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Abstract. 

Objectives of this participatory action research were to develop smoking-free community using 
participatory approach and the effects of its development in Ban Nongyangchin moo 7, 
ThambonNongyangchin,Reanunakhon district, NakhonPanom province.  Participants were 15 smokers in 
their households.  Activities were conducted between  August 2012-July 2013 by community leaders.  
There are 6 steps of development of smoke-free community including: 1) Analysis of smoking situation in 
community. 2) Building capacity of community leaders through 1 day-workshop.3) The strategies for 
smoking-free public place, smoking cessation, and smoking prevention.4) Evaluation The community 
leaders responsible for each activity report progress of the development monthly in community meeting.5) 
Reflecting activities by community leaders.  Problems, obstacles, and solutions were analyzed.  
6) Solutions were re-implemented to address the smoking situation in the community continuously. 

For outcomes of the development, 16 community leaders were selected from community 

members to mobilize the tobacco use problem in community, 15 smokers participated in smoking 

cessation cessation activities and 33.33% of them successfully stop.  For community , the community 

policy regarding tobacco control was developed.  Smoking-free public places including community , 

Feveral ceremony, religious ceremony and wedding ceremony  were identified.  Individual household of 

community leaders and quitters were also smoke-free areas.  Moreover, community radio station has 

played roles in providing knowledge on adverse effects of tobacco.  One convenient store also voluntarily  

declare to be a smoke-free area. 

 Model for smoke-free community development uses the strategies that strategies that address 

smoking problem in the community that appropriate with the community needs and context.  It 

strengthens community action to control tobacco use which could have negative health on their 

community members.  It can be implemented with low costs resulting in saving budget to the nation 

during the economic crisis.  This model could be applied to other community settings. 
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บทคดัย่อ 

การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาหมู่บา้นตน้แบบลดละเลิกบุหร่ี 
โดยชุมชนมีส่วนร่วมท่ีบา้นหนองยา่งช้ิน หมู่7 ต าบลหนองยา่งช้ิน อ  าเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนมกลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นผูท่ี้สูบบุหร่ีท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการ ลด ละ เลิก บุหร่ี ในชุมชน จ  านวน 15 คน และครอบครัว
ผูท่ี้สูบบุหร่ี จ  านวน 15 ครัวเรือนโดยมีแกนน าชุมชนเป็นผูด้  าเนินการ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2555 ถึงเดือน
กรกฎาคม 2556การพฒันาหมู่บา้นตน้แบบ ลด ละ เลิกบุหร่ี มี 6 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1) ศึกษาขอ้มลู
พ้ืนฐานและปัญหาการสูบบุหร่ีร่วมกบัแกนน า ครอบครัวผูสู้บบุหร่ี และตวัของผูท่ี้สูบบุหร่ี ขั้นตอนท่ี 2) 
พฒันาศกัยภาพแกนน าชุมชนชุมชนท่ีรับผดิชอบโครงการและประชุมเชิงปฏิบติัการ 1 วนัพร้อมก าหนด
กิจกรรมและวางแผนการด าเนินงาน ขั้นตอนท่ี 3) น าแผนท่ีก  าหนดลงสู่การปฏิบติัดว้ยมาตรการ 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ดา้นกฎหมายหรือมาตรการทางสงัคม มีการประกาศสถานท่ีสาธารณะปลอดบุหร่ี และมีบทลงโทษ
ผูฝ่้าฝืนกฎของชุมชน ดา้นการบ าบดัผูสู้บบุหร่ี และดา้นการป้องกนั ขั้นตอนท่ี 4) การติดตามผลการ
ด าเนินงานเดือนละ 1คร้ัง ขั้นตอนท่ี 5) สะทอ้นการปฏิบติัโดยกลุ่มแกนน าชุมชนเรียนรู้ร่วมกนั และ
วิเคราะห์กิจกรรมท่ีไดด้  าเนินการ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแกไ้ข ขั้นตอนท่ี 6) น าแนวทางใหม่ท่ีไดไ้ป
ปฏิบติัตามสถานการณ์จริงเพื่อการแกไ้ขปัญหาการสูบบุหร่ีของชุมชนอยา่งต่อเน่ือง ผลการวิจยัพบว่า ดา้น
แกนน าชุมชน มีแกนน าชุมชนท่ีรับคดัเลือกจากสมาชิกชุมชนใหเ้ป็นผูร่้วมด าเนินการเพื่อขบัเคล่ือนแกไ้ข
ปัญหาของการสูบบุหร่ีในชุมชนจ านวน 16 คน ดา้นผูสู้บบุหร่ีพบว่า มีผูส้มคัรใจเขา้ร่วมบ าบดัจ  านวน 15 คน 
หลงัเสร็จส้ินโครงการ มีผูเ้ลิกสูบบุหร่ีจ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ดา้นชุมชนพบว่า มีการก าหนดและ
ประกาศใชน้โยบายสาธารณเพื่อแกไ้ขปัญหาการสูบบุหร่ีของชุมชน โดยประกาศพ้ืนท่ีสาธารณปลอดบุหร่ี
ไดแ้ก่ งานศพ/งานบุญ/งานแต่งงาน ปลอดบุหร่ีและครอบคลุมถึงสถานท่ีส่วนบุคคล ไดแ้ก่บา้นแกนน า
ชุมชน และบา้นผูท่ี้เลิกสูบบุหร่ี อีกทั้งยงัมีวิทยชุุชนเขา้มามีบทบาทในการส่ือสารประชาสมัพนัธใ์หค้วามรู้
โทษพิษภยับุหร่ีและประกาศบา้นหนองยา่งช้ินหมู่ 7 เป็นหมู่บา้นปลอดบุหร่ี 
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บทที่ 1 บทน า 

1. ที่มาและความส าคญัของปัญหา 
ชีวิตมนุษยเ์ป็นลกัษณะนามท่ีใชเ้รียกสตัวโ์ลกอนัประเสริฐชนิดหน่ึงท่ีมีลกัษณะท่ีแตกต่าง 

ไปจากสตัวโ์ลกชนิดต่างๆในรูปธรรมของมนุษยม์นัประกอบดว้ยส่วนประกอบหลากหลายชนิดท่ีมกีารเรียก
กนัว่าว่าอวยัวะของร่างกายในโลกยคุปัจจุบนัร่างกายของมนุษยเ์ราไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัหลายๆอยา่ง
โดยการสมัผสัโดยตรงหรือจากการสมัผสัโดยออ้มโดยการรู้เท่าไม่ถึงการณ์บา้งและทั้งๆท่ีรู้บา้งดว้ยเหตุผล
ต่างๆนานาท่ีแต่ละคนจะหยบิยกมาอา้งร่างการหรืออวยัวะต่างๆของมนุษยเ์ราซ่ึงมีบทบาทและหนา้ท่ีต่างๆ
โดยการประสานการท างานท่ีถกูสร้างข้ึนอยา่งเยีย่มยอดปัจจุบนัองคป์ระกอบของร่างกายหรือชีวิตเหล่าน้ีได้
ถกูคุกคามจากภายนอกโดยการประพฤติปฏิบติัของเจา้ของชีวิตเองดว้ยการกระท าต่าง ๆ  ท่ีเรียกกนัว่า
พฤติกรรมของคนส่ิงเหล่าน้ีน าไปซ่ึงการมีผลต่อสุขภาพ(องคร์วม) ต่อตนเองและต่อบุคคลขา้งเคียงการสูบ
บุหร่ีเป็นส่ิงหน่ึงท่ีมีผลคุกคามต่ออวยัวะท่ีส าคญัของมนุษยเ์รา 

แนวคิดท่ีว่าสมาชิกของชุมชนเป็นผูรู้้ปัญหาและไดรั้บผลกระทบของปัญหาและถา้สมาชิกชุมชนมี
ทกัษะในการระบุปัญหาวิเคราะห์ความเป็นมาและสาเหตุของปัญหาแลว้ชุมชนจะสามารถก าหนดวิธีการ
แกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัชุมชนตลอดจนรู้สึกเป็นเจา้ของโครงการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว
ส่วนเจา้หนา้ท่ีหรือผูพ้ฒันามีบทบาทเป็นผูส้นบัสนุนอ านวยการใหชุ้มชนมีการพฒันาทกัษะท่ีจ  าเป็น 
โดยใชก้ระบวนการใหชุ้มชนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มสามารถคน้พบศกัยภาพของ
ตนเองมีทกัษะในการแกไ้ขปัญหาและการจดัการซ่ึงกระบวนการเรียนรู้ท่ีใชก้บัชุมชนตอ้งยดืหยุน่
สนุกสนานเพื่อใหเ้กิดความสนใจไม่น่าเบ่ือดว้ยกระบวนการเรียนรู้ร่วมด าเนินการด าเนินกิจกรรมแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชนเองโดยเนน้ปัญหาของชุมชนและประชาชนในชุมชนเป็นศนูยก์ลางของกระบวนการเพื่อ
น าไปสู่การคิดอ่านร่วมมือแกไ้ขปัญหาอยา่งย ัง่ยนืของชุมชนต่อไป 

ในอดีตท่ีผา่นมาการดูแลระบบสุขภาพจะมีการกระจุกตวัในดา้นการจดัการขาดการบูรณาการและ
การด าเนินงานท่ีไม่เป็นองคร์วมไม่มกีารประสานงานท่ีจริงจงัและชกัจูงกระตุน้ใหม้ีการหนัมาร่วมกนัสร้าง
เสริมสุขภาพโดยเปิดโอกาสในกลุ่มองคก์รต่างๆเขา้มามีส่วนร่วม ขาดการบูรณาการและการด าเนินงานท่ีไม่
เป็นองคร์วมไม่มกีารประสานงานท่ีจริงจงัและชกัจูงกระตุน้ใหม้ีการหนัมาร่วมกนัสร้างเสริมสุขภาพในมิติ
ต่างๆท่ีผา่นมาองคก์รหลกัเช่นกระทรวงสาธารณสุขก็จะมกีารด าเนินงานดา้นการสร้างเสริมสุขภาพโดยมุ่ง
ประเด็นไปในดา้นมิติสุขภาพทางร่างกายและหยดุอยูท่ี่โรคและการเจ็บป่วยแต่เพียงดา้นเดียวโดยขาด
มุมมองและความเขา้ใจในการสร้างเสริมสุขภาพในมิติทางดา้นท่ีจะน ามาให้สุขกายสบายใจครอบครัวอบอุ่น
ส่ิงแวดลอ้มย ัง่ยนืและการเรียนรู้กวา้งไกลสู่พ่ีนอ้งประชาชนเพ่ือน ามาซ่ึงความอยูเ่ยน็เป็นสุขและย ัง่ยนื 

ในการส่งเสริม รณรงคใ์หป้ระชาชนลดและเลิกการสูบบุหร่ีท่ีผา่นมายงัขาดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและเครือญาติผูสู้บบุหร่ีเหล่าน้ีอยา่งจริงจงัมกัเป็นการด าเนินงานของทางภาครัฐเป็นส่วนใหญ่  



ในการด าเนินงานสมชัชาสุขภาพจงัหวดันครพนมมีเป้าหมายใหก้ลุ่มคน องคก์ร ภาคีเครือข่ายพนัธมิตร
เสริมสร้างสุขภาพประชาชนไดมี้โอกาสเขา้มามีส่วนร่วมกระบวนการท างานใหม้ากยิง่ข้ึนโดยเฉพาะกลุ่มวยั
เด็กและเยาวชนในชุมชนกลุ่มผูสู้งอายอุาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น(อสม.)ตลอดจนประชาชนกลุ่ม
เครือข่ายต่างๆดงันั้นทางคณะท างานสมชัชาสุขภาพจงัหวดันครพนม กลุ่มเครือข่ายในจงัหวดันครพนมได้
ร่วมกนัวิเคราะห์ถึงศกัยภาพของพ้ืนท่ีท่ีจะด าเนินการในการน ามติสมชัชาสุขภาพเร่ืองยาสูบลงมาปฏิบติัการ
ในพ้ืนท่ีจึงมีการประสานพดูคุยกบัคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดบัอ าเภออ าเภอเรณูนครซ่ึงมี
บทบาทและภาระหนา้ท่ีโดยตรงในการเป็นแกนน าในการเสริมสร้างสุขภาพป้องกนัโรคแก่ประชาชนใน
พ้ืนท่ีระดบัต าบลเพ่ือน าไปสู่ชีวิตท่ีมีสุขภาวะและคุณภาพท่ีดีต่อไปจึงไดเ้ลือกพ้ืนท่ีเป้าหมายโครงการ
หมู่บา้นตน้แบบลดและเลิกบุหร่ีโดยชุมชนมีส่วนร่วมข้ึนท่ีหมู่บา้นหนองยา่งช้ิน หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองยา่งช้ิน  
อ  าเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนมเพ่ือน าไปสู่การร่วมแรงร่วมใจในการโนม้น าไปสู่การลดละเลิกอบายมุขส่ิง
เสพติของประชาชนและการเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมของภาคีเครือข่ายดา้นการสร้างเสริมสุขภาพในมิติ
ต่างๆต่อไป 

จากสถิติขอ้มลูประชากรอาย ุ15 ปีข้ึนไปท่ีสูบบุหร่ีของจงัหวดันครพนมในปี พ.ศ. 2554 พบว่ามี

ประชากรท่ีสูบบุหร่ีจ  านวน 145,951 คน คิดเป็นร้อยละ 24.64 และจดัเป็นล าดบัท่ี 58 ของประเทศต าบล

หนองยา่งช้ินมีทั้งหมด 8 หมู่บา้น มีประชากรอาย ุ15 ปีข้ึนไปจ านวน 2,814คน และมีคนสูบบุหร่ี 147 คน 

คิดเป็นร้อยละ 5.22 บา้นหนองยา่งช้ินหมู่ 7 มีประชากรอาย ุ15 ปีข้ึนไปจ านวน 240 คน และมีคนสูบบุหร่ี 17 

คน คิดเป็นร้อยละ 7.08 (ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครพนม 2554) จากขอ้มลูสถิติการสูบบุหร่ีของ

จงัหวดันครพนมจะเห็นว่าเป็นล าดบัท่ี 58 ของประเทศ ทางผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิจยัเชิง

ปฏิบติัการน ามติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบไปปฏิบติัท่ีจงัหวดั นครพนมหมู่บา้นตน้แบบลดและเลิก

บุหร่ีโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

2. ค าถามการวจิยัหลกั 
การน ามติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบไปปฏิบติัท่ีจงัหวดั นครพนมในการสร้างรูปธรรมหมู่บา้น

ตน้แบบลดและเลิกบุหร่ีโดยชุมชนมีส่วนร่วมเป็นอยา่งไร 
 
ค าถามวจิยัย่อย 

1. หมู่บา้นตน้แบบลดละเลิกบุหร่ี โดยชุมชนมีส่วนร่วมสามารถน าไปสู่นโยบายการปฏิบติั
จริงไดอ้ยา่งไร 

2. หมู่บา้นตน้แบบสามารถ ลด ละเลิกบุหร่ี โดยชุมชนมีส่วนร่วมไดอ้ยา่งไร  
 
 



3. วตัถุประสงค์การวจิยั  
1) เพื่อศึกษาสถานการณ์ผูติ้ดบุหร่ีในหมู่บา้นตน้แบบ 
2) เพื่อศึกษาผลกระทบ และใหค้วามรู้แก่ผูสู้บบุหร่ีของหมู่บา้นตน้แบบ 
3) เพ่ือศึกษาหาแนวทางในการจดัตั้งหมู่บา้นตน้แบบในการลดละเลิกบุหร่ี 
4) เพื่อคน้หากระบวนการขบัเคล่ือนหนุนเสริมการน ามติสมชัชาเร่ืองยาสูบไปสู่ภาคปฏิบติัใน

พ้ืนท่ีจงัหวดันครพนม 
 

4. ค าจ ากดัความ 
หมู่บา้นตน้แบบ ในการลด ละ และเลิกบุหร่ีโดยชุมชนมีส่วนร่วมหมายถึงหมู่บา้นท่ีมกีาร

จดัการปัญหาท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ีโดยใหค้นในชุมชนไดค้น้หาปัญหาสถานการณ์ของคนท่ีสูบ
บุหร่ีในชุมชน ผลกระทบท่ีเกิดจาการสูบบุหร่ี และหาแนวทางวิธีการใหค้นในชุมชนไม่สูบบุหร่ี
และเลิกสูบบุหร่ีโดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและจดัการปัญหาโดยตวัของชุมชนเอง 

 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. มีขอ้มลูและองคค์วามรู้ เก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพดา้นยาสูบสุขภาพดา้นยาสูบของประชาชน
ชุมชนบา้นหนองยา่งช้ิน หมู่ท่ี 7 ต  าบลหนองยา่งช้ิน อ  าเภอเรณูนคร  จงัหวดันครพนม  ซ่ึงจะ
น าไปสู่การออกแบบการแกปั้ญหาในระยะยาว 
2. ไดแ้นวทางในทางการควบคุมปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพดา้นยาสูบของประชาชนชุมชนบา้นหนอง
ยา่งช้ิน หมู่ท่ี 7 ต  าบลหนองยา่งช้ิน อ  าเภอเรณูนคร  จงัหวดันครพนม 
3.ไดรู้ปแบบกระบวนการหนุนเสริมการขบัเคล่ือนการน ามติสมชัชาแห่งชาติในประเด็นยาสูบสู่
ภาคปฏิบติัจริงในพ้ืนท่ีของจงัหวดันครพนม   
4.ทราบถึงปัจจยัความส าเร็จในการขบัเคล่ือนการน ามติสมชัชาแห่งชาติในประเด็นยาสูบสู่
ภาคปฏิบติัจริงในพ้ืนท่ีของจงัหวดันครพนม ซ่ึงจะน าไปสู่การน าไปประยกุตใ์ชต่้อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
 ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดมี้การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

 
1. การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
2. มติสมชัชาสุขภาพเร่ืองยาสูบ 
3. เน้ือหาบุหร่ีและยาสูบ 
4. CIPP MODEL 
5. การมีส่วนร่วมของชุมชน (พรบ.สุขภาพ 7 ร) 
6. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
7. สรุปกรอบความคิด 
 

1. การวจิยัเชิงปฏิบัตกิารแบบมส่ีวนร่วม 
 
1.1 ความหมายของการวจิยัเชิงปฏิบัตกิารแบบมส่ีวนร่วม 

การวจิยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) เป็นการวจิยัท่ีมีคุณลกัษณะ
หลายประการแตกต่างไปจากการวิจยัแบบปกติทัว่ไป เช่นกระบวนการท่ีใชส้ามารถปรับเปล่ียนไปตาม
สถานการณ์มีพนัธะกรณีระหว่างนกัวจิยักบัชุมชนกรอบของการด าเนินงานก าหนดข้ึนโดยกลุ่มคนในพ้ืนท่ี
วิจยัจุดเนน้ของการวจิยัเร่ิมท่ีคนเป็นหลกั โดยท าใหค้นมีคุณค่า   มีความภูมิใจในการกระท าเป้าหมายของ
การวจิยัสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความตอ้งการของกลุ่มคนในพ้ืนท่ีตามเง่ือนไขท่ีเหมาะสมและตามความ
จ าเป็นเนน้การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนถึงแมว้่าแต่ละคนจะแตกต่างในดา้นพ้ืนฐานทกัษะและโครงสร้าง
ทางสงัคม แต่นกัวิจยัเช่ือมัน่ ในความสามารถท่ีจะเรียนรู้ไดข้องคนจึงตอ้งการใหค้นเหล่านั้นมีส่วนร่วม โดย
นกัวจิยัจะไม่ก  าหนดกรอบท่ีตายตวัแต่ผอ่นสั้นผอ่นยาวตามลกัษณะของชุมชนใชว้ิธีการด าเนินการท่ีเรียบ
ง่ายซ่ึงคนในชุมชนรู้จกัคุน้เคยและมีทางเลือกหลากหลายนกัวิจยัมองชุมชนอยา่งองคร์วมในลกัษณะ
ประสานสมัพนัธข์ององคป์ระกอบต่าง ๆตามมาตรฐานเฉพาะพ้ืนท่ีนั้น ๆ ขอ้มลูท่ีศึกษา มีลกัษณะเป็น
นามธรรม ค่านิยมความรู้สึก และความพอใจของคนในชุมชนการด าเนินการใชห้ลกัประชาธิปไตยโดยให้
กลุ่มคนในพ้ืนท่ีมีการตดัสินใจร่วมกนัมกีารสร้างก าลงัและอ านาจในการคิดและการต่อรองใหไ้ดรั้บ
ความส าเร็จในส่ิงท่ีคนในชุมชนอยากท าส่งเสริมวฒันธรรมการพ่ึงตนเองผูไ้ดรั้บผลประโยชนต์อ้งเป็นผูล้ง
มือกระท าหรือมีส่วนร่วมใหโ้ครงการประสบผลส าเร็จผลลพัธท่ี์ได ้ ไม่เนน้วตัถุ แต่เนน้ความสามารถของ
คนในชุมชน เนน้การเรียนรู้และความพอใจของผลท่ีไดรั้บ (พนัธุทิ์พยร์ามสูตร, ม.ป.ป. : 60-63) 



การวจิยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเป็นรูปแบบของการวิจยัท่ีนกัวจิยัมีความเก่ียวขอ้งในฐานะเป็นผู ้
มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนหน่ึงขององคก์ารและการเป็นนกัวิจยัเป็นการน าแนวคิดและวิธีการวจิัยเชิง
คุณภาพมาใชใ้นการศึกษาโดยผูท่ี้มีส่วนร่วมในกระบวนการวิจยัช่วยกนัแสวงหารูปแบบของการพฒันาหรือ
หาวิธีการแกปั้ญหามีการพฒันาความส านึกในการวิเคราะห์วิจารณ์ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพื่อปรับปรุงสภาวะ
ความเป็นอยูแ่ละวิถีชีวิตตลอดจนการเปล่ียนแปลงสภาพโครงสร้างและความสัมพนัธพ้ื์นฐานในสงัคมของ
ตนเอง (สมโภชน์อเนกสุข.2548) 

สรุปการวิจยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมหมายถึงผูว้จิยัมีส่วนร่วมในการวิจยัในลกัษณะท่ีเป็นความ
ร่วมมือกนัท่ีทั้งผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัต่างมีสถานะท่ีเท่าเทียมกนัในการร่วมคิดร่วมปฏิบติัและร่วมกนั
ประเมินผลมีรูปแบบล่างข้ึนบนจึงมีความเป็นประชาธิปไตยสูงเปรียบไดก้บัการใชท้ฤษฎี 
Y  ทฤษฎี  Maturity Organization (Selena Rezvani, M.S.W) ทฤษฎี System 4 (R. Likert and Likert 1976) 
เปรียบไดก้บัการใชภ้าวะผูน้  าแบบยดึผูป้ฏิบติัเป็นศนูยก์ลางแบบมีส่วนร่วม แบบมอบอ านาจ แบบความเป็น
เพือ่นหรือมุ่งคนน าเอาหลกัการบริหารแบบยดึพ้ืนท่ีเป็นฐาน (Site Based Management : SBM) เป็นการน า
แนวคิดและวิธีการวจิยัเชิงคุณภาพมาใชใ้นการศกึษากระบวนการวิจยัช่วยกนัแสวงหารูปแบบของการพฒันา
หรือหาวิธีการแกปั้ญหามีการพฒันาความส านึกในการวิเคราะห์วิจารณ์ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพื่อปรับปรุงสภาวะ
ความเป็นอยูแ่ละวิถีชีวิตตลอดจนการเปล่ียนแปลงสภาพโครงสร้างและความสมัพนัธพ้ื์นฐานในสงัคมของ
ตนเอง 

1.2 จุดมุ่งหมายของการวจิยัปฏิบัตกิารแบบมส่ีวนร่วม 

การวจิยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพองคก์าร ประชาชนชุมชนและ
ชีวิตครอบครัว (Stringer, 1999, Cited in Creswell, 2002 : 609) โดยมีสาระท่ีส าคญัคือการใช้
กระบวนการวิจยัเพื่อส่งเสริมจุดมุ่งหมายของความเสมอภาคและความเป็นประชาธิปไตยเปิดกวา้งใหผู้ม้ี
ส่วนร่วมในการวจิยัเกิดความร่วมมือในการตดัสินใจมีความเห็นร่วมกนัทั้งในฐานะผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
องคก์ารและเป็นผูร่้วมกระท ากิจกรรมการวิจยับนพ้ืนฐานของความเท่าเทียมกนันอกจากน้ีในทางการเมือง
การวจิยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมยงัมีจุดเนน้ท่ีการกระจายอ านาจทางการเมืองไปสู่ประชาชนใหม้ีส่วนร่วม
ในการออกแบบและก าหนดวิธีการปฏิบติัในโครงการวจิยันั้นการร่วมกนัปฏิบติัในการด าเนินการวิจยัเป็น
ส่วนประกอบท่ีส าคญัของการวิจยั รูปแบบน้ีดงันั้นการมีส่วนร่วมของแต่ละบุคคลในการวจิยั จะท าใหค้น
ส่วนใหญ่เกิดความเขา้ใจท่ีดีในรายละเอียดและท าใหเ้กิดขอ้ปฏิบติัท่ีชดัเจนซ่ึงจะน าไปสู่การควบคุมวิถีชีวติ
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนวิธีการท่ีจะตอ้งปฏิบติัทั้งหมด (Merriam, 2002 : 138-139) เมื่อพิจารณาบทบาท
ของนกัวิจยัจะพบว่านกัวจิยัมีบทบาทเป็นสมาชิกในบางดา้นขององคก์ารเป็นผูม้ีส่วนร่วมตลอดกระบวนการ
ของวิจยัในองคก์ารนั้นโดยมีเป้าหมายเพ่ือท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในองคก์ารนกัวิจยัจะเป็นผูม้ีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทั้งในสถานะภาพของสมาชิกในองคก์ารและการเป็นนกัวิจยับทบาทเหล่าน้ีจะก าหนดใหน้กัวจิยั



ตอ้งพฒันาขอ้สรุปท่ีถกูตอ้งตรงตามความเป็นจริง (Valid Conclusions) เพื่อน าไปสู่การสร้างความเขา้ใจ
ลกัษณะเฉพาะของกลุ่มคนในองคก์ารและเกิดความพอใจต่อการเปล่ียนแปลงนั้น (Schutt, 1996 : 432, 584) 

1.3 ลกัษณะของการวจิยัเชิงปฏิบตักิารแบบมส่ีวนร่วม 
 
การวจิยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมมีรูปแบบท่ีแตกต่างกนัและมีช่ือเรียกต่าง ๆ กนั 

เช่นการวจิยัโดยมีชุมชนเป็นฐาน (Community-Based Inquiry) การวิจยัปฏิบติัการแบบร่วมมือ
(Collaborative Action Research) การวจิยัปฏิบติัการเพ่ือการเปล่ียนแปลง (Critical Action Research) เป็นตน้ 
คุณค่าของการวิจยัแบบน้ีคือ กระบวนการของความร่วมมือ (Stringer, 1999 : 9 ; Kemmis&McTaggart, 
2000 : 567 ; Mills, 2000 : 7, Cited in Creswell, 2002 : 609)ลกัษณะของการวจิยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
ประกอบดว้ย การวางแผนการปฏิบติัการสงัเกต การสะทอ้นการปฏิบติัและการปรับปรุงแผนเพื่อน าไป
ปฏิบติัในวงจรต่อไปจนกว่าจะไดรู้ปแบบของการปฏิบติังานท่ีพึงพอใจซ่ึงตอ้งมีความยดืหยุน่สูงและไม่ควร
ก าหนดเวลาในการวจิยัหรือกิจกรรมไวล่้วงหนา้รวมทั้งตระหนกัถึงภูมิปัญญาของชาวบา้นว่ามีความส าคญั
ไม่ยิง่หยอ่นไปกว่าภูมิปัญญาของนกัวิชาการ (สมอาจ วงศข์มทอง, 2536 : 5 อา้งถึงใน ประพิณ วฒันกิจ
,2542 : 140) 

เคมมิสและวิลคินสนั (Kemmis.& Wilkinson, 1988 cited in Creswell, 2002 : 609-610)ไดส้รุป
ลกัษณะท่ีส าคญัของการวจิยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ไว ้ 6 ประการ คือ 1) เป็นกระบวนการทางสงัคมท่ี
นกัวจิยัมีเจตนาขยายความสมัพนัธข์องบุคคลแต่ละบุคคลกบับุคคลอ่ืนๆเพื่อท าความเขา้ใจว่าแต่ละบุคคล
สร้างความสมัพนัธห์รือพฤติกรรมผา่นปฏิสมัพนัธท์างสงัคมอยา่งไร 2) รูปแบบของการวจิยัเนน้การมีส่วน
ร่วม หมายความว่าแต่ละคนจะเกิดความเขา้ใจในส่ิงท่ีตนท าแลว้เสนอความรู้และความคิดเห็นสู่บุคคลอ่ืน 
รวมทั้งผลกัดนัใหเ้กิดการกระท าร่วมกนั 3) เป็นความร่วมมือในการปฏิบติัร่วมกนัเพราะการวจิยัจะมคีวาม
สมบูรณ์ตอ้งเกิดจากการกระท าของผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีการปฏิบติัเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชน หรือสร้างความรู้ใหก้บั
องคก์ารทางสงัคมเพื่อลดความไม่สมเหตุสมผล ความลม้เหลว และความไม่ยติุธรรม ในการปฏิบติัหรือจาก
ปฏิสมัพนัธท่ี์ไม่น่าพึงพอใจ 4) การด าเนินงานไม่มีการบงัคบัทุกคนมีอิสระจากกฎเกณฑท่ี์ไม่มีเหตุผลและ
โครงสร้างท่ีไม่ยติุธรรมซ่ึงเป็นขอ้จ ากดัในการพฒันาตนเอง 5) ช่วยใหทุ้กคนท่ีเก่ียวขอ้งมีความเป็นอิสระใน
ตวัเอง จากขอ้ก  าหนดต่าง ๆ เช่น ส่ือภาษาและกระบวนการท างาน เป็นตน้ 6) การวจิยัปฏิบติัการแบบมีส่วน
ร่วมสามารถเกิดข้ึนซ ้า ๆ กนัไดอี้กโดยการพิจารณาผลท่ีสะทอ้นกลบัและเหตุผลท่ีเหมาะสมเพราะเป็น
กระบวนการท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อน าการเปล่ียนแปลงไปสู่การปฏิบติั 

  

 



1.4 วธิีการด าเนินการวจิยัเชิงปฏบิัตกิารแบบมส่ีวนร่วม 
วิธีด  าเนินการวิจยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมมีลกัษณะร่วมกนักบัการวิจยัปฏิบติัการ 

หลายประการจึงขอสร้างความเขา้ใจเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการวจิยัปฏิบติัการดงัน้ีการวิจยัปฏิบติัการ (Action 
Research) เป็นรูปแบบของการแสวงหาความรู้ความจริงอยา่งเป็นระบบโดยผูท่ี้ปฏิบติัมีส่วนเก่ียวขอ้งในการ
ใชเ้ทคนิคกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานของตน (Gall & Others, 1999 : 468) 
ลกัษณะของการวิจยัมีจุดมุ่งหมายเพ่ือหาค าตอบของปัญหาทัว่ ๆไปในระดบัยอ่ยหรือเฉพาะทอ้งถ่ิน โดยอาจ
ศึกษาจากกลุ่มเฉพาะเลก็ ๆซ่ึงการวิจยัลกัษณะน้ีไม่เคร่งครัดในกฏเกณฑแ์ละรูปแบบเหมือนกบัวิธีการวิจยั
ตามปกติการวจิยัปฏิบติัการเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์เป็นงานวจิยัท่ีมีเป้าหมายเพ่ือเช่ือมโยงส่ิงท่ีดีจากขอ้คน้พบท่ี
มีคุณภาพจากขอ้มลูในการวจิยัเขา้กบัประสิทธิผลของระบบท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการวิจยันั้น (Fryer & 
Feather, 1994 : 230) และใชข้อ้คน้พบนั้นไปปรับปรุงหรือแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจากการพิจารณา
กระบวนการวิจยัปฏิบติัการจะพบว่ามีลกัษณะเป็นเกลียวของการคิดการพจิารณา และการกระท า ซ่ึงเรียกว่า 
‚เกลียวปฏิสมัพนัธ ์ (Interacting Spiral)‛ ซ่ึงเสนอไวโ้ดย สตริงเกอร์ (Stringer, 2007:9) ประกอบดว้ย 3 
ระยะ คือ ดูว่ามีปัญหาอะไร (Look) คิดพจิารณา (Think) และลงมือปฏิบติั (Act) ซ่ึงรูปแบบลกัษณะน้ีจะ
น าไปสู่การปฏิบติัท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นแนวเสน้ตรงกระบวนการทั้งหลายสามารถเกิดข้ึนไดซ้ ้าอีกและจะมี
การปรับปรุงกระบวนการและการใหค้วามหมายในขั้นตอนต่อไป  

เครสเวลล ์ (Creswell, 2002 : 614) ไดส้รุปลกัษณะส าคญัของการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม
ซ่ึงมีลกัษณะเช่นเดียวกบัการวิจยัเชิงปฏิบติัการ ดงัน้ี 1) มีจุดเนน้ไปสู่การน าไปปฏิบติั 2) การด าเนินการวิจยั
มีการปฏิบติัร่วมกนัระหว่างนกัวจิยัและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 3) เป็นความร่วมมือกนัระหว่างนกัวิจยัและผูเ้ขา้ร่วม
การวจิยั 4) เป็นกระบวนการท่ีเป็นพลวติั (Dynamic Process) ของเกลียวปฏิสมัพนัธท่ี์มีกระบวนการ
ยอ้นกลบัและน าไปสู่การพฒันาขั้นต่อไป (Back and Forth) จากผลสะทอ้นของส่ิงท่ีเป็นปัญหา การเก็บ
รวบรวมขอ้มลู และการปฏิบติั 5) การพฒันาแผนการด าเนินงานตอ้งสามารถน าไปปฏิบติัได ้ 6) มีการ
น าเสนอผลการวิจยัต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง เช่น โรงเรียนในทอ้งถ่ิน ชุมชนและบุคลากรทางการศึกษา เป็นตน้แมว้่า
การวจิยัปฏิบติัการและการวจิยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมจะมีลกัษณะร่วมกนัหลายประการแต่มขีอ้แตกต่าง
ท่ีส าคญั คือการวิจยัปฏิบติัการมีวตัถุประสงคเ์บ้ืองตน้เพ่ือน าความรู้ไปใชป้ฏิบติัใหเ้กิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนในการด ารงชีวติประจ าวนั (Reason & Bradbury, 2001 : 2 cited in Donna, 2004 : 536) ดงันั้น
ระเบียบวิธีการวิจยัจึงตอ้งการมาตรฐานทางทฤษฎีท่ีมากเพยีงพอต่อการน าไปใชแ้ละการน าไปปฏิบติั 
(Donna, 2004 : 536) ส่วนการวจิยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมมีวตัถุประสงคเ์บ้ืองตน้เพ่ือสร้างความรู้และ
กระตุน้ประชาชนธรรมดา (Borda&Rahman, 1999 cited in Donna, 2004 : 538) ซ่ึงกระบวนการน้ีมีการ
ประยกุตใ์ชอ้ยา่งกวา้งขวางในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีอ  านาจและการไร้อ  านาจของบุคคลในชุมชน
โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่มผูย้ากจนและกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสเพ่ือส่งเสริมใหบุ้คคลเหล่าน้ีมีสิทธ์ิมีเสียงในการ
ก าหนดนโยบายหรือมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเพื่อการด าเนินงานในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเองโดยเนน้
ความร่วมมือท่ีทุกคนมีอ  านาจอยา่งเท่าเทียมกนัทั้งตวัผูว้ิจยั ผูใ้หข้อ้มลูและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกคนกระบวนการ



ของการวจิยัแบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนท่ีมีลกัษณะเป็นพลวติัมีความยดืหยุน่ในการด าเนินการสูง และเป็น
กระบวนการท่ีตอ้งอาศยัความร่วมมือของทุก ๆคนท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึง พนัธุทิ์พย ์รามสูต (มปป. : 42-43) ไดเ้สนอ
กระบวนการของการวิจยัแบบมีส่วนร่วมท่ีประกอบดว้ยขั้นตอนต่าง ๆดงัน้ี 

1) การเตรียมชุมชนเพื่อท่ีจะใหชุ้มชนมคีวามพร้อมในการเขา้มีส่วนร่วมในการวจิยัในระดบัท่ีเสมอ
ภาคกนั 

