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ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสบู (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ให้โอกาสในการทาํงานวิจัยและ ติดตามความ

เคล่ือนไหวการทาํงานวิจัย มาโดยตลอด  

 งานวิจัยคร้ังน้ี ดาํเนินงานในพ้ืนที่ ตาํบลศรีคํา้ อาํเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกาํหนดรูปแบบ

กระบวนการควบคุมทางสงัคมสาํหรับการลด ละ และเลิกสบูบุหร่ีในชุมชน รวมถึงการสร้างกระบวนการเสริมสร้างการเลิกบุหร่ี
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ความรู้ถึงพิษภัยบุหร่ี และให้ผู้ที่สบูบุหร่ีที่เข้าร่วมโครงการสามารถเลิกสบูบุหร่ีได้อย่างถาวร 

 รายงานฉบับน้ีจะสาํเร็จลงไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือจาก รพ.สต.ศรีคํา้ เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้การสนับสนุน 

อาํนวยความสะดวก ตลอดระยะเวลาการศึกษาโดยเฉพาะอย่างย่ิง     อสม.ทุกทา่นที่เข้าร่วมโครงการ  

 คณะทาํงานขอแสดงความยินดีที่มีผู้สามารถเลิกบุหร่ีได้ถึง 33 คนอย่างถาวร และขอ   ช่ืนชมผู้ที่สามารถลดการสูบหร่ี

ลงถึงร้อยละ 44.7 ซ่ึงหวังเป็นอย่างย่ิงว่า ทา่นจะสามารถตัดสนิใจเลิกสบูบุหร่ีได้ในอนาคตอนัใกล้น้ี 
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บทที่ 1 

บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

ความพยายามของภาครัฐและภาคเอกชนท่ีได้รณรงค์ ลด ละ เลิก พฤติกรรมการสูบบุหร่ีได้ประสบความส าเร็จใน

ระดบัหนึง่ โดยใช้วิธีการด้านกฎหมาย การตราพระราชบญัญัติควบคมุการสบูบหุร่ีในท่ีสาธารณะและการปกป้องคุ้มครองผู้ ไม่

สบูบหุร่ี โดยการจดัสถานท่ีจ าเพาะให้ในสถานท่ีตา่งๆ รวมทัง้ การขึน้ภาษีบหุร่ี และการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ด้านตา่งๆ ผ่าน

ส่ือสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทศัน์ และการจดักิจกรรมรณรงค์ทกุรูปแบบ ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา  โดยพบว่าอตัราการสบูบุหร่ีซองได้

ลดลงบ้างในบางภูมิภาคของประเทศ แต่สิ่งท่ีส าคญัท่ีสุดคือการสูบบุหร่ีซองลดลงเพราะราคาแพงขึน้ ท าให้ผู้ สูบบุหร่ีซองมี

ทางเลือกใหมคื่อการสบูหุร่ีมวนเองท่ีมีจ าหนา่ยแทบทกุหมูบ้่าน 

การด าเนินงานการควบคุมยาสูบปัจจุบนัให้ความส าคญัต่อการท างานระดบัมหภาค โดยอิงระบบการสัง่งานแบบ

ราชการท่ีมอบงานให้กระทรวงตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสขุให้เป็นหน่วยงานโดยตรงท่ีสามารถมอบหมาย

งานจากส่วนกลางลงไปยงัระดบัจงัหวดัเพ่ือก าหนดภารกิจงานควบคมุการบริโภคเหล้าและบุหร่ี การเสริมสร้างสุขภาพตาม

ค าสั่งและมอบหมายงานต่างๆให้แก่ส่วนราชการในภูมิภาคตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกระทรวงท่ีมีภารงาน
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ค่อนข้างมาก มิได้มีงานเฉพาะในเร่ืองเหล้าและบุหร่ีเท่านัน้ ดงันัน้กิจกรรมท่ีจะให้เกิดผลจากการปฏิบตัิจริงจึงเป็นไปด้วย

ปัญหา ทัง้งบประมาณและบคุลากร ในด้านการบริการให้เปิดคลินิกอดบหุร่ีในโรงพยาบาลระดบัอ าเภอ เป็นกิจกรรมท่ีเรียกว่า

เป็นงานฝาก ท่ีไม่มีทัง้บคุลากรและสถานท่ีท่ีรับผิดชอบโดยตรง เป็นเพียงให้การแนะน า ชกัชวน ให้แก่คนไข้ท่ีมารับการบริการ

รักษาโรคอ่ืนๆ ซึง่อาจทราบจากการซกัประวตัผิู้ ป่วย หากพยาบาลไมช่กัชวนผู้ ป่วยท่ีเป็นผู้สบูบหุร่ี ก็ไม่มีผู้ ใดเข้ามาใช้บริการขอ

เลิกสูบบุหร่ี การมีนโยบายให้มีคลินิกอดบุหร่ีเป็นสิ่งท่ีดีแต่เป็นเพียงผลพลอยได้เท่านัน้ เพราะมีลักษณะเป็นการตัง้รับ ณ 

โรงพยาบาล ผู้สบูบหุร่ีท่ีอยูห่า่งไกลนอกต าบลท่ีตัง้ของโรงพยาบาลไมอ่าจมารับการบริการได้อย่างสะดวก หากขาดการแนะน า

สง่เสริมการเดนิทางเพื่อขอค าปรึกษาเป็นเร่ืองยากท่ีคนไทยจะมีความตระหนกัและเห็นความส าคญัของการเลิกสบูบหุร่ี 

หากไม่นับผู้สูบบุหร่ีในเมือง หรือผู้สูบบุหร่ีรายใหม่ ผลการศึกษาหลายเร่ืองระบุชดัเจนว่า   ผู้สูบบุหร่ีส่วนใหญ่อยู่ใน

ชนบท มีฐานะยากจน การศึกษาต ่า ประกอบอาชีพใช้แรงงานและสูบบุหร่ีแบบยาเส้นมวนเองมาก ดงันัน้การท่ีจะจัดการ 

ควบคมุการสบูบหุร่ีให้ได้ผลต้องเน้นท่ีประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ท่ี ซึ่งเป็นผู้สบูบหุร่ีเป็นประจ าท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายชดัเจน การ

จะจดัการกับตนเองในการเลิกสูบบหุร่ีท่ีส าคญัท่ีสุดนอกจากผู้สูบต้องมีก าลงัใจท่ีดี มัน่คงแน่วแน่ เคารพตนเองแล้ว       สิ่งท่ี

ส าคญันอกเหนือจากนีคื้อความต้องการแรงจูงใจ การสนับสนุนทางสังคม การได้รับก าลังใจจากผู้ อ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ครอบครัวของผู้สบูบหุร่ีท่ีต้องใช้ความพยายามมีสว่นร่วมในการวางแผน        การตดัสินใจท่ีจะต้องเลิกบหุร่ี ซึ่งเป็นการควบคมุ

ทางสงัคมท่ีมีอ านาจเหนือบคุคล นอกจากนี ้องค์กรภาครัฐคือ โรงพยาบาลเสริมสร้างสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ต้องมีบทบาท

ร่วมกับอาสาสมัครหมู่บ้าน (อสม.) ท่ีจะเป็นแกนน าในกลุ่มบ้าน การให้ความส าคญัต่อประชาชนท่ีเป็นผู้สูบระดบับ้านและ

ชุมชน จะเป็นการท างานเชิงรุกแบบมุ่งเป้าท่ีสามารถประเมินผลจากการปฏิบตัิงานได้ แนวทางหนึ่งท่ีส าคญัคือจะพัฒนา

กระบวนการ Intervention ท่ีลงไปในกลุ่มประชากรตวัอย่างได้อย่างใกล้ชิด เพราะสามารถติดตามประชากรผู้สูบบุหร่ีได้

มากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยเชิงปฏิบตัิการแบบ  มีส่วนร่วมเชิงปฏิบตัิการ (Participatory Action Research) ระหว่าง

เครือข่ายชมุชน ทุกหมู่บ้าน และการร่วมมือกบัโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล ให้มีบทบาทมากขึน้โดยไม่ต้องพึ่งพาคลินิก

อดบหุร่ี ท่ีตัง้อยู ่ในโรงพยาบาลเพียงอย่างเดียว การด าเนินงานในลกัษณะเชิงรุกนีน้อกจากจะได้รูปแบบท่ีเหมาะสมแล้วยงัจะ

สามารถขยายผลไปยงัพืน้ท่ีอ่ืนๆ ท่ียงัคงด าเนินการภายใต้กรอบการบริการตามโครงสร้างเดิม ผลการศกึษายงัสามารถน าไป

ปรับใช้ให้เข้ากบัสถานการณ์การควบคมุและจดัการยาสบูเชิงนโยบายตอ่ไป 

1.2 ค าถามการวิจัย 

1.2.1  รูปแบบการควบคมุทางสงัคมโดยความสมัพนัธ์เชิงอ านาจของครอบครัวและชมุชนมี 

ผลตอ่การปรับเปล่ียนพฤตกิรรมการสบูบหุร่ีของผู้สบูบหุร่ีอยา่งไร 

1.2.2 กระบวนทางสงัคมระหวา่งภาคประชาชน (ผู้สบูบหุร่ี ครอบครัว แกนน าชมุชน และ  



115 
 

อสม.) กบัหน่วยงานของรัฐ (รพสต. คลินิกอดบหุร่ี) สามารถผลกัดนั สนบัสนนุและส่งเสริมให้เกิดการเลิกสูบ

บหุร่ีได้มากน้อยเพียงใด 

 

1.3 วัตถุประสงค์การวิจยั 

1.3.1  เพ่ือประเมินผลความส าเร็จการด าเนินงานก่อนและหลงัสิน้สดุโครงการวิจยั 

1.3.2  เพ่ือสร้างกระบวนการเสริมสร้างการเลิกบหุร่ีโดยชมุชนกบัหนว่ยงานของรัฐในระดบั 

          พืน้ท่ี 

1.3.3 เพ่ือก าหนดรูปแบบกระบวนการควบคมุทางสงัคม ส าหรับการควบคมุ ลด ละ และ 

         เลิกสบูบหุร่ีในระดบัชมุชน 

 

 

 

 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 

 พืน้ท่ีในการวิจยั คือ ต าบลศรีค า้ อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย จ านวน 9 หมู่บ้าน ดงันี ้ หมู่ 1บ้านเหมืองกลาง, หมู่ 2 

บ้านป่ายาง, หมู ่3 บ้านแมค่ าหลกัเจ็ด, หมู ่4บ้านสนัสลีหลวง,หมู่ 5   บ้านกล้วย,หมู่6 บ้านสนันายาว ,หมู่7บ้านเวียงสา ,หมู่

8บ้านแม่สลองนอกและหมู่10 บ้านแม่ค าพฒันา โดยพืน้ท่ีวิจยัเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจยั “ประเมินจงัหวดัเชียงราย น่าน 

และ แม่ฮ่องสอนเพ่ือ  มุ่งสู่จงัหวดัปลอดบหุร่ี” ซึ่งสนบัสนนุโดย ศนูย์วิจยัและจดัการความรู้เพ่ือ       การควบคมุยาสบู (ศจย.) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

1.5 กรอบแนวคิด (Conceptual framework) 

แนวคิดในการด าเนินงานวิจยัในครัง้นี ้มีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้สบูบหุร่ี(กลุ่มเป้าหมาย)มีความตระหนกัถึงพิษภยัของบหุร่ี  

และตดัสินใจเลิกสบูบหุร่ีอยา่งเดด็ขาด ท าให้ต าบลศรีค า้เป็นต าบลปลอดบหุร่ี และสามารถเป็นต้นแบบของต าบลปลอดบหุร่ีใน

จงัหวดัเชียงรายได้ ซึง่กระบวนการในการวิจยัจะใช้รูปแบบการให้ความรู้ การดแูลอย่างใกล้ชิด และใช้แนวคิดเร่ืองการควบคมุ
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ทางสงัคม  ( Social Control) ประกอบด้วยการสร้างเครือข่ายทางสงัคม (Social Network), สร้างความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล

และการให้การสนบัสนนุทางสงัคม(Social Support), ความช่วยเหลือด้านข้อมลู ข่าวสาร ความรู้ ซึ่งเป็นกระบวนการการมีส่วน

ร่วมทางสงัคม โดยมีกรอบแนวคดิ ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  

 1.6.1 ผลการศกึษาท่ีเน้นการควบคมุทางสงัคมโดยการเข้าถึงตวัผู้สบูบหุร่ีโดยตรง จนสามารถตดัสินใจเลิกบหุร่ีจะเป็น

นวตักรรมท่ีจะสามารถน าไปปรับเปล่ียนนโยบายการรณรงค์ หรือเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์โปสเตอร์ แผ่นพบั ท่ีเป็นแบบ one-way 

communication รวมทัง้จากการตัง้รับเพียงอย่างเดียวมาเป็น two-way communication ให้สมาชิกในครอบครัว อสม. ชมุชน 

(รพ.สต.) เป็น Significant others ท่ีผู้สบูบหุร่ีเกรงใจ ได้ก าลงัใจ และเกิดความตระหนกัถึงข้อดี ข้อเสียของการสบูบหุร่ี  

 1.6.2 การใช้มาตรการทางสงัคม (ครอบครัว) เป็นกลวิธีท่ีประสบความส าเร็จมาแล้ว ในตา่งประเทศท่ีคูส่มรสมีบทบาท

คอ่นข้างมาก ผู้สูบบหุร่ีส่วนมากรับรู้รับทราบถึงอนัตรายแตย่งัขาด “การตดัสินใจ”ผลการศกึษาครัง้นีจ้ะทราบว่าผู้ ท่ีสามารถ

เลิกสบูบหุร่ีได้รับอิทธิพลจากครอบครัว ชมุชนและสงัคม ซึ่งจะสามารถน าไปใช้ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผู้สบูบหุร่ี โดย

กระบวนการทางสงัคม 

รูปแบบ

กระบวนการ 
Intervention 

1. Social Support 

2. Socail Network 

 

 

 

 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

กลุม่เป้าหมายเลกิสบู

บหุร่ีอย่างเดด็ขาด 

ต้นแบบต าบลศรีค า้

ปลอดบหุร่ี 

เข้าใจและ

ตระหนกัถึงพษิ

ภยัของบหุร่ี 

ความร่วมมือ 

ระหว่างภาคสังคมและ

ภาครัฐ 

- ปฐมภมูิ (สาม/ีภรรยา/ครอบครัว) 

- ทตุิยภมูิ (อสม./เพ่ือนบ้าน)ชมุชน) 

- ตติยภูมิ (หน่วยงาน

รัฐ รพ.สต./มฟล) 
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งานวิจยันี ้ใช้แนวคิดเก่ียวกบัการควบคมุทางสงัคมและกระบวนการทางสงัคม         (Social Action and Social 

Process) โดยมีกลุม่อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้าน(อสม.) เข้ามามีส่วนร่วมในการดแูลกลุ่มเป้าหมาย(ผู้สบูบหุร่ี) อย่าง

ใกล้ชิด และมีคณะท างานตดิตามความเคล่ือนไหว เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ เข้าร่วมโครงการได้รับรู้ถึงผลเสียจากการสบูบหุร่ี เป้าหมาย

ของงานวิจยัครัง้นี ้คือ ให้ผู้สบูบหุร่ีท่ีเข้าร่วมโครงการตดัสินใจเลิกสบูบหุร่ี  จะช่วยลดความสญูเสียทัง้งบประมาณเพ่ือใช้ในการ

รักษาพยาบาล และสิ่งท่ีส าคญัท่ีสดุคือสามารถน าเงินท่ีใช้ซือ้บหุร่ีไปใช้เพ่ือการยงัชีวิตของครอบครัวได้ ด้วยเหตผุลนีก้ารวิจยั

เร่ืองนีจ้งึมีความจ าเป็นและถือวา่เป็นการเข้าถึงผู้สบูบหุร่ีได้โดยตรง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 2 

 

    การทบทวนวรรณกรรม  

 

2.1 แนวคิดในการควบคุมทางสงัคม (Agencies of Social Control)  

การอยู่ร่วมกันเป็นสังคมมนุษย์เพราะมีการวางระเบียบกฎเกณฑ์ขึ้ น เพ่ือใช้เป็นแนวทางสาํหรับทุกคน ในสังคมให้

ปฏบัิติตามเพ่ือความสงบสุข ความราบร่ืนตลอดถึงความมั่นคงของสังคม  แต่มิได้หมายความว่าทุกคนในสังคมจะปฏบัิติตาม
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ระเบียบแบบแผนน้ีอย่างเข้มงวดได้ โดยปกติมักจะมีผู้ฝ่าฝืนและหลีกเล่ียงกฎเกณฑ์ต่างๆ ของสังคมอยู่เสมอจาํเป็นที่สังคม

ต้องหาทางบังคับควบคุมให้บุคคลรักษาระเบียบของสังคมให้ได้ การที่จะควบคุมสังคมให้ได้น้ันต้องมีเคร่ืองมือหรือตัวแทน

ของการควบคุมสงัคมดังน้ี 

 1) การควบคุมโดยผ่านความเช่ือ (Control Through Belief)  ในสังคมหน่ึงๆ ย่อมมีความเช่ือถือไม่เหมือนกัน เช่น ใน

เร่ืองความเช่ือต่อสิ่งศักด์ิสทิธิ์ที่ไม่มีตัวตน แต่คนกย่็อมเกรงกลัวในอิทธิฤทธิ์อภินิหารของสิ่งเหล่าน้ัน เช่น เทพเจ้า เจ้าพ่อ เจ้า

แม่ ศาลพระภมูิ รวมทั้งต้นโพธิ์      ต้นไม้ใหญ่ หรือคนกราบไหว้บูชาความเช่ือใน สิ่งศักด์ิสทิธิ์เหล่าน้ีอาจทาํให้คนเกรงกลัวไม่

กล้า       กระทาํผิดได้ 

 2) การควบคุมโดยการเสนอแนะแนวทาง (Control by Social Suggestion) การเสนอแนะเป็นมาตรการอันหน่ึงในการ

ควบคุมสงัคมเม่ือผู้เสนอแนะเป็นผู้มีช่ือเสยีงหรือผู้ที่สงัคมเคารพนับถือ 

 3) การควบคุมโดยศาสนา (Control by Religion) ศาสนากับการบังคับแบบเหนือธรรมชาติได้เป็นปัจจัยอันสาํคัญใน

การควบคุมสงัคมศาสนาได้โยงความสัมพันธ์ของมนุษย์เข้ากับพลังเหนือธรรมชาติที่รู้กันในฐานะพระเจ้าและแนะนาํมนุษย์ให้

กระทาํตามจุดมุ่งหมายหรือกฎเพ่ือเข้าถึง   พระเจ้าแบบอย่างของสังคมส่วนมากจะด้านศีลธรรมหรือพฤติกรรมอันมีส่วนสร้าง

ขึ้นมาโดยศาสนาสถาบันทางศาสนาจึงเป็นสิ่งสาํคัญในการควบคุมทางสงัคม 

 4) การควบคุมโดยอุดมคติทางสังคม (Control by Social Ideals) อุดมคติทางสังคมเป็นมาตรการอันหน่ึงที่จะควบคุม

สงัคมได้ในเมื่อผู้นาํของประเทศได้ปลุกระดมให้ประชาชนของประเทศมีอุดมคติอนัแน่วแน่เช่นอุดมการณ์ทางการเมืองเป็นต้น 

 5) การควบคุมโดยงานพิธ ี(Control of Ceremony) ในชีวิตของมนุษย์ได้เกี่ยวข้องกับงานพิธีต่าง ๆ มากมาย เช่น งาน

วันเกิด งานแต่งงาน โดยมีความเช่ือว่า “รูปแบบงานพิธีเป็นงานการสร้างวิธีการอย่างมีรูปแบบให้มนุษย์ประทับใจถึง

ความสาํคัญของเร่ืองราวหรือโอกาสแห่งการประกอบพิธีการน้ัน” พิธีกรรมยังเร่งเร้าความรู้สึกในหัวใจของมนุษย์ทั้งหมดให้มี

ความปรารถนา อนัสงูส่งจนกระทั่งกลายมาเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณค่าของชีวิต ซ่ึงถือเป็นวิธกีารอย่างหน่ึงที่จะควบคุมสงัคมได้ 

 6) การควบคุมโดยศิลปะ (Control by Arts) ความเป็นศิลปะต่าง ๆ เป็นเคร่ืองมือควบคุมทางสังคมชนิดหน่ึงเพราะ

ศิลปะมีรูปแบบของการกระทาํของคน เช่น ในชีวิตประจาํวันของพวกเราศิลปะได้แสดงให้เหน็ถึงอิทธิพลของกันอย่างลึกซ้ึง

เมื่อเสยีงดนตรีทาํให้กลายเป็นเคร่ืองผ่อนคลายอารมณ์ได้อกีอย่างหน่ึงเพลงปลุกใจในยามสงครามยังเร่งเร้าปลุกอารมณ์ให้คิด

ที่จะฆ่ากนัได้ 

 7) การควบคุมโดยผ่านความเป็นผู้นาํ (Control Through Leadership) ความสามารถในการให้การแนะนาํเร่ืองคุณภาพ

ส่วนบุคคลตามสถานที่ทาํงานต่าง ๆ สมาคมหรือบริษัทจะใหญ่หรือเลก็มีความจาํเป็น ผู้นาํที่มีความสามารถในหน้าที่การงาน

ย่ิง ในสังคมสมัยใหม่อนัสลับซับซ้อนความเป็นผู้นาํมีความจาํเป็นอย่างย่ิงที่จะควบคุมสังคมให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

 8) การควบคุมทางสังคมโดยผ่านกฎหมายและการบริหารงาน (Social Control Through Law and Administration) 
กฎหมายเป็นเร่ืองกฎข้อบังคับให้บุคคลยอมรับการปฏบัิติตามหากใครฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมายย่อมได้รับการลงโทษ บุคคล

มีความเกรงกลัวกฎหมายนอกจากน้ัน กฎหมายยังอ้างถึงตัวแทนพลังอีกอย่างหน่ึง น่ันคือกลไกการบริหารของรัฐซ่ึงกใ็ช้บังคับ

บุคคลให้ปฏบัิติตามระเบียบแบบแผนทางสงัคมได้ด้วย 
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 9) การควบคุมโดยผ่านศีลธรรม (Control Through Morals) การที่บุคคลมีความรับผิดชอบในหน้าที่จะทาํอะไรลงไปก็

รู้ว่าสิ่งน้ันดี สิ่งน้ันไม่ดีทุกคนตั้งอยู่ใน ศีลธรรมอนัดี ย่อมก่อให้เกดิความเป็นระเบียบเรียบร้อยน่ันคือการควบคุมทางสังคม

อย่างหน่ึง (http://www.baanjomyut.com/library/social_sciences/15.html) 

2.2 แนวคิดการกระท าทางสงัคมและกระบวนการทางสงัคม (Social Action and    Social Process) 

โดยปกติการกระทาํของมนุษย์ในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของสังคมจะมีพฤติกรรมที่เรียกว่าเป็นการกระทาํทางสังคม ซ่ึง

หมายถึงการกระทาํที่บุคคลแสดงออกมาโดยที่การกระทาํน้ันมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนอื่นมีบางคร้ังเหมือนกันที่พฤติกรรมของ

บุคคล ไม่เกี่ยวข้องสังสรรค์กับคนอื่นแต่เป็นเพียง  ช่ัวครู่ช่ัวยามเท่าน้ัน เช่น การนอนหลับ ตามปกติแล้วบุคคลมักจะ

หลีกเล่ียงไม่ได้ที่จะอยู่โดยไม่สังสรรค์กับคนอื่นเลยการเกี่ยวข้องกับผู้อื่นเห็นได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางตรง คือการ

เกี่ยวข้องระหว่างสองฝ่ายที่ติดต่อโดยตรง เช่น การพูดคุย การโทรทศัน์หรือทางอ้อมโดยเราน่ังอยู่คนเดียวใช้ความนึกคิดถึง

บุคคลอื่นหรือมักจะส่งผลกระทบกระเทือนต่อผู้อื่น ทั้งน้ีเพราะเราได้รับการกระตุ้นจากผู้อื่น เช่น อ่านหนังสือ ฟังวิทยุ ดู

โทรทัศน์ดูภาพยนตร์ ในกรณีที่นักเรียนคนหน่ึงต้องดูหนังสือทั้งที่อยากไปเที่ยวกับเพ่ือนกห็มายความว่า นักเรียนผู้น้ีมี

แผนการแล้วว่าจะดูหนังสอืเพ่ือสอบเขาถูกกระตุ้นจากครูหรือได้รับ การคาดหวังจากพ่อแม่ว่าต้องเรียนหนังสอืให้เก่งเป็นต้น 

ปัจจัยที่เป็นตัวกาํหนดการกระทาํทางสงัคม (Element of Social Action) มี   4 องค์ประกอบ ดังน้ี 

1)  ตวัผูก้ระท า (Actor) ตัวผู้กระทาํขึ้นซ่ึงพิจารณาจากสภาพร่างกายและสภาพจิตใจควบคู่กันโดยอาศัยพ้ืนความรู้

ทางจิตวิทยาที่ว่า พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกมาน้ันมีจิตเป็นพ้ืนฐานของความรู้สึกนึกคิด น่ันกค็ือ แรงจูงใจซ่ึงได้มาจาก

หลายทางด้วยกัน เช่น มาจากแรงขับภายใน ได้แก่ ความหิว ความกระหายความต้องการทางเพศ เป็นต้น หรือมาจาก

สภาพแวดล้อมภายนอก เช่น สภาพภูมิศาสตร์ดินฟ้าอากาศ สภาพสังคม รอบตัวซ่ึงกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกนึกคิดและ

พฤติกรรมแตกต่างกนั เช่นคนชนบทกบัคนในเมืองน้ัน มีความคิด ความเช่ือ ทศันคติ การกระทาํที่แตกต่างกนัอย่างมาก 

2) เป้าหมาย (Goal or End) การกระทาํทางสงัคมจะต้องมีเป้าหมายมิใช่เป็นการกระทาํลอย ๆทั้งน้ีเพราะการกระทาํ

ของมนุษย์ต้องมีจุดมุ่งหมายมิใช่กระทาํไปโดยอัตโนมัติด้วยสัญชาตญาณอย่างสัตว์และเป้าหมายที่มนุษย์มีน้ัน ข้ึนอยู่กับสิ่งที่

มนุษย์ได้รับการอบรมเล้ียงดูมา    ในรูปแบบลักษณะใด 

3) เงือ่นไข (Condition) หมายถึง สิ่งต่าง ๆที่เป็นเคร่ืองขัดขวางหรือสนับสนุนให้บุคคลไปสู่เป้าหมาย เง่ือนไขอาจมา

จากสิ่งต่างๆ หลายทางด้วยกัน เช่น สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคลอาจเป็นฐานะเศรษฐกิจของครอบครัวหรือ

อาจเป็นเพราะบุคลิกภาพเฉพาะตัวความสามารถส่วนบุคคลทั้งสภาพร่างกายและสติปัญญา                                            

4) วิธีการ (Means) ผู้กระทาํน้ันต้องมีวิธีการเลือกกระทาํได้หลายทางเพ่ือให้ไปสู่เป้าหมายที่ตนต้องการได้ ทั้งน้ี

ข้ึนอยู่กบัคุณค่าที่ตนมีอยู่ในตัวเอง 

 

 

 

2.3 การกระท าระหว่างกนัทางสงัคมหรือการปะทะสงัสรรคท์างสงัคม (Social Interaction)  
           การกระทาํระหว่างกนัทางสังคมเป็นการกระทาํระหว่างบุคคลในกลุ่มหรือกลุ่มต่อกลุ่มมีความสัมพันธเ์กี่ยวข้องซ่ึงกนั

และกนัด้วยเจตนาและมีความหมายที่เข้าใจกนั 
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           นักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาพิจารณาการกระทาํระหว่างกันทางสังคมของมนุษย์ใน ลักษณะที่เป็น

ความสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Interaction) ได้แก่ ความสัมพันธ์กันในทางลายลักษณ์อักษร เช่น การสื่อสาร ด้วย

ตัวหนังสอื การพูดคุย ติดต่อถึงกนัและกนัการกระทาํทางสงัคมจึงขึ้นอยู่กบัการติดต่อสื่อสาร   

            โดยปกติกลุ่มคนจะมีการกระทาํระหว่างกันทางสังคมอยู่ตลอดเวลา แม้แต่บุคคลที่อยู่ร่วมกันเพียง  2 คน 

การกระทาํระหว่างกันเกิดขึ้ นได้อย่างไรสามารถ อธิบายได้โดยนําแนวความคิดในเร่ืองความคาดหวังในบทบาท (Role-
expectation) ซ่ึงเป็นบทบาทที่บุคคลคาดคิดไว้ล่วงหน้าว่าจะแสดงพฤติกรรม ออกมาอย่างไรกลไกที่ทาํให้เราคิดได้ คือ 

เคร่ืองมือทางสงัคม ได้แก่ บรรทดัฐานและสถานภาพบรรทดัฐานน้ันบุคคลจะได้รับการอบรมทั้งทางตรงและทางอ้อมมาตั้งแต่

เยาว์วัยและมากข้ึนตามลาํดับจากสงัคมที่เขาเป็นสมาชิกอยู่สาํหรับสถานภาพน้ันบุคคลเดาหรือคิดให้ถูกต้องว่าคนอื่นที่กาํลังจะ

มีบทบาทติดต่อกันน้ันมีสถานภาพอย่างไรโดยดูได้จากสัญลักษณ์ทางสถานภาพ (Status Symbol) เช่น ดูได้จากการแต่งกาย 

นํ้าเสียงคําพูด ซ่ึงบุคคลจะเดาได้โดยขึ้ นอยู่กับการเรียนรู้และประสบการณ์ของบุคคลหลังจากน้ัน  บุคคลกเ็ลือกดูว่าใน

สถานภาพน้ันมีบรรทัดฐานกาํหนดให้ปฏิบัติอย่างไรคือ ความคาดหวังในบทบาทของบุคคลซ่ึงต้องมีทุกคน ตัวอย่างเช่น

ความสัมพันธ์ของ แพทย์ พยาบาลกับคนไข้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับประชาชน การให้คาํแนะนาํ การส่งเสริมสุขภาพ ซ่ึงผู้

ให้บริการต้องการให้คําปรึกษา อาจมองคนละด้านเพราะความเคยชิน เห็นว่าพฤติกรรมต่างๆเช่นการสูบบุหร่ีเป็นเร่ือง

เลก็น้อย จึงมองข้ามสิ่งที่อาจส่งผลเสียตามมาไม่ช้ากเ็รว็ การกระทาํระหว่างกันในลักษณะการให้กาํลังใจของครอบครัว บุตร

หลานเป็นการกระทาํอย่างหน่ึงที่จะให้บทบาทของครอบครัวสามารถใช้การสื่อสารระหว่างกันเพ่ือชักนาํโน้มน้าวให้เกิดความ

ตระหนักต่อพิษภัยของการสบูบุหร่ี  

 2.4 กระบวนการทางสงัคม (Social Process)  

 กระบวนการทางสังคมเกิดจากการกระทาํระหว่างกันทางสังคม (Social Interaction) ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซ่ึงมี

แบบต่าง ๆ กนั อาจเป็นไปในรูปของการขัดแย้ง การแข่งขัน             การร่วมมือ ความเหน็พ้องต้องกันหรือการกลืนกลาย

กระบวนการทางสงัคมมีลักษณะสาํคัญ          3 ประการ คือ  

1. ต้องมีการติดต่อทางสงัคม (Social Contact) คือ บุคคลนับตั้งแต่ 2คนขึ้นไปมีความสมัพันธต์ิดต่อซ่ึงกนัและกนั 

2. มีการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดระหว่างบุคคลที่ติดต่อโดยการใช้สัญลักษณ์ซ่ึงอาจเป็นภาษาเขียน ภาษาพูด หรือ

กริิยาทา่ทาง 

3. มีสิ่งเร้า (Stimulation) และมีการตอบสนอง (Response) จากลักษณะทั้งสองข้อ ทาํให้เกดิพฤติกรรมตามมา 

2.5 รูปแบบของกระบวนการทางสงัคม 

 การร่วมมือเป็นกระบวนการทางสังคมที่กลุ่มตกลงที่จะกระทาํกิจกรรมร่วมกัน การตกลงน้ีอาจเกิดจากการที่กลุ่มมี

ความมุ่งหวังหรือผลประโยชน์สอดคล้องกนัหรือเหมือนกนั เช่นการที่จะให้ครอบครัวปลอดบุหร่ี กเ็พ่ือประโยชน์ของคนทุกคน

ที่เป็นสมาชิกในครัวเรือน หากสามารถตกลงร่วมกันโดยต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์สอดคล้องกันระหว่างผู้สูบบุหร่ีกับสมาชิก

ในบ้านผลตอบแทนคือการปลอดควันพิษ ครอบครัวจะปราศจากความเสี่ยง การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครัวเรือนที่

ร่วมมือกันจะมีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับลักษณะพ้ืนฐานของข้อตกลง พันธะสัญญา ความร่วมมือน้ันครอบครัวที่ร่วมมือกัน

โดยมีความผูกพันหรือมีความรัก ความเคารพนับถือ มีความเหนียวแน่นต่อสิ่งเดียวกันย่อมมีโอกาสที่จะสามารถควบคุม

พฤติกรรมกนัได้ดีมากกว่าครอบครัวที่มีลักษณะแบบต่างคนต่างอยู่ ไม่มีความเอื้ออาทรต่อกนั ไม่เหน็แก่ประโยชน์ร่วมกนั 
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         การที่ครอบครัวมุ่งหวังให้ได้รับผลประโยชน์ร่วมมือกันของสมาชิกในครอบครัวอาจก่อให้เกิดผลกระทบบ้าง เช่นความ

เป็นอสิระของผู้สบูบุหร่ีอาจจะถูกกระทบกระเทอืนเพราะเม่ือสมาชิกในครอบครัวเหน็ว่าการสูบบุหร่ีเป็นสิ่งที่ไม่ดี อาจเกิดการ

ต่อต้านไม่ให้ความร่วมมือมีการ ครอบครัวที่อ่อนแอกว่าอาจถูกครอบงาํโดยผู้สูบบุหร่ีที่มีอิทธิพลเหนือกว่าถึงแม้ว่าการร่วมมือ

จะเป็นสิ่งที่ดี แต่บางคร้ังอาจไม่พร้อมหรือไม่เตม็ใจที่จะร่วมมือกับสมาชิกคนอื่นๆ ดังน้ันก่อนที่จะร่วมมือกัน จะต้องคาํนึงว่า

จะร่วมมือกนัเพ่ืออะไร กบัใคร และมีส่วนได้เสยีอย่างไร 

 

การร่วมมือกนัอาจแบ่งออกได้ 3 ชนิด คือ 

1. การร่วมมือแบบปฐมภมูิ (Primary Cooperation)  

2. การร่วมมือแบบทุติยภมูิ (Secondary Cooperation)  

3. การร่วมมือแบบตติยภมูิ (Tertiary Cooperation)  

 

 1. การร่วมมือแบบปฐมภูมิ ได้แก่ ความร่วมมือของกลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์แบบ   ปฐมภูมิเป็นความร่วมมือที่

กระทาํร่วมกันในทุก ๆ ด้าน โดยใช้วิธีการและมีเป้าหมายอย่างเดียวกัน แต่อาจแบ่งงานออกเป็นส่วน ๆ และแบ่งความ

รับผิดชอบกนัไปในระบบเดียวกนั เช่น ชีวิตภายในครอบครัว ในชุมชนเลก็ ๆและในสงัคมที่มีความเป็นอยู่อย่างง่าย ๆ  

2. การร่วมมือแบบทุติยภูมิ เป็นการร่วมมือที่บุคคลกระทาํเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกันในลักษณะต่าง ๆ กัน โดยมี

วัตถุประสงค์บางประการร่วมกันและการที่จะได้มาซ่ึงความพอใจของแต่ละฝ่ายน้ัน ต้องอาศัยการปฏบัิติร่วมกันทุกฝ่ายเช่น 

การร่วมมือของบุคคลในกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มทางสงัคมในชุมชน 

3. การร่วมมือแบบตติยภูมิ เป็นการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งๆที่มีทัศนคติต่างกันความร่วมมือประเภทน้ีใช้วิธีการ

เดียวกันแต่วัตถุประสงค์ ต่างกัน  เ ช่น การให้ความร่วมมือกับภาคราชการ  หน่วยงานต่างๆของรัฐและเอกชน  

(http://www.baanjomyut.com/library/social_sciences/17.html) 

 

2.6 การสนบัสนุนทางสงัคม 

 

ความหมายของการสนบัสนุนทางสงัคม  

 

 คอปป์ (Cobb, 1976) ให้ความหมายการสนับสนุนทางสังคมว่าเป็นข้อมูลหรือข่าวสารจากการมีปฏสิัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลที่ทาํให้ผู้รับเช่ือว่า ได้รับความรักและการดูแลเอาใจใส่มีคุณค่าและได้รับการยกย่องเป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายของการ

สื่อสารและความผูกพันซ่ึงกนัและกนั  

http://www.baanjomyut.com/library/social_sciences/17.html
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แคพแลน คาสเซล และ กอร์  (Kaplan , Cassel and Gore, 1977) ให้ความหมายของการสนับสนุนทางสังคมว่ามี

ลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังน้ีคือ มีความพึงพอใจจากการได้รับการตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานทางสังคม เช่น การยกย่อง

ความภาคภมิูใจและความช่วยเหลือจากสังคม เช่น การตายของคู่สมรส การย้ายที่อยู่อาศัย และการสูญเสียหรือเปล่ียนแปลง

บุคคลที่ให้การสนับสนุนทางสงัคม 

เพนเดอร์ (Pender, 1996) ให้ความหมายของการสนับสนุนทางสังคมว่าเป็นความรู้สึกของบุคคลที่รู้สึกเป็นส่วนหน่ึงที่

ได้รับการยอมรับและเป็นที่รักได้รับการยกย่องให้มีคุณค่าและเป็นที่ต้องการจากกลุ่มที่มีความเฉพาะเจาะจง 

  

แหล่งที่มาของการสนบัสนุนทางสงัคม 

 

อุบล นิวิติชัย (2527) ได้จัดกลุ่มของแหล่งของการสนับสนุนทางสังคมได้  3 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ กลุ่มที่มีความผูกพัน

กบัธรรมชาติ   ประกอบด้วยบุคคล  2 ประเภท ประเภทที่หน่ึงเป็นบุคคลที่อยู่ในครอบครัวสายตรง ได้แก่ ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ 

แม่ ลูก กับอีกประเภทหน่ึงเป็นบุคคลใกล้ชิด ได้แก่ เพ่ือนฝูง เพ่ือนบ้าน ผู้รู้จักคุ้นเคย เพ่ือนร่วมงาน ประเภทที่สองเป็น

องค์กรและสมาคมที่ให้การสนับสนุน (Organization Support) หมายถึงกลุ่มบุคคลที่มารวมตัวเป็นหน่วยงาน ชมรม สมาคม ซ่ึง

ไม่ใช่กลุ่มที่จัดข้ึนโดยกลุ่มวิชาชีพ เช่น สมาคมผู้สูงอายุ สมาคมผู้พิการ เป็นต้น และประเภทสุดท้าย เป็นกลุ่มผู้ช่วยเหลือ

วิชาชีพ (Professional Support Care Workers) กลุ่มน้ีหมายถึงกลุ่มบุคคลผู้ซ่ึงอยู่ในวงการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟ้ืนฟู

สมรรถภาพของประชาชนโดยวิชาชีพ ดังน้ันจะเหน็ได้ว่า การสนับสนุนทางสงัคมน้ันเกดิจากแหล่งที่ได้มาหลายแหล่งและแหล่ง

ที่สาํคัญที่สดุ    เป็นการสนับสนุนจากครอบครัว  

แดเนียลสนั บิสเซียล และ ฟลาย (Danielson Bissell and Fry, 1993 อ้างใน อดิรัตน์  

วัฒนไพลิน, 2539) ไดแ้บ่งความสามารถหรือศักยภาพของครอบครัวในการเผชิญความเครียดออกเป็น  2 กลุ่มคือ ทรัพยากร

และความแข็งแกร่งของครอบครัวประกอบด้วย 1.ความยึดเหน่ียวของครอบครัว ได้แก่ ความไว้วางใจ การยกย่อง การ

สนับสนุนความช่วยเหลือ ความนับถือซ่ึงกันและกัน 2.การปรับตัวหรือความสามารถของครอบครัวในการเผชิญกับอุปสรรค 

3.องค์กรครอบครัว ได้แก่ ความเห็นพ้องต้องกันความชัดเจนและความสมํ่าเสมอในบทบาทและโครงสร้างของกฎ      4.

ทกัษะการสื่อสารที่ชัดเจนและเที่ยงตรงกับความรู้สึกรวมถึงมีความกล้าแสดงออก คาํพูดและท่าทางที่มีความสอดคล้องกัน 5.

ความมั่นคงของครอบครัว หมายถึง ความแข็งแรงภายใน ความยืดยาวของครอบครัวและความรู้สึกว่าสามารถควบคุม

สถานการณ์ของชีวิตได้ 6.การใช้เวลาว่างร่วมกนัและแบบแผนการดาํเนินชีวิตของครอบครัวในแต่ละวัน 

เพนเดอร์ (Pender, 1996) ได้แบ่งประเภทของกลุ่มในการสนับสนุนทางสังคมออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่  1 

สนับสนุนตามธรรมชาติ (Natural Support System) ซ่ึงเป็นแหล่งสนับสนุนที่ได้จากครอบครัว ญาติพ่ีน้องอาจถือได้ว่าเป็นแหล่ง

ที่มี ความสาํคัญมากที่สุด เพราะครอบครัวสามารถช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม มีความเข้าใจและเห็นถึงความต้องการของ

สมาชิกในครอบครัวและมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มสนับสนุนจากเพ่ือน (Peer Support) ซ่ึงเป็นการ
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สนับสนุนที่ได้รับจากบุคคลที่ทาํหน้าที่อย่างไม่เป็นทางการ มีประสบการณ์ มีความชาํนาญในการตอบสนองความต้องการ

ทั่วไปและความต้องการเฉพาะเจาะจงของสมาชิก เป็นเหตุให้บุคคลน้ันประสบความสาํเรจ็และสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์

เลวร้ายต่างๆ ที่เกิดข้ึนในชีวิตได้ กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มสนับสนุนจากองค์กรศาสนา (Religious Organization)เป็นสถาบัน

สนับสนุนที่เก่าแก่ในสังคม ช่วยให้บุคคลมีการแลกเปล่ียนความเช่ือ ค่านิยม คาํสอน คาํแนะนาํเกี่ยวกับวิธีการดาํรงชีวิตและ

ขนบประเพณีต่างๆ ได้แก่ พระ นักบวช หมอสอนศาสนา กลุ่มปฏบัิติธรรม ฯลฯ กลุ่มที่4 เป็นกลุ่มสนับสนุนจากกลุ่มวิชาชีพ

ด้านสุขภาพ (Health Professional Support) เป็นแหล่งช่วยเหลือให้การดูแลให้บริการแก่ผู้ป่วย ซ่ึงจะมีความสาํคัญต่อเมื่อการ

สนับสนุนที่ได้รับจากครอบครัว เพ่ือนสนิทและกลุ่มเพ่ือนไม่เพียงพอ และกลุ่มที่ 5 เป็นกลุ่มสนับสนุนจากกลุ่มวิชาชีพอื่นๆ   

เป็นการสนับสนุนจากกลุ่มอาสาสมัคร ในการให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลบางกลุ่มในการเปล่ียนพฤติกรรมต่างๆ ในทางที่

ส่งเสริมให้บุคคลสามารถปรับตัวเข้ากบัสถานการณ์การเปล่ียนแปลงต่างๆในชีวิต 

 

ประเภทของการสนบัสนุนทางสงัคม 

 

เวียส (Weiss, 1990) ได้แบ่งการสนับสนุนทางสังคมออกเป็น 6 ส่วน คือ 1) การให้ความรักใคร่ผูกพัน (Attachment) 

ส่งผลต่ออารมณ์โดยส่วนร่วมคือทําให้บุคคลรู้สึกมีความม่ันคงปลอดภัยและอบอุ่นช่วยไม่ให้เกิดความรู้สึกโดเด่ียว 

ความสมัพันธเ์ช่นนี้ จะพบในคู่สมรส เพ่ือนหรือสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน ถ้าบุคคลขาดการสนับสนุนเช่นน้ีจะมีความรู้สึกถูก

แยกทางอารมณ์ ( Emotion Isolation ) หรือรู้สึกเดียวดาย ( Loneliness ) 2) ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของสังคม ทาํให้บุคคลรู้สึก

มีเป้าหมาย มีความเป็นเจ้าของและได้รับการยอมว่าตนมีคุณค่าต่อกลุ่ม ถ้าบุคคลขาดการสนับสนุนทางสังคมด้านน้ีจะทาํให้

บุคคลรู้สกึถูกแยกออกจากสงัคม 3) การให้โอกาสที่จะเล้ียงดูอุ้มชู (Opportunity for Nurture) เป็นการสนับสนุนที่ผู้ใหญ่จะต้อง

มีความรับผิดชอบต่อการดูแลสขุภาพและการเจริญเติบโตของผู้น้อยเพ่ือให้เขาเกดิความรู้สกึว่าตนเองเป็นที่ต้องการของบุคคล

อื่นและผู้อื่นกส็ามารถพ่ึงพาเขาได้เช่นกัน 4) การให้ความรู้สึกมีคุณค่า เป็นการได้รับการยอมรับในสถาบันครอบครัวและ

เพ่ือน เม่ือบุคคลมีพฤติกรรมที่สามารถแสดงบทบาททางสังคมบทบาทน้ันอาจจะเป็นบทบาทในครอบครัวหรือในอาชีพ  ถ้า

ไม่ได้รับการยอมรับกจ็ะส่งผลให้เกิดความเช่ือมั่นหรือ ความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองลดลง 5) ความเช่ือม่ันในความเป็นมิตรที่ดี   

การสนับสนุนที่เร่ิมจากญาติสมัพันธใ์กล้ชิด ซ่ึงความคาดหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือห่วงใยอย่างต่อเน่ือง ถ้าขาดไปจะทาํให้

บุคคลขาดความม่ันคงและรู้สกึว่าถูกทอดทิ้ง 6) การได้รับคาํช้ีแนะ หมายถึงการได้รับความจริงใจการได้รับความช่วยเหลือทาง

อารมณ์ การช้ีแนะข้อมูลข่าวสารจากบุคคลที่ตนศรัทธาและคาํพูดที่เช่ือถือได้ เมื่อเกิดความเครียดหรือภาวะวิกฤติ ถ้าขาดการ

สนับสนุนกจ็ะย่ิงทาํให้บุคคลรู้สกึท้อแท้สิ้นหวัง  

คอบบ์ (Cobb, 1976) ได้แบ่งสถานการณ์การสนับสนุนทางสังคมออกเป็น 3 ประเภท คือ   1) การสนับสนุนด้าน

อารมณ์ ได้แก่ข้อมูลที่ทาํให้บุคคลรับรู้ว่าได้รับความรักและการดูแลเอาใจใส่ มีความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน 2) การสนับสนุน

ความภาคภูมิใจซ่ึงกัน  ได้แก่ ข้อมูลที่ทาํให้บุคคลรู้สึกว่าตนมีคุณค่า มีความภาคภูมิใจในสังคม และ 3) การสนับสนุนทาง

สังคม ได้แก่ ข้อมูลที่ทาํให้บุคคลรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายทางสังคม มีความผูกพันและมีการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร
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ต่างๆ สิ่งของและบริการตามโอกาสที่ต้องการ การรับรู้ร่วมกนัเกี่ยวกับอันตรายอันจะเกิดข้ึนได้กับชีวิตและวิธีการต่างๆในการ

ต่อสู้ร่วมกนั  

เชพเฟอร์ คอยเน่ และลาซารัส (Schaefer, Coyne, and Lazarus, 1982) แบ่งประเภทการสนับสนุนทางสังคม

ออกเป็น 3 ประเภท คือ 1.การสนับสนุนด้านอารมณ์   ได้แก่ ความผูกพัน การให้กาํลังใจ ความรู้สึกเช่ือหรือไว้วางใจ

ต่อบุคคล ซ่ึงก่อให้เกิดความรู้สึกได้รับความรักและการดูแลเอาใจใส่ 2.การสนับสนุนด้านรูปธรรม ได้แก่ ความ

ช่วยเหลือโดยตรง เช่น   การให้เงินหรือสิ่งของ การให้บริการ เช่นการดูแลเอาใจใส่เมื่อเจ็บป่วย การช่ วยทาํงานแทน   

3.การสนับสนุนด้านข้อมูล ได้แก่การให้ข้อมูล และคาํแนะนาํ  

 

การวดัการสนบัสนุนทางสงัคม 

 

 Streeter and Franklin (1992, อ้างถึงใน กติิพัฒน์ นนทปัทมะดุล, 2535) ได้เสนอแนวคิด ในการวัดการสนับสนุนทาง

สงัคมออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 

1. การสนับสนุนทางสงัคมในฐานะเป็นความผูกพันลึกซ้ึง  หมายถึง ความสัมพันธ์เช่ือมโยงที่ปรากฏข้ึนจริงของบุคคล

กับบุคคลอื่น ที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมของเขา การวัดการสนับสนุนทางสังคมในฐานะที่เป็นความผูกพันลึกซ้ึง โดยปกติต้อง

พิจารณาพุ่งความสนใจไปที่เครือข่ายทางสงัคมหน่ึงแน่นอนลงไป การวัดเช่นน้ีเพ่ือระบุถึง สายสัมพันธ์ที่บุคคลมีต่อครอบครัว 

เพ่ือนสนิทและกลุ่มเพ่ือน สายสมัพันธห์รือความผูกพันเหล่าน้ี จะเป็นตัวช้ีวัดถึงทรัพยากรทางสังคมที่มีศักยภาพ      เป็นแรง

สนับสนุนทางสังคม ในยามที่บุคคลอยู่ในภาวะวิกฤต ความผูกพันทางสังคม เป็นสิ่งที่เช่ือมโยงกับความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของ

ชุมชน และมีสิ่งที่แสดงให้เหน็ถึงภาวะที่เป็นความแปลกแยกและความโดดเด่ียวทางสังคม ในบุคคลรายที่ขาดความผูกพันทาง

สังคม เคร่ืองมือช้ีวัดในกลุ่มน้ี ได้แก่ รายการเครือข่ายการสนับสนุนทางสังคม แผนที่เครือข่ายสังคมและการประเมิน

ทรัพยากรการสนับสนุนทางสงัคม เป็นต้น 

2. การสนับสนุนทางสงัคมในฐานะเป็นการรับรู้เป็นการมองการสนับสนุนในแง่มุมของ “การประเมิน” บุคคลหน่ึงว่า

มีความเช่ือมโยงกับผู้อื่นอย่างไร การวัดการสนับสนุนทางสังคมในแง่มุมของการรับรู้เป็นการตระหนักว่า สายใยสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและสิ่งแวดล้อม ไม่จาํเป็นต้องนาํไปสู่การสนับสนุนทางสังคมเสมอไป สายใยสัมพันธ์แม้มีศักยภาพสูงที่จะทาํ

