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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

 การวิจยัเรือง ความสมัพนัธร์ะหว่างการรับรู้และอิทธิพลจากสือกบัการปรับเปลียนพฤติกรรมการ

สูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้วตัถุประสงคเ์พือศึกษาระดบัการ

รับรู้เกียวกบัพิษภยัของบุหรีและอิทธิพลจากกระบวนการสือสารเกียวกบัการรณรงคเ์พือการไม่สูบบุหรีของ

เยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ และศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัชีวสังคม 

ปัจจยันาํ ปัจจยัเอือและปัจจยัเสริมกบัความคิดเห็นดงักล่าว รวมทงัศึกษาบริบทและแนวทางการแกไ้ขปัญหา

เกียวกบัพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 การวิจยัจะใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก 2 ระยะ โดยระยะที 1 ใชว้ิธีการวิจยัเชิงพรรณนา ซึง

สะทอ้นการเปรียบเทียบอิทธิพลของสือประกอบดว้ย สติกเกอร์ป้ายพลาสติก และสปอตเสียงตามสายทีมีต่อ

การปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของนกัศึกษาในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซึง

ใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักศึกษา จ ํานวน 378 คน จาก 6 

สถาบนัการศึกษา และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยค่าเฉลียร้อยละความถีและส่วนเบียงเบนมาตรฐานประกอบการ

วิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานt-test ,F-test และการหาความสมัพนัธด์ว้ยค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สัน

และใชว้ิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ทงันีเมือพบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ

ทีระดบั .05 จะทาํการตรวจสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีการ LSD ในขณะทีการวิจยัระยะที 2 เป็นการวิจยั

เชิงทดลองโดยมุ่งสาํรวจเชิงลึกและยนืยนัขอ้มลูทีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มลูในระยะแรก เพือสังเคราะห์

ความแตกต่างและความเชือมโยงการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนทีเป็นกลุ่มของผูสู้บบุหรี

ในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จาํนวน 298 คน โดยแจกแจงเป็นร้อยละและความถี  

 ทงันีผลการวจิยัตามวตัถุประสงคพ์บว่า 

 1. การรับรู้เกียวกบัพิษภยัของบุหรีและอิทธิพลจากกระบวนการสือสารเกียวกบัการรณรงค์เพือการ

ไม่สูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตภ้าพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง

(x̄= 3.43, S.D.= 0.85) โดยการรับรู้และอิทธิพลจากกระบวนการสือสารเพือการไม่สูบบุหรีของเยาวชนใน

ระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตด้ว้ยสติกเกอร์ มีค่าเฉลียในระดบัปานกลาง ซึงเป็นสือทีมี

ค่าเฉลียสูงทีสุด (x̄= 3.44, S.D.= 0.83) รองลงมาคือสปอตเสียงตามสาย มีค่าเฉลีย (x̄= 3.43, S.D.= 0.84) และ

ป้ายพลาสติกมีค่าเฉลียตาํทีสุด (x̄= 3.42, S.D.= 0.87) ตามลาํดบั 

 2. การรับรู้และอิทธิพลจากกระบวนการสือสารมีความสมัพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อการปรับเปลียน

พฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติทีระดบั 0.05 (p =.000) จึงยอมรับสมมติฐานทีกาํหนด 

 3. ปัจจยัทางชีวสงัคม ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา ผลการเรียนเฉลียสะสมรายไดร้วมของครอบครัว 

ศาสนา การพกัอาศยัของนกัศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบ

บุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
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จึงปฎิเสธสมมติฐาน ในขณะทีพฤติกรรมการสูบบุหรีมีความสัมพนัธ์กับความคิดเห็นต่อการปรับเปลียน

พฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติทีระดบั 0.05 ยอมรับสมมติฐาน 

 4. ปัจจยันาํ ปัจจยัเอือและปัจจยัเสริมมีความสมัพนัธก์บัความคิดเห็นต่อการปรับเปลียนพฤติกรรม

การสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที

ระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน 

 5. บริบททีสะทอ้นการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของนักศึกษาพบว่าการไดรั้บสือเกียวกบั

การรณรงคไ์ม่สูบบุหรีจากสติกเกอร์ ป้ายพลาสติกและสปอตเสียงตามสาย ส่งผลให้เยาวชนกลุ่มตวัอย่างที

เป็นผูสู้บบุหรีเลิกสูบบุหรีจาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 5.37 ในขณะทีแนวทางการแกไ้ขปัญหาเกียวกบั

พฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพืนทีสามจังหวดัชายแดนภาคใต้พบว่าผูมี้ส่วน

เกียวขอ้งควรมีการสร้างมาตรการทีเขม้งวดเกียวกบัการจาํกดัพฤติกรรมการสูบบุหรีของนักศึกษา รวมทงั

เพิมความถีและความหลากหลายจากสือรูปแบบต่างๆ รวมทงัควรเพิมกิจกรรมรณรงคเ์พือการไม่สูบบุหรีใน

สถานศึกษามากขึนดว้ย เพือนาํไปสู่การสร้างความตืนตวัและค่านิยมไม่สูบบุหรีแก่เยาวชนต่อไป 

 อยา่งไรก็ตามขอ้คน้พบทีสะทอ้นพฤติกรรมและการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชน

ในสถาบนัอาชีวศึกษาสามจงัหวดัชายแดนภาคใตน้นัไดรั้บอิทธิพลจากกลุ่มเพือนรวมทงัอิทธิพลจากปัจจยั

แฝงอืน เช่น การควบคุมเขม้งวดการสูบบุหรีจากสถาบนัการศึกษา ค่าครองชีพทีสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้ม

กบัการขึนราคาบุหรี รวมถึงการกล่อมเกลาทางสงัคมทีอาศยัหลกัศาสนาอิสลามซึงมีผลต่อการเลิกสูบบุหรี

ดว้ยเช่นเดียวกบัอิทธิพลจากสือทีใชใ้นการวิเคราะห์อยา่งจาํกดัเพียงเฉพาะสามรูปแบบในการวิจยัครังนี  

 ในทา้ยทีสุดขอ้เสนอแนะอนัเป็นผลผลิตจากการวิจยัครังนีนันสามารถสรุปไดว้่าสถาบนัการศึกษา

ระดบัอาชีวศึกษาในพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตค้วรสร้างช่องทางในการเผยแพร่หรือประชาสัมพนัธ์

ความรู้เกียวกบับุหรีโทษและพิษภยัจากการสูบบุหรีผ่านสือต่างๆอนัเป็นเครืองมือสาํคญัของสือให้มีความ

ต่อเนืองและเหมาะสมตามบริบทของแต่ละพืนทีใหม้ากขึน ทงันีเพราะสือทีมีความน่าสนใจนันเป็นสิงทีทาํ

ใหผู้รั้บจดจาํไดดี้และสามารถเขา้ถึงไดง่้าย ดงันนัสถานศึกษาจึงควรมีการปรับรูปแบบสือและกระบวนการ

สือสารให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายทีวางไว้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนีควรให้ความสําคัญกับ

สภาพแวดลอ้มใกลเ้คียงกบัทีตงัสถานศึกษา โดยเฉพาะสถานประกอบการ ร้านคา้ทีมีการจาํหน่ายบุหรีให้

เขา้มามีส่วนร่วม (รับผดิชอบ) กบัการดาํเนินการตามมาตรการควบคุมการสูบบุหรีโดยรอบสถานศึกษา ดว้ย

การสนบัสนุนกิจกรรมรณรงคข์อความร่วมมือ รวมทงัการบงัคบัใชก้ฎหมายว่าดว้ยการไม่จาํหน่ายบุหรีให้

บุคคลอายตุาํกว่า 20 ปี ตามพระราชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ.2560 สู่การปฏิบติัตามขอ้กาํหนดอืน

ทีมีส่วนสาํคญักบัการจาํกดัการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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Executive Summary 

 The topic of this research is relation of perception and influence of media affect to behavior 

modification change smoking of youth at vocational level in the three southernmost provinces and has the 

following objectives to study the level of perception about the harm of cigarettes and influence of media 

affect to behavior modification change smoking of youth at vocational level in the three southernmost 

provinces and study the relationship between bio-social ,predisposing factors ,enabling factors and 

reinforcing factors were affect to such opinions. Including study the context and the way to fix the 

problem for smoking behavior of youth at vocational level in the three southernmost provinces. 

 This research is were separately used in two periods; (1) a study was descriptive research using 

questionnaires to collect data by survey method. Using purposive sampling with 378 samples from 6 of  

vocational education to comparative of media include Sticker, Plastic labelsand Voice line spot toward 

behavior change for smoking of youth at vocational level in the three southernmost provinces. The data 

analysis was done by quantitative method: frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test, 

and Pearson’s product moment correlation coefficient at significant level is 0.05 and testing difference 

hypothesis following by LSD.,for phase (2)a study was experimental researchby In-depth explorationfor 

confirm information from data collectionof phase (1)for coherent to behavior modification change 

smoking of Smoker at vocational level in the three southernmost provinces with 298 samples by 

enumerated percentage and frequency. The findings objective reveal that; 

 1. The level of perception about the harm of cigarettes and influence of media affect from 

campaign for no smoke of youth at vocational level in the three southernmost provinces overview was 

moderate (x̄= 3.43, S.D.= 0.85), with perception about the harm of cigarettes and influence of media affect 

from campaign for no smoke by Sticker have the highest average (x̄= 3.44, S.D.= 0.83) the second is 

perception about the harm of cigarettes and influence of media affect from campaign for no smoke by 

Voice line spot (x̄= 3.43, S.D.= 0.84) and the Plastic labels have the least average (x̄= 3.42, S.D.= 0.87) 

were respectively. 

 2. The results  of  the  data  analysis  in  comparing  opinions of the  relation of perception and 

influence of media affect to behavior modification change smoking of youth at vocational level in the 

three southernmost provinces that also accepts hypothesiswas  the  difference  is  statistically  significant  

at  0.05  (p =.000) level.  

 3. The bio-social factors include sex, level of education, grade point average (GPA), family 

income,religion and student residence that were there were no significant correlation between opinions of 
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the relation to perception and influence of media affect to behavior modification change smoking of youth 

at vocational level in the three southernmost provinces so reject the hypothesislevel is 0.05.While 

behavior of smoking was significant correlation between opinions of the relation to perception and 

influence of media affect to behavior modification change smoking of youth at vocational level in the 

three southernmost provinces level is 0.05 

 4. The predisposing factors ,enabling factors and reinforcing factors were significant correlation 

between opinions of the relation to perception and influence of media affect to behavior modification 

change smoking of youth at vocational level in the three southernmost provinces level is 0.05 

 5.Contextual reflection of behavior change to smoking of youth to smoker at vocational level in 

the three southernmost provinces finding that receive media affect from campaign for no smoke such as 

Sticker, Plastic labelsand Voice line spot were 16 samples or 5.37 percentage. However the way of 

solution for behavior smoking of youth at vocational level in the three southernmost provinces that people 

involved should have preventive measures about behavior smoking of youth at vocational level in addition 

to increase frequency and diversity of anothermedia format includingto add activities from campaign for 

no smoke in place of educationbring about to creating awarenessand value of no smoking afterward. 

 However findings that reflect of behavior and behavior change to smoking of youth to smoker at 

vocational level in the three southernmost provinces were influenced by our friends and other latent 

factors such as ; A strict control to smoking  by educational institution, Cost of living get into opposite 

direction with smoke price toward a higher price,Include a social transformation by Islamic evangel which 

affects to stop smoking the same as influence of media in 3 formal under condition of this research. 

 Finally the suggestion of output in this research were smoking of youth to smoker at vocational 

level in the three southernmost provinces should create channel and public relation of smoke 

knowledge,harmand penalty of cigarettes by variety of media an important tools of academy to interesting 

, continuity and appropriate context for each place of education. Because it is memorizing and be 

interesting. So that the academy should change media form and communicate process for target were 

effectiveness. Therefore attach importance to retail shop or cigarette shops around place of education that 

participatory of smoke control measures. Include support campaign, ask for collaboration and law 

enforcement about do not sell cigarettes strictly for youth that under the age of 20 year old toward the 

Tobacco Product Control Act B.E.2560. Logged on to compliance with the requirements with restricted 

access to smoke of youth who that education at vocational level in the three southernmost provinces. 
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ประกาศคุณูปการ 

 

 การวิจยัเรือง ความสมัพนัธร์ะหว่างการรับรู้และอิทธิพลจากสือกบัการปรับเปลียนพฤติกรรมการ
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เสร็จลุล่วงโดยไดรั้บการสนบัสนุนเงินงบประมาณการวิจยัจากศูนยว์ิจยัและจดัการความรู้เพือการควบคุม

ยาสูบ (ศจย.) และสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ประจาํปี พ.ศ. 2559 รวมถึงการ

ใหค้วามอนุเคราะห์ขอ้มลูจากและผูบ้ริหาร คณาจารย ์นกัศึกษาจากสถาบนัการศึกษาในพืนทีสังกดัสถาบนั

การอาชีวศึกษาภาคใต ้3 รวมถึงตน้สงักดัของคณะนกัวิจยั 

 ในการนีขอขอบคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ มหาวิทยาลยัทักษิณ 

อาจารยณ์ภัทร รัตนมา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และคุณซามีรอ กามะ สาํนักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในฐานะคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิพิจารณา

กลนักรองและตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการวิจยั รวมถึงขอขอบคุณรองศาสตราจารย ์ดร.ณฐพงศ ์จิตร

นิรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ ทีกรุณาสนับสนุนปัจจยัเสริมดา้น

ต่างๆทีเป็นประโยชน์ ขอขอบคุณ ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ ์ผูอ้าํนวยการศนูยว์ิจยัและจดัการความรู้

เพือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ,คุณหริสร์ ทวีพฒันา นักวิชาการศูนยว์ิจยัและจดัการความรู้เพือการควบคุม

ยาสูบ รวมถึงบุคลากรสงักดัศนูยว์ิจยัและจดัการความรู้เพือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ทีเกียวขอ้งทุกท่าน 

 คุณค่าทีไดรั้บจากรายงานวิจยัฉบบันี ทงัในเชิงนโยบายและองคค์วามรู้ อาจเป็นประโยชน์ไดบ้า้งไม่

มากก็น้อย ทีจะนําไปสู่การปรับปรุง แก้ไขและพฒันากระบวนการดาํเนินงานของหน่วยงานทีมีส่วน

เกียวข้องในการกําหนดแนวทางเพือสร้างมาตรการจํากัดการเข้าถึงบุหรีสําหรับเยาวชน ในมิติต่างๆ 

โดยเฉพาะการวางรากฐานใหส้ถานศึกษาเป็นพืนทีปลอดบุหรี 100% ภายใตก้รอบประเด็นทีเป็นประโยชน์

ต่อการควบคุมยาสูบทีภาคีเครือข่ายใหค้วามสาํคญัและประสบผลสาํเร็จต่อไป 

 

อศัวศิ์ริ ลาปีอีและคณะผูว้ิจยั 

มิถุนายน 2560 
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บทที 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา  

 สถานการณ์ประเทศไทยในปัจจุบนัพบว่าการสูบบุหรีเป็นสาเหตุอนัดบั 3 ทีทาํให้ประชากรไทย

เจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวยัอนัควรรองจากเพศสัมพนัธ์ทีไม่ปลอดภัยและการดืมสุราโดยแต่ละปี มี

ประชากรไทยเสียชีวิตจากโรคทีเกิดจากการสูบบุหรีปีละ 42,000 -52,000 คน (ประกิต วาทีสาธกกิจ, ม.ป.ป.) 

ซึงจากการศึกษาภาวะโรคจากปัจจยัเสียงหรือการสูญเสียสุขภาพเนืองจากปัจจยัเสียงของประชาชนไทยในปี 

พ.ศ. 2552 เป็นตน้มาพบว่า มีผูเ้สียชีวิตทีมีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี ประมาณ 48,244 คนต่อปีโดยโรค 3 

ลาํดบัแรกทีเสียชีวิตคือ โรคปอดอุดกนัเรือรัง มะเร็งปอดและโรคหลอดเลือดสมอง (ร้อยละ24.07, 23.24 

และ 22.69 ตามลาํดบั) ทาํใหสู้ญเสียปีสุขภาวะหรือปีทีมีสุขภาพดีจากการตายก่อนวยัดว้ยปัจจยัสาํคญัจาก

การสูบบุหรีจนปัจจุบนับุหรีเป็นสาเหตุการเสียชีวิตทีสามารถป้องกนัไม่ให้เกิดขึนไดม้ากทีสุด โดยในปี 

2551 บุหรีคร่าชีวิตผูค้นทวัโลกมากกว่า 5 ลา้นคน หรือ 1 คนในทุกๆ 8 วินาที ซึงถือเป็นจาํนวนทีมากกว่า

ผูเ้สียชีวิตจากโรควณัโรค โรคเอดส์และไข้มาลาเรียรวมกนัและประมาณการณ์ว่าในปี 2573 หากไม่มี

มาตรการใดๆ ในการควบคุมการสูบบุหรีจะทาํใหมี้จาํนวนผูสู้บบุหรีและผูเ้สียชีวิตจากการสูบบุหรีเพิมขึน

ทงัหมด 8 ลา้นคนต่อปี โดยกว่าร้อยละ 80 ของผูเ้สียชีวิตอยูใ่นประเทศกาํลงัพฒันา ทงันีบุหรีถือเป็นสินคา้ที

ถกูกฎหมาย หากแต่มีอนัตรายต่อผูสู้บบุหรี และผูไ้ม่สูบบุหรีแต่ไดรั้บควนับุหรีเป็นอยา่งมาก  

 สถานการณ์และแนวโนม้การบริโภคยาสูบในรอบ 20 ปีทีผา่นมาจากการสาํรวจของสาํนักงานสถิติ

แห่งชาตินับตังแต่ปี 2534 ถึงปี 2554 พบว่ามีอตัราการสูบบุหรีปัจจุบันลดลงอย่างต่อเนือง แต่กลบัคงที/

ค่อนขา้งลดลงอยา่งชะลอตวันบัจากปี2547 เห็นไดจ้ากอตัราการสูบบุหรีปัจจุบนัทีลดลงจากร้อยละ 32.0 ใน

ปี 2534 เป็นร้อยละ 20.7 ในปี 2552 คิดเป็นการเปลียนแปลงลดลงร้อยละ 2.0 ต่อปี เวน้แต่ในช่วงสุดทา้ยใน

ปี 2552 ถึงปี 2554 ทีอตัราการสูบบุหรีเพิมขึนเล็กน้อยจากร้อยละ20.7 เป็นร้อยละ 21.4 ส่วนอตัราการสูบ

บุหรีเป็นประจาํพบว่ามีการเปลียนแปลงลดลงเช่นกนัในช่วงเวลาดงักล่าวจากร้อยละ 30.5 เป็นร้อยละ 18.1 

คิดเป็นการเปลียนแปลงลดลงร้อยละ 2.25 ต่อปี อยา่งไรก็ตาม เมือพิจารณาอตัราการสูบบุหรีเป็นครังคราว 

พบว่ามีแนวโนม้การเปลียนแปลงขึนลงไม่สมาํเสมอ ในช่วงปี 2534–2547 จากนันจึงมีแนวโน้มลดลงอย่าง

ต่อเนืองนบัจากปี 2547–2552 โดยลดลงจากร้อยละ 3.5 ในปี 2547 เป็นร้อยละ 2.6 ในปี 2552 (สาํนกัควบคุม

การบริโภคยาสูบ, 2555) 

 ขอ้มลูจากผลการสาํรวจพฤติกรรมการสูบบุหรีตงัแต่ ปีพ.ศ. 2554 พบว่าประชากรทีมีอายุ 15 ปี ขึน

ไปจาํนวน 53.9 ลา้นคน เป็นผูสู้บบุหรี 11.5 ลา้นคน หรือร้อยละ 21.4 โดยเป็นผูที้สูบบุหรีเป็นประจาํ 9.9 

ลา้นคน(ร้อยละ 18.4) และเป็นผูที้สูบบุหรีนานๆครัง 1.6 ลา้นคน (ร้อยละ 2.9) เมือพิจารณาแนวโน้มการสูบ

บุหรีของประชากรไทย อายุ 15 ปี ขึนไปในรอบ 20 ปี ทีผ่านมา พบว่ามีแนวโน้มลดลงแต่ในปี พ.ศ. 2554
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กลบัมีจาํนวนผูสู้บบุหรีเพิมขึน จากปี พ.ศ. 2552 เลก็นอ้ย ซึงในปี พ.ศ. 2552 มีจาํนวน 10.9 ลา้นคนเพิมเป็น 

11.5ลา้นคน ในปี พ.ศ.2554 พิจารณาเป็นกลุ่มอาย ุพบว่า กลุ่มอาย ุ25-40 ปีและกลุ่มอายุ 41-59 ปี เป็นกลุ่มที

สูบบุหรีสูงทีสุด (ร้อยละ 23.0 เท่ากนั) แต่ในขณะเดียวกนัก็มีอตัราการสูบทีลดลงอย่างต่อเนือง ตรงขา้มกบั

กลุ่มอาย ุ15-18 ปีและกลุ่มอาย ุ19-24ปี (ร้อยละ 7.62,22.1 ตามลาํดบั) มีอตัราการเปลียนแปลงการสูบบุหรี

เพิมขึนเลก็นอ้ยในปี พ.ศ. 2552 เทียบกบัปี พ.ศ. 2550 (ร้อยละ7.25 และ 21.2 ตามลาํดบั) ดงักล่าวสะทอ้นให้

เห็นถึงมาตรการควบคุมยาสูบทียงัไม่ประสบผลสาํเร็จเท่าทีควรในกลุ่มอายดุงักล่าว (ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์

และประภาพรรณ เอียมอนนัต,์ 2554) เมือพิจารณาตามเพศพบว่าอตัราการสูบบุหรีของประชากรไทยอาย ุ15 

ปี ขึนไป ตงัแต่ปี พ.ศ.2534-2552 เพศชายมีอตัราการสูบบุหรีมากกว่าเพศหญิงเสมอมา และในปี พ.ศ. 2554 

พบว่าเพศชายมีอตัราการสูบบุหรีมากกว่าเพศหญิง 20 เท่า คือร้อยละ 41.7 และ 2.1 ตามลาํดบั (สาํนักงาน

สถิติแห่งชาติ, 2554) ซึงในปัจจุบนัปีพ.ศ.2558 จากการสาํรวจพฤติกรรมการสูบบุหรีของประชากรทีสูบ

บุหรีเป็นประจาํ จาํแนกตามระดบัการศึกษาในภาคใตโ้ดยเฉพาะประชากรทีกาํลงัศึกษาในระดบัอาชีวศึกษา 

พ.ศ. 2557 พบว่ามีอตัราการสูบบุหรีลดลงอยา่งต่อเนืองเมือเปรียบเทียบกบัในปี พ.ศ.2554 เป็นตน้มา 

 นอกจากนีในปัจจุบนัพฤติกรรมการสูบบุหรีของวยัรุ่นพบว่ามีอตัราเพิมสูงขึนอย่างต่อเนือง ทงันี

เกิดจากวยัรุ่นมีความเชือทีผดิเกียวกบัการสูบบุหรีขาดความตระหนกัในพิษภยัของบุหรี (ฉันทนา แรงสิงห์, 

2556) อีกทงัวยัรุ่นเป็นวยัแห่งการเรียนรู้ดว้ยตนเอง อยากรู้อยากลอง ตอ้งการเรียนรู้ในกลุ่มเพือนสนิท อีกทงั

ยงัตอ้งการเป็นทียอมรับของกลุ่มเพือนพฤติกรรมเบียงเบนและพฤติกรรมเสียงทงัหลายจึงจะทาํตามการ

ตดัสินใจของกลุ่ม หากทางเลือกทีกลุ่มเสนอนันไม่เหมาะสมกบัตนและตนสามารถทีจะคิดหาทางเลือกที

เหมาะสมกบัตนเองไดโ้ดยอาศยัทกัษะการสือสารเพือปฏิเสธคดัคา้น เจรจาต่อรอง โดยเสนอทางเลือกใหม่ที

ดีกว่าจะเป็นทกัษะทีมีประโยชน์อยา่งยงิในเชิงยบัยงัพฤติกรรมเสียงไดส้าํหรับประเทศไทย จากการรวบรวม

ขอ้มลูจากการศึกษาวิจยัของนกัวิจยัและนกัวิชาการจากหลายสถาบนัในปี2547 เกียวกบัสถานการณ์การสูบ

บุหรีของเยาวชนไทยพบว่า มีเยาวชนไทยอายตุาํกว่า 18 ปีเสพติดบุหรีเกือบ 500,000 คน และมีเยาวชนอายุ

ตาํกว่า 24 ปีเสพติดบุหรีกว่า 1.5 ลา้นคน ซึงในแต่ละปีจะมีเยาวชนไทยเสพติดบุหรีใหม่และกลายเป็นผูต้อ้ง

สูบบุหรีเป็นประจาํระหว่าง 200,000 ถึง 300,000 คน (กรมควบคุมโรค, 2548) 

 แต่อย่างไรก็ตามแมว้่าสถานการณ์ทีสะทอ้นถึงจาํนวนผูสู้บบุหรีพ.ศ. 2557 ในระดบัอาชีวศึกษา

พืนทีภาคใตจ้ะลดลงจากขอ้มูลขา้งตน้ แต่จากการเปิดเผยขอ้เท็จจริงจากการศึกษาของ ผศ.ศุภวรรณ มโน

สุนทร หัวหน้าศูนยข์้อมูลเฝ้าระวงัพฤติกรรมเสียงโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

(สธ.) ในงานสัมมนาแลกเปลียนเรียนรู้ประสบการณ์ครูเครือข่าย 4 ภาค “พลงัครูนักรณรงค์เพือโรงเรียน

ปลอดบุหรี” ทีโรงแรม prince palace พบว่า ถึงแมส้ถานการณ์การสูบบุหรีของเยาวชนไทยในภาพรวมมี

จาํนวนคงทีจากผลการสาํรวจความชุกของการสูบบุหรีในเยาวชนอาย ุ13-15 ปี ในปี พ.ศ.2548 ต่อเนืองมาถึง

ปีพ.ศ.2554 กระทงัปัจจุบนั พ.ศ.2558 แต่น่าสงัเกตว่าเยาวชนกลบัสูบบุหรีอืนๆและบุหรีไร้ควนัเพิมขึน ซีง

เหตุผลดงักล่าวอาจเนืองมาจากบุหรีทีถูกต้องตามกฎหมายมีการปรับราคาสูงขึนอย่างต่อเนือง จึงทาํให้
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เยาวชนหนัไปสูบบุหรีชนิดอืน เช่น ฮุคกา้ บารากู่และบุหรีมวนเองร้อยละ 10.8 และสูบบุหรีไม่มีควนั เช่น 

ยาฉุนอม ยานัตถุ์และหมากพลูร้อยละ 5.8 นอกจากนันยงัพบว่าเยาวชนหันมาเคียวยาเส้นถึงร้อยละ 5.7 

เนืองจากหาซือไดง่้าย ราคาถกู และมีการโฆษณาชวนเชือทางอินเตอร์เน็ตอยา่งกวา้งขวาง นอกจากนีเยาวชน

ทีไม่เคยสูบบุหรีอยากลองสูบยงัมีมากถึงร้อยละ 70 (http://thaihealth.or.th/node/14813) 

 สอดคลอ้งกบัรายงานของกระทรวงศึกษาธิการ พบว่าเด็กนักเรียนระดบัมธัยมมีแนวโน้มสูบบุหรี

ลดลง เนืองจากมีการรณรงคไ์ม่สูบบุหรีในสถานศึกษาอย่างจริงจงัซึงนับเป็นปัจจยัหลกัทีสาํคญั แต่ในทาง

กลบักนัจะปรากฏพบอตัราการสูบบุหรีทีเพิมสูงขึนในระดบัอาชีวศึกษาซึงอาจมีปัจจยัสาํคญัอืนทีเป็นสาเหตุ

ใหน้กัศึกษาหนัมาสูบบุหรีและมีจาํนวนเพิมมากขึน เช่น ปัญหาครอบครัว การเปลียนแปลงของฮอร์โมนจาก

วยัเด็กเป็นวยัรุ่น ปัญหาการเรียนทีเปลียนจากระดับมธัยม มาเป็นนักศึกษาสายอาชีพทีตอ้งปรับเปลียน

บทบาทและช่วยเหลือตนเองมากขึน ปัญหาสังคมรอบดา้น รวมทงัพฤติกรรมการเลียนแบบจากสือ ฯลฯ 

เหล่านีทาํใหน้กัศึกษาในวยันีหนัมาหาทีพึงมากขึน ซึงบุหรีเป็นตวัแปรหนึงทีนักศึกษามกันิยมใช ้ทงัอยาก

ลองเพือความสนุกและเป็นทางออกของการแกปั้ญหา จากการศึกษาก่อนหน้านีพบว่านักศึกษาอาชีวศึกษา

เป็นกลุ่มเสียงทีมีโอกาสติดบุหรีมากกว่านกัศึกษาในกลุ่มอืน (สุวรรณี จรูงจิตรอารีและคณะ,2556) ทงันีเมือ

พิจารณาถึงบริบทของสถานการณ์การสูบบุหรีในพืนทีสามจังหวดัชายแดนภาคใตจ้ากผลการสาํรวจของ

สาํนกังานสถิติแห่งชาติตงัแต่ปี พ.ศ.2547 พบว่าอตัราการสูบบุหรีในชายอายุ 15 ปีขึนไปในภาคใตสู้งกว่า

ภาคอืนๆและสูงกว่าค่าเฉลียของประเทศ และทีชัดเจนกว่านัน พบว่าอตัราการสูบบุหรีในจังหวดัสตูล 

ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส (ซึงประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิม) อยูร่ะหว่างร้อยละ 47-53 สูงกว่าค่าเฉลียของ

ภาคใต้ซึงอยู่ทีร้อยละ 44 และในปัจจุบนั (ปี.พ.ศ.2558) พบว่า ประชากรไทยมีอายุเฉลียทีเริมสูบบุหรี

ประมาณ 18 ปีซึงอยูใ่นช่วงวยัรุ่นภาคใตมี้อตัราการสูบบุหรีเป็นประจาํสูงสุดติดต่อกนัมาอยา่งต่อเนืองตงัแต่

ปีพ.ศ.2547 เป็นตน้มาและมีแนวโนม้เปลียนแปลงเพิมขึนอยา่งต่อเนืองทุกปี (สุบนัโญ จีนารงค,์2555)  

 ในขณะทีบทบาทและอิทธิพลจากสือสารมวลชนในสถานการณ์ปัจจุบนันับได้ว่าเป็นเครืองมือ

สาํคญัทีมีศกัยภาพทีจะเผยแพร่ข่าวสารไปยงัประชาชนจาํนวนมากได ้ซึงในปัจจุบนัสือมวลชนมีหลายแขนง

ดว้ยกนัทีเป็นสือหลกัและมีการใชอ้ยา่งกวา้งขวางพบเห็นอยูท่วัไป เช่นสือสิงพิมพ ์สือวิทยุกระจายเสียง สือ

วิทยโุทรทศัน์รวมทงัสือในรูปแบบต่างๆทีผา่นระบบอินเตอร์เน็ต ดงันนัการเปิดรับข่าวสารในสงัคมปัจจุบนั

ทีอยูใ่นยคุแห่งสงัคมการเปิดรับอย่างกวา้งขวางนันจะทาํให้บุคคลมีความรู้ความเขา้ใจเหตุการณ์ทีเกิดขึน 

ตลอดจนสามารถนาํความรู้ความเขา้ใจจากสารทีไดรั้บในชีวิตประจาํวนัมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์หรือนาํมาใช้

ประกอบการตดัสินใจทีจะกระทาํหรือไม่กระทาํการใดๆก็ตามในการดาํเนินชีวิตของบุคคลนันๆไดห้าก

บุคคลใดมีโอกาสพบปะพูดคุยหรือรับฟังข่าวสารจากสือต่างๆอยู่อย่างสมาํเสมอแลว้ ก็จะสามารถเลือก

เปิดรับข่าวสารหรือเนือหาตามทีตนเองสนใจไดเ้ป็นอย่างดี (ชูศกัดิ เพรสคอทท์และคณะ,2557) อย่างไรก็

ตามหากพิจารณากระบวนการสือสารทีอาจนาํไปสู่การก่อรูปของปัญหาในสังคมปัจจุบนัอาจพบไดห้ลาย

กรณีเช่นการโนม้เอียงเหตุผลในการเลือกตดัสินใจทางสังคม จรรยาบรรณนักวิชาชีพสือสารมวลชน หรือ

http://thaihealth.or.th/node/14813
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แมก้ระทงัการเผยแพร่สือสาธารณะทีแฝงพฤติกรรมการบริโภคทีเป็นภยัเงียบมากบัสินคา้และบริการบาง

ประเภท โดยเฉพาะอยา่งยงิอิทธิพลจากสือทีอาจนาํไปสู่การสร้างค่านิยมผดิๆเกียวกบัการบริโภคและการเขา้

บุหรีและเครืองดืมแอลกอฮอลแ์ก่เด็ก เยาวชนทีสามารถเขา้ถึงสือสาธารณะไดอ้ยา่งเสรีในสงัคมปัจจุบนั 

 ชีวิตประจาํวนัทีตอ้งพบปะกบัสือมากมายหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะอยูใ่นรูปแบบต่างๆ และทงัทีเต็มใจ

หรือโดนยดัเยียดโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม อย่างไรก็ตามความสาํคญัของสือแต่ละประเภทนันมีความ

แตกต่างกนัออกไป ทงันีมนุษยใ์ชสื้อเป็นเครืองมือในการสือสารเพือสนองปัจเจก (Individuals) กลุ่มชน 

(Groups) และมวลชน (Mass) ใชเ้ทคโนโลยีทงัดา้นวสัดุและอุปกรณ์เพือการผลิตสาร ส่งสาร รับสาร เก็บ

ขอ้มูลและการสือสารกลบั โดยวตัถุประสงค์การสือสารก็ต่างกันออกไป มีสืออีกรูปแบบหนึงทีถูกผลิต

ขึนมาเพือมุ่งเนน้เปลียนแปลงพฤติกรรมหรือวิถีของบุคคลเป้าหมายเพือให้เกิดการยอมรับในการปฏิบติัคือ

การใหค้วามรู้อย่างต่อเนืองและเขม้ขน้ในช่วงเวลาหนึงๆ เพือยาํความสาํคญัของการให้ความรู้อย่างมีการ

วางแผน นนัคือ “สือรณรงค”์ การเกิดขึนของสือรณรงคที์มากมายอยู ่ณ ขณะปัจจุบนันีอาจเป็นตวัสะทอ้นถึง

ความถดถอยทางสงัคมไดอี้กทางหนึง สงัคมทีเสือมโทรม พฤติกรรมของผูค้นเปลียนไป จึงจาํเป็นทีตอ้งใช้

สือเขา้มาเป็นตวัช่วยในการเปลียนแปลงพฤติกรรมรวมไปถึงสาํนึกดว้ยเช่นกนั และในสภาวะปัจจุบนัทีมี

การกระตือรือร้นในเรืองการรณรงค์ต่างๆ อย่างมากและทีเห็นไดช้ดันันคงจะเป็นการณรงค์ลดภาวะโลก

ร้อนทีตอนนีทวัทุกมุมโลกกาํลงัใหค้วามสนใจ สาํหรับในประเทศไทยนนัก็ใหค้วามสนใจในเรืองนีเช่นกนั 

แต่ประเด็นทีดูเหมือนจะกาํลงัเป็นทีนิยมอยู่ในปัจจุบนัและเป็นทีถูกกล่าวถึงมากในกลุ่มเยาวชนทีไดรั้บ

อิทธิพลจากสือโดยตรงตอนนีดูเหมือนว่าจะมีอยู ่3 ประเด็นคือ รณรงคเ์ลิกเหลา้เขา้พรรษา รณรงค์ยืดอกพก

ถุง และโดยเฉพาะอยา่งยงิการรณรงคง์ดสูบบุหรี (โชติพงษ ์บุญฤทธิ,2552) 

 โดยเฉพาะโดยการศึกษาสือต่างๆ ของมูลนิธิรณรงค์เพือการไม่สูบบุหรี และเอกสารเผยแพร่อืนๆ 

เกียวกบักรณี “การรณรงค์เพือการไม่สูบบุหรี” และดว้ยปรากฏการณ์จากสือสาธารณะทีมีอิทธิพลต่อการ

สร้างค่านิยมให้แก่เยาวชนในสังคมไทยปัจจุบนัอย่างมาก ผนวกกบัการก่อรูปของปัญหาเกียวกบับุหรีทีมี

แนวโนม้สูงขึนในกลุ่มเด็กและเยาวชน สะทอ้นไดอ้ยา่งชดัเจนจากสถานการณ์การสูบบุหรีในภาพรวมของ

คนไทยยงัน่าเป็นห่วง ถึงแมว้่าอตัราการสูบบุหรี ในภาพรวมจะลดลงแต่ในบางกลุ่มอายุกลบัพบว่ามีอตัรา

การสูบบุหรีทีเพิมขึนโดยเฉพาะในกลุ่มวยัรุ่นและเยาวชนทีศึกษาในระดบัอาชีวศึกษาสงักดัพืนทีสามจงัหวดั

ชายแดนภาคใต้ ซึงถือได้ว่าเป็นพลังและนําไปสู่การปรับเปลียนอนาคตของชาติ และด้วยการศึกษา

พฤติกรรมการสูบบุหรีในกลุ่มวยัรุ่นในพืนทีต่างๆ ทาํใหท้ราบถึงสาเหตุของพฤติกรรมการสูบบุหรีซึงพบว่า

เป็นผลมาจากปัจจยัหลายอย่างทีมีความซบัซอ้นทงัปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก โดยเฉพาะปัจจยัดา้น

อิทธิพลจากสือทงัสือในกระแสหลกัและสือทอ้งถินต่างก็มีส่วนชีนาํในลกัษณะของการแอบแฝงดว้ยวาท

กรรมผ่านช่องทางสือในรูปแบบต่างๆ ให้เยาวชนกลุ่มนีมีพฤติกรรมสุ่มเสียงต่อการเขา้ถึงการสูบบุหรีได้

โดยง่าย และจากทังหมดทีกล่าวมา เนืองจากพืนทีสามจังหวดัชายแดนภาคใตอ้นัประกอบด้วยจงัหวดั

ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส มีบริบทพืนทีทีแตกต่างไปจากส่วนอืนในประเทศไทย ดังนันการศึกษา
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ความสมัพนัธร์ะหว่างการรับรู้และอิทธิพลจากสือในกระบวนการสือสาร กบัการปรับเปลียนพฤติกรรมการ

สูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ในในครังนี จะศึกษาผา่นสือต่างๆ 

ของมลูนิธิรณรงคเ์พือการไม่สูบบุหรี และช่องทางการประชาสัมพนัธ์สือต่างๆ เกียวกบักรณี “การรณรงค์

เพือการไม่สูบบุหรี” ครังนี ซึงศนูยสื์อเพือสงัคมปลอดบุหรีไดพ้ฒันาและผลิตสือรณรงค์เพือการไม่สูบบุหรี 

โดยไดเ้นน้การผลิตสือภาษาทอ้งถินจึงไดเ้กิดสือหลากหลาย  เพือใหข้อ้มลูสามารถสือสารเขา้ไปยงัพืนทีทีมี

ความจาํกดัเรืองภาษาไดอ้ย่างทวัถึง  โดยให้คนในพืนทีซึงเป็นผูใ้ช้สือมีส่วนร่วมในการพฒันาดา้นภาษา

ควบคู่กนัไป โดยเฉพาะในพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตที้ใชภ้าษาราชการและจาํเป็นตอ้งมีการใชสื้อ

ภาษายาวีเป็นหลกั อนัจะนาํชุดความรู้เกียวกบัการรณรงค์เพือการไม่สูบบุหรีไปใชไ้ดอ้ย่างเป็นรูปธรรมที

เนน้การเปลียนค่านิยมใหม่ ในรูปแบบของสติกเกอร์ ป้ายพลาสติก รวมทงัสปอตเสียงตามสาย เพือสะทอ้น

ใหเ้ห็นถึงบริบท “การสูบบุหรีเท่ากบัฮะรอมตามคาํวินิจฉยัของนกัวิชาการมุสลิม” ซึงเป็นการนาํหลกัคิดทาง

ศาสนามาใชเ้ป็นเครืองมือการรณรงคที์ไดผ้ลดีต่อการลด ละ เลิกบุหรีของชาวมุสลิมในพืนที และเพือให้เกิด

กระแสนีอย่างต่อเนืองโดยเฉพาะ เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาในพืนทีสามจงัหวดั

ชายแดนภาคใต้ (เพ็ญประภา ชิรกุล,มปป) ดงักล่าวนอกจากจะช่วยเผยให้เห็นปมปัญหาทีถูกกดทบัจาก

อิทธิพลของสือในปัจจุบนัแลว้ ยงัจะช่วยเติมเต็มขอ้มูลในการดาํเนินการควบคุมการสูบบุหรีในพืนทีให้มี

ประสิทธิภาพยิงขึนได ้และผลของการวิจยัสามารถนาํไปใชส้นับสนุนการวางแผนรณรงค์เพือการงดสูบ

บุหรีผ่านสือช่องทางต่างๆให้เกิดผลสัมฤทธิทังเชิงนโยบายและแนวปฏิบัติแก่สถาบันการศึกษาและ

หน่วยงานทีเกียวขอ้งต่อไป 

 

1.2 คาํถามการวจิยั 

 ทงันีเพือความสอดคลอ้งนโยบายของการควบคุมยาสูบ ทีเสนอเพือขอรับทุนสนับสนุน (ศจย.) 

ภายใตก้รอบประเด็นทีเป็นประโยชน์ต่อนโยบายการควบคุมยาสูบทีภาคีเครือข่ายให้ความสําคญัโดยอิง

กรอบประเด็นคาํถามการวิจยัปี พ.ศ. 2558-2561 ซึงมีความสอดคลอ้งกบัคาํถาม ดงันี 

ชุดวิจยัที 1 : ป้องกนันกัสูบหนา้ใหม่ โดยเนน้จาํกดัการเขา้ถึงยาสูบของเยาวชน 

 หวัขอ้หลกั : การสือสารเพือปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรี 

 หวัขอ้รอง : จุดเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในสถานศึกษาระดบัอาชีวศึกษา โดยมุ่ง

เป้าทีการสร้างบรรทดัฐานไม่สูบบุหรีและการเลิกสูบบุหรี 

 1. การรับรู้เกียวกบับุหรีและอิทธิพลจากกระบวนการสือสารเกียวกบัการรณรงคเ์พือการไม่สูบบุหรี

ของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัใด 

 2. ความสมัพนัธร์ะหว่างความรู้และอิทธิพลจากกระบวนการสือสารมีอิทธิพลต่อการปรับเปลียน

พฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตห้รือไม่ อยา่งไร 
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 3. พฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตที้มีปัจจยั

ดา้นชีวสงัคมต่างกนัจะมีอิทธิพลต่อการกาํหนดความสมัพนัธใ์นลกัษณะใด 

 4. ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยันาํ ปัจจยัเอือและปัจจยัเสริมกบัการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบ

บุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้ความเกียวขอ้งกนัหรือไม่ 

 5. บริบทและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกียวกับพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดับ

อาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้ะประกอบดว้ยชุดความรู้อะไรบา้ง 

 ภายใตก้ระบวนการวิจยัว่าดว้ยการพฒันาและผลิตสือรณรงค์เพือการไม่สูบบุหรีโดยนาํชุดความรู้

เกียวกบัการรณรงคเ์พือการไม่สูบบุหรีไปใชไ้ดอ้ย่างเป็นรูปธรรมทีเน้นการเปลียนค่านิยมใหม่ ในรูปแบบ

ของสติกเกอร์ ป้ายพลาสติก รวมทงัสปอตเสียงตามสาย ทงัภาษาราชการรวมทงัสือภาษายาวีซึงเป็นภาษาถิน

เป็นหลักในการสือสารเพือสะท้อนให้เห็นถึงบริบท “การสูบบุหรีเท่ากับฮะรอมตามคําวินิจฉัยของ

นกัวิชาการมุสลิม” ซึงเป็นการนาํหลกัคิดทางศาสนามาใชเ้ป็นเครืองมือการรณรงค์ทีไดผ้ลดีต่อการลด ละ 

เลิกบุหรีของชาวมุสลิมในพืนที และเพือให้เกิดกระแสนีอย่างต่อเนืองโดยเฉพาะเยาวชนทีเป็นนักศึกษา 

รวมทงัสถานศึกษาอาชีวะในพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 

1.3 วตัถุประสงค์การวจิยั  

 ทงันีเพือสอดคลอ้งกบัเนือหาและคาํถามนาํในการวิจยัเพือสะทอ้นความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ 

และอิทธิพลของสือ กบัการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสาม

จงัหวดัชายแดนภาคใตโ้ดยการศึกษาผา่นสือต่างๆ ของมลูนิธิรณรงคเ์พือการไม่สูบบุหรีและเอกสารเผยแพร่

อืนๆ เกียวกบักรณี “การรณรงค์เพือการไม่สูบบุหรี” ในสถานศึกษาประกอบดว้ยสือทีเป็นสติกเกอร์ ป้าย

พลาสติก และสปอตเสียงตามสาย ทงัทีเป็นภาษาราชการและภาษาถินโดยเฉพาะภาษายาวีครังนี ผูว้ิจยัได้

กาํหนดประเด็นคาํถามนาํทีพฒันาไปสู่การกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการวิจยัครังนีประกอบดว้ย 

 1. เพือศึกษาระดบัการรับรู้เกียวกบัพิษภยัของบุหรีและอิทธิพลจากกระบวนการสือสารเกียวกบัการ

รณรงคเ์พือการไม่สูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 2. เพือศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างการรับรู้และอิทธิพลจากกระบวนการสือสารกบัการปรับเปลียน

พฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 3. เพือศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดั

ชายแดนภาคใตที้มีปัจจยัดา้นชีวสงัคมต่างกนั 

 4. เพือศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยันาํ ปัจจยัเอือและปัจจยัเสริมกบัการปรับเปลียนพฤติกรรม

การสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 5. เพือศึกษาบริบทและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกียวกบัพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนใน

ระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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1.4 ขอบเขตการวจิยั  

 ขอบเขตการศึกษาวิจยั เรือง ความสมัพนัธร์ะหว่างการรับรู้และอิทธิพลจากกระบวนการสือสารกบั

การปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดย

การศึกษาผา่นสือต่างๆ ของมูลนิธิรณรงค์เพือการไม่สูบบุหรีและเอกสารเผยแพร่อืนๆ เกียวกบักรณี “การ

รณรงคเ์พือการไม่สูบบุหรี” ในรูปแบบสติกเกอร์ ป้ายพลาสติกและสปอตเสียงตามสาย ทงัทีเป็นภาราชการ

และภาษายาวีครังนีครอบคลุมตามกรอบแนวคิดและวิธีวิทยาการวิจยัเชิงสาํรวจและวิจยัเชิงทดลอง ซึงการ

ศึกษาวิจัยนีจะดาํเนินการศึกษากับเยาวชนทีเป็นนักศึกษาในพืนทีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี

ระยะเวลาในการศึกษาวิจยัภายใน 1 ปี  ทงันีกลุ่มตวัอยา่งจากประชากรทีใชใ้นการศึกษา หรือสาํรวจในครัง

นีไดแ้ก่เยาวชนทีกาํลงัศึกษาอยูใ่นสถาบนัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าํนวน 378 คน ตาม

สัดส่วนของจํานวนสถาบันอาชีวศึกษาจากแต่ละพืนทีและระดับจากเขตจังหวัดปกครองเพือฉาย

ปรากฎการณ์ในภาพรวมอนันําไปสู่การสะท้อนบริบทการศึกษาของเยาวชนในภาพรวมทังในระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือ ปวช. และระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง หรือ ปวส. จากสงักดัสาํนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เขต 3 ดงันี 

 

จงัหวดั จาํนวนสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอาชีวศึกษากลุ่มตวัอย่าง 

ปัตตานี รวม 6 สถาบนัประกอบดว้ย 1.วิทยาลยัเทคนิค

ปัตตานี 2.วิทยาลยัเทคนิคกาญจนาภิเษก 

3.วิทยาลยัอาชีวศึกษาปัตตานี 4.วิทยาลยั

เทคโนโลยกีารเกษตรและประมงปัตตานี  

5.วิทยาลยัการอาชีพปัตตานี และ 6.วิทยาลยัการ

อาชีพสายบุรี  

1.วิทยาลยัเทคนิคปัตตานี 

(จาํนวนนกัศึกษา 1,273 คน) 

2.วิทยาลยัอาชีวศึกษาปัตตานี 

(จาํนวนนกัศึกษา 979 คน) 

 

ยะลา รวม 5 สถาบนัประกอบดว้ย 1.วิทยาลยัเทคนิค

ยะลา  2.วิทยาลยัอาชีวศึกษายะลา 3.วิทยาลยั

สารพดัช่างยะลา  4.วิทยาลยัการอาชีพเบตง และ 

5.วิทยาลยัการอาชีพรามนั 

1.วิทยาลยัเทคนิคยะลา 

(จาํนวนนกัศึกษา 1,831 คน) 

2.วิทยาลยัอาชีวศึกษายะลา 

(จาํนวนนกัศึกษา 906 คน) 

นราธิวาส รวม 2 สถาบนัประกอบดว้ย 1.วิทยาลยัสารพดัช่าง

นราธิวาส 2.วิทยาลยัการอาชีพสุไหงโก-ลก 

1.วิทยาลยัสารพดัช่างนราธิวาส 

(จาํนวนนกัศึกษา 730 คน) 

2.วิทยาลยัการอาชีพสุไหงโก-ลก 

(จาํนวนนกัศึกษา  701 คน) 
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 ดงันันขอบเขตของกลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้และอิทธิพลจาก

กระบวนการสือสาร กบัการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสาม

จงัหวดัชายแดนภาคใตป้ระกอบดว้ยจงัหวดัปัตตานี จงัหวดัยะลาและจงัหวดันราธิวาส ครังนี รวมจาํนวน 6 

สถาบนัการศึกษา ประกอบดว้ย 1.วิทยาลยัเทคนิคปัตตานี 2.วิทยาลยัอาชีวศึกษาปัตตานี 3.วิทยาลยัเทคนิค

ยะลา 4.วิทยาลยัอาชีวศึกษายะลา  5.วิทยาลยัสารพดัช่างนราธิวาส และ 6.วิทยาลยัการอาชีพสุไหงโก-ลก 

 

1.5 ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

 1. ไดท้ราบถึงปัจจยัทีกาํหนดความสมัพนัธ์ของการรับรู้และอิทธิพลจากกระบวนการสือสาร โดย

การศึกษาสือต่างๆ ของมลูนิธิรณรงคเ์พือการไม่สูบบุหรีและเอกสารเผยแพร่อืนๆ เกียวกบักรณี “การรณรงค์

เพือการไม่สูบบุหรี” กบัการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในสถาบนัอาชีวะศึกษาอนัเป็น

ตวัชีวดัสาํคญัในการถอดบทเรียนสู่การบูรณาการองคค์วามรู้แก่สถานศึกษาอืนๆ 

 2. ผูบ้ริหารสถาบันการศึกษาและผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในกระบวนการผลิตสือ รวมทงัสถาบนัการ

อาชีวศึกษาภาคใต ้3 สามารถนาํผลการวิจยัประยกุตเ์ป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ 

ในการสร้างบรรทดัฐานไม่สูบบุหรีและการเลิกสูบบุหรีในสถาบนัอาชีวศึกษา 

 3. ผลของการวิจยัสามารถนาํไปสู่กระบวนการการป้องกนัและจาํกดัการสูบบุหรีของเยาวชนใน

ระดบัสถาบนัอาชีวศึกษาสู่การขยายผลในสถาบนัการศึกษาระดบัอืน รวมทงัสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้

3เป็นแนวทางไม่ใหเ้ยาวชนในฐานะนกัศึกษาเริมสูบบุหรีในอนาคต 

 4. ขยายองคค์วามรู้ทีไดจ้ากผลของการวิจยัสามารถนาํไปใชเ้ป็นแหล่งอา้งอิงและเป็นขอ้มูลพืนฐาน

สาํคญัในการดาํเนินงานวิจยัอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัการเพิมประสิทธิภาพในการควบคุมการเขา้ถึงการสูบบุหรี

ของเยาวชนและบุคคลทวัไป 

  

1.6 คาํจาํกดัความและนิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. กลุ่มเยาวชน หมายถึง ประชากรทังเพศหญิงและเพศชายทีกาํลงัศึกษาในสถานศึกษาระดับ

อาชีวศึกษาในพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซึงมีพฤติกรรมทงัสูบบุหรีและไม่สูบบุหรีโดยแบ่งระดบัเป็น

ช่วงชนัการศึกษาออกเป็น 2 ช่วงดงัต่อไปนี 

  1) กลุ่มเยาวชนทีกาํลงัศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือ ปวช. 

  2) กลุ่มเยาวชนทีกาํลงัศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูงหรือ ปวส. 

