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ผลการประเมินสถานการณ์ยาสูบเพื่อการเปล่ียนแปลง ช้ินน้ีมุ่งศึกษาเพื่อคน้หาคาํตอบจากกลุ่ม
คนในสังคมชนบท จงัหวดัหนองบวัลาํภูเพื่อท่ีจะสะทอ้นให้เห็นถึงสถานการณ์การบริโภคบุหร่ีและ
ยาสูบ ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีน่าจะเก่ียวขอ้งกบัการขบัเคล่ือนชุมชนสู่สังคมปลอดควนับุหร่ี องคป์ระกอบปัจจยั
และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ เพื่อท่ีจะผลกัดนัสู่การสร้างนโยบาย
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บทคดัย่อ 
 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ประเมินสถานการณ์ยาสูบ (2) ประเมินทุนทางสังคมในการ
ดาํเนินงานควบคุมยาสูบ และ (3) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ ใชร้ะเบียบวิธี
การศึกษาแบบผสม เก็บขอ้มูลก่อนดาํเนินโครงการขบัเคล่ือนจงัหวดัปลอดควนับุหร่ี จาํนวน 1,266 
ตวัอยา่ง ระหว่างเดือน ตุลาคม 2554 – กุมภาพนัธ์ 2555 และเก็บขอ้มูลหลงัดาํเนินโครงการขบัเคล่ือน
จงัหวดัปลอดควนับุหร่ี จาํนวน 1,103 ตวัอยา่ง ระหว่างเดือน สิงหาคม 2555 – พฤศจิกายน 2556 
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย การวิเคราะห์เชิงเน้ือหาและการวิเคราะห์ทางสถิติ 

ผลการประเมินสถานการณ์ยาสูบก่อนดาํเนินโครงการพบว่า ปัจจยัสาํคญัในการควบคุมการสูบ
บุหร่ีในท่ีสาธารณะคือ การบังคบัใช้กฎหมาย ส่วนใหญ่มีระดับของทุนเดิมอยู่ในระดับปานกลาง 
ประกอบดว้ย ทุนทางสังคม (56.5%) ความตระหนกัต่อ พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบ (52.9%) การรับรู้เก่ียวกบั 
พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบ (67.6%) และการปฏิบติัต่อการคุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหร่ี (51.5%) ในขณะท่ีมี
ทศันคติท่ีดีเก่ียวกบัการควบคุมควนับุหร่ีมือสอง (93.8%) ส่งผลให้การขดัเกลาทางสังคม (Sig.<0.001)  
และ (2) การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง (Sig.=0.04) มีนยัสาํคญัทางสถิติกบัการคุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบ
บุหร่ี 

ในส่วนขององค์ประกอบปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับการขบัเคล่ือนชุมชนสู่สังคมปลอดควนับุหร่ี 
ประกอบดว้ย (1) การมีทศันคติท่ีดี (2) มีการรับรู้ข่าวสารท่ีถูกตอ้ง (3) บทบาทของกลุ่มท่ีไม่เป็นทางการ
ในชุมชน (4) บทบาทของกลุ่มท่ีเป็นทางการในชุมชน (5) การดาํรงอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขทางสังคม (6) 
ความตระหนกัต่อกฎหมาย (7) การมีวฒันธรรมท่ีดี (8) การอบรมสั่งสอน (9) ความตระหนกัต่อระเบียบ
สังคม และ (10) พฤติกรรมการสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ องคป์ระกอบปัจจยัทั้งหมดน้ีสามารถอธิบาย
ความผนัแปรการไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะไดร้้อยละ 63.06 ในขณะเดียวกนัก็สามารถพยากรณ์การไม่
สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะไดร้้อยละ 64.0 ท่ีใกลเ้คียงกนั  

ในขณะท่ีผลการประเมินสถานการณ์ยาสูบหลงัดาํเนินโครงการจงัหวดัปลอดบุหร่ี เก็บขอ้มูล
โดยการสาํรวจระหวา่งเดือน สิงหาคม-ตุลาคม 2556 จาํนวน 1,103 ตวัอยา่ง วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย LISREL 
อธิบายความสมัพนัธ์เชิงโครงสร้าง ดว้ยสถิติ Path Analysis 

ผลการศึกษาพบว่า ในโครงสร้างทางสังคมในชุมชนมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการขบัเคล่ือนชุมชน
ปลอดบุหร่ี ประกอบดว้ย (1) ทุนทางสังคม (2) ทศันะคติต่อนโยบาย (3) การรับรู้ข่าวสารส่ือสาธารณะ 
และ (4) ความตระหนกัต่อกฎกติกาทางสังคม เม่ือนาํมาวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ในรูปสมการโครงสร้าง
พบวา่ สถานท่ีปลอดบุหร่ีไดรั้บอิทธิพลทางตรงจากทุนทางสังคม (= -0.65) ความตระหนกัต่อกฎกติกา
ทางสังคม (= 0.31) และการรับรู้ข่าวสารส่ือสาธารณะ (= -0.56) นอกจากน้ียงัไดรั้บอิทธิพลทางออ้ม
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จากปัจจยัดา้นทุนทางสังคม (= 0.03) ทศันะคติต่อนโยบาย (= -0.40) และความตระหนกัต่อกฎกติกา 
(= -0.05) ผา่นความสามารถในการรับรู้ข่าวสารส่ือสาธารณะ ปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีสามารถทาํนายชุมชน
ปลอดบุหร่ี ไดร้้อยละ 71.0 (R2=0.71) 

 
คาํสาํคญั: การประเมินผล การไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ 
 

ABSTRACT 
 

This research aimed to situate and social capital evaluation include the factors influence no-
smoking policy of Nongbualamphu province. Both qualitative and quantitative approaches were 
employed.  Non- probability was collected data through provincial mobilizing committee and 1,266 
samples of probability from randomize during October, 2011-Februrary, 2012. Data was analyzed 
using content analysis descriptive and inferential statistics analysis.  

The results revealed of tobacco situation shown that the tobacco shop mostly where in the 
rural were general stores. The cigarette brand name which was classifies the best of sold in 
communities as follow (1) Wonder (both green and red) (2) Krong-tip and (3) Falling rain 
respectively. Beside this, they were variety tobacco brand name for cell consists: (1) Gwang-thong (2) 
Singha (3) Sri-thong (4) Mong-gon-thong (5) Mong-gon-kheaw (6) Dawn-thong (7) Lean-thong and 
(8) Hong-thong. And, sources that produced mostly import from Nong Khai and Nakhon Phanom 
province. However, the law measures which were important strategy for tobacco control and no-
smoking surveillance in public space. Moreover, they have old capital for implement yet at moderately 
level consists social capital (56.5%) tobacco control in law measure (52.9%) tobacco control in 
perception (67.6%) and no-smoking concerns (51.5%). So, they have good attitude level about tobacco 
control (93.8%). All of those were significantly described for healthcare protection who no smoking 
follow as socialization (Sig.<0.001) and correctly information perceived (Sig.=0.04). 

In addition, the factor component were influencing no-smoke in public space consist: (1) good 
view thinking (2) information clearly perceived (3) neighbors group (4) volunteers group (5) law and 
social order (6) law concern (7) culture (8) training (9) social order concern and (10) smoking 
behavior in public space. So, these factors were described no-smoking control as 63.06% while the 
confirmatory factor component which were exogenous latent variables as follow (1) socialization (2) 
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social visual and (3) social norms. Finally, there were predicted no-smoking controls as 64.0% so 
nearly those. 

After, the implementation of the project was collected data during August – October, 2013 
through the questionnaire survey of family members, amount of 1,103 samples. Data analyzed by 
LISREL, explained through path analysis statistics. 

This study found that on the real time in community there were the factors affecting the 
tobacco-control mobilization consisting (1) social capital, (2) attitudes towards policy, (3) public 
information, and (4) awareness of social norms or rules. The structure equation modeling analyzed by 
path analysis found after the implementation show that, the free zone areas received directing effect 
from social capital (= -0.65), awareness of social norms or rules (= 0.31), and public information 
(= -0.56), moreover received indirect effect from social capital (= 0.03), attitudes towards policy 
(= -0.40), and awareness of social norms or rules (= -0.05), which effected through the public 
information factor. Finally, power of predicted from those explain the Smoke Free Community at 
71.0% (R2=0.71). 

 
Keywords: Evaluation, no-smoking control 
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บทท่ี 1  
บทนํา 

 
1.1  ท่ีมาและความสําคญัของปัญหา 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลจากสาํนกังานสถิติแห่งชาติยอ้นหลงัไปปี 2529-2544 พบว่า อตัราการ
บริโภคยาสูบในเพศชายท่ีอายนุอ้ยท่ีสุดอยูท่ี่อาย ุ21 ปี และช่วงอาย ุ61-80 ปี สูบบุหร่ีนอ้ยรองลงมา ใน
ส่วนของเพศหญิงพบว่า กลุ่มเด็กหญิงท่ีสูบบุหร่ีมีนอ้ยมาก แต่หญิงท่ีสูบบุหร่ีมากมีอายุ 60 ปีข้ึนไป 
(รัศมี สังขท์องและวีระศกัด์ิ จงสู่วิวฒัน์วงศ์, 2548) ในขณะท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีการบริโภค
ยาสูบมากท่ีสุด รองลงมาคือภาคเหนือและภาคกลาง สะทอ้นให้เห็นว่า อตัราการบริโภคยาสูบมี
แนวโนม้ลดลง อย่างไรก็ตามเยาวชนมีการสูบบุหร่ีมากข้ึนเม่ืออายมุากข้ึน แต่ในทางกนัขา้มผูสู้งอายุ
บริโภคยาสูบนอ้ยลงเม่ืออายมุากข้ึน ช้ีให้เห็นว่าประชากรกลุ่มวยัรุ่นมีความทา้ทายท่ีจะเรียนรู้การสูบ
บุหร่ีตามกระแสค่านิยมท่ีผดิๆ ในขณะท่ีกลุ่มผูสู้งอายจุะพยายามเลิกการบริโภคยาสูบมากข้ึนหลงัจากท่ี
มีประสบการณ์การบริโภคยาสูบมายาวนาน ซ่ึงมีขอ้สังเกตว่าในปัจจุบนัการบริโภคยาสูบ (ยาสูบมวน
เอง) จะอยูใ่นกลุ่มท่ีมีฐานะยากจนและการสูบบุหร่ีจะมีฐานะค่อนขา้งดี 

นอกจากน้ีเม่ือเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายในปัจจุบนัและอนาคต โรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ีกบัรายรับ
ของรัฐท่ีไดรั้บจากภาษีบุหร่ีในไทย ได้ประเมินค่าใช้จ่ายของโรคหัวใจ โรคถุงลมโป่งพองและ
โรคมะเร็งปอด ซ่ึงทั้งสามโรคเป็นโรคอนัดบัตน้ ๆ เน่ืองมาจากการสูบบุหร่ี ซ่ึงพบว่า ค่าใชจ่้ายโรคถุง
ลมโป่งพองทั้งหมด 13,640.58 บาทต่อคนต่อปี ค่าใชจ่้ายของรัฐในปี 2546 ของโรคถุงลมโป่งพองจาก
การสูบบุหร่ี 10,057 ลา้นบาทต่อปี ค่าใชจ่้ายโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตนั 32,762.05 บาทต่อคนต่อปี 
ค่าใชจ่้ายของรัฐแก่ผูป่้วยโรคหลอดเลือดหวัใจอุดตนัในปี 2546 เท่ากบั 19,427 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายของ
ผูป่้วยโรคมะเร็งปอดจากการสูบบุหร่ีในปี 2546 เท่ากบั 100,041.83 บาทต่อคนต่อปี คิดเป็นค่าใชจ่้าย
ของผูป่้วยทั้งหมด และค่าใช้จ่ายของรัฐในผูป่้วยมะเร็งปอดของปี 2546 เท่ากบั 6,572 ลา้นบาท 
นอกจากน้ีการศึกษาไดป้ระเมินและคาดการณ์ค่าใชจ่้ายทั้งสามโรค จากปี 2542-2550 และรายรับจาก
การเกบ็ภาษีบุหร่ีของภาครัฐจากช่วงเดียวกนัพบว่า ค่าใชจ่้ายทั้ง 3 โรค เร่ิมสูงกว่ารายรับของภาครัฐจาก
ภาษีบุหร่ีในปี 2545 และเพิ่มมากข้ึนไปในอนาคต แสดงว่า ค่าใชจ่้ายของเพียง 3 โรค มีแนวโนม้สูงกว่า
รายรับของรัฐจากภาษีบุหร่ีในอนาคต (สถิรกร พงศพ์านิช, มปป.) ช้ีใหเ้ห็นว่าวิธีการเดียวท่ีจะลดภาระ
ค่าใชจ่้ายของโรคต่างๆ ไดน้ั้นคือการรณรงค ์"ลด-ละ-เลิก" การบริโภคยาสูบหรือบุหร่ี 

ในขณะท่ีขอ้เสนอเชิงนโยบายในการควบคุมการบริโภคยาสูบ พบว่า ราคาของบุหร่ี 1 ซอง 
ก่อนและหลงัเขา้ร่วมองคก์ารการคา้โลก และ AFTA แมร้าคาขายเท่ากนัท่ี 55 บาท แต่รายรับของผูผ้ลิต
และผูจ้าํหน่ายกลบัเพิ่มข้ึนจาก 17 บาท เป็น 29 บาท และเพิ่มเป็น 35 บาท ตามลาํดบั เน่ืองจากภาษี
นาํเขา้ลดลงตามลาํดบั แต่ภาษีสรรพสามิตเท่าเดิม จึงมีขอ้เสนอว่า ความเคล่ือนไหวท่ีน่าสนใจคือ จะทาํ
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อยา่งไรท่ีจะขยบัภาษีสรรพสามิตจาก 75% ของราคาจาํหน่าย เป็น 80-90% ในอนาคต เพื่อเพิ่มราคาบุหร่ี
และมีผลในการยบัย ั้งผูสู้บบุหร่ีรายใหม่ไดต่้อไป (อิศรา ศานติศาสน์, มปป.) ช้ีให้เห็นว่า มาตรการอีก
ประการหน่ึงของการ "ลด-ละ-เลิก" การสูบบุหร่ีคือ การเพิ่มราคาบุหร่ีใหแ้พงข้ึน ในขณะท่ีกลุ่มท่ีมีการ
สูบบุหร่ีมากท่ีสุดคือ จะอยู่ในกลุ่มท่ีมีฐานะค่อนขา้งดี จึงไม่มีผลมากนกั ส่วนกลุ่มท่ีบริโภคยาสูบเป็น
กลุ่มคนยากจนในชนบท ซ่ึงส่วนหน่ึงมีการปลูกเพื่อบริโภคเอง 

อยา่งไรก็ตามมาตรการต่าง ๆ ท่ีจะกาํหนดข้ึนในชุมชนชนบทนั้น ตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนไดแ้ก่ บา้น วดั โรงเรียนและส่วนทอ้งถ่ิน เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ รวมทั้งการ
ดาํเนินงานของระบบสุขภาพในชุมชนดว้ย นอกจากน้ีการมีสุขภาพดีจากการกระทาํร่วม (Collective 
Action) ของกลุ่มคนในชุมชนมกัมีเป้าหมายท่ีความคาดหวงัจะใหมี้สุขภาพดีท่ีครอบคลุมทั้งดา้นร่างกาย 
จิตใจ สังคมและสติปัญญา (ประเวศ วะสี, 2541) ซ่ึงการกระทาํร่วมของกลุ่มและการสร้างเครือข่ายใน
ชุมชนชนบทนั้น ถือว่าเป็นการรวมพลงัขบัเคล่ือนกิจกรรมดา้นสุขภาพให้เกิดความมัน่คงดา้นสุขภาพ
ในครอบครัวได ้(สังคม ศุภรัตนกุล, 2554) การรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายดงักล่าวก็นบัว่าเป็นทุน
ทางสังคม (Bourdieu, 1986) ทุนดงักล่าวมีคุณลกัษณะพิเศษคือยิ่งสร้างมากยิ่งเพิ่มคุณค่ามากไม่มีวนั
หมดส้ินหรือลดลง (Ostrom, 2000) เม่ือถูกใชม้ากยิ่งเพิ่มคุณค่ามาก ขณะเดียวกนัการกระทาํร่วมของ
กลุ่มต่าง ๆ และการสร้างเครือข่ายชุมชนท่ีถือว่าเป็นทุนทางสังคม น่าจะเป็นกลยุทธ์ในการขบัเคล่ือน
ชุมชนสู่สงัคมปลอดควนับุหร่ีได ้  

ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงมุ่งศึกษาเพ่ือคน้หาคาํตอบในกลุ่มคนในชนบท เพื่อท่ีจะสะทอ้นให้เห็นถึง
สถานการณ์ยาสูบ ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีน่าจะเก่ียวขอ้งกบัการขบัเคล่ือนชุมชนสู่สังคมปลอดควนับุหร่ีและ
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการไม่สูบบุหร่ีในท่ีต้องห้าม เพื่อท่ีจะผลักดันสู่การสร้างนโยบาย
สาธารณะท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตชาวชนบทอยา่งแทจ้ริงต่อไป 
 
1.2 วตัถุประสงค์ 

1.2.1 เพื่อศึกษาสถานการณ์ยาสูบในจงัหวดัหนองบวัลาํภู 
1.2.2 เพื่อศึกษาองคป์ระกอบของปัจจยัในการขบัเคล่ือนชุมชนสู่สงัคมปลอดควนับุหร่ี 
1.2.3 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ 

 
1.3  ขอบเขตการวจิัย  

1.3.1 ขอบเขตเชิงพื้นท่ี  
ใชจ้งัหวดัหนองบวัลาํภูเป็นพื้นท่ีวิจยั โดยจาํแนกเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ เก็บขอ้มูลจาก

คณะกรรมการขบัเคล่ือนจงัหวดัปลอดควนับุหร่ีระดบัพื้นท่ี โดยจาํแนกเป็น 3 พื้นท่ีคือ (1) ชุมชนในเขต
เทศบาลตาํบลนามะเฟือง เป็นเทศบาลในเขตอาํเภอเมืองหนองบัวลาํภู อยู่ห่างจากเทศบาลเมือง
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หนองบวัลาํภู ประมาณ 20 กิโลเมตร) เรียกว่า “เขตในเมือง” (2) ชุมชนในเขตเทศบาลนาเหล่า อาํเภอนา
วงั อยู่ห่างจากเทศบาลเมืองหนองบวัลาํภู ประมาณ 35 กิโลเมตร เป็นเทศบาลในเขตอาํเภอรอบนอก 
เรียกวา่ “เขตนอกเมือง” และ (3) ชุมชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกดุมะไฟ อาํเภอสุวรรณคูหา อยู่
ห่างจากเทศบาลเมืองหนองบวัลาํภู ประมาณ 90 กิโลเมตร เรียกว่า “เขตห่างไกล” เน่ืองจากงานวิจยัน้ีมุ่ง
ศึกษานกัสูบบุหร่ีจากครอบครัวชุมชนในจงัหวดัหนองบวัลาํภู ทั้งชุมชนในเมือง ชุมชนนอกเมืองและ
ชุมชนห่างไกล ผูว้ิจยัเช่ือว่าการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ท่ีมีต่อชุมชนนั้น มีความ
แตกต่างกนัระหว่างพื้นท่ีชุมชนท่ีดาํรงอยู ่ดงันั้นเพื่อให้เกิดความหลากหลายในการศึกษาจึงเลือกพื้นท่ี
ดงักล่าวเป็นพื้นท่ีศึกษา 

1.3.2 ขอบเขตเชิงประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ในการประเมินสถานการณ์คร้ังน้ีเลือกประชากรในจงัหวดัหนองบวัลาํภู โดยเลือกกลุ่ม

ตวัอย่างแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มคณะกรรมการขบัเคล่ือนจงัหวดัปลอดควนับุหร่ี ตามคาํสั่ง
จงัหวดัหนองบวัลาํภูท่ี 2068/2554 (2) กลุ่มองคก์รและกลุ่มบุคคลท่ีเป็นเครือข่ายในการขบัเคล่ือน และ 
(3) กลุ่มประชาชนทัว่ไป   

1.3.3 ขอบเขตเชิงเน้ือหา 
ใชเ้น้ือหาในการประเมินทุนเดิมเก่ียวกบั (1) กิจกรรมท่ีเคยมีและท่ีกาํลงัดาํเนินอยู่ใน

ขบัเคล่ือน (2) ทศันคติ ความคิดเห็น ความตระหนกัของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในเร่ืองควนับุหร่ีมือสอง นโยบาย 
สถานท่ีสาธารณะปลอดบุหร่ีและ (3) องคป์ระกอบปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ 
 
1.4 การเก็บข้อมูล 

ในการศึกษาเชิงคุณภาพ เก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ (Interview) ไดแ้ก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) การสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) และ
การประชุมกลุ่ม (Group Conference) จากคณะกรรมการขบัเคล่ือนจงัหวดัปลอดควนับุหร่ีระดบัพื้นท่ี 
โดยจาํแนกเป็น 3 พื้นท่ีคือ (1) เขตเทศบาลในเมือง (2) เขตเทศบาลนอกเมือง และ (3) เขตชุมชน
ห่างไกลเมืองและในส่วนของการศึกษาเชิงปริมาณ เก็บขอ้มูลโดยการสํารวจ (Survey) จากผูแ้ทนใน
ครอบครัวโดยเนน้ท่ีแม่บา้นหรือผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีดูแลสุขภาพประจาํครอบครัวเป็นผูใ้หข้อ้มูล 
 
1.5 ระยะเวลาท่ีศึกษา 

คณะผูว้ิจัยดาํเนินการศึกษาก่อนดาํเนินโครงการ ในช่วงเดือน ตุลาตม 2554 ถึง เดือน 
กมุภาพนัธ์ 2555 รวม 5 เดือน 
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บทท่ี 2  
ระเบียบวธีิและวธีิดาํเนินการวจิยั 

 
 

2.1 รูปแบบการวจิัย 
ผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบผสม (Mixed Methods) ซ่ึงเป็นการวิจยัท่ีผสมวิธีการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล ประกอบดว้ย การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) และการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative 
Study) (Tashakkori &Teddlie, 1998; Greene and Caracelli, 1997 อา้งถึงในสังคม ศุภรัตนกุล, 2553) 
ผูว้ิจยัไดแ้บ่งระยะของการศึกษาเป็น 2 ระยะดงัน้ี 

ระยะท่ี 1  เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ  ใชรู้ปแบบการวิจยัตามแนวทางสํานักปรากฏการณ์นิยม 
(Phenomenology) ท่ีมีความเช่ือว่าความจริงหรือปรากฏการณ์ทางสังคมมีความเป็นพลวตัรตามเง่ือนไข
ในบริบทของสังคมนั้นๆ (Denzin & Lincoln, 1994; ชาย โพธิสิตา, 2547) การศึกษาในระยะน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัการประเมินทุนเดิมท่ีมีอยู่เพื่อท่ีจะใชข้บัเคล่ือนชุมชนสู่สังคม
ปลอดควนับุหร่ี ไดแ้ก่ (1) ทุนทางสังคม (2) การรับรู้เก่ียวกบันโยบายควบคุมยาสูบ (3) ความตระหนกั
ต่อนโยบายควบคุมยาสูบ (4) ความคิดเห็นเก่ียวกบัการสนบัสนุนระบบบริการเลิกบุหร่ีและฟ้ืนฟูสุขภาพ
กลุ่มคนในชุมชนและ (5) การดาํเนินงานควบคุมควนับุหร่ีมือสอง 

ระยะท่ี 2 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ใชรู้ปแบบการวิจยัตามแนวคิดสํานักปรัชญาปฏิฐานนิยม 
(Positivism) ซ่ึงมีความเช่ือวา่ปรากฏการณ์ทางสงัคมดาํรงอยูอ่ยา่งมีแบบแผนท่ีเป็นสากล (Taylor, 2000; 
ชาย โพธิสิตา, 2547 อา้งถึงในสังคม ศุภรัตนกุล, 2553) การศึกษาในระยะน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมิน 
(1) สถานการณ์ยาสูบ (2) ประเมินทุนเดิมประกอบดว้ย ทุนทางสังคม การรับรู้ ทศันคติ ความตระหนกัท่ี
เก่ียวขอ้งในการดาํเนินงานควบคุมควนับุหร่ีมือสอง และ (3) ศึกษาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการสูบ
บุหร่ีในท่ีสาธารณะ จากปรากฏการณ์ทางสงัคมท่ีดาํรงอยู ่ 

 
2.2 หน่วยในการวเิคราะห์ข้อมูล   

ในการศึกษาเชิงคุณภาพใช้กลุ่มนักสูบบุหร่ีเป็นหน่วยวิ เคราะห์ข้อมูล  เก็บข้อมูลจาก
คณะกรรมการขบัเคล่ือนจงัหวดัปลอดควนับุหร่ี ตามคาํสั่งจงัหวดัหนองบวัลาํภูท่ี 2068/2554 ส่วนใน
การศึกษาเชิงปริมาณใชค้รอบครัวเป็นหน่วยวิเคราะห์ขอ้มูล  
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2.3 พืน้ท่ีวจิัย  
2.3.1 พื้นท่ีวิจยัเชิงคุณภาพ ใชค้ณะกรรมการขบัเคล่ือนจงัหวดัปลอดควนับุหร่ีระดบัพื้นท่ี โดย

จาํแนกเป็น 3 พื้นท่ีคือ (1) เทศบาลตาํบลนามะเฟือง ในเขตอาํเภอเมืองหนองบวัลาํภู อยูห่่างจากเทศบาล
เมืองหนองบวัลาํภู ประมาณ 20 กิโลเมตร) เรียกว่า “เขตในเมือง” (2) เขตเทศบาลนาเหล่า อาํเภอนาวงั 
เป็นเทศบาลในเขตอาํเภอรอบนอก เรียกว่า “เขตนอกเมือง” อยู่ห่างจากเทศบาลเมืองหนองบวัลาํภู 
ประมาณ 30 กิโลเมตรและ (3) เขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกุดมะไฟ อาํเภอสุวรรณคูหา เป็นชุมชนใน
เขตอาํเภอห่างไกล อยูห่่างจากเทศบาลเมืองหนองบวัลาํภู ประมาณ 90 กิโลเมตร เรียกว่า “เขตห่างไกล” 
เน่ืองจากงานวิจยัน้ีมุ่งศึกษานกัสูบบุหร่ีจากครอบครัวชุมชนในจงัหวดัหนองบวัลาํภู ทั้งชุมชนในเมือง 
ชุมชนนอกเมืองและชุมชนห่างไกล ผูว้ิจยัเช่ือว่าการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม ท่ีมีต่อ
ชุมชนนั้น มีความแตกต่างกันระหว่างพื้นท่ีชุมชนท่ีดาํรงอยู่ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความหลากหลายใน
การศึกษาจึงเลือกพื้นท่ีดงักล่าวเป็นพื้นท่ีศึกษา  

2.3.2 พื้นท่ีวิจยัเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัไดใ้ชชุ้มชนในเขตรับผดิชอบทั้งหมดใน 3 พื้นท่ี ประกอบดว้ย 
(1) พื้นท่ีเทศบาลตาํบลนามะเฟือง อาํเภอเมืองหนองบวัลาํภู (2) พื้นท่ีเทศบาลนาเหล่า อาํเภอนาวงั และ 
(3) พื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตาํบลกุดมะไฟ อาํเภอสุวรรณคูหา เน่ืองจากงานวิจยัน้ีศึกษาชุมชนใน
จงัหวดัหนองบวัลาํภู ซ่ึงทั้ง 3 พื้นท่ีดงักล่าวถือไดว้่าเป็นตวัแทนท่ีสะทอ้นถึงความเป็นชุมชนในจงัหวดั
หนองบวัลาํภูท่ีมีความหลากหลายของกลุ่มชาติพนัธ์ุ แมว้่ามีความแตกต่างกนัในเชิงพื้นท่ี ประชากรใน
พื้นท่ีดงักล่าวยงัใชภ้าษาไทยอีสานเป็นภาษาพูดหลกั มีวิถีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ยึดมัน่อยูใ่นจารีตประเพณี 
คาํสอนใหเ้กิดการช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั ร่วมกิจกรรมสังคมและงานบุญงานกุศลเป็นประจาํ ทาํ
ให้การใชชี้วิตอยูร่่วมกนัของกลุ่มคนชุมชนดงักล่าวมีความสงบสุขมาโดยตลอด แมว้่าพื้นท่ีดงักล่าวจะ
ไดรั้บอิทธิพลจากกระแสวฒันธรรมชุมชนและทอ้งถ่ินท่ีแตกต่างกนัแต่ยงัใหมี้ขนบธรรมเนียมประเพณี
และรูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัอยู ่ 

 
2.4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ในการประเมินสถานการณ์คร้ังน้ีเลือกประชากร 2 กลุ่มคือ (1) กลุ่มคณะกรรมการขบัเคล่ือน
จงัหวดัปลอดควนับุหร่ี ตามคาํสั่งจงัหวดัหนองบวัลาํภูท่ี 2068/2554 ใชใ้นส่วนของการประเมินทุนเดิม 
(2) กลุ่มองคก์รและบุคคลท่ีขบัเคล่ือนการควบคุมยาสูบ และ (3) กลุ่มการประเมินความคิดเห็น ทศันคติ 
ความตระหนักของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในเร่ืองควนับุหร่ีมือสอง นโยบาย สถานท่ีสาธารณะปลอดบุหร่ีและ
ปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อการปฏิบติัตามกฎหมาย ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่ง รายละเอียดดงัน้ี 

2.4.1 กลุ่มตวัอยา่งในการประเมินตน้ทุนเดิม 
จากการเก็บขอ้มูลในส่วนของการประเมินทุนเดิมนั้น ผูว้ิจยัไดเ้ลือกกลุ่มตวัอย่างโดย

การสาํมะโนประชากร (Census) คณะกรรมการทุกคน ตามคาํสัง่จงัหวดัหนองบวัลาํภูท่ี 2068/2554    
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2.4.2 กลุ่มองคก์รและบุคคลท่ีขบัเคล่ือนการควบคุมยาสูบ 
ในการประเมินทุนเดิมนั้ น ผูว้ิจัยได้เลือกกลุ่มเป้าหมายโดยการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Selection) กลุ่มองคก์รในชุมชนนั้นเลือกประธานกลุ่มหรือผูแ้ทนกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนไดแ้ก่ 
(1) กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (2) กลุ่มแม่บา้น (3) กลุ่มเยาวชน (4) กลุ่มผูสู้งอายุและ 
(5) กลุ่มผูป้ระกอบการร้านคา้ในชุมชน เป็นตน้ ในขณะท่ีบุคคลท่ีขบัเคล่ือนการควบคุมยาสูบเลือก
กาํนัน ผูใ้หญ่บา้น นายกในส่วนทอ้งถ่ินและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล เก็บขอ้มูลโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ในประเด็นท่ีเก่ียวกบัทุนเดิมท่ีจะใชข้บัเคล่ือนจงัหวดัปลอดควนั
บุหร่ี รวมทั้งขอ้มูลเก่ียวกบัคลินิกอดบุหร่ีในจงัหวดัหนองบวัลาํภูดว้ย 

2.4.3 กลุ่มประชากรตวัอย่างในการประเมินความคิดเห็น ทศันคติ ความตระหนักของผูท่ี้
เก่ียวขอ้งในเร่ืองควนับุหร่ีมือสอง นโยบายสาธารณะ สถานท่ีสาธารณะปลอดบุหร่ีและการปฏิบติัตาม
กฎหมาย ในการประเมินในส่วนน้ีผูว้ิจยัใชว้ิธีการเลือกตวัอย่างโดยใชว้ิธีการสุ่มแบบพหุวิธีหรือแบบ
ผสม (Multi-stage Random Sampling) เพราะมีหน่วยประชากรท่ีศึกษามีขอบเขตท่ีกวา้งมาก จึงเป็น
เหตุผลท่ีตอ้งใชว้ิธีการสุ่มแบบมีความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ในจงัหวดัหนองบวัลาํภู โดยใช้
วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายวิธีมาใชร่้วมกนั (พหุวิธี) มีขั้นตอนการสุ่มดงัต่อไปน้ี 

ขั้นท่ี 1 สุ่มพื้นท่ีตวัแทนอาํเภอ ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random 
Sampling) เพื่อหาอาํเภอตวัอยา่งในจงัหวดัท่ีเป็นตวัแทน ในงานวิจยัน้ีกาํหนดอาํเภอเมืองซ่ึงเป็นอาํเภอ
ศูนยก์ลางของจงัหวดั ไดแ้ก่ พื้นท่ีเขตรับผิดชอบของเทศบาลตาํบลนามะเฟือง อาํเภอเมืองหนองบวัลาํภู 
อาํเภอรอบนอกซ่ึงเป็นอาํเภอขนาดเลก็ไดแ้ก่ พื้นท่ีเขตรับผดิชอบของเทศบาลนาเหล่า อาํเภอนาวงั (มี 4 
ตาํบล) และอาํเภอท่ีระบุเป็นพื้นท่ีชุมชนห่างไกลสุดโดยใชร้ะยะเวลาในการเดินทางไปกลบัจากอาํเภอสู่
ศูนยก์ลางจงัหวดัเป็นเกณฑ์ไดแ้ก่ พื้นท่ีเขตรับผิดชอบขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลดงมะไฟ อาํเภอ
สุวรรณคูหา รวมจาํนวน 3 อาํเภอ  

ขั้นท่ี 2 สุ่มหมู่บา้นชุมชน ใชว้ิธีการสุ่มแบบสาํมะโน (Census) ทุกชุมชน เพื่อหาชุมชน
ตวัอย่างในเขตพื้นท่ีท่ีเป็นตวัแทน ประกอบดว้ย เทศบาลตาํบลนามะเฟือง อาํเภอเมืองหนองบวัลาํภู 
จาํนวน 5 ชุมชน เทศบาลนาเหล่า อาํเภอนาวงั จาํนวน 9 ชุมชนและองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดงมะไฟ 
อาํเภอสุวรรณคูหา จาํนวน 13 ชุมชน รวมทั้งส้ินจาํนวน 27 ชุมชน  

ขั้นท่ี 3 สุ่มหลงัคาเรือนใชว้ิธีการสุ่มแบบบงัเอิญ (Accidental Random Sampling) เพื่อ
เลือกหลงัคาเรือนในชุมชนท่ีเป็นตวัแทน ดงัภาพท่ี 2.1 
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ผลจากการสุ่มตามแบบแผนการสุ่มในจงัหวดัหนองบวัลาํภูไดพ้ื้นท่ีศึกษา ประกอบดว้ย (1) 
อาํเภอเมืองหนองบวัลาํภู ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 1 เหนือทานตะวนั หมู่ท่ี 2 ตะวนัสีทองและเหล่าโพธ์ิทอง และหมู่
ท่ี 9 ฟ้าประทานดาวและบวรมงคลทองสามคัคี เขตเทศบาลตาํบลนามะเฟือง (2) อาํเภอนาวงั ตาํบลนา
เหล่าและตาํบลเทพคีรีไดแ้ก่  หมู่ท่ี 1 นาซุมแซง ตาํบลเทพคีรี หมู่ท่ี 1 นากลาง ตาํบลนาเหล่า หมู่ท่ี 9 นา
เหล่า ตาํบลนาเหล่า หมู่ท่ี 5 นาเหล่า ตาํบลนาเหล่า หมู่ท่ี 6 เทพคีรี ตาํบลเทพคีรี หมู่ท่ี 7 เทพคีรี ตาํบล
เทพคีรี หมู่ท่ี 7 นากลาง ตาํบลนาเหล่า หมู่ท่ี 2 นาเหล่า ตาํบลนาเหล่า หมู่ท่ี 12 นาเหล่า ตาํบลนาเหล่า 
และหมู่ท่ี 13 นาวงั ตาํบลนาเหล่า และ (3) อาํเภอสุวรรณคูหา ตาํบลดงมะไฟ ไดแ้ก่ หมู่ท่ี  1 ดงมะไฟ หมู่
ท่ี 2 ดงมะไฟ หมู่ท่ี 3 ดงมะไฟ หมู่ท่ี 4 วงัหินชา หมู่ท่ี 5 บา้นนาไร่ หมู่ท่ี 6 โนนสง่า หมู่ท่ี 7 บา้นผาซ่อน 
หมู่ท่ี 8 บา้นโชคชยั หมู่ท่ี 9 วงัหินชา หมู่ท่ี 10 บา้นโนนมีชยั หมู่ท่ี 11 บา้นนาเจริญ หมู่ท่ี 12 บา้นโชคชยั 
และหมู่ท่ี 13 ดงมะไฟ ทั้งหมด ดงัรายละเอียดดงัตารางท่ี 2.1  

 

 

 

 

 

 

สุ่มครอบครัว 

จังหวดัหนองบัวลําภู 

เขตห่างไกล เขตในเมือง 

ภาพที ่2.1 ขั้นตอนการสุ่มตวัอยา่งครอบครัวในจงัหนองบวัลาํภู 

ชุมชน 

เทศบาล 

เขตนอกเมือง 

สุ่มครอบครัว 

ชุมชน/หมู่บา้น 

เทศบาล 

สุ่มครอบครัว 

หมู่บา้น 

อบต. 
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ตารางท่ี 2.1 รายละเอียดอาํเภอ ตาํบล หมู่บา้นและจาํนวนหลงัคาเรือนท่ีไดจ้ากการสุ่ม 

อาํเภอ ตาํบล หมู่บา้น/ชุมชน 
หลงัคาเรือน 

ทั้งหมด ตวัอยา่ง 
เมือง

หนองบวัลาํภู 
นามะเฟือง เหนือทานตะวนั 177 50 

ตะวนัสีทองและเหล่าโพธ์ิทอง 367 103 
ฟ้าประทานดาวและบวรมงคลทองสามคัคี 333 94 

นาวงั นาเหล่า นากลาง 241 68 
นาเหล่า 81 23 
นาเหล่า 217 61 
นากลาง 165 46 
นาเหล่า 128 36 
นาเหล่า 120 34 
นาวงั 97 27 

เทพคีรี นาซุมแซง 105 30 
เทพคีรี 111 31 
เทพคีรี 214 60 

สุวรรณคูหา ดงมะไฟ ดงมะไฟ 134 38 
ดงมะไฟ 210 59 
ดงมะไฟ 236 66 
วงัหินชา 193 54 
บา้นนาไร่ 131 37 
โนนสง่า 157 44 

บา้นผาซ่อน 178 50 
บา้นโชคชยั 166 47 
วงัหินชา 207 58 

บา้นโนนมีชยั 65 18 
บา้นนาเจริญ 123 35 
บา้นโชคชยั 197 55 
ดงมะไฟ 145 41 

ท่ีมา: ศูนยข์อ้มูลเก่ียวกบัตาํบลของเมืองไทย, 2553   
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ขั้นท่ี 4 สุ่มครอบครัวใชว้ิธีการสุ่มแบบบงัเอิญ (Accidental Random Sampling) ในการ
เกบ็ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดแ้บ่งสัดส่วนความหนาแน่นของหลงัคาเรือนแต่ละชุมชน เพื่อกาํหนดจาํนวนตวัอยา่ง
ในแต่ละชุมชนดว้ยค่าร้อยละ 

ขนาดตวัอย่างในใชใ้นการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณทั้งก่อนและหลงัการดาเนินโครงการ 
โดยใชสู้ตรในการคาํนวณ ดงัน้ี  

n = Z2 (P (1-P) / D2 
P=สดัส่วนความชุกของการสูบบุหร่ีปัจจุบนั  
Z=1.96 (ค่าความเช่ือมัน่ระดบั 95%)  
D=0.03 (ค่าความคาดเคล่ือน 3%)  

เม่ือคาํนวณไดจ้าํนวนตวัอย่างแลว้ เพื่อให้จาํนวนตวัอย่างน่าเช่ือถือมากข้ึน ผูว้ิจยัจึงไดเ้พิ่ม
จาํนวนเพื่อความน่าเช่ือถืออีก 50% ของจาํนวนท่ีไดจ้ากการคาํนวณ รายละเอียดดงัน้ี 

n =1.962 0.27 (1-0.27)/0.032 
n= 843  
n= 843+ 50% ของ 843 เท่ากบั 421 
n= 1,264 ตวัอยา่ง 

 
2.5 วธีิการเก็บข้อมูล 

2.5.1 การศึกษาเชิงคุณภาพ เก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การ
อภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) และการสนทนา (Group Conference) จากคณะกรรมการขบัเคล่ือน
จงัหวดัปลอดควนับุหร่ีระดบัพื้นท่ี โดยจาํแนกเป็น 3 พื้นท่ีคือ (1) เขตเทศบาลในเมือง (2) เขตเทศบาล
นอกเมือง และ (3) เขตชุมชนห่างไกลเมือง 

2.5.2 การศึกษาเชิงปริมาณ เก็บขอ้มูลโดยการสาํรวจ (Survey) จากครอบครัวในชุมชนโดย
อาศยัแม่บา้นหรือผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีดูแลสุขภาพประจาํครอบครัวเป็นผูใ้หข้อ้มูล 
 
2.6 ปัญหาอุปสรรคในการเก็บข้อมูล 

2.6.1 ปัญหาอุปสรรคจากอาสาสมคัรเก็บขอ้มูล เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการละเลยการทาํความ
เขา้ใจวิธีการสุ่มตวัอยา่งและการเลือกตวัอยา่งทดแทน กรณีกลุ่มเป้าหมายมีคุณลกัษณะไม่เขา้ไดก้บัการ
นิยามกลุ่มเป้าหมาย ประเดน็น้ีผูว้ิจยัไดเ้นน้ย ํ้าอาสาสมคัรอยา่งเคร่งครัด 

2.6.2 ปัญหาอุปสรรคจากเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล เป็นปัญหาในกรณีท่ีเคร่ืองมือในการ
เก็บขอ้มูลมีจาํนวนหลายหน้าและมีหลายชุดขอ้คาํถาม ทาํให้ระดับของการตอบช่วงทา้ย ๆ จะให้
ความสาํคญันอ้ยลง รวมทั้งขอ้คาํถามปลายเปิด ทาํใหผู้ใ้หข้อ้มูลส่วนใหญ่มกัไม่แสดงความคิดเห็น 
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2.6.3 ปัญหาอุปสรรคจากผูใ้ห้ขอ้มูล ในชุมชนกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มเป้าหมายมีวิถีชีวิตท่ี
จาํเป็นตอ้งออกจากบา้นตอนเชา้มืดและกลบัตอบเยน็ โอกาสท่ีจะสุ่มแบบบงัเอิญค่อนขา้งจะลาํบาก ส่วน
ใหญ่จะเป็นการเก็บขอ้มูลในบา้นท่ีมีคนอยู่บา้นในเวลากลางวนัและผูท่ี้เป็นแม่บา้นหรือผูท่ี้ทาํหน้าท่ี
แม่บา้นกไ็ม่อยูบ่า้น 

 
2.7 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลท่ีได้มา 

2.7.1 การตรวจสอบขอ้มูล  เม่ือผูว้ิจยัสมัภาษณ์กลุ่มเป้าหมายในแต่ละวนัแลว้ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูล
ท่ีไดม้าบนัทึกลงในแบบบนัทึก แลว้นาํขอ้มูลไปตรวจสอบความละเอียดถูกตอ้งของขอ้มูลต่างๆ โดยใช้
วิธีการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Triangulation) (ชาย โพธิสิตา, 2547)  กล่าวคือ มีการตรวจสอบ
ความถูกตอ้งหลายคร้ังในแต่ละวนัจากผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีต่างกนั การถามคาํถามเดิมในเวลาต่างกนั การปรับ
คาํถามใหม่  การสมมุติเหตุการณ์ท่ียงัไม่เกิดข้ึนและมีการปรับแนวทางการสัมภาษณ์ให้เหมาะสมกบั
ผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งท่ีเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลระดบัโครงสร้างและครอบครัว เพื่อให้ผูใ้ห้ขอ้มูลไดแ้สดงทศันะของ
ตนเองมากท่ีสุด  เพื่อจะไดท้ราบว่าประเด็นใดท่ีตอ้งเพิ่มเติม เน่ืองจากการศึกษาทุนเดิมท่ีใช้ในการ
ขบัเคล่ือนชุมชนสู่สังคมปลอดควนับุหร่ี ศึกษาทั้งชุมชนในเมือง นอกเมืองและชุมชนห่างไกลนั้นมี
บริบททางกายภาพท่ีแตกต่างกนั ทาํให้ตอ้งตรวจสอบขอ้มูลหลายดา้น ทั้งตรวจสอบจากแหล่งขอ้มูลท่ี
หลากหลาย  การสัมภาษณ์ผูรู้้หลาย ๆ คนไดแ้ก่ ปราชญช์าวบา้น ผูน้าํชุมชน ผูสู้งอายแุละขอ้มูลในส่วน
ทอ้งถ่ินเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลถูกตอ้งมากท่ีสุด 

2.7.2 การวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจัยได้รวบรวมข้อมูล จากการอภิปรายกลุ่ม การสังเกต การ
สัมภาษณ์ การบนัทึกเสียงและบนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ ผูว้ิจยัไดร้วบรวม ประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลไป
พร้อม ๆ กนัดว้ยความรอบคอบ ทั้งในขณะท่ีทาํการสัมภาษณ์และหลงัการสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ซํ้ าไป
มาหลาย ๆ คร้ัง ส่ิงท่ีผูว้ิจยัคาํนึงถึงมากท่ีสุดคือ ความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์และการ
ตีความ  เน่ืองจากการประเมินสถานการณ์ยาสูบเพื่อการเปล่ียนแปลงมีขอ้มูลหลายอย่างท่ีตอ้งทาํความ
เขา้ใจ เช่น แบบแผนในการดาํเนินชีวิตของครอบครัวในชุมชนในเมือง ชุมชนนอกเมืองและชุมชน
ห่างไกล ภายใตค้วามคิด/ความเช่ือและความตระหนกั   

หลงัจากนั้นผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์พฒันาการของ (1) ทุนทางสังคมในชุมชน เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัการ
ก่อเกิดและการดาํรงอยูข่องทุนทางสงัคม แลว้จึงวิเคราะห์ (2) การรับรู้เก่ียวกบันโยบายควบคุมยาสูบ (3) 
ความตระหนกัต่อนโยบายควบคุมยาสูบ (4) ความคิดเห็นเก่ียวกบัการสนับสนุนระบบบริการเลิกบุหร่ี
และฟ้ืนฟูสุขภาพกลุ่มคนในชุมชนและ (5) การดาํเนินงานควบคุมควนับุหร่ีมือสอง ดงันั้นผูว้ิจยัจึงตอ้ง
วิเคราะห์ขอ้มูลความสัมพนัธ์เชิงเน้ือหา จดัหมวดหมู่ขอ้มูลเพื่อให้ทราบถึงกลุ่มปัจจยั แยกแยะขอ้มูลทั้ง
ในส่วนของบริบททัว่ไปของชุมชน แบบแผนในการดาํเนินชีวิตของครอบครัว พฒันาการของทุนทาง
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สังคมในชุมชน เพื่อท่ีจะไดท้ราบถึงประเด็นตกหล่นหรือเพิ่มเติม จนกว่าความถูกตอ้งของขอ้มูลนั้น
สมบูรณ์และชดัเจนข้ึน ซ่ึงจะทาํการเช่ือมโยงความเป็นเหตุเป็นผลของขอ้มูลโดยรวม เพื่อหาขอ้สรุป  

สุดท้ายจึงวิเคราะห์ความเช่ือมโยงของข้อมูลในส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อตรวจสอบ
ความสมัพนัธ์กบับริบททางสังคมและวฒันธรรมนั้นๆ โดยมีกรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนใช้
เป็นแนวทางทางเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ท่ีศึกษา  

 
2.8 การประเมินผลการเก็บข้อมูล 

ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาทั้ งเชิงคุณภาพและปริมาณ  เพื่อให้เกิดความเข้าใจใน
รายละเอียด ผูว้ิจยัไดจ้าํแนกรูปแบบของการนาํเสนอผลการวิเคราะห์เป็น 3 รูปแบบดงัน้ี  

2.8.1 การนาํเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ซ่ึง
เป็นการบรรยาย อธิบายความเป็นจริงจากปรากฏการณ์ทางสังคม ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีเพื่อทาํความ
เขา้ใจถึงความสัมพนัธ์  ความเช่ือมโยงของพฤติกรรมนักสูบ ผูป้ระกอบการ/ร้านคา้ เพื่อน ครอบครัว 
กลุ่มองคก์รและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในชุมชน รวมทั้งการจดักลุ่มขอ้มูลและการตีความเพ่ือทาํความ
เขา้ใจกบันิยามความหมายองคป์ระกอบของปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัควนับุหร่ีมือสอง  

2.8.2 การนาํเสนอผลการวิเคราะห์ในระดบัตวัแปรเดียว (Univariate Analysis) อธิบายผลการ
ประเมินสถานการณ์ยาสูบดว้ยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าฐานนิยม และค่าพิสยั เพื่อทาํความเขา้ใจกบัขอ้มูลทัว่ไปของประชากรท่ีศึกษา 
ผูว้ิจยันาํเสนอขอ้มูลดว้ยแผนภูมิตาราง 

2.8.3 นาํเสนอผลการวิเคราะห์ในระดบัสองตวัแปร(Bivariate Analysis) สถานการณ์การสูบ
บุหร่ีในครอบครัว จาํแนกตามคุณลกัษณะของครอบครัวดว้ยสถิติ 2-test ในรูปแบบตาราง 

2.8.4 การนาํเสนอผลการประเมินปัจจยัท่ีเป็นทุนเดิมในรูปแบบสถิติพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อทาํความเขา้ใจกบั (1) ทุน
ทางสังคมในชุมชน (2) การรับรู้เก่ียวกบันโยบายควบคุมยาสูบ (3) ความตระหนกัต่อนโยบายควบคุม
ยาสูบ (4) ความคิดเห็นเก่ียวกบัการสนบัสนุนระบบบริการเลิกบุหร่ีและฟ้ืนฟูสุขภาพกลุ่มคนในชุมชน
และ (5) การดาํเนินงานควบคุมควนับุหร่ีมือสอง ผูว้ิจยันาํเสนอขอ้มูลดว้ยแผนภูมิตาราง 

2.8.5 ผลการวิเคราะห์ในระดบัสองตวัแปร(Bivariate Analysis) การสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ 
จาํแนกตามคุณลกัษณะขององคป์ระกอบปัจจยั ดว้ยสถิติ 2-test  

2.8.6 ผลการวิเคราะห์ในระดบัหลายตวัแปร (Multivariate Analysis) ซ่ึงผูว้ิจยันาํเสนอผลการ
วิเคราะห์ในรูปแบบตาราง ดงัน้ี 

2.8.6.1 ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบปัจจยั (Exploratory Factor Analysis: EFA) เพื่อ
ทาํความเขา้ใจถึงค่านํ้าหนกัความสาํคญัขององคป์ระกอบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ 
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2.8.6.2 ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบปัจจยัเชิงยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis: 
CFA) เพื่อทาํการยนืยนัองคป์ระกอบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ 

2.8.6.3 ผลการวิเคราะห์อิทธิพล (Path Analysis) เพื่อค้นหาปัจจัยทั้ งทางตรงและ
ทางออ้มท่ีมีอิทธิพลต่อการสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ 

2.8.6.4 ผลการวิเคราะห์ประมาณค่าพารามิเตอร์ในการวิเคราะห์ถดถอย (R2) เพื่อ
อธิบายอาํนาจในการพยากรณ์ (Power of Prediction) การสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ  

2.8.6.5 ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structure Equation Model: SEM) 
เพื่อทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบความยดึโยงขององคป์ระกอบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อต่อการสูบบุหร่ีในท่ี
สาธารณะ 
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บทท่ี  3 
บริบทของพืน้ทีป่ระเมินสถานการณ์ยาสูบ 

 
 
3.1 สภาพท่ัวไปพืน้ท่ีศึกษา  

ในการประเมินคร้ังน้ีคณะผูว้ิจยัเลือกพื้นท่ีดาํเนินการประเมินศึกษาวิจยั โดยจาํแนกเป็น 3 พื้นท่ี
คือ (1) เทศบาลตาํบลนามะเฟือง ในเขตอาํเภอเมืองหนองบวัลาํภู อยูห่่างจากเทศบาลเมืองหนองบวัลาํภู 
ประมาณ 20 กิโลเมตร เรียกว่า “เขตในเมือง” มีจาํนวน 5 คุม้ 3 ชุมชน (2) ชุมชนในเขตเทศบาลนาเหล่า 
อาํเภอนาวงั เป็นเทศบาลในเขตอาํเภอรอบนอก เรียกว่า “เขตนอกเมือง” มีจาํนวนชุมชนอยูใ่นเขตตาํบล
นาเหล่า 7 ชุมชน และชุมชนอยูใ่นเขตตาํบลเทพคีรี 3 ชุมชน รวมเป็น 10 ชุมชน อยูห่่างจากเทศบาลเมือง
หนองบวัลาํภู ประมาณ 30 กิโลเมตรและ (3) ชุมชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดงมะไฟ อาํเภอ
สุวรรณคูหา เป็นชุมชนในเขตห่างไกล อยู่ห่างจากเทศบาลเมืองหนองบวัลาํภู ประมาณ 90 กิโลเมตร 
เรียกวา่ “เขตห่างไกล” มีจาํนวน 13 ชุมชน 

3.1.1 เขตในเมือง   
ในงานวิจยัน้ีเขตในเมืองหมายถึง เขตเทศบาลตาํบลนามะเฟือง อาํเภอเมืองหนองบวัลาํภู 

ซ่ึง เป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในรูปแบบเทศบาลตาํบลขนาดเล็ก ไดรั้บการยกฐานะจาก
สุขาภิบาลนามะเฟืองเป็นเทศบาลตาํบลนามะเฟือง ตามพระราชบญัญติัการเปล่ียนแปลงฐานะสุขาภิบาล
เป็นเทศบาลตาํบล  เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2542 

จากหลกัฐานความเป็นมาและคาํบอกเล่าของผูสู้งอายุ ปราชญช์าวบา้นท่ีบอกเล่าถึงการตั้งถ่ิน
ฐานของชุมชนเทศบาลตาํบลนามะเฟือง ในราวปี พ.ศ. 2470  ชาวบา้นโคกหินลาด บา้นหนองตาล บา้น
โคกนอ้ยไดอ้พยพผูค้นหนีโรคฝีดาษ มาจบัจองท่ีทาํกิน บริเวณพื้นท่ีของบา้นนามะเฟืองปัจจุบนั ดว้ย
เป็นพื้นท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ และมีหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ว่าพื้นท่ีแถบน้ีมีการตั้งถ่ินฐานของ
ชุมชนมาก่อนในสมยัการตั้งเมืองหนองบวัลุ่มภู(นครเข่ือนขนัธ์กาบแกว้บวับาน)โดยพบหลกัฐานวดัร้าง  
และพระพุทธรูปศิลปะลา้นชา้ง ซ่ึงต่อมาชาวบา้นไดอ้ญัเชิญนาํมาประดิษฐานท่ีวดัศรีสระแกว้ นามว่า 
“หลวงปู่ม่ิงขวญั”เป็นท่ีเคารพสกัการะของประชาชน จนถึงปัจจุบนั  

นอกจากน้ีในช่วงการตั้งหมู่บา้นคร้ังแรกมีตน้มะเฟืองใหญ่เกิดอยู่ชายทุ่งบริเวณทิศใตข้อง
หมู่บา้น  ชาวบา้นจึงตั้งช่ือวา่ “บา้นนามะเฟือง” ต่อมาเม่ือมีผูค้นมากข้ึนในราวปี พ.ศ. 2473 ทางราชการ
จึงจดัตั้ งหมู่บา้นอย่างเป็นทางการ มีผูใ้หญ่บา้นคนแรกคือนายบุญมี สุวรรณศรี ข้ึนกับตาํบลหัวนา  
อาํเภอหนองบวัลาํภู จงัหวดัอุดรธานี  ปี 2490 ไดแ้ยกจากตาํบลหวันา ข้ึนกบัตาํบลบา้นขามและไดแ้ยก
หมู่บา้นคือ บา้นเหล่าโพธ์ิชยัและบา้นนามะเฟืองเหนือ ตามลาํดบั  ปี พ.ศ. 2518 ไดย้กฐานะและจดัตั้ง
เป็นตาํบลนามะเฟือง  อาํเภอหนองบวัลาํภู  จงัหวดัอุดรธานี  กาํนันคนแรกคือนายบุญมา สุวรรณศรี    
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ต่อมาปี พ.ศ. 2530 บา้นนามะเฟืองเหนือ บา้นนามะเฟืองใตแ้ละบา้นเหล่าโพธ์ิชัยได้ยกฐานะเป็น
สุขาภิบาลนามะเฟือง  อาํเภอหนองบวัลาํภู  จงัหวดัอุดรธานี ต่อมาวนัท่ี  1  ธนัวาคม พ.ศ. 2536 ไดแ้ยก
ออกจากจงัหวดัอุดรธานี  สุขานามะเฟืองจึงข้ึนกบัอาํเภอเมืองหนองบวัลาํภู  จงัหวดัหนองบวัลาํภูและ
ยกฐานะเป็นเทศบาลตาํบลนามะเฟือง  อาํเภอเมืองหนองบวัลาํภู  จงัหวดัหนองบวัลาํภู  เม่ือวนัท่ี 24   
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2542 

3.1.1.1 สภาพทัว่ไปและขอ้มูลพื้นฐานเขตในเมือง  
ตาํบลนามะเฟือง ตั้งอยู่ท่ีละติจูท่ี 102-30 ของกรมแผนท่ีทหารบก พิกดั 328-

880 ระวาง 5443 แผ่นท่ี 2 ตาํบลนามะเฟือง มีเน้ือท่ีประมาณ 84.27 ตารางกิโลเมตรหรือ 52,668 ไร่ มี
ประชากรทั้งส้ิน 5,797 คน จาํแนกเป็นชาย 2,880 คน หญิง 2,917 คน มีความหนาแน่นเฉล่ีย 69.09 คน/
ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูร่ะหว่างเทือกเขาภูพานและภูเกา้ อยูห่่างจากตวัจงัหวดัหนองบวัลาํภู 18 กิโลเมตร 
และอยูห่่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ  550  กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี 
       ทิศเหนือ     ติดกบั      เขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นขาม 
       ทิศใต ้               ติดกบั     เขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนามะเฟือง 
       ทิศตะวนัออก     ติดกบั     เขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนามะเฟือง 
       ทิศตะวนัตก       ติดกบั     เขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นขาม 
 

เทศบาลตาํบลนามะเฟือง แบ่งการปกครองตามเขตปกครองทอ้งท่ีเป็น 3 หมู่บา้นประกอบดว้ย  
บา้นนามะเฟืองเหนือ หมู่ท่ี 1 บา้นเหล่าโพธ์ิชัย หมู่ท่ี 2 หมู่บา้นนามะเฟืองใต  ้หมู่ท่ี 9 เพื่อเป็นการ
ประสานงานในการบริหารงานของเทศบาลได้แบ่งชุมชนออกเป็น 5 ชุมชนคือ (1) ชุมชนเหนือ
ทานตะวนั (2) ชุมชนบวรมงคลทองสามคัคี (3) ชุมชนฟ้าประทานดาว (4) ชุมชนเหล่าโพธ์ิทองและ (5) 
ชุมชนตะวนัสีทอง 

ในเขตเทศบาลตาํบลมีจาํนวนครัวเรือน ทั้งส้ิน 856 หลงัคาเรือน มีประชากร จาํนวน  4,385 คน  
จาํแนกเป็นเพศชาย 2,123  คน เพศหญิง  2,262  คน ความหนาแน่นของประชากร  791  คนต่อตาราง
กิโลเมตร (ในเขตเทศบาล) มีเสน้ทางการคามนาคมเป็นทางหลวงแผน่ดิน หมายเลข  2146  ผา่นเทศบาล  
รถโดยสารประจาํทางสายอุดรธานี – โนนสังและสายหนองบวัลาํภู – ขอนแก่น แล่นผ่าน มีระบบ
ประปา มีกิจการของเทศบาลตาํบลนามะเฟืองบริการครบทุกครัวเรือน ระบบไฟฟ้าการส่ือสาร
โทรคมนาคมครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

ตาํบลนามะเฟืองมีลกัษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบสูง อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียท่ี 36 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิเคยตํ่าสุดท่ี 0 องศาเซลเซียส มีปริมาณนํ้ าฝนตลอดปี 1,656 มิลลิเมตร ประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบชีพเกษตรกรรมไดแ้ก่ ทาํนา รองลงมาคือคา้ขายและรับจา้ง รายไดเ้ฉล่ียคนละประมาณ 23,000 
บาทต่อปี มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรเฉล่ียปีละ  2,000,000  บาทต่อครัวเรือน มีแหล่งท่องเท่ียวทั้งทาง
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ธรรมชาติและทางศิลปวฒันธรรมเช่น (1) สวนสาธารณะหนองฝายใหญ่ (2) หลวงปู่ม่ิงขวญั ซ่ึงเป็นส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองของชาวนามะเฟืองไดว้นัร่วมใจจดังานนมสัการหลวงปู่ม่ิงขวญัข้ึนทุกปีในวนัท่ี 
24 กุมภาพนัธ์ ส่วนใหญ่เป็นการแสดงสินคา้ผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน การแสดงศิลปวฒันธรรม ประเพณี บุญ
ต่าง ๆ เช่น งานสงกรานต์ บุญบั้งไฟ มีจาํนวนนักท่องเท่ียวประมาณ 5,000 คนต่อปี มูลค่าจากการ
ท่องเท่ียวประมาณ 500,000 บาทต่อปี 

