแกบุตรหลาน โดยใหขอมูลถึงอันตรายของ
การสูบบุหรี่และผลกระทบที่เกิดขึ้น ใหคําแนะนําบุตรหลานในการคบเพื่อนโดยใหเลือกคบเพือ่ นที่ดี
ไมเกเรและไมเสพยาเสพติด คอยสอดสองดูแลพฤติกรรมที่ผิดสังเกตของบุตรหลาน เชน กลับบาน
ผิดเวลา มีกลิ่นบุหรี่ติดตามตัวหรือเสื้อผา เปนตน วากลาวตักเตือนดวยเหตุผล หากมีพฤติกรรม
ดังกลาว ใหความรูเพื่อนบานเกี่ยวกับโทษของบุหรี่ และกระตุนใหเพื่อนบานดูแล วากลาวตักเตือน
และใหความรูเ กี่ยวกับบุหรีแ่ กบุตรหลานที่บาน สอดสองดูแลรานคาที่จําหนายบุหรี่ใหแกเด็กอายุต่ํา
กวา 18 ป และแจงใหผูใหญบานทราบ เพื่อขอความรวมมือทางรานคาไมใหกระทําผิดกฎหมาย
สนับสนุนโครงการรณรงคตอตานการสูบบุหรี่ตางๆ ที่โรงเรียนหรือชุมชนจัดขึ้น และ ใหความรวมมือ
ในการเขารวมกิจกรรมดังกลาว จากนั้นสมาชิกในกลุม แกนนําทุกคนไดนํากิจกรรมตางๆที่ไดกาํ หนด
ขึ้นไปดําเนินการ โดยเริ่มดําเนินการตั้งแตวันที่ 11 กรกฎาคม ถึงสิ้นเดือนตุลาคม พ.ศ. 2548

144
การประเมินผลระหวางดําเนินการครั้งที่ 1 จากการประเมินผลระหวางดําเนินการใน
ครั้งแรก พบวากลุมไดดําเนินกิจกรรมตามที่กําหนดไว แตสว นใหญเปนการเฝาระวัง สอดสองเฉพาะ
บุตรหลานของตน กลุมแมบานเลาวา “ไดพูดคุยกับบุตรหลานอยูตลอดเวลา ถึงโทษของยาเสพติด
บุหรี่ และแนะนําใหคบแตเพื่อนที่ด”ี จากการสังเกตก็ไมเห็นวาบุตรหลานของตนสูบบุหรี่ หรือมี
พฤติกรรมที่ผดิ สังเกต แมบา นบางคนเลาวา “จะคอยสังเกตวาบุตรหลานของตน มีกลิ่นบุหรี่ติดตาม
ตัวหรือเสื้อผาหรือไม” อยางไรก็ตาม การพยายามทําใหที่บานเปนเขตปลอดบุหรี่ ยังไมคอยไดผล
เนื่องจากสวนใหญพอบานมักจะสูบบุหรี่กนั เกือบทุกบาน ไดเคยขอรองใหเลิกสูบบุหรี่ แตก็ยังเลิกสูบ
ไมได จึงไดแตขอความรวมมือพอบานวา อยาใชใหบตุ รหลานไปซือ้ บุหรี่ เอาบุหรี่ หรือ ไมขีดไฟมา
ให ถาเปนไปไดอยาสูบบุหรี่ตอหนาบุตรหลาน เปนตน แมบานเลาวา “บางบานพอบานก็เชื่อและ
ปฏิบัตติ าม แตบางบานพอบานไมสนใจ และไมไดตระหนักถึงผลกระทบของบุหรีท่ ี่เกิดขึ้น” สําหรับ
การแนะนําและกระตุนใหเพือ่ นบานดูแล และใหความรูแ กบุตรหลานของเขาที่บาน ก็ไดทําบางเมื่อ
โอกาสอํานวย เชน เมื่อแวะไปพูดคุยเยี่ยมเยียนที่บาน เมื่อพบปะกัน เปนตน แตโดยทั่วไป ก็ยังทํา
ไมเต็มที่ เนื่องจากเพื่อนบานมักไมคอยอยูบาน ตองออกไปคาขาย หรือ ทํานาทําไร ประกอบกับ
ผูรับผิดชอบในการดําเนินงานมีเพียง 10 คนเทานั้น จากการรับฟงผลการดําเนินงานที่ประชุมได
เสนอแนะวา ใหทํากิจกรรมตางๆอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องตอไป และ ควรรวมกับกลุม อสม. ใน
การแบงบานที่รับผิดชอบเพื่อพบปะพูดคุยกับเพื่อบานใหเขาใจถึงโทษของการสูบบุหรี่ ปองกันบุตร
หลานที่บานไมใหสูบบุหรี่ และ การพยายามทําใหบานเปนเขตปลอดบุหรี่
การประเมินผลระหวางดําเนินการครั้งที่ 2 จากการประเมินผลในครั้งที่ 2 ภายหลัง
จากที่กลุมผูปกครองและแมบานไดดําเนินกิจกรรมตอไปอยางตอเนื่อง ผลการติดตามพบวาสามารถ
ดําเนินกิจกรรมไดตามแผนที่วางไว
โดยกลุมผูปกครองและแมบานสามารถทํากิจกรรมตามที่ได
กําหนดไว และ บุตรหลานที่บานไมสูบบุหรี่ อยางไรก็ตาม การเฝาระวังและดูแลบุตรหลานทีบ่ านก็
เปนเพียงบางสวน เนื่องจากยังอยูในเฉพาะกลุมตัวแทนผูปกครองเทานั้น ยังไมครอบคลุมทั้งชุมชน
แมวาไดทําปรับกิจกรรมตามที่ประชุมโดยรวมกับกลุม อสม. ในการแบงบานกันรับผิดชอบคนละ 15
ครัวเรือน แตเนื่องจากผูรับผิดชอบไมคอยมีเวลา ตองไปทําไรทํานา และเพื่อนบานก็มักจะไมคอยอยู
บาน ที่ประชุมเสนอแนะวา กลุมควรดําเนินกิจกรรมตอไปอยางตอเนื่องเพื่อใหมีประสิทธิผลในระยะ
ยาว และควรหาโอกาสไปยังบานที่รับผิดชอบ โดยดูความเหมาะสมของเวลาวาควรเปนเวลาที่เพื่อน
บานอยูบาน และใหเริ่มจากบานที่ใกลเคียงในละแวกเดียวกันกอน นอกจากนั้นควรใชสอื่ ประชา
สัมพันธอื่นๆ รวมดวย โดยการใหความรูถ ึงบทบาทหนาที่ของครอบครัวในการดูแลบุตรหลาน ผาน
หอกระจายขาวในหมูบาน
การประเมินผลระหวางดําเนินการครั้งที่ 3 จากการประเมินผลพบวาสามารถดําเนิน
กิจกรรมไดตามแผนที่วางไว โดยกลุมผูป กครอง/แมบานสามารถทํากิจกรรมตามที่ไดกําหนดไว และ
บุตรหลานที่บา นไมสูบบุหรี่ อยางไรก็ตาม การเฝาระวังและดูแลบุตรหลานทีบ่ านก็ยังไมครอบคลุม
ทั้งชุมชน แตการประชาสัมพันธใหขอมูลเปนในวงกวางมากยิ่งขึ้น เพราะไดมีการเผยแพรผานหอ
กระจายขาวในหมูบานสัปดาหละ 1 ครัง้ ใหพอแมหรือผูปกครองดูแลเอาใจใสบตุ รหลานตนเองอยาง
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ใกลชิด ในการปองกันไมใหยุงเกี่ยวกับยาเสพติดและสูบบุหรี่ นอกจากนั้น กลุมไดพยายามไปพบปะ
เพื่อนบานมากยิ่งขึ้น โดยเลาวา “บางบานก็อยู บางบานก็ไมอยู” ที่ประชุมเสนอแนะวาควรทํา
กิจกรรมตอไป แมวาจะสิน้ สุดโครงการวิจัยแลวก็ตาม เพราะปญหาการสูบบุหรี่ในชุมชนคงตองใช
ระยะเวลาที่นานพอสมควร ในการแกไขปญหาหรือทําใหปญหาเบาบางลง ดังนั้นกิจกรรมตางๆ ควร
ไดทําตอไปอยางตอเนื่อง เพื่อปองกันใหเยาวชนในหมูบานไมสูบบุหรี่มากที่สุด
5. โครงการเฝาระวังเด็กกลุมเสี่ยงที่โรงเรียน เปนโครงการที่ครูประจําชั้นและ
ครูผูสอนนักเรียน ชั้น ป. 5-6 และ ชั้นม.1-3 จํานวน 10 คน ในโรงเรียนหัวนาคําจรูญศิลป อําเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ (ดังรายชื่อในภาคผนวก จ) ไดรวมกันคิดและกําหนดเปนกิจกรรมขึ้น ซึ่ง
เปนผลที่ไดจากการประชุมวางแผนแบบมีสวนรวมโดยใชเทคนิค AIC ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.
2548 โดยมีวัตถุประสงค เพื่อปองกันการสูบบุหรี่รายใหมในเด็กกลุม เสี่ยง และเพื่อลดอัตราการสูบ
บุหรี่ในเด็กกลุม เสี่ยง กลุม เปาหมายคือนักเรียนกลุมเสี่ยงใน ชั้น ป.5-6 และ ม.1-3 ที่มีพฤติกรรม
เกเร หนีเรียน หรือมีความประพฤติไมเหมาะสม เชน สูบบุหรี่หรือดื่มสุรา เปนตน กิจกรรมที่กลุม
รวมกันคิดและกําหนดขึ้น ไดแก การสังเกตและแยกแยะพฤติกรรมของนักเรียนกลุมที่เสี่ยงตอการ
สูบบุหรี่หรือใชสารเสพติด เชน นักเรียนที่เกเร ไมมาเรียน หนีเรียน หรือมีปญหาดานการเรียน เปน
ตน การคัดเลือกนักเรียนที่เปนกลุมเสีย่ ง เก็บบันทึกขอมูล/ประวัตขิ องนักเรียนกลุมเสี่ยง การให
คําปรึกษาและการแนะแนวกับนักเรียนกลุมเสี่ยง การใหความรูเกี่ยวกับโทษของบุหรี่ วิธีการในการ
เลิกสูบบุหรี่แกนักเรียนกลุม เสี่ยง การจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนใหแกนักเรียน เพื่อใชเวลาวางให
เหมาะสม การเยี่ยมบานและพบปะพูดคุยกับผูปกครองนักเรียนอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง และการ
ติดตามและประเมินพฤติกรรมของนักเรียนกลุมเสี่ยง
การประเมินผลระหวางดําเนินการตั้งแตครั้งที่ 1-3 จากการประเมินผลทั้งสามครั้ง
พบวา สามารถดําเนินกิจกรรมไดตามแผนหรือโครงการที่กําหนดไว และไมมีปญหาหรืออุปสรรคใน
การดําเนินงานที่เกิดขึ้น ผลจากการคัดเลือกนักเรียนกลุมเสี่ยง พบวาในระดับ ป.5-6 มี 3 คน ใน
ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-3) มี 6 คน เปนนักเรียนชายทั้งหมด ซึ่งในนักเรียนกลุมเสี่ยงทั้งหมดจํานวน
9 คน เปนนักเรียนที่ยังคงสูบบุหรี่ในปจจุบัน 4 คน จากการเฝาระวังและติดตามเด็กกลุมเสี่ยง พบวา
ไมมีผูสูบบุหรีร่ ายใหมเพิ่มขึ้น และผลจากการใหคําปรึกษาและวิธีการในการเลิกสูบบุหรี่แกนักเรียน
กลุมเสี่ยง จากการประเมินผลในครั้งที่ 3 พบวามีนักเรียนที่สามารถเลิกสูบบุหรีไ่ ด 2 คน กลุมครู
กลาววา โครงการนี้มีประโยชนมาก เพราะทําใหครูไดดูแลนักเรียนกลุมเสี่ยงอยางใกลชิดมากยิ่งขึ้น
ทั้งในเรื่องสวนตัว เรื่องเรียน และความประพฤติ ซึ่งกอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับเด็กกลุมนี้ ทําใหมี
ปญหาตางๆ ดังกลาวนอยลง
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6. โครงการปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนในโรงเรียน เปนโครงการที่ตวั แทน
โรงเรียน ซึ่งประกอบดวยครูฝายบริหารและครูผูสอน จํานวน 10 คน ไดรวมกันคิดและกําหนดเปน
กิจกรรมขึ้น จากการประชุมวางแผนแบบมีสวนรวมโดยใชเทคนิค AIC ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.
2548 โดยมีวัตถุประสงคเพือ่ ปองกันไมใหนักเรียนในโรงเรียนสูบบุหรี่ รับผิดชอบและดําเนินกิจกรรม
โดยผูบริหารโรงเรียนและครูอาจารยทุกคนในโรงเรียน กลุมเปาหมายคือนักเรียนทุกคนในโรงเรียน
กิจกรรมที่กลุม รวมกันคิดและกําหนดขึ้น มาตรการหลักๆ ไดแก 1) การจัดการเรียนการสอน เพื่อให
ความรูแกนักเรียนเกี่ยวกับโทษของบุหรี่และยาเสพติด พัฒนาทักษะตางๆที่จําเปนแกนักเรียน การ
จัดกิจกรรมที่เหมาะสมใหนักเรียนในชัว่ โมงวาง พัฒนาการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
การดูแลกฎระเบียบตางๆทีเ่ กี่ยวของ และการจัดโครงการตางๆเพื่อสังคมที่เกี่ยวของ เชน โครงการ
กีฬาตานภัยยาเสพติด โครงการเขาคายพุทธธรรมตานภัยยาเสพติด เปนตน 2) การประชาสัมพันธ
เผยแพรความรูผานสื่อตางๆ ไดแก การกระจายเสียงตามสาย การจัดแสดงปายนิเทศ เอกสาร คูมือ
แผนพับ สื่อวิดีทัศน เปนตน 3) การเฝาระวังสภาพแวดลอมในโรงเรียนที่เอื้อตอการสูบบุหรีข่ อง
นักเรียน เชน บริเวณลับตา มุมอับตางๆ ของโรงเรียน แหลงซื้อขายบุหรี่ และจัดสถานที่ทํากิจกรรม
ใหนักเรียนอยางเพียงพอ 4) ขอความรวมมือบุคลากรในโรงเรียนใหเปนตัวอยางทีด่ ีแกนักเรียน คือ
ไมสูบบุหรี่ใหนักเรียนเห็น และ 5) การประสานงานกับเครือขายตางๆ เพื่อรวมมือในการรณรงค
ตอตานยาเสพติดและบุหรี่ เชน นักเรียน ครู ผูปกครอง ผูนําชุมชน และเจาหนาที่ของรัฐที่เกีย่ วของ
เปนตน
การประเมินผลระหวางดําเนินการตั้งแตครั้งที่ 1-3 จากการประเมินผลทั้งสามครั้ง
พบวาโรงเรียนสามารถดําเนินกิจกรรมไดตามที่กําหนดไว อยางไรก็ตาม ที่ประชุมมีขอเสนอแนะวา
ควรจัดกิจกรรมที่เปนการเผยแพรความรู และรณรงคตอตานการสูบบุหรี่แกสาธารณชนในวงกวาง
เพื่อเปนการสงเสริมใหประชาชนทัว่ ไป ไดแก กลุมเยาวชน ผูปกครอง และประชาชนในชุมชน ไดมี
ความรู และตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่ โดยไดกําหนดเปนโครงการจัดนิทรรศการและเดินรณรงค
ตอตานการสูบบุหรี่ ในวันที่ 28 กันยายน 2548
ผลการประเมินพบวาอัตราการสูบบุหรี่ของนักเรียนลดลง โดยมีจํานวนนักเรียนที่
สูบบุหรี่ลดลง จากเดิม 5 คน เปน 2 คน (ลดลง 3 คน) และ ไมมีนักเรียนที่สูบบุหรี่รายใหมเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ ไมมีปญหา/อุปสรรคใดๆในการดําเนินงาน โดยไดรับความรวมมือที่ดีจากกลุมตางๆ ทั้ง
นักเรียน ครู ผูปกครอง ผูนําชุมชน และเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของ
7. โครงการจัดนิทรรศการและเดินรณรงคตอตานการสูบบุหรี่ของนักเรียน เปน
โครงการที่ตัวแทนโรงเรียน ซึ่งประกอบดวยครูฝายบริหารและครูผสู อน จํานวน 10 คน ไดรวมกัน
คิดและกําหนดเปนกิจกรรมขึ้น จากการประชุมวางแผนแบบมีสวนรวมโดยใชเทคนิค AIC ในวันที่
10 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 โดยมีวัตถุประสงค เพือ่ 1) สงเสริมใหนักเรียนไดมีกิจกรรมรณรงค
ตอตานการสูบบุหรี่ 2) สงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียน ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และเจาหนาที่
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ของรัฐที่เกี่ยวของ ไดมีสวนรวมในการดําเนินงานเพื่อปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน ภายใต
ทรัพยากรในทองถิ่นที่มีอยู และ 3) เพื่อรณรงคและประชาสัมพันธใหเยาวชน และประชาชนทัว่ ไปใน
ชุมชน ไดตระหนักถึงโทษภัยของบุหรี่ กิจกรรมที่ดําเนินการ ไดแก การจัดนิทรรศการของนักเรียน
ในการใหความรูเกี่ยวกับบุหรี่ และอันตรายของการสูบบุหรี่ ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวของ โดยจัด
แสดงที่ปายนิเทศ และกิจกรรมการแสดงบนเวที เชน การถามตอบปญหาเกี่ยวกับบุหรี่ การประกวด
คําขวัญตอตานการสูบบุหรีข่ องนักเรียน การแสดงละครของนักเรียนในสถานการณที่เกี่ยวของกับ
การสูบบุหรี่ และ การนําเสนอตนแบบที่เปนผูสูงอายุ ที่สามารถเลิกบุหรี่ไดสําเร็จ การนําบุหรี่มาเผา
ทําลายเพื่อใหตระหนักวาบุหรี่เปนสารเสพติดที่มีพิษตอรางกาย เปนตน การเดินรณรงคตอตานการ
สูบบุหรี่ในชุมชนของ คณะนักเรียน ครูอาจารย โรงเรียนหัวนาคําจรูญศิลป ผูนําชุมชน กลุมสําคัญ
ตางๆ และประชาชนในชุมชน รับผิดชอบและดําเนินกิจกรรมโดยผูบริหาร คณะครูอาจารย และ
นักเรียน ในโรงเรียนหัวนาคําจรูญศิลป
เนื่องจากโครงการนี้เปนโครงการที่กําหนดเปาหมายในระยะสั้น โดยจัดเพียง 1 วัน
ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2548 ซึ่งผูวจิ ัยไดทําการประเมินผลจากการสังเกตในระหวางเตรียมงาน
พบวานักเรียนมีความคิดสรางสรรคที่ดีในการจัดทําปายนิเทศ สามารถแสดงเนื้อหาไดครอบคลุมถึง
สารพิษในบุหรี่ อันตรายของการสูบบุหรีแ่ ละกฎหมายตางๆเกี่ยวของ มีความกระตือรือรนที่จะจัดทํา
ปายนิเทศ และเตรียมการแสดงบนเวที โดยทุกชั้นตั้งแต ชั้น ป.4-ม.6 สงการแสดงเขารวม ชั้นละ 12 รายการ รวมทั้งสิ้น 10 รายการ คณะครูและนักเรียนชวยกันอยางแข็งขัน ในการจัดเตรียมอาคาร
สถานที่ เวทีการแสดง และปรับปรุงทัศนียภาพของโรงเรียนใหสวยงาม โดยไดตัดหญาที่บริเวณ
สนามและหนาโรงเรียน ปลูกไมดอกไมประดับ และปลูกหญาหนาอาคารที่จัดงานและหนาโรงเรียน
เปนตน นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก การใหยืม
ปายนิเทศในการจัดแสดงนิทรรศการจากองคการบริหารสวนตําบล การทําบุหรี่ขนาดใหญของผูนํา
ชุมชน เพื่อใชรวมขบวนเดินรณรงคและเผาทําลาย ใหเห็นวาบุหรีเ่ ปนสิ่งที่ไมดี โดยใชวัสดุที่หาได
ในทองถิ่นจัดทําเปนมวนบุหรี่แบบยาเสน
สําหรับคําขวัญตอตานการบุหรี่ มีนักเรียนสงเขาประกวดเปนจํานวนมาก และได
คัดเลือกเพื่อใหรางวัลในระดับประถมศึกษา จํานวน 4 รางวัล ไดแก รางวัลที่ 1-3 และรางวัลชมเชย
และในระดับมัธยมศึกษาอีก 4 รางวัล ตัวอยางของคําขวัญที่ไดรับรางวัลที่ 1 ในระดับประถมศึกษา
คือ “บุหรี่มีสารพิษ เสพแลวติด ชีวิตวอดวาย” ของ ดญ.อัญชญา สุโพนารี นักเรียนชั้น ป.6/1 และ
“สูบบุหรี่หนึ่งมวน เหมือนจุดชนวนความตาย” ของ นายอภิสิทธิ์ ภูพันนา นักเรียนชั้น ม.3/1 ในสวน
ของการถามตอบปญหาเกี่ยวกับบุหรี่ มีนกั เรียนสนใจเขารวมตอบปญหา ตั้งแตนกั เรียนชั้น ป.1-ม.3
และสามารถตอบไดถูกตอง แสดงใหเห็นวานักเรียนทุกระดับชั้นมีความสนใจ โดยไดอานและคนควา
หาความรูเกี่ยวกับบุหรี่ ซึ่งเปนผลมาจากการจัดกิจกรรมในโครงการตางๆ และการใหสุขศึกษาใน
วงกวางแกนักเรียน ไดแก การจัดแสดงปายนิเทศ การกระจายเสียงตามสาย การจัดสื่อสนับสนุน
เชน หนังสือ คูมือ แผนพับ และโปสเตอรเกี่ยวกับบุหรี่ ไวที่หองสมุด เปนตน
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ในวันงานฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ ใหความรวมมือเปนอยางดี ในการรวมเดินรณรงค
และเขารวมชมการจัดนิทรรศการและการแสดงของนักเรียน ผูนําชุมชน และประชาชนในชุมชนเปน
จํานวนมาก โดยโรงเรียนไดเชิญผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษากาฬสินธุเขต 2 มาเปน
ประธานในพิธเี ปด เชิญโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นทีใ่ กลเคียง ใหนาํ นักเรียนมารวมชมนิทรรศการ
และเชิญผูสื่อขาวจากไทยทีวีสีชอง 3 และ ชอง 7 แพรภาพการจัดโครงการดวย
8. โครงการปองกันการสูบบุหรี่ของเยาวชนโดยชุมชน เปนโครงการที่ตัวแทนกลุม
ผูนําชุมชนและกลุมสําคัญตางๆในชุมชน ตลอดจนเจาหนาที่จากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของจํานวน
10 คน (ดังรายชื่อในภาคผนวก จ) ไดรวมกันจัดกิจกรรม ซึ่งเปนผลที่ไดจากการประชุมวางแผน
แบบมีสวนรวมโดยใชเทคนิค AIC ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
สอดสอง ดูแล และปองกันไมใหมีแหลงซื้อขายบุหรี่ใหแกเยาวชนอายุต่ํากวา 18 ป และไมใหมีแหลง
มั่วสุมของวัยรุนในชุมชน กิจกรรมที่กําหนด ไดแก จัดอบรมและเทศนาทางดานจริยธรรมใหแก
เยาวชน โดยนิมนตพระคุณเจาจากวัดในชุมชน กระจาย เสียงตามสายในหมูบาน เพื่อใหความรู
เกี่ยวกับโทษและอันตรายของบุหรี่ สนับสนุนและใหความรวมมือกับทางโรงเรียนในการจัดกิจกรรม
เพื่อรณรงคและปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน จัดแสดงโปสเตอรพิษภัยของบุหรี่ตอสุขภาพ และ
ติดเผยแพรตามจุดตางๆ ในชุมชน สอดสองดูแลรานคาและขอความรวมมือในการไมจําหนายบุหรี่
ใหแกเด็กอายุต่ํากวา 18 ป เฝาระวังสภาพแวดลอมไมใหมีแหลงมั่วสุมของวัยรุน วากลาวตักเตือน
เมื่อเห็นวัยรุนมั่วสุมกันสูบบุหรี่หรือเสพยาในชุมชน กําหนดเขตปลอดบุหรี่ของชุมชน เชน บริเวณ
ศาลาวัด ที่ทาํ การผูใหญบา น ศาลากลางบาน เปนตน และสงเสริมบทบาทของประชาชนกลุม ตางๆ
ในชุมชน เชน กลุมเยาวชน กลุมแมบาน และ กลุม อ.ส.ม. ในการสรางเครือขาย เพื่อปองกัน แกไข
และเฝาระวังปญหายาเสพติด ระหวางโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน เปนตน
การประเมินผลระหวางดําเนินการครั้งที่ 1 จากการประเมินผลระหวางดําเนินการ
ในครั้งแรก พบวา ชุมชนไดทํากิจกรรมตามที่ไดกําหนดไว ไดแก การรวมกับโรงเรียนในการจัด
โครงการคายพุทธธรรมตานภัยยาเสพติดใหแกนักเรียนในระดับมัธยมตน (ม.1-3) เปนระยะเวลา 3
วัน (28-30 กรกฎาคม พ.ศ. 2548) โดยจัดอบรมที่วัดสวางหัวนาคําและนิมนตเจาอาวาสที่วัดอบรม
เทศนาดานจริยธรรมแกนักเรียน ใหมีจิตใจที่เขมแข็งไมไปยุงเกี่ยว กับยาเสพติด กลุม อสม.รวมกับ
เจาหนาที่สาธารณสุข ใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติดและบุหรี่ กระจายเสียงผานหอกระจายขาวใน
หมูบาน ติดโปสเตอรใหความรูเกี่ยวกับบุหรี่ตามจุดตางๆ ในหมูบาน เชน ศาลาประชาคม บานของ
ผูใหญบาน สถานีอนามัย เปนตน โดยผูวิจัยไดสนับสนุนโปสเตอรและแผนพับ ซึ่งเปนของมูลนิธิ
รณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ ใหแกผูใหญบา นในการนําไปเผยแพรดังกลาว กําหนดเขตปลอดบุหรี่ของ
ชุมชน โดยนําสติ๊กเกอรไปติดบริเวณวัด ที่ทําการผูใหญบาน และศาลากลางบาน เปนตน สอดสอง
ดูแลไมใหมีแหลงมั่วสุมของวัยรุนในการเสพยา สูบบุหรี่ หรือ จับกลุมกันแขงรถมอเตอรไซด เมื่อพบ
เจอก็วากลาวตักเตือน สงเสริมและสรางเครือขายยาเสพติดระหวางกลุมตางๆ ในหมูบาน และขอ
ความรวมมือรานคาในชุมชน ไมใหจําหนายบุหรี่แกเยาวชนอายุต่ํากวา 18 ป จากผลการดําเนินงาน
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พบวาการกําหนดเขตปลอดบุหรี่ในชุมชน ไดรับความรวมมือจากประชาชนในชุมชนเปนบางสวน
บางคนก็เชื่อฟงไมสูบบุหรีใ่ นจุดที่มีสติ๊กเกอร แตบางคนก็ไมสนใจจะอานและยังคงสูบบุหรี่อยู เชน
ในบริเวณวัด หรือ ศาลากลางบาน เปนตน การจับกลุม กันสูบบุหรี่ของวัยรุนในหมูบาน ผูใหญบาน
เลาวา เมื่อไดรับการวากลาวตักเตือนจากผูใหญบาน ก็เชื่อฟงและไมกระทําใหเห็นอีก แตก็ไมแนใจ
เชนกันวา มีการจับกลุมกันในบริเวณทีล่ ับสายตาหรือไม สําหรับรานคาในหมูบา น ผูใหญบานไดขอ
ความรวมมือไมใหจําหนายบุหรี่และสุราแกเด็กอายุต่ํากวา 18 ป สวนใหญก็ไดรบั ความรวมมือเปน
อยางดี โดยสถานีอนามัยไดนําสติ๊กเกอรที่ไมจําหนายสุราและบุหรี่ไปติดที่รานคา อยางไรก็ตาม
นักเรียนเลาวา ยังมีบางรานที่แอบจําหนายบุหรี่ใหแกเด็กอายุ 18 ป ในหลายรูปแบบทั้งขายเปนซอง
แบงขายเปนมวนและทําเปนฉลากใหเด็กจับ จากการรับฟงผลการดําเนินงานที่ประชุมมีขอเสนอแนะ
ใหผูใหญบานทํากิจกรรมตางๆ อยางสม่ําเสมอและตอเนื่องตอไป โดยมุงเนนการสอดสองดูแลแหลง
มั่วสุมของวัยรุนอยางทั่วถึง ตลอดจนขอความรวมมือรานคาไมใหจําหนายบุหรี่ใหเด็กอายุต่ํากวา 18
ป ซึ่งหากยังคงแอบจําหนายจะมีความผิดตามกฎหมาย
การประเมินผลระหวางดําเนินการครั้งที่ 2-3 ผลการประเมิน พบวา สามารถทํา
กิจกรรมตามที่ไดกําหนดไว ไมมีแหลงมั่วสุมกันสูบบุหรี่ของเยาวชนในชุมชน และรานคาสวนใหญ
ใหความรวมมือในการไมจําหนายบุหรี่แกเยาวชนอายุตา่ํ กวา 18 ป อยางไรก็ตาม ผลที่ไดเปนเพียง
ในระดับหนึ่งเทานั้น เพราะกลุมอื่นๆ ไดแก กลุมนักเรียน กลุมผูปกครองในที่ประชุม ไดใหขอมูลวา
ยังคงมีการมั่วสุมกันสูบบุหรีข่ องเยาวชนอยูในชุมชน แตเปนการแอบสูบบุหรี่กันไมใหผูใหญบาน
หรือผูใหญเห็น และบางรานยังคงมีการแอบจําหนายบุหรี่ใหแกเด็กอายุ 18 ป ซึง่ ที่ประชุมมีความ
เห็นวาการแกไขปญหาการสูบบุหรี่ในชุมชนมาจากหลายสาเหตุ ซึง่ ตองใชระยะเวลานานพอสมควร
ในการแกไขปญหาหรือทําใหปญหาเบาบางลง ดังนั้นกิจกรรมตางๆ ควรไดทําตอไปอยางตอเนื่อง
แมวาจะสิ้นสุดโครงการวิจัยแลวก็ตาม
4. การประเมินผล เปนการประเมินผลภายหลังสิ้นสุดโครงการ ซึ่งเปนการประเมินผล
รวบยอด (Summative evaluation) โดยผูวิจัยจะแบงกลุมยอยตามกลุมเดิมที่ไดเคยกําหนดไวในขั้น
ของการจัดประชุมวางแผนโดยใชเทคนิค AIC (เปน 6 กลุมๆ ละ 8-10 คน) แตละกลุมจะมีผูชวย
ผูวิจัยเปนผูดาํ เนินการกลุม มีแนวคําถามใหกลุมรวมกันประเมินผลโครงการ โดยรวมกันพิจารณาวา
ภายหลังการปรับแผน/กลยุทธในการดําเนินการแลว กอใหเกิดผลลัพธที่ไดจากการดําเนินงาน และ
ผลกระทบที่ไดรับจากโครงการอยางไรบาง
ผลที่ไดจากการดําเนินงาน
1. โครงการตางๆ ในการปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน จํานวน 8 โครงการ
2. การมีสวนรวมของฝายตางๆ ตลอดกระบวนการ ตั้งแต การกําหนดปญหา
และความตองการ การกําหนดแนวทางและวางแผน และการปฏิบัตติ ามแผน การประเมินผล
3. ไดกระบวนการระดมพลังทางสังคม จากฝายตางๆ ทีเ่ กี่ยวของ ใหเขามามี
สวนรวมในการดําเนินกิจกรรม ไดแก การสนับสนุน/การสรางกระแส โดยเชิญชวนใหฝายตางๆที่
เกี่ยวของไดมสี วนรวมในการคนหาปญหาและแนวทางในการปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน การ

150
ดําเนินกิจกรรมในโครงการตางๆ และการติดตามประเมิน การใหขอมูลขาวสาร สุขศึกษา และการ
สื่อสารผานสื่อตางๆ การจัดอบรมโครงการตางๆ การจัดองคกรในชุมชน โดยการสรางเสริมนักเรียน
ผูปกครอง ครูอาจารย และกลุมตางๆในชุมชน ใหมีศักยภาพในการแกไขปญหา ตัดสินใจและกระทํา
รวมกัน โดยนําไปสูการพัฒนาชุมชนที่มีเครือขายที่เขมแข็ง
4. บรรลุตามจุดมุงหมายและวัตถุประสงคที่ตั้งไวของแตละโครงการ พิจารณา
จากตัวชีว้ ัด ไดแก ความรู เจตคติ ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง ทักษะการตัดสินใจ
ทักษะการปฏิเสธ และพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน ซึ่งผูวิจัยไดทําการประเมินผล
กอนและหลังการดําเนินโครงการวิจัย ผลที่ไดพบวา
- นักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้น
- นักเรียนมีเจตคติที่ถูกตองเพิ่มขึ้น
- นักเรียนมีทักษะการตัดสินใจและทักษะการปฏิเสธเพิ่มขึ้น
- นักเรียนมีความคาดหวังในความสามารถของตนเองเพิ่มขึ้น
- นักเรียนมีพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น
ตาราง 3 เปรียบเทียบ ความรู เจตคติ ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง ทักษะการตัดสินใจ
ทักษะการปฏิเสธ และพฤติกรรมในการปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน (จํานวน 188 คน) กอน
และ หลังการดําเนินโครงการวิจัย ดวยการทดสอบ t-test
ตัวแปร

การทดสอบ
กอน-หลัง
การดําเนิน
โครงการวิจัย
ความรู
กอน
หลัง
เจตคติ
กอน
หลัง
ความคาดหวังใน
กอน
ความสามารถตนเอง หลัง
ทักษะการตัดสินใจ
กอน
หลัง
ทักษะการปฏิเสธ
กอน
หลัง
พฤติกรรมการ
กอน
ปองกันการสูบบุหรี่
หลัง

คาเฉลี่ย
7.61
9.48
37.30
40.23
7.05
8.23
7.66
9.46
7.31
8.45
31.62
38.21

คาสถิติ
t-test

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2.04
1.78
1.72
1.80
1.47
1.34
2.03
1.82
2.04
1.78
7.52
1.67
p** < .01

df

p-value

21.11

187

.000*

20.59

187

.000*

7.69

187

.000*

10.23

187

.000*

9.28

187

.000*

11.91

187

.000*
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ผลที่ไดจากตาราง 3 พบวา หลังจากเสร็จสิ้นการดําเนินการวิจัย นักเรียนมีความรู เจตคติ
ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการปฏิเสธ และพฤติกรรมการ
ปองกันการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น มากกวากอนการดําเนินการวิจัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัดอื่นๆ ไดแก จํานวนผูสูบบุหรี่รายใหม แหลงมั่วสุม
และแหลงซื้อขายบุหรี่ใหแกนักเรียนในโรงเรียน พบวา
- ไมมีจํานวนผูสูบบุหรี่รายใหมเพิ่มขึ้น
- ไมมีแหลงมั่วสุมการสูบบุหรี่ของนักเรียนในโรงเรียน
- ไมมีแหลงซื้อขายบุหรี่ใหแกนักเรียนในโรงเรียน
ผลกระทบทีไ่ ดรับจากโครงการ จากการดําเนินงานในทุกโครงการที่ผานมา กลุม
ตางๆ ไดแก นักเรียน ครู ผูปกครอง ผูนําชุมชน และเจาหนาที่จากหนวยงานของรัฐที่เกีย่ วของ
ตลอดจนผูวิจยั ไดรวมกันดําเนินงานเพื่อปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนตั้งแต 1) การกําหนดปญหา
และความตองการเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของนักเรียน 2) การกําหนดแนวทางและวางแผนแกไขปญหา
โดยกําหนดในรูปโครงการและกิจกรรม 3) การปฏิบัตติ ามแผนที่ไดกําหนดขึ้น และ 4) การสะทอน
หรือประเมินผลที่ได โดยฝายตางๆ ไดเรียนรูกระบวนการทํางานซึ่งกันและกัน ในลักษณะของการ
ทํางานแบบเปนหุนสวน และมองในภาพรวมถึงผลทีแ่ ตละกลุมไดรบั ทั้งทางตรงและทางออม จาก
กระบวนการทํางานรวมกัน ดังนี้
กลุมนักเรียนแกนนํา
- ไดตระหนักถึงปญหาและผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหรี่มากขึ้น
- ไดเห็นถึงศักยภาพของตน ในการคิดวิเคราะหปญหาการสูบบุหรีข่ องนักเรียนเอง คนหา
แนวทางแกไขปญหาที่เหมาะสม และดําเนินการเพื่อแกไขปญหา ภายใตบริบทของโรงเรียน และ
ชุมชน
- เกิดความภาคภูมิใจที่ไดมีสวนรวมและเปนสวนหนึง่ ในการดําเนินการเพื่อปองกันและ
แกไขปญหาการสูบบุหรี่ของนักเรียน
- ไดเรียนรูกระบวนการทํางานรวมกับผูอนื่ ไดแลกเปลีย่ นความคิดเห็น และทํากิจกรรม
ตางๆ รวมกัน
- กอใหเกิดการรวมตัวเปนกลุมแกนนํานักเรียนที่เขมแข็ง ในการดําเนินงานเพื่อปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดและบุหรี่ตอไปในโรงเรียน
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นักเรียนกลุม เปาหมาย (นักเรียนชั้นป.5-6 และม.1-3 จํานวน 188 คน)
- ไดตระหนักถึงปญหา และผลกระทบทีเ่ กิดจากการสูบบุหรี่มากขึ้น ทําใหมีความกลัวและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไมไปยุงเกี่ยวกับบุหรี่
- มีสวนรวมในกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น ไดแก โครงการจัดนิทรรศการและเดินรณรงค
ตอตานการสูบบุหรี่ โดยรวมจัดเตรียมงานและสถานที่ รวมจัดทําปายนิเทศ รวมเดินรณรงคตอตาน
รวมการแสดงบนเวที รวมชมนิทรรศการ และรวมกิจกรรมถามตอบปญหาเกี่ยวกับบุหรี่ เปนตน
ครูและผูบริหาร
- ไดพัฒนาศักยภาพของครูผูสอน ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อปองกันการสูบบุหรี่
ของนักเรียน โดยมุงเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
- ไดแนวทางในการปรับการเรียนการสอน หรือ สอดแทรกการเรียนการสอนเพื่อปองกันการ
สูบบุหรี่ของนักเรียนในหลักสูตร โดยผูอํานวยการโรงเรียนกลาววา “กิจกรรมหรือโครงการตางๆ
จะตองดําเนินการในปตอๆ ไป เพื่อใหเกิดความยั่งยืนในการปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหรี่ของ
นักเรียน นอกจากนี้ การปลอดบุหรี่ในโรงเรียนยังเปนตัวชี้วัดที่สําคัญประการหนึ่ง ในการพัฒนาให
โรงเรียนเปนโรงเรียนในฝนตอไป”
- ไดตระหนักถึงปญหา และผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหรี่มากขึ้น กระตุนใหครูไดดูแล
และเอาใจใสนกั เรียนอยางใกลชิดมากยิ่งขึ้น เพื่อปองกันการสูบบุหรีข่ องนักเรียน
- ไดเรียนรูกระบวนการทํางานรวมกับผูอนื่ ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทํากิจกรรม
ตางๆ รวมกัน
- ดูแล และปรับปรุงสภาพแวดลอมโรงเรียน ไมใหเอื้อตอการสูบบุหรี่ของนักเรียน
- พัฒนาโรงเรียนใหเปนสถานที่ปลอดบุหรี่และยาเสพติด
- สงเสริมกิจกรรมพัฒนาชุมชนที่เปนประโยชน โดยเปดโอกาสใหชุมชนไดมีสวนรวมในการ
แกไขปญหา
- กอใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหวางโรงเรียน ผูปกครอง และชุมชน
ผูปกครอง
- ไดตระหนักถึงปญหา และผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหรี่มากขึ้น กระตุนใหผูปกครองได
ดูแลและเอาใจใสบุตรหลานอยางใกลชิดมากยิ่งขึ้น
- ไดแนวทางในการดูแลบุตรหลาน เพื่อปองกันไมใหบุตรหลานสูบบุหรี่
- ไดเรียนรูกระบวนการทํางานรวมกับผูอ ื่น ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทํากิจกรรม
ตางๆ รวมกัน
- ไดมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนในการปองกันบุตรหลานไมใหสบู บุหรี่
รวมกับโรงเรียนและชุมชน
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ผูนําชุมชน และกลุมตางๆในชุมชน
- ไดตระหนักและเห็นความสําคัญของปญหาการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น
- มีความเขาใจในสภาพของปญหาการสูบบุหรี่ของเยาวชนในชุมชนตนเองมากขึ้น
- ไดเรียนรูกระบวนการทํางานรวมกับผูอ ื่น ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทํากิจกรรม
ตางๆ รวมกัน
- ไดเห็นถึงศักยภาพของชุมชน ในการคิดวิเคราะหปญ
 หาการสูบบุหรี่ของเยาวชนในชุมชน
ตลอดจนรวมคนหาแนวทางแกไขปญหาที่เหมาะสมกับทองถิ่นตนเอง
- ไดมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนในการปองกันเยาวชนไมใหสบู บุหรี่
รวมกับโรงเรียน
- ไดตระหนักถึงความเขมแข็งของชุมชนตนเอง
เจาหนาที่จากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
- ไดมีสวนรวมในการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหรี่ของเยาวชนในโรงเรียน
อยางเปนรูปธรรม จากกระบวนการทํางานรวมกันกับฝายตางๆที่เกีย่ วของ ภายใตการใชทรัพยากร
ในทองถิ่นเปนหลัก โดยเจาหนาที่ของรัฐมีบทบาทเปนผูสงเสริม สนับสนุน ชี้แนะ ดานความรู วัสดุ/
สิ่งของ เทคนิควิธีการ และงบประมาณ
- สามารถเขาถึง และสรางสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน
ผูวิจัย
- ไดกระตุน สนับสนุน และสงเสริมศักยภาพของนักเรียน ครูอาจารย ผูปกครอง ผูนําชุมชน
และกลุมตางๆในชุมชน ตลอดจนเจาหนาที่ของรัฐจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ใหมีสวนรวมใน
การดําเนินงาน เพื่อปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหรี่ของนักเรียน ทําใหผูที่เกี่ยวของไดรับรู และ
ตระหนักถึงความสําคัญของปญหาการสูบบุหรี่ของเยาวชน โดยสามารถรวมกันกําหนดปญหา และ
ความตองการ เสนอและเลือกแนวทางที่เหมาะสม ในการปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหรี่ของ
เยาวชนในทองถิ่นของตน
- ไดเรียนรูกระบวนการพัฒนา โดยการทํางานแบบเปนหุนสวนรวมกับผูอื่น ไดแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน
ในการพัฒนากลวิธีในการปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน ผูวิจัยไดสนับสนุนใหฝายตางๆ
ที่มีสวนเกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน ตั้งแต 1) การกําหนดปญหา และ ความตองการ
เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของนักเรียน 2) การกําหนดแนวทางและการวางแผนแกไขปญหา โดยกําหนด
ในรูปโครงการและกิจกรรม ที่มุงเนนการพัฒนาปจจัยภายในและปจจัยภายนอกของเด็ก ซึ่งประกอบ
ดวยโครงการตางๆ ไดแก โครงการใหโปรแกรมสุขศึกษาแกนักเรียน โครงการพัฒนาทักษะการ
ตัดสินใจและทักษะการปฏิเสธ โครงการเยาวชนยุคใหมหางไกลบุหรี่ โครงการเฝาระวังการสูบบุหรี่
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ของบุตรหลานที่บาน โครงการเฝาระวังเด็กกลุมเสี่ยงที่โรงเรียน โครงการปองกันการสูบบุหรี่ของ
นักเรียนในโรงเรียน โครงการจัดนิทรรศการและเดินรณรงคตอตานการสูบบุหรี่ และโครงการปองกัน
การสูบบุหรี่ของเยาวชนโดยชุมชน 3) การปฏิบัตติ ามโครงการที่ไดกําหนดขึ้น และ 4) การสะทอน
หรือประเมินผลที่ได จากการมีสวนรวมของผูที่มีสวนเกี่ยวของหรือผูที่สวนไดสว นเสียในกิจกรรม
ตางๆ ผูวิจัย แบงไดเปน 3 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 การมีสวนรวมของตัวแทนฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก นักเรียน ครอบครัว
โรงเรียน และชุมชน ในขัน้ ตอนการดําเนินงานเพื่อพัฒนากลวิธีการปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน
ตั้งแตการกําหนดปญหาและความตองการ การวางแผนแกไขปญหาในรูปโครงการและกิจกรรม การ
ปฏิบัตติ ามแผนที่ไดกําหนดขึ้น และการสะทอนหรือประเมินผลที่ได
จากการสังเกตของผูวิจัย
พบวา ทุกฝายใหความรวมมือในการเขารวมทุกกิจกรรมอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ ในขั้นตอนที่ 1
และ 2 ที่ทําการจัดประชุมวางแผนแบบมีสวนรวมโดยใชเทคนิค AIC และในขัน้ ตอนที่ 4 ที่ทําการ
ประเมินผล พบวาไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากทุกฝาย ในการเขารวมประชุมตามจํานวนที่ได
กําหนดไว คือ 1) ตัวแทนนักเรียนในชัน้ ป.5-6 และ ม.1-3 จํานวน 24 คน 2) ตัวแทนของโรงเรียน
ไดแก ครูจากฝายบริหารและครูผูสอน จํานวน 10 คน 3) ตัวแทนของครอบครัว ไดแก ผูปกครอง
และกลุมแมบา นในชุมชน จํานวน 10 คน 4) ตัวแทนของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู ไดแก ผูนําชุมชน
และ กลุมอสม. จํานวน 7 คน และ 5) เจาหนาที่จากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ จํานวน 3 คน และ
ยังไดรับความรวมมือจาก นายกองคการบริหารสวนตําบลหัวนาคํา “นางจารุวรรณ ดอนมิ่งคุณ” ให
เกียรติมาเปนประธานในพิธเี ปดการจัดประชุมวางแผนแบบมีสวนรวม สําหรับขั้นตอนที่ 3 การ
ปฏิบัตติ ามโครงการหรือกิจกรรมที่กําหนดขึ้น ไดมีการประเมินผลระหวางดําเนินการทุกเดือนเปน
จํานวน 3 ครั้ง ซึ่งไดใหกลุมตางๆ สงตัวแทนมาเขารวมประชุม กลุมละ 3-5 คน ประกอบดวย 1)
กลุมนักเรียนตัวแทนชั้นละ 1 คน รวมเปน 5 คน 2) กลุมครู เปนครูผูสอนสุขศึกษาและครูประจําชั้น
5 คน 3) กลุมผูปกครอง 3 คน และ 4) กลุมผูนาํ ชุมชน/เจาหนาที่จากหนวยงานของรัฐ 5 คน รวม
ทั้งสิ้น จํานวน 18 คน ซึ่งในการประชุมทั้ง 3 ครั้ง มีสมาชิกเขารวมประชุมอยางตอเนื่องและครบ
ตามจํานวนทุกครั้ง ถึงแมในบางครั้งผูนําชุมชนบางคนอาจไมวาง แตก็ไดสงตัวแทนเขารวมประชุม
จากการติดตามประเมินผล พบวา สมาชิกในแตละกลุม สามารถทํากิจกรรมไดตามแผน ที่กําหนดไว
และบรรลุตามจุดมุงหมายและวัตถุประสงคที่วางไวของแตละโครงการ
กรณีที่ 2 การมีสวนรวมของกลุมเปาหมาย คือ นักเรียนในระดับชั้น ป.5-6 และ ม.1-3
โรงเรียนหัวนาคําจรูญศิลป อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 188 คน ในกิจกรรมตางๆที่
ตัวแทนจากฝายตางๆไดจัดขึ้น ไดแก โครงการใหโปรแกรมสุขศึกษาแกนักเรียน โครงการพัฒนา
ทักษะการตัดสินใจและทักษะการปฏิเสธแกนักเรียน ซึ่งพบวานักเรียนทุกคนเขารวมในกิจกรรมครบ
ตามจํานวนครั้งที่กําหนดไว (รวมทั้ง 2 โครงการ จํานวน 9 ครั้ง) ทัง้ นี้อาจเนื่องจากกิจกรรมดังกลาว
จัดในรูปแบบการเรียนการสอน ที่นักเรียนทุกคนตองเรียน อยางไรก็ตาม จากการสังเกตของผูวิจัย
และผลที่ไดจากการติดตามประเมินผล พบวา นักเรียนมีความสนใจและตั้งใจในการเรียน มีสวนรวม
ในการเรียนการสอน มีการแสดงความคิดเห็นจากการถาม-ตอบ การอภิปรายกลุม ซึ่งบรรยากาศ
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การเรียนการสอนเปนไปอยางสนุกสนานและสรางสรรค นักเรียนสามารถทํากิจกรรมตางๆ ไดตามที่
กําหนด ผลจากงานที่มอบหมายใหนักเรียนทํา นักเรียนสามารถทําไดถูกตองบรรลุตามวัตถุประสงค
ของโครงการ
กรณีที่ 3 การมีสวนรวมของนักเรียนในโรงเรียนและประชาชนทั่วไปในชุมชน (ซึ่ง
รวมถึงนักเรียนทุกคนในโรงเรียน ครู ประชาชนทัว่ ไปในชุมชน และเจาหนาที่จากหนวยงานของรัฐที่
เกี่ยวของ) ซึ่งประเมินไดจากโครงการจัดนิทรรศการและเดินรณรงคตอตานการสูบบุหรี่ ซึ่งเปน
โครงการระยะสั้นเปนเวลา 1 วันที่จัดขึ้น เพื่อสงเสริมใหนักเรียนและประชาชนทัว่ ไปในชุมชนไดมี
สวนรวมในกิจกรรมตางๆ ไดแก การรวมเดินรณรงคตอ ตานการสูบบุหรี่ในชุมชน การเขาชมการจัด
นิทรรศการของนักเรียน การชมการแสดงบนเวทีของนักเรียน เปนตน จากการสังเกตของผูวิจัย
พบวา ประชาชนในชุมชนใหความสนใจและเขารวมกิจกรรมตางๆเปนจํานวนมาก ตั้งแตรวมเดินใน
ขบวนรณรงคตอตานการสูบบุหรี่ รวมในพิธีเปดโครงการ รวมชมการจัดนิทรรศการและการแสดงบน
เวทีของนักเรียน นอกจากนั้นยังมีผูสูงอายุที่เลิกสูบบุหรี่ไดสําเร็จในชุมชนอีก 7 คน เขารวมในการ
กลาวคําปฏิญาณตนวา “เลิกสูบบุหรี่ไดอยางเด็ดขาดและจะไมสูบบุหรี่อีก” การจัดทํามวนบุหรีย่ าเสน
ขนาดใหญของผูนําชุมชนเพื่อนํามาเผาทําลาย เปนตน สําหรับเจาหนาที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ไดใหการสนับสนุนอุปกรณในการจัดนิทรรศการ ไดแก การใหยืมปายนิเทศขององคการบริหารสวน
ตําบล การเขารวมเดินรณรงคตอตานการสูบบุหรี่ในชุมชน การเขารวมในพิธีเปดโครงการ การเขา
ชมนิทรรศการ และการแสดงบนเวทีของเด็กนักเรียน เปนตน
สําหรับการมีสวนรวมของนักเรียนและครูในโรงเรียน จากการสังเกตพบวาทุกคนมีสวน
รวมในการจัดโครงการนี้ ซึ่งพิจารณาไดจากการจัดเตรียมอาคารสถานที่ เวทีการแสดง และปรับปรุง
ทัศนียภาพของโรงเรียนใหสวยงาม โดยไดตัดหญาที่บริเวณสนามและหนาโรงเรียน ปลูกไมดอกไม
ประดับ และปลูกหญาหนาอาคารที่จัดงานและหนาโรงเรียน เปนตน และเตรียมการแสดงบนเวที
โดยทุกชั้น ตั้งแตชั้น ป.4-ม.6 สงการแสดงเขารวม ชั้นละ 1-2 รายการ รวมทั้งสิ้น 10 รายการ และ
การสงคําขวัญเขาประกวด มีจํานวนนักเรียนที่สงเขาประกวดถึง 40 คน การรวมเดินรณรงคตอ ตาน
การสูบบุหรี่ในชุมชน การเขารวมชมนิทรรศการและการแสดงบนเวที การถามตอบปญหาเกีย่ วกับ
บุหรี่ มีนักเรียนสนใจเขารวมตอบปญหา ตั้งแตนักเรียนชั้น ป.1-ม.3 และสามารถตอบไดถกู ตอง
แสดงใหเห็นวานักเรียนทุกระดับชั้นมีความสนใจ โดยไดอานและคนควาหาความรูเกี่ยวกับบุหรี่ ซึ่ง
เปนผลมาจากการจัดกิจกรรมในโครงการตางๆ และการใหสุขศึกษาในวงกวางแกนักเรียน ไดแก
การจัดแสดงปายนิเทศ การกระจายเสียงตามสาย การจัดสื่อสนับสนุน เชน หนังสือ คูมือ แผนพับ
และโปสเตอรเกี่ยวกับบุหรี่ ไวที่หองสมุด เปนตน
เพื่อใหเห็นภาพที่ชัดเจนของการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ผูวิจัยขอนําเสนอการเขารวม
กิจกรรมของฝายตางๆ ดังตาราง 4 และสรุปเปนกลวิธีในการปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนที่ได
จากงานวิจัยครั้งนี้ ดังภาพประกอบ 16
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ตาราง 4 การเขารวมกิจกรรมของฝายตางๆ ในขั้นตอนการดําเนินงาน และโครงการตางๆ
โครงการ/กิจกรรม
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1) การกําหนดปญหาและความตองการ
เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของนักเรียน
2) การวางแผนในรูปโครงการ/กิจกรรม
3) การประเมินผลรวบยอดเมื่อสิ้นสุดโครงการ
4) การติดตาม/สะทอนผลระหวางดําเนินการ
และปรับปรุงแผน (เดือนละ 1 ครั้ง รวม 3 ครั้ง)

ผูเขารวม
ตัวแทนนักเรียน จํานวน 24 คน
ตัวแทนโรงเรียน จํานวน 10 คน
ตัวแทนครอบครัว จํานวน 10 คน
ตัวแทนชุมชนและเจาหนาที่
จากหนวยงานของรัฐ จํานวน 11 คน
ตัวแทนจากกลุมนักเรียนชัน้ ละ 1คน
รวม 5 คน ตัวแทนจากกลุม ของโรงเรียน
(ครูสุขศึกษาและครูประจําชัน้ ) รวม 5 คน
ตัวแทนจากกลุมครอบครัว (ผูปกครอง/
แมบาน) รวม 3 คน และตัวแทนจากกลุม
ผูนําชุมชน/เจาหนาที่ของรัฐ รวม 5 คน

การปฏิบัติตามโครงการที่ไดกําหนดขึ้น
1) โครงการใหโปรแกรมสุขศึกษาแกนักเรียน
2) โครงการพัฒนาทักษะการตัดสินใจและทักษะ
การปฏิเสธ
3) โครงการ “เยาวชนยุคใหมหางไกลบุหรี่”
4) โครงการเฝาระวังการสูบบุหรี่ของบุตรหลานที่บาน
5) โครงการเฝาระวังเด็กกลุมเสี่ยงที่โรงเรียน
6) โครงการปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนใน
โรงเรียนของกลุมครู/โรงเรียน
7) โครงการจัดนิทรรศการและเดินรณรงค
ตอตานการสูบบุหรี่ของนักเรียน