หน้าที่ให้การสนับสนุนทางสังคมได้ แต่หากมิได้อยู่ในการรับรู้ของบุคคลที่เกี่ยวข้องว่ามีความเหมาะสมเพียงพอ สายใย

สมัพันธดั์งกล่าวกไ็ม่ได้ทาํหน้าที่เป็นแรงสนับสนุนทางสังคม ในบางกรณีความพยายามที่จะจัดการสนับสนุนทางสังคม เป็นไป

อย่างไม่เหมาะสม ผิดจังหวะ หรือเป็นการทาํให้สถานการณ์น้ันเลวร้ายไปกว่าเดิม การวัดการสนับสนุนทางสังคมในมิติของการ

รับรู้จึงมุ่งประเดน็ไปที่ การประเมินสภาวะแวดล้อมทางสังคมของบุคคลและความม่ันใจว่า หากบุคคลอยู่ในสภาพที่ต้องการ

แรงสนับสนุน เขาจะได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมเพียงพอ และอยู่ในการรับรู้ว่าเป็นประโยชน์     เคร่ืองช้ีวัดกลุ่มน้ี ได้แก่ 

ดัชนีสมัพันธภาพในครอบครัว แบบสอบถามการรับรู้แรงสนับสนุนทางสงัคม และการประเมินแรงสนับสนุนทางสงัคม 
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3. การสนับสนุนทางสังคมในฐานะเป็นกิจกรรม หมายถึง การมองการสนับสนุนทางสังคมในรูปของพฤติกรรม การ

กระทาํของบุคคลอื่น ที่แสดงให้เหน็การให้ความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนเกื้อกูลพฤติกรรมการกระทาํดังกล่าว รวมทั้งการ

ฟัง การแสดงความห่วงใย การให้ยืมเงิน การเป็นธุระช่วยจัดการ การให้คาํแนะนาํ การช้ีแนะแนวทางและการแสดงความรัก 

ความเข้าใจ การวัดแรงสนับสนุนในมิติของการกระทาํ เป็นการเน้นในสิ่งที่ตนได้กระทาํเพ่ือเขาให้การสนับสนุนทางสังคม 

กล่าวอกีอย่างหน่ึงคือ การสนับสนุนในฐานะเป็นกิจกรรม กค็ือ การประเมินพฤติกรรมด้านการสนับสนุนทางสังคม การวัดใน

มิติน้ีส่วนใหญ่จะเป็นการให้บุคคลรายงานเร่ืองราวของตนเอง (Self Report) เกี่ยวกบั ประสบการณ์ที่ได้ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น

ไปแล้ว มากกว่าเป็นการสงัเกตจากสถานการณ์จริง เคร่ืองมือช้ีวัดในกลุ่มน้ี ได้แก่ จาํนวนรายการพฤติกรรมการสนับสนุนทาง

สงัคม และการประเมินพฤติกรรมสนับสนุนสงัคม เป็นต้น 

 

2.7 เครือข่ายทางสงัคม 

 

ความหมายของเครือข่ายทางสงัคม 

ชาติชาย ณ เชียงใหม่ (2533) ได้อธิบายแนวคิดเครือข่ายทางสังคมว่า หมายถึง ความสัมพันธ์ที่บุคคลกลุ่มหน่ึงที่มี

ต่อกันโดยคุณลักษณะของความสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนสามารถนําไปใช้อธิบายพฤติกรรมของบุคคลเหล่าน้ีได้เครือข่ายสังคมน้ี

เกิดขึ้นด้วยความสัมพันธ์ทางสังคมทั้งหมดของบุคคลในสังคมเครือข่ายความสัมพันธ์ส่วนตัวที่บุคคลมีต่อกันน้ันมีอิทธิพลใน

การกําหนดแนวทางพฤติกรรมของบุคคลโดยเครือข่ายสังคมของบุคคลหน่ึงเป็นสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมของอกีบุคคลของผู้อื่นและพบว่าเครือข่ายชุมชนชนบทมีลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างผู้นาํท้องถิ่นกับคนภายนอกที่

มีอทิธพิลเป็นโครงสร้างอุปถัมภ์  

สชุาดา มีสงฆ์ (2535) กล่าวว่า ในอดีตชาวบ้านมีเครือข่ายอยู่แล้วเป็นเครือข่ายเฉพาะในระดับบุคคล ครอบครัวและ

เครือญาติ ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานความคิดจากการแสวงหาหลักประกนัให้กบัชีวิตครอบครัว หากมีการเผชิญปัญหา หรือเกดิการกดดัน

ร่วมกนัจนทาํให้ทุกคนรวมตัวเกดิสาํนึกร่วม เหน็ประโยชน์ และศรัทธามั่นต่อการรวมตัวเป็นเครือข่าย เครือข่ายจะมีพลังขึ้นมา

ได้จะต้องมีข่ายโยงใยระหว่างชุมชนย่อยๆ หลายๆ ชุมชนที่มีลักษณะเป็นการแลกเปล่ียนเพ่ือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

 ประเวศ วส ี(2547) กล่าวว่าเครือข่ายในสังคมจะคล้ายเครือข่ายในสมองโครงสร้างสมองจะทาํให้เกิดการเรียนรู้ อัน

จาํเป็นสาํหรับการมีชีวิตรอด โครงสร้างทางสังคมจะมีวิวัฒนาการไปเหมือนโครงสร้างทางสมองขึ้ นเร่ือยๆ ซ่ึงก่อให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมทางสังคม จากสังคมใช้อาํนาจไปเป็นสังคมเรียนรู้ การที่เกิดสังคมเรียนรู้น้ัน โครงสร้างทางสังคม 

ต้องปรับเปล่ียนจากโครงสร้างอาํนาจในแนวด่ิงไปเป็นเครือข่ายสังคม หรือสังคมกัลยาณมิตร หรือเครือข่ายสังคมการเรียนรู้ 

สงัคมต้องสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเน่ือง จึงจะสามารถปรับตัวให้อยู่ในดุลยภาพได้ และชุมชนต้องร่วมคิดร่วมทาํในทุกพ้ืนที่ 

ในทุกองค์กรและในทุกเร่ืองจะครอบคลุมสงัคมทั้งหมดและมีการเช่ือมโยงกนัระหว่างชุมชนเป็นเครือข่ายชุมชนจากเลก็ไปใหญ่

จนเป็นเครือข่ายในชุมชนหรือ    ตาข่ายในสงัคม 
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ประเภทของเครือข่ายทางสงัคม 

 

 ชมนาด วรรณพรศิริ (2535) แบ่งเครือข่ายทางสงัคมออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. กลุ่มสงัคมปฐมภมิู ได้แก่ ครอบครัว ญาติ พ่ีน้อง และเพ่ือนบ้าน 

2. กลุ่มสงัคมทุติยภมูิ ได้แก่ เพ่ือนร่วมงาน กลุ่มวิชาชีพ และกลุ่มสงัคมอื่นๆ 

 

เครือข่ายทางสังคมของบุคคลหน่ึงประกอบข้ึนด้วยกลุ่มบุคคลทั้งหมดของบุคคลคนน้ันที่เขาอาศัยอยู่ ซ่ึงรวมถึงกลุ่ม

บุคคลที่อยู่ภายในครอบครัว ได้แก่ บุตร หลาน บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย คู่ครอง และกลุ่มบุคคลที่อยู่ภายนอกครอบครัว 

ได้แก่ ญาติหรือบุคคลใกล้ชิด เพ่ือนบ้าน เพ่ือน กลุ่มสมาคมต่างๆ และกลุ่มองค์กรในท้องถิ่น รวมถึงกลุ่มบุคลากรวิชาชีพ 

ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่หน่วยบริการปฐมภมิู เราสามารถพิจารณาเครือข่ายทางสังคมของบุคคลเป็นรูปธรรมได้ โดย

การมองเป็นภาพที่ประกอบด้วยจุดต่างๆที่มีเส้นหลายๆเส้นโยงไปโยงมาระหว่างจุดๆ หน่ึงที่เป็นจุดศูนย์กลาง จุดศูนย์กลาง

เปรียบเสมือนบุคคลคนหน่ึง และจุดต่างๆเป็นตัวแทนของบุคคลรายรอบทั้งหลายที่บุคคลคนน้ันมีความสัมพันธ์ด้วย ส่วนเส้น

โยงใยเหล่าน้ันหมายถึง ความสมัพันธท์างสงัคมที่บุคคลมีต่อกนัและกนั 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2540) ได้แบ่งประเภทของเครือข่ายตามลักษณะการก่อเกิด ได้เป็น 

2ประเภทได้แก่ 

1) เครือข่ายการเรียนรู้เป็นเครือข่ายที่เรียนรู้กจิกรรมการพัฒนาที่เกดิข้ึนในช่วงแรกๆ ซ่ึงเครือข่ายพวกน้ีเกิดข้ึนได้ใน 

2 รูปแบบ คือรูปแบบธรรมชาติ ซ่ึงเม่ือชุมชนใดสามารถพัฒนาการแก้ไขปัญหาของชุมชน ของตนได้ ชุมชนอื่นที่อยู่ใกล้เคียง

จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้  และนาํรูปแบบและวิธกีารไปประยุกต์ใช้กบัชุมชนของตนเอง ส่วนอกีรูปแบบหน่ึงเป็นเครือข่ายการจัดตั้ง

รูปแบบน้ีเกิดจากองค์กรพัฒนาต้องการขยายพ้ืนที่ปฏิบัติงานของตนเอง จะใช้ชุมชนเดิมที่มีประสบการณ์และบทเรียนใน

กระบวนการพัฒนาแล้วเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน และเวทแีลกเปล่ียนประสบการณ์ให้กับชุมชนที่องค์กรพัฒนาเข้าไปดาํเนินงาน

ใหม่ๆ 

2) เครือข่ายอาํนาจต่อรอง เครือข่ายน้ีเช่ือว่ากจิกรรมการพัฒนาต่างๆ ที่อยู่ในวงจาํกัดเฉพาะพ้ืนที่หมู่บ้านของตน จะ

ไม่มีพลังที่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาที่แท้จริง ทั้งน้ีจากการวิเคราะห์ปัญหาแล้วพบว่า ปัญหาที่ชุมชนต่างๆ เผชิญอยู่น้ันไม่ได้

เกิดจากชุมชนสร้างมาเอง หากแต่ชุมชนน้ัน ถูกกระทาํจากระบบภายนอก การจะแก้ไขปัญหาจึงจาํเป็นต้องสร้างให้เกิดพลัง

อาํนาจในการต่อรอง จึงสามารถแก้ไขปัญหาที่แท้จริง การสร้างเครือข่ายจึงเป็นรูปแบบหน่ึงซ่ึงในระยะแรกการจัดต้ังเครือข่าย 

จะตั้งตามปัญหาหรือกิจกรรมของการเลือกอาชีพ เช่นเครือข่ายผสมผสาน เครือข่ายกลุ่มสตรีทอผ้า เครือข่ายปัญหาป่าไม้  

ที่ดินทาํกนิ เป็นต้น 

  

หนา้ทีข่องเครือข่ายทางสงัคม 
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หน้าที่ของเครือข่ายทางสงัคม คือ การดาํรงเผ่าพันธุ์และการสืบทอดทางวัฒนธรรมของมนุษย์ เป็นความสัมพันธ์ที่สืบ

ทอดกันมา มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม มีความสนใจร่วมกัน มีความผูกพันร่วมกัน มีการขัดเกลาทางสังคมซ่ึงเป็นการถ่ายทอด

ความรู้ ค่านิยม ความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี มีการประสานสัมพันธ์ติดต่อกับบุคคลหรือชุมชนภายนอกเพ่ือขอความ

ช่วยเหลือ การมีส่วนร่วมทางสังคมเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน และการสนับสนุนช่วยเหลือซ่ึงกันและกันเป็นการให้ความ

ช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวด้านต่างๆทั้งในยามปกติและยามเจบ็ป่วย    (วรรณี จันทร์สว่าง, 2546)  

บาร์รีราและเอนเลย์ (Barrera &Ainlay, 1983) กล่าวว่าเครือข่ายทางสงัคมมีหน้าที่  

6 ประการคือ 

1. ให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลด้านการเงิน วัตถุอื่น ๆ ที่อยู่อาศัย และการให้ปัจจัยที่       จาํเป็นในการดาํเนิน

ชีวิต 

2. ให้ความช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพ 

3. ให้การประคองและสนับสนุนด้านจิตใจ ทาํให้เกดิความรู้สกึใกล้ชิดสนิทสนมมีความ  

    อบอุ่น รู้สกึมีคนอื่นห่วงใยและเอาใจใส่ 

4. ให้คาํแนะนาํ ข้อมูล และข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์ 

5. ให้ข้อมูลย้อนกลับในสิ่งที่ได้กระทาํ เพ่ือให้บุคคลได้ปรับปรุง แก้ไขหรือได้รับกาํลังใจ 

    ในสิ่งที่ทาํได้แล้ว 

6. เสริมสร้างโอกาสให้บุคคลมีความสมัพันธก์บับุคคลอื่นๆ 

 

เพนเดอร์ (Pender, 1996) กล่าวว่า เครือข่ายทางสงัคมมีหน้าที่ดังน้ี 

1. ด้านการสนับสนุน บุคคลในเครือข่ายทางสังคมจะช่วยให้อีกบุคคลหน่ึงบรรลุเป้าหมายที่ต้องการหรือปรับตัวต่อ

สถานการณ์ต่างๆ โดยเครือข่ายทางสงัคมจะเป็นแหล่งให้การสนับสนุนในเร่ืองต่างๆ ดังน้ี 

1.1 ให้สิ่งจาํเป็นในการดาํเนินชีวิต ได้แก่ เงิน สิ่งของที่ต้องการ 

1.2 ให้การประคับประคองด้านจิตใจ ได้แก่ การให้ความรัก ความอบอุ่น 

2. ด้านการให้คาํแนะนาํ บุคคลในเครือข่ายทางสงัคมจะเป็นผู้ให้ข้อมูลหรือแนวทางที่กระทาํในเร่ืองต่างๆเพ่ือช่วยให้

บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 
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3. ด้านการให้ข้อมูลย้อนกลับ บุคคลในเครือข่ายทางสังคมจะเป็นผู้ประเมินสิ่งต่างๆที่อีกบุคคลหน่ึงได้กระทาํลงไป 

และให้คาํติชมที่เป็นประโยชน์สามารถใช้เพ่ือพิจารณาการเปล่ียนแปลง หรือปรับปรุงตนเองให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 

 

 ทั้งหมดน้ี เป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมทางสังคม  ซ่ึงกลุ่มคนที่อยู่รวมกันในสังคม ต้องปฏบัิติตามเพ่ือการ

อยู่ร่วมกนัอย่างเป็นระเบียบ โดยมีเคร่ืองมือและตัวแทนของการควบคุม เช่น ความเช่ือ ศีลธรรม อุดมคติทางสังคม มีรูปแบบ

กระบวนการทางสังคมที่ตกลงร่วมกัน โดยสมาชิกในสังคมน้ัน ๆ  ซ่ึงอาจแบ่งได้ 3 ชนิด คือ การรวมมือแบบปฐมภูมิ เช่น 

ครอบครัว       เพ่ือนบ้าน การร่วมมือแบบทุติยภมูิ เช่น กลุ่มแม่บ้าน รวมถึง การร่วมมือแบบตติยภมูิ ซ่ึงเป็นการร่วมมือกัน

ในระดับสงัคมเช่น ความร่วมมือกบัภาคราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น โดยความสัมพันธ์ของบุคคลกลุ่มหน่ึงที่มีต่อกัน

น้ัน เรียกได้ว่า เป็นเครือข่ายสังคม เช่ือมโยงกันจากเลก็ไปใหญ่ ซ่ึงสามารถแบ่งเครือข่ายทางสังคมออกเป็น 2 ประเภท คือ 

สงัคมปฐมภมิู ได้แก่ ครอบครัว ญาติพ่ีน้อง และสงัคมทุติยภมิู ได้แก่ เพ่ือนร่วมงาน กลุ่มวิชาชีพ เป็นต้น หน้าที่ของเครือข่าย

ทางสงัคม คือการสบืทอดทางวัฒนธรรม ที่มีความสนใจร่วมกนั เช่น ความรู้ ค่านิยม ความเช่ือ ร่วมถึงการมีส่วนร่วมทางสังคม 

กจิกรรมชุมชนซ่ึงมีการสนับสนุนช่วยเหลือกนัและกนั เพ่ือให้การดาํเนินการต่าง ๆ บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 2 

 

    การทบทวนวรรณกรรม  

 

2.1 แนวคิดในการควบคุมทางสงัคม (Agencies of Social Control)  
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การอยู่ร่วมกันเป็นสังคมมนุษย์เพราะมีการวางระเบียบกฎเกณฑ์ขึ้ น เพ่ือใช้เป็นแนวทางสาํหรับทุกคน ในสังคมให้

ปฏบัิติตามเพ่ือความสงบสุข ความราบร่ืนตลอดถึงความมั่นคงของสังคม  แต่มิได้หมายความว่าทุกคนในสังคมจะปฏบัิติตาม

ระเบียบแบบแผนน้ีอย่างเข้มงวดได้ โดยปกติมักจะมีผู้ฝ่าฝืนและหลีกเล่ียงกฎเกณฑ์ต่างๆ ของสังคมอยู่เสมอจาํเป็นที่สังคม

ต้องหาทางบังคับควบคุมให้บุคคลรักษาระเบียบของสังคมให้ได้ การที่จะควบคุมสังคมให้ได้น้ันต้องมีเคร่ืองมือหรือตัวแทน

ของการควบคุมสงัคมดังน้ี 

 1) การควบคุมโดยผ่านความเช่ือ (Control Through Belief)  ในสังคมหน่ึงๆ ย่อมมีความเช่ือถือไม่เหมือนกัน เช่น ใน

เร่ืองความเช่ือต่อสิ่งศักด์ิสทิธิ์ที่ไม่มีตัวตน แต่คนกย่็อมเกรงกลัวในอิทธิฤทธิ์อภินิหารของสิ่งเหล่าน้ัน เช่น เทพเจ้า เจ้าพ่อ เจ้า

แม่ ศาลพระภมูิ รวมทั้งต้นโพธิ์      ต้นไม้ใหญ่ หรือคนกราบไหว้บูชาความเช่ือใน สิ่งศักด์ิสทิธิ์เหล่าน้ีอาจทาํให้คนเกรงกลัวไม่

กล้า       กระทาํผิดได้ 

 2) การควบคุมโดยการเสนอแนะแนวทาง (Control by Social Suggestion) การเสนอแนะเป็นมาตรการอันหน่ึงในการ

ควบคุมสงัคมเม่ือผู้เสนอแนะเป็นผู้มีช่ือเสยีงหรือผู้ที่สงัคมเคารพนับถือ 

 3) การควบคุมโดยศาสนา (Control by Religion) ศาสนากับการบังคับแบบเหนือธรรมชาติได้เป็นปัจจัยอันสาํคัญใน

การควบคุมสงัคมศาสนาได้โยงความสัมพันธ์ของมนุษย์เข้ากับพลังเหนือธรรมชาติที่รู้กันในฐานะพระเจ้าและแนะนาํมนุษย์ให้

กระทาํตามจุดมุ่งหมายหรือกฎเพ่ือเข้าถึง   พระเจ้าแบบอย่างของสังคมส่วนมากจะด้านศีลธรรมหรือพฤติกรรมอันมีส่วนสร้าง

ขึ้นมาโดยศาสนาสถาบันทางศาสนาจึงเป็นสิ่งสาํคัญในการควบคุมทางสงัคม 

 4) การควบคุมโดยอุดมคติทางสังคม (Control by Social Ideals) อุดมคติทางสังคมเป็นมาตรการอันหน่ึงที่จะควบคุม

สงัคมได้ในเมื่อผู้นาํของประเทศได้ปลุกระดมให้ประชาชนของประเทศมีอุดมคติอนัแน่วแน่เช่นอุดมการณ์ทางการเมืองเป็นต้น 

 5) การควบคุมโดยงานพิธ ี(Control of Ceremony) ในชีวิตของมนุษย์ได้เกี่ยวข้องกับงานพิธีต่าง ๆ มากมาย เช่น งาน

วันเกิด งานแต่งงาน โดยมีความเช่ือว่า “รูปแบบงานพิธีเป็นงานการสร้างวิธีการอย่างมีรูปแบบให้มนุษย์ประทับใจถึง

ความสาํคัญของเร่ืองราวหรือโอกาสแห่งการประกอบพิธีการน้ัน” พิธีกรรมยังเร่งเร้าความรู้สึกในหัวใจของมนุษย์ทั้งหมดให้มี

ความปรารถนา อนัสงูส่งจนกระทั่งกลายมาเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณค่าของชีวิต ซ่ึงถือเป็นวิธกีารอย่างหน่ึงที่จะควบคุมสงัคมได้ 

 6) การควบคุมโดยศิลปะ (Control by Arts) ความเป็นศิลปะต่าง ๆ เป็นเคร่ืองมือควบคุมทางสังคมชนิดหน่ึงเพราะ

ศิลปะมีรูปแบบของการกระทาํของคน เช่น ในชีวิตประจาํวันของพวกเราศิลปะได้แสดงให้เหน็ถึงอิทธิพลของกันอย่างลึกซ้ึง

เมื่อเสยีงดนตรีทาํให้กลายเป็นเคร่ืองผ่อนคลายอารมณ์ได้อกีอย่างหน่ึงเพลงปลุกใจในยามสงครามยังเร่งเร้าปลุกอารมณ์ให้คิด

ที่จะฆ่ากนัได้ 

 7) การควบคุมโดยผ่านความเป็นผู้นาํ (Control Through Leadership) ความสามารถในการให้การแนะนาํเร่ืองคุณภาพ

ส่วนบุคคลตามสถานที่ทาํงานต่าง ๆ สมาคมหรือบริษัทจะใหญ่หรือเลก็มีความจาํเป็น ผู้นาํที่มีความสามารถในหน้าที่การงาน

ย่ิง ในสังคมสมัยใหม่อนัสลับซับซ้อนความเป็นผู้นาํมีความจาํเป็นอย่างย่ิงที่จะควบคุมสังคมให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

 8) การควบคุมทางสังคมโดยผ่านกฎหมายและการบริหารงาน (Social Control Through Law and Administration) 
กฎหมายเป็นเร่ืองกฎข้อบังคับให้บุคคลยอมรับการปฏบัิติตามหากใครฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมายย่อมได้รับการลงโทษ บุคคล
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มีความเกรงกลัวกฎหมายนอกจากน้ัน กฎหมายยังอ้างถึงตัวแทนพลังอีกอย่างหน่ึง น่ันคือกลไกการบริหารของรัฐซ่ึงกใ็ช้บังคับ

บุคคลให้ปฏบัิติตามระเบียบแบบแผนทางสงัคมได้ด้วย 

 9) การควบคุมโดยผ่านศีลธรรม (Control Through Morals) การที่บุคคลมีความรับผิดชอบในหน้าที่จะทาํอะไรลงไปก็

รู้ว่าสิ่งน้ันดี สิ่งน้ันไม่ดีทุกคนตั้งอยู่ใน ศีลธรรมอนัดี ย่อมก่อให้เกดิความเป็นระเบียบเรียบร้อยน่ันคือการควบคุมทางสังคม

อย่างหน่ึง (http://www.baanjomyut.com/library/social_sciences/15.html) 

2.2 แนวคิดการกระท าทางสงัคมและกระบวนการทางสงัคม (Social Action and    Social Process) 

โดยปกติการกระทาํของมนุษย์ในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของสังคมจะมีพฤติกรรมที่เรียกว่าเป็นการกระทาํทางสังคม ซ่ึง

หมายถึงการกระทาํที่บุคคลแสดงออกมาโดยที่การกระทาํน้ันมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนอื่นมีบางคร้ังเหมือนกันที่พฤติกรรมของ

บุคคล ไม่เกี่ยวข้องสังสรรค์กับคนอื่นแต่เป็นเพียง  ช่ัวครู่ช่ัวยามเท่าน้ัน เช่น การนอนหลับ ตามปกติแล้วบุคคลมักจะ

หลีกเล่ียงไม่ได้ที่จะอยู่โดยไม่สังสรรค์กับคนอื่นเลยการเกี่ยวข้องกับผู้อื่นเห็นได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางตรง คือการ

เกี่ยวข้องระหว่างสองฝ่ายที่ติดต่อโดยตรง เช่น การพูดคุย การโทรทศัน์หรือทางอ้อมโดยเราน่ังอยู่คนเดียวใช้ความนึกคิดถึง

บุคคลอื่นหรือมักจะส่งผลกระทบกระเทือนต่อผู้อื่น ทั้งน้ีเพราะเราได้รับการกระตุ้นจากผู้อื่น เช่น อ่านหนังสือ ฟังวิทยุ ดู

โทรทัศน์ดูภาพยนตร์ ในกรณีที่นักเรียนคนหน่ึงต้องดูหนังสือทั้งที่อยากไปเที่ยวกับเพ่ือนกห็มายความว่า นักเรียนผู้น้ีมี

แผนการแล้วว่าจะดูหนังสอืเพ่ือสอบเขาถูกกระตุ้นจากครูหรือได้รับ การคาดหวังจากพ่อแม่ว่าต้องเรียนหนังสอืให้เก่งเป็นต้น 

ปัจจัยที่เป็นตัวกาํหนดการกระทาํทางสงัคม (Element of Social Action) มี   4 องค์ประกอบ ดังน้ี 

1)  ตวัผูก้ระท า (Actor) ตัวผู้กระทาํขึ้นซ่ึงพิจารณาจากสภาพร่างกายและสภาพจิตใจควบคู่กันโดยอาศัยพ้ืนความรู้

ทางจิตวิทยาที่ว่า พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกมาน้ันมีจิตเป็นพ้ืนฐานของความรู้สึกนึกคิด น่ันกค็ือ แรงจูงใจซ่ึงได้มาจาก

หลายทางด้วยกัน เช่น มาจากแรงขับภายใน ได้แก่ ความหิว ความกระหายความต้องการทางเพศ เป็นต้น หรือมาจาก

สภาพแวดล้อมภายนอก เช่น สภาพภูมิศาสตร์ดินฟ้าอากาศ สภาพสังคม รอบตัวซ่ึงกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกนึกคิดและ

พฤติกรรมแตกต่างกนั เช่นคนชนบทกบัคนในเมืองน้ัน มีความคิด ความเช่ือ ทศันคติ การกระทาํที่แตกต่างกนัอย่างมาก 

2) เป้าหมาย (Goal or End) การกระทาํทางสงัคมจะต้องมีเป้าหมายมิใช่เป็นการกระทาํลอย ๆทั้งน้ีเพราะการกระทาํ

ของมนุษย์ต้องมีจุดมุ่งหมายมิใช่กระทาํไปโดยอัตโนมัติด้วยสัญชาตญาณอย่างสัตว์และเป้าหมายที่มนุษย์มีน้ัน ข้ึนอยู่กับสิ่งที่

มนุษย์ได้รับการอบรมเล้ียงดูมา    ในรูปแบบลักษณะใด 

3) เงือ่นไข (Condition) หมายถึง สิ่งต่าง ๆที่เป็นเคร่ืองขัดขวางหรือสนับสนุนให้บุคคลไปสู่เป้าหมาย เง่ือนไขอาจมา

จากสิ่งต่างๆ หลายทางด้วยกัน เช่น สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคลอาจเป็นฐานะเศรษฐกิจของครอบครัวหรือ

อาจเป็นเพราะบุคลิกภาพเฉพาะตัวความสามารถส่วนบุคคลทั้งสภาพร่างกายและสติปัญญา                                            

4) วิธีการ (Means) ผู้กระทาํน้ันต้องมีวิธีการเลือกกระทาํได้หลายทางเพ่ือให้ไปสู่เป้าหมายที่ตนต้องการได้ ทั้งน้ี

ข้ึนอยู่กบัคุณค่าที่ตนมีอยู่ในตัวเอง 
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2.3 การกระท าระหว่างกนัทางสงัคมหรือการปะทะสงัสรรคท์างสงัคม (Social Interaction)  
           การกระทาํระหว่างกนัทางสังคมเป็นการกระทาํระหว่างบุคคลในกลุ่มหรือกลุ่มต่อกลุ่มมีความสัมพันธเ์กี่ยวข้องซ่ึงกนั

และกนัด้วยเจตนาและมีความหมายที่เข้าใจกนั 

           นักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาพิจารณาการกระทาํระหว่างกันทางสังคมของมนุษย์ใน ลักษณะที่เป็น

ความสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Interaction) ได้แก่ ความสัมพันธ์กันในทางลายลักษณ์อักษร เช่น การสื่อสาร ด้วย

ตัวหนังสอื การพูดคุย ติดต่อถึงกนัและกนัการกระทาํทางสงัคมจึงขึ้นอยู่กบัการติดต่อสื่อสาร   

            โดยปกติกลุ่มคนจะมีการกระทาํระหว่างกันทางสังคมอยู่ตลอดเวลา แม้แต่บุคคลที่อยู่ร่วมกันเพียง  2 คน 

การกระทาํระหว่างกันเกิดขึ้ นได้อย่างไรสามารถ อธิบายได้โดยนําแนวความคิดในเร่ืองความคาดหวังในบทบาท (Role-
expectation) ซ่ึงเป็นบทบาทที่บุคคลคาดคิดไว้ล่วงหน้าว่าจะแสดงพฤติกรรม ออกมาอย่างไรกลไกที่ทาํให้เราคิดได้ คือ 

เคร่ืองมือทางสงัคม ได้แก่ บรรทดัฐานและสถานภาพบรรทดัฐานน้ันบุคคลจะได้รับการอบรมทั้งทางตรงและทางอ้อมมาตั้งแต่

เยาว์วัยและมากข้ึนตามลาํดับจากสงัคมที่เขาเป็นสมาชิกอยู่สาํหรับสถานภาพน้ันบุคคลเดาหรือคิดให้ถูกต้องว่าคนอื่นที่กาํลังจะ

มีบทบาทติดต่อกันน้ันมีสถานภาพอย่างไรโดยดูได้จากสัญลักษณ์ทางสถานภาพ (Status Symbol) เช่น ดูได้จากการแต่งกาย 

นํ้าเสียงคําพูด ซ่ึงบุคคลจะเดาได้โดยขึ้ นอยู่กับการเรียนรู้และประสบการณ์ของบุคคลหลังจากน้ัน  บุคคลกเ็ลือกดูว่าใน

สถานภาพน้ันมีบรรทัดฐานกาํหนดให้ปฏิบัติอย่างไรคือ ความคาดหวังในบทบาทของบุคคลซ่ึงต้องมีทุกคน ตัวอย่างเช่น

ความสัมพันธ์ของ แพทย์ พยาบาลกับคนไข้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับประชาชน การให้คาํแนะนาํ การส่งเสริมสุขภาพ ซ่ึงผู้

ให้บริการต้องการให้คําปรึกษา อาจมองคนละด้านเพราะความเคยชิน เห็นว่าพฤติกรรมต่างๆเช่นการสูบบุหร่ีเป็นเร่ือง

เลก็น้อย จึงมองข้ามสิ่งที่อาจส่งผลเสียตามมาไม่ช้ากเ็รว็ การกระทาํระหว่างกันในลักษณะการให้กาํลังใจของครอบครัว บุตร

หลานเป็นการกระทาํอย่างหน่ึงที่จะให้บทบาทของครอบครัวสามารถใช้การสื่อสารระหว่างกันเพ่ือชักนาํโน้มน้าวให้เกิดความ

ตระหนักต่อพิษภัยของการสบูบุหร่ี  

 2.4 กระบวนการทางสงัคม (Social Process)  

 กระบวนการทางสังคมเกิดจากการกระทาํระหว่างกันทางสังคม (Social Interaction) ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซ่ึงมี

แบบต่าง ๆ กนั อาจเป็นไปในรูปของการขัดแย้ง การแข่งขัน             การร่วมมือ ความเหน็พ้องต้องกันหรือการกลืนกลาย

กระบวนการทางสงัคมมีลักษณะสาํคัญ          3 ประการ คือ  

1. ต้องมีการติดต่อทางสงัคม (Social Contact) คือ บุคคลนับตั้งแต่ 2คนขึ้นไปมีความสมัพันธต์ิดต่อซ่ึงกนัและกนั 

2. มีการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดระหว่างบุคคลที่ติดต่อโดยการใช้สัญลักษณ์ซ่ึงอาจเป็นภาษาเขียน ภาษาพูด หรือ

กริิยาทา่ทาง 

3. มีสิ่งเร้า (Stimulation) และมีการตอบสนอง (Response) จากลักษณะทั้งสองข้อ ทาํให้เกดิพฤติกรรมตามมา 

2.5 รูปแบบของกระบวนการทางสงัคม 

 การร่วมมือเป็นกระบวนการทางสังคมที่กลุ่มตกลงที่จะกระทาํกิจกรรมร่วมกัน การตกลงน้ีอาจเกิดจากการที่กลุ่มมี

ความมุ่งหวังหรือผลประโยชน์สอดคล้องกนัหรือเหมือนกนั เช่นการที่จะให้ครอบครัวปลอดบุหร่ี กเ็พ่ือประโยชน์ของคนทุกคน

ที่เป็นสมาชิกในครัวเรือน หากสามารถตกลงร่วมกันโดยต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์สอดคล้องกันระหว่างผู้สูบบุหร่ีกับสมาชิก

ในบ้านผลตอบแทนคือการปลอดควันพิษ ครอบครัวจะปราศจากความเสี่ยง การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครัวเรือนที่
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ร่วมมือกันจะมีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับลักษณะพ้ืนฐานของข้อตกลง พันธะสัญญา ความร่วมมือน้ันครอบครัวที่ร่วมมือกัน

โดยมีความผูกพันหรือมีความรัก ความเคารพนับถือ มีความเหนียวแน่นต่อสิ่งเดียวกันย่อมมีโอกาสที่จะสามารถควบคุม

พฤติกรรมกนัได้ดีมากกว่าครอบครัวที่มีลักษณะแบบต่างคนต่างอยู่ ไม่มีความเอื้ออาทรต่อกนั ไม่เหน็แก่ประโยชน์ร่วมกนั 

 

         การที่ครอบครัวมุ่งหวังให้ได้รับผลประโยชน์ร่วมมือกันของสมาชิกในครอบครัวอาจก่อให้เกิดผลกระทบบ้าง เช่นความ

เป็นอสิระของผู้สบูบุหร่ีอาจจะถูกกระทบกระเทอืนเพราะเม่ือสมาชิกในครอบครัวเหน็ว่าการสูบบุหร่ีเป็นสิ่งที่ไม่ดี อาจเกิดการ

ต่อต้านไม่ให้ความร่วมมือมีการ ครอบครัวที่อ่อนแอกว่าอาจถูกครอบงาํโดยผู้สูบบุหร่ีที่มีอิทธิพลเหนือกว่าถึงแม้ว่าการร่วมมือ

จะเป็นสิ่งที่ดี แต่บางคร้ังอาจไม่พร้อมหรือไม่เตม็ใจที่จะร่วมมือกับสมาชิกคนอื่นๆ ดังน้ันก่อนที่จะร่วมมือกัน จะต้องคาํนึงว่า

จะร่วมมือกนัเพ่ืออะไร กบัใคร และมีส่วนได้เสยีอย่างไร 

 

การร่วมมือกนัอาจแบ่งออกได้ 3 ชนิด คือ 

1. การร่วมมือแบบปฐมภมูิ (Primary Cooperation)  

2. การร่วมมือแบบทุติยภมูิ (Secondary Cooperation)  

3. การร่วมมือแบบตติยภมูิ (Tertiary Cooperation)  

 

 1. การร่วมมือแบบปฐมภูมิ ได้แก่ ความร่วมมือของกลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์แบบ   ปฐมภูมิเป็นความร่วมมือที่

กระทาํร่วมกันในทุก ๆ ด้าน โดยใช้วิธีการและมีเป้าหมายอย่างเดียวกัน แต่อาจแบ่งงานออกเป็นส่วน ๆ และแบ่งความ

รับผิดชอบกนัไปในระบบเดียวกนั เช่น ชีวิตภายในครอบครัว ในชุมชนเลก็ ๆและในสงัคมที่มีความเป็นอยู่อย่างง่าย ๆ  

2. การร่วมมือแบบทุติยภูมิ เป็นการร่วมมือที่บุคคลกระทาํเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกันในลักษณะต่าง ๆ กัน โดยมี

วัตถุประสงค์บางประการร่วมกันและการที่จะได้มาซ่ึงความพอใจของแต่ละฝ่ายน้ัน ต้องอาศัยการปฏบัิติร่วมกันทุกฝ่ายเช่น 

การร่วมมือของบุคคลในกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มทางสงัคมในชุมชน 

3. การร่วมมือแบบตติยภูมิ เป็นการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งๆที่มีทัศนคติต่างกันความร่วมมือประเภทน้ีใช้วิธีการ

เดียวกันแต่วัตถุประสงค์ ต่างกัน  เ ช่น การให้ความร่วมมือกับภาคราชการ  หน่วยงานต่างๆของรัฐและเอกชน  

(http://www.baanjomyut.com/library/social_sciences/17.html) 

 

2.6 การสนบัสนุนทางสงัคม 

 

ความหมายของการสนบัสนุนทางสงัคม  

 

http://www.baanjomyut.com/library/social_sciences/17.html
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 คอปป์ (Cobb, 1976) ให้ความหมายการสนับสนุนทางสังคมว่าเป็นข้อมูลหรือข่าวสารจากการมีปฏสิัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลที่ทาํให้ผู้รับเช่ือว่า ได้รับความรักและการดูแลเอาใจใส่มีคุณค่าและได้รับการยกย่องเป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายของการ

สื่อสารและความผูกพันซ่ึงกนัและกนั  

แคพแลน คาสเซล และ กอร์  (Kaplan , Cassel and Gore, 1977) ให้ความหมายของการสนับสนุนทางสังคมว่ามี

ลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังน้ีคือ มีความพึงพอใจจากการได้รับการตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานทางสังคม เช่น การยกย่อง

ความภาคภมิูใจและความช่วยเหลือจากสังคม เช่น การตายของคู่สมรส การย้ายที่อยู่อาศัย และการสูญเสียหรือเปล่ียนแปลง

บุคคลที่ให้การสนับสนุนทางสงัคม 

เพนเดอร์ (Pender, 1996) ให้ความหมายของการสนับสนุนทางสังคมว่าเป็นความรู้สึกของบุคคลที่รู้สึกเป็นส่วนหน่ึงที่

ได้รับการยอมรับและเป็นที่รักได้รับการยกย่องให้มีคุณค่าและเป็นที่ต้องการจากกลุ่มที่มีความเฉพาะเจาะจง 

  

แหล่งที่มาของการสนบัสนุนทางสงัคม 

 

อุบล นิวิติชัย (2527) ได้จัดกลุ่มของแหล่งของการสนับสนุนทางสังคมได้  3 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ กลุ่มที่มีความผูกพัน

กบัธรรมชาติ   ประกอบด้วยบุคคล  2 ประเภท ประเภทที่หน่ึงเป็นบุคคลที่อยู่ในครอบครัวสายตรง ได้แก่ ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ 

แม่ ลูก กับอีกประเภทหน่ึงเป็นบุคคลใกล้ชิด ได้แก่ เพ่ือนฝูง เพ่ือนบ้าน ผู้รู้จักคุ้นเคย เพ่ือนร่วมงาน ประเภทที่สองเป็น

องค์กรและสมาคมที่ให้การสนับสนุน (Organization Support) หมายถึงกลุ่มบุคคลที่มารวมตัวเป็นหน่วยงาน ชมรม สมาคม ซ่ึง

ไม่ใช่กลุ่มที่จัดข้ึนโดยกลุ่มวิชาชีพ เช่น สมาคมผู้สูงอายุ สมาคมผู้พิการ เป็นต้น และประเภทสุดท้าย เป็นกลุ่มผู้ช่วยเหลือ

วิชาชีพ (Professional Support Care Workers) กลุ่มน้ีหมายถึงกลุ่มบุคคลผู้ซ่ึงอยู่ในวงการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟ้ืนฟู

สมรรถภาพของประชาชนโดยวิชาชีพ ดังน้ันจะเหน็ได้ว่า การสนับสนุนทางสงัคมน้ันเกดิจากแหล่งที่ได้มาหลายแหล่งและแหล่ง

ที่สาํคัญที่สดุ    เป็นการสนับสนุนจากครอบครัว  

แดเนียลสนั บิสเซียล และ ฟลาย (Danielson Bissell and Fry, 1993 อ้างใน อดิรัตน์  

วัฒนไพลิน, 2539) ไดแ้บ่งความสามารถหรือศักยภาพของครอบครัวในการเผชิญความเครียดออกเป็น  2 กลุ่มคือ ทรัพยากร

และความแข็งแกร่งของครอบครัวประกอบด้วย 1.ความยึดเหน่ียวของครอบครัว ได้แก่ ความไว้วางใจ การยกย่อง การ

สนับสนุนความช่วยเหลือ ความนับถือซ่ึงกันและกัน 2.การปรับตัวหรือความสามารถของครอบครัวในการเผชิญกับอุปสรรค 

3.องค์กรครอบครัว ได้แก่ ความเห็นพ้องต้องกันความชัดเจนและความสมํ่าเสมอในบทบาทและโครงสร้างของกฎ      4.

ทกัษะการสื่อสารที่ชัดเจนและเที่ยงตรงกับความรู้สึกรวมถึงมีความกล้าแสดงออก คาํพูดและท่าทางที่มีความสอดคล้องกัน 5.

ความมั่นคงของครอบครัว หมายถึง ความแข็งแรงภายใน ความยืดยาวของครอบครัวและความรู้สึกว่าสามารถควบคุม

สถานการณ์ของชีวิตได้ 6.การใช้เวลาว่างร่วมกนัและแบบแผนการดาํเนินชีวิตของครอบครัวในแต่ละวัน 
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เพนเดอร์ (Pender, 1996) ได้แบ่งประเภทของกลุ่มในการสนับสนุนทางสังคมออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่  1 

สนับสนุนตามธรรมชาติ (Natural Support System) ซ่ึงเป็นแหล่งสนับสนุนที่ได้จากครอบครัว ญาติพ่ีน้องอาจถือได้ว่าเป็นแหล่ง

ที่มี ความสาํคัญมากที่สุด เพราะครอบครัวสามารถช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม มีความเข้าใจและเห็นถึงความต้องการของ

สมาชิกในครอบครัวและมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มสนับสนุนจากเพ่ือน (Peer Support) ซ่ึงเป็นการ

สนับสนุนที่ได้รับจากบุคคลที่ทาํหน้าที่อย่างไม่เป็นทางการ มีประสบการณ์ มีความชาํนาญในการตอบสนองความต้องการ

ทั่วไปและความต้องการเฉพาะเจาะจงของสมาชิก เป็นเหตุให้บุคคลน้ันประสบความสาํเรจ็และสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์

เลวร้ายต่างๆ ที่เกิดข้ึนในชีวิตได้ กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มสนับสนุนจากองค์กรศาสนา (Religious Organization)เป็นสถาบัน

สนับสนุนที่เก่าแก่ในสังคม ช่วยให้บุคคลมีการแลกเปล่ียนความเช่ือ ค่านิยม คาํสอน คาํแนะนาํเกี่ยวกับวิธีการดาํรงชีวิตและ

ขนบประเพณีต่างๆ ได้แก่ พระ นักบวช หมอสอนศาสนา กลุ่มปฏบัิติธรรม ฯลฯ กลุ่มที่4 เป็นกลุ่มสนับสนุนจากกลุ่มวิชาชีพ

ด้านสุขภาพ (Health Professional Support) เป็นแหล่งช่วยเหลือให้การดูแลให้บริการแก่ผู้ป่วย ซ่ึงจะมีความสาํคัญต่อเมื่อการ

สนับสนุนที่ได้รับจากครอบครัว เพ่ือนสนิทและกลุ่มเพ่ือนไม่เพียงพอ และกลุ่มที่ 5 เป็นกลุ่มสนับสนุนจากกลุ่มวิชาชีพอื่นๆ   

เป็นการสนับสนุนจากกลุ่มอาสาสมัคร ในการให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลบางกลุ่มในการเปล่ียนพฤติกรรมต่างๆ ในทางที่

ส่งเสริมให้บุคคลสามารถปรับตัวเข้ากบัสถานการณ์การเปล่ียนแปลงต่างๆในชีวิต 

 

ประเภทของการสนบัสนุนทางสงัคม 

 

เวียส (Weiss, 1990) ได้แบ่งการสนับสนุนทางสังคมออกเป็น 6 ส่วน คือ 1) การให้ความรักใคร่ผูกพัน (Attachment) 

ส่งผลต่ออารมณ์โดยส่วนร่วมคือทําให้บุคคลรู้สึกมีความม่ันคงปลอดภัยและอบอุ่นช่วยไม่ให้เกิดความรู้สึกโดเด่ียว 

ความสมัพันธเ์ช่นนี้ จะพบในคู่สมรส เพ่ือนหรือสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน ถ้าบุคคลขาดการสนับสนุนเช่นน้ีจะมีความรู้สึกถูก

แยกทางอารมณ์ ( Emotion Isolation ) หรือรู้สึกเดียวดาย ( Loneliness ) 2) ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของสังคม ทาํให้บุคคลรู้สึก

มีเป้าหมาย มีความเป็นเจ้าของและได้รับการยอมว่าตนมีคุณค่าต่อกลุ่ม ถ้าบุคคลขาดการสนับสนุนทางสังคมด้านน้ีจะทาํให้

บุคคลรู้สกึถูกแยกออกจากสงัคม 3) การให้โอกาสที่จะเล้ียงดูอุ้มชู (Opportunity for Nurture) เป็นการสนับสนุนที่ผู้ใหญ่จะต้อง

มีความรับผิดชอบต่อการดูแลสขุภาพและการเจริญเติบโตของผู้น้อยเพ่ือให้เขาเกดิความรู้สกึว่าตนเองเป็นที่ต้องการของบุคคล

อื่นและผู้อื่นกส็ามารถพ่ึงพาเขาได้เช่นกัน 4) การให้ความรู้สึกมีคุณค่า เป็นการได้รับการยอมรับในสถาบันครอบครัวและ

เพ่ือน เม่ือบุคคลมีพฤติกรรมที่สามารถแสดงบทบาททางสังคมบทบาทน้ันอาจจะเป็นบทบาทในครอบครัวหรือในอาชีพ  ถ้า

ไม่ได้รับการยอมรับกจ็ะส่งผลให้เกิดความเช่ือมั่นหรือ ความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองลดลง 5) ความเช่ือม่ันในความเป็นมิตรที่ดี   

การสนับสนุนที่เร่ิมจากญาติสมัพันธใ์กล้ชิด ซ่ึงความคาดหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือห่วงใยอย่างต่อเน่ือง ถ้าขาดไปจะทาํให้

บุคคลขาดความม่ันคงและรู้สกึว่าถูกทอดทิ้ง 6) การได้รับคาํช้ีแนะ หมายถึงการได้รับความจริงใจการได้รับความช่วยเหลือทาง

อารมณ์ การช้ีแนะข้อมูลข่าวสารจากบุคคลที่ตนศรัทธาและคาํพูดที่เช่ือถือได้ เมื่อเกิดความเครียดหรือภาวะวิกฤติ ถ้าขาดการ

สนับสนุนกจ็ะย่ิงทาํให้บุคคลรู้สกึท้อแท้สิ้นหวัง  
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คอบบ์ (Cobb, 1976) ได้แบ่งสถานการณ์การสนับสนุนทางสังคมออกเป็น 3 ประเภท คือ   1) การสนับสนุนด้าน

อารมณ์ ได้แก่ข้อมูลที่ทาํให้บุคคลรับรู้ว่าได้รับความรักและการดูแลเอาใจใส่ มีความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน 2) การสนับสนุน

ความภาคภูมิใจซ่ึงกัน  ได้แก่ ข้อมูลที่ทาํให้บุคคลรู้สึกว่าตนมีคุณค่า มีความภาคภูมิใจในสังคม และ 3) การสนับสนุนทาง

สังคม ได้แก่ ข้อมูลที่ทาํให้บุคคลรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายทางสังคม มีความผูกพันและมีการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร

ต่างๆ สิ่งของและบริการตามโอกาสที่ต้องการ การรับรู้ร่วมกนัเกี่ยวกับอันตรายอันจะเกิดข้ึนได้กับชีวิตและวิธีการต่างๆในการ

ต่อสู้ร่วมกนั  

เชพเฟอร์ คอยเน่ และลาซารัส (Schaefer, Coyne, and Lazarus, 1982) แบ่งประเภทการสนับสนุนทางสังคม

ออกเป็น 3 ประเภท คือ 1.การสนับสนุนด้านอารมณ์   ได้แก่ ความผูกพัน การให้กาํลังใจ ความรู้สึกเช่ือหรือไว้วางใจ

ต่อบุคคล ซ่ึงก่อให้เกิดความรู้สึกได้รับความรักและการดูแลเอาใจใส่ 2.การสนับสนุนด้านรูปธรรม ได้แก่ ความ

ช่วยเหลือโดยตรง เช่น   การให้เงินหรือสิ่งของ การให้บริการ เช่นการดูแลเอาใจใส่เมื่อเจ็บป่วย การช่ วยทาํงานแทน   

3.การสนับสนุนด้านข้อมูล ได้แก่การให้ข้อมูล และคาํแนะนาํ  

 

การวดัการสนบัสนุนทางสงัคม 

 

 Streeter and Franklin (1992, อ้างถึงใน กติิพัฒน์ นนทปัทมะดุล, 2535) ได้เสนอแนวคิด ในการวัดการสนับสนุนทาง

สงัคมออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 

1. การสนับสนุนทางสังคมในฐานะเป็นความผูกพันลึกซ้ึง  หมายถึง ความสัมพันธ์เช่ือมโยงที่ปรากฏข้ึนจริง

ของบุคคลกับบุคคลอื่น ที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมของเขา การวัดการสนับสนุนทางสังคมในฐานะที่เป็น

ความผูกพันลึกซ้ึง โดยปกติต้องพิจารณาพุ่งความสนใจไปที่เครือข่ายทางสังคมหน่ึงแน่นอนลงไป การวัด

เช่นน้ีเพ่ือระบุถึง สายสัมพันธ์ที่บุคคลมีต่อครอบครัว เพ่ือนสนิทและกลุ่มเพ่ือน สายสัมพันธ์หรือความ

ผูกพันเหล่าน้ี จะเป็นตัวช้ีวัดถึงทรัพยากรทางสังคมที่มีศักยภาพ      เป็นแรงสนับสนุนทางสังคม ในยาม

ที่บุคคลอยู่ในภาวะวิกฤต ความผูกพันทางสังคม เป็นสิ่งที่เช่ือมโยงกับความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน 

และมีสิ่งที่แสดงให้เหน็ถึงภาวะที่เป็นความแปลกแยกและความโดดเด่ียวทางสังคม ในบุคคลรายที่ขาด

ความผูกพันทางสังคม เคร่ืองมือช้ีวัดในกลุ่มน้ี ได้แก่ รายการเครือข่ายการสนับสนุนทางสังคม แผนที่

เครือข่ายสงัคมและการประเมินทรัพยากรการสนับสนุนทางสงัคม เป็นต้น 

2. การสนับสนุนทางสงัคมในฐานะเป็นการรับรู้เป็นการมองการสนับสนุนในแง่มุมของ “การประเมิน” บุคคลหน่ึงว่า