ด้านการบริหารจัดการ เทศบาลตําบลนามะเฟืองมีการแบ่งการบริหารออกเป็น 4 ฝ่าย 
ประกอบด้วย (1) ฝ่ายบริหาร มีนายกเทศมนตรีเป็นผูบ้ริหารเทศบาล และมีรองนายกเทศมนตรี ท่ี
ปรึกษา เลขานุการนายกเทศมนตรีเป็นผูช่้วยผูบ้ริหาร (2) ฝ่ายสภาเทศบาลมีสมาชิกสภาเทศบาลมี
จาํนวน 12  คน เป็นฝ่ายนิติบญัญติั (3) ฝ่ายขา้ราชการมีปลดัเทศบาลเป็นหวัหนา้ โดยมีพนกังานเทศบาล   
ลูกจา้งประจาํ พนกังานจา้งเป็นผูป้ฎิบติัโดยแบ่งส่วนราชการออกเป็นสาํนกัปลดัเทศบาล กองคลงั กอง
การศึกษา  กองช่าง  กองประปา กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ียงัมีคณะกรรมการชุมชน ท่ี
ปรึกษาชุมชน มีการบริหารงานในรูปแบบของสภาประชาชน มีการประชุมทุกเดือนเพื่อติดตามการ
บริหารงานและขอ้เสนอแนะ 

จากการบริหารงานของเทศบาลตาํบลนามะเฟือง ในระหวา่งปี พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบนัไดมี้ปัญหา
ข้ึนและไดก้าํหนดแนวทางการแกปั้ญหาท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชน พอสรุป
สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนและไดด้าํเนินการแกไ้ขแลว้ดงัต่อไปน้ี (1) ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ปัญหาดา้นการ
คมนาคมดาํเนินการแกไ้ขโดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ครอบคลุมทั้ง 5 ชุมชน โดยเฉพาะ
เส้นทางสายหลกั ส่งผลให้การเดินทางของประชาชนมีความสะดวกมากข้ึน ปัญหาดา้นการสุขาภิบาล
ท่อนํ้ าอุดตัน ในช่วงปี 2547 ถึงปัจจุบนั โครงการก่อสร้างของเทศบาลในด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ประกอบดว้ย โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ้ า รางระบายนํ้ าครบทุกชุมชน ปัญหาดา้นไฟฟ้าและระบบ
ประปาดาํเนินการโดยติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ปรับปรุงระบบประปา ปัญหาดา้นการจราจร ไดป้รับปรุง
ระบบจราจร จัดทาํป้าย ไฟกระพริบและสัญญาณจราจรอย่างครอบคลุม (2) ด้านสังคม ได้จัดทาํ
โครงการอบรมเพ่ือพฒันาพนักงานและกรรมการชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มเยาวชน สตรีและผูสู้งอาย ุ
ตลอดจนผูบ้ริหารและสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อปลูกฝังจิตสาํนึกท่ีดีใหป้ระชาชน  นอกจากน้ียงัการจดัทาํ
โครงการเฝ้าระวงัดูแลทรัพย์สินและความสงบเรียบร้อยของชุมชน จัดระเบียบสังคมดูแลสถาน
ประกอบการท่ีเป็นแหล่งมอมเมาเยาวชน จัดหาอาชีพให้วยัรุ่นท่ีว่างงาน  ส่งเสริมและสนับสนุน
ผูด้้อยโอกาสในสังคม (3) ด้านเศรษฐกิจ สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพ จัดหาตลาดการจาํหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมการท่องเท่ียว พฒันาผลิตภัณฑ์และจัดการฝึกอบรมอาชีพระยะส้ัน เพื่อ
ส่งเสริมอาชีพเพิ่มข้ึน และ (4) ดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดจ้ดัทาํโครงการ
ปรับปรุงภูมิทศัน์ สวนสุขภาพชุมชน โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพชุมชน โครงการปลูกตน้ไมเ้ฉลิม
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พระเกียรติ โครงการปรับปรุงระบบระบายนํ้ า โครงการ “หนา้บา้นน่ามอง หลงับา้นน่าดู ในบา้นน่าอยู ่
น่ีคือบา้นของเรา” 

3.1.2 เขตนอกเมือง 
ในงานวิจยัน้ีเขตนอกเมืองหมายถึง เขตพื้นท่ีชุมชนในเทศบาลนาเหล่า ซ่ึงเดิมเทศบาล

ตาํบลนาเหล่ามีฐานะเป็นสุขาภิบาลนาเหล่า ตั้งอยูท่ี่ชั้น 2 ท่ีว่าการอาํเภอนากลาง ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 เดือน 
เมษายน พ.ศ. 2537 อาํเภอนาวงั ไดแ้บ่งแยกเขตการปกครองออกจากอาํเภอนากลางและไดย้กฐานะเป็น
อาํเภอเม่ือ ปี พ.ศ. 2540 เป็นตน้มา สุขาภิบาลนาเหล่าจึงไดม้าตั้งอยูท่ี่ชั้น 2 ท่ีว่าการก่ิงอาํเภอนาวงั ถนน
อุดรธานี – เลย ตาํบลนาเหล่า อาํเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัลาํภู มีการพฒันาและปรับปรุงตามลาํดบั 
ดงัน้ีคือ เม่ือปี พ.ศ. 2535 มีฐานะเป็นสุขาภิบาลนาเหล่าตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และเม่ือวนัท่ี 
25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ไดย้กฐานะเทศบาลตาํบลนาเหล่า ตามพระราชกฤษฎีกาเปล่ียนแปลงฐานะ
จากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตาํบล 

ปัจจุบนัเทศบาลตาํบลนาเหล่า ตั้งอยูเ่ลขท่ี 293 ถนนหนองบวัลาํภู - เลย ตาํบลนาเหล่า อาํเภอนา
วัง จังหวัดหนองบัวลําภู  รหัสไปรษณีย์ 39170  เป็นอาณาเขตฝ่ังด้านทิศตะวันตกของจังหวัด
หนองบวัลาํภู ห่างจากจงัหวดัหนองบวัลาํภู 42 กิโลเมตร มีพื้นท่ีทั้งส้ิน 12.70 ตารางกิโลเมตร มีอาณา
เขตติดต่อ ดงัน้ี 
  ทิศเหนือ  ติดต่อกบั  ตาํบลนาแก 
  ทิศใต ้   ติดต่อกบั  ตาํบลนาเหล่า 
  ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบั  ตาํบลเทพคีรี 
  ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบั  ตาํบลวงัทอง 

 
ลักษณะพ้ืนท่ีการปกครองมีอาณาเขตตามกฎหมายปกครอง รวม 2 ตําบล  10 หมู่บ้าน 

ประกอบดว้ย (1) ตาํบลนาเหล่า จาํนวน 7 หมู่บา้น คือ หมู่ 1 บา้นนากลาง มีนางทองใบ โจนส์เป็น
ผูใ้หญ่บา้น หมู่ 2 บา้นโคกนาเหล่า มีนายแล่ คาํศรี เป็นผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 5 บา้นโคกนาเหล่า มีนายโยธิน      
บุญสาร เป็นผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 7 บา้นนากลาง มีนายบวัไข สิงห์ชมพู เป็นผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 9 บา้นนาวงัมี
นายบุญทนั สารีแกว้ เป็นผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 12 บา้นใหม่บูรพา มีนายสมาน คูณเมือง เป็นผูใ้หญ่บา้นและ 
หมู่ท่ี 13 บา้นนากลาง มีนายพฒุ ผงสา เป็นผูใ้หญ่บา้น และ (2) ตาํบลเทพคีรี จาํนวน 3 หมู่บา้นคือ หมู่ 1
บา้นนาชุมแซง มีนางวาณี เหล่ามูล เป็นผูใ้หญ่บา้น หมู่ 6 บา้นเทพคีรี มีนายนิพนธ์ บูรสิทธ์ิ เป็น
ผูใ้หญ่บา้น และหมู่ท่ี 7 บา้นเทพคีรีเหนือ มีนายชยัพร เหลาแกว้ เป็นผูใ้หญ่บา้น 

เทศบาลตาํบลนาเหล่า มีประชากร รวมทั้งส้ิน 6,970 คน จาํนวนครัวเรือน 1,993 หลงัคาเรือน 
ความหนาแน่นเฉล่ีย 548.81 คนต่อตารางกิโลเมตร (สาํนกังานทะเบียนทอ้งถ่ิน เทศบาลตาํบลนาเหล่า, 
2553) โดยมีรายละเอียดขอ้มูล ดงัตารางท่ี 3.1 
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ตารางท่ี 3.1 จาํนวน หมู่บา้น ประชากรและจาํนวนครัวเรือน จาํแนกตามเขตพ้ืนท่ีตาํบล  

หมายเหตุ  ขอ้มูลจากสาํนกังานทะเบียนทอ้งถ่ิน เทศบาลตาํบลนาเหล่า  
 

ในส่วนสภาพภูมิประเทศ  เทศบาลตาํบลนาเหล่ามีพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบ ลกัษณะดินส่วนใหญ่
เป็นหินปนทรายและดินเหนียวปนทราย  มีแม่นํ้ าหลายสายไหลผา่นไดแ้ก่  ลาํพะเนียง  ลาํหว้ยดาน  ลาํหว้ย
ไฮ  ลาํหว้ยซาํจาํปา  ร่องภูกลางและลาํหว้ยไผ ่ส่งผลใหเ้กิดท่ีราบลุ่มขา้งลาํนํ้ าเหมาะสมกบัการทาํการเกษตร 
เช่น  ปลูกขา้ว  ขา้วโพด  ถัว่เหลือง ฯลฯ เป็นตน้ นอกจากน้ีลาํห้วยต่าง ๆ สามารถกกัเก็บนํ้ าไวใ้ชอุ้ปโภค
บริโภคในยามขาดแคลนได ้มีสภาพภูมิอากาศโดยทัว่ไปดงัน้ีคือ 
  ฤดูฝน      ในช่วงระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึงตุลาคม  ฝนตกปานกลาง 
  ฤดูหนาว  ในช่วงระหวา่งเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม  อากาศค่อนขา้งหนาว 
  ฤดูร้อน    ในช่วงระหวา่งเดือนเมษายนถึงมิถุนายน  อากาศค่อนขา้งร้อนจดั 
 

การตั้งถ่ินฐานของเทศบาลตาํบลนาเหล่า มีลกัษณะรวมตวักันเป็นกลุ่ม โดยเกาะกลุ่มตาม
เส้นทางสายหลกัการประกอบอาชีพของประชากรส่วนใหญ่ของชุมชนเทศบาลตาํบลนาเหล่า  ยงัคง
ประกอบอาชีพทางการเกษตร มีพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญัของทอ้งถ่ินไดแ้ก่  ขา้ว  ขา้วโพด  พืชสวน และพืช
ท่ีปลูกในฤดูแลง้หลงัจากเก็บเก่ียวขา้วแลว้ ไดแ้ก่ ถัว่เหลือง  นอกจากน้ียงัมีการเล้ียงสัตวค์วบคู่ไปดว้ย 

เขตตาํบล หมู่ท่ี ช่ือหมู่บา้น 
จาํนวนประชากร 

รวม 
จาํนวน
ครัวเรือน ชาย หญิง 

 
 
 

นาเหล่า 

หมู่ท่ี  1 บา้นนากลาง 557 502 1,059 300 
หมู่ท่ี  2 บา้นโคกนาเหล่า 295 344 639 167 
หมู่ท่ี  5 บา้นโคกนาเหล่า 464 528 992 232 
หมู่ท่ี  7 บา้นนากลาง 307 346 653 191 
หมู่ท่ี  9 บา้นนาวงั 201 225 426 124 
หมู่ท่ี  12 บา้นใหม่บูรพา 292 330 622 133 
หมู่ท่ี  13 บา้นนากลาง 289 261 550 218 

 
เทพคีรี 

หมู่ท่ี  1 บา้นนาชุมแซง 236 232 468 137 
หมู่ท่ี  6 บา้นเทพคีรี 258 226 484 192 
หมู่ท่ี  7 บา้นเทพคีรีเหนือ 523 553 1,076 298 
ยอดรวม 3,422 3,548 6,970 1,993 
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เช่นโคเน้ือ โคนม กระบือและสุกร เป็นต้น การค้าและการบริการในเขตเทศบาลตาํบลนาเหล่า  
เน่ืองจากเป็นก่ึงเมืองก่ึงชนบทจึงเป็นเพียงการบริการท่ีใหเ้ฉพาะภายในอาํเภอนาวงัเท่านั้น 

 ดา้นโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม เทศบาลตาํบลนาเหล่า มีถนนสายหลกัท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ 
ทางหลวงหมายเลข 210 (อุดรธานี – เลย) เป็นเส้นทางสายหลกัท่ีเช่ือมโยงระหว่างจงัหวดัเลยและ
จงัหวดัหนองบวัลาํภู ซ่ึงผ่านสํานักงานเทศบาลตาํบลนาเหล่า การคมนาคมสัญจรสะดวก มีถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหว่างเทศบาลตาํบลนาเหล่าและเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลนาเหล่า 
ตลอดจนเช่ือมระหว่างเทศบาลตาํบลนาเหล่ากบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเทพคีรีและเช่ือมระหว่าง
เทศบาลตาํบลนาเหล่ากบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาแก ทาํให้การจราจรในเขตเทศบาลตาํบลนาเหล่า 
มีความคล่องตวัดี สภาพสังคมเขตเทศบาลตาํบลนาเหล่าเป็นสังคมก่ึงเมืองก่ึงชนบท ประชาชนส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงไม่จาํเป็นจะตอ้งเดินทางโดยรถยนตส่์วนตวัสญัจรไปมาทุกวนั   

ดา้นสาธารณูปโภค ในเขตเทศบาลตาํบลนาเหล่า มีประปาประจาํหมู่บา้นทั้งส้ินจาํนวน 10 
หมู่บา้น อยา่งไรกต็ามนํ้าประปาดงักล่าวยงัไม่สามารถบริโภคไดแ้ต่กมี็นโยบายท่ีจะผลกัดนัใหน้ํ้ าประปามี
คุณภาพจนสามารถบริโภคไดเ้พื่อคุณภาพท่ีดีของประชาชนในพ้ืนท่ี โดยไดส้นบัสนุนงบประมาณใน
การซ่อมแซมและปรับปรุงให้ใชก้ารไดอ้ยูเ่สมอ หากขาดแคลนนํ้ าในช่วงฤดูร้อนเทศบาลตาํบลนาเหล่า
ได้นาํรถบรรทุกนํ้ าไปแจกจ่ายนํ้ าในชุมชนท่ีขาดแคลนนํ้ าเป็นประจาํ ในส่วนการใช้ไฟฟ้าของ
ประชาชนในเทศบาลนาเหล่าใชบ้ริการไฟฟ้าของส่วนภูมิภาค โดยมีจาํนวนครัวเรือนเกือบทุกครัวเรือนท่ี
ไดรั้บบริการและเทศบาลก็ยงัให้บริการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีเป็นการอาํนวยความ
สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนแต่ท่ียงัไม่ครอบคลุมคือการขยายเขตไฟฟ้าในพ้ืนท่ีการเกษตร  
ซ่ึงเป็นความต้องการของประชาคมท้องถ่ิน มีสํานักงานไปรษณีย์อนุญาต 1 แห่งและตู้โทรศัพท์
สาธารณะครบทุกชุมชนเพื่อใหบ้ริการแก่ประชาชน 

ดา้นการศึกษา ในเขตเทศบาลตาํบลนาเหล่า มีศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เพื่ออบรมเด็กเลก็ก่อนเกณฑ ์
และโรงเรียนท่ีอยู่ในเขตเทศบาล  สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขต  2  จงัหวดัหนองบวัลาํภู รวม
ทั้งหมด  6  แห่ง ดงัต่อไปน้ี ระดบัปฐมวยั จาํนวน  2  แห่ง ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัมชัฌิมเขตมงคล (ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กดีเด่น, 2551) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัทุ่งสว่าง ระดบัประถมศึกษา จาํนวน 1 แห่งคือ 
โรงเรียนบา้นนากลาง ระดบัประถมศึกษาและเปิดขยายโอกาส จาํนวน  2  แห่ง  คือโรงเรียนเทพคีรี
พิทยาคมและโรงเรียนบา้นโคกนาเหล่า ระดบัมธัยมศึกษา จาํนวน 1 แห่งคือโรงเรียนนาวงัศึกษาวิช 

นอกจากน้ียงัมีศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอาํเภอนาวงัให้บริการ
การศึกษาแก่ประชาชนในพื้นท่ีอาํเภอนาวงั การศาสนาประชาชนภายในเขตเทศบาลตาํบลนาเหล่าส่วน
ใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ  99.0 และมีวดั จาํนวน 6 แห่ง การใชป้ระโยชน์ท่ีดินในเขต
เทศบาลตาํบลนาเหล่า ส่วนมากใชป้ระกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม เช่น ทาํนา ทาํสวน ทาํไร่และ
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เล้ียงสตัว ์สาํหรับท่ีใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัและประกอบการคา้ จะกระจายอยูต่ามเสน้ทางคมนาคมหลกัและริม
สองฝ่ังทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 210 บริเวณบา้นเทพคีรี หมู่ท่ี 1 และบา้นนากลาง หมู่ท่ี 7 

ดา้นเศรษฐกิจ ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตาํบลนาเหล่า ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเช่น
การทาํนา  ทาํไร่ ทาํสวน เล้ียงสตัว ์ฯลฯ ปัจจุบนัประชาชนเร่ิมต่ืนตวัทาํการเกษตรแบบผสมผสานกนัมาก
ข้ึน โดยเฉพาะกิจการเล้ียงโคนม เล้ียงกุง้กา้มกราม เล้ียงปลา เพื่อเป็นอาชีพหลกัและอาชีพเสริมเพิ่ม
รายไดท่ี้สาํคญัคือ เกษตรกรหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจมากข้ึนเช่น ยางพาราและปลูกออ้ย และปัจจุบนัยงั
ไม่มีแหล่งท่องเท่ียวในเขตเทศบาลตาํบลนาเหล่า โดยปัจจุบนัมีนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวและกาํลงั
สาํรวจขอ้มูลในพ้ืนท่ี  

ในเขตเทศบาลตาํบลนาเหล่าใหค้วามสาํคญักบัการมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น โดยมี
สถานีตาํรวจ 1 แห่ง มีงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเทศบาลตาํบลนาเหล่าเป็นศูนยรั์บแจง้เหตุด่วน  
เหตุร้ายและภยัพิบติั ซ่ึงพร้อมใหก้ารช่วยเหลือและเฝ้าระวงัเหตุตลอด 24 ชัว่โมง มีสมาชิกอาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในสังกดั จาํนวน 189 คน เป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวงัเหตุและรักษา
ความสงบเรียบร้อยของชุมชนภายในเขตพื้นท่ีเทศบาลตาํบลนาเหล่า รวมทั้งในช่วงเทศกาลก็เป็นกาํลงั
สาํคญัในการอาํนวยความสะดวกใหป้ระชาชนภายในเขตหมู่บา้นและผูส้ญัจรไปมา เพื่อลดอุบติัเหตุจาก
การจราจรและลดปัญหายาเสพติด 

3.1.3 เขตห่างไกลเมือง 
ในงานวิจยัน้ีหมายถึงเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาํบลดงมะไฟ อาํเภอ

สุวรรณคูหาหมู่บา้นในตาํบลดงมะไฟ ก่อนน้ีข้ึนอยู่กบัตาํบลเก่ากลอย  อาํเภอหนองบวัลาํภู จงัหวดั
อุดรธานี ตั้งแต่ปี พ.ศ 2503 ต่อมาไดข้ยายการปกครองออกจากตาํบลเก่ากลอยมาเป็นตาํบลนาสีโดยมี
นายเส่ียน วิเป เป็นกาํนนัตาํบลคนแรกของตาํบลนาสี  ในปี พ.ศ. 2508 ทางอาํเภอหนองบวัลาํภู แบ่งเขต
การปกครองเป็นก่ิงอาํเภอนากลาง จงัหวดัอุดรธานี และเม่ือปี พ.ศ. 2516 อาํเภอนากลาง ไดแ้บ่งแยกเขต
การปกครองเป็นก่ิงอาํเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัอุดรธานีและไดย้กฐานะเป็นอาํเภอสุวรรณคูหาในปี พ.ศ. 
2519 คร้ังนั้นอาํเภอสุวรรณคูหามี 3 ตาํบล ไดแ้ก่  ตาํบลบา้นโคก  ตาํบลนาด่านและตาํบลดงมะไฟและ
ไดมี้การพฒันาเปล่ียนแปลงมาถึงปัจจุบนั  มีอาณาเขตติดต่อกบัพื้นท่ีใกลเ้คียงดงัน้ี 

ทิศเหนือ        มีอาณาเขตติดกบั  ตาํบลบา้นหยวก อาํเภอนํ้าโสม จงัหวดัอุดรธานี  
ทิศใต ้            มีอาณาเขตติดกบั ตาํบลบา้นโคก อาํเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัลาํภู 
ทิศตะวนัออก มีอาณาเขตติดกบั    ตาํบลนาสี อาํเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัลาํภู 
ทิศตะวนัตก  มีอาณาเขตติดกบั   ตาํบลบุญทนั อาํเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัลาํภู 
 
เน้ือท่ี ตาํบลดงมะไฟมีเน้ือท่ีประมาณ 82 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 2,050ไร่ พื้นท่ีท่ีอยู่

อาศยัประมาณ 470 ไร่ พื้นท่ีทาํการเกษตรกรรม ประมาณ 1,170 ไร่ พื้นท่ีป่าไมแ้ละภูเขา ประมาณ 410 
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ไร่ สภาพภูมิประเทศ พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสูง มีภูเขาลอ้มรอบ อากาศเยน็สบายและมีบรรยากาศ
ค่อนขา้งดี สภาพภูมิอากาศโดยทัว่ไปจดัอยูใ่นภูมิอากาศเยน็สบาย อากาศจะร้อนจดัประมาณช่วงเดือน
มีนาคม – เมษายน อากาศจะหนาวเยน็สบายในช่วงเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพนัธ์ ฤดูฝนจะเร่ิมเดือน 
พฤษภาคม – ตุลาคม 

สภาพการปกครองและจาํนวนประชากร ตาํบลดงมะไฟ มีจาํนวนหมู่บา้น 13 หมู่บา้น 
ประกอบดว้ย 

หมู่ท่ี 1 บา้นดงมะไฟ มีนายณรงค ์พลอยอํ่าศรี เป็นผูใ้หญ่บา้น    
หมู่ท่ี 2 บา้นดงมะไฟ มีนายรินทอง อุปวงษ ์เป็นผูใ้หญ่บา้น       
หมู่ท่ี 3 บา้นดงมะไฟ มีนายลอง วงศาม่ิง เป็นผูใ้หญ่บา้นและเป็นกาํนนัตาํบลดงมะไฟ 
หมู่ท่ี 4 บา้นวงัหินซา มีนายทองยุน่ หอมพรมมา เป็นผูใ้หญ่บา้น 
หมู่ท่ี 5 บา้นนาไร่ มีนายใหม่ บุตรโคตร เป็นผูใ้หญ่บา้น 
หมู่ท่ี 6 บา้นโนนสง่า มีนายจกัรพนัธ์ ตน้กนัยา เป็นผูใ้หญ่บา้น   
หมู่ท่ี 7 บา้นผาซ่อน มีนายเตียง สมเฉียง เป็นผูใ้หญ่บา้น 
หมู่ท่ี 8 บา้นโชคชยั มีนายสมบูรณ์    พลบุญ เป็นผูใ้หญ่บา้น      
หมู่ท่ี 9 บา้นวงัหินซา มีนายหนูปาน เจริญชยั     เป็นผูใ้หญ่บา้น 
หมู่ท่ี 10 บา้นโนนมีชยั มีนายสุพจน์ เกียงคาํ เป็นผูใ้หญ่บา้น 
หมู่ท่ี 11 บา้นนาเจริญ มีนายบุญเรือง จาํปาศกัด์ิ เป็นผูใ้หญ่บา้น 
หมู่ท่ี 12 บา้นโชคชยั มีนางทองมว้น ปิตสายะตงั เป็นผูใ้หญ่บา้น 
หมู่ท่ี 13 บา้นดงมะไฟ มีนายสมจิตร ภูมิลุน เป็นผูใ้หญ่บา้น 

 
ประชากรในตาํบลดงมะไฟกลาง ปี พ.ศ. 2552 มีจาํนวนครัวเรือน 2,142 ครัวเรือนและมีจาํนวน

ประชากรทั้งส้ิน 9,711 คน จาํแนกเป็นชาย จาํนวน 4,865 คนและหญิง จาํนวน 4,846 คน มีความ
หนาแน่นประชากร เฉล่ีย 125 คนต่อตารางกิโลเมตร 

สภาพทางเศรษฐกิจและอาชีพ ประชากรตาํบลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดย
จาํแนกเป็นอาชีพทาํนา/ทาํไร่ จาํนวน 1,994 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 93.1  รองลงมาคือรับจา้งจาํนวน 
92  ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 4.3 เล้ียงสัตวเ์พื่อจาํหน่าย จาํนวน 70  ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 3.2 และ
คา้ขาย จาํนวน 29 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.4 และเป็นท่ีน่าสงัเกตวา่ครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพมากกว่า 
1 อาชีพ จาํนวน 1,540 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 71.9 ช้ีให้เห็นว่า สภาพทางเศรษฐกิจมีการผนัแปร
พอสมควร ตามสภาพภูมิอากาศท่ีเอ้ืออาํนวย สาํหรับผลผลิตทางการเกษตรท่ีสาํคญัของตาํบลดงมะไฟ
เรียงตามลาํดบัคือ ขา้ว ขา้วโพด ลาํไย มะขามหวาน กลว้ย ปอและถัว่เหลือง เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมี
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หน่วยธุรกิจขนาดยอ่มในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดงัน้ี ป้ัมนํ้ามนัและก๊าด จาํนวน 4  แห่งและโรงสี
ขา้วขนาดเลก็ จาํนวน 15 แห่ง 

ดา้นสภาพทางสังคม ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดงมะไฟ มีจาํนนโรงเรียน 6 แห่ง 
ประกอบดว้ย โรงเรียนประถมศึกษา จาํนวน 5 แห่งและโรงเรียนมธัยมศึกษา จาํนวน 1 แห่ง นอกจากน้ี
ยงัมีท่ีอ่านหนงัสือพิมพป์ระจาํหมู่บา้น จาํนวน 7 แห่ง ศูนยก์ารเรียนชุมชน จาํนวน 1 แห่งและศูนย์
พฒันาเด็กก่อนวยัเรียน จาํนวน 6 แห่ง ในส่วนสถาบนัและองคก์รทางศาสนา มีวดัหรือสาํนกัสงฆ ์
จาํนวน 14 แห่งและโบสถ ์จาํนวน 1 แห่ง กลุ่มจดัตั้งลูกเสือชาวบา้น จาํนวน 300 คน สมาชิก อป.พร. 68 
คนและ รสปส. ตาํบล จาํนวน 150 คน มีการรวมกลุ่มของประชาชนท่ีถือไดว้า่เป็นทุนทางสงัคม จาํนวน 
18 กลุ่มไดแ้ก่ กลุ่มอาชีพ จาํนวน 5 กลุ่ม กลุ่มออมทรัพย ์จาํนวน 10 กลุ่ม กลุ่มเล้ียงสัตว ์จาํนวน 3 กลุ่ม
และกลุ่มอ่ืน ๆ อีกจาํนวน 3 กลุ่ม นอกจากน้ียงัมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลหรือสถานีอนามยั 
จาํนวน 2 แห่งสถานพยาบาลเอกชนหรือคลินิก จาํนวน 2 แห่งและมีอตัราการมีและใชส้ว้ม 100 %  

อย่างไรก็ตามในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดงมะไฟยงัไม่สถานีตาํรวจและสถานีดบัเพลิง 
ทาํให้ตอ้งเฝ้าระวงัความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นเป็นพิเศษ ดว้ยความเป็นชุมชนห่างไกลจึงไม่มี
ทางหลวงแผน่ดินตดัผา่น มีเพียงทางลาดยางเช่ือมระหว่างหมู่บา้น จาํนวน 2 สาย และมีถนนคอนกรีต
ภายในหมู่บา้น 14 สาย ถนนลูกรังเช่ือมระหวา่งหมู่บา้นและตาํบล จาํนวน 4 สาย  

ดา้นสาธารณูปโภค มีท่ีทาํการไปรษณีย ์จาํนวน 1 แห่ง ตูโ้ทรศพัทส์าธารณะ 28 แห่ง แมว้่าจะมี
ไฟฟ้าใชค้รบทุกหมู่บา้น ทั้ง 13 หมู่บา้น จาํนวน 2,389 ครัวเรือน คิดเป็น 97.79% แลว้ก็ตาม แต่ยงัคงมี
ครัวเรือนท่ีไม่มีไฟฟ้าใช ้จาํนวน 54 ครัวเรือน คิดเป็น 2.21%  มีแหล่งนํ้ าธรรมชาติ เป็นลาํนํ้ า ลาํหว้ย 
จาํนวน 18 สาย และบึง หนอง คลองและอ่ืน ๆ 20  สาย นอกจากน้ียงัมีการสร้างอ่างเก็บนํ้ าเพิ่มอีก 1  
แห่งและฝาย 21 แห่ง ทาํให้อาชีพของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรม ทาํนา ทาํไร่และเล้ียงสัตว ์
นอกจากน้ียงัมีบ่อนํ้ าต้ืน 51 แห่งและบ่อโยกอีก 38 แห่ง มีระบบประปาหมู่บา้น จาํนวน 6  แห่งและ 
คลองชลประทาน 2 แห่ง จากขอ้มูลท่ีกล่าวขา้งตน้สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ เป็นชุมชนห่างไกลท่ีอุดมสมบูรณ์  

ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดงมะไฟ ไดส้าํรวจ
พบแหล่งวฒันธรรมทางประวติัศาสตร์ ท่ีสวยงามคือ วดัถํ้าผายา ซ่ึงพบลายเขียนภาพโบราณ และเม่ือปี 
2555 น้ีไดส้ํารวจพบ ถํ้าลอดและโบราณวตัถุอ่ืนๆ อีกมากมายท่ีอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ยืนยนั 
สะทอ้นให้เห็นว่าในอดีตตาํบลดงมะไฟน่าจะเคยมีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์
พอสมควร นอกจากน้ีสภาพทางธรรมชาติของพื้นท่ีในตาํบลดงมะไฟยงัอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยป่าไมแ้ละ
เนินเขาสลบัซบัซอ้นเรียงรายอยา่งสวยงาม  

ทั้งหมดน้ีเป็นทุนเดิมท่ีเอ้ือต่อการพฒันาไม่ว่าจะเป็นพื้นท่ีเหมาะสมแก่การเพาะปลูกและเล้ียง
สัตว ์ ประมาณ 72.08 % ของพื้นท่ีทั้งหมด การปรับปรุงและพฒันาภูผายาเป็นแหล่งท่องเท่ียวทาง
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ประวติัศาสตร์และปรับปรุงภูมิทศัน์รอบแหล่งเก็บนํ้ าท่ีเอ้ือต่อการพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวหนองโสก
เสือ ซ่ึงอยูห่มู่ท่ี 8 และมีธุรกิจการคา้ปลีกท่ีน่าสนใจอยา่งหลากหลายอีกดว้ย 
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บทท่ี 4  
สถานการณ์ยาสูบและพฤตกิรรมการสูบบุหร่ี 

 
 

ในสงัคมหน่ึง ๆ หากจะกาํหนดมาตรการหรือรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงข้ึนมานั้น จาํเป็นตอ้งอาศยั
การกระทาํร่วม (Collective Action) ของกลุ่มคนในชุมชน ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อให้
เกิดความมัน่คงในการใชม้าตรการหรือรูปแบบนั้น ๆ โดยเฉพาะสังคมชนบท (สังคม ศุภรัตนกุล, 2553) 
มีเป้าหมายความคาดหวงัเพื่อท่ีจะให้มีสุขภาพดีครอบคลุมทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ สังคมและสติปัญญา 
(ประเวศ วะสี, 2541) ซ่ึงการกระทาํร่วมของกลุ่ม รวมทั้งการสร้างเครือข่ายในชุมชนนั้น ถือว่าเป็นทุน
ทางสังคม (Social Capital) (Bourdieu, 1986) เพื่อเป็นการรวมพลงัขบัเคล่ือนกิจกรรมใหเ้กิดความมัน่คง
ดา้นสุขภาพในครอบครัว (สังคม ศุภรัตนกุล, 2553) การรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายดงักล่าวก็นบัว่า
เป็นทุนท่ีมีคุณลกัษณะพิเศษท่ียิง่กระทาํมากยิง่มากข้ึนหรือยิง่สร้างมากยิง่เพิ่มคุณค่ามากไม่มีวนัหมดส้ิน
หรือลดลง (Ostrom, 2000) เม่ือถูกใชม้ากยิง่เพิ่มคุณค่ามาก ดงันั้นในงานวิจยัน้ีจึงตอ้งการคน้หาคาํตอบ
สถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาสูบรายละเอียดดงัน้ี 

 
4.1 การประเมินทุนทางสังคม (Social Capital)  

ทุนทางสังคม หมายถึง ส่ิงท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติในระบบสังคมสามารถใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยไม่
ส้ินเปลืองยิ่งใชย้ิง่มากค่า (Ostrom, 2000;  Sungkom, 2010) ทุนทางสังคมในครอบครัวในการต่อตา้น
การสูบบุหร่ี ซ่ึงประกอบดว้ย ระบบการสั่งสอน สั่งสม ขดัเกลา ความเช่ือ ส่ิงกระตุน้และการทาํตวัเป็น
ตวัแบบท่ีดีในครอบครัว 

4.1.1 ทุนทางสงัคมท่ีเป็นความสมัพนัธ์ในครอบครัว (Bonding Social Capital) 
จากการเก็บขอ้มูลโดยการอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) จากคณะกรรมการ

ขบัเคล่ือนจงัหวดัปลอดควนับุหร่ีระดบัพื้นท่ี พบว่า ครอบครัวยงัมีความตระหนักดีถึงโทษของบุหร่ี 
สงัเกตจากการสูบบุหร่ีของคนในครอบครัวมกัจะตอ้งแอบหลบและซ่อนตวัสูบจนแลว้เสร็จก่อนเขา้บา้น 
สืบเน่ืองมาจากไดรั้บคาํต่อว่าจากคนในครอบครัว โดยเฉพาะภรรยาและลูกสาว ในขณะท่ีแม่บา้นจะมี
ระบบการสั่งสอน/ขดัเกลาดว้ยการห้ามปรามใส่ใจดูแลลูกชายให้รักสุขภาพ ปฏิเสธและไม่ยอมรับการ
สูบบุหร่ีและมีความคิด-ความเช่ือเก่ียวว่าบุหร่ี/ยาสูบมีกล่ินเหมน็สังคมไม่ยอมรับ ผูน้าํครอบครัวเช่น พ่อ
และแม่ควรทาํตวัเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่คนในครอบครัวเพราะส่วนใหญ่การสูบบุหร่ีจะเรียนรู้จากญาติ
ผูใ้หญ่ท่ีเป็นผูช้ายเช่น พอ่ ลุงและปู่ เป็นตน้  



 

24 หนองบวัลาํภู: การประเมินสถานการณ์ยาสูบเพ่ือการเปล่ียนแปลง 

อย่างไรก็ตามยงัมีหลายครอบครัวท่ียงัให้เหตุผลเก่ียวกบัสูบบุหร่ีดว้ยความเช่ือท่ีผิด ๆ ซ่ึงส่วน
ใหญ่จะเป็นหวัหนา้ครอบครัว (ผูช้าย) โดยอา้งวา่สูบเพราะคลายเครียด สาํหรับครอบครัวท่ีไม่สูบบุหร่ีจะ
พบว่า หัวหนา้ครอบครัวก็ไม่เคยสูบบุหร่ีมาก่อน ส่งผลให้เกิดการสั่งสอน-อบรมบ่มเพาะ สืบทอดจาก
รุ่นสู่รุ่น มีทศันะคติท่ีดีและมีการรับรู้ท่ีถูกตอ้งต่อการไม่สูบบุหร่ี กลายเป็นทศันะวิสัยท่ีดีต่อสังคม 
(Social Visual) สะทอ้นให้เห็นว่ามีทศันะคติท่ีดีและมีการรับรู้ท่ีถูกตอ้งนั้นเกิดจากการมีแบบแผนการ
ดาํเนินชีวิตท่ีดี มีระบบขดัเกลาทางสังคม (Socialization) ในครอบครัว ในขณะท่ีบางสังคมก็มีการสืบ
ทอดการสูบบุหร่ีภายใตว้ิถีวฒันธรรม ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นสังคมเฉพาะแต่ละสถานการณ์ในชุมชน 
ยกตวัอย่างเช่น สังคมในชุมชนกลุ่มคนท่ีสูบบุหร่ีจะตอ้งไปแอบซ่อนสูบท่ีบริเวณไกลออกไปจากคน
กลุ่มใหญ่ ซ่ึงจากการสังเกตพบว่า คนสูบบุหร่ีในชุมชนปัจจุบนัมีแนวโนม้ลดลง (สังเกตในท่ีสาธารณะ) 
ช้ีใหเ้ห็นวา่ มีการรับรู้ข่าวสารท่ีถูกตอ้งมากข้ึน  

ในส่วนหัวหน้าครอบครัวท่ียงัสูบบุหร่ี ก็เป็นท่ีน่ารังเกียจของภรรยาและลูก ๆ ดงัผูใ้ห้ขอ้มูล
กล่าววา่ “หากเตือนใหเ้ลิกสูบบุหร่ีแลว้ไม่ยอมเลิก...มนัมีอะไรดีจะลองสูบบา้ง” สุดทา้ยภรรยาเลยมาสูบ
ดว้ยและต่อมาลูก ๆ สังเกตเห็นพ่อ-แม่สูบบุหร่ี ก็สูบตามไปดว้ย ช้ีให้เห็นว่าเม่ือขาดการสั่งสอนท่ีดีใน
ครอบครัวแลว้ ทาํใหเ้กิดสังคมสูบบุหร่ีข้ึนในครอบครัว ดงันั้นการรับรู้ท่ีดีมีผลต่อบรรทดัฐานทางสังคม
ท่ีจะถือปฏิบติัในอนาคตนั้นเอง  

นอกจากน้ีระบบการศึกษาไดส้ั่งสอนตั้งแต่เด็ก สร้างความตระหนกัให้เป็นคนดีมีจิตสาํนึกท่ีดี 
เม่ือพอ่-แม่ไม่สูบบุหร่ี กจ็ะกล่อมเกลา สัง่สอนปลูกฝังสืบทอดมาตั้งแต่เดก็ ในอดีตเคยสอนว่าผูห้ญิงตอ้ง
ไม่สูบบุหร่ี ซ่ึงในปัจจุบนัไม่วา่หญิงหรือชายตอ้งไม่สูบบุหร่ี ส่วนหน่ึงการเป็นหญิงสูบบุหร่ีนั้นเป็นภาพ
ท่ีสังคมไม่ยอมรับ ตอ้งคาํนึงถึงหนา้ท่ีความเป็นหญิงต่อการจะมีคู่ครอบมีครอบครัวดว้ย จึงปฏิเสธบุหร่ี
มาตลอด ทา้ยท่ีสุดก็ไดแ้ต่งงานกบัสามีท่ีไม่สูบบุหร่ี มีหลานก็เป็นผูช้ายท่ีไม่สูบเช่นกนั ช้ีให้เห็นว่า 
สังคมท่ีไม่สูบบุหร่ีก็จะสั่งสมบ่มเพาะใหค้นใกลชิ้ดไม่สูบบุหร่ีไปดว้ย ซ่ึงเป็นท่ีน่าสังเกตว่ามีลูกชายคน
ขา้งบา้นแอบสูบบุหร่ี แมว้่าไม่มีเงินซ้ือก็ใช้กระดาษพนัเป็นยาสูบเพราะ ความอยากรู้และตอ้งการ
เลียนแบบผูใ้หญ่ท่ีสูบอยา่งเปิดเผย ดงันั้นพฤติกรรมจึงเป็นส่ิงสาํคญั โดยเฉพาะส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นบุคคล
ใกลชิ้ดอาจจะมีส่วนทาํใหค้รอบครัวมีภยัจากบุหร่ีได ้

นอกจากน้ีส่ิงท่ีน่าสนใจอีกประการหน่ึงคือ ครอบครัวท่ีไม่สูบบุหร่ีจะสังเกตว่าหัวหน้า
ครอบครัวจะไม่สูบบุหร่ีและทาํตวัเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้ครอบครัวเห็น เพราะทราบดีว่าบุหร่ีเป็นโทษต่อ
ร่างกายตอ้งอบรมสั่งสอนอยา่งต่อเน่ือง จากการสังเกตพบว่า ครอบครัวท่ีไม่สูบบุหร่ีเลยคือ ครอบครัวท่ี
ไม่เคยสูบมาเลยและหัวหนา้ครอบครัวก็ไม่เคยสูบบุหร่ีทาํให้ของในครอบครัวเอาเป็นแบบอย่าง ส่วน 
ครอบครัวท่ีสูบก็จะสูบจนคุน้เคย  ในขณะท่ีครอบครัวท่ีสูบบา้งไม่สูบบา้งเพราะมีคนคอยเตือนอยู่ใน
ครอบครัว อย่างไรก็ตามแมว้่าหัวหนา้ครอบครัวจะไม่สูบแต่ระบบเครือญาติหลายครอบครัวยงัสูบ ใน
ระบบเครือญาติเองก็จดัระเบียบทางสังคมเช่นกนั ซ่ึงจะสังเกตจากเวลานั่งรถผูท่ี้สูบบุหร่ีจะตอ้งไปนั่ง
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ดา้นหลงัรถกระบะ สะทอ้นใหเ้ห็นว่า ระบบการขดัเกลาทางสังคมในครอบครัวและเครือญาติไดป้ลูกฝัง
ไวดี้พอสมควร หากยงัพบว่ามีบา้งท่ีตอ้งดาํเนินการแกไ้ขประกอบดว้ย สังคมเพื่อนบา้นท่ีสูบบุหร่ียงั
พบวา่กลุ่มคนท่ีสูบบุหร่ีกจ็ะอยูด่ว้ยกนั 

ในทางตรงกนัขา้มกลุ่มคนท่ีไม่สูบจะนัง่แยกตวัออกไป ท่ีมากไปกวา่นั้นกลุ่มคนท่ีสูบบุหร่ีจะถูก
ตาํหนิและสังคมรังเกียจเพราะส่ิงแวดลอ้มใกล ้ๆ ไม่สูบบุหร่ีก็จะทาํให้สังคมในขณะนั้นไม่สูบบุหร่ีไป
ดว้ย สังคมครอบครัวท่ีสูบบุหร่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัท่ีน่าจะทาํความเขา้ใจให้มาก ช้ีให้เห็นว่าการ
เจ็บป่วย ปอดอกัเสบ ก็สืบเน่ืองจากการสูบบุหร่ี การให้ความรู้อยา่งต่อเน่ือง การยกตวัอยา่ง มีตวัอยา่งท่ี
เสียชีวิตใหเ้ห็นเป็นแบบอยา่ง ก็จะสามารถสร้างความตระหนกัถึงความเจบ็ป่วยผา่นการส่งเสริมสุขภาพ
ได ้ 

โดยสรุปทุนทางสังคมในครอบครัวท่ีมีเป็นทุนเดิมคือ พ่อ-แม่ทาํตัวเป็นตวัอย่างท่ีดี สร้าง
ทศันคติท่ีดี ให้ขอ้มูลเพื่อการรับรู้ท่ีถูกตอ้ง ไม่สร้างความเช่ือท่ีผิด ๆ เช่น สูบบุหร่ีจะสามารถบ่อนคลาย
ความเครียดได ้ตอ้งเป็นแบบอยา่งในการสูบบุหร่ีทั้งต่อหนา้และลบัหลงั หากสูบบุหร่ีตอ้งมุ่งมัน่ท่ีจะเลิก
สัญญากบัตนเอง กบัครอบครัวและคนรอบขา้ง นอกจากน้ียงัพบว่าผูห้ญิงในครอบครัวส่วนใหญ่ไม่ค่อย
สูบบุหร่ี ซ่ึงลูกสาวในครอบครัวมีอิทธิพลอยา่งมากต่อการทาํใหผู้ท่ี้สูบบุหร่ีเลิกสูบบุหร่ีได ้แต่อยา่งไรก็
ตามผูห้ญิงในหมู่บา้นมีสูบบุหร่ีบา้ง ในขณะท่ีในสถานบนัเทิงพบว่า ส่วนใหญ่จะสูบบุหร่ีเช่น คาราโอ
เกะหรือหอ้งอาหาร เป็นตน้ รวมทั้งความเช่ือของชุมชน พบวา่ พระสงฆย์งัเช่ือวา่บุหร่ีมีขอ้ดีคือ ถา้ไม่สูบ
จะหมดแรง อ่อนเพลียไม่มีเร่ียวแรง บุหร่ีสามารถคลายความเครียดได ้ช้ีใหเ้ห็นวา่ ความเป็นตน้แบบของ
ครอบครัว เพศสภาวะมีอิทธิพลต่อบรรทดัฐานทางสงัคม   

อย่างไรก็ตามก็ได้รับรู้มาว่าบุหร่ีเป็นส่ิงไม่ดี ก็พยายามท่ีจะเลิกจึงได้เขา้มาเป็นกรรมการ
ขบัเคล่ือนชุมชนปลอดบุหร่ี ถา้เลิกไดจ้ะชกัชวนใหพ้ระในวดัเลิกดว้ยเพราะพระท่ีวดัยงัสูบบุหร่ีมากกว่า
ร้อยละ 80 โดยเฉพาะเจา้อาวาสวดัก็ยงัสูบ ทาํใหเ้ณรก็สูบไปดว้ย จากการสังเกตพระใหข้อ้มูลว่า บุคคล
อ่ืนประมาณมากกว่าร้อยละ 80 ไม่อยูใ่กลค้นสูบบุหร่ีและมีคาํตกัเตือนว่าพระสงฆค์วรเลิกสูบยุหร่ีได้
แลว้ จึงทาํให้พระสงฆ์มีความตอ้งการท่ีจะอยากเลิกบุหร่ีและโทรปรึกษา 1600 เร่ืองการเลิกบุหร่ี 
สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ การรับรู้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งจะสร้างภูมิคุม้กนัทางสงัคมในระดบับุคคลได ้ 

4.1.2 ทุนทางสงัคมท่ีเป็นความสมัพนัธ์ในชุมชน (Bridging Social Capital) 
 ในการประเมินทุนเดิมท่ีเป็นความสมัพนัธ์ในชุมชนคร้ังน้ี หมายถึง ทุนวฒันธรรมชุมชน 

ทุนสถานท่ีสาธารณะท่ีประกาศเป็นเขตปลอดบุหร่ี (วดั ศาลากลางบา้นและโรงเรียน) ทุนท่ีเป็นศกัยภาพ
ของกลุ่มท่ีเป็นทางการเช่น กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) กลุ่มแม่บา้นมหาดไทย เป็นตน้ กลุ่มใน
ชุมชนท่ีไม่เป็นทางการเช่น กลุ่มเพื่อนบา้น กลุ่มเยาวชนเป็นตน้ รวมทั้ งความเขม้แข็งขององค์กร
เครือข่ายและความเขม้งวดของขนบธรรมเนียมประเพณี  
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จากการประเมินทุนเดิมท่ีเป็นความสมัพนัธ์ในชุมชน พบวา่ ชุมชนยงัไม่มีขอ้บงัคบัใด ๆ รองรับ 
ทาํใหใ้นชุมชนมีกลุ่มคนบางกลุ่มยงัสูบบุหร่ีในท่ีทาํงานเช่น องคก์ารบริหารส่วนตาํบลและเทศบาล ทั้งน้ี
เพราะว่าวฒันธรรมของหน่วยงานยงัคุน้ชินกบัการสูบในลกัษณะอย่างน้ี ซ่ึงปกติแลว้ท่ีองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลยงัไม่ไดก้าํหนดพื้นท่ีสาํหรับกลุ่มคนท่ีสูบบุหร่ีไว ้จึงพบว่า มีสมาชิกบางคนสูบในตวัอาคาร 
อยา่งไรก็ตามผูบ้ริหารไดก้ล่าวตกัเตือนอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง ผลพวงหน่ึงสืบเน่ืองมาจากผูบ้ริหารหรือนายก
และรองนายกไม่สูบบุหร่ี ช้ีให้เห็นว่าผูน้าํท่ีเป็นตน้แบบท่ีดีจะส่งผลถึงวฒันธรรมองคก์รหรือสังคมท่ีดี
ดว้ย นอกจากน้ีท่ีโรงเรียนยงัพบว่ามีครูท่ีอยู่บา้นพกัยงัสูบบุหร่ีอยู่ แต่ก็มีความรู้สึกละอายและตอ้งแอบ
ซ่อนตวัสูบเพราะรู้ดีว่าโรงเรียนไดป้ระกาศเป็นเขตปลอดบุหร่ี สาํหรับสถานท่ีสาธารณะท่ีประกาศเป็น
เขตปลอดบุหร่ีไดแ้ก่ วดั ศาลากลางบา้นและโรงเรียน ส่วนสถานท่ีราชการประชาชนรับรู้และเขา้ใจดีว่า
เป็นเขตปลอดบุหร่ีไดแ้ก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลและโรงเรียนท่ีมีนกัเรียนในระดบัท่ีตํ่ากว่า
ระดบัอุดมศึกษา  

นอกจากน้ียงัพบว่า มีสถานท่ีสาธารณะเช่น ท่ีออกกาํลงักาย สระว่ายนํ้ า ร้านคา้ สถานบนัเทิง 
โรงภาพยนตร์ สถานท่ีทาํงานและรัฐวิสาหกิจส่วนท่ีเป็นส่ิงปลูกสร้างในอาคาร น่าจะประกาศเป็นเขต
ปลอดบุหร่ี นอกจากน้ีชุมชนมีความตอ้งการใหเ้คร่งครัดในการกาํหนดเป็นเขตปลอดบุหร่ีโดยเฉพาะใน
พื้นท่ีสาธารณะในชุมชนเช่น วดัหรือสถานท่ีราชการอ่ืน ๆ เพื่อเคารพสิทธิมนุษยชน อยา่งไรก็ตามแมว้่า
โรงเรียนจะประกาศเป็นเขตปลอดบุหร่ีแลว้กต็าม ยงักลบัพบวา่ มีนกัเรียนส่วนหน่ึงแอบสูบบุหร่ีอยูอ่ยา่ง
ต่อเน่ือง โดยเฉพาะนกัเรียนมธัยมตน้ (ม.1-3) ส่วนนักเรียนมธัยมปลายไม่ค่อยมีผูสู้บบุหร่ี ช้ีให้เห็นว่า 
การหดัสูบบุหร่ีมกัอยูใ่นช่วงวยัรุ่นระยะตน้ แต่พอโตข้ึนเป็นวยัรุ่นระยะหนุ่ม-สาว ก็จะมีความละอายต่อ
การสูบบุหร่ีเพราะผูห้ญิงวยัสาวสมยัใหม่ไม่ชอบคนสูบบุหร่ี ถึงกระนั้นก็ตามนักเรียนมธัยมตน้ท่ีสูบ
มกัจะไปชุมนุมกันสูบบุหร่ีท่ีหลงัโรงเรียนเพราะกลวัครูเห็นและเม่ือครูไล่ก็กลบัเขา้มาในโรงเรียน
ตามปกติ สะทอ้นให้เห็นว่าโรงเรียนยงัไม่มีมาตรการลงโทษท่ีเขม้งวดพอ ตลอดจน ขาดการว่ากล่าว
ตกัเตือนบ่มเพาะใหท้ราบวา่เป็นส่ิงท่ีไม่ดีสงัคมไม่ยอมรับ รวมทั้งผูป้กครองเองกย็งัไม่ทราบวา่ลูกตนเอง
สูบบุหร่ีอีกดว้ย จึงกล่าวไดว้่าการใส่ใจ การสอดส่องดูแลเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีเหน่ียวร้ังไม่ให้นักเรียนสูบ
บุหร่ี ทั้ง ๆ ท่ีนกัเรียนเองบางคนก็ทราบดีว่าการสูบบุหร่ีเป็นส่ิงท่ีไม่ดี สังเกตจากนกัเรียนตอ้งหลบ-ซ่อน
ทั้งผูป้กครองและครู  

จากการเก็บขอ้มูลมีขอ้สังเกตเป็นท่ีน่าสนใจคือ ผูป้กครองไม่ไดใ้ส่ใจขอ้มูลเก่ียวกบัเด็กวยัรุ่น
โดยให้เหตุผลว่า ละเลยการสั่งสอน ขาดการเฝ้าระวงัและสังเกตพฤติกรรม ท่ีมากกว่านั้นผูป้ระกอบการ
ร้านคา้มีหนา้ท่ีจาํหน่ายอย่างเดียว ไม่เคยแนะนาํผูซ้ื้อถึงภยัของบุหร่ีเป็นส่ิงไม่ดีและฟุ่ มเฟือย ถา้เลิกจะ
ประหยดัไดม้ากนอ้ยขนาดไหน สะทอ้นใหเ้ห็นว่า การใส่ใจรายละเอียด ช้ีแนะการดาํเนินชีวิตเป็นปัจจยั
หน่ึงท่ีมีผลต่อการสูบบุหร่ี รวมทั้งความตระหนกัของผูป้ระกอบการร้านคา้ท่ีมีต่อชุมชน 
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นอกจากน้ีในชุมชนยงัมีองคก์รเครือข่าย (Social Network) ท่ีเป็นสถาบนัโดยเฉพาะโรงเรียนท่ี
เป็นองคก์รเครือข่ายท่ีสําคญั โดยทัว่ไปความคาดหวงัของตวัแบบของโรงเรียนคือ โรงเรียนตอ้งเป็น
ตน้แบบและเป็นแบบอย่างท่ีดีในการรณรงคไ์ม่สูบบุหร่ี โดยเฉพาะโรงเรียนมธัยมเพราะเป็นกลุ่มเส่ียง
ต่อการสูบบุหร่ี นอกจากน้ียงัมีองคก์รเครือข่ายอาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) ซ่ึงพบว่า ศกัยภาพของ 
อสม.ยงัคงมีเป็นทุนเดิมอยูบ่า้ง ปัจจุบนั อสม.ส่วนใหญ่จะเป็นผูห้ญิงจึงไม่ค่อยสูบบุหร่ี ส่วนท่ีสูบบุหร่ี
จะเป็นเพศชาย อย่างไรก็ตามในพื้นท่ีสาธารณะ อสม.จะไม่สูบบุหร่ี จะไปซ่อนตวัสูบอยู่ในท่ีส่วนตวั 
ช้ีใหเ้ห็นวา่ การสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะเกิดการรับรู้วา่หา้มสูบเดด็ขาด และเป็นท่ีสังเกตว่า อสม.จะไม่สูบ
บุหร่ีในท่ีประชุมหรืออยูใ่นท่ีสาธารณะ สะทอ้นให้เห็นว่า บทบาท/หนา้ท่ีตาํแหน่งทางสังคมท่ีตอ้งเป็น
ตวัอย่างในดา้นสุขภาพมีส่วนผลกัดนัให้คนไม่สูบบุหร่ี รวมทั้งปัจจยัท่ีเป็นตวักาํหนด (Determinants) 
ความเขม้งวดของขนบธรรมเนียมประเพณี พบว่า ชุมชนพยายามท่ีจะกาํหนดเง่ือนไขการดาํรงตาํแหน่ง
ผูน้าํชุมชนในสมยัต่อ ๆ ไปตอ้งไม่ด่ืมเหลา้ ไม่สูบบุหร่ีเพื่อเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

4.1.3 ทุนทางสงัคมท่ีเป็นความสมัพนัธ์ในระดบัโครงสร้าง (Linking Social Capital) 
โครงสร้างทางสังคม (บทบาทชุมชน/การสนบัสนุนของทอ้งถ่ิน/การบริการของราชการ) 

จากการเก็บขอ้มูล พบว่า ส่วนใหญ่ผูน้าํชุมชนยงัไม่ไดใ้ห้ความร่วมมือเท่าท่ีควร ทั้ง ๆ ท่ีผูน้าํน่าจะเป็น
แบบอยา่งใหก้บัชุมชน ยิง่ไปกว่านั้นผูน้าํชุมชนยงัละเลยบทบาทท่ีตอ้งทาํเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ชุมชนอีก
ดว้ย อย่างไรก็ตามก็ยงัพบว่ามีแนวโนม้ท่ีดี สังเกตไดจ้ากผูน้าํชุมชนส่วนใหญ่จะพยายามเลิกบุหร่ีหรือ
หากสูบบุหร่ีก็ลดจาํนวนลง ในขณะท่ีส่วนทอ้งถ่ินเองก็ให้ความสําคญักับเร่ืองเหล้าเป็นส่วนใหญ่ 
อยา่งไรก็ตามปัจจุบนัเร่ิมเห็นความสาํคญัเก่ียวกบับุหร่ีมากข้ึน เช่น การเช่ือมการรณรงคบุ์หร่ีเขา้กบังาน
ปลอดเหลา้และสนบัสนุนงบประมาณทุกเร่ืองเม่ือมีการร้องขอเก่ียวกบัการรณรงคเ์ร่ืองบุหร่ี เพียงแต่มี
ขอ้จาํกดัในการใหก้ารสนบัสนุนคือ ขาดความต่อเน่ืองเช่นเดียวกบัส่วนราชการอ่ืน ๆ 

ในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลปัจจุบนัให้ความสําคญัเป็นอย่างดี เน้นการเป็น
แบบอย่าง ให้ความรู้ทางวิชาการ แนะนาํวิธีการเลิกและแบบรูปแบบการเลิกบุหร่ี ตลอดจนให้ขอ้มูล
ข่าวสารเป็นกนัเอง เช่น ตระหนักท่ีจะจดัตั้ งคลินิกเลิกบุหร่ีเองโดยไม่พึงโครงสร้างการทาํงาน การ
ดาํเนินงานหมู่บา้นเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นตน้ รวมทั้งเป็นแบบอย่างของการไม่สูบบุหร่ี ซ่ึงสะทอ้นถึง
บทบาทท่ีจะถ่ายทอด สร้างการรับรู้ท่ีดีพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลง อย่างไรก็ตามผูน้าํชุมชนยงัคงตอ้งมี
บทบาทในการต่อตา้นหรือเป็นตน้แบบท่ีดีให้กบัสังคม (นายกเทศมนตรี ผูน้าํชุมชน พระเจา้อาวาสวดั 
คณะครู ประธานและ อสม.) ส่วนทอ้งถ่ินยงัตอ้งใหก้ารสนบัสนุนอยา่งเตม็ท่ีร่วมกบัโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาํบล รวมทั้ งการประชาสัมพนัธ์แจ้งเตือนของผูบ้ ังคบัใช้กฎหมาย พบว่า  ขาดการ
ประชาสมัพนัธ์อยา่งต่อเน่ืองในการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

นอกจากน้ีกิจกรรมท่ีเป็นบทบาทจากโครงสร้างทางสังคมคือการส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ 
พบว่า มีการประชาสัมพนัธ์อยา่งจริงจงัหากมองในแง่มุมกิจกรรม แต่ยงัขาดการประเมินผลกิจกรรม ซ่ึง
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จากการสังเกตพบว่า ส่วนใหญ่ไม่ปฏิบติัตามส่ือท่ีประชาสัมพนัธ์ เพราะไม่มีเจา้พนักงานผูบ้งัคบัใช้
กฎหมายมาดาํเนินการ ณ เวลานั้น (ทาํผดิแลว้กไ็ม่มีใครทาํอะไร) คนท่ีฝ่าฝืนจึงไม่มีผูดู้แลกฎหมายจบัมา
ลงโทษอย่างจริงจงัหรือไม่มีการเปรียบเทียบปรับตามป้ายประชาสัมพนัธ์ มีแต่ผูบ้งัคบับญัชาว่ากล่าว
ตกัเตือน อยา่งไรก็ตามแมว้่าจะว่ากล่าวตกัเตือน ดูเหมือนจะหละหลวมอยูเ่ช่นเคย ซ่ึงยงัพบเห็นว่าผูสู้บ
บุหร่ีไดก้าํหนดพื้นท่ีของตวัเองในการสูบบุหร่ี ช้ีใหเ้ห็นว่า พนกังานเจา้หนา้ท่ีผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายเป็นตวั
แปรหน่ึงท่ีทาํใหค้นฝ่าฝืนและละเมิดต่อกฎหมาย ดงันั้นผูบ้งัคบับญัชาตอ้งเขา้มามีบทบาทในการกาํหนด
บทลงโทษของพนกังานหรือเจา้หนา้ท่ีภายใตโ้ครงสร้างใหม้ากกวา่ท่ีเป็นอยู ่ 