ครูผูสอนสุขศึกษา /ครูประจําชั้น
จํานวน 5 คน นักเรียนชั้น ป.5-6
และ ม.1-3 จํานวน 188 คน
ตัวแทนนักเรียนจํานวน 24 คน
ตัวแทนครอบครัว 10 คน
ตัวแทนโรงเรียน 10 คน
ผูบริหารและครูทุกคนในโรงเรียน
จํานวน 27 คน
ผูบริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ผูปกครอง
ผูนําชุมชน เจาหนาที่จากหนวยงานของ
รัฐ และประชาชนทั่วไปในชุมชน
8) โครงการปองกันการสูบบุหรี่ของเยาวชนโดยชุมชน ตัวแทนชุมชนและเจาหนาทีจ่ าก
หนวยงานของรัฐ จํานวน 11 คน

หมายเหตุ 1) - ตัวแทนของนักเรียนเปนนักเรียนกลุมแกนนําในชั้น ป.5-6 และ ม.1-3 จํานวน 24 คน
- ตัวแทนโรงเรียนประกอบดวยครูฝายบริหารและครูผูสอน จํานวน 10 คน
- ตัวแทนครอบครัว ประกอบดวยผูปกครองและกลุมแมบาน จํานวน 10 คน
- ตัวแทนชุมชนและเจาหนาที่จากหนวยงานของรัฐ ประกอบดวย ผูนําชุมชน (ผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบา น และ อสม.) และเจาหนาทีจ่ ากหนวยงานของรัฐ (เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล และ
เจาหนาที่สาธารณสุข) จํานวน 11 คน
2) ทุกกิจกรรมมีผวู ิจัยเขารวมดวย

157
กําหนดปญหาและความตองการ
เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของนักเรียน

ใชเทคนิค AIC เพื่อ
สงเสริมการมีสวน
รวมของฝายตางๆ

กําหนดแนวทางและวางแผนแกไขปญหา ใน
รูปโครงการ/กิจกรรมที่ครอบคลุมทั้งปจจัยภายใน
และปจจัยภายนอก ได 7 โครงการ

ปฏิบัติตามโครงการ/กิจกรรมที่ไดกําหนดขึ้น

ประเมินผลระหวางดําเนินการ

• ปจจัยภายใน (ตัวเด็ก) ไดแก 1)โครงการใหสุขศึกษา 2)โครงการ
พัฒนาทักษะการตัดสินใจและทักษะการปฏิเสธ
• ปจจัยภายนอก (การเฝาระวังและดูแลสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
การสูบบุหรี่) ไดแก 3)โครงการ”เยาวชนยุคใหมหางไกลบุหรี่”
4)โครงการเฝาระวังการสูบบุหรี่ของบุตรหลานที่บาน 5)โครงการ
เฝาระวังเด็กกลุมเสี่ยง 6) โครงการปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน
ในโรงเรียน 7)โครงการปองกันการสูบบุหรี่ของเยาวชนโดยชุมชน

พิจารณาจาก
-การมีสวนรวมในกระบวนการและกิจกรรม
-การบรรลุวัตถุประสงค / เปาหมายแตละ
โครงการ
-การดําเนินกิจกรรมไดตามแผน
-ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน

ปรับปรุงแผน

ประเมินผล

โครงการ 1,2 ปรับเวลาและกิจกรรมใหเหมาะสม
โครงการ 3-5 ปรับโดยทํางานรวมกับกลุมอื่นและ
ทํากิจกรรมตอไปอยางตอเนื่อง โครงการ 6 ปรับ
เพิ่มอีก 1โครงการคือโครงการ 8 การจัดนิทรรศการ
และเดินรณรงคตอตานการสูบบุหรี่ของนักเรียน

1.การไดโครงการตางๆ ที่แกปญหาได
ตามสภาพการณและสาเหตุที่เปนจริง
สอดคลองกับบริบทของพื้นที่ที่ศึกษา
จํานวน 8 โครงการ
2.การมีสวนรวมของฝายตางๆ ที่เกีย่ วของ
3.การบรรลุเปาหมายในการปองกันการสูบ
บุหรี่ของนักเรียน
- ปจจัยภายใน ไดแก มีความรูเพิ่มขึ้น
มีเจตคติที่ถูกตองเพิ่มขึ้น มีทักษะการ
ตัดสินใจและทักษะการปฏิเสธเพิม่ ขึ้น
มีความคาดหวังในความสามารถของ
ตนเองเพิ่มขึ้น, มีพฤติกรรมการปองกัน
การสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น
- ปจจัยภายนอก ไดแก ไมมีแหลงมั่วสุม
และแหลงซื้อขายบุหรี่ใหแกนักเรียน
ในโรงเรียน

ปรับปรุงแผน
ประเมินผล

โครงการ1-7 ทํากิจกรรม
ตอไปอยางตอเนื่อง

ปฏิบัติตามแผนที่ปรับ

ปฏิบัติตามแผนที่ปรับ

ปรับปรุงแผน โดยทุกโครงการทํากิจกรรมตอไปอยางตอเนื่อง
ไดกลวิธีที่ใชไดและเหมาะสมกับบริบทที่ศึกษา
กลุมผูปฏิบัติการ ไดแก ตัวแทนจากนักเรียน ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน
และเจาหนาที่จากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ (เขารวมตลอดกระบวนการ
ตั้งแต การกําหนดปญหาและความตองการ การกําหนดแนวทางและวางแผน
การปฏิบัติการ และการสะทอน/ประเมินผล)

ภาพประกอบ 16 กลวิธใี นการปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน
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จากภาพประกอบ 16 สรุปใหเห็นกลวิธีในการพัฒนาการปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน
ที่ไดจากงานวิจัยครั้งนี้ ซึ่งเปนวิธีการหรือกลยุทธที่นาํ เอาฝายตางๆที่มีสวนเกีย่ วของหรือเปนผูที่มี
สวนไดสวนเสีย กับปญหาการสูบบุหรี่ของนักเรียน ไดแก ตัวเด็กเอง ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน
และเจาหนาทีข่ องรัฐที่เกี่ยวของ ไดเขามามีสวนรวมในการคิดคนปญหาของเขาเอง หาแนวทางหรือ
วิธีการในการแกไขปญหาทีเ่ ปนไปได ภายใตศักยภาพและทรัพยากรในทองถิ่นทีม่ ีอยู จากนั้นนํา
โครงการหรือกิจกรรมที่ไดรวมกันกําหนดขึ้นไปปฏิบตั ิ ติดตามประเมินผลและสะทอนผลที่ได โดย
ปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมใหสอดคลองกับความเปนไปไดในทางปฏิบัติ ซึ่งนําไปสูการเปลี่ยนแปลง
เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่ตองการคือการที่นักเรียนมีพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่ โดยใช
วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ และเทคนิค AIC ในการสนับสนุนและสงเสริมใหฝายตางๆที่เกี่ยวของไดมี
สวนรวมในกระบวนการดําเนินงานและกิจกรรมตางๆ ขั้นตอนในการดําเนินงานประกอบดวยการ
กําหนดปญหา และความตองการเกี่ยวกับการสูบบุหรีข่ องนักเรียน การวางแผนในรูปของโครงการ
และกิจกรรม ซึ่งในสองขั้นนี้ผูวิจัยสนับสนุนใหฝายตางๆ ไดมีสวนรวม ในการประชุมวางแผนแบบมี
สวนรวมโดยใชเทคนิค AIC ผลที่ไดจากการประชุม ฝายตางๆ ไดกาํ หนดเปนโครงการที่มุงเนนการ
พัฒนาปจจัยภายในของเด็ก ไดแก โครงการใหโปรแกรมสุขศึกษาแกนักเรียน โครงการพัฒนาทักษะ
การตัดสินใจและทักษะการปฏิเสธ โครงการมุงเนนการพัฒนาปจจัยภายนอก ที่เฝาระวังและดูแล
สภาพแวดลอมทั้งที่บาน โรงเรียน และชุมชน ไดแก โครงการ ”เยาวชนยุคใหมหางไกลบุหรี่” ของ
กลุมนักเรียน โครงการเฝาระวังการสูบบุหรี่ของบุตรหลานที่บานของกลุมผูปกครอง โครงการเฝา
ระวังเด็กกลุมเสี่ยงที่โรงเรียน โครงการปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนในโรงเรียนของกลุมครูและ
โรงเรียน และโครงการปองกันการสูบบุหรี่ของเยาวชนโดยชุมชน
จากนั้นนําโครงการที่ไดไปปฏิบัติ โดยทําการติดตามประเมินผลระหวางการดําเนินงาน
ทุกเดือนเปนจํานวน 3 ครั้ง ซึ่งจะมีการนําผลที่ไดจากการปฏิบัติ มาวางแผนรวมกันใหม เพื่อ
ปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยพิจารณาจากตัวชีว้ ัด ไดแก 1) การบรรลุ
ตามจุดมุงหมาย และวัตถุประสงคของโครงการที่วางไว (ดูจากตัวชีว้ ัดหรือผลที่คาดวาจะเกิดขึน้ ของ
แตละโครงการ) 2) ความสามารถในการดําเนินกิจกรรมที่กําหนดไดตามแผน หรือโครงการที่วางไว
และ 3) ปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงานที่เกิดขึ้น และ 4) การประเมินผลรวบยอด ซึ่งพิจารณา
จากผลลัพธและผลกระทบที่เกิดขึ้น ผลลัพธที่ได คือ 1) การไดโครงการหรือกิจกรรมที่มีความเปนไป
ไดในทางปฏิบัติ สามารถแกไขปญหาไดตรงตามสภาพการณและสาเหตุทเี่ ปนจริง สอดคลองกับ
บริบทของชุมชน 2) การมีสวนรวมของฝายตางๆทีเ่ กี่ยวของในกิจกรรมตางๆ และ 3) บรรลุตาม
เปาหมายในการปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน คือ การที่นักเรียนมีความรูเพิ่มขึน้ เจตคติที่ถกู ตอง
เพิ่มขึ้น มีความคาดหวังในความสามารถตนเองในการปองกันการสูบบุหรี่เพิม่ ขึ้น มีทักษะการ
ตัดสินใจและทักษะการปฏิเสธเพิ่มขึ้น ซึง่ นําไปสูการมีพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่ในที่สดุ และ
การไมมีสิ่งแวดลอมที่สนับสนุนและเอื้อใหนักเรียนสูบบุหรี่ ไดแก แหลงมั่วสุมการสูบบุหรี่และแหลง
ซื้อขายบุหรี่ของนักเรียนในโรงเรียน สําหรับแหลงมั่วสุมการสูบบุหรี่และแหลงซื้อขายบุหรี่ในชุมชน
ไดผลในระดับหนึ่งคือมีจํานวนลดลง สําหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ พบวาฝายตางๆที่
เกี่ยวของเกิดการเรียนรูดวยตนเอง มีความสามารถในการจัดการกับปญหาดวยตนเอง ซึ่งนําไปสู
การพึ่งพาตนเองของชุมชน ในการจัดการกับปญหาการสูบบุหรี่ของนักเรียนในชุมชน เปนตน

บทที่ 5
บทสรุป และขอเสนอแนะ
งานวิจัย เรื่องการพัฒนากลวิธีในการปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน โดยใชกระบวนการ
มีสวนรวม: กรณีศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดกาฬสินธุ มีวัตถุประสงค เพือ่ 1) พัฒนากลวิธี
ในการปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนที่มีความเปนไปไดในการแกไขปญหาไดตรงตามสภาพการณ
และสาเหตุที่แทจริง และ 2) สงเสริมและสนับสนุน นักเรียน ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และ
เจาหนาที่จากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ ใหไดมีสวนรวมในการดําเนินงานเพื่อปองกันการสูบบุหรี่
ของนักเรียนภายใตทรัพยากรในทองถิ่นที่มีอยู โดยใชวธิ ีการวิจัยวิจัยเชิงปฏิบตั ิการ กลุมเปาหมาย
ในการปองกันการสูบบุหรี่ คือ นักเรียนชายและหญิงทีก่ ําลังศึกษา ในชั้น ป.5-6 และ ม.1-3 จํานวน
188 คน ในโรงเรียนหัวนาคําจรูญศิลป อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ เก็บรวบรวมขอมูล โดยใช
วิธีการเชิงปริมาณ ไดแก การใหนักเรียนตอบแบบวัดความรู เจตคติ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการ
ปฏิเสธ ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง และพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่ และวิธีการ
เชิงคุณภาพ ไดแก การสนทนากลุม การสัมภาษณเจาะลึก และการสังเกต จากนั้นนําขอมูลทีไ่ ดมา
วิเคราะหขอมูล และสรุปเปนผลการวิจัย ดังนี้

บทสรุป
จากผลการวิจยั ที่ได ผูวิจัยไดสรุป และทําการวิเคราะหในประเด็นตางๆ ตามสถานการณ
การสูบบุหรี่ของนักเรียน (พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียน และปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ของนักเรียน และการพัฒนากลวิธีในการปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนโดยใชกระบวน
การมีสวนรวม ดังนี้

สถานการณการสูบบุหรี่ของนักเรียน
1. พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียน
จากแบบสอบถามที่ใหนักเรียนชั้น ป.5-6 และ ม.1-3 จํานวน 188 คนตอบ พบวากลุม
ที่ศึกษาสวนใหญยังเปนนักเรียนที่ไมเคยสูบบุหรี่ประมาณรอยละ 85.0 โดยมีนักเรียนที่เคยสูบบุหรี่
และปจจุบันยังสูบบุหรี่อยู รอยละ 15.0 ซึ่งพบวาคอนขางสูง เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑของประเทศ
ไทยในชวงอายุที่ใกลเคียงกัน (จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติในป พ.ศ. 2544 การสูบ
บุหรี่ของคนไทยในกลุมอายุ 11-14 ป และ 15-19 ป เทากับรอยละ 0.1 และรอยละ 13.5 ตามลําดับ)
นักเรียนที่สูบบุหรี่ทุกคนเปนเพศชาย สวนใหญเริ่มทดลองสูบบุหรี่ เมื่ออายุ 12 ป อายุเฉลีย่ ที่เริ่ม
สูบบุหรี่ครั้งแรกเทากับ 11.07 ป เปนนักเรียนชายที่อยูในระดับชั้นม. 3 มากที่สุด จากคําบอกเลา
ของเพื่อนนักเรียนและครู นักเรียนบางคนเริ่มสูบบุหรีต่ ั้งแตยังอยูในชัน้ ป.4 ผลการวิจัยที่ไดใกลเคียง
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กับสถิติการสํารวจอัตราการสูบบุหรี่ ของสํานักงานสถิติแหงชาติใน ป พ.ศ.2547 ที่พบวาคนไทย
อายุ 11 ปขึ้นไป ติดบุหรี่ 9.6 ลานคนโดยตองสูบทุกวัน และอยูใ นภาคอีสานมากที่สุดถึง 3.5 ลาน
คน เปนเยาวชนอายุต่ํากวา 24 ป เกือบ 2 ลานคน โดยเฉลี่ยสูบวันละ 10.6 มวน มีนักสูบหนาใหม
ซึ่งกวารอยละ 80 เปนกลุมวัยรุน ทีเ่ พิ่มขึ้นปละ 200,000-300,000 คน แนวโนมอายุของผูที่เริ่มสูบ
บุหรี่จะมีอายุอยูที่ 13-14 ป ในจํานวนนี้เริ่มสูบบุหรีก่ อนอายุ 10 ป จํานวนกวา 30,000 คน (สํานัก
งานสถิติแหงชาติ. 2547: ออนไลน) ผลที่ไดแสดงใหเห็นวาอัตราของวัยรุนที่เริ่มทดลองสูบบุหรี่และ
จะกลายเปนผูท ี่ติดบุหรี่ในทีส่ ุดยังคงสูงอยู และอายุที่เริม่ สูบบุหรี่มีแนวโนมที่จะลดลง
อยางไรก็ตาม นักเรียนกลุม ที่เคยสูบบุหรี่สวนใหญเปนผูที่สูบนานๆ ครั้ง เปนบางโอกาส
เชน เมื่อเขากลุมสังสรรคกบั เพื่อน หรือ เมื่อเครียด จํานวนบุหรี่เฉลีย่ ที่สูบประมาณ 4 มวนตอวัน ซึ่ง
ถือวายังไมใชผูที่สูบบุหรีเ่ ปนประจํา (สูบบุหรี่อยางนอย 5 มวนตอสัปดาห ติดตอกันเกือบทุกสัปดาห
เปนเวลาอยางนอย 3 เดือนจัดวาเปนผูที่สูบบุหรีเ่ ปนประจํา (U.S. Department of Health and
Human Services. 1994) ) โอกาสที่จะประสบผลสําเร็จในการเลิกสูบบุหรี่ยังมีคอนขางสูง เพราะยัง
ไมมีอาการติดสารนิโคตินในบุหรี่ ซึ่งพบวานักเรียนในกลุมที่เคยสูบบุหรี่หรือยังคงสูบบุหรี่อยู จํานวน
28 คน ทุกคนเคยพยายามเลิกสูบบุหรี่ โดยมีผูที่เลิกไดสําเร็จถึง 23 คน มีเพียง 5 คนเทานั้นที่ยัง
เลิกไมได เนื่องจากเปนผูที่สูบบุหรี่เปนประจําทุกวัน และติดบุหรี่แลว เมื่อพยายามเลิกสูบบุหรี่ใหมๆ
จะมีอาการอยากบุหรี่ หงุดหงิด กระวนกระวาย ทําใหตองกลับมาสูบใหม จากสถิติพบวาอายุเฉลี่ย
ของคนไทยทีเ่ สพติดบุหรี่เทากับ 18 ป และโดยเฉลี่ยจะเสพติดบุหรี่ตอไปเปนเวลา 23 ป จึงจะ
สามารถเลิกสูบได โดยสาเหตุที่เลิกสวนใหญเพราะเริ่มปวยแลว (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่.
2548ง) ทั้งนี้เนื่องจากบุหรี่ทําใหติดงาย แตเลิกยาก เพราะมีฤทธิ์เสพติดสูงจากสารนิโคตินในบุหรี่
ซึ่งผูที่ติดบุหรีแ่ ลว เมื่อหยุดสูบบุหรี่จะไดรับผลทางลบจากอาการถอนยาที่เกิดขึน้ เชน หงุดหงิด
กระวนกระวายใจ ขาดสมาธิ เปนตน ทําใหตองสูบบุหรี่ตอไป ซึง่ การลงโทษทีผ่ ูสูบบุหรี่ไดรบั เมื่อ
หยุดสูบบุหรี่จากอาการถอนยา จะเห็นผลในทันทีทันใด ในขณะที่ผลกระทบตอสุขภาพที่เกิดขึ้น อาจ
ตองใชระยะเวลานาน (Bonas. 2005: Online) ดังนั้น ผูสูบบุหรี่สว นใหญจึงคิดวาบุหรี่คงไมเกิดโทษ
กับตน เพราะขณะนี้สุขภาพก็ยังแข็งแรงสมบูรณอยู ดังที่นักเรียนที่สูบบุหรี่สว นใหญบอกวาไมกลัว
อันตรายที่เกิดจากการสูบบุหรี่ เพราะคิดวา “คงไมเกิดกับตัวเอง ขณะนี้สุขภาพก็ยังแข็งแรงดี ไม
เห็นเปนอะไร แลวตัวเองก็เลนกีฬา คงชวยปองกันโรคตางๆได” และสวนหนึ่งยังมีความเชื่อทีผ่ ิดๆ
เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ กลาวคือ นักเรียนคิดวาตนเองคงไมติดบุหรี่ คิดวาถาตองการเลิกเมื่อไหร ก็
สามารถเลิกได เนื่องจากไมไดสูบเปนประจําทุกวัน สุขภาพโดยทั่วไปก็ยังเปนปกติอยู ดังนั้น
มาตรการในการควบคุมการบริโภคยาสูบที่ดีที่สุด นาจะเปนการปองกันเด็กวัยรุนทั่วไปที่ยังไมสูบ
บุหรี่ไมใหเขาไปทดลองหรือเริ่มตนที่จะสูบบุหรี่ หรือหากวาเด็กไดเริ่มทดลองสูบบุหรี่แลว ก็ควรมี
วิธีการทีช่ วยใหเด็กเลิกสูบบุหรี่ไดตั้งแตในระยะแรก ที่ยังไมไดกลายเปนผูทสี่ บู บุหรี่ประจําหรือติด
บุหรี่แลว ดีกวาการแกไขปญหาเมื่อเด็กกลายเปนผูทตี่ ิดบุหรี่แลว
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สาเหตุแรกทีท่ ําใหทดลองสูบบุหรี่ สองอันดับแรก ไดแก ตามเพื่อนหรือเพื่อนชักชวน
รอยละ 53.6 และอยากทดลองสูบดวยตนเอง รอยละ 32.1 สวนเหตุผลอื่น ๆ ไดแก ตามอยาง
นักรองหรือดาราที่ชื่นชอบ ตามอยางคนในครอบครัว แกเหงาและชวยใหสนุกสนาน มีอัตราเพียง
เล็กนอย ผลที่ไดสอดคลองกับการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชาชนในป พ.ศ. 2539 ที่
พบวาจุดเริ่มตนของการเปนผูสูบบุหรี่เริม่ ตั้งแตยังอยูในชวงที่เปนเยาวชน โดยผูส ูบบุหรี่เปนประจํา
สวนใหญเริ่มสูบตั้งแตอายุ 15-19 ป และยังสูบตอไปจนถึงชวงวัยรุนตอนปลาย มีเพียงสวนนอย
เทานั้น ที่เริ่มสูบบุหรี่หลังจากอายุ 24 ป ซึ่งวัยรุนชายรอยละ 40 และวัยรุนหญิงรอยละ 44 ให
เหตุผลวาเริ่มหัดสูบบุหรี่ เพื่อความสนุกสนาน ทําตามเพื่อน วัยรุน สวนใหญเริม่ สูบบุหรี่มวนแรกที่
บานเพื่อน และมีแนวโนมที่จะสูบกับเพือ่ น (ชูชัย ศุภวงศ; และสุภกร บัวสาย. 2539 : ออนไลน)
และ สอดคลองกับผลการศึกษาที่กระทรวงสาธารณสุขไดจัดทําโครงการ “สมารทแคมป เยาวชน
รวมใจตานภัยบุหรี่” โดยทดลองทําคายตนแบบ 1 คาย ที่จังหวัดอํานาจเจริญ เมื่อวันที่ 15-18
พฤษภาคม 2548 พบวา เยาวชนทีเ่ ขารับการอบรมมีอายุระหวาง 12-18 ป จํานวน 60 คน มีรอยละ
60 ที่ติดบุหรี่ สาเหตุเนื่องจากอยากรูอยากลอง เพื่อนชักชวน และตองการการยอมรับในหมูเพื่อน
(กระทรวงสาธารณสุข. 2548:ออนไลน) นอกจากนี้ จากขอมูลทั่วไปของนักเรียนที่ไดจากผลการวิจัย
ที่พบวาอัตราของนักเรียนที่มีเพื่อนสนิทที่สูบบุหรี่ มีคอ นขางสูง ถึงรอยละ 44.1 โดยเฉลี่ยนักเรียนมี
เพื่อนสนิทที่สบู บุหรี่ประมาณ 2 คน หรือ นักเรียนถึงรอยละ 69.7 มีสมาชิกในบานอยางนอยหนึ่ง
คนที่สูบบุหรี่ สนับสนุนใหเห็นวานักเรียนมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะสูบบุหรี่ตามเพื่อนหรือคนในครอบครัว
นอกจากนี้ เมื่อใหนักเรียนประเมินถึงสภาพการณปจจุบันของการสูบบุหรี่ของนักเรียนในโรงเรียน
นักเรียนประเมินอัตราการสูบบุหรี่สูงกวาความเปนจริง แมวาสวนหนึ่งจะมีนักเรียนที่สูบบุหรี่ โดยไม
เปดเผยตัวก็ตาม โดยประเมินวามีถึงรอยละ 50-60 สอดคลองกับการศึกษาเรื่องแบบแผนพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ของวัยรุนไทย ที่พบวาวัยรุน คาดคะเนจํานวนคนวัยเดียวกันที่สบู บุหรี่ เปนจํานวนมาก
เกินความเปนจริง ซึ่งการรับรูบรรทัดฐานในการสูบบุหรี่ของคนวัยเดียวกันคลาดเคลื่อนนั้นมีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการทดลองสูบพนควันบุหรี่ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุน แสดงใหเห็นวาวัยรุน
มองการสูบบุหรี่เปนเรื่องธรรมดา และ สามารถพบเห็นการสูบบุหรี่ของวัยรุนไดโดยทั่วไป (โกลด
เบอรก. 2542: ออนไลน)
สําหรับชนิดหรือยี่หอของบุหรี่ที่นักเรียนนิยมสูบ สองอันดับแรก คือ สายฝน และกรอง
ทิพย ผลการวิจัยที่ไดใกลเคียงกับขอมูล และสถิติการสูบบุหรี่ของคนไทย ที่พบวา วัยรุนไทยสูบบุหรี่
กรองทิพยมากที่สุด รองลงมาเปนบุหรี่สายฝน บุหรี่ไทย และบุหรีม่ ารลโบโร ตามลําดับ (สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข. 2541) ซึ่งพฤติกรรมดังกลาว อาจสงผลกระทบตอสุขภาพรางกายของผูสูบได
เนื่องจากผลการวิเคราะหปริมาณสารน้ํามันดินและนิโคติน โดยฝายวิจัยของโรงงานยาสูบในประเทศ
ไทย พบวา บุหรี่กรองทิพยมีสารน้ํามันดินและนิโคตินอยูในปริมาณปานกลางถึงสูง และบุหรีส่ ายฝน
มีสารน้ํามันดินและนิโคตินอยูในปริมาณที่สูงมาก ซึ่งจากมาตรฐานการแบงสารน้ํามันดินและนิโคติน
ในบุหรี่ไทย พบบุหรี่ไทยทีม่ ีในระดับปานกลางถึงสูง 6 ตรา อีก 6 ตรา มีสารพิษนี้สูงมาก โดยมี
นิโคตินเพียง 2 ตราเทานั้น ที่มีปริมาณต่ํากวามาตรฐาน (จุฑารัตน ไตเมฆ. 2541)
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นอกจากปญหาดานสุขภาพแลว ปญหาอื่น ๆ ที่สําคัญ ไดแก การสิ้นเปลืองคาใชจาย
จากผลการวิจยั พบวา นักเรียนที่สูบบุหรี่ ตองเสียคาใชจายสําหรับซื้อบุหรี่ตอเดือนเฉลี่ย 91.64 บาท
ซึ่งแมจะเปนตัวเลขที่ดูเหมือนจะไมมากนัก แตสําหรับนักเรียนซึ่งเปนเยาวชนที่กาํ ลังศึกษาอยู ยัง
ไมมีรายไดเปนของตัวเอง ตองพึ่งพาหรือเปนภาระของบิดามารดาหรือผูปกครอง รายไดที่ไดรับตอ
เดือน อาจจะไมเพียงพอกับคาใชจาย โดยเฉพาะตองเจียดรายจายสวนหนึ่งในการซื้อบุหรี่ ทําใหมี
ปญหาตาง ๆ ตามมา เชน นักเรียนคนหนึ่งเลาวา “เคยเห็นเพื่อนขโมยเงินหรือของใชในบานไปขาย
หรือ แอบขโมยบุหรี่มาจากสมาชิกในบานที่สูบบุหรี่ หรือ เพื่อนบางคนใชวธิ ีรีดไถบุหรี่จากเพือ่ นๆ
ดวยกัน” นักเรียนสวนใหญสามารถหาซื้อบุหรี่ไดจากรานคาทั่วไปในหมูบาน ซึ่งแสดงใหเห็นวาการ
บังคับใชกฎหมาย ไดแก พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ ที่มีเนื้อหาครอบคลุมถึงการหาม
ขายบุหรี่แกเด็กอายุต่ํากวา 18 ป ยังไมประสบผลสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาในอดีตทีช่ ใี้ หเห็น
ถึงประสิทธิผลของการบังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบในเรื่องของการหามจําหนาย
บุหรี่แกเด็กอายุต่ํากวา 18 ป พบวาในทางปฏิบัติยังไมคอยมีประสิทธิผลมากนัก ดังผลการศึกษาที่
พบวาเมื่อใหเด็กอายุ 15 ปไปซื้อบุหรี่ รอยละ 96.7 สามารถซื้อบุหรี่ได โดยผูขายรอยละ 86 ขาย
บุหรี่ใหเด็กทันที (ชูชัย ศุภวงศ; และสุภกร บัวสาย. 2539: ออนไลน) และจากการศึกษาพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ของคนกรุงเทพฯโดยโพลลเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2546 ผูตอบแบบสอบถามระบุวากฎหมาย
การหามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะไมมีผลตอผูสูบบุหรี่ โดยมีความเห็นวาผูสูบบุหรีส่ ามารถปรับตัวได
รอยละ 46 และอีกรอยละ 35 เปนผลจากความไมเขมงวดของเจาหนาที่ กําลังตรวจจับของเจาหนาที่
ไมเพียงพอ และบทลงโทษยังไมหนักพอ (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี.่ 2545: ออนไลน)
ในสวนของสถานที่และเวลาที่นักเรียนชอบสูบบุหรี่ มักเปนเวลาที่มีกิจกรรมรวมกับ
ผูอื่นมากกวาอยูตามลําพัง และเปนสถานที่ที่หางไกลสายตาของผูป กครอง หรือ ครูอาจารย เชน ที่
บานเพื่อน หองน้ําหรือมุมปลอดคนที่โรงเรียน และมักสูบบุหรี่เมื่ออยูกับกลุมเพือ่ น นอกจากนี้ มี
บางคนสูบบุหรี่เมื่อรูสึกเครียดหรือกลัดกลุมใจ โดยบอกวาเมื่อสูบบุหรี่แลว รูสึกไดปลดปลอยอารมณ
รูสึกผอนคลายและสมองปลอดโปรง ผลที่ไดสอดคลองกับการศึกษาของทอมสัน (Thomson. 1997)
ที่พบวาพฤติกรรมการสูบบุหรี่มีความสัมพันธกับกิจกรรมทางสังคมและภาวะอารมณ โดยมักจะสูบ
บุหรี่เมื่ออยูรวมกับผูอื่น และเมื่อมีอารมณเครียด ซึ่งการที่ผูที่เสพติดบุหรี่แลว รูสึกวาสูบบุหรี่ทําให
หายเครียดหรือทําใหสมองปลอดโปรง เนื่องจากนิโคตินเปนสารเสพติดที่มฤี ทธิ์กระตุนสมองอยาง
แรงในระยะแรก ทําใหผูสูบรูสึกผอนคลาย ผูที่ติดบุหรีจ่ ึงอยากสูบบุหรี่ทั้งเวลาที่ดีใจและเวลาทีเ่ ครียด
แตหลังจากฤทธิ์กระตุนสมองแลว นิโคตินจะกดสมองในระยะตอมา ซึ่งจะทําใหผูสูบบุหรี่ เริม่ คิดชา
ลงหรือคิดไมออก ตองเริ่มจุดบุหรี่สูบใหมเพื่อกระตุนสมองอีกครั้งหนึ่ง เปนวัฏจักรเชนนี้เรื่อย ๆ ไป
(มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่. 2548ก : 25)
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2. ปจจัยที่เกี่ยวของกับการสูบบุหรี่ของนักเรียน
ดังไดกลาวมาแลวขางตนวา ปจจัยหนึ่งที่มีสวนใหเด็กสูบบุหรี่ มาจากปจจัยภายในของ
ตัวเด็กเอง ไดแก ความอยากรูอยากลอง การรับรูหรือความเชื่อที่ไมถูกตองเกี่ยวกับบุหรี่ เชน การ
รับรูหรือประเมินผูที่สูบบุหรี่เกินความเปนจริง การรับรูวาบุหรี่เลิกไดงาย สูบแลวไมติด หรือ รูสึกวา
คนที่สูบบุหรี่ “โก หรือเทห” และปจจัยสนับสนุนที่สําคัญเปนอยางมากคือ การชักชวนของเพื่อน การ
เห็นเพื่อนสูบแลวอยากสูบบาง อยากใหเพื่อนยอมรับเขากลุม การไมรูวาจะปฏิเสธเมื่อเพื่อนชวนให
สูบบุหรี่อยางไร เปนตน นอกจากนี้ ยังมาจากปจจัยภายนอกซึ่งเปนสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของของ
วัยรุน ทั้งทีบ่ า น โรงเรียน และชุมชนทีเ่ ด็กอาศัยอยู ซึ่งสาเหตุของการสูบบุหรี่ในวัยรุนอาจเกิดจาก
ปจจัยเดียวหรือหลายปจจัย แลวสงผลทัง้ ทางตรงและทางออมใหวัยรุนสูบบุหรี่ ทางตรง เชน ถูก
ชักชวนจากเพื่อนโดยตรงใหสูบบุหรี่ การอยูในกลุมเพื่อนฝูงหรือสภาพแวดลอมที่มีการดื่มสุรา/สูบ
บุหรี่ การเขาถึงแหลงที่ซื้อบุหรี่ไดงาย เปนตน ทางออม โดยผานความเชื่อและการรับรูของเด็ก เชน
การเอาแบบอยางตามกลุมอางอิงตางๆ ไดแก เพื่อน พอแม ครู ดารานักรองที่ชื่นชอบ ในดาน
ความคิด ความรูสึกและการกระทํา การอยากลองกระทํา เพราะเปนวัยที่มีความอยากรู อยากเห็น
อยากมีประสบการณใหมๆ เปนตน ทําใหถูกชักชวนใหสูบบุหรี่ไดงาย คานิยมและบุคลิกภาพตางๆ
ของเด็ก ที่ไดรับการปลูกฝงและเลี้ยงดูมาจากครอบครัว โรงเรียน และสังคม ตลอดจน ความเครียด
ความกลัดกลุม ใจตางๆ ทีม่ าจากปญหาและสภาพแวดลอมรอบตัวเด็ก ปจจัยดานครอบครัว เชน
การมีสมาชิกในครอบครัวทีส่ ูบบุหรี่ การถูกใชจากคนในครอบครัวใหไปซื้อบุหรี่ หาไมขีดไฟ หรือ ให
จุดบุหรี่ให การมาจากครอบครัวที่หยาราง ทะเลาะเบาะแวงเปนประจํา ขาดความอบอุน พอแมขาด
การดูแลเอาใจใส เปนตน ปจจัยดานโรงเรียน เชน ปญหาดานการเรียน การขาดความเอาใจใสดูแล
อยางใกลชิดจากครู สภาพแวดลอมของโรงเรียน ที่เด็กสามารถเดินเขาออกโรงเรียนไดตลอดเวลา
และมีบริเวณกวางมาก ทําใหมีหลายจุดที่หางไกลสายตาครู เชน หองน้ําขางโรงเรียน บอเลี้ยงปลา
หลังโรงเรียน และบริเวณรั้วโรงเรียน ปญหาการคบเพือ่ น โดยนักเรียนที่สูบบุหรี่ในชั้นประถม มักคบ
กับเพื่อนรุนพี่ที่สูบบุหรีใ่ นชัน้ มัธยม เปนตน ปจจัยดานสภาพแวดลอมในชุมชน เชน คานิยมของคน
ในชุมชนที่รบั รูวาการสูบบุหรี่เปนเรื่องธรรมดา การพบเห็นผูที่สบู บุหรี่ไดโดยทั่วไปในชุมชน การหา
ซื้อบุหรี่ไดงายตามรานขายของชําทั่วไปในชุมชน เปนตน
ปจจัยตางๆดังกลาว สอดคลองกับพัฒนาการที่นํามาสูพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของบุคคล
ในดานจิตวิทยาสังคม ที่มี 5 ขั้นตอน ไดแก ขั้นที่ 1 เปนการเตรียมการ เปนปจจัยทางจิตวิทยากอน
การสูบบุหรี่ เชน การมีเจตคติทางบวกตอการสูบบุหรี่ การเลียนแบบจากเพื่อน พอแม หรือ ดารา
เปนตน ขั้นที่ 2 เปนการเริ่มสูบบุหรี่ ซึ่งมีปจจัยทางดานจิตวิทยาสังคมที่นําไปสูก ารทดลองสูบ เชน
ความกดดันและแรงเสริมจากกลุมเพื่อน การหาซื้อไดงาย ความอยากรู อยากลอง และการคิดวาการ
สูบบุหรี่เปนสัญลักษณของความเปนอิสระหรือเปนผูใหญ ขั้นที่ 3 นิสัยการสูบบุหรี่ เปนปจจัยทาง
ดานรางกายที่นําไปสูนิสยั การสูบบุหรี่ ไดแก ความตองการนิโคตินของรางกาย และปจจัยทางดาน
จิตวิทยาสังคม ไดแก ความตองการทางดานอารมณ สิ่งแวดลอม และแรงเสริมจากเพื่อน ขั้นที่ 4
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เปนการหยุดสูบบุหรี่ มีปจจัยทางดานจิตวิทยาสังคมและปจจัยทางดานรางกาย ที่ชี้แนะใหพยายาม
หยุดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ เชน ภาวะสุขภาพ แรงสนับสนุนทางสังคม รวมทั้งการบังคับจิตใจของ
ตนเองใหเลิกสูบบุหรี่ และขั้นที่ 5 การสูบบุหรีต่ อไป เปนปจจัยทางดานจิตวิทยาสังคมและปจจัย
ทางดานรางกาย ที่ทําใหสบู บุหรี่ตอไป หลังจากพยายามเลิกสูบในขัน้ ที่ 4 หรือในบางคนอาจขามขั้น
ที่ 4 มาเลยก็ได ปจจัยดังกลาว ไดแก อาการถอนฤทธิ์ยาจากนิโคติน ความเครียด/ผลทางลบจาก
การหยุดสูบบุหรี่ ความกดดันทางสังคม และการควบคุมตนเองไมได (จุฑารัตน ไตเมฆ. 2541 ;
อางอิงจาก Snyder. 1989) นอกจากนี้ นักวิชาการไดวเิ คราะหสาเหตุของการสูบบุหรี่ในวัยรุนวาอาจ
ขึ้นกับปจจัยเดียวหรือหลายๆ ปจจัยก็ได แลวสงผลใหบุคคลนั้นสูบบุหรี่ ซึ่งมีปจจัยตางๆ ไดแก 1)
การเอาแบบอยางกลุมอางอิง เชน เพื่อน พอแม ญาติพี่นอง ดารา หรือบุคคลที่ชื่นชอบ ในดาน
ความคิด ความรูสึก และการกระทํา 2) การอยากลองจะกระทํา เนื่องจากวัยรุนเปนวัยที่มีความ
กระตือรือรน อยากรู อยากเห็น อยากมีประสบการณใหมๆ 3) กิจกรรมทางสังคม เชน การอยูใน
กลุมเพื่อน กิจกรรมสังสรรค ที่มีการดื่มสุราและสูบบุหรี่ 4) การตองการหลีกเลีย่ งการถูกตอวาหรือ
ถูกตําหนิ จากการที่สูบบุหรี่ไมเปน 5) การใชเปนกลไกปรับตัว เชน สูบบุหรี่เมื่อมีความตึงเครียด
ทางอารมณ และ 6) การหาซื้อบุหรี่ไดงาย และ การโฆษณาทางสื่อมวลชน เปนตัวกระตุนและจูงใจ
ใหคนสูบบุหรีไ่ ดงายขึ้น (ธนพงศ จันทชุม; และคนอื่นๆ. 2542 : 9 ; อางอิงจาก สมจิตต สุพรรณ
ทัสน. 2522)
เมื่อพิจารณาถึงปจจัยที่เปนสาเหตุใหญๆ ในการสูบบุหรี่ของนักเรียน พบวา มีทั้งปจจัย
ภายในซึ่งเปนปจจัยสวนบุคคลของตัวเด็กเอง และปจจัยภายนอกซึ่งเปนปจจัยดานสภาพแวดลอม
รอบตัวเด็ก เชน ครอบครัว เพื่อน โรงเรียน สังคม ดังหลักวิทยาการระบาดของการเกิดโรคในมนุษย
ประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญคือ ตัวการที่ทําใหเกิดโรค (Agent) โฮสท (Host) และ สิ่งแวดลอม
สําหรับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ตัวการทีท่ ําใหเกิดโรคคือสารเคมีและควันพิษในบุหรี่ โฮสท คือ ตัว
เด็กเองและสิ่งแวดลอมคือปจจัยตางๆ ที่เปนสภาพแวดลอมและเอื้อใหเด็กสูบบุหรี่ (ธนพงศ จันทชุม
; และ คนอื่นๆ. 2542 : 13) ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีอนื่ ๆ ทางจิตสังคม เชน ทฤษฎีพฤติกรรมที่เปน
ปญหา ที่ไดรับการกลาวถึงวา เปนทฤษฎีที่มีความครอบคลุมในการอธิบายสาเหตุของการเริ่มใชสาร
เสพติด โดยประกอบดวย 3 สวนที่สําคัญ คือ บุคคล สิ่งแวดลอม และ การกระทําหรือพฤติกรรม
(Jessor; Donovan; & Costa. 1991: 20) หรือ จากทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของแบนดูราที่มอง
วาพฤติกรรมการสูบบุหรี่เปนการตอบสนองความตองการของบุคคล โดยผานกระบวนการคิด เรียนรู
และแสดงเปนพฤติกรรม ซึง่ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุน สามารถอธิบายโดยใชรูปแบบเชิงเหตุ
และผล ที่มาจากปจจัยของเด็ก ปจจัยดานสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม (Kemppanen;
et al. 2002 : 30)

165
โดยสรุป จะเห็นไดวาสถานการณการสูบบุหรี่ของนักเรียนในกลุมทีศ่ ึกษา สวนใหญเปน
เยาวชนที่ยังไมเคยสูบบุหรี่ หรือในกลุมที่เคยสูบบุหรี่แลว ก็ยังเปนผูทไี่ มไดสูบบุหรี่เปนประจําและยัง
ไมติดบุหรี่ ซึ่งสาเหตุสวนใหญที่ทําใหสบู บุหรี่ มาจากการถูกเพื่อนชักชวนหรืออยากใหเพื่อนยอมรับ
ความอยากรูอยากลองตามวัย การรับรูที่ไมถูกตองเกี่ยวกับบุหรี่ เมื่อพิจารณาถึงสภาพแวดลอม ที่
เกี่ยวของ พบวานักเรียนสวนใหญอยูในครอบครัวที่มีสมั พันธภาพที่ดี มีบางเปนบางสวนที่ผูปกครอง
ไปทํางานตางจังหวัด ไมคอยไดอยูบาน สมาชิกในครอบครัวสวนใหญมีผูที่สูบบุหรี่อยางนอย 1 คน
อยางไรก็ตาม ผูปกครองก็ไมตองการใหบุตรหลานของตน ไปยุงเกี่ยวกับบุหรีห่ รือสารเสพติดใดๆ
สําหรับสภาพแวดลอมของโรงเรียนและชุมชน แมวาจะมีบางสวนที่เอือ้ ใหเยาวชนสูบบุหรี่ เชน มีมุม
อับ หรือมุมปลอดสายตาครูทั้งในโรงเรียนและชุมชน และการหาซื้อบุหรี่ไดงายตามรานคาทั่วไปใน
ชุมชน เปนตน แตโดยทั่วไปแลว โรงเรียนและชุมชนก็ตระหนักและใหสําคัญในปญหายาเสพติด โดย
มีการจัดกิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติดอยูเปนระยะๆ ดังนั้นหากไดมีการพัฒนากลวิธีที่เหมาะสม
ที่เปนการปองกันในระดับปฐมภูมิ เพื่อปองกันเด็กวัยรุนทั่วไปที่ยงั ไมสูบบุหรี่ ไมใหเขาไปทดลอง
หรือเริ่มตนทีจ่ ะสูบบุหรี่ โดยมุงพัฒนาทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอกของเด็ก ไดแก การให
ความรู ปรับเจตคติใหถูกตอง เพิ่มความคาดหวังในความสามารถของตนเอง เพิ่มทักษะตางๆที่
จําเปนในการเผชิญกับปญหาที่นําไปสูพฤติกรรมทีเ่ สีย่ งตอการสูบบุหรี่
และการเฝาระวังสภาพ
แวดลอมตางๆที่เอื้อใหเด็กสูบบุหรี่ ทั้งทีบ่ าน โรงเรียน และชุมชน ใหเปนเขตปลอดบุหรี่มากที่สุด
โดยสงเสริมและสนับสนุนใหฝายตางๆทีเ่ กี่ยวของ ไดแก ตัวเด็กเอง ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และ
เจาหนาที่จากหนวยงานของรัฐ ไดมีสวนรวมในการคนหาปญหา และจัดการกับปญหาการสูบบุหรี่
ของนักเรียนภายในชุมชนตนเอง ก็จะสามารถชวยสกัดกั้นไมใหเด็กกลายเปนผูใหญที่ติดบุหรีไ่ ด ซึ่ง
กลวิธีดังกลาวนาจะเปนประโยชนในการนําไปใช เพื่อปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนในชุมชนทัว่ ไป
ที่มีสภาพแวดลอมหรือบริบทที่ใกลเคียงกัน เนื่องจากลักษณะชุมชนในชนบททัว่ ไป โดยเฉพาะ
ชุมชนของชาวอีสาน มีบริบทที่คอนขางคลายคลึงกัน เพียงแตยังขาดการริเริ่มหรือนํามาตรการตางๆ
ไปใช ดังนั้นหากมีผูกระตุน หรือ สงเสริมใหมีการนํากลวิธีดังกลาวไปใช คาดวาจะสามารถชวย
ปองกันไมใหเยาวชนสูบบุหรี่ได

การพัฒนากลวิธีในการปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน โดยใชกระบวนการมี
สวนรวม
1. กลวิธีในการปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนที่ได ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย
องคประกอบที่สําคัญ ดังนี้
1.1 การใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือผูมีสวนไดสวนเสีย ในปญหาการสูบบุหรี่ของนักเรียน
ไดแก ตัวนักเรียนเอง ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของไดเขามามีสวนรวม
ในกระบวนการดําเนินงานเพื่อปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน ตั้งแต การกําหนดปญหาและความ
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ตองการ การคนหาแนวทางและวางแผนแกไขปญหา การลงมือปฏิบัติ และ การติดตามประเมินผล
ทั้งนี้เนื่องจากกลุมตางๆดังกลาวเปนบุคคลในพื้นที่ ซึง่ มีความคุนเคยและเขาใจถึงสภาพปญหา และ
ปจจัยเงื่อนไขตางๆที่เกี่ยวของกับการสูบบุหรี่ของเยาวชนในพื้นที่ตนเองไดดีที่สุด ประกอบกับเปนผู
ที่มีสวนเกี่ยวของในการทําใหเยาวชนสูบหรือไมสูบบุหรี่ ดังนั้น หากกลุมตางๆ เหลานี้ไดรับการ
สงเสริมโดยใชวิธีการเหมาะสม ก็จะตระหนักถึงความสําคัญของปญหาการสูบบุหรี่ รูสึกเปนเจาของ
ในปญหารวมกัน ซึ่งนําไปสูความตองการที่จะแกไขปญหาดวยตนเอง เรียนรูถึงวิธีการในการจัดการ
กับปญหาในชุมชนตนเอง ภายใตศักยภาพตามบทบาทหนาที่ของกลุมตางๆในชุมชน และทรัพยากร
ในทองถิ่นที่มอี ยู ทําใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองในการจัดการกับปญหาการสูบบุหรี่ของเยาวชน ได
ในที่สุด ผลการวิจัยที่ไดสอดคลองกับการดําเนินงานของ โครงการพัฒนาระบบงานปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษาในปจจุบนั
ที่นําหลักการของแนวคิดการมีสว นรวมมาประยุกตใช
เนื่องจากผลการวิจัยที่ผานมาของสํานักงาน ป.ป.ส. พบวาปญหายาเสพติดในสถานศึกษาจะมีเครือ
ขายโยงใยกับผูที่เกี่ยวของนอกโรงเรียนอยางชัดเจน การวิเคราะหสาเหตุของปญหา จึงจําเปนตอง
มองปญหาในลักษณะองครวม เพราะปญหายาเสพติดเปนปญหาทีเ่ กี่ยวพันกับปญหาอื่นๆ ในหลาย
มิติ ดังนั้นการปองกันและแกไขปญหา จึงสมควรตองอาศัยการมีสวนรวมของทุกฝาย ทั้งในและนอก
สถานศึกษา ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน และประชาชนเขามารวมกันปองกันและแกไขปญหา (จิรพันธ
ไตรทิพจรัส. 2543 : 13) สอดคลองกับผลการวิจัยเรือ่ งวิวัฒนาการของการควบคุมการบริโภคยาสูบ
ในประเทศไทยที่พบวา กระบวนการ วิธกี ารทํางานเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบที่กอใหเกิดประสิทธิ
ผล ไดแก การกอจิตสํานึก การรวมกลุม การสรางเครือขาย ซึ่งการดําเนินการมีลักษณะประชาคมที่
องคกรและหนวยงานตางๆทํางานรวมกันในแนวราบมากกวาแนวดิ่ง โดยอาศัยกระบวนการที่สําคัญ
คือกระบวนการเรียนรูและแกไขปญหารวมกัน มีลักษณะเปนพลวัต ปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของแต
ละสถานการณ ทําใหมีพลังขับเคลื่อนอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และนําไปสูสังคมการเรียนรู และ
เพิ่มความเขมแข็งของชุมชน (ชูชัย ศุภวงศ ; สุภกร บัวสาย ; และจิตสิริ ธนภัทร. 2542 : 94 - 101)
1.2 การใชวธิ กี ารวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเปนกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวม ที่มี
การทํางานแบบเปนหุนสวน ระหวางผูวิจยั กับกลุมตางๆ ที่เกี่ยวของในพื้นที่ การนําหลักการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการมาใชในงานวิจัยนี้ เพื่อสงเสริมใหกลุมตางๆ ไดมีสวนรวมในการดําเนินงานเพื่อปองกัน
การสูบบุหรี่ของนักเรียน โดยผูวิจัยเปนผูกระตุนใหกลุมตางๆ ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
การณของปญหาการสูบบุหรี่ของนักเรียน ทั้งในโรงเรียนและชุมชน ปจจัยเงื่อนไขตางๆทีเ่ กี่ยวของ
จากขอเท็จจริงที่มีอยูในชุมชน ความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่และผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ บทบาทของแตละ
กลุม และความตองการการสนับสนุนจากฝายตางๆทีเ่ กี่ยวของ พิจารณาถึงกิจกรรมหรือโครงการที่
ทําในอดีตและปจจุบัน ขอขัดแยงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ การไดอภิปรายถกกันถึงปญหาเปนการ
เรียนรูจากประสบการณของตนเองและผูอ ื่น ทําใหเขาใจถึงสภาพปญหาไดชัดเจนยิ่งขึ้น ทําใหกลุม
ไดเรียนรูถึงการวิเคราะหปญ
 หาที่เกี่ยวของกับการสูบบุหรี่ สามารถกําหนดลักษณะปญหาไดชัดเจน
ตรงประเด็น และครอบคลุมตามสาเหตุที่เกิดขึ้น เพราะการรวมกันคิดวิเคราะหของกลุมที่เกีย่ วของ
ทําใหเห็นความคิดที่หลากหลาย และมุมมองที่แตกตางกันไป ในสาเหตุของปญหาและวิธีการที่จะ
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จัดการกับปญหา ทําใหกลุม เขาใจและยอมรับวาทางเลือกอาจมีไดหลายทาง และการตัดสินใจตอง
ทําโดยกลุม
เพื่อที่จะตั้งขอสรุปรวมกัน และนําไปสูความเขาใจสภาพปญหาของชุมชนไดดีขึ้น
จากนั้นเปนการวางแผนและกําหนดเปนโครงการหรือกิจกรรมการดําเนินงาน และนําไปปฏิบตั ิ ซึ่ง
มุงเนนความรูสําหรับการปฏิบัติหรือกระทํากิจกรรม โดยพิจารณาทบทวนสะทอนกลับการปฏิบัติ
เนนการสราง สรรคความรูแ ละสิ่งใหมๆ เพื่อใหเกิดการสะทอนวา แตละกลุมไดปฏิบัติอะไรเพื่อการ
พัฒนาบาง และขณะนี้กําลังทําอะไรอยู เพื่อที่กลุมจะไดเห็นผลของกิจกรรมที่ทํา ทําใหมองเห็น
ตัวเองและกิจกรรมที่ทําโดยรวม ซึ่งนําไปสูการปฏิบตั ทิ ี่ดีขึ้น และทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในที่สุด
จะเห็นไดวาการวิจัยเชิงปฏิบัติการเปนวิธกี ารที่มุงเนนความรูสําหรับการปฏิบัติหรือ
การทํากิจกรรม (Action) และการคนหาสภาพการณที่เปนจริงหรือสะทอนเหตุการณ (Fact-finding
/reflection) ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Change) ซึ่งนําไปสูการปฏิบัตทิ ี่ดีขึ้น (Smith, M.K. 2001:
Online ; citing Lewin, k. 1946) โดยเปนการใชความรูลงสูการปฏิบัติ ใหเกิดผลที่เปนจริงอยางเปน
รูปธรรม (Act to transform reality) ดังนั้นวงจรของการวิจัยจึงเปนการสะทอนความคิด ลงมือปฏิบัติ
และสะทอนความคิด แลวลงมือปฏิบัติไปเชนนั้น (Reflection-Action-Reflection…Action) จึงเทากับ
การทบทวนความคิดหรือสะทอนความคิดของตนเอง แลวนําไปลงมือปฏิบัติ (พันธุทิพย รามสูต.
2540) ในบางครั้งการเปลี่ยนแปลงอาจไมใชสิ่งที่จะสังเกตเห็นไดงายๆ การเปลีย่ นแปลงอาจเกิดขึ้น
ทันทีทันใดหรืออาจตองใชระยะเวลา อยางไรก็ตาม การเรียนรูกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง
ของความรู ความเขาใจ เจตคติ ความรูสึก หรือ ทักษะ (สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิดล. 2538: 22-24, อางอิงจาก Women’s Self Help Network. 1980)
ตัวอยางเชน ในโครงการใหโปรแกรมสุขศึกษา โครงการพัฒนาทักษะการตัดสินใจ
และทักษะการปฏิเสธของนักเรียน หลังจากไดลงมือปฏิบัตติ ามกิจกรรมที่กําหนดขึ้นแลว กลุมไดนํา
ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ มาวิเคราะหและสะทอนผลใหรับทราบรวมกันวา มีปญหาและอุปสรรค
อะไรบาง ทําแลวไดผลอยางไรและทําอยางไรจึงจะบรรลุผลตามเปาหมายที่ตั้งไว ซึ่งจากการประเมิน
ผลระหวางดําเนินการครั้งที่ 1 กลุมเสนอวาควรทําการปรับปรุงแผน โดยปรับระยะเวลาดําเนินการ
ใหเหมาะสมและมีการปรับเพิ่มบางกิจกรรม เพื่อใหเด็กเกิดกระบวนการเรียนรูดวยตนเองมากที่สุด
เชน การมอบหมายงานกลุมใหเด็กไปอาน และคนควาความรูเกี่ยวกับบุหรี่เพิ่มเติมในหองสมุด การ
นําปายนิเทศที่เด็กจัดไปแสดงในงานจัดนิทรรศการ การคัดเลือกการแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับ
ทักษะการปฏิเสธของเด็กไปแสดงในงานจัดนิทรรศการ เปนตน จากนั้นนําไปปฏิบัติใหมและนําผลที่
ไดมาสะทอนใหมอีก 2 ครั้ง จนบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว คือ 1) นักเรียนมีความรู เจตคติ และ
ความคาดหวังในความสามารถตนเองที่นาํ ไปสูพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่ 2) กลุมสามารถ
ดําเนินกิจกรรมไดตามแผนหรือโครงการที่กําหนดไว และ 3) ภายหลังการปรับรูปแบบกิจกรรมและ
การดําเนินงานในครั้งแรก กลุมสามารถดําเนินการได โดยไมมีปญหาหรืออุปสรรค สอดคลองกับ
แนวคิดของซัสแมน (Susman) ที่แบงแตละวงจรของการวิจัยเชิงปฏิบัติการออกระยะๆ โดยเริม่ จาก
การกําหนดปญหาจากขอมูลหรือขอเท็จจริงที่มีอยู ลําดับความสําคัญของปญหา และพิจารณาทาง
เลือกในการแกไขปญหา จากนั้นเปนการวางแผนและกําหนดเปนกิจกรรม แลวนําไปปฏิบตั ิ ผลที่ได
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จากการปฏิบตั ิกิจกรรมแทรกแซงจะถูกรวบรวม วิเคราะห และพิจารณาวา “ทําอยางไรจึงจะประสบ
ผลสําเร็จและบรรลุตามเปาหมายที่วางไว” ซึ่งในขั้นนี้ปญหาจะถูกนํามาประเมินใหมอีกครั้ง แลว
นําไปสูการปฏิบัตติ ามกระบวนการตางๆ ตามวงจรเดิม จนกวาปญหาจะถูกแกไขหรือมีการเปลี่ยน
แปลง (O’Brien. 1998 : Online ; citing Susman. 1982) หรืออาจกลาวไดวาการทํางานมีลักษณะ
เปนวงจรหรือเกลียว (Spiral) ทีต่ อเนื่อง ในแตละวงจรประกอบ ดวย 1) การวางแผน (Planning) 2)
การลงมือปฏิบัติ (Action) และ 3) การคนหาสภาพการณที่เปนจริงหรือสะทอนเหตุการณ (Factfinding/reflection) จนเกิดการเปลี่ยนแปลงและบรรลุผลในที่สุด (Smith, M.K. 2001: Online ; citing
Lewin, k. 1946) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้นในการวิจัยครั้งนี้ปรากฏผล ทั้งในรูปของการเปลี่ยน
แปลงพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่ ที่นักเรียนมีพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่มากขึน้ ไมมี
นักเรียนรายใหมที่สูบบุหรี่ และจํานวนนักเรียนที่สบู บุหรี่ลดลงสองคน ซึ่งถือวาบรรลุเปาหมายที่
มุงเนนพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรีข่ องนักเรียนเปนหลัก นอกจากนี้ยังกอใหเกิดกระบวนการ
เรียนรูของกลุม ตางๆ ในการจัดการและแกไขปญหาการสูบบุหรี่ของนักเรียน ภายในชุมชนตนเอง
ผลที่ไดสอดคลองกับการศึกษาในอดีต เชน การศึกษาวิจัย เรื่อง การคนหาปญหาและ
กลวิธีในการปองกันและลดการสูบบุหรี่ในกลุมผูใชแรงงาน : กรณีศกึ ษาของชุมชนแออัดเขตเทศบาล
นครขอนแกน จังหวัด ขอนแกน โดยมีวัตถุประสงคการวิจัย เพื่อ 1) ศึกษาสถานการณการสูบบุหรี่
ในกลุมผูใชแรงงาน 2) ศึกษาความรูความเขาใจ ความเชื่อและทัศนคติหรือโลกทัศนของคนในชุมชน
แออัดตอการสูบบุหรี่ในกลุม ผูใชแรงงาน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสูบบุหรี่ การปองกันและการลดการ
สูบบุหรี่ 3) ศึกษาแนวทางในการปองกันและลดการสูบบุหรี่ ในกลุม ผูใชแรงงานในชุมชนแออัด โดย
อาศัยการมีสวนรวมของชุมชน 4) พัฒนารูปแบบการปองกันและลดการสูบบุหรี่ในกลุมผูใชแรงงาน
การวิจัยเรื่องนี้เปนการดําเนินกิจกรรมควบคูไปกับการพัฒนาชุมชน ที่มีเทศบาลนครขอนแกนเปน
หนวยงานรับผิดชอบทําอยูแลว โดยประยุกตหลักการของการวิจัยแบบมีสวนรวม ใหความสําคัญที่
ความสามารถของคนในการวิเคราะหปญ
 หาที่เกิดขึ้นกับตนเองหรือกลุมของตนเอง หาวิธีแกไขและ
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงได กลุมตัวอยางที่ศึกษาเปนประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชนแออัด 8 แหงใน
เขตเทศบาลนครขอนแกน
โดยผูรวมโครงการจากแตละชุมชนตองสามารถสื่อสารได เขารวม
โครงการดวยความสมัครใจ มีทั้งหมดจํานวน 160 คน โดยเลือกจาก 2 กลุม คือ 1) กลุมผูนําชุมชน
แมบาน และ อสม. ชุมชนละ 10 คน รวม 80 คน 2) กลุมผูใชแรงงานชุมชนละ 10 คน รวม 80 คน
งานวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงค และผลทีไ่ ดรับทําใหองคกรชุมชนเกิดความตระหนักในปญหาการสูบ
บุหรี่ ผลกระทบตอสุขภาพ และการอยูรว มกันของคนในชุมชน ไดเรียนรูกระบวนการทํางานรวมกัน
ไดเห็นศักยภาพของตนในการคิดวิเคราะหปญหา และสามารถเลือกแนวทางแกไขปญหาที่เหมาะสม
กับชุมชนของตนเอง กอใหเกิดความเขาใจในสภาพการณของการพัฒนาชุมชนในเรื่องความเขมแข็ง
ขององคกรชุมชนตนเอง และความสามัคคีของกลุมตางๆในชุมชน (ขนิษฐา นันทบุตร; และคนอื่นๆ.
2544 : 28-39) หรือจากการศึกษางานวิจัย เรื่อง Participatory Action Research on Aids among
Vocational Students in Khon Kaen, Thailand ซึ่งเปนงานวิจัยทีใ่ ชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการ
อยางมีสวนรวม ในการปองกันและควบคุมโรคเอดส ในนักเรียนระดับอาชีวศึกษา จังหวัดขอนแกน
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โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพิ่มความเขมแข็งของศักยภาพของเจาหนาที่สาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
ในการวางแผนและปฏิบัติการเพื่อดูแลควบคุมโรคเอดส และ 2) สงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในการ
ปฏิบัตติ นเพื่อปองกันและควบคุมโรคเอดส ซึ่งมีเปาหมายสําคัญคือการพัฒนารูปแบบการปองกัน
โรคเอดสที่เหมาะสมกับนักเรียนในโรงเรียน โดยใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการทีอ่ าศัยการมีสวนรวม
ของนักเรียนในการคิดวิเคราะหและคนหาปญหา วางแผน และเลือกแนวทางแกไขปญหาที่เหมาะสม
ดําเนินการปฏิบัติ และแกไขปญหาดวยตนเอง ผลที่ไดบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว ทําใหนักเรียนได
ตระหนักในปญหาของตนเอง เรียนรูและสามารถแกไขปญหาดวยตนเอง ในการปองกันและควบคุม
โรคเอดส (Manop Kanato. 1994: 161-168)
1.3 กิจกรรมตางๆที่ใหเปนกิจกรรมที่ไมซับซอน และกระทําไดงายในทางปฏิบตั ิ โดย
เปนกิจกรรมที่มุงเนนการแกไขปญหา ทีค่ รอบคลุมตามสาเหตุที่ทําใหนักเรียนสูบบุหรี่ ทั้งจากปจจัย
ภายในและภายนอกของนักเรียน
1.3.1 เปนกิจกรรมหรือโครงการที่มุงเนนการแกไขปญหา ที่ครอบคลุมตามสาเหตุ
ที่เกิดขึ้น ทั้งจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอกของนักเรียน โดยกลุมไดรวมกันคิดและกําหนดเปน
โครงการที่นําไปสูการปองกันการสูบบุหรีข่ องนักเรียนจํานวน 8 โครงการ โครงการที่มุงพัฒนาปจจัย
ภายใน ไดแก 1) โครงการใหโปรแกรมสุขศึกษาแกนักเรียน เปนการพัฒนานักเรียนใหมีความรู มี
เจตคติที่ถูกตอง และมีความคาดหวังในความสามารถของตนเองทีจ่ ะไมสูบบุหรี่ ซึ่งนําไปสูการมี
พฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่ในที่สดุ ซึ่งผูวิจัยไดประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจในการปองกันโรค
ของโรเจอรส ที่ครอบคลุมถึงแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ และความคาดหวังในความสามารถของ
ตนเอง กิจกรรมที่ใหประกอบดวยการใหความรูขอมูลเกี่ยวกับบุหรี่ และอันตรายจากการสูบบุหรี่
ผานสื่อตางๆ ไดแก การสอนแบบบรรยาย การฉายวิดีทัศน การเห็นจากตัวแบบ และการอภิปราย
กลุม เพื่อกระตุนใหนักเรียนเกิดความกลัวตอการสูบบุหรี่ โดยผานกระบวนการรับรูที่มีการประเมิน
อันตรายตอสุขภาพ (การรับรูความรุนแรงของโรคและการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรค) และการ
ประเมินการเผชิญปญหา (คาดหวังในความสามารถของตนเอง และความคาดหวังของประสิทธิผล
การตอบสนองถาไมสูบบุหรี่) ซึ่งนําไปสูการเปลี่ยนแปลงเจตคติ มีความตั้งใจที่จะปองกันตนเองจาก
การสูบบุหรี่ และไมสูบบุหรี่ในที่สุด โดยมีรายละเอียดดังภาพประกอบ 17
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การสรางความรับรูความรุนแรงของ
โรค โดยครูบรรยายใหความรู ให
นักเรียนดูวิดีทัศน และอภิปรายกลุม
กลุมถึงความรุนแรงของโรคที่เกิดจาก
การสูบบุหรี่
การสรางการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการ
เปนโรค โดยใหนักเรียนดูวิดีทัศน
และใหอภิปรายกลุมเพื่อวิเคราะหถึง
สาเหตุ และโอกาสเสี่ยงตอการเกิด
โรคจากการสูบบุหรี่