มีความเช่ือมโยงกับผู้อื่นอย่างไร การวัดการสนับสนุนทางสังคมในแง่มุมของการรับรู้เป็นการตระหนักว่า สายใยสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและสิ่งแวดล้อม ไม่จาํเป็นต้องนาํไปสู่การสนับสนุนทางสังคมเสมอไป สายใยสัมพันธ์แม้มีศักยภาพสูงที่จะทาํ

หน้าที่ให้การสนับสนุนทางสังคมได้ แต่หากมิได้อยู่ในการรับรู้ของบุคคลที่เกี่ยวข้องว่ามีความเหมาะสมเพียงพอ สายใย

สมัพันธดั์งกล่าวกไ็ม่ได้ทาํหน้าที่เป็นแรงสนับสนุนทางสังคม ในบางกรณีความพยายามที่จะจัดการสนับสนุนทางสังคม เป็นไป
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อย่างไม่เหมาะสม ผิดจังหวะ หรือเป็นการทาํให้สถานการณ์น้ันเลวร้ายไปกว่าเดิม การวัดการสนับสนุนทางสังคมในมิติของการ

รับรู้จึงมุ่งประเดน็ไปที่ การประเมินสภาวะแวดล้อมทางสังคมของบุคคลและความม่ันใจว่า หากบุคคลอยู่ในสภาพที่ต้องการ

แรงสนับสนุน เขาจะได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมเพียงพอ และอยู่ในการรับรู้ว่าเป็นประโยชน์     เคร่ืองช้ีวัดกลุ่มน้ี ได้แก่ 

ดัชนีสมัพันธภาพในครอบครัว แบบสอบถามการรับรู้แรงสนับสนุนทางสงัคม และการประเมินแรงสนับสนุนทางสงัคม 

3. การสนับสนุนทางสังคมในฐานะเป็นกิจกรรม หมายถึง การมองการสนับสนุนทางสังคมในรูปของพฤติกรรม การ

กระทาํของบุคคลอื่น ที่แสดงให้เหน็การให้ความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนเกื้อกูลพฤติกรรมการกระทาํดังกล่าว รวมทั้งการ

ฟัง การแสดงความห่วงใย การให้ยืมเงิน การเป็นธุระช่วยจัดการ การให้คาํแนะนาํ การช้ีแนะแนวทางและการแสดงความรัก 

ความเข้าใจ การวัดแรงสนับสนุนในมิติของการกระทาํ เป็นการเน้นในสิ่งที่ตนได้กระทาํเพ่ือเขาให้การสนับสนุนทางสังคม 

กล่าวอกีอย่างหน่ึงคือ การสนับสนุนในฐานะเป็นกิจกรรม กค็ือ การประเมินพฤติกรรมด้านการสนับสนุนทางสังคม การวัดใน

มิติน้ีส่วนใหญ่จะเป็นการให้บุคคลรายงานเร่ืองราวของตนเอง (Self Report) เกี่ยวกบั ประสบการณ์ที่ได้ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น

ไปแล้ว มากกว่าเป็นการสงัเกตจากสถานการณ์จริง เคร่ืองมือช้ีวัดในกลุ่มน้ี ได้แก่ จาํนวนรายการพฤติกรรมการสนับสนุนทาง

สงัคม และการประเมินพฤติกรรมสนับสนุนสงัคม เป็นต้น 

 

2.7 เครือข่ายทางสงัคม 

 

ความหมายของเครือข่ายทางสงัคม 

ชาติชาย ณ เชียงใหม่ (2533) ได้อธิบายแนวคิดเครือข่ายทางสังคมว่า หมายถึง ความสัมพันธ์ที่บุคคลกลุ่มหน่ึงที่มี

ต่อกันโดยคุณลักษณะของความสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนสามารถนําไปใช้อธิบายพฤติกรรมของบุคคลเหล่าน้ีได้เครือข่ายสังคมน้ี

เกิดขึ้นด้วยความสัมพันธ์ทางสังคมทั้งหมดของบุคคลในสังคมเครือข่ายความสัมพันธ์ส่วนตัวที่บุคคลมีต่อกันน้ันมีอิทธิพลใน

การกําหนดแนวทางพฤติกรรมของบุคคลโดยเครือข่ายสังคมของบุคคลหน่ึงเป็นสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมของอกีบุคคลของผู้อื่นและพบว่าเครือข่ายชุมชนชนบทมีลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างผู้นาํท้องถิ่นกับคนภายนอกที่

มีอทิธพิลเป็นโครงสร้างอุปถัมภ์  

สชุาดา มีสงฆ์ (2535) กล่าวว่า ในอดีตชาวบ้านมีเครือข่ายอยู่แล้วเป็นเครือข่ายเฉพาะในระดับบุคคล ครอบครัวและ

เครือญาติ ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานความคิดจากการแสวงหาหลักประกนัให้กบัชีวิตครอบครัว หากมีการเผชิญปัญหา หรือเกดิการกดดัน

ร่วมกนัจนทาํให้ทุกคนรวมตัวเกดิสาํนึกร่วม เหน็ประโยชน์ และศรัทธามั่นต่อการรวมตัวเป็นเครือข่าย เครือข่ายจะมีพลังขึ้นมา

ได้จะต้องมีข่ายโยงใยระหว่างชุมชนย่อยๆ หลายๆ ชุมชนที่มีลักษณะเป็นการแลกเปล่ียนเพ่ือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

 ประเวศ วส ี(2547) กล่าวว่าเครือข่ายในสังคมจะคล้ายเครือข่ายในสมองโครงสร้างสมองจะทาํให้เกิดการเรียนรู้ อัน

จาํเป็นสาํหรับการมีชีวิตรอด โครงสร้างทางสังคมจะมีวิวัฒนาการไปเหมือนโครงสร้างทางสมองขึ้ นเร่ือยๆ ซ่ึงก่อให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมทางสังคม จากสังคมใช้อาํนาจไปเป็นสังคมเรียนรู้ การที่เกิดสังคมเรียนรู้น้ัน โครงสร้างทางสังคม 

ต้องปรับเปล่ียนจากโครงสร้างอาํนาจในแนวด่ิงไปเป็นเครือข่ายสังคม หรือสังคมกัลยาณมิตร หรือเครือข่ายสังคมการเรียนรู้ 

สงัคมต้องสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเน่ือง จึงจะสามารถปรับตัวให้อยู่ในดุลยภาพได้ และชุมชนต้องร่วมคิดร่วมทาํในทุกพ้ืนที่ 
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ในทุกองค์กรและในทุกเร่ืองจะครอบคลุมสงัคมทั้งหมดและมีการเช่ือมโยงกนัระหว่างชุมชนเป็นเครือข่ายชุมชนจากเลก็ไปใหญ่

จนเป็นเครือข่ายในชุมชนหรือ    ตาข่ายในสงัคม 

 

ประเภทของเครือข่ายทางสงัคม 

 

 ชมนาด วรรณพรศิริ (2535) แบ่งเครือข่ายทางสงัคมออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. กลุ่มสงัคมปฐมภมิู ได้แก่ ครอบครัว ญาติ พ่ีน้อง และเพ่ือนบ้าน 

2. กลุ่มสงัคมทุติยภมูิ ได้แก่ เพ่ือนร่วมงาน กลุ่มวิชาชีพ และกลุ่มสงัคมอื่นๆ 

 

เครือข่ายทางสังคมของบุคคลหน่ึงประกอบข้ึนด้วยกลุ่มบุคคลทั้งหมดของบุคคลคนน้ันที่เขาอาศัยอยู่ ซ่ึงรวมถึงกลุ่ม

บุคคลที่อยู่ภายในครอบครัว ได้แก่ บุตร หลาน บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย คู่ครอง และกลุ่มบุคคลที่อยู่ภายนอกครอบครัว 

ได้แก่ ญาติหรือบุคคลใกล้ชิด เพ่ือนบ้าน เพ่ือน กลุ่มสมาคมต่างๆ และกลุ่มองค์กรในท้องถิ่น รวมถึงกลุ่มบุคลากรวิชาชีพ 

ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่หน่วยบริการปฐมภมิู เราสามารถพิจารณาเครือข่ายทางสังคมของบุคคลเป็นรูปธรรมได้ โดย

การมองเป็นภาพที่ประกอบด้วยจุดต่างๆที่มีเส้นหลายๆเส้นโยงไปโยงมาระหว่างจุดๆ หน่ึงที่เป็นจุดศูนย์กลาง จุดศูนย์กลาง

เปรียบเสมือนบุคคลคนหน่ึง และจุดต่างๆเป็นตัวแทนของบุคคลรายรอบทั้งหลายที่บุคคลคนน้ันมีความสัมพันธ์ด้วย ส่วนเส้น

โยงใยเหล่าน้ันหมายถึง ความสมัพันธท์างสงัคมที่บุคคลมีต่อกนัและกนั 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2540) ได้แบ่งประเภทของเครือข่ายตามลักษณะการก่อเกิด ได้เป็น 

2ประเภทได้แก่ 

1) เครือข่ายการเรียนรู้เป็นเครือข่ายที่เรียนรู้กจิกรรมการพัฒนาที่เกดิข้ึนในช่วงแรกๆ ซ่ึงเครือข่ายพวกน้ีเกิดข้ึนได้ใน 

2 รูปแบบ คือรูปแบบธรรมชาติ ซ่ึงเม่ือชุมชนใดสามารถพัฒนาการแก้ไขปัญหาของชุมชน ของตนได้ ชุมชนอื่นที่อยู่ใกล้เคียง

จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้  และนาํรูปแบบและวิธกีารไปประยุกต์ใช้กบัชุมชนของตนเอง ส่วนอกีรูปแบบหน่ึงเป็นเครือข่ายการจัดตั้ง

รูปแบบน้ีเกิดจากองค์กรพัฒนาต้องการขยายพ้ืนที่ปฏิบัติงานของตนเอง จะใช้ชุมชนเดิมที่มีประสบการณ์และบทเรียนใน

กระบวนการพัฒนาแล้วเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน และเวทแีลกเปล่ียนประสบการณ์ให้กับชุมชนที่องค์กรพัฒนาเข้าไปดาํเนินงาน

ใหม่ๆ 

2) เครือข่ายอาํนาจต่อรอง เครือข่ายน้ีเช่ือว่ากจิกรรมการพัฒนาต่างๆ ที่อยู่ในวงจาํกัดเฉพาะพ้ืนที่หมู่บ้านของตน จะ

ไม่มีพลังที่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาที่แท้จริง ทั้งน้ีจากการวิเคราะห์ปัญหาแล้วพบว่า ปัญหาที่ชุมชนต่างๆ เผชิญอยู่น้ันไม่ได้

เกิดจากชุมชนสร้างมาเอง หากแต่ชุมชนน้ัน ถูกกระทาํจากระบบภายนอก การจะแก้ไขปัญหาจึงจาํเป็นต้องสร้างให้เกิดพลัง

อาํนาจในการต่อรอง จึงสามารถแก้ไขปัญหาที่แท้จริง การสร้างเครือข่ายจึงเป็นรูปแบบหน่ึงซ่ึงในระยะแรกการจัดต้ังเครือข่าย 
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จะตั้งตามปัญหาหรือกิจกรรมของการเลือกอาชีพ เช่นเครือข่ายผสมผสาน เครือข่ายกลุ่มสตรีทอผ้า เครือข่ายปัญหาป่าไม้  

ที่ดินทาํกนิ เป็นต้น 

  

หนา้ทีข่องเครือข่ายทางสงัคม 

 

หน้าที่ของเครือข่ายทางสงัคม คือ การดาํรงเผ่าพันธุ์และการสืบทอดทางวัฒนธรรมของมนุษย์ เป็นความสัมพันธ์ที่สืบ

ทอดกันมา มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม มีความสนใจร่วมกัน มีความผูกพันร่วมกัน มีการขัดเกลาทางสังคมซ่ึงเป็นการถ่ายทอด

ความรู้ ค่านิยม ความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี มีการประสานสัมพันธ์ติดต่อกับบุคคลหรือชุมชนภายนอกเพ่ือขอความ

ช่วยเหลือ การมีส่วนร่วมทางสังคมเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน และการสนับสนุนช่วยเหลือซ่ึงกันและกันเป็นการให้ความ

ช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวด้านต่างๆทั้งในยามปกติและยามเจบ็ป่วย    (วรรณี จันทร์สว่าง, 2546)  

บาร์รีราและเอนเลย์ (Barrera &Ainlay, 1983) กล่าวว่าเครือข่ายทางสงัคมมีหน้าที่  

6 ประการคือ 

1. ให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลด้านการเงิน วัตถุอื่น ๆ ที่อยู่อาศัย และการให้ปัจจัยที่       จาํเป็นในการดาํเนิน

ชีวิต 

2. ให้ความช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพ 

3. ให้การประคองและสนับสนุนด้านจิตใจ ทาํให้เกดิความรู้สกึใกล้ชิดสนิทสนมมีความ  

    อบอุ่น รู้สกึมีคนอื่นห่วงใยและเอาใจใส่ 

4. ให้คาํแนะนาํ ข้อมูล และข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์ 

5. ให้ข้อมูลย้อนกลับในสิ่งที่ได้กระทาํ เพ่ือให้บุคคลได้ปรับปรุง แก้ไขหรือได้รับกาํลังใจ 

    ในสิ่งที่ทาํได้แล้ว 

6. เสริมสร้างโอกาสให้บุคคลมีความสมัพันธก์บับุคคลอื่นๆ 

 

เพนเดอร์ (Pender, 1996) กล่าวว่า เครือข่ายทางสงัคมมีหน้าที่ดังน้ี 

1. ด้านการสนับสนุน บุคคลในเครือข่ายทางสังคมจะช่วยให้อีกบุคคลหน่ึงบรรลุเป้าหมายที่ต้องการหรือปรับตัวต่อ

สถานการณ์ต่างๆ โดยเครือข่ายทางสงัคมจะเป็นแหล่งให้การสนับสนุนในเร่ืองต่างๆ ดังน้ี 
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1.1 ให้สิ่งจาํเป็นในการดาํเนินชีวิต ได้แก่ เงิน สิ่งของที่ต้องการ 

1.2 ให้การประคับประคองด้านจิตใจ ได้แก่ การให้ความรัก ความอบอุ่น 

2. ด้านการให้คาํแนะนาํ บุคคลในเครือข่ายทางสงัคมจะเป็นผู้ให้ข้อมูลหรือแนวทางที่กระทาํในเร่ืองต่างๆเพ่ือช่วยให้

บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 

3. ด้านการให้ข้อมูลย้อนกลับ บุคคลในเครือข่ายทางสังคมจะเป็นผู้ประเมินสิ่งต่างๆที่อีกบุคคลหน่ึงได้กระทาํลงไป 

และให้คาํติชมที่เป็นประโยชน์สามารถใช้เพ่ือพิจารณาการเปล่ียนแปลง หรือปรับปรุงตนเองให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 

 

 ทั้งหมดน้ี เป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมทางสังคม  ซ่ึงกลุ่มคนที่อยู่รวมกันในสังคม ต้องปฏบัิติตามเพ่ือการ

อยู่ร่วมกนัอย่างเป็นระเบียบ โดยมีเคร่ืองมือและตัวแทนของการควบคุม เช่น ความเช่ือ ศีลธรรม อุดมคติทางสังคม มีรูปแบบ

กระบวนการทางสังคมที่ตกลงร่วมกัน โดยสมาชิกในสังคมน้ัน ๆ  ซ่ึงอาจแบ่งได้ 3 ชนิด คือ การรวมมือแบบปฐมภูมิ เช่น 

ครอบครัว       เพ่ือนบ้าน การร่วมมือแบบทุติยภมูิ เช่น กลุ่มแม่บ้าน รวมถึง การร่วมมือแบบตติยภมูิ ซ่ึงเป็นการร่วมมือกัน

ในระดับสงัคมเช่น ความร่วมมือกบัภาคราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น โดยความสัมพันธ์ของบุคคลกลุ่มหน่ึงที่มีต่อกัน

น้ัน เรียกได้ว่า เป็นเครือข่ายสังคม เช่ือมโยงกันจากเลก็ไปใหญ่ ซ่ึงสามารถแบ่งเครือข่ายทางสังคมออกเป็น 2 ประเภท คือ 

สงัคมปฐมภมิู ได้แก่ ครอบครัว ญาติพ่ีน้อง และสงัคมทุติยภมิู ได้แก่ เพ่ือนร่วมงาน กลุ่มวิชาชีพ เป็นต้น หน้าที่ของเครือข่าย

ทางสงัคม คือการสบืทอดทางวัฒนธรรม ที่มีความสนใจร่วมกนั เช่น ความรู้ ค่านิยม ความเช่ือ ร่วมถึงการมีส่วนร่วมทางสังคม 

กจิกรรมชุมชนซ่ึงมีการสนับสนุนช่วยเหลือกนัและกนั เพ่ือให้การดาํเนินการต่าง ๆ บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 2 

 

    การทบทวนวรรณกรรม  
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2.1 แนวคิดในการควบคุมทางสงัคม (Agencies of Social Control)  

การอยู่ร่วมกันเป็นสังคมมนุษย์เพราะมีการวางระเบียบกฎเกณฑ์ขึ้ น เพ่ือใช้เป็นแนวทางสาํหรับทุกคน ในสังคมให้

ปฏบัิติตามเพ่ือความสงบสุข ความราบร่ืนตลอดถึงความมั่นคงของสังคม  แต่มิได้หมายความว่าทุกคนในสังคมจะปฏบัิติตาม

ระเบียบแบบแผนน้ีอย่างเข้มงวดได้ โดยปกติมักจะมีผู้ฝ่าฝืนและหลีกเล่ียงกฎเกณฑ์ต่างๆ ของสังคมอยู่เสมอจาํเป็นที่สังคม

ต้องหาทางบังคับควบคุมให้บุคคลรักษาระเบียบของสังคมให้ได้ การที่จะควบคุมสังคมให้ได้น้ันต้องมีเคร่ืองมือหรือตัวแทน

ของการควบคุมสงัคมดังน้ี 

 1) การควบคุมโดยผ่านความเช่ือ (Control Through Belief)  ในสังคมหน่ึงๆ ย่อมมีความเช่ือถือไม่เหมือนกัน เช่น ใน

เร่ืองความเช่ือต่อสิ่งศักด์ิสทิธิ์ที่ไม่มีตัวตน แต่คนกย่็อมเกรงกลัวในอิทธิฤทธิ์อภินิหารของสิ่งเหล่าน้ัน เช่น เทพเจ้า เจ้าพ่อ เจ้า

แม่ ศาลพระภมูิ รวมทั้งต้นโพธิ์      ต้นไม้ใหญ่ หรือคนกราบไหว้บูชาความเช่ือใน สิ่งศักด์ิสทิธิ์เหล่าน้ีอาจทาํให้คนเกรงกลัวไม่

กล้า       กระทาํผิดได้ 

 2) การควบคุมโดยการเสนอแนะแนวทาง (Control by Social Suggestion) การเสนอแนะเป็นมาตรการอันหน่ึงในการ

ควบคุมสงัคมเม่ือผู้เสนอแนะเป็นผู้มีช่ือเสยีงหรือผู้ที่สงัคมเคารพนับถือ 

 3) การควบคุมโดยศาสนา (Control by Religion) ศาสนากับการบังคับแบบเหนือธรรมชาติได้เป็นปัจจัยอันสาํคัญใน

การควบคุมสงัคมศาสนาได้โยงความสัมพันธ์ของมนุษย์เข้ากับพลังเหนือธรรมชาติที่รู้กันในฐานะพระเจ้าและแนะนาํมนุษย์ให้

กระทาํตามจุดมุ่งหมายหรือกฎเพ่ือเข้าถึง   พระเจ้าแบบอย่างของสังคมส่วนมากจะด้านศีลธรรมหรือพฤติกรรมอันมีส่วนสร้าง

ขึ้นมาโดยศาสนาสถาบันทางศาสนาจึงเป็นสิ่งสาํคัญในการควบคุมทางสงัคม 

 4) การควบคุมโดยอุดมคติทางสังคม (Control by Social Ideals) อุดมคติทางสังคมเป็นมาตรการอันหน่ึงที่จะควบคุม

สงัคมได้ในเมื่อผู้นาํของประเทศได้ปลุกระดมให้ประชาชนของประเทศมีอุดมคติอนัแน่วแน่เช่นอุดมการณ์ทางการเมืองเป็นต้น 

 5) การควบคุมโดยงานพิธ ี(Control of Ceremony) ในชีวิตของมนุษย์ได้เกี่ยวข้องกับงานพิธีต่าง ๆ มากมาย เช่น งาน

วันเกิด งานแต่งงาน โดยมีความเช่ือว่า “รูปแบบงานพิธีเป็นงานการสร้างวิธีการอย่างมีรูปแบบให้มนุษย์ประทับใจถึง

ความสาํคัญของเร่ืองราวหรือโอกาสแห่งการประกอบพิธีการน้ัน” พิธีกรรมยังเร่งเร้าความรู้สึกในหัวใจของมนุษย์ทั้งหมดให้มี

ความปรารถนา อนัสงูส่งจนกระทั่งกลายมาเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณค่าของชีวิต ซ่ึงถือเป็นวิธกีารอย่างหน่ึงที่จะควบคุมสงัคมได้ 

 6) การควบคุมโดยศิลปะ (Control by Arts) ความเป็นศิลปะต่าง ๆ เป็นเคร่ืองมือควบคุมทางสังคมชนิดหน่ึงเพราะ

ศิลปะมีรูปแบบของการกระทาํของคน เช่น ในชีวิตประจาํวันของพวกเราศิลปะได้แสดงให้เหน็ถึงอิทธิพลของกันอย่างลึกซ้ึง

เมื่อเสยีงดนตรีทาํให้กลายเป็นเคร่ืองผ่อนคลายอารมณ์ได้อกีอย่างหน่ึงเพลงปลุกใจในยามสงครามยังเร่งเร้าปลุกอารมณ์ให้คิด

ที่จะฆ่ากนัได้ 

 7) การควบคุมโดยผ่านความเป็นผู้นาํ (Control Through Leadership) ความสามารถในการให้การแนะนาํเร่ืองคุณภาพ

ส่วนบุคคลตามสถานที่ทาํงานต่าง ๆ สมาคมหรือบริษัทจะใหญ่หรือเลก็มีความจาํเป็น ผู้นาํที่มีความสามารถในหน้าที่การงาน

ย่ิง ในสังคมสมัยใหม่อนัสลับซับซ้อนความเป็นผู้นาํมีความจาํเป็นอย่างย่ิงที่จะควบคุมสังคมให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
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 8) การควบคุมทางสังคมโดยผ่านกฎหมายและการบริหารงาน (Social Control Through Law and Administration) 
กฎหมายเป็นเร่ืองกฎข้อบังคับให้บุคคลยอมรับการปฏบัิติตามหากใครฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมายย่อมได้รับการลงโทษ บุคคล

มีความเกรงกลัวกฎหมายนอกจากน้ัน กฎหมายยังอ้างถึงตัวแทนพลังอีกอย่างหน่ึง น่ันคือกลไกการบริหารของรัฐซ่ึงกใ็ช้บังคับ

บุคคลให้ปฏบัิติตามระเบียบแบบแผนทางสงัคมได้ด้วย 

 9) การควบคุมโดยผ่านศีลธรรม (Control Through Morals) การที่บุคคลมีความรับผิดชอบในหน้าที่จะทาํอะไรลงไปก็

รู้ว่าสิ่งน้ันดี สิ่งน้ันไม่ดีทุกคนตั้งอยู่ใน ศีลธรรมอนัดี ย่อมก่อให้เกดิความเป็นระเบียบเรียบร้อยน่ันคือการควบคุมทางสังคม

อย่างหน่ึง (http://www.baanjomyut.com/library/social_sciences/15.html) 

2.2 แนวคิดการกระท าทางสงัคมและกระบวนการทางสงัคม (Social Action and    Social Process) 

โดยปกติการกระทาํของมนุษย์ในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของสังคมจะมีพฤติกรรมที่เรียกว่าเป็นการกระทาํทางสังคม ซ่ึง

หมายถึงการกระทาํที่บุคคลแสดงออกมาโดยที่การกระทาํน้ันมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนอื่นมีบางคร้ังเหมือนกันที่พฤติกรรมของ

บุคคล ไม่เกี่ยวข้องสังสรรค์กับคนอื่นแต่เป็นเพียง  ช่ัวครู่ช่ัวยามเท่าน้ัน เช่น การนอนหลับ ตามปกติแล้วบุคคลมักจะ

หลีกเล่ียงไม่ได้ที่จะอยู่โดยไม่สังสรรค์กับคนอื่นเลยการเกี่ยวข้องกับผู้อื่นเห็นได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางตรง คือการ

เกี่ยวข้องระหว่างสองฝ่ายที่ติดต่อโดยตรง เช่น การพูดคุย การโทรทศัน์หรือทางอ้อมโดยเราน่ังอยู่คนเดียวใช้ความนึกคิดถึง

บุคคลอื่นหรือมักจะส่งผลกระทบกระเทือนต่อผู้อื่น ทั้งน้ีเพราะเราได้รับการกระตุ้นจากผู้อื่น เช่น อ่านหนังสือ ฟังวิทยุ ดู

โทรทัศน์ดูภาพยนตร์ ในกรณีที่นักเรียนคนหน่ึงต้องดูหนังสือทั้งที่อยากไปเที่ยวกับเพ่ือนกห็มายความว่า นักเรียนผู้น้ีมี

แผนการแล้วว่าจะดูหนังสอืเพ่ือสอบเขาถูกกระตุ้นจากครูหรือได้รับ การคาดหวังจากพ่อแม่ว่าต้องเรียนหนังสอืให้เก่งเป็นต้น 

ปัจจัยที่เป็นตัวกาํหนดการกระทาํทางสงัคม (Element of Social Action) มี   4 องค์ประกอบ ดังน้ี 

1)  ตวัผูก้ระท า (Actor) ตัวผู้กระทาํขึ้นซ่ึงพิจารณาจากสภาพร่างกายและสภาพจิตใจควบคู่กันโดยอาศัยพ้ืนความรู้

ทางจิตวิทยาที่ว่า พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกมาน้ันมีจิตเป็นพ้ืนฐานของความรู้สึกนึกคิด น่ันกค็ือ แรงจูงใจซ่ึงได้มาจาก

หลายทางด้วยกัน เช่น มาจากแรงขับภายใน ได้แก่ ความหิว ความกระหายความต้องการทางเพศ เป็นต้น หรือมาจาก

สภาพแวดล้อมภายนอก เช่น สภาพภูมิศาสตร์ดินฟ้าอากาศ สภาพสังคม รอบตัวซ่ึงกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกนึกคิดและ

พฤติกรรมแตกต่างกนั เช่นคนชนบทกบัคนในเมืองน้ัน มีความคิด ความเช่ือ ทศันคติ การกระทาํที่แตกต่างกนัอย่างมาก 

2) เป้าหมาย (Goal or End) การกระทาํทางสงัคมจะต้องมีเป้าหมายมิใช่เป็นการกระทาํลอย ๆทั้งน้ีเพราะการกระทาํ

ของมนุษย์ต้องมีจุดมุ่งหมายมิใช่กระทาํไปโดยอัตโนมัติด้วยสัญชาตญาณอย่างสัตว์และเป้าหมายที่มนุษย์มีน้ัน ข้ึนอยู่กับสิ่งที่

มนุษย์ได้รับการอบรมเล้ียงดูมา    ในรูปแบบลักษณะใด 

3) เงือ่นไข (Condition) หมายถึง สิ่งต่าง ๆที่เป็นเคร่ืองขัดขวางหรือสนับสนุนให้บุคคลไปสู่เป้าหมาย เง่ือนไขอาจมา

จากสิ่งต่างๆ หลายทางด้วยกัน เช่น สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคลอาจเป็นฐานะเศรษฐกิจของครอบครัวหรือ

อาจเป็นเพราะบุคลิกภาพเฉพาะตัวความสามารถส่วนบุคคลทั้งสภาพร่างกายและสติปัญญา                                            

4) วิธีการ (Means) ผู้กระทาํน้ันต้องมีวิธีการเลือกกระทาํได้หลายทางเพ่ือให้ไปสู่เป้าหมายที่ตนต้องการได้ ทั้งน้ี

ข้ึนอยู่กบัคุณค่าที่ตนมีอยู่ในตัวเอง 
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2.3 การกระท าระหว่างกนัทางสงัคมหรือการปะทะสงัสรรคท์างสงัคม (Social Interaction)  
           การกระทาํระหว่างกนัทางสังคมเป็นการกระทาํระหว่างบุคคลในกลุ่มหรือกลุ่มต่อกลุ่มมีความสัมพันธเ์กี่ยวข้องซ่ึงกนั

และกนัด้วยเจตนาและมีความหมายที่เข้าใจกนั 

           นักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาพิจารณาการกระทาํระหว่างกันทางสังคมของมนุษย์ใน ลักษณะที่เป็น

ความสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Interaction) ได้แก่ ความสัมพันธ์กันในทางลายลักษณ์อักษร เช่น การสื่อสาร ด้วย

ตัวหนังสอื การพูดคุย ติดต่อถึงกนัและกนัการกระทาํทางสงัคมจึงขึ้นอยู่กบัการติดต่อสื่อสาร   

            โดยปกติกลุ่มคนจะมีการกระทาํระหว่างกันทางสังคมอยู่ตลอดเวลา แม้แต่บุคคลที่อยู่ร่วมกันเพียง  2 คน 

การกระทาํระหว่างกันเกิดขึ้ นได้อย่างไรสามารถ อธิบายได้โดยนําแนวความคิดในเร่ืองความคาดหวังในบทบาท (Role-
expectation) ซ่ึงเป็นบทบาทที่บุคคลคาดคิดไว้ล่วงหน้าว่าจะแสดงพฤติกรรม ออกมาอย่างไรกลไกที่ทาํให้เราคิดได้ คือ 

เคร่ืองมือทางสงัคม ได้แก่ บรรทดัฐานและสถานภาพบรรทดัฐานน้ันบุคคลจะได้รับการอบรมทั้งทางตรงและทางอ้อมมาตั้งแต่

เยาว์วัยและมากข้ึนตามลาํดับจากสงัคมที่เขาเป็นสมาชิกอยู่สาํหรับสถานภาพน้ันบุคคลเดาหรือคิดให้ถูกต้องว่าคนอื่นที่กาํลังจะ

มีบทบาทติดต่อกันน้ันมีสถานภาพอย่างไรโดยดูได้จากสัญลักษณ์ทางสถานภาพ (Status Symbol) เช่น ดูได้จากการแต่งกาย 

นํ้าเสียงคําพูด ซ่ึงบุคคลจะเดาได้โดยขึ้ นอยู่กับการเรียนรู้และประสบการณ์ของบุคคลหลังจากน้ัน  บุคคลกเ็ลือกดูว่าใน

สถานภาพน้ันมีบรรทัดฐานกาํหนดให้ปฏิบัติอย่างไรคือ ความคาดหวังในบทบาทของบุคคลซ่ึงต้องมีทุกคน ตัวอย่างเช่น

ความสัมพันธ์ของ แพทย์ พยาบาลกับคนไข้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับประชาชน การให้คาํแนะนาํ การส่งเสริมสุขภาพ ซ่ึงผู้

ให้บริการต้องการให้คําปรึกษา อาจมองคนละด้านเพราะความเคยชิน เห็นว่าพฤติกรรมต่างๆเช่นการสูบบุหร่ีเป็นเร่ือง

เลก็น้อย จึงมองข้ามสิ่งที่อาจส่งผลเสียตามมาไม่ช้ากเ็รว็ การกระทาํระหว่างกันในลักษณะการให้กาํลังใจของครอบครัว บุตร

หลานเป็นการกระทาํอย่างหน่ึงที่จะให้บทบาทของครอบครัวสามารถใช้การสื่อสารระหว่างกันเพ่ือชักนาํโน้มน้าวให้เกิดความ

ตระหนักต่อพิษภัยของการสบูบุหร่ี  

 2.4 กระบวนการทางสงัคม (Social Process)  

 กระบวนการทางสังคมเกิดจากการกระทาํระหว่างกันทางสังคม (Social Interaction) ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซ่ึงมี

แบบต่าง ๆ กนั อาจเป็นไปในรูปของการขัดแย้ง การแข่งขัน             การร่วมมือ ความเหน็พ้องต้องกันหรือการกลืนกลาย

กระบวนการทางสงัคมมีลักษณะสาํคัญ          3 ประการ คือ  

1. ต้องมีการติดต่อทางสงัคม (Social Contact) คือ บุคคลนับตั้งแต่ 2คนขึ้นไปมีความสมัพันธต์ิดต่อซ่ึงกนัและกนั 

2. มีการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดระหว่างบุคคลที่ติดต่อโดยการใช้สัญลักษณ์ซ่ึงอาจเป็นภาษาเขียน ภาษาพูด หรือ

กริิยาทา่ทาง 

3. มีสิ่งเร้า (Stimulation) และมีการตอบสนอง (Response) จากลักษณะทั้งสองข้อ ทาํให้เกดิพฤติกรรมตามมา 

2.5 รูปแบบของกระบวนการทางสงัคม 

 การร่วมมือเป็นกระบวนการทางสังคมที่กลุ่มตกลงที่จะกระทาํกิจกรรมร่วมกัน การตกลงน้ีอาจเกิดจากการที่กลุ่มมี

ความมุ่งหวังหรือผลประโยชน์สอดคล้องกนัหรือเหมือนกนั เช่นการที่จะให้ครอบครัวปลอดบุหร่ี กเ็พ่ือประโยชน์ของคนทุกคน

ที่เป็นสมาชิกในครัวเรือน หากสามารถตกลงร่วมกันโดยต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์สอดคล้องกันระหว่างผู้สูบบุหร่ีกับสมาชิก
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ในบ้านผลตอบแทนคือการปลอดควันพิษ ครอบครัวจะปราศจากความเสี่ยง การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครัวเรือนที่

ร่วมมือกันจะมีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับลักษณะพ้ืนฐานของข้อตกลง พันธะสัญญา ความร่วมมือน้ันครอบครัวที่ร่วมมือกัน

โดยมีความผูกพันหรือมีความรัก ความเคารพนับถือ มีความเหนียวแน่นต่อสิ่งเดียวกันย่อมมีโอกาสที่จะสามารถควบคุม

พฤติกรรมกนัได้ดีมากกว่าครอบครัวที่มีลักษณะแบบต่างคนต่างอยู่ ไม่มีความเอื้ออาทรต่อกนั ไม่เหน็แก่ประโยชน์ร่วมกนั 

 

         การที่ครอบครัวมุ่งหวังให้ได้รับผลประโยชน์ร่วมมือกันของสมาชิกในครอบครัวอาจก่อให้เกิดผลกระทบบ้าง เช่นความ

เป็นอสิระของผู้สบูบุหร่ีอาจจะถูกกระทบกระเทอืนเพราะเม่ือสมาชิกในครอบครัวเหน็ว่าการสูบบุหร่ีเป็นสิ่งที่ไม่ดี อาจเกิดการ

ต่อต้านไม่ให้ความร่วมมือมีการ ครอบครัวที่อ่อนแอกว่าอาจถูกครอบงาํโดยผู้สูบบุหร่ีที่มีอิทธิพลเหนือกว่าถึงแม้ว่าการร่วมมือ

จะเป็นสิ่งที่ดี แต่บางคร้ังอาจไม่พร้อมหรือไม่เตม็ใจที่จะร่วมมือกับสมาชิกคนอื่นๆ ดังน้ันก่อนที่จะร่วมมือกัน จะต้องคาํนึงว่า

จะร่วมมือกนัเพ่ืออะไร กบัใคร และมีส่วนได้เสยีอย่างไร 

 

การร่วมมือกนัอาจแบ่งออกได้ 3 ชนิด คือ 

1. การร่วมมือแบบปฐมภมูิ (Primary Cooperation)  

2. การร่วมมือแบบทุติยภมูิ (Secondary Cooperation)  

3. การร่วมมือแบบตติยภมูิ (Tertiary Cooperation)  

 

 1. การร่วมมือแบบปฐมภูมิ ได้แก่ ความร่วมมือของกลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์แบบ   ปฐมภูมิเป็นความร่วมมือที่

กระทาํร่วมกันในทุก ๆ ด้าน โดยใช้วิธีการและมีเป้าหมายอย่างเดียวกัน แต่อาจแบ่งงานออกเป็นส่วน ๆ และแบ่งความ

รับผิดชอบกนัไปในระบบเดียวกนั เช่น ชีวิตภายในครอบครัว ในชุมชนเลก็ ๆและในสงัคมที่มีความเป็นอยู่อย่างง่าย ๆ  

2. การร่วมมือแบบทุติยภูมิ เป็นการร่วมมือที่บุคคลกระทาํเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกันในลักษณะต่าง ๆ กัน โดยมี

วัตถุประสงค์บางประการร่วมกันและการที่จะได้มาซ่ึงความพอใจของแต่ละฝ่ายน้ัน ต้องอาศัยการปฏบัิติร่วมกันทุกฝ่ายเช่น 

การร่วมมือของบุคคลในกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มทางสงัคมในชุมชน 

3. การร่วมมือแบบตติยภูมิ เป็นการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งๆที่มีทัศนคติต่างกันความร่วมมือประเภทน้ีใช้วิธีการ

เดียวกันแต่วัตถุประสงค์ ต่างกัน  เ ช่น การให้ความร่วมมือกับภาคราชการ  หน่วยงานต่างๆของรัฐและเอกชน  

(http://www.baanjomyut.com/library/social_sciences/17.html) 

 

2.6 การสนบัสนุนทางสงัคม 

 

ความหมายของการสนบัสนุนทางสงัคม  

http://www.baanjomyut.com/library/social_sciences/17.html
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 คอปป์ (Cobb, 1976) ให้ความหมายการสนับสนุนทางสังคมว่าเป็นข้อมูลหรือข่าวสารจากการมีปฏสิัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลที่ทาํให้ผู้รับเช่ือว่า ได้รับความรักและการดูแลเอาใจใส่มีคุณค่าและได้รับการยกย่องเป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายของการ

สื่อสารและความผูกพันซ่ึงกนัและกนั  

แคพแลน คาสเซล และ กอร์  (Kaplan , Cassel and Gore, 1977) ให้ความหมายของการสนับสนุนทางสังคมว่ามี

ลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังน้ีคือ มีความพึงพอใจจากการได้รับการตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานทางสังคม เช่น การยกย่อง

ความภาคภมิูใจและความช่วยเหลือจากสังคม เช่น การตายของคู่สมรส การย้ายที่อยู่อาศัย และการสูญเสียหรือเปล่ียนแปลง

บุคคลที่ให้การสนับสนุนทางสงัคม 

เพนเดอร์ (Pender, 1996) ให้ความหมายของการสนับสนุนทางสังคมว่าเป็นความรู้สึกของบุคคลที่รู้สึกเป็นส่วนหน่ึงที่

ได้รับการยอมรับและเป็นที่รักได้รับการยกย่องให้มีคุณค่าและเป็นที่ต้องการจากกลุ่มที่มีความเฉพาะเจาะจง 

  

แหล่งที่มาของการสนบัสนุนทางสงัคม 

 

อุบล นิวิติชัย (2527) ได้จัดกลุ่มของแหล่งของการสนับสนุนทางสังคมได้  3 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ กลุ่มที่มีความผูกพัน

กบัธรรมชาติ   ประกอบด้วยบุคคล  2 ประเภท ประเภทที่หน่ึงเป็นบุคคลที่อยู่ในครอบครัวสายตรง ได้แก่ ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ 

แม่ ลูก กับอีกประเภทหน่ึงเป็นบุคคลใกล้ชิด ได้แก่ เพ่ือนฝูง เพ่ือนบ้าน ผู้รู้จักคุ้นเคย เพ่ือนร่วมงาน ประเภทที่สองเป็น

องค์กรและสมาคมที่ให้การสนับสนุน (Organization Support) หมายถึงกลุ่มบุคคลที่มารวมตัวเป็นหน่วยงาน ชมรม สมาคม ซ่ึง

ไม่ใช่กลุ่มที่จัดข้ึนโดยกลุ่มวิชาชีพ เช่น สมาคมผู้สูงอายุ สมาคมผู้พิการ เป็นต้น และประเภทสุดท้าย เป็นกลุ่มผู้ช่วยเหลือ

วิชาชีพ (Professional Support Care Workers) กลุ่มน้ีหมายถึงกลุ่มบุคคลผู้ซ่ึงอยู่ในวงการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟ้ืนฟู

สมรรถภาพของประชาชนโดยวิชาชีพ ดังน้ันจะเหน็ได้ว่า การสนับสนุนทางสงัคมน้ันเกดิจากแหล่งที่ได้มาหลายแหล่งและแหล่ง

ที่สาํคัญที่สดุ    เป็นการสนับสนุนจากครอบครัว  

แดเนียลสนั บิสเซียล และ ฟลาย (Danielson Bissell and Fry, 1993 อ้างใน อดิรัตน์  

วัฒนไพลิน, 2539) ไดแ้บ่งความสามารถหรือศักยภาพของครอบครัวในการเผชิญความเครียดออกเป็น  2 กลุ่มคือ ทรัพยากร

และความแข็งแกร่งของครอบครัวประกอบด้วย 1.ความยึดเหน่ียวของครอบครัว ได้แก่ ความไว้วางใจ การยกย่อง การ

สนับสนุนความช่วยเหลือ ความนับถือซ่ึงกันและกัน 2.การปรับตัวหรือความสามารถของครอบครัวในการเผชิญกับอุปสรรค 

3.องค์กรครอบครัว ได้แก่ ความเห็นพ้องต้องกันความชัดเจนและความสมํ่าเสมอในบทบาทและโครงสร้างของกฎ      4.

ทกัษะการสื่อสารที่ชัดเจนและเที่ยงตรงกับความรู้สึกรวมถึงมีความกล้าแสดงออก คาํพูดและท่าทางที่มีความสอดคล้องกัน 5.

ความมั่นคงของครอบครัว หมายถึง ความแข็งแรงภายใน ความยืดยาวของครอบครัวและความรู้สึกว่าสามารถควบคุม

สถานการณ์ของชีวิตได้ 6.การใช้เวลาว่างร่วมกนัและแบบแผนการดาํเนินชีวิตของครอบครัวในแต่ละวัน 
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เพนเดอร์ (Pender, 1996) ได้แบ่งประเภทของกลุ่มในการสนับสนุนทางสังคมออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่  1 

สนับสนุนตามธรรมชาติ (Natural Support System) ซ่ึงเป็นแหล่งสนับสนุนที่ได้จากครอบครัว ญาติพ่ีน้องอาจถือได้ว่าเป็นแหล่ง

ที่มี ความสาํคัญมากที่สุด เพราะครอบครัวสามารถช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม มีความเข้าใจและเห็นถึงความต้องการของ

สมาชิกในครอบครัวและมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มสนับสนุนจากเพ่ือน (Peer Support) ซ่ึงเป็นการ

สนับสนุนที่ได้รับจากบุคคลที่ทาํหน้าที่อย่างไม่เป็นทางการ มีประสบการณ์ มีความชาํนาญในการตอบสนองความต้องการ

ทั่วไปและความต้องการเฉพาะเจาะจงของสมาชิก เป็นเหตุให้บุคคลน้ันประสบความสาํเรจ็และสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์

เลวร้ายต่างๆ ที่เกิดข้ึนในชีวิตได้ กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มสนับสนุนจากองค์กรศาสนา (Religious Organization)เป็นสถาบัน

สนับสนุนที่เก่าแก่ในสังคม ช่วยให้บุคคลมีการแลกเปล่ียนความเช่ือ ค่านิยม คาํสอน คาํแนะนาํเกี่ยวกับวิธีการดาํรงชีวิตและ

ขนบประเพณีต่างๆ ได้แก่ พระ นักบวช หมอสอนศาสนา กลุ่มปฏบัิติธรรม ฯลฯ กลุ่มที่4 เป็นกลุ่มสนับสนุนจากกลุ่มวิชาชีพ

ด้านสุขภาพ (Health Professional Support) เป็นแหล่งช่วยเหลือให้การดูแลให้บริการแก่ผู้ป่วย ซ่ึงจะมีความสาํคัญต่อเมื่อการ

สนับสนุนที่ได้รับจากครอบครัว เพ่ือนสนิทและกลุ่มเพ่ือนไม่เพียงพอ และกลุ่มที่ 5 เป็นกลุ่มสนับสนุนจากกลุ่มวิชาชีพอื่นๆ   

เป็นการสนับสนุนจากกลุ่มอาสาสมัคร ในการให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลบางกลุ่มในการเปล่ียนพฤติกรรมต่างๆ ในทางที่

ส่งเสริมให้บุคคลสามารถปรับตัวเข้ากบัสถานการณ์การเปล่ียนแปลงต่างๆในชีวิต 

 

ประเภทของการสนบัสนุนทางสงัคม 

 

เวียส (Weiss, 1990) ได้แบ่งการสนับสนุนทางสังคมออกเป็น 6 ส่วน คือ 1) การให้ความรักใคร่ผูกพัน (Attachment) 

ส่งผลต่ออารมณ์โดยส่วนร่วมคือทําให้บุคคลรู้สึกมีความม่ันคงปลอดภัยและอบอุ่นช่วยไม่ให้เกิดความรู้สึกโดเด่ียว 

ความสมัพันธเ์ช่นนี้ จะพบในคู่สมรส เพ่ือนหรือสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน ถ้าบุคคลขาดการสนับสนุนเช่นน้ีจะมีความรู้สึกถูก

แยกทางอารมณ์ ( Emotion Isolation ) หรือรู้สึกเดียวดาย ( Loneliness ) 2) ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของสังคม ทาํให้บุคคลรู้สึก

มีเป้าหมาย มีความเป็นเจ้าของและได้รับการยอมว่าตนมีคุณค่าต่อกลุ่ม ถ้าบุคคลขาดการสนับสนุนทางสังคมด้านน้ีจะทาํให้

บุคคลรู้สกึถูกแยกออกจากสงัคม 3) การให้โอกาสที่จะเล้ียงดูอุ้มชู (Opportunity for Nurture) เป็นการสนับสนุนที่ผู้ใหญ่จะต้อง

มีความรับผิดชอบต่อการดูแลสขุภาพและการเจริญเติบโตของผู้น้อยเพ่ือให้เขาเกดิความรู้สกึว่าตนเองเป็นที่ต้องการของบุคคล

อื่นและผู้อื่นกส็ามารถพ่ึงพาเขาได้เช่นกัน 4) การให้ความรู้สึกมีคุณค่า เป็นการได้รับการยอมรับในสถาบันครอบครัวและ

เพ่ือน เม่ือบุคคลมีพฤติกรรมที่สามารถแสดงบทบาททางสังคมบทบาทน้ันอาจจะเป็นบทบาทในครอบครัวหรือในอาชีพ  ถ้า

ไม่ได้รับการยอมรับกจ็ะส่งผลให้เกิดความเช่ือมั่นหรือ ความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองลดลง 5) ความเช่ือม่ันในความเป็นมิตรที่ดี   

การสนับสนุนที่เร่ิมจากญาติสมัพันธใ์กล้ชิด ซ่ึงความคาดหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือห่วงใยอย่างต่อเน่ือง ถ้าขาดไปจะทาํให้

บุคคลขาดความม่ันคงและรู้สกึว่าถูกทอดทิ้ง 6) การได้รับคาํช้ีแนะ หมายถึงการได้รับความจริงใจการได้รับความช่วยเหลือทาง

อารมณ์ การช้ีแนะข้อมูลข่าวสารจากบุคคลที่ตนศรัทธาและคาํพูดที่เช่ือถือได้ เมื่อเกิดความเครียดหรือภาวะวิกฤติ ถ้าขาดการ

สนับสนุนกจ็ะย่ิงทาํให้บุคคลรู้สกึท้อแท้สิ้นหวัง  
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คอบบ์ (Cobb, 1976) ได้แบ่งสถานการณ์การสนับสนุนทางสังคมออกเป็น 3 ประเภท คือ   1) การสนับสนุนด้าน

อารมณ์ ได้แก่ข้อมูลที่ทาํให้บุคคลรับรู้ว่าได้รับความรักและการดูแลเอาใจใส่ มีความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน 2) การสนับสนุน

ความภาคภูมิใจซ่ึงกัน  ได้แก่ ข้อมูลที่ทาํให้บุคคลรู้สึกว่าตนมีคุณค่า มีความภาคภูมิใจในสังคม และ 3) การสนับสนุนทาง

สังคม ได้แก่ ข้อมูลที่ทาํให้บุคคลรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายทางสังคม มีความผูกพันและมีการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร

ต่างๆ สิ่งของและบริการตามโอกาสที่ต้องการ การรับรู้ร่วมกนัเกี่ยวกับอันตรายอันจะเกิดข้ึนได้กับชีวิตและวิธีการต่างๆในการ

ต่อสู้ร่วมกนั  

เชพเฟอร์ คอยเน่ และลาซารัส (Schaefer, Coyne, and Lazarus, 1982) แบ่งประเภทการสนับสนุนทางสังคม

ออกเป็น 3 ประเภท คือ 1.การสนับสนุนด้านอารมณ์   ได้แก่ ความผูกพัน การให้กาํลังใจ ความรู้สึกเช่ือหรือไว้วางใจ

ต่อบุคคล ซ่ึงก่อให้เกิดความรู้สึกได้รับความรักและการดูแลเอาใจใส่ 2.การสนับสนุนด้านรูปธรรม ได้แก่ ความ

ช่วยเหลือโดยตรง เช่น   การให้เงินหรือสิ่งของ การให้บริการ เช่นการดูแลเอาใจใส่เมื่อเจ็บป่วย การช่ วยทาํงานแทน   

3.การสนับสนุนด้านข้อมูล ได้แก่การให้ข้อมูล และคาํแนะนาํ  

 

การวดัการสนบัสนุนทางสงัคม 

 

 Streeter and Franklin (1992, อ้างถึงใน กติิพัฒน์ นนทปัทมะดุล, 2535) ได้เสนอแนวคิด ในการวัดการสนับสนุนทาง

สงัคมออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 

1. การสนับสนุนทางสังคมในฐานะเป็นความผูกพันลึกซ้ึง  หมายถึง ความสัมพันธ์เช่ือมโยงที่ปรากฏข้ึนจริง

ของบุคคลกับบุคคลอื่น ที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมของเขา การวัดการสนับสนุนทางสังคมในฐานะที่เป็น

ความผูกพันลึกซ้ึง โดยปกติต้องพิจารณาพุ่งความสนใจไปที่เครือข่ายทางสังคมหน่ึงแน่นอนลงไป การวัด

เช่นน้ีเพ่ือระบุถึง สายสัมพันธ์ที่บุคคลมีต่อครอบครัว เพ่ือนสนิทและกลุ่มเพ่ือน สายสัมพันธ์หรือความ

ผูกพันเหล่าน้ี จะเป็นตัวช้ีวัดถึงทรัพยากรทางสังคมที่มีศักยภาพ      เป็นแรงสนับสนุนทางสังคม ในยาม

ที่บุคคลอยู่ในภาวะวิกฤต ความผูกพันทางสังคม เป็นสิ่งที่เช่ือมโยงกับความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน 

และมีสิ่งที่แสดงให้เหน็ถึงภาวะที่เป็นความแปลกแยกและความโดดเด่ียวทางสังคม ในบุคคลรายที่ขาด