 2. ปัจจยัทางชีวสังคม หมายถึง ตวัแปรทีใชว้ิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างการรับรู้และอิทธิพลจาก

กระบวนการสือสารกบัการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีประกอบดว้ย เพศ, ผลการเรียนเฉลียสะสม, 

ระดบัการศึกษา, รายไดร้วมของครอบครัว, ศาสนา, การพกัอาศยัของนกัศึกษาและพฤติกรรมการสูบบุหรี 
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 3. ปัจจยันํา ปัจจยัเออืและปัจจยัเสริม หมายถึง ตวัแปรทีใชว้ิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างการรับรู้

และอิทธิพลจากกระบวนการสือสารกบัการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีประกอบดว้ย 

  1) ปัจจยันํา ไดแ้ก่ การรับรู้เกียวกบัผลกระทบของการสูบบุหรี การรับรู้ความรุนแรงของ

โรคทีเกิดจากการสูบบุหรี ทศันคติต่อการสูบบุหรี การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการไม่สูบบุหรี และ

ความคาดหวงัในความสามารถของตนเองในการไม่สูบบุหรีมีความสัมพนัธ์กบัการปรับเปลียนพฤติกรรม

การสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

  2) ปัจจยัเออื ไดแ้ก่ ปริมาณเวลาทีใชใ้นการเรียน การใชเ้วลาว่างในสถานทีทีเสียงต่อการ 

สูบบุหรี ความยากง่ายในการเขา้ถึงแหล่งซือ มีความสมัพนัธ์กบัการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของ

เยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

  3) ปัจจัยเสริม ไดแ้ก่ การยอมรับของสังคม การสูบบุหรีของบุคคลในครอบครัวอิทธิพล

ของกลุ่มเพือน และการได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกบัการสูบบุหรีจากสือต่าง ๆ มีความสัมพนัธ์กับการ

ปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 4. อทิธิพลของสือทีมคีวามสัมพนัธ์กบัการปรับเปลยีนพฤตกิรรมการสูบบุหรี หมายถึง ผลิตผลของ

สือ 3 ประเภท คือ 1.สติกเกอร์ 2.ป้ายพลาสติก 3.สปอตเสียงตามสาย โดยเป็นสือทีมีภาพ เสียงและเนือหาที

คาดว่าก่อใหเ้กิดการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาในพืนทีสามจงัหวดั

ชายแดนภาคใตใ้นบริบทปัจจุบนัและแนวโนม้ทีคาดว่าจะเกิดขึนในอนาคต 

 5. พฤตกิรรมการสูบบุหรี หมายถึง การแสดงออกทีเห็นไดช้ดัหรือสังเกตไดเ้กียวกบัพฤติกรรมใน

การสูบบุหรีหรือเคยสูบบุหรีของเยาวชนระดบัอาชีวศึกษาในพืนทีสามจงัหวดัภาคใต ้
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บทที 2 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

 การศึกษาวิจยัเรืองความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้และอิทธิพลจากสือกบัการปรับเปลียนพฤติกรรม

การสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นครังนี มีแนวคิด ทฤษฎีและ

ผลงานวิจยัทีเกียวขอ้งซึงสามารถนาํมาใชเ้ป็นกรอบทางความคิด (Conceptual Framework) เพือการศึกษาที

บรรลุวตัถุประสงคข์องการวิจยัดงัต่อไปนี  

 2.1 ความรู้ทวัไปและพฤติกรรมเกียวกบัการสูบบุหรี 

 2.2 ตวัแบบ PRECEDE Framework และแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพของ Pender 

 2.3 แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัสือ 

 2.4 แนวคิดเกียวกบัคุณลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ในกระบวนการสือสาร 

 2.5 บริบทการจดัการศึกษาในสงักดัสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3 

 2.6 งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

 2.7 สมมติฐานการวิจยั 

 2.8 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

2.1 ความรู้ทัวไปและพฤตกิรรมเกยีวกบัการสูบบุหรี 

 บุหรี ผลิตมาจากใบยาสูบ ซึงเป็นพืนลม้ลุกชนิดหนึง มีชือพฤกษศาสตร์ว่า Nicatiana Tubacam

พระราชบญัญติัยาสูบ พ.ศ. 2509 ใหค้วามหมายของ บุหรี ว่าหมายถึง ยาเสน้หรือยาเส้นปรุง ไม่ว่าจะมีใบยา

แหง้หรือยาอดัเจือปนหรือไม่ ซึงมวนดว้ยกระดาษหรือวสัดุทีทาํขึนใชแ้ทนกระดาษ หรือใบยาแห้ง โดยเอา

ยาสูบมาหั นเป็นฝอย ๆ เรียกว่า ยาเส้น แลว้นํามามวลด้วยใบตองแห้ง ใบจาก หรือกระดาษแลว้จุดสูบ

เช่นเดียวกนั  

 พระราชบญัญติัคุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหรีพ.ศ.2535 ไดใ้ห้ความหมายของบุหรีไวว้่า บุหรี 

หมายถึง บุหรีซิกาแลต บุหรีซิกการ์ บุหรีอืนยาเส้น หรือยาปรุงตามกฎหมายว่าดว้ยยาสูบบุหรี หมายถึง 

ยาสูบทีมีลกัษณะเป็นมวน ยาเสน้ทีมวนสูบเองหรือยาเสน้ทีใชก้ลอ้งยาสูบ (อรวรรณ หุ่นดี,2542) 

 สรุปไดว้่า บุหรี หมายถึง ยาสูบทีมีลกัษณะเป็นมวน ยาเสน้หรือยาเสน้ปรุง ซิกาแลต ซิการ์ ไม่ว่าจะ

มีใบยาแหง้หรือยาอดัเจือปนหรือไม่ ซึงมวนดว้ยกระดาษหรือวตัถุทีทาํขึนใชแ้ทนกระดาษหรือใบยาแห้ง

หรือยาอดัว่าดว้ยกฎหมายยาสูบ 
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 สารประกอบในบุหรี 

 กรมอนามยั (2551) ไดร้ะบุว่า ควนับุหรีทีพ่นออกมา หรือสูดเขา้ไปในปอดนัน มีสารเคมีมากกว่า 

4,000 ชนิด ส่วนประกอบหลกัในควนับุหรี คือ นิโคติน ทาร์ คาร์บอนมอนอกไซด์ บิวเทนแอมโมเนีย 

ไซยาไนด ์สารหนูและฟีนอล ส่วนใหญ่เป็นหนุภาคเลก็ ๆ หรือก๊าซ สารเคมีเหล่านีมากกว่า 50 ชนิด สามารถ

ทาํใหเ้กิดมะเร็งทีปอด คอ ปาก กระเพราะปัสสาวะ ไต รวมถึงอวยัวะส่วนอืนของร่างกาย โดยอวยัวะเหล่านี

ลว้นเป็นทางผา่นของสารเคมีในควนับุหรี ทีเขา้และออกจากร่างกายนอกจากนีแร่ธาตุต่างๆ ในควนับุหรียงัมี

แร่ธาตุบางอยา่ง เช่น โปแตสเซียม โซเดียม แคลเซียมทองแดง นิกเกิล โครเมียม รวมทงัสารดีดีที อนัเป็น

สารตกคา้งในใบยาสูบ หลงัจากการพ่นยาฆ่าแมลง ซึงก่อใหเ้กิดภาวะเป็นพิษต่อร่างกายได ้โดยเฉพาะอย่าง

ยงิ เมือนิกเกิลทาํปฏิกิริยากบัสารเคมีอืนจะกลายเป็นสารพิษทีก่อใหเ้กิดโรคมะเร็งได ้

 อนัตรายจากบุหรี 

 การสูบบุหรีเป็นอนัตรายร้ายแรงต่อสุขภาพ เพราะในบุหรีประกอบไปดว้ยสารพิษต่าง ๆ มากมาย

หลายชนิดและมีผลต่อสุขภาพทงัโดยทางตรงและทางออ้ม โดยกรมอนามยั (2551) พบว่ามีขอ้มูลสาํหรับ

โรคทีเกิดจากบุหรี ดงันี 

 1. โรคหวัใจ จากรายงานการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าผูสู้บบุหรีมีโอกาสเสียงต่อการ

เป็นโรคหวัใจขาดเลือดมากกว่าการไม่สูบบุหรี 2-4 เท่า หากผูสู้บบุหรีเป็นโรคความดนัโลหิตสูงหรือมีไขมนั

ในเลือดสูงจะเสียงต่อการเป็นโรคหัวใจขาดเลือด 1.5 เท่า แต่หากผูสู้บบุหรีเป็นโรคความดนัโลหิตและ

ไขมนัในเลือดสูงจะเสียงต่อโรคหวัใจถึง 8 เท่า ของคนทวัไปโดยเฉลียผูติ้ดบุหรีจะมีเส้นเลือดเสือมและเกิด

การตีบตนัเร็วกว่าผูไ้ม่สูบถึง 10-15 ปี องคก์ารอนามยัโรคระบุว่า 1 ใน 4 หรือร้อยละ 25 ของผูที้เสียชีวิตจาก

โรคเสน้เลือดหวัใจตีบเป็นผลมาจากการสูบบุหรี นอกจากนียงัเสียงต่อการเกิดภาวะหัวใจวายจากกลา้มเนือ

ตายเฉียบพลนัมากกว่าผูที้ไม่สูบบุหรีถึง 10 เท่า โดยความเสียงจะเพิมตามจาํนวนบุหรีทีสูบ ภาวะหัวใจวาย

จากกลา้มเนือหวัใจตายเฉียบพลนัทาํใหโ้อกาสจะมีชีวิตอยูน่อ้ยลงและมีปัญหาเรืองคุณภาพชีวิตต่อไป 

 ขณะนีโรคหวัใจเป็นสาเหตุอนัดบัหนึงของคนไทยโดยส่วนใหญ่เป็นโรคเสน้เลือดหวัใจตีบ ซึงการ

สูบบุหรีเป็นสาเหตุทีสาํคญั ผูสู้บบุหรีมีโอกาสหวัใจวายตายในอายปุระมาณ 30-40 ปีซึงสูงกว่าผูไ้ม่สูบถึง 5 

เท่า สารพิษในควนับุหรีทาํใหเ้กิดการเปลียนแปลงของหลอดเลือดทวัร่างกาย โดยเกิดเป็นคราบเกาะภายใน

หลอดเลือดทาํใหรู้หลอดเลือดค่อย ๆ ตีบลง จนเกิดการตีบตนัของเส้นเลือดทาํให้เลือดไปเลียงส่วนต่าง ๆ 

ของร่างกายไดน้อ้ยลงจึงทาํใหเ้กิดโรคเสน้เลือดหวัใจตีบหรือโรคหวัใจขาดเลือดไดเ้มือหลอดเลือดตีบ จนมี

ผลทาํใหเ้ลือดไม่สามารถไปเลียงหวัใจไดจ้ะเกิดอาการจุกเสียด เจ็บหน้าอก และถึงขนัหัวใจวายไดใ้นทีสุด 

(ฝ่ายขอ้มลูและเผยแพร่มลูนิธิเพือการรณรงคไ์ม่สูบบุหรี, 2547) 

 2. โรคมะเร็งปอด จดัเป็นมะเร็งอนัดบัหนึงในชายไทยโดยเฉลียผูสู้บบุหรีเสียงต่อการเป็นโรคมะเร็ง

ปอดมากกว่าผูไ้ม่สูบบุหรี 12 เท่า แต่ถา้หากสูบบุหรีมานาน 21-40 ปี มีโอกาสเสียงมากกว่าผูไ้ม่สูบบุหรี 30 

เท่า การเลิกบุหรีจะช่วยลดความเสียงต่อการเป็นโรคมะเร็งปอดไดห้ากเลิกไดน้าน 10-15 ปี จะลดอตัราเสียง
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ของโรคมะเร็งปอดลงครึงหนึง ผูสู้บบุหรีจดั (มากกว่าวนัละ 1 ซอง) ถา้เริมสูบบุหรีตงัแต่อายยุงันอ้ยมีโอกาส

เสียงต่อโรคมะเร็งปอดและโรคภยัจากบุหรีสูงทีสุดสารพิษในบุหรีกบัการเกิดโรคมะเร็ง บุหรีแต่ละมวนจะมี

สารก่อมะเร็งไม่ตาํกว่า 42 ชนิดสถาบนัมะเร็งของประเทศสหรัฐอเมริกา รายงานว่าโรคมะเร็งทังหมดนัน

ร้อยละ 33 ลว้นมีสาเหตุจากบุหรีสารพิษในบุหรีทีก่อใหเ้กิดโรคมะเร็ง ไดแ้ก่สารพิษต่างๆ ดงัต่อไปนี 

  2.1 สารทาร์หรือนาํมนัดิบ สารนีก่อการระคายเคืองเรือรังทาํใหเ้กิดอาการไอถุงลมโป่งพอง 

  2.2 สารกมัมนัตรังสีในควนับุหรี มีสารพลโูตเนียม 210 ทีมีรังสีแอลฟาทาํใหเ้กิดการระคาย

เคืองเรือรังเป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง 

  2.3 ยาฆ่าแมลง ซึงเป็นสารตกคา้งในใบยาสูบจากการพ่นสารพิษเพือฆ่าแมลง 

 3. โรคถุงลมโป่งพอง โรคถุงลมโป่งพองเป็นโรคระบบทางเดินหายใจทีทรมานและรุนแรงมาก

ก่อให้เกิดทุกขเวทนาแก่ผูป่้วย ญาติ มิตร ปกติภายในปอดประกอบด้วยถุงลมเล็กมากมาย ทาํหน้าที

แลกเปลียนก๊าซโดยขบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกทางลมหายใจและรับออกซิเจนเขา้สู่เลือด ควนับุหรี

และสารพิษภายในบุหรีให้เกิดระคายเคืองเรือรัง ทาํลายเยือบุภายในหลอดลม ถุงลมมีการสลายตัวของ

โปรตีนภายในทางเดินหายใจ ทาํใหเ้ยอืบุหลอดลมหนาขึน หลอดลมตีบเลก็ลงทาํให้ตอ้งออกแรงมากขึนใน

การหายใจเป็นผลให้เยือบุเกิดการอกัเสบผนังถุงลมบวมอกัเสบ เปาะแตก ฉีกขาดรวมกนัเป็นถุงลมขนาด

ใหญ่ทาํใหไ้ม่สามารถขบัคาร์บอนไดออกไซดจึ์งทาํใหผู้ป่้วยไดรั้บออกซิเจนไม่เพียงพอมีอาการหอบเหนือย 

ซึงหากเป็นมากจะทาํใหท้าํงานไม่ไดต้อ้งนอนพกั การหอบเหนือยมาก ๆ บางครังตอ้งให้ออกซิเจนหรือใช้

เครืองช่วยหายใจซึงลว้นแลว้แต่ทาํใหเ้กิดความทุกขท์รมาน 

 โรคถุงลมโป่งพอง เป็นโรคทีเนือปอดค่อย ๆ เสือมสมรรถภาพจากการไดรั้บควนับุหรีตามปกติแลว้

พืนทีในปอดจะมีถุงลมเลก็ ๆ กระจายอยูเ่ต็มทวัปอดเพือทาํหนา้ทีรับออกซิเจนเขา้สู่ร่างกาย สารไนโตรเจน

ไดออกไซดใ์นควนับุหรีจะทาํลายเนือเยอืในปอดและถุงลมใหฉี้กขาดทีละนอ้ยและรวมตวักลายเป็นถุงลมที

มีขนาดใหญ่ขึนเกิดโรคถุงลมโป่งพองระยะทา้ย ๆ ของโรคทาํให้ผูป่้วยทรมานมาก เนืองจากเหนือยจนทาํ

อะไรไม่ไดต้อ้งอยูก่บัทีและอาจตอ้งไดรั้บออกซิเจนจากถงัตลอดเวลา (ฝ่ายขอ้มลูและเผยแพร่ มูลนิธิรณรงค์

เพือการไม่สูบบุหรี, 2547) 

 4. โรคระบบทางเดินอาหาร ทาํใหเ้กิดมะเร็งของผนงัช่องปาก หลอดลมและทีไม่น่าเชือแต่ก็เป็นจริง

ก็คือมะเร็งของตบัอ่อน เนืองจากสารพิษทีเกิดจากการสูบยาสูบนันสะสมในเลือดและก่อมะเร็งในตบัอ่อน

ได ้นอกจากนียงัก่อให้เกิดโรคฝ้าขาวในปาก (Leukoplakia) ซึงเป็นโรคทีจะกลายเป็นมะเร็งในอนาคตได ้

(Precancerous Lesion) แต่ถา้รักษาในระยะนีทนัก็จะหายขาดไม่เป็นมะเร็ง (ปิยะ สมานคติวฒัน์, 2545) 

 5. โรคฟันและเหงือก ผลต่อเหงือกและฟัน ผูที้สูบบุหรีจะเกิดโรคของเหงือกและฟันมากกว่าผูไ้ม่

สูบบุหรีทาํให้ฟันมีสีเหลืองและผูที้สูบมานาน ฟันจะมีสีดาํทาํให้เกิดกลินปากและฟันผุกร่อน (ศูนยว์ิจัย

กสิกรไทย, 2545) 
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 6. ผลต่อการตงัครรภ ์มารดาทีสูบบุหรีขณะตงัครรภจ์ะทาํใหน้าํหนักทารกน้อยกว่าเกณฑ์ประมาณ 

200กรัม และบุหรียงัมีผลต่อการตงัครรภโ์ดยจะทาํใหต้กเลือด แทง้และคลอดก่อนกาํหนด (ธีรศกัดิ ผดุพฒัน์, 

2551) 

 7. ผลต่อระบบสืบพนัธุ์ บุหรีมีผลต่อการเสือมสมรรถภาพทางเพศ สาเหตุทีสมรรถภาพทางเพศ

เสือมเกิดจากเส้นเลือดตีบแคบลงการทํางานจึงเสือมลง นอกจากนียงัพบตัวอสุจิในผูสู้บุหรีทีมีการ

เคลือนไหวผดิปกติมากกว่าผูที้ไม่สูบบุหรีรวมทงัจาํนวนอสุจิลดลงดว้ยในขณะเดียวกนัการเจ็บป่วยอืน ๆ 

ของผูสู้บบุหรีก็ทาํให้เสือมสมรรถภาพทางเพศได ้เพราะโรคทีเกิดลว้นเป็นโรคเรือรังทาํให้เหนือยหอบ

รักษาไม่หาย เช่น โรคถุงลมโป่งพอง โรคหวัใจขาดเลือด โรคมะเร็งของอวยัวะต่าง ๆ ผูป่้วยส่วนใหญ่จะมี

ความกงัวลกบัโรคทีเป็นและมีผูป่้วยหลายรายทีเกิดอาการหอบขณะมีเพศสมัพนัธท์าํใหเ้กิดความกลวัไม่กลา้

ทีจะมีเพศสมัพนัธอี์ก 

 นอกจากการสูบบุหรีจะมีพิษภยัต่อผูสู้บแลว้ควนับุหรียงัมีพิษภยัต่อผูอื้น (Passive Smoking)อีกดว้ย 

ควนับุหรีมี 2 ชนิด คือ ควนับุหรีทีเกิดจากตัวบุหรี (Mainstream) และควนัทีเกิดจากการเผาไหม ้(Side-

Stream) ควนัทีเกิดจากตวับุหรีเป็นควนัทีผูสู้บบุหรีสูบจากมวนบุหรีโดยตรงควนัเหล่านีจะกรองดว้ยยาสูบ

ในบุหรีชนัหนึงก่อนจะถกูสูดหายใจเขา้ไปในปอด ขณะทีควนัจากการเผาไหมที้ปลายบุหรีและลอยไปใน

อากาศโดยไม่ผ่านการกรองจะมีสารเคมีทีเป็นพิษทีเกิดจากการเผาไหมม้ากกว่าควนัทีเกิดจากตวับุหรี

โดยเฉพาะสารก่อมะเร็ง คือ สารไนโตรซามีน พบมากกว่าถึง 50 เท่า จากการศึกษาพบผูไ้ม่สูบบุหรีทีอยู่ใน

หอ้งซึงมีควนับุหรีเป็นเวลา 1 ชวัโมง จะหายใจเอาสารไนโซมีนเขา้สู่ร่างกายดว้ยปริมาณเท่ากบัการสูบบุหรี

ทีกน้กรองถึง 15 มวน ดงันนั ผูไ้ม่สูบบุหรีจึงไดรั้บอนัตรายมากกว่าโดยเฉพาะผูที้ตอ้งสัมผสัควนับุหรีเป็น

เวลานาน ๆ จะเห็นไดว้่าเด็ก คนในครอบครัว และผูร่้วมงาน เป็นผูไ้ดรั้บสารพิษโดยตรงอยา่งเลียงไม่ไดโ้ดย

หายใจเอาควนับุหรีชนิดทีเป็นควนัจากการเผาไหมเ้ด็กทีพ่อแม่สูบบุหรีพบว่า มีการอกัเสบช่องหลอดลมใน

ปอดปอดบวม หูชนักลางอกัเสบ และเป็นหืดมากกว่า ในสตรีมีครรภที์สูบบุหรีอาจทาํใหท้ารกมีนาํหนกันอ้ย

กว่าปกติ คลอดก่อนกาํหนดและแทง้ได ้ทงันีเป็นผลมาจากการสะสมควนับุหรีทางออ้ม ส่วนผูที้ทาํงาน

ร่วมกบัผูสู้บบุหรีทีมีการทาํลายปอดทีตรวจพบไดเ้ช่นกนั อตัราการเกิดมะเร็งปอดพบสูงมากในผูไ้ม่สูบบุหรี

ทีอยูร่่วมกบัผูที้สูบบุหรี ผูห้ญิงทีไม่สูบบุหรีแต่สามีสูบบุหรีจะมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดมากกว่าผูห้ญิงทีสามี

และลูกไม่สูบบุหรีถึง 2 เท่า นอกจากนีผูห้ญิงเหล่านียงัเสียงต่อการเป็นโรคหัวใจมากกว่าถึง 3 เท่า และ

เสียชีวิตเร็วกว่าอีกดว้ย 

 กฎหมายเกยีวกบับุหรี 

 ประเทศไทยไดมี้การเคลือนไหวในการออกระเบียบและกฎหมายทีเกียวขอ้งกบับุหรี โดยความ

เคลือนไหวนีแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มหนึงเป็นการออกกฎหมายทีเกียวกบัการผลิต ไดแ้ก่การควบคุมการ 

ปลูกใบยาสูบ การผลิตและจาํหน่ายในขันตอนและกระบวนการต่างๆ เช่น การควบคุมการโฆษณาและ

ส่งเสริมการขาย การมีภาพและคาํเตือนถึงโทษและพิษภยัของบุหรี นโยบายเกียวกบัภาษีและราคาบุหรีเป็น
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ตน้ และกลุ่มทีสอง เป็นการออกกฎหมายทีเกียวการคุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหรี เช่น การห้ามสูบบุหรี

ในทีสาธารณะ การมิให้เยาวชนสูบบุหรี เป็นตน้ ซึงเหตุการณ์สาํคัญทีมาจากการเคลือนไหวนีในปี พ.ศ. 

2516 รัฐบาลประกาศ ปว.294 ห้ามขายบุหรีแก่เด็กอายุตาํกว่า 16 ปี แต่มาปรากฏการบงัคบัใช ้ต่อมาในปี 

พ.ศ. 2517 แพทยสมาคม ได้ยืนข้อเรียกร้องให้รัฐบาลดาํเนินการควบคุมบุหรี 5 ข้อและขอ้ทีได้รับการ

ตอบสนอง คือ โรงงานยาสูบพิมพ์คาํเตือนระบุว่า “บุหรีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ”และในปี พ.ศ. 2519 

กรุงเทพมหานครไดอ้อกขอ้บญัญติัหา้มสูบบุหรีในโรงภาพยนตร์และรถโดยสารประจาํทาง จากนนัมาก็มิได้

มีการดาํเนินการด้านกฎหมายอีกเลยถึง 12 ปี จนกระทั งในปี พ.ศ. 2529 จึงเริมมีการใช้มาตรการทาง

กฎหมายขึนอีกครังหนึงแต่การใชม้าตรการทางดา้นกฎหมายของประเทศไทยนันนับว่าเป็นไปอย่างชา้ๆ 

และตอ้งประสบกบัปัญหาอีกหลายประการ เช่น ความล่าชา้ของกระบวนการในการพิจารณากฎหมาย การ

ขาดเจา้หน้าทีทีจะบงัคบัใชแ้ละขาดความร่วมมือในการปฏิบติัตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจากประชาชน 

จนกระทงัในปี พ.ศ.2532 รัฐบาลไดจ้ดัตงัคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ (คบยช.) เป็น

องคก์รระดบัชาติทีทาํหนา้ทีกาํหนดนโยบายและแนวทางการดาํเนินงานเพือควบคุมการบริโภคยาสูบ ซึง

ต่อมา คบยช.ไดมี้ส่วนสาํคญัในการร่างกฎหมายทีเกียวขอ้งจาํนวน 2 ฉบบั ในการคุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบ

บุหรีและควบคุมการบริโภคยาสูบ (วิวิธ วุฒวีรวรรธแ์ละวราภรณ์พนัธุพ์งศ,์2541) ส่งผลให้เกิดการบงัคบัใช้

กฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบของคนไทยทังพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและ

พระราชบญัญติัคุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหรีและประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุขต่างๆ และกฎหมายอืนๆ 

ทีเกียวขอ้งตามมาอยา่งเป็นรูปธรรมจนถึงปัจจุบนั 

 การใชม้าตรการทางกฎหมายในการควบคุมการบริโภคยาสูบเป็นหนึงในหลาย ๆมาตรการทีถูก

นาํมาบงัคบัควบคุมการบริโภคยาสูบโดยเป้าหมายสาํคญัของการใชม้าตรการทางกฎหมายของไทย คือ เพือ

ขจัดสิงกระตุ้นทีทาํให้คนอยากสูบบุหรีและลดโอกาสหรือจาํนวนผูสู้บบุหรีหน้าใหม่ดังเช่น การห้าม

โฆษณาและส่งเสริมการขายบุหรีทุกรูปแบบ การห้ามตงัซองบุหรี ณ จุดขาย (Anti Point of Sale) การพิมพ์

คาํเตือนบุหรีเป็นรูปภาพเป็นต้น ซึงเป็นไปตามกรอบการบังคับควบคุมของพระราชบัญญัติควบคุม

ผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ. 2535 แมว้่าบุหรีจะเป็นสินคา้ชนิดหนึงทีถกูตอ้งตามกฎหมายเช่นเดียวกบัสินคา้อืน ๆ 

แต่เนืองจากผลการศึกษาวิจยัและองค์การอนามยัโลกบ่งชีชดัว่าบุหรีเป็นสินคา้ทีมีฤทธิเสพติดและส่งผล

กระทบต่อสุขภาพทังในระยะสันและระยะยาว ดังนันการผลิต การจัดจ ําหน่าย หรือการเผยแพร่จึง

จาํเป็นตอ้งมีการกาํกบัควบคุมดูแลเป็นพิเศษทีแตกต่างจากสินคา้ทวัไปอืน ๆ ไม่สามารถปล่อยให้เกิดการ

ผลิตหรือจัดจาํหน่ายได้อย่างเสรี จากการทบทวนสถานการณ์ทีผ่านมาของไทยพบว่าการประยุกต์หลกั

กฎหมายมาใชน้นั เกิดขึนมาเป็นระยะเวลายาวนาน การนาํมาตรการทางกฎหมายมาบงัคบัใชเ้ริมเกิดขึนอยา่ง

จริงจงัเมือปี พ.ศ. 2535โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรหลกัในการผลกัดนัการออกกฎหมาย การ

บงัคบัใชก้ฎหมายและการปรับปรุงหรือการเสนอแนะมาตรการทางกฎหมายใหม่ๆ เพือใหเ้กิดประสิทธิภาพ

ในการควบคุมการบริโภคยาสูบอยา่งจริงจงัพระราชบญัญติั 2 ฉบบัซึงถือเป็นกฎหมายหลกัในการควบคุม
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การบริโภคยาสูบในประเทศไทยและเกียวขอ้งกบับุคลากรในวิชาชีพโดยตรง ทังในฐานะผูป้ฎิบัติตาม

กฎหมายและเป็นผูดู้แลกาํกบัใหก้ฎหมายมีผลบงัคบัใชอ้ยา่งจริงจงั ดงันี (ผอ่งสี ศรีมรกต,2549) 

 พระราชบัญญัตคิวบคุมผลติภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 

 เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ. 2535 ระบุไวอ้ย่างชดัเจนถึง

ผลกระทบดา้นสุขภาพทีร้ายแรงจากการสูบบุหรีทงักบัผูสู้บบุหรีโดยตรง ผูสู้บบุหรีมือสองตลอดจนทารกใน

ครรภ ์แต่ในปี พ.ศ. 2535 ยงัไม่มีกฎหมายควบคุมยาสูบโดยเฉพาะทาํให้มีการโฆษณาและส่งเสริมการขาย

ผลิตภณัฑย์าสูบดว้ยวิธีการต่าง ๆ อยา่งแพร่หลาย โดยเฉพาะอยา่งยงิในหมู่เยาวชนซึงเป็นทรัพยากรทีสาํคญั

ของชาติ ทาํใหเ้ป็นอุปสรรคอยา่งมากต่อการป้องกนัโรคภยัอนัเกิดจากการบริโภคผลิตภณัฑ์ยาสูบและการ

ดูแลรักษาสุขภาพอนามยัของประชาชนดงันนัจึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัฉบบันีขึนมาและประกาศใน

พระราชกิจจานุเบกษาเล่ม 109 ตอนที 38 ลงวันที 5 เมษายน พ.ศ. 2535 สะท้อนถึงสาระสําคัญใน

พระราชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 ทีกาํหนดให้ผลิตภณัฑ์ยาสูบ หมายความถึง ยาสูบตาม

กฎหมายว่าด้วยยาสูบและผลิตภัณฑ์อืนใดทีมีส่วนประกอบของใบยาสูบหรือพืชนิโคเทียนาทาแบคุ่ม 

(Nicotianatabacum) ไม่ว่าจะใชเ้สพโดยวิธีสูบ ดูด อม เคียว กิน เป่า หรือพ่นเขา้ไปในช่องปากหรือจมูกหรือ

โดยวิธีอืนใดเพือใหไ้ดผ้ลเป็นเช่นเดียวกนั นอกจากนียงัใหค้วามหมายของหีบห่อว่าหมายถึง ซอง ห่อ หรือ

สิงบรรจุอืนซึงใชใ้นการหุม้ห่อบรรจุผลิตภณัฑย์าสูบและ “โฆษณา” หมายความถึง การกระทาํโดยไม่ว่าวิธี

ใด ๆ ใหป้ระชาชนเห็นไดย้นิหรือทราบขอ้ความเพือประโยชน์ในทางการคา้  

 ตามพระราชบญัญติัฉบบันี มาตรา 4 หา้มมิใหผู้ใ้ดจาํหน่าย ขาย แลกเปลียนหรือให้ผลิตภณัฑ์ยาสูบ

แก่บุคคลซึงตนรู้อยูว่่าผูซื้อหรือผูรั้บเป็นผูมี้อายไุม่ครบสิบแปดปีบริบูรณ์ ห้ามมิให้ผูใ้ดขายผลิตภณัฑ์ยาสูบ

โดยใชเ้ครืองขาย หา้มการขายสินคา้ หรือใหบ้ริการโดยมีการแจก แถม ให้ผลิตภณัฑ์ยาสูบหรือแลกเปลียน

กบัผลิตภณัฑ์ยาสูบ หรือการให้บริการอย่างอืนประกอบ หรือการให้หรือเสนอให้สิทธิในการเขา้ชมการ

แข่งขนั การแสดง การใหบ้ริการหรือสิทธิประโยชน์อืนใดเป็นการตอบแทนต่อผูซื้อผลิตภณัฑ์ยาสูบหรือแก่

ผูน้าํหีบห่อผลิตภณัฑ์ยาสูบมาแลกเปลียน หรือแลกซือ ห้ามการแจกจ่ายผลิตภณัฑ์ยาสูบในลกัษณะเป็น

ตวัอย่างหรือเพือให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแพร่หลาย หรือเป็นการจูงใจสาธารณชนให้เสพ นอกจากนียงัห้าม

โฆษณาผลิตภณัฑย์าสูบหรือแสดงชือหรือเครืองหมายของผลิตภณัฑย์าสูบในสิงพิมพ ์ทางวิทยุกระจายเสียง 

วิทยโุทรทศัน์ หรือสิงอืนใดทีใชเ้ป็นการโฆษณาได ้หรือใชชื้อหรือเครืองหมายของผลิตภณัฑ์ยาสูบในการ

แสดง การแข่งขนั การใหบ้ริการ หรือการประกอบกิจกรรมอืนใดทีมีวตัถุประสงค์ให้สาธารณชนเขา้ใจว่า

เป็นชือหรือเครืองหมายของผลิตภณัฑย์าสูบอยา่งไรก็ตามบทบญัญติัตามพระราชบญัญติัฉบบันียงัยกเวน้มิ

ใหใ้ชบ้งัคบักบัการถ่ายทอดสดรายการจากต่างประเทศทางวิทยุ โทรทศัน์ และการโฆษณาในสิงพิมพซึ์ง

จดัพิมพน์อกราชอาณาจกัร โดยมิไดมี้วตัถุประสงคใ์หน้าํเขา้มาจาํหน่ายจ่ายแจกในราชอาณาจกัรโดยเฉพาะ

โดยสรุปสาระสาํคญัตามพระราชบญัญติัฉบบันีคือ 
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 1. หา้มขาย แลกเปลียน หรือใหบุ้หรีแก่บุคคลอายุตาํกว่า 18 ปี หากฝ่าฝืนมีโทษจาํคุก1 เดือน หรือ

ปรับไม่เกิน 2,000 บาท 

 2. หา้มขายโดยใชเ้ครืองขายบุหรีอตัโนมติั หากฝ่าฝืน มีโทษจาํคุก 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 

บาท 

 3. หา้มขายสินคา้ให้บริการโดยแจก แถม ให้ แลกเปลียนกบับุหรี หรือขายบุหรีโดยแจก แถม ให ้

แลกเปลียนกบัสินคา้อืนหรือบริการเป็นการตอบแทนแก่ผูซื้อบุหรี หรือผูน้าํหีบห่อมาแลกเปลียนหรือแลก

ซือ และหา้มใหห้รือเสนอสิทธิในการเขา้ชมการแข่งขนั การแสดงการให้บริการ เป็นการตอบแทนแก่ผูซื้อ

บุหรี หรือผูน้าํหีบห่อบุหรีแลกเปลียนหรือแลกซือ หากฝ่าฝืนทีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท 

 4. ห้ามแจกบุหรีเป็นตัวอย่างหรือเพือให้แพร่หลาย (ยกเวน้การให้ตามประเพณีนิยม) หากฝ่าฝืน 

โทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท 

 5. หา้มโฆษณา หรือแสดงเครืองหมายในสิงพิมพ ์วิทยุ โทรทศันห์รือสืออืน ๆ และห้ามใชชื้อบุหรี

ในการแสดง การแข่งขัน การให้บริการ (ยกเวน้สิงพิมพ์จากนอกราชอาณาจักรรายการถ่ายทอดสดจาก

ต่างประเทศ) หากฝ่าฝืน มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท 

 6. ห้ามโฆษณาสินคา้ทีใชชื้อบุหรีเป็นเครืองหมายของสินค้านัน ๆ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 

20,000 บาท 

 7. ห้ามผลิต นําเข้าโฆษณาสินค้าทีเลียนแบบบุหรี หรือซองบุหรี ตัวอย่างเช่น หมากฝรั งทีทํา

เลียนแบบซองบุหรี ต่างหูรูปซองบุหรี หมวกทีมีสัญลักษณ์ยีห้อบุหรี กางเกง หรือเสือพิมพ์ลายยีห้อ

ผลิตภณัฑบุ์หรี แผน่กนัแดดรถยนต ์(Sunscreen) เป็นตน้ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท 

 8. ผูผ้ลิตหรือผูน้ ําเขา้สินคา้บุหรี หรือยาสูบตอ้งแจง้รายการส่วนประกอบของบุหรีให้กระทรวง

สาธารณสุขทราบ หากฝ่าฝืนมีโทษจาํคุกไม่เกิน 6 เดือน และปรับไม่เกิน 100,000 บาท 

 9. ผูผ้ลิตหรือผูน้าํเขา้ผลิตภณัฑย์าสูบตอ้งแสดงฉลากทีซองบุหรีตามหลกัเกณฑ์ของกระทรวงสาร

ธารณสุข หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท 

 10. หา้มผลิตบุหรีทีไม่แสดงฉลากตามมาตรา (12) หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท 

 11. นอกจากนีตามพระราชบัญญัติฉบับนียงัก ําหนดให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบทีจะขายได้ต้องมี

ส่วนประกอบตามมาตรฐานทีกาํหนดในกฎกระทรวง โดยผูผ้ลิตหรือผูน้าํเขา้ตอ้งแจง้รายกาส่วนประกอบให้

กระทรวงสาธารณสุขทราบตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทีกาํหนดในกรณีทีผลิตภณัฑ์ยาสูบใดมี

ส่วนประกอบไม่เป็นไปตามมาตรฐานใหรั้ฐมนตรีมีอาํนาจออกคาํสงัหา้มมิใหมี้การขายหรือนาํเขา้ 

 12. ใหพ้นกังานเจา้หนา้ทีทีมีอาํนาจเขา้ไปในสถานทีหรือยานพาหนะเพือตรวจคน้ในกรณีทีมีเหตุ

อนัควรสงสยัว่ามีการกระทาํความผดิตามพระราชบญัญติันีและนาํผลิตภณัฑ์ยาสูบในปริมาณพอสมควรไป

เป็นตวัอยา่งเพือการตรวจสอบ ออกหนงัสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาใหถ้อ้ยคาํหรือให้ส่งบญัชีเอกสาร

หลกัฐานทีจาํเป็นประกอบการพิจารณาได ้
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พระราชบัญญัตคิุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี พ.ศ.2535 

 พระราชบญัญติัคุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหรี พ.ศ. 2535ออก ณ วนัที 30 มีนาคม พ.ศ.2535 นับเป็น

ปีที 47 ในรัชการที 9และประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที 40 เมือวนัที 7 เมษายน พ.ศ. 

2535 เหตุผลในการประกาศใชก้ฎหมายฉบบันีเขียนไวอ้ยา่งชดัเจนว่า โดยทีเป็นการยอมรับในทางการแพทย์

ว่า ควนับุหรีเป็นผลเสียแก่สุขภาพของผูสู้บและผูไ้ม่สูบบุหรีทีอยูใ่กลเ้คียงหลายประการ เช่น อาจทาํให้เกิด

มะเร็งปอด และอวยัวะอืน โรคหลอดเลือดหวัใจตีบอีกทงัควนับุหรียงัทาํให้โรคบางโรค เช่น โรคหอบ หืด 

หรือโรคภูมิแพมี้อาการกาํเริบขึนนอกจากนนัยงัพิสูจน์ไดว้่าการทีผูไ้ม่สูบบุหรีตอ้งสูดควนัเขา้ไป ก็ยงัเป็น

ผลเสียหายแก่สุขภาพของผูน้นัเช่นเดียวกบัทีเกิดขึนกบัผูสู้บบุหรีเอง โดยเฉพาะอย่างยิงในกรณีทีผูสู้ดควนั

บุหรีนนัเป็นเด็ก สมควรทีจะคุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหรีเอง โดยการห้ามสูบบุหรีในบางสถานทีหรือ

การจดัเขตใหสู้บบุหรีโดยเฉพาะหรือโดยวิธีการอืน ๆ จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติันี (ผ่องศรี ศรีมรกต

,2549)  

 สาระสาํคญัของกฎหมายฉบบันีกาํหนดใหย้าสูบทุกรูปแบบ ทงับุหรีซิกาแลต ซิการ์ บุหรีอืน ยาเส้น

หรือยาเสน้ปรุงตามกฎหมายว่าดว้ยยาสูบทีสามารถนาํมาสูบหรือกระทาํใด ๆ ซึงมีผลทาํให้เกิดควนัจากการ

เผาไหมข้องบุหรี ในสถานทีสาธารณะทุกแห่งครอบคลุมถึงยานพาหนะใด ๆ ซึงประชาชนมีความชอบธรรม

ทีจะเข้าไปได้และเจ้าของสถานทีสาธารณะนันซึงหมายความถึงเจ้าของ ผูจ้ ัดการผูค้วบคุม หรือผูที้

รับผดิชอบดาํเนินงานของสถานทีสาธารณะนันดาํเนินการให้เป็นบริเวณทีห้ามมิให้มีการสูบบุหรี ในเขต

ปลอดบุหรี และแบ่งส่วนหนึงส่วนใดหรือทงัหมดของสถานทีสาธารณะนัน ๆ เป็นเขตสูบบุหรีหรือเขต

ปลอดบุหรี โดยจดัใหมี้เครืองหมายแสดงไวใ้หเ้ห็นเด่นชดัทงัเขตสูบบุหรีหรือเขตปลอดบุหรีทีจดัไว ้

 การจดัเขตปลอดบุหรี และเขตสูบบุหรี เมือไดป้ระกาศกาํหนดสถานทีสาธารณะทีตอ้งจดัให้มีการ

คุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหรีแลว้ เจา้ของสถานทีมีหนา้ทีตามนยัมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครอง

สุขภาพของ ผูไ้ม่สูบบุหรี พ.ศ. 2535 ดงันี 

 1) จดัส่วนหนึงส่วนใดหรือทงัหมดของสถานทีสาธารณะเป็นเขตสูบบุหรีและเขตปลอดบุหรี 

 2) จดัเขตสูบบุหรีและเขตปลอดบุหรีใหมี้สภาพ ลกัษณะและมาตรฐานตามทีกาํหนด คือ 

  (2.1) เขตสูบบุหรี ตอ้งไม่อยูใ่นบริเวณทีก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ประชาชนทีอยู่

บริเวณขา้งเคียง ไม่อยูใ่นบริเวณทางเขา้ - ออกของสถานทีทีใหมี้การคุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหรี และ

ไม่อยูใ่นบริเวณทีเปิดเผยอนัเป็นทีเห็นไดช้ดัแก่ผูม้าใชส้ถานทีนนั หากเป็นบริเวณทีมีระบบปรับอากาศตอ้ง

มีการระบายอากาศถ่ายเทหมุนเวียนระหว่างภายนอกอาคารและภายในเขตสูบบุหรี ไม่นอ้ยกว่า 50 ลูกบาศก์

ฟุต/นาที/คน (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัที 9) พ.ศ. 2550 

  (2.2) เขตปลอดบุหรี ต้องแสดงเครืองหมายเขตปลอดบุหรีตามทีกระทรวงสาธารณสุข

กาํหนด ไม่มีการสูบบุหรี รวมทงัไม่มีอุปกรณ์ หรือสิงอาํนวยความสะดวกสาํหรับการสูบบุหรีในบริเวณ

ดงักล่าว ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2550 
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  (2.3) จัดให้มีเครืองหมายในเขตสูบบุหรีหรือเขตปลอดบุหรี ตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข เรือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการแสดงเครืองหมายของเขตสูบบุหรีและเขตปลอดบุหรี พ.ศ. 

2551 สรุปไดด้งันี 

  - ลกัษณะเครืองหมายของเขตสูบบุหรีและเขตปลอดบุหรี ให้เป็นตามทีประกาศกาํหนด 

โดยอาจจดัแสดงเป็นป้ายถาวร ป้ายแขวน ป้ายตงัโต๊ะหรือป้ายสติกเกอร์ไดต้ามความเหมาะสมของสถานที 

  - การแสดงเครืองหมายของเขตสูบบุหรีและเขตปลอดบุหรี จะตอ้งจดัแสดงไวโ้ดยเปิดเผย

และสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน กรณีทีสถานทีดังกล่าวมีช่องทางเข้าอย่างชัดเจน จะต้องแสดง

เครืองหมาย ณ บริเวณ ทางเขา้ ทุกช่องทาง ของสถานทีดงักล่าวดว้ย 

  - สถานทีสาธารณะทีกาํหนดใหเ้ป็นเขตปลอดบุหรีทงัหมดแต่มีขอ้ยกเวน้ สาํหรับบริเวณที

จดัเป็นเขตสูบบุหรีไวเ้ป็นการเฉพาะ เจา้ของสถานทีอาจจดัให้มีขอ้ความ “ยกเวน้ บริเวณทีจดัเป็นเขตสูบ

บุหรี” หรือขอ้ความทาํนองเดียวกนัประกอบกบัขอ้ความ “หา้มสูบบุหรี ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 2,000 บาท” ก็ได ้

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขทีเกยีวข้องการควบคุมการบริโภคยาสูบ 

 การปฏิบัติเพือให้เป็นไปตามนัยแห่งพระราชบัญญัติคุ ้มครองสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหรีอย่างจริงจัง 

กระทรวงสาธารณสุขจึงไปออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพือมอบหมายหนา้ทีใหเ้จา้พนกังานในบงัคบั

ของปลดักระทรวงสาธารณสุขปฏิบติัหนา้ทีดูแลใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัฉบบันี เจา้พนักงานดงักล่าว

ประกอบดว้ย ปลดักระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมการแพทย ์รองอธิบดีกรมการแพทย ์รองอธิบดีกรม

อนามยั รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาผูอ้าํนวยการระดบักอง สาํนัก สถาบนัและศูนยใ์นสังกดั

กรมการแพทย ์ผูอ้าํนวยการสถาบนัควบคุมการบริโภคยาสูบในสมยันนั ผูอ้าํนวยการสาํนักส่งเสริมสุขภาพ

กรมอนามยั ผูอ้าํนวยการสาํนกัอนามยัสิงแวดลอ้ม กรมอนามยั นิติกร กองนิติการ สาํนักงานปลดักระทรวง

สาธารณสุข ตงัแต่ระดบั 5 ขึนไป นิติกร กรมการแพทยต์งัแต่ระดบั 5 ขึนไป สารวตัรอาหารและยา กอง

สารวตัรสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา ตงัแต่ระดบั 5 ขึนไป นกัวิชาการสาธารณสุข สาํนักส่งเสริม

สุขภาพ กรมอนามยั ตงัแต่ระดบั 5 ขึนไป นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพกรมอนามยั ตงัแต่ระดับ 5 ขึนไป 

นกัวิชาการสุขาภิบาล สาํนกัอนามยัสิงแวดลอ้ม กรมอนามยั ตงัแต่ระดบั 5ขึนไป ขา้ราชการสงักดักระทรวง

สาธารณสุขในสังกดัราชการบริหารส่วนภูมิภาค หรือส่วนกลางทีมีสาํนักงานตงัอยู่ในส่วนภูมิภาค และ

ขา้ราชการสงักดักระทรวงศึกษาธิการหรือทบวงมหาวิทยาลยักระทรวงมหาดไทย หรือสงักดัราชการบริหาร

ส่วนทอ้งถิน เช่น กรุงเทพมหานคร และเมืองพทัยาเป็นพนักงานเจา้หน้าทีทีมีอาํนาจเข้าไปในสถานที

สาธารณะในระหว่างเวลาพระอาทิตยขึ์นถึงพระอาทิตยต์ก หรือเวลาทาํการของสถานทีนัน เพือตรวจสอบ

หรือควบคุมใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติันี 

 - ผูด้าํเนินการทีไม่ดาํเนินการจดัสถานทีสาธารณะใหเ้ป็นเขตปลอดบุหรี ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน 

20,000 บาท 
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 - ผูด้าํเนินการทีไม่จดัเขตสูบบุหรีให้มีสภาพ ลกัษณะ และมาตรฐานตามทีรัฐมนตรีกาํหนดตอ้ง

ระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท 

 - ผูด้าํเนินการทีไม่จดัให้มีเครืองหมายในเขตบุหรีตามหลกัเกณฑ์และวิธีการทีกาํหนดตอ้งระวาง

โทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท 

 - ผูฝ่้าฝืนสูบบุหรีในเขตปลอดบุหรีตอ้งระวางโทษ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท 

 - ผูข้ ัดขวางหรือไม่อาํนวยความสะดวกแก่พนักงาน เจ้าหน้าทีซึงเข้าไปปฏิบติัการในสถานที

สาธารณะ ต้องระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทังจาํทังปรับโดยให้

พนักงานสอบสวนผูมี้อาํนาจทาํการสอบสวนคดีและมีอาํนาจเปรียบเทียบไดต้ามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา 

 นอกจากนีภายใต้พระราชบัญญติัฉบบันียงัได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขทีเกียวขอ้งกนัอนั

ได้แก่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที 7) พ.ศ.2540 เรืองกาํหนดชือหรือประเภทของสถานที

สาธารณะทีใหมี้การคุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหรีและกาํหนดบริเวณหรือพืนทีของสถานทีดงักล่าวเป็น

เขตสูบบุหรีหรือเขตปลอดบุหรีเป็น 3 ประเภทหลกั ๆ กล่าวคือ  

 ประเภทที 1 คือ สถานทีสาธารณะซึงขณะทาํการให้หรือใช้บริการเป็นเขตปลอดบุหรีทังหมด 

 ประเภทที 2 เป็นสถานทีสาธารณะทีขณะทาํการใหห้รือใชบ้ริการเป็นเขตปลอดบุหรีเวน้แต่บริเวณ

หอ้งพกัส่วนตวัหรือหอ้งพกัส่วนตวัหรือหอ้งทาํงานส่วนตวัของผูป้ฏิบติังานในสถานทีสาธารณะนนั ๆ 

 ประเภทที 3 คือ สถานทีสาธารณะทีขณะทาํการใหห้รือใชบ้ริการเป็นเขตปลอดบุหรี เวน้แต่บริเวณ

หอ้งพกัส่วนตวัหรือหอ้งทาํงานส่วนตวัของผูป้ฏิบติังานในสถานทีสาธารณะนัน และบริเวณทีจดัไวใ้ห้เป็น 

“เขตสูบบุหรี” เป็นการเฉพาะ โดยกาํหนดเป็นพืนทีเฉพาะจุดหรือเฉพาะแห่ง 

 สถานทีสาธารณะประเภทที 1ไดแ้ก่ รถยนต์โดยสารประจาํทาง รถยนต์โดยสารรับจา้ง ตูโ้ดยสาร

รถไฟทีมีระบบปรับอากาศ เรือโดยสาร เครืองบินโดยสารภายในประเทศ ทีพกัผูโ้ดยสารเฉพาะบริเวณทีมี

ระบบอากาศ ลิฟตโ์ดยสาร ตูโ้ทรศพัทส์าธารณะ รถรับส่งนักเรียน โรงมหรสพ ห้องสมุดมินิมาร์ท ร้านตดั

ผม ร้านตดัเสือ สถานเสริมความงาม และร้านขายยา เฉพาะบริเวณทีมีระบบปรับอากาศ สถานทีออกก าลงั

กายเฉพาะบริเวณทีมีระบบปรับอากาศ สถานพยาบาลทีไม่มีเตียงรับผูป่้วยไวค้า้งคืน ศาสน์สถานเฉพาะ

บริเวณทีประกอบศาสนกิจ สถานทีจาํหน่ายอาหารภายในบริเวณศูนยก์ารคา้หรือห้างสรรพสินคา้ เฉพาะ

บริเวณทีมีระบบปรับอากาศ สถานทีดงักล่าวขา้งตน้ขณะทาํการใหห้รือใชบ้ริการเป็นเขตปลอดบุหรีทงัหมด  

 สถานทีสาธารณะประเภทที 2ไดแ้ก่โรงเรียนหรือสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษาและตาํกว่า อาคาร

จดัแสดงงานศิลปวฒันธรรมพิพิธภณัฑส์ถาน และหอศิลป์ สถานพยาบาลทีมีเตียงรับผูป่้วยไวค้า้งคืน สถาน

รับเลียงเด็กอ่อนก่อนวยัเรียน อาคารท่าอากาศยาน สนามกีฬาในร่ม สถานทีสาธารณะประเภทที 3 ไดแ้ก่ 

อาคารของมหาวิทยาลยั วิทยาลยั และสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา อาคารแสดงสินคา้หรือนิทรรศการ

เฉพาะบริเวณทีมีระบบปรับอากาศ สถานทีราชการและรัฐวิสาหกิจ ธนาคาร และสถาบนัการเงินสาํนกังานที
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มีระบบปรับอากาศ เป็นตน้ และการศึกษาเกียวกบักฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการสูบบุหรีนัน ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้ป็น

แนวทางในการนาํมาวดัว่าเป็นปัจจยัสาํคญัทีส่งผลกระทบต่อทศันะคติทีมีต่อการสูบบุหรีหรือไม่ อย่างไร 

เพือเป็นแนวทางในการดาํเนินการวิจยัเพือสะทอ้นแนวคิดว่าดว้ยการฉายปรากฏการณ์ของความรู้ ความคิด 

ทศันคติและบริบทของการบงัคบัใชก้ฎหมายควบคุมยาสูบในสถานศึกษาสู่การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของ

การรับรู้และอิทธิพลจากสือสารกบัการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษา

พืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตต่้อไป 

 พฤตกิรรมการสูบบุหรี 

 พฤติกรรมการสูบบุหรีเป็นสิงทีปลกูฝังอยูใ่นวฒันธรรมของกลุ่มชนต่าง ๆ ทวัโลกมาเป็นเวลานาน 

มีกรปรับเปลียนรูปแบบการใชแ้ละปรุงแต่งชนิดใหม่ ๆ ออกมาตลอดเวลา เช่น ในอดีตวฒันธรรมการใช้

ยาสูบของชาวอเมริกานิยมการเคียวใบยาสูบมากกว่าการสูดควนัของบุหรี จวบจนปัจจุบนักลบักลายเป็นการ

นิยมสูดควนัจากใบยาสูบโดยการสูบบุหรี ซิการ์ และกลอ้งยาสูบ มีการพฒันาบุหรีชนิดใหม่ ๆ เช่น บุหรีทีมี

นิโคตินตาํ และบุหรีไร้ควนั เพือสนองต่อความตอ้งการของผูสู้บบุหรีทีเปลียนแปลงไป งานศึกษาทีเกียวขอ้ง

กบัพฤติกรรมการสูบบุหรีจาํนวนมากมกัจะอธิบายถึงลกัษณะทวัไปของผูสู้บบุหรี เช่น อายุ เพศ การศึกษา 

สถานภาพสมรส สถานทางสงัคม เศรษฐกิจ ซึงอาจใชอ้ธิบายความสมัพนัธข์องลกัษณะเหล่านีทีมีต่อการสูบ

บุหรีได ้เช่น การวิจยัของจีรพร สร้อยสุวรรณ (2547) กาํหนดให้พฤติกรรมการสูบบุหรี คือ อายุทีเริมสูบ

บุหรี ระยะเวลาในการสูบบุหรี จาํนวนบุหรีทีสูบต่อวนั ค่าใชจ่้ายในการซือบุหรีต่อเดือน ความถีในการสูบ

บุหรี และการอดัควนับุหรีเขา้ปอด ซึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัของบุศยา ณ ป้อมเพชร (2539) ทีกาํหนดให้

พฤติกรรมการสูบบุหรี คือระยะเวลาทีสูบ ปริมาณการสูบบุหรี ค่าใชจ่้ายในการสูบบุหรี ความถีในการสูบ

บุหรีและการอดัควนับุหรีเขา้ปอดทงันีหากพิจารณามิติของความสัมพนัธ์ทีเกียวกบัพฤติกรรมการสูบบุหรี

นนัพบว่าการศึกษาของโครงการพฤติกรรมการสูบบุหรีและการดืมสุราของประชากร พ.ศ.2547 (สาํนักงาน

สถิติแห่งชาติ,2551) ไดก้ล่าวถึงพฤติกรรมการสูบบุหรี โดยกล่าวถึงระยะเวลาในการสูบบุหรี ดงันี 

 1. สูบบุหรีเป็นประจาํ หมายถึง มีปกตินิสยัในการสูบบุหรีและสูบบุหรีสมาํเสมอเป็นประจาํทุกวนั 

วนัทีมีกิจธุระหรือเจ็บป่วยอาจมีการงดสูบบุหรีชวัคราว 

 2. สูบบุหรีนาน ๆ ครัง หมายถึง การสูบบุหรีทีมีลกัษณะการสูบไม่สมาํเสมอ กาํหนดระยะเวลา

แน่นอนไม่ได ้

 3. ไม่สูบบุหรี หมายถึง ไม่สูบบุหรีประเภทใดเลยซึงประกิต วาทีสาธกิจ และกรองจิต วาทีสาธกกิจ 

(2551) กล่าวถึงพฤติกรรมการสูบบุหรีของประชากรไทย โดยอา้งการสาํรวจของสาํนักงานสถิติแห่งชาติ

พบว่า เพศชายสูบบุหรีมากกว่าเพศหญิงซึงตรงกบัสถิติทวัโลกและพบว่าในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีผูสู้บ

บุหรีอตัราสูงกว่าภาคอืน ๆ ของประเทศและกรุงเทพฯมีการสูบบุหรีทีตาํทีสุด 

 สุภาพร ทองศรี (2543) ไดก้ล่าวถึงพฤติกรรมการสูบบุหรีของคนโดยสรุปไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ 
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 1. พฤติกรรมการสูบบุหรีเป็นนิสัยความเคยชิน นักสูบบุหรีประเภทนีจะสูบบุหรีตลอดเวลาจะมี

บุหรีติดปากตลอดและจะมีบุหรีติดตวัหรือใกลต้วัตลอดเวลาเพราะทาํใหรู้้สึกสบายใจและภูมิฐาน พฤติกรรม

การสูบบุหรีของคนกลุ่มนีจะเป็นไปอยา่งอตัโนมติัเป็นกิจวตัรประจาํวนั 

 2. พฤติกรรมการสูบบุหรีทีมองไปในแง่ดี แบบฉบบัของนักสูบบุหรีประเภทนีถือว่าการสูบบุหรี

เป็นการกระตุน้ช่วยทาํใหเ้กิดความพอใจ ความสุข ตืนเตน้ เพือผอ่นคลายความเครียด เช่นการสูบบุหรีหลงั

อาหารแต่ละมือ เด็กวยัรุ่นทีสูบบุหรีเพือทีจะแสดงใหเ้ห็นว่ามีความเป็นผูใ้หญ่หรือทาํตามดาราภาพยนตร์ที

ตนชอบ กลุ่มนีบางคนมีความสุขทีไดถื้อบุหรี มีความสุขทีไดส้มัผสักบัควนับุหรีทีพ่นออกมาจากปาก จมูก 

คนทีมีพฤติกรรมการสูบบุหรีแบบนี ถา้ชกัจูงใหเ้ลิกบุหรีจะตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งมาก 

 3. พฤติกรรมการสูบบุหรีเนืองจากมองโลกในแง่ลบ นักสูบบุหรีประเภทนีจะสูบบุหรีเป็นบางครัง

ไม่ต่อเนือง เช่น มีความเปลียนแปลงทางอารมณ์ทีไดรั้บความกดดนั มีปัญหา หรือเพือระงบัอารมณ์ หรือสูบ

บุหรีเมือสถานการณ์ตืนเตน้ หวาดกลวั ความสุข ความเศร้า เขินอาย เขา้สงัคมอยูค่นเดียว ขณะขบัรถ เป็นตน้ 

บุคคลประเภทนีจะสูบบุหรีเมือมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึงเกิดขึน 

 4. พฤติกรรมทีขาดบุหรีไม่ได้ พวกนีจะถือบุหรีจดัเป็นสิงจาํเป็นจะขาดไม่ได้ ถา้ไม่ไดสู้บจะมี

ความรู้สึกไม่สบาย มีความผดิปกติทางร่างกาย การสูบบุหรีจะช่วยทาํใหส้บายใจ พอใจและช่วยลดความรู้สึก

กดดนั ทาํใหบ้รรยากาศดี พฤติกรรมการเลิกบุหรีของคนกลุ่มนีอาจทาํไดย้ากจะตอ้งใชค้วามพยายามตงัใจ

มากเป็นพิเศษ 

 อยา่งไรก็ตามการแสดงออกถึงพฤติกรรมการสูบบุหรีนันเกิดขึนมากจากหลายปัจจยัทีอยู่รอบขา้ง

จนเป็นสาเหตุทีนาํมาซึงการสูบบุหรี มีรายละเอียดดงันี 

 สาเหตุของการสูบบุหรี 

 อรวรรณ หุ่นดี (2542) ไดก้ล่าวว่าประเด็นสาเหตุของการสูบบุหรีอาจเป็นปัจจยัเดียวหรือหลายๆ 

ปัจจยัก็ไดที้เกิดขึนในคนๆ นนัแลว้ส่งผลใหบุ้คคลนนัสูบบุหรีจากสาเหตุดงัต่อไปนี 

 1. การเอาแบบอยา่งตามกลุ่ม ในเด็กนกัเรียนโดยเฉพาะวยัรุ่นบุคคลมกัจะใชก้ลุ่มอา้งอิงเสมอ ในแง่

ความคิด ความรู้สึก การกระทาํ ทงันีเพราะบุคคลตอ้งการเป็นส่วนหนึงของกลุ่มและตอ้งการการยอมรับจาก

กลุ่มซึงเข้าทาํนองว่า “เขา้เมืองตาหลิว ตอ้งหลิวตาตาม” เมือกลุ่มทีตนเองใชเ้ป็นกลุ่มอา้งอิง (Reference 

Group) สูบบุหรี บุคคลทีไม่สูบบุหรีในกลุ่มนนัก็ยอ่มมีแนวโนม้ทีจะสูบบุหรีตามไปดว้ย 

 2. การอยากลองทาํ นักเรียนวยัรุ่นกาํลงัอยู่ในความกระตือรือร้นทีจะอยากรู้อยากลองอยากมี

ประสบการณ์ต่าง ๆ ดงันนั การสูบบุหรีก็เป็นสิงหนึงทีเขาตอ้งการอยากทดลอง ซึงไม่ใช่สิงแปลกประหลาด

แต่อยา่งใด ถา้การทาํครังแรกไดรั้บการสนบัสนุนจากเพือนร่วมรุ่นยงิทาํใหผ้ลต่อการสูบครังต่อไปมากหรือ

รสของบุหรีจากการสูบครังแรกนนัถกูรสนิยมของเขาก็ยงิมีแนวโนม้การสูบต่อไปเพิมขึน 
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 3. การเอาตามอยา่งบุคคลอืน ในสงัคมจะมีบุคคลแทบทุกประเภทสูบบุหรีเด็กนกัเรียนจะเห็นพ่อแม่ 

ผูป้กครอง ครู อาจารย ์ดาราภาพยนตร์ หรือแมแ้ต่แพทยเ์องก็สูบบุหรี ดงันันเด็กนักเรียนก็ทาํตามอย่างบา้ง

โดยลองสูบบุหรี 

 4. กิจกรรมสงัคม ถา้กล่าวว่าการสูบบุหรีเป็นกิจกรรมหนึงของสังคมก็คงไม่ผิดเมือมีการรวมกลุ่ม

ทางสงัคม นอกจากจะมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบแลว้ การดืมสุราและการสูบบุหรีก็มกัจะตามมาเสมอ บุหรี

เป็นสิงทีมีไวส้าํหรับตอ้นรับแขกในงานสงัคมเช่นเดียวกบัพวกดืมทงัทีมีแอลกอฮอลแ์ละไม่มีแอลกอฮอล ์

 5. ธรรมเนียมในชุมชนบางแห่ง เช่น ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือรวมทงับางส่วน

อืน ๆ ของประเทศไทย ซึงในสมยัโบราณจะเห็นอยา่งชดัเจนว่ามีการจดัหมากพลบุูหรีตอ้นรับแขก เมือแขก

ไปเยยีมก็ตอ้งมีการสูบบุหรี ไม่เช่นนันจะถือว่าไม่มีจิตใจเป็นมิตรการใชบุ้หรีตอ้นรับเลยเป็นการแสดงถึง

นาํใจไมตรีต่อกนั 

 6. ความตอ้งการหลีกเลียงการต่อว่าหรือการตาํหนิติเตียน เด็กนกัเรียนโดยเฉพาะวยัรุ่นทีอยากแสดง

ความเป็นชายใหส้งัคมไดรู้้จกั ถา้คนไหนสูบบุหรีไม่เป็นจะถกูตาํหนิหรือพูดจาดูถูกถากถางดว้ยคาํว่า “เด็ก

ทารก” “คางคก” “ตวัเมีย”ฯลฯ ซึงแสดงว่าคนนนัไม่มีลกัษณะความเป็นชายซึงเป็นการสร้างคาํนิยมทีผิด ๆ 

ทีว่าผูช้ายตอ้งสูบบุหรี 

 7. กลไกการปรับตวัเอง (Mentel Mechanism) บุคคลเป็นจาํนวนมากใชก้ารสูบบุหรีเป็นทางออก

ของความตึงเครียดทางอารมณ์ เมือเกิดความกลดักลุม้ เกิดปัญหา เกิดความวุ่นวายใจไม่มีทางแสดงออก

ในทางอืนก็หนัไปสูบบุหรีโดยหวงัว่าการสูบบุหรีจะระงบัอาการเหล่านนัได ้

 8. การมีบุหรีจาํหน่ายโดยทวัไปและการโฆษณาทางสือมวลชน เพราะความสะดวกในการหาซือ

บุหรีซึงมีจาํหน่ายอยูท่วัทุกหนทุกแห่งและการหาซือสูบไดง่้าย จึงมีส่วนช่วยให้คนสูบบุหรี ถา้การจาํหน่าย

บุหรีมีเฉพาะทีและหาซือไดย้ากแลว้ การสูบบุหรีคงจะลดลงเป็นจาํนวนมากประกอบกบัการโฆษณาทาง

สือมวลชน เช่น หนงัสือพิมพ ์วารสารรายปักษ ์วิทยโุทรทศัน์ ซึงโฆษณาจูงใจใหค้นสูบบุหรียหีอ้ต่าง ๆ ลว้น

มีผลใหค้นทดลองสูบบุหรี 

 ปัจจยัทีส่งเสริมให้มกีารสูบบุหรี 

 ประกิต วาทีสาธกกิจ และกรองจิต วาทีสาธกกิจ (2551) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัทีส่งเสริมใหมี้การสูบบุหรี

มีดงัต่อไปนี 

 1. ความอยากลอง เยาวชนทีสูบบุหรีร้อยละ 38.4 เริมสูบบุหรีเพราะเพือนชวนบางคนมีเจตคติทีว่า 

ถา้ไม่สูบบุหรีจะเขา้กบัเพือนไม่ได ้เพือนจะไม่ยอมรับเขา้กลุ่ม และหลายคนไม่กลา้เลิกบุหรีเพราะกลวัเพือน

จะลอ้เลียนและไม่ใหเ้ขา้กลุ่ม 

 2. ตามอยา่งคนในบา้น เมือมีคนในบา้นไม่ว่าจะเป็นบิดา มารดา หรือญาติพีน้องซึงอยู่บา้นเดียวกนั

สูบบุหรี หลายคนจะสูบบุหรี เพราะเห็นการสูบในบา้นมาแต่เด็กจึงคิดเป็นเรืองธรรมดาหรือวยัรุ่นหลายคน
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จะตามอย่างญาติพีน้องอยากลองสูบตามบา้ง และคิดว่าเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผูใ้หญ่เป็นชายมี