ความตั้งใจในการ
แสดงพฤติกรรม

การแสดงพฤติกรรม
ปองกันตนเองจาก
การสูบบุหรี่

สรางความคาดหวังของประสิทธิผล
การตอบสนองถาไมสูบบุหรี่
โดยใหนักเรียนอภิปรายกลุมเพื่อ
วิเคราะหถึงประโยชนและผลที่ไดจาก
การไมสูบบุหรี่
สรางคาดหวังในความสามารถของ
ตนเอง โดยใหนักเรียนดูจากตัวแบบ
อภิปรายกลุมเพื่อวิเคราะหผลที่ได
จากการฟงประสบการณจากตัวแบบ
ปญหาที่เกิดขึ้นเมื่อถูกชักชวนใหสูบ
บุหรี่และวิธีการแกปญหา

ภาพประกอบ 17 การใหโปรแกรมสุขศึกษาแกนักเรียนตามทฤษฎีแรงจูงใจในการปองกันโรค
นอกจากนั้น ยังมีโครงการที่ 2 โครงการพัฒนาทักษะการตัดสินใจ และทักษะการ
ปฏิเสธเพื่อปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน ซึ่งเปนโครงการที่มุงพัฒนาปจจัยภายในของนักเรียน
ใหมีความสามารถในการปองกันตนเอง เมื่ออยูในสถานการณที่เสี่ยงตอการสูบบุหรี่ เชน ถูกเพื่อน
ชักชวน เปนตน ซึ่งทักษะชีวติ เปนเสมือนตัวเชื่อมโยงระหวางความรู เจตคติ และคานิยมของบุคคล
กับความสามารถทางจิตสังคม โดยจะเปนตัวถายทอดความรู เจตคติ และคานิยมของบุคคล ออกมา
วา “จะทําอะไร และทําอยางไร” หากบุคคลมีทักษะชีวติ แลว โอกาสในการเกิดความสามารถทางจิต
สังคมจะมีมากขึ้น ไดแก ความสามารถในการเผชิญปญหา ความสามารถในการปรับตัวและความ
สามารถในการจัดการกับสิ่งทาทายรอบตัว ซึ่งนําไปสูการมีพฤติกรรมทางบวก คือ การปองกันการ
เกิดปญหาสุขภาพ (WHO. 1993 : 4)
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สําหรับโครงการที่มุงพัฒนาปจจัยภายนอกของนักเรียน เปนการเฝาระวังสภาพ
แวดลอมตางๆที่เอื้อหรือสนับสนุนใหนักเรียนสูบบุหรี่ ทั้งสภาพแวดลอมที่บาน โรงเรียน และชุมชน
ที่เด็กอาศัยอยู ประกอบดวย 5 โครงการ ไดแก 1) โครงการ ”เยาวชนยุคใหมหางไกลบุหรี”่ ของกลุม
นักเรียน 2) โครงการเฝาระวังการสูบบุหรี่ของบุตรหลานที่บานของกลุมผูปกครอง 3) โครงการเฝา
ระวังเด็กกลุมเสี่ยงที่โรงเรียน 4) โครงการปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนในโรงเรียนของกลุมครู/
โรงเรียน และ 5) โครงการปองกันการสูบบุหรี่ของเยาวชนโดยชุมชน โดยผูวิจัยไดประยุกตใช
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมในสวนของสภาพแวดลอมที่สงผลตอภาวะสุขภาพของเด็กทุกคน
(Shared environments) ที่เกี่ยวของกับบรรทัดฐาน กฎระเบียบหรือกฎหมาย และแหลงสนับสนุน
หรือเอื้อใหเด็กสูบบุหรี่ โดยใหความสําคัญในการเปลีย่ นแปลงสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ (Klitzner.2005
: Online)
1.3.2 เปนกิจกรรมที่ไมซับซอนและกระทําไดงายในทางปฏิบัติ ไดแก
- การจัดอบรมโครงการตางๆ เชน การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพตัวแทน
ของครูผูสอนเกี่ยวกับโทษและภัยของบุหรี่ การพัฒนาทักษะการตัดสินใจและทักษะการปฏิเสธ เพื่อ
ใหครูนําความรูที่ไดไปสอนนักเรียน ซึ่งการฝกอบรมเปนกระบวนการเรียนการสอน ที่ชวยใหผูเรียน
เกิดความรู ทักษะ และเปลี่ยนแปลงเจตคติที่จําเปนในการปฏิบตั ิงาน และกอใหเกิดความรวมมือ
ระหวางสมาชิกในกลุมหรือองคกร (Mills, 1973 : 13) สําหรับการฝกอบรมในโครงการใหโปรแกรม
สุขศึกษาแกนกั เรียน และโครงการพัฒนาทักษะการตัดสินใจและทักษะการปฏิเสธแกนักเรียน เปน
โครงการที่มุงเนนการพัฒนาปจจัยภายในของเด็ก ซึ่งมีรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง และมีการใชสื่อหรืออุปกรณที่หลากหลาย เชน โปสเตอร แผนพับ ตัวแบบ
วีดิทัศน การจัดแสดงปายนิเทศ กรณีศกึ ษา สถานการณจําลอง และบทบาทสมมติ เปนตน รูปแบบ
ดังกลาว สอดคลองตามหลักการเรียนรูข องทฤษฎีกระบวนการกลุม สัมพันธ (A group process
model) ที่ถือวาผูเรียนทุกคนเปนผูที่มีสวนรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง และการเรียนรูจะเกิด
ขึ้นไดอยางเหมาะสม ก็ตอเมื่อผูเรียนเขารวมกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง (Active participation)
และแลกเปลี่ยนประสบการณเรียนรูรวมกับผูอื่น ผลการเรียนรูจะเกิดขึ้นเมื่อผูเรียนรวมคิดวิเคราะห
สิ่งตางๆ ซึ่งจะชวยใหผูเรียนคนพบสิ่งที่ตองการเรียนรู และเขาใจปญหาตางๆ ไดอยางถองแท
ประสบการณการเรียนรู ทีผ่ ูเรียนไดรับจากการวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรูรวมกัน จะเปนสิง่ ที่มี
ความหมายตอตัวผูเรียนเปนอยางยิ่ง เพราะเปนสิ่งทีผ่ ูเรียนไดคิดคนและเสาะหามาดวยตนเอง ขั้น
ตอไปคือการนําความรูนั้นไปประยุกตใหเขากับชีวติ ประจําวันของแตละคน โดยอาจใชเพื่อแกปญหา
ในโอกาสตอไป ซึ่งการเรียนรูของเด็กทําไดโดยวิธีการที่งายกวาผูใหญ โดยการเพิ่มความรูใหมๆและ
สรางใหสัมพันธกับสิ่งทีเ่ คยไดเรียนรูมากอนแลวก็จะทําใหเด็กรับเขาเปนประสบการณได (สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. 2532: 31, 64)
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- การใหขอมูลขาวสาร สุขศึกษา และการสื่อสารผานสื่อตางๆ ไดแก การให
ความรูเกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่แกนักเรียนและชุมชน ผานทางแผนพับ โปสเตอร เสียงตามสายใน
โรงเรียน หอกระจายขาวในหมูบาน และ วิดีทัศน การจัดโครงการนิทรรศการและเดินรณรงคตอ ตาน
การสูบบุหรี่ของนักเรียนในชุมชน เพื่อใหความรูและจูงใจใหนักเรียนและประชาชน ไดตระหนักถึง
อันตรายของการสูบบุหรี่ โดยประเมินการรับรูผานสื่อตางๆ ทําใหเกิดความกลัว ซึ่งสอดคลองตาม
แนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรคของโรเจอรส ที่กลาววา การรับรูความรุนแรงของโรค การรับรู
โอกาสเสี่ยงตอการเปนโรค และความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนอง เปนผลทําใหบคุ คล
เกิดความกลัว และจูงใจใหเกิดพฤติกรรมการปองกันโรค (Sturt. 2005 : Online)
- การรณรงคในเชิงรุก เชน การจัดโครงการจัดนิทรรศการและเดินรณรงค
ตอตานการสูบบุหรี่ในชุมชน โดยโรงเรียนไดทําหนังสือเชิญไปยังฝายตางๆทีเ่ กีย่ วของเพื่อเขารวม
ในกิจกรรม และมีการประชาสัมพันธผานหอกระจายขาวในหมูบ านเปนระยะๆ เพื่อเชิญชวนให
ประชาชนในหมูบานไดเขารวมเดินรณรงคตอตานการสูบบุหรี่ เขารวมชมการจัดนิทรรศการและการ
แสดงบนเวทีของนักเรียน
- การจัดองคกร และการสรางเครือขายในชุมชน เปนการสรางกลุมแกนนํา
นักเรียน และเครือขายระหวางโรงเรียน ผูปกครอง ผูนําชุมชน ตลอดจนองคกรตางๆทีเ่ กีย่ วของ
ไดแก องคการบริหารสวนตําบล ใหมีศักยภาพในการแกไขปญหา ตัดสินใจ และกระทํารวมกัน โดย
ใหชุมชนไดกาํ หนดปญหาและความตองการของตนเอง เลือกแนวทางแกไขปญหา ดําเนินการ และ
ติดตามประเมินผล ตลอดจนรวมรับในผลประโยชนที่เกิดขึ้น ภายใตการจัดสรรของทรัพยากรที่มีอยู
โดยนําไปสูการพัฒนาเครือขายที่เขมแข็งในชุมชน
จากวิธีการหรือรูปแบบการจัดกิจกรรมดังกลาว จัดเปนองคประกอบตามแนวคิด
ของกระบวนการระดมพลังทางสังคมที่มีการศึกษาเรียนรู (Education/learning) การพูดคุยติดตอ
สื่อสาร (Communication/dialogue) การใหขอมูลขาวสาร (Information) ซึ่งนําไปสูการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในที่สุด โดยเปนการเคลื่อนไหวที่ทําใหประชาชนไดมีสว นรวมในการพัฒนาที่มีเปาหมาย
เฉพาะ ซึ่งผานความพยายามเพื่อใหสังคมนั้นๆ พึ่งพาตนเองได เปนการทํางานรวมกันกับฝายตางๆ
ที่เกี่ยวของตั้งแตระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับประเทศ (Tulane University. 2005)
1.4 เปนวิธีการที่มีความเปนไปไดในการปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน หากได
ดําเนินการภายใตบริบทหรือสภาพแวดลอม และปจจัยเงื่อนไขของชุมชนที่มีความคลายคลึงกัน และ
ในระยะเวลาอันเหมาะสม
จากกลวิธีการปองกันการสูบบุหรีข่ องนักเรียนที่ไดในการวิจยั ครั้งนี้ จะเห็นไดวา
วิธีการตางๆ ไมไดมีความซับซอนหรือยุงยากในทางปฏิบัติ แตเปนการนําเอาฝายตางๆที่เกีย่ วของ
หรือมีสวนไดสวนเสียกับปญหาการสูบบุหรี่ของนักเรียน เขามามีสวนรวมในการคิดคนปญหาและ
จัดการกับปญหาการสูบบุหรี่ของเยาวชนในพื้นที่ของตนเอง โดยใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการ เพื่อ
สงเสริมใหผูมีสวนเกี่ยวของไดมีสวนรวม และนําไปสูก ารเปลี่ยนแปลงตามเปาหมายที่ตองการ ซึ่ง
เริ่มตนตั้งแต 1) การทบทวนเปาหมายและกระบวนการวา “สิ่งที่เราทําอยูในปจจุบันคืออะไร และเรา
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ไดทําอยางไร” การประเมินประสิทธิผลทีไ่ ดโดยการตั้งคําถามวา “อะไรคือเปาหมายที่เราตองการให
เกิดขึ้น และมีประสิทธิผลตองานที่เราทําอยางไร” การวางแผนในรูปของการกําหนดเปนกิจกรรม
หรือกลวิธวี า ”อะไรคือสิ่งที่เราจําเปนตองทําและตองทําอยางไร” 2) การคนหากระบวนการในการ
แกไขปญหา โดย “กําหนดปญหา” “สํารวจขอมูลและขอเท็จจริงจากบริบทที่ทําการศึกษา” “วิเคราะห
องคประกอบในแตสะสวน” และ “พัฒนากลวิธีหรือวิธีการที่จะนําไปสูการแกไขปญหา” และ 3)
พัฒนาโครงการหรือโปรแกรมที่มีเปาหมายเฉพาะ โดยการวางแผน นําไปปฏิบัติ และประเมินผล
(Stringer.1998) ซึ่งกิจกรรมตางๆที่ใหเปนกิจกรรมที่ทุกชุมชนสามารถกระทําได ตามศักยภาพและ
ทรัพยากรในทองถิ่นที่มีอยู ไดแก การจัดอบรม การใหความรู ขอมูลขาวสาร และการสื่อสารผานสื่อ
ตางๆ การจัดกิจกรรมรณรงคเชิงรุก และการจัดองคกรหรือเครือขายในชุมชน ซึ่งวิธีการดังกลาวมี
ความเปนไปไดในการปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหรี่ ไดตรงตามสภาพการณและสาเหตุที่เปน
จริง โดยกอใหเกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมคือการปองกันไมใหนักเรียนสูบบุหรี่ ถาหากไดปฏิบัติ
ภายใตบริบท/สภาพแวดลอม และปจจัยเงื่อนไขของชุมชนที่คลายคลึงกัน ในระยะเวลาอันเหมาะสม
กลาวคือ ดําเนินกิจกรรมตางๆใหแกกลุมนักเรียนทีย่ ังไมสูบบุหรี่ หรือเปนกลุมที่เพิ่งเริ่มตนทดลอง
สูบบุหรี่ ยังไมไดสูบบุหรี่เปนประจําหรือเปนผูที่ติดบุหรี่แลว ซึ่งจะสามารถปองกันนักเรียนกลุมนี้
ไมใหสูบบุหรีไ่ ด โดยจัดเปนการปองกันระดับปฐมภูมิ (Primary prevention) ที่เปนการสงเสริม
สุขภาพและปองกันกอนเกิดปญหา (Adams;& Gullotta. 1983: 60) ซึ่งเปนวิธกี ารที่ไดประสิทธิผล
ที่ดีกวาการแกไขปญหาเมือ่ ปญหานั้นเกิดขึ้นแลว โดยเฉพาะปญหาการสูบบุหรี่ ถาเยาวชนที่สูบบุหรี่
กลายเปนผูทตี่ ดิ บุหรี่ โอกาสที่จะทําใหเลิกสูบบุหรี่คอนขางยาก และใชระยะเวลานาน อยางไรก็ตาม
การดําเนินงานจะประสบผลสําเร็จหรือไมนั้น สวนหนึ่งขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมหรือบริบทของชุมชน
และปจจัยเงื่อนไขตางๆที่เกีย่ วของดวย เชน ลักษณะโครงสรางของชุมชน ความสัมพันธที่ดีของคน
ในชุมชน การมีเครือขายความสัมพันธทดี่ ีระหวางกลุมตางๆในชุมชน ธรรมชาติการดําเนินชีวติ ของ
คนในชุมชนทีม่ ีน้ําใจและชวยเหลือซึ่งกันและกัน แหลงทรัพยากรตางๆ ดานบุคลากร วัสดุอปุ กรณ
และงบประมาณ สัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัว ตลอดจนความเขมแข็งของผูนําโรงเรียนและผูนํา
ชุมชน เปนตน
2. การสงเสริมหรือสนับสนุนใหฝายตางๆ ไดเขามามีสวนรวม ผูวิจัยไดใชหลายๆ
วิธีการประกอบกัน เชน การใชเทคนิค AIC ในการประชุมวางแผนแบบมีสวนรวม เพื่อใหกลุมได
รวมกันกําหนดปญหาและความตองการ วางแผนโดยกําหนดเปนโครงการหรือกิจกรรมที่ใชในการ
ปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน การจัดกิจกรรมเรียนรูแบบมีสวนรวม การประชุมปรึกษารวมกัน
ระหวางผูรับผิดชอบในฝายตางๆที่เกี่ยวของ การประชาสัมพันธใหมีการรับรูการทํากิจกรรมอยาง
ตอเนื่องผานสื่อตางๆ เปนตน อยางไรก็ตาม การมีสวนรวมของกลุม ตางๆในชุมชน สวนหนึ่งขึ้นอยู
กับสภาพแวดลอมหรือบริบทของชุมชน และปจจัยเงื่อนไขตางๆที่เกี่ยวของ ดังไดไดกลาวมาแลว
ขางตนดวย
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2.1 การใชเทคนิค AIC ในการประชุมวางแผนแบบมีสวนรวม เพื่อสงเสริมใหฝาย
ตางๆ ที่เกี่ยวของไดเขามามีสวนรวม แลกเปลีย่ นความคิดเห็นในการมองปญหาและความตองการ
เลือกแนวทางแกไขปญหาและจัดทําแผน เนื่องจาก AIC เปนเทคนิคที่ชว ยกระตุนใหคนรวมมือกัน
ทํางาน โดยเอาคนที่เกี่ยวของมาอยูดวยกัน มองอนาคต และหาจุดรวมที่เปนอุดมการณหรือคุณคา
รวมกัน แลววางแผนเพื่อดําเนินการรวมกัน กระบวนการ AIC เปนศิลปะของการพัฒนา ที่มีลักษณะ
ของการมีสวนรวมสูง คือ การรวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ โดยจะไมคิดถึงปญหา จะไมคิดวาทํา
ไมได เพราะเปนสิ่งที่ทุกคนไมตองการ ดังนั้นความขัดแยงจึงไมเกิดขึ้น แตทุกคนจะคิดดวยกัน เพื่อ
เอาความรูความสามารถของทุกคนมารวมกัน
เนนสิ่งที่เหมือนกันหรือสิ่งที่ตองการมาทํารวมกัน
ดังนั้นกระบวนการนี้จงึ ตองเปนการปฏิบตั ิรวมกัน ดวยความรักหรือการเห็นคุณคาซึ่งกันและกันและ
เปนการคิดทางบวก (Smith. 1991) ซึ่งผลจากการดําเนินการวิจัย พบวาบรรยากาศในแตละกลุม
เปนไปอยางสรางสรรคและสนุกสนาน จากขั้นตอนตางๆของกระบวนการที่กําหนดไว ทําใหทกุ คน
ไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ เปนการคิดในทางบวกและไมมีความขัดแยงกัน
โดยไดกําหนดเปนโครงการและกิจกรรมที่แตละฝายตองรับผิดชอบในการดําเนินงานเพื่อปองกันการ
สูบบุหรี่ของนักเรียน
2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสว นรวม เชน การจัดกระบวนการดําเนินงานที่
ใหฝายตางๆ ไดมีสวนรวมในขั้นตอนตางๆ ตั้งแตการกําหนดปญหาและความตองการ การวางแผน
การลงมือปฏิบัติและการประเมินผล การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมมีฐานคิดจากความเชื่อ
ในศักยภาพของคนวา การเรียนรูของคนเปนกระบวนการสรางความรูดวยตัวผูเรียนเอง ผูวิจัยเปน
เพียงผูอํานวยความสะดวกใหเอื้อตอการเรียนรูมากกวาการถายทอดความรูให จึงใหความสําคัญ
กับลักษณะบริบทของการเรียนรู ที่เกิดจากปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกันเอง โดยมีองคประกอบที่
สําคัญไดแก 1)การนําประสบการณหรือความรูเดิมมาพัฒนาเปนความรูใหม 2) การสะทอนความคิด
และการเสวนา (Reflection and discussion) เปนขั้นตอนที่กลุมมีการปฏิสัมพันธกันมาก มีการ
แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนขอมูล และมีการเรียนรูจากการพูดคุยในประเด็นที่กําหนด 3) การ
สรางความเขาใจและเกิดความคิดรวบยอด (Understanding and conceptualization) เปนขัน้ ตอนที่
สรางความเขาใจเพื่อนําไปสูการเกิดความคิดรวบยอด จากการสรุปขอคิดเห็น ความเชื่อ ความรูดวย
ตนเอง โดยผูวิจัยเปนผูกระตุนกระบวนการคิดและชวยเพิ่มเติมแนวคิดตามความเหมาะสม 4) การ
ทดลองหรือการประยุกตแนวคิด (Experiment/Application) เปนขั้นตอนที่นําการเรียนรูที่มีขนึ้ ใหม
ไปประยุกตในสถานการณ จนมีแนวปฏิบตั ิของตนเอง เปนการรวมกันริเริ่มหรือจัดทําโครงการของ
กลุม (รุจา ภูไพบูลย. 2547: 68-69) กระบวนการกลุม ยังทําใหสมาชิกกลุมไดเขาใจวิธีการทํางาน
เปนกลุม ชวยกันแสดงความคิดเห็น ที่ทําใหเห็นถึงมุมมองตางๆทั้งที่สอดคลองและขัดแยงกัน ทําให
กลุมมองเห็นคําตอบทีท่ ุกคนเห็นพองกันวาจะเปนวิธีแกปญหาของเขาได ทําใหเกิดการเรียนรู และ
เริ่มตระหนักวากลุมรูสึกอยางไร ตองการอะไร ไมตองการอะไร จะทําหรือไมทําอะไร (พันธุท ิพย
รามสูต. 2540) จากรูปแบบการจัดกิจกรรมดังกลาวเปนกระบวนการที่กอใหเกิดจิตสํานึก ความรูเปน
เจาของปญหารวมกัน และแรงจูงใจใหกลุมตางๆไดตระหนักและเขามามีสวนรวม ซึ่งสอดคลองกับ
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ยุทธศาสตรในการสงเสริมการมีสวนรวม ที่ไดจากประสบการณทาํ งานของนักวิชาการ ที่กลาวไววา
การจัดกระบวนการเรียนรูกอใหเกิดการมีสวนรวม ทําไดหลายวิธี เชน การจัดเวทีวิเคราะหสถาน
การณหรือแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางฝายตางๆที่เกี่ยวของ การฝกอบรมพัฒนาทักษะเฉพาะ
ดาน การลงมือปฏิบัติจริง และการสรุปบทเรียนที่ไดในการนําไปสูการปรับปรุงกระบวนการทํางานที่
เหมาะสม (ไพวัลย นรสิงห. 2546 : 25)
2.3 การประชุมปรึกษารวมกันระหวางผูรบั ผิดชอบในฝายตางๆ ที่เกีย่ วของ เพื่อให
เกิดความมั่นใจในความรูและความสามารถที่มีอยู จะชวยใหสามารถริเริ่มกิจกรรมการแกไขปญหา
หรือกิจกรรมการพัฒนาได โดยผูวิจัยกระตุนใหกลุมตางๆแสดงความคิดเห็นและการแลกเปลีย่ นการ
เรียนรู การใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโทษของบุหรี่ผานสื่อตางๆ อยางตอเนื่อง เชน คูมือ แผนพับ
โปสเตอร และหอกระจายขาวในหมูบาน เปนตน
2.4 การประชาสัมพันธใหมีการรับรูการทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง ไดแก การกระตุน
ผานสื่อตางๆ ในชุมชน และติดตอประสานงานผานกลุมตางๆในชุมชนเพื่อบอกตอๆ กันไป เปนตน
3. การสงเสริมหรือสนับสนุนใหฝายตางๆ ไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืน เพื่อใหการดําเนินงานเพื่อปองกันการสูบบุหรีข่ องนักเรียนยังคงอยูตอไป แมวา
ผูวิจัยไดถอนตัวออกจากโครงการแลว ผูวิจัยไดขอความรวมมือจากผูอํานวยการโรงเรียน ใหทาง
โรงเรียนเปนแกนนําอันสําคัญ ในการพัฒนาเครือขายตางๆ ในการทํางาน เพื่อปองกันการสูบบุหรี่
ของนักเรียนตอไป โดยมีกระบวนการดําเนินงาน ประชุม และติดตามผลอยางตอเนือ่ ง การสนับสนุน
ผูรับผิดชอบในกลุมตางๆใหมีบทบาทสําคัญ ในการทํากิจกรรมตางๆของชุมชนตอไป และการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรของโรงเรียนเพื่อพัฒนาสังคมโดยใหชุมชนมีสว นรวม เปนตน ซึ่งผูอํานวยการ
โรงเรียนไดรับปากวาจะดําเนินการโครงการตางๆตอไปอยางตอเนื่อง
4. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน จากการดําเนินงานพบวาการเฝาระวังสภาพ
แวดลอมที่เอือ้ ตอการสูบบุหรี่ของนักเรียน ที่บานและในชุมชน กิจกรรมที่ดําเนินงานไดผลในระดับ
หนึ่งเทานั้น สมาชิกในครอบครัวของนักเรียนสวนใหญยังมีผูที่สูบบุหรี่อยู และคนในชุมชนทั่วไปก็ยัง
พบเห็นผูที่สบู บุหรี่ไดโดยทั่วไป ตลอดจนยังมีการแอบจําหนายบุหรี่ใหแกเด็กที่มีอายุต่ํากวา 18 ป
ทั้งนี้เนื่องจากคานิยมของคนในชุมชนยังไมตระหนักถึงปญหาการสูบบุหรี่อยางแทจริง รับรูวาการสูบ
บุหรี่เปนเรื่องธรรมดา ไมไดผิดกฎหมาย และคนที่สูบบุหรี่สวนใหญเปนผูใหญทตี่ ดิ บุหรี่แลวตองสูบ
เปนประจําทุกวัน อยางนอยวันละ 1 ซองขึ้นไป ดังนั้นการดําเนินกิจกรรมใหมีประสิทธิผลที่ดี จําเปน
ตองมีกลวิธที ชี่ วยในการเลิกสูบบุหรี่ของบุคคลทั่วไปในชุมชนดวย
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5. ผลที่ไดรบั จากการดําเนินงาน จากการสงเสริมใหฝายตางๆที่เกี่ยวของไดมีสวนรวม
ในการดําเนินงาน โดยใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ กระบวนการดังกลาวกอใหเกิดการเรียนรูดวยตน
เอง (Mutual learning) ของผูมีสวนเกี่ยวของ ในการคนหาและจัดการกับปญหาของตนเองภายใต
ทรัพยากรที่มอี ยู นั่นคือ “กลุมจะเปนผูคดิ เอง ตัดสินใจเลือกแนวทางในการแกไขปญหา และวิธีการ
ของเขาเองในการจัดการกับปญหา ไดเรียนรูจากการนําไปปฏิบตั ิ ทําใหเห็นถึงกิจกรรมที่กลุมทํา
และที่กลุมแสดงออก ทําใหมองเห็นตัวเองและกิจกรรมของตนเองโดยรวม ซึ่งเปนผลของการสะทอน
ภาพออกมาดวยกลุมเอง” นําไปสูการพึ่งตนเองได (Self-reliance) เนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการ
มุงเนนความรูที่ไดจากการปฏิบัติจริง โดยเปนการสะทอนความคิด ลงมือปฏิบัติและสะทอนความคิด
แลวลงมือปฏิบัติไปเชนนั้น จึงเทากับการทบทวนความคิดหรือสะทอนความคิดของตนเอง แลว
นําไปลงมือปฏิบัติ เปนการชี้นําการปฏิบัติ ซึ่งมีความหมายทางจิตวิทยาที่ทาํ ใหบุคคลตระหนักถึง
การที่ตนเองเปนที่พึ่งแหงตนหรือตนชี้นําตนเอง (พันธุท ิพย รามสูต. 2540) กระบวนการวิจัยแบบมี
สวนรวมยังสรางความตระหนักถึงความเปนตัวของตัวเอง (Self-awareness) จากการที่บุคคลไดคน
พบอิสระภายในตนเอง เรียนรูที่จะฟงและแลกเปลี่ยนความคิด สามารถสะทอนความคิดออกมา ทํา
ใหคิดสิ่งตางๆในลักษณะของกลุมมากกวาของตัวเองคนเดียว นั่นคือ บุคคลและกลุมจะเกื้อหนุนกัน
ในการเรียนรูแ ละการรวมมือกันเปลี่ยนแปลงสังคมของเขา นอกจากนั้นยังกอใหเกิดความภาคภูมิใจ
หรือรูสึกวาตนเองมีคุณคา สามารถควบคุมสถานการณตางๆได และกอใหเกิดความรับผิดชอบตอ
ปญหาของตนเอง (Stringer. 1999) เชน ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมแบบมีสวนรวมโดยใชเทคนิค
AIC แมบานคนหนึ่งไดกลาววา “กิจกรรมแบบนี้ชอบ รูส ึกวาพี่ไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
และมีสวนรวมในการแกปญ
 หาการสูบบุหรี่ของลูกหลานในชุมชน ประชุมครั้งตอไปอยาลืมเรียกพี่มา
อีกนะ” หรือ เด็กนักเรียนคนหนึ่งบอกวา “รูสึกดีใจที่ไดมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาการ
สูบบุหรี่ของเพื่อนนักเรียน” หรือผูชวยผูใ หญบานคนหนึ่งกลาววา “ถาไดมีกิจกรรมแบบนี้ นาจะทํา
ใหปญหาการสูบบุหรี่ของเด็กในหมูบานลดลง” เปนตน
6. ปจจัยเงือ่ นไขที่กอใหเกิดผลสําเร็จในการดําเนินงาน จากการดําเนินงานพบวา
ประสบผลสําเร็จเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย และไดรับความรวมมือจากฝายตางๆ ในการ
เขารวมกิจกรรมและโครงการตางๆ เปนอยางดี ทั้งนี้อาจเนื่องจากปจจัยเงื่อนไขดังนี้
6.1 โครงสรางและบริบทของชุมชน ผลสําเร็จที่ไดจากการดําเนินงานสวนหนึ่งมาจาก
โครงสรางและบริบทของชุมชน ซึ่งพบวาชุมชนนี้มีความสัมพันธที่ดี มีการรวมกลุมตางๆที่สําคัญใน
ชุมชน ไดแก กลุมอาชีพ (กลุมทอเสื่อกก กลุมตัดเย็บเสื้อผา) หรือ กลุมอื่นๆ ที่สําคัญ ไดแก กลุม
แมบาน และ กลุม อสม. เปนตน การทํางานของกลุมตางๆคอนขางเขมแข็ง มีความสามัคคีภายใน
กลุม และมีเครือขายของความสัมพันธทดี่ ีระหวางกลุม เชน โรงเรียนและชุมชนมีการทํางานในรูป
เครือขายที่เขมแข็ง โดยมีหลายๆกิจกรรมเพื่อสังคมที่ทางโรงเรียนและชุมชนรวมกันจัดขึ้นและไดรับ
ความรวมมือที่ดีมาตลอด เชน กีฬาประเพณีเพื่อตานภัยยาเสพติด โครงการคายพุทธธรรมตานภัย
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ยาเสพติด เปนตน มีผูนําชุมชนที่เขมแข็ง และ ชาวบานใหการยอมรับนับถือ นอกจากนี้ ยังพบวา
คุณลักษณะโดยทั่วไปของชาวชนบทอีสานเปนผูที่มีนา้ํ ใจและชอบชวยเหลือผูอื่น ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
มีความผูกพันทางศาสนา (จากประสบการณของผูวิจัยพบวา ชาวชนบทอีสานในทุกเพศและทุกกลุม
อายุ ตั้งแตเด็กถึงผูสูงอายุนิยมเขาวัดในทุกวันพระและวันสําคัญทางศาสนา มีน้ําใจ ชอบชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน เมื่อมีกิจกรรมที่ตองทํารวมกัน ชาวบานมักจะใหความรวมมือเปนอยางดี) ประกอบกับ
โครงสรางทางโรงเรียนซึ่งมีผูนําโรงเรียนที่เขมแข็ง มีวิสัยทัศนกวางไกล บุคลากรภายในโรงเรียน
มีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน และโครงสรางของครอบครัวในชุมชน สวนใหญเปนครอบครัวที่มีสัมพันธ
ภาพที่ดี และพอแมอยูดวยกัน จึงเปนปจจัยเงื่อนไขที่ประกอบกันและสงผลใหเกิดการมีสวนรวมที่ดี
ของชุมชน และนําไปสูพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน
6.2 ความเขมแข็งของผูบริหารโรงเรียน จากการดําเนินการวิจัยพบวาผูบริหารของ
โรงเรียนมีวิสยั ทัศนกวางไกล เห็นความสําคัญของปญหาสุขภาพและยาเสพติด และตองการพัฒนา
ใหเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ จึงไดจัดใหมีอาจารยที่รับผิดชอบงานดานยาเสพติดของโรงเรียน
โดยตรง และไดมีการจัดโครงการตางๆ ที่โรงเรียนและชุมชนรวมกันรับผิดชอบอยางตอเนื่อง ไดแก
โครงการเขาคายพุทธธรรมตานภัยยาเสพติด โดยนิมนตเจาอาวาสวัดสวางหัวนาคํา ซึ่งเปนวัดใน
ชุมชน ใหมีสว นรวมในการอบรมดานจริยธรรมแกเด็ก หรือการคัดเลือกเด็กกลุมเสี่ยง เชน เด็กที่สูบ
บุหรี่ เด็กที่เกเร เด็กที่มีผลการเรียนต่าํ เขารวมในโครงการของจังหวัด ที่จัดอบรมขึ้นเพื่อปองกัน
ปญหายาเสพติด เปนตน ซึ่งการดําเนินงานดังกลาว สอดคลองกับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก 1) จัดการเรียนการสอนที่มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ 2) จัดการ
ศึกษาโดยใหชุมชนมีสวนรวม 3) จัดการศึกษาใหตรงกับความตองการของทองถิ่น และ 4) จัดใหมี
แหลงเรียนรูทงั้ ภายในและภายนอกโรงเรียน
6.3 ความพรอมและความเขมแข็งของผูนําชุมชนและเครือขายในชุมชน ผลสําเร็จที่
เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ ซึ่งพิจารณาไดจากการเขารวมของชุมชน ในการแสดงความคิดเห็น
ตลอดกระบวนการพัฒนากลวิธีในการปองกันการสูบุหรี่ของนักเรียน และเขารวมในโครงการตางๆ
ที่จัดขึ้น เชน รวมเดินรณรงคตอตานการสูบบุหรี่ในชุมชน รวมชมนิทรรศการ และการแสดงของ
นักเรียน เปนตน จากการดําเนินงานในโครงการตางๆที่ผานมาของโรงเรียน ทางโรงเรียนเลาวา
ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากผูนําชุมชน กลุมสําคัญตางๆ ในชุมชน และประชาชน โดยชุมชนมี
การรวมกลุมที่ดีในการทํางานรวมกัน มีเครือขายความรวมมือที่เขมแข็งระหวางกลุมสําคัญตางๆ ใน
ชุมชน เชน วัด กลุมแมบาน กลุม อสม. และ กลุมอาชีพตางๆ เปนตน ประกอบกับการมีผูนําชุมชน
ที่เขมแข็ง เชน นายณัฐธี สรอยคํา ผูใหญบาน หมู 18 เปนผูใหญบานที่ทํางานดานพัฒนาชุมชนและ
เคยไดรับรางวัล “ผูใหญบานแหนบทอง”
สอดคลองกับโครงการควบคุมการบริโภคยาสูบในระดับชุมชน 5 พื้นที่ ที่พบวา
บทเรียนสําคัญจากความสําเร็จที่ผานมาประการหนึ่ง ไดแก การมีผูนําที่สามารถเปนตัวอยาง และ
สรางศรัทธาในการลด ละ เลิกบุหรี่ จะกอใหเกิดพลังกายที่จะมีสวนรวม และพลังใจที่จะลด ละ เลิก
ไดมาก (มูลนิธิรณรงคเพือ่ การไมสูบบุหรี่. 2548ค: ออนไลน) นอกจากนี้ ปจจัยอีกประการหนึ่งที่
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กอใหเกิดผลสําเร็จคือ การสรางเครือขายภาคประชาชนที่เปนตัวเชื่อมโยง ประสาน และสรางความ
รวมมือระหวางบุคคล กลุมบุคคล หรือองคกรของชาวบาน ใหมีบทบาทในวงกวางขึ้น คือ สนับสนุน
การสรางกระแสสังคม เพื่อใหประชาชนและผูรับผิดชอบในสังคม เขารวมในการควบคุมปญหายาสูบ
ซึ่งทําไดโดยวิธีการ 1) สรางความเขมแข็งใหสมาชิกเครือขาย โดยเฉพาะอยางยิ่งเครือขายในชุมชน
โดยเปนการสรางพื้นฐานทุนทางสังคม และวัฒนธรรมในแตละทองถิ่น 2) เริ่มตนจากจุดเล็กๆ เชน
หมูบาน โดยทําใหหนาแนนและมีคุณภาพ 3) สรางเวทีพัฒนาเครือขาย ผานการสรุปบทเรียนการ
เรียนรู เชื่อมประสานเครือขายหลากหลายระดับ และทําอยางตอเนื่อง และ 4) สรางคนทํางานกลุม
ใหมๆ ใหเพิม่ ขึ้น เพื่อเปนหลักประกันความมั่นคงของเครือขาย (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี.่
2548ข: ออนไลน)
6.4 การไดรบั การสงเสริมและสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ ในการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่ผานมา ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของ ไดแก
เจาหนาที่สาธารณสุข เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล ในการสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร และ
วัสดุอุปกรณเพื่อใชในการดําเนินงาน การเขารวมกระบวนการพัฒนากลวิธีในการปองกันการสูบ
บุหรี่ของนักเรียน และเขารวมกิจกรรมในโครงการตางๆ ที่จัดขึ้น เชน รวมเดินรณรงคตอตานการสูบ
บุหรี่ในชุมชน รวมชมนิทรรศการและการแสดงของนักเรียน เปนตน โดยนายกองคการบริหารสวน
ตําบลหัวนาคําไดมาเปนประธานในพิธีเปดการจัดประชุมวางแผนแบบมีสวนรวมโดยใชกระบวนการ
AIC และไดสงตัวแทน คือ รองนายกองคการบริหารสวนตําบล เขารวมในโครงการนิทรรศการและ
เดินรณรงคตอ ตานการสูบบุหรี่ของนักเรียน นอกจากนี้ องคการบริหารสวนตําบลยังใหการสนับสนุน
ยืมปายนิเทศเพื่อนํามาจัดนิทรรศการของนักเรียนดวย
6.5 การไดรับการสนับสนุนทางสังคม เปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญที่กอใหเกิดผลสําเร็จ
ในการดําเนินงาน ไดแก การที่เด็กนักเรียนไดรับการสนับสนุนทางสังคม ในรูปตางๆ ทั้งดานขอมูล
ความรู จากครูผูสอนและผูว ิจัย การสนับสนุนสื่อตางๆ เชน วีดิทัศน “บุหรี่ภัยรายใกลตวั ” คูมือ แผน
พับ และโปสเตอร จากมูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ งบประมาณในการดําเนินงานจากสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) วัสดุอปุ กรณในการจัดทําจากโรงเรียน และจาก สสส.
กําลังใจจากคณะครูอาจารยและผูวิจัย ปายนิเทศสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบล ตลอดจน
ความรวมมือจากทุกฝายทีเ่ กี่ยวของ ทําใหการดําเนินงานสําเร็จลุลว งไปดวยดี ดังการสนับสนุนทาง
สังคมในการแกปญหาสาธารณสุข ซึ่งเปนสิ่งที่ผูรับการสนับสนุนไดรับการชวยเหลือดานขอมูล ขาว
สาร วัตถุ สิ่งของ หรือ การสนับสนุนทางดานจิตใจจากผูใหการสนับสนุน อาจจะเปนบุคคลหรือกลุม
แลวมีผลใหผรู ับนําไปปฏิบตั ิในทิศทางทีผ่ ูรับตองการ หมายถึงการมีสุขภาพอนามัยที่ดี (วรรณชนก
จันทชุม; และคนอื่นๆ. 2545 ; อางอิงจาก บุญเยี่ยม ตระกูลวงศ. 2528) นอกจากนี้ พลังสรางสรรคที่
เด็กและเยาวชนมีอยู เปนพลังที่สรางความเชื่อมั่นใหกับผูใหญไดวา เมื่อไดรับโอกาสและการสนับ
สนุนที่เหมาะสม พวกเขาสามารถรวมแกไขปญหาของชุมชนได (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่.
2548ค: ออนไลน)

179
6.6 ปจจัยดานสังคมและดานการเมือง เปนอีกปจจัยหนึ่งที่กอใหเกิดผลสําเร็จใน
การดําเนินงาน เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลปจจุบันไดใหความสําคัญในการแกไขปญหา ยาเสพติด
จึงเปนการสรางกระแสใหประชาชนตั้งแตระดับทองถิ่น ไดตื่นตัวและมีการรณรงคตอตานยาเสพติด
มากขึ้น เชน ในรอบปทผี่ านมาไดมีการจัดโครงการสุภาพบุรุษในหมูบานตามนโยบายของจังหวัด
ทํา การจัดอบรมโดยเจาหนาที่ตํารวจ โดยใหทางหมูบานคัดเลือกเยาวชนทีเ่ ปนกลุมเสี่ยงเขารับการ
อบรมเปนระยะเวลา 3 วัน นอกจากนั้น ยังมีกีฬาประเพณีเพื่อตานภัยยาเสพติด ซึ่งทางโรงเรียนและ
ชุมชนรวมกันจัดขึ้นเปนประจําทุกป เปนตน ถึงแมวากิจกรรมดังกลาว จะมุงเนนและใหความสําคัญ
กับยาเสพติดชนิดรายแรงที่ผิดกฎหมายก็ตามแตก็เปนการกระตุนใหประชาชนไดตระหนักถึงปญหา
ยาเสพติด ไดทราบถึงโทษและอันตรายของยาเสพติด และไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตางๆ ซึ่ง
เปนการปลูกฝงคานิยมทางลบตอยาเสพติดใหแกประชาชนไดในระดับหนึ่ง
นอกจากนี้ สังคมเริ่มใหความสําคัญกับปญหาการสูบบุหรี่มากขึ้น จากความ
พยายามของรัฐบาลในการรณรงคตอตานการสูบบุหรี่ ตั้งแตระดับนโยบาย เชน การผลักดันให
กฎหมายที่เกี่ยวของมีผลบังคับใชอยางจริงจัง ไดแก พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ และ
พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่ การเพิ่มพื้นที่ปลอดบุหรี่ การขึ้นภาษีบุหรี่ การหาม
โฆษณาตั้งขายบุหรี่หนาราน การใหบุคคลที่เปนที่รูจักและชื่นชอบของสังคม โฆษณาเชิญชวนใหเลิก
สูบบุหรี่และตอตานการสูบบุหรี่ และ การเผยแพรประชาสัมพันธใหเห็นถึงโทษภัยของบุหรี่ผานสื่อ
ตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ เปนตน โดยองคกรตางๆที่เกี่ยวของเปนผูรับผิดชอบ เชน กระทรวง
สาธารณสุข สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิรณรงคเพือ่ การไม
สูบบุหรี่ เปนตน การรณรงคตอตานดังกลาวไดมีสวนกระตุนใหประชาชนไดตระหนักและเห็นความ
สําคัญของปญหาการสูบบุหรี่มากขึ้น