นอกจากน้ีผูบ้ริหารโรงเรียนให้ขอ้มูลว่า ภาพโฆษณาเลิกบุหร่ีสะทอ้นถึงความไม่จริงใจยงัไม่
ชดัเจน ภาพการประชาสมัพนัธ์ขา้งซองบุหร่ีไม่ส่ือและสะทอ้นความเป็นจริงของการเจบ็ป่วยของการสูบ
บุหร่ีไม่มีขั้นตอนการเกิดการเจ็บป่วยแต่ละระยะ ฉายให้เห็นเพียงภาพระยะสุดทา้ย ในขณะท่ีบางคนท่ี
สูบบุหร่ีท่ีอายมุากข้ึนประมาณ 60-70 ปี กย็งัยนืยนัวา่มีสุขภาพดีเป็นตน้ รวมทั้งภาพโฆษณาขา้งถุงยาเสน้
ก็เป็นภาพขาวดาํสีไม่เด่นชดั คาดว่าจะจดัทาํข้ึนเพื่อเป็นองคป์ระกอบทางการคา้และภาษี ดงันั้นภาพท่ี
โฆษณาขา้งซองบุหร่ีจึงไม่มีผลทาํให้คนสูบบุหร่ีลดลง ต่างจากส่ือภาพวีดีโอเคล่ือนไหวจะมีผลต่อการ
เลิกสูบบุหร่ีมากกว่า อย่างไรก็ตามผูใ้ห้ขอ้มูลกล่าวว่า “ภาพท่ีสามารถกระตุน้เตือนนักสูบบุหร่ีไดม้าก
ท่ีสุดคือ ภาพท่ีส่ือสารใหท้ราบถึงการเส่ือมสมรรถภาพทางเพศเม่ือสูบบุหร่ี”   

ในเร่ืองความตระหนกัต่อการไม่สูบบุหร่ี พบว่า เหตุผลหน่ึงท่ีทาํให้คนไม่สูบบุหร่ีคือ ความไม่
ชอบ ซ่ึงแนวโนม้กาํลงัสูงข้ึน (ค่านิยมใหม่) ผูใ้หข้อ้มูลกล่าวว่า “จากประสบการณ์ท่ีเคยสูบแลว้มีอาการ
มึนเมาจึงไม่ชอบ  เม่ือสูบบุหร่ีแลว้รู้สึกเจบ็คอทาํใหสุ้ขภาพไม่ดีแลว้กอ็ยากจะเลิก ขณะน้ีในบา้นมีพ่อตา
อีกคนท่ีสูบบุหร่ีจริง ๆ แลว้ก็คิดว่าจะเลิก กาํลงัอยู่ระหว่างเตรียมตวั” (จากการสัมภาษณ์คนเจา้ของ
ร้านคา้) ช้ีให้เห็นว่า ประสบการณ์ ค่านิยมและภาวะสุขภาพของนักสูบก็มีส่วนเขา้มาเป็นตวัแปรท่ี
เก่ียวขอ้งกบัจาํนวนผูสู้บบุหร่ีดว้ย   

ในขณะท่ีการประกาศเป็น “เขตหา้มสูบบุหร่ี” ในท่ีสาธารณะนั้นพบว่า ผูสู้บบุหร่ีจะถูกเบียดขบั
ไล่ท่ีออกไปจากพ้ืนท่ีสาธารณะ (Public Space) กลุ่มท่ีสูบบุหร่ีเม่ือตอ้งการสูบตอ้งไปหาพ้ืนท่ีสูบเองท่ี
ห่างไกลออกไปไม่รบกวนคนอ่ืนโดยอตัโนมติั  สะทอ้นให้เห็นว่าชุมชนตระหนักดี ถึงมาตรการทาง
สังคม ถา้หากฝ่าฝืนจะถูกปรับ 2,000 บาท แต่ก็ยงัไม่มีการบงัคบัใชไ้ม่มีเจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย
ท่ีชดัเจน อยา่งไรก็ตามชุมชนไดส้ร้างเง่ือนไขกฎเกณฑโ์ดย มีวฒันะธรรมท่ีไม่ยอมรับการสูบบุหร่ี หาก
ตอ้งการสูบบุหร่ีให้ไปท่ีอ่ืนท่ีห่างไกลกลุ่มคน จากการสังเกตพบว่า ส่วนใหญ่ผูน้าํทางสังคมจะแสดง
บทบาทเป็นผูใ้ห้ถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะศาลากลางบา้น วดั โรงเรียนและสถานท่ีราชการใน
ชุมชน ในชุมชนเองก็เคยมีโครงการวดัปลอดเหลา้และบุหร่ี (วดัหมู่ท่ี 3 ตาํบลดงมะไฟ อาํเภอสุวรรณ
คูหา ประมาณ 2-3 ปีท่ีแลว้) ตอ้งเร่ิมตน้จากการสร้างตวัแบบเป็นทุนอยา่งน้ี  
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คุณพอ่คาํกอง อามาตยม์นตรี นายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลนามะเฟือง อาํเภอเมืองหนองบวัลาํภู 
กล่าวสอดคลอ้งกบัท่านกาํนันตาํบลดงมะไฟว่า “...ผู้นาํชุมชนต้องไม่สูบบุหร่ีเพราะมันมีกล่ินเหมน็...
เป็นผู้นาํต้องละอายต่อชุมชน...เวลาไปติดต่อราชการไม่สะดวกเพราะมีกล่ินปากเหมน็แรงมาก” ดว้ย
ความรับผดิชอบผูน้าํชุมชนตอ้งเป็นตวัอยา่งท่ีดี 

4.1.4 ทุนทางสังคมในรูปเครือข่ายภาคี (Partnership Network) ท่ีจะใชข้บัเคล่ือนจงัหวดัปลอด
ควนับุหร่ี รายละเอียดดงัน้ี 

4.1.4.1 เครือข่ายส่วนราชการ ส่วนราชการท่ีเขา้มาเป็นภาคีเครือข่ายไดแ้ก่ โรงเรียน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จากการประชุมกลุ่มไดป้ระเมิน
ขอ้เสนอแนะรายละเอียดดงัน้ี 

1) โรงเรียน จากการสัมภาษณ์ผูอ้าํนวยการโรงเรียนไดใ้หข้อ้เสนอแนะว่า ควรมี
คลินิกท่ีจะช่วยบาํบดัสุขภาพของคนสูบบุหร่ีและมีขอ้มูลพื้นฐานมีทุนทางสังคมท่ีมากพอและควรทาํ
ความเขา้ใจให้แก่ชุมชนให้เขา้ใจร่วมมือสนบัสนุนทุกภาคส่วน มียาเมด็ทาํให้เลิกบุหร่ีบริการเพื่อจะให้
ไม่อยากสูบบุหร่ีอย่างทัว่ถึง ช้ีให้เห็นว่า ประชาชนผูติ้ดบุหร่ีมีความตอ้งการและพร้อมท่ีจะเลิกบุหร่ี
นั้นเอง นอกจากน้ีสถานการศึกษา/โรงเรียนผูบ้ริหารโรงเรียน ส่วนหน่ึงไดเ้ขา้ร่วมโครงการ “ผูก้อง
ยาสูบ” โดยมีบริษทั ยูนิลีเวอร์ (บรีส) ให้การสนับสนุน มีกิจกรรมวิเคราะห์จุดเส่ียงในโรงเรียน โดยมี
เดก็ในระดบัประถมศึกษาเป็นผูเ้ฝ้าระวงัรุ่นระดบัมธัยมตน้ (เก็บขอ้มูลดว้ยการสังเกตแบบบนัทึกซ่ึงเป็น
เคร่ืองมือในระดบัประถม) จากการสัมภาษณ์ พบว่า เด็กท่ีมีพฤติกรรมน่าเช่ือไดว้่าสูบบุหร่ีคือ นกัเรียน
ในระดบัมธัยมตน้ ซ่ึงจะคบเพื่อนรุ่นพี่นอกชุมชน ครอบครัวขาดการขดัเกลา (ไม่อบอุ่น) ส่วนหน่ึงจะอยู่
กบัญาติคนชรา อยา่งไรก็ตามโรงเรียนก็ทราบดีว่าพื้นท่ีใดท่ีเป็นจุดท่ีมัว่สุม (มีการรวมกลุ่มกบักลุ่มเด็ก
นกัเรียนต่างถ่ินหรือนกัเรียนในตวัเมือง)  

นอกจากน้ีหากจะฟ้ืนฟูสุขภาพผูเ้ลิกสูบบุหร่ีใหมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุดนั้น จากการประชุมกลุ่ม 
ส่วนราชการ โรงเรียนมีขอ้เสนอแนะวา่ ควรใหค้วามรู้ถึงผลเสียของการสูบบุหร่ีโดยผลกัดนัใหเ้ขา้ไปใน
ระบบการเรียนการสอน ควรมีมาตรการและบทลงโทษนกัเรียนท่ีสูบบุหร่ีและผูป้กครองนกัเรียนก็ตอ้ง
ให้ความร่วมมือ นอกจากน้ีบุคากรของโรงเรียนตอ้งไม่สูบบุหร่ีในบริเวณโรงเรียนเพราะโรงเรียนควร
เป็นแบบอยา่งท่ีดี ตามนิยามความหมายว่า “โรง-เรียน”  ดงัเช่นโรงเรียนนามะเฟือง ตาํบลนามะเฟือง ครู
ในโรงเรียนไม่สูบบุหร่ี ส่งผลให้สังคมโรงเรียนไม่สูบบุหร่ีไปดว้ย มีโครงการ “ผูก้องยาสูบ” โดยมี
บริษทั ยนิูลีเวอร์ ใหก้ารสนบัสนุนในการควบคุมยาสูบ หากมีผูก้ระทาํผดิ มีการลงโทษไดแ้ก่ ตกัเตือน ผู ้
ท่ีกระทาํผิดวินยับ่อย ๆ คร้ัง หากกระทาํผดิวินยัร้ายแรงสูงสุด จาํเป็นตอ้งส่งต่อไปสู่ โรงเรียนการศึกษา
พิเศษหรือสถานศึกษาอ่ืนและลงโทษ เพียงแต่ยงัคงตอ้งการหน่วยงานในการสนับสนุนการบาํบดั 
สะทอ้นใหเ้ห็นว่า โรงเรียนในชุมชนไดด้าํเนินโครงการต่อตา้นภยัจากบุหร่ีเป็นทุนเดิมและยงัไดรั้บการ
สนบัสนุนจากเครือข่ายภาคเอกชนอีกดว้ย 
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2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) ในส่วน รพ.สต. มีความพร้อมท่ี
จะให้การสนบัสนุนดา้นบาํบดั ฟ้ืนฟู และมีขอ้เสนอแนะว่าควรเพ่ิมการอบรมให้กบัเจา้หนา้ท่ีและออก
ปฏิบัติงานเชิงรุก โดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพ และควรผสมผสานกับโครงการเลิกสุรา  ในขณะท่ี
ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล ควรเป็นผูท่ี้ใหค้วามเขา้ใจแก่ชาวบา้น เร่ืองผลดี – ผลเสีย 
จดัรณรงคล์ด-ละ-เลิกให้มากท่ีสุด ในสถานบริการสุขภาพก็ควรห้ามสูบ โดยเร่ิมจาก สถานบริการใน
ชุมชนเป็นแบบอยา่งท่ีทาํต่อเน่ือง โดยอาศยัการดาํเนินงานในรูปกองทุนหลกัประกนัสุขภาพตาํบล โดย
เพิ่มกิจกรรมเยีย่มบา้นผูพ้ร้อมท่ีจะเลิกบุหร่ี โดยลงทะเบียนรับผูท่ี้สมคัรใจจะเขา้ค่ายเลิกบุหร่ี นอกจากน้ี
จะตอ้งมีการบริหารขอ้มูลท่ีรวดเร็วทนัเวลาเพื่อสะดวกในการใชข้อ้มูล 

3) ราชการในส่วนทอ้งถ่ิน ในส่วนทอ้งถ่ินก็จะสนบัสนุนให้จดัตั้งกลุ่มท่ีไม่เป็น
ทางการ เพื่อให้ความรู้ให้การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั โดยให้เขา้กบักลุ่มตามความเหมาะสม สามารถมี
ตัวแทนพูดคุยกับแต่ละกลุ่มเป้าหมายทั้ งวยัรุ่น วยักลางคน วยัแรงงานและวยัสูงอายุ เพื่อร่วมกัน
ดาํเนินงาน สะทอ้นให้เห็นว่า ควรมีมาตรการป้อมปราม (เยียวยาทางสังคม) โดยมีการจดัตั้งกลุ่มเป็น
ศูนยป์ระสานงานใหค้วามรู้กบักลุ่มเส่ียงและเพ่ิมคลินิกนอกเวลาไม่ใช่โรงพยาบาลท่ีเดียว ควรขยายเป็น
แห่งอ่ืนดว้ย เช่น อบต. รพ.สต. โรงเรียนและอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม โดยมีความถ่ีในการพบปะกนั
อย่างนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง โดยกาํหนดให้มีกลุ่มคณะกรรมการดาํเนินเฝ้าระวงัพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
“ศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่น” มีมาตรการทางสังคมท่ีกาํหนดบทบาทใหช้ดัเจน ประกาศประชาสัมพนัธ์ใหท้ราบ
ทัว่กนัอยา่งชดัเจน สามารถวา่กล่าวตกัเตือนได ้แมว้า่ไม่มีสิทธิจบักต็าม ช้ีใหเ้ห็นวา่ส่วนราชการในระดบั
ชุมชนไดมี้การผสมผสานการดาํเนินงานทั้งสถานศึกษา (โรงเรียน) และ รพ.สต.และส่วนทอ้งถ่ิน  

4.1.4.2 เครือข่ายภาคประชาชน ส่วนใหญ่ท่ีเขา้มาเป็นเครือข่ายรายละเอียดดงัน้ี 
1) ชุมชน ในส่วนของผูน้ําชุมชน พบว่า แกนนําชุมชนและผูใ้หญ่บ้าน ให้

ขอ้เสนอแนะวา่ ควรจดัตั้งศูนยฟ้ื์นฟูใหก้บัผูเ้ลิกบุหร่ี ใหเ้ขา้ค่ายอบรมกลุ่มผูเ้ลิกสูบบุหร่ี โดยเฉพาะแกน
นาํและผูใ้หญ่บา้นทุกบา้นและทุกตาํบล ผา่นการสร้างค่านิยมท่ีดีให้แก่คนรุ่นใหม่ อาศยัมติทางสังคมท่ี
เห็นพอ้งตอ้งกนั สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัทุกกลุ่มในชุมชน สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ชุมชนมีแนวความคิด
ท่ีจะเลิกบุหร่ีเป็นทุนเดิมอยูแ่ลว้ สอดคลอ้งกบันายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลนามะเฟืองไดก้าํหนดกลุ่ม
เพื่อดาํเนินงานเป็น 2 กลุ่มคือ (1) กลุ่มภาระหนา้ท่ีในส่วนทอ้งถ่ินเพื่อประเมินการไม่สูบบุหร่ีไดแ้ก่ กลุ่ม
บริหาร กลุ่มสภาเทศบาลและกลุ่มจดัการทัว่ไป และ (2) กลุ่มในชุมชนไดแ้ก่ กลุ่มแม่บา้น กลุ่ม อสม. 
กลุ่มร้านคา้ คณะครูในโรงเรียนและเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล ร่วมกนั
ดาํเนินงาน โดยมอบหมายใหแ้ต่ละกลุ่มหารือกนัคิดกิจกรรมร่วมของกลุ่มมาเพื่อดาํเนินงาน ช้ีให้เห็นว่า 
กลุ่มองคก์รต่างๆ ในชุมชนเป็นทุนทางสงัคมท่ีมีความเขม้แขง็  

2) วดั ในส่วนของวดันําโดยเจ้าอาวาสวดัหรือผูแ้ทนพระภิกษุในชุมชน ได้
กาํหนดเง่ือนไขภายในวดัหรือสถานท่ีท่ีถูกกาํหนดเป็นเขตปลอดควนับุหร่ี ไม่ให้มีการสูบบุหร่ีในวดั 
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พระท่ีมาจาํวดัตอ้งสาํรวมไม่สูบบุหร่ี และญาติโยมกต็อ้งไม่ถวายบุหร่ีเพราะถือวา่ทาํบาป (ใหถ้วายส่ิงอ่ืน
แทน) อย่างไรก็ตามพระภิกษุท่ีวดัชุมชนเขตเมืองส่วนใหญ่ไม่สูบบุหร่ี เพราะท่านพระครูเจา้อาวาสไม่
สูบบุหร่ี ขออนุโมทนาไวว้่า “...การสูบบุหร่ีไ ม่งาม พระต้องเป็นตัวอย่างท่ีดี เป็นผู้สอนผู้อ่ืนต้องเป็น
ตัวอย่างคนอ่ืน...” ทาํให้พระรูปอ่ืน ๆ ก็ตอ้งเป็นตวัแบบตามไปดว้ย ท่ีมากกว่านั้นไม่รับนิมนตแ์ก่คนท่ี
เมาสุราหรือเหม็นบุหร่ีมานิมนต ์พระผูใ้หญ่ตอ้งเป็นตวัอย่างดว้ย พระควรสร้างกระแสเชิญชวน สร้าง
ค่านิยม บรรทดัฐานทางสังคมใหม่ ๆ สร้างวฒันธรรมท่ีดีงาม กล่อมเกลาอย่างต่อเน่ือง เน้นการไม่ด่ืม
เหลา้เขา้วดั/ไม่สูบบุหร่ี เจา้อาวาสวดัหรือผูแ้ทนพระภิกษุในชุมชน ให้ความรู้โทษของบุหร่ี ควรมีการ
แลกเปล่ียนความรู้ในเร่ืองของพิษภยับุหร่ีใหก้บัพระ ประชาสมัพนัธ์อยา่งต่อเน่ือง ญาติโยม กลุ่มเยาวชน
ท่ีเขา้ร่วมบาํบดั อบรม คุณธรรมจริยธรรม ท่ีพึ่งดา้นจิตใจและอบรมสั่งสอนประชาชน นอกจากน้ีผูแ้ทน
ชุมชนหรือผูแ้ทนพระภิกษุในชุมชนควรเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการใหค้วามรู้เก่ียวกบับุหร่ี 

3) กลุ่มในชุมชน ผูแ้ทนกลุ่มในชุมชนไดแ้ก่ กลุ่มแม่บา้นในชุมชนก็ถือไดว้่าตวั
แปรสําคญัท่ีช่วยเป็นแรงกระตุน้เตือน ตลอดจนห้ามปรามคนในชุมชนไม่ให้สูบบุหร่ี จากขอ้สังเกต
พบว่าผูน้าํครอบครัวมกัสูบบุหร่ี ในขณะท่ีผูห้ญิงไม่สูบบุหร่ีและก็ไม่ช่ืนชมดว้ย จึงอยากจะขอให้เลิก
บุหร่ีเพื่อเป็นส่ิงภูมิใจ ในขณะท่ีแกนนาํผูแ้ทนผูสู้งอายขุอ้มูลว่า “...จะช่วยเป็นแรงกระตุ้นใ ห้ลดเพ่ือจะ
ได้เลิก แต่ไม่รู้จะทาํไ ด้เท่าท่ีใด...”  นอกจากน้ียงัมีอาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) กล่าวว่า กิจกรรม
รณรงค์ในลักษณะน้ีเคยดําเนินการมาแล้ว ขอ้สําคญัเน้นการสร้างเครือข่าย “บ-ว-ร” คือ บ้าน วดั 
โรงเรียนและกลุ่มชุมชน (อสม. แม่บา้น) ตอ้งเป็นตน้แบบในการปลอดบุหร่ี และตั้งเป้าหมายของ
กิจกรรมโครงการเป็นวาระประชุมและประเมินสถานการณ์ร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง  

4) ผูแ้ทนร้านคา้/ผูป้ระกอบการ จากการสัมภาษณ์ร้านคา้/ผูป้ระกอบการ กล่าว
ว่า “... เป็นเร่ืองไม่เกินความสามารถท่ีต้ังใจไว้ ต้องเลิกใ ห้ได้ โ ดยยึดกฎหมายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบ
บุหร่ีและสร้างเง่ือนไขในสังคม ใ ช้สังคมบาํบัดโดยเฉพาะแม่บ้านจะเป็นผู้เฝ้าระวัง สร้างความตระหนัก 
ตักเตือน สร้างวัฒนธรรมท่ีดี...” กลุ่มตวัแทนสตรีเสนอว่า ควรจะมีการรณรงคแ์ละแสดงพลงัต่อตา้น
บุหร่ีแจง้ประชาสัมพนัธ์ ติดป้ายให้ความรู้ ควรสร้างความเขม้แขง็ให้กบัชุมชนและสนบัสนุนโครงการ 
สู่การปฏิบติั 

 
4.2 การประเมินความคดิเห็นต่อการสนับสนุนระบบบริการเลิกบุหร่ีและฟ้ืนฟูสุขภาพ 

ปัจจุบนัในจงัหวดัหนองบวัลาํภูมีคลินิกเลิกบุหร่ีนอ้ยมากคือ มีอย่างเป็นทางการท่ีโรงพยาบาล
หนองบวัลาํภูเพียงแห่งเดียวเท่านั้น แต่ท่ีนอกจากนั้นตระหนกัท่ีจะมีให้บริการข้ึนมาเอง จึงสะทอ้นให้
เห็นวา่ การสนบัสนุนของโครงสร้างรัฐเองกย็งัไม่เพียงพอ ไม่สามารถสนบัสนุนงบประมาณและกาํหนด
เป็นนโยบายท่ีชดัเจนได ้จากการอภิปรายกลุ่มนกับริหารสาธารณสุขในฐานะนกัจดัการสุขภาพในชุมชน 
ในภาคส่วนทอ้งถ่ิน เสนอแนะว่า ควรเน้นมาตรการทางสังคม ซ่ึงจากขอ้มูลการประเมินสถานการณ์
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ยาสูบเพื่อการเปล่ียนแปลงคร้ังล่าสุด พบวา่ กลุ่มคนส่วนใหญ่ในชุมชน ณ ปัจจุบนัไม่สูบบุหร่ี ดงันั้นเป็น
เร่ืองท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงท่ีจะขับเคล่ือนชุมชนสู่สังคมปลอดควันบุหร่ี สอดคล้องกับ
ปลดัเทศบาลตาํบลตาํบลนามะเฟือง ใหข้อ้คิดเห็นวา่ทุนเดิมคือ ชาวชุมชนมีความเขม้แขง็ มีการวิเคราะห์
สถานการณ์ยาสูบทุกสามเดือนและควรนาํจุดแขง็มาเนน้การสร้างมาตรการทางสังคมผา่นการมีส่วนดว้ย
กิจกรรมร่วมกนั สร้างค่านิยมและวฒันธรรมใหม่ เพื่อใหเ้กิดความละอายต่อสังคมส่วนร่วมท่ีจะสูบบุหร่ี 
โดยเฉพาะให้ความสาํคญักบัการจดัการและยบัย ั้งคนรุ่นใหม่ท่ีจะเติบโตเขา้มาแทนท่ีคนรุ่นเก่าท่ีเลิกสูบ
บุหร่ีไปแลว้ รวมทั้งควรเนน้เร่ืองการประชาสัมพนัธ์ตามกลุ่มเป้าหมาย สนบัสนุนงบประมาณโครงการ
เยาวชนตน้แบบ สภาเดก็และเยาวชนเขา้ไปประชาสมัพนัธ์ในชุมชน 

อย่างไรก็ตามนายกในส่วนท้องถ่ินต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการไม่สูบบุหร่ี และควรออก
ขอ้บงัคบัใช้ว่าควรสูบท่ีไหนและปลอดควนับุหร่ีท่ีไหน ตลอดจนควรสนับสนุนงบประมาณในการ
รณรงค ์ นอกจากน้ีกาํนนั ผูน้าํชุมชนหรือผูใ้หญ่บา้นควรลงพื้นท่ีร่วมดาํเนินโครงการ จาการสัมภาษณ์
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลนามะเฟือง พบว่า ในส่วนทอ้งถ่ินตอ้งสร้างค่านิยมใหม่  “คนนามะเฟือง 
ช่ืนชมคนไม่สูบบุหร่ี” ตอ้งสร้างจิตสาํนึกเนน้เป็นกลุ่มเป็นแบบอยา่งเช่น กลุ่ม อสม.ไม่ด่ืมเหลา้/ไม่สูบ
บุหร่ีและโครงการตลาดสดปลอดบุหร่ี เป็นตน้ นอกจากน้ีจะตอ้งเดินหนา้ขบัเคล่ือนไปพร้อม ๆ กนัดว้ย
การประชาสงัคม สร้างมาตรการท่ีเขม้แขง็ โดยเฉพาะกาํนนั ผูใ้หญ่บา้นและผูน้าํชุมชน 

ซ่ึงจากการสังเกตในท่ีประชุมผูน้าํชุมชนพบว่า ไม่ค่อยมีผูน้าํชุมชนคนสูบ เม่ือเขา้ไปสัมภาษณ์
เชิงลึกพบว่า เพราะแม่บา้นห้ามปรามและไม่อยากเห็นผูน้ําชุมชนสูบบุหร่ี...แม่บา้นจึงมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลิกหรือหยุดสูบบุหร่ีนัน่เอง ส่งผลให้แม่บา้นในครอบครัวส่วนใหญ่ท่ีเอาจริงเอาจงัเร่ืองน้ีคน
ในครอบครัวก็จะไม่สูบบุหร่ี ดังนั้ นมาตรการหลัก ๆ จึงควรมอบแม่บ้านเน้นทาํตามภารกิจความ
รับผิดชอบขดัเกลาในครอบครัวให้ความตระหนกั อยา่งไรก็ตามกลุ่มเพื่อนก็ยงัมีอิทธิพลต่อการกลบัมา
สูบบุหร่ีอีกเช่นเดิม จึงควรเฝ้าระวงั ประสานเครือข่ายอ่ืน ๆ เขา้ร่วมกนัขบัเคล่ือนอยา่งครอบคลุม  
 
4.3 การประเมินทุนทางสังคม  การรับรู้ ทัศนคติ ความตระหนักท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินงาน
ควบคุมควนับุหร่ีมือสอง 

ในการดําเนินงานควบคุมควนับุหร่ีมือสองจากกลุ่มผูสู้บบุหร่ีเป็นเป้าหมายสําคัญในการ
ดาํเนินงานตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมควนับุหร่ีมือสอง จากการเก็บขอ้มูลโดยการอภิปรายกลุ่ม 
(Group Discussion) พบว่า การปฏิบติัตามกฎหมายเพื่อควบคุมการสัมผสัควนับุหร่ีมือสองพบว่า ผูสู้บ
ถือปฏิบติัตามกฎหมายบางส่วนในสถานท่ีท่ีติดป้ายประกาศห้ามสูบบุหร่ีเท่านั้น ส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้
ความสนใจ อย่างไรก็ตามหากสังเกตเห็นป้ายก็ถือปฏิบติัอยู่บา้งตามท่ีมองเห็นป้าย ในส่วนของการ
ปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัในหมู่บา้น/ชุมชนท่ีกาํหนดเป็นสถานท่ีห้ามสูบบุหร่ีพบว่า กาํลงัปรับตวัมีบาง
กลุ่มใหค้วามสนใจอยูพ่อสมควรเร่ิมมีประชาชนปฏิบติัตามในระดบัปานกลาง อยา่งไรก็ตามวยัรุ่นส่วน
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ใหญ่ยงัถือว่าเป็นเร่ืองเป็นไปไม่ไดแ้ละไม่ใส่ใจ สะทอ้นให้เห็นว่า การติดป้ายเป็นเขตห้ามสูบมีผล
พอสมควรแมว้่าเม่ือละเมิดแลว้ไม่มีผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายก็ตาม นอกจากน้ีการปฏิบติัตามกฎหมายของ
ผูป้ระกอบการ/ร้านคา้พบวา่ ส่วนใหญ่รับรู้ขอ้มูลข่าวสารดีว่าหา้มขายบุหร่ีใหก้บัเด็ก ช่วงแรกประชาชน
ปฏิบติัตาม แต่เม่ือกฎหมายไม่เอาจริงนาน ๆ ไปก็ปล่อยและมกัพบเห็นว่า มีการขายบุหร่ีให้กบัเด็กอยู่
บา้งในบางพ้ืนท่ี ส่วนท่ีไม่ขายจะพบเห็นไดน้้อยมาก ช้ีให้เห็นว่า การบงัคบัใชก้ฎหมายเป็นประเด็น
สาํคญัในการควบคุมควนับุหร่ีมือสอง 

อยา่งไรก็ตามในการปฏิบติัตามกฎหมายนั้นตอ้งอาศยัการประชาสัมพนัธ์แจง้เตือนของผูบ้งัคบั
ใชก้ฎหมาย จากการเก็บขอ้มูลพบว่า มีการเฝ้าระวงัและลงโทษเปรียบเทียบปรับน้อยมากเพราะไม่มีผู ้
ดาํเนินหรือผูรั้บผดิชอบอยา่งจริงจงัและไม่เคยมีกรณีตวัอยา่งลงโทษปรับใหถื้อปฏิบติั จึงกล่าวไดว้่าจาก
ประสบการณ์ท่ีผา่นมาไม่มีผูรั้บผดิชอบในการเฝ้าระวงั ตรวจจบัและเปรียบเทียบปรับแต่อยา่งใด ทั้ง ๆ ท่ี
มีการรับรู้ดีวา่มีกฎหมายหา้มสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ ในส่วนของการประเมินทศันคติและความตระหนกั
ในการควบคุมควนับุหร่ีมือสองนั้น พบวา่ เป็นส่ิงท่ีดี ท่ีเห็นดว้ยและควรเร่งดาํเนินการอยา่งยิง่เพราะเป็น
ประโยชน์ต่อสุขภาพประชาชน ท่ีผ่านมา มีความตระหนักอยู่บา้งเม่ือมองเห็นป้ายห้ามสูบบุหร่ี ส่วน
ใหญ่กจ็ะไม่สูบบุหร่ี  

ในส่วนของการรับรู้ต่อนโยบายปกป้องบุคคลดว้ยการไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะส่วนใหญ่รับรู้
ค่อนขา้งดีถึงดีมาก โดยใหค้วามเห็นวา่ เป็นกฎหมายท่ีควรจดัทาํตั้งนานแลว้ ควรเอาจริงจงัและควรกล่าว
ยกย่อง ช่ืนชมบุคคลท่ีไม่สูบบุหร่ีดว้ย แมว้่าจะรับรู้ต่อนโยบายปกป้องบุคคลดว้ยการไม่สูบบุหร่ีในท่ี
สาธารณะในระดบัดีมากก็ตาม ยงัมีคนละเมิดอยู่ ซ่ึงกฎหมายห้ามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะคนส่วนใหญ่
ตระหนกัถึงกฎหมายขอ้น้ีในระดบัปานกลาง 

นอกจากน้ีประชาชนมีการรับรู้ดีถึงอันตรายของควนับุหร่ีท่ีมีต่อสุขภาพว่า ควนับุหร่ีเป็น
อนัตรายต่อคนรอบขา้งมากวา่คนสูบ ถา้เลิกไดจ้ะเป็นส่ิงท่ีดีไม่เกิดโรคภยัต่าง ๆ ตามมา การสูบบุหร่ีในท่ี
สาธารณะคนส่วนใหญ่ก็อยากให้เลิก แต่มีเพียงกลุ่มคนเลก็นอ้ยเท่านั้นท่ียงัละเมิดอยู ่จากการสัมภาษณ์
เชิงลึกคนผูท่ี้สูบบุหร่ีต่อค่านิยมท่ีตอ้งสูบบุหร่ี พบว่า ทาํตามเพ่ือน เท่ห์ อยากลองและส่วนหน่ึงตอ้งสูบ
ตอนท่ีอยู่ในวงเหลา้ จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ช้ีให้เห็นว่า กฎหมายห้ามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะคน
ส่วนใหญ่มีความตระหนกัในระดบัดีมาก แต่ผูสู้บุหร่ียงัไม่ตระหนกัเท่าท่ีควร ทั้ง ๆ ท่ีมีการรับรู้ดีว่าในท่ี
สาธารณะมีการกาํหนดเป็นเขตปลอดบุหร่ี สืบเน่ืองมาจากเม่ือละเมิดแลว้ไม่มีบทลงโทษกาํกบัทนัที 

 เม่ือพิจารณาจากการประเมินสถานการณ์ในรูปของการสาํรวจ (Survey) งานวิจยัน้ีอาศยัการมี
ส่วนร่วมของโครงสร้างรัฐ ส่วนทอ้งถ่ิน บา้น/ชุมชนและวดั ศึกษาในพ้ืนท่ีชุมชนทั้งในเมือง นอกเมือง
และชุมชนห่างไกล พื้นท่ีละ 1 ตาํบล ขนาดตวัอยา่ง 1,266 ตวัอยา่ง เพื่อท่ีจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการไดม้า
ซ่ึงขอ้มูลงานวิจยัท่ีหลากหลาย สามารถจะใชเ้ป็นขอ้มูลในการผลกัดนัสู่การสร้างนโยบายสาธารณะท่ี
สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตชาวชุมชนอยา่งแทจ้ริงและคาดว่าจะไดรั้บความร่วมมือจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งใน
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ชุมชนเป็นอยา่งมาก เพื่อกาํหนดมาตรการในการขบัเคล่ือนและสร้างความตระหนกั “สู่สังคมปลอดควนั
บุหร่ี” อยา่งย ัง่ยนืในอนาคตต่อไป  

4.3.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลผูต้อบแบบสอบถาม 
ประชากรกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูแ้ทนครอบครัวในชุมชนเทศบาลเขตเมือง 388 ตวัอยา่ง คิด

เป็นร้อยละ 30.6 เทศบาลเขตนอกเมือง 429 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 33.9 และครอบครัวในชุมชนเขต
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 449 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 35.5 รวมทั้งส้ิน 1,266 ตวัอยา่ง จาํแนกเป็นชาย 
634 ตวัอยา่งและเป็นหญิง 632 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 50.1 และ 49.9 ตามลาํดบั 

ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งมีสถานะภาพครอบครัวท่ีสามี-ภรรยาอยูด่ว้ยกนัจาํนวน 917 คิดเป็นร้อย
ละ 72.4 รองลงมาคือ หยา่ร้างจาํนวน 267 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 21.1 โสดจาํนวน 49 ตวัอยา่งและ
แยกกนัอยู่จาํนวน 33 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 3.9 และ 2.6 ตามลาํดบั มีอายุเฉล่ีย 53.08 ปี ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 12.74 ปี ตํ่าสุด 15 ปี สูงสุด 94 ปี ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่จบประถมศึกษา
จาํนวน 1,000 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 79.0 รองลงมาคือระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้จาํนวน 123 ตวัอยา่ง
และมธัยมศึกษาตอนปลายจาํนวน 82 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 9.7 และ 6.5 ตามลาํดบั ดา้นอาชีพส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจาํนวน 1,096 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 86.6 รองลงมาคือ คา้ขายจาํนวน 
72 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 5.7 รับจา้งจาํนวน 53 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 4.2 รับราชการจาํนวน 32 
ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 2.5 และอาชีพอ่ืน ๆ จาํนวน 13 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามลาํดบั 

ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งมีจาํนวนสมาชิกในครอบครัวท่ีเป็นชายมากท่ีสุดจาํนวน 2 คน เป็นหญิง
มากท่ีจาํนวน 2 คนเช่นกนั คิดเป็นร้อยละ 36.1 และ 38.2 ตามลาํดบั ครอบครัวท่ีไม่มีเพศชายเลย คิดเป็น
ร้อยละ 2.6 และไม่มีเพศหญิงเลย คิดเป็นร้อยละ 1.2 โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมีจาํนวนสมาชิกใน
ครอบครัวมากท่ีสุดท่ีจาํนวน 4 คน นอ้ยท่ีสุดท่ีจาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9 และ 0.1 ตามลาํดบั 
จาํนวนสมาชิกท่ีสูบบุหร่ีเป็นชายสูงสุดคือครอบครัวละคน คิดเป็นร้อยละ 42.2 ครอบครัวท่ีไม่มีผูช้าย
สูบบุหร่ี คิดเป็นร้อยละ 35.5 ส่วนจาํนวนสมาชิกท่ีสูบบุหร่ีเป็นหญิงก็มีอยู่บา้ง คิดเป็นร้อยละ 1.2 
ครอบครัวท่ีไม่มีผูห้ญิงสูบบุหร่ี คิดเป็นร้อยละ 98.3 โดยภาพรวมจาํนวนสมาชิกท่ีสูบบุหร่ีในครอบครัว
สูงสุดครอบครัวละคน คิดเป็นร้อยละ 42.3 ครอบครัวท่ีไม่มีสูบบุหร่ีเลย คิดเป็นร้อยละ 34.8 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีฐานะทางครอบครัวเม่ือไดป้ระเมินตนเองเปรียบเทียบกบัเพื่อนบา้น
พบว่า มีฐานะในระดบัปานกลางสูงสุดคือ คิดเป็นร้อยละ 85.9 รองลงมาคือ ระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 10.7 
จากฐานะดงักล่าวเม่ือคิดเป็นค่าใชจ่้ายจากการสูบบุหร่ีในครอบครัว พบว่า ไม่มีรายจ่ายเพ่ือการสูบบุหร่ี
สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 34.8 รองลงมาคือ มีค่าใชจ่้ายนอ้ยกว่า 10 บาทต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 31.6 มี
ค่าใชจ่้ายท่ี 10-20 บาทต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 16.9 และมีค่าใชจ่้ายท่ีมากกว่า 20 บาทต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 
16.7 โดยพบว่า มีและเคยมีการเจบ็ป่วยจากการสูบบุหร่ี คิดเป็นร้อยละ 8.0 ในขณะท่ีไม่เคยเจบ็ป่วยจาก
การสูบบุหร่ีเลย คิดเป็นร้อยละ 92.0 ดงัตารางท่ี 4.1 
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ตารางท่ี 4.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลผูต้อบแบบสอบถาม (n=1,266) 
ขอ้มูลส่วนบุคคล ร้อยละ 

การกระจายของกลุ่มตวัอยา่ง  
 เขตเทศบาลในเมือง 30.6 
 เขตเทศบาลนอกเมือง 33.9 
 เขตชุมชนห่างไกล 35.5 
ขอ้มูลหวัหนา้ครอบครัว  
เพศ ชาย 50.1 
 หญิง 49.9 
สถานะภาพสมรสของหวัหนา้ครอบครัว  
 โสด   3.9 
 อยูด่ว้ยกนั   72.4 
 แยกกนัอยู ่ 2.6 
 หมา้ย/หยา่/ร้าง   21.1 
อายขุองหวัหนา้ครอบครัว (ปี)   
 15-25 1.4 
 26-35 6.3 
 36-45 20.5 
 46-60 45.8 
 60 ปี ข้ึนไป 26.0 
 (Mean=53.08; SD.=12.74, Max.=94, Min=15)  
ระดบัการศึกษาของหวัหนา้ครอบครัว   
 ประถม  79.0 
 มธัยมตน้   9.7 
 มธัยมปลาย   6.5 
 อนุปริญญา  2.8 
 ปริญญาตรี  1.8 
 สูงกวา่ปริญญาตรี 0.2 
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ตารางท่ี 4.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลผูต้อบแบบสอบถาม (n=1,266) (ต่อ) 
ขอ้มูลส่วนบุคคล ร้อยละ 

ขอ้มูลทัว่ไปของครอบครัว  
อาชีพหลกัของครอบครัว   
 เกษตรกรรม   86.6 
 คา้ขาย   5.7 
 รับจา้ง  4.2 
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   2.5 
 อ่ืน ๆ  1.0 
สถานการณ์การสูบบุหร่ีของสมาชิกในครอบครัวท่ีเป็นชาย  
 ไม่มีคนสูบบุหร่ี 35.5 
 สูบบุหร่ี 1 คน 42.2 
 สูบบุหร่ี 2 คน 16.9 
 สูบบุหร่ี 3 คน 4.6 
 สูบบุหร่ี 4 คน 0.6 
 สูบบุหร่ี 5 คน 0.2 
สถานการณ์การสูบบุหร่ีของสมาชิกในครอบครัวท่ีเป็นหญิง  
 ไม่สูบบุหร่ี 98.3 
 สูบบุหร่ี 1 คน 1.2 
 สูบบุหร่ี 2 คน 0.5 
สถานการณ์การสูบบุหร่ีของสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด  
 ไม่สูบบุหร่ี 34.8 
 สูบบุหร่ี 1 คน 42.3 
 สูบบุหร่ี 2 คน 17.1 
 สูบบุหร่ี 3 คน 4.7 
 สูบบุหร่ี 4 คน 0.8 
 สูบบุหร่ี 5 คน 0.2 
 สูบบุหร่ี 7 คน 0.1 
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ตารางท่ี 4.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลผูต้อบแบบสอบถาม (n=1,266) (ต่อ) 
ขอ้มูลส่วนบุคคล ร้อยละ 

ค่าใชจ่้ายจากการสูบบุหร่ีต่อวนั   
 ไม่สูบบุหร่ี/ไม่มีค่าใชจ่้ายเร่ืองบุหร่ี 34.8 
 ไม่เกิน 10 บาท   31.6 
 10 – 20 บาท 16.9 
 มากกวา่ 20 บาท 16.7 
ฐานะของครอบครัว เม่ือเปรียบเทียบกบัเพือ่นบา้นในชุมชน   
 ไม่ดี   3.4 
 ปานกลาง   85.9 
 ดี 10.7 
สมาชิกในครอบครัวท่ีมีประวติัการเจบ็ป่วยหรือสงสยัจากการสูบบุหร่ี  
 มีการเจบ็ป่วย 1.6 
 เคยมีการเจบ็ป่วยหรือสงสยั    6.4 
 ไม่เคยมีอาการสงสยั 92.0 

 
เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบของคุณลกัษณะของครอบครัวกบัการสูบบุหร่ี พบว่า คุณลกัษณะของ

ครอบครัวท่ีมีประเด็นท่ีน่าสนใจ (มีนัยสําคญัทางสถิติ) ต่อการไม่สูบบุหร่ีของสมาชิกในครอบครัว 
ไดแ้ก่ (1) สภาพสมรสของหัวหนา้ครอบครัว (Sig.=0.031) ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ดว้ยกนั (2) ช่วงอายุของ
หัวหน้าครอบครัว (Sig.=0.019) ท่ีพบว่า หัวหนา้ครอบครัวท่ีอายุมากจะมีแนวโนม้ของการไม่สูบบุหร่ี
มากข้ึนตามไปดว้ย สะทอ้นให้เห็นว่า การไม่สูบบุหร่ีจะเป็นครอบครัวใหญ่มีจาํนวนสมาชิกมาก ๆ 
สอดคลอ้งกบั (3) จาํนวนสมาชิกในครอบครัวท่ีมีจาํนวนมากข้ึนมีนยัสาํคญัทางสถิติ (Sig.<0.001) ต่อ
การไม่สูบบุหร่ี โดยเฉพาะ (4) จาํนวนสมาชิกท่ีเป็นเพศชายมากในครอบครัวมีนัยสําคญัทางสถิติ 
(Sig.<0.001) สอดคลอ้งกบัศรัณญา เบญจกุลและคณะ (2548) ท่ีไดศึ้กษาประสิทธิผลของโครงการค่าย
เยาวชนไทยรุ่นใหม่ห่างไกลบุหร่ีท่ีพบว่า ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มครอบครัวเป็นทั้งปัจจยัเสริมและ
ปัจจยัขดัขวางท่ีก่อให้เกิดโอกาสการสูบบุหร่ีท่ีต่างกนัโดยครอบครัวท่ีมีสมาชิกมาก ๆ หรือครัวเรือน
ขยายจะมีความใกลชิ้ด อบอุ่นในการดูแลมากกว่า ส่งผลให้เป็นปัจจยัขดัขวางเยาวชนในฐานะของ
สถาบนัท่ีทาํหนา้ท่ีสร้างภูมิคุม้กนัทางสังคมใหรั้บรู้ท่ีจะปฏิเสธการสูบบุหร่ี ในขณะท่ีครอบครัวเด่ียวจะ
ขาดความใกลชิ้ด ขาดความอบอุ่นในการดูแลจึงมีโอกาสสูบบุหร่ีสูงกวา่  

ในขณะท่ี (5) จาํนวนสมาชิกเพศหญิงมากในครอบครัวไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (Sig.=.572) ต่อ
การไม่สูบบุหร่ี สอดคลอ้งกบัการเก็บขอ้มูลในชุมชนท่ีพบว่า แม่บา้นในชุมชนถือไดว้่าตวัแปรสาํคญัท่ี
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ช่วยกระตุ้นเตือน ตลอดจนห้ามปรามคนในชุมชนไม่ให้สูบบุหร่ี รวมทั้ งการสัมภาษณ์เชิงลึกใน
ครอบครัวเป้าหมายพบว่า แม่บา้นจะคอยห้ามปรามและไม่อยากเห็นผูน้าํชุมชนสูบบุหร่ี และแม่บา้นใน
ครอบครัวส่วนใหญ่เอาจริงเอาจงักบัคนในครอบครัวไม่ใหสู้บบุหร่ี และยงัสอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลจากการสาํรวจท่ีพบว่า แม่บา้นห้ามปรามคนในครอบครัวไม่ให้สูบบุหร่ี มีคะแนนสูงสุด คิดเป็น
ร้อยละ 87.1 นอกจากน้ีแม่บา้นจะมีระบบขดัเกลาทางสังคม (Socialization) ดว้ยการเอาใส่ใจดูแล
บุตรชาย ช้ีแนะให้เห็นว่าสังคมปัจจุบนัเร่ิมปฏิเสธการสูบบุหร่ีเพราะบุหร่ีมีกล่ินเหม็น สังคมจึงไม่
ยอมรับ 

 นอกจากน้ียงัพบว่า (6) ระดบัการศึกษาของหวัหนา้ครอบครัวมีนยัสาํคญัทางสถิติ (Sig.=.008) 
ต่อการไม่สูบบุหร่ี รวมทั้ง (7) อาชีพหลกัของครอบครัว (8) ฐานะของครอบครัว และ (9) ประวติัการ
เจ็บป่วยจากบุหร่ีของสมาชิกในครอบครัวมีนยัสาํคญัทางสถิติ (Sig.<.001) ต่อการไม่สูบบุหร่ีและเป็นท่ี
น่าสงัเกตวา่ เพศสภาพของหวัหนา้ครอบครัวจะเป็นชายหรือหญิงไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (Sig.=.209) ต่อ
การไม่สูบบุหร่ีทั้งส้ิน ดงัตารางท่ี 4.2               
ตารางท่ี 4.2 สถานการณ์การไม่สูบบุหร่ีของครอบครัว จาํแนกตามคุณลกัษณะของครอบครัว  

คุณลกัษณะของครอบครัว 
การสูบบุหร่ีของครอบครัว 

2 df. Sig. 
Exact 
test ไม่สูบ สูบ รวม 

หวัหนา้ครอบครัว ชาย 213 421 634 - - - .209 
 หญิง 227 405 632     
สภาพสมรสของหวัหนา้
ครอบครัว 

โสด 14 35 49 8.880 3 .031 - 
อยูด่ว้ยกนั 301 616 917     
แยกกนัอยู ่ 15 18 33     
หยา่/ร้าง 110 157 267     

ช่วงอายขุองหวัหนา้ครอบครัว 15-25 1 17 18 11.80 4 .019 - 
 26-35 30 50 80     
 36-45 104 155 259     
 46-60 201 379 580     
 60+ 104 225 329     
ระดบัการศึกษาของหวัหนา้
ครอบครัว 

ประถม 341 659 1000 15.75 5 .008 - 
ม.ตน้ 47 76 123     
ม.ปลาย 20 62 82     

อนุปริญญา 19 17 36     
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ตารางท่ี 4.2 สถานการณ์การไม่สูบบุหร่ีของครอบครัว จาํแนกตามคุณลกัษณะของครอบครัว (ต่อ) 

คุณลกัษณะของครอบครัว 
การสูบบุหร่ีของครอบครัว 

2 df. Sig. 
Exact 
test ไม่สูบ สูบ รวม 

ระดบัการศึกษาของหวัหนา้
ครอบครัว 

ปริญญาตรี 13 10 23     
สูงกวา่

ปริญญาตรี 
0 2 2     

อาชีพหลกัของครอบครัว เกษตรฯ 370 726 1096 9.753 4 .045 - 
คา้ขาย 31 41 72     
รับจา้ง 16 37 53     
ขรก. 18 14 32     
อ่ืน ๆ 5 8 13     

จาํนวนสมาชิกครอบครัว 1-5 363 539 902 - - - .000 
 มากกวา่ 5 77 287 364     
จาํนวนสมาชิกในครอบครัว
เป็นชาย 

0-2 322 429 751 53.69 2 .000 - 
3-4 109 366 475     
4-6 9 31 40     

จาํนวนสมาชิกในครอบครัว
เป็นหญิง 

0-3 262 468 730 1.116 2 .572 - 
4-6 174 348 522     
7-9 4 10 14     

ระดบัฐานะของครอบครัว ไม่ดี 18 26 44 20.83 2 .000 - 
ปานกลาง 352 735 1087     

ดี 70 65 135     
ประวติัการเจบ็ป่วยจากบุหร่ี
ในครอบครัว 

มี 1 19 20 27.94 2 .000 - 
เคยมี 10 71 81     
ไม่มี 429 736 1165     

 
4.3.2 ระดบัทุนทางสงัคมในการขบัเคล่ือนจงัหวดัปลอดบุหร่ี 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ระดบัทุนทางสงัคมในชุมชนในภาพรวม ส่วนใหญ่อยูใ่น
ระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 56.5 อยา่งไรกต็ามเป็นท่ีน่าสงัเกตวา่เม่ือรวมกบัระดบัสูงแลว้คิดเป็นร้อย
ละ 90.5 สะทอ้นใหเ้ห็นวา่มีแนวโนม้ค่อนขา้งดี ดงัตารางท่ี 4.3 
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ตารางท่ี 4.3 ร้อยละระดบัของครอบครัวท่ีมีทุนทางสงัคมในชุมชนเพือ่ต่อตา้นการสูบบุหร่ี (n=1,266) 
ระดบัของครอบครัวท่ีมีทุนทางสงัคม ร้อยละ 

ระดบัตํ่า (ค่าคะแนนตั้งแต่ 10-20) 9.5 
ระดบัปานกลาง (ค่าคะแนนตั้งแต่ 20.1-30) 56.5 
ระดบัสูง (ค่าคะแนนตั้งแต่ 30.1-40.0) 34.0 

(Mean=28.14,SD=5.78, Max=40.0, Min=10.0)  รวม 100.0 
 
เม่ือพิจารณาจาํแนกเป็นรายขอ้คาํถามพบว่า กิจกรรมท่ีมีคะแนนสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือ (1) การ

ห้ามปรามคนในครอบครัวไม่ให้สูบบุหร่ี มีคะแนนสูงสุด เม่ือนาํคะแนนในระดบัมากและมากท่ีสุดมา
รวมกนั คิดเป็นร้อยละ 87.1 รองลงมาคือ (2) การตกัเตือนคนในครอบครัวใหล้ดการสูบบุหร่ี คิดเป็นร้อย
ละ 85.3 และ (3) ครู-อาจารยใ์นโรงเรียนใหค้วามรู้เก่ียวกบับุหร่ี คิดเป็นร้อยละ 67.1 ตามลาํดบั ช้ีใหเ้ห็น
ว่า ครอบครัวเป็นกาํลงัสําคญัท่ีจะขบัเคล่ือนให้สังคมปลอดบุหร่ีโดยโรงเรียนเป็นกาํลงัสนับสนุนท่ี
สาํคญั ดงัตารางท่ี 4.4       
ตารางท่ี 4.4 ร้อยละของครอบครัวท่ีมีการขดัเกลาทางสงัคมในชุมชนเพื่อต่อตา้นการสูบบุหร่ี (n=1,266) 

กิจกรรม 
ร้อยละการขดัเกลาทางสงัคม 

มากท่ีสุด มาก นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

การหา้มปรามคนในครอบครัวไม่ใหสู้บบุหร่ี 55.9 31.2 8.4 4.5 
การตกัเตือนคนในครอบครัวใหล้ดการสูบบุหร่ี 52.9 32.4 10.1 4.6 
เพื่อนบา้นตกัเตือนคนในครอบครัวไม่ใหสู้บบุหร่ี 22.7 36.4 29.6 11.3 
เพื่อนบา้นชวนคนในครอบครัวใหเ้ลิกสูบบุหร่ี 19.7 32.5 31.3 16.4 
เพื่อนบา้นบอกถึงอนัตรายของการสูบบุหร่ี 24.6 34.0 29.1 12.2 
อสม.แนะนาํครอบครัวใหเ้ลิกบุหร่ี 20.2 35.3 34.3 10.2 
กลุ่มแม่บา้นใหค้าํแนะนาํเลิกบุหร่ีแก่ครอบครัว 18.0 32.7 37.2 21.1 
กลุ่มในชุมชนปฏิบติัตวัเป็นตวัอยา่งการสูบบุหร่ี 16.1 35.1 38.6 10.2 
นายกหรือผูน้าํทอ้งถ่ินหา้มสูบบุหร่ีในเขตหา้มสูบ 21.4 44.9 26.1 7.6 
ครู-อาจารยใ์นโรงเรียนใหค้วามรู้เก่ียวกบับุหร่ี 24.1 43.0 27.1 5.8 

 
4.3.3 ระดบัการปฏิบติัตามกฎหมายในการขบัเคล่ือนจงัหวดัปลอดบุหร่ี 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ระดบัการปฏิบติัตามกฎหมายเพ่ือปกป้องควนับุหร่ีมือสอง 
ในภาพรวม ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 52.9 แต่ก็เป็นท่ีน่าสังเกตว่าเม่ือรวมกบั
ระดบัสูงแลว้คิดเป็นร้อยละ 94.5 โดยการปฏิบติัตามกฎหมายมีแนวโนม้ค่อนขา้งดี ดงัตารางท่ี 4.5 
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ตารางท่ี 4.5 ร้อยละระดบัของครอบครัวท่ีปฏิบติัตามกฎหมายเพื่อปกป้องควนับุหร่ีมือสอง (n=1,266) 
ระดบัของครอบครัวท่ีมีการปฏิบติัตามกฎหมาย ร้อยละ 

ระดบัตํ่า (ค่าคะแนนตั้งแต่ 10-15.66) 5.5 
ระดบัปานกลาง (ค่าคะแนนตั้งแต่ 15.67-21.32) 52.9 
ระดบัสูง (ค่าคะแนนตั้งแต่ 21.33-27.0) 41.6 

(Mean=20.69, SD=2.88, Max=27.0, Min=10.0) รวม 100.0 
 
เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้คาํถามพบวา่ สภาพทางสงัคมท่ีมีคะแนนสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือ (1) สภาพ

ปลอดควนับุหร่ีในบริเวณสถานีอนามยั มีคะแนนสูงสุด เม่ือนาํคะแนนในระดบัดีและดีมากมารวมกนั 
คิดเป็นร้อยละ 89.0 รองลงมาคือ (2) สภาพปลอดควนับุหร่ีในบริเวณโรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 88.0 และ 
(3) สภาพปลอดควนับุหร่ีในบริเวณท่ีว่าการอาํเภอ คิดเป็นร้อยละ 84.4 ตามลาํดบั ช้ีใหเ้ห็นว่า สภาพทาง
สังคมปลอดควนับุหร่ี จะเป็นสถานท่ีราชการท่ีมีระเบียบขอ้บงัคบัท่ีชดัเจน สอดคลอ้งกบัการอภิปราย
กลุ่ม (Group Discussion) เก่ียวกบันโยบายสาธารณะและการบงัคบัใชก้ฎหมายแต่ละพื้นท่ี พบว่า 
สามารถกาํหนดให้ท่ีสาธารณะเป็นเขตปลอดบุหร่ีได้ ประกอบด้วย ศาลากลางบ้าน วดั โรงเรียน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและสํานักงานส่วนทอ้งถ่ิน เป็นตน้ นอกจากน้ีในชุมชนจะปฏิบติัตาม
กฎหมายของผูป้ระกอบการ/ร้านคา้ ซ่ึงพบว่า บางส่วนไม่ขายบุหร่ีให้เด็ก ในขณะท่ีบางร้านก็ยงัมีขาย
บุหร่ีให้เด็ก จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ไม่มีพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายคอยตรวจจบั ทาํ
ใหข้าดวินยั ละเลยความเขม้งวดต่อการบงัคบัใชก้ฎหมายคือ ร้านคา้ในช่วงแรก ๆ ก็กลวักฎหมายแต่พอ
นาน ๆ เขา้ก็ปล่อย ซ่ึงร้านท่ีปฏิบติัอยา่งเขม้งวดพบไดเ้ห็นนอ้ยมาก หากมีการเฝ้าระวงัและลงโทษปรับ
อยา่งต่อเน่ืองจะดีมาก โดยอาศยัการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ดงัตารางท่ี 4.6       
ตารางท่ี 4.6 ร้อยละของครอบครัวท่ีปฏิบติัตามกฎหมายเพ่ือปกป้องควนับุหร่ีมือสอง (n=1,266) 

สภาพทางสงัคม 
ร้อยละท่ีปฏิบติัตามกฎหมาย 

ดีมาก ดี พอใช ้ ไม่ดีเลย 

สภาพปลอดควนับุหร่ีในชุมชน 11.5 50.0 25.4 13.2 
สภาพปลอดควนับุหร่ีในบริเวณท่ีวา่การอาํเภอ 29.4 55.0 11.8 3.8 
สภาพปลอดควนับุหร่ีในบริเวณวดัหรือศาลากลางบา้น 26.1 54.4 14.3 5.1 
สภาพปลอดควนับุหร่ีในบริเวณสถานีอนามยั 43.3 45.7 9.0 2.1 
สภาพปลอดควนับุหร่ีในบริเวณโรงเรียน 38.2 49.8 9.9 2.1 
การประชาสมัพนัธ์หา้มสูบบุหร่ีในสถานท่ีหา้มสูบ 13.1 30.0 46.8 10.1 
การจดัวางท่ีเข่ียบุหร่ีไวใ้นสถานท่ีหา้มสูบ   32.1 41.5 18.5 8.0 
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4.3.4 ระดบัการรับรู้เก่ียวกบักฎหมายและการสมัผสัควนับุหร่ีมือสอง  
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ระดบัการรับรู้เก่ียวกบักฎหมายเพ่ือปกป้องควนับุหร่ีมือ

สอง ในภาพรวม ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 67.6 แต่กเ็ป็นท่ีน่าสงัเกตวา่เม่ือรวมกบั
ระดบัสูงแลว้คิดเป็นร้อยละ 95.7 สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ การปฏิบติัตามกฎหมายมีแนวโนม้ค่อนขา้งดี ดงั
ตารางท่ี 4.7 
ตารางท่ี 4.7 ร้อยละระดบัของการรับรู้เก่ียวกบักฎหมายเพ่ือปกป้องควนับุหร่ีมือสอง (n=1,266) 

ระดบัของครอบครัวท่ีมีการปฏิบติัตามกฎหมาย ร้อยละ 
ระดบัตํ่า (ค่าคะแนนตั้งแต่ 7-11.66) 4.3 
ระดบัปานกลาง (ค่าคะแนนตั้งแต่ 11.67-16.32) 67.6 
ระดบัสูง (ค่าคะแนนตั้งแต่ 16.33-21.0) 28.1 

(Mean=18.27, SD=2.49, Max=21.0, Min=7.0) รวม 100.0 
 

เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้คาํถามพบว่า การรับรู้เก่ียวกบักฎหมายเพื่อปกป้องควนับุหร่ีมือสองท่ีมี
คะแนนสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือ (1) รับรู้ถึงควนับุหร่ีมือสองจะมีผลต่อสุขภาพ มีคะแนนสูงสุด คิดเป็น
ร้อยละ 78.2 รองลงมาคือ (2) รับรู้วา่มีกฎหมายหา้มสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะหากฝ่าฝืนจะตอ้งโทษ คิดเป็น
ร้อยละ 74.1 และ (3) รับรู้วา่การสูบบุหร่ีเป็นจาํนวนมาก ๆ อาจจะอายสุั้น คิดเป็นร้อยละ 70.8 ตามลาํดบั  

จากขอ้สรุปท่ีกล่าวมาขา้งตน้ช้ีใหเ้ห็นว่า การรับรู้เก่ียวกบักฎหมายเพื่อปกป้องควนับุหร่ีมือสอง 
ส่วนใหญ่มีความถูกตอ้งท่ีน่าสร้างมาตรการสนบัสนุนส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการรับรู้ท่ีดี สอดคลอ้งกบั
กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีพบว่า ชุมชนมีการรับรู้ต่อกฎหมายอยู่บา้ง จากการสังเกตท่ีพบว่า มีการปฏิบติัตาม
กฎหมายในเขตหา้มสูบบุหร่ีอยูบ่า้งแมว้่าจะมีการติดป้ายเป็นเขตหา้มสูบบุหร่ี แต่บางพื้นท่ีก็ไม่ตระหนกั
ซ่ึงจะพบเห็นไดใ้นบางโอกาส ซ่ึงทุกคนทราบดีวา่ในเขตปลอดบุหร่ีจะตอ้งปฏิบติัตามอยา่งไรแต่ก็ยงัพบ
เห็น จากการคาดการณ์ประมาณร้อยละ 20 ของผูสู้บบุหร่ีทั้งหมดท่ีเป็นผูช้ายมกัละเมิดต่อกฎกติกา ความ
เป็นจริงแลว้ชุมชนเห็นดว้ยอย่างยิ่งและพร้อมท่ีจะปฏิบติัตามและพยายามมานานแลว้ ถา้เป็นไปไดไ้ม่
ตอ้งกาํหนดเขตปลอดบุหร่ีหรือสูบบุหร่ี ใหห้า้มสูบไปเลย และท่ีสาํคญัควรมีพนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีเอาจริง
เอาจงั อย่างไรก็ตามเพื่อการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนก็ควรจะมีการกาํหนดพื้นท่ีให้สูบบุหร่ีท่ีชดัเจนจะ
เป็นส่ิงท่ีดีและควรช่ืนชมบุคคลท่ีไม่สูบบุหร่ีเคารพต่อกติกาสาธารณะและเผยแพร่ใหป้ระชาชนทัว่ไปรู้ 
(จากการสมัภาษณ์ผูไ้ม่สูบบุหร่ี) 

