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 ก

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการดําเนินงานปองกันและควบคุมบุหร่ีในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาใหมีประสิทธิภาพในดานการปองกันไมใหมีการริ เร่ิม ลองบุหร่ี การชวยผูสูบบุหร่ีใหลด ละ 
เลิกการสูบบุหร่ี และการปกปองผูไมสูบบุหร่ี จากการไดรับควันบุหร่ีในสิ่งแวดลอม ทําการศึกษา             
ในโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ ระหวางเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม 2552โดยศึกษาขอมูลเบื้องตนจาก
แบบสอบถามและการสนทนากลุม(Focus Group) เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการดําเนินงาน การเก็บ
ขอมูลเชิงคุณภาพ   ดวยการทําเวทีประชาคม เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานและประเมินผลโครงการ 
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใชคือรอยละ ขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

ผลการวิจัย 
การปองกันไมใหมีการริ เร่ิม ลองบุหร่ี โดยจดักิจกรรมการรณรงคประชาสัมพันธเพื่อสราง

ความรูและความตระหนกัในเรื่องอันตราย โทษและพษิภยับุหร่ี ซ่ึงมีสวนสาํคัญที่ชวยสงเสริมการเรียนรู 
ประกอบกับการไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมของนักเรียนแกนนํา และนักเรียนแนวรวมใน
รูปแบบของ “ชมรมคนรุนใหมหางไกลบุหร่ี” จะทําใหเกิดความเขาใจและมทีัศนคติทัศนคติที่ถูกตอง
เกี่ยวกับบหุร่ี ผลเสียที่เกิดขึน้จากการสูบบุหร่ี และไมคดิริ เร่ิม ลองบุหร่ี  

การชวยผูสูบบุหร่ีใหลด ละ เลิกการสูบบุหร่ี โดยการตั้งศูนยชวยเลิกสบูบุหร่ีประจําโรงเรียน และ
เปนศูนยรวมขอมูลขาวสารเกี่ยวกับบุหร่ี เอกสารความรูและคูมือเลิกบหุร่ีดวยตนเอง ซ่ึงเปนรูปแบบการ
ดําเนินงานที่อํานวยความสะดวกแกนักเรยีนผูรับบริการ ประกอบกับมกีารจัดกจิกรรมการดูแล ชวยเหลือ 
รวมถึงกิจกรรมการบําบัดทีส่อดคลองกับสภาพความรนุแรงหรือระดบัการติดนิโคติน และจัดใหมีระบบ
การติดตาม มผีลใหนักเรยีนผูรับบริการสามารถลด ละ เลิกบหุร่ีไดดยีิง่ขึ้น  

การปกปองผูไมสูบบุหร่ี จากการไดรับควันบหุร่ีในสิ่งแวดลอม โดยการจัดสถานที่และ
ส่ิงแวดลอมใหเปนเขตปลอดบุหร่ีโดยนักเรียนแกนนํา จัดคณะกรรมการสอดสอง และเฝาระวงัการสูบ
บุหร่ีในสถานที่เสี่ยงซึ่งไดจากการสํารวจ ตลอดจนการจัดกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง 
สนับสนุนการสรางแนวรวมและเครือขาย จากการดําเนินกิจกรรมดังกลาวสงผลใหนักเรียนตระหนกัและ
เขาใจเกี่ยวกับเรื่องการคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี เกิดความรวมมอืในการดําเนนิงานการปกปองผูไม
สูบบุหร่ี จากการไดรับควันบหุร่ีในสิ่งแวดลอม หรือการสรางสิ่งแวดลอมปลอดบุหร่ีในโรงเรียน 
 เพื่อเปนการพฒันารูปแบบการดําเนินงานที่ไดจากการศกึษาในครั้งนี้ ควรมีการศึกษาตอยอดใน
ดานเปรียบเทยีบกอน- หลังการดําเนนิงาน และศึกษาประสิทธิผลที่เกิดในระยะยาวของรูปแบบการ
ดําเนินงานตอไป 
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บทที่1 
บทนํา 

ความสําคัญของปญหา 
 การสูบบุหร่ีเปนอันตรายตอตัวเองและบุคคลใกลชิด และเปนสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิตกอนวัย
อันควร เนื่องจากในควันบุหร่ีประกอบดวยสารตางๆ มากกวา 4,000 ชนิด และไมต่ํากวา 42 ชนิด จัดเปนสาร
กอมะเร็ง ซ่ึงกอใหเกิดโรคมะเร็งปอด และมะเร็งของอวัยวะตางๆ รวมถึงโรคตางๆ เชน โรคถุงลมโปงพอง 
โรคหัวใจ  เปนตน จากการสํารวจครั้งลาสุดของสํานักงานสถิติแหงชาติ    ป 25501 พบอัตราการสูบบุหร่ี
ปจจุบันของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป รอยละ 21.22 เมื่อพิจารณาจําแนกตามกลุมอายุ  โดยเฉพาะกลุม
เยาวชนพบ เยาวชนไทยอายุ 11-14 ป มีอัตราการสูบบุหร่ีปจจุบัน รอยละ 0.34 ซ่ึงเปลี่ยนแปลงลดลงจากป 
พ.ศ. 2549  คิดเปนรอยละ 17.60 ขณะที่เยาวชนอายุ 15-18 ป และ 19-24 ป มีอัตราการสูบบุหร่ีปจจุบัน    
รอยละ 7 .25 และรอยละ 21.27 ซ่ึงเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2549 คิดเปนรอยละ 8.81 และรอยละ 
8.18 ตามลําดับ ช้ีใหเห็นวาเยาวชนยังคงเปนกลุมเสี่ยงที่ตองเฝาระวัง 
 สถานการณการบริโภคยาสูบของจังหวัดแพร  จากการสํารวจของศูนยขอมูลโรคไมติดตอ สํานัก
โรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค ภายใตโครงการสํารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ พบวา
อัตราการสูบบุหร่ีปจจุบันของประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไป  ป พ.ศ. 2547 เทากับรอยละ 20.08  โดยจัดเปน
ลําดับที่ 4 ของเขต และลําดับที่ 28 ของประเทศ  ขณะที่ผลการสํารวจฯ ในป พ.ศ. 2548 มีแนวโนมดีขึ้น 
กลาวคืออัตราการสูบบุหร่ีปจจุบันของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปลดลงเทากับ รอยละ 18.39 โดยจัดเปนลําดบั
ที่ 7 ของเขต และลําดับที่ 62 ของประเทศ อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบผลการสํารวจฯ นี้ กับผลการสํารวจ
คร้ังลาสุดของสํานักงานสถิติแหงชาติที่กลาวมาขางตน กลาวไดวาอัตราการสูบบุหร่ีปจจุบันของจังหวัดแพร  
ยังคงมีคาใกลเคียงกับภาพรวมของประเทศ ประกอบกับการศึกษาที่ผานมา พบวาบุหร่ีเปนจุดตั้งตนของการ
ใชสารเสพติดอื่นๆ และเยาวชนเปนกลุมเปาหมายที่สําคัญของบริษัทบุหร่ี2 ดังนั้นการดําเนินงานควบคุม
ยาสูบในสถานศึกษาจึงเปนทางเลือกสําคัญของการแกไขปญหาดังกลาว 

 ภายใต พ.ร.บ.คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 โดยประกาศกระทรวง
สาธารณสุข  (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2545  เร่ืองกําหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครอง 

                                                 
1 ศรัณญา  เบญจกุล  มณฑา  เกงการพานิช  และลักขณา  เติมศิริกุลชัย. (2550). สถานการณการสูบบุหร่ีของประชากรไทยอายุ 15 ป

ขึ้นไป พ.ศ. 2534-2550.  เอกสารแผนพับศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล. 
2 ประกิต  วาทีสาธกกิจ. (2551). ฉีกหนากากอุตสาหกรรมบุหร่ี. มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี  ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อ

การควบคุมยาสูบ (ศจย.). 
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สุขภาพของผูที่ไมสูบบุหร่ี และกําหนดบริเวณหรือพื้นที่ของสถานที่ดังกลาวเปนเขตสูบบุหร่ีหรือเขตปลอด
บุหร่ี3 โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ต่ํากวาระดับอุดมศึกษา ไดรับการกําหนดใหเปนสถานที่ที่ใหมีการ
คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี เวนแตบริเวณหองพักสวนตัว หรือหองทํางานสวนตัวของผูปฏิบัติงานใน
สถานที่สาธารณะนั้น อยางไรก็ตาม การสูบบุหร่ีในโรงเรียนจากนักเรียนและบุคคลากรในโรงเรียน ยังเปน
ภาพที่สามารถพบเห็นไดอยูเสมอ ดวยเหตุนี้หากประสงคใหโรงเรียนเปนเขตปลอดบุหร่ีตามที่กฎหมาย
กําหนด ไมพบเห็นการละเมิดกฎหมาย และเปนไปอยางยั่งยืน จําเปนตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน
โดยเฉพาะนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนซึ่งเปนเจาของพื้นที่ และไดรับผลกระทบจากพิษภัยของบุหร่ี
โดยตรง รวมถึงบุคคล/ กลุมบุคคล หรือหนวยงาน/ องคกรภายนอกสถานศึกษาที่เกี่ยวของกับโรงเรียน เชน 
ผูปกครองนักเรียน  ผูนําชุมชน  เปนตน  เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาที่เกิดจาก
การไดรับพิษภัยจากบุหร่ีตั้งแตการรวมรับรูปญหา รวมคิด วางแผนแกปญหา รวมดําเนินกิจกรรมแกไข
ปญหา และรวมติดตามประเมินผล  

ดังนั้น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร ในฐานะแกนนําเพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชนระดับ
พื้นที่  จึงไดจัดทําโครงการรวมมือรวมใจเพื่อสรางโรงเรียนปลอดบุหร่ีขึ้น  โดยมีโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ 
เปนกรณีศึกษาซึ่งเปนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาประจําอําเภอ และมีจํานวนนักเรียนมากใกลเคียงกับ
โรงเรียนระดับจังหวัด ประกอบกับพื้นที่อําเภอสูงเมนเปนพื้นที่กําลังมีการพัฒนาและขยายตัวทางดานสังคม
และเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว  ในการดําเนินงานเพื่อหาแนวทางการ สรางโรงเรียนปลอดบุหร่ีจึงคัดเลือกพื้นที่
อําเภอสูงเมนและโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภเปนกรณีศึกษาดังกลาว 

คําถามการวิจัย 
 การพัฒนาการดําเนินงานปองกันและควบคุมบุหร่ีในโรงเรียนระดับมัธยมใหมีประสิทธิภาพควร
เปนอยางไร 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 เพื่อพัฒนาการดําเนินงานปองกันและควบคุมบุหร่ีในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
ในดาน  

1. การปองกันไมใหมีการริ เร่ิม ลองบุหร่ี 
2. การชวยผูสูบบุหร่ีใหลด ละ เลิกการสูบบุหร่ี 
3. การปกปองผูไมสูบบุหร่ี จากการไดรับควันบุหร่ีในสิ่งแวดลอม หรือการสรางสิ่งแวดลอมปลอด

บุหร่ี 
 

                                                 
3 กลุมควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. (2549). 

พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535. นนทบุรี: บริษัท สินทวีการพิมพ จํากัด. 
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 ขอบเขตการวจัิย 
 การวิจัยคร้ังนี้ใชกระบวนการวางแผนและการดําเนินงานอยางมีสวนรวม (Appreciation influence 
control: AIC)4 เปนเครื่องมือสําคัญที่สนับสนุนใหเกิด “โรงเรียนปลอดบุหร่ี” โดยเลือกพื้นที่ศึกษา คือ 
โรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ จังหวัดแพร ซ่ึงเปนโรงเรียนมัธยมประจําอําเภอ   

นิยามศัพท  
บุหร่ี   หมายถึงบุหร่ีซิกาแรต บุหร่ีซิการ บุหร่ีอ่ืนๆ ยาเสน หรือยาเสนปรุงตามกฎหมายวาดวยยาสูบ 
สูบบุหร่ี หมายถึง การกระทําใดๆ ซ่ึงมีผลทําใหเกิดควันจากการเผาไมบุหร่ี 
เขตปลอดบุหร่ี หมายถึงบริเวณที่หามมิใหมีการสูบบุหร่ี 
โรงเรียนปลอดบุหร่ี หมายถึงโรงเรียนมีการดําเนินการกําหนดบริเวณหรือสถานที่ของโรงเรียนตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่17) พ.ศ.2549 เร่ืองกําหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให
มีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี และกําหนดสวนหนึ่ง สวนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะ
ดังกลาวเปนเขตสูบบุหร่ีหรือเขตปลอดบุหร่ีรวมทั้งกําหนดสภาพ ลักษณะ และมาตรฐานของเขตสูบบุหร่ี 
หรือเขตปลอดบุหร่ีตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ.2535 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 รูปแบบการดําเนินงานที่เปนผลจากการวิจัยคร้ังนี้ สามารถเปนขอมูลหรือแนวทางแกบุคคลากรใน
หนวยงานของรัฐ เอกชน ในการดําเนินงานปองกันและควบคุมบุหร่ีในโรงเรียน ตลอดจนการจัดกิจกรรม
การลด ละ เลิก บุหร่ีในโรงเรียนได  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 AIC (Appreciation influence control) หมายถึง การประชุมที่มีวิธีการและขั้นตอนที่เปดโอกาสใหผูเขาประชุมไดมีโอกาสสื่อสาร ซึ่งจะทําให

เกิดความเขาใจถึงสภาพปญหา ขอจํากัด ความตองการและศักยภาพของผูเกี่ยวของตาง ๆ เปนกระบวนการประชุมที่ระดมพลังสมองเพื่อแกไข
ปญหาและหาแนวทางในการพัฒนาในเชิงสรางสรรค เมื่อดําเนินถูกตองตามขั้นตอน ผลงานที่ไดจากการประชุมนี้จะมาจากความคิดของผูเขา
ประชุมทุกคน โดย A-Appreciation คือ การยอมรับชื่นชม I-Influence คือ การใชประสบการณ/ความคิดริเร่ิมสรางสรรคของแตละคนที่มีอยู มา
ชวยกันกําหนดวิธีการ/ ยุทธศาสตรเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน/อุดมการณรวมกัน           C-Control  คือ การนํายุทธศาสตร/ วิธีสําคัญ มากําหนด 
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บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 วีระ  นิยมวัน(2542)ไดกลาวถึงหลักการประชุมทํางานอยางมีสวนรวม AIC (Appreciation 
influence control) หมายถึง การประชุมที่มีวิธีการและขั้นตอนที่เปดโอกาสใหผูเขาประชุมไดมีโอกาส
ส่ือสาร ซ่ึงจะทําใหเกิดความเขาใจถึงสภาพปญหา ขอจํากัด ความตองการและศักยภาพของผูเกี่ยวของตาง 
ๆ เปนกระบวนการประชุมที ่ระดมพลังสมองเพื ่อแกไขปญหาและหาแนวทางในการพัฒนาในเชิง
สรางสรรค เมื่อดําเนินถูกตองตามขั้นตอน ผลงานที่ไดจากการประชุมนี้จะมาจากความคิดของผูเขาประชุม
ทุกคน โดยมีขั้นตอนการประชุมแบงเปน3 ขั้นตอนคือ A-Appreciation  ขั้นตอความพอใจ โดยการสราง
ความพอใจใหยอมรับนโยบาย โครงการ การยอมมีสวนรวม และเขาใจถึงความเปนไปไดวางานนั้นจะ
สําเร็จ I-Influence ขั้นตอนกลวิธีคือ การใชประสบการณ/ความคิดริเร่ิมสรางสรรคของแตละคนที่มีอยู มา
ชวยกันกําหนดวิธีการ/ ยุทธศาสตรเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน/อุดมการณรวมกัน  C-Control  ขั้นตอนการ
ควบคุม การนํายุทธศาสตร/ วิธีสําคัญ มากําหนดดวยการลงมือปฏิบัติภายหลังการประชุมจะไดนํากรอบงาน
ที่มีเหตุผล(logical framework) และแผนงานไปทําใหเกิดเปนจริงได 

ประกิจ  วาทีสาธกกิจ(2540) ไดศึกษากลยุทธในการรณรงคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสังคมศึกษา
เฉพาะกรณีการดําเนินงานของโครงการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี มูลนิธิหมอชาวบาน ผลการศึกษาพบวา
การรณรงคเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหร่ีในสังคมไทย ในระดับนโยบายคือการออกกฎหมาย ใน
สวนกลยุทธการรณรงคที่สําคัญไดแกการรณรงคใหขอมูลขาวสารทางสื่อสารมวลชน การใหขอมูลแบบ
เจาะจงเฉพาะกลุม การใหขอมูลรายบุคคล การชักชวนกลุมหรือบุคคลใหมีบทบาทและมีสวนรวมในการ
รณรงค การสรางการมีสวนรวมของสังคมในการรวมรณรงคผานทางสื่อตางๆ การสรางคานิยมที่ไมสูบบุหร่ี
โดยผสมผสานเขาไปในระบบการเรียนตั้งแตวัยอนุบาล สวนปจจัยที่เอื้อในการรณรงคปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีประสบผลสําเร็จคือ การมีขอมูลชัดเจน เพียงพอและเปนรูปธรรม การสรางเสริม
ความภาคภูมิใจ การชี้ใหเห็นถึงความรับผิดชอบรวมกัน การใชวิธีการและทาทีดานบวก 

ธราดล  เกงการพานิชและคณะ(2548) ไดประเมินผลโครงการเพื่อลดการบริโภคสุราและยาสูบ
(รอบพิเศษ) ปงบประมาณ 2546-2547 ผลการศึกษาพบวาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จไดแกกระบวนการ
แกปญหาแบบมีสวนรวมเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพและมีผลตอความสําเร็จในการทํางานชุมชนเปนอยาง
มากโดยเฉพาะอยางยิ่งในรูปแบบของ บวรส (บาน วัด โรงเรียนและสถานีอนามัย) นอกจากนี้ยังพบวา
นวัตกรรมรูปแบบกิจกรรม การสนับสนุนโครงการกอใหเกิดผลผลิตที่สรางสรรคหลายดานไดแกการพัฒนา
ชุมชนดวยกระบวนการมีสวนรวม การผลิตสื่ออยางสรางสรรค สถาบันการศึกษาที่เปนแกนนําขับเคลื่อน
และเปนศูนยกลางการเรียนรู  
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สุภรณ  บุหลัน (2546) ไดศึกษาผลของโปรแกรมเลิกบุหร่ี ในกลุมผูมารับบริการคลินิกอดบุหร่ี 
โรงพยาบาลสงขลา จากการศึกษาพบวาการใหคําปรึกษารายบุคคล(Counseling) การใหความรูเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการเลิกบุหร่ี การใหแรงเสริมและแรงจูงใจ มีความสําคัญอยางยิ่งในการดําเนินงานในคลินิกอดบุหร่ี 
การติดตามอยางตอเนื่องเปนสวนหนึ่งที่จะชวยใหเกิดผลดี และประสิทธิภาพของการอดบุหร่ีในระยะ 1-2
สัปดาหแรก 