งานวิจยัพบว่า ถา้บิดามารดาสูบบุหรีจะทาํใหล้กูมีแนวโนม้ในการสูบบุหรีสูงถึง 3 เท่า 

 3. เพือเขา้สงัคม บางคนตอ้งสูบบุหรีเพราะหนา้ทีการงานทีตอ้งเขา้สงัคม งานเลียงสงัสรรค์หรืองาน

เลียงรับรอง ซึงผูสู้บในสงัคมนนั ๆ เชิญชวนใหสู้บ บางคนจะสูบเฉพาะในงานสังคมเท่านัน ทงันีเป็นความ

เชือทีว่าถา้ไม่สูบก็จะเขา้กลุ่มไม่ไดแ้ละทาํธุรกิจไม่สาํเร็จ 

 4. ความเครียด สารนิโคตินในควนับุหรีเมือสูดเขา้ร่างกายจะเขา้สู่สมองภายในเวลา8-10วินาที ซึง

ออกฤทธิทาํใหเ้สน้เลือดแดงหดรัดตวั ความดนัโลหิตสูงขึน หายใจเร็วขึน และกระตุน้สมองส่วนกลางทาํให้

รู้สึกผอ่นคลายในระยะตน้ หลายคนจึงสูบบุหรีดว้ยเหตุผลเพือคลายความเครียดแต่เมือปริมาณนิโคตินใน

สมองลดลงจะทาํใหผู้สู้บเกิดอาการหงุดหงิดและเครียดไดใ้นเวลาต่อมาและนีคือเหตุผลทีทาํให้ตอ้งสูบบุหรี

อยูเ่สมอเพือคงระดบันิโคตินไวใ้นร่างกาย 

 5. กระแสของสือโฆษณา สือโฆษณาต่าง ๆ ทงัทางตรงและทางออ้มลว้นมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตคน

อยา่งมากสามารถก่อใหเ้กิดแรงจูงใจทีจะเชือและนิยมชมชอบในผลิตภณัฑที์โฆษณาถึงแมว้่าประเทศไทยจะ

มีกฎหมายหา้มการโฆษณาบุหรีแต่บางประเทศทีไม่มีกฎหมายหา้มก็มีการโฆษณาทุกรูปแบบซึงเผยแพร่ไป

ทวัโลกตามการสือสารไร้พรมแดน ในปัจจุบนัเยาวชนสามารถรับรู้สือโฆษณาทุกรูปแบบ ซึงเผยแพร่ไปทวั

โลกตามการสือสารไร้พรมแดน ในปัจจุบันเยาวชนสามารถรับรู้สือโฆษณาบุหรีต่างประเทศไดท้ังทาง

หนังสือพิมพ์หรือสิงพิมพ์ชนิดต่าง ๆ ทางวิทยุและโทรทัศน์ นอกจากนีกลยุทธ์ในการโฆษณาแผงของ

อุตสาหกรรมบุหรีทีหลีกเลียงกฎหมายก็มีมากคือ การจดทะเบียนการคา้โดยใชส้ญัลกัษณ์ตราบุหรีเป็นสินคา้ 

เช่น ผลิตภณัฑเ์สือผา้เครืองหนงั เครืองเรือน ของใชต่้าง ๆ และบริษทัท่องเทียวและการสนับสนุนต่าง ๆ ที

เนน้กลุ่มเป้าหมายพิเศษ เช่น การจดัแสดงดนตรี การจดัแข่งรถใหว้ยัรุ่น การแสดงแบบเสือให้กลุ่มสตรีและ

การแจกสมุดหรือหนงัสือทีมีตราบุหรีใหแ้ก่เด็ก ๆ ในต่างประเทศยงัมีการโฆษณาแฝงทางภาพยนตร์โดยให้

ดาราทีเป็นทีชืนชอบสูบบุหรีและใหเ้ห็นสญัลกัษณ์ของบุหรีนันดว้ย การโฆษณาทุกรูปแบบจะเน้นทีความ

โกเ้ก๋ ทนัสมยั และเร้าใจ ซึงส่งผลอย่างมากในการส่งเสริมให้ผูสู้บบุหรีเยาวชนจึงมีแนวโน้มทีจะสูบบุหรี

ยหีอ้ทีมีการโฆษณาบ่อย ๆ อายเุฉลียของคนไทยทีติดบุหรีคือ18 ปี 

 สาเหตุการตดิบุหรี 

 ทองหล่อ เดชไทย (2527) กล่าวถึง สาเหตุของการสูบบุหรี ดงันี 

 1. เพือการกระตุน้ (Stimulation) บุคคลจะใชบุ้หรี เพือกระตุน้ให้ทาํงานอย่างกระฉับกระเฉง ไม่

เฉือยชา หรือช่วยใหส้ามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่เหนือยง่ายหรืออ่อนเพลีย 

 2. เพือเป็นสิงยดึเหนียว (Handling) บางคนชอบดูดควนับุหรีทีลอยขึนไปในอากาศ หรือชอบกลิน

บุหรี นอกจากนนัยงัพอใจในความเกียวขอ้งกนัระหว่างปากและมือขณะสูบบุหรีอีกดว้ยกล่าวคือไม่ชอบการ

ทีจะปล่อยให้มือว่างเปล่า หรือขาดการเคลือนไหว เพราะอาจทาํให้เกิดการประหม่า ขาดความเชือมนัใน
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ตัวเอง โดยปกติแลว้บุคคลประเภทนีจะเป็นคนทีมกัจะตืนกลวักับกิจกรรมทางสังคมทีไม่คุ ้นเคย จึง

จาํเป็นตอ้งใชบุ้หรีเป็นเครืองนาํทาง หรือยดึเหนียวเพือปิดบงัความรู้สึกต่อสถานการณ์ต่างๆ 

 3. เพือผอ่นคลาย (Relaxation) การสูบบุหรีเพือการผอ่นคลายนีเป็นการแสดงพฤติกรรมทีมาจากการ

สร้างสถานการณ์ขึน เพราะว่าเขามีความเชือว่าบุหรีสามารถช่วยผ่อนคลายได้เนืองจากเขาสูบบุหรีใน

ช่วงเวลาทีเขารู้สึกสบายใจ เช่น ภายหลงัจากการรับประทานอาหาร ซึงความเป็นจริงแลว้ สิงทีทาํใหส้บายใจ 

หรือผอ่นคลายหลงัจากการรับประทานอาหารแลว้ ความอิมอนัเนืองมากจากกระบวนการยอ่ยอาหาร ซึงอาจ

ทาํใหรู้้สึกง่วงและตอ้งการพกัผอ่น ฉะนนัถา้สูบบุหรีในช่วงนีจึงรู้สึกว่าบุหรีเป็นสิงทีช่วยทาํใหผ้อ่นคลายได ้

 4. เพือการระบาย (Crutch) บุคคลบางกลุ่มจะสูบบุหรีเพือลด หรือขจดัความรู้สึกทางอารมณ์ที

เกิดขึนในขณะมีความเครียด หรือไม่สบายใจ ในกรณีนีเป็นการใชบุ้หรีเพือการระบายอารมณ์ตึงเครียดซึงจะ

พบไดใ้นบางคน ทีพยายามจะแกปั้ญหาส่วนตวัทีหนกัอกบางอยา่งดว้ยบุหรี 

 5. สนองความอยาก (Caring) ปกติสารเคมีทีรู้จกักนัในนาม นิโคติน ซึงพบในใบยาสูบนัน เมือมี

สะสมอยูใ่นร่างกายแลว้จะทาํใหเ้กิดความตอ้งการ หรือความอยากสูบบุหรีอยูเ่รือย ๆ 

 6. จากนิสยั (Habit) บุคคลทีจดับุหรีอยา่งลืมตวั ซึงเป็นการกระทาํทีเรียกว่าเป็นนิสัยบางครังอาจจุด

บุหรีมวนใหม่ทงั ๆ ทีมวนเก่ากาํลงัวางอยู่ในทีเขียบุหรี ทงันีเพราะบุคคลเกิดความเคยชินกบัการได้ใชริ้ม

ฝีปากสัมผสักับบุหรีอยู่ตลอดเวลา ซึงบุหรีกลายเป็นส่วนหนึงของกิจวตัรประจาํทีต้องกระทาํร่วมกับ

กิจกรรมอืน ๆ เช่น ขณะใชค้วามคิด ขณะดืมกาแฟ หรือขณะอ่านหนงัสือ เป็นตน้ 

 

2.2 ตวัแบบ PRECEDE Framework และแนวคดิส่งเสริมสุขภาพของ Pender 

 PRECEDE Model หรือ PRECEDE Framework ซึงเป็นคาํย่อมาจาก Predisposing, Reinforcing, 

and Enabling Causes in Educational Diagnosis and Evaluation เป็นกระบวนการวิเคราะห์เพือการวาง

แผนการดาํเนินงานสุขศึกษา โดยใช้รูปแบบทีพฒันาขึนมาโดย Lawrence W. Green ทีมีแนวคิดว่า 

“พฤติกรรมบุคคลทีมีสาเหตุมาจากสหปัจจยั (Multiple Factors)” ดงันันจึงจะตอ้งมีการวิเคราะห์ถึงปัจจยั

สาํคญัๆ ทีมีผลต่อพฤติกรรมนนัๆ เพือนาํมาเป็นขอ้มูลในการวางแผนและกาํหนดกลวิธีในการดาํเนินงาน

สุขศึกษาเพือเปลียนแปลงพฤติกรรมต่อไป  

 PRECEDE – PROCEED Model ของ Green and Kreuter (1991) แบบจาํลองนีประกอบดว้ย

ส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ ส่วนที 1 เป็นระยะของการวินิจฉัยปัญหา (Diagnosis Phase) เรียกว่า PRECEDE 

และส่วนที 2 เป็นระยะของการพฒันาแผน ซึงจะตอ้งทาํส่วนที 1 ให้เสร็จก่อน จึงวางแผนและนาํไปสู่การ

ดาํเนินงานและประเมินผล ส่วนนีเรียกว่า PRECEDE – PROCEED MODEL เป็นการวางแผนและ

ประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพแบ่งเป็นขนัตอน โดยเริมตน้จากเป้าหมายสุดทา้ยทีอยากให้เกิดขึน 

(Outputs) ซึงตามโมเดล คือคุณภาพชีวิตและการมีสุขภาพทีดี ดงัแผนภูมิและรายละเอียดแต่ละขนัตอน ดงันี 
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 ทงันีกระบวนการวิเคราะห์ใน PRECEDE Framework เป็นการวิเคราะห์แบบยอ้นกลบั โดยเริมจาก 

Outcome ทีตอ้งการหรืออีกนัยหนึง คือ คุณภาพชีวิตของบุคคลทีพึงประสงค์แลว้พิจารณาถึงสาเหตุ หรือ

ปัจจัยทีเกียวข้อง โดยเฉพาะสาเหตุทีเนืองมาจากพฤติกรรมของบุคคล (กองสุขศึกษา, 2542) ทังนีการ

วิเคราะห์ประกอบดว้ยขนัตอนต่างๆ 7 ขนัตอน คือ (วรรณวิมล เมฆวิมล,2553) 

 ขนัตอนที 1 การวิเคราะห์ทางสังคม (Social Diagnosis) เป็นการพิจารณาและวิเคราะห์ “คุณภาพ

ชีวิต” ซึงถือว่าเป็นขนัตอนแรกของการวิเคราะห์โดยการประเมินสิงทีเกียวขอ้งหรือตวักาํหนดคุณภาพชีวิต

ของประชากรกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เช่น ผูป่้วย นักเรียน ผูใ้ชแ้รงงาน หรือผูบ้ริโภค สิงทีประเมินไดจ้ะเป็น

เครืองชีวดัและเป็นตวักาํหนดระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มนนั 

 ขนัตอนที 2 การวิเคราะห์ทางระบาดวิทยา (Epidemiological Diagnosis) เป็นการวิเคราะห์ว่ามี

ปัญหาสุขภาพทีสําคัญอะไรบ้าง ซึงปัญหาสุขภาพเหล่านีจะเป็นส่วนหนึงของปัญหาสังคมหรือได้รับ

ผลกระทบจากปัญหาสงัคม ในขณะเดียวกนัปัญหาสุขภาพก็มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตเช่นกนั ขอ้มูลทาง

ระบาดวิทยาจะชีใหเ้ห็นถึงการเจ็บป่วย การเกิดโรคและภาวะสุขภาพ ตลอดจนปัจจยัต่างๆ ทีทาํให้เกิดการ

เจ็บป่วย และการเกิดการกระจายของโรค การวิเคราะห์ทางระบาดวิทยาจะช่วยให้สามารถจดัเรียงลาํดับ

ความสาํคญัของปัญหา เพือประโยชน์ในการวางแผนดาํเนินงานสุขศึกษา ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 ขนัตอนที 3 การวิเคราะห์ด้านพฤติกรรม (Behavioral Diagnosis) จากปัจจยัปัญหาดา้นสุขภาพ

อนามยัทีได้ในขันตอนที 1 – 2 จะนาํมาวิเคราะห์ต่อเพือหาสาเหตุทีเกียวข้อง โดยแบ่งเป็นสาเหตุอนั

เนืองมาจากพฤติกรรมของบุคคลและสาเหตุทีไม่เกียวข้องกบัพฤติกรรม เช่น สาเหตุจากพนัธุกรรมหรือ

สภาวะเศรษฐกิจ เป็นตน้ โดยกระบวนการสุขศึกษา จะให้ความสนใจประเด็นทีเป็นสาเหตุอนัเนืองมาจาก

พฤติกรรมของบุคคลเป็นสาํคญั ขนัตอนที 4 การวิเคราะห์ทางการศึกษา (Educational Diagnosis) ในขนัตอน

นีเป็นการวิเคราะห์เพือหาปัจจยัดา้นต่างๆ ทีมีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพทงัทีเป็นปัจจยัภายในตวับุคคลและ

ปัจจัยภายนอกตัวบุคคล เพือนํามาเป็นข้อมูลในการวางแผนสุขศึกษา โดยในขันตอนนีจะแบ่งปัจจัยที

เกียวขอ้งออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ปัจจยันาํ ปัจจยัเอือและปัจจยัเสริมโดยประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี 

 ปัจจยันํา (Predisposing Factors) หมายถึง ปัจจยัทีเป็นพืนฐานและก่อให้เกิดแรงจูงใจในการแสดง

พฤติกรรมของบุคคล หรือในอีกดา้นหนึงปัจจยันีจะเป็นความพอใจ (Preference) ของบุคคล ซึงไดม้าจาก

ประสบการณ์ในการเรียนรู้ (Educational Experience) ซึงความพอใจนีอาจมีผลในทางสนับสนุนหรือยบัยงั

การแสดงพฤติกรรม ทงันีขึนอยูก่บัแต่ละบุคคล ปัจจยัซึงเป็นองคป์ระกอบของปัจจยัโนม้นา้ว ไดแ้ก่ ความรู้ 

เจตคติ ความเชือ ค่านิยม การรับรู้ นอกจากนียงัรวมไปถึงสถานภาพทางสังคม – เศรษฐกิจ (Socio – 

economic Status) และอาย ุเพศ ระดบัการศึกษา การนบัถือศาสนา ขนาดของครอบครัว ซึงปัจจยัเหล่านีจะมี

ผลต่อการวางแผนโครงการทางสุขศึกษาด้วย ความรู้ เป็นปัจจัยนําทีสําคัญในการส่งผลต่อการแสดง

พฤติกรรม แต่การเพิ มความรู้ไม่ก่อให้เกิดการเปลียนแปลงพฤติกรรมเสมอไป ถึงแม้ความรู้จะมี
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ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม และความรู้เป็นสิงจาํเป็นทีจะก่อให้เกิดการแสดงพฤติกรรม แต่ความรู้อย่าง

เดียวไม่เพียงพอทีจะก่อใหเ้กิดการเปลียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพได ้จะตอ้งมีปัจจยัอืนๆ ประกอบดว้ย  

  - เจตคติ หมายถึง ความรู้สึกค่อนขา้งจะคงทีของบุคคลทีมีต่อสิงต่างๆ เช่น บุคคล วตัถุ การ

กระทาํ ความคิด ซึงความรู้สึกดังกล่าวมีทังทีมีผลดีและผลเสียในการเปลียนแปลงพฤติกรรม การรับรู้ 

หมายถึง การทีร่างกายรับสิงเร้าต่างๆ ทีผา่นมาทางประสาทสมัผสัส่วนใดส่วนหนึงแลว้ตอบสนองเอาสิงเร้า

นันออกมา เป็นลกัษณะของจิตทีเกิดขึนจากการผสมกันระหว่างพวก ประสาทสัมผสัชนิดต่างๆ แล้ว

ความคิดร่วมกบัประสบการณ์เดิมทีมีอยู ่การรับรู้เป็นตวัแปรทางจิตสงัคมทีเชือว่ามีผลกระตุน้ต่อพฤติกรรม

สุขภาพของบุคคล 

  - ค่านิยม หมายถึง การให้ความสาํคญั ให้ความพอใจในสิงต่างๆ ซึงบางครังค่านิยมของ

บุคคล ชุมชน รวมทงัลกัษณะทีจะช่วยใหบุ้คคลสามารถแสดงพฤติกรรมนันๆ ไดด้ว้ย และสามารถทีจะใช้

แหล่งทรัพยากรต่างๆ ซึงมีส่วนเกียวขอ้งกบัราคา ระยะทาง เวลา นอกจากนัน สิงทีสาํคญัคือ การหาไดง่้าย 

(Availability) และความสามารถเขา้ถึงได ้(Accessibility) ของสิงทีจาํเป็นในการแสดงพฤติกรรมหรือช่วย

ใหก้ารแสดงพฤติกรรมนนัเป็นไปไดง่้ายขึน 

 ปัจจัยเอือ (Enabling Factors) หมายถึง สิงทีเป็นทรัพยากรทีจาํเป็นในการแสดงพฤติกรรมของ

บุคคล ชุมชน รวมทงัลกัษณะทีจะช่วยให้บุคคลสามารถแสดงพฤติกรรมนันๆไดด้ว้ย และสามารถทีจะใช้

แหล่งทรัพยากรต่างๆ ซึงมีส่วนเกียวขอ้งกบัราคา ระยะทาง เวลา นอกจากนัน สิงทีสาํคญั คือ การหาไดง่้าย 

(Availability) และความสามารถเขา้ถึงได ้(Accessibility) ของสิงทีจาํเป็นในการแสดงพฤติกรรมหรือช่วย

ใหก้ารแสดงพฤติกรรมนนัเป็นไปไดง่้ายขึน 

 ปัจจยัเสริม (Reinforcing Factors) หมายถึง สิงทีบุคคลไดรั้บหรือคาดว่าจะไดรั้บจากบุคคลอืนอนั

เป็นผลจากการกระทาของตนสิงทีบุคคลจะไดรั้บอาจเป็นรางวลัทีเป็นสิงของ คาํชมเชย การยอมรับ การ

ลงโทษ การไม่ยอมรับการกระทาํนนัๆ หรืออาจเป็นกฎระเบียบทีบงัคบัควบคุมให้บุคคลนันๆ ปฏิบติัตามก็

ได ้ซึงสิงเหล่านีบุคคลจะไดรั้บจากบุคคลอืนทีมีอิทธิพลต่อตนเอง เช่น ญาติ เพือน แพทย ์ผูบ้งัคบับญัชา เป็น

ตน้ และอิทธิพลของบุคคลต่างๆ นีก็จะแตกต่างกนัไปตามพฤติกรรมของบุคคลและสถานการณ์โดยอาจจะ

ช่วยสนบัสนุนหรือยบัยงัการแสดงพฤติกรรม นนัๆ ก็ได ้ 

 พฤติกรรมหรือการกระทาํต่างๆ ของบุคคล เป็นผลมาจากอิทธิพลร่วมของปัจจยัทงั 3 ดงักล่าว

มาแลว้ คือ ปัจจยันาํ ปัจจยัเอือ และปัจจยัเสริมหรือปัจจยัสนับสนุนทางสังคม ดงันัน ในการวางแผนการ

เปลียนแปลงพฤติกรรมใดๆ จึงจาเป็นตอ้งคาํนึงถึงอิทธิพลจากปัจจยัดงักล่าวร่วมกนัเสมอโดยไม่ควรนํา

ปัจจยัใดปัจจยัหนึงมาพิจารณาโดยเฉพาะ  

 จากปัจจัยทงัสามดังกล่าว Green et al., 1991 (อา้งแลว้) ไดน้ํามาแสดงให้เห็นความสัมพนัธ์

เชือมโยงระหว่างปัจจัยทงัสามกบัพฤติกรรมทีเป็นปัญหาเฉพาะ เพือใชใ้นการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์
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ระหว่างสาเหตุของพฤติกรรมกบัปัจจยัดงักล่าว โดยในการวิเคราะห์จะกาํหนดว่าสาเหตุของพฤติกรรมควร

เรียงลาํดบัตามความหมายดงัต่อไปนี 

 1. แรงจูงใจทีจะตอ้งกระทาํใหไ้ด ้ 

 2. การดดัแปลงหรือหาแหล่งทรัพยากรทีสามารถทาํใหเ้กิดพฤติกรรมนนัแลว้  

 3. เป็นปฏิกิริยาต่างๆ ทีบุคคลอืนแสดงออกใหท้ราบหลงัเกิดพฤติกรรมนนัแลว้ 

 4. ตอ้งมีการเสริมแรง และทาํใหพ้ฤติกรรมนนัคงทนต่อไป  

 5. ในการเสริมแรงของพฤติกรรมนนัอาจมีผลกระทบถึงปัจจยันาํรวมทงัปัจจยัอืนดว้ย  

 ขนัตอนที 5 การเลือกกลยุทธ์ทางการศึกษา (Selection of Educational Strategies) เมือวิเคราะห์หา

ปัจจยัทีมีผลต่อพฤติกรรมไดแ้ลว้ ขนัตอนต่อไปจะเป็นการเลือกกลยทุธแ์ละเทคนิคในการดาํเนินงานดา้นสุข

ศึกษามาใช ้ทงันีโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ปัจจยัทีมีผลต่อพฤติกรรม

ทงั 3 ดา้นขา้งต้นดว้ย เพือก่อให้เกิดการเปลียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพในทีสุด นอกจากนีกระบวนการ

กาํหนดกลยุทธ์การดาํเนินงานจะตอ้งคาํนึงถึงการผสมผสานหลายเทคนิค หลายกลวิธี ดา้นสุขศึกษาเข้า

ดว้ยกนั เพือใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 ขนัตอนที 6 การวิเคราะห์ทางการบริหาร (Administrative Diagnosis) ในขันตอนนีจะเป็นการ

วิเคราะห์เพือประเมินถึงปัจจยัดา้นการบริหารจดัการทีจะมีผลต่อการดาํเนินงานโครงการทีไดว้างแผนไว ้

โดยปัจจยัดงักล่าวอาจจะมีผลทงัทางบวก คือ ทาํใหโ้ครงการบรรลุเป้าหมาย หรือมีผลตรงขา้ม คือ กลายเป็น

ขอ้จาํกดัของโครงการ ปัจจยัเหล่านี ไดแ้ก่ งบประมาณ ระยะเวลา ความสมบูรณ์ของผูด้าํเนินการ ตลอดจน

ทรัพยากรอืนๆ ในองค์กร ดงันัน ในการวางแผนเพือดาํเนินงานสุขศึกษาใดๆ จะตอ้งให้ความสาํคญักับ

ขนัตอนนีไม่นอ้ยไปกว่าในขนัตอนอืนๆ จะตอ้งมีการวิเคราะห์ และพิจารณาใหค้รอบคลุมทุกดา้นเหมือนกบั

การวิเคราะห์หาปัจจยัทีมีผลต่อพฤติกรรม  

 ขนัตอนที 7 การประเมินผล (Evaluation) ขนัตอนนีจะเป็นขนัตอนทีดาํเนินการในทุกขนัตอน โดย

ทังนีต้องมีการกาํหนด หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลและดัชนีชีวดัไวอ้ย่างชัดเจน การประเมินผลใน 

PRECEDE Framework จะประกอบไปดว้ยการประเมินใน 3 ระดบั คือ การประเมินโครงการหรือโปรแกรม 

สุขศึกษา การประเมินผลกระทบของโครงการหรือโปรแกรมทีมีผลต่อปัจจยัทงั 3 ดา้น และทา้ยสุดคือ การ

ประเมินผลลพัธ์ของโครงการทีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของบุคคล ซึงการประเมินในขนัตอนนีจะเป็นการ

ดาํเนินงานระยะยาว 

 โดยสรุปแลว้ PRECEDE Framework ถือเป็นกระบวนการดาํเนินการในเรืองต่างๆ ถา้มีผลต่อบุคคล

หรือกลุ่มเป้าหมายในลกัษณะทีเป็นปัจจยันาํ ปัจจยัเอือ และปัจจยัเสริมแลว้ ยอ่มจะมีผลต่อพฤติกรรมทงัสิน 

เพราะเมือใดก็ตามปัจจัยทงั 3 ด้าน มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกนัทังในระดบัและทิศทางก็จะทาให้เกิด

พฤติกรรมไดใ้นทีสุด นอกจากนีเป็นกระบวนการทีประกอบดว้ยขนัตอนต่างๆ ดงัทีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ แต่

สาํหรับการศึกษาวิจยัครังนีซึงเป็นการศึกษาในขนัตน้เพือหาปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรีของ
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นักศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษาพืนทีสามจังหวดัชายแดนภาคใต ้ซึงตรงกับแนวคิดในขนัตอนที 4 ของ

กระบวนการ ดงันนัผูว้ิจยัจึงนาํขนัตอนนีมามีส่วนในการกาํหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยั โดยได้

เลือกประมวลในแต่ละกลุ่มปัจจยัทีผูว้ิจยัสนใจและคาดว่าจะมีผลต่อตวัแปรตามสมมติฐานการวิจยัทีกาํหนด

ไวซึ้งสมัพนัธก์บัแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพของ Pender บนพืนฐานของการวิเคราะห์เพือสะทอ้นมิติของ 

แบบแผนความเชือดา้นสุขภาพและการรับรู้ (Health Belief Model หรือ HBM) ทฤษฎีความสามารถของ

ตนเอง (Self-Efficacy Theory) รวมทงัทฤษฎีแรงสนบัสนุนทางสงัคม ( Social Support Theory) ต่อไป 

 

 แนวคดิการส่งเสริมสุขภาพของ Pender 

 เพนดอร์ (Pender, 1987) ไดพ้ฒันารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพมาตงัแต่ปี ค.ศ.1982 หลงัจากทีได้

พฒันารูปแบบการป้องกนัสุขภาพขึนในปี ค.ศ.1975 และหลงัจากทีเพนเดอร์ไดน้าํเสนอรูปแบบการส่งเสริม

สุขภาพในปี ค.ศ.1982 แลว้ Pender ไดท้าํการศึกษาวิจยัเพือทดสอบรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ และพบว่า

บางมโนทัศน์ย่อย เมือนํามาทดสอบด้วยการศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ทางสถิติแลว้ ไม่สามารถอธิบาย

ปรากฏการณ์เกียวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพได ้จึงได้ปรับปรุง คัดลอก หรือให้นิยามมโนทัศน์ย่อย

เหล่านนัใหม่ และไดน้าํรูปแบบใหม่ในปี ค.ศ.1987 ซึงมีพืนฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social 

Learning Theory) โดยไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของกระบวนการรับรู้ในการเปลียนแปลงพฤติกรรม และเป็น

การอธิบายพฤติกรรมทีกระทาํอย่างต่อเนือง จนกลายเป็นส่วนหนึงของชีวิตประจาํวนั ซึงรูปแบบการ

ส่งเสริมสุขภาพที Pender เสนอในครังนี แสดงในแผนภูมิที 1 ดงันี 
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ภาพที 1 : รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของ Pender ใน ปี ค.ศ.1987 

(Pender’s Health Promotion Model ทีมา Pender, 1987) 

  

 จากภาพที 1 จะเห็นไดว้่า รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของ Pender ปี ค.ศ.1987 (Pender, 1987) 

ประกอบดว้ยส่วนสาํคญั 3 ส่วน ดงันี  

 1.ปัจจยัดา้นการรู้คิด - การรับรู้ (Cognitive-perceptual Factors) เป็นปัจจยัปฐมภูมิซึงเป็นแรงจูงใจที

มีผลโดยตรงต่อการปฏิบติั และคงไวซึ้งพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ย 7 ปัจจยั ไดแ้ก่  

  1.1 ความสําคญัของสุขภาพ (The Importance of Health) การทีบุคคลรับรู้คุณค่า ของ

สุขภาพของตนมากเท่าไหร่ ก็จะยงิมีพฤติกรรมแสวงหาความรู้ดา้นสุขภาพ และมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ

มากกว่าผูที้ไม่ตระหนกัถึงความสาํคญัของสุขภาพมากเท่านนั  

  1.2 การรับรู้การควบคุมสุขภาพ (Perceived Control of Health) เป็นความเชือของบุคคล

เกียวกบัสุขภาพ ว่าเป็นผลมาจากการกระทาํของตนเอง หรือการไดรั้บอิทธิพลจากผูอื้น หรือเป็นผลของ

ความบงัเอิญ โชคชะตา ถา้บุคคลรับรู้ว่าเป็นผลมาจากการแสดงพฤติกรรมของตนเอง แสดงว่ามีความเชือ
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อาํนาจภายในตน แต่ถา้บุคคลเชือว่าภาวะสุขภาพเป็นผลมาจากการควบคุมโดยโชคเคราะห์ ความบงัเอิญ 

หรือบุคคลอืนแสดงว่าบุคคลนนัเป็นผูที้มีความเชืออาํนาจภายนอกตน  

  1.3 การรับรู้ความสามารถในตนเอง (Perceived Control of Health) เป็นความเชือของ

บุคคลเกียวกบัสุขภาพ ว่าเป็นผลมาจากการกระทากิจกรรมต่างๆ ไดเ้ป็นผลสาํเร็จ  

  1.4 คาํจาํกดัความของสุขภาพ (Definition of Health) บุคคลแต่ละคนจะมีคาํจาํกดัความของ

สุขภาพของตนเอง ผูที้ให้ความหมายสุขภาพแตกต่างกนัจะมีแบบแผนพฤติกรรมสุขภาพแตกต่างกนั ถา้

บุคคลใหค้วามหมายของสุขภาพว่า หมายถึง การปรับตวัหรือความสมดุลก็จะมีพฤติกรรมป้องกนัการเกิด

ความเจ็บป่วย ในขณะทีบุคคลซึงใหค้วามหมายของสุขภาพว่า หมายถึง การบรรลุเป้าหมายในชีวิต บุคคล

นนัจะกระทากิจกรรมต่างๆ เพือใหต้นมีสุขภาพดีและเพิมสุขภาวะในชีวิต  

  1.5 การรับรู้ภาวะสุขภาพ (Perceived Health Status) เป็นการประเมินภาวะสุขภาพของ

ตนเองว่าอยูใ่นระดบัใด ซึงจะมีผลต่อการปฏิบติักิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพ  

  1.6 การรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ (Perceived Benefits of Health 

Promoting Behaviors) แนวคิดนีตรงกบัแนวคิดในรูปแบบของความเชือดา้นสุขภาพ การทีบุคคลรับรู้ว่า

กิจกรรมทีตนกระทาํ มีประโยชน์ต่อภาวะสุขภาพของตนเองจะส่งผลต่อระดบัของการปฏิบติักิจกรรมนัน

และมีแนวโนม้ว่าจะส่งเสริมสุขภาพอยา่งต่อเนืองอีกดว้ย 

  1.7 การรับรู้อุปสรรคของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ (Perceived Barriers to Health 

Promoting Behaviors) เป็นการรับรู้อุปสรรคทีขัดขวางต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น ความไม่

สะดวกสบาย ความยากลาบาก ไม่มีเวลา ไม่มีโอกาสกระทากิจกรรม หรือความห่างไกลจากสถานทีทีจะกระ

กิจกรรม จะส่งผลใหมี้การกระทาํกิจกรรมเพือการส่งเสริมสุขภาพนอ้ยลง 

 2. ปัจจยัปรับเปลียน (Modifying Factors) เป็นปัจจยัทีมีอิทธิพลโดยตรงต่อการรับรู้และมีอิทธิพล

โดยออ้มต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ผา่นปัจจยัดา้นการรู้คิด-การรับรู้ ซึงมีดงันี  

  2.1 ปัจจยัส่วนบุคคล (Demographic Factors) ไดแ้ก่ อาย ุเพศ เชือชาติ และนาํหนกัตวั  

  2.2 ลกัษณะทางชีววิทยา (Biological Factors) ไดแ้ก่ สดัส่วนของร่างกาย  

  2.3 อิทธิพลระหว่างบุคคล (Interpersonal Influences) ไดแ้ก่ ความเชือถือบุคคลอืนแบบ

แผนการใชบ้ริการสุขภาพของครอบครัว และการมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข 

ปัจจยัเหล่านีลว้นมีผลกระทบต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ  

  2.4 ปัจจยัดา้นสถานการณ์ (Situational Factors) ประสบการณ์ในอดีตทีเคยปฏิบติักิจกรรม

การส่งเสริมสุขภาพ จะส่งผลให้บุคคลปฏิบติักิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพอืนๆ ดว้ย เพือนาํไปสู่ภาวะ

ปกติสุข ความรู้และทกัษะบางอยา่งจะส่งเสริมใหบุ้คคลปฏิบติักิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพทีซบัซอ้นได ้

 3. การแสดงพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ (Participation in Health-promoting behavior)ตวัชีแนะการ

กระทาํ (Cue to Action) ไดแ้ก่ สิงกระตุน้ภายในหรือภายนอกทีทาํใหมี้การแสดงพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
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ในการประเมินพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ Pender นัน ไดป้ระเมินแบบแผนการดาํเนินชีวิตทีส่งเสริม

สุขภาพ โดยสร้างแบบวดัแบบแผนการดาํเนินชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพ (The Lifestyle and Health-habits 

Assessment) ไว ้10 ดา้น คือ ความสามารถในการดูแลตนเองทวัๆ ไป (General Competence in Self-care) 

การปฏิบัติดา้นโภชนาการ (Nutritional Practices) การออกกาํลงักายและกิจกรรมเพือการสันทนาการ 

(Physical or Recreational Activity) แบบแผนการนอนหลบั (Sleep Patterns) การจดัการกบัความเครียด 

(Stress Management) การบรรลุเป้าหมายชีวิตได้อย่างเต็มศกัยภาพของตนเอง (Self-actualization) 

จุดมุ่งหมายในชีวิต (Sense of Purpose) สมัพนัธภ์าพกบัคนอืนๆ การควบคุมสภาวะแวดลอ้ม (Environment 

Control) และการใชร้ะบบบริการทางสุขภาพ ซึงต่อมา Walker และคณะไดร่้วมกนัพฒันาแบบการวดัแบบ

แผนการดาํเนินชีวิตทีส่งเสริมสุขภาพจากทีมีอยู่เดิม ประกอบด้วยคาํถาม 100 ข้อ เหลือ 48 ข้อ จาก

พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพทีเหลือเพียง 6 ดา้น ไดแ้ก่ การบรรลุเป้าหมายชีวิตไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพของ

ตนเอง (Self-actualization)ความรับผดิชอบต่อสุขภาพ (Health Responsibility) การออกกาํลงักาย (Exercise) 

โภชนาการ (Nutrition) การช่วยเหลือพึงพาระหว่างกัน (Interpersonal Support) และการจัดการกับ

ความเครียด (Stress Management) 

 ต่อมาเพนเดอร์ (Pender,1996) ไดน้าํเสนอรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพทีไดรั้บการพฒันาขึนใหม่อีก 

โดยรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพทีปรับปรุงใหม่นี แตกต่างจากรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพในปี ค.ศ.1987 ซึง

จากการศึกษาวิจยัเพิมเติม Pender ไดป้รับปรุงและคดัปัจจยัดา้นการรู้คิดและการรับรู้ ในดา้นความสาํคญัต่อ

สุขภาพ การรับรู้การควบคุมสุขภาพ คาํจาํกดัความของสุขภาพออก คงไวเ้พียงการรับรู้ความสามรถใน

ตนเอง การรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และการรับรู้อุปสรรคของพฤติกรรมส่งเสริม

สุขภาพ อิทธิพลระหว่างบุคคล อิทธิพลดา้นสถานการณ์และเพิมตวัแปร 3 ตวั คือ ความรู้สึกเกียวกบักิจกรรม

ส่งเสริมสุขภาพ ความตงัใจทีจะกระทาํตามแผนทีกาํหนด และการแข่งขนักระทาํในเรืองทีตอ้งทาและเรืองที

ชอบในทันทีทันใด ทังนีเนืองจากทฤษฎีความคาดหวงัและทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม สภาพแวดลอ้ม 

(อิทธิพลระหว่างบุคคล และอิทธิพลดา้นสถานการณ์) และพฤติกรรมดงัเดิม (อิทธิพลดา้นพฤติกรรม) มีผล

ต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพทงัโดยตรงและโดยออ้ม นอกจากนี Pender ยงัไดค้ดัตวัชีแนะการกระทาํออก

ด้วย เนืองจากพบว่าเป็นตัวกระตุ้นทีเกิดขึนเพียงชั วคราว ซึงทาให้มีความยากลาํบากในการประเมิน

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพทีปรับปรุงใหม่นีไดมี้การปรับเปลียนตาํแหน่งและ

รูปแบบของปัจจยัต่างๆ เพือใหเ้หมาะสมในการประเมินพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพมากขึน ดงัแสดงใน

รูปภาพที 2 
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ภาพที 2 : รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของ Pender ทีปรับปรุงใหม่ ในปี 1996 

(Revised Health Promotion Model ทีมา Pender,1996) 

 

 รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ Pender ทีปรับปรุงใหม่ (Pender, 1996) ประกอบดว้ยมโนทศัน์หลกั 3 

มโนทศัน์ คือ  

 1. ลกัษณะส่วนบุคคลและประสบการณ์ (Individual Characteristics and Experiences) บุคคลแต่ละ

คนจะมีลกัษณะและประสบการณ์เฉพาะของแต่ละคน ซึงจะมีผลกระทบต่อการกระทําในภายหลัง 

ความสาํคญัของผลกระทบจะขึนอยูก่บัพฤติกรรมเป้าหมายทีจะนาํมาพิจารณาการเลือกวดัปัจจยัพฤติกรรมที

เกียวขอ้งกบัอดีต และลกัษณะส่วนบุคคลในรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพซึงอาจเป็นตวัแปรทีมีความสัมพนัธ์
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สูงกบัพฤติกรรมสุขภาพทีเฉพาะเจาะจง แต่ไม่ใช่ประชากรทงัหมดประกอบดว้ย พฤติกรรมทีเกียวขอ้งกบั

อดีตและปัจจยัส่วนบุคคล 

  1.1 พฤติกรรมทีเกียวขอ้งกบัอดีต 

  ปัจจัยด้านพฤติกรรมในอดีต คือ ความถีในการปฏิบัติพฤติกรรมทีเหมือนๆ กันหรือ

คลา้ยคลึงกนักบัการปฏิบติัพฤติกรรมทีผา่นมาในอดีตทีแสดงให้เห็นถึงผลกระทบโดยตรงและโดยออ้ม ที

นาํไปสู่ในการปฏิบติัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ผลโดยตรงของพฤติกรรมในอดีตต่อพฤติกรรมส่งเสริม

สุขภาพในปัจจุบนั อาจเกียวกบัลกัษณะนิสัยซึงจะนําเขา้ไปสู่การปฏิบติัพฤติกรรมโดยอตัโนมติั โดยให้

ความสนใจรายละเอียดเกียวกบัผลทีจะเกิดขึนและจะยงิเขม้ขน้มากขึนดว้ยการประพฤติปฏิบติันนัซาํๆ ส่วน

ผลโดยออ้มของพฤติกรรมในอดีตทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพตามทฤษฎีการรับรู้ทางสังคมจะ

ผ่านทางการรับรู้ความสามารถในตนเอง (Self-efficacy) ประโยชน์ (Benefits) อุปสรรค (Barriers) และ

ความรู้สึกเกียวกบัพฤติกรรมทีปฏิบติั (Self-related affect) ตามทฤษฎีของแบนดูราทีกล่าวว่า เมือแสดง

พฤติกรรมแลว้ไดรั้บขอ้มูลป้อนกลบัจะเป็นแหล่งขอ้มูลสาํคญัของขอ้มูลความสามารถหรือทกัษะของตน 

ผลประโยชน์ทีเคยไดรั้บจากการกระทาํพฤติกรรมในอดีต (Bandura, 1986) ซึงแบนดูราเรียกว่า การคาดหวงั

ผลทีจะเกิดขึนซึงทาใหบุ้คคลนันมีโอกาสทีจะแสดงพฤติกรรมนันซาํมากขึน และพฤติกรรมจะเกิดขึนได้

ตอ้งมีการกระทาํซาํบ่อยๆ อุปสรรคทีเกิดขึนจากการกระทาํพฤติกรรมเป็นประสบการณ์และแหล่งขอ้มูลใน

ความทรงจาทีเปรียบเสมือนกบัเครืองกีดขวางทีตอ้งขา้มให้ผ่านพน้ เพือจะไดป้ระสบความสาํเร็จในการ

แสดงพฤติกรรม พฤติกรรมทีเกิดขึนทุกๆครังจะมีอารมณ์หรือความรู้สึกเกิดร่วมดว้ย ความรู้สึกทางบวกหรือ

ทางลบทีเกิดขึนก่อนระหว่างหรือภายหลงัการแสดงพฤติกรรมจะเก็บรวบรวมไวใ้นความทรงจา เพือเป็น

ขอ้มลูทีนามาพิจารณาไตร่ตรองเมือจะเขา้สู่พฤติกรรมในภายหลงั พฤติกรรมในอดีตจะถูกนาํมาเสนอใน

ลกัษณะการปรับแต่งพฤติกรรมทางบวก โดยยกประเด็นประโยชน์ของการทาํพฤติกรรม สอนวิธีการให้

ผูรั้บบริการสามารถฟันฝ่าอุปสรรคทังหลายเพือนําไปสู่การปฏิบัติพฤติกรรมดังกล่าว ก่อให้เกิด

ความสามารถในระดบัทีสูงขึนและให้ความรู้ทางบวกในความสาํเร็จของการแสดงออกในอดีต รวมทงัให้

ขอ้มลูป้อนกลบัทางบวก 

  1.2 ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal factors)  

  ปัจจัยส่วนบุคคลเป็นตัวทาํนายพฤติกรรมเป้าหมายซึงถูกปรับแต่งด้วยการพิจารณา

ไตร่ตรองตามธรรมชาติ ในรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพปรับปรุงใหม่นี ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย  

   1.2.1 ปัจจยัทางชีวภาพของบุคคล (Personal biologic factors) ประกอบ ดว้ยตวั

แปรต่างๆ เช่น อาย ุเพศ เครืองชีวดัขนาดของร่างกาย ภาวะเจริญพนัธุ์ ภาวะหมดระดู ความสามารถในการ

ออกกาํลงักายโดยใชอ้อกซิเจน (Aerobic capacity) ความแข็งแรง ความกระฉบักระเฉง หรือความสมดุลของ

ร่างกาย  
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   1.2.2 ปัจจยัทางจิตวิทยาของบุคคล (Personal Psychologic factors) ประกอบดว้ย

ตัวแปรต่างๆ ได้แก่ ความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง (Self-esteem) แรงจูงใจในตนเอง (Self-motivation) 

ความสามารถส่วนบุคคล (Personal competence) การรับรู้ภาวะสุขภาพ (Perceived health status) และคาํ

จาํกดัของสุขภาพ (Definition of health)  

   1.2.3 ปัจจัยทางสังคมวฒันธรรมของบุคคล (Personal sociocultural facters) 

ประกอบดว้ยตวัแปรต่างๆ ไดแ้ก่ เชือชาติ สญัชาติ สีผวิ วฒันธรรมทีเปลียนแปลงตามยคุสมยั การศึกษา และ

สภาวะเศรษฐกิจสงัคม  

  เนืองจากปัจจยัส่วนบุคคลมีมากมาย จึงตอ้งคดัเลือกตวัแปรทีสาํคญั สามารถอธิบายหรือ

ทาํนายพฤติกรรมเป้าหมายได ้แมว้่าปัจจยัส่วนบุคคลจะมีอิทธิพลต่อความคิด ความรู้สึก และการทาํนาย

พฤติกรรมสุขภาพได ้แต่ปัจจยัส่วนบุคคลบางอย่างไม่สามารถเปลียนแปลงได ้ดงันัน จึงไม่ค่อยนาํปัจจยั

ส่วนบุคคลมาใชใ้นการอธิบายของปฏิบติัการเปลียนแปลงพฤติกรรมจากสือในการวิจยัครังนี 

 2. ความคิดและความรู้สึกของบุคคลทีมีเฉพาะต่อพฤติกรรม (Behavior-specific Cognitions and 

Affect) ตวัแปรกลุ่มนีในรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพใหม่ไดรั้บการพิจารณาว่าเป็นกลุ่มทีมีความสาํคญัใน

การจูงใจมากทีสุด และเป็นแกนสําคัญสําหรับผูมี้ส่วนเกียวข้องทีจะนําไปใช้ปฏิบัติเพือปรับเปลียน

พฤติกรรมการสูบบุหรีในการวิจยัครังนี ประกอบดว้ย 

  2.1 การรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ (Perceived Benefits of Action)  

 การวางแผนของบุคคลทีจะกระทาํพฤติกรรมเฉพาะใดๆ ขึนอยูก่บัประโยชน์ทีเคยไดรั้บ หรือจากผล

ของการกระทาํทีอาจจะเกิดขึน ประโยชน์ทีเคยไดรั้บจากการกระทาํจะแสดงออกทางจิตใจโดยคาํนึงถึง

ผลบวกหรือการเสริมแรงของการกระทาํพฤติกรรมนนั จากทฤษฎีความคาดหวงัค่านิยม (Expectancy-value) 

คาดการณ์ถึงประโยชน์เป็นสิงสาํคญัของการจูงใจซึงอยูบ่นพืนฐานของลกัษณะและประสบการณ์ทีผ่านมา

โดยตรง หรือเรียนรู้จากการสงัเกตสิงต่างๆ ทีผา่นเขา้มา ความเชือในประโยชน์หรือความเชือทีว่าผลจากการ

กระทาํทีเกิดขึนนนัจะเป็นไปในทางบวกเป็นสิงสาํคญัแมว้่าจะไม่เพียงพอทีจะใชเ้ป็นเงือนไขในการนาํไปสู่

พฤติกรรมสุขภาพทีเฉพาะเจาะจงก็ตาม 

  2.2 การรับรู้อุปสรรคของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ (Perceived Barriers to Action) 

 เป็นการรับรู้อุปสรรคทีขัดขวางต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอาจเป็นสิงทีเกิดขึนจริงหรือสิงที

คาดคะเน ไดแ้ก่ การรับรู้เกียวกบัความไม่เป็นประโยชน์ ความไม่สะดวกสบาย ค่าใชจ่้าย ความยากลาบาก 

หรือระยะเวลาทีใชใ้นการกระทาํนนัๆ อุปสรรคเปรียบเสมือนสิงกีดขวางไม่ใหบุ้คคลปฏิบติัพฤติกรรมหรือ

จูงใจให้บุคคลหลีกเลียงจะปฏิบติัพฤติกรรม แต่สนใจในพฤติกรรมทีทาลายสุขภาพ เช่น สูบบุหรีหรือ

รับประทานอาหารไขมนัสูง เมือมีความพร้อมในการกระทาํตาํและมีอุปสรรคมีมาก การกระทาํนันก็จะไม่

เกิดขึน การรับรู้อุปสรรคในการกระทาํทีเสนอในรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพใหม่นี มีผลกระทบต่อ



35 

 

พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพโดยตรง โดยเป็นตวักนัขวางการกระทาํ และมีผลในทางออ้มต่อการลดความ

ตงัใจในการปฏิบติัตามแผนทีกาํหนดไว ้

  2.3 การรับรู้ความสามารถในตนเอง (Perceived Self-efficacy)  

  เป็นการตดัสินความสามารถของบุคคลว่าจะสามารถทาํงานไดใ้นระดบัใด และบุคคลนัน

สามารถทีจะทาํอะไรไดบ้า้งโดยมีทกัษะหรือไม่มีก็ได ้การตดัสินความสามารถของบุคคลแสดงให้เห็นจาก

ความคาดหวงัผลลพัธ ์การรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นการตดัสินเกียวกบัความสามารถของบุคคลใน

การกระทาํพฤติกรรมนนัใหส้าํเร็จ ในขณะทีความคาดหวงัในผลลพัธเ์ป็นการตดัสินพิจารณาทีผลลพัธ์ เช่น 

ผลประโยชน์ ค่าใชจ่้าย พฤติกรรมทีก่อใหเ้กิดผลผลิต การรับรู้เกียวกบัทกัษะและความสามารถเป็นแรงจูงใจ

สาํคญัของบุคคลทีจะกระทาํพฤติกรรมทีดี และถกูตอ้งเหมาะสม ความรู้สึกเกียวกบัความสามารถและทกัษะ

ในการกระทาํของบุคคล เป็นสิงเสริมสนบัสนุนใหบุ้คคลบรรลุถึงพฤติกรรมเป้าหมายไดม้ากกว่าบุคคลทีมี

ความรู้สึกว่าตนเองไม่มีความสามารถและไม่มีทกัษะ การเรียนรู้ของบุคคลเกียวกบัการรับรู้ความสามารถ

ของตนเอง มีพืนฐานทีพฒันามาจากปัจจยั 4 ประการ คือ 

   2.3.1 การกระทาํทีไดบ้รรลุผลสาํเร็จจากการทีไดป้ฏิบติัพฤติกรรมนัน และการ

ประเมินการกระทาํตามมาตรฐานของตนเอง หรือจากการประเมินทีไดรั้บจากบุคคลอืน  

   2.3.2 ประสบการณ์จากการไดเ้ห็นการกระทาํของผูอื้น โดยการสังเกตและนาํมา

ประเมินเปรียบเทียบกบัตนเอง หรือจากการประเมินยอ้นกลบั  

   2.3.3 การชกัจูงดว้ยคาํพดูของผูอื้น ทาํใหบุ้คคลสามารถดึงเอาความสามารถทีมีอยู่

ในตนเองออกมาเพือใชใ้นการทาํกิจกรรมนนัๆ  

   2.3.4 สภาพร่างกาย เช่น ความวิตกกงัวล ความกลวั ความสงบ ความเงียบ สิง

เหล่านีบุคคลนาํมาใชต้ดัสินความสามารถของตนเอง 

  2.4 ความรู้สึกเกียวกบักิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ (Activity-related Affect)  

  ความรู้สึกของตนเองทีเกิดขึน ก่อน ระหว่างและภายหลงัพฤติกรรมเป็นพืนฐานของการ

กระตุน้พฤติกรรมของตนเอง การตอบสนองทางดา้นอารมณ์ความรู้สึกเหล่านีอาจเป็นระดบัน้อยๆ ปาน

กลาง หรือรุนแรง และถกูตดัสินดว้ยความคิด เก็บไวใ้นความทรงจา และนาํมาเป็นกระบวนการคิดต่อการ

กระทําพฤติกรรมในเวลาต่อมา การตอบสนองทางอารมณ์ ความรู้สึกต่อพฤติกรรมทีเฉพาะเจาะจง 

ประกอบดว้ย 3 องค์ประกอบ คือ อารมณ์ทีเกียวกบัการกระทาํในขณะนัน (Activity-related) อารมณ์ของ

ตนเองในขณะนัน (Self-related) และอารมณ์ทีเกียวกบับริบทหรือสภาพแวดลอ้มในขณะนัน (Context-

related) ผลของความรู้สึกทีเกิดขึนจะมีอิทธิพลต่อบุคคลในการเลือกปฏิบติั หรือไม่ปฏิบติัพฤติกรรมนันซาํ

อีก หรือคงพฤติกรรมนนัไวใ้หย้าวนานขึน อารมณ์ความรู้สึกร่วมกบัพฤติกรรมสะทอ้นเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ 

แสดงถึงความต่อเนืองดา้นอารมณ์ความรู้สึกโดยตรงหรือตอบสนองในทุกขนัตอนตลอดการมีพฤติกรรม

นนั อาจเป็นความรู้สึกดา้นบวกหรือดา้นลบก็ได ้ไดแ้ก่ ความรู้สึกสนุก ความรู้สึกปลืมปีติ หรือเบิกบานใจ 
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ความรู้สึกเพลิดเพลิน ความรู้สึกรังเกียจ หรือความรู้สึกไม่พอใจ พฤติกรรมทีเกิดขึนร่วมกบัความรู้สึกด้าน

บวกจะส่งผลใหบุ้คคลปฏิบติัพฤติกรรมนนัอีก ในทางกลบักนัถา้เป็นความรู้สึกดา้นลบมกัจะหลีกเลียง ใน

บางพฤติกรรมจะมีทังความรู้สึกในด้านบวกและด้านลบ ดังนันความสัมพนัธ์ทีสมดุลระหว่างอารมณ์

ความรู้สึก จึงตอ้งดูทีความสมดุลระหว่างความรู้สึกทางบวก และความรู้สึกทางลบทีเกิดขึน ก่อน ระหว่าง 

และภายหลงัการแสดงพฤติกรรม ความรู้สึกเกียวกบักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนันแตกต่างจากการประเมิน

ดา้นทศันคติตามแนวคิดของฟิชไบน์และแอสเซน (Fishbein and Ajzen Cited in Pender, 1996) การประเมิน

ในแง่ของทศันคติสะทอ้นถึงการประเมินดา้นอารมณ์ความรู้สึกของผลลพัธ์เฉพาะของพฤติกรรมมากกว่า

การตอบสนองต่อสิงเร้าทีพอเหมาะของพฤติกรรมโดยตวัมนัเอง ดงันัน ความรู้สึกเกียวกบัพฤติกรรมส่งเส

รอมสุขภาพมีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมสุขภาพเช่นเดียวกบัทีมีอิทธิพลทางออ้มโดยผ่านความสามารถ

ในตนเองและความตงัใจในการวางแผนว่าจะกระทาํพฤติกรรม 

  2.5 อิทธิพลระหว่างบุคคล (Interpersonal Influences) 

  ตามแนวคิดของรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพนัน อิทธิพลระหว่างบุคคล คือ การเรียนรู้

เกียวกบัพฤติกรรมความเชือหรือทศันคติของบุคคลอืน การเรียนรู้เหล่านีอาจจะตรงหรือไม่ตรงกบัความเป็น

จริงได ้แหล่งขอ้มูลเบืองตน้ของอิทธิพลระหว่างบุคคลในพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ คือ ครอบครัว กลุ่ม

เพือน และบุคลากรทางสุขภาพ อิทธิพลระหว่างบุคคล ไดแ้ก่ บรรทดัฐานของสงัคมการสนบัสนุนทางสงัคม 

และการเป็นแบบอยา่งซึงเป็นการเรียนรู้จากบุคคลอืน โดยผา่นการสงัเกตการกระทาํเฉพาะพฤติกรรมนันๆ 

กระบวนการปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลทงั 3 กระบวนการนี แสดงให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกของบุคคลที

นาํไปสู่การมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพจากการศึกษาสุขภาพและส่วนทีเกียวขอ้ง พบว่าบรรทดัฐานของ

สงัคมเป็นตวักาํหนดมาตรฐานของการกระทาํ ซึงบุคคลสามารถทีจะยอมรับหรือปฏิเสธได ้การสนับสนุน

ทางสงัคมต่อการปฏิบติัพฤติกรรมเป็นแหล่งช่วยเหลือทีไดรั้บจากผูอื้น การเป็นแบบอยา่งทีกระทาํติดต่อกนั

มาประกอบขึนเป็นพฤติกรรมสุขภาพ และเป็นกลยุทธ์ทีสําคัญของการเปลียนแปลงพฤติกรรมส่งเสริม

สุขภาพโดยตรง ขณะเดียวกนัก็มีผลทางออ้มโดยตรงเป็นแรงกดดนัต่อสังคม หรือส่งเสริมให้มีการกระทาํ 

การวางแผนในการทีจะปฏิบัติโดยกระตุ้นให้คิดทีจะปฏิบัติหรือกระตุ้นให้บุคคลวางแผนทีจะกระทาํ

พฤติกรรมนนัๆ คนแต่ละคนมีความแตกต่างกนัในดา้นความไวต่อความรู้สึก แบบอย่างและการสรรเสริญ

ของผูอื้น อยา่งไรก็ตามการใหแ้รงจูงใจอยา่งพอเพียงตามแนวทางของอิทธิพลระหว่างบุคคล ส่งผลให้มีการ

แสดงพฤติกรรมและคนแต่ละคนตอ้งใส่ใจต่อพฤติกรรม ความปรารถนา และการเขา้กบับุคคลอืนไดท้าํให้

เขาเหล่านนัเกิดการเรียนรู้โดยการเลียนแบบพฤติกรรม 

  2.6 อิทธิพลดา้นสถานการณ์ (Situational Influences)  

  การรับรู้และการเรียนรู้ของบุคคลต่อสถานการณ์หรือบริบทใดๆ ทีอาํนวยความสะดวก

หรือขัดขวางต่อการแสดงพฤติกรรม อิทธิพลของสถานการณ์ทีมีต่อการส่งเสริมสุขภาพ ไดแ้ก่ การรับรู้

ทางเลือกทีเหมาะสม คุณลักษณะซึงเป็นผู ้ทีเ ขียนเกียวกับเรืองการคืนความเป็นธรรมชาติให้กับ
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สภาพแวดลอ้มนันไดตื้นตัวในเรืองของสภาพแวดลอ้ม (Pender, 1996) โดยคาํนึงถึงว่าจะทาํอย่างไรให้

สภาพแวดลอ้มมีผลต่อสุขภาพหรือพฤติกรรมทีเกียวขอ้งกบัสุขภาพ บุคคลจะถูกชกัจูงให้ปฏิบติัและกระทาํ

อย่างมีความสามารถได้ดีในสถานการณ์หรือสภาพแวดลอ้มซึงบุคคลรู้สึกเป็นอนัหนึงอนัเดียวกัน ไป

ดว้ยกนัไดม้ากกว่าความรู้สึกไปดว้ยกนัไม่ได ้ความรู้สึกผกูพนัมากกว่าความรู้สึกแตกแยก ความปลอดภยั

และมนัใจมากกว่าความรู้สึกไม่ปลอดภยัและถกูคุกคาม สภาพแวดลอ้มทีตรึงใจและน่าสนใจเป็นบริบททีจูง

ใจใหบุ้คคลปรารถนาจะกระทาํพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมทีปรับปรุงใหม่ 

อิทธิพลด้านสถานการณ์ได้รับการให้ความหมายใหม่และมีอิทธิพลโดยตรงและโดยออ้มต่อพฤติกรรม

ส่งเสริมสุขภาพ สถานการณ์อาจมีผลโดยตรงต่อพฤติกรรมโดยการแสดงใหเ้ห็นในสภาพแวดลอ้มนนั 

 3. ผลทีเกิดขึนจากพฤติกรรม (Behavioral Outcome) การกาํหนดความตงัใจเพือวางแผนการกระทาํ

เป็นจุดเริมของการเกิดพฤติกรรม ความตงัใจนีจะดึงให้บุคคลเขา้สู่และผ่านพฤติกรรมไปไดน้อกจากจะมี

ความต้องการอืนเข้ามาแทรกซึงบุคคลไม่สามารถหลีกเลียงหรือมีความปรารถนาในสิงทีเข้ามาแทรก

มากกว่า ทาํใหบุ้คคลนนัไม่ไดก้ระทาํในสิงทีไดต้งัใจไวต้งัแต่ตน้  

  3.1 ความตังใจทีจะปฏิบัติตามแผนทีกาํหนดไว ้(Commitment to a plan of action) 

พฤติกรรมของมนุษยโ์ดยทวัไปจะเป็นระบบมากกว่าไม่เป็นระบบ ตามทีแอสเซนและฟิชไบน์ (Ajzen and 

Fishbein) ไดก้ล่าวว่า ความตงัใจเป็นตวัสาํคญัทีกาํหนดการแสดงพฤติกรรมนันดว้ยความเต็มใจ (Fishbein 

and Ajzen, 1975 cited by Pender, 1996) ความตงัใจทีจะปฏิบติัพฤติกรรมตามแผนทีกาํหนดไวใ้นรูปแบบ

ใหม่ของแบบจาํลองพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพอยูภ่ายใตก้ระบวนการทางดา้นความคิด ความรู้สึก ไดแ้ก่ 