 2) อบรมนกัวิจยัร่วมจากชุมชนเพ่ือเตรียมนกัวิจยัในทอ้งถ่ินใหมี้ความรู้เก่ียวกบัสถานการณ์ใน
ทอ้งถ่ินบทบาทของผูท้  าหนา้ท่ีเป็นนกัวิจยัทอ้งถ่ิน การจดัองคก์ารชุมชนรูปแบบของผูน้  าการสนบัสนุนและ
มนุษยสมัพนัธ ์ 

3) ก าหนดรูปแบบการวจิยัโดยกลุ่มนกัวิจยัทอ้งถ่ินจะร่วมกนัก าหนดรูปแบบการวิจยั เช่นการ
พิจารณารายละเอียดปัญหาทัว่ไปท่ีชุมชนไดเ้ลือกข้ึนมา การจ าแนกออกเป็นปัญหายอ่ย ๆเพ่ือท่ีจะสามารถ
ท าการวจิยัเพื่อแกปั้ญหาไดที้ละส่วนก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลูท่ีตอ้งการเคร่ืองมือท่ีจะใช ้ รูปแบบ
ค าถาม วิธีการถามกลุ่มและขนาดของตวัอยา่ง เป็นตน้ 

4) ลงมือเก็บรวบรวมขอ้มลู  
5) ประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มลูกลุ่มนกัวิจยัทอ้งถ่ินจะร่วมกนัประมวลผลและสรุปขอ้มลูให้

ขอ้สงัเกตหรือขอ้วิจารณ์ส่ิงท่ีพบวิเคราะห์ว่าเหตุใดจึงไดข้อ้มลูเช่นนั้น เขียนสรุปส่ิงท่ีพบออกอยา่งกวา้ง ๆ
พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะประกอบ  

6) หารือขอ้คน้พบกบัชุมชนเพื่อน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการศกึษาเสนอคืนต่อชุมชนใหม้ีโอกาส
ตรวจสอบและแกไ้ขใหเ้กิดความถกูตอ้ง ตลอดจนท าการวิเคราะห์ สรุปประเด็นหรือช้ีแนะประเด็นส าคญั
ใหแ้ก่กลุ่มนกัวิจยั  

7) วางแผนชุมชน โดยการอบรมกลุ่มท่ีท าหนา้ท่ีวางแผนใหส้ามารถเขียนโครงการไดร้วมทั้งมี
ความสามารถในการจดัองคก์ารชุมชนดว้ยโครงการท่ีกลุ่มวางแผนเขียนข้ึนน้ีจะตอ้งน ามาปรึกษาหารือกบั
ชุมชนใหชุ้มชนตรวจสอบแกไ้ขและรับรองก่อนน าไปเสนอขอรับการสนบัสนุนจากองคก์ารท่ีเก่ียวขอ้ง
ต่อไป 

8) น าแผนไปปฏิบติั โดยการระดมทรัพยากรต่าง ๆ ตลอดจนองคก์ารประชาชนต่าง ๆ ในชุมชน
มาร่วมปฏิบติัตามแผนท่ีจดัวางข้ึนจากพ้ืนฐานขอ้มลูท่ีเป็นผลมาจากการศึกษาร่วมกนั  

9) ติดตามก ากบัและประเมินผลในชุมชนโดยกลุ่มนกัวิจยัร่วมกบัชุมชนขอ้ควรพิจารณาในการเลือก
ชุมชนเป้าหมายควรมีเกณฑท่ี์ชดัเจนในการคดัเลือกมีการพจิารณาศกัยภาพของชุมชน และศึกษาขอ้มลูท่ี
ส าคญัของชุมชนนั้นมาก่อนการเขา้สู่ชุมชนตอ้งท าความรู้จกัชุมชน หาความร่วมมือจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งสร้าง
ความคุน้เคยกบับุคคลผูน้  าชุมชน และกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนการเลือกทีมนกัวจิยัทอ้งถ่ินท่ีสามารถเขา้ร่วม
กระบวนการวิจยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมไดต้ลอดโครงการจากนั้นนกัวิจยัร่วมกบันกัวิจยัทอ้งถ่ินจะท า
การเก็บขอ้มลูพ้ืนฐานต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นหลงัจากท าการวิเคราะห์และสรุปผลขอ้มลูเสร็จแลว้ตอ้งน าขอ้มลู
เหล่านั้นเสนอใหชุ้มชนรับทราบมีการแนะน ากระบวนการวิจยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมใหแ้ก่ประชาชนท า



การพฒันาทศันคติของประชาชนใหรู้้จกัการท างานร่วมกนัและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั จดัล  าดบัความส าคญั
ของปัญหาท่ีตอ้งการท าการวจิยัจดักิจกรรมการวิจยัขนาดเลก็เพื่อท าใหป้ระชาชนไดเ้รียนรู้ทกัษะในการท า
การวจิยัซ่ึงทุกคนจะตอ้งเก่ียวขอ้งตลอดกระบวนการในการพฒันาเลือกปัญหาท่ีจะท าการวิจยัซ่ึงปัญหานั้น
ตอ้งสามารถจะหาค าตอบมาแกปั้ญหาไดจ้ากนั้นจึงหาทางเลือก และวิธีการต่าง ๆ มาใช ้ในขั้นตอนต่อไปจะ
มีการวางแผนการวิจยัการวางแผนการปฏิบติั การก ากบัดูแล ติดตามความกา้วหนา้ การประเมินผลการเขียน
รายงานการวิจยั ถา้การด าเนินการประสบความส าเร็จเป็นอยา่งดีประชาชนในชุมชนนั้นสามารถน า
กระบวนการวิจยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมกลบัมาใชใ้หม่โดยไม่ตอ้งมีนกัวิจยัจากภายนอกมาช่วย
ด าเนินการและเป็นการเร่ิมตน้วงจรต่อไปของกระบวนการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองของชุมชนนั้นเอง 

1.5 คุณลกัษณะของการวจิยัเชิงปฏิบัตกิาร 
          Mckernan (1996) ไดอ้ธิบายลกัษณะของการวจิยัเชิงปฏิบติัการไว ้ 9ประการ โดยอาศยัแนวคิด
ของ  Elliott (1978)  ดงัน้ี  

1) ปัญหาท่ีน ามาวจิยั  ตอ้งเป็นปัญหาของผูป้ฏิบติังาน 
2) ปัญหานั้นเป็นปัญหาท่ีสามารถแกไ้ขได ้ 
3) ปัญหานั้นเป็นปัญหาในเชิงปฏิบติั  ไม่ใช่ปัญหาเชิงทฤษฎีหรือเชิงหลกัการ 
5) เป้าหมายคือตอ้งการใหผู้ว้ิจยัเขา้ใจปัญหา  
6) ใชว้ิธีวิจยัแบบกรณีศึกษา (Case Study)  เพื่อบอกเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัการด าเนินการวจิยัและ

สถานการณ์ปัญหาท่ีเกาะติดเพื่อศึกษา 
7) ใชก้ารบรรยายขอ้มลูจากสญัลกัษณ์ทางภาษาท่ีแสดงออกมาในชีวิตประจ าวนั  
8) กลุ่มผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งสามารถตรวจสอบความเท่ียงตรงของขอ้มลูไดอ้ยา่งอิสระ  
9) เปิดรับหรือรวบรวมขอ้มลูไดอ้ยา่งอิสระภายในกลุ่มหรือในระหว่างการปฏิบติั 

 
1.7 หลกัการส าคญัของการวจิยัเชิงปฏบิัตกิาร 
 

Mckernan (1996)  กล่าวว่า  การวิจยัปฏิบติัการมีหลกัการส าคญัอยู ่ 16  ประการซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี  
1) เพ่ิมพนูความเขา้ใจในปัญหาต่าง ๆ  
2) มุ่งปรับปรุงการปฏิบติัตนและการปฏิบติังานของบุคคล 
3) เนน้ท่ีปัญหาเร่งด่วนของผูป้ฏิบติังาน 
4) ใหค้วามส าคญัต่อความร่วมมือกนัของผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง 
5) ด าเนินการวิจยัภายใตส้ถานการณ์ท่ีก  าลงัเป็นปัญหา 
6) ผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมอยา่งเป็นธรรมชาติ 
7) เนน้การศกึษาเฉพาะกรณีหรือศกึษาเพียงหน่วยเดียว 



8) ไม่มีการควบคุมหรือจดักระท าต่อตวัแปร 
9) ปัญหา วตัถุประสงคแ์ละระเบียบวิธีมีลกัษณะเป็นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ความจริง  
10) มีการประเมินหรือส่องสะทอ้นผลท่ีเกิดข้ึนเพ่ือทบทวน 
11) ระเบียบวิธีวิจยัมีลกัษณะเป็นนวตักรรม  สามารถคิดข้ึนมาใหม่ใหเ้หมาะสมกบัปัญหาได ้
12) กระบวนการศึกษามีความเป็นระบบหรือเป็นวิทยาศาสตร์ 
13) มีการแลกเปล่ียนผลวิจยัและมกีารน าไปใชจ้ริง 
14) ใชว้ิธีการแบบบรรยายขอ้มลู  หรือการอภิปรายร่วมกนัอยา่งเป็นธรรมชาติ 
15) คิดวิเคราะห์อยา่งมีเหตุผล  ซ่ึงตอ้งมาจากการท าความเขา้ใจ  การตีความหมายและการคิดอยา่ง

อิสระ 
16) เป็นการวจิยัท่ีปลดปล่อยความคิดอยา่งอิสระ และเป็นการเสริมสร้างพลงัร่วมในการท างาน 

(Empowerment) ใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง 

 1.8 กระบวนการวจิยัเชิงปฏบิัตกิาร 
 Mckernan. (1996) กล่าวว่าการวิจยัเชิงปฏิบติัการน ามาซ่ึงส่ิงส าคญั  3  ประการ คือ  
1)  ปรับปรุงแกไ้ขสถานการณ์  ปัญหาทางสงัคมอยา่งเป็นระบบ 
2)  ส่งเสริมใหค้นเขา้ใจในส่ิงต่าง ๆ อยา่งนกัวิจยั 
3)  สร้างความกระจ่างในสงัคมอยา่งรอบดา้น 
กระบวนการหรือขั้นตอนของการวิจยัเชิงปฏิบติัการท่ีส าคญัและมีผูน้  ามาประยกุตใ์ชมี้

อยู ่ 5  กระบวนการ คือ กระบวนการของ  Kurt Lewin,  John  Elliott, มหาวิทยาลยั
Deakin,DavidEbbutt  และ James Mckernanอยา่งไรก็ดีแมว้่ากระบวนการวจิยัปฏิบติัการจะมีหลายรูปแบบ
แต่หลกัการส าคญัหรือวิธีการก็ใกลเ้คียงและคลา้ยคลึงกนั  ส าหรับในท่ีน้ีจะกล่าวถึงรายละเอียดของะ
กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการของมหาวิทยาลยั  Deakin  ในประเทศออสเตรเลีย  Stephen Kemmisและ
คณะไดน้ าแนวคิดของ Lewin  มาประยกุตใ์ชใ้นการวจิยัปฏิบติัการเพื่อปรับปรุงการจดัการศกึษาของ
ออสเตรเลียจนไดรั้บการยอมรับและเผยแพร่ไปกวา้งขวาง  ซ่ึงในความคิดของ  Kemmis  และคณะนั้นการ
วิจยัปฏิบติัการ คือการวิจยัแบบมีส่วนร่วม  และการร่วมมือกนัเป็นหมู่คณะจะกระท าคนเดียวไม่ได ้ เพราะ
การกระท าเพียงคนเดียวถึงแมจ้ะเกิดการเปล่ียนแปลง  ก็จะท าลายพลงัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากกลุ่มดงันั้น
ในขั้นตอนของการวิจยัปฏิบติัการจึงตอ้งก  าหนดจุดสนใจร่วมกนั  (thematic concern)  เช่น สนใจท่ีจะ
อนุรักษศิ์ลปสถาปัตยกรรมตลาดพ้ืนถ่ินอยา่งย ัง่ยนื  หรือพฒันาใหชุ้มชนตลาดเขา้ใจวิธีการอนุรักษศ์ิลป
สถาปัตยกรรมใหลึ้กซ้ึง  เป็นตน้  เมื่อไดจุ้ดสนใจร่วมกนัแลว้ก็จะน าไปสู่การปฏิบติัท่ีส าคญั 4 ประการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัเป็นวงจร  คือ 

1. การพฒันาแผนการปฏิบติัเพ่ือปรับปรุงส่ิงท่ีเป็นปัญหาซ่ึงเป็นการปฏิบติังานท่ีมี 



โครงสร้างและแนวทาง  การวางแผนตอ้งมีความยดืหยุน่  และตอ้งค านึงถึงการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตท่ีอาจส่งผลกระทบต่อแผนท่ีก าหนดไวไ้ด ้

1. การปฏิบติัตามแผน ซ่ึงเป็นการด าเนินการตามแนวทางท่ีไดก้  าหนดไวอ้ยา่งละเอียด   
รอบคอบ  และมีการควบคุมอยา่งสมบูรณ์ 

2. การสงัเกตผลการปฏิบติั เป็นการบนัทึกขอ้มลู หลกัฐาน หรือร่องรอยต่าง ๆอยา่งมี 
วิจารณญาณเก่ียวกบัผลท่ีไดจ้ากการปฏิบติัโดยอาจใชว้ิธีการวดัแบบต่าง ๆ  เขา้มาช่วย  ซ่ึงสารสนเทศจาก
การสงัเกตน้ีจะน าไปสู่การส่องสะทอ้นและปรับปรุงการปฏิบติัอยา่งเขา้ใจและถกูทิศทาง 

3. การส่องสะทอ้นผลการปฏิบติั  เป็นกระบวนการทบทวนการปฏิบติัจากบนัทึกท่ีได ้
จากการสงัเกตว่าไดผ้ลเป็นอยา่งไรมีปัญหาหรือขอ้ขดัแยง้อยา่งไร เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการวางแผนในวงจร
ต่อไป 

          ดงันั้นองคป์ระกอบส าคญัของกระบวนการวิจยัปฏิบติัการของมหาวิทยาลยัDeakin  จึงประกอบดว้ย
จุดส าคญัทั้ง  4 จุดดงัท่ีกล่าวมาคือ การวางแผน  (Plan) การปฏิบติั (Action) การสงัเกต
ผล  (Observation)  และการสะทอ้นผล  (Reflection) ซ่ึงมีการเคล่ือนไหวลกัษณะ ‚เกลียวสว่าน‛ ไปในจุด
ทั้ง  4 จุด ไม่อยูน่ิ่งและไม่จบลงดว้ยตวัเอง 

  McKernan (1996) ไดเ้สนอวงจรการวจิยัปฏิบติัการท่ียดึเอาระยะเวลาในการปฏิบติังานและกิจกรรม
เป็นหลกัโดยวงจรปฏิบติัท่ี 1 เร่ิมจากการระบุปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบติัและมีการปรับปรุงการปฏิบติังาน
นั้น  เมื่อปฏิบติัจนครบวงจรแลว้  ก็เร่ิมระบุปัญหาในการปฏิบติังานและกิจกรรมใหม่ในวงจรปฏิบติั
ท่ี  2  และต่อไปเร่ือยๆ ดงัท่ีน าเสนอในภาพประกอบท่ี  2.2 
               กิจกรรมในแต่ละวงจร  ประกอบดว้ย 

1. การนิยามปัญหา ในสถานการณ์ท่ีนกัวิจยัประสบอยูใ่นการปฏิบติังาน 
2. การประเมินความตอ้งการจ าเป็นท่ีจะปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังาน 
3. การก าหนดสมมุติฐาน  เป็นการก าหนดผลท่ีจะคาดว่าจะเกิดข้ึนหลงัจากปฏิบติัแลว้ 
4. พฒันาแผนปฏิบติั  ซ่ึงตอ้งท าอยา่งละเอียดรอบคอบ 
5. ลงมือปฏิบติัตามแผนท่ีก าหนดไว ้ ซ่ึงตอ้งมีการบนัทึกขอ้มลูไว ้
6. ประเมินผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติั 
7. สะทอ้นผลปฏิบติั  อธิบายส่ิงท่ีเกิดข้ึนและท าความเขา้ใจ 
8. ตดัสินใจในการด าเนินกิจกรรมในช่วงเวลาต่อไป 

จากกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการท่ีกล่าวมาทั้งหมดนั้น จะเห็นว่า  จะเร่ิมตน้ดว้ยการก าหนด
ปัญหาหรือจุดท่ีตอ้งการปรับปรุงแกไ้ขแลว้น าไปสู่ขั้นตอนใหญ่ ๆ 3  ขั้น คือ การวางแผน การลงมือปฏิบติั
ตามแผนและการประเมินผลการปฎิบติั  ซ่ึงก็คือการปฏิบติังานท่ีเป็นระบบนัน่เอง  แต่จุดเด่นของการวิจยั



ปฏิบติัการนอกเหนือจากความเป็นระบบแลว้คือการด าเนินการนั้นจะตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วม  และการ
ร่วมมือกนัท างานเป็นกลุ่ม  รวมทั้งตอ้งมีการส่องสะทอ้นผลเพ่ือการปรับปรุงส่ิงท่ีก  าลงัด  าเนินการใหเ้กิด
การเปล่ียนแปลงหรือใหไ้ดผ้ลดียิง่ข้ึนซ่ึง  Kemmis  และ  McTaggart (1988) ไดก้ล่าวถึงหลกัการพิจารณาว่า
เป็นกระบวนการวิจยัปฏิบติัการ  4  ประการคือ 1)  เป็นการปฏิบติัท่ีไม่ใช่ส่ิงท่ีท าตามปกติ  แต่ตอ้งท าเป็น
ระบบและไดรั้บความร่วมมือจากกลุ่ม 2)  ไม่เป็นเพียงการแกปั้ญหาท่ีก  าลงัประสบอยูเ่ท่านั้น  แต่ตอ้งเกิดมา
จากแรงกระตุน้ท่ีตอ้งการปรับปรุงพฒันางานท่ีตนเองปฏิบติัอยูใ่หเ้กิดการเปล่ียนแปลง 3)  ไม่ใช่การ
ปรับปรุงพฒันางานของผูอ่ื้นแต่เป็นงานของกลุ่มตนเองท่ีมบีทบาทหนา้ท่ีอยู ่ 4)  การวิจยัปฏิบติัการไม่ใช่
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ท่ีจะมองในแง่การทดสอบสมมุติฐานเพ่ืออธิบายสภาพการณ์อยา่งเดียว  แต่ตอ้งเป็น
ระบบท่ีหมุนวนไปเร่ือย ๆ  เพ่ือใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทั้งตวันกัวิจยั  และสถานการณ์แวดลอ้ม 
          ดงันั้นในการวจิยัเชิงปฏิบติัการของนกัวิจยั  ก็ควรตอ้งค านึงถึงและพิจารณากระบวนการท่ีไดล้งมือ
ปฏิบติัว่าสอดคลอ้งเป็นไปตามหลกัการดงัท่ีกล่าวมาน้ีหรือไม่  เพื่อใหเ้ป็นการวิจยัปฏิบติัการท่ีมี
ประสิทธิภาพ  ส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในการปฏิบติังานหรือแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งแทจ้ริง   

1.9 เทคนิคการรวบรวมข้อมูลส าหรับการวจิยัเชิงปฏิบตักิาร 

  การรวบรวมขอ้มลูส าหรับการวิจยัปฏิบติัการสามารถท าไดห้ลากหลายวิธีข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม
กบัลกัษณะขอ้มลู  ขั้นตอนการวจิยั  และกลุ่มเป้าหมายท่ีจะรวบรวมขอ้มลู ซ่ึงในบทน้ีจะกล่าวถึงเทคนิค
วิธีการรวบรวมขอ้มลูตามลกัษณะของแหล่งขอ้มลูท่ีจะท าการรวบรวมทั้งท่ีเป็นการวจิยัปฏิบติัการท่ีท าใน
ชุมชน  ดงัน้ี คือ  เทคนิคการรวบรวมขอ้มลูทัว่ไป และ  เทคนิคการรวบรวมขอ้มลูจากตวันกัวจิยั 

 เทคนิคการรวบรวมข้อมูลทั่วไป 

            1.  การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหลกัฐาน 
               วิธีการรวบรวมขอ้มลูจากเอกสารมีการด าเนินงานเป็นขั้นตอนนกัวจิยัตอ้งก าหนดขอบข่ายของ
ขอ้มลูท่ีตอ้งการ จากนั้นจึงท าการส ารวจแหล่งขอ้มลูสืบคน้ และรวบรวมเอกสารและหลกัฐาน ก่อนท่ีจะ
บนัทึกขอ้มลู นกัวิจยัตอ้งศึกษาประเมินคดัเลือกเอกสารและหลกัฐานคดัเอาไวเ้ฉพาะส่วนน้ีใหข้อ้มลูท่ีมี
คุณภาพแลว้จึงบนัทึกขอ้มลู หลกัการในการด าเนินงานทุกขั้นตอนก็คือ  การท าใจเป็นกลางไม่มีอคติ  ท างาน
ดว้ยความละเอียดรอบคอบ  ศึกษาเอกสารหลกัฐานอยา่งละเอียด  และตอ้งมีความช านาญในการหา
ความหมาย  หรือขอ้เท็จจริงท่ีแฝงอยูใ่นเอกสารหลกัฐานเหล่านั้นดว้ย  ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 
                1)  ส ารวจ  สืบคน้ และรวบรวมเอกสารหลกัฐาน 

เมื่อไดสื้บคน้ทราบแหล่งของเอกสารหลกัฐานแลว้  นกัวิจยัควรจดัท ารายการเอกสารหลกัฐานให้
เป็นระบบเพื่อความสะดวกในการศกึษา  และใชป้ระโยชนต่์อไป 
                2)  ประเมินคดัเลือกเอกสารหลกัฐาน 



              นกัวจิยัตอ้งประเมินคดัเลือกเอกสารหลกัฐานก่อนเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูท่ีมีคุณภาพ  วิธีการประเมินตอ้ง
พิจารณาประเมินทั้งแบบภายนอกและภายในการประเมินภายนอกเป็นการประเมินลกัษณะภายนอกทัว่ 
ๆ  ไปของเอกสารหลกัฐานว่าเป็นเอกสารอะไร ผลิตท่ีไหน  เมื่อไร ใครผลิต  มีการดดัแปลงหรือไม่  สาระ
ยงัคงถกูตอ้งคงเดิมหรือไม่  มีการตรวจสอบไดอ้ยา่งไรส่วนการประเมินภายในเป็นการประเมินเน้ือหาสาระ
ว่าเอกสารหลกัฐานนั้นมีขอ้มลูครบถว้น  มีคุณภาพตรงตามความตอ้งการหรือไม ่
                3)  บนัทึกขอ้มลู 
              การบนัทึกขอ้มลูจากเอกสารอาจจดบนัทึกอยา่งละเอียดหรือเลือกบนัทึกเฉพาะประเด็นท่ีสนใจโดย
ท ารายการประเด็นท่ีตอ้งการศึกษาไวใ้นแบบบนัทึก  แลว้บนัทึกรายละเอียดของเหตุการณ์  หรือพฤติกรรม
ในแต่ละประเด็น  ลกัษณะแบบบนัทึกในการวิจยันิยมใชบ้ตัรขนาด  4 ´6  น้ิว  บนัทึกขอ้มลูแยกบตัรละ
ประเด็น  เพื่อใหส้ะดวกในการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยยดึหลกัการบนัทึกขอ้มลูใหต้รงตามวตัถุประสงค ์ และ
ถกูตอ้งตรงตามความเป็นจริง 
            2.  การสังเกต  (Observation) 
  การสงัเกตเป็นวิธีการรวบรวมขอ้มลูท่ีใชม้ากส าหรับการวจิยัปฏิบติัการเหมาะกบัการกระท า กิริยา
อาการหรือพฤติกรรมท่ีสามารถใชป้ระสาทสมัผสั และ / หรือเคร่ืองมือช่วยในการรับรู้  ท าความเขา้ใจและ
จดบนัทึกเป็นขอ้มลูไดเ้หมาะสมท่ีจะใชใ้นการรวบรวมขอ้มลูทั้งจากบุคคล  สถานท่ี  หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ 
                2.1  ประเภทของการสงัเกต 
                    2.1.1  การสงัเกตโดยผูถ้กูสงัเกตรู้ตวั / ไม่รู้ตวั  (Know / unknown   observation) การสงัเกตโดย
ผูถ้กูสงัเกตรู้ตวันั้นนกัวจิยัเขา้ไปมีส่วนร่วมอยูใ่นเหตุการณ์  และใกลชิ้ดกบัผูถ้กูสงัเกตขอ้ดีคือนกัวิจยัสงัเกต
พฤติกรรมไดค้รบถว้นแต่มีขอ้เสียคือการท่ีผูถ้กูสงัเกตรู้ตวัอาจมีผลท าใหก้ารแสดงพฤติกรรมไม่เป็นไปตาม
ธรรมชาติส่วนการสงัเกตโดยผูถ้กูสงัเกตไม่รู้ตวันั้น  นกัวิจยัอาจไม่ไดเ้ห็นพฤติกรรมท่ีตอ้งการสงัเกตอยา่ง
ใกลชิ้ดแต่จะไดพ้ฤติกรรมท่ีเป็นธรรมชาติแทจ้ริง 
                    2.1.2  การสงัเกตแบบมี /ไม่มีส่วนร่วม  (participant / non – participant  observation)การสงัเกต
แบบมีส่วนร่วมนั้นนกัวิจยัตอ้งท าตวัเสมือนเป็นสมาชิกของกลุ่ม  และตอ้งร่วมท ากิจกรรมไปกบักลุ่มดว้ย
โดยอาจมีการบนัทึกขอ้มลูโดยผูถ้กูสงัเกตรู้หรือไม่รู้ตวัก็ได  ้ วิธีน้ีจะไดข้อ้มลูท่ีเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติ 
และไดข้อ้มลูครบถว้นส่วนการสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วมเป็นการสงัเกตท่ีนกัวิจยัท าตวัเป็นผูดู้หรือผู ้
สงัเกตการณ์อยูน่อกกลุ่ม และไม่เขา้ร่วมกิจกรรมวิธีน้ีจึงอาจไม่ไดข้อ้มลูท่ีเป็นพฤติกรรมท่ีเป็น
ธรรมชาติ  และอาจไดข้อ้มลูไม่ครบถว้นเม่ือผูถ้กูสงัเกตมีปฏิกิริยาต่อนกัวิจยั 
                    2.1.3  การสงัเกตแบบมี / ไม่มีระบบ  (structured / unstructured  observation) 
ในกรณีท่ีนกัวิจยัทราบแน่ชดัว่าพฤติกรรมท่ีจะสงัเกตเกิดข้ึนช่วงเวลาใด  อยา่งไร ก็อาจก าหนดแนวทาง 
รูปแบบของการสงัเกตใหเ้ป็นระบบไวล่้วงหนา้ไดโ้ดยการนิยามพฤติกรรมการก าหนดหน่วย
พฤติกรรม  และตวัผูถ้กูสงัเกตการก าหนดช่วงเวลาการสงัเกต การสร้างเคร่ืองมือบนัทึกผลการสงัเกต  และ
การซอ้มก่อนท่ีจะท าการสงัเกตจริงการเตรียมระบบการสงัเกตล่วงหนา้ท าใหไ้ดข้อ้มลูมีความเป็น



ปรนยั  ครบถว้นและมีความสอดคลอ้งกรณีท่ีมีผูส้งัเกตหลายคน  ส าหรับการสงัเกตแบบไม่มีระบบเหมาะ
ส าหรับสถานการณ์เฉพาะหนา้  หรืออาจตอ้งการไดข้อ้มลูท่ีเป็นลกัษณะทัว่ ๆ ไปหรืออาจตอ้งการ
รายละเอียดของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนใหม้ากท่ีสุดจนไม่อาจวางระบบการสงัเกตได ้
                    2.1.4  การสงัเกตโดยตรง /ออ้ม  (direct / indirect  observation)การสงัเกตโดยตรงเป็นวิธีการท่ี
นกัวจิยัไดส้มัผสัส่ิงท่ีตอ้งการสงัเกตดว้ยตนเอง  ส่วนการสงัเกตโดยออ้มนั้น นกัวจิยัไม่สามารถสงัเกตสมัผสั
ดว้ยตนเองแต่ใชเ้คร่ืองมือ  เช่น  การบนัทึกเทปโทรทศัน ์ แลว้น ามาสงัเกต และบนัทึกขอ้มลูวิธีน้ีไดข้อ้มลูท่ี
มีขอ้จ  ากดั และคุณภาพต ่ากว่าการสงัเกตโดยตรง 
               2.2  หลกัการสงัเกต 
                    1)  นกัวิจยัตอ้งมีจุดมุ่งหมายชดัเจนว่าจะสงัเกตอะไรควรใหนิ้ยามของส่ิงท่ีจะสงัเกตและก าหนด
รายละเอียดของส่ิงท่ีจะสงัเกตเป็นหน่วยยอ่ย ๆ 
                    2)  นกัวิจยัควรเตรียมการสงัเกตวางระบบการสงัเกตไวล่้วงหนา้ถา้สามารถท าไดก้รณีมีผูส้งัเกต
หลายคนควรมีการฝึกซอ้มใหก้ารสงัเกตมีมาตรฐานเดียวกนั 
                    3)  ระหว่างการสงัเกต นกัวจิยัควรมีสมาธิจดจ่อกบัผูถ้กูสงัเกตเตรียมประสาทสมัผสัใหต่ื้นตวั
พร้อมท่ีจะรับรู้รายละเอียดโดยพยายามรบกวนผูถ้กูสงัเกตใหน้อ้ยท่ีสุดเพื่อใหไ้ดพ้ฤติกรรมท่ีเป็นธรรมชาติ 
                    4)  การใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ช่วยในการสงัเกตตอ้งระมดัระวงัใหก้ระทบกระเทือนผูถ้กูสงัเกต
นอ้ยท่ีสุดควรขออนุญาตก่อนใช ้ และควรมีการบนัทึกรายละเอียดเพ่ิมเติมเร็วท่ีสุดเพ่ือป้องกนัการลืม  การ
บนัทึกขอ้มลูตอ้งท าดว้ยความรอบคอบใหข้อ้มลูตรงตามสภาพความเป็นจริงมากท่ีสุด 
               2.3  เคร่ืองมือบนัทึกการสงัเกต 
          เคร่ืองมือส าหรับการสงัเกต ไดแ้ก่ แบบบนัทึกการสงัเกตและเคร่ืองมือช่วยการสงัเกตประเภท
โสตทศันูปกรณ์  เช่น เคร่ืองบนัทึกเสียงกลอ้งถ่ายภาพยนต ์ เป็นตน้ในท่ีน้ีจะเสนอเฉพาะแบบบนัทึกการ
สงัเกตเท่านั้น  แบบบนัทึกการสงัเกตเป็นเคร่ืองมือวจิยัท่ีนกัวิจยัตอ้งสร้างข้ึนใหเ้หมาะสมกบัจุดมุ่งหมายของ
การสงัเกตและลกัษณะขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสงัเกตเพ่ือใชบ้นัทึกส่ิงท่ีสงัเกตได ้ การบนัทึกอาจจะบนัทึก
ในขณะท าการสงัเกต  หรือบนัทึกหลงัจากเสร็จส้ินการสงัเกตโดยบนัทึกจากความทรงจ า  หรือบนัทึกจาก
การดภูาพหรือวิดิทศัน์ก็ได ้ ลกัษณะของแบบบนัทึกการสงัเกตท่ีใชใ้นการวิจยัแบ่งออกเป็น  4 แบบ คือ 
แบบรายการตรวจสอบ (checklists) แผนภูมิการมีส่วนร่วม (participation charts) มาตรประมาณค่า (rating 
scales) และแบบบนัทึกพฤติกรรม  (anecdotal  records)   
            3.  การสัมภาษณ์  (Interviews) 
  การสมัภาษณ์เป็นวิธีการรวบรวมขอ้มลูโดยอาศยัการสนทนาซกัถามและโตต้อบระหว่างนกัวจิยักบั
ผูใ้หข้อ้มลูวิธีน้ีนกัวิจยัมีโอกาสสงัเกตบุคลิกภาพ อากปักิริยา ตลอดจนพฤติกรรมทางกายและวาจา  ขณะ
สมัภาษณ์ซ่ึงอาจใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบไดด้ว้ย 
               3.1  ประเภทของการสมัภาษณ์ 



                    3.1.1  การสมัภาษณ์แบบมี / ไม่มีระบบ  (Structured / unstructured  interviews) การสมัภาษณ์
แบบมีระบบเป็นวิธีการท่ีนกัวิจยัก  าหนดรูปแบบการสมัภาษณ์  รายการค าถาม  เวลาและสถานท่ีสมัภาษณ์ไว้
เรียบร้อยแลว้  ขณะสมัภาษณ์นกัวจิยัจะด าเนินการตามระบบท่ีวางไวใ้หบ้รรยากาศ  และวิธีการคลา้ยคลึง
และมีมาตรฐานเป็นแบบเดียวกนัทุกคร้ังวิธีน้ีท าใหไ้ดข้อ้มลูท่ีถกูตอ้งไม่เบ่ียงเบนเน่ืองจากความแตกต่างใน
การสมัภาษณ์แต่มีขอ้เสียตรงท่ีท าใหไ้ดข้อ้มลูไม่ลึกซ้ึงเพียงพอในบางประเด็นตรงขา้มกบัการสมัภาษณ์แบบ
ไม่มีระบบซ่ึงนกัวจิยัอาจตั้งค  าถามเพ่ิมเติมเพ่ือดึงขอ้เท็จจริงจากผูใ้หข้อ้มลูใหม้ากท่ีสุด  ทั้งน้ีนกัวิจยัอาจท า
การสมัภาษณ์แบบลึก  หรือตั้งค  าถามตะล่อมใหผู้ใ้หข้อ้มูลเพ่งความสนใจไปท่ีเร่ืองเฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
เป็นการสมัภาษณ์แบบรวมจุดสนใจ  (focused  interviews) ซ่ึงท าใหไ้ดข้อ้มลูละเอียดลึกซ้ึงแต่ขอ้มลูท่ีได้
จากผูใ้หข้อ้มลูแต่ละคนมีรูปแบบต่างกนัไม่เป็นมาตรฐานเดียวกนั 
                    3.1.2  การสมัภาษณ์เป็นกลุ่ม / รายบุคคล  (group / individual  interviews) 
การสมัภาษณ์แบบน้ีเป็นการแยกตามจ านวนผูใ้หส้มัภาษณ์การสมัภาษณ์เป็นกลุ่มใชเ้ม่ือผูส้มัภาษณ์ตอ้งการ
ขอ้เท็จจริงจากสมาชิกทั้งกลุ่มอาจจะตอ้งการขอ้มลูจากสมาชิกในกลุ่มเป็นรายบุคคลดว้ย  แต่ความสนใจอยู่
ท่ีขอ้มลูจากสมาชิกทั้งกลุ่ม วิธีน้ีช่วยประหยดัเวลาในการสมัภาษณ์  และถา้จดักลุ่มผูใ้หส้มัภาษณ์ใหม้ี
ลกัษณะประสบการณ์คลา้ยคลึงกนัในบางเร่ืองจะยิง่ท าใหผู้ใ้หส้มัภาษณ์มีอารมณ์ร่วม  และเต็มใจตอบ
ค าถามมากข้ึนนอกจากน้ีกลุ่มสมาชิกมีโอกาสแสดงความคิดเห็นก่อนสรุปเป็นความคิดเห็นของกลุ่ม  ท าให้
ไดค้วามคิดเห็นจากกลุ่มท่ีเท่ียงตรงข้ึน 
                    3.1.3  การสมัภาษณ์แบบลึก  (in – depth  interviews) วิธีการสมัภาษณ์แบบลึกเป็นวิธีการ
สมัภาษณ์ท่ีนกัวจิยัตอ้งใชค้วามเช่ียวชาญตะล่อมถาม  (probe)  เพื่อใหไ้ดข้อ้เท็จจริงจากการสมัภาษณ์มาก
ท่ีสุด  การสมัภาษณ์แบบน้ีนกัวิจยัเตรียมแนวทางการสมัภาษณ์ไดล่้วงหนา้  เช่นเดียวกบัการสมัภาษณ์แบบ
อ่ืน ๆแต่ค าถามท่ีจะใชต้ะล่อมถามเป็นความสามารถเฉพาะตวันกัวิจยัซ่ึงตอ้งอาศยัความรู้ความช านาญ
ลกัษณะของการสมัภาษณ์แบบลึกจึงมีลกัษณะเป็นการสมัภาษณ์ท่ีไม่มีรูปแบบเป็นระบบมาตรฐานเพราะ
การตะล่อมถามอาจแตกต่างกนัตามลกัษณะผูใ้หส้มัภาษณ์  แมว้่าผูส้มัภาษณ์จะเป็นคนเดียวกนัก็ตาม 
               3.2  หลกัการสมัภาษณ์ 
                    ในการสมัภาษณ์  นกัวจิยัควรด าเนินการดงัน้ี 
                   1) นกัวิจยัควรก าหนดจุดมุ่งหมายของการสมัภาษณ์ใหช้ดัเจน เตรียมแบบ
สมัภาษณ์ (interview schedule)  แบบบนัทึก ตลอดจนอุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีจะตอ้งใชใ้นการสมัภาษณ์ใหพ้ร้อมถา้
เป็นไปไดค้วรมีการทดลองใชก่้อนการสมัภาษณ์จริง 
              2)  ควรมกีารติดต่อนดัหมาย ก  าหนดเวลา สถานท่ีและวิธีการสมัภาษณ์กบัผูใ้หส้มัภาษณ์ให้
เรียบร้อย 
                    3)  สมัภาษณ์ดว้ยการสร้างบรรยากาศท่ีดี ใหค้วามเป็นกนัเองและช้ีแจงใหผู้ส้มัภาษณ์ทราบว่า
จะน าผลการสมัภาษณ์ไปใชอ้ยา่งไรใหค้  ารับรองว่าจะไม่ท าใหผู้ใ้หส้มัภาษณ์เส่ือมเสียเดือดร้อน   ทั้งน้ี
เพื่อใหผู้ใ้หส้มัภาษณ์เต็มใจใหค้วามร่วมมือ 