สวาง  แสงหิรัญวัฒนา (2544) ไดศึกษาการเผยแพรผลเสียจากบุหร่ีในประชาชนในโรงเรียน การ
จัดตั้งคลินิกอดบุหร่ีและนโยบายที่ควรสงเสริม ผลการศึกษาพบวาสามารถปองกันไมใหผูสูบบุหร่ีไปเปนผู
สูบบุหร่ีในระยะเวลา 1ป จํานวนเทาเดิม 100% กิจกรรมที่ดําเนินการคือการสงเสริมเสียงตามสาย ปาย
นิทรรศการ การอบรม การจัดกิจกรรมดนตรี การเดินรณรงค การอบรมแกนนําโครงการเพื่อนชวยเพื่อน 
การประกวดรูปภาพ การประกวดสุนทรพจน การอบรมผูปกครอง ในสวนการใหผูสูบบุหร่ีหยุดสูบบุหร่ีได
จัดตังคลินิกอดบุหร่ีรองรอบผูที่ตองการหยุดบุหร่ีโดยมีทางเลือกใหผูที่ตองการเลิกบุหร่ีนอกจากนี้ยังได
จัดการรณรงคไมสูบบุหร่ี จัดกิจกรรมโรงเรียนสีขาวและบริการใหนักเรียนและครูที่ติดบุหร่ีสามารถเลิก
บุหร่ีได ทําใหผูสูบบุหร่ีเปน 0% 

งามนิตย  ราชกิจ และเรือนทอง  ใหมครินทร (2547) ไดศึกษาวัด โรงเรียนปลอดบุหร่ี ชุมชนดีมีสุข
ในพื้นที่เปาหมาย3แหงไดแกวัด โรงเรียน ชุมชน โดยมีกิจกรรมไดแกการคนหาตัวอยาง ในสวนของผูนํา
ชุมชน พระ ครู ไดลดละเลิกบุหร่ีเปนตัวอยาง มีการรณรงค เผยแพรประชาสัมพันธ การกําหนดพื้นที่ปลอด
บุหร่ี การใหคําปรึกษาตลอดจนการสรางกฎระเบียบขอบังคับผลการศึกษาพบวาในทุกสถานที่ไดกําหนดให
มีพื้นที่/เขตปลอดบุหร่ี การจัดสิ่งแวดลอมที่เอื้อ เหมาะสมตอการลด ละ เลิกบุหร่ี ในสวนของการใหความรู
หรือการสรางกฎระเบียบตางๆ ไมสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได ความตระหนัก การเรียนรู 
ตลอดจนการสรางปจจัยเงื่อนไข ในครอบครัว การใหกําลังใจ รวมถึงการใชทุนเดิมของชุมชนเปนสิ่งที่
สําคัญในการนําไปสูการลดละเลิกบุหร่ี 

เกียรติพงศ โชคทวีพาณิชย (/2544) ไดศึกษาการดําเนินงาน และประสิทธิผลของนโยบายการ
คุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี ผลการศึกษาพบวามีเร่ืองหมายแสดงเขตปลอดบุหร่ี มีอิทธิพลตอการสูบบุหร่ี
ของผูมาใชบริการในสถานที่สาธารณะ โดยสถานที่สาธารณะที่ติดเครื่องหมายเขตปลอดบุหร่ี จะมี
ผูใชบริการสูบบุหร่ีนอยกวาสถานที่สาธารณะที่ไมติดเครื่องหมายเขตปลอดบุหร่ีนอกจากนี้พบวาการ
สนับสนุนงบประมาณ กําลังคน ตลอดจนทรัพยากรอื่น ๆ จากรัฐบาลเปนปจจัยที่สงผลตอการนํานโยบาย
การคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ีไปปฏิบัติ 

ธิติ   รัตนโชติ  (2538) ไดศึกษาวัยรุนหญิงกับการสูบบุหร่ี  ผลการศึกษาพบวาตัวแปรที่มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของวัยรุนหญิงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก จํานวนเพื่อนสนิทที่
สูบบุหร่ี ความรูสึกผูกพันตอบิดา มารดา ความรูสึกผูกพันตอครูและโรงเรียน ความยึดมั่นผูกพันตอกิจกรรม
ที่สังคมยอมรับ ความเชื่อถือในบรรทัดฐานและกฎเกณฑของสังคม และทัศนคติของวัยรุนหญิงตอการสูบ
บุหร่ีของผูหญิง โดยที่จํานวนเพื่อนสนิทที่สูบบุหร่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีสูงที่สุด 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 จากการศึกษาแนวคดิที่เกีย่วของ ในหลักการประชุมทํางานอยางมีสวนรวม AIC (Appreciation 
influence control) ซ่ีงประกอบดวยขั้นตอน3ขั้นตอนไดแก ขั้นตอนความพอใจ (A-Appreciation) โดยการ
สรางการยอมมีสวนรวม และเขาใจถึงความเปนไปไดวางานนั้นจะสําเร็จ ขั้นตอนกลวิธี (I-Influence) 
ชวยกันกําหนดวิธีการ/ ยุทธศาสตร และขั้นตอนการควบคุม (C-Control) การนํายุทธศาสตร/ วิธีสําคัญมา
ปฏิบัติ นอกจากนี้การศึกษางานวิจยัที่เกีย่วของในการพฒันาการดําเนนิงานปองกันและควบคุมบหุร่ีพบวา
การดําเนนิงานโดยใชกระบวนการมีสวนรวม นวตกรรมรูปแบบกิจกรรมในการปองกันควบคุม และแกไข
ปญหาที่สอดคลอง เหมาะสมกับกลุมเปาหมายอยางตอเนือ่งทั้งในดานบคุคลและสถานที่ เปนปจจัยที่มี
ผลสําเร็จตอการดําเนินงานในดานดังกลาว ผูวิจัยจึงไดนําแนวคดิและผลการศึกษามาเพื่อประยุกตใชใน
งานวิจยัคร้ังนี้ ดังกรอบแนวคิดในการวิจยัตามแผนภูมิที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
 
 
 
 
 

การมีสวนรวมของโดยใช
กระบวนการ AIC 
 - นักเรียน                  
 - บุคลากรในสถานศึกษา  
 - ผูปกครอง  
 - รานคาชุมชน   
 - องคการบริหารสวนตําบล 

นวตกรรม  
1. การปองกันไมใหมีการ 

ริ เริ่ม ลองบุหรี่ 
2. การชวยผูสูบบุหรี่ใหลด 

ละ เลิกการสูบบุหรี่ 
3. การปกปองผูไมสูบ

บุหรี่ จากการไดรับควัน
บุหรี่ในสิ่งแวดลอมของ
โรงเรียน 

โรงเรียนปลอดบุหร่ี 

- ไมมีการสูบบุหรี่ในโรงเรียน 100% 
- คนที่สูบบุหรี่ปจจุบันสามารถ        
   เลิกสูบได 
- มีปายหามสูบบุหรี่ในตําแหนงที่  
   เห็นไดชัด 
- ปายหามสูบบุหรี่ ไดรับการติดให 
   กระจายในทุกบริเวณของโรงเรียน 
- รานคารอบโรงเรียนในระยะ  
   500 เมตร ไม/ ปฏิเสธขายบุหรี่ 
   ใหเยาวชน 
- มีการรณรงคเพื่อการควบคุม 
   การบริโภคยาสูบอยางตอเนื่อง 
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บทที่3 
ระเบียบวิธีวจิัย 

รูปแบบงานวจัิย   
 การวิจยัคร้ังนี้เปนการวจิัยเชงิปฏิบัติการ (Action Research) 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรสําหรับการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก  นักเรียนโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภจํานวน  2,180 คน

คัดเลือกตัวอยาง จํานวน 400 คน  โดยวิธีการสุมอยางงาย  และมีลําดับการคัดเลือกดังนี้ แบงกลุมตัวอยาง
ออกเปน 2 กลุม โดยกลุมแรก คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน คัดเลือกชั้นปละ 1 หองเรียน ไดจํานวนรวม
ทั้งสิ้น 3 หองเรียน และกลุม 2 คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คัดเลือกระดับชั้นละ 2 หอง ไดแก หองเรียน
ในสายวิทยาศาสตร 1 หอง และสายศิลป 1 หอง ไดจํานวน   รวมทั้งสิ้น 6 หองเรียน เพื่อตอบแบบสอบถาม
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน 

นอกจากนี้ การวิจัยคร้ังนี้ยังเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการสนทนากลุม และ/ หรือการสัมภาษณ
แบบเจาะลึกจากผูใหขอมูล ที่ไดรับการคัดเลือกอยางเจาะจง ดังนี้ 

กลุม 1 นักเรียนที่สูบบุหร่ีปจจุบัน 
กลุม 2 นักเรียนที่เคยสูบบุหร่ี 
โดยทั้ง 4 กลุม คัดเลือกกลุมละ 3-5 คน เพื่อสัมภาษณในประเด็นสาเหตุการสูบบุหร่ี  การเขาถึงบุหร่ี  

การพยายามเลิกสูบบุหร่ี  และการเลิกสูบบุหร่ี 
พรอมกันนี้ในการวิจัยไดเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ ดวยการทําเวทีประชาคม เพื่อกําหนดแนวทางการ

ดําเนินงานโครงการรวมมือรวมใจเพื่อสรางโรงเรียนปลอดบุหร่ี โดยคัดเลือกตัวอยางแบบเจาะจงจาก 5 กลุม
ตัวแทน ไดแก 1) นักเรียน 2) บุคลากรในโรงเรียน 3) ผูปกครอง 4) รานคาชุมชน 5) องคการบริหารสวน
ตําบลหรือผูนําชุมชน  กลุมละไมนอยกวา 5 คน รวมประมาณ 25 – 50 คน  
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

1. แบบสอบถามพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน  ในการศึกษาครั้งนี้ใชแบบสอบถาม

พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนเพื่อเก็บขอมูลเบื้องตน ซ่ึงประกอบดวย 

สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการสูบบุหร่ีของเยาวชนไดแกพฤติกรรมในการสูบบุหร่ี การซื้อ

บุหร่ี สถานที่สูบบุหร่ี  

สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นตอการสูบบุหร่ี ไดแกการชักชวนใหสูบบุหร่ี การสูบบุหร่ี

ในอนาคต การสูบบุหร่ีในกลุมตางๆ อันตรายจากการสูบบุหร่ี 

สวนที่3 เปนแบบสอบถามการไดรับควันบุหร่ีจากผูสูบบุหร่ีขางเคียง 
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สวนที่4 เปนแบบสอบถามทัศนคติตอการเลิกบุหร่ีไดแกทัศนคติตอการเลิกสูบบุหร่ีของผูสูบบุหร่ี 

และผูเคยสูบบุหร่ีที่ปจจุบันเลิกแลว 

สวนที่5 เปนแบบสอบถามการจัดกิจกรรมการสอน การรณรงคเกี่ยวกับบุหร่ี และการจัดเขตปลอด

บุหร่ีในโรงเรียน 

สวนที่6 เปนแบบสอบถามขอมูลสวนตัวไดแกอายุ เพศ การศึกษา บุคคลที่พักอาศัยในบานและ    
สูบบุหร่ี 

2. แนวทางการสนทนากลุม (FOCUS GROUP) พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนในการศึกษา

คร้ังนี้ใชแนวทางการสนทนากลุม (FOCUS GROUP) พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนเพื่อเก็บขอมูล

เบื้องตนโดยมีประเด็นคําถามหลักไดแก พฤติกรรมแลวิถีชีวิตวัยรุนเปนอยางไร พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของ

เยาวชน การเขาถึงบุหร่ีของเยาวชน และการจัดเขตปลอดบุหร่ี 

การเก็บขอมูล 
1. การศึกษาขอมูลเบื้องตน/ สถานการณปญหา โดยการใชแบบสอบถามพฤติกรรมการสูบบุหร่ี

ของเยาวชน โดยเก็บการขอมูลจากนักเรียนกลุมตัวอยาง 

2. การสนทนากลุม(Focus group) หรือการสัมภาษณแบบเจาะลึก (Indept interview)  ตามแนวทาง

การสนทนากลุมเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน โดยมีผูวิจัยเปนผูดําเนินการหลัก และผูชวยวิจัย

จํานวน 3 คนซึ่งทําหนาที่เปนผูดําเนินการรอง 1 คน ผูจดบันทึก 1 คน และผูสังเกตการณ 1 คน 

3 การศึกษารูปแบบการดําเนินงานโครงการรวมมือรวมใจเพื่อสรางโรงเรียนปลอดบุหร่ี โดยการ
สัมภาษณ บันทึก และสังเกตอยางมีสวนรวมจากกิจกรรมเวทีประชาคมและการดําเนินงานตามแผน             
ที่กําหนดไว 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน 
1. ประสานพื้นที่ไปยังเจาหนาที่สาธารณสุข สังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอสูงเมนและ

โรงพยาบาลสูงเมน หนวยงานการศึกษา (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต 2 ,โรงเรียนสูงเมน         
ชนูปถัมภ) องคการบริหารสวนทองถ่ิน คณะกรรมการศึกษา เพื่อช้ีแจงโครงการฯ 

2. ทําการศึกษาเบื้องตนเพื่อสํารวจสภาพปญหาการสูบบุหร่ีของนักเรียน และประเด็นอื่นๆ             
ที่เกี่ยวของดวยแบบสอบถาม  เพื่อนําขอมูลดังกลาวมากําหนดแนวทางการดําเนินงานใหเหมาะสมและ
ใกลเคียงกับสภาพปญหาที่เกิดขึ้น 

3. คนหานักเรียนในโรงเรียนที่สูบบุหร่ีปจจุบันและเคยสูบบุหร่ี เพื่อดําเนินการสนทนากลุมและ/ 
หรือสัมภาษณเจาะลึกในประเด็นตางๆ อาทิ สาเหตุของการสูบ การเขาถึง พฤติกรรมการสูบ การพยายาม
เลิกสูบบุหร่ี และวิธีเลิกสูบบุหร่ี เปนตน เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการจัดกิจกรรมการเลิกบุหร่ี 
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4. จัดเวทีประชาคมในโรงเรียน โดยนําขอมูลที่ไดรับจากขอ 2 และ 3  มาเปนสวนหนึ่งของการจัด
กิจกรรมนี้ และใชกระบวนการวางแผนอยางมีสวนรวม (Appreciation influence control: AIC) เพื่อกําหนด
แนวทางการดําเนินงานโครงการ “รวมมือรวมใจเพื่อสรางโรงเรียนปลอดบุหร่ี”  โดยมีเจาหนาที่สาธารณสุข
จากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอสูงเมน และโรงพยาบาลสูงเมนเปนผูนําการประชุมและดําเนินการประชุม  

4.1 การเตรียมการกอนประชุม 

- ขอความรวมมือภาคีเครือขายในการจัดประชุม 

- ช้ีแจงวัตถุประสงคตอหัวหนาสถานศึกษาและขอความเห็นในการจัดประชุม  

เพื่อใหสะดวกราบรื่นทุกฝาย 

- คัดเลือกกลุมเปาหมายเพื่อใหไดตัวแทนของกลุมตางๆ ในโรงเรียน ผูปกครอง 

รานคาชุมชน องคการบริหารสวนตําบล ประมาณ 25 คน ประกอบดวย ตัวแทนกลุม

ละ 5 คน ทําหนังสือเชิญเขารวมประชุมตามวันเวลาที่กําหนด 

- เตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกในการประชุมไดแก สถานที่ เครื่องเขียน การจด

บันทึกตางๆ 

4.2  เขาสูขั้นตอนการประชมุ 
-    ผูนําการประชุมนําเสนอขอมูลจากการศึกษาเบื้องตน ประกอบดวยสภาพปญหา
โรคภัยจากบุหร่ีในจังหวัดแพร แนวโนมของปญหาและความรุนแรงของปญหาหากไม
เรงดําเนินการแกไข และขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถาม เพื่อสรุปสถานการณการ
บริโภคยาสูบในโรงเรียน  

 ผูนําการประชุมใหความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทษพิษภัย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับบุหร่ี  ตองพูดถึง 
พ.ร.บ.คุมครองสุภาพของผูไมสูบบุหร่ีพ.ศ.2535 กฎหมายหามขายบุหร่ีบทลงโทษ/ ขอหาม 

 สมาชิกกลุมรวมกัน เสนอแผนที่ควรจะเปนหรือส่ิงที่คาดหวัง เพื่อกาวไปสู “โรงเรียนปลอดบุหร่ี” 
รวมถึงวิเคราะหปญหา/ อุปสรรค และปจจัยสนับสนุนการกาวสูความเปน “โรงเรียนปลอดบุหร่ี” 

 สมาชิกกลุมรวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการ (กําหนดกิจกรรมยอย ทําอะไร ที่ไหน อยางไร เมื่อไหร 
ใครเปนผูรับผิดชอบหลัก/ รอง) ในการดําเนินกิจกรรมเพื่อใหนักเรียนในโรงเรียนปลอดภัยจากบุหร่ี         
ในเบื้องตนมีกิจกรรมหลัก คือ การจัดทําฐานขอมูลผูสูบบุหร่ีในโรงเรียน การจัดตั้งมุม/ศูนยชวยเลิกบุหร่ี      
การกําหนดพื้นที่ในโรงเรียนเปนเขตปลอดบุหร่ี จัดตั้งแกนนํา“คนรุนใหม หางไกลบุหร่ี” และกิจกรรมการ
รณรงคเผยแพรประชาสัมพันธ 

5. จัดทําฐานขอมูลผูสูบบุหร่ีในโรงเรียน  เพื่อใชประโยชนในการดําเนินงานใหความชวยเหลือ    
ลด ละเลิกบุหร่ีตามความเหมาะสมและความสมัครใจของผูสูบบุหร่ี  ตลอดจนเพื่อการติดตาม ควบคุมกํากับ
และประเมินผลการดําเนินงาน 
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6. การจัดตั้งมุม/ศูนยชวยเลิกสูบบุหร่ีประจําโรงเรียน (แนวคิด มุม/ศูนยชวยเลิกสูบบุหร่ีประจํา
โรงเรียน อาจตั้งอยูสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเปนศูนยรวมขอมูลขาวสารเกี่ยวกับบุหร่ี เอกสารความรูและคูมือ
เลิกบุหร่ีดวยตนเอง และมีอาสาสมัคร/แกนนํา/การรวมกลุม เปนผูใหคําปรึกษาแนะนําวิธีการสรางกําลังใจ
ในการเลิกสูบบุหร่ีดวยตนเอง ซ่ึงมีเจาหนาที่สาธารณสุขที่ดําเนินการคลินิกอดบุหร่ีในโรงพยาบาลเปน        
พี่เล้ียงและใหการสนับสนุนดานความรู เทคนิค วิชาการ อยางตอเนื่อง) คนที่สูบทําใหเลิกโดยเขาโปรแกรม 
มีครูรับผิดชอบ 

7. กําหนดพื้นที่ในโรงเรียนเปนเขตปลอดบุหร่ี 
8. จัดตั้งแกนนํา“คนรุนใหม หางไกลบุหร่ี”  

  จัดอบรม “คนรุนใหม หางไกลบุหร่ี” คัดเลือกนักเรียนชัน้ม.1 – ม.6  ระดับละไมนอยกวา 10 คน 
รวมประมาณ 70 คน (ในการนํานกัเรยีนเขารับการอบรม จะมีครูผูรับผิดชอบดานกิจกรรมในโรงเรียน        
เขาเปนผูรวมดาํเนินการอบรมทุกขั้นตอน เพื่อใหเกดิการมีสวนรวมและเขาใจกระบวนการขั้นตอนในการ
ผลักดันใหเกิดกิจกรรมตอเนือ่งในโรงเรียนตอไป) 

เนื้อหาการอบรมประกอบดวย 
- ความรู โทษพษิภยัของบุหร่ี 
- แนวคดิ/ กลวธีิในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคคล 

- แนวทาง/ กลวธีิการจัดกิจกรรมรณรงคสงเสริมการไมสูบบุหร่ี 
- เทคนิคการสรางแรงจูงใจในการเลิกสบูบุหร่ี 
- จัดทําแผนปฏบิัติการในโรงเรียน 