   3.1.1 ความตงัใจทีมีต่อการกระทาํเฉพาะในเวลาและสถานทีทีกาํหนดกบับุคคลที

เฉพาะหรือทาํโดยลาพงั โดยไม่คาํนึงถึงว่าจะมีสิงใดๆ เขา้มาแทรก  

   3.1.2 วิเคราะห์หาวิธีการทีจะทาํใหเ้กิดแรงเสริมในการปฏิบติัพฤติกรรมนันต่อไป

ตอ้งการหาวิธีการทีเฉพาะในการปฏิบติัทีจะใชก้บัพฤติกรรมทีมีความแตกต่างกนั เพือให้กลายเป็นความ

ตงัใจทีจะวางแผนการปฏิบติัพฤติกรรม การวางแผนเพือการกระทานีทาํร่วมกนัระหว่างพยาบาลและผูป่้วย

เพือใหเ้กิดการปฏิบติัไดส้าํเร็จ 

  3.2 ปัจจยัการแข่งขนักระทาํในเรืองทีตอ้งทาํและเรืองทีชอบในทนัทีทนัใด (Immediate 

competing demands and preferences) หมายถึง พฤติกรรมทางเลือกอืนทีแทรกเขา้มาในความคิดสามารถ

กระทาํไดก่้อนทีจะเกิดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพตามทีไดว้างแผนไว ้ความตอ้งการแทรกแซงถกูมองว่าเป็น

พฤติกรรมทางเลือกอืนๆ ทีเกิดขึนซึงบุคคลสามารถควบคุมไดใ้นระดบัตาํ เนืองจากเงือนไขดา้นสิงแวดลอ้ม 

เช่น ความรับผิดชอบในการทาํงานหรือการดูแลครอบครัว ถา้ไม่ตอบสนองต่อความตอ้งการนัน จะส่ง

ผลร้ายต่อตนเองหรือบุคคลสาํคญัในชีวิตได ้ส่วนความพอใจทีแทรกแซงถกูมองว่าเป็นพฤติกรรมทางเลือก

ทีให้ผลตอบแทนทีมากกว่า หรือเหนือกว่าทีบุคคลสามารถควบคุมไดใ้นระดับสูง สามารถทาํให้ลม้เลิก

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพไดเ้มือพอใจพฤติกรรมทีมาแทรกแซงความสามารถในการเอาชนะปัจจยัความ
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พอใจทีแทรกแซง ขึนอยูก่บัความสามารถของบุคคลทีจะควบคุมตนเอง การตดัสินใจทีเขม้แข็งต่อการวาง

แผนการปฏิบติันนัอาจจะสนบัสนุนใหเ้กิดพฤติกรรมสุขภาพ และผลของความตงัใจทีสมบูรณ์ รูปแบบการ

ส่งเสริมสุขภาพนัน ปัจจัยการแข่งกระทาํในเรืองทีต้องทาํและเรืองทีชอบในทันทีทันใด มีผลกระทบ

โดยตรงต่อความเป็นไปไดที้จะเกิดพฤติกรรมสุขภาพและมีผลต่อความตงัใจได ้

  3.3 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ (Health-promotion behavior) พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ

เป็นจุดสุดท้ายหรือเป็นการกระทาํทีเกิดขึนในรูปแบบส่งเสริมสุขภาพ อย่างไรก็ตามควรระลึกไวว้่า

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพจะคงอยูใ่หย้งัยนืต่อไปแก่ผูรั้บบริการโดยตรง สามารถนาํไปใชไ้ดทุ้กมุมมองของ

การดาํเนินชีวิต โดยผสมผสานเขา้กบัแบบแผนการดาํเนินชีวิตทางสุขภาพซึงเป็นผลให้เกิดประสบการณ์

สุขภาพในทางบวกต่อไปตลอดช่วงชีวิต วอลค์เกอร์ซีครีสท ์และเพนเดอร์ ไดส้ร้างแบบประเมินพฤติกรรม

ส่งเสริมสุขภาพของบุคคล ซึงประกอบด้วยพฤติกรรม 6 ด้าน โดยพฒันามาจากแนวคิดของเพนเดอร์ 

(Pender, 1987) ดงันี  

   3.3.1 ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ (Health Responsibility) เป็นความตระหนักต่อ

สุขภาพของตนเอง เป็นพฤติกรรมทีบุคคลสนใจ เอาใจใส่ต่อภาวะสุขภาพของตน โดยการศึกษาหาความรู้

เกียวกบัสุขภาพและปฏิบติัตนเพือให้มีสุขภาพดี มีการสังเกตอาการผิดปกติต่างๆ ของร่างกาย การสนใจ

ความรู้ดา้นสุขภาพ และรับบริการจากบุคลากรสาธารณสุข ตลอดจนขอคาํปรึกษาหรือขอคาํแนะนาํจาก

บุคลากรดา้นสุขภาพเมือมีขอ้สงสยัเกียวกบัสุขภาพ 

   3.3.2 โภชนาการ (Nutrition) เป็นพฤติกรรมทีบุคคลเลือกรับประทานอาหารอย่าง

ถกูตอ้งเหมาะสมกบัความตอ้งการของร่างกาย และไดคุ้ณค่าทางโภชนาการ  

   3.3.3 การทาํกิจกรรมและการออกกาํลงักาย (Physical Activity) เป็นพฤติกรรมที

บุคคลปฏิบติั โดยใหมี้การเคลือนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย ซึงทาให้ร่างกายมีการใชพ้ลงังาน เช่น การวิง 

เตน้แอโรบิก เล่นกีฬา หรือปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัต่างๆ ซึงเป็นการออกกาํลงักาย เป็นกิจกรรมทีกระทาํเพือ

ส่งเสริมสุขภาพและความมีอายยุนืยาว  

   3.3.4 การจดัการกบัความเครียด (Stress Management) เป็นพฤติกรรมทีแสดงถึง

วิธีการจดัการกบัความเครียดของบุคคล เป็นการทาํกิจกรรมทีคลายเครียดหรือการทาํกิจกรรมทีป้องกนัการ

อ่อนลา้ของร่างกาย กิจกรรมต่างๆ ทีบุคคลกระทาํเพือผอ่นคลายความตึงเครียด เช่น การพกัผ่อน นอนหลบั 

การใชเ้ทคนิคการผอ่นคลาย และการแสดงออกทางอารมณ์ทีเหมาะสม 

   3.3.5 ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล (Interpersonal Relation) เป็นพฤติกรรมทีบุคคล

แสดงถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอืน มีการให้และรับ ยอมรับและให้เกียรติซึงกันและกันมีการ

ปรึกษาหารือและร่วมกนัแกไ้ขปัญหา ซึงจะทาํใหบุ้คคลไดรั้บประโยชน์ในแง่การไดรั้บการสนบัสนุน  

   3.3.6 การพฒันาดา้นจิตวิญญาณ (Spiritual Growth) เป็นพฤติกรรมทีบุคคลแสดง

ถึงการมีความเชือทีมีผลต่อการดาํเนินชีวิตทีดี มีจุดมุ่งหมายในชีวิต มีความรักและความจริงใจต่อบุคคลอืน 
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มีความสงบและพึงพอใจในชีวิต สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลอืนให้ประสบความสําเร็จ เป็น

ความสามารถในการพฒันาศกัยภาพทางดา้นจิตวิญญาณอย่างเต็มทีซึงประเมินไดจ้ากความเชือ ความรู้สึก

เกียวกบัความหมายของชีวิต ความรัก ความหวงั การใหอ้ภยั และชีวิตหลงัการตาย 

 

2.3 แนวคดิและทฤษฎีทีเกยีวข้องกบัสือ 

 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใ้หค้าํนิยาม “สือ” (กริยา) ว่าหมายถึง ติดต่อใหถึ้ง

กนั เช่น สือความหมาย ชกันาํให้รู้จกักนั และสือ (นาม) หมายถึง ผูห้รือสิงทีติดต่อให้ถึงกนัหรือชกันาํให้

รู้จกักนั เช่น เขาใชจ้ดหมายเป็นสือติดต่อกนั เรียกผูที้ทาํหน้าทีชกันาํให้ชายหญิงไดแ้ต่งงานกนัว่า พ่อสือ 

หรือ แม่สือ (ศิลปะ) วสัดุต่าง ๆ ทีนาํมาสร้างสรรค์งานศิลปกรรม ให้มีความหมายตามแนวคิด ซึงศิลปิน

ประสงคแ์สดงออกเช่นนนั เช่น “สือผสม" 

 เว็บสเตอร์ ดิกชนันารี (Webster, 1983) ไดใ้ห้คาํนิยาม “สือ” หรือ media ไวว้่าหมายถึง องค์กรที

รับผดิชอบการสือสารไปยงัสาธารณะ เช่น หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร วิทย ุโทรทศัน์เป็นตน้ 

 วิลเบอร์ แชรมม ์(Wilber Schramm, 1973) กล่าวไวพ้อสรุปไดว้่า การสือสาร คือการมีความเขา้ใจ

ร่วมกนัต่อสญัลกัษณ์ทีแสดงข่าวสาร (information signs) 

 วิรัช อภิรัตนกุล (2535) ถึงแมจ้ะกล่าวว่าถึงการสือสารแบบดงัเดิมแต่ก็น่าสนใจและสรุปไดว้่า การ

สือสาร คือ วิถีทางและเทคนิคการสือความหมายทงัทางตรงและทางออ้ม เช่นมนุษยรู้์จกัสญัญาณกลอง ควนั

ไฟ แผน่ศิลาจารึก โทรเลข การพิมพ ์การกระจายเสียง และภาพยนตร์ 

 ความสําคญัของสือ 

 สือมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ เพราะทําหน้าทีถ่ายทอด เผยแพร่ความคิดวิธีการ 

นวตักรรม หรือเทคโนโลยใีหม่ ๆ  แก่สงัคม ทาํใหก้ารบริหารจดัการโครงสร้างทางสงัคมตลอดจนพฤติกรรม

ทางความคิด จิตใจ และการปฏิบติัของมวลชนแตกต่างกนัออกไป สือจึงมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู ่

เศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง ฯลฯ อยา่งหลีกเลียงไม่ไดส่้วนใหญ่สือกบัการประชาสัมพนัธ์และการรณรงค์

จะดาํเนินไปด้วยกัน และใช้กระบวนการขับเคลือนเชิงรุกเพือให้เกิดผลสัมฤทธิตามวตัถุประสงค์และ

เป้าหมาย แต่จะส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างไร มากน้อยเพียงไหนเป็นหน้าทีของทุกคนตอ้งคิด วิเคราะห์ 

สังเคราะห์ กลนักรอง และเลือกรับโดยใชค้วามรู้ (Knowledge) ก่อนนาํไปใชอ้ย่างชาญฉลาดดว้ยปัญญา 

(Wisdom) จึงจะไดป้ระโยชน์อยา่งคุม้ค่า แต่เราจะทาํอย่างไรจึงจะให้ผูผ้ลิตและใชสื้อตระหนักถึงคุณภาพ 

จริยธรรม และจรรยาบรรณของตนเองในการนาํเสนอสือเพือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กและเยาวชนที

กาํลงัอยูใ่นภาวะการตืนตวัสูง และบางครังยงัแยกแยะสิงทีมีคุณค่าออกจากสิงเร้าเชิงลบไดย้าก การนาํเสนอ

ข้อมูลต่าง ๆ ผ่านสือช่องทางทีหลากหลายในปัจจุบันจึงเป็นเรืองละเอียดอ่อน องค์กรจะคํานึงถึง

ผลประโยชน์เป็นหลกัมิได้ ทังนีเพราะการสือสารจะเจริญเติบโตอย่างยงัยืนต้องตอบสนองสิงทีเป็น

ประโยชน์ต่อสงัคมและสามารถใหข้อ้มลูไดฉ้บัพลนั นาํไปสู่การแกปั้ญหาของประชาชนส่วนใหญ่ไดด้งันัน
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กระบวนการขบัเคลือนของสือตงัแต่ขอ้มูล (Data) ซึงแปลงเป็นเนือหา (Message) ทีจะนาํเสนอตอ้งผ่าน

ช่องทาง (Channel) หรือวิธีการ (Method) ทีเหมาะสมเพือทีผูรั้บสาร (Receiver) จะไดเ้ขา้ใจตรงกนัและ

ขบัเคลือนตามผูส่้ง (Sender) หรือผูส้ั งการ (Director) ได ้ดงันันสือจึงสนับสนุนระบบการทาํงานของวง

การศึกษาทุกประเภทใหก้า้วทนัสถานการณ์โลกและปรับตวัใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

 

 ประเภทของสือ 

 วิโรจน์ อารียก์ลุ (ม.ป.ป) ไดแ้บ่งประเภทของสือไวห้ลายรูปแบบ ดงันี 

 1. แบ่งประเภทของสือออกเป็นสือสิงพิมพ ์และสืออิเลก็ทรอนิกส์ ดงันี 

  1.1 สือสิงพิมพ ์(Printed Media) ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร หนงัสือภาพถ่าย โปสเตอร์ 

  1.2 สืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media) ได้แก่ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 

ภาพยนตร์ อินเทอร์เน็ต อีเมล ์เครือข่ายสงัคม (Social Network) 

 2. แบ่งประเภทของสือออกเป็นสือทีรับรู้โดยการฟังหรือสือโสต การเห็นหรือสือทศัน์และทงัการ

ฟังและการมองเห็นหรือสือโสตทศัน์ ดงันี 

  2.1 สือโสต (Audio Media) ไดแ้ก่ วิทยกุระจายเสียง เทป 

  2.2 สือทศัน์ (Visual Media) ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร หนงัสือ ภาพถ่าย 

 3. แบ่งประเภทของสือเป็นสือร้อนและสือเยน็ ดงันี 

  3.1 สือร้อน (Hot Media) สือทีนาํสารส่งไปยงัผูรั้บสาร และผูรั้บสารไม่ไดมี้ส่วนร่วมใน

การส่งสารเลย ผูรั้บสารไม่ตอ้งใชค้วามพยายามใดเพือให้ไดส้ารทีสมบูรณ์ เพราะมีคนจดัคอยดูแลให้ เช่น 

ภาพยนตร์ มีช่างเทคนิคของโรงภาพยนตร์ไดจ้ดัการฉายใหช้ม เป็นตน้ 

  3.2 สือเยน็ (Cool Media) คือ สือทีนาํข่าวสารไปยงัผูรั้บ โดยบางครังผูรั้บสารจาํเป็นตอ้งมี

ส่วนร่วมในการพยายามใหไ้ดข่้าวสารทีสมบูรณ์ เช่น วิทยโุทรทศัน์ภาพลม้ ผูช้มตอ้งปรับภาพ เป็นตน้ 

 4. การแบ่งประเภทของสือโดยธรรมชาติในการนาํสาร ดงันี 

  4.1 สือวจันะ ไดแ้ก่ สือทีนาํสารในลกัษณะทีเป็นภาษาพดู ภาษาเขียน เช่นการพดู การเขียน 

ทางสือมวลชนต่าง ๆ เป็นตน้ 

  4.2 สืออวจันะ ไดแ้ก่ สือทีนาํ สารซึงไม่เป็นภาษาพดู แต่เป็นสญัลกัษณ์เครืองหมาย (Signs) 

และอากปักิริยา การเคลือนไหวของร่างกาย ริมฝีปาก การแสดงออกบนใบหนา้นยัน์ตา การขมวดคิ ว การใช้

สญัญาณมือ การสมัผสั การใชส้ญัญาณไฟ การตีเกราะ กลอง การยิงพลุเพือขอความช่วยเหลือของผูที้รอด

ชีวิตจากเครืองบินตก หรือเรืออบัปาง สัญญาณจราจร ป้ายทางเข้าออก ทางไปห้องนาํชาย – หญิง ฯลฯ 

นอกจากนนั ยงัมีสือวฒันธรรมหรือสือพืนบา้น เช่น ศิลปะ ดนตรี การแต่งกาย และสือทศันศิลป์ 

 5. การแบ่งประเภทของสือตามรูปแบบและสถานการณ์การสือสาร สามารถแบ่งสือได ้

เป็น 3 ลกัษณะ ดงันี 
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  5.1 สือภายในบุคคล (Intrapersonal Communication) เป็นการสือสารกบัตนเอง หรือการส่ง

สารของบุคคลคนเดียว แต่ละบุคคลมีการสือสารภายในตนเองทุกคน เนือหาสาระในการสือสารมาจาก

ประสบการณ์ ข่าวสาร และขอ้มลูทีแต่ละคนไดรั้บ ตวับุคคลจึงนับไดว้่าเป็นสือหรือช่องทางในการสือสาร

กบัตนเอง หรือการสือสารภายในบุคคล 

  5.2 สือระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) การสือสารระหว่างบุคคลเป็น

รูปแบบของการสือสารตงัแต่ 2 คนขึนไป สือทีใชใ้นการสือสารประเภทนี คือ สือบุคคล บุคคลไดมี้การพูด

กนัอยา่งเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ไดติ้ดต่อสือสารกนัทางจดหมายโทรศพัท์ โทรสาร เทเลคอนเฟอ

เร็นซ ์การสือสารระหว่างบุคคลนนั ผูส่้งสารรู้แน่ชดัว่าเป็นกลุ่มใดผลสะทอ้นกลบัจากผูรั้บสารก็มีไดง่้ายกว่า 

สือหรือช่องทางการสือสารสามารถใชน้าํสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

  5.3 การสือสารมวลชน (Mass Communication) เป็นการแบ่งประเภทสือโดยอาศยัการรับรู้

ผา่นประสาทสมัผสัเป็นหลกั คือ 

  1) สือทีรับได้ด้วยการมองเห็น หรือสือทัศน์ (Visual Media) ได้แก่หนังสือพิมพ ์

(Newspaper) ภาพถ่าย (Photography) 

  2) สือทีรับไดด้ว้ยการฟัง (Audio Media) หรือสือโสต ไดแ้ก่วิทยกุระจายเสียง 

  3) สือทีรับไดด้ว้ยการฟังและการมองเห็น หรือสือโสตทศัน์ (Audio-VisualMedia) ผูรั้บ

สารรับสารโดยการมองเห็นและการไดย้นิพร้อม ๆ กนั ไดแ้ก่ วิทยโุทรทศัน์ ภาพยนตร์วีดิโอ (Video) วีดิโอ

ดิส (Videodise) การแสดงบนเวที (Theatre) เช่น ละคร ดนตรี อุปรากรการฟ้อนรํา เป็นตน้ 

 6. การแบ่งประเภทของสือเป็นสือสนบัสนุน (Supporting Channels) แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงันี 

  6.1 สือสนับสนุนในการบันทึกข่าวสาร คือ โครงสร้างพืนฐานทีเกียวกับการพิมพ์การ

บนัทึกเสียง การบนัทึกภาพ ซึงตอ้งอาศยัเครืองพิมพ ์เครืองบนัทึกเสียง เครืองเล่นแผ่นเสียงกลอ้งถ่ายรูป 

และวสัดุรองรับสาร ไดแ้ก่ กระดาษ แถบบนัทึกเสียง แถบบนัทึกภาพ แผน่เสียง เป็นตน้ 

  6.2 สือสนบัสนุนในการขนส่งข่าวสาร คือ โครงสร้างพืนฐานทีเกียวกบัระบบการคมนาคม 

(Transportation) และบริการไปรษณีย ์(Postal Services) ไดแ้ก่ เครือข่ายของเส้นทางคมนาคมทางบก ทาง

อากาศ ทางเรือ ยานพาหนะ บริการส่งจดหมาย และไปรษณียภณัฑ ์อืนๆ 

  6.3 สือสนับสนุนในการถ่ายทอดข่าวสาร เป็นโครงสร้างพืนฐานทีช่วยให้การถ่ายทอด

ข่าวสาร (Transmission of messages) จากทีหนึงไปยงัอีกทีหนึง โดยอาศยัคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า ถ่ายทอด

สัญญาณผ่านระบบสาย ระบบวิทยุ ระบบแสง และระบบสือสารดาวเทียม ซึงอาจเรียกรวมกันว่า “การ

สือสารโทรคมนาคม” (Telecommunication) หรือสือส่งสัญญาณ (Transmission Media) ไดแ้ก่ โทรศพัท ์

โทรพิมพ ์โทรภาพ โทรสาร โทรทศัน์ตามสาย วิทยคุมนาคมเป็นตน้ 
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ทฤษฎีทีเกยีวข้องกบัปฏิบัตกิารของสือ 

 จากการศึกษาทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัปฎิบติัการของสือพบว่ามีผูศึ้กษาและเสนอทฤษฎีต่าง ๆ ไวร้วม 5

ทฤษฎีดว้ยกนั คือ (ชูศกัดิ เพรสคอทแ์ละคณะ,2557) 

 1. ทฤษฎีการผ่อนคลาย (Catharsis Theory) 

 เฟชบาชและชิงเกอร์ (Feshbach, S. and Singer B., 2009) ผูเ้สนอทฤษฎีนีเชือว่าปกติคนเราจะมี

ประสบการณ์ประจาํวนัทีก่อใหเ้กิดความเครียด หรือ อารมณ์หงุดหงิด ซึงอาจจะนาํไปสู่พฤติกรรมทีกา้วร้าว

รุนแรงได ้ดงันัน การมีโอกาสเปิดรับสือทีมีเนือหาเกียวกับความรุนแรง จะช่วยปลดเปลืองหรือบรรเทา

ความรู้สึกทีอยากแสดงพฤติกรรมกา้วร้าวลงได ้ดงันันความรุนแรงของสือจึงเปรียบเสมือนกลไกทางทาง

จิตวิทยาและทางสังคม (Psychological and Social Mechanisms) ทีเป็นทางออกสาํหรับพฤติกรรมความ

รุนแรงของคนเรา ซึงลกัษณะการเป็นเครืองผอ่นคลายความกา้วร้าวรุนแรงนีจะเกิดผลกบัชนชนัตาํมากกว่า

คนระดบักลาง ทงันี เนืองจากคนในระดบักลางมีความสามารถในการควบคุมหรืออดกลนัต่อการแสดงออก

ของความรุนแรงไดดี้กว่าคนชนัตาํของสงัคม 

 2.ทฤษฎีการกระตุ้น (Aggressive Cues or Stimulating Effects Theory) 

 เลียวนาร์ด เบอร์โควิทซ ์(Berkowitz, L., 2008) เป็นผูเ้สนอทฤษฎีนีโดยสนันิษฐานว่าการเปิดรับสิง

เร้าของความกา้วร้าวจะไปกระตุน้ระดบัการปลุกเร้าทางจิตใจและร่างกายจนอาจถึงขึนการแสดงพฤติกรรม

ในทางกา้วร้าวรุนแรงได ้ความสมัพนัธข์องสิงเร้าและการตอบสนอง(Stimulus and Response) ตามทฤษฎีนี

มิไดห้มายความว่าการกระตุน้หรือปลุกเร้า ความรุนแรงจะเกิดขึนกบัผูที้กาํลงัชมรายการสือทุกคนเท่ากนั

หมด สาํหรับผูที้กาํลงัอยู่ในภาวะกดดนัหรือหงุดหงิดในขณะนันมกัจะมีแนวโน้มทีจะตอบสนองในทาง

กา้วร้าวสูงกว่า 

 3.ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการสังเกต (Observational Learning Theory) 

 บานดูราและวอลเตอร์ (Bandura, A. and Walters, R., 2010) เป็นผูริ้เริมเสนอทฤษฎีนี โดยมีขอ้

สนันิษฐานว่าคนทวัไปสามารถเรียนรู้พฤติกรรมกา้วร้าวโดยการสงัเกตลกัษณะพฤติกรรมความกา้วร้าวจาก

สือมวลชน เช่น วิธีการฆ่า การทรมาน การรังแกผูอื้น ฯลฯ และบางครังอาจจะเลียนแบบความกา้วร้าวของผู ้

แสดงในเรืองดว้ย นอกจากนนั เด็กอาจจะเรียนรู้พฤติกรรมกา้วร้าวบางอยา่งในโทรทศัน์แลว้นาํมาปฏิบติักบั

พีนอ้งหรือเพือนร่วมชนัเรียนไดอ้ย่างไรก็ดี ทฤษฎีนีมิไดห้มายความว่า เมือผูช้มรายการสือเกิดการสังเกต

เรียนรู้วิธีการรุนแรงแลว้แสดงพฤติกรรมเช่นนันทันที แต่จะแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวเมือสถานการณ์

เอืออาํนวยนอกจากนนัก็เกิดจากความคาดหวงัในการแสดงพฤติกรรมกา้วร้าวนันดว้ย หากปรากฏว่าแสดง

พฤติกรรมกา้วร้าวนนัแลว้ไดรั้บรางวลัตอบแทน 

 4.ทฤษฎีแรงเสริม (Reinforcement Theory) 

 โจเซฟ แคลปเปอร์ (Klapper Joseph, 2010) ไดน้าํเสนอทฤษฎีแรงเสริม (Reinforcement Theory) ที

อธิบายว่าความรุนแรงในสือต่างๆ แมจ้ะไม่ได้มีส่วนเพิมหรือลดความเป็นไปไดใ้นการแสดงพฤติกรรม



43 

 

รุนแรงของผูรั้บสารอย่างเด่นชัด แต่มีผลในการเสริมความก้าวร้าวรุนแรง หรือเป็นแรงเสริมการต่อตา้น

ความกา้วร้าวรุนแรงทีมีอยูแ่ลว้ของบุคคลผูรั้บสารทฤษฎีแรงเสริมของความกา้วร้าวรุนแรงในสือชีใหเ้ห็นว่า

เนือหาในสือเป็นแรงเสริมต่อทศันคติ และความเชือของบุคคลทีรับสาร หากบุคคลนันเชือในการใชค้วาม

รุนแรงอยูแ่ลว้ความรุนแรงในสือก็จะช่วยเสริมความเชือใหห้นกัแน่นขึน 

 5. ทฤษฎีการปลูกฝัง (Cultivation Theory) 

 มอร์แกน (Morgan, 2009) ไดน้าํเสนอทฤษฎีการปลูกฝัง (Cultivation Theory) ซึงมีสมมติฐานว่า

ข่าวสารในสือมวลชนได้ปลูกฝังปันแต่งความคิดของผูรั้บสารเกียวกับโลกทีแท้จริง อิทธิพลของสือที

แพร่กระจายไปสู่ทุกประตูบา้นจากความกา้วหนา้ของเทคโนโลย ีอินเทอร์เน็ตทีสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยปลาย

นิวสัมผสั และเขา้ถึงไดทุ้กทีทุกเวลาทีตอ้งการ สามารถเข้าชมได้บ่อยเท่าทีต้องการ โดยทีสือเหล่านนัมี

เนือหาทีมกัเกียวขอ้งกบัความรุนแรง อาชญากรรม ความขดัแยง้เรืองราวทางเพศ อยูเ่สมอ ๆ จนทาํให้ผูช้มมี

ความรู้สึกว่าโลกนีเต็มไปดว้ยความรุนแรง ความขดัแยง้ความไม่ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น การดิ นรน

ต่อสู่ โดยเฉพาะหากเนือหาในสือแสดงใหเ้ห็นถึงตวัละครเอกในเรืองทีมีอาํนาจหรือมีชยัชนะเหนือผูอื้นได้

ดว้ยการใชก้าํลงัหรือความรุนแรงเท่านนั ผูช้มก็จะถกูปลกูฝังใหมี้ความรู้สึกว่าโลกทีนาํเสนอในสือคือโลกที

แทจ้ริงของเราทีเต็มไปดว้ยความรุนแรงโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึงยงัมีประสบการณ์ชีวิตน้อย จึงเกิดการ

คลอ้ยตามและเชือตามทีสือนาํเสนอ ดงัแผนภาพนี 

 

 
ภาพที 3: ทฤษฎีการปลกูฝัง (Cultivation Theory) ของมอร์แกน (Morgan, 2009) 

 

2.4 แนวคดิเกยีวกบัคุณลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ในกระบวนการสือสาร 

 แนวคิดดา้นประชากรศาสตร์ หรือ Demographic Characteristics of Receiver เป็นหลกัการของ

ความเป็นเหตุเป็นผล กล่าวคือพฤติกรรมต่างต่างๆของมนุษยเ์กิดขึนตามแรงบงัคบัจากภายนอกมากระตุน้ 
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เป็นความเชือว่ามนุษยด์าํเนินชีวิตตามแบบฉบบัทีสังคมไดว้างไวเ้ป็นแม่บทให้ โดยพฤติกรรมของคนทีมี

อายใุนวยัเดียวกนัจะเป็นเช่นเดียวกนั เนืองจากสภาพสงัคมไดว้างแบบอยา่งไวใ้หแ้ลว้สาํหรับคนรุ่นนัน โดย

รูปแบบของการสือสารทีกลุ่มผูรั้บสารจะตอ้งเป็นกลุ่มชนขนาดใหญ่ทีมีความหลากหลายและไม่จาํเป็นตอ้ง

เคยรู้จกัอยูใ่นสงัคมเดียวกนัหรือมีประสบการณ์ร่วมกนัมาก่อน  ผูรั้บสารแต่ละคนจะมีลกัษณะทีแตกต่างกนั

ในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะลกัษณะทางประชากร (Demographic Characteristics) ซึงได้แก่ อายุ เพศ 

การศึกษา และสถานทางเศรษฐกิจและสังคมโดยผูรั้บข่าวสารทีมีลกัษณะทางประชากรแตกต่างกนัจะมี

พฤติกรรม ความสนใจ ในการรับข่าวสารแตกต่างกนัไปดว้ย การศึกษาครังนีผูศึ้กษาไดร้วบรวมข้อมูล

พืนฐานเกียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์เพือทําความเข้าใจความเกียวพนัธ์ระหว่างลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์กบัการรับรู้อิทธิพลจากสือในรูปแบบต่างๆ ซึงมีรายละเอียดดงันี 

 อาย ุ

 เป็นคุณลกัษณะทางประชากรอีกลกัษณะหนึงทีมีการเปลียนแปลงไปตามระยะเวลาของการมีชีวิต

อยู่หรือตามวัยของบุคคล เป็นลักษณะประจําตัวบุคคลทีสําคัญมากในการศึกษ าและวิเคราะห์ทาง

ประชากรศาสตร์ โดยอายจุะแสดงถึงวยัวุฒิของบุคคล  และเป็นเครืองบ่งชีถึงความสามารถในการทาํความ

เขา้ใจในเนือหาและข่าวสารรวมถึงการรับรู้ต่างๆ ไดม้ากน้อยต่างกนั การมีประสบการณ์ในชีวิตทีผ่านมา

แตกต่างกนั หรืออีกประการหนึงคืออายจุะเป็นเครืองบ่งชีถึงความสนใจในประเด็นต่างๆ เช่นเรืองการเมือง

ความสนุกสนาน การเตรียมตวัสร้างอนาคตเป็นตน้ นอกจากนันก็จะชีให้เห็นอารมณ์ทีแตกต่างกนัออกไป

ในกลุ่มคนทีมีวยัต่างกนัอนัเนืองจากกระบวนการคิดและตดัสินใจทีผา่นการกลนักรองจากประสบการณ์ของ

ช่วงวยัทีจะส่งผลต่อกระบวนการคิดและการควบคุมทางอารมณ์ของแต่ละช่วงอายุของบุคคลทีสะทอ้น

ตวักาํหนดอารมณ์ความรู้สึกทีแตกต่างกนั 

 จากการศึกษาของ ทอแรนซ ์(Tarrance ,1962 อา้งถึงในกิงแกว้ ทรัพยพ์ระวงศ,์ 2546) เรืองความคิด

อยา่งละเอียดละออ ซึงเป็นองคป์ระกอบหนึงของความคิดสร้างสรรค ์พบว่า อายทีุเพิมขึนของเด็กจะทาํให้มี

ความคิดทีรอบคอบเพิมมากขึน อายุหรือวยัเป็นปัจจัยทีทาํให้คนมีความแตกต่างในเรืองความคิดและ

พฤติกรรม บุคคลทีมีอายมุากจะมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อการติดต่อสือสารต่างจากบุคคลทีมีอายุน้อย

และบุคคลทีมีอายนุอ้ยจะมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อการติดต่อสือสารเปลียนไปเมือตนเองมีอายุมากขึน 

(Myer Myer, 1999, อา้งถึงในสุชา จนัทร์เอม, 2544) 

 เพศ 

 ลกัษณะทางเพศ เป็นลกัษณะทางประชากรทีบุคคลไดรั้บมาแต่กาํเนิด ในประชากรกลุ่มใดๆ ก็ตาม 

จะประกอบดว้ยประชากรเพศชาย (Male) และ ประชากรเพศหญิง (Female) ซึงโดยปกติแลว้จะมีจาํนวนที

ใกลเ้คียงกนัเพราะธรรมชาติไดส้ร้างความสมดุลทางเพศมาให้กบัประชากรทุกกลุ่มเพศ เป็นปัจจยัพืนฐาน

ดา้นร่ายกายทีแตกต่างกนัของบุคคล เป็นสถานภาพทีมีมาแต่กาํเนิดของบุคคล   เมือเป็นสมาชิกของกลุ่ม เพศ

จะเป็นตวักาํหนดบทบาทหนา้ทีของบุคคล ตลอดจนพฒันาการต่างๆ ในแต่ละช่วงวยัก็มีความแตกต่างกนั
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ดว้ย ความแตกต่างทางเพศทาํให้บุคคลมีพฤติกรรมการติดต่อสือสารทีแตกต่างกนั กล่าวคือ เพศหญิงมี

แนวโนม้และมีความตอ้งการทีจะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะทีเพศชายไม่ไดมี้ความตอ้งการ

ทีจะส่งและรับข่าวสารแต่เพียงอยา่งเดียวเท่านนั แต่มีความตอ้งการทีจะสร้างความสัมพนัธ์อนัดีให้เกิดจาก

การรับข่าวสารนนัดว้ย (Wilo Goidhaborsadore and Yates, 2002 อา้งถึงในกิงแกว้ ทรัพยพ์ระวงศ,์ 2546) 

 ระดับการศึกษา 

 การศึกษาในทีนีหมายถึงระดับการศึกษาทีได้รับจากสถาบันการศึกษา และทีได้รับจาก

ประสบการณ์ของชีวิต การศึกษาบ่งบอกถึงความสามารถในการเลือกรับข่าวสาร และอตัราการรู้หนังสือ 

ระดบัการศึกษาจะทาํใหค้นมีความรู้ ความคิด ตลอดจนความเขา้ใจในสิงต่างๆ กวา้งขวางลึกซึงแตกต่างกนั

ออกไป ทาํใหผู้พ้ดูสามารถแยกความเหมาะสมของเนือหาและตวัอยา่งทีจะยกมากล่าวไดก้ารศึกษานอกจาก

จะทาํใหบุ้คคลมีศกัยภาพเพิมขึนแลว้ การศึกษายงัทาํใหเ้กิดความแตกต่างทางทศันคติ ค่านิยม และคุณธรรม

ความคิดอีกเช่นกนันอกจากนีปรมะ สตะเวทิน (2546) ยงัไดก้ล่าวว่าการศึกษา เป็นลกัษณะสาํคญัอีกประการ

หนึงทีมีอิทธิพลต่อผูรั้บสาร ดงันนัคนทีไดรั้บการศึกษาในระดบัทีต่างกนั ยคุสมยัทีต่างกนั ระบบการศึกษา

แตกต่างกนั สาขาวิชาทีแตกต่างกนั จึงมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ และความตอ้งการทีแตกต่างกนัไปของ

ปัจเจกบุคคลอีกดว้ย 

 ฐานะทางเศรษฐกจิและสังคม 

 สถานะทางเศรษฐกิจและสงัคม จะเป็นเครืองชีถึงเรืองทีกลุ่มจะสนใจรับรู้ข่าวสารบุคคลทีมีสถานะ

ทางเศรษฐกิจและสงัคมทีแตกต่างกนัทงัการประกอบอาชีพ รายได ้ศาสนารวมไปถึงสถานภาพสมรสย่อม

ส่งผลต่อการรับสารทีแตกต่างกนัดว้ย (ธีระภทัร์ เอกผาชยัสวสัดิ, 2551)  

 ความมนัคงทางเศรษฐกิจและครอบครัว รายได้ของบุคคลแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจซึงเป็น

องคป์ระกอบทีสาํคญัแสดงถึงการมีศกัยภาพในการดูแลตนเอง บ่งบอกถึงอาํนาจการใชจ่้ายในการบริโภค

ข่าวสาร  ผูที้มีสถานภาพทางเศรษฐกิจสูงจะมีโอกาสทีดีกว่าในการแสวงหาสิงทีเป็นประโยชน์ต่อการดูแล

ตนเอง ผูที้มีสถานภาพทางเศรษฐกิจตาํจะมีการศึกษานอ้ย ทาํใหมี้ขอ้จาํกดัในการรับรู้ เรียนรู้ ตลอดจนการ

แสวงหาความรู้และประสบการณ์ในการดูแลตนเอง 

 อาชีพและลกัษณะการรวมกลุ่มของผูฟั้ง ลกัษณะอาชีพหรือลกัษณะแห่งการรวมกลุ่ม จะบ่งบอก

ลกัษณะเฉพาะของบุคคล ช่วงเวลาทีเปิดรับข่าวสาร เรืองทีกลุ่มผูฟั้งสนใจเช่น กลุ่มชาวนาก็จะสนใจเกียวกบั

เรืองขา้ว ราคาขา้ว ปุ๋ย เป็นตน้ ในบางกรณีคนทีมีอาชีพอยา่งหนึงแต่อาจจะไปรวมกลุ่มกบัคนทีมีอาชีพหนึง

ก็ได ้ซึงก็จะทาํใหค้วามสนใจของเขาขยายวงกวา้งออกไป 

 ศาสนาหรือกลุ่มความเชือในศาสนา เช่น ศาสนาพุทธ อิสลาม หรือคริสต์หรืออืนๆ ย่อมมีแนวคิด 

วฒันธรรม ประเพณีและหลกัการในการคิดตดัสินใจต่อการรับสารแตกต่างกนัตามรายละเอียดปลีกย่อยของ

ศาสนา ดงันนัการสือสารหรือถ่ายทอดขอ้มลูโดยการพิจารณาความแตกต่างทางศาสนาย่อมเป็นผลดีในการ

สามารถสงสารใหแ้ก่ผูรั้บสารไดอ้ยา่งถกูตอ้งและตรงกบัความตอ้งการของผูรั้บสารมากทีสุด 
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 สถานภาพสมรส  หมายถึงการครองเรือนซึงอาจแบ่งออกไดเ้ป็น คนโสด สมรส หมา้ย หย่า หรือ

แยกกนัอยู ่ลกัษณะความแตกต่างดา้นขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชือถือทางดา้นศาสนา ย่อมมีอิทธิพล

ต่อสถานภาพการสมรส ซึงมีผลโดยตรงต่อการรับรู้ข่าวสาร  สถานภาพสมรสของบุคคลจะบ่งบอกถึงความ

มีอิสระในการตดัสินใจและอิทธิพลต่อกระบวนการคิดการวิเคราะห์ขอ้มูลข่าวสาร สตรีทีสมรสแลว้และ

สตรีทียงัโสดยอ่มมีกระบวนการรับรู้ข่าวสารทีแตกต่างกนัอนัเนืองมาจากสภาพครอบครัว  และอิทธิพลของ

จาํนวนบุคคลรอบขา้ง 

 นอกจากนีปัจจยักาํหนดทีมีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรีและการเลิกสูบบุหรีในการศึกษาวิจยัครังนี 

เป็นผลจากการทบทวนวรรณกรรม รายงานวิจยั และบทความวิชาการทีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ทวัไป โดย

ใชแ้นวคิดของ Green และ Kreuter (1999) ว่าดว้ยปัจจยักาํหนดพฤติกรรมซึงระบุว่ามี 3 กลุ่มปัจจยัทีสามารถ

กาํหนดหรือมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหรือการแสดงออกซึงพฤติกรรมของบุคคล ได้แก่ ปัจจัยนํา (Pre-

disposing factors) ปัจจยัเอือ (Enabling factors) และปัจจยัเสริม (Reinforcing factors) ดงันี 

 กลุ่มปัจจยันาํจาํแนกเป็น 2 กลุ่มปัจจยัยอ่ย ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัพืนฐานส่วนบุคคลดา้นประชากร สังคม 

เศรษฐกิจ อาทิ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ป็นตน้ และ 2) ปัจจยัดา้นความรู้ ความเชือ เจตคติ 

ค่านิยม และความมนัใจในความสามารถของบุคคลทีจะปฏิบติัหรือแสดงออกซึงพฤติกรรมใด  ๆ

 กลุ่มปัจจยัเอือ ประกอบดว้ยปัจจยัทีเอือให้บุคคลนันๆ เกิดการปฏิบติัหรือแสดงออกซึงพฤติกรรม

ใดๆ เช่น ทกัษะของบุคคล โอกาสการเขา้ถึงสถานที การมี/ความพร้อมใชข้องสถานทีความสะดวกในการ

เขา้ถึงสถานที และกฎระเบียบ/กฎหมายทีเกียวขอ้ง เป็นตน้ 

 กลุ่มปัจจยัเสริม ประกอบดว้ยปัจจยัทีบุคคลได้รับ หรืออาจจูงใจ/สนับสนุนให้บุคคลปฏิบติัหรือ 

แสดงออกซึง พฤติกรรมในเรืองใดๆ เช่น 1) แรงสนับสนุนทางสังคม (Social support) ซึงอาจมาจากการ

สนับสนุนทางอารมณ์ การสนับสนุนด้านการประเมินผล/ให้ข้อมูลป้อนกลบั การสนับสนุนด้านขอ้มูล

ข่าวสาร การสนับสนุนดา้นเครืองมือ และ 2) แรงกดดนัทางสังคม (Social pressure) โดยทวัไปแรงกดดนั

ทางสังคมนีมีทีมาจาก 3 แหล่ง ไดแ้ก่ กลุ่มเพือน (Peer group) พีน้อง (Siblings) และพ่อแม่/ผูป้กครอง 

(Parents) เป็นตน้ 

 อยา่งไรก็ดี ผลการทบทวนวรรณกรรมแสดงใหเ้ห็นว่ากลุ่มปัจจยัขา้งตน้นี เป็นปัจจยักาํหนดสาํคญั

ต่อการแสดงออกมาทงัพฤติกรรมการสูบบุหรีและพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี ซึงมีผลลพัธ์ของการทบทวน

โดยสงัเขป โดยปัจจยัทีสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการสูบบุหรีนอกเหนือจากปัจจยันาํ ปัจจยัเอือและปัจจยัเสริมที

มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการสูบบุหรีขา้งตน้ ผลการทบทวนวรรณกรรม ยงัพบว่ามีปัจจยัทีเกียวขอ้งกบั

พฤติกรรมการสูบบุหรีอีกหลายปัจจยั เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้/สถานะทางสังคมเศรษฐกิจ

สถานภาพสมรส รวมถึงปัจจยัดา้นจิตวิทยา ไดแ้ก่ บุคลิกภาพ ปัจจยัดา้นอุปสงค์/ความตอ้งการการสูบบุหรี 

เช่น ราคาบุหรี รายได ้และนโยบายการควบคุมยาสูบดงันี (อา้งถึงในสิริภิญญ ์อินทรประเสริฐ,2556) 
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 การศึกษาของ Caliskan (2009) พบว่าระดบัการศึกษาทีจบสูงสุดตงัแต่มธัยมศึกษาตอนปลายและ

รายไดที้สูงกว่า 974.1 ดอลลาร์อเมริกา (USD) มีความสัมพนัธ์อย่างชดัเจนกบัการตดัสินใจเริมตน้สูบบุหรี 

ขณะที การศึกษาของ Siahpush และคณะ (2008) พบว่าผูที้มีระดบัการศึกษาและรายไดน้้อย มีแนวโน้มสูบ

บุหรีเพิมขึนอย่างไรก็ดี ผลการศึกษาของ Hersch (2000) พบว่าการเปลียนแปลงของรายได้ไม่ค่อยมี

ผลกระทบต่ออุปสงค/์ ความตอ้งการบริโภคผลิตภณัฑย์าสูบ แต่กลบัพบว่าระดบัการศึกษาทีสูงมีผลต่อการ

ลดการสูบบุหรี ในขณะทีการศึกษาของ Jeanne และคณะ (2005) พบว่าผูสู้บบุหรีปัจจุบนัส่วนใหญ่เป็นผู ้

ว่างงาน สถานะทางสงัคมเศรษฐกิจอยูใ่นระดบัตาํ/ยากจน และมีอาการแสดงทีบ่งชีถึงภาวะซึมเศร้าในระดบั

ทีสูงกว่าผูไ้ม่สูบบุหรี รวมถึงมีคะแนนบุคลิกภาพในวยัเด็กเป็นแบบเปิดเผย/ชอบแสดงตัว แต่ไม่มนัคง 

(อ่อนไหว ไม่ผ่อนคลาย ตืนเต้น)(Extraversion) เป็นคนมีความรับผิดชอบสูงและรู้สึกผิดบ่อยๆ 

(Neuroticism) และมีท่าทีไม่เป็นมิตร (Hostility) ในขณะทีปัจจยัทีสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี

พบว่า ปัจจยัดา้นประวติัการสูบบุหรี (Smoking history) ได้แก่ ปริมาณบุหรีทีสูบ (มวนต่อวนั) อายุเมือ

เริมต้นสูบบุหรี (ปี) ระยะเวลาการสูบบุหรี (ปี) และความพยายามเลิกสูบบุหรีทีผ่านมา(previous quit 

attempt) ถือเป็นปัจจยักาํหนดทีนอกเหนือจากปัจจยัอืนๆ ขา้งตน้ ทีมีผลต่อพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี ดงัผล

การทบทวนรายงานการศึกษาทีผ่านมาต่อไปนีการศึกษาของ Kabat และ Wynder (1987) พบว่าปัจจยัทีมี

ความสมัพนัธก์บัการเลิกสูบบุหรีของผูสู้บบุหรีทีเลิกไดแ้ลว้ (Ex-smokers) ไดแ้ก่ อายุทีสูงขึน เชือชาติ โดย

กลุ่มผวิขาวมีอตัราการเลิกสูบบุหรีสูงกว่ากลุ่มคนผวิดาํกลุ่มทีมีสถานภาพสมรสคู่มีอตัราเลิกสูบบุหรีสูงกว่า

สถานภาพสมรสหมา้ย หยา่ หรือแยก และระยะเวลาเริมตน้สูบบุหรีมวนแรกของวนัภายหลงัตืนนอนยิงนาน 

ยงิมีอตัราเลิกสูบบุหรีสูงการศึกษาของ Oster และ Prescott (1998) พบว่าปัจจยัทาํนายความสาํเร็จในการเลิก

บุหรีของผูที้เคยสูบแต่ปัจจุบนัเลิกสาํเร็จแลว้ตงัแต่ 1 ปีขึนไป จาํนวน 1,365 คนทีมีอายุระหว่าง 30–60 ปี 

(นบัจากการติดตามในช่วงปี 1982/1984) ทีมีสถานะเป็นผูสู้บบุหรีปัจจุบนั และติดตามอีกครังในอีก 10 ปี

ต่อมา (ปี 1993/1994) ไดแ้ก่อายทีุเพิมขึนโดยเฉพาะกลุ่มอายตุงัแต่ 60 ปีขึนไป มีโอกาสเลิกไดส้าํเร็จ 3 เท่า มี

แรงจูงใจทีตอ้งการเลิกบุหรี มีโอกาสเลิกไดส้าํเร็จ 2 เท่า การมีงานทาํมีโอกาสเลิกสาํเร็จ 2.5 เท่า และมีคู่

สมรสทีไม่สูบบุหรีมีโอกาสเลิกไดส้าํเร็จ 2เท่า รวมถึงการมีสถานะทางสงัคมเศรษฐกิจในระดบัยงิสูง 

 ดังนันจากประมวลการศึกษาเกียวกับแนวคิดเกียวกับคุณลักษณะด้านประชากรศาสตร์ทีมี

ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการสูบบุหรีเห็นไดว้่า การแสดงออกซึงพฤติกรรมการสูบบุหรี และการเลิกสูบ

บุหรี ขึนอยูก่บัหลากหลายปัจจยัซึงอยูภ่ายใน3 กลุ่มปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยันาํปัจจยัเอือ และปัจจยัเสริมรวมถึง

ปัจจัยส่วนบุคคลจะมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้และอิทธิพลจากกระบวนการสือสารกับการปรับเปลียน

พฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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2.5 บริบทการจดัการศึกษาในสังกดัสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ตอนล่าง 

 การจดัการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ปัจจุบนัมี

สถานศึกษาในสังกดั 421 แห่งทวัประเทศ เพือผลิตและพฒันากาํลงัคนดา้นวิชาชีพระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง (ปวส.) และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบติัการ 

โดยจดัการเรียนการสอน 9 ประเภทวิชา มีสาขาวิชาให้เลือกเรียนมากกว่า 350 สาขาวิชาทาํหน้าทีส่งเสริม

การพฒันางานทางด้านวิชาการ และอาชีวศึกษาจังหวดั 77 แห่ง และอาชีวศึกษาภาค 5 ภาค ทาํหน้าที

เชือมโยงการบริหารจดัการกลุ่มสถานศึกษาในระดบัจงัหวดั โดยมีจาํนวนสถานศึกษาทีอยูภ่ายใตส้งักดั ดงันี 

(http://www.vec.go.th/) 

 ทงันีสถาบันการอาชีวศึกษา 19 แห่ง จดัตังขึนโดยรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา 161 แห่ง จาก 19 

กลุ่ม จงัหวดั สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 มี 10 สถานศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 มี 7 

สถานศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 มี 10 สถานศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 มี 9 

สถานศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 มี 7 สถานศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้1 มี 11 

สถานศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 มี 7 สถานศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 มี 9 

สถานศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก มี 9 สถานศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 มี 10 สถานศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 มี 4 

สถานศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 3 มี 9 สถานศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 4 มี 7 สถานศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 5 มี 9 สถานศึกษา 

สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 มี 7 สถานศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มี 9 สถานศึกษา

สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 มี 8 สถานศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มี 6 สถานศึกษา 

และสถาบนัการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครมี 13 สถานศึกษา โดยมีประเภทวิชาทีเปิดสอนประกอบดว้ย 

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม                          6. ประเภทวิชาประมง 

2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ         7. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว 

3. ประเภทวิชาศิลปกรรม      8. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิงทอ 

4. ประเภทวิชาคหกรรม        9. ประเภทวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร 

5. ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

 ประเภทวิชาทีเปิดสอนระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยหีรือสายปฏิบติัการ 

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม           5. ประเภทวิชาศิลปกรรม 

2. ประเภทวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร        6. ประเภทวิชาคหกรรม 

3. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ              7. ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว                         8. ประเภทวิชาประมง 
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ระดับหลกัสูตรทีเปิดสอนในสถาบันการอาชีวศึกษา 

 1. หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นหลกัสูตรทีรับผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา

ตอนตน้ เพือผลิตและพฒันากาํลงัคนระดบัฝีมือใหมี้ความชาํนาญเฉพาะดา้น 

 2. หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง (ปวส.) เป็น หลกัสูตรทีรับผูส้ําเร็จการศึกษาระดับ

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายสายสามญั เพือผลิตและพฒันา

กาํลงัคนระดบัผูช้าํนาญการเฉพาะสาขาอาชีพ 

 3. หลกัสูตรประกาศนียบตัรครูเทคนิคชนัสูง (ปทส.) เป็นหลกัสูตรเทียบเท่าปริญญาตรีทีรับผูส้าํเร็จ

การศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง (ปวส.)เป็นหลกัสูตรทีมุ่งผลิตครูวิชาชีพ 

 4. หลกัสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยหีรือสายปฏิบติัการ เป็นหลกัสูตรทีรับผูส้าํเร็จการศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง (ปวส.) เขา้ศึกษาต่อเนือง และจบการศึกษาภายใน 2 ปี 

 5. หลกัสูตรพฒันาอาชีพเฉพาะทาง เป็นหลกัสูตรจัดรองรับผูมี้พืนความรู้ทุกระดับการศึกษา มี

ระยะเวลาในการเรียน 6 - 225 ชวัโมง และหลกัสูตร 108 อาชีพ เปิดการสอนตามวาระโอกาสต่าง ๆ มี

ระยะเวลาในการเรียน 1-4 ชวัโมง 

 สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีภารกิจในการจดัและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการ

ฝึกอบรมวิชาชีพโดยคาํนึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพภายใตว้ิสยัทศัน์สาํนกังานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษาเป็นผูน้าํ ในการจดัการศึกษาสายอาชีพ เพือเป็นพลงัขบัเคลือนเศรษฐกิจและสังคมเพิมขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศและภูมิภาค (สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2558) และ

ยดึมลูฐานความเสมอภาคทางการศึกษาดา้นสิทธิมนุษยชนในสงัคมเสรีประชาธิปไตยในการวางแผนการจดั

อาชีวศึกษาดงัในพระราชบญัญติัอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ทีเป็นหลกัการจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม

วิชาชีพในปัจจุบนั ซึงจดัไดใ้น 3 รูปแบบ คือการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาระบบ

ทวิภาคีเพือเตรียมพร้อมดา้นกาํลงัแรงงานของประเทศทีจะรองรับอาเซียน โดยเร่งพฒันาคุณภาพการศึกษา 

สร้างหลกัสูตรการศึกษาในทุกระดับให้อยู่ในมาตรฐานสากล พฒันากาํลงัคนให้มีคุณภาพและปริมาณ

เพียงพอและสอดคลอ้งตามความตอ้งการของภาคการผลิตและบริการและจดัทาํมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ

รับรองสมรรถนะการปฏิบติังานตามมาตรฐานอาชีพ และการจัดทาํมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ครบทุก

อุตสาหกรรมดงันนั อาชีวศึกษาเป็นหวัใจหลกัของการแข่งขนัในการยา่งเขา้สู่ยคุประชาคมอาเซียนซึงสถาน

อาชีวศึกษาทุกแห่งของไทยรวมทงัอาชีวศึกษาชายแดนใตที้อยูใ่นพืนทีพิเศษจึงมีโอกาสผลิตแรงงานอาชีวะ

ทีมีคุณภาพโดยรีบเร่งเตรียมความพร้อมในการฝึกฝนเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพและความสามารถ ตอ้ง

พฒันาขีดกาํ ลงัความสามารถแรงงาน กาํลงัฝีมือ ภาษาใหก้บัผูเ้รียนใหไ้ดม้าตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพเพิมผูเ้รียน

สายอาชีพใหส้อดคลอ้งกบัตลาดแรงงานและการพฒันาประเทศ 

 การจัดการอาชีวศึกษาเพือพัฒนาประเทศไปสู่การพึงตนเองทางเทคโนโลยีได้นัน จะต้องมี

กระบวนการสร้างเทคโนโลยอียา่งครบวงจร ตงัแต่การออกแบบการวิจยัและพฒันา การสร้างตน้แบบ การ
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ถ่ายทอดและดดัแปลงเทคโนโลยสู่ีกระบวนการผลิต ทงัในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมทนัสมยั และการ

บริการ โดยการจดัการศึกษาในบริบทปัจจุบนัตามคาํแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยทุธจ์นัทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีต่อสภานิติบญัญติัแห่งชาติเมือวนัที12 กนัยายนพ.ศ.2557ทีกล่าวถึงประเด็นการเรียนรู้

ในการส่งเสริมอาชีวศึกษาเพือสร้างแรงงานทีมีทกัษะโดยเฉพาะในทอ้งถินทีมีความตอ้งการแรงงาน และ

พฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหเ้ชือมโยงกบัมาตรฐานวิชาชีพ เช่นเดียวกบัแผนพฒันาการศึกษาจงัหวดั

ชายแดนภาคใตก้ระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2557 -2558 ทีมีเป้าหมายดา้นอาชีพและการมีงานทาํ ให้ผูเ้รียน 

เยาวชนและประชาชนในพืนทีจงัหวดัชายแดนภาคใตร้้อยละ 60 ไดรั้บการพฒันาศกัยภาพและทกัษะดา้น

อาชีพสามารถนาํ ไปประกอบอาชีพไดโ้ดยมีมาตรการพฒันาทกัษะอาชีพให้ผูเ้รียน เยาวชนและประชาชน

ใหเ้กิดทกัษะวิชาชีพและสามารถประกอบอาชีพพืนฐานในชุมชน ตลาดแรงงานทงัในพืนที นอกพืนทีใน

ประเทศกลุ่มอาเซียนและประเทศโลกมุสลิมสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการจดัการอาชีวศึกษาจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้(สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2557) 

 ทงันีสืบเนืองดว้ยในบริบทปัจจุบนักระทรวงศึกษาธิการไดก้าํหนดนโยบายการพฒันาการศึกษาใน

เขตพฒันาพิเศษจงัหวดัชายแดนภาคใต้เฉพาะกิจทีเน้นการพฒันาการศึกษาเพือความอยู่เย็นเป็นสุขอย่าง

ยงัยืนของชุมชนและท้องถินให้เอือต่อการพฒันาเศรษฐกิจสังคมของประเทศในระยะยาว ซึงสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นหนึงในหน่วยงานหนึงทีช่วยพฒันาการศึกษาจงัหวดัชายแดนภาคใตข้อง

กระทรวงศึกษาธิการในการสร้างโอกาสและการมีงานทาํ ให้แก่พีน้องประชาชนในพืนทีเฉพาะกิจจงัหวดั

ชายแดนภาคใตเ้ป็นการจดัการศึกษาทีอาศยัยุทธศาสตร์และมาตรการทีครอบคลุมมิติการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาให้มีมาตรฐานเพือการพฒันาคุณภาพชีวิต การศึกษาต่อและการมีงานทาํของเยาวชน การขยาย

โอกาสการศึกษาไปยงักลุ่มเป้าหมายต่างๆการพฒันาการสอนศาสนาทุกศาสนาให้เป็นหลกัในการดาํเนิน

ชีวิตการส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพและเป็นผูป้ระกอบการตลอดจนการพฒันาระบบการบริหารและการจดั

การศึกษาทีมีความเหมาะสมกบัพืนที (กระทรวงศึกษาธิการ สาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์, 2556) 

 อีกทงัยทุธศาสตร์และมาตรการเร่งด่วนเฉพาะกิจในเรืองของการดูแลรักษาความปลอดภยัให้แก่ครู

ผูบ้ริหาร บุคลากร นักเรียนนักศึกษาในพืนทีให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมั นคงในสถานศึกษา

อาชีวศึกษาทงั 18 แห่ง ไดแ้ก่วิทยาลยัสารพดัช่างนราธิวาส วิทยาลยัการอาชีพสุไหงโก-ลกวิทยาลยัเทคนิค

ยะลา วิทยาลยัอาชีวศึกษายะลา วิทยาลยัสารพดัช่างยะลาวิทยาลยัการอาชีพเบตงวิทยาลยัการอาชีพรามนั

วิทยาลยัเทคนิคปัตตานีวิทยาลยัเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานีวิทยาลยัอาชีวศึกษาปัตตานีวิทยาลยัการอาชีพ

ปัตตานีวิทยาลยัการอาชีพสายบุรีวิทยาลยัเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานีวิทยาลยัเทคนิคสตูล 

วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล วิทยาลยัการอาชีพละงูวิทยาลยัเทคนิคจะนะและวิทยาลยัการอาชีพนาทวี

โดยนอ้มนาํยทุธศาสตร์พระราชทาน“เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา” และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางใน

การปฏิบติังานในแผนการพฒันาการศึกษาอาชีวศึกษาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (แผนพฒันาการศึกษาเขต

พฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต,้ 2550)  
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 สาํหรับการจดัการอาชีวศึกษาของเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพือให้เขา้ใจ

เกียวกบัการพฒันาอาชีวศึกษาในภาคใตที้ชดัเจนมากยงิขึนซึงจะนาํเสนอเกียวกบัจุดเริมตน้ของการจดัการ

อาชีวศึกษาของเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจังหวดัชายแดนภาคใต้ตลอดจนจุดเน้นของการบริบทและ

สถานการณ์อนัเป็นเหตุแห่งปัจจยักาํหนดปัญหาของบุหรีต่อนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาในเขตพฒันา

พิเศษเฉพาะกิจจังหวดัชายแดนภาคใตโ้ดยนาํเสนอในแต่ละประเด็นดงัต่อไปนี (สุมาวดี พวงจนัทร์และ

คณะ:2558) 

 

 แผนยุทธศาสตร์การพฒันาการจดัการอาชีวศึกษาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ในปัจจุบัน 

 ภายใตทิ้ศทางของแผนพฒันาการจดัการอาชีวศึกษาจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นปัจจุบนันันเป็นเรือง

ของการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้พือความอยู่เยน็เป็น

สุขโดยมุ่งส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายไดพ้ฒันาฟืนฟูอาชีพให้กลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มพิเศษ ตลอดถึง

ยกระดบัคุณภาพการศึกษาอาชีวศึกษาเพือรองรับประชาคมอาเซียนโดยเน้นเรืองความเป็นสากลมากยิงขึน 

โดยเฉพาะสงัคมโลกมุสลิมซึงการทาํงานของศนูยพ์ฒันาการศึกษาเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้(ศพต.) กบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในระดบัพืนที ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน ผูน้าํ

ชุมชนผูน้ําศาสนาองค์กรต่างๆจึงร่วมกันปรับบทบาทให้มีศูนยก์ารศึกษาตลอดชีวิตเพือการเรียนรู้ที

เหมาะสมแต่ละพืนทีใหเ้ป็นไปตามนโยบายรัฐบาลสร้างความเขา้ใจและส่งเสริมการกระจายอาํนาจให้ทุก

ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเนืองจาก Spears (1996) อา้งถึงในสรายทุธ กนัหลงและสัมฤทธิ กาง

เพง็ (2553) กล่าวว่าการทาํงานเป็นทีมการอยูร่่วมกนัเป็นชุมชนและการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจจะทาํให้

องคก์ารเกิดการพฒันาคุณภาพไดเ้ช่นเดียวกบัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทีมีบทบาทในฐานะ

ผูน้าํ ใฝ่บริการในการจดัการศึกษาอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพใหเ้ป็นไปตามนโยบายการศึกษาของชาติ

ทีเน้นการพฒันาการศึกษาเพือความอยู่เยน็เป็นสุขอย่างยงัยืนของชุมชนและท้องถินดว้ยยุทธศาสตร์และ

มาตรการทีครอบคลุมมิติการพฒันาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน เพือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน 

การศึกษาต่อ และการมีงานทาํของเยาวชน โดยจดัให้มีการศึกษาเชิงบูรณาการกบัวิถีชีวิตอตัลกัษณ์ความ

หลากหลายทางวฒันธรรมความตอ้งการของทอ้งถินขยายโอกาสการศึกษาเพือพฒันาอาชีพและการมีงานทาํ

ตลอดถึงยก ระดบัคุณภาพการศึกษาอาชีพเพือรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทีสอดคลอ้งกบั

กรอบยุทธศาสตร์หลกัของแผนปฏิบัติราชการสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการจัดการ

อาชีวศึกษาใหมี้ความสอดคลอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์พิเศษในทุกภูมิภาคของประเทศ เพือสร้างความ

เขา้ใจ เขา้ถึงและพฒันาคน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557; สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาติ,2554; สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,2552; ศูนยพ์ฒันาการศึกษาเขตพฒันาพิเศษ

เฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต,้2557; ศศิธารา พิชยัชาญณรงค์, 2554) และการปฏิรูปการอาชีวศึกษาตาม

ตามนโยบาย ทงั 10 ขอ้คือ  
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 1) เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษาปรับภาพลกัษณ์และกาํหนดมาตรการเพือการจูงใจใหศึ้กษาใน 

สายอาชีพอาชีวศึกษาเพิมมากขึน  

 2) ทบทวนหลกัสูตรการเรียนการสอน  

 3) เร่งทบทวนมาตรการความปลอดภยัในการเดินทาง 

 4) เร่งดาํเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรีทีเกียวขอ้งกบัด้านการศึกษาให้เห็นผล

ในทางปฏิบติัตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลาทีกาํหนด 

 5) ยดึหลกัการมีส่วนร่วมการกระจายอาํนาจและความตอ้งการของทุกภาคส่วนในสังคมสอดคลอ้ง

กบัทิศทางการพฒันาประเทศ  

 6) การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียมเป็นธรรมและเขา้ถึงองค์ความรู้ในการดาํ เนินชีวิต

ไดอ้ยา่งต่อเนือง  

 7) การพฒันาระบบการจดัการศึกษาและการพฒันาหลกัสูตรทางการศึกษา  

 8) การพฒันาการศึกษาและสนบัสนุนการแกไ้ขปัญหาและพฒันาในพืนทีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 9) การเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียนและการดาํรงความต่อเนืองภายหลงัการกา้วเขา้สู่

ประชาคมอาเซียน  

 10) การดาํเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติและการปฏิรูปการศึกษา 

 ดงันนั แผนพฒันาการจดัการอาชีวศึกษาของเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใตจึ้ง

บูรณาการนโยบายของรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการของสาํ นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ

นโยบายดา้นความมนัคงในพืนทีจงัหวดัชายแดนภาคใตม้าใชป้ระกอบการพฒันาการศึกษาจงัหวดัชายแดน

ภาคใตด้า้นการพฒันาอาชีพและการมีงานทาํ (สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ,2557) และจากการศึกษา

แผนการพฒันาอาชีวศึกษาจังหวดัชายแดนภาคใต้ตังแต่ ปีพ.ศ.2552-2557 พบว่าผูบ้ริหารสถานศึกษา

อาชีวศึกษาของเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใตท้งั 18 วิทยาลยั ไดร่้วมกนัระดมความคิด

เพือกาํหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ตลอดถึงโครงการในภาพรวมเพือใชเ้ป็นแนวทาง

ไปสู่การปฏิบติัซึงสามารถสรุปให้เห็นทิศทางของยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน ทังนีรวมถึงวิสัยทัศน์ พนัธกิจ 

เป้าประสงคด์งัรายละเอียดโดยสรุปต่อไปนี 

 วสัิยทัศน์ 

  ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพจงัหวดัชายแดนภาคใต้อย่างมี

คุณภาพ ทวัถึง และสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตเพือความอยูเ่ยน็เป็นสุข 

 พนัธกจิ 

  1.ส่งเสริมสนับสนุนการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมอาชีพให้ทั วถึงและยกระดับคุณภาพการ

อาชีวศึกษาใหสู้งขึนเชือมโยงสู่ประชาคมอาเซียน 
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  2. ส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมอาชีพให้สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์จงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

  3. ส่งเสริม สนบัสนุนการมีส่วนร่วมในการจดัการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมอาชีพทุกภาคส่วน 

 เป้าประสงค์ 

  1.เพือเพิมโอกาสการเรียนรู้ของสายอาชีพ 

  2.เพือเพิมช่องทางการเรียนรู้ใหส้ามารถสร้างงานสร้างอาชีพได ้

  3.เพือยกระดบัการศึกษาวิชาชีพสู่สากลและสร้างเครือข่ายการจดัการเรียนการสอนสายอาชีพ 

  4.เพือพฒันากายภาพสถานศึกษาและสร้างความปลอดภยัในชีวิต 

 ยุทธศาสตร์ 

  1.ขยายโอกาสการเรียนสายอาชีพ ประกอบดว้ยโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ดงันีสร้างแรงจูงใจเรียน

สายอาชีพโดยเปิดบา้นคนพนัธุอ์าร์ (Generation R) พฒันาเครือข่ายศิษยเ์ก่าอาชีวศึกษาในระดบัตาํบลอาํเภอ

และจงัหวดัจดัการสอนแบบคู่ขนานแบบ ระดบั ปวช. และ ปวส. จดัสรรทุนอุดหนุนการเรียนสายอาชีพ

ระดบั ปวช.และปวส. จดักิจกรรมส่งเสริมนักเรียนทุน สร้างเครือข่ายครูแนะแนวกบัโรงเรียนมธัยมขยาย

โอกาส รวมทงัประชาสมัพนัธส์ร้างความปรองดองสมานฉนัท ์

  2.สร้างอาชีพและการมีงานทาํ ให้ประชาชนเพือสังคมสันติสุขประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม

ต่างๆดงันีจดัตงักลุ่มอาชีพใหเ้ยาวชนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและในสถาบนัการศึกษาปอเนาะ 

ตลอดจนเยาวชนสนัติสุขจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พฒันาศนูยฝึ์กอบรมวิชาชีพฯ ประจาํอาํเภอห่างไกลให้ได้

มาตรฐาน เพิมคุณวุฒิและเกียรติบัตรเพือให้ประชาชนไปทาํงานต่างประเทศ ฝึกอาชีพให้เยาวชนใน

กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(กลุ่มผูไ้ดรั้บผลกระทบ เยาวชนในสถานพินิจและโครงการพระราชดาํริ) อาชีวะจิตอาสา

เพือนาํพาสนัติสุข โครงการ 1 วิทยาลยั 1 ตาํบล 1 อาชีพ และโครงการ 1 ช่าง 1 ตาํบล 1 อาชีพ ร่วมกบัศูนย์

อาํนวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ศอ.บต.) 

