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บทคัดยอ 
  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุนชาย และพัฒนาแนวทาง
ปองกันการสูบบุหรี่ในวัยรุนชาย ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา การวิจัยนี้
ทําการศึกษาใน 2 สวนคือ การศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุนชาย อายุ 15-18 ป จํานวน 128 คน 
ไดจากการสุมตัวอยางตามเกณฑ รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหดวยสถิติรอยละ สวนท่ี 2
เปนการศึกษาแนวทางการปองกันการสูบบุหรี่ในวัยรุนชายโดยการสนทนากลุมรวมกับการใชเทคนิค 
เอ ไอ ซี (AIC: appreciation influence control) ผูรวมสนทนากลุมจํานวน 30 คน ท่ีคัดเลือกมาจาก
ตัวแทนวัยรุน ผูปกครองวัยรุน เจาของรานคาชุมชน ผูนําชุมชน ครู ตํารวจ เจาหนาท่ีสาธารณ สุข 
เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนทองถ่ิน 
 ผลการวิจัยจากการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุนชายอายุ 15-18 ป จํานวน 128 คน
พบวาสวนใหญเคยมีประวัติการสูบบุหรี่ (รอยละ 76.56) สวนใหญเคยทดลองสูบบุหรี่เม่ืออายุ 14 -15 ป 
สวนมากสูบบุหรี่ครั้งแรกเม่ืออายุ 17 ป มากท่ีสุด รอยละ 29.59 สวนมากสูบบุหรี่ 10 -19 วันตอเดือน
คิดเปนรอยละ 36.73 และสูบบุหรี่ 1-5 มวนตอวัน รอยละ 37.76 สวนมากซ้ือบุหรี่จากรานขายของชํา
รอยละ 42.86 ผลจากการสนทนากลุม ผูรวมสนทนาไดเสนอแนะแนวทางหลักในการปองกันการสูบบุหรี่
ในวัยรุนชายคือ การประกาศใหโรงเรียนและวิทยาลัยเปนเขตปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติคุมครอง
สุขภาพผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 และการรณรงคสรางปลูกจิตสํานึกในการไมสูบบุหรี่ของเยาวชน ชุมชน
และสถาบันการศึกษาควรนําแนวทางการปองกันการสูบบุหรี่ในวัยรุนชายท่ีไดจากการศึกษานี้ไปปฏบิัติ
โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
คําสําคัญ: การสูบบุหรี่, การพัฒนาแนวทาง, การมีสวนรวม 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study cigarette smoking behaviors of 

male youths and to develop guidelines to prevent cigarette smoking among male youths 
in Kaohinson sub-distric, Panomsarakarm distric, Chachoengsao province. The study 
was conducted mainly in two parts firstly the assessment of cigarette smoking behaviors 
of 128 male youth aged 15-18 years. They were selected according to the studied 
criteria. Self-administered questionnaire was used to collect data and percentage was 
used for data analysis. Second part of the study was the development of guidelines 
to prevent cigarette smoking among male youths. Group dialogue was used with the 
application of AIC (Appreciation, Influence and Control) and other group techniques. 
The group dialogue members were representative of male youths and parents, 
community grocery store owners, community leaders, teachers, policemen, public 
health officers, and officers from Sub-district Administrative Organization.  

 Result of the study, regarding the assessment of cigarette smoking behaviors 
of 128 male youths aged 15-18 years, revealed that most of the male youths has the 
history of cigarette smoking (76.56 percent). Majority of them used to smoke cigarette 
when they were 14-15 years old. The earliest age that firstly smoke cigarette was 
17 years (29.59 percent). They had been smoking cigarette 10-19 days month (33.73 
percent) and smoked cigarette 1-5 rolls per day (37.76 percent). They bough cigarette  
from grocery stores (42.86  percent). According to the results of dialogue, the group 
members suggested main guidelines to prevent male youths from smoking cigarette 
that were: the announcement of cigarette smoking free zone for school and college 
in accordance with non-smoker,s health protection acts of 1992 and doing campaign 
to enhance concern among youths not to smoke cigarette. Community and educational 
institutions should bring the suggested main guidelines from this study in to practices 
with the emphasis on community participation and involvement. 
Keywords: smoking, model development, participation. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 การวิจัยครั้งนี้สําเร็จลงไดดวยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย  ดร.กุลวดี โรจนไพศาลกิจ
รองศาสตราจารย ดร.วันเพ็ญแกวปานอาจารยท่ีปรึกษา ดร.วรพล แวงนอก ดร.วรากร เกรียงไกรศักดา
และวาท่ีรอยตรี ดร.เกียรติชัย สายตาคํา ท่ีไดกรุณาใหความรู คําแนะนํา ตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ
ดวยความเอาใจใส ทําใหการศึกษาครั้งนี้สมบูรณมากข้ึน จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยาง สูงไว 
ณ โอกาสนี้ 
 การศึกษาครั้งนี้ไมอาจดําเนินการไดหากไมไดรับความรวมมือจากเจาหนาท่ี โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ ตําบลเขาหินซอน ผูนําชุมชน ผูแทนการศึกษา ผูแทนองคการบริหารสวน ตําบลและ
เทศบาลตําบลเขาหินซอน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ขอขอบคุณทุกทาน  
ท่ีใหความรวมมือในการดําเนินงานศึกษาวิจัย ครั้งนี้ใหดําเนินไปดวยดี 
 ทายสุดนี้ขอกราบพระคุณ ญาติพ่ีนอง และเพ่ือน  ๆทุกคนท่ีใหกําลังใจในการศึกษาครั้งนี้ 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
       
 การสูบบุหรี่เปนปจจัยเสี่ยงท่ีสําคัญโดยเปนสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง และการ ทํางาน
ของระบบตางๆ  ภายในรางกาย เชน ระบบไหลเวียนโลหิต ตอโรคหัวใจและโรคหลอดเลือด ในสมอง 
ผลตอระบบทางเดินหายใจ ซ่ึงเปนสาเหตุสําคัญของการเกิดภาวะหลอดลมอักเสบเรื้อรัง โรคถุงลมโปงพอง 
การอักเสบของเนื้อเยื่อภายในปอดและตอระบบประสาท ซ่ึงการวิจัยทางการแพทย  พบวา ในบุห รี่
มีสารเคมีมากกวา 7,000 ชนิด และเปนสารพิษมากกวา  250 ชนิด เชน ทาร  นิโคติน ฟอรมาดิไฮด  
แอมโมเนีย สารหนู เปนตน รวมท้ังสารกอมะเร็งมากกวา 50 ชนิด (ประกิต วาทีสาธกกิจ, 2555, หนา 34) 
องคการอนามัยโลก ไดรายงานการเสียชีวิตของประชากรโลก ดวยสาเหตุจากมะเร็ง  ในป พ.ศ. 2551 
จํานวน 7,600,000 คน ซ่ึงพบวาการเสียชีวิตจากมะเร็ง อันดันแรก คือ มะเร็งปอด จํานวน 1,370,000 คน 
มะเร็งกระเพาะอาหาร  จํานวน 736,000 คน มะเร็งตับ จํานวน 695,000 คน มะเร็งลําไส  จํานวน 
608,000 คน มะเร็งเตานม จํานวน 453,000 คน และมะเร็งปากมดลูก จํานวน 275, 000 คน ตามลําดับ 
(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2555, หนา 40) 
      สําหรับประเทศไทย  ในป พ.ศ. 2552 คณะทํางานภาระโรคและการบาดเจ็บจากพฤติกรรม
สุขภาพและปจจัยเสี่ยงกระทรวงสาธารณสุข ทําการศึกษาพบวา คนไทยเสียชีวิตจาการสูบบุหรี่
จํานวน 48,244 คน เพ่ิมข้ึนจากจํานวนผูเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่  ในป พ.ศ. 2547 ท่ีเสียชีวิตเทากับ 
41,183 คน โดยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งโดยการสูบบุหรี่ 18,041 คน ซ่ึงเปนมะเร็งปอด 11,210 คน
(ประกิต วาทีสาธกกิจ, 2555, หนา 36) และอัตราการเสียชีวิตดวยโรคมะเร็งหลอดคอ หลอดลมใหญ
และปอดรอยละ 14.1 รองจากการเสียชีวิตดวยโรคมะเร็งตับเม่ือเทียบกับป 2553 พบวา มีอัตราตาย
สูงข้ึนจากรอยละ 14.1 เปน 14.6 (สํานักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2555,หนา 6) 
 สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่  ใน ป 2554 โดยการสรุปประชากร
อายุ 15 ปข้ึนไป จํานวน 53.9 คน ลานคน มีผูสูบบุหรี่ 11.5 ลานคน เทากับ รอยละ 21.4 โดยเพศชาย
จะสูบมากกวาเพศหญิง 20 เทา คือ เพศชายสูบเปนประจํารอยละ 36.1 เพศหญิงสูบเปนประจํารอยละ 
1.7 เม่ือเปรียบเทียบการสูบบุหรี่ของประชากรไทย อายุ 15 ปข้ึนไป ระหวางป 2552 และ 2554 พบวา
มีแนวโนมสูงข้ึนจากรอยละ 18.1 เปน 18.4 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2555, หนา 43) 
 การสูบบุหรี่ของวัยรุนยังเปนสารเสพติดตั้งตน ท่ีนําไปสูการติดสิ่งเสพติดอ่ืนๆ ท้ังท่ีถูกกฎหมาย
และผิดกฎหมาย (ประกิต วาทีสาธกกิจ, 2555, หนา 18) การริเริ่มสูบบุหรี่เร็วข้ึนจะเพ่ิมโอกาสเสี่ยงตอ
การเสียชีวิตกอนวัยอันควร การสูบบุหรี่ตั้งแตอายุยังนอยจะมีผลทําใหสูบติดเปนนิสัยซ่ึงมีแนวโนม
จะเปนคนสูบบุหรี่จัดในอนาคต ทําใหยากตอการเลิกสูบและมีโอกาสเจ็บปวยมากกวาคนท่ีสูบในวัยผูใหญ 
(ศรัญญา เบญจกุล, 2550, หนา 15) 
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 จากขอมูลพบวา คนไทยเลิกสูบบุหรี่มากกวา 6 ลานคน แตจํานวนคนไทยท่ีสูบบุหรี ่ในป พ.ศ. 
2554 ยังคงอยูท่ี 13 ลานคน จากจํานวนคนท่ีสูบบุหรี่ 12 ลานคนเศษ เม่ือป  พ.ศ. 2534 นั่นหมายถึง
วัยรุนไทยเขามาเสพติดบุหรี่มากวา 6 ลานคนในชวง 20 ปท่ีผานมา ( ประกิต วาทีสาธกกิจ , 2555,
หนา 4) ประเทศไทยมีนโยบายควบคุมยาสูบท่ีไดชื่อวาเขมแข็งและมีคนไทยเลิกบุหรี่ไปแลวไมต่ํา กวา 
6 ลานคน แตกลับพบปญหาท่ีนาวิตกคือ ยอดรวมคนสูบบุหรี่ไมลดลง แตมีเยาวชน เปนนักสูบ บุหรี่
หนาใหม เขามาแทนในจํานวนท่ีเทา  ๆกัน ซ่ึงเปนสัญญาณเตือนในการปองกันและควบคุมบุหรี่ใหมากข้ึน
ซ่ึงมีขอมูลท่ีนาสนใจอ่ืนๆ มีดังนี้ ชวงอายุท่ีมีอัตราสูบบุหรี่สูงท่ีสุด คือ ประชากรอายุ 25-29 ป รอยละ 
23.04 รองลงมาคือ ชวงอายุ 19-24 ป รอยละ 22.19 ชวงอายุ 60 ปข้ึนไป รอยละ 16.69 และชวงอายุ  
15-18 ป รอยละ 15.19 ผูสูบบุหรี่สวนใหญอยูในกลุมผูดอยโอกาส มีการศึกษานอย อยูในชนบท และ
ยากจนจึงสะทอนใหเห็นถึงระบบการปองกัน การดูแล มาตรการ และกระบวนการทํางานควบคุม
ยาสูบท่ีผานมายังมีชองวาง ชี้ใหเห็นวาผูสูบบุหรี่เปนครั้งคราว มีแนวโนมท่ีจะพัฒนาเปนผูสูบประจําได
ในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการเสพติด การสูบบุหรี่ของเยาวชนไทยปจจุบันมีเด็กไทยอายุต่ํากวา  18 ป
เสพติดบุหรี่เกือบ 5 แสนคน  และมีเยาวชนอายุต่ํากวา 24 ป เสพติดบุหรี่ หนึ่งลานหาแสน กวาคน 
โดยสถิติพบวา อายุนอยท่ีสุดเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก คือ 13 ป และอายุเฉลี่ยท่ีเริ่มสูบบุหรี่เทากับ 14.9 ป 
อายเุฉลี่ยของคนไทยท่ีเสพติดบุหรี่เทากับ 18 ป และโดยเฉลี่ยจะเสพติดบุหรี่ตอไปเปน เวลา 23 ป 
จึงจะสามารถเลิกบุหรี่ได โดยสาเหตุสวนใหญเพราะเริ่มปวย แลว  (ประกิต วาทีสาธกกิจ, 2555 , 
หนา 8) 
      สําหรับเยาวชนไทยอายุ 15-24 ป มีการสูบบุหรี่เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 12.3 ใน พ.ศ. 2550 และ
รอยละ 15.2 ในป  2552 นอกจากนี้ประมาณครึ่งหนึ่งของผูสูบบุหรี่เริ่มสูบเม่ืออายุระหวาง  15-19 ป 
มีอัตราการสูบเปนรอยละ 10 เด็กนักเรียนสายอาชีวะ มีอัตราของการสูบบุหรี่มากกวาสายสามัญศึกษา 
รอยละ 16.0 และรอยละ 5.1 เด็กนักเรียนในชนบทจะมีอัตราของการสูบบุหรี่มากกวาเด็กนักเรียน
ในพ้ืนท่ีเมือง และกรุงเทพมหานครรอยละ 7.1 และ 6.4  
  อยางไรก็ตาม พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 ไดกําหนดหามมิใหบุคคลมีอายุต่ํากวา  
18 ปบริบูรณซ้ือ หรือเสพ แตสถานการณการสูบบุหรี่ของเยาวชนไทยในสถานศึกษาจังหวัดฉะเชงิเทรา 
จากการสํารวจขอมูลของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  พบวา  นักเรียนใน สถานศึกษา 
ซ่ึงมีอายุต่ํากวา 18 ป มีอัตราการสูบบุหรี่รอยละ  21.25 ในป 2551 และ มีอัตราการสูบบุหรี่ เพ่ิมข้ึน
เปนรอยละ  28.40 ในป 2550 การเขาถึงบุหรี่ของเยาวชนผูท่ีสูบมากท่ีสุดคือ  รอยละ  47.9 ซ้ือบุหรี่
จากรานคา รอยละ 25.5 สูบในบานตนเอง และรอยละ 38.3 ซ้ือจากรานโดยผูขายไมปฏิเสธท้ังท่ีผูซ้ือ
อายุต่ํา กวากฎหมายกําหนด  (สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา , 2552, หนา  11) สําหรับ
ในเขตพ้ืนท่ีตําบลเขาหินซอน สถิติโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเขาหินซอนท่ีใหบริการดูแลสุขภาพ 
รักษาพยาบาล พบวา กลุมชายอายุ 10-24 ป (สมาชิก To Be No.1) จํานวน 1,146 คน เปนกลุมอายุ 
15-18 ป มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่  รอยละ 21.24 ซ่ึงใกลเคียง  สถิติของประเทศไทย  จากขอมูลแสดง
ใหเห็นวาแนวโนมการสูบบุหรี่ของเยาวชนมีความเสี่ยงท่ีจะเพ่ิมสูงข้ึน ขอมูลการใหบริการรักษาพยาบาล
ท่ีผานมา พบวา มีผูปวยชาย มารับบริการดวยโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหรี่  ไดแก โรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง
มีการเสียชีวิต จํานวน  2 ราย  โรคหัวใจขาดเลือด  โรคหอบหืด  ติดอันอันดับ  1 ใน 10 ของทุกๆ  ป 
(โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเขาหินซอน, 2552, หนา 9) 
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      จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวของ พบวา พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุนชาย  เปนผลจาก
ความสัมพันธของความเชื่อ การรับรูในการสูบบุหรี่ของตนเองกับปจจัยภายนอก และสิ่งแวดลอม ไดแก 
เพ่ือนชักชวน สภาพแวดลอมของครอบครัว การมีตนแบบ ไดแก พอ แม ญาติใกลชิดและสภาพทางสงัคม 
คือ ชุมชน สถานศึกษา  และการซ้ือ ขายบุหรี่ท่ีกระทําโดยไมปฏิบัติตามกฎหมาย  ผูวิจัยตระหนัก ถึง
ความสําคัญของปญหาดังกลาว  และจากการสังเกตการณทํางานท่ีผานมาของตําบลเขา หินซอน 
รูปแบบของการดําเนินการในการปองกันการสูบบุหรี่ของวัยรุนสวนใหญ  มุงเนนในการแกปญ หา
เฉพาะกลุมเทานั้น ไดดําเนินการปองกันและควบคุมดานบุหรี่ ดวยวิธีการอบรมการปดปายประชาสัมพันธ 
การแจกสติกเกอร การตรวจรานจําหนายบุหรี่ ซ่ึงโครงการสวนใหญเม่ือเสร็จสิน้โครงการกิจกรรมทุกอยาง
จะหยุดหมด หรือบางโครงการจะจัดกิจกรรมตอเนื่องซํ้า ๆทุกป แตปญหาก็ยังคงอยูและมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 
เพราะการสูบบุหรี่ของกลุมวัยรุนไมไดเกิดจากปจจัยของเด็กเทานั้น  สภาพแวดลอมตางๆ  ไมวาจะเปน
ครอบครัว ชุมชน สถานศึกษามีสวนเก่ียวของดวย 
  ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีคิดวาแนวทางแกไขปญหาท่ีเหมาะสมควรเปนรูปแบบของการมีสวน รวม 
โดยใหทุกฝายท่ีเก่ียวของมีบทบาทในการพัฒนา  การตัดสินใจ  การรวมดําเนินการ  การรับประโยชน 
มีสวนรวมคิดรวมกัน  รวมรับผิดชอบ  เพ่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงถานํากระบวนการปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม  และใชเทคนิค  AIC (appreciation influence control) กระบวนการเรียนรู แบบมี
สวนรวม กระตุนการมีสวนรวมของชุมชนโดยการใชเทคนิค ซ่ึงเปนวิธีหรือกลไกท่ีเปดโอกาสใหสมาชิก
ทุกระดับ  ทุกคนในองคกร  หนวยงาน  กลุมสังคม  คณะบุคคล  ไดแลกเปลี่ยนความรู  ประสบการณ 
นํามาซ่ึงการเรียนรูรวมกันจากการทํางานรวมกัน  (interactive learning through action) เพ่ือรวมคิด
รวมวิเคราะหหนทางเลือก หรือหนทางปฏิบัติ ในการนํามาใชในการแกปญหา โดยพัฒนาเปนแนวทาง
ในการปองกันการสูบบุหรี่ในวัยรุนชายตําบลเขาหินซอน  อําเภอพนมสารคาม  จังหวัด ฉะเชิงเทรา 
เพ่ือไดแนวทางท่ีสามารถแกไขปญหาการสูบบุหรี่ในวัยรุนไดตรงกับสภาพความเปนจริง 
 

1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 
    
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคการวิจัยดังนี้ 
       1.2.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรีข่องวัยรุนชาย ในตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
      1.2.2 เพ่ือพัฒนาแนวทางการปองกันการสูบบุหรี่ในวัยรุนชายตําบลเขาหินซอน อําเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

1.3 ขอบเขตการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
       1.3.1 ในการศึกษาครั้ง นี้เปนการพัฒนาแนวทางการปองกันการสูบบุหรี่ของ วัยรุนชา ย 
โดยใชกระบวนการมีสวนรวมตามข้ันตอนของการพัฒนาโดยใชเทคนิค AIC เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน
ใหผูปฏิบัติซ่ึงเปนฝายตางๆ ท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีตําบลเขาหินซอน  ไดแกวัยรุนชายท่ีสูบบุหรี่  ครอบครัว 
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ชุมชน และเจาหนาท่ีจากหนวยงานของรัฐ  เขามามีสวนรวมในการพัฒนารูปแบบ  เพ่ือปองกันการสูบ
บุหรี่ของวัยรุนชายตั้งแตการกําหนดปญหา  และความตองการการกําหนด แนวทางและการวางแผน
แกไขปญหา การปฏิบัติตามแผน  และการประเมินผลภายใตทรัพยากรในทองถ่ิน  โดยเปนกรณีศึกษา
ในพ้ืนท่ีตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
      1.3.2 ขอบเขตดานประชากร  กลุมอายุ  15-18 ป เพศ  ชาย  จํานวน  10 หมูบาน  ท่ีอยูจริง 
ในตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

1.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 จากการศึกษาแนวคิดท่ีเก่ียวของ  การสูบบุหรี่ของวัยรุนชาย  เกิดจากพฤติกรรมการสูบบุหรี่

เปนประจํา โดยมีปจจยันํา  ปจจัยเอ้ือ ปจจัยเสริม  ม่ีกอใหเกิดการสูบบุหรี่  มีพฤติกรรมในการสูบบุหรี่ 
การนําเทคนิค AIC คือ (A-appreciation) โดยการสรางการยอมมีสวนรวม และเขาใจถึงความเปนไปได
วางานนั้นจะสําเร็จ  ข้ันตอนกลวิธี  (I-influence) ชวยกันกําหนดวิธีการ  ยุทธศาสตร  และข้ันตอน
การควบคุม  (C-control) การนํายุทธศาสตร  และวิธีสําคัญมาปฏิบัติ เปนการ การพัฒนาแนวท าง 
การปองกันการสูบบุหรี่ของวัยรุนชาย  สงผลใหมีการปองกันมิใหมีการริเริ่มการสูบบุหรี่  การชวยให
ผูสูบบุหรี่ ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่  ปกปองผูท่ีไมสูบบุหรี่ไดรับอันตราย  จากควันบุหรี่  และสิ่งแวดลอม
ในชุมชน ดังกรอบแนวคิดตามภาพ 1 

 
  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การสูบบุหรี่ของวัยรุนชาย 
1. พฤติกรรมการสูบบุหรี่ท่ีเปนประจํา 
2. ปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือ ปจจัยเสริม ท่ีกอใหเกิดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 

แนวทางการพัฒนาการปองกันการสูบบุหรี่ 
1. การปองกันไมใหมีการริเริ่ม ลองบุหรี่  
2. การชวยใหผูสูบบุหรี่ลดละ เลิกสูบบุหรี่ 
3. การปกปองผูท่ีไมสูบบุหรี่ จากการไดรับควันบุหรี่ในสิ่งแวดลอมในชุมชน 
 

กระบวนการพัฒนาแนวทางการปองกันการสูบบุหรี่โดยใชเทคนิค AIC 
- (A-appreciation) การสรางการยอมมีสวนรวมและเขาใจถึงความเปนไปไดวางานนั้นจะสําเร็จ  
- (I-influence) ข้ันตอนกลวิธีชวยกันกําหนดวิธีการ ยุทธศาสตร  
- (C-control) ข้ันตอนการควบคุมการนํายุทธศาสตรและวิธีสําคัญมาปฏิบัติ  
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1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีนิยามศัพทเฉพาะดังนี้ 
      1.5.1 แนวทางการปองกันการสูบบุหรี่  หมายถึง  กระบวนการ  กลวิธี ข้ันตอน  หรือกิจกรรม
ท่ีทําใหเกิดการปองกันการสูบบุหรี่ในวัยรุนชายตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา     
 1.5.2 พฤติกรรมการสูบบุหรี ่หมายถึง การสูบบุหรี่ในวัยรุนชายตําบลเขาหินซอน แบงออกเปน 
สูบประจํา สูบสมํ่าเสมอ การสูบบุหรี่ไมสมํ่าเสมอ ไมสูบบุหรี่ประเภทใดเลย  
      1.5.3 บุหรี่ หมายถึง บุหรี่ ซิกาแรต ซิการ ยาเสน ยาสูบ หรือชื่อเรียกตามกฎหมาย  ท่ีวาดวย
ยาสูบ 
       1.5.4 ทัศคติตอยาสูบ  หมายถึง  ความรูสึกนึกคิดของวัยรุน ชายตําบลเขาหินซอน ท่ีมีตอบุหรี่
โดยการเรียนรูจากประสบการณระหวางความคิดและการแสดงออก 
   1.5.5 วัยรุน หมายถึง  ประชาชนกลุมอายุ  15-18 ป เพศชาย จํานวน  10 หมูบาน  ท่ีอยูจริง 
ในตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา   
 1.5.6 ภาคีเครือขาย หมายถึง กลุมคน หรือองคกร ท่ีสมัครใจทํากิจกรรมรวมกัน ชวยเหลือกัน 
และเปลี่ยนขาวสารขอมูลระหวางกัน  โดยผานแกนนํา  หรือติดตอกันเอง  โดยอยูในตําบลเขาหินซอน 
อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 1.5.7 กระบวนการพัฒนาแนวทางการปองกันการสูบบุหรี่โดยการใชเทคนิค AIC (appreciation 
influence control: AIC) โดยเปนการดําเนินการรวมกัน  ระหวางผูวิจัยและภาคีเครือขาย ในพ้ืนท่ี
ในการพัฒนารูปแบบ เริ่มตั้งแตวิเคราะหตัดสินใจเลือกการกําหนดปญหาและความตองการการกําหนด
แนวทางและการวางแผนแกไขปญหา การบริหารจัดการทรัพยากร การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผล
กําหนดรูปแบบการจัดการ ดําเนินกิจกรรมตางๆ 
  

1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับดังนี้ 
 1.6.1 ไดแนวทางการปองกันการสูบบุหรี่ในวัยรุนชายตําบลเขาหินซอน  อําเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  เกิดการดําเนินการในพ้ืนท่ีเขามามีสวนรวมในการวิเคราะห  สะทอนความคิด ตอ
การปฏิบัติ  และการสนับสนุนจากฝายตางๆ  ครอบครัว  ชุมชน  และเจาหนาท่ีจากหนวยงานของ รัฐ 
เขามามีสวนรวมในการพัฒนารูปแบบ  เพ่ือปองกันการสูบบุหรี่ของวัยรุนชายตั้งแตการกําหนดปญหา
และความตองการการกําหนดแนวทางและการวางแผนแกไขปญหา  การปฏิบัติตามแผนและ
การประเมินผล กอใหเกิดความรวมมือท่ีเขมแข็งภายใตทรัพยากร คน เงิน เวลา ในทองถ่ินอยางคุมคา 
  1.6.2 แนวทางการปองกันการสูบบุหรี่และรูปแบการดําเนินงาน ท่ีเปนผลจากการวิจัยครั้งนี้  
สามารถเปนขอมูล  หรือแนวทางในการดําเนินงานปองกัน การสูบบุหรี่ขอวัยรุน บุหรี่ ตลอดจนการจัด
กิจกรรม ลด ละ เลิก บุหรี่ในชุมชนได 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 
   การวิจัย

ครั้งนี ้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการพัฒนา
แนวทางการปองกันการสูบบุหรี่ของวัยรุนชายในตําบลเขาหินซอน  อําเภอพนมสารคาม  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา นํามาประยุกตใชเปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรมวิจัย ดังนี้ 
   2.1 พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 
   2.2 วัยรุนและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 
   2.3 แนวคิดและทฤษฎีการมีสวนรวม 
   2.4 แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการ วางแผนอยางมีสวนรวม   
   2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

2.1 พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 
 
 มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 
 มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ 

  บุหรี่ หมายความวา บุหรี่ซิกาแรต  บุหรี่ซิการ  บุหรี่อ่ืน  ยาเสน  หรือยาเสน ปรุงตาม
กฎหมายวาดวยยาสูบ 

  สูบบุหรี่ หมายความรวมถึง  การกระทําใดๆ  ซ่ึงมีผลทําใหเกิดควันจากการเผา ไหม
ของบุหรี่ 

   สถานท่ีสาธารณะ  หมายความวา  สถานท่ีหรือยานพาหนะใดๆ  ซ่ึงประชา ชน 
มีความชอบธรรมท่ีจะเขาไปได 

   ผูดําเนินการ หมายความวา เจาของ ผูจัดการ ผูควบคุม หรือผูท่ีรับผิดชอบดําเนินงาน
ของสถานท่ีสาธารณะ 

   เขตสูบบุหรี่ หมายความวา บริเวณท่ีใหมีการสูบบุหรี่ได 
   พนักงานเจาหนาท่ี หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้
   รัฐมนตรี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา 4 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
    1) กําหนดชื่อหรือประเภทของสถานท่ีสาธารณะท่ีใหมีการคุมครองสุขภาพของ

ผูไมสูบบุหรี่  
    2) กําหนดสวนหนึ่ง  สวนใด  หรือท้ังหมดของสถานท่ีสาธารณะ  (1) เปนเขตสูบบุหรี่

หรือเขตปลอดบุหรี่  
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    3) กําหนดสภาพ ลักษณะ และมาตรฐานของเขตปลอดบุหรี่ และเขตสูบบุหรี่เก่ียวกับ
การระบายควัน หรืออากาศ  

    4) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายในเขตสูบบุหรี่  หรือ
เขตปลอดบุหรี ่ประกาศตาม (3) หรือ (4) ใหกําหนดวัน เวลา หรือระยะเวลาท่ีผูดําเนินการ ใหแลวเสร็จ
ในประกาศดวย  

 มาตรา 5 เม่ือรัฐมนตรีประกาศตาม มาตรา 4 แลว ใหผูดําเนินการมีหนาท่ี 
    1) จัดใหสวน หนึ่งสวนใดหรือท้ังหมดของสถานท่ีสาธารณะ เปนเขตสูบบุหรี่  หรือ

เขตปลอดบุหรี่จัดใหเขตสูบบุหรี่มีสภาพ ลักษณะ และมาตรฐานตามท่ีรัฐมนตรี กําหนด  
    2) จัดใหมีเครื่องหมายในเขตสูบบุหรี่  หรือเขตปลอดบุหรี่ตาม หลักเกณฑและวิธีการ

ท่ีรัฐมนตรีกําหนด  
 มาตรา 6 หามมิใหผูใดสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ 
 มาตรา 7 ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจเขาไปในสถานท่ีสาธารณะตามท่ี รัฐมนตรปีระกาศ

ตามมาตรา  4 (1) และ (2) ในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึน  ถึงพระอาทิตยตก  หรือเวลาทําการของ
สถานท่ีนั้น เพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา 8 ในการปฏิบัติหนาท่ีใหพนักงานเจาหนาท่ีแสดงบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ี
ตอบุคลท่ีเก่ียวของบัตรประจําตัวพนังงานเจาหนาท่ีใหเปนไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา 

 มาตรา 9 ใหผูดําเนินการและบรรดาผูท่ีเก่ียวของกับสถานท่ีสาธารณะอํานวยความสะดวก
ตามสมควรแกพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา 9 

 มาตรา 10 ในการปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัตินี้  ใหพนักงาน เจาหนาท่ีเปนพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