9. การรณรงคเผยแพรและประชาสัมพันธ 
แกนนํา “คนรุนใหม หางไกลบุหร่ี” สรางแนวรวมและจัดตั้งกลุม/ชมรม “คนรุนใหมหางไกลบุหร่ี” ใน
โรงเรียนดําเนนิกิจกรรมรณรงคสงเสริมการไมสูบบุหร่ี และจัดสภาพแวดลอมปลอดบุหร่ีในโรงเรียน และ
สถานที่สาธารณะนอกโรงเรียน รานคารอบโรงเรียนในระยะ 500 เมตร การเผยแพรประชาสัมพันธ ความรู 
โทษพิษภยั จากบุหร่ีในโรงเรยีนอยางตอเนื่อง  และประสานงานสื่อมวลชน อาทิ วิทยุชุมชน  เสียงตาม
สายในหมูบาน  หนังสือพมิพทองถ่ิน  ในพื้นที่เพื่อรวมรณรงคใหเยาวชนปลอดภยัจากบหุร่ี  ประสานงาน
เครือขายของหนวยงาน/ องคกรภายนอกสถานศึกษา เพื่อรวมรณรงค/ จัดกิจกรรมสนับสนุนใหเยาวชน
ปลอดภัยจากบุหร่ี อยางนอย 2 คร้ัง  

10. ประเมินผลโดยจัดเวทีประชาคม และการสังเกตแบบมีสวนรวมเพื่อประเมินสภาพปญหา
เบื้องตนเปลี่ยนแปลงไปอยางไร  ภายหลังดําเนินงาน “รวมมือรวมใจเพื่อสรางโรงเรียนปลอดบุหร่ี” รวมถึง
ระดับความพึงพอใจขององคกร/ หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการฯ นี้ 

11. มอบโล /ประกาศเกยีรติคุณโรงเรียนปลอดบุหร่ี ใบประกาศเกยีรติคุณใหกับภาคีที่เขารวม
โครงการ และมอบประกาศเกียรติคุณผูเลิกสูบบุหร่ีได 



 11

การประมวลและการวิเคราะหขอมูล 
1. ขอมูลเชิงปริมาณ วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใช คือ รอยละ คาเฉลี่ย และ 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2. ขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ดังนี้ 

1) จัดหมวดหมูขอมูลที่ไดจากกิจกรรมเวทีประชาคม จากการบันทึกและสังเกตในการจัด
กิจกรรม เปนหัวขอยอยตามประเด็นแนวทางการดําเนินงานโครงการ “รวมมือรวมใจเพื่อสรางโรงเรียน
ปลอดบุหร่ี” หลังจากนั้นจึงรวบรวมหัวขอยอยผสมผสานกัน เพื่อนําไปสูหัวขอใหญของประเด็นการศึกษา 

2) นําสิ่งที่คนพบไดมาสรุปโยงความสัมพันธในองครวมใหเห็นภาพรวมรูปแบบการ
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาที่เกิดจากพิษภัยบุหร่ีในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในดานการปองกัน
ไมใหมีการริ เร่ิม ลองบุหร่ี การชวยผูสูบบุหร่ีใหลด ละ เลิกการสูบบุหร่ี การปกปองผูไมสูบบุหร่ี จากการ
ไดรับควันบุหร่ีในสิ่งแวดลอม 

3) เสนอแนะแนวทางการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาที่ เกิดจากพิษภัยบุหร่ี           
ในโรงเรียนทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาแบงเปน 2 สวนดังนี ้
1. ผลการศึกษาขอมูลเบื้องตน 

2. ผลการดําเนินงานโครงการ “รวมมือรวมใจเพื่อสรางโรงเรียนปลอดบหุร่ี”   

1 ผลการศึกษาขอมูลเบื้องตน 
 ในการศึกษาครั้งนี้ทําการศึกษาเบื้องตนเพื่อสํารวจสภาพปญหาการสูบบุหร่ีของนักเรียน และ
ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวของดวยแบบสอบถาม และการสนทนากลุมและ/ หรือสัมภาษณเจาะลึก เพื่อนําขอมูล
ดังกลาวมากําหนดแนวทางการดําเนินงานใหเหมาะสมและใกลเคียงกับสภาพปญหาที่เกิดขึ้น 

1.1 การศึกษาขอมูลเบื้องตนดวยแบบสอบถาม 
การศึกษาขอมลูเบื้องตนครั้งนี้ เปนสวนหนึ่งของการวิจยัโครงการรวมมือรวมใจเพือ่สรางโรงเรียน

ปลอดบุหร่ี: กรณีศึกษาโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวมรวม
ขอมูลจากนักเรียนโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภจํานวน 425 คนโดยจะเสนอผลการศึกษาขอมูลเบื้องตน
แบงเปนหัวขอดังนี ้

1. ขอมูลเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี 

2. ความคิดเหน็ตอการสูบบุหร่ี 

3. การไดรับควนับุหร่ีจากผูสูบบุหร่ีขางเคียง 

4. ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหร่ี 

5. การสอนการรณรงคเกี่ยวกับบุหร่ีและการจดัเขตปลอดบหุร่ีในโรงเรียน 

6. ขอมูลสวนบุคคล 
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ผลการศึกษา 
1. ขอมูลเก่ียวกับการสูบบุหรี่ 
ตารางที่1 จํานวน รอยละของนักเรียนจําแนกตามการเคย ทดลองสูบบุหร่ี 

ขอมูลเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี จํานวน รอยละ 

เคยทดลองสูบบุหร่ีแมเพยีง 1หรือ 2คร้ัง    
    เคย  92 21.6 

    ไมเคย 333 78.4 

                 รวม                425             100.0 

จากตารางที1่ ขอมูลเกี่ยวกับการเคยทดลองสูบบุหร่ีแมเพียง 1 หรือ 2 คร้ัง พบวานักเรียนสวนใหญ

ไมเคยลองสูบบุหร่ีคิดเปนรอยละ 78.4 สวนนักเรยีนที่เคยลองสูบบุหร่ีมีรอยละ 21.6 

ตารางที่2 จํานวน รอยละของนักเรียนที่สูบบุหร่ีจําแนกตามอายุที่สูบบุหร่ีคร้ังแรก 

ขอมูลเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี จํานวน รอยละ 

อายุที่สูบบุหร่ีคร้ังแรก   
    10 ป 2 2.1 

    11 ป 5 5.4 

    12 ป 29 31.5 

    13 ป 14 15.2 

    14 ป 17 18.4 

    15 ป 6 6.5 

    16 ป 8 8.6 

    17 ป 11 12.3 

    รวม                  92             100.0 

 

จากตารางที่ 2 ในกลุมนกัเรียนที่สูบบุหร่ีพบวาสวนใหญสูบบุหร่ีคร้ังแรกเมื่อ อาย1ุ2 ปมากที่สุดรอย

ละ 31.5 รองลงมาไดแกอายุ 14 ปและ 13 ปคิดเปนรอยละ18.4  และ 15.2 ตามลําดับ  
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ตารางที่3 จํานวน รอยละของนักเรียนที่สูบบุหร่ีจําแนกตามจํานวนวนัทีสู่บบุหร่ี จํานวนที่สูบบุหร่ีตอวัน  

  และการไดบหุร่ีมาสูบ 

ขอมูลเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี จํานวน รอยละ 

จํานวนวนัที่สูบบุหร่ี    
    1-2 8 8.6 

    3-5 12 13.0 

    6-9 19 20.6 

   10-19  37 40.1 

    20-29 11 12.3 

    ทุกวัน 5 5.4 

           รวม 92 100.0 

จํานวนบุหร่ีทีสู่บตอวัน   

    1-5มวน 27 29.3 

    6-10มวน 34 36.9 

    11-20 มวน 20 21.5 

    21 มวนขึ้นไป 11 12.3 

            รวม 92 100.0 

ปกติไดบหุร่ีมาสูบโดย   

    ซ้ือจากหางสรรพสินคา 0 0 

    ซ้ือจากรานสะดวกซื้อ 7 7.6 

    ซ้ือจากรานขายของชํา 29 31.5 

    ซ้ือจากเครื่องขายบุหร่ีอัตโนมัติ 0 0 

    ฝากใหผูอ่ืนซื้อแทน    24 26.0 

    ขอจากผูอ่ืน 21 22.6 

    ผูอ่ืนใหบุหร่ี 11 12.3 

          รวม 92 100.0 
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จากตารางที3่ พบวาในชวง 30วันที่ผานมานักเรยีนทีสู่บบุหร่ีสวนใหญสูบบุหร่ี10-19วัน คิดเปน  

รอยละ 40.1 รองลงมา 6-9วัน คิดเปนรอยละ 20.6 สวนสูบทุกวันพบรอยละ5.4  การสูบบุหร่ีตอวันพบวา     

มีการสูบ 6-10 มวนตอวันมากที่สุด คิดเปนรอยละ36.9  รองลงมา1-5 มวนตอวันคิดเปนรอยละ 29.3  สวน

การสูบ 21 มวนขึ้นไปพบรอยละ 12.3 การไดบุหร่ีมาสูบสวนใหญซ้ือจากรานขายของชํา คิดเปนรอยละ 

31.5 รองลงมาฝากใหผูอ่ืนซือ้แทน และขอจากผูอ่ืน คิดเปนรอยละ 26.0 และ 22.6  ตามลําดับ 

ตารางที่4 จํานวน รอยละของนักเรียนที่สูบบุหร่ีจําแนกตามยี่หอบุหร่ีที่สูบ จํานวนเงินที่จายซื้อบุหร่ี  

  และจํานวนเงินที่ไดรับตอเดือน 

ขอมูลเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี จํานวน รอยละ 

ยี่หอบุหร่ีที่สูบ   
    ระบุยี่หอ 54 58.7 

        กรองทิพย 17 31.5 

        มอร 21 38.9 

        แอล.เอ็ม 12 22.2 

        มารโบโร 4 7.4 

    ยี่หอใดก็ได 31 33.6 

    ไมทราบยี่หอ 7 7.7 

           รวม 92 100.0 

จํานวนเงินทีจ่ายซื้อบุหร่ี1ซอง/บุหร่ี20มวน   

    ระบุราคา38-45 บาท 69 75.0 

    ไมไดซ้ือบหุร่ีหรือไมไดซ้ือบุหร่ีทั้งซอง 23 25.0 

           รวม 92 100.0 

จํานวนเงินทีจ่ายซื้อบุหร่ีใน30วันที่ผานมา   

        <100บาท 5 5.4 

        101-200บาท 16 17.4 

        201-300บาท 22 23.7 

        301-400บาท 31 33.6 

        401-500บาท 11 12.3 

        >500บาทขึ้นไป 7 7.6 

           รวม 92 100.0 
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ตารางที่4 จํานวน รอยละของนักเรียนที่สูบบุหร่ีจําแนกตามยี่หอบุหร่ีที่สูบ จํานวนเงินที่จายซื้อบุหร่ี  

  และจํานวนเงินที่ไดรับตอเดือน(ตอ) 

ขอมูลเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี จํานวน รอยละ 

คาใชจายตอเดอืนที่ไดรับ    
    <1,000บาท 24 26.1 

    1,001-1,500บาท 44 47.8 

    1,501-2,000บาท 18 19.6 

    2,001-2,501บาท 6 6.5 

           รวม 92 100.0 

จากตารางที ่ 4 พบวาผูสูบบุหร่ีสวนใหญจะระบยุี่หอทีสู่บคิดเปนรอยละ 58.7 โดยระบยุี่หอมอร   

มากที่สุด รองลงมาไดแกยี่หอกรองทิพยคดิเปนรอยละ 38.9 และ 31.5 ตามลําดับ สวนระบยุี่หอใดก็ไดและ

ไมทราบยี่หอคิดเปนรอยละ33.6 และ 7.7 ตามลําดับคาใชจายในการซือ้บุหร่ีชนิด 1ซอง 20มวนสวนใหญซ้ือ

ในราคา 38-45 บาท คิดเปนรอยละ 75.0 สวนไมไดซ้ือบุหร่ีหรือไมไดซ้ือบุหร่ีทั้งซองพบรอยละ 25 ในชวง 

30 วันที่ผานมาสวนใหญจายเงินซื้อบุหร่ีราคา 301-400 บาท คิดเปนรอยละ 33.6 รองลงมา 201-300 บาท  

คิดเปนรอยละ 23.7 การไดรับคาใชจายสวนใหญไดรับคาใชจายเดือนละ 1,001 – 1,500 บาทมากที่สุด       

คิดเปนรอยละ 47.8 รองลงมาต่ํากวา 1,000 บาท คิดเปนรอยละ 26.1 

ตารางที่5  จํานวน รอยละของนักเรยีนที่สูบบุหร่ีจําแนกตามการซื้อบุหร่ี การใชยาสูบรูปแบบอื่น 

สถานที่สูบบุหร่ี  และการสูบบุหร่ีเปนสิ่งแรกในตอนเชา 
 

ขอมูลเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี จํานวน รอยละ 

ผูปฏิเสธขายบุหร่ีใหเนื่องจากอายุไมถึงเกณฑกําหนด    
    ไมเคยซื้อบหุร่ีเอง 3 3.3 

    ปฏิเสธการขายทุกครั้ง 14 15.2 

    ปฏิเสธการขายบางครั้ง 39 42.4 

    ไมใช 36 39.1 

           รวม 92 100.0 
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ตารางที่5  จํานวน รอยละของนักเรยีนที่สูบบุหร่ีจําแนกตามการซื้อบุหร่ี การใชยาสูบรูปแบบอื่น 

สถานที่สูบบุหร่ี  และการสูบบุหร่ีเปนสิ่งแรกในตอนเชา(ตอ) 

ขอมูลเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี จํานวน รอยละ 

การเคยใชยาสบูรูปแบบอื่นนอกจากบหุร่ี   
    ไมใช 56 60.9 

    ใช 36 39.1 

        สูบบุหร่ีมวนเอง 36 100.0 

        อ่ืนๆ(เคี้ยวยาเสน,จุกยาฉุนขางกระพุงแกม,ซิการ 0 0 

           รวม 92 100.0 

สถานที่สูบบุหร่ี       

    ที่บาน 31 33.7 

    ที่โรงเรียน 61 66.3 

        หองน้ํา 24 39.3 

        หลังโรงเรียน 11 18.0 

        ศาลาขางสนามฟุตบอล 17 27.8 

        ใตตนไม 9 14.9 

           รวม 92 100.0 

การเคยสูบบุหร่ีเปนสิ่งแรกในตอนเชา   

    ไมเคย 24 26.1 

    ใช ในบางครั้ง 42 45.6 

    ใช ปกต ิ 26 28.3 

           รวม 92 100.0 

จากตารางที ่ 5 พบวาการซื้อบุหร่ีสวนใหญผูขายบหุร่ีมีการปฏิเสธขายบุหร่ีใหเนื่องจากอายุผูซ้ือ    

ไมถึงเกณฑกําหนดบางครั้งคดิเปนรอยละ42.4 และพบวามีผูขายบหุร่ีใหโดยไมสนใจวาอายุไมถึงเกณฑ

กําหนดคิดเปนรอยละ 39.1 สําหรับการใชยาสูบรูปแบบอื่นนอกจากบุหร่ีพบวามกีารใชรอยละ 39.1 โดยสูบ

บุหร่ีมวนเองคดิเปนรอยละ 100 สถานที่สูบบุหร่ีสวนใหญจะสูบที่โรงเรียนรอยละ 66.3 โดยระบุบริเวณ

หองน้ํามากทีสุ่ดคิดเปนรอยละ 39.3 รองลงมาเปนศาลาพักผอนขางสนามฟุตบอล รอยละ 27.8 การสูบบุหร่ี

เปนสิ่งแรกในตอนเชาสวนใหญตอบวาใชในบางครั้งสูบบุหร่ีเปนสิ่งแรกในตอนเชาคดิเปนรอยละ 45.6 
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2. ความคิดเหน็ตอการสูบบหุรี่ 
ตารางที่6 จํานวน รอยละของนักเรียนที่มีความคิดเห็นตอการสูบบุหร่ีจําแนกตามการสูบบุหร่ีของพอ แม  

  และเพื่อนสนิท 

การสูบบุหร่ีของพอ แม และเพื่อนสนิท จํานวน รอยละ 

การสูบบุหร่ีของพอ   
    สูบ 132 31.0 

    เคยสูบแตเลิกแลว 46 10.8 

    ไมสูบ 178 41.9 

    ไมทราบ 69 16.3 

      รวม 425 100.0 

การสูบบุหร่ีของแม   

    สูบ 41 9.6 

    เคยสูบแตเลิกแลว 35 8.2 

    ไมสูบ 327 77.0 

    ไมทราบ 22 5.2 

      รวม 425 100.0 

การสูบบุหร่ีของเพื่อนสนิท   

    สูบ 153 36.0 

    เคยสูบแตเลิกแลว 94 22.1 

    ไมสูบ 112 26.4 

    ไมทราบ 66 15.5 

      รวม 425 100.0 

จากตารางที6่ การสูบบุหร่ีในกลุมของพอ แม และเพื่อนสนิทนักเรียนสวนใหญตอบวามีเพื่อนสนทิ

สูบบุหร่ีมากที่สุดคิดเปนรอยละ 36.0 รองลงมาเปนพอสูบบุหร่ี และแมสูบบุหร่ีคิดเปนรอยละ 31.0 และ 9.6 

ตามลําดับ 
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ตารางทึ่7 จํานวน รอยละของนักเรียนที่มีความคิดเห็นตอการสูบบุหร่ีจําแนกตามการชวนใหสูบบุหร่ี 

ของเพื่อน การพูดถึงอันตรายของบุหร่ีในครอบครัว การคิดวาจะสูบบหุร่ีหรือไมในอีก12เดือน  

และ 5ป และการเลิกบุหร่ีของคนเริ่มสูบบุหร่ี 

ความคิดเหน็ตอการสูบบุหร่ี จํานวน รอยละ 

ถาเพื่อนหรือเพื่อนสนิทชวนใหสูบบุหร่ี   
    ไมสูบอยางแนนอน 214 50.3 

    อาจจะไมสูบ 135 31.8 

    อาจจะสูบ 56 13.2 

    สูบอยางแนนอน 20 4.7 

      รวม 425 100.0 

บุคคลในครอบครัวพูดถึงอนัตรายการสูบบุหร่ี   

    มี 397 93.4 

    ไมมี 28 6.6 

      รวม 425 100.0 

ในอีก12เดือนขางหนาคิดวาจะสูบบุหร่ีหรือไม   

    ไมสูบอยางแนนนอน 203 47.8 

    อาจจะไมสูบ 157 36.9 

    อาจจะสูบ 41 9.6 

    สูบอยางแนนอน 24 5.7 

      รวม 425 100.0 

ในอีก5ปขางหนาคิดวาจะสูบบุหร่ีหรือไม   

    ไมสูบอยางแนนนอน 174 40.9 

    อาจจะไมสูบ 207 48.7 

    อาจจะสูบ 30 7.6 

    สูบอยางแนนอน 14 2.8 

      รวม 425 100.0 

 

 

 

 



 20

ตารางทึ่7 จํานวน รอยละของนักเรียนที่มีความคิดเห็นตอการสูบบุหร่ีจําแนกตามการชวนใหสูบบุหร่ี 

ของเพื่อน การพูดถึงอันตรายของบุหร่ีในครอบครัว การคิดวาจะสูบบหุร่ีหรือไมในอีก12เดือน  

และ 5ป และการเลิกบุหร่ีของคนเริ่มสูบบุหร่ี(ตอ) 