  3.พฒันาคุณภาพอาชีวศึกษา ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ดงันีปรับพืนฐานนักเรียน

นกัศึกษาก่อนไปฝึกงานเพิมโอกาสการมีงานทาํ (ฝึกงานต่างภาคต่างจงัหวดั) ร่วมมือกบัต่างประเทศเพือ

พฒันาอาชีวศึกษาจงัหวดัชายแดนภาคใตพ้ฒันาภาษาสู่โลกอาเซียน จดัตงัชมรมสันติสุขโดยสันติวิธีภายใน

สถานศึกษา จดัจา้งวิทยากรสอนศาสนาอิสลามศึกษา 

  4.เพิมศกัยภาพสถานศึกษาและสร้างความปลอดภยัประกอบดว้ยโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เช่น จา้ง

ยามรักษาความปลอดภยั พฒันาสถานศึกษาและซ่อมแซมหอพกัสาํ หรับนักเรียนพกัประจาํ ปรับวิธีเรียน

เปลียนวิธีสอน เป็นตน้ 

 โดยสรุป พฒันาการการจดัการอาชีวศึกษาของเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใตน้ัน

มีการปรับตวัทางดา้นยุทธศาสตร์เพือรองรับกระแสความเปลียนแปลงทางสังคมทงัในระดบัภูมิภาคและ

ระดบันานาชาติมากยิงขึนโดยเฉพาะการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน การมุ่งเน้นความเปลียนแปลงในเรือง
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คุณภาพทางการศึกษาและการเขา้ถึงโอกาสของผูเ้รียน ทงันีจะเห็นไดช้ดัเจนว่าการให้ความสาํคญักบัการ

ปรับโครงสร้าง การมีทิศทางและงบประมาณทีชดัเจนทีสอดรับกบัความเปลียนแปลงของบริบทในพืนที 

ช่วยใหก้ารพฒันาการจดัการอาชีวศึกษาสามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีระบบและระเบียบมากยงิขึนแต่อยา่งไร

ก็ตามภายใต้แนวทางการศึกษาวิจัยกลุ่มบุคคลทีมีภาวะเสียงต่อการเข้าถึงสิงเสพติดในรูปแบบต่างๆ 

โดยเฉพาะอยา่งยงิแนวทางการจดัการศึกษาของระบบอาชีวศึกษาทีภาพลกัษณ์โดยทวัไปมกัจะมีทศันคติต่อ

การเขา้ถึงสารเสพติดไดง่้ายเพราะรูปแบบการจดัการเรียนการสอนทีมีหลากหลายระดบัทงั ปวช. และ ปวส. 

ทีสามารถเขา้เรียน มีส่วนร่วมและปฏิบติักิจกรรมในกระบวนการต่างๆไดอ้ย่างหลากหลาย ประกอบกับ

พืนทีในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตที้มีความสุ่มเสียงในหลายมิติทงัศาสนา ภาษาและวฒันธรรมจึงอาจ

นาํไปสู่การเขา้ถึงและเริมลองการใชส้ารเสพติดในรูปแบบต่างๆ ทีสาํคัญคือบุหรี ซึงถือว่าเป็นยาเสพติด

เบืองตน้ทีสามารถเขา้ถึงและทดลองไดง่้ายในวยัเรียนรู้ของนกัศึกษาในระดบัอาชีวศึกษา ดงันนัดว้ยเหตุแห่ง

ปัจจยัทีมีความสมัพนัธเ์ชิงนยัแปรผนัดงักล่าวจึงนาํไปสู่การพฒันากรอบความคิดการวิจยัว่าดว้ยการเขา้ร่วม

กิจกรรมต่างๆของนักศึกษาและพืนทีทีเป็นปัจจัยเสียงจะนําไปสู่การปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรี

หรือไม่ อย่างไร ซึงผลการศึกษาอาจนาํไปสู่การสรุปขอ้ความคิดอนัถือเป็นการเสนอองค์ความรู้ใหม่ ใน

ขณะเดียวกนัอาจนาํไปสู่การยนืยนัองคค์วามรู้ชุดเดิมทีไดผ้า่นการศึกษามาก่อนหนา้นี 

 

2.6 งานวจิยัทีเกยีวข้อง 

 การสาํรวจองคค์วามรู้เพือการศึกษาวิจยัเรืองการศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างความรู้และอิทธิพลจาก

สือกบัการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้โดยการศึกษาผา่นสือต่างๆ ของมลูนิธิรณรงคเ์พือการไม่สูบบุหรีและเอกสารเผยแพร่อืนๆ เกียวกบั

กรณี “การรณรงคเ์พือการไม่สูบบุหรี” ครังนี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาและทบทวนงานโครงการวิจยัทีเกียวขอ้งและ

นาํมาเป็นแนวทางในการวางแผนการศึกษาครังนี ประกอบดว้ย 

 สุวรรณี จรูงจิตรอารีและคณะ (2556) ไดท้าํการศึกษาเรือง “ปัจจัยทีมีผลต่อการสูบบุหรีของ

นกัศึกษาอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่านกัศึกษาอาชีวศึกษาเพศชาย อายุระหว่าง 17-23 ปี เป็น

อาสาสมคัรเขา้ร่วมในการวิจยัโดยตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการสูบบุหรีไดแ้ก่ ระดบัการติดนิโคติน 

ปัจจยัแวดลอ้มทางครอบครัวและคนใกลชิ้ด ปัจจยัแวดลอ้มทางการศึกษา และทศันคติเกียวกบัการสูบบุหรี 

มีนักศึกษาอาชีวศึกษาเพศชาย จาํนวน 801 คน เขา้ร่วมในการวิจยั ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มสูบบุหรีติด

นิโคตินในระดบันอ้ยถึงนอ้ยมาก ในครอบครัวของกลุ่มตวัอย่างทีสูบบุหรีมีคนสูบบุหรีไม่แตกต่างกบักลุ่ม

ตวัอยา่งทีครอบครัวไม่สูบบุหรี ทงัสองกลุ่มมีเพือนสนิททีสูบบุหรี ถา้คนในครอบครัวหรือเพือนสนิทชวน

ให้สูบหรือเมือเห็นคนอืนสูบบุหรีกลุ่มตวัอย่างทีสูบบุหรีมีแนวโน้มทีจะสูบ โดยกลุ่มตวัอย่างรู้ถึงผลของ

บุหรีว่าทาํลายสุขภาพ มีทัศนคติเกียวกับการเข้าสังคมและการมีเสน่ห์ไม่แตกต่างกัน โดยพบว่าปัจจัย
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ทางดา้นครอบครัว เพือน และสงัคม อาจมีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรีของกลุ่มนกัศึกษาอาชีวศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญั 

 สุบนัโญ จีนารงค์ (2555) ศึกษาเรืองบทบาทผูบ้ริหารกบัรูปแบบการควบคุมการบริโภคยาสูบใน

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องไทย พบว่าบทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียน 

ด้านศกัยภาพ ปัญหาและอุปสรรค และด้านแนวทางในการพฒันา อยู่ในระดับสูงและปานกลาง และ

ขอ้เสนอแนะโดยเสนอใหก้ลุ่มเป้าหมายสร้างเครือข่ายครูผูบ้ริหาร จดัทาํหลกัสูตรการนาํศาสนบญัญติั และ

การมีคณะทํางานโดยเฉพาะ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทังภายในและภายนอก นอกจากนีมี

ขอ้เสนอแนะใหมี้การจดัทาํหลกัสูตร การนาํศาสนบญัญติั การมีคณะทาํงานเฉพาะและการสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือทงัภายในและภายนอกอีกดว้ย 

 ดวงมณี จงรักษ์ และเพ็ญประภา ปริญญาพล (2555) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบเยาวชนในสามจงัหวดั

ชายแดนภาคใตร้ะหว่างกลุ่มนกัเรียนไทยพุทธและนกัเรียนไทยมุสลิม ในดา้นพฤติกรรมการสูบบุหรี รวมทงั

บุคคลและบริบททางสงัคมทีมีอิทธิพลต่อการสูบบุหรีกลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนไทยพุทธ 512 คน นักเรียน

มุสลิม 532 คนพบวานกัเรียนไทยมุสลิมเริมตน้สูบบุหรีอายุน้อยทีสุด 8 ปี ส่วนนักเรียนไทยพุทธเริมตน้สูบ

บุหรีอายนุอ้ยทีสุด10 ปี นกัเรียนทงั 2 เชือชาติเริมตน้สูบบุหรีชนัมธัยมตน้มากทีสุดส่วนระดบัรองลงมานัน 

นักเรียนไทยมุสลิมเริมต้นในชันประถม ส่วนนักเรียนไทยพุทธเริมต้นในชันมัธยมปลาย นอกจากนี

การศึกษายงัพบอีกว่าปัจจยัเสียงและแนวทางป้องกนัระดบับุคคลทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสูบบุหรีของ

นักเรียนทัง 2 เชือชาติ พบคลา้ยคลึงกัน คือปัจจัยเสียงต่อการสูบบุหรี คือเพือลดความเบือและเพือลด

ความเครียดต่างก็มีความสมัพนัธก์บัโอกาสสูบบุหรีมากกว่า 1 เท่า ส่วนทีแตกต่างอย่างเด่นชดั คือ แรงจูงใจ

สงัคม (สูบเพือเขา้กบัเพือน) ส่งผลต่อการสูบบุหรีในนกัเรียนไทยพุทธมากกว่า 1 เท่า แต่ไม่พบอิทธิพลนีใน

นกัเรียนไทยมุสลิม  

 เจ๊ะเหลา๊ะ แขกพงค์และคณะ (2552) ไดศึ้กษาแนวทางการนาํหลกัศาสนบญัญติัอิสลามใชใ้นการ

ควบคุมการบริโภคยาสูบและคุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหรี โดยการเก็บขอ้มลูเชิงคุณภาพวิเคราะห์ขอ้มลู

จากเอกสารประกอบดว้ยขอ้มลูเชิงปริมาณจากแบบสอบถามผูรู้้และผูน้าํทางความคิดในชุมชนมุสลิมอาํเภอ

เมือง จงัหวดันราธิวาส จาํนวน 98 คน พบว่า กฎหมายมีเจตนารมณ์ทีคลา้ยคลึงกบัศาสนบญัญติัอิสลามตาม

ทศันะที 2 คือเป็นสิงไม่สมควรหรือไม่ส่งเสริมให้ประพฤติ (มกัรูห์) ซึงสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของผูรู้้

และผูน้าํทางความคิด ส่วนใหญ่ในชุมชนมุสลิมอาํเภอเมืองจงัหวดันราธิวาสเห็นว่าการสูบบุหรีเป็นสิงมกัรูห์ 

(ไม่สมควร) ฉะนนัการรณรงคเ์พือใหล้ดละและเลิกสูบบุหรีโดยเฉพาะในชุมชนมุสลิมตอ้งนาํแบบอยา่งของ

ท่านนบีมฮูมัมดัมาเป็นวิธีการหรือกุศโลบายในการดาํเนินการสอดคลอ้งตามความคิดเห็นของนกัวิชาการผูรู้้

และผูน้าํทางความคิดในชุมชนมุสลิมจงัหวดันราธิวาส ซึงมีความเห็นว่าหลกัเกณฑ์และเทคนิควิธีในการ

อบรมใหค้วามรู้และการเปลียนแปลงพฤติกรรมตามแนวทางของท่านนบีฯ เหมาะสมสาํหรับการนาํมาใชใ้น

การควบคุมการบริโภคยาสูบและการคุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหรีในชุมชนมุสลิม จงัหวดันราธิวาส 
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 การศึกษาของเกรียงไกร พฒันกุลโกเมธและคณะ (2553) ศึกษาเรืองการเปิดรับสือ ความรู้และ

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการรณรงคเ์พือการงดสูบบุหรีของกลุ่มวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศ 

อาย ุระดบัการศึกษา สภาพแวดลอ้มในครอบครัวไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับสือมวลชน แต่ในกรณีของ

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารรณรงค์เพือการงดสูบบุหรีอายุและระดับการศึกษาทีแตกต่างกันมีผลต่อ

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารรณรงค์เพือการงดสูบบุหรีแตกต่างกัน ส่วนตัวแปรด้านเพศ และ

สภาพแวดลอ้มในครอบครัว ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารรณรงคเ์พือการงดสูบบุหรี นอกจากนี

พฤติกรรมการเปิดรับสือมวลชนไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการรณรงคเ์พือการงดสูบ

บุหรี แต่พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารรณรงคเ์พือการงดสูบบุหรีมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการมีส่วนร่วม

ในการรณรงคเ์พือการงดสูบบุหรี รวมทงัความรู้เรืองโทษพิษภยัจากบุหรีไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม

การรณรงคเ์พือการงดสูบบุหรี 

 สุภาวดี ศิริพิน (2552) ศึกษาทัศนคติทีมีต่อการสูบบุหรีของนักเรียนอาชีวศึกษาอายุ 15-20 ปี 

วิทยาลยัการอาชีพบางแกว้ฟ้า ตาํบลบางพระ อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 549 

คน ขอ้มลูทีสมบูรณ์ 240 ชุด ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอยา่ง 240 คน มีบุคคลใกลชิ้ดสูบบุหรีมากทีสุด ร้อย

ละ 82.1 เป็นบุคคลในครอบครัว ร้อยละ 48.8 กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้เรืองบุหรี ระดบัปานกลาง ร้อยละ 60.4 มี

ทศันคติต่อการสูบบุหรีในภาพรวม ระดบัมาก ค่าเฉลีย 3.86 โดยเฉพาะดา้นสุขภาพ กลุ่มตวัอย่างมีทศันคติ

ต่อการสูบบุหรีระดบัมาก ค่าเฉลีย 3.94 และทศันคติทีรู้สึกว่าบุหรีเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งมากทีสุด 

ค่าเฉลีย 4.32 ทศันคติเรืองการสูบบุหรีเป็นพฤติกรรมทีไม่น่าเลียนแบบ ระดบัมากทีสุด ค่าเฉลีย 4.25 และ

หากมีผูฝ่้าฝืน การลงโทษตามกฎหมายมีความเหมาะสมทีสุด ทศันคติระดบัมากทีสุด ค่าเฉลีย 4.26  

 ปรียาพร ชูเอียดและนรลกัขณ์ เอือกิจ (2549) ศึกษาปัจจัยคดัสรรทีสัมพนัธ์กบัการสูบบุหรีของ

นกัศึกษาวิทยาลยัสงักดักรมอาชีวศึกษาในเขตภาคใตต้อนบนประเทศไทย กลุ่มตวัอยา่งคือนกัศึกษา จาํนวน 

400 คน ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อาย ุ17 ปี เพศชายและเพศหญิง มีจาํนวนเท่ากนั คือ 200 คน 

มีผูเ้คยสูบบุหรี ร้อยละ 56.25 โดยอิทธิพลของกลุ่มเพือนและความคาดหวงั ในผลลพัธ์ในทางบวก มี

ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการสูบบุหรีของกลุ่มตวัอย่างอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 (r = 0.488) 

และ ระดบั .001 (r = 0.455) ตามลาํดบั การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ โดยวิธีเขา้ทีละตวั พบว่า เพศ อิทธิพล

ของกลุ่มเพือน การรับรู้สมรรถนะแห่งตน และความคาดหวงั ในผลลพัธ์ในทางบวก ร่วมกนัอธิบายความ

แปรผนัของการสูบบุหรีไดร้้อยละ 35.60 (Adjusted R2= 0.356) อยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั .001 

 โดยสรุปการทบทวนวรรณกรรมและการประยกุตใ์นการศึกษาวิจยัพบว่าการศึกษาวิจยัทีผา่นมานัน

ยงัมีสถานภาพองค์ความรู้ทียงัจาํกดัขอบเขตในการอธิบายปรากฏการณ์ทีสัมพนัธ์กบัปัจจยัทีสะท้อนถึง

บริบทของกลุ่มนกัศึกษาอาชีวศึกษาในพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดงันนัเพือเป็นการขยายองค์ความรู้

ทีเกียวขอ้งกบัปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกทีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความจาํเป็นในกรณีดงักล่าว  ผูว้ิจยัจึงจะ

ได้นําเสนอภาพรวมของความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ การมีส่วนร่วมในกระบวนการสือสาร กับการ
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ปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตที้เป็น

ฐานในการวิเคราะห์ต่อในเชิงพฒันาดว้ยการประยุกต์ใชเ้นือหาและขอ้คน้พบทีไดจ้ากการสาํรวจขอ้มูลสู่

กระบวนการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ของการรณรงคเ์พือการไม่สูบบุหรีทงัในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพต่อไป 

 

2.7 สมมตฐิานการวจิยั 

 ทงันีภายใตก้ระบวนการว่าดว้ยการพฒันาและผลิตสือรณรงค์เพือการไม่สูบบุหรีโดยนาํชุดความรู้

เกียวกบัการรณรงคเ์พือการไม่สูบบุหรีทงัทีเป็นภาษาราชการ รวมทงัภาษายาวีซึงเป็นภาษาถินโดยเฉพาะ

พืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้สู่การนาํไปใชไ้ดอ้ย่างเป็นรูปธรรมทีมุ่งเน้นการเปลียนค่านิยมใหม่ ใน

รูปแบบต่างๆประกอบดว้ย สติกเกอร์ ป้ายพลาสติก รวมทงัสปอตเสียงตามสาย ของสถานศึกษาระดบัอาชีวะ

ในพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 จากขอ้มูลการพฒันาและผลิตสือรณรงค์เพือการไม่สูบบุหรีผ่านช่องทางสือดังกล่าวจะนําเขา้สู่

กระบวนการวิเคราะห์เพือสะทอ้นใหเ้ห็นถึงบริบท “การสูบบุหรีเท่ากบัฮะรอมตามคาํวินิจฉยัของนกัวิชาการ

มุสลิม” ซึงเป็นการนาํหลกัคิดทางศาสนามาใชเ้ป็นเครืองมือการรณรงคที์ไดผ้ลดีต่อการลด ละ เลิกบุหรีของ

ชาวมุสลิมในพืนที และเพือให้เกิดกระแสนีอย่างต่อเนืองโดยเฉพาะเยาวชนทีเป็นนักศึกษา รวมทัง

สถานศึกษาอาชีวะในพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ประกอบกับจากการตรวจเอกสารและงานวิจยัที

เกียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาสมมติฐานการวิจยั ดงันี 

 สมมติฐานที 1 ปัจจยัทางชีวสังคม ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา ผลการเรียนเฉลียสะสมรายไดร้วม

ของครอบครัว ศาสนา การพักอาศยัของนักศึกษา และพฤติกรรมการสูบบุหรีมีความสัมพันธ์กับการ

ปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 สมมติฐานที 2 ปัจจยันาํ ไดแ้ก่ การรับรู้เกียวกบัผลกระทบของการสูบบุหรี การรับรู้ความรุนแรง

ของโรคทีเกิดจากการสูบบุหรี ทศันคติต่อการสูบบุหรี การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการไม่สูบบุหรี 

และความคาดหวงัในความสามารถของตนเองในการไม่สูบบุหรีมีความสัมพันธ์กับการปรับเปลียน

พฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 สมมติฐานที 3 ปัจจยัเอือ ไดแ้ก่ ปริมาณเวลาทีใชใ้นการเรียน การใชเ้วลาว่างในสถานทีทีเสียงต่อ

การ สูบบุหรี ความยากง่ายในการเขา้ถึงแหล่งซือ มีความสมัพนัธก์บัการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรี

ของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 สมมติฐานที 4 ปัจจยัเสริม ไดแ้ก่ การยอมรับของสงัคม การสูบบุหรีของบุคคลในครอบครัวอิทธิพล

ของกลุ่มเพือน และการได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกบัการสูบบุหรีจากสือต่าง ๆ มีความสัมพนัธ์กับการ

ปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 สมมติฐานที 5 การรับรู้และอิทธิพลจากกระบวนการสือสารมีความสัมพนัธ์กบัการปรับเปลียน

พฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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2.8 กรอบแนวคดิการวจิยั 

 

 
ภาพที 4: กรอบแนวความคิดการวจิยั 
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บทที 3 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

 

 การศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างการรับรู้และอิทธิพลจากสือกบัการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบ

บุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตค้รังนี จะใชว้ิธีการศึกษาแบบเชิง

พรรณนา (Descriptive Research) และวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) ซึงสะทอ้นให้เห็นถึงการ

เปรียบเทียบอิทธิพลของสือทีมีต่อการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของนักศึกษาในระดบัอาชีวศึกษา

พืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยมีรายละเอียดและขนัตอนการดาํเนินงานวิจยั ดงันี 

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 การสุ่มเลือกกลุ่มประชากรแบบ cluster sampling หรือ multistage sampling โดยแบ่งพืนทีเขตการ

ปกครองในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็น 3 กลุ่มพืนทีและสุ่มเลือกสถาบนัการศึกษาตามเขตการปกครอง

ในแต่ละกลุ่มพืนที จากนนัสุ่มเลือกตามสดัส่วนของจาํนวนและความหนาแน่นของโรงเรียนอาชีวศึกษา จาก

โรงเรียนในเขตปกครองทีสุ่มได ้เพือใหเ้กิดการกระจายตวัของขอ้มลูใหท้วัพืนทีทงัในส่วนของพืนทีจงัหวดั

ปัตตานี จงัหวดัยะลาและจงัหวดันราธิวาส จากจาํนวนกลุ่มตวัอย่างถูกคาํนวณมาจากสูตรการคาํนวณกลุ่ม

ตวัอยา่งของ Yamane’s จากจาํนวนประชากรทีเป็นนักศึกษาทงั 6 สถาบนัการอาชีวศึกษารวมทงัสิน 6,420 

คน (กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการบริหารงานอาชีวศึกษา ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและกาํลงัคน

อาชีวศึกษา,10 มิถุนายน 2558) ได้จาํนวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 377.53 คน ดังนันกลุ่มตัวอย่างทีใช้ใน

การศึกษาครังนีเท่ากบั 378 คน  

 เมือได้กลุ่มตวัอย่างของแต่ละสถาบันการศึกษาในพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตต้ามขนัตอน

ขา้งตน้แลว้ ผูว้ิจยัไดก้าํหนดสดัส่วนของกลุ่มตวัอยา่งแบบจดัสดัส่วน (Quota Sampling) โดยแบ่งหน่วยการ

วิเคราะห์เป็น 6 สถาบนัการศึกษา ๆละ 63 คนจากกลุ่มตวัอยา่งของแต่ละพืนทีขอบเขตจงัหวดั ดงันี 

ตารางที 1 แสดงกลุ่มตวัอยา่งทีเป็นหน่วยวิเคราะห์ของสถาบนัการศึกษาในพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ที จงัหวดั หน่วยวเิคราะห์ จาํนวน(คน) 

1. ปัตตานี วิทยาลยัเทคนิคปัตตานี 63 

2. ปัตตานี วิทยาลยัอาชีวศึกษาปัตตานี 63 

3. ยะลา วิทยาลยัเทคนิคยะลา 63 

4. ยะลา วิทยาลยัอาชีวศึกษายะลา 63 

5. นราธิวาส วิทยาลยัสารพดัช่างนราธิวาส 63 

6. นราธิวาส วิทยาลยัการอาชีพสุไหงโก-ลก 63 

  รวมจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 378 
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3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูลและเครืองมอืทีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ทังนีเพือพัฒนากรอบแนวคิดและทฤษฎีมาอธิบายปรากฏการณ์ให้มีความชัดเจนและตอบ

วตัถุประสงค์การวิจยัให้มีความครอบคลุมมากขึน จากหน่วยวิเคราะห์ทีเป็นกรณีศึกษา (Case Study) ซึง

ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขนัตอนในการดาํเนินการวิจยั 2 ระยะ ดงันี 

 3.2.1 ระยะที 1 ศึกษาความคิดเห็นเกียวกบักระบวนการว่าด้วยการการรับรู้และอิทธิพลจากสือ

รณรงคเ์พือการไม่สูบบุหรีโดยนาํชุดความรู้เกียวกบัการรณรงค์เพือการไม่สูบบุหรีทงัทีเป็นภาษาราชการ

และโดยเฉพาะสือทอ้งถินทีเป็นภาษายาวีไปใชไ้ดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมในสถานศึกษาระดบัอาชีวศึกษาในพืนที

สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ทีมุ่งเนน้การเปลียนค่านิยมใหม่ ในรูปแบบต่างๆประกอบดว้ย 1.สติกเกอร์ และ

2.ป้ายพลาสติก รวมทงั 3.สปอตเสียงตามสาย  

 จากสือดงักล่าวจะนาํเขา้สู่กระบวนการวิเคราะห์เพือสะทอ้นให้เห็นถึงบริบท “การสูบบุหรีเท่ากบั

ฮะรอมตามคาํวินิจฉัยของนักวิชาการมุสลิม” ซึงเป็นการนําหลกัคิดทางศาสนามาใชเ้ป็นเครืองมือการ

รณรงค์ทีได้ผลดีต่อการลด ละ เลิกบุหรีของชาวมุสลิมในพืนที และเพือให้เกิดกระแสนีอย่างต่อเนือง

โดยเฉพาะเยาวชนทีเป็นนกัศึกษา รวมทงัสถานศึกษาอาชีวะในพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และขอ้มูล

ทีใชใ้นการศึกษาครังนี ไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มลู 2 ชุด ประกอบดว้ย 

 1.ขอ้มลูทุติยภูมิ จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานต่างๆทีเกียวขอ้ง เช่น สถิติการสูบบุหรี 

พฤติกรรมการสูบบุหรีจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สํานักงาน

สาธารณสุขจงัหวดปัตตานี ยะลาและนราธิวาส  และสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ขอ้มูล 

ประกอบเพิมเติม เช่น บทความทางวิชาการ วิทยานิพนธ ์รายงานการวิจยั จากศนูยว์ิจยัและจดัการความรู้เพือ

การควบคุมการบริโภคยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลยัมหิดล รวมทงัมูลนิธิรณรงค์เพือการไม่สูบบุหรี และ

โดยเฉพาะอยา่งยงิขอ้มลูทีไดจ้ากการตกผลึกองคค์วามรู้เป็นแนวทางศนูยสื์อเพือสงัคมปลอดบุหรี เป็นอาทิ 

 2.ขอ้มลูปฐมภูมิ ไดจ้ากการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ตามแบบสอบถามทีกาํหนดโดยรายละเอียดทีได้

ประกอบดว้ย ข้อมูลทวัไปดา้นชีวสังคม พฤติกรรมเกียวกบัการสูบบุหรี ปัจจยัทีมีผลต่อการสูบบุหรีเพือ

สะทอ้นใหเ้ห็นถึงภาพรวมของการรับรู้และอิทธิพลจากกระบวนการสือสาร กบัการปรับเปลียนพฤติกรรม

การสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซึงเครืองมือหลกัทีใชใ้นการ

เก็บรวบรวมขอ้มลูการวิจยัครังนีคือ แบบสอบถาม (Questionaire) ซึงมี 2 ตอน ดงันี 

 ตอนที 1 แบ่งเนือหาคาํถามออกเป็น 4 ส่วน รวม 52 ขอ้ ดงันี 

   ส่วนที 1 ลกัษณะขอ้มลูปัจจยัดา้นชีวสงัคม     7 ขอ้ 

   ส่วนที 2 ขอ้มลูทางดา้นปัจจยันาํ ปัจจยัเสริม และปัจจยัเอือ   15 ขอ้ 

   ส่วนที 3 ความคิดเห็นเกียวกบัการรับรู้และอิทธิพลจากสือฯ   15 ขอ้ 

   ส่วนที 4 ความคิดเห็นเกียวกบัการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีฯ 15 ขอ้ 
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 ตอนที 2 เป็นคาํถามปลายเปิดเกียวกบัความคิดเห็นทีสะทอ้นบริบทและแนวทางการแกไ้ขปัญหา

เกียวกบัพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ขอ้คาํถาม

ในแต่ละดา้นละมีค่านาํหนกัเท่าๆ กนัซึงเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตาม

แบบของลิเคิร์ท (Likert, 1980) โดยการใหค้ะแนนแบบสอบถามจะมีเกณฑก์าํหนด ซึงมี 5 ระดบั ดงันี 

มากทีสุด ให ้5 คะแนน 

มาก ให ้4 คะแนน 

ปานกลาง ให ้3 คะแนน 

นอ้ย ให ้2 คะแนน 

นอ้ยทีสุด ให ้1 คะแนน 

สาํหรับการสร้างเกณฑ์การตีความ/แปลความหมายแบบสอบถามนัน คณะผูว้ิจัยจะใชห้ลกัการ

กระจายแบบปกติ (Normal Distribution) ทีมีลกัษณะระฆงัควาํซึงจะทาํให้แต่ละช่วงห่างไม่เท่ากนั ซึงหาก

ใชค่้าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จะพบว่าในแต่ละช่วงทงั 5 ช่วงจะมีการกระจายเป็น 1 

S.D.,2 S.D.,2S.D.,2 S.D.,1 S.D. ดงันนัจึงสามารถสร้างเกณฑจ์าการสุ่มตวัอยา่งได ้ดงันี 

ค่าเฉลยี การตคีวาม 

1.00-1.49 นอ้ยทีสุด 

1.50-2.49 นอ้ย 

2.50-3.49 ปานกลาง 

3.50-4.49 มาก 

4.50-5.00 มากทีสุด 

 3.2.1 การวิจยัระยะที 2 เป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 

2559 – เดือนพฤษภาคม 2560 โดยการมุ่งสาํรวจขอ้มูลเชิงลึกและยืนยนัขอ้มูลทีไดจ้ากการเก็บรวบรวม

ขอ้มลูในระยะที 1 ทงันีเพือสงัเคราะห์และเปรียบเทียบการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนที

เป็นกลุ่มของผูสู้บบุหรีในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ทีมีนยัสาํคญักบัการรับรู้และสือ

ทีมีอิทธิพลเพือการไม่สูบบุหรีชนิดต่างๆ ทงัในรูปแบบสติกเกอร์ ป้ายพลาสติกและสปอตเสียงตามสาย โดย

เกณฑค์ดัเลือกผูใ้หส้มัภาษณ์แต่ละสถาบนัการศึกษาทีระบุว่าสูบบุหรีเป็นประจาํ และสูบบุหรีเป็นบางครัง 

ซึงอยูใ่นบริบทของกลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมทีสูบบุหรีจากการตอบแบบสอบถาม กระบวนการดงักล่าวจะ

วิเคราะห์ขอ้มลูทีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มลูระยะแรก สู่การจดัหมวดหมู่เพือหาความแตกต่างและความ

เชือมโยงขอ้มลูของการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีตามวตัถุประสงคที์วางไว ้โดยแจกแจงเป็นร้อยละ 

และความถี ดว้ยกระบวนการทีกระทาํควบคู่กบัการเก็บรวบรวมขอ้มลูและสรุปความตามประเด็นสาํคญั เพือ

สะทอ้นถึงปัจจยัจากความสมัพนัธร์ะหว่างการรับรู้และอิทธิพลจากกระบวนการสือสารกบัการปรับเปลียน

พฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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3.3 การสร้างเครืองมอืทีใช้ในการวจิยั 

 1. ศึกษาแนวคิดเนือหา ทฤษฎีและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง ต่างๆ 

 2. กาํหนดขอบเขต และโครงสร้างของเนือหาสาระครอบคลุมวตัถุประสงค์และสมมติฐานการวิจยั

ใหถ้กูตอ้งตามหลกัเกณฑท์างวิชาการ 

 3. นาํเครืองมือให้ผูเ้ชียวชาญการวิจยัตรวจสอบความถูกตอ้ง มีความตรงในเนือหาการใชภ้าษามี

ความชดัเจน และแลว้นาํมาพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขก่อนนาํเครืองมือไปทดสอบ 

 4. ตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือโดยนาํเครืองมือทีปรับปรุงแลว้ไปตรวจสอบ 

  4.1 ตรวจสอบความเทียงตรง (Validity) โดยตรวจสอบความตรงตามเนือหา (Content 

Validity) โดยการใหผู้เ้ชียวชาญจาํนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งในดา้นเนือหา ภาษาทีใชแ้ละความ

ถกูตอ้งเชิงทฤษฎีแลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขอีกครัง 

  4.2 การหาค่าความเชือมนัของเครืองมือ (Reliability) โดยนาํแบบสอบถามทีไดต้รวจสอบ

ความตรงแลว้ไปหาความเชือมนั กบันักศึกษาจากวิทยาลยัเทคนิคสตูล จงัหวดัสตูล ซึงเป็นประชากรทีมี

ลกัษณะทางบริบททวัไปคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่งในพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตที้ศึกษาจาํนวน 30 คน 

และนาํขอ้มูลจากการทดลองใชม้าวิเคราะห์หาความเชือมนั โดยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ โดยใชสู้ตร

สมัประสิทธิอลัฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค่้าความเชือมนัเท่ากบั .875 

  4.3 นาํแบบสอบถามเสนอผูเ้ชียวชาญ ตรวจสอบความตรงเชิงเนือหา โดยใชแ้บบประเมิน

ค่าความสอดคลอ้ง IOC (Index of Item-Objective Congruence) 

 

N
R

IOC
  

 

 โดย   R แทน คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

    N แทน จาํนวนผูเ้ชียวชาญ 

 ทงันีเกณฑใ์นการพิจารณาขอ้คาํถามใดมีค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากบั 0.60 แสดงว่า ขอ้คาํถามนันมี

ความเทียงตรง ถา้ขอ้คาํถามใดมีค่า IOC น้อยกว่า 0.60 จะตอ้งตดัทิงหรือปรับปรุงใหม่ ทงันีพบตวัแปรที

ศึกษาค่าความเชือมนั ตามรายละเอียด 

   1. ปัจจยัดา้นชีวสงัคม      1.00 

   2. ปัจจยันาํต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี    1.00 

   3. ปัจจยัเอือต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี      .93 

   4. ปัจจยัเสริมต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี      .93 

   5. การรับรู้และอิทธิพลจากกระบวนการสือสารในการเลิกบุหรี   .93 

   6. ความคิดเห็นเกียวกบัการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีฯ   .88 
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  4.4 นําผลการวิเคราะห์และเนือหามาปรับปรุงแบบสอบถามขันสุดท้าย และปรึกษา

ผูเ้ชียวชาญขันสุดท้ายเพือตรวจสอบให้อยู่ในเกณฑ์ทียอมรับได้ก่อนนําแบบสอบถามไปใช้ในการเก็บ

รวบรวมขอ้มลูจากพืนทีจริงในบริบทสถานศึกษาของสามจงัหวดัชายแดนภาคใตที้เป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูลการวจิยั 

 การวิเคราะห์ขอ้มลูเพือตอบวตัถุประสงคที์วางไวใ้นกระบวนการศึกษาวิจยัครังนี ใชก้ารวิเคราะห์

ขอ้มลูดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ และใชค่้าความเชือมนัในการทดสอบทางสถิติทีระดบันัยสาํคญั .05 

ซึงเป็นเกณฑใ์นการยอมรับสมมติฐาน ดงัรายละเอียดต่อไปนี 

 1. นาํแบบสอบถามทีไดม้าตรวจสอบความสมบูรณ์และลงรหสัทีกาํหนด 

 2. บนัทึกขอ้มลูจากแบบสอบถาม 

 3. นาํแบบสอบถามทีตรวจสอบความสมบูรณ์แลว้มาวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป และ

ใชส้ถิติวิเคราะห์ดงันี 

   3.1 ข้อมูลทางชีวสังคม ปัจจัยนํา ปัจจัยเอือและปัจจัยเสริมต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี 

รวมถึงระดับการรับรู้และอิทธิพลจากกระบวนการสือสารเกียวกับการรณรงค์เพือการไม่สูบบุหรีของ

เยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยเปรียบดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) สู่การนาํเสนอค่าเฉลีย (Mean) ร้อยละ (Percentage) ความถี (Frequency) และส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใชส้ถิติ t-test และใช้

วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) เมือพบว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติทีระดบั .05 คณะผูว้ิจยัทาํการตรวจสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีการ LSD เพือทาํการทดสอบ

สมมติฐานการวิจยัสาํหรับขอ้มลูทีมีการแจกแจงแบบปกติ   

  3.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นชีวสงัคม ปัจจยันาํ ปัจจยัเอือและ

ปัจจัยเสริม รวมถึงการรับรู้และอิทธิพลจากกระบวนการสือสารเพือการเลิกสูบบุหรีกบัการปรับเปลียน

พฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ โดยใชส้ถิติหา

ความสัมพนัธ์ด้วยค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 

Coefficient) เพือทาํการทดสอบสมมติฐานการวิจยัสาํหรับขอ้มลูทีมีการแจกแจงแบบปกติ 

  3.3 วิเคราะห์ขอ้มลูเชิงกระบวนการทีสะทอ้นผลการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของ

เยาวชน (จากการตอบแบบสอบถามการวิจยัในระยะแรกจาํนวน 298 คน) ดว้ยกลุ่มตวัอย่างทีอยู่ในบริบท

ของผูสู้บบุหรีในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ โดยแจกแจงเป็นร้อยละ (Percentage) 

และความถี (Frequency) เพือตกผลึกขอ้มลูของความสมัพนัธร์ะหว่างการรับรู้และอิทธิพลจากสือในรูปแบบ

ทีกาํหนดใชใ้นสถาบันการศึกษา ประกอบด้วยสติกเกอร์ ป้ายพลาสติกและสปอตเสียงตามสายกับการ

ปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตต่้อไป 
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บทที 4 

ผลการวิจัย 

 

 การวิจยัเรือง “ความสมัพนัธร์ะหว่างการรับรู้และอิทธิพลจากสือกบัการปรับเปลียนพฤติกรรมการ

สูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต”้ มีวตัถุประสงค์เพือศึกษาบริบท

ทั วไปเกียวกับพฤติกรรมการสูบบุหรีของนักศึกษาสังกัดสถาบันอาชีวศึกษา โดยศึกษาปัจจัยทีมี

ความสมัพนัธก์บัการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของนักเรียนนักศึกษา ไดแ้ก่ ปัจจยันาํทีคาดว่าจะมี

ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการสูบบุหรีประกอบดว้ยการรับรู้เกียวกบัผลกระทบของการสูบบุหรี การรับรู้

เกียวกบัความรุนแรงของโรคทีเกียวกบับุหรี ทศันคติต่อการสูบบุหรีการรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการ

ไม่สูบบุหรีและความคาดหวงัในความสามารถของตนเองในการไม่สูบบุหรี ปัจจยัเอือต่อพฤติกรรมการสูบ

บุหรีไดแ้ก่ ปริมาณเวลาทีใชใ้นการเรียน การใชเ้วลาว่างในสถานทีเสียงต่อการสูบบุหรีและความยากง่ายใน

การเขา้ถึงแหล่งซือ และปัจจยัเสริมทีเป็นปัจจยัสนับสนุนพฤติกรรมการสูบบุหรี ประกอบดว้ยการยอมรับ

ของสงัคมการสูบบุหรีของบุคคลในครอบครัวอิทธิพลของกลุ่มเพือน รวมถึงรูปแบบของสือทีกาํหนด ไดแ้ก่ 

สติกเกอร์ ป้ายพลาสติก รวมทงัสปอตเสียงตามสาย ทงันีสือทีผลิตและนาํมาใชใ้นการจาํกดัการสูบบุหรีใน

สถานศึกษาจะสะทอ้นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้และอิทธิพลจากสือกบัการปรับเปลียนพฤติกรรม

การสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ผ่านการนําเสนอผลการ

วิเคราะห์ขอ้มลูในรูปตารางประกอบการอธิบาย โดยแบ่งผลการวิจยัเป็น 7 ส่วน ดงันี 

 

4.1 ลกัษณะทางด้านชีวสังคมของนักศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษาในพนืทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

 ขอ้มูลทีแสดงลกัษณะทางดา้นชีวสังคมของนักศึกษาในสถาบนัอาชีวศึกษาในพืนทีสามจังหวดั

ชายแดนภาคใต ้จาํแนกตามเพศ ระดบัการศึกษาผลการเรียนเฉลียสะสมรายไดร้วมต่อเดือนของครอบครัว 

ศาสนา การพกัอาศยัของนกัศึกษาและพฤติกรรมการสูบบุหรี โดยแจกแจงความถี ค่าร้อยละ ดงัรายละเอียด

ตามตารางที 2 

ตารางที 2 แสดงจาํนวนและร้อยละของข้อมูลด้านชีวสังคมของผู้ตอบแบบสอบถาม 

(n=378) 

ข้อมูลด้านชีวสังคม จาํนวน (คน) ร้อยละ 

1.เพศ 

- ชาย 

- หญิง 

 

297 

81 

 

78.57 

21.43 

รวม 378 100 
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ตารางที 2 (ต่อ) แสดงจาํนวนและร้อยละของข้อมูลด้านชีวสังคมของผู้ตอบแบบสอบถาม 

(n=378) 

ข้อมูลด้านชีวสังคม จาํนวน (คน) ร้อยละ 

2. ระดับ/หลกัสูตรการศึกษา 

   - ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 

   - ประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง (ต่อเนือง ปวช.) 

   - ประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง ปวส (สาํเร็จม. 6) 

 

185 

126 

67 

 

48.94 

33.33 

17.73 

รวม 378 100 

   

3. ผลการเรียนเฉลยีสะสม 

   - ตาํกว่า 2.00   

   - ระหว่าง 2.01 – 3.00 

   - ระหว่าง 3.01 – 3.50  

   - ระหว่าง 3.51 – 4.00 

 

34 

272 

59 

13 

 

8.99 

71.96 

15.61 

3.44 

รวม 378 100 

   

4. รายได้รวมของครอบครัว (ต่อเดือน) 

  - ตาํกว่า 10,000 บาท    

   - ระหว่าง 10,001 – 25,000 บาท 

   - ระหว่าง 25,001 – 50,000 บาท   

   - ตงัแต่ 50,001 บาทขึนไป 

 

56 

145 

110 

67 

 

14.81 

38.36 

29.10 

17.73 

รวม 378 100 

 

5.ศาสนา 

   - ศาสนาพุทธ     

   - ศาสนาอิสลาม 

   - ศาสนาคริสต ์    

   - ศาสนาอืนๆ  

 

 

133 

243 

2 

0 

 

 

35.19 

64.28 

0.53 

0.00 

รวม 378 100 
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ตารางที 2 (ต่อ) แสดงจาํนวนและร้อยละของข้อมูลด้านชีวสังคมของผู้ตอบแบบสอบถาม 

(n=378) 

ขอ้มลูดา้นชีวสงัคม จาํนวน (คน) ร้อยละ 

6. การพกัอาศัยของนกัศึกษา 

   - พกัอาศยักบัพ่อ-แม่    

   - พกัอาศยัคนเดียว 

   - พกัอาศยักบัเพือน    

   - พกัอาศยักบัญาติ 

 

216 

58 

93 

11 

 

57.14 

15.34 

24.60 

2.92 

รวม 378 100 

 

7. พฤตกิรรมการสูบบุหรี 

   - ไม่เคยสูบ    

   - เคยลองสูบ 

   - สูบบา้งเป็นบางครัง    

   - สูบเป็นประจาํ 

 

 

13 

67 

134 

164 

 

 

3.44 

17.72 

35.45 

43.39 

รวม 378 100 

  

 จากตารางที 2 พบว่า จาํนวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล 

(ปัจจยัชีวสงัคม) อธิบายไดด้งันี 

 1. เพศ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจาํนวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 78.57 

ในขณะทีผูต้อบแบบสอบถามทีเป็นเพศหญิงมีจาํนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43 

 2. ระดบั/หลกัสูตรการศึกษา พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ศึกษาอยูใ่นระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพ (ปวช.) จาํนวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 48.94 รองลงมาศึกษาอยู่ในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชนัสูง (ต่อเนือง ปวช.) จาํนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ33.33 ในขณะทีศึกษาอยู่ในระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพชนัสูง ปวส (สาํเร็จม. 6) มีจาํนวนนอ้ยทีสุดจาํนวน67 คน คิดเป็นร้อยละ 17.73 ตามลาํดบั 

 3. ผลการเรียนเฉลียสะสมพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีผลการเรียนเฉลียสะสมระหว่าง 

2.01 – 3.00 จาํนวน 272 คิดเป็นร้อยละ 71.96 รองลงมามีผลการเรียนระหว่าง 3.01 – 3.50 จาํนวน 59 คน คิด

เป็นร้อยละ 15.61 ผลการเรียนเฉลียสะสมตาํกว่า 2.00 จาํนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.99 ในขณะทีผลการ

เรียนสะสมระหว่าง 3.51 – 4.00 มีจาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.44 ตามลาํดบั 

 4. รายไดร้วมของครอบครัวเฉลียต่อเดือน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดร้วมระหว่าง 

10,001 – 25,000 บาทจาํนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 38.36 รองลงมามีรายไดร้วมของครอบครัวระหว่าง 
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25,001 – 50,000 บาท จาํนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 29.10 รายไดร้วมตงัแต่ 50,001 บาทขึนไปมีจาํนวน 67 

คน คิดเป็นร้อยละ 17.73 ในขณะทีรายไดร้วมของครอบครัวตาํกว่า 10,000 บาท มีจาํนวนน้อยทีสุดคือ 56 

คน คิดเป็นร้อยละ 14.81 ตามลาํดบั 

 5. ศาสนาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม มีจาํนวน 243 คนคิดเป็นร้อยละ 

64.28 รองลงมาคือนบัถือศาสนาพุทธ มีจาํนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 35.19 ในขณะทีนับถือศาสนาคริสต ์

มีจาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.53 ในขณะเดียวกนัก็ไม่ปรากฏผูน้บัถือศาสนาอืนเลยแมแ้ต่คนเดียว 

 6. การพกัอาศยัของนกัศึกษา พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่พกัอาศยักบัพ่อ-แม่ มีจาํนวน คน 

216 คิดเป็นร้อยละ 57.14 รองลงมาพกัอาศยักบัเพือน มีจาํนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 24.60 พกัอาศยัคนเดียว

มีจาํนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 15.34 ในขณะทีพกัอาศยักบัญาติมีจาํนวนน้อยทีสุด จาํนวน 11 คน คิดเป็น

ร้อยละ 2.92 ตามลาํดบั 

 7. พฤติกรรมการสูบบุหรี พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สูบบุหรีเป็นประจาํมีจาํนวนถึง 164

คน คิดเป็นร้อยละ 43.39 รองลงมาคือมีพฤติกรรมการสูบบุหรีบา้งเป็นบางครัง มีจาํนวน 134 คน คิดเป็นร้อย

ละ 35.45 เคยลองสูบบุหรีมีจาํนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 17.72 ในขณะทีไม่เคยสูบบุหรีเลยมีจาํนวนน้อย

ทีสุดคือ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.44 ตามลาํดบั 
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4. 2 ระดับความคดิเห็นต่อตวัแปรปัจจยันํา ปัจจยัเออืและปัจจยัเสริมทีมคีวามสัมพนัธ์กบัพฤตกิรรมการสูบ

บุหรีของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพนืทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

 2.1 ระดับความคิดเห็นของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพืนทีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทีมี

ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการสูบบุหรี ดา้นปัจจยันาํ ไดแ้ก่ การรับรู้เกียวกบัผลกระทบของการสูบบุหรี 

การรับรู้ความรุนแรงของโรคทีเกียวกบับุหรี ทศันคติต่อการสูบบุหรีการรับรู้ประโยชน์ อุปสรรคของการไม่

สูบบุหรีและความคาดหวงัในความสามารถของตนเองในการไม่สูบบุหรี ดงัตารางที 3 

ตารางที 3 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นดา้นปัจจยันาํ 

(n=378) 

ความคดิเหน็ด้านปัจจยันําทีมผีลต่อ

พฤตกิรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบั

อาชีวศึกษาพนืทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

x̄ S.D. 
แปลค่า

ความหมาย 

1.การสูบบุหรีทาํให้นักศึกษามีความมนัใจและ

เป็นทียอมรับของสงัคมและเพือน 

3.74 0.76 มาก 

2.การสูบบุหรีเพียงวันละ 1-2 มวน จะไม่เป็น

อนัตรายต่อร่างกายหรือมีผลกระทบนอ้ยมาก 

3.67 0.83 มาก 

3.การรับรู้ถึงอนัตรายของการสูบบุหรีจะทาํให้

นกัศึกษาไม่สูบบุหรี 

3.68 0.85 มาก 

4.การสูบบุหรีจะนาํไปสู่การทดลองเสพสารเสพ

ติดชนิดอืนทีรุนแรงกว่า 

3.86 0.69 มาก 

5.ผูที้สูบบุหรีอาจเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอด

มากกว่าคนทีไม่สูบบุหรี 

3.51 0.94 มาก 

รวม 3.69 0.81 มาก 

  

 จากตารางที 3 พบว่านกัศึกษาในสถาบนัอาชีวศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้ความคิดเห็น

เกียวกบัปัจจยันาํทีมีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

(x̄= 3.69, S.D. = 0.81) โดยขอ้ความคิดเห็นว่าการสูบบุหรีจะนาํไปสู่การทดลองเสพสารเสพติดชนิดอืนที

รุนแรงกว่า มีค่าเฉลียสูงทีสุดทีระดบัมาก (x̄= 3.86, S.D. = 0.69) รองลงมาคือการสูบบุหรีทาํให้นักศึกษามี

ความมนัใจและเป็นทียอมรับของสังคมและเพือน (x̄= 3.74, S.D. = 0.76) การรับรู้ถึงอนัตรายของการสูบ

บุหรีจะทาํให้ไม่สูบบุหรี (x̄= 3.68, S.D. = 0.85) การสูบบุหรีเพียงวนัละ 1-2 มวน จะไม่เป็นอนัตรายต่อ

ร่างกายหรือมีผลกระทบนอ้ยมาก  (x̄= 3.67, S.D. = 0.83) และขอ้ความคิดทีระบุว่าผูที้สูบบุหรีอาจเสียชีวิต

ดว้ยโรคมะเร็งปอดมากกว่าคนทีไม่สูบบุหรี มีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด (x̄= 3.51, S.D. = 0.94) ตามลาํดบั 
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 2.2 ระดับความคิดเห็นของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพืนทีสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ทีมี

ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการสูบบุหรี ดา้นปัจจยัเอือ ไดแ้ก่ ปริมาณเวลาทีใชใ้นการเรียน การใชเ้วลาว่าง

สถานทีเสียงต่อการสูบบุหรี รวมทงัความยากง่ายในการเขา้ถึงแหล่งซือบุหรี ดงัตารางที 4 

ตารางที 4 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นดา้นปัจจยัเอือ 

(n=378) 

ความคดิเหน็ด้านปัจจยัเออืทีมผีลต่อ

พฤตกิรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบั

อาชีวศึกษาพนืทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

x̄ S.D. 
แปลค่า

ความหมาย 

6.การขึนราคาบุหรีไม่มีผลกระทบต่อการสูบบุหรี

ในฐานะนกัศึกษา 

3.93 0.62 มาก 

7.การมีวิทยาลยัหรือสถานศึกษาในชุมชนทาํให้

หาซือบุหรีตามร้านคา้ไดง่้าย 

3.84 0.70 มาก 

8 .นัก ศึกษาได้ รับการสอนแ ละอภิปรายใน

หอ้งเรียนเกียวกบัพิษภยัจากการสูบบุหรี 

4.18 0.58 มาก 

9.สือประชาสัมพนัธ์เกียวกบัการห้ามสูบบุหรีใน

สถานศึกษามีจาํนวนเพียงพอแลว้ 

3.60 0.92 มาก 

10.กิจกรรมในสถานศึกษามีส่วนช่วยให้การ

ป้องกนัการสูบบุหรีในสถานศึกษาไดผ้ลดี 

3.86 0.69 มาก 

รวม 3.88 0.70 มาก 

 