ความผูกพันทางสังคม เคร่ืองมือช้ีวัดในกลุ่มน้ี ได้แก่ รายการเครือข่ายการสนับสนุนทางสังคม แผนที่

เครือข่ายสงัคมและการประเมินทรัพยากรการสนับสนุนทางสงัคม เป็นต้น 

2. การสนับสนุนทางสงัคมในฐานะเป็นการรับรู้เป็นการมองการสนับสนุนในแง่มุมของ “การประเมิน” บุคคลหน่ึงว่า

มีความเช่ือมโยงกับผู้อื่นอย่างไร การวัดการสนับสนุนทางสังคมในแง่มุมของการรับรู้เป็นการตระหนักว่า สายใยสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและสิ่งแวดล้อม ไม่จาํเป็นต้องนาํไปสู่การสนับสนุนทางสังคมเสมอไป สายใยสัมพันธ์แม้มีศักยภาพสูงที่จะทาํ

หน้าที่ให้การสนับสนุนทางสังคมได้ แต่หากมิได้อยู่ในการรับรู้ของบุคคลที่เกี่ยวข้องว่ามีความเหมาะสมเพียงพอ สายใย

สมัพันธดั์งกล่าวกไ็ม่ได้ทาํหน้าที่เป็นแรงสนับสนุนทางสังคม ในบางกรณีความพยายามที่จะจัดการสนับสนุนทางสังคม เป็นไป
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อย่างไม่เหมาะสม ผิดจังหวะ หรือเป็นการทาํให้สถานการณ์น้ันเลวร้ายไปกว่าเดิม การวัดการสนับสนุนทางสังคมในมิติของการ

รับรู้จึงมุ่งประเดน็ไปที่ การประเมินสภาวะแวดล้อมทางสังคมของบุคคลและความม่ันใจว่า หากบุคคลอยู่ในสภาพที่ต้องการ

แรงสนับสนุน เขาจะได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมเพียงพอ และอยู่ในการรับรู้ว่าเป็นประโยชน์     เคร่ืองช้ีวัดกลุ่มน้ี ได้แก่ 

ดัชนีสมัพันธภาพในครอบครัว แบบสอบถามการรับรู้แรงสนับสนุนทางสงัคม และการประเมินแรงสนับสนุนทางสงัคม 

3. การสนับสนุนทางสังคมในฐานะเป็นกิจกรรม หมายถึง การมองการสนับสนุนทางสังคมในรูปของพฤติกรรม การ

กระทาํของบุคคลอื่น ที่แสดงให้เหน็การให้ความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนเกื้อกูลพฤติกรรมการกระทาํดังกล่าว รวมทั้งการ

ฟัง การแสดงความห่วงใย การให้ยืมเงิน การเป็นธุระช่วยจัดการ การให้คาํแนะนาํ การช้ีแนะแนวทางและการแสดงความรัก 

ความเข้าใจ การวัดแรงสนับสนุนในมิติของการกระทาํ เป็นการเน้นในสิ่งที่ตนได้กระทาํเพ่ือเขาให้การสนับสนุนทางสังคม 

กล่าวอกีอย่างหน่ึงคือ การสนับสนุนในฐานะเป็นกิจกรรม กค็ือ การประเมินพฤติกรรมด้านการสนับสนุนทางสังคม การวัดใน

มิติน้ีส่วนใหญ่จะเป็นการให้บุคคลรายงานเร่ืองราวของตนเอง (Self Report) เกี่ยวกบั ประสบการณ์ที่ได้ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น

ไปแล้ว มากกว่าเป็นการสงัเกตจากสถานการณ์จริง เคร่ืองมือช้ีวัดในกลุ่มน้ี ได้แก่ จาํนวนรายการพฤติกรรมการสนับสนุนทาง

สงัคม และการประเมินพฤติกรรมสนับสนุนสงัคม เป็นต้น 

 

2.7 เครือข่ายทางสงัคม 

 

ความหมายของเครือข่ายทางสงัคม 

ชาติชาย ณ เชียงใหม่ (2533) ได้อธิบายแนวคิดเครือข่ายทางสังคมว่า หมายถึง ความสัมพันธ์ที่บุคคลกลุ่มหน่ึงที่มี

ต่อกันโดยคุณลักษณะของความสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนสามารถนําไปใช้อธิบายพฤติกรรมของบุคคลเหล่าน้ีได้เครือข่ายสังคมน้ี

เกิดขึ้นด้วยความสัมพันธ์ทางสังคมทั้งหมดของบุคคลในสังคมเครือข่ายความสัมพันธ์ส่วนตัวที่บุคคลมีต่อกันน้ันมีอิทธิพลใน

การกําหนดแนวทางพฤติกรรมของบุคคลโดยเครือข่ายสังคมของบุคคลหน่ึงเป็นสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมของอกีบุคคลของผู้อื่นและพบว่าเครือข่ายชุมชนชนบทมีลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างผู้นาํท้องถิ่นกับคนภายนอกที่

มีอทิธพิลเป็นโครงสร้างอุปถัมภ์  

สชุาดา มีสงฆ์ (2535) กล่าวว่า ในอดีตชาวบ้านมีเครือข่ายอยู่แล้วเป็นเครือข่ายเฉพาะในระดับบุคคล ครอบครัวและ

เครือญาติ ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานความคิดจากการแสวงหาหลักประกนัให้กบัชีวิตครอบครัว หากมีการเผชิญปัญหา หรือเกดิการกดดัน

ร่วมกนัจนทาํให้ทุกคนรวมตัวเกดิสาํนึกร่วม เหน็ประโยชน์ และศรัทธามั่นต่อการรวมตัวเป็นเครือข่าย เครือข่ายจะมีพลังขึ้นมา

ได้จะต้องมีข่ายโยงใยระหว่างชุมชนย่อยๆ หลายๆ ชุมชนที่มีลักษณะเป็นการแลกเปล่ียนเพ่ือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

 ประเวศ วส ี(2547) กล่าวว่าเครือข่ายในสังคมจะคล้ายเครือข่ายในสมองโครงสร้างสมองจะทาํให้เกิดการเรียนรู้ อัน

จาํเป็นสาํหรับการมีชีวิตรอด โครงสร้างทางสังคมจะมีวิวัฒนาการไปเหมือนโครงสร้างทางสมองขึ้ นเร่ือยๆ ซ่ึงก่อให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมทางสังคม จากสังคมใช้อาํนาจไปเป็นสังคมเรียนรู้ การที่เกิดสังคมเรียนรู้น้ัน โครงสร้างทางสังคม 

ต้องปรับเปล่ียนจากโครงสร้างอาํนาจในแนวด่ิงไปเป็นเครือข่ายสังคม หรือสังคมกัลยาณมิตร หรือเครือข่ายสังคมการเรียนรู้ 

สงัคมต้องสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเน่ือง จึงจะสามารถปรับตัวให้อยู่ในดุลยภาพได้ และชุมชนต้องร่วมคิดร่วมทาํในทุกพ้ืนที่ 
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ในทุกองค์กรและในทุกเร่ืองจะครอบคลุมสงัคมทั้งหมดและมีการเช่ือมโยงกนัระหว่างชุมชนเป็นเครือข่ายชุมชนจากเลก็ไปใหญ่

จนเป็นเครือข่ายในชุมชนหรือ    ตาข่ายในสงัคม 

 

ประเภทของเครือข่ายทางสงัคม 

 

 ชมนาด วรรณพรศิริ (2535) แบ่งเครือข่ายทางสงัคมออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. กลุ่มสงัคมปฐมภมิู ได้แก่ ครอบครัว ญาติ พ่ีน้อง และเพ่ือนบ้าน 

2. กลุ่มสงัคมทุติยภมูิ ได้แก่ เพ่ือนร่วมงาน กลุ่มวิชาชีพ และกลุ่มสงัคมอื่นๆ 

 

เครือข่ายทางสังคมของบุคคลหน่ึงประกอบข้ึนด้วยกลุ่มบุคคลทั้งหมดของบุคคลคนน้ันที่เขาอาศัยอยู่ ซ่ึงรวมถึงกลุ่ม

บุคคลที่อยู่ภายในครอบครัว ได้แก่ บุตร หลาน บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย คู่ครอง และกลุ่มบุคคลที่อยู่ภายนอกครอบครัว 

ได้แก่ ญาติหรือบุคคลใกล้ชิด เพ่ือนบ้าน เพ่ือน กลุ่มสมาคมต่างๆ และกลุ่มองค์กรในท้องถิ่น รวมถึงกลุ่มบุคลากรวิชาชีพ 

ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่หน่วยบริการปฐมภมิู เราสามารถพิจารณาเครือข่ายทางสังคมของบุคคลเป็นรูปธรรมได้ โดย

การมองเป็นภาพที่ประกอบด้วยจุดต่างๆที่มีเส้นหลายๆเส้นโยงไปโยงมาระหว่างจุดๆ หน่ึงที่เป็นจุดศูนย์กลาง จุดศูนย์กลาง

เปรียบเสมือนบุคคลคนหน่ึง และจุดต่างๆเป็นตัวแทนของบุคคลรายรอบทั้งหลายที่บุคคลคนน้ันมีความสัมพันธ์ด้วย ส่วนเส้น

โยงใยเหล่าน้ันหมายถึง ความสมัพันธท์างสงัคมที่บุคคลมีต่อกนัและกนั 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2540) ได้แบ่งประเภทของเครือข่ายตามลักษณะการก่อเกิด ได้เป็น 

2ประเภทได้แก่ 

1) เครือข่ายการเรียนรู้เป็นเครือข่ายที่เรียนรู้กจิกรรมการพัฒนาที่เกดิข้ึนในช่วงแรกๆ ซ่ึงเครือข่ายพวกน้ีเกิดข้ึนได้ใน 

2 รูปแบบ คือรูปแบบธรรมชาติ ซ่ึงเม่ือชุมชนใดสามารถพัฒนาการแก้ไขปัญหาของชุมชน ของตนได้ ชุมชนอื่นที่อยู่ใกล้เคียง

จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้  และนาํรูปแบบและวิธกีารไปประยุกต์ใช้กบัชุมชนของตนเอง ส่วนอกีรูปแบบหน่ึงเป็นเครือข่ายการจัดตั้ง

รูปแบบน้ีเกิดจากองค์กรพัฒนาต้องการขยายพ้ืนที่ปฏิบัติงานของตนเอง จะใช้ชุมชนเดิมที่มีประสบการณ์และบทเรียนใน

กระบวนการพัฒนาแล้วเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน และเวทแีลกเปล่ียนประสบการณ์ให้กับชุมชนที่องค์กรพัฒนาเข้าไปดาํเนินงาน

ใหม่ๆ 

2) เครือข่ายอาํนาจต่อรอง เครือข่ายน้ีเช่ือว่ากจิกรรมการพัฒนาต่างๆ ที่อยู่ในวงจาํกัดเฉพาะพ้ืนที่หมู่บ้านของตน จะ

ไม่มีพลังที่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาที่แท้จริง ทั้งน้ีจากการวิเคราะห์ปัญหาแล้วพบว่า ปัญหาที่ชุมชนต่างๆ เผชิญอยู่น้ันไม่ได้

เกิดจากชุมชนสร้างมาเอง หากแต่ชุมชนน้ัน ถูกกระทาํจากระบบภายนอก การจะแก้ไขปัญหาจึงจาํเป็นต้องสร้างให้เกิดพลัง

อาํนาจในการต่อรอง จึงสามารถแก้ไขปัญหาที่แท้จริง การสร้างเครือข่ายจึงเป็นรูปแบบหน่ึงซ่ึงในระยะแรกการจัดต้ังเครือข่าย 
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จะตั้งตามปัญหาหรือกิจกรรมของการเลือกอาชีพ เช่นเครือข่ายผสมผสาน เครือข่ายกลุ่มสตรีทอผ้า เครือข่ายปัญหาป่าไม้  

ที่ดินทาํกนิ เป็นต้น 

  

หนา้ทีข่องเครือข่ายทางสงัคม 

 

หน้าที่ของเครือข่ายทางสงัคม คือ การดาํรงเผ่าพันธุ์และการสืบทอดทางวัฒนธรรมของมนุษย์ เป็นความสัมพันธ์ที่สืบ

ทอดกันมา มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม มีความสนใจร่วมกัน มีความผูกพันร่วมกัน มีการขัดเกลาทางสังคมซ่ึงเป็นการถ่ายทอด

ความรู้ ค่านิยม ความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี มีการประสานสัมพันธ์ติดต่อกับบุคคลหรือชุมชนภายนอกเพ่ือขอความ

ช่วยเหลือ การมีส่วนร่วมทางสังคมเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน และการสนับสนุนช่วยเหลือซ่ึงกันและกันเป็นการให้ความ

ช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวด้านต่างๆทั้งในยามปกติและยามเจบ็ป่วย    (วรรณี จันทร์สว่าง, 2546)  

บาร์รีราและเอนเลย์ (Barrera &Ainlay, 1983) กล่าวว่าเครือข่ายทางสงัคมมีหน้าที่  

6 ประการคือ 

1. ให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลด้านการเงิน วัตถุอื่น ๆ ที่อยู่อาศัย และการให้ปัจจัยที่       จาํเป็นในการดาํเนิน

ชีวิต 

2. ให้ความช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพ 

3. ให้การประคองและสนับสนุนด้านจิตใจ ทาํให้เกดิความรู้สกึใกล้ชิดสนิทสนมมีความ  

    อบอุ่น รู้สกึมีคนอื่นห่วงใยและเอาใจใส่ 

4. ให้คาํแนะนาํ ข้อมูล และข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์ 

5. ให้ข้อมูลย้อนกลับในสิ่งที่ได้กระทาํ เพ่ือให้บุคคลได้ปรับปรุง แก้ไขหรือได้รับกาํลังใจ 

    ในสิ่งที่ทาํได้แล้ว 

6. เสริมสร้างโอกาสให้บุคคลมีความสมัพันธก์บับุคคลอื่นๆ 

 

เพนเดอร์ (Pender, 1996) กล่าวว่า เครือข่ายทางสงัคมมีหน้าที่ดังน้ี 

1. ด้านการสนับสนุน บุคคลในเครือข่ายทางสังคมจะช่วยให้อีกบุคคลหน่ึงบรรลุเป้าหมายที่ต้องการหรือปรับตัวต่อ

สถานการณ์ต่างๆ โดยเครือข่ายทางสงัคมจะเป็นแหล่งให้การสนับสนุนในเร่ืองต่างๆ ดังน้ี 
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1.1 ให้สิ่งจาํเป็นในการดาํเนินชีวิต ได้แก่ เงิน สิ่งของที่ต้องการ 

1.2 ให้การประคับประคองด้านจิตใจ ได้แก่ การให้ความรัก ความอบอุ่น 

2. ด้านการให้คาํแนะนาํ บุคคลในเครือข่ายทางสงัคมจะเป็นผู้ให้ข้อมูลหรือแนวทางที่กระทาํในเร่ืองต่างๆเพ่ือช่วยให้

บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 

3. ด้านการให้ข้อมูลย้อนกลับ บุคคลในเครือข่ายทางสังคมจะเป็นผู้ประเมินสิ่งต่างๆที่อีกบุคคลหน่ึงได้กระทาํลงไป 

และให้คาํติชมที่เป็นประโยชน์สามารถใช้เพ่ือพิจารณาการเปล่ียนแปลง หรือปรับปรุงตนเองให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 

 

 ทั้งหมดน้ี เป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมทางสังคม  ซ่ึงกลุ่มคนที่อยู่รวมกันในสังคม ต้องปฏบัิติตามเพ่ือการ

อยู่ร่วมกนัอย่างเป็นระเบียบ โดยมีเคร่ืองมือและตัวแทนของการควบคุม เช่น ความเช่ือ ศีลธรรม อุดมคติทางสังคม มีรูปแบบ

กระบวนการทางสังคมที่ตกลงร่วมกัน โดยสมาชิกในสังคมน้ัน ๆ  ซ่ึงอาจแบ่งได้ 3 ชนิด คือ การรวมมือแบบปฐมภูมิ เช่น 

ครอบครัว       เพ่ือนบ้าน การร่วมมือแบบทุติยภมูิ เช่น กลุ่มแม่บ้าน รวมถึง การร่วมมือแบบตติยภมูิ ซ่ึงเป็นการร่วมมือกัน

ในระดับสงัคมเช่น ความร่วมมือกบัภาคราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น โดยความสัมพันธ์ของบุคคลกลุ่มหน่ึงที่มีต่อกัน

น้ัน เรียกได้ว่า เป็นเครือข่ายสังคม เช่ือมโยงกันจากเลก็ไปใหญ่ ซ่ึงสามารถแบ่งเครือข่ายทางสังคมออกเป็น 2 ประเภท คือ 

สงัคมปฐมภมิู ได้แก่ ครอบครัว ญาติพ่ีน้อง และสงัคมทุติยภมิู ได้แก่ เพ่ือนร่วมงาน กลุ่มวิชาชีพ เป็นต้น หน้าที่ของเครือข่าย

ทางสงัคม คือการสบืทอดทางวัฒนธรรม ที่มีความสนใจร่วมกนั เช่น ความรู้ ค่านิยม ความเช่ือ ร่วมถึงการมีส่วนร่วมทางสังคม 

กจิกรรมชุมชนซ่ึงมีการสนับสนุนช่วยเหลือกนัและกนั เพ่ือให้การดาํเนินการต่าง ๆ บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 
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โครงการรูปแบบการควบคุมทางสังคมเพ่ือการเลิกสูบบุหร่ี: การบูรณาการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายชุมชนกับ

ระบบการบริการสุขภาพของรัฐระดับชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์การศึกษาเพ่ือกาํหนดรูปแบบกระบวนการควบคุมทางสังคม

สาํหรับการลด ละ และเลิกสบูบุหร่ีในชุมชน รวมถึงการสร้างกระบวนการเสริมสร้างการเลิกบุหร่ีโดยชุมชนกับหน่วยงานของรัฐ

ในระดับพ้ืนที่ ซ่ึงแบ่งการดาํเนินโครงการเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 1. เกบ็ข้อมูลคร้ังที่ 1(Pre-Test) 2.ระยะดาํเนินโครงการ โดยจัด

อบรม อสม. และกลุ่มอาสาเลิกบุหร่ีทุกหมู่บ้าน เพ่ือรับความรู้ด้านบุหร่ี การใช้กระบวนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพ่ือการเลิก

สูบบุหร่ี โดยทีมวิจัยมหาวิทยาลัย          แม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ อสม. และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ศรีคํ้า โดยหมุนเวียนจัดเวที

แลกเปล่ียนเรียนรู้ถอดบทเรียนระหว่างกัน 3. เกบ็ข้อมูลคร้ังที่ 2 (Post-Test) เพ่ือวัดผลการศึกษาภายหลังที่ได้ดาํเนินการให้

ความรู้แก่ผู้สบูบุหร่ีมาแล้ว เป็นเวลา 6 เดือน เพ่ือนาํผลจากการเกบ็ข้อมูลทั้ง 2 คร้ัง มาเปรียบเทยีบ การรับรู้เกี่ยวกับการสูบ

บุหร่ี ความคิดเหน็ ทศันคติและพฤติกรรมของผู้สบูบุหร่ี ตลอดจนจาํนวนผู้ที่สามารถเลิก ลด การสบูบุหร่ีได้ 

 

4.1บริบทชุมชน   

4.1.1 ลกัษณะทัว่ไปต าบลศรีค า   

 

ประวติัต าบลศรีค ้ า 

 ตาํบลศรีคํา้ เป็นตาํบลหน่ึงของอาํเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ในอดีตมีกลุ่มคนที่อพยพย้ายถิ่นฐานเพ่ือบุกเบิกหาที่ทาํ

กนิแห่งใหม่ ส่วนหน่ึงอพยพจากจังหวัดลาํปาง และต้ังถิ่นฐานอยู่บริเวณบ้านป่ายาวและบ้านกล้วย กลุ่มที่ 2 อพยพจากจังหวัด

เชียงใหม่ ได้ต้ังรากฐานที่อาศัยและทาํกินบริเวณบ้านเหมืองกลาง บ้านเวียงสา และบ้านแม่สลองนอก และกลุ่มสุดท้ายเป็น

กลุ่มที่ย้ายถิ่นจากจังหวัดลาํพูน และอาศัยอยู่บริเวณ บ้านกล้วย บ้านสันนายาว เน่ืองจากเหน็ว่าบริเวณน้ันเป็นมีความอุดม

สมบูรณ์ รวมถึงแม่นํา้จันที่ไหลผ่านบริเวณแหล่งที่ต้ัง ซ่ึงเหมาะสาํหรับการทาํการเกษตรเพาะปลูก เล้ียงสัตว์จึงได้ตั้งรกราก

เป็นที่อยู่อาศัยต่อมา 

 เดิมตาํบลศรีคํา้เป็นส่วนหน่ึงของตาํบลศาลา ต่อมา ปี พ.ศ. 2484 ได้ยกเลิกตาํบลศาลาและเปล่ียนเป็นตาํบลป่าซาง

จนถึง ปี พ.ศ. 2528 ได้แยกการปกครองออกเป็น 2 ตาํบล คือ  ตาํบลป่าซางและตาํบลศรีคํา้  ในการตั้งช่ือของตาํบลศรีคํา้

น้ันเล่ากันว่าเน่ืองจากจะแยกจากตาํบลป่าซาง จึงหาช่ือตาํบลใหม่บริเวณวัดศรีคํา้ บ้านสันสลีหลวง หมู่ที่ 4มีต้นโพธิ์ใหญ่ ซ่ึง

ชาวล้านนาเรียกต้นโพธิ์ว่า ต้นสลี เรียกต่อกนัมาจนแปลงคาํกลายเป็นคาํว่าศรี   

ส่วนคาํว่า “คํา้” น้ันมาจากคาํว่าไม้คํา้  ศรีคํา้ หมายถึง ความมั่นคงรุ่งเรืองเหมือนดังต้นโพธิ์      ที่มีไม้คํา้ตามความเช่ือของ

ชาวล้านนา จึงใช้สญัลักษณ์ต้นโพธิ์และไม้คํา้เป็นช่ือตาํบลศรีคํา้ 

 ในอดีต ตาํบลศรีคํา้ปกครองโดยการมีสภาตาํบลม ี12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่1บ้านเหมืองกลาง หมู่ที่ 2 บ้านป่ายาง หมู่

ที่ 3 บ้านแม่คาํหลักเจด็ หมู่ที่ 4 บ้านสันสลีหลวง หมู่ที่ 5 บ้านกล้วย   หมู่ที่ 6 บ้านสันนายาว หมู่ที่ 7 บ้านเวียงสา  หมู่ที่ 8 

บ้านแม่สลองนอก  หมู่ที่ 9 บ้านแสนสขุ   หมู่ที่ 10 บ้านแสนใจ หมู่ที่ 11บ้านแสนใจเก่า  และหมู่ที่ 12 บ้านห้วยส้าน 
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 ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 อาํเภอแม่จันได้มีการแยกเขตปกครองบางส่วนออกไปอยู่กบั อาํเภอแม่ฟ้าหลวง โดยมีหมู่บ้าน

ในตาํบลศรีคํา้จาํนวน 3 หมู่บ้าน คือ บ้านแสนใจเก่า               บ้านแสนใจ  บ้านห้วยส้าน แยกไปรวมกับตาํบลแม่สลอง

ใน อาํเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  และในปีพ.ศ. 2536 ได้มีการแยกหมู่บ้านเพ่ิมโดยแยกบ้านแม่คาํหลักเจด็ หมู่ที่3    

ออกเพ่ิมเป็นหมู่ที่10 บ้านแม่คาํพัฒนา  

 ปัจจุบัน ตาํบลศรีคํา้ประกอบด้วย 10 หมู่บ้านดังน้ี หมู่1บ้านเหมืองกลาง หมู่ 2บ้านป่ายางหมู่3 บ้านแม่คาํหลักเจด็ 

หมู่ 4 บ้านสันสลีหลวง หมู่ 5 บ้านกล้วย หมู่ 6บ้านสันนายาว หมู่ 7      บ้านเวียงสา หมู่ 8 แม่สลองนอก หมู่ 9 บ้านแสนสุข 

หมู่ 10 บ้านแม่คาํพัฒนา  

 

ทีต่ ั้ง 

 ตาํบลศรีคํา้ตั้งอยู่ทางทศิเหนือของอาํเภอแม่จันไปเป็นระยะทางประมาณ  8 กโิลเมตรมีพ้ืนที่ประมาณ 34 ตาราง

กโิลเมตร โดยมีอาณาเขตติดกบัพ้ืนที่ตาํบล และอาํเภอต่างๆดังน้ี 

  

 ทศิเหนือ          ติดต่อตาํบลแม่สลอง  อาํเภอแม่ฟ้าหลวง  

 ทศิตะวันออก   ติดต่อตาํบลจอมสวรรค์  อาํเภอแม่จัน 

 ทศิตะวันตก     ติดต่อตาํบลแม่สลอง  อาํเภอแม่ฟ้าหลวง 

 ทศิใต้               ติดต่อตาํบลป่าซาง   อาํเภอแม่จัน   
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ภาพที ่1 แสดงที่ต้ังของหมู่บ้าน ตาํบลศรีคํา้ 

ลกัษณะภูมิประเทศ 

 ตาํบลศรีคํา้มีลักษณะเป็นที่ราบสูงแลมีภูเขาด้านทิศตะวันตกลาดเอียงไปทางทิศตะวันออกพ้ืนที่บางส่วนเป็นภูเขา

หินแกรนิตและต้นนํ้าสายเล็กๆบางส่วนเป็นที่ราบลุ่มซ่ึงเป็นพ้ืนที่ทาํการเกษตรและเป็นที่อยู่อาศัยโดยมีพ้ืนที่ประมาณ 

53,470 ไร่ 

 

จ านวนหมู่บา้นและจ านวนประชากร 

 

 ข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนตาํบลศรีคํา้ ซ่ึงได้สาํรวจข้อมูลประชากรตาํบลศรีคํา้เมื่อ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 

รายงานว่าตาํบลศรีคํา้มี  10 หมู่บ้านโดย9 หมู่บ้านเป็นคนไทยพ้ืนราบและอีก1หมู่บ้านเป็นคนไทยภเูขาเผ่าอาข่า มีประชากร

ทั้งสิ้น จาํนวน 5,960 คน แยกเป็นชาย 2,872คน และหญิง 3,088 คน มีผู้อาศัยในตาํบลศรีคํา้จาํนวน 2621 หลังคาเรือน 

ดังน้ี 

 

 

 

 

ตารางที ่4.1 แสดงจาํนวนประชาการ เพศ หลังคาเรือน จาํแนกตามหมู่บ้าน 

 

หมู่ที่ หมู่บ้าน ประชากร รวม/คน หลังคาเรือน 
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ชาย/คน หญิง/คน 

1 เหมืองกลาง 214 247 461 197 

2 ป่ายาง 299 316 615 222 

3 แม่คาํหลักเจด็ 380 381 761 406 

4 สนัสลีหลวง 326 362 688 308 

5 กล้วย 145 161 306 131 

6 สนันายาว 248 263 511 204 

7 เวียงสา 370 374 744 306 

8 แม่สลองนอก 197 225 422 178 

9 แสนสขุ 374 404 778 315 

10 แม่คาํพัฒนา 319 355 674 354 

 รวม 2,872 3,088 5,960 2,621 

 

 ทีม่า: แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) องค์การบริหารส่วนตาํบลศรีคํา้ 

  

สภาพทางเศรษฐกิจ  

 อาชีพเกษตรกรรม เป็น อาชีพหลักของประชากรที่อาศัยในตาํบลศรีคํา้ ได้แก่ ทาํนา   ปลูกข้าว ไร่ยาสูบ ข้าวโพด 

ปลูกหอมแดงและกระเทียมรวมทั้งปลูกขิง เพราะพ้ืนที่ในตาํบลศรีคํา้มีความอุดมสมบูรณ์ ที่สามารถทาํการเกษตรได้เกือบ

ตลอดทั้งปี นอกจากน้ีประชากรยังประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้างทั่วไป ในตาํบาลศรีคํา้มีองค์กรธุรกจิที่ต้ังอยู่ คือ 

  ร้านค้าทั่วไป 20 แห่ง 

  โรงแรม  1 แห่ง  

  รีสอร์ท  5 แห่ง  

  โรงบ่มยาสบู  1 แห่ง 
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  โรงโม่หิน  1 แห่ง   

  โรงสข้ีาวขนาดเลก็ 5 แห่ง  

 

 นอกจากน้ีชุมชนในตาํบลศรีคํา้ในแต่ละหมู่บ้านได้ร่วมกลุ่มทาํวิสาหกิจชุมชน เช่น โรงนํา้ดื่มป่ายาง กลุ่มเพาะเหด็ฟาง

บ้านกล้วย กลุ่มโคมล้านนา กลุ่มไข่สดเสริมไอโอดีน กลุ่มอาชีพ  ปลูกกล้วยหอม รวมถึงกลุ่มผลิตถั่วเน่า เป็นการเพ่ิมรายได้

ให้แก่ครอบครัวตามความถนัดและ     ความเหมาะสมตามสภาพภมูอิากาศ 

 

สภาพทางสงัคม 

 ด้านการศึกษา ตาํบลศรีคํา้ มีโรงเรียนในระดับปฐมศึกษา 3 แห่ง คือ  

โรงเรียนอนุบาลศรีคํา้    จาํนวนนักเรียน  116  คน 
โรงเรียน อบต.ศรีคํา้ (บ้านเวียงสา)     จาํนวนนักเรียน  163  คน 
โรงเรียนสนัสลีหลวง –สนันายาว    จาํนวนนักเรียน      80  คน 

โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) 1  แห่ง 

ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ก่อนวัยเรียน 

ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็บ้านป่ายาง    จาํนวนเดก็    16  คน 
ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็บ้านกล้วย   จาํนวนเดก็    55  คน 
ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ อบต. ตาํบลศรีคํา้      จาํนวนเดก็  110  คน 

นอกจากน้ี มีการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารโดยมีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาํหมู่บ้าน    10 แห่ง และการศึกษานอก

ระบบ(กศน.ศรีคํา้) 1 แห่ง  

  

องคก์รทางศาสนา 

 ด้านศาสนา ประชาชนตาํบลศรีคํา้ส่วนใหญ่เป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ มีวัดในตาํบล         8 แห่ง ได้แก่ วัดเหมือง

กลาง วัดศรีคํา้ วัดคงคาราม วัดเวียงสา วัดป่ายาง วัดสันสลีหลวง           วัดสันนายาว และวัดแม่สลองนอก นอกจากน้ียั งมี

สาํนักสงฆ์ ในตาํบล 3 แห่ง และประชากรบางส่วนนับถือศาสนาคริสต์ โดยมีโบสถ์คริสต์ 4 แห่ง 
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สาธารณูปโภคและการบริการขั้นพื้ นฐาน 

  ปัจจุบัน ด้านสาธารณปูโภคและการบริการขั้นพ้ืนฐานของตาํบลศรีคํา้ มีดังน้ี 

  ด้านการไฟฟ้าให้บริการชุมชนอย่างทั่วถึงครบทุกหมู่บ้าน จาํนวน 2,564 ครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะกระจายใน

ถนนสายหลัก  

 ด้านการคมนาคม ทางเข้าตาํบลศรีคํา้ ติดเส้นทางคมนาคมหลักคือ ถนนพหลโยธิน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1สาย

กรุงเทพมหานคร-แม่สาย ส่วนถนนภายในหมู่บ้านน้ัน เป็นถนนคอนกรีต ถนนลาดยางและถนนลูกรัง ที่ใช้เป็นเส้นทาง

ระหว่างหมู่บ้านและเดินทางภายในชุมชน 

 

 

 

เน่ืองจากภมูิประเทศของตาํบลศรีคํา้ เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก มีแหล่งนํา้ธรรมชาติ คือ  

  มีลาํห้วย,ลาํนํา้    3 สาย 

  บึง, หนองนํา้  1 แห่ง 

  ลาํเหมือง   2 สาย 

  อ่างเกบ็นํา้  1 แห่ง 

  

นอกจากน้ียังมีแหล่งนํา้เพ่ืออุปโภคและสาธารณปูโภคที่สร้างข้ึน คือ  

  ฝาย   3 แห่ง 

  ระบบประปาหมู่บ้าน 9 แห่ง 

  ระบบประปาภเูขา 1 แห่ง 

  ถังเกบ็นํา้ฝน   1 แห่ง 

 

การสาธารณสุข 
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 ในการดูแลสุขภาพของประชาชนตาํบลศรีคํา้ มี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลศรีคํา้ให้การดูแลสุขภาพภายใน

ชุมชน รวมถึงมีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนประจาํหมู่บ้านทั้ง        10 หมู่บ้าน และมีโรงพยาบาลแม่จัน ซ่ึงห่างจากตาํบล

ศรีคํา้ประมาณ 5 กโิลเมตร  

แหล่งท่องเทีย่ว 

 ตาํบลศรีคํา้ มีสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านการเกษตรและทางธรรมชาติหลายแห่งรวมถึงเป็นแหล่งศึกษาทางวัฒนธรรม 

เช่น  

 สาํนักปฏิบัติธรรมถํา้ป่าอาชาทอง โดยมีพระครูบาเหนือชัยโฆสิโตเป็นเจ้าสาํนัก       ปฏิบัติธรรมและเป็นประธาน

โครงการมิตรมวลชนคนชายแดนในพระสังฆราชูปถัมภ์ใช้ม้าเป็นพาหนะในการบิณฑบาต และ เผยแผ่ธรรมมะให้กับกลุ่มคน

ตามแนวชายแดนเป็นอีกหน่ึงสถานที่หน่ึงที่ได้รับการสนับสนุนจากสาํนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)ให้เป็น           

Unseen Thailand 

 ไร่ชาฉุยฟง เป็นสวนชามีพ้ืนที่กว่า 1000 ไร่ มีความสวยงามและปลูกชาเป็นแนวโค้งวนตามสันเขาและลดหล่ันเป็น

ข้ันบันไดซ่ึงดูสวยงามแปลกตากว่าไร่ชาที่อื่นและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่รวมถึงเรียนรู้วิธีการเกบ็ชาของกลุ่มชาติ

พันธ ์

 ศูนย์การเรียนรู้ เชิงเกษตร “สวนบ้านนาหลังคาแดง” โดยอาจารย์แปลก เดชะบุญ แหล่งเรียนรู้ตามหลักแนวคิดทฤษฎี

เศรษฐกิจพอเพียง ตามกระแสพระราชดาํริของพระบาทสมเดจ็  พระเจ้าอยู่หัว ซ่ึงสามารถนาํมาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม

กบัพ้ืนที่ จนกลายเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ให้กบัชุมชน และมีผู้เย่ียมชมจากทั่วประเทศ 

 เรียนรู้วิถีชีวิตชาติพันธ์ หมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาข่า ซ่ึงยังมีประเพณีวัฒนธรรมแบบดั้ งเดิม เพ่ือสืบทอดและเผยแพร่

วัฒนธรรมจึงได้ตั้งกลุ่มจัดแสดง แสงสีเสียงขนาดเลก็(Light & Sound)   “วิถีชีวิตอาข่าคนภเูขา” โดยได้รับความอนุเคราะห์

จากศูนย์พัฒนาสงัคม หน่วยที่ 12 จังหวัดเชียงราย ร่วมกบัสาํนักงานการทอ่งเที่ยวแห่งประเทศไทย 

 นอกจากน้ีเส้นทางผ่านตาํบลศรีคํา้สามารถเช่ือมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นได้ง่ายเช่นดอยตุงและตลาดการค้า

ชายแดนอาํเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

  

ศกัยภาพของชุมชนและพื้ นที ่

 ตาํบลศรีคํา้มีราษฎรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่อาศัยอยู่ร่วมกันมาต้ังแต่บรรพบุรุษมีขนบธรรมเนียมประเพณีและ

วัฒนธรรม ที่สืบทอดมาและได้นาํความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเพ่ือเป็นอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้มีการต้ังกลุ่มอาชีพ 

เช่น กลุ่มโคมล้านนา กลุ่มแปรรูป      ถั่วเหลือง มีความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน มีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันตาม

แบบอย่างของคนภาคเหนือทั่ว ๆ ไป ประกอบกับพ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์ทาํการเกษตรได้เกือบตลอดทั้งปี ทั้งยังมีหมู่บ้าน

ต้นแบบ  โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดาํริเศรษฐกิจพอเพียง      โครงการชีววิถีเพ่ือพัฒนาแบบย่ังยืน และ
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ตั้งอยู่ติดเส้นทางคมนาคมหลักของประเทศ คือ       ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 จึงมีแนวโน้มในการพัฒนาไปในทางที่ดีข้ึน 

อีกทั้งบางส่วนของพ้ืนที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ คือ หินแกรนิต ซ่ึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถแปรรูปไปใช้

ประโยชน์ทางอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยในปัจจุบันมีเอกชนดาํเนินการแล้ว และพ้ืนที่บางหมู่บ้านสามารถพัฒนาเป็นหมู่บ้าน

ทอ่งเที่ยวได้ เช่น บริเวณถํา้ป่าอาชาทอง บ้านแม่สลองนอก และหมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาข่า 

 

4.2 ผลการศึกษา  

การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปฏบัิติการอย่างมีส่วนร่วม โดยเร่ิมต้นจากชุมชน ซ่ึงได้รับความร่วมมือจาก รพ.

สต. ศรีคํา้ และ กลุ่ม อสม. ตาํบลศรีคํา้ ทั้ง 9 หมู่บ้าน ใช้แนวคิดเร่ืองกระบวนการควบคุมทางสังคม ประกอบด้วยการสร้าง

เครือข่ายทางสงัคม โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ที่มีความใกล้ชิดต่อผู้สบูบุหร่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้เลิกสูบบุหร่ี  เป็น

ผู้ให้การสนับสนุนให้กาํลังใจ และสร้างการสนับสนุนทางสังคม โดยการให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ  พิษภัยของบุหร่ี และ

แนวทางในการเลิกสบูบุหร่ี เพ่ือสร้างความตระหนักรู้และการปรับพฤติกรรมของผู้สบูบุหร่ีและเลิกสบูบุหร่ีโดยเดด็ขาด 

 ในการดาํเนินงานในพ้ืนที่ อสม.ตาํบลศรีคํา้ ทั้ง 9 หมู่บ้าน เป็นผู้มีความสาํคัญและเป็นผู้ดาํเนินงานหลัก เพราะอาศัย

อยู่ในชุมชนร่วมถึงมีความใกล้ชิดต่อกลุ่มเป้าหมาย(ผู้สบูบุหร่ี) โดยเบ้ืองต้นได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ศรีคํา้ ในการ

ทาํงานวิจัย และจัดอบรมให้ความรู้แก่ อสม.เกี่ยวกับพิษภัยและแนวทางการเลิกสูบบุหร่ี เพ่ือสร้างศักยภาพในการทาํงาน 

รวมถึงการสาํรวจข้อมูลเบ้ืองต้นถึงจาํนวนผู้สูบบุหร่ีในตาํบลศรีคํา้จากน้ันจึงทาํการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายโดยให้ อสม. เป็นผู้

คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย และให้ อสม. 1 คน รับผิดชอบผู้สูบบุหร่ีจํานวน 3 คน จากน้ันทีมวิจัยได้วางแผนการดาํเนินงาน

ร่วมกบัรพ.สต. ศรีคํา้ และกลุ่ม อสม. เพ่ือลงพ้ืนที่ในแต่ละหมู่บ้าน ดาํเนินการให้ข้อมูลกับผู้สูบบุหร่ี สร้างแรงจูงใจในการเลิก

สูบบุหร่ีโดยกระบวนการทางสังคม ซ่ึงให้ความสาํคัญกับคู่สมรส บุตร ญาติ ซ่ึงทีมวิจัย และ อสม. เป็นผู้ให้คาํแนะนาํและให้

กาํลังใจแก่ผู้สบูบุหร่ี 

 ในการดาํเนินงานวิจัย ได้สาํรวจโดยใช้การสัมภาษณ์จากแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรม และความคิดเหน็ต่อการสูบบุหร่ี 

รวมถึงความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบับุหร่ี โดยผลการสาํรวจคร้ังที่ 1 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 345 คน โดยข้อมูลจากการสาํรวจคร้ัง

ที่ 1 เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน เพ่ือเปรียบเทยีบผลความเปล่ียนแปลงที่เกดิข้ึนหลังจากดาํเนินงานวิจัย ซ่ึงผลการสมัภาษณ์โดยแบบสอบถาม

ในคร้ังที่ 2 น้ัน เป็นแบบสอบถามที่มีเน้ือหาเดียวกบัแบบสอบถามในคร้ังที่ 1 เพ่ือวัดผลความเปล่ียนแปลงที่เกดิข้ึนกบักลุ่มเป้าหมาย 

โดยเพ่ิมเน้ือหาเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ที่สามารถเลิกสูบบุหร่ีและ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลเสียของบุหร่ี ด้านสุขภาพ 

เศรษฐกจิ สงัคม และวัฒนธรรม โดยแบ่งประเดน็หัวข้อเป็น 8 ส่วน ดังต่อไปน้ี 

  ส่วนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มประชากรผู้สบูบุหร่ี 

  ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการสบูบุหร่ี 

  ส่วนที่ 3 ความคิดเหน็ด้านสขุภาพจากการสบูบุหร่ี 

  ส่วนที่ 4 สื่อและการประชาสมัพันธ์เพ่ือการไม่สบูบุหร่ี 
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  ส่วนที่ 5 ผลสาํเรจ็แห่งการเลิกบุหร่ี 

  ส่วนที่ 6 ปัจจัยที่มีผลให้ผู้สบูบุหร่ีเลิกสบูบุหร่ีได้อย่างถาวร 

  ส่วนที่ 7 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัผลเสยีของบุหร่ี ด้านสขุภาพ เศรษฐกจิ สงัคม  

              และวัฒนธรรม   

       ส่วนที่ 8 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบั พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑย์าสบู และ         

พระราชบัญญัติคุ้มครองสขุภาพผู้ไม่สบูบุหร่ี พ.ศ. 2535  

 

ส่วนที ่1 ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มประชากรผูสู้บบุหรี่ ครั้งที ่2 

 การดาํเนินการวิจัยในตาํบลศรีคํา้ ได้ดาํเนินการใน 9หมู่บ้าน โดยยกเว้นหมู่บ้านแสนสุข (หมู่ 9) ซ่ึงเป็นกลุ่มชาติ

พันธุ์ และมีอุปสรรคเน่ืองจากอาศัยอยู่บนพ้ืนที่สูงและมีปัญหาด้านการสื่อสาร ซ่ึงประชากรของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

โครงการทั้ง 9 หมู่บ้าน ระหว่างดาํเนินงานวิจัย มีผู้เข้าร่วมโครงการเสยีชีวิตและย้ายถิ่นฐานออกไปจากตาํบล จาํนวน 14 คน ดังน้ัน

ผลจากการศึกษากลุ่มอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการเลิกสบูบุหร่ีคร้ังที่ 2 ในพ้ืนที่ จึงมจีาํนวนคงเหลือ 331 คน ผลการศึกษามีดังน้ี 

ตารางที่4.2 แสดงจาํนวนและร้อยละของประชากรกลุ่มตัวอย่าง 9 หมู่บ้าน 

  ชื่อหมู่บา้น              จ านวน รอ้ยละ 
เหมืองกลาง 36 10.9 

ป่ายาง              40 12.1 

แม่คาํหลักเจด็              52 15.7 

สนัสลีหลวง                 47 14.2 

กล้วย               24 7.3 

สนันายาว               42 12.7 

เวียงสา               36 10.9 

แม่สลองนอก               22 6.6 

แม่คาํพัฒนา                32 9.6 

รวม              331 100.0 
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ผลจากการศึกษาคร้ังน้ีประชากรที่สูบบุหร่ีมากที่สุดคือ บ้านแม่คาํหลักเจ็ด จาํนวน 52 คนร้อยละ 15.7รองลงมาคือ 

บ้านสันสลีหลวงจาํนวน 47 คนร้อยละ 14.2 และสันนายาว จาํนวน     42 คน ร้อยละ 12.7 ทั้งน้ี จาํนวนผู้สูบบุหร่ีที่มากน้อย

ต่างกันน้ันเป็นสัดส่วนที่สัมพันธ์กับ อสม.    แต่ละกลุ่มหมู่บ้านได้ค้นหาผู้สูบบุหร่ี โดยอสม. 1 คน รับผิดชอบผู้สูบบุหร่ี จาํนวน   

3 คน 

ตารางที4่.3 แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างด้านเพศ 

เพศ จ านวน รอ้ยละ 

ชาย 267 80.7 

หญิง 64 19.3 

รวม 331 100.0 

 จากตารางที่4.3 จาํนวนผู้เข้าร่วมโครงการจาํนวน 331 คนเป็นชาย 267 คนหรือ      ร้อยละ 80.7 เป็นหญิง 64 คน 

หรือร้อยละ 19.3 

 

 

ส่วนที ่2 สถานการณก์ารสูบบุหรี ่

 ในการสมัภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามผู้สบูบุหร่ีที่เข้าร่วมโครงการในตาํบลศรีคํา้ โดยสาํรวจเป็น 2 ระยะ คือการเกบ็ข้อมูล

ก่อนและหลังการดาํเนินการวิจัย ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน เพ่ือเปรียบเทยีบและวิเคราะห์ผลความเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน ระหว่าง

ดาํเนินงานวิจัย ซ่ึงผลจากการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของผู้สูบบุหร่ีที่เข้าร่วมโครงการในพ้ืนที่ตาํบลศรีคํา้ อาํเภอแม่จัน จังหวัด

เชียงราย เปรียบเทยีบและวิเคราะห์ผลการศึกษา ดังน้ี 

2.1 พฤติกรรมการสูบบุหรี่เปรียบเทียบผลการศึกษาครั้งทีก่บัครั้งที ่2 

ตารางที ่4.4 แสดงจาํนวนและร้อยละของพฤติกรรมการสบูบุหร่ีเปรียบเทยีบผลการศึกษา          คร้ังที่ 1กบัคร้ังที่ 2 

อายุ ครั้งที ่1 ครั้งที ่2 
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จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

ยังคงสบูอยู่ 345 100.0 150 45.3 

ยังคงสบูอยู่แต่ลดลง - - 148  44.7 

เลิกสบู - - 33 10.0 

รวม 345 100.0 
298 100.0 

  

 จากตารางที่ 4.4 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการสูบบุหร่ีระหว่างก่อนและหลัง พบว่า ผู้สูบบุหร่ีส่วนใหญ่

ยังคงสูบอย่างต่อเน่ือง แต่มีจาํนวนลดจาํนวนปริมาณการสูบบุหร่ีลงใกล้เคียงกัน คือยังสูบอยู่ ร้อยละ 45.3 ผู้ที่สูบปริมาณ

ลดลงร้อยละ 44.7 นับเป็นผลจากการดาํเนินการโครงการโดยใช้การรณรงค์ การแนะนาํ การชักจูง สามารถทาํให้ผู้สูบบุหร่ีเลิก

สูบได้ ร้อยละ 10.0 หรือจํานวน 33 คนจากทั้งหมด ปรากฏการณ์เช่นน้ีช้ีให้เห็นว่าการดาํเนินการโครงการ ยังไม่สามารถ

เปล่ียนแปลงให้เหน็ผลที่น่าพอใจ อย่างไรกต็ามหากไม่มีโครงการวิจัย   เข้ามาดาํเนินการผู้ที่เลิกบุหร่ีอาจยังคงสูบอยู่ต่อไป

เช่นเดียวกบัผู้สบูบุหร่ีส่วนใหญ่ ที่ยังไม่ตระหนักถึงพิษภัยและโทษของการสบูบุหร่ี 

2.2 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ในช่วงชีวิตประจ าวนัเปรียบเทียบผลการศึกษาครั้งที่1กบัครั้งที ่2 

 จากการสอบถามถึงช่วงเวลาการสูบบุหร่ี ซ่ึงเป็นส่วนสาํคัญของความเคยชินและนิสัย ที่ผู้สูบบุหร่ีเกิดความอยากที่จะ

สบูบุหร่ี ดังน้ัน เพ่ือทราบพฤติกรรมการสบูบุหร่ีจึงได้ต้ังคาํถาม      12 ช่วงเวลา ที่จะให้ผู้สูบบุหร่ีระบุ ช่วงเวลาของการสูบใน

แต่ละวันโดยการสัมภาษณ์ผู้ที่กาํลังสูบอยู่ โดยให้ผู้สูบระบุเวลาที่สูบบุหร่ีตามความเป็นจริงได้มากกว่า 1 ข้อ ตารางต่อไปน้ี

นาํเสนอผลการศึกษาโดยเปรียบเทยีบพฤติกรรมการสบูคร้ังที่ 1 และคร้ังที่ 2 ว่ามีความแตกต่างหรือไม่ อย่างไร 

ตารางที ่ 4.5  แสดงจาํนวนและร้อยละของช่วงเวลาที่สบูบุหร่ีในช่วงชีวิตประจาํวันเปรียบเทยีบ            ผลก า ร ศึ กษ า

คร้ังที่1กบัคร้ังที่ 2 

ช่วงเวลาทีสู่บบุหรี่ คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

1. หลังตื่นนอนตอนเช้า 72 20.9 96 29.0 

2.ก่อนอาหาร 29 8.4 30 9.1 

3. หลังอาหาร 234 67.8 220 66.5 

4. ก่อนนอน 27 7.8 49 14.8 
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5. เที่ยวกลางคืน/ดื่มสรุา 94 27.2 71 21.5 

6. เมื่ออยู่คนเดียว 55 15.9 79 23.9 

7. สงัสรรค์กบัเพ่ือน 62 18.0 77 23.3 

8. เมื่อไม่สบายใจต้องการผ่อนคลาย  
   ความเครียด 

67 19.4 87 26.3 

9.  ยามเมื่อเหน่ือยล้า 36 10.4 35 10.6 

10. เมื่อมีเวลาว่าง 104 30.1 104 31.4 

11. เข้าห้องส้วม 95 27.5 94 28.4 

12. อื่นๆ (สบูไม่เป็นเวลาแล้วแต่  
     ความอยากสบู) 

1 0.3 14 4.2 

รวม 345  298  

 

 จากตารางที่ 4.5 แสดงให้เหน็ถึงพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ในช่วงชีวิตประจาํวันส่วนใหญ่ยังคงสูบช่วงเวลาหลังอาหาร

มากที่สุด โดยมีจาํนวนลดลงจากคร้ังที่ 1 เลก็น้อย จาก ร้อยละ 67.8 เป็น ร้อยละ 66.5 รองลงมาคือเมื่อมีเวลาว่าง เพ่ิมขึ้ น 

จากร้อยละ 30.1 เป็น 31.4 และการสบูหลังตื่นนอนตอนเช้า เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 20.9 เป็นร้อยละ 29.0 ซ่ึงจากการสาํรวจทั้ง 

2 คร้ัง พบว่า ช่วงเวลาที่สูบบุหร่ีน้ันความเปล่ียนแปลงไม่แตกต่างไปจากเดิมมากนัก แสดงให้เหน็ว่าพฤติกรรมของผู้สูบบุหร่ี

ยังคงมีความต้องการสบูบุหร่ีในทุกช่วงเวลา 

 

 เพ่ือต้องการทราบถึงความต้องการของช่วงเวลาการสูบบุหร่ีของกลุ่มผู้สูบบุหร่ี ที่เกิดข้ึนมากที่สุดในแต่ละวัน โดยให้