ขอจํากัดของงานวิจัย
1. งานวิจัยเรื่องนี้เปนการใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการ เพื่อพัฒนากลวิธใี นการปองกัน
การสูบบุหรี่ของนักเรียนโดยใชกระบวนการมีสวนรวม ซึ่งเปนการทํางานรวมกันระหวางผูวิจยั กับผู
ปฏิบัติ ซึ่งเปนฝายตางๆทีเ่ กี่ยวของในพืน้ ที่ ในการรวมกันกําหนดปญหา คนหาสาเหตุของปญหา
และแนวทางแกไขปญหา ดังนั้นผลการวิจัยที่ไดจึงมาจากกระบวนการที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
เฉพาะในพื้นที่ท่ที ําการศึกษาเทานั้น การจะนําขอคนพบที่ไดไปประยุกตใชในพื้นที่อื่น ตองอยู
ภายใตสภาพแวดลอมและบริบท ตลอดจนปจจัยเงื่อนไขตางๆ ที่สงผลตอการดําเนินงาน ที่ใกลเคียง
กันดวย
2. งานวิจัยเรื่องนี้ไมไดทําการตรวจสอบปริมาณสารนิโคตินของนักเรียนโดยใชวธิ กี ารใดๆ
ทางการแพทย และไมไดใชเครื่องมือวัดใดๆในการทดสอบระดับการติดสารนิโคตินของนักเรียน
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. จากผลการวิจัยที่ได พบวา การดําเนินงานเพื่อพัฒนากลวิธใี นการปองกันการสูบบุหรี่
ของนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ โรงเรียนควรเปดโอกาสใหฝายตางๆ ไดแก นักเรียน ผูปกครอง ครู/
อาจารย ผูนําชุมชน และเจาหนาที่จากหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ไดมีสวนรวมในการดําเนิน
งานแบบเปนหุนสวน ในรูปของเครือขายที่มีการทํางานแบบครบวงจรและตอเนื่อง ตั้งแต 1) การ
กําหนดปญหาและความตองการ 2) การกําหนดแนวทางและวางแผนแกไขปญหา 3) การปฏิบตั ิตาม
แผนที่ไดกําหนดขึ้น 4) การสะทอนหรือประเมินผลที่ได เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณทั้ง
ในระดับลึกและกวาง โดยใชกลยุทธหลาย ๆ รูปแบบ ที่มีความสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทของ
พื้นที่
- การกําหนดปญหาและความตองการ เปนขั้นตอนแรกที่มีความสําคัญ เพราะจะนําไปสู
กระบวนการทํางานตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดโครงการ ควรเปนการทํางานรวมกันระหวางทุกฝาย ดวย
วิธีการทีท่ ําใหผูเกี่ยวของ ไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหาการสูบบุหรี่ ซึ่งเปนการสรางกระแส
ขับเคลื่อนทางสังคมและจิตสํานึกรวมที่มาจากการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ โดยไมไดคิดเอง
หรือตัดสินใจเอง
- การกําหนดแนวทางและวางแผนแกไขปญหา ควรวางแผนดําเนินการ ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว โดยกําหนดเปาหมายและวิธีการทีช่ ัดเจน เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมของเครือขายยัง
อยู และเปนไปอยางตอเนื่อง ซึ่งกิจกรรมในการปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหรี่ ควรมีความ
หลากหลาย ขึ้นอยูกับความสนใจและเงือ่ นไขของกลุม เชน การประชุมระดมสมอง การศึกษาดูงาน
การอบรม การเผยแพรประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ การใหความรูสุขศึกษา การพัฒนาทักษะที่
จําเปนแกเยาวชน การจัดกิจกรรมรณรงคตอตาน การสงเสริมการใชเวลาวางใหเปนประโยชน การ
เฝาระวังสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการสูบบุหรี่ เปนตน
- การติดตามและประเมินผล ควรเปนระบบและตอเนือ่ ง โดยเฉพาะระหวางดําเนินการ
เพื่อนําไปปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อใหการดําเนินกิจกรรมของ
เครือขายยังคงอยู ควรมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง มีการกระตุนความ
ตื่นตัว และใหกําลังใจในการปฏิบัติ
2. ในการพัฒนากลวิธีการปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนใหเกิดความตอเนื่องและยั่งยืน
โรงเรียนควรบูรณาการในหลักสูตร หรือสอดแทรกในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตลอดจนกิจกรรมพัฒนา
ของชุมชน โดยเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการคิดและตัดสินใจ เชน
- โรงเรียนควรสอดแทรกเนื้อหาความรูเกี่ยวกับบุหรี่ และโทษภัยของบุหรี่ ตลอดจนวิธี
ในการปองกันตนเองไมใหสบู บุหรี่ในวิชาสุขศึกษาใหแกเด็กนักเรียนในชวงชั้นที่ 2 และ 3 ซึ่งจัดเปน
กลุมเสี่ยงที่เริม่ ทดลองสูบบุหรี่
- โรงเรียนควรจัดใหมีกิจกรรมหรือการอบรมนักเรียน เพื่อฝกฝนและพัฒนาใหเด็กมี
ทักษะชีวติ เปนการเสริมภูมิคุมกันแกเด็กในการปองกันไมใหสูบบุหรีแ่ ละใชสารเสพติดชนิดอื่นๆ
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- โรงเรียนควรจัดใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อรณรงคตอตานการสูบบุหรี่และการ
ใชสารเสพติดของเยาวชน โดยใหนักเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชน ไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
ตั้งแตการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการ การวางแผนการดําเนินงาน การรวมเปนผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินงาน และการประเมินผลที่ไดรับจากกิจกรรมหรือโครงการที่กําหนดขึ้น
3. ควรสงเสริมใหฝายตางๆทีเ่ กี่ยวของไดมบี ทบาทสําคัญในการปองกันและแกไขปญหา
การสูบบุหรี่ของนักเรียน ดังนี้
- นักเรียน ควรเริ่มจากตัวเองกอน ดวยการไมสูบบุหรี่ และชวยปองกันไมใหเพื่อนสูบ
บุหรี่ดวย โดยการสรางแกนนําเครือขาย “เพื่อนชวยเพื่อน” หรือ “พี่สอนนอง” โดยใหพี่ในชั้น
มัธยมศึกษาชวยแนะนําและดูแลนองในชั้นประถมศึกษา เพื่อเปนแบบอยางที่ดี และสรางคานิยมที่
ถูกตอง
- พอแม ผูปกครอง ควรสรางความเขาใจและความอบอุนในครอบครัว เปนแบบอยาง
ที่ดี มีความรู และรับฟงความคิดเห็นเด็ก เพื่อไมใหเยาวชนไปหาความสุขจากการสูบบุหรี่
- ครูอาจารย ควรมีการสอนและใหความรูถึงโทษภัยของการสูบบุหรี่ พัฒนาทักษะที่
จําเปนแกเด็กนักเรียน เปนแบบอยางที่ดี อบรมดูแลเด็กอยางใกลชิดและสม่ําเสมอและจัดใหโรงเรียน
เปนเขตปลอดบุหรี่
- ผูนําชุมชนและกลุมสําคัญตางๆ ในชุมชน ตองสรางเครือขายความรวมมือที่เขมแข็ง
ระหวางสมาชิก การสรางสภาพแวดลอมในชุมชนทีข่ ัดขวางการเผยแพรของบุหรี่ เชน การกําหนด
เขตปลอดบุหรี่ในชุมชน การควบคุมดูแลไมใหรานคาจําหนายบุหรี่แกเด็กอายุต่ํากวา 18 ป และ การ
ไมใหมีแหลงมั่วสุม เปนตน
- เจาหนาที่จากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ ตองใหการสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร
ความรู งบประมาณ เทคนิควิธีการทํางาน สื่อตางๆ และทักษะในการบริหารจัดการ อยางเพียงพอ
4. ในการพัฒนางานดานชุมชนที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพ ใหไดประสิทธิผล และ
ยั่งยืน ควรใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการ ซึ่งเปนกระบวนทัศนใหมของงานวิจัยทีส่ งเสริมใหเกิดการ
เรียนรูจากการปฏิบัติจริง ภายใตสิ่งแวดลอมและบริบทของการปฏิบัติงาน เปนการวิจัยที่สืบคนดวย
การคิดสะทอนตัวเอง ทําใหเขาใจถึงสถานการณ ความรูสึก ความคิด และการรับรูของคนจากบริบท
ของตนเอง ซึ่งมีความยืดหยุน มีการนําผลหรือขอมูลที่ไดมาสะทอนกลับ และสามารถปรับแผนได
ตลอดเวลาตามสถานการณหรือบริบทที่เปลี่ยนไป (Cornwall ; & Jewkes. 1995 : 1668) และเปน
วิธีการที่มุงเนนความรูสําหรับการปฏิบตั ิหรือกระทํากิจกรรม ที่อาศัยการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ
หรือผูที่มีสวนไดสวนเสีย ในการคนหาและจัดการกับปญหาของตนเองภายใตทรัพยากรที่มีอยู โดย
มิไดเนน “ผลงานวิจัย” เปนหลัก แตมองการวิจัยเปน ”กระบวนการ” ในฐานะ “เครื่องมือ” ที่จะเพิ่ม
พลังแกชุมชน เพื่อใหชุมชนไดรวมกันจัดการปญหาของตนเอง (ปยะวัติ บุญ-หลง; และคนอื่นๆ.
2543 : 2, 4)
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ในการขยายผลการควบคุมการสูบบุหรี่ทไี่ ดผล ควรทําวิจัยที่มุงแกไขผูที่เสพติดบุหรี่
อยูแลวใหเลิกสูบบุหรี่ดวย ในกลุมเยาวชน กลุมผูใหญหรือวัยทํางาน โดยครอบคลุมพื้นที่เปาหมาย
ทั้งในโรงเรียนและชุมชน
2. การวิจัยเพื่อพัฒนางานดานปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหรี่ ควรใชกระบวนการ
ทํางานแบบเปนหุนสวน ที่มีความเชื่อมโยงการทํางานระหวางองคกรชุมชน องคกรภาครัฐ และ
เอกชน ตลอดจนนักวิชาการ โดยเปนการทํางานแบบสหวิทยาการ (Multi-Disciplinary Approach)
จากหลากหลายสาขาวิชา เชน ดานการแพทยและสาธารณสุข ดานการศึกษา ดานพฤติกรรมศาสตร
และสังคมศาสตร และดานจิตวิทยา เปนตน
3. ควรจัดใหมีการวิจัย และพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเชิงรุกในระดับทองถิน่ ใน
ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพ และนําไปสูรูปแบบที่ดีที่สุด สามารถนําไปเผยแพร
แลกเปลีย่ น เรียนรูรวมกันในแนวราบ และนําไปปรับใชในสถานบริการตางๆ ทั่วประเทศ
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คําชึ้แจง
แบบสอบถามนี้ เปนสวนหนึ่งของการทําปริญญานิพนธ เรื่อง การพัฒนากลวิธีในการ
ปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนโดยใชกระบวนการมีสว นรวม : กรณีศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส ใน
จังหวัดกาฬสินธุ
โดยตองการนําผลการวิจัยไปใช ในการกําหนดลักษณะปญหาการสูบบุหรี่ของ
นักเรียนใหชัดเจน ตรงประเด็น และครอบคลุมสาเหตุที่เกิดขึ้น อันนําไปสูแบบแผนการพัฒนาวิธกี าร
ปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหรี่ของนักเรียน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะกอใหเกิด
ประโยชนในระดับพื้นที่ ตอนักเรียน ผูปกครอง โรงเรียน และชุมชน ในการศึกษาครั้งนี้ นักเรียนชาย
และหญิงในระดับประถมศึกษา (ป.5-6) และมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-3) โรงเรียนหัวนาคําจรูญศิลป
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ไดรับเลือกใหเปนตัวแทนในการตอบแบบสอบถาม ดังนั้น ผูวิจัย
จึงใครขอความรวมมือจากนักเรียนทุกคน ในการตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ ตามความเปนจริง
ที่ตรงกับความรูสึกนึกคิดของนักเรียนเอง เพื่อจะไดนําผลไปใชประโยชนดังไดกลาวขางตน
อนึ่ง ขอมูลที่ไดจะเก็บเปนความลับ และนําเสนอรายละเอียดในภาพรวม ไมไดละเมิดสิทธิ
สวนบุคคลของผูตอบ ซึ่งไมมีผลกระทบตอการเรียนใดๆ ของนักเรียนทั้งสิ้น และขอขอบใจนักเรียน
ทุกคนที่ใหความรวมมือเปนอยางดี
วรรณชนก จันทชุม
นิสิตปริญญาเอก
สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต (เนนวิจัย)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15 กันยายน 2548

196
แบบสอบถาม
เรื่อง การพัฒนากลวิธีในการปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนโดยใชกระบวนการมีสว นรวม
: กรณีศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส ในจังหวัดกาฬสินธุ
แบบสอบถามนี้มี 8 สวนคือ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของนักเรียน
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียน
สวนที่ 3-8 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความรู เจตคติ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการปฏิเสธ ความ
คาดหวังในความสามารถของตนเองในการปองกันการสูบบุหรี่ และพฤติกรรมการปองกันการสูบ
บุหรี่ของนักเรียน
ขอใหนักเรียนโปรดตอบคําถามทุกขอ ถาเวนตอบเพียงขอใดขอหนึ่ง แบบสอบถามชุดนี้จะ
ไมสามารถนําไปใชได
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของนักเรียน
คําชี้แจง โปรดเติมขอความลงในชองวางที่เวนไว หรือ ทําเครื่องหมาย ลงใน ( )
หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริงของนักเรียนมากที่สุด
1. เพศ
( ) 1. ชาย
( ) 2. หญิง
2. ปจจุบันนักเรียนมีอายุเทาใด
( ) 1. 9 ป
( ) 2. 10 ป
( ) 3. 11 ป
( ) 4. 12 ป
( ) 5. 13 ป
( ) 6. 14 ป
( ) 7. 15 ป
( ) 8. อื่นๆ (ระบุ)…………...ป
3. นักเรียนกําลังเรียนอยูในระดับชั้นใด
( ) 1. ป.5
( ) 2. ป.6
( ) 3. ม.1
( ) 4. ม.2
( ) 5. ม.3
4. พอแมอยูดวยกันหรือไม
( ) 1. พอแมอยูดวยกัน ( ) 2. แมกับพอเลี้ยง
( ) 3. พอกับแมเลี้ยง ( ) 4. แมคนเดียว
( ) 5. พอคนเดียว
( ) 6. อื่น ๆ (ระบุ)………………………
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5. สัมพันธภาพในครอบครัวของนักเรียนเปนเชนไร
( ) 1. รักใครและชวยเหลือกันดี ( ) 2. ไมราบรื่น ทะเลาะวิวาทกันบอย
( ) 3. อื่นๆ (ระบุ)…………………………………
6. นักเรียนไดรับคาใชจายจากผูปกครอง วันละ………………..บาท
7. จํานวนผูที่สูบบุหรี่ในบาน………….คน (ระบุใครบาง)…………………………………………..
8. จํานวนเพื่อนสนิทที่สูบบุหรี่ ……… คน
9. โรงเรียนของนักเรียน เคยมีโครงการรณรงคเกี่ยวกับบุหรี่หรือไม
( ) 1. ไมมี
( ) 2. มี (ระบุโครงการ)…………………………………………………………………………
10. ในชุมชนหรือหมูบานที่นักเรียนอาศัยอยู เคยมีโครงการรณรงคเกี่ยวกับบุหรี่หรือไม
( ) 1. ไมมี
( ) 2. มี (ระบุโครงการ)…………………………………………………………………………
สวนที่ 2 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียน
คําชี้แจง โปรดเติมขอความลงในชองวางที่เวนไว หรือ ทําเครื่องหมาย
ที่ตรงกับความเปนจริงของนักเรียนมากที่สุด

ลงใน ( )หนาขอความ

1. นักเรียนสูบบุหรี่หรือไม
( ) 1. ไมเคย สูบบุหรี่เลย เพราะ (ตอบไดหลายขอ)
( ) 1.1 กลัวถูกพอแมลงโทษ
( ) 1.2 กลัวถูกทางโรงเรียนลงโทษ
( ) 1.3 ควันบุหรี่มีกลิ่นเหม็น นารังเกียจ ( ) 1.4 กลัวเปนอันตรายตอสุขภาพ
ตนเอง และบุคคลใกลชิด
( ) 1.5 กลัวผูอื่นรังเกียจ
( ) 1.6 สิ้นเปลืองคาใชจาย
( ) 1.7 อื่นๆ (ระบุ)……………………………
( ) 2. ปจจุบัน ยังสูบบุหรี่อยู
( ) 3. เลิกสูบบุหรี่ แลว เปนเวลา…………..ป………….เดือน
สาเหตุที่เลิก เพราะ (ตอบไดหลายขอ)
( ) 3.1 กลัวถูกพอแมลงโทษ
( ) 3.2 กลัวถูกทางโรงเรียนลงโทษ
( ) 3.3 ควันบุหรี่มีกลิ่นเหม็น นารังเกียจ ( ) 3.4 กลัวเปนอันตรายตอสุขภาพ
ตนเอง และบุคคลใกลชิด
( ) 3.5 กลัวผูอื่นรังเกียจ
( ) 3.6 สิ้นเปลืองคาใชจา ย
( ) 3.7 อื่นๆ (ระบุ)……………………………
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2. ในอนาคต นักเรียนคาดวาจะสูบบุหรี่ หรือไม
( ) 1. สูบ เพราะ (ระบุเหตุผล)………………………………………………………
( ) 2. ไมสูบ เพราะ (ระบุเหตุผล)…………………………………….....................
( ) 3. ไมทราบ ไมแนใจ เพราะ (ระบุเหตุผล)……………………………………...
* ขอตอไปนี้ ใหตอบเฉพาะผูที่เคยสูบบุหรี่ หรือ ปจจุบันยังคงสูบบุหรี่อยู *
(ผูที่ไมเคยสูบบุหรี่ ไมตองตอบ)
3. นักเรียนทดลองสูบบุหรีค่ รั้งแรก ตั้งแตอายุ……………… ป
4. สาเหตุแรก ที่ทําใหนักเรียนสูบบุหรี่ (ตอบเพียงขอเดียว)
( ) 1. ตามเพื่อน หรือ เพื่อนชักชวน
( ) 2. ตามอยางคนในครอบครัว
( ) 3. ตามอยางดาราหรือนักรองที่ชื่นชอบ
( ) 4. อยากลองสูบดวยตัวเอง
( ) 5. ชวยคลายเครียด
( ) 6. แกเหงา หรือชวยใหสนุกสนาน
( ) 7. แกงวงนอน
( ) 8. อื่นๆ (ระบุ)……………………
5. โดยเฉลี่ย นักเรียนสูบบุหรี่วันละ……………… มวน
6. โดยเฉลี่ย คาบุหรี่ของนักเรียนเอง เดือนละ…………………บาท
7. ชนิดหรือยี่หอของบุหรี่ที่นักเรียนสูบเปนประจํา (ตอบไดมากกวา 1 ยี่หอ) ไดแก
…………………………………….………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
8. นิสัยการสูบบุหรี่ของนักเรียนเปนอยางไร
( ) 1. สูบเปนประจําทุกวัน
( ) 2. 2-3 วันสูบครั้ง
( ) 3. สูบสัปดาหละครัง้
( ) 4. สูบในบางโอกาส เชน เวลาเครียด เขากลุม
สังสรรคกับเพื่อน หรือ ดื่มสุรา เปนตน
9. บุหรี่ที่สูบ นักเรียนไดมาอยางไร
( ) 1. ซื้อเองตามรานคา
( ) 2. ขอซื้อจากเพื่อน/คนอื่น
( ) 3. ฝากใหเพื่อน/คนอื่นไปซื้อให
( ) 4. ขอจากเพื่อน/คนอื่น
( ) 5. เพื่อน/คนอื่นให
( ) 6. อื่นๆ (ระบุ)…………………………………
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10. สถานทีท่ ี่เหมาะกับการสูบบุหรี่ของนักเรียน มากที่สุด คือที่ใด (ตอบเพียงขอเดียว)
( ) 1. บานตนเอง
( ) 2. บานเพื่อน
( ) 3. หองน้ําหรือมุมปลอดคนที่โรงเรียน ( ) 4. สถานที่สาธารณะ
( ) 5. ที่ไหนก็ไดที่อยากสูบ
( ) 6. สถานบันเทิงตางๆ เชน ผับ ดิสโกเทค
( ) 7. อื่นๆ (ระบุ)…………………………………….
11. เวลาใดทีน่ ักเรียนชอบสูบบุหรี่ (ตอบไดหลายขอ)
( ) 1. กอนหรือหลังรับประทานอาหาร ( ) 2. หลังตื่นนอน
( ) 3. เมื่อเขาหองน้ํา
( ) 4. เมื่ออยูกับกลุมเพื่อน
( ) 6. เมื่อรูสึกเครียดหรือมีเรื่องกลุมใจ
( ) 5. เมื่ออยูตามลําพังคนเดียว
( ) 7. เมื่อดื่มสุรา
( ) 8. เมื่อดื่มชา กาแฟ
( ) 9. เมื่อไปเที่ยวสถานบันเทิงตางๆ
( )10. อื่นๆ (ระบุ)………………………………
12. นักเรียนเคยพยายามเลิกสูบบุหรี่หรือไม
( ) 1. ไมเคย เพราะ (ระบุเหตุผล)………………………………………………………………..
( ) 2. เคยและปจจุบันเลิกสําเร็จแลว วิธีทใี่ ชในการเลิกบุหรี่ คือ………………………………
………………………………………………………………………………………………..
( ) 3. เคย แตเลิกไมสําเร็จ เพราะ (ระบุเหตุผล)………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
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สวนที่ 3 ความรูเกี่ยวกับบุหรี่
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมายถูก หรือ ผิด x ลงหนาขอความ โดยทําเครื่องหมายถูก
ถาเห็นดวยกับขอความนั้น และ ทําเครื่องหมายผิด ถาไมเห็นดวยกับขอความนั้น
………1. การสูบบุหรี่ไมทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ ถารางกายของผูสูบแข็งแรงดี
………2. จากสถิติการสูบบุหรี่ทวั่ โลกในปจจุบันแสดงใหเห็นวาพิษของบุหรี่กอ ใหเกิดการ
ตายกอนวัยอันควรมากกวาการติดเชื้อเอดสหรือโรคซาร
………3. สารพิษที่มีอยูใ นควันบุหรี่มี 2 ชนิด ไดแก ทาร และ นิโคติน
………4. นิโคตินเปนสารที่ทําใหติดบุหรี่เทานั้น ไมมีโทษอยางอื่น และเมื่อติดบุหรี่แลว
สามารถเลิกไดงาย
………5. วิธีหนึ่งที่ชว ยปองกันไมใหนักเรียนเปนมะเร็งที่ปอด คือการไมสูบบุหรี่และไมรับ
ควันบุหรีท่ ี่คนอื่นสูบ
………6. ควันบุหรีท่ ี่พน จากปากผูสูบจะมีสารพิษมากกวาควันบุหรี่ที่ลอยจากปลายมวน
ที่จุดไว
………7. บุหรี่มีโทษมากมาย เชน ทําใหเกิดโรคตางๆ สูญเสียคาใชจาย และอากาศเปนพิษ
ดังนั้นนักเรียนจึงไมควรเริม่ ทดลองที่จะสูบบุหรี่
………8. ผูที่สูบบุหรีช่ นิดที่มีกนกรองทําใหปลอดภัยจากสารพิษในควันบุหรี่
………9. รานคาที่จําหนายบุหรี่ใหแกนักเรียน ถือวามีความผิดตามกฎหมาย
……..10. นักเรียนตองไมสูบบุหรี่บนรถโดยสารประจําทางทั่วไปหรือรถรับสงนักเรียน
เนื่องจากจัดเปนเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
……..11. ผูที่ฝาฝนสูบบุหรี่ในที่หามสูบ ตามกฎหมายมีโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท
……..12. การจะบังคับใชกฎหมายในการควบคุมการสูบบุหรี่ใหไดผล ทุกฝายที่เกี่ยวของ
ไดแก นักเรียน โรงเรียน ผูปกครอง ประชาชนทัว่ ไป และเจาหนาที่ของรัฐ
ควรใหความรวมมืออยางเครงครัด
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สวนที่ 4 เจตคติตอการสูบบุหรี่
คําชี้แจง ใหนักเรียนอานขอความขางลาง และพิจารณาวาเห็นดวยหรือไม มากนอยเพียงใด แลว
ใหทําเครื่องหมายถูก ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน
ขอความ
1. โรคใดๆก็ตามที่เกิดจากการสูบบุหรี่
ไมไดเปนโรคที่รายแรง หรือกอใหเกิด
ความทุกขทรมาน
2. การสูบบุหรี่ทําใหสมองปลอดโปรงและ
ชวยคลายเครียด
3. กลิ่นตัว กลิ่นปากที่เกิดจากการสูบบุหรี่
เปนที่นารังเกียจของบุคคลทัว่ ไป
4. การสูบบุหรี่ในระยะเริ่มแรก ไมเปน
อันตรายตอรางกาย
5. ผูที่ไดรับควันบุหรี่โดยไมไดสูบ มีโอกาส
ที่จะเปนโรคตางๆ ไดเชนเดียวกับผูท ี่
สูบบุหรี่
6. การสูบบุหรี่ทําใหเสี่ยงตอการเกิดโรค
ตางๆ เปนการฆาตัวตายแบบผอนสง
7. วัยรุนที่สูบบุหรี่มีอาการไอ และติดเชื้อ
ทางเดินหายใจไดบอยกวาวัยรุนที่ไม
สูบบุหรี่
8. การสูบบุหรี่แสดงออกถึงความเปน
ลูกผูชาย
9. ฉันจะไมลองสูบบุหรี่แมแตมวนเดียว
เพราะสารในบุหรี่อาจทําใหฉันติดได
10. ฉันตั้งใจที่จะไมสูบบุหรี่ เพราะบุหรี่
เปนยาเสพติดชนิดหนึ่ง
11. ฉันจะปฏิเสธเพื่อน ถาเพื่อนใหลองสูบ
บุหรี่ เพราะการสูบบุหรีเ่ ปนสิ่งไม
ถูกตอง
12. ฉันไมจําเปนตองสูบบุหรี่ ก็สามารถ
เขากลุมกับเพื่อนฝูงได

เห็นดวย
อยางยิ่ง

เห็นดวย

ไมแนใจ

ไมเห็น
ดวย

ไมเห็น
ดวย
อยางยิ่ง
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สวนที่ 5 ทักษะการตัดสินใจเพื่อปองกันการสูบบุหรี่
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน ( ) หนาขอความทีต่ รงกับความคิดเห็นของนักเรียน
มากที่สุด เพียงคําตอบเดียว และโปรดทําใหครบทุกขอ
1. ถานักเรียนอยูใ นกลุมเพื่อนที่สูบบุหรี่ และนักเรียนเองก็มีความรูสึกอยากจะลองสูบบุหรี่ดูบาง
นักเรียนจะตัดสินใจอยางไรดี
( ) สูบบุหรีต่ ามเพื่อน เพราะจะไดรูวาสูบบุหรี่แลวมีความรูสึกอยางไร
( ) ไมสูบบุหรี่ เพราะ การสูบบุหรี่เปนสิง่ ไมดี ทําใหเกิดโรคตางๆที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ
( ) อื่นๆ (ระบุ สูบ หรือ ไมสูบ พรอมเหตุผล)…………………………………
2. ในงานวันปใหมที่บานเพื่อน เพื่อนสนิทไดชวนใหนักเรียนลองสูบบุหรี่ นักเรียนจะตัดสินใจ
อยางไร
( ) สูบ เพราะเห็นเพื่อนสูบแลวนาจะสนุก และแสดงถึงความเปนอิสระ
( ) ไมสูบ เพราะ บุหรี่เปนสิ่งเสพติดชนิดหนึ่ง ถาลองแลวอาจติดได
( ) อื่นๆ (ระบุ สูบ หรือ ไมสูบ พรอมเหตุผล)……………………………………….
3. ในชวงใกลสอบ นักเรียนรูสกึ เครียดและกังวลมาก เพื่อนแนะนําวา “ลองสูบบุหรี่ดซู ิ เพราะสูบ
แลวจะทําใหสมองปลอดโปรง มีความสุข และ คลายเครียดได” นักเรียนจะตัดสินใจอยางไร
( ) ไมสูบ เพราะบุหรี่ไมใชวิธใี นการแกปญหาที่ถูกตอง ควรตั้งใจอานหนังสือดีกวา
( ) สูบ เพราะ บุหรี่อาจชวยใหคลายเครียดไดจริง
( ) อื่นๆ (ระบุ สูบ หรือ ไมสูบ พรอมเหตุผล)……………………………
4. ถานักเรียนเดินผานเพื่อนกลุมหนึ่งที่กําลังสูบบุหรี่ และถูกชักชวนใหเขากลุม เพื่อสูบบุหรี่
ดวยกัน นักเรียนจะตัดสินใจอยางไร
( ) สูบ เพราะ จะไดเปนทีย่ อมรับของเพื่อนกลุมนี้
( ) ไมสูบ เพราะ กลัวถูกครูจับไดและถูกลงโทษ
( ) อื่นๆ (ระบุ สูบ หรือ ไมสูบ พรอมเหตุผล)………………………………………
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5. เมื่อนักเรียนรูวาเพื่อนสนิทสูบบุหรี่ นักเรียนจะตัดสินใจอยางไร
( ) แนะนําใหเพื่อนเลิกสูบบุหรี่ เพราะจะเปนอันตรายตอสุขภาพ
( ) ไมตองทําอะไร เพราะเพื่อนสูบบุหรีก่ ็เปนเรื่องของเพื่อน
( ) อื่นๆ (ระบุ)…………………………………………………………………
6. ถามีเพื่อนรุนพี่มาชวนแกมบังคับใหนักเรียนลองสูบบุหรี่ นักเรียนจะตัดสินใจอยางไร
( ) สูบ เพราะเกรงใจพี่
( ) ไมสูบ เพราะ ถาลองแลวอาจติดบุหรี่ได
( ) อื่นๆ (ระบุ สูบ หรือ ไมสูบ พรอมเหตุผล)………………………………………..
7. เมื่อนักเรียนดูภาพยนตรตางประเทศ แลวเห็นดาราสูบบุหรี่ ทาทางโก นักเรียนอยากรูสึกโก
บาง นักเรียนจะตัดสินใจอยางไร
( ) สูบ เพราะอยากโก แบบดารา
( ) ไมสูบ เพราะ การสูบบุหรี่ไมไดทําใหโกหรือเทห
( ) อื่นๆ (ระบุ สูบ หรือ ไมสูบ พรอมเหตุผล)………………………………………..
8. วันหนึ่งนักเรียนรูสึกเหงามากๆ เพื่อนเลยเสนอใหสูบบุหรี่ นักเรียนจะตัดสินใจอยางไร
( ) สูบ เพราะเห็นเพื่อนสูบแลว ดูทาทางมีความสุข
( ) ไมสูบ เพราะ ผิดกฎระเบียบของโรงเรียน
( ) อื่นๆ (ระบุ สูบ หรือ ไมสูบ พรอมเหตุผล)………………………………………..
9. เมื่อนักเรียนเห็นพอหรือพี่ชายสูบบุหรี่แลว รูสึกอยากสูบบาง นักเรียนจะตัดสินใจอยางไร
( ) ไมสูบ เพราะ บุหรี่เปนสิ่งเสพติดชนิดหนึ่ง ถาลองแลวอาจติดได
( ) สูบ เพราะ พอหรือพี่ก็ยังสูบ แสดงวาการสูบบุหรี่ไมมีอันตราย
( ) อื่นๆ (ระบุ สูบ หรือ ไมสูบ พรอมเหตุผล)………………………………………..
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10. เย็นวันศุกรหลังเลิกเรียน มีเพื่อนที่อยูในหมูบานเดียวกันมาชวนนักเรียนไปเลนสนุกเกอร ซึ่ง
นักเรียนทราบดีวาเปนที่มั่วสุมของวัยรุน มีทั้งการพนัน ดื่มเหลาเบียร และสูบบุหรี่ นักเรียนจะ
ตัดสินใจในสถานการณนี้อยางไร
( ) ไมไป เพราะ อาจชักนําใหนักเรียนเสี่ยงตอการเลนพนัน สูบบุหรี่ หรือ
ดื่มเหลาเบียร
( ) ไป เพราะ คงจะสนุกดี
( ) อื่นๆ (ระบุ ไป หรือ ไมไป พรอมเหตุผล)………………………………………..
สวนที่ 6 ทักษะการปฏิเสธเพื่อปองกันการสูบบุหรี่
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน ( ) หนาขอความทีต่ รงกับความคิดเห็นของนักเรียน
มากที่สุด เพียงคําตอบเดียว และโปรดทําใหครบทุกขอ
1. ถาเพื่อนชวนใหนักเรียนสูบบุหรี่ โดยพูดสบประมาทวา “ ถาไมสูบเปนคนไมกลา ไมแนจริง”
นักเรียนจะโตตอบการชวนของเพื่อนอยางไร
( ) “ขอโทษจริง ๆ เราไมสูบหรอก เพราะบุหรี่เปนสิ่งเสพติด”
( ) “โครบอกวาเราไมแนจริง เดี๋ยวจะสูบใหดู”
( ) อื่นๆ (ระบุ)…………………………….…………..
2. ในงานวันปใหม นักเรียนถูกเพื่อนสนิทชวนใหลองสูบบุหรี่ นักเรียนจะเลือกใชคําพูดใดใน
การโตตอบการชวนของเพื่อน
( ) “นาสนใจนะ อยากลองสูบอยูเหมือนกันวามันเปนอยางไร”
( ) “อยาดีกวา กลัวลองแลวจะติด”
( ) อื่นๆ (ระบุ)……………………………………………
3. ในขณะที่นักเรียนรูสึกเครียดและกังวลมากเกี่ยวกับเรื่องการสอบ เพื่อนสนิทนําบุหรี่มาให
และแนะนําวา “ลองสูบบุหรีด่ ูซิ เพราะสูบแลวจะทําใหสมองปลอดโปรง มีความสุข และ
คลายเครียดได” นักเรียนจะตอบเพื่อนวาอยางไร
( ) “ จริงๆ เหรอ เอามาลองสูบดูซักมวนสิ”
( ) “ขอบใจเพื่อน แตเราไมชอบกลิ่นบุหรี่”
( ) อื่นๆ (ระบุ)……………………………………
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4. ถานักเรียนเดินผานเพื่อนกลุมหนึ่งที่กําลังสูบบุหรี่ และถูกชักชวนใหเขากลุม โดยเพื่อนขูวา
“ถาอยากเขากลุม ตองสูบบุหรี่ เพราะเปนกฎของกลุม” นักเรียนจะตอบเพื่อนอยางไร
( ) “ ขอโทษนะ เราตองรีบไปพบอาจารย แลวคอยคุยกันใหม”
( ) “ เพียงครั้งเดียวนะ”
( ) อื่นๆ (ระบุ)……………………………………………
5. ถานักเรียนถูกเพื่อนชวนใหสูบบุหรี่หลายๆ ครั้งแลว แตนักเรียนไดปฏิเสธไป จนเพื่อนโกรธ
มาก และพูดขูนักเรียนวา “ ถาไมสูบ ก็เลิกคบกัน” นักเรียนจะตอบเพื่อนวาอยางไร
( ) “นี่เห็นวาคบกันมานานนะ ถึงยอมตกลงสูบ”
( ) “ขอโทษ เราสูบไมไดจริงๆ เพราะพอแมสั่งหามไว หวังวาเพื่อนคงไมทําอยางนั้น
จริงๆ ใชมั้ย”
( ) อื่นๆ (ระบุ)………………………………………………….
6. ถามีเพื่อนรุนพี่มาชวนแกมบังคับใหนกั เรียนลองสูบบุหรี่ ซึ่งนักเรียนไดเคยปฏิเสธไปครั้งหนึ่ง
แลว ครั้งนี้นักเรียนจะตอบรุนพี่วาอยางไร
( ) “สูบก็ได แตที่สูบเพราะเกรงใจพี่นะ”
( ) “ขอบคุณพี่ ไมเอาหรอก ผมแพควันบุหรี่”
( ) อื่นๆ (ระบุ)……………………………………………………
7. เพื่อนชวนนักเรียนสูบบุหรี่ โดยบอกวา “สูบบุหรี่แลว รูสึกโกเก เหมือนดาราฝรั่งเลย”
นักเรียนจะโตตอบเพื่อนวาอยางไร
( ) “โกจริงๆ เหรอ งั้นลองเอามาสูบซักมวนสิ”
( ) “จริงเหรอ เราวาคนทีส่ ูบบุหรี่ ไมเห็นจะโกเกตรงไหนเลย แถมเปนอันตรายตอ
สุขภาพอีกตางหาก”
( ) อื่นๆ (ระบุ)…………………………….
8. ในงานเลี้ยงวันเกิดเพื่อน กลุมเพื่อนๆ รวมวงกันดื่มเหลาและสูบบุหรี่ และชักชวนให
นักเรียนรวมสูบบุหรี่ดวย นักเรียนไดตอบปฏิเสธ แตเพื่อนไมยอม ยังคงตื๋อใหนกั เรียน
สูบ นักเรียนจะตอบเพื่อน ๆ วาอยางไร
( ) “ตกลงๆ จะไดหยุดเซาซี้เสียที”
( ) “เราสูบไมเปนจริงๆ และไมอยากจะสูบดวย กลัวติด คงไมโกรธกันนะ”
( ) อื่นๆ (ระบุ)………………………………
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9. เย็นวันศุกรหลังเลิกเรียน มีเพื่อนที่อยูในหมูบา นเดียวกันมาชวนนักเรียนไปเลนสนุกเกอร
ซึ่งนักเรียนทราบดีวาเปนแหลงมั่วสุมของวัยรุน มีทั้งการพนัน ดื่มเหลาเบียร และสูบบุหรี่
นักเรียนจะตอบเพื่อนอยางไร
( ) “ขอโทษนะ เราคงไปไมได เพราะพอแมไมชอบใหเราไปสถานที่แบบนี”้
( ) “ดีจัง กําลังรูสึกเซ็งอยูพอดี”
( ) อื่นๆ (ระบุ)………………………………………..
10. นักเรียนไดไปทํารายงานที่บานเพื่อนจนดึก แลวรูสกึ งวงนอน เพื่อนจึงยื่นบุหรี่ให 1 มวน
และบอกวา “ลองบุหรีซ่ ิ จะไดหายงวง” นักเรียนจะโตตอบเพื่อนวาอยางไร
( ) “ขอบคุณ แตบุหรี่มโี ทษนะ เราขอน้ําเย็นสักแกวดื่มแกงวงดีกวา”
( ) “จริงเหรอ งั้นลองดูซักมวนสิ”
( ) อื่นๆ (ระบุ)……………………………………….
สวนที่ 7 ความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการปองกันการสูบบุหรี่
คําชี้แจง ใหนักเรียนอานขอความขางลาง แลวประเมินความสามารถของนักเรียนในการปองกัน
ตนเองไมใหสบู บุหรี่ โดยทําเครื่องหมายถูก ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน
ขอความ
ทําได
1. นักเรียนสามารถบังคับใจตนเอง ไมใหเริ่มที่จะ
ทดลองสูบบุหรี่
2. นักเรียนกลาที่จะบอกใหเพื่อนๆ หรือผูอื่นทราบ
ถึงความตั้งใจของตนเองที่จะไมสูบบุหรี่
3. เมื่อเพื่อนชักชวนใหนักเรียนสูบบุหรี่ นักเรียน
สามารถปฏิเสธไดทันที
4. นักเรียนสามารถเดินเลี่ยง ที่จะไมสังสรรคหรือ
เขากลุมกับเพื่อนหรือผูอื่นที่กําลังดื่มสุราหรือ
สูบบุหรี่
5. นักเรียนจะไมใชบุหรี่เปนวิธีการระบายเมื่อมี
ความเครียดหรือกลัดกลุมใจ
6. เมื่อนักเรียนไดกลิ่นบุหรีห่ รือเห็นผูอื่นสูบบุหรี่
นักเรียนสามารถควบคุมตนเองไมใหมีความ
อยากรูอยากลองที่จะสูบบุหรี่

ไมแนใจ

ทําไมได
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ขอความ
ทําได
7. เมื่อนักเรียนอยูคนเดียวหรือรูสึกเหงา นักเรียน
จะไมสูบบุหรี่
8. เมื่อเพื่อนชวนใหนักเรียนเขากลุม เพื่อดื่มสุรา
หรือสูบบุหรี่ นักเรียนสามารถหลีกเลี่ยงได โดย
ชักชวนเพือ่ นใหทํากิจกรรมอื่นๆ
ที่เหมาะสมแทน
9. นักเรียนจะไมสูบบุหรี่ เพราะตองการเลียนแบบ
ผูอื่น เชน เพื่อน พอ หรือ ดารา เปนตน
10. นักเรียนจะไมสูบบุหรี่ เพื่อแสดงวาตนเองโก
หรือเทห

ไมแนใจ

ทําไมได

สวนที่ 8 พฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่
คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอความตอไปนี้ แลวทําเครือ่ งหมายถูก ลงในชองที่ตรงกับการกระทํา
ของนักเรียนตามสภาพการณที่เปนจริง โดยมีเกณฑในการพิจารณาดังนี้
ไมเคย หมายถึง
นอย
หมายถึง
ปานกลาง หมายถึง
มาก
หมายถึง
มากที่สุด หมายถึง

การกระทํานั้นไมเคยปฏิบตั ิหรือแทบจะไมเคยปฏิบตั ิเลย
การกระทํานั้นปฏิบตั นิ านๆ ครั้ง
การกระทํานั้นปฏิบตั คิ อนขางบอย
การกระทํานั้นปฏิบัตบิ อยครั้งเปนสวนใหญ
การกระทํานั้นปฏิบตั ิเปนประจําสม่ําเสมอ
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ขอความ
ในชวงหนึ่งเดือนที่ผานมา บอยครั้งเพียงใด
(โดยประมาณ) ที่นักเรียน
1. อานหรือรับฟงขาวสารเกี่ยวกับอันตรายของการ
สูบบุหรี่จากสื่อตางๆ เชน หนังสือ โปสเตอร ทีวี
หรือ วิทยุ
2. สังสรรคหรือเขากลุม ในขณะที่ผูอื่นกําลังดื่มสุรา
หรือสูบบุหรี่
3. เดินเลี่ยงไปที่อื่น หรือ ไมเขาใกลผทู ี่กาํ ลังสูบ
บุหรี่
4. รับบุหรี่จากเพื่อนมาสูบ เมื่อเพื่อนชักชวนใหสบู
บุหรี่
5. สูบบุหรี่ เมื่อรูสึกเครียดหรือกลัดกลุมใจ
6. สูบบุหรี่ดวยความรูสึกอยากรู อยากลอง เมื่อได
กลิ่นหรือเห็นผูอื่นสูบบุหรี่
7. สูบบุหรี่ เมื่อรูสึกเบื่อหรือเหงา
8. สูบบุหรี่ เพราะรูสึกโกหรือเทห
9. ใชเวลาวางที่เปนประโยชนและเหมาะสม เชน
เลนกีฬา อานหนังสือ ฟงเพลง เปนตน
10. เขารวมทํากิจกรรมที่รณรงคตอตานการสูบ
บุหรี่ หรือ ยาเสพติดในโครงการตางๆ ของ
โรงเรียนหรือชุมชน

ไมเคย

นอย

ปาน
กลาง

มาก

มาก
ที่สุด
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ชุดสําหรับผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ

คําชึ้แจง
แบบสอบถามนี้ เปนสวนหนึ่งของการทําปริญญานิพนธ เรื่อง การพัฒนากลวิธีในการ
ปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนโดยใชกระบวนการมีสว นรวม : กรณีศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส ใน
จังหวัดกาฬสินธุ
โดยตองการนําผลการวิจัยไปใช ในการกําหนดลักษณะปญหาการสูบบุหรี่ของ
นักเรียนใหชัดเจน ตรงประเด็น และครอบคลุมสาเหตุที่เกิดขึ้น อันนําไปสูแบบแผนการพัฒนาวิธกี าร
ปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหรี่ของนักเรียน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะกอใหเกิด
ประโยชนในระดับพื้นที่ ตอนักเรียน ผูปกครอง โรงเรียน และชุมชน ในการศึกษาครั้งนี้ นักเรียนชาย
และหญิงในระดับประถมศึกษา (ป.5-6) และมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-3) โรงเรียนหัวนาคําจรูญศิลป
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ไดรับเลือกใหเปนตัวแทนในการตอบแบบสอบถาม ดังนั้น ผูวิจัย
จึงใครขอความรวมมือจากนักเรียนทุกคน ในการตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ ตามความเปนจริง
ที่ตรงกับความรูสึกนึกคิดของนักเรียนเอง เพื่อจะไดนําผลไปใชประโยชนดังไดกลาวขางตน
อนึ่ง ขอมูลที่ไดจะเก็บเปนความลับ และนําเสนอรายละเอียดในภาพรวม ไมไดละเมิดสิทธิ
สวนบุคคลของผูตอบ ซึ่งไมมีผลกระทบตอการเรียนใดๆ ของนักเรียนทั้งสิ้น และขอขอบใจนักเรียน
ทุกคนที่ใหความรวมมือเปนอยางดี
วรรณชนก จันทชุม
นิสิตปริญญาเอก
สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต (เนนวิจัย)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15 กันยายน 2548
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แบบสอบถาม
เรื่อง การพัฒนากลวิธีในการปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนโดยใชกระบวนการมีสว นรวม
: กรณีศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส ในจังหวัดกาฬสินธุ
แบบสอบถามนี้มี 8 สวนคือ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของนักเรียน
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียน
สวนที่ 3-8 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความรู เจตคติ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการปฏิเสธ
ความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการปองกันการสูบบุหรี่
และ พฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน
ขอใหนักเรียนโปรดตอบคําถามทุกขอ ถาเวนตอบเพียงขอใดขอหนึ่ง แบบสอบถามชุดนี้จะไม
สามารถนําไปใชได
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของนักเรียน
ลักษณะของขอคําถาม เปนแบบคําถามแบบเปด โดยใหเติมขอความในชองวางที่เวนไว และ
คําถามแบบปดที่เปนแบบคําถามใหเลือกตอบ
แนวทางในการสรางขอคําถาม จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับบุหรี่ ตลอดจน
ผลจากการทําวิจัยในเรื่องที่ 2 ของผูวิจัยที่ทําการสังเคราะหงานวิจยั ที่เกี่ยวของกับการสูบบุหรีโ่ ดย
การวิเคราะหเมตา พบวา พฤติกรรมการสูบบุหรี่เปนผลมาจากปฏิสัมพันธ ระหวางปจจัยภายในหรือ
ปจจัยสวนบุคคลของตัววัยรุน กับปจจัยภายนอกหรือปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่เกีย่ วของ โดยพบวา
ปจจัยภายในหรือปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับชั้นทีศ่ กึ ษา คาใชจา ยที่ไดรับตอวัน มี
ความสัมพันธกับการสูบบุหรี่ สําหรับปจจัยภายนอกหรือปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่สาํ คัญ ไดแก เพื่อน
(การถูกชักชวนจากเพื่อนสนิทใหลองสูบบุหรี่) ครอบครัว (สถานภาพสมรสของบิดามารดา สัมพันธ
ภาพภายในครอบครัว การมีบุคคลในครอบครัวสูบบุหรี่) โรงเรียน (กฎระเบียบของโรงเรียน หรือ
การใหความสําคัญในการรณรงคปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน) และชุมชน (การใหความสําคัญใน
การรณรงคปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ (ชูชัย ศุภวงศ
; และ สุภกร บัวสาย. 2539 : ออนไลน ) ; (วรรณชนก จันทชุม. 2547) ; (U.S. Department of
Health and Human Services. 1994 : 8-9) ; (Johnson; & Hoffmann. 2000 : 393-394 ; citing
Jessor; Donovan; & Costa. 1991) ; (Kirby. 2002 : 57-58) ; (Minnesota Department of Health.
2002 : Online)
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของนักเรียน
คําชี้แจง โปรดเติมขอความลงในชองวางที่เวนไว หรือ ทําเครื่องหมาย
หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริงของนักเรียนมากที่สุด

ลงใน ( )

1. เพศ
( ) 1. ชาย
( ) 2. หญิง
2. ปจจุบันนักเรียนมีอายุเทาใด
( ) 1. 9 ป
( ) 2. 10 ป
( ) 3. 11 ป
( ) 4. 12 ป
( ) 5. 13 ป
( ) 6. 14 ป
( ) 7. 15 ป
( ) 8. อื่นๆ (ระบุ)…………...ป
3. นักเรียนกําลังเรียนอยูในระดับชั้นใด
( ) 1. ป.5
( ) 2. ป.6
( ) 3. ม.1
( ) 4. ม.2
( ) 5. ม.3
4. พอแมอยูดวยกันหรือไม
( ) 1. พอแมอยูดวยกัน ( ) 2. แมกับพอเลี้ยง
( ) 3. พอกับแมเลี้ยง ( ) 4. แมคนเดียว
( ) 5. พอคนเดียว
( ) 6. อื่น ๆ (ระบุ)………………………
5. สัมพันธภาพในครอบครัวของนักเรียนเปนเชนไร
( ) 1. รักใครและชวยเหลือกันดี ( ) 2. ไมราบรื่น ทะเลาะวิวาทกันบอย
( ) 3. อื่นๆ (ระบุ)…………………………………
6. นักเรียนไดรับคาใชจายจากผูปกครอง วันละ………………..บาท
7. จํานวนผูที่สูบบุหรี่ในบาน………….คน (ระบุใครบาง)…………………………………………..
8. จํานวนเพื่อนสนิทที่สูบบุหรี่ ……… คน
9. โรงเรียนของนักเรียน เคยมีโครงการรณรงคเกี่ยวกับบุหรี่หรือไม
( ) 1. ไมมี
( ) 2. มี (ระบุโครงการ)…………………………………………………………………………
10. ในชุมชนหรือหมูบานที่นักเรียนอาศัยอยู เคยมีโครงการรณรงคเกี่ยวกับบุหรี่หรือไม
( ) 1. ไมมี
( ) 2. มี (ระบุโครงการ)…………………………………………………………………………
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สวนที่ 2 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียน
ลักษณะของขอคําถาม เปนแบบคําถามแบบเปด โดยใหเติมขอความในชองวางที่เวนไว และ
คําถามแบบปดที่เปนแบบคําถามใหเลือกตอบ
แนวทางในการสรางขอคําถาม จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับบุหรี่ พบวา
แบบแผนพฤติกรรมการสูบบุหรี่สว นใหญศึกษาในเรือ่ งสาเหตุที่สบู บุหรี่ อายุที่เริ่มสูบบุหรี่ จํานวน
บุหรี่ที่สูบ คาใชจายที่ใชในการซื้อบุหรี่ ยี่หอบุหรี่ที่นิยมสูบ นิสยั ในการสูบบุหรี่ แหลงที่ไดบุหรี่
สถานที่และเวลาที่ชอบสูบบุหรี่ ความพยายามในการเลิกสูบบุหรี่ สาเหตุตองการเลิก การเลิกได
สําเร็จหรือไม สาเหตุที่เลิกไมสําเร็จ ถาเลิกสําเร็จใชวิธีการใด และความตองการในการสูบบุหรี่ใน
อนาคต เปนตน (ชูชัย ศุภวงศ; และสุภกร บัวสาย. 2539 : ออนไลน) ; (โกลดเบอรก. 2542 :
ออนไลน) ; (ธนพงศ จันทชุม. 2542 : 32)
คําชี้แจง โปรดเติมขอความลงในชองวางที่เวนไว หรือ ทําเครื่องหมาย
หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริงของนักเรียนมากที่สุด

ลงใน ( )