 จากตารางที 4 พบว่านกัศึกษาในสถาบนัอาชีวศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้ความคิดเห็น

เกียวกบัปัจจยัเอือทีมีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

(x̄= 3.88, S.D.= 0.70) โดยขอ้ความคิดเห็นว่านกัศึกษาไดรั้บการสอนและอภิปรายในห้องเรียนเกียวกบัพิษ

ภยัจากการสูบบุหรี มีค่าเฉลียสูงทีสุด (x̄= 4.18, S.D. = 0.81) รองลงมาคือการขึนราคาบุหรีไม่มีผลกระทบ

ต่อการสูบบุหรีในฐานะนกัศึกษา (x̄= 3.93, S.D. = 0.62) กิจกรรมในสถานศึกษามีส่วนช่วยให้การป้องกนั

การสูบบุหรีในสถานศึกษาไดผ้ลดี (x̄= 3.86, S.D. = 0.69) การมีวิทยาลยัหรือสถานศึกษาในชุมชนทาํให้หา

ซือบุหรีตามร้านคา้ไดง่้าย (x̄= 3.84, S.D. = 0.70) และขอ้ความคิดทีระบุว่าสือประชาสัมพนัธ์เกียวกบัการ

หา้มสูบบุหรีในสถานศึกษามีจาํนวนเพียงพอแลว้ มีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด (x̄= 3.60, S.D. = 0.92) ตามลาํดบั 
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 2.3 ระดับความคิดเห็นของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพืนทีสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ทีมี

ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการสูบบุหรี ดา้นปัจจยัเสริม ไดแ้ก่ การยอมรับของสงัคม การสูบบุหรีของบุคคล

ในครอบครัวและคนรอบขา้ง อิทธิพลของกลุ่มเพือนและการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัการสูบบุหรีจาก

สือต่างๆ ดงัตารางที 5 

ตารางที 5 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นดา้นปัจจยัเสริม 

(n=378) 

ความคดิเหน็ด้านปัจจยัเสริมทีมผีลต่อ

พฤตกิรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบั

อาชีวศึกษาพนืทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

x̄ S.D. 
แปลค่า

ความหมาย 

11.ได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับบุหรีจากบอร์ด

การใหค้วามรู้และการรณรงคใ์นสถานศึกษา 

3.94 0.59 มาก 

12.บุคคลรอบขา้งทงัครอบครัว ครูและเพือนใน

สถานศึกษาส่วนใหญ่สูบบุหรี 

4.01 0.67 มาก 

13.เพือนและบุคคลรอบขา้งของนกัศึกษาชกัชวน

ใหล้องสูบบุหรีอยูเ่สมอ 

3.82 0.75 มาก 

14.สังคมในสถานศึกษามีค่านิยมยอมรับว่าการ

สูบบุหรีเป็นเรืองปกติ 

3.63 0.91 มาก 

15.คาํเตือนเกียวกบัโทษและภาพบนซองบุหรีไม่

มีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี 

3.83 0.71 มาก 

รวม 3.84    0.72 มาก 

 

 จากตารางที 5 พบว่านกัศึกษาในสถาบนัอาชีวศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้ความคิดเห็น

เกียวกบัปัจจยัเสริมทีมีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

(x̄= 3.84, S.D.= 0.72) โดยขอ้ความคิดเห็นว่าบุคคลรอบขา้งทงัครอบครัว ครูและเพือนในสถานศึกษาส่วน

ใหญ่สูบบุหรี มีค่าเฉลียสูงทีสุดที (x̄= 4.01, S.D.= 0.67) รองลงมาคือการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกียวกบับุหรี

จากบอร์ดการใหค้วามรู้และการรณรงคใ์นสถานศึกษา (x̄= 3.94, S.D.= 0.59) คาํเตือนเกียวกบัโทษและภาพ

บนซองบุหรีไม่มีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี (x̄= 3.83, S.D.= 0.71) เพือนและบุคคลรอบขา้งของนักศึกษา

ชกัชวนให้ลองสูบบุหรีอยู่เสมอ (x̄= 3.82, S.D.= 0.75) และขอ้ความคิดทีระบุว่าสังคมในสถานศึกษามี

ค่านิยมยอมรับว่าการสูบบุหรีเป็นเรืองปกติ มีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด (x̄= 3.63, S.D.= 0.91) ตามลาํดบั 
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 ตารางที 6 สรุประดับความคิดเห็นต่อตัวด้านแปรปัจจัยนํา ปัจจัยเอือและปัจจัยเสริมทีมี

ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้

รวมทุกดา้น 

(n=378) 

ความคดิเหน็ต่อตวัด้านแปรปัจจยันํา ปัจจยัเออื

และปัจจยัเสริม ทีมคีวามสัมพนัธ์กบัพฤตกิรรม

การสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษา

พนืทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้รวมทุกด้าน 

 
 

S.D. 
ระดับความ

คดิเหน็ 

1.ดา้นปัจจยันาํ 3.69 0.81 มาก 

2.ดา้นปัจจยัเอือ 3.88 0.69 มาก 

3.ดา้นปัจจยัเสริม 3.84 0.72 มาก 

รวมทุกด้าน    3.80 0.74      มาก 

 

 ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อตวัดา้นแปรปัจจยันํา ปัจจยัเอือและปัจจยัเสริมทีมีความสัมพนัธ์กับ

พฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตร้วมทุกดา้นอยูใ่น

ระดบัมาก (x̄= 3.80, S.D.= 0.74) เมือแยกเป็นรายดา้น พบว่าความคิดเห็นดา้นปัจจยัเอือมีผลต่อพฤติกรรม

การสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลียมาก

ทีสุด อยูที่ระดบั (x̄= 3.88, S.D.= 0.69) รองลงมาคือความคิดเห็นดา้นปัจจยัเสริมมีผลต่อพฤติกรรมการสูบ

บุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ มีค่าเฉลียทีระดบั (x̄= 3.84, S.D.= 

0.72) ในขณะทีความคิดเห็นดา้นปัจจยันาํมีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษา

พืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้ค่าเฉลียนอ้ยทีสุดทีระดบั (x̄= 3.69, S.D.= 0.81) ตามลาํดบั 

 ทงันีผลการศึกษาจากตารางที 3-5 ขา้งตน้ พบว่า ความคิดเห็นดา้นปัจจยันาํ ปัจจยัเสริมและปัจจยั

เอือทีมีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ภาพ

รวมอยู่ในระดบัมากทังสามด้านโดยมีค่าเฉลียรวมทุกด้านทีระดับ (x̄= 3.80, S.D.= 0.74) ซึงสามารถ

วิเคราะห์ประเด็นขอ้มลูทีสะทอ้นถึงปัจจยัอนัเป็นสาระสาํคญัรายขอ้ ไดด้งันี 

 ขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุด 3 อนัดบัแรก คือ ขอ้ที 8 ระบุว่านักศึกษาไดรั้บการสอนและอภิปรายใน

หอ้งเรียนเกียวกบัพิษภยัจากการสูบบุหรี ซึงเป็นขอ้มูลดา้นปัจจยัเอือทีมีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรีของ

เยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีค่าเฉลียในระดบัมาก (x̄= 4.18, S.D.= 0.58)

รองลงมาคือขอ้ที 12 ระบุว่าบุคคลรอบขา้งทงัครอบครัว ครูและเพือนในสถานศึกษาส่วนใหญ่สูบบุหรี ซึง

เป็นขอ้มลูดา้นปัจจยัเสริมทีมีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้มีค่าเฉลียในระดบัมาก (x̄= 4.01, S.D.= 0.67) และขอ้ที 11 ระบุว่านักศึกษาไดรั้บขอ้มูล
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ข่าวสารเกียวกบับุหรีจากบอร์ดการใหค้วามรู้และการรณรงคใ์นสถานศึกษาซึงเป็นขอ้มลูดา้นปัจจยัเสริมทีมี

ผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีค่าเฉลียใน

ระดบัมาก (x̄= 3.94, S.D.= 0.59) ตามลาํดบั 

 ในขณะทีขอ้ทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุด 3 อนัดับแรก คือข้อที 5 ระบุว่าผูที้สูบบุหรีอาจเสียชีวิตด้วย

โรคมะเร็งปอดมากกว่าคนทีไม่สูบบุหรี ซึงเป็นขอ้มูลด้านปัจจยันําทีมีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรีของ

เยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีค่าเฉลียในระดบัมาก (x̄= 3.51, S.D.= 0.94)

รองลงมาคือขอ้ที 9 ระบุว่าสือประชาสมัพนัธเ์กียวกบัการหา้มสูบบุหรีในสถานศึกษามีจาํนวนเพียงพอแลว้ 

ซึงเป็นข้อมูลด้านปัจจัยเอือทีมีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพืนทีสาม

จงัหวดัชายแดนภาคใต้ มีค่าเฉลียในระดับมาก (x̄= 3.60, S.D.= 0.92) และข้อที 14 ระบุว่าสังคมใน

สถานศึกษามีค่านิยมยอมรับว่าการสูบบุหรีเป็นเรืองปกติ ซึงเป็นขอ้มูลดา้นปัจจยัเสริมทีมีผลต่อพฤติกรรม

การสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีค่าเฉลียในระดบัมาก (x̄= 

3.63, S.D. = 0.91) 
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4.3 ความคิดเห็นของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพืนทีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เกียวกับการรับรู้และ

อทิธิพลจากกระบวนการสือสารเพอืการไม่สูบบุหรี 

ตารางที 7 แสดงระดับความคิดเห็นของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพืนทีสามจังหวดัชายแดนภาคใต ้

เกียวกบัการรับรู้และอิทธิพลจากกระบวนการสือสารเพือการไม่สูบบุหรี 

(n=378) 

ข้อคําถาม 

ระดับการรับรู้และอิทธิพลจากกระบวนการสือสารที

เกียวกับการไม่สูบบุหรี 

 

 

 (x̄) 

 

  

(S.D.) 

 

แปลค่า

ความ

คดิเห็น 

มาก

ทีสุด 
มาก ปานกลาง 

น้อย น้อยทีสุด 

การรับรู้และอิทธิพลจากกระบวนการสือสารเพือการไม่สูบบุหรีด้วยสติกเกอร์ 

1.การรับรู้ถึงบทลงโทษจาก

การสูบบุหรีทีระบุในสติก

เกอร์ทาํใหไ้ม่กลา้สูบบุหรีใน

สถานศึกษา 

85 

(22.49) 

114 

(30.16) 

97 

(25.66) 

54 

(14.29) 

28 

(7.40) 

3.46 0.86 ปานกลาง 

2.สถานศึกษาใชส้ติกเกอร์

เป็นเครืองมือสาํคญัในการ

สร้างจิตสาํนึกใหท่้านต่อตา้น

การสูบบุหรีอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

95 

(25.13) 

117 

(30.95) 

89 

(23.55) 

53 

(14.02) 

24 

(6.35) 

3.54 0.63 มาก 

3.สถานศึกษามีการเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสติก

เกอร์แกน่ักศึกษาเกยีวกบัพิษ

ภยัและโทษของการสูบบุหรี 

84 

(22.22) 

109 

(28.83) 

95 

(25.13) 

50 

(13.23) 

40 

(10.59) 

3.38 0.95 ปานกลาง 

4.สติกเกอร์รณรงคห์า้มสูบ

บุหรีในสถานศึกษาจะมีผล

กบัพฤติกรรมการสูบบุหรี

ของนกัศึกษาอย่างมาก 

92 

(24.34) 

103 

(27.25) 

87 

(23.02) 

64 

(16.93) 

32 

(8.46) 

3.42 0.89 ปานกลาง 

5.การสือสารในรูปแบบสติก

เก อ ร์ ที เกียว ก ับ ก า รส ร้า ง

บรรทัดฐานการไม่สูบบุหรี

ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ผ ล ต่ อ

พฤติกรรมการสูบบุหรีอย่างมี

ประสิทธิผล 

93 

(24.60) 

107 

(28.31) 

88 

(23.28) 

49 

(12.96) 

41 

(10.85) 

3.43 0.88 ปานกลาง 
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ตารางที 7 (ต่อ) ความคิดเห็นของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เกียวกบัการ

รับรู้และอิทธิพลจากกระบวนการสือสารเพือการไม่สูบสูบบุหรี 

(n=378) 

ข้อคําถาม 

ระดับการรับรู้และอิทธิพลจากกระบวนการสือสารที

เกียวกับการไม่สูบบุหรี 

 

 

 (x̄) 

 

  

(S.D.) 

 

แปลค่า

ความ

คดิเห็น 

มาก

ทีสุด 
มาก ปานกลาง 

 

น้อย 

น้อยทีสุด 

การรับรู้และอิทธิพลจากกระบวนการสือสารเพือการไม่สูบบุหรีด้วยป้ายพลาสติก 

 

6.การรับรู้ถึงบทลงโทษจาก

การสูบ บุหรี ทีระบุ ในป้ าย

พลาสติกจะทาํให้ไม่กล้าสูบ

บุหรีในสถานศึกษา 

 

88 

(23.28) 

 

101 

(26.72) 

 

92 

(24.34) 

 

55 

(14.55) 

 

42 

(11.11) 

 

3.37 

 

0.97 

 

ปานกลาง 

7.สถานศึกษาใชป้้ายพลาสติก

เป็นเครืองมือสําคัญในการ

สร้างจิตสํานึกให้ต่อต้านการ

สูบบุหรีอย่างมีประสิทธิภาพ 

90 

(23.81) 

105 

(27.78) 

89 

(23.54) 

53 

(14.02) 

41 

(10.85) 

3.39 0.94 ปานกลาง 

8.สถานศึกษามีการเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารผ่านทางป้าย

พลาสติกแกน่กัศึกษาเกยีวกบั

พิษภัยและโทษของการสูบ

บุหรี 

85 

(22.49) 

98 

(25.93) 

114 

(30.16) 

76 

(20.11) 

11 

(1.31) 

3.50 0.67 มาก 

9.ป้ายพลาสติกรณรงค์ห้าม

สูบบุหรีในสถานศึกษาจะมี

ผลกบัพฤติกรรมการสูบบุหรี

ของนกัศึกษาอย่างมาก 

92 

(24.34) 

103 

(27.25) 

87 

(23.02) 

64 

(16.93) 

32 

(8.46) 

3.42 0.89 ปานกลาง 

10.การสือสารในรูปแบบป้าย

พลาสติกทีเกยีวกบัการสร้าง

บรรทดัฐานการเลิกบุหรีของ

ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ผ ล ต่ อ

พฤติกรรมการสูบบุหรีอย่างมี

ประสิทธิผล 

93 

(24.60) 

107 

(28.31) 

88 

(23.28) 

49 

(12.96) 

41 

(10.85) 

3.43 0.88 ปานกลาง 
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ตารางที 7 (ต่อ) ความคิดเห็นของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เกียวกบัการ

รับรู้และอิทธิพลจากกระบวนการสือสารเพือการไม่สูบบุหรี 

 (n=378) 

ข้อคําถาม 

ระดับการรับรู้และอิทธิพลจากกระบวนการสือสารที

เกียวกับการไม่สูบบุหรี 

 

 

 (x̄) 

 

  

(S.D.) 

 

แปลค่า

ความ

คดิเห็น 

มาก

ทีสุด 
มาก ปานกลาง 

 

น้อย 

น้อยทีสุด 

การรับรู้และอิทธิพลจากกระบวนการสือสารเพือการไม่สูบบุหรีด้วยสปอตเสียงตามสาย 

11.การรับรู้ถึงบทลงโทษจาก

การสูบบุหรีทีระบุในสปอต

เสียงตามสายจะทาํให้ไม่กลา้

สูบบุหรีในสถานศึกษา 

97 

(25.66) 

108 

(28.57) 

91 

(24.07) 

50 

(13.24) 

32 

(8.46) 

3.49 0.74 ปานกลาง 

12.สถานศึกษาใช้สปอตเสียง

ตามสายเป็นเครืองมือสําคัญ

ใน ก า ร สร้ า ง จิ ตสํ า นึ ก ใ ห้

ต่อต้านการสูบบุหรีอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

85 

(22.49) 

95 

(25.13) 

101 

(26.72) 

75 

(19.84) 

22 

(5.82) 

3.38 0.95 ปานกลาง 

13.สถานศึกษามีการเผยแพร่

ขอ้มูลข่าวสารผ่านทางสปอต

เสียงตามสายเกยีวกบัพิษภัย

และโทษของการสูบบุหรี 

99 

(26.19) 

113 

(29.89) 

86 

(22.75) 

45 

(11.90) 

35 

(9.18) 

3.51 0.65 มาก 

1 4 . ส ป อ ต เ สี ย ง ต า ม ส า ย

ร ณ ร ง ค์ ห้ า ม สู บ บุ ห รี ใ น

ส ถ า น ศึ ก ษ า จ ะ มี ผ ล ก ับ

พฤติกรรมการสูบบุหรีของ

นกัศึกษาอย่างมาก 

83 

(21.96) 

91 

(24.07) 

105 

(27.78) 

67 

(17.72) 

32 

(8.47) 

3.33 0.99 ปานกลาง 

15.การสือสารในรูปแบบส

ปอตเสียงตามสายเกียวกบั

การสร้างบรรทัดฐานการไม่

สูบบุหรีของสถานศึกษามีผล

ต่อพฤ ติกรรมก ารสูบบุหรี

อย่างมีประสิทธิผล 

100 

(26.45) 

105 

(27.78) 

85 

(22.49) 

49 

(12.96) 

39 

(10.32) 

3.47 0.85 ปานกลาง 
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 ตารางที 8 ระดบัความคิดเห็นต่อความคิดเห็นเกียวกบัการรับรู้และอิทธิพลจากกระบวนการสือสาร

เพือการไม่สูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตร้วมทุกชนิด 

(n=378) 

ความคดิเหน็เกยีวกบัการรับรู้และอทิธิพลจาก

กระบวนการสือสารเพอืการไม่สูบบุหรีของเยาวชนระดับ

อาชีวศึกษาพนืทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้รวมทุกชนดิ 

 
 

S.D. 
ระดบัความ

คิดเห็น 

1.การรับรู้และอิทธิพลจากสือรูปแบบสติกเกอร์ 3.44 0.83 ปานกลาง 

2.การรับรู้และอิทธิพลจากสือรูปแบบป้ายพลาสติก 3.42 0.87 ปานกลาง 

3.การรับรู้และอิทธิพลจากสือรูปแบบสปอตเสียงตามสาย 3.43 0.84 ปานกลาง 

รวมทุกด้าน 3.43 0.85       ปานกลาง 

 

 ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อความคิดเห็นเกียวกบัการรับรู้และอิทธิพลจากกระบวนการสือสารเพือ

การไม่สูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตร้วมทุกชนิด อยู่ในระดบั

ปานกลาง (x̄= 3.43, S.D.= 0.85) เมือแยกเป็นรายดา้นพบว่าการรับรู้และอิทธิพลจากกระบวนการสือสารเพือ

การไม่สูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตด้ว้ยสติกเกอร์ มีค่าเฉลียใน

ระดบัปานกลาง มีค่าเฉลียมากทีสุด (x̄= 3.44, S.D.= 0.83) รองลงมาคือการรับรู้และอิทธิพลจากกระบวนการ

สือสารเพือการไม่สูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตด้ว้ยสปอตเสียง

ตามสาย (x̄= 3.43, S.D.= 0.87)  ในขณะทีการรับรู้และอิทธิพลจากกระบวนการสือสารเพือการไม่สูบบุหรี

ของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตด้ว้ยป้ายพลาสติกมีค่าเฉลียน้อยทีสุด (x̄= 

3.42, S.D.= 0.84)  ตามลาํดบั ทงันีผลการศึกษาจากตารางที 7 ขา้งตน้ พบว่า ความคิดเห็นเกียวกบัการรับรู้

และอิทธิพลจากกระบวนการสือสารเพือการไม่สูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดั

ชายแดนภาคใตร้วมทุกชนิด ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางทงัสามดา้น ซึงสามารถวิเคราะห์ประเด็นขอ้มลูที

สะทอ้นถึงปัจจยัอนัเป็นสาระสาํคญั ไดด้งันี 

 ขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุดอนัดบัแรก คือ ขอ้ที 2 ระบุว่าวิทยาลยัใชส้ติกเกอร์เป็นเครืองมือสาํคญัใน

การสร้างจิตสาํนึกใหท่้านต่อตา้นการสูบบุหรีอยา่งมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลียในระดบัมาก (x̄ = 3.54, S.D.= 

0.63) ในขณะทีขอ้ทีมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด คือขอ้ที 14 ระบุว่าเสียงตามสายรณรงค์ห้ามสูบบุหรีในสถานศึกษา

จะมีผลกบัพฤติกรรมการสูบบุหรีของนกัศึกษาอยา่งมาก มีค่าเฉลียในระดบัปานกลาง (x̄= 3.33, S.D.= 0.99)  
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4.4 ความคิดเห็นเกียวกับพฤติกรรมและการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของนักศึกษาในระดับ

อาชีวศึกษาพนืทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

ตารางที 9 ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมและการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของนักศึกษาในระดับ

อาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

(n=378) 

ข้อคาํถาม 

พฤตกิรรมและการปรับเปลยีนพฤตกิรรมการสูบ

บุหรีของ นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา 

 

 

 (x̄) 

 

 

 (S.D.) 

 

แปลค่า

ความ

คดิเหน็ 

มาก

ทีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 

 

น้อย 

น้อย

ทีสุด 

1.นกัศึกษาใน

สถานศึกษาทุก

คนมีสิทธิทีจะ

กาํหนด

พฤติกรรมการ

สูบบุหรีของ

ตนเองไดอ้ยา่ง

เต็มที 

103 

(27.25) 

91 

(24.07) 

84 

(22.22) 

55 

(14.55) 

45 

(11.91) 

3.40 1.03 ปาน

กลาง 

 

2.การป้องกนั

และ

ระมดัระวงั

ตนเองเพือ

ไม่ใหสู้บบุหรี

ถือเป็นเรืองที

สามารถทาํได้

โดยง่าย 

 

109 

(28.85) 

 

95 

(25.13) 

 

93 

(24.60) 

 

67 

(17.72) 

 

14 

(3.70) 

 

3.57 

 

0.89 

 

มาก 
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ตารางที 9 (ต่อ) ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมและการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของนกัศึกษาในระดบั

อาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

(n=378) 

ข้อคาํถาม 

พฤตกิรรมและการปรับเปลยีนพฤตกิรรมการสูบ

บุหรีของ นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา 

 

 

 (x̄) 

 

 

  (S.D.) 

 

แปลค่า

ความ

คดิเหน็ 

มาก

ทีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุด 

3.การเลิกสูบ

บุหรีเป็นเรือง

ยากเพราะมี

ความเคยชิน

และบุหรียงัมี

สารเสพติดอืน

ผสมอยูด่ว้ย 

107 

(28.31) 

93 

(24.60) 

86 

(22.75) 

63 

(16.67) 

29 

(7.67) 

3.49 1.04 มาก 

4.การสูบบุหรี

เป็นส่วนหนึง

ภาพลกัษณ์ใน

ตนเองของ

นกัศึกษาทีทาํ

ใหรู้้สึกเกิด

ความเชือมนั 

105 

(27.78) 

95 

(25.13) 

85 

(22.49) 

55 

(14.55) 

38 

(10.05) 

3.46 1.01 ปาน

กลาง 

5.การสูบบุหรี

อาจนาํไปสู่

การใชย้าเสพ

ติดอืนและเกิด

ปัญหาต่อ

สงัคม 

113 

(29.89) 

91 

(24.07) 

79 

(20.90) 

67 

(17.72) 

28 

(7.41) 

3.51 0.94 มาก 
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ตารางที 9 (ต่อ) ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมและการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของนกัศึกษาในระดบั

อาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

(n=378) 

ข้อคาํถาม 

พฤตกิรรมและการปรับเปลยีนพฤตกิรรมการสูบ

บุหรีของ นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา 

 

 

 (x̄) 

 

 

 (S.D.) 

 

แปลค่า

ความ

คดิเหน็ 

มาก

ทีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุด 

6.นกัศึกษา

ส่วนใหญ่มกั

เริมทดลองสูบ

บุหรีเมือเขา้

เรียนต่อสาย

อาชีพ 

106 

(28.04) 

100 

(26.45) 

88 

(23.28) 

49 

(12.96) 

35 

(9.26) 

3.52 0.90 มาก 

7.อิทธิพลของ

สือโฆษณา

ตามช่องทาง

ต่างๆมีผลกบั

พฤติกรรมการ

สูบบุหรี 

95 

(25.13) 

110 

(29.10) 

96 

(25.39) 

65 

(17.19) 

12 

(3.17) 

3.55 0.97 มาก 

8.สือรณรงค์

เกียวกบัการไม่

สูบบุหรีของ

สถานศึกษา

รูปแบบต่างๆ

จะมีผลต่อ

พฤติกรรมการ

ไม่สูบบุหรี 

102 

(26.98) 

111 

(29.36) 

92 

(24.34) 

41 

(10.85) 

32 

(8.46) 

3.56 0.99 มาก 
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ตารางที 9 (ต่อ) ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมและการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของนกัศึกษาในระดบั

อาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

(n=378) 

ข้อคาํถาม 

พฤตกิรรมและการปรับเปลยีนพฤตกิรรมการสูบ

บุหรีของ นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา 

 

 

 (x̄) 

 

 

(S.D.) 

 

แปลค่า

ความ

คดิเหน็ 

มาก

ทีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุด 

9.สือรณรงค์

ไม่สูบบุหรีใน

สถานศึกษา

เหมาะสมและ

คุม้ค่าทงัในเชิง

ปริมาณและ

คุณภาพ 

93 

(24.60) 

107 

(28.31) 

86 

(22.75) 

56 

(14.81) 

36 

(9.52) 

3.43 1.02 ปาน

กลาง 

10.บุคลากร,

สิงแวดลอ้มใน

สถานศึกษา

เอือใหจ้าํกดั

การสูบบุหรี

ไดผ้ลจริง 

98 

(25.93) 

115 

(30.42) 

89 

(23.54) 

40 

(10.58) 

36 

(9.52) 

3.52 0.98 ปาน

กลาง 

11.การเขา้ร่วม

กิจกรรมการ

ต่อตา้นบุหรี

นาํไปสู่การ

สร้างความ

เขม้แข็งในการ

ไม่บุหรีอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

93 

(24.60) 

119 

(31.48) 

85 

(22.48) 

57 

(15.08) 

24 

(6.35) 

3.53 0.98 มาก 
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ตารางที 9 (ต่อ) ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมและการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของนกัศึกษาในระดบั

อาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

(n=378) 

ข้อคาํถาม 

พฤตกิรรมและการปรับเปลยีนพฤตกิรรมการสูบ

บุหรีของ นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา 

 

 

 (x̄) 

 

 

(S.D.) 

 

แปลค่า

ความ

คดิเหน็ 

มาก

ทีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุด 

12.สถานศึกษา

ของท่านอยู่

ภายใตแ้นวคิด

สถานศึกษา

หรือสถานที

ราชการควร

เป็นพืนที

ปลอดบุหรี 

100 % 

90 

(23.81) 

120 

(31.75) 

88 

(23.28) 

45 

(11.90) 

35 

(9.26) 

3.48 1.01 ปาน

กลาง 

13.ความ

หลากหลาย

ทางภาษาของ

สือในลกัษณะ

ของสติกเกอร์ 

ป้ายพลาสติก

และสปอต

เสียงตามสาย 

จะมีผลกบั

พฤติกรรมการ

สูบบุหรีเฉพาะ

กลุ่ม 

79 

(20.89) 

99 

(26.19) 

115 

(30.42) 

72 

(19.04) 

13 

(3.44) 

3.42 1.05 ปาน

กลาง 
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 ตารางที 9 (ต่อ) ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมและการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของนักศึกษา

ในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

(n=378) 

ข้อคาํถาม 

พฤตกิรรมและการปรับเปลยีนพฤตกิรรมการสูบ

บุหรีของ นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา 

 

 

 (x̄) 

 

 

(S.D.) 

 

แปลค่า

ความ

คดิเหน็ 

มาก

ทีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 

 

น้อย 

น้อย

ทีสุด 

14.สือรณรงค์

หา้มสูบบุหรี

เป็นปัจจยั

สาํคญัทีส่งผล

ต่อการจาํกดั

การสูบบุหรีใน

สถานศึกษาได้

อยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

95 

(25.13) 

109 

(28.83) 

90 

(23.80) 

57 

(15.07) 

27 

(7.14) 

3.49 1.01 ปาน

กลาง 

15.การรับสือ

อยา่งสมาํเสมอ

จะนาํไปสู่การ

กล่อมเกลาทาง

สงัคมให้

สามารถ

ป้องกนัการสูบ

บุหรีไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิผล 

100 

(26.45) 

123 

(32.54) 

86 

(22.75) 

45 

(11.90) 

24 

(6.35) 

3.60 0.89 มาก 

ความคดิเหน็ในภาพรวม 3.50 0.98 มาก 
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 จากตารางที 9 พบว่าความคิดเห็นต่อพฤติกรรมและการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของ

นักศึกษาในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทีระดับ (x̄= 

3.50, S.D.= 0.98) ซึงสามารถวิเคราะห์ประเด็นขอ้มลูทีสะทอ้นถึงปัจจยัอนัเป็นสาระสาํคญัไดด้งันี 

 ขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุด 3 อนัดบัแรก คือขอ้ 15 ระบุว่าการรับสืออยา่งสมาํเสมอจะนาํไปสู่การกล่อม

เกลาทางสังคมให้สามารถป้องกันการสูบบุหรีได้อย่างมีประสิทธิภาพซึงเป็นขอ้มูลทีสะท้อนระดบัการ

ปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยู่ใน

ระดบัมาก (x̄= 3.60, S.D.= 0.89) รองลงมาคือขอ้ 2 ระบุว่าการป้องกนัและระมดัระวงัตนเองเพือไม่ให้สูบ

บุหรีถือเป็นเรืองทีสามารถทาํไดโ้ดยง่าย ซึงเป็นขอ้มลูทีสะทอ้นระดบัการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรี

ของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัมาก (x̄= 3.57, S.D.= 0.89) และ

ขอ้ 8 ระบุว่าสือทีใช้รณรงค์เกียวกบัการงดสูบบุหรีของสถานศึกษาในรูปแบบต่างๆจะมีผลโดยตรงต่อ

พฤติกรรมการไม่สูบบุหรี ซึงเป็นขอ้มลูทีสะทอ้นระดบัการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชน

ในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลีย (x̄= 3.56, S.D.= 0.99) 

 ในขณะทีขอ้ทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุด 3 อนัดับแรก คือขอ้ 1 ระบุว่านักศึกษาในสถานศึกษาทุกคนมี

สิทธิทีจะกาํหนดพฤติกรรมการสูบบุหรีของตนเองได้อย่างเต็มที  ซึงเป็นข้อมูลทีสะท้อนระดับการ

ปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจังหวดัชายแดนภาคใตอ้ยู่ใน

ระดบัปานกลาง (x̄= 3.40, S.D.= 1.03) รองลงมาคือขอ้ 13 ระบุว่าความหลากหลายทางภาษาของสือใน

ลกัษณะของสติกเกอร์ ป้ายพลาสติกและสปอตเสียงตามสาย จะมีผลกบัพฤติกรรมการสูบบุหรีเฉพาะกลุ่มซึง

เป็นขอ้มลูทีสะทอ้นระดบัการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสาม

จงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยู่ในระดบัปานกลาง (x̄= 3.42, S.D.= 1.07) และขอ้ 9 ระบุว่าสือรณรงค์การงดสูบ

บุหรีของสถานศึกษามีความเหมาะสมและคุม้ค่าทงัในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึงเป็นขอ้มูลทีสะทอ้นระดบั

การปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยู่

ในระดบัปานกลาง (x̄= 3.43, S.D.= 1.02) ตามลาํดบั 

 

4.5 ความคิดเห็นทีสะท้อนปัญหาและแนวทางแก้ไขเกียวกับพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดับ

อาชีวศึกษาพนืทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้จากคาํถามปลายเปิด 

5.1 ปัญหา  

 - ทงันกัศึกษาและครูในวิทยาลยัสูบบุหรีกนัทวัไป มีทงัทีสูบในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 

 - ส่วนใหญ่นกัศึกษาผูช้ายมกัจะสูบบุหรีกนัเกือบทุกคน ส่งผลเสียต่ออากาศและบุคคลใกลชิ้ด 

 - สถานทีจาํหน่ายบุหรีอยูบ่ริเวณใกลว้ิทยาลยัเกินไป สามารถซือไดง่้ายและซือแบบแยกซองได ้

 - ครูและอาจารยม์กัไม่เขม้งวดเรืองการสูบบุหรี มีแต่เพียงเฉพาะการจดักิจกรรมวนังดสูบบุหรีโลก

   เท่านนัทีวิทยาลยัเขม้งวดและใหค้วามสาํคญั 
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 - เป็นปัญหาทีตอ้งแกไ้ข เพราะยงิทาํใหส้งัคมมองภาพรวมของนกัศึกษาอาชีวศึกษาแยก่ว่าเดิม 

5.2  แนวทางการแก้ไข 

 - ควรมีการตรวจเขม้จากครู อาจารยแ์ละสุ่มตรวจเป็นรายวนัจะทาํใหแ้กไ้ขไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 - นอกจากสือรณรงครู์ปแบบต่างๆแลว้ ควรจริงจงัและเอาจริงกบัโทษของผูสู้บบุหรีในวิทยาลยั 

 

4.6 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพอืทดสอบสมมตฐิาน 

 การวิเคราะห์เพือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักศึกษากลุ่มตวัอย่างทีมีต่อความสัมพนัธ์

ระหว่างการรับรู้และอิทธิพลจากสือกับการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดับ

อาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยการวิจยัไดก้าํหนดสมมติฐานเพือการทดสอบตวัแปรและ

วิเคราะห์ทางสถิติในการเปรียบเทียบค่าเฉลียของตวัแปรตน้ทีเป็นขอ้มลูเชิงกลุ่มมากกว่า 2 ตวัเลือกทีตวัแปร

ตามเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณใช ้One-way Analysis of Variance จากค่าเฉลียของตวัแปรตน้ในขณะเดียวกนั

ขอ้มลูเชิงกลุ่ม 2 ตวัเลือก ตวัแปรตามเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณใช ้t-test และสถิติหาความสัมพนัธ์ Correlation 

ดงันันจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมือค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า .05 

สาํหรับการศึกษาครังนีเมือพบว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 คณะผูว้ิจยัทาํการ

ตรวจสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีการ LSD เพือทาํการทดสอบสมมติฐานการวิจยัสาํหรับขอ้มูลทีมีการ

แจกแจงแบบปกติตามทีไดต้งัสมมติฐานไวเ้ป็นรายประเด็น ดงันี 

 

 สมมตฐิานที 1 ปัจจยัทางชีวสังคม ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา ผลการเรียนเฉลียสะสมรายได้รวม

ของครอบครัว ศาสนา การพักอาศัยของนักศึกษา และพฤติกรรมการสูบบุหรีมีความสัมพันธ์กับการ

ปรับเปลียนการสูบบุหรีของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพืนทีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึงอธิบายโดย

ภาพรวมดังในตารางที 10 - 16 ดังนี 

 

 สมมตฐิานที 1.1 นักศึกษาทีมเีพศแตกต่างกนัจะมคีวามคดิเห็นต่อการปรับเปลยีนพฤตกิรรมการสูบ

บุหรีของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพนืทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ทีแตกต่างกนั 

ตารางที 10 เปรียบเทียบความสมัพนัธร์ะหว่างเพศกบัความคิดเห็นต่อการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรี

    ของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 

เพศ x̄ S.D. t Sig. 

ชาย 

หญิง 

3.49 

3.63 

1.05 

1.23 

0.016 .075 

 *ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที .05 
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 จากตารางที 10 แสดงผลการเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างเพศกับความคิดเห็นต่อการ

ปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พบว่า

นักศึกษาทีมีเพศต่างกนัจะมีความคิดเห็นต่อการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดับ

อาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 จึงไม่

ยอมรับสมมติฐานทีกาํหนด 

  

 สมมติฐานที 1.2 นักศึกษาทีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อการปรับเปลียน

พฤตกิรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพนืทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ทีแตกต่างกนั 

ตารางที 11 เปรียบเทียบความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัการศึกษากบัความคิดเห็นต่อการปรับเปลียนพฤติกรรม

      การสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 1.47 2 .73 3.31 .065 

ภายในกลุ่ม 82.81 375 .22   

รวม 84.28 377    

        *ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที .05 

 จากตารางที 11 แสดงการเปรียบเทียบความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัการศึกษากบัความคิดเห็นต่อการ

ปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พบว่า

นกัศึกษาทีมีระดบัการศึกษาต่างกนัจะมีความคิดเห็นต่อการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชน

ในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 จึง

ไม่ยอมรับสมมติฐานทีกาํหนด 

 

 สมมติฐานที 1.3 นักศึกษาทีมีผลการเรียนเฉลียสะสมแตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อการ

ปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพืนทีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที

แตกต่างกนั 

ตารางที 12 เปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างผลการเรียนเฉลียสะสมกบัความคิดเห็นต่อการปรับเปลียน

      พฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 2.12 3 .70 2.91 .080 

ภายในกลุ่ม 89.77 374 .24   

รวม 91.89 377    

        *ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที .05 
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 จากตารางที 12 แสดงผลเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนเฉลียสะสมกับการ

ปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พบว่า

นกัศึกษาทีมีผลการเรียนเฉลียสะสมแตกต่างกนัจะมีความคิดเห็นต่อการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรี

ของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที

ระดบั .05 จึงไม่ยอมรับสมมติฐานทีกาํหนด 

  

 สมมตฐิานที 1.4 นักศึกษาทีมรีายได้รวมครอบครัวแตกต่างกนัจะมคีวามคดิเห็นต่อการปรับเปลียน

พฤตกิรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพนืทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ทีแตกต่างกนั 

ตารางที 13 เปรียบเทียบความสมัพนัธร์ะหว่างรายไดร้วมของครอบครัวกบัความคิดเห็นต่อการปรับเปลียน

 พฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 1.78 3 .59 2.45 .120 

ภายในกลุ่ม 88.35 374 .24   

รวม 90.13 377    

        *ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที .05 

 จากตารางที 13 เปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างรายไดร้วมของครอบครัวกบัการปรับเปลียน

พฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พบว่านักศึกษาทีมี

รายไดร้วมของครอบครัวต่างกนัจะมีความคิดเห็นต่อการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนใน

ระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 จึงไม่

ยอมรับสมมติฐานทีกาํหนด 

 

 สมมติฐานที 1.5 นักศึกษาทีนับถือศาสนาแตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อการปรับเปลียน

พฤตกิรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพนืทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ทีแตกต่างกนั 

ตารางที 14 เปรียบเทียบความสมัพนัธร์ะหว่างศาสนากบัความคิดเห็นต่อการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบ

      บุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 2.17 3 .72 3.13 .075 

ภายในกลุ่ม 93.05 374 .23   

รวม 95.22 377    

        *ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที .05 
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 จากตาราง 14 แสดงผลการเปรียบเทียบความสมัพนัธร์ะหว่างศาสนากบัการปรับเปลียนพฤติกรรม

การสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พบว่านกัศึกษาทีนบัถือศาสนา

ต่างกนัจะมีความคิดเห็นต่อการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสาม

จงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 จึงไม่ยอมรับสมมติฐานทีกาํหนด 

  

 สมมติฐานที 1.6 การพักอาศัยของนักศึกษาแตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อการปรับเปลียน

พฤตกิรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพนืทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ทีแตกต่างกนั 

ตารางที 15 เปรียบเทียบความสมัพนัธร์ะหว่างการพกัอาศยัของนกัศึกษากบัความคิดเห็นต่อการปรับเปลียน

      พฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 2.35 3 .78 3.12 .080 

ภายในกลุ่ม 96.74 374 .25   

รวม 99.09 377    

       *ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที .05 

 จากตารางที 15 การเปรียบเทียบความสมัพนัธร์ะหว่างการพกัอาศยัของนกัศึกษากบัการปรับเปลียน

พฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พบว่านักศึกษาทีมี

การพกัอาศยัแตกต่างกนัจะมีความคิดเห็นต่อการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบั

อาชีวศึกษาพืนทีสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .05 จึงไม่

ยอมรับสมมติฐานทีกาํหนด 

 

 สมมตฐิานที 1.7 พฤตกิรรมการสูบบุหรีของนักศึกษาทีต่างกนัจะมคีวามคดิเห็นต่อการปรับเปลียน

พฤตกิรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพนืทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ทีแตกต่างกนั 

ตารางที 16 เปรียบเทียบความสมัพนัธร์ะหว่างพฤติกรรมการสูบบุหรีกบัความคิดเห็นต่อการปรับเปลียน   

      พฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 2.92 3 .97 3.59 .045 

ภายในกลุ่ม 101.58 374 .27   

รวม 104.5 377    

       *ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที .05 
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 จากตารางที 16 แสดงผลเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสูบบุหรีกับการ

ปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พบว่า

นกัศึกษาทีมีพฤติกรรมการสูบบุหรีต่างกนัจะมีความคิดเห็นต่อการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของ

เยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 

.05 จึงยอมรับสมมติฐานทีกาํหนดและไดท้าํการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ ดว้ยวิธี LSD ไดผ้ลการวิเคราะห์

ดงัตารางที 17 

ตารางที 17 เปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างนักศึกษาทีมีพฤติกรรมการสูบบุหรีกับการปรับเปลียน

 พฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตที้มีความ  

              คิดเห็นต่างกนัเป็นรายคู่ ดว้ยวิธี LSD 

 

พฤติกรรม 

การสูบบุหรี 

x̄ ไม่เคยสูบ เคยลองสูบ สูบบา้ง 

เป็นบางครัง 

สูบเป็นประจาํ 

ไม่เคยสูบ  - 0.530 0.004* 0.011* 

เคยลองสูบ   - 0.000* 0.001* 

สูบบา้งเป็นบางครัง    - 0.083 

สูบเป็นประจาํ     - 

*ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที .05 

 จากตารางที 17 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการสูบบุหรีกบัการปรับเปลียนพฤติกรรมการ

สูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นรายคู่ พบว่า ค่าระดบันยัสาํคญั

ทางสถิติระหว่างนักศึกษาทีไม่เคยสูบบุหรีกับนักศึกษาทีสูบบุหรีบ้างเป็นบางครัง เท่ากับ 0.015* และ

นักศึกษาทีไม่เคยสูบบุหรีกบันักศึกษาทีสูบบุหรี เท่ากบั 0.011* ในขณะทีนักศึกษาทีเคยลองสูบบุหรีกับ

นกัศึกษาทีสูบบุหรีบา้งเป็นบางครัง เท่ากบั 0.010* และนักศึกษาทีเคยลองสูบบุหรีกบันักศึกษาทีสูบบุหรี

เป็นประจาํ เท่ากบั 0.001* ซึงนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า นักศึกษาทีมีพฤติกรรมการสูบบุหรีต่างกนัจะมี

ความคิดเห็นต่อการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดั

ชายแดนภาคใตแ้ตกต่างกนัทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที .05 
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 สมมตฐิานที 2 – 4 ปัจจยันํา ปัจจยัเออืและปัจจยัเสริมมคีวามสัมพนัธ์กบัการปรับเปลยีนพฤตกิรรม

การสูบบุหรีของเยาวชนในสถาบันอาชีวศึกษาในพืนทีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึงมีมาตรวัดเป็นแบบ

ช่วงมาตร (Interval Scale) โดยใช้สถิติหาความสัมพันธ์ด้วยค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เสนอผลการวเิคราะห์ตามตารางที 18 – 20 ดังนี 

 สมมตฐิานที 2 ปัจจยันํา ได้แก่ การรับรู้เกียวกับผลกระทบของการสูบบุหรี การรับรู้ความรุนแรง

ของโรคทีเกดิจากการสูบบุหรี ทัศนคตต่ิอการสูบบุหรี การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการไม่สูบบุหรี 

และความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการไม่สูบบุหรีมีความสัมพันธ์กับการปรับเปลียน

พฤตกิรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพนืทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามสมมติฐานที 2 จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยันาํ ไดแ้ก่ 

การรับรู้เกียวกบัผลกระทบของการสูบบุหรี การรับรู้ความรุนแรงของโรคทีเกิดจากการสูบบุหรี ทศันคติต่อ

การสูบบุหรี การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการไม่สูบบุหรี รวมทงัความคาดหวงัในความสามารถของ

ตนเองในการไม่สูบบุหรีกบัการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนระดบัอาชีวศึกษาในพืนทีสาม

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซึงมีมาตรวดัเป็นแบบช่วงมาตร (Interval Scale) โดยใชส้ถิติหาความสมัพนัธด์ว้ยค่า

สมัประสิทธิสหสมัพนัธแ์บบเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ตามตารางที 18 

 

ตารางที 18 ค่าสมัประสิทธิสหสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยันาํกบัความคิดเห็นต่อการปรับเปลียนพฤติกรรมการ

สูบบุหรีของเยาวชนระดบัอาชีวศึกษาในพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 

ปัจจยันาํ 

การปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชน 

ระดบัอาชีวศึกษาในพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

Pearson Correlation (r) p-value 

- การสูบบุหรีทาํใหน้กัศึกษามีความมนัใจและเป็น

ทียอมรับของเพือน 

.114 .000* 

- การสูบบุหรีเพียงวันละ 1-2 มวน จะไม่เป็น

อนัตรายต่อร่างกาย 

.207 .000* 

- การรับรู้ถึงอนัตรายของการสูบบุหรีจะทาํให้

นกัศึกษาไม่สูบบุหรี 

.245 .000* 

- การสูบบุหรีจะนาํไปสู่การทดลองเสพสารเสพติด

ชนิดอืนทีรุนแรงกว่า 

.647 .001* 

- ผูที้สูบบุหรีอาจเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอด

มากกว่าคนทีไม่สูบบุหรี 

.269 .000* 

* p< .05  
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 จากตารางที 18 ผลการวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธต์ามสมมติฐานที 2 พบว่าการสูบบุหรีทาํ

ใหน้กัศึกษามีความมนัใจและเป็นทียอมรับของเพือนมีความสัมพนัธ์กบัการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบ

บุหรีของเยาวชนระดบัอาชีวศึกษาในพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

(p =.000) การสูบบุหรีเพียงวนัละ 1-2 มวน จะไม่เป็นอนัตรายต่อร่างกายมีความสัมพนัธ์กบัการปรับเปลียน

พฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนระดบัอาชีวศึกษาในพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติทีระดบั .05 (p =.000) การรับรู้ถึงอนัตรายของการสูบบุหรีจะทาํใหน้กัศึกษาไม่สูบบุหรีมีความสัมพนัธ์

กบัการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนระดบัอาชีวศึกษาในพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 (p =.000) การสูบบุหรีจะนาํไปสู่การทดลองเสพสารเสพติดชนิดอืนที

รุนแรงกว่ามีความสมัพนัธก์บัการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนระดบัอาชีวศึกษาในพืนที

สามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 (p =.001) และผูที้สูบบุหรีอาจเสียชีวิตดว้ย

โรคมะเร็งปอดมากกว่าคนทีไม่สูบบุหรีมีความสัมพนัธ์กับการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของ

เยาวชนระดบัอาชีวศึกษาในพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 (p =.000) 

ซึงเป็นการยอมรับสมมติฐานที 2 

 

  

สมมตฐิานที 3 ปัจจยัเออื ได้แก่ ปริมาณเวลาทีใช้ในการเรียน การใช้เวลาว่างในสถานทีทีเสียงต่อการ สูบบุหรี 

ความยากง่ายในการเข้าถึงแหล่งซือ มคีวามสัมพนัธ์กบัการปรับเปลยีนพฤตกิรรมการสูบบุหรีของเยาวชนใน

ระดับอาชีวศึกษาพนืทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูตามสมมติฐานที 3 การวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัเอือไดแ้ก่ปริมาณ

เวลาทีใชใ้นการเรียน การใชเ้วลาว่างในสถานทีทีเสียงต่อการ สูบบุหรี ความยากง่ายในการเขา้ถึงแหล่งซือ 

กบัการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนระดบัอาชีวศึกษาในพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ซึงมีมาตรวดัเป็นแบบช่วงมาตร (Interval Scale) โดยใชส้ถิติหาความสมัพนัธด์ว้ยค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์

แบบเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เสนอผลการวิเคราะห์ ตามตารางที 19 
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ตารางที 19 ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัเอือกบัความคิดเห็นต่อการปรับเปลียนพฤติกรรมการ

สูบบุหรีของเยาวชนระดบัอาชีวศึกษาในพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 

ปัจจยัเออื 

การปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชน 

ระดบัอาชีวศึกษาในพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

Pearson Correlation (r) p-value 

- การขึนราคาบุหรีไม่มีผลกระทบต่อการสูบบุหรี

ในฐานะนกัศึกษา 

.866 .000* 

- การมีสถานศึกษาในชุมชนทาํให้หาซือบุหรีตาม

ร้านคา้ไดง่้าย 

.522 .000* 

- การได้รับการสอนและอภิปรายในห้องเรียน

เกียวกบัพิษภยัจากบุหรี 

.465 .000* 

- สือ ป ร ะ ช าสัม พัน ธ์กา ร ห้ า ม สูบ บุ ห รี ใน

สถานศึกษามีจาํนวนเพียงพอแลว้ 

.339 .000* 

- การจดักิจกรรมต่างๆช่วยให้การป้องกนัการสูบ

บุหรีในสถานศึกษาไดผ้ลเป็นอยา่งดี 

.770 .000* 

* p < .05 

 จากตารางที 19 จากตารางผลการวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธต์ามสมมติฐานที 3 พบว่าการ

ขึนราคาบุหรีไม่มีผลกระทบต่อการสูบบุหรีในฐานะนกัศึกษามีความสัมพนัธ์กบัการปรับเปลียนพฤติกรรม

การสูบบุหรีของเยาวชนระดบัอาชีวศึกษาในพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที

ระดับ .05 (p=.000) การมีวิทยาลัยหรือสถานศึกษาในชุมชนทําให้หาซือบุหรีตามร้านค้าได้ง่ายมี

ความสมัพนัธก์บัการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนระดบัอาชีวศึกษาในพืนทีสามจงัหวดั

ชายแดนภาคใตอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 (p =.000) การไดรั้บการสอนและอภิปรายในห้องเรียน

เกียวกบัพิษภยัจากการสูบบุหรีมีความสมัพนัธก์บัการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนระดบั

อาชีวศึกษาในพืนทีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 (p=.000) สือ

ประชาสมัพนัธเ์กียวกบัการหา้มสูบบุหรีในสถานศึกษามีจาํนวนเพียงพอมีความสัมพนัธ์กบัการปรับเปลียน

พฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนระดบัอาชีวศึกษาในพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติทีระดบั .05 (p =.000) และการจดักิจกรรมต่างๆมีส่วนช่วยให้การป้องกนัการสูบบุหรีในสถานศึกษา

ไดผ้ลดีมีความสมัพนัธก์บัการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนระดบัอาชีวศึกษาในพืนทีสาม

จงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 (p =.000) ซึงเป็นการยอมสมมติฐานที 3 
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 สมมตฐิานที 4 ปัจจยัเสริม ได้แก่ การยอมรับของสังคม การสูบบุหรีของบุคคลในครอบครัวอทิธิพล

ของกลุ่มเพือน และการได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับการสูบบุหรีจากสือต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กับการ

ปรับเปลยีนพฤตกิรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพนืทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูตามสมมติฐานที 4 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัเสริมไดแ้ก่การ

ยอมรับของสงัคม การสูบบุหรีของบุคคลในครอบครัวอิทธิพลของกลุ่มเพือน และการไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร

เกียวกบัการสูบบุหรีจากสือต่างๆ กบัการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนระดบัอาชีวศึกษาใน

พืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซึงมีมาตรวดัเป็นแบบช่วงมาตร (Interval Scale) โดยใชส้ถิติวิเคราะห์ค่า

สมัประสิทธิสหสมัพนัธแ์บบเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ตามตารางที 20 

 

ตารางที 20 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัเสริมกบัการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของ

    เยาวชนระดบัอาชีวศึกษาในพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 

ปัจจยัเสริม 

การปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชน 

ระดบัอาชีวศึกษาในพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

Pearson Correlation (r) p-value 

- การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกียวกบับุหรีจากบอร์ด

การใหค้วามรู้และการรณรงคใ์นสถานศึกษา 

.494 .000* 

- บุคคลรอบข้างทังครอบครัว ครูและเพือนใน

สถานศึกษาส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี 

.467 .000* 

- เพือนในสถานศึกษาและบุคคลรอบขา้งชกัชวน

ใหท่้านสูบบุหรีอยูเ่สมอ 

.376 .000* 

- สังคมในสถานศึกษามีค่านิยมยอมรับว่าการสูบ

บุหรีเป็นเรืองปกติ 

.209 .000* 

- คาํเตือนเกียวกบัโทษและภาพบนซองบุหรีมีผล

โดยตรงต่อการเลิกสูบบุหรี 

.443 .000* 

* p < .05 

 จากตารางที 20 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ตามสมมติฐานที 4 พบว่าการได้รับ

ขอ้มลูข่าวสารเกียวกบับุหรีจากบอร์ดการให้ความรู้และการรณรงค์ในสถานศึกษามีความสัมพนัธ์กบัการ

ปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนระดบัอาชีวศึกษาในพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 (p =.000) บุคคลรอบขา้งทงัครอบครัว ครูและเพือนในสถานศึกษาส่วนใหญ่

สูบบุหรีมีความสมัพนัธก์บัการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนระดบัอาชีวศึกษาในพืนทีสาม

จงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 (p =.000) เพือนในสถานศึกษาและบุคคลรอบ
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ขา้งชกัชวนใหสู้บบุหรีอยูเ่สมอมีความสมัพนัธก์บัการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนระดบั

อาชีวศึกษาในพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีระดบั .05 (p =.000) สังคมใน

สถานศึกษามีค่านิยมยอมรับว่าการสูบบุหรีเป็นเรืองปกติมีความสัมพนัธ์กบัการปรับเปลียนพฤติกรรมการ

สูบบุหรีของเยาวชนระดบัอาชีวศึกษาในพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 

.05 (p =.000) และคาํเตือนเกียวกบัโทษและภาพบนซองบุหรีไม่มีผลต่อการเลิกสูบบุหรีมีความสัมพนัธ์กบั

การปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนระดบัอาชีวศึกษาในพืนทีสามจังหวดัชายแดนภาคใต้

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 (p =.000) ซึงเป็นการยอมรับสมมติฐานที 4 

 

 สมมติฐานที 5 การรับรู้และอิทธิพลจากสือมีความสัมพันธ์กับการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบ

บุหรีของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพนืทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานที 5 คือการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้และ

อิทธิพลจากสือประกอบด้วยสติกเกอร์ ป้ายพลาสติกและสปอตเสียงตามสายมีความสัมพนัธ์กับการ

ปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซึงมี

มาตรวดัเป็นแบบช่วงมาตร (Interval Scale) โดยใช้สถิติหาความสัมพนัธ์ดว้ยค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์

แบบเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เสนอผลการวิเคราะห์ ตามตารางที 21 

 

ตารางที 21 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้และอิทธิพลจากกระบวนการสือสารกับการ

 ปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนระดบัอาชีวศึกษาในพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 

ความสมัพนัธร์ะหว่างการรับรู้และอิทธิพลจาก

กระบวนการสือสารกบัพฤติกรรมการสูบบุหรี 

การปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชน

ระดบัอาชีวศึกษาในพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

Pearson Correlation (r) Sig. 