เลือกตอบเพียงข้อเดียวว่าทา่นมีความต้องการที่จะสบูในช่วงเวลาใดมากที่สดุ ผลการศึกษาปรากฏในตารางดังต่อไปน้ี  

 

ตารางที ่ 4.6  แสดงจาํนวนและร้อยละของเวลาที่ต้องการสบูบุหร่ีมากทีสุ่ดเปรียบเทยีบผล              การศึกษาคร้ังที่

1กบัคร้ังที่ 2 

 

ช่วงเวลาทีสู่บบุหรี่ ครั้งที ่1 ครั้งที ่2 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

1. หลังตื่นนอนตอนเช้า 35 10.1 35 11.5 
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2.ก่อนอาหาร 4 1.2 8 2.7 

3. หลังอาหาร 159 46.1 150 50.3 

4. ก่อนนอน 2 0.6 0 0 

5. เที่ยวกลางคืน/ดื่มสรุา 35 10.1 23 7.7 

6. เมื่ออยู่คนเดียว 29 8.4 18 6.0 

7. สงัสรรค์กบัเพ่ือน 3 0.9 7 2.4 

8. เมื่อไม่สบายใจต้องการผ่อนคลาย  
   ความเครียด 

10 3.0 7 2.4 

9.  ยามเมื่อเหน่ือยล้า 34 9.8 27 9.1 

10. เมื่อมีเวลาว่าง 6 1.7 4 1.3 

11. เข้าห้องส้วม 23 6.7 18 6.0 

12. อื่นๆ (สบูไม่เป็นเวลา) 5 1.4 1 0.3 

รวม 345 100.0 298 100.0 

 

 จากตารางที่ 4.6  ผลจาการศึกษาพบว่าพฤติกรรมของผู้สบูบุหร่ีมีความต้องการสบูบุหร่ีมากทีสุ่ด คือ เวลาหลังอาหาร 

เพ่ิมข้ึนจาก ร้อยละ 46.1 เป็น ร้อยละ 50.3 รองลงมาคือช่วงเวลาหลังตื่นนอนตอนเช้าเพ่ิมขึ้นจากเดิมร้อยละ 10.1เป็นร้อย

ละ 11.5  และมคีวามต้องการสบูบุหร่ีเม่ือยามเหน่ือยล้าจากเดิม ร้อยละ 9.8 ลดลงจากเดิมเป็นร้อยละ 9.1 ตามลาํดับ จะเหน็

ได้ว่าช่วงเวลาที่มีความต้องการในการสูบบุหร่ีไม่มีความเปล่ียนแปลง แสดงให้เหน็ว่า ถึงแม้จาํนวน    ผู้สูบบุหร่ีจะลดน้อยลง

แต่พฤติกรรมการสบูบุหร่ีของผู้สบูบุหร่ียังคงมีลักษณะแบบเดิม  

  

เพ่ือทราบถึงประเภทของบุหร่ีที่สูบในปัจจุบัน จึงได้สอบถามผู้สูบบุหร่ี คนเดิม ว่าปัจจุบันได้บุหร่ีประเภทใด ผล

การศึกษาได้แสดงไว้ในตารางที่ 4.7 ดังต่อไปนี้  

ตารางที ่4.7 แสดงจาํนวนและร้อยละของประเภทของบุหร่ีที่สบู เปรียบเทยีบผลการศึกษา              คร้ังที่1 กบัคร้ังที่ 

2  

ประเภทของบุหรีที่สู่บ ครั้งที ่1 ครั้งที ่2 

 จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
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1. บุหร่ีซอง 220 63.8 158 47.7 

2. ยาเส้นมวนเอง 152 44.1 103 31.1 

3. ขี้ โย 44 12.8 29 8.8 

4. บุหร่ีซองและยาเส้นมวนเอง 1 0.3 51 15.4 

5. บุหร่ีซองและข้ีโย -  - 9 2.7 

6. ยาเส้นมวนเองและขี้ โย - - 24 7.3 

7. อื่นๆ (ยามวนและบุหร่ีพม่า)  - - 3 0.9 

รวม 345  298  

  

 จากตารางที่ 4.7 แสดงผลการศึกษาเปรียบเทยีบพบว่าประเภทบุหร่ีที่สูบมากที่สุดคือ บุหร่ีซอง ยาเส้นมวนเองและข้ี

โย ตามลาํดับ ซ่ึงจากการศึกษาคร้ังที่ 2 พบว่าการสูบบุหร่ีทั้ง 3 ประเภท มีจาํนวนลดลงคือบุหร่ีซองจากเดิม ร้อยละ 63.8

ลดลงเหลือร้อยละ 47.7 รองลงมาคือยาเส้นมวนเอง ร้อยละ 44.1 ลดลงเหลือ31.1และขี้ โย จากเดิมร้อยละ 12.8 ลดลงเหลือ

ร้อยละ 8.8 ผลจากตารางดังกล่าวพบว่า ผู้สบูบุหร่ีที่สูบบุหร่ีประเภทใดประเภทหน่ึงทั้ง ผู้สูบบุหร่ีซอง ข้ีโย และยาเส้นมวนเอง 

ได้เปล่ียนพฤติกรรมการสูบบุหร่ีเป็นสูบควบคู่ไปกัน ระหว่างยาซอง และยาเส้นมวนเอง เช่นเดียวกับการสูบบุหร่ีซองและข้ีโย  

และยาเส้นมวนเองสบูคู่กบัข้ีโย สาเหตุที่เปล่ียนพฤติกรรมการสบูบุหร่ีมาสบูร่วมกบับุหร่ีซอง เพราะมีราคาถูกมากกว่าบุหร่ีซอง 

และหาได้ง่ายทาํให้ผู้สบูบุหร่ีนิยมในการสบูยาเส้นและข้ีโยมากข้ึน 

 

 เน่ืองจากบุหร่ีซองยังคงเป็นที่นิยมอยู่ ในกลุ่มผู้สูบบุหร่ี แม้ว่าจะลดจาํนวนการสูบเพียงประเภทเดียวลงแต่กพ็บว่า 

ยังคงสูบควบคู่กับบุหร่ีประเภทอื่น เพ่ือทราบถึงย่ีห้อของบุหร่ีที่สูบ ทั้งบุหร่ีซองอย่างเดียวและร่วมกับบุหร่ีชนิดอื่น จึงได้

สอบถามย่ีห้อของบุหร่ีที่สบู ดังตาราง 4.8   และแสดงผลการศึกษาดังน้ี 

 

ตารางที ่4.8 แสดงจาํนวนและร้อยละของย่ีห้อบุหร่ีซองที่สบูเป็นประจาํเปรียบเทยีบผลการศึกษา        คร้ังที่1กบัคร้ังที่ 2 

 

ยีห่อ้บุหรีซ่องทีสู่บเป็นประจ า ครั้งที ่1 ครั้งที ่2 

 จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

1. กรองทพิย์    48 21.8 33 15.9 
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2. สายฝน   11 5.0 16 7.7 

3. สามิต 1 0.5 4 1.9 

4. กรุงทอง 1 0.5 3 1.4 

5. วอนเดอร์ 155 70.4 143 68.8 

6. อื่นๆ (เอสเอม็เอสแอลเอม็และมาโบโร่)                                                               4 1.8 9 4.3 

รวม 220 100.0 208 100.0 

  

จากตารางที่ 4.8 พบว่าผลจากการสาํรวจย่ีห้อบุหร่ีที่นิยมสบูมากที่สดุในตาํบลศรีคํา้ คือย่ีห้อวอนเดอร์ ซ่ึงมีความนิยม

มากถึง 70.4 ในการสาํรวจคร้ังที่ 1มีผู้สูบลดลงเลก็น้อย          ร้อยละ 68.8 เช่นเดียวกับบุหร่ีกรองทพิย์ลดลงจากร้อยละ 

21.8 เหลือร้อยละ 15.9  

 เน่ืองจาก ตาํบลศรีคํา้ เป็นชุมชนชนบท มีร้านขายของชําจํานวนมาก ในทุกๆ หมู่บ้าน  ซ่ึงขายข้าวของเคร่ืองใช้ที่

จาํเป็นในชีวิตประจาํวัน ซ่ึงมีบุหร่ีและยาเส้นมวนเองจาํหน่ายแทบทุกร้าน ดังน้ันเพ่ือทราบแหล่งที่สามารถหาซ้ือบุหร่ีได้ จึงได้

สอบถามถึงแหล่งที่มาของการซ้ือบุหร่ี       โดยสามารถเลือกตอบได้หลายข้อ ดังแสดงผลในตารางที่ 4.9 ดังต่อไปนี้  

ตารางที่4.9 แสดงจาํนวนร้อยละของแหล่งที่ซ้ือบุหร่ีซองยาเส้นมวนเองและข้ีโยเปรียบเทยีบผล        การศึกษาคร้ังที่1

กบัคร้ังที่ 2 

แหล่งทีซ้ื่อ ครั้งที ่1 ครั้งที ่2 

 จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

1. ร้านค้าร้านขายของชาํ 328 95.1 227 83.7 

2. มีคนให้   7 2.0 4 1.2 

3. ยาสบูพ้ืนเมืองที่ปลูกได้เอง 11 3.2 4 1.2 

4. รถขายเร่ 7 2.0 4 1.2 

5. ร้านสะดวกซ้ือ 70 20.3 67 20.2 

6. อื่นๆ(ชายแดนแม่สาย) 9 2.6 4 1.2 

รวม 345  298  
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 จากตารางที่ 4.9 แสดงผลการศึกษาแหล่งที่ซ้ือบุหร่ีซอง ยาเส้นและข้ีโยน้ัน ผู้สบูบุหร่ีสามารถหาซ้ือได้จากร้านขายของ

ชาํในชุมชน มากที่สุดร้อยละ 83.7รองลงมาคือหาซ้ือได้จาก   ร้านสะดวกซ้ือ ร้อยละ 20.2 ซ่ึงจากการดาํเนินงานในพ้ืนที่

พบว่าบุหร่ี และยาเส้นมวนเองยังคงซ้ือหาได้ง่าย และมีอยู่ทั่วไปในชุมชน  

 

 ผู้วิจัยต้องการทราบถึงปริมาณการสูบบุหร่ีของผู้สูบบุหร่ีว่ามีมากน้อยเพียงใดจึงได้สอบถามจาํนวนการสูบต่อวัน โดย

ให้ผู้สบูบุหร่ีระบุต้ังแต่ 1 มวนขึ้นไป ผลการศึกษาปรากฏในตาราง 4.10 ดังต่อไปนี้  

  

ตารางที ่4.10 แสดงจาํนวนและร้อยละของจาํนวนการสบูบุหร่ีต่อวันเปรียบเทยีบผลการศึกษา           คร้ังที่1กับคร้ัง

ที่ 2 

 

จ านวนการสูบบุหรี่ต่อวนั ครั้งที ่1 ครั้งที ่2 

 รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน 

1 - 2มวน 65 18.8 63 21.1 

3 - 5มวน 117 33.9 110 36.9 

6 - 10มวน 119 34.5 89 29.8 

11-20มวน 40 11.6 31 10.5 

มากกว่า 20 มวน ขึ้นไป 4 1.2 5 1.7 

รวม 345 100.0 298 100.0 

  

 จากตารางที่ 4.10 แสดงผลการสูบบุหร่ีต่อวัน จะเห็นได้ว่าหลังจากได้ดาํเนินงานโดยการใช้แนวคิดกระบวนการ

ควบคุมทางสังคม และการสนับสนุนทางสังคมด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของบุหร่ี  เกิดความเปล่ียนแปลงของ

จาํนวนการสบูบุหร่ีต่อวัน จากเดิมผลการสาํรวจคร้ังที่ 1ประชากรสบูบุหร่ี มากที่สดุ วันละ6-10 มวนหรือ ร้อยละ 34.5 ลดลง

เหลือ     ร้อยละ 29.8 และจากการสาํรวจคร้ังที่ 2 พบว่า จาํนวนการสูบบุหร่ีมากที่สุดวันละ 3-5 มวน ร้อยละ 36.9 และ 1-

2 มวนเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 18.8 เป็นร้อยละ 21.1 โดยภาพรวมผู้สบูจาํนวนบุหร่ีมากมีจาํนวนลดลง แต่ผู้สูบบุหร่ีน้อยมีจาํนวน

เพ่ิมมากขึ้นแสดงให้เหน็ถึงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของการสูบบุหร่ี ถึงแม้ว่าจะมีผู้สูบบุหร่ีจาํนวนหน่ึงที่สามารถลดการสูบ

ลงได้แต่กยั็ง  ไม่สามารถเลิกได้อย่างเดด็ขาด 
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 ผู้สบูบุหร่ีในตาํบลศรีคํา้ ไม่มีใครเป็นผู้ปลูกยาสบูเพ่ือบริโภคเอง ต้องหาซ้ือไม่ว่าจะเป็น บุหร่ีข้ีโย บุหร่ีมวนเอง และบุหร่ี

ซอง ซ่ึงล้วนต้องเสยีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นอนัเป็นการสญูเสยีทางเศรษฐกจิที่สาํคัญ  เพ่ือทราบค่าใช้จ่ายต่อเดือน ของผู้ซ้ือหาบุหร่ีมาสบู จึง

ได้สอบถามผู้สบูบุหร่ีโดยเปรียบเทยีบผลการศึกษา ในคร้ังที่ 1 และคร้ังที่ 2 ดังผลปรากฏในตารางที่ 4.11 ดังต่อไปน้ี 

ตารางที4่.11 แสดงจาํนวนและร้อยละของค่าใช้จ่ายต่อเดือนในการสบูบุหร่ีหรือยาเส้นมวนเอง/ขี้ โย        เปรียบเทยีบผล

การศึกษาคร้ังที่ 1กบัคร้ังที่ 2 

ประมาณค่าใชจ่้ายต่อเดือนในการสูบบุหรี่ ครั้งที ่1 ครั้งที ่2 

 จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
น้อยกว่า100บาท 131 38.0 105 35.2 

101-300บาท 118 34.2 103 34.6 

301-500บาท 40 11.6 54 18.1 

501-800บาท 33 9.6 22 7.4 

801-1,000บาท 16 4.6 9 3.0 

มากกว่า1,000บาทขึ้นไป 7 2.0 5 1.7 

รวม 345 100.0 298 100.0 

 

 จากตารางที่ 4.11 ผลการศึกษาของค่าใช้จ่ายต่อเดือนในการสูบบุหร่ี พบว่า โดยภาพรวมค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่า 300 

บาทมีจาํนวนลดลง และค่าใช้จ่ายที่จาํนวนมากว่า 500 บาทมีจาํนวนลดลงเช่นกัน และพบว่า ค่าใช้จ่ายระหว่าง 301-500 

บาทมีเพ่ิมข้ึนจากเดิมเลก็น้อยจาก        ร้อยละ 11.6 เป็นร้อยละ 18.1 

เมื่อสอบถามผู้สบูบุหร่ีทั้งหมดในคร้ังที่ 2 เร่ืองความพยายามเลิกสูบบุหร่ีหรือในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาผู้สูบ

บุหร่ีทั้งหมดมีความพยายามที่จะเลิกสบูบุหร่ีหรือไม่ ซ่ึงผลการศึกษาแสดงไว้ในตารางที่ 4.12 ดังน้ี 

 

ตารางที4่.12 แสดงจาํนวนและร้อยละของผู้สบูบุหร่ีที่พยายามเลิกสบูบุหร่ีเปรียบเทยีบผล  

          การศึกษาคร้ังที่1กบัคร้ังที่ 2 

 

ความพยายามเลิกสูบบุหรี่ ครั้งที ่1 ครั้งที ่2 

 จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
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เคย 203 58.8 229 69.2 

ไม่เคย 142 41.2 69 20.8 

เลิกสบูบุหร่ีแล้ว  - - 33 10.0 

รวม 345 100.0 331 100.0 

  

จากตารางที่ 4.12 พบว่าผู้สูบบุหร่ีทั้งหมดเคยพยายามที่จะเลิกสบูบุหร่ี มากกว่าคร้ังที่ 1 จากร้อยละ 58.8 เป็นร้อยละ 69.2 

และผู้ที่ไม่เคยพยายามเลิกเลยมีจาํนวนลดลงจากเดิม จากร้อยละ 41.2ลดลงเหลือ ร้อยละ20.8 ส่วนผู้ที่ตอบว่าได้เลิกแล้วมี

จาํนวน 33 คนหรือร้อยละ 10.0 

 

ตารางที่4.13 แสดงจาํนวนและร้อยละของผู้ที่พยายามเลิกสบูบุหร่ีเปรียบเทยีบผลการศึกษา             คร้ังที่1กบัคร้ังที่ 

2 

 

ความพยายามเลิกสูบบุหรี่ ครั้งที ่1 ครั้งที ่2 

 จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
1-5คร้ัง 136 67.0 58 25.3 

มากกว่า 5 คร้ัง 6 3.0 - - 

มากกว่า 10 คร้ัง - - 2 0.9 

ไม่ระบุจาํนวน 61 30.0 169 73.8 

รวม 203 100.0 229 100.0 

  

 จากตารางที่ 4.13 แสดงร้อยละของความพยายามเลิกสูบบุหร่ีในช่วงระหว่างระยะเวลาดาํเนินโครงการ(6 เดือน) 

พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพยายามที่จะเลิกสูบบุหร่ี เฉล่ียตั้งแต่ 1-5 คร้ัง ลดลงจากร้อยละ 67.0 เป็นร้อยละ 25.3 

นอกจากน้ีพบว่าส่วนใหญ่ไม่สามารถระบุจาํนวนคร้ังที่เลิกบุหร่ีถึงร้อยละ 73.8 

 

ส่วนที ่3 ความคิดเห็นดา้นสุขภาพจากการสูบบุหรี่เปรียบเทียบผลการศึกษาครั้งที1่กบัครั้งที ่2 
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 เพ่ือที่จะทราบถึงผลเสียต่อการสูบบุหร่ีที่มีต่อสุขภาพจึงต้ังประเดน็ปัญหาไว้ 13 ประเดน็ว่า บุหร่ีมีผลเสียต่อสุขภาพ

อย่างไรโดยเปรียบเทยีบจากการศึกษาคร้ังก่อน ในการสอบถามคร้ังน้ีสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ผลการศึกษาแสดงไว้ใน

ตารางที่ 4.14 ดังต่อไปนี้  

 

 

 

ตารางที ่4.14 แสดงจาํนวนและร้อยละของปัญหาด้านสขุภาพจากการสบูบุหร่ีเปรียบเทยีบ                ผลก า ร ศึ กษ า

คร้ังที่ 1กบั คร้ังที่ 2 
 

ปัญหาดา้นสุขภาพจากการสูบบุหรี่ 
ครั้งที ่1 ครั้งที ่2 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
1. ไอ จาม มีเสมหะ 208 60.3 149 45.0 

2. ลมหายใจมีกล่ินเหมน็-มีกล่ินปาก- 
    กล่ินตัวเหมน็ 

231 67.0 208 62.8 

3. แพ้อากาศ-ระคายเคืองต่อระบบหายใจ         
    จมูกตาคอ 

95 27.5 73 22.1 

4.  อาการจุกแน่นหน้าอก 101 29.3 72 21.8 

5. คอแห้ง ร้อนคอ 101 29.3 107 32.3 

6. เบ่ืออาหาร-ไม่รู้รสอาหาร (กนิอาหาร 
    ไม่อร่อย) 

80 23.2 55 16.6 

7. ฟันดาํ-ฟันเหลือง-ฟันผุ 253 73.3 217 65.6 

8. สญูเสียการได้ยินหูอกัเสบ 45 13.0 49 14.8 

9. เลบ็เหลือง น้ิวเหลือง 138 40 135 40.8 

10. ใจสั่นหัวใจเต้นเรว็ 97 28.1 73 22.1 

11. ความดันโลหิตสงูขึ้น 76 22.0 65 19.6 

12. แสบตา นํา้ตาไหล 72 20.9 59 17.8 

13. คล่ืนไส้-อาเจียน-อ่อนเพลีย-เหน่ือยง่าย 89 25.8 77 23.3 
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ปัญหาดา้นสุขภาพจากการสูบบุหรี่ 
ครั้งที ่1 ครั้งที ่2 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
รวม    345    298  

 จากตารางที่ 4.14 พบว่าผู้ที่สูบบุหร่ีส่วนใหญ่ มีปัญหาด้านสุขภาพที่ลดลงจากการ      สูบบุหร่ีเม่ือเปรียบเทียบกับ

คร้ังที่ 1 เช่น อาการฟันดาํ ฟันเหลือง ฟันผุ จากเดิมร้อยละ 73.3 ลดลงเหลือร้อยละ 65.6 รองลงมาคือ ลมหายใจมีกล่ิน มี

กล่ินปาก กล่ินตัวเหมน็ จากเดิม      ร้อยละ 67.0 ลดลงร้อยละ 62.8 ส่วนปัญหาที่มีมากขึ้นเพียงเลก็น้อยคือ คอแห้ง ร้อน

คอ      จากเดิม ร้อยละ 29.3 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 32.2 

 

ผู้สบูบุหร่ีจาํนวนมากให้เหตุผลที่สบูบุหร่ี โดยมักจะเข้าข้างตนเองตามความเคยชินและความรู้สึก ซ่ึงเป็นเหตุผลที่อาจ

ขัดแย้งกับความเป็นจริง และไม่สัมพันธ์กับแนวทางการรักษาสุขภาพที่ดี ผู้วิจัยจึงต้ังคาํถามเกี่ยวกับความคิดเหน็ของต่อการ

สูบบุหร่ี สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อซ่ึงเป็นคําถามทั้งทางบวกและทางลบ โดยแสดงผลการศึกษาในตารางที่ 4.15 

ดังต่อไปนี้  

ตารางที่4.15 แสดงจาํนวนและร้อยละของความคิดเหน็ต่อการสบูบุหร่ีเปรียบเทยีบผลการศึกษา          คร้ังที่ 1กบั คร้ัง

ที่ 2 

ความคิดเห็นต่อการสูบบุหรี่ ครั้งที ่1 ครั้งที ่2 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

1.การสบูบุหร่ีเป็นการสร้างสมาธ ิ(ใจสงบ) 107 31.0 136 41.1 

2.การสบูบุหร่ีช่วยเสริมบุคลิกภาพให้ดูดี 33 9.6 69 20.0 

3.คนสบูบุหร่ีไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม 43 12.0 265 80.1 

4.การสบูบุหร่ีช่วยคลายความเครียดวิตก 

   กังวล 

236 68.0 180 54.4 

5.การสบูบุหร่ีทาํให้ไม่ง่วงนอน 126 36.0 125 37.8 

6.ต้องการสบูบุหร่ีเพราะอยู่ใน 

   สภาพแวดล้อมที่มีคนสบูบุหร่ี 
113 32.0 168 50.8 

7.บุหร่ีเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ 127 36.0 114 34.4 

8.สบูบุหร่ีแล้วไม่รู้สกึหงุดหงิด 203 58.0 177 53.5 
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ความคิดเห็นต่อการสูบบุหรี่ ครั้งที ่1 ครั้งที ่2 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

9.กล่ินของบุหร่ีช่วยดับกล่ินเหมน็ 90 26.0 116 35.0 

รวม 345  331  

 จากตารางที่ 4.15 ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อการสูบบุหร่ีของผู้ที่ยังคงสูบบุหร่ีในตาํบลศรีคํา้พบว่า ผู้สูบบุหร่ีมี

ความตระหนักถึงพิษภัยที่เกิดข้ึนในสังคมรอบข้างมากข้ึน ดังน้ันความเหน็ในด้านการสูบบุหร่ีไม่เป็นที่ยอมรับต่อสังคมมีค่า

เพ่ิมมากขึ้น จากเดิมร้อยละ 12 .0 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 80.1 และการสูบบุหร่ีช่วยคลายความเครียดและความวิตกกังวล จาก

เดิมร้อยละ68.0 ลดลงเหลือร้อยละ 54.4 อย่างไรกต็ามยังคงมีส่วนหน่ึงที่เห็นด้วยต่อการสูบบุหร่ี และเห็นได้ชัดเจนว่า 

ความคิดต่อการสูบบุหร่ีน้ันเป็นความต้องการทางจิตใจคือ การสูบบุหร่ีช่วยคลายเครียด คลายความวิตกกังวล ร้อยละ 54.4 

สูบบุหร่ีแล้วไม่รู้สึกหงุดหงิด ร้อยละ 53.5 ต้องการสูบบุหร่ีในสภาพแวดล้อมที่มีคนสูบบุหร่ี ร้อยละ 50.8 และการสูบบุหร่ี

เป็นการสร้างสมาธทิาํให้จิตใจสงบ ร้อยละ 41.1 

 

 

 

ส่วนที ่4 สือ่และการประชาสมัพนัธเ์พือ่การไม่สูบบุหรี่เปรียบเทียบผลการศึกษาครั้งที1่กบัครั้งที ่2 

 ปัจจุบันแนวทางการรณรงค์ไม่สบูบุหร่ีน้ัน นอกเหนือคาํแนะนาํจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคือการสร้างความตระหนักให้

ความรู้ และช้ีให้เหน็พิษภัยของบุหร่ีโดยผ่านสื่อสาธารณะเป็นวิธีการที่ยังคงแพร่หลายและมีบทบาทต่อสังคมที่จะทาํให้การสูบ

บุหร่ีลดลงหรือเลิกได้ในที่สุด การศึกษาคร้ังน้ีได้สอบถามถึงประเภทสื่อประชาสัมพันธ์ที่ คิดว่าผู้สูบบุหร่ี ได้รับสื่อโดย

เปรียบเทยีบกับการศึกษาคร้ังที่ 1 หรือภายหลังจากการที่ผ่านกระบวนทางสังคมตลอดระยะเวลา 6 เดือนผลการศึกษาแสดง

ในตารางที่ 4.16 ดังต่อไปนี้  

ตารางที ่4.16 แสดงจาํนวนและร้อยละของความคิดเหน็ประเภทสื่อประชาสมัพันธ์ที่มีผลต่อการ         เลิกสบูบุหร่ี

เปรียบเทยีบผลการศึกษาคร้ังที่ 1กบั คร้ังที่ 2 

สือ่ประชาสมัพนัธที์ม่ีผลต่อการเลิกสูบบุหรี่ 
ครั้งที ่1 ครั้งที ่2 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
1.ดูจากโทรทศัน์ 280 81.2 276 83.4 

2.ฟังจากวิทยุ 244 70.7 247 74.6 

3.เหน็จากป้ายประกาศห้ามสบูบุหร่ีใน   257 74.5 271 81.9 
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สือ่ประชาสมัพนัธที์ม่ีผลต่อการเลิกสูบบุหรี่ 
ครั้งที ่1 ครั้งที ่2 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
   ที่สาธารณะ 

4.พบเหน็ในอนิเตอร์เนท็   178 51.6 171 51.7 

5.เหน็ภาพคาํเตือนบนซองบุหร่ี 252 73.0 237 71.6 

6.คาํแนะนาํจากเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ 280 81.2 297 89.7 

7.คาํแนะนาํจากครอบครัวและเพ่ือน 281 81.4 276 83.4 

8.เครือข่ายรณรงค์ต่อต้านการสบูบุหร่ี 269 78.0 269 81.3 

รวม 345  331  

 

 จากตารางที่  4.16 แสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเป้าหมายที่มีผลต่อการเลิกบุหร่ี จากการ

สาํรวจข้อมูลทั้ง 2 คร้ังพบว่า ได้รับคาํแนะนาํจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มากที่สุด จากเดิมร้อยละ 81.2 เพ่ิมขึ้ นเป็นร้อยละ 

89.7 และได้รับทราบจากการดูโทรทศัน์    จากเดิมร้อยละ 81.2 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 83.4 และเครือข่ายรณรงค์ต่อต้านการ

สบูบุหร่ี จากเดิมร้อยละ 78.0 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 81.3จากตารางน้ีทาํให้เหน็ว่า คาํแนะนาํจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม. 

เป็นสื่อบุคคลที่สามารถเข้าถึงตัวผู้สบูบุหร่ีได้ 

 

ส่วนที ่5 ผลส าเร็จแห่งการเลิกสูบบุหรี่ 

 จากผู้เข้าร่วมโครงการฯ จาํนวน 331 คนมีจาํนวน 33 คนที่สามารถเลิกบุหร่ีได้และยังคงมีจาํนวน 298 คนที่ยังคงสูบ

บุหร่ีอยู่ซ่ึงในจาํนวนน้ี เป็นผู้ที่สูบบุหร่ีลดลง 148 คน คาํถามเป็นการสอบถามถึงความรู้สึกเป็นการสอบถามถึงแนวคิดและ

ปัญหาด้านสุขภาพของผู้ที่สามารถเลิกบุหร่ีได้เป็นคาํถามที่เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ โดยผลการศึกษาแสดงในตารางที่ 4.17 

ดังน้ี 

ตารางที่4.17 แสดงจาํนวนและร้อยละความรู้สกึของผู้ที่สามารถเลิกสบูบุหร่ีได้ ( N=33) 

ความรูสึ้กและอาการของผูที้เ่ลิกสูบบุหรี่ จ านวน รอ้ยละ 

     1. ชนะใจตนเอง 30 90.9 
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2. มีความเช่ือมั่นในตนเอง 32 96.9 

3. ครอบครัวให้การยอมรับ 33 100.0 

4. ไม่รู้สกึวิตกกังวลหงดุหงิด 29 87.8 

5. นํา้หนักขึ้น 24 72.7 

6. หายใจดีขึ้นและรับประทานอาหารอร่อย 31 93.9 

7. ไม่มีกล่ินเหมน็ติดตัว 30 90.9 

8. เพ่ือนๆให้การยอมรับ 30 90.9 

9. ไม่เป็นภาระในชีวิตประจาํวันที่ต้องหาบุหร่ีมาสบู 32 96.9 

10. มีผลดีต่อสุขภาพ 32 96.9 

 จากตารางที่4.17 ความรู้สึกของผู้ที่สามารถเลิกบุหร่ีจาํนวน 33 คนพบว่าผู้ที่สามารถเลิกสูบบุหร่ีได้น้ันมีความรู้สึก

ชนะใจตนเองมีความเช่ือมั่นในตนเองทาํให้ครอบครัวยอมรับเพ่ือนๆให้การยอมรับไม่รู้สึกวิตกหงุดหงิดเม่ือไม่ได้สูบบุหร่ีและ

ไม่มีภาระในการต้องหาบุหร่ีมาสูบในชีวิตประจาํวันนอกจากน้ันสุขภาพร่างกายยังแขง็แรงข้ึนนํา้หนักข้ึนหายใจดีข้ึนไม่มีกล่ิน

เหมน็ติดตัวการเลิกสบูบุหร่ีเป็นผลดีต่อสุขภาพในทุกหัวข้อและทุกคนตอบว่าครอบครัวให้การยอมรับและมีความยินดีในการ

เลิกสบูบุหร่ี 

เพ่ือทราบปัญหาสุขภาพของผู้เลิกสูบบุหร่ี จาํนวน 33 คน ได้นาํผลการศึกษาคร้ังที่ 1เพ่ือเปรียบเทียบอาการที่เคยเกิดข้ึน 

โดยแนวใช้คาํถามเช่นเดียวกนั ได้ระบุปัญหาด้านสขุภาพของผู้สบูบุหร่ี  ขณะน้ัน ในการนาํเสนอน้ีเป็นการนาํผู้ที่เคยสูบบุหร่ีและเลิก

สบูบุหร่ีแล้ว  ดังตารางที่ 4.18  

 

ตารางที4่.18  แสดงจาํนวนและร้อยละของปัญหาด้านสขุภาพภายหลังจากการเลิกสบูบุหร่ี        เปรียบเทยีบผลการศึกษา

คร้ังที่1กบัคร้ังที่ 2 

ปัญหาดา้นสุขภาพภายหลงัจากการเลิกสูบบุหรี ่
ครั้งที ่1 ครั้งที ่2 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
1. ไอ จาม มีเสมหะ       208 60.3 8 24.2 

2. ลมหายใจมีกล่ินเหมน็-มีกล่ินปาก-กล่ินตัวเหมน็     231   60.0 6 18.1 
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ปัญหาดา้นสุขภาพภายหลงัจากการเลิกสูบบุหรี ่
ครั้งที ่1 ครั้งที ่2 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
3. แพ้อากาศ-ระคายเคืองต่อระบบหายใจจมูกตาคอ       95 27.5 6 18.1 

4. อาการจุกแน่นหน้าอก     101 29.3 1 3.0 

5. คอแห้ง ร้อนคอ     101 29.3 3 9.0 

6. เบ่ืออาหาร-ไม่รู้รสอาหาร (กนิอาหารไม่อร่อย)       80 23.2 4 12.1 

7. ฟันดาํ-ฟันเหลือง-ฟันผุ     253      73.3 8 24.2 

8. สญูเสียการได้ยินหูอกัเสบ       45      13.0 2 6.0 

9. เลบ็เหลือง น้ิวเหลือง     138      40.0 6 18.1 

10. ใจสั่นหัวใจเต้นเรว็       97       28.1 2 6.0 

11. ความดันโลหิตสงูขึ้น       76       22.0 4 12.1 

12. แสบตา นํา้ตาไหล       72 20.9 3 9.0 

13. คล่ืนไส้-อาเจียน-อ่อนเพลีย-เหน่ือยง่าย       89       25.8 4 12.1 

รวม 345  33  

 จากตารางที่4.18 โดยภาพรวมพบว่า ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพลดตํ่าลงอย่างเห็นได้ชัดจากเคยเป็นผู้สูบบุหร่ีมาก่อน 

ตัวอย่างเช่น อาการฟันดาํ ฟันเหลือง ฟันผุ จากเดิมร้อยละ 73.3 ลดลงเหลือร้อยละ 24.2  อาการไอ จามมีเสมหะ ลดลงจาก

ร้อยละ 60.0 เหลือร้อยละ 24.2 และลมหายใจมีกล่ินเหมน็ มีกล่ินปาก-มีกล่ินตัวเหมน็แพ้อากาศ มีอาการระคายเคืองต่อ

ระบบหายใจจมูกตาคอ มีอาการลดลงเช่นกนั 

ผู้สบูบุหร่ีส่วนใหญ่ ยังไม่สามารถเลิกสบูบุหร่ีได้ผู้วิจัยต้องการทราบสาเหตุของผู้สบูบุหร่ีว่า เพราะเหตุใดจึงไม่สามารถเลิก

สบูบุหร่ีได้ โดยตั้งประเดน็ไว้ 10 ประเดน็ โดยสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ โดยแสดงผลการศึกษา ในตารางที่ 4.19 ดงัต่อไปน้ี 

 

 

ตารางที่4.19 แสดงจาํนวนและร้อยละเหตุผลของผู้สบูบุหร่ีที่ไม่สามารถเลิกสบูบุหร่ีได้ (N=298) 

เหตุผลทีไ่ม่สามารถเลิกสูบบุหรีไ่ด ้ จ านวน รอ้ยละ 
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เหตุผลทีไ่ม่สามารถเลิกสูบบุหรีไ่ด ้ จ านวน รอ้ยละ 
1. ขาดความเช่ือมั่นในตนเอง 150 45.3 

2. เป็นความเคยชินเพราะสบูมาเป็นเวลานาน 252 76.1 

3. ขาดกาํลังใจที่จะเลิกสบูบุหร่ี 72 21.8 

4. ร่างกายยังแขง็แรงดี 170 51.4 

5. บุหร่ีหรือยาสบูเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ 114 34.4 

6. เช่ือว่าบุหร่ีไม่เป็นผลเสียต่อสขุภาพ 98 29.6 

7. ยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องเลิก 145 43.8 

8. การสบูบุหร่ีส่งผลกระทบต่อครอบครัวและสงัคม 120 36.3 

9. ยังมีเงินซ้ือบุหร่ีสบูอยู่ 130 39.3 

10. ไม่เช่ือในคาํแนะนาํของแพทย์ 79 23.9 

   

 

จากตารางที่4.19 แสดงเหตุผลของผู้ที่ไม่สามารถเลิกสูบบุหร่ีได้น้ันสาเหตุมาจากสูบเป็นเวลานานมากที่สุด ร้อยละ 

76.1 ร่างกายยังแขง็แรงดีอยู่ร้อยละ51.4 ขาดความเช่ือมั่นในตนเองร้อยละ 45.3 ตามลาํดับ 

ส่วนที ่6ปัจจยัทีม่ีผลใหผู้สู้บบุหรีเ่ลิกสูบบุหรีไ่ดอ้ย่างถาวร 

 จากการสอบถามผู้ที่ยังคงสบูบุหร่ี แต่มีความคิดที่อยากจะเลิกสูบบุหร่ีจาํนวน 298 คน การศึกษาคร้ังน้ีต้องการทราบ

ว่าผู้ที่ยังคงสบูบุหร่ีอยู่มีความประสงค์อยากจะเลิกบุหร่ี มีความต้องการอะไรที่จะทาํให้สามารถเลิกบุหร่ีได้ โดยต้ังคาํถามไว้ 11 

ข้อ ซ่ึงผลการศึกษาได้แสดงไว้ในตารางที่ 4.20 ซ่ึงพบว่า ความคิดเห็นของผู้สูบบุหร่ีในปัจจุบัน ด้านความต้องการได้รับการ

สนับสนุนและการยอมรับเพ่ือนําไปสู่การตัดสินใจเลิกสูบบุหร่ี โดยได้ระบุความต้องการคือผู้สูบบุหร่ีต้องการกาํลังใจจาก

ครอบครัวและบุคคลอันเป็นที่รักมากที่สุดร้อยละ 87.0 รองลงมาคือหลีกเล่ียงการไปสถานที่ที่กระตุ้นให้อยากสูบบุหร่ีร้อยละ 

66.8 และ ต้องการการยอมรับจากสงัคม  ร้อยละ 56.8 
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ตารางที4่.20 แสดงจาํนวนและร้อยละความต้องการของผู้ที่ประสงค์อยากเลิกสบูบุหร่ี (N=298) 

ความตอ้งการ จ านวน รอ้ยละ 
1. กาํลังใจจากครอบครัวและบุคคลอนัเป็นที่รัก 288 87.0 

2. ยาหรือสมุนไพรช่วยยับย้ังการอยากสบูบุหร่ี 201 60.7 

3. ต้องการร่วมทาํกลุ่มกจิกรรมสอดแทรกเพ่ือสร้างความ  
    บันเทงิใจ 

164 49.5 

4. ต้องการเข้าร่วมคลินิกอดบุหร่ี 155 46.8 

5. ต้องเข้าร่วมกจิกรรมบาํบัดของชุมชน 169 51.1 

6. ต้องการเข้าร่วมเครือข่ายรณรงค์ไม่สบูบุหร่ี 171 51.7 

7. ต้องการเข้าร่วมอุดมการณ์ในการเลิกสบูบุหร่ีในชุมชน 179 54.1 

8. ต้องการรางวัลเช่นใบประกาศรางวัลเกยีรติยศ 92 27.8 

9. ต้องการยอมรับจากคนในสงัคม 188 56.8 

10.  ต้องการออกกาํลังกายทุกวัน 189 57.1 

11. หลีกเล่ียงการไปสถานที่ที่กระตุ้นให้อยากสบูบุหร่ี 221 66.8 

   

 เพ่ือทราบถึงความปัจจัยและต้องการของผู้สบูบุหร่ีเพ่ือการเลิกสบูบุหร่ีอย่างถาวร จึงได้ต้ังคาํถาม ว่าจะได้

ผลตอบแทนอย่างไรต่อการเลิกสบูบุหร่ี ซ่ึงผลการศึกษาแสดงในตารางที่ 4.21 ดังต่อไปน้ี 

ตารางที่4.21 แสดงจาํนวนและร้อยละของความต้องการของผู้สบูบุหร่ีเพ่ือเลิกสบูบุหร่ี (N=298) 

ความตอ้งการ จ านวน รอ้ยละ 
1. ให้รางวัลแก่ครอบครัว 246 74.3 

2. ไปพบพูดคุยกบัผู้เลิกบุหร่ีเพ่ือเสริมสร้างกาํลังใจซ่ึงกันและกนั 239 72.2 

3. จัดการสิ่งแวดล้อมในบ้านและที่ทาํงานให้เป็นที่ปลอดบุหร่ี 227 68.6 

4. ให้ความรู้กบับุคคลใกล้ชิดหรือบุคคลที่กาํลังสบูบุหร่ีให้  
   รับทราบถึงพิษภัยบุหร่ี 

239 72.2 
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ความตอ้งการ จ านวน รอ้ยละ 
5. เข้าร่วมกจิกรรมสนัทนาการเพ่ือผ่อนคลายความเครียด 191 57.7 

6. อื่นๆ 42 12.7 

 

 

จากตารางที่4.21 ความคิดเหน็ต่อผลตอบแทนที่ผู้สบูบุหร่ีต้องการในการเลิกบุหร่ีอย่างถาวรพบว่าสิ่งที่ผู้สบูบุหร่ีต้องการคือ 

เพ่ือให้รางวัลแก่ครอบครัวมากที่สดุ ร้อยละ 74.3 รองลงมาคือต้องการไปพบพูดคุยกบัผู้เลิกบุหร่ีเพ่ือเสริมสร้างกาํลังใจซ่ึงกันและ

กนั ร้อยละ 72.2 และต้องการที่จะให้ความรู้กบับุคคลใกล้ชิดหรือบุคคลที่กาํลังสบูบุหร่ีให้รับทราบถึงพิษภัย 

 สาํหรับประโยชน์จากการเลิกสบูบุหร่ี ผู้วิจัยได้ถามผู้ที่กาํลังสบูอยู่เกี่ยวกบัประโยชน์ของการเลิกสบูบุหร่ี ซ่ึงได้ผล

การศึกษา ในตารางที่ 4.22 ดังต่อไปนี้  

ตารางที่4.22 จาํนวนและร้อยละของประโยชน์ที่ได้รับจากการเลิกสบูบุหร่ี (N=331) 

ความตอ้งการ จ านวน รอ้ยละ 
1. มีสขุภาพที่แขง็แรงอายุยืน 279 84.3 

2. สถานะทางเศรษฐกจิในครอบครัวดีขึ้น 167 50.5 

3. เป็นที่ยอมรับในสังคม 175 52.9 

4. เพ่ิมความอบอุ่นในครอบครัว 164 49.5 

5. ลดมลภาวะในสิ่งแวดล้อม 152 45.9 

6. เป็นแบบอย่างที่ดีให้กบัคนในครอบครัวและชุมชน 207 62.5 

จากตารางที่4.22 แสดงความคิดเหน็ของผู้สูบบุหร่ีเกี่ยวกับประโยชน์จากการเลิกบุหร่ีพบว่าผู้สูบบุหร่ีต้องการมีสุขภาพที่

แขง็แรงอายุยืนมากที่สดุร้อยละ 84.3  รองลงมาคือต้องการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในครอบครัวและชุมชนร้อยละ 62.5 และ

ต้องการเป็นที่ยอมรับในสงัคมร้อยละ 52.9  

ส่วนที ่7ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัผลเสียของบุหรีด่า้นสุขภาพดา้นเศรษฐกิจดา้นสงัคม-จิตวิทยาและดา้นวฒันธรรม 

 จากการดาํเนินโครงการที่ทมีวิจัยและทมีพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมกนัในการจัดอบรม ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพิษภัยด้านบุหร่ี 

รวมถึงแนวทางการเลิกบุหร่ี และแนวทางการปฏบัิติตนของครอบครัวเพ่ือช่วยให้ผู้สูบบุหร่ีเลิกสูบบุหร่ีได้ ซ่ึงในส่วนข้อมูลน้ี
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แสดงถึงความเข้าใจ ผลเสียที่เกี่ยวข้องกับของการสูบบุหร่ีทางสุขภาพ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนศรีคํ้า โดยมีผล

การศึกษา ดังต่อไปนี้  

 

 

 

ตารางที่4.23 จาํนวนและร้อยละความรู้ความเข้าใจผลเสยีด้านสุขภาพที่เกดิข้ึนจากการสบูบุหร่ี (N=331) 

ผลเสียดา้นสุขภาพท่ีเกิดจากการสูบ

บุหร่ี 

ทราบ ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

1. โรคอมัพฤกษ์อมัพาต 143 43.2 105 31.7 83 25.1 

2. โรคมะเรง็ปอด 305 92.1 15 4.5 10 3.0 

3. โรคถุงลมโป่งพอง 314 94.9 11 3.3 6 1.8 

4. ฟันดาํฟันเหลืองฟันผ ุ 313 94.6 10 3.0 8 2.4 

5. ผวิหนงัเห่ียวย่นก่อนวัยอนัควร 271 81.9 30 9.1 30 9.1 

6. มะเรง็ริมฝีปากลิ้นคอหลอดอาหาร 256 77.3 46 13.9 29 8.8 

7. มะเรง็เมด็เลือดขาว 172 52.0 82 24.8 77 23.3 

8. โรคความดนัโลหิตสงู 215 65.0 67 20.2 49 14.8 

9. หญงิมคีรรภ์เสี่ยงต่อการแท้งหรือ   

    ทารกนํา้หนักน้อย 

255 77.0 45 13.6 31 9.4 

10. ระบบหายใจไม่สะดวก 252 76.1 45 13.6 34 10.3 

11. สญูเสยีการได้ยนิหูอกัเสบ 160 48.3 99 29.9 72 21.8 

12. ปัญหาเหงือกฟันและกลิ่นปาก 301 90.9 19 5.7 11 3.3 

13. หัวใจวาย/หัวใจล้มเหลว 186 56.2 77 23.3 68 20.5 

14. โรคหืดหอบ 265 80.1 39 11.8 27 8.2 

15. โรคเบาหวาน 152 45.9 109 32.9 70 21.1 
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ผลเสียดา้นสุขภาพท่ีเกิดจากการสูบ

บุหร่ี 

ทราบ ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

16. เลบ็เหลือง นิ้ วเหลือง 277 83.7 39 11.8 15 4.5 

17. ท้องแน่นอดืเบื่ออาหาร 161 48.6 110 33.2 60 18.1 

18. มเีสมหะเป็นประจาํ 228 68.9 62 18.7 41 12.4 

19. โรคหลอดลมอกัเสบเรื้อรัง 248 74.9 50 15.1 33 10.0 

 

 จากตารางที่4.23 จะเหน็ได้ว่าประชาชนในตาํบลศรีคํา้มีความรู้ความเข้าใจผลเสียด้านสุขภาพในการสูบบุหร่ีผู้สูบบุหร่ี

เข้าใจถึงผลเสียด้านสุขภาพ 4 เร่ือง ซ่ึงเป็นโรคที่พบอยู่ในกลุ่ม   ผู้สูบบุหร่ี ได้แก่ โรคถุงลมโป่งพองร้อยละ94.9 โรคมะเร็ง

ปอดร้อยละ92.1ฟันดาํฟันเหลืองฟันผุ ร้อยละ 94.6 ปัญหาเหงือกและกล่ินปาก 90.9  

 

 

 

ตารางที่4.24 แสดงจาํนวนและร้อยละความรู้ความเข้าใจผลเสียด้านเศรษฐกจิที่เกดิข้ึนจากการสบูบุหร่ี (N=331) 

 

ผลเสียดา้นเศรษฐกิจท่ีเกิดจาก 

การสูบบุหร่ี 

ทราบ ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

1.การสบูบุหร่ีเป็นการเพ่ิมค่าใช้จ่าย 

   ในครัวเรือน 

307 92.7 19 5.7 5 1.5 

2.การสบูบุหร่ีเป็นสาเหตใุห้เสยีค่าใช้จ่าย  

  ในการรักษาพยาบาล 

238 71.9 75 22.7 18 5.4 

 ตารางที่4.24 แสดงถึงการรับทราบผลเสียด้านเศรษฐกิจว่าเป็นการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในครัวเรือนมากกว่าร้อยละ  

92.7 เน่ืองจากค่าใช้จ่ายในการซ้ือบุหร่ีมีราคาแพง ซ่ึงในปัจจุบัน บุหร่ีมีราคา สูงถึง ซองละ 50-100 บาท และเป็น

สาเหตุให้เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมากถึงร้อยละ 71.9เพราะเห็นว่าการสูบบุหร่ีเป็นสาเหตุของการเกิด       

โรคร้ายแรง เช่น มะเร็งปอด และถุงลมโป่งพอง เป็นต้น 
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ตารางที4่.25 แสดงจาํนวนและร้อยละความรู้ความเข้าใจด้านสงัคมที่เกดิข้ึนจากการสบูบุหร่ี (N=331) 

 

ผลเสียดา้นสงัคมท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี 

ทราบ ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

1. คนสบูบุหร่ีเป็นผู้ที่สร้างความราํคาญ 

    ให้ผู้อื่น 

301 90.9 23 6.9 7 2.1 

2. ครอบครัวเกดิความรู้สกึที่ไม่ดต่ีอสมาชิก  

    ครอบครัวที่สบูบุหร่ี 

261 78.9 48 14.5 22 6.6 

3. ควนับุหร่ีทาํร้ายคนในครอบครัว/ชุมชน 320 96.7 9 2.7 2 0.6 

4. คนในสงัคมเกดิความรู้สกึที่ไม่ดต่ีอผู้ที่ 

    สบูบุหร่ี 

296 89.4 25 7.6 10 3.0 

5. ผู้ที่สบูบุหร่ีไม่สามารถสบูได้อย่าง  

    เปิดเผย 

222 67.1 92 27.8 17 5.1 

 จากตารางที่4.25 ผู้ที่สูบบุหร่ีในตาํบลศรีคํา้มีความรู้ความเข้าใจผลเสียด้านสังคมที่เกิดข้ึนจากการสูบบุหร่ีเพราะเหน็

ว่าควันบุหร่ีทาํร้ายคนในครอบครัวและชุมชนร้อยละ 96.7 เป็นการสร้างความราํคาญให้ผู้อื่นร้อยละ 90.9 รวมถึงคนในสังคม

เกดิความรู้สกึที่ไม่ดีต่อผู้ที่สบูบุหร่ีร้อยละ 89.4ซ่ึงสอดคล้องกบัความคิดเหน็ต่อการสูบบุหร่ีที่ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม ทาํให้

ผู้สบูบุหร่ีไม่ต้องการสบูบุหร่ีอย่างเปิดเผยในที่สาธารณะ 

ตารางที่4.26 แสดงจาํนวนและร้อยละผลเสียด้านวัฒนธรรมที่เกดิข้ึนจากการสบูบุหร่ี (N=331) 

 

ผลเสียดา้นวฒันธรรมท่ีเกิดจาก 

การสูบบุหร่ี 

ทราบ ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

1. เป็นค่านิยมที่ล้าสมยัคนรุ่นใหม่ไม่สบู   

    บุหร่ี 

223 67.4 82 24.8 26 7.9 

2. เป็นพฤตกิรรมที่ไม่สง่างาม 261 78.9 54 16.3 16 4.8 

3. เป็นตวัอย่างที่ไม่ดแีก่สาํหรับเยาวชน 312 94.3 17 5.1 2 0.6 
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 จากตารางที่4.26 แสดงผลเสียด้านวัฒนธรรมที่เกิดข้ึนจากการสูบบุหร่ีเหน็ว่าผู้สูบบุหร่ีในตาํบลศรีคํา้มีความเข้าใจ

เร่ืองการสูบบุหร่ีทาํให้เกิดผลเสียด้านวัฒนธรรมโดยเหน็ว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่เยาวชนมากที่สุดร้อยละ 94.3 เพราะผู้สูบ