1. นักเรียนสูบบุหรี่หรือไม
( ) 1. ไมเคย สูบบุหรี่เลย เพราะ (ตอบไดหลายขอ)
( ) 1.1 กลัวถูกพอแมลงโทษ
( ) 1.2 กลัวถูกทางโรงเรียนลงโทษ
( ) 1.3 ควันบุหรี่มีกลิ่นเหม็น นารังเกียจ ( ) 1.4 กลัวเปนอันตรายตอสุขภาพ
ตนเอง และบุคคลใกลชิด
( ) 1.5 กลัวผูอื่นรังเกียจ
( ) 1.6 สิ้นเปลืองคาใชจาย
( ) 1.7 อื่นๆ (ระบุ)……………………………
( ) 2. ปจจุบัน ยังสูบบุหรี่อยู
( ) 3. เลิกสูบบุหรี่ แลว เปนเวลา…………..ป………….เดือน
สาเหตุที่เลิก เพราะ (ตอบไดหลายขอ)
( ) 3.1 กลัวถูกพอแมลงโทษ
( ) 3.2 กลัวถูกทางโรงเรียนลงโทษ
( ) 3.3 ควันบุหรี่มีกลิ่นเหม็น นารังเกียจ ( ) 3.4 กลัวเปนอันตรายตอสุขภาพ
ตนเอง และบุคคลใกลชิด
( ) 3.5 กลัวผูอื่นรังเกียจ
( ) 3.6 สิ้นเปลืองคาใชจา ย
( ) 3.7 อื่นๆ (ระบุ)……………………………
2. ในอนาคต นักเรียนคาดวาจะสูบบุหรี่ หรือไม
( ) 1. สูบ เพราะ (ระบุเหตุผล)………………………………………………………
( ) 2. ไมสูบ เพราะ (ระบุเหตุผล)…………………………………….....................
( ) 3. ไมทราบ ไมแนใจ เพราะ (ระบุเหตุผล)……………………………………...
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* ขอตอไปนี้ ใหตอบเฉพาะผูที่เคยสูบบุหรี่ หรือ ปจจุบันยังคงสูบบุหรี่อยู *
(ผูที่ไมเคยสูบบุหรี่ ไมตองตอบ)
3. นักเรียนทดลองสูบบุหรีค่ รั้งแรก ตั้งแตอายุ……………… ป
4. สาเหตุแรก ที่ทําใหนักเรียนสูบบุหรี่ (ตอบเพียงขอเดียว)
( ) 1. ตามเพื่อน หรือ เพื่อนชักชวน
( ) 2. ตามอยางคนในครอบครัว
( ) 3. ตามอยางดาราหรือนักรองที่ชื่นชอบ
( ) 4. อยากลองสูบดวยตัวเอง
( ) 5. ชวยคลายเครียด
( ) 6. แกเหงา หรือชวยใหสนุกสนาน
( ) 7. แกงวงนอน
( ) 8. อื่นๆ (ระบุ)……………………
5. โดยเฉลี่ย นักเรียนสูบบุหรี่วันละ……………… มวน
6. โดยเฉลี่ย คาบุหรี่ของนักเรียนเอง เดือนละ…………………บาท
7. ชนิดหรือยี่หอของบุหรี่ที่นักเรียนสูบเปนประจํา (ตอบไดมากกวา 1 ยี่หอ) ไดแก
…………………………………….………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
8. นิสัยการสูบบุหรี่ของนักเรียนเปนอยางไร
( ) 1. สูบเปนประจําทุกวัน
( ) 2. 2-3 วันสูบครั้ง
( ) 3. สูบสัปดาหละครัง้
( ) 4. สูบในบางโอกาส เชน เวลาเครียด เขากลุม
สังสรรคกับเพื่อน หรือ ดื่มสุรา เปนตน
9. บุหรี่ที่สูบ นักเรียนไดมาอยางไร
( ) 1. ซื้อเองตามรานคา
( ) 2. ขอซื้อจากเพื่อน/คนอื่น
( ) 3. ฝากใหเพื่อน/คนอื่นไปซื้อให
( ) 4. ขอจากเพื่อน/คนอื่น
( ) 5. เพื่อน/คนอื่นให
( ) 6. อื่นๆ (ระบุ)…………………………………
10. สถานทีท่ ี่เหมาะกับการสูบบุหรี่ของนักเรียน มากที่สุด คือที่ใด (ตอบเพียงขอเดียว)
( ) 1. บานตนเอง
( ) 2. บานเพื่อน
( ) 3. หองน้ําหรือมุมปลอดคนที่โรงเรียน ( ) 4. สถานที่สาธารณะ
( ) 5. ที่ไหนก็ไดที่อยากสูบ
( ) 6. สถานบันเทิงตางๆ เชน ผับ ดิสโกเทค
( ) 7. อื่นๆ (ระบุ)…………………………………….
11. เวลาใดทีน่ ักเรียนชอบสูบบุหรี่ (ตอบไดหลายขอ)
( ) 1. กอนหรือหลังรับประทานอาหาร ( ) 2. หลังตื่นนอน
( ) 3. เมื่อเขาหองน้ํา
( ) 4. เมื่ออยูกับกลุมเพื่อน
( ) 6. เมื่อรูสึกเครียดหรือมีเรื่องกลุมใจ
( ) 5. เมื่ออยูตามลําพังคนเดียว
( ) 7. เมื่อดื่มสุรา
( ) 8. เมื่อดื่มชา กาแฟ
( ) 9. เมื่อไปเที่ยวสถานบันเทิงตางๆ
( )10. อื่นๆ (ระบุ)………………………………
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12. นักเรียนเคยพยายามเลิกสูบบุหรี่หรือไม
( ) 1. ไมเคย เพราะ (ระบุเหตุผล)………………………………………………………………..
( ) 2. เคยและปจจุบันเลิกสําเร็จแลว วิธีทใี่ ชในการเลิกบุหรี่ คือ………………………………
………………………………………………………………………………………………..
( ) 3. เคย แตเลิกไมสําเร็จ เพราะ (ระบุเหตุผล)………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
สวนที่ 3 แบบวัดความรูเกี่ยวกับบุหรี่
นิยามตัวแปร
ความรูเกี่ยวกับบุหรี่ หมายถึง การรูจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การ
สังเคราะหและการประเมินคาของนักเรียน เกี่ยวกับสารพิษในบุหรี่ ผลเสียของบุหรี่และกฎหมายที่
เกี่ยวของในการคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่ และควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ
ลักษณะของเครื่องมือ เปนแบบใหนักเรียนเลือกขีดเครื่องหมายถูก ( ) หรือ ผิด ( x )
หนาขอความ ถาเห็นดวยกับขอความนั้นใหขีดเครื่องหมายถูก และถาไมเห็นดวยกับขอความนั้น ให
ขีดเครื่องหมายผิด
เกณฑการใหคะแนน คําตอบที่นักเรียนตอบถูกตองให 1 คะแนน และคําตอบที่นักเรียน
ตอบผิด ให 0 คะแนน
เนื้อหาความรูเกี่ยวกับบุหรี่ที่ตองการวัด ประกอบดวยเนื้อหา 3 ประการ ไดแก สารพิษ
ในบุหรี่ ผลเสียของบุหรี่ และกฎหมายที่เกี่ยวของในการคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่ และควบคุม
ผลิตภัณฑยาสูบ ซึ่งเปนเนือ้ หาสําคัญและนักเรียนควรทราบ โดยเนื้อหาดังกลาวไดใหครูทําการสอน
นักเรียนในโครงการใหโปรแกรมสุขศึกษาแกนักเรียน (รายละเอียดของเนื้อหาดังแผนการสอน) ซึ่ง
เปนเนื้อหาที่ไดจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ และ จากหนังสือ 50 คําถามสําหรับ
ผูสูบบุหรี่และไมสูบบุหรี่ ของมูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่
พฤติกรรมความรูที่ตองการวัด เปนการวัดความรูพ ุทธิพิสัย (Cognitive domain) ตาม
ทฤษฎีของบลูม (Bloom) ซึ่งจําแนกพฤติกรรมออกเปน 6 ระดับ ดังนี้
1. ความรู- ความจํา (Knowledge or recall) ไดแก พฤติกรรมความรูที่แสดงถึงการจํา
ได หรือ ระลึกได ประกอบดวยขอคําถามดังนี้
สารพิษในบุหรี่
ขอ 3. สารพิษที่มีอยูในควันบุหรี่มี 2 ชนิด ไดแก ทาร และ นิโคติน
เฉลย ผิด เนื่องจากควันบุหรี่ประกอบดวยสารเคมีที่มีอันตรายตอสุขภาพรางกาย
ประมาณ 4,000 ชนิด แตทสี่ ําคัญ ไดแก นิโคติน ทาร กาซคารบอนมอนนอกไซด ไนโตรเจนได
ออกไซด ไฮโดรเจนไซยาไนด แอมโมเนีย และ สารกัมมันตภาพรังสี เปนตน
ขอ 8. การสูบบุหรี่ 1 มวน จะทําใหอายุสั้นลงประมาณ 10 นาที
เฉลย ผิด เนื่องจากการสูบบุหรี่ 1 มวนจะทําใหอายุสั้นลง 5 นาที 30 วินาที
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ผลเสียของบุหรี่
ขอ 10. โรคสําคัญที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ไดแก โรคมะเร็งปอด โรคถุงลมโปงพอง
และโรคหัวใจ
เฉลย ถูก จากรายงานการวิจัยพบวาโรคสําคัญสามอันดับแรกที่ทําใหผูสูบบุหรี่
เสียชีวติ กอนวัยอันควร ไดแก ปอด โรคถุงลมโปงพอง และโรคหัวใจ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอ 16. ผูที่ฝาฝนสูบบุหรีใ่ นที่หามสูบ ตามกฎหมายมีโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท
เฉลย ถูก ผูทฝี่ าฝนสูบบุหรีใ่ นที่หามสูบ ตามกฎหมายมีโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท
ขอ 17. ตามกฎหมาย ศูนยการคาที่เปนระบบปรับอากาศจัดเปนเขตปลอดบุหรี่ (วัด
ความรู- ความจํา)
เฉลย ถูก เนื่องจากสถานที่สาธารณะ เฉพาะบริเวณทีม่ ีระบบปรับอากาศจัดเปนเขต
ปลอดบุหรี่
2. ความเขาใจ (Comprehension or understanding) ไดแก พฤติกรรมความรูที่แสดง
วาสามารถอธิบายได มีการแปลความ ตีความ หรือขยายความ ประกอบดวยขอคําถามดังนี้
สารพิษในบุหรี่
ขอ 11. ผูที่สบู บุหรี่ชนิดทีม่ ีกนกรองทําใหปลอดภัยจากสารพิษในควันบุหรี่
เฉลย ผิด เนื่องจาก รายงานทางการแพทยยืนยันแลววาไมมีบุหรี่ชนิดใดปลอดภัย
นอกจากบุหรี่ที่ยังไมจุดเทานั้น ดังนั้นกนกรองจึงไมไดทําใหบุหรี่ปลอดภัยขึ้น แตอาจลดอันตรายลง
บาง ขึ้นอยูกับวาผูสบู สูดควันเขาไปเทาไร สูดควันลึกเพียงไร และบอยแคไหน
ผลเสียของบุหรี่
ขอ 1. การสูบบุหรี่ไมทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ ถารางกายของผูสูบแข็งแรงดี
เฉลย ผิด เนื่องจาก สารพิษในควันบุหรี่จะกอใหเกิดผลกระทบตอรางกายในระยะ
ยาว ซึ่งการสูบบุหรี่ในระยะแรกยังไมแสดงอาการ ทําใหดูเหมือนวาผูที่สูบบุหรี่ยังมีสุขภาพที่แข็งแรง
กฎหมายที่เกี่ยวของ 3. การนําไปใช (Application) ไดแก พฤติกรรมความรูที่แสดงวาสามารถนําความรูที่มี
อยูไปใชในสถานการณใหมๆและที่แตกตางจากเดิมได ประกอบดวยขอคําถามดังนี้
สารพิษในบุหรี่ ผลเสียของบุหรี่
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ขอ 5. วิธีหนึ่งที่ชว ยปองกันไมใหนักเรียนเปนมะเร็งที่ปอด คือการไมสูบบุหรี่และไม
รับควันบุหรี่ทคี่ นอื่นสูบ
เฉลย ถูก เนื่องจากโรคตางๆ ที่เกิดขึ้นมาจากสารพิษในควันบุหรีท่ ั้งจากที่สูบเอง
และทีล่ อยอยูในอากาศจากผูอื่นสูบ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอ 14. นักเรียนตองไมสูบบุหรี่บนรถโดยสารประจําทางทั่วไปหรือรถรับสงนักเรียน
เนื่องจากจัดเปนเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
เฉลย ถูก สถานที่สาธารณะเปนเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด ไดแก รถยนตโดยสารประจํา
ทางทั่วไป หรือ รถยนตโดยสารปรับอากาศ รถยนตโดยสารรับจางทั่วไป และ รถยนตโดยสารรับจาง
ปรับอากาศ ตูโ ดยสารรถไฟที่เปนระบบปรับอากาศ เรือโดยสารทั่วไปและเรือโดยสารประจําทาง
เครื่องบินโดยสารภายในประเทศ ลิฟตโดยสาร รถรับสงนักเรียน และหองชมมหรสพ
4. การวิเคราะห (Analysis) ไดแก พฤติกรรมความรูที่สามารถแยกสิ่งตางๆ ออกเปน
สวนยอยไดอยางมีความหมายและเห็นความสัมพันธของสวนยอยๆเหลานั้น ประกอบดวยขอคําถาม
ดังนี้
สารพิษในบุหรี่
ขอ 6. ควันบุหรี่ที่พนจากปากผูสูบจะมีสารพิษมากกวาควันบุหรีท่ ี่ลอยจากปลาย
มวนที่จุดไว
เฉลย ผิด ควันหลงหรือควันจากปลายมวนที่จุดไว จะมีความเขมขนของสารพิษสูง
กวา เนื่องจากควันแทจะถูกผูสูบดูดซับสารพิษบางสวนไวแลว และควันหลงยังมีขนาดเล็กกวาควัน
แท จึงสามารถผานลงไปในปอดไดลึกกวา
ผลเสียของบุหรี่
ขอ 12. ผูที่สบู บุหรี่เปนประจําจะมีคราบเหลืองบริเวณนิ้วมือ ริมฝปาก และเหงือก
ทําใหเสียบุคลิกภาพ
เฉลย ถูก บุหรี่มีโทษตอรางกายหลายประการ โดยมีผลตอเหงือกและฟน ทําใหมี
กลิ่นปากและมีผลตอความสวยงามและบุคลิกภาพ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอ 13. รานคาที่จําหนายบุหรี่ใหแกนักเรียนถือวามีความผิดตามกฎหมาย
เฉลย ถูก เนือ่ งจากนักเรียนอายุต่ํากวา 18 ป การจําหนายบุหรี่ใหแกเด็กอายุต่ํา
กวา 18 ปผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ
ขอ 15. สถานที่ราชการทุกแหง กฎหมายกําหนดใหเปนเขตปลอดบุหรี่
เฉลย ผิด เนื่องจากสถานที่สาธารณะเปนเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด ยกเวน หองทํางาน
สวนตัว หรือที่จัดไวเปนเขตสูบบุหรี่
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5. การสังเคราะห (Synthesis) ไดแก พฤติกรรมความรูที่แสดงถึงความสามารถในการ
รวบรวมความรูและขอมูลตางๆเขาดวยกันอยางมีระบบเพื่อใหไดแนวทางใหมที่นําไปสูการแกปญหา
ได ประกอบดวยขอคําถามดังนี้
สารพิษในบุหรี่
ผลเสียของบุหรี่
ขอ 9. บุหรี่มีโทษมากมาย เชน ทําใหเกิดโรคตางๆ สูญเสียคาใชจาย และอากาศ
เปนพิษ ดังนั้นนักเรียนจึงไมควรเริ่มทดลองที่จะสูบบุหรี่
เฉลย ถูก เนื่องจากบุหรี่มีแตโทษทั้งดานสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
เยาวชนจึงควรปองกันตนเองไมใหสูบบุหรี่
กฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอ 18. การจะบังคับใชกฎหมายในการควบคุมการสูบบุหรี่ใหไดผล ทุกฝายที่
เกี่ยวของ ไดแก นักเรียน โรงเรียน ผูปกครอง ประชาชนทั่วไป และเจาหนาที่ของรัฐ ควรใหความ
รวมมืออยางเครงครัด
เฉลย ถูก เนื่องจากปญหาการสูบบุหรีม่ าจากหลายปจจัยที่เกี่ยวของทั้งตัวเด็กและ
สิ่งแวดลอมจาก ครอบครัว โรงเรียน และสังคม ดังนั้นทุกฝายที่เกีย่ วของตองรวมมือกันแกไขปญหา
และทําตามกฎหมาย
6. การประเมินคา (Evaluation) ไดแก พฤติกรรมความรูที่แสดงถึงความสามารถใน
การตัดสินคุณคาของสิ่งของหรือทางเลือกไดอยางถูกตอง ประกอบดวยขอคําถามดังนี้
สารพิษในบุหรี่
ขอ 4. นิโคตินเปนสารที่ทาํ ใหติดบุหรี่เทานั้น ไมมีโทษอยางอื่น และเมื่อติดบุหรีแ่ ลว
สามารถเลิกไดงาย
เฉลย ผิด นิโคตินนอกจากทําใหติดบุหรีแ่ ลว ยังมีโทษอื่นๆ อีกมากมาย เชน
โรคหัวใจ และมีฤทธิท์ ั้งกระตุนและกดประสาทสวนกลาง
ขอ 7. ควันบุหรี่จัดเปนแหลงของสารกอมะเร็งมากที่สุดและสําคัญทีส่ ุดของมนุษย
(วัดการประเมินคา)
เฉลย ถูก จากรายงานการวิจัยพบวาปจจุบันมีสารกอมะเร็งในควันบุหรี่ถึง 60 ชนิด
และถือวาควันบุหรี่เปนแหลงกอสารมะเร็งมากที่สุด
ผลเสียของบุหรี่
ขอ 2. จากสถิติการสูบบุหรี่ทั่วโลกในปจจุบัน แสดงใหเห็นวาพิษของบุหรี่กอใหเกิด
การตายกอนวัยอันควรมากกวาการติดเชื้อเอดสหรือโรคซาร
เฉลย ถูก เนื่องจากสถิติในปจจุบันและการคาดการณในอนาคต พบวาอัตราการ
ตายจากโรคทีเ่ กี่ยวของกับการสูบบุหรี่จะเพิ่มขึ้นเทาตัวจากปละ 5 ลานคนในปจจุบนั เปน 10 ลาน
คน ซึ่งกอใหเกิดการตายกอนวัยอันควรมากกวาการติดเชื้อเอดสหรือซาร
กฎหมายที่เกี่ยวของ -
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การวิเคราะหเนื้อหาและพฤติกรรมของความรูเกี่ยวกับบุหรี่
เนื้อหาขอมูล
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา
สารพิษในบุหรี่
2
1
1
2
ผลเสียของบุหรี่
1
1
1
1
1
1
กฎหมายที่เกี่ยวของ
2
1
2
1
รวม (ขอ)
5
2
2
4
2
3

รวม
6
6
6
18
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ตัวแปร / ความหมาย

ขอ
ที่

ขอความ

ความคิดเห็น
ผูทรงคุณวุฒิ
เนื้อหา
ใช แก
ได ไข

ความรูเกี่ยวกับบุหรี่ หมายถึง
การรูจํา ความเขาใจ การนําไปใช
การวิเคราะห การสังเคราะหและ
การประเมินคาของนักเรียน
เกี่ยวกับสารพิษในบุหรี่ ผลเสีย
ของบุหรี่และกฎหมายที่เกี่ยวของ
ในการคุมครองสุขภาพผูไมสูบ
บุหรี่และควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

การสูบบุหรี่ไมทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ
ถารางกายของผูสูบแข็งแรงดี (ผิด)
จากสถิติการสูบบุหรี่ทั่วโลกในปจจุบัน แสดงให
เห็นวาพิษของบุหรี่กอใหเกิดการตายกอนวัย
อันควรมากกวาการติดเชื้อเอดสหรือโรคซาร (ถูก)
สารพิษที่มีอยูในควันบุหรี่มี 2 ชนิด ไดแก ทาร
และนิโคติน (ผิด)
นิโคตินเปนสารที่ทําใหติดบุหรี่เทานั้น
ไมมีโทษอยางอื่น และเมื่อติดบุหรี่แลว
สามารถเลิกไดงาย (ผิด)
วิธีหนึ่งที่ชวยปองกันไมใหนักเรียนเปน
มะเร็งที่ปอด คือการไมสูบบุหรี่และไมรับ
ควันบุหรี่ที่คนอื่นสูบ (ถูก)
ควันบุหรี่ที่พนจากปากผูสูบจะมีสารพิษ
มากกวาควันบุหรี่ที่ลอยจากปลาย
มวนที่จุดไว (ผิด)
ควันบุหรี่จัดเปนแหลงของสารกอมะเร็ง
มากที่สุดและสําคัญที่สุดของมนุษย (ถูก)
การสูบบุหรี่ 1 มวน จะทําใหอายุสั้นลง
ประมาณ 10 นาที (ผิด)
บุหรี่มีโทษมากมาย เชน ทําใหเกิดโรค
ตางๆ สูญเสียคาใชจาย และอากาศเปน
พิษ ดังนั้นนักเรียนจึงไมควรเริ่ม
ทดลองที่จะสูบบุหรี่ (ถูก)
โรคสําคัญที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ไดแก โรคมะเร็ง
ปอด โรคถุงลมโปงพอง และโรคหัวใจ (ถูก)
ผูที่สูบบุหรี่ชนิดที่มีกนกรองทําใหปลอดภัยจาก
สารพิษในควันบุหรี่ (ผิด)
ผูที่สูบบุหรี่เปนประจําจะมีคราบเหลืองบริเวณนิ้ว
มือ ริมฝปาก และเหงือก ทําใหเสียบุคลิกภาพ
(ถูก)
รานคาที่จําหนายบุหรี่ใหแกนักเรียน ถือวามี
ความผิดตามกฎหมาย (ถูก)

ภาษา
ใช แก
ได ไข
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ตัวแปร / ความหมาย

ขอ
ที่

ขอความ

ความคิดเห็น
ผูทรงคุณวุฒิ
เนื้อหา
ใช แก
ได ไข

ภาษา
ใช แก
ได ไข

14. นักเรียนตองไมสูบบุหรี่บนรถโดยสารประจําทาง
ทั่วไปหรือรถรับสงนักเรียน เนื่องจากจัดเปนเขต
ปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย (ถูก)
15. สถานที่ราชการทุกแหง กฎหมายกําหนดใหเปน
เขตปลอดบุหรี่ (ผิด)
16. ผูที่ฝาฝนสูบบุหรี่ในที่หามสูบ ตามกฎหมายมีโทษ
ปรับไมเกิน 2,000 บาท (ถูก)
17. ตามกฎหมาย ศูนยการคาที่เปนระบบปรับอากาศ
จัดเปนเขตปลอดบุหรี่ (ถูก)
18. การจะบังคับใชกฎหมายในการควบคุมการสูบ
บุหรี่ใหไดผล ทุกฝายที่เกี่ยวของ ไดแก นักเรียน
โรงเรียน ผูปกครอง ประชาชนทั่วไป และ
เจาหนาที่ของรัฐ ควรใหความรวมมืออยาง
เครงครัด (ถูก)
หมายเหตุ ขอความในวงเล็บเปนคําเฉลย

สวนที่ 4 แบบวัดเจตคติตอการสูบบุหรี่
นิยามตัวแปร
เจตคติตอการสูบบุหรี่ หมายถึง การรับรูหรือความเชือ่ ของนักเรียนตอการสูบบุหรี่ กิริยา
ทาทีของนักเรียนที่แสดงออกวาชอบหรือไมชอบ ดีหรือไมดี ตอการสูบบุหรี่ ตลอดจนความโนมเอียง
ของนักเรียนที่จะกระทําหรือจะปฏิบัตติ อการแสดงพฤติกรรมสูบหรือไมสูบบุหรี่ ซึ่งวัดตามแนวคิด
แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ ที่ประกอบดวย การรับรูถึงความรุนแรงของโรคและอันตรายจาก
สารพิษในบุหรี่ การรับรูถึงโอกาสเสี่ยงตอการเจ็บปวยหรือการเปนโรค และการรับรูถึงประโยชนและ
อุปสรรคในการปฏิบัตติ นในการสูบหรือไมสูบบุหรี่
ลักษณะของเครื่องมือ เปนมาตรประเมินคา 5 ระดับ ไดแก เห็นดวยอยางมาก เห็นดวย
ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางมาก มีขอความทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
เกณฑการใหคะแนน ถาคําตอบเปนขอความเชิงบวก การใหคะแนน 0 ถึง 4 คะแนน
จากมาตรวัด ไมเห็นดวยอยางมาก-เห็นดวยอยางมาก แตถาคําตอบเปนขอความเชิงลบ การให
คะแนน 0 ถึง 4 คะแนน จากมาตรวัด เห็นดวยอยางมาก-ไมเห็นดวยอยางมาก
โครงสรางของเนื้อหาที่ตองการวัด เปนการวัดความโนมเอียงของนักเรียนในทางทีช่ อบ
เห็นดวย สนับสนุน หรือ ไมชอบ ไมเห็นดวย ไมสนับสนุน ตอการแสดงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ตาม
แนวคิดแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ ที่ประกอบดวย การรับรูถึงความรุนแรงของโรคและอันตราย
จากสารพิษในบุหรี่ (Severity) การรับรูถึงโอกาสเสี่ยงตอการเจ็บปวยหรือการเปนโรค (Perceived
probability) การรับรูถึงประโยชนและอุปสรรคในการปฏิบัตติ นในการสูบหรือไมสูบบุหรี่ (Response
effectiveness)
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การรับรูถึงความรุนแรงของโรคและอันตรายจากสารพิษในบุหรี่ ไดแก ขอ 1-4 (4 ขอ)
การรับรูถึงโอกาสเสี่ยงตอการเจ็บปวยหรือการเปนโรค ไดแก ขอ 5-8 (4 ขอ)
การรับรูถึงประโยชนและอุปสรรคในการปฏิบัตติ น ไดแก ขอ 9-12 (4 ขอ)
องคประกอบของเจตคติที่ตองการวัด ประกอบดวย 3 สวน คือ
1. สวนที่เปนความรูหรือความเชื่อ (Cognitive or belief component) ซึ่งเปนการรับรู
หรือความเชื่อของนักเรียนตอการสูบบุหรี่ ไดแก ขอ 5, 6, 7, 8 (4 ขอ)
2. สวนที่เปนความรูสึกหรือการประเมิน (Feeling or evaluative component) ซึ่งเปน
กิริยาทาทีของนักเรียนที่แสดงออกวาชอบหรือไมชอบ ดีหรือไมดีตอการสูบบุหรี่ ไดแก ขอ 1, 3, 4,
12 (4 ขอ)
3. สวนที่เปนพฤติกรรม (Behavioral component) ซึ่งเปนความโนมเอียงของ
นักเรียนที่จะกระทําหรือจะปฏิบัตติ อการแสดงพฤติกรรมสูบหรือไมสูบบุหรี่ ไดแก ขอ 2, 9, 10, 11
(4 ขอ)
ขอความที่เปนเจตคติในทางบวก ไดแก ขอ 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
(12 ขอ)
ขอความที่เปนเจตคติในทางลบ ไดแก ขอ 1, 2, 3, 7, 8, 18 (6 ขอ)
โครงสรางเนื้อหา
การรับรู
ความ
รุนแรง
ของโรค
และ
สารพิษ

การรับรู
โอกาส
เสี่ยงตอ
การ
เปนโรค

การ
รับรู
ประ
โยชน
อุป
สรรค

c

/
/

ขอ
ที่

องคประกอบ
ของเจตคติ

F B

1.

/

/

2.
/

3.

/

/

4.

/

/

5.
/

ความคิดเห็น
ผูทรงคุณวุฒิ
เนื้อหา
ใช แก
ได ไข

/

/

ขอความ

6.

โรคใดๆก็ตามที่เกิดจากการสูบบุหรี่
ไมไดเปนโรคที่รายแรง หรือ
กอใหเกิดความทุกขทรมาน
สารตางๆที่อยูในควันบุหรี่มีพิษตอ
รางกายนอยมาก
การสูบบุหรี่ทําใหสมองปลอดโปรง
และชวยคลายเครียด
กลิ่นตัว กลิ่นปากที่เกิดจากการสูบ
บุหรี่ เปนที่นารังเกียจของบุคคล
ทั่วไป
การสูบบุหรี่เรงความเหี่ยวยนของ
ผิวหนังและใบหนา
ฉันจะไมลองสูบบุหรี่แมแตมวน
เดียว เพราะสารในบุหรี่อาจทําให
ฉันติดได

ใช
ได

ภาษา
แก
ไข
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โครงสรางเนื้อหา
การรับรู
ความ
รุนแรง
ของโรค
และ
สารพิษ

การรับรู
โอกาส
เสี่ยงตอ
การ
เปนโรค

การ
รับรู
ประ
โยชน
อุป
สรรค

ขอ
ที่

องคประกอบ
ของเจตคติ

c

F B

/

7.

/

/

8.

/

/

9.

/

/

10.

/

/

11.

/

/

12.

/

/

13.

/

/

14.

/

/

15.

/

/

16.

/

/

17.

/

ความคิดเห็น
ผูทรงคุณวุฒิ
เนื้อหา
ใช แก
ได ไข

/

/

ขอความ

18.

ภาษา
ใช แก
ได ไข

การสูบบุหรี่ในระยะเริ่มแรก ไมเปน
อันตรายตอรางกาย
ผูสูบบุหรี่ ที่มีรางกายแข็งแรง ไมมี
โอกาสเปนโรคมะเร็งปอด
ผูที่ไดรับควันบุหรี่โดยไมไดสูบ
มีโอกาสที่จะเปนโรคตางๆ ได
เชนเดียวกับผูที่สูบบุหรี่
การสูบบุหรี่ทําใหเสี่ยงตอการเกิด
โรคตางๆ ถือเปนการฆาตัวตาย
แบบผอนสง
วัยรุนที่สูบบุหรี่มีอาการไอ และติด
เชื้อทางเดินหายใจไดบอยกวา
วัยรุนที่ไมสูบบุหรี่
ยิ่งเริ่มสูบบุหรี่อายุนอยเทาไร ก็จะ
ยิ่งเกิดโรคหัวใจเร็วขึ้นเทานั้น
ฉันตั้งใจที่จะไมสูบบุหรี่ เพราะบุหรี่
เปนยาเสพติดชนิดหนึ่ง
ฉันจะปฏิเสธเพื่อน ถาเพื่อนใหลอง
สูบบุหรี่ เพราะการสูบบุหรี่เปนสิ่ง
ไมถูกตอง
วัยรุนที่ไมสูบบุหรี่จะไดรับคําชื่นชม
จากพอแม หรือ ครูอาจารย
การไมสูบบุหรี่ จะทําใหมีสุขภาพดี
ทั้งรางกายและจิตใจ
ไมจําเปนตองสูบบุหรี่ ก็สามารถ
เขาสังคมกับเพื่อนฝูงได
การสูบบุหรี่แสดงออกถึงความเปน
ลูกผูชาย

หมายเหตุ C ยอมาจาก Cognitive หมายถึง สวนที่เปนความรูหรือความเชื่อ (Cognitive or belief component)
F ยอมาจาก Feeling หมายถึง สวนที่เปนความรูสึกหรือการประเมิน (Feeling or evaluative
component)
B ยอมาจาก Behavior หมายถึง สวนที่เปนพฤติกรรม (Behavioral component)
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สวนที่ 5 แบบวัดทักษะการตัดสินใจเพื่อปองกันการสูบบุหรี่
นิยามตัวแปร
ทักษะการตัดสินใจเพื่อปองกันการสูบบุหรี่ หมายถึง ความสามารถในการประเมินการ
แกปญหาและการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดของนักเรียน ภายใตเหตุการณหรือสถานการณ
ตางๆ ที่อาจนํานักเรียนไปสูพ ฤติกรรมเสีย่ งตอการสูบบุหรี่ ซึ่งการเลือกตองมีเหตุผลที่ถูกตอง
เหมาะสมและเปนประโยชนตอเองทางดานสุขภาพและการปองกันการสูบบุหรี่
ลักษณะของเครื่องมือ เปนแบบวัดทีป่ ระกอบดวยขอคําถามที่เปนสถานการณจําลอง ให
นักเรียนเลือกพิจารณาตัดสินใจโดยผานกระบวนการตัดสินใจในแตละสถานการณ ซึ่งมีจํานวน
ตัวเลือกในแตละสถานการณ 2 ตัวเลือก
เกณฑการใหคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
- ถาเลือกตัวเลือกที่แสดงออกถึงการตัดสินใจที่ถูกตองโดยเปน
1
ประโยชนตอ ตนเองดานสุขภาพ และการปองกันการสูบบุหรี่
- ถาเลือกตัวเลือก ที่แสดงออกถึงการตัดสินใจที่ไมถูกตอง
0
โดยนําไปสูพฤติกรรมการสูบบุหรี่ หรือเสี่ยงตอการสูบบุหรี่
โครงสรางเนื้อหา เปนการวัดทักษะในการตัดสินใจตามแนวคิดขององคการอนามัยโลก
(WHO. 1994 : 45) ซึ่งไดเสนอแนวทางการสอนทักษะการตัดสินใจซึ่งประกอบดวย การกําหนด
ทางเลือก รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจ วิเคราะหขอดีและขอเสียของแตละทางเลือก และ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่คดิ วาถูกตองเหมาะสมที่สุด ซึ่งการเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการ
ปองกันตนเองไมใหสูบบุหรี่ ไดแก การเลือกตัวเลือกที่มีเหตุผลตอการแสดงออกถึงการตัดสินใจที่
ถูกตอง เหมาะสม และเปนประโยชนตอ ตนเองทางดาน สุขภาพและการปองกันการสูบบุหรี่
แบบวัดทักษะการตัดสินใจเพื่อปองกันการสูบบุหรี่เปนแบบวัดที่ผูวิจยั สรางขึ้น โดยดูแนวใน
การสรางขอคําถาม และลักษณะของเครือ่ งมือ ที่ประกอบดวยขอคําถามที่เปนสถานการณจําลอง ซึ่ง
มีจํานวนตัวเลือกในแตละสถานการณ จากงานวิจัยที่ประยุกตใชทักษะชีวติ ในการปองกันการสูบ
บุหรี่ของนักเรียน ไดแก งานวิจัยของ ณัฐพงศ พุดหลา (2540) เรื่อง การประยุกตโปรแกรมทักษะ
ชีวติ เพื่อปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และงาน
วิจัยของ พิศมัย สุขอมรรัตน (2540) เรื่องการประยุกตโปรแกรมทักษะชีวติ เพื่อปองกันการสูบบุหรี่
ในนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร และงานวิจัยของ วรรณรัตน
แกวมงคล (2543) เรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสรางทักษะชีวติ เพื่อปองกันการสูบบุหรี่ของ
นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม ตลอดจนการทบทวนงานวิจัย
เกี่ยวกับบุหรีท่ ี่เกี่ยวของในเรื่องทักษะการตัดสินใจ เหตุการณ สถานการณตางๆ ที่อาจนํานักเรียน
ไปสูพฤติกรรมเสี่ยงตอการสูบบุหรี่ ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรม พบวาสถานการณตางๆ ดังกลาว
ไดแก การถูกชักชวนจากเพื่อนสนิท กลุมเพื่อน เพื่อนรุนพี่ ญาติพ่นี อง ความเครียดจากเรื่องตางๆ
เชน เรื่องสวนตัว เรื่องการเรียน เรื่องครอบครัว เปนตน ความรูสกึ เหงา เบื่อ ตองการเลียนแบบ
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บุคคลที่ชื่นชอบ เชน เพื่อน คนในครอบครัว ดาราเปนตน ตลอดจน งานเลี้ยงสังสรรคตางๆ การเขา
กลุมที่มีการดื่มเหลาและสูบบุหรี่ (พิศมัย สุขอมรรัตน. 2540) ; (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่;
และบริษัทคอมพาสอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด. 2545 : ออนไลน) ; (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่.
2547ค: ออนไลน) ; (วรรณชนก จันทชุม. 2547)
ความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิ
ขอคําถาม
1. ถานักเรียนอยูในกลุมเพื่อนที่สูบบุหรี่ และนักเรียนเองก็มีความรูสึก
อยากจะลองสูบบุหรี่ดูบาง นักเรียนจะตัดสินใจอยางไรดี
( ) สูบบุหรี่ตามเพื่อน เพราะจะไดรูวาสูบบุหรี่แลวมีความรูสึก
อยางไร (0)
( ) ไมสูบบุหรี่เพราะการสูบบุหรี่เปนสิ่งไมดี ทําใหเกิดโรคตางๆที่
เปนอันตรายตอสุขภาพ(1)
( ) อื่นๆ (ระบุ สูบ หรือ ไมสูบ พรอมเหตุผล………………………
2. ในงานวันปใหม เพื่อนสนิทไดชวนใหนักเรียนลองสูบบุหรี่ นักเรียน
จะตัดสินใจอยางไร
( ) สูบ เพราะเห็นเพื่อนสูบแลวนาจะสนุกและแสดงถึงความเปน
อิสระ (0)
( ) ไมสูบ เพราะบุหรี่เปนสิ่งเสพติดชนิดหนึ่ง
ถาลองแลวอาจติดได (1)
( ) อื่นๆ (ระบุ สูบ หรือ ไมสูบ พรอมเหตุผล)……………………
3. ในชวงใกลสอบ นักเรียนรูสึกเครียดและกังวลมาก เพื่อนแนะนําวา
“ลองสูบบุหรี่ดูซิ เพราะสูบแลวจะทําใหสมองปลอดโปรง มีความสุข
และ คลายเครียดได” นักเรียนจะตัดสินใจอยางไร
( ) ไมสูบ เพราะบุหรี่ไมใชวิธีในการแกปญหาที่ถูกตอง ควรตั้งใจ
อานหนังสือดีกวา (1)
( ) สูบ เพราะ บุหรี่อาจชวยใหคลายเครียดไดจริง (0)
( ) อื่นๆ (ระบุ สูบ หรือ ไมสูบ พรอมเหตุผล)…………………
4. ถานักเรียนเดินผานเพื่อนกลุมหนึ่งที่กําลังสูบบุหรี่ และถูกชักชวน
ใหเขากลุม เพื่อสูบบุหรี่ดวยกัน นักเรียนจะตัดสินใจอยางไร
( ) สูบ เพราะ จะไดเปนที่ยอมรับของเพื่อนกลุมนี้ (0)
( ) ไมสูบ เพราะ กลัวถูกครูจับไดและถูกลงโทษ (1)
( ) อื่นๆ (ระบุ สูบ หรือ ไมสูบ พรอมเหตุผล)……………………

เนื้อหา
ใชได แกไข

ภาษา
ใชได แกไข
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ความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิ
ขอคําถาม
5. เมื่อนักเรียนรูวาเพื่อนสนิทสูบบุหรี่ นักเรียนจะตัดสินใจอยางไร
( ) แนะนําใหเพื่อนเลิกสูบบุหรี่เพราะจะเปนอันตรายตอสุขภาพ(1)
( ) ไมตองทําอะไร เพราะเพื่อนสูบบุหรี่ก็เปนเรื่องของเพื่อน (0)
( ) อื่นๆ ระบุ…………………………
6. ถามีเพื่อนรุนพี่มาชวนแกมบังคับใหนักเรียนลองสูบบุหรี่ นักเรียนจะ
ตัดสินใจอยางไร
( ) สูบ เพราะเกรงใจพี่
( ) ไมสูบ เพราะ ถาลองแลวอาจติดบุหรี่ได
( ) อื่นๆ (ระบุ สูบ หรือ ไมสูบ พรอมเหตุผล)……………
7. ขณะพักกลางวัน มีเพื่อนรุนพี่มาชักชวนใหนักเรียนสูบบุหรี่ นักเรียน
จะตัดสินใจในสถานการณนี้อยางไร
( ) สูบ เพราะ รูสึกวาพี่สูบแลวเทหดี (0)
( ) ไมสูบ เพราะ ผิดกฎระเบียบของโรงเรียน (1)
( ) อื่นๆ (ระบุ ไป หรือ ไมไป พรอมเหตุผล)………………………
8. เมื่อนักเรียนดูภาพยนตรตางประเทศ แลวเห็นดาราสูบบุหรี่ ทาทางโก
นักเรียนอยากรูสึกโกบาง นักเรียนจะตัดสินใจอยางไร
( ) สูบ เพราะอยากโก แบบดารา (0)
( ) ไมสูบ เพราะ การสูบบุหรี่ไมไดทําใหโกหรือเทห (1)
( ) อื่นๆ (ระบุ สูบ หรือ ไมสูบ พรอมเหตุผล)………………………
9. วันหนึ่งนักเรียนรูสึกเหงามากๆ เพื่อนเลยเสนอใหสูบบุหรี่ นักเรียนจะ
ตัดสินใจอยางไร
( ) สูบ เพราะเห็นเพื่อนสูบแลวดูทาทางมีความสุข (0)
( ) ไมสูบ เพราะ ผิดกฎระเบียบของโรงเรียน (1)
( ) อื่นๆ (ระบุ สูบ หรือ ไมสูบ พรอมเหตุผล)………………………
10. เมื่อนักเรียนเห็นพอหรือพี่ชายสูบบุหรี่แลวรูสึกอยากสูบบาง นักเรียน
จะตัดสินใจอยางไร
( ) ไมสูบ เพราะ บุหรี่เปนสิ่งเสพติดชนิดหนึ่ง ถาลองแลว
อาจติดได (1)
( ) สูบ เพราะ พอหรือพี่ก็ยังสูบ แสดงวาการสูบบุหรี่
ไมมีอันตราย (0)
( ) อื่นๆ (ระบุ สูบ หรือ ไมสูบ พรอมเหตุผล)………………….

.

เนื้อหา
ใชได แกไข

ใชได

ภาษา
แกไข

226
ความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิ
ขอคําถาม
11. ถาเพื่อนสนิทในกลุมเดียวกันของนักเรียนสูบบุหรี่กันทุกคน และ
ชักชวนใหนักเรียนลองสูบบุหรี่ นักเรียนจะตัดสินใจในสถานการณนี้
อยางไร
( ) สูบตามเพื่อน เพราะจะไดไมแตกตางไปจากกลุมตนเอง (0)
( ) ไมสูบ เพราะ การสูบบุหรี่ เปนอันตรายตอสุขภาพของตนเอง
และคนรอบขาง (1)
( ) อื่นๆ (ระบุ ไป หรือ ไมไป พรอมเหตุผล)……………………..
12. ในขณะที่นักเรียนกําลังรูสึกเบื่อที่จะทําการบาน เพื่อนไดชวนใหไป
สูบบุหรี่ดวยกันที่หลังโรงเรียน นักเรียนจะตัดสินใจอยางไร
( ) ไป เพราะ บุหรี่คงชวยใหหายเบื่อได (0)
( ) ไมไป เพราะการสูบบุหรี่เปนสิ่งไมดี เปนอันตรายตอสุขภาพของ
ตนเองและคนรอบขาง (1)
( ) อื่นๆ (ระบุ ไป หรือ ไมไป พรอมเหตุผล)………………………
13. เย็นวันศุกรหลังเลิกเรียน มีเพื่อนที่อยูในหมูบานเดียวกันมาชวน
นักเรียนไปเลนสนุกเกอร ซึ่งนักเรียนทราบดีวาเปนที่มั่วสุมของวัยรุน มี
ทั้งการพนัน ดื่มเหลาเบียร และสูบบุหรี่ นักเรียนจะตัดสินใจใน
สถานการณนี้อยางไร
( ) ไมไป เพราะ อาจชักนําใหนักเรียนเสี่ยงตอการเลนพนัน
สูบบุหรี่ หรือ ดื่มเหลาเบียร (1)
( ) ไป เพราะ คงจะสนุกดี (0)
( ) อื่นๆ (ระบุ ไป หรือ ไมไป พรอมเหตุผล)………………………
14. เมื่อนักเรียนเห็นคนอื่นสูบบุหรี่ แลวอยากลองสูบดูบาง วาจะมี
ความรูสึกอยางไร นักเรียนจะตัดสินใจในสถานการณนี้อยางไร
( ) ลองสูบดูซักมวน เพราะ จะไดรูวาเปนอยางไร (0)
( ) ไมลองเด็ดขาด เพราะบุหรี่เปนสิ่งเสพติด สูบแลวอาจติดได (1)
( ) อื่นๆ (ระบุ ไป หรือ ไมไป พรอมเหตุผล)……………………..
หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บหลังตัวเลือก หมายถึงคาคะแนนของตัวเลือกนั้น
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สวนที่ 6 แบบวัดทักษะการปฏิเสธเพือ่ ปองกันการสูบบุหรี่
นิยามตัวแปร
ทักษะการปฏิเสธเพื่อปองกันการสูบบุหรี่ หมายถึง ความสามารถในการปฏิเสธเมื่อถูก
ชักชวนและหาทางออกเมื่อถูกเซาซี้ หรือ สบประมาท ในแตละสถานการณของนักเรียน เมื่อถูกผูอื่น
ไดแก เพื่อน รุนพี่ หรือ ญาติพี่นอง ชักชวนใหสบู บุหรี่หรือนําไปสูสถานการณทเี่ สี่ยงตอการสูบบุหรี่
ซึ่งการปฏิเสธนั้นตองใชคําพูดและทาทางประกอบ เพื่อสื่อสารความรูสึกนึกคิดของตนเองไดอยาง
เหมาะสม และไมเสียสัมพันธภาพ
ลักษณะของเครื่องมือ เปนแบบวัดที่ประกอบดวยขอคําถามที่เปนสถานการณจําลอง
โดยใหนักเรียนเลือกตัดสินใจวาจะปฏิบตั ติ ามหรือปฏิเสธหาทางออกจากการชักจูงของผูอื่น โดยจะมี
คําตอบสําหรับเลือกปฏิเสธในแตละสถานการณจํานวน 2 ตัวเลือก
เกณฑการใหคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
- ถาเลือกตัวเลือกปฏิเสธทีไ่ มเสียสัมพันธภาพ
1
1. ในกรณีการปฏิเสธขั้นตน เลือกการปฏิเสธที่มีความรูสึกเปน
ขออางประกอบเหตุผล และมีการขอความเห็นใจ หรือ
ขอบคุณ
2. ในกรณีถกู เซาซี้สบประมาท เลือกการปฏิเสธที่มีการ
ผัดผอนหรือตอรองประกอบ
- ถาเลือกตัวเลือกที่ไมปฏิเสธ และนําไปสูการสูบบุหรีห่ รือ
0
พฤติกรรมทีเ่ สี่ยงตอการสูบบุหรี่
โครงสรางเนือ้ หา ในการวิจัยครั้งนี้ใชหลักการปฏิเสธโดยไมเสียสัมพันธภาพของ
กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ (กระทรวงสาธารณสุข. 2538 : 41)
1. ปฏิเสธอยางจริงจังทั้งทาทาง คําพูดและน้ําเสียง เพื่อแสดงความตั้งใจอยางชัดเจนที่จะ
ขอปฏิเสธ เชน “ฉันวาหยุดเพียงแคนี้เถอะ เพื่ออนาคตของเราทั้งสองคน”
2. ใชความรูสึกเปนขออางประกอบเหตุผล เพราะการใชเหตุผลเพียงอยางเดียว มักถูก
โตแยงดวยเหตุผลอื่น การอางความรูสึกจะทําใหโตแยงไดยากขึ้น เชน“ฉันไมสบายใจเลย เราทํา
อยางนี้ คนอื่นอาจเขาใจผิดได”
3. การขอความเห็นชอบ และแสดงการขอบคุณเมื่อผูชวนยอมรับ จะเปนการรักษาน้ําใจ
ของผูชวน เชน “ขอบคุณ ฉันหวังวาเธอคงเขาใจนะ”
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4. เมื่อถูกเซาซี้หรือสบประมาท ไมควรหวั่นไหวไปกับคําพูดเหลานั้น เพราะจะทําใหขาด
สมาธิในการหาทางออก ควรยืนยันการปฏิเสธและหาทางออก โดยวิธีเลือกตอไปนี้
4.1 ปฏิเสธซ้ํา พรอมทั้งบอกลาและหาทางเลี่ยง เชน “ ไมละ ฉันจะไมทําสิ่งที่ไม
เหมาะสมแบบนี้อีก ไปกอนนะ”
4.2 การตอรอง โดยการหากิจกรรมอื่นที่ดีกวามาทดแทน “ฉันวาเราไปดูหนังสือกับ
เพื่อนๆ ดีกวา ไปกันเถอะ”
4.3 การผัดผอน โดยยืดระยะเวลาออกไปเพื่อใหผูชวนเปลี่ยนใจ “ฉันคิดวาเรารอกอน
ดีกวา วันนี้ฉันยังไมพรอม วันหลังคอยนัดกันใหม ขอตัวกอน”
แบบวัดทักษะการปฏิเสธเพือ่ ปองกันการสูบบุหรี่ เปนแบบวัดที่ผูวิจยั สรางขึ้นโดยดูแนวใน
การสรางขอคําถามและลักษณะของเครือ่ งมือที่ประกอบดวยขอคําถามที่เปนสถานการณจําลอง ซึ่งมี
จํานวนตัวเลือกในแตละสถานการณ จากงานวิจัยที่ประยุกตใชทักษะชีวิตในการปองกันการสูบบุหรี่
ของนักเรียน ไดแก งานวิจัยของ ณัฐพงศ พุดหลา (2540) เรื่อง การประยุกตโปรแกรมทักษะชีวติ
เพื่อปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุร.ี และงานวิจัย
ของ พิศมัย สุขอมรรัตน (2540) เรื่อง การประยุกตโปรแกรมทักษะชีวิตเพื่อปองกันการสูบบุหรี่ใน
นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร และงานวิจัยของ วรรณรัตน
แกวมงคล (2543) เรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสรางทักษะชีวติ เพื่อปองกันการสูบบุหรี่ของ
นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม ตลอดจนการทบทวนงานวิจัย
เกี่ยวกับบุหรีท่ ี่เกี่ยวของในเรื่องทักษะการปฏิเสธ เหตุการณหรือสถานการณตางๆ ที่อาจนํานักเรียน
ไปสูพฤติกรรมเสี่ยงตอการสูบบุหรี่ ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมพบวา สถานการณตางๆ ดังกลาว
ไดแก การถูกชักชวนจากเพื่อนสนิท กลุมเพื่อน เพื่อนรุนพี่ ญาติพี่นอง ความเครียดจากเรื่องตางๆ
เชน เรื่องสวนตัว เรื่องการเรียน เรื่องครอบครัว เปนตน ความรูสึกเหงา เบื่อ ความตองการ
เลียนแบบบุคคลที่ชื่นชอบ เชน เพื่อน คนในครอบครัว ดาราเปนตน ตลอดจน งานเลี้ยงสังสรรค
ตางๆ การเขากลุมที่มีการดื่มเหลาและสูบบุหรี่ (พิศมัย สุขอมรรัตน. 2540) ; (มูลนิธิรณรงคเพื่อการ
ไมสูบบุหรี;่ และบริษัทคอมพาสอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด. 2545 : ออนไลน) ; (มูลนิธิรณรงคเพื่อ
การไมสูบบุหรี่. 2547ค: ออนไลน) ; (วรรณชนก จันทชุม. 2547)
ขอคําถามสวนใหญ อยูภายใตเหตุการณหรือสถานการณที่สอดคลอง กับขอคําถามในเรื่อง
ทักษะการตัดสินใจโดยตัวเลือกที่เปนบทสนทนาโตตอบสวนหนึ่งไดมาจาก1)การทบทวนวรรณกรรม
จากงานวิจัยที่เกี่ยวของ 2) การสนทนากลุมกับนักเรียนที่มีคุณลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางที่
ศึกษาจํานวน 10 คน และ 3) จากจดหมายขาวบุหรี่กบั สุขภาพ ที่คน หาจากทาง Internet
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ความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิ
ขอคําถาม
1. ถาเพื่อนชวนใหนักเรียนสูบบุหรี่ โดยพูดสบประมาทวา “ ถาไมสูบ
เปนคนไมกลา ไมแนจริง” นักเรียนจะโตตอบการชวนของเพื่อนอยางไร
( ) “ขอโทษจริง ๆ เราไมสูบหรอก เพราะบุหรี่เปนสิ่งเสพติด” (1)
( ) “โครบอกวาเราไมแนจริง เดี๋ยวจะสูบใหดู” (0)
( ) อื่นๆ (ระบุ)…………………………….…………..
2. ในงานวันปใหม นักเรียนถูกเพื่อนสนิทชวนใหลองสูบบุหรี่ นักเรียน
จะเลือกใชคําพูดใดในการโตตอบการชวนของเพื่อน
( ) “นาสนใจนะ อยากลองสูบอยูเหมือนกันวามันเปนอยางไร” (0)
( ) “ไมดีกวา กลัวลองแลวจะติด” (1)
( ) อื่นๆ (ระบุ)……………………………………………
3. ในขณะที่นักเรียนรูสึกเครียดและกังวลมากเกี่ยวกับเรื่องการสอบ
เพื่อนสนิทนําบุหรี่มาใหและแนะนําวา “ลองสูบบุหรี่ดูซิ เพราะสูบแลวจะ
ทําใหสมองปลอดโปรง มีความสุข และ คลายเครียดได” นักเรียนจะตอบ
เพื่อนวาอยางไร
( ) “ จริงๆ เหรอ เอามาลองสูบดูซักมวนสิ” (0)
( ) “ขอบใจเพื่อน แตเราไมชอบกลิ่นบุหรี่” (1)
( ) อื่นๆ (ระบุ) ………………….
4. ในงานวันเกิดของพี่ชาย เพื่อนของพี่ยื่นบุหรี่ใหนักเรียน และพูดวา
“ลองดูมั้ยนอง สูบบุหรี่แลวเทหนะ” นักเรียนจะโตตอบพี่คนนี้วาอยางไร
( ) “ขอบคุณครับ แตไมลองดีกวา ผมวามันทําใหเสียสุขภาพ” (1)
( ) “ก็ดีนะ ผมจะไดดูเทหเหมือนพี่” (0)
( ) อื่นๆ (ระบุ)………………………………………..

เนื้อหา
ใชได แกไข

ภาษา
ใชได แกไข

230
ความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิ
ขอคําถาม
5. ถานักเรียนเดินผานเพื่อนกลุมหนึ่งที่กําลังสูบบุหรี่ และถูกชักชวนให
เขากลุม โดยเพื่อนขูวา “ ถาอยากเขากลุม ตองสูบบุหรี่ เพราะเปนกฎ
ของกลุม” นักเรียนจะตอบเพื่อนอยางไร
( ) “ ขอโทษนะ เราตองรีบไปพบอาจารย แลวคอยคุยกันใหม” (1)
( ) “ เพียงครั้งเดียวนะ” (0)
( ) อื่นๆ (ระบุ)……………………………………………
6. ถานักเรียนถูกเพื่อนชวนใหสูบบุหรี่หลายๆ ครั้งแลว แตนักเรียนได
ปฏิเสธไป จนเพื่อนโกรธมาก และพูดขูนักเรียนวา “ ถาไมสูบก็เลิกคบ
กัน” นักเรียนจะตอบเพื่อนวาอยางไร
( ) “นี่เห็นวาคบกันมานานนะ ถึงยอมตกลงสูบ” (0)
( ) “ขอโทษ เราสูบไมไดจริงๆ เพราะพอแมสั่งหามไว หวังวาเพื่อนคง
ไมทําอยางนั้นจริงๆ ใชมั้ย” (1)
( ) อื่นๆ (ระบุ)………………………………………………….
7. ถามีเพื่อนรุนพี่มาชวนแกมบังคับใหนักเรียนลองสูบบุหรี่ ซึ่งนักเรียนได
เคยปฏิเสธไปครั้งหนึ่งแลว ครั้งนี้นักเรียนจะตอบรุนพี่วาอยางไร
( ) “สูบก็ได แตที่สูบเพราะเกรงใจพี่นะ” (0)
( ) “ขอบคุณพี่ ไมเอาหรอก ผมแพควันบุหรี่” (1)
( ) อื่นๆ (ระบุ)……………………………………………………
8. เพื่อนชวนนักเรียนสูบบุหรี่ โดยบอกวา “สูบบุหรี่แลว รูสึกโกเก
เหมือนดาราฝรั่งเลย” นักเรียนจะโตตอบเพื่อนวาอยางไร
( ) “โกจริงๆ เหรอ งั้นลองเอามาสูบซักมวนสิ” (0)
( ) “ ขอโทษนะ เรารูสึกวาคนสูบบุหรี่ไมเห็นจะโกเกตรงไหนเลย
แถมเปนอันตรายตอสุขภาพอีกตางหาก” (1)
( ) อื่นๆ (ระบุ)…………………………….
9. ในงานเลี้ยงวันเกิดเพื่อน กลุมเพื่อนๆ รวมวงกันดื่มเหลาและสูบบุหรี่
และชักชวนใหนักเรียนรวมสูบบุหรี่ดวย นักเรียนไดตอบปฏิเสธ แตเพื่อน
ไมยอม ยังคงตื๋อใหนักเรียนสูบ นักเรียนจะตอบเพื่อนๆ วาอยางไร
( ) “ ตกลงๆ จะไดหยุดเซาซี้เสียที” (0)
( ) “เราสูบไมเปนจริงๆ และไมอยากจะสูบดวย กลัวติด คงไมโกรธ
กันนะ” (1)
( ) อื่นๆ (ระบุ)………………………………

เนื้อหา
ใชได แกไข

ใชได

ภาษา
แกไข
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10. เมื่อญาติที่นักเรียนนับถือชวนนักเรียนสูบบุหรี่ ซึ่งนักเรียนรูสึก
เกรงใจและลําบากใจมากที่จะตอบปฏิเสธ นักเรียนจะใชคําพูดใดโตตอบ
คําชวนนั้น
( ) “ ขอโทษพี่ ผมสูบไมเปนและไมชอบดวย” (1)
( ) “ ก็ไดครับพี่” (0)
( ) อื่นๆ (ระบุ)…………………………………….
11. นักเรียนไดไปทํารายงานที่บานเพื่อนจนดึก แลวรูสึกงวงนอน เพื่อน
จึงยื่นบุหรี่ให 1 มวน และบอกวา “ลองบุหรี่ซิ จะไดหายงวง” นักเรียนจะ
โตตอบเพื่อนวาอยางไร
( ) “ขอบคุณ แตบุหรี่มีโทษนะ เราขอน้ําเย็นสักแกว
ดื่มแกงวงดีกวา” (1)
( ) “จริงเหรอ งั้นลองดูซักมวนสิ” (0)
( ) อื่นๆ (ระบุ)……………………………………….
12. ขณะพักกลางวัน มีเพื่อนรุนพี่มาชักชวนใหนักเรียนสูบบุหรี่ นักเรียน
รูสึกลําบากใจที่จะตอบปฏิเสธ นักเรียนจะใชคําพูดใดโตตอบคําชวนนั้น
( ) “เพื่อพี่ จะลองสูบดูซักครั้ง” (0)
( ) “ผมไมชอบ ขอโทษครับ” (1)
( ) อื่นๆ (ระบุ)……………………………………….
13. เย็นวันศุกรหลังเลิกเรียน มีเพื่อนที่อยูในหมูบานเดียวกันมาชวน
นักเรียนไปเลนสนุกเกอร ซึ่งนักเรียนทราบดีวาเปนแหลงมั่วสุมของ
วัยรุน มีทั้งการพนัน ดื่มเหลาเบียร และสูบบุหรี่ นักเรียนจะตอบเพื่อน
อยางไร
( ) “ขอโทษนะ เราคงไปไมได เพราะพอแมไมชอบใหเราไป
สถานที่แบบนี้” (1)
( ) “ดีจัง กําลังรูสึกเซ็งอยูพอดี” (0)
( ) อื่นๆ (ระบุ)………………………………………..

เนื้อหา
ใชได แกไข

ใชได

ภาษา
แกไข
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เนื้อหา
ใชได แกไข

ใชได

ภาษา
แกไข

14. ในขณะที่นักเรียนกําลังกลุมใจ เพื่อนสนิทยื่นบุหรี่ให และบอกวา “จะ
กลุมไปทําไม ลองบุหรี่ ซักมวน แลวจะรูสึกดีขึ้น” นักเรียนจะตอบเพื่อน
อยางไร
( ) “ขอบใจเพื่อน แตเราไมชอบกลิ่นบุหรี่ (1)
( ) “จริงเหรอ ไดผลแนนะ” (0)
( ) อื่นๆ (ระบุ )………………………………………..
หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บหลังตัวเลือก หมายถึงคาคะแนนของตัวเลือกนั้น

สวนที่ 7 แบบวัดความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการปองกันการสูบบุหรี่
นิยามตัวแปร
ความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการปองกันการสูบบุหรี่ หมายถึงความเชื่อมั่น
ในความสามารถตนเองของนักเรียนวา จะสามารถกระทําหรือแสดงพฤติกรรมเพื่อไมใหตนเองสูบ
บุหรี่ ภายใตสาเหตุหรือสถานการณเสี่ยงตางๆ ที่อาจชักนํานักเรียนไปสูการสูบบุหรี่
ลักษณะของเครือ่ งมือ ประกอบดวยขอคําถาม ที่ใหเลือกตอบ จํานวน 3 ตัวเลือก ไดแก
ทําได ไมแนใจ ทําไมได
เกณฑการใหคะแนน ถาเลือก “ทําได” ให 1 คะแนน ถาเลือก “ไมแนใจ หรือ ทําไมได”
ให 0 คะแนน
โครงสรางของเนื้อหาที่ตอ งการวัด เปนการวัดความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง
ตามแนวคิดของแบนดูรา โดยประเมินในมิติของความเขมแข็ง หรือความมั่นใจในความสามารถของ
บุคคลที่จะกระทําพฤติกรรมนั้นไดสําเร็จ (Strength) ซึ่งการรับรูความสามารถของตนเองนั้น พัฒนา
มาจากปจจัยหลัก 4 ประการ ไดแก ประสบการณหรือการกระทําทีป่ ระสบผลสําเร็จ การไดเห็นแบบ
อยางหรือประสบการณผูอื่น การไดรับคําแนะนําหรือคําพูดชักจูง การรับรูถึงปฏิกิริยาทางรางกาย
และอารมณ
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวาสาเหตุหรือสถานการณเสี่ยงที่อาจชักนํานักเรียน
ใหสูบบุหรี่ ไดแก ปจจัยภายในหรือปจจัยสวนบุคคลของตัววัยรุน กับปจจัยภายนอกหรือ ปจจัยดาน
สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ โดยพบวา ปจจัยภายในหรือปจจัยสวนบุคคล เชน ความรูสึกอยากรูอยาก
ลอง ความเครียด ความรูส ึกอยากโกหรือเทห ความรูสึกเบื่อเหงา การอยากไดรับการยอมรับจาก
เพื่อน ทักษะในการปฏิเสธ มีความสัมพันธกับการสูบบุหรี่ (มูลนิธริ ณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี;่ และ
บริษัทคอมพาสอินเตอรเนชัน่ แนลจํากัด. 2545 : ออนไลน) ; (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี.่
2547ข: ออนไลน) ; (U.S. Department of Health and Human Services. 1994: 8-9) ; (Kirby.
2002: 57-58) สําหรับปจจัยภายนอก หรือ ปจจัยดานสิ่งแวดลอม ที่สําคัญ ไดแก การถูกชักชวนจาก
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เพื่อนใหลองสูบบุหรี่ การเปนตัวแบบของเพื่อน การเปนตัวแบบของบุคคลในครอบครัว หรือ บุคคล
ที่ชื่นชอบ เชน ดารา นักรอง มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ (ชูชัย ศุภวงศ ; และสุภกร
บัวสาย. 2539 : ออนไลน ) ; (วรรณชนก จันทชุม. 2547) ; (U.S. Department of Health and
Human Services. 1994 : 8-9) ; (Johnson; & Hoffmann. 2000 : 393-394 ; citing Jessor;
Donovan; & Costa. 1991) ; (Kirby. 2002 : 57-58)
ตัวแปร / ความหมาย
ความคาดหวังในความสามารถ
ของตนเองในการปองกันการสูบ
บุหรี่ หมายถึง ความเชื่อมั่นใน
ความสามารถตนเองของนักเรียน
วาจะสามารถกระทําหรือแสดง
พฤติกรรม เพื่อไมใหตนเองสูบ
บุหรี่ ภายใตสาเหตุหรือ
สถานการณเสี่ยงตางๆ ที่อาจชัก
นํานักเรียนไปสูการสูบบุหรี่

ขอ
ที่

1.