การรับรู้และอิทธิพลจากกระบวนการสือสาร

เกียวกบับุหรีประกอบดว้ยสติกเกอร์  

ป้ายพลาสติกและสปอตเสียงตามสาย 

.495 0.000 

 * p < .05 

 จากตารางที 21 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ตามสมมติฐานที 5 พบว่าการรับรู้และ

อิทธิพลจากกระบวนการสือสารเพือการเลิกสูบบุหรีดว้ยสือรณรงค์ทงั 3 ประเภท ประกอบดว้ยสติกเกอร์ 

ป้ายพลาสติกและสปอตเสียงตามสาย มีความสมัพนัธก์บัการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชน

ระดบัอาชีวศึกษาในพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 (p =.000) ซึงเป็น

การยอมรับสมมติฐานที 5 
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4.7 เปรียบเทียบพฤตกิรรมและการปรับเปลยีนพฤตกิรรมของเยาวชนระดับอาชีวศึกษาในพนืทีสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ทีจาํแนกอยู่ในกลุ่มตวัอย่างของผู้สูบบุหรี จาํนวนรวม 298 คน 

 ตารางที 22 แสดงผลการเปรียบเทียบการรับรู้และอิทธิพลจากสือกบัการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรี

ของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตที้อยูใ่นกลุ่มของผูสู้บบุหรีเป็นประจาํ  

 

การรับรู้และอทิธิพลจาก

สือกบัการปรับเปลยีน

พฤตกิรรมการสูบบุหรี

ของเยาวชนในระดบั

อาชีวศึกษาพนืทีสาม

จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

 

 

สูบเป็นประจาํ 

 

 

สูบบ้าง 

เป็นบางครัง 

 

 

เลกิสูบบุหรี 

 

กลุ่มตวัอย่างที

ปรับเปลยีน

พฤตกิรรม 

การสูบบุหรี 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

ความคิดเห็นของกลุ่มนกัศึกษาสถาบนัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตที้สูบบุหรีเป็นประจาํ  

(n= 164) 

1. การรับรู้และอิทธิพล

จากสือเกียวกบัสติก

เกอร์ 

0 0.00 5 3.04 2 1.22 7 4.26 

2. การรับรู้และอิทธิพล

จากสือเกียวกบัป้าย

พลาสติก 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

3. การรับรู้และอิทธิพล

จากสือเกียวกบั 

สปอตเสียงตามสาย 

0 0.00 1 0.60 0 0.00 1 0.60 

4. การปรับเปลียน

พฤติกรรมของกลุ่ม

นกัศึกษาระดบั

อาชีวศึกษาในพืนทีสาม

จงัหวดัชายแดนภาคใต้

ทีเป็นผูสู้บบุหรีเป็น

ประจาํดว้ยปัจจยัอืน 

0 0.00 0 0.00 3 1.83 3 1.83 

รวมการปรับเปลยีนพฤตกิรรมการสูบบุหรีของกลุ่มนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา 

ในพนืทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ทีสูบบุหรีเป็นประจาํ 

11 6.70 
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 จากตารางที 22 พบว่าผลการเปรียบเทียบการรับรู้และอิทธิพลจากสือกบัความคิดเห็นทีมีต่อการ

ปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ซึง

พิจารณาคดัเลือกจากกลุ่มนกัศึกษาสถาบนัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตที้ตอบแบบสอบถาม

ว่ามีพฤติกรรมการสูบบุหรีเป็นประจาํ ดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นว่าความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งในบริบทของ

ผูสู้บบุหรีสามารถอธิบายการวิเคราะห์เปรียบเทียบการปรับเปลียนพฤติกรรมของการวิจยัจาํนวน 164คน

สามารถสรุปไดว้่ากลุ่มนกัศึกษาระดบัอาชีวศึกษาในพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตที้สูบบุหรีเป็นประจาํมี

การปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีรวมจาํนวนทงัสิน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.70 ในขณะเดียวกนัเยาวชน

ในระดับอาชีวศึกษาพืนทีสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ทีไม่ได้สะท้อนผลการวิจัยของการปรับเปลียน

พฤติกรรมการสูบในครังนี จาํนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 93.30 ยงัคงมีพฤติกรรมในการสูบบุหรีเป็น

ประจาํและมีผลสะทอ้นใหเ้ห็นว่าสือในรูปแบบต่างๆไม่มีอิทธิพลกบัการปรับเปลียนพฤติกรรมแต่อยา่งใด 

 และเมือพิจารณาเป็นรายปัจจยัพบว่าการรับรู้และอิทธิพลจากสือเกียวกบัสติกเกอร์มีความสัมพนัธ์

กบัการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

จากผูสู้บบุหรีเป็นประจาํเปลียนเป็นสูบบุหรีบา้งเป็นบางครัง จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.04 และเลิกสูบ

บุหรีจากการรับรู้และอิทธิพลจากสือเกียวกบัสติกเกอร์ จาํนวน  2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.22 นอกจากนีการรับรู้

และอิทธิพลจากสือเกียวกบัสปอตเสียงตามสายมีความสัมพนัธ์กบัการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรี

ของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ จากผูสู้บบุหรีเป็นประจาํเปลียนเป็นสูบ

บา้งเป็นบางครัง จาํนวน 1 คิด คิดเป็นร้อยละ 0.60  แต่อย่างไรก็ตามการปรับเปลียนพฤติกรรมของกลุ่ม

นกัศึกษาระดบัอาชีวศึกษาในพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตที้เป็นผูสู้บบุหรีเป็นประจาํเปลียนเป็นผูเ้ลิกสูบ

บุหรีดว้ยปัจจยัอืนทีไม่ใช่อิทธิพลจากสือทีกาํหนด ซึงอาจมีปัจจยัมาจากการควบคุมเขม้งวดการสูบบุหรีจาก

สถาบนัการศึกษา ค่าครองชีพทีสมัพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัการขึนราคาบุหรี รวมถึงการกล่อมเกลาทาง

สงัคมทีอาศยัหลกัทางศาสนาทีมีอิทธิพลต่อการเลิกสูบบุหรี ทงัหมดมีจาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.83  

 จากขอ้มลูชุดดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่าการรับรู้และอิทธิพลจากสือทีมีต่อการปรับเปลียนพฤติกรรม

การสูบบุหรีของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพืนทีสามจังหวดัชายแดนภาคใตใ้นกลุ่มของผูสู้บบุหรีเป็น

ประจาํมีผลต่อการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีเป็นลดการสูบบ้างและเลิกสูบบุหรีสอดคลอ้งกับ

ผลการวิจยัเพือใชย้นืยนัขอ้มลูในระยะแรก ทีระบุว่าการใชสื้อในรูปแบบสติกเกอร์จะมีผลต่อพฤติกรรมการ

สูบบุหรีในระดบัมาก อยา่งไรก็ตามถึงแมว้่ากลุ่มตวัอยา่งทีปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีจะมีอตัราส่วน

น้อยเมือเทียบกับจาํนวนผูที้ยงัคงสูบบุหรีในกลุ่มตัวอย่าง แต่ก็สะท้อนให้เห็นว่าหากมีการปรับสือใน

รูปแบบทีหลากหลายและกระบวนการสร้างมาตรการต่างๆใหมี้ความเหมาะสมกบับริบทเชิงพืนทีมากขึนก็

สามารถอนุมานได้ว่าสือทีนําไปสู่การสร้างบรรทัดฐานเพือการลด ละ เลิกบุหรีของเยาวชนในระดับ

อาชีวศึกษาในพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้มีความสัมพนัธ์กับแนวทางการควบคุมการสูบบุหรีใน
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สถานศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทงันีปัจจยัอืนทีมีผลสัมพนัธ์กบัการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรี

นบัเป็นปัจจยัทีน่าสนใจของการกาํหนดเงือนไขสาํคญัของความคิดเห็นทีมีต่อการวิจยัครังนีดว้ยเช่นเดียวกนั 

ตารางที 23 แสดงผลการเปรียบเทียบการรับรู้และอิทธิพลจากสือกบัการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรี

ของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตที้อยูใ่นกลุ่มของผูสู้บบุหรีเป็นบางครัง  

 

การรับรู้และอทิธิพลจาก

สือกบัการปรับเปลยีน

พฤตกิรรมการสูบบุหรี

ของเยาวชนในระดบั

อาชีวศึกษาพนืทีสาม

จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

 

 

สูบเป็นประจาํ 

 

 

สูบบ้าง 

เป็นบางครัง 

 

 

เลกิสูบบุหรี 

 

กลุ่มตวัอย่างที

ปรับเปลยีน

พฤตกิรรม 

การสูบบุหรี 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

ความคิดเห็นของกลุ่มนกัศึกษาสถาบนัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตที้สูบบุหรีเป็นบางครัง  

(n= 134) 

1. การรับรู้และอิทธิพล

จากสือเกียวกบัสติก

เกอร์ 

0 0.00 0 0.00 3 2.24 3 2.24 

2. การรับรู้และอิทธิพล

จากสือเกียวกบัป้าย

พลาสติก 

0 0.00 0 0.00 1 0.75 1 0.75 

3. การรับรู้และอิทธิพล

จากสือเกียวกบั 

สปอตเสียงตามสาย 

0 0.00 0 0.00 1 0.75 1 0.75 

4. การปรับเปลียน

พฤติกรรมของนกัศึกษา

ระดบัอาชีวศึกษาพืนที

สามจงัหวดัชายแดน

ภาคใตที้สูบบุหรีเป็น

บางครังดว้ยปัจจยัอืน 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวมการปรับเปลยีนพฤตกิรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษา 

พนืทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ทีอยู่ในกลุ่มของผู้สูบบุหรีเป็นบางครัง 

5 3.74 
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 จากตารางที 23 พบว่าผลการเปรียบเทียบการรับรู้และอิทธิพลจากสือกบัความคิดเห็นทีมีต่อการ

ปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ซึง

พิจารณาคดัเลือกจากกลุ่มนกัศึกษาสถาบนัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตที้ตอบแบบสอบถาม

ว่ามีพฤติกรรมการสูบบุหรีบา้งเป็นบางครัง ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างใน

บริบทของผูสู้บบุหรีสามารถอธิบายการวิเคราะห์เปรียบเทียบการปรับเปลียนพฤติกรรมของการวิจยัจาํนวน 

134 คนสามารถสรุปไดว้่ากลุ่มนกัศึกษาระดบัอาชีวศึกษาในพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตที้สูบบุหรีบา้ง

เป็นบางครังมีการปรับเปลียนพฤติกรรมโดยเลิกสูบบุหรี รวมจาํนวนทงัสิน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.74 และ

เมือพิจารณาเป็นรายปัจจยัพบว่าการรับรู้และอิทธิพลจากสือเกียวกับสติกเกอร์มีความสัมพนัธ์กับการ

ปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ จากผู ้

สูบบุหรีบา้งเป็นบางครังเปลียนเป็นเลิกสูบบุหรี จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.24 และเลิกสูบบุหรีจากการ

รับรู้และอิทธิพลจากสือเกียวกบัป้ายพลาสติก จาํนวน  1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 นอกจากนีการรับรู้และ

อิทธิพลจากสือเกียวกบัสปอตเสียงตามสายมีความสัมพนัธ์กบัการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของ

เยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จากผูสู้บบุหรีบา้งเป็นบางครังเปลียนเป็นเลิก

สูบบุหรี จาํนวน 1 คิด คิดเป็นร้อยละ 0.75 เช่นเดียวกันในขณะทีการปรับเปลียนพฤติกรรมของกลุ่ม

นกัศึกษาระดบัอาชีวศึกษาในพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตที้เป็นผูสู้บบุหรีเป็นบางครังดว้ยปัจจยัอืนไม่

ปรากฎว่ามีความสมัพนัธก์บัการเลิกสูบบุหรีแต่อยา่งใด 

 จากข้อมูลชุดดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการรับรู้และอิทธิพลจากสือกับความคิดเห็นทีมีต่อการ

ปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตที้อยู่ใน

กลุ่มของผูสู้บบุหรีบางเป็นบางครังมีผลต่อการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีในลกัษณะของการเลิกสูบ

บุหรีอยา่งมีนยัสาํคญั ซึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัเพือใชย้นืยนัขอ้มลูในระยะแรกทีระบุว่าการใชสื้อจะมีผล

ต่อความคิดเห็นเกียวกบัพฤติกรรมการสูบบุหรีในระดบัมาก ซึงพฤติกรรมของกลุ่มตวัอย่างทีสูบบุหรีบา้ง

เป็นบางครังอาจสะท้อนให้เห็นถึงระบบความคิดทีมองว่าการสูบบุหรีไม่ไดมี้ความจาํเป็นกบัการดาํเนิน

ชีวิตประจาํวนัแต่อยา่งใด ดงันนัสือทีใชใ้นการจาํกดัการเขา้ถึงบุหรีทีรับจากสถาบนัทางสังคมต่างๆจึงไม่มี

อิทธิพลต่อการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีแต่อยา่งใด ประกอบกบัการสูบบุหรีเป็นบางครังก็ถกูทาํให้

ดูเสมือนว่าไม่ไดเ้ป็นผูเ้สพติดบุหรีแต่อยา่งใดแต่เป็นเพียงการแสดงออกถึงการรับรู้และมีประสบการณ์เพือ

สนองความอยากรู้อยากลอง ใหท้ราบถึงความรู้สึกเพียงอย่างเดียว มิไดล้องสูบเพือตอ้งการให้กลายเป็นสิง

เสพติดแต่อยา่งใด ซึงสมัพนัธก์บัการระบุว่าการสูบบุหรีในลกัษณะดงักล่าวไม่ถือว่าเป็นผูติ้ดบุหรีแต่อยา่งใด 

ภายใตก้รอบจากการวิจยัพฤติกรรมการสูบบุหรีในครังนี 

 จากตารางที 22 และ 23 พบว่าการเปรียบเทียบการรับรู้และอิทธิพลจากสือกบัความคิดเห็นทีมีต่อ

การปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตท้งั 2 

กลุ่ม ซึงพิจารณาคัดเลือกจากกลุ่มนักศึกษาสถาบันอาชีวศึกษาพืนทีสามจังหวดัชายแดนภาคใตที้ตอบ
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แบบสอบถามว่ามีพฤติกรรมการสูบบุหรีเป็นประจาํและสูบบา้งเป็นบางครัง ดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นว่าเป็น

กลุ่มตวัอยา่งของผูสู้บบุหรีทีใชใ้นการวิเคราะห์เปรียบเทียบการปรับเปลียนพฤติกรรมของการวิจยัจาํนวน 

รวม 16 คน จากจาํนวนทงัหมด 298 คน คิดเป็นร้อยละ 5.37 ชุดขอ้มลูดงักล่าวสามารถสรุปผลการวิจยัดงันี 

 การรับรู้และอิทธิพลจากสือกับความคิดเห็นทีมีต่อการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของ

เยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ทีอยู่ในกลุ่มผูสู้บบุหรี จาํนวน 298 คนซึง

พิจารณาจากผูต้อบแบบสอบถามทีระบุว่า มีพฤติกรรมการสูบบุหรีบา้งเป็นบางครังและมีพฤติกรรมการสูบ

เป็นประจาํ พบว่ากลุ่มตัวอย่างทีปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีจากความคิดเห็นทีมีต่อการรับรู้และ

อิทธิพลจากสือดว้ยสติกเกอร์ป้ายพลาสติกและสปอตเสียงตามสายมีจาํนวนรวม 11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.40 

โดยกลุ่มตวัอย่างทีปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีจากความคิดเห็นทีมีต่อการรับรู้และอิทธิพลจากสือ

ดว้ยสติกเกอร์ มีจาํนวนรวม 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.68 ส่วนป้ายพลาสติกมีจาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.33

และกลุ่มตวัอย่างทีปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีจากความคิดเห็นทีมีต่อการรับรู้และอิทธิพลจากสือ

ดว้ยสปอตเสียงตามสายมีจาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.67 ในขณะทีการปรับเปลียนพฤติกรรมของกลุ่ม

นกัศึกษาระดบัอาชีวศึกษาในพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตที้เป็นผูสู้บบุหรีดว้ยปัจจยัอืนมีจาํนวน 3 คน 

คิดเป็นร้อยละ 1.01 ของกลุ่มตวัอย่างทีสะทอ้นความคิดเห็นต่อการรับรู้และสือทีมีความสัมพนัธ์กบัการ

ปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาในพืนทีสามจังหวดัชายแดนภาคใต้

 ดงันนัสรุปผลการวิจยัในระยะที 2 ไดว้่าการรับรู้และอิทธิพลจากสือกบัการปรับเปลียนพฤติกรรม

การสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้ะมีความสมัพนัธก์บัสติกเกอร์ 

มากทีสุด รองลงมาคือสปอตเสียงตามสายและป้ายพลาสติกตามลาํดบั ซึงยืนยนัผลการวิจยัในระยะแรกที

ระบุว่าความคิดเห็นทีมีต่อการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสาม

จงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัมากทงัสามดา้น ภายใตก้รอบแนวคิดที ประกิต วาทีสาธกิจ และกรองจิต 

วาทีสาธกกิจ (2551) กล่าวถึง พฤติกรรมการสูบบุหรี ซึงระบุว่าการกาํหนดให้พฤติกรรมการสูบบุหรี คือ

ระยะเวลาทีสูบ ปริมาณการสูบบุหรี ค่าใชจ่้ายในการสูบบุหรี ความถีในการสูบบุหรีดว้ยบริบทของนักศึกษา

จากสถาบนัอาชีวศึกษา ทีเป็นกลุ่มตวัอยา่งการวิจยัในบริบทเชิงพืนทีพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ดว้ย

ลกัษณะปัจจยัทีสะทอ้นพฤติกรรม 3 ประเภท คือ 1. พฤติกรรมการสูบบุหรีเป็นประจาํ หมายถึง มีปกตินิสัย

ในการสูบบุหรีและสูบบุหรีสมาํเสมอเป็นประจาํทุกวนั วนัทีมีกิจธุระหรือเจ็บป่วยอาจมีการงดสูบบุหรี

ชวัคราว 2. พฤติกรรมการสูบบุหรีนาน ๆ ครัง หมายถึง การสูบบุหรีทีมีลกัษณะการสูบไม่สมาํเสมอ กาํหนด

ระยะเวลาแน่นอนไม่ได ้และ 3. พฤติกรรมการไม่สูบบุหรี หมายถึง ไม่สูบบุหรีประเภทใดเลย และดว้ย

บริบทของพฤติกรรมการสูบบุหรีทีสะทอ้นถึงเงือนไขในการกาํหนดรูปแบบของกลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการ

วิเคราะห์การรับรู้และอิทธิพลจากสือทีมีต่อการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในพืนทีสาม

จงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นครังนี จึงสะทอ้นนยัสาํคญัของกลุ่มเยาวชนออกเป็นสามกลุ่มตามแนวคิดขา้งตน้

คือ 1.กลุ่มทีสูบบุหรีเป็นประจาํทีมีการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีเป็นสูบบา้งเป็นบางครังและเลิกสูบ
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บุหรี 2.กลุ่มทีสูบบุหรีบา้งเป็นบางครังทีมีการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีเป็นเลิกสูบบุหรีภายใต้

กระบวนการวิจยัในครังนี 

 อย่างไรก็ตามเมือวิเคราะห์ถึงบริบทและความสําคัญของ การรับรู้และอิทธิพลจากสืออัน

ประกอบดว้ยสติกเกอร์ ป้ายพลาสติกและสปอตเสียงตามกบัการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของ

เยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตทุ้กสถาบนัการศึกษาทีเป็นกลุ่มตวัอยา่งของการ

วิจัยครังนี พบว่ากระบวนการใช้สือเป็นเครืองมือทีสําคัญประการหนึงในการกําหนดรูปแบบ แผน

พฤติกรรมทีมีต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี ถึงแมว้่าสือชนิดต่างๆจะมีผลต่อการจาํกดัการสูบบุหรีทีแตกต่างกนั 

แต่เมือพิจารณาความสมัพนัธใ์นภาพรวมแลว้สะทอ้นใหเ้ห็นว่าสือทีปรากฎชดัเจนใหเ้ห็นไดอ้ยา่งในสถานที

ต่างๆ จะสามารถนาํไปสู่การควบคุมพฤติกรรมการสูบบุหรีไดม้ากกว่าสือชนิดอืนโดยเฉพาะสติกเกอร์ทีระบุ

ขอ้ความการงดสูบบุหรีในสถานศึกษาดว้ยภาษาราชการรวมทงัภาองักฤษ ทีมุ่งจะสร้างความรับรู้ถึงโทษและ

ผลจากการสูบบุหรีในสถานศึกษาซึงเป็นพืนทีจาํกดัการเขา้ถึงการสูบบุหรีในขอ้ความทีเป็นสากล ในขณะที

สือภาษายาวีซึงเป็นการใชภ้าษาถินในพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้าจมุ่งเฉพาะการสร้างความเขา้ใจ

ใหแ้ก่นกัศึกษาทีนบัถือศาสนาอิสลามโดยเป็นการเฉพาะและแฝงบริบทของการเสริมความคิดทางวาทกรรม

ว่าดว้ยการนาํหลกัคาํสอนทางศาสนามาประยกุตก์บัการควบคุมพฤติกรรมการสูบบุหรีของนกัศึกษาดว้ย ซึง

สือดงักล่าวถือไดว้่ามีอิทธิพลต่อการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีไดอ้ย่างมีนัยสาํคญั สอดคลอ้งกนั

ระหว่างผลการวิจยัในระยะแรกและระยะทีสองทียืนยนัขอ้มูลหลกัเกียวกบัจาํนวนของกลุ่มตวัอย่างทีให้

ความสาํคญักบัสือในรูปแบบสติกเกอร์มากทีสุดทีนาํไปสู่การปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรี  

 ในขณะเดียวกนัสือในรูปแบบป้ายพลาสติกและสปอตเสียงตามสายเกียวกบัการสร้างค่านิยมในการ

ปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาครังนี อาจส่งผลต่อชุด

ความคิดของผูรั้บสือในระดบัน้อย อนัเนืองมาจากความถีและระยะเวลาทีนาํมาใชใ้นกระบวนการอยู่ใน

ระดบัทีจาํกดัเนืองจาก การรับรู้เกียวกบัสปอตเสียงตามสายในสถานศึกษามกัจะมีการจดัให้นาํเสนอขอ้มูล

เกียวกบัโทษ พิษภัย รวมถึงข้อจาํกัดทีระบุช่วงเวลาทีชัดเจน โดยส่วนใหญ่การใชสื้อดังกล่าวจะมีการ

นาํเสนอเพียงเฉพาะช่วงเชา้ (ประมาณช่วงเวลา 07.30 – 07.45) ก่อนกิจกรรมเคารพธงชาติ ประกอบกับ

ปัจจยัทีนาํไปสู่การนาํเสนอขอ้มูลดงักล่าวอาจถูกลดทอนความสาํคญัของการนาํเสนอข้อมูลทีสาํคญัของ

สถาบนัการศึกษาแต่ละแห่งทีแตกต่างกนั ในขณะทีป้ายพลาสติกทีนาํมาใชเ้พือเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์

เกียวกบัความรู้เกียวกบัโทษ ขอ้หา้มและรายละเอียดโดยทวัไปของการสูบบุหรี ดว้ยเงือนไขของชุดความรู้

ตามบริบทของสถานการณ์ดงักล่าวจึงสะทอ้นใหเ้ห็นสาระสาํคญัของป้ายพลาสติกและสปอตเสียงตามสาย

เพือสะท้อนการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพืนทีสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ทีเป็นกลุ่มตัวอย่างในครังนีนันมีความสําคัญในระดับทีค่อนขา้งน้อยเมือเทียบกบัสือใน

รูปแบบสติกเกอร์แต่ถือว่าเป็นสือทีมีผลไม่มากก็นอ้ยทีจะนาํไปสู่การปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีอนั

ถือเป็นนยัสาํคญัทีมีต่อการจาํกดัการสูบบุหรีในสถานศึกษาจากผลการวิจยัในภาพรวม 
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บทที 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจยัเรือง ความสมัพนัธร์ะหว่างการรับรู้และอิทธิพลจากสือกบัการปรับเปลียนพฤติกรรมการ

สูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้สามารถสรุปสาระสาํคญัของการ

วิจยั การอภิปรายผล และขอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี 

5.1 สรุปผลการวจิยั 

 1. ข้อมูลทัวไปของนักศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษาในพืนทีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจาํนวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 78.57 ในขณะทีเพศหญิงมีจาํนวน 81 

คน คิดเป็นร้อยละ 21.43 ระดบัการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 

จาํนวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 48.94 รองลงมาศึกษาอยู่ในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง (ต่อเนือง 

ปวช.) จาํนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และศึกษาอยู่ในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชันสูง ปวส 

(สาํเร็จม. 6) มีนอ้ยทีสุด จาํนวน67 คน คิดเป็นร้อยละ 17.73 ตามลาํดบั ผลการเรียนเฉลียสะสมพบว่าส่วน

ใหญ่มีผลการเรียนเฉลียสะสมระหว่าง 2.01 – 3.00 จาํนวน 272 คิดเป็นร้อยละ 71.96 รองลงมามีผลการเรียน

ระหว่าง 3.01 – 3.50 จาํนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 15.61 ผลการเรียนเฉลียสะสมตาํกว่า 2.00 จาํนวน 34 คน 

คิดเป็นร้อยละ 8.99 ในขณะทีผลการเรียนสะสมระหว่าง 3.51 – 4.00 มีจาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.44 

ตามลาํดบัในขณะทีรายไดร้วมของครอบครัวเฉลียต่อเดือน พบว่าส่วนใหญ่มีรายไดร้วมระหว่าง 10,001 – 

25,000 บาทจาํนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 38.36 รองลงมามีรายไดร้วมของครอบครัวระหว่าง 25,001 – 

50,000 บาท จาํนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 29.10 รายไดร้วมตงัแต่ 50,001 บาทขึนไปมีจาํนวน 67 คน คิด

เป็นร้อยละ 17.73 ในขณะทีรายไดร้วมของครอบครัวตาํกว่า 10,000 บาท มีจาํนวนน้อยทีสุดคือ 56 คน คิด

เป็นร้อยละ 14.81 ตามลาํดบั ศาสนาพบว่าส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีจาํนวน 243 คนคิดเป็นร้อยละ 

64.28 รองลงมาคือนบัถือศาสนาพุทธ มีจาํนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 35.19 ในขณะทีนับถือศาสนาคริสต ์

มีจาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.53 ในขณะเดียวกนัก็ไม่ปรากฏผูน้บัถือศาสนาอืนเลยแมแ้ต่คนเดียว การพกั

อาศยัของนกัศึกษา พบว่าส่วนใหญ่พกัอาศยักบัพ่อ-แม่ มีจาํนวน คน 216 คิดเป็นร้อยละ 57.14 รองลงมาพกั

อาศยักบัเพือน มีจาํนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 24.60 พกัอาศยัคนเดียวมีจาํนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 15.34 

ในขณะทีพกัอาศยักบัญาติมีจาํนวนน้อยทีสุด จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.92 ตามลาํดบั ในส่วนของ

พฤติกรรมการสูบบุหรี พบว่าส่วนใหญ่สูบบุหรีเป็นประจาํมีจาํนวนถึง 164 คน คิดเป็นร้อยละ 43.39 

รองลงมาคือมีพฤติกรรมการสูบบุหรีบา้งเป็นบางครัง มีจาํนวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 35.45 เคยลองสูบ

บุหรีมีจาํนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 17.72 ในขณะทีไม่เคยสูบบุหรีเลย มีจาํนวนนอ้ยทีสุดคือ 13 คน คิดเป็น

ร้อยละ 3.44 ตามลาํดบั 
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 2. ความคดิเห็นต่อตวัแปรด้านปัจจัยนํา ปัจจัยเอือและปัจจัยเสริมทีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

การสูบบุหรีของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพนืทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

 ผลการวิจัยความคิดเห็นต่อตัวดา้นแปรปัจจยันํา ปัจจัยเอือและปัจจัยเสริมทีมีความสัมพนัธ์กับ

พฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตร้วมทุกดา้นอยู่ใน

ระดบัมาก (x̄= 3.80, S.D.= 0.74) เมือแยกเป็นรายดา้น พบว่าความคิดเห็นดา้นปัจจยัเอือมีผลต่อพฤติกรรม

การสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลียมาก

ทีสุด อยูที่ระดบั (x̄= 3.88, S.D.= 0.69) รองลงมาคือความคิดเห็นดา้นปัจจยัเสริมมีผลต่อพฤติกรรมการสูบ

บุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีค่าเฉลียทีระดบั (x̄= 3.84, S.D.= 

0.72) ในขณะทีความคิดเห็นดา้นปัจจยันาํมีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษา

พืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้ค่าเฉลียนอ้ยทีสุดทีระดบั (x̄= 3.69, S.D.= 0.81) ตามลาํดบั 

 

 3. ความคดิเห็นของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพนืทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เกียวกับการรับรู้

และอทิธิพลจากกระบวนการสือสารเพอืการไม่สูบบุหรี 

 ผลการวิจยัพบว่าความคิดเห็นเกียวกบัการรับรู้และอิทธิพลจากกระบวนการสือสารเพือการไม่สูบ

บุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตร้วมทุกชนิด อยู่ในระดบัปานกลาง มี

ค่าเฉลียรวม (x̄= 3.43, S.D.= 1.18) เมือแยกเป็นรายดา้นพบว่าการรับรู้และอิทธิพลจากกระบวนการสือสาร

เพือการไม่สูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตด้ว้ยสติกเกอร์ มีค่าเฉลีย

ในระดบัปานกลาง เป็นขอ้มีค่าเฉลียมากทีสุดอยู่ทีระดบั (x̄= 3.44, S.D.= 1.16) รองลงมาคือการรับรู้และ

อิทธิพลจากกระบวนการสือสารเพือการไม่สูบบุหรีของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพืนทีสามจังหวดั

ชายแดนภาคใตด้ว้ยสปอตเสียงตามสาย มีค่าเฉลียทีระดบั (x̄= 3.43, S.D.= 1.19) ในขณะทีการรับรู้และ

อิทธิพลจากกระบวนการสือสารเพือการไม่สูบบุหรีของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพืนทีสามจังหวดั

ชายแดนภาคใตด้ว้ยป้ายพลาสติกมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด ทีระดบั (x̄= 3.43, S.D.= 1.20) ตามลาํดบั 
 

 4. ความคดิเห็นเกยีวกบัพฤตกิรรมและการปรับเปลยีนพฤตกิรรมการสูบบุหรีของนักศึกษาในระดบั

อาชีวศึกษาพนืทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

 ผลการวิจยัพบว่าความคิดเห็นต่อพฤติกรรมและการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของนกัศึกษา

ในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลียรวม (x̄= 3.50, 

S.D.= 0.98)โดยพบว่าขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุดอนัดบัแรก คือขอ้ทีระบุว่าการรับสืออย่างสมาํเสมอจะนาํไปสู่

การกล่อมเกลาทางสังคมส่งผลให้สามารถป้องกันการสูบบุหรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึงเป็นข้อมูลที

สะทอ้นระดบัการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพืนทีสามจังหวดั
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ชายแดนภาคใตอ้ยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลีย (x̄= 3.60, S.D.= 0.89) ในขณะทีขอ้ทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุดอนัดบั

แรก คือขอ้ทีระบุว่านกัศึกษาในวิทยาลยัทุกคนมีสิทธิทีจะกาํหนดพฤติกรรมการสูบบุหรีของตนเองไดอ้ย่าง

เต็มที ซึงเป็นขอ้มลูทีสะทอ้นความสมัพนัธก์บัระดบัการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนใน

ระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลีย (x̄= 3.40, S.D.= 1.03) 

ดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นว่าความคิดเห็นเกียวกบัพฤติกรรมและการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของ

นกัศึกษาในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยูใ่นระดบัความคิดเห็นทีมีความแตกต่างกนั

น้อย จึงแสดงว่าพฤติกรรมและการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของนักศึกษาในระดบัอาชีวศึกษา

พืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้ความสัมพนัธ์ทีอยู่ในระดบัค่าเฉลียความคิดเป็นทีใกลเ้คียงกนัอย่างมี

นยัสาํคญั 

 

 5. ความคดิเห็นทีสะท้อนปัญหาและแนวทางแก้ไขเกียวกับพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนใน

ระดับอาชีวศึกษาพนืทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้จากคาํถามปลายเปิด 

 ความคิดเห็นทีสะทอ้นปัญหาเกียวกบัพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนที

สามจังหวดัชายแดนภาคใต้ปัญหา พบว่าทังนักศึกษาและครูในวิทยาลยัสูบบุหรีกันทั วไป มีทังทีสูบใน

โรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยส่วนใหญ่นักศึกษาผู ้ชายมักจะสูบบุหรีกันเกือบทุกคนส่งผลเสียต่อ

สภาพแวดลอ้มทีเป็นมลพิษและบุคคลใกลชิ้ด และสถานทีจาํหน่ายบุหรีอยู่บริเวณใกลว้ิทยาลยัเกินไป 

สามารถซือไดง่้ายและซือแบบแยกซองได ้นอกจากนีครูและอาจารยม์กัไม่เขม้งวดเรืองการสูบบุหรี มีแต่

เพียงเฉพาะการจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรีโลก เท่านันทีวิทยาลยัเข้มงวดและให้ความสําคัญ และใน

ขณะเดียวกนัปัญหาเกียวกบัพฤติกรรมการสูบบุหรีนับเป็นปัญหาทีตอ้งแก้ไข เพราะยิงทาํให้สังคมมอง

ภาพรวมของนกัศึกษาอาชีวศึกษาแยก่ว่าเดิม 

 ในขณะทีความคิดเห็นทีสะทอ้นแนวทางการแกไ้ขเกียวกบัพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนใน

ระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พบว่าควรมีการตรวจเขม้จากครู อาจารยแ์ละสุ่มตรวจเป็น

รายวนัจะทาํใหแ้กไ้ขไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเพิมเติมว่านอกจากสือรณรงครู์ปแบบต่างๆแลว้ ควรจริงจงั

และเอาจริงกบัโทษของผูสู้บบุหรีในวิทยาลยัอีกดว้ย 

 

 6. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพอืทดสอบสมมตฐิานทีตงัไว้ 

 สมมติฐานที 1 ปัจจยัทางชีวสงัคม ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา ผลการเรียนเฉลียสะสม รายไดร้วม

ของครอบครัว ศาสนา การพกัอาศยัของนักศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กบัการปรับเปลียนการสูบบุหรีของ

เยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จึงปฎิเสธสมมติฐาน ในขณะทีพฤติกรรมการ

สูบบุหรีมีความสัมพนัธ์กบัการปรับเปลียนการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดั

ชายแดนภาคใตย้อมรับสมมติฐานทีกาํหนด 
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 สมมติฐานที 2 ปัจจยันาํ ไดแ้ก่ การรับรู้เกียวกบัผลกระทบของการสูบบุหรี การรับรู้ความรุนแรง

จากการสูบบุหรี ทศันคติต่อการสูบบุหรี มีความสัมพนัธ์กบัการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของ

เยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จึงยอมรับสมมติฐานที 2 

 สมมติฐานที 3 ปัจจยัเอือ ไดแ้ก่ ปริมาณเวลาทีใชใ้นการเรียน การใชเ้วลาว่างในสถานทีทีเสียงต่อ

การ สูบบุหรี ความยากง่ายในการเขา้ถึงแหล่งซือ มีความสมัพนัธก์บัการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรี

ของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จึงยอมรับสมมติฐานที 3 

 สมมติฐานที 4 ปัจจยัเสริม ไดแ้ก่ การสูบบุหรีของบุคคลในครอบครัวอิทธิพลของกลุ่มเพือน และ

การไดรั้บขอ้มลูข่าวสารเกียวกบัการสูบบุหรีจากสือต่าง ๆ มีความสมัพนัธก์บัการปรับเปลียนพฤติกรรมการ

สูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จึงยอมรับสมมติฐานที 4 

 สมมติฐานที 5 การรับรู้และอิทธิพลจากสือมีความสัมพนัธ์กบัการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบ

บุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จึงยอมรับสมมติฐานที 5 

 ทงันีผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเพือทดสอบสมมติฐานทีตงัไวส้ามารถอธิบายบริบทของปัจจยัทีสัมพนัธ์

กบัการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในสถาบนัอาชีวศึกษา ตามตารางที 24 ดงันี 

ตารางที 24 ผลการทดสอบสมมติฐานของปัจจยัทีสัมพนัธ์กับการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของ

เยาวชนในสถาบนัอาชีวศึกษา 

 

ตวัแปร 

 

ค่านัยสําคญั 

ทางสถิต ิ

ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

ยอมรับ

สมมตฐิาน 

ไม่ยอมรับ

สมมตฐิาน 

1.ปัจจยัชีวสงัคม    

   1.1 เพศ  .075   

   1.2 ระดบัการศึกษา .065   

   1.3 ผลการเรียนเฉลียสะสม .080   

   1.4 รายไดร้วมของครอบครัว .120   

   1.5 ศาสนา .075   

   1.6 การพกัอาศยัของนกัศึกษา .080   

   1.7 พฤติกรรมการสูบบุหรี .045   

2. ปัจจยันาํ .001   

3. ปัจจยัเอือ .000   

4. ปัจจยัเสริม .000   

5. การรับรู้และอิทธิพลจากกระบวนการสือสารฯ .000   

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05* 
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 7. ผลการเปรียบเทียบการรับรู้และอิทธิพลจากสือกับการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของ

เยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพนืทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้  

 ผลการเปรียบเทียบการรับรู้และอิทธิพลจากสือกับการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของ

เยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตที้อยู่ในกลุ่มของผูสู้บบุหรีเป็นประจาํ จาํนวน

รวม 164 คน พบว่า ผลการเปรียบเทียบการรับรู้และอิทธิพลจากกระบวนการสือสารกับการปรับเปลียน

พฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซึงพิจารณาคดัเลือก

จากกลุ่มนกัศึกษาสถาบนัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตที้ตอบแบบสอบถามว่ามีพฤติกรรม

การสูบบุหรีเป็นประจาํ ดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นว่ากลุ่มตวัอย่างในบริบทของผูสู้บบุหรีสามารถอธิบายการ

วิเคราะห์เปรียบเทียบการปรับเปลียนพฤติกรรมของการวิจยัจาํนวน 164 คนสามารถสรุปไดว้่ากลุ่มนกัศึกษา

ระดบัอาชีวศึกษาในพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตที้สูบบุหรีเป็นประจาํมีการปรับเปลียนพฤติกรรมการ

สูบบุหรีรวมจาํนวนทงัสิน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.70 ในขณะเดียวกนัเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสาม

จงัหวดัชายแดนภาคใตที้ไม่ไดส้ะทอ้นผลการวิจยัของการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบในครังนี จาํนวน 

153 คน คิดเป็นร้อยละ 93.30 ยงัคงมีพฤติกรรมในการสูบบุหรีเป็นประจาํและมีผลสะทอ้นให้เห็นว่าสือใน

รูปแบบต่างๆไม่มีอิทธิพลกบัการปรับเปลียนพฤติกรรมแต่อยา่งใด 

 นอกจากนีการเปรียบเทียบการรับรู้และอิทธิพลจากสือกบัการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรี

ของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ซึงพิจารณาคดัเลือกจากกลุ่มนักศึกษา

สถาบนัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตที้ตอบแบบสอบถามว่ามีพฤติกรรมการสูบบุหรีบา้งเป็น

บางครัง ดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นว่าความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งในบริบทของผูสู้บบุหรีสามารถอธิบายการ

วิเคราะห์เปรียบเทียบการปรับเปลียนพฤติกรรมของการวิจยัจาํนวน 134 คน สามารถสรุปไดว้่ากลุ่มนกัศึกษา

ระดบัอาชีวศึกษาในพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตที้สูบบุหรีบา้งเป็นบางครังมีการปรับเปลียนพฤติกรรม

โดยเลิกสูบบุหรี รวมจาํนวนทงัสิน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.74 

 

5.2 การอภิปรายผลการวจิยั 

 จากผลการวิจัยเกียวกับความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้และอิทธิพลจากสือกับการปรับเปลียน

พฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้สามารถเชือมร้อย

องคค์วามรู้จากการวิจยัจากทีผ่านมา ผสานกบัแนวคิดและทฤษฎีทีเกียวขอ้งเพือเสนอกรอบความสัมพนัธ์

ระหว่างปัจจยัต่างๆทีมีอิทธิพลกบัพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนไดโ้ดยแยกการทดสอบสมมติฐานเป็น

รายประเด็นทีกาํหนด ซึงผลการวิจยัภายใตก้ระบวนการวิจยัครังนีจึงนาํไปสู่การขยายองค์ความรู้เกียวกบั

ปรากฏการณ์เกียวกบัการรับรู้และอิทธิพลจากสือกบัการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนใน

ระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตผ้า่นสือรูปแบบสติกเกอร์ ป้ายพลาติกและสปอตเสียงตาม

สายไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั ดงันี 



105 

 

 สมมตฐิานที 1 ปัจจยัทางชีวสังคม มีความสัมพันธ์กับการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของ

เยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพนืทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้  

 จากการวิจัยพบว่า เพศ ระดบัการศึกษา ผลการเรียนเฉลีย สะสมรายได้รวมของครอบครัว (ต่อ

เดือน) การพกัอาศยัของนักศึกษาและศาสนาไม่มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นทีมีต่อการปรับเปลียน

พฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติทีระดบั 0.05 ซึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัของเกรียงไกร พฒันกุลโกเมธและคณะ (2553) ศึกษาเรืองการ

เปิดรับสือ ความรู้และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการรณรงค์เพือการงดสูบบุหรีของกลุ่มวยัรุ่นในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สภาพแวดลอ้มในครอบครัวไม่มีผลต่อพฤติกรรมการ

เปิดรับสือมวลชน แต่ในกรณีของพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารรณรงค์เพือการงดสูบบุหรีอายุและระดับ

การศึกษาทีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารรณรงคเ์พือการงดสูบบุหรีแตกต่างกนั ส่วนตวั

แปรดา้นเพศ และสภาพแวดลอ้มในครอบครัว ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารรณรงค์เพือการงด

สูบบุหรี นอกจากนีพฤติกรรมการเปิดรับสือมวลชนไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการ

รณรงคเ์พือการงดสูบบุหรี แต่พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารรณรงค์เพือการงดสูบบุหรีมีความสัมพนัธ์กบั

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการรณรงค์เพือการงดสูบบุหรี รวมทงัความรู้เรืองโทษพิษภยัจากบุหรีไม่มี

ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการรณรงคเ์พือการงดสูบบุหรี 

 ในขณะเดียวกนัการวิจยัครังนีพบว่าพฤติกรรมการสูบบุหรีมีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นทีมีต่อ

การปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจังหวดัชายแดนภาคใต้

อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ซึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัของการวิจยัของสุวรรณี จรูงจิตรอารีและ

คณะ (2556) ทีได้ทําการศึกษาเรือง “ปัจจัยทีมีผลต่อการสูบบุหรีของนักศึกษาอาชีวศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานคร ” พบว่านกัศึกษาอาชีวศึกษาเพศชาย อายรุะหว่าง 17-23 ปี เป็นอาสาสมคัรเขา้ร่วมในการ

วิจยัโดยตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการสูบบุหรีไดแ้ก่ ระดบัการติดนิโคติน ปัจจยัแวดลอ้มทางครอบครัว

และคนใกลชิ้ด ปัจจยัแวดลอ้มทางการศึกษา และทศันคติเกียวกบัการสูบบุหรี มีนกัศึกษาอาชีวศึกษาเพศชาย 

จาํนวน 801 คน เขา้ร่วมในการวิจยั ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มสูบบุหรีติดนิโคตินในระดบันอ้ยถึงนอ้ยมาก ใน

ครอบครัวของกลุ่มตวัอย่างทีสูบบุหรีมีคนสูบบุหรีไม่แตกต่างกบักลุ่มตวัอย่างทีครอบครัวไม่สูบบุหรี ทงั

สองกลุ่มมีเพือนสนิททีสูบบุหรี ถา้คนในครอบครัวหรือเพือนสนิทชวนให้สูบหรือเมือเห็นคนอืนสูบบุหรี

กลุ่มตวัอย่างทีสูบบุหรีมีแนวโน้มทีจะสูบ โดยกลุ่มตวัอย่างรู้ถึงผลของบุหรีว่าทาํลายสุขภาพ มีทศันคติ

เกียวกบัการเขา้สงัคมและการมีเสน่ห์ไม่แตกต่างกนั โดยพบว่าปัจจยัทางดา้นครอบครัว เพือนและสงัคม อาจ

มีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรีของกลุ่มนกัศึกษาอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญั 

 อย่างไรก็ตามเมือทบทวนเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้องจากต่างประเทศ พบว่าผลการวิจยัได้

สะท้อนถึงความหลากหลายทีมีต่อระบบความคิดเกียวกับการกําหนดรูปแบบความสัมพันธ์ของ

ปัจจยัพืนฐานทางชีวสงัคมกบัการปรับเปลียนพฤติกรรมจากการรับรู้รวมถึงอิทธิพลจากกระบวนการสือสาร
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ในรูปแบบต่างๆทีหลากหลาย ในลกัษณะเชิงแปรผนัผกผนักบังานวิจยัของไทย เช่น Mayhew, Flay และ 

Mott (2000) พบว่าจาํนวนสมาชิกในครอบครัวทีสูบบุหรี มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการทดลองสูบบุหรี 

ขณะทีการศึกษาของ Gritz และคณะ (1998) พบว่าการสูบบุหรีของผูดู้แล/ผูป้กครอง (family and parental 

characteristics) เป็นปัจจยัทีกาํหนดระดบัการสูบบุหรีของเด็กอยา่งมีนยัสาํคญัอีกดว้ย 

 นอกจากนีการศึกษาของ Smet และคณะ (1999) พบว่าปัจจยัทีมีอาํนาจทาํนายสูงสุดต่อพฤติกรรม

การสูบบุหรีของเด็กผูช้ายอายุ 11–17 ปี จาํนวน 6,276 คน ไดแ้ก่ การสูบบุหรีของเพือนสนิท (Best friend 

smokers) โดยเด็กอาย ุ11 ปี 13 ปี 15 ปีและ17 ปี ทีมีเพือนสนิทสูบบุหรีจะมีโอกาสสูบบุหรีสูงกว่าเด็กทีมีอายุ

ในกลุ่มเดียวกนัแต่ไม่มีเพือนสนิทสูบบุหรี 4 เท่า 3 เท่า 7 เท่า และ 5 เท่า ตามลาํดบั รองลงมา ไดแ้ก่ทศันคติ

เชิงบวกของเพือนสนิททีมีต่อพฤติกรรมการสูบบุหรีของนักเรียน และการสูบบุหรีของพีชายคนโต ขณะที

การศึกษาของ Charlton และ Blair (1989) เกียวกบัปัจจยักาํหนดในแบบจาํลองเพือทาํนายพฤติกรรมการ

เริมตน้สูบบุหรีของเด็กนักเรียนทีมีอายุระหว่าง12–13 ปี โดย ณ จุดเริมตน้ เด็กนักเรียนทุกคนไม่สูบบุหรี 

และหลงัติดตาม 4 เดือน พบว่า 1 ปัจจยักาํหนดการเริมตน้สูบบุหรีของทงัเด็กนักเรียนชายและหญิง ไดแ้ก่

ผูป้กครองสูบบุหรี เพือนสนิทสูบบุหรี การรับรู้คุณค่าเชิงบวกของการสูบบุหรี และระลึก/จดจาํยีห้อบุหรีได้

อยา่งนอ้ย 1 ยหีอ้ 2 เมือพิจารณาเฉพาะนกัเรียนชายจาํนวน 1,125 คน ไม่พบปัจจยักาํหนดใดมีความสัมพนัธ์

กบัการเริมตน้สูบบุหรีอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ และ 3 เมือพิจารณาเฉพาะนักเรียนหญิง จาํนวน 1,213 คน

กลบัพบว่ามี 4 ปัจจยักาํหนดทีสามารถทาํนายพฤติกรรมการเริมตน้สูบอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ การมี

ผูป้กครองอยา่งนอ้ย 1 คนสูบบุหรี การมีเพือนสนิทสูบบุหรี การรับรู้คุณค่าเชิงบวกของการสูบบุหรี และการ

ระลึก/จดจาํยหีอ้บุหรีไดอ้ยา่งนอ้ย 1 ยหีอ้ อยา่งไรก็ดี 2 ปัจจยักาํหนดลาํดบัสุดทา้ยนี ค่อนขา้งมีความสมัพนัธ์

กันสูงอันเนืองจากการเคยพบเห็นการโฆษณา และมีความรู้สึกชอบ/ประทับใจต่อโฆษณาดังกล่าว 

โดยเฉพาะผูห้ญิงทีนิยมอ่านนิตยสาร/แมกกาซีน จึงมีโอกาสพบเห็นการโฆษณาบ่อยกว่าผูช้าย อีกทงัยงั

พบว่าปัจจัยการให้ความรู้เรืองบุหรี โดยจดัการสอนในชันเรียนแมมี้ความสัมพนัธ์เชิงลบกบัพฤติกรรม

เริมตน้สูบบุหรีแต่ไม่มีนัยสาํคญัทางสถิติ (p > .05) ดงันันสรุปไดว้่าปัจจยัทางชีวสังคมมีความสัมพนัธ์กบั

การปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจังหวดัชายแดนภาคใต้

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ จึงยอมรับสมมติฐาน 

 ในขณะทีผลการวิจยัทีสะทอ้นบริบทของปัจจยันาํ ปัจจยัเอือและปัจจยัเสริมมีความสัมพนัธ์กบัการ

ปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตโ้ดยใช้

แนวคิดของ Green และ Kreuter (1999) ว่าดว้ยปัจจยักาํหนดพฤติกรรมซึงระบุว่ามี 3 กลุ่มปัจจยัทีสามารถ

กาํหนดหรือมีอิทธิพลต่อการปฏิบติัหรือการแสดงออกซึงพฤติกรรมของบุคคลภายใตก้รอบการวิจยัครังนีได้

ประยุกต์ปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ ปัจจยันาํ (Predisposing factors) ปัจจยัเอือ (Enabling factors) และ

ปัจจยัเสริม (Reinforcing factors) ตามสมมติฐานการวิจยั ดงันี 
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 สมมตฐิานที 2 ปัจจยันํามคีวามสัมพันธ์กับการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนใน

ระดับอาชีวศึกษาพนืทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้  

 จากการวิจยัพบว่ากลุ่มปัจจยันาํไดแ้ก่ การรับรู้เกียวกบัผลกระทบของการสูบบุหรี การรับรู้ความ

รุนแรงของโรคทีเกิดจากการสูบบุหรี ทศันคติต่อการสูบบุหรี การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการไม่สูบ

บุหรี และความคาดหวงัในความสามารถของตนเองในการไม่สูบบุหรีมีความสัมพนัธ์กบัการปรับเปลียน

พฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ย่างมีนัยสาํคัญ 

โดยสรุปไดว้่ามีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรีอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทุกตัวแปร จึงเป็นการ

ยอมรับสมมติฐานที 2 ซึงสอดคล้องกับการศึกษาเรืองการรับรู้เกียวกับผลกระทบของการสูบบุหรี มี

ความสัมพนัธ์ทางลบกบัพฤติกรรมการสูบบุหรีของนักศึกษาสังกัดสถาบนัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดั

ชายแดนภาคใตอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที ระดบั .01 ซึงสอดคลอ้งกบั ขอ้มูลของมูลนิธิรณรงค์เพือการไม่

สูบบุหรี (2547) ทีพบว่าบุหรีนอกจากจะทาํให้เกิดปัญหาโดยตรงต่อสุขภาพ ยงัพบว่า การสูบบุหรีมี

ความสมัพนัธใ์กลชิ้ดกบัการใชย้าเสพติดชนิดต่าง ๆ โดยบุหรีเป็นยาเสพติดตวัแรกทีเยาวชนติดและจะเป็น

สือนาํ ไปสู่สิงเสพติดอืนทีร้ายแรงกว่า นอกจากนียงัมีการศึกษาของวิยะดา (2536) ทีพบว่าร้อยละ 95 ของ

วยัรุ่นทีติดโคเคนและเฮโรอีน ร้อยละ 75 ของวยัรุ่นทีติดกญัชาและฝิน ร้อยละ 62 ของวยัรุ่นทีติดเหลา้จะเริม

จากอาการสูบบุหรีก่อนทังสิน เท่ากบัว่าการสูบบุหรีในวยัรุ่นจะนําไปสู่การใช้ยาเสพติดชนิดอืนๆ บุหรี

ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิงแวดลอ้ม การสูบบุหรีทีขาดความระมดัระวงัเป็นสาเหตุของไฟไหม ้นาํไปสู่การ

เสียชีวิตและทรัพยสิ์นและทรัพยากรธรรมชาติอีกดว้ย 

 ดงันันด้วยสาระสําคัญของปัจจัยนําว่าด้วยการกาํหนดสือเพือนาํไปสู่กระบวนการปรับเปลียน

พฤติกรรมการสูบบุหรีของนกัศึกษาสถาบนัอาชีวศึกษาในพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตค้รังนี ควรมีการ

วางแผนการให้ความรู้เกียวกบัโทษและพิษภัยของบุหรีด้วยการปลูกฝังความรู้ทัศนคติทีถูกตอ้งให้กับ

นกัศึกษา รวมถึงอาจารยซึ์งตอ้งตระหนกัและใหค้วามสาํคญัเกียวกบัการสูบบุหรี อย่างถ่องแทร้วมถึงทราบ

แนวทางในการป้องกนัการสูบบุหรีใหน้กัศึกษาทียงัไม่เคยสูบ ดว้ยกลยุทธ์ในการลด ละ เลิกพฤติกรรมการ

สูบบุหรีในกลุ่มนกัศึกษาทีสูบบุหรีอยู่ หรืออาจประสานไปยงัหน่วยงานทีมีบุคลกรพร้อม มิประสบการณ์ 

ความรู้ความชาํนาญ ในการจดักิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษา หรือกิจกรรมในการปรับพฤติกรรมการสูบ

บุหรีของนักศึกษาให้เป็นไปในทางทีดีขึน นอกจากนีผูบ้ริหารสถานศึกษาควรให้ความสาํคญัโดยจดัการ

ความรู้เกียวกบับุหรีดว้ยสือต่างๆทีเกียวขอ้งเพือใหน้กัศึกษาทุกคนในมหาวิทยาลยัไดมี้โอกาสรับความรู้ มี

ทศันคติทีถกูตอ้งเหมาะสมเพือจะปรับไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัเพราะเป็นเรืองทีใกลต้วันกัศึกษามาก 

ดงันันสรุปไดว้่าปัจจยันาํมีความสัมพนัธ์กบัการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดับ

อาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ จึงยอมรับสมมติฐาน 
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 สมมตฐิานที 3 ปัจจยัเออืมคีวามสัมพนัธ์กบัการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนใน

ระดับอาชีวศึกษาพนืทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

 จากการวิจยัพบว่ากลุ่มปัจจยัเอือไดแ้ก่ ปริมาณเวลาทีใชใ้นการเรียน การใชเ้วลาว่างในสถานทีที

เสียงต่อการสูบบุหรี ความยากง่ายในการเขา้ถึงแหล่งซือ มีความสัมพนัธ์กบัการปรับเปลียนพฤติกรรมการ

สูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตโ้ดยมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม

การสูบบุหรีอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทุกตวัแปร ซึงเป็นการยอมรับสมมติฐานที 3 สอดคลอ้งกบัการศึกษา

ของบุศยา (2539) ไดศึ้กษาปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัพฤติกรรมการสูบบุหรีของนกัเรียนชายระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพ สงักดักรมอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร พบว่า สถานทีทีสูบบุหรี มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

สูบบุหรี และยงัสอดคลอ้งกบัอุษา (2549)ไดศึ้กษาปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการสูบบุหรีของ

ทหารกองประจาํการร้อยพลเสนารักษ ์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ พบว่า การใชเ้วลาว่างมีความสัมพนัธ์กบั

พฤติกรรมการสูบบุหรีของทหาร อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ นอกจากนี Conrad, K.M et al. (1992) ทีได้

วิเคราะห์เพือหาตวัทาํนายพฤติกรรมการเริมสูบบุหรีของเยาวชนพบว่าการหาซือไดง่้ายหรือมีผูช้กัชวนหรือ

หยบิยนืให ้จะสนบัสนุนใหเ้ยาวชนมีพฤติกรรมสูบบุหรี และยงัมีการศึกษาของจีรพร (2539) ทีศึกษาพบว่า

การไดม้าของบุหรี แหล่งทีซือบุหรี ยงัมีความสมัพนัธก์บพฤติกรรมการสูบบุหรี นอกจากนียงัสอดคลอ้งกบั

อุษา (2549) ทีพบว่าการทีเพือนนาํบุหรีมาให ้และการใชจ่้ายเงินซือบุหรี มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

สูบบุหรีอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ แต่การเขา้ถึงแหล่งขายบุหรี ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการ สูบบุหรี 

 ดงันนัการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของนักศึกษาในสถาบนัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดั

ชายแดนภาคใต้นันทางสถาบนัควร มีการจดัโครงการหรือกิจกรรมให้นักศึกษาไดท้าํในยามว่างเพือให้

นกัศึกษามีเวลาทีจะพดูคุยจบักลุ่มชกัชวนกนัสูบบุหรีให้น้อยลงซึงจะเป็นการลดพฤติกรรมการสูบบุหรีได้

อีกวิธีหนึงนอกจากนนัควรใหก้ารสนบัสนุนและผลกัดนัใหมี้สือหรือกิจกรรมการผลิตสือทีมีคุณภาพมาใช้

อยา่งจริงจงัและต่อเนืองเพือใหน้กัศึกษาไดมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมและในส่วนสถานทีเสียงต่อการสูบ

บุหรีทางโรงเรียนควรมีการตรวจตราอยา่งต่อเนือง อีกทงัควรมีการเขม้งวดในเรืองของกฎระเบียบในการสูบ

บุหรีในโรงเรียนใหม้ากขึน เพราะรายละเอียดขอ้บงัคบัตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัที 10) พ.ศ. 