 มาตรา 11 ผูดําเนินการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 5 (1) ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหม่ืนบาท
ผูดําเนินการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  5 (2) ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท  ผูดําเนินการ
ผูใดไมปฏิบัติ ตามมาตรา 5 (3) ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 

 มาตรา 12 ผูใดฝาฝนมาตรา 6 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 
 มาตรา 13 ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาท่ี  ซ่ึงปฏิบัติการตาม

มาตรา 7 ตองระวางโทษจําคุก ไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 มาตรา 14 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติ นี้ ใหพนักงานสอบสวนผูมีอํานาจทําการ

สอบสวนคดีนั้น มีอํานาจเปรียบเทียบไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 มาตรา 15 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และใหมี

อํานาจตางตั้งพนักงานเจาหนาท่ีกับออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ นี้ประกาศนั้น 
เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหบังคับได  (สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ  กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข, 2535) 

 นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุข ไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับท่ี 18 พ.ศ. 2550 
เรื่องกําหนดชื่อ  หรือประเภทของสถานท่ีสาธารณะท่ีใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่  และ
กําหนดสวนหนึ่งสวนใดหรือท้ังหมดของสถานท่ีสาธารณะดังกลาวเปนเขตสูบบุหรี่  หรือเขตปลอดบุหรี่  
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รวมท้ังกําหนดสภาพ ลักษณะ และมาตรฐานของเขตสูบบุหรี่  หรือเขตปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติ
คุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 

 เนื่องจากเปนท่ียอมรับทางการแพทยวา  ควันบุหรี่เปนผลรายตอสุขภาพของผูสูบ และ 
ผูไมสูบบุหรี่ท่ีอยูใกลเคียงโดยขอมูลของสํานักงานคุมครองสิ่งแวดลอมสหรัฐอเมริกา องคการอนามัยโลก 
องคกรวิทยาศาสตรอ่ืนๆ ท่ีไดศึกษาเรื่องนี้ ระบุตรงกันวา ควันบุหรี่มือสอง  เปนสารกอมะเร็งในมนุษย
ท่ีไมมีระดับ “ปลอดภัย” ในการสัมผัสเลย โดยเฉพาะการหามสูบบุหรี ่ในผับ บาร จะสงผลดีตอพนกังาน 
จากจํานวน  ผับ บาร  ท่ัวประเทศ  ท้ังหมด  6,583  แหง  และประชาชนท่ีมาเท่ียวผับ  บาร  นับหม่ืน 
นับแสนคน  และยังเปนการลดจํานวนเยาวชนไมใหเริ่มตนสูบบุหรี่ท่ีมีประสิทธิภาพอีกดานหนึ่ง ดวย 
จากการวิจัยของ เนาวรัตน เจริญคา (2550, หนา 24) ระบุวาระดับมลพิษในผับ บาร และสถานบันเทิง
ในประเทศไทยท่ีมีคนสูบบุหรี่  มีอันตรายสูง  15 เทา  ของระดับมาตรฐานท่ีสํานักงานสิ่งแวดลอม
สหรัฐอเมริกากําหนดไว โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

   1) ตลาดตองเปนเขตปลอดบุหรี่ท้ังหมด 
   2) รานอาหารท่ีไมมีระบบปรับอากาศ และรานอาหารท่ีมีบริเวณไมมีระบบปรับอากาศ 

ตองเปนเขตปลอดบุหรี่ท้ังหมด แตสามารถจัดเขตสูบบุหรี่ได 
 สถานท่ีดังตอไปนี้  ในบริเวณท่ีติดเครื่องปรับอากาศตองเปนเขตปลอดบุหรี่ท้ังห มด 

สวนในบริเวณท่ีไมติดเครื่องปรับอากาศ ตองเปนเขตปลอดบุหรี่ แตสามารถจัดเขตสูบบุหรี่ได 
  1) ผับ บาร และสถานบริการอ่ืนๆ 

  2) สถานท่ีแสดงศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ หรือหอศิลป 
  3) หางสรรพสินคา ศูนยการคา สถานท่ีแสดงสินคา หรือนิทรรศการ 
  4) รานตัดผม รานตัดเสื้อ สถานเสริมความงาม 
  5) สถานท่ีบริการคอมพิวเตอร อินเตอรเนต ตูเกมส หรือตูคาราโอเกะ  

   6) บริเวณ โถงพักคอยโรงแรม  รีสอรท  หอพัก  หองเชา  อาคารชุด  คอนโดมิเ นียม  
 อพารทเมนท 
 การจัดเขตสูบบุหรี่เขตสูบบุหรี่ท่ีมีระบบปรับอากาศตองมีการระบายอากาศถายเทหมุนเวียน
ระหวางภายนอกอาคาร และภายในเขตสูบบุหรี่ไมนอยกวา 50 ลูกบาศกฟุต/นาที/คน เขตสูบบุหรี่ตองมี
สภาพและลักษณะตอไปนี้ 

  1) ไมอยูในท่ีกอเกิดความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนท่ีอยูในบริเวณใกลเคียง  
    2) ไมอยูในบริเวณทางเขา-ออกของสถานท่ีท่ีใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่  
   3) ไมอยูในบริเวณท่ีเปดเผย อันเปนท่ีเห็นไดชัดแกผูมาใชสถานท่ีนั้น  โดยมีบทลงโทษ
ในท่ีหามสูบบุหรี่  จะมีโทษปรับไมเกิน  2,000 บาท เจาของสถานท่ีสาธารณะ  ตามประกาศฉบับ ใหม
ท่ีไมจัดเขตปลอดบุหรี่โดยการติดปายสัญลักษณตามท่ีกําหนด มีโทษ ปรับไมเกิน 20,000 บาท 
 

2.2 วัยรุนและพฤติกรรมการสูบบุหร่ี  
 
  วัยรุน หรือ “adolescence” มาจากคํากริยาในภาษาละตินวา  “adolescere” หมายถึง 
การเติบโตข้ึนเปนผูใหญ (Steinberg, 1996, p. 3) ดังนั้น ชวงวัยรุนจึงหมายถึง  ชวงเวลาแหงการเติบโต  
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จากวัยเด็กท่ียังขาดวุฒิภาวะไปสูการเปนผูใหญ  วัยรุนจึงเปนวัยแหงการเปลี่ยนแปลง  ซ่ึงจําเปนตองมี
พัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาไปพรอมๆ กัน ในการเขาสูวัยรุนของเด็กชาย
และเด็กหญิงนั้นถือเอาการเขาสูวุฒิภาวะทางเพศเปนเกณฑ ท้ังนี้ ท้ังสองเพศจะเขาสูวุฒิภาวะทางเพศ
ไมพรอมกันข้ึนอยูกับปจจัยแวดลอมหลายประการ  เชน  อาหาร  สภาพความเปนอยู  ประเพณี และ
วัฒนธรรม  รวมถึงสภาพแวดลอมอ่ืนๆ  วัยรุนถือเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต  คือ  อยูระหวาง
ความเปนเด็กและความเปนผูใหญ  เปนวัยท่ีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ  ท้ังทางรางกายและ จิตใจ 
เปนวัยท่ีตองเรียนรูถึงความเปนตัวของตัวเอง และเปนวัยท่ีมักเกิดปญหาในชีวิตมากท่ีสุด  การใหคํานิ ยาม 
หรือคําจํากัดความของคําวาวัยรุนนั้น  แตกตางกันไปตามบริบทของการใชงาน  และตามสภาพสังคม 
ท้ังนี้ข้ึนอยูกับลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ท่ีตางกันในแตละทองถ่ิน 
ซ่ึงหลายทานไดใหนิยามของคําวาวัยรุนไวอยางนาสนใจ ดังตอไปนี้ 
 องคการอนามัยโลก  ป ค.ศ. 2011 ไดใหความหมายของวัยรุนอยางกวางๆ  วา วัยรุน  คือ 
วัยท่ีมีอายุอยูระหวาง 10-19 ป และวัยรุนมีลักษณะ 3 ประการ ดังนี้ 
 วัยรุน หมายถึง ชวงอายุท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายในลักษณะท่ีพรอมจะมีเพศสัมพันธได 
 วัยรุนเปนระยะท่ีมีการพัฒนาทางจิตใจมาจากความเปนเด็ก ไปสูความเปนผูใหญ 
 วัยรุนเปนระยะท่ีมีการเปลี่ยนแปลงจากสภาพท่ีตองพ่ึงพาทางเศรษฐกิจไปสูภาวะท่ีตอง
รับผิดชอบและพ่ึงพาตนเอง 
 พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542  (ราชบัณฑิตยสถาน , 2546 , หนา  55 ) 
ไดใหความหมายของวัยรุน  คือ ภาวะหรือเหตุการณท่ีอยูในระยะตอกันถือวาเปนระยะสําคัญ ท่ีสุด 
ท่ีจะเปลี่ยนแปลงสภาพหรือความคิด เปนชวงหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิตท่ีจะเติบโตเปนผูใหญ 
  Dusek (1987, p. 203) ไดกลาวถึงวัยรุนวา วัยรุน หมายถึง วัยท่ีเชื่อมระหวางการเปนเด็กกับ
การเปนผูใหญ ซ่ึงเปนระยะท่ีตองปรับพฤติกรรมจากเด็กใหเปนแบบผูใหญท่ีสังคมยอมรับ การเปนวัยรุน
จึงมิไดมีเพียงการเติบโตทางรางกายเทานั้น หากแตหมายรวมถึงการเติบโตทางสังคมซ่ึงอยูในกรอบของ
วัฒนธรรมในแตละทองถ่ิน 
 เฮอรล็อค (Hurlock; อางถึงใน สุพรรณี ศรีสขุโข, 2550, หนา 27) ไดอธิบายถึงความหมาย
ของวัยรุนวา  เปนความเจริญเติบโตไปสูวุฒิภาวะ  โดยเด็กจะบรรลุถึงข้ันวุฒิภาวะไดนั้นตอง มีท้ัง
การเจริญเติ บโตทางดานรางกาย  และมีพัฒนาอีก  3 ดานเจริญเติบโตไปพรอมๆ  กันดวย  ไดแก 
ดานอารมณ ดานสติปญญา และดานสังคม  
  วิลสัน (Wilson, 2009; cited in Hockenberry, 2009,  p. 2) กลาววา  วัยรุน  หมายถึง
บุคคลท่ีอยูในชวงระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กเขาสูวัยผูใหญ  มีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว ท้ังการเปลี่ยนแปลงท้ังทางดานรางกายจิตใจ อารมณ และสังคม มีวุฒิภาวะทางอารมณ 
  สุวรรณา  เรืองกาญจนเศรษฐ  (2551,  หนา  37) ไดอธิบายเก่ียวกับวัยรุนวา  เปนชวงท่ี มี
การเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงท้ังทางดานรางกายจิตใจ อารมณ และสติปญญา 
  อาภรณ ดีนาน (2551, หนา 17) กลาวถึงวัยรุนวาเปนชวงเปลี่ยนผานจากวัยเด็กสูวัยผูใหญ  
มีการเปลี่ยนแปลงตางๆ  อยางรวดเร็ว  ตอเนื่อง  และมองเห็น  ไดอยางชัดเจน  นอกจากการ มี
การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายท่ีสามารถมองเห็นไดอยางชัดเ จนแลว  ชวงวัยรุนเปนชวงท่ี มี
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การเปลี่ยนแปลงบทบาทของตนเองจากเด็กสูบทบาทของผูใหญท่ีจะตองมีความรับผิดชอบมากข้ึน
พัฒนาการและพฤติกรรมเสี่ยงวัยรุน  
  นันทวัน ยันตดิลก (อางถึงใน ยุพา พูนขํา และคนอ่ืนๆ, 2553, หนา 7) ไดทบทวนพัฒนาการ
และพฤติกรรมเสี่ยงวัยรุน  ไวดังตอไปนี้  วัยรุนเปนวัยชวงหัวเลี้ยวหัวตอ  ระหวางวัยเด็กท่ี ระบบตางๆ 
ของรางกาย ยังพัฒนาไมสมบูรณไปสูวัยผูใหญท่ีระบบตาง  ๆของรางกายเจริญเติบโตและพัฒนาเต็มข้ัน  
ความเปนอยูยังตองพ่ึงพาพอแมและครอบครัว  วัยรุนตองพบการเปลี่ยนแปลงอยางมากมาย  
ท้ังทางรางกาย จิตใจ และสังคม วัยรุนเปนวัยท่ียากตอการคาดหวังวาตอไปจะเปนเชนไร  เด็กหลายคน
ท่ีพอแมเลี้ยงดูอยางดีมาตั้งแตเกิด  เม่ือมาถึงวัยรุนชีวิตผกผันจนทําใหการปรับตัว ของเขาออก นอกลู
นอกทาง  เกิดปญหาตางๆ  ในทางกลับกัน  เด็กท่ีมีแนวโนมมีปญหา  ทําใหพอแมกังวล  กลับสามารถ
ปรับตัวได วัยรุนจึงเปนวัยท่ีผูใหญจะตองทําความเขาใจ สนใจเปนพิเศษ เพราะเปนวัยท่ีมีความลําบาก
ในการปรับตัวใหเหมาะสม  เปนวัยท่ีอยากมีอิสระ  จึงพยายามแยกตัวจาก ผูใหญ คิดเอง ทําเอง วัยรุน
ยังคงตองการความรัก ความเขาใจ  ความสนใจ และความเอาใจใสจากครอบครัว  โรงเรียน และสังคม
รอบๆ ตัว  
  พฤติกรรมเสี่ยง 
   พฤติกรรมเสี่ยง หมายถึง พฤติกรรมท่ีนํามา หรือเปนสาเหตุใหเกิดความเสี่ยงในการดํารงชีวิต  
ทําใหรางกายเปนอันตราย สูญเสียหนาท่ี  ขาดโอกาสพัฒนาตามปกติ มีผลเสียตอสุขภาพเยาวชน ผูอ่ืน 
และสังคมสิ่งแวดลอม หรือเสียหนาท่ี เชน พฤติกรรมสูบบุหรี ่ดื่มสุรา ติดเกม มีเพศสัมพันธไมปลอดภัย 
การยุติการตั้งครรภท่ีไมปลอดภัย การแขงมอเตอรไชต ดังนั้นพฤติกรรมเสี่ยงอาจจัดกลุมไดประเภทตาง  ๆ
ดังนี้ 
  ประเภทท่ี 1 พฤติกรรมท่ีไมยั้งคิด 
  ประเภทท่ีมักเกิดจากความหุนหันพลันแลน  ไมคิดถึงอันตรายท่ีจะตามมา  เชน การเลนกีฬา 
ท่ีโลดโผนอันตราย วัยรุนมักทําไปดวยความสนุก ไมคิดถึงผลท่ีจะตามมา  
  ประเภทท่ี 2 การไมปฏิบัติตามกฎเกณฑตางๆ  
  พฤติกรรมประเภทนี้จะเริ่มจากความรานแรงนอยๆ  เชนการกระทําท่ีไมเหมาะสมต างๆ 
แตไมเปนอันตรายตอผูอ่ืน พฤติกรรมเหลานี้ไดแก การดื้อไมเรียน พูดไมเพราะ สงเสียงดัง พูดคําหยาบ 
แตงกายไมเรียบรอย ขับรถเร็ว ข่ีมอเตอรไซดหวาดเสียวหรือแขงจันบนทองถนน  
  ประเภทท่ี 3 พฤติกรรมละเมิดกฎเกณฑ และสิทธิผูอ่ืน 
  พฤติกรรมนี้มีความรุนแรง ทําใหผูอ่ืนหรือสังคมเดือดรอน ไดแก กาวราว เกเร ขโมย ทําราย
รางกายผูอ่ืน ทําลายทรัพยสินสาธารณะ ลวนลามเพศตรงขาม และอาชญากรรมท่ีมีความรุนแรง วัยรุน
จะทําโดยรูวาผิด แตทําเนื่องจากมีความตองการท่ีจะกระทําสูง และการควบคุมต่ํา ทําแลวมักหาเหตุผล
เขาขางตัวเองเสมอ  
  ประเภทท่ี 4 พฤติกรรมทางเพศ 
  เปนพฤติกรรมทางเพศท่ีไมเหมาะสมกับวัย  คานิยม และวัฒนธรรมไทย  อาจนํามาซ่ึงปญหา
ตัวเองและผูอ่ืน  ไดแก  สนใจเรื่องเพศมากเกินปกติ  การหมกมุนกับการสําเร็จความใครดวย ตนเอง 
การแสดงออกทางเพศท่ีไมเหมาะสมกับกาลเทศะ  การมีเพศสัมพันธโดยไมปองกัน  การตั้งครรภ
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กอนวัยอันควร  การทําแทง  การใชชีวิตคูแบบสามีภรรยาในขณะท่ีกําลังศึกษาเลาเรียน  และมีคูนอน
หลายคน  
  ประเภทท่ี 5 พฤติกรรมการใชยา หรือสารเสพติด 
  เปนพฤติกรรมท่ีวัยรุนใชหาความสุข  หรือแกไขความทุกขในระยะเวลาสั้น  เริ่มจากการ ใช 
สารเสพติดแบบออน เชน การสูบบุหรี่ หรือดื่มสุรา ไปจนถึงสารเสพติดรุนแรงไดแกยาบา เฮโรอี กาว  
  องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอวัยรุน 
  พัฒนาการของวัยรุนในแตละทองถ่ินอาจมีลักษณะบางอยางคลายกัน  เชนการเปลี่ยนแปลง
ทางดานรางกายและจิตใจ  แตในขณะเดียวกันสภาพแวดลอมก็มีสวนสําคัญท่ีทําใหวัยรุน  
มีความแตกตางกัน  (UNFPA, 2005,  p. 10) ดังนั้น  ในการศึกษาเก่ียวกับวัยรุน  นอกจากจะ ศึกษา
โดยตรง ท่ีตัววัยรุนเองแลว การศึกษาบริบทแวดลอมท่ีสําคัญตอพัฒนาการ และลักษณะนิสัยของวัยรุน
ก็เปนสิ่งจําเปนท่ีควรศึกษาประกอบไปพรอมกัน  ดวยเหตุผลนี้  (Steinberg, 1996, p. 6) จึงเสนอให
ศึกษาบริบทแวดลอมท่ีสําคัญ 4 ประการ ท่ีมีอิทธิพลตอวัยรุนอันไดแก ครอบครัว กลุมเพ่ือน โรงเรียน 
และกิจกรรมของวัยรุน  เพ่ือใหการศึกษาเก่ียวกับวัยรุนมีความถูกตองตามจริง  และไมเกิด
ความคลาดเคลื่อน 
  1) วัยรุนกับครอบครวั 
     ครอบครัวเปนสถาบันพ้ืนฐานท่ีมีความสําคัญตอพัฒนาการของมนุษยมากท่ีสุด
นับตั้งแตเด็กจนโต จากการศึกษาปญหาสังคมจะพบวา ปญหาของวัยรุนสวนใหญลวนมีสาเหตุเบื้องตน
มาจากปญหาภายในครอบครัวท้ังสิ้น (พรพิมล เจียมนาคินทร , 2539, หนา 8) ดังนั้นในการแกปญหา
วัยรุน  หนทางหนึ่งท่ีสามารถเปนไปไดคือ  การเริ่มแกปญหาของครอบครัวกอน  และเม่ือครอบครัว
มีปญหานอยลง ปญหาของวัยรุนก็จะลดนอยลงตามไปดวย 
    ในปจจุบัน ครอบครัวในสังคมไทยมีแนวโนมท่ีจะมีขนาดลดลงจากครอบครัวขยาย  
กลายมาเปนครอบครัวเดี่ยว  หรือเปนครอบครัวท่ีขาดพอหรือแมเนื่องมาจากปญหาการหยาราง
ท่ีเพ่ิมมากข้ึน  โดยผลกระทบของการหยารางจะปรากฏในพฤติกรรมทางสังคมของวัยรุน  (พรพิมล 
เจียมนาคินทร, 2539, หนา 15) เม่ือลูกยางเขาสูวัยรุน ความสัมพันธระหวางพอแมและลูกจะเริ่มหางเหิน
ข้ึนเรื่อยๆ  เนื่องจากวัยรุนตองการเปนอิสระ  พอแมควรหาโอกาสพูดคุยกับลูกในเรื่องตางๆ  เชน
การวางตัวในสังคม  การเคารพในสิทธิของผูอ่ืน  การคบเพ่ือน  และการรูจักคุณคาของเงิน  หรืออบรม
สั่งสอนโดยยึดหลักของเหตุผล และใชการแนะนําแทนการออกคําสั่ง  
  2) วัยรุนกับโรงเรียน 
    นอกเหนือจากสถาบันครอบครัวแลว  โรงเรียนเปนอีกหนึ่งสถาบันท่ีมีความสําคัญ  
ตอพัฒนาการหรือการเจริญเติบโตของวัยรุนเปนอยางมาก  วัยรุนใชเวลากวาหนึ่งในสามของ วัน
อยูภายในโรงเรยีนหรือสถานศึกษา  สังคมในโรงเรียนถือเปนสังคมภายนอกบานท่ีเปนประสบการณ
ครั้งแรกของเด็ก  (พรพิมล  เจียมนาคินทร , 2539,  หนา 22) เปนสถานท่ีท่ีเด็กมีโอกาส ไดพบ
เพ่ือนรุนเดียวกัน  ไดเรียนรูสิ่งใหมๆ  ท้ังท่ีเปนวิชาความรู  และเปนประสบการณชีวิต  เด็กจะไดเรียนรู
การใชชีวิต  รวมกับผูอ่ืน  การทํางานเปนหมูคณะ  ความรับผิดชอบงานตางๆ  ตามท่ีไดรับ มอบหมาย 
การชวยเหลือเก้ือกูลกัน  ความมีน้ําใจ  เรียนรูบทบาทการเปนผูใหและผูรับ  รูจักสิทธิและ หนาท่ีของ
ตนเองและผูอ่ืน  และยังไดเรียนรูความสัมพันธกับเพ่ือนตางเพศ  โดยสิ่งตางๆ ท่ีเด็กเรียนรูในโรงเรียน
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จะชวยใหเด็กพัฒนาไปสูการมีวุฒิภาวะทางสังคมเม่ือเปนวัยรุน ซ่ึงเปนรากฐานของการใชชีวิตในสังคม
เม่ือโตข้ึน เปนผูใหญ  
    ภายในโรงเรยีน บุคคลท่ีมีความสําคัญตอวัยรุนเปนอยางมาก คือ ครู หนาท่ีของครู
โดยท่ัวไปคือ การถายทอดวิชาความรูใหแกลูกศิษย พรอมท้ังสั่งสอนใหเปนพลเมืองท่ีด ีมีความรับผิดชอบ
ตอสังคม ครูเปนบุคคลท่ีจะสรางใหเด็กมีวุฒิภาวะท่ีสมบูรณ  
    เม่ือพิจารณาถึงขนาดของโรงเรียนและชั้นเรียนวามีอิทธิพลตอคุณภาพการเรียน  
การสอน  หรือพัฒนาการ ของเด็กหรือไม (Steinberg, 1996,  p. 32) ตอบวา  โรงเรียนและหองเรียน
ขนาดเล็กนาจะดีกวาขนาดใหญในแงท่ีวา  เด็กจะมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ในชั้นเรียน หรือ
มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนไดในอัตราสวนท่ีมากกวา  อีกท้ังยังสามารถทํางานใกลชิดกับ
เพ่ือนๆ ไดอยางท่ัวถึง จากการศึกษาพบวา นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กจะมีโอกาสทําหนาท่ีผูนํา  หรือ
ไดรับมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบ  อันจะนํามาซ่ึงความขยันหม่ันเพียร  และความม่ันใจในตนเอง  
มากกวานักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ  แตจากการศึกษาพบวา  วัยรุนในชั้นเรียนขนาดใหญสามารถ
เรียนรูในเนื้อหาวิชาตางๆ ไดเทากับวัยรุนท่ีเรียนในชั้นเรียนขนาดเล็ก 
    โรงเรียนท่ีดีจะสามารถสรางเสริมพัฒนาการของวัยรุนได  โด ยมีการ จัด
แผนการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม  มีการจัดกิจกรรมตางๆ  ท้ังในดานกีฬา  ศาสนา  ศิลปวัฒน ธรรม 
และการชวยเหลือสังคม สงเสริมการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  ปรับปรุงสิง่แวดลอมในโรงเรียน
ใหเหมาะสมและปลอดภัย  มีบุคลากรท่ีเขาใจธรรมชาติและความตองการของนักเรียนวัยรุน  และ
ท่ีสําคัญท่ีสุด คือ มีครูท่ีเปนแบบอยางท่ีดีใหแกลูกศิษย 
  3) วัยรุนกับเพ่ือน  
    วัยรุนกับกลุมเพ่ือนถือเปนสิ่งท่ีคูกัน  การคบเพ่ือนมีความสําคัญมากสําหรับ วัยรุน 
กลุมเพ่ือนจะมีอิทธิพลตอทัศนคติ  และพฤติกรรมของวัยรุนเปน อยางมาก วัยรุนมักจะเลือกเพ่ือนท่ีมี
รสนิยมตรงกัน  มีทัศนคติคลายคลึงกัน  และมีขนาดของรางกายเทาๆ  กัน โดยเด็กชายจะรวมกลุม
กับเด็กชายดวยกันกอน ในทํานองเดียวกัน เด็กหญิงก็จะรวมกลุม และมีกิจกรรมตางๆรวมกัน  จากนั้น
เม่ือยางเขาสูวัยรุนเด็กจะเริ่มมีความรูสึกอยากคบเพ่ือนตางเพศบาง  ลักษณะการคบ เพ่ือนของวัยรุน
จะมีการเปลี่ยนแปลงไป  เม่ือวัยรุนเติบโตข้ึน  ซ่ึง Grimder (1966; อางถึงใน พรพิมล เจียมนาคินทร , 
2539, หนา 83) ไดแบงข้ันตอนการพัฒนาการเปนกลุมของวัยรุนไวดังนี้ 
    ข้ันท่ี 1 การพัฒนาการของกลุมวัยรุนชาย-หญิง เปนแบบอิสระตอกัน 
     ข้ันท่ี 2  มีการรวมกลุมอยางมีโครงสราง โดยมีการแยกเพศของกลุมชายและกลุมหญิง
แมวาจะรวมอยูในกลุมเดียวกัน 
    ข้ันท่ี 3  การปฏิสัมพันธของวัยรุนชายหญิงมีลักษณะเปนกลุมยอยหลาย กลุม และ
แตละกลุมยังคงมีความสัมพันธตอกัน หมายถึง มีลักษณะของการจับคูแตยังอยูภายในกลุม 
    ข้ันท่ี 4 เริ่มแบงแยกจากคูท่ีอยูในกลุมมาเปนคูเดี่ยว 
    การเขากลุมของวัยรุนนั้นเกิดจากวัยรุนมีความกังวลใจในการเปลี่ยนแปลงของรูปราง 
ทําใหเกิดความไมม่ันใจจึงตองการการยอมรับจากสังคมและกลุมเพ่ือน วัยรุนตองการใหเพ่ือนยอมรับตน
เขาเปนสมาชิกของกลุม  โดยอาจทํากิจกรรมรวมกัน  แตงกายแบบ เดียวกัน พูดจา โดยใชภาษาระดับ
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เดียวกัน การเขากลุมจะชวยใหวัยรุนมีความเชื่อม่ันในตนเอง มีสังคมกวางขวางข้ึน และยังชวยใหเขาใจ
ชีวิตมากข้ึนเม่ือไดเห็นปญหาของผูอ่ืน 
    ความสัมพันธในครอบครัวก็มีความเก่ียวของกับการคบเพ่ือนของวัยรุน ในครอบครัว
ท่ีไมอบอุน  วัยรุนจําเปนตองรวมกลุมกับเพ่ือนเพ่ือหาเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ  อาศัยความเขาใจ และ
ความอบอุนจากเพ่ือนมาเปนสิ่งทดแทนความรักจากครอบครัว โดยวัยรุนจะยอมทําตามเพ่ือนทุกอยาง
ซ่ึงเปนเรื่องท่ีนากังวล หากกลุมเพ่ือนมีพฤติกรรมเกเร  สรางความเดือดรอนใหผูอ่ืนก็อาจทําใหหลงทํา
ในสิ่งท่ีผิด และสูญสิ้นอนาคตได  
  4) วัยรุนกับกิจกรรม  
    ตามธรรมชาติของวัยรุนนั้น  วัยรุนเปนวัยท่ีมีความอยากรูอยากเห็น  อยากทดลอง  
สิ่งใหมๆ ท่ีตนสนใจ ท้ังในเรื่องหลักการและแนวคิดตางๆ เรื่องท่ีทาทาย รวมถึงเรื่องเรนลับ นอกจากนี้
วัยรุนยังมีความพยายามท่ีจะปรับปรุงตนเอง  แกไขขอบกพรองของตน  และมีความมุงม่ันใน งาน
ท่ีรับผิดชอบ  วัยรุนจึงมักใชเวลาวางในการตอบสนองความตองการเหลานั้น  ทางเลือกของ วัยรุน
ในการใชเวลาวางอาจเปนไปในทางท่ีเกิดประโยชน  หรือเกิดโทษตอตัววัยรุนเอง  หรือตอ สังคม 
(พรพิมล เจียมนาคินทร, 2539, หนา 43) กลาววา กิจกรรมบันเทิงท่ีวัยรุนเลือกปฏิบัตินั้น  เกิดข้ึนจาก
เหตุผลเพียงขอเดียว นั่นคือเพ่ือใหรางกายผอนคลายความตึงเครียด และความกดดันท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน 
หรือจากงานท่ีไดรับมอบหมายจากทางบาน  
    กิจกรรมนันทนาการตางๆ  ท่ีวัยรุนสนใจ  มักจะเก่ียวของกับความถนัดของ
ตัววัยรุนเอง เชน การประดิษฐสิ่งของ การวาดภาพ การเลนดนตรี หรือการเลนกีฬา ซ่ึงกิจกรรมเหลานี้
มีประโยชนตอพัฒนาการท้ัง  4 ดานของวัยรุนอันไดแก  ทางรางกาย  เชน  วัยรุนสามารถเสริมสราง
ความแข็งแรงทางกาย  และพัฒนารูปรางใหสมสวนจากการเลนกีฬาทางอารมณ  เชน กิจกรรมดนตรี
หรือศิลปะจะชวยใหวัยรุนมีชองทางปลดปลอยพลังงานในตัว  และทําใหวัยรุนรูสึกผอนคลาย จาก
ความตึงเครียดทางสังคม เชน กิจกรรมท่ีตองรวมกันทํากับผูอ่ืน จะชวยใหวัยรุนพัฒนาบุคลิกภาพ  และ
เรียนรูวิธีการเขาสังคม  และทางสติปญญา  เชน กิจกรรมการประดิษฐสิ่งของ  หรือการคนควา ตางๆ 
จะชวยใหวัยรุนไดเรียนรูประสบการณท่ีอยูนอกเหนือตําราเรียน  วัยรุนในตางประเทศ  เชน
ในสหรัฐอเมริกาหรอืประเทศในแถบยุโรปอาจใชเวลาวางไปกับการทํางานพิเศษในชวงท่ีไมตองไปโรงเรียน
มากกวาการใชเวลาในการทํากิจกรรมบันเทิงอ่ืนๆ  หากแตรายไดท่ีเกิดจากการทํางานพิเศษ นั้น 
มิไดถูกนําไปใชเพ่ือสนับสนุนการศึกษา  หรือชวยเหลือทางบาน  แตหมดไปกับกิจกรรม บันเทิง เชน 
การซ้ือเสื้อผา ซ้ือรถยนต การชมภาพยนตร หรือการรับประทานอาหารในภัตตาคารกับเพ่ือน  ตางกับ
วัยรุนในประเทศไทย  ท่ีมักจะใชเวลาวางเพ่ือกิจกรรมบันเทิงมากกวาการทํางานพิเศษ  ท้ังนี้เนื่องจาก
สังคมไทยแตเดิมไมนิยมใหวัยรุนทํางานพิเศษเพราะถือวาเปนสิ่งนาดูถูก  แสดงถึงฐานะ ท่ีไมดี
ของครอบครัว  ซ่ึงคานิยมนี้กําลังเปลี่ยนไป  เนื่องจากสังคมไทยเริ่มเปดรับวัฒนธรรม การทํางานพิเศษ
ของวัยรุน  และคิดวาเปนสิ่งท่ีนายกยองเนื่องจากเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  และไมสราง
ความเดือดรอนใหกับผูอ่ืน  พฤติกรรมการสูบบุหรี่เปนสิ่งท่ีปลูกฝงอยูในวัฒนธรรมของกลุมชน ตางๆ
ท่ัวโลกมาเปนเวลานาน  มีการปรับเปลี่ยนรูปแบการใชและการปรุงแตงชนิดใหมๆ  ออกมาตลอดเวลา  
เชน ในอดีตวัฒนธรรมการใชยาสูบของอเมริกานิยมการเค้ียวใบยาสูบมากกวาการสูดควันบุหรี่จวบจน
ปจจุบัน กลับกลายเปนการนิยมสูดควันจากใบยาสูบโดดการสูดควันของบุหรี่  ซิการและกลอ งยาสูบ 
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มีการพัฒนาบุหรี่ใหมๆ  เชน บุหรี่ท่ีมีนิโคตินต่ํา  และบุหรี่ไรควัน  เพ่ือสนองตอบตอความตอ งการของ 
ผูสูบบุหรี่ท่ีเปลี่ยนแปลงไปงานศึกษาท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่จํานวนมากมักจะอธิบายถึง
ลักษณะท่ัวไปของผูสูบบุหรี่  เชน  อายุ  เพศ  การศึกษา  สถานภาพสมรส  สถาน ทางสังคมเศรษฐกิจ  
ซ่ึงอาจใชอธิบายความสัมพันธของลักษณะเหลานี้ท่ีมีตอการสูบบุหรี่ได  เชน  การวิจัยของ  จีรพร 
สรอยสุวรรณ  (2540,  หนา  15) กําหนดใหพฤติกรรมการสูบบุหรี่  คือ อายุท่ีเริ่มสูบบุหรี่ร ะยะเวลา 
ในการสูบบุหรี่จํานวนบุหรี่ท่ีสูบตอวันคาใชจายในการซ้ือบุหรี่ตอเดือนความถ่ีในการสูบบุหรี่  และ
การอัดควันบุหรี่เขาปอด ซ่ึงสอดคลองกับการวิจัยของ บุศยา ณ ปองเพชร (2539, หนา 62) ท่ีกําหนดให
พฤติกรรมการสูบบุหรี่  คือ ระยะเวลาท่ีสูบปริมาณการสูบบุหรี่คาใชจายในการสูบบุหรี่  ความถ่ี
ในการสูบบุหรี ่และการอัดควันบุหรี่เขาปอดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของบุคคลโดยสรุปได เปน 4 ประเภท 
    (1) พฤติกรรมการสูบบุหรี่เปนนิสัยความเคยชิน  (habitual smoking) นักสูบบุหรี่
ประเภทนี้จะมีบุหรี่ติดอยูกับปากตลอดเวลา  ถึงแมจะไมไดจุดบุหรี่ก็จะคาบไวท่ีปากเฉยๆ  จะมีบุหรี่
ติดตัว  หรือใกลตัวตลอดเวลา  การสูบบุหรี่จะทําใหมีความรูสึกสบายใจข้ึน  มีความสุข  บาง คน
มีความรูสึกวา  การสูบบุหรี่ชวยทําใหเกิดความภูมิฐาน  พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของบุคคลกลุมนี้
จะเปนไปอยางอัตโนมัติ เปนกิจวัตรประจําวัน 
    (2) พฤติกรรมการสูบบุหรรี่ท่ีมองไปในแงดี (positive affect smoking) แบบฉบับ
ของนักสูบบุหรี่ประเภทนี้  ถือวาการสูบบุหรี่เปนการกระตุนชวยใหเกิดความพอใจ  เกิดคว ามสุข 
ความตื่นเตน  เพ่ือผอนคลายความเครียด  เชน  การสูบบุหรี่หลังอาหารแตละม้ือ  เด็กวัยรุนสูบ บุหรี่
เพ่ือแสดงใหเห็นวามีความเปนผูใหญหรือทําตามดาราภาพยนตรท่ีตนชอบ  หรือสูบบุหรี่เพราะทําตาม
พอแมท่ีสูบบุหรี่กลุมนี้บางคนมีความสุขท่ีไดถือบุหรี่มีความสุขท่ีได สัมผัสกับควันบุหรี่ท่ีพนออกมาจาก
ปาก จมูก คนท่ีมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่แบบนี้ ถาชักจูงใหเลิกบุหรี่ตองใชความพยายามเปนอยางมาก  
    (3) พฤติกรรมการสูบบุหรรี่ท่ีมองไปในแงลบ  (negative affect smoking) 
นักสูบบุหรี่ประเภทนี้ จะสูบบุหรี่เปนบางครั้งไมตอเนื่อง เชน มีความเปลี่ยนแปลงท่ีไดรับความกดดัน 
มีปญหา  หรือเพ่ือระงับอารมณหรือสูบบุหรี่เม่ือสถานการณตื่นเตนหวาดกลัว  ความสุข  ความเศรา 
เขินอาย เขาสังคม ขณะขับรถ เปนตนบุคคลประเภทนี้จะสูบบุหรี่เม่ือมีเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งเกิดข้ึน 
    (4) พฤติกรรมท่ีขาดบุหรี่มิได (addictive smoking) บุคคลกลุมนี้ เปนพวกติดบุหรี่ 
ถือวาบุหรี่เปนสิ่งจําเปนจะขาดไมได ถาไมไดสูบจะรูสึกไมสบายมีความผิดปกติทางรางกาย การไดสูบบุหรี่
จะชวยใหสบายใจ พอใจและชวยลดความกดดัน ทําใหบรรยากาศด ีพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ของคนกลุมนี้
อาจทําไดยาก จะตองใชความพยายามตั้งใจมากเปนพิเศษ 
  ปจจัยท่ีสงเสริมใหมีการเริ่มสูบบุหรี่ของวัยรุน 