นอกจากน้ีจากการรับรู้ต่อนโยบายปกป้องบุคคลท่ีไม่สูบบุหร่ี พบว่า มีการรับรู้ดีต่อนโยบาย
ดงักล่าวเพราะ เป็นส่ิงท่ีดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพประชาชน จากการสังเกตก็ตระหนกัดีถา้มีป้ายห้ามสูบ
บุหร่ีกาํกบัไวใ้นพื้นท่ีนั้น ๆ โดยสรุปคือ ประชาชนไม่รับรู้ทั้งหมดท่ีจะปฏิบติัตาม แต่ก็มีบา้งท่ีปฏิบติั
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ตามเม่ือมองเห็นป้าย “ห้ามสูบบุหร่ี” สะทอ้นให้เห็นว่า ป้ายแจง้เตือนมีผลต่อการไม่สูบบุหร่ีอยู่มาก
พอสมควร ดงัตารางท่ี 4.8       
ตารางท่ี 4.8 ร้อยละของการรับรู้เก่ียวกบักฎหมายเพ่ือปกป้องควนับุหร่ีมือสอง (n=1,266) 

ขอ้คาํถามเก่ียวกบัการรับรู้ 
ร้อยละการรับรู้กฎหมาย 

เคยรับรู้ เคยบา้ง ไม่เคย 

รับรู้วา่มีกฎหมายหา้มสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะหากฝ่าฝืนจะตอ้งโทษ  74.1 23.9 2.0 
รับรู้วา่มีนโยบายป้องกนัผูท่ี้ไม่สูบบุหร่ี  63.5 33.0 3.5 
รับรู้ถึงควนับุหร่ีมือสองจะมีผลต่อสุขภาพ  78.2 20.5 1.3 
รับรู้ถึงการส่งเสริมใหส้งัคมสูบบุหร่ีเป็นค่านิยมท่ีไม่ถูกตอ้ง  62.4 34.2 3.4 
รับรู้เก่ียวกบัการหา้มสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี  60.2 36.5 3.3 
รับรู้วา่การสูบบุหร่ีเป็นจาํนวนมาก ๆ อาจจะอายสุั้น  70.8 27.5 1.7 
รับรู้วา่มีคลินิกเลิกสูบบุหร่ีและฟ้ืนฟูสุขภาพคนเลิกบุหร่ี  51.9 29.9 18.2 

 
4.3.5 ระดบัทศันคติเก่ียวกบักฎหมาย และการสมัผสัควนับุหร่ีมือสอง  

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า มุมมองของผูใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกับระดับทัศนคติเก่ียวกับ
กฎหมาย และการสัมผสัควนับุหร่ีมือสอง ในภาพรวม ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 93.8 จึง
กล่าวไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติท่ีดีต่อกฎหมายและการปกป้องการสมัผสัควนับุหร่ีมือสองอยา่งจริงจงั 
ดงัตารางท่ี 4.9 
ตารางท่ี 4.9 ร้อยละระดบัของทศันคติเก่ียวกบักฎหมายและการสมัผสัควนับุหร่ีมือสอง (n=1,266) 

ระดบัของทศันคติเก่ียวกบักฎหมายและการสมัผสัควนับุหร่ีมือสอง ร้อยละ 
ระดบัไม่ดี (ค่าคะแนนตั้งแต่ 7-11.66) 0.6 
ระดบัปานกลาง (ค่าคะแนนตั้งแต่ 11.67-16.32) 5.5 
ระดบัดี (ค่าคะแนนตั้งแต่ 16.33-21.0) 93.8 

(Mean=18.27, SD=2.49, Max=21.0, Min=7.0) รวม 100.0 
 

เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้คาํถามพบว่า ทศันคติเก่ียวกบักฎหมาย และการสัมผสัควนับุหร่ีมือสองท่ี
มีคะแนนสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือ (1) คลินิกเลิกสูบบุหร่ีและฟ้ืนฟูสุขภาพคนเลิกบุหร่ีในสถานพยาบาล มี
คะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 87.4 รองลงมาคือ (2) กฎหมายห้ามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะและ (3) ควนั
บุหร่ีท่ีมีผลต่อสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 87.0 ตามลาํดบั ช้ีให้เห็นว่า ทุนเดิมของกลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติท่ีดี
ต่อกฎหมาย ห้ามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ และให้ความสําคญัท่ีจะป้องกนัการสัมผสัควนับุหร่ีมือสอง 
สอดคลอ้งกบัการสมัภาษณ์โดยการประชุมกลุ่มยอ่ย ท่ีพบวา่ ในชุมชนมีทศันคติต่อการหา้มสูบบุหร่ีในท่ี
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สาธารณะในระดบัท่ีดีมาก สังเกตจากการประกาศเป็นเขตปลอดบุหร่ีท่ีศาลากลางบา้น โรงเรียน วดั 
สํานักงานส่วนทอ้งถ่ินและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า ประชาชนมี
ทศันคติในระดบัท่ีดีมากต่อนโยบายปกป้องบุคคลท่ีไม่สูบบุหร่ีนั้นเอง ดงัตารางท่ี 3.10       
ตารางท่ี 4.10 ร้อยละของทศันคติเก่ียวกบักฎหมาย และการสมัผสัควนับุหร่ีมือสอง (n=1,266) 

กิจกรรม 
ร้อยละทศันคติ 

ดี ปานกลาง ไม่ดี 

ต่อกฎหมายหา้มสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ  87.0 11.8 1.3 
ต่อมีนโยบายปกป้องบุคคลท่ีไม่สูบบุหร่ี   81.8 17.5 0.7 
ต่อควนับุหร่ีท่ีมีผลต่อสุขภาพ  87.0 11.8 1.3 
ต่อค่านิยมการหา้มสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ    76.2 22.6 1.2 
ต่อการจดัระเบียบทางสงัคมดว้ยการสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี 82.7 16.0 1.3 
ต่อคนในครอบครัวท่ีตั้งใจจะลด-ละ-เลิก สูบบุหร่ี    83.5 16.0 0.6 
ต่อคลินิกเลิกสูบบุหร่ีและฟ้ืนฟูสุขภาพคนเลิกบุหร่ีในสถานพยาบาล  87.4 11.5 1.1 
 

4.3.6 ระดบัความตระหนกัต่อกฎหมาย และการสมัผสัควนับุหร่ีมือสอง 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ระดบัความตระหนกัท่ีส่งผลให้กฎหมายเพื่อปกป้องควนั

บุหร่ีมือสองในภาพรวมเป็นไปได ้ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 51.5 แต่ก็เป็นท่ีน่า
สังเกตว่าเม่ือรวมกบัระดบัสูงแลว้คิดเป็นร้อยละ 97.7 สะทอ้นใหเ้ห็นว่า กลุ่มตวัอยา่งมีแนวโนม้มีความ
ตระหนกัดีต่อกฎหมายเพื่อปกป้องควนับุหร่ีมือสอง ดงัตารางท่ี 4.11 
ตารางท่ี 4.11 ร้อยละระดบัความตระหนกัต่อกฎหมายเพือ่ปกป้องควนับุหร่ีมือสอง (n=1,266) 

ระดบัความเป็นไปไดข้องกฎหมายเพ่ือปกป้องควนับุหร่ีมือสอง  ร้อยละ 
ระดบัตํ่า (ค่าคะแนนตั้งแต่ 9-13.0)  2.3 
ระดบัปานกลาง (ค่าคะแนนตั้งแต่ 13.1-17.0)  51.5 
ระดบัสูง (ค่าคะแนนตั้งแต่ 17.1-21.0)  46.2 

(Mean=17.37, SD=2.22, Max=21.0, Min=9.0) รวม  100.0 
 
เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้คาํถามพบว่า ความเป็นไปไดข้องกฎหมายเพื่อปกป้องควนับุหร่ีมือสองท่ี

มีคะแนนสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือ (1) การปกป้องควนับุหร่ีจากบุคคลอ่ืนเพื่อไม่ใหเ้กิดการเจบ็ป่วย คิดเป็น
ร้อยละ 75.1 และเม่ือรวมระดบัปานกลางเขา้ดว้ยกนั คิดเป็นร้อยละ 99.3 รองลงมาคือ (2) นโยบาย
ปกป้องบุคคลท่ีไม่สูบบุหร่ี เม่ือรวมระดบัปานกลางเขา้ดว้ยกนั คิดเป็นร้อยละ 98.6 และ (3) การบงัคบัใช้
กฎหมายห้ามสูบบุหร่ีในเขตท่ีสาธารณะเม่ือรวมระดับปานกลางเข้าด้วยกัน คิดเป็นร้อยละ 98.4  
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ตามลาํดบั ช้ีใหเ้ห็นว่า ความเป็นไปไดข้องกฎหมายเพ่ือปกป้องควนับุหร่ีมือสอง แมว้่าส่วนใหญ่มีความ
เป็นไปได้ของกฎหมายเพื่อปกป้องควนับุหร่ีมือสองในระดับปานกลาง นัยสําคญัท่ีน่าสนใจคือมี
แนวโนม้ท่ีน่าจะเป็นไปได ้สงัเกตจากเม่ือรวมระดบัปานกลางเขา้ดว้ยกนักบัระดบัสูง  สอดคลอ้งกบัการ
ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของชุมชนหมู่บา้นท่ีถูกกาํหนดเป็นเขตปลอดบุหร่ีหรือเขตห้ามสูบบุหร่ีท่ี พบว่า 
สามารถปฏิบติัไดบ้า้งในระดบัปานกลาง ซ่ึงอยูใ่นช่วงของการสร้างกระแสกาํลงัเร่ิม ส่วนหน่ึงประชาชน
ก็ปฏิบติัตามและใหค้วามตระหนกัอยูพ่อสมควร แมว้่าค่านิยมของสังคมตอ้งสูบบุหร่ีอยูบ่า้ง โดยเฉพาะ
กลุ่มเยาวชนและวยัรุ่นมีการรับรู้สร้างความตระหนกัในระดบัท่ีค่อนขา้งตํ่า รวมทั้งกลุ่มผูห้ญิงบางกลุ่มท่ี
ออกนอกลู่นอกทาง (Hybrid Culture) ไดแ้ก่ ผูห้ญิงบริการในคาราโอเกะหรือสถานบนัเทิง ส่วนใหญ่มกั
ด่ืมเหลา้และสูบบุหร่ี ซ่ึงตามปกติแลว้ผูห้ญิงจะไม่สูบบุหร่ีและถา้จะคบใครก็จะไม่คบคนท่ีสูบบุหร่ี ซ่ึง
จะสามรถสงัเกตไดจ้ากลกัษณะท่าทาง  

กล่าวโดยสรุปคือในทศันคติของผูห้ญิงจะปฏิเสธผูช้ายท่ีสูบบุหร่ี โดยเฉพาะในวยัเรียนนกัศึกษา
หญิงจะไม่ชอบผูช้ายท่ีสูบบุหร่ี ดว้ยเหตุผลคือเวลามานัง่คุยดว้ยจะมีกล่ินเหมน็ ช้ีใหเ้ห็นว่าผูห้ญิงมีผลใน
การสร้างเง่ือนไขใหผู้ช้ายเลิกบุหร่ี จากการสังเกตพบว่า ผูช้ายท่ีสูบุหร่ีมาก่อนเม่ือมีครอบครัวท่ีมีลูกสาว
มกัจะเลิกบุหร่ีเพื่อภรรยาและลูกสาว ดงันั้นการสร้างเง่ือนไขระหว่างชายกบัผูห้ญิงมากกว่าคร่ึงสามารถ
บงัคบัใหเ้ลิกบุหร่ีได ้จากขอ้สังเกตอีกประการหน่ึงคือเม่ืออยูใ่นสังคมท่ีมีสัดส่วนของผูช้ายต่อผูห้ญิงก็มี
ผลเช่นกนัต่อการปลอดควนับุหร่ีเช่น เม่ือมีผูห้ญิงมากกว่าจะมีผลต่อการไม่สูบบุหร่ี ดงันั้นอนัตรายของ
บุหร่ีท่ีมีต่อสุขภาพยงัคงมีใหเ้ห็นอยูใ่นสงัคมของกลุ่มคนบางกลุ่มในชุมชน ดงัตารางท่ี 4.12       
ตารางท่ี 4.12 ร้อยละของการรับรู้เก่ียวกบักฎหมายเพ่ือปกป้องควนับุหร่ีมือสอง (n=1,266) 

ขอ้คาํถาม 
ร้อยละความเป็นไปได ้
สูง ปานกลาง ตํ่า 

การบงัคบัใชก้ฎหมายหา้มสูบบุหร่ีในเขตท่ีสาธารณะ  49.3 49.1 1.7 
นโยบายปกป้องบุคคลท่ีไม่สูบบุหร่ี  41.6 57.0 1.3 
การปกป้องควนับุหร่ีจากบุคคลอ่ืนเพื่อไม่ใหเ้กิดการเจบ็ป่วย  75.1 24.2 0.6 
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสงัคมของวยัรุ่นใหห่้างไกลบุหร่ี   41.5 55.8 2.6 
การสร้างจิตสาํนึกท่ีดีจะสามารถเป็นแบบอยา่งใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง 42.1 56.0 1.9 
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของคนทัว่ไป  46.5 51.9 1.6 
ความตอ้งการเลิกบุหร่ีและเขา้ฟ้ืนฟูสุขภาพในคลินิกเลิกสูบบุหร่ี  53.6 44.0 2.4 
 

นอกจากน้ีจากการสอบถามการปฏิบติัตนตามกฎหมายเพ่ือปกป้องการสัมผสัควนับุหร่ีมือสอง
จากการสมัภาษณ์ครูท่ีสูบบุหร่ี พบวา่ ครูท่ีอยูใ่นโรงเรียนเร่ิมมีความละอายต่อพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ซ่ึง
สงัเกตไดจ้ากการแอบสูบบุหร่ีไม่ใหน้กัเรียนเห็นหรือไม่ก็ ครูจะหาเวลาสูบบุหร่ีท่ีบา้นพกัและด่ืมเหลา้ท่ี
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บา้นพกั อย่างไรก็ตามยงัพบว่า มีนกัเรียนสูบบุหร่ีอยู่บา้ง ส่วนใหญ่มกัสูบเม่ืออยู่นอกบา้น โดยร้านคา้
บางร้านใหเ้ป็นหน้ีไวไ้ดห้ากไม่มีเงินซ้ือแลว้เกบ็เงินทีหลงั 

ผูป้ระกอบการ/ร้านคา้ พบว่า ส่วนใหญ่คนท่ีมีงานทาํจะซ้ือบุหร่ีเพราะสะดวกไม่ตอ้งมวนเอง
และคนทาํเกษตรกรรมจะซ้ือยาเส้นเพราะราคาถูกและหาซ้ือง่าย และพบอีกว่า ผูสู้งอายมุกัจะซ้ือยาเส้น
มวนเองเพราะบุหร่ีท่ีเป็นซองมีราคาแพงและใชเ้ด็กไปซ้ือใหก้็ไดไ้ม่จาํกดัตามกฎหมายเหมือนบุหร่ี และ
ผูป้ระกอบการ/ร้านคา้ใหค้วามร่วมมือค่อนขา้งนอ้ยมากเม่ือเปรียบเทียบกบัร้านคา้ทั้งหมด นอกจากน้ียงั
ขาดการประชาสัมพนัธ์และการแจง้เตือนของผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายและไม่มีผูก้ระทาํการดา้นกฎหมาย
กล่าวโดยสรุปคือ ผูสู้บบุหร่ีมีความละอายท่ีจะสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ ร้านคา้มีความรับรู้ดีในการห้าม
ขายบุหร่ีให้กบัเด็กและเยาวชน แต่ร้านคา้ชุมชนถา้มีคนมาถามซ้ือก็ขายเหมือนเดิม สะทอ้นให้เห็นว่า
รับรู้ดีแต่ไม่ได้ปฏิบติั ส่วนใหญ่จะเป็นร้านคา้เล็ก ๆ นักเรียนก็ไปซ้ือได้และท่ีมากกว่านั้ นผูบ้ริหาร
โรงเรียนก็ซ้ือเช่นกนั สอดคลอ้งกบัท่ีว่าผูน้าํตอ้งทาํตวัเป็นตวัอย่าง หากมิฉะนั้นก็จะกาํหนดนโยบาย
ลาํบาก 
 
4.4 การวเิคราะห์ปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กับระดับการปฏิบัติเพื่อปกป้องควนับุหร่ีมือสอง 

ในการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัระดบัการปฏิบติัเพื่อปกป้องควนับุหร่ีมือสอง ผูว้ิจยั
ไดใ้ชก้ารวิเคราะห์ระดบัสองตวัแปร (Bivariate Analysis) เพื่อทราบถึงการกระจายของตวัแปรตาม ใน
แต่ละคุณลกัษณะยอ่ยของตวัแปรตน้ ในงานวิจยัน้ีหมายถึงระดบัความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัการปฏิบติั
เพื่อปกป้องควนับุหร่ีมือสองกบัปัจจยัต่าง ๆ ไดแ้ก่ ทศันคติ การขดัเกลาทางสังคม การรับรู้และความ
ตระหนัก โดยวิธีอิงกลุ่ม ซ่ึงแบ่งระดบัคะแนนเป็น 3 กลุ่มเพื่อแปลผล ไดก้ลุ่มครอบครัวท่ีมีระดบัการ
ปฏิบติัเพื่อปกป้องควนับุหร่ีมือสองในระดบัตํ่า ปานกลางและสูง  

จากสูตร (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2540) ช่วงคะแนน =  
Interval

MinMax   

หลงัจากนั้นนาํมาวิเคราะห์ตารางไขว ้(Cross tabulation) เพื่อพิจารณาการกระจายของระดบัการ
ปฏิบติัเพื่อปกป้องควนับุหร่ีมือสองในแต่ละคุณลกัษณะยอ่ยของตวัแปรอิสระแต่ละปัจจยั ในงานวิจยัน้ี
หมายถึง ทศันคติ การขดัเกลาทางสังคม การรับรู้และความตระหนกั และเม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ของ
ระดบัการปฏิบติัเพื่อปกป้องควนับุหร่ีมือสองจาํแนกตามคุณลกัษณะยอ่ยของตวัแปรตน้  

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ปัจจัยท่ีเป็นประเด็นเป็นท่ีน่าสนใจต่อระดับการปฏิบัติตาม
กฎหมายเพื่อปกป้องควนับุหร่ีมือสอง ไดแ้ก่ (1) ปัจจยัท่ีเป็นการขดัเกลาทางสังคมท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 (2=21.466; Sig.<0.001) ซ่ึงส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง และ (2) ปัจจยัท่ีเป็นการรับรู้
ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  (2=9.61; Sig.=.040) ซ่ึงส่วนใหญ่อยูใ่น
ระดบัปานกลางเช่นกนั  
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ในขณะท่ีปัจจยัท่ีไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติต่อระดบัการปฏิบติัตามกฎหมายเพ่ือปกป้องควนับุหร่ี
มือสอง ไดแ้ก่  (1) ปัจจยัการมีทศันคติท่ีดีต่อกฎหมาย (2=4.192; Sig.=.123) และ (2) ปัจจยัเก่ียวกบั
ความตระหนกัต่อกฎหมายกไ็ม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (2=9.575; Sig. =.486)  ดงัตารางท่ี 4.13 
ตารางท่ี 4.13 ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัระดบัการปฏิบติัตามกฎหมายเพื่อปกป้องควนับุหร่ีมือสอง 

ปัจจยั 
ระดบัการปฏิบติัตามกฎหมาย 
เพื่อปกป้องควนับุหร่ีมือสอง 2 df. Sig. 

ตํ่า กลาง สูง รวม 
ทศันคติท่ีดีต่อกฎหมาย  4.192 2 .123 

กลาง 8 42 28 78    
สูง 61 628 499 1,188    

การขดัเกลาทางสงัคม 21.466 4 .000 
ตํ่า 0 52 68 120    

กลาง 35 392 288 715    
สูง 34 226 171 431    

การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง 9.61 4 .040 
ตํ่า 4 21 29 54    

กลาง 39 453 364 856    
สูง 26 196 134 356    

ความตระหนกั 9.575 4 .486 
ตํ่า 0.2 1.4 0.6 2.3    

กลาง 2.0 27.2 22.4 51.5    
สูง 3.2 24.3 18.6 46.2    

 
เม่ือพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจะเป็นท่ีน่าสังเกตว่า ปัจจยัท่ีเป็นการขดัเกลาทางสังคม

และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งจะมีความสัมพนัธ์กบัระดบัการปฏิบติัเพื่อปกป้องควนับุหร่ีมือสอง
อยา่งมีนยัสาํคญั สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ ทุนเดิมท่ีเป็นทุนทางสงัคมนั้นมีความสาํคญักบัการดาํเนินกิจกรรมใน
โครงการ รวมทั้งการประชาสมัพนัธ์และการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารดว้ย 
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4.5 การประเมินปัจจัยท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินงานควบคุมควนับุหร่ีมือสอง 
ในการประเมินผลโดยการเชิงสํารวจ (Exploratory) ผูว้ิจยัไดส้ร้างกรอบแนวคิดการประเมิน

ประกอบดว้ย ตวัแปรเก่ียวกบัการขดัเกลาทางสังคม การปฏิบติัตามกฎหมาย การรับรู้ ทศันคติและความ
ตระหนกั ไวเ้ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยการวิเคราะห์หาความเช่ือถือไดโ้ดยการ
หาค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟาของ Cronbach’s Alpha Coefficient  ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPPSS for Windows 
ไดค่้าความน่าเช่ือถือ (Reliability) เท่ากบั 0.8008 (alpha=.8008) หลงัจากการปรับเคร่ืองแลว้ อยา่งไรก็
ตามนั้นเป็นเพียงความน่าเช่ือถือในเร่ืองเคร่ืองมือ เพื่อใหเ้กิดความน่าเช่ือถือในขอ้มูลท่ีไดม้าผูว้ิจยัไดท้าํ
การวิเคราะห์องคป์ระกอบปัจจยัเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) อีกคร้ัง เพื่อจดั
องคป์ระกอบปัจจยัตามสภาพของขอ้มูลรายละเอียดดงัน้ี 

4.5.1 องคป์ระกอบปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการดาํเนินงานควบคุมควนับุหร่ีมือสอง 
ผลการตรวจสอบคุณสมบติัขอ้มูลท่ีนาํมาวิเคราะห์พบวา่ มีค่าความเพียงพอเหมาะสมของ

ขอ้มูลในระดบัดี (Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Measure of Sampling Adequacy = 0.795) ประกอบกบั
ขอ้มูลไม่มีความเป็นเอกพนัธ์หรือมีความสัมพนัธ์กนัเองอยา่งมีนยัสาํคญั (Bartlett's Test of Sphericity; 
Sig.=0.000) จึงสรุปไดว้่า ขอ้มูลมีความจาํเป็นตอ้งผ่านการวิเคราะห์องคป์ระกอบปัจจยัก่อนวิเคราะห์
สถิติชั้นสูง (Advance Statistics) ต่อไป จึงไดด้าํเนินการวิเคราะห์องคป์ระกอบปัจจยั จาํนวน 38 ตวัช้ีวดั 
รายละเอียดดงัน้ี 

4.5.1.1 องคป์ระกอบปัจจยัท่ี 1 (ATT1-7) มี 7 ตวัช้ีวดั ประกอบดว้ย 1) ตวัช้ีวดัความ
คิดเห็นต่อกฎหมายห้ามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ 2) ตวัช้ีวดัความคิดเห็นต่อคลินิกเลิกสูบบุหร่ีและฟ้ืนฟู
สุขภาพคนเลิกบุหร่ีในสถานพยาบาล 3) ตวัช้ีวดัความคิดเห็นท่ีสังคมเคารพกติกาดว้ยการสูบบุหร่ีในเขต
ปลอดบุหร่ี 4) ตวัช้ีวดัเช่ือวา่ควนับุหร่ีจะมีผลต่อสุขภาพ 5) ตวัช้ีวดัความคิดเห็นท่ีมีคนในครอบครัวตั้งใจ
วา่จะลด-ละ-เลิกสูบบุหร่ี 6) ตวัช้ีวดัความคิดเห็นต่อมีนโยบายปกป้องบุคคลท่ีไม่สูบบุหร่ีและ 7) ตวัช้ีวดั
ความคิดเห็นต่อค่านิยมใหม่ใหห่้างไกลบุหร่ี ในงานวิจยัน้ีใหนิ้ยามวา่เป็นตวัแปรเก่ียวกบั “ทัศนคติท่ีดี”  

4.5.1.2 องคป์ระกอบปัจจยัท่ี 2 (PER1-6) มี 6 ตวัช้ีวดั ประกอบดว้ย 1) ตวัช้ีวดัการรับรู้
วา่การส่งเสริมใหส้งัคมสูบบุหร่ีเป็นค่านิยมท่ีไม่ถูกตอ้ง 2) ตวัช้ีวดัการรับรู้การสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี
เป็นการกระทาํท่ีไม่รับผดิชอบ 3) ตวัช้ีวดัการรับรู้ว่ามีนโยบายปกป้องบุคคลท่ีไม่สูบบุหร่ี 4) ตวัช้ีวดัการ
รับรู้วา่มีกฎหมายหา้มสูบบุหร่ี 5) ตวัช้ีวดัการรับรู้ว่าควนับุหร่ีจากบุคคลอ่ืนจะมีผลต่อสุขภาพ 6) ตวัช้ีวดั
การรับรู้วา่การสูบบุหร่ีเป็นจาํนวนมากๆอาจจะอายสุั้น ในงานวิจยัน้ีใหนิ้ยามวา่เป็นตวัแปรเก่ียวกบั “การ
รับรู้ท่ีถูกต้อง” 

4.5.1.3 องคป์ระกอบปัจจยัท่ี 3 (SC3-5) มี 3 ตวัช้ีวดั ประกอบดว้ย 1) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบั
เพื่อนบา้นเคยบอกถึงอนัตรายของบุหร่ี 2) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบัเพื่อนบา้นเคยหา้มและตกัเตือนและ 3) ตวัช้ีวดั



 

49 หนองบวัลาํภู: การประเมินสถานการณ์ยาสูบเพ่ือการเปล่ียนแปลง 

เก่ียวกบัเพื่อนบา้นเคยชวนให้เลิกสูบบุหร่ี ในงานวิจยัน้ีให้นิยามว่าปัจจยัดา้น “กลุ่มในชุมชนท่ีไม่เป็น
ทางการ”  

4.5.1.4 องคป์ระกอบปัจจยัท่ี 4 (SC6-8) มี 3 ตวัช้ีวดั ประกอบดว้ย 1) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบัการ
ปฏิบติัตามคาํแนะนาํของกลุ่มแม่บา้นใหเ้ลิกบุหร่ี 2) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบัการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของ อสม.
ให้เลิกบุหร่ีและ 1) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบัการปฏิบติัตวัเป็นตวัอย่างการไม่สูบบุหร่ีของกลุ่มในชุมชน ใน
งานวิจยัน้ีใหนิ้ยามวา่เป็นตวัแปรเก่ียวกบั “กลุ่มในชุมชนท่ีเป็นทางการ”  

4.5.1.5 องคป์ระกอบปัจจยัท่ี 5 (CON4-7, PER7) มี 5 ตวัช้ีวดั ประกอบดว้ย 1) ตวัช้ีวดั
เก่ียวกบัพฤติกรรมการสูบบุหร่ีสามารถปรับเปล่ียนได ้2) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบัการสร้างจิตสํานึกท่ีดีจะ
สามารถเป็นแบบอยา่งให้เกิดการเปล่ียนแปลงได ้3) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบัการสร้างค่านิยมใหม่ให้ห่างไกล
บุหร่ีจะสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสังคมของวยัรุ่นได ้4) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบัคลินิกเลิกสูบบุหร่ีและ
ฟ้ืนฟูสุขภาพจะช่วยใหค้นตอ้งการเลิกบุหร่ีไดแ้ละ 5) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบัการรับรู้ว่ามีคลินิกเลิกสูบบุหร่ีและ
ฟ้ืนฟูสุขภาพจะส่งผลให้คนเลิกบุหร่ีอยา่งย ัง่ยนื ในงานวิจยัน้ีให้นิยามว่าเป็นตวัแปรเก่ียวกบั “การดํารง
อยู่ภายใต้เง่ือนไขทางสังคม”  

4.5.1.6 องคป์ระกอบปัจจยัท่ี 6 (LAW3-5) มี 3 ตวัช้ีวดั ประกอบดว้ย 1) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบั
การถือปฏิบติัเป็นเขตปลอดควนับุหร่ีในโรงเรียน 2) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบัการถือปฏิบติัเป็นเขตปลอดควนั
บุหร่ีในศาลากลางบา้นหรือวดัและ 1) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบัการถือปฏิบติัเป็นเขตปลอดควนับุหร่ีใน รพ.สต. 
ในงานวิจยัน้ีใหนิ้ยามวา่เป็นตวัแปรเก่ียวกบั “การตระต่อกฎหมาย” 

4.5.1.7 องคป์ระกอบปัจจยัท่ี 7 (SC9-10, LAW6-7) มี 4 ตวัช้ีวดั ประกอบดว้ย 1) ตวัช้ีวดั
เก่ียวกบัการห้ามสูบบุหร่ีในท่ีเขตห้ามสูบของนายกในส่วนทอ้งถ่ินหรือผูน้าํชุมชน 2) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบั
การประชาสัมพนัธ์เร่ืองการไม่สูบบุหร่ีในสถานท่ีตอ้งหา้ม 3) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบัการใหค้วามรู้เก่ียวกบัการ
ไม่สูบบุหร่ีของครู-อาจารยใ์นชุมชนและ 4) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบัการจดัวางท่ีเข่ียบุหร่ีไวใ้นเขตปลอดบุหร่ี ใน
งานวิจยัน้ีใหนิ้ยามวา่เป็นตวัแปรเก่ียวกบั “การมีวฒันธรรมท่ีดี” 

4.5.1.8 องคป์ระกอบปัจจยัท่ี 8 (SC1-2) มี 2 ตวัช้ีวดั ประกอบดว้ย 1) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบัการ
กล่าวตกัเตือนคนในครอบครัวใหล้ดจาํนวนการสูบบุหร่ีและ 2) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบัการหา้มคนในครอบครัว
ไม่ใหสู้บบุหร่ี ในงานวิจยัน้ีใหนิ้ยามวา่เป็นตวัแปรเก่ียวกบั “การอบรมส่ังสอน”  

4.5.1.9 องคป์ระกอบปัจจยัท่ี 9 (CON1-3) มี 3 ตวัช้ีวดั ประกอบดว้ย 1) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบั
ความเป็นไปไดข้องนโยบายปกป้องบุคคลท่ีไม่สูบบุหร่ี 2) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายหา้มสูบ
บุหร่ีในท่ีสาธารณะและ 3) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบัความเช่ือว่าควนับุหร่ีจากบุคคลอ่ืนจะทาํให้เกิดการเจ็บป่วย 
ในงานวิจยัน้ีใหนิ้ยามวา่เป็นตวัแปรเก่ียวกบั “ความตระหนักต่อระเบียบสังคม” 
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4.5.1.10  องคป์ระกอบปัจจยัท่ี 10 (LAW1-2) มี 2 ตวัช้ีวดั ประกอบดว้ย 1) ตวัช้ีวดั
เก่ียวกบัการสูบบุหร่ีเม่ืออยูน่อกชุมชน และ 2) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบัการถือปฏิบติัเป็นเขตปลอดควนับุหร่ีเม่ือ
อยูใ่นชุมชน ในงานวิจยัน้ีใหนิ้ยามวา่เป็นตวัแปรเก่ียวกบั “พฤติกรรมการไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ” 

จากองคป์ระกอบปัจจยัทั้ง 10 องคป์ระกอบสามารถอธิบายความผนัแปรเก่ียวกบัการขบัเคล่ือน
ชุมชนสู่สังคมปลอดควนับุหร่ีไดร้้อยละ 63.06 อยา่งไรก็ตามการวิเคราะห์ดงักล่าวเป็นเพียงการจดักลุ่ม
ตวัแปรให้เป็นปัจจยัตามคุณลกัษณะตวัแปรท่ีเขา้กลุ่ม นยัสาํคญัของงานวิจยัน้ี (Significant of Study) 
ตอ้งการทราบวา่ปัจจยัใดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ ผูว้ิจยัไดน้าํมาวิเคราะห์
ในรูปสมการเชิงโครงสร้าง (Structure Equation Model: SEM) เพื่อคน้หาปัจจยัทั้งทางตรงและทางออ้ม
ต่อพฤติกรรมการไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะต่อไป  

 
4.6 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ 

จากการวิเคราะห์องคป์ระกอบปัจจยัทั้ง 10 องคป์ระกอบ ท่ีสามารถอธิบายความผนัแปรเก่ียวกบั
การขบัเคล่ือนชุมชนสู่สังคมปลอดควนับุหร่ีได ้ร้อยละ 63.06 นั้น ผูว้ิจยันาํมาวิเคราะห์องคป์ระกอบตวั
แปรซํ้ าเพื่อยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis: CFA) แต่ละองคป์ระกอบให้เขา้ไดก้บัตวัแปรแฝง 
(Latent Variables) ตามกรอบแนวคิดการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ในรูปกรอบแนวคิดเชิง
สาเหตุ (Causal Model) จาํแนกตวัแปรสังเกตได ้(Manifest Variable) ตามคุณลกัษณะตวัแปรแฝงได้
จาํนวน 12 ตวัแปร เพื่อคน้หาปัจจยัทั้งทางตรงและทางออ้มต่อการไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ ดงัน้ี 

4.6.1 ตวัแปรแฝงภายนอก (Exogenous Latent Variables) มี 3 ตวัแปรแฝงคือ (1) การขดัเกลา
ทางสังคม (Socialization) มีตวัแปรสังเกตได ้4 ตวัแปรจากการวดั 10 ขอ้คาํถาม (2) ทศันะวิสัยต่อสังคม 
(Social Visual) มีตวัแปรสังเกตได ้2 ตวัแปรจากการวดั 13 ขอ้คาํถาม และ (3) บรรทดัฐานทางสังคม 
(Norms & Trust) มีตวัแปรสงัเกตได ้3 ตวัแปรจากการวดั 7 ขอ้คาํถาม  

4.6.2 ตวัแปรแฝงภายใน (Endogenous Latent Variables) มี 2 ตวัแปรแฝงคือ (1) การไม่สูบ
บุหร่ีในท่ีสาธารณะ (No-Smoking) มีตวัแปรสังเกตได ้2 ตวัแปรจากการวดั 5 ขอ้คาํถาม และ (2)  ความ
ตระหนกัต่อกฎหมาย (Law Concern) มีตวัแปรสงัเกตได ้1 ตวัแปรจากการวดั 3 ขอ้คาํถาม ดงัภาพท่ี 4.1 
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ภาพท่ี 4.1 กรอบแนวคิดเชิงสาเหตุ (Causal Model) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ  

 
ทั้งน้ีดว้ยการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) สามารถวิเคราะห์ไดพ้ร้อม ๆ กนั ในขอ้มูลชุด

เดียว ทั้งการวิเคราะห์องคป์ระกอบปัจจยัเชิงยนืยนั (CFA) การวิเคราะห์อิทธิพล (PA) และการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ในการวิเคราะห์ถดถอย (R2) ได ้(นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2542; สุภมาส องัศุโชติและคณะ, 
2552) จึงสามารถดาํเนินการวิเคราะห์ไดใ้นคราวเดียวกนั   

ในการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structure Equation Modeling: SEM) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ เพื่ออธิบายค่านํ้ าหนกัความสาํคญัขององคป์ระกอบปัจจยั (1) การขดัเกลา
ทางสังคม (Socialization) (2) ทศันะวิสัยต่อสังคม (Social Visual) และ (3) บรรทดัฐานทางสังคม 
(Norms & Trust) ว่ามีอิทธิพลทางตรงต่อ (1) การไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ  (No-Smoking) และ (2) 
ความตระหนกัต่อกฎหมาย (Law Concern) หรือไม่อยา่งไร ตลอดจนอธิบายปัจจยัเหตุท่ีส่งผลทั้งทางตรง
และทางออ้มต่อการไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะเป็นอยา่งไร 

การขดัเกลาทางสังคม 
(Socialization) 

ทศันะวสิัยท่ีดีต่อสังคม 
(Social Visual) 

ความตระหนกัต่อกฎหมาย 
(Law Concern) 

บรรทดัฐานทางสังคม 

(Norms &Trust) 

การไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ 
(No-Smoking) 

SC1-2 

LAW3-5 LAW1-2 

LAW6-7 CON4-7 

PER1-6 

ATT1-7 

SC3-5 SC6-8 SC9-10 

CON1-3 

PER7 
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ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์เมทริกซ์ความสัมพนัธ์ (Correlation Matrix) ระหว่างตวัช้ีวดั (1) การ
ไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ และ (2) ความตระหนกัต่อกฎหมายกบั (1) การขดัเกลาทางสังคม (2) ทศันะ
วิสัยต่อสังคม และ (3) บรรทดัฐานทางสังคม เพื่อนาํค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์จากการวิเคราะห์สมการ
เชิงโครงสร้าง (SEM) การไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ ดาํเนินการวิเคราะห์โดยโปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS 

ขั้นตอนท่ี 2 ดาํเนินการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) หลงัจากได้ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์จากการสร้างเมทริกซ์ความสัมพนัธ์ (Correlation Matrix) จากผลลพัธ์โปรแกรมสาํเร็จรูป 
SPSS แลว้ ผูว้ิจยันาํค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มาเขียนคาํสั่งใน Syntax New File ในโปรแกรม LISREL 
ระบุค่าความเป็นไปไดด้ว้ยการกาํหนดเง่ือนไขเบ้ืองตน้ไดแ้ก่ จาํนวนตวัช้ีวดัทั้งหมด 12 องคป์ระกอบ
เท่ากบั 12 ตวัช้ีวดั (NI=12) ขนาดตวัอยา่ง เท่ากบั 1,266 ตวัอยา่ง (NO=1,266) จาํแนกตวัแปรสังเกตได้
ของตวัแปรแฝงภายนอกเท่ากบั 9 ตวัช้ีวดั (NX=9) และตวัแปรสังเกตไดข้องตวัแปรแฝงภายในจาํนวน 3  
ตวัช้ีวดั  (NY=3) กาํหนดจาํนวนตวัแปรแฝงภายในจาํนวน 2 ตวัแปร (NE=2) จาํนวนตวัแปรแฝง
ภายนอกจาํนวน 3 ตวัแปร (NK=3) ในการวิเคราะห์คร้ังน้ีอาศยัการวิเคราะห์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
ผูว้ิจยัตั้งค่า (Setting) เฉล่ียเท่ากบั 0 (ME=0) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1 (SD=1) ระบุช่ือความหมาย
และสัญลกัษณ์ตวัแปรอิสระ (LK) และตวัแปรตาม (LE) ในผลลพัธ์การวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง
การไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ  

หลงัจากนั้นระบุค่าสถิติพารามิเตอร์ท่ีตอ้งการคาํตอบในผลลพัธ์การวิเคราะห์ (Output File) 
ตามท่ีตอ้งการใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับ (Adjust) โมเดล เช่น PD (หมายถึง ตอ้งการภาพ Path Diagram) 
OU (หมายถึง ผลลพัธ์ Out Put File) MI (หมายถึง ตอ้งการทราบค่า Modification Indices) เป็นตน้   

ขั้นตอนท่ี 3 การตรวจสอบเง่ือนไขเบ้ืองตน้ (Assumptions) สําหรับการวิเคราะห์สมการเชิง
โครงสร้าง (SEM) (Joreskog and Sorbom, 1989; Mueller, 1988; นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2551; สุภมาส องัศุ
โชติและคณะ, 2552) สัง่ใหด้าํเนินการวิเคราะห์ (Run LISREL)  

หลงัจากท่ีผูว้ิจยัปรับความกลมกลืนโมเดลวิเคราะห์กบัปรากฏการณ์ทางสังคมใหส้อดคลอ้งกนั
กับกรอบแนวคิดท่ีตั้ งไวจ้ากการทบทวนทฤษฎี โดยพิจารณาปรับให้เทอมความคลาดเคล่ือนให้มี
ความสัมพนัธ์กนัโดยพิจารณาปรับค่าบ่งช้ีสูงสุด (Maximum Modification Index: MI) ในโปรแกรม
วิเคราะห์ LISREL เพื่อเป็นการปรับให้เทอมความคลาดเคล่ือนให้มีความสัมพนัธ์กนัโดยเร่ิมตน้จาก
เทอมความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากการวดัตวัแปรภายใน (THETA-EPS: TE) เทอมความคลาดเคล่ือนท่ีเกิด
จากการวดัตวัแปรภายนอกกบัภายใน (THETA-DELTA-EPS: TH) และเทอมความคลาดเคล่ือนท่ีเกิด
จากการวดัตวัแปรภายนอก (THETA-DELTA: TD) ตามลาํดบั ซ่ึงผูว้ิจยัตั้งขอ้สังเกตว่า การปรับใหเ้ทอม
ความคลาดเคล่ือนใหส้ัมพนัธ์กนัตามลาํดบัดงักล่าวจะสามารถควบคุมกรอบแนวคิดการวิจยัใหค้งสภาพ
ไดโ้ดยการหลีกเล่ียงการปรับค่า Lamda-Y , Lamda-X รวมทั้งค่า Beta และ Gamma เพราะจะกระทบกบั
กรอบแนวคิดการวิจยัท่ีไดจ้ากการทบทวนแนวคิดทฤษฎี ผูว้ิจยัจึงดาํเนินการวิเคราะห์ ดงัภาพท่ี 4.2  
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ภาพท่ี 4.2 ไดอะแกรมผลลพัธ์การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ 
 
จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ เพื่อยนืยนัความกลมกลืน

ของโมเดล  ผู ้วิจัยได้ดําเนินการตรวจสอบเง่ือนไขความกลมกลืนระหว่างโมเดลวิ เคราะห์กับ
ปรากฏการณ์ทางสังคมบนพ้ืนฐานของขอ้มูลท่ีศึกษาพบว่า ค่า 2 มีค่าเท่ากบั 0.60 ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 
1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน(GFI) มีค่าเท่ากบั 1.00  ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแก้
แลว้ (AGFI) มีค่าเท่ากบั 1.00  ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) มีค่าเท่ากบั 1.00 ค่า
ดชันีรากกาํลงัสองประมาณค่าความคาดเคล่ือนเฉล่ีย (RMSEA) มีค่าเท่ากบั 0.00 และค่าดชันีรากกาํลงั
สองเฉล่ียส่วนท่ีเหลือ (RMR) มีค่าเท่ากบั 0.0028 ค่า Largest Standardized Residual= 0.50 แสดงว่า 
โมเดลสมการเชิงโครงสร้างการไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะมีความกลมกลืนกบัปรากฏการณ์ทางสังคม
จริงตามกรอบแนวคิดการวิจยั ดงัตารางท่ี 4.14  
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ตารางที ่4.14 ค่าทางสถิติปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะในจงัหวดัหนองบวัลาํภู 

ตัวแปรสาเหตุ อิทธิพลทีไ่ด้รับ 

ตัวแปรผล 
ความตระหนกัต่อ

กฎหมาย  
(Law Concern) 

การไม่สูบบุหร่ีใน 
ท่ีสาธารณะ  

(No-Smoking) 
การขดัเกลาทางสังคม 

(Socialization) 
ทางตรง 0.23** 0.31** 
ทางออ้ม 0.02 - 
รวม 0.25** 0.31** 

ทศันะวสิัยท่ีดีต่อสังคม  
(Social Visual) 

ทางตรง - 0.80* 
ทางออ้ม 0.04 - 
รวม 0.04 0.80* 

บรรทดัฐานทางสังคม 
(Norms & Trust) 

ทางตรง 0.23**  
ทางออ้ม -  
รวม 0.23** - 

การไม่สูบบุหร่ี 
ในท่ีสาธารณะ  
(No-Smoking) 

ทางตรง 0.05* - 
ทางออ้ม - - 
รวม 0.05* - 
R2 0.64 

2 = 0.60 (P = 1.00), 2/df= 0.075, RMSEA = 0.00, RMR = 0.0028, CFI=1.00, GFI = 1.00, AGFI 
= 1.00, Largest Standardized Residual = 0.50 

หมายเหตุ  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (T-value > 1.96) 
                ** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (T-value > 2.58)  

 
จากผลการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้างการไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะท่ีปรับความกลมกลืนท่ี

สอดคลอ้งกบัแนวคิดการวิจยัแลว้พบว่า การไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะไดรั้บอิทธิพลทางตรงจากปัจจยัท่ี
เป็นการขดัเกลาทางสังคม (Socialization) (= 0.31) และทศันะวิสัยต่อสังคม (Social Visual) (= 0.80) 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (T-value> 2.58) ในขณะเดียวกนัปัจจยัท่ีเป็นความตระหนกัต่อ
กฎหมาย (Law Concern) ไดรั้บอิทธิพลทางออ้มจากปัจจยัท่ีเป็นการขดัเกลาทางสงัคม (= 0.02) แต่ไม่มี
นยัสาํคญัทางสถิติ (T-value<1.96) นอกจากน้ียงัไดรั้บอิทธิพลทางตรงจากปัจจยัการไม่สูบบุหร่ีในท่ี
สาธารณะ (No-Smoking) (= 0.05) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (T-value> 1.96)  
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ยิ่งกว่านั้นยงัพบว่าการขดัเกลาทางสังคมมีความสัมพนัธ์เชิงบวก (=0.17) กบับรรทดัฐานทาง
สังคม อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (T-value>2.58) ส่งผลให้การไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ
ไดรั้บอิทธิพลทางตรงเพ่ิมข้ึนจากการขดัเกลาทางสังคม ในขณะท่ีความตระหนักต่อกฎหมายไดรั้บ
อิทธิพลทางตรงจากบรรทดัฐานทางสงัคมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และทางออ้มจากการขดั
เกลาทางสังคมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ตามไปดว้ยดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งหมดน้ีสามารถทาํนายการไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะไดร้้อยละ 64.0 ดงัภาพท่ี 4.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (T-value > 1.96) 
 ** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (T-value > 2.58) 

 
ภาพท่ี 4.3 ความสมัพนัธ์เชิงโครงสร้างปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ 

การขดัเกลาทางสังคม 
(Socialization) 

ทศันะวสิัยต่อสังคม 
(Social Visual) 

ความตระหนกัต่อกฎหมาย 
(Law Concern) 

บรรทดัฐานทางสังคม 

(Norms & Trust) 

การไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ 
(No-Smoking) 

0.23** 

0.80* 

0.31** 

0.23** 

0.05* 0.17** 

‐0.19 

0.02 
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บทท่ี  5  
สถานการณ์ยาสูบในร้านค้า 

 
 

ในการประเมินงานวิจยัน้ีอาศยัการมีส่วนร่วมของร้านคา้และผูป้ระกอบการ ศึกษาในพื้นท่ี
ชุมชนในเมือง นอกเมืองและชุมชนห่างไกล พื้นท่ีละ 1 ตาํบล ใชว้ิธีสํารวจแบบสํามะโน (Census) 
จาํนวน 88 ร้าน เพื่อท่ีจะใหไ้ดข้อ้มูลงานวิจยัท่ีครอบถว้นนาํไปสู่การสร้างนโยบายสาธารณะท่ีสอดคลอ้ง
กบัวิถีชีวิตชาวชุมชนอยา่งแทจ้ริง เพื่อกาํหนดมาตรการในการขบัเคล่ือน “สู่สังคมปลอดควนับุหร่ี” อยา่ง
ย ัง่ยนืในอนาคตต่อไป   

 
5.1 ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ประกอบการ 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า เป็นร้านขายของชาํในชุมชนเมืองจาํนวน 24 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 
27.3 ชุมชนนอกเมืองจาํนวน 31 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 35.2 และชุมชนห่างไกลจาํนวน 33 ร้าน คิดเป็นร้อย
ละ 37.5 ผูป้ระกอบการร้านคา้ส่วนใหญ่มีระยะเวลาดาํเนินการขายมาแลว้ประมาณ 5 ปี (Med. =5.00) 
(Mean=7.65; SD=6.77; Mode=3.00; Median=5.00) สูงสุด 32 ปี ตํ่าสุด 2 เดือน     

ประเภทการจาํหน่ายสินคา้ส่วนใหญ่เป็นร้านขายของชาํ เบ็ดเตล็ดทัว่ไป ซ่ึงจะพบเห็นไดใ้น
ชุมชนทัว่ไปเป็นจาํนวนมาก เนน้ของใชส้อยในครัวเรือนทัว่ไปเช่น อุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า รองเทา้และ
เส้ือผา้เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีร้านอาหารประเภทก๋วยเต๋ียว เคร่ืองด่ืม สุราและบุหร่ี ตลอดจนเคร่ืองปรุง
รส นม ขนมและหนงัสือ  

5.1.1 บุหร่ีซองท่ีจาํหน่าย 
บุหร่ีซองยี่ห้อท่ีขายในร้านส่วนใหญ่ไดแ้ก่ กรองทิพย ์วนัเดอร์ (ซองเขียวและแดง) สาย

ฝน เอสเอม็เอส (SMS) กรุงทอง แอลเอม็ (LM) และ มาร์ลโบโร่ (Marlboro) สาํหรับยีห่้อท่ีขายดีใน
ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมคือ กรองทิพย ์ส่วนร้านชาํทัว่ไปขายดี 3 อนัดบัแรกในชุมชนเทศบาลในเมืองคือ 
(1) วนัเดอร์ (ซองเขียวและแดง) (2) กรองทิพย ์และ (3) สายฝน ส่วนยี่ห้อท่ีขายดีท่ีสุด 3 อนัดบัแรกใน
ชุมชนเทศบาลนอกเมืองคือ (1) กรองทิพย  ์(2) วนัเดอร์และ (3) สายฝน ตามลาํดับ ช้ีให้เห็นว่าเขต
เทศบาลในเมืองเป็นนกัสูบหนา้ใหม่ สงัเกตจากยีห่อ้บุหร่ีท่ีขายดีเพราะราคาถูกกว่าคือ ยีห่อ้วนัเดอร์ ส่วน
เขตเทศบาลนอกเมืองเป็นนกัสูบทัว่ไปเพราะขายดีเป็นยี่หอ้กรองทิพยร์าคาแพง โดยผูจ้าํหน่ายบุหร่ีซอง
เช่ือว่าน่าจะมาจากเป็นสินคา้ราคาถูกไดแ้ก่ วนัเดอร์ (ทั้งเขียวและแดงราคาซองละ 45 บาท) สาํหรับนกั
สูบหนา้ใหม่ ในขณะท่ีกรองทิพย ์(ซองละ 60 บาท) คนนิยมมาก สาํหรับนกัสูบทัว่ไปท่ีมีรายไดแ้ลว้และ
ผูป้ระกอบการให้ขอ้มูลว่า นักสูบเช่ือว่ารสชาติดีลูกคา้ติดใจ (เสพติด) ในรสชาติมากกว่ายี่ห้ออ่ืน ๆ 
ประกอบกบัทั้งสองยีห่อ้มีวางขายทัว่ไปในทอ้งตลาด  
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ภาพท่ี 5.1 สภาพการวางจาํหน่ายบุหร่ียาซองในชุมชน 

 
5.1.2 ยาเสน้ท่ีจาํหน่าย 

ส่วนใหญ่ในชุมชนเขตเทศบาลในเมืองไม่จาํหน่ายยาเส้น ในส่วนชุมชนเขตเทศบาลนอก
เมืองจาํหน่ายยาเส้นท่ีบรรจุซองแลว้ คิดเป็นร้อยละ 58.2 ยีห่อ้ท่ีขาย ไดแ้ก่ (1) กวางทอง (2) สิงห์ (3) ศรี
ทอง (4) มงักรทอง (5) มงักรเขียว (6) ดาวทอง (7) เหรียญทอง (8) หงส์ทอง (รสชาติดี) และบา้นแพง 97 
ยี่ห้อท่ีขายดีท่ีสุดตามลาํดบัคือ (1) กวางทอง เพราะเช่ือว่ารสฉุนพอดี ราคาไม่แพง (2) มงักรเขียว (3) 
หงส์ทอง (4) ตราสิงห์ (ชุมชนห่างไกล) เพราะราคาถูกและคนส่วนใหญ่ชอบสูบ ยี่หอ้ดงักล่าวมีแหล่ง
ผลิตอยูท่ี่ (1) หนองคาย (2) นครพนม และ (3) ท่ีอาํเภอนากลาง (ตลาดกกคอ้) จงัหวดัหนองบวัลาํภู    

 

 

ภาพท่ี 5.2 ยาเสน้ตรากวางทอง    
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ภาพท่ี 5.3 ยาเสน้ตราหงส์ทอง 

 

ภาพท่ี 5.4 ยาเสน้ตรามงักรทอง 

 

ภาพท่ี 5.5 ยาเสน้อบถงักนองคายตราเหรียญทอง 
 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า สาเหตุท่ีขายดีเพราะ ติดใจ กล่ินฉุน (รสชาติ) ดีกว่ายีห่อ้อ่ืน ส่วน

ใหญ่มีแหล่งผลิตอยู่ท่ีจงัหวดัหนองคาย ส่วนใหญ่ไปซ้ือจากร้านขายส่งดว้ยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 72.7 
รองลงมาคือ พ่อคา้นาํมาส่งท่ีร้าน คิดเป็นร้อยละ 18.2 มีแหล่งซ้ือยาเส้นประจาํ คิดเป็นร้อยละ 56.8 และ
ไม่เคยรู้จกัหรือเป็นคนรู้จกักบัผูข้ายส่งยาเส้นเป็นพิเศษเลย คิดเป็นร้อยละ 92.0 ไม่เคยร่วมกนักิจกรรม
ช่วยเหลือในงานต่าง ๆ เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 67.0 และก็ไม่เคยซ้ือสินคา้ไดใ้นราคาถูกพิเศษ คิด
เป็นร้อยละ 70.5 ส่วนใหญ่การซ้ือหรือธุรกิจยาเสน้ไม่ไดมี้การช่วยเหลือกนัในเร่ืองอ่ืน ๆ มากกวา่คร่ึง คิด
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เป็นร้อยละ 70.5 และมีการช่วยเหลือบา้ง คิดเป็นร้อยละ 29.5 จาํนวนคร้ังท่ีไปรับยาเส้นมาจาํหน่ายส่วน
ใหญ่ประมาณวนัละคร้ังหรือเดือนละ 29 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 33.4 สินคา้ท่ีรับมาส่วนใหญ่เป็นห่อ (บรรจุ
ซองแลว้) คิดเป็นร้อยละ 71.6 จาํนวนยาเส้นขายไดต่้อเดือนประมาณ 14 แผงต่อเดือนหรือประมาณ 2 
กิโลกรัมต่อเดือน มีเงินลงทุนโดยประมาณ 3,000 บาทต่อเดือน ลูกคา้ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงตั้งแต่ 25-50 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 87.5 จาํนวนลูกคา้ประจาํประมาณ 5 คน 

   
5.2 การรับรู้และความคดิเห็นเก่ียวกับนโยบายการควบคุมยาสูบ 

ในส่วนของการรับรู้ พบว่า (1) มีการรับรู้เก่ียวกบัการกาํหนดให้มีภาพคาํเตือนบนห่อยาสูบท่ี
เป็นรูปภาพขาวดาํในระดบัดีมาก คิดเป็นร้อยละ 97.7 (2) หา้มแสดงหรือตั้งโชวย์าสูบ ณ จุดขายคิดเป็น
ร้อยละ 98.9 และ (3) ห้ามขายยาสูบให้เด็กตํ่ากว่าอายุ 18 ปี คิดเป็นร้อยละ 100.0 และคิดว่านโยบาย
ควบคุมยาสูบ ทาํให้รายไดใ้นร้านคา้ลดลงเลก็นอ้ยเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 67.0 และไม่เห็นดว้ยท่ี
ชุมชนจะมีขอ้ตกลงร่วมกนัในการควบคุมการสูบยาสูบ คิดเป็นร้อยละ 52.5 และหากชุมชนมีขอ้ตกลง
ร่วมกนัในการควบคุมการสูบยาสูบอาจจะมีผลกระทบต่อการจาํหน่ายยาสูบในร้านคา้คร่ึงต่อคร่ึงมาก
ท่ีสุด (ระดบั 5 ใน 10 คะแนน)  คิดเป็นร้อยละ 27.3 รองลงมาคือ นอ้ยท่ีสุด (ระดบั 0 ใน 10 คะแนน) คิด
เป็นร้อยละ 18.2 และนอ้ยมาก (ระดบั 2 ใน 10 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 13.6       

 
5.3 ข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการร้านค้า  

ผูข้ายหรือผูป้ระกอบการไดมี้ขอ้เสนอแนะครอบครัว ชุมชน หน่วยงานรัฐและส่วนทอ้งถ่ิน
เก่ียวกบัการสร้างขอ้ตกลงร่วมกนัของชุมชนในการควบคุมยาสูบดงัน้ี 

ในระดับครอบครัว มีขอ้เสนอแนะว่า ควรสร้างความรัก ความเขา้ใจ ให้ความรัก ความอบอุ่น
ให้กับครอบครัว ไม่อยากให้ครอบครัวสูบบุหร่ี รวมทั้งทาํความเขา้ใจ เป็นแบบอย่างท่ีดี ปลูกฝังให้
ความรู้ อบรมสัง่สอน บอกกล่าวตกัเตือนถึงโทษภยัของบุหร่ีในครอบครัว มีเงินใชซ้ื้อส่ิงท่ีเป็นประโยชน์
และดีต่อสุขภาพ บอกให้เลิกเพราะคนในครอบครัวไม่ชอบ เป็นแบบอย่างท่ีไม่ดีแก่ครอบครัว สาํหรับ
ครอบครัวท่ีไม่มีคนสูบในครอบครัวก็จะว่ากล่าวไดง่้ายกว่า เพราะไม่แนะนาํให้สูบและไม่มีตวัแบบใน
การสูบและหากควบคุมการผลิตไดจ้ะเป็นการดี ดงันั้นครอบครัวตอ้งไม่สูบบุหร่ีเพราะไม่เป็นผลดีคือนาํ
ภยัเขา้ร่างตวัเอง นอกจากน้ีผูป้ระกอบเสนอแนะว่า “...ครอบครัวตอ้งควบคุมเด็กนกัสูบหนา้ใหม่ท่ีกาํลงั
เร่ิมสูบ (อายตุ ํ่ากวา่ 15 ปี)...” 