บุหร่ีน้ันเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านอาจเป็น พ่อ แม่ ทาํให้เดก็สามารถเลียนแบบพฤติกรรมรวมถึงเป็นพฤติกรรมที่ไม่สง่างามร้อย

ละ 78.9 และเป็นค่านิยมที่ล้าสมัยคนรุ่นใหม่ไม่สบูบุหร่ีร้อยละ67.4 

ส่วนที ่8 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบั พรบ. ควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบและ พรบ. คุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 

 ในส่วนน้ีต้องการทราบว่าผู้สบูบุหร่ีรู้รับทราบเกี่ยวกบัข้อระเบียบกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและ

พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 หรือไม่ซ่ึงเป็นเร่ืองที่ผู้บุหร่ีทุกคนต้องรับรู้เพราะการสูบบุหร่ีอาจมี

ผลกระทบที่คุกคามผู้อื่นโดยเฉพาะในที่สาธารณะจึงสอบถามตามประเดน็ ของข้อบังคับตามละเอยีด ดังตารางต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

ตารางที่4.27 แสดงจาํนวนและร้อยละของการรับรูรั้บทราบเกี่ยวกบัพรบ. ควบคุมผลิตภัณฑย์าสบูและพรบ. คุ้มครอง

สขุภาพผู้ไม่สบูบุหร่ี พ.ศ. 2535 (N=331) 

พรบ.ควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบและพรบ.คุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบ

บุหรี ่พศ. 2535 

ทราบ 
จ านวน รอ้ยละ 

1. ห้ามขายบุหร่ีหรือยาสบูให้กบัผู้ที่มีอายุตํ่ากว่า 18 ปี 325 98.2 

2. ห้ามแสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบในที่เปิดเผยแต่สามารถติดข้อความ  
    ว่า“มีบุหร่ีจาํหน่าย”และห้ามให้มีการโฆษณาบุหร่ี 

321 97.0 

ทา่นทราบหรือไม่ว่ามีประกาศกระทรวงสาธารณสขุฉบับที่ 19 เพ่ือคุ้มครองสขุภาพผู้ไม่สบู

บุหร่ีได้ประกาศให้สถานที่ดังต่อไปน้ีเป็นเขตปลอดบุหร่ีหรือห้ามสบูบุหร่ี 
3. สถานบริการสาธารณสขุและส่งเสริมสขุภาพ 320 96.7 

4. สถานศึกษา  320 96.7 

5. สถานที่สาธารณะที่ใช้ร่วมกนั 318 96.1 
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พรบ.ควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบและพรบ.คุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบ

บุหรี ่พศ. 2535 

ทราบ 
จ านวน รอ้ยละ 

6. รถโดยสารรวมถึงรถส่วนบุคคลที่มีลักษณะการใช้งานร่วมกนั 318 96.1 

7. สถานีขนส่ง 320 96.7 

8. วัดโบสถ์มัสยิดหรือศาสนสถาน 311 94.0 

9. ในร้านอาหารและสถานบริการ 305 92.1 

10. ในร้านค้า และห้างสรรพสนิค้า  313 94.6 

11. ในโรงแรมและสถานที่ให้บริการที่พักอาศัย 305 92.1 

12. ในร้านตัดผมและร้านเสริมสวย 306 92.4 

13. ป๊ัมนํา้มัน และป๊ัมแกส๊  322 97.3 

14. ในสถานที่ทาํงาน 316 95.5 

จากตารางที่4.27 กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหร่ี 

พ.ศ. 2535เป็นเร่ืองที่ผู้บุหร่ีทุกคนต้องรับรู้เพราะการสูบบุหร่ีอาจมีผลกระทบต่อผู้อื่นโดยเฉพาะในที่สาธารณะผลการศึกษา

พบว่าทุกคนทราบทุกข้อของระเบียบกฎหมายโดย ห้ามขายบุหร่ีหรือยาสบูให้กบัผู้ที่มีอายุตํ่ากว่า 18 ปี มากที่สุด ร้อยละ 98.2 

รองลงมาคือห้ามสูบบุหร่ีในป๊ัมนํ้ามันและป๊ัมแกส๊ ร้อยละ97.3 และห้ามแสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบในที่เปิดเผยแต่สามารถติด

ข้อความว่า“มีบุหร่ีจาํหน่าย”และห้ามให้มีการโฆษณาบุหร่ีร้อยละ 97.0 

 

ตารางที่4.28  แสดงจาํนวนและร้อยละของการปฏิบติัตามพรบ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสบูและพรบ. คุ้มครองสขุภาพผู้ไม่สบู

บุหร่ี พ.ศ. 2535 (N=331) 

พรบ.ควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบและพรบ.คุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบ

บุหรี ่พศ. 2535 
ปฏิบติั 

จ านวน รอ้ยละ 
1. ห้ามขายบุหร่ีหรือยาสบูให้กบัผู้ที่มีอายุตํ่ากว่า 18 ปี 312 94.3 

2. ห้ามแสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบในที่เปิดเผยแต่สามารถติดข้อความ

ว่า“มีบุหร่ีจาํหน่าย”และห้ามให้มีการโฆษณาบุหร่ี 
310 93.7 

ทา่นทราบหรือไม่ว่ามีประกาศกระทรวงสาธารณสขุฉบับที่ 19 เพ่ือคุ้มครองสขุภาพผู้ไม่สบู

บุหร่ีได้ประกาศให้สถานที่ดังต่อไปน้ีเป็นเขตปลอดบุหร่ีหรือห้ามสบูบุหร่ี 
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พรบ.ควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบและพรบ.คุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบ

บุหรี ่พศ. 2535 
ปฏิบติั 

จ านวน รอ้ยละ 
3. สถานบริการสาธารณสขุและส่งเสริมสขุภาพ 316 95.5 

4. สถานศึกษา  315 95.2 

5. สถานที่สาธารณะที่ใช้ร่วมกนั 307 92.7 

6. รถโดยสารรวมถึงรถส่วนบุคคลที่มีลักษณะการใช้งานร่วมกนั 310 93.7 

7. สถานีขนส่ง 307 92.7 

8. วัดโบสถ์มัสยิดหรือศาสนสถาน 297 89.7 

9. ในร้านอาหารและสถานบริการ 289 87.3 

10. ในร้านค้า และห้างสรรพสนิค้า  304 91.1 

11. ในโรงแรมและสถานที่ให้บริการที่พักอาศัย 294 88.8 

12. ในร้านตัดผมและร้านเสริมสวย 302 91.2 

13. ป๊ัมนํา้มัน และป๊ัมแกส๊  319 96.4 

14. ในสถานที่ทาํงาน 304 91.8 

จากตารางที่4.28 ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูบบุหร่ีมีความเข้าใจและปฏิบัติตามโดยไม่สูบบุหร่ีในที่ห้ามสูบบุหร่ี ในป๊ัม

แกส็และป๊ัมนํา้มัน มากที่สดุ ร้อยละ96.4รองลงมาคือ สถานบริการสาธารณสขุและส่งเสริมสุขภาพ95.5 และสถานศึกษา ร้อย

ละ 95.2 

 

 

 

 

 

 

4.3 ประเด็นคน้พบจากการด าเนนิงานวิจยั 
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 การที่จะให้ผู้สบูบุหร่ีสามารถ ลด ละ เลิกได้และไม่ได้น้ัน ส่วนหน่ึงมาจากทศันะคติส่วนบุคคล จากการดาํเนิน

โครงการ มีประเดน็ค้นพบที่เกี่ยวข้องกบัความคิดเหน็ของการ     สบูบุหร่ี ดังน้ี 

 4.3.1  ความคิดต่อการสบูบุหร่ี 

 1) ผู้สูบบุหร่ีเหน็ว่าการสูบบุหร่ียังไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในชีวิตประจาํวัน การสูบบุหร่ีเป็นส่วนหน่ึงของ

วิถีชีวิตที่ผู้คนในชุมชนยังคงปฏบัิติกนัอยู่  

ไม่ตระหนักว่าการสบูบุหร่ีเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ และไม่เหน็ว่าการสบูบุหร่ีไม่เป็นที่ยอมรับในสงัคม 

 2) ผู้สูบบุหร่ี ยังมีความเช่ือว่าการสูบบุหร่ีเป็นสิ่งที่ดีต่อจิตใจ คือช่วยให้จิตใจสงบ มีสมาธิ ช่วยคลายความ

วิตกกงัวล และคลายเครียด เวลาสบูแล้วจะไม่รู้สกึหงดุหงิด และเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจาํวัน 

 3) ผู้สบูบุหร่ีเช่ือว่า การไม่สบูบุหร่ีเป็นสิ่งผิดปกติหากอยู่รวมกับคนที่สูบบุหร่ี เน่ืองจากเหน็ว่าบุหร่ีเป็นสื่อใน

การสร้างความสมัพันธร์ะหว่างกลุ่ม 

 4) ผู้สบูบุหร่ีเช่ือว่า การสบูบุหร่ีช่วยไม่ให้ง่วงนอน กระตุ้นร่างกาย และความรู้สกึให้ตื่นตัวอยู่เสมอ 

 5) ผู้สบูบุหร่ี เช่ือว่า บุหร่ีจะช่วยดับกล่ินเหมน็เวลาเข้าห้องนํา้ และป้องกนัยุงแมลง ขณะทาํงาน 

 4.3.2 ความคิดของผู้ที่เลิกสบูบุหร่ี 

 1) การเลิกสบูบุหร่ีเป็นชัยชนะ เพราะสามารถชนะใจและมีความเช่ือมั่นในตนเอง  

 2) ผู้สบูบุหร่ีไม่มีความวิตกกงัวลหรือหงดุหงิด หลังจากเลิกสบูบุหร่ีแล้ว  

 3) ในด้านสขุภาพ ผู้สบูบุหร่ีรู้สกึหายใจดีข้ึน นํา้หนักขึ้น รับประทานอาหารอร่อย เช่ือว่ามีผลดีต่อสขุภาพ 

 4) ครอบครัวและเพ่ือน ๆ ให้การยอมรับที่สามารถเลิกสบูบุหร่ีได้ 

 5) ไม่เป็นภาระในชีวิตประจาํวันที่จะต้องหาบุหร่ีมาสบู  

 4.3.3 ความคิดของผู้ที่ไม่สามารถเลิกสบูบุหร่ีได้ 

1) ผู้ที่ไม่สามารถเลิกสบูบุหร่ีได้เป็นเพราะความเคยชิน สบูมาเป็นเวลานาน และเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้  

2) มีความเช่ือมันว่า ตนเองมีสุขภาพแขง็แรงดีและบุหร่ีไม่สามารถทาํให้ตนเองเจบ็ป่วยได้ การสูบบุหร่ีไม่

เป็นผลเสยีต่อสขุภาพ  

3) มีความคิดที่ต้องการเลิกสบูบุหร่ีแต่ ขาดความเช่ือมันและกาํลังใจ 

4) มีความต้ังใจที่จะเลิกสบูบุหร่ี แต่ยังไม่ถึงเวลาที่จะเลิก  

5) ไม่เช่ือในคาํแนะนาํของแพทย์ และสื่อประชาสมัพันธถ์ึงพิษภัยของบุหร่ี 
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 4.3.4 ความต้องการของผู้ประสงค์จะเลิกบุหร่ี 

  1) ต้องการกาํลังใจจากครอบครัว เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเลิกบุหร่ี 

  2) ต้องการยาหรือสมุนไพร เพ่ือยับย้ังการอยากบุหร่ี 

  3) ต้องการเข้ารวมกลุ่มทาํกจิกรรมบาํบัดในคลินิกอดบุหร่ีและกจิกรรมบาํบัด      ของชุมชน 

 

4.4 สรุปบทเรียนการด าเนินงานโครงการวิจยัฯ 

 การดําเนินการถอดบทเรียนโครงการวิจัยรูปแบบการควบคุมทางสังคมเพ่ือการเลิกสูบบุหร่ีฯเป็นกระบวนการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้รวบรวมข้อมูลภายใต้การดาํเนินงานในพ้ืนที่ตาํบลศรีคํา้เป็นการทบทวนการทาํงานและประสบการณ์จากการ

ทาํงานร่วมกนัในพ้ืนที่ตาํบลศรีคํา้           โดยวัตถุประสงค์ของการถอดบทเรียน เพ่ือทราบผลของการดาํเนินงานผลสาํเรจ็ที่

เกิดขึ้ นจากการดาํเนินงานปัญหาอุปสรรคข้อปฏิบัติและขอเสนอในการปรับปรุงการดาํเนินงานเพ่ือเป็นแนวทางสาํหรับการ

ทาํงานต่อยอดในอนาคตกลุ่มเป้าหมายสาํหรับการถอดบทเรียนคือ1) ผู้เลิกสบูบุหร่ีในตาํบลศรีคํา้  2) อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจาํหมู่บ้าน (อสม.) 3) เครือข่ายครอบครัว (ญาติภรรยาบุตร) 4) เจ้าหน้าที่และผู้ประสานงาน  5)  ผู้ที่ยังคงสูบบุหร่ี การ

ถอดบทเรียนสามารถรวบรวมและวิเคราะห์ผลดังน้ี 

1. ผูเ้ลิกสูบบุหรีใ่นต าบลศรีค ้ า 

 จากผู้เข้าร่วมโครงการในตาํบลศรีคํา้จาํนวนทั้งสิ้น 331 คนสามารถเลิกสูบบุหร่ีได้ จาํนวน 33 คนโดยไม่กลับไปสูบ

อกีเป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือนหรือร้อยละ 10 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดซ่ึงจากการถอดบทเรียนสามารถสรุปได้ดังน้ี 

 1.1 แรงบัลดาลใจและสาเหตุในการทาํให้เลิกสบูบุหร่ี 

 เลิกสบูบุหร่ีเพ่ือครอบครัวเน่ืองจากเหน็ความสาํคัญของสุขภาพของตนเองในระยะยาวและผู้ใกล้ชิด 

 เลิกสบูบุหร่ีเพ่ือลูกหลานที่ยังเลก็เพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชน 

 ตระหนักถึงพิษภัยของบุหร่ีเกดิความกลัวหลังจากเข้ารับฟังการอบรมเร่ือง “พิษภัยของบุหร่ี”จาก

วิทยากรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 รู้สกึเบ่ือหน่ายและราํคาญตนเองรู้สกึอายที่จะต้องหาบุหร่ีสบูและเป็นที่รังเกยีจของสงัคมรู้สกึสขุภาพแย่

ลง 

 มีความต้องการให้ครอบครัวสงัคมยอมรับ 

 คาํท้าทายจากครอบครัวว่าไม่สามารถเลิกสบูบุหร่ีได้ 
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 เกดิภาวะเจบ็ป่วยจาํเป็นต้องเลิกสบูบุหร่ีเช่นเกดิโรคถุงลมโป่งพองหรือเม่ือไม่สบายรู้สกึว่าการสบูบุหร่ีไม่

อร่อยเหมือนเดิม(จางปากจางคอ) 

 ประสบอุบัติเหตุหมอสั่งห้ามทาํให้ไม่สามารถสบูบุหร่ีได้ 

 ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาํเป็น 
 

 1.2 รูปแบบ/วิธกีารในการเลิกสบูบุหร่ี 

 หยุดสบูบุหร่ีอย่างฉับพลัน (หักดิบ) ไม่สนใจที่จะสบูอกีเพราะเหน็ว่าการจะสบูบุหร่ีหรือไม่อยู่ที่ใจเป็น

สาํคัญและคิดว่าบุหร่ีไม่มีประโยชน์ 

 ต้องทาํใจให้เข้มแขง็คิดถึงครอบครัวคิดถึงลูกคิดถึงสขุภาพของตนเอง 

 หากจิกรรมที่ไม่ทาํให้รู้สกึว่างเช่นไปหาปลาไปนาทาํสวน 

 บังคับตนเองหลีกเล่ียงไม่พบกลุ่มเพ่ือนวงเหล้าวงบุหร่ีเดินหนีไปจนกว่าจะรู้สกึว่าตนเองเข้มแขง็ในช่วง

ระหว่างเดือนแรกที่เลิกสบูบุหร่ีจะมีใจคิดถึงและอยากกลับไปสบูอกีกจ็ะทาํใจให้ต้ังม่ันและบอกตนเองว่า

“เมือ่บ่งหนามออกไดแ้ลว้จะไม่น าหนามมาปักทีต่วัเองอีก” 

 ให้คาํสญัญาสาบานต่อสิ่งศักด์ิสทิธิ์ที่ตนเองเคารพ 

 ทิ้งอุปกรณ์ในการสบูบุหร่ีทั้งหมด ยาเส้น ยามวน ไฟแชค็ ผู้เลิกสบูบุหร่ี   บางคนนาํอุปกรณ์และบุหร่ีไป

ให้เพ่ือนบ้านที่ยังคงสบูบุหร่ีอยู่ 

 หาเพ่ือนร่วมอุดมการณ์ที่ต้องการเลิกสบูบุหร่ีและขอคาํปรึกษากบั อสม. หรือผู้ใหญ่ที่สามารถเลิกสบู

บุหร่ีได้ 
 

 1.3 การสนับสนุนโดยครอบครัวและชุมชน 

 ได้รับกาํลังใจจากครอบครัวภรรยาและลูกจากคาํพูดให้กาํลังใจว่า “สามารถเลิกบุหร่ีได้” ทาํให้มีจิตใจ

เข้มแขง็และรู้สกึภมิูใจที่สามารถชนะใจตนเองได้ 

 ได้รับการสนับสนุนในการเลิกบุหร่ีด้วยวิธต่ีางๆ หาของอื่นมาทดแทน เช่นลูกอมหมากฝร่ังหายาจาก

สถานีอนามัยโรงพยาบาลร้านขายยาหรือยาตัดบุหร่ีที่โฆษณาในวิทยุป้ายประกาศหรือยาตัดบุหร่ีที่ขาย

บริเวณชายแดน    (อ.แม่สาย จ.เชียงราย,จ.ทา่ขี้ เหลก็ประเทศพม่า) 

 ได้รับคาํแนะนาํจากอสม. และข้อมูลเอกสารโปสเตอร์เกี่ยวกบัพิษภัยของบุหร่ีรวมถึงสามารถให้คาํปรึกษา

แนะนาํเป็นกาํลังใจให้ได้ตลอดเวลาเอาใจใส่ให้การดูแลคอยเตือนและสอบถามอาการเป็นระยะ 
 

 ผู้ที่เลิกสูบบุหร่ีในตาํบลศรีคํา้มีความภูมิใจที่สามารถชนะใจตนเองในการเลิกสูบบุหร่ีได้ด้วยวิธีการที่มีรูปแบบที่

หลากหลาย เช่น การหักดิบ การใช้คาํสาบานกับพระ การหาเพ่ือนร่วมอุดมการณ์ในการเลิกสูบบุหร่ีร่วมกัน หลังจากที่

สามารถเลิกบุหร่ีได้แล้วเกิดความภูมิใจและย้อนถึงข้อเสียที่เกิดข้ึนจากการสูบบุหร่ีคือเสียสุขภาพเสียเงินเสียบุคลิกและ

เสียเวลานอกจากน้ีผู้เลิกสูบบุหร่ีสามารถชักชวนญาติและเพ่ือนสนิทให้เลิกสูบบุหร่ีด้วยรูปแบบวิธีการที่แตกต่างกันออกไป

ตามที่ตนเองได้ปฏิบัติจนสามารถเลิกสูบบุหร่ีได้เพราะเหน็ว่า“ผูเ้ลิกบุหรี่แลว้เป็นตวัอย่างที่ดีที่สุด” 
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2. อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) 

 บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสขุประจาํหมู่บ้านมีความสาํคัญเป็นอย่างย่ิงในการดาํเนินงานเพราะอสม. เป็นบุคคลที่

มีความสมัพันธก์บัผู้สบูบุหร่ีในรูปแบบครอบครัว พ่ีน้อง   เครือญาติ เพ่ือนบ้านและเป็นผู้มีความรู้เป็นที่เช่ือถือด้านสุขภาพใน

หมู่บ้านเน่ืองจากทาํงานและได้รับการอบรมจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล(รพ.สต.)ศรีคํ้าอย่างต่อเน่ือง การ

ดาํเนินงานของอสม. โดยอสม. 1 คนรับผิดชอบกลุ่มเป้าหมายจาํนวน 3 คนสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผู้สูบบุหร่ีทั้ง

สามารถทาํให้ลดการสบูบุหร่ีลงและสามารถเลิกสบูบุหร่ีได้ในที่สดุจากการถอดบทเรียนสรุปได้ดังน้ี 

 2.1 การดาํเนินงานโดยใช้การสนับสนุนทางสังคม(Social Support)เทคนิคที่ประสบความสาํเรจ็ 

 รับฟังปัญหาของผู้สูบบุหร่ีอย่างต้ังใจถึงสิ่งที่ทาํให้ไม่สามารถเลิกสูบบุหร่ีได้โดยส่วนใหญ่มีสาเหตุ

เน่ืองมาจากเป็นความเคยชินที่สบูบุหร่ีมานานและมีอายุมากแล้วจึงไม่เหน็ความจาํเป็นในการเลิกสูบบุหร่ี

, มีความเครียดและรู้สึกหงุดหงิด, ออกไปทาํงานพบปะเพ่ือนฝูงกินเล้ียงสังสรรค์รวมถึงการพบเหน็สิ่ง

กระตุ้นเช่น เหล้า เม่ียง กาแฟ เป็นต้น 
 แนะนําถึงข้อดีในการเลิกสูบบุหร่ีว่าจะมีสุขภาพที่แข็งแรงประหยัดและเป็นตัวอย่างที่ดีในชุมชนใช้

โปสเตอร์ให้ความรู้เพราะผู้สบูบุหร่ีมีความต้องการที่จะเลิกสบูอยู่แล้วแต่ขาดความรู้การกระตุ้นเตือนและ

กาํลังใจจากคนรอบข้าง 
 การพูดคุยเพ่ือแนะนาํให้การเลิกสูบอสม.ใช้เทคนิคการยกตัวอย่าง “ตนเอง” ที่สามารถเลิกสูบบุหร่ีได้

เพราะทาํงานด้านสขุภาพจึงต้องการให้ตนเองเป็นตัวอย่างที่ดีกบับุคคลอื่นๆ 
 หากเกดิอุปสรรคในการทาํงานเช่นผู้สบูบุหร่ีไม่พอใจต่อว่าหรือพูดจาไม่ดีพูดจาย้อนถึงครอบครัวตนเอง

จะย้ิมใจสู้อดทนค่อยๆพูดเพราะคิดว่าเป็นงานจิตอาสาและอสม.เป็นญาติพ่ีน้องที่มีความหวังดีและ

ต้องการให้เขามีสขุภาพดีกจ็ะสามารถทาํให้เขายอมรับและรับฟังมากขึ้น 
 ใช้การประชาสมัพันธ์ “เสยีงตามสายหมู่บ้าน”ให้กาํลังใจและให้ข้อมูลสาํหรับผู้ที่ต้องการเลิกสบูบุหร่ีใช้

สื่อผ่านเพลงรณรงค์ในช่วงเช้าและเยน็ 
 ในการให้คําปรึกษา อสม. จะรับผิดชอบผู้สูบบุหร่ีที่อยู่บ้านข้างเคียงเป็นเพ่ือนบ้านซ่ึงในการพูดคุย

ปรึกษาและแนะนาํจะไม่พูดคุยในที่สาธารณะให้ผู้สบูรู้สกึอบัอายแต่จะถามเป็นการส่วนตัวทาํให้ผู้สูบบุหร่ี

มีความผ่อนคลายไม่กดดันและเปิดใจรับฟังมากขึ้น 
 จัดพ้ืนที่รวมกลุ่มทาํกิจกรรมโดยมีศูนย์กลางที่บ้านอสม. ให้กับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหร่ีปรึกษาปัญหา

ต่างๆร่วมทาํกจิกรรมพูดคุยให้เพลิดเพลินเล่นเกมส์บิงโกพูดคุยแลกเปล่ียนประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องและ

ไม่เกี่ยวข้องกบัการสบูบุหร่ีความรู้สกึมีความสขุสนุกเพลิดเพลินไม่เครียดและลืมความต้องการสูบบุหร่ีใน

ที่สดุ 
 รวมกลุ่มแข่งขันผู้ต้องการเลิกสบูบุหร่ีกาํหนดระยะเวลาว่าใครสามารถเลิกบุหร่ีได้เรว็ที่สดุ 
 ให้เวลาสาํหรับผู้ที่มีความต้องการเลิกสูบบุหร่ีเพราะเข้าใจว่าแต่ละคนต้องใช้เวลาที่ต่างกันไม่กดดันไม่

ถามคาํถามจ้ีใจให้รู้สกึหงดุหงิด 
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2.2 ปัญหาอุปสรรคในการทาํงาน 

 ผู้สบูบุหร่ีไม่สนใจไม่ได้รับความร่วมมือพูดจาตัดบทไม่เปิดใจรับฟังผู้สบูบุหร่ีรู้สกึไม่พอใจราํคาญถูก

ต่อต้านเพราะคิดว่าการสบูบุหร่ีเป็นสทิธิส่วนบุคคลและไม่ได้ขอเงินใครซ้ือ 
 ผู้สบูบุหร่ีเหน็ว่าเป็นความผิดของ “โรงงานยาสบู” และ “กฎหมาย”ที่อนุญาตให้ยังคงดาํเนินการผลิต

และขายบุหร่ีอยู่ 
 อ้างถึงคนแก่ในชุมชนที่สบูบุหร่ีมานานแล้วยังมีสขุภาพดีจึงยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องเลิกสบูบุหร่ี 
 กลุ่มเป้าหมาย(ผู้สบูบุหร่ี,ครอบครัว) ไปทาํงานไม่อยู่บ้านไม่มีเวลาไม่สามารถเข้ามาร่วมรับฟังบรรยาย

และร่วมกจิกรรมได้ 
 

 อาสาสมัครสาธารณสขุ (อสม.) เหน็ว่าในการจะทาํงานให้สาํเรจ็น้ันจาํเป็นต้องทาํงานเป็น “ทมี” ควรให้ทุกคนเข้ามา

มีส่วนร่วมในด้านสุขภาพและการทาํงานในพ้ืนที่น้ันนักวิจัยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขควรทาํงานร่วมกันเพ่ือให้มีนํ้าหนักในการ

ทาํงานและความน่าเช่ือถือเพ่ิมมากข้ึนรวมถึงหากมีการเย่ียมบ้านควรให้มีการบริการด้านสขุภาพ เช่น การวัดความดันร่วมด้วย

เพ่ือเป็นกาํลังใจให้กับคนในชุมชนนอกจากผู้เกี่ยวข้องด้านสุขภาพแล้วการทาํงานด้าน “บุหร่ี”ให้ประสบความสาํเรจ็จะต้องมี

ความร่วมมือจากคนอื่นๆด้วยคือวัดโรงเรียนเทศบาลแกนนาํชุมชนพ่อหลวงนายกอบต. กาํนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นต้น 

 กลุ่ม อสม. ที่ทาํงานร่วมกบันักวิจัยได้ความรู้เพ่ิมเติมในเน้ือหาที่เกี่ยวข้องกบับุหร่ีและยาเสพติดและได้รับ

ประสบการณ์ซ่ึงต้องอาศัยความอดทนและจิตอาสาเม่ือทาํให้ผู้สบูเลิกสบูบุหร่ีได้แล้วเกดิความภมิูใจและรู้สกึได้บุญที่ได้ช่วยคน

ให้มีสขุภาพที่ดี  

 

3. เครือข่ายครอบครวั 

 ในการดาํเนินงานโดยใช้แนวคิด Social Network และ Social Support ครอบครัวซ่ึงประกอบด้วยสามีภรรยาลูกมี

ความสาํคัญในการช่วยให้ผู้สูบสามารถเลิกสูบบุหร่ีได้เพราะเป็นบุคคลใกล้ชิดในระดับปฐมภูมิ ซ่ึงในการดาํเนินงานในช่วง

กระบวนการInterventionทีมวิจัยจะลงพ้ืนที่ให้ความรู้เร่ือง “สิ่งที่ควรทราบก่อนช่วยคนใกล้ชิดเลิกบุหร่ี” ช่วยให้ผู้ใกล้ชิด

ครอบครัว    เกดิความเข้าใจซ่ึงจากการถอดบทเรียนในตาํบลศรีคํา้เครือข่ายครอบครัวใช้การสนับสนุนที่ทาํให้เลิกสบูบุหร่ีดังน้ี 

 3.1 วิธกีารสนับสนุนของครอบครัวที่ทาํให้เลิกสบูบุหร่ี 

 ให้กาํลังใจผู้ที่กาํลังเลิกสบูบุหร่ีด้วยการพูดจาให้มีความต้ังใจและให้ทดลองเลิกสบูบุหร่ี “ถ้าสามารถเลิก

ได้กใ็ห้เลิกเสีย” 

 พูดบอกผู้สบูบุหร่ีตามตรงตามความเป็นจริงว่ารู้สกึเหมน็และไม่พอใจเวลาที่มาสบูบุหร่ีอยู่ใกล้ๆ 

 ในช่วงเวลาของการเลิกบุหร่ีในระยะแรกผู้เลิกสบูบุหร่ีจะมีอารมณ์หงดุหงิดเครียดและโมโหบ่อยๆกจ็ะ

อดทนเพราะเข้าใจว่าเป็นภาวการณ์ปรับตัวและพยายามหาสิ่งทดแทนอื่นๆให้เช่น มะนาว และ ลูกอม  

 ให้กาํลังใจบ่อยๆ และไม่ตอบโต้เม่ือเวลาที่ผู้กาํลังเลิกบุหร่ีรู้สกึหงดุหงิด 
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 ทาํกจิกรรมร่วมกนัมากขึ้น เช่น ชวนไปทาํสวน ทาํไร่ หรือทอ่งเที่ยวนอกสถานที่ เพ่ือเป็นการพักผ่อนและ

ทาํกจิกรรมร่วมกบัครอบครัว 

 หาผู้กาํลังเลิกสบูบุหร่ีมีอาการเจบ็ป่วย เช่น เป็นไข้ มีเสมหะ หรือท้องผูก หรืออาการที่คาดว่ามีเหตุเพราะ

เลิกสบูบุหร่ีจะพยายามหายามาช่วยบรรเทาอาการต่าง ๆ เช่น ยาแก้ไข้ หรือยาสมุนไพรต่าง ๆ เป็นต้น 

 หลังจากที่เลิกสบูบุหร่ีแล้วครอบครัวมีความสขุมากข้ึนประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากข้ึนซ่ึงหลังจากเลิกสบูบุหร่ี

แล้วบางครอบครัวกจ็ะให้รางวัลในการเลิกสบูบุหร่ีตามที่สญัญากนัไว้ 

 

 

4. เจา้หนา้ทีร่พ.สต.ศรีค ้ า 

 การดาํเนินงานในพ้ืนที่ได้รับความร่วมมือกบัเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลศรีคํา้เปิดพ้ืนที่ให้ทาํงาน

อย่างเตม็ที่รวมถึงให้ความร่วมมือด้านบุคลากรสถานที่และข้อมูลรวมถึงยาสมุนไพร(ชาหญ้าดอกขาว) 

 ระบบการทาํงานของรพ.สต.ศรีคํา้น้ันดาํเนินไปตามนโยบายของรัฐและสาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ซ่ึงงานด้าน

บุหร่ีจัดอยู่ในประเภทงาน“ยาเสพติด” รูปแบบการดาํเนินงานของ       รพ.สต. เป็นลักษณะตั้งรับเน่ืองจากมีภาระงานในการดูแล

ประชาชนในพ้ืนที่ร่วมด้วย 

 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ศรีคํา้เห็นว่าการใช้กระบวนการควบคุมทางสังคมเพ่ือการเลิกสูบบุหร่ีมีความสาํคัญเป็นอย่างย่ิง

เพราะเป็นเร่ืองสขุภาพของประชาชนแต่มีความยากเน่ืองจากการสูบบุหร่ีเป็นพฤติกรรมและเป็นความเคยชินของแต่ละบุคคล

ดังน้ันในการทาํงานผู้สบูบุหร่ีต้องให้ความร่วมมือด้วยการทาํงานจึงจะประสบความสาํเรจ็จากการถอดบทเรียนสามารถสรุปได้

ดังน้ี 

  

 4.1 การดาํเนินงานในพ้ืนที่ของ รพ.สต.ศรีคํา้เพ่ือสนับสนุนให้การดาํเนินงานประสบความสาํเรจ็ 

 จัดให้มี “คลินิกเลิกบุหร่ี”อย่างไม่เป็นทางการให้คาํปรึกษาช้ีแนะแนวทางในการเลิกสูบบุหร่ีโดย

เจ้าหน้าที่รพ.สต. ศรีคํา้ โดยไม่ต้องไปถึงโรงพยาบาล 

 สนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรเช่น ชาหญ้าดอกขาว ชารางจืดสาํหรับประชาชนที่ต้องการยาช่วยเลิกบุหร่ีมา

รับที่สถานีอนามัยโดยมีข้อตกลงในการรับยา คือ ต้องอดบุหร่ีมาแล้วอย่างน้อย 2-3 วัน 

 ประสานงานของเบิกยาสมุนไพรจากโรงพยาบาลแม่จันเพ่ือให้ผู้อาศัยในตาํบลศรีคํา้ที่ไม่สะดวกไปรับยา

ที่โรงพยาบาล  

  

 4.2 ปัญหาอุปสรรคต่อการดาํเนินงาน 

 ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผู้สบูบุหร่ีต้องใช้ระยะเวลาเน่ืองจากเป็นความเคยชินของแต่ละบุคคล 
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 การทาํงานในกาํกบัของหน่วยงานภาครัฐต้องทาํงานเป็นระบบมีข้ันตอนลาํดับขั้นซ่ึงต้องใช้ระยะเวลานาน

ในการดาํเนินการเช่นการขอเบิกยาสมุนไพรจากโรงพยาบาลเป็นต้น 

 การโยกย้ายตามวาระทาํให้การทาํงานไม่ต่อเน่ืองขาดช่วงการทาํงานเพราะผู้รับช่วงการดาํเนินงานอาจไม่

ทราบข้อมูลตั้งแต่เบ้ืองต้น 

 

4.3 ข้อเสนอแนะแนวทางเพ่ือการทาํงานให้ประสบความสาํเรจ็ 

 การดาํเนินงานต้องทาํงานอย่างมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่ทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ทาํงานด้านสุขภาพ

ผู้นาํชุมชนวัดเจ้าอาวาสวัดอสม. โรงพยาบาลสถานศึกษาอบท. รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

เพราะไม่มีหน่วยงานใดทาํได้เพียงหน่วยงานเดียวต้องช่วยกนัจึงจะประสบความสาํเรจ็ 

 โรงพยาบาลต้องสนับสนุนด้านยาเพราะมีผู้สบูที่สนใจต่อการเลิกสบูบุหร่ีและมาขอรับยาที่รพ.สต. 

เน่ืองจากไม่สะดวกที่จะไปรับยาที่โรงพยาบาล 

 แต่ละหน่วยงานควรร่วมมือและสนับสนุนในส่วนที่ตนเองสามารถดาํเนินการได้เช่น อบต. สนับสนุนด้าน

งบประมาณป้ายรณรงค์ ,รพ.สต.และโรงพยาบาลสนับสนุนความรู้ด้านสขุภาพเร่ืองยาและการ

บาํบัดรักษาเป็นต้น 

 เพ่ือให้การดาํเนินการเป็นไปอย่างราบร่ืนควรแจ้งต้นสงักัดของแต่ละหน่วยงานให้ทราบตั้งแต่ต้นเพ่ือให้

การดาํเนินงานสามารถทาํงานได้โดยไม่มีความติดขัด 

 เพ่ือให้การดาํเนินงานเป็นไปอย่างต่อเน่ืองทางรพ.สต.ศรีคํา้มีแนวทางในการเขียนโครงการนาํไปบรรจุ

เข้าแผนงบประมาณของสาํนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เพ่ือให้ได้งบประมาณในการ

ดาํเนินงานต่อไปเพราะเหน็ความสาํคัญของสขุภาพประชาชนที่เกี่ยวข้องกบัการเลิกสบูบุหร่ี 

   

 

5. ผูที้ย่งัคงสูบบุหรี่ 

 ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนหน่ึงยังคงไม่สามารถเลิกสบูบุหร่ีได้หรือกลับมาสบูบุหร่ีซ่ึงไม่ถือว่าเป็นความล้มเหลวเพราะการ

เลิกสบูบุหร่ีน้ันเป็นเร่ืองที่ยากเหตุผลและบทเรียนของผู้ที่ยังคงสบูบุหร่ีดังน้ี 

 5.1 สาเหตุที่ไม่สามารถเลิกสบูบุหร่ีหรือกลับมาสบูบุหร่ีอกีคร้ัง 

 คิดว่าครอบครัวไม่ให้การสนับสนุนในขณะที่กาํลังพยายามเลิกสบูบุหร่ีเช่นไม่ซ้ือลูกอม หรือยาอมให้ 

พูดจาไม่ดีทาํให้รู้สกึเครียดหงดุหงิด 

 คิดว่าตนเองมีอายุมากแล้วและสบูบุหร่ีหรือยามวนมาเป็นเวลานานและคิดว่าตนเองไม่สามารถเลิกได้ 

 เมื่อมีเวลาว่างและรู้สกึเหงาจะทาํให้นึกถึงพฤติกรรมเดิมเวลาสบูบุหร่ีทาํให้กบัมาสบูบุหร่ีอกีคร้ัง 

 เมื่อเข้าสังคมและพบเพ่ือนในขณะที่กาํลังทาํกจิกรรมที่เกี่ยวข้องกบัการสบูบุหร่ีเช่น กินเหล้าสังสรรค์ 

 ทาํพฤติกรรมเดิมๆที่เคยสบูบุหร่ี เช่น กนิเหล้า อมเม่ียง 

 เม่ือเลิกสบูบุหร่ีแล้วทาํให้เกิดภาวะเจบ็ป่วยเป็นโรคเช่นโรคความดันสูง อ้วน  รู้สกึอ่อนเพลียท้องผูก 
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 ยามวนมีราคาถูกสามารถหาซ้ือได้ง่ายมีขายอยู่ทั่วไปตามร้านค้าในหมู่บ้าน 

 ยังมีความรู้สกึอยากสบูบุหร่ีและยังไม่ชนะใจตนเองและมีทศันะคติว่า “เลิกสบูบุหร่ียากว่ากว่าเลิกกนิ

เหล้า” 

 การใช้สื่อประชาสมัพันธโ์บชัวร์และการพูดคุยแนะนาํจากอสม. ไม่รู้สกึกระตุ้นให้ต้องการที่จะเลิกสบู

บุหร่ี 
 

 

 

 5.2 แนวทางที่คิดว่าจะทาํให้ผู้สบูเลิกสบูบุหร่ี 

 ผู้สบูบุหร่ีต้องการพบหมอและต้องการให้หมอมาเย่ียมบ่อยๆเพ่ือเป็นแรงกระตุ้นและเป็นกาํลังใจในการเลิก

สบูบุหร่ีด้วยเหตุผล “กลัวหมอมากกว่ากลัวเมีย” 

 ต้องการตัวช่วยอื่นๆมากกว่ากาํลังใจและการพูดคุยคือ “ยาตัดบุหร่ี” เพราะเช่ือว่าทั้งยาสมุนไพรและยา

แผนปัจจุบันจะช่วยให้สามารถเลิกสบูบุหร่ีได้ 

 สนับสนุนให้รางวัลเพ่ือเป็นกาํลังใจให้กบัผู้ที่สามารถเลิกสบูบุหร่ีได้ 

 ในการอบรมให้ความรู้และเย่ียมเยียนบ้านแต่ละคร้ังควรมียาสมุนไพรมาให้กบักลุ่มเป้าหมายเพ่ือกระตุ้น

ให้เกดิความต้องการในการเลิกบุหร่ี 

  

6. แนวทางในการด าเนนิงานเพือ่ใหต้ าบลศรีค ้ าปลอดบุหรี่ 

 จากการแลกเปล่ียนประสบการณ์ถึงปัญหาอุปสรรคการดาํเนินงานรวมถึงความสาํเรจ็ ถอดบทเรียนรวมกัน ผู้อาศัยใน

ตาํบลศรีคํา้มีความเหน็เพ่ือเป็นแนวทางในการดาํเนินการเพ่ือให้ตาํบลศรีคํา้ปลอดบุหร่ีดังน้ี 

 ออกกฎระเบียบเป็นธรรมนูญหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านปลอดบุหร่ีกาํหนดพ้ืนที่ห้ามสบูในหมู่บ้านและ

จาํกดัพ้ืนที่สบูบุหร่ีหากทาํผิดระเบียบสามารถปรับเงินเข้าหมู่บ้านเพ่ือนาํเงินไปพัฒนาหมู่บ้านตาม

ข้อตกลง 

 ทาํป้ายประกาศในเขตชุมชน “ห้ามสบูบุหร่ี” ในบริเวณที่การจัดกจิกรรมในหมู่บ้านเช่นงานประชุม

หมู่บ้านงานกฬีาหมู่บ้านงานประเพณีต่างงานรดนํา้ดาํหัวงานลอยกระทงงานไหว้พ่อหมู่บ้าน(ไหว้สา) 

เป็นต้น 

 เจ้าหน้าที่รพ.สต. ควรเข้าร่วมประชุมหมู่บ้านและร่วมพูดคุยให้ความรู้ประชาชนเพราะการประชุม

หมู่บ้านเป็นการรวมกลุ่มของผู้อาศัยในหมู่บ้านจัดกจิกรรมให้ความรู้จะทาํให้กลุ่มเป้าหมายไม่รู้สกึ

กดดัน 

 ผู้รับผิดชอบงานด้านสขุภาพควรให้ความรู้เกี่ยวกบัเร่ืองบุหร่ีอย่างต่อเน่ืองทั้งในเร่ืองพิษภัยและเคลด็ลับ

การเลิกบุหร่ีหรือเร่ืองสาํคัญด้านสขุภาพอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือต่อยอดความรู้และเน้นยํา้ความสาํคัญด้าน

สขุภาพ 

 สร้างความเข้าใจเร่ืองพิษภัยของบุหร่ีให้กบัผู้ที่สบูบุหร่ีให้กาํลังใจและให้เวลา 
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 ร่วมปฏบัิติ “ไม่สบูบุหร่ี”ในงานแต่งงาน งานศพ งานขึ้นบ้านใหม่ และ          งานประเพณีที่จัดข้ึนใน

หมู่บ้าน 

 สร้างความร่วมมือกบัร้านค้า วัด รถประจาํทางในการติดป้ายประกาศพิษภัยของบุหร่ีและแนวทางการลด

เลิกบุหร่ี 

 จัดตั้ง “หมู่บ้านนาํร่องเพ่ือการเลิกสบูบุหร่ี” ยกย่องและหาตัวอย่างต้นแบบที่เหมาะสมเพ่ือเป็นตัวอย่าง

ให้กบัผู้ที่ต้องการเลิกสบูบุหร่ีเช่นคนในชุมชนที่สามารถเลิกบุหร่ีได้ เช่น พระ พ่อหลวง กาํนัน ผู้นาํ

ชุมชน เจ้าหน้าที่ใน  รพ.สต.ศรีคํา้ เป็นต้น 

 สร้างวาทะกรรมใหม่ “การสูบบุหร่ีผิดศีล” และของดเหล้าบุหร่ีในช่วงเวลาเข้าพรรษา 

 หาความร่วมมือจากกลุ่มองค์กรอื่นๆในหมู่บ้านเช่นองค์การบริหารส่วนตาํบล (อบต.) สภาตาํบลและ

องค์กรบริหารส่วนตาํบล(ส.อบต.) เทศบาล  วัด ผู้นาํทางศาสนาฯลฯเพ่ือร่วมสนับสนุนให้การทาํงาน

ดาํเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการสนับสนุนด้านงบประมาณความรู้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ

ความสาํคัญขององค์กร 

 ต่อยอดความรู้ให้กบัเยาวชนในหมู่บ้านโดยสร้างความร่วมมือกบัโรงเรียนอาจารย์และเยาวชนซ่ึงเยาวชน

ที่ควรรับรู้ข้อมูลความมีอายุตั้งแต่ 10 ขวบ (ประถมศึกษาปีที่ 4) 

 สร้างพันธะสญัญา “เลิกสบูบุหร่ี”กบักระทรวงสาธารณสขุเพ่ือรับเงินรางวัลโดยมีข้อผูกมัดและมีกฎ

กาํกบัดูแลอย่างเคร่งครัด 

 

  

บทท่ี 5 

อภิปรายและสรุปผลการศึกษา 

 โครงการรูปแบบการควบคุมทางสังคม เพ่ือการเลิกสูบบุหร่ี : การบูรณาการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายชุมชนกับ

ระบบการบริการสุขภาพของรัฐระดับชุมชน ดาํเนินโครงการระหว่าง เดือนมกราคม – กันยายน 2556 (9 เดือน) โดยการ

ดาํเนินงานมีวัตถุประสงค์เพ่ือกาํหนดรูปแบบกระบวนการควบคุมทางสังคม สาํหรับการควบคุม ลด ละ และเลิกสูบบุหร่ีใน

ระดับชุมชนและสร้างกระบวนการเสริมสร้างการเลิกบุหร่ีโดยชุมชนกับหน่วยงานของรัฐในระดับพ้ืนที่ (รพ.สต.) มีพ้ืนที่ใน

การศึกษาคือ ตาํบลศรีคํา้ อาํเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยผลการดาํเนินงาน         สรุปได้ดังน้ี 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

การดําเนินโครงการฯ ได้ดําเนินการเก็บข้อมูล 2 คร้ังเพ่ือเปรียบเทียบผลที่เกิดข้ึน ซ่ึงเป็นความเปล่ียนแปลงของ

กลุ่มเป้าหมายทั้งด้านแนวคิด ทศันคติ และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกบัการสบูบุหร่ี โดยสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ดังน้ี     

(1) ผลการศึกษาตามวตัถุประสงคข์อ้ที ่1 เพ่ือประเมินผลความสาํเรจ็การดาํเนินงานก่อนและหลังสิ้นสดุโครงการวิจัย  
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ผลการศึกษาคร้ังน้ีอธบิายได้ว่า โครงการน้ีมีความสาํเรจ็ในระดับหน่ึง คือ จากการให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยบุหร่ี และ 

กระบวนการติดตามกลุ่มเป้าหมายอย่างใกล้ชิด สามารถทาํให้มีผู้เลิกสูบบุหร่ีในพ้ืนที่ตาํบลศรีคํา้ ได้ 33 คน หรือร้อยละ 10 

และสามารถทาํให้ผู้ที่ยังสูบอยู่สูบลดลงจากเดิม จาํนวน 148 คน หรือ ร้อยละ 44.7และยังคงสูบอยู่150 คน หรือ ร้อยละ 

45.3 ซ่ึงการศึกษาโครงการวิจัยดังกล่าว สามารถสรุปเป็นหัวข้อได้ ดังน้ี 

1.1 เปรียบเทยีบสถานการณ์ของพฤติกรรมการสบูบุหร่ี 

พฤติกรรมการสูบบุหร่ี ส่วนใหญ่ยังคงสูบช่วงเวลาหลังอาหารมากที่สุด โดยมีจาํนวนลดลงจากคร้ังที่ 1 เลก็น้อย จาก 

ร้อยละ 67.8 เป็น ร้อยละ 66.5 รองลงมาคือเมื่อมีเวลาว่าง เพ่ิมขึ้ น จากร้อยละ 30.1 เป็น 31.4 และการสูบหลังตื่นนอน

ตอนเช้า เพ่ิมขึ้ นจากร้อยละ 20.9 เป็น    ร้อยละ 29.0 ซ่ึงจากการสาํรวจทั้ง 2 คร้ัง พบว่า ช่วงเวลาที่สูบบุหร่ีน้ันความ

เปล่ียนแปลง         ไม่แตกต่างไปจากเดิมมากนัก แสดงให้เหน็ว่าพฤติกรรมของผู้สูบบุหร่ียังคงมีความต้องการสูบบุหร่ีในทุก

ช่วงเวลา ซ่ึงพฤติกรรมของผู้สูบบุหร่ีมีความต้องการสูบบุหร่ีมากที่สุดทั้ง คือเวลาหลังอาหาร เพ่ิมข้ึนจาก ร้อยละ 46.1 เป็น  

ร้อยละ 50.3 รองลงมาคือช่วงเวลาหลังตื่นนอนตอนเช้าเพ่ิมขึ้นจากเดิมร้อยละ 10.1เป็นร้อยละ 11.5  และมีความต้องการ

สูบบุหร่ีเม่ือยามเหน่ือยล้าจากเดิม ร้อยละ 9.8 ลดลงจากเดิมเป็นร้อยละ 9.1 ตามลําดับ จะเห็นได้ว่าช่วงเวลาที่มีความ

ต้องการ          ในการสูบบุหร่ีไม่มีความเปล่ียนแปลง แสดงให้เหน็ว่า ถึงแม้จาํนวนผู้สูบบุหร่ีจะลดน้อยลงแต่พฤติกรรมการ

สบูบุหร่ีของผู้สบูบุหร่ียังคงมีลักษณะแบบเดิม  

 1.2 ประเภทของบุหร่ีที่สบูในปัจจุบัน 

 ประเภทของบุหร่ีที่สบูในปัจจุบัน ที่นิยมสบูมากที่สดุคือ บุหร่ีซอง ยาเส้นมวนเองและข้ีโย ตามลาํดับ ซ่ึงจากการศึกษา

คร้ังที่ 2 พบว่าการสบูบุหร่ีทั้ง3 ประเภท มีจาํนวนลดลง คือบุหร่ีซองจากเดิม ร้อยละ 63.8ลดลงเหลือร้อยละ 47.7 รองลงมา

คือยาเส้นมวนเอง ร้อยละ 44.1 ลดลงเหลือ 31.1และขี้ โย จากเดิมร้อยละ 12.8 ลดลงเหลือร้อยละ 8.8  จากผลดังกล่าว พบว่า  

ผู้สูบบุหร่ีที่สูบบุหร่ีประเภทใดประเภทหน่ึงทั้ง ผู้สูบบุหร่ีซอง ข้ีโย และยาเส้นมวน ซ่ึงผู้สูบบุหร่ีได้เปล่ียนพฤติกรรมการสูบ

บุหร่ีเป็นสบูควบคู่ไปกนั ระหว่าง บุหร่ีซอง และยาเส้นมวนเอง เช่นเดียวกับการสูบบุหร่ีซองและข้ีโย  และยาเส้นมวนเองสูบคู่

กับข้ีโย สาเหตุที่เปล่ียนพฤติกรรมการสูบบุหร่ีมาสูบร่วมกับบุหร่ีซอง เพราะมีราคาถูกมากกว่าบุหร่ีซอง และหาได้ง่ายทาํให้ผู้

สบูบุหร่ีนิยมในการสบูยาเส้นและข้ีโยมากข้ึน 

 เน่ืองจากบุหร่ีซองยังคงเป็นที่นิยมอยู่ในกลุ่มผู้สูบบุหร่ี ย่ีห้อบุหร่ีที่นิยมสูบมากที่สุดในตาํบลศรีคํา้ คือย่ีห้อวอนเดอร์ 

รองลงมา คือ กรองทพิย์ และสายฝน ตามลาํดับ โดยผู้สูบบุหร่ีสามารถหาซ้ือได้จากร้านขายของชาํในชุมชน มากที่สุดร้อยละ 