    1) ความอยากลอง เยาวชนท่ีสูบบุหรี่รอยละ  38.4 เริ่มสูบบุหรี่เพราะความ อยากลอง 
ซ่ึงเปนธรรมชาติของวัยรุนท่ีความอยากลองเปนเรื่องท่ีทาทาย นาตื่นเตน และสนุกสนาน ถึงแมจะทราบวา
เปนสิ่งท่ีไมดีตอสุขภาพก็ตาม  

    2) ตามอยางเพ่ือน เยาวชนท่ีสูบบุหรี่รอยละ 35.9 เริ่มสูบบุหรี่เพราะเพ่ือนชวน บางคน
มีเจตคติท่ีวา ถาไมสูบบุหรี่จะเขากับเพ่ือนไมไดเพ่ือนจะไมยอมรับเขากลุม  และหลายคน  ไมกลาเลิก
สูบบุหรี่ เพราะกลัวเพ่ือนจะลอเลียน และไมใหเขากลุม  
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    3) ตามอยางคนในบาน  เม่ือมีคนในบานไมวาจะเปนบิดา  มารดา  หรือญา ติพ่ีนอง 
ซ่ึงอยูบานเดียวกันสูบบุหรี่  หลายคนจะสูบบุหรี่  เพราะเห็น  การสูบในบานมาแตเด็กจึงคิดวา
เปนเรื่องธรรมดา  หรือวัยรุนหลายคนจะตามอยางญาติพ่ีนอง  อยากลองสูบตามบางและคิดวา
เปนการแสดงออกถึงความเปนผูใหญ  เปนชาย  มีงานวิจัย พบวา ถาบิดามารดาสูบบุหรี่จะทํา ใหลูก
มีแนวโนมในการสูบบุหรี่สูงถึง 3 เทา  

    4) เพ่ือเขาสังคม  บางคนตองสูบบุหรี่เพราะหนาท่ีการงานท่ีตองเขาสังคม  งานเลี้ยง
สังสรรคหรืองานเลี้ยงรับรอง ซ่ึงมีผูสูบ ในสังคมนั้นๆ เชิญชวนใหสูบ  บางคนจะสูบเฉพาะในงานสังคม
เทานั้น ท้ังนี้เปนความเชื่อท่ีวาถาไมสูบก็จะเขากลุมไมได และทําธุรกิจไมสําเร็จ  

    5) ความเครียด  สารนิโคตินในควันบุหรี่  เม่ือสูดเขารางกายจะเขาสูสมองภายในเ วลา 
8-10 วินาที ซ่ึงออกฤทธิ์ทําใหเสนเลือดแดงหดรัดตัว  ความดันโลหิตสูงข้ึน  หายใจเร็วข้ึน  และกระตุน
สมองสวนกลางทําใหรูสึกผอนคลายในระยะตน หลายคนจึงสูบบุหรี่ดวยเหตุผลเพ่ือคลายความเครียด  
แตเม่ือปริมาณนิโคตินในสมองลดลง  จะทําใหผูสูบเกิดอาการหงุดหงิด  และเครียดไดในเวลาตอมา  
และนี่คือเหตุผลท่ีทําใหตองสูบบุหรี่อยูเสมอเพ่ือคงระดับ นิโคตินไวในรางกาย  

    6) กระแสของสื่อโฆษณา  สื่อโฆษณาตางๆ  ท้ังทางตรงและทางออมลวนมีอิทธิพลตอ
วิถีชีวิตคนอยางมาก  สามารถกอใหเกิดแรงจูงใจท่ีจะเชื่อและนิยมชมชอบในผลิตภัณฑ ท่ีโฆษณา 
ถึงแมวาประเทศไทยจะมีกฎหมายหามการโฆษณาบุหรี่ แตบางประเทศท่ีไมมีกฎหมายหามก็มีการโฆษณา
ทุกรูปแบบ ซ่ึงเผยแพรไปท่ัวโลกตามการสื่อสารไรพรมแดน ในปจจุบันเยาวชนสามารถรับรูสื่อโฆษณา
บุหรี่ของตางประเทศไดท้ังทางหนังสือหรือสิ่งพิมพชนิดตางๆ ทางวิทยุและโทรทัศน นอกจากนี้กลยุทธ
ในการโฆษณาแฝงของอุตสาหกรรมบุหรี่ท่ีหลีกเลี่ยงกฎหมายก็มีมาก  คือ การจดทะเบียนก ารคา 
โดยใชสัญลักษณตราบุหรี่เปนสินคา  เชน ผลิตภัณฑเสื้อผา  เครื่องหนัง  เครื่องเรือน  ของใชตางๆ  และ
บริษัททองเท่ียว  และการสนับสนุนตางๆ  ท่ีเนนกลุมเปาหมายพิเศษ  เชน การจัดแสดงดนตรี การจัด
แขงรถใหวัยรุน การแสดงแบบเสื้อใหกลุมสตรี และการแจกสมุดหรือหนังสือท่ีมีตราบุหรี่ใหแกเด็กเล็ก  
ในตางประเทศยังมีการโฆษณา  แฝงทางภาพยนตร  โดยใหดารา  ท่ีเปนท่ีชื่นชอบสูบบุหรี่  และใหเห็น
สัญลักษณของบุหรี่นั้นดวย  การโฆษณาทุกรปูแบบจะเนนท่ี  ความโกเก ทันสมัย และเราใจ  ซ่ึงสงผล
อยางมากในการสงเสริมใหสูบบุหรี่เยาวชนจึงมีแนวโนมท่ีจะสูบบุหรี่ยี่หอท่ีมีการโฆษณาบอยๆ 
  อรวรรณ ฆองตอ (2555, หนา 2) บุหรี่กับสุขภาพจิตวัยรุน วัยรุน หมายถึงบุคคลท่ีมีอายุตัง้แต 
13-19 ป วัยรุนเปนวัยท่ีมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการท้ังทางรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา 
ระบบอวัยวะตาง  ๆมีการเปลี่ยนแปลง อารมณรุนแรงและเปลี่ยนแปลงไดงาย ชวงวัยรุนถือเปนระยะของ
การเปลี่ยนแปลงท่ีมากท่ีสุดในชีวิตระยะหนึ่งท้ังดานการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ  จิตสังคม  และ
พฤติกรรมวัยรุนเปนวัยท่ีมีปญหาสุขภาพจิตไดมากท่ีสุดวัยหนึ่ง  ซ่ึงแสดงออกเปนปญหาพฤติกรรมได
หลายประการ  เชน ดื้อ ไมเชื่อฟงละเมิดกฎเกณฑกติกาตางๆ  มีเพศสัมพันธ  ไมเรียนหนังสือ  ติดเกม 
ใชยาเสพติดทําผิดกฎหมาย  เปนตน  ปญหาพฤติกรรมบางอยางมักเกิดข้ึนมานานจนทําให
การแกมักทําไดยาก การปองกันปญหาจึงมีความจําเปนและสําคัญมากกวาการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนแลว 
  ชวงชีวิตวัยรุนควรจะเปนชวงท่ีมีสุขภาพดีแตในปจจุบันวัยรุนไทยกลับเสียชีวิตและเจ็บปวย
จากโรคตางๆ  มากมาย  เชน  อุบัติเหตุ  ความรุนแรงตางๆ  สารเสพติด  การตั้งครรภท่ีไม พึงประสงค 
โรคจากบุหรี่ และ AIDS ซ่ึงนับแตจะมีจํานวนมากข้ึนเรื่อยๆ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

16 

 การเสพสิ่งเสพติด  โดยเฉพาะบุหรี่กําลังเปนปญหาสําคัญในปจจุบัน การสูบบุหรี่นั้น  พบวา
เด็กวัยรุนท้ังเพศหญิงและเพศชายสูบบุหรี่ท้ังสองเพศแตเด็กวัยรุนชายมี พฤติกรรมการสูบบุหรี่สูงกวา
เด็กวัยรุนหญิงจากสถิติของสํานักงานสถิติแหงชาติ  ป 2534-2552 พบวา ผูหญิงท่ีเปนวัยรุนสูบบุหรี่
มากกวาท่ัวไป คือ หญิงวัยรุนสูบบุหรี่รอยละ 3.8 ในขณะท่ีหญิงท่ัวไปสูบบุหรี่เฉลี่ยรอยละ 2.01 ดังนั้น
จึงเปนท่ีมาของธุรกิจยาสูบท่ีหันมามุงเนนตลาดวัยรุนเยาวชนหญิงจากการสํารวจลาสุดของสํานักงาน
สถิติแหงชาติ  พบวา เด็กไทยอายุต่ํากวา  18 ปติดบุหรี่เกือบ  5 แสนคน  และเยาวชน  อายุ 18-24 ป 
ติดบุหรี่กวา 1 ลานหาแสนคน 

 วัยรุนติดบุหรี่ดวยสาเหตุตางๆ  หลายอยาง  สวนใหญเพราะความอยากลองและ คานิยม 
ท่ีไมถูกตอง  ยึดติดกลุมเพ่ือนเยาวชนท่ีเริ่มสูบบุหรี่เพราะความอยากลอง  ซ่ึงเปนธรรมชาติของวัยรุน  
ท่ีอยากลองเปนเรื่องท่ีทาทาย  นาตื่นเตน  และสนุกสนานถึงแมจะทราบวาเปน สิ่งท่ีไมดีตอสุขภาพ  
ก็ตามอยางเพ่ือนเยาวชนท่ีเริ่มสูบบุหรี่เพราะเพ่ือนชวน  บางคนมีเจตคติท่ีวาถาไมสูบ บุหรี่จะเขากับ
เพ่ือนไมได เพ่ือนจะไมยอมรับเขากลุมบางคนสูบบุหรี่โดยเขาใจวาจะทําใหเขาสังคมกับเพ่ือน ๆไดงายข้ึน
อยางนอยก็ไมเขิน  และหลายคนไมกลาเลิกสูบบุหรี่  เพราะกลัวเพ่ือนจะลอเลียน  มีงานวิจัย พบวา 
กลุมเพ่ือนมีอิทธิพลอยางมากในการสูบบหุรี ่ปจจัยตอมาคือ สภาพแวดลอมโดยเฉพาะคนในครอบครัว
สูบบุหรี่จะเปนสิ่งท่ีทําใหวัยรุนผูนั้นมีโอกาส สูบบุหรี่ไดมาก  งานวิจัยพบวา  ถาบิดามารดาสูบบุ หรี่ 
จะทําใหลูกมีแนวโนมในการสูบบุหรี่สูงถึง  3 เทา  ความสัมพันธและสัมพันธภาพภายในครอบครัว
ก็สงผลใหวัยรุนสูบบุหรี่ไดปจจัยสวนบุคคล เชน มีปญหาสุขภาพจิต โรคซึมเศรา เครียดงาย (โดยเฉพาะ
ในกลุมวัยรุนหญิง ) บางคนก็สูบบุหรี่เพ่ือระบายความเครียดจากปญหาท่ีบานหรือท่ีโรงเรียน  หรือ
เรื่องแฟน  มีความภาคภูมิใจในตนเองต่ําขาดทักษะดานการเรียน  ทัศนคติตอการสูบบุหรี่สวย วัยรุน
จะเขาใจวาการสูบบุหรี่จะทําใหสามารถลดน้ําหนักลงไดงายข้ึน  เพราะท้ังมือและปากไมวาง
ท่ีจะทานอาหารไดมีบุคลิกภาพแบบตอตาน  มีหลายครอบครัวท่ีไมพบวามีใครในบาน สูบบุหรี่เลย
แตมีเฉพาะลูกคนท่ีเปนวัยรุนสูบเพราะวัยรุนหลายรายเลือกการสูบบุหรี่เปนการแสดงออกเพ่ือตอตาน
พอแมเม่ือตองการแสดงใหพอแมเห็นวาตนเองโตแลว และไมตองการใหพอแมมาบีบบังคับเขาเขาโตพอ 
ท่ีจะเลือกตัดสินใจทําอะไรๆ  กับตัวเขาเอาแลวบางคนก็รูสึกวาการสูบบุหรี่ทําใหดูเปนผูใหญ ข้ึน 
ไมเปนเด็กเหมือนกันและปจจัยสุดทายคือ  กระแสของสื่อโฆษณาในปจจุบันเยาวชนสามารถ รับรู
สื่อโฆษณาบุหรี่ของตางประเทศไดท้ังทางหนังสือหรือสิ่งพิมพชนิดตางๆ  ทางวิทยุและ โทรทัศน
นอกจากนี้  กลยุทธในการโฆษณาแฝงของอุตสาหกรรมบุหรี่ท่ีหลีกเลี่ยงกฎหมายก็มีมาก  คือ  
การจดทะเบียนการคาโดยใชสัญลักษณตราบุหรี่เปนสินคา เชน ผลิตภัณฑเสื้อผาเครื่องหนัง เครื่องเรอืน 
ของใชตาง  ๆและบริษัททองเท่ียวการสนับสนุนตาง  ๆท่ีเนนกลุมเปาหมายพิเศษ เชน การจัดแสดงดนตรี 
การจัดแขงรถในวัยรุนการแสดงแบบเสื้อในกลุมสตรี  และการแจกสมุดหรือหนังสือท่ีมีตราบุหรี่ใหแก
เด็กเล็กอีกท้ังยังมีการโฆษณาแฝงทางภาพยนตร โดยใหดาราท่ีเปนท่ีชื่นชอบสูบบุหรี่และใหเห็นสัญลักษณ
ของบุหรี่นั้นดวย  การโฆษณาทุกรูปแบบจะเนนท่ีความโกเกทันสมัย  และเราใจ  เซ็กซ่ี  ดึงดูดใจ
ซ่ึงสงผลอยางมากในการสงเสริมใหสูบบุหรี่ 

 ปจจุบันพบวา  บุหรี่มีอิทธิพลมากท้ังดานรางกายและจิตใจจะเห็นไดจากวัยรุนในปจจุบัน นี้
มีความเครียดในการปรับตัวมากข้ึนเพราะการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท่ีเปนไปอยางรวดเร็ววัยรุน
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ท่ีมีปญหาดานการเรียนและปญหาทางดานครอบครัวบางคนก็สูบบุหรี่เพ่ือระบายความเครียดดังนั้น
วัยรุนสวนใหญเลยหันมาสูบบุหรี่มากข้ึน 

 อยางท่ีทราบกันดีแลววา  บุหรี่นั้นมีผลตอสุขภาพรางกาย  ทําใหเปนหวัดไดงาย  ไอหายใจ
ไมสะดวก  ระคายคอ  เสียงแหบ  ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น  และเปนโรคในระบบทางเดินหายใจ ฟนและ
เสื้อผามีสีน้ําตาล เลนกีฬาหรือใชแรงไดนอยลง 

 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีการมีสวนรวม 
   
 การมีสวนรวมนับเปนสิ่งสําคัญท่ีจะทําใหการดําเนินงานประสบผลสําเร็จ  โดยไดมี
ผูใหความหมาย ดังนี้ 
  2.3.1 ความหมายของการมีสวนรวม (participation) 
  นรินทรชัย  พัฒนพงศา  (2546 ; อางถึงใน  สิริญญา  รูปดี , 2553, หนา  23) กลาวถึง
การมีสวนรวม หมายถึง การท่ีฝายหนึ่งฝายใดท่ีไมไดเขามารวมกิจกรรมตาง  ๆหรือเขารวมการตัดสินใจ 
หรือเคยเขารวมดวยเล็กนอยไดเขารวมมากข้ึน  เปนไปอยางอิสรภาพ  เสมอภาค  มิใช มีสวนรวม
เพียงผิวเผิน  และตองเขารวมตั้งแตข้ันแรกจนถึงข้ันสุดทายของโครงการ 
  ประภา วัฒนชีพ (2547, หนา 11-12; อางถึงใน บุปผา เลิศวาสนา, 2552, หนา 41) ไดสรุป
ไววา การมีสวนรวมของประชาชน  หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการคิดริเริ่ม  
การพิจารณาตัดสินใจ  การรวมรับผิดชอบในเรื่องตางๆ  อันมีผลกระทบมาถึงตัวประชาชน เอง 
การท่ีจะทําใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาชนบท เพ่ือแกไขปญหาและนํามาซ่ึงสภาพความเปนอยู
ของประชาชนท่ีดีข้ึนไดนั้น  ผูกระทําการเปลี่ยนแปลงตองยอมรับในปรัชญาทางการพัฒนาชุมชนท่ีวา  
มนุษยทุกคนตางมีความปรารถนาท่ีจะอยูรวมกับผูอ่ืนอยางเปนสุข  ไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม
และเปนท่ียอมรับของผูอ่ืน  และพรอมท่ีจะอุทิศเพ่ือกิจกรรมของชุมชน  ขณะเดียวกัน จะตองยอมรับ
ดวยความบริสุทธิ์ใจวา มนุษยสามารถพัฒนาไดถามีโอกาสและการชี้แนะท่ีถูกตอง 
  พัชรินทร  สมบูรณ  (2547, หนา  39 ; อางถึงใน  บุปผา  เลิศวาสนา , 2552, หนา  42) 
ไดใหความหมายของการมีสวนรวมวา  การมีสวนรวมหมายถึง  กระบวนการท่ีใหประชาชนเขา ไป
เก่ียวของในกระบวนการดําเนินงานทุกข้ันตอนโดยปราศจากการกําหนดจากภายนอก  เพ่ือพัฒนาและ
แกไขปญหาของชุมชนใหลุลวง 
  องคการอนามัยโลก (word health organizationz (WHO), 1981; อางถึงใน วิมลสิร ิพรหมมูล, 
2549, หนา  32) การมีสวนรวมของชุมชน  หมายถึง  กระบวนการของบุคคล  ครอบครัวหรือ
กลุมบุคคลในชุมชนท่ีมีปฏิสัมพันธกันในการท่ีจะดูแลสุขภาพเพ่ีอใหเกิดความสุขและยังเปนการพัฒนา
ความสามารถของชุมชนเองในการท่ีจะเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน  รวมถึงการใหสิ่งสนับสนุนสิ่งข อง 
การจัดองคกร  และการมีอํานาจในการจัดการ 
  สรุปไดวา  การมีสวนรวมหมายถึงการเปดโอกาสใหบุคคลหรือกลุมคนเขาไปเก่ียวของ กับ
กิจกรรมข้ันตอนหนึ่งหรือทุกข้ันตอน  ในลักษณะของการมีสวนรวมรับรู  รวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ 
และรวมประเมินผลหรือทุกข้ันตอน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคตามความตองการของตนหรือของกลุม 
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  2.3.2 แนวคิดการมีสวนรวม 
  การมีสวนรวม  ถือเปนหลักการการพัฒนาชุมชนท่ียั่งยืน  เปนกิจกรรมพ้ืนฐาน ในการพัฒนา
ดานตางๆ เปนทางเลือกท่ีจะชวยใหชุมชนพ่ึงตนเองได แมจะมีการกลาวถึงการมีสวนรวมของประชาชน 
และมีการศึกษาเก่ียวกับเรื่องนี้อยางแพรหลาย  แตยังไมสามารถใหประชาชนพ่ึงตนเองไดและชุมชน
ไมมีโอกาสเขามามีสวนรวมอยางแทจริง นักวิชาการและนักพัฒนาไดใหความสําคัญของการมีสวนรวม
และไดเสนอแนวคิดของการมีสวนรวม ไวดังตอไปนี้ 
  โคเฮน และอัฟฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1981, p. 6; อางถึงใน บุปผา เลิศวาสนา, 2552, 
หนา  42) ไดสรางกรอบพ้ืนฐานเพ่ือการอธิบายและวิเคราะหการมีสวนรวมในรูปแบบ  (ชนิด ) 
ของการมีสวนรวม โดยแบงออกเปน 4 ข้ันตอน คือ 
   1) การมีสวนรวมตัดสินใจ  (decision making) ประการแรกท่ีจะตองกระทําคื อ 
การกําหนดความตองการและการจัดลําดับความสําคัญของปญหา ตอจากนั้นเลือกนโยบายและประชากร
ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงอาจเปนการตัดสินใจตั้งแตระยะการวางแผนและการตัดสินใจในชวงการปฏิบัติตามแผน
ท่ีวางไว 
   2) การมีสวนรวมในการดําเนินกิจการ (implementation) ประกอบดวย การสนับสนนุ
ดานทรัพยากร  การบริหาร  การประสานความรวมมือ  ในสวนท่ีเปนองคประกอบของการดําเนินงาน
โครงการนั้น จะไดถามท่ีวาใครจะทําประโยชนใหแกโครงการไดบางและจะทําประโยชนไดโดยวิธีใด 
   3) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน  (benefites) ในสวนท่ีเก่ียวกับผลประโยชน
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแลว  ยังตองพิจารณาถึงการกระจายผลประโยชนภายในกลุม ดวย 
ผลประโยชนของโครงการนี้รวมท้ังผลประโยชนในทางบวกและผลท่ีเกิดข้ึนในทางลบ ท่ีเปนผลเสีย ของ
โครงการ ซ่ึงจะเปนประโยชนและเปนโทษตอบุคคลและสังคมดวย 
   4) การมีสวนรวมในการประเมินผล  (evaluation) เปนการควบคุมและตรวจสอบ
การดําเนินกิจกรรมท้ังหมด และเปนการแสดงถึงการปรับตัวในการมีสวนรวม  สิ่งสําคัญท่ีจะตองสังเกต  
คือ ความเห็น ความชอบ และคามคาดหวัง  ซ่ึงจะมีอิทธิพลสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล
ในกลุมตางได 

 อคิน ระพีพัฒน (2547, หนา 49) ไดแบงข้ันตอนการมีสวนรวม ดังนี้ 
  1) การคนหาปญหา  วิเคราะหสาเหตุของปญหา  ข้ันตอนนี้เปนสวนแรกท่ีสําคัญท่ีสุ ด

เพราะถาชาวบานยังไมสามารถเขาใจปญหาและคนหาสาเหตุของปญหาดวยตัวเองกิจกรรม ตางๆ 
ท่ีตามมาก็ไรผล  และจะขาดความเขาใจและมองไมเห็นความสําคัญของกิจกรรมนั้นๆ  สิ่งสําคัญ ท่ีสุด
คือชาวบานเปนผูอยูกับปญหาและรูปญหาตนเองดีท่ีสุด  แตอาจมองปญหาไมเดนชัด  เจาหนาท่ี หรือ
พนักงานจึงเหมือนกระจกเงาผูคอยสะทอนภาพใหชุมชนมองเห็นและวิเคราะหปญหาได 

  2) การมีสวนรวมในการวางแผนกิจกรรม การวางแผนการดําเนินกิจกรรม เปนข้ันตอน
ท่ีขาดไมได หากเจาหนาท่ีหรือนักพัฒนาตองการผลงาน /รูปแบบใหเสร็จสิ้นโดยฉับไว  ก็จะดําเนินการ
วางแผนดวยตนเอง  การมีสวนรวมของชุมชนในการวางแผน  จะชวยใหชุมชนเขาใจปญหา  พัฒนา
ประสบการณและในท่ีสุดก็จะสามารถวางแผนไดดวยตนเอง 

  3) การมีสวนรวมในการลงทุนและปฏิบัติงาน  ชุมชนมีทรัพยากรท่ีสามารถลงทุน และ
ปฏิบัติงานไดอยางนอยก็แรงงานของตนเอง เปนข้ันต่ําสุดท่ีจะเขารวมได  และในแตละแหงก็สามารถ
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ท่ีจะรวมลงทุนใน กิจกรรมตางๆ  ไดแก  การรวมลงทุน  และปฏิบัติงาน จะทําใหชุมชนรูจักคิดตนทุน
ใหกับตนเองในการดําเนินงานและกิจกรรม  และจะระมัดระวังรักษากิจกรรมท่ีทําข้ึนเพราะจะทําใหมี
ความรูสึกรวมเปนเจาของ 

  4) การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล การมีสวนรวมของชุมชนเปนการดําเนินการ
โดยบุคคลภายนอก ชุมชนก็ไมสามารถทราบวางานท่ีทําไปนั้นไดรับประโยชนอยางไรหรือไมในกระบวนการ
มีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา จะตองเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจท่ีจะกําหนด
ปญหา และความตองการดวยตนเอง โดยเฉพาะในข้ันตอนการวางแผนแกไขปญหา  

 2.3.3 ประโยชนของการมีสวนรวม 
  1) ประชาชนเกิดความตระหนัก  ในปญหาของตน  และตระหนักท่ีจะมีสวนรวม