ในระดับชุมชน มีขอ้เสนอแนะว่า ควรร่วมกนัดาํเนินการรณรงคท์ั้งชุมชน มีการประชุมร่วมกนั 
สามคัคีกนั มีขอ้ตกลงร่วมกนั กาํหนดกฎเกณฑแ์ละร่วมมือกนัทุกคนในชุมชน ร่วมมือกนัทุกครอบครัว 
อบรมสัง่สอน ร่วมมือกนัอยา่งจริงจงั มีกฎระเบียบร่วมกนัเช่นเวลาประชุมท่ีศาลากลางบา้นไม่อยากใหมี้
คนสูบบุหร่ี (เหม็นควนับุหร่ี) แนะนาํให้ทราบถึงอนัตรายของบุหร่ีว่าเป็นส่ิงไม่ดีสาํหรับลูกคา้ท่ีมาซ้ือ
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ผูป้ระกอบการจะแนะนาํทุกคร้ังท่ีมาซ้ือวา่เป็นส่ิงไม่ดีต่อชุมชน อยากใหมี้การควบคุม ชุมชนตอ้งรณรงค์
ใหม้ากกวา่น้ีวา่หา้มสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะในชุมชนและควรจดัสถานท่ีใหสู้บเฉพาะ 

ในระดับหน่วยงานรัฐและท้องถิ่น ควรใหค้วามรู้ ประชุมร่วมกนั ตลอดจนควรใหก้ารสนบัสนุน
งบประมาณในการดาํเนินกิจกรรม การควบคุมยาสูบและส่งเสริมสนับสนุนการดาํเนินกิจกรรมเพ่ือ
ต่อตา้นยาสูบทุกกิจกรรม รวมทั้งควรสาํรวจใหก้ารบาํบดัสาํหรับนกัสูบและรัฐควรจดัเก็บภาษีใหม้ากข้ึน
เพราะจะทาํให้บุหร่ีราคาแพงข้ึนนักสูบหน้าใหม่ไม่สามารถซ้ือสูบไดแ้ละจะไดน้าํเงินภาษีมาพฒันา
ทอ้งถ่ิน 

นอกจากน้ีผูป้ระกอบการยงัมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจาํหน่ายยาสูบว่า ไม่ควรมีการจาํหน่าย
ยาสูบ ถา้มีก็ควรกาํหนดรูปแบบวิธีการ การจาํหน่ายและควรจริงจงัในการปฏิบติัร่วมกนัทั้งร้านคา้และ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ไม่ควรจาํหน่ายให้เด็กและวยัรุ่น หากมีการจาํหน่ายยาสูบเท่ากบัว่าเป็นการ
ส่งเสริมการสูบบุหร่ีและควรถือปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด ดาํเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจงั 
จดัพื้นท่ีจาํหน่ายเป็นกลุ่ม...และอยากให้มีการควบคุมเก่ียวกบัภาษี...ควรแนะนาํเก่ียวกบัอนัตรายอย่าง
ต่อเน่ืองผูค้า้หรือผูป้ระกอบการควรแนะนาํกบัลูกคา้เป็นประจาํว่า “ไม่มีประโยชน์” ไม่ควรจาํหน่ายบุหร่ี
ใหแ้ก่เดก็ตํ่ากวา่ 18 ปี ขายใหเ้ฉพาะผูใ้หญ่ 

 

5.4 ข้อสังเกตสําหรับผู้สัมภาษณ์ 
จากการเก็บขอ้มูลมีขอ้สังเกตเพ่ิมเติมในบริบทของร้านคา้พบว่า มีการวางจาํหน่ายยาเส้นแขวน

ขายมองเห็นชดัเจนและบางร้านยาเส้นวางขายนอกร้าน (ขา้งประตูบา้น) บุหร่ีซองวางขายในร้านมิดชิด
เลก็นอ้ยและบางร้านวางแบบเปิดเผย ส่วนชุมชนในเมืองจะมีการวางขายอยา่งมิดชิดในตูทึ้บ ปกปิดท่ีจะ
จาํหน่ายบุหร่ีอยา่งมิดชิดไม่โชวห์นา้ร้าน ในขณะท่ียาเส้นวางโชว ์ในทางตรงกนัขา้มในชุมชนนอกเมือง
และในชุมชนห่างไกลจะตั้งโชวใ์ห้เห็นอยูห่นา้ร้านและวางจาํหน่ายบนโต๊ะมองเห็นอย่างชดัเจน มีการ
วางจาํหน่ายเม่ือเดินเขา้ไปในร้านจะมองเห็นชดัเจน จึงกล่าวโดยสรุปไดว้่า การปฏิบติัตามกฎหมายการ
ควบคุมยาสูบยงัมีการละเลยเช่น วางเปิดเผยมองเห็นชดั ผูป้ระกอบการกล่าววา่  

 

“...เตม็ใจใ ห้ความร่วมมือในการควบคุมยาสูบ...แต่ต้องทาํพร้อมกัน
ทุกร้านในชุมชน...” 
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บทท่ี 6  
สรุปผลการวจิยั อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 
จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลประเมินสถานการณ์ยาสูบไดข้อ้คน้พบท่ีหลากหลายประการท่ีเป็น

ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั (1) ทุนทางสังคม (2) การรับรู้ (3) ความตระหนกั (4) ความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
สนบัสนุนระบบบริการเลิกบุหร่ีและฟ้ืนฟูสุขภาพกลุ่มคนในชุมชน (5) การดาํเนินงานควบคุมควนับุหร่ี
มือสองและ (6) การสาํรวจปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ เพื่อท่ีสะทอ้นให้เห็นว่า
ทุนเดิมท่ีจะสามารถนาํไปใชใ้นการขบัเคล่ือนชุมชน “สู่สังคมปลอดควนับุหร่ี” อย่างย ัง่ยืนในจงัหวดั
หนองบวัลาํภูมีส่วนใดบา้งท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดส้รุปผลการวิจยั อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 
6.1 สรุปผลการวจิัยและอภิปรายผล 

6.1.1 การประเมินทุนทางสงัคม (Social Capital)  
จากผลการวิจยัพบว่า ทุนทางสังคมท่ีเป็นความสัมพนัธ์ในครอบครัว (Bonding Social 

Capital) ในปัจจุบนัครอบครัวในชุมชนจงัหวดัหนองบวัลาํภูเร่ิมจะมีความตระหนกัถึงโทษของบุหร่ีแต่
เลิกสูบยงัไม่ได ้การสูบบุหร่ีของคนในครอบครัวมกัจะมีพฤติกรรมในการแอบสูบเพราะว่าไดรั้บการต่อ
ว่าจากภรรยาและลูกสาว ถือไดว้่าเป็นทุนทางสังคมเชิงบวกท่ีมีการปฏิเสธควนับุหร่ีเพราะเพศหญิงมี
ความเส่ียงต่อการเจบ็ป่วยมากกว่าชายเม่ือไดรั้บควนับุหร่ี (Prescott, et al., 1998; หทยั ชิตานนท,์ 2550-
51) ในขณะสามีสูบบุหร่ีจะทาํให้ภรรยาไดรั้บควนับุหร่ีมือสองและเส่ียงต่อการลม้ป่วยดว้ยโรคหัวใจ
และหลอดเลือดเพ่ิมข้ึน (HHS, 2006; หทยั ชิตานนท,์ 2550-51) และแม่บา้นมกัจะมีการสั่งสอนท่ีถือได้
วา่เป็นการขดัเกลาทางสงัคม (Socialization) คนในครอบครัวดว้ยการเอาใส่ใจดูแล โดยเฉพาะลูกชายให้
ปฏิเสธการสูบบุหร่ี ตลอดจนสามี ลุงและคุณปู่ ให้เป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่คนในครอบครัว ดงันั้นจึงมกัจะ
พบเห็นในชุมชนว่าครอบครัวท่ีไม่สูบบุหร่ีหัวหน้าครอบครัวก็จะไม่เคยสูบบุหร่ีมาก่อน ประเด็นน้ีมี
งานวิจยัพบว่าเด็กท่ีมีพ่อแม่สูบบุหร่ีมกัจะเป็นปัจจยัเร่ิมตน้ต่อเด็กใหสู้บบุหร่ีมากเป็น 2 เท่าของพ่อแม่ท่ี
ไม่สูบบุหร่ี (Eiser JR, Morgan M, Gammage P& Gray E, 1989; หทยั ชิตานนท,์ 2550-51) ส่งผลใหเ้กิด
การสั่งสอน-อบรมบ่มเพาะ สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น มีทศันะคติท่ีดีและมีการรับรู้ท่ีถูกตอ้งต่อการสูบบุหร่ี 
กลายเป็นทศันะวิสยัท่ีดีต่อสงัคม (Social Visual) สะทอ้นใหเ้ห็นวา่มีทศันะคติท่ีดีและมีการรับรู้ท่ีถูกตอ้ง
นั้นเกิดจากการมีแบบแผนการดาํเนินชีวติท่ีดี มีระบบการขดัเกลาทางสงัคม (Socialization) ในครอบครัว
เป็นอยา่งดี ครอบครัวหน่ึง ๆ จะมีทุนทางสังคมในครอบครัวเป็นทุนเดิมไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์คุน้ชินกนั 
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ค่านิยม ความคิด/ความเช่ือท่ีคลา้ย ๆ กนัในครอบครัวเดียวกนั (Putnam, 2000) และการทาํหนา้ท่ีของ
ค่านิยม ความคิด ความเช่ือและประเพณี ทาํใหส้ังคมเกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีเกิดสุขภาพสังคม (โกมาตร จึง
เสถียรทรัพย,์ 2545) ช้ีใหเ้ห็นว่า การมีตวัแบบท่ีดี มีครอบครัวท่ีอบอุ่นและรับรู้ข่าวสารท่ีถูกตอ้งจะสร้าง
ทศันะคติท่ีดีเป็นภูมิคุม้กนัทางสังคมได ้ในขณะท่ีครอบครัวท่ีมีพ่อแม่สูบบุหร่ีลูกก็จะสูบตามไปดว้ย 
ช้ีใหเ้ห็นวา่ การรับรู้ขอ้มูลท่ีผดิและมีบรรทดัฐานทางสงัคมในครอบครัวท่ีเป็นแง่มุมเชิงลบจะทาํใหแ้บบ
แผนชีวิตกจ็ะถือปฏิบติัแบบผดิ ๆ ดงันั้นเพื่อป้องกนัการมีนกัสูบหนา้ใหม่กค็วรใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง  

นอกจากน้ียงัพบว่าระบบการศึกษาได้สั่งสอนตั้งแต่เด็ก สร้างความตระหนักให้เป็นคนดีมี
จิตสํานึกท่ีดี ท่ีผ่านมาผูห้ญิงไทยไม่ควรสูบบุหร่ี ซ่ึงในปัจจุบนัไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็ไม่ควรสูบ
บุหร่ีทั้งนั้น โดยมีความเช่ือวา่เป็นหญิงหากสูบบุหร่ีสังคมไม่ยอมรับ ไม่มีใครคนใดท่ีตอ้งการจะมีภรรยา
ท่ีในช่วงทา้ยของชีวิตตอ้งเสียชีวิตลงเพราะการสูบบุหร่ี ดังท่ีสหรัฐอเมริกาแต่ละปีมีสตรีประมาณ 
170,000 คนตอ้งเสียชีวิตจากโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี (4CDC, 2008) และหญิงชาวอเมริกนักว่า 4 ลา้น
คนตอ้งตายก่อนวยัอนัควรจากโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี (HHS, 1995-2001) ช้ีให้เห็นว่า โรคท่ีเกิดจาก
การสูบบุหร่ีในสตรีสร้างความรุนแรงและเสียชีวิตลงเป็นจาํนวนไม่น้อยในแต่ละปี อย่างไรก็ตามใน
สังคมไทยสตรีก็ไม่นิยมสูบบุหร่ี ท่ีถือไดว้่าเป็นทุนเดิมท่ีทรงคุณค่าท่ีไดส้ั่งสมบ่มเพาะให้คนใกลชิ้ดใน
ครอบครัวไม่สูบบุหร่ีตามไปดว้ย ดงันั้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นบุคคลใกลชิ้ดอาจจะมีส่วนทาํให้ครอบครัวมี
ภยัจากบุหร่ีได ้ขอ้สังเกตอีกประการหน่ึงคือ ระบบการขดัเกลาทางสังคมในครอบครัวและเครือญาติใน
ชุมชนไดป้ลูกฝังสั่งสมจากรุ่นสู่รุ่น บางครอบครัวก็สร้างค่านิยมท่ีผดิและบางครอบครัวก็สร้างค่านิยมท่ี
ดีคละเคา้จะอยูร่่วมกนั สอดคลอ้งกบัปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีพบว่า กลุ่มคนท่ีไม่สูบบุหร่ีจะนัง่แยกตวั
ออกไปจากกลุ่มท่ีสูบบุหร่ีและกลุ่มคนท่ีสูบบุหร่ีจะถูกตาํหนิและสังคมรังเกียจ พลงัอาํนาจจากกลุ่มคนท่ี
ไม่สูบบุหร่ีก็จะเบียดขบัให้สถานการณ์ทางสังคมตอ้งปลอดควนับุหร่ีดว้ย ดงันั้นกลุ่มท่ีสูบบุหร่ีจึงตอ้ง
ทบทวนตวัเองเม่ืออยูใ่นสังคมสาธารณะ ช้ีให้เห็นว่า พลงัมวลชนท่ีไม่สูบบุหร่ีมีอาํนาจต่อรองและสร้าง
ความตระหนกัใหส้งัคมปลอดควนับุหร่ีได ้กล่าวโดยสรุปไดว้า่ทุนทางสงัคมในครอบครัวท่ีมีเป็นทุนเดิม
คือ (1) การขดัเกลาทางสังคมไดแ้ก่ การอบรมบ่มเพาะทาํตวัเป็นตวัอย่างท่ีดี (2) การสร้างทศันคติท่ีดี 
และ (3) การรับรู้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ไม่สร้างความเช่ือท่ีผิด ๆ ครอบครัวท่ีมีผูห้ญิงในครอบครัวจาํนวนมาก 
ๆ ส่วนใหญ่ครอบครัวจะไม่สูบบุหร่ี ซ่ึงผูห้ญิงมีบทบาทสําคญัในการดูแลสุขภาพมากกว่าชาย (Full 
et.al, 1993) ดงัจะเห็นไดจ้ากในครอบครัวท่ีมีบุตรสาวจะมีอิทธิพลอยา่งมากต่อการทาํใหผู้ท่ี้สูบบุหร่ีเลิก
สูบบุหร่ีได ้ช้ีให้เห็นว่า ความเป็นตน้แบบของครอบครัว เพศสภาวะมีอิทธิพลต่อบรรทดัฐานทางสังคม
เป็นอยา่งมาก  

นอกจากน้ีการประเมินสถานการณ์ยาสูบในชุมชน พบว่า ชุมชนยงัไม่มีขอ้บงัคบัใด ๆ รองรับ 
ทาํใหใ้นชุมชนมีกลุ่มคนบางกลุ่มยงัสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ สืบเน่ืองจากวฒันธรรมความคุน้ชิน สะทอ้น
ให้เห็นว่า เม่ือสังคมชุมชนไม่จดัระเบียบทางสังคม (Social Order) ก็จะส่งผลให้สังคมไม่มีวินยัดงัเช่น 
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เม่ือโรงเรียนประกาศเป็นเขตปลอดบุหร่ีแลว้ก็คงพบเห็นครูสูบบุหร่ีอยู่ในโรงเรียน เป็นตน้ สอดคลอ้ง
กบังานเขียนของหทยั ชิตานนท ์(2550-51: 17) ท่ีเสนอแนะให้โรงเรียนควรส่งเสริมให้บุคลากรไม่สูบ
บุหร่ีเพื่อเป็นแบบอย่างทางบวกต่อลูกศิษยใ์ห้ดาํเนินชีวิตท่ีปลอดบุหร่ี ถึงแมว้่าจะอยู่ท่ีบา้นพกัก็ตาม
อยา่งไรก็ตามยิง่เป็นผูน้าํทางสังคมยิง่ตอ้งทาํตวัเป็นตน้แบบท่ีดีจะส่งผลถึงวฒันธรรมและทศันะวิสัยต่อ
สังคมดีตามไปดว้ย สําหรับสถานท่ีสาธารณะท่ีประกาศเป็นเขตปลอดบุหร่ีในชุมชนไดแ้ก่ วดั ศาลา
กลางบา้นและตลาดชุมชน ส่วนสถานท่ีราชการประชาชนรับรู้และเขา้ใจดีว่าเป็นเขตปลอดบุหร่ีไดแ้ก่ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลและโรงเรียน แมว้่าโรงเรียนจะประกาศเป็นเขตปลอดบุหร่ีแลว้ก็ตาม
ยงัพบว่า มีนักเรียนมธัยมตอนตน้ท่ีแอบสูบบุหร่ีอย่างต่อเน่ือง ส่วนนักเรียนมธัยมปลายไม่ค่อยมีผูสู้บ
บุหร่ี ช้ีให้เห็นว่า การเป็นนักสูบหน้าใหม่มกัอยู่ในช่วงวยัรุ่นระยะเร่ิมตน้ (ม.1-3) คร้ันพอโตข้ึนเป็น
วยัรุ่นระยะหนุ่ม-สาว ก็จะมีความละอายต่อการสูบบุหร่ีเพราะผูห้ญิงวยัสาวสมยัใหม่ไม่ชอบคนสูบบุหร่ี 
และสถานท่ีท่ีนกัเรียนมธัยมตน้มกัจะไปชุมนุมกนัสูบบุหร่ีคือ ท่ีหลงัโรงเรียนเพราะกลวัครูเห็นและเม่ือ
ครูจบัไดก้็กลบัเขา้มาเรียนตามปกติ ไม่มีบทลงโทษอะไร สะทอ้นให้เห็นว่าโรงเรียนยงัไม่มีมาตรการ
ลงโทษท่ีเขม้งวดพอ และยงัขาดการกล่าวเตือน สั่งสอนให้ทราบว่าเป็นส่ิงท่ีไม่ดีสังคมไม่ยอมรับ ท่ีน่า
เหลือเช่ือคือผูป้กครองไม่ทราบว่าลูกสูบบุหร่ี จึงกล่าวโดยสรุปไดว้่า การเอาใจใส่ การสอดส่องดูแลก็
เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีเหน่ียวร้ังไม่ใหน้กัเรียนสูบบุหร่ี 

จากการเก็บขอ้มูลมีขอ้สังเกตเป็นท่ีน่าสนใจคือ ผูป้กครองไม่ไดใ้ส่ใจขอ้มูลเก่ียวกบัเด็กวยัรุ่น
โดยให้เหตุผลว่า ละเลยการสั่งสอน ขาดการเฝ้าระวงัและสังเกตพฤติกรรม ท่ีมากกว่านั้นผูป้ระกอบการ
ร้านคา้มีหนา้ท่ีจาํหน่ายอย่างเดียว ไม่เคยแนะนาํผูซ้ื้อถึงภยัของบุหร่ีเป็นส่ิงไม่ดีและฟุ่ มเฟือย ถา้เลิกจะ
ประหยดัไดม้ากนอ้ยขนาดไหน สะทอ้นใหเ้ห็นว่า การใส่ใจรายละเอียด ช้ีแนะการดาํเนินชีวิตเป็นปัจจยั
หน่ึงท่ีมีผลต่อการสูบบุหร่ี รวมทั้งความตระหนกัของผูป้ระกอบการร้านคา้ท่ีมีต่อชุมชน 

นอกจากน้ีในชุมชนยงัมีองคก์รเครือข่าย (Social Network) ท่ีเป็นสถาบนัโดยเฉพาะโรงเรียนท่ี
เป็นองคก์รเครือข่ายท่ีสาํคญั โดยทัว่ไปโรงเรียนตอ้งเป็นตน้แบบและเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการรณรงคไ์ม่
สูบบุหร่ี โดยเฉพาะโรงเรียนมธัยมเพราะถือไดว้่าเป็นกลุ่มอายุท่ีสุ่มเส่ียงต่อการเร่ิมสูบบุหร่ีหรือนกัสูบ
หนา้ใหม่ นอกจากน้ียงัมีองคก์รเครือข่ายอาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) ซ่ึงพบว่า ศกัยภาพของ อสม.
ยงัคงมีเป็นทุนเดิมอยูบ่า้ง ปัจจุบนั อสม.ส่วนใหญ่จะเป็นผูห้ญิงจึงไม่ค่อยสูบบุหร่ี ส่วนท่ีสูบบุหร่ีจะเป็น
เพศชาย อยา่งไรก็ตามในพื้นท่ีสาธารณะ อสม.จะไม่สูบบุหร่ี จะไปซ่อนตวัสูบอยูใ่นท่ีส่วนตวั ช้ีให้เห็น
ว่า การไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะเกิดการรับรู้ว่าหา้มสูบเด็ดขาด และเป็นท่ีสังเกตว่า อสม.จะไม่สูบบุหร่ี
ในท่ีประชุมหรืออยูใ่นท่ีสาธารณะ สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ บทบาท หนา้ท่ีตาํแหน่งทางสงัคมดา้นสุขภาพ ตอ้ง
ทําตัวเป็นตัวอย่างและมีส่วนผลักดันให้คนในชุมชนไม่สูบบุหร่ี รวมทั้ งปัจจัยท่ีเป็นตัวกําหนด 
(Determinants Factors) อีกปัจจยัหน่ึงคือ ความเขม้งวดของขนบธรรมเนียมประเพณี จากท่ีพบว่า ชุมชน
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พยายามท่ีจะกาํหนดเง่ือนไขตาํแหน่งของผูน้าํชุมชนในสมยัต่อไปตอ้งเป็นผูไ้ม่ด่ืมเหลา้ ไม่สูบบุหร่ีเพื่อ
เป็นแบบอยา่งท่ีดี นั้นหมายถึงวา่ชุมชนไดใ้หค้วามสาํคญักบัผูน้าํท่ีตอ้งเป็นตน้แบบการไม่สูบุหร่ีมากข้ึน 

อย่างไรก็ตามปัจจุบนัผูน้าํชุมชนอยู่ระหว่างการปรับตวั ซ่ึงจะสังเกตจากการประเมินทุนทาง
สังคมท่ีเป็นความสัมพนัธ์ในระดบัโครงสร้าง (Linking Social Capital) ท่ีพบว่า ผูน้าํชุมชนยงัไม่ไดใ้ห้
ความร่วมมือเท่าท่ีควร ทั้ง ๆ ท่ีผูน้าํน่าจะเป็นแบบอยา่งให้กบัชุมชนนั้นเองและยิ่งไปกว่านั้นผูน้าํชุมชน
ยงัละเลยบทบาทท่ีตอ้งทาํเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ชุมชนอีกดว้ย แมว้า่จะเป็นเช่นนั้นกต็ามผูน้าํบางชุมชนก็มี
แนวโนม้ท่ีดี จะสังเกตไดจ้ากผูน้าํชุมชนส่วนใหญ่จะพยายามเลิกบุหร่ีหรือหากสูบบุหร่ีก็ลดจาํนวนลง 
ในขณะท่ีส่วนท้องถ่ินเองก็ให้ความสําคัญกับเร่ืองเหล้าบุหร่ีเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงปัจจุบันเร่ิมเห็น
ความสาํคญัเก่ียวกบับุหร่ีมากข้ึน  

ในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลปัจจุบนัให้ความสําคญัเป็นอย่างดี เน้นการเป็น
แบบอย่าง ให้ความรู้ทางวิชาการ แนะนาํวิธีการเลิกและแบบรูปแบบการเลิกบุหร่ี ตลอดจนให้ขอ้มูล
ข่าวสารเป็นกนัเอง เช่น ตระหนักท่ีจะจดัตั้ งคลินิกเลิกบุหร่ีเองโดยไม่พึ่งโครงสร้างการทาํงาน การ
ดาํเนินงานหมู่บา้นเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นตน้ รวมทั้งเป็นแบบอย่างของการไม่สูบบุหร่ี ซ่ึงสะทอ้นถึง
บทบาทท่ีจะถ่ายทอด สร้างการรับรู้ท่ีดีพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลง  

ในส่วนทอ้งถ่ินผูบ้ริหารและผูน้าํชุมชนไดมี้บทบาทในการต่อตา้นหรือเป็นตน้แบบท่ีดีให้กบั
สังคม รวมทั้งตอ้งให้การสนบัสนุนอยา่งเต็มท่ีร่วมกบัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล จุดอ่อนท่ีตอ้ง
เร่งดาํเนินงานคือการประชาสัมพนัธ์แจง้เตือนของผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย ท่ีพบว่า ขาดการประชาสัมพนัธ์
อยา่งต่อเน่ือง จึงส่งผลใหมี้การละเมิดกฎหมายเก่ียวกบับุหร่ีในชุมชนอยา่งมากมาย 

นอกจากน้ีกิจกรรมท่ีเป็นบทบาทจากโครงสร้างทางสังคมคือการส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ 
พบว่า มีการประชาสัมพนัธ์อยา่งจริงจงัในแง่มุมกิจกรรม แต่ยงัขาดการประเมินผลกิจกรรม ซ่ึงจากการ
สังเกตพบว่า ส่วนใหญ่ไม่ปฏิบติัตามส่ือท่ีประชาสัมพนัธ์ เพราะไม่มีเจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายมา
ดาํเนินการ ณ เวลานั้น (ทาํผิดแลว้ก็ไม่มีใครทาํอะไร) คนท่ีฝ่าฝืนไม่มีการเปรียบเทียบปรับตามป้าย
ประชาสัมพนัธ์ แมว้่าขา้ราชการเองก็มีเพียงผูบ้งัคบับญัชาว่ากล่าวตกัเตือนเท่านั้น สะทอ้นให้เห็นว่า
ทาํไมประชาชนจึงไม่รับรู้ว่ามีกฎหมายลงโทษ อย่างไรก็ตามแมว้่ากลุ่มขา้ราชการจะถูกผูบ้งัคบับญัชา
กล่าวตกัเตือนแลว้ก็ตาม ดูเหมือนว่าจะละเลยอยู่เช่นเคย ซ่ึงยงัพบเห็นว่ากลุ่มผูสู้บบุหร่ีได้พยายาม
กาํหนดพื้นท่ีสูบบุหร่ีข้ึนเองโดยไม่สนใจกฎหมาย ช้ีให้เห็นว่า พนักงานเจา้หน้าท่ีผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย
เป็นตวัแปรหน่ึงท่ีทาํใหค้นฝ่าฝืนและละเมิดต่อกฎหมาย ดงันั้นผูบ้งัคบับญัชาตอ้งเขา้มามีบทบาทในการ
กาํหนดบทลงโทษของพนกังานหรือเจา้หนา้ท่ีภายใตโ้ครงสร้างใหม้ากกวา่ท่ีเป็นอยูโ่ดยอิงกฎหมาย  

นอกจากน้ีในสถาบนัการศึกษาผูบ้ริหารโรงเรียนกล่าวว่าภาพโฆษณาเลิกบุหร่ีสะทอ้นถึงความ
ไม่จริงใจยงัไม่ชดัเจน ภาพการประชาสัมพนัธ์ขา้งซองบุหร่ีไม่ส่ือและสะทอ้นความเป็นจริงของการ
เจ็บป่วยของการสูบบุหร่ีไม่มีขั้นตอนการเกิดการเจ็บป่วยแต่ละระยะ ฉายให้เห็นเพียงภาพระยะสุดทา้ย 
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ในขณะท่ีบางคนท่ีสูบบุหร่ีท่ีอายมุากข้ึนประมาณ 60-70 ปี ก็ยงัยนืยนัว่ามีสุขภาพดีเป็นตน้ รวมทั้งภาพ
โฆษณาขา้งถุงยาเส้นก็เป็นภาพขาวดาํสีไม่เด่นชดั คาดว่าจะจดัทาํข้ึนเพื่อเป็นองคป์ระกอบทางการคา้
และภาษี ดงันั้นภาพท่ีโฆษณาขา้งซองบุหร่ีจึงไม่มีผลทาํให้คนสูบบุหร่ีลดลง ต่างจากส่ือภาพวีดีโอ
เคล่ือนไหวจะมีผลต่อการเลิกสูบบุหร่ีมากกว่า อย่างไรก็ตามผูข้อ้มูลกล่าวว่า “ภาพท่ีสามารถกระตุน้
เตือนนกัสูบบุหร่ีไดม้ากท่ีสุดคือ ภาพท่ีส่ือสารใหท้ราบถึงการเส่ือมสมรรถภาพทางเพศเม่ือสูบบุหร่ี”   

ในเร่ืองความตระหนักต่อการสูบบุหร่ีเหตุผลหน่ึงท่ีทาํให้คนไม่สูบบุหร่ีคือ ความไม่ชอบ ซ่ึง
แนวโนม้กาํลงัสูงข้ึน (ค่านิยมใหม่) โดยกลุ่มนกัสูบอาศยัประสบการณ์ท่ีเคยสูบแลว้มีอาการมึนเมาจึงไม่
ชอบ ตลอดจนเวลาสูบบุหร่ีแลว้เจ็บคอทาํให้สุขภาพไม่ดี ช้ีให้เห็นว่า ประสบการณ์ ค่านิยมและภาวะ
สุขภาพของนกัสูบก็มีส่วนเขา้มาเป็นตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัจาํนวนผูสู้บบุหร่ีดว้ย ในขณะท่ีการประกาศ
เป็นเขตปลอดบุหร่ีในท่ีสาธารณะนกัสูบจะถูกเบียดขบัและไล่ท่ีออกไปจากพ้ืนท่ีสาธารณะ โดยชุมชน
ไดส้ร้างเง่ือนไขกฎเกณฑโ์ดยมีวฒันาธรรมท่ีไม่ยอมรับการสูบบุหร่ี หากตอ้งการสูบบุหร่ีให้ไปท่ีอ่ืนท่ี
ห่างไกลกลุ่มคน และผูน้าํทางสงัคมจะแสดงบทบาทเป็นผูว้า่กล่าวใหถื้อปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะ
บริเวณศาลากลางบา้น วดั โรงเรียนและสถานท่ีราชการในชุมชน  

6.1.2 เครือข่ายทางสงัคม (Social Network)   
เครือข่ายทางสังคม (Social Network) หมายถึง ปรากฏการณ์ทางสังคมในรูปแบบหน่ึงท่ี

แสดงใหเ้ห็นถึงรูปแบบการจดัเรียงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจเจกชน (Individual) ท่ีร่วมกนักระทาํการใน
สังคม (Encyclopedia of Sociology; Volume 4: S-Z Index, 1992; The SAGE Dictionary of Sociology, 
2006) ซ่ึงในงานวิจยัถือว่าเป็นประเด็นสาํคญัเพราะว่า ความสัมพนัธ์ทางสังคมของปัจเจกชนดงักล่าวถือ
ไดว้่าเป็นการรวมกลุ่มเพื่อทาํการของทุนมนุษย ์(Human Capital) ซ่ึงทุนเดิมอีกประการหน่ึงท่ีจะใชใ้น
การขบัเคล่ือนจงัหวดัปลอดควนับุหร่ี ภาคีเครือข่ายไดแ้ก่ ภาคส่วนราชการในชุมชนท่ีเขา้มาเป็นภาคี
เครือข่ายเช่น โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลและองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นตน้  

6.1.2.1 โรงเรียน มีแนวคิดหลกัการวา่ คลินิกจะช่วยบาํบดัสุขภาพของคนสูบบุหร่ีไดแ้ละ
โครงสร้างพื้นฐานเป็นทุนทางสังคมท่ีมากพอ ควรเร่งทาํความเขา้ใจกบัชุมชนขอความร่วมมือขอรับการ
สนบัสนุนจากทุกภาคส่วน ช้ีใหเ้ห็นว่า ผูติ้ดบุหร่ีมีความตอ้งการและพร้อมท่ีจะเลิกบุหร่ีมีเป็นจาํนวนไม่
นอ้ย นอกจากน้ีสถานการศึกษา/โรงเรียนผูบ้ริหารโรงเรียน ส่วนหน่ึงไดเ้ขา้ร่วมโครงการ “ผูก้องยาสูบ” 
เฝ้าระวงันกัเรียนระดบัมธัยมตน้ เพราะมีพฤติกรรมเช่ือไดว้่ามีการสูบบุหร่ีเพราะมีกล่ินเหมน็ มกัคบหา
เพื่อนรุ่นพี่ แมว้่ารุ่นพี่ไม่ไดก้ดดนั (Peer Pressure) แต่เป็นความผกูพนักบัรุ่นพี่ (Peer Bounding) ทาํให้
เยาวชนอาจตอ้งสูบบุหร่ีเพื่อเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม (Michell L.Loud, 1997) ซ่ึงในงานของ De Vries H, 
Dijkstra M, Kuhliman P (1988) พบว่า เยาวชนยงัขาดทกัษะท่ีจะปฏิเสธบุหร่ีซ่ึงถูกนาํเสนอโดยเพื่อน
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเพื่อนสนิท (Close friendship) ดงันั้นเพื่อนจึงมีอิทธิพลมากท่ีสุดในการสูบบุหร่ีของ
เยาวชน (หทยั ชิตานนท,์ 2550-51: 30) ส่งผลให้เกิดการมัว่สุมตามมา ส่วนใหญ่จะเกิดในครอบครัวท่ี
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ขาดความอบอุ่นมกัอาศยัอยูก่บัญาติ นอกจากน้ีหากจะฟ้ืนฟูสุขภาพผูเ้ลิกสูบบุหร่ีใหมี้ประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุดนั้น จากการประชุมกลุ่มส่วนราชการ โรงเรียนมีขอ้เสนอแนะวา่ ควรใหค้วามรู้ถึงผลเสียของการสูบ
บุหร่ีโดยผลกัดนัให้เขา้ไปในระบบการเรียนการสอน ควรมีมาตรการและบทลงโทษนกัเรียนท่ีสูบบุหร่ี
และผูป้กครองนกัเรียนก็ตอ้งให้ความร่วมมือ นอกจากน้ีบุคากรของโรงเรียนตอ้งไม่สูบบุหร่ีในบริเวณ
โรงเรียนเพราะโรงเรียนควรเป็นแบบอยา่งท่ีดี ตามนิยามความหมายว่า “โรง-เรียน”  ดงัเช่นโรงเรียนนา
มะเฟือง ตาํบลนามะเฟือง ครูในโรงเรียนไม่สูบบุหร่ี ส่งผลให้สังคมโรงเรียนไม่สูบบุหร่ีไปด้วย มี
โครงการ “ผูก้องยาสูบ” โดย หากมีผูก้ระทาํผิดจะมีการลงโทษไดแ้ก่ ตกัเตือน ผูท่ี้กระทาํผิดวินยับ่อย ๆ 
คร้ัง หากกระทาํผดิวินยัร้ายแรงสูงสุด จาํเป็นตอ้งส่งต่อไปสู่โรงเรียนการศึกษาพิเศษหรือสถานศึกษาอ่ืน
และลงโทษและตอ้งการให้มีหน่วยงานในการบาํบดั สะทอ้นให้เห็นว่า โรงเรียนในชุมชนไดด้าํเนิน
โครงการต่อตา้นภยัจากบุหร่ีเป็นทุนเดิมและยงัไดรั้บการสนบัสนุนจากเครือข่ายภาคเอกชนอีกดว้ย 

6.1.2.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) ในส่วน รพ.สต. มีความพร้อมท่ีจะ
ให้การสนับสนุนดา้นบาํบดั ฟ้ืนฟู และมีขอ้เสนอแนะว่าควรเพ่ิมการอบรมให้กบัเจา้หน้าท่ีและออก
ปฏิบัติงานเชิงรุก โดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพ และควรผสมผสานกับโครงการเลิกสุรา  ในขณะท่ี
ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล ควรเป็นผูท่ี้ใหค้วามเขา้ใจแก่ชาวบา้น เร่ืองผลดี – ผลเสีย 
จดัรณรงคล์ด-ละ-เลิกให้มากท่ีสุด ในสถานบริการสุขภาพก็ควรห้ามสูบ โดยเร่ิมจาก สถานบริการใน
ชุมชนเป็นแบบอยา่งท่ีทาํต่อเน่ือง โดยอาศยัการดาํเนินงานในรูปกองทุนหลกัประกนัสุขภาพตาํบล โดย
เพิ่มกิจกรรมเยีย่มบา้นผูพ้ร้อมท่ีจะเลิกบุหร่ี โดยลงทะเบียนรับผูท่ี้สมคัรใจจะเขา้ค่ายเลิกบุหร่ี นอกจากน้ี
จะตอ้งมีการบริหารขอ้มูลท่ีรวดเร็วทนัเวลาเพื่อสะดวกในการใชข้อ้มูล 

6.1.2.3 ราชการในส่วนทอ้งถ่ิน ในส่วนทอ้งถ่ินก็จะสนับสนุนให้จดัตั้งกลุ่มท่ีไม่เป็น
ทางการ เพื่อให้ความรู้ให้การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั โดยให้เขา้กบักลุ่มตามความเหมาะสม สามารถมี
ตัวแทนพูดคุยกับแต่ละกลุ่มเป้าหมายทั้ งวยัรุ่น วยักลางคน วยัแรงงานและวยัสูงอายุ เพื่อร่วมกัน
ดาํเนินงาน สะทอ้นให้เห็นว่า ควรมีมาตรการป้อมปราม (เยียวยาทางสังคม) โดยมีการจดัตั้งกลุ่มเป็น
ศูนยป์ระสานงานใหค้วามรู้กบักลุ่มเส่ียงและเพ่ิมคลินิกนอกเวลาไม่ใช่โรงพยาบาลท่ีเดียว ควรขยายเป็น
แห่งอ่ืนดว้ย เช่น อบต. รพ.สต. โรงเรียนและอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม โดยมีความถ่ีในการพบปะกนั
อย่างนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง โดยกาํหนดให้มีกลุ่มคณะกรรมการดาํเนินเฝ้าระวงัพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
“ศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่น” มีมาตรการทางสังคมท่ีกาํหนดบทบาทใหช้ดัเจน ประกาศประชาสัมพนัธ์ใหท้ราบ
ทัว่กนัอยา่งชดัเจน สามารถวา่กล่าวตกัเตือนได ้แมว้า่ไม่มีสิทธิจบักต็าม ช้ีใหเ้ห็นวา่ส่วนราชการในระดบั
ชุมชนไดมี้การผสมผสานการดาํเนินงานทั้งสถานศึกษา (โรงเรียน) และ รพ.สต.และส่วนทอ้งถ่ิน  

6.1.2.4 ชุมชน  ในส่วนของผู ้นําชุมชน  พบว่า  แกนนําชุมชนและผู ้ใหญ่บ้าน  ให้
ขอ้เสนอแนะวา่ ควรจดัตั้งศูนยฟ้ื์นฟูใหก้บัผูเ้ลิกบุหร่ี ใหเ้ขา้ค่ายอบรมกลุ่มผูเ้ลิกสูบบุหร่ี โดยเฉพาะแกน
นาํและผูใ้หญ่บา้นทุกบา้นและทุกตาํบล ผา่นการสร้างค่านิยมท่ีดีให้แก่คนรุ่นใหม่ อาศยัมติทางสังคมท่ี



 

67 หนองบวัลาํภู: การประเมินสถานการณ์ยาสูบเพ่ือการเปล่ียนแปลง 

เห็นพอ้งตอ้งกนั สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัทุกกลุ่มในชุมชน สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ชุมชนมีแนวความคิด
ท่ีจะเลิกบุหร่ีเป็นทุนเดิมอยูแ่ลว้ สอดคลอ้งกบันายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลนามะเฟืองไดก้าํหนดกลุ่ม
เพื่อดาํเนินงานเป็น 2 กลุ่มคือ (1) กลุ่มภาระหนา้ท่ีในส่วนทอ้งถ่ินเพื่อประเมินการสูบบุหร่ีไดแ้ก่ กลุ่ม
บริหาร กลุ่มสภาเทศบาลและกลุ่มจดัการทัว่ไป และ (2) กลุ่มในชุมชนไดแ้ก่ กลุ่มแม่บา้น กลุ่ม
อาสาสมคัร (อสม.) กลุ่มร้านคา้ คณะครูในโรงเรียนและเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาํบล ร่วมกนัดาํเนินงาน โดยมอบหมายให้แต่ละกลุ่มหารือกนัคิดกิจกรรมร่วมของกลุ่มมาเพ่ือ
ดาํเนินงาน ช้ีใหเ้ห็นวา่ กลุ่มองคก์รต่างๆ ในชุมชนเป็นทุนทางสงัคมท่ีมีความเขม้แขง็  

6.1.2.5 วดั ในส่วนของวดัส่วนใหญ่ได้กาํหนดเง่ือนไขภายในวดัหรือเขตอภัยทาน 
ปัจจุบนัไดถู้กกาํหนดเป็นเขตปลอดควนับุหร่ี ไม่ใหมี้การสูบบุหร่ีในวดัเช่น พระท่ีมาจาํวดัตอ้งสาํรวมไม่
สูบบุหร่ี และญาติโยมก็ตอ้งไม่ถวายบุหร่ีเป็นตน้ ดงัจะเห็นไดจ้ากพระภิกษุในชุมชนเขตเมืองส่วนใหญ่
ไม่สูบบุหร่ี ท่ีเป็นเช่นนั้นเพราะว่าท่านพระครูเจา้อาวาสไม่สูบบุหร่ีและพระผูใ้หญ่ตอ้งเป็นตวัอยา่งดว้ย 
ช้ีใหเ้ห็นวา่เม่ือผูน้าํไม่สูบ การบงัคบัใชเ้ง่ือนไขทางสงัคมกเ็คร่งครัดได ้ทาํใหพ้ระรูปอ่ืน ๆ ในชุมชนเป็น
ตวัอยา่งท่ีดีและก็ตอ้งเป็นตวัแบบตามไปดว้ย ท่ีมากกว่านั้นคือ ไม่รับนิมนตค์นท่ีเมาสุราหรือสูบบุหร่ีมา
นิมนต์ เพื่อสร้างกระแส สร้างค่านิยมและสร้างบรรทดัฐาน (Norms) ทางสังคมใหม่ สร้างวฒันธรรม 
(Culture) ท่ีดีงาม กล่อมเกลา (Socialization) อย่างต่อเน่ือง เน้นการไม่ด่ืมเหลา้เขา้วดัและไม่สูบบุหร่ี 
นอกจากน้ีวดัท่ีตั้งอยูใ่นชุมชนยงัไดเ้ป็นสถานท่ีใหค้วามรู้เก่ียวกบัโทษของบุหร่ีและยงัมีการแลกเปล่ียน
ความรู้ในเร่ืองของพิษภยับุหร่ีใหก้บัประชาชน รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง 
ชาวบา้นท่ีเป็นญาติโยม กลุ่มเยาวชนก็ไดเ้ขา้ร่วมบาํบดั อบรม ฟ้ืนฟูหลกัคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเป็น
ท่ีพึ่งทางจิตใจไวอ้บรมสัง่สอนจากรุ่นสู่รุ่น  

6.1.2.6 กลุ่มทางสังคมในชุมชน ไดแ้ก่ กลุ่มแม่บา้นในชุมชนก็ถือไดว้่าตวัแปรสาํคญัท่ี
ช่วยเป็นแรงกระตุน้เตือน ตลอดจนหา้มปรามคนในชุมชนไม่ใหสู้บบุหร่ี ในขณะท่ีกลุ่มผูสู้งอายกุ็จะช่วย
เป็นแรงกระตุน้ให้ลดปริมาณการสูบบุหร่ีในชุมชนเพื่อจะไดค่้อย ๆ เลิก นอกจากน้ียงัมีกลุ่มอาสาสมคัร
สาธารณสุขหรือ อสม. ตอ้งเป็นตน้แบบในการปลอดบุหร่ี และรับผิดชอบกิจกรรมรณรงคต่์าง ๆ ใน
ชุมชน เนน้การสร้างเครือข่าย “บ-ว-ร” คือ บา้น วดั โรงเรียนและกลุ่มชุมชน ร่วมกนัตั้งเป้าหมายของ
กิจกรรมและร่วมประเมินสถานการณ์ร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง  

6.1.2.7 ผูแ้ทนร้านค้า/ผูป้ระกอบการ พร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือเป็นเร่ืองไม่เกิน
ความสามารถท่ีตั้งใจไว ้ตอ้งเลิกให้ได ้โดยยึด พ.ร.บ.ควบคุมผูไ้ม่บริโภคยาสูบและสร้างเง่ือนไขใน
สงัคม ใชส้งัคมบาํบดัโดยเฉพาะแม่บา้นจะเป็นผูเ้ฝ้าระวงั สร้างความตระหนกั ตกัเตือน สร้างวฒันธรรม
ท่ีดี มีการรณรงคแ์ละแสดงพลงัต่อตา้นบุหร่ี ผา่นการประชาสัมพนัธ์ ติดป้ายและให้ความรู้ สร้างความ
เขม้แขง็ใหก้บัชุมชนและภาคส่วนต่าง ๆ ควรใหก้ารสนบัสนุนนาํไปสู่การปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง 
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6.2  การประเมินความคดิเห็นต่อการสนับสนุนระบบบริการเลิกบุหร่ีและฟ้ืนฟูสุขภาพ 
ในโครงสร้างราชการในจงัหวดัหนองบวัลาํภูมีคลินิกเลิกบุหร่ีนอ้ยมากคือ มีเพียงโรงพยาบาล

หนองบวัลาํภูแห่งเดียวเท่านั้น แมว้า่จะเป็นเช่นนั้นกต็ามหน่วยงานในส่วนองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งไดต้ระหนกั
ท่ีจะมีและใหบ้ริการใหค้าํปรึกษาการเลิกบุหร่ีข้ึนมาเอง สะทอ้นใหเ้ห็นว่า การสนบัสนุนของโครงสร้าง
รัฐเองก็ยงัไม่เพียงพอ ไม่สามารถสนบัสนุนงบประมาณและกาํหนดเป็นนโยบายท่ีชดัเจนไดแ้ต่ว่าก็เห็น
ความสาํคญั ซ่ึงกระแสคนส่วนใหญ่ในชุมชนจะเร่ิมปฏิเสธการสูบบุหร่ี ดงันั้นคลินิกเลิกบุหร่ีเพื่อบาํบดั
จึงเป็นเร่ืองท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้จะเป็นแรงขบัเคล่ือนชุมชนสู่สังคมปลอดควนับุหร่ีไดดี้ สอดคลอ้งกบั
ปลดัเทศบาลตาํบลตาํบลนามะเฟือง ใหข้อ้คิดเห็นวา่ทุนเดิมคือ ชาวชุมชนมีความเขม้แขง็ มีการวิเคราะห์
สถานการณ์ยาสูบทุกสามเดือนและควรนาํจุดแขง็มาเนน้การสร้างมาตรการทางสังคมผา่นการมีส่วนดว้ย
กิจกรรมร่วมกนั สร้างค่านิยมและวฒันธรรมใหม่ เพื่อใหเ้กิดความละอายต่อสังคมส่วนร่วมท่ีจะสูบบุหร่ี 
โดยเฉพาะให้ความสาํคญักบัการจดัการและยบัย ั้งคนรุ่นใหม่ท่ีจะเติบโตเขา้มาแทนท่ีคนรุ่นเก่าท่ีเลิกสูบ
บุหร่ีไปแลว้ รวมทั้งควรเนน้เร่ืองการประชาสัมพนัธ์ตามกลุ่มเป้าหมาย สนบัสนุนงบประมาณโครงการ
เยาวชนตน้แบบ สภาเดก็และเยาวชนเขา้ไปประชาสมัพนัธ์ในชุมชน 

อย่างไรก็ตามนายกในส่วนทอ้งถ่ินตอ้งเป็นแบบอย่างท่ีดีในการสูบบุหร่ีและควรออก
ขอ้บงัคบัใช้ว่าควรสูบท่ีไหนและปลอดควนับุหร่ีท่ีไหน ตลอดจนควรสนับสนุนงบประมาณในการ
รณรงค ์ นอกจากน้ีกาํนนั ผูน้าํชุมชนหรือผูใ้หญ่บา้นควรลงพื้นท่ีร่วมดาํเนินโครงการ ปัจจุบนัในส่วน
ทอ้งถ่ินตอ้งสร้างค่านิยมใหม่ไม่สูบบุหร่ีและตอ้งสร้างจิตสาํนึกเนน้กลุ่มท่ีเป็นแบบอยา่ง เช่น กลุ่ม อสม.
ไม่ด่ืมเหลา้/ไม่สูบบุหร่ีและโครงการตลาดสดปลอดบุหร่ี เป็นตน้ นอกจากน้ีจะตอ้งเดินหนา้ขบัเคล่ือน
ไปพร้อม ๆ กนัดว้ยการประชาสังคม สร้างมาตรการท่ีเขม้แข็ง โดยเฉพาะกาํนัน ผูใ้หญ่บา้นและผูน้าํ
ชุมชน ขณะในช่วงท่ีเก็บขอ้มูลท่ีประชุมจะไม่ค่อยพบเห็นผูน้าํชุมชนสูบบุหร่ี สืบเน่ืองจากแม่บา้นห้าม
ปรามและขอร้องไม่อยากเห็นผูน้าํชุมชนสูบบุหร่ี จึงกล่าวไดว้่าแม่บา้นมีผลต่อการตดัสินใจเลิกสูบบุหร่ี
นัน่เอง และแม่บา้นในครอบครัวส่วนใหญ่จะจริงจงักบัคนในครอบครัวไม่ให้สูบบุหร่ี ดงันั้นมาตรการ
หลกั ๆ จึงควรมอบแม่บา้นเนน้ทาํตามภารกิจความรับผดิชอบขดัเกลาในครอบครัวใหค้วามตระหนกั  

อยา่งไรก็ตามกลุ่มเพื่อนก็ยงัมีอิทธิพลต่อการกลบัมาสูบบุหร่ีอีกดงังานของ De Vries H, 
Dijkstra M & Kuhliman P (1988) ไดอ้ธิบายถึงเยาวชนว่า ยงัขาดทกัษะท่ีจะปฏิเสธการเชิญชวนใหสู้บ
บุหร่ีท่ีถูกนาํเสนอโดยเพ่ือนโดยเฉพาะอยา่งยิง่เพื่อนสนิท (Closely friendship)  
 
 
 
 



 

69 หนองบวัลาํภู: การประเมินสถานการณ์ยาสูบเพ่ือการเปล่ียนแปลง 

6.3 การประเมินทุนทางสังคม การรับรู้ ทัศนคติ ความตระหนักท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินงานควบคุม
ควนับุหร่ีมือสอง 

6.3.1 ดา้นกฎหมายคุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหร่ี 
ในการดาํเนินงานควบคุมควนับุหร่ีมือสองจากกลุ่มผูสู้บบุหร่ีเป็นเป้าหมายสาํคญัในการ

ดาํเนินงานตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมควนับุหร่ีมือสอง ซ่ึงนกัสูบบางส่วนไดถื้อปฏิบติัตามกฎหมาย 
โดยเฉพาะในสถานท่ีท่ีติดป้ายประกาศห้ามสูบบุหร่ี แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสนใจกบัป้ายห้ามสูบ 
นั้นหมายถึงว่าไดมี้การละเมิดต่อกฎหมายควบคุมควนับุหร่ีมือสอง อย่างไรก็ตามหากสอบถามถึงการ
รับรู้ถึงการปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัในหมู่บา้น/ชุมชนท่ีกาํหนดเป็นสถานท่ีห้ามสูบบุหร่ีแลว้อยู่ระหว่าง
การปรับตวัและเร่ิมมีประชาชนปฏิบติัตามในระดบัหน่ึงแลว้ ในขณะท่ีกลุ่มวยัรุ่นส่วนใหญ่ยงัมองว่าเป็น
เร่ืองท่ีเป็นไปไม่ไดแ้ลว้ไม่ใส่ใจ สะทอ้นให้เห็นว่า การติดป้ายเป็นเขตห้ามสูบส่วนหน่ึงก็มีผลบงัคบัใช้
พอสมควร แมว้า่จะมีนกัสูบมกัละเมิดเพราะวา่ไม่มีผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายนั้นเอง  

6.3.2 ดา้นการรับรู้ข่าวสาร 
นอกจากน้ีการปฏิบติัตามกฎหมายของผูป้ระกอบการ/ร้านคา้พบว่า ส่วนใหญ่รับรู้ขอ้มูล

ข่าวสารดีวา่หา้มขายบุหร่ีใหก้บัเดก็ ช่วงแรกประชาชนปฏิบติัตาม แต่เม่ือกฎหมายไม่เอาจริงนาน ๆ ไปก็
ปล่อยและมกัพบเห็นวา่ มีการขายบุหร่ีใหก้บัเดก็อยูบ่า้งในบางพ้ืนท่ี ส่วนท่ีไม่ขายจะพบเห็นไดน้อ้ยมาก 
ช้ีให้เห็นว่า การบงัคบัใชก้ฎหมายเป็นประเด็นสาํคญัในการควบคุมควนับุหร่ีมือสอง อย่างไรก็ตามใน
การปฏิบติัตามกฎหมายนั้นตอ้งอาศยัการประชาสัมพนัธ์แจง้เตือนของผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย จากการเก็บ
ขอ้มูลพบว่า มีการเฝ้าระวงัและลงโทษเปรียบเทียบปรับน้อยมากเพราะไม่มีผูด้าํเนินหรือผูรั้บผิดชอบ
อยา่งจริงจงัและไม่เคยมีกรณีตวัอยา่งลงโทษปรับให้ถือปฏิบติั จึงกล่าวไดว้่าจากประสบการณ์ท่ีผา่นมา
ไม่มีผูรั้บผิดชอบในการเฝ้าระวงั ตรวจจบัและเปรียบเทียบปรับแต่อย่างใด ทั้ง ๆ ท่ีมีการรับรู้ดีว่ามี
กฎหมายหา้มสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ ในส่วนของการประเมินทศันคติและความตระหนกัในการควบคุม
ควนับุหร่ีมือสองนั้น พบว่า เป็นส่ิงท่ีดี ท่ีเห็นดว้ยและควรเร่งดาํเนินการอยา่งยิ่งเพราะเป็นประโยชน์ต่อ
สุขภาพประชาชน ท่ีผา่นมา มีความตระหนกัอยู่บา้งเม่ือมองเห็นป้ายห้ามสูบบุหร่ี ส่วนใหญ่ก็จะไม่สูบ
บุหร่ี  

ในส่วนของการรับรู้ต่อนโยบายปกป้องบุคคลดว้ยการไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะส่วน
ใหญ่รับรู้ค่อนขา้งดีถึงดีมาก โดยใหค้วามเห็นวา่ เป็นกฎหมายท่ีควรจดัทาํตั้งนานแลว้ ควรเอาจริงจงัและ
ควรกล่าวยกย่อง ช่ืนชมบุคคลท่ีไม่สูบบุหร่ีดว้ย แมว้่าจะรับรู้ต่อนโยบายปกป้องบุคคลดว้ยการไม่สูบ
บุหร่ีในท่ีสาธารณะในระดบัดีมากก็ตาม ยงัมีคนละเมิดอยู่ ซ่ึงกฎหมายห้ามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะคน
ส่วนใหญ่ตระหนกัถึงกฎหมายขอ้น้ีในระดบัปานกลาง นอกจากน้ีประชาชนมีการรับรู้ดีถึงอนัตรายของ
ควนับุหร่ีท่ีมีต่อสุขภาพไดดี้เก่ียวกบัควนับุหร่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพคนรอบขา้งมากว่าคนสูบ ดงันั้น
การไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะคนส่วนใหญ่สนบัสนุนให้เลิก โดยเฉพาะตอ้งร่วมกนัรณรงคใ์ห้คนกลุ่ม
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นอ้ยท่ียงัละเมิดอยูใ่หเ้ลิก ช้ีใหเ้ห็นว่า กฎหมายหา้มสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะคนส่วนใหญ่มีความตระหนกั
ในระดบัดีมาก แต่มีเพียงนกัสูบเท่านั้นท่ียงัไม่ตระหนกัเท่าท่ีควร ทั้ง ๆ ท่ีมีการรับรู้ดีว่าในท่ีสาธารณะมี
การกาํหนดเป็นเขตปลอดบุหร่ี สืบเน่ืองมาจากเม่ือละเมิดแลว้ไม่มีบทลงโทษกาํกบัทนัที 

6.3.3 ดา้นการประเมินสถานการณ์ยาสูบในร้านคา้ 
6.3.3.1 ลกัษณะร้านคา้ 

ในการประเมินสถานการณ์ยาสูบในร้านคา้ในจงัหวดัหนองบวัลาํภู ศึกษาใน
ชุมชนชุมชนในเมือง ชุมชนนอกเมืองและชุมชนห่างไกล ใชว้ิธีสาํรวจแบบสาํมะโน (Census) จาํนวน
ทั้งหมดในพื้นท่ีศึกษา 88 ร้าน ส่วนใหญ่เป็นร้านขายของชาํ จาํแนกเป็นในชุมชนเมืองจาํนวน 24 ร้าน 
คิดเป็นร้อยละ 27.3 ชุมชนนอกเมืองจาํนวน 31 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 35.2 และชุมชนห่างไกลจาํนวน 33 
ร้าน คิดเป็นร้อยละ 37.5 มีระยะเวลาในการผูป้ระกอบมาแลว้ส่วนใหญ่ประมาณ 5 ปี สูงสุด 32 ปี ตํ่าสุด 
2 เดือน ประเภทสินคา้ท่ีจาํหน่ายส่วนใหญ่เป็นของเบด็เตลด็ทัว่ไปซ่ึงจะพบเห็นไดใ้นชุมชนทัว่ไป เนน้
ของใช้สอยในครัวเรือนเช่น สินคา้อุปโภคและบริโภคพื้นฐาน สินคา้อุปกรณ์สํารองเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
รองเทา้และเส้ือผา้ เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีร้านอาหารประเภทก๋วยเต๋ียว เคร่ืองด่ืม สุราและบุหร่ี ตลอดจน
เคร่ืองปรุงรส นม ขนมและหนงัสือ  

6.3.3.2 ยีห่อ้บุหร่ีและยาเสน้ในร้านคา้ 
ยี่ห้อบุหร่ีท่ีขายในร้านส่วนใหญ่ไดแ้ก่ ยี่ห้อกรองทิพย ์วนัเดอร์ (ซองเขียวและ

แดง) สายฝน เอสเอม็เอส (SMS) กรุงทอง แอลเอม็ (LM) และ มาร์ลโบโร่ (Marlboro) สาํหรับยีห่อ้ท่ีขาย
ดีในร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมคือ กรองทิพย ์ส่วนร้านชาํทัว่ไปขายดี 3 อนัดบัแรกในชุมชนเทศบาลใน
เมืองคือ (1) วนัเดอร์ (ซองเขียวและแดง) (2) กรองทิพย ์และ (3) สายฝน ส่วนยีห่อ้ท่ีขายดีท่ีสุด 3 อนัดบั
แรกในชุมชนเทศบาลนอกเมืองคือ (1) กรองทิพย ์(2) วนัเดอร์และ (3) สายฝน ตามลาํดบั ช้ีใหเ้ห็นว่าเขต
เทศบาลในเมืองเป็นนกัสูบหนา้ใหม่ สงัเกตจากยีห่อ้บุหร่ีท่ีขายดีเพราะราคาถูกกวา่คือ ยีห่อ้วนัเดอร์ ส่วน
เขตเทศบาลนอกเมืองเป็นนกัสูบทัว่ไปเพราะขายดีเป็นยีห่อ้กรองทิพยร์าคาแพง โดยผูจ้าํหน่ายบุหร่ีซอง
เช่ือว่าน่าจะมาจากเป็นสินคา้ราคาถูกไดแ้ก่ วนัเดอร์ (ทั้งเขียวและแดงราคาซองละ 45 บาท) สาํหรับนกั
สูบหนา้ใหม่ ในขณะท่ีกรองทิพย ์(ซองละ 60 บาท) คนนิยมมาก สาํหรับนกัสูบทัว่ไปท่ีมีรายไดแ้ลว้และ
ผูป้ระกอบการให้ขอ้มูลว่า นกัสูบเช่ือว่ากล่ินไอฉุนพอดีลูกคา้ติดใจ (เสพติด) ในรสชาติมากกว่ายีห่อ้อ่ืน 
ๆ ประกอบกบัทั้งสองยีห่อ้มีวางขายทัว่ไปในทอ้งตลาด  

สาํหรับยาเสน้ท่ีจาํหน่าย ส่วนใหญ่ในชุมชนในเมืองจะไม่ค่อยจาํหน่ายยาเสน้ ใน
ส่วนชุมชนนอกเมืองจะจาํหน่ายยาเสน้ท่ีบรรจุซองแลว้หลากหลายยีห่อ้ ไดแ้ก่ (1) กวางทอง (2) สิงห์ (3) 
ศรีทอง (4) มงักรทอง (5) มงักรเขียว (6) ดาวทอง (7) เหรียญทอง (8) หงส์ทอง (รสชาติดี) และบา้นแพง 
97 ยี่ห้อท่ีขายดีท่ีสุดตามลาํดบัคือ (1) กวางทอง เพราะเช่ือว่ารสฉุนพอดี ราคาไม่แพง (2) มงักรเขียว (3) 
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หงส์ทอง (4) ตราสิงห์ (ชุมชนห่างไกล) เพราะราคาถูกและคนส่วนใหญ่ชอบสูบ ยีห่อ้ดงักล่าวมีแหล่ง
ผลิตอยูท่ี่ (1) หนองคาย (2) นครพนม และ (3) ท่ีอาํเภอนากลาง (ตลาดกกคอ้) จงัหวดัหนองบวัลาํภู    

โดยสรุปยาเส้นยี่หอ้ท่ีขายดีเพราะว่า กล่ินไอหอมฉุน (รสชาติ) พอดีกว่ายีห่้ออ่ืน 
ส่วนใหญ่มีแหล่งผลิตอยู่ท่ีจงัหวดัหนองคาย ซ้ือมาจากร้านขายส่งเป็นส่วนใหญ่และบางส่วนก็พ่อคา้
นาํมาส่งถึงร้าน มากว่าคร่ึงมีแหล่งซ้ือยาเส้นเป็นประจาํ ร้อยละ 56.8 และร้อยละ 92.0 ไม่เคยรู้จกักนักบั
ผูข้ายส่งยาเสน้เป็นพิเศษมาก่อนเลย เช่น ไม่เคยร่วมงานกนัจดักิจกรรมช่วยเหลือสังคมในงานต่าง ๆ ร้อย
ละ 67.0 และกไ็ม่เคยซ้ือสินคา้ไดใ้นราคาถูกพิเศษ ร้อยละ 70.5 ส่วนใหญ่การซ้ือหรือธุรกิจยาเส้นไม่ไดมี้
การช่วยเหลือกนัในเร่ืองอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 70.5 จาํนวนคร้ังท่ีไปรับยาเส้นมาจาํหน่ายส่วนใหญ่
ประมาณวนัละคร้ังหรือเดือนละ 29 คร้ัง สินคา้ท่ีรับมาส่วนใหญ่เป็นห่อ (บรรจุซองแลว้) จาํนวนยาเส้น
ขายไดต่้อเดือนประมาณ 14 แผงต่อเดือนหรือประมาณ 2 กิโลกรัมต่อเดือน มีเงินลงทุนโดยประมาณ 
3,000 บาทต่อเดือน ลูกคา้ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 25-50 ปี จาํนวนลูกคา้ประจาํประมาณวนัละ 5 คน 

6.3.3.3 การรับรู้และความคิดเห็นเก่ียวกบันโยบายการควบคุมยาสูบ 
ประชาชนในชุมชนจงัหวดัหนองบวัลาํภูมีการรับรู้ถึงความหมายเก่ียวกบัการ

กาํหนดให้มีภาพคาํเตือนบนห่อยาสูบท่ีเป็นรูปภาพขาวดาํ คิดเป็นร้อยละ 97.7 การห้ามแสดงหรือตั้ง
แสดงยาสูบ ณ จุดขาย คิดเป็นร้อยละ 98.9 และ การหา้มขายยาสูบใหเ้ด็กตํ่ากว่าอาย ุ18 ปี คิดเป็นร้อยละ 
100.0 ช้ีใหเ้ห็นวา่ในชุมชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งทัว่ถึง และส่วนใหญ่นโยบายควบคุมยาสูบจะทาํ
ใหร้ายไดข้องร้านคา้ลดลงจากปกติเพียงเลก็นอ้ย คิดเป็นร้อยละ 67.0 และส่วนใหญ่ร้านคา้ไม่เห็นดว้ยท่ี
ชุมชนจะมีขอ้ตกลงร่วมกนัในการควบคุมยาสูบ คิดเป็นร้อยละ 52.5 เพราะหากชุมชนมีขอ้ตกลงร่วมกนั
ในการควบคุมการสูบยาสูบอาจจะมีผลกระทบต่อการจาํหน่ายยาสูบในร้านคา้ท่ีร้อยละ 50.0 