                    4)  ในขณะสมัภาษณ์นกัวิจยัควรตั้งค  าถามทีละค าถาม ใชเ้วลารอค าตอบไม่เร่งเร้า  และไม่ใช้
ค  าถามน าหรือช้ีแนะ  ตอ้งแน่ใจว่าผูใ้หส้มัภาษณ์เขา้ใจค าถามทุกค าถามก่อนตอบค าถามตอ้งเป็นเร่ืองท่ีตรง
กบัปัญหาวิจยั  ภาษาง่าย  ส่ือความหมายชดัเจน  และเป็นค าถามท่ีผูใ้หส้มัภาษณ์มีขอ้มลู  เมื่อไดฟั้งค าตอบ
ไม่ควรแสดงอารมณ์หรือปฏิกริยาใด ๆ ซ่ึงอาจมีผลต่อการตอบค าถามต่อไป  ถา้จ  าเป็นตอ้งตั้งค  าถามเพ่ือลว้ง
หาความจริง  หรือถามลึกลงไปควรช้ีแจง  และกระท าดว้ยความสุภาพ 
                    5)  นกัวิจยัควรจดบนัทึกผลการสมัภาษณ์ทนัทีตามท่ีเป็นจริงไม่ควรเวน้เพราะอาจลืม
ได ้ พยายามจดบนัทึกใหเ้ร็วเพื่อมิใหผู้ใ้หส้มัภาษณ์ตอ้งรอนานในกรณีท่ีผูใ้หส้มัภาษณ์ยนิยอมอาจใชเ้คร่ือง
บนัทึกเสียงหรืออุปกรณ์อยา่งอ่ืนช่วยได ้
               3.3  เคร่ืองมือส าหรับรวบรวมขอ้มลูดว้ยการสมัภาษณ์รูปแบบของแบบรายการสมัภาษณ์ท่ีใชก้นั
อยูปั่จจุบนัน้ีแบ่งออกเป็น 3 แบบ ตามลกัษณะค าถาม  คือ  ค าถามก าหนดตวัเลือก  (fixed – 
alternative  questions)  ค าถามปลายเปิด  (open  end  questions)  และค าถามแบบมาตรประมาณ
ค่า  (scale  questions) 

4.  การรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม  (Questionnaire) 
การรวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามเป็นวิธีท่ีเหมาะสมมากส าหรับการส ารวจซ่ึงตอ้งรวบรวม

ขอ้มลูจากกลุ่มเป้าหมายจ านวนมาก  หรืออยูอ่ยา่งกระจดักระจาย ขอ้มลูท่ีเหมาะสมกบัการรวบรวมขอ้มลู
ดว้ยแบบสอบถาม ไดแ้ก่ขอ้มลูเก่ียวกบัขอ้เท็จจริง ความรู้สึก ความคิดเห็นความเช่ือ  ทศันคติ  และความ
สนใจโดยแบบสอบถาม  แบ่งเป็น  2  ประเภท  ตามรูปแบบของแบบสอบถาม  คือ  ชนิดปลายปิดและชนิด
ปลายเปิด  (closed /  open  form  questionnaire)ซ่ึงมีหลกัการในการรวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม 

1)  นกัวิจยัตอ้งมีการเตรียมการอยา่งดี  ตั้งแต่การก าหนดจุดมุ่งหมาย  การวางแผนการด าเนินงาน
การสร้างแบบสอบถาม  และการรวบรวมขอ้มลู  

2)  การรับรองว่าจะเก็บขอ้มลูเป็นความลบัเพ่ือใหผู้ต้อบมีความมัน่ใจท่ีจะใหข้อ้มลู 
3) เมื่อไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาแลว้ ใหต้รวจสอบดูความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม

ทั้งหมด และการรวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามตามปกติผูต้อบไม่ตอ้งลงช่ือ 
ผูว้ิจยัจะตอ้งยดึหลกัในการสร้างแบบสอบถามท่ีส าคญั  มีดงัต่อไปน้ี  
1) ค าถามตอ้งถามเร่ืองท่ีส าคญั  ตรงตามปัญหาวิจยั 
2) ค าถามสั้น  กะทดัรัด  ชดัเจน   และสมบูรณ์  แต่ละค าถามควรถามประเดน็เดียว  
3) ค าถามมีการเรียงล าดบั  เช่นเรียงจากค าถามง่ายไปยาก เรียงจากค าถามเร่ืองทัว่ ๆ ไป ไปหาเร่ือง

เฉพาะตามความเหมาะสม  
4)  รูปแบบการตอบง่าย และสะดวกไม่ท าใหผู้ต้อบเสียเวลาโดยไม่จ  าเป็น 
5)  มีค  าแนะน าชดัเจน รวมทั้งค  าอธิบายศพัทท่ี์ตอ้งการใหเ้ขา้ใจตรงกนั  
6)  แบบสอบถามมีรูปเล่มน่าตอบ สะอาดเรียบร้อย อ่านง่ายและไม่ยาวเกินไป  



7) ระบุวิธีการและอ านวยความสะดวกในการส่งคืนส าหรับการวจิยัปฏิบติัการในชุมชนนั้นตอ้ง
ระมดัระวงัในการใชแ้บบสอบถามในการรวบรวมขอ้มลูเพราะไม่อาจรับประกนัไดว้่า ขอ้มลูท่ีไดน้ั้นเป็น
ค าตอบจากใจจริงของผูต้อบ  เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายในชุมชนจ านวนไม่มาก และรู้จกักนัท าใหอ้าจมี
ความรู้สึกเกรงใจกนัอยู ่ หรือไม่กลา้ตอบตามความจริงทั้งหมดดงันั้นวิธีการน้ีจึงไม่เป็นท่ีนิยมมากนกั 

            5.  การรวบรวมข้อมูลด้วยแบบวดัหรือมาตรวดั (Scales) 
             การรวบรวมขอ้มลูดว้ยมาตรวดัเหมาะสมกบัขอ้มลูท่ีเป็นคุณลกัษณะทางจิตใจท่ีเป็น
นามธรรม  มาตรวดัประกอบดว้ยชุดของขอ้ค าถามหรือสถานการณ์ท่ีเป็นส่ิงเร้าใหผู้ใ้หข้อ้มลู  แสดงการ
ตอบสนองตามความเป็นจริง  นกัวิจยัก  าหนดช่วงของการตอบสนอง  และก าหนดค่าตวัเลขตามเกณฑท่ี์
ก าหนดไว ้ ใหค่้าตวัเลขแทนระดบัของคุณลกัษณะท่ีตอ้งการ       ประเภทของมาตรประมาณค่าท่ีเหมาะสม
ในการรวบรวมขอ้มลูส าหรับการวิจยัปฏิบติัการในโรงเรียนจ าแนกตามประเภทของขอ้มลู แบ่งออกไดเ้ป็น 
3 ประเภท คือ มาตรจดัประเภท  มาตรเรียงล าดบั และมาตรอนัตรภาค  แต่ละประเภทแยกยอ่ยไดอี้กดงัน้ี  
 1)  มาตรจดัประเภท (categorical  scales)มาตรประเภทน้ีมีการเสนอส่ิงเร้าใหผู้ต้อบสนองโดยการ
จดัประเภทค าตอบ  เช่นใหต้อบว่า ถกู / ผดิ  เห็นดว้ย / ไม่เห็นดว้ย มาก / ปานกลาง / นอ้ย  เป็นตน้  มาตรวดั
จดัประเภทน้ีเป็นท่ีนิยมใชส้ ารวจขอ้มลูทัว่ ๆ ไป 2)  มาตรเรียงอนัดบั  (ordinal  scales) มาตรเรียงอนัดบัมี
การเสนอส่ิงเร้าในรูปขอ้ความ สถานการณ์หรือค าถาม  แลว้ใหผู้ต้อบตอบสนองส่ิงเร้าโดยการจดัเรียงล  าดบั
การตอบสนอง  มาตรท่ีเป็นท่ีรู้สึกกนัดีไดแ้ก่ 1) มาตรวดัความตอ้งการในกรณีท่ีนกัวิจยัวดัความตอ้งการใน
การประกอบอาชีพ  ความตอ้งการในการศึกษาต่อ และอ่ืน ๆอาจใชร้ายการทางเลือกท่ีคาดว่าจะเป็นไปได้
ทั้งหมดเป็นส่ิงเร้าใหผู้ต้อบจดัเรียงอนัดบัว่าตอ้งการส่ิงใดจากมากไปหานอ้ย 

2) สงัคมมิติ  (Sociometry) สงัคมมิติเป็นวิธีการรวบรวมขอ้มลูแบบหน่ึงท่ีอาจจดัเป็นมาตรเรียง
อนัดบัวิธีการท่ีส าคญัคือการใหส่ิ้งเร้าในรูปค าสัง่ใหบุ้คคลระบุช่ือบุคคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสงัคมตาม
ลกัษณะท่ีนกัวิจยัตอ้งการศกึษาเช่น ใหร้ะบุช่ือเพื่อนสนิทท่ีสุด 2 คนใหร้ะบุช่ือเพื่อนร่วมงานท่ีเป็นผูน้  าดี
ท่ีสุด 3 คน เป็นตน้แลว้น าขอ้มลูจากบุคคลทั้งกลุ่มมาเสนอในรูปตาราง หรือแผนภูมิสงัคม  (Sociogram) ให้
เห็นว่ากลุ่มบุคคลดงักล่าวเสนอช่ือบุคคลใด มีการรวมตวัและการกระจายของสมาชิกในกลุ่มอยา่งไร 
3)  มาตรอนัตรภาค  (interval  scales) มาตรประเภทอนัตรภาพมีการจดัส่ิงเร้าใหผู้ต้อบตอบสนองมีระดบั
แตกต่างกนัโดยแต่ละระดบัมีช่วงความแตกต่างเท่ากนัเหมาะส าหรับขอ้มลูประเภทคุณลกัษณะทางจิต 
เช่น  ทศันคติ ความรู้สึกแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ  เป็นตน้ 4)  มาตรประมาณค่าแบบ
ลิเคอร์ท  (Likert’s  summated  rating  scales) เป็นเคร่ืองมือวดัทศันคติประเภทหน่ึง  มาตรวดัประกอบดว้ย
ขอ้ค าถาม  หรือขอ้ความชุดหน่ึง  ซ่ึงครอบคลุมทศันคติทุกมิติท่ีตอ้งการวดัน ้ าหนกัความส าคญัของขอ้
ค าถามแต่ละขอ้เท่าเทียมกนั  ผูต้อบประเมินความเขม้ตามความรู้สึกของตนท่ีมีต่อขอ้ค าถามเหล่านั้นเรียง
จากมากไปนอ้ยโดยมีการประเมินค่าไดต้ั้งแต่ 3 – 12 ระดบัผลการวดัไดจ้ากการรวมคะแนนผลการประเมิน
แต่ละขอ้ท่ีมีทิศทางเดียวกนัเป็นค่าบอกระดบัทศันคติของผูต้อบแต่ละคน  มีขอ้ดีคือสร้างง่าย  ใชส้ะดวก



ลกัษณะของมาตรประมาณค่าประกอบดว้ยขอ้ค าถามหรือขอ้ความท่ีมีตวัเลือกใหผู้ต้อบไดเ้ลือกตอบโดยการ
ประเมินตามระดบัความเขม้ของพฤติกรรมท่ีตรงกบัตวัเลือกมีการก าหนดคะแนนแทนตวัเลือกแต่ละตวั 
มาตรประมาณค่าแบบน้ีแบ่งยอ่ยออกไดเ้ป็น 3 แบบต่อไปน้ี 1)มาตรประมาณค่าใชก้ราฟ 2)  มาตรประมาณ
ค่าใชค้  า  3)  มาตรประมาณค่ารายขอ้ 4)  มาตรประมาณค่าเปรียบเทียบ  หรือมาตรประมาณค่าจดัล  าดบั
ลกัษณะมาตรประมาณค่ามีตวัเลือกใหเ้ลือกตอบโดยท่ีผูต้อบตอ้งจดัล  าดบัความส าคัญ  เช่นในมาตรประมาณ
ค่าประโยชน์ของกิจกรรมผูต้อบตอ้งจดัล  าดบัว่าตามความคิดเห็นของตนกิจกรรมใดใหป้ระโยชน์มากกว่า
กิจกรรมใด 5)  มาตรประมาณค่าแบบออสกดู  (Osgood  scale) เป็นเคร่ืองมือวดัทศันคติแบบหน่ึงมีพ้ืนฐาน
ว่าทศันคติต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอธิบายไดโ้ดยการใชภ้าษาหรือใหน้ยัไดเ้ป็นหลายมิติ โดยท่ีแต่ละบุคคลจะให้
ความหมายมีระดบัแตกต่างกนั  ในแต่ละมิติจึงก  าหนดนยัโดยใชคุ้ณศพัทส์องค าท่ีมคีวามหมายตรงกนัขา้ม
ใหผู้ต้อบเลือกตอบว่าจ  าแนกนยัตรงจุดไหน  การก าหนดนยัใหผู้ต้อบจ าแนกท าเป็นสามดา้น  คือ 1) การ
จ าแนกนยัดา้นประเมินคุณค่า (evaluation) เช่น  ดี – เลว เป็นคุณ-ใหโ้ทษ 2) การจ าแนกนยัดา้นพลงัหรือ
อ านาจ (potency) เช่นหนกั – เบา  แข็งแรง – อ่อนแอ 3)  การจ าแนกนยัดา้นกิจกรรม  (activity) เช่น 
คล่องแคล่ว – อืดอาด  ขยนั – เกียจคร้าน 

หลกัการรวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบวดั  หรือมาตรวดั เน่ืองจากแบบวดั หรือมาตรวดัเป็นเคร่ืองมือวจิยั
ประเภทท่ีผูต้อบตอ้งใหก้ารตอบสนองโดยการเขียนเช่นเดียวกบัแบบสอบถามวิธีการรวบรวมขอ้มลูดว้ย
แบบวดัจึงมีหลกัการคลา้ยคลึงกบัการรวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามหลกัการเขียนขอ้ความท่ีเป็นส่ิงเร้าก็
คลา้ยคลึงกนั  เช่น  ควรเป็นขอ้ความท่ีมคีวามหมายเพียงประเด็นเดียว  เป็นประโยคเด่ียว ใชภ้าษาง่ายไม่
ซบัซอ้น  เป็นตน้   

  6.  เทคนิคการรวบรวมข้อมูลจากตวันกัวจิยั 

ตวันกัวิจยั ก็ถือว่าเป็นแหล่งขอ้มลูในการวจิยัปฏิบติัการเพราะนกัวิจยัมีบทบาทเป็นผู ้
ปฏิบติั  (Practitioner) ท่ีสมัผสัและรับรู้ปัญหา วางแผนแกไ้ข ลงมือปฏิบติั และสงัเกตผลท่ีเกิดข้ึนดงันั้นตวั
นกัวจิยัจึงสามารถสะทอ้นส่ิงท่ีปฏิบติัเพ่ือเป็นขอ้มลูการวิจยัไดเ้ช่นเดียวกนัซ่ึงอาจกล่าวไดว้่าเป็นการ
รวบรวมขอ้มลูจากตวันกัวิจยัโดยนกัวิจยัเอง  เทคนิคการรวบรวมขอ้มลูแบบน้ี  อาศยัการบนัทึกขอ้มลูการ
ปฏิบติัท่ีนกัวจิยัไดล้งมือปฏิบติัสามารถออกแบบวิธีการไดห้ลากหลาย ซ่ึงในท่ีน้ีจะเสนอใหเ้ห็นเป็น
ตวัอยา่ง  3  วิธีคือ 1)  การท าตารางบนัทึกการปฏิบติังานส่วนบุคคล 2)  การบนัทึกประจ าวนัหรือเขียน
อนุทิน  และ 3)  การบนัทึกเวลาปฏิบติักิจกรรม 
 

2. มตสิมชัชาสุขภาพเร่ืองยาสูบ 
 จากสมชัชาสุขภาพแห่งชาติคร้ังท่ี๓พ.ศ. ๒๕๕๓ สมชัชาสุขภาพ๓มติ๖เร่ืองมาตรการในการ
ควบคุมปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพดา้นยาสูบ 



 ข้อ๑สมชัชาสุขภาพแห่งชาตแิละหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องให้การสนับสนุนการด าเนินงานและเข้ามามี
ส่วนร่วมในการควบคุมการบริโภคยาสูบตามแผนยทุธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาตพิ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ 
 
ผลการปฏิบัตทิีเ่กดิขึน้ 
 นอกเหนือจากท่ีครม. ไดม้ีมติเห็นชอบมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติว่าดว้ยมาตรการควบคุมปัจจยั 
เส่ียงต่อสุขภาพดา้นยาสูบแลว้ครม. ยงัไดใ้หค้วามเห็นชอบแผนยทุธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗เมื่อวนัท่ี๑๒มิถุนายน๒๕๕๕ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอและมีความ 
คิดเห็นเพ่ิมเติมดงัน้ี 
 ๑) ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพควรเพ่ิมบทบาทในการป้องกนัและลด 
จ านวนประชาชนผูบ้ริโภคยาสูบใหเ้กิดผลส าเร็จอยา่งเป็นรูปธรรมโดยใหมี้ตวัช้ีวดัผลส าเร็จท่ีชดัเจน 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัอ านาจหนา้ท่ีและงบประมาณท่ีไดรั้บ 
 ๒) ควรก าหนดยทุธศาสตร์ลดการน าเขา้ใบยาสูบจากต่างประเทศเน่ืองจากใบยาสูบของ 
ต่างประเทศมีสารนิโคตินและทาร์ท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพและมีโทษมากกว่าใบยาสูบท่ีปลกูในประเทศ 
รวมทั้งเพ่ือลดผลกระทบต่อเกษตรกรผูป้ลกูยาสูบภายในประเทศดว้ย 
 ๓) ควรก าหนดยทุธศาสตร์สนบัสนุนและส่งเสริมใหเ้กษตรกรปลกูพืชชนิดอื่นทดแทนการปลกู 
ยาสูบ 
 ในการขบัเคล่ือนมติครม. ทั้ง๒เร่ืองซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีสอดคลอ้งกนักระทรวงสาธารณสุขไดม้ี 
ค าสัง่กระทรวงสาธารณสุขท่ี๑๒๓๙/๒๕๕๕เมื่อวนัท่ี๓๑สิงหาคม๒๕๕๕แต่งตั้งคณะกรรมการ 
อ านวยการและคณะกรรมการด าเนินการตามแผนยทุธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๕๕- 
๒๕๕๗และอนุสญัญาการควบคุมยาสูบแห่งองคก์ารอนามยัโลก (WHO FCTC) เพื่อเป็นกลไกขบัเคล่ือน 
โดยมีปลดักระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการและผูแ้ทนจากกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้งเป็นกรรมการ 
และมีท่ีปรึกษาจากองคก์รพฒันาเอกชนและกรรมการจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
นอกจากนั้นกรมควบคุมโรคไดมี้ค  าสัง่กรมควบคุมโรคท่ี๑๕๖๙/๒๕๕๕เมื่อวนัท่ี๑๕ตุลาคม 
๒๕๕๕แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนยทุธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติพ.ศ. 
๒๕๕๕ – ๒๕๕๗เพื่อเป็นกลไกติดตามการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ 
ดงักล่าว 
 มีตวัอยา่งในการท างานขบัเคล่ือนแผนยทุธศาสตร์สู่การปฏิบติัดงัน้ี 
 ๑) กรมควบคุมโรคไดม้ีบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือในการด าเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบ 
ระหว่างกรมควบคุมโรคและภาคีเครือข่าย๓๕องคก์รเม่ือวนัท่ี๑๖สิงหาคม๒๕๕๕เพื่อสนบัสนุนการ 
จดัท าและร่วมด าเนินการตามแผนปฏิบติัการตามแผนยทุธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติและมาตรการต่าง 
ๆตามอนุสญัญาการควบคุมยาสูบแห่งองคก์รอนามยัโลกรวมทั้งการบงัคบัใชก้ฎหมายรณรงคเ์ผยแพร่ 
และแลกเปล่ียนองคค์วามรู้การควบคุมยาสูบ__ 



 ๒) ศนูยว์จิยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมกบัสช. สนบัสนุนการ 
ขบัเคล่ือนมติสู่การปฏิบติัผา่นเครือข่ายสมชัชาสุขภาพระดบัพ้ืนท่ีใน๑๕จงัหวดัไดแ้ก่จงัหวดัล  าพนู 
พทัลุงนครพนมมหาสารคามอ านาจเจริญอุบลราชธานีสุรินทร์กาฬสินธุส์ตูลศรีษะเกษ 
ประจวบคีรีขนัธย์ะลาระนองตรังและชุมพร 
 ๓) สช. ไดจ้ดัเวทีสช. เจาะประเด็นเมื่อวนัท่ี๑๘พฤษภาคม๒๕๕๕เร่ือง ‚เจาะ๒มาตรการ 
คุมเขม้ยาสูบ‛ โดยเฉพาะมาตรการคุมเขม้บุหร่ีเถ่ือนท่ีทะลกัเขา้มาใหป้ระเทศไทยและมาตรการหา้มผู ้
จ าหน่ายยาสูบใชก้ลยทุธส่์งเสริมการตลาดดว้ยกิจกรรมเพื่อสงัคม (CSR) 
ปัญหาและอปุสรรค 
 การขบัเคล่ือนแผนมีหลายหน่วยงานเก่ียวขอ้งจ านวนมากการท างานยงัมีการประสานงาน 
เช่ือมโยงกนัอยูใ่นระดบันอ้ยและอาจจะเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองงบประมาณท่ีไม่สอดรับ 
ข้อเสนอแนะ 
 คณะกรรมการด าเนินการตามแผนยทุธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติฯตอ้งเขา้มามีบทบาทใน 
การขบัเคล่ือนแผนอยา่งจริงจงัและเช่ือมโยงการท างานกบัหน่วยงานต่างๆอยา่งบูรณาการรวมทั้งควรมี 
การถอดบทเรียนการท างานท่ีศจย. สนบัสนุนเพื่อเป็นตน้แบบในการขยายผลต่อไป 
 
 ข้อ๒ขอให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตนิ าเสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่พจิารณาให้ความเห็นชอบมติ
สมชัชาสุขภาพแห่งชาตคิร้ังที่๓เร่ืองมาตรการในการควบคุมปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพด้านยาสูบและมอบหมาย
ให้หน่วยงานที่เกีย่วข้องด าเนนิการดังต่อไปนี ้
 
ผลการปฏิบัตทิีเ่กดิขึน้ 
 สช. ไดเ้สนอมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองมาตรการในการควบคุมปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพดา้น 
ยาสูบ‛ ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเมื่อวนัท่ี๒๒เมษายน๒๕๕๔และไดม้ีมติเห็นชอบให ้
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีพจิารณาใหค้วามเห็นชอบครม. ไดป้ระชุมเมื่อวนัท่ี๑๗เมษายน๒๕๕๕เห็นชอบ
มาตรการควบคุมปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพดา้นยาสูบโดยมอบหมายใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรับไปด าเนินการ
ตามมติท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปอีกทั้งยงัมีขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมในเร่ืองท่ีใหก้ระทรวงการคลงัและส านกังานต ารวจ 
ปราบปรามบุหร่ีต่างประเทศท่ีมกีารลกัลอบน าเขา้มาในประเทศอยา่งผดิกฎหมายซ่ึงท าใหร้าคาบุหร่ี 
ดงักล่าวต ่ากว่าบุหร่ีท่ีมีจ  าหน่ายอยูโ่ดยทัว่ไปและส่งผลใหเ้กิดการบริโภคเพ่ิมมากข้ึนรวมทั้งกรณีการ 
ส าแดงราคาน าเขา้ของบุหร่ีต่างประเทศท่ีต ่ากว่าปกติท าใหรั้ฐไดรั้บความเสียหาย 
ปัญหาและอปุสรรค 
 มีการเปล่ียนแปลงทางการเมืองท าใหก้ารน าเสนอเร่ืองต่อครม. ตอ้งใชร้ะยะเวลาค่อนขา้งมาก 
ประกอบกบัครม. ยงัไดใ้หค้วามเห็นชอบแผนยทุธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๕๕ – 
๒๕๕๗เมื่อวนัท่ี๑๒มิถุนายน๒๕๕๕ท่ีกระทรวงสาธารณสุขซ่ึงมีสาระส าคญัท่ีสอดคลอ้งกนั 



ข้อเสนอแนะ 
 ควรมกีารบูรณาการมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติว่าดว้ยเร่ืองมาตรการในการควบคุมปัจจยัเส่ียงต่อ 
สุขภาพดา้นยาสูบกบัแผนยทุธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ซ่ึงครม. ไดมี้ 
มติเห็นชอบแลว้ทั้ง๒ฉบบัรวมทั้งมีการวางระบบการติดตามความกา้วหนา้การด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ 
และมีส่วนร่วม 
 ๒.๑ใหห้น่วยงานราชการปฏิบติัตามแนวทางของกรอบอนุสญัญาว่าดว้ยการควบคุมยาสูบของ
องคก์ารอนามยัโลกโดยเฉพาะมาตรา๕.๓การป้องกนัการแทรกแซงนโยบายการควบคุมยาสูบของรัฐโดย
อุตสาหกรรมยาสูบโดยการก าหนดนโยบายหรือระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อป้องกนัการแทรกแซงดงักล่าว 
ผลการปฏิบัตทิีเ่กดิขึน้ 
 ประเทศไทยไดใ้หส้ตัยาบนัตามอนุสญัญาการควบคุมยาสูบขององคก์ารอนามยัโลก (WHO 
FCTC) เป็นอนัดบัท่ี๓๖จาก๑๖๙ประเทศท่ีลงนามแลว้โดยมีผลบงัคบัใชเ้มื่อวนัท่ี๒๗กุมภาพนัธ ์
๒๕๔๘ซ่ึงเป็นพนัธะกรณีระหว่างประเทศท่ีประเทศรัฐภาคีตอ้งปฏิบติัตามอนุสญัญาฯดงักล่าวอยา่ง 
เคร่งครัดกรมควบคุมโรคไดอ้อกระเบียบกรมควบคุมโรควา่ดว้ยการติดต่อกบัผูป้ระกอบการและผูท่ี้มีส่วน 
เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑย์าสูบพ.ศ. ๒๕๕๕ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวนัท่ี๓เมษายน๒๕๕๕เพื่อ 
ก าหนดมาตรการในการติดต่อประสานงานกบัผูป้ระกอบการและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ 
ยาสูบใหเ้ป็นไปดว้ยความโปร่งใสกรมควบคุมโรคร่วมกบัภาคีเครือข่ายไดจ้ดัท าร่างพ.ร.บ. ควบคุมการ
บริโภคยาสูบพ.ศ. ....และมีระเบียบกรมควบคุมโรคก าหนดวิธีปฏิบติัของขา้ราชการกรมควบคุมโรคในการ
ติดต่อกบัผูป้ระกอบการและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑย์าสูบใหเ้ป็นไปตามพนัธกรณีท่ีประเทศไทยมี
ภายใตข้อ้ 5.3 แห่งกรอบอนุสญัญาว่าดว้ยการควบคุมยาสูบองคก์ารอนามยัโลก (WHO FCTC) เพื่อป้องกนั 
การแทรกแซงนโยบายสาธารณะว่าดว้ยการควบคุมยาสูบจากผูป้ระกอบการและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั 
ผลิตภณัฑย์าสูบศจย. ร่วมกบัภาคีเครือข่ายจดัประชุมวิชาการ ‚บุหร่ีกบัสุขภาพแห่งชาติ‛ คร้ังท่ี๑๑เร่ือง ‚การ
แทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ‛ (Against Tobacco Industry Interference) ระหว่างวนัท่ี๑๕-๑๗ 
สิงหาคม๒๕๕๕ณโรงแรมมิราเคิลแกรนดค์อนเวนชัน่กรุงเทพฯโดยเผยแพร่แนวคิดน้ีใหก้บัผูป้ระชุม 
อยา่งกวา้งขวาง 
ปัญหาและอปุสรรค 
 ไดรั้บการกดดนัจากภาคธุรกิจท่ีตอ้งการเขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการควบคุมยาสูบ 
ในหลายช่องทางและระเบียบของกรมควบคุมโรคมีผลบงัคบัใชเ้ฉพาะขา้ราชการในสงักดักรมควบคุมโรค 
เท่านั้นไม่ครอบคลุมขา้ราชการของสงักดัหน่วยงานอ่ืน 
ข้อเสนอแนะ 
 ทุกฝ่ายร่วมกนัปฏิบติัตามอนุสญัญาการควบคุมยาสูบขององคก์ารอนามยัโลก (WHO FCTC) 
อยา่งเคร่งครัดและควรมกีารขยายขอบเขตวิธีปฏิบติัตามระเบียบกรมควบคุมโรคว่าดว้ยการติดต่อกบั 
ผูป้ระกอบการและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑย์าสูบพ.ศ. ๒๕๕๕ใหก้วา้งขวางครอบคลุมหน่วยงาน 



รัฐอ่ืนๆดว้ย 

 ๒.๒ใหก้ระทรวงการคลงัด าเนินการ 
 2.2.1 ปรับโครงสร้างภาษียาสูบใหส้อดคลอ้งกบับริบทในปัจจุบนัเพื่อท าใหร้าคาขายปลีกยาสูบโดย
เฉล่ียสูงข้ึนโดยขอใหพิ้จารณาจดัเก็บภาษีบุหร่ีซิกาแรตทั้งตามสภาพและตามราคาขายปลีกรวมทั้งให้
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมยาสูบปิดแสตมป์ยาสูบบนซองบรรจุยาเสน้ท่ีท าจากใบยาสูบพนัธุพ้ื์นเมืองดว้ย
และด าเนินการทยอยปรับข้ึนภาษียาเสน้และยาสูบประเภทอ่ืนอยา่งค่อยเป็นค่อยไป 
ผลการปฏิบัตทิีเ่กดิขึน้ 
 ครม. มีมติเห็นชอบการข้ึนภาษีสรรพสามิตยาสูบคร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี๒๑สิงหาคม๒๕๕๕เป็น 
การปรับโครงสร้างภาษียาสูบมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี๒๒สิงหาคม๒๕๕๕มีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมการ 
จดัเก็บรายไดข้องรัฐบาลและลดการบริโภคยาสูบซ่ึงมีผลต่อสุขภาพของประชาชนโดยปรับอตัราจดัเก็บ 
ภาษีใหมี้ทั้งการจดัเก็บตามมลูค่าร้อยละ๘๗และการจดัเก็บตามปริมาณ๑บาทต่อมวนเป็นคร้ังแรกโดย 
กรมสรรพสามิตตอ้งน าทั้งมลูค่าและปริมาณมาค านวณภาษีหากการค านวณระหว่างการจดัเก็บตามมลูค่า 
และการจดัเก็บตามปริมาณตวัใดสูงกว่ากนัก็ใหเ้ก็บภาษีในส่วนนั้นเพ่ือแกปั้ญหาบุหร่ีราคาถกูเขา้มาตี 
ตลาดและผูป้ระกอบการแสดงมลูค่าตน้ทุนบุหร่ีต ่ากว่าราคาเป็นจริงท าใหร้าคาบุหร่ีทั้งบุหร่ีในและ 
ต่างประเทศปรับข้ึนซองละ๗-๙บาทอีกทั้งไดมี้การปรับอตัราการจดัเก็บภาษียาเสน้พนัธุเ์วอร์จิเนียร์ 
พนัธุเ์บอร์เลยแ์ละพนัธุเ์ตอร์กิชจากเดิมมีอตัราตามมลูค่าร้อยละ๐.๑ปรับเป็นอตัราภาษีตามมลูค่าร้อย 
ละ๑๐แต่ยงัยกเวน้การจดัเก็บภาษีจากใบยาสูบพนัธุพ้ื์นเมืองอยูแ่ละพบว่าเม่ือปรับอตัราภาษียาเสน้แลว้ 
อตัราภาษียาเสน้ยงัคงต ่ากว่าอตัราภาษีบุหร่ีซองมากถึงประมาณ๙เท่า 
ปัญหาและอปุสรรค 
 ขอ้มลูท่ีน ามาประกอบการตดัสินใจในการข้ึนภาษีสรรพสามิตยาสูบยงัไม่มีผลการศึกษาและวิจยั 
เพ่ือคาดการณ์ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการปรับโครงสร้างภาษีผลิตภณัฑย์าสูบ 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรมกีารศกึษาวิจยัและรวบรวมขอ้มลูเพ่ือศึกษาถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการปรับโครงสร้าง 
ในทุกมิติ 
 ๒.๒.๒หา้มธุรกิจยาสูบท ากิจกรรมภายใตน้โยบายความรับผดิชอบต่อสงัคมของภาคธุรกิจ 
(Corporate SocialResponsibility ; CSR) 
ผลการปฏิบัตทิีเ่กดิขึน้ 
 กรมควบคุมโรคร่วมกบัศจย. ไดท้ าขอ้มลูเฉพาะ CSR โรงงานยาสูบโดยมีโครงการกลุ่มศึกษา 
และเฝ้าระวงัอุตสาหกรรมยาสูบโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุนทางวิชาการเร่ืองพฒันาโมเดลตน้แบบ 
เครือข่ายเฝ้าระวงัแบบบูรณาการกบัเครือข่ายท่ีมีอยูเ่ดิมและพฒันากระบวนการเฝ้าระวงัเตือนภยัและ 
ตอบโตอุ้ตสาหกรรมยาสูบรวมถึงประเมินผลถอดบทเรียนและจดัการความรู้รวมถึงศึกษาและเฝ้า 



ระวงัอุตสาหกรรมสูบกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารแจง้ว่าอยูใ่นระหว่างการพิจารณา
ประเด็นต่างๆและกม. ท่ีเก่ียวขอ้งกระทรวงศึกษาธิการมีประกาศกระทรวงหา้มมิใหห้น่วยงานสถานศึกษา
เขา้ร่วมกิจกรรมหรือรับการสนบัสนุนใดๆจากผูป้ระกอบธุรกิจยาสูบซ่ึงรวมถึงรูปแบบการด าเนินกิจกรรม
ของผูป้ระกอบธุรกิจยาสูบภายใตน้โยบาย ‚ความรับผดิชอบต่อสงัคมของบริษทั‛ (Corporate Social 
Responsibility : CSR)กรมควบคุมโรคร่วมกบัภาคีเครือข่ายผลกัดนัการหา้มธุรกิจยาสูบท ากิจกรรมภายใต้
นโยบายความรับผดิชอบต่อสงัคมของภาคธุรกิจ (Corporate Social Responsibility; CSR) โดยบรรจุไวใ้น
ร่างพ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคยาสูบพ.ศ. .... 
ปัญหาและอปุสรรค 
 ยงัไม่มีกฎหมายควบคุมการด าเนินงานในเร่ืองน้ี 
ข้อเสนอแนะ 
 ในขณะท่ียงัไม่มกีฎหมายควบคุมในเร่ืองน้ีควรพิจารณาเร่งรัดใหมี้การศึกษาความเป็นไปไดใ้น 
การออกระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีหา้มหน่วยงานรัฐรับการสนบัสนุนจากอุตสาหกรรมยาสูบ 
 ๒.๓ใหส้ านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติส านกังานประกนัสงัคมกรมบญัชีกลางและ
กระทรวงสาธารณสุขใหห้ลกัประกนัการเขา้ถึงการบ าบดัโรคติดบุหร่ีรวมถึงการเขา้ถึงการรับยาสมุนไพร
แพทยแ์ผนไทยหรือบริการแพทยท์างเลือกท่ีจ  าเป็นต่อการบ าบดัโรคติดบุหร่ีและสนบัสนุนใหชุ้มชนมีส่วน
ร่วมในงานเลิกบุหร่ีในชุมชน 
ผลการปฏิบัตทิีเ่กดิขึน้ 
 บญัชีสมุนไพรในบญัชียาหลกัแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๕๔ไดบ้รรจุสมุนไพรหญา้ดอกขาวใหเ้ป็น 
สมุนไพรช่วยเลิกบุหร่ีแลว้และในช่วงเดือนพฤษภาคม๒๕๕๔สปสช. ไดอ้อกมาแถลงข่าวรับรองบริการ 
เลิกบุหร่ีในหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติแลว้โดยท่ียาNortripthylinเป็นทางเลือกหน่ึงในการบ าบดัการติด 
บุหร่ีท่ีอยูใ่นบญัชียาหลกัแห่งชาติแลว้ (แต่ยงัไม่ไดข้ึ้นทะเบียนดว้ยขอ้บ่งช้ีในการช่วยเลิกบุหร่ี)มีการน า 
(ร่าง) คู่มือปฏิบติัการการใหบ้ริการบ าบดัผูเ้สพยาสูบ (โดยชุมชนเป็นศนูยก์ลาง) ท่ีจดัท าเสร็จส้ินเรียบร้อย
แลว้ทดสอบด าเนินการใน 3 พ้ืนท่ีน าร่องเพ่ือชุมชนท่ีเป็นตวัอยา่งของการเลิกบุหร่ีไดแ้ก่ชุมชนบา้นหางไหล
หมู่๔ต าบลมะตอ้งอ  าเภอพรหมพิรามจงัหวดัพิษณุโลกชุมชนกระบ่ีท่าเรือต าบลปากน ้ าอ  าเภอเมืองจงัหวดั
กระบ่ีและอ าเภอบางคลา้จงัหวดัฉะเชิงเทรามีโครงการนโยบายผลกัดนัใหม้ียาเลิกบุหร่ีอยูใ่นบญัชียาหลกั
แห่งชาติโดยมีการก าหนดเป็นโครงการท่ีจะด าเนินการภายใน๓ปีในกรอบโครงร่างการจดัท าแผนปฏิบติัการ
สร้างสุขภาพดีวิถีชีวติไทยรายยทุธศาสตร์ประเด็นยทุธศาสตร์หลกัท่ี๑นโยบายสาธารณะสร้างสุขกระทรวง
สาธารณสุขอยูร่ะหว่างการผลกัดนัคลินิกอโรคยาโดยบรรจุอยูใ่นนโยบาย "มุ่งเนน้ 
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคทุกกลุ่มวยัเพื่อคนไทยสุขภาพดี"ปัจจุบนัมีโรงพยาบาลท่ีใหบ้ริการช่วยเลิก
บุหร่ี๕๕๕แห่งทัว่ประเทศและสปสช. ไดส้นบัสนุนการพฒันาคุณภาพคลินิกอดบุหร่ีในโรงพยาบาลแลว้
กว่า๒๖๐แห่งในปีงบประมาณ๒๕๕๓และขยายจ านวนอยา่งต่อเน่ืองสสส. ไดว้างระบบเพื่อใหบ้ริการเลิก
บุหร่ีทางโทรศพัท ์(๑๖๐๐สายเลิกบุหร่ี) ซ่ึงศนูยบ์ริการเลิกบุหร่ีทางโทรศพัทแ์ห่งชาติไดเ้ปิดใหบ้ริการแลว้



ตั้งแต่ปี๒๕๕๒เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพมีการด าเนินงานของเครือข่ายคลินิกฟ้าใสปัจจุบนัมีจ  านวนทั้งส้ิน
๒๓๔แห่ง 
ปัญหาและอปุสรรค 
 ยาช่วยเลิกบุหร่ียงัไม่ไดรั้บการยอมรับโดยเฉพาะหญา้ดอกขาวยงัอยูใ่นวงจ ากดั 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรศึกษาวิจยัสมุนไพรอ่ืนๆท่ีมีผลต่อการลดละเลิกยาสูบเพ่ิมเติมและควรขยายการจดับริการ 
คลินิกอดบุหร่ีลงสู่ชุมชนอยา่งกวา้งขวางและมีเจา้หนา้ใหค้  าปรึกษาและขอ้แนะน าแก่ผูต้อ้งการเลิกบุหร่ี 
ในหน่วยท่ีดูแลผูป่้วยท่ีเป็นโรคติดต่อเร้ือรังตามสถานบริการสาธารณสุขท่ีมีอยูแ่ลว้ 
๒.๔ใหก้ระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารปรับปรุงกฎหมายเพื่อหา้มการโฆษณาและการ
ส่งเสริมการตลาดของผลิตภณัฑย์าสูบและการประชาสมัพนัธก์ารใหทุ้นอุปถมัภจ์ากอุตสาหกรรมยาสูบทาง
ส่ือคอมพิวเตอร์ทั้งจากภายในและต่างประเทศและออกกฎหมายจดัสรรเวลาในการน าเสนอโทษของยาสูบ
ในทุกประเภทส่ือในสดัส่วนท่ีเหมาะสม 
ผลการปฏิบัตทิีเ่กดิขึน้ 

กรมควบคุมโรคร่วมกบัภาคีเครือข่ายบรรจุประเดน็การหา้มโฆษณาและการส่งเสริมการตลาดของ 
ผลิตภณัฑย์าสูบและการประชาสมัพนัธก์ารใหทุ้นอุปถมัภจ์ากอุตสาหกรรมยาสูบทางส่ือคอมพิวเตอร์ทั้ง 
จากภายในและต่างประเทศไวใ้นร่างพ.ร.บ. ควบคุมการบริโภคยาสูบพ.ศ. .... 
ปัญหาและอปุสรรค 

กระบวนการออกกฎหมายใชเ้วลานาน 
ข้อเสนอแนะ 

ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการออกกฎหมายลกูตามกฎหมายท่ีมีอยูเ่ดิมเพื่อควบคุมการด าเนินการ 
ในเร่ืองน้ีไปพลางก่อน 

๒.๕ใหก้ระทรวงวฒันธรรมกรมประชาสมัพนัธแ์ละกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสารปรับปรุงกฎหมายเพื่อหา้มมีฉากสูบบุหร่ีและการส่งเสริมการตลาดดว้ยวิธีประชาสมัพนัธค์วาม
รับผดิชอบต่อสงัคมของภาคธุรกิจทางภาพยนตร์โทรทศันแ์ละส่ือมวลชนต่างๆและมีมาตรการส่งเสริมให้ 
เป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่สาธารณชนโดยการไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ 
ผลการปฏิบัตทิีเ่กดิขึน้ 

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารอยูร่ะหว่างการด าเนินการศกึษาประเดน็ต่างๆท่ี 
เก่ียวขอ้งรวมทั้งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยในการปรับปรุงกฎหมายหา้มมีฉากสูบบุหร่ีและการส่งเสริม 
การตลาดดว้ยวิธีประชาสมัพนัธค์วามรับผดิชอบต่อสงัคมของภาคธุรกิจทางภาพยนตร์โทรทศัน์และ 
ส่ือมวลชนต่างๆและมีมาตรการส่งเสริมใหบุ้คคลสาธารณะท่ีมีช่ือเสียง 
ปัญหาและอปุสรรค 

ยงัไม่มีความคืบหนา้ในการด าเนินงานในเร่ืองน้ี 



ข้อเสนอแนะ 
สร้างความเขา้ใจกบัหน่วยงาน/องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคลากรสาธารณะท่ีมีช่ือเสียงเพื่อก  าชบัให้ 

บุคลากรดงักล่าวปฏิบติัตามและควรละเวน้ฉากท่ีมกีารสูบบุหร่ีออกทางส่ือต่างๆและกระทรวงเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส่ือสารเร่งรัดกระบวนการศึกษาใหเ้ร็วข้ึน 

๒.๖ใหก้ระทรวงการท่องเท่ียวและการกีฬาและกระทรวงวฒันธรรมควบคุมก ากบัองคก์รและ
เครือข่ายไม่ใหรั้บการสนบัสนุนใดๆจากบริษทัยาสูบทั้งภายในและต่างประเทศตามกฎหมาย 
ผลการปฏิบัตทิีเ่กดิขึน้ 

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬามีหนงัสือถึงหน่วยงานในสงักดัใหร่้วมรับผดิชอบปฏิบติัการตาม 
แผนยทุธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติโดยก าหนดเป็นมาตรการและแนวทาง/กิจกรรมในการควบคุม 
และป้องกนัการสูบบุหร่ีของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาท่ีส าคญัไดแ้ก่ก  าหนดใหเ้ป็นปีกีฬาปลอด 
บุหร่ีการสร้างแนวร่วมในการรณรงคใ์นสถานประกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวและกีฬาการมอบ 
รางวลัโรงแรมปลอดบุหร่ีดา้นการกีฬาโรงงานยาสูบยงัสนบัสนุนทีมฟุตบอล TTM อยา่งต่อเน่ืองส่วนกีฬา
อ่ืนๆไม่พบว่ามีการใหก้ารสนบัสนุนดา้นการท่องเท่ียวโรงงานยาสูบใหก้ารสนบัสนุนโครงการอนุรักษแ์ละ
ฟ้ืนฟทุูเรียนพ้ืนบา้นนนทบุรีซ่ึงมีการประชาสมัพนัธท์างหนา้หนงัสือพิมพห์ลายฉบบัในช่วงเดือนกรกฎาคม
และสิงหาคม๒๕๕๕ท่ีผา่นมา 
ปัญหาและอปุสรรค 

การด าเนินงานยงัขาดการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
ข้อเสนอแนะ 

สร้างกระบวนการท่ีเปิดโอกาสใหเ้ครือข่ายทุกภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
๒.๗ใหก้ระทรวงศึกษาธิการบรรจุเร่ืองโรคท่ีเก่ียวกบับุหร่ีเขา้ไปในหลกัสูตรการเรียนการสอนและ

หน่วยงานท่ีมีสถานศึกษาในสงักดัทั้งภาครัฐและเอกชนด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาสูบใน
สถานศึกษาก าชบัใหส้ถานศึกษาทุกแห่งติดป้ายหา้มสูบบุหร่ีในสถานศึกษาและหา้มสูบบุหร่ีในสถานศึกษา
ตามท่ีกฎหมายก าหนดหา้มสูบบุหร่ีในขณะท่ีอยูใ่นชุดของสถาบนัหรือชุดนกัศึกษาใหบุ้คลากรทางการศกึษา
เช่นครูอาจารยน์กัการภารโรงผูน้  าทางศาสนาเป็นตน้เป็นแบบอยา่งแก่นกัเรียนนกัศึกษาสนบัสนุน
งบประมาณการผลิตส่ือนวตักรรมเพื่อการเรียนรู้ดา้นพิษภยัจากบุหร่ีอยา่งเป็นรูปธรรมและการวจิยั 
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 
ผลการปฏิบัตทิีเ่กดิขึน้ 

กระทรวงศึกษาธิการไดอ้อกประกาศเร่ืองแนวทางการปฏิบติัตามแผนยทุธศาสตร์การควบคุม 
ยาสูบแห่งชาติในสถานศึกษาซ่ึงเน้ือหาประกาศมีความสอดคลอ้งกบัมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติไดแ้ก่ 
การหา้มมิใหห้น่วยงานสถานศกึษาเขา้ร่วมกิจกรรมหรือรับการสนบัสนุนใดๆจากผูป้ระกอบธุรกิจยาสูบ 
ซ่ึงรวมถึงรูปแบบการด าเนินกิจกรรมของผูป้ระกอบธุรกิจยาสูบภายใตน้โยบาย ‚ความรับผดิชอบต่อสงัคม 
ของบริษทั‛ (Corporate Social Responsibility : CSR) ใหส้ถานศึกษาตอ้งบรรจุเร่ืองโรคเก่ียวกบับุหร่ีไว ้



ในหลกัสูตรการเรียนการสอนใหส้ถานศึกษาทุกแห่งติดป้ายหา้มสูบบุหร่ีในสถานศึกษาและหา้มมิใหม้ีการ 
สูบบุหร่ีในสถานศึกษาตลอดจนก าชบัใหน้กัเรียนนกัศึกษาหา้มสูบบุหร่ีขณะอยูใ่นเคร่ืองแบบนกัเรียน 
นกัศกึษาใหผู้บ้ริหารการศึกษาครูอาจารยต์ลอดจนบุคลากรในสถานศึกษาควรประพฤติตนเป็น 
แบบอยา่งท่ีดีโดยการเลิกสูบบุหร่ีใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณในการผลิตส่ือนวตักรรมท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อการ 
เรียนรู้ดา้นพษิภยัจากบุหร่ีและการวิจยัเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 
กระทรวงศึกษาธิการไดมี้ค  าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการขบัเคล่ือนการรณรงคเ์พ่ือการไม่สูบบุหร่ีใน 
สถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการโดยมีปลดักระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเพ่ือพิจารณาแนวทางการ 
ติดตามสถานการณ์สารเสพติดรวมถึงการก าหนดมาตรการการเฝ้าระวงัในสถานศึกษาตั้งแต่วนัท่ี๔ 
พฤษภาคม๒๕๕๕กระทรวงศึกษาธิการไดมี้ค  าสัง่แต่งตั้งคณะท างานขบัเคล่ือนการควบคุมยาสูบใน
สถานศึกษาสงักดักระทรวงศึกษาธิการเพื่อก  าหนดมาตรการแนวทางการขบัเคล่ือนการรณรงคเ์พื่อการไม่สูบ
บุหร่ีในสถานศึกษารวมทั้งแนวทางปฏิบติัก  ากบัดูแลตรวจสอบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ 
สถานศึกษาในการป้องกนัและไขปัญหาการสูบบุหร่ีในสถานศึกษาในสงักดัตั้งแต่วนัท่ี๒๙มิถุนายน 
๒๕๕๕ 
ปัญหาและอปุสรรค 

ไม่มีขอ้มลูเก่ียวกบัการปฏิบติัตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 
ข้อเสนอแนะ 

ควรมกีารประเมินผลการน าประกาศของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบติั 
๒.๘ใหก้ระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ (คบยช.) เป็น 

หน่วยงานหลกัในการบูรณาการโดยร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่กระทรวงมหาดไทยส านกังาน 
ต ารวจแห่งชาติกระทรวงการคลงัและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการบงัคบัใชก้ฎหมายใหมี้ 
ประสิทธิภาพ 
ผลการปฏิบัตทิีเ่กดิขึน้ 

ไดม้ีการประสานความร่วมมือกบักระทรวงกระทรวงมหาดไทยขอความอนุเคราะห์มอบหมาย 
ภารกิจดา้นการควบคุมยาสูบเป็นภารกิจเพ่ิมเติมในคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์งัหวดั 
ตามหนงัสือกระทรวงสาธารณสุขท่ีสธ๐๔๔๒.๕/๑๐๑๓ลงวนัท่ี๒๗มนีาคม๒๕๕๕ไดม้กีารประสาน 
ความร่วมมือกบักระทรวงกระทรวงมหาดไทยขอความอนุเคราะห์มอบหมายภารกิจดา้นการควบคุมยาสูบ 
เป็นภารกิจเพ่ิมเติมในคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์งัหวดัตามหนงัสือกระทรวง 
สาธารณสุขท่ีสธ๐๔๔๒.๕/๑๐๑๓ลงวนัท่ี๒๗มนีาคม๒๕๕๕กระทรวงสาธารณสุขไดม้ีหนงัสือท่ีสธ
๐๔๔๒.๕/๓๔๖๕ลงวนัท่ี๒๗กนัยายน๒๕๕๕เร่ืองขอความร่วมมือในการปฏิบติัตามประกาศกระทวง
สาธารณสุข (ฉบบัท่ี๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ไดข้อความร่วมมือไปยงัหน่วยงานและกระทรวงต่างๆในการ
ด าเนินการประชาสมัพนัธแ์ละเฝ้าระวงัมิใหม้ีการละเมิดสูบบุหร่ีในสถานท่ีสาธารณะท่ีก  าหนดไวใ้น
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ 



ข้อเสนอแนะ 
ควรมกีารวางระบบและการท างานแบบการบูรณาการกบักระทรวงต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งในการ 

ด าเนินงาน 
๒.๙ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกระดบัมีบทบาทร่วมในการควบคุมแหล่งผลิตวตัถุดิบใน

พ้ืนท่ีและการใชม้าตรการทางกฎหมาย/ขอ้บงัคบัอยา่งจริงจงั 
ผลการปฏิบัตทิีเ่กดิขึน้ 

ศจย. อยูร่ะหว่างการประสานนกัวิจยัส ารวจการควบคุมแหล่งผลิตวตัถุดิบในพ้ืนท่ีและการใช ้
มาตรการทางกฎหมาย/ขอ้บงัคบัอยา่งจริงจงัในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกระดบั 
ข้อเสนอแนะ 

ควรกระจายอ านาจใหอ้ปท. เขา้มามีบทบาทในการควบคุม 
ข้อ๓สมาชิกสมชัชาสุขภาพแห่งชาตจิะให้ความร่วมมอืในการสนับสนุนมาตรการควบคุมปัจจยั 

ยาสูบดังนี ้
๓.๑สนบัสนุนส่งเสริมใหภ้าคประชาสงัคมเฝ้าระวงัและติดตามขอ้มลูอยา่งต่อเน่ืองรวมทั้งใช้

มาตรการทางสงัคมไม่ใหอุ้ตสาหกรรมยาสูบพฒันาช่องทางใหม่ๆในการโฆษณาการส่งเสริมการตลาดและ
การใหทุ้นอุปถมัภโ์ดยมกีลไกระดบัจงัหวดั 
ผลการปฏิบัตทิีเ่กดิขึน้ 

ศนูยว์ิจยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ไดร่้วมกบัส านกังานคณะกรรมการ 
สุขภาพแห่งชาติ (สช.) สนบัสนุนการขบัเคล่ือนมติสู่การปฏิบติัผา่นเครือข่ายสมชัชาสุขภาพในระดบัพ้ืนท่ี 
๑๕จงัหวดัส านกัควบคุมการบริโภคยาสูบไดด้  าเนินโครงการจิตอาสาเฝ้าระวงัเตือนภยัยาสูบรุ่นแรกรับ
สมคัรสมาชิกจ านวน๑๐๐คนเพื่อช่วยด าเนินการเฝ้าระวงัในพ้ืนท่ีรับผดิชอบส านกัควบคุมการบริโภคยาสูบ
ไดด้  าเนินการปฏิบติัการเฝ้าระวงัเพื่อควบคุมยาสูบโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนภายใตก้าร
ดูแลก ากบัโดยตรงของส านกัฯจ านวนไม่นอ้ยกว่า๓เครือข่ายอาทิเครือข่ายอคัรสงัฆมณฑลกทม. ส านกังาน
สถิติแห่งชาติเครือข่ายจิตอาสาฯ 
ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการถอดบทเรียนการศึกษาวิจยัในการขบัเคล่ือนงานผา่นเครือข่ายสมชัชาสุขภาพทั้ง 15 
จงัหวดัเพ่ือการขยายผลรวมทั้งควรมีการขยายไปยงัจงัหวดัอ่ืนๆคู่ขนานไปดว้ย 

๓.๒สนบัสนุนการคุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหร่ีใหก้ระจายอยา่งทัว่ถึงโดยจดัสถานท่ีปลอด
บุหร่ีและไม่สูบบุหร่ีทั้งในท่ีสาธารณะท่ีท างานศาสนสถานสถานศึกษาบริษทัหา้งร้านเอกชนโดยเฉพาะ
สถานท่ีราชการและส่งเสริมใหม้ีหมู่บา้นปลอดบุหร่ี 
ผลการปฏิบัตทิีเ่กดิขึน้ 

กรมควบคุมโรคและเครือข่ายสนบัสนุนการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์ท่ี๔การสร้างส่ิงแวดลอ้ม 
ใหป้ลอดควนับุหร่ีฯซ่ึงมีการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 



๑) มีโครงการน าร่องชุมชนฟ้าใสด าเนินการโดยเครือข่ายวชิาชีพสุขภาพเพื่อสงัคมไทยปลอดบุหร่ี 
และเครือข่าย 

๒) โครงการพฒันาโรงพยาบาลปลอดบุหร่ี๑๐๐% โดยด าเนินการจดัท ามาตรฐานโรงพยาบาล 
ปลอดบุหร่ีรวมทั้งพฒันาโรงพยาบาลใหเ้ป็นโรงพยาบาลปลอดบุหร่ี๑๐๐% โรงพยาบาลสามารถเป็น 
แกนน าการควบคุมการบริโภคยาสูบในชุมชนและใหค้วามรู้กบัเครือข่ายภาคประชาสงัคมเพื่อสร้างชุมชน 
ปลอดบุหร่ีไดซ่ึ้งด าเนินการโดยเครือข่ายวชิาชีพสุขภาพและเครือข่ายวิชาชีพแพทย ์

๓) โครงการรณรงคก์ารไม่สูบบุหร่ีในสถานท่ีราชการโดยด าเนินการแจง้ขนส่งทัว่ประเทศ 
ประชาสมัพนัธพ์ร้อมติดป้ายสญัลกัษณ์เขตปลอดบุหร่ีท่ีสถานีขนส่งผูโ้ดยสารทั้งส้ิน๑๕๕แห่งด าเนินการ 
โดยกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม 

๔) มีแผนงานพฒันาการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ/โครงการพฒันาสถาน 
ประกอบการปลอดบุหร่ีโดยด าเนินการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการรวมทั้งบูรณาการเชิง 
ประเด็นเหลา้บุหร่ีอุบติัเหตุและการพนนัเพื่อผลกัดนัใหเ้ป็นโรงงานสีขาวร่วมไปกบัการจดัท าคู่มือการ 
ด าเนินการและสร้างการมีส่วนร่วมด าเนินการโดยสมาคมพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

๕) โครงการโรงพกัปลอดบุหร่ีเพื่อประชาชน (สถานท่ีราชการ) โดยไดด้  าเนินการประกาศ 
นโยบายลดละเลิกบุหร่ีอบรมเพื่อก  าหนดแนวทางปฏิบติัตามโครงการด าเนินการโดยส านกังานต ารวจ 
แห่งชาติ 

๖) โครงการรณรงคส์ร้างกระแสสถานศึกษาปลอดบุหร่ีโดยมีการเผยแพร่องคค์วามรู้ในรูปแบบ 
ต่างๆจ านวน๘๐๐,๐๐๐รายสนบัสนุนการด าเนินการโรงเรียนปลอดบุหร่ีโดยบูรณาการกิจกรรมควบคุม 
ยาสูบร่วมกบัการป้องกนัยาเสพติดด าเนินการโดยส านกัปลดักระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) 

๗) โครงการสถานท่ีสาธารณะลดโรคลดควนับุหร่ีเกิดการด าเนินการจดัสถานท่ีสาธารณะใน 
พ้ืนท่ีเขตน าร่องเป็นเขตปลอดบุหร่ีอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายโดยมีการรณรงคเ์ผยแพร่และ 
ประชาสมัพนัธใ์นพ้ืนท่ีจดัประชุมช้ีแจงใหแ้ก่ผูป้ระกอบการและจดัอบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพของ 
พนกังานเจา้หนา้ท่ีตามกฎหมายควบคุมยาสูบด าเนินการโดยกรุงเทพมหานคร 
ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการถอดบทเรียนดีๆแลว้น ามาสร้างส่ือเพ่ือการขยายผลใหก้วา้งขวางยิง่ๆข้ึน 
๓.๓ใหก้ระทรวงสาธารณสุขด าเนินการใหม้ีคณะกรรมการระดบัจงัหวดัเพื่อขบัเคล่ือนและ

ด าเนินการตามมติน้ีและตาม ‚แผนยทุธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติพ.ศ. 2553-2557‛ ใหเ้ป็นรูปธรรมใน
ระดบัพ้ืนท่ี 
ผลการปฏิบัตทิีเ่กดิขึน้ 

กรมควบคุมโรคไดด้  าเนินการจดัท าหนงัสือไปยงันายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัทุกจงัหวดัเพื่อขอ 
ความร่วมมือในการด าเนินการขบัเคล่ือนแผนยทุธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติในระดบัจงัหวดัโดย 
น าไปผนวกเขา้กบัแผนปฏิบติัการประจ าปีและด าเนินการแจง้ใหห้น่วยงานระดบัจงัหวดัไดรั้บทราบเพื่อ 



ร่วมกนัขบัเคล่ือนแผนยทุธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติต่อไปกรมควบคุมโรคมีแผนการการด าเนินการ
การประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อขบัเคล่ือนแผน 
ยทุธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติและมาตรการควบคุมปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพดา้นยาสูบตามมติ 
คณะรัฐมนตรีสู่การปฏิบติัระดบัจงัหวดัในเดือนมกราคม๒๕๕๖ 
ข้อเสนอแนะ 

เร่งรัดใหมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการจงัหวดัและผูรั้บผดิชอบในระดบัจงัหวดัท่ีชดัเจนเพ่ือเป็นแกน 
ประสานกบัเครือข่ายภาคีท่ีท างานในเร่ืองน้ีในแต่ละพ้ืนท่ีและควรเช่ือมโยงการท างานกบักลไกสมชัชา 
สุขภาพท่ีมีอยูใ่นระดบัจงัหวดั 

ขอ้๔ขอใหค้ณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ (คบยช.) เป็นหน่วยงานหลกัร่วมกบั
ภาคีเครือข่ายระดบัจงัหวดัอ  าเภอต าบลหมู่บา้นและชุมชนสร้างแรงจูงใจในการด าเนินการตามมติและ
ติดตามผลการด าเนินงานตามมติน้ี 
ผลการปฏิบัตทิีเ่กดิขึน้ 

ไดม้ีการประสานความร่วมมือกบักระทรวงกระทรวงมหาดไทยขอความอนุเคราะห์มอบหมาย 
ภารกิจดา้นการควบคุมยาสูบเป็นภารกิจเพ่ิมเติมในคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์งัหวดั 
ตามหนงัสือกระทรวงสาธารณสุขท่ีสธ๐๔๔๒.๕/๑๐๑๓ลงวนัท่ี๒๗มนีาคม๒๕๕๕และจากการ 
ประชุมคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติคร้ังท่ี๒/๒๕๕๕เมื่อวนัศุกร์ท่ี๑มิถุนายน 
๒๕๕๕ผูแ้ทนปลดักระทรวงมหาดไทยไดร้ายงานความกา้วหนา้ในการส่งหนงัสือถึงกระทรวงมหาดไทย 
นั้นกระทรวงมหาดไทยจะใชอ้  านาจการปกครองของผูว้่าราชการจงัหวดัโดยใชค้  าสัง่ใหน้ายแพทย ์
สาธารณสุขจงัหวดัประสานพนกังานเจา้หนา้ท่ีในพ้ืนท่ีประชุมเพ่ือก าชบัใหป้ฏิบติัตามกฎหมาย 
กรมควบคุมโรคขอความร่วมมือจากนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัซ่ึงเป็นคณะกรรมการและ 
เลขานุการในคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์งัหวดัในการบรูณาการงานควบคุมยาสูบของ 
จงัหวดัเขา้ไปเป็นวาระหน่ึงเพื่อติดตามผลการด าเนินงานในการประชุมคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืม 
แอลกอฮอลจ์งัหวดั 
ปัญหาและอปุสรรค 

การด าเนินงานในระดบัพ้ืนท่ียงัมีการเช่ือมโยงกบัภาคีเครือข่ายต่างๆท่ีหลากหลายอยา่ง 
ครบถว้น 
ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการประสานงานกบัภาคีเครือข่ายท่ีขบัเคล่ือนเร่ืองน้ีและเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งอาทิเครือข่ายดา้น 
การลดละเลิกแอลกอฮอลแ์ละอุบติัเหตุเพ่ือท างานร่วมกนัอยา่งเป็นเอกภาพรวมทั้งมีการถอดบทเรียน 
การท างานในพ้ืนท่ีท่ีมีผลการด าเนินงานท่ีเป็นรูปธรรม 

ขอ้๕ขอใหเ้ลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติรายงานความกา้วหนา้ต่อสมชัชาสุขภาพ
แห่งชาติคร้ังท่ี๕ 



ผลการปฏิบัตทิีเ่กดิขึน้ 
ไดจ้ดัใหมี้การรายงานความกา้วหนา้การด าเนินการในการประชุมสมชัชาสุขภาพแห่งชาติคร้ังท่ี๕ 

ในวนัท่ี๑๘-๒๐ธนัวาคม๒๕๕๕แลว้ 

3.เนือ้หาบุหร่ีและยาสูบ 
 

ผลกระทบของการสูบบุหร่ีต่อสุขภาพร่างกาย 
สารต่างๆ ซ่ึงมีอยูใ่นบุหร่ีและในควนับุหร่ีท่ีกล่าวมาแลว้เมือ่ผูสู้บบุหร่ีสูดเขา้สู่ร่างกายพร้อมๆ กนัจะ
ก่อใหเ้กิดพิษท่ีท าอนัตรายต่อร่างกาย ซ่ึงผลกระทบต่อร่างกายท าใหเ้กิดอาการดงัน้ี 

          1. ผลกระทบระยะส้ัน 
          - ประสาทสมัผสัของการรับรู้กล่ินและรส จะท าหนา้ท่ีไดล้ดลง 
          - แสบตาน ้ าตาไหล 
          - ขนอ่อนท่ีท าหนา้ท่ีพดัโบกเพ่ือก าจดัส่ิงแปลกปลอมภายในหลอดลมเป็นอมัพาต หรือท างานไดช้า้
ลง 
          - ระดบัคาร์บอนมอนอกไซดใ์นปอดและในกระแสเลือดเพ่ิมสูงข้ึน 
          - หวัใจเตน้เร็วข้ึน และความดนัโลหิต สูงข้ึน 
          - มีกรดในกระเพาะอาหารมากข้ึน 
          - เกิดกล่ินท่ีน่ารังเกียจตามร่างกายและเส้ือผา้ 
          - ลมหายใจมีกล่ินเหมน็ และมีกล่ินปาก 
 
          2.ผลกระทบระยะยาวเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ ไดแ้ก่ 
          - โรคมะเร็งปอดและมะเร็งในส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น กล่องเสียง ล  าคอ หลอดอาหารและ
กระเพาะปัสสาวะ 
          - โรคเสน้เลือดหวัใจตีบ และโรคหวัใจขาดเลือดมีความเส่ียงต่อการเกิดอาการ หวัใจวาย 
          - โรคหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดส่วนอ่ืนๆตีบตนัและหลอดเลือดใหญ่ทรวงอกและช่องทอ้งโป่ง
พอง 
          - โรคถุงลมโป่งพอง โรคหลอดลม อกัเสบเร้ือรัง 
          - ท าใหส้มรรถภาพทางเพศเส่ือมจากการอุดตนัของเสน้เลือดขนาดเลก็ท่ีไปเล้ียงประสาทท่ีเก่ียวกบั
การควบคุมการแข็งตวัของ อวยัวะเพศ 
          - เกิดอาการเสน้เลือดท่ีไปเล้ียงแขนและขาตีบตนัอาจตอ้งตดัแขนหรือขาท้ิง 

 



 

  

โรคที่เกดิจากการสูบบุหร่ี 

          การสูบบุหร่ีเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ หลายชนิดท าใหอ้ตัราเส่ียงของการเกิด โรคหวัใจ
สูงข้ึนเป็น ๒ เท่าอตัราเส่ียงของการเกิดโรคถุงลมโป่งพองสูงข้ึนเป็น ๖ เท่าและอตัราเส่ียงของการเกิด
โรคมะเร็งปอดสูงข้ึนเป็น ๑๐ เท่าการสูบบุหร่ีท าใหผู้สู้บอายสุั้นลงโดยเฉล่ีย ๕-๘ ปีผูสู้บบุหร่ีท่ีเร่ิมสูบ
ตั้งแต่วยัรุ่นและไม่หยดุสูบ ร้อยละ ๕๐จะเสียชีวิตดว้ยโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ีและคร่ึงหน่ึงของ
จ านวนน้ีจะเสียชีวติในวยักลางคนก่อนอาย ุ๗๐ ปี 

โรคต่างๆท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆไดด้งัน้ี 
          1.โรคมะเร็ง 
          ผูสู้บบุหร่ีมีโอกาสท่ีจะเกิดมะเร็งในอวยัวะต่างๆเพ่ิมข้ึนมากกว่าผูท่ี้ไม่สูบบุหร่ี ไดแ้ก่ มะเร็งช่อง
ปาก โพรงจมกู กล่องเสียงหลอดลม ปอด หลอดอาหาร กระเพาะ-อาหาร ตบัอ่อน ตบั ไต กระเพาะ
ปัสสาวะ ล  าไสใ้หญ่ทวารหนกั เตา้นม ปากมดลกู รังไข่ ต่อมลกูหมาก ทั้งน้ีผูท่ี้สูบบุหร่ีและด่ืม
แอลกอฮอลด์ว้ยจะเส่ียงต่อการเกิดโรคมะเร็งหลอดอาหารเพ่ิมข้ึนอีกสาเหตุท่ีการสูบบุหร่ีท าใหเ้กิด
โรคมะเร็งในอวยัวะหลายๆ แห่งส่วนหน่ึงเกิดจากการท่ีสารก่อมะเร็งในควนับุหร่ีสมัผสักบัอวยัวะ
โดยตรง เช่นกล่องเสียง และปอด หรือสารก่อมะเร็งถกูดูดซึมเขา้สู่กระแสเลือดแลว้ไหลเวียนไปตาม
อวยัวะต่างๆ เช่น ตบัอ่อน และกระเพาะ-ปัสสาวะ โดยในภาพรวมพบว่าประมาณร้อยละ ๓๐ของ
มะเร็งท่ีเกิดในคนมีสาเหตุมาจากการสูบบุหร่ี 
         1.1 มะเร็งปอดร้อยละ ๙๐ ของมะเร็งปอด มีสาเหตุมาจากการสูบบุหร่ีในผูท่ี้ไม่สูบบุหร่ีท่ีเป็น
มะเร็งปอดประมาณร้อยละ ๓๐เป็นผลจากการท่ีไดรั้บควนับุหร่ีท่ีผูอ่ื้นสูบ มีการศึกษาพบว่าผูสู้บบุหร่ี
จดัมีความเส่ียงต่อการเป็นมะเร็งปอดมากกว่าผูไ้ม่สูบถึง ๕๐ เท่าเน่ืองจากปอดเป็นอวยัวะท่ีรับควนั
บุหร่ีมากท่ีสุดความเส่ียงต่อพิษภยัของควนับุหร่ีข้ึนอยูก่บัปริมาณบุหร่ีท่ีสูบและวิธีการสูดควนับุหร่ี
การเกิดโรคมะเร็งปอดระยะแรกจะไม่มีอาการ เมื่อใดท่ีมีอาการแสดงว่าโรคเป็นมากแลว้อาการท่ีพบ
คือ ไอเร้ือรัง เสมหะมีเลือดปน น ้ าหนกัลด อ่อนเพลีย มีไขเ้ลก็นอ้ยเจ็บหนา้อก ซ่ึงเป็นอาการร่วม ของ
โรคต่างๆ ไดห้ลายชนิดจึงมกัท าใหผู้ป่้วยมาหาแพทยช์า้ และการวินิจฉยัโรคล่าชา้ 
          ส าหรับผูป่้วยท่ีเป็นโรคมะเร็งปอดในระยะท่ีเป็นมากแลว้ จะมีอาการไอเป็นเลือดน ้ าหนกัลด
อยา่งรวดเร็ว ปวดกระดกูซ่ีโครงและไหปลาร้าหรือสะบา้ อาจมีอาการหอบเหน่ือยบวมบริเวณหนา้ คอ 
แขน และอกส่วนบน ปวดศีรษะ ซึม กลืนอาหารล าบากไม่สามารถกลั้นปัสสาวะและอุจจาระได ้
          โดยเฉล่ียผูป่้วยท่ีเป็นโรคมะเร็งปอดจะมีชีวติอยูไ่ดห้ลงัจากเร่ิมมีอาการเป็นเวลาประมาณ๖ 

 

 

 
 

 



เดือน โดยร้อยละ ๘๐ จะเสียชีวิตภายใน ๑ ปี และถึงแมจ้ะใหก้ารรักษาอยา่งดีก็มีอตัราการรอดชีวติ
เพียงร้อยละ ๒-๕ เท่านั้น 
 