ในการพัฒนาหรือแกไขปญหาของตนและชุมชน 
  2) ประชาชนมีโอกาสท่ีจะไดใชความสามารถของตนเองท่ีมีอยูในการใชความคิด

การตัดสินใจ และการกระทําอยางเต็มท่ี 
  3) เปนการระดมทรัพยากรมนุษยมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคมและชุมชน 
  4) ประชาชนมีความรูสึกเปนเจาของ ทําใหการพัฒนามีความม่ันคงถาวร และประหยดั 
  5) เปนกระบวนการท่ีจะกระตุนใหเกิดการพัฒนาความสามารถของประชาชน

ในการพ่ึงตนเอง 
 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนอยางมีสวนรวม  
 
 หลักการและกระบวนการ AIC 
  ประเวศ วะสี (2537, หนา 23) กระบวนการ AIC ถือเปนวิธีหรือกลไกรท่ีเปดโอกาสใหสมาชิก
ทุกระดับ  ทุกคนในองคกร  หนวยงาน  กลุมสังคม  คณะบุคคล  ไดแลกเปลี่ยนความรู  ประสบการณ 
นํามาซ่ึงบอเกิดการเรียนรูรวมกันจากการทํางานรวมกัน  (interactive learning through action) 
กอใหเกิดการระดมสมอง  เพ่ือรวมคิดรวมวิเคราะหหนทางเลือก  หรือหนทางปฏิบัติ  เพ่ือท่ีจะนํามาใช
ในการแกปญหาและพัฒนา นอกจากนี้ยังกอใหเกิดความภาคภูมิใจ ความรูสึกวาเปนเจาของในผลงาน
ท่ีคนไดมีสวนรวม สุดทายยังกอใหเกิดความผูกพัน  มีความรักและหวงแหน  คอยปกปองรักษาให เกิด
ความม่ันคงยั่งยืน ดังนั้น ผูบริหารท่ีมีการแบงกลุมผูนําองคกรไวอยางชัดเจนหลายระดับ จึงควรเปดโอกาส
ใหมีเวทีสําหรับกระบวนการ AIC ข้ึนภายในองคกรอยางนอย 3 ระดับหรือ 3 กลุมตามความเหมาะสม
เปนอยางนอย ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
    กระบวนการ  AIC ระดับท่ี 1: สําหรับกลุมคณะบริหารขององคกร (CEO)  
    กระบวนการ  AIC  ระดับท่ี 2: สําหรับกลุมผูนําระดับกลาง (หัวหนาแผนก) 
    กระบวนการ  AIC  ระดับท่ี 3: สําหรับกลุมผูปฏิบัติ (บุคลากรทุกคน) 

 กระบวนการ AIC ท้ัง 3 ระดับขางตนควรจะตองมีข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเหมาะสม  เพ่ือใหเกิด
การผสมผสานหรือการจัดเก็บขอมูลทุกมุมมอง  จึงจะสามารถใหการพัฒนาบรรลุเปาหมาย สูงสุดได 
นั้นก็หมายความวา เวทีท่ีจัดข้ึนนั้นจะตองเปนเวทีท่ีเปดกวางใหความเปนอิสระ และความเปนเอกภาพ
ในเชิงการแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย ในท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดการบูรณการ  ผลงานท่ีเกิดจากโครงการ
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หรือกิจกรรมการพัฒนาท่ีปรากฏจึงจะมีความยั่งยืน ในขณะเดียวกันก็ควรแบงข้ันตอนของการดําเนินการ
ตามเทคนิคกระบวนการ AIC ในแตระระดับหรือกลุมนําไปปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน ซ่ึงในกระบวน
ท่ีเปนหลักสากลนิยมไดกําหนดไวมี 3 ข้ันกระบวนการ ดังตอไปนี้ 

  ข้ันท่ี 1: กระบวนการสรางความรูสึก  ชื่นชม  หรือยอมรับผูอ่ืน  (appreciation: A) 
เปนข้ันตอนท่ีเปดโอกาสใหบุคลากรหรือสมาชิกทุกคนในองคกร  ไดแสดงความคิดเห็นและรับ ฟงผูอ่ืน
เฉพาะในกลุมของตน  พรอมท้ังรวมกันพิจารณาหาขอสรุปวาประเด็นไหน ท่ีเปนสาระสําคัญของกลุม 
และกลุมเห็นวาควรดําเนินการในเรื่องใดเปนการเรงดวนกอนหลัง  จากท่ีไดกลาวนั้น ก็เพ่ือใหทุกคน
ไดเกิดการยอมรับ  และไดชื่นชมผูอ่ืนท่ีไดนําเสนอในสิ่งท่ีเปนสารประโยชนตอสวนรวม  ท้ังสามารถ
สะทอนใหสมาชิกในกลุมหรือผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบในผลประโยชนรวม และเห็นถึงขอดี ขอเสีย 
ตลอดท้ังความเปนไปไดสูง หากไดนําชุดความคิดในประเด็นหลักผานการตกผลึกของกลุมแลวนําเสนอ
ตอผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการตัดสินใจ นําเสนอนั้นผูบรรจุของกระบวนการ AIC ควรกําหนดกรอบไว
เพ่ือใหงายหรืออาจจะใชการวาดภาพ  หรือใชคําพูด  ตลอดท้ังการเขียนขอความเปนสื่อในการแสดง
ความคิดเห็น ท้ังนี้ใหข้ึนอยูกับสถานการณของบริบทนั้นๆ ในชั้นท่ี 1 (A) ควรกําหนดประเด็นหลักไวดงันี ้

    A 1: การวิเคราะหสภาพการณในปจจุบันโดยรวมวาเปนอยางไร 
    A 2: การกําหนดอนาคตหรือวิสัยทัศนในการพัฒนาท่ีควรจะเปน 
  ข้ันท่ี 2: กระบวนการสรางปฏิสัมพันธและแลกเปลี่ยนความคิดหาแนวทางการพัฒ นา 

(influence: I) เปนข้ันตอนท่ีรวมกันคิดหาวิธีการสําคัญท่ีจะทําใหองคกรสามารถบรรลุวิสัยทัศน  
(ใน A 2) โดยนําเอาผลสะทอนอันเกิดจากการวิเคราะหสภาพการณใน ปจจุบัน (ใน A 1) ผานกระบวน
ตกผลึกของแตละกลุมมากําหนดกิจกรรมและจัดลําดับวามสําคัญของกิจกรรมหรือโครงการ  โดยปกติ
จะแบงออกเปน 2 ชวง คือ 

     I 1: การคิดหาวิธีการ-แนวทาง-การกําหนดกิจกรรมหรือโครงการฯ 
     I 2: การการจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมและโครงการฯ 
  ข้ันท่ี 3: กระบวนการยอมรัยวิธีการสําคัญ  และสรางแนวทางปฏิบัติ  (control: C) 

เปนข้ันตอนของการยอมรับและการทํางานรวมกัน โดยการนําเอาโครงการหรือกิจกรรมลงสูการปฏิบัติ
มากําหนดใหเปนแผนการปฏิบัติการ (action plan) ซ่ึงมีอยู 2 ลักษณะของกลุมงาน คือ 

     C 1: การแบงหนาท่ีความรับผิดชอบอยางเหมาะสม 
     C 2: การตกลงในรายละเอียดการดําเนินงานท่ีครอบคลุม 
 กองสุขศึกษา  (2544,  หนา 27) ใหความหมายวา  เปนการประชุมระดมสมองท่ีทํา ใหเกิด 

ความเขาใจสภาพปญหาขีดจํากัดความตองการและศักยภาพของผูเก่ียวของในเรื่องตางๆ  งานท่ีได 
จากการประชุมมาจากความคิดของคนทุกคน 
  A-appreciation คือ การยอมรับความคิดเห็นความรูสึกของเพ่ือนสมาชิก เขาใจขอจํากัด
ของแตละคน  ไมรูสึกตอตานหรือวิจารณเชิงลบความคิดเห็นของเพ่ือนสมาชิกในกลุมทุกคน มีโอกาส
แสดงความคิดเห็นอยางอิสระ เปนประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
   I-influence คือ การใชประสบการณ/ความคิดริเริ่มสรางสรรคของแตละคนท่ีมีอยูมาชวยกัน
กําหนดยุทธศาสตร เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนหรืออุดมการณรวมกัน 
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   C-control คือ การนํายุทธศาสตร  วิธีการมากําหนดแผนปฏิบัติการโดยละเอียด  สมาชิก 
จะประเมินวาตนเองสามารถรับผิดชอบในเรื่องใดและรับไปปฏิบัติดวยความเต็มใจเกิดเปนพันธะสญัญา 
ขอผูกพันแกตนเอง  เพ่ือควบคุมตนเองใหปฏิบัติงานจนบรรลุเปาหมายรวมของกลุมนานาทัศนะ
นักวิชาการเก่ียวกับแนวคิดเทคนิคการประชุมแบบมีสวนรวมอยางสรางสรรค 
    บิลลสมิท  เอไอซี (AIC) 
  AIC (appreciation, influence and control) เปนทฤษฏีและวิธีการบริหารท่ีพัฒนาข้ึน
โดยบิลลสมิท ดังกลาวขางตน กอนท่ีจะคนควาและนําเสนอทฤษฎีและวิธีการบริหารแบบใหมนี้  บิลล
สมิท ไดศึกษาวิเคราะหทฤษฎีและวิธีการบริหารตางๆ ท่ีมีมากอน พบวาโดยปกติใชไดผลเม่ือเก่ียวของ
กับการบริหารโครงการหรือองคกรเดี่ยวๆ เชน การสรางถนน  สรางโรงงาน  และบริษัท แตทฤษฎีและ
วิธีเชนนี้ใชกับงานพัฒนาชนบทหรือชุมชนไมคอยไดผล  เพราะงานพัฒนาชนบทยุงยากสลับซับซอน
มากกวางานเชิงเดี่ยวเหลานั้นมาก  งานพัฒนาชนบทมีบุคคล  องคกร และเรื่องท่ีมาเก่ียวของหลายมิติ  
เชน  
   1) การพัฒนาคน และองคกรชุมชน 
   2) ทรัพยากรธรรมชาต ิมีหนวยงานราชการเขามาเก่ียวของหลายหนวย เชน กรมท่ีดิน 
กรมปาไม กรมชลประทาน  
   3) งานทางเกษตร เชน กรมสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ 
   4) มหาดไทย เชน กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน 
   5) ธุรกิจ และการเงิน  เชน ธนาคารเพ่ือการเกษตร และสหกรณการเกษตร ผูใหกูเงิน
นอกระบบ 
   6) กระทรวงศึกษาธกิาร มีหลายกรมซ่ึงประสานงานกันยาก 
   7) องคกรการพัฒนาเอกชน (NGOs) 
   8) นโยบายรัฐบาล 
 การใชทฤษฎีและวิธีการบริการแบบเดิมมาใชในงานพัฒนาชนบทและชุมชน จึงเปนอุปสรรค
ตอการพัฒนาในประเทศโลกท่ีสามเรื่อยมา 
  ระบบกับองคประกอบ ระบบใดระบบหนึ่ง  เชน ระบบชนบท มีบุคคล องคกร สถาบัน และ
ปจจัยตางๆ มากมายและหลายมิติ  ซ่ึงมีความเขาใจ  วัตถุประสงค  วิธีการ  และการเรียนรูแตกตางกัน  
ควบคุมกันไมได แตมีผลกระทบตอระบบท้ังหมด  
  การบริหารจัดการของแตละองคกรหรือสถาบันไมมีพลังเพียงพอท่ีจะทําใหระบบเคลื่อนไป
ในทางท่ีเปนคุณ มีความจําเปนท่ีองคประกอบทุกสวนในระบบมีกระบวนการเรียนรูรวมกันอยางมี
ปฏิสัมพันธจากการปฏิบัติจริง (interactive learning through action) ระบบท้ังระบบจึงจะมีพลัง
สรางสรรคเพียงพอท่ีจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางเปนคุณคา 
  บุคคลและองคกรตางๆ เหลานี้มีความเขาใจหรือไมเขาใจไปคนละทาง  มีจุดมุงหมายและวิธี
ปฏิบัติคนละอยาง แตมีผลกระทบหรืออิทธิพล (Influence) ถึงกันและกันท้ังทางบวกและทางลบ และ
ไมมีใครควบคุม (control) ใครได ตางคนตางทําไปคนละทางสองทาง อาจจะไมพอใจหรือขัดแยงและ
ไมเห็นคุณคา (appreciation) ซ่ึงกันและกัน หรืออาจจะเกลียดกันไปเลย 
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  ในระบบท่ีสลับซับซอน  ท่ีมีบุคคลและองคกรเก่ียวของดวยจํานวนมาก  การเรียนรูของ
แตละบุคคลและของแตละองคกรมักจะแยกกัน  หรือถามีความเปนปฏิปกษตอกันดวยความไมรักและ
ความไมรู  จะทําใหไมมีพลังพอท่ีจะเอาชนะความยากจนของระบบท้ังหมดท่ีจะเคลื่อนตัวไป
อยางสรางสรรค  แตตองอาศัยปฏิบัติการรวมกันดวยความรัก  หรือการเห็นคุณคา  (appreciation) 
ซ่ึงกันและกัน  และเรียนรูรวมกันจากการกระทําจริงๆ  จึงจะทําใหระบบท้ังระบบเรียนรูและ
เกิดพลังสรางสรรคไดอยางเพียงพอท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปสูความดี 
 วิธีการบริหารจัดการแบบ AIC คํานึงถึงปญหาและหลักการดังกลาวขางตน  และสรางวิธีการ
ท่ีใหท้ังระบบเขามาทํางานและเรียนรูรวมกัน  โดยคํานึงถึงมิติทางสังคม  จิตใจ  วิทยาศาสตร  และ
การบริหารจัดการ 
  วิธีนี้ไดรับการนําเสนอไปใชในการแกปญหาหรือพัฒนาเรื่องยากๆ  ในหลายประเทศ  และ
พิสูจนวาทําใหเกิดพลังสรางสรรคจริง 
  ท่ีมาของตัวยอ AIC คือ 
  A = appreciation 
  I = influence 
  C = control 
  มีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้ 
   1) มีการสรางทีมวิทยากรหรือผูประสานงานท่ีเขาใจเทคนิค AIC  
   2) ตองรูวาใครมีสวนไดเสีย (stakeholders) ในระบบท่ีกําลังจะทํางาน ตองกําหนดรู
วาใคร (กลุมหรือองคกรใด) บางท่ีจะมีสวนไดเสีย หรือใหผลดีผลรายกับระบบท่ีกําลังคิดปรับปรุง 
   3) รวมวางแผน เชิญผูแทนของทุกกลุมท่ีมีสวนไดเสียมาวางแผนรวมกันในการวางแผน
รวมกันนี้มี 3 ชวง คือ (1) ชวงซาบซ้ึงคุณคา  (appreciation): สรางนโยบาย  (2) ชวงปฏิสัมพันธ  หรือ 
อิทธิพลระหวางกัน  (influence): สรางแผนกลวิธี  และ (3) ชวงควบคุมไปสู การกระทํา (control): 
สรางแผนปฏิบัติงาน มีรายละเอียดดังนี้ 
   (1) ชวงซาบซ้ึงคุณคา (appreciation) 
      ผูเขารวมท้ังหมดปนกัน ไมวาจะเปนรัฐมนตร ีนักวางแผน นักพัฒนาเอกชน ฯลฯ 
ถากลุมใหญไปก็แบงกลุมเล็กลงพอท่ีทุกคนจะมีสวนรวม  ใหทุกคนไดพูดถึงระบบ และความคิดหรือ
จินตนาการของแตละคนวาอยากเห็นสิ่งท่ีดีงามอะไรเกิดข้ึน 
      มีกติกาวาหามวิพากษวิจารณสิ่งท่ีคนอ่ืนใหความเห็น  แตละคนตองเคารพและ
เห็นคุณคาในความคิดของคนอ่ืน 
      กติกาตรงนี้จะปลดเปลื้องความกลัวหรือภยาคติ ตามปกตบิุคคลจะมีความสัมพันธ
อยางไมเทาเทียมกัน ดวยวัย วุฒิ ซี วรรณะ อํานาจ ตําแหนง การวิพากษวิจารณกันในชวงนี้จะทําให
เกิดความกลัว และไมกลาแสดงออก 
      การไดแสดงออกซ่ึงความคิดหรือจินตนาการโดยไมถูกวิพากษวิจารณ แตตรงขาม 
โดยคนอ่ืนเห็นคุณคา  ยอมกอใหเกิดอิสรภาพ  หลุดจากความบีบค้ัน  เปนความสุข  มีความรั กกัน 
เกิดพลังสรางสรรคข้ึน 
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      สิ่งท่ีทุกคนพูดมาเม่ือรอยเรียงข้ึนก็คือนโยบายของระบบ  เปนนโยบาย
ท่ีคนในระบบชวยกันสรางข้ึน  ไมใชนโยบายท่ีผูเชี่ยวชาญ  2-3 คน ชวยกันสรางข้ึน  เม่ือเปนนโยบาย
ท่ีคนในระบบไดคิดหรือฝนรวมกัน จึงเปนพันธกรณีท่ีมีพลังมากท่ีคนในระบบจะชวยกันทําใหเปนจริง 
      ในชวงนี้อาจจะใหแตละคนเขียนความคิดหรือจินตนาการออกมาเปนภาพ  
แลวเอาติดไวขางฝาหรือบนบอรด  การเขียนและการเห็นภาพเปนการกระตุนสมองซีกขวา  อันวาดวย
สุนทรียะ ความรัก การเห็นคุณคา ซ่ึงเปนการรวมคนเขามาหากันไดดีกวาการใชสมองซีกซายซ่ึงทําให
แตกแยก 
   (2) ชวงปฏิสัมพันธหรืออิทธิพลระหวางกัน (influence) 
      ในชวงแรกทุกคนมีอิสรภาพเต็มท่ี คือ มีจินตนาการไดเต็มท่ี แตในความเปนจริงนั้น
มีขอจํากัด กลุมหรือองคกรตางๆ มีผลกระทบตอกัน (influence) ท้ังทางบวกและทางลบ 
      ในชวงท่ีสองนี้เปนการทํางานรวมกันภายใตขอจํากัด  ท่ีจะทําใหอิทธิพลตอกัน
นําไปสูการสรางสรรค 
      ในชวงนี้แบงกลุมยอยเหมือนกัน  แตกลุมไมคละปะปนกันเทาในชวงแรก  
แตเปนกลุมตามงานหรือตามความถนัดมากข้ึน สมาชิกในกลุมพูดหรือเขียนรูป วาถาจะใหสิ่งท่ีชวยกัน
คิดไวในชวงแรกเปนความจริง จะตองทําอะไรบางในชวงแรก เพราะรูวาอะไรทําได อะไรทําไมได 
      เม่ือไดรายการสิ่งท่ีควรทําออกมาวามีก่ีอยาง อะไรบาง สิ่งเหลานี้ก็คือแผนกลวธิี 
(strategies) 
      ในการทําในชวงนี้  เนื่องจากสมาชิกไดผานชวงแรก  คือ การเห็นคุณคา ของ
ระบบท้ังหมดมากอน จึงมีพลังมากในการคิดทํากลวิธี 
      ผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมรูวาตองการทําหรือไมตองการทําอะไร  และสิ่งท่ีพูด
ออกไปอยางเปดเผยไดกลายเปนพันธะทางสังคมท่ีจะตองทําตามท่ีตกลงไว 
      หลังจากชวงนี้  ควรมีการเสนอคณะทํางานกลุมหนึ่งโดยเลือกมาจาก สมาชิก 
คณะทํางานไปตรวจตราเรียบเรียงสิ่งท่ีตกลงกันไว ท้ังนโยบายและแผนกลวิธ ีและสงใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของ
ท่ีไมไดเขาประชุมดวย 
      ถามีอะไรตองคนควาศึกษาเพ่ิมเติมก็จัดทําเสียใหเรียบรอย จะไดนโยบาย  และ
แผนกลวิธีท่ีดี 
   (3) ชวงควบคุมไปสูการกระทํา (control) 
      ชวงนี้ หมายถึง การแปลแผนกลวิธีไปสูแผนปฏิบัติ การลงมือปฏิบัต ิการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติ แตละกลุมหรือสถาบันท่ีเก่ียวของไปทําแผนปฏิบัติ  โดยมีตัวแทนของผูมีสวนได
สวนเสียรวมดวย 
  ในการกระทําดังกลาวจะเกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโดยทุกกลุมหรือสถาบันใน ระบบ
มีการประสานสัมพันธกันดวยดี 
 สาเหตุท่ีวิธี AIC ใชไดผลดี 
  โดยวิธีนี้ทุกกลุมหรือสถาบันไดเรียนรูจากการทํางานรวมกัน  ไดมีการรวมอุดมการณหรือ
คุณคาดวยกัน  เรียนรูจากกัน  คนพบปจจัยรวมจากการมีชีวิตและทํางานดวยกัน  คนพบวาแต ละคน
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มีทักษะในการเจรจาตอรองเพ่ือใชทรัพยากรท่ีมีรวมกัน เพ่ือบรรลุสิ่งท่ีตองการรวมกัน  และเปนการให
สัญญาตอสาธารณะถึงพันธะสัญญาท่ีจะลงมือกระทําการในสิ่งท่ีเขาใจและเห็นคุณคารวมกัน 
  ในกระบวนการ  AIC มีการใชสมองท้ังซีกซายและซีกขวา  มีการใชท้ังธรรมะ  วิทยาศาสตร  
และการบริหารจัดการ กลาวคือ ใชวิธีการอันเปนองครวม (holistic method) 
  สําหรับสิ่งท่ีมีความเปนองครวม  (Holism) การรับฟงคนอ่ืนและเห็นคุณคาของคน อ่ืน 
ตองการธรรมะอยางยิ่ง คือ ตองใชท้ังเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ขันติ โสรจัจะ 
  มุทิตา  ก็คือ appreciation นั่นเอง  เม่ือใชมากก็ทําใหเกิดความสุข  และพลังสรางสรรค
ในองคกร 
  วิธี AIC เปนการปฏิบัติธรรมไปดวย ถามีการเจริญสต ิเจริญสมาธ ิ(meditation) เปนเนื่องนิตย 
ยิ่งทําใหกระบวนการ AIC ไดผลยิ่งข้ึน 
 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
   วรรณชนก จันทชุม (2549, หนา 62) การพัฒนากลวิธีในการปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน
โดยใชกระบวนการมีสวนรวม กรณีศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดกาฬสินธุ เปนการคิดคนวิธีการ
ท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม  ซ่ึงสามารถแกไขปญหาการสูบบุหรี่ของนักเรียนไดตรงตามสภาพ
ท่ีเปนจริง กลวิธีท่ีไดเปนการใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของหรือผูท่ีมีสวนไดสวนเสียในปญหาการสูบบุหรี่ของ
นักเรียน ไดแก ตัวเด็กเอง ครอบครัว โรงเรียน  ชุมชนและเจาหนาท่ี จากหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของ
เขามามีสวนรวมในกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการและเทคนิค  (AIC) สามารถสนับสนุนให ฝายตางๆ
ท่ีเก่ียวของไดมีสวนรวมในการดําเนินงาน  ตั้งแตการคนหาปญหา  และความตองการ  การกําหนด
แนวทางและวางแผนการแกไขปญหา การปฏิบัติ และการประเมินผล  และทําใหฝายตางๆท่ีเก่ียวของ
ไดเรียนรูจากการกระทําดวยตนเอง  ซ่ึงนําไปสูการกําหนดกิจกรรมท่ีสามารถจัดการกับปญหา
การสูบบุหรี่ของเยาวชนในชุมชนของตนเองได 
  สุขุมาลย ประสมศักดิ์ (2550, หนา 8) ศึกษาปจจัยและผลท่ีเก่ียวของกับ การสูบบุหรี่ และ
พฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาสรุปวา 
การแกปญหาท่ีถูกวิธีจึงนาจะเปนการรณรงคใหสังคมรูถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่ ใหเยาวชนไมริเริ่มสูบบุหรี ่
และชวยใหผูท่ีติดบุหรี่อยูแลวเลิกสูบ กรณีท่ีไมสามารถเลิกสูบไดควรสูบในท่ีหางจากผูท่ีไมสูบบุหรี่หรื อ
สูบในสถานท่ีท่ีจัดใหเปนเขตสูบบุหรี่ อนึ่งผูวางกฎเกณฑหามการสูบบุหรี่ในสถานท่ีตางๆ  ควรเขมงวด
และจริงจังกับคําสั่งท่ีออกมา  และปฏิบัติอยางตอเนื่อง  โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา  ซ่ึงเปนสถานท่ี
ท่ีใหสิ่งท่ีดีแกลูกศิษย  ควรเริ่มลงมืออยางจริงจังในการท่ีจะทําใหนักศึกษาท่ีจะเปนกําลังของ ชาติ
ในอนาคต ไดปรับปรงุตนเองดวยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด ละ เลิกสูบบุหรี่ใหได ดวยการจัดโปรแกรม
การเลิกสูบบุหรี่  และกวดขันกลุมนักศึกษาท่ีสูบบุหรี่ใหเขารวมกิจกรรมอยางหลีกเลี่ยงไมได  เชน
ขอความรวมมือจากอาจารยท่ีปรึกษา  อาจารยผูสอน  และผูบริหาร  ซ่ึงควร ดําเนินการอยางตอเนื่อง
เปนระยะๆ  ขอสําคัญจะตองไมมีบุคลากรคนใดสูบบุหรี่เลย  เปนความจริงท่ีวาการสูบบุหรี่
เปนสิทธิสวนบุคคล  และผูท่ีออกมากลาวถึงสิทธิของผูสูบบุหรี่มากท่ีสุด  คือ ผูผลิตและผูขาย บุหรี่ 
แตถาผูสูบบุหรี่เกิดอาการเจ็บปวย นั่นหมายถึงผูสูบเลือกท่ีจะสูบเอง ท้ังๆ ท่ีมีคําเตือนบนซองบุหรี่แลว  
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อยางไรก็ตามจากหลักฐานท่ีแนชัดวาการสูบบุหรี่กอใหเกิดโรคมากมายตอผูสูบและผูใกลชิด  และ
เปนการยากท่ีจะเลิกสูบบุหรี ่ผูไมสูบบุหรี่จึงไมควรริเริ่มท่ีจะสูบ สําหรับผูท่ีติดบุหรี่อยูก็ควรจะพยายาม
เลิกสูบใหไดดวยจิตใจท่ีเขมแข็ง  และกําลังใจจากผูใกลชิด  จงระลึกไวเสมอวา  มีคนไทย ท่ีเลิกสูบบุหรี่
ไดเองปละมากกวาสองแสนคน  หรือวันละหกรอยกวาคนทุกวัน  คุณก็เปนคนหนึ่งท่ีตองทํา ไดสําเร็จ
อยางแนนอน 
  ธราดล เกงการพานิช  และคนอ่ืนๆ (2550, หนา 12) พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุนหญิง
มีประเด็นท่ีนาสนใจและนาหวงใยหลายประเด็นดวยกัน  คือ 1) อัตราการสูบบุหรี่ของวัยรุน หญิงสูง 
และการริลองสูบบุหรี่สูงดวยเชนกันกลาวคือ  วัยรุนหญิงเคยสูบบุหรี่แมเพียง  1ครั้งสูงถึงรอยละ  13.1 
ขณะท่ีอัตราการสูบปจจุบันในรอบ  30 วัน และ 7 วัน คิดเปนรอยละ 6.3 และ 5.8 ซ่ึงอัตรา การสูบ
อยางนอย 1 ครั้งสูงกวาอัตราการสูบ  ณ ปจจุบัน ตางกันกวารอยละ  7 โดยอัตราการสูบบุหรี่ในระดับ 
อุดมศึกษาสูงกวาระดับมัธยมตนและมัธยมปลายถึงรอยละ 5 ซ่ึงพฤติกรรมการลองสูบบุหรี่นี้แมสวนหนึ่ง
จะเปนผลของพัฒนาการตามวัยของวัยรุนท่ีมีความอยากรูอยากลอง  แตเปนท่ีทราบดีวาการ ลอง
จะนําไปสูการเสพติดในท่ีสุด  2) อัตราการสูบบุหรี่ของวัยรุนหญิงในเขตกรุงเทพฯ  สูงกวาตาง จังหวัด 
ซ่ึงเชื่อมโยงไดถึงกลยุทธการตลาดและการสงเสริมการขายบุหรี่ของบริษัทบุหรี่ท่ีมุงเนนทําการโฆษณา
ประชาสัมพันธในเขตเมืองมากกวาตางจังหวัด3) อายุเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกเริ่มเม่ืออายุนอย ซ่ึงแมสวนมาก
จะเริ่มสูบเม่ืออายุ  16 ปข้ึนไป  รองลงมา  คือ 14-15 ป ซ่ึงอยูในชวงระดับชั้นมัธยมตนและป ลาย 
หากแตอายุต่ําสุดท่ีพบคือ  11 ป ถึงรอยละ  10 ซ่ึงเทียบเทากับชั้นประถม  5-6 ซ่ึงแสดงใหเห็นถึง
ความสําคัญของการใหการศึกษาเพ่ือปองกันการสูบบุหรี่ท่ีตองดําเนินการตั้งแตในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาการดําเนินการโรงเรียนปลอดบุหรี่อยางจริงจังและครอบครัวควรมีสวนรวมในการดูแลเดก็
อยางใกลชิด  ท้ังนี้เพ่ือไมใหการอยากลองกลายเปนปญหาพฤติกรรมสูบบุหรี่ท่ีตอเนื่อง ในอนาคต 
4) วัยรุนหญิงมีการสูบบุหรี่ในระดับการเสพติดบุหรี่มากพอสมควร กลาวคือ วัยรุนหญิงระดับอุดมศึกษา 
ท่ีมีการสูบทุกวันและเกือบทุกวันกวารอยละ  60 และรอยละ  20.6 สูบวันละมากกวา  20 มวนข้ึนไป 
สถานการณปญหาการเสพติดของวัยรุนหญิงระดับอุดมศึกษานี้ สอดคลองกับสถานการณการดําเนินการ
ปองกันและควบคุมการสูบบุหรี่ซ่ึงเนนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเปนอยางมากในหวงเวลา
ท่ีผานมา และการปกปองกลุมเยาวชนอายุต่ํากวา 18 ป ทําใหมองขามการทํางานกับกลุมนี้  5) บรบิท
ของการสูบบุหรี่ พบวาสวนใหญสูบท่ีบาน/บานพักและบานเพ่ือน ยกเวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาสูบ
มากท่ีสุดในท่ีพัก  (หอพัก ) และมักเปนสูบบุหรี่กับเพ่ือน  การท่ีวัยรุนสวนใหญสูบบุหรี่ท่ีบาน  ท้ังบาน
ตนเองและบานเพ่ือน ไมไดแสดงถึงการยอมรับของพอแมผูปกครอง แตเปนการสะทอนถึงความเปนจริง
ของสังคมปจจุบัน  ท่ีครอบครัวตองตอสูดิ้นรนปากกัดตีนถีบ  จึงปลอย ใหวัยรุนอยูบานตามลําพังหรือ
พอแมผูปกครองมีเวลาอยูกับลูกนอยลง  อยางไรก็ตามวัยรุนหญิงจํานวนหนึ่งระบุวาเคยสูบ บุหรี่กับ
พอแม  รอยละ  18.8  โดยนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเคยสูบกับพอแมถึงรอยละ  31.1 การท่ีวัยรุน
กลาสูบบุหรี่ตอหนาพอแม ไมใชเหตุการณปกต ิเพราะมีการศึกษา ซ่ึงลวนพบวาวัยรุนรับรูวาสังคมและ
ครอบครัวไมยอมรับพฤติกรรมการสูบบุหรี่และมองวาการสูบบุหรี่ของผูหญิงเปนพฤติกรรมท่ีไมดีและ
ไมเหมาะสม และวัยรุนหญิงเพียงรอยละ 15.3 ท่ีเห็นวาเขาถึงบุหรี่ไดยาก ซ่ึงก็แสดงวา วัยรุนสวนใหญ
สามารถเขาถึงบุหรี่งาย  โดยสวนใหญไดบุหรี่มาจากการซ้ือเอง  และไดจากเพ่ือน  โดยสถานท่ีหรือ
แหลงท่ีซ้ือสูงสุดนั้น  นักเรียนระดับมัธยมศึกษา  (อายุต่ํากวา  18 ป) สวนใหญซ้ือจากรานขายชํา  
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หากแตในระดับอุดมศึกษาจะซ้ือจากรานสะดวกซ้ือ ปญหาในการเขาถึงบุหรี่ท่ีชัดเจนคือการท่ีเยาวชน
อายุต่ํากวา 18 ป (ระดับมัธยมศึกษา ) สูบบุหรี่และซ้ือหาไดจากรานขายของชํา  ซ่ึงสะทอนปญหาของ
การละเมิดกฎหมายการหามจําหนายบุหรี่ใหแกเยาวชนต่ํากวา 18 ป ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการสูบบุหรี่
ของวัยรุนหญิงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุนหญิงแบงออกไดเปน  3 กลุมปจจัย
หลักตามแนวคิดทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตรไดแก precede model ของ Green & Kreuter & et al. 
(12) โดยมีลําดับความสําคัญเปนดังนี้ 1) ปจจัยท่ีมีอิทธิพลสูงสุดคือ  ปจจัยสิ่งแวดลอมหรือปจจัยเสริม  
(reinforcingfactors) ตามแนวคิดพฤติกรรมศาสตร  ไดแกการมีเพ่ือนสนิทสูบบุหรี่  ซ่ึงมีอิทธิพล ถึง 
18 เทา และการมีมารดาสูบบุหรี่  เกือบประมาณ  4 เทา  ซ่ึงการท่ีวัยรุนหญิงเห็นมารดาสูบ บุหรี่นั้น 
เทากับเปนการอบรมขัดเกลาโดยสถาบันครอบครัว  ท่ีวัยรุนหญิงไดเห็นตัวแบบและเลียนแบบ จาก
คนใกลชิดโดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียนรู  “ความเปนหญิง”จากมารดา  นอกจากนั้นยังเปนการปลูกฝง
ทัศนคติท่ีทําใหเห็นวา  การสูบบุหรี่ของผูหญิงเปนเรื่องธรรมดา  ดังนั้นการรณรงคให พอแมเลิกบุหรี่
เพ่ือลูกและรณรงคใหบานปลอดบุหรี่จึงเปนแนวทางหนึ่งท่ีสําคัญในการปองกันและควบคุมการสูบบุหรี่
ตั้งแตในวัยเด็ก 2) ปจจัยกลุมท่ีสําคัญรองลงมาคือกลุม ปจจัยนํา (predisposing factors) คือ คานิยม
และทัศนคติตอการสูบบุหรี่ ซ่ึงเปนปจจัยภายในซ่ึงเปนแรงผลักดันใหเกิดพฤติกรรมพบถึง 5 ปจจัยดวยกัน
คือ ทัศนคติตอการสูบบุหรี่  การสูบบุหรี่เปนสัญลักษณของคนสมัยใหม  สังคมยอมรับการสูบบุหรี่ของ
วัยรุนหญิง  ผูหญิงวัยเดียวกันกับทานสูบบุหรี่  สังคมยอมรับการสูบบุหรี่ของวัยรุนชายอายุ  15-25 ป
ผลการศึกษาสอดคลองกับหลายการศึกษากอนหนานี้ซ่ึงพบความแตกตางของคานิยมและทัศนคติตอ
การสูบบุหรี่ระหวางกลุมสูบและไมสูบบุหรี่อยางมีนัยสําคัญซ่ึงแนวทางการดําเนินงานท่ีผานมาท่ีมุงเนน
การปองกันดวยการสรางคานิยมและทักษะชีวิตในกลุมไมสูบบุหรีม่ากกวาการควบคุมและการแกปญหา
การสูบบุหรี่ในกลุมสูบบุหรี่  ดังนั้นการหันมาความสําคัญกับ การสรางคานิยม  “วัยรุนหญิง รุนใหม 
ไมสูบบุหรี”่ จึงเปนสิ่งสําคัญอยางไรก็ตามผลการศึกษาพบวา ปจจัยความรูเก่ียวกับพิษภัยของการสูบบุหรี่
ของวัยรุนไมมีความแตกตางกันระหวางกลุมสูบและไมสูบบุหรี่ ซ่ึงสอดคลองกับหลายการศึกษาในวัยรุน
ท่ีพบวา วัยรุนมักมีเหตุผลดานอารมณความรูสึก  อิทธิพลเพ่ือน  และอ่ืนๆ  3) ปจจัยเอ้ือ  (enabling 
factors) ซ่ึงมีอิทธิผลตอพฤติกรรมสูบบุหรี่ของวัยรุนจากการศึกษา คือ การเห็นโฆษณาบุหรี่ท้ังในรูปแบบ
ของโฆษณาโดยตรง การอุปถัมภกิจกรรมสาธารณะ และการแจกตัวอยางซ่ึงการอุปถัมภกิจกรรมสังคม
เปนการสรางภาพลักษณและเปนรูปแบบหนึ่งของการตลาดเชิงสังคมในรูปแบบของโครงการคืนกําไร
ใหสังคม  ซ่ึงจําเปนอยางยิ่งท่ีตองเฝาระวังและควบคุมอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือไมใหมีการโฆษณา
ในทุกรูปแบบ  ท้ังนี้เพราะการโฆษณาและสงเสริมการ ขายเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการสูบบุหรี่ของ
วัยรุน  
  ผองศร ีศรีมรกต และรุงนภา ผาณิตรัตน (2550, หนา 14) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
เพ่ือพัฒนารูปแบบการเสริมสรางความตระหนักในพิษภัยบุหรี่สาหรับเยาวชนไทย  รูปแบบท่ีพัฒนาข้ึน  
ประกอบดวย องคประกอบหลัก 4 ประการ คือ 1) สถานท่ีในการเสริมสรางความตระหนัก คือ โรงเรียน 
บาน และสังคมแวดลอม 2) ศักยภาพท่ีจําเปน ไดแก ความรู ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสาร  3) กลยุทธ
ท่ีใชในการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพประกอบดวย  การสรางโอกาสในการมีสวนรวม  การเรียนรู
คูความบันเทิง (edutainment) และการจัดใหมีประสบการณจากสถานการณจริง มีตนแบบ มีการแนะนํา 
และการเลาประสบการณเรื่องราวในชีวิตจริง  4) การอบรมตามโปรแกรมซ่ึงครอบคลุม  ทักษะ
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การสื่อสาร  และการเจรจาตอรอง  และความรูเก่ียวกับพิษภัยบุหรี่  การฝกฝนการโปรแกรมสามารถ
ดําเนินการไดท้ังในหลักสูตร  และนอกหลักสูตร  โดยเนนท่ีความสามารถในการ เผชิญกับสถานการณ
กดดัน  การปองกันตนเอง  และการสราง สัมพันธภาพท่ีดีการปกปองเยาวชนไทยจาก พิษภัยบุหรี่ 
จําเปนตองอาศัยกระบวนการในการสรางความตระหนักในพิษภัยบุหรี่ระดับเขมขนจากทุกภาคสวน
อยางจริงจัง  ซ่ึงตองเกิดจากความรวมมือกันของผูท่ีมีสวนเก่ียวของท้ังหมด  ตองมีการดําเนินการ
อยางตอเนื่อง  กลวิธีท่ีใชมีความหลากหลายและใชอุปกรณท่ีสามารถสื่อไดท้ังขอความและกระทบตอ
ความรูสึกและสอดคลองกับธรรมชาติของกลุมเปาหมาย  นอกจากนี้  ความรู  ทักษะตางๆ  อาทิเชน  
ทักษะการแกปญหา การควบคุมตนเอง การเห็นคุณคาในตนเอง ความเชื่อในความสามารถของตนเอง  
เปนตน ควรไดรับการพัฒนา และเพ่ือใหเกิดการนําไปสูการปฏิบัติจริงควรมีการนําความรูและการพัฒนา
ทักษะตางๆ มาประยุกตใหเขาการดําเนินชีวิตประจําวัน ตลอดจนนโยบายตางๆ  ควรมีการดําเนินการ
ประกาศอยางชัดเจนและมีผลบังคับใชอยางจริงจัง 
 สรุัตนา พรวิวัฒนชัย (2551,  หนา 12) ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวั ยรุน 
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการสูบบุหรี่ของวัยรุนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือเพศ อายุ การศึกษา ความรู
เก่ียวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่ ทัศนคติเก่ียวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่ ประสบการณ การดื่ม
แอลกอฮอล การจํากัดพ้ืนท่ีภายในบานสําหรับสูบบุหรี่ ความถ่ีในการเห็นฉลาก คําเตือนบนซองบุหรี่ 
โดยปจจัยท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด คือ การเปนวัยรุนชาย รองลงมาคือ ประสบการณการดื่มแอลกอฮอล 
พบวา วัยรุนชายมีโอกาสท่ีจะสูบบุหรี่มากกวาวัยรุนหญิง และการมีประสบการณการดื่มแอลกอฮอล
มีผลทําใหวัยรุนสูบบุหรี่มากข้ึน 
 ปกรณ วชิรัคกุล  และคนอ่ืนๆ (2552,  หนา 31) โครงการรวมมือรวมใจเพ่ือสรางโรงเรียน
ปลอดบุหรี่  กรณีศึกษา  โรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ  จังหวัดแพร  การมีสวนรวมในการขับเคลื่อนของ
ชุมชน คือการปองกันไมให  ริ เริ่ม ลองบุหรี่ การชวยผูสูบบุหรี่ใหลด  ละ เลิก การปกปองผูไมสูบบุหรี่  
รูปแบบกิจกรรมท่ีสนับสนุน โครงการ กอใหเกิดผลลัพธ ท่ีสรางสรรค  เชนการผลิตสื่ออยางสรางสรรค  
การพัฒนาชุมชนดวยกระบวนการมีสวนรวม  
 ฉันทนา  แรงสิงห  (2556,  หนา  19) การสูบบุหรี่ในวัยรุนมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนเรื่อย ๆ 
ซ่ึงเปนตัวบงชี้วา  ในอนาคตจะมีผูใหญท่ีติดบุหรี่เพ่ิมสูงข้ึนซ่ึงจะกลายเปนปญหาของสังคมและ
ประเทศตอไปในการสูญเสียทรัพยากรในการเยียวยาและฟนฟูบุคคลเหลานี้การท่ีพยาบาลมีความรู
ความเขาใจและตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่จะชวยหยุดวงจรอุบาทวเหลานี้ได  โดยการเปนบุคคล
ตัวอยางในการเผยแพรความรู  รณรงคตอตานสรางความเขาใจและความตระหนัก  รวมถึงปฏิบัติตาม
บทบาทของพยาบาลในการคัดกรองและประเมินพฤติกรรมและความรุนแรงของการติดนิโค ติน 
ใหการพยาบาลท่ีครอบคลุมท้ังสามมิติของการปองกัน ใหการบําบัดทางจิตสังคมโดยการใหการปรึกษา 
ติดตามประเมินผลอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ  รวมถึงใหการฟนฟูและปองกันการเสพซํ้า  นอกจากนี้
พยาบาลควรประสานงานกับองคกรหนวยงานตางๆ  ครอบครัว  โรงเรียน  และชุมชน  ในการเขา มา
มีสวนรวมในการสนับสนุนการรณรงคปองกันการสูบบุหรี่  ใหกําลังใจและใหโอกาสแกวัยรุน
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็จะชวยใหสังคมวัยรุนปลอดบุหรี่ไดอยางแทจริง 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  (participatory action research) 
เพ่ือพัฒนาแนวทางการปองกันการสูบบุหรี่ในวัยรุนชายของตําบลเขาหิน ซอน อําเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางในการดําเนินการวิจัย ไวดังนี้ 
 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   
 ประชากรสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ไดแก วัยรุนชายอายุ 15-18 ป  ในพ้ืนท่ีตําบลเขาหิน ซอน 
จํานวน 1,146 คน คัดเลือกตัวอยาง จํานวน 128 คน โดยวิธีการสุมอยางงายและมีลําดับการคัดเลือก
เปนรายหมู จาก 10 หมูบาน  เพ่ือตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุน นอ กจากนี้ 
การวิจัยครั้งนี้ยังเก็บ ขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการสนทนากลุม และ การสัมภาษณ   แบบเจาะลึกจาก
ผูใหขอมูลท่ีไดรับการคัดเลือกอยางเจาะจง คือ 
 3.2.1 กลุมวัยรุนท่ีสูบบุหรี่ปจจุบันยังสูบ บุหรี่อยู 6 คน 
 3.2.2 กลุมวัยรุนท่ีเคยสูบบุหรี่เลิกแลว 4 คน 
เพ่ือสัมภาษณประเด็นสาเหตุ การสูบบุหรี่ การเขาถึงบุหรี่ การพยายามเลิกสูบบุหรี่ และการเลิก สูบบุหรี่ 
   ในการวิจัยไดเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ ดวยการทําเวทีประชาคม เพ่ือกําหนดแนวทางการปองกัน
การสูบบุหรี่ในวัยรุนชาย โดยการคัดเลือกตัวอยางแบบเจาะจง  จากกลุมตัวแทน  จํานวน 2 กลุม คือ 
กลุมท่ี 1 ไดแก 1)  วัยรุนชาย 2) ผูปกครอง 3) รานคาชุมชน 4)  ผูนําชุมชน กลุมละ 5 คน กลุมท่ี  2 
ไดแก ครู  ตํารวจ  เจาหนาท่ีสาธารณสุข องคการบริหารสวนตําบล  เทศบาลตําบล กลุมละ 2  คน 
รวม 30 คน 
         3.