ความคิดเหน็ตอการสูบบุหร่ี จํานวน รอยละ 

คิดวาคนเริ่มสบูบุหร่ีจะเลิกยากหรือไม   
    ไมยากอยางแนนอน 106 24.9 

    อาจจะไมยาก 211 49.6 

    อาจจะยาก 74 17.4 

    ยากอยางแนนอน 38 8.1 

      รวม 425 100.0 

จากตารางที7่ พบวาการชวนใหสูบบุหร่ีของเพื่อนหรือเพื่อนสนทิสวนใหญไมสูบอยางแนนอน    

คิดเปนรอยละ 50.3 รองลงมาอาจจะไมสูบและอาจจะสูบคิดเปนรอยละ 31.8 และ 13.2 ตามลําดับ การพูดถึง

อันตรายของบหุร่ีในครอบครัวสวนใหญรอยละ 93.4  บุคคลในครอบครัวมีการพูดถึงอันตรายของการสูบ

บุหร่ี การสูบบุหร่ีในอนาคตในระยะเวลา12เดือนขางหนาสวนใหญไมสูบอยางแนนอนคิดเปนรอยละ 47.8 

รองลงมาอาจจะไมสูบคิดเปนรอยละ 36.9 สวนในระยะเวลาอีก5ปขางหนาสวนใหญคิดวาอาจจะไมสูบ   

คิดเปนรอยละ 48.7 รองลงมาคิดวาไมสูบอยางแนนอนรอยละ 40.9 ในการเลิกบุหร่ีของคนเริ่มสูบบุหร่ี   

สวนใหญคิดวาอาจจะไมยากคิดเปนรอยละ 49.6 รองลงมาไมยากอยางแนนอนคิดเปนรอยละ 24.9 

ตารางที่ 8 จํานวน รอยละของนักเรียนที่มคีวามคิดเหน็ตอการสูบบุหร่ีจําแนกตามความแตกตางของ 

   เด็กผูชายและเดก็ผูหญิงทีสู่บบุหร่ีกับไมสูบบุหร่ีและความผอนคลายของผูที่สูบบุหร่ีกับ 

ไมสูบบุหร่ี 

ความคิดเหน็ตอการสูบบุหร่ี จํานวน รอยละ 

ความแตกตางเด็กผูชายที่สูบบุหร่ีและไมสูบบุหร่ี   
    มากกวา 21 4.9 

    นอยกวา 358 84.2 

    ไมแตกตาง 46 10.9 

      รวม 425 100.0 
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ตารางที่ 8 จํานวน รอยละของนักเรียนที่มคีวามคิดเหน็ตอการสูบบุหร่ีจําแนกตามความแตกตางของ 

   เด็กผูชายและเดก็ผูหญิงทีสู่บบุหร่ีกับไมสูบบุหร่ีและความผอนคลายของผูที่สูบบุหร่ีกับ 

ไมสูบบุหร่ี(ตอ) 

ความคิดเหน็ตอการสูบบุหร่ี จํานวน รอยละ 

ความแตกตางเด็กผูหญิงที่สูบบุหร่ีและไมสูบบุหร่ี   
    มากกวา 5 1.2 

    นอยกวา 406 95.5 

    ไมแตกตาง 14 3.3 

      รวม 425 100.0 

ความผอนคลายของผูสูบบุหร่ีและไมสูบบหุร่ี   

    มากกวา 159 37.4 

    นอยกวา 138 32.4 

    ไมแตกตาง 128 30.2 

      รวม 425 100.0 

ความนาสนใจของเด็กผูชายที่สูบบุหร่ีและไมสูบบุหร่ี   

    มากกวา 55 12.9 

    นอยกวา 274 64.5 

    ไมแตกตาง 96 22.6 

      รวม 425 100.0 

ความนาสนใจของเด็กผูหญิงที่สูบบุหร่ีและไมสูบบุหร่ี   

    มากกวา 43 10.1 

    นอยกวา 281 66.1 

    ไมแตกตาง 101 23.8 

      รวม 425 100.0 

จากตารางที่ 8 การสูบบุหร่ีของเด็กผูชายและเดก็ผูหญิงพบวาสวนใหญคิดวาเดก็ที่สูบมีจํานวนนอย

กวาเด็กที่ไมสูบบุหร่ีในกลุมเด็กผูชายคิดเปนรอยละ 84.2  และเดก็ผูหญิงคิดเปนรอยละ 95.5 สวนใหญคิดวา

การสูบบุหร่ีทําใหผูสูบบุหร่ีมีความรูสึกผอนคลายมากกวาผูไมสูบบุหร่ีคิดเปนรอยละ 37.4 และสวนใหญ 

คิดวาเดก็ที่สูบบุหร่ีมีความนาสนใจนอยกวาเด็กที่ไมสูบบหุร่ีโดยในกลุมเด็กผูชายคิดเปนรอยละ 64.5 และ

เด็กผูหญิง คิดเปนรอยละ 66.1 
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ตารางที่9 จํานวน รอยละของนักเรียนที่มีความคิดเห็นตอการสูบบุหร่ีจําแนกตามผลการสูบบุหร่ีที่มีตอ 

  น้ําหนกัตัว และสุขภาพ การคบเพื่อนที่สูบบุหร่ี ความคดิเห็นตอคนสูบบุหร่ี และผลการเลิกบุหร่ี 

ความคิดเหน็ตอการสูบบุหร่ี จํานวน รอยละ 

การสูบบุหร่ีทําใหน้ําหนกัตวัเพิ่มขึ้นหรือลดลง   
    เพิ่มขึ้น 42 9.9 

    ลดลง 316 74.3 

    ไมเปลี่ยนแปลง 67 15.8 

      รวม 425 100.0 

การสูบบุหร่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ   

    ไมอันตรายอยางแนนอน 41 9.6 

    อาจจะไมอันตราย 68 16.0 

    อาจจะอันตราย 71 16.7 

    อันตรายอยางแนนอน 245 57.7 

      รวม 425 100.0 

การเลิกคบกับเพื่อนที่สูบบุหร่ี   

    ไมเลิกคบ 196 46.1 

    เลิกคบบางคน 141 33.2 

    เลิกคบเปนสวนใหญ 78 18.3 

    เลิกคบทั้งหมด 10 2.4 

      รวม 425 100.0 

ความคิดเมื่อเห็นผูชายคนหนึ่งสูบบุหร่ี   

    ขาดความมัน่ใจ 147 34.6 

    โง 124 29.2 

    เปนผูลมเหลว 41 9.6 

    เปนผูประสบความสําเร็จ 38 8.9 

    ฉลาดหลักแหลม 16 3.8 

    เปนผูมีประสบการณมาก 59 13.9 

      รวม 425 100.0 
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ตารางที่9 จํานวน รอยละของนักเรียนที่มีความคิดเห็นตอการสูบบุหร่ีจําแนกตามผลการสูบบุหร่ีที่มีตอ

น้ําหนกัตัว และสุขภาพ การคบเพื่อนที่สูบบุหร่ี ความคิดเห็นตอคนสูบบุหร่ี และผลการเลิกบุหร่ี

(ตอ) 

ความคิดเหน็ตอการสูบบุหร่ี จํานวน รอยละ 

ความคิดเมื่อเห็นผูหญิงคนหนึ่งสูบบุหร่ี   
    ขาดความมัน่ใจ 211 49.6 

    โง 138 32.5 

    เปนผูลมเหลว 36 8.5 

    เปนผูประสบความสําเร็จ 12 2.8 

    ฉลาดหลักแหลม 15 3.6 

    เปนผูมีประสบการณมาก 13 3.0 

      รวม 425 100.0 

การเลิกบุหร่ีใน1-2ปชีวิตจะยืนยาวไดหรือไม   

    ไมไดอยางแนนอน 22 5.2 

    อาจจะไมได 96 22.6 

    อาจจะได 176 41.4 

    ไดอยางแนนอน 131 30.8 

      รวม 425 100.0 

จากตารางที ่ 9 พบวานกัเรยีนสวนใหญมคีวามคิดเหน็วาการสูบบุหร่ีทําใหน้ําหนกัตัวลดลงคิดเปน

รอยละ 74.3 และคิดวาการสูบบุหร่ีเปนอันตรายตอสุขภาพอยางแนนอนคิดเปนรอยละ 57.7 ในการเลิกคบ

กับเพื่อนที่สูบบุหร่ีสวนใหญคิดวาไมเลิกคบคิดเปนรอยละ 46.1 และเลิกคบเปนบางคนคิดเปนรอยละ 33.2 

การที่เห็นคนสูบบุหร่ีสวนใหญมีความคิดวาขาดความมัน่ใจ โดยมีความคิดกับผูชายที่สูบคิดเปนรอยละ 34.6  

และผูหญิงที่สูบคิดเปนรอยละ 49.6 ในการเลิกบุหร่ีไดภายใน1-2 ปสวนใหญคิดวาชีวิตอาจจะยืนยาวได    

คิดเปนรอยละ 41.1 รองลงมาคิดวาไดอยางแนนอนคดิเปนรอยละ 30.8 
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3. การไดรับควันบุหรี่จากผูสูบุหรี่ขางเคียง 

ตารางที่10 จํานวน รอยละของนักเรียนในการไดรับควนับุหร่ีจากผูสูบบุหร่ีขางเคียงจาํแนกตามอนัตรายจาก 

   การไดรับควนับุหร่ี การมีผูสูบบุหร่ีใกลตวัในบาน และนอกบาน 

การไดรับควนับุหร่ีจากบุคคลขางเคียง จํานวน รอยละ 

การไดรับควนับุหร่ีจากบุคคลขางเคียงเปนอันตรายตอตัวทาน   
    ไมอันตรายอยางแนนอน 16 3.7 

    อาจจะไมอันตราย 46 10.8 

    อาจจะอันตราย 44 10.3 

    อันตรายอยางแนนอน 319 75.2 

      รวม 425 100.0 

ใน7วันที่ผานมามีกี่วันที่มีผูสูบบุหร่ีในบาน   

    ไมมี 142 33.4 

    1-2วัน 94 22.1 

    3-4วัน 117 27.5 

    5-6วัน 103 24.2 

    มีทุกวัน 62 7.2 

      รวม 425 100.0 

ใน7วันที่ผานมามีกี่วันที่มีผูสูบบุหร่ีใกลทานในสถานทีน่อก   

    ไมมี 58 13.6 

    1-2วัน 70 16.5 

    3-4วัน 128 30.1 

    5-6วัน 72 16.9 

    มีทุกวัน 97 22.9 

      รวม 425 100.0 

จากตารางที่ 10 นักเรียนสวนใหญคิดวาการไดรับควันบหุร่ีจากผูสูบบุหร่ีขางเคียงเปนอันตรายอยาง

แนนอนคดิเปนรอยละ 75.2 รองลงมาคิดวาอาจจะไมอันตรายรอยละ 10.8  และในชวง 7 วันที่ผานมา      

สวนใหญไมมผูีสูบบุหร่ีในบานคิดเปนรอยละ 33.4 รองลงมา มีผูสูบบุหร่ีในบาน 3-4 วนั คิดเปนรอยละ 

27.5 สวนมผูีสูบบุหร่ีในบานทุกวนัมีรอยละ 7.2  และมีผูสูบบุหร่ีใกลตัวในสถานที่อ่ืนนอกจากบาน       

สวนใหญมี 3-4วันคิดเปนรอยละ 30.1 รองลงมามีทุกวันคิดเปนรอยละ 22.9 
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4. ความคิดเหน็ตอการเลิกบุหรี่ 

4.1 ความคิดเห็นตอการเลิกบุหรี่ในกลุมผูสูบบุหรี่ 

ตารางที่ 11 จํานวน รอยละของนักเรียนที่สูบบุหร่ีที่มีความคิดเห็นตอการเลิกบุหร่ีจําแนกตามความคดิ 

      ในการเลิกสูบบุหร่ี การเคยเลิกสูบบุหร่ีและการไดรับความชวยเหลือในการเลิกบุหร่ี 

ความคิดเหน็ตอการเลิกสูบบุหร่ี จํานวน รอยละ 

ทานคิดวาจะเลิกสูบุหร่ีในตอนนี ้   
    ใช 67 72.8 

    ไมใช 25 27.2 

      รวม 92 100.0 

ทานเคยเลิกสบูบุหร่ีในชวง1ปที่ผานมา   

    เคย 71 77.2 

        <5คร้ัง  29 40.8 

        5-10คร้ัง 32 45.0 

        >10คร้ัง 10 14.2 

    ไมเคย 21 22.8 

      รวม 92 100.0 

ถาทานตองการเลิกสูบบุหร่ีคิดวาจะสามารถเลิกไดหรือไม   

    ได 54 58.7 

    ไมได 38 41.3 

      รวม 92 100.0 

การไดรับความชวยเหลือ คําแนะนําในการเลิกบุหร่ี   

    เคยไดรับจากผูเชี่ยวชาญ 0 0 

    เคยไดรับจากเพื่อน 26 28.2 

    เคยไดรับจากบุคคลในครอบครัว 41 44.6 

    ไมเคยไดรับความชวยเหลือ 25 27.2 

      รวม 92 100.0 
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จากตารางที่ 11 ผูสูบบุหร่ีสวนใหญคิดวาจะเลิกสูบบุหร่ีในตอนนี้คดิเปนรอยละ 72.8  และสวน

ใหญเคยพยายามเลิกสูบบุหร่ีในชวง 1 ป ที่ผานมาคิดเปนรอยละ 77.2 โดยพบวาเคยเลิก 5-10คร้ังมากที่สุด

คิดเปนรอยละ 45.8 ผูสูบบุหร่ีสวนใหญคิดวาสามารถเลิกสูบบุหร่ีไดถาตองการเลิกบหุร่ีคิดเปนรอยละ 58.7 

และสวนใหญรอยละ 44.6 เคยไดรับความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําจากบุคคลในครอบครัวมากที่สุด 

รองลงมาเคยไดรับความชวยเหลือหรือใหคาํแนะนําจากเพื่อนคิดเปนรอยละ 28.2 และไมเคยไดรับความ

ชวยเหลือคิดเปนรอยละ 27.2 

4.2 ความคิดเห็นตอการเลิกสูบบุหรี่ในกลุมผูท่ีเคยสูบบหุรี่และปจจุบันเลิกสูบแลว 

ตารางที่12 จํานวน รอยละของนักเรียนที่เคยสูบบุหร่ีและปจจุบนัเลิกแลวที่มีความคดิเห็นตอการเลิกสูบบุหร่ี 

    จําแนกตามระยะเวลาที่เลิกบุหร่ี และวัตถุประสงคหลักในการเลิกบหุร่ี 

ความคิดเหน็ตอการเลิกสูบบุหร่ี จํานวน รอยละ 

ระยะเวลาที่เลิกบุหร่ี   
   1-3เดือน 5 14.2 

    4-11เดือน 14 40.0 

    1ป 11 31.4 

    2 ป 3 8.6 

   3ปหรือนานกวานัน้ 2 5.8 

      รวม 92 100.0 

วัตถุประสงคหลักที่ตัดสินใจเลิกบุหร่ี   

    สุขภาพ 9 25.7 

    ประหยดัเงนิ 2 5.5 

    ครอบครัวไมชอบใหสูบบหุร่ี 14 40.0 

    เพื่อนไมชอบใหสูบบุหร่ี 5 14.2 

    บทลงโทษที่รุนแรงของโรงเรียน 2 5.7 

    การรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี 3 8.7 

      รวม 92 100.0 

จากตารางที่ 12 พบวานักเรียนที่เคยสูบบุหร่ีที่ปจจุบันเลิกสูบแลวมีจาํนวน 35 คนคิดเปนรอยละ 

38.0 ของผูสูบบุหร่ีทั้งหมด  พบวาผูที่เลิกสูบบุหร่ีสวนใหญเลิกสูบบุหร่ีเปนระยะเวลา 4-11 เดือนมากที่สุด

คิดเปนรอยละ 40.0 รองลงมา 1 ป คิดเปนรอยละ 31.4 โดยวัตถุประสงคหลักที่ทําใหตัดสินใจเลกิบุหร่ีคือ

ครอบครัวไมชอบใหสูบบุหร่ีมากที่สุดคิดเปนรอยละ 40.0 รองลงมาคือเพื่อสุขภาพคดิเปนรอยละ 25.7 
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5. การจัดกิจกรรมการเรียน การสอนการรณรงคเก่ียวกับบุหรี่ และการจัดเขตปลอดบุหรี่ในโรงเรียน 

ตารางที่13  จํานวน รอยละของนักเรียนจําแนกตามการไดรับการสอนในหองเรียน การประชาสัมพันธ 

 นอกหองเรยีน การเห็นปายเขตปลอดบุหร่ีในโรงเรียน 

การจัดกจิกรรม จํานวน รอยละ 

การไดรับการสอนเกี่ยวกับอนัตรายจากบุหร่ีในหองเรยีน   
    ไดรับ 172 40.4 

    ไมไดรับ 187 44.0 

    ไมแนใจ 66 15.6 

      รวม 425 100.0 

การประชาสัมพันธเกี่ยวกับบุหร่ีนอกหองเรียน   

    มี 161 37.9 

    ไมมี 98 23.0 

    ไมแนใจ 166 39.1 

      รวม 425 100.0 

เคยเหน็ปายหรือสัญลักษณปลอดบุหร่ีในโรงเรียน   

    เคย 303 71.3 

    ไมเคย 74 17.4 

    ไมแนใจ 48 11.3 

จากตารางที่ 13 พบวาการสอนในหองเรียนเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหร่ีในระหวางปการศึกษา

ที่แลวสวนใหญนักเรียนไมไดรับการสอนคิดเปนรอยละ 44.0 รองลงมาไดรับ คิดเปนรอยละ 40.4  และ การ

ประชาสัมพันธเชนใหความรูเสียงตามสาย จัดนิทรรศการ หรือจัดกจิกรรมรณรงคเกี่ยวกับเรื่องบหุร่ีนอก

หองเรียนสวนใหญนักเรียนไมแนใจวามกีารประชาสัมพันธเกี่ยวกับบหุร่ีในโรงเรียนคิดเปนรอยละ 39.1 

รองลงมามีการประชาสัมพันธคิดเปนรอยละ 37.9 

การเคยเห็นปาย “เขตปลอดบุหร่ี” หรือสัญลักษณเขตปลอดบุหร่ีในโรงเรียนนักเรียนสวนใหญเคย

เห็นปายฯ คิดเปนรอยละ 71.3 
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ตารางที่ 14  จํานวน รอยละของนักเรยีนจําแนกตามการพบเห็นคนสบูบุหร่ีในโรงเรียนและการจดัเขต 

ปลอดบุหร่ีในโรงเรียน 

การจัดกจิกรรม จํานวน รอยละ 

การพบเหน็คนสูบบุหร่ีในโรงเรียน   
    หองน้ํา   

        เคย 284 66.8 

        ไมเคย 116 27.3 

        ไมแนใจ 25 5.9 

      รวม 425 100.0 

    หองเรียน   

        เคย 42 9.9 

        ไมเคย 218 51.3 

        ไมแนใจ 165 38.8 

      รวม 425 100.0 

    โรงอาหาร   

        เคย 59 13.9 

        ไมเคย 194 45.6 

        ไมแนใจ 172 40.5 

      รวม 425 100.0 

    อ่ืนๆภายในรั้วโรงเรียน   

        เคย 241 56.7 

        ไมเคย 106 24.9 

        ไมแนใจ 78 18.4 

      รวม 425 100.0 

ตองการใหโรงเรียนเปนเขตปลอดบุหร่ีอยางไร   

    ไมมีการสูบบุหร่ีในบริเวณใดๆของโรงเรียน 247 58.1 

    มีการสูบบุหร่ีไดเฉพาะทีต่ามขอกําหนดของกฎหมาย 178 41.9 

      รวม 425 100.0 
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จากตารางที่ 14 ในระยะเวลา 30วันที่ผานมามีผูสูบุหร่ีในโรงเรียนสวนใหญหองน้ําคิดเปนรอยละ 