83.7 รองลงมาคือหาซ้ือได้จากร้านสะดวกซ้ือร้อยละ 20.2 ซ่ึงจากการดาํเนินงานในพ้ืนที่พบว่าบุหร่ี และยาเส้นมวนเองยังคง

ซ้ือหา ได้ง่าย และมีอยู่ทั่วไปในชุมชน  

 1.3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัพิษภัยของบุหร่ี 

 หลังจากทีมวิจัยให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของบุหร่ี  เกิดความเปล่ียนแปลงของจาํนวนการสูบบุหร่ีต่อวัน 

จากเดิมผลการสาํรวจคร้ังที่ 1ประชากรสูบบุหร่ี มากที่สุด วันละ 6-10 มวน หรือ ร้อยละ 34.5 ลดลงเหลือ   ร้อยละ 29.8 

และจากการสาํรวจคร้ังที่ 2 พบว่า จาํนวนการสบูบุหร่ีมากที่สดุ วันละ 3-5 มวน ร้อยละ 36.9 และ 1-2 มวนเพ่ิมขึ้นจากร้อย
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ละ 18.8 เป็นร้อยละ 21.1 โดยภาพรวมผู้สูบจาํนวนบุหร่ีมากมีจาํนวนลดลง แต่ผู้สูบบุหร่ีน้อยมีจาํนวนเพ่ิมมากข้ึน แสดงให้

เห็นถึงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของการสูบบุหร่ี ถึงแม้ว่าจะมีผู้สูบบุหร่ีจํานวนหน่ึงที่สามารถลดการสูบลงได้แต่กยั็งไม่

สามารถเลิกได้อย่างเดด็ขาด 

 ผู้สูบบุหร่ีในตาํบลศรีคํา้ ไม่มีใครเป็นผู้ปลูกยาสูบบริโภคเอง ต้องหาซ้ือ ไม่ว่าจะเป็น บุหร่ีข้ีโย บุหร่ีมวนเอง และบุหร่ีซอง 

ซ่ึงล้วนต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้ นอันเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจ ผลการศึกษาของค่าใช้จ่ายต่อเดือนในการสูบบุหร่ี พบว่า  โดย

ภาพรวมค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่า 300 บาท มีจาํนวนลดลง และค่าใช้จ่ายที่จาํนวนมากว่า 500 บาท มีจาํนวนลดลงเช่นกัน และ

พบว่า ค่าใช้จ่ายระหว่าง 301-500 บาท มีเพ่ิมข้ึนจากเดิมเลก็น้อยจากร้อยละ 11.6 เป็นร้อยละ 18.1 

 1.4 เปรียบเทยีบปัญหาด้านสขุภาพก่อนและหลังการสบูบุหร่ี  

เมื่อสอบถามผู้สบูบุหร่ีทั้งหมดในคร้ังที่ 2 เร่ืองความพยายามเลิกสูบบุหร่ีหรือในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาผู้สูบ

บุหร่ีทั้งหมดเคยพยายามที่จะเลิกสบูบุหร่ี มากกว่าคร้ังที่ 1 จากร้อยละ 58.8 เป็นร้อยละ 69.2 และผู้ที่ไม่เคยพยายามเลิกเลย

มีจํานวนลดลงจากเดิม จาก      ร้อยละ 41.2ลดลงเหลือ ร้อยละ20.8 ส่วนผู้ที่ตอบว่าได้เลิกแล้วมีจํานวน 33 คน หรือ          

ร้อยละ 10.0 

ความคิดเหน็ด้านสุขภาพจากการสูบบุหร่ีพบว่าผู้ที่สูบบุหร่ีส่วนใหญ่ มีปัญหาด้านสุขภาพที่ลดลงจากการสูบบุหร่ีเม่ือ

เปรียบเทยีบกับคร้ังที่ 1 เช่น อาการฟันดาํ ฟันเหลือง ฟันผุ จากเดิมร้อยละ 73.3 ลดลงเหลือร้อยละ 65.6 รองลงมาคือ ลม

หายใจมีกล่ิน มีกล่ินปาก กล่ินตัวเหมน็ จากเดิม ร้อยละ 67.0 ลดลงร้อยละ 62.8 ส่วนปัญหาที่มีมากข้ึนเพียงเล็กน้อยคือ 

คอแห้ง     ร้อนคอ จากเดิมร้อยละ 29.3 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 32.2  

ผู้สบูบุหร่ีจาํนวนมากให้เหตุผลที่สบูบุหร่ี โดยมักจะเข้าข้างตนเองตามความเคยชิน ซ่ึงไม่สัมพันธ์กับแนวทางการรักษา

สุขภาพที่ดี ผลการศึกษาความคิดเหน็ต่อการสูบบุหร่ีของผู้ที่ยังคงสูบบุหร่ีในตาํบลศรีคํา้พบว่า ผู้สูบบุหร่ีมีความตระหนักถึง

พิษภัยที่เกดิข้ึนในสงัคมรอบข้างมากข้ึน ดังน้ันความเหน็ในด้านการสบูบุหร่ีไม่เป็นที่ยอมรับต่อสังคมมีค่าเพ่ิมมากข้ึน จากเดิม            

ร้อยละ 12.0 เพ่ิมขึ้ นเป็น ร้อยละ 80.1 และการสูบบุหร่ีช่วยคลายความเครียดและความวิตกกังวล จากเดิมร้อยละ68.0 

ลดลงเหลือร้อยละ 54.4 อย่างไรกต็ามยังคงมีส่วนหน่ึงที่เหน็ด้วยต่อการสบูบุหร่ี และเหน็ได้ชัดเจนว่า ความคิดต่อการสูบบุหร่ี

น้ันเป็นความต้องการทางจิตใจ         คือ การสูบบุหร่ีช่วยคลายเครียด คลายความวิตกกังวล ร้อยละ 54.4 สูบบุหร่ีแล้วไม่

รู้สกึหงดุหงิด ร้อยละ 53.5 ต้องการสบูบุหร่ีในสภาพแวดล้อมที่มีคนสบูบุหร่ี ร้อยละ 50.8 และการสบูบุหร่ีเป็นการสร้างสมาธิ

ทาํให้จิตใจสงบ ร้อยละ 41.1 

1.5 แนวทางการรณรงค์เพ่ือการเลิกสบูบุหร่ี 

 ปัจจุบันแนวทางการรณรงค์ไม่สบูบุหร่ี และช้ีให้เหน็พิษภัยของบุหร่ีโดยผ่านสื่อสาธารณะเป็นวิธีการที่ยังคงแพร่หลาย

และมีบทบาทต่อสังคมที่จะทาํให้การสูบบุหร่ีลดลงหรือเลิกได้ในที่สุด  ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์ของ

กลุ่มเป้าหมายที่มีผลต่อการเลิกบุหร่ี จากการสาํรวจข้อมูลทั้ง 2 คร้ังพบว่า  ได้รับคาํแนะนาํจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมากที่สุด 

จากเดิมร้อยละ 81.2 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 89.7 และ ได้รับทราบจากการ ดูโทรทศัน์ จากเดิมร้อยละ 81.2 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 

83.4 และเครือข่ายรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหร่ี จากเดิมร้อยละ 78.0 เพ่ิมขึ้ นเป็น ร้อยละ 81.3 จากตารางน้ีทาํให้เห็นว่า 

คาํแนะนาํจากเจ้าหน้าที่สาธารณสขุและ อสม. เป็น        สื่อบุคคลที่สามารถเข้าถึงตัวผู้สบูบุหร่ีได้ 
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 จากผู้เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 331 คน มีจํานวน 33 คนที่สามารถเลิกบุหร่ีความรู้สึกของผู้ที่สามารถเลิกบุหร่ี

จาํนวน 33 คน พบว่าผู้ที่สามารถเลิกสบูบุหร่ีได้น้ันมีความรู้สกึชนะใจตนเอง มีความเช่ือมั่นในตนเอง ทาํให้ครอบครัวยอมรับ

เพ่ือนๆให้การยอมรับ ไม่รู้สึกวิตกหงุดหงิดเม่ือไม่ได้สูบบุหร่ีและไม่มีภาระในการต้องหาบุหร่ีมาสูบในชีวิตประจําวัน 

นอกจากน้ันสขุภาพร่างกายยังแขง็แรงข้ึนนํา้หนักข้ึนหายใจดีข้ึนไม่มีกล่ินเหมน็ติดตัวการเลิกสูบบุหร่ีเป็นผลดีต่อสุขภาพในทุก

หัวข้อและทุกคนตอบว่าครอบครัวให้การยอมรับและมีความยินดีในการเลิกสูบบุหร่ี ซ่ึงผู้สูบบุหร่ีส่วนใหญ่ ที่ยังไม่สามารถเลิก

สูบบุหร่ีได้สาเหตุมาจากสูบเป็นเวลานานมากที่สุด  ร้อยละ 76.1 ร่างกายยังแขง็แรงดีอยู่ ร้อยละ51.4 ขาดความเช่ือมั่นใน

ตนเอง ร้อยละ 45.3 ตามลาํดับ 

1.6 ประโยชน์จากการเลิกบุหร่ี 

ความคิดเหน็ของผู้สูบบุหร่ีในปัจจุบัน ด้านความต้องการได้รับการสนับสนุนและการยอมรับเพ่ือนาํไปสู่การตัดสินใจเลิก

สูบบุหร่ีได้อย่างถาวรโดยคือผู้สูบบุหร่ีต้องการกาํลังใจจากครอบครัวและบุคคลอันเป็นที่รักมากที่สุด ร้อยละ87.0 รองลงมาคือ

หลีกเล่ียงการไปสถานที่ที่กระตุ้นให้อยากสบูบุหร่ี ร้อยละ66.8 และต้องการการยอมรับจากสงัคม ร้อยละ 56.8 

ผลตอบแทนที่ผู้สูบบุหร่ีต้องการได้รับในการเลิกบุหร่ีอย่างถาวร คือ เพ่ือให้รางวัลแก่ครอบครัวมากที่สุด ร้อยละ 74.3 

รองลงมาคือต้องการไปพบพูดคุยกบัผู้เลิกบุหร่ีเพ่ือเสริมสร้างกาํลังใจซ่ึงกันและกันร้อยละ 72.2 และต้องการที่จะให้ความรู้กับ

บุคคลใกล้ชิดหรือบุคคลที่กาํลังสบูบุหร่ีให้รับทราบถึงพิษภัยของบุหร่ี 

ความคิดเหน็ของผู้สูบบุหร่ีเกี่ยวกับประโยชน์จากการเลิกบุหร่ีพบว่าผู้สูบบุหร่ีต้องการมีสุขภาพที่แขง็แรงอายุยืนมากที่สุด

ร้อยละ 84.3  รองลงมาคือต้องการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคน    ในครอบครัวและชุมชนร้อยละ 62.5 และต้องการเป็นที่

ยอมรับในสงัคมร้อยละ 52.9  

1.7 ผลเสยีจากการสบูบุหร่ี ด้านสขุภาพ สงัคมเศรษฐกจิและวัฒนธรรม 

 จากการดาํเนินโครงการที่ทมีวิจัยและทมีพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมกนัในการจัดอบรม ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพิษภัยด้านบุหร่ี 

รวมถึงแนวทางการเลิกบุหร่ี และแนวทางการปฏบัิติตนของครอบครัวเพ่ือช่วยให้ผู้สูบบุหร่ีเลิกสูบบุหร่ีได้ ซ่ึงในส่วนข้อมูลน้ี

แสดงถึงความเข้าใจ ผลเสียที่เกี่ยวข้องกับของการสูบบุหร่ีทางสุขภาพ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนศรีคํา้ จะเห็นได้ว่า

ประชาชนในตาํบลศรีคํา้มีความรู้ความเข้าใจผลเสยีด้านสขุภาพในการสบูบุหร่ีผู้สบูบุหร่ีเข้าใจถึงผลเสียด้านสุขภาพ ซ่ึงเป็นโรค

ที่พบอยู่ในกลุ่มผู้สูบบุหร่ี ได้แก่ โรคถุงลมโป่งพอง ร้อยละ94.9 โรคมะเร็งปอดร้อยละ92.1ฟันดาํฟันเหลืองฟันผุ ร้อยละ 

94.6  

ด้านสขุภาพภายหลังจากการเลิกสบูบุหร่ีพบว่า ผู้ที่มีปัญหาสขุภาพลดตํ่าลงอย่างเหน็ได้ชัดจากเคยเป็นผู้สูบบุหร่ีมาก่อน 

ตัวอย่างเช่น อาการฟันดาํ ฟันเหลือง ฟันผุ จากเดิมร้อยละ 73.3 ลดลงเหลือร้อยละ 24.2  อาการไอ จามมีเสมหะ ลดลงจาก

ร้อยละ 60.0 เหลือร้อยละ 24.2 และ     ลมหายใจมีกล่ินเหมน็-มีกล่ินปาก-กล่ินตัวเหมน็แพ้อากาศ-ระคายเคืองต่อระบบ

หายใจ จมูก ตาคอ มีอาการลดลงเช่นกนั 
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ผลเสยีด้านเศรษฐกจิว่าเป็นการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในครัวเรือนมากกว่า ร้อยละ 92.7 เน่ืองจากค่าใช้จ่ายในการซ้ือบุหร่ีมีราคา 

และเป็นสาเหตุให้เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล  ร้อยละ 71.9 เพราะการสูบบุหร่ีเป็นสาเหตุของการเกิดโรคร้ายแรง เช่น 

มะเรง็ปอด ถุงลมโป่งพอง เป็นต้น 

ผู้ที่สบูบุหร่ีในตาํบลศรีคํา้มีความรู้ความเข้าใจผลเสียด้านสังคมที่เกิดข้ึนจากการสูบบุหร่ีเพราะเหน็ว่าควันบุหร่ีทาํร้าย

คนในครอบครัวและชุมชน  ร้อยละ 96.7 เป็นการสร้างความราํคาญให้ผู้อื่น ร้อยละ 90.9 รวมถึงคนในสังคมเกิดความรู้สึกที่

ไม่ดีต่อผู้ที่สูบบุหร่ี ร้อยละ 89.4       ซ่ึงสอดคล้องกับความคิดเหน็ต่อการสูบบุหร่ีที่ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม ทาํให้ผู้สูบ

บุหร่ีไม่ต้องการสบูบุหร่ีอย่างเปิดเผยในที่สาธารณะ 

ผู้สูบบุหร่ีในตาํบลศรีคํา้มีความเข้าใจเร่ืองการสูบบุหร่ีทาํให้เกิดผลเสียด้านวัฒนธรรมเหน็ว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่

เยาวชนมากที่สุดร้อยละ 94.3เพราะผู้สูบบุหร่ีน้ันเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านอาจเป็น พ่อ แม่ ทาํให้เด็กสามารถเลียนแบบ

พฤติกรรม รวมถึงเป็นพฤติกรรมที่ไม่สง่างาม     ร้อยละ 78.9 และเป็นค่านิยมที่ล้าสมัยคนรุ่นใหม่ไม่สบูบุหร่ีร้อยละ67.4 

1.8 การรับรู้ด้านกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑย์าสบูและพระราชบัญญัติคุ้มครองสขุภาพ 

ด้านกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 

เป็นเร่ืองที่ผู้บุหร่ีทุกคนต้องรับรู้เพราะการสูบบุหร่ีอาจมีผลกระทบต่อผู้อื่นโดยเฉพาะในที่สาธารณะผลการศึกษาพบว่าทุกคน

ทราบ   ทุกข้อของระเบียบกฎหมาย โดย ห้ามขายบุหร่ีหรือยาสูบให้กับผู้ที่มีอายุตํ่ากว่า 18 ปี มากที่สุด ร้อยละ 98.2 

รองลงมา คือ     ห้ามสูบบุหร่ีในป๊ัมนํา้มันและป๊ัมแกส๊ ร้อยละ97.3 และห้ามแสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบในที่เปิดเผย  แต่สามารถ

ติดข้อความว่า“มีบุหร่ีจาํหน่าย” และห้ามให้มีการโฆษณาบุหร่ี ร้อยละ 97.0 รวมถึง   ผู้สูบบุหร่ีมีความเข้าใจและปฏบัิติตาม

โดยไม่สูบบุหร่ีในที่ห้ามสูบบุหร่ี ในป๊ัมแกส็และป๊ัมนํ้ามัน มากที่สุด ร้อยละ96.4รองลงมาคือ สถานบริการสาธารณสุขและ

ส่งเสริมสขุภาพ95.5 และสถานศึกษา ร้อยละ 95.2 

1.9 ผลสาํเรจ็หลังสิ้นสดุโครงการวิจัย 
1) สามารถช่วยให้ผู้ที่สูบบุหร่ีซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายเลิกสูบบุหร่ีได้ ร้อยละ 10 และผู้ที่ยังคงสูบบุหร่ีจํานวนหน่ึง

สามารถลดปริมาณการสูบบุหร่ีลง ร้อยละ 44.7 จากการสาํรวจถึงจาํนวนการสูบบุหร่ีต่อวัน จากการสูบ 3-5 มวนมากที่สุด 

ลดลงเหลือ 1-2 มวน  เพราะตระหนักถึง   พิษภัยของบุหร่ี นอกจากน้ี ผู้เลิกสูบบุหร่ีได้รับความรู้ด้านพิษภัยของบุหร่ี ทาํให้

เกดิความภาคภมิูใจ สามารถเป็นตัวอย่างเพ่ือให้ผู้ที่สบูบุหร่ีอยู่เกดิแรงกระตุ้น แรงจูงใจ และร่วมเป็นกาํลังใจให้กับผู้ที่สูบบุหร่ี

สามารถเลิกสบูบุหร่ีได้ในที่สดุ  

2) สามารถสร้างศักยภาพให้กับ อสม. ที่ทาํงานในพ้ืนที่ จากการร่วมมือของอสม. จาํนวน 115 คน ที่ร่วมใจทาํงาน

ด้วยจิตอาสา เพราะเหน็ว่าสขุภาพเป็นเร่ืองสาํคัญ และกลุ่มเป้าหมายเป็นคนในครอบครัว ญาติพ่ีน้อง ทาํให้การทาํงานเป็นไป

ด้วยความราบร่ืน รวมถึง อสม.เกิดความภมูิใจว่าตนเองมีส่วนในการทาํงานร่วมกับโครงการน้ี ถึงแม้จะไม่สามารถทาํให้ผู้สูบ

บุหร่ีเลิกสบูบุหร่ีได้ทั้งหมด 

3) ภายหลังสิ้นสุดการทาํงานในระยะ เวลา 9เดือน ทมีวิจัยได้ติดตามความต่อเน่ือง พบว่า ผู้ที่เข้าร่วมโครงการและ

เลิกสูบบุหร่ีแล้ว ได้เลิกสูบบุหร่ีอย่างถาวรไม่กลับมาสูบบุหร่ีอีกและได้สัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการสาํหรับผู้ที่ลดจาํนวนการ

สบูบุหร่ีได้ น้ันยังไม่สามารถเลิกได้แต่กไ็ม่ได้เพ่ิมจาํนวนการสบูบุหร่ีข้ึน 
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4) เกดิเครือข่ายผู้พยายามเลิกสบูบุหร่ีมาชุมนุมกนั โดยไม่มีผู้ชักจูง แสดงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นการรวมตัว

กันเพ่ือทาํกิจกรรมร่วมกัน เช่นการเล่นเกมส์ คลายเครียดให้ลืมความต้องการในการสูบบุหร่ี เป็นกิจกรรมหน่ึงที่สามารถลด

จาํนวนการสบูบุหร่ีลง เพราะถ้าอยู่คนเดียวจะมีความรู้สกึเหงาและจะต้องหาบุหร่ีมาสบู 

5) เกดิกลไกรูปแบบการดูแลผู้ที่ต้องการเลิกสบูบุหร่ีเพ่ือเป็นแนวทางให้เกดิตาํบลศรีคํา้ปลอดบุหร่ี คือ ให้อาสาสมัคร

สาธารณสขุประจาํหมูบ้าน(อสม.) เป็นผู้ดูแลผู้ต้องการเลิกสูบบุหร่ีอย่างใกล้ชิด โดย อสม. 1 คน รับผิดชอบ ผู้สูบบุหร่ี 3 คน 

จากการศึกษาพบว่า จาํนวนผู้สูบบุหร่ี 3 คน ไม่เป็นภาระรับผิดชอบมากจนเกินไปสาํหรับอสม. และสามารถดูแล พูดคุย

สอบถามข้อมูลได้เป็นระยะ เน่ืองจากอยู่ในละแวกหมู่บ้านเดียวกัน และหลังจากจบโครงการแล้ว อสม.ยังคงรับผิดชอบที่จะ

โน้มน้าวให้กลุ่มที่ยังคงสบูบุหร่ี สามารถเลิกสบูบุหร่ี โดยทมีวิจัยจะลงพ้ืนที่ติดตามผลอย่างต่อเน่ือง 

 

 (2) ผลการศึกษาตามวตัถุประสงคข์อ้ที ่2 เพ่ือสร้างกระบวนการเสริมสร้างการเลิกบุหร่ีโดยชุมชนกบัหน่วยงานของรัฐในระดับ

พ้ืนที่ 

ในการสร้างกระบวนการเสริมสร้างการเลิกบุหร่ีโดยชุมชนกบัหน่วยงานของรัฐในระดับพ้ืนที่น้ันต้องประกอบด้วย ความ

ร่วมมือระหว่าง 3 ฝ่าย คือ  

1) หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ รพ.สต. จากการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า การทาํงานเลิกบุหร่ีในชุมชน ยังเป็นงานฝากช้ินเลก็ ๆ ซ่ึงมี

นัยยะเป็นเพียงการส่งเสริมสขุภาพ โดยทั่วไปจะยังคงให้ความสาํคัญต่อการรักษาพยาบาล มากกว่า งานบุหร่ี ซ่ึงจัดอยู่ในกลุ่มงานยา

เสพติด เน่ืองจากรพ.สต. ยังขาดเป้าหมายที่จะกาํหนดให้เป็นตาํบลปลอดบุหร่ี ถึงแม้จะยังไม่สามารถปลอดบุหร่ีได้ทั้งหมด แต่กจ็ะ

เป็นการให้เหน็ถึงเจตนาที่จะทาํให้การสบูบุหร่ีในพ้ืนที่ลดลงและหมดไปในที่สุด มีเพียงบางหมู่บ้าน เช่น หมู่ที่ 2       บ้านป่ายาง ที่

เร่ิมต้นเป็นหมู่บ้านปลอดเหล้า  

2) องค์กรท้องถิ่น (อบต.) และผู้นาํชุมชน ได้แก่ กาํนัน ผู้ใหญ่บ้าน พระ ควรต้องมีบทบาทเข้าร่วมโครงการ ตาํบลปลอด

บุหร่ี ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า ผู้นาํชุมชนส่วนใหญ่ยังคงสบูบุหร่ีอยู่ ดังน้ันการที่จะให้ประสบความสาํเรจ็ ควรมีการอบรมผู้นาํชุมชนให้

รับรู้รับทราบเป็นเบ้ืองต้น และเชิญเข้าร่วมเป็นคณะทาํงานของตาํบล โดยเฉพาะอย่างย่ิงหน่วยงาน อบต. ต้องเป็นตัวอย่าง เพ่ือเป็น

แบบอย่างที่ดี โดยการรณรงค์ สามารถทาํควบคู่กับเหล้าและบุหร่ี ซ่ึงพบว่าในตาํบลศรีคํา้ ให้ความสาํคัญกับการรณรงค์ปลอดเหล้า

มากกว่าทาํให้การรณรงค์เร่ืองการเลิกสบูบุหร่ีไม่ได้รับความสนใจเทา่ที่ควร  

3) ครอบครัว ญาติ เพ่ือนบ้านและชุมชน  ต้องให้ความรู้ในฐานะเป็นผู้เฝ้าระวังที่สาํคัญ เพราะเป็นผู้ใกล้ชิดกับผู้สูบบุหร่ี

มากที่สดุ ตลอดจนถึงร้านค้า ร้านขายของชาํ ที่ไม่มีการขายบุหร่ีดังเช่น       ในหลายจังหวัดที่ไม่มีการจาํหน่ายบุหร่ีในร้านค้า จะเป็น

การควบคุมทางสงัคมลักษณะหน่ึงที่แสดงการไม่สนับสนุนการสบูบุหร่ีในชุมชน 

ในการดาํเนินงานกลุ่มสาํคัญทั้ง 3 ฝ่ายสาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดซ่ึงเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงต่อการดูแล

สุขภาพของประชาชน ควรต้องมีนโยบายและแผนงานที่ชัดเจน ต่อการดาํเนินงานด้านการรณรงค์เพ่ือการเลิกสูบบุหร่ี โดย

ประกาศพ้ืนที่ให้กาํหนดหมู่บ้าน ตาํบล อาํเภอ และจังหวัดปลอดบุหร่ี การดาํเนินการดังกล่าวจะเป็นสัญลักษณ์และประกาศ

เจตนา ในการรณรงค์ ให้เกดิข้ึนในจังหวัด โดยการสั่งการและขอความร่วมมือไปยังพ้ืนที่ที่มีความพร้อมในการดาํเนินการ เพ่ือ

เป็นต้นแบบและเป็นตัวอย่างให้กับตาํบลอื่น ๆ ซ่ึงเป็นภาระหน้าที่โดยตรงของภาครัฐ แต่จะมีลักษณะเป็นการปฏิบัติงานเชิง

รุก ที่จะมีประสทิธผิลมากกว่าการรณรงค์ โดยแผ่นป้าย แผ่นพับ หรือการรณรงค์ชนิดอื่น ที่ไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ
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อย่างย่ิงในพ้ืนที่ของกลุ่มชาติพันธ์ที่อาศัยอยู่บนพ้ืนที่สูง ห่างไกลการคมนาคม เทคโนโลยี มีภาษาวัฒนธรรม และมีแบบแผน 

และวิถีชีวิตที่แตกต่างไปจากคนไทยทั่วไปและไม่สามารถเข้าใจสื่อประชาสมัพันธท์ี่เป็นภาษาไทยได้  

 

(3)ผลการศึกษาตามวตัถุประสงคข์อ้ที่ 3 เพ่ือกาํหนดรูปแบบกระบวนการควบคุมทางสังคม สาํหรับการควบคุม ลด ละ 

และเลิกสบูบุหร่ีในระดับชุมชน  

ผลจากการจัดเวทแีละเย่ียมเยียนผู้สบูบุหร่ีร่วมกบั อสม. รพ.สต.ศรีคํา้ หมุนเวียนไปหมู่บ้านต่าง ๆ เพ่ือพบปะผู้ที่เข้า

ร่วมโครงการ เป็นระยะเวลา 9 เดือนตลอดระยะเวลาดาํเนินโครงการ สามารถกาํหนดรูปแบบกระบวนการควบคุมทางสังคม 

สาํหรับการควบคุม ลด ละ และเลิกสบูบุหร่ีในระดับชุมชน ได้ดังน้ี 

1) การประชาสมัพันธโ์ดยสื่อโทรทศัน์ วิทยุ แผ่นพับ แผ่นปลิว ป้ายโฆษณายังไม่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ที่กาํลังสูบ

บุหร่ีอยู่ รูปแบบที่สามารถทาํได้และเกดิประโยชน์คือใช้วิธกีารควบคุมทางสงัคม โดย ให้สมาชิกในครอบครัวรับทราบว่า แม้ว่า

การสบูบุหร่ีเป็นเร่ืองเฉพาะบุคคล แต่การสบูบุหร่ีจะมีอันตรายต่อผู้อื่นที่อาศัยอยู่ร่วมกันในครัวเรือน ดังน้ัน การให้สมาชิกใน

ครัวเรือน เป็นผู้กระตุ้นหรือจะให้คาํแนะนาํ จะมีผลทาํให้ผู้สูบบุหร่ีได้ตระหนัก ว่า การสูบบุหร่ีส่งผลกระทบต่อผู้อื่น ทั้งด้าน

สุขภาพ และสภาพแวดล้อม การเร่ิมต้นที่ให้ความสาํคัญกับครัวเรือนจะสามารถทาํให้ผู้สูบบุหร่ีมีความรู้สึกว่าตนเองเป็น

ต้นเหตุ ของความเจบ็ป่วยที่ส่งผล ทาํความเดือนร้อน และเป็นอันตรายต่อคนรอบข้าง ผลจากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า การให้

ความสาํคัญกบัครัวเรือนซ่ึงเป็นศูนย์กลาง จะมีผลต่อการเลิกบุหร่ีได้  

2) จากการศึกษาคร้ังน้ีผู้ที่มีบทบาทสาํคัญต่อการศึกษาคร้ังน้ีคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) 

หน่วยงานภาครัฐคือ รพ.สต. ต้องมีแผนดาํเนินงานที่ชัดเจนที่จะให้อสม. เป็นสื่อบุคคล ที่สามารถเข้าถึงตัวผู้สูบบุหร่ี โดยใช้

กระบวนการขายตรง(Direct Sale) โดยมอบหมายให้อสม.จัดทาํทะเบียนผู้สบูบุหร่ี ในพ้ืนที่รับผิดชอบโดยต้ังเป้าหมายที่จะให้อ

สม.    เป็นผู้นาํสาร ข้อแนะนาํ และชักจูง เป็นรายบุคคล ในรูปแบบการควบคุมทางสงัคม โดยความร่วมมือกับชุมชน จะทาํให้

ผู้สบูบุหร่ีเกดิความรู้สกึว่าการสบูบุหร่ีไม่เป็นผลดีต่อตนเองและผู้อื่น   
 

 ผลจากการศึกษาคร้ังน้ี ช้ีให้เหน็ว่า การที่จะให้ผู้ที่สูบบุหร่ี ซ่ึงสูบบุหร่ีมานาน เลิกโดยทนัทน้ัีน ค่อนข้างเป็นไปได้ยาก 

ดังน้ัน ควรรณรงค์ให้ลดจาํนวนการสูบบุหร่ีลงเสียก่อนในข้ันต้น หากการลดบุหร่ีลงได้จะนาํไปสู่การเลิกสูบบุหร่ีได้อย่างถาวร 

เพราะผู้สบูบุหร่ียังติดในความรู้สึกว่าบุหร่ีเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ หรือเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต ดังน้ันจึงต้องดาํเนินการแบบค่อยเป็น

ค่อยไป โดยเฉพาะอย่างย่ิงควรมีการสนับสนุนด้านการแพทย์ และการใช้ยา ที่มีอยู่และนาํมาใช้ได้อย่างต่อเน่ือง เพราะจะเป็น

สิ่งยึดเหน่ียวให้กับผู้สูบบุหร่ี จะเปล่ียนแปลงความเช่ือมาเช่ือในประสิทธิภาพของยา ซ่ึงผลจากการศึกษาคร้ังน้ี มีผู้ลดการสูบ

บุหร่ีลงถึง ร้อยละ 44.7 เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ช้ีให้เหน็ว่า หากผู้ลดการสูบบุหร่ีที่เข้าร่วมโครงการน้ี ได้รับการสนับสนุนทาง

สงัคมอย่างต่อเน่ือง คาดว่าจะผู้ที่ลดการสบูบุหร่ีจะสามารถเลิกสบูได้ในที่สดุ 

  

5.2 สรุปผลการด าเนนิโครงการฯ 

 การดาํเนินโครงการฯเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมโดยการใช้กระบวนการInterventionซ่ึงเป็นการควบคุมทางสงัคมโดย

กลุ่มคนใกล้ชิดเช่นครอบครัวเพ่ือนบ้านรวมถึงการให้ความรู้ที่เหมาะสมตลอดระยะเวลาการดาํเนินงานโครงการสามารถสรุป

ได้ดังน้ี 
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5.2.1. ดา้นบุคลากร 

 การดาํเนินงานโครงการร่วมกนัทั้ง 3 ฝ่ายประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสขุและทมีวิจัย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงซ่ึงทาํงานร่วมกนัตั้งแต่การวางแผนการดาํเนินงานและร่วมปฏบัิติงาน ดังน้ี 

 ทมีวิจัยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงดาํเนินงานตามแนวคิดและกรอบการวิจัยของโครงการโดยสนับสนุนพ้ืนที่ตาํบลให้

เกิดกระบวนการควบคุมทางสังคมส่งผลให้ผู้สูบบุหร่ีสามารถเลิกสูบบุหร่ีได้ซ่ึงงานดาํเนินงานเป็นรูปแบบของการให้ความรู้

เย่ียมบ้านให้กาํลังใจโดยอาศัยการนาํร่วมกบัรพ.สต.ศรีคํา้และ อสม. ศรีคํา้ทาํให้การดาํเนินงานเป็นไปอย่างราบร่ืน 

 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลศรีคํา้ให้การสนับสนุนโดยเป็นหลักในการทาํงานด้านสุขภาพในพ้ืนที่เป็น

ศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างทีมวิจัยรพ.สต. และ อสม. ร่วมถึงกลุ่มเป้าหมายในชุมชนสนับสนุนการให้ความรู้ยา

สมุนไพรที่ช่วยเร่ืองการลดบุหร่ีและเป็นที่ปรึกษาให้กบั อสม. ตลอดช่วงระยะเวลาดาํเนินงานโครงการ 

 อาสาสมัครสาธารณสขุตาํบลศรีคํา้ (อสม.) มีความสาํคัญต่อการดาํเนินโครงการเน่ืองจากเป็นกลไกในการขับเคล่ือนที่

มีศักยภาพทั้งด้านความรู้และอยู่ในชุมชนโดยอสม.สามารถดาํเนินงานได้ในรูปแบบทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการมี

ความสามารถในการช่วยให้กลุ่มเป้าหมายประสบความสาํเร็จในการลดและเลิกสูบบุหร่ีได้โดยไม่ทาํให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึก

กดดันหรือต่อต้านเน่ืองจาก อสม. เป็นบุคคลที่อยู่ในพ้ืนที่และมีความสมัพันธก์บักลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี 

5.2.2 รูปแบบเทคนคิวิธีการ   

 การใช้กระบวนการ Intervention ในรูปแบบ การดูแลด้วยครอบครัวคนใกล้ชิด (Social network) และการให้ข้อมูล

ความรู้ (Social Support) โดยสามารถแบ่งได้ ดังน้ี 

 1) การทาํงานของอสม.ของตาํบลศรีคํา้ 1 คนรับผิดชอบกลุ่มเป้าหมายผู้สูบบุหร่ีจาํนวน 3 คนโดย  อสม. แต่ละ

คนจะมีเทคนิควิธีการในการดาํเนินงานที่แตกต่างกันเช่นการพูดคุยสอบถามบ่อยๆการให้ความรู้ การแสดงความห่วงใยให้

กาํลังใจ ซ่ึงเหน็ว่า เป็นความเหมาะสมต่อการดาํเนินงานที่ใช้การควบคุมทางสังคมเป็นหลัก 

 2) อบรมให้ความรู้เร่ือง “พิษภัยของบุหร่ีและเคล็ดลับในการเลิกสูบบุหร่ี”  ให้กับ อสม.และผู้สูบบุหร่ีที่เข้าร่วม

โครงการและผู้ที่สนใจรวมถึงการให้ความรู้เร่ือง “สิ่งที่ควรทราบก่อนช่วยคนใกล้ชิดเลิกบุหร่ี ” สาํหรับกลุ่มผู้ใกล้ชิดในระดับ

ครอบครัวซ่ึงการให้ความรู้ที่เหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมายทาํให้เกดิความเข้าใจและสามารถปฏบัิติได้อย่างถูกต้อง 

 3) ทีมวิจัยได้จัดทาํซองเอกสารประจําบุคคล ผู้ที่อาสาเลิกสูบบุหร่ี โดยในซองได้บรรจุเอกสารต่างๆ คือ เอกสาร

แนะนาํวิธีการเลิกบุหร่ี โปสเตอร์ แผ่นพับ ซีดี ซ่ึงได้ขอความอนุเคราะห์จากมูลนิธิรณรงค์ไม่สูบบุหร่ี ซ่ึงอาสาสมัครสามารถ
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เปิดอ่านข้อมูลได้ตลอดเวลา ช่วยตัดสนิใจ   ในการเลิกสบูบุหร่ี แต่พบว่าประชาชนในตาํบลศรีคํา้เหน็ว่าสื่อประชาสัมพันธ์มีผล

ที่ทาํให้ตระหนักถึงพิษภัยได้น้อยกว่าการเข้ารับการอบรม ฟังบรรยายและได้พบวิทยากรเพราะสามารถสอบถาม ปัญหาพูดคุย

และปรึกษาได้ สามารถกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายรับฟังตระหนักถึงพิษภัยและแนวทางในการเลิกสูบบุหร่ีได้จากข้อมูลที่ได้

ถ่ายทอดจากอสม. ทมีวิจัยและวิทยากร 

 4) จัดเวทสีนทนา แลกเปล่ียนความรู้ โดยทมีวิจัยซ่ึงเป็นพยาบาลจิตเวช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดพะเยา 

เป็นวิทยากรและให้ความรู้ตลอดการดาํเนินโครงการ หมุนเวียนไป ทุกหมู่บ้านโดยความร่วมมือของ รพ.สต. ศรีคํา้ และ อสม.

ที่อยู่ประจําพ้ืนที่ น้ัน ๆเป็นลักษณะอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการพูดคุยเร่ืองทั่วไปโดยแทรกเร่ืองบุหร่ีทําให้

กลุ่มเป้าหมายรู้สกึผ่อนคลายและเป็นมิตร 

 5) การดาํเนินโครงวิจัยรูปแบบการควบคุมเพ่ือการเลิกสูบบุหร่ี พบว่า เกิดแรงกระตุ้น ทาํให้ประชาชนในพ้ืนที่เกิด

ความตื่นตัวและตระหนักถึงพิษภัยของบุหร่ีและประชาชนในพ้ืนที่    ตาํบลศรีคํา้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี รวมถึงเจ้าหน้าที่

สาธารณสขุในพ้ืนที่เปิดพ้ืนที่ให้ทาํงานอย่างได้อย่างเตม็ที่และช่วยสนับสนุนด้านสถานที่ ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ยาแผนปัจจุบัน

และ      ยาสมุนไพร 

 6) การดาํเนินงานผู้ที่อาศัยในตาํบลศรีคํา้มีบทบาทในการทาํงานอย่างเตม็ที่ทั้ง อสม. เครือข่ายครอบครัว ซ่ึงทมีวิจัย

เป็นผู้สนับสนุนในเร่ืองข้อมูลความรู้ การจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้การดาํเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ อสม. เหน็ว่า

โครงการน้ีไม่ใช่แค่เพียงโครงการสาํรวจข้อมูลชุมชนแต่เป็นโครงการที่ทาํกิจกรรมและดาํเนินการลงพ้ืนที่อย่างต่อเน่ืองใน

รูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการติดตามกลุ่มเป้าหมายกระตุ้นเตือนและเป็นกาํลังใจทาํให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความ

เช่ือถือเช่ือใจและเปิดใจรับฟังข้อมูลและพยายามเปล่ียนพฤติกรรมมากเพ่ิมข้ึน 

5.2.3 ปัญหาอุปสรรคต่อการด าเนนิโครงการฯ  

ผู้สบูบุหร่ีที่เข้าร่วมโครงการ มีความสนใจ แต่ไม่สามารถเข้าร่วมกจิกรรมได้ เน่ืองมาจากปัญหาอุปสรรคต่างๆ พบว่า 

 1) กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ทาํอาชีพเกษตรกรรมการดาํเนินโครงการในช่วงฤดู ทาํนา (ฤดูฝน) พบว่าถึง

กลุ่มเป้าหมายมีความสนใจแต่ไม่สามารถมาร่วมกจิกรรมได้ ในบางคร้ัง 

 2) ระยะเวลาในการดาํเนินกระบวนการ Intervention น้อย เน่ืองจากการดาํเนินโครงการแบ่งเป็น 3 ระยะ ตลอด

ระยะเวลาดาํเนินโครงการประมาณ 9 เดือน หากมีระยะเวลาให้การดาํเนินมากขึ้ นจะสามารถช่วยให้กลุ่มเป้าหมายประสบ

ความสาํเรจ็ในการเลิกสบูบุหร่ีได้มากกว่าน้ี 

 ความเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนในหมู่บ้านสามารถลดจาํนวนผู้สูบบุหร่ีในหมู่บ้านและผู้ที่ยังสูบอยู่สามารถลดจาํนวนการ

สบูลง รวมถึงมีความรู้เร่ืองพิษภัยของบุหร่ีมากเพ่ิมย่ิงขึ้น ตระหนักถึงโทษและความเจบ็ป่วยเม่ือสูบบุหร่ีในกลุ่มของผู้ที่เลิกสูบ

บุหร่ีได้เกิดความภูมิใจ สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีและแนะนาํวิธีในการเลิกสูบบุหร่ีในแบบของตนเองให้กับญาติหรือเพ่ือนที่

ยังคง     สบูบุหร่ีอยู่  

5.3 ขอ้เสนอแนะ 
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5.3.1 ขอ้เสนอแนะดา้นนโยบาย 

1) ในระดับพ้ืนที่ การควบคุมด้านบุหร่ีไม่ควรแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารโดยไม่มีเป้าหมายเพราะหมายถึงการตาํ

นํา้พริกละลายแม่นํา้ ในการดาํเนินการควบคุมบุหร่ีได้ต้องมีเป้าหมาย และทราบจาํนวนผู้ที่สูบบุหร่ีพ้ืน และต้ังเป้า ที่จะลด

จาํนวนผู้สบูบุหร่ี โดยสาํรวจผู้สบูบุหร่ีโดยใช้วิธกีารใช้การสาํรวจสาํมะโนประชากรผู้สบูบุหร่ีทั้งหมดในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นฐานข้อมูล    

ที่สามารถติดตามและข้ึนทะเบียนเป็นกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพ ฐานข้อมูลเหล่าน้ีจะทราบ ชนิด ประเภทและจาํนวนการสูบบุหร่ี

ของประชากร ซ่ึงจะนาํไปสู่การวางแผนเพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนขึ้น  

2) เน่ืองจากการสูบบุหร่ีเป็นพฤติกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมานาน และไม่ส่งผลให้เกิดความ

เจบ็ป่วยได้ทนัทจึีงขาดความตระหนักในสิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคต การรณรงค์เลิกบุหร่ี ไม่เพียงพอที่จะยับย้ังการแพร่กระจาย

ของการสบูบุหร่ี ดังน้ัน เป้าหมายที่ 2 คือการป้องกนัไม่ให้เกดิผู้สบูบุหร่ีรายใหม่ หรือ ยับย้ังการริเร่ิมสูบบุหร่ีของเยาวชน และ

คนในวัยแรงงานที่เร่ิมหัดสบูใหม่ ๆ ดังน้ัน การรณรงค์ขับเคล่ือน จึงต้องมุ่งเป้าไปที่กลุ่มเสี่ยงที่จะก้าวเข้ามาเป็นผู้สูบบุหร่ี โดย

ปรับกระบวนการใช้สื่อที่มุ่งไปสู่ผู้ที่ยังไม่สบู ให้รับทราบถึงพิษภัยของบุหร่ีต้ังแต่ต้น  

3) จากการสงัเกตการณ์ในชุมชน พบว่า ผู้สูบบุหร่ีที่อาศัยในตาํบลศรีคํา้เมื่อมีอาการเจบ็ป่วยเกิดขึ้นจะเดินทางมารับ

การรักษาที่ รพ.สต.ศรีคํา้มากกว่าโรงพยาบาลแม่จัน 

เพราะเป็นโรงพยาบาลที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ แต่ รพ.สต.ศรีคํา้ ยังไม่มีโครงการในการจัดตั้งให้มีคลินิกอดบุหร่ีอย่างเป็นทางการ

เพียงแต่ มียาสมุนไพร เช่นหญ้าดอกขาว ที่เจ้าหน้าที่ไปเบิกจากโรงพยาบาลแม่จัน จึงมีลักษณะเป็นคลินิกอดบุหร่ีอย่างไม่เป็น

ทางการ คือให้คาํปรึกษาสาํหรับผู้ที่ต้องการเลิกสบูบุหร่ี ซ่ึงผู้สูบบุหร่ีส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่ามีการให้ความช่วยเหลือสาํหรับผู้ที่

ต้องการเลิกบุหร่ี ดังน้ันควรผลักดันให้จัดตั้งคลินิกอดบุหร่ีในรพ.สต.อย่างเป็นทางการ เพ่ือให้มีบทบาทในการให้ความ

ช่วยเหลือแนะนาํผู้ที่มีความสนใจที่จะเลิกสบูบุหร่ีมากขึ้น และสามารถเดินทางมารับคาํปรึกษาได้โดยสะดวก รวดเรว็  

5.3.2 ขอ้เสนอแนะดา้นการวิจยั 

 1) ควรมีการวิจัยเชิงลึกในระดับชุมชน เป็นการทาํงานแบบมีส่วนร่วมโดยมีลักษณะเชิงรุกแบบมุ่งเป้าโดยให้ผู้สูบบุหร่ี

ทุกคนเข้าร่วมโครงการ เพ่ือนาํกระบวนการวิจัยเชิงจิตเวช (Psychotherapy) ควบคู่กบักระบวนการทางสงัคม และการแพทย์เชิง

บูรณาการ (Integrative Medicine) เพ่ือให้ผู้ที่ต้องการเลิกสบูบุหร่ีสามารถเลิกสูบบุหร่ีได้อย่างถาวร นอกจากการรณรงค์เพ่ือให้

ความรู้และกระตุ้นเพ่ือให้เกดิความตระหนักถึงพิษภัยของบุหร่ีแล้ว การทาํงานวิจัยเชิงลึกในระดับชุมชนลักษณะน้ี สามารถการ

ดาํเนินงานได้ โดยมุ่งเน้นด้านการดูแลสขุภาพและเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้สบูบุหร่ี ซ่ึงวิธกีารดาํเนินงานด้านสุขภาพควรมี

การตรวจระดับนิโคตินและประเมินความพร้อมในการเลิกสูบบุหร่ีของผู้ร่วมโครงการ ซ่ึงผู้วิจัยสามารถให้ความรู้ตามระยะ

ความเปล่ียนแปลงที่ประเมินได้ ผู้วิจัย และ อสม. ร่วมมือปฏิบัติงานในพ้ืนที่เพ่ือสร้างแรงจูงใจ ในการเลิกบุหร่ี โดยใช้

กระบวนการทางสงัคมกบัคู่สมรส บุตรหลานและเพ่ือนผู้ใกล้ชิดที่ไม่สูบบุหร่ี เพ่ือให้คาํแนะนาํ กาํลังใจแก่ผู้สูบบุหร่ี ผู้วิจัยเหน็

ว่าการทาํวิจัยเชิงลึกจะทาํให้มีผู้เลิกสบูบุหร่ีเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงสามารถเป็นต้นแบบของแนวทางการเลิกบุหร่ี  

 2) ควรมีการศึกษาวิจัยด้านการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของการสูบบุหร่ี เน่ืองจาก พฤติกรรมการสูบบุหร่ีเกิดได้จาก

ปัจจัยหลายสาเหตุ เช่น ภาวะเสพติดทางใจ ความรู้สึกที่มีต่อการสูบบุหร่ีว่าการสูบบุหร่ีสามารถช่วยคลายความเครียด ทาํให้มี

สมาธ ิลดอาการซึมเศร้าหรือเบ่ือหน่าย หรือ ภาวะเสพติดทางสงัคมหรือนิสยัความเคยชิน เช่น สบูตอนเข้าห้องนํา้หรือหลังจาก
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รับประทานอาหาร และ ภาวะเสพติดทางร่างกายหรือเสพสารเสพติดนิโคติน ที่มีฤทธิ์กระตุ้นการหล่ังสารเคมีทาํให้ผู้สูบเกิด

ความรู้สึกสดช่ืน กระปร้ีกระเปร่า และมีพลัง   เม่ือหยุดสูบบุหร่ีทาํให้ปริมาณสารสื่อประสาทเหล่าน้ีลดลง ส่งผลให้อารมณ์

ความสบายใจของผู้สูบหายไป ซ่ึงงานวิจัยด้านการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผู้สูบบุหร่ี นอกจากจะเข้าใจพฤติกรรมความคิด

ของผู้สูบบุหร่ีได้มากขึ้ นแล้ว ยังสามารถนําผลการศึกษาไปขยายผลในพ้ืนที่อื่น ๆ และสามารถนําไปปรับใช้ให้เข้ากับ

สถานการณ์เพ่ือจัดการปัญหาด้านสขุภาพ และการรณรงค์เพ่ือการเลิกสบูบุหร่ีในชุมชน  

 

5.3.3 ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 

 1) ตาํบลศรีคํา้เป็นพ้ืนที่ที่ยังคงมีวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพพ้ืนบ้านร่วมด้วยกับการดูแลแผนปัจจุบัน ยังคงมีการใช้

ยาสมุนไพรในชุมชน รวมถึงยังมีขนบธรรมเนียมและพิธีกรรมที่สามารถเช่ือมโยงด้านสุขภาพได้ เช่น  การสืบชะตาต่ออายุ 

สะเดาะเคราะห์ส่งเคราะห์ เป็นต้น 

 2) นอกจากผู้เกี่ยวข้องด้านสุขภาพแล้วการทาํงานด้าน “บุหร่ี”ให้ประสบความสาํเรจ็จะต้องมีความร่วมมือจากกลุ่ม

องค์กรและชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนเช่นวัดโรงเรียนเทศบาลแกนนาํชุมชนพ่อหลวงนายก อบต. กาํนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นต้น

เพ่ือร่วมผลักดันและสนับสนุนให้เกดิ “ชุมชนปลอดบุหร่ี” 

3) ในการดาํเนินงานวิจัยในชุมชน การใช้การรณรงค์เพียงอย่างเดียวน้ัน ไม่สามารถช่วยให้ประชาชนเลิกสูบบุหร่ีได้ 

การให้บทบาทชุมชนร่วมดูแลกันเองเป็นสิ่งที่สาํคัญที่ช่วยให้ผู้สูบบุหร่ีเลิกบุหร่ีได้อย่างแท้จริง เหน็ได้จากผู้ที่สามารถเลิกสูบ

บุหร่ี จาํนวน 33 คน ที่สามารถตัดสนิใจเลิกสบูบุหร่ีได้ โดยมีครอบครัวและคนใกล้ชิดเป็นผู้ให้กาํลังใจ รวมถึงความต้องการที่

จะได้รับการยอมรับจากครอบครัวและสงัคม 
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ภาคผนวก ก 

รายชื่อคณะท างาน 

โครงการวิจัยรูปแบบการควบคุมทางสังคมเพ่ือการเลิกสูบบุหร่ี : การบูรณาการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายชุมชนกบัระบบ

บริการสขุภาพของรัฐระดับชุมชน 
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รายชื่อคณะท างาน 

โครงการวิจัยรูปแบบการควบคุมทางสังคมเพ่ือการเลิกสูบบุหร่ี : การบูรณาการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายชุมชนกบัระบบ

บริการสขุภาพของรัฐระดับชุมชน 

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

1.  รศ.ดร.ปรีชา อุปโยคิน หัวหน้าโครงการ 

2.  น.ส.นันทกิา อนันต์ชัยพัทธนา นักวิจัย 

3.  น.ส. พิมทรัพย์ พิมพิสุทธิ์ นักวิจัย 

4.  น.ส. ภัทรา เจริญลาภ นักวิจัย 

    
    