2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
   
 3.2.1 แบบสอบถามพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุนชาย ในการศึกษาครั้งนี้ใชแบบสอบถาม
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนจากศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ  (ศจย.) 
เปนการเก็บขอมูลเบื้องตน ซ่ึงประกอบดวย 
     สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการสูบบุหรี่ของวัยรุน ไดแก พฤติกรรมในการสูบ
บุหรี ่การซ้ือบุหรี่ สถานท่ีสูบบุหรี่ 
     สวนท่ี  2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นตอการ สูบบุหรี่ ไดแก  การชักชวนใหสูบบุหรี่ 
การสูบบุหรี่ในอนาคต การสูบบุหรี่ในกลุมตางๆ อันตรายจากการสูบบุหรี่ 
     สวนท่ี 3 เปนแบบสอบถามการไดรับควันบุหรี่จากผูสูบบุหรี่ขางเคียง 
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     สวนท่ี 4 เปนแบบสอบถามทัศนคติตอการเลิกบุหรี่ไดแกทัศนคติตอการเลิกสูบ บุหรี่
ของผูสูบบุหรี่ และผูเคยสูบบุหรี่ท่ีปจจุบันเลิกแลว  
     สวนท่ี 5 เปน แบบสอบถามขอมูลสวนตัวไดแก อายุ การศึกษา บุคคลท่ีอาศัย ในบาน  
และสูบบุหรี่ 
   3.2.2 การสนทนา กลุม ( focus group)  แบบสอบถามพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวั ยรุ น
เปนการเก็บขอมูลเบื้องตนใชเปนแนวทางในการสนทนากลุม ประเด็นคําถามหลัก ไดแก  
   ประเด็นท่ี 1 : พฤติกรรมและวิถีชีวิตวัยรุนเปนอยางไร  
   ประเด็นท่ี 2 : พฤติกรรมการสูบบุหรี่  
   ประเด็นท่ี 3 : การเขาถึงบุหรี่ 
   ประเด็นท่ี 4 : การจัดเขตปลอดบุหรี่ 
 

3.3 การตรวจหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
  
 3.3.1 ผูวิจัยทําการศึกษาขอมูลทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาเปนแนวทาง
ในการสรางเครื่องมือใหมีความเหมาะสม กําหนดขอบเขตและโครงสรางของเนื้อหาของแบบสอบถาม
ท่ีจะใชศึกษาเพ่ือใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย 
 3.3.2 นํา แบบทดสอบความรูไป หาความตรงเชิงเนื้อหา ( content validity) ผูวิจัย เสนอ
แบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ซ่ึงประกอบดวย นายแพทยสําเริง ไตรติลานันท  
แพทยผูเชี่ยวชาญดานเวชศาสตรครอบครัว โรงพยาบาลพนมสารคาม นายบุญสืบ จันทร เจริญ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเขาหินซอน (ผูประสานงานโครงการรณรงค บุหรี่
ของสมาคมหมออนามัย) นางละอองทิพย มหาศักดิ์ศิริ หัวหนากลุมงานพัฒนาบุคลากรและ พัฒนา
คุณภาพบริการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวสุดใจ แสงสุนทร พยาบาล วิชาชีพ
ชํานาญการและหัวหนาคลินิกอดบุหรี่โรงพยาบาลพนมสารคาม และนางสาวตรรกกมล นนทเกษมครู
โรงเรียนวัดทาเกวียน(สัยอุทิศ) เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง ความครอบคลุมเนื้อหาและ โครงสราง 
โดยใหผูเชี่ยวชาญลงความเห็นวาขอคําถามแตละขอวัดวัตถุประสงคท่ีตองการ 
  

3.4 การเก็บรวบรวมขอมลู 
   
 ในการเก็บขอมูลผูวิจัยไดกําหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูลไว 2 ระยะ ดังนี้ 
     1) การเก็บขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุนชายโดยการใชแบบสอบถาม
สัมภาษณขอมูลการใชแบบบันทึกขอมูลท่ีไดจากการสนทนาหรือประชุมกลุมยอย 
    2) การประชุมกลุมยอย (focus group discussion) เพ่ือนําขอมูลดังกลาวมากําหนด
แนวทางในการดําเนินงานใหเหมาะสมและใกลเคียงกับสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึน 
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3.5 ข้ันตอนการดําเนินงาน  
  
 ข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 

 ระยะท่ี 1 การสํารวจสภาพปญหาและดําเนินการวิจัย แบงออกเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
   ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุนชาย 
   1) ผูวิจัย  เก็บรวบรวมขอมูลพฤติกรรมท่ีเสี่ยงตอการสูบบุหรี่ของวัยรุนชาย
ซ่ึงเปนแบบท่ีกําหนดไวในโปรแกรม hosxp_PCU จากทะเบียนรายงานของโรงพยาบาลสงเสริม ตําบล
เขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือเปนขอมูลอัตราการสูบบุหรี่ของกลุมวัยรุน 
   2) ผูวิจัยและผูชวย ทําการสัมภาษณวัยรุนชายถึงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ โดยผูวิจัย
จะทําการชี้แจงวัตถุประสงคของการศึกษาใหวัยรุนชายทราบ จากนั้นสัมภาษณตามแนวคําถาม
ท่ีนํามาศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ  (ศจย.) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ
วัยรุนชาย จํานวน 128 คน 

 ข้ันตอนท่ี 2 การสะทอนขอมูลและวางแผนกําหนดรูปแบบ แนวทางการปองกันการสูบ บุหรี่
ของวัยรุนชาย 

 ผูวิจัยดําเนินการนําเสนอขอมูลแกกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของ นําไปสูการแลกเปลี่ยน เรียนรูและ
การประชุมกลุมยอย (focus group discussion) โดยมีข้ันตอนการสนทนากลุม คือ ผูวิจัยกําหนดวัน 
เวลา สถานท่ีใหกลุมไดทราบลวงหนา การสนทนากลุมผูวิจัยไดแนะนําตัวเองและทีมงาน ของผูวิจัย 
ใหผูสนทนากลุมแนะนําตัวเอง เพ่ือสรางความรูจักคุนเคยกัน ชี้แจงวัตถุประส งคของการสนทนากลุม 
ประโยชนท่ีไดจากการศึกษา ใหผูรวมประชุมกลุมยอยไดรวมแสดงความคิดเห็นโดยมุงท่ีจะรวมวางแผน
กําหนดแนวทางการปองกันการสูบบุหรี่ของวัยรุนชายโดยกระบวนการ AIC  
 ข้ันตอนท่ี 3 ดําเนินกิจกรรมตาม รูปแบบท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือกําหนด แนวทางการปองกัน
การสูบบุหรี่ของวัยรุนชายโดยกระบวนการ AIC  ผูวิจัยสรุปและจัดทําแผนการดําเนินกิจกรรมตามท่ีได
จากการประชุมกลุมยอย  โดยการกําหนดกิจกรรมอยางชัดเจน แสดงรายละเอียดเก่ียวกับกิจ กรรม 
วัน เวลา สถานท่ี ผูรับผิดชอบ และวิธีการติดตามและเก็บผลการดําเนินงานอยางชัดเจน เชน  
    1) การสะทอนขอมูล เพ่ือหาแนวทางการปองกันการสูบบุหรี่ของวัยรุนชาย และ
วางแผนกําหนดรูปแบบการปองกันโดยภาคีเครือขาย ในสวนของการสะทอนขอมูล จัดใหมีการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู จัดใหมีการประชุมกลุมยอย ( focus group discussion) โดยเนนการมีสวนรวม
ของชุมชน ผูมีสวนเก่ียวของในการประชุมกลุมยอย ประกอบดวย ผูแทนจากองคกร สวนทองถ่ิน 
เจาหนาท่ีสาธารณสุขตําบล บุคลากรในสถานศึกษา ผูนําชุมชน กลุมองคกรชุมชน/ตัวแทนกลุมผูปกครอง 
และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  
     2) จัดเวทีประชาคม หรือใชกระบวนการวางแผนอยางมีสวนรวม  (appreciation 
influence control: AIC) เพ่ือกําหนดการพัฒนาการแนวทางการปองกันการสูบบุหรี่ในวัยรุน ชาย
โดยมีเจาหนาท่ีจากองคการบริหารสวนตําบลเขาหินซอน  และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตําบล
เขาหินซอนเปนผูดําเนินการและนําการประชุม ดังนี้  
    (1) การเตรียมการกอนประชุม ขอความรวมมือจากภาคเครือขายในการจัดประชมุ
ชี้แจงวัตถุประสงค ตอผูนําชุมชน และขอความเห็นในการดําเนินการเพ่ือความสะดวกราบรื่น คนหา
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อาสาสมัครมาคัดเลือก ไดแก ก. วัยรุนชาย ข. ผูปกครอง ค. รานคาชุมชน ง. ผูนําชุมชน กลุมละ 5 คน
และเชิญตัวแทนจากไดแก ครู ตํารวจ เจาหนาท่ีสาธารณสุข องคการบริหารสวนตําบล เทศบาลตําบล
กลุมละ 2 คน รวม 30 คน  
    (2) เตรียมวัสดุอุปกรณ เครื่องเขียน และสถานท่ี ในการจัดประชุม  
    (3) ข้ันตอนการประชุม ผูนําการประชุมนําเสนอขอมูลจากการศึกษา เบื้องต น 
สภาพปญหา ประกอบดวย  โรคภัยจากบุหรี่ในระดับประเทศ จังหวัด อําเภอ และตําบล แนวโนม
ความรุนแรงของปญหาหากไมมีการดําเนินการแกไข การนําเสนอขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถา ม 
เพ่ือสรุปสถานการณการบริโภคยาสูบในชุมชน 
    (4) ผูนําการประชุมใหความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับโทษ พิษภัย และกฎหมายท่ีเก่ียวของ
กับบุหรี่ ตองพูดถึง พ.ร.บ.คุมครองผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 กฎหมายหามขายบุหรี่ บทลงโทษ ขอหาม   
     (5) สมาชิกกลุมรวมกัน เสนอ แผนท่ีควรจะเปนหรอื สิ่งท่ีคาดหวังเพ่ือไปสู
การปองกันการสูบบุหรี่ในวัยรุนชาย เพ่ือไปสูชุมชนปลอดบุหรี่ 
    (6) สมาชิกกลุมรวมจัดทําแผนปฏิบัติการ กําหนดกิจกรรมวาทําอะไร ท่ีไหน อยางไร 
เม่ือไร ใครเปนผูรับผิดชอบหลัก รอง กิจกรรมตางๆ  ท่ีทําเปนการปองกันการสูบบุหรี่รวมถึง ใหชุมชน
ปลอดบุหรี่ รวมถึงการรณรงคเผยแพรประชาสัมพันธ 
       (7) รวมกันจัดทําขอมูลทะเบียนผูสูบบุหรี่ในชุมชน เพ่ือนํามาใชประโยชนในการให
ความชวยเหลือดานการลด ละ เลิก ตามความเหมาะสมและความสมัครใจ  ตลอดจนควบคุม  ดูแล 
กํากับ อยางตอเนื่อง 
 

3.6 การวิเคราะหขอมูลและสรุปผล 
   
 3. 6.1 ขอมูลเชิงปริมาณ วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติท่ีใชคือ รอยละคาเฉลี่ย  
   3.6.2 ขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)  
     1) จัดหมวดหมูท่ีไดจากกิจกรรมเวทีประชาคม การสังเกต การสัมภาษณ  และ
การสนทนากลุม จากการจดบันทึก ภาพถาย หลังจากนั้นนํามารวบรวมเปนหัวขอประเด็นการศึกษา 
     2) นําสิ่งท่ีคนพบไดมาสรุปความเชื่อมโยง ความสัมพันธในองครวมใหเห็นภาพรวม
แนวทางการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหา ไมใหวัยรุน มีการริเริ่ม ลองบุหรี่ การชวยใหผูสูบบุหรี่  
ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ การปกปองผูไมสูบบุหรี่ จากการไดรับควันในสิ่งแวดลอม 
      3) เสนอแนะแนวทางการปองกันการสุบุหรี่ใน วัยรุนชาย และแกไขปญหา ท่ีเกิดจาก
พิษภัยบุหรี่ในชุมชนท้ังระยะสั้น และระยะยาว 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางการปองกันการสูบบุหรี่ของวัยรุนชายในตําบลเขาหินซอน
อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผูวิจัยขอนําเสนอผลงานวิจัยตามประเด็นดังนี้ 
   ผลการศึกษาแบงออกเปน 3 สวน 
   4.1 ผลการศึกษาขอมูลเบื้องตนและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 
 4.2 สรุปผลการสนทนากลุม  
                4.3 ผลการดําเนินการแบบมีสวนรวม 
 
4.1 ผลการศึกษาขอมูลเบื้องตนและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 
  
  ในการศึกษาครั้งนี้ทําการศึกษาเบื้องตนเพ่ือสํารวจสภาพปญหาการสูบบุหรี่ของวัยรุนชายและ
ประเด็นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของดวยแบบสอบถาม และการสนทนากลุม การสัมภาษณ เพ่ือนําขอมูลดังกลาว
มากําหนดแนวทางการดําเนินงานใหเหมาะสมและใกลเคียงกับสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึน  การศึกษาขอมูล
เบื้องตนดวยแบบสอบถาม 
   การศึกษาขอมูลเบื้องตนครั้งนี้ เปนสวนหนึ่งของการวิจัย การพัฒนาแนวทางการปองกัน
การสูบบุหรี่ของวัยรุนชายในตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใชแบบสอบถาม 
เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตนจากวัยรุนชายจํานวน 128 คน แบงเปนหัวขอดังนี้ 
     1) ขอมูลเก่ียวกับการสูบบุหรี่ 
       2) ความคิดเห็นเก่ียวกับการสูบบุหรี่ 
       3 ) การไดรับควันบุหรี่จากผูสูบบุหรี่ขางเคียง 
       4) ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหรี่ 
       5) ขอมูลสวนบุคคล 
 

4.1 ผลการศึกษาขอมูลเบื้องตน 
 
   1) ขอมูลเก่ียวกับการสูบบุหรี่ 
 
 
 
 
 
ตาราง 1  จํานวนรอยละ ของวัยรุนชายจําแนกตามการเคยทดลองสูบบุหรี่ (N=128) 
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ขอมูลเก่ียวกับการสูบบุหรี่   จํานวน รอยละ 
เคยทดลองสูบบุหรี่แมเพียง 1 หรือ  2 ครั้ง     
       เคยสูบ  98 76.56 
       ไมเคยสูบ                                                                   30 23.44 

                 
 จากตาราง  1 ขอมูลเก่ียวกับการเคยทดลองสูบบุหรี่แมเพียง 1 หรือ 2 ครั้ง พบวา วัยรุนชาย
สวนใหญ เคยลองสูบบุหรี่คิดเปนรอยละ 76.56 สวนคนท่ีไมสูบมีเพียงรอยละ 23.44 

 

ตาราง 2  จํานวนรอยละของวัยรุนชายท่ีสูบบุหรี่จําแนกตามอายุท่ีสูบครั้งแรก (N=98) 
 

     ขอมูลเก่ียวกับการสูบบุหรี่  จํานวน รอยละ 
อาย ุ   

    10 ป 3 3.06 
    11 ป                     5 5.10 

12 ป                                                                 22 22.45 
13 ป                                                                11 11.22 

    14 ป  9 9.18 
    15 ป  5 5.10 

16 ป                                                                 14 14.29 
17 ป                                                                 29 29.59 

    
 จากตาราง 2 ในกลุมวัยรุนชายพบวา  สวนใหญสูบบุหรี่ครั้งแรกเม่ืออายุ 17 ป  มากท่ีสุด     
รอยละ 29.59 รองลงมาไดแก อายุ 12 ป และ 16 ป รอยละ 22.45 และ 14.29 ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
   ตาราง 3  จํานวนรอยละของวัยรุนชายท่ีสูบบุหรี่จําแนกตามจํานวนวันท่ีสูบบุหรี่ จํานวนท่ีสูบบุหรี่ 
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                ตอวันและการไดบุหรี่มาสูบ (N=98) 
 

    ขอมูลเก่ียวกับการสูบบุหรี่  จํานวน รอยละ 

จํานวนวันท่ีสูบบุหรี่    

     1-2 วัน                                                                                          9 9.18 

     3-5 วัน                                                                 14 14.29 

     6-9 วัน                                                                 19 19.39 

     10-19 วัน                                                              36 36.73 

     20-29 วัน                                                             13 13.27 

     ทุกวัน                                                                     7 7. 14 

จํานวนบุหรี่ท่ีสูบตอวัน   

     1-5 มวน                                                              37 37.76 

     6-10 มวน                                                             34 34.69 

     11-20 มวน                                                            19 19.39 

     21 มวนข้ึนไป                                                           9 9.18 

ปกติไดบุหรี่มาสูบโดย   

     ซ้ือจากรานสะดวกซ้ือ   3 3.06 

     ซ้ือจากรานขายของชาํ                           42 42.86 

     ฝากใหผูอ่ืนซ้ือแทน                                      28 28.57 

     ขอจากผูอ่ืน                                                            22 24.45 

     ผูอ่ืนใหบุหรี่                                                             3 3.06 