66.8 รองลงมาบริเวณอืน่ๆ ภายในรัว้โรงเรียนคิดเปนรอยละ 56.7การจดัเขตปลอดบหุร่ี สวนใหญรอยละ 

58.9 ตองการใหโรงเรียนดําเนินการเปนเขตปลอดบุหร่ีโดยไมมกีารสูบบุหร่ีในบริเวณใดๆ ของโรงเรียน 

6. ขอมูลสวนตัว 

ตารางที่15 จํานวน รอยละของนักเรียนจําแนกตามอายุ เพศ ระดับชั้นที่ศึกษาและบคุคลที่สูบบุหร่ีในบาน 

ขอมูล จํานวน รอยละ 

อายุ   
    <12ป 7 1.6 

    13-15ป 192 45.1 

    16-18ป 211 49.6 

    >18ป 15 3.7 

      รวม 425 100.0 

เพศ   

    ชาย 243 57.2 

    หญิง 182 42.8 

      รวม 425 100.0 

การศึกษา   

    มัธยมศึกษาปที่1 74 17.4 

    มัธยมศึกษาปที่2 71 16.7 

    มัธยมศึกษาปที่3 65 15.3 

    มัธยมศึกษาปที่4  69 16.2 

    มัธยมศึกษาปที่5   84 19.8 

    มัธยมศึกษาปที่6   62 14.6 

      รวม 425 100.0 
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ตารางที่15 จํานวน รอยละของนักเรียนจําแนกตามอายุ เพศ ระดับชั้นที่ศึกษาและบคุคลที่สูบบุหร่ีในบาน 

ขอมูล จํานวน รอยละ 

บุคคลในบานที่ปจจุบันสูบบุหร่ี   
    มี 193 45.4 

            1คน 138 71.5 

            2คน 32 16.6 

            3คน 14 7.2 

            >3คน 9 4.7 

       ผูที่สูบมีความสัมพันธกบัตัวทาน   

            พอ 127 52.9 

            แม 36 15.0 

            พี่ชาย/นองชาย 53 22.1 

            พี่สาว/นองสาว 7 2.9 

            ลุง/ปา/นา/อา 5 2.1 

    ไมมี 232 54.6 

      รวม 425 100.0 

จากตารางที่ 15 นักเรียนสวนใหญมีอายุ16 – 18 ป มากที่สุดคิดเปนรอยละ 49.6 รองลงมามีอายุ      

13 – 15 ป คิดเปนรอยละ 45.1 สวนใหญเปนเพศชายคดิเปนรอยละ 57.2 และเพศหญิงคิดเปนรอยละ 42.8 

ระดับการศึกษาของนักเรียนสวนใหญกําลังศึกษาในระดบัชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 คิดเปนรอยละ 19.8 

รองลงมาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1คิดเปนรอยละ 17.4  

บุคคลที่พักอาศัยในบานเดยีวกับนกัเรียนสวนใหญไมสูบบุหร่ีคิดเปนรอยละ 54.6 และมีผูสูบบุหร่ี       

คิดเปนรอยละ 54.4 สวนใหญมีจํานวนคนสูบบุหร่ีในบาน 1 คนคิดเปนรอยละ 71.5 โดยผูที่สูบบุหร่ีในบาน  

เปนพอมากทีสุ่ด คิดเปนรอยละ 52.9  รองลงมาพี่ชาย/นองชาย 22.1 และแม 15.0 
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1.2 สรุปผลการสนทนากลุม (Focus Group) 
การสนทนากลุมครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ี และการเขาถึงบุหร่ีของ

เยาวชนกลุมเปาหมาย ซ่ึงเปนนักเรยีนทีม่ีพฤติกรรมสูบบุหร่ีจํานวน 10 คน โดยเปนนักเรยีนทีม่ีพฤติกรรม
สูบบุหร่ีในปจจุบันจํานวน 6 คนและนกัเรยีนที่เลิกสูบบหุร่ีแลวจํานวน 4 คน 
ประเด็น 1 : พฤติกรรมและวิถีชีวิตของวัยรุนเปนอยางไร 
 นักเรียนทกุคนที่เขารวมการสนทนากลุมเปนนักเรยีนทีพ่ักอาศัยอยูในเขตอําเภอสูงเมน จังหวดัแพร 
โดยพฤติกรรมและวิถีชีวิตในวันธรรมดา(จันทร - ศุกร) ของนักเรยีนมีกิจกรรมที่ทําในแตละวนัเหมือนกับ
นักเรียนทั่วไปคือออกจากบานไปโรงเรียนเพื่อเรียนหนังสือ อาจมีกิจกรรมอื่นทําที่โรงเรียน คือ เลนคนตรี 
เลนกีฬาเชนฟตุบอล ตะกรอ บาสเกตบอล ซ่ึงเปนกิจกรรมที่ทํารวมกันกับเพื่อนๆ ในตอนพกัหรือหลังเลิก
เรียนซ่ึงสามารถรวมกลุมกันเลนไดไมยาก สําหรับในชวงวนัหยุดสวนใหญจะไปเที่ยวกับเพื่อน เพื่อเลนเกม
ในรานเกม ขับรถมอเตอรไซด ชวยงานของบิดามารดาบาง มีกิจกรรมที่สรางสรรคในชวงวันหยุดคือการ
เลนกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลซึ่งเลนกันในสนามกีฬาของหมูบานรวมกันกับเพื่อนๆที่โรงเรียน  
 ลักษณะทางดานของครอบครัวของนักเรยีนสวนใหญ ผูปกครองประกอบอาชีพคาขายและรับจาง
ทําเฟอรนิเจอรไม บางคนมบิีดาหรือมารดาที่รับราชการ สวนใหญเปนครอบครัวขยายคือมีพอ แมและอยู
รวมกันกับปูยาตายายดวยไมมีคนไหนทีไ่มมีทั้งพอและแม ซ่ึงนักเรียนคิดวาการเปนครอบครัวขยายจะเปน
การดีที่จะไดชวยพอแมดแูลปูยาตายาย และมีคนทําอาหารใหรับประทาน บางสวนคิดวาครอบครัวเดี่ยว
ดีกวาเพราะจะไดสบายไมตองมีภาระรับผิดชอบ  
 นิสัยของนักเรยีนสวนใหญกเ็หมือนวัยรุนทั่วไปคือเปนคนใจรอน แตเปนคนสนุกสนาน สบายๆ 
รูจักการแบงปนโดยเฉพาะกบัเพื่อนๆในโรงเรียน มนีอยคน(2คน)ที่เปนคนเงียบๆ ชอบอยูคนเดยีว ที่บาน
นักเรียนสวนใหญ(7 คน) มกัมีคนในครอบครัวคือพอ พี่ ลุงหรือปาสูบบุหร่ีใหเหน็ ทําใหเกิดการอยากลอง 
อยากเลียนแบบและเหน็พฤติกรรมการสูบบุหร่ีเปนเรื่องธรรมดา สวนใหญไดรับภัยจากบุหร่ีมือสอง 
ประเด็น 2 : พฤตกิรรมการสูบบุหรี่ 

นักเรียนที่เคยมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีแตปจจุบันเลิกสบูแลวนั้น สวนใหญจะเริ่มสบูเมื่ออายุ 14-15 
ป  สาเหตุเพราะอยากลอง  พอลองแลวก็เลยสูบมาเรื่อยๆ เฉลี่ยวันละประมาณ 3 มวน โดยขอซื้อแบบแบง
ขายจากรานคาในหมูบานซึ่งเปนรานประจํา การซื้อก็จะหาซื้อแบบหลบๆซอนๆ โดยแมคามักจะสอบถาม
อายุกอนวาอายุถึง18 ปหรือไม ทําใหรูสึกอายเมื่อโดนถามถึงอายุเพราะตองโกหก แตก็มีบางรานที่ขายให
โดยไมไดคํานงึถึงอายุคนซื้อ สูบได1-2ปก็เลิก ตอนแรกๆรูสึกวาเลิกยาก เพราะจะมีอาการอยากบุหร่ี 
หงุดหงดิ ใจสั่น ตองคอยๆเลิกโดยการลดปริมาณการสูบลง คือสูบพอหายอยากแลวก็ทิ้ง จากนัน้ก็เลิกสูบได 
แตก็มีบางคนที่คิดวาลองแลวไมไดติดใจอะไร รูสึกขม มีการสําลักควนั รูสึกเหนื่อย ไอคลายหอบหืด ก็ทํา
ใหรูสึกวาการสูบบุหร่ีไมมีอะไรดี ทําใหเลิกไดไมยาก การสูบบุหร่ีสวนใหญแอบสบูที่โรงเรียนหรือที่บาน
เพื่อนเพราะกลัววาหากผูปกครองเห็นแลวจะดดุาและโดนลงโทษ และเหตุผลที่เลิกไดก็เพราะเพื่อนหญิง
หรือแฟนขอรองใหเลิก    
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สําหรับผูที่ปจจุบันยังเลกิไมได เคยเริ่มสบูหร่ีอายุนอยที่สุดเพียง 12 ป สูงสุด 15 ป สาเหตุที่สูบ
เพราะอยากลอง เนื่องจากเห็นคนในครอบครัวคือพอ พี่ ปาหรืออาสูบบุหร่ีใหเหน็ และเห็นเพื่อนสูบที่
โรงเรียน เลยลองสูบ สูบครั้งแรกมีอาการสําลักควัน แตก็รูสึกหอม โลงจมูกทดลองสูบได1-2เดือนก็รูสึก
คุนเคยกับบหุร่ี โดยจะหาซื้อบุหร่ีมาสูบเองจากรานคาใกลบานถึงแมจะรูสึกวาหาซือ้ไดยากเนื่องจากจะถูก
ถามอายุ แรกก็ไมยอมขายให ตอนหลังๆมาก็ยอมขายให หาซื้อไดแลวก็นํามาแบงใหเพื่อนสูบกนัที่หองน้ํา
โรงเรียน ถาเปนที่บานกจ็ะแอบสูบในหองนอนหรือศาลา ปากซอยนอกบาน เพราะกลัวผูปกครองเห็น     
โดยสูบวันละ 3-4 มวน เคยสูบสูงสุดถึงวันละ8 มวนโดยสูบชนิดมวนตอมวนจนกวาจะหายอยาก สวนใหญ
คิดวาตนเองตดิบุหร่ีไปเสียแลว คดิที่จะเลิกสูบอยูตลอดเวลาแตยังเลิกไมได เคยเลิกไดนานสูงสุด 2-3 
อาทิตย เนื่องจากพอแมรองขอ หรือเวลาไมสบาย แตกห็นักลับไปหามนัอีกเมื่อเห็นบหุร่ีหรือเห็นคนใกลชิด
ของตนเองสูบบุหร่ี 

ความรูสึกเมื่อเห็นคนรอบขางหรือเพื่อนสบูบุหร่ี ของคนที่เลิกบุหร่ีไดแลวคือรูสึกเหม็นควันบหุร่ี 
ไดกล่ินแลวแสบคอ สังคมรังเกียจอยูใกลคนอื่นไมไดตองสูบแบบหลบๆซอนๆ สวนคนที่ยังเลิกบหุร่ีไมได
เมื่อเห็นคนสูบบุหร่ีแลวจะกระตุนใหเกิดอาการอยากบหุร่ีจนถึงขั้นขอสูบเลยก็มี  

ในกลุมของผูที่มีพฤติกรรมสูบ เมื่อพบเห็นคนสูบบุหร่ีแลวรูสึกเปนภาพที่ไมนามองโดยเฉพาะคน
ที่สูบในที่สาธารณะ หรือสูบในบริเวณกลุมคน หรือรบกวนคนอื่น 
ประเด็น 3 : การเขาถึงบุหรี ่
 นักเรียนที่สูบบุหร่ีสวนใหญจะหาซื้อบุหร่ีมาสูบเอง จากรานคาในหมูบาน โดยจะเลือกรานคา
ใหญๆเชนรานSeven Eleven หรือรานสะดวกซื้อ แลวใหคนที่อาย ุ 18 ปขึ้นไปเปนคนไปซื้อมาใหแลวมา
แบงปนกนัสูบ มี 1 คนขอจากสมาชิกในครอบครัวที่สูบบุหร่ีเปนบางครั้ง(ปา) เคยทดลองสูบบุหร่ีแบบมวน
เองแลวเพราะเห็นคนแกสูบ แตรูสึกวารสชาติไมดี ไมเหมือนแบบซอง ทั้งที่ราคาจะแพงกวามาก  ถึงแม
ตนเองจะสูบบุหร่ีอยูหรือเลิกสูบแลว ก็มองวาคนที่สูบบุหร่ีเปนคนที่ไมเห็นจะนาสนใจ รูสึกไมไดประทับใจ
ตอการสูบบุหร่ี ที่สูบอยูก็เพือ่ใหหายอยากเทานั้น ไมไดอยากเทห เวลาสูบเลยตองแอบสูบแบบหลบๆซอนๆ 
ถึงแมจะมีรูปหรือคําเตือนทีซ่องบุหร่ี ซ่ึงทําใหรูสึกกลัว ขยะแขยง หรือมีคนคอยบอกใหเลิกสูบบุหร่ีอยูเสมอ
ก็ตาม คิดวาคนที่นาจะเปนแรงบันดาลใจในการใหเลิกสูบบุหร่ีไดคือ พอ แม หรือเพือ่นสาว(แฟน) 
ประเด็น 4 :การจัดเขตปลอดบุหรี่ในโรงเรียน 
 สวนนอยที่อยากใหมจีุดสูบบุหร่ีในโรงเรยีนสําหรับครแูละนักเรียน(เขตสูบบุหร่ี)   สวนใหญอยาก
ใหในโรงเรียนเปนเขตปลอดบุหร่ีแมกระทั่งในหองพกัสวนตัวหรือในหองน้ํา แตถาไมไดสูบในโรงเรียน
จริงก็จะทนไปสูบที่บาน เพราะยังเลิกไมได อยากใหโรงเรียนดําเนินการอยางจริงจังเพื่อใหนกัเรียนเลิกสูบ
บุหร่ีไดจริง โดยตองการใหทางโรงพยาบาลหรือผูรับผิดชอบมาชวยในการจัดคลินกิเลิกสูบบุหร่ีในโรงเรียน 
โดยไมตองการใหทางเจาหนาที่ตํารวจมาเขารวมดวยเพราะเกรงตอการดําเนินงานทีรุ่นแรงและการใช
กฎหมาย  
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นอกจากการจดัโรงเรียนใหเปนเขตปลอดบุหร่ีแลว รานคาที่จําหนายบุหร่ีก็มีสวนเปนอยางมากใน
การชวยใหโรงเรียนเปนเขตปลอดบุหร่ี โดยการเขมงวดในการไมจําหนายบุหร่ีใหแกผูที่อายุต่ํากวา 18 ป 
หรือไมใหรานขายของชําทุกรานรับบุหร่ีมาจําหนาย ถาจะใหดีตองไมใหมีการผลิตบุหร่ีไปเลย สําหรับ
เจาหนาที่ทีเ่กีย่วของตองออกใหคําแนะนําหรือกําชับไมใหขายบุหร่ีแกผูที่อายุไมถึง 18 ป ไมหากินกับเดก็  
ถาพบวายังมกีารละเมิดกฎหมายกันอยูตองแจงตํารวจจับทันที  

สําหรับในโรงเรียนควรมกีิจกรรมเพื่อสงเสริมการเลิกสูบบุหร่ีในโรงเรียนหรือเพื่อปองกันไมให
นักเรียนเขาไปยุงเกีย่วกับบุหร่ีหรือยาเสพตดิโดยการจัดกจิกรรมตางๆเชน กีฬาตอตานยาเสพตดิ ดนตรี
เพื่อใหคลายเครียด ไมหมกมุนในสิ่งไมด ี แจกหมากฝรั่งเลิกบุหร่ีใหแกผูที่ยังเลิกบหุร่ีไมได จัดเขตปลอด
บุหร่ีในที่ๆเหมาะสมเพื่อคุมครองสุขภาพผูที่ไมสูบบุหร่ี 

2  ผลการดําเนินงานโครงการ “รวมมือรวมใจเพื่อสรางโรงเรียนปลอดบหุรี่”   
 2.1 การจัดเวทีประชาคมรอบที่ 1 

จัดเวทีประชาคมโดยใชกระบวนการวางแผนอยางมีสวนรวม (Appreciation influence control: 
AIC) เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนนิงานโครงการ “รวมมือรวมใจเพื่อสรางโรงเรียนปลอดบุหร่ี”  โดยมี
เจาหนาที่สาธารณสุขจากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอสูงเมน และโรงพยาบาลสูงเมนเปนผูนําการประชุม
และดําเนินการประชุม หัวขอในการประชาคมเริ่มโดยการนําเสนอผลการศึกษาขอมูลเบื้องตน โทษและ   
พิษภยับุหร่ีที่มผีลตอเด็กและเยาวชน พ.ร.บ.และกฎหมายที่เกีย่วของ การจัดเขตปลอดบุหร่ี การเลกิสูบบุหร่ี
มีประโยชนอยางไร ผูเขาประชุมประกอบดวยตวัแทนนักเรยีน บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 
ผูปกครอง เจาของรานคาในชุมชน เจาหนาที่ตํารวจอาํเภอสูงเมน และองคการบริหารสวนตําบลดอนมูล
จํานวน 34 คน 

ผลการประชุมมีขอสรุปรวมกันดังนี ้
1. จัดใหโรงเรียนเปนเขตปลอดบุหร่ีตามกฎหมาย(พ.ร.บ.คุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ.2535) 
2. รณรงคสรางจิตสํานึกในการไมสูบบุหร่ี 

2.1 ประชาสัมพันธความรู โทษพิษภยับุหร่ี พ.ร.บ.และกฎหมายที่เกีย่วของทางหอกระจายขาว 
2.2 ติดปายรานคาไมขายบุหร่ีใหเด็กอายตุ่ํากวา 18ป 

3. ขอความรวมมอืรานคาหามขายบุหร่ีใหเดก็อายุต่ํากวา 18ป และการขอดูบัตรประชาชนในกรณี
ที่ผูซ้ือฝาฝน 

4. จัดเอกสารความรูใหนักเรียนศึกษาในโรงเรียน 
5. เผยแพรประชาสัมพันธ ความรูและโทษพษิภยับุหร่ีในโรงเรียนอยางตอเนื่อง 
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2.2 การอบรมแกนนํา “คนรุนใหม หางไกลบุหรี่”  
จัดอบรม “คนรุนใหม หางไกลบุหร่ี” คัดเลือกนักเรยีนชั้นม.1 – ม.6  โดยจําแนกเปนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน 32คน และมัธยมศกึษาตอนปลาย 35คนในการนํานักเรียนเขารับการอบรม จะมีครู
ผูรับผิดชอบดานกิจกรรม และครูฝายปกครองของโรงเรียนเขาเปนผูรวมดําเนินการอบรมทุกขั้นตอน เพื่อ
สรางการมีสวนรวมและเขาใจกระบวนการขั้นตอนในการผลักดันใหเกิดกจิกรรมตอเนื่องในโรงเรียนตอไป 

เนื้อหาการอบรมประกอบดวย 
- ความรู โทษพษิภยัของบุหร่ี 
- แนวคดิ/ กลวธีิในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคคล 