           2. โรคหัวใจและหลอดเลอืด 
           2.1 โรคหัวใจขณะน้ีโรคหวัใจเป็นสาเหตุการเสียชีวติ อนัดบัหน่ึงของคนไทยโดยส่วนใหญ่เป็น
โรคเสน้เลือดหวัใจตีบ ซ่ึงการสูบบุหร่ีเป็นสาเหตุท่ีส าคญัผูสู้บบุหร่ีมีโอกาสหวัใจวายตายในอาย ุ๓๐-
๔๐ ปี สูงกว่าผูไ้ม่สูบถึง ๕ เท่าสารพิษในควนับุหร่ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของหลอดเลือดทัว่
ร่างกายโดยท่ีรูหลอดเลือดค่อยๆตีบลงจากการหนาตวัของผนงัหลอดเลือดจนเกิดการตีบตนัของเสน้
เลือด เป็นเหตุใหเ้ลือดไปเล้ียงส่วนต่างๆของร่างกายไดน้อ้ยลงจึงเกิดโรคเสน้เลือดหวัใจตีบหรือ
โรคหวัใจขาดเลือดไดเ้ม่ือหลอดเลือดตีบจนมีผลใหเ้ลือดไม่สามารถไปเล้ียงหวัใจได ้จะเกิดอาการจุก
เสียดเจ็บหนา้อก โดยเฉพาะเวลาออกก าลงัและถึงขั้นหวัใจวายไดใ้นท่ีสุด 

          2.2โรคเส่ือมสมรรถภาพทางเพศสาเหตุท่ีสมรรถภาพทางเพศเส่ือมเกิดจากเสน้เลือดและ
เสน้ประสาทท่ีควบคุมการแข็งตวัของอวยัวะเพศชายเส่ือมซ่ึงควนับุหร่ีมีสารท่ีท าใหห้ลอดเลือดตีบ
แคบลง การท างานจึงเส่ือมลงนอกจากน้ียงัพบตวัอสุจิในผูสู้บบุหร่ีมีการเคล่ือนไหวผดิปกติมากกว่าใน
ผูท่ี้ไม่สูบบุหร่ีรวมทั้งจ  านวนอสุจิลดลงดว้ย ในขณะเดียวกนัการเจ็บป่วยอ่ืนๆของผูท่ี้สูบบุหร่ีก็ท าให้
เส่ือมสมรรถภาพทางเพศไดเ้พราะโรคท่ีเกิดลว้นเป็นโรคเร้ือรังท าให ้เหน่ือยหอบรักษาไม่หาย เช่น
โรคถุงลมโป่งพอง โรคหวัใจขาดเลือด โรคมะเร็งของ อวยัวะต่างๆผูป่้วยส่วนใหญ่จะมีความกงัวลกบั
โรคท่ีเป็นและมีผูป่้วยหลายรายท่ีเกิดอาการหอบขณะมีเพศสมัพนัธ ์ท าใหเ้กิดความกลวัไม่กลา้ท่ีจะมี
เพศสมัพนัธอี์ก 

         2.3โรคหลอดเลอืดในสมองตบีการเส่ือมของหลอดเลือดในสมอง มีกลไกในการเกิดเหมือนกบัท่ี
เกิดกบัเสน้เลือดหวัใจและอวยัวะอ่ืนของร่างกาย ผูป่้วยอาจเป็นอมัพาตจากสมองขาดเลือดไปเล้ียงหรือ
มีความจ าเส่ือมลง 
 
           3.โรคระบบทางเดนิหายใจ 
           ควนับุหร่ีท าใหเ้กิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจอยา่งมากและท าใหเ้น้ือปอดเส่ือม
สมรรถภาพลง เม่ือมีการสะสมของควนับุหร่ีในปอดอยา่งต่อเน่ืองโรคท่ีพบ คือ ถุงลมปอดอุดกั้นเร้ือรัง 
ถุงลมโป่งพอง หลอดลมอกัเสบเร้ือรังเป็นหวดัและหลอดลมอกัเสบง่าย และโรคทางเดินหายใจอ่ืนๆ 
          3.1โรคถุงลมโป่งพองเป็นโรคท่ีเน้ือปอดค่อยๆ เส่ือมสมรรถภาพจากการไดรั้บควนับุหร่ี
ตามปกติแลว้พ้ืนท่ีในปอดจะมีถุงลมเลก็ๆ กระจายอยูเ่ต็มทัว่ปอดเพ่ือท าหนา้ท่ีรับออกซิเจนเขา้สู่
ร่างกายสารไนโตรเจนไดออกไซดใ์นควนับุหร่ีจะท าลายเน้ือเยือ่ในปอดและในถุงลมใหฉี้กขาดทีละ



นอ้ยๆและรวมตวักลายเป็นถุงลมท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน เกิดโรคถุงลมโป่งพองมีผลท าใหพ้ื้นท่ีผวิเน้ือเยือ่
ภายในปอดซ่ึงเป็นท่ีรับออกซิเจนเขา้สู่ร่างกายมีขนาดเลก็ลง จึงตอ้งหายใจเร็วข้ึนเพ่ือใหอ้อกซิเจนเขา้
สู่ร่างกายเพียงพอ โรคถุงลมโป่งพองน้ีในระยะทา้ยๆของโรคจะท าใหผู้ป่้วยทรมานมาก เน่ืองจาก
เหน่ือยจนท าอะไรไม่ได ้ตอ้งนอนอยูก่บัท่ีและอาจตอ้งไดรั้บออกซิเจนจากถงัตลอดเวลจากรายงาน
การศึกษาพบว่า ร้อยละ ๗๐ของผูป่้วยท่ีอาการอยูใ่นระยะสุดทา้ยจะเสียชีวิตภายใน ๑๐ ปีโดยมีอาการ
เหน่ือยหอบตลอดเวลาจนกว่าจะเสียชีวิต 
           4. โรคอืน่ๆ 
           มารดาท่ีสูบบุหร่ีมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซอ้นของการตั้งครรภจ์ากผลของควนับุหร่ีท่ีมีต่อรก
เช่น คลอดก่อนก าหนดแทง้ง่าย และมีบุตรยาก รวมทั้งยงัท าใหท้ารกแรกเกิดน ้ าหนกัตวันอ้ยอตัราตาย
ทารกแรกเกิดสูง และภาวะเสียชีวิตอยา่งเฉียบพลนัของทารกเกิดไดม้ากนอกจากน้ีการสูบบุหร่ียงัท าให้
เกิดแผลในกระเพาะอาหารไดง่้ายอีกดว้ยเน่ืองจากสารเคมีในควนับุหร่ีกระตุน้กระเพาะอาหารใหม้ีการ
หลัง่น ้ ายอ่ยออกมามากกว่าปกติ 

  

ผลกระทบของการสูบบุหร่ีต่อสุขภาพของคนข้างเคยีง 

          ควนับุหร่ีสามารถก่อใหเ้กิดผลกระทบท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหร่ี แต่ไดรั้บควนั
บุหร่ีไดด้งัน้ี 
          1.ผลกระทบระยะส้ัน 
            - เกิดการระคายเคืองต่อจมกู ตา คอ ปวดศีรษะ ไอ คล่ืนไสเ้กิดความรู้สึกไม่สบาย 
           - ท าใหมี้อาการก าเริบมากข้ึนในผูท่ี้เป็นโรคภูมิแพ ้โรคหอบหืด และโรคปอดเร้ือรังอ่ืนๆโดย
จะมีอาการหายใจติดขดัหรือ ถึงขั้นเหน่ือยหอบ 
           - ในผูไ้ดรั้บควนับุหร่ีท่ีเป็นโรคหวัใจจะท าใหเ้กิดอาการเลือดไปเล้ียงหวัใจไม่พอมากข้ึนเกิด
อาการจุกเสียดหนา้อกได ้
         2.ผลกระทบระยะยาว 
           - ในหอ้งท่ีอากาศไม่ถ่ายเท การสูบบุหร่ีทุกๆ ๒๐ มวนจะท าใหผู้ไ้ม่สูบบุหร่ีตอ้งหายใจเอาควนั
บุหร่ีเขา้ไปเป็นปริมาณเท่ากบัการสูบบุหร่ี๑ มวน 
           - ผูไ้ม่สูบบุหร่ีท่ีอยูใ่นหอ้งท างานท่ีมีควนับุหร่ีประมาณคร่ึงชัว่โมงจะมีปริมาณ
คาร์บอนมอนอกไซดใ์นเลือดเท่ากบัคนท่ีสูบบุหร่ีเอง ๑มวน 
           - ผูไ้ม่สูบบุหร่ีท่ีตอ้งอยูใ่นหอ้งท างานหรือในสถานท่ีแออดัท่ีมีควนับุหร่ีเป็นเวลานานจะมี
โอกาสเป็นมะเร็งปอดเพ่ิมข้ึนจากคนทัว่ไปเฉล่ียร้อยละ ๑๐ - ๓๐ 
           - ในหญิงมีครรภแ์ละทารกท าใหเ้กิดความเส่ียงท่ีทารกแรกคลอดจะมีน ้ าหนกั ตวัต ่ากว่าปกติ

 
 



ทารกมีความเส่ียงต่อการเสียชีวิตระหว่างคลอด หรือเกิดความพิการแต่ก  าเนิดเพ่ิมข้ึนและมีความเส่ียง
ของอาการเกิดโรคไหลตายในเด็กสูงข้ึนเช่นเดียวกบัท่ีมารดาสูบบุหร่ีเอง 
           - ในเด็กเลก็ ท าใหเ้กิดความเจ็บป่วยดว้ยโรคติดเช้ือของทางเดินหายใจ เช่นหลอดลมอกัเสบ
และปอดบวมบ่อยกว่าเดก็ทัว่ไป และมีอตัราการเกิดโรคหืดเพ่ิมข้ึนนอกจากน้ียงัท าใหเ้กิดการติดเช้ือ
ของหูส่วนกลางง่ายและในระยะยาวเดก็ท่ีไดรั้บควนับุหร่ี พฒันาการของปอดจะนอ้ยกว่าและ
พฒันาการทางสมองจะชา้กว่าเด็กท่ีไม่ไดรั้บควนับุหร่ี 

           - ในผูใ้หญ่ จากการศึกษาทางการแพทยพ์บว่าการไดรั้บควนับุหร่ีท่ีผูอ่ื้นสูบ ท าใหเ้กิด
โรคมะเร็งในปอดไดผู้ห้ญิงท่ีไดรั้บควนับุหร่ีวนัละ ๓ ชัว่โมงข้ึนไปจะมีอตัราเส่ียงต่อการเป็น
โรคมะเร็งท่ีล  าคอมากกว่าผูท่ี้ไม่ไดรั้บควนับุหร่ี ๓ เท่าและมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งในส่วนอ่ืนๆ 
มากกว่าคนปกติ ๒ เท่าผูท่ี้ไดรั้บควนับุหร่ีจะมีโอกาสเป็นโรคหวัใจขาดเลือดสูงกว่าคนทัว่ๆ ไปผูห้ญิง
ท่ีสามีสูบบุหร่ีมีความเส่ียงท่ีจะมีอาการหวัใจขาดเลือดสูงกว่าผูห้ญิงท่ีสามีไม่สูบบุหร่ี๓-๔ เท่า และจะ
ตายเร็วกว่าผูห้ญิงท่ีสามีไม่สูบบุหร่ีโดยเฉล่ีย ๔ปี 

ผลกระทบต่อเศรษฐกจิในระดบัครอบครัวและประเทศ 

          1.ความสูญเสียที่สามารถค านวณได้ไดแ้ก่ 
          ค่าใช้จ่ายในการสูบบุหร่ี 
           ผูท่ี้สูบบุหร่ีเป็นประจ าจะมค่ีาใชจ่้ายประมาณวนัละ ๑๐.๘ บาทต่อคนโดยผูช้ายมรีายจ่ายสูงกว่า
ผูห้ญิงเกือบเท่าตวั คือประมาณ ๑๑.๐ บาท และผูห้ญิงประมาณ๖.๗ บาท ถึงแมร้ายจ่ายต่อคนต่อวนัจะไม่
สูง มากนกั แต่ถา้พิจารณาใน พ.ศ. ๒๕๔๔มีผูสู้บบุหร่ีเป็นประจ าจ  านวน ๑๐,๕๕๗,๑๐๐ คน ดงันั้นผูสู้บ
บุหร่ีทั้งหมดตอ้งเสียเงินเป็นค่าใชจ่้ายรวมกนัถึง ๔ หมื่นกว่าลา้นบาทต่อปี 
         ค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคทีเ่กดิจากการสูบบุหร่ี 
           จากการวิเคราะห์ของธนาคารโลกเก่ียวกบัรายไดแ้ละความสูญเสียจากการสูบบุหร่ี ใน พ.ศ. 
๒๕๓๘ พบว่าในทุกๆ ๑,๐๐๐ ตนัของยาสูบท่ีผลิตออกมา จะท ารายไดห้รือผลก าไรสุทธิใหแ้ก่ผูผ้ลิต ๖๕ 
ลา้นบาทแต่ท าใหม้ีผูเ้สียชีวิต ๖๕๐ คน และเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ๗๔๕ลา้นบาท 
           ดงันั้น ความสูญเสียจากยาสูบเพียง๑,๐๐๐ ตนั จึงมากกว่ารายรับถึง ๖๘๐ ลา้นบาท (๗๔๕ - ๖๕ 
ลา้นบาท) ขณะน้ี ทัว่โลกผลิตยาสูบไดร้วมกนัปีละ ๗,๓๐๐,๐๐๐ ตนัจึงคิดเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
ของโลกถึงปีละประมาณ ๕ ลา้นลา้นบาทธนาคารโลกไดส้รุปว่า การลงทุนเร่ืองการป้องกนัไม่ใหผู้ค้นติด
บุหร่ีเป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่าท่ีสุดในการลดค่าใชจ่้ายในดา้นการรักษาโรคภยัไขเ้จ็บของประชาชนรองจาก
การฉีดวคัซีนใหแ้ก่ทารกแรกเกิด 

จากความสูญเสียทางเศรษฐกิจเหล่าน้ีท าใหปั้จจุบนัธนาคารโลกและธนาคารพฒันาเอเชียไดง้ดการให้



สินเช่ือแก่ประเทศท่ีขอกูไ้ปลงทุนเร่ืองยาสูบทุกชนิดไม่วา่จะเป็นการเพาะปลกู การส่งออก หรือกิจกรรม
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแต่สนบัสนุนการกูย้มืเงินเพื่อใชใ้นการควบคุมการสูบบุหร่ี 
 
          2. ความสูญเสียที่ยากจะค านวณได้ไดแ้ก่ 
            - เวลาและแรงงานท่ีญาติหรือครอบครัวตอ้งเสียไปในการดูแลผูป่้วยจากการสูบบุหร่ี 
            - ความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนกบัครอบครัว ท่ีผูน้  าครอบครัวป่วยหรือเสียชีวิตก่อนวยัอนัควรจากการสูบ
บุหร่ี 
            - ในครอบครัวท่ียากจนอยูแ่ลว้ การซ้ือบุหร่ีสูบเป็นการเบียดบงัเงินท่ีจะน าไปใชใ้นส่ิงท่ีเป็น
ประโยชนก์ว่า เช่น การซ้ืออาหารและการใชจ่้ายในดา้นการศึกษาของบุตร 
            - ความสูญเสียทางเศรษฐกิจของทอ้งถ่ินจากการท่ีตอ้งเสียเงินตราออกนอกประเทศใหแ้ก่บริษทั
บุหร่ีต่างประเทศ 

          3.ความสูญเสียที่ไม่สามารถจะค านวณได้ไดแ้ก่ 
            - คุณภาพชีวิตของผูท่ี้ป่วยจากการสูบ บุหร่ี 
            - ความทุกขท์รมานของผูป่้วยจากการ สูบบุหร่ี 
            - คุณภาพชีวิตของครอบครัวผูท่ี้ป่วยและ/หรือเสียชีวิตจากการสูบบุหร่ี 
            - ความร าคาญและความทุกขข์องผูท่ี้ตอ้งรับควนับุหร่ีจากผูสู้บบุหร่ี 

 

4. แบบจ าลองการประเมนิผลตาม  CIPP MODEL 
           แบบจ าลอง(Model) หมายถึง วิธีการส่ือสารทางความคิด ความเขา้ใจตลอดจนจินตนาการท่ีมีต่อ
ปรากฎการณ์หรือเร่ืองราวใด ๆใหป้รากฏโดยใชก้ารส่ือในลกัษณะต่าง ๆ เช่น แผนภูมิ แผนผงั ระบบสมการ 
และรูปแบบอ่ืนเป็นตน้ เพ่ือใหเ้ขา้ใจไดง่้าย และสามารถน าเสนอเร่ืองราวไดอ้ยา่งมีระบบการประเมินผล
โครงการนั้น มีแนวคิดและโมเดลหลายอยา่ง ณ ท่ีน้ีขอเสนอแนวคิดและโมเดลการประเมินแบบซิปป์ หรือ 
CIPP Model ของสตฟัเฟิลบีม (Danial . L. Stufflebeam) เพราะเป็นโมเดลท่ีไดรั้บการยอมรับกนัทัว่ไปใน
ปัจจุบนั 
          แนวคิดการประเมินของสตฟัเฟิลบีม  (Stufflebeam’s  CIPP  Model) ในปี  ค.ศ.  1971 สตฟัเฟิลบีม 
และคณะ ไดเ้ขียนหนงัสือทางการประเมินออกมาหน่ึงเล่ม ช่ือ  ‚Educational Evaluation and decision 
Making‛ หนงัสือเล่มน้ี ไดเ้ป็นท่ียอมรับกนัอยา่งกวา้งขวางเพราะใหแ้นวคิดและวิธีการทางการวดัและ
ประเมินผล ไดอ้ยา่งน่าสนใจและทนัสมยัดว้ย  นอกจากนั้น  สตฟัเฟิลบีมก็ไดเ้ขียนหนงัสือเก่ียวกบัการ
ประเมินและรูปแบบของการประเมินอีกหลายเล่มอยา่งต่อเน่ือง  จึงกล่าวไดว้่า  ท่านผูน้ี้เป็นผูมี้บทบาท
ส าคญัในการพฒันาทฤษฎีการประเมิน  จนเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปในปัจจุบนั  เรียกว่า  CIPP  Model 



เป็นการประเมินท่ีเป็นกระบวนการต่อเน่ืองมีจุดเนน้ท่ีส าคญั คือ ใชค้วบคู่กบัการบริหารโครงการเพื่อหา
ขอ้มลูประกอบการตดัสินใจ อยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา วตัถุประสงคก์ารประเมิน คือการใหส้ารสนเทศเพื่อ
การตดัสินใจ เนน้การแบ่งแยกบทบาทของการท างานระหว่างฝ่ายประเมินกบั ฝ่ายบริหารออกจากกนัอยา่ง
เด่นชดั กล่าวคือฝ่ายประเมินมีหนา้ท่ีระบุจดัหา และน าเสนอสารสนเทศใหก้บัฝ่ายบริหาร ส่วนฝ่ายบริหารมี
หนา้ท่ีเรียกหาขอ้มลูและน าผลการประเมินท่ีไดไ้ปใชป้ระกอบการตดัสินใจ เพื่อด าเนินกิจกรรมใด ๆท่ี
เก่ียวขอ้งแลว้แต่กรณี ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัการมีอคติในการประเมิน และเขาไดแ้บ่งประเด็นการประเมินผล
ออกเป็น 4 ประเภท คือ 
            1.  การประเมนิด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C)  เป็นการประเมินใหไ้ด้
ขอ้มลูส าคญัเพื่อช่วยในการก าหนดวตัถุประสงคข์องโครงการ ความเป็นไปไดข้องโครงการเป็นการ
ตรวจสอบว่าโครงการท่ีจะท าสนองปัญหาหรือความตอ้งการจ าเป็นท่ีแทจ้ริงหรือไม่วตัถุประสงคข์อง
โครงการชดัเจน เหมาะสม สอดคลอ้งกบันโยบายขององคก์าร หรือนโยบายหน่วยเหนือหรือไม่เป็น
โครงการท่ีมีความเป็นไปไดใ้นแง่ของโอกาสท่ีจะไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์รต่าง ๆหรือไม่ เป็นตน้ 
            การประเมินสภาวะแวดลอ้มจะช่วยในการตดัสินเก่ียวกบัเร่ืองโครงการควรจะท าในสภาพแวดลอ้ม
ใด ตอ้งการจะบรรลุเป้าหมายอะไรหรือตอ้งการบรรลุวตัถุประสงคเ์ฉพาะอะไร  เป็นตน้ 

            2.  การประเมนิปัจจยัเบือ้งต้นหรือปัจจยัป้อน(Input Evaluation : I )เป็นการประเมนิเพื่อพิจารณา
ถึง ความเป็นไปไดข้องโครงการความเหมาะสม และความพอเพียงของทรัพยากรท่ีจะใชใ้นการด าเนิน
โครงการ เช่น งบประมาณบุคลากร วสัดุอุปกรณ์ เวลา  รวมทั้งเทคโนโลยแีละแผนการด าเนินงาน  เป็นตน้ 
            การประเมินผลแบบน้ีจะท าโดยใช ้เอกสารหรืองานวิจยัท่ีมีผูท้  าไวแ้ลว้หรือใชว้ิธีการวจิยัน าร่องเชิง
ทดลอง (Pilot Experimental Project) ตลอดจนอาจใหผู้เ้ช่ียวชาญ มาท างานให ้อยา่งไรกต็ามการประเมินผล
น้ีจะตอ้งส ารวจส่ิงท่ีมีอยูเ่ดิมก่อนว่ามีอะไรบา้งและตดัสินใจว่าจะใชว้ิธีการใด ใชแ้ผนการด าเนินงานแบบ
ไหนและตอ้งใชท้รัพยากรจากภายนอก หรือไม ่
            3.  การประเมนิกระบวนการ (Process Evaluation : P ) เป็นการประเมินระหว่างการด าเนินงาน
โครงการ เพื่อหาขอ้บกพร่องของการด าเนินโครงการท่ีจะใชเ้ป็นขอ้มลูในการพฒันา แกไ้ข ปรับปรุงใหก้าร
ด าเนินการช่วงต่อไปมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเป็นการตรวจสอบกิจกรรม เวลาทรัพยากรท่ีใชใ้นโครงการ 
ภาวะผูน้  า การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการโดยมีการบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐานทุกขั้นตอน การ
ประเมินกระบวนการน้ีจะเป็นประโยชน์อยา่งมากต่อการคน้หาจุดเด่น หรือจุดแข็ง (Strengths) และจุดดอ้ย 
(Weakness) ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการมกัจะไม่สามารถศึกษาไดภ้ายหลงัจากส้ินสุดโครงการแลว้การ
ประเมินกระบวนการจะมีบทบาทส าคญัในเร่ืองการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัเป็นระยะๆ เพื่อการตรวจสอบการ
ด าเนินของโครงการโดยทัว่ไป การประเมินกระบวนการมีจุดมุ่งหมายคือ 
          3.1 เพื่อการหาขอ้บกพร่องของโครงการ ในระหว่างท่ีมีการปฏิบติัการหรือการด าเนินงานตามแผนนั้น 
          3.2 เพื่อหาขอ้มลูต่างๆ ท่ีจะน ามาใชใ้นการตดัสินใจเก่ียวกบัการด าเนินงาน ของโครงการ 



          3.3  เพื่อการเก็บขอ้มลูต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการด าเนินงานของโครงการ 
            4.  การประเมนิผลผลติ (Product Evaluation : P )เป็นการประเมินเพ่ือเปรียบเทียบผลผลิตท่ีเกิดข้ีน
กบัวตัถุประสงคข์องโครงการหรือความตอ้งการ/ เป้าหมายท่ีก  าหนดไว ้รวมทั้งการพิจารณาในประเด็นของ
การยบุ เลิกขยาย หรือปรับเปล่ียนโครงการและการประเมนิผล เร่ืองผลกระทบ (Impact) และผลลพัธ(์ 
Outcomes ) ของนโยบาย / แผนงาน / โครงการ โดยอาศยัขอ้มลูจากการประเมินสภาวะแวดลอ้มปัจจยั
เบ้ืองตน้และกระบวนการร่วมดว้ย  จะเห็นไดว้่า การประเมินแบบ CIPP เป็นการประเมินท่ีครอบคลุม
องคป์ระกอบของระบบทั้งหมดซ่ึงผูป้ระเมินจะตอ้งก าหนดวตัถุประสงคข์องการประเมินท่ีครอบคลุมทั้ง 4 
ดา้นก าหนดประเดน็ของตวัแปรหรือตวัช้ีวดั ก  าหนดแหล่งขอ้มลูผูใ้หข้อ้มลูก  าหนดเคร่ืองมือการประเมิน 
วิธีการท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูก  าหนดแนวทางการวเิคราะห์ขอ้มลู และเกณฑก์ารประเมินท่ีชดัเจน 
          เมื่อพิจารณาถึงช่วงเวลาของการประเมินผลโครงการเพ่ือจ าแนกประเภทของการประเมินผลโครงการ
โดยละเอียดแลว้เราสามารถจ าแนกไดว้่าการประเมินผลโครงการมี 4 ระยะดงัต่อไปน้ี 
          1) การประเมินผลโครงการก่อนการด าเนินงาน (Pre-evaluation) เป็นการประเมินว่ามีความจ าเป็นและ
ความเป็นไปไดใ้นการก าหนดใหมี้โครงการหรือแผนงานนั้นๆ หรือไม่ บางคร้ัง เรียกการประเมินผล 
ประเภทน้ีว่า การศึกษาความเป็นไปได ้(Feasibility Study) หรือการประเมินความตอ้งการท่ีจ  าเป็น (Need 
Assessment) 
          2) การประเมินผลโครงการขณะด าเนินงาน (On-going Evaluation) เป็นการประเมินผลโครงการเพ่ือ
ติดตามความกา้วหนา้ของการด าเนินงาน (Monitoring) และการใชท้รัพยากรต่าง ๆ 
          3) การประเมินผลโครงการเมื่อส้ินสุดการด าเนินงาน (Post-evaluation) เป็นการประเมินว่า ผลของ
การด าเนินงานนั้นเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องโครงการท่ีวางไวห้รือไม่ 
          4) การประเมินผลกระทบจาการด าเนินโครงการ (Impact Evaluation) เป็นการประเมินผลโครงการ 
ภายหลงัจากการส้ินสุดการด าเนิน โครงการหรือแผนงานโดยมีวตัถุประสงค ์เพ่ือตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนซ่ึงอาจจะไดรั้บอิทธิพลจากการมีโครงการหรือปัจจยัอ่ืน ๆ 
          นอกจากน้ี สตฟัเฟิลบีมไดน้ าเสนอประเภทของการตดัสินใจ ท่ีสอดคลอ้งกบัประเดน็ท่ีประเมินผล
ดงัน้ี 
            1. การตดัสินใจเพื่อการวางแผน (Planning สภาพแวดลอ้มท่ีไดน้ าไปใชใ้นการก าหนดจุดประสงค์
ของโครงการใหส้อดคลอ้งกบัแผนการด าเนินงาน 
            2. การตดัสินใจเพื่อก  าหนดโครงสร้างของโครงการ (Structuring Decisions) เป็นการตดัสินใจท่ีใช้
Decisions) เป็นการตดัสินใจท่ีใชข้อ้มลูจากการประเมินของโครงการ 
            3. การตดัสินใจเพื่อน าโครงการไปปฏิบติั (Implementation Decisions) เป็นการตดัสินใจท่ีใชข้อ้มลู 
ขอ้มลูจากปัจจยัน าเขา้ท่ีไดน้ าไปใชใ้นการก าหนดโครงสร้างของแผนงานและขั้นตอนของการด าเนินการ 
จากการประเมินกระบวนการเพื่อพิจารณาควบคุมการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนและปรับปรุงแกไ้ขการ
ด าเนินการใหม้ีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 



            4. การตดัสินใจเพื่อทบทวนโครงการ (Recycling Decisions) เช่นการตดัสินใจเพื่อใชข้อ้มลูจากการ
ประเมินผลผลิต (Output )ท่ีเกิดข้ึนเพ่ือพิจารณาการยติุ / ลม้เลิก หรือขยายโครงการท่ีจะน าไปใชใ้นโอกาส
ต่อไป 
          ขอ้มลูเก่ียวกบัประเด็นการประเมนิแบบ CIPP Model ทั้ง 4 ประการและประเภทของการตดัสินใจ
ดงักล่าวขา้งตน้ พอจะสรุปความสมัพนัธร์ะหว่างประเภทของการประเมินกบัการตดัสินใจ ดงัแผนภูมิ  1 

  

 

 

 

 

ประเภทการประเมนิ ประเภทการตดัสินใจ 
การประเมินสภาวะแวดลอ้ม 

(Context Evaluation) 
การตดัสินใจเพื่อการวางแผน 

(Planning Decisions) 
การประเมินปัจจยัเบ้ืองตน้/ตวัป้อน 

(Input Evaluation) 
การตดัสินใจเพื่อก  าหนดโครงสร้าง 

(Structuring Decisions) 
การประเมินกระบวนการ 

(Process Evaluation) 
การตดัสินใจเพื่อน าโครงการไปปฏิบติั 

(Implementating Decisions) 
การประเมินผลผลิต 
(Product Evaluation) 

การตดัสินใจเพื่อทบทวนโครงการ 
(Recycling Decisions) 

                                           

 แผนภูมทิี1่ : ความสมัพนัธก์ารตดัสินใจ และประเภทการประเมินแบบ CIPP Model 
          Stufflebeamไดเ้สนอแนวคิดในการสร้างแบบแผนการประเมินผล ซ่ึงสอดคลอ้งกบั CIPP Model ซ่ึง
อาจน าไปประยกุตใ์ชก้บัการประเมินผลในรูปแบบอ่ืน ๆ ได ้แบบแผนการประเมินผลมีดงัน้ี 
            1. การบรรยายจุดมุ่งหมาย และการก าหนดนโยบายในการปฏิบติังาน ซ่ึงประกอบดว้ย 
                        1.1 ขอบเขตความรับผดิชอบว่ามีขอบเขตระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัจงัหวดัหรือระดบัประเทศ 
                        1.2 เวลาและแนวทางเลือก 
                        1.3 ตวัแปรในการวดัและมาตรฐานท่ีใชใ้นการตดัสินใจ 



                        1.4 นโยบายในการปฏิบติังานของผูป้ระเมนิผล 
            2. การเก็บรวบรวมขอ้มลู ประกอบดว้ย แหล่งขอ้มลูท่ีจะเก็บรวบรวมขอ้มลู วิธีการเคร่ืองมือ วิธีการ
สุ่มกลุ่มตวัอยา่ง สภาพการณ์ในการเก็บขอ้มลู 
            3. การวิเคราะห์ขอ้มลู 
            4. การรายงานผลหรือสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มลู 
            5. การบริหารการประเมินผล เพ่ือเตรียมแผนการด าเนินงานทั้งหมด ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนคือ 
ก  าหนดโครงร่าง ก  าหนดบุคลากรและทรัพยากร ก  าหนดวธีิการปฏิบติั ประเมินผลประสิทธิภาพของ
เคร่ืองมือ ก  าหนดวิธีการท่ีจะพฒันาแบบแผนการประเมนิ และการจดัหางบประมาณท่ีใชใ้นการด าเนินงาน 
การประเมินผลตลอดโครงการ 
 
5.การมส่ีวนร่วมของชุมชนใน  พรบ.สุขภาพแห่งชาต ิ
  พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มีผลบงัคบัใชเ้มื่อวนัท่ี 19 มี.ค.2250 ในฐานะ“ธรรมนูญสุขภาพ
ของประเทศไทย”ท่ีไดรั้บการกล่าวขานว่าเป็นกฎหมายฉบบัแรกของประเทศไทยท่ีจดัท าดว้ยกระบวนการมี
ส่วนร่วมจากสงัคมตั้งแต่เร่ิมตน้จนเสร็จสมบูรณ์อยา่งมากท่ีสุดกว่า 4.7 ลา้นคน ใชร้ะยะเวลานานถึง 8 ปีและ
เป็นกฎหมายฉบบัแรกท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการประเมินผลกระทบทางสุขภาพซ่ึงครอบคลุมทั้ง เร่ืองสิทธิ 
หนา้ท่ีและความมัน่คงดา้นสุขภาพ กระบวนการมีส่วนร่วมและกลไกการท างาน 
                นอกจากน้ี พ.ร.บ.สุขภาพฯยงักลายมาเป็น“เคร่ืองมอืใหม่”ท่ีจดัใหม้ีกลไกเปิดโอกาสใหทุ้กฝ่ายใน
สงัคมมาท างานเร่ืองสุขภาพดว้ยกนัดว้ยรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลายกลไกต่างๆ ใน พ.ร.บ.สุขภาพฯจึงมี
หนา้ท่ีหนุนเสริมกลไกต่างๆ ท่ีมีอยูแ่ลว้ไม่ว่าจะเป็นกลไกของรัฐบาลท่ีจ  าแนกเป็นกระทรวง ทบวง กรม 
ต่างๆและกลไกใหม่ภายใตพ้.ร.บ.กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)พ.ร.บ.หลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาต(ิสปสช.)พ.ร.บ.สถาบันวจิยัระบบสาธารณสุข(สวรส.) ใหผ้สานตวัเขา้หากนัเพื่อช่วยกนัท างาน
พฒันาสุขภาพหรือสุขภาวะท่ีมุ่งสู่ทิศทาง“สร้างน าซ่อม”ร่วมกนัต่อไป 
                ในส่วนของการประเมินผลกระทบดา้นสุขภาพโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ท่ีมีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มจ าเป็นตอ้งผา่นการประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มหรือ Environmental Health Impact 
Assessment หรือ EIA ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้มระยะหลงัแนวคิดใน
เร่ืองการพฒันาท่ีย ัง่ยนืท่ีเนน้ว่าคนคือศนูยก์ลางในการพฒันาเป้าหมายของการพฒันาโครงการต่างๆ 
ทา้ยท่ีสุดตอ้งไปสู่การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พราะฉะนั้นการประเมินโครงการต่างๆนอกจากจะประเมินผล
กระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจะตอ้งท าการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (Health Impact Assessment หรือ HIA) 
ซ่ึงความหมายของสุขภาพนั้น กินความกวา้งถึงเร่ือง สุขภาพกาย จิต สงัคม และปัญญาจึงตอ้งค านึงถึงมิติ
ของสงัคมดว้ย(Social Impact Assessment) 
                โดยเฉพาะประเด็นเร่ืองสิทธิท่ี มาตรา 11 ก าหนดใหบุ้คคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิร้องขอใหม้ีการ
ประเมินมีสิทธิร่วมในกระบวนการประเมินผลกระทบดา้นสุขภาพจากนโยบายสาธารณะบุคคลหรือคณะ



บุคคลมีสิทธิไดรั้บรู้ขอ้มลู ค  าช้ีแจงและเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการอนุญาตหรือการด าเนิน
โครงการหรือกิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของตนหรือของชุมชนและแสดงความเห็นของตนใน
เร่ืองดงักล่าวมาตรา 5 มีสิทธิในการอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ มาตรา 10 มีสิทธิในการรับรู้ขอ้มลู
แผนงาน โครงการและนโยบายท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพและมาตรา25(5) ใหค้ณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
(คสช.)ก  าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลกระทบดา้นสุขภาพ รวมถึงมาตรา 46 - 48 การจดัท า
ธรรมนูญว่าดว้ยระบบสุขภาพแห่งชาติซ่ึงทั้งหมดน้ีจะเก่ียวพนักบัการใชสิ้ทธิตาม ม.11 
                   เจตนารมณ์ของพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฉบบัน้ีตอ้งการใหก้ารประเมินผลกระทบทางสุขภาพเป็น
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัในสงัคมท่ีพฒันาข้ึนมาเพ่ือใหทุ้กฝ่ายไดร่้วมกนัพิจารณาถึงผลกระทบทาง
สุขภาพท่ีอาจจะเกิดข้ึนหรือเกิดข้ึนแลว้กบัประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเน่ืองมาจากการด าเนินนโยบายการ
พฒันา หรือกิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงโดยหวงัผลเพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจในทางเลือกท่ีดีท่ีสุดส าหรับ
การสร้างเสริมและคุม้ครองสุขภาพของทุกคนในสงัคมการพฒันาระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ในพรบ.สุขภาพ พ.ศ.2550 จะมีส านกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึง
สมชัชาสุขภาพในระดบัต่างๆ เป็นผูรั้บผดิชอบในการด าเนินงาน 
                   กลไกส าคญักลไกหน่ึงภายใตพ้รบ.สุขภาพฯ คือ ‘สมชัชาสุขภาพ’ ซ่ึงมีจุดเร่ิมตน้จากงานวจิยัท่ี 
สวรส.สนบัสนุนและน าเสนอกรอบความคิดมาตั้งแต่ปี 2543 และมีการจดัสาธิตสมชัชาสุขภาพมาอยา่ง
ต่อเน่ืองทุกปีมาตั้งแต่ปี 2544จนกระทัง่เม่ือพรบ.สุขภาพฯไดรั้บการประกาศใชส้มชัชาสุขภาพจึงได้
กลายเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะเพ่ือการมีส่วนร่วมอยา่งเป็นทางการโดยมีการจดัทั้งสมชัชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
เฉพาะพ้ืนท่ี และสมชัชาสุขภาพแห่งชาติมติสมชัชาสุขภาพถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะถกูส่งต่อและผลกัดนัสู่การ
ปฏิบติัผา่นช่องทางกลไกของรัฐและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้งใหภ้าคประชาชนร่วมด าเนินการ
โดยสวรส.เขา้ไปร่วมท างานวิชาการในเวทีและกิจกรรมท่ีสช.ด าเนินการร่วมกนัอยา่งใกลชิ้ด 
  