     
  จากตาราง 3 พบวาในชวง 30 วันท่ีผานมาวัยรุนชายท่ีสูบบุหรี่สวนใหญ  สูบบุหรี่ 10-19 วัน  
คิดเปนรอยละ 36.73 รองลงมา 6 -9 วัน คิดเปนรอยละ 19.39 สวนสูบทุกวันพบรอยละ  7.14 
การสูบบุหรี่ตอวัน พบวา มีการสูบ 1-5 มวน  มากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 37.76 รองลงมา 6 -10 มวน 
คิดเปนรอยละ 34.69  และท่ีสูบจํานวน 21 มวนข้ึนไป พบรอยละ 9.18 การไดบุหรี่มา สูบ สวนใหญ
ซ้ือมาจากรานขายของชํารอยละ 42.86 รองลงมาฝากใหอ่ืนซ้ือแทนรอยละ 28.57 และขอจากผูอ่ืน
รอยละ 22.45 

 
 
 
ตาราง 4  จํานวนรอยละของวัยรุนชายท่ีสูบบุหรี่จําแนกตามยี่หอบุหรี่ท่ีสูบ จํานวนเงินท่ีจายซ้ือบุหรี่ 
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   และจํานวนเงินท่ีไดรับตอเดือน  (N=98) 
 

       
 จากตาราง  4 พบวา ผูสูบบุหรี่สวนใหญจะระบุยี่หอบุหรี่ท่ีสูบ โดยระบุยี่หอแอล เอ็มเขียว 

รอยละ 46.94 รองลงมายี่หอแอลเอ็ม แดง รอยละ  22.45 สวน ยี่หอใดก็ได รอยละ 1.02 ค าใชจาย     
ในการซ้ือบุหรี่ชนิด 1 ซอง 20 มวน สวนใหญจะซ้ือในราคา 50-65 บาทคิดเปนรอยละ  47.96  
รองลงมาคือ  ซ้ือบุหรี่แบงขายรอยละ 28.57 ในชวง 30 วันท่ีผานมา สวนใหญจายเงินเปน คาบุหรี่  
201-300 บาทคิดเปนรอยละ 32.65 รองลงมา 101-200 บาท คิดเปนรอยละ 21.43 การไดรับ
คาใชจายสวนใหญไดรับคาใชจายเดือนละ 1,001-1,500 บาท คิดเปนรอยละ 48.98 รองลงมา ต่ํากวา 
1,000 บาท คิดเปนรอยละ 31.63 

 
ตาราง 5  จํานวนรอยละของวัยรุนชายท่ีสูบบุหรี่จําแนกตาม การซ้ือบุหรี่ การใชยาสูบรูปแบบอ่ืน   

      ขอมูลเก่ียวกับการสูบบุหรี่  จํานวน รอยละ 
ยี่หอบุหรี่ท่ีสูบ    
     กรองทิพย 17 17.35 
     แอล เอ็ม เขียว  46 46.94 
     แอล เอ็ม แดง                                                                              22 22.45 
     สายฝน 3 3.06 
     วันเดอร                                                                                         9 9.18 
     ยี่หอใดก็ได                   1 1.02 
จํานวนเงินท่ีจายซ้ือบุหรี ่1 ซอง/20 มวน   
     ราคา 50-65 บาท 47 47.96 
     ไมไดซ้ือบุหรี่ 23 23.47 
     ซ้ือบุหรี่แบงขาย                                                            28 28.57 
จํานวนเงินท่ีจายซ้ือบุหรี่ใน 30 วันท่ีผานมา   
     <100 บาท 8 8.17 
     101-200 บาท                                                              21 21.43 
     201-300 บาท                                                              32 32.65 
     301-400 บาท                                                              16 16.32 
     401-500 บาท                                                             12 12.25 
     >500 บาทข้ึนไป                                                          9 9.18 
คาใชจายตอเดือนท่ีไดรับ   
     <1,001 บาท                                                               31 31.63 
     1,001-1,500 บาท                                                                          48 48.98 
     1,501-2,000 บาท                                                        14 14.29 
     2,001-2,500 บาท                                                          5 5.10 
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             สถานท่ีสูบบุหรี่ และการสูบบุหรี่เปนสิ่งแรกในตอนเชา (N=98) 
 

ขอมูลเก่ียวกับการสูบบุหรี่  จํานวน รอยละ 

การถูกปฏิเสธขายบุหรี่ใหเนื่องจากอาย ุ<18 ป    
     ไมเคยซ้ือบุหรี่เอง  28 28.57 
     ถูกปฏิเสธทุกครั้ง                                                     17 17.35 
     ถูกปฏิเสธเปนบางครั้ง  32 32.65 
     ไมเคยถูกปฏิเสธ                                                                            21 21.43 
การใชยาสูบรูปแบบอ่ืน      
     ไมเคย   84 85.71 
     เคย  14 14.29 
สถานท่ีสูบบุหรี่    
     1. ท่ีบานตนเอง   32 32.65 
     2. ท่ีโรงเรียน  37 - 
         - หองน้ํา                                                                  28 28.58 
         - หลังโรงเรียน                                                            9 9.18 
     3. บานเพ่ือน                                                             29 29.59 
การเคยสูบบุหรี่เปนหลังตื่นนอน    
     ไมเคย                                                                  37 37.76 
     บางครั้ง  48 48.98 
     เคย  13 13.26 

   
 จากตาราง  5 พบวา  การซ้ือบุหรี่สวนใหญผูขายบุหรี่มีการปฏิเสธขายบุหรี่ใหเนื่องจา ก

อายุผูซ้ือยังไมถึงเกณฑกําหนดเปนบางครั้งคิดเปนรอยละ 32.65 และพบวา ผูขายไมสนใจวาอายุผูซ้ือ
ยังไมถึงเกณฑกําหนดคิดเปนรอยละ 21.43 สําหรับการเคยใชยาสูบรปูแบบอ่ืนนอกจากบุ หรี่พบวา
มีการใชบุหรี่มวนเองคิดเปนรอยละ 13.26 สถานท่ีสูบบุหรี่สวนใหญจะเปนท่ีโรงเรียนมากท่ีสุ ด 
โดยระบุเปนหองน้ํารอยละ  28.58 รองลงมาคือ  หลังโรงเรยีน รอยละ 9.18 การสูบบุหรี่เปนสิ่ง แรก
ในตอนเชาสวนใหญตอบวาใชในบางครั้งคิดเปนรอยละ 48.98  

 
 
 
 
 
 
 

 2 ) ความคิดเห็นตอการสูบบุหรี่  
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ตาราง 6  จํานวนรอยละของวัยรุนชายท่ีมีความคิดเห็นตอการสูบบุหรี่จําแนกตามการสูบบุหรี่              

         ของพอแม และเพ่ือนสนิท (N=128) 
 

การสูบบุหรี่ของพอแม และเพ่ือนสนิท จํานวน รอยละ 
การสูบบุหรี่ของพอ   

สูบ 82 64.06 
เคยสูบแตเลิกแลว 14 10.94 
ไมสูบ 26 20.31 
ไมทราบ 6 4.69 

การสูบบุหรี่ของแม   
สูบ 18 14.06 
เคยสูบแตเลิกแลว 9 7.03 
ไมสูบ 88 68.75 
ไมทราบ 13 10.16 

การสูบบุหรี่ของเพ่ือนสนิท   
สูบ 37 28.90 
เคยสูบแตเลิกแลว 9 7.03 
ไมสูบ 68 53.13 
ไมทราบ 14 10.94 

 
 จากตาราง 6 การสูบบุหรี่ในกลุมของพอแม และเพ่ือนสนิทวัยรุนชายสวนใหญ  ตอบว า 

มีพอสูบมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 64.06 รองลงมาเปนเพ่ือนสนิท รอยละ 28.90 สวนแมรอยละ 14.06  
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ตาราง 7  จํานวนรอยละของวัยรุนชายท่ีมีความคิดเห็นตอการสูบบุหรี่จะสูบบุหรี่หรือไม ในอีก 12 เดือน 
            และ 5 ป และการเลิกบุหรี่ของคนเริ่มสูบบุหรี่ (N=128) 
 

       ความคิดเห็นตอการสูบบุหรี่                                    จํานวน                รอยละ 
ถาเพ่ือนหรือเพ่ือนสนิทชวนใหสูบบุหรี่ 
 ไมสูบอยางแนนอน                                          17                   13.28 
 อาจจะไมสูบ                                                    35                    27.35 
 อาจจะสูบ                                                       56                    43.75 
 สูบอยางแนนอน                                                 20                    15.62 
บุคคลในครอบครัวพูดถึงอันตรายการสูบบุหรี่ 
 มี                                                                  97                   75.78 
 ไมมี                                                               31                    24.22 
ในอีก 12 เดือนขางหนาคิดวาจะสูบุหรี่หรือไม         
 ไมสูบอยางแนนอน                                              49                    38.28 
 อาจจะไมสูบ                                                     57                    44.53 
 อาจจะสูบ                                                       14                    10.94 
 สูบอยางแนนอน                                                 8                     6.25 
ในอีก 5 ปขางหนาคิดวาจะสูบบุหรี่ 
 ไมสูบอยางแนนอน                                              76                    59.38 
 อาจจะไมสูบ                                                    20                   15.62 
 อาจจะสูบ                                                       30                    23.44 
 สูบอยางแนนอน                                                 2                     1.56 
คิดวาคนเริ่มสูบบุหรี่จะเลิกยากหรือไม 
   ไมยากอยางแนนอ น                                          106                   82.81 
  อาจจะไมยาก                                                    11                   8.59 
  อาจจะยาก                                                      4                    3.13 
   ยากอยางแนนอน                                                 7                    5.47                                                              

        
  จากตาราง 7 พบวา การชวนใหสูบบุหรี่ของเพ่ือนหรือเพ่ือนสนิทสวนใหญอาจะสูบ           
คิดเปนรอยละ 43.75 รองลงมาอาจจะไมสูบและสูบอยางนอนเปนรอยละ  27.35 แล ะ 15.62 
ตามลําดับ การพูดถึงอันตรายของบุหรี่ในครอบครัวสวนใหญรอยล ะ 75.78  บุคคลในครอบครวั
มีการพูดถึงอันตรายของการสูบบุหรี่การสูบบุหรี่ในอนาคตในระยะเวลา 12 เดือนขางหนา สวนใหญ
อาจจะไมสูบคิดเปนรอยละ 44.53 รองลงมาไมสูบอยางแนนอนคิดเปนรอยละ 38.28 สวนในระยะเวลา
อีก 5 ปขางหนาสวนใหญคิดวาไมสูบอยางแนนอนรอยละ 59.38 คิดวาอาจจะสูบ คิดเปนรอยละ 23.44 
รองลงมา ในการเลิกบุหรี่ของคนเริ่มสูบบุหรี่ สวนใหญคิดวาอาจจะไมยาก คิดเปน รอยละ 82.81 
รองลงมาอาจจะไมยากคิดเปนรอยละ 24.9 
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ตาราง 8  จํานวน รอยละของวัยรุนชายท่ีมีความคิดเห็นตอการสูบบุหรี่จําแนกตามความแตกตาง 
            ของวัยรุนชายและวัยรุนหญิงท่ีสูบบุหรี่กับไมสูบบุหรี่ผูท่ีสูบบุหรี่กับไมสูบบุหรี่  (N=128) 
 

ความคิดเห็นตอการสูบบุหรี่                                        จํานวน                 รอยละ 
ความแตกตางวัยรุนชายท่ีสูบบุหรี่และไมสูบบุหรี่ 
         มากกวา                                                         21                   16.41 
         นอยกวา                                                        61                   47.66 
         ไมแตกตาง                                                     46                   35.93 
ความแตกตางวัยรุนหญิงท่ีสูบบุหรี่และไมสูบบุหรี่ 
         มากกวา                                                          5                        3.91 
         นอยกวา                                                       109                     85.15 
         ไมแตกตาง                                                   14                     10.94 
ความผอนคลายของผูสูบบุหรี่และไมสูบบุหรี่ 
         มากกวา                                                         63                     49.21 
         นอยกวา                                                         37                     28.91 
         ไมแตกตาง                                                      28                     21.88 
ความนาสนใจของเด็กผูชายท่ีสูบบุหรี่และไมสูบบุหรี่ 
         มากกวา                                                      48                     37.50 
         นอยกวา                                                        74                     57.18 
         ไมแตกตาง                                                       6                    4.69 
ความนาสนของเด็กผูหญิงท่ีสูบบุหรี่และไมสูบบุหรี่ 
         มากกวา                                                       43                   33.59 
        นอยกวา                                                        81                   63.21 
        ไมแตกตาง                                                        4                      3.13 

 
  จากตาราง 8 สวนใหญคิดวาการสูบบุหรี่ทําใหผูสูบบุหรี่มีความรูสึกผอนคลายมากกวา
ผูไมสูบบุหรี่  คิดเปนรอยละ 49.21 และสวนใหญคิดวาเด็กท่ีสูบบุหรี่มีความนาสนใจนอยกวา
เด็กท่ีไมสูบบุหรี่โดยในกลุมเด็กผูชายคิดเปนรอยละ 57.81 และเด็กผูหญิงคิดเปนรอยละ 63.28 
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ตาราง 9  จํานวน รอยละของวัยรุนชายท่ีมีความคิดเห็นตอการสูบบุหรี่จําแนกตามผลการสูบบุหรี่ท่ีมี 
            ตอน้ําหนักตัว และสุขภาพ การคบเพ่ือนท่ีสูบบุหรี่ ความคิดเห็นตอคนสูบบุหรี่ และ  
            ผลการเลิกบุหรี่ (N=128) 
 

        ความคิดเห็นตอการสูบบุหรี่                        จํานวน                            รอยละ 
 การสูบบุหรี่ทําใหน้ําหนักตัวเพ่ิมหรือลดลง 
 เพ่ิมข้ึน 28 21.87  
 ลดลง 76                              59.38  
 ไมเปลี่ยนแปลง 24                             18.75  
การสูบบุหรี่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
 ไมเปนอันตรายอยางแนนอน                         3                              2.34  
 อาจจะไมเปนอันตราย                                9                               7.04  
 อาจจะอันตราย 20                              15.62  
 อันตรายอยางแนนอน 96                              75.00  
การเลิกคบกับเพ่ือนท่ีสูบบุหรี่ 
 ไมเลิกคบ                                             104                          81.25  
 เลิกคบบางคน      18                              14.07  
 เลิกคบเปนสวนใหญ                                   4                               3.12  
 เลิกคบท้ังหมด  2                              1.56  
ความคิดเห็นเม่ือผูชายคนสูบบุหรี่ 
 ขาดความม่ันใจ 107  83.59 
 โง  9                                7.03  
 เปนผูลมเหลว  3  2.34  
 เปนผูประสบความสําเร็จ  3                                2.34  
 ฉลาดหลักแหลม  2                                1.56  
 เปนผูมีประสบการณมาก 14 10.94  
ความคิดเห็นเม่ือเห็นผูหญิงคนสูบบุหรี่ 
 ขาดความม่ันใจ 89 69.53  
 โง      21                              16.40  

เปนผูลมเหลว  3  2.34  
 เปนผูประสบความสําเร็จ  1                                0.78  
 ฉลาดหลักแหลม  1                                0.78  
 เปนผูมีประสบการณมาก 16 12.50  
ความคิดเห็นตอการเลิกสูบบุหรี่และ ชีวิตจะยืนยาวมากข้ึน 
 ไมใชอยางแนนอน 2  1.56  
 อาจจะไมใช 6                                 4.69  
         ใชอยางแนนอน      31                         24.22  
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 จากตาราง 9 พบวาวัยรุนชายสวนใหญมีความคิดเห็นวาการสูบบุหรี่ทํา ใหน้ําหนักตัวลดลง 
คิดเปนรอยละ 59.38 และคิดวาการสูบบุหรี่เปนอันตรายตอสุขภาพอยางแนนอนคิดเปนรอยละ 75.0 
ในการเลิกคบกับเพ่ือนท่ีสูบบุหรี่สวนใหญคิดวาไมเลิกคบคิดเปนรอยละ 81.25 และเลิกคบเปนบางคน
คิดเปนรอยละ 14.07 การท่ีเห็นคนสูบบุหรี่สวนใหญมีความคิดวาขาดควา มม่ันใจ โดยมีความคิดกับ
ผูชายท่ีสูบบุหรี่คิดเปนรอยละ 83.59 และผูหญิงท่ีสูบบุหรี่คิดเปนรอยละ  69.53 ในการ เลิกบุหรี่ได 
สวนใหญคิดวาชีวิตอาจจะยืนยาวไดคิดเปนรอยละ 69.53 รองลงมาคิดวาไดอยางแนนอนคิดเปนรอยละ 
24.22 
   3) การไดรับควันบุหรี่จากผูสูบบุหรี่ขางเคียง 
 
ตาราง 10  จํานวน รอยละของวัยรุนชายในการไดรับควันบุหรี่จากผูสูบบุหรี่ขางเคียง จําแนกตาม 
              อันตรายจากการไดรับควันบุหรี่ การมีผูสูบบุหรี่ใกลตัวในบาน และนอกบาน (N=128) 
 

   การไดรับควันบุหรี่จากบุคคลขางเคียง                              จํานวน               รอยละ 
การไดรับควันบุหรี่จากผูสูบบุหรี่ขางเคียงเปนอันตรายตอตัวทาน 
 ไมเปนอันตรายอยางแนนอน                                    6                      4.68  
 อาจจะไมอันตราย                            16  12.50  
 อาจจะอันตราย                            22                    17.19  
 อันตรายอยางแนนอน                            84                    65.63  
ใน 7 วันท่ีผานมามีก่ีวันท่ีมีผูสูบบุหรี่ในบาน 
 ไมมี                                56                    43.75  
 1-2 วัน                                38                    29.69  
 3-4 วัน                                  8                6.25  
 5-6 วัน                                10                      7.81  
 มีทุกวัน                                                           16  12.50       
ใน 7 วันท่ีผานมามีก่ีวันท่ีมีผูสูบบุหรี่ใกลทานในสถานท่ีนอกบาน 
 ไมมี                                14                    10.94  
 1-2 วัน                                18                    14.06  
 3-4 วัน                                34              26.57  
 5-6 วัน                                20                    15.61  
 มีทุกวัน                                                         42  32.81    

 

  จากตาราง 10 วัยรุนชายสวนใหญคิดวาการไดรับควันบุหรี่จากผูสูบบุหรี่ขางเคียงเปนอันตราย
อยางแนนอนคิดเปนรอยละ 65.63 รองลงมาคิดวาอาจจะอันตราย รอยละ 17.19 และในชวง 7  วัน 
ท่ีผานมาสวนใหญไมมีผูสูบบุหรี่ในบาน คิดเปนรอยละ 43.75 รองลงมามีผูสูบ บุหรี่ในบาน 1-2 วัน 
คิดเปนรอยละ 29.69 สวนมีผูสูบบุหรี่ในบานทุกวันมีรอยละ 12.50 และมีผูสูบบุหรี่ใกลตัวในสถานท่ีอ่ืน
นอกจากบานสวนใหญมีทุกวันคิดเปนรอยละ 32.81 รองลงมามี 3-4 วัน คิดเปนรอยละ 26.57 
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    4) ความคิดเห็นตอการเลิกบุหรี่ 
           ( 1) ความคิดเห็นตอการเลิกบุหรี่ในกลุมผูสูบบุหรี่ 
 
ตาราง 11  จํานวนรอยละของวัยรุนชายท่ีสูบบุหรี่ท่ีมีความคิดเห็นตอการเลิกบุหรี่ จําแนกตาม 
              ความคิดในการเลิกสูบบุหรี่ การเคยเลิกสูบบุหรี่และการไดรับความชวยเหลือในการเลิก                  
              บุหรี่ (N=98) 
 

   ความคิดเห็นตอการเลิกสูบบุหรี่                             จํานวน                    รอยละ 
ทานคิดวาจะเลิกสูบบุหรี่ในตอนนี้ 
 ใช                            73                       74.48  
 ไมใช                            25                       25.51  
ทานเคยเลิกสูบบุหรี่ในชวง 1 ปท่ีผานมา  
 เคย                           46   46.93  
 < 5 ครั้ง                           19                      19.39  
 5 -10  ครั้ง                         14                       14.29  
 >10 ครั้ง                              8                        8.17  
 ไมเคย                                                        11  11.22  
ถาทานตองการเลิกสูบบุหรี่คิดวาจะสามารถเลิกไดหรือไม 
 ได                            60                       61.22  
 ไมได                            38                       38.78  
การไดรับความชวยเหลือ คําแนะนําในการเลิกบุหรี่ 
 เคยไดรับจากเพ่ือน                    26                       26.54  
 เคยไดรับจากบุคคลในครอบครัว                       47                       47.95  
 ไมเคยไดรับความชวยเหลือ                       25                       25.51  

 

  จากตาราง 11 ผูสูบบุหรี่สวนใหญคิดวาจะเลิกสูบบุหรี่ในตอนนี้คิดเปนรอยละ 74.48 และ
สวนใหญเคยพยายามเลิกสูบบุหรี่ในชวง 1 ป ท่ีผานมาคิดเปนรอยละ 46.93 โดยพบวา เคยมากกวา 
5 ครั้งมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 19.39 ผูสูบบุหรี่สวนใหญคิดวาสามารถเลิกสูบบุหรี่ได  ถาตองการ
เลิกบุหรี่คิดเปนรอยละ 58.7 และสวนใหญรอยละ 61.22 เคยไดรับความชวยเหลือหรือใหคําแนะนํา
จากบุคคลในครอบครัวมากท่ีสุด 41.95 รองลงมาเคยไดรับความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําจากเพ่ือน
คิดเปนรอยละ 26.54 และไมเคยไดรับความชวยเหลือคิดเปนรอยละ 25.51 
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    ( 2) ความคิดเห็นตอการเลิกบุหรี่ในกลุมผูท่ีเคยสูบบุหรี่และปจจุบันเลิกสูบแลว 
 
ตาราง 12  จํานวน รอยละของวัยรุนชายท่ีเคยสูบบุหรี่และปจจุบันเลิกแลวท่ีมีความคิดเห็นตอ 
             การเลิกสูบบุหรี่ จําแนกตามระยะเวลาท่ีเลิกบุหรี่ และวัตถุประสงคหลักในการเลิกบุหรี่    
             (N=98) 
 

     ความคิดเห็นตอการเลิกสูบบุหรี่                               จํานวน                     รอยละ 
ระยะเวลาท่ีเลิกบุหรี่ 
 1-3 เดือน                            11     11.22  
 4-12 เดือน                        16                        16.32  
          1-1 ป                            58                        59.18  
 2 -3 ป                               3                          3.06  
 3 ป หรือนานกวานั้น                             2                          2.04  
วัตถุประสงคหลักท่ีตัดสินใจเลิกบุหรี่ 
 สุขภาพ                                                         26                        25.53  
 ประหยัดเงิน        12                        12.24  
 ครอบครัวไมชอบใหสูบบุหรี่        14                        14.28  
          เพ่ือนไมชอบใหสูบบุหรี่        38                        38.77  
 บทลงโทษท่ีรุนแรงของโรงเรียน                               8                          8.16  
 การรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่                                 1                          1.02  

      
   จากตาราง  12 พบวา  วัยรุนชายท่ีเคยสูบบุหรี่ท่ีปจจุบันเลิกสูบบุหรี่แลวมีจํานวน  58 คน     
คิดเปนรอยละ 59.18 ของผูสูบบุหรี่ท้ังหมด พบวา ผูท่ีเลิกสูบบุหรี่สวนใหญเลิกสูบบุหรี่เปนระยะเวลา 
1 ปมากท่ีสุด รองลงมา 4-11 เดือน คิดเปนรอยละ 16.32 วัตถุประสงคท่ีตัดสินใจเลิกบุหรี ่เพราะเพ่ือน
ไมชอบใหสูบบุหรี่มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 38.77 รองลงมาคือ เพ่ือสุขภาพ คิดเปนรอยละ 25.53 
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 5) ขอมูลสวนตัว 
 

ตาราง 13  จํานวน รอยละของวัยรุนชายจําแนกตามอายุ ระดับชั้นท่ีศึกษาและบุคคลท่ีสูบบุหรี่ในบาน 
              (N=128)      
     

     ขอมูล                                                                จํานวน                  รอยละ 
อายุ  
 <15 ป             3                       2.35  
 15-16 ป          82            64.06  
 16-17 ป          32                      25.00  
 17-18 ป                                                         11                        8.59 
การศึกษา 
 มัธยมศึกษาตน          62                     48.44 
 มัธยมศึกษาปลาย           7                      5.47  
 ปวช.           36                     28.13  
 ปวส.           23                     23.46  
บุคคลในบานท่ีปจจุบันสูบบุหรี่มี 
  1 คน                                        56           43.75  
  2 คน           11             8.59  
  3 คน             5                        3.90  
  >3 คน            1                     10.94  
มีความสัมพันธกับตัวผูสูบบุหรี่ 
 พอ                56                      43.70 
 แม                  14                    10.94  
 พ่ีชาย/นองชาย                   17                     19.28  
 พ่ีสาว/นองสาว                     4                       3.12  
 ไมมี           55                     42.97  

 
 จากตาราง 13 วัยรุนชายสวนใหญมีอายุ ระหวาง 15-16 ป คิดเปนรอยละ 64.06 รองลงมา
มีอายุระหวาง 16-17 ป คิดเปนรอยละ 25.00 
 ระดับการศึกษาของวัยรุนชายสวนใหญกําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน  คิดเปนรอยละ 
37.5 รองลงมาระดับปวช. คิดเปนรอยละ 28.13 
 บุคคลท่ีอาศัยในบานเดียวกันกับวัยรุนชายสวนใหญท่ีสูบบุหรี่จะเปนพอคิดเปนรอยละ 43.75 
รองลงมาคือพ่ีชาย คิดเปนรอยละ 13.28 สวนครอบครัวม่ีไมมีการสูบบุหรี่คิดเปนรอยละ 42.97 
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4.2 สรุปผลการสนทนากลุม (focus group) 
  
 การสนทนาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการเขาถึงบุหรี่ของ
กลุมวัยรุนชายเปาหมาย ซ่ึงเปนกลุมท่ีมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ จํานวน 10 คน โดยเปนกลุมวัยรุนชาย
ท่ีปจจุบันยังสูบบุหรี่อยู จํานวน 6 คน และเปนกลุมวัยรุนชายท่ีเลิกสูบบุหรี่แลวจํานวน 4 คน  
  1) ประเด็นท่ี 1: พฤติกรรมและวิถีชีวิตวัยรุนเปนอยางไร  
  วัยรุนชายทุกคนท่ีเขารวมการสนทนากลุม พักอาศัยในตําบลเขาหินซอนท้ังหมด 
ยังเปนนักเรียนระดับชั้น มัธยมตน ปวช. ปวส. ชีวิตในวันจันทร -ถึงวันศุกร ไปเรียนหนังสือท่ีโรงเรียน
และวิทยาลัย โดยออกจากบานดวยรถรับสงและข่ีรถจักรยานยนตไปเอง  ในโรงเรียน และวิทยาลัย
ทํากิจกรรมรวมกับกลุมเพ่ือน เชนเลนฟุตบอล สวนหลังเลิกเรียนบางครั้งก็ไปรวมตัวกันตามสวนหยอม 
สนามกีฬาของหมูบานชวงเย็นๆ หรือรานเกม สําหรับในชวงวันหยุดสวนใหญจะไปเท่ียวกับเ พ่ือน  
โดยการขับจักรยานยนต ชวยงานบาน และไปเลนเกมท่ีรานเกม และไปเลนกีฬาฟุตบอลกับเพ่ือนและ
รุนพ่ีท่ีสนามกีฬาในหมูบาน 
 ลักษณะทางดานครอบครัว สวนใหญผูปกครองมีอาชีพ รับจาง คาขาย เกษตรกรรม สวนใหญ
เปนครอบครัวขยาย อยูรวมกันปู ยา หรือ ตา ยาย บางคนชอบการมีครอบครัวขยายเพราะมีคนดูแล 
ทํางานชวยกัน บางสวนคิดวาครอบครัวเดี่ยวดีกวาเพราะอิสระ 
 อุปนิสัยของวัยรุนชาย เปนคนใจรอน ชอบเยาแหย สนุกสนาน รูจักการให แตบาง คน 
เงียบขรึม ชอบอยูคนเดียว สวนใหญเปนครอบครัวขยายจึงเห็นคนในบานสูบบุหรี่เปนประจํา บางครั้ง
ใหไปซ้ือจึงทําใหคิดอยากลอง และเห็นพฤติกรรมการสูบบุหรี่เปนสิ่งปกติ 
  2) ประเด็นท่ี 2: พฤติกรรมการสูบบุหรี่   
  กลุมวัยรุนชายท่ีเคยมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ แตปจจุบันเลิกแลวนั้น  จะเริ่มสูบ
เม่ือประมาณ อายุ 14 -15 ป สาเหตุเพราะอยากลอง พอสูบแลวก็สูบตอมาเรื่อยๆ ประมาณวั นละ 
3-4 มวน โดยการขอแบงซ้ือจากรานชําในหมูบาน บางครั้งคนก็ถามเรื่องอายุ แต บางรานก็ไมถาม  
สถานท่ีแอบสูบบุหรี่คือหองน้ําในโรงเรียน หลังอาคารเรียน บานเพ่ือน กลัวผูปกครองรู ดุดาและลงโทษ   
สูบไดประมาณ 1 ป  ก็อยากเลิกสาเหตุเพราะเพ่ือนหญิงตองการใหเลิก หลังจากเริ่มลดลงจะมีอาการ
หงุดหงิด โมโหงาย เพราะอยากบุหรี่ บางครั้งมีอาการใจสั่น และคอยๆ ลด ออกกําลังกาย หลังจากนั้น
ก็เลิกได 
 สําหรับ กลุมท่ียังเลิกไมได เริ่มสูบบุหรี่ตั้งแตอายุประมาณ 12 ป สาเหตุท่ีสูบเพราะเห็น
คนในครอบครัวสูบ จึงเปนเรื่องปกติ ตอมาเห็นเพ่ือนสูบ เพ่ือนชวน ก็เลยลองสูบ บางครั้งยังของปู พอ 
ลุง อา สูบเปนบางครั้ง การสูบครั้งแรกยังมีอาการสําลักควัน แตก็รูสึกติดใจ ความหอมของ บุหรี่    
การขอซ้ือบุหรี่จากรานขายของชําในหมูบานท่ีรูจัก สนิทกัน บางครั้งสามารถหยิบซ้ือแบงเอง ได    
สวนใหญจะแอบสูบในหองน้ําโรงเรียน สวนหยอม ใกลบาน โดยสูบวันละ 4- 5 มวน บางครั้งถึงวันละ 
8 มวน คิดวาตนเองติดบุหรี่ เคยคิดจะเลิกแตทําไดประมาณ 2 -3 เดือน ก็เห็นเพ่ือนสูบ  ญาติ สูบ
จึงหันกลับมาสูบอีก สาเหตุท่ีอยากเลิกเพราะ พอ แมของรองใหเลิกบุหรี่ 
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  3) ประเด็นท่ี 3: การเขาถึงบุหรี่ 
  กลุมวัยรุนชายสวนใหญจะซ้ือหาบุหรี่มาสูบเองจากรานคาชําในหมูบาน โดยฝาก
เพ่ือนรุนพ่ีซ้ือแลวมาแบงกันสูบ มีบางคนขอจากอาท่ีสูบบุหรี่เปนบางครั้ง บางคนทดลองสูบบุหรี่มวน
เองเพราะตาใหชวยมวนใหเลยทดลองสูบ รูสึกขม ไมชอบ กลุมวัยรุนชายท่ีสูบและเลิกสูบมองวาคนท่ี
สูบบุหรี่เห็นจะนาสนใจ รูสึกไมประทับใจตอการสูบบุหรี ่ท่ีสูบบุหรี่เพราะตองการหายอยากบุหรี่เทานั้น  
ไมไดอยากเทหเวลาสูบตองแอบหลบซอน มีคนคอยเตือนใหเลิกสูบบุหรี่และอันตราย จาการสูบบุหรี่
เสมอ สวนคนท่ีเปนแรงบันดาลในใหเลิกคือ เพ่ือน (หญิง) พอ แม 
  4) ประเด็นท่ี 4: การจัดเขตปลอดบุหรี่ 
  สวนใหญรูวาโรงเรียนหามสูบบุหรี่แตยังตองการใหจัดเขตปลอดบุหรี่ บางครั้ง
สูบบุหรี่ในโรงเรียนไมไดก็จะทนแอบกลับไปสูบท่ีอ่ืน เพราะยังเลิกไมได อยากใหโรงเรียน หมูบาน
มีกฎระเบียบท่ีจริงจังและใหหนวยงานเชนโรงพยาบาล ราชการ มาจัดคลินิกอดบุหรี่ในโรงเรียน  
คลินิกของหมูบาน ไมชอบใหตํารวจเขามารวมดวยเพราะกลัวความรุนแรงและกฎหมาย  
 สวนชุมชนอยากใหรานคาเขมงวดกับการขายบุหรี่ตามกฎหมาย อยากใหเขมงวด การตรวจ
รานขายของชํา อยากใหผูรับผิดชอบจัดกิจกรรมสําหรับเยาวชนใหมีสวนรวม การแสดง ดนตรี 
การแขงขันกีฬา แจกหมากฝรั่ง จัดเขตปลอดบุหรี่ในชุมชนอยางเครงครัด 
 