- แนวทาง/ กลวธีิการจัดกิจกรรมรณรงคสงเสริมการไมสูบบุหร่ี 
- เทคนิคการสรางแรงจูงใจในการเลิกสูบบุหร่ี 
- จัดทําแผนปฏบิัติการในโรงเรียน 

 2.3 การรณรงคเผยแพรและประชาสัมพนัธ 
 หลังจัดการอบรมแกนนํา “คนรุนใหม หางไกลบุหร่ี” สรางแนวรวมและจัดตั้งชมรม “คนรุนใหม
หางไกลบุหร่ี” มีกิจกรรมการดําเนินงานของแกนนํานักเรียนในโรงเรยีนดังนี ้

1. ติดปายประกาศหามสูบบุหร่ีในบริเวณโรงเรียน 
2. จัดตั้งชมรมและรับสมัครสมาชิก “คนรุนใหม หางไกลบุหร่ี” 
3. ติดปายนเิทศ โปสเตอรใหกบัผูที่สนใจ 
4. จัดมุมความรูเร่ืองโทษพิษภยับุหร่ี การจดัเขตปลอดบุหร่ี 
5. เขียนเรยีงความเรื่องโทษพิษภัยบหุร่ี 
6. ประกวดภาพวาดโรงเรียนปลอดบุหร่ี 
7. เดินรณรงคไมสูบบุหร่ี 
8. ใหความรูเสยีงตามสาย 
9. จัดอบรมใหความรูแกนักเรยีนโดยเชิญบุคคลภายนอก หรือพระเปนวทิยากร 
สวนในชุมชนไดดําเนินการขอความรวมมอืผูนําชุมชนและรานคารอบโรงเรียนในระยะ 500 เมตร 

การเผยแพรประชาสัมพันธ ความรู โทษพิษภัย จากบุหร่ีโดยประสานงานสื่อมวลชน อาทิ วิทยุชุมชน     
เสียงตามสายในหมูบาน  ในพื้นที่เพื่อรวมรณรงคใหเยาวชนปลอดภยัจากบหุร่ี  นอกจากนีไ้ดประสานงาน
ศูนยกจิกรรมเด็กและเยาวชนโกศัยนครเพือ่การพัฒนา เพื่อรวมรณรงค/ จัดกจิกรรมสนับสนุนในชุมชน
เพื่อใหเยาวชนปลอดภัยจากบุหร่ี  1 คร้ัง  
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 การจัดสถานทีแ่ละสิ่งแวดลอมในโรงเรียนไดกําหนดกิจกรรมการจัดสถานที่ของโรงเรียนใหเปน
เขตปลอดบุหร่ีโดยนักเรยีนแกนนําทําการสํารวจสถานที่ในโรงเรียนทีพ่บวามีการสบูบุหร่ีรูปแบบการ
ดําเนินงานประกอบดวยการติดปาย สติกเกอรเขตปลอดบุหร่ี จัดสถานที่ที่พบมีการสูบบุหร่ีใหโปรงไมทึบ
และยากตอการแอบสูบบุหร่ี จัดคณะกรรมการสอดสอง เฝาระวังการสูบบุหร่ีในสถานที่เสี่ยง และรายงาน
ฝายปกครองของโรงเรียนในกรณีที่พบผูฝาฝน 

2.4 การจัดทําฐานขอมูลผูสบูบุหรี่ และสถานที่ท่ีพบมีการสูบบุหรี่ในโรงเรียน 
 นักเรียนแกนนํา“คนรุนใหม หางไกลบุหร่ี” มีการสํารวจและจัดทําฐานขอมูลผูสูบบุหร่ี สถานที่
ที่พบมีการสูบบุหร่ีในโรงเรียน โดยขอมูลผูสูบบุหร่ีจําแนกตามระดับชั้นดังตารางที่ 16  ซ่ึงแตละระดับชั้น
จะมีขอมูลรายละเอียดของบุคคลเพื่อใชประโยชนในการดําเนินงานใหความชวยเหลือลด ละเลิกบุหร่ีตาม
ความเหมาะสมและความสมัครใจของผูสูบบุหร่ี  ตลอดจนเพื่อการติดตาม ควบคุมกํากับและประเมินผลการ
ดําเนินงาน  
ตารางที่ 16  จํานวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมสูบบุหร่ีจําแนกตามระดับชั้น 

ระดับชั้น จํานวน 
ม.1 
ม.2 
ม.3 
ม.4 
ม.5 
ม.6 

9 
10 
22 
21 
13 
21 

รวม 96 

 การสํารวจสถานที่ที่พบมีการสูบบุหร่ีในโรงเรียนมีจํานวน 9แหง ประกอบดวย 1)หองน้ําชาย
หลังโรงฝกงานเกษตร 2)หองน้ําหลังโรงยิม พละศึกษา 3)บริเวณหลังหองฝกชางยนต 3)ศาลาขางสนาม
ฟุตบอล 4)ศาลาควาย(ช่ือศาลาพักผอนในโรงเรียน) 5)หองน้ําชายโรงอาหาร 6)ศาลาพักขางหองกิจกรรม
นักเรียน 7)มานั่งหินออนขางสนามบาสเกตบอล 8)หองน้ําหลังหอประชุม 9)มานั่งหินออนขางรั้วดานหลัง
โรงเรียน 
 2.5 การจัดตั้งมุม/ศูนยชวยเลิกสูบบุหรี่ประจําโรงเรียน  
 มุม/ศูนยชวยเลิกสูบบุหร่ีประจําโรงเรียน ใชสถานที่หองพยาบาลของโรงเรียน จัดใหเปนศูนยรวม
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับบุหร่ี เอกสารความรูและคูมือเลิกบุหร่ีดวยตนเอง มีรูปแบบการดําเนินงานโดยแกนนํา
ที่ผานการอบรมทําหนาที่เปนผูใหคําปรึกษาแนะนําวิธีการสรางกําลังใจในการเลิกสูบบุหร่ีดวยตนเอง ซ่ึงมี
เจาหนาที่สาธารณสุขที่ดําเนินการคลินิกอดบุหร่ีในโรงพยาบาลสูงเมนเปนพี่เลี้ยงและใหการสนับสนุนดาน
ความรู เทคนิค วิชาการ อยางตอเนื่อง  
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 ขั้นตอนการใหบริการศูนยชวยเลิกบุหร่ีประจําโรงเรียนไดประเมินระดับความรุนแรงและจําแนก
กลุมนักเรียนที่มีพฤติกรรมสูบบุหร่ีโดยใชแบบทดสอบวัดระดับการติดสารนิโคติน และแนะนําวิธีการสราง
กําลังใจ แรงจูงใจในการเลิกสูบบุหร่ีดวยตนเอง ผลการประเมินดังตารางที่ 17 
ตารางที่  17  จํานวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมสูบบุหร่ีจําแนกตามระดับการติดสารนิโคติน 

ระดับคะแนน จํานวน สมัครใจเขาโครงการ 
0-3 คะแนน 
4-5 คะแนน 
6-7 คะแนน 
8-9 คะแนน 
10 คะแนน 

23 
42 
25 
6 
0 

14 
27 
14 
5 
0 

รวม 96 60 

ในการใหบริการเลิกสูบบุหร่ีไดแบงนักเรียนที่สมัครเขารวมโครงการจากแบบทดสอบวัดระดับการ
ติดสารนิโคตินโดยแบงออกเปน 2 กลุม 

กลุมที่ 1 ระดับคะแนน0-5 คะแนน จํานวน41คน โดยมรูีปแบบการใหบริการแนะนําวิธีการสราง
กําลังใจ แรงจูงใจในการเลกิสูบบุหร่ีดวยตนเอง และกาํหนดกิจกรรมกลุมชวยเหลือในการเลิกบหุร่ีจํานวน  
4 คร้ังในระยะเวลา 2 เดือน และกําหนดติดตามตอเดอืนละ 1 คร้ังจนครบ 1 ปโดยพยาบาลที่รับผิดชอบ
คลินิกอดบุหร่ีของโรงพยาบาลสูงเมน ควบคูกับการติดตามของนักเรยีนแกนนํา 

กลุมที่ 2 ระดบัคะแนน 6-9คะแนน จํานวน 31คน ซ่ึงเปนกลุมที่มีอาการการติดนิโคตินไดสงเสริม
กิจกรรมการดแูลสุขภาพของตนเอง ใหบริการแนะนําวธีิการสรางกําลังใจ แรงจูงใจในการเลิกสูบบุหร่ีดวย
ตนเอง จัดกิจกรรมกลุมบําบัดเสริม 4 คร้ังตอเดือน เปนระยะเวลา 2เดือน การใหการปรึกษารายบุคคล
(เฉพาะในกลุม 8-9 คะแนน) และกําหนดตดิตามตอเดอืนละ  1คร้ังจนครบระยะเวลา 1 ป โดยพยาบาลที่
รับผิดชอบคลินิกอดบหุร่ีของโรงพยาบาลสูงเมนควบคูกบัการติดตามของนักเรียนแกนนํา 

 
2.6 การประเมินผลโดยจัดเวทีประชาคม และการสังเกตแบบมีสวนรวมเพื่อประเมินการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  ภายหลังดําเนินงาน “รวมมือรวมใจเพื่อสรางโรงเรียนปลอดบุหร่ี”  
จากการการประเมินผลโดยจัดเวทีประชาคม ผูเขาประชุมประกอบดวยตัวแทนนักเรียน บุคลากร

ทางการศึกษาของโรงเรียน ผูปกครอง เจาของรานคาในชุมชน เจาหนาที่ตํารวจอําเภอสูงเมน และองคการ
บริหารสวนตําบลดอนมูลจํานวน 25 คน และการสังเกตแบบมีสวนรวมโดยเจาหนาที่สาธารณสุข ตัวแทน
นักเรียนแกนนํา ครูที่ปรึกษา  
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ผลการประเมินการมีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการ พบวากลุมเปาหมายในการดําเนินงาน
(นักเรียน)และภาคีเครือขายมีสวนรวมในการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 100 โดยมีสวนรวมตั้งแตการรับรู
ปญหา การคนหาสาเหตุของปญหา การกําหนดแนวทางแกไข การดําเนินกิจกรรมแกไขปญหา และ
รับทราบผลการดําเนินกิจกรรมแกไขปญหา 

ในการดําเนินงานพบวามีแนวรวมของนักเรียนในโรงเรียนจํานวน 1,540 คน ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากนักเรยีน
แกนนําที่ไดรับการอบรม โดยรวมดําเนินการในดานเปนคณะกรรมการสอดสอง เฝาระวัง คณะกรรมการ
รณรงคประชาสัมพันธ และเปนสมาชิก “คนรุนใหมหางไกลบุหร่ี” 

จากการสํารวจของคณะกรรมการสอดสอง เฝาระวัง พบวาจํานวนผูสูบบุหร่ีไมเพิ่มขึ้นจากการ
สํารวจกอนดําเนินการ และในกลุมนักเรียนที่สูบบุหร่ีมีพฤติกรรมการสูบลดลง ในดานสถานที่ที่พบมีการ
สูบบุหร่ีกอนดําเนินการโครงโรงเรียนใหความสําคัญในการปรับสภาพแวดลอมของสถานที่ที่พบวามีการ
สูบบุหร่ีเพื่อไมใหมีการสูบบุหร่ีในบริเวณดังกลาว โดยพบวามีสถานที่ที่พบมีการสูบบุหร่ีลดลงจากกอน
ดําเนินการ เดิม 9 แหง เหลือเพียง1 แหง คือหลังหองน้ําโรงเกษตรที่ยังมีการสูบบุหร่ีโดยพบเศษบุหร่ีใน
บริเวณดังกลาวแตไมพบเห็นพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียน 

ในการจัดกิจกรรมเลิกบุหร่ีของศูนยชวยเลิกบุหร่ีโรงเรียน จากผลการติดตามของนักเรียนแกนนํา 
รวมกับพยาบาลโรงพยาบาลสูงเมนที่ใหการดูแล พบวานักเรียนที่สมัครใจเขารวมกิจกรรมใหความสนใจ
และเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่แกนนํานักเรียน และเจาหนาที่สาธารณสุขจัดขึ้นอยางตอเนื่องโดยในชวง
ระยะเวลา4เดือนที่จัดกิจกรรมมีนักเรียนสมัครใจเขารวมโครงการจํานวน 60 คนคิดเปนรอยละ 62.5 ของ
นักเรียนที่สูบบุหร่ี จากการประเมินผลการบําบัด/ชวยเลิกบุหร่ีของเจาหนาที่ผูใหการบําบัดมีผูเลิกบุหร่ีได24 
คน  มีผูลด/ละบุหร่ี 36 คนคิดเปนรอยละ40 และรอยละ60 ของผูแสดงความจํานงเลิกบุหร่ีตามลําดับ  
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บทที่ 5 
อภิปรายผลการศึกษา 

 
โครงการรวมมือรวมใจเพื่อสรางโรงเรียนปลอดบุหร่ี กรณีศึกษา โรงเรียนสูงเมนชนปูถัมภ    

จังหวดัแพรมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการดาํเนินงานปองกัน และควบคุมบุหร่ีในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ใหมีประสิทธภิาพในดาน การปองกันไมใหมีการริ เร่ิม ลองบุหร่ี การชวยผูสูบบุหร่ีใหลด ละ เลิกการสูบ
บุหร่ี การปกปองผูไมสูบบุหร่ี จากการไดรับควันบุหร่ีในสิ่งแวดลอม หรือการสรางสิ่งแวดลอมปลอดบุหร่ี          
ผูศึกษาขออภปิรายผลการศึกษาดังนี ้

การมีสวนรวมในการดําเนนิงาน  
การดําเนินงานโครงการรวมมือรวมใจเพื่อสรางโรงเรียนปลอดบุหร่ี กรณีศึกษา โรงเรียน              

สูงเมนชนูปถัมภ พบวากลุมเปาหมายในการดําเนินงาน(นักเรียน)และภาคีเครือขายมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานคิดเปนรอยละ 100 โดยมีสวนรวมตั้งแตการรับรูปญหา การคนหาสาเหตุของปญหา การกําหนด
แนวทางแกไข การดําเนินกิจกรรมแกไขปญหา และรับทราบผลการดําเนินกิจกรรมแกไขปญหาซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาของธราดล  เกงการพานิช(2548) ไดประเมินผลโครงการเพื่อลดการบริโภคสุราและ
ยาสูบ(รอบพิเศษ) ปงบประมาณ 2546-2547 ผลการศึกษาพบวาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จไดแก
กระบวนการแกปญหาแบบมีสวนรวมเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพและมีผลตอความสําเร็จในการทํางาน
ชุมชนเปนอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งในรูปแบบของ บวรส (บาน วัด โรงเรียนและสถานีอนามัย)  

การปองกันไมใหมีการริ เร่ิม ลองบุหรี่  
ในการดําเนินงานปองกันไมใหมีการริ เร่ิม ลองบุหร่ี เนนในกลุมนักเรียนที่ยังไมมีประสบการณ  

สูบบุหร่ีหรือเคยลองบุหร่ีโดยจัดกิจกรรมการรณรงคประชาสัมพันธเพื่อสรางความรูและความตระหนักใน
เร่ืองอันตราย โทษและพิษภัยบุหร่ีในรูปแบบตางๆ ไดแกติดปายประกาศหามสูบบุหร่ีในบริเวณโรงเรียน
จัดตั้งชมรมและรับสมัครสมาชิก “คนรุนใหม หางไกลบุหร่ี” ติดปายนิเทศ โปสเตอรใหกับผูที่สนใจ จัดมุม
ความรูเร่ืองโทษพิษภัยบุหร่ี เขียนเรียงความเรื่องโทษพิษภัยบุหร่ี ประกวดภาพวาดโรงเรียนปลอดบุหร่ี เดิน
รณรงคไมสูบบุหร่ี ใหความรูเสียงตามสาย จัดอบรมใหความรูโดยเชิญบุคคลภายนอก หรือพระเปนวิทยากร 
ซ่ึงกิจกรรมดังกลาวขางตนมีสวนสําคัญที่ชวยสงเสริมการเรียนรู ประกอบกับการไดเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินกิจกรรมของนักเรียนแกนนํา และนักเรียนแนวรวมในรูปแบบของ  “ชมรมคนรุนใหมหางไกลบุหร่ี”
จะทําใหเกิดความเขาใจในเรื่องอันตราย โทษ พิษภัยบุหร่ี ไดดียิ่งขึ้น สงผลใหนักเรียนมีทัศนคติที่ถูกตอง
เกี่ยวกับบุหร่ี ผลที่เกิดขึ้นจากการสูบบุหร่ี และไมคิดริ เร่ิม ลองบุหร่ี โดยมีจํานวนผูสูบบุหร่ีไมเพิ่มขึ้นจาก
การสํารวจกอนดําเนินการ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของธราดล     เกงการพานิช(2548) ไดประเมินผล
โครงการเพื่อลดการบริโภคสุราและยาสูบ(รอบพิเศษ) ปงบประมาณ 2546-2547 ผลการศึกษาพบวา
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นวัตกรรมรูปแบบกิจกรรม การสนับสนุนโครงการกอใหเกิดผลผลิต ที่สรางสรรคหลายดานไดแกการ
พัฒนาชุมชนดวยกระบวนการมีสวนรวม การผลิตสื่ออยางสรางสรรค สถาบันการศึกษาที่เปนแกนนํา
ขับเคลื่อนและเปนศูนยกลางการเรียนรู และการศึกษาของประกิต  วาทีสาธกิจ (2540) ศึกษากลยุทธในการ
รณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ีมูลนิธิหมอชาวบานพบวาการรณรงคโดยใหขอมูลขาวสารแบบเจาะจงเฉพาะ
กลุม การชักชวนกลุมหรือบุคคลใหมีบทบาทและมีสวนรวมในการรณรงค และการสรางการมีสวนรวมของ
สังคมในการรณรงคโดยผานทางกิจกรรมตางๆ เปนกลยุทธการรณรงคที่สําคัญในการรณรงคเพื่อการไม   
สูบบุหร่ี 

การชวยผูสบูบุหรี่ใหลด ละ เลิกการสูบบุหรี่  
 การชวยผูสูบบุหร่ีใหลด ละ เลิกบุหร่ีโดยการตั้งศูนยชวยเลิกสูบบุหร่ีประจําโรงเรียน ใชสถานที่
หองพยาบาลของโรงเรียน จัดใหเปนศูนยรวมขอมูลขาวสารเกี่ยวกับบุหร่ี เอกสารความรูและคูมือเลิกบุหร่ี
ดวยตนเอง มีรูปแบบการดําเนินงานโดยแกนนําที่ผานการอบรมทําหนาที่เปนผูใหคําปรึกษาแนะนําวิธีการ
สรางกําลังใจในการเลิกสูบบุหร่ีดวยตนเอง ซ่ึงมีเจาหนาที่สาธารณสุขที่ดําเนินการคลินิกอดบุหร่ีใน
โรงพยาบาลสูงเมนเปนพี่เล้ียงและใหการสนับสนุนดานความรู เทคนิค วิชาการ อยางตอเนื่องในการ
ใหบริการศูนยชวยเลิกบุหร่ีประจําโรงเรียนมีการประเมินระดับความรุนแรงและจําแนกกลุมนักเรียนที่มี
พฤติกรรมสูบบุหร่ีเพื่อจัดกลุมใหการดูแลชวยเหลือ การแนะนําวิธีการสรางกําลังใจ แรงจูงใจในการเลิกสูบ
บุหร่ีดวยตนเอง กําหนดกิจกรรมกลุมชวยเหลือในการเลิกบุหร่ีการใหการปรึกษารายบุคคล และการติดตาม
อยางตอเนื่องโดยพยาบาลที่รับผิดชอบคลินิกอดบุหร่ีของโรงพยาบาลสูงเมน ควบคูกับการติดตามของ
นักเรียนแกนนําซึ่งเปนรูปแบบการดําเนินงานที่อํานวยความสะดวกแกนักเรียนผูรับบริการ ประกอบกับมี
การจัดกิจกรรมการดูแล ชวยเหลือ รวมถึงกิจกรรมการบําบัดที่สอดคลองกับสภาพความรุนแรงหรือระดับ
การติดนิโคติน และจัดใหมีระบบการติดตามอยางตอเนื่อง มีผลใหผูรับบริการสามารถลด ละ เลิกบุหร่ีไดดี
ยิ่งขึ้น สอดคลองกับการศึกษาของ สุภรณ  บุหลัน(2546) พบวาการใหคําปรึกษารายบุคคล(Counseling) การ
ใหความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการเลิกบุหร่ี การใหแรงเสริมและแรงจูงใจ มีความสําคัญอยางยิ่งในการ
ดําเนินงานคลินิกอดบุหร่ี การติดตามอยางตอเนื่องเปนสวนหนึ่งที่จะชวยใหเกิดผลดี และประสิทธิภาพของ
การอดบุหร่ี 