2545 มีสาระทีระบุใหโ้รงเรียนหรือสถานศึกษาทีตาํกว่าระดบัอุดมศึกษา เป็นสถานทีสาธารณะทีให้มีการ

คุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหรี และใหก้าํหนดบริเวณหรือพืนทีเป็นเขตสูบบุหรีหรือเขตปลอดบุหรี เป็น

เพือปกป้องสิทธิของผูไ้ม่สูบบุหรี นอกจากนีควรประสานงานกบัเจา้หน้าทีทีเกียวขอ้งในการดูแลเกียวกับ

การหา้มจาํหน่ายบุหรีใหก้บัเยาวชนอยา่งเคร่งครัดเพราะจากการศึกษาครังนีพบว่ายงันกัศึกษาสามารถหาซือ

บุหรีไดโ้ดยง่ายดงันันสรุปได้ว่าปัจจยัเอือมีความสัมพนัธ์กับการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของ

เยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ จึงยอมรับสมมติฐาน 
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 สมมตฐิานที 4 ปัจจยัเสริมมคีวามสัมพนัธ์กบัการปรับเปลยีนพฤตกิรรมการสูบบุหรีของเยาวชนใน

ระดับอาชีวศึกษาพนืทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

 จากการวิจยัพบว่ากลุ่มปัจจยัเสริมไดแ้ก่ การสูบบุหรีของบุคคลในครอบครัวอิทธิพลของกลุ่มเพือน 

และการไดรั้บขอ้มลูข่าวสารเกียวกบัการสูบบุหรีจากสือต่าง ๆ มีความสมัพนัธก์บัการปรับเปลียนพฤติกรรม

การสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยการยอมรับของสงัคม การ

สูบบุหรีของบุคคลในครอบครัวอิทธิพลของกลุ่มเพือนและการไดรั้บขอ้มลูข่าวสารเกียวกบัการสูบบุหรีจาก

สือต่าง ๆ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการสูบบุหรีอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทุกตวัแปร ซึงเป็นการยอมรับ

สมมติฐานที 4สอดคลอ้งกบัการศึกษาของเยาวเรศ (2548) ทีพบว่าการไดรั้บข่าวสารรณรงค์เพือการไม่สูบ

บุหรีทางวิทย ุโทรทศัน์ ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ หนงัสือพิมพ ์ภาพยนตร์ และเมือไปชมกีฬา งานแสดงสินคา้

หรืองานสงัคมต่าง ๆ มีการเรียนการสอนในชนัเรียนเกียวกบัอนัตรายจากการสูบบุหรี มีผลต่อพฤติกรรมการ

บริโภคยาสูบของเยาวชนในสถานศึกษาในพืนทีรับผิดชอบของสาํนักงานป้องกนัควบคุมโรคที 9 จงัหวดั

พิษณุโลกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 ดงันนัการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของนักศึกษาในสถาบนัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ควรมีการจดักิจกรรมการรณรงคเ์ผยแพร่ความรู้ ข่าวสารเกียวกบับุหรีอยา่งต่อเนือง เพือเป็น

การกระตุน้เตือน ใหน้กัศึกษาตระหนกัถึงพิษภยับุหรีอยา่งต่อเนือง โดยใหก้ลุ่มเพือนในโรงเรียนและสมาชิก

ในครอบครัวควรเป็นกาํลงัสาํคญัในการยบัยงัพฤติกรรมการสูบบุหรีหรือช่วยสนับสนุนให้กาํลงัใจในการ

เลิกสูบบุหรีของนักศึกษา ทีสําคัญอีกอย่างหนึงบุคคลในโรงเรียนและครอบครัวของนักศึกษา ได้แก่ 

ผูป้กครอง ครู อาจารยแ์ละเพือนนักเรียนควรปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างทีดีในการไม่สูบบุหรีให้กับ

นักศึกษา หรือไม่ควรให้การยอมรับ สนับสนุนพฤติกรรมการสูบบุหรี ทังทีบ้านและในสถาบันใน

ขณะเดียวกนัการมีเพือนสูบบุหรี การมีอาจารยสู์บบุหรี การไดรั้บการว่ากล่าวตกัเตือนจากครอบครัว การมี

กฎระเบียบขอ้บงัคบัห้ามสูบบุหรีในสถาบนั การปฏิบติัตาม พระราชบญัญติัคุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบ

บุหรี พ.ศ.2535 รวมทงัการว่ากล่าวตกัเตือนจากผูป้กครองก็สะทอ้นมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการสูบ

บุหรีอยา่งมีนยัสาํคญัอีกดว้ยดงันนัสรุปไดว้่าปัจจยัเสริมมีความสมัพนัธก์บัการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบ

บุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ จึงยอมรับ

สมมติฐานทีวางไว ้

 อยา่งไรก็ดี ผลการวิจยัทีใชก้ระบวนการทบทวนวรรณกรรมขา้งตน้จากการประกอบสร้างของปัจจยั

นาํ ปัจจยัเสริมและปัจจยัเอือพบว่ามีความสมัพนัธก์บัความคิดเห็นทีมีต่อการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบ

บุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

แสดงใหเ้ห็นว่า 3 กลุ่มปัจจยัขา้งตน้นีสะทอ้นปัจจยัทีสามารถกาํหนดระบบความสาํคญัต่อการแสดงออกมา

ในบริบทของการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรี ซึงผลลพัธข์องการทบทวนแนวคิดดงักล่าว โดยอธิบาย

ดว้ยปรากฎการณ์ความคิดเห็นทีมีสัมพนัธ์กบัการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบั



110 

 

อาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้สอดคลอ้งกับงานวิจยัของดวงมณี จงรักษ์ และเพ็ญประภา 

ปริญญาพล (2555) ทีไดศึ้กษาเปรียบเทียบเยาวชนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตร้ะหว่างกลุ่มนักเรียนไทย

พุทธและนกัเรียนไทยมุสลิม ในดา้นพฤติกรรมการสูบบุหรี รวมทงับุคคลและบริบททางสังคมทีมีอิทธิพล

ต่อการสูบบุหรีกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนไทยพุทธ 512 คน นกัเรียนมุสลิม 532 คนพบวานักเรียนไทยมุสลิม

เริมตน้สูบบุหรีอายนุอ้ยทีสุด 8 ปี ส่วนนกัเรียนไทยพุทธเริมตน้สูบบุหรีอายนุอ้ยทีสุด10 ปี นกัเรียนทงั 2 เชือ

ชาติเริมตน้สูบบุหรีชนัมธัยมตน้มากทีสุดส่วนระดบัรองลงมานัน นักเรียนไทยมุสลิมเริมตน้ในชนัประถม 

ส่วนนักเรียนไทยพุทธเริมตน้ในชนัมธัยมปลาย นอกจากนีการศึกษายงัพบอีกว่าปัจจยัเสียงและแนวทาง

ป้องกนัระดบับุคคลทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสูบบุหรีของนักเรียนทงั 2 เชือชาติ พบคลา้ยคลึงกนั คือปัจจยั

เสียงต่อการสูบบุหรี คือเพือลดความเบือและเพือลดความเครียดต่างก็มีความสัมพนัธ์กบัโอกาสสูบบุหรี

มากกว่า 1 เท่า ส่วนทีแตกต่างอยา่งเด่นชดั คือ แรงจูงใจสังคมโดยการสูบเพือเขา้กบัเพือนส่งผลต่อการสูบ

บุหรีในนกัเรียนไทยพุทธมากกว่า 1 เท่า แต่ไม่พบอิทธิพลนีในนกัเรียนไทยมุสลิม 

 ในขณะทีการได้รับคาํแนะนําสนับสนุนด้านสุขภาพจากบุคคลต่างๆ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

ส่งเสริมสุขภาพในทางบวก ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด ทีกล่าวว่า อิทธิพลระหว่างบุคคลมีอิทธิพลโดยตรงต่อ

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและมีผลทางออ้มต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยผ่านแรงผลกัดนัทางสังคม 

(Pender et al., 1987) ซึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาทีผ่านมาทีพบความสัมพนัธ์ในระดบัมากของอิทธิพลของ

บุคคลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ (กมลชนก ทองเอียด, 2548) และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของอรุณ

รัตน์ สารวิโรจน์และกานดา จนัทร์แยม้ (2557) ทีพบว่า นักศึกษาจะไดรั้บคาํแนะนาํสนับสนุนดา้นสุขภาพ

จากบุคคลต่างๆ อาทิ ครอบครัว เพือน และคนรัก ทาํให้นักศึกษามีความสนใจ ใส่ใจสุขภาพมากขึน มี

อิทธิพลใหน้กัศึกษามีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพทีดี นอกจากนียงัมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาทีพบว่า 

การสนบัสนุนทางสงัคมมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ โดยการแสดงพฤติกรรมสุขภาพของ

บุคคลเป็นผลมาจากการได้รับการสนับสนุนดา้นขอ้มูลข่าวสาร และจากบุคคลอืนทาํให้นักศึกษาปฏิบัติ

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพไดส้ะดวกขึนและส่งผลให้เกิดการปฏิบติัอย่างต่อเนือง(ชลลดา ไชยกุลวฒันา, 

2549) นอกจากนีการไดรั้บขอ้มลูข่าวสารดา้นสุขภาพจากสือต่างๆ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ

ในทางบวก ทงันีอาจเนืองมาจากสงัคมในปัจจุบนัเป็นสงัคมแห่งขอ้มลูข่าวสาร การเขา้ถึงสือต่างๆ ทาํไดง่้าย

ขึนซึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาทีผา่นมาซึงพบว่า การไดรั้บขอ้มลูข่าวสารเกียวกบัการส่งเสริมสุขภาพจาก

วิทย ุโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร และอินเทอร์เน็ตมีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ (ดวงพร กตญั ูตา

นนท,์ 2545) และสอดคลอ้งกบัผลการสัมภาษณ์ทีพบว่านักศึกษาไดรั้บขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพจากสือ

ต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต โทรทศัน์ นิตยสารสุขภาพ ใบปลิว เป็นอาทิ แสดงว่าการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารดา้น

สุขภาพนนัมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนกัศึกษา 

 อย่างไรก็ตามผลการวิจัยด้วยกรอบทฤษฎีดังกล่าวนับว่าเป็นปัจจัยทีสามารถกาํหนดรูปแบบ

พฤติกรรมของนกัศึกษาในครังนีไดอ้ยา่งครบถว้นตามองค์ประกอบละปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์เช่นเดียวกบั
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การศึกษาของ Berns (2004) ทีระบุว่าอิทธิพลของกลุ่มเพือนเป็นตัวทาํนายพฤติกรรมการบริโภคสือดว้ย

ปัญญาทีมีอิทธิพลสูง ซึงตวัแปรดงักล่าวเป็นปัจจยัทางสังคมเพียงตวัเดียวทีสามารถทาํนายพฤติกรรมการ

บริโภคสือดว้ยปัญญา ทงันีเนืองมาจากนักศึกษาระดบัอุดมศึกษาจดัอยู่ในช่วงของวยัรุ่นซึงเป็นช่วงอายุที

ครอบครัวจะมีบทบาทความสาํคญัลดนอ้ยลง แต่กลุ่มเพือนจะมีบทบาทเพิมมากขึน กลุ่มเพือนมีอิทธิพลต่อ

พฒันาการทางสังคมและการรู้คิด โดยเฉพาะการถ่ายทอดจากการเห็นแบบอย่าง วยัรุ่นเป็นวยัทีต้องการ

ไดรั้บการยอมรับจากสงัคม โดยเฉพาะกลุ่มเพือนซึงมีอิทธิพลต่อความคิดและการกระทาํของช่วงวยันีเป็น

อย่างมาก พฤติกรรมการบริโภคของคนในวยันีมกัจะกระทาํตามกลุ่มเพือน นอกจากนีขอ้ค้นพบทีไดย้งั

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน ์(2538) ทีกล่าวถึงอิทธิพลของกลุ่มเพือนว่าเป็นปัจจยัสาํคญัทีมี

ผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของวยัรุ่น เนืองจากวยันีเป็นวยัทีให้ความสาํคญักบักลุ่มเพือนมากทีสุด เมือมี

ปัญหาจะปรึกษาเพือนเป็นอนัดบัแรก นอกจากนีวยัรุ่นยงัตอ้งการทีจะไดรั้บการยอมรับจากเพือนในกลุ่มที

สงักดัอยู ่วยัรุ่นจะพยายามแสดงพฤติกรรมทีเป็นทียอมรับของกลุ่ม ทาํตวัใหส้อดคลอ้งกบัคนในกลุ่ม เห็นได้

จากการเลือกใชสิ้นคา้และบริการ การแต่งกาย การใชเ้วลาว่าง ฯลฯ ของกลุ่มวยัรุ่นนนัจะเป็นไปในลกัษณะที

คลอ้ยตามกบัเพือนในกลุ่ม ผลการวิจยัครังนีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของผจงจิต อินทสุวรรณและคณะ (2547) 

ทีพบว่าอิทธิพลของเพือนเป็นตัวทาํนายทีมีอิทธิพลสูงต่อพฤติกรรมบริโภคด้วยปัญญา นอกจากนีใน

งานวิจยัของจุฑาพฒัน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2547) ก็พบว่า นักเรียนทีมีตวัแบบเพือนในการรับชมรายการ

โทรทศัน์ทีมีประโยชน์ทีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ทีมีประโยชน์แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยทีตวัแปรเจตคติต่อพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ทีมีประโยชน์ ตวั

แบบเพือนในการรับชมรายการโทรทศัน์ทีมีประโยชน์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ เพศ และตวัแบบพ่อและแม่ใน

การรับชมรายการโทรทศัน์ทีมีประโยชน์สามารถร่วมกนัทาํนายพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ทีมี

ประโยชน์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 

 นอกจากนีการวิจยัของนนัทิชา ฦาชา (2550) เรืองพฤติกรรมการป้องกนัการสูบบุหรีของนักเรียน

ชาย ชนัมธัยมศึกษาตอนตน้โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์พบว่า  

 - ปัจจยันาํ ไดแ้ก่ ความรู้ทวัไปในเรืองของบุหรี ทศันคติเกียวกบัการป้องกนัการสูบบุหรี การรับรู้

โอกาสเสียงและความรุนแรงของการเกิดโรคจาก การสูบบุหรี การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการ

ปฏิบติัในการป้องกนัตนเองจากการสูบบุหรีพบว่า ตวัแปรทงัหมด มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการป้องกนั

การสูบบุหรีของนกัเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั .001  

 - ปัจจยัเอือ ไดแ้ก่ การใชเ้วลาว่าง รายไดใ้นแต่ละวนั สถานทีหรือร้านคา้ทีมีการจาหน่ายบุหรี พบว่า 

ตวัแปรทงัหมดมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการป้องการสูบบุหรีของนกัเรียน อยา่งมีนยัสาํคญั .001  

 - ปัจจยัเสริม ไดแ้ก่ แหล่งขอ้มลูข่าวสารทีไดรั้บจากสือต่างๆ แหล่งขอ้มูลข่าวสารทีไดรั้บจากเพือน 

แหล่งข้อมูลข่าวสารทีไดรั้บจากครู แหล่งข้อมูลข่าวสารทีได้รับจากผูป้กครอง พบว่า ตวัแปรทงัหมด มี

ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการป้องกนัการสูบบุหรี อยา่งมีนยัสาํคญั .001 
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 ซึงจากการประมวลผลการศึกษาจากเอกสารงานวิจยัทีเกียวขอ้งข้างตน้สอดรับกบัสมมติฐานที

กาํหนดจากผลการวิจยัในครังนี ดงันนักล่าวโดยสรุป ผลการวิจยัพบว่าทฤษฏี PRECEDE Model มีอิทธิพล

ต่อการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของนักศึกษาในระดบัอาชีวศึกษาในพืนทีสามจงัหวดัชายแดน

ภาคใตต้ามแบบจาํลองตามทฤษฏี PRECEDE Model ซึงพฒันาโดย Green and Krueter ดงันันในจากการ

ประมวลองคค์วามรู้ เกียวกบัปัจจยัต่างๆจึงสามารถสะทอ้นความคิดเห็นทีมีต่อการกาํหนดความสัมพนัธ์กบั

การปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ที

สอดคลอ้งกบัปัจจยันาํ ปัจจยัเอือและปัจจยัเสริม ตามรายละเอียดทีเกียวขอ้งในครังนีอยา่งมีนยัสาํคญั 

 

 สมมติฐานที 5 การรับรู้และอิทธิพลจากสือมีความสัมพันธ์กับการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบ

บุหรีของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพนืทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

 จากการวิจยัพบว่าการรับรู้และอิทธิพลจากสือมีความสมัพนัธก์บัการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบ

บุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

โดยจากผลการวิเคราะห์ขอ้มลูของการวิจยัครังนี พบว่าทงัระยะที 1 และระยะที 2 ชีให้เห็นทงัปัจจยัทีเป็น

สาเหตุของการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้ประกอบดว้ย ปัจจยัหลกัสาํคญัสามประการ คือปัจจยัส่วนบุคคลของนักศึกษาและปัจจยัทางสังคม

หรือปัจจยัทางสภาพแวดลอ้มทีเกียวขอ้งกบันักศึกษา (ปัจจยันาํ ปัจจยัเอือและปัจจยัเสริม) รวมถึงปัจจยัว่า

ดว้ยการรับรู้และอิทธิพลของสือในรูปแบบสติกเกอร์ ป้ายพลาสติกและสปอตเสียงตามสายทีมีผลต่อการ

ปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีในสถาบันการศึกษาตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของแบนดูรา 

(Bandura,1986) ทีเชือว่าพฤติกรรมของคนเรานันไม่ไดเ้กิดขึนและเปลียนแปลงไปเนืองจากปัจจัยทาง

สภาพแวดลอ้มแต่เพียงอยา่งเดียว หากแต่ว่าจะตอ้งมีปัจจยัส่วนบุคคลร่วมดว้ยและการร่วมของปัจจยัส่วน

บุคคลนนัจะตอ้งร่วมกนัในลกัษณะซึงกนัและกนักบัปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมและสภาพแวดลอ้ม  

 อยา่งไรก็ตามผลการวิจยัพบว่ามีความแตกต่างกนัในตวัแปรทีเกียวขอ้งทีกาํหนด กล่าวคือผลการ

วิเคราะห์ขอ้มูลในเชิงปริมาณไม่พบว่าตวัแปรการตระหนักถึงผลกระทบของสือซึงเป็นปัจจยัส่วนบุคคล

สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมการรับสืออย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทุกด้าน โดยเฉพาะ

พฤติกรรมส่วนบุคคลทีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงพฤติกรรมการสูบบุหรีในสถาบนัอาชีวศึกษาในพืนทีสามจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ในขณะทีผลการวิเคราะห์ขอ้มลูระยะต่อมาพบว่ากลุ่มผูใ้หข้อ้มลูสาํคญัระยะที 2 เห็นตรงกนั

ว่าผลกระทบของสือชนิดต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์สือจากช่องทางทีหลากหลายภายใต้

กระบวนการวิจยัครังนี ทีกาํหนดไวใ้นรูปแบบของสติกเกอร์ ป้ายพลาสติก รวมถึงสปอตเสียงตามสาย เป็น

เงือนไขทีทาํใหน้กัศึกษามีพฤติกรรมการรับสือทีไม่ต่อเนืองและทวัถึงจึงทาํใหก้ารรับรู้และอิทธิพลจากสือมี

ผลต่อการปรับเปลียนพฤติกรรม 2 ลกัษณะคือการลดการสูบบุหรีรวมถึงการเลิกสูบบุหรีของกลุ่มตวัอย่างที

มีพฤติกรรมการสูบบุหรีเป็นประจาํและกลุ่มทีมีพฤติกรรมการสูบบุหรีบา้งเป็นบางครัง ซึงสะทอ้นถึงการ
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ปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีในปริมาณทีน้อยเมือเทียบกบัจาํนวนของกลุ่มเยาวชนทีสูบบุหรีอนัเป็น

ผลสืบเนืองจากการวิจัยในระยะแรก โดยเหตุทีเป็นเช่นนีอาจเนืองมาจากแม้นักศึกษาจะตระหนักถึง

ผลกระทบของสือแต่ก็คิดไปว่าอิทธิพลของสือไม่ไดมี้ผลกระทบต่อการปรับเปลียนพฤติกรรมของตนเองได้

และเมือพิจารณาตวัแปรการถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัวผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในเชิงปริมาณไม่พบว่า

ตวัแปรปัจจยัพืนฐานซึงเป็นปัจจยัทางสงัคมสามารถทาํนายการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีไดอ้ย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติ ในขณะทีผลการวิเคราะห์ข้อมูลระยะต่อมาพบว่าผูใ้ห้ข้อมูลสําคัญซึงเป็นกลุ่มทีมี

พฤติกรรมการสูบบุหรี เห็นตรงกนัว่าปัจจยัประยุกต์จากทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมและอิทธิพลจากสือที

สถาบันการศึกษาได้จัดให้มีพืนทีประชาสัมพนัธ์ทีหลากหลายเป็นเงือนไขสําคัญในเชิงปฏิบัติทีทาํให้

นกัศึกษามีการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีทีเปลียนแปลงไป ทีเป็นเช่นนีอาจเนืองมาจากการใชสื้อ

เพือกระตุน้ให้เกิดการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีจะมีบทบาทลดน้อยลงเมือเทียบกับปัจจยัอืนๆ 

โดยเฉพาะปัจจยัทีสะทอ้นว่ากลุ่มวยัรุ่นทีกาํลงัศึกษาในสถาบนัอาชีวศึกษาเป็นวยัทีมีความอยากรู้อยากเห็น 

ชอบลองของแปลกใหม่และต้องการได้รับการยอมรับจากสังคมโดยเฉพาะกลุ่มเพือนซึงมีอิทธิพลต่อ

ความคิดและการกระทาํของช่วงวยันีเป็นอยา่งมาก ดงันนัพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มเยาวชนในสถาบนั

การอาชีวศึกษาจึงมกัไดรั้บอิทธิพลจากกลุ่มเพือนรวมทงัอิทธิพลจากปัจจยัแฝงอืน เช่น การควบคุมเขม้งวด

การสูบบุหรีจากสถาบนัการศึกษา ค่าครองชีพทีสมัพนัธใ์นทิศทางตรงขา้มกบัการขึนราคาบุหรี รวมถึงการ

กล่อมเกลาทางสงัคมทีอาศยัหลกัคาํสอนศาสนาอิสลามทีมีผลต่อการเลิกสูบบุหรี เช่นเดียวกบัอิทธิพลจากสือ

ทีใชใ้นการวิเคราะห์ทีจาํกดัเพียงเฉพาะสามรูปแบบในกระบวนการวิจยัครังนี ทงันีขอ้คน้พบทีไดจ้ากการ

ประมวลชุดแนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้อง รวมถึงการอภิปรายผลการวิจัยข้างต้น ด้วยการสะท้อนชุด

ความสมัพนัธค์รังนีจะนาํไปสู่การกาํหนดขอ้เสนอแนะทีเป็นประโยชน์ต่อการนาํไปใชจ้ากการวิจยัต่อไป 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโนบาย 

 1. สถาบนัการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาในพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ควรสร้างช่องทางในการ

เผยแพร่ความรู้เกียวกบับุหรีโทษและอนัตรายผา่นทางสือต่างๆ เช่น สติกเกอร์ ป้ายพลาสติกและสปอตเสียง

ตามสายทีเป็นเครืองมือสาํคญัในการสร้างบรรทดัฐานการไม่สูบบุหรีในสถานศึกษาของเยาวชนและผูมี้ส่วน

เกียวข้องให้มีความถีและมีความน่าสนใจของเนือหามากขึนเพราะเป็นสือทีผูรั้บสามารถจดจาํไดดี้และ

สามารถเขา้ถึงไดง่้าย จึงควรมีการปรับสือใหส้อดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายทีวางไวอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

 2. สถาบนัการศึกษาระดับอาชีวศึกษาในพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ควรสนับสนุนการทาํ

โรงเรียนปลอดบุหรีอย่างจริงจังโดยมุ่งเน้นการจัดการให้มีกระบวนการเฝ้าระวงัอย่างใกลชิ้ดและต้อง

ดาํเนินการทงัภายในและภายนอกสถานศึกษาเช่น ดาํเนินการเพียงการติดป้ายหรือแสดงสัญลกัษณ์ว่าเป็น
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เขตปลอดบุหรีรวมถึงขยายการสนบัสนุนการบงัคบัใชก้ฎหมายการไม่จาํหน่ายบุหรีให้เด็กอายุตาํกว่า 18 ปี 

อยา่งเคร่งครัดกบัผูป้ระกอบการ/ร้านคา้ทีมีการจาํหน่ายบุหรี โดยอาศยัการมีส่วนร่วมของชุมชนในพืนที 

 3. สถาบนัการศึกษาในพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ควรสนบัสนุนใหมี้การจดัตงัชมรมผูไ้ม่สูบ

บุหรีในโรงเรียนหรือการจดัตงัศนูยใ์หค้าํปรึกษาเพือเลิกสูบบุหรีสาํหรับนักศึกษา และบุคคลากรทีตอ้งการ

เลิกสูบบุหรีซึงเป็นการสร้างช่องทางการมีกิจกรรมร่วมกนัระหว่างโรงเรียน เยาวชนและบุคลากร ในดา้น

ต่างๆ รวมทงัการเผยแพร่ความรู้ ข่าวสารเกียวกบับุหรีอยา่งต่อเนือง เพือกระตุน้ให้นักศึกษาตระหนกัถึงพิษ

ภยัของบุหรีและมีทศันคติทีถกูตอ้งเหมาะสมเกียวกบับุหรีต่อไป 

  

 5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงวชิาการ 

 1. ควรศึกษาอิทธิพลของการสูบบุหรีทีจะนาํไปสู่การเสพสารเสพติดอืน ๆ รวมถึงควรมีการวิจยัเชิง

คุณภาพโดยแยกประเด็นปัจจยัทีส่งผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนออกมาศึกษาเพิมเติมเพราะจะ

ทาํใหส้ามารถศึกษาในแต่ละตวัแปรไดค้รอบคลุมและพบขอ้เท็จจริงทีตอ้งการศึกษา เช่น ศึกษาเฉพาะการ

คบเพือนของเยาวชนทีมีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี 

 2. ควรมีการกาํหนดขอบข่ายการวิจยัแบบไปขา้งหน้าในกลุ่มเป้าหมายเดิม (Prospective cohort 

study) ทงันี เพือให้การออกแบบกรอบแนวคิดสาํหรับอธิบายการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรี และ

การเลิกสูบบุหรี มีความสอดคลอ้งโดยมีนยัของการยนืยนัองคค์วามรู้เดิมหรือการสร้างองค์ความรู้ใหม่ดว้ย

ฐานคิดเกียวกบัทฤษฎีและผลการทบทวนวรรณกรรมทีผา่นมา 

 3. ควรศึกษาวิจยัในกลุ่มนักเรียนมธัยมศึกษาทงัระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และระดบัมธัยมศึกษา

ตอนปลายซึงเป็นกลุ่มศึกษาทีอยูใ่นสงักดักรมสามญัศึกษาเพือเปรียบเทียบความแตกต่างของการวิจยัครังนีที

มุ่งเน้นสถาบันอาชีวศึกษาเพียงบริบทเดียว เนืองจากปรากฎการณ์ทีเกียวกับการสูบบุหรีสะท้อนถึง

สมมติฐานทีกา้วข้ามหน่วยสถาบนัการศึกษาในทุกระดบัสาํหรับเยาวชนซึงเป็นวยัทีกาํลงัศึกษาในระดับ

มธัยมศึกษาใหต้ระหนกัถึงพิษภยัของบุหรี และป้องกนัเยาวชนใหป้ลอดภยัจากบุหรี 
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แบบสอบถาม 

 

 โครงการวิจยัเรือง “ความสมัพนัธร์ะหว่างการรับรู้และอิทธิพลจากสือกบัการปรับเปลียนพฤติกรรม

การสูบบุหรีของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต”้ นีเป็นความร่วมมือระหว่าง

ศูนยว์ิจัยและจัดการความรู้เพือการควบคุมยาสูบ หรือ (ศจย.) กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

 การสาํรวจนี ใหค้วามสาํคญัยงิต่อประเด็นจริยธรรม คณะผูว้ิจยั ยนืยนัว่าขอ้มลูเหล่านีจะถกูนาํเสนอ

เป็นภาพรวมทีไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อผูต้อบเป็นรายบุคคลและสถาบนัการศึกษา ในระหว่างการเก็บขอ้มูล 

นกัเรียนจะมีสิทธิปฏิเสธการเขา้ร่วมใหข้อ้มลูหรือยติุการตอบแบบสอบถามได ้โดยไม่ส่งผลกระทบใดๆ จึง

ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านตอบแบบสอบถามต่อไปนี เพือนาํขอ้มูลดงักล่าวมาเสนอต่อหน่วยงานที

เกียวขอ้งต่อไป 

 

คาํชีแจงในการตอบแบบสอบถาม 

1.แบบสอบถามนี มี 9 หนา้ ประกอบดว้ยขอ้คาํถามทงัหมด 52 ขอ้ แบ่งเป็น 5 ส่วน ดงันี 

 ส่วนที 1 ขอ้มลูทวัไป (ปัจจยัดา้นชีวสงัคม)  

 ส่วนที 2 ขอ้มลูทางดา้นปัจจยันาํ ปัจจยัเสริมและปัจจยัเอือ 

 ส่วนที 3  การรับรู้และอิทธิพลจากกระบวนการสือสารทีเกียวกบัการไม่สูบบุหรีในสถานศึกษา 

 ส่วนที 4  พฤติกรรมและการปรับเปลียนพฤติกรรมการสูบบุหรีของนกัศึกษาในระดบัอาชีวศึกษา 

 ส่วนที 5 ความคิดเห็นทีสะทอ้นปัญหาและแนวทางแกไ้ขเกียวกบัพฤติกรรมการสูบบุหรีของ 

  เยาวชนในระดบัอาชีวศึกษาพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็นคาํถามปลายเปิด 

 

2. โปรดตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้ ตามความเป็นจริง เพือความสมบูรณ์และสามารถนาํไปใชใ้นการ

วิเคราะห์ขอ้มลูได ้

 

3. คณะผูว้ิจยัขอขอบคุณมา ณ โอกาสนีทีกรุณาใหข้อ้มลู 

 

          คณะผูว้ิจยั 
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ส่วนที 1 ข้อมูลทัวไป (ปัจจยัด้านชีวสังคม)   

คาํชีแจง โปรดใส่เครืองหมาย  หรือเติมขอ้ความลงใน  ทีตรงกบัความเป็นจริงมากทีสุด 

 

1. เพศ  

  ชาย      หญิง 

 

2. ระดบั/หลกัสูตรการศึกษา 

  ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)  ประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง (ต่อเนือง ปวช.)  

  ประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง ปวส (สาํเร็จมธัยมศึกษาปีที 6) 

 

3. ผลการเรียนเฉลียสะสม 

  ตาํกว่า 2.00      ระหว่าง 2.01 – 3.00 

  ระหว่าง 3.01 – 3.50    ระหว่าง 3.51 – 4.00 

 

4. รายไดร้วมของครอบครัว (ต่อเดือน) 

  ตาํกว่า 10,000 บาท    ระหว่าง 10,001 – 25,000 บาท 

  ระหว่าง 25,001 – 50,000 บาท   ตงัแต่ 50,001 บาทขึนไป 

 

5. ศาสนา 

  ศาสนาพุทธ     ศาสนาอิสลาม 

  ศาสนาคริสต ์    ศาสนาอืนๆ (ระบุ)... 

 

6. การพกัอาศยัของนกัศึกษา 

  พกัอาศยักบัพ่อ-แม่    พกัอาศยัคนเดียว 

  พกัอาศยักบัเพือน    พกัอาศยักบัญาติ 

 

7. พฤติกรรมการสูบบุหรี 

  ไม่เคยสูบ     เคยลองสูบ 

  สูบบา้งเป็นบางครัง    สูบเป็นประจาํ 
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ส่วนที 2 ข้อมูลทางด้านปัจจยันํา ปัจจยัเสริมและปัจจยัเออื 

 คาํชีแจง โปรดใส่เครืองหมาย  หรือเติมขอ้ความลงในช่องว่างทีท่านเห็นดว้ยมากทีสุดในแต่ละ

ขอ้ทีกาํหนด โดยแต่ละช่องมีความหมาย ดงันี 

 เห็นดว้ยอยา่งยงิ หมายถึง ท่านมีความคิดเห็นตรงกบัขอ้ความนนัมากทีสุด 

 เห็นดว้ย หมายถึง ท่านมีความคิดเห็นตรงกบัขอ้ความนนั 

  ไม่แน่ใจ หมายถึง ท่านไม่แน่ใจกบัความคิดเห็นกบัขอ้ความนนั 

  ไม่เห็นดว้ย หมายถึง ท่านมีความคิดเห็นไม่ตรงกบัขอ้ความนนั 

  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยงิ หมายถึง ท่านมีความคิดเห็นไม่ตรงกบัขอ้ความนนัมากทีสุด 
 
2.1 ข้อมูลด้านปัจจัยนํา  

ขอ้ ขอ้คาํถาม 

ระดับความคดิเห็น 

เห็นด้วย 

อย่างยงิ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 

ไม่เหน็

ด้วย 

ไม่เหน็

ด้วยอย่าง

ยงิ 

1 การสูบบุหรีทาํใหน้กัศึกษามีความ

มนัใจและเป็นทียอมรับของสงัคม

และเพือน 

     

2 การสูบบุหรีเพียงวนัละ 1-2 มวน จะ

ไม่เป็นอนัตรายต่อร่างกายหรือมี

ผลกระทบนอ้ยมาก 

     

3 การรับรู้ถึงอนัตรายของการสูบบุหรี

จะทาํใหน้กัศึกษาไม่สูบบุหรี 

     

4 การสูบบุหรีจะนาํไปสู่การทดลอง

เสพสารเสพติดชนิดอืนทีรุนแรงกว่า 

     

5 ผูที้สูบบุหรีอาจเสียชีวิตดว้ย

โรคมะเร็งปอดมากกว่าคนทีไม่สูบ

บุหรี 
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2.2 ข้อมูลด้านปัจจยัเสริม 

ขอ้ ขอ้คาํถาม 

ระดับความคดิเห็น 

เห็นด้วย 

อย่างยงิ 
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 

ไม่เหน็

ด้วย 

ไม่เหน็ด้วย

อย่างยงิ 

6 การขึนราคาบุหรีไม่มีผลกระทบต่อ

การสูบบุหรีในฐานะนกัศึกษา 

     

7 การมีสถานศึกษาในชุมชนทาํใหห้า

ซือบุหรีตามร้านคา้ไดง่้าย 

     

8 นกัศึกษาไดรั้บการสอนและอภิปราย

ในสถานศึกษาเกียวกบัโทษจากบุหรี 

     

9 สือประชาสมัพนัธเ์กียวกบัการหา้มสูบ

บุหรีในสถานศึกษามีจาํนวนเพียงพอ 

     

10 กิจกรรมในสถานศึกษามีส่วนช่วยให้

การป้องกนัการสูบบุหรีไดผ้ลอยา่งดี 

     

 

2.3 ข้อมูลด้านปัจจัยเอือ 

ขอ้ ขอ้คาํถาม 

ระดับความคดิเห็น 

เห็นด้วย 

อย่างยงิ 
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 

ไม่เหน็

ด้วย 

ไม่เหน็ด้วย

อย่างยงิ 

11 ไดรั้บขอ้มลูข่าวสารเกียวกบับุหรีจาก

บอร์ดการใหค้วามรู้และการรณรงคใ์น

สถานศึกษา 

     

12 บุคคลรอบขา้งทงัครอบครัว ครูและ

เพือนในวิทยาลยัส่วนใหญ่สูบบุหรี 

     

13 เพือนและบุคคลรอบขา้งของนกัศึกษา

ชกัชวนใหล้องสูบบุหรีอยูเ่สมอ 

     

14 สงัคมในสถานศึกษามีค่านิยมยอมรับ

ว่าการสูบบุหรีเป็นเรืองปกติ 

     

15 คาํเตือนเกียวกบัโทษและภาพบนซอง

บุหรีไม่มีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี 
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ส่วนที 3  การรับรู้และอทิธิพลจากกระบวนการสือสารทีเกยีวกบัการรณรงค์ไม่สูบบุหรีในสถานศึกษา 

คาํชีแจง โปรดใส่เครืองหมาย  หรือเติมขอ้ความลงในช่องว่างทีท่านเห็นดว้ยมากทีสุดในแต่ละขอ้ที

กาํหนด โดยแต่ละช่องมีความหมาย ดงันี 

 มากทีสุด หมายถึง ท่านมีความคิดเห็นตรงกบัขอ้ความนนัมากทีสุด 

 มาก หมายถึง ท่านมีความคิดเห็นตรงกบัขอ้ความนนั 

  ปานกลาง หมายถึง ท่านไม่แน่ใจกบัความคิดเห็นกบัขอ้ความนนั 

  นอ้ย หมายถึง ท่านมีความคิดเห็นไม่ตรงกบัขอ้ความนนั 

  นอ้ยทีสุด หมายถึง ท่านมีความคิดเห็นไม่ตรงกบัขอ้ความนนัมากทีสุด 

 

ขอ้ ขอ้คาํถาม 

ระดบัการรับรู้และอิทธิพลจากกระบวนการสือสาร 

ทีเกียวกบัการรณรงคไ์ม่สูบบุหรีในสถานศึกษา 

มากทีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยทีสุด 

การรับรู้และอทิธิพลจากกระบวนการสือสารเพอืการไม่สูบบุหรีด้วยสตกิเกอร์ 

1 การรับรู้ถึงบทลงโทษจากการสูบบุหรี

ทีระบุในสติกเกอร์ทาํใหไ้ม่กลา้สูบ

บุหรีในสถานศึกษา 

     

2 สถานศึกษาใชส้ติกเกอร์เป็นเครืองมือ

สาํคญัในการสร้างจิตสาํนึกใหท่้าน

ต่อตา้นการสูบบุหรีอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

     

3 สถานศึกษามีการเผยแพร่ขอ้มลู

ข่าวสารผา่นทางสติกเกอร์แก่นกัศึกษา

เกียวกบัพิษภยัของการสูบบุหรี 

     

4 สติกเกอร์รณรงคห์า้มสูบบุหรีใน

สถานศึกษาจะมีผลกบัพฤติกรรมการ

สูบบุหรีของนกัศึกษาอยา่งมาก 

     

5 การสือสารในรูปแบบสติกเกอร์ที

เกียวกบัการสร้างบรรทดัฐานการไม่

สูบบุหรีของสถานศึกษามีผลต่อ

พฤติกรรมการสูบบุหรีอยา่งมี

ประสิทธิผล 
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ข้อ ข้อคาํถาม 

ระดับการรับรู้และอทิธิพลจากกระบวนการสือสาร 

ทีเกยีวกบัการรณรงค์ไม่สูบบุหรีในสถานศึกษา 

มากทีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุด 

การรับรู้และอทิธิพลจากกระบวนการสือสารเพอืการไม่สูบบุหรีด้วยป้ายพลาสตกิ 

6 การรับรู้ถึงบทลงโทษจากการสูบบุหรี

ทีระบุในป้ายพลาสติกจะทาํใหไ้ม่กลา้

สูบบุหรีในสถานศึกษา 

     

7 สถานศึกษาใชป้้ายพลาสติกเป็น

เครืองมือสาํคญัในการสร้างจิตสาํนึก

ใหต่้อตา้นการสูบบุหรีอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

     

8 สถานศึกษามีการเผยแพร่ขอ้มลู

ข่าวสารผา่นทางป้ายพลาสติกแก่

นกัศึกษาเกียวกบัพิษภยัและโทษของ

การสูบบุหรี 

     

9 ป้ายพลาสติกรณรงคห์า้มสูบบุหรีใน

สถานศึกษาจะมีผลกบัพฤติกรรมการ

สูบบุหรีของนกัศึกษาอยา่งมาก 

     

10 การสือสารในรูปแบบป้ายพลาสติกที

เกียวกบัการสร้างบรรทดัฐานการเลิก

บุหรีของสถานศึกษามีผลต่อ

พฤติกรรมการสูบบุหรีอยา่งมี

ประสิทธิผล 
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ส่วนที 3  (ต่อ) การรับรู้และอทิธิพลจากกระบวนการสือสารทเีกยีวกบัการรณรงค์ไม่สูบบุหรีในสถานศึกษา 

 

ขอ้ ขอ้คาํถาม 

ระดบัการรับรู้และอิทธิพลจากกระบวนการสือสาร 

ทีเกียวกบัการรณรงคไ์ม่สูบบุหรีในสถานศึกษา 

มากทีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยทีสุด 

การรับรู้และอิทธิพลจากกระบวนการสือสารเพือการไม่สูบบุหรีดว้ยสปอตเสียงตามสาย 

11 การรับรู้ถึงบทลงโทษจากการสูบบุหรี

ทีระบุในสปอตเสียงตามสายจะทาํให้

ไม่กลา้สูบบุหรีในสถานศึกษา 

     

12 สถานศึกษาใชส้ปอตเสียงตามสายเป็น

เครืองมือสาํคญัในการสร้างจิตสาํนึก

ใหต่้อตา้นการสูบบุหรีอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

     

13 สถานศึกษามีการเผยแพร่ขอ้มลู

ข่าวสารผา่นทางสปอตเสียงตามสาย

เกียวกบัพิษภยัและโทษของการสูบ

บุหรี 

     

14 สปอตเสียงตามสายรณรงคห์า้มสูบ

บุหรีในสถานศึกษาจะมีผลกบั

พฤติกรรมการสูบบุหรีของนกัศึกษา

อยา่งมาก 

     

15 การสือสารในรูปแบบสปอตเสียงตาม

สายเกียวกบัการสร้างบรรทดัฐานการ

ไม่สูบบุหรีของสถานศึกษามีผลต่อ

พฤติกรรมการสูบบุหรีอยา่งมี

ประสิทธิผล 
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ส่วนที 4  ความคดิเหน็ต่อพฤตกิรรมและการปรับเปลยีนพฤตกิรรมการสูบบุหรีของนักศึกษาในระดอัาชีวศึกษา 

คาํชีแจง โปรดใส่เครืองหมาย  หรือเติมขอ้ความลงในช่องว่างทีท่านเห็นดว้ยมากทีสุดในแต่ละขอ้ที

กาํหนด โดยแต่ละช่องมีความหมาย ดงันี 

 มากทีสุด หมายถึง ท่านมีความคิดเห็นตรงกบัขอ้ความนนัมากทีสุด 

 มาก หมายถึง ท่านมีความคิดเห็นตรงกบัขอ้ความนนั 

  ปานกลาง หมายถึง ท่านไม่แน่ใจกบัความคิดเห็นกบัขอ้ความนนั 

  นอ้ย หมายถึง ท่านมีความคิดเห็นไม่ตรงกบัขอ้ความนนั 

  นอ้ยทีสุด หมายถึง ท่านมีความคิดเห็นไม่ตรงกบัขอ้ความนนัมากทีสุด 

 

ข้อ ข้อคาํถาม 

พฤตกิรรมและการปรับเปลยีนพฤตกิรรม 

การสูบบุหรีของนักศึกษาในระดบัอาชีวศึกษา 

มากทีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุด 

1 นกัศึกษาในสถานศึกษาทุกคนมีสิทธิ

ทีจะกาํหนดพฤติกรรมการสูบบุหรี

ของตนเองไดอ้ยา่งเต็มที 

     

2 การป้องกนัและระมดัระวงัตนเองเพือ

ไม่ใหสู้บบุหรีถือเป็นเรืองทีสามารถ

ทาํไดโ้ดยง่าย 

     

3 การเลิกสูบบุหรีเป็นเรืองทีทาํไดย้าก

เพราะมีความเคยชินและบุหรียงัมีสาร

เสพติดอืนผสมอยูด่ว้ย 

     

4 การสูบบุหรีเป็นส่วนหนึงของ

ภาพลกัษณ์ในตนเองของนกัศึกษาที

ทาํใหรู้้สึกเกิดความเชือมนั 

     

5 การสูบบุหรีในวยัรุ่นอาจนาํไปสู่

ปัญหาการใชย้าเสพติดทีร้ายแรงและ

ก่อใหเ้กิดปัญหาทีสาํคญัตามมาซึงมี

ผลต่อสงัคม 
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ข้อ ข้อคาํถาม 

พฤตกิรรมและการปรับเปลยีนพฤตกิรรม 

การสูบบุหรีของนักศึกษาในระดบัอาชีวศึกษา 

มากทีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุด 

6 นกัศึกษาส่วนใหญ่มกัเริมหรือทดลอง

สูบบุหรีเมือเขา้เรียนต่อสายอาชีพ 

     

7 อิทธิพลของสือโฆษณาตามช่องทาง

ต่างๆมีผลกบัพฤติกรรมการสูบบุหรี 

     

8 สือทีใชร้ณรงคเ์กียวกบัการงดสูบบุหรี

ของสถานศึกษารูปแบบต่างๆจะมีผล

โดยตรงต่อพฤติกรรมการไม่สูบบุหรี 

     

9 สือรณรงคง์ดสูบบุหรีของสถานศึกษา

มีความเหมาะสมและคุม้ค่า 

     

10 บุคลากรและสิงแวดลอ้มใน

สถานศึกษาเอือใหไ้ม่สูบบุหรีไดจ้ริง 

     

11 การเขา้ร่วมกิจกรรมการต่อตา้นบุหรี

นาํไปสู่การสร้างความเขม้แข็งในการ

ต่อตา้นบุหรีอยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

12 สถานศึกษาของท่านอยูภ่ายใตแ้นวคิด

สถานศึกษาพืนทีปลอดบุหรี 100 % 

     

13 ความหลากหลายทางภาษาของสือใน

ลกัษณะของสติกเกอร์ ป้ายพลาสติก

และสปอตเสียงตามสาย จะมีผลกบั

พฤติกรรมการสูบบุหรีเฉพาะกลุ่ม 

     

14 สือรณรงคห์า้มสูบบุหรีเป็นปัจจยั

สาํคญัทีส่งผลต่อการจาํกดัการสูบบุหรี

ในพืนทีสถานศึกษาไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

     

15 การรับสืออยา่งสมาํเสมอจะนาํไปสู่

การกล่อมเกลาทางสงัคมใหส้ามารถ

ป้องกนัการสูบบุหรีไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
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ส่วนที 5 ความคิดเห็นทีสะท้อนปัญหาและแนวทางแก้ไขเกียวกับพฤติกรรมการสูบบุหรีของเยาวชนใน

ระดับอาชีวศึกษาพนืทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เป็นคาํถามปลายเปิด 

 

- ปัญหาเกยีวกบัพฤตกิรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพนืทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------- 

 

- แนวทางแก้ไขเกยีวกบัพฤตกิรรมการสูบบุหรีของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพืนทีสามจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

-------------------------------------------------- 

ขอขอบคุณทีกรุณาร่วมตอบแบบสอบถาม 

คณะผู้วจัิย 
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ภาคผนวก ข  

การทดสอบเครืองมือทีใช้ในการวจิยั 

- การวเิคราะห์ความสอดคล้องระหว่างข้อคาํถามกับวตัถุประสงค์ของการวิจยั 

โดย การหาค่า IOC (Index of Congruency) 

- การวเิคราะห์ค่าความเชือมัน (Reliability) 
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การวิเคราะห์ความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั 

โดย การหาค่า IOC (Index of Congruency) 

ส่วนที 1 ข้อมูลทัวไป (ปัจจยัด้านชีวสังคม) ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายการประเมนิ คะแนนผู้เชียวชาญ  

รวม 

 

IOC คนที 1  คนที 2 คนที 3 

1.เพศ 1 1 1 3 1.00 

2.ระดบัการศึกษา 1 1 1 3 1.00 

3. ผลการเรียนเฉลียสะสม 1 1 1 3 1.00 

4. รายไดร้วมของครอบครัว (ต่อเดือน) 1 1 1 3 1.00 

5. ศาสนา 1 1 1 3 1.00 

6. การพกัอาศยัของนกัศึกษา 1 1 1 3 1.00 

7. พฤติกรรมการสูบบุหรี 1 1 1 3 1.00 

รวมค่าเฉลยี  IOC  ข้อมูลทัวไป (ปัจจยัด้านชีวสังคม) ของผู้ตอบแบบสอบถาม 1.00 

 

ส่วนที 2 ข้อมูลทางด้านปัจจยันํา ปัจจยัเสริมและปัจจยัเออื 

รายการประเมนิ คะแนนผู้เชียวชาญ  

รวม 

 

IOC คนที 1  คนที 2 คนที 3 

ข้อมูลทางด้านปัจจยันํา 

1.การสูบบุหรีทําให้นักศึกษามีความมั นใจและเป็นที

ยอมรับของสงัคมและเพือน 

1 1 1 3 1.00 

2.การสูบบุหรีเพียงวนัละ 1-2 มวน จะไม่เป็นอนัตรายต่อ

ร่างกายหรือมีผลกระทบนอ้ยมาก 

1 1 1 3 1.00 

3.การรับรู้ถึงอนัตรายของการสูบบุหรีจะทาํให้นักศึกษา

ไม่สูบบุหรี 

1 1 1 3 1.00 

4.การสูบบุหรีจะนาํไปสู่การทดลองเสพสารเสพติดชนิด

อืนทีรุนแรงกว่า 

1 1 1 3 1.00 

5. ผูที้สูบบุหรีอาจเสียชีวิตดว้ยโรคมะเร็งปอดมากกว่าคน

ทีไม่สูบบุหรี 

1 0 1 2 .67 

รวมค่าเฉลยี  IOC  ด้านปัจจยันํา .93 

 

 



134 

 

ส่วนที 2 (ต่อ) ข้อมูลทางด้านปัจจยันํา ปัจจยัเสริมและปัจจยัเออื 

รายการประเมนิ คะแนนผู้เชียวชาญ  

รวม 

 

IOC คนที 1  คนที 2 คนที 3 

ข้อมูลทางด้านปัจจยัเสริม 

6.การขึนราคาบุหรีไม่มีผลกระทบต่อการสูบบุหรีในฐานะ

นกัศึกษา 

1 1 1 3 1.00 

7.การมีวิทยาลยัหรือสถานศึกษาในชุมชนทําให้หาซือ

บุหรีตามร้านคา้ไดง่้าย 

1 1 1 3 1.00 

8.นักศึกษาได้รับการสอนและอภิปรายในห้องเรียน

เกียวกบัพิษภยัจากการสูบบุหรี 

1 1 1 3 1.00 

9.สือ ป ระ ช าสัม พันธ์ เ กี ย ว กับ ก า รห้ า มสูบ บุห รี ใน

สถานศึกษามีจาํนวนเพียงพอ 

1 1 1 3 1.00 

10.กิจกรรมในสถานศึกษามีส่วนช่วยให้การป้องกนัการ

สูบบุหรีไดผ้ลเป็นอยา่งดี 

1 1 1 3 1.00 

รวมค่าเฉลยี  IOC  ด้านปัจจยัเสริม 1.00 

 

ส่วนที 2 (ต่อ) ข้อมูลทางด้านปัจจยันํา ปัจจยัเสริมและปัจจยัเออื 

รายการประเมนิ คะแนนผู้เชียวชาญ  

รวม 

 

IOC คนที 1  คนที 2 คนที 3 

ข้อมูลทางด้านปัจจยัเออื 

11.ได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับบุหรีจากบอร์ดการให้

ความรู้และการรณรงคใ์นสถานศึกษา 

1 1 1 3 1.00 

12.บุคคลรอบขา้งทงัครอบครัว ครูและเพือนในวิทยาลยั

ส่วนใหญ่สูบบุหรี 

1 1 1 3 1.00 

13.เพือนและบุคคลรอบขา้งของนักศึกษาชกัชวนให้ลอง

สูบบุหรีอยูเ่สมอ 

1 0 1 2 .67 

14.สังคมในสถานศึกษามีค่านิยมยอมรับว่าการสูบบุหรี

เป็นเรืองปกติ 

1 1 1 3 1.00 

15.คาํเตือนเกียวกบัโทษและภาพบนซองบุหรีไม่มีผลต่อ

พฤติกรรมการสูบบุหรี 

1 1 1 3 1.00 

รวมค่าเฉลยี  IOC  ด้านปัจจยัเออื .93 
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ส่วนที 3  การรับรู้และอทิธิพลจากกระบวนการสือสารทีเกยีวกบัการรณรงค์ไม่สูบบุหรีในสถานศึกษา 

รายการประเมนิ คะแนนผู้เชียวชาญ  

รวม 

 

IOC คนที 1  คนที 2 คนที 3 

การรับรู้และอทิธิพลจากกระบวนการสือสารเพอืการไม่สูบบุหรีด้วยสตกิเกอร์ 

1.การรับรู้ถึงบทลงโทษจากการสูบบุหรีทีระบุในสติก

เกอร์ทาํใหไ้ม่กลา้สูบบุหรีในสถานศึกษา 

1 1 1 3 1.00 

2.สถานศึกษาใชส้ติกเกอร์เป็นเครืองมือสาํคญัในการ

สร้างจิตสาํนึกใหต่้อตา้นการสูบบุหรีอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1 0 1 2 0.67 

3.สถานศึกษามีการเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารผา่นทางสติก

เกอร์แก่นกัศึกษาเกียวกบัพิษภยัและโทษของการสูบบุหรี 

1 1 1 3 1.00 

4.สติกเกอร์รณรงคห์า้มสูบบุหรีในสถานศึกษาจะมีผลกบั

พฤติกรรมการสูบบุหรีของนกัศึกษาอยา่งมาก 

1 1 1 3 1.00 

5.การสือสารในรูปแบบสติกเกอร์ทีเกียวกบัการสร้าง

บรรทดัฐานการไม่สูบบุหรีของสถานศึกษามีผลต่อ

พฤติกรรมการสูบบุหรีอยา่งมีประสิทธิผล 

1 1 1 3 1.00 

รวมค่าเฉลยี IOC การรับรู้และอทิธิพลจากกระบวนการสือสารเพอืการไม่สูบบุหรีด้วยสตกิเกอร์ .93 

 

รายการประเมนิ คะแนนผู้เชียวชาญ  

รวม 

 

IOC คนที 1  คนที 2 คนที 3 

การรับรู้และอทิธิพลจากกระบวนการสือสารเพอืการไม่สูบบุหรีด้วยป้ายพลาสตกิ 

6.การรับรู้ถึงบทลงโทษจากการสูบบุหรีทีระบุในป้าย

พลาสติกจะทาํใหไ้ม่กลา้สูบบุหรีในสถานศึกษา 

1 1 1 3 1.00 

7.สถานศึกษาใชป้้ายพลาสติกเป็นเครืองมือสาํคญัในการ

สร้างจิตสาํนึกใหต่้อตา้นการสูบบุหรีอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1 0 1 2 0.67 

8.สถานศึกษามีการเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารผา่นทางป้าย

พลาสติกแก่นกัศึกษาเกียวกบัพิษภยัโทษของการสูบบุหรี 

1 1 1 3 1.00 

9.ป้ายพลาสติกรณรงคห์า้มสูบบุหรีในสถานศึกษาจะมีผล

กบัพฤติกรรมการสูบบุหรีของนกัศึกษาอยา่งมาก 

1 1 1 3 1.00 

10.การสือสารในรูปแบบป้ายพลาสติกทีเกียวกบัการสร้าง

บรรทดัฐานการเลิกบุหรีของสถานศึกษาฯ 

1 1 1 3 1.00 

รวมค่าเฉลยี IOC การรับรู้และอทิธิพลจากกระบวนการสือสารเพอืการไม่สูบบุหรีด้วยป้ายพลาสตกิ .93 
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ส่วนที 3  (ต่อ) การรับรู้และอทิธิพลจากกระบวนการสือสารทเีกยีวกบัการรณรงค์ไม่สูบบุหรีในสถานศึกษา 

รายการประเมนิ คะแนนผู้เชียวชาญ  

รวม 

 

IOC คนที 1  คนที 2 คนที 3 

การรับรู้และอทิธิพลจากกระบวนการสือสารเพอืการไม่สูบบุหรีด้วยสปอตเสียงตามสาย 

11.การรับรู้ถึงบทลงโทษจากการสูบบุหรีทีระบุในสปอต

เสียงตามสายจะทาํใหไ้ม่กลา้สูบบุหรีในสถานศึกษา 

1 1 1 3 1.00 

12.สถานศึกษาใชส้ปอตเสียงตามสายเป็นเครืองมือสาํคญั

ในการสร้างจิตสาํนึกใหต่้อตา้นการสูบบุหรีอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

1 0 1 2 0.67 

13.สถานศึกษามีการเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารผา่นทางสปอต

เสียงตามสายเกียวกบัพิษภยัและโทษของการสูบบุหรี 

1 1 1 3 1.00 

14.สปอตเสียงตามสายรณรงคห์า้มสูบบุหรีในสถานศึกษา

จะมีผลกบัพฤติกรรมการสูบบุหรีของนกัศึกษาอยา่งมาก 

1 1 1 3 1.00 

15.การสือสารในรูปแบบสปอตเสียงตามสายเกียวกบัการ

สร้างบรรทดัฐานการไม่สูบบุหรีของสถานศึกษามีผลต่อ

พฤติกรรมการสูบบุหรีอยา่งมีประสิทธิผล 

1 1 1 3 1.00 

รวมค่าเฉลยี IOC การรับรู้และอทิธิพลจากกระบวนการสือสารเพอืการไม่สูบบุหรีด้วยเสียงตามสาย .93 

 

ส่วนที 4  ความคดิเหน็ต่อพฤตกิรรมและการปรับเปลยีนพฤตกิรรมการสูบบุหรีของนักศึกษาในระดบั

อาชีวศึกษา 

รายการประเมนิ คะแนนผู้เชียวชาญ  

รวม 

 

IOC คนที 1  คนที 2 คนที 3 

1.นกัศึกษาในสถานศึกษาทุกคนมีสิทธิทีจะกาํหนด

พฤติกรรมการสูบบุหรีของตนเองไดอ้ยา่งเต็มที 

1 1 1 3 1.00 

2.การป้องกนัและระมดัระวงัตนเองเพือไม่ใหสู้บบุหรีถือ

เป็นเรืองทีสามารถทาํไดโ้ดยง่าย 

1 0 1 2 0.67 

3.การเลิกสูบบุหรีเป็นเรืองทีทาํไดย้ากเพราะมีความเคย

ชินและบุหรียงัมีสารเสพติดอืนผสมอยูด่ว้ย 

1 1 1 3 1.00 

4.การสูบบุหรีเป็นส่วนหนึงของภาพลกัษณ์ในตนเองของ

นกัศึกษาทีทาํใหรู้้สึกเกิดความเชือมนั 

1 1 1 3 1.00 
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ส่วนที 4  (ต่อ) ความคดิเห็นต่อพฤตกิรรมและการปรับเปลยีนพฤตกิรรมการสูบบุหรีของนักศึกษาในระดบั

อาชีวศึกษา 

รายการประเมนิ คะแนนผู้เชียวชาญ  

รวม 

 

IOC คนที 1  คนที 2 คนที 3 

5.การสูบบุหรีในวยัรุ่นอาจนาํไปสู่ปัญหาการใชย้าเสพติด

ทีร้ายแรงและก่อใหเ้กิดปัญหาทีสาํคญัตามมาซึงมีผลต่อ

สงัคม 

1 1 1 3 1.00 

6.นกัศึกษาส่วนใหญ่มกัเริมหรือทดลองสูบบุหรีเมือเขา้

เรียนต่อสายอาชีพ 

1 0 1 2 0.67 

7.อิทธิพลของสือโฆษณาตามช่องทางต่างๆมีผลกบั

พฤติกรรมการสูบบุหรี 

1 1 1 3 1.00 

8.สือทีใชร้ณรงคเ์กียวกบัการงดสูบบุหรีของสถานศึกษา

ในรูปแบบต่างๆจะมีผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี 

1 1 1 3 1.00 

9.สือรณรงคก์ารงดสูบบุหรีของสถานศึกษามีความ

เหมาะสมและคุม้ค่า 

1 1 1 3 1.00 

10.บุคลากรและสิงแวดลอ้มในสถานศึกษาเอืออาํนวยให้

จาํกดัการสูบบุหรีไดจ้ริง 

0 1 1 2 0.67 

11.การเขา้ร่วมกิจกรรมการต่อตา้นบุหรีนาํไปสู่การสร้าง

ความเขม้แข็งในการต่อตา้นบุหรีอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1 1 1 3 1.00 

12.สถานศึกษาของท่านอยูภ่ายใตแ้นวคิดสถานศึกษา

พืนทีปลอดบุหรี 100 % 

1 1 1 3 1.00 

13.ความหลากหลายทางภาษาของสือในลกัษณะของสติก

เกอร์ ป้ายพลาสติกและสปอตเสียงตามสาย จะมีผลกบั

พฤติกรรมการสูบบุหรีเฉพาะกลุ่ม 

1 1 0 2 0.67 

14.สือรณรงคห์า้มสูบบุหรีเป็นปัจจยัสาํคญัทีส่งผลต่อการ

จาํกดัการสูบบุหรีในพืนทีสถานศึกษาไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

1 0 1 2 0.67 

15.การรับสืออยา่งสมาํเสมอจะนาํไปสู่การกล่อมเกลาทาง

สงัคมทาํใหป้้องกนัการสูบบุหรีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

1 1 1 3 1.00 

รวมค่าเฉลยี IOC ความคดิเห็นต่อพฤตกิรรมและการปรับเปลยีนพฤตกิรรมการสูบบุหรี 

ของนักศึกษาในระดบัอาชีวศึกษา 

.88 
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การวเิคราะห์ค่าความเชือมนั (Reliability) 

โดยวธิีการหาค่าสัมประสิทธิแอลฟ่า (α - Coefficient) ของครอนบาค 

 

Reliability 

*****Method 1 (space saver) will be used for this analysis***** 

 

RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 

 

Reliability Coefficient 

N of Cases = 30  N of Items = 52 

Alpha = .875 

 

ค่าความเชือมนัของแบบสอบถามทงัฉบบัเท่ากบั .875 
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ภาคผนวก ค  

ชุดตวัอย่างสือรณรงค์เพอืการไม่สูบบุหรี 
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ชุดสือรณรงครู์ปแบบสติกเกอร์เพือการไม่สูบบุหรี 
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ชุดสือรณรงครู์ปแบบสติกเกอร์เพือการไม่สูบบุหรี 

 

 
ชุดสือรณรงครู์ปแบบป้ายพลาสติกเพือการไม่สูบบุหรี 
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ชุดสือรณรงครู์ปแบบป้ายพลาสติกเพือการไม่สูบบุหรี 
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รายละเอียดของคณะผู้วิจัย 

 

ลาํดบั ชือ – สกุล ตาํแหน่ง/หน่วยงาน บทบาทการวจิยั 

1 นายอศัวศิ์ริ ลาปีอี อาจารย ์

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

หวัหนา้โครงการวิจยั 

2 ดร.อดิศร ศกัดิสูง รองศาสตราจารย ์

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

ผูร่้วมโครงการวิจยั 

3 นางสาวสุปรีญา นุ่นเกลียง อาจารย/์รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฎัยะลา 

ผูร่้วมโครงการวิจยั 

4 นายฮซัซนั ยนุู๊ ครูประจาํวิทยาลยัอาชีวศึกษายะลา ผูร่้วมโครงการวิจยั 

5 นางสาวสุจิตรา ไชยชนะ นกัวจิยัอิสระ ผูร่้วมโครงการวิจยั 

6 นายภาณุ ธรรมสุวรรณ รองศาสตราจารย ์

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

ทีปรึกษาโครงการวิจยั 
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บทบาทหน้าที/ความรับผดิชอบในกระบวนการดําเนินโครงการวิจัย 

 1.หัวหน้าโครงการวิจัย มีส่วนรับผิดชอบในการวางแผนประชุมเพือกระจายภาระหน้าที และ

บทบาทของนกัวิจยัร่วม รวมทงัพฒันาหัวขอ้ ลงพืนทีเก็บขอ้มูล สังเคราะห์องค์ความรู้และทาํหน้าทีเป็นผู ้

ประสานหลกักบัหน่วยขอ้มลูและแหล่งสนบัสนุนทุนงบประมาณการวิจยั (ศจย.) 

 2. ผู้ร่วมโครงการวจิยัคนที 1 ดาํเนินการสงัเคราะห์แนวคิดทฤษฎีทีใชใ้นการศึกษา ร่วมลงพืนทีเก็บ

รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง รวมทงัร่วมวิเคราะห์เนือหาเกียวกบัพฤติกรรมองคก์ารในการวิจยัตลอดการ

ดาํเนินงาน 

 3. ผู้ร่วมโครงการวจิยัคนที 2 สงัเคราะห์แนวคิดทฤษฎีทีใชใ้นการศึกษา ร่วมลงพืนทีเก็บรวบรวม

ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง ร่วมวิเคราะห์เนือหาองคค์วามรู้เกียวกบับริบททวัไปในการวิจยัตลอดการดาํเนินงาน 

 4. ผู้ ร่วมโครงการวิจัยคนที 3 ดาํเนินการอธิบายปรากฏการณ์ทีใชใ้นการศึกษา ร่วมลงพืนทีเก็บ

รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง รวมทงัร่วมวิพากษ์บริบทเกียวกบัพฤติกรรมการสูบบุหรีในเยาวชนมุสลิม

และดา้นภาษา 

 5. ผู้ ร่วมโครงการวิจัยคนที 4 ดาํเนินการติดต่อประสานงานกบัสถาบนัอาชีวศึกษา วางแผนและ

จดัเตรียม ร่วมลงพืนทีเก็บรวบรวมขอ้มลูเกียวกบัพืนทีหน่วยวิเคราะห์ในการวิจยัตลอดการดาํเนินงาน 

 6. ทีปรึกษาโครงการวิจัย ให้คาํปรึกษาเกียวกับระเบียบวิธีวิจัย/ความสําคัญของการพฒันาเค้า

โครงการวิจัย ตลอดจนวิเคราะห์บริบทในประเด็นทีเกียวกับการเข้าถึงสือ การรับรู้สือโดยเฉพาะ

ปรากฏการณ์ดา้นนโยบายสงัคมและสุขภาวะเยาวชน 
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