6.งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูศ้กึษาวิจยัไดร้วบรวมงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั

ในคร้ังน้ีไดด้งัน้ี 
กาญจนา  แกว้สุวรรณ และสุรินธร  กลมัพากร (2554) ไดศ้กึษารูปแบบการพฒันาชุมชนปลอดบุหร่ี

ตน้แบบในอ าเภอทุ่งหวัชา้ง จงัหวดัล  าพนู พบว่า ในการพฒันาชุมชนปลอดบุหร่ีตน้แบบประกอบดว้ย
กิจกรรม 3 กิจกรรมไดแ้ก่ 1)กิจกรรมท าประชาคมเพ่ือก าหนดมาตรการสร้างพ้ืนท่ีปลอดบุหร่ีในชุมชน 2) 
กิจกรรมการใหค้วามรู้และทกัษะในการช่วยเหลือผูเ้ลิกบุหร่ีแก่ครอบครัว 3)กิจกรรมกลุ่มบ าบดัเพื่อเลิกบุหร่ี
ในชุมชน ผลการศึกษาพบว่า มีการก าหนดมาตรการในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการสูบบุหร่ีในชุมชน 
และประกาศพ้ืนท่ีสาธารณปลอดบุหร่ี ไดแ้ก่ ศาสาเอนกประสงค ์ศาลาวดั โรงเรียน ตลาดสด ร้านอาหาร 
บา้นท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการบา้นปลอดบุหร่ี และบา้นท่ีมีการจดังานศพ จ านวนทั้งส้ิน 16 แห่ง อีกทั้งยงัมี
การแจง้ประชาสมัพนัธบ์ริเวณท่ีก  าหนดใหเ้ป็นพ้ืนท่ีปลอดบุหร่ี หากมีการฝ่าฝืนมีมติใหป้รับมวนละ 50 บาท 



และใหค้วามรู้โทษพษิภยับุหร่ีผา่นทางเสียงตามสายในหมู่บา้น ดา้นครอบครัวของผูเ้ลิกบุหร่ี สมาชิก
ครอบครัวผูเ้ขา้ร่วมโครงการท่ีไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมอบรมการใหค้วามรู้และพฒันาทกัษะในการช่วยเหลือผู ้
เลิกบุหร่ีจ  านวน 140 คน มีทศันคติท่ีดีมีความรู้และทกัษะในการดูแลผูต้อ้งการเลิกบุหร่ีเพ่ิมข้ึน ดา้นผูสู้บ
บุหร่ีท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการเลิกบุหร่ีทั้งหมด  70 คนประเมินผลเม่ือครบ 6 เดือน มีผูห้ยดุสูบบุหร่ีได ้29 
คน คิดเป็นร้อยละ 4104 

ปราณี เทียมใจ และ ปรัชญาพร ธิสาระ (2553) ศกึษาการพฒันามหาวิทยาลยัปลอดบุหร่ีตน้แบบ 
โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยาพบว่า การพฒันามหาวิทยาลยัปลอดบุหร่ีตน้แบบมี
กระบวนการพฒันาประกอบดว้ย 8 ขั้นตอน คือ 1) แต่งตั้งคณะท างานด าเนินงาน 2) ส ารวจขอ้มลูการสูบ
บุหร่ีและการสมัผสับุหร่ีมือสอง 3)เสนอผลการส ารวจขอ้มลูและแผนปฏิบติังานต่อผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั 4)
สร้างคู่มือ 5)พฒันาแกนน า 6)สนบัสนุนการจดักิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง 7) พฒันาพ้ืนท่ีปลอดบุหร่ี 8)พฒันาคิ
นิคเลิกบุหร่ี ผลลพัธพ์บว่า มีผูเ้ขา้ร่วมบ าบดัในคลินิกจ านวน 34 คน ซ่ึงเลิกไดแ้ละอยูใ่นระหว่างการเลิก
จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 82.35 และปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินโครงการมหาวิทยาลยัปลอดบุหร่ี คือ 1)
ผูบ้ริหารในระดบัสูง และหวัหนา้งานทุกฝ่ายจะตอ้งเห็นความส าคญัและใหค้วามร่วมมือในการก าหนด
นโยบายและมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 2)การสร้างความตระหนกัและกระตุน้ใหห้น่วยงานทุกภาคส่วน
เขา้มาเป็นคณะท างานในการด าเนินกิจกรรม และเป็นแกนน าในการรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ี 3)การสร้าง
แรงจูงใจในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการโดยการวางแผนและก าหนดผูรั้บผดิชอบกิจกรรมโครงการ
อยา่งชดัเจนและเหมาะสม 4 )การด าเนินกิจกรรมในโครงการรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ีในมหาวิทยาลยัควร
สอดคลอ้งกบักิจกรรมของกองกิจการนอสิตของมหาวิทยาลยั 5)การจดักิจกรรมควรเนน้การจดักิจกรรม
โครงการท่ีมีความหลากหลาย แต่มีทิศทางเป้าหมายท่ีสอดคลอ้งกนั 

พชัรี เกสรบุญนาคและคณะ. (2553 ) ศกึษาปัจจยัท านายพฤติกรรมการช่วยเลิกบุหร่ีของสมาชิก
ครอบครัวผูสู้บบุหร่ีของหญิงตั้งครรภท่ี์มารับบริการในคลินิกฝากครรภ ์โรงพยาบาลสามพราน จงัหวดั
นครปฐม พบว่าการรับรู้ประโยชน์ของการช่วยเลิกบุหร่ีและความตั้งใจในการช่วยเลิกบุหร่ีของสมาชิก
ครอบครัวผูสู้บบุหร่ี มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัพฤติกรรมช่วยเลิกบุหร่ี (r = 0.151, 0.280 p < 0.01) 
ตามล าดบั การรับรู้ประโยชน์ของการช่วยเลิกบุหร่ีและความตั้งใจในการช่วยเลิกบุหร่ีของสมาชิกครอบครัว
ผูสู้บบุหร่ีสามารถร่วมท านายพฤติกรรมช่วยเลิกบุหร่ีไดร้้อยละ 13.4 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ p< 0.05 และ 
0.01 ตามล าดบั 
 มลทา  ทายดิา และ สุรินธร  กลมัพากร (2552) ศึกษารูปแบบการพฒันาชุมชนปลอดบุหร่ีตน้แบบ
ในอ าเภอทุ่งสง จงัหวดัอุดรธานี โดยศกึษาวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เพื่อศึกษารูปแบบการพฒันา
ชุมชนปลอดบุหร่ีตน้แบบและผลการพฒันาชุมชนปลอดบุหร่ีตน้แบบโดยใชก้ลยทุธก์ารมีส่วนร่วม ในพ้ืนท่ี
อ  าเภอทุ่งฝนจงัหวดัอุดรธานี กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูสู้บบุหร่ีท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมการบ าบดัรักษาในชุมชนจ านวน 
25 คน และครัวเรือนผูท่ี้สูบบุหร่ีจ  านวน 101 หลงั โดยมีแกนน าชุมชนเป็นผูด้  าเนินการตั้งแต่เดือนธนัวาคม 
2551 ถึงเดือน กนัยายน 2552 การพฒันาชุมชนปลอดบุหร่ีตน้แบบมี 6 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1) ศึกษาขอ้มลู



พ้ืนฐานและปัญหาการสูบบุหร่ีร่วมกบัแกนน า ครอบครัวผูสู้บบุหร่ี และตวัของผูท่ี้สูบบุหร่ี ขั้นตอนท่ี 2) 
พฒันาศกัยภาพแกนน าชุมชนชุมชนท่ีรับผดิชอบโครงการและประชุมเชิงปฏิบติัการ 1 วนัพร้อมก าหนด
กิจกรรมและวางแผนการด าเนินงาน ขั้นตอนท่ี 3) น าแผนท่ีก  าหนดลงสู่การปฏิบติัดว้ยมาตรการ 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ดา้นกฎหมายหรือมาตรการทางสงัคม มีการประกาศสถานท่ีสาธารณะปลอดบุหร่ี และมีบทลงโทษ
ผูฝ่้าฝืนกฎของชุมชน ดา้นการบ าบดัผูสู้บบุหร่ี และดา้นการป้องกนั ขั้นตอนท่ี 4) การติดตามผลการ
ด าเนินงานเดือนละ 1คร้ัง ขั้นตอนท่ี 5) สะทอ้นการปฏิบติัโดยกลุ่มแกนน าชุมชนเรียนรู้ร่วมกนั และ
วิเคราะห์กิจกรรมท่ีไดด้  าเนินการ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแกไ้ข ขั้นตอนท่ี 6) น าแนวทางใหม่ท่ีไดไ้ป
ปฏิบติัตามสถานการณ์จริงเพื่อการแกไ้ขปัญหาการสูบบุหร่ีของชุมชนอยา่งต่อเน่ืองผลการวจิยัพบว่า ดา้น
แกนน าชุมชน มีแกนน าชุมชนท่ีรับคดัเลือกจากสมาชิกชุมชนใหเ้ป็นผูร่้วมด าเนินการเพื่อขบัเคล่ือนแกไ้ข
ปัญหาของการสูบบุหร่ีในชุมชนจ านวน 16คน ดา้นผูสู้บบุหร่ีพบว่า มีผูส้มคัรใจเขา้ร่วมบ าบดัจ  านวน 25 คน 
หลงัการติดตาม 6 เดือน มีผูเ้ลิกสูบบุหร่ีจ  านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 64 ดา้นชุมชนพบว่า มีการก าหนดและ
ประกาศใชน้โยบายสาธารณเพ่ือแกไ้ขปัญหาการสูบบุหร่ีของชุมชน โดยประกาศพ้ืนท่ีสาธารณปลอดบุหร่ี
ไดแ้ก่ ศาลาเอนกประสงค ์ศาลาวดั โรงเรียน ตลาดสด และครอบคลุมถึงสถานท่ีส่วนบุคคล ไดแ้ก่บา้นแกน
น าชุมชน และบา้นผูท่ี้เลิกสูบบุหร่ี หากฝ่าฝืนมีมติใหป้รับมวนละ100 บาท อีกทั้งยงัมีวทิยชุุชนเขา้มามี
บทบาทในการส่ือสารประชาสมัพนัธใ์หค้วามรู้โทษพิษภยับุหร่ีและมีร้านคา้ 1 แห่งประกาศเป็นร้านคา้
ปลอดบุหร่ี 
 รัชนี  มิตกิตติและอญัชญั  เกียรติพรศกัดา (2552) ศึกษาการช่วยเหลือใหเ้ลิกบุหร่ีในชุมชนโดยสร้าง
การมีส่วนร่วมจากประชาคม มีวตัถุประสงคเ์พื่อ ช่วยเหลือใหเ้ลิกบุหร่ีในชุมชนโดยใชก้ารเสริมแรงบวกใน
การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีสมคัรใจเขา้รับการบ าบดับุหร่ีในชุมชนจ านวน 13 คน และครัวเรือนท่ีมี
ผูสู้บบุหร่ีจ  านวน 54 หลงัคา ด  าเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2552 ถึงเดือนธนัวาคม 2552 โดยมี
คณะกรรมการหมู่บา้นและอาสาสมคัรสาธารณสุข(อสม.) จ  านวน 20คนร่วมกนัส ารวจพฤติกรรรมการสูบ
บุหร่ี วางแผนด าเนินการ จูงใจและติดตามเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจ โดยใชแ้บบสอบถามและแบบติดตาม
พฤติกรรมการสูบบุหร่ี โดยใหผู้สู้บบุหร่ีบนัทึกพฤติกรรมการสูบบุหร่ีดว้ยตนเองและอาการท่ีเกิดข้ึนใน
ระหว่างการเลิกบุหร่ีทุกวนัพยาบาลชุมชนจากโรงพยาบาลแม่จนัและอาจารยจ์ากส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวงเป็นผูติ้ดตามใหค้  าปรึกษาทั้งรายกลุ่มและรายบุคคลทุก 2-4 สปัดาห์ วิธีการ
ด าเนินการคร้ังน้ีประกอบดว้ยการรณรวคส์ร้างกระแสในชุมชนและประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรับทราบ
โครงการ อบรมใหค้วามรู้แก่สมาชิกในครอบครัวท่ีสูบบุหร่ี อสม. และผูน้  าชุมชน ใหม้ีความรู้และตระหนกั
ถึงพิษภยัของบุหร่ี จูงใจใหเ้ลิกบุหร่ี ใหค้  าปรึกษาและช่วยเหลือผูเ้ลิกบุหร่ีอยา่งต่อเน่ือง คดัเลือกบุคคลและ
ครัวเรือนตน้แบบไร้ควนับุหร่ี จดัเวทีประชาคมก าหนดพ้ืนท่ีสาธารณปลอดบุหร่ี ผลการศึกษาพบว่าผู ้
ตอ้งการเลิกบุหร่ี 13 คน จากผูสู้บบุหร่ีทั้งหมด 57 คนคิดเป็นร้อยละ 23 เป็นเพศชายทั้งหมด มีอายเุฉล่ีย 41.8 
ปี ระยะเวลาในการสูบบุหร่ีเฉล่ีย 22.3 ปี สูบบุหร่ีมวนแรกเมื่ออายเุฉล่ีย 13.8 ปี หลงัจาการบ าบดั 10 วนั มีผู ้
เลิกบุหร่ีได ้4 คน ท่ีเหลือลดปริมาณการสูบเฉล่ีย 11 มวนต่อคน ครบ 5 เดือนมีผูท่ี้เลิกสูบบุหร่ีได ้10 คน คิด



เป็นร้อยละ 76.9 ท่ีเหลือ 3 คนเลิกสูบไม่ไดเ้พราะสมาชิกในบา้นท่ีเป็นญาติผูใ้หญ่ยงัสูบบุหร่ีในบา้น ส าหรับ
คนท่ีเลิกสูบบุหร่ีส าเร็จไดเ้น่ืองจากมีความตั้งใจจริงและเลิกไดด้ว้ยตนเอง ปัจจยัความส าเร็จในการพฒันา
หมู่บา้นปลอดบุหร่ีคร้ังน้ีไดแ้ก่ ความเขม้แข็งของชุมชน และความมุ่งมัน่ของผูน้  าชุมชนและอาสาสมคัร
สาธารณสุขท่ีมีความจริงใจใหค้วามช่วยเหลือและใหก้  าลงัใจแก่ผูเ้ลิกบุหร่ีอยา่งสม ่าเสมอ ทั้งน้ีไดรั้บแรง
บนัดาลใจจากบุคคลส าคญัในครอบครัวและการติดตามใหค้  าปรึกษาจากพยาบาลชุมชนอยา่งใกลชิ้ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7. กรอบแนวคดิ (Conceptual framework)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมู่บ้านต้นแบบในการ ลด ละ เลกิบุหร่ีโดยชุมชนมส่ีวนร่วม 

ข้ันตอนที่ 1 การศึกษาสถานการณ์ปัญหาเบ้ืองต้น เพื่อหาสภาพของปัญหาสูบบุหร่ีในชุมชน 
1.1 สร้างสัมพนัธภาพ ท าความรู้จกักบัผูน้  าชุมชนที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
1.2 ร่วมกบัแกนน าชุมชนศึกษาขอ้มูลระดบัชุมชน 
1.3คืนขอ้มูลปัญหาการสูบบุหร่ีของชุมชนในเวทีประชาคมและระดมความคิดเห็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการ

สูบบุหร่ี 
 

ข้ันตอนที่ 2พัฒนาศักยภาพแกนน าชุมชน และวางแผนการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 
2.1จดัประชุมเชิงปฏิบติัการแกนน าชุมชน 1 วนั 
2.2ก าหนดกิจกรรมตามมาตรการและแนวทางที่ไดจ้ากเวทีประชาคม 
 

 

ขั้นตอนที่ 4 การติดตามรายงานผลการด าเนินงานเดือนละ 1คร้ัง 

ขั้นตอนที่ 5 สะท้อนการปฏิบัติโดยกลุ่มแกนน าชุมชน ครอบครัวของผู้ที่สูบบุหร่ี และคนที่สูบบุหร่ี 

ข้ันตอนที่ 6 น าแนวทางใหม่ที่ได้ไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาการสูบบุหร่ีของชุมชนอย่างต่อเน่ือง 

ข้ันตอนที่ 3 น าแนวทางที่เป็นมาตรการทางสังคมที่ก าหนดโดยชุมชนลงสู่การปฏิบัติ 
- ดา้นกฎหมาย 
- ดา้นการบ าบดัผูสู้บบุหร่ี 
-ดา้นการป้องกนัการสูบบุหร่ี 

 

แผนภูมทิี่ 1 กรอบแนวคิดในการศกึษา 



บทที่ 3 
ระเบียบวธิีวจิยั 

  
1. รูปแบบการวจิยั 

เป็นวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR)  ร่วมกบั
กระบวนการวิจยัทอ้งถ่ิน(Community Base Research:CBR) 

2. ขอบเขตการศึกษา 
เป็นการศกึษาหมู่บา้นตน้แบบ ลด ละ เลิกบุหร่ี โดยชุมชนมีส่วนร่วม เป็นการคน้หาแนวทางท่ีเป็น

วิธีการแกไ้ขปัญหาการสูบบุหร่ีของชุมชนท่ีสอดคลอ้งกบัวถีิชีวิตและความตอ้งการของสมาชิกในชุมชน 
3. พืน้ที่และกลุ่มเป้าหมายในการวจิยั 

กลุ่มเป้าหมายประชาชนท่ีมีอาย1ุ5 ปีข้ึนไปท่ีสูบบุหร่ี ครอบครัวของผูท่ี้สูบบุหร่ี และแกนน าหรือ
คณะกรรมการชุมชนท่ีอาศยัอยูใ่นบา้นหนองยา่งช้ิน หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองยา่งช้ิน อ  าเภอเรณูนคร จงัหวดั
นครพนมระยะเวลา 1 สิงหาคม  พ.ศ.2555 ถึง 31 กรกฎาคม 2556 

 
4. เคร่ืองมอืในการวจิยั 
เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ ท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ยแบบบนัทึกภาคสนาม แนวค าถามสมัภาษณ์เชิงลึก การ

เสวนากลุ่ม และแนวทางการสงัเกตแบบมีส่วนร่วม และอุปกรณ์เสริม ไดแ้ก่ เคร่ืองบนัทึกเสียง และกลอ้ง
ถ่ายรูป 

 
5. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ศึกษาขอ้มลูพ้ืนฐานเพ่ือหาสภาพของปัญหาการสูบบุหร่ีในชุมชน ดงัน้ี 
1.2 สร้างสมัพนัธภาพ ท าความรู้จกักบัผูน้  าชุมชนท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และเขา้

ร่วมกิจกรรมท่ีมีในชุมชน 
1.3 ร่วมกบัแกนน าชุมชนศึกษาขอ้มลูระดบัชุมชน 
1.4 คืนขอ้มลูปัญหาการสูบบุหร่ีของชุมชนในเวทีประชาคมและระดมความคิดเห็นแนวทางใน

การแกไ้ขปัญหาการสูบบุหร่ี 
2. พฒันาศกัยภาพแกนน าชุมชน และวางแผนการปฏิบติัอยา่งเป็นระบบ ซ่ึงประกอบดว้ย 

2.1 จดัประชุมเชิงปฏิบติัการแกนน าชุมชน 1 วนั 
2.2 ก าหนดกิจกรรมตามมาตรการและแนวทางท่ีไดจ้ากเวทีประชาคม 

3. น าแนวทางท่ีเป็นมาตรการทางสงัคมท่ีก  าหนดโดยชุมชนลงสู่การปฏิบติั 
3.1 ดา้นกฎหมาย ประกอบดว้ย 

3.1.1 ร่างกฎกติกาชุมชน และบทลงโทษผูฝ่้าฝืนกฎชุมชน 



3.1.2 น าเสนอร่างกฎชุมชน 
3.1.3 ปรับปรุงกฎชุมชนชนและประกาศใช ้

3.2 ดา้นการบ าบดัผูสู้บบุหร่ี 
3.2.1 ประชาสมัพนัธแ์ละรับสมคัรผูท่ี้สูบบุหร่ีเขา้ร่วมโครงการเพื่อการบ าบดัรักษา 
3.2.2 จดักลุ่มบ าบดัในชุมชนเพื่อหาแนวทางในการ ลด ละ เลิก สูบบุหร่ี 
3.2.3 ใหผู้ท่ี้สูบบุหร่ีหาแนวทางในการลด ละ เลิก สูบบุหร่ีของตนเอง และมีสมุดบนัทึก
ประจ าตวั 
3.2.4 มอบหมายใหส้มาชิกในครอบครัว ดูแลและใหก้  าลงัใจแก่ผูท่ี้สูบบุหร่ี และช่วย
ควบคุม ก  ากบัติดตามในการปฏิบติัตวัท่ีจะ ลด ละ เลิก สูบบุหร่ี และช่วยเซ็นตก์  ากบัสมุด
บนัทึกประจ าตวัของผูท่ี้สูบบุหร่ีทุกวนั 
3.2.5 มอบหมายให ้อสม. ดูแลผูท่ี้สูบบุหร่ีในคุม้ท่ีตนเองรับผดิชอบควบคุม ก  ากบัติดตาม
ในการปฏิบติัตวัท่ีจะ ลด ละ เลิก สูบบุหร่ี และช่วยเซ็นตก์  ากบัสมุดบนัทึกประจ าตวัของผูท่ี้
สูบบุหร่ีทุกสปัดาห์ 

      3.3  ดา้นการป้องกนัการสูบบุหร่ี 
  3.3.1 จดักิจกรรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัพิษภยัของบุหร่ีในชุมชน และในโรงเรียน 
  3.3.2 จดักิจกรรมรณรงคเ์ก่ียวกบัพิษภยัของบุหร่ีในชุมชน และในโรงเรียน 
ในวนัส าคญั เช่น วนัท่ี 5 ธนัวาคม 2555  
4.  การติดตามรายงานผลการด าเนินงานเดือนละ 1คร้ัง 
5.  สะทอ้นการปฏิบติัโดยกลุ่มแกนน าชุมชน ครอบครัวของผูท่ี้สูบบุหร่ี และคนท่ีสูบบุหร่ีเรียนรู้และ
วิเคราะห์กิจกรรมท่ีไดด้  าเนินการร่วมกนั รวมทั้งปัญหาอุปสรรคท่ีพบ และหาแนวทางแกไ้ข 
6.น าแนวทางใหม่ท่ีไดไ้ปปฏิบติัเพื่อแกไ้ขปัญหาการสูบบุหร่ีของชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 

 
6. การวเิคราะห์ข้อมูล 

6.1 วิเคราะห์ขอ้มลูเชิงปริมาณเช่น   ความถ่ี   ร้อยละ  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   อธิบาย
สรุปขอ้มลูเชิงปริมาณไดแ้ก่  ขอ้มลูทัว่ไปของผูท่ี้สูบบุหร่ี 

6.2 วิเคราะห์ขอ้มลูเชิงคุณภาพโดยเจาะลึกในประเด็นท่ีศกึษากระบวนการวิเคราะห์ขอ้มลูจะท า
ต่อเน่ืองตลอดกระบวนการวิจยั  ประกอบดว้ย  การจดัระเบียบขอ้มลู  ทั้งดา้นกายภาพ  (ถอด
เทปบนัทึกเสียง/ การใส่รหสับนัทึก (coding) ตามประเด็นหลกัและยอ่ยตามประเด็นท่ีศกึษา/ 
สรุป บรรณาธิกรณ์ขอ้มลู   และจดัเก็บขอ้มลูเพื่อความปลอดภยั สะดวกในการคน้หา/น ามาใช)้   
และดา้นเน้ือหา   รวมทั้ง มีการแสดงขอ้มลู  หาขอ้สรุป  (ตีความและตรวจสอบความถกูตอ้ง 
ตรงประเด็นของผลการวจิยั)  จดักลุ่มขอ้มลู  และน าเสนอขอ้มลู  เป็นตน้ 

 



บทที่ 4 
ผลการวจิยั 

 
 การศึกษาวจิยัเชิงปฏิบติัการเร่ือง การน ามติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบไปปฏิบติัท่ีจงัหวดั
นครพนม โดยอาศยัการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมใหส้ามารถมีการขบัเคล่ือนการน ามติสมชัชา
สุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรมท่ี หมู่ท่ี 7 บา้นหนองยา่งช้ิน ต าบลหนองยา่งช้ิน อ  าเภอ
เรณูนคร จงัหวดันครพนม  มีผลการด าเนินงานวิจยัเป็น 4ตอนดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 บริบทของพ้ืนท่ี 
ตอนท่ี 2 สถานการณ์ผูติ้ดบุหร่ีและสภาพปัญหาการสูบบุหร่ีในหมู่บา้น 
ตอนท่ี 3แนวทางในการจดัตั้งหมู่บา้นตน้แบบหมู่บา้นตน้แบบ ลด ละ เลิก บุหร่ี 
ตอนท่ี 4รูปแบบกระบวนการหนุนเสริมการขบัเคล่ือนการน าสมชัชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบ 
 4.1การขบัเคล่ือนการน าสมชัชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่การปฏิบติัในหมู่บา้นอยา่งเป็น

รูปธรรม 
4.2 ปัจจยัความส าเร็จในการขบัเคล่ือนการน ามติสมชัาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบ 
4.3 การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัในหมู่บา้นตน้แบบและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 

 
ตอนที่ 1 บริบทของพืน้ที ่
 ต าบลหนองยา่งช้ิน เป็นต าบลท่ีตั้งมาประมาณ 100 ปีมาแลว้ แต่ก่อนข้ึนอยูก่บัอ  าเภอธาตุพนม 
ตอนนั้นอ  าเภอเรณูนครมีช่ือว่า "เมืองเว" บา้นหนองยา่งช้ินในขณะนั้นเป็นป่า ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพล่า
สตัวป่์า เม่ือล่าสตัวไ์ดแ้ลว้จะน ามาช าแหละเพ่ือท าเน้ือเค็มตากแหง้บริเวณหนองน ้ า การท่ีราษฎรน าเน้ือไป
ช าแหละและยา่ง จึงไดข้นานนามช่ือว่า "บา้นหนองยา่งช้ิน" มาจนถึงปัจจุบนั ต าบลหนองยา่งช้ินเป็นต าบลท่ี
ตั้งอยูใ่นเขตการปกครองของอ าเภอเรณูนคร  
         ต าบลหนองยา่งช้ินตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของอ าเภอเรณูนคร แบ่งการปกครองออกเป็น      8 
หมู่บา้น หมู่ท่ี 2,7,8  เป็นหมู่บา้นท่ีอยูใ่นเขตเทศบาลต าบลหนองยา่งช้ิน หมู่ท่ี 1,3,4,5,6  เป็นหมู่บา้นท่ีอยู่
นอกเขตเทศบาลปัจจุบนั  มีนายประหยดั พลโลภ  เป็นก านนั โดยมีท่ีท าการก านนัอยูท่ี่บา้นหนองยา่งช้ิน หมู่
ท่ี 2 
  เนือ้ที่/พืน้ที ่
 มีเน้ือท่ีทั้งหมด 20.34 ตร.กม. สภาพพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม 
  สภาพภูมอิากาศโดยทั่วไป 
 จากขอ้มลูของสถานีตรวจอากาศนครพนม  เฉล่ียรายเดือน  3  ปียอ้นหลงั  อุณหภูมิตลอดปีมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นช่วง  15.7 – 24.4 องศาเซลเซียส 
  พกิดัทีต่ั้งและอาณาเขต 



ทิศเหนือ ติดกบั ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 
ทิศใต ้ติดกบั ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 

 ทิศตะวนัออก ติดกบั ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 
 ทิศตะวนัตก ติดกบั ต.เรณูใต ้อ.เรณูนคร จ.นครพนม 
  เส้นทางคมนาคม 
 ต าบลหนองยา่งช้ิน  มีถนนเพื่อใชใ้นการคมนาคม  ติดต่อกบัจงัหวดั  อ าเภอ  ต าบล  หมู่บา้น  และ
ต าบลใกลเ้คียงไดอ้ยา่งสะดวกตลอดปี  ระยะจากต าบลหนองยา่งช้ิน  ถึงอ  าเภอเรณูนคร  มีระยะทาง
ประมาณ  5  กิโลเมตร  เป็นถนนลาดยางตลอดทั้งสาย  ระยะทางจากต าบลหนองยา่งช้ิน  ถึงจงัหวดั
นครพนม  แบ่งเป็นสองสาย  
         สายท่ี  1  เป็นถนนลาดยางของกรมทางหลวง  จากอ าเภอเรณูนคร   ผา่นต าบลหนองฮี  อ าเภอ  
ปลาปาก  ถึงจงัหวดันครพนม  ความยาว  55  กิโลเมตร  
         สายท่ี  2  จากอ าเภอเรณูนคร  ผา่นสามแยกบา้นธาตุนอ้ย  อ าเภอธาตุพนม  ถึงจงัหวดั
นครพนม  ความยาวประมาณ  48  กิโลเมตร 
  ข้อมูลการปกครอง 

 อบต. จ  านวน 1 แห่ง ไดแ้ก่ 
1.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองย่างช้ิน ครอบคลุมพ้ืนท่ีต าบลหนองยา่งช้ินทั้งต  าบล 
  หมู่บ้านจ านวน 8 แห่ง ไดแ้ก่  
หมู่ท่ี 1 บา้นหวัขวัใต ้   หมู่ท่ี 2 บา้นหนองยา่งช้ิน 
หมู่ท่ี 3 บา้นนาดี     หมู่ท่ี 4 บา้นโนนสะอาด 
หมู่ท่ี 5 บา้นนาคอย   หมู่ท่ี 6 บา้นโคกเจริญ 
หมู่ท่ี 7 บา้นหนองยา่งช้ิน   หมู่ท่ี 8 บา้นหนองยา่งช้ิน 

  ข้อมูลด้านเศรษฐกจิ 
 อาชีพหลกั ได้แก่ท านา 
 อาชีพเสริม ได้แก่ปลกูพริก 
  
 ข้อมูลด้านสังคม 
 โรงเรียนประถมศึกษา3 แห่ง 
 วดัวดัพุทธ จ  านวน 6 แห่ง 
 สถานพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 1 แห่ง 



  ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
แม่น า้/แหล่งน า้หว้ย 53 ไร่หนองน ้ า 69 ไร่บ่อบาดาล 18 บ่อบ่อน ้ าต้ืน 26 บ่อ  หว้ยหนองดุ , หว้ยหนอง     
ยา่งช้ิน , หว้ยแคน มีแหล่งน ้ าท่ีสร้างข้ึนอีก  ไดแ้ก่  หนองสระพงั , หนองบ่อหิน , หนองแวง 
 
  ข้อมูลด้านประชากร 
 จ านวนประชากรทั้งส้ิน 4,336  คน 
 จ านวนประชากรชายรวม 2,163  .คน 
 จ านวนประชากรหญิงรวม 2,173  .คน 
   
   จ านวนครัวเรือน 
  - จ านวนครัวเรือนทั้งหมด 972  ครัวเรือน 
- จ านวนครัวเรือนเกษตรกร 680  ครัวเรือน 
   ข้อมูลด้านการเกษตร   
  อตัราส่วนแบ่งพืน้ที ่
  พ้ืนท่ีทั้งหมด                     12,720   ไร่  
  สภาพพ้ืนท่ีของต าบลหนองยา่งช้ิน  เป็นพ้ืนท่ีราบลุ่ม  มีพ้ืนท่ีป่าประมาณ  500  ไร่   
  พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีหวัไร่ปลายนา  ซ่ึงมีการจบัจองใชป้ระโยชน์บา้งแลว้ 
  พ้ืนท่ีท าการเกษตร     12,720 ไร่ 
  พ้ืนท่ีท านา8,277 ไร่ 
   ขา้วเจา้2,805 ไร่ 
   ขา้วเหนียว5,088 ไร่ 
   ยาสูบ319 ไร่ 
   มะเขือเทศโรงงาน  20 ไร่ 
   ท่ีดินสาธารณะและอ่ืน ๆ4,443 ไร่ 
  พนัธ์ุพชืทีป่ลกู 

- ขา้วนาปี 
- ขา้วเจา้ ใหพ้นัธุข์า้วหอมมะลิ 105 และ กข.15 
- ขา้วเหนียว ใขพ้นัธุ ์ กข. 6 กข.8 และ กข.10 
- ยาสูบ 
-ใชพ้นัธุเ์ตอร์กิส 

  พนัธ์ุสัตว์ทีเ่ลีย้ง 
 - โคพนัธุท่ี์เล้ียง พนัธุล์กูผสมบาร์มนั,พนัธุพ้ื์นเมือง 



 - กระบือพนัธุท่ี์เล้ียง พนัธุพ้ื์นเมือง 
 - สุกรพนัธุท่ี์เล้ียง พนัธุล์าร์จไวทพ์นัธุแ์ลนเลทร์ 
 - เป็ดพนัธุท่ี์เล้ียง พนัธุเ์น้ือ (เป็ดเทศ) 
 -ไก่พนัธุท่ี์เล้ียง พนัธุพ้ื์นเมือง 

- ปลา   แยกเป็น- ปลากินพืชพนัธุท่ี์เล้ียง ปลานิล ปลาไน ปลาตะเพียน 
- ปลากินเน้ือ ปลาดุก 
- ปลานิล cp 

  ผลผลติทางการเกษตรที่ส าคญั ได้แก่ 
 1. ขา้วหอมมะลิ 
 2. ขา้ว กข6 กข.8 กข.10   
 3. ยาสูบ 
  กลุ่มสถาบันการเกษตร 
 ศนูยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต าบล 1 แห่ง 
  ความส าคญั 
 เป็นเครือข่ายทางวฒันธรรมของอ าเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม โดยใหก้ารส่งเสริมและ
สนบัสนุนงานดา้นศาสนาศิลปะและวฒันธรรมของคนในชุมชน ใหม้ีความรักและห่วงแหนในศิลปะและ
วฒันธรรมของชุมชนตนเอง รวมไปถึงการอนุรักษว์ฒันธรรมของชุมชนใหค้งอยูต่่อไปดว้ย โดยจะเห็นได้
จากการจดัใหม้ีโครงการ/กิจกรรมทางดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม งานประเพณีงานบุญต่างๆ ของ
ชุมชนอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ าทุก ๆ ปี 

 
ตอนที่ 2 สถานการณ์ผู้ตดิบุหร่ีและสภาพปัญหาการสูบบุหร่ีในหมู่บ้าน 

จากการศึกษาสถานการณ์ผูติ้ดบุหร่ีและสภาพปัญหาการสูบบุหร่ีในหมู่บา้นมีการสร้างสมัพนัธภาพ 
โดยท าความรู้จกักบัผูน้  าชุมชนท่ีเป็นทางการ ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ผูท้รงคุณวฒิุ ประธาน  
อสม. และ อสม. กลุ่มท่ีไม่เป็นทางการ ไดแ้ก่ ผูสู้งอาย ุผูอ้าวุโส ผูท่ี้มีประสบการณ์เลิกสูบบุหร่ี และเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีมีในชุมชนในฐานะสมาชิกคนหน่ึงของชุมชน เพื่อใหเ้กิดความคุน้เคยและความไวว้างใจ และ
ร่วมกบัแกนน าชุมชนศึกษาขอ้มลูระดบัชุมชน ไดแ้ก่ การส ารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของสมาชิกครัวเรือน
แลว้น ามาวิเคราะห์สรุปขอ้มลู พบว่า  บา้นหนองยา่งช้ินหมู่ 7 มีประชากรอาย ุ15 ปีข้ึนไปจ านวน 240 คน 
และมคีนสูบบุหร่ี 15 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 เป็นเพศชายทั้งหมด 15 คน ส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 30-49 ปี 
ร้อยละ 66.67 อายนุอ้ยสุด 21ปี และอายมุากสุด 54 ปี การศึกษาจบชั้นประถมศึกษาร้อยละ 53.33 อาชีพ
เกษตรกรรมร้อยละ 80 ระยะเวลาท่ีสูบบุหร่ี 10-20 ปี ร้อยละ 53.33 ปริมาณท่ีสูบวนัละ 1 ซองร้อยละ 46.67 
ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
 

http://renunakhon.nakhonphanom.doae.go.th/downloads/docu/doae_tambon_center/3.pdf