ขอความ

นักเรียนสามารถบังคับใจตนเอง ไมให
เริ่มที่จะทดลองสูบบุหรี่
2. นักเรียนตั้งใจแนวแนที่จะไมสูบบุหรี่
3. นักเรียนกลาที่จะบอกใหเพื่อนๆ หรือ
ผูอื่นทราบถึงความตั้งใจของตนเองที่จะ
ไมสูบบุหรี่
4. นักเรียนจะไมสูบบุหรี่ เพราะเชื่อใน
คําพูดโนมนาว ชักจูงของเพื่อน
5. เมื่อเพื่อนชักชวนใหนักเรียนสูบบุหรี่
นักเรียนสามารถปฏิเสธไดทันที
6. นักเรียนสามารถเขากลุมกับเพื่อนได
โดยไมจําเปนตองสูบบุหรี่
7. นักเรียนสามารถเดินเลี่ยง ที่จะไม
สังสรรคหรือเขากลุมกับเพื่อนหรือผูอื่น
ที่กําลังดื่มสุราหรือสูบบุหรี่
8. นักเรียนจะไมใชบุหรี่เปนวิธีการระบาย
เมื่อมีความเครียดหรือกลัดกลุมใจ
9. เมื่อนักเรียนไดกลิ่นบุหรี่หรือเห็นผูอื่น
สูบบุหรี่ นักเรียนสามารถควบคุม
ตนเองไมใหมีความอยากรูอยากลองที่
จะสูบบุหรี่
10 เมื่อนักเรียนอยูคนเดียวหรือรูสึกเหงา
นักเรียนจะไมสูบบุหรี่
11 เมื่อเพื่อนชวนใหนักเรียนเขากลุม เพื่อ
ดื่มสุราหรือสูบบุหรี่ นักเรียนสามารถ
หลีกเลี่ยงได โดยชักชวนเพื่อนใหทํา
กิจกรรมอื่นๆ ที่เหมาะสมแทน

ความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิ
เนื้อหา
ภาษา
ใชได แกไข ใชได แกไข
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ขอ
ที่

ขอความ

ความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิ
เนื้อหา
ภาษา
ใชได แกไข ใชได แกไข

12 นักเรียนจะไมสูบบุหรี่ เพราะตองการ
เลียนแบบผูอื่น เชน เพื่อน พอ หรือ
ดารา เปนตน
13 นักเรียนจะไมสูบบุหรี่ เพื่อแสดงวา
ตนเองโกหรือเทห
14 นักเรียนสามารถเปนผูใหญที่ไมสูบบุหรี่
ได

สวนที่ 8 แบบวัดพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่
นิยามตัวแปร
พฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่ หมายถึง การกระทําหรือการปฏิบัตติ ัวของนักเรียนเพื่อ
ไมใหตนสูบบุหรี่ หรือนําไปสูสถานการณที่เสี่ยงตอการสูบบุหรี่
ลักษณะของเครื่องมือ เปนมาตรประเมินคา 5 ระดับ ดังนี้
ไมเคย หมายถึง การกระทํานั้นไมเคยปฏิบตั ิหรือแทบจะไมเคยปฏิบตั ิเลย
นอย
หมายถึง การกระทํานั้นปฏิบตั นิ านๆ ครั้ง
ปานกลาง หมายถึง การกระทํานั้นปฏิบตั คิ อนขางบอย
มาก
หมายถึง การกระทํานั้นปฏิบัตบิ อยครั้งเปนสวนใหญ
มากที่สุด หมายถึง การกระทํานั้นปฏิบตั ิเปนประจําสม่ําเสมอ
เกณฑการใหคะแนน ถาคําตอบเปนขอความที่เปนพฤติกรรมเชิงบวก การใหคะแนน 0
ถึง 4 คะแนน จากมาตรวัด ไมเคย-มากที่สุด แตถาคําตอบเปนขอความที่เปนพฤติกรรมเชิงลบ การ
ใหคะแนน 0 ถึง 4 คะแนน จากมาตรวัด มากที่สุด-ไมเคย
แนวทางในการสรางขอคําถาม ไดจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และ
จากการสํารวจเบื้องตน (Pilot study) ในนักเรียนที่มคี ุณลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางทีศ่ ึกษา
จํานวน 50 คน จากงานวิจัยเรื่องที่ 1 โดยการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนวา ควรกระทําหรือ
ปฏิบัตติ วั อยางไรเพื่อไมใหตนสูบบุหรี่ โดยไดขอความเกี่ยวกับพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่
ดังนี้
1. อานหรือรับฟงขาวสารเกี่ยวกับอันตรายของการสูบบุหรี่จากสื่อตางๆ เชน หนังสือ
โปสเตอร ทีวี หรือ วิทยุ
2. พยายามหลีกเลี่ยงไมเขากลุมกับเพื่อนหรือผูอื่นที่กําลังสูบบุหรี่
3. ปฏิเสธเมื่อเพือ่ นชวนสูบบุหรี่
4. เดินเลี่ยงไปทีอ่ ื่นหรือไมเขาใกลผูที่กําลังสูบบุหรี่
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5. ไมใชบุหรี่เปนทางออก เมื่อมีเรื่องเครียด กลัดกลุมใจ
6. ไมใชบุหรี่เปนทางออก เมื่อรูสึกเบื่อหรือเหงา
7. ไมสูบบุหรี่เพราะรูสึกโกหรือเทห
8. ไมพยายามหรือคิดอยากลองสูบบุหรี่ เมื่อเห็นพอ เพื่อนหรือผูอื่นสูบ
9. หากิจกรรมที่เหมาะสมทําในยามวาง เชน เลนกีฬา
10. รวมทํากิจกรรมที่รณรงคตอตานการสูบบุหรี่หรือยาเสพติดในโครงการตางๆ
โดยเพิ่มขอคําถามที่ทบทวนจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ มี 4 ขอ ดังนี้
11. ไมสูบบุหรี่ เพราะ รูสึกวาแสดงถึงความเปนผูใหญ
12. ไมสูบบุหรี่ เพือ่ แสดงถึงความเปนผูชาย
13. หลีกเลี่ยงการไปสถานที่ ทีอ่ าจชักนําไปสูการสูบบุหรี่ เชน ผับ ดิสโกเธค หรือ
แหลงมั่วสุมของวัยรุน
14. หลีกเลี่ยงที่จะคบเพื่อนที่เกเร สูบบุหรี่ หรือ ดื่มสุรา
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ตัวแปร / ความหมาย

ขอ
ที่

พฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่ 1.
หมายถึง การกระทําหรือการ
ปฏิบัติตัวของนักเรียนเพื่อไมให
ตนสูบบุหรี่ หรือนําไปสู
2.
สถานการณที่เสี่ยงตอการสูบบุหรี่
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14

ขอความ

ความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิ
ใชได

อานหรือรับฟงขาวสารเกี่ยวกับ
อันตรายของการสูบบุหรี่จากสื่อตางๆ
เชน หนังสือ โปสเตอร ทีวี หรือ วิทยุ
สังสรรคหรือเขากลุม ในขณะที่ผูอื่น
กําลังดื่มสุราหรือสูบบุหรี่
เดินเลี่ยงไปที่อื่น หรือ ไมเขาใกล
ผูที่กําลังสูบบุหรี่
รับบุหรี่จากเพื่อนมาสูบ เมื่อเพื่อน
ชักชวนใหสูบบุหรี่
สูบบุหรี่ เมื่อรูสึกเครียดหรือ
กลัดกลุมใจ
สูบบุหรี่ดวยความรูสึกอยากรู
อยากลอง เมื่อไดกลิ่นหรือเห็น
ผูอื่นสูบบุหรี่
สูบบุหรี่ เมื่อรูสึกเบื่อหรือเหงา
สูบบุหรี่ เพราะรูสึกโกหรือเทห
สูบบุหรี่ เพราะ รูสึกวาแสดงถึง
ความเปนผูใหญ
สูบบุหรี่ เพื่อแสดงถึงความเปนผูชาย
หลีกเลี่ยงการไปสถานที่ ที่อาจชัก
นําไปสูการสูบบุหรี่ เชน ผับ
ดิสโกเธค หรือ แหลงมั่วสุมของวัยรุน
หลีกเลี่ยงที่จะคบเพื่อนที่เกเร
สูบบุหรี่ หรือ ดื่มสุรา
ใชเวลาวางที่เปนประโยชนและ
เหมาะสม เชน เลนกีฬา
อานหนังสือ ฟงเพลง เปนตน
เขารวมทํากิจกรรมที่รณรงคตอตาน
การสูบบุหรี่ หรือ ยาเสพติดใน
โครงการตางๆ ของโรงเรียนหรือ
ชุมชน

เนื้อหา
แกไข

ใชได

ภาษา
แกไข
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โครงการตางๆ ที่ไดจัดทําในการดําเนินงานวิจัย
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1. โครงการใหโปรแกรมสุขศึกษาแกนักเรียน
หลักการและเหตุผล
ในการปองกันการสูบบุหรี่ของเยาวชน วิธีการหนึ่งที่สาํ คัญ ไดแก การใหสุขศึกษาเพื่อให
ความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับบุหรี่และอันตรายจากการสูบบุหรี่ ทําใหเยาวชนเกิดการเรียนรู ปรับเปลี่ยน
เจตคติและพฤติกรรม ซึ่งสอดคลองกับหลักการในการพัฒนากลุมเปาหมายของกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มุงสงเสริมกระบวนการเรียนรูแบบมีสว นรวม โดยยึดนักเรียนเปนจุดศูนยกลาง วาจะตองพัฒนา
กลุมเปาหมายใหมีศักยภาพที่จะดํารงชีวติ อยูในสังคม ไดอยางมีความสุข (ณัฐพงศ พุดหลา. 2540)
ดังนั้น ในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้จึงไดจัดโปรแกรมสุขศึกษาใหแกนักเรียน โดยประยุกตใช
ทฤษฎีแรงจูงใจในการปองกันโรค ที่ครอบคลุมแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ และความคาดหวังใน
ความสามารถของตนเองในการจัดโปรแกรมสุขศึกษาใหแกนักเรียน ทั้งรายบุคคลและรายกลุม ซึ่ง
ประกอบดวยการใหความรูข อมูลเกี่ยวกับบุหรี่และอันตรายจากการสูบบุหรี่ ผานสื่อตางๆ ไดแก การ
สอนแบบบรรยาย การฉายวีดิทัศน การเห็นจากตัวแบบ และการอภิปรายกลุม เพื่อกระตุนให
นักเรียนเกิดความกลัวตอการสูบบุหรี่ โดยผานกระบวนการรับรูทมี่ ีการประเมินอันตรายตอสุขภาพ
และการประเมินการเผชิญปญหา ซึ่งนําไปสูการเปลี่ยนแปลงเจตคติ มีความตั้งใจที่จะปองกันตนเอง
จากการสูบบุหรี่ และไมสูบบุหรี่ในทีส่ ุด ตลอดจนการนําความรูที่ไดไปเผยแพรเพื่อใหสขุ ศึกษาแบบ
มวลชนในเชิงกวาง ดวยการจัดแสดงที่ปายนิเทศ และการกระจายเสียงตามสาย
วัตถุประสงค
1.
2.
3.
4.

เพื่อพัฒนาใหนักเรียนมีความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับบุหรี่และโทษของการสูบบุหรี่
เพื่อปรับเปลีย่ นใหนักเรียนมีเจตคติที่ถูกตองเกี่ยวกับสูบบุหรี่
เพื่อพัฒนาความคาดหวังในความสามารถของตนเองของนักเรียน
เพื่อพัฒนาใหนักเรียนมีการแสดงพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่

ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรบั
ในการจัดโปรแกรมสุขศึกษาใหแกนักเรียนเปนรายบุคคลและรายกลุม ผานสื่อตางๆ คาดวา
จะกระตุนใหนกั เรียนเกิดความกลัวตอการสูบบุหรี่ โดยผานกระบวนการรับรูที่มกี ารประเมินอันตราย
ตอสุขภาพและการประเมินการเผชิญปญหา ซึ่งนําไปสูการเปลี่ยนแปลงเจตคติ มีความตัง้ ใจที่จะ
ปองกันตนเองจากการสูบบุหรี่ และไมสูบบุหรี่ในที่สุด
กลุมเปาหมาย
เยาวชน ซึ่งเปนนักเรียนทัง้ ชายและหญิง ที่กําลังศึกษาในระดับประถมศึกษาที่ 5-6 และ
มัธยมศึกษาที่ 1-3 โรงเรียนหัวนาคําจรูญศิลป อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 188 คน
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การเลือกนักเรียนกลุมดังกลาว เพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณของปญหาการสูบบุหรี่ในเยาวชน ที่
พบวาผูทเี่ ริ่มสูบบุหรี่จนกลายเปนผูติดบุหรี่ในที่สุด เริม่ สูบขณะอายุ 15-19 ป (ชูชัย ศุภวงศ ; สุภกร
บัวสาย ; และจิตสิริ ธนภัทร. 2542 : 68-69) ดังนั้นการปองกันที่ดีที่สุดควรเริม่ ตนตั้งแตเด็กในวัย
10-15 ป ซึ่งจัดเปนกลุมทีเ่ สี่ยงตอการเริม่ และทดลองสูบบุหรี่ เพราะเปนวัยรุนตอนตนที่มีความรูสึก
อยากลอง ทําใหถูกชักชวนใหลองสูบบุหรี่ไดงาย ซึ่งอายุดังกลาวอยูในวัยที่กําลังศึกษาและเปน
กลุมเปาหมายหลักกลุมหนึง่ ในการปองกันไมใหไปเกีย่ วของกับยาเสพติด (สํานักพัฒนาการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด ; และสํานักงาน ป.ป.ส. 2547)
กิจกรรม/วิธีการ
1. การบรรยาย
2. การใชคําถาม
3. การระดมสมอง
4. การอภิปรายกลุม
5. การมอบหมายงานกลุม
6. การฉายวีดิทศั น
7. การเห็นจากตัวแบบ
ระยะเวลาในการดําเนินการ เดือนกรกฎาคม-เดือนตุลาคม พ.ศ. 2548
วิธีดําเนินงาน
ขั้นเตรียมการ
1. ชี้แจงวัตถุประสงคและขัน้ ตอนการดําเนินงาน ตอผูอํานวยการโรงเรียน ผูชวย
ผูอํานวยการฝายวิชาการ ครูผูสอนรายวิชาสุขศึกษา และครูประจําชั้น
2. เตรียมครูผสู อนรายวิชาสุขศึกษา โดยจัดอบรมครู เพื่อใหความรูเกีย่ วกับสารพิษในบุหรี่
ผลเสียของบุหรี่ตอสุขภาพที่เกิดขึ้นกับผูส ูบบุหรี่และผูท ี่อยูใกลเคียง ผลกระทบดานอื่นๆ เชน สังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของในการคุม ครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่ และ
ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ
3. นัดวันเวลาในการเขารวมประชุมและวางแผนรวมกับผูวิจัย เพื่อใหทราบถึงวัตถุประสงค
และขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมในแตละครั้ง ตลอดจนจัดทําแผนการสอนรวมกัน
4. ดําเนินกิจกรรมตามขั้นตอน โดยใหครูสอนในวิชาสุขศึกษาหรือในคาบวาง สัปดาหละ 1
ครั้ง
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ขั้นดําเนินการ ทําการเก็บขอมูลกอนการดําเนินกิจกรรมเปนระยะเวลา 1 สัปดาห และใน
สัปดาหสุดทายกอนเริ่มทําการประเมินผลรวบยอด โดยผูวิจัยจะวัดความรู เจตคติ ความคาดหวังใน
ความสามารถของตนเอง และพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน โดยใชเครื่องมือวัดที่
สรางขึ้น
สัปดาหที่ 1-2 แผนการสอนที่ 1 “การสรางการรับรูความรุนแรงและโอกาสเสี่ยงตอการ
เกิดโรคจากการสูบบุหรี”่ ใชเวลา 2 คาบ คาบละ 50 นาที
สัปดาหที่ 1 ใชเวลา 50 นาที (1 คาบ)
1. ครูนําเขาสูบทเรียน โดยสนทนาถึงเหตุการณในชีวติ ประจําวัน ที่พบเห็นการสูบบุหรี่
ของคนโดยทั่วไป
2. ครูบรรยายถึงความรูเกี่ยวกับสารพิษในบุหรี่ ผลเสียของบุหรี่ตอสุขภาพ ที่เกิดขึ้นกับ
ผูที่สูบบุหรี่และผูที่อยูใกลเคียง ผลกระทบดานอื่นๆ เชน ดานสังคม เศรษฐกิจ และ สิ่งแวดลอม และ
กฎหมายที่เกี่ยวของในการคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่และควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ โดยใชสื่อการ
สอนประกอบ ไดแก โปสเตอรสารพิษในบุหรี่ โปสเตอรรูปผูปวยทีเ่ ปนโรคสําคัญตางๆที่เกิดจากการ
สูบบุหรี่ โปสเตอรเรื่องสูบบุหรี่มือสอง แผนพับเอกสารเรื่องโรคจากการสูบบุหรี่ การสูบบุหรีม่ ือสอง
และ “ที่ไหนบางเปนเขตปลอดบุหรี่”
3. เมื่อสิ้นสุดการสอน ครู ถาม-ตอบ ความรูเรื่องบุหรี่ ของนักเรียน
สัปดาหที่ 2 ใชเวลา 50 นาที (1 คาบ)
1. ครูใหนักเรียนดูวีดิทัศนเกี่ยวกับบุหรี่และโทษของการสูบบุหรี่ เรื่อง ”บุหรี่ภัยรายใกล
ตัว” เพื่อใหนักเรียนตระหนักและรูสึกกลัวถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่
2. แบงนักเรียนเปนกลุมยอย (กลุมละ 6-8 คน) แลวใหอภิปรายกลุมยอยถึงสาเหตุ ความ
รุนแรงและโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคจากการสูบบุหรี่
3. ใหแตละกลุม สงตัวแทนนําเสนอหนาหองเรียน โดยครูและนักเรียนรวมกันสรุปผลการ
อภิปราย
สัปดาหที่ 3-4 แผนการสอนที่ 2 “การสรางการประเมินการเผชิญปญหา” ประกอบดวย
คาดหวังในความสามารถของตนเอง และความคาดหวังของประสิทธิผลการตอบสนองถาไมสูบบุหรี่
ใชเวลา 2 คาบ คาบละ 50 นาที
สัปดาหที่ 3 ใชเวลา 50 นาที (1 คาบ)
1. ครูจัดการอภิปรายกลุม โดยเชิญเพื่อนนักเรียน 2-3 คน ซึ่งสามารถปฏิเสธ
เพื่อนที่ชักชวนใหสูบบุหรี่ไดสําเร็จ มาเปนตัวแบบในการเลาประสบการณใหฟง และพูดชักชวนให
นักเรียนทุกคนไมสูบบุหรี่
2. แบงนักเรียนเปนกลุมยอย (กลุมละ 6-8 คน) แลวใหสรุปเนื้อหาและผลที่ไดรับ
จากการฟงประสบการณของเพื่อน
3. ใหแตละกลุม สงตัวแทนนําเสนอหนาหองเรียน โดยครูและนักเรียนรวมกัน
สรุปผลการอภิปราย
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สัปดาหที่ 4 ใชเวลา 50 นาที (1 คาบ)
1. แบงนักเรียนเปนกลุมยอย (กลุมละ 6-8 คน) แลวใหอภิปรายกลุมยอยถึง
ปญหาที่เกิดขึน้ เมื่อเพื่อนพยายามชักชวนใหสูบบุหรี่ วิธีการแกปญ
 หา ตลอดจนประโยชนและผลที่
ไดจากการไมสูบบุหรี่
2. ใหแตละกลุม สงตัวแทนนําเสนอหนาหองเรียน โดยครูและนักเรียนรวมกัน
สรุปผลการอภิปราย
สัปดาหที่ 5 แผนการสอนที่ 3 “การเผยแพรความรูเกีย่ วกับบุหรี่ ดวยการจัดแสดง
ที่ปายนิเทศ” ใชเวลา 50 นาที (1 คาบ)
1. มอบหมายงานใหแกนักเรียนในแตละหอง นําความรูที่ไดจากการเรียนมาเผยแพรดวย
การจัดแสดงที่ปายนิเทศของแตละชั้นเรียน กําหนดใหแตละหองจัดแสดงเปนระยะเวลา 1 สัปดาห
ซึ่งนักเรียนตองสงขอมูลที่จะเผยแพรใหอาจารยตรวจสอบ และใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไข
กอนนําไปจัดแสดง (มีทั้งหมด 8 หอง จากทั้งหมด 5 ชั้นเรียน ในระดับชั้น ป.5-6 และ ม.1-3) โดยให
นักเรียนเบิกวัสดุอุปกรณที่ใชในการจัดทําปายนิเทศ ซึ่งผูวิจัยจัดเตรียมไวไดที่ครู
2. ใหนักเรียนทั้งหอง มอบหมายงาน แบงกลุมและหนาที่ในการรับผิดชอบ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
1. แบบวัดความรู
2. แบบวัดเจตคติ
3. แบบวัดความคาดหวังในความสามารถของตนเอง
4. แบบวัดพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่
เครื่องมือที่ใชในการดําเนินกิจกรรม
1. แผนการสอนที่ประกอบดวย กิจกรรมและแผนการจัดกิจกรรม จํานวน 3 แผน
2. สื่อและอุปกรณ ไดแก โปสเตอร แผนพับเอกสาร วีดิทศั น ตัวแบบ ใบสรุปผลงานกลุม
และ การจัดแสดงที่ปายนิเทศของนักเรียน
ผูรับผิดชอบโครงการ ผูวิจัยและครูผูสอน
งบประมาณ และแหลงทีม่ า วัสดุและอุปกรณของโรงเรียน และทุนสนับสนุนจาก สสส.
ผูรับผิดชอบโครงการ ผูวิจัยและครูผูสอน
การประเมินผล พิจารณาจากตัวชีว้ ัด ดังนี้
1. การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และการทํากิจกรรมกลุม
2. ผลงานกลุม
3. คะแนนกอนและหลัง สิ้นสุดการดําเนินกิจกรรม
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2. โครงการพัฒนาทักษะการตัดสินใจและทักษะการปฏิเสธ
เพื่อปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน
หลักการและเหตุผล
จากการศึกษางานวิจัยเรื่องที่ 1 ของผูวจิ ัย เรื่อง รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่
เกี่ยวของกับพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่ ของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน ใน
จังหวัดขอนแกน พบวานักเรียนมีความรู และเจตคติตอ การแสดงพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่
ในภาพรวมอยูในระดับคอนขางมาก แตการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายขอพบวาคะแนนเฉลี่ยทีต่ ่ําทีส่ ดุ คือการเชื่อวาตน
สามารถปฏิเสธเพื่อนไดเมื่อถูกชักชวนใหสูบบุหรี่ (วรรณชนก จันทชุม.2547: 104) ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาขอมูลการพัฒนาทักษะชีวติ ของสถานศึกษาดานการปองกันยาเสพติดที่พบวาเยาวชนไทย
ยังขาดทักษะดานทักษะพิสยั ไดแก 1) ทักษะการปฏิเสธ 2) ทักษะการตัดสินใจเลือกทางที่เหมาะสม
3) ทักษะการสื่อสาร โนมนาวจูงใจไปสูทางเลือกที่เหมาะสม และ 4) ทักษะการควบคุมอารมณและ
สถานการณภายใตแรงกดดัน (จิรพันธ ไตรทิพจรัส. 2543: 69) และจากผลการศึกษาของ ณัฐพงศ
พุดหลา (2540) ไดเลือกบางองคประกอบของทักษะชีวติ ที่สอดคลองกับสภาพปญหาของพฤติกรรม
และจําเปนตอการปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยองคประกอบดานทักษะ
พิสัย ไดเลือกทักษะการตัดสินใจและทักษะการปฏิเสธ
การพัฒนาใหเยาวชนไดมีทกั ษะการการตัดสินใจและทักษะการปฏิเสธ จึงเปนสิ่งทีจ่ ําเปนใน
การปองกันการสูบบุหรี่ เนือ่ งจากเยาวชนอยูในชวงวัยรุน ที่ตองการมีความเปนตัวของตัวเอง หรือมี
ความเชื่อมั่นในตนเองสูง เชื่อคําบอกกลาวและชักชวนของเพื่อนมากกวาคําสั่งสอนของผูใหญ ซึ่ง
ปจจัยสําคัญทีท่ ําใหวัยรุนสูบบุหรี่ สวนใหญมาจากการถูกชักชวนของเพื่อน (มูลนิธิรณรงคเพื่อการ
ไมสูบบุหรี.่ 2547ง : ออนไลน) ; (U.S. Department of Health and Human Services. 1994: 1)
ดังการศึกษาที่พบวา วัยรุน สวนใหญเริม่ สูบบุหรี่มวนแรกกับเพื่อน และ วัยรุนทีส่ ูบบุหรี่ มักจะมี
เพื่อนที่เคยลองเสพยาเสพติด เมื่อเทียบกับวัยรุนที่ไมเคยสูบบุหรี่ (ชูชัย ศุภวงศ; และ สุภกร บัว
สาย. 2539) หรือ การสูบบุหรี่ครั้งแรกของวัยรุนหญิง สาเหตุประการหนึ่งมาจากอิทธิพลของกลุม
เพื่อนที่สูบบุหรี่ การสังสรรคหรือไปเที่ยวระหวางเพื่อนฝูงที่มีการสูบบุหรี่ การชักนําโดยตรงใหสูบ
บุหรี่จากเพื่อนฝูง หรือการชักชวนทางออมโดยการสูบบุหรี่ใหเห็น (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี;่
และ บริษัทคอมพาสอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด. 2545 : ออนไลน)
ทักษะการตัดสินใจและทักษะการปฏิเสธ เปนองคประกอบหนึ่งของทักษะชีวติ ดานทักษะ
พิสัย ซึ่งมีเปาหมายสําคัญในการสรางใหเด็กและเยาวชน มีเจตคติหรือเปลีย่ นเจตคติไปในทางที่
ถูกตอง
และสามารถผานเหตุการณยั่วยุไปได โดยมีพฤติกรรมที่สังคมพึงประสงค ทักษะการ
ตัดสินใจเปนสวนหนึ่งของทักษะการปองกัน ซึ่งกลาววา การทีบ่ ุคคลจะมีสุขภาพดี ขึ้นอยูกับการ
ตัดสินใจที่เกี่ยวของกับการปฏิบัตทิ ี่เชื่อมโยงกับสุขภาพ คือมีการประเมินทางเลือกตางๆ โดยผาน
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การวิเคราะหขอดี ขอเสียของแตละทางเลือก สามารถแกไขขอเสียของแตละทางเลือก และนําไปสู
ขั้นตอนการตัดสินใจเลือกทีม่ ีประสิทธิภาพ เกิดผลดีตอสุขภาพมากที่สุด (WHO. 1994 : 45) ; (ณัฐ
พงศ พุดหลา. 2540 : 53) ; (พิศมัย สุขอมรรัตน. 2540: 45) สําหรับทักษะการปฏิเสธเปนทักษะที่
สําคัญในการสรางสัมพันธภาพ และสื่อสาร เปนความสามารถในการปฏิเสธเมื่อถูกชักชวน และ
หาทางออกเมื่อถูกสบประมาทหรือถูกเซาซี้ เปนการที่บุคคลใชคําพูดและทาทางประกอบ เพื่อ
สื่อสารความรูส ึกนึกคิดของตนเองไดอยางเหมาะสม และไมเสียสัมพันธภาพ โดยจะชวยหลีกเลี่ยง
การเกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ไมพึงประสงค (กระทรวงสาธารณสุข. 2538 : 2-3) จากแนวคิดดังกลาว
จะเห็นไดวาการพัฒนาเยาวชน ใหมีทักษะการตัดสินใจอยางมีเหตุมีผล และมีทักษะในการปฏิเสธ
เพื่อนไดเมื่อถูกชักชวนใหลองสูบบุหรี่หรือเสพยาเสพติดชนิดอื่น เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง ดังนั้น ใน
โครงการนี้ จึงมีความสนใจและตองการจะพัฒนาทักษะการตัดสินใจและทักษะการปฏิเสธ ใหแก
นักเรียน เพื่อที่นักเรียนจะไดมีพฤติกรรมที่พึงประสงค คือ ไมสูบบุหรี่และไมใชสารเสพติดชนิดอื่น
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีทักษะในการตัดสินใจอยางมีเหตุผลในการปองกันตนเอง
ไมใหสูบบุหรี่
2. เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีทักษะในการปฏิเสธ ในการปองกันตนเองไมใหสูบบุหรี่
ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรบั
การพัฒนาใหนักเรียนไดมีทักษะในการตัดสินใจและทักษะในการปฏิเสธซึ่งเปนองคประกอบ
หนึ่งของทักษะชีวติ ดานทักษะพิสัยนั้น คาดวาจะทําใหนักเรียนมีความสามารถในการเผชิญปญหา
และ สามารถจัดการปญหาตาง ๆ ได โดยนําไปสูการมีพฤติกรรมที่พึงประสงค คือ การไมสูบบุหรี่
หรือไมเสพสารเสพติดชนิดอื่น เนื่องจากทักษะชีวติ เปนเสมือนตัวเชื่อมโยงระหวางความรู เจตคติ
และคานิยมของบุคคลกับความสามารถทางจิตสังคม โดยจะเปนตัวถายทอดความรู เจตคติ และ
คานิยมของบุคคล ออกมาวา “จะทําอะไร และทําอยางไร” หากบุคคลมีทักษะชีวติ แลว โอกาสในการ
เกิดความสามารถทางจิตสังคมก็เร็วขึ้น ทักษะชีวติ จึงเปนเสมือนตัวกระตุนหรือแรงจูงใจนั่นเอง และ
ความสามารถทางจิตสังคม หมายถึงความสามารถในการเผชิญปญหา ความสามารถในการปรับตัว
และความสามารถในการจัดการกับสิ่งทาทายรอบตัว ซึ่งความสามารถดังกลาว จะนําไปสูก ารมี
พฤติกรรมทางบวก ซึ่งหมายถึงการปองกันการเกิดปญหาสุขภาพ (พิศมัย สุขอมรรัตน. 2540 : 31
; อางอิงจาก WHO. 1993 : 4)
กลุมเปาหมาย
เยาวชน ซึ่งเปนนักเรียนทัง้ ชายและหญิงที่กําลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาที่ 5-6 และ ชั้น
มัธยมศึกษาที่ 1-3 โรงเรียนหัวนาคําจรูญศิลป อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 188 คน
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กิจกรรม/วิธีการ
1. การบรรยาย
2. การใชคําถาม
3. การระดมสมอง
4. การอภิปรายกลุม

5. การกําหนดสถานการณจําลอง
6. การแสดงบทบาทสมมติ
7. การฝกปฏิบัติ

วิธีดําเนินงาน
ขั้นเตรียมการ
1. ชี้แจงวัตถุประสงคและขั้นตอนการดําเนินงานตอผูอํานวยการโรงเรียน
ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ ครูผูสอนรายวิชาสุขศึกษา และครูประจําชั้น
2. เตรียมครูผสู อนรายวิชาสุขศึกษา โดยจัดอบรมครูเกี่ยวกับทักษะการปฏิเสธ และทักษะ
การตัดสินใจ จากนั้นนัดวันเวลาในการเขารวมประชุม และวางแผนรวมกับผูว ิจัย เพื่อใหทราบถึง
วัตถุประสงค และขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมในแตละครั้ง ตลอดจนจัดทําแผนการสอนรวมกัน
3. ดําเนินกิจกรรมตามขั้นตอนโดยใหครูสอนในวิชาสุขศึกษาหรือในคาบวาง สัปดาหละ 1
ครั้ง
ขั้นดําเนินการ ทําการเก็บขอมูลกอนดําเนินกิจกรรมเปนระยะเวลา 1 สัปดาห และ ใน
สัปดาหสุดทายกอนเริ่มทําการประเมินผลรวบยอด โดยผูวิจัยจะวัดทักษะการตัดสินใจและทักษะการ
ปฏิเสธของนักเรียน โดยใชเครื่องมือวัดที่สรางขึ้น สําหรับการดําเนินกิจกรรมจะทําตอเนื่องจาก
โครงการใหโปรแกรมสุขศึกษา ดังนี้
สัปดาหที่ 1 แผนการสอนที่ 1 “ทักษะการตัดสินใจไมสบู บุหรี”่ ใชเวลา 50 นาที (1 คาบ)
1. ครูนําเขาสูบทเรียน โดยกลาวถึงความหมายของการตัดสินใจและสนทนาถึงเหตุการณ
ในชีวติ ประจําวันทีต่ องตัดสินใจ
2. ครูบรรยายขั้นตอนการตัดสินใจ
3. ครูใหนักเรียนอานกรณีศึกษา เรื่อง “จะตัดสินใจอยางไรดี” โดยเปนเนื้อหาเกี่ยวกับ
นักเรียนคนหนึ่งถูกเพื่อนชักชวนใหทดลองสูบบุหรี่ ที่หลังโรงเรียนในเวลาตอนเย็น โดยแบงนักเรียน
เปนกลุมยอย (กลุมละ 6-8 คน) แลวใหวิเคราะหกรณีศกึ ษาดังกลาว ดังนี้
- กําหนดทางเลือก วามีอะไรบาง (ไป หรือ ไมไป)
- วิเคราะหผลดีและผลเสียของแตละทางเลือก
- การตัดสินใจ วา ไปหรือไมไป พรอมระบุเหตุผล
4. ใหแตละกลุม สงตัวแทนนําเสนอหนาหองเรียน โดยครูและนักเรียนรวมกันสรุป
กรณีศึกษา
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สัปดาหที่ 2 แผนการสอนที่ 2 “การฝกทักษะการตัดสินใจในสถานการณตางๆที่อาจ
นําไปสูการสูบบุหรี”่ ใชเวลา 50 นาที (1 คาบ)
1. ครูนําเขาสูบทเรียน โดยสนทนาถึงเหตุการณหรือสถานการณใดๆทีอ่ าจนําไปสูการสูบ
บุหรี่
2. แบงนักเรียนเปนกลุมยอย (กลุมละ 6-8 คน) เพื่อใหฝกทักษะการตัดสินใจใน
สถานการณตา งๆ ที่กําหนดให จํานวน 3 สถานการณ
3. ใหแตละกลุม สงตัวแทนนําเสนอหนาหองเรียน โดยครูและนักเรียนรวมกันสรุปแนวทาง
การตัดสินใจจากสถานการณตางๆที่กําหนดให
สัปดาหที่ 3 แผนการสอนที่ 3 “หลักการปฏิเสธโดยไมเสียสัมพันธภาพ” ใชเวลา 50 นาที
(1 คาบ)
1. ครูนําเขาสูบทเรียน โดยสนทนาถึง เหตุการณหรือพฤติกรรมตางๆ ทีอ่ าจนําผลเสียมา
สูนักเรียน เชน การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การเสพสารเสพติด เปนตน
2. ใหนักเรียนทั้งหองวิเคราะหวาทําไมพฤติกรรมตางๆ ดังกลาวจึงควรปฏิเสธ
3. ครูอานบทกลอน “ การปฏิเสธ” และบรรยายเรื่อง “หลักการปฏิเสธโดย
ไมเสียสัมพันธภาพ”
4. ครูและนักเรียนรวมกันวิเคราะหขั้นตอนการปฏิเสธ จากนั้นครูสรุปแนวคิดอีกครั้ง
5. แบงกลุมยอย (กลุมละ 6-8 คน) แลวแจกสถานการณสมมติที่กําหนดขึ้นใหแตละกลุม
จากนั้นใหแตละกลุมฝกซอมตามบทที่ไดรับ โดยจับคูกันฝก
6. ใหแตละกลุมสงตัวแทนมากลุมละ 1 คู เพื่อมาแสดงหนาหองเรียน
7. ครูใหนักเรียนแตละกลุม รวมกันประเมินการฝกทักษะของผูแสดงแตละคู ตามแนวคิด
และขั้นตอนของหลักการปฏิเสธโดยไมเสียสัมพันธภาพ
8. ครูนําสรุปแนวคิดและขัน้ ตอนการปฏิเสธอีกครั้ง
สัปดาหที่ 4 แผนการสอนที่ 4 “ฝกทักษะการปฏิเสธเมือ่ ถูกเซาซี้และสบประมาท”
ใชเวลา 50 นาที (1 คาบ)
1. ครูนําเขาสูบทเรียน โดยทบทวนเกี่ยวกับ “หลักการปฏิเสธโดยไมเสียสัมพันธภาพ”
2. แบงนักเรียนเปนกลุมยอย (กลุมละ 6-8 คน) แลวใหแตละกลุมฝกการเขียนบทการ
ปฏิเสธ เมื่อถูกเซาซี้หรือถูกสบประมาท จากนั้นออกมาแสดงหนาหองเรียน
3. ใหนักเรียนทั้งหองวิเคราะหการแสดงบทบาทสมมติของแตละกลุม โดยเปรียบเทียบ
ตามหลักการ และขั้นตอนตางๆ ของการปฏิเสธ
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ระยะเวลาในการดําเนินการ เดือนกรกฎาคม-เดือนตุลาคม พ.ศ. 2548
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
1. แบบวัดทักษะการตัดสินใจเพื่อปองกันการสูบบุหรี่
2. แบบวัดทักษะการปฏิเสธเพื่อปองกันการสูบบุหรี่
เครื่องมือที่ใชในการดําเนินกิจกรรม
1. แผนการสอนที่ประกอบดวย กิจกรรมและแผนการจัดกิจกรรม จํานวน 4 แผน
2. สื่อและอุปกรณ ไดแก กรณีศึกษา ใบงาน (สถานการณจําลอง) บทกลอน “ปฏิเสธ”
ใบความรู บทสนทนา และใบสรุปผลงานกลุม
งบประมาณ และแหลงทีม่ า วัสดุและอุปกรณของโรงเรียน และทุนสนับสนุนจาก สสส.
ผูรับผิดชอบโครงการ ผูวิจัยและครูผูสอน
การประเมินผล พิจารณาจากตัวชีว้ ัด ดังนี้
1. การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น การอภิปรายในกลุม และการทํากิจกรรมกลุม
2. รายงานผลงานกลุม
3. คะแนนกอน และหลังสิ้นสุดการดําเนินกิจกรรม
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3. โครงการ “เยาวชนยุคใหม หางไกลบุหรี”่
หลักการและเหตุผล
จากผลการสํารวจอัตราการสูบบุหรี่ของคนไทย พบวาจุดเริ่มตนของการเปนผูสูบบุหรี่ เริ่ม
ตั้งแตยังอยูในชวงที่เปนเยาวชน โดยผูสบู บุหรี่เปนประจําสวนใหญ เริ่มสูบตั้งแตอายุ15-19 ป และ
ยังสูบตอไปถึงชวงวัยรุนตอนปลาย มีเพียงสวนนอยเทานั้นที่เริ่มสูบบุหรี่หลังจากอายุ 24 ป (มูลนิธิ
รณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี.่ 2547) จากสถิติการสูบบุหรี่ลาสุดของคนไทย ในป พ.ศ. 2544 พบวา
อัตราของผูสูบบุหรี่เปนประจํา เมื่อคํานวณจากประชากรในหมวดอายุเดียวกัน ในกลุมอายุ 11-14 ป
และ 15-19 ป เทากับรอยละ 0.1 และรอยละ 13.5 ตามลําดับ โดยมีอัตราการสูบบุหรี่ที่ต่ําลงเล็กนอย
ในกลุมอายุ 11-14 ปและสูงขึ้นมากในกลุมอายุ15-19 ป เมื่อเปรียบเทียบกับป พ.ศ. 2542 ที่มีอัตรา
การสูบบุหรี่เทากับรอยละ 0.2 และรอยละ 6.3 ตามลําดับ (สํานักงานสถิติแหงชาติ. 2544) จะเห็น
ไดวาการสูบบุหรี่ในวัยรุนมีแนวโนมที่เพิม่ ขึ้นและนาเปนหวง จึงมีความจําเปนอยางเรงดวนในการ
ปองกันไมใหเยาวชนสูบบุหรี่ เพื่อไมใหกลายเปนผูใหญที่ติดบุหรีใ่ นที่สุด
จากผลการศึกษาที่ผานมา พบวา ปจจัยสําคัญที่ทําใหวัยรุนสูบบุหรี่ สวนใหญมาจากการถูก
ชักชวนของเพื่อน (มูลนิธริ ณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี.่ 2547) วัยรุน สวนใหญเริม่ สูบบุหรี่มวนแรกกับ
เพื่อน และวัยรุนที่สูบบุหรี่มักจะมีเพื่อนที่เคยลองเสพยาเสพติด เมื่อเทียบกับผูท ี่ไมเคยสูบบุหรี่ (ชู
ชัย ศุภวงศ; และ สุภกร บัวสาย. 2539) ดังนั้น การสงเสริมใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการสอดสอง
ดูแลพฤติกรรมการสูบบุหรีข่ องนักเรียนกันเอง จึงเปนแนวทางหนึ่งในการปองกันปญหาการสูบบุหรี่
ของนักเรียน
วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการเฝาระวัง สอดสองดูแล และสังเกตพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ แหลงซื้อขาย และแหลงมั่วสุมการสูบบุหรี่ ของนักเรียนในโรงเรียน
ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรบั
การที่นักเรียนไดเขามามีสวนรวม ในการปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหรี่ดวยตนเอง
จะทําใหมีความเขาใจถึง สภาพการณของปญหาการสูบบุหรี่ไดอยางแทจริง ตรงตามสาเหตุและ
สภาพการณที่เปนจริง และเปนการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนกลุมแกนนํา ใหเปนผูที่มีบทบาท
สําคัญในการปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหรี่
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กลุมเปาหมาย
เยาวชน ซึ่งเปนนักเรียนทัง้ ชายและหญิงที่กําลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาที่ 5-6 และชั้น
มัธยมศึกษาที่ 1-3 ตลอดจนนักเรียนทุกคน ในโรงเรียนหัวนาคําจรูญศิลป อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ
กิจกรรม/วิธีการ
1. วากลาวตักเตือนเมื่อเห็นเพื่อนสูบบุหรี่ หรือเปนที่ปรึกษาเมื่อเพื่อนมีปญหา
2. คอยสอดสองดูแลพฤติกรรมการสูบบุหรีข่ องนักเรียนตามมุมอับหรือบริเวณทีล่ ับตาของ
โรงเรียน เชน หองน้ําผูชาย หลังอาคาร หลังโรงเรียน และ รั้ว เปนตน
3. เมื่อพบเห็นแหลงมั่วสุมหรือแหลงการซื้อขายบุหรี่ในโรงเรียนของนักเรียน แจงใหทาง
โรงเรียนหรือครูอาจารยทราบ
4. เมื่อพบเห็นรานคาในชุมชนที่ขายบุหรีใ่ หแกเด็กอายุ 18 ป แจงใหผูใหญบาน หรือ
กรรมการหมูบานทราบ
5. ใหความรูเรื่องโทษภัยของบุหรี่แกเพื่อนนักเรียน โดยการจัดแสดงปายนิเทศ
6. ใหความรูเรื่องโทษภัยของบุหรี่โดยการจัดเสียงตามสายและใหความรูหนาเสาธงแก
เพื่อนนักเรียน
7. ชวนเพื่อนทํากิจกรรมที่เหมาะสมในชั่วโมงวางหรือหลังเลิกเรียน เชน เลนกีฬา
อานหนังสือ หรือ เลนดนตรี เปนตน
8. เสนอความคิดเห็นที่เปนประโยชนแกโรงเรียน ในการปองกันและแกไขปญหาการสูบ
บุหรี่ของนักเรียน
9. เขารวมกิจกรรมรณรงคตอตานการสูบบุหรี่หรือยาเสพติด ที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น
10. กระตุนและชักชวนเพือ่ นเขารวมกิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติดหรือการสูบบุหรี่
ของโรงเรียนและชุมชน
ระยะเวลาในการดําเนินการ เดือนกรกฎาคม-เดือนตุลาคม พ.ศ. 2548
งบประมาณ และแหลงทีม่ า ไมมี
ผูรับผิดชอบโครงการ นักเรียนกลุมแกนนําชั้นประถมศึกษาที่ 5-6 และ ชั้นมัธยมศึกษาที่ 1-3
การประเมินผล พิจารณาจากตัวชีว้ ัด ดังนี้
1. การทํากิจกรรมตามที่ไดกําหนดไว
2. ไมมีแหลงซื้อขายบุหรี่ในโรงเรียน
3. ไมมีแหลงมั่วสุมการสูบบุหรี่ของนักเรียนในโรงเรียน
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4. โครงการ เฝาระวังการสูบบุหรี่ของบุตรหลานทีบ่ าน
หลักการและเหตุผล
ครอบครัวจัดเปนสถาบันทีเ่ ปนจุดเริ่มตนที่ดีที่สุด ในการปองกันการสูบบุหรี่และยาเสพติด
ของเยาวชน จากการศึกษาพบวา การเปนตัวแบบของพอแม เจตคติ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
สูบบุหรี่ของพอแม มีอิทธิพลอยางมากตอการที่ลูกจะสูบหรือไมสูบบุหรี่ (The National Center for
Tobacco-Free Kids. 2002) โดยครอบครัวแตละครอบครัวจะตองสรางความรูสึกสํานึกในอันตราย
ของยาเสพติดกอน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูใหญในครอบครัวจะตองทราบสาเหตุของการติดยาเสพติด
โดยทั่วไปกอนวา ผูที่ติดยาเสพติดและสูบบุหรี่สว นใหญเริ่มในวัยรุน นักเรียน นิสิตนักศึกษา ซึ่งอยู
ในครอบครัวที่มีจุดออน ไดแก ครอบครัวที่ขาดความเอาใจใส ขาดความรักความอบอุน
ครอบครัวแตกแยก หรือ ลูกไมไดอยูกับพอแม ครอบครัวจึงควรเปนแบบอยางทีด่ ีแกเด็ก ไม
ประพฤติตนในทางที่เสื่อมเสีย เชน สูบบุหรี่ ดื่มสุรา และเสพยาเสพติด มีการพูดคุยกันระหวาง
สมาชิกในครอบครัว ถึงความรูความเขาใจอยางถองแทเกี่ยวกับยาเสพติด เนนย้ําในการละเวนที่จะ
ทดลองตามคําชักชวนของเพื่อน แนะนําในการคบเพื่อน โดยไมควรคบเพื่อนที่มีประวัติเสพยา และ
ชอบชักชวนไปสูอบายมุขและสิ่งเสพติด (โรงพยาบาลกรุงเทพ. 2004)
ดังนั้น การสงเสริมใหครอบครัวไดคอยสอดสองดูแลบุตรหลานอยางใกลชิดและเอาใจใส จึง
เปนสิ่งจําเปน เพื่อปองกันไมใหบุตรหลานสูบบุหรี่หรือใชสารเสพติดทั้งที่บานและโรงเรียน
วัตถุประสงค
เพื่อสอดสองดูแล และปองกันไมใหบุตรหลานสูบบุหรี่
ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรบั
การที่พอแมไดมีโอกาสดูแลบุตรหลานอยางใกลชิด เปนการเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดี
ภายในครอบครัว ทําใหมีความเขาใจซึ่งกันและกัน ซึง่ สงผลใหครอบครัวมีความอบอุน ทําใหเด็กไม
ตองไปพึ่งพายาเสพติด
กลุมเปาหมาย
เยาวชน ซึ่งเปนนักเรียนทัง้ ชายและหญิงที่กําลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาที่ 5-6 และชั้น
มัธยมศึกษาที่ 1-3 ตลอดจนนักเรียนทุกคน ในโรงเรียนหัวนาคําจรูญศิลป อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ
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กิจกรรม/วิธีการ
1. สรางความเขาใจซึ่งกันและกันในครอบครัว รวมปรึกษา ชวยกันแกไขปญหาตางๆ
ภายในครอบครัว
2. เปนที่ปรึกษา ใหคําแนะนํา และเปนเพื่อนพูดคุยกับบุตรหลานเมื่อมีปญหา
3. พูดคุยกับบุตรหลานวาถายังไมสูบบุหรี่ อยาเริ่มที่จะสูบ ถาสูบแลว ใหเลิกสูบบุหรี่
4. พยายามจัดใหบานเปนสถานที่ปลอดบุหรี่
5. บอกพอบานวาไมควรใหบตุ รหลานไปซื้อบุหรี่ให และหากเปนไปไดควรพยายามไม
สูบบุหรี่หรือเลิกสูบบุหรี่ เพื่อเปนตัวอยางที่ดีแกบุตรหลาน
6. ปลูกฝงความคิดและคานิยมตอการสูบบุหรี่ในทางลบใหแกบุตรหลาย โดยใหขอมูลถึง
อันตรายของการสูบบุหรี่และผลกระทบที่เกิดขึ้น
7. ใหคําแนะนําบุตรหลานในการคบเพื่อน โดยใหเลือกคบเพื่อนที่ดี ไมเกเร และไมเสพยา
เสพติด
8. คอยสอดสองดูแลพฤติกรรมที่ผิดสังเกตของบุตรหลาน เชน กลับบานผิดเวลา มีกลิ่นบุหรี่
ติดตามตัวหรือเสื้อผา เปนตน และวากลาวตักเตือนดวยเหตุผล หากมีพฤติกรรมดังกลาว
9. ใหความรูเพื่อนบานเกี่ยวกับโทษของบุหรี่ และกระตุนใหเพื่อนบานดูแล วากลาว
ตักเตือน และใหความรูเกี่ยวกับบุหรี่แกบตุ รหลานทีบ่ าน
10. สอดสองดูแลรานคาทีจ่ ําหนายบุหรี่ใหแกเด็กอายุต่ํากวา 18 ป และแจงใหผูใหญบาน
ทราบ เพื่อขอความรวมมือทางรานคาไมใหกระทําผิดกฎหมาย
11. สนับสนุนโครงการรณรงคตอตานการสูบบุหรีต่ างๆ ที่โรงเรียนหรือชุมชนจัดขึ้น
และ ใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรมดังกลาว
ระยะเวลาในการดําเนินการ เดือนกรกฎาคม-เดือนตุลาคม พ.ศ. 2548
งบประมาณ และแหลงทีม่ า ไมมี
ผูรับผิดชอบโครงการ ตัวแทนผูปกครองและกลุมแมบาน
การประเมินผล พิจารณาจากตัวชีว้ ัด ดังนี้
1. การทํากิจกรรมตามที่ไดกําหนดไว
2. บุตรหลานไมสูบบุหรี่
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5. โครงการปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนในโรงเรียน
หลักการและเหตุผล
โรงเรียนจัดเปนสถานศึกษาที่สําคัญในการปองกันการสูบบุหรี่ของเยาวชน เนื่องจากเปน
สถานที่ ซึ่งมีบทบาทหนาที่ในการขัดเกลา อบรม สั่งสอนใหผูเรียนเปนคนที่มีความรู ความสามารถ
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบกับเวลาสวนใหญของวัยรุนถึงสามสวน จะอยูที่โรงเรียนหรือ
ประมาณ 140 ชั่วโมงตอเดือน โดยมีผลการวิจัยที่ยืนยันไดวา นักเรียนสวนใหญเริ่มติดบุหรี่เมือ่ เรียน
อยูในระดับชัน้ มัธยมศึกษา (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี.่ 2547) ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยาง
เรงดวนที่จะตองสนับสนุนใหโรงเรียน หันมาใหความสําคัญกับกิจกรรมรณรงคไมสูบบุหรี่ โดยเขามา
เปนแนวรวมที่สําคัญในการชวยลดอัตราการสูบบุหรี่ของเยาวชน ดวยการสรางนโยบายปลอดบุหรี่ที่
เขมแข็งขึ้นภายในโรงเรียน อีกทั้งโรงเรียนยังเปนหนวยงานหลักที่เชื่อมโยงความรวมมือ ระหวาง
นักเรียน ครอบครัวและชุมชน ในการคนหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหรี่ของเยาวชน
วัตถุประสงค เพื่อปองกันไมใหนักเรียนสูบบุหรี่
ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรบั
การที่โรงเรียนใหความสําคัญกับปญหาการสูบบุหรี่ของนักเรียนอยางจริงจัง จะทําใหอัตรา
การสูบบุหรี่ของนักเรียนนอยลง และโรงเรียนยังเปนแกนนําที่สําคัญในการกอใหเกิดเครือขายความ
รวมมือที่เขมแข็งระหวาง นักเรียน ครอบครัว และ ชุมชน ในการปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหรี่
ของเยาวชน
กลุมเปาหมาย
เยาวชน ซึ่งเปนนักเรียนทัง้ ชายและหญิงที่กําลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาที่ 5-6 และชั้น
มัธยมศึกษาที่ 1-3 ตลอดจนนักเรียนทุกคน ในโรงเรียนหัวนาคําจรูญศิลป อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ
กิจกรรม/วิธีการ
1. สอน อบรมใหความรูเกี่ยวกับโทษของการสูบบุหรี่ และพัฒนาทักษะที่จําเปนเชน ทักษะ
การตัดสินใจ ทักษะการปฏิเสธแกนักเรียนในคาบวางหรือวิชาแนะแนว
2. ประสานกับผูป กครองเพื่อขอความรวมมือในการเอาใจใสดูแล ใหความรักความอบอุน
สังเกตพฤติกรรม และใหคาํ ปรึกษาบุตรหลานอยางใกลชิด
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3. จัดกลุมนักเรียนแกนนําในการสอดสองดูแลพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเพื่อน โดยแจงใหครู
ประจําชั้นหรือครูฝายปกครองทราบ เมื่อพบเห็นนักเรียนมั่วสุมกันสูบบุหรี่ หรือมีการซื้อขายบุหรี่
ภายในโรงเรียน
4. จัดใหนักเรียนแสดงปายนิเทศ หรือ กระจายเสียงตามสาย เพื่อใหความรูเกี่ยวกับบุหรี่
5. จัดหาเอกสาร แผนพับ หนังสือ สื่อวีดิทัศนเกี่ยวกับโทษภัยของบุหรี่ เพื่อใหนกั เรียน
อานในคาบวาง หรือใชในการเรียนการสอน
6. ปรับสภาพแวดลอมไมใหเปนมุมอับหรือเปนแหลงมั่วสุม เชน บริเวณหองน้ํา หลัง
โรงเรียน มุมอับของอาคาร ซอกอาคาร และ รั้ว เปนตน
7. จัดใหมีนักเรียนกลุมแกนนํา ครู นักการภารโรง ไดมีสวนรวมในการตรวจตราดูแลมุมอับ
หรือมุมที่หางไกลสายตาตางๆ ตลอดวัน เพื่อปองกันการมั่วสุม และ การหนีเรียนของนักเรียน
8. จัดกิจกรรมตามความสนใจในคาบวางใหกับนักเรียน และเปดโอกาสใหนักเรียนไดรวม
วางแผน เลือกกิจกรรม ปฏิบัติและประเมินผล
9. เปดโอกาสใหนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน ไดมีสวนรวมกับโรงเรียนในการคนหา
แนวทางปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหรี่ของนักเรียน
10. จัดใหมีสถานที่หรือบริเวณสําหรับใหนักเรียนไดพักผอน หรือทํากิจกรรมในคาบวาง
ไวอยางเพียงพอ
11. ขอความรวมมือครูใหเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียน โดยไมควรสูบบุหรี่ที่โรงเรียน
12. พัฒนาการเรียนการสอนโดยเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง
13. ครูควรทําความเขาใจกับนักเรียนเกี่ยวกับกฎระเบียบตางๆของโรงเรียน หากนักเรียน
ฝาฝนจะตองตักเตือนและควรทําความเขาใจกันกอน แลวจึงเลือกมาตรการลงโทษตามความ
เหมาะสม และยืดหยุนพอสมควร
14. ไมใชวธิ ีลงโทษที่รุนแรง ควรพูดจาทําความเขาใจกับนักเรียนที่ผิดวินัยและเลือกวิธีการ
ที่เหมาะสม เชน ทําความสะอาดหองเรียน หองน้ํา เก็บขยะ หรือหักคะแนนความประพฤติ เปนตน
15. ติดตาม กํากับ ประเมิน ครูอาจารยทุกคนใหชวยกันดูแลเอาใจใสนกั เรียนอยางใกลชิด
16. ประชาสัมพันธใหนักเรียนไดทราบถึงกิจกรรมตางๆในโรงเรียนอยางสม่ําเสมอและเปด
โอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมมากที่สุด
17. จัดกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนไดใชเวลาวางที่เปนประโยชนและเหมาะสม
18. จัดกิจกรรมเขาคายพักแรม และคายสงเสริมจริยธรรมใหแกนักเรียน
19. จัดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนการรวมกันรณรงคตอตานการสูบบุหรี่และยาเสพติด
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน
20. จัดตั้งชมรม เชน ชมรมตอตานการสูบบุหรี่ ชมรมตอตานยาเสพติด เปนตน
21. จัดตั้งเครือขายประสานความรวมมือระหวาง นักเรียน โรงเรียน ผูปกครอง และชุมชน
ในการปองกันการสูบบุหรี่และการใชสารเสพติดของนักเรียน
22. จัดโรงเรียนใหเปนสถานที่ปลอดบุหรี่
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ระยะเวลาในการดําเนินการ ตลอดปการศึกษา 2548
งบประมาณ และแหลงทีม่ า งบประมาณของโรงเรียน
ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูบริหารโรงเรียน และครูอาจารยทุกคนในโรงเรียนหัวนาคําจรูญศิลป
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ
การประเมินผล พิจารณาจากตัวชีว้ ัด ดังนี้
1. การทํากิจกรรมตามที่ไดกําหนดไว
2. อัตราการสูบบุหรี่ของนักเรียนลดลง
3. ไมมีนักเรียนที่เปนผูสูบบุหรี่รายใหมเพิ่มขึ้น
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6. โครงการเฝาระวังเด็กกลุมเสี่ยง
หลักการและเหตุผล
ปญหาการสูบบุหรี่ของเยาวชนในสถานศึกษา ยังคงมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้น และนาเปนหวง
การสูบบุหรี่ของวัยรุน เปนพฤติกรรมที่ไดรับอิทธิพลมาจากปจจัยตางๆที่เกี่ยวของ ทั้งปจจัยภายใน
ของตัววัยรุนเอง และปจจัยภายนอก ซึ่งเปนสภาพแวดลอมรอบตัววัยรุน ไดแก เพื่อน ครอบครัว
โรงเรียน และชุมชน แลวสงผลทั้งทางตรงและทางออมใหวัยรุนสูบบุหรี่ ซึ่งคานิยมของสังคมสวน
ใหญ มักมองวาการสูบบุหรี่ไมใชสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมาย การสูบบุหรี่จึงถือเปนเรื่องธรรมดาที่พบ
เห็นไดทั่วไป ประกอบกับวัยของเด็กเอง ซึ่งเปนวัยรุนที่มีความอยากรูอยากลอง และเลียนแบบ
พฤติกรรมตางๆจากบุคคลที่ชื่นชอบไดงา ย จึงทําใหมีเจตคติทางบวกตอการสูบบุหรี่ รับรูวาการสูบ
บุหรี่เปนเรื่องที่โก แสดงถึงความเปนชายและความเปนผูใหญ และชวยใหเขาสังคมกับเพื่อนฝูงได
จากการศึกษาที่ผานมาพบวา การที่เด็กสูบบุหรี่เปนผลมาจากหลายๆ ปจจัย ทั้งปจจัยจากตัวเด็ก
เอง เชน ความเครียด ความกลัดกลุมใจ ความเหงา ปจจัยดานครอบครัว เชน การมาจากครอบครัว
ที่หยาราง ทะเลาะเบาะแวงเปนประจํา พอแมขาดการดูแลเอาใจใส มีความรุนแรงในครอบครัว เปน
ตน ปจจัยดานโรงเรียน เชน ปญหาดานการเรียน สภาพแวดลอมของโรงเรียน ปญหาการคบเพื่อน
และการอยูรวมในสังคมกับเพื่อน เปนตน ดังนั้นเด็กกลุมเสี่ยงที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนหรืออยูใน
สภาพแวดลอมที่เอื้อ เชน เด็กที่เกเร หนีเรียน มีความประพฤติไมเหมาะสม ดื่มสุรา หรือ เลนการ
พนัน มีแนวโนมที่จะคบเพือ่ นไมดี และนําไปสูการสูบบุหรี่และเสพสารเสพติด
ดังนั้นการเฝาระวัง ติดตาม และสังเกตพฤติกรรมของเด็กกลุมเสี่ยงจึงเปนแนวทางหนึ่งใน
การปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหรีข่ องเยาวชน
วัตถุประสงค
1. เพื่อปองกันการสูบบุหรี่รายใหมในเด็กกลุมเสี่ยง
2. เพื่อลดอัตราการสูบบุหรี่ในเด็กกลุมเสี่ยง
ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรบั
การเฝาระวังเด็กกลุมเสี่ยงทําใหสามารถแยกแยะประเภทของเด็ก และสามารถปองกันหรือ
แกไขปญหาตางๆ ของเด็กไดทันทวงที โดยเฉพาะปญหาดานการใชสารเสพติด
กลุมเปาหมาย
นักเรียนกลุมเสี่ยง ไดแก เด็กที่เกเร หนีเรียน และมีความประพฤติไมเหมาะสม เชน ดื่มสุรา
สูบบุหรี่ หรือ เลนการพนัน ในชั้นประถมศึกษาที่ 5-6 และชั้นมัธยมศึกษาที่ 1-3 โรงเรียนหัวนาคํา
จรูญศิลป อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ
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กิจกรรม/วิธีการ
1. สังเกตและแยกแยะพฤติกรรมของนักเรียนกลุมที่เสี่ยงตอการสูบบุหรี่หรือใชสารเสพติด
เชน นักเรียนที่เกเร ไมมาเรียน หนีเรียน หรือมีปญหาดานการเรียน เปนตน
2. คัดเลือกนักเรียนที่เปนกลุมเสี่ยง
3. เก็บบันทึกขอมูลและประวัตขิ องนักเรียนกลุมเสี่ยง
4. ใหคําปรึกษาและการแนะแนวกับนักเรียนกลุมเสี่ยง
5. ใหความรูเกี่ยวกับโทษของบุหรี่ วิธีการในการเลิกสูบบุหรี่แกนักเรียนกลุมเสี่ยง
6. จัดกิจกรรมที่เปนประโยชนใหแกนักเรียน เพื่อใชเวลาวางใหเหมาะสม
7. เยี่ยมบานและพบปะพูดคุยกับผูปกครองนักเรียนอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
8. ติดตามและประเมินพฤติกรรมของนักเรียนกลุมเสี่ยง
ระยะเวลาในการดําเนินการ เดือนกรกฎาคม-เดือนตุลาคม พ.ศ. 2548
งบประมาณ และแหลงทีม่ า งบประมาณของโรงเรียน
ผูรับผิดชอบโครงการ ครูประจําชั้นและครูผูสอนนักเรียน ในชั้นประถมศึกษาที่ 5-6 และ ชั้น
มัธยมศึกษาที่ 1-3 จํานวน 10 คน ในโรงเรียนหัวนาคําจรูญศิลป อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ
การประเมินผล พิจารณาจากตัวชีว้ ัด ดังนี้
1. การทํากิจกรรมตามที่ไดกําหนดไว
2. นักเรียนกลุมเสี่ยงไมมีผูสูบบุหรี่รายใหมเพิ่มขึ้น
3. นักเรียนกลุมเสี่ยงมีผูที่เลิกสูบบุหรี่เพิ่มขึน้
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7. โครงการจัดนิทรรศการและเดินรณรงคตอตานการสูบบุหรี่ของนักเรียน
หลักการและเหตุผล
การสูบบุหรี่เปนปญหาทางพฤติกรรมสุขภาพ และเปนปญหาสาธารณสุขระดับโลก
ซึ่ง
กอใหเกิดโรคตางๆ ที่เปนอันตรายตอสุขภาพของผูสูบบุหรี่และผูไมสูบบุหรี่ที่อยูใกลเคียง เนื่องจาก
มีสารตางๆ ที่กอใหเกิดโรครายแรงตอรางกาย เชน โรคถุงลมโปงพอง โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็งของ
ทุกอวัยวะ โรคหัวใจขาดเลือด เปนตน การสูบบุหรี่จงึ เปนสาเหตุสาํ คัญของการเกิดโรคและการตาย
กอนวัยอันควร บุหรี่สงผลกระทบอันรายแรงตอสุขภาพของผูสูบในระยะยาวซึ่งอาจใชระยะเวลานาน
ถึง 30 ป ดังนั้นในประเทศกําลังพัฒนาที่มีอัตราการสูบบุหรี่สูงขึ้นอยางรวดเร็ว ก็จะมีอัตราประชากร
ที่เจ็บปวยและตายดวยบุหรี่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเปนระยะเวลายาวนาน นอกจากนี้บุหรี่ยังกอใหเกิด
ผลตางๆ ทีต่ ามมา ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม (ชูชยั ศุภวงศ; สุภกร บัวสาย; และ
จิตสิริ ธนภัทร. 2542)
สําหรับประเทศไทย ปจจุบนั มีผูเสียชีวติ ดวยโรคจากการสูบบุหรี่เฉลีย่ ปละ 52,000 คน หรือ
วันละ 142 คน หรือ ชั่วโมงละ 6 คน ผูเชี่ยวชาญองคการอนามัยโลกวิเคราะหวา ตามแนวโนมการ
สูบบุหรี่ของคนไทยที่เปนอยู คนไทยจะเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ปล ะ 80,000 คน ในอีก 20 ป
ขางหนา ซึ่งจากผลการสํารวจอัตราการสูบบุหรี่ของคนไทย พบวา จุดเริ่มตนของการเปนผูสูบบุหรี่
เริ่มตั้งแตยังอยูในชวงที่เปนเยาวชน โดยผูสูบบุหรี่เปนประจําสวนใหญ เริ่มสูบตั้งแตอายุ 15-19 ป
และยังสูบบุหรี่ตอไปถึงชวงวัยรุนตอนปลาย มีเพียงสวนนอยเทานั้นที่เริ่มสูบบุหรีห่ ลังจากอายุ 24 ป
(มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี.่ 2548) จากการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรีข่ องประชากรในเชิง
ลึก ของสํานักงานสถิติแหงชาติในป พ.ศ. 2546 ซึ่งไดสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผูที่ตอบแบบ
สัมภาษณดวยตนเอง พบวา ผูที่ตอบแบบสัมภาษณดวยตนเองทีม่ ีอายุ 15 ปขึ้นไป เมื่อประมาณ
เปนจํานวนประชากร 33.9 ลานคนนั้น เปนผูสูบบุหรีป่ ระมาณ 7.7 ลานคน (รอยละ 22.8) สูบบุหรี่
เปนประจําทุกวัน 6.4 ลานคน (รอยละ 18.8) และสูบบุหรี่นานๆ ครั้ง 1.3 ลานคน (รอยละ 4.0) โดย
อายุเฉลี่ยที่เริม่ สูบบุหรี่เทากับ 18.2 ป (สํานักงานสถิติแหงชาติ. 2547) จากขอมูลดังกลาวแสดงให
เห็นวาสถานการณการสูบบุหรี่ของเยาวชนยังคงนาเปนหวง เนื่องจากอัตราการสูบบุหรี่ยังมีแนวโนม
สูงขึ้น และเปนกลุมที่เสี่ยงตอการเริ่มทดลองสูบบุหรี่
โรงเรียนจัดเปนสถานศึกษา ที่มีบทบาทสําคัญเปนอยางยิ่ง ในการปองกันการสูบบุหรี่ของ
เยาวชน เนื่องจากเปนสถานที่ ซึ่งมีบทบาทหนาที่ในการขัดเกลา อบรม สั่งสอนใหผูเรียนเปนคนที่มี
ความรู ความสามารถ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบกับเวลาสวนใหญของวัยรุน ถึงสาม
สวนจะอยูที่โรงเรียนหรือประมาณ 140 ชั่วโมงตอเดือน นอกจากนี้ ยังมีผลการวิจัยที่ยืนยันไดวา
นักเรียนสวนใหญเริ่มติดบุหรี่ เมื่อเรียนอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษา (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่.
2547) ซึ่งปจจัยสําคัญที่ทําใหวัยรุนสูบบุหรี่ สวนใหญมาจากการถูกชักชวนของเพื่อน ดังนั้นจึงมี
ความจําเปนอยางยิ่ง ที่โรงเรียนจะตองใหความสําคัญกับกิจกรรมรณรงคตอตานการสูบบุหรี่ โดย
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โรงเรียนเขามาเปนแนวรวมที่สําคัญ ในการชวยลดอัตราการสูบบุหรีข่ องเยาวชน ดวยการสราง
นโยบายปลอดบุหรี่ที่เขมแข็งขึ้นภายในโรงเรียน อยางไรก็ตาม จากการศึกษาทีผ่ านมาพบวา การ
สูบบุหรี่ของวัยรุน เปนพฤติกรรมที่ไดรบั อิทธิพลมาจากปจจัยตางๆที่เกี่ยวของ ทั้งปจจัยภายในของ
ตัววัยรุน และปจจัยภายนอก ซึ่งเปนสภาพแวดลอมรอบตัววัยรุน ไดแก เพื่อน ครอบครัว โรงเรียน
และชุมชน การจัดกิจกรรมรณรงคตอตานการสูบบุหรี่ และการใหความรูหรือสุขศึกษาถึงพิษภัยของ
บุหรี่ในวงกวาง จึงเปนวิธกี ารหนึ่งที่จะชวยสนับสนุนการปองกันการสูบบุหรี่ของเยาวชนได ดังนั้น
โรงเรียนจึงไดจัดโครงการนี้ขึ้น โดยจัดเปนนิทรรศการเพื่อใหความรูเกี่ยวกับบุหรี่ และอันตรายจาก
การสูบบุหรี่แกผูที่สนใจทัว่ ไป ไดแก นักเรียน ผูปกครอง และประชาชนในชุมชน ตลอดจนจัดใหมี
การเดินรณรงคตอตานการสูบบุหรี่ในชุมชน เพื่อกระตุนและประชาสัมพันธใหเยาวชนและประชาชน
ทั่วไปในชุมชน ไดตระหนักถึงโทษภัยของบุหรี่ ภายใตความรวมมือจากฝายตางๆที่เกี่ยวของใน
ชุมชน ไดแก ผูปกครอง ผูนําชุมชน อสม. เจาหนาที่สาธารณสุข และ เจาหนาที่องคการบริหารสวน
ตําบล เปนตน
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดมีกิจกรรมที่รณรงคตอตานการสูบบุหรี่
2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียน ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และเจาหนาที่จาก
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ ไดมีสวนรวมในการดําเนินงานเพื่อปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน
ภายใตทรัพยากรในทองถิ่นที่มีอยู
3. เพื่อรณรงคและประชาสัมพันธใหเยาวชน และประชาชนทั่วไปในชุมชน ไดตระหนักถึง
โทษภัยของบุหรี่
ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรบั
จากรูปแบบการจัดกิจกรรมรณรงคตอตานการสูบบุหรี่ จะชวยใหนักเรียนไดมีกระบวนการ
เรียนรูดวยตนเอง ถึงการปองกันตนเองจากการสูบบุหรี่ และเปนการเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนและครอบครัวใหเกิดความรวมมือกับโรงเรียน เพื่อปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหรี่ของ
นักเรียนรวมกัน
กลุมเปาหมาย
1. นักเรียนชายและหญิงทีก่ ําลังศึกษาในระดับประถมศึกษา (ป.5-6) และมัธยมศึกษา
ตอนตน (ม.1-3) โรงเรียนหัวนาคําจรูญศิลป อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ซึง่ จัดเปนกลุมที่เสี่ยง
ตอการเริ่มและทดลองสูบบุหรี่ เพราะเปนวัยรุนตอนตนที่อยากรูอยากลอง ทําใหถูกชักชวนใหลอง
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สูบบุหรี่ไดงาย ซึ่งอายุดังกลาวอยูในวัยที่กําลังศึกษา และเปนกลุม เปาหมายหลักกลุมหนึ่ง ในการ
ปองกันไมใหไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด (สํานักพัฒนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด; และ
สํานักงาน ป.ป.ส. 2547)
2. ฝายตางๆที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนกลุมเปาหมายที่มีสวนรวมในการพัฒนากลวิธีการปองกัน
การสูบบุหรี่ของนักเรียน ไดแก นักเรียนกลุมแกนนํา คณะครูอาจารย ผูปกครอง ผูนําชุมชน อสม.
และเจาหนาทีข่ องรัฐที่เกี่ยวของ ไดแก เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล เจาหนาที่สาธารณสุข
3. เยาวชนและประชาชนทัว่ ไป ใน 10 หมูบานที่โรงเรียนรับผิดชอบ ไดแก บานหัวนาคํา
ในหมูที่ 1, 2, 11, 13, 16, 18, 19 บานโคกคาย ในหมูที่ 3 และบานโคกใหญ ในหมูที่ 4 และ 10
วิธีดําเนินงาน
1. นักเรียนจัดนิทรรศการใหความรูเกี่ยวกับบุหรี่ และอันตรายของการสูบบุหรี่ ตลอดจน
กฎหมายเกี่ยวของ โดยจัดแสดงที่ปายนิเทศ และกิจกรรมการแสดงบนเวที เชน การถามตอบปญหา
เกี่ยวกับบุหรี่ การประกวดคําขวัญตอตานการสูบบุหรี่ของนักเรียน การแสดงละครของนักเรียนใน
สถานการณทเี่ กี่ยวของกับการสูบบุหรี่ และการแสดงรื่นเริงทั่วๆไป
2. การนําเสนอตนแบบที่เปนผูส ูงอายุ ที่สามารถเลิกบุหรี่ไดสําเร็จ และมีการประกาศ
เกียรติคุณ เพือ่ แสดงถึงเปนตัวอยางที่ดีของเยาวชน เปนตน
3. การเผาทําลายบุหรี่ โดยชุมชน
4. การเดินรณรงคตอตานการสูบบุหรี่ในชุมชน ของ คณะนักเรียน ครูอาจารย ผูนําชุมชน
กลุมตางๆ ในชุมชน และประชาชนผูสนใจ
ระยะเวลาในการดําเนินการ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2548
งบประมาณ และแหลงทีม่ า สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และ
ทรัพยากรที่มอี ยูภายในโรงเรียน และชุมชน
ผูรับผิดชอบโครงการ ผูบริหาร คณะครูอาจารย และนักเรียน ในโรงเรียนหัวนาคําจรูญศิลป
และผูวิจัย
การประเมินผล พิจารณาจากตัวชีว้ ัด ดังนี้
1. การมีสวนรวมของนักเรียน ในการจัดทําปายนิเทศ และการแสดงกิจกรรมตางๆบนเวที
2. การมีสวนรวมของนักเรียน ครู และ ประชาชนผูสนใจ ในการเดินรณรงคตอตานการสูบ
บุหรี่ในชุมชน
3. การมีสวนรวมของผูปกครอง ผูนําชุมชน อสม. และเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของ ในการ
จัดกิจกรรม และเขารวมชมโครงการ
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8. โครงการ ปองกันการสูบบุหรี่ของเยาวชนโดยชุมชน
หลักการและเหตุผล
ในการแกไขปญหายาเสพติดและการสูบบุหรี่ใหไดประสิทธิผลนั้น นอกจากเด็ก ครอบครัว
และโรงเรียนแลว ยังตองอาศัยความรวมมือจากชุมชนดวย เนื่องจากเปนสภาพแวดลอมที่อยูรอบตัว
เด็กหากเยาวชนอยูในชุมชนที่เปนแหลงมั่วสุมของยาเสพติด หรือ มีคานิยมทางบวกตอการสูบบุหรี่
หรือมีการจําหนายบุหรี่ใหกับทุกคนทั้งเด็กและผูใหญ โอกาสที่เยาวชนจะสูบบุหรี่ก็มีสูงดวย แตถา
เปนชุมชนที่มคี วามเขมแข็งในการรณรงคตอตานยาเสพติด ก็จะทําใหชุมชนนั้นปลอดยาเสพติดได
อยางไรก็ตาม บุหรี่เปนสิ่งเสพติดที่ไมผดิ กฎหมาย ดังนั้นจึงพบเห็นผูสูบบุหรี่ไดโดยทั่วไป การให
ชุมชนไดเขามามีบทบาทสําคัญ ในการมีสวนรวมในการรณรงคตอตานการสูบบุหรี่ จึงเปนแนวทาง
หนึ่งในการปองกันการสูบบุหรี่ของเยาวชน เชน การจัดกิจกรรมรณรงคตอตานการสูบบุหรี่ในชุมชน
จัดแสดงที่ปายนิเทศเพื่อใหความรูเกี่ยวกับโทษของบุหรี่ เผยแพรประชาสัมพันธและใหความรูผาน
หอกระจายขาว ดูแลสอดสองรานคา และขอความรวมมือในการไมจําหนายบุหรี่ใหแกเด็กอายุต่ํา
กวา 18 ป เปนตน (สรอย อนุสรณธีรกุล; และคนอื่นๆ. 2541) ; (สํานักพัฒนาการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด และสํานักงาน ป.ป.ส. : 2547)
วัตถุประสงค
เพื่อสอดสอง ดูแล และปองกันไมใหมีแหลงซื้อขายบุหรี่ใหแกเยาวชนอายุต่ํากวา 18 ป
และ ไมใหมีแหลงมั่วสุมของวัยรุนในชุมชน

ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรบั
การที่สงเสริมใหชุมชนไดมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหรี่ของเยาวชน
จะทําใหชุมชนไดมีกระบวนการเรียนรูในการแกไขปญหา
และเปนการพัฒนาผูนําเครือขายให
สามารถริเริ่มกิจกรรมการแกไขปญหา หรือกิจกรรมการพัฒนาได โดยมีการแลกเปลีย่ นการเรียนรู
รวมกันกับโรงเรียนและครอบครัว ทําใหไดแนวทางปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหรี่ของเยาวชน
ที่ครอบคลุมทัง้ สภาพแวดลอมที่บาน โรงเรียน และชุมชน
กลุมเปาหมาย
เยาวชน ซึ่งเปนนักเรียนทัง้ ชายและหญิงที่กําลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาที่ 5-6 และ ชั้น
มัธยมศึกษาที่ 1-3 ในโรงเรียนหัวนาคําจรูญศิลป อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ และเยาวชน
ทั่วไปในชุมชน
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กิจกรรม/วิธีการ
1. จัดกิจกรรมรณรงคตอตานการสูบบุหรี่ของเยาวชนในชุมชน ไดแก กิจกรรมกีฬาตอตาน
บุหรี่และยาเสพติดของเยาวชน
2. จัดอบรมและเทศนาทางดานจริยธรรมใหแกเยาวชน โดยนิมนตพระคุณเจาที่วัดในชุมชน
3. กระจายเสียงตามสายในหมูบานเพื่อใหความรูเกี่ยวกับโทษและอันตรายของบุหรี่
4. สนับสนุนและใหความรวมมือกับทางโรงเรียนในการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงคและปองกัน
การสูบบุหรี่ของนักเรียน
5. จัดแสดงโปสเตอรพิษภัยของบุหรี่ตอสุขภาพ ติดเผยแพรตามจุดตางๆ ในชุมชน
6. ดูแลสอดสองรานคาและขอความรวมมือในการไมจําหนายบุหรี่ใหแกเด็กอายุต่ํากวา18 ป
7. จัดสภาพแวดลอม สอดสองดูแล และเฝาระวังสภาพแวดลอม ไมใหมีแหลงมั่วสุมของ
วัยรุน
8. วากลาวตักเตือนเมื่อเห็นวัยรุนมั่วสุมกันสูบบุหรี่ หรือเสพยาในชุมชน
9. กําหนดเขตปลอดบุหรี่ของชุมชน เชน บริเวณศาลาวัด ศาลากลางบาน และ ทีท่ ําการ
ผูใหญบาน เปนตน
10. สงเสริมบทบาทของประชาชนกลุมตางๆ ในชุมชน เชน กลุมเยาวชน กลุมแมบาน และ
กลุม อ.ส.ม. ในการสรางเครือขายในการปองกัน แกไข เฝาระวังปญหายาเสพติด ระหวางโรงเรียน
ครอบครัว และชุมชน เปนตน
ระยะเวลาในการดําเนินการ เดือนกรกฎาคม-เดือนตุลาคม พ.ศ. 2548
งบประมาณ และแหลงทีม่ า งบประมาณของชุมชนและเงินสนับสนุนบางสวนจาก สสส.
ผูรับผิดชอบโครงการ ผูใหญบาน กรรมการหมูบาน อสม. เจาหนาที่อบต. และ เจาหนาที่
สาธารณสุข
การประเมินผล พิจารณาจากตัวชีว้ ัด ดังนี้
1. การทํากิจกรรมตามที่ไดกําหนดไว
2. ไมมีแหลงมั่วสุมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในชุมชน
3. รานคาใหความรวมมือในการไมจําหนายบุหรี่แกเยาวชนอายุตํา่ กวา 18 ป
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ภาคผนวก ค
- โครงการใหโปรแกรมสุขศึกษาแกนักเรียน
: แผนการสอนที่ 1-3
- โครงการพัฒนาทักษะการตัดสินใจและทักษะ
การปฏิเสธเพื่อปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน
: แผนการสอนที่ 1-4 และสื่อประกอบการสอน
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โครงการใหโปรแกรมสุขศึกษาแกนักเรียน
แผนการสอนที่ 1
เรื่อง การสรางการรับรูความรุนแรงและโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคจากการสูบบุหรี่
ผูเรียน ……………(นักเรียนชั้น ป.5-6 และ ม.1-3) วันที่ …………………………………..
ระยะเวลา 2 คาบ (คาบละ 50 นาที)
ครูผูสอน …………………………………..
(ครูผูสอนในแตละชั้น)
สถานที่ โรงเรียนหัวนาคําจรูญศิลป
วัตถุประสงค
เชิงพฤติกรรม
ภายหลังจบ
บทเรียนนีแ้ ลว
นักเรียนมี
ความสามารถ
ดังนี้

เนื้อหา
บทนํา (ครั้งที่ 1)
บุหรี่เปนสิง่ เสพติดที่มีผูเสพ
มากที่สุดในโลก ประชากรโลก 1
ใน 3 หรือประมาณ 1,100 ลาน
คน ที่มีอายุมากกวา 15 ป สูบ
บุหรี่เปนประจํา สําหรับประเทศ
ไทย จากผลสํารวจของ
สํานักงานสถิติแหงชาติในป
2547 พบคนไทยอายุ 11 ป
ขึ้นไปสูบบุหรี่ 9.6 ลานคน มีนัก
สูบหนาใหม ซึง่ กวารอยละ 80
เปนกลุมวัยรุน โดยเพิ่มขึ้นปละ
200,000-300,000 คน อยูใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาก
ที่สุด 3.5 ลานคน เปนเยาวชน
อายุต่ํากวา 24 ป เกือบ 2 ลาน
คน โดยเฉลี่ยสูบวันละ 10.6
มวน ในจํานวนนี้เริ่มสูบกอน
อายุ 10 ป จํานวน 30,000 คน
มีผูเสียชีวิตจากโรคที่สูบบุหรี่
ไดแก โรคมะเร็งปอด โรคถุงลม
โปงพองและโรคหัวใจ ปละ
42,000 คน เฉลี่ย

กิจกรรมการ
เรียนการสอน

สื่อการสอน

- ครูนําเขาสูบทเรียน - แบบวัด
โดยถามนํานักเรียน ความรู
เกี่ยวกับบุหรี่
1 คน/ชุด
วาเปนสิ่งเสพติด
หรือไม พบเห็นผูสูบ
มากนอยเพียงใด
สวนใหญในกลุม อายุ
เทาใด
บุหรี่มีโทษหรือไม
อะไรบาง

การ
ประเมินผล
- สังเกตจาก
การแสดง
ความคิดเห็น
ของนักเรียน
ในการถาม
และตอบ
- สังเกตความ
สนใจและ
ความตั้งใจ
ในการเรียน
- การวัดผล
ความรูของ
นักเรียนกอน
และหลังการ
เรียนการสอน
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วัตถุประสงค
เชิงพฤติกรรม

1.บอกถึง
สารพิษที่
สําคัญในควัน
บุหรี่ ไดถูกตอง
อยางนอย 5
ชนิด

เนื้อหา
วันละ 115 คน เสียคาใชจายใน
การรักษา มากกวาปละ 46,000
ลานบาท องคการอนามัยโลก
ไดกําหนดวันงดสูบบุหรี่โลก คือ
วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกป
สารพิษในบุหรี่
ควันบุหรีป่ ระกอบดวย
สารเคมีที่มีอันตรายตอสุขภาพ
รางกายประมาณ 4,000 ชนิด
แตที่สําคัญ ไดแก
1. นิโคติน มีลักษณะคลาย
น้ํามันไมมีสี จัดเปนสารที่ทําให
ติดบุหรี่ได มีฤทธิ์ทั้งกระตุนและ
กดประสาทสวนกลาง
2. ทาร หรือน้ํามันดิน หรือที่
เห็นเปนคราบบุหรี่นนั่ เอง เปน
ของเหลว มีสีนา้ํ ตาลเขม มีกลิ่น
เหมือนดิน มีความเหนียว และ
จับติดที่ปอด ทําใหเกิดอาการ
ระคายเคือง เปนสาเหตุของการ
ไอเรื้อรัง หอบ และเหนื่อย มี
คุณสมบัติเปนสารกอมะเร็งโดย
ตัวของมันเอง และยังมีสารที่เรง
การเจริญเติบโตของมะเร็ง หาก
ผูสูบบุหรี่มมี ะเร็งอยูในรางกาย
3. คารบอนมอนนอกไซด
เปนแกสที่มีความเขมขนสูงใน
ควันบุหรี่ จะไปขัดขวางการรับ
ออกซิเจนของเม็ดเลือดแดง
ทําใหรางกายไดรับออกซิเจน
นอยลง อาจหมดกําลัง ถึงกับ
หนามืดเปนลมได และยังทําให
ไขมันพอกพูนตามผนังเสนเลือด
เสนเลือดตีบ สายตาเสื่อม ลด
ประสิทธิภาพในการตัดสินใจ

กิจกรรมการ
เรียนการสอน

สื่อการสอน

- ซักถามนักเรียนถึง - โปสเตอร
สารพิษในควันบุหรี่ สารพิษใน
- บรรยายประกอบ บุหรี่
สื่อการสอนถึง
สารพิษในบุหรี่

การ
ประเมินผล
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วัตถุประสงค
เชิงพฤติกรรม

เนื้อหา

และลดการตอบสนองตอเสียง
4. ไนโตรเจนไดออกไซด เปน
แกสที่ทําลายเยื่อบุหลอดลมสวน
ปลายและถุงลม ทําใหเกิดโรคถุง
ลมโปงพอง
5. ไฮโดรเจนไซยาไนด เปนสาร
ที่ทําใหเกิดอาการไอมีเสมหะ และ
หลอดลมอักเสบเรื้อรัง
6. แอมโมเนีย มีคุณสมบัติ
ทําใหระคายเคืองเนื้อเยื่อ ทําให
แสบตา แสบจมูก หลอดลมอักเสบ
ไอ และมีเสมหะมาก
7. สารกัมมันตภาพรังสี ควัน
บุหรี่มีสารโพโลเนียม 210 ทีม่ ีรังสี
แอลฟาอยู เปนสาเหตุของการเกิด
โรคมะเร็งปอด และยัง
ทําใหผูอยูใกลเคียงหายใจเอา
อากาศที่มีสารพิษนี้เขาไปดวย
2. บอกถึงโรคที่ ผลเสียของบุหรี่
เกิดจากการสูบ
ในควันบุหรีจ่ ะมีสารเคมีตางๆ
บุหรี่ที่มีผลตอ
มากมาย การสูบบุหรี่ 1 มวนจะทํา
สุขภาพตนเอง ใหอายุสั้นลง 5 นาที 30 วินาที ทํา
และบุคคล
ใหผูสูบบุหรี่ตายกอนวัยอันควร
ใกลเคียงได
การสูบบุหรี่กอใหเกิดผลกระทบ
ถูกตองอยาง
ดังนี้
นอย 7 โรค
1. ผลโดยตรงตอสุขภาพ
ตนเอง ผูอนื่ บุหรี่เปนอันตราย
รายแรงตอสุขภาพ กอใหเกิดโรค
ตางๆ มากมาย ดังนี้
1.1 โรคมะเร็ง มีการพบ
มะเร็งปอดและหลอดลมมากที่สุด
ผูปวยที่เปนโรคนี้จะมีอาการหายใจ
ลําบาก หอบเหนื่อย บวม

กิจกรรมการ
เรียนการสอน

สื่อการสอน

- ซักถาม
นักเรียนถึง
ผลเสียของบุหรี่
- บรรยาย
ประกอบ
สื่อการสอน

- โปสเตอรรูป
ผูปวยที่เปน
โรคสําคัญที่
เกิดจากการสูบ
บุหรี่ ไดแก
โรคหัวใจ
มะเร็งปอด ถุง
ลมโปงพอง
มะเร็งกลอง
เสียง โรคใน
ชองปาก
- แผนพับ
เอกสาร เรื่อง
โรคจากการสูบ
บุหรี่ 1 คน/ชุด

การ
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บริเวณหนา คอ แขน และอก
สวนบน กลืนอาหารลําบาก ปวด
กระดูกและเปนอัมพาต กลั้น
ปสสาวะและอุจจาระไมได
และยังมีมะเร็งอื่นๆ ที่เกิดจากการ
สูบบุหรี่ ไดแก ลําคอ กลองเสียง
ชองปาก หลอดอาหาร กระเพาะ
อาหาร กระเพาะปสสาวะ ไต
ตับออน และปากมดลูก
1.2 โรคหัวใจและหลอดเลือด
จากสารพิษในบุหรี่ ไดแก นิโคติน
และคารบอนมอนนอกไซด ทําใหผู
สูบบุหรี่ มีอาการเจ็บหนาอกจาก
หลอดเลือดหัวใจตีบ และอาการจะ
เปนมากขึ้นและบอยขึ้น ถายังสูบ
บุหรี่ ซึ่งโอกาสเกิดโรคนี้ขนึ้ อยูกับ
จํานวนของบุหรี่ ระยะเวลาที่สูบ
ยิ่งสูบจัดและนาน ยิ่งทําใหมีโอกาส
เสี่ยงตอการเปนโรคหัวใจสูงขึน้
1.3 โรคระบบทางเดินหายใจ
ไดแก โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง
โรคถุงลมโปงพอง ซึ่งมักจะเปน
ควบคูกัน โดยมีอาการแนนหนาอก
ไอเรื้อรัง หอบ เหนื่อย ออกกําลัง
กายไมได ไมมีโอกาสหายทําให
ทรมานไปชั่วชีวิต และยังเสี่ยงตอ
โรคทางเดินหายใจอื่นๆ ไดแก โรค
อุดกั้นทางเดินหายใจชนิดเรื้อรัง
ปอดบวม ไขหวัดใหญ วัณโรค
และหอบหืด การเลิกสูบบุหรี่ ทําให
อาการไอเรื้อรังนอยลง ผูที่มี
หลอดลมอักเสบเรื้อรัง และถุงลม
โปงพอง แมจะงดหรือเลิกสูบบุหรี่
อาการจะดีขึ้นเพียงเล็กนอย แตใน
ผูที่อายุนอย หากงดหรือเลิกสูบ
บุหรี่ หนาที่การทํางานของปอดจะ
คืนสูสภาพปกติได

กิจกรรมการ
เรียนการสอน

สื่อการสอน
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1.4 โรคระบบทางเดินอาหาร
สารเคมีในบุหรีเ่ ปนสาเหตุทําให
กรดหลั่งเพิ่มขึน้ เกิดการระคาย
เคือง เปนแผลในกระเพาะอาหาร
และการหายของแผลจะชา
1.5 ผลตอระบบสืบพันธุ
ผูชายที่สูบบุหรี่พบวามีการตีบตัน
ของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะ
เพศบางสวน ทําใหสมรรถภาพ
ทางเพศลดลงได สวนในผูหญิงที่
สูบบุหรี่มาก จะเขาสูวัยหมด
ประจําเดือนเร็วกวาปกติ
1.6 ผลตอเหงือกและฟน ผูที่
สูบบุหรี่จะทําใหเกิดโรคของ
เหงือกและฟนได ทําใหฟนมีสี
เหลือง และผูทสี่ ูบเปนเวลานาน
ฟนจะมีสีดํา ทําใหมีกลิ่นปาก
และฟนผุ มีผลตอความสวยงาม
และบุคลิกภาพ
3. บอก
1.7 ผลกระทบตอสุขภาพ
ความหมายของ ของผูที่อยูใกลเคียง ผูท ี่รับควัน
ควันแทและควัน บุหรี่เขาไป โดยที่มิไดสูบบุหรี่ ก็
หลงไดถูกตอง กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพได
เรียกวา ผูที่สูบบุหรี่มือสอง ซึง่
หมายถึงการทีผ่ ูที่ไมไดสูบบุหรี่
แตอยูในสิ่งแวดลอมที่มีการสูบ
บุหรี่ เชนที่บาน ที่ทํางาน ราน
อาหาร หรือที่ใดก็ตาม โดยจะ
หายใจเอาควันบุหรี่ที่ผูอนื่ สูบเขา
ไปในปากแลวพนออกมา ซึ่ง
เรียกวาควันแทหรือควันสายใหญ
หรือควันบุหรีท่ ี่ลอยจากปลาย
มวนบุหรี่ที่อยูร ะหวางการสูบ ซึ่ง
เรียกวาควันหลงหรือควันสาย
ขางเคียง

กิจกรรมการ
เรียนการสอน

สื่อการสอน

- ซักถาม
นักเรียนถึง
ผลกระทบตอ
สุขภาพของผูที่
อยูใกลเคียง
- ถามนํา
นักเรียนวา
รูจักผูสูบบุหรี่
มือสอง / ควัน
หลง หรือไม
- บรรยาย
ประกอบ
สื่อการสอน

- โปสเตอร เรือ่ ง
สูบบุหรี่มือสอง
- เอกสารแผน
พับ เรื่อง การ
สูบบุหรี่มือสอง
1 คน/ชุด

การ
ประเมินผล
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โดยทั่วไป ควันหลงจะมี
ความเขมขนของสารพิษสูงกวา
เนื่องจากควันแทจะถูกผูสูบดูด
ซับสารพิษบางสวนไวแลว และ
ควันหลงยังมีขนาดเล็กกวา
ควันแท จึงสามารถผานลงไป
ในปอดไดลึกกวา ดังนั้นผูสูบ
บุหรี่มือสองมีสทิ ธิ์รับไปเต็มที่
เทากับหรืออาจมากกวาผูสูบ
จากการตรวจวิเคราะห
ปสสาวะ เลือด และน้ําลาย
สามารถพิสูจนไดวา การ
หายใจเอาควันบุหรี่รอบตัว
โดยไมไดสูบเอง ทําใหรับ
สารพิษเขาสูรางกายได โดย
ควันบุหรี่มีผลกระทบตอผูที่อยู
ใกลเคียงไดดังนี้
1.7.1 ผลตอเด็กเล็ก ผล
การวิจัยพบวาเด็กชวงอายุขวบ
แรก หากอยูในสิ่งแวดลอมทีม่ ี
บุหรี่ พบวาเด็กจะมีโอกาสเปน
ไขหวัด เจ็บคอ ไอ หลอดลม
อักเสบ ปอดบวม ไดบอยกวา
เด็กที่อยูในสิ่งแวดลอมที่ไมมี
บุหรี่มากถึง 2 เทา
1.7.2 ผลตอทารกในครรภ
ผลการวิจัยพบวาหากมารดา
ที่ตั้งครรภสูบบุหรี่จะมีผลทําให
เสนเลือดมีการหดตัว ทําให
เลือดผานรกไปยังทารกนอยลง
กวาปกติ สําหรับอันตรายของ
การสูบบุหรี่ที่มตี อทารกใน
ครรภ มีดังนี้

กิจกรรมการ
เรียนการสอน

สื่อการสอน

การ
ประเมินผล

268
วัตถุประสงค
เชิงพฤติกรรม

เนื้อหา

- มีผลตอการเจริญเติบโตของ
ทารกในครรภ
- อัตราการแทงบุตร และการ
คลอดกอนกําหนดสูงขึ้น
- เด็กที่คลอดออกมามีน้ําหนัก
นอยกวาปกติ
- ควันบุหรี่จะทําลายโครโมโซม
ของทารกในครรภไดมากถึง 12%
สงผลใหทารกอาจเปนมะเร็งเม็ด
เลือดขาวได
- เด็กที่คลอดออกมา มีภาวะ
การหายใจผิดปกติ สูงกวาทั่วไป
1.7.3 คนทั่วไป ควันหลงกอให
เกิดอาการเคืองตา ปวดศีรษะ คัด
จมูก น้ํามูกไหล ระคายจมูก ไอ
จนถึงการกําเริบของหอบหืด
4. บอกถึงผลเสีย 2. ผลกระทบดานอื่น ๆ เชน
ดานอื่นๆ
เศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดลอม
ไดถูกตอง
2.1 ดานเศรษฐกิจ ทําให
สิ้นเปลืองคาใชจายในการซื้อบุหรี่
และการรักษาพยาบาลจากโรคที่
เกิดจากการสูบบุหรี่ ในปจจุบัน
พบวาคาใชจายที่ซื้อบุหรี่สูบ 11
บาทตอวันตอคน รวมคาใชจายที่
ซื้อบุหรี่ 40,900 ลานบาทตอป และ
มีผูเสียชีวิตจากโรคที่สูบบุหรี่ ไดแก
โรคมะเร็งปอด โรคถุงลมโปงพอง
และโรคหัวใจ ปละ 42,000 คน
เฉลี่ยวันละ 115 คน ทําใหเสีย
คาใชจายในการรักษา มากกวาปละ
46,000 ลานบาท นอกจากนีผ้ ูที่
เจ็บปวยยังตองหยุดงานทําใหขาด
รายได

กิจกรรมการ
เรียนการสอน

- ซักถามนักเรียน
ถึงผลกระทบดาน
อื่นๆ ของบุหรี่
- ครูบรรยาย
พรอมยกตัวอยาง
ประกอบ

สื่อการสอน

การ
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5. ระบุชื่อ
กฎหมายที่
เกี่ยวของกับ
การสูบบุหรี่ได
ถูกตอง

เนื้อหา
2.2 ดานสังคม การสูบบุหรี่อาจ
นําไปสูปญหาทางสังคมที่สําคัญ
ไดแก การติดสารเสพติดชนิดอื่น
การทะเลาะวิวาท การลักขโมย
2.3 ดานสภาพแวดลอม เศษกน
บุหรี่ทําใหเกิดขยะ และสิ่งสกปรก
อาจเปนสาเหตุใหเกิดไฟไหม ซึ่งสง
ผลตอชีวิตและทรัพยสิน ควันบุหรี่
ยังทําใหเกิดภาวะอากาศเปนพิษ
กฎหมายที่เกีย่ วของ
ในป พ.ศ. 2535 ประเทศไทย
ไดมีพระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑยาสูบ ซึ่งมีเนือ้ หา
ครอบคลุมถึงการหามจําหนายบุหรี่
แกเด็กที่มีอายุต่ํากวา 18 ป และ
หามบริษัทบุหรี่โฆษณาใดๆ ทั้งสิ้น
เพื่อปองกันไมใหเด็กเขาถึงบุหรี่ได
งายทั้งการสัมผัสโดยตรงและทาง
สื่อ และพระราชบัญญัติคุมครอง
สุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535
แตการบังคับใชกฎหมายยังไม
ประสบผลสําเร็จเทาที่ควร
จนกระทั่งไดมปี ระกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 10) พ.ศ.
2545 ตามพระราช บัญญัติคมุ ครอง
สุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535
มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 8
พฤศจิกายน 2545 เปนตนไป ซึ่งมี
ประเด็นที่สําคัญเกี่ยวกับเขตปลอด
บุหรี่ที่จัดแบงเปน 4 ประเภท ดังนี้

กิจกรรมการ
เรียนการสอน

- ถามนํานักเรียน
วาสูบบุหรี่ผิด
กฎหมายหรือไม
และนักเรียนรูจกั
กฎหมายที่
เกี่ยวของกับการ
สูบบุหรี่หรือไม

สื่อการสอน
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6. บอกถึง
สถานที่ ที่เปน
เขตปลอดบุหรี่
ไดถูกตอง

เนื้อหา
ประเภทที่ 1 สถานที่สาธารณะที่
เปนเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด ไดแก
รถยนตโดยสารประจําทางทั่วไป
หรือ รถยนตโดยสารปรับอากาศ
รถยนตโดยสารรับจางทั่วไป และ
รถยนตโดยสารรับจางปรับอากาศ
ตูโดยสารรถไฟที่เปนระบบปรับ
อากาศ เรือโดยสารทั่วไปและเรือ
โดยสารประจําทาง เครื่องบิน
โดยสารภายในประเทศ ลิฟต
โดยสาร รถรับสงนักเรียน และหอง
ชมมหรสพ
ประเภทที่ 2 สถานที่สาธารณะที่
เปนเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด (ยกเวน
หองทํางานสวนตัว) ไดแก โรงเรียน
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและ
ต่ํากวา อาคารแสดงศิลปวัฒนธรรม
พิพิธภัณฑและหอศิลป หองสมุด
สถานรับเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียน เรือ
โดยสารปรับอากาศ เฉพาะบริเวณที่
มีระบบปรับอากาศ
ประเภทที่ 3 สถานที่สาธารณะที่
เปนเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด (ยกเวน
ที่จัดไวเปนเขตสูบบุหรี่ หองทํางาน
สวนตัว) ไดแก อาคารมหาวิทยาลัย
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ศูนยการคา หางสรรพสินคาเฉพาะ
บริเวณที่มีระบบปรับอากาศ อาคาร
แสดงสินคาหรือนิทรรศการ เฉพาะ
บริเวณที่มีระบบปรับอากาศ สนาม
กีฬาในรม สถานที่ราชการและ
รัฐวิสาหกิจ เฉพาะบริเวณที่มี
ประชาชนเขาไปติดตอเปนปกติ
ธนาคารและสถาบันการเงินเฉพาะ
บริเวณที่มีประชาชนเขาไปติดตอ

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
- ถามนักเรียนถึง
เขตปลอดบุหรี่ที่
รูจัก แลวครูเสริม
เพิ่มเติม
- บรรยายถึง
เขตปลอดบุหรี่ใน
แตละประเภท

สื่อการสอน
-เอกสาร
แผนพับ
เรื่อง
“ที่ไหนบาง
เปนเขต
ปลอดบุหรี”่

การ
ประเมินผล
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เปนปกติ โรงมหรสพ เฉพาะบริเวณ
ที่จัดใหคอยเขาชมที่มีระบบปรับ
อากาศ ที่พักผูโดยสารประจําทาง
เฉพาะบริเวณที่มีระบบปรับอากาศ
ประเภทที่ 4 สถานที่สาธารณะ ที่
แบงสวนหนึง่ เปนเขตปลอดบุหรี่
อยางนอยไมต่ํากวารอยละ 50 ของ
พื้นที่ทั้งหมด ไดแก ตูรถโดยสาร
ทั่วไปของการรถไพแหงประเทศ
ไทย สถานที่จาํ หนายอาหาร และ
สถานที่จัดเลี้ยง เฉพาะบริเวณที่มี
ระบบปรับอากาศ
7. บอกถึงโทษ
การเขมงวดของเจาพนักงาน
ตามกฎหมายได ทองถิ่นที่เกี่ยวของ จะมีสวนทําให
ถูกตองสําหรับผู สุขภาพของประชาชนสวนใหญดีขึ้น
ที่ฝาฝนหรือไม สําหรับผูที่ละเลย หากเปนเจาของ
ปฏิบัติตาม
กิจการ ปฏิบตั ิไดไมถูกตองตาม
กฎหมายที่
พระราชบัญญัติ ปรับไมเกิน 20,000
เกี่ยวของกับ
บาท สถานที่ประกอบการที่ไมแยก
การสูบบุหรี่
สวนที่สูบและไมสบู บุหรี่ออกจากกัน
ไมติดปายหามสูบบุหรี่เอาไว ปรับ
ไมเกิน 10,000 บาท สวนผูทฝี่ าฝน
สูบบุหรี่ในที่หามสูบ ปรับไมเกิน
2,000 บาท หากเจาของกิจการราย
ใดขัดขวางไมใหเจาหนาที่เขาตรวจ
มีโทษจําคุก 1 เดือน ปรับไมเกิน
2,000 บาท
ครั้งที่ 2
บุหรี่เปนสารเสพติดชนิดหนึ่ง
ควันบุหรี่ประกอบดวยสารเคมีที่มี
อันตรายตอสุขภาพประมาณ 4,000
ชนิด สารที่สําคัญ ไดแก ทาร
นิโคติน คารบอนมอนอกไซด
ไนโตรเจนไดออกไซด ไฮโดรเจน
ไซยาไนด แอมโมเนีย และ สาร

กิจกรรมการ
เรียนการสอน

- ซักถามนักเรียน
ถึงโทษตาม
กฎหมาย เมื่อฝา
ฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการ
สูบบุหรี่
- บรรยายถึง
บทลงโทษตางๆ
กรณีฝาฝน
กฎหมาย

- ครูเขาสูบทเรียน
โดยทบทวนความรู
เดิมที่ไดสอน
เกี่ยวกับสารพิษใน
ควันบุหรี่ อันตราย
ของการสูบบุหรี่
และกฎหมายตางๆ
ที่เกี่ยวของ

สื่อการสอน

การ
ประเมินผล
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กิจกรรมการ
เรียนการสอน

สื่อการสอน

การ
ประเมินผล

- ใหนักเรียนดูสื่อที่นํา
เสนออันตรายจาก
การสูบบุหรี่ สารพิษ
และโรคตางๆที่เกิด
จากการสูบบุหรี่
พรอม
ตัวอยางประสบการณ
จริงของผูทนทุกข
ทรมานจากการสูบ
บุหรี่
- แบงนักเรียนเปน
กลุมๆละ 6-8 คน
และใหรวมกัน
วิเคราะหถึงสาเหตุ
การสูบบุหรี่และ
อันตรายจากการสูบ
บุหรี่ จากนั้นสรุปผล
เขียนลงใน
ใบสรุปงาน
- นักเรียนสงตัวแทน
กลุมนําเสนอหนาชั้น
เรียน
- ครูและนักเรียน
รวมกันสรุปการ
อภิปราย

-วีซีดี เรื่อง
“บุหรี่ภัยใกลตัว”
(ความยาว 30
นาที)

- สังเกตจาก
ความสนใจและ
ตั้งใจชม
วีซีดี

กัมมันตภาพรังสี เปนตน
ซึ่งมีโทษตอสุขภาพของผู
สูบบุหรี่ และผูใกลเคียง
กอใหเกิดโรคตางๆ ที่
สําคัญ ไดแก โรคมะเร็ง
ปอด โรคหัวใจ โรคถุงลม
โปงพอง เปนตน บุหรี่ยัง
มีผลทั้งทางดานสังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม
การรับรูถ ึงโอกาสเสี่ยง
ตอการเปนโรค
เปนการรับรูของ
บุคคลตอการเสี่ยงที่จะ
เจ็บปวยหรือเปนโรค มี
มากหรือนอยแตกตางกัน
ไปในแตละบุคคล และ
เปนปจจัยสําคัญในการ
ทํานายพฤติกรรมและ
ปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรค
ของบุคคล
การรับรูถ ึงความ
รุนแรงของโรค
เปนความรูสึกของ
บุคคลที่ใหความสําคัญตอ
ความรุนแรงของโรคที่ทํา
ใหเกิดความเจ็บปวยหรือ
ผลที่เกิดขึ้นถาไมดูแล
รักษา รวมถึงผลกระทบที่
ตามมา ทั้งดานรางกาย
จิตใจ และสังคม

- ใบสรุปผลงาน - สังเกตจาก
กลุม
การมีสวนรวม
ในการแสดง
ความเห็น และ
การอภิปรายใน
กลุม
- จากการตรวจ
ใบสรุปผลงาน
กลุม
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โครงการใหโปรแกรมสุขศึกษาแกนักเรียน
แผนการสอนที่ 2
เรื่อง การสรางการประเมินการเผชิญปญหา
ผูเรียน …………(นักเรียนชั้น ป.5-6 และ ม.1-3) วันที่ …………………………………..
ระยะเวลา 2 คาบ (คาบละ 50 นาที)
ครูผูสอน …………… (ครูผูสอนในแตละชั้น)
สถานที่ โรงเรียนหัวนาคําจรูญศิลป
วัตถุประสงค
เชิงพฤติกรรม
ภายหลังจบ
บทเรียนนีแ้ ลว
นักเรียนมี
ความสามารถ
ดังนี้

เนื้อหา

กิจกรรมการ
สื่อการสอน
เรียนการสอน
บทนํา
ครั้งที่ 1
บุหรี่เปนสารเสพติดชนิดหนึ่ง - ครูนําเขาสู
ควันบุหรี่ประกอบดวยสารเคมีที่มี บทเรียนโดย
อันตรายตอสุขภาพ ประมาณ
ทบทวนความรู
4,000 ชนิด สารที่สําคัญ ไดแก
เกี่ยวกับสารพิษ
ทาร นิโคติน คารบอนมอนอกไซด และโทษของการ
ไฮโดรเจนไซยาไนด แอมโมเนีย
สูบบุหรี่
สารกัมมันตภาพรังสี เปนตน ซึ่งมี
โทษตอสุขภาพของผูสูบบุหรี่และผู
ใกลเคียง กอใหเกิดโรคตางๆ ที่
สําคัญ ไดแก โรคมะเร็งปอด โรค
หัวใจ โรงถุงลมโปงพอง เปนตน
นอกจากนี้บุหรีย่ ังมีผลทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
- ตัวแบบ
1. บอกถึงปญหา การสรางการประเมินการเผชิญ - จัดอภิปราย
กลุมโดยให
ที่เกิดขึ้นเมื่อ
ปญหา
นักเรียนที่ปฏิเสธ
เพื่อนพยายาม
ประกอบดวยความคาดหวังใน
การสูบบุหรี่จาก
ชวนใหสูบบุหรี่ ความสามารถตนเอง และความ
เพื่อนไดสําเร็จ
และวิธีการ
คาดหวังของประสิทธิผลการ
2-3 คนมาเลา
- ใบสรุป
แกปญหาได
ตอบสนอง ถาไมสูบบุหรี่
ประสบการณ
ผลงานกลุม
อยางเหมาะสม ความคาดหวังในความสามารถ ใหฟง และพูด
2. บอกถึง
เชิญชวนให
ของตนเอง
ประโยชนและผล
ความคาดหวังในความสามารถ นักเรียนไมสูบ
บุหรี่
ที่ไดจากการไม ของตนเองที่มตี อทางเลือก เชน
สูบบุหรี่

การ
ประเมินผล
- สังเกตจาก
การแสดง
ความคิดเห็น
ของนักเรียน
ในการถาม
ตอบ
- สังเกตจาก
ความสนใจ
และตั้งใจ
เรียน

- สังเกตจาก
การมีสวน
รวมในการ
แสดงความ
คิดเห็น และ
การอภิปราย
ในกลุม
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กิจกรรมการ
เรียนการสอน
สูบหรือไมสูบ ซึ่งสามารถสรางได - แบงนักเรียน
หลายวิธี ไดแก การเลียนแบบจาก เปนกลุมๆละ 6-8
ตัวแบบ การเรียนรูจากการสังเกต คนใหสรุปเนื้อหา
และผลที่ไดจาก
และการสอนดวยการพูด ความ
การฟงใน
คาดหวังในความสามารถของ
ใบสรุปงาน
ตนเอง ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง - สงตัวแทนกลุม
พฤติกรรมในระดับสูงสุด และเปน นําเสนอหนาชัน้
พื้นฐานที่ทําใหบุคคลปฏิบัติตาม เรียน จากนั้นครู
ความคาดหวังในประสิทธิผล
และนักเรียน
การตอบสนอง
รวมกันสรุปการ
เปนเปนการรับรูถงึ ประสิทธิผล อภิปราย
ของกลวิธีหรือวิธีการตางๆ ที่ใชใน
การรักษาโรคหรือความเจ็บปวยที่ ครั้งที่ 2
เกิดขึ้น ตลอดจนรับรูถ ึงอุปสรรค -แบงนักเรียน
ความสิ้นเปลืองตางๆ ทั้งดาน
เปนกลุมๆละ 6-8
รางกาย จิตใจ และคาใชจาย ที่
คน ใหอภิปราย
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตนหรือใชใน กลุมยอยถึง
การรักษาโรคหรือความเจ็บปวยที่ ปญหาที่เกิดขึ้น
เมื่อเพื่อน
เกิดขึ้น
พยายามชวนให
สูบบุหรี่ วิธีการ
แกปญหา
ประโยชน
และผลที่ไดจาก
การไมสูบบุหรี่
- นักเรียนสง
ตัวแทนกลุม
นําเสนอหนาชัน้
เรียน จากนั้นครู
และนักเรียน
รวมกันสรุปการ
อภิปราย