4.3 ผลการดําเนินการแบบมีสวนรวม 
  
 4.3.1 การจัดเวทีประชาคมรอบท่ี 1  
  จัดเวทีประชาคมโดยใชกระบวนการวางแผนอยางมีสวนรวม  (appreciation influence 
control: AIC) เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินการพัฒนาการปองกันการสูบบุหรี่ในวัยรุน ชาย 
ดวยการทําเวทีประชาคม เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินการการปองกันการสูบบุหรี่ในวัยรุน ชาย 
จากกลุมตัวแทน จํานวน 2 กลุม คือ กลุมท่ี 1 ไดแก  1) วัยรุนชาย 2) ผูปกครอง  3) รานคา ชุมชน  
4) ผูนําชุมชน กลุมละ 5 คน กลุมท่ี 2 ไดแก ครู ตํารวจ เจาหนาท่ีสาธารณสุข องคการบริหารสวนตําบล 
เทศบาลตําบล กลุมละ 2 คน รวม 30 คน 
 ผลการประชุมรวมกันสรุปไดดังนี้  
  1)  ประกาศใหโรงเรียน วิทยาลัย เปนเขตปลอดบุหรี่ ตามกฎหมาย  (พ.ร.บ. คุมครอง
สุขภาพผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535) 
  2)  รณรงคสรางปลูกจิตสํานึกในการไมสูบบุหรี่  โดยการจัดกิจกรรม  
   (1) ประชาสัมพันธความรู โทษ พิษภัย พ.ร.บ.และกฎหมายท่ีเก่ียวของผานชองทาง
สื่อตางๆ ของชุมชน เชนสถานีวิทยุทองถ่ินไทย หอกระจายขาว เสียงตาม สาย เวทีประชุม อสม.ฯลฯ  
อยางตอเนื่อง 
   (2) ติดปายรานคาขายของชําไมขายบุหรี่ใหกับเด็กอายุต่ํากวา 18 ป โดยขอความ -
รวมมือจากรานคา อาจจะตองขอดูบัตรประชาชนถามีการฝาฝน 
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  (3) จัดกิจกรรมคายพัฒนากับเด็กและเยาวชน ในพ้ืนท่ีโครงการท่ีดําเนินการ
ในการปองกันการสูบบุหรี่ ท้ังหมด 2 โครงการคือ โครงการพุทธอาสาเพ่ือเยาวชนไทยไมสูบบุหรี่  และ
โครงการ “เยาวชนรุนใหม พลังใจเกินรอย” 
    4.3.2 การจัดเวทีประชาคมรอบท่ี 2   
  จากการประเมินผลจากการสังเกต และประเมินผลจากการทํากิจกรรมตาง  ๆรวมถึงโครงการ
พุทธอาสาเพ่ือเยาวชนไทยไมสูบบุหรี ่และโครงการ “เยาวชนรุนใหม พลังใจเกินรอย” ผูเขารวมประชุม
จํานวน 30 คน 

 ผลการประเมินการมีสวนรวมในการดําเนินโครงการ  พบวา  กลุมเปาหมายมีสวน รวม
ในการดําเนินการ  คิดเปนรอยละ 100 มีสวนรวมตั้งแตการรับรูปญหา การคนหาสาเหตุของ ปญหา       
การกําหนดแนวทางแกไขปญหา การดําเนินกิจกรรมแกไขปญหาและรับทราบผลการเนินกิจกรรม  
การแกไขปญหา 

 จากการสํารวจกลุมผูนําชุมชนเฝาระวัง พบวา จํานวนผูสูบบุหรี่ไมเพ่ิมข้ึนจากกอนการดําเนินการ 
และในกลุมวัยรุนชายมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ลดลง ในชุมชนรานคาของชํา  ปฏิเสธการขายบุห รี่ใหกับ
เด็กอายุต่ํากวา 18 ป  

 ในการจัดกิจกรรมตางๆ  ในโรงเรียนและชุมชน องคการบริหารสวนทองถ่ิน โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล โรงเรียน ตํารวจ รวมกันจัดกิจกรรม การลด ละ เลิกบุหรี่ รวมกัน มีการจัดตั้ง
กลุมเพ่ือนใจ วัยรุนในโรงเรียนมัธยม เยาวชนจิต อาสาอยางตอเนื่อง ในชวงระยะเวลา  6 เดือน     
จากการประเมินพบวา  วัยรุนชายท่ีมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ มีผูหยุดสูบบุหรี่ ได 8 คน คิดเปนรอยละ 
13.34 ผูท่ีลด/ละ ไดจํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 56.66 และผูท่ีแสดงความตองการจะเลิก  18 คน 
คิดเปนรอยละ 30 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเพ่ือการพัฒนาแนวทางการปองกันการสูบบุหรี่ของวัยรุนชายในตําบลเขา หินซอน 
มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุนชาย การพัฒนาแนวทางการปองกันการสูบบุหรี่
ของวัยรุนชาย ดําเนินกิจกรรมตามรูปแบบการปองกันการสูบบุหรี่ของวัยรุนชายโดย การมีสวนรวม
ของชุมชน สรุปผลการวิจัยดังนี้ 

 
5.1 สรุปผล 
  
 5.1.1 สภาพปญหาและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุนชาย 

  1) ขอมูลสวนตัว 
    วัยรุนชายสวนใหญมีอายุ ระหวาง 15-16 ป คิดเปนรอยละ 64.0 6 รองลงมา
มีอายุระหวาง 16-17 ป คิดเปนรอยละ 25.00 ระดับการศึกษาของวัยรุนชายสวนใหญกําลังศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน  คิดเปนรอยละ  37.5 รองลงมาระดับ  ปวช. คิดเปนร อยละ 28.13 บุคคลท่ีอาศัย
ในบานเดียวกันกับวัยรุนชายสวนใหญท่ีสูบบุหรี่จะเปนพอ  คิดเปนรอยละ  43.75 รองลงมาคือ พ่ีชาย 
คิดเปนรอยละ 13.28 สวนครอบครัวม่ีไมมีการสูบบุหรี่คิดเปนรอยละ 42.97 

  2) ขอมูลเก่ียวกับการสูบบุหรี่ 
   วัยรุนชายสวนใหญ เคยลองสูบบุหรี่คิดเปนรอยละ 76.56 สวนคนท่ีไมสู บ
มีเพียงรอยละ 23.44 สูบบุหรี่ครั้งแรกเม่ืออายุ 17 ป มากท่ีสุด รอยละ 29.59 รองลงมาไดแกอายุ 12 ป 
และ 16 ป รอยละ 22.45 และ 14.29 สูบบุหรี่ 10 -19 วัน  คิดเปนรอยละ 36.73 รองลงมา 6 -9 วัน 
คิดเปนรอยละ 19.39 สวนสูบทุกวันพบ รอยละ 7.14 การสูบบุหรี่ตอวัน พบวา  มีการสูบ 1-5 มวน  
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 37.76 รองลงมา 6-10 มวน คิดเปนรอยละ 34.69 และท่ีสูบจํานวน 21 มวน
ข้ึนไป พบรอยละ 9.18 การไดบุหรี่มาสูบ สวนใหญซ้ือมาจากรานขายของชํารอยละ 42.86 รองลงมา
ฝากใหอ่ืนซ้ือแทนรอยละ 28.57 และขอจากผูอ่ืนรอยละ 22.45 

   ผูสูบบุหรี่ สวนใหญจะระบุยี่หอบุหรี่ท่ีสูบ โดยระบุยี่หอแอลเอ็มเขียว รอยละ 46.94 
รองลงมายี่หอแอลเอ็มแดง รอยละ  22.45 สวนยี่หอใดก็ไดรอยละ 1.02 คาใชจาย ในการซ้ือบุหรี่ชนิด 
1 ซอง 20 มวน สวนใหญจะซ้ือในราคา 50-65 บาทคิดเปนรอยละ 47.96 รองลงมา คือซ้ือบุหรี่แบงขาย
รอยละ 28.57 ในชวง 30 วันท่ีผานมาสวนใหญจายเงินเปนคาบุหรี่ 201-300 บาทคิดเปนรอยละ 32.65 
รองลงมา 101-200 บาท คิดเปนรอยละ 21.43 การไดรับคาใชจาย  สวนใหญไดรับคาใชจายเดือนละ
1,001-1,500 บาท คิดเปนรอยละ 48.98 รองลงมา ต่ํากวา 1,000 บาท คิดเปนรอยละ 31.63 

   การซ้ือบุหรี่สวนใหญผูขายบุหรี่มีการปฏิเสธขายบุหรี่ใหเนื่องจากอายุผูซ้ือยังไมถึง
เกณฑกําหนดเปนบางครั้งคิดเปนรอยละ 32.65 และพบวาผูขายไมสนใจวาอายุผูซ้ือยังไมถึงเกณฑกําหนด
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คิดเปนรอยละ 21.43 สําหรับการเคยใชยาสูบรูปแบบอ่ืนนอกจากบุหรี่พบวามีการใชบุหรี่มวนเ อง
คิดเปนรอยละ 13.26 สถานท่ีสูบบุหรี่สวนใหญจะเปนท่ีโรงเรียนมากท่ีสุด โดยระบุ เปนหองน้ํารอยละ  
28.58 รองลงมาคือหลังโรงเรียน รอยละ 9.18 การสูบบุหรี่เปนสิ่งแรกในตอนเชาสวนใหญตอบวาใช
ในบางครั้งคิดเปนรอยละ 48.98  
   3) ความคิดเห็นตอการสูบบุหรี ่
    วัยรุนชายสวนใหญคิดวา การชวนใหสูบบุหรี่ของเพ่ือนหรือเพ่ือนสนิท ทําให
อาจจะสูบบุหรี่ คิดเปนรอยละ 43.75 รองลงมาอาจจะไมสูบและสูบอยางนอนเปนรอยละ  27.35 และ
15.62 ตามลําดับ การพูดถึงอันตรายของบุหรี่ในครอบครัวสวนใหญรอยละ 75.78 บุคคลในครอบครวั
มีการพูดถึงอันตรายของการสูบบุหรี่การสูบบุหรี่ในอนาคต ในระยะเวลา 12 เดือนขางหนา สวนใหญ
อาจจะไมสูบคิดเปนรอยละ 44.53 รองลงมาไมสูบอยางแนนอนคิดเปนรอยละ 38.28 สวนในระยะเวลา
อีก 5 ปขางหนา สวนใหญคิดวาไมสูบอยางแนนอนรอยละ 59.38 คิดวาอาจจะสูบ คิดเปนรอยละ 23.44 
รองลงมา ในการเลิกบุหรี่ของคนเริ่มสูบบุหรี่ สวนใหญคิดวาอาจจะไมยาก คิดเปน รอยละ 82.81 
รองลงมาอาจจะไมยากคิดเปนรอยละ 24.9 

    สวนใหญคิดวาเด็กท่ีสูบบุหรี่  มีจํานวนนอยกวาเด็กท่ีไมสูบบุหรี่ในกลุมเด็กผูชาย
คิดเปนรอยละ 47.76 และเด็กผูหญิงคิดเปน รอยละ 85.15 สวนใหญคิดวาการสูบบุหรี่ทําใหผูสูบบุหรี่
มีความรูสึกผอนคลายมากกวาผูไมสูบบุหรี่  คิดเปนรอยละ 49.21 และสวนใหญคิดวาเด็กท่ีสูบบุหรี่
มีความนาสนใจนอยกวาเด็กท่ีไมสูบบุหรี่โดย  ในกลุมเด็กผูชาย คิดเปนรอยละ 57.81 และเด็กผูหญิง
คิดเปนรอยละ 63.28 มีความคิดเห็นวาการสูบบุหรี่ทําใหน้ําหนักตัวลดลง  คิดเปนรอยละ 59.38 และ
คิดวาการสูบบุหรี่เปนอันตรายตอสุขภาพอยางแนนอนคิดเปนรอยละ 75.0 ในการเลิกคบกับเพ่ือน
ท่ีสูบบุหรี่สวนใหญคิดวาไมเลิกคบคิดเปนรอยละ 81.25 และเลิกคบเปนบางคนคิดเปนรอยละ 14.07 
การท่ีเห็นคนสูบบุหรี่สวนใหญมีความคิดวาขาดความม่ันใจ โดยมีความคิดกับผูชายท่ีสูบบุหรี่
คิดเปนรอยละ 83.59 และผูหญิงท่ีสูบบุหรี่คิดเปนรอยละ  69.53 ในการเลิกบุหรี่ไดภายใน  1-2 ป 
สวนใหญคิดวาชีวิตอาจจะยืนยาวไดคิดเปนรอยละ 69.53 รองลงมาคิดวาไดอยางแนนอนคิดเปนรอยละ 
24.22 

  4) การไดรับควันบุหรี่จากผูสูบบุหรี่ขางเคียง 
    วัยรุนชายสวนใหญคิดวาการไดรับควันบุหรี่จากผูสูบบุหรี่ขางเคียงเปนอันตราย
อยางแนนอนคิดเปนรอยละ 65.63 รองลงมาคิดวาอาจจะอันตรายรอยละ 17.19 และในชวง 7  วันท่ี
ผานมาสวนใหญไมมีผูสูบบุหรี่ในบานคิดเปนรอยละ 43.75 รองลงมามีผูสูบบุหรี่ในบาน 1-2 วัน 
คิดเปนรอยละ 29.69 สวนมีผูสูบบุหรี่ในบานทุกวันมีรอยละ 12.50 และมีผูสูบบุหรี่ใกลตัวในสถานท่ีอ่ืน
นอกจากบานสวนใหญมีทุกวันคิดเปนรอยละ 32.81 รองลงมามี 3-4 วัน คิดเปนรอยละ 26.57 

   5) ความคิดเห็นตอการเลิกบุหรี่ 
   ผู สูบบุหรี่สวนใหญคิดวาจะเลิกสูบบุหรี่ในตอนนี้คิดเปนรอยละ 74.48 และ
สวนใหญเคยพยายามเลิกสูบบุหรี่ในชวง 1  ป ท่ีผานมาคิดเปนรอยละ 46.93 โดยพบวา  เคยมากกวา  
5 ครั้งมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 19.39 ผูสูบบุหรี่สวนใหญคิดวาสามารถเลิกสูบบุหรี่ได  ถาตองก าร
เลิกบุหรี่คิดเปนรอยละ 58.7 และสวนใหญรอยละ 61.22 เคยไดรับความชวยเหลือหรือใหคําแนะนํา
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จากบุคคลในครอบครัวมากท่ีสุด  41.95 รองลงมาเคยไดรับความชวยเหลือหรือ  ใหคําแนะนําจาก
เพ่ือนคิดเปนรอยละ 26.54 และไมเคยไดรับความชวยเหลือคิดเปนรอยละ 25.51 
   วัยรุนชายท่ีเคยสูบบุหรี่ท่ีปจจุบันเลิกสูบบุหรี่แลวมีจํานวน  58 คน คิดเปนรอยละ 
59.18 ของผูสูบบุหรี่ท้ังหมด พบวาผูท่ีเลิกสูบบุหรี่สวนใหญเลิกสูบบุหรี่เปนระยะเวลา 1 ปมากท่ีสุด 
รองลงมา 4-11 เดือน คิดเปนรอยละ 16.32 วัตถุประสงคท่ีตัดสินใจเลิกบุหรี่  เพราะเพ่ือนไมชอบ ให
สูบบุหรี่มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 38.77 รองลงมาคือ เพ่ือสุขภาพ คิดเปนรอยละ 25.53 

 5.1.2 การพัฒนาแนวทางการปองกันการสูบบุหรี่ของวัยรุนชาย 
 การดําเนินงานกิจกรรมปองกันการสูบบุหรี่ของวัยรุนชาย พบวา  กลุมเปาหมาย และภาคี

เครือขายมีสวนรวมในการดําเนินแตละกิจกรรมคิดเปนรอยละ 100 โดยมีสวนรวมตั้งแตการรับรูปญหา 
การคนหาสาเหตุของปญหา การกําหนดแนวทางแกไขปญหา การดําเนินกิจกรรมแกไขปญหาและ
รับทราบผลการเนินกิจกรรมการแกไขปญหา ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของปกรณ วิชิรัคกุล และคนอ่ืนๆ  
(2552) ไดประเมินโครงการรวมมือรวมใจเพ่ือสรางโรงเรียนปลอดบุหรี่  กรณีศึกษาโรงเรียน สูง
เมนชนูปถัมภ จังหวัดแพร ผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีมีผลสําเร็จไดแกกระบวนการแกไขปญหา
แบบมีสวนรวมเปนวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพและมีผลสําเร็จตอการทํางานในชุมชนอยางมาก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในรูปแบบของ บวรส (บาน วัด โรงเรียน สถานีอนามัย)  
  5.1.3 ดําเนินกิจกรรมตามรูปแบบการปองกันการสูบบุหรี่ของวัยรุนชายโดยการมีสวนรวม
ของชุมชน 

  1) การปองกันมิใหมีการริเริ่ม ลองสูบบุหรี่ 
   ในการดําเนินงานการปองกันมิใหมีการริเริ่ม ลองสูบบุหรี่  เนนในกลุมวัยรุน
ท่ียังไมมีประสบการณสูบบุหรี่ หรือเคยลองสูบบุหรี่ โดยการจัดกิจกรรม ประกาศใหโรงเรียน วิทยาลัย 
เปนเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย  (พ.ร.บ.  คุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่  พ.ศ.  2535)  รณรงค สราง
ปลูกจิตสํานึกในการไมสูบบุหรี่  โดยการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธความรู โทษ พิษภัย พ.ร.บ.  และ
กฎหมายท่ีเก่ียวของผานชองทางสื่อตางๆ ของชุมชน เชนสถานีวิทยุทองถ่ินไทย หอกระจายข าว 
เสียงตามสาย เวทีประชุม อสม. อยางตอเนื่อง ติดปายรานคาขายของชําไมขายบุหรี่ใหกับเด็กอายุต่ํากวา 
18 ป โดยขอความรวมมือจากรานคา อาจจะตองขอดูบัตรประชาชนถามีการฝาฝน  จัดกิจกรรม
คายพัฒนากับเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีโครงการท่ีดําเนินการในการปองกันการสูบบุหรี่ โครงการพุทธอาสา
เพ่ือเยาวชนไทยไมสูบบุหรี่  และโครงการเยาวชนรุนใหม พลังใจเกินรอย  สงผลให กลุมวัยรุนชาย  
มีทัศนคติท่ีถูกตอง มีการสูบบุหรี่นอยลง จํานวนไมเพ่ิมข้ึน และแสดงความตองการท่ีจะเลิกสูบบุหรี่
สอดคลองกับการศึกษาของวรรณชนก จันทชุม (2549)  ไดประเมิลผลการพัฒนากลวิธีในการปองกัน
การสูบบุหรี่ของนักเรยีนโดยใชกระบวนการมีสวนรวม  กรณีศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส ในจังหวัด
กาฬสินธุ พบวารูปแบบกิจกรรมท่ีสนับสนุน โครงการ กอใหเกิดผลลัพธ ท่ีสรางสรรค เชนการผลิตสื่อ
อยางสรางสรรค การพัฒนาชุมชนดวยกระบวนการมีสวนรวม การมีสวนรวมในการขับเคลื่อนของชมุชน 
   2) การชวยใหผูสูบบุหรี่ลด ละ เลิก  
   กระบวนการโดยมีเจาหนาท่ีสาธารณสุขเปนแกนนํา โดยการจัดตั้งศูนยชวยเหลือ
สนับสนุนใหเลิกสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และอบรมความรูแกนนําคอยดูแล  
ใหความรูเก่ียวกับการเลิกสูบบุหรี่ ใหคําปรึกษา สรางกําลังใจ เสริมสรางความรูในสถาบันการศึกษา
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อยางตอเนื่อง มีการจัดเวทีสนับสนุนกิจกรรมของกลุมเยาวชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตําบล
จัดทําฐานขอมูล ของผูสูบบุหรี่ ไมสูบบุหรี่ ผูสูบบุหรี่แตปจจุบันเลิกแลว การคันหาบุคคลตนแบบ
ในการเลิกสูบบุหรี่ และบุคคลท่ีเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ ซ่ึงมีผลใหผูสูบบุหรี่ลด ละ เลิกไดสอดคลองกับ
การศึกษาของ ผองศรี ศรีมรกต (2550) องคประกอบหลัก 4 ประการคือ 1)  สถานท่ีในการสรางเสริม
ความตระหนัก คือ โรงเรียน บานและสังคมแวดลอม  2) ศักยภาพท่ีจําเปนไดแก ความรู  ทักษะชีวิต 
ทักษะการสื่อสาร 3)  กลยุทธท่ีใชในการสงเสริมพฤติกรรม  ประกอบดวย  สถานการณจริง ตัวแ บบ 
การแนะนํา การถายทอดประสบการณ 4)  การอบรมตามโปรแกรมซ่ึงควบคุมทักษะการสื่อสาร  
การเจรจาตอรอง และความรูเก่ียวกับพิษภัยของบุหรี่ท้ังในและนอกหลักสูตรจะสามารถประสบผลสําเร็จ
ไดถาเกิดความรวมมือของ พอ แม ผูปกครอง ครู และสังคม 

  3) การปกปองผูไมสูบบุหรี่จากการไดรับควันบุหรี่ในสิ่งแวดลอม 
   การจัดในชุมชน โรงเรียน และสถานท่ีตางๆ ใหเปนเขตปลดบุหรี่ กําหนดกิจกรรม
แกนนํา กลุม  อสม. นักเรียน ทําการสํารวจสถานท่ีท่ีพบวา  มีการสูบบุหรี่ในชุมชน แลวดําเนินการ
จัดทําปายเตือน การติดสติกเกอรหามสูบบุหรี่ เขตปลอดบุหรี่ ปรับปรุงภูมิทัศนในพ้ืนท่ีท่ีอับทึบใหโปรง 
มีการเฝาระวังการสูบบุหรี่โดยผูนําชุมชน โดยการรายงานในการประชุมประจําเดือนของหมูบาน หรือ
แจงผูปกครอง กรณีมีการฝาฝนตองมีการการวากลาวตักเตือนตัวผูสูบ สรางขอตกลงในชุมชนเก่ียวกับ
การสูบบุหรี่ใหตระหนักถึงโทษพิษภัยของบุหรี่ และบทลงโทษทางกฎหมายเก่ียวกับการคุมครองสุขภาพ
ผูไมสูบบุหรี่ เกิดความรวมมือในการดําเนินการปกปองผูไมสูบบุหรี่ จากการไดรับควันบุหรี่ในสิ่งแวดลอม 
หรือสรางสิ่งแวดลอมปลอดบุหรี่ สอดคลองกับการศึกษาของ  ผองศรี ศรีมรกต  (2550) การ ปกปอง
เยาวชนไทยจากพิษภัยบุหรี่จําเปนตองอาศัยกระบวนการในการสรางความตระหนักในพิษภัยของบุหรี่
ระดับเขมขนทุกภาคสวนอยางจริงจัง ซ่ึงตองเกิดจากความรวมมือกันของงผูท่ีมี  สวนเก่ียวของท้ังหมด 
ตองมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง กลวิธีท่ีใชมีความหลากหลายใชอุปกรณ ท่ีสามารถสื่อไดท้ังขอความ
และผลกระทบตอความรูสึกสอดคลองกับธรรมชาติของกลุมเปาหมาย 

 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 
 5.2.1 สถานการณการสูบบุหรี่ของวัยรุนชายอายุ 15-18 ป 
 จากการใชแบบสอบถามใหของกลุมเสี่ยงวัยรุนชายอายุ 15-18 ป จํานวน 128 คน พบวา

สวนใหญเคยมีประวัติการสูบบุหรี่ประมาณรอยละ 75.56 และท่ียังไมเคยสูบบุหรี่เลย รอยละ 23.44 
ซ่ึงพบวาสูงมากเนื่องจากกลุมวัยรุนท่ีเขารวมโครงการเปนกลุมท่ีลอแหลมและมีความสัมพันธ
ของกลุมผูท่ียังสูบบุหรี่อยู หรือเคยสูบบุหรี่ เม่ือนํามาเปรียบเทียบเกณฑของประเทศใน กลุมอายุ
ท่ีใกลเคียงกัน (ชวงอาย ุ15-18 ป รอยละ 15.19 ของผูสูบบุหรี่สวนใหญ (ศูนยขอมูลและเผยแพรมูลนิธิ
เพ่ือการรณรงคไมสูบบุหรี่,  2550) สวนใหญเริ่มครั้งแรกทดลองสูบเม่ืออายุ 14-15 ป อยู ในระดับชั้น
มัธยมปท่ี 3 (โดยสถิติพบวา  อายุนอยท่ีสุดเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก คือ 13 ป และอายุเฉลี่ย ท่ีเริ่มสูบบุหรี่
ทากับ 14.9 ป อายุเฉลี่ยของคนไทยท่ีเสพติดบุหรี่เทากับ 18 ป และโดยเฉลี่ยจะเสพติดบุหรี่ตอไป  
เปนเวลา 23 ป 
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  5.2.2 สรุปผลการสนทนากลุม (focus group) 
 การสนทนาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการเขาถึงบุหรี่ของ
กลุมวัยรุนชายเปาหมาย ซ่ึงเปนกลุมท่ีมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ จํานวน 10 คน โดยเปนกลุมวัยรุนชาย
ท่ีปจจุบันยังสูบบุหรี่อยู จํานวน 6 คน และเปนกลุมวัยรุนชายท่ีเลิกสูบบุหรี่แลวจํานวน 4 คน  
   1) ประเด็นท่ี 1: พฤติกรรมและวิถีชีวิตวัยรุนเปนอยางไร  
    วัยรุนชายทุกคนท่ีเขารวมการสนทนากลุม พักอาศัยในตําบลเขาหินซอนท้ังหมด 
ยังเปนนักเรียนระดับชั้น มัธยมตน ปวช. ปวส. ชีวิตในวันจันทร -ถึงวันศุกร ไปเรียนหนังสือท่ีโรงเรียน
และวิทยาลัย โดยออกจากบานดวยรถรับสงและข่ีรถจักรยานยนตไปเอง  ในโรงเรียนและวิทยาลัย
ทํากิจกรรมรวมกับกลุมเพ่ือน เชนเลนฟุตบอล สวนหลังเลิกเรียนบางครั้งก็ไปรวมตัวกันตามสวนหยอม 
สนามกีฬาของหมูบานชวงเย็นๆ หรือรานเกม สําหรับในชวงวันหยุดสวนใหญจะไปเท่ียว กับเพ่ือน 
โดยการขับจักรยานยนต ชวยงานบาน และไปเลนเกมท่ีรานเกม และไปเลนกีฬาฟุตบอลกับเพ่ือนและ
รุนพ่ีท่ีสนามกีฬาในหมูบาน 
    ลักษณะทางดานครอบครัว สวนใหญผูปกครองมีอาชีพ รับจาง คาขาย เกษตรกรรม 
สวนใหญเปน ครอบครัวขยาย อยูรวมกันปู ยา หรือ ตา  ยาย บางคนชอบการมีครอบครวัขยาย
เพราะมีคนดูแล ทํางานชวยกัน บางสวนคิดวาครอบครัวเดี่ยวดีกวาเพราะอิสระ 
    อุปนิสัยของวัยรุนชาย เปนคนใจรอน ชอบเยาแหย สนุกสนาน รูจักการให แตบางคน 
เงียบขรึม ชอบอยูคนเดียว สวนใหญเปนครอบครัวขยายจึงเห็นคนในบานสูบบุหรี่เปนประจํา บางครั้ง
ใหไปซ้ือจึงทําใหคิดอยากลอง และเห็นพฤติกรรมการสูบบุหรี่เปนสิ่งปกติ 
   2) ประเด็นท่ี 2: พฤติกรรมการสูบบุหรี่  
    กลุมวัยรุนชายท่ีเคยมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่แตปจจุบัน เลิกแลวนั้น  จะเริ่มสูบ
เม่ือประมาณอายุ 14 -15 ป สาเหตุเพราะอยากลอง พอสูบแลวก็สูบตอมาเรื่อยๆ ประมาณวัน ละ 
3-4 มวน โดยการขอแบงซ้ือจากรานชําในหมูบาน บางครั้งคนก็ถามเรื่องอายุ แตบางราน ก็ไมถาม 
สถานท่ีแอบสูบบุหรี่คือหองน้ําในโรงเรียน หลังอาคารเรียน บานเพ่ือน กลัวผูปกครองรู ดุดาและลงโทษ 
สูบไดประมาณ 1 ปก็อยากเลิกสาเหตุเพราะเพ่ือนหญิงตองการใหเลิก หลังจาก เริ่มลดลงจะมีอาการ
หงุดหงิด โมโหงาย เพราะอยากบุหรี่ บางครั้งมีอาการใจสั่น และคอยๆ  ลด ออกกําลังกาย  หลังจากนั้น 
ก็เลิกได 
    สําหรับกลุมท่ียังเลิกไมได เริ่มสูบบุหรี่ตั้งแตอายุประมาณ 12 ป สาเหตุท่ีสูบ
เพราะเห็นคนในครอบครัวสูบ จึงเปนเรื่องปกติ ตอมาเห็นเพ่ือนสูบ เพ่ือนชวน ก็เลย ลองสูบ บางครั้ง
ยังของปู พอ ลุง อา สูบเปนบางครั้ง การสูบครั้งแรกยังมีอาการสําลักควัน แต ก็รูสึกติดใจ ความหอม
ของบุหรี่ การขอซ้ือบุหรี่จากรานขายของชําในหมูบานท่ีรูจัก สนิทกัน บางครั้งสามารถหยิบซ้ือแบงเองได 
สวนใหญจะแอบสูบในหองน้ําโรงเรียน สวนหยอมใกลบาน  โดยสูบวันละ 4-5 มวน บางครั้งถึง  วันละ 
8 มวน คิดวาตนเองติดบุหรี่ เคยคิดจะเลิกแตทําไดประมาณ 2 -3 เดือน ก็เห็นเพ่ือนสูบ  ญาติ สูบ
จึงหันกลับมาสูบอีก สาเหตุท่ีอยากเลิกเพราะ พอ แมของรองใหเลิกบุหรี่ 
   3) ประเด็นท่ี 3: การเขาถึงบุหรี่ 
    กลุมวัยรุนชายสวนใหญจะซ้ือหาบุหรี่มาสูบเองจากรานคาชําในหมู บาน โดยฝาก
เพ่ือนรุนพ่ีซ้ือแลวมาแบงกันสูบ มีบางคนขอจากอาท่ีสูบบุหรี่เปนบางครั้ง บางคนทดลองสูบบุหรี่มวนเอง