ตารางที่  1แสดงจ านวนและร้อยละขอ้มลูทัว่ไปของผูสู้บบุหร่ี( n = 15 คน) 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

     เพศ 
              ชาย 

 
15 

 
100 

อาย(ุปี)   
21 – 29 ปี 2 13.33 
30 – 39 ปี 4 26.67 
40 – 49 ปี 6 40.0 
50 – 59 ปี 3 20.0 

ระดบัการศึกษา   
ประถมศึกษา 8 53.33 
มธัยมศึกษา 6 40.0 
ปริญญาตรี 1 6.67 

     อาชีพ   
เกษตรกรรม 12 80.0 
รับจา้งทัว่ไป 2 13.33 
รับราชการ 1 6.67 

     ระยะเวลาท่ีสูบบุหร่ี(ปี)   
< 10  2 13.33 
10-20 8 53.33 
21-30 3 20.0 
31-40 2 13.33 

     ปริมาณท่ีสูบ/วนั(ซอง)   
1 7 46.67 
2 5 33.33 
>2 3 20.0 
 
สาเหตุที่สูบบุหร่ี 
จากการสนทนากลุ่มพบว่าสาเหตุท่ีสูบบุหร่ี คือ สูบตามเพ่ือน มีเวลาว่าง กล่ินหอม ความคึกคะนอง 

สูบตั้งแต่เป็นวยัรุ่น สูบแลว้เท่ห์ 



 คนสูบบุหร่ีคนท่ี 1 ‚สูบเพ่ือดบักล่ินคาวหลงัรับประทานอาหารท่ีมีกล่ินคาวเช่นปลาร้า‛  เพื่อนใน
กลุ่มแยง้ว่า ‚ควรมีการหาส่ิงอ่ืนท่ีไม่ใช่บุหร่ีมาดบักล่ินคาวแทน  เช่น สมุนไพรท่ีเค้ียวได ้หรือหมากฝร่ัง 
เป็นตน้‛ 

 คนสูบบุหร่ีคนท่ี 2 ‚สูบเพื่ออยากลอง,  เห็นเพื่อนสูบ‛การอยูใ่นกลุ่มผูสู้บบุหร่ีเกิดการอยากลอง 
เมื่อมีผูสู้บบุหร่ีอยูใ่กล ้ๆ 

 คนสูบบุหร่ีคนท่ี 3 ‚สูบเพื่อคลายเครียด  ท าใหส้บายใจ‛เน่ืองจากคิดว่าเมื่อสูบบุหร่ีแลว้เป็นการ
คลายเครียด เพื่อนในกลุ่มใหแ้นวทางในการแกไ้ข คือ ติดป้ายประชาสมัพนัธแ์ละใหร้างวลัในการเลิกสูบ
บุหร่ี  

 คนสูบบุหร่ีคนท่ี 4 ‚มีแหล่งจ าหน่ายบุหร่ีใกลบ้า้น เช่น มีร้านคา้ท่ีสะดวกในการซ้ือหา‛บุหร่ีหาซ้ือ
ง่ายตามร้านคา้ทัว่ไป มีเงินเพียงพอท่ีจะซ้ือ มีการแบ่งปันใหเ้พ่ือน ๆมาร่วมกนัสูบ 

โทษของการสูบบุหร่ี 
 จากการสนทนากลุ่มโดยแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 กลุ่มของผูน้  าชุมชน คณะกรรมการ
หมู่บา้นกลุ่มท่ี 2 ครอบครัวของผูสู้บบุหร่ี กลุ่มท่ี 3 กลุ่มผูสู้บบุหร่ีพบว่าทุกกลุ่มตอบว่าการสูบหร่ีเป็นผลร้าย
ต่อสุขภาพตนเอง และท าใหเ้สียค่าใชจ่้าย นอกจากน้ียงัเป็นอนัตรายต่อคนรอบขา้ง 
 กลุ่มผูน้  าชุมชน คณะกรรมการชุมชน พ่อยนัทา ‚คนท่ีสูบบุหร่ีท าใหเ้กิดโรคปอด  ไอเร้ือรัง  และ
ยกตวัอยา่งคนในหมู่บา้นใหเ้ห็น‛ 
 กลุ่มครอบครัวของผูสู้บบุหร่ี ‚คนท่ีสูบบุหร่ีมีกล่ินเหมน็‛ ‚ดูเป็นตวัอยา่งท่ีไม่ดี‛ ‚กลวัคนท่ีสูบจะ
ป่วยเป็นโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี‛ 
 ประธาน อสม. ‚คนท่ีสูบบุหร่ีจะท าใหมี้ปัญหาดา้นสุขภาพโดยท าใหเ้กิดโรคปอด ไอเร้ือรัง‛ 
 1.3  น าขอ้มลูท่ีไดเ้สนอต่อชุมชนในเวทีประชาคม รวมทั้งขอมติชุมชนก่อนด าเนินการ และหาแกน
น าชุมชนร่วมรับผดิชอบโครงการซ่ึงแกนน าท่ีถกูเสนอช่ือใหเ้ป็นผูร่้วมรับผดิชอบโครงการประกอบดว้ย 
ผูใ้หญ่บา้น 1 คน ประธาน อสม. 1 คน สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 2 คน อสม. 5 คน ผูท้รงคุณวุฒิ 
2 คน ตวัแทนครอบครัวผูท่ี้สูบบุหร่ี จ  านวน 5 คน รวมจ านวน 16 คน 
 1.4 ระดมความคิดเห็นของชุมชนแลว้สรุปเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการสูบบุหร่ีท่ีเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตและความตอ้งการของชุมชนซ่ึงมีมาตรการ 3 ดา้น คือ ดา้นกฎหมาย ดา้นการบ าบดั 
และดา้นการป้องกนั 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 3 แนวทางในการจดัตั้งหมู่บ้านต้นแบบหมู่บ้านต้นแบบ ลด ละ เลกิ บุหร่ี 
 จากการศึกษาศกึษาวิจยัเชิงปฏิบติัการเร่ือง การน ามติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบไปปฏิบติัท่ี
จงัหวดันครพนม โดยอาศยัการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือจดัตั้งหมู่บา้นตน้แบบ ลด ละ เลิก บุหร่ี 
และผลของการพฒันาหมู่บา้นตน้แบบ ลด ละ เลิก บุหร่ี  พบว่า มีขั้นตอนทั้งหมด 6 ขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาบริบทและข้อมูลพืน้ฐานของพืน้ที ่
1.1 มีการสร้างสมัพนัธภาพ โดยท าความรู้จกักบัผูน้  าชุมชนท่ีเป็นทางการ ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่บา้น 

ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ผูท้รงคุณวุฒิ ประธาน อสม. และ อสม. กลุ่มท่ีไม่เป็นทางการ ไดแ้ก่ 
ผูสู้งอาย ุผูอ้าวุโส ผูท่ี้มีประสบการณ์เลิกสูบบุหร่ี และเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีในชุมชนใน
ฐานะสมาชิกคนหน่ึงของชุมชน เพ่ือใหเ้กิดความคุน้เคยและความไวว้างใจ 

1.2 ร่วมกบัแกนน าชุมชนศึกษาขอ้มลูระดบัชุมชน ไดแ้ก่ การส ารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของ
สมาชิกครัวเรือนแลว้น ามาวิเคราะห์สรุปขอ้มลู พบว่า บา้นหนองยา่งช้ินหมู่ 7 มีประชากรอาย ุ15 ปี
ข้ึนไปจ านวน 240 คน และมีคนสูบบุหร่ี 15 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 เป็นเพศชายทั้งหมด 15 คน 
ส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 30-49 ปี ร้อยละ 66.67 อายนุอ้ยสุด 21ปี และอายมุากสุด 54 ปี การศกึษาจบ
ชั้นประถมศึกษาร้อยละ 53.33 อาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 80 ระยะเวลาท่ีสูบบุหร่ี 10-20 ปี ร้อยละ 
53.33 ปริมาณท่ีสูบวนัละ 1 ซองร้อยละ 46.67 

 1.3 น าขอ้มลูท่ีไดเ้สนอต่อชุมชนในเวทีประชาคม รวมทั้งขอมติชุมชนก่อนการด าเนินการ และหา
แกนน าชุมชนร่วมรับผดิชอบโครงการซ่ึงแกนน าท่ีถกูเสนอช่ือใหเ้ป็นผูร่้วมรับผดิชอบโครงการ
ประกอบดว้ย ผูใ้หญ่บา้น 1 คน ประธาน อสม. 1 คน สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 2 คน อสม. 5 
คน ผูท้รงคุณวฒิุ 2 คน ตวัแทนครอบครัวผูท่ี้สูบบุหร่ี จ  านวน 5 คน รวมจ านวน 16 คน 
 1.4 ระดมความคิดเห็นของชุมชนแลว้สรุปเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการสูบบุหร่ีท่ีเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตและความตอ้งการของชุมชนซ่ึงมีมาตรการ 3 ดา้น คือ ดา้นกฎหมาย ดา้นการบ าบดั 
และดา้นการป้องกนั 
 จากการประชุมร่วมกบัผูน้  าชุมชน คณะกรรมการหมู่บา้น กลุ่มผูสู้บบุหร่ี และครอบครัวของผูสู้บ
บุหร่ี โดยแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 กลุ่มของผูน้  าชุมชน คณะกรรมการหมู่บา้นกลุ่มท่ี 2 ครอบครัว
ของผูสู้บบุหร่ี กลุ่มท่ี 3 กลุ่มผูสู้บบุหร่ี ใหว้ิเคราะห์ประโยชน์ของการเลิกสูบบุหร่ี และแนวทางการจดัตั้ง
หมู่บา้นตน้แบบหมู่บา้นตน้แบบ ลด ละ เลิก บุหร่ี 
 สรุปไดว้่าประโยชน์ของการเลิกสูบบุหร่ีไดแ้ก่ 

1. ลดค่าใชจ่้ายส่วนท่ีน าเงินไปซ้ือบุหร่ี 
2. เพื่อเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่ลกูหลาน 
3. เพื่อสุขภาพท่ีดีของตวัเองและคนในครอบครัว 
4. เพื่อสภาพแวดลอ้มท่ีดี ไม่เป็นมลพิษ 

และในกลุ่มผูน้  าชุมชน อสม. และ ครอบครัวของผูสู้บบุหร่ีมีมติขอ้ตกลงร่วมกนัคือ 



1.ตอ้งการใหค้นท่ีสูบบุหร่ีเลิกสูบบุหร่ี 
2. อยากเห็นบุคคลตน้แบบในการเลิกสูบบุหร่ี 

 
 ขั้นตอนที่ 2 พฒันาศักยภาพแกนน าชุมชน และวางแผนการปฏิบัตอิย่างเป็นระบบ ซ่ึงประกอบด้วย 

2.1  จดัประชุมปฏิบติัการแกนน าชุมชน 1 วนั เพื่อใหแ้กนน าชุมชนมีความรู้และทกัษะสามารถ

น าไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหาการสูบบุหร่ีตามความตอ้งการชุมชนและเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่

สมาชิกในเร่ืองพิษภยับุหร่ีและการใหค้  าแนะน าเพื่อเลิกบุหร่ี 

2.2  ก  าหนดรูปแบบโดยแกนน าชุมชนแบ่งสมาชิกออกเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มผูน้  าชุมชน กลุ่ม

ครอบครัวผูสู้บบุหร่ี และกลุ่มผูท่ี้สูบบุหร่ี ก  าหนดกิจกรรมตามแนวทางมาตรการ 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้น

กฎหมาย มี 2) ดา้นการบ าบดั และ 3) ดา้นการป้องกนัการสูบบุหร่ี  

 

ขั้นตอนที่ 3.  น าแนวทางที่เป็นมาตรการทางสังคมทีก่ าหนดโดยชุมชนลงสู่การปฏิบัต ิ
ผลของการน ามาตรการทั้ง 3 ดา้นลงสู่การปฏิบติัในชุมชนพบว่า 

3.1 ด้านกฎหมาย 

1. มีการก าหนดขอบเขตหรือบริเวณในการสูบ  เช่น หา้มสูบในงานพิธีต่างๆ หรือบริเวณท่ีมีอยู่
จ  านวนมาก  หากฝ่าฝืนจะมีโทษหรือท าใหอ้บัอาย 

2. กฎระเบียบการเซ็นตส์ญัญาในครัวเรือน 
3. ออกคน้หาผูท่ี้สูบบุหร่ี  ท าการซกัประวติั  พร้อมปรับเป็นเงิน  กรณีเป็นแกนน าใหป้รับ 500 – 

1,000 บาทกรณีเป็น อสม. ปรับ 500 บาท 
4. ออกระเบียบการ  ลด ละ เลิก บุหร่ี 
5. หา้มเด็กอายตุ  ่ากว่า 20 ปี  สูบและซ้ือบุหร่ีหากเจอใหจ้บัและปรับ 
6. ลงโทษโดยการปรับเป็นเงิน 
7. ชุมชนและครอบครัวควรมีมาตรการร่วมกนัในการ ลด และ เลิก 
8. มีขอ้ตกลง  กฎระเบียบ  นโยบายต่างๆ 
9. กฎระเบียบ ม.7เป็นเขตปลอดบุหร่ี 
10. 16.บรรจุโครงการลด ละ เลิก บุหร่ีเขา้ในแผนท่ียทุธศาสตร์ 

3.2 ด้านการบ าบดัรักษา 
1. ใหค้นท่ีสูบบุหร่ีเขา้ร่วมพิธีด่ืมน ้ าสาบานกล่าวค าลดและและเลิกบุหร่ี 
2. มีการตั้งศนูยห์รือกลุ่มการตม้น ้ ารากมะยมกบัฟางขา้วเพ่ือด่ืม 
3. ให ้อสม.ไปถามผูท่ี้สูบบุหร่ี เดือนละ 4 คร้ังว่า เลิกสูบบุร่ีหรือยงั 



4. ใหแ้รงจูงใจหากคนท่ีสูบบุหร่ีเลิกสูบไดม้ีรางวลัตอบแทนเช่น เกียรติบตัร 
5. นดักลุ่มท่ีสูบบุหร่ีเป็นประจ า คร้ังละ 7-8 คน  มารวมกลุ่มเรียนรู้โทษของบุหร่ีเดือนละคร้ัง และ

จดัการหามาตรการในการลดละเลิก โดยมีแกนน าเป็นท่ีปรึกษาและมีสมุดบนัทึกประจ าตวัโดยใหผู้ ้
ท่ีสูบบุหร่ีเป็นคนบนัทึกเองและมีคนในครอบครัวเป็นคนคอยตรวจสอบทุกวนั และมี อสม.
ตรวจสอบสปัดาห์ละคร้ัง 

6. หาบุคคลตน้แบบมาแลกเปล่ียนเรียนรู้  และเล่าถึงประสบการณ์ในหาเลิกบุหร่ี 
7. น ารากมะยมมาตม้เป็นน ้ าด่ืมและสามารถเพ่ิมกล่ินและรสชาติดว้ยการผสมกบัฟางขา้วแบบแหง้ได ้

(เป็นความเช่ือของชาวบา้นต าบลหนองยา่งช้ินว่าด่ืมน ้ ารากมะยมสามารถเลิกบุหร่ีได)้ 
8. มีการเซ็นตส์ญัญา  เพื่อก  าหนดมาตรการในแต่ละกลุ่มท่ีนดัมา 
9. มีการนดักลุ่มเพ่ือช้ีแจงในการท าบญัชีรายจ่ายในส่วนท่ีซ้ือบุหร่ี/เดือน ใหเ้ห็นภาพชดัเจนข้ึนและ

เพื่อประเมินค่าใชจ่้ายในแต่ละเดือน 
 

3.3 ด้านการป้องกนั 
1. จดัท าสต๊ิกเกอร์  มีขอ้ความบอกชดัเจน ถึงโทษของบุหร่ีและพิษภยับุหร่ี 
2. มีการใหข้อ้มลูข่าวสารเป็นประจ า  เชา้ – เยน็  เช่น หมู่ 7 เป็นเขตปลอดบุหร่ี  หรือประกาศทางหอ

กระจายข่าวประจ าหมู่บา้นใหรู้้โทษของบุหร่ี 
3. ติดโปสเตอร์  บริเวณบา้น  โรงเรียน  วดั เป็นตน้ 
4. การเดินรณรงค ์ลด และเลิกบุหร่ี 
5. จดัท าสต๊ิกเกอร์ ขนาด1.20x 2.4 จ  านวน 4 ป้าย (ขอ้ความในป้ายแบ่งเป็น 2 ส่วนคือโทษและ

กฎระเบียบ) โดยติดธงหนา้บา้น ธงขาวแสดงว่าเลิก อีกดา้นเป็นพระบรมฉายาลกัษณ์ ร.9  /บา้นน้ี
ปลอดบุหร่ี 

ในมุมมองของคณะกรรมการหมู่บา้นเห็นว่าควรมีมาตรการ เช่นกฎระเบียบของหมู่บา้น มีการลงนาม
สญัญาการลดและเลิกบุหร่ี  การตั้งศนูยใ์หค้  าปรึกษาการลดและเลิกบุหร่ีของชุมชน  การใชภู้มิปัญญา
ทอ้งถ่ินในการลดและเลิกบุหร่ีโดยการด่ืมน ้ ารากมะยมผสมฟางขา้ว  การหา้มเด็กอายตุ  ่ากว่า 20 ปี สูบและ
ซ้ือบุหร่ี เป็นตน้ รวมถึงการด าเนินการรณรงคใ์นวนัพ่อแห่งชาติ   วนังดสูบบุหร่ีโลก  อยา่งไรกต็ามมี
ขอ้เสนอท่ีคิดว่าเป็นประเด็นส าคญัควรมีมาตรการท่ีจะตอ้งอาศยัความร่วมมือ จากทุกฝ่ายทุกคนในชุมชน
มาร่วมคิดเพ่ือใหเ้กิดการเลิกบุหร่ีอยา่งย ัง่ยนื และมีความคิดร่วมกนัว่าส่ือบุคคลท่ีไม่สูบบุหร่ีโดยยกยอ่งให้
เป็นบุคคลตน้แบบ จะน ามาซ่ึงหมู่บา้นตน้แบบลดและเลิกบุหร่ี ซ่ึงสามารถท่ีจะเป็นรูปแบบหน่ึงของ
กระบวนการหนุนเสริมการขบัเคล่ือนการน ามติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบ 
 นายยนัทา  ใยสุวงษ ์ประธาน อสม. “สรุปว่ากรณีเป็นแกนน าใหป้รับ 500–1,000 บาทกรณีเป็น อส
ม. ปรับ 500 บาทออกระเบียบการ  ลด ละ เลิก บุหร่ีหา้มเดก็อายตุ  ่ากว่า 20 ปี  สูบและซ้ือบุหร่ีหากเจอใหจ้บั
ลงโทษโดยการปรับเป็นเงิน” 



 จากการพดูคุยในการขบัเคล่ือนการน ามติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบมีแนวโนม้ว่าจะ
ประสบความส าเร็จทั้งน้ีเป็นมติของผูน้  าคือ 1. อยากใหค้นท่ีสูบบุหร่ีเลิกสูบบุหร่ี  2. อยากเห็นบุคคลตน้แบบ
เพื่อเป็นแนวทางและอยากใหม้าเล่าถึงประสบการณ์ 3. อยากไปศึกษาดูงานเก่ียวกบับุหร่ีส าหรับผูท่ี้ไม่สูบ
บุหร่ีมีเหตุผลคือ 1. มีกล่ินเหมน็2. ดูไม่ดี3. รู้โทษของบุหร่ีและกลวัเกิดโรค 

ผลที่เกดิผลของการน ามาตรการทั้ง 3 ด้านลงสู่การปฏิบัตใินชุมชนพบว่า 

1. ด้านกฎหมาย  
 ชุมชนมีการก าหนดมาตรการในการควบคุมบุหร่ีในหมู่บา้นโดยการท า MOU  หมู่บา้นตน้แบบ
ลดละเลิกบุหร่ีโดยชุมชนบา้นหนองยา่งช้ิน หมู่ 7 ต  าบลหนองยา่งช้ิน อ  าเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม ดงัน้ี 

1.1 ผูสู้บบุหร่ีท าการบนัทึกปรับเปล่ียนพฤติกรรมตนเองลงในสมุดบนัทึกประจ าตวัของผูสู้บบุหร่ี
ทุกคน 

1.2 คดัเลือกบุคคลตน้แบบในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเลิกสูบบุหร่ีไดโ้ดยเด็ดขาด 
1.3  ใหข่้าวสารหมู่บา้นตน้แบบลดละเลิกบุหร่ีในหมู่บา้นทางหอกระจายข่าวทุกวนัศกุร์ 
1.4 สร้าง/ประกาศมาตรการทางสงัคม/ใหร้างวลั/ช่ืนชม ผูท่ี้เลิกบุหร่ีโดยเด็ดขาด 
1.5  สร้างมาตรการงานศพ/งานบุญ/งานแต่งงาน ปลอดบุหร่ีในหมู่บา้นหนองยา่งช้ิน หมู่ 7 
1.6 ติดธงสีขาวพร้อมติดสติกเกอร์บา้นเป็นเขตปลอดบุหร่ีทุกหลงัคาเรือน 
1.7  หา้มจ าหน่ายบุหร่ีใหแ้ก่เด็กอายตุ  ่ากว่า 20 ปี 

 
2. ด้านการบ าบดั 

ประชาสมัพนัธแ์ละรับสมคัรผูท่ี้สูบบุหร่ีเขา้ร่วมโครงการเพ่ือการบ าบดัรักษา 
1. จดักลุ่มบ าบดัในชุมชนเพื่อหาแนวทางในการ ลด ละ เลิก สูบบุหร่ี 
2. ใหผู้ท่ี้สูบบุหร่ีหาแนวทางในการลด ละ เลิก สูบบุหร่ี ของตนเอง และมีสมุดบนัทึกประจ าตวั 
3. มอบหมายใหส้มาชิกในครอบครัว ดูแลและใหก้  าลงัใจแก่ผูท่ี้สูบบุหร่ี และช่วยควบคุม ก  ากบั

ติดตามในการปฏิบติัตวัท่ีจะ ลด ละ เลิก สูบบุหร่ี และช่วยเซ็นตก์  ากบัสมุดบนัทึกประจ าตวัของ
ผูท่ี้สูบบุหร่ีทุกวนั 

4. มอบหมายให ้อสม. ดูแลผูท่ี้สูบบุหร่ีในคุม้ท่ีตนเองรับผดิชอบควบคุม ก  ากบัติดตามในการ
ปฏิบติัตวัท่ีจะ ลด ละ เลิก สูบบุหร่ี และช่วยเซ็นตก์  ากบัสมดุบนัทึกประจ าตวัของผูท่ี้สูบบุหร่ี
ทุกสปัดาห์ 

 หลงัเสร็จส้ินโครงการแลว้พบว่ามีผูท่ี้เลิกสูบบุหร่ีได ้5 คน คิดเป็นร้อยละ 33. 33 จากผูท่ี้สูบ
ทั้งหมด 15 คนนอกจากน้ียงัพบบุคคลตน้แบบท่ีมีวิธีการเลิกบุหร่ีไดอ้ยา่งเด็ดขาด ส่วนอีก 10 คนถึงแมจ้ะยงั
เลิกสูบไม่ไดแ้ต่ก็มกีารลดปริมาณการสูบลง 

 
 



3. ด้านการป้องกนัการสูบบุหร่ี 
1. จดักิจกรรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัพิษภยัของบุหร่ีในชุมชน และในโรงเรียน 
2. จดักิจกรรมรณรงคเ์ก่ียวกบัพิษภยัของบุหร่ีในชุมชน และในโรงเรียน 
ในวนัส าคญั เช่น วนัท่ี 5 ธนัวาคม 2555 

 
ตอนที่ 4 รูปแบบกระบวนการหนุนเสริมการขบัเคลือ่นการน าสมชัชาสุขภาพแห่งชาตเิร่ืองยาสูบ 

4.1การขบัเคล่ือนการน าสมชัชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่การปฏิบติัในหมู่บา้นอยา่งเป็นรูปธรรม 
4.2 ปัจจยัความส าเร็จในการขบัเคล่ือนการน ามติสมชัาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบ 
4.3 การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัในหมู่บา้นตน้แบบและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 

  
4.1การขับเคลือ่นการน าสมชัชาสุขภาพแห่งชาตไิปสู่การปฏิบัตใินหมู่บ้านอย่างเป็นรูปธรรม 

 ส าหรับรูปแบบและกระบวนการขบัเคล่ือนในหมู่ 7 บา้นโนนสะอาด ต าบลหนองยา่งช้ินอ าเภอ
เรณูนคร ไดม้ีการขบัเคล่ือนการน าสมชัชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม 3 ระดบั คือ 
 1. ระดบัผูน้  าชุมชนและคณะกรรมการชุมชนตอ้งมีการก าหนดนโยบายและมาตรการของหมู่บา้น
ในการลดละ เลิก บุหร่ี โดยผูน้  าชุมชน คณะกรรมการหมู่บา้น คณะกรรมการก าหนดกฎระเบียบ เช่น การ
ปรับผูสู้บบุหร่ีในท่ีหา้มสูบ เป็นตน้  การจดัท าสมุดประจ าตวัผูสู้บบุหร่ี การจดักิจกรรมรณรงค ์การจดัท า
ป้ายประชาสมัพนัธก์ารลด และเลิกบุหร่ี  การยกยอ่งบุคคลตน้แบบในการเลิกบุหร่ี  การมอบธงสีขาวส าหรับ
บา้นปลอดบุหร่ี ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีจะด าเนินการ และคาดว่าจะสามารถลดพฤติกรรมการสูบบุหร่ีและ
แกปั้ญหาการสูบบุหร่ีของชุมชนได ้
 2. ครอบครัวของผูท่ี้สูบบุหร่ีตอ้งใหก้  าลงัใจในเชิงบวก โดยเฉพาะลกูหลานของผูท่ี้สูบบุหร่ีคนใน
ครอบครัวมีความส าคญัท่ีจะท าใหผู้ท่ี้สูบบุหร่ี ลด ละ เลิกบุหร่ีได ้โดยการใหแ้รงเสริมทางบวกเท่านั้น เช่น 
ใหก้  าลงัใจโดยการชม โดยเฉพาะครอบครัวท่ีเป็นบุตรหลานยงัอยูใ่นวยัเดก็มีผลท าใหผู้สู้บุหร่ีมีก  าลงัใจใน
การท่ีจะลด ละ เลิกบุหร่ี  นอกจากน้ียงัพบว่าบางครอบครัวยงัใชส้มุนไพรช่วยโดยการตม้รากมะยมตวัผู ้กบั
ฟางแหง้ และน ้ าอยา่งละ 1 ส่วนเท่าๆกนัตม้และเค่ียว ประมาณ 2 ชัว่โมงและน ามาด่ืมก็จะท าใหอ้าการอยาก
สูบบุหร่ีจะลดลง 
 3. ตวัของผูท่ี้สูบบุหร่ีตอ้งมีความตั้งใจแน่วแน่ในการท่ีจะเลิกสูบบุหร่ีและหากลวิธีในการเลิกสูบ
บุหร่ีดว้ยตนเองโดยมีคนในครอบครัวและชุมชนคอยใหก้  าลงัใจและมีมาตรการของชุมชนเป็นตวัคอย
ควบคุมเกิดวิธีการคน้หาวิธี ลด ละ เลิกบุหร่ีดว้ยตนเอง โดยไดม้ีสมุดจนบนัทึกประจ าตวัของผูท่ี้สูบบุหร่ีให้
บนัทึกปริมาณบุหร่ีท่ีสูบในแต่ละวนั เวลาท่ีสูบ รวมทั้งเหตุผลท่ีลดการสูบบุหร่ีไดโ้ดยใหบ้นัทึกดว้ยตนเอง
ทุกวนัและใหผู้ดู้แลในครอบครัวเป็นคนตรวจสอบทุกวนั และให ้อสม.ท่ีดูแลในคุม้รับผดิชอบตรวจเชค็
อยา่งนอ้ย สปัดาห์ละ 2 คร้ัง 
  



4.2 ปัจจยัความส าเร็จในการขับเคลือ่นการน ามตสิมชัาสุขภาพแห่งชาตเิร่ืองยาสูบ 
 1.ความเขม้แข็งของชุมชน และความมุ่งมัน่ของผูน้  าชุมชนและอาสาสมคัรสาธารณสุขคือ
ผูใ้หญ่บา้นท่ีมีความเป็นผูน้  าและมีคณะกรรมการชุมชนท่ีมกีารท างานแบบมีส่วนร่วม มคีวามจริงใจและ
ช่วยเหลือใหก้  าลงัใจแก่ผูสู้บบุหร่ีสม  ่าเสมอ 
 2. คนในครอบครัวตอ้งมีความเขา้ใจและใหก้  าลงัใจเชิงบวกแก่ผูท่ี้สูบบุหร่ี 
 3. ตวัของผูท่ี้สูบบุหร่ีเองตอ้งกลา้ออกมาเปิดเผยตนเองต่อสาธารณชนและมีความตั้งใจแน่วแน่ท่ี
จะเลิกสูบบุหร่ี 
 จากขอ้มลูจะพบว่าปัจจยัท่ีจะส่งผลต่อความส าเร็จในการขบัเคล่ือนการน ามติสมชัชาสุขภาพ

แห่งชาติเร่ืองยาสูบมาจากหลายภาคส่วน ประกอบดว้ย บุคคลในชุมชน ผูน้  าชุมชน ครอบครัว ภาค

ประชาชน ภาคราชการ  ภาคการเมือง  เพื่อน านโยบายมาปฏิบติัอยา่งจริงจงั  ปัจจยัป้องกนัและกระบวนการ

ท่ีจะท าให ้บุคคลในชุมชนเลิกบุหร่ี ไดอ้ยูท่ี่จิตใจท่ีเขม้แข็งท่ีตอ้งการเลิกบุหร่ีอยา่งเด็ดขาด  หากโดยรวมใน

ชุมชนตอ้งมีกฎระเบียบ ขอ้หา้มและบทลงโทษในการประชุมกลุ่ม นายมานพ  ครโสภา “สรุปจากการ

ประชุมกลุ่ม ส าหรับแนวทางการแกปั้ญหา ตอ้งมีกฎระเบียบการเซ็นสญัญาในครัวเรือน” 

4.3 การเปลีย่นแปลงที่เกดิขึน้กบัในหมู่บ้านต้นแบบและผู้ทีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง 
 จากการด าเนินการในกิจกรรมตามโครงการวิจยัเชิงปฏิบติัการเร่ือง การน ามติสมชัชาสุขภาพ
แห่งชาติเร่ืองยาสูบไปปฏิบติัท่ีจงัหวดั นครพนมหมู่บา้นตน้แบบลดและเลิกบุหร่ีโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
นกัวจิยัพบว่าเกิดการเปล่ียนแปลงกบัผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง ดงัน่ี 

2. ชุมชนมกีารก าหนดมาตรการในการควบคุมบุหร่ีในหมู่บ้านดังนี ้
  มาตรการทางสงัคม MOU หมู่บา้นตน้แบบลดละเลิกบุหร่ีโดยชุมชนบา้นหนองยา่งช้ิน หมู่ 7 
ต  าบลหนองยา่งช้ิน อ  าเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม 

3.1 ผูสู้บบุหร่ีท าการบนัทึกปรับเปล่ียนพฤติกรรมตนเองลงในสมุดบนัทึกประจ าตวัของผูสู้บบุหร่ี
ทุกคน 

3.2 คดัเลือกบุคคลตน้แบบในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเลิกสูบบุหร่ีไดโ้ดยเด็ดขาด 
3.3 ใหข่้าวสารหมู่บา้นตน้แบบลดละเลิกบุหร่ีในหมู่บา้นทางหอกระจายข่าวทุกวนัศกุร์ 
3.4 สร้าง/ประกาศมาตรการทางสงัคม/ใหร้างวลั/ช่ืนชม ผูท่ี้เลิกบุหร่ีโดยเด็ดขาด 
3.5 สร้างมาตรการงานศพ/งานบุญ/งานแต่งงาน ปลอดบุหร่ีในหมู่บา้นหนองยา่งช้ิน หมู่ 7 
3.6 ติดธงสีขาวพร้อมติดสติกเกอร์บา้นเป็นเขตปลอดบุหร่ีทุกหลงัคาเรือน 
3.7 หา้มจ าหน่ายบุหร่ีใหแ้ก่เด็กอายตุ  ่ากว่า 20 ปี 

 
 



4. ครอบครัวของผู้ที่สูบบุหร่ี 
 ครอบครัวของผูท่ี้สูบบุหร่ีมีความเขา้ใจในผูท่ี้สูบบุหร่ีและมีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการน ามาใชท่ี้จะ
ลดละเลิกบุหร่ี คือการน ารากมะยมตวัผู ้และฟางแหง้ มาตม้และเค่ียว แลว้น ามาด่ืมท าใหอ้าการท่ีจะอยากสูบ
บุหร่ีลดลง นอกจากน้ียงัเป็นการสร้างความรักความอบอุ่นท่ีเกิดข้ึนภายในครอบครัว และลดค่าใชจ่้ายท่ีเกิด
จากการซ้ือบุหร่ี 
 ‚คนในครอบครัวกต็อ้งมีส่วนในการท าใหเ้ลิกบุหร่ีไดโ้ดยการใหก้  าลงัใจซ่ึงกนัและกนั และตอ้งมี
ความตั้งใจจริงในการเลิกบุหร่ี‛ 
 ครอบครัวคนท่ีสูบบุหร่ีว่า จะมีส่วนในการช่วยใหเ้ลิกสูบอยา่งไร   
 ‚จะคอยพดูกระตุน้ตลอดเวลาว่าบุหร่ีเป็นส่ิงไม่ดีไม่อยากใหสู้บมากเกินไป‛ 
 

5. กลุ่มคนที่สูบบุหร่ี 
 หลงัจากเสร็จส้ินโครงการพบว่ามีผูท่ี้เลิกสูบบุหร่ีได ้5 คน คิดเป็นร้อยละ 33. 33 จากผูท่ี้สูบ
ทั้งหมด 15 คนนอกจากน้ียงัพบบุคคลตน้แบบท่ีมีวิธีการเลิกบุหร่ีไดอ้ยา่งเด็ดขาด ส่วนอีก 10 คนพบว่ายงัมี
การสูบบุหร่ีแต่ก็มกีารลดปริมาณการสูบลง 

คนท่ี 1 อาจารยพิ์ทยาบางศิริ (อ.โรงเรียนชุมชนบา้นหนองยา่งช้ิน) เล่าประสบการณ์ใหฟั้งว่า ตวัเอง
มารู้สึกตวัว่าติดบุหร่ีก็รวมเวลามา 31 ปีแลว้ ซ่ึงตวัเองรู้สึกเสียใจและเสียเวลา ท่ีตอ้งเสียเงินกบับุหร่ีไปมาก 
แทนท่ีจะเอาเงินส่วนนั้นไปใชจ่้ายอยา่งอ่ืน และท่ีส าคญัท าใหสุ้ขภาพอ่อนแออีกดว้ย  บางคนกล่าวว่า เอาเงิน
ท่ีไปซ้ือบุหร่ีนั้นมาซ้ือรถไดเ้ป็นคนัๆเลย อาจารยก์ล่าวเพ่ิมอีกว่าตอนหลงัๆ มารู้สึกว่าร่างกายตวัเองเร่ิมทรุด
โทรม ท างานก็เหน่ือยง่าย  

คนท่ี 2 กล่าวว่าตวัเองสูบบุหร่ีมานานถึง 40 ปีแลว้ แต่ยงัไม่เลิกเน่ืองจากเห็นเพื่อนสูบก็เลยอดใจ
ไม่ได ้แต่ในใจก็อยากจะเลิก   