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศรีค ้ า อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย 

5.  นายบุญธรรม จักรสมศักด์ิ  

6.  นางพัชรี จักรสมศักด์ิ  

7.  นายกสนิพจน์ ภเูจริญกลัยา  

8.  น.ส. รัศมี ทาใหม่  

9.  น.ส. วนิดา หม่อมเยน็  

    
    

อาสาสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น หมู่ 1 บา้นเหมืองกลาง  

10.  นายบุญถา   ใจปินตา  

11.  นายมอญ   ศรีบุญเรือง  

12.  นายศรีล้วน   สภุานิช  

13.  นายแสงเมือง  แสงคาํ  

14.  นายกณัฑ ์  วังคาํ  

15.  นางฐิติพร   หม่องคาํฟู  

16.  นายพงษ์พันธ์   วังคาํ  

17.  นางอาวรณ์   จันตาแก้ว  

18.  นายนิกร   นาใจ  

19.  นางพณาวัลย์   สภุานิช  

20.  นางจันทร์   จันทร์ตะ๊  
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21.  นางกนัยา   ชัยปิน  

    

อาสาสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น หมู่ 2 บา้นป่ายาง 

22.  นายวุฒิชัย   สายตาต่อม  

23.  นางสภุาพร    วงค์ลังกา  

24.  นางต่อมคาํ   บุญสร้อย  

25.  นายสมจักร   อนิตะ๊ใหม่  

26.  นายโอฬาร    เช้ือเตอ๊ะ  

27.  นายพลากร   เครือใยอนิตา  

28.  นางจันทร์แก้ว     สายศรีวิเลิศ  

29.  นางจาํปี    ศรีธกิจิ  

30.  นางบุญนาํ     บุญสาร  

31.  นายบุญทาํ   กนัทะมูล  

32.  นายสมพงษ์   เครือตะ๊  

33.  นายบุญเที่ยง  วงค์กนัทา  

34.  นางสดุาสวรรค์    วงค์ตา  

    

อาสาสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น หมู่ 3 บา้นแม่ค าหลกัเจ็ด 

35.  นางโสภา   ฝั้นป่าหมุ้น  

36.  นางจิรพันธ ์  สงิห์มณี  

37.  นายพิชิต   ชัยวุฒิ  

38.  นายสทุศัน์    ขันนาค  

39.  นางวิไลพร   นาใจ  

40.  นายสนัทดั   แก้วกา๋จัด  

41.  นางประทุมพร  เครืออนิทร์  

42.  นางผ่องใส   สงิห์คาํ  

43.  นางเขียว   สริุนทร์  

44.  นางขันคาํ   คาํทรีะ  

45.  นางอรุณี    ทาใจกาศ  

46.  นางสธุรรมา   อายุปัน  

47.  นางสมหมาย   ปุระเสาร์  

48.  นายบุญวาส   ปุระเสาร์  

49.  นางบานเยน็  อิ่นแก้ว  

50.  นางโสภา   รีอนิทร์  

อาสาสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น หมู่ 3 บา้นแม่ค าหลกัเจ็ด(ต่อ) 

51.  นางจันทร์ฉาย   วงค์ษา  

52.  นายบัญชา   ฟองฟู  

53.  นายอร่าม   บุญตัน  
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54.  นางสาวณัฐริกา   กนัธรรม  

55.  นางสภุารัตน์  สธีิ  

56.  นางกณัหา   เทพมลถี  

57.  นายสาคร   สายมูล  

  

  

อาสาสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น หมู่ 4 บา้นสนัสลีหลวง 

58.  นายประจันทร์   อนิตะ๊เมา  

59.  นายเฉลิม   คาํเงิน  

60.  นางทองใบ   กองแสง  

61.  นางเรวดี   ไข่กา  

62.  นางกนกวรรณ    อ่อนละมูล  

63.  นางแก้ว     แสนอนิเมือง  

64.  นางแสงคาํ    บุญตัน  

65.  นายดาว  ซางซ่ือมูล  

66.  นางจันทร์ดา    มณีชัย  

67.  นายเอกชัย   คาํเงิน  

68.  นายสเุวช   เสมอใจ  

69.  นายเศวต   ยารังษี  

70.  นายนคร   สยุะพันธ์  

71.  นางฟองคาํ   จีทพิย์  

72.  นางรัชนี  สาระโท  

73.  นายไชยคาํ คาํเงิน  

 

 

 

   

    

    

    

    

อาสาสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น หมู่ 5 บา้นกลว้ย 

74.  นางวรรณา    ก้อนทองสิงห์  

75.  นายบรรเทา    ทะปะละ  

76.  นางนฤมล    เป็งวงค์  

77.  นางราตรี   วินันท ์  

78.  นายสพิุน     ฟ้าคาํตัน  

79.  นางเทวี   ไชยหมื่น  

80.  นางทองจันทร์   หอมแก่นจัน  

81.  นายสมเจต   เหม็ยากาศ  
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82.  นายสามารถ   ใจวังเยน็  

83.  นายองอาจ   หอมแก่นจันทร์  

    

อาสาสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น หมู่ 6 บา้นสนันายาว 

84.  นายอาํพัน   หอมแก่นจันทร์  

85.  นางอาํพวง   บุญมาลัย  

86.  นางไพรวัล   ย่ีนันท ์  

87.  นายยอดคาํ     ทาใหม่  

88.  นายดวง   เมืองสวุรรณ  

89.  นายไกรสร   เมืองสวุรรณ  

90.  นายอุดม   อริยะ  

91.  นางบัวจีน  อุ่นชาติ  

92.  นางสขุแก้ว   ใจธรรม  

93.  นางจันสม   ทาสนุย์  

94.  นางตันติมา   อุ่นอนิตะ๊  

95.  นางอ่อนศรี   ใจธรรม  

96.  นางจันทร์เพชร   อุ่นนันกาศ  

97.  นายพลภัทร   คาํเงิน  

98.  นางสขุเกษม   คาํเงิน  

99.  นางจันทนา สวุรรณพรม  

    
 

 
อาสาสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น หมู่ 7 บา้นเวียงสา 

100.  นางยุบล     กองแก้ว  

101.  นายสบิุน  คุณะดอย  

102.  นางพิณ    ทญัญาสกั  

103.  นางเพญ็   แสนกาศ  

104.  นางสมหมาย  ไข่กา  

105.  นางพัชรินทร์   นาใจ  

106.  นางบังอร   สงิห์มณี  

107.  นายเยน็    ปวงมณี  

108.  นางทองคาํ   ปวงมณี  

109.  นายสงิห์หา   ตัน๋ไชยา  

110.  นางไพรวรรณ   อนิธนิิน  

111.  นายสมบูรณ์   คาํวงค์  

    

อาสาสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น หมู่ 8 แม่สลองนอก 
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112.  นางสายฝน   สทิธสาร  

113.  นายเจย   สโินวัง  

114.  นางไรวัลย์    วงค์กา  

115.  นางอารีย์   ไชยวงศ์  

116.  นางพิไลพร  สโินวัง  

117.  นายประพันธ ์    เหล่าดง  

118.  นายบุญเยน็   สริุนทร์  

119.  นายธญัพิสษิฐ์   ปวงคาํปัน  

120.  นายอภิวัฒน์   ติ๊บเดชา  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
อาสาสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น หมู่ 10 แม่ค าพฒันา 

121.  นางอารี   อุดมน้อย  

122.  นางขันทอง   สงิห์คาํ  

123.  นายสงิห์ทอง    คาํเสาร์  

124.  นางเสาร์วณีร์   กาปัญญา  

125.  นางเปาคาํ  มณีฟ่ัน  

126.  นางพิมพา  ธุระคาํ  

127.  นางทพิรัตน์   สวุรรณกาศ  

128.  นายนี  เป็งวงค์  

129.  นางนิลทราวดี    เจริญกุล  

130.  นายติณณ์   เป็งวงค์  

131.  นายศรีลิ   เต๋จะ๊  

132.  นางจันตา    เต๋จะ๊  

133.  นายบุญพก  สอีาพันธ ์  

134.  นายวิมูล     ปันย่ี  

135.  นางประทุม  ยึดเขียว  

136.  นางพรรณ์ทอง   ชัยศรี  

137.  นายมงคล   โนเมืองใจ  
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ภาคผนวก ข 

 

ภาพการดาํเนินงาน 

โครงการวิจัยรูปแบบการควบคุมทางสงัคมเพ่ือการเลิกสบูบุหร่ี : การบูรณาการความร่วมมือระหว่างเครือข่าย

ชุมชนกบัระบบบริการสขุภาพของรัฐระดับชุมชน 
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ภาพการดาํเนินงาน 

โครงการวิจัยรูปแบบการควบคุมทางสงัคมเพ่ือการเลิกสบูบุหร่ี : การบูรณาการความร่วมมือระหว่างเครือข่าย

ชุมชนกบัระบบบริการสขุภาพของรัฐระดับชุมชน 

 

 

อสม.และทมีวิจัยปฏบัิติงานในพ้ืนที่เพ่ือเข้าถึงผู้สบูบุหร่ีรายบุคคลและครอบครัว 

หมู่ที่ 10 บ้านแม่คาํพัฒนา 
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อสม.และทมีวิจัยปฏบัิติงานในพ้ืนที่เพ่ือเข้าถึงผู้สบูบุหร่ีรายบุคคลและครอบครัว 

หมู่ที่ 10 บ้านแม่คาํพัฒนา 

 

 

ภาพการดาํเนินงาน 

โครงการวิจัยรูปแบบการควบคุมทางสังคมเพ่ือการเลิกสูบบุหร่ี : การบูรณาการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายชุมชนกบัระบบ

บริการสขุภาพของรัฐระดับชุมชน 

 

 

 



215 
 

อสม.และทมีวิจัยปฏบัิติงานในพ้ืนที่เพ่ือเข้าถึงผู้สบูบุหร่ีรายบุคคลและครอบครัว 

หมู่ที่ 10 บ้านแม่คาํพัฒนา 

 

 

ป้ายประกาศ “ขอบคุณที่ไม่สบูบุหร่ีและไม่ดื่มสรุา” บริเวณทางเข้าบ้าน หมู่ 6 

หมู่ที่ 6 บ้านแม่คาํ 

 

 

ภาพการดาํเนินงาน 

โครงการวิจัยรูปแบบการควบคุมทางสังคมเพ่ือการเลิกสูบบุหร่ี : การบูรณาการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายชุมชนกบัระบบ

บริการสขุภาพของรัฐระดับชุมชน 
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อสม.และทมีวิจัยปฏบัิติงานในพ้ืนที่เพ่ือเข้าถึงผู้สบูบุหร่ีรายบุคคลและครอบครัว 

หมู่ที่ 6 บ้านแม่คาํพัฒนา 

 

 

อสม.และทมีวิจัยปฏบัิติงานในพ้ืนที่เพ่ือเข้าถึงผู้สบูบุหร่ีรายบุคคลและครอบครัว 

หมู่ที่ 6 บ้านแม่คาํพัฒนา 

 

 

ภาพการดาํเนินงาน 
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โครงการวิจัยรูปแบบการควบคุมทางสังคมเพ่ือการเลิกสูบบุหร่ี : การบูรณาการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายชุมชนกบัระบบ

บริการสขุภาพของรัฐระดับชุมชน 

 

 

อสม.และทมีวิจัยปฏบัิติงานในพ้ืนที่เพ่ือเข้าถึงผู้สบูบุหร่ีรายบุคคลและครอบครัว 

หมู่ที่ 6 บ้านแม่คาํพัฒนา 

  

 

อสม.และทมีวิจัยปฏบัิติงานในพ้ืนที่เพ่ือเข้าถึงผู้สบูบุหร่ีรายบุคคลและครอบครัว 

หมู่ที่ 3 บ้านแม่คาํหลักเจด็ 
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ภาพการดาํเนินงาน 

โครงการวิจัยรูปแบบการควบคุมทางสังคมเพ่ือการเลิกสูบบุหร่ี : การบูรณาการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายชุมชนกบัระบบ

บริการสขุภาพของรัฐระดับชุมชน 

 

 
 

อสม.และทมีวิจัยปฏบัิติงานในพ้ืนที่เพ่ือเข้าถึงผู้สบูบุหร่ีรายบุคคลและครอบครัว 

หมู่ที่ 3 บ้านแม่คาํหลักเจด็ 
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อสม.และทมีวิจัยปฏบัิติงานในพ้ืนที่เพ่ือเข้าถึงผู้สบูบุหร่ีรายบุคคลและครอบครัว 

หมู่ที่ 3 บ้านแม่คาํหลักเจด็ 

 

ภาพการดาํเนินงาน 

โครงการวิจัยรูปแบบการควบคุมทางสังคมเพ่ือการเลิกสูบบุหร่ี : การบูรณาการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายชุมชนกบัระบบ

บริการสขุภาพของรัฐระดับชุมชน 
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ผู้อาศัยในหมู่บ้านแม่คาํหลักเจด็ (หมู่ 3) มีความสนใจและให้ความร่วมมือ 

ในการดาํเนินงานร่วมกบัทมีวิจัยและอสม.ในชุมชน 

 

 

อสม.และทมีวิจัยปฏบัิติงานในพ้ืนที่เพ่ือเข้าถึงผู้สบูบุหร่ีรายบุคคลและครอบครัว 

หมู่ที่ 3 บ้านแม่คาํหลักเจด็ 

 

ภาพการดาํเนินงาน 

โครงการวิจัยรูปแบบการควบคุมทางสังคมเพ่ือการเลิกสูบบุหร่ี : การบูรณาการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายชุมชนกบัระบบ

บริการสขุภาพของรัฐระดับชุมชน 
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อสม.และทมีวิจัยปฏบัิติงานในพ้ืนที่เพ่ือเข้าถึงผู้สบูบุหร่ีรายบุคคลและครอบครัว 

หมู่ที่ 3 บ้านแม่คาํหลักเจด็ 

 

 

ร้านค้าในหมู่บ้านให้สนใจและร่วมมือในการช่วยรณรงค์และติดโปสเตอร์ 

แนวทางเพ่ือการเลิกสบูบุหร่ี 

 

ภาพการดาํเนินงาน 
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โครงการวิจัยรูปแบบการควบคุมทางสังคมเพ่ือการเลิกสูบบุหร่ี : การบูรณาการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายชุมชนกบัระบบ

บริการสขุภาพของรัฐระดับชุมชน 

 

 

ร้านค้าในหมู่บ้านให้สนใจและร่วมมือในการช่วยรณรงค์และติดโปสเตอร์ 

แนวทางเพ่ือการเลิกสบูบุหร่ี 

 

 
 

อสม.และทมีวิจัยปฏบัิติงานในพ้ืนที่เพ่ือเข้าถึงผู้สบูบุหร่ีรายบุคคลและครอบครัว 

หมู่ที่ 2 บ้านป่ายาง 
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ภาพการดาํเนินงาน 

โครงการวิจัยรูปแบบการควบคุมทางสังคมเพ่ือการเลิกสูบบุหร่ี : การบูรณาการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายชุมชนกบัระบบ

บริการสขุภาพของรัฐระดับชุมชน 

 

 

อสม.และทมีวิจัยปฏบัิติงานในพ้ืนที่เพ่ือเข้าถึงผู้สบูบุหร่ีรายบุคคลและครอบครัว 

หมู่ที่ 4 บ้านสนัสลีหลวง 
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อสม.และทมีวิจัยปฏบัิติงานในพ้ืนที่เพ่ือเข้าถึงผู้สบูบุหร่ีรายบุคคลและครอบครัว 

หมู่ที่ 4 บ้านสนัสลีหลวง 

 

 

 

ภาพการดาํเนินงาน 

โครงการวิจัยรูปแบบการควบคุมทางสังคมเพ่ือการเลิกสูบบุหร่ี : การบูรณาการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายชุมชนกบัระบบ

บริการสขุภาพของรัฐระดับชุมชน 
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อสม.และทมีวิจัยปฏบัิติงานในพ้ืนที่เพ่ือเข้าถึงผู้สบูบุหร่ีรายบุคคลและครอบครัว 

หมู่ที่ 4 บ้านสนัสลีหลวง 

 

 

อสม.และทมีวิจัยปฏบัิติงานในพ้ืนที่เพ่ือเข้าถึงผู้สบูบุหร่ีรายบุคคลและครอบครัว 

หมู่ที่ 4 บ้านสนัสลีหลวง 

 

ภาพการดาํเนินงาน 
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โครงการวิจัยรูปแบบการควบคุมทางสังคมเพ่ือการเลิกสูบบุหร่ี : การบูรณาการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายชุมชนกบัระบบ

บริการสขุภาพของรัฐระดับชุมชน 

 

 

อสม.และทมีวิจัยปฏบัิติงานในพ้ืนที่เพ่ือเข้าถึงผู้สบูบุหร่ีรายบุคคลและครอบครัว 

หมู่ที่ 4 บ้านสนัสลีหลวง 

 

 

 

ผู้เข้าร่วมโครงการที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านกล้วย หมู่ที่ 4 มีความต้ังใจในการเลิกสบูบุหร่ี 
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ภาพการดาํเนินงาน 

โครงการวิจัยรูปแบบการควบคุมทางสังคมเพ่ือการเลิกสูบบุหร่ี : การบูรณาการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายชุมชนกบัระบบ

บริการสขุภาพของรัฐระดับชุมชน 

 

 

อสม.และทมีวิจัยปฏบัิติงานในพ้ืนที่เพ่ือเข้าถึงผู้สบูบุหร่ีรายบุคคลและครอบครัว 

หมู่ที่ 4 บ้านสนัสลีหลวง 
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ร้านอาหารในชุมชนมีความสนใจและให้ความร่วมมือในการติดโปสเตอร์ 

รณรงค์เพ่ือการไม่สบูบุหร่ี 

 

 

ภาพการดาํเนินงาน 

โครงการวิจัยรูปแบบการควบคุมทางสงัคมเพ่ือการเลิกสบูบุหร่ี : การบูรณาการความร่วมมือระหว่างเครือข่าย

ชุมชนกบัระบบบริการสขุภาพของรัฐระดับชุมชน 
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การประชุมรายงานผลการดาํเนินการระยะที่ 1 และร่วมวางแผนการดาํเนินงานถอดบทเรียนในพ้ืนที่ตาํบลศรีคํา้ 

 

 

การประชุมรายงานผลการดาํเนินการระยะที่ 1 และร่วมวางแผนการดาํเนินงานถอดบทเรียนในพ้ืนที่ตาํบลศรีคํา้ 

 

 

ภาพการดาํเนินงาน 

โครงการวิจัยรูปแบบการควบคุมทางสังคมเพ่ือการเลิกสูบบุหร่ี : การบูรณาการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายชุมชนกบัระบบ

บริการสขุภาพของรัฐระดับชุมชน 
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การประชุมรายงานผลการดาํเนินการระยะที่ 1 และร่วมวางแผนการดาํเนินงานถอดบทเรียนในพ้ืนที่ตาํบลศรีคํา้ 

 

 

อสม.หมู่ที่ 7 บ้านเวียงสา ดาํเนินการเย่ียมกลุ่มเป้าหมายในชุมชน 
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ภาพการดาํเนินงาน 

โครงการวิจัยรูปแบบการควบคุมทางสังคมเพ่ือการเลิกสูบบุหร่ี : การบูรณาการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายชุมชนกบัระบบ

บริการสขุภาพของรัฐระดับชุมชน 

 

 

เยาวชน (เครือข่ายครอบครัว)หมู่ที่ 7 บ้านเวียงสา มีความสนใจและเหน็ความสาํคัญของการเลิกสบูบุหร่ีของญาติผู้ใหญ่เพ่ือ

สขุภาพที่ดีข้ึน 
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ทมีวิจัยและอสม.หมู่ 7 บ้านเวียงสา ดาํเนินการเย่ียมกลุ่มเป้าหมายในชุมชน 

 

ภาพการดาํเนินงาน 

โครงการวิจัยรูปแบบการควบคุมทางสังคมเพ่ือการเลิกสูบบุหร่ี : การบูรณาการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายชุมชนกบัระบบ

บริการสขุภาพของรัฐระดับชุมชน 

 

  

ทมีวิจัย และอสม.หมู่ที่ 7 บ้านเวียงสา ดาํเนินการเย่ียมกลุ่มเป้าหมายในชุมชน 
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ดาํเนินการให้ความรู้และร่วมกจิกรรมอบรมประชาชนต้านภัยยาเสพติด ณ หมู่7 บ้านเวียงสา 

 

 

 

ภาพการดาํเนินงาน 

โครงการวิจัยรูปแบบการควบคุมทางสังคมเพ่ือการเลิกสูบบุหร่ี : การบูรณาการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายชุมชนกบัระบบ

บริการสขุภาพของรัฐระดับชุมชน 

 

 

อสม.และประชาชนในบ้านหมู่ 7 ให้ความสนใจในการเข้าร่วมกจิกรรม  
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ประชาชนในบ้านหมู่ 7 ให้ความสนใจในการเข้าร่วมกจิกรรม  

 

 

 

 

 

ภาพการดาํเนินงาน 

โครงการวิจัยรูปแบบการควบคุมทางสังคมเพ่ือการเลิกสูบบุหร่ี : การบูรณาการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายชุมชนกบัระบบ

บริการสขุภาพของรัฐระดับชุมชน 
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ดาํเนินการถอดบทเรียน หมู่ 3 ณ วัดศรีคํา้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 

 

 

ดาํเนินการถอดบทเรียน หมู่ 3 ณ วัดศรีคํา้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 

 

 

 

 

ภาพการดาํเนินงาน 
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โครงการวิจัยรูปแบบการควบคุมทางสังคมเพ่ือการเลิกสูบบุหร่ี : การบูรณาการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายชุมชนกบัระบบ

บริการสขุภาพของรัฐระดับชุมชน 

 

 

ดาํเนินการถอดบทเรียน หมู่ 10 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ บ้านแม่คาํพัฒนา 

 

 

ดาํเนินการถอดบทเรียน หมู่ 10 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ บ้านแม่คาํพัฒนา 
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ภาพการดาํเนินงาน 

โครงการวิจัยรูปแบบการควบคุมทางสังคมเพ่ือการเลิกสูบบุหร่ี : การบูรณาการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายชุมชนกบัระบบ

บริการสขุภาพของรัฐระดับชุมชน 

 

 

ดาํเนินการถอดบทเรียน หมู่ 6 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลศรีคํา้ 
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ดาํเนินการถอดบทเรียน หมู่ 6 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลศรีคํา้ 

 

 

 

 

 

ภาพการดาํเนินงาน 

โครงการวิจัยรูปแบบการควบคุมทางสังคมเพ่ือการเลิกสูบบุหร่ี : การบูรณาการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายชุมชนกบัระบบ

บริการสขุภาพของรัฐระดับชุมชน 

 

 

ดาํเนินการถอดบทเรียน หมู่ 4 ณ บ้านหัวหน้าอสม. (นางเรวดี ไข่กา) 
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ดาํเนินการถอดบทเรียน หมู่ 4 ณ บ้านหัวหน้าอสม. (นางเรวดี ไข่กา) 

 

 

 

 

ภาพการดาํเนินงาน 

โครงการวิจัยรูปแบบการควบคุมทางสังคมเพ่ือการเลิกสูบบุหร่ี : การบูรณาการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายชุมชนกบัระบบ

บริการสขุภาพของรัฐระดับชุมชน 
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นาํเสนอผลการดาํเนินงานในงานประชุมถอดบทเรียนโครงการวิจัยประเมินจังหวัดเชียงราย น่าน และแม่ฮ่องสอนปลอดบุหร่ี 

เม่ือวันที่ 4 ตุลาคม 2556 

 

 

นาํเสนอผลการดาํเนินงานในงานประชุมถอดบทเรียนโครงการวิจัยประเมินจังหวัดเชียงราย น่าน และแม่ฮ่องสอนปลอดบุหร่ี 

เม่ือวันที่ 4 ตุลาคม 2556 

 

 

 

 

ภาพการดาํเนินงาน 

โครงการวิจัยรูปแบบการควบคุมทางสังคมเพ่ือการเลิกสูบบุหร่ี : การบูรณาการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายชุมชนกบัระบบ

บริการสขุภาพของรัฐระดับชุมชน 
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เกยีรติบัตรเพ่ือมอบให้กบัผู้เลิกสบูบุหร่ีอย่างถาวร 

 

 

 

มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เลิกสบูบุหร่ีอย่างถาวร เม่ือวันที่ 8 พ.ย. 2556 

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตาํบลศรีคํา้ 
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ภาพการดาํเนินงาน 

โครงการวิจัยรูปแบบการควบคุมทางสังคมเพ่ือการเลิกสูบบุหร่ี : การบูรณาการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายชุมชนกบัระบบ

บริการสขุภาพของรัฐระดับชุมชน 

 

 

 

มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เลิกสบูบุหร่ีอย่างถาวร เม่ือวันที่ 8 พ.ย. 2556 

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตาํบลศรีคํา้ 
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มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เลิกสบูบุหร่ีอย่างถาวร เม่ือวันที่ 8 พ.ย. 2556 

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตาํบลศรีคํา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
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รายชื่อผูเ้ลิกสูบบุหรี ่ 

โครงการวิจัยรูปแบบการควบคุมทางสังคมเพ่ือการเลิกสูบบุหร่ี : การบูรณาการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายชุมชนกบัระบบ

บริการสขุภาพของรัฐระดับชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผูเ้ลิกสูบบุหรี ่ 

โครงการวิจัยรูปแบบการควบคุมทางสังคมเพ่ือการเลิกสูบบุหร่ี : การบูรณาการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายชุมชนกบัระบบ

บริการสขุภาพของรัฐระดับชุมชน 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล   
หมู่1 

1 นายพงษ์พันธ์ วังคาํ   
หมู่ 2 

2 นายปัน  สายมูล   
3 นายสมพล สธีิ   
4 นายศรีเพชร วงศ์สภุา   
5 นายบาํรุง ปิงมะวงค์   

หมู่ 3 
6 นายดาํรงศักด์ิ เขื่อนคาํ   
7 นายจันทร์ดี ใจยา   

หมู่ 4 
8 นายดาว  ซางซ่ือมูล   
9 นายเหรียญ ซอกดอย   
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เลขที ่ ชื่อ-สกุล   
10 นางคาํแปง จิตรา   
11 นายประจันทร์ อนิตะ๊เมา   
12 นายสมยศ ดวงแปง   
13 นายศิริ จาคาํคง   
14 นายล้ี แก้วล้อม   
15 นายจาํนง ไร่เร่ือง   

หมู่5 
16 นายจันทร์ทอน ปันกองงาม   
17 นายโสภณ ก้อนทองสิงห์   
18 นายปอน ใจวงศ์เยน็   
19 นางดาํ กองประถม   

 
 
 
หมู่ 6 

20 นายกาํจร อริยะ   
21 นายวีระ ปะอ้าน   
22 นายติ๊บ คาํเงิน   
23 นางดวงจันทร์ ท้าวเมืองมา   
24 นายเจริญ สนัทดั   

หมู่ 7 
25 นางจันทร์ตา สงิห์มณี   

หมู่ 8 
26 นางวัน ปอนถิ่น   
27 นายภมร เกเยน็   
28 นายบุญธรรม คาํเงิน   

หมู่10 
29 นายคาํ แสงหล้า   
30 นายบุญส่ง วรรณา   
31 นายบุญพก ศรีอาพรรณ   
32 นายประยุทธ เคหา   
33 นายบรรเทงิ เตจะ๊   
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แบบสอบถามชุดอาสาสมัครเลิกบุหรี่ ครั้งท่ี  2 
โครงการวิจัยรูปแบบการควบคุมทางสังคมเพื่อการเลิกสูบบุหรี่ : การบูรณาการความร่วมมือ                    

ระหว่างเครือข่ายชุมชนกับระบบการบริการสุขภาพของรัฐระดับชุมชน 
(โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต้าบลศรีค้้า จังหวัดเชียงราย) 

 

 รหัสแบบสอบถาม ......................................... 

ผู้สัมภาษณ์ 
ชื่อ.................................นามสกุล........................................... 
เบอร์โทรศัพท์........................................................................ 

วันที่สัมภาษณ์  

วันที่ ............ เดือน.................... พ.ศ. ..................                                                                                                                        

 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ให้ตรวจชื่อก่อนสัมภาษณ์ เฉพาะผู้ที่เคยได้สอบถามคนเดิมเท่านั้น  

ชื่อ – นามสกุล............................................................................... เบอร์โทรศัพท.์........................................... 

บ้านเลขท่ี .................ชื่อหมู่บ้าน............................. หมู่ที ่......................... ต้าบล..ศรีค้้า...อ้าเภอ ..แม่จัน..... 

เวลาเริ่มสัมภาษณ ์ ……………………………………….. 

เวลาสิ้นสุดการสมัภาษณ ์…………....................... 

ผู้ตรวจสอบแบบสอบถาม 

ช่ือ....................... นามสกุล......................... 
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จังหวัดเชียงราย 

ขณะน้ีท่านยังคงสูบบุหรี่หรือไม ่
 

ยังคงสูบอยู ่                              
 

   ยังคงสูบอยู่แต่ลดลง    
                                                                           

เลิกสูบแล้ว                 

                                   
 
 

 

      ผู้สัมภาษณ์ทุกท่านโปรดตรวจสอบความถูกต้องเมื่อสิ้นสุดการสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 1   ประวัติการสูบบุหรี่  

    1.1 ปัจจุบันท่านยังคงสูบบุหรี่อยู่หรือไม่  

  1. ยังคงสูบอยู่ (ให้ถามข้อ 1.2 และ ข้อ 1.3 ต่อไป) 

  2. ยังคงสูบอยู่แต่ลดลง (ให้ถามข้อ 1.2 และ ข้อ 1.3 ต่อไป) 

  3. เลิกสูบแล้ว เม่ือ เดือน......................พ.ศ...............(ข้ามไปถาม ข้อ 1.5) 
 

1.2  ท่านที่ยังคงสูบบุหรี่  การสูบบุหรี่ของท่านเป็นอย่างไร 
    

1. ช่วงเวลาใดบ้างท่ีท่านสูบบุหรี่        
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

1. หลังตื่นนอนตอนเช้า  
2. ก่อนอาหาร      
3. หลังอาหาร            
4. ก่อนนอน               
5. เที่ยวกลางคืน/ดื่มสุรา           
6. เมื่ออยู่คนเดียว  
7. สังสรรค์กับเพ่ือน       

8. เมื่อไม่สบายใจต้องการผ่อน
คลายความเครียด    

9. ยามเมื่อเหนื่อยล้า 
10. เมื่อมีเวลาว่าง 
11. เข้าห้องส้วม 
12. อ่ืนๆ (ระบุ).................... 
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2. ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่ประเภทใด      
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

1. บุหรี่ซอง            
2. ยาเส้นมวนเอง 
3. ขี้โย 
4. บุหรี่ซองกับยาเส้นมวนเอง 

5. บุหรี่ซองกับขี้โย 
6. ยาเส้นมวนเองกับขี้โย 
7. อ่ืน ๆ (ระบ)ุ.................... 

 
3. ท่านสูบบุหรี่ซองยี่ห้อใดเป็นประจ้า 
     (ค้าถามเฉพาะผู้สูบบุหรี่ซอง) 
 

1. กรองทิพย์     
2. สายฝน   
3. สามิต 

4. กรุงทอง 
5. วอนเดอร์     
6. อ่ืนๆ.......................  

4. ท่านซ้ือบุหรี่ซอง/ยาเส้นมวนเอง/ขี้โย 
ที่ไหน  

     (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้อ) 

1. ร้านค้า ร้านขายของช้า 
2. มีคนให้   
3. ยาสูบพื้นเมืองที่ปลูกได้เอง 

4. รถขายเร่ 
5.  ร้านสะดวกซ้ือ 
6. อ่ืน ๆ (ระบ)ุ………………………  

5. ท่านใช้อะไรในการมวนยาสูบ                 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

1. กระดาษที่แถมมากับยาเส้น          
2. กระดาษซื้อแยกต่างหาก 
3. กระดาษหนังสือพิมพ์                   

4. ใบตองแห้ง                                         
5. อ่ืน ๆ ระบุ……………………. 

 

6. ท่านเสียเงินซื้อสูบบุหรี่ หรือ ยาเส้น
มวนเอง/ขี้โย ประมาณเดือนละ
เท่าใด 

1. น้อยกว่า 100 บาท  
2. 101–300 บาท 
3. 301–500 บาท  

4. 501–800 บาท 
5. 801–1,000 บาท  
 6. มากกว่า 1,000 บาทข้ึนไป  

7. ท่านสูบบุหรี่ประมาณวันละกี่มวน 1. 1–2 มวน                                
2. 3–5 มวน    
3. 6–10 มวน  

4. 11–20  มวน 
5. มากกว่า 20 มวน  
6. อ่ืนๆ...........................  

8. ช่วงเวลาใดท่ีรู้สึกอยากสูบบุหรี่มาก
ที่สุด(ตอบข้อส้าคัญท่ีสุดเพียง 1 ข้อ) 

1. หลังตื่นนอนตอนเข้า  
2. ก่อนอาหาร      
3. หลังอาหาร            
4. ก่อนนอน               
5. เมื่ออยู่คนเดียว   
6. เมื่อรู้สึกเครียดหรือคิดไรไม่ออก 

7. เมื่ออยู่กับเพ่ือน  
8. เมื่อไม่สบายใจ         
9. เมื่อดื่มสุรา  
10. ยามเมื่อเหนื่อยล้า 
11. เข้าห้องน้้า 
12. อ่ืนๆ (ระบุ).....................  

9. หลังจากการสัมภาษณ์ครั้งก่อนท่าน
เคยเลิกสูบหรือไม่ 

1. ไม่เคย    
2. เคย (ระบ)ุ......................ครั้ง 

 
 

 
 

1.3 ท่านที่ยังคงสูบบุหรี่ ท่านมีอาการต่างๆต่อไปนี้หรือไม่ (อ่านข้อความให้ฟังทุกข้อ) 
  

อาการ  
มี 

 (1) 

ไม่มี 

(2) 

1. ไอ จาม มีเสมหะ   
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1.4 เหตุผลที่ท่านไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้  
 

2. ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น/มีกลิ่นปาก/กลิ่นตัวเหม็น   

3. แพ้อากาศ/ระคายเคืองต่อระบบหายใจ จมูก ตา คอ   

4. อาการจุกแน่นหน้าอก   

5. คอแห้ง ร้อนคอ   

6. เบื่ออาหาร/ไม่รู้รสอาหาร (กินอาหารไม่อร่อย)   

7. ฟันด้า/ฟันเหลือง/ฟันผุ   

8. สูญเสียการได้ยิน หูอักเสบ   

9. เล็บเหลือง นิ้วเหลือง   

10. ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว   

11. ความดันโลหิตสูงขึ้น   

12. แสบตา น้้าตาไหล   

13. คลื่นไส้/อาเจียน/อ่อนเพลีย/เหนื่อยง่าย   

เหตุผล  
ใช่ 

 (1) 

ไม่ใช่ 

(2) 

1. ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง   

2. เป็นความเคยชินเพราะสูบมาเป็นเวลานาน   

3. ขาดก้าลังใจที่จะเลิกสูบบุหรี่   

4. ร่างกายยังแข็งแรงดี   

5. บุหรี่หรือยาสูบเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้   

6. เชื่อว่าบุหรี่ไม่เป็นผลเสียต่อสุขภาพ   

7. ยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องเลิก   

8. การสูบบุหรี่ไม่ส่งผลกระทบต่อครอบครัวและสังคม   

9. ยังมีเงินซื้อบุหรี่สูบอยู่   

10. ไม่เชื่อในค้าแนะน้าของแพทย์   
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1.5 ภายหลังท่ีท่านเลิกสูบบุหรี่แล้ว ท่านเคยมีอาการต่างๆ ต่อไปนี้หรือไม่(ถามเฉพาะคนที่

เลิกสูบบุหรี่แล้ว/ 
 อ่านข้อความให้ฟังทุกข้อ) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.6 ภายหลังที่ท่านเลิกสูบบุหรี่แล้วท่านมีความรู้สึกอย่างไร 
 

อาการ  
มี 

 (1) 

ไม่มี 

(2) 

14. ไอ จาม มีเสมหะ   

15. ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น/มีกลิ่นปาก/กลิ่นตัวเหม็น   

16. แพ้อากาศ/ระคายเคืองต่อระบบหายใจ จมูก ตา คอ   

17. อาการจุกแน่นหน้าอก   

18. คอแห้ง ร้อนคอ   

19. เบื่ออาหาร/ไม่รู้รสอาหาร (กินอาหารไม่อร่อย)   

20. ฟันด้า/ฟันเหลือง/ฟันผุ   

21. สูญเสียการได้ยิน หูอักเสบ   

22. เล็บเหลือง นิ้วเหลือง   

23. ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว   

24. ความดันโลหิตสูงขึ้น   

25. แสบตา น้้าตาไหล   

26. คลื่นไส้/อาเจียน/อ่อนเพลีย/เหนื่อยง่าย   

อาการ  
ใช่ 

 (1) 

ไม่ใช่ 

(2) 

1. ชนะใจตนเอง   

2. มีความเชื่อม่ันในตนเอง   

3. ครอบครัวให้การยอมรับ   
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ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลเสียของบุหรี่ ด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม- 

จิตวิทยา และด้านวัฒนธรรม (ให้สอบถามทั้งผู้ที่ก าลังสูบอยู่และผู้ที่เลิกแล้ว) 

2.1 ท่านทราบหรือไม่ว่าการสูบบุหรี่ท าใหเ้กิดผลเสียต่าง ๆ ดังต่อไปนี้(อ่านข้อความให้ฟัง
ทุกข้อ) 

1. ด้านสุขภาพ 

ผลเสีย 
ใช่ 
(1) 

ไม่ใช่ 
(2) 

ไม่แน่ใจ 
(9) 

1. โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต    
2. โรคมะเร็งปอด    
3. โรคถุงลมโป่งพอง    
4. ฟันด้า ฟันเหลือง ฟันผุ    
5. ผิวหนังเหี่ยวย่น ก่อนวัยอันควร    
6. มะเร็งริมฝีปาก ลิ้น คอ หลอดอาหาร     
7. มะเร็งเม็ดเลือดขาว    
8. โรคความดันโลหิตสูง    
9. หญิงมีครรภ์ทีสู่บบุหรี่ เสี่ยงต่อการแท้ง หรือ ทารก    

4. ไม่รู้สึกวิตกกังวล หงุดหงิด   

5. น้้าหนักข้ึน   

6. หายใจดีขึ้น และรับประทานอาหารอร่อย   

7. ไม่มีกลิ่นเหม็นติดตัว   

8. เพ่ือน ๆ ให้การยอมรับ   

9. ไม่เป็นภาระในชีวิตประจ้าวันที่ต้องหาบุหรี่มาสูบ   

10. มีผลดีต่อสุขภาพ   
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น้้าหนักน้อย หรือ คลอดก่อนก้าหนด 
10. ระบบหายใจไม่สะดวก    
11. สูญเสียการได้ยิน หูอักเสบ    
12. ปัญหาเหงือกฟันและกลิ่นปาก    
13. หัวใจวาย/หัวใจล้มเหลว    
14. โรคหืดหอบ    
15. โรคเบาหวาน    
16. เล็บเหลือง นิ้วเหลือง    
17. ท้องแน่น อืด เบื่ออาหาร    
18. มีเสมหะเป็นประจ้า    
19. โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง    

2. ด้านเศรษฐกิจ 

ผลเสีย 
ใช่ 
(1) 

ไม่ใช่ 
(2) 

ไม่แน่ใจ 
(9) 

1. การสูบบุหรี่เป็นการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในครัวเรือน    

2. การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุให้เสียค่าใช้จ่ายในการ

รักษาพยาบาล 

   

 

 

3. ด้านสังคม-จิตวิทยา 

ผลเสีย 
ใช่ 
(1) 

ไม่ใช่ 
(2) 

ไม่แน่ใจ 
(9) 

1. คนสูบบุหรี่  เป็นผู้ที่สร้างความร้าคาญให้ผู้อ่ืน     

2. ครอบครัวเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อสมาชิกครอบครัวที่สูบ

บุหรี่  

   

3. ควันบุหรี่ท้าร้ายคนในครอบครัว/ชุมชน     

4. คนในสังคมเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อผู้ที่สูบบุหรี่     

5. ผู้ที่สูบบุหรี่ไม่สามารถสูบได้อย่างเปิดเผย    
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4. ด้านวัฒนธรรม 

ผลเสีย 
ใช่ 
(1) 

ไม่ใช่ 
(2) 

ไม่แน่ใจ 
(9) 

1. เป็นค่านิยมที่ล้าสมัย คนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่    

2. เป็นพฤติกรรมที่ไม่สง่างาม    

3. เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่ส้าหรับเยาวชน    

 
2.2 ท่านคิดว่าแหล่งข้อมูลใดที่มีผลต่อการเลิกสูบบุหรี่  ( ให้สอบถามทั้งผู้ที่ก าลังสูบอยู่และ

ผู้ที่เลิกแล้ว /อ่านข้อความให้ฟังทุกข้อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อการสูบบุหรี่ ให้สอบถามทั้งผู้ท่ีก าลังสูบอยู่และผู้ท่ีเลิกแล้ว 
3.1 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ต่อข้อความต่อไปนี้ (ให้ผู้สัมภาษณ์อ่านข้อความให้ฟังทุกข้อ) 

ประเภทสื่อประชาสัมพันธ์ 
มีผล 

 (1) 

ไม่มีผล 

(2) 

1. ดูจากโทรทัศน์   
2. ฟังจากวิทยุ   
3. เห็นจากป้ายประกาศห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ    
4. พบเห็นในอินเตอร์เน็ท     
5. เห็นภาพค้าเตือนบนซองบุหรี่    
6. ค้าแนะน้าจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข   
7. ค้าแนะน้าจาก ครอบครัว และ เพ่ือน    
8. เครือข่ายรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่   
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3.2 ท่านคิดว่าหน่วยงานใดที่มีส่วนในการสนับสนุนให้ท่านสามารถเลิกสูบบุหรี่ (สอบถาม

ทั้งผู้ที่ก าลังสูบอยู่และผู้ท่ีเลิกแล้ว / ให้ผู้สัมภาษณ์อ่านข้อความให้ฟังทุกข้อ) 
 

หน่วยงาน ภาครัฐ/ภาคเอกชน 
ใช่ 
(1) 

ไม่ใช่ 
(2) 

1.  โรงพยาบาลเสริมสร้างสุขภาพต้าบล   
2. ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ   
3. มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่                   
4. (คลินิกอดบุหรี่) โรงพยาบาลประจ้าอ้าเภอ    
5. (คลินิกอดบุหรี่) โรงพยาบาลประจ้าจังหวัด    
6. โรงเรียน   
7. วัด    
8. หน่วยงานสาธารณสุข (สาธารณสุขอ้าเภอ,สาธารณสุขจังหวัด)    
9. ศูนย์อาสาสมัครประจ้าหมู่บ้าน    

 
3.3 ท่านเคยไปรับค าแนะน า ส่งเสริม สนับสนุนการเลิกบุหรี่ ต่อไปนี้หรือไม่ (สอบถามทั้งผู้ที่

ก าลังสูบอยู่และผู้ที่เลิกแล้ว/ให้ผู้สัมภาษณ์อ่านข้อความให้ฟังทุกข้อ) 

เหตุผล 
เห็นด้วย 

 (1) 

ไม่เห็นด้วย 

(2) 

1. การสูบบุหรี่เป็นการสร้างสมาธิ (ใจสงบ)   

2. การสูบบุหรี่ท้าให้เสียบุคลิกภาพ    

3. คนสูบบุหรี่ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม   

4. การสูบบุหรี่ช่วยคลายความเครียด วิตกกังวล   

5. การสูบบุหรี่ท้าให้ไม่ง่วงนอน   

6. ต้องการสูบบุหรี่เพราะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีคนสูบบุหรี่     

7. บุหรี่เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้   

8. สูบบุหรี่แล้วไม่รู้สึกหงุดหงิด   

9. สูบบุหรี่มวนเอง หรือ ขี้โย มีผลเสียต่อสุขภาพเหมือนกัน     

10. กลิ่นของบุหรี่ช่วยดับกลิ่นเหม็น   
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หน่วยงาน ภาครัฐ/ภาคเอกชน 
เคย 
(1) 

ไม่เคย 
(2) 

10.  โรงพยาบาลเสริมสร้างสุขภาพต้าบล   
11. ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ   
12. มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่                   
13. (คลินิกอดบุหรี่) โรงพยาบาลประจ้าอ้าเภอ    
14. (คลินิกอดบุหรี่) โรงพยาบาลประจ้าจังหวัด    
15. โรงเรียน   
16. วัด    
17. หน่วยงานสาธารณสุข (สาธารณสุขอ้าเภอ,สาธารณสุขจังหวัด)    
18. ศูนย์อาสาสมัครประจ้าหมู่บ้าน    
19. หน่วยงาน/กลุ่ม/องค์กรที่ขับเคลื่อนงานด้านบุหรี่ในพ้ืนที่(จังหวัด)   

 
3.4 ท่านเคยทราบถึงผลเสียของการสูบบุหรี่จากสื่อประเภทใดบ้าง ดังต่อไปนี้  (สอบถามทั้งผู้ที่ก าลัง

สูบอยู่และผู้ท่ีเลิกแล้ว  /ให้ผู้สัมภาษณ์อ่านข้อความให้ฟังทุกข้อ) 

ผลกระทบ 
ทราบ 
(1) 

ไม่ทราบ 
(2) 

1. แผ่นพับ ใบปลิว หนังสือพิมพ์   

2. ป้ายคัทเอาท์รณรงค์การไม่สูบบุหรี่   

3. วิทยุ โทรทัศน์ เสียงตามสาย   

4. ป้ายโฆษณาตามสถานที่สาธารณะ    

5. ได้รับค้าแนะน้าจากเจ้าหน้าที่สาธารสุข   

6. สื่ออินเตอร์เน็ต   

7. นิตยสารสุขภาพ    

8. บุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมร่วมรณรงค์   

9. นิทรรศการต่อต้านการสูบบุหรี่    

 
ส่วนที่ 4   การเลิกบุหรี่ของท่านอย่างถาวร(สอบถามทั้งผู้ที่ก าลังสูบอยู่และผู้ที่เลิกแล้ว) 

4.1 ท่านคิดว่าอะไรคือสิ่งที่จะท าให้ท่านเลิกสูบบุหรี่ได้อย่างถาวร   (ให้ผู้สัมภาษณ์อ่าน
ข้อความให้ฟังทุกข้อ) 



256 
 

ความต้องการ 
ใช่ 
(1) 

ไม่ใช่ 
(2) 

1. ก้าลังใจจากครอบครัว และบุคคลอันเป็นที่รัก   

2. ยา หรือ สมุนไพร ช่วยยับยั้งการอยากสูบบุหรี่   

3. ต้องการร่วมกลุ่มท้ากิจกรรม สอดแทรกเพ่ือสร้างความบันเทิงใจ   

4. ต้องการเข้าร่วมคลินิกอดบุหรี่   

5. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมบ้าบัดของชุมชน   

6. ต้องการเข้าร่วมเครือข่ายรณรงค์ไม่สูบบุหรี่   

7. ต้องการเพื่อนร่วมอุดมาการณ์ในการเลิกสูบบุหรี่ในชุมชน   

8. ต้องการรางวัล เช่น ใบประกาศรางวัลเกียรติยศ   

9. ต้องการการยอมรับจากคนในสังคม   

10. ต้องการออกก้าลังกายทุกวัน   

11. หลีกเลี่ยงการไปสถานที่ ที่กระตุ้นให้อยากสูบบุหรี่   

12. เล่าเรื่องการเลิกสูบบุหรี่ของตนให้ผู้อ่ืนทราบหรือเมื่อมีโอกาส   

 
4.1 ท่านต้องการท าอะไรบ้างเพื่อการเลิกสูบบุหรี่อย่างถาวร (อ่านข้อความให้ฟังทุกข้อ) 

ความต้องการ 
ต้องการ  

(1) 
ไม่ต้องการ 

(2) 
1. ให้รางวัลแกค่รอบครัวในความตั้งใจ   

2. ไปพบพูดคุยกับผู้เลิกบุหรี่ เพ่ือเสริมสร้างก้าลังใจซึ่งกันและกัน   

3. จัดการสิ่งแวดล้อมในบ้านและที่ท้างานให้เป็นที่ปลอดบุหรี่   

4. ให้ความรู้บุคคลใกล้ชิด หรือ บุคคลที่ก้าลังสูบบุหรี่ ให้รับทราบถึง

พิษภัยบุหรี่ 

  

5. เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเพ่ือผ่อนคลายความเครียด    

6. อ่ืนๆ.........ระบุ…………………………………………………..   

   

4.2 ประโยชน์ทีท่่านได้รับจากการเลิกสูบบุหรี่ 
1.  การเลิกสูบบุหรี่ของท่านจะสร้างผลดีให้กับท่านได้อย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
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 1. มีสุขภาพที่แข็งแรง อายุยืน

นาน 

 2. สถานะทางเศรษฐกิจใน

ครอบครัวดีขึ้น 

 3. เป็นที่ยอมรับในสังคม  

 4. เพ่ิมความอบอุ่นในครอบครัว 

 5. ลดมลภาวะในสิ่งแวดล้อม 

 6. เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับคนในครอบครัว และ 

ชุมชน  

 7. อ่ืนๆ (ระบ)ุ 
………………………………………………….. 

 

 
 
ส่วนที่ 6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและ พ.ร.บ. คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่
สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535  
6.1 ท่านทราบหรือไม่ว่ามีกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบ ดังต่อไปนี้ (ให้ผู้สัมภาษณ์อ่าน

ข้อความให้ฟังทุกข้อ) 

ข้อที่ ข้อบังคับ 
การรับทราบ การปฏิบัติ 

ทราบ 
ไม่

ทราบ 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1. ห้ามขายบุหรี่หรือยาสูบให้กับผู้ที่มีอายุต่้ากว่า 18 ปี      
2. ห้ามวางจ้าหน่ายบุหรี่หรือยาสูบในที่เปิดเผยแต่ให้ ติดข้อความว่า “มี

บุหรี่จ้าหน่าย”  และติดป้ายโฆษณาบุหรี่ 
    

3. ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 เพ่ือคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ 
ได้ประกาศให้สถานที่ดังต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่หรือห้ามสูบ  

    

3.1 สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ      
3.2 สถานศกึษา     
3.3 สถานที่สาธารณะที่ใช้ร่วมกัน     
3.4 รถโดยสารรวมถึงรถส่วนบุคคลที่มีลักษณะการใช้งานร่วมกัน     

4. 4.1 สถานีขนส่ง     
4.2 วัดหรือ ศาสนสถาน     
4.3 ในร้านอาหารและสถานบริการ     
4.4 ในร้านค้าและห้างสรรพสินค้า     
4.5 ในโรงแรมและสถานที่ให้บริการที่พักอาศัย     
4.6 ในร้านตัดผมและร้านเสริมสวย     
4.7 ในปั๊มน้้ามันและปั๊มแก๊ส     
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ข้อที่ ข้อบังคับ 
การรับทราบ การปฏิบัติ 

ทราบ 
ไม่

ทราบ 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

4.8 ในสถานที่ท้างาน     

 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือกรุณาตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 