6.3.3.4 ขอ้เสนอแนะจากผูป้ระกอบการร้านคา้  
1) ขอ้เสนอแนะในระดบัครอบครัว มีขอ้เสนอแนะว่า ครอบครัวควรสร้างความ

รัก ความเขา้ใจ ใหค้วามรัก ความอบอุ่นให้กบัครอบครัว ไม่อยากให้ครอบครัวสูบบุหร่ี รวมทั้งทาํความ
เขา้ใจ เป็นแบบอย่างท่ีดี ปลูกฝังให้ความรู้ อบรมสั่งสอน บอกกล่าวตกัเตือนถึงโทษภยัของบุหร่ีใน
ครอบครัว มีเงินใชซ้ื้อส่ิงท่ีเป็นประโยชน์และดีต่อสุขภาพ บอกให้เลิกเพราะคนในครอบครัวไม่ชอบ 
เป็นแบบอย่างท่ีไม่ดีแก่ครอบครัว สาํหรับครอบครัวท่ีไม่มีคนสูบในครอบครัวก็จะว่ากล่าวไดง่้ายกว่า 
เพราะไม่แนะนําให้สูบและไม่มีตวัแบบในการสูบและหากควบคุมการผลิตได้จะเป็นการดี ดังนั้น
ครอบครัวตอ้งไม่สูบบุหร่ีเพราะไม่เป็นผลดีคือนาํภยัเขา้ร่างตวัเอง นอกจากน้ีผูป้ระกอบเสนอแนะว่า “...
ครอบครัวตอ้งควบคุมเด็กนกัสูบหนา้ใหม่ท่ีกาํลงัเร่ิมสูบบุหร่ี (อายตุ ํ่ากว่า 15 ปี) โดยเฉพาะบุหร่ีกานพลู
...” มีงานวิจยัของหทยั ชิตานนท ์ (2550 – 51) กล่าวว่า บุหร่ีกานพลูมีใบยาสูบร้อยละ 60 และมีกานพลู
ร้อยละ 40 ซ่ึงจะสามารถปล่อยกล่ินหอมระเหย (สาร Eugenol เป็นยาชาเฉพาะท่ี) เม่ือสูบบุหร่ีกานพลูเขา้
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ไป สารน้ีจะทาํให้ส่วนบนของหลอดลมในปอดสูดเอาส่วนท่ีแน่นท่ีสุดของควนัลงไปไดลึ้กท่ีสุดของ
ปอด เม่ือนกัสูบหนา้ใหม่สูบบุหร่ีประเภทน้ีจะติดไดเ้ร็วกวา่ประเภทอ่ืนเพราะมีสารตวัน้ี 

2) ขอ้เสนอแนะในระดบัชุมชน มีขอ้เสนอแนะว่า ชุมชนควรร่วมกนัดาํเนินการ
รณรงคท์ั้งชุมชน มีการประชุมร่วมกนั สามคัคีกนั มีขอ้ตกลงร่วมกนั กาํหนดกฎเกณฑแ์ละร่วมมือกนัทุก
คนในชุมชน ร่วมมือกนัทุกครอบครัว อบรมสั่งสอน ร่วมมือกนัอย่างจริงจงั มีกฎระเบียบร่วมกนัเช่น
เวลาประชุมท่ีศาลากลางบา้นไม่อยากใหมี้คนสูบบุหร่ี (เหมน็ควนับุหร่ี) แนะนาํใหท้ราบถึงอนัตรายของ
บุหร่ีว่าเป็นส่ิงไม่ดีสาํหรับลูกคา้ท่ีมาซ้ือผูป้ระกอบการจะแนะนาํทุกคร้ังท่ีมาซ้ือว่าเป็นส่ิงไม่ดีต่อชุมชน 
อยากใหมี้การควบคุม ชุมชนตอ้งรณรงคใ์หม้ากกวา่น้ีวา่หา้มสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะในชุมชนและควรจดั
สถานท่ีใหสู้บเฉพาะ 

3) ขอ้เสนอแนะในระดบัหน่วยงานรัฐและทอ้งถ่ิน มีขอ้เสนอแนะว่า หน่วยงาน
รัฐและทอ้งถ่ินควรให้ความรู้ ประชุมร่วมกนั ตลอดจนควรให้การสนบัสนุนงบประมาณในการดาํเนิน
กิจกรรม การควบคุมยาสูบและส่งเสริมสนับสนุนการดาํเนินกิจกรรมเพื่อต่อตา้นยาสูบทุกกิจกรรม 
รวมทั้งควรสาํรวจให้การบาํบดัสาํหรับนกัสูบและรัฐควรจดัเก็บภาษีใหม้ากข้ึนเพราะจะทาํใหบุ้หร่ีราคา
แพงข้ึนนักสูบหน้าใหม่ไม่สามารถซ้ือสูบได้และจะได้นําเงินภาษีมาพัฒนาท้องถ่ิน นอกจากน้ี
ผูป้ระกอบการยงัมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจาํหน่ายยาสูบว่า ไม่ควรมีการจาํหน่ายยาสูบ ถา้มีก็ควร
กาํหนดรูปแบบวิธีการ การจาํหน่ายและควรจริงจงัในการปฏิบติัร่วมกันทั้งร้านคา้และหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ไม่ควรจาํหน่ายให้เด็กและวยัรุ่น หากมีการจาํหน่ายยาสูบเท่ากบัว่าเป็นการส่งเสริมการสูบ
บุหร่ีและควรถือปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด ดาํเนินการตามกฎหมายอยา่งจริงจงั จดัพื้นท่ีจาํหน่าย
เป็นกลุ่มและอยากใหมี้การควบคุมเก่ียวกบัภาษี ตลอดจนการใหค้าํแนะนาํถึงอนัตรายอยา่งต่อเน่ือง ผูค้า้
หรือผูป้ระกอบการก็ควรใหค้าํแนะนาํกบัลูกคา้ว่าไม่มีประโยชน์รวมทั้งไม่ควรจาํหน่ายบุหร่ีใหแ้ก่เด็กท่ี
มีอายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี 

อย่างไรก็ตามแมว้่าจะมีขอ้เสนอแนะจากกลุ่มร้านคา้ท่ีเป็นสัญญาณในทิศทางท่ีดีก็ตาม ร้านคา้
ในชุมชนจงัหวดัหนองบวัลาํภูส่วนใหญ่ก็ยงัมีการวางจาํหน่ายยาเส้นโดยการแขวนไวห้นา้บา้น สามารถ
มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนและบางร้านยงัวางจาํหน่ายยาเส้นไวท่ี้ขา้งประตูหนา้บา้น สะทอ้นใหเ้ห็นว่าการ
บงัคบัใชก้ฎหมายควบคุมยาสูบ ปี 2535 ยงัไม่ครอบคลุมไปถึงชุมชนนอกเมือง ในขณะท่ีบุหร่ีซอง
วางขายในร้านอย่างมิดชิดแต่บางร้านก็ยงัวางแบบเปิดเผยอยู่ ส่วนชุมชนในเมืองจะมีการวางขายอย่าง
มิดชิดในตูทึ้บ ปกปิดท่ีจะจาํหน่ายบุหร่ีอยา่งมิดชิดไม่โชวห์นา้ร้านแต่จะโชวย์าเส้น ในทางตรงกนัขา้ม
ในชุมชนนอกเมืองและในชุมชนห่างไกลจะตั้งโชวใ์หเ้ห็นอยูห่นา้ร้านและวางจาํหน่ายบนโต๊ะมองเห็น
อยา่งชดัเจน มีการวางจาํหน่ายเม่ือเดินเขา้ไปในร้านจะมองเห็นไดเ้ลย จึงกล่าวโดยสรุปไดว้่า การปฏิบติั
ตามกฎหมายการควบคุมยาสูบยงัมีการละเลย แต่หากจะเขม้งวดเฉพาะพื้นท่ีในเมือง แต่ถา้หากจะ
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เคร่งครัด ผูป้ระกอบการก็เต็มใจให้ความร่วมมือในการควบคุมยาสูบและตอ้งทาํพร้อมกนัทุกร้านใน
ชุมชน 

 
6.4 ด้านการประเมินสถานการณ์โดยการสํารวจ 

จากการประเมินสถานการณ์ยาสูบโดยการสาํรวจ (Survey) ในจงัหวดัหนองบวัลาํภูโดยใชพ้ื้นท่ี
ชุมชนทั้ งชุมชนในเมือง ชุมชนนอกเมืองและชุมชนห่างไกลเป็นตัวแทนมีจาํนวนตัวอย่าง 1,266 
ครอบครัว โดยจาํแนกเป็นครอบครัวชุมชนในเมือง ร้อยละ 30.6 ชุมชนนอกเมืองร้อยละ 33.9 และชุมชน
ห่างไกล ร้อยละ 35.5 ดงัภาพท่ี 6.1  

30.6

33.9

35.5

ชุมชนเขตในเมอืง ชุมชนเขตนอกเมอืง ชุมชนเขตชนบท

 
ภาพท่ี 6.1 สดัส่วนของครอบครัวในพื้นท่ีประเมินสถานการณ์ยาสูบ 

 
6.4.1 คุณลกัษณะของครอบครัว 

ครอบครัวส่วนใหญ่ในชุมชนจงัหวดัหนองบวัลาํภูมีสถานะสามีภรรยาอยูด่ว้ยกนั คิดเป็น
ร้อยละ 72.4 หวัหนา้ครอบครัวเป็นคนค่อนขา้งจะสูงอายคืุอมีอายเุฉล่ีย 53 ปี จบในระดบัประถมศึกษา
เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 79.0 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากถึงร้อยละ 86.6 จึงกล่าวไดว้่า
ครอบครัวในชุมชนมีความอบอุ่นสังเกตจากการท่ีครอบครัวอยู่ดว้ยกนัไม่ถูกทอดท้ิง ดาํเนินชีวิตแบบ
เลียบง่ายตามวิถีชีวิตเกษตรกรรม มีวุฒิการศึกษาไม่สูงนกั ส่วนใหญ่มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัวเป็น
ชาย 2 คนและเป็นหญิงก็ 2 คนเช่นเดียวกนั โดยภาพรวมส่วนใหญ่มีสมาชิกในครอบครัวจาํนวน 4 คน 
สมาชิกท่ีสูบบุหร่ีเป็นชายครอบครัวละคน คิดเป็นร้อยละ 42.2 ครอบครัวท่ีผูช้ายไม่สูบบุหร่ีร้อยละ 35.5 
ครอบครัวท่ีผูห้ญิงไม่สูบบุหร่ี ร้อยละ 98.3 และครอบครัวท่ีไม่สูบบุหร่ีทั้งครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 34.8 
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จากลกัษณะดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นว่าครอบครัวในชุมชนจงัหวดัหนองบวัลาํภูส่วนใหญ่ไม่สูบบุหร่ี จึง
กล่าวไดว้า่เป็นทุนเดิมท่ีทรงคุณค่า โดยเฉพาะอยา่งผูห้ญิงไม่สูบบุหร่ีเกือบจะร้อยละ 100 

ในจงัหวดัหนองบวัลาํภูส่วนใหญ่มีฐานะทางครอบครัวในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
85.9 เม่ือเปรียบเทียบกบัเพื่อนบา้นในชุมชน รองลงมาคือ ฐานะดี ร้อยละ 10.7 จากฐานะดงักล่าวเม่ือคิด
เป็นค่าใชจ่้ายจากการสูบบุหร่ีในครอบครัว ร้อยละ 34.8 ไม่มีรายจ่ายจากการสูบบุหร่ีหรือถา้มีก็ใชจ่้าย
นอ้ยกว่า 10 บาทต่อวนั ร้อยละ 31.6 และมีค่าใชจ่้ายท่ี 10-20 บาทต่อวนั ร้อยละ 16.9 ในขณะท่ีมี
ค่าใชจ่้ายท่ีมากกว่า 20 บาทต่อวนัเพียง ร้อยละ 16.7 จึงสรุปไดว้่า ชาวจงัหวดัหนองบวัลาํภูมีความ
ส้ินเปลืองจากการสูบบุหร่ีนอ้ยมาก ทาํให้มีการเจบ็ป่วยดว้ยโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ีนอ้ยมากเพียงร้อย
ละ 8.0 ในขณะท่ีไม่เคยมีการเจบ็ป่วยเลย ร้อยละ 92.0 จึงกล่าวไดว้า่ชาวชุมชนหนองบวัลาํภูไม่ไดมี้ความ
ส้ินเปลืองจากการสูบบุหร่ี หรือหากมีกไ็ม่ไดย้ดึติดกบัฐานะทางครอบครัววา่ดีหรือไม่ดีเพราะในปัจจุบนั
มียาเส้นราคาถูกและง่ายต่อการเขา้ถึง สังเกตจากจะไม่มีค่าใชจ่้ายจากการบริโภคยาสูบเป็นส่วนใหญ่ 
หรือครอบครัวส่วนใหญ่ในปัจจุบนัไม่สูบบุหร่ีจึงไม่มีใครเจบ็ป่วยดว้ยโรคจากการสูบบุหร่ีเลย   

คุณลักษณะของครอบครัวท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติต่อการไม่สูบบุหร่ีของสมาชิกใน
ครอบครัว ไดแ้ก่ สภาพสมรสของหัวหนา้ครอบครัวซ่ึงส่วนใหญ่อยูด่ว้ยกนั ครอบครัวท่ีมีอายมุากจะมี
แนวโน้มท่ีสมาชิกไม่สูบบุหร่ีตามไปดว้ย สะทอ้นให้เห็นว่า การไม่สูบบุหร่ีจะเป็นครอบครัวใหญ่มี
จาํนวนสมาชิกมาก ๆ คอยว่ากล่าวตกัเตือนกนั สอดคลอ้งกบัจาํนวนสมาชิกในครอบครัวท่ีมีจาํนวนมาก
ข้ึนมีนยัสาํคญัทางสถิติต่อการไม่สูบบุหร่ี โดยเฉพาะจาํนวนสมาชิกท่ีเป็นเพศชายมาก ๆ ในครอบครัวจะ
มีนยัสาํคญัทางสถิติสอดคลอ้งกบัศรัณญา เบญจกลุและคณะ (2548) ท่ีไดศึ้กษาประสิทธิผลของโครงการ
ค่ายเยาวชนไทยรุ่นใหม่ห่างไกลบุหร่ีท่ีพบว่า ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มครอบครัวเป็นทั้งปัจจยัเสริมและ
ปัจจยัขดัขวางท่ีก่อให้เกิดโอกาสการสูบบุหร่ีท่ีต่างกนัโดยครอบครัวท่ีมีสมาชิกมาก ๆ หรือครัวเรือน
ขยายจะมีความใกลชิ้ด อบอุ่นในการดูแลมากกว่า ส่งผลให้เป็นปัจจยัขดัขวางเยาวชนในฐานะของ
สถาบนัท่ีทาํหนา้ท่ีสร้างภูมิคุม้กนัทางสังคมใหรั้บรู้ท่ีจะปฏิเสธการสูบบุหร่ี ในขณะท่ีครอบครัวเด่ียวจะ
ขาดความใกลชิ้ด ขาดความอบอุ่นในการดูแลจึงมีโอกาสสูบบุหร่ีสูงกวา่  

ในขณะท่ีจาํนวนสมาชิกเพศหญิงมากในครอบครัวไม่มีนัยสําคญัทางสถิติต่อการไม่สูบบุหร่ี 
สอดคลอ้งกบัการเก็บขอ้มูลในชุมชนท่ีพบว่า แม่บา้นในชุมชนถือไดว้่าตวัแปรสาํคญัท่ีช่วยกระตุน้เตือน 
ตลอดจนห้ามปรามคนในชุมชนไม่ใหสู้บบุหร่ี รวมทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกในครอบครัวเป้าหมายพบว่า 
แม่บา้นจะคอยหา้มปรามและไม่อยากเห็นผูน้าํชุมชนสูบบุหร่ี และแม่บา้นในครอบครัวส่วนใหญ่เอาจริง
เอาจงักบัคนในครอบครัวไม่ให้สูบบุหร่ี และยงัสอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสํารวจท่ี
พบว่า แม่บา้นหา้มปรามคนในครอบครัวไม่ใหสู้บบุหร่ี มีคะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 87.1 นอกจากน้ี
แม่บา้นจะมีระบบขดัเกลาทางสังคม (Socialization) ดว้ยการเอาใส่ใจดูแลบุตรชาย ช้ีแนะให้เห็นว่า
สงัคมปัจจุบนัเร่ิมปฏิเสธการสูบบุหร่ีเพราะบุหร่ีมีกล่ินเหมน็ สงัคมจึงไม่ยอมรับ 
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 นอกจากน้ียงัพบว่า ระดบัการศึกษาของหวัหนา้ครอบครัวมีนยัสาํคญัทางสถิติต่อการไม่
สูบบุหร่ี รวมทั้งอาชีพหลกัของครอบครัว ฐานะของครอบครัว และประวติัการเจ็บป่วยจากบุหร่ีของ
สมาชิกในครอบครัวมีนยัสาํคญัทางสถิติต่อการไม่สูบบุหร่ีและเป็นท่ีน่าสังเกตว่า เพศสภาพของหวัหนา้
ครอบครัวจะเป็นชายหรือหญิงไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติต่อการไม่สูบบุหร่ีทั้งส้ิน 

6.4.2 ทุนทางสงัคมในการขบัเคล่ือนจงัหวดัปลอดบุหร่ี 
จงัหวดัหนองบวัลาํภูมีทุนทางสงัคมในชุมชนในภาพรวมส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง 

คิดเป็นร้อยละ 56.5 อยา่งไรกต็ามเป็นท่ีน่าสังเกตว่าเม่ือรวมกบัระดบัสูงแลว้คิดเป็นร้อยละ 90.5 สะทอ้น
ใหเ้ห็นว่ามีแนวโนม้ค่อนขา้งดี เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้คาํถามพบว่า กิจกรรมท่ีมีคะแนนสูงสุด 3 อนัดบั
แรกคือ (1) การห้ามปรามคนในครอบครัวไม่ให้สูบบุหร่ี มีคะแนนสูงสุด เม่ือนาํคะแนนในระดบัมาก
และมากท่ีสุดมารวมกนั คิดเป็นร้อยละ 87.1 รองลงมาคือ (2) การตกัเตือนคนในครอบครัวใหล้ดการสูบ
บุหร่ี คิดเป็นร้อยละ 85.3 และ (3) ครู-อาจารยใ์นโรงเรียนให้ความรู้เก่ียวกบับุหร่ี คิดเป็นร้อยละ 67.1 
ตามลาํดบั ช้ีให้เห็นว่า ครอบครัวเป็นกาํลงัสาํคญัท่ีจะขบัเคล่ือนให้สังคมปลอดบุหร่ี รวมทั้งโรงเรียนก็
เป็นปัจจยัสนบัสนุน  

6.4.3 การปฏิบติัตามกฎหมายในการขบัเคล่ือนจงัหวดัปลอดบุหร่ี 
ในการปฏิบติัตามกฎหมายในการขบัเคล่ือนจงัหวดัปลอดบุหร่ีนั้นระดบัการปฏิบติัตาม

กฎหมายเพ่ือปกป้องควนับุหร่ีมือสอง ในส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 52.9 แต่ก็เป็นท่ี
น่าสังเกตว่าเม่ือรวมกบัระดบัสูงแลว้คิดเป็นร้อยละ 94.5 สะทอ้นให้เห็นว่า การปฏิบติัตามกฎหมายมี
แนวโนม้ค่อนขา้งดี เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้คาํถามพบว่า สภาพทางสังคมท่ีมีคะแนนสูงสุด 3 อนัดบัแรก
คือ (1) สภาพปลอดควนับุหร่ีในบริเวณสถานีอนามยั มีคะแนนสูงสุด เม่ือนาํคะแนนในระดบัดีและดี
มากมารวมกนั คิดเป็นร้อยละ 89.0 รองลงมาคือ (2) สภาพปลอดควนับุหร่ีในบริเวณโรงเรียนคิดเป็นร้อย
ละ 88.0 และ (3) สภาพปลอดควนับุหร่ีในบริเวณท่ีว่าการอาํเภอ คิดเป็นร้อยละ 84.4 ตามลาํดบั ช้ีใหเ้ห็น
ว่า สภาพทางสังคมปลอดควนับุหร่ี จะเป็นสถานท่ีราชการท่ีมีระเบียบขอ้บงัคบัท่ีชดัเจน สอดคลอ้งกบั
การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) เก่ียวกบันโยบายสาธารณะและการบงัคบัใชก้ฎหมายแต่ละพื้นท่ี 
พบว่า สามารถกาํหนดให้ท่ีสาธารณะเป็นเขตปลอดบุหร่ีได ้ประกอบดว้ย ศาลากลางบา้น วดั โรงเรียน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและสาํนกังานส่วนทอ้งถ่ิน เป็นตน้  

นอกจากน้ีในชุมชนจะปฏิบติัตามกฎหมายของผูป้ระกอบการ/ร้านคา้ ซ่ึงพบว่า บางส่วนไม่ขาย
บุหร่ีให้เด็ก ในขณะท่ีบางร้านก็ยงัมีขายบุหร่ีให้เด็ก จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ไม่มีพนักงาน
เจา้หนา้ท่ีผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายคอยตรวจจบั ทาํให้ขาดวินยั ละเลยความเขม้งวดต่อการบงัคบัใชก้ฎหมาย
คือ ร้านคา้ในช่วงแรก ๆ กก็ลวักฎหมายแต่พอนาน ๆ เขา้กป็ล่อย ซ่ึงร้านท่ีปฏิบติัอยา่งเขม้งวดพบไดเ้ห็น
นอ้ยมาก หากมีการเฝ้าระวงัและลงโทษปรับอยา่งต่อเน่ืองจะดีมาก โดยอาศยัการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  
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6.4.4 การรับรู้เก่ียวกบักฎหมายเพื่อปกป้องการสมัผสัควนับุหร่ีมือสอง  
ระดับการรับรู้เก่ียวกบักฎหมายเพื่อปกป้องควนับุหร่ีมือสองในภาพรวม ของจงัหวดั

หนองบวัลาํภู ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 67.6 แต่ก็เป็นท่ีน่าสังเกตว่าเม่ือรวมกบั
ระดบัสูงแลว้คิดเป็นร้อยละ 95.7 สะทอ้นใหเ้ห็นว่า การปฏิบติัตามกฎหมายมีแนวโนม้ค่อนขา้งดี เม่ือ
จาํแนกเป็นรายขอ้คาํถามพบว่า การรับรู้เก่ียวกบักฎหมายเพื่อปกป้องควนับุหร่ีมือสองท่ีมีคะแนนสูงสุด 
3 อนัดบัแรกคือ (1) รับรู้ถึงควนับุหร่ีมือสองจะมีผลต่อสุขภาพ มีคะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 78.2 
รองลงมาคือ (2) รับรู้ว่ามีกฎหมายหา้มสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะหากฝ่าฝืนจะตอ้งโทษ คิดเป็นร้อยละ 74.1 
และ (3) รับรู้วา่การสูบบุหร่ีเป็นจาํนวนมาก ๆ อาจจะอายสุั้น คิดเป็นร้อยละ 70.8 ตามลาํดบั  

จากขอ้สรุปท่ีกล่าวมาขา้งตน้ช้ีใหเ้ห็นว่า การรับรู้เก่ียวกบักฎหมายเพื่อปกป้องควนับุหร่ีมือสอง 
ส่วนใหญ่มีความถูกตอ้งท่ีน่าสร้างมาตรการสนบัสนุนส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการรับรู้ท่ีดี สอดคลอ้งกบั
กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีพบว่า ชุมชนมีการรับรู้ต่อกฎหมายอยู่บา้ง จากการสังเกตท่ีพบว่า มีการปฏิบติัตาม
กฎหมายในเขตหา้มสูบบุหร่ีอยูบ่า้งแมว้่าจะมีการติดป้ายเป็นเขตหา้มสูบบุหร่ี แต่บางพื้นท่ีก็ไม่ตระหนกั
ซ่ึงจะพบเห็นไดใ้นบางโอกาส ซ่ึงทุกคนทราบดีวา่ในเขตปลอดบุหร่ีจะตอ้งปฏิบติัตามอยา่งไรแต่ก็ยงัพบ
เห็น จากการคาดการณ์ประมาณร้อยละ 20 ของผูสู้บบุหร่ีทั้งหมดท่ีเป็นผูช้ายมกัละเมิดต่อกฎกติกา ความ
เป็นจริงแลว้ชุมชนเห็นดว้ยอย่างยิ่งและพร้อมท่ีจะปฏิบติัตามและพยายามมานานแลว้ ถา้เป็นไปไดไ้ม่
ตอ้งกาํหนดเขตปลอดบุหร่ีหรือสูบบุหร่ี ใหห้า้มสูบไปเลย และท่ีสาํคญัควรมีพนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีเอาจริง
เอาจงั อย่างไรก็ตามเพื่อการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนก็ควรจะมีการกาํหนดพื้นท่ีให้สูบบุหร่ีท่ีชดัเจนจะ
เป็นส่ิงท่ีดีและควรช่ืนชมบุคคลท่ีไม่สูบบุหร่ีเคารพต่อกติกาสาธารณะและเผยแพร่ใหป้ระชาชนทัว่ไปรู้  

นอกจากน้ีจากการรับรู้ต่อนโยบายปกป้องบุคคลท่ีไม่สูบบุหร่ี พบว่า มีการรับรู้ดีต่อนโยบาย
ดงักล่าวเพราะ เป็นส่ิงท่ีดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพประชาชน จากการสังเกตก็ตระหนกัดีถา้มีป้ายห้ามสูบ
บุหร่ีกาํกบัไวใ้นพื้นท่ีนั้น ๆ โดยสรุปคือ ประชาชนไม่รับรู้ทั้งหมดท่ีจะปฏิบติัตาม แต่ก็มีบา้งท่ีปฏิบติั
ตามเม่ือมองเห็นป้าย “ห้ามสูบบุหร่ี” สะทอ้นให้เห็นว่า ป้ายแจ้งเตือนมีผลต่อการสูบบุหร่ีอยู่มาก
พอสมควร  

6.4.5 ทศันคติเก่ียวกบักฎหมาย และการสมัผสัควนับุหร่ีมือสอง  
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า มุมมองของผูใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกับระดับทัศนคติเก่ียวกับ

กฎหมาย และการสัมผสัควนับุหร่ีมือสอง ในภาพรวม ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 93.8 จึง
กล่าวไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติท่ีดีต่อกฎหมายและการปกป้องการสมัผสัควนับุหร่ีมือสองอยา่งจริงจงั 
เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้คาํถามพบวา่ ทศันคติเก่ียวกบักฎหมาย และการสัมผสัควนับุหร่ีมือสองท่ีมีคะแนน
สูงสุด 3 อนัดบัแรกคือ (1) คลินิกเลิกสูบบุหร่ีและฟ้ืนฟูสุขภาพคนเลิกบุหร่ีในสถานพยาบาล มีคะแนน
สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 87.4 รองลงมาคือ (2) กฎหมายหา้มสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะและ (3) ควนับุหร่ีท่ีมีผล
ต่อสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 87.0 ตามลาํดบั ช้ีใหเ้ห็นว่า ทุนเดิมของกลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติท่ีดีต่อกฎหมาย 
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ห้ามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ และให้ความสาํคญัท่ีจะป้องกนัการสัมผสัควนับุหร่ีมือสอง สอดคลอ้งกบั
การสมัภาษณ์โดยการประชุมกลุ่มยอ่ย ท่ีพบว่า ในชุมชนมีทศันคติต่อการหา้มสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะใน
ระดบัท่ีดีมาก สังเกตจากการประกาศเป็นเขตปลอดบุหร่ีท่ีศาลากลางบา้น โรงเรียน วดั สาํนกังานส่วน
ทอ้งถ่ินและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล จึงกล่าวโดยสรุปไดว้่า ประชาชนมีทศันคติในระดบัท่ีดี
มากต่อนโยบายปกป้องบุคคลท่ีไม่สูบบุหร่ีนั้นเอง  

6.4.6 ระดบัความตระหนกัต่อกฎหมาย และการสมัผสัควนับุหร่ีมือสอง 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ระดบัความตระหนกัท่ีส่งผลให้กฎหมายเพื่อปกป้องควนั

บุหร่ีมือสองในภาพรวมเป็นไปได ้ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 51.5 แต่ก็เป็นท่ีน่า
สังเกตว่าเม่ือรวมกบัระดบัสูงแลว้คิดเป็นร้อยละ 97.7 สะทอ้นใหเ้ห็นว่า กลุ่มตวัอยา่งมีแนวโนม้มีความ
ตระหนกัดีต่อกฎหมายเพ่ือปกป้องควนับุหร่ีมือสอง เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้คาํถามพบว่า ความเป็นไปได้
ของกฎหมายเพื่อปกป้องควนับุหร่ีมือสองท่ีมีคะแนนสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือ (1) การปกป้องควนับุหร่ี
จากบุคคลอ่ืนเพื่อไม่ให้เกิดการเจบ็ป่วย คิดเป็นร้อยละ 75.1 และเม่ือรวมระดบัปานกลางเขา้ดว้ยกนั คิด
เป็นร้อยละ 99.3 รองลงมาคือ (2) นโยบายปกป้องบุคคลท่ีไม่สูบบุหร่ี เม่ือรวมระดบัปานกลางเขา้ดว้ยกนั 
คิดเป็นร้อยละ 98.6 และ (3) การบงัคบัใชก้ฎหมายห้ามสูบบุหร่ีในเขตท่ีสาธารณะเม่ือรวมระดบัปาน
กลางเขา้ดว้ยกนั คิดเป็นร้อยละ 98.4  ตามลาํดบั ช้ีให้เห็นว่า ความเป็นไปไดข้องกฎหมายเพ่ือปกป้อง
ควนับุหร่ีมือสอง แมว้่าส่วนใหญ่มีความเป็นไปไดข้องกฎหมายเพื่อปกป้องควนับุหร่ีมือสองในระดบั
ปานกลาง นัยสําคญัท่ีน่าสนใจคือมีแนวโน้มท่ีน่าจะเป็นไปได ้สังเกตจากเม่ือรวมระดบัปานกลางเขา้
ดว้ยกนักบัระดบัสูง  สอดคลอ้งกบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องชุมชนหมู่บา้นท่ีถูกกาํหนดเป็นเขตปลอด
บุหร่ีหรือเขตห้ามสูบบุหร่ีท่ี พบว่า สามารถปฏิบติัไดบ้า้งในระดบัปานกลาง ซ่ึงอยูใ่นช่วงของการสร้าง
กระแสกาํลงัเร่ิม ส่วนหน่ึงประชาชนก็ปฏิบติัตามและให้ความตระหนกัอยูพ่อสมควร แมว้่าค่านิยมของ
สังคมตอ้งสูบบุหร่ีอยู่บา้ง โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและวยัรุ่นมีการรับรู้สร้างความตระหนักในระดบัท่ี
ค่อนขา้งตํ่า รวมทั้งกลุ่มผูห้ญิงบางกลุ่มท่ีออกนอกลู่นอกทาง (Hybrid Culture) ไดแ้ก่ ผูห้ญิงบริการในคา
ราโอเกะหรือสถานบนัเทิง ส่วนใหญ่มกัด่ืมเหลา้และสูบบุหร่ี ซ่ึงตามปกติแลว้ผูห้ญิงจะไม่สูบบุหร่ีและ
ถา้จะคบหาใครกจ็ะเลือกผูท่ี้ไม่สูบบุหร่ี ซ่ึงจะสามารถสงัเกตไดจ้ากพฤติกรรมแสดง  

กล่าวโดยสรุปคือในทศันคติของผูห้ญิงจะปฏิเสธผูช้ายท่ีสูบบุหร่ี โดยเฉพาะในวยัเรียนนกัศึกษา
หญิงจะไม่ชอบผูช้ายท่ีสูบบุหร่ี ดว้ยเหตุผลคือเวลามานัง่คุยดว้ยจะมีกล่ินเหมน็ ช้ีใหเ้ห็นว่าผูห้ญิงมีผลใน
การสร้างเง่ือนไขใหผู้ช้ายเลิกบุหร่ี จากการสังเกตพบว่า ผูช้ายท่ีสูบุหร่ีมาก่อนเม่ือมีครอบครัวท่ีมีลูกสาว
มกัจะเลิกบุหร่ีเพื่อภรรยาและลูกสาว ดงันั้นการสร้างเง่ือนไขระหว่างชายกบัผูห้ญิงมากกว่าคร่ึงสามารถ
บงัคบัใหเ้ลิกบุหร่ีได ้จากขอ้สังเกตอีกประการหน่ึงคือเม่ืออยูใ่นสังคมท่ีมีสัดส่วนของผูช้ายต่อผูห้ญิงก็มี
ผลเช่นกนัต่อการปลอดควนับุหร่ีเช่น เม่ือมีผูห้ญิงมากกว่าจะมีผลต่อการสูบบุหร่ี ดงันั้นอนัตรายของ
บุหร่ีท่ีมีต่อสุขภาพยงัคงมีใหเ้ห็นอยูใ่นสงัคมของกลุ่มคนบางกลุ่มในชุมชน  
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นอกจากน้ีการปฏิบติัตนตามกฎหมายของครูเพื่อปกป้องการสัมผสัควนับุหร่ีมือสองยงัพบว่า 
แมว้า่ครูท่ีอยูใ่นโรงเรียนจะเร่ิมมีความละอายต่อพฤติกรรมการสูบบุหร่ีอยูบ่า้ง โดยการแอบสูบบุหร่ีโดย
ไม่ให้นกัเรียนเห็น รวมทั้งจะหาเวลาสูบบุหร่ีและด่ืมเหลา้ท่ีบา้นพกั ซ่ึงการสูบบุหร่ีของครูทาํใหลู้กศิษย์
มีความรู้สึกว่าการสูบบุหร่ีนั้นปลอดภยัเป็นส่ิงท่ีสังคมทัว่ไปยอมรับกนั (Bewley BR, Johnson MRD, 
Banks MH, 1979; หทยั ชิตานนท,์ 2550-51) ทาํใหมี้กลุ่มนกัเรียนบางส่วนสูบบุหร่ีอยูบ่า้ง โดยสูบเม่ืออยู่
นอกบา้น ท่ีมากไปกว่านั้นร้านคา้บางร้านให้เป็นหน้ีบุหร่ีได้แลว้เก็บเงินทีหลงั อย่างไรก็ตามการมี
นโยบายโรงเรียนปลอดบุหร่ีสามารถลดความชุกของจาํนวนนักสูบทั้งครูและนักเรียนลงไดม้ากท่ีสุด 
(Charlton A & While D, 1994) สะทอ้นใหเ้ห็นว่าการกาํหนดนโยบายไดมี้ผลต่อความชุกของนกัสูบ
บุหร่ีอยา่งชดัเจน 

นอกจากน้ีในส่วนของผูป้ระกอบการ/ร้านคา้ พบว่า ส่วนใหญ่คนท่ีมีงานทาํจะซ้ือบุหร่ีเพราะ
สะดวกไม่ตอ้งมวนเองและคนทาํเกษตรกรรมจะซ้ือยาเส้นเพราะราคาถูกและหาซ้ือง่าย และพบอีกว่า 
ผูสู้งอายมุกัจะซ้ือยาเส้นมวนเองเพราะบุหร่ีท่ีเป็นซองมีราคาแพงและใชเ้ด็กไปซ้ือให้ก็ไดไ้ม่จาํกดัตาม
กฎหมายเหมือนบุหร่ี และผูป้ระกอบการ/ร้านคา้ให้ความร่วมมือค่อนขา้งน้อยมากเม่ือเปรียบเทียบกบั
ร้านคา้ทั้งหมด นอกจากน้ียงัขาดการประชาสัมพนัธ์และการแจง้เตือนของผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายและไม่มี
ผูก้ระทาํการดา้นกฎหมายกล่าวโดยสรุปคือ ผูสู้บบุหร่ีมีความละอายท่ีจะสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ ร้านคา้มี
ความรับรู้ดีในการห้ามขายบุหร่ีให้กับเด็กและเยาวชน แต่ร้านค้าชุมชนถ้ามีคนมาถามซ้ือก็ขาย
เหมือนเดิม สะทอ้นให้เห็นว่ารับรู้ดีแต่ไม่ไดป้ฏิบติั ส่วนใหญ่จะเป็นร้านคา้เล็ก ๆ นักเรียนก็ไปซ้ือได้
และท่ีมากกว่านั้นผูบ้ริหารโรงเรียนก็ซ้ือเช่นกัน สอดคลอ้งกับท่ีว่าผูน้ําตอ้งทาํตวัเป็นตวัอย่าง หาก
มิฉะนั้นกจ็ะกาํหนดนโยบายลาํบาก 

6.4.7 การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหร่ี 
ปัจจยัท่ีเป็นประเดน็เป็นท่ีน่าสนใจต่อระดบัการปฏิบติัตามกฎหมายเพ่ือปกป้องควนับุหร่ี

มือสอง ไดแ้ก่ (1) ปัจจยัท่ีเป็นการขดัเกลาทางสังคมท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (Sig.<0.001) ซ่ึง
ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง และ (2) ปัจจยัท่ีเป็นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  (Sig.=0.04) ซ่ึงส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั ในขณะท่ีปัจจยัท่ีไม่มีนยัสาํคญั
ทางสถิติต่อระดบัการปฏิบติัตามกฎหมายเพื่อปกป้องควนับุหร่ีมือสอง ไดแ้ก่  (1) ปัจจยัการมีทศันคติท่ีดี
ต่อกฎหมาย (Sig.=0.123) และ (2) ปัจจยัเก่ียวกบัความตระหนักต่อกฎหมายก็ไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ 
(Sig.=0.48) เม่ือพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นท่ีน่าสังเกตว่า ปัจจยัท่ีเป็นการขดัเกลาทางสังคม
และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งจะมีความสัมพนัธ์กบัระดบัการปฏิบติัเพื่อปกป้องควนับุหร่ีมือสอง
อยา่งมีนยัสาํคญั สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ ทุนเดิมท่ีเป็นทุนทางสงัคมนั้นมีความสาํคญักบัการดาํเนินกิจกรรมใน
โครงการ รวมทั้งการประชาสมัพนัธ์และการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารดว้ย 
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6.4.8 องคป์ระกอบปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการดาํเนินงานควบคุมควนับุหร่ีมือสอง 
จากผลการดาํเนินการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัย จากจาํนวน 38 ตัวช้ีวดั ได้

องคป์ระกอบปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการดาํเนินงานคุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหร่ี ประกอบดว้ยดงัน้ี 
6.4.8.1 ทศันคติท่ีดีต่อนโยบาย มี 7 ตวัช้ีวดั ประกอบดว้ย 1) ตวัช้ีวดัความคิดเห็นต่อ

กฎหมายหา้มสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ 2) ตวัช้ีวดัความคิดเห็นต่อคลินิกเลิกสูบบุหร่ีและฟ้ืนฟูสุขภาพคน
เลิกบุหร่ีในสถานพยาบาล 3) ตวัช้ีวดัความคิดเห็นท่ีสังคมเคารพกติกาดว้ยการสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี 
4) ตวัช้ีวดัเช่ือว่าควนับุหร่ีจะมีผลต่อสุขภาพ 5) ตวัช้ีวดัความคิดเห็นท่ีมีคนในครอบครัวตั้งใจว่าจะลด-
ละ-เลิกสูบบุหร่ี 6) ตวัช้ีวดัความคิดเห็นต่อมีนโยบายปกป้องบุคคลท่ีไม่สูบบุหร่ีและ 7) ตวัช้ีวดัความ
คิดเห็นต่อค่านิยมใหม่ใหห่้างไกลบุหร่ี   

6.4.8.2 การรับรู้ท่ีถูกตอ้ง มี 6 ตวัช้ีวดั ประกอบดว้ย 1) ตวัช้ีวดัการรับรู้ว่าการส่งเสริมให้
สงัคมสูบบุหร่ีเป็นค่านิยมท่ีไม่ถูกตอ้ง 2) ตวัช้ีวดัการรับรู้การสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ีเป็นการกระทาํท่ี
ไม่รับผดิชอบ 3) ตวัช้ีวดัการรับรู้วา่มีนโยบายปกป้องบุคคลท่ีไม่สูบบุหร่ี 4) ตวัช้ีวดัการรับรู้วา่มีกฎหมาย
หา้มสูบบุหร่ี 5) ตวัช้ีวดัการรับรู้วา่ควนับุหร่ีจากบุคคลอ่ืนจะมีผลต่อสุขภาพ 6) ตวัช้ีวดัการรับรู้ว่าการสูบ
บุหร่ีเป็นจาํนวนมากๆอาจจะอายสุั้น 

6.4.8.3 บทบาทของกลุ่มท่ีไม่เป็นทางการในชุมชน มี 3 ตวัช้ีวดั ประกอบดว้ย 1) ตวัช้ีวดั
เก่ียวกบัเพื่อนบา้นเคยบอกถึงอนัตรายของบุหร่ี 2) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบัเพื่อนบา้นเคยหา้มและตกัเตือนและ 3) 
ตวัช้ีวดัเก่ียวกบัเพื่อนบา้นเคยชวนใหเ้ลิกสูบบุหร่ี 

6.4.8.4 บทบาทของกลุ่มท่ีเป็นทางการในชุมชน มี 3 ตวัช้ีวดั ประกอบดว้ย 1) ตวัช้ีวดั
เก่ียวกบัการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของกลุ่มแม่บา้นให้เลิกบุหร่ี 2) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบัการปฏิบติัตาม
คาํแนะนาํของ อสม.ใหเ้ลิกบุหร่ีและ 1) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบัการปฏิบติัตวัเป็นตวัอยา่งการสูบบุหร่ีของกลุ่ม
ในชุมชน 

6.4.8.5 การดาํรงอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขทางสังคม มี 5 ตวัช้ีวดั ประกอบดว้ย 1) ตวัช้ีวดั
เก่ียวกบัพฤติกรรมการสูบบุหร่ีสามารถปรับเปล่ียนได ้2) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบัการสร้างจิตสํานึกท่ีดีจะ
สามารถเป็นแบบอยา่งให้เกิดการเปล่ียนแปลงได ้3) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบัการสร้างค่านิยมใหม่ให้ห่างไกล
บุหร่ีจะสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสังคมของวยัรุ่นได ้4) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบัคลินิกเลิกสูบบุหร่ีและ
ฟ้ืนฟูสุขภาพจะช่วยใหค้นตอ้งการเลิกบุหร่ีไดแ้ละ 5) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบัการรับรู้ว่ามีคลินิกเลิกสูบบุหร่ีและ
ฟ้ืนฟูสุขภาพจะส่งผลใหค้นเลิกบุหร่ีอยา่งย ัง่ยนื  

6.4.8.6 ความตระหนกัต่อกฎหมาย มี 3 ตวัช้ีวดั ประกอบดว้ย 1) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบัการถือ
ปฏิบติัเป็นเขตปลอดควนับุหร่ีในโรงเรียน 2) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบัการถือปฏิบติัเป็นเขตปลอดควนับุหร่ีใน
ศาลากลางบา้นหรือวดัและ 1) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบัการถือปฏิบติัเป็นเขตปลอดควนับุหร่ีใน รพ.สต.  
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6.4.8.7 การมีวฒันธรรมท่ีดี มี 4 ตวัช้ีวดั ประกอบดว้ย 1) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบัการห้ามสูบ
บุหร่ีในท่ีเขตห้ามสูบของนายกในส่วนทอ้งถ่ินหรือผูน้าํชุมชน 2) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์
เร่ืองการสูบบุหร่ีในสถานท่ีตอ้งห้าม 3) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบัการให้ความรู้เก่ียวกบัการสูบบุหร่ีของครู-
อาจารยใ์นชุมชนและ 4) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบัการจดัวางท่ีเข่ียบุหร่ีไวใ้นเขตปลอดบุหร่ี 

6.4.8.8 การอบรมสั่งสอน มี 2 ตวัช้ีวดั ประกอบดว้ย 1) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบัการกล่าว
ตกัเตือนคนในครอบครัวให้ลดจาํนวนการสูบบุหร่ีและ 2) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบัการห้ามคนในครอบครัว
ไม่ใหสู้บบุหร่ี 

6.4.8.9 ความตระหนกัต่อระเบียบสังคม มี 3 ตวัช้ีวดั ประกอบดว้ย 1) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบั
ความเป็นไปไดข้องนโยบายปกป้องบุคคลท่ีไม่สูบบุหร่ี 2) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายหา้มสูบ
บุหร่ีในท่ีสาธารณะและ 3) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบัความเช่ือวา่ควนับุหร่ีจากบุคคลอ่ืนจะทาํใหเ้กิดการเจบ็ป่วย 

6.4.8.10 พฤติกรรมการไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ มี 2 ตวัช้ีวดั ประกอบดว้ย 1) ตวัช้ีวดั
เก่ียวกบัการสูบบุหร่ีเม่ืออยูน่อกชุมชน และ 2) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบัการถือปฏิบติัเป็นเขตปลอดควนับุหร่ีเม่ือ
อยูใ่นชุมชน 

ทั้ง 10 องคป์ระกอบสามารถท่ีอธิบายความเป็นไปไดใ้นการขบัเคล่ือนชุมชนสู่สังคมปลอดควนั
บุหร่ีจงัหวดัหนองบวัลาํภูไดม้ากกว่า ร้อยละ 63.06 อยา่งไรก็ตามการวิเคราะห์ดงักล่าวเป็นเพียงการจดั
กลุ่มตวัแปรให้เป็นปัจจยัตามคุณลกัษณะตวัแปรท่ีเขา้กลุ่ม นัยสําคญัของงานวิจยัน้ี (Significant of 
Study) ตอ้งการทราบว่าปัจจยัใดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ ผูว้ิจยัไดน้าํมา
วิเคราะห์ในรูปสมการเชิงโครงสร้าง (Structure Equation Model: SEM) เพื่อคน้หาปัจจยัทั้งทางตรงและ
ทางออ้มต่อพฤติกรรมการไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะต่อไป  

 
6.5 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ 

จากผลการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้างการไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะท่ีปรับความกลมกลืนท่ี
สอดคลอ้งกบัแนวคิดการวิจยัแลว้พบว่า การไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะไดรั้บอิทธิพลทางตรงจากการขดั
เกลาทางสงัคม (Socialization) และทศันะวิสยัต่อสงัคม (Social Visual) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 ในขณะเดียวกนัความตระหนกัต่อกฎหมาย (Law Concern) ไดรั้บอิทธิพลทางออ้มจากการขดัเกลา
ทางสังคมเพียงแต่ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ นอกจากน้ีความตระหนกัต่อกฎหมายยงัไดรั้บอิทธิพลทางตรง
จากการไดพ้บเห็นการละเมิดเพื่อการไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
และยิ่งกว่านั้นยงัพบว่า การขดัเกลาทางสังคมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบับรรทดัฐานทางสังคมอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ส่งผลให้การไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะไดรั้บอิทธิพลทางตรงท่ีเพิ่มข้ึน
จากการขดัเกลาทางสังคม ในขณะท่ีความตระหนกัต่อกฎหมายไดรั้บอิทธิพลทางตรงจากบรรทดัฐาน
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ทางสังคมอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และไดรั้บอิทธิพลทางออ้มจากการขดัเกลาทางสังคม
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

กล่าวโดยสรุปคือ พฤติกรรมการไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะไดรั้บอิทธิพลทางตรงจากการอบรม
บ่มเพาะทางสังคมและมุมมองเชิงบวกท่ีมีต่อสังคม ในขณะท่ีความเกรงกลวัต่อกฎหมายไดรั้บอิทธิพล
ทางตรงจาก พฤติกรรมการสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี บวกกบัการเรียนรู้จากแบบแผนชีวติในชุมชน และ
การกล่อมเกลาจากครอบครัว ในขณะเดียวกนัการเรียนรู้จากแบบแผนชีวิตในชุมชนไดเ้สริมแรงให้เกิด
การกล่อมเกลาจากครอบครัว เพิ่มข้ึน ส่งผลให้คนรับรู้ท่ีจะปฏิเสธการสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะยิ่งข้ึน
นั้นเอง ดงัภาพท่ี 6.2   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (T-value > 1.96) 
 ** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (T-value > 2.58) 

 
ภาพท่ี 6.2 ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะและ

ความตระหนกัต่อกฎหมายควบคุมยาสูบ   
 

การขดัเกลาทางสังคม 
(Socialization) 

ทศันะวสิัยท่ีดี 
ต่อสังคม 

ความตระหนกัต่อกฎหมาย 
(Law Concern) 

บรรทดัฐานทางสังคม 

(Norms & Trust) 

การไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ 
(No-Smoking) 

0.23** 

0.80* 

0.31** 

0.23** 

0.05* 0.17** 

‐0.19 

0.02 
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 “ ...พฤติกรรมการสูบบุหร่ีที่ดีในที่สาธารณะเป็นผลพวงมาจากการอบรมบ่มนิสัยในระดับ

ครอบครัว รวมทั้งการส่ังสอนให้คิดดีต่อสังคม  รู้จักแยกแยะ รู้จักตระหนักและเกรงกลัวต่อกฎหมาย...

อย่าเอาอย่างพฤติกรรมการสูบบุหร่ีที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ก็ไม่ควรสูบเลย...รู้จักเรียนรู้แบบแผนในการ

ดําเนินชีวิตที่ถูกที่ควร...ภายใต้ความคิดความเช่ือและวัฒนธรรมที่ดีงามจากครอบครัว  รู้จักที่จะปฏิเสธ

การสูบบุหร่ีทีค่นรอบข้างยืน่ให้  จะได้มีชีวิตทีย่นืยาว ไม่ต้องมีภัยคกุคามสุขภาพจากการสูบบุหร่ี...”  
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บทท่ี 7 
การจดัเวทเีพื่อนําเสนอข้อมูล 

สถานการณ์ยาสูบเพื่อพฒันากิจกรรมโครงการ 
 
 

จากผลการดาํเนินงานประเมินสถานการณ์ยาสูบ ปี 2554 พบว่า องคป์ระกอบปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการขบัเคล่ือนชุมชนสู่สังคมปลอดควนับุหร่ี ประกอบดว้ย (1) การมีทศันคติท่ีดี 
(2) มีการรับรู้ข่าวสารท่ีถูกตอ้ง (3) บทบาทของกลุ่มท่ีไม่เป็นทางการในชุมชน (4) บทบาทของ
กลุ่มท่ีเป็นทางการในชุมชน (5) การดาํรงอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขทางสังคม (6) ความตระหนกัต่อ
กฎหมาย (7) การมีวฒันธรรมท่ีดี (8) การอบรมสั่งสอน (9) ความตระหนกัต่อระเบียบสังคม 
และ (10) พฤติกรรมการสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ องคป์ระกอบปัจจยัทั้งหมดน้ีสามารถพยากรณ์
สงัคมปลอดบุหร่ีในท่ีสาธารณะไดร้้อยละ 64.0  

กล่าวโดยสรุปคือ พฤติกรรมการสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะไดรั้บอิทธิพลทางตรงจากการ
อบรมบ่มเพาะทางสังคมและมุมมองเชิงบวกท่ีมีต่อสังคม ในขณะท่ีความเคารพต่อกฎหมาย
ไดรั้บอิทธิพลทางตรงจากการพบเห็นพฤติกรรมการละเมิดสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ีบวกกบั
การเรียนรู้จากแบบแผนชีวิตในชุมชน และการกล่อมเกลาจากครอบครัว ในขณะเดียวกนัการ
เรียนรู้จากแบบแผนชีวิตในชุมชนไดเ้สริมแรงให้เกิดการกล่อมเกลาจากครอบครัว เพิ่มข้ึน 
ส่งผลให้คนรับรู้ท่ีจะปฏิเสธการสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะยิ่งข้ึนดังภาพความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้างปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะและความตระหนกัต่อกฎหมาย
ควบคุมยาสูบ   
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   * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (T-value > 1.96) 
 ** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (T-value > 2.58) 

 
นอกจากน้ีปัจจัยท่ีเป็นประเด็นเป็นท่ีน่าสนใจในการอธิบายการไม่สูบบุหร่ีในท่ี

สาธารณะ ไดแ้ก่ (1) ปัจจยัท่ีเป็นการขดัเกลาทางสังคมและ (2) ปัจจยัท่ีเป็นการรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารท่ีถูกต้อง ทีมวิจัยประเมินสถานการณ์ยาสูบเพื่อการเปล่ียนแปลง  ได้นําเข้าสู่
กระบวนการตามแผนกลยทุธ์เพื่อบรรลุผลสัมฤทธ์ิของโครงการขบัเคล่ือนจงัหวดัปลอดบุหร่ี
โดยนาํประเด็นดงักล่าวขา้งตน้ มาเป็นประเด็นในการเปิดเวทีคืนขอ้มูลสู่ชุมชนทั้งชุมชนใน
เขตเมือง เขตนอกเมืองและเขตห่างไกลเมือง เพื่อพฒันาเป็นกิจกรรมในโครงการฯ เพื่อการ
ขบัเคล่ือนร่วมกนั 

จากผลการวิเคราะห์ทุนทางสังคมท่ีเป็นความสัมพนัธ์ในครอบครัวในชุมชนเขตเมือง
จงัหวดัหนองบวัลาํภู พบวา่ ระบบครอบครัวเป็นแหล่งขดัเกลาทางสังคมใหต้ระหนกัถึงพิษภยั
ของบุหร่ีชักชวนให้เลิกสูบบุหร่ี ส่วนหน่ึงก็พยายามจะเลิกแต่ก็เลิกไม่ได้ ซ่ึงยงัพบว่ามี
พฤติกรรมแอบสูบท่ีไม่ยอมใหค้นในครอบครัวเห็นเพราะว่าไดรั้บการต่อว่าจากภรรยาและลูก
สาว ถือไดว้่าเป็นทุนทางสังคมเชิงบวกท่ีมีการปฏิเสธควนับุหร่ีเพราะเพศหญิงมีความเส่ียงต่อ

การขดัเกลาทางสังคม 
(Socialization) 

ทศันะวสิัยท่ีดี 
ต่อสังคม 

ความตระหนกัต่อกฎหมาย 
(Law Concern) 

บรรทดัฐานทางสังคม 

(Norms & Trust) 

การไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ 
(No-Smoking)

0.23** 

0.80* 

0.31** 

0.23** 

0.05* 0.17** 

‐0.19 

0.02 
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การเจบ็ป่วยมากกว่าชายเม่ือไดรั้บควนับุหร่ี (Prescott, et al., 1998; หทยั ชิตานนท,์ 2550-51) 
ในขณะสามีสูบบุหร่ีจะทาํให้ภรรยาได้รับควนับุหร่ีมือสองและเส่ียงต่อการล้มป่วยด้วย
โรคหวัใจและหลอดเลือดเพ่ิมข้ึน (HHS, 2006; หทยั ชิตานนท,์ 2550-51) และแม่บา้นมกัจะมี
การสั่งสอนท่ีถือไดว้่าเป็นการขดัเกลาทางสังคม (Socialization) คนในครอบครัวดว้ยการเอา
ใส่ใจดูแล โดยเฉพาะลูกชายให้ปฏิเสธการสูบบุหร่ี ตลอดจนสามี ลุงและคุณปู่ ให้เป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่คนในครอบครัว ดงันั้นจึงมกัจะพบเห็นในชุมชนว่าครอบครัวท่ีไม่สูบบุหร่ี
หวัหนา้ครอบครัวกจ็ะไม่เคยสูบบุหร่ีมาก่อน  

ประเด็นน้ีมีงานเขียนหลายงานท่ีพบว่า เด็กท่ีมีพ่อแม่สูบบุหร่ีมกัจะเป็นปัจจยัเร่ิมตน้
ต่อเด็กใหสู้บบุหร่ีมากเป็น 2 เท่าของพ่อแม่ท่ีไม่สูบบุหร่ี (Eiser JR, Morgan M, Gammage P& 
Gray E, 1989; หทยั ชิตานนท,์ 2550-51) ส่งผลใหเ้กิดการสั่งสอน-อบรมบ่มเพาะ สืบทอดจาก
รุ่นสู่รุ่น มีทศันะคติท่ีดีและมีการรับรู้ท่ีถูกตอ้งต่อการสูบบุหร่ี กลายเป็นทศันะวิสัยท่ีดีต่อ
สังคม (Social Visual) สะทอ้นใหเ้ห็นว่ามีทศันะคติท่ีดีและมีการรับรู้ท่ีถูกตอ้งนั้นเกิดจากการ
มีแบบแผนการดาํเนินชีวิตท่ีดี มีระบบการขดัเกลาทางสังคม (Socialization) ในครอบครัวเป็น
อย่างดี ครอบครัวหน่ึง ๆ จะมีทุนทางสังคมในครอบครัวเป็นทุนเดิมไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์คุน้
ชินกนั ค่านิยม ความคิด/ความเช่ือท่ีคลา้ย ๆ กนัในครอบครัวเดียวกนั (Putnam, 2000) และการ
ทาํหน้าท่ีของค่านิยม ความคิด ความเช่ือและประเพณี ทาํให้สังคมเกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีเกิด
สุขภาพสังคม (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย,์ 2545) ช้ีให้เห็นว่า การมีตวัแบบท่ีดี มีครอบครัวท่ี
อบอุ่นและรับรู้ข่าวสารท่ีถูกตอ้งจะสร้างทศันะคติท่ีดีเป็นภูมิคุม้กนัทางสังคมได ้ในขณะท่ี
ครอบครัวท่ีมีพ่อแม่สูบบุหร่ีลูกก็จะสูบตามไปด้วย ช้ีให้เห็นว่า การรับรู้ขอ้มูลท่ีผิดและมี
บรรทดัฐานทางสังคมในครอบครัวท่ีเป็นแง่มุมเชิงลบจะทาํให้แบบแผนชีวิตก็จะถือปฏิบติั
แบบผิด ๆ เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดผูบ้ริโภคยาสูบรายใหม่ ตามยุทธศาสตร์ท่ี 1 ใน 8 แผน
ยทุธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ปี 2553-2557 เพื่อการบรรลุเป้าหมายสาํคญัขอ้แรกคือ 
ลดจาํนวนผูสู้บผลิตภณัฑย์าสูบจากร้อยละ 20.7 ใหเ้หลือไม่เกินร้อยละ 10.0 ในปี 2557  

จากขอ้มูลดงักล่าวนาํมาเป็นประเด็นในการพฒันาเป็นกิจกรรมในโครงการฯ จาํแนก
เป็นรายพื้นท่ีดงัน้ี 
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1. การพฒันาเป็นกิจกรรมในโครงการฯ ในเขตเมือง  

ในการจดัเวทีคืนขอ้มูลสู่ชุมชนในเขตเมือง เพื่อให้เห็นภาพสถานการณ์ยาสูบเพื่อ
พฒันาโครงการ ในท่ีประชุมไดย้กร่างกิจกรรมรองรับขอ้คน้พบเพื่อขบัเคล่ือนชุมชนใหส้ังคม
ปลอดควนับุหร่ี รายละเอียดดงัน้ี 

 

 
ภาพท่ี 7.1 การประชุมพฒันาโครงการปลอดควนับุหร่ีในเขตเมือง 



 

87 หนองบวัลาํภู: การประเมินสถานการณ์ยาสูบเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

ตารางที่ 7.1 กิจกรรมโครงการที่จะขบัเคลื่อนชุมชนใหส้งัคมปลอดควนับุหรี่ในเขตเมือง 

ประเดน็ กิจกรรม แกนนาํที่รับผดิชอบ 

การอบรมบ่มเพาะในครอบครัว  - แนะนาํวา่กล่าวตกัเตือนภยัของบุหรี่ในครอบครัวและเพือ่นบา้น 
- กิจกรรม “รักและผกูพนั ป้องกนัภยับุหรี่” พอ่แม่ลูกเล่นเกมชิง

รางวลั 
- อบรมคนสามกลุ่มเพื่อเลิกบุหรี่ 

กลุ่มสตรีแม่บา้น/โรงเรียน/ 

ชมรมผูสู้งอาย ุ

สร้างความรู้สึกที่ดีต่อชุมชน - ทาํป้ายขอบคุณที่ไม่สูบบุหรี่ 
- ลงสตัยาบรรณ ลด-ละ-เลิกบุหรี่  

- ผูใ้หญ่บา้น/ประธานชุมชน/กรรมการทุก
ชุมชน 

ชื่นชม/การเป็นแบบอยา่งการไม่สูบบุหรี่ ‐ มอบรางวลัชุมชนที่ดาํเนินดีเด่นปลอดก่อนครบโครงการฯ  
‐ มอบใบประกาศเกียรติคุณ/กล่าวชื่นชม “คนดีศรีนามะเฟือง” ที่เลิก

บุหรี่ 
‐ กล่าวชื่นชม อสม.ที่มีละแวกบา้นปลอดบุหรี่ 
‐ ชื่นชมร้านคา้ไม่ขายบุหรี่ใหเ้ดก็ 

เทศบาล/รพ.สต./วดั/โรงเรียน/ผูใ้หญ่บา้น 

สร้างแบบแผนและวฒันธรรมชุมชน
ปลอดบุหรี่ 

- ประชาสมัพนัธ์/ไม่ถวายบุหรี่/ไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ 
- จดัเวทีประชาคม/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/กาํหนดเขตปลอดบุหรี่ 
- บนัทึกสมุดเล่มเลก็ “ภยับุหรี่ถึงพอ่”   

เทศบาล/รพ.สต./วดั/โรงเรียน/ผูใ้หญ่บา้น 
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ประเดน็ กิจกรรม แกนนาํที่รับผดิชอบ 

รับรู้ขอ้มูลเพื่อสนบัสนุนที่จะปฏิเสธการ
สูบบุหรี่ 

- สาํรวจขอ้มูลพื้นฐาน 
- คลินิกอดบุหรี่ 
- ประชาสมัพนัธ์สถานการณ์บุคคลเลิกบุหรี่ 

อสม./รพ.สต./โรงเรียน/เทศบาล 

เคารพต่อกฎหมาย/ระเบียบชุมชน - ขึ้นป้ายสถานที่ปลอดบุหรี่ (ตาม พ.ร.บ.) 
- เสนอมาตรการทางสงัคมปลอดบุหรี่จากเวทีประชาคม 

ผูใ้หญ่บา้น/ประธานชุมชน 

พฤติกรรมการงดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ - รณรงคต์ิดป้ายเป็นเขตปลอดบุหรี่ 
- ป้ายเคลื่อนที่ (พดูได)้ เป็นเขตปลอดบุหรี่ 

คณะทาํงานทุกคน 

การอบรมบ่มเพาะในครอบครัว  - ประชุมแกนนาํเพื่อหาประเดน็/ประชาคม - ผูใ้หญ่บา้น/อบต./กม. 