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

53 

เพราะตาใหชวยมวนใหเลยทดลองสูบ รูสึกขม ไมชอบ กลุมวัยรุนชายท่ีสูบและเลิกสูบมองวา
คนท่ีสูบบุหรี่เห็นจะนาสนใจ รูสึกไมประทับใจตอการสูบบุหรี่ ท่ีสูบบุหรี่เพราะตองการหายอยากบุหรี่
เทานั้น ไมไดอยากเทหเวลาสูบตองแอบหลบซอน มีคนคอยเตือนใหเลิกสูบบุหรี่และอันตราย
จาการสูบบุหรี่เสมอ สวนคนท่ีเปนแรงบันดาลในใหเลิกคือ เพ่ือน (หญิง) พอ แม 
   4) ประเด็นท่ี 4: การจัดเขตปลอดบุหรี่ 
    สวนใหญรูวาโรงเรียนหามสูบบุหรี่แตยังตองการใหจัดเขตปลอดบุหรี่ บางครั้ง
สูบบุหรี่ในโรงเรียนไมไดก็จะทนแอบกลับไปสูบท่ีอ่ืน เพราะยังเลิกไมได อยากใหโรงเรียน  หมูบาน
มีกฎระเบียบท่ีจริงจังและใหหนวยงานเชนโรงพยาบาล ราชการ มาจัดคลินิกอดบุหรี่ ในโรงเรียน 
คลินิกของหมูบาน ไมชอบใหตํารวจเขามารวมดวยเพราะกลัวความรุนแรงและกฎหมาย  
    สวนชุมชนอยากใหรานคาเขมงวดกับการขายบุหรี่ตามกฎหมาย อยากใหเขมงวด
การตรวจรานขายของชํา อยากใหผูรับผิดชอบจัดกิจกรรมสําหรับเยาวชนใหมีสวนรวม การแสดงดนตรี 
การแขงขันกีฬา แจกหมากฝรั่ง จัดเขตปลอดบุหรี่ในชุมชนอยางเครงครัด 
 5.2.3 ผลการดําเนินการแบบมีสวนรวม 
   1) การจัดเวทีประชาคมรอบท่ี 1  
    จัด เวทีประชาคมโดยใชกระบวนการวางแผนอยางมีสวนรวม  (appreciation 
influence control: AIC) เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินการพัฒนาการปองกันการสูบบุหรี่ในวัยรุนชาย 
ดวยการทําเวที ประชาคม เพ่ือกําหนดแนวทางการ ดําเนินการการปองกันการสูบบุหรี่ในวัยรุนชาย  
จากกลุมตัวแทน จํานวน 2 กลุม คือ กลุมท่ี 1 ไดแก  1) วัยรุนชาย 2) ผูปกครอง  3) รานคา ชุมชน 
4) ผูนําชุมชน กลุมละ 5 คน กลุมท่ี 2 ไดแก ครู ตํารวจ เจาหนาท่ีสาธารณสุข องคการบริหารสวนตําบล 
เทศบาลตําบล กลุมละ 2 คน รวม 30 คน 
   ผลการประชุมรวมกันสรุปไดดังนี้  
   (1) ประกาศใหโรงเรียน วิทยาลัย เปนเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย (พ.ร.บ.คุมครอง
สุขภาพผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535) 
   (2) รณรงคสรางปลูกจิตสํานึกในการไมสูบบุหรี่ โดยการจัดกิจกรรม  
     ก. ประชาสัมพันธความรู โทษ พิษภัย พ.ร.บ.และกฎหมายท่ีเก่ียวของ
ผานชองทางสื่อตางๆ ของชุมชน เชน สถานีวิทยุทองถ่ินไทย หอกระจายขาว เสียงตามสาย เวทีประชมุ 
อสม.ฯลฯ อยางตอเนื่อง 
     ข. ติดปาย รานคาขายของชําไมขายบุหรี่ใหกับเด็กอายุต่ํา กวา 18 ป  
โดยขอความรวมมือจากรานคา อาจจะตองขอดูบัตรประชาชนถามีการฝาฝน 
     ค. จัดกิจกรรมคายพัฒนากับเด็กและเยาวชน ในพ้ืนท่ีโครงการท่ีดําเนินการ
ในการปองกันการสูบบุหรี่ ท้ังหมด 2 โครงการคือ โครงการพุทธอาสาเพ่ือเยาวชนไทย  ไมสูบบุหรี่ 
และโครงการ “เยาวชนรุนใหม พลังใจเกินรอย” 
   2) การจัดเวทีประชาคมรอบท่ี 2  
    จากการประเมินผลจากการสังเกต และประเมินผลจากการทํากิจกรรม ตางๆ
รวมถึงโครงการพุทธอาสาเพ่ือเยาวชนไทยไมสูบบุหรี่ และโครงการ “เยาวชนรุนใหม พลังใจเกินรอย ”
ผูเขารวมประชุมจํานวน 30 คน 
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   ผล การประเมินการมีสวนรวมในการดําเนินโครงการ พบวา กลุมเปาหมายมีสวนรวม
ในการดําเนินการ  คิดเปนรอยละ 100 มีสวนรวมตั้งแตการรับรูปญหา การคนหาสาเหตุของปญหา  
การกําหนดแนวทางแกไขปญหา การดําเนินกิจกรรมแกไขปญหาและรับทราบผล การเนินกิจกรรม 
การแกไขปญหา 

   จากการสํารวจกลุมผูนําชุมชนเฝาระวัง พบวา  จํานวนผูสูบบุหรี่ไมเพ่ิมข้ึน
จากกอนการดําเนินการ และในกลุมวัยรุนชายมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ลดลง ในชุมชน รานคาของชํา  
ปฏิเสธการขายบุหรี่ใหกับเด็กอายุต่ํากวา 18 ป  

   ในการจัดกิจกรรมตางๆ  ในโรงเรียนและชุมชน องคการบริหารสวนท องถ่ิน 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โรงเรียน ตํารวจ รวมกันจัดกิจกรรม การลด ละ เลิกบุหรี่  รวมกัน 
มีการจัดตั้งกลุมเพ่ือนใจวัยรุนในโรงเรียนมัธยม เยาวชนจิตอาสาอยางตอเนื่อง ในชวง ระยะเวลา 
6 เดือน จากการประเมินพบวา วัยรุนชายท่ีมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ มีผูหยุดสูบบุหรี่ ได 8 คน คิดเปน  
รอยละ 13.34 ผูท่ีลด/ละ ไดจํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 56.66 และผูท่ีแสดงความตองการ  จะเลิก
18 คน คิดเปนรอยละ 30 
 5.2.4 จากวิจัยนี้ การท่ีจะหาแนวทางการแกไขปญหา ตองรูสาเหตุหรือสภาพปญหา บริบทของ
ชุมชน รวมท้ังการมีสัมพันธภาพท่ี ดีกับชุมชน การยอมรับ ความไววางใจของชุมชน การสะทอนขอมูล
ของชุมชนใหชุมชนไดทราบถึงปญหาของชุมชนและเปนความตองการของชุมชนในการท่ีจะแกไขปญหา 
ทําใหตัวแทนจากองคทองถ่ิน กลุมวัยรุนชาย อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน บุคลากรในสถานศึกษา
ในพ้ืนท่ี/ครู เจาหนาท่ีสาธารณสุข ผูนําชุมชน และกลุมแมบาน ใหความรวมมือ รวมใจกันแกไขปญหา
และวางแผนในการพัฒนารูปแบบเปนอยางดีในการดําเนินกิจกรรมทุกข้ันตอน สงผลให เกิดแนวทาง 
การปองกันการสูบบุหรี่ของวัยรุนชายในตําบลเขาหินซอน และในการดําเนินกิจกรรมนี้เจาหนาท่ี
ทุกภาคสวนลงปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีรวมกับชุมชนดวย โดยเฉพาะกลุมผูปกครองใหกําลังใจและรวมแกไข
ปญหาท่ีเกิดข้ึนดวย 

 
5.3 ขอเสนอแนะ 
 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  
 5.3.1 ควรนําแนวคิดการมีสวนรวมของชุมชนมาใชในการพัฒนารูปแบบการสนับสนุน หรือ
การนํารูปแบบไปประยุกตใชในประเด็นอ่ืนๆ เพ่ือใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี เชน การควบคุมปองกัน
การเกิดอุบัติเหตุจราจร การปองกันการตั้งครรภกอนวัยอันควร  

 5.3.2 อาจใหกลุมตางๆ ในชุมชนเขามามีสวนรวมทุกภาคสวนมีการบูรณาการรวมกันในรูปแบบ
การจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง  เชน  กิจกรรมการชวยใหเลิกบุหรี่ควรจะมีวิชาชีพเฉพาะ  จะทําใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนควรมีการพัฒนาศึกษาตอยอด พัฒนารูปแบบแนวทางท่ีไดรับจากการศึกษาครั้งนี้
โดยการเปรียบเทียบกอน -หลังการดําเนินการและศึกษาประสิทธิผลในระยะยาวของรูปแบบ
การดําเนินงาน 
  5.3.3 ในการดําเนิน กิจกรรมควรใหผูบริหารเขามา รับรู มีสวนรวม ในการวางแผน แกไข
ปญหาเพ่ือเกิดความรูสึกความเปนเจาของและเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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รายการอางอิง 
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คําช้ีแจง  คําถามเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ ในสวนท่ี 1 – 6 ใหหมายถึงบุหรี่ซองท่ีผลิตจากโรงงานท้ัง             
            ภายในประเทศและตางประเทศ ยกเวนขอท่ี 11 ในสวนท่ี 1  
โปรดทําเครื่องหมาย กากบาท X ในคําตอบท่ีทานเลือกตอบ 
 
สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ 
 
1.คุณเคยสูบบุหรี่บางหรือไม (แมวาสูบครั้งเดียวหรือสองครั้งก็นับวาสูบ) 
 1.  เคยสูบ   2. ไมเคยสูบ (ขามไปตอบสวนท่ี2)    
2.คุณสูบบุหรี่ครั้งแรกเม่ืออายุ.........ป 
3.ในชวง 30 วันท่ีผานมา คุณสูบบุหรี่ก่ีวัน 

1) 1 – 2 วัน  2) 3 – 5 วัน  3) 6 – 9 วัน 
          4) 10 - 19 วัน  5) 20 – 29  วัน  6) ทุกวัน  
4.ในชวง 30 วันท่ีผานมา ในวันท่ีคุณสูบบุหรี่ก่ีมวนตอวัน 
 1)นอยกวา 1 มวนตอวัน        2)  1 มวน ตอวัน    3)  6 – 10 มวนตอวัน   
4) 11 -20 มวนตอวัน          5)  21มวนข้ึนไป            
5.ในชวง 30 วันท่ีผานมา โดยปกติคุณไดบุหรี่มาสูบอยางไร (เลือกตอบเพียงขอเดียว) 
 1.ซ้ือจากหางสรรพสินคา5.ฝากใหผูอ่ืนซ้ือแทน    
                2.ซ้ือจากรานสะดวกซ้ือ                   6.ขอจากผูอ่ืน 
                3.ซ้ือจากรานขายของชํา             7.ผูอ่ืนให     
                4.ซ้ือจากเครื่องขายบุหรี่อัตโนมัติ         8.ไดมาโดยวิธีอ่ืน ระบุ................................... 
6.ในชวง 30 วันท่ีผานมาโดยปกติคุณสูบบุหรี่ยี่หอใด 
 1.ระบุยี่หอ.............................  2.ยี่หอใดก็ได  3.ไมทราบยี่หอ  
7.โดยปกติคุณจายเงินซ้ือบุหรี่ชนิด1ซอง/บุหรี่ 20 มวน ในราคาเทาไหร 
 1.ระบุราคา........................บาท 2.ไมไดซ้ือบุหรี่ หรือ ไมไดซ้ือบุหรี่ท้ังซอง  
8.ในชวง 30 วันท่ีผานมาคุณจายเงินซ้ือบุหรี่เทาไหร  
 1.ระบุราคา.......................บาท 2.ไมเคยจายเงินเอง  
9.โดยปกติคุณไดรับเงินคาใชจายเดือนละ ...........................บาท 
10.ในชวง 30 วันท่ีผานมามีผูปฏิเสธการขายบุหรี่ใหกับคุณเนื่องจากอายุของคุณไมถึงเกณฑกําหนดหรือไม  
 1.ไมเคยซ้ือเองในชวง 30 วันท่ีผานมา  
 2.ใช มีผูปฏิเสธการขายบุหรี่ใหเนื่องจากอายุของคุณไมถึงเกณฑกําหนดทุกครั้ง  
 3..ไมใช มีผูขายบุหรี่ใหโดยไมสนใจวาอายุของคุณไมถึงเกณฑกําหนด  
11..ในชวง 30 วันท่ีผานมา คุณเคยใชยาสูบรูปแบบอ่ืนนอกจากบุหรี่หรือไม 
 11.1เค้ียวยาเสน    1.ใช  2.ไมใช  
 11.2จุกยาเสนเขาขางกระพุงแกม  1.ใช  2.ไมใช  
 11.3สูบซิการ    1.ใช  2.ไมใช  
 11.4สูบบุหรี่มวนเอง    1.ใช  2.ไมใช  
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 11.5สูบไปป     1.ใช  2.ไมใช  
 11.6สูบฮุกการ/บารากุ   1.ใช  2.ไมใช  
12.โดยปกติคุณสูบบุหรี่ท่ีใด(เลือกตอบเพียง 1 ขอเทานั้น) 
 1.ท่ีบาน                           4.ในงานสังคม  
 2.ท่ีโรงเรียน ระบุสถานท่ี........................5.ท่ีสาธารณะ( เชนสวนสาธารณะ .ศูนยการคา,  
 3.ท่ีบานเพ่ือน         มุมถนน)  
 6.อ่ืนๆระบุ..................................................  
13.โดยปกติคุณสูบบุหรี่เปนสิ่งแรกในตอนเชาหรือไม 
 1.ไมเคยสูบบุหรี่เปนสิ่งแรกในตอนเชา 
 2.ใชในบางครั้งสูบบุหรี่เปนสิ่งแรกในตอนเชา  
 3.ใช ปกติจะสูบบุหรี่เปนสิ่งแรกในตอนเชา  
 
สวนท่ี 2 ความคิดเห็นตอการสูบบุหรี่ 
 
14.บุคคลเหลานี้เคยสูบบุหรี่หรือไม 
     14.1พอ    1.สูบ 2.เคยสูบ แตเลิกแลว   3.ไมสูบ 4.ไมทราบ  
     14.2แม      1.สูบ 2.เคยสูบ แตเลิกแลว   3.ไมสูบ 4.ไมทราบ  
     14.3เพ่ือนสนิท   1.สูบ 2.เคยสูบ แตเลิกแลว   3.ไมสูบ 4.ไมทราบ  
15.ถาเพ่ือน หรือ เพ่ือนสนิทของคุณชวนใหสูบบุหรี่ คุณจะสูบหรือไม 
 1.ไมสูบอยางแนนอน  3.อาจจะสูบ  
2.อาจจะไมสูบ  4.สูบอยางแนนอน  
16.มีใครในครอบครัวของคุณเคยพูดถึงอันตรายของการสูบบุหรี่กับทานหรือไม  
 1.มี    2.ไมมี  
17.ในระยะเวลาอีก 12 เดือนขางหนา คุณคิดวาจะสูบบุหรี่หรือไม 
 1.ไมสูบอยางแนนอน  3.อาจจะสูบ  
                2.อาจจะไมสูบ  4.สูบอยางแนนอน  
18.ในระยะเวลาอีก 5 ปขางหนา คุณคิดวาจะสูบบุหรี่หรือไม 
 1.ไมสูบอยางแนนอน  3.อาจจะสูบ  
                2.อาจจะไมสูบ  4.สูบอยางแนนอน  
19.ถามีใครสักคนเริ่มสูบบุหรี่ คุณคิดวาเปนการยากหรือไมในการเลิกสูบบุหรี่ 
 1.ไมยากอยางแนนอน 3.อาจจะยาก  
2.อาจจะไมยาก  4.ยากอยางแนนอน  
20.คุณคิดวาเด็กผูชายสูบบุหรี่ จํานวนมากกวาหรือนอยกวาเด็กผูชายท่ีไมสูบบุหรี่ 
 1.มากกวา  2.นอยกวา 3.จํานวนไมแตกตางกัน  
21.คุณคิดวาเด็กผูหญิงสูบบุหรี่ จํานวนมากกวาหรือนอยกวาเด็กผูหญิงท่ีไมสูบบุหรี่ 
 1.มากกวา  2.นอยกวา 3.จํานวนไมแตกตางกัน  
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22.คุณคิดวาการสูบบุหรี่ทําใหผูสูบบุหรี่มีความรูสึกผอนคลายมากกวาหรือนอยกวาผูท่ีไมสูบบุหรี่ 
 1.มากกวา  2.นอยกวา 3.จํานวนไมแตกตางกัน  
23.คุณคิดวาการสูบบุหรี่ทําใหเด็กผูชายท่ีสูบบุหรี่ดูนาสนใจมากกวาหรือนอยกวาเด็กผูชายท่ีไมสูบ 
บุหรี่ 
 1.มากกวา  2.นอยกวา 3.จํานวนไมแตกตางกัน  
24.คุณคิดวาการสูบบุหรี่ทําใหเด็กผูหญิงท่ีสูบบุหรี่ดูนาสนใจมากกวาหรือนอยกวาเด็กผูหญิงท่ีไมสูบ 
บุหรี่ 
 1.มากกวา  2.นอยกวา 3.จํานวนไมแตกตางกัน  
25.คุณคิดวาการสูบบุหรี่ทําใหน้ําหนักตัวเพ่ิมหรือลดลง 
 1.น้ําหนักตัวเพ่ิม 2.น้ําหนักตัวลด 3.น้ําหนักตัวไมเปลี่ยนแปลง  
26.คุณคิดวาการสูบบุหรี่เปนอันตรายตอสุขภาพของคุณหรือไม 
 1.ไมอันตรายอยางแนนอน    3.อาจจะอันตราย  
2.อาจจะไมอันตราย               4.อันตรายอยางแนนอน  
27.คุณจะเลิกคบกับเพ่ือนท่ีสูบบุหรี่หรือไม 
 1.ไมเลิกคบ   3.เลิกคบเปนสวนใหญ   
2.เลิกคบบางคน  4.เลิกคบท้ังหมด  
28.เม่ือคุณเห็นผูชายคนหนึ่งสูบบุหรี่ คุณมีความคิดอยางไรกับผูชายคนนั้น 
(เลือกตอบเพียง 1 ขอเทานั้น) 
 1.ขาดความม่ันใจ  2.โง  3.เปนผูลมเหลว  
 4.เปนผูประสบผลสําเร็จ     5.ฉลาดหลักแหลม    6.เปนผูมีประสบการณมาก  
 
29.เม่ือคุณเห็นผูหญิงคนหนึ่งสูบบุหรี่ คุณมีความคิดอยางไรกับผูหญิงคนนั้น 
(เลือกตอบเพียง 1 ขอเทานั้น) 
 1.ขาดความม่ันใจ      2.โง                3.เปนผูลมเหลว  
 4.เปนผูประสบผลสําเร็จ     5.ฉลาดหลักแหลม    6.เปนผูมีประสบการณมาก  
30.คุณคิดวาชีวิตจะยืนยาวไดหรือไม หากเลิกบุหรี่ไดภายใน 1 – 2 ปนี้ 
1.ไมไดอยางแนนอน    3.อาจจะได  
2.อาจจะไมได    4.ไดอยางแนนอน  
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สวนท่ี 3 การไดรับควันบุหรี่จากผูสูบบุหรี่ขางเคียง 
 
31.คุณคิดวาการไดรับควันบุหรี่จากผูสูบบุหรี่ จะเปนอันตรายตอตัวคุณหรือไม 
 1.ไมอันตรายอยางแนนอน  3.อาจจะอันตราย  
2.อาจจะไมอันตราย4.อันตรายอยางแนนอน 
32.ในชวง 7 วันท่ีผานมา มีก่ีวันท่ีมีผูสูบบุหรี่ในบานของคุณ 
 1)ไมมี   2)1 – 2วัน  3) 3 – 4 วัน 
 4) 5 – 6 วัน  5)มีทุกวัน  
33.ในชวง 7 วันท่ีผานมามีก่ีวันท่ีมีผูสูบบุหรี่อยูใกลคุณในสถานท่ีอ่ืนนอกจากบานของคุณ 
 1)ไมมี   2)1 – 2วัน  3) 3 – 4 วัน 
 4) 5 – 6 วัน  5)มีทุกวัน  
 
สวนท่ี 4 ความคิดเห็นตอการเลิกบุหรี่ 
4.1ตอบเฉพาะผูสูบบุหรี่  
34.คุณคิดวาจะเลิกสูบบุหรี่นี่ตอนนี้ใชหรือไม 
 1.ใช    2.ไมใช  
35.ในชวง 1 ปท่ีผานมา คุณเคยพยายามเลิกสูบบุหรี่หรือไม 
 1.เคยระบ.ุ............ครั้ง 2.ไมเคย(ขามไปตอบขอ 41)  
36.คุณคิดวาจะสามารถเลิกสูบบุหรี่ไดหรือไม ถาทานตองการเลิกสูบบุหรี่ 
 1.ได    2.ไมได  
37.คุณเคยไดรับความชวยเหลือ หรือ ไดรับคําแนะนําในการเลิกสูบบุหรี่หรือไม 
 1.เคยไดรับความชวยเหลือ หรือ ใหคําแนะนําจากโปรแกรมเลิกสูบบุหรี่หรือผูเชี่ยวชาญ  
 2.เคยไดรับความชวยเหลือ หรือใหคําแนะนําจากเพ่ือน  
 3.เคยไดรับความชวยเหลือ หรือใหคําแนะนําจากบุคคลในครอบครัว  
 4.เคยไดรับความชวยเหลือ หรือ ใหคําแนะนําจากโปรแกรมเลิกสูบบุหรี่หรือผูเชี่ยวชาญ  
และจาก เพ่ือนหรือบุคคลในครอบครัว 
                5.ไมเคยไดรับความชวยเหลือ 
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4.2ตอบเฉพาะผูท่ีเคยสูบบุหรี่และปจจุบันเลิกแลว 
 
38.ระยะเวลานานเทาใดท่ีคุณเลิกสูบบุหรี่ 
 1.) 1 – 3 เดือน   2) 4 – 11 เดือน   3) 1 ป  
 4.) 2ป    5) 3ปหรือนานกวานั้น  
39.อะไรคือวัตถุประสงคหลักท่ีทําใหคุณตัดสินใจเลิกบุหรี่(เลือกคําตอบเพียง 1 ขอเทานั้น)  
 1.สุขภาพ   2.ประหยัดเงิน  3.ครอบครัวไมชอบใหสูบบหุรี่  
 4.เพ่ือนไมชอบใหสูบบุหรี่ 5.บทลงโทษท่ีรุนแรงของโรงเรียน  
 6.การรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่ 7.อ่ืนๆระบุ......................................  
 
สวนท่ี 5 ขอมูลสวนตัวของคุณ 
40. อาย.ุ..........ป 
41. คุณกําลังศึกษาอยูระดับใด 
 1.ระดับมัธยมตน    
2.ระดับมัธยมปลาย  
3.ระดบั ปวช.    
4.ระดบั ปวส.    
42.บุคคลท่ีพักอาศัยในบาน ปจจุบันมีใครสูบบุหรี่หรือไม 
 1.มี(ตอบขอ 42.1และ 42.2)   
2.ไมมี(ตอบขอนี้ไมตองตอบคําถามขอตอไปท้ังหมด)  
42.1จํานวนคนท่ีสูบบุหรี่( ไมนับตัวคุณ) ...............คน 
42.2 ผูท่ีสูบบุหรี่ปจจุบัน ในครอบครัวมีความสัมพันธอยางไร กับตัวคุณ 
 1.พอ  
 2.แม  
 3.พ่ีชาย/นองชาย ระบ.ุ.........................คน  
 4.พ่ีสาว/นองสาว ระบุ..........................คน  
 5.ลุง/ปา/นา/อา  ระบุ..........................คน  
 6.ปู/ยา/ตา/ยาย  ระบุ..........................คน  
 
 
******************************************************************************************* 
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                แนวทางการสนทนากลุม(Focus Group) พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุน 
 
วัตถุประสงค 
 การสนทนากลุมครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการเขาถึง  
บุหรี่ของวัยรุนชาย 
กลุมเปาหมาย 
 วัยรุนชายท่ีมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ จํานวน 10 คน โดยมีวัยรุนชายท่ีมีพฤติกรรมการสูบ 
บุหรี่ในปจจุบัน  จํานวน 6 คน  และวัยรุนชายท่ีเลิกสูบบุหรี่แลวจํานวน 4 คน 
การเตรียมกอนสนทนากลุม 
 1.ติดตอกลุมวัยรุนชายท่ีมีคุณสมบัติตามกลุมเปาหมาย  
 2.ประสานงานเรื่อง วัน เวลา สถานท่ี โดยใชสถานท่ีมีความเปนสวนตัว ไมมีการรบกวน  
 3.ทําความเขาใจกับ Moderater ,Note takers และเจาหนาท่ีสนับสนุน  ทําความเขาใจ 
ประเด็นคําถาม  ขอจํากัดความโดยไมตองถือคําถาม 
 4.เตรียมอุปกรณ บันทึกเทป  เครื่องดื่ม ของท่ีระลึก  
การเริ่มสนทนากลุม 
 1.ผูดําเนินการสนทนา แนะนําตัว ชี้แจงวัตถุประสงคท่ีจะพูดคุยและใหสมาชิกกลุม  
แนะนําตัวเพ่ือทําความรูจักกัน 
 2.เริ่มสนทนาโดยพูดคุยเรื่องท่ัวไป เพ่ือสรางสัมพันธภาพและบรรยากาศท่ีดี  
 3.ใหความเปนกันเองกับกลุม พูดใหกลุมสบายใจ วาเรื่องท่ีจะพูดกันวันนี้ จะจบลงท่ีนี้  
เทานั้น หากมีเรื่องใดท่ีถามแลวไมอยากตอบ ก็มีสิทธิไมตอบก็ได เรื่องใดท่ีสงสัย  
สามารถพูดคุถามได โดยการยกมือใชสิทธิกอนขอสอบถาม   
 4.พูดใหกลุมเกิดความภาคภูมิใจอยากมีสวนรวมโดยบอกวาสิ่งท่ีพูดคุยกันในวันนี้จะถูก 
นําไปเปนแนวทางในการจัดระเบียบการปองกันการสูบบุหรี่ของชุมชนเพ่ือเปนเขต 
ปลอดบุหรี่ 
 5.คําถามจะมีประเด็นหลัก กับประเด็นรอง 
 6.เม่ือจบการสนทนากลุม ควรถามกลุมดวยวามีอะไรท่ีสนใจอยากถามอีกบาง  
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ประเด็นคําถามหลัก ประเด็นคําถามยอย 
พฤติกรรมและวิถีชีวิตวัยรุน
เปนอยางไร 

1.ใน 1 วัน ทํากิจกรรมอะไรกันบาง วันธรรมดา และวันหยุด 
2.กิจกรรมท่ีชอบทํา หรือทําเองตามลําพังกับเพ่ือนๆ คือทําอะไร ทํา
อยาไร 
ทําไมถึงอยากทํา  มีความหมายกับตนเองอยางไร 
3.พ้ืนฐาน ภูมิหลัง  บุคลิกภาพ  กลุมเพ่ือน รูปแบบการใชชีวิต 
ลักษณะครอบครัว  ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ 1.เริ่มมีประสบการณสูบบุหรี่ครั้งแรกเม่ือไร อยางไร อายุท่ีเริ่มสูบ 
 ไดบุหรี่ท่ีสูบมาโดยวิธีใด อะไรเปนสาเหตุ หรือตัวกระตุนใหมีการสูบ
ครั้งแรก 
2.มีความคิดเห็นหรือรูสึกอยางไรกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ
ตนเองหรือเพ่ือนๆ 
3.คนท่ีเลิกสูบบุหรี่ หรือไมสูบบุหรี่รูสึกอยางไรกับพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ของตนเองหรือเพ่ือนๆ 
4.คนท่ียังสูบบุหรี่อยูปจจุบันมีการสูบอยางไร ปริมาณการสูบตอวัน 
สถานท่ีสูบ สูบกับใคร (คนเดียว หรือ กลุมเพ่ือน) เคยเลิกหรืองดสูบ 
หรือลดปริมาณการสูบลงหรือไม ยากงายอยางไร งดไดระยะนาน
เทาไร 

การเขาถึงบุหรี่ 1.มีวิธีการหาบุหรี่มาสูบอยางไร  กรณีซ้ือบอกรายละเอียดการซ้ือ 
ซ้ือจากไหน ราคาเทาไร ซ้ือยากหรืองาย กรณีขอ ขอจากใคร 
บอยครั้งแคไหน 
2.นอกจากบุหรี่แลวเคยใช หรือสูบยาสูบในรูปแบบใดบาง 

การจัดเขตปลอดบุหรี่ 1.มีความคิดเห็นอยางไรกับการจัดสถานท่ีของชุมชน  โรงเรียน 
เปนเขตปลอดบุหรี่ 
2.ตองการใหดําเนินการอยางไรบางในการจัดเปนเขตปลอดบุหรี่ 
3.นอกจากการจัดสถานท่ีของชุมชน  โรงเรียนเปนเขตปลอดบุหรี่
แลวควรจะมีกิจกรรมใดบางในชุมชน 
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