การปกปองผูไมสูบบุหรี่ จากการไดรับควนับุหรี่ในสิ่งแวดลอม  
การจัดเขตปลอดบุหร่ีในโรงเรียน โดยการจัดสถานที่และสิ่งแวดลอมในโรงเรียนใหเปนเขตปลอด

บุหร่ีไดกําหนดกิจกรรมโดยนักเรียนแกนนําไดแกการสํารวจสถานที่ในโรงเรียนที่พบวามีการสูบบุหร่ี การ
ติดปาย สติกเกอรเขตปลอดบุหร่ี จัดสถานที่ที่พบมีการสูบบุหร่ีใหโปรงไมทึบและยากตอการแอบสูบบุหร่ี 
จัดคณะกรรมการสอดสอง เฝาระวังการสูบบุหร่ีในสถานที่เสี่ยง และรายงานฝายปกครองของโรงเรียนใน
กรณีที่พบผูฝาฝนตลอดจนการจัดกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธในเรื่องของโทษพิษภัยบุหร่ีอยางตอเนื่อง
สนับสนุนการสรางแนวรวมและเครือขาย จากการดําเนินงานดังกลาวสงผลใหนักเรียนตระหนักถึงโทษ   
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พิษภัยจากบุหร่ี และเขาใจในกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี เกิดความรวมมือใน
การดําเนินงานการปกปองผูไมสูบบุหร่ี จากการไดรับควันบุหร่ีในสิ่งแวดลอม หรือการสรางสิ่งแวดลอม
ปลอดบุหร่ีสอดคลองกับการศึกษาของเกียรติพงศ โชคทวีพาณิชย (2544) พบวามีเรื่องหมายแสดงเขตปลอด
บุหร่ี มีอิทธิพลตอการสูบบุหร่ีของผูมาใชบริการในสถานที่สาธารณะ  โดยสถานที่สาธารณะที่ติด
เครื่องหมายเขตปลอดบุหร่ี จะมีผูใชบริการสูบบุหร่ีนอยกวาสถานที่สาธารณะที่ไมติดเครื่องหมายเขตปลอด
บุหร่ีนอกจากนี้พบวาการสนับสนุนงบประมาณ กําลังคน ตลอดจนทรัพยากรอื่น ๆ จากรัฐบาลเปนปจจัยที่
สงผลตอการนํานโยบายการคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ีไปปฏิบัติ 
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บทที่ 6 
สรุปและขอเสนอแนะ 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 เพื่อพัฒนาการดําเนินงานปองกันและควบคุมบุหร่ีในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
ในดาน  

1. การปองกันไมใหมีการริ เร่ิม ลองบุหร่ี 
2. การชวยผูสูบบุหร่ีใหลด ละ เลิกการสูบบุหร่ี 
3. การปกปองผูไมสูบบุหร่ี จากการไดรับควันบุหร่ีในสิ่งแวดลอม หรือการสรางสิ่งแวดลอมปลอด

บุหร่ี 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจยัคร้ังนี้เปนการวจิัยเชงิปฏิบัติการ (Action Research) 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรสําหรับการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก  นักเรียนโรงเรียนสูงเมนชนูปถัมภ คัดเลือกตัวอยาง จํานวน 

400 คน  โดยวิธีการสุมอยางงาย  โดยกลุมแรก คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน รวมทั้งสิ้น 3 หองเรียน และ
กลุม 2 คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 6 หองเรียน เพื่อตอบแบบสอบถามการสูบบุหร่ี ทัศนคติตอ
บุหร่ี และประเด็นอื่นที่เกี่ยวของกับบุหร่ี 

การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการสนทนากลุม และ/ หรือการสัมภาษณแบบเจาะลึกจากผูใหขอมูล
หลายกลุมที่ไดรับการคัดเลือกอยางเจาะจง จากนักเรียนที่สูบบุหร่ีปจจุบัน นักเรียนที่เคยสูบบุหร่ี เพื่อ
สัมภาษณในประเด็นสาเหตุการสูบบุหร่ี  การเขาถึงบุหร่ี  การพยายามเลิกสูบบุหร่ี  และการเลิกสูบบุหร่ี 

การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ ดวยการทําเวทีประชาคม เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานโครงการ
รวมมือรวมใจเพื่อสรางโรงเรียนปลอดบุหร่ี โดยคัดเลือกตัวอยางแบบเจาะจงจาก 5 กลุมตัวแทน ไดแก 
นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน ผูปกครอง รานคาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลหรือผูนําชุมชน  กลุมละ
ไมนอยกวา 5 คน รวมประมาณ 25 – 50 คน  

การเก็บขอมูล 
1 การศึกษาขอมูลเบื้องตน/ สถานการณปญหา โดยใชแบบสอบถามพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของ

เยาวชน 
2  การสนทนากลุม (Focus group) หรือการสัมภาษณแบบเจาะลึก (Indept interview) เพื่อศึกษา

ขอมูลการเขาถึงการสูบบุหร่ีในกลุมนักเรียนและบุคคลากรที่มีประสบการณ รวมถึงการพยายามเลิกสูบบุหร่ี
และวิธีการเลิกบุหร่ีที่เลือก/ เคยใช 
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3 การศึกษารูปแบบการดําเนินงานโครงการรวมมือรวมใจเพื่อสรางโรงเรียนปลอดบุหร่ี โดยการ
สัมภาษณ บันทึก และสังเกตอยางมีสวนรวมจากกิจกรรมเวทีประชาคมและการดําเนินงานตามแผนที่
กําหนดไว 

การประมวลและการวิเคราะหขอมูล 
1. ขอมูลเชิงปริมาณ วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใช คือ รอยละ  

2. ขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ดังนี้ 

1) จัดหมวดหมูขอมูลที่ไดจากกิจกรรมเวทีประชาคม จากการบันทึกและสังเกตในการจัด
กิจกรรม เปนหัวขอยอยตามประเด็นแนวทางการดําเนินงานโครงการ “รวมมือรวมใจเพื่อสรางโรงเรียน
ปลอดบุหร่ี” หลังจากนั้นจึงรวบรวมหัวขอยอยผสมผสานกัน เพื่อนําไปสูหัวขอใหญของประเด็นการศึกษา 

2) นําสิ่งที่คนพบไดมาสรุปโยงความสัมพันธในองครวมใหเห็นภาพรวมรูปแบบการ
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาที่เกิดจากพิษภัยบุหร่ีในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในดานการปองกัน
ไมใหมีการริ เร่ิม ลองบุหร่ี การชวยผูสูบบุหร่ีใหลด ละ เลิกการสูบบุหร่ี การปกปองผูไมสูบบุหร่ี จากการ
ไดรับควันบุหร่ีในสิ่งแวดลอม 

3) เสนอแนะแนวทางการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาที่เกิดจากพิษภัยบุหร่ีใน
โรงเรียนทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 

สรุปผลการวิจัย 

การมีสวนรวมในการดําเนนิงาน  
การดําเนินงานโครงการรวมมือรวมใจเพื่อสรางโรงเรียนปลอดบุหร่ี กรณีศึกษา โรงเรียน              

สูงเมนชนูปถัมภ พบวากลุมเปาหมายในการดําเนินงาน(นักเรียน)และภาคีเครือขายมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานคิดเปนรอยละ 100 โดยมีสวนรวมตั้งแตการรับรูปญหา การคนหาสาเหตุของปญหา การกําหนด
แนวทางแกไข การดําเนินกิจกรรมแกไขปญหา และรับทราบผลการดําเนินกิจกรรมแกไขปญหา  

การปองกันไมใหมีการริ เร่ิม ลองบุหรี่  
ในการดําเนินงานปองกันไมใหมีการริ เร่ิม ลองบุหร่ี เนนในกลุมนักเรียนที่ยังไมมีประสบการณสูบ

บุหร่ีหรือเคยลองบุหร่ีโดยจัดกิจกรรมการรณรงคประชาสัมพันธเพื่อสรางความรูและความตระหนักในเรื่อง
อันตราย โทษและพิษภัยบุหร่ีในรูปแบตางๆ ซ่ึงมีสวนสําคัญที่ชวยสงเสริมการเรียนรู ประกอบกับการไดเขา
มามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมของนักเรียนแกนนํา และนักเรียนแนวรวมในรูปแบบของ  “ชมรมคน
รุนใหมหางไกลบุหร่ี”จะทําใหเกิดความเขาใจในเรื่องอันตราย โทษ พิษภัยบุหร่ี ไดดียิ่งขึ้น มีทัศนคติที่
ถูกตองเกี่ยวกับบุหร่ี ผลที่เกิดขึ้นจากการสูบบุหร่ี และไมคิดริ เร่ิม ลองบุหร่ี สงผลใหจํานวนผูสูบบุหร่ีไม
เพิ่มขึ้นจากการสํารวจกอนดําเนินการ 
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การชวยผูสบูบุหรี่ใหลด ละ เลิกการสูบบุหรี่  
 การชวยผูสูบบุหร่ีใหลด ละ เลิกบุหร่ีโดยการตั้งศูนยชวยเลิกสูบบุหร่ีประจําโรงเรียน มีรูปแบบ
การดําเนินงานโดยแกนนําที่ผานการอบรมทําหนาที่เปนผูใหคําปรึกษาแนะนําวิธีการสรางกําลังใจในการ
เลิกสูบบุหร่ีดวยตนเอง ซ่ึงมีเจาหนาที่สาธารณสุขที่ดําเนินการคลินิกอดบุหร่ีในโรงพยาบาลสูงเมนเปนพี่
เล้ียงและใหการสนับสนุนดานความรู เทคนิค วิชาการ อยางตอเนื่อง ประกอบกับมีการจัดกิจกรรมการดูแล 
ชวยเหลือ รวมถึงกิจกรรมการบําบัดที่สอดคลองกับสภาพความรุนแรงหรือระดับการติดนิโคติน และจัดให
มีระบบการติดตามอยางตอเนื่อง มีผลใหผูรับบริการสามารถลด ละ เลิกบุหร่ีไดดียิ่งขึ้น  

การปกปองผูไมสูบบุหรี่ จากการไดรับควนับุหรี่ในสิ่งแวดลอม  
การจัดเขตปลอดบุหร่ีในโรงเรียน โดยการจัดสถานที่และสิ่งแวดลอมในโรงเรียนใหเปนเขตปลอด

บุหร่ีไดกําหนดกิจกรรมโดยนักเรียนแกนนําไดแกการสํารวจสถานที่ในโรงเรียนที่พบวามีการสูบบุหร่ี การ
ติดปาย สติกเกอรเขตปลอดบุหร่ี จัดสถานที่ที่พบมีการสูบบุหร่ีเพื่อไมเอื้อตอการแอบสูบบุหร่ี จัด
คณะกรรมการสอดสอง เฝาระวังการสูบบุหร่ีในสถานที่เสี่ยง และรายงานฝายปกครองของโรงเรียนในกรณี
ที่พบผูฝาฝนตลอดจนการจัดกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธในเรื่องของโทษพิษภัยบุหร่ีอยางตอเนื่อง
สนับสนุนการสรางแนวรวมและเครือขาย จากการดําเนินงานดังกลาวสงผลใหนักเรียนตระหนักถึงโทษพิษ
ภัยจากบุหร่ี และเขาใจในกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี เกิดความรวมมือในการ
ดําเนินงานการปกปองผูไมสูบบุหร่ี จากการไดรับควันบุหร่ีในสิ่งแวดลอม  

 
ขอเสนอแนะ 

1. ในการดําเนินงานนโยบายโรงเรียนหรือสถานศึกษาปลอดบุหร่ี ควรใหกลุมผูมีสวนไดสวน
เสียในโรงเรียนไดเขามามีสวนรวมในการวางแผนแกไขปญหา และรวมดําเนินกิจกรรมเพื่อเกิดความเปน
เจาของและปฏิบัติดวยตนเองจะทําใหเกดิการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. สถานศึกษาควรมีนโยบายเรื่องการปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหร่ีที่ชัดเจน และผนวก
กิจกรรมรวมถงึการบูรณาการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกบับุหร่ีเขาเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร หรือใน
รูปแบบของกจิกรรมชมรม 

3. ในการดําเนินงานกิจกรรมชวยเลิกบหุร่ีควรไดรับคําแนะนําหรือดําเนินการโดยวิชาชพีเฉพาะ 
จะทําใหการเลกิบุหร่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

4. ควรมีการศึกษาตอยอดเพื่อพฒันารูปแบบทีไ่ดจากการศึกษาครั้งนี้ ในดานการเปรียบเทียบ
กอน- หลังการดําเนินงาน และศึกษาประสทิธิผลในระยะยาวของรูปแบบการดําเนนิงาน 
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ศรัณญา  เบญจกุล มณฑา  เกงการพานิช และลักขณา  เติมศิริกุลชัย. 2550 . สถานการณการสูบบุหร่ี 
ประชากรไทยอายุ 15 ปขึ้นไป พ.ศ.2534-2550. เอกสารแผนพับศูนยวิจยัและจัดการความรูเพื่อการ
ควบคุมยาสูบ(ศจย.) คณะสาธารณสุขศาสตร หมาวิทยาลัยมหิดล 
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แบบสอบถามพฤตกิรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน 
 

แบบสอบถามนี้ มี 7 หนา ประกอบดวยขอคําถามทั้งหมด 48 ขอ แบงเปน 6สวน ดังนี ้ 
 

สวนที ่1 คําถามที่เกี่ยวกับการสูบบุหรี ่13 ขอ  
สวนที ่2 ความคิดเห็นตอการสูบบุหรี่ 17 ขอ  
สวนที ่3 การไดรับควันบุหรีจ่ากผูสูบบุหรีข่างเคียง 3 ขอ  
สวนที ่4 ความคิดเห็นตอการเลิกสูบบุหรี่ 6 ขอ  
สวนที ่5 การสอนการรณรงคเกี่ยวกับบุหรี่ และการจดัเขตปลอดบุหรี่ ในโรงเรียน 5 ขอ  
สวนที ่6 ขอมูลสวนบุคคล 4 ขอ  
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 สวนที ่1 คําถามเกี่ยวกับการสูบบุหรี ่ 
1. ทานเคยลองสูบบุหรี่แมเพียง 1 หรือ 2 ครั้งหรือไม  
 � 1. เคย  � 2. ไมเคย (ขามไปตอบสวนที ่2)  
2. ทานสูบบุหรี่ครั้งแรกเมื่ออายุ…………ป  
3. ในชวง 30 วันทีผ่านมา ทานสูบบุหรี่กี่วนั  
 � 1) 1 – 2 วนั   � 2) 3 – 5 วนั   � 3) 6 – 9 วนั  
 � 4) 10 – 19 วัน  � 5) 20 – 29 วัน  � 6) ทุกวนั  
4. ในชวง 30 วันทีผ่านมา ในวันที่ทานสูบบุหรี่ ทานสูบบุหรี่กี่มวนตอวัน  
 � 1) นอยกวา 1 มวนตอวัน  � 2) 1 มวนตอวัน  � 3) 6 – 10 มวนตอวัน    
 � 4) 11 – 20 มวนตอวัน  � 5) 21 มวนขึ้นไป  
5. ในชวง 30 วันทีผ่านมา โดยปกติทานไดบุหรี่มาสูบอยางไร (เลือกตอบเพียง 1 ขอเทานั้น)  
 � 1. ซื้อจากหางสรรพสินคา  � 2. ซื้อจากรานสะดวกซื้อ  
 � 3. ซื้อจากรานขายของชํา  � 4. ซื้อจากเครื่องขายบุหรีอั่ตโนมัต ิ 
 � 5. ฝากใหผูอ่ืนซื้อแทน  � 6. ขอจากผูอ่ืน  
 � 7. ผูอ่ืนใหบุหรี่   � 8. ไดมาโดยวิธีการอื่น ระบุ..................  
6. ในชวง 30 วันทีผ่านมา โดยปกติทานสบูบุหรี่ยี่หอใด  
 � 1. ระบย่ีุหอ............................... �  2. ยี่หอใดก็ได  � 3. ไมทราบยี่หอ  
7. โดยปกติทานจายเงนิซ้ือบุหรี่ชนิด 1 ซอง/ บุหรี่ 20 มวน ในราคาเทาไหร  
 � 1. ระบรุาคา............................. บาท  
 � 2. ไมไดซือ้บุหรี่ หรือ ไมไดซื้อบุหรี่ทัง้ซอง  
8. ในชวง 30 วันทีผ่านมา ทานจายเงินซื้อบุหรี่เทาไหร  
 � 1. ระบรุาคา............................. บาท  
 � 2. ไมเคยจายเงินเอง  
9. โดยปกตทิานไดรับเงินคาใชจาย เดือนละ.........................บาท  

คําชีแ้จง คําถามเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ ในสวนท่ี 1–7 ใหหมายถึงบุหรี่ซองที่ผลิตจากโรงงาน                
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ยกเวนขอท่ี 11 ในสวนที่ 1  
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10. ในชวง 30 วันท่ีผานมา มีผูปฏเิสธการขายบุหรี่ใหกับทานเนื่องจากอายุของทานไมถึง  
เกณฑกําหนดใชหรือไม  
 � 1. ไมเคยซือ้บุหรี่เองในชวง 30 วันท่ีผานมา  
 � 2. ใช มีผูปฏิเสธการขายบุหรี่ใหเนื่องจากอายุไมถึงเกณฑกําหนดทกุครั้ง  
 � 3. ใช มีผูปฏิเสธการขายบุหรี่ใหเนื่องจากอายุไมถึงเกณฑกําหนดบางครั้ง  
 � 4. ไมใช มีผูขายบุหรีใ่หโดยไมสนใจวาอายุไมถึงเกณฑกําหนด  
11. ในชวง 30 วันท่ีผานมา ทานเคยใชยาสบูรูปแบบอืน่นอกจากบุหรี่หรือไม  
 11.1 เคี้ยวยาเสน    � 1. ใช  � 2. ไมใช  
 11.2 จุกยาฉุนขางกระพุงแกม  � 1. ใช  � 2. ไมใช  
 11.3 สูบซิการ    � 1. ใช  � 2. ไมใช  
 11.4 สูบบุหรี่มวนเอง   � 1. ใช  � 2. ไมใช  
 11.5 สูบไปป    � 1. ใช  � 2. ไมใช  
 11.6 สูบฮุกการ/บารากู   � 1. ใช  � 2. ไมใช  
12. โดยปกติทานสูบบุหรี่ท่ีใด (เลือกตอบเพียง 1 ขอเทานั้น)  
 � 1. ที่บาน   � 2. ที่โรงเรยีน ระบุสถานที่...................................... 
 � 3. ที่บานเพื่อน  � 4. ในงานสังคม  
 � 5. ที่สาธารณะ (เชน สวนสาธารณะ, ศูนยการคา, มุมถนน)  
 � 6. อื่นๆ ระบุ........................................................................  
13. ทานเคยสบูบุหรี่เปนสิ่งแรกในตอนเชาหรือไม  
 � 1. ไมเคยสบูบุหรี่เปนส่ิงแรกในตอนเชา  
 � 2. ใช ในบางครั้งสูบบุหรีเ่ปนสิ่งแรกในตอนเชา  
 � 3. ใช ปกตจิะสูบบุหรี่เปนสิ่งแรกในตอนเชา  