สร้างความรู้สึกที่ดีต่อชุมชน - อบรม อสม./รพ.สต./โรงเรียน/เทศบาล 

ชื่นชม/การเป็นแบบอยา่งการไม่สูบบุหรี่ ‐ สาํรวจ/ลงสตัยาบรรณ - ผูใ้หญ่บา้น/อบต./กม./อสม. 

สร้างแบบแผนและวฒันธรรมชุมชน
ปลอดบุหรี่ 

- ประชาคมทุกหมู่บา้นโดยแกนนาํ - คณะครู/พระ/ 

รับรู้ขอ้มูลเพื่อที่จะปฏิเสธการสูบบุหรี่ - จปฐ./กระจายข่าว - ผูแ้ทนร้านคา้ 
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ประเดน็ กิจกรรม แกนนาํที่รับผดิชอบ 

เคารพต่อกฎหมาย/ระเบียบชุมชน - จดัระเบียบสงัคม/ออกกฎขอ้บงัคบั - อปท. 

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ - ติดป้ายเขตปลอดบุหรี่ - ผูใ้หญ่บา้น/อบต./อสม. 
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ภาพท่ี 7.2 ผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญัในการประชุมพฒันาโครงการปลอดควนับุหร่ีในเขตเมือง 
 

2. การพฒันาโครงการในเขตนอกเมือง 
การจดัเวทีเพื่อนาํเสนอขอ้มูลสถานการณ์ยาสูบเพื่อพฒันาโครงการ ชุมชนในเขตนอก

เมือง ในวนัท่ี 2 เมษายน 2555 ณ เทศบาลนาเหล่า ท่ีประชุมไดย้กร่างกิจกรรมโครงการท่ีจะ
ขบัเคล่ือนชุมชนใหส้งัคมปลอดควนับุหร่ีรายละเอียดดงัน้ี 

 
ภาพท่ี 7.3 การประชุมพฒันากิจกรรมโครงการปลอดควนับุหร่ีในเขตนอกเมือง 
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ตารางที่ 7.2 กิจกรรมโครงการที่จะขบัเคลื่อนชุมชนใหส้งัคมปลอดควนับุหรี่ในเขตนอกเมือง 

ประเดน็ กิจกรรม แกนนาํที่รับผดิชอบ 

การอบรมบ่มเพาะในครอบครัว  - หน.ครอบครัวเลิกเป็นตวัอยา่งก่อน 

- จดัอบรม/จดัเวทีโตว้าทีใน รร. 
- จดัรณรงคแ์ผน่ป้ายตามชุมชน 

- สร้างครอบครัวที่ปลอดบุหรี่/อบรมอยา่งต่อเนื่อง 

- เกรงกลวัต่อครอบครัวตระหนกัต่อความรับผดิชอบ 

- อปท./รร./ผูป้กครอง/แม่บา้น 

การสร้างทศันคติที่ดีต่อชุมชน - กระตุน้เตือน/ประชาสมัพนัธ์ 

- จดัตั้งชมรมผูข้าย 

- ผูใ้หญ่บา้น/อบต. 

การชื่นชมการเป็นแบบอยา่งที่ดี ‐ ประกาศ/ประชาสมัพนัธ์/ประกาศนียบตัรฯ 

‐ สร้างแรงจูงใจ  
- นายก/ผูใ้หญ่บา้น/รพ.สต. 

การสร้างแบบแผนและวฒันธรรม
ชุมชนปลอดบุหรี่ 

- สาํรวจครัวเรือนสูบบุหรี่ 

- ตั้งชมรมผูเ้ลิกบุหรี่ 

- จดักิจกรรมอยา่งต่อเนื่อง 

- มีผลพิจารณากบัผลการเรียน 

- ตอ้งการใหทุ้ก รร.มีส่วนเกี่ยวขอ้ง 

- รพ.สต./อสม./รร. 
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ประเดน็ กิจกรรม แกนนาํที่รับผดิชอบ 

การรับรู้ขอ้มูลเพื่อที่จะปฏิเสธบุหรี่ - มีตวัอยา่งการเสียชีวิต/ประสบการณ์ 

- หลีกเลี่ยงสภาพแวดลอ้มที่เสี่ยงต่อการสูบบุหรี่/ 
- อยูใ่นสิ่งแวดลอ้มที่ดี 

- ใหข้อ้มูล/ข่าวสารที่ถูกตอ้งผลภยัจากบุหรี่ 

- สร้างค่านิยมใหม่/จิตสาํนึกที่ดี 

- รพ.สต./อปท./ผูใ้หญ่บา้น 

การเคารพต่อกฎหมาย/ระเบียบชุมชน - ป้ายกาํหนดเขตปลอดบุหรี่/เฝ้าระวงั/การจาํหน่ายใหเ้ดก็ 

- เพิ่มเขตปลอดบุหรี่ใหค้รอบคลุม 

- การทาํความเขา้ใจในกฎหมาย 

- อปท./ผูใ้หญ่บา้น 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกาสูบบุหรี่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ทาํตวัเป็นแบบอยา่งที่ดี 

- จดักิจกรรมตน้แบบการไม่สูบบุหรี่ 

- สร้างเงื่อนไขเครือข่าย นศ.กศน.ทุกหมู่บา้น 

- สาํรวจครัวเรือนคุณลกัษณะนกัสูบบุหรี่เพือ่การประชาคม 

- ผูน้าํชุมชน/ปราชญ/์ผูน้าํศาสนานาํไปสู่การขอมติในที่ประชุม 

- การสร้างชุมชนต่อแบบในการควบคุมบุหรี่ผา่น   อสม./ตร./
ชมรม/กติกาและมติทางสงัคม 

- รพ.สต./อปท./ผูใ้หญ่บา้น/ผูน้าํชุมชน 
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ประเดน็ กิจกรรม แกนนาํที่รับผดิชอบ 

 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกาสูบบุหรี่ 
- จบัคู่การ ละ-เลิกบุหรี่เพื่อการประชาสมัพนัธ์ 

- จดักิจกรรมในโรงเรียนจบัคู่เพื่อสร้างกระแสทางสงัคม 

รพ.สต./อปท./ผูใ้หญ่บา้น/ผูน้าํชุมชน 

 

 

ภาพที่ 7.4 การประชุมพฒันากิจกรรมโครงการปลอดควนับุหรี่ในเขตนอกเมือง 
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3. การจัดเวทีชุมชนในเขตห่างไกลเมือง 
การจดัเวทีเพื่อนําเสนอขอ้มูลสถานการณ์ยาสูบเพื่อพฒันาโครงการ ชุมชนในเขต

ห่างไกลเมืองในท่ีประชุมไดย้กร่างกิจกรรมโครงการท่ีจะขบัเคล่ือนชุมชนใหส้ังคมปลอดควนั
บุหร่ีรายละเอียดดงัน้ี 

 
ภาพท่ี 7.5 การประชุมพฒันากิจกรรมโครงการปลอดควนับุหร่ีในเขตห่างไกลเมือง 
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ตารางที่ 7.3 กิจกรรมโครงการที่จะขบัเคลื่อนชุมชนปลอดควนับุหรี่ในเขตห่างไกลเมือง 

ประเดน็ กิจกรรม แกนนาํที่รับผดิชอบ 

การอบรมบ่มเพาะในครอบครัว  - ประชุมแกนนาํเพื่อหาประเดน็/ประชาคม - ผูใ้หญ่บา้น/อบต./กม. 

สร้างความรู้สึกที่ดีต่อชุมชน - อบรม - คณะครู/พระ 

ชื่นชม/การเป็นแบบอยา่งการไม่สูบบุหรี่ ‐ สาํรวจ/ลงสตัยาบรรณ - ผูใ้หญ่บา้น/อบต./กม./อสม. 

สร้างแบบแผนและวฒันธรรมชุมชนปลอดบุหรี่ - ประชาคมทุกหมู่บา้นโดยแกนนาํ - คณะครู/พระ/ 

รับรู้ขอ้มูลเพื่อสนบัสนุนที่จะปฏิเสธการสูบบุหรี่ - จปฐ./กระจายข่าว - ผูแ้ทนร้านคา้ 

เคารพต่อกฎหมาย/ระเบียบชุมชน - จดัระเบียบสงัคม/ออกกฎขอ้บงัคบั - อปท. 

พฤติกรรมการงดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ - ติดป้ายเขตปลอดบุหรี่ - ผูใ้หญ่บา้น/อบต./อสม. 
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ภาพท่ี 7.6 ความหลากหลายกิจกรรมในโครงการปลอดควนับุหร่ีในเขตห่างไกลเมือง 
 

หลงัจากไดย้กร่างกิจกรรมโครงการท่ีจะขบัเคล่ือนชุมชนให้สังคมปลอดควนับุหร่ี
แลว้ เพื่อให้เกิดการขบัเคล่ือนท่ีมีมติพร้อมกนัทั้งชุมชน แต่ละชุมชนไดด้าํเนินการเปิดเวที
ประชาคม ร่วมกนัทั้งองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งเขตเมือง เขตนอกเมืองและเขตห่างไกล
เมืองนาํไปสู่การปฏิบติั รายละเอียดดงัน้ี 
 
ชุมชนในเขตเมือง  

เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2555 ท่ีผ่านมาเทศบาลตาํบลนามะเฟือง อาํเภอเมือง จงัหวดั
หนองบวัลาํภู แต่ละชุมชนได้ร่วมกันสร้างมาตรการทางสังคมกาํหนดเป็นเขตปลอดบุหร่ี
ตลอดไป รายละเอียดดงัน้ี 
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ภาพท่ี 7.7 การลงมติเป็นเอกฉนัทป์ระกาศเป็นชุมชนปลอดบุหร่ี 

 

 
ภาพท่ี 7.8 นายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลมอบป้ายประกาศเป็นชุมชนปลอดบุหร่ีต่อไป 
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ภาพท่ี 7.9 ป้ายประกาศเป็นชุมชนปลอดบุหร่ีต่อไป 

 
ในขณะท่ีคณะทาํงานต่างเห็นพอ้งตอ้งกนัว่าควรจดัการรณรงคร่์วมกนั กาํหนดเป็น

เขตปลอดบุหร่ี ส่งเสริมการรับรู้ พ.ร.บ. ควบคุมยาสูบและจดัให้มีการประกวดชุมชนปลอด
ควนับุหร่ี ประกาศเป็นเขตปลอดควนับุหร่ีตลอดไป 

 

 
ภาพท่ี 7.10 กรรมการชุมชนลงมติกาํหนดเป็นเขตปลอดบุหร่ี 
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ภาพท่ี 7.11 เวทีประชาคมลงมติใหป้ระกาศเป็นเขตปลอดควนับุหร่ีตลอดไป 

 
ชุมชนในเขตนอกเมือง  

เม่ือวนัท่ี  10  สิงหาคม  2555 เวลา  14.00  น.  ณ ห้องประชุม รพ.สต.นาเหล่า อาํเภอ
นาวงั  จงัหวดัหนองบวัลาํภู คณะกรรมการขบัเคล่ือนชุมชนปลอดควนับุหร่ีเทศบาลตาํบลนา
เหล่า  ไดป้ระชุมคณะกรรมการฯโดยนายประยทุธ ไชยแสง นายกเทศมนตรีตาํบลนาเหล่า  ทาํ
หนา้ท่ีประธานฯ 

 
ภาพท่ี 7.12 คณะกรรมการขบัเคล่ือนชุมชนปลอดควนับุหร่ีเทศบาลตาํบลนาเหล่า   
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นายประยทุธ ไชยแสง ประธานการประชุม แจง้วตัถุประสงค ์แนวทางการขบัเคล่ือน 
และท่ีสาํคญัไดป้รับคาํสัง่คณะกรรมการใหค้รอบคลุมหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือการดาํเนินงาน
ไดบ้รรลุเป้าหมายของโครงการ เน้นการประชาสัมพนัธ์  รณรงค ์ การปฏิบติัตามกฎหมาย
โดยเฉพาะประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบบัท่ี 19  เก่ียวกบัห้ามสูบบุหร่ีในบริเวณสถานท่ี
สาธารณะ 5  ประเภทไดแ้ก่ 1) สถานท่ีบริการทางสาธารณสุขและสุขภาพ 2) สถานศึกษา 3) 
สถานท่ีใชป้ระโยชน์ร่วมกนั 4) สถานีรับส่งผูโ้ดยสาร และ 5) ศาสนสถาน ในท่ีประชุมมี
ขอ้คิดเห็นพอสรุปเป็นแนวทางเพื่อการดาํเนินงานประกอบดว้ย 1) จดัเวทีประชาคมหมู่บา้น 
หาขอ้เสนอแนวทางว่าจะทาํอยา่งไรใหป้ลอดบุหร่ีในชุมชน 2) สาํรวจจดัทาํทะเบียนผูเ้ขา้ร่วม
โครงการลดและเลิกบุหร่ี/ยาสูบ 3) กิจกรรมการประกวดชุมชนปลอดจากบุหร่ี 4) 
ประชาสมัพนัธ์รณรงคใ์หต้ระหนกัถึงพิษภยัจากการสูบและป้องกนัการไดรั้บครัวบุหร่ีมือสอง  
โดยผ่านหอกระจายข่าวหมู่บา้นให้รับฟังขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัโทษพิษภยัจากการสูบและ
ไดรั้บควนับุหร่ี 5) จดัอบรมให้ความรู้ 6) จดัทาํแผนงานดาํเนินงานและกิจกรรมท่ีจะทาํให้
ชุมชนหรือคนในชุมชนลดและเลิกสูบบุหร่ี 7) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน/คณะกรรมการ
อาํนวยการเพื่อเป็นพี่เล้ียงแก่ชุมชน 

 

 
ภาพท่ี 7.13 คณะกรรมการฯ แสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม   

 
หลงัจากนั้นเม่ือไดข้อ้สรุปในแต่ละชุมชนแลว้ แต่ละชุมชนไดก้าํหนดแผนดาํเนินการ

จดัเวทีประชาคม สาํรวจจดัทาํทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมโครงการเลิกบุหร่ี จดัรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์
กระชับพื้นท่ีห้ามสูบบุหร่ีโดยการปิดป้าย/สต๊ิกเกอร์ห้ามสูบบุหร่ีให้ครอบคลุมบริเวณท่ี
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กฎหมายระบุห้ามสูบบุหร่ี เปิดส่ือกระจายเสียงทางหอกระจายข่าวทั้งช่วงเช้าและเยน็อย่าง
สมํ่าเสมอ รวมทั้งกระจายแผ่นเอกสารประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัพิษภยัของบุหร่ี การอบรมสั่ง
สอนบุตรหลานและผูป้ระกอบการ/เจา้ของกิจการในการไปรับซ้ือบุหร่ี/ยาสูบตามร้านคา้ เป็น
ตน้ ตารางกาํหนดการประชาคม รายละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ี  28  สิงหาคม  2555  บา้นโคกนาเหล่าหมู่ท่ี 2  ตาํบลนาเหล่า อาํเภอนาวงัได้
ประชุม เวลา 20.00 น. ณ ร้านคา้ชุมชน มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม  91  คน ในวาระการประชุมท่ี 1-5 
ในท่ีประชุมรับทราบการขบัเคล่ือนชุมชนสู่สังคมปลอดบุหร่ี  โดยเจา้หนา้ท่ีจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาํบลนาเหล่า และวาระท่ี 6 ประธานคณะกรรมการหมู่บา้นเสนอให้ตั้งกฎ
กติกาหมู่บา้นกาํหนดสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ี  ซ่ึงตกลงว่าหา้มไม่ใหสู้บบุหร่ีในร้านคา้ชุมชนหรือ
ท่ีทาํการกองทุน วดั  โรงเรียน  สถานท่ีราชการ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล 
องค์การบริหารส่วนตาํบลและเทศบาล จากการสํารวจในบ้านโคกนาเหล่าหมู่ท่ี 2 น้ีมี
ประชากรทั้งส้ิน 583  คน สูบบุหร่ีจาํนวน  99  คน มีผูส้มคัรใจเขา้ร่วมโครงการจะเลิกบุหร่ี 
จาํนวน  17   คน 
 

   

ภาพท่ี 7.14 การประชาคมในหมู่ท่ี 2 บา้นโคกนาเหล่า ตาํบลนาเหล่า   
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  วนัท่ี  30  สิงหาคม  2555  บา้นใหม่บูรพาหมู่ท่ี 12  ตาํบลนาเหล่า  อาํเภอนาวงั  ได้
ประชุม เวลา 19.30 น. ณ ศาลาประชาคม มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม  53  คน ในท่ีประชุมรับทราบการ
ขบัเคล่ือนชุมชนสู่สังคมปลอดบุหร่ี โดยตกลงว่าจะร่วมมือกนัขบัเคล่ือน  รณรงค ์ ลด ละ เลิก
การสูบบุหร่ีและให้ความสําคญั พ.ร.บ.การคุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 ตั้งกฎ
กติกาหมู่บา้นกาํหนดสถานท่ีห้ามสูบบุหร่ี  โดยให้ติดป้ายห้ามสูบบุหร่ีในสถานท่ีสาธารณะ  
ห้ามสูบบุหร่ีท่ีเขตปลอดบุหร่ี  และกาํหนดบริเวณท่ีให้สูบบุหร่ีไดเ้ป็นสัดเป็นส่วน  สําหรับ
บา้นใหม่บูรพาหมู่ 12  ตาํบลนาเหล่า  มีประชากรทั้งส้ิน 627  คน สูบบุหร่ีจาํนวน  109  คน มี
ผูส้มคัรใจเขา้ร่วมโครงการจะเลิกบุหร่ี จาํนวน  21   คน 

 

   

ภาพท่ี 7.15 การจดัเวทีประชาคมในหมู่ท่ี 12 บา้นใหม่บูรพา   
 

 ต่อมาในวนัท่ี  8  กนัยายน  2555  บา้นนากลางหมู่ท่ี 1  ตาํบลนาเหล่า  อาํเภอนาวงั  
ไดป้ระชุม เวลา 20.00 น. ณ ศาลากลางบา้น มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม  61  คน ในวาระการประชุมท่ี 
1 ประธานไดแ้จง้ถึงโทษภยัจากการสูบบุหร่ี ในท่ีประชุมรับทราบการขบัเคล่ือนชุมชนสู่สังคม
ปลอดบุหร่ี  คณะกรรมการหมู่บา้นและอาสาสมคัรสาธารณสุขทุกคนเป็นคณะกรรมการ
เตรียมการสร้างมาตรการทางสังคม สําหรับบา้นากลางหมู่ท่ี 1  ตาํบลนาเหล่า  มีประชากร
ทั้งส้ิน 370  คน สูบบุหร่ีจาํนวน  104  คน มีผูส้มคัรใจเขา้ร่วมโครงการจะเลิกบุหร่ี จาํนวน  17   
คน 
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ภาพท่ี 7.16 การจดัเวทีประชาคมบา้นนากลางหมู่ท่ี 1 ตาํบลนาเหล่า   

 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี  12  กนัยายน  2555 เวลา  14.00  น.  ณ  หอ้งประชุมสาํนกังานเทศบาล

ตาํบลนาเหล่า อาํเภอนาวงั  จงัหวดัหนองบวัลาํภู  คณะกรรมการขบัเคล่ือนชุมชนปลอดควนั
บุหร่ีเทศบาลตําบลนาเหล่า ได้ประชุมคณะกรรมการฯ โดยนายสุริย ัน  สารีแก้ว  รอง
นายกเทศมนตรีตาํบลนาเหล่า  ทาํหน้าท่ีประธานฯ แจง้วตัถุประสงคแ์ละการติดตามผลการ
ประชุมคร้ังท่ีผ่านมาในการขบัเคล่ือนเพื่อการดาํเนินงานได้บรรลุเป้าหมายของโครงการ  
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ประสานขอส่ือประชาสมัพนัธ์ รณรงคต่์อตา้นการสูบบุหร่ีตลอดจนส่ือการปฏิบติัตามกฎหมาย
โดยเฉพาะประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบบัท่ี 19  เก่ียวกบัห้ามสูบบุหร่ีในบริเวณสถานท่ี
สาธารณะ 5  ประเภทไดแ้ก่ 1) สถานท่ีบริการทางสาธารณสุขและสุขภาพ 2) สถานศึกษา 3) 
สถานท่ีใชป้ระโยชน์ร่วมกนั 4) สถานีรับส่งผูโ้ดยสาร และ 5) ศาสนสถาน แจกจ่ายให้แต่ละ
พื้นท่ี ในท่ีประชุมมีขอ้สรุป ดงัน้ี 

1. จดัเวทีประชาคมหมู่บา้นท่ียงัไม่ดาํเนินการขอเร่งรีบดาํเนินการดว้ย 
2. สาํรวจจดัทาํทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมโครงการลด  ละ  เลิกยาสูบขอเร่งรัดดาํเนินการ 
3. กิจกรรมการประกวดชุมชนปลอดจากบุหร่ี มีระยะเวลา 3  รอบ  รอบแรก

ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2555 รอบสองประมาณเดือนมกราคม 2556 และรอบสามเดือน
เมษายน  2556 

4. การจดัอบรมให้ความรู้และการจดัทาํแผนงานดาํเนินงานและกิจกรรมท่ีจะทาํให้
ชุมชนหรือคนในชุมชนลด ละ เลิกสูบบุหร่ี ขอให้จดัทาํส่งเพื่อจะไดป้ระสานงบประมาณกบั
เทศบาลตาํบลนาเหล่าและหน่วยงานเก่ียวขอ้งต่อไป 

5. การบาํบดัรักษาเยยีวยาผูต้อ้งการลด ละ เลิกยาสูบ  เช่นหญา้ดอกขาวสมุนไพรซ่ึง
ทางโรงพยาบาลนาวงัเฉลิมพระเกียรติฯตอ้งใชง้บประมาณในการจดัหา  ขอให้แต่ละหมู่บา้น
รวบรวมขอ้มูลส่งให้เจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลนาวงัเพื่อจะไดจ้ดัทาํเป็นโครงการเสนอขอรับการ
สนบัสนุนโครงการวิจยัฯโดยเร็วภายในส้ิน เดือน กนัยายน 2555 

6. กรณีนกัสูบรายใหม่จะมีแนวทางแกไ้ขอยา่งไร 

 
ภาพท่ี 7.17 การประชุมคณะกรรมการเทศบาลตาํบลนาเหล่า   
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เม่ือวนัท่ี  17  กนัยายน  2555  บา้นโคกนาเหล่าหมู่ท่ี 5  ตาํบลนาเหล่า  อาํเภอนาวงั  
ไดป้ระชุม เวลา 19.30 น. ณ ศาลาประชาคม มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม  42  คน ในวาระการประชุมท่ี 
3 ในท่ีประชุมรับทราบการขบัเคล่ือนชุมชนสู่สังคมปลอดบุหร่ี  คณะกรรมการหมู่บา้นและ
อาสาสมคัรสาธารณสุขทุกคนเป็นคณะกรรมการเตรียมการสร้างมาตรการทางสังคม  หลงัจาก
รับฟังประชุมประชาคมก็สมคัรใจเลิกทนัที 3  คนสําหรับบา้นโคกนาเหล่าหมู่ท่ี 5  ตาํบลนา
เหล่า  มีประชากรทั้งส้ิน 577  คน สูบบุหร่ีจาํนวน  156  คน มีผูส้มคัรใจเขา้ร่วมโครงการจะ
เลิกบุหร่ี จาํนวน 129  คน 

ต่อมาในวนัท่ี  22  กนัยายน  2555  บา้นนาชุมแสง หมู่ท่ี 1 ตาํบลเทพคีรี  อาํเภอนาวงั  
ไดป้ระชุม เวลา 20.00 น. ณ ศาลาวดัศรีชมภู มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม 55 คน ในวาระการประชุมท่ี 1 
ในท่ีประชุมรับทราบการขบัเคล่ือนชุมชนสู่สังคมปลอดบุหร่ี คณะกรรมการหมู่บา้นและ
อาสาสมคัรสาธารณสุขทุกคนเป็นคณะกรรมการเตรียมการสร้างมาตรการทางสังคม มีการ
ประชาสัมพนัธ์ใหท้ราบถึงพิษภยัของยาสูบจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขอาํเภอและเทศบาลตาํบล
นาเหล่า สําหรับบา้นนาชุมแสง หมู่ท่ี 1 ตาํบลเทพคีรี มีประชากรทั้งส้ิน 468 คน สูบบุหร่ี
จาํนวน 101 คน มีผูส้มคัรใจเขา้ร่วมโครงการจะเลิกบุหร่ี จาํนวน 20 คนและอีกหลายคน
ตอ้งการลด ละยาสูบจากปริมาณมากใหน้อ้ยลงเช่น นายชาญศกัด์ิ ธรรมบท นายเทอม สุดาแดง  
นายอุดม  ชินวงษ ์ เป็นตน้ 

ในวนัท่ี  24  กนัยายน  2555  บา้นนากลาง หมู่ท่ี 7 ตาํบลนาเหล่า  อาํเภอนาวงั  ได้
ประชุม เวลา 09.00 น. ณ ศาลากลางบา้น มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม  55  คน ในวาระการประชุมท่ี 1 
ในท่ีประชุมรับทราบการขบัเคล่ือนชุมชนสู่สังคมปลอดบุหร่ี  คณะกรรมการหมู่บา้นและ
อาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนเป็นคณะกรรมการเตรียมการสร้างมาตรการทางสังคม มี
งบประมาณเบ้ืองตน้ 2,000  บาท  ดาํเนินการสาํรวจและประชาสัมพนัธ์ใหท้ราบถึงพิษภยัของ
ยาสูบ สาํหรับบา้นนากลางหมู่ท่ี 7  ตาํบลนาเหล่า  มีประชากรทั้งส้ิน 445 คน สูบบุหร่ีจาํนวน       
198 คน มีผูส้มคัรใจเขา้ร่วมโครงการจะเลิกบุหร่ี จาํนวน 57 คน   
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ภาพท่ี 7.18 การประชุมในชุมชนเขตเทศบาลตาํบลนาเหล่า   

 

 
ภาพท่ี 7.19 การประชุมในชุมชนเขตเทศบาลตาํบลนาเหล่า   

 
    
 
   
 



 

107 หนองบวัลาํภู: การประเมินสถานการณ์ยาสูบเพ่ือการเปล่ียนแปลง 

 
ภาพท่ี 7.20 การประชุมในชุมชนเขตเทศบาลตาํบลนาเหล่า   

 
เม่ือวนัท่ี  26  กันยายน  2555  บา้นเทพคีรี หมู่ท่ี 6 ตาํบลเทพคีรี  อาํเภอนาวงั  ได้

ประชุม เวลา 19.00 น. ณ ศาลากลางบา้น มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม  58  คน  
 

 
ภาพท่ี 7.21 การประชุมในชุมชนเขตเทศบาลตาํบลนาเหล่า   
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ภาพท่ี 7.22 การประชุมในชุมชนเขตเทศบาลตาํบลนาเหล่า   

 
ในวาระการประชุมท่ี 3 ในท่ีประชุมรับทราบการขบัเคล่ือนชุมชนสู่สังคมปลอดบุหร่ี  

คณะกรรมการหมู่บา้นและอาสาสมคัรสาธารณสุขทุกคนเป็นคณะกรรมการเตรียมการสร้าง
มาตรการทางสังคม มีมติของประชาคมว่าห้ามสูบบุหร่ีท่ีชุมนุมชนในกิจกรรมงานต่างๆ  ใน
บริเวณท่ีติดป้ายหรือสต๊ิกเกอร์หา้มสูบ หา้มถวายบุหร่ีใหแ้ก่พระสงฆ ์ หา้มสูบในหอ้งนํ้ า  หา้ม
สูบใกลเ้ดก็และขณะรับประทานอาหารในครอบครัว สาํหรับบา้นเทพคีรีหมู่ท่ี 6  ตาํบลเทพคีรี  
มีประชากรทั้งส้ิน 247  คน สูบบุหร่ีจาํนวน  111 คน มีผูส้มคัรใจเขา้ร่วมโครงการจะเลิกบุหร่ี 
จาํนวน 44 คน   

ต่อมาเม่ือวนัท่ี  20  ตุลาคม  2555  บา้นนากลาง หมู่ท่ี 13 ตาํบลนาเหล่า  อาํเภอนาวงั  
ไดป้ระชุม เวลา 19.30 น. ณ ศาลาประชาคมบา้น  

มีผูเ้ข้าร่วมประชุม  30  คน ในวาระการประชุมท่ี 1 ในท่ีประชุมรับทราบการ
ขบัเคล่ือนชุมชนสู่สงัคมปลอดบุหร่ี  คณะกรรมการหมู่บา้นและอาสาสมคัรสาธารณสุขทุกคน
เป็นคณะกรรมการเตรียมการสร้างมาตรการทางสังคม มีการประชาสัมพนัธ์ใหท้ราบถึงพิษภยั
ของยาสูบ  สาํหรับบา้นนากลาง หมู่ท่ี 13 ตาํบลนาเหล่า  มีประชากรทั้งส้ิน 367 คน สูบบุหร่ี
จาํนวน 78 คน มีผูส้มคัรใจเขา้ร่วมโครงการจะเลิกบุหร่ี จาํนวน 34 คน     
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ผลการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อหาขอ้เสนอแนวทางวา่จะทาํอยา่งไรใหป้ลอดควนับุหร่ีใน
ชุมชนและการสํารวจจัดทําทะเบียนผู ้เข้าร่วมโครงการลด   ละ     เ ลิกยาสูบ  และได้
กลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมโครงการ จาํนวนประมาณ ร้อยละ 20 หรือบางหมู่บา้นร้อยละ 40 ของผูท่ี้
สูบบุหร่ี ดงัตารางท่ี 7.4  
 
ตารางท่ี 7.4 ตาํบล หมู่บา้นและผูเ้ขา้ร่วมโครงการเลิกสูบบุหร่ี 
ตาํบล ช่ือหมู่บา้น หมู่ท่ี ประชากร ผูท่ี้สูบบุหร่ี ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
นาเหล่า บา้นนากลาง 1 370 104 17 

บา้นโคกนาเหล่า 2 583 99 17 
บา้นโคกนาเหล่า 5 577 156 129 
บา้นนากลาง 7 653 153 50 
บา้นนาวงั 9 123 32 25 

บา้นใหม่บูรพา 12 627 109 21 
บา้นนากลาง 13 550 123 19 

เทพคีรี    บา้นนาชุมแซง 1 468 101 20 
บา้นเทพคีรี 6 247 111 44 

บา้นเทพคีรีเหนือ 7 1,076 254 98 
 

จากการประเมินและวิเคราะห์เหตุ-ปัจจยั  หาจุดแขง็-จุดอ่อน ตามขั้นตอนท่ีสองแลว้
มาพิจารณาวางแผนดาํเนินกิจกรรมต่อไปในอนาคตโดยพิจารณาจากจุดอ่อนท่ีพบว่า มีร้านคา้
ท่ีจาํหน่ายบุหร่ี  จาํนวนไม่นอ้ยกวา่  50  ร้าน จาํหน่ายบุหร่ีใหเ้ดก็อายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี แนวทางการ
แกจุ้ดอ่อนน้ีคือ การรณรงคไ์ม่ให้ร้านคา้ขายบุหร่ีแก่เด็กตํ่ากว่า 18 ปี เป็นอนัดบัแรก  ดงันั้น
กิจกรรมท่ีจะทาํ คือขอความร่วมมือ  เชิญชวนเจา้ของร้านคา้มาอบรม ตลอดจนรณรงคใ์ห้ติด
สต๊ิกเกอร์ห้ามสูบบุหร่ีท่ีกฎหมายห้ามไว ้ เช่นบริเวณตลาด  ร้านอาหาร ศาลากลางบา้น  วดั  
โรงเรียน  สถานท่ีราชการต่างๆ(อบต. เทศบาล) ใหมี้การติดตั้งกลอ้งวงจรปิดบริเวณท่ีกาํหนด
เพื่อหาผูล้ะเมิด  จดัทาํป้ายคดัเอา้ทข์นาดใหญ่ประชาสัมพนัธ์ โทษพิษภยัของบุหร่ี   โดยเฉพาะ
ส่ือผ่านเสียงวิทยุชุมชน  หอกระจายข่าวประจาํหมู่บา้นจะไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารไดอ้ย่าง
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ทั่วถึง ผูน้ําชุมชนเป็นแบบอย่าง ในงานคนตายห้ามสูบ  มีทีมให้ความรู้แก่นักเรียนใน
สถานศึกษา  เป็นตน้ 
กิจกรรมการประกวดชุมชนปลอดจากบุหร่ี 

โดยใชเ้กณฑต์วัช้ีวดั  10  องคป์ระกอบท่ีไดจ้ากการเกบ็ขอ้มูลสาํรวจมาแลว้เพื่อใช ้ใน
การขบัเคล่ือน  ซ่ึงจะมีการประกวดใหค้ะแนนจาํนวน  3  รอบ คือ รอบแรกและสองช่วงเดือน
พฤศจิกายน 2555และมกราคม 2556  มีกรรมการให้คะแนนประกอบดว้ยผูใ้หญ่บา้นทุกคน
สําหรับประกวดรอบสามเดือนเมษายน  2556 มีนายอาํเภอและส่วนราชการเก่ียวขอ้งเป็น
คณะกรรมการ  ทั้งน้ีทุกหมู่บา้นไดมี้การใชส่ื้อประชาสมัพนัธ์รณรงคใ์หต้ระหนกัถึงพิษภยัจาก
การสูบและไดรั้บครัวบุหร่ีมือสอง  ส่ือทางเสียงโดยเปิดหอกระจายข่าวหมู่บา้นใหรั้บฟังขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกบัโทษพิษภยัจากการสูบและไดรั้บควนับุหร่ี  
 
การจัดทําแผนงานดําเนินงานและกิจกรรม 

สําหรับการจัดทาํแผนกิจกรรม ได้แบ่งเป็น 2 ช่วงระยะเวลาได้แก่ ระหว่างเดือน
พฤศจิกายน 2555 – เมษายน 2556 และพฤษภาคม – กนัยายน  2556  โดยท่ีจะทาํใหชุ้มชนหรือ
คนในชุมชนลด ละ เลิกสูบบุหร่ีเช่น การจดัอบรมใหค้วามรู้แก่กลุ่มผูท่ี้สูบและไม่สูบบุหร่ี  ทั้ง
นักเรียนและประชาชนทัว่ไป การส่งเสริมการเล่นกีฬาออกกาํลงักาย รณรงคใ์ห้ร้านคา้เลิก
จาํหน่ายบุหร่ี ซ่ึงรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ในหมู่บา้นว่าจะทาํอะไร  ท่ีไหน  เม่ือไหร่ อยา่งไร  
ใชเ้งินเท่าใด ส่งใหโ้ครงการวิจยัฯ อีกคร้ังต่อไป 

เม่ือวนัท่ี 22 กนัยาน 2555 เทศบาลตาํบลนาเหล่า อาํเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัลาํภู แต่
ละชุมชนไดร่้วมกนัสรุปผลการประชาคมเพ่ือ “สร้างมาตรการทางสงัคม” กาํหนดใหมี้เง่ือนไข
ชุมชนเป็นเขตปลอดบุหร่ีทุกชุมชน  
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ภาพท่ี 7.24 เวทีประชาคมสร้างมาตรการทางสงัคม 

 
ภาพท่ี 7.25 เปิดเวทีประชาคมแสดงความคิดเห็นสร้างมาตรการทางสงัคม 

 
ชุมชนในเขตห่างไกลเมือง  

เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2555 เวลา 20.00 น. ณ ท่ีทาํการผูใ้หญ่บา้น บา้นโชคชยั หมู่ท่ี 8 
ตาํบลดงมะไฟ ในวาระการประชุมท่ี 1 กาํหนดให้รณรงค์เป็นชุมชนปลอดควนับุหร่ี และ
สถานท่ีปลอดบุหร่ีประกอบดว้ย (1) ศาลาประชาคม (2) วดั  (3) โรงเรียนและ (4) สถานท่ี
ราชการ เป็นเขตปลอดบุหร่ี ผูฝ่้าฝืนปรับ ไม่เกิน 2,000 บาท ประชาคมมีมติเห็นชอบ มีผูส้มคัร
ใจเขา้ร่วมโครงการจะเลิกบุหร่ี จาํนวน 14 คน 
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เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2555 เวลา 20.00 น. ณ ศาลาประชาคม บา้นวงัหินซา หมู่ท่ี 4 
ตาํบลดงมะไฟ ในวาระการประชุมมี 4 เร่ือง ประชาคมปลอดควนับุหร่ีมี 8 ขอ้ ประกอบดว้ย 1) 
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีสามารถเปล่ียนแปลงได ้2) การสร้างจิตสาํนึกท่ีดี 3) การสร้างค่านิยม
ใหม่ 4) คลินิกเลิกบุหร่ีและฟ้ืนฟูสภาพ 5) การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร และ 6) การถือปฏิบติัเป็นเขต
ปลอดบุหร่ีในสถานท่ีสาธารณะและสถานท่ีราชการ มีผูส้มคัรใจเขา้ร่วมโครงการจะเลิกบุหร่ี 
จาํนวน 114 คน 

เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2555 เวลา 20.00 น. ณ ศาลาประชาคม บา้นโชคชยั หมู่ท่ี 12 
ตาํบลดงมะไฟ ในวาระการประชุมมี 5 วาระ ประกอบดว้ย วาระท่ี 1) การสาํรวจครัวเรือนท่ีสูบ
บุหร่ีและไม่สูบบุหร่ี สรุปว่ามีจํานวนครัวเรือนท่ีสูบบุหร่ี 97 ครัวเรือน จากทั้ งส้ิน 157 
ครัวเรือน วาระท่ี 2) ประกาศสถานท่ีปลอดบุหร่ีประกอบดว้ย ศาลาประชาคม สถานีอนามยั 
โรงเรียนและวดัหรือท่ีพกัสงฆ์ วาระท่ี 3) กาํหนดให้ผูน้ําในหมู่บ้านและชุมชนต้องเป็น
ตวัอยา่งไม่สูบบุหร่ี วารท่ี 4) การสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการ ฯ มีผูส้มคัรใจเขา้ร่วมโครงการจะ
เลิกบุหร่ี จาํนวน 88 คน และในวนัเดียวกนัน้ี ณ ศาลาประชาคมบา้นหมู่ท่ี 7 ตาํบลดงมะไฟ 
วาระท่ี 1 ประธานแจง้ให้ท่ีประขุมทราบเร่ืองการประกวดหมู่บา้นปลอดบุหร่ีและจดัระเบียบ
ให ้(1) ศาลาประชาคม (2) วดั  (3) โรงเรียนและ (4) สถานีอนามยัเป็นเขตปลอดบุหร่ี ท่ีประชุม
เห็นชอบโดยมีมติรับรอง มีผูส้มคัรใจเขา้ร่วมโครงการจะเลิกบุหร่ี จาํนวน 34 คน จากผูท่ี้สูบ
บุหร่ี 152 คน นอกจากน้ียงัมีท่ีทาํการกาํนนัตาํบลดงมะไฟ หมู่ท่ี 3 ท่ีมีผลประชาคม โดยสรุป
ไดแ้ก่ (1) ผูน้าํชุมชนตอ้งประชาสมัพนัธ์ใหค้วามรู้อยา่งต่อเน่ือง (2) หา้มสูบบุหร่ีในครอบครัว 
(3) กรรมการชุมชนตอ้งเฝ้าระวงัผลกัดนัให้ความซุกของประชากรท่ีสูบบุหร่ีลดลง และ (4) 
ประกาศใหว้ดัเป็นเขตปลอดเหลา้/บุหร่ี และทา้ยท่ีสุดกาํหนดให้สถานท่ีสูบบุหร่ีประกอบดว้ย 
(1) หลงับา้นตนเอง (2) หลงัหอ้งนํ้า และ (3) หลงัเมรุเผาศพวดั มีผูส้มคัรใจเขา้ร่วมโครงการจะ
เลิกบุหร่ี จาํนวน 20 คน  

เม่ือวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2555 เวลา 20.30 น. ณ ศาลาประชาคมบา้นนาไร่ หมู่ท่ี 5 ตาํบล
ดงมะไฟ ผลสรุปการประชาคม พบว่า มีผูส้มคัรใจเขา้ร่วมโครงการจะเลิกบุหร่ี จาํนวน 67 คน 
จากผูท่ี้สูบบุหร่ี 56 คนและไดอ้อกกฎขอ้บงัคบัชุมชนให้เป็นเขตปลอดบุหร่ี ประกอบดว้ย ท่ี
สาธารณะ สถานศึกษา ท่ีทาํการผูใ้หญ่บา้น วดั และศาลาประชาคม และผูท่ี้สูบบุหร่ีใหพ้ยายาม
เลิกหรือลดลง จะสร้างพื้นท่ีเป็นเขตสูบบุหร่ีไวใ้หสู้บบุหร่ีเฉพาะกลุ่มท่ีสูบ ไม่ใหสู้บบุหร่ีในท่ี
สาธารณะและสถานีอนามยั 
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เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2555 เวลา 19.30 น. ณ ศูนยศิ์ลปาชีพเฉลิมพระเกียรต์ิบา้นดง
มะไฟ หมู่ท่ี 13 ตาํบลดงมะไฟ หลงัจากท่ีคณะกรรมการออกสาํรวจในหมู่บา้นเรียบร้อยแลว้ 
พบว่า ประชากรทั้ งหมด 727 คน มีผูสู้บบุหร่ี จาํนวน 67 คน จากทั้ งส้ิน 156 ครัวเรือน 
ชาวบา้นพอใจมากสงัเกตจากการเขา้ร่วมโครงการทั้งหมด 100%   

นอกจากน้ีเม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2555 เวลา 19.30 น. ณ ศูนยป์ระสานงานหมู่บา้น 
บา้นโนนมีชัย หมู่ท่ี 10 ตาํบลดงมะไฟ ในวาระการประชุมท่ี 3 ในท่ีประชุมรับทราบแบ่ง
บทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบ เพื่อการขบัเคล่ือนชุมชนสู่สังคมปลอดบุหร่ี โดยมีผูใ้หญ่บา้นเป็น
ประธาน ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นทั้ง 2 ท่าน เป็นรองประธาน คณะกรรมการหมู่บา้นและอาสาสมคัร
สาธารณสุขทุกคนเป็นคณะกรรมการเตรียมการสร้างมาตรการทางสังคม มีผูส้มคัรใจเขา้ร่วม
โครงการจะเลิกบุหร่ี จาํนวน 69 คน และในวนัเดียวกนัน้ี ณ ท่ีทาํการผูใ้หญ่บา้นวงัหินซา หมู่ท่ี 
9 เวลา 19.00 น. วาระท่ี 4 มีมติใหเ้ลิกบุหร่ีช่วงเขา้พรรษาเป็นการขบัเคล่ือนชุมชนปลอดบุหร่ี 
ประชาคมเห็นชอบ มีผูส้มคัรใจเขา้ร่วมโครงการจะเลิกบุหร่ี จาํนวน 393 คน  

นอกจากน้ีเม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2555 เวลา 19.30 น. ณ วาระท่ี 4 ในประเด็นท่ี 3 
ประชาคมมีมติใหมี้กติกาชุมชน ประกาศสถานท่ีเป็นเขตปลอดบุหร่ีไดแ้ก่ (1) โรงเรียน (2) วดั 
(3) สถานีอนามยั (4) บา้นจดังานบุญประเพณี (5) บา้นท่ีมีกลุ่มเส่ียงสูงต่อควนับุหร่ีไดแ้ก่ หญิง
หลงัคลอด คนป่วยและหญิงตั้งครรภ ์(6) บริเวณท่ีกาํหนดเป็นเขตปลอดบุหร่ี (7) ผูน้าํชุมชน
และผูน้าํกลุ่มต่าง ๆ ตอ้งเป็นตน้แบบไม่สูบบุหร่ี ตลอดจนทุกครอบครัวตอ้งกล่าวตกัเตือนผูท่ี้
สูบบุหร่ีในครอบครัว มีผูส้มคัรใจเขา้ร่วมโครงการจะเลิกบุหร่ี จาํนวน 63 คน 

นอกจากน้ีในวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2555 เวลา 20.10 น. ณ ศูนยศ์าลาประชาคม บา้น
โนนสง่า หมู่ท่ี 6 ตาํบลดงมะไฟ ในวาระการประชุมท่ี 2 ในท่ีประชุมรับรองการขบัเคล่ือน
ชุมชนสู่สังคมปลอดบุหร่ี โดยประกาศให้ (1) ศาลาประชาคม (2) วดั และ (3) โรงเรียน เป็น
เขตปลอดบุหร่ี และแต่ละครัวเรือนให้คนในครอบครัวช่วยเตือนให้เลิกบุหร่ีเพื่อสุขภาพของ
ตวัเองและครอบครัว ทา้ยท่ีสุดคณะกรรมการเตรียมการสร้างมาตรการทางสังคม เพื่อการ
ประกวดชุมชนปลอดควนับุหร่ี มีผูส้มคัรใจเขา้ร่วมโครงการจะเลิกบุหร่ี จาํนวน 124 คน 

เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2555 เวลา 20.00 น. ณ ท่ีทาํการผูใ้หญ่บา้นดงมะไฟ หมู่ท่ี 2 
ตาํบลดงมะไฟ ในวาระการประชุมท่ี 2 ในท่ีประชุมรับรองการขบัเคล่ือนชุมชนสู่สังคมปลอด
บุหร่ี โดยประกาศให้ (1) ศาลาประชาคม (2) ศาลาวดั และ (3) โรงเรียนทั้ ง 2 โรง (4) ท่ี
สาธารณะในชุมชนและ (5) บา้นเจา้ภาพจดังาน เป็นเขตปลอดบุหร่ี ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  
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ต่อมาเม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2555 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลดงมะไฟ อาํเภอสุวรรณ
คูหา จงัหวดัหนองบวัลาํภู แต่ละชุมชนไดร่้วมกนัสรุปผลการประชาคมเพื่อ “สร้างมาตรการ
ทางสงัคม” กาํหนดใหมี้การประกวดชุมชนปลอดบุหร่ีโดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ประเมินจาก 
(1) ทศันะคติของชุมชนต่อนโยบายปลอดบุหร่ี (2) การรับรู้ข่าวสารของชุมชน (3) บทบาท
กลุ่มท่ีไม่เป็นทางการในชุมชน (กลุ่มผูสู้งอาย/ุกลุ่มเยาวชน/กลุ่มร้านคา้) (4) บทบาทกลุ่มท่ีเป็น
ทางการในชุมชน (กลุ่ม อสม/กลุ่มแม่บา้น/กลุ่มอาชีพ) (5) การดาํรงอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขทาง
สังคม (6) ความตระหนกัต่อกฎหมาย (7) การมีวฒันธรรมท่ีดี (8) การอบรมสั่งสอน (9) ความ
ตระหนกัต่อระเบียบสงัคม และ (10) พฤติกรรมการสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ 

นอกจากน้ียงัมีการใหค้ะแนนจากการสงัเกต การมีส่วนร่วมของส่วนราชการในชุมชน 
(บา้น วดั โรงเรียนและส่วนราชการอ่ืน ๆ ) การติดป้ายประสัมพนัธ์ประกาศเป็นครอบครัว
ปลอดบุหร่ี/เขตปลอดบุหร่ีในชุมชนและความร่วมมือของร้านคา้ในชุมชน ตลอดจนความ
ร่วมมือของผูท่ี้สูบบุหร่ีในชุมชน  

เกณฑใ์นการประกวดชุมชนปลอดควนับุหร่ี มีเกณฑใ์นการใหค้ะแนน 3 ลกัษณะคือ 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณและเชิงสังเกต (คะแนน 100 คะแนน) โดยการสุ่มสอบถามในชุมชน

ดงัน้ี 

1) มิติเชิงคุณภาพ 
1.1) ความพร้อมของชุมชนท่ีสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมและความตระหนักของ

ชุมชน (10 คะแนน)  
1.2) การมีป้ายประกาศประชาสมัพนัธ์รณรงคเ์ป็นชุมชนปลอดบุหร่ีท่ีสะทอ้นถึงการ

รับรู้ข่าวสารและการประชาคม (10 คะแนน)  
1.3) การต้อนรับ/พิธีการของชุมชนท่ีสะท้อนถึง เครือข่าย/การวางแผน/การ

ประสานงานกนัของชุมชน (10 คะแนน)  
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2) มิติเชิงปริมาณ 

อนัดบัท่ี ตวัช้ีวดั 
วธีิ/เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการประเมินจาํนวน 4 ตวัอยา่ง 

1 ทศันะคติของชุมชน

ต่อนโยบายปลอด

บุหร่ี 

สุ่มถามคนในชุมชนถึงความเห็นและความเป็นไปไดข้องนโยบายปลอดบุหร่ี 

 เห็นดว้ยอยา่งยิง่และมีความเป็นไปไดสู้ง=3 คะแนน 
 เห็นดว้ยและมีความเป็นไปได=้2 คะแนน 
 ไม่เห็นดว้ยและเป็นไปไม่ได=้1 คะแนน 
 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่และไม่มีทางเป็นไปได=้0 คะแนน 

2 การรับรู้ข่าวสาร

ของชุมชน  

สุ่มถามคนในชุมชนถึงการรับฟังข่าวสารและความชดัเจนของนโยบายปลอด

บุหร่ี 

 รับรู้ขอ้มูลเป็นอยา่งดีและตอบคาํถามไดทุ้กขอ้=3 คะแนน 
 รับรู้ขอ้มูลส่วนใหญ่และตอบคาํถามไดส่้วนใหญ่=2 คะแนน 
 รับรู้ขอ้มูลบางส่วนและตอบคาํถามไดบ้า้ง=1 คะแนน 
 ไม่มีการรับรู้ขอ้มูลเลยและตอบคาํถามไม่ไดเ้ลย=0 คะแนน 
 

3 บทบาทกลุ่มท่ีไม่

เป็นทางการใน

ชุมชน (กลุ่ม

ผูสู้งอาย/ุกลุ่ม

เยาวชน/กลุ่ม

ร้านคา้)  

สุ่มถามตวัแทนกลุ่มในชุมชนถึงบทบาทต่อนโยบายปลอดบุหร่ี (ตวัแทนกลุ่ม

ละ 1 คน) 

 ชกัชวนบุคคลใหเ้ลิกบุหร่ีทุกคร้ังท่ีมีการรณรงค=์3 คะแนน 
 ชกัชวนบุคคลใหเ้ลิกบุหร่ีบางคร้ังท่ีมีการรณรงค=์2 คะแนน 
 ชกัชวนบุคคลใหเ้ลิกบุหร่ีบา้งแต่นอ้ยมาก=1 คะแนน 
 ไม่เคยชกัชวนบุคคลใหเ้ลิกบุหร่ีเลย=0 คะแนน 

4 บทบาทกลุ่มท่ีเป็น

ทางการในชุมชน 

(กลุ่ม อสม/กลุ่ม

แม่บา้น/กลุ่มอาชีพ)  

สุ่มถามตวัแทนกลุ่มในชุมชนถึงบทบาทต่อนโยบายปลอดบุหร่ี (ตวัแทนกลุ่ม

ละ 1 คน) 

 ชกัชวนบุคคลใหเ้ลิกบุหร่ีทุกคร้ังท่ีมีการรณรงค=์3 คะแนน 
 ชกัชวนบุคคลใหเ้ลิกบุหร่ีบางคร้ังท่ีมีการรณรงค=์2 คะแนน 
 ชกัชวนบุคคลใหเ้ลิกบุหร่ีบา้งแต่นอ้ยมาก=1 คะแนน 
 ไม่เคยชกัชวนบุคคลใหเ้ลิกบุหร่ีเลย=0 คะแนน 

5 การดาํรงอยูภ่ายใต้ สุ่มถามตวัอยา่งในชุมชนถึงการปฏิบติัตามเง่ือนไขทางสังคม 

 ชุมชนไม่มีการละเมิดกติกาชุมชนเก่ียวกบับุหร่ีเลย=3 คะแนน 
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อนัดบัท่ี ตวัช้ีวดั 
วธีิ/เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการประเมินจาํนวน 4 ตวัอยา่ง 

เง่ือนไขทางสังคม    ชุมชนมีการละเมิดกติกาชุมชนเก่ียวกบับุหร่ีบา้ง=2 คะแนน 
 ชุมชนมีการละเมิดกติกาชุมชนเก่ียวกบัอยูเ่ร่ือยๆ=1 คะแนน 
 ชุมชนมีการละเมิดกติกาชุมชนเก่ียวกบับุหร่ีอยา่งต่อเน่ือง=0 
คะแนน 

6 ความตระหนกัต่อ

กฎหมาย  

สุ่มถามตวัอยา่งร้านคา้ในชุมชนถึงความตระหนกัต่อกฎหมาย (ถามร้านคา้) 

 มีความเคร่งครัดในการขายบุหร่ีเป็นอยา่งมาก=3 คะแนน 
 มีความเคร่งครัดในการขายบุหร่ีเป็นบางคร้ัง=2 คะแนน 
 มีความเคร่งครัดในการขายบุหร่ีนอ้ยมาก=1 คะแนน 
 ไม่มีความเคร่งครัดในการขายบุหร่ีเลย=0 คะแนน 

7 การมีวฒันธรรมท่ีดี สุ่มถามตวัอยา่งในชุมชนถึงการเป็นแบบอยา่งไม่สูบบุหร่ี 

 ผูน้าํชุมชน (ผญบ./ผช.ผญบ./อบต.) ทุกคนท่ีไม่สูบบุหร่ี=3 คะแนน 
 ผูน้าํชุมชน (ผญบ./ผช.ผญบ./อบต.) บางคนสูบบุหร่ี=2 คะแนน 
 ผูน้าํชุมชน (ผญบ./ผช.ผญบ./อบต.) ส่วนใหญ่สูบบุหร่ี=1 คะแนน 
 ผูน้าํชุมชน (ผญบ./ผช.ผญบ./อบต.) ทุกคนสูบบุหร่ี=0 คะแนน 

8 การอบรมสั่งสอน  สุ่มถามตวัอยา่งในชุมชนถึงการอบรม/สั่งสอนคนในครอบครัวเร่ืองการสูบ

บุหร่ี 

 คนในครอบครัวไม่ใหสู้บบุหร่ี=3 คะแนน 
 คนในครอบครัวบางคนสูบบุหร่ี=2 คะแนน 
 คนในครอบครัวส่วนใหญ่สูบบุหร่ี=1 คะแนน 
 คนในครอบครัวทุกคนสูบบุหร่ี=0 คะแนน 

9 ความตระหนกัต่อ

ระเบียบสังคม  

สุ่มถามตวัอยา่งในชุมชนถึงความตระหนกัต่อระเบียบสังคมปลอดบุหร่ี 

 สามารถอธิบายไดทุ้กแห่งในชุมชนท่ีเป็นเขตปลอดบุหร่ี=3 คะแนน 
 สามารถอธิบายไดส่้วนใหญ่ท่ีเป็นเขตปลอดบุหร่ี=2 คะแนน 
 สามารถอธิบายไดบ้างส่วนท่ีเป็นเขตปลอดบุหร่ี=1 คะแนน 
 ไม่สามารถอธิบายวา่เป็นชุมชนมีเขตปลอดบุหร่ี=0 คะแนน 

10 พฤติกรรมการสูบ สุ่มถามตวัอยา่งในชุมชนวา่สังเกตเห็นคนสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะเพียงใด 
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อนัดบัท่ี ตวัช้ีวดั 
วธีิ/เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการประเมินจาํนวน 4 ตวัอยา่ง 

บุหร่ีในท่ีสาธารณะ  ไม่เคยเห็นคนสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะของชุมชนเลย=3 คะแนน 
 เคยเห็นคนสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะของชุมชนบา้ง=2 คะแนน 
 เคยสังเกตเห็นคนสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะของชุมชนนานๆ คร้ัง=1 
คะแนน 
 เคยสังเกตเห็นคนสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะของชุมชนเป็นประจาํ=0 
คะแนน 

3) การใหค้ะแนนจากการสงัเกต 
3.1) การมีส่วนร่วมของส่วนราชการในชุมชน (บา้น วดั โรงเรียนและส่วนราชการ

อ่ืน ๆ ) (10 คะแนน)  
3.2) การติดป้ายประสัมพนัธ์ประกาศเป็นครอบครัวปลอดบุหร่ี/เขตปลอดบุหร่ีใน

ชุมชน (10 คะแนน)  
3.3) ความร่วมมือของร้านคา้ในชุมชน (10 คะแนน)  
3.4) ความร่วมมือของกลุ่มท่ีสูบบุหร่ีในชุมชน (10 คะแนน)  
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นอกจากน้ีเม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2555 ท่ีผ่านมา คณะครู-อาจารยส์ังกดัสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาทั้งเขต 1 และ 2 สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 19 
และวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลาํภู ร่วมกับสถานีตาํรวจภูธรเมืองหนองบัวลาํภู ร่วมกัน
ขบัเคล่ือนเพื่อผลกัดนั พ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยการออกตรวจเตือนผูป้ระกอบการ
ร้านคา้ในเขตเทศบาลเมืองหนองบวัลาํภูสร้างมาตรการทางสงัคมใหเ้ป็นบรรทดัฐานทางสังคม
ปลอดบุหร่ี ดงัภาพ 

 
ภาพท่ี 7.26 ร่วมกนัสนบัสนุนการยกร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคยาสูบ พ.ศ. ..... 