คนท่ี 3 เป็นวยัรุ่น กล่าวว่าสูบมา 17 กว่าปีแลว้ ปัจจุบนั สูบวนัละ 3-4 มวน  แต่ก่อนสูบหนกัถึงวนั
ละ 1 ซอง เน่ืองจากรู้ว่าโทษบุหร่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ   ท าใหร่้างกายอ่อนแอ มีเสมหะเลยลดปริมาณการ
สูบลง  แต่ยงัไม่เลิกเด็ดขาด   

คนท่ี 4 สูบมานาน 10 ปี แลว้ เน่ืองจากเห็นเพื่อนสูบเลยอยากสูบ และกล่าวว่ารู้ว่าโทษของบุหร่ีไม่ดี
แต่เลิกไม่ได ้ 

คนท่ี 5 สูบมาประมาณ 20 ปี สูบวนัละ 10 มวน 
คนท่ี 6 สูบมานาน แต่ปัจจุบนัลดปริมาณลงมามากแลว้ 

 ในกลุ่มผูท่ี้สูบหร่ีมีวิธีการท่ีจะสามารถช่วยใหเ้ลิกสูบบุหร่ีได ้
 อาจารยพ์ิทยา  บางศิริ  กล่าวว่า ท่ีตนลดปริมาณบุหร่ีลงมาได ้เน่ืองจากตนเองไม่มีเวลาสูบเพราะ
ท างานหนกั และเวลาท่ีสูบบุหร่ีนั้น เดก็นกัเรียนจะมองและสงัเกตครู ท าใหต้วัเองรู้สึกระอายใจ  จึง
จ  าเป็นตอ้งลดปริมาณลง   



 คนท่ี 2‚เวลาอยากสูบตอ้งอดทนหรือพยายามไม่ท าตวัใหว้า่ง‛ 

6. ทีมนักวจิยั   
 เกิดการเรียนรู้ว่าในการขบัเคล่ือนการน ามติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบ นั้น ผูว้ิจยัหลกั
จะตอ้งด าเนินการใหอ้าสาสมคัรวิจยัหรือทีมวิจยัรองในพ้ืนท่ีไดรั้บรู้และมีความเขา้ใจท่ีตรงกนัว่าประเด็น
ปัญหาบุหร่ีและการสูบบุหร่ีเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบทั้งต่อตนเองและบุคคลอ่ืน ดงันั้นการท่ีผูสู้บบุหร่ีแลว้
สามารถเลิกบุหร่ีไดอ้ยา่งเด็ดขาดจึงสมควรไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นบุคคลตน้แบบ 
 

7. ผู้น าชุมชน ทีมวจิยัรอง 
 ซ่ึงประกอบดว้ยผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น กรรมการหมู่บา้น ไดเ้กิดการเรียนรู้ในกระบวนการ
ขบัเคล่ือนงานการน ามติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบไปปฏิบติั มีความกระตือรือร้น ใหค้วามร่วมมือ 
และสนใจต่องานวิจยั โดยยนิดีรับฟังค าช้ีแจงเบ้ืองตน้มีการตรวจสอบขอ้มลูและแสดงความคิดเห็นอยา่ง
อิสระ มีการปรับขอ้มลูเพ่ือใหเ้ป็นท่ียอมรับของชุมชน การเตรียมการในการจดัท ากิจกรรมในพ้ืนท่ี  การ
ออกแบบงานวิจยั รวมถึงการออกแบบเคร่ืองมือ พร้อมน าเคร่ืองมือไปใชใ้นการเก็บขอ้มลู ท าใหเ้กิด
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงบทสรุปงานซ่ึงเป็นกระบวนการของงานวิจยั  
 

8. ชุมชน  
 จากการสงัเกตการณ์ลงพ้ืนท่ีของทีมวิจยั ชุมชนท่ีเป็นพ้ืนท่ีหมู่บา้นเป้าหมายคือหมู่ 7 บา้นหนอง
ยา่งช้ิน มีความกระตือรือร้น ใหค้วามร่วมมือ และสนใจต่องานวิจยั ตลอดจนไดเ้กิดกระแสในชุมชนท่ีไม่ใช่
เป้าหมายโดยมีค  ากล่าวว่าเห็นไหมหมู่ 7 เคา้ไม่สูบบุหร่ีกนัแลว้ อยากใหม้ีโครงการฯเขา้มาด าเนินการใน
หมู่บา้นของตนบา้งและขยายไปสู่หมู่บา้นอ่ืนๆใหค้รอบคลุมทั้งต าบล และครอบคลุมในระดบัอ าเภอ ระดบั
จงัหวดัต่อไป 
  
 

 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 
อภิปรายผล สรุปผลการวจิยั 

1. สรุปผลการวิจยั 
2. การอภิปรายผลการวิจยัตามวตัถุประสงคว์ิจยั 
3. ขอ้เสนอแนะ 

 
การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม(Participatory Action Research : PAR)  ร่วมกบั

กระบวนการวิจยัทอ้งถ่ิน(Community Base Research:CBR)เร่ืองหมู่บา้นตน้แบบลดละเลิกบุหร่ี โดยชุมชนมี
ส่วนร่วมท่ีบา้นหนองยา่งช้ิน หม ู7 ต าบลหนองยา่งช้ิน อ  าเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนมมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
ศึกษาหมู่บา้นตน้แบบลดละเลิกบุหร่ีโดยชุมชนมีส่วนร่วมท่ีบา้นหนองยา่งช้ิน หมู่ 7 ต  าบลหนองยา่งช้ิน 
อ  าเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูท่ี้สูบบุหร่ีท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการ ลด ละ เลิก บุหร่ี 
ในชุมชน จ  านวน 15 คน และครอบครัวผูท่ี้สูบบุหร่ี จ  านวน 15 ครัวเรือนโดยมีแกนน าชุมชนเป็น
ผูด้  าเนินการ ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2556 มีขั้นตอนในการศึกษา 3 ระยะ คือ  

ระยะที่ 1 การศึกษาสถานการณ์ปัญหาเบือ้งต้น ประกอบดว้ย1)ศกึษาและส ารวจสถานการณ์ สภาพ
ปัญหาผูสู้บบุหร่ี สาเหตุท่ีสูบบุหร่ี ครอบครัวผูสู้บบุหร่ี ผูน้  าชุมชนและคณะกรรมการชุมชน โดยการสนทนา
กลุ่ม และการจดัประชุมระดมความคิดเห็น2)สร้างตวัช้ีวดั แนวทางการควบคุมปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพดา้น
ยาสูบ 3)จดัเวทีวิเคราะห์ปัญหา แนวโนม้ ผลกระทบต่อผูสู้บ ครอบครัวและชุมชน รวมถึงหาแนวทางในการ
แกไ้ขปัญหาโดยการสนทนากลุ่ม และการสมัภาษณ์เชิงลึก 4)จดัเวทีน าเสนอขอ้มลูระดบัชุมชนและก าหนด
แนวทางการควบคุมปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพ 

ระยะที่ 2 การปฏิบัตกิารตามแผนแบบมส่ีวนร่วม ประกอบดว้ย 1)  ส่งเสริมกลุ่มผูท่ี้สูบบุหร่ีให้
หากลวิธีในการลด ละ เลิกสูบบุหร่ี 2)ส่งเสริมคนในครอบครัวในการร่วมสร้างแนวทางการควบคุมปัจจยั
เส่ียงต่อสุขภาพดา้นยาสูบโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา 3)ส่งเสริมผูน้  าชุมชนและ
คณะกรรมการชุมชนในการร่วมสร้างแนวทางการควบคุมปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพดา้นยาสูบโดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา 4)ส่งเสริมการสร้างนโยบายสาธารณะ เพื่อสร้างความเขม้แข็งใหชุ้มชน 

ระยะที่ 3การประเมนิผลและสรุปผลการศึกษาประกอบด้วย 1) สรุปผลการปฏิบติัการ 2) เวที
น าเสนอผลระดบัชุมชน 3) ประชุมทีมวิจยัเพื่อสรุปบทเรียนและประเมินผล 
 

1. สรุปผลการวจิยั 
1.1 สถานการณ์ผู้ตดิบุหร่ีและสภาพปัญหาการสูบบุหร่ีในหมู่บ้าน 
บา้นหนองยา่งช้ินหมู่ 7 มีประชากรอาย ุ15 ปีข้ึนไปจ านวน 240 คน และมีคนสูบบุหร่ี 15 คน คิด

เป็นร้อยละ 6.25 เป็นเพศชายทั้งหมด 15 คน ส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 30-49 ปี ร้อยละ 66.67  อายนุอ้ยสุด 21 



ปี และอายมุากสุด 54 ปี การศึกษาจบชั้นประถมศึกษาร้อยละ 53.33 อาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 80 ระยะเวลา
ท่ีสูบบุหร่ี 10-20  ปี ร้อยละ 53.33 ปริมาณท่ีสูบวนัละ 1 ซองร้อยละ 46.67 

สาเหตุท่ีท าใหสู้บบุหร่ี ไดแ้ก่สูบเพ่ือดบักล่ินคาว  หลงัจากรับประทานอาหาร สูบเพ่ืออยากลอง  
เห็นเพื่อนสูบ เพื่อคลายเครียด  ท าใหส้บายใจ  มีแหล่งจ าหน่ายบุหร่ีใกลบ้า้น มีร้านคา้ท่ีสะดวกในการซ้ือหา 

 
1.2  แนวทางในการจดัตั้งหมู่บ้านต้นแบบหมู่บ้านต้นแบบ ลด ละ เลกิ บุหร่ี 
แนวทางในการจดัตั้งหมู่บา้นตน้แบบ ลด ละ เลิก บุหร่ี และผลของการพฒันาหมู่บา้นตน้แบบ ลด 

ละ เลิก บุหร่ี  พบว่า มีขั้นตอนทั้งหมด 6 ขั้นตอนดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาขอ้มลูพ้ืนฐานเพ่ือหาสภาพของปัญหาการสูบบุหร่ีในชุมชน ดงัน้ี 
1.สร้างสมัพนัธภาพ ท าความรู้จกักบัผูน้  าชุมชนท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และเขา้ร่วม

กิจกรรมท่ีมีในชุมชน 
2.ร่วมกบัแกนน าชุมชนศึกษาขอ้มลูระดบัชุมชน 
3.คืนขอ้มลูปัญหาการสูบบุหร่ีของชุมชนในเวทีประชาคมและระดมความคิดเห็นแนวทางในการ

แกไ้ขปัญหาการสูบบุหร่ี 
ขั้นตอนท่ี 2 พฒันาศกัยภาพแกนน าชุมชน และวางแผนการปฏิบติัอยา่งเป็นระบบ ซ่ึงประกอบดว้ย 
1.จดัประชุมเชิงปฏิบติัการแกนน าชุมชน 1 วนั 
2.ก าหนดกิจกรรมตามมาตรการและแนวทางท่ีไดจ้ากเวทีประชาคม 
ขั้นตอนท่ี 3 น าแนวทางท่ีเป็นมาตรการทางสงัคมท่ีก  าหนดโดยชุมชนลงสู่การปฏิบติั 

3.1ดา้นกฎหมาย ประกอบดว้ย 
3.1.1ร่างกฎกติกาชุมชน และบทลงโทษผูฝ่้าฝืนกฎชุมชน 
3.1.2 น าเสนอร่างกฎชุมชน 
3.1.3 ปรับปรุงกฎชุมชนชนและประกาศใช ้

3.2 ดา้นการบ าบดัผูสู้บบุหร่ี 
3.2.1 ประชาสมัพนัธแ์ละรับสมคัรผูท่ี้สูบบุหร่ีเขา้ร่วมโครงการเพื่อการ

บ าบดัรักษา 
3.2.2 จดักลุ่มบ าบดัในชุมชนเพื่อหาแนวทางในการ ลด ละ เลิก สูบบุหร่ี 
3.2.3 ใหผู้ท่ี้สูบบุหร่ีหาแนวทางในการลด ละ เลิก สูบบุหร่ี ของตนเอง และมีสมุด

บนัทึกประจ าตวั 
3.2.4 มอบหมายใหส้มาชิกในครอบครัว ดูแลและใหก้  าลงัใจแก่ผูท่ี้สูบบุหร่ี และ

ช่วยควบคุม ก  ากบัติดตามในการปฏิบติัตวัท่ีจะ ลด ละ เลิก สูบบุหร่ี และช่วยเซ็นตก์  ากบั
สมุดบนัทึกประจ าตวัของผูท่ี้สูบบุหร่ีทุกวนั 



3.2.5 มอบหมายให ้อสม. ดูแลผูท่ี้สูบบุหร่ีในคุม้ท่ีตนเองรับผดิชอบควบคุม ก  ากบั
ติดตามในการปฏิบติัตวัท่ีจะ ลด ละ เลิก สูบบุหร่ี และช่วยเซ็นตก์  ากบัสมุดบนัทึกประจ าตวั
ของผูท่ี้สูบบุหร่ีทุกสปัดาห์ 

3.3  ดา้นการป้องกนัการสูบบุหร่ี 
  3.3.1 จดักิจกรรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัพิษภยัของบุหร่ีในชุมชน และในโรงเรียน 
  3.3.2 จดักิจกรรมรณรงคเ์ก่ียวกบัพิษภยัของบุหร่ีในชุมชน และในโรงเรียน 
ในวนัส าคญั เช่น วนัท่ี 5 ธนัวาคม 2555  
ขั้นตอนท่ี 4 การติดตามรายงานผลการด าเนินงานเดือนละ 1คร้ัง 
ขั้นตอนท่ี 5 สะทอ้นการปฏิบติัโดยกลุ่มแกนน าชุมชน ครอบครัวของผูท่ี้สูบบุหร่ี และคนท่ีสูบบุหร่ี

เรียนรู้และวิเคราะห์กิจกรรมท่ีไดด้  าเนินการร่วมกนั รวมทั้งปัญหาอุปสรรคท่ีพบ และหาแนวทางแกไ้ข 
ขั้นตอนท่ี 6 น าแนวทางใหม่ท่ีไดไ้ปปฏิบติัเพ่ือแกไ้ขปัญหาการสูบบุหร่ีของชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 
 
1.3 ผลที่เกดิหลงัเสร็จส้ินการวจิยั 
ผลที่เกดิผลของการน ามาตรการทั้ง 3 ด้านลงสู่การปฏิบัตใินชุมชนพบว่า 

3. ด้านกฎหมาย  
 ชุมชนมีการก าหนดมาตรการในการควบคุมบุหร่ีในหมู่บา้นโดยการท า MOU  หมู่บา้นตน้แบบ
ลดละเลิกบุหร่ีโดยชุมชนบา้นหนองยา่งช้ิน หมู่ 7 ต  าบลหนองยา่งช้ิน อ  าเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม ดงัน้ี 

8.1 ผูสู้บบุหร่ีท าการบนัทึกปรับเปล่ียนพฤติกรรมตนเองลงในสมุดบนัทึกประจ าตวัของผูสู้บบุหร่ี
ทุกคน 

8.2 คดัเลือกบุคคลตน้แบบในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเลิกสูบบุหร่ีไดโ้ดยเด็ดขาด 
8.3  ใหข่้าวสารหมู่บา้นตน้แบบลดละเลิกบุหร่ีในหมู่บา้นทางหอกระจายข่าวทุกวนัศกุร์ 
8.4 สร้าง/ประกาศมาตรการทางสงัคม/ใหร้างวลั/ช่ืนชม ผูท่ี้เลิกบุหร่ีโดยเด็ดขาด 
8.5  สร้างมาตรการงานศพ/งานบุญ/งานแต่งงาน ปลอดบุหร่ีในหมู่บา้นหนองยา่งช้ิน หมู่ 7 
8.6 ติดธงสีขาวพร้อมติดสติกเกอร์บา้นเป็นเขตปลอดบุหร่ีทุกหลงัคาเรือน 
8.7  หา้มจ าหน่ายบุหร่ีใหแ้ก่เด็กอายตุ  ่ากว่า 20 ปี 

 
9. ด้านการบ าบดั 

ประชาสมัพนัธแ์ละรับสมคัรผูท่ี้สูบบุหร่ีเขา้ร่วมโครงการเพ่ือการบ าบดัรักษา 
5. จดักลุ่มบ าบดัในชุมชนเพื่อหาแนวทางในการ ลด ละ เลิก สูบบุหร่ี 
6. ใหผู้ท่ี้สูบบุหร่ีหาแนวทางในการลด ละ เลิก สูบบุหร่ี ของตนเอง และมีสมุดบนัทึกประจ าตวั 



7. มอบหมายใหส้มาชิกในครอบครัว ดูแลและใหก้  าลงัใจแก่ผูท่ี้สูบบุหร่ี และช่วยควบคุม ก  ากบั
ติดตามในการปฏิบติัตวัท่ีจะ ลด ละ เลิก สูบบุหร่ี และช่วยเซ็นตก์  ากบัสมุดบนัทึกประจ าตวัของ
ผูท่ี้สูบบุหร่ีทุกวนั 

8. มอบหมายให ้อสม. ดูแลผูท่ี้สูบบุหร่ีในคุม้ท่ีตนเองรับผดิชอบควบคุม ก  ากบัติดตามในการ
ปฏิบติัตวัท่ีจะ ลด ละ เลิก สูบบุหร่ี และช่วยเซ็นตก์  ากบัสมดุบนัทึกประจ าตวัของผูท่ี้สูบบุหร่ี
ทุกสปัดาห์ 

 หลงัเสร็จส้ินโครงการแลว้พบว่ามีผูท่ี้เลิกสูบบุหร่ีได ้5 คน คิดเป็นร้อยละ 33. 33 จากผูท่ี้สูบ
ทั้งหมด 15 คนนอกจากน้ียงัพบบุคคลตน้แบบท่ีมีวิธีการเลิกบุหร่ีไดอ้ยา่งเด็ดขาด ส่วนอีก 10 คนถึงแมจ้ะยงั
เลิกสูบไม่ไดแ้ต่ก็มกีารลดปริมาณการสูบลง 
 

10. ด้านการป้องกนัการสูบบุหร่ี 
3. จดักิจกรรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัพิษภยัของบุหร่ีในชุมชน และในโรงเรียน 
4. จดักิจกรรมรณรงคเ์ก่ียวกบัพิษภยัของบุหร่ีในชุมชน และในโรงเรียน 
ในวนัส าคญั เช่น วนัท่ี 5 ธนัวาคม 2555 

 
2. การอภิปรายผลการวจิยั 

 
a. สถานการณ์ผู้ตดิบุหร่ีในหมู่บ้านต้นแบบ 
จากผลการวิจยัพบว่าผูสู้บบุหร่ีส่วนใหญ่อยูใ่นวยัท างานมีอายรุะหว่าง 30-49 ปี ร้อยละ 66.67  จบ

การศึกษาชั้นประถมศึกษาร้อยละ 53.33 มีอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 80 ระยะเวลาท่ีสูบบุหร่ี 10-20  ปี ร้อย
ละ 53.33 ปริมาณท่ีสูบวนัละ 1 ซองร้อยละ 46.67ตอ้งประกอบอาชีพเล้ียงดูครอบครัวเป็นส่ิงส าคญั ขาด
ความตระหนกัในการดูแลสุขภาพ เมื่อเหน็ดเหน่ือยจาการท างานมกัสูบบุหร่ีและแบ่งปันกนัในกลุ่มแสดงถึง
การสูบบุหร่ีของคนใกลชิ้ดมีอิทธิพลต่อการสูบบุหร่ีของบุคคลสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ยพุยงค ์วงศฟ่ั์น 
(2544)  สาเหตุของการสูบบุหร่ี คือสูบตามเพ่ือน มีเวลาว่าง กล่ินหอม ความคึกคะนอง สูบตั้งแต่เป็นวยัรุ่น 
สูบแลว้เท่ห์ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ (จนัทนาจนัทรไพจิตร, 2541) 

 
b. ผลกระทบ จากการให้ความรู้แก่ผู้สูบบุหร่ีของหมู่บ้านต้นแบบ 

 หลงัการใหค้วามรู้แก่ผูสู้บบุหร่ีและใหผู้ท่ี้สูบบุหร่ีท่ีเขา้ร่วมโครงการบ าบดัเพื่อใหเ้ลิกสูบบุหร่ี
พบว่าหลงัเสร็จส้ินโครงการมีผูท่ี้เลิกสูบบุหร่ีได ้ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 33. 33 จากผูท่ี้สูบทั้งหมด 15 คน
นอกจากน้ียงัพบบุคคลตน้แบบท่ีมีวิธีการเลิกบุหร่ีไดอ้ยา่งเด็ดขาด ส่วนอีก 10 คนถึงแมจ้ะยงัเลิกสูบไม่ไดแ้ต่
ก็มีการลดปริมาณการสูบลง เน่ืองจากมีความตั้งใจและพยายามท่ีจะเลิกบุหร่ีดว้ยตนเองเน่ืองจากมีความตั้งใจ
ท่ีจะเผชิญการถอนนิโคติน อดทน มุ่งมัน่ซ่ึงจดัเป็นวิธีการเลิกบุหร่ีท่ีไดผ้ลส าเร็จสูงสุดและไดรั้บยอมรับใน



สากลเพราะสะทอ้นความตั้งใจแน่วแน่ของผูท่ี้เลิกบุหร่ีสูงสุด(ผอ่งศรี  ศรีมรกต, 2553) และจากการหา้ม
ปรามของคนใกลชิ้ดหรือบุคคลท่ีมีแรงบนัดาลใจ รวมทั้งกรรมการชุมชน/กรรมการหมู่บา้นท่ีคอยกระตุน้
เตือน ช่วยเหลือใหก้  าลงัใจและรับค าปรึกษาจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข จึงเกิดพลงัมีความตั้งใจท าใหป้ระสบ
ผลส าเร็จในการเลิกสูบบุหร่ีไดแ้ละสามารถเลิกสูบบุหร่ีไดถ้าวรไม่หนัหลบัไปสูบใหม่สอดคลอ้งกบัวิธี
กระตุน้เตือน ติดตามใหก้  าลงัใจและสร้างแรงจูงใจใหผู้สู้บโดยการย  ้าเตือน (พิชยั  แสงชาญชยั,2552)  
ส าหรับกลุ่มท่ีค่อยๆลดลงและไม่สามารถเลิกไดท้นัทีเน่ืองจากท างานหนกั และอยูท่่ามกลางเพื่อนร่วมงานท่ี
สูบบุหร่ี ใจการบ าบดัคร้ังน้ีส าเร็จไดเ้น่ืองจากมีกรรมการชุมชน/หมู่บา้น อสม. ซ่ึงมีความใกลชิ้ดรู้จกักนัดี 
ติดตามเยีย่มเยอืนท่ีบา้น สอบถามแสดงความห่วงใยใหก้  าลงัใจสม ่าเสมอทุกสปัดาห์ประกอบกบัทีม
เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนสะอาดออกไปติดตามใหค้  าปรึกษาราย
กลุ่มและรายบุคคล ติดตามใหก้  าลงัใจ กลุ่มผูเ้ลิกบุหร่ีอยา่งสม ่าเสมอ และกระตุน้ใหค้นในครอบครัวท าน ้ า
สมุนไพรจากรากมะยมตวัผู ้ น ามาตม้กบัฟางแหง้ ใหผู้เ้ลิกบุหร่ีด่ืม เป็นการแสดงถึงความจริงใจในการ
ช่วยเหลือ เกิดสมัพนัธภาพท่ีดีผูเ้ลิกบุหร่ีมีก  าลงัใจและมัน่ใจมากข้ึนสอดคลอ้งกบัการศึกษาการบริการเชิงรุก
เป็นการจดับริการท่ีเกินความคาดหมายท่ีผูสู้บบุหร่ีไม่ไดข้อร้องแสดงถึงความห่วงใย จริงใจ จริงจงัในการ
ช่วยเหลือ ท าใหเ้กิดความส าเร็จ ท าใหเ้กิดสมัพนัธภาพท่ีดีระหว่างผูบ้  าบดัและผูรั้บการบ าบดั ท าใหผู้สู้บ
บุหร่ีเลิกเลิกบุหร่ีไดส้ าเร็จ(นงลกัษณ์  วรรักษธ์นานนัท,2552) อีกประการหน่ึงคือการดีรับแรงบนัดาลใจจาก
คนส าคญัซ่ึงเป็นลกูหลานและภรรยาขอร้องใหเ้ลิกสูบบุหร่ีและช่วยกระตุน้เตือนใหก้  าลงัใจเป็นการ
เสริมแรงทางบวกจากครอบครัวโดยมีเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขและกรรมการชุมชน/หมู่บา้นและอสม.ช่วยเหลือ
ดว้ยความรักความจริงใจท าใหผู้สู้บบุหร่ีซ่ึงเป็นท่ีรักของลกูหลานไดรั้บรู้ถึงความห่วงใยเหล่านั้นแสดงถึง
ครอบครัวเป็นแรงจูงใจท่ีส าคญัในการช่วยเลิกบุหร่ีได ้ ลกูๆมีบทบาทในการสนบัสนุนและใหก้  าลงัใจให้
สามารถผา่นระยะถอนนิโคตินไดส้ าเร็จ (ผอ่งศรี  ศรีมรกตและคณะ,2553) นอกจากน้ีชุมชนยงัเห็น
ความส าคญัของบุหร่ีมือสองเพ่ิมมากข้ึนโดยไดก้  าหนดพ้ืนท่ีปลอดบุหร่ีคืองานศพ/งานบุญ/งานแต่งงาน 
ปลอดบุหร่ีในหมู่บา้น มีการประชาสมัพนัธใ์หค้วามรู้เก่ียวกบัโทษและผลกระทบของบุหร่ีขอวบุหร่ีต่อ
สุขภาพ ผา่นเสียงตามสายทุกวนัศุกร์ ติดป้ายเชิญชวนใหเ้ลิกบุหร่ีตามจุดต่างในหมู่บา้น ท าใหชุ้มชนต่ืนตวั
และเห็นความส าคญัเกิดความตระหนกัถึงพิษภยับุหร่ีทั้งตวัผูสู้บและคนรอบขา้งโดยการหลีกเล่ียงไม่อยูใ่กล้
และพยายามออกไปอยูห่่างๆจากคนท่ีสูบบุหร่ี 
 การเสริมแรงบวกดว้ยการประกาศยกยอ่งชมเชยคนท่ีเลิกบุหร่ีไดใ้นท่ีประชุมหมู่บา้นและการมอบ
ประกาศเกียรติคุณ ป้ายครัวเรือนตน้แบบปลอดบุหร่ีในชุมชน เป็นการเสริมแรงทางบวกทางสงัคมกระตุน้
ความถ่ีของพฤติกรรมเพ่ิมข้ึน(สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์,2551) โดนขณะท่ีมีกิจกรรมแลกเปล่ียนและ
ติดตามและติดตามแต่ละคร้ังผูใ้หญ่บา้นจะกล่าวช่ืนชมแก่ผูท่ี้ลดหรือเลิกบุหร่ีไดแ้ละใหก้  าลงัใจแก่คนท่ี
พยายามเลิกและมอบป้ายครัวเรือนตน้แบบปลอดบุหร่ี ท าใหผู้ท่ี้เลิกบุหร่ีไดเ้กิดความภาคภูมิใจ มคีวาม
ตระหนกัและพยายามเลิกบุหร่ีใหไ้ดแ้ละสามารถปฏิบติัตามมาตรการชุมชนไดม้ากข้ึน 
 



c. แนวทางในการจดัตั้งหมู่บ้านต้นแบบในการลด ละ เลกิบุหร่ี 
กระบวนการจดัตั้งหมู่บา้นตน้แบบในการลด ละ เลิกบุหร่ี ในคร้ังน้ีพบว่า 
1. ขั้นตอนส าคญัขั้นแรกคือ ตอ้งศึกษาขอ้มลูพ้ืนฐานของชุมชนเป็นการศึกษาสภาพของปัญหาสูบ

บุหร่ีในชุมชน โดยขั้นน้ีตอ้งมีการสร้างสมัพนัธภาพกบัผูน้  าชุมชนท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการเพ่ือ
สร้างความคุน้เคยและความไวว้างใจ ซ่ึงจะน าไปสู่ความร่วมมือต่อไป 

2.  การคืนขอ้มลูปัญหาการสูบบุหร่ี ในเวทีประชาคมซ่ึงเป็นขอ้มลูจากการส ารวจและการระบายสี
ลงครัวเรือน ในแผนท่ีเดินดินเป็นการฉายภาพใหชุ้มชนเห็นขนาดของปัญหา และผลกระทบต่อชุมชน
โดยรวม 

3.  การคดัเลือกแกนน าชุมชนซ่ึงเป็นผูม้ีบทบาทส าคญัในชุมชนเขา้มาร่วมรับผดิชอบโครงการเป็น
การส่งเสริมใหชุ้มชนไดเ้ป็นเจา้ของโครงการไดเ้ต็มท่ีและมีโอกาสส าเร็จสูงเน่ืองจากเป็นปัญหาของสมาชิก
ในชุมชนและผูท่ี้ด  าเนินการไดดี้ท่ีสุดคือสมาชิกของชุมชนซ่ึงสามารถแสดงบทบาทตนเองเต็มท่ีในการ
แกไ้ขปัญหาชุมชน 

4.  การก าหนดมาตรการแนวทางเพื่อขบัเคล่ือนพฒันาชุมชนปลอดบุหร่ีตน้แบบท่ีครอบคลุมทุกดา้น
ไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบับริบทชุมชนไดแ้ก่ดา้นกฎหมายมกีารก าหนดนโยบายสาธารณะใหม้ีสาถานท่ีปลอด
บุหร่ี มีบทลงโทษผูท่ี้ไม่ปฏิบติัตามกฎ เป็นการสร้างส่ิงแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อผูไ้ม่สูบบุหร่ี  ดา้นการบ าบดัรักษา
เป็นแนวทางในการลดจ านวนผูสู้บบุหร่ีและลกจ านวนนกัสูบมือสองและดา้นการป้องกนัตอ้งมีการให้
ความรู้และจดักิจกรรมรณรงคห์ลากหลายรูปแบบโดยสามารถผสมผสานเสขา้กบักิจกรรมต่างๆ ในชุมชน 
เช่นกิจกรรมตามเทศกาลประเพณีต่างๆ ใหก้ลุ่มเป้าหมายท่ีไม่สูบบุหร่ีเขา้ถึงขอ้มลูไดส้ะดวกและทัว่ถึง เพ่ือ
ป้องกนันกัสูบรายใหม่ในชุมชน 

5.  การด าเนินการตอ้งมีการติดตามประเมินผล โดยแกนน าทุกฝ่ายอยา่งต่อเน่ืองและมีการวางแผน
โครงการในภาพรวมใหญ่เป็นระยะ เพื่อปรับปรุงแผนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพจริงใหไ้ดผ้ลดีมากท่ีสุด 

ผลการวิจยัสะทอ้นใหเ้ห็นว่า รูปแบบการพฒันาชุมชนปลอดบุหร่ีตน้แบบนั้นจุดเร่ิมตน้ตอ้งสร้าง
ความสมัพนัธท่ี์ดีกบัชุมชนจึงจะไดรั้บความไวว้างใจ และใหค้วามร่วมมือด าเนินการแกไ้ขปัญหาไดส้ าเร็จ 
รูปแบบการพฒันาชุมชนปลอดบุหร่ีตน้แบบน้ี ตั้งอยูบ่นฐานแนวคิดการมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง โดยเร่ิมจาก
การร่วมส ารวจ คน้หา และร่วมคิดวิเคราะห์ปัญหาผลกระทบจากการสูบบุหร่ี น าไปสู่การระดมแนวคิดเพื่อ
หาแนวทางกลวิธีการปฏิบติัท่ีเป็นความตอ้งการชุมชนดว้ยภูมิปัญญาชุมชน ผูศ้กึษาเป็นเพียงผูส้นบัสนุน 
กระตุน้ใหเ้กิดกระบวนการรวมกลุ่มสมาชิกในชุมชน ใหเ้กิดกิจกรรมในชุมชนอยา่งต่อเน่ือง  ซ่ึงจากการได้
เผชิญปัญหาการวิเคราะห์สถานการณ์ การไดล้งมือปฏิบติัแกไ้ขปัญหาร่วมกนัก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงใน
สงัคมของตนเอง เป็นการพฒันาท่ีต่อเน่ือง  ดงัจะเห็นไดจ้ากการรวมตวักนัหลงัจากเร่ิมคน้พบว่าตนเองมี
ศกัยภาพ มีการสนบัสนุนกนั และมีการบูรณาการความรู้ กลา้เผชิญหนา้กบัความเป็นจริง เกิดความมัน่ใจใน
ตนเอง เพราะมีประสบการณ์ตรง ควบคู่ไปกบัการเสวนาอยา่งสร้างสรรคแ์ละการสะทอ้นคิด ท าใหม้ีการ
พฒันาทกัษะมากข้ึน เกิดพลงัอ  านาจ ความตระหนกัในการคิดวิเคราะห์ปัญหาและแกไ้ขปัญหาร่วมกนัใน



กลุ่มผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยวิธีการท่ีใชไ้ดแ้ก่ การสนทนากลุ่ม การระดมสมองจากการประชุมกลุ่ม จนพบว่าแนว
ทางการแกปั้ญหาทุกฝ่ายตอ้งใหค้วามร่วมมือรูปแบบ และแนวทางการพฒันาชุมชนท่ีเกิดข้ึน  เป็นความ
ตอ้งการของพ้ืนท่ี และเป็นกระบวนการท างานของกลุ่มคนในชุมชน มีการคิดวิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกบัการ
สูบบุหร่ี ก  าหนดแนวทางการแกปั้ญหาเก่ียวกบัการสูบบุหร่ี กระตุน้ใหเ้กิดการมีกิจกรรมร่วมกนัโดยมี
นกัวจิยัเป็นผูส้นบัสนุนความรู้ เทคนิคทางวิชาการแก่กลุ่มแกนน าชุมชน จะเห็นไดว้่าการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วม เป็นการเสริมสร้างพลงัอ  านาจของบุคคลและชุมชน ซ่ึงเป็นแรงขบัส าคญัท่ีท าใหเ้กิดการ
สร้างชุมชนปลอดบุหร่ี 

 
 3. ข้อเสนอแนะ 
1.  พ้ืนท่ีวิจยั เป็นบริบทชุมชนอีสานโดยเฉพาะเป็นชนเผา่ผูไ้ท มีวฒันธรรมประเพณีอนัดีงามเป็น

ส่ิงยดึเหน่ียว อยูร่่วมกนัแบบเครือญาติ มีความรักความผกูพนัรูปแบบทีไดจึ้งสามารถใชไ้ดเ้ป็นอยา่งดี การ
น าไปใชใ้นพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีมีความแตกต่างตอ้งมีการประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมในตามบริบท 

2.  การวจิยัแบบมีส่วนร่วม เป็นการกระตุน้และการส่งเสริมใหชุ้มชน มีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา
ของชุมชนอยา่งแทจ้ริง จึงน่าจะน าไปใชก้บัการท างานร่วมกบัชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี แต่ควรมกีารเตรียมความ
พร้อมในการศึกษาชุมชนท่ีเป็นระบบท าความเขา้ใจกบัชุมชนจะสามารถเช่ือมโยงมิติต่างๆ ของชุมชนกบั
คนท างานดา้นสุขภาพใหเ้ป็นองคร์วมไดอ้ยา่งมีทกัษะ 

3.  จากการวจิยัท าใหเ้ห็นว่าชุมชนเร่ิมต่ืนตวัและเกิดความตระหนกัถึงปัญหาการสูบบุหร่ีของชุมชน 
จึงน่าจะมกีารศกึษาเพื่อพฒันาชุมชนในการแกไ้ขปัญหาการสูบบุหร่ีอยา่งมีส่วนร่วมโดยการขยายวงกวา้ง
ออกไปทั้งต  าบล 

4.  ขอ้มลูคุณภาพ พบว่า การแกไ้ขการสูบบุหร่ี คือควรมกีารตดัวงจรการสูบบุหร่ีโดยไม่ใหเ้ด็กเขา้
มาเป็นสมาชิกกลุ่มผูสู้บรายใหม่ จึงควรมีการศกึษาและพฒันารูปแบบการป้องกนัการสูบบุหร่ีในกลุ่มเดก็
และท่ีชุมชนสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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6. นางดารา    ครโสภา 
7. นายภานุพงศ ์  วงศจ์  าปา 
8. นางสวรรคท์อง   ใยสุวงษ ์
9. นางเพลินคิด   ไชยภกัดี 
10. นายจนัทนั   จนัทร์แดง 
11. นางนงครั์ก   แก่นจนัทร์ 
12. นายณัฐวุฒิ   บางศิริ 
13. นายบณัฑิต   แกว้นามชยั 
14. นายนิวฒั    พลโลก 
15. นางวิชา    สมบติั 
16. นายกฤตยชญ ์  พลโลก 
17. นางสิริมา    แกว้นามชยั 

 

 

 
 
 
 