สื่อการสอน

การ
ประเมินผล
-การวัดผล
- ใบสรุป
ผลงานกลุม ความคาดหวัง
ใน
ความสามารถ
-แบบวัด
ของนักเรียน
ความ
คาดหวังใน กอนและหลัง
ความสามาร การสอน
ถของตนเอง
1คน/ชุด
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โครงการใหโปรแกรมสุขศึกษาแกนักเรียน
แผนการสอนที่ 3
เรื่อง การเผยแพรความรูเกี่ยวกับบุหรี่ดว ยการจัดแสดงปายนิเทศ
ผูเรียน ………………………(นักเรียนชั้น ป.5-6 และ ม.1-3)
ครูผูสอน ……………………(ครูผูสอนในแตละชั้น)
วัตถุประสงค
เชิงพฤติกรรม
นักเรียนสามารถ
เผยแพรความรู
เกี่ยวกับสารพิษ
และโทษของการ
สูบบุหรี่ ใหแก
ผูอื่นโดยการจัด
แสดงที่ปายนิเทศ

เนื้อหา

วันที่ …………………………………..
ระยะเวลา 1 คาบ ( 50 นาที)
สถานที่ โรงเรียนหัวนาคําจรูญศิลป

กิจกรรมการ
สื่อการ
เรียนการสอน
สอน
บุหรี่เปนสารเสพติดชนิดหนึ่ง - ครูนําเขาสูบทเรียน
ควันบุหรี่ประกอบดวยสารเคมีที่มี โดยทบทวนความรู
อันตรายตอสุขภาพ ประมาณ
เกี่ยวกับสารพิษและ
4,000 ชนิด สารที่สําคัญ ไดแก
โทษของการสูบบุหรี่
ทาร นิโคตินคารบอนมอนอกไซด - มอบหมายงานให
- ปายนิเทศ
ไนโตรเจนไดออกไซด ไฮโดรเจน นักเรียนแตละหองนํา
ของ
ไซยาไนด แอมโมเนีย และ สาร
นักเรียน
ความรูที่ไดจากการ
กัมมันตภาพรังสี เปนตนซึ่งมีโทษ เรียนมาเผยแพรดวย
ตอสุขภาพของผูสูบบุหรี่และผูท ี่อยู การจัดแสดงที่ปาย
ใกลเคียง กอใหเกิดโรคตางๆ ที่
นิเทศของแตละชั้น
สําคัญ ไดแก โรคมะเร็งปอด โรค เรียน โดยนําขอมูลมา
หัวใจ โรงถุงลมโปงพอง เปนตน
ใหครูตรวจสอบและให
นอกจากนี้บุหรีย่ ังมีผลทั้งทางดาน ขอเสนอแนะกอนจัด
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม แสดง
- ใหนักเรียนทัง้ หอง
มอบหมายงาน แบง
กลุมและหนาทีใ่ นการ
รับผิดชอบ

การ
ประเมินผล

- ผลงานจาก
ปายนิเทศของ
นักเรียนที่จัด
แสดง
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โครงการพัฒนาทักษะการตัดสินใจและทักษะการปฏิเสธ
เพื่อปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน
แผนการสอนที่ 1
เรื่อง ทักษะการตัดสินใจไมสูบบุหรี่
ผูเรียน ………(นักเรียนชั้น ป.5-6 และ ม.1-3) วันที่ …………………………………..
ครูผูสอน ……………(ครูผสู อนในแตละชัน้ ) ระยะเวลา 1 คาบ (50 นาที)
สถานที่ โรงเรียนหัวนาคําจรูญศิลป
วัตถุประสงค
เชิงพฤติกรรม
1. นักเรียนสามารถ
บอกถึงขั้นตอนของ
การตัดสินใจได
ถูกตอง
2. นักเรียนสามารถ
กําหนดทางเลือก
วิเคราะหทางเลือก
และเลือกตัดสินใจ
จากสถานการณที่
กําหนดใหไดอยาง
เหมาะสม

เนื้อหา
บทนํา
ทักษะการตัดสินใจเปน
สวนหนึ่งของทักษะการปองกัน
ซึ่งกลาววาการที่บุคคลจะมี
สุขภาพดีขึ้นอยูกับการติดสินใจ
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติที่
เชื่อมโยงกับสุขภาพ คือ มีการ
ประเมินทางเลือกตางๆ โดย
ผานการวิเคราะหขอดี ขอเสีย
ของแตละทางเลือก และนําไปสู
ขั้นตอนการตัดสินใจเลือกที่มี
ประสิทธิภาพ เกิดผลดีตอ
สุขภาพมากที่สุด
การตัดสินใจเปนสิ่งที่ตองให
ความสําคัญ เพราะใชตัดสิน
ปญหาที่เกิดขึ้นในแตละวัน และ
ใชตัดสินใจกับทุกๆ เรื่องที่
เกิดขึ้น เพราะการที่เราจะทํา
อะไร ตองการอะไร บางครัง้
ไมไดเปนไปตามที่คาดหวัง และ
ตองการเสมอไป จึงมีความ
จําเปน ที่ตองใหเยาวชนไดฝก
ทักษะการตัดสินใจในเหตุการณ
เฉพาะ ซึ่งอาจจะมีปจจัยบาง

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
- ครูนําเขาสูบทเรียน
โดยการกลาวถึง
ความหมายของทักษะ
การตัดสินใจ และถาม
นําถึงเหตุการณใน
ชีวิตประจําวันที่ตอง
ตัดสินใจ

สื่อการสอน

การ
ประเมินผล
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วัตถุประสงค
เชิงพฤติกรรม

เนื้อหา
ประการเขามาแทรก ทําใหสิ่งที่
คาดหวังเปลี่ยนไป การตัดสินใจ
ยังเปนการบงบอกประสิทธิภาพ
ของงานหรือกิจกรรมที่ทําเพราะ
ปญหาที่เกิดขึ้น แตละคนจะมี
วิธีการแกปญหาและตัดสินใจ ที่
ใชรูปแบบ หรือวิธีการในการ
ตัดสินใจไมเหมือนกัน จึงเปนสิ่ง
ที่ตองสรางใหเกิดกับเยาวชนให
รูจักแกปญหา และตัดสินใจ
เลือกทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับ
เหตุการณนั้น
ขั้นตอนการตัดสินใจ
การตัดสินใจเปนสิทธิสวน
บุคคลในการเลือกที่จะทํา
หรือไมทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การ
ตัดสินใจมี 3 ขัน้ ตอน ดังนี้
1. กําหนดทางเลือกเพื่อ
ตัดสินใจ เชน ไป- ไมไป
ทํา-ไมทํา เอา-ไมเอา เปนตน
2. วิเคราะหผลดีและผลเสีย
ของทางเลือกทั้งสองทางที่
มีตอตนเอง ครอบครัว เพือ่ น
โรงเรียน และสังคม
3. ตัดสินใจเลือกทางเลือก
เพราะเหตุใดจึงเลือกทางเลือกนี้

กิจกรรมการ
เรียนการสอน

- ครูบรรยายถึงขั้นตอน
ของการตัดสินใจ
- แบงนักเรียนเปนกลุม
กลุมละ 6-8 คน แจก
กรณีศึกษาเรื่อง “จะ
ตัดสินใจอยางไรดี”
แลวใหแตละกลุม
รวมกันวิเคราะหและ
สรุปผลเขียนลงใน
ใบสรุปงาน
- นักเรียนสงตัวแทน
กลุมนําเสนอหนาชั้น
เรียน
- ครูและนักเรียนรวมกัน
สรุปกรณีศึกษา

สื่อการสอน

- กรณีศึกษา
“จะตัดสินใจ
อยางไรดี”
1คน/ชุด
- ใบสรุป
ผลงานกลุม

การ
ประเมินผล

- สังเกตจาก
การมีสวน
รวมในการ
แสดง
ความเห็น
และการ
อภิปรายใน
กลุม
- จาก
รายงาน
ผลงานกลุม
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โครงการพัฒนาทักษะการตัดสินใจและทักษะการปฏิเสธ
เพื่อปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน
แผนการสอนที่ 2
เรื่อง การฝกทักษะการตัดสินใจในสถานการณตางๆ ที่อาจนําไปสูการสูบบุหรี่
ผูเรียน ………………(นักเรียนชัน้ ป.5-6 และ ม.1-3)
ครูผูสอน …………………(ครูผูสอนในแตละชั้น)
วัตถุประสงค
เชิงพฤติกรรม

เนื้อหา

บทนํา
นักเรียนสามารถ
ในชีวิตประจําวันของ
กําหนดทางเลือก บุคคลมักประสบปญหา
วิเคราะหทางเลือก ตางๆ ที่ตองตัดสินใจเสมอ
และเลือกตัดสินใจ ซึ่งการตัดสินใจเปนสิทธิ
ไดอยางเหมาะสม สวนบุคคลในการเลือกที่
ในสถานการณ
จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งมี
ตางๆที่อาจนําไปสู ขั้นตอนในการตัดสินใจ
การสูบบุหรี่
3 ขั้นตอน ไดแก การ
กําหนดทางเลือก การ
วิเคราะหผลดี-ผลเสียของ
แตละทางเลือก และการ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่
เหมาะสม
สถานการณทอี่ าจ
นําไปสูการสูบบุหรี่
สถานการณที่อาจ
นําไปสูการสูบบุหรี่ ไดแก
การชักชวนของเพื่อน การ
สังสรรคเขากลุม ซึ่งมีการ
ดื่มสุราหรือเสพยาเสพติด
การไปเที่ยวสถานบันเทิง
กลางคืน และ แหลงมั่วสุม
ตางๆ ของวัยรุน เปนตน

วันที่ …………………………………..
ระยะเวลา 1 คาบ ( 50 นาที)
สถานที่ โรงเรียนหัวนาคําจรูญศิลป

กิจกรรมการเรียน
การสอน
- ครูนําเขาสูบทเรียน
โดยทบทวนความรู
เดิมที่ไดสอนนักเรียน
เกี่ยวกับขั้นตอนการ
ตัดสินใจ
- ถามนักเรียนวามี
พฤติกรรมเสี่ยงใด
บางที่อาจนําไปสูการ
สูบบุหรี่
- แบงนักเรียนเปน
กลุมๆละ 6-8 คน
แลวใหแตละกลุม
รวมกันฝกทักษะการ
ตัดสินใจจาก
สถานการณที่
กําหนดใหจํานวน
3 สถานการณ
- ใหนักเรียนสง
ตัวแทนกลุมนําเสนอ
หนาชั้นเรียนและ
สรุปผลในใบสรุปงาน
- ครูและนักเรียน
รวมกันสรุปแนวทาง
การตัดสินใจในแตละ
สถานการณ

สื่อการสอน

การ
ประเมินผล

-ใบงานจํานวน - สังเกตจาก
3 สถานการณ การมีสวนรวม
1คน/ชุด
ในการแสดง
ความเห็นและ
- ใบสรุปผลงาน การอภิปราย
กลุม
ในกลุม
- จากรายงาน
ผลงานกลุม
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โครงการพัฒนาทักษะการตัดสินใจและทักษะการปฏิเสธ
เพื่อปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน
แผนการสอนที่ 3
เรื่อง หลักการปฏิเสธโดยไมเสียสัมพันธภาพ
ผูเรียน ……(นักเรียนชัน้ ป.5-6 และ ม.1-3)
ครูผูสอน …………(ครูผูสอนในแตละชั้น)
วัตถุประสงค
เชิงพฤติกรรม

วันที่ …………………………………..
ระยะเวลา 1 คาบ ( 50 นาที)
สถานที่ โรงเรียนหัวนาคําจรูญศิลป

เนื้อหา

บทนํา
1.นักเรียนสามารถ
ทักษะการปฏิเสธ เปน
บอกหลักการปฏิเสธ ทักษะสําคัญในการสราง
โดยไมเสียสัมพันธ
สัมพันธภาพ สื่อสารความ
ภาพไดถูกตอง
สามารถในการปฏิเสธเมื่อถูก
2. นักเรียนสามารถ
ชักชวนและหาทางออกเมื่อถูก
ประเมินการฝกทักษะ
เซาซี้หรือสบประมาท หรือการ
การปฏิเสธจาก
ที่บุคคลใชคําพูด และทาทาง
สถานการณที่
กําหนดให ไดถูกตอง ประกอบ เพื่อสื่อสารความรูสึก
นึกคิดตนไดอยางเหมาะสม
ตามหลักการและ
โดยไมเสียสัมพันธภาพ ทักษะ
ขั้นตอนของการ
การปฏิเสธเปนความสามารถ
ปฏิเสธ
ของบุคคลในการปฏิเสธเมื่อ
ถูกชักชวนจากกลุมเพื่อน เพือ่
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่อาจนํา
ผลเสียมาสูตนเอง และถือเปน
สิทธิสวนบุคคลในการปองกัน
ตนเอง
หลักการปฏิเสธโดยไมเสีย
สัมพันธภาพ
กระทรวงสาธารณสุข ได
กลาวถึงหลักการปฏิเสธที่ดี
ดังนี้
1. ปฏิเสธอยางจริงจังทั้ง
ทาทาง คําพูดและน้ําเสียง
เพื่อแสดงความตั้งใจอยาง

กิจกรรมการ
เรียนการสอน

สื่อการสอน

การ
ประเมินผล

- บทกลอน
“ปฏิเสธ”
1คน/ชุด
-ใบความรู
“หลักการ
ปฏิเสธ”
1คน/ชุด
- บทสนทนา
ในสถานการณ

- สังเกตจาก
การมีสวน
รวมในการ
แสดง
ความเห็น
และการ
อภิปรายใน
กลุม
-สังเกตจาก

- ครูนําเขาสูบทเรียน
โดยการกลาวถึง
ความหมายของ
ทักษะการปฏิเสธและ
ถามนํานักเรียนถึง
เหตุการณ หรือ
พฤติกรรมตางๆ ที่
อาจนําผลเสียมาสู
นักเรียน
- ซักถามนักเรียน
ทั้งหองใหชวยกัน
วิเคราะหวา ทําไม
พฤติกรรมตางๆ
ดังกลาว จึงควร
ปฏิเสธ
-ครูอานบทกลอน
“ การปฏิเสธ” และ
บรรยาย “หลักการ
ปฏิเสธโดยไมเสีย
สัมพันธภาพ” พรอม
ยกตัวอยาง
-ครูและนักเรียน
รวมกันวิเคราะห
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วัตถุประสงค
เชิงพฤติกรรม

เนื้อหา
ชัดเจนที่จะขอปฏิเสธ
2. ใชความรูสึกเปนขออาง
ประกอบเหตุผล เพราะการอาง
ความรูสึกจะทําใหโตแยงไดยาก
ขึ้น

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
ขั้นตอนการปฏิเสธ
และครูสรุปแนวคิด
อีกครั้ง

-แบงนักเรียนเปน
กลุมๆละ 6-8 คน
แลวแจกสถานการณ
3. การขอความเห็นชอบ และ
สมมติที่กําหนดขึ้นให
แสดงการขอบคุณเมื่อผูชวน
แตละกลุม จากนั้นให
ยอมรับ จะเปนการรักษาน้ําใจ
แตละกลุมฝกซอม
ของผูชวน
ตามบทที่ไดรับ โดย
4. เมื่อถูกเซาซี้ / สบประมาท
จับคูกันฝก
ควรยืนยันการปฏิเสธและหา
- ใหแตละกลุม สง
ทางออกโดยวิธีเลือกตอไปนี้
ตัวแทนมากลุมละ 1
4.1 ปฏิเสธซ้ํา โดยไมตองใช คู เพื่อแสดงหนาชั้น
ขออาง พรอมทั้งบอกลาและเดิน เรียน
ออกหาง
-ครูใหนกั เรียนแตละ
4.2 การตอรอง พรอมทั้งชวน กลุม รวมกันประเมิน
เพื่อนไปรวมกิจกรรมอืน่ ที่ดีกวา การฝกทักษะของผู
แสดงแตละคู ตาม
4.3 การผัดผอน โดยขอยืด
แนวคิดและขั้นตอน
ระยะเวลาออกไป เพื่อใหผูชวน
ของหลักการปฏิเสธ
เปลี่ยนใจ
-ครูนําสรุปแนวคิด
และขั้นตอนการ
ปฏิเสธอีกครั้ง

สื่อการสอน

การ
ประเมินผล
ที่กําหนดขึ้น ความตั้งใจ
1คน/ชุด
ในขณะฝก
ปฏิบัติ
- แบบ
ประเมินการ
ฝกทักษะ 1
ชุดตอผูแสดง
1 คู
(ผูประเมิน
เปนราย
กลุม)

- จากการ
ตรวจใบ
ประเมินการ
ฝกทักษะ

281

โครงการพัฒนาทักษะการตัดสินใจและทักษะการปฏิเสธ
เพื่อปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน
แผนการสอนที่ 4
เรื่อง การฝกทักษะการปฏิเสธเมื่อถูกเซาซี้และสบประมาท
ผูเรียน ……(นักเรียนชัน้ ป.5-6 และ ม.1-3)
ผูสอน ……………(ครูผูสอนในแตละชั้น)
วัตถุประสงค
เชิงพฤติกรรม

เนื้อหา

บทนํา
นักเรียนสามารถ
การปฏิเสธเปนทักษะ
ปฏิเสธเมื่อถูกเซาซี้ จําเปนที่นักเรียนควรฝกให
และสบประมาทได คุนเคย เพื่อชวยหลีกเลี่ยง
เหมาะสมตาม
กิจกรรมที่อาจนําผลเสียมา
หลักการของการ
สูนักเรียน เชน การสูบ
ปฏิเสธ
บุหรี่ การดื่มสุรา และการ
เสพสารเสพติด เปนตน
และถือเปนสิทธิสวนบุคคล
ในการปองกันตนเอง การ
ปฏิเสธที่เหมาะสมจะชวย
รักษาสัมพันธภาพที่ดีใน
กลุมเพื่อน
ทักษะการปฏิเสธเมื่อถูก
เซาซี้และสบประมาท
เมื่อถูกเซาซี้หรือสบ
ประมาท ควรยืนยันการ
ปฏิเสธและหาทางออกโดย
วิธีปฏิเสธซ้ํา และเดินออก
หาง หรือ ใชการตอรอง
และดึงเพื่อนไปรวม
กิจกรรมอืน่ แทน หรือ ใช
การผัดผอน โดยขอยืด
ระยะเวลา และเดินออก
หาง

วันที่ …………………………………..
ระยะเวลา 1 คาบ (คาบละ 50 นาที)
สถานที่ โรงเรียนหัวนาคําจรูญศิลป
กิจกรรมการ
เรียนการสอน
- ครูนําเขาสูบทเรียน
โดยทบทวนความรู
เดิมที่ไดสอนนักเรียน
เกี่ยวกับหลักการ
ปฏิเสธในขั้นตนและ
เมื่อถูกเซาซี้หรือสบ
ประมาท
- แบงนักเรียนเปน
กลุมๆละ 6-8 คน แลว
ใหแตละกลุมรวมกัน
ฝกการเขียนบท
สนทนาการปฏิเสธใน
สถานการณที่ถูกเซาซี้
และสบประมาท พรอม
ทั้งซอมบท
- ใหแตละกลุม ออกมา
แสดงหนาหองเรียน
-ครูใหนกั เรียนแตละ
กลุม รวมกันวิเคราะห
การแสดงบทบาท
สมมติของแตละกลุม
หลังการแสดง พรอม
ทั้งสรุปแนวคิด และ
ขั้นตอนการปฏิเสธอีก
ครั้ง

สื่อการสอน

การ
ประเมินผล
- สังเกตจาก
การมีสวนรวม
ในการแสดง
ความคิดเห็น
และการ
อภิปรายในกลุม

- ใบรายงาน
กลุมที่ฝกเขียน
บทสนทนา

-สังเกตจาก
ความตั้งใจใน
ขณะฝกปฏิบัติ

- จากใบ
รายงานกลุม
ที่เขียนบท
สนทนาและใบ
- แบบประเมิน ประเมินการฝก
การฝกทักษะ 1 ทักษะ
ชุดตอผูแสดง 1
กลุม (ผูประเมิน
เปนรายกลุม)
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(สื่อประกอบการสอนแผนการสอนที่ 1
เรื่อง ทักษะการตัดสินใจไมสูบบุหรี่)

กรณีศึกษา เรื่อง “จะตัดสินใจอยางไรดี”
เขงและชิดเปนเพื่อนสนิทกันมาตั้งแตเด็กๆ วันหนึ่งหลังเลิกเรียน ชิดไดมาเลาใหเขงฟงวา
ไดลองสูบบุหรี่กับเพื่อนๆ ในกลุม เพราะความอยากรูอยากลอง หลังจากสูบแลวรูส ึกวาตัวเองโกและ
เปนผูชายเต็มตัว จึงอยากชวนเขงใหลองสูบบุหรี่ดูบาง และจะไดเขากลุมกับเพื่อนๆได โดยชวนเขง
ไปที่บานเพื่อนอีกคน ซึ่งเขงเคยทราบมาวาเปนแหลงมั่วสุมของเด็กวัยรุน มีทั้งดื่มเหลาและสูบบุหรี่
จริงๆ แลว เขงรักชิดมากและรูสึกเกรงใจชิดที่ไดมาชวนใหลองสูบบุหรี่ แตเขงทราบดีวาบุหรี่เปนสิ่ง
เสพติดชนิดหนึ่ง สูบแลวอาจติดไดและไมดีตอสุขภาพ นอกจากนี้พอและแมของเขงเคยสอนอยูเสมอ
วา “อยาเขาใกลยาเสพติดทุกชนิด”
ถานักเรียนเปนเขง จะตัดสินใจอยางไรดี
-------------------------------------------------------------------------

283
(สื่อประกอบการสอนแผนการสอนที่ 1
เรื่อง ทักษะการตัดสินใจไมสูบบุหรี่)

ใบสรุปผลงานกลุม เรื่อง “จะตัดสินใจอยางไรดี”
กลุมที่ ……………...
วันที…
่ …….เดือน…………. พ.ศ. …………………
รายชื่อสมาชิกในกลุม
1………………………………………………… 2…………………………………………………….
3………………………………………………… 4…………………………………………………….
5………………………………………………… 6…………………………………………………….
7………………………………………………… 8…………………………………………………….
ใหนักเรียนแบงกลุมยอย กลุมละ 6-8 คน แลวรวมกันวิเคราะหการตัดสินใจของเขง ดังนี้
(เวลา 10 นาที)
1) กําหนดทางเลือก ทางเลือกของเขง คือ (ระบุวา ไป หรือ ไมไป)………………….
2) การวิเคราะหผลดี-ผลเสียของแตละทางเลือก (ทําในตาราง)
ผลดี
ผลเสีย
ไป………………………………………………….. ………………………………………………………
……………………………………………………... ………………………………………………………
……………………………………………………... ………………………………………………………
…………………………………………………….. ……………………………………………………..
.……………………………………………………... ……………………………………………………...
…………………………………………………….. ……………………………………………………..
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
…………………………………………………….
……………………………………………………...
……………………………………………………..
.
3) ขั้นตัดสินใจ เขงตัดสินใจทีจ่ ะ (ระบุวา ไป หรือ ไมไป)……………………………………
เหตุผล เพราะ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

ไมไป……………………………………………..
……………………………………………………...
……………………………………………………...
……………………………………………………...
……………………………………………………...
……………………………………………………..

284
(สื่อประกอบการสอนแผนการสอนที่ 2 เรื่อง การฝกทักษะ
การตัดสินใจในสถานการณตางๆ ที่อาจนําไปสูการสูบบุหรี่)

ใบงาน “สถานการณตางๆ ที่อาจนําไปสูการสูบบุหรี่”
สถานการณที่ 1
บอลมาเรียนหนังสือในจังหวัดใหญแหงหนึ่งและพักทีห่ อพัก เย็นวันศุกรหลังเลิกเรียน สมัย
ซึ่งเปนเพื่อนรวมหองพักของบอล ไดชวนบอลไปเทีย่ วผับในเมือง โดยบอกวาจะไปกันเปนกลุมใหญ
กับเพื่อนๆ อีกกลุมหนึ่ง โดยเพื่อนกลุมนี้จะเปนผูอ อกคาใชจายเองทั้งหมด ใจหนึ่งบอลก็อยากไป
เพราะจะไดไปเที่ยวสนุกกับเพื่อนๆ และเปนการผอนคลายความเครียด แตอีกใจหนึ่งบอลก็คาน
เพราะทราบวาสถานที่แบบนี้เปนแหลงมั่วสุมของวัยรุน ทั้งเหลา บุหรี่ และยาเสพติดชนิดอื่นๆ และ
เพื่อนกลุมนี้สมัยทราบดีวาสวนใหญเปนคนที่สูบบุหรี่
ถานักเรียนเปนสมัย นักเรียนจะตัดสินใจในสถานการณนี้อยางไร เพราะเหตุใด
สถานการณที่ 2
เที่ยงวันหนึ่ง แจบถูกเพื่อนรุนพี่ชวนใหหนีเรียน เพื่อไปเลนสนุกเกอร แจบลังเลใจวาควรจะ
ไปหรือไมไปดี เพราะแจบไมอยากหนีเรียน กลัวถูกโรงเรียนจับได และถูกทําโทษ นอกจากนี้ แจบ
เองก็ทราบมาวาสถานที่แหงนี้ มักมีเด็กวัยรุนไปมั่วสุมกันดื่มเหลาและสูบบุหรี่ แตแจบก็เกรงใจเพื่อน
รุนพี่คนนี้มาก
ถานักเรียนเปนแจบ นักเรียนจะตัดสินใจในสถานการณนี้อยางไร เพราะเหตุใด
สถานการณที่ 3
ในขณะที่แทนกําลังเดินผานหองน้ําชาย ซึ่งมีเพื่อนกลุมใหญกําลังสูบบุหรี่อยู เพื่อนคนหนึ่ง
ในกลุมเอยปากชวนแทนสูบบุหรี่ดวยกัน และตอวาแทนวา “ ชวนสูบบุหรี่ตั้งหลายครั้งแลว แตทําไม
ไมยอมสูบสักที แสดงวาไมแนจริง อยางนี้ไมอยากคบเปนเพื่อนแลว ถาอยากใหเพื่อนในกลุมยอมรับ
คราวนี้ตองลองสูบบุหรี่ใหเพื่อนดู” แทนลังเลใจ คิดวา “จะลองสูบเอาใจเพื่อนสักครั้งดีไหม ครั้งเดียว
คงไมติดหรอกนะ ”
ถานักเรียนเปนแทน นักเรียนจะตัดสินใจในสถานการณนี้อยางไร เพราะเหตุใด
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(สื่อประกอบการสอนแผนการสอนที่ 2 เรื่อง การฝกทักษะ
การตัดสินใจในสถานการณตางๆ ที่อาจนําไปสูการสูบบุหรี่)

ใบสรุปผลงานกลุม เรื่อง “สถานการณตางๆ ที่อาจนําไปสูการสูบบุหรี่”
กลุมที่ ……………...
รายชื่อสมาชิกในกลุม
1…………………………………………………
3…………………………………………………
5…………………………………………………
7…………………………………………………

วิเคราะหสถานการณที่…………………
วันที่……….เดือน…………. พ.ศ ………………
2…………………………………………………….
4…………………………………………………….
6…………………………………………………….
8…………………………………………………….

ใหนักเรียนแบงกลุมยอย กลุมละ 6-8 คน แลวรวมกันวิเคราะห สถานการณที่กําหนดให
ดังนี้ (เวลา 10 นาที)
1) กําหนดทางเลือก ทางเลือก คือ (ระบุวา ไป หรือ ไมไป หรือ บางสถานการณ สูบ
หรือไมสูบ) ………………………………………………………………………………………………..
2) การวิเคราะหผลดี-ผลเสียของแตละทางเลือก (ทําในตาราง)
ผลดี
ผลเสีย
ไป (สูบ) ……..…………………………………….. ………………………………………………………
……………………………………………………... ………………………………………………………
……………………………………………………... ………………………………………………………
…………………………………………………….. ……………………………………………………..
.……………………………………………………... ……………………………………………………...
…………………………………………………….. ……………………………………………………..
ไมไป (ไมสูบ)………………………………………
……………………………………………………...
……………………………………………………...
……………………………………………………...
……………………………………………………...
……………………………………………………..

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
…………………………………………………….
……………………………………………………...
……………………………………………………..
.
3) ขั้นตัดสินใจ นักเรียนตัดสินใจที่จะ ………………………………………………………...
เหตุผล เพราะ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

286
(สื่อประกอบการสอนแผนการสอนที่ 3 เรื่อง
หลักการปฏิเสธโดยไมเสียสัมพันธภาพ)

บทกลอน “ปฏิเสธ”
ถาใจออน
จะเกิดเหตุ
หมั่นฝกฝน
ปฏิเสธ
รูขั้นตอน
ความไพเราะ
ความสัมพันธ
ตอรองใหม

ออนใจ
ไมคาดคิด
เพิ่มเติม
ทุกครั้ง
รูลีลา
กลาเผยจิต
ไมหางหาย
สรรคสราง

ไมปฏิเสธ
ใหผิดหวัง
เสริมพลัง
ยับยั้งใจ
ภาษาเหมาะ
คิดไฉน
เพื่อนกายใจ
สูทางดี

ผูประพันธ อุบลวรรณ เหรียญรุงเรือง
(อางอิงจาก กระทรวงสาธารณสุข และหนวยงานอื่นๆ. 2539 : 186)

287
(สื่อประกอบการสอนแผนการสอนที่ 3 เรื่อง
หลักการปฏิเสธโดยไมเสียสัมพันธภาพ)

ใบความรู “หลักการปฏิเสธ”
หลักการปฏิเสธที่ดีมีดังนี้ (กระทรวงสาธารณสุข. 2538)
1. ปฏิเสธอยางจริงจังทั้งทาทาง คําพูดและน้ําเสียง เพื่อแสดงความตั้งใจอยาง
ชัดเจนที่จะขอปฏิเสธ
2. ใชความรูสึกเปนขออางประกอบเหตุผล เพราะการใชเหตุผลเพียงอยางเดียว
มักถูกโตแยงดวยเหตุผลอื่น การอางความรูสึกจะทําใหโตแยงไดยากขึ้น
3. การขอความเห็นชอบ และแสดงการขอบคุณเมื่อผูชวนยอมรับ จะเปนการ
รักษาน้ําใจของผูชวน
4. เมื่อถูกเซาซี้หรือสบประมาท ไมควรหวั่นไหวไปกับคําพูดเหลานั้น เพราะจะ
ทําใหขาดสมาธิในการหาทางออก ควรยืนยันการปฏิเสธและหาทางออกโดยวิธีเลือกตอไปนี้
4.1 ปฏิเสธซ้ํา โดยไมตองใชขออาง พรอมทั้งบอกลาและหาทางเลี่ยง
4.2 การตอรอง โดยการหากิจกรรมอื่นที่ดีกวามาทดแทน
4.3 การผัดผอน โดยการขอยืดระยะเวลาออกไปเพื่อใหผูชวนเปลี่ยนใจ
ตัวอยางขั้นตอนและคําพูดการปฏิเสธ
ขั้นตอนการปฏิเสธ
คําอธิบาย
ตัวอยางคําพูด
1. การแสดงความรูสึกประกอบ - การสรางความรูสึกทําให
“ฉันไมสบายใจเลย เราทํา
เหตุผล
โตแยงไดยากกวาการใช
อยางนี้ คนอื่นอาจเขาใจผิด
เหตุผล
ได”
2. การขอปฏิเสธ
- การแสดงความตั้งใจปฏิเสธ
“ฉันวาหยุดเพียงแคนี้เถอะ
ทั้งทาทาง คําพูดและน้ําเสียง เพื่ออนาคตของเราทั้งสอง
ทําใหผูชวนลดความตั้งใจลง คน”
3. การถามความเห็น
- เปนการถนอมน้ําใจของอีกฝาย “หวังวาเธอคงเขาใจนะ”
4. การถูกเซาซี้ ควรหาทางเลี่ยงดวยทางเลือก ดังนี้
4.1 ปฏิเสธซ้ําแลวบอกลา
- เพื่อยืนยันความตั้งใจที่จะ
“ฉันจะไมทําสิง่ ที่ไม
ปฏิเสธและตอกย้ําสิทธิของตน เหมาะสมแบบนี้อีก ไปกอน
นะ”
4.2 ตอรองชวนทํากิจกรรมอื่น - เพื่อโนมนาวใหผูชวนเลิกทํา
“ฉันวาเราไปดูหนังสือกับ
ในสิ่งที่เราไมเห็นดวย
เพื่อนๆ ดีกวา ไปกันเถอะ”
4.3 ผัดผอนแลวเลี่ยงออกจาก - เพื่อยืดเวลาใหผูชวนเปลีย่ น
“ฉันคิดวาเรารอกอนดีกวา
เหตุการณ
ความตั้งใจ
วันนี้ฉันยังไมพรอม วันหลัง
คอยนัดกันใหม ขอตัวกอน”
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(สื่อประกอบการสอนแผนการสอนที่ 3 เรื่อง
หลักการปฏิเสธโดยไมเสียสัมพันธภาพ)

บทสนทนาสําหรับการฝกทักษะการปฏิเสธโดยไมเสียสัมพันธภาพ
หนึ่ง :
สอง :
หนึ่ง :
สอง :
หนึ่ง :
สอง :
หนึ่ง :
สอง :
หนึ่ง :
สอง :
หนึ่ง :

วันนี้สอบเสร็จแลว หาอะไรสนุกๆทํา เพื่อคลายเครียดกันดีกวา
กําลังจะชวนนายพอดีเลย เรามีวธิ ีคลายเครียดที่ไดผลดีแลวสนุกดวย
ทําอะไรเหรอ
สูบบุหรี่ซิ ชวงที่อานหนังสือสอบ เราสูบแกงวงนอนและคลายเครียดเปนประจําเลย
นายลองสูบดูสักมวนซิ จะรูวาเปนอยางที่เราวาจริงๆ
บุหรี่เราไมเอาหรอก เราไมชอบ เพราะมันไมดีตอสุขภาพ และอาจติดได
นา ลองดูสักมวน ไมเปนไรหรอก
เราวาอยาดีกวา บุหรี่ไมดีจริงๆนะ
โธเอย นายไมแนจริงนี่หวา
ไมใชอยางนั้น แตเราไมสูบจริงๆ ขอบใจนะ เราวาไปเลนฟุตบอลกับเพื่อนๆกันดีกวา
ไปกันเถอะ (จูงมือเพื่อน พรอมเดินออกไป)
ไมไปหรอก แตสําหรับนาย ถาไมสูบบุหรี่ เราจะเลิกคบกับนาย
หวังวานายคงไมทาํ อยางนั้นจริงๆ หรอกนะ เราเปนเพื่อนกันมานาน แตเรื่องการสูบ
บุหรี่ ขอโทษจริงๆ เราไมถนัด แลวพรุงนี้คอยเจอกันใหมนะ (เดินไปจริงๆ)

289
(สื่อประกอบการสอนแผนการสอนที่ 3 เรื่อง
หลักการปฏิเสธโดยไมเสียสัมพันธภาพ)

แบบประเมินการฝกทักษะการปฏิเสธโดยไมเสียสัมพันธภาพ
ผูประเมินกลุม ที่ ……………...
รายชื่อสมาชิกในกลุม
1…………………………………………………
3…………………………………………………
5…………………………………………………
7…………………………………………………

วันที่……….เดือน…………. พ.ศ …………………
2…………………………………………………….
4…………………………………………………….
6…………………………………………………….
8…………………………………………………….

คําชี้แจง จากบทสนทนาในสถานการณที่กําหนด ใหนักเรียนแบงกลุมยอย กลุมละ 6-8 คน
ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันประเมินการฝกทักษะของผูแสดงแตละคู ตามแนวคิดและขั้นตอนของ
หลักการปฏิเสธโดยไมเสียสัมพันธภาพ
ผูแสดงคูที่……………………………………………….
ผูที่แสดงเปน หนึ่ง คือ………………………………….
ผูที่แสดงเปน สอง คือ…………………………………..
การประเมิน
ผลการประเมิน
มี
ไมมี
1. มีการแสดงความรูสึกตนประกอบเหตุผล
2. มีการปฏิเสธ
3. มีการถามความเห็น
4. เมื่อถูกเซาซี้หรือสบประมาท มีการปฏิเสธซ้ํา
หรือการตอรอง หรือ การผัดผอน อยางใดอยางหนึ่ง
ขอบกพรอง (พิจารณาตามขั้นตอนการปฏิเสธ)…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
ขอเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

290
(สื่อประกอบการสอนแผนการสอนที่ 4 เรื่อง
การฝกทักษะการปฏิเสธเมื่อถูกเซาซี้และสบประมาท)

ใบรายงานกลุม การฝกเขียนบทสนทนา
เรื่อง การปฏิเสธเมื่อถูกเซาซี้หรือสบประมาท
กลุมที่ ……………...
วันที…
่ …….เดือน…………. พ.ศ …………………
รายชื่อสมาชิกในกลุม
1………………………………………………… 2…………………………………………………….
3………………………………………………… 4…………………………………………………….
5………………………………………………… 6…………………………………………………….
7………………………………………………… 8…………………………………………………….
สถานการณ เพื่อนคนหนึ่งไดชวนนักเรียนไปรวมสังสรรคในงานวันเกิดของเขา ซึ่งจัดขึ้นที่
หองพักในหอพักที่เขาพักอยู เมื่อไปถึงนักเรียนพบวาเพื่อนๆกําลังรวมวงกันดื่มเหลาและสูบบุหรี่
โดยชวนใหนกั เรียนรวมสูบบุหรี่ดวย นักเรียนปฏิเสธ เพื่อนๆ จึงโกรธมากและไดพูดจาสบประมาท
นักเรียนอยางรุนแรง
คําชี้แจง ใหนักเรียนแบงกลุมยอย กลุมละ 6-8 คน โดยแตละกลุม รวมกันคิดบทสนทนาการปฏิเสธ
เมื่อถูกเพื่อนชวนใหสบู บุหรี่ในสถานการณดังกลาว ตามแนวคิดและขั้นตอนของหลักการปฏิเสธโดย
ไมเสียสัมพันธภาพ จากนั้นฝกซอมบท โดยใหคนหนึ่งเปนผูถูกชวน และคนอืน่ ๆที่เหลือแสดงเปน
ผูชวน แลวออกมาแสดงหนาหองเรียน
บทสนทนา
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

291
(สื่อประกอบการสอนแผนการสอนที่ 4 เรื่อง
การฝกทักษะการปฏิเสธเมื่อถูกเซาซี้และสบประมาท)

แบบประเมินการฝกทักษะการปฏิเสธเมื่อถูกเซาซี้หรือสบประมาท
ผูประเมินกลุม ที่ ……………...
วันที…
่ …….เดือน…………. พ.ศ …………………
ผูแสดงเปนผูชวน
1………………………………………………… 2…………………………………………………….
3………………………………………………… 4…………………………………………………….
5………………………………………………… 6…………………………………………………….
7…………………………………………………
ผูแสดงเปนผูถูกชวน (ผูปฏิเสธ)…………………………………………………………………………
คําชี้แจง จากบทสนทนาที่เพื่อนแตละกลุมรวมกันคิดขึ้นตามสถานการณที่กําหนดให และได
ออกมาแสดงหนาหองเรียน ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันประเมินการฝกทักษะของผูแสดง ตาม
แนวคิดและขัน้ ตอนของหลักการปฏิเสธโดยไมเสียสัมพันธภาพ
การประเมิน

ผลการประเมิน
มี
ไมมี

1. มีการแสดงความรูสึกตนประกอบเหตุผล
2. มีการปฏิเสธ
3. มีการถามความเห็น
4. เมื่อถูกเซาซี้หรือสบประมาท มีการปฏิเสธซ้ํา
หรือการตอรอง หรือ การผัดผอน อยางใดอยางหนึ่ง
ขอบกพรอง (พิจารณาตามขั้นตอนการปฏิเสธ)…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
ขอเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

292
ใบสรุปผลงานกลุม เรื่อง “ความรุนแรงและโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคจากการสูบบุหรี่”
กลุมที่ ……………...
รายชื่อสมาชิกในกลุม
1…………………………………………………
3…………………………………………………
5…………………………………………………
7…………………………………………………

วันที่……….เดือน…………. พ.ศ ………………
2…………………………………………………….
4…………………………………………………….
6…………………………………………………….
8…………………………………………………….

ใหนักเรียนแบงกลุมยอย กลุมละ 6-8 คน แลวรวมกันวิเคราะห แลวตอบคําถามดังตอไปนี้
(ทําลงในกระดาษที่แจกให)
1. สาเหตุที่ทําใหนักเรียนสูบบุหรี่มาจากอะไรบาง (ตอบไดหลายสาเหตุ ตามความคิดเห็นของ
นักเรียน)
2. การสูบบุหรี่กอ ใหเกิดโรคอะไรบาง และโรคตางๆ ดังกลาว ทําใหคนที่สูบมีอาการอยางไร
3. โอกาสในการเกิดโรคตางๆในขอ 2 มีมากนอยเพียงใด
4. ปญหาที่เกิดขึน้ เมื่อถูกเพื่อนชักชวนใหสบู บุหรี่มีอะไรบาง และนักเรียนคิดวาจะแกปญหา
นั้นอยางไร
5. ใหนักเรียนบอกถึงผลดีหรือประโยชนที่ไดรับ ถานักเรียนไมสูบบุหรี่ (ตอบไดหลายขอ)

293

ภาคผนวก ง
ภาพกิจกรรมในการดําเนินงานวิจัยและ
ภาพกิจกรรมในโครงการตางๆ

294

ภาพโรงเรียนที่ดําเนินการวิจัย

โรงเรียนหัวนาคําจรูญศิลป อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ

295

ภาพกิจกรรมการประชุมวางแผนแบบมีสวนรวมโดยใชกระบวนการ AIC

พิธีเปดโครงการวิจัยและการประชุมวางแผนแบบมีสวนรวมโดยใชกระบวนการ AIC
(ประธานในพิธี นายกองคการบริหารสวนตําบล)

ผูวิจัยกลาวรายงานความเปนมาของโครงการวิจัย

296

การนําเสนอของตัวแทนนักเรียน ในการประชุมวางแผนแบบมีสวนรวม

การนําเสนอของตัวแทนครู ในการประชุมวางแผนแบบมีสวนรวม

297

การนําเสนอของตัวแทนผูปกครอง ในการประชุมวางแผนแบบมีสวนรวม

การนําเสนอของตัวแทนผูนาํ ชุมชน ในการประชุมวางแผนแบบมีสวนรวม

298

ภาพตัวอยางการวิเคราะหปญหาและความตองการของกลุมนักเรียน
โดยใชกระบวนการ AIC

299

ภาพกิจกรรมในโครงการใหโปรแกรมสุขศึกษาแกนักเรียน

การอภิปรายในกลุมของนักเรียน

ครูและนักเรียนรวมกันจัดทําปายนิเทศเกีย่ วกับความรูเรื่องบุหรี่เพื่อจัดแสดงที่หองสมุด

300

การนําภาพโปสเตอรเกี่ยวกับความรูเรื่องบุหรี่ จัดแสดงไวที่หองสมุด

ภาพกิจกรรมในโครงการพัฒนาทักษะการตัดสินใจและทักษะการปฏิเสธ

การเปดอบรมโครงการพัฒนาทักษะการตัดสินใจและทักษะการปฏิเสธ
โดยผูอํานวยการโรงเรียน

301

ภาพกิจกรรมในโครงการจัดนิทรรศการและเดินรณรงคตอตาน
การสูบบุหรี่ของนักเรียน

การเดินรณรงคตอตานการสูบบุหรี่ของนักเรียนในชุมชน (เริ่มตั้งขบวนที่ศาลากลางบาน)

การเดินรณรงคตอตานการสูบบุหรี่ของนักเรียนในชุมชน ผานหมูบานตางๆ

302

การเดินรณรงคตอตานการสูบบุหรี่ของนักเรียนในชุมชน ผานหมูบานตางๆ

การรวมเดินรณรงคตอตานการสูบบุหรี่ของชุมชน
(ผูนําชุมชน กลุมตางๆในชุมชน และประชาชนผูทวั่ ไป)

303

โครงการรณรงคตอตานการสูบบุหรี่ของนักเรียนโรงเรียนหัวนาคําจรูญศิลป

การเขารวมของผูนําชุมชน ผูปกครอง เจาหนาที่จากหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ และประชาชน
ผูสนใจทั่วไปในโครงการจัดนิทรรศการและเดินรณรงคตอ ตานการสูบบุหรี่ของนักเรียน

304

พิธีเปดโครงการจัดนิทรรศการและเดินรณรงคตอตานการสูบบุหรี่ของนักเรียน
โดยประธานในพิธี ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุเขต 2

การทําลายบุหรี่รวมกันระหวางโรงเรียนกับชุมชน

305

การเผาทําลายบุหรี่รวมกันระหวางโรงเรียนกับชุมชน

การนําเสนอตนแบบที่เปนผูส ูงอายุในชุมชนที่สามารถเลิกบุหรี่ไดสําเร็จ

306

การแสดงบนเวทีของนักเรียนชั้นตางๆ

307

การจัดนิทรรศการความรูเกี่ยวกับบุหรี่ของนักเรียน โดยจัดแสดงที่ปายนิเทศ

308

ภาพกิจกรรมการประเมินผล

การประเมินผลการดําเนินงานโครงการตางๆระหวางการดําเนินโครงการ

การประเมินผลการดําเนินงานโครงการตางๆ เมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัย

309

ภาคผนวก จ
ตาราง 5 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียน
รายชื่อผูเขารวมโครงการวิจัย และผูชวยผูวิจัย

310
ตาราง 5 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการสูบบุหรีข่ องนักเรียน
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียน

จํานวน

รอยละ

รวม

3
6
4
6
9
28

10.7
21.4
14.3
21.4
32.2
100.0

รวม

2
1
2
6
2
10
2
3
28

7.1
3.6
7.1
21.4
7.1
35.7
7.1
10.7
100.0

รวม

15
9
2
1
1
0
0
28

53.6
32.1
7.1
3.6
3.6
0.0
0.0
100.0

ระดับชั้น
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
อายุที่เริ่มทดลองสูบ
7 ป
8 ป
9 ป
10 ป
11 ป
12 ป
13 ป
14 ป
คาเฉลี่ย = 11.07 สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน = 1.92
สาเหตุแรกทีท่ ําใหทดลองสูบ
ตามเพื่อน หรือ เพื่อนชักชวน
อยากลองสูบดวยตัวเอง
ตามอยางดาราหรือนักรองที่ชื่นชอบ
ตามอยางคนในครอบครัว
แกเหงา หรือชวยใหสนุกสนาน
ชวยคลายเครียด
แกงวงนอน

311
ตาราง 5 (ตอ)
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียน
จํานวนบุหรี่ทสี่ ูบโดยเฉลี่ยตอวัน
1-5 มวน
10 มวน
20 มวน

จํานวน

รอยละ

รวม

25
2
1
28

89.3
7.1
3.6
100.0

รวม

17
9
2
28

60.7
32.1
7.2
100.0

10
8
4

35.7
28.6
14.3

3
10
8
7
28

10.7
35.7
28.6
25.0
100.0

10
3
8
3
4
28

35.7
10.7
28.6
10.7
14.3
100.0

คาเฉลี่ย = 4.18 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 3.89
คาบุหรี่โดยเฉลี่ยตอเดือน
ต่ํากวา 100 บาท
100-200 บาท
300 บาท
คาเฉลี่ย = 91.64 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 76.63
ยี่หอที่สูบ *
สายฝน
กรองทิพย
อื่นๆ เชน กรุงทอง แมวดํา แอลเอ็ม และวันเดอร
นิสัยการสูบบุหรี่
สูบเปนประจําทุกวัน
2-3 วันสูบครั้ง
สูบสัปดาหละครั้ง
สูบในบางโอกาส เชน เวลาเครียด เขากลุมสังสรรค/ ดื่มสุรา
รวม
การไดมาของบุหรี่
ซื้อเองตามรานคา
ขอซื้อจากเพื่อน/คนอื่น
ฝากใหเพื่อน/คนอื่นไปซื้อให
ขอจากเพื่อน/คนอื่น
เพื่อน/คนอื่นให
รวม
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ตาราง 5 (ตอ)
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียน
สถานที่ที่เหมาะกับการสูบมากที่สุด
บานตนเอง
บานเพื่อน
หองน้ําหรือมุมปลอดคนที่โรงเรียน
สถานที่สาธารณะ
ที่ไหนก็ไดที่อยากสูบ
สถานบันเทิงตางๆ เชน ผับ ดิสโกเทค
รวม
เวลาที่ชอบสูบ *
กอนหรือหลังรับประทานอาหาร
หลังตื่นนอน
เมื่อเขาหองน้ํา
เมื่ออยูกับกลุมเพื่อน
เมื่ออยูตามลําพังคนเดียว
เมื่อรูสึกเครียดหรือมีเรื่องกลุมใจ
เมื่อดื่มสุรา
เมื่อไปเที่ยวสถานบันเทิงตางๆ
การเคยพยายามเลิกสูบบุหรี่
ไมเคย
เคย และปจจุบันเลิกสําเร็จ
เคย แตเลิกไมสําเร็จ
รวม
หมายเหตุ * ตอบไดหลายขอ

จํานวน

รอยละ

1
13
5
3
5
1
28

3.6
46.3
17.9
10.7
17.9
3.6
100.0

6
2
8
9
3
2
1
1

21.4
7.1
28.6
32.1
10.7
7.1
3.6
3.6

0
23
5
28

0
82.1
17.9
100.0
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รายชื่อผูเขารวมโครงการวิจัย
กลุมตัวแทนนักเรียน (จํานวน 24 คน)
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ชื่อ-สกุล
ด.ช.ถิรพุทธ กอนทอง
ด.ช.ธีระวัฒน ดอนมิ่งคุณ
ด.ช.นเรศ ภูทองเงิน
ด.ช.ศักดิ์ณรงค ใยงาม
ด.ช.ศักรินร เกษมศริสุข*
ด.ญ.จินดารัตน บุญณี
ด.ญ.สุวดี ชมทองประจักษ
ด.ช.ฉัตรชัย ภูลายยาง
ด.ช.ธีรวุฒิ ภูกองชนะ
ด.ช.นนทกานต ผาลา*
ด.ช.ยศนันท ลือดารา
ด.ญ.ปนัสดา วรรณวิจิตร
ด.ญ.หนึ่งฤทัย อัศวภูมิ
ด.ช.ทรงภพ คงสมมาตร
ด.ช.พรมงคล แกววิเทพสิทธิ์
ด.ญ.วิลาวัลย อาษาสนา*
ด.ช.ตะวัน เหลือลน
นายสุทธิพงษ ภูกองชนะ
ด.ญ.วิลาวัลย หงษาวงศ*
นายทรงฤทธิ์ ทรัพยเกิด
นายพิเชษฐ เนมินทร*
นายสุรชัย โคตะมูล
น.ส.พินนารี ไชยสุข
น.ส.วรรณิสา ถิ่นประสาท

สถานภาพ
นักเรียนชั้นป.5
นักเรียนชั้นป.5
นักเรียนชั้นป.5
นักเรียนชั้นป.5
นักเรียนชั้นป.5
นักเรียนชั้นป.5
นักเรียนชั้นป.5
นักเรียนชั้นป.6
นักเรียนชั้นป.6
นักเรียนชั้นป.6
นักเรียนชั้นป.6
นักเรียนชั้นป.6
นักเรียนชั้นป.6
นักเรียนชั้นม.1
นักเรียนชั้นม.1
นักเรียนชั้นม.1
นักเรียนชั้นม.2
นักเรียนชั้นม.2
นักเรียนชั้นม.2
นักเรียนชั้นม.3
นักเรียนชั้นม.3
นักเรียนชั้นม.3
นักเรียนชั้นม.3
นักเรียนชั้นม.3
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กลุมตัวแทนโรงเรียน (จํานวน 10 คน)
ลําดับที่
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ชื่อ-สกุล
นางจิรารักษ สิงขาพา
นางบุษบา ศรีรักษา*
นางอรทัย ประครองเมือง
นางประภาพร ภูแลนกี่
น.ส.ชนันภรณ ศรีคงเพ็ชร*
นางฉวีวรรณ สุขมณี
น.ส.มาลียา ชาภูวงษ*
นายสมานจิต คชคีร*ี
นางบังอร นราแสน*
นางวัลริศา คําควร

สถานภาพ
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

กลุมตัวแทนครอบครัว (จํานวน 10 คน)
ลําดับที่
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ชื่อ-สกุล
นางประมวล ศรีคงเพชร*
นางอุไรศักดิ์ ดํารง*
นางสงวน ภูกองชนะ*
นางสํารอง มหาไชย
นางบัวไหล ภูลายชาย
นางไพรวรรณ ไชยสุข
นางสเหงา โคตระมูล
นางลําปาง ภูพันนา
นางแจง ภูทะพล
นางสุพี ศรีคงเพชร

สถานภาพ
ผูปกครอง/แมบาน
ผูปกครอง/แมบาน
ผูปกครอง/แมบาน
ผูปกครอง/แมบาน
ผูปกครอง/แมบาน
ผูปกครอง/แมบาน
ผูปกครอง/แมบาน
ผูปกครอง/แมบาน
ผูปกครอง/แมบาน
ผูปกครอง/แมบาน
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กลุมตัวแทนชุมชน (จํานวน 8 คน)
ลําดับที่
45
46
47
48
49
50
51
52

ชื่อ-สกุล
นายศักดิ์ชัย ภูกองชนะ
นายเงินดี ภูพันนา
นายวิโรจน ภูพันนา
นายรัตน ภูผิวฟา
นายสมร ภูทองเงิน*
นายณัฐธี สรอยคํา*
นางทองดี รัตชบุตร*
นางทองแดง นิตยาชิต

สถานภาพ
ผูใหญบานหมู 1
ผูใหญบานหมู 2
ผูใหญบานหมู 11
ผูชวยผูใ หญบา นหมู 13
ผูใหญบานหมู 16
ผูใหญบานหมู 18
อสม.
อสม.

กลุมตัวแทนเจาหนาที่จากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ (จํานวน 3 คน)
ลําดับที่
53
54
55

ชื่อ-สกุล
นายกุศล ดิรกลาภ
นายเอนก โคตะมูล*
นายลอม ไชยสุข*

สถานภาพ
เจาหนาที่อบต.
เจาหนาที่อบต.
เจาหนาที่สาธารณสุข

หมายเหตุ * เปนตัวแทนจากกลุมที่เขาประชุมประเมินผลระหวางดําเนินการในทุกเดือน
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รายชื่อผูชวยผูวิจัย
ผูชวยผูว ิจัย (จํานวน 5 คน)
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อ-สกุล
นายธนพงศ จันทชุม
นายปวิน สุนทรไชย
นางกัลยา พรมกัลยา
นางนงนุช ภูธาตุเพชร
นางสาวจุไรรัตน อาจแกว

ประวัติยอผูวิจัย
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ประวัติยอผูวิจัย
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปเกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยูปจจุบัน

นางวรรณชนก จันทชุม
15 เดือนสิงหาคม 2509
กรุงเทพมหานคร
448/35 หมูบานอโณทัย บานแกนพยอม ตําบลบานเปด
ถนนมะลิวลั ย อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน รองศาสตราจารย ระดับ 8
สถานที่ทํางานปจจุบัน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ถนนมิตรภาพ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2535
พบ.ม. (สถิติประยุกต)
จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
พ.ศ. 2531
วท.บ. (การพยาบาลและผดุงครรรภ) เกียรตินิยมอันดับ 2
จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