สวนที ่2 ความคิดเห็นตอการสูบบุหรี ่ 
14. บุคคลเหลานี้สูบบุหรี่หรอืไม  
 14.1 พอ  � 1. สูบ  � 2. เคยสูบ แตเลกิแลว  � 3. ไมสูบ  � 4. ไมทราบ  
 14.2 แม  � 1. สูบ  � 2. เคยสูบ แตเลกิแลว  � 3. ไมสูบ  � 4. ไมทราบ  
 14.3 เพื่อนสนทิ  � 1. สูบ  � 2. เคยสูบ แตเลกิแลว  � 3. ไมสูบ  � 4. ไมทราบ  
15. ถาเพื่อนหรือเพื่อนสนิทของทานชวนใหสูบบุหรี่ ทานจะสูบบุหรี่หรือไม  
 � 1. ไมสูบอยางแนนอน  � 2. อาจจะไมสูบ  
 � 3. อาจจะสูบ    � 4. สูบอยางแนนอน  
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16. มีใครในครอบครวัของทานเคยพูดถึงอันตรายของการสูบบุหรี่กับทานหรือไม  
 � 1. มี   � 2. ไมมี  
17. ในระยะเวลาอีก 12 เดือนขางหนา ทานคิดวาจะสูบบุหรี่หรือไม  
 � 1. ไมสูบอยางแนนอน  � 2. อาจจะไมสูบ  
 � 3. อาจจะสูบ    � 4. สูบอยางแนนอน  
18. ในอีก 5 ปขางหนา ทานคิดวาจะสูบบหุรี่หรือไม  
 � 1. ไมสูบอยางแนนอน  � 2. อาจจะไมสูบ  
 � 3. อาจจะสูบ    � 4. สูบอยางแนนอน  
19. ถามีใครสักคนเริ่มสูบบุหรี่ ทานคิดวาจะเปนการยากหรือไมในการเลิกสูบบุหรี่  
 � 1. ไมยากอยางแนนอน  � 2. อาจจะไมยาก  
 � 3. อาจจะยาก   � 4. ยากอยางแนนอน  
20. ทานคิดวาเด็กผูชายสูบบหุรี่มีจํานวนมากกวาหรือนอยกวาเดก็ผูชายที่ไมสูบบุหรี่  
 � 1. มากกวา   � 2. นอยกวา   � 3. จํานวนไมแตกตางกัน  
21. ทานคิดวาเด็กผูหญิงสูบบุหรี่มีจํานวนมากกวาหรือนอยกวาเดก็ผูหญงิที่ไมสูบบุหรี่  
 � 1. มากกวา   � 2. นอยกวา   � 3. จํานวนไมแตกตางกัน  
22. ทานคิดวาการสูบบุหรี่ทําใหผูสูบบุหรีม่ีความรูสึกผอนคลายมากกวาหรือนอยกวาผูไมสูบบุหรี ่ 
 � 1. มากกวา   � 2. นอยกวา   � 3. ไมแตกตางกัน  
23. ทานคิดวาการสูบบุหรี่ทําใหเด็กผูชายที่สูบบุหรี่ดูนาสนใจมากกวาหรือนอยกวาเด็กผูชายท่ีไมสูบ บุหรี่  
 � 1. มากกวา   � 2. นอยกวา   � 3. ไมแตกตางกัน  
24. ทานคิดวาการสูบบุหรี่ทําใหเด็กผูหญิงที่สูบบุหรี่ดูนาสนใจมากกวาหรือนอยกวาเด็กผูหญิงที่ไม สูบบุหรี่  
 � 1. มากกวา   � 2. นอยกวา   � 3. ไมแตกตางกัน  
25. ทานคิดวาการสูบบุหรี่ทําใหนํ้าหนักตวัเพ่ิมหรือลดลง  
 � 1. น้ําหนักตัวเพ่ิม  � 2. น้ําหนักตัวลดลง  � 3. น้ําหนักตัวไมเปลี่ยนแปลง  
26. ทานคิดวาการสูบบุหรี่เปนอันตรายตอสุขภาพของทานหรือไม  
 � 1. ไมอันตรายอยางแนนอน  � 2. อาจจะไมอันตราย  
 � 3. อาจจะอนัตราย   � 4. อันตรายอยางแนนอน  
27. ทานจะเลกิคบกับเพื่อนที่สูบบุหรี่หรือไม  
 � 1. ไมเลกิคบ    � 2. เลิกคบบางคน  
 � 3. เลิกคบเปนสวนใหญ  � 4. เลิกคบทัง้หมด  
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28. เมื่อทานเห็นผูชายคนหนึง่สูบบุหรี่ ทานมีความคิดอยางไรกบัผูชายคนนั้น (เลือกตอบเพียง 1 ขอ เทานั้น)  
 � 1. ขาดความมั่นใจ   � 2. โง  
 � 3. เปนผูลมเหลว   � 4. เปนผูประสบความสําเร็จ  
 � 5. ฉลาดหลักแหลม   � 6. เปนผูมปีระสบการณมาก  
29. เมื่อทานเห็นผูหญิงคนหนึ่งสูบบุหรี่ ทานมีความคิดอยางไรกับผูหญิงคนนัน้ (เลอืกตอบเพียง 1 ขอ เทานั้น)  
 � 1. ขาดความมั่นใจ   � 2. โง  
 � 3. เปนผูลมเหลว   � 4. เปนผูประสบความสําเร็จ  
 � 5. ฉลาดหลักแหลม   � 6. เปนผูมปีระสบการณมาก  
30.ทานคิดวาชีวิตจะยืนยาวไดหรือไม หากเลกิสูบบุหรีไ่ดภายใน 1-2 ปนี ้ 
 � 1. ไมไดอยางแนนอน   � 2. อาจจะไมได  

� 3. อาจจะได    � 4. ไดอยางแนนอน  

สวนที ่3 การไดรบัควันบุหรีจ่ากผูสบูบุหรี่ขางเคียง  
31. ทานคิดวาการไดรับควนับุหรี่จากผูสูบบุหรี่ จะเปนอันตรายตอตวัทานหรือไม  
 � 1. ไมอันตรายอยางแนนอน  � 2. อาจจะไมอันตราย  
 � 3. อาจจะอนัตราย   � 4. อันตรายอยางแนนอน  
32. ในชวง 7 วันทีผ่านมา มีกี่วันที่มผีูสูบบหุรี่ในบานของทาน  
 � 1) ไมม ี  � 2) 1 – 2 วนั   � 3) 3 – 4 วนั  
 � 4) 5 – 6 วนั   � 5) มีทุกวนั  
33. ในชวง 7 วันทีผ่านมา มีกี่วันที่มผีูสูบบหุรี่อยูใกลทานในสถานที่อ่ืนนอกจากบานของทาน  
 � 1) ไมม ี  � 2) 1 – 2 วนั   � 3) 3 – 4 วนั  
 � 4) 5 – 6 วนั   � 5) มีทุกวนั  
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สวนท่ี 4 ความคิดเห็นตอการเลิกสูบบุหรี ่ 
สวนท่ี 4.1 ตอบเฉพาะผูสูบบุหรี ่ 
34. ทานคิดวาจะเลิกสูบบุหรีต่อนนี้ใชหรือไม  
 � 1. ใช  � 2. ไมใช  
35. ในชวง 1 ปที่ผานมา ทานเคยพยายามเลิกสูบบุหรี่หรอืไม  
 � 1. เคย ระบ.ุ..........ครั้ง  � 2. ไมเคย (ขามไปตอบขอ 41)  
36. ทานคิดวาจะสามารถเลกิสูบบุหรี่ไดหรือไม ถาทานตองการเลกิสูบบุหรี่  
 � 1. ได  � 2. ไมได  
37. ทานเคยไดรับความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําในการเลิกสูบบุหรีห่รือไม  
 � 1. เคยไดรบัความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําจากโปรแกรมเลิกสูบบหุรี่หรือผูเชีย่วชาญ  
 � 2. เคยไดรบัความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําจากเพื่อน  
 � 3. เคยไดรบัความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําจากบุคคลในครอบครัว  
 � 4. เคยไดรบัความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําจากโปรแกรมเลิกสูบบหุรี่หรือผูเชีย่วชาญ  
  และจากเพื่อนหรือบุคคลในครอบครวั  
 � 5. ไมเคยไดรับความชวยเหลือ  
สวนท่ี 4.2 ตอบเฉพาะผูท่ีเคยสูบบุหรี ่และปจจุบันเลกิสบูแลว  
38. ระยะเวลานานเทาใดแลวที่ทานเลิกสบูบุหรี่  
 � 1) 1 – 3 เดอืน  � 2) 4 – 11 เดือน  
 � 3) 1 ป   � 4) 2 ป  
 � 5) 3 ป หรอืนานกวานั้น  
39. อะไรคือวตัถุประสงคหลักที่ทําใหทานตัดสินใจเลกิสูบบุหรี่ (เลือกคําตอบเพียง 1 ขอเทานั้น)  
 � 1. สุขภาพ     � 2. ประหยดัเงิน  
 � 3. ครอบครัวไมชอบใหสูบบุหรี่  � 4. เพื่อนไมชอบใหสูบบุหรี ่ 
 � 5. บทลงโทษที่รนุแรงของโรงเรียน  � 6. การรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่  
 � 7. อ่ืน ๆ ระบ.ุ.................................  
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สวนท่ี 5 การจดักจิกรรมการสอน การรณรงคเกี่ยวกบับุหรี่ และการจดัเขตปลอดบุหรี ่ในโรงเรียน  
40. ในระหวางปการศกึษาทีแ่ลว ทานไดรบัการสอนในหองเรียนเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี ่หรือไม  
 � 1. ไดรับ   � 2. ไมไดรบั   � 3. ไมแนใจ  
41. ในระหวางปการศกึษาทีแ่ลว โรงเรยีนของทานมีการประชาสัมพนัธเชนใหความรูเสียงตามสาย                   
จัดนทิรรศการหรือจัดกจิกรรมรณรงคเกี่ยวกับเรื่องบุหรี่นอกหองเรียนหรือไม 
 � 1. มี    � 2. ไมมี   � 3. ไมแนใจ 
42. ทานเคยเหน็ปาย "เขตปลอดบุหรี"่ หรือสัญลกัษณเขตปลอดบุหรี่ ในโรงเรียนหรือไม 
 � 1. เคย  � 2. ไมเคย  � 3. ไมแนใจ 
43. ในชวง 30 วันทีผ่านมามใีครสูบบุหรี่ ภายในบริเวณโรงเรยีนหรือไม (ครอบคลุมพฤติกรรมตั้งแตพบเห็นการ
สูบบุหรี่ ไดกลิ่นบุหรี่ หรือพบเห็นกนบุหรี่ที่สูบแลว)  
 43.1 หองน้ํา   � 1. เคย  � 2. ไมเคย  � 3. ไมแนใจ 
 43.2 หองเรียน   � 1. เคย  � 2. ไมเคย  � 3. ไมแนใจ 
 43.3 โรงอาหาร   � 1. เคย  � 2. ไมเคย  � 3. ไมแนใจ 
 43.4 อ่ืนๆ ภายในรั้วโรงเรียน  � 1. เคย  � 2. ไมเคย  � 3. ไมแนใจ 
44. ทานตองการใหโรงเรยีนของทานดําเนนิการเปนเขตปลอดบุหรี่อยางไร 
 � 1. ไมมีการสูบบุหรี่ในบรเิวณใดๆ ของโรงเรียน  
 � 2. มกีารสบูบุหรี่ไดเฉพาะที่ ภายใตขอกําหนดของกฎหมาย 
สวนท่ี 6 ขอมูลสวนตวัของทาน  
45. อายุ………ป  
46. เพศ   � 1. ชาย  � 2. หญิง  
47. ทานกําลังศึกษาอยูระดับใด  
 � 1. มัธยมศกึษาปที ่1  � 2. มัธยมศกึษาปที ่2  � 3. มัธยมศกึษาปที ่3  
 � 4. มัธยมศกึษาปที ่4  � 5. มัธยมศกึษาปที ่5  � 6. มัธยมศกึษาปที ่6  
48. บุคคลที่พกัอาศยัในบาน ปจจุบันมใีครสูบบุหรี่หรือไม  
 � 1. มี (ตอบขอ 48.1 และ 48.2)   � 2. ไมมี (ยุติการตอบแบบสอบถาม)  
 48.1 จํานวนคนที่สูบบุหรี่ (ไมนับรวมตวัทาน) ............ คน  
 48.2 ผูที่สูบบุหรี่ปจจุบันในครอบครวัมีความสัมพันธอยางไรกับตวัทาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  
  � 1. พอ  
  � 2. แม  
  � 3. พี่ชาย/ นองชาย ระบ ุ...................... คน  
  � 4. พี่สาว/ นองสาว ระบ ุ...................... คน  
  � 5. ลุง/ ปา/ นา/ อา ระบ ุ...................... คน  
  � 6. ปู/ ยา/ ตา/ ยาย ระบ ุ...................... คน   
**************************************************************************************** 
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แนวทางการสนทนากลุม (FOCUS GROUP) 
พฤตกิรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน 

 
วตัถุประสงค 

การสนทนากลุมครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ และการเขาถึงบุหรี่ของเยาวชน 

กลุมเปาหมาย 
นักเรียนที่มีพฤติกรรมสูบบหุรี่จํานวน 10 คน โดยเปนนกัเรยีนที่มพีฤติกรรมสูบบุหรี่ในปจจุบนั  

 จํานวน 5 คนและนักเรยีนที่เลิกสูบบุหรีแ่ลวจํานวน 5 คน 

การเตรียมกอนสนทนากลุม 
1. ประสานโรงเรียนเพื่อคัดเลอืกนักเรยีนที่มคีุณสมบัติตามกลุมเปาหมาย 
2. ประสานงานเพื่อนัดวนั เวลา และจัดสถานที่ โดยดูสถานที่จัดสนทนากลุมกอนเพื่อใหมีบรรยากาศ

ของความเปนสวนตัวไมถกูรบกวน 
3. ทําความเขาใจรวมกันของ Moderator, Note takers และเจาหนาที่สนับสนุน Moderator ควรทํา

ความเขาใจและจํากดัขอคําถามใหไดโดยไมตองถือประเด็นคําถาม 
4. เตรยีมเครื่องบนัทึกเทป เครือ่งดื่ม และของที่ระลึก 

การเริ่มสนทนากลุม 
1. ผูดําเนินการแนะนําตวั ช้ีแจงวัตถุประสงคที่จะพดูคุยกนั และใหสมาชิกกลุมแนะนําตัวเพื่อทํา

ความรูจักกนั 
2. เริ่มการสนทนาโดยพูดคยุเรือ่งทั่วไป เพื่อสรางสัมพันธภาพและบรรยากาศที่ด ี
3. ใหความเปนกนัเองกับกลุม พูดใหกลุมสบายใจวาเรื่องทีพู่ดกันวันนี้ จะจบลงที่นี่ และหากมีเรื่องใด

ที่ถามแลวไมอยากตอบก็มีสิทธวิาไมตอบได เรื่องใดที่สงสัยสามารถพูดคุยสอบถามกนัไดเสมอ 
โดยใหยกมือใชสิทธิกอนขอสอบถาม 

4. พูดใหกลุมเกดิความภาคภูมิใจอยากมีสวนรวมโดยบอกวาสิ่งที่พูดคุยกันในวนันี้จะถูกนําไปเปน
แนวทางในการจัดใหสถานศึกษาเปนเขตปลอดบุหรี ่

5. คําถามตามประเด็นคําถามคอลัมนแรกเปนประเดน็คําถามหลัก และคอลัมนถัดไปเปนประเดน็
คําถามยอย 

6. เมื่อจบการสนทนากลุม ควรถามกลุมดวยวามีอะไรที่สนใจอยากถามอีกบาง 
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ประเด็นคําถามหลกั ประเด็นคําถามยอย 
พฤติกรรมและวถิีชีวติวยัรุนเปน
อยางไร 

1. ใน 1 วนั นองๆ ทํากิจกรรมอะไรบาง ในวนัธรรมดา และวนัหยุด 
2. กิจกรรมที่ชอบทําหรือทําเองตามลําพังกับเพื่อนๆ คืออะไร ทํา

อยางไร ทําไมถึงอยากทํา มคีวามหมายกับนองๆอยางไร 
3. พื้นฐาน ภูมิหลัง ของนองๆ : บุคลิกภาพ กลุมเพื่อน รูปแบบการใช

ชีวติ ลกัษณะครอบครวั ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ 1. นองๆ เริ่มมีประสบการณสูบบุหรี่ครั้งแรกเมื่อไร อยางไร :อายุที่เริ่ม

สูบ  ไดบุหรี่ทีสู่บมาโดยวธิีใด อะไรเปนสาเหตุ หรือตัวกระตุนให
นองๆ มีพฤติกรรมสูบบุหรี่ในครั้งแรก 

2. นองๆ มีความคิดเห็น หรือรูสึกอยางไรกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ของนองๆ หรอืเพื่อนๆ 

3. นองๆ ที่เลิกสบูหรอืไมสูบบุหรี่ คิดอยางไรกับการสูบบุหรี:่ เหตุผลที่
ไมสูบเพื่ออะไร มีแรงจูงใจอะไรที่ทําใหเลกิหรือไมสูบ 

4. นองๆ ที่ยงัสูบบุหรี่อยูปจจุบนัมีการสูบอยางไร:ปริมาณการสูบตอวนั 
สถานที่สูบ สูบกับใคร(คนเดียวหรือกลุมเพื่อน) เคยเลกิหรืองดสูบ 
หรือลดปริมาณการสูบลงหรือไม ยากงายอยางไร งดไดระยะ
เวลานานเทาไร 

การเขาถึงบุหรี ่ 1. นองๆ มวีิธกีารหาบุหรี่มาสูบอยางไร :กรณีซ้ือบอกรายละเอยีด ซ้ือ
จากไหน ราคาเทาไร ซ้ือยากหรืองาย  กรณขีอขอจากใครบอยครั้งแค
ไหน 

2. นอกจากบุหรีแ่ลวนองๆ เคยใชหรือสูบยาสูบในรูปแบบใดบาง 
การจัดเขตปลอดบุหรี ่ 1. นองๆ มีความคิดเห็นอยางไรกับการจัดสถานที่ของโรงเรยีนเปนเขต

ปลอดบุหรี ่
2. นองๆ ตองการใหโรงเรยีนดาํเนินการอยางไรบางในเรื่องดังกลาว 
3. นองๆ คิดวาการจดัโรงเรยีนเปนเขตปลอดบุหรี่ นอกจากโรงเรียนที่

จะตองดําเนินการแลว ควรจะมีใครบาง กลาวถึงในโรงเรยีนและ
นอกโรงเรยีน ดําเนินการอยางไรอยางไร 
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