 

 

ภาพท่ี 7.27 การประสานเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมสร้างกระแสทางสงัคม 
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มอบป้ายสนบัสนุน ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคยาสูบ พ.ศ. ...... ใหก้บัสถาบนัการศึกษา 

 
ภาพท่ี 7.28 การมอบป้ายสนบัสนุน พ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคยาสูบ 

 

ภาพท่ี 7.29 การมอบป้ายสนบัสนุน พ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคยาสูบ 
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ภาพท่ี 7.30 ร่วมกนัสนบัสนุนการยกร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคยาสูบ พ.ศ. ..... 
ประสานความร่วมมือคณะครูสารวตัรนักเรียน ดําเนินการ ตาม พ.ร.บ.ควบคุม

ผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ.2535  

 

ภาพท่ี 7.31 ร่วมกบัส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งออกตรวจ/วา่กล่าวตกัเตือนร้านคา้ในเขตเมือง 

 

ภาพท่ี 7.32 ออกตรวจเตือนร้านคา้ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ.2535  
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บทท่ี 8 
การประเมินเสริมพลังให้กับคณะทํางาน 

 
 

หลงัจากไดพ้ฒันาโครงการท่ีจะขบัเคล่ือนชุมชนใหส้ังคมปลอดควนับุหร่ีแลว้ เพื่อให้
เกิดการขบัเคล่ือนท่ีมีมติพร้อมกนัทั้งชุมชน รวมทั้งการเปิดเวทีประชาคมร่วมกนัทั้งองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตเมือง เขตนอกเมืองและเขตห่างไกลเมือง เพื่อท่ีจะให้ทราบถึง
สถานการณ์ความกา้วหนา้และการประมาณตนเองแลว้ กระบวนการทาํงานจาํเป็นตอ้งมีการ
ประเมินแบบเสริมพลงั ซ่ึง Fetterman (1996, 1999) ไดใ้ห้คาํนิยามความหมายการประเมิน
แบบเสริมพลงัไวด้งัน้ี 

(1) การประเมินแบบเสริมพลงัเป็นการใชม้โนทศัน์ของการประเมิน เทคนิคการ
ประเมินและขอ้คน้พบจากการประเมินไปกระตุน้ให้เกิดการพฒันาปรับปรุงการกาํกบัตนเอง
โดยใชท้ั้งวิธีการเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(2) การประเมินแบบเสริมพลงัเป็นกระบวนการท่ีกระทาํเพื่อช่วยให้กลุ่มบุคคลต่าง ๆ 
ช่วยตนเองและพฒันาตนเองโดยใชว้ิธีการประเมินตนเองและสะทอ้นผลแก่ตนเอง  

กลุ่มคนท่ีเก่ียวขอ้งในการทาํงานประกอบดว้ย บุคลากรภายในซ่ึงทาํการประเมินผล
ดว้ยตนเอง และนกัประเมินภายนอกจะทาํหนา้ท่ีเป็นผูช้ี้แนะหรือผูอ้าํนวยความสะดวก ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัศกัยภาพของบุคลากรภายในว่าตอ้งการความช่วยเหลือในระดบัใด การประเมินแบบ
เสริมพลงัอาศยัหลกัการทาํงานเป็นทีมหรือเป็นกลุ่ม โดยไม่มีใครเสริมพลงัให้กบัใครได ้แต่
ทุกคนตอ้งเสริมพลงัใหก้บัตนเอง ดงันั้นการประเมินแบบน้ี มิไดจ้บลงแค่การทราบคุณค่าของ
การประเมินเหมือนการประเมินแบบเก่า แต่การประเมินตอ้งเป็นกระบวนการทาํงานท่ีต่อเน่ือง 
ดาํเนินต่อไปตลอดระยะของการพฒันาโครงการ เม่ือกล่าวถึงแนวคิดการประเมินเสริมพลงัจะ
มีแนวคิดการประเมินอีกแนวคิดหน่ึงท่ีมีความใกลเ้คียงกนั คือการประเมินแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Evaluation) เพราะการประเมินแบบเสริมพลงัก็เนน้การมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในหน่วยงานเช่นกนั  

อยา่งไรกต็ามเม่ือวิเคราะห์ พบวา่ การประเมินแบบเสริมพลงัอาํนาจก็มีจุดเหมือนจุดท่ี
แตกต่างกบัการประเมินแบบมีส่วนร่วม โดยประเด็นความเหมือนของทั้งสองแนวคิดประการ
แรกคือ การนาํผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้มามีส่วนร่วมในการประเมิน มีการร่วมมือระหว่างผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย เพื่อเพิ่มการใชป้ระโยชน์ของผลการประเมิน ประการท่ีสอง ผูป้ระเมินมี
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บทบาทเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกไม่ใช่เป็นผูต้ดัสินเก่ียวกบัการประเมิน เป็นการตดัสิน
ร่วมกนัระหว่างผูป้ระเมินและผูมี้ส่วนร่วม ประการท่ีสาม มีจุดมุ่งหมายเหมือนกนัคือทาํให้
บุคลากร องคก์รเกิดความชดัเจน (Illumination) ในตนเอง และประการสุดทา้ย มีการใหค้วามรู้
ในการประเมินแก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหรือผูมี้ส่วนร่วม ส่วนประเด็นความต่างของทั้งสอง
แนวคิด ประการแรกคือ ระดบัการเสริมพลงัอาํนาจในการกาํหนดตนเองของผูมี้ส่วนร่วม การ
ประเมินแบบเสริมพลงัอาํนาจมุ่งใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียกาํหนดตนเองไดโ้ดยอิสระหรือเขม้ขน้
กว่า ส่วนการประเมินแบบมีส่วนร่วมเน้นการเขา้มามีส่วนร่วม มิได้มุ่งให้เกิดการกาํหนด
ตนเองมากนกั ประการท่ีสอง ระดบัการควบคุมการตดัสินใจเก่ียวกบัการประเมิน การประเมิน
แบบเสริมพลงัอาํนาจผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเป็นผูค้วบคุม ส่วนการประเมินแบบมีส่วนร่วมผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียและผูป้ระเมินร่วมกนัควบคุมอยา่งสมดุล (Cousins, 1996) 

 
 

ภาพท่ี 8.1 ไดอะแกรมการสร้างคุณค่าในการประเมินสร้างพลงั 
 

1 พืน้ท่ีในเขตเมือง 
1.1 กาํหนดภารกิจเป้าหมาย 

ชุมชนในเขตเมืองไดก้าํหนดภารกิจเป้าหมายคือ “ชุมชนปลอดบุหร่ี”  
1.2 กาํหนดภารกิจท่ีจะบรรลุเป้าหมาย รายละเอียดดงัน้ี  

1. ร้านคา้ปฏิบติัใหไ้ดต้ามกฎหมาย 
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2. ผูน้าํตอ้งเป็นแบบอยา่งไม่สูบบุหร่ี 
3. ท่ีสาธารณะตอ้งปลอดบุหร่ี 
4. ชุมชนมีแนวโนม้สูบบุหร่ีลดลง 
5. ในบริเวณวดั (พระสงฆ)์ ปลอดบุหร่ี 
6. กรรมการชุมชนตอ้งไม่สูบบุหร่ี 
7. สร้างจิตสาํนึกใหรู้้จกัเกรงใจบุคคลอ่ืน 
8. การส่ือสาร/ประชาสมัพนัธ์ เชิญชวนใหค้รอบครัวเลิกสูบบุหร่ี 
9. หวัหนา้ครอบครัวตอ้งเป็นตวัอยา่งท่ีดี 
10. โรงเรียนตอ้งปลอดบุหร่ี 
11. ความต่อเน่ืองของการประชาสมัพนัธ์/สร้างกระแสทางสงัคม 
12. เยาวชนเขา้มามีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือน 
13. สร้างสญัลกัษณ์ (ป้าย) ครอบครัวปลอดบุหร่ีและช่ืนชม 
14. กาํหนดเขตสาํหรับผูสู้บบุหร่ี 

1.3 ตรวจสอบตน้ทุน 
หลงัจากนั้นคณะกรรมการไดป้ระเมินตนเอง โดยการตรวจสอบตน้ทุนผา่นการให้

ค่านํ้ าหนักความสําคญัของกิจกรรม หลงัจากท่ีคณะทาํงานขบัเคล่ือนระดบัชุมชนไดก้าํหนด
ภารกิจเป้าหมายทั้ง 14 ภารกิจแลว้ เพื่อเป็นการประเมินพลงัความสามารถท่ีเป็นทุนเดิมใน
ชุมชน คณะทาํงานขับเคล่ือนระดับชุมชนได้ลงมติด้วยการติดกระดาษสีเพื่อให้นํ้ าหนัก
คะแนนในแต่ละภารกิจ โดยกาํหนดใหสี้แสดมีค่าเท่ากบั 3 สีฟ้ามีค่าเท่ากบั 2 และสีเขียวมีค่า
เท่ากบั 1  

ผลการลงมติเลือกมาดาํเนินงานเพียง 5 อนัดบั พบว่า ภารกิจท่ีมีค่านํ้ าหนกัคะแนน
สูงสุดเป็นอนัดบัหน่ึงคือ ผูน้าํตอ้งเป็นแบบอย่างการไม่สูบบุหร่ี รองลงมาอนัดบัสองคือ การ
ประชาสมัพนัธ์ใหล้ด ละ เลิกบุหร่ีอยา่งต่อเน่ือง อนัดบัท่ีสามคือ การสร้างจิตสาํนึกใหเ้กรงใจผู ้
ไม่สูบบุหร่ี อนัดบัท่ีส่ีคือ โรงเรียนตอ้งปลอดบุหร่ีและอนัดบัท่ีห้าคือ หัวหนา้ครอบครัวตอ้ง
เป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บัคนในครอบครัว ดงัภาพ 
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ภาพท่ี 8.2 การมีส่วนร่วมในการติดกระดาษสีลงคะแนนในภารกิจท่ีเสนอข้ึน 

 
ภาพท่ี 8.3 ผลการติดกระดาษสีลงคะแนนในภารกิจท่ีเสนอข้ึน  

 
ภาพท่ี 8.4 ผลการติดกระดาษสีลงคะแนนในภารกิจท่ีเสนอข้ึน  
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1.4 การประเมินความสาํเร็จของกิจกรรม 
อย่างไรก็ตามคณะทาํงานยงัมองเห็นความสําคญัของอนัดบัท่ี 6 และไดยุ้บรวม

อนัดบัท่ีไปไวก้บัภารกิจท่ีหน่ึง หลงัจากท่ีคณะทาํงานขบัเคล่ือนชุมชนปลอดบุหร่ีในเขตเมือง
ไดน้าํภารกิจท่ีมีค่านํ้ าหนักคะแนนสูงสุด 5 อนัดบัมาประเมินความเป็นไปไดท่ี้จะประสบ
ผลสําเร็จอีกคร้ัง พบว่า อนัดบัหน่ึงคือ ผูน้าํ/หัวหน้าครอบครัวตอ้งเป็นแบบอย่างการไม่สูบ
บุหร่ียงัคงเป็นภารกิจท่ีไดรั้บความเช่ือมัน่ว่าจะขบัเคล่ือนใหชุ้มชนปลอดควนับุหร่ีไดด้ว้ยมีค่า
นํ้ าหนักคะแนนสูงสุด อนัดบัสองยงัคงสภาพเดิมคือ การประชาสัมพนัธ์ให้ลด ละ เลิกบุหร่ี
อย่างต่อเน่ือง ในขณะท่ีอนัดบัท่ีสามคือ การสร้างจิตสํานึกให้เกรงใจผูไ้ม่สูบบุหร่ีเปล่ียนไป
เป็นอนัดบัท่ีส่ีและอนัดบัท่ีส่ีคือ โรงเรียนตอ้งปลอดบุหร่ีกลบัมาเป็นอนัดบัท่ีสามและอนัดบัท่ี
หา้อนัดบัสุดทา้ยคือ ร้านคา้ในชุมชนปฏิบติัตาม พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบอยา่งเคร่งครัด ดงัภาพ 

 
ภาพท่ี 8.5 ผลการลงมติภารกิจท่ีไดรั้บการใหค่้านํ้าหนกัสูงสุด (1) 

 
ภาพท่ี 8.6 ผลการลงมติภารกิจท่ีไดรั้บการใหค่้านํ้าหนกัสูงสุด (2) 
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1.5 การวางแผนอนาคต 
ในการวางแผนอนาคตการขบัเคล่ือนจงัหวดัปลอดบุหร่ี คณะทาํงานขบัเคล่ือนจงัหวดั

ปลอดบุหร่ีไดห้ารือทีละประเดน็โดยเร่ิมตน้ตามลาํดบัดงัน้ี   
1.5.1 ผูน้าํ/หัวหน้าครอบครัวตอ้งเป็นแบบอย่างไม่สูบบุหร่ี ไดข้อ้สรุปเป้าหมาย 

มากกว่า 80% ของหลงัคาเรือนทั้งหมดผูน้าํ/หัวหน้าครอบครัวไม่สูบบุหร่ี มีกลยุทธ์ในการ
ดาํเนินงานคือ คนในครอบครัวตอ้งมีว่ากล่าวตกัเตือนให้เลิกบุหร่ีและจดัให้มีเฝ้าระวงัผูน้าํ/
หัวหน้าครอบครัวสูบบุหร่ี โดยกรรมการชุมชนประเมินโดยการสังเกตในชุมชนในท่ี
สาธารณะ 

1.5.2 ความต่อเน่ืองของการประชาสัมพนัธ์/สร้างกระแสทางสังคม ซ่ึงไดข้อ้สรุป
เป้าหมายคือ ทุกคร้ังท่ีมีการเปิดเสียงตามสายในเขตเทศบาล มีกลยทุธ์ในการดาํเนินงานคือ ใช้
ป้ายประกาศ/ประชาสัมพนัธ์ในร้านอาหาร/สนามกีฬา/ท่ีสาธารณะ และสังเกตจากการมี
หลกัฐานตารางการออกอากาศไวเ้ป็นหลกัฐาน 

1.5.3 โรงเรียนตอ้งปลอดบุหร่ี ซ่ึงไดข้อ้สรุปเป้าหมายคือ ประชาชนทัว่ไป/ครูและ
เจา้หนา้ท่ีอยูใ่นบริเวณโรงเรียนไม่สูบบุหร่ี 100% โดยใชม้าตรการทางกฎหมายประกาศเป็น
สถานท่ีราชการปลอดบุหร่ี กาํชบั/ตกัเตือนร้านคา้ใกลโ้รงเรียนอย่างเขม้งวดและสุดทา้ยใช้
มาตรการทางสังคม ทั้งหมดน้ีวดัความสาํเร็จโดยการเฝ้าระวงั/สังเกตร้านคา้ ประชาชาทัว่ไป/
บุคลากรในโรงเรียน 

1.5.4 สร้างจิตสาํนึกใหรั้บรู้ความเกรงใจบุคคลท่ีไม่สูบบุหร่ี ซ่ึงไดข้อ้สรุปเป้าหมาย
คือ ท่ีสาธารณะปลอดบุหร่ี 100% มีกลยทุธ์ในการดาํเนินงานคือ การจดัรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ 
สร้างแรงจูงใจและประกวดชุมชนปลอดบุหร่ี ทั้งหมดน้ีวดัความสําเร็จจาก การสังเกตในท่ี
สาธารณะจะปลอดควนับุหร่ี 

1.5.5 ร้านคา้ปฏิบติัให้ไดต้ามกฎหมาย ซ่ึงไดข้อ้สรุปเป้าหมายคือ ร้านคา้ปฏิบติั
ตาม พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบอยา่งเขม้งวด 100% มีกลยทุธ์ในการดาํเนินงานคือ การใชม้าตรการ
ทางสังคมและการใชม้าตรการทางกฎหมาย ตวัช้ีวดัความสาํเร็จจากพฤติกรรมการจาํหน่าย
บุหร่ีของร้านคา้ในชุมชน ทดสอบจากการล่อซ้ือโดยกรรมการชุมชน 

ทั้ งน้ีในการวางแผนอนาคตเพ่ือท่ีจะขับเคล่ือนจังหวัดปลอดบุหร่ีน้ีคณะทาํงาน
ขบัเคล่ือนจงัหวดัปลอดบุหร่ีในเขตเมืองไดห้ารือกนัพร้อมท่ีจะนาํไปปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดดงั
ตารางท่ี 8.1 
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ตารางที่ 8.1 การวางแผนอนาคตของคณะทาํงานขบัเคลื่อนจงัหวดัปลอดบุหรี่ในเขตเมือง 
กิจกรรม เป้าหมาย กลยทุธ์ ตวัชี้วดัความสาํเร็จ 

ผูน้าํ/หวัหนา้ครอบครัวตอ้งเป็น
แบบอยา่งไม่สูบบุหรี่ 

ผูน้าํ/หัวหนา้ครอบครัวมากกว่า 80% 
ของหลงัคาเรือนทั้งหมดไม่สูบบุหรี่ 

- คนในครอบครัววา่กล่าวตกัเตือนใหเ้ลิกบุหรี่ 
- เฝ้าระวงัโดยกรรมการชุมชน 
- มอบใบประกาศเกียรติคุณ 

- ประเมินโดยสงัคมในชุมชนในที่
สาธารณะ 

ความต่อเนื่องของการ
ประชาสมัพนัธ์/สร้างกระแสทาง
สงัคม 

ทุกครั้งที่มีการเปิดเสียงตามสายใน
เขตเทศบาล 

- ใชป้้ายประกาศ/ประชาสมัพนัธ์ 
ในร้านอาหาร/สนามกีฬา/ที่สาธารณะ 

- มีหลกัฐานตารางการออกอากาศ 
- มีป้ายปลอดบุหรี่ในสนามกีฬา/ที่
สาธารณะ/ร้านอาหาร 

โรงเรียนตอ้งปลอดบุหรี่ ประชาชนทัว่ไป/ครูและเจา้หนา้ที่อยู่
ในบริเวณโรงเรียนไม่สูบบุหรี่ 100% 

- ใช้มาตรการทางกฎหมายประกาศเป็น
สถานที่ราชการปลอดบุหรี่ 

- กาํชบั/ตกัเตือนร้านคา้ใกลโ้รงเรียนอยา่ง
เขม้งวด 

- ใชม้าตรการทางสงัคม 

เฝ้าระวงั/สงัเกต 
- ร้านคา้ 
- ประชาชาทั่วไป/บุคลากรใน

โรงเรียน 
- สอบถามจากนกัเรียน 

สร้างจิตสาํนึกใหร้ับรู้ความเกรงใจ
บุคคลที่ไม่สูบบุหรี่ 

ที่สาธารณะปลอดบุหรี่ 100% - จดัรณรงคป์ระชาสมัพนัธ์/สร้างแรงจูงใจ 
- ประกวดชุมชนปลอดบุหรี่ 

- ที่สาธารณะปลอดควนับุหรี่  

ร้านคา้ปฏิบตัิใหไ้ดต้ามกฎหมาย ร้านคา้ปฏิบตัิตามกฎหมายอยา่ง
เขม้งวด 100%  

- ใชม้าตรการทางกฎหมาย 
- ใชม้าตรการทางสงัคม 

- ร้านคา้ในชุมชน 
- การล่อซื้อโดยกรรมการชุมชน 
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ภาพท่ี 8.7 รองนายกเทศบาลตาํบลเขตเมืองมอบป้ายประกาศเขตปลอดบุหร่ี 

 
จากการดาํเนินงานท่ีผ่านมาคณะทาํงานได้ลงมติให้คะแนนแต่ละชุมชนท่ีน่าจะ

ประสบความสําเร็จ พบว่า ชุมชนบวรมงคลทองสามคัคีและชุมชนตะวนัสีทอง ไดค้ะแนน
สูงสุด 156 คะแนน รองลงมาคือ ชุมชนเหล่าโพธ์ิทอง ไดค้ะแนนสูงสุด 146 คะแนน ส่วน
ชุมชนเหนือทานตะวนั ได ้142 คะแนนและชุมชนฟ้าประทานดาว ได ้141 คะแนน ดงัตาราง  

ตารางท่ี 8.2 คะแนนผลการลงมติของคณะทาํงานคุม้ท่ีประสบผลสาํเร็จในเขตเมือง 

²πıญ¤π̊¯Ýฏ̄ณơ̄Þฐฟ¹¤ซฅ×̄ขญ̄ฅฤญท¤พ̧ธπơข
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2. พืน้ท่ีในเขตนอกเมือง 
เม่ือวนัท่ี  29   ตุลาคม  2555 เวลา  08.30  น. เป็นตน้ไป ณ  ห้องประชุม รพ.สต.นา

เหล่า อาํเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัลาํภู ไดป้ระชุมคณะกรรมการฯ เชิงปฏิบติัการเพื่อประเมิน
เสริมพลงัการขบัเคล่ือนคร้ังท่ี 1 ดาํเนินการโดยวิทยากรครู ก. ท่ีผ่านการอบรมท่ีจงัหวดั
ขอนแก่นมาแลว้ประกอบดว้ย นายพนัเทพ วิสิฐคุณากร นกัวิจยัผูช้วยในโครงการ นายสุภทัร 
แสนโพธ์ิ นกัวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอนาวงั   

 
ภาพท่ี 8.8 การประชุมคณะกรรมการในเขตนอกเมือง 

 
นอกจากน้ียงัมีนายจาํลอง หม่อมเป้ รองนายกเทศมนตรีตาํบลนาเหล่าและจาก

คณะกรรมการขบัเคล่ือนชุมชนปลอดควนับุหร่ีเทศบาลตาํบลนาเหล่า มีขั้นตอนและผลสรุป  
ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 กาํหนดภารกิจเป้าหมาย 

คณะทาํงานในชุมชนนอกเมืองไดก้าํหนดภารกิจเป้าหมายคือ “ชุมชนปลอดบุหร่ี” 
โดยกาํหนดภารกิจท่ีจะบรรลุเป้าหมาย รายละเอียดดงัน้ี  

1. หวัหนา้ครอบครัวตอ้งเป็นตวัอยา่งท่ีดี 
2. ผูน้าํตอ้งเป็นแบบอยา่งไม่สูบบุหร่ี 
3. กรรมการชุมชนตอ้งไม่สูบบุหร่ี 
4. โรงเรียนตอ้งปลอดบุหร่ี 
5. กาํหนดเขตสาํหรับผูสู้บบุหร่ี เช่น ในบริเวณวดั (พระสงฆ)์ ปลอดบุหร่ี 
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6. ประชาสมัพนัธ์ เชิญชวนใหค้รอบครัวเลิกสูบบุหร่ี สร้างจิตสาํนึกใหรู้้จกั
เกรงใจบุคคลอ่ืน 

7. เยาวชนเขา้มามีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือน 
 
ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตรวจสอบตน้ทุนไดแ้ก่การใหค่้านํ้ าหนกัความสาํคญัของกิจกรรมและประเมิน

ความสาํเร็จของกิจกรรม 
 
หลงัจากนั้นคณะกรรมการไดป้ระเมินตนเอง โดยการตรวจสอบตน้ทุนผา่นการใหค่้า

นํ้ าหนักความสําคญัของกิจกรรม หลงัจากท่ีคณะทาํงานขบัเคล่ือนระดับชุมชนได้กาํหนด
ภารกิจเป้าหมายทั้ง 14 ภารกิจแลว้ เพื่อเป็นการประเมินพลงัความสามารถท่ีเป็นทุนเดิมใน
ชุมชน คณะทาํงานขับเคล่ือนระดับชุมชนได้ลงมติด้วยการติดกระดาษสีเพื่อให้นํ้ าหนัก
คะแนนในแต่ละภารกิจ โดยกาํหนดใหสี้แสดมีค่าเท่ากบั 3 สีฟ้ามีค่าเท่ากบั 2 และสีเขียวมีค่า
เท่ากบั 1 ผลการลงมติเลือกมาดาํเนินงานเพียง 5 อนัดบั พบว่า ภารกิจท่ีมีค่านํ้ าหนกัคะแนน
สูงสุดเป็นอนัดบัหน่ึงคือ ผูน้าํตอ้งเป็นแบบอย่างการไม่สูบบุหร่ี รองลงมาอนัดบัสองคือ การ
ประชาสมัพนัธ์ใหล้ด ละ เลิกบุหร่ีอยา่งต่อเน่ือง อนัดบัท่ีสามคือ การสร้างจิตสาํนึกใหเ้กรงใจผู ้
ไม่สูบบุหร่ี อนัดบัท่ีส่ีคือ โรงเรียนตอ้งปลอดบุหร่ีและอนัดบัท่ีห้าคือ หัวหนา้ครอบครัวตอ้ง
เป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บัคนในครอบครัว ดงัภาพ 

 
ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นการวางแผนสาํหรับอนาคต 

ตวัอย่างท่ีใช้ในการปฏิบติัการถอดบทเรียนท่ีผ่านมาในรอบหน่ึงปีท่ีผ่านมาท่ี
ประชุมใหค่้านํ้าหนกัและประเมินความสาํเร็จแลว้ไดแ้ก่กิจกรรมตามลาํดบั   ดงัน้ี 

1 การจดัทาํประชาคม 
2 การประชาสมัพนัธ์ตาํบลปลอดบุหร่ี 
3 ติดป้ายประกาศสถานท่ีสาธารณะหา้มสูบบุหร่ี 
4 สนบัสนุนใหเ้ยาวชนเล่นกีฬา  ออกกาํลงักาย 
5 รณรงคใ์หร้้านคา้ไม่จาํหน่ายบุหร่ีแก่เดก็อายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี 
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การประเมินเสริมพลังคร้ังท่ี  2 
ดาํเนินการในวนัศุกร์ท่ี 25 มกราคม 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอ้งประชุม

เทศบาลตาํบลนามะเฟือง 
กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมประเมินเสริมพลังรอบน้ีประกอบด้วย คณะกรรมการ

ขบัเคล่ือนชุมชนปลอดบุหร่ี ผูแ้ทนกลุ่มองค์กรชุมชน ผูป้ระกอบการร้านคา้ สมาชิกสภา
เทศบาลตาํบลและ อสม. จาํนวน 20 คน 
 
นายกเทศมนตรีนามะเฟือง ประธานในพิธีกล่าวใหแ้นวคิด 

อยากใหน้าํกลุ่มเป้าหมายท่ีสูบบุหร่ีมาเขา้โครงการมาเป็นแกนในการรณรงค ์น่าจะทาํ
ให้โครงการบรรลุวตัถุประสงค์และเกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติได้จริง และส่ิงหน่ึงท่ีจะ
ผลกัดนัการดาํเนินการเร่ืองการเลิกบุหร่ี คือ การใชม้าตรการทางสังคมช่วยเพิ่มกระแสการเลิก
บุหร่ี 

จากการประเมินเสริมพลงัระยะแรกเม่ือนาํคะแนนมาคิดเป็นร้อยละ 30 ตดัทอน
คะแนนให้คะแนนเต็ม 30 คะแนน จะไดผ้ลการประกวดชุมชนรอบท่ี 1 (คะแนนเตม็ 30 
คะแนน) ดงัน้ี 

อนัดบัท่ี 1 คือ ชุมชนบวรมงคลทองฯ และตะวนัสีทอง ไดค้ะแนนสูงสุด 23.4 คะแนน 
รองลงมาคือ เหล่าโพธ์ิทองไดค้ะแนน 21.9 คะแนน เหนือทานตะวนัไดค้ะแนน 21.3 คะแนน
และฟ้าประทานดาวไดค้ะแนน 21.15 คะแนน ดงัตารางท่ี 8.3 

 
 

 
ยนืยนัท่ีจะกาํหนดภารกิจเป้าหมายท่ีจะทาํใหชุ้มชนปลอดบุหร่ีดงัน้ี 
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1. ร้านคา้ปฏิบติัใหไ้ดต้ามกฎหมาย 
2. ผูน้าํตอ้งเป็นแบบอยา่งไม่สูบบุหร่ี 
3. ท่ีสาธารณะตอ้งปลอดบุหร่ี 
4. ชุมชนมีแนวโนม้สูบบุหร่ีลดลง 
5. ในบริเวณวดั (พระสงฆ)์ ปลอดบุหร่ี 
6. กรรมการชุมชนตอ้งไม่สูบบุหร่ี 
7. สร้างจิตสาํนึกใหรู้้จกัเกรงใจบุคคลอ่ืน 
8. การส่ือสาร/ประชาสมัพนัธ์ เชิญชวนใหค้รอบครัวเลิกสูบบุหร่ี 
9. หวัหนา้ครอบครัวตอ้งเป็นตวัอยา่งท่ีดี 
10. โรงเรียนตอ้งปลอดบุหร่ี 
11. ความต่อเน่ืองของการประชาสมัพนัธ์/สร้างกระแสทางสงัคม 
12. เยาวชนเขา้มามีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือน 
13. สร้างสญัลกัษณ์ (ป้าย) ครอบครัวปลอดบุหร่ีและช่ืนชม 
14. กาํหนดเขตสาํหรับผูสู้บบุหร่ี 

 
ภาพท่ี 8.9 คณะกรรมการยนืยนัท่ีจะกาํหนดภารกิจเป้าหมายท่ีจะทาํใหชุ้มชนปลอดบุหร่ี 

 
แผนงานขับเคล่ือนเทศบาลตําบลนามะเฟือง เรียงตามลาํดบัความสาํคญัดงัน้ี  

1. ผูน้าํ/หวัหนา้ครอบครัวตอ้งเป็นแบบอยา่งไม่สูบบุหร่ี 
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2. ความต่อเน่ืองของการประชาสมัพนัธ์/สร้างกระแสทางสงัคม 
3. โรงเรียนตอ้งปลอดบุหร่ี 
4. สร้างจิตสาํนึกใหรั้บรู้ความเกรงใจบุคคลท่ีไม่สูบบุหร่ี 
5. ร้านคา้ปฏิบติัใหไ้ดต้ามกฎหมาย 

 
ภาพท่ี 8.10 วางแผนการขบัเคล่ือนใหชุ้มชนเลิกบุหร่ีอยา่งย ัง่ยนื 

 
มุมมองการขับเคล่ือนชุมชนปลอดควนับุหร่ี 

จากการเปิดเวทีให้คณะทาํงาน ได้สะท้อนปัญหาและเสนอแนะแนวทางในการ
ขบัเคล่ือนชุมชนปลอดบุหร่ี ไดข้อ้เสนอแนะจากท่ีประชุมดงัน้ี 

1. ควรมีการอบรม/เขา้ค่าย  เพื่อใหค้วามรู้  ปรับเปล่ียนพฤติกรรม  ปลูกฝังจิตสาํนึก
และสร้างความตระหนกัในเร่ืองการเลิกบุหร่ี ใหก้บักลุ่มเป้าหมายคือผูสู้บบุหร่ี โดยจดัเป็นรุ่น 
ๆ ไดแ้ก่ ผูน้าํชุมชน / สมาชิกสภาเทศบาล   กลุ่มผูสู้งอาย ุ กลุ่มวยัผูใ้หญ่ และ กลุ่มเยาวชน 

2. มีการประชาสมัพนัธ์และรณรงคใ์นชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 
3. จัดสภาพแวดลอ้มในชุมชนให้เหมาะสมเช่น การกาํหนดมาตรการในชุมชน   

กาํหนดกติกา/ระเบียบชุมชน  กาํหนดพื้นท่ีให้สูบ/ห้ามสูบบุหร่ี  ปรับเปล่ียนวฒันธรรมการ
พบปะสงัสรรค ์ท่ีตอ้งมีบุหร่ีและเหลา้ใหล้ดลงและหายไป  เป็นตน้ 

4. มีการกาํหนดมาตรการ  ควบคุม  ดูแล  การจาํหน่ายบุหร่ีในชุมชน 
5. มีมาตรการจูงใจในการเลิกบุหร่ี  เช่น การให้รางวลัแก่ผูเ้ขา้โครงการท่ีสามารถ

เลิกบุหร่ีได ้ และอาจมีการปรับในรายท่ีเลิกแลว้กลบัมาสูบบุหร่ีอีก 
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6. สร้างทีมและขยายเครือข่ายเลิกบุหร่ีในชุมชน 
7. ผูน้าํชุมชนควรเป็นแบบอย่างในการเลิกบุหร่ี  และมีส่วนสําคญัในการรณรงค์

ประชาสมัพนัธ์แก่ประชาชน 
 

 
ภาพท่ี 8.11 คณะกรรมการ ผูน้าํ/หวัหนา้ครอบครัวท่ีเลิกบุหร่ีเป็นแบบอยา่ง 

 
3. ในเขตห่างไกลเมือง 

ในเขตพ้ืนท่ีห่างไกลเมืองในโครงการน้ีหมายถึง ชุมชนในเขตองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลดงมะไฟ อาํเภอสุวรรณคูหา 

1. กาํหนดภารกิจเป้าหมาย 
ชุมชนในเขตเมืองไดก้าํหนดภารกิจเป้าหมายท่ีจะทาํใหชุ้มชนปลอดบุหร่ี มีเป้าหมาย

คือ  
1.1 ตอ้งการเห็นแนวโนม้เลิกสูบบุหร่ี (ผูแ้ทนแม่บา้น) 
1.2 ชุมชนมีสุขภาพดี สงัคมปลอดควนับุหร่ี (ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 5) 
1.3 ผูน้าํทุกระดบั/กรรมการหมู่บา้น/สมาชิก อบต./เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เยาวชน 

(ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 8, 6) 
1.4 ชุมชนปลอดควนับุหร่ีและเป็นแบบอยา่งเยาวชน (ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 13)  
1.5 ในเวทีประชุมไม่มีควนับุหร่ี (ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 3) 
1.6 สงัคมชุมชนตระหนกัถึงการคุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหร่ี(ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 11)  
1.7 คนในชุมชนไม่เสียชีวิตหรือป่วยดว้ยโรคท่ีเกิดจากภยับุหร่ี (ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 4) 
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1.8 ผูติ้ดบุหร่ีสนบัสนุนใหเ้ขา้ค่ายเลิกบุหร่ีอยา่งจริงจงั (ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 4)  
1.9 ผูป้กครองตอนเชา้ไม่สูบบุหร่ีใหเ้ดก็ในครัวเรือนเห็น (ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 9) 
1.10 เยาวชนมีความรู้เร่ืองภยับุหร่ี (ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 9)  
1.11 มีมาตรการทางสงัคม/มีกติกาในชุมชนท่ีเคร่งครัด (รพ.สต.ดงมะไฟ) 
1.12 มีป้ายแสดงความช่ืนชมครัวเรือน/คุม้ปลอดควนับุหร่ี (รพ.สต.ดงมะไฟ) 
1.13 ชุมชนใหร้างวลักบัคนรักดว้ยการเลิกสูบบุหร่ี (ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี ม.7) 
1.14 วดัต่าง ๆ แสดงป้ายรณรงคต่์อตา้นการไม่สูบบุหร่ี (ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี ม.3) 
1.15 ผูป้กครองตระหนกัถึงการออกกาํลงักายเพ่ือห่างไกลบุหร่ี (ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี ม.

3) 
1.16 รัฐบาลควรจะสนบัสนุนการกีฬา/ส่งเสริมอาชีพแก่เยาวชนมากกวา่ท่ีเป็นอยู่

(ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี ม.1)  
จากการกาํหนดภารกิจเป้าหมายของชุมชนในเขตห่างไกลเมืองทั้ง 16 ขอ้ดงักล่าว 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย คณะทาํงานได้กาํหนดกิจกรรมดาํเนินการเพื่อจะบรรลุเป้าภารกิจ 
รายละเอียดดงัน้ี  

1. ผู ้นําชุมชน  กรรมการชุมชน  ผู ้ช่วยผู ้ใหญ่บ้านต้องเลิกบุหร่ีเป็นตัวอย่าง 
(ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 7) 

2. คน้หากลุ่มเป้าหมายเพื่อตั้งเป้าใหเ้ลิกบุหร่ี (ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 6)  
3. ระบุกลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจน (ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 8)  
4. ประชาคม/ประชุม/หวัหนา้คุม้คดักรองผูเ้ลิกบุหร่ี/รายงานผล (ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 5)  
5. ประชาสมัพนัธ์หอกระจายข่าว (ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 13)   
6. ประชุมชาวบา้น/ประชาสมัพนัธ์/คดักรองผูสู้บบุหร่ีในชุมชนทราบกลุ่มเป้าหมาย 

(ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 1)  
7. ดาํเนินการมาตรการทางสงัคมอยา่งเคร่งครัด   
8. ใหร้างวลัแก่ครอบครัวท่ีเคยสูบบุหร่ีแลว้สามารถเลิกได ้ 
9. เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขใน รพ.สต.ออกพื้นท่ีใหค้วามรู้เร่ืองบุหร่ีและเขา้ร่วมประชุม

กบัชุมชนทุกเดือน 
10. มีแผน่วดีีโอรณรงคเ์ลิกบุหร่ีท่ีเคล่ือนไหวไดฉ้ายในชุมชน  
11. ราชการสนบัสนุนโครงการเลิกบุหร่ีอยา่งต่อเน่ือง  
12. จดัตั้งชมรมแม่บา้นแต่ละชุมชนท่ีสามารถจะจูงใจใหส้ามีเลิกบุหร่ี  
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2. ตรวจสอบตน้ทุน 

จากการลงมติของคณะทาํงานขบัเคล่ือนชุมชนในเขตห่างไกลเมืองทั้ง 12 ขอ้ดงักล่าว 
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย รายละเอียดดงัน้ี  

การให้ค่านํ้ าหนักความสําคัญของกิจกรรม อันดับท่ีมีคะแนนสูงสุดได้แก่ ผูน้ํา/
กรรมการชุมชน ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น/สมาชิก อบต./อสม.ตอ้งเลิกบุหร่ีเป็นตวัอยา่ง รองลงมาคือ 
การให้รางวลัแก่ครอบครัวท่ีสูบุหร่ีแลว้เลิกได ้อนัดบัท่ีสามคือ การดาํเนินการตามมาตรการ
ทางสังคมอยา่งเคร่งครัด และการประชาคม/ประชุม/หวัหนา้คุม้คดักรองผูเ้ลิกบุหร่ี/รายงานผล
เป็นอนัดบัท่ีส่ี ดงัตารางท่ี 8.4  

 
ตารางท่ี 8.4 กิจกรรมขบัเคล่ือนชุมชนปลอดบุหร่ี  
อนัดบั กิจกรรมขบัเคล่ือน ค่านํ้ าหนกัคะแนน หมายเหตุ 

1 ประชาคม/ประชุม/หวัหนา้คุม้คดักรองผูเ้ลิก
บุหร่ี/รายงานผล 

  

2 ผูน้าํ/กม.ผช./อบต./อสม.เลิกบุหร่ีเป็นตวัอยา่ง   
3 ใหร้างวลัแก่ครอบครัวท่ีสูบุหร่ีแลว้เลิกได ้   
4 ดาํเนินการตามมาตรการทางสงัคมอยา่งเคร่งครัด   

 

 
ภาพท่ี 8.12 การมีส่วนร่วมในการติดกระดาษสีลงคะแนนในภารกิจท่ีเสนอข้ึน 
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3. การประเมินความสาํเร็จของกิจกรรม 
หลงัจากท่ีคณะทาํงานขบัเคล่ือนระดบัชุมชนไดก้าํหนดภารกิจเป้าหมายทั้ง 4 ภารกิจ

แลว้ เพื่อเป็นการประเมินพลงัความสามารถท่ีเป็นทุนเดิมในชุมชน คณะทาํงานขบัเคล่ือน
ระดับชุมชนได้ลงมติด้วยการติดกระดาษสีเพื่อให้นํ้ าหนักคะแนนในแต่ละภารกิจ โดย
กาํหนดใหสี้แสดมีค่าเท่ากบั 3 สีฟ้ามีค่าเท่ากบั 2 และสีเขียวมีค่าเท่ากบั 1 ผลการลงมติเลือกมา
ดาํเนินงานเพียง 5 อนัดบั พบว่า ภารกิจท่ีมีค่านํ้ าหนักคะแนนสูงสุดเป็นอนัดบัหน่ึงคือ 
ประชาคม/ประชุม/หัวหน้าคุม้คัดกรองผูเ้ลิกบุหร่ี/รายงานผล อันดับสองคือ ผูน้ําชุมชน 
กรรมการชุมชน ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นตอ้งเลิกบุหร่ีเป็นตวัอยา่ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัชุมชนเขตเมืองคือ
ผูน้าํตอ้งเป็นแบบอยา่งการไม่สูบบุหร่ี อนัดบัท่ีสามคือ ใหร้างวลัแก่ครอบครัวท่ีสูบุหร่ีแลว้เลิก
ได ้และอนัดบัท่ีส่ีคือ ดาํเนินการมาตรการทางสงัคมอยา่งเคร่งครัด ดงัภาพ 

 
ภาพท่ี 8.13 ผลการลงมติดว้ยการติดกระดาษสีภารกิจท่ีไดรั้บการใหค่้านํ้าหนกัสูงสุด (1) 

 
4. การวางแผนอนาคต 

ในการวางแผนอนาคตการขบัเคล่ือนจงัหวดัปลอดบุหร่ี คณะทาํงานขบัเคล่ือนจงัหวดั
ปลอดบุหร่ีไดห้ารือทีละประเดน็โดยเร่ิมตน้ตามลาํดบัดงัน้ี   
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1. ผูน้ํา/หัวหน้าครอบครัวต้องเป็นแบบอย่างไม่สูบบุหร่ี ได้ข้อสรุปเป้าหมาย 
มากกว่า 80% ของหลงัคาเรือนทั้งหมดผูน้าํ/หัวหน้าครอบครัวไม่สูบบุหร่ี มีกลยุทธ์ในการ
ดาํเนินงานคือ คนในครอบครัวตอ้งมีว่ากล่าวตกัเตือนให้เลิกบุหร่ีและจดัให้มีเฝ้าระวงัผูน้าํ/
หัวหน้าครอบครัวสูบบุหร่ี โดยกรรมการชุมชนประเมินโดยการสังเกตในชุมชนในท่ี
สาธารณะ 

2. ความต่อเน่ืองของการประชาสัมพนัธ์/สร้างกระแสทางสังคม ซ่ึงได้ขอ้สรุป
เป้าหมายคือ ทุกคร้ังท่ีมีการเปิดเสียงตามสายในเขตเทศบาล มีกลยทุธ์ในการดาํเนินงานคือ ใช้
ป้ายประกาศ/ประชาสัมพนัธ์ในร้านอาหาร/สนามกีฬา/ท่ีสาธารณะ และสังเกตจากการมี
หลกัฐานตารางการออกอากาศไวเ้ป็นหลกัฐาน 

3. โรงเรียนตอ้งปลอดบุหร่ี ซ่ึงไดข้อ้สรุปเป้าหมายคือ ประชาชนทัว่ไป/ครูและ
เจา้หนา้ท่ีอยูใ่นบริเวณโรงเรียนไม่สูบบุหร่ี 100% โดยใชม้าตรการทางกฎหมายประกาศเป็น
สถานท่ีราชการปลอดบุหร่ี กาํชบั/ตกัเตือนร้านคา้ใกลโ้รงเรียนอย่างเขม้งวดและสุดทา้ยใช้
มาตรการทางสังคม ทั้งหมดน้ีวดัความสาํเร็จโดยการเฝ้าระวงั/สังเกตร้านคา้ ประชาชาทัว่ไป/
บุคลากรในโรงเรียน 

4. สร้างจิตสาํนึกใหรั้บรู้ความเกรงใจบุคคลท่ีไม่สูบบุหร่ี ซ่ึงไดข้อ้สรุปเป้าหมายคือ 
ท่ีสาธารณะปลอดบุหร่ี 100% มีกลยุทธ์ในการดาํเนินงานคือ การจดัรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ 
สร้างแรงจูงใจและประกวดชุมชนปลอดบุหร่ี ทั้งหมดน้ีวดัความสําเร็จจาก การสังเกตในท่ี
สาธารณะจะปลอดควนับุหร่ี 

5. ร้านคา้ปฏิบติัให้ไดต้ามกฎหมาย ซ่ึงไดข้อ้สรุปเป้าหมายคือ ร้านคา้ปฏิบติัตาม 
พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบอยา่งเขม้งวด 100% มีกลยทุธ์ในการดาํเนินงานคือ การใชม้าตรการทาง
สังคมและการใชม้าตรการทางกฎหมาย ตวัช้ีวดัความสาํเร็จจากพฤติกรรมการจาํหน่ายบุหร่ี
ของร้านคา้ในชุมชน ทดสอบจากการล่อซ้ือโดยกรรมการชุมชน 

ทั้ งน้ีในการวางแผนอนาคตเพ่ือท่ีจะขับเคล่ือนจังหวัดปลอดบุหร่ีน้ีคณะทาํงาน
ขบัเคล่ือนจงัหวดัปลอดบุหร่ีในเขตเมืองไดห้ารือกนัพร้อมท่ีจะนาํไปปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดดงั
ตารางท่ี 8.5 
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ตารางที่ 8.5 การวางแผนอนาคตของคณะทาํงานขบัเคลื่อนจงัหวดัปลอดบุหรี่ในเขตนอกเมือง 
กิจกรรม เป้าหมาย กลยทุธ์ ตวัชี้วดัความสาํเร็จ 

ประชาคม/ประชุม/หวัหนา้คุม้คดั
กรองผูเ้ลิกบุหรี่/รายงานผล 

ทุกหมู่บา้น 
 

- การบาํบดัผูสู้บุหรี่เบื้องตน้ 
- สาํรวจ/เฝ้าระวงั/เครือข่าย  

- ผูสู้บบุหรี่ลดลง 
- -ไม่ป่วยจากพิษภยับุหรี่ 
- -ค่าใชจ้่ายลดลง  

ผูน้าํ/กม.ผช./อบต./อสม.เลิกบุหรี่
เป็นตวัอยา่ง 

ทุกหมู่บา้น 
 

- ใหค้รอบครัวใหก้าํลงัใจ 
- สร้างเครือข่ายในผูน้าํ 
- สร้างความสามคัคีในผูน้าํ  

- ผูน้าํเลิกสูบบุหรี่ 100%  
- รายไดเ้พิ่มขึ้น  

ใหร้างวลัแก่ครอบครัวที่สูบบุหรี่
แลว้เลิกได ้

100% ของครอบครัวที่เลิกบุหรี่ได ้ 
 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- สร้างตน้แบบในหมู่บา้น 
- สร้างกลุ่มเลิกบุหรี่ในชุม  

- จาํนวนหลงัคาเรือนเลิกบุหรี่เพิ่มขึ้น  
 

ดาํเนินการตามมาตรการทางสงัคม
อยา่งเคร่งครัด 

- 20% ของผูสู้บบุหรี่ในชุมชน 
- มีการเปรียบเทียบปรับผูท้ี่

ละเมิดกติกา 
- มีระเบียบขอ้บงัคบัทุกชุม 
 

- ประชาคม 
- ไม่เลือกปฏิบตัิ 
- วา่กล่าวตกัเตือนก่อนเบื้องตน้ 
- จดัทาํทะเบียนผูก้ระทาํผดิ 
- จดัตั้งกองทุนจดัหารางวลั (ค่า

เปรียบเทียบปรับ) 
- จดัที่สูบบุหรี่ใหเ้ป็นสดัส่วน 

- จาํนวนผูสู้บบุหรี่ลดลง 
- การวา่กล่าวตกัเตือนลดลง 
- เงินกองทุนจดัหารางวลั ลดลง  
-  
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อยา่งไรก็ตามการควบคุมการประเมินเสริมพลงัให้อยูใ่นหลกัการ 10 ขอ้ (Fetterman 

& Wandersman, 2005) ประกอบดว้ย 
1. เป้าหมายเพื่อการพฒันายกระดบัข้ึน 
2. ความรู้สึกเป็นเจา้ของการประเมิน 
3. การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกระดบั 
4. กระบวนการเนน้ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
5. พฒันาความเป็นธรรมในสงัคม 
6. ใหคุ้ณค่าความรู้ทอ้งถ่ินและความรู้ฝ่ังลึก 
7. ยทุธศาสตร์วางอยูบ่นพื้นฐานเชิงประจกัษ ์
8. ใหค้วามสาํคญัในการพฒันาศกัยภาพของผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัโครงการ 
9. พฒันาความเป็นองคก์รและชุมชนเรียนรู้ 
10. ทุกฝ่ายมีความรับผดิชอบต่อกระบวนการและผลการดาํเนินงาน  
ผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัโครงการตอ้งยึดมัน่ในหลกัสาํคญั 10 ประการตลอดเวลาจึงจะให้

ผลลพัธ์การถอดบทเรียนท่ีดี 
 
จากการดาํเนินงานท่ีผ่านมาคณะทาํงานได้ลงมติให้คะแนนแต่ละชุมชนท่ีน่าจะ

ประสบความสาํเร็จ พบว่า อนัดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 1 บา้นดงมะไฟ ได ้290 คะแนน รองลงมา
คือ หมู่ท่ี 8 บา้นโชคชยั ได ้287 คะแนน หมู่ท่ี 7 บา้นผาซ่อน ได ้278 คะแนน หมู่ท่ี 9 บา้นวงั
หินซา ได ้278 คะแนน หมู่ท่ี 4 บา้นวงัหินซา ได ้277 คะแนน หมู่ท่ี 2 บา้นดงมะไฟ ได ้260 
คะแนน หมู่ท่ี 3 บา้นดงมะไฟ ได ้260 คะแนน หมู่ท่ี 6 บา้นโนนสง่า ได ้260 คะแนน หมู่ท่ี 5 
บา้นนาไร่ได ้255 คะแนน หมู่ท่ี 11 บา้นนาเจริญได ้244 คะแนน หมู่ท่ี 13 บา้นดงมะไฟได ้207 
คะแนน หมู่ท่ี 12 บา้นโชคชยัได ้197 คะแนน และ หมู่ท่ี 10 บา้นโนนมีชยัได ้137 คะแนน ดงั
ตาราง  
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ตารางท่ี 8.6 การวางแผนอนาคตของคณะทาํงานขบัเคล่ือนจงัหวดัปลอดบุหร่ีในเขตห่างไกล
เมือง 

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บา้น คะแนนท่ีไดรั้บการสนบัสนุน 

หมู่ท่ี 1  บา้นดงมะไฟ 290 

หมู่ท่ี 8  บา้นโชคชยั 287 

หมู่ท่ี 7  บา้นผาซ่อน 278 

หมู่ท่ี 9  บา้นวงัหินซา 278 

หมู่ท่ี 4  บา้นวงัหินซา 277 

หมู่ท่ี 2  บา้นดงมะไฟ 260 

หมู่ท่ี 3  บา้นดงมะไฟ 260 

หมู่ท่ี 6  บา้นโนนสง่า 260 

หมู่ท่ี 5  บา้นนาไร่ 255 

หมู่ท่ี 11  บา้นนาเจริญ 244 

หมู่ท่ี 13  บา้นดงมะไฟ 207 

หมู่ท่ี 12  บา้นโชคชยั 197 

หมู่ท่ี 10  บา้นโนนมีชยั 137 

 
เขตนอกเมือง (เทศบาลตําบลนาเหล่า) 

เม่ือวนัท่ี  10  สิงหาคม  2555 เวลา  14.00  น.  ณ  หอ้งประชุม รพ.สต.นาเหล่า อาํเภอ
นาวงั  จงัหวดัหนองบวัลาํภู  คณะกรรมการขบัเคล่ือนชุมชนปลอดควนับุหร่ีเทศบาลตาํบลนา
เหล่า  ไดป้ระชุมคณะกรรมการฯโดยนายประยทุธ ไชยแสง นายกเทศมนตรีตาํบลนาเหล่า  ทาํ
หน้าท่ีประธานฯแจ้งวัตถุประสงค์  แนวทางการขับเคล่ือน  อีกทั้ งได้ปรับปรุงคําสั่ง
คณะกรรมการให้ครอบคลุมหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อการดาํเนินงานไดบ้รรลุเป้าหมายของ
โครงการ เน้นการประชาสัมพนัธ์ รณรงค์  การปฏิบัติตามกฎหมายโดยเฉพาะประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข  ฉบับท่ี 19  เก่ียวกับห้ามสูบบุหร่ีในบริเวณสถานท่ีสาธารณะ 5  
ประเภทไดแ้ก่ สถานท่ีบริการทางสาธารณสุขและสุขภาพ  สถานศึกษา  สถานท่ีใชป้ระโยชน์
ร่วมกนั  สถานีรับส่งผูโ้ดยสาร และศาสนสถาน ท่ีประชุมมีขอ้สรุป  ดงัน้ี 
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1 จดัเวทีประชาคมหมู่บา้น หาขอ้เสนอแนวทางว่าจะทาํอยา่งไรใหป้ลอดควนับุหร่ีใน
ชุมชน 

 2 สาํรวจจดัทาํทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมโครงการลด ละ เลิกยาสูบ 
 3 กิจกรรมการประกวดชุมชนปลอดจากบุหร่ี 
 4  ประชาสัมพนัธ์รณรงคใ์หต้ระหนกัถึงพิษภยัจากการสูบและไดรั้บครัวบุหร่ีมือสอง  

โดยเปิดหอกระจายข่าวหมู่บา้นให้รับฟังขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัโทษพิษภยัจากการสูบและ
ไดรั้บควนับุหร่ี 

 5 จดัอบรมใหค้วามรู้ 
 6 จดัทาํแผนงานดาํเนินงานและกิจกรรมท่ีจะทาํใหชุ้มชนหรือคนในชุมชนลด ละ เลิก

สูบบุหร่ี 
 7 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน/คณะกรรมการอาํนวยการเพื่อเป็นพี่เล้ียงแก่ชุมชน 

 
ภาพท่ี 8.14 การประชุมคณะกรรมการประเมินและคณะกรรมการอาํนวยการ 

 



 

 

143 หนองบวัลาํภู: การประเมินสถานการณ์ยาสูบเพ่ือการเปล่ียนแปลง 

 
ภาพท่ี 8.15 การมีส่วนร่วมในแต่ละชุมชนกาํหนดแผนดาํเนินการจดัเวทีประชาคม 

 
หลงัจากนั้นแต่ละหมู่บา้นชุมชนไดก้าํหนดแผนดาํเนินการจดัเวทีประชาคม สาํรวจ

จดัทาํทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  รณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ปิดป้ายห้ามสูบบุหร่ี  ติดสต๊ิกเกอร์ 
บริเวณท่ีกฎหมายหา้มไว ้เปิดสปอร์ตเสียงหอกระจายข่าวเชา้เยน็อยา่งสมํ่าเสมอ แจกจ่ายแผน่
เอกสารประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัพิษภยัของบุหร่ี อบรมสั่งสอนบุตรหลานและเจา้ของกิจการใน
การไปซ้ือยาสูบตามร้านคา้ เป็นตน้ดงัน้ี 

เม่ือวนัท่ี  28  สิงหาคม  2555  บา้นโคกนาเหล่าหมู่ 2  ตาํบลนาเหล่า  อาํเภอนาวงั  ได้
ประชุม เวลา 20.00 น. ณ ร้านคา้ชุมชน มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม  91  คน ในวาระการประชุมท่ี 1-5 
ในท่ีประชุมรับทราบการขบัเคล่ือนชุมชนสู่สังคมปลอดบุหร่ี  โดยเจา้หนา้ท่ีจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาํบลนาเหล่า และวาระท่ี 6 ประธานคณะกรรมการหมู่บา้นเสนอให้ตั้งกฎ
กติกาหมู่บา้นกาํหนดสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ี  ซ่ึงตกลงว่าหา้มไม่ใหสู้บบุหร่ีในร้านคา้ชุมชนหรือ
ท่ีทาํการกองทุน วดั  โรงเรียน  สถานท่ีราชการเช่น  รพ.สต. อบต.  เทศบาล สาํหรับบา้นโคก
นาเหล่าหมู่ 2  ตาํบลนาเหล่า  มีประชากรทั้งส้ิน 583  คน สูบบุหร่ีจาํนวน  99  คน มีผูส้มคัรใจ
เขา้ร่วมโครงการจะเลิกบุหร่ี จาํนวน  17   คน 

 



 

 

144 หนองบวัลาํภู: การประเมินสถานการณ์ยาสูบเพ่ือการเปล่ียนแปลง 

     

 

ภาพท่ี 8.16 การจดัเวทีประชาคมหมู่ท่ี 2 
หลงัจากนั้นเม่ือวนัท่ี  30  สิงหาคม  2555  ท่ีบา้นใหม่บูรพาหมู่ 12  ตาํบลนาเหล่า  

อาํเภอนาวงั  ไดป้ระชุม เวลา 19.30 น. ณ ศาลาประชาคม มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม  53  คน ในท่ี
ประชุมรับทราบการขบัเคล่ือนชุมชนสู่สังคมปลอดบุหร่ี โดยตกลงว่าจะร่วมมือกนัขบัเคล่ือน  
รณรงค ์ ลด ละ เลิกการสูบบุหร่ีและให้ความสาํคญั พ.ร.บ.การคุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหร่ี 
พ.ศ. 2535 ตั้งกฎกติกาหมู่บา้นกาํหนดสถานท่ีห้ามสูบบุหร่ี  โดยให้ติดป้ายห้ามสูบบุหร่ีใน
สถานท่ีสาธารณะ  ห้ามสูบบุหร่ีท่ีเขตปลอดบุหร่ี  และกาํหนดบริเวณท่ีให้สูบบุหร่ีไดเ้ป็นสัด
เป็นส่วน สําหรับบา้นใหม่บูรพาหมู่ 12  ตาํบลนาเหล่า  มีประชากรทั้งส้ิน 627  คน สูบบุหร่ี
จาํนวน 109  คน มีผูส้มคัรใจเขา้ร่วมโครงการจะเลิกบุหร่ี จาํนวน  21 คน 
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ภาพท่ี 8.17 การจดัเวทีประชาคมหมู่ท่ี 12 

นอกจากน้ีเม่ือวนัท่ี  8  กนัยายน  2555  บา้นนากลางหมู่ 1  ตาํบลนาเหล่า  อาํเภอนาวงั  
ไดป้ระชุม เวลา 20.00 น. ณ ศาลากลางบา้น มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม  61  คน ในวาระการประชุมท่ี 
1 ประธานไดแ้จง้ถึงโทษภยัจากการสูบบุหร่ี ในท่ีประชุมรับทราบการขบัเคล่ือนชุมชนสู่สังคม
ปลอดบุหร่ี  คณะกรรมการหมู่บา้นและอาสาสมคัรสาธารณสุขทุกคนเป็นคณะกรรมการ
เตรียมการสร้างมาตรการทางสงัคม สาํหรับบา้นากลางหมู่ 1  ตาํบลนาเหล่า  มีประชากรทั้งส้ิน 
370  คน สูบบุหร่ีจาํนวน  104  คน มีผูส้มคัรใจเขา้ร่วมโครงการจะเลิกบุหร่ี จาํนวน  17   คน 
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ภาพท่ี 8.18 การจดัเวทีประชาคมชุมชนปลอดควนับุหร่ีเทศบาลตาํบลนาเหล่า 

 
 ในขณะท่ีวนัท่ี  12  กันยายน  2555 เวลา  14.00  น.  ณ  ห้องประชุมสํานักงาน

เทศบาลตาํบลนาเหล่า อาํเภอนาวงั  จงัหวดัหนองบวัลาํภู  คณะกรรมการขบัเคล่ือนชุมชน
ปลอดควนับุหร่ีเทศบาลตาํบลนาเหล่า  ไดป้ระชุมคณะกรรมการฯโดยนายสุริยนั  สารีแกว้  
รองนายกเทศมนตรีตาํบลนาเหล่า  ทาํหนา้ท่ีประธานฯแจง้วตัถุประสงคแ์ละการติดตามผลการ
ประชุมคร้ังท่ีผ่านมาในการขบัเคล่ือนเพื่อการดาํเนินงานได้บรรลุเป้าหมายของโครงการ  
ประสานขอส่ือประชาสัมพนัธ์  รณรงค์  ต่อต้านการสูบบุหร่ีตลอดจนส่ือการปฏิบัติตาม
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กฎหมายโดยเฉพาะประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบบัท่ี 19  เก่ียวกบัหา้มสูบบุหร่ีในบริเวณ
สถานท่ีสาธารณะ 5  ประเภทไดแ้ก่ สถานท่ีบริการทางสาธารณสุข สถานศึกษา สถานท่ีท่ีจดั
ไวเ้พื่อการใชป้ระโยชน์ร่วมกนั  สถานีรับส่งผูโ้ดยสารและศาสนสถาน แจกจ่ายใหแ้ต่ละพื้นท่ี
ท่ีประชุมมีขอ้สรุป  ดงัน้ี 

1. จดัเวทีประชาคมหมู่บา้นท่ียงัไม่ดาํเนินการขอเร่งรีบดาํเนินการดว้ย 
2. สาํรวจจดัทาํทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมโครงการลดและเลิกยาสูบขอเร่งรัดดาํเนินการ 
3. กิจกรรมการประกวดชุมชนปลอดจากบุหร่ี มีระยะเวลา 3 รอบ รอบแรกประมาณ

เดือน พฤศจิกายน 2555  รอบสองประมาณเดือน มกราคม 2556 และรอบท่ีสามเดือน เมษายน  
2556 

4. การจดัอบรมให้ความรู้และการจดัทาํแผนงานดาํเนินงานและกิจกรรมท่ีจะทาํให้
ชุมชนหรือคนในชุมชนลดและเลิกสูบบุหร่ี ขอให้จดัทาํส่งเพื่อจะไดป้ระสานงบประมาณกบั
เทศบาลตาํบลนาเหล่าและหน่วยงานเก่ียวขอ้งต่อไป 

5. การบาํบดัรักษาเยยีวยาผูต้อ้งการลด ละ เลิกยาสูบ  เช่นหญา้ดอกขาวสมุนไพรซ่ึง
ทางโรงพยาบาลนาวงัเฉลิมพระเกียรติฯตอ้งใชง้บประมาณในการจดัหา  ขอให้แต่ละหมู่บา้น
รวบรวมขอ้มูลส่งให้เจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลนาวงัเพื่อจะไดจ้ดัทาํเป็นโครงการเสนอขอรับการ
สนบัสนุนโดยเร็วภายในส้ินเดือน กนัยายน 2555 

6. กรณีนักสูบรายใหม่ ให้แต่ละครอบครัวเฝ้าระวงั ว่ากล่าวตกัเตือน เอาใจใส่ให้
มากเพื่อท่ีจะหาทางแกไ้ขร่วมกนั 

ต่อมาท่ีบา้นโคกนาเหล่าหมู่ท่ี 5  ตาํบลนาเหล่า  อาํเภอนาวงั  เม่ือวนัท่ี  17  กนัยายน  
2555  ไดป้ระชุม เวลา 19.30 น. ณ ศาลาประชาคม มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม  42  คน ในวาระการ
ประชุมท่ี 3 ในท่ีประชุมรับทราบการขบัเคล่ือนชุมชนสู่สังคมปลอดบุหร่ี  คณะกรรมการ
หมู่บา้นและอาสาสมคัรสาธารณสุขทุกคนเป็นคณะกรรมการเตรียมการสร้างมาตรการทาง
สังคม  หลงัจากรับฟังประชุมประชาคมก็สมคัรใจเลิกทนัที 3  คนสาํหรับบา้นโคกนาเหล่าหมู่ 
5  ตาํบลนาเหล่า  มีประชากรทั้งส้ิน 577  คน สูบบุหร่ีจาํนวน  156  คน มีผูส้มคัรใจเขา้ร่วม
โครงการจะเลิกบุหร่ี จาํนวน 129  คน ขณะเดียวกันท่ีบา้นนาชุมแสง หมู่ 1 ตาํบลเทพคีรี  
อาํเภอนาวงั   

เม่ือวนัท่ี  22  กนัยายน  2555  ไดป้ระชุม เวลา 20.00 น. ณ ศาลาวดัศรีชมภู มีผูเ้ขา้ร่วม
ประชุม  55  คน ในวาระการประชุมท่ี 1 ในท่ีประชุมรับทราบการขบัเคล่ือนชุมชนสู่สังคม
ปลอดบุหร่ี  คณะกรรมการหมู่บา้นและอาสาสมคัรสาธารณสุขทุกคนเป็นคณะกรรมการ
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เตรียมการสร้างมาตรการทางสังคม มีการประชาสัมพนัธ์ให้ทราบถึงพิษภยัของยาสูบจาก
เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขอาํเภอและเทศบาลตาํบลนาเหล่า สาํหรับบา้นนาชุมแสง หมู่ 1 ตาํบลเทพ
คีรี  มีประชากรทั้งส้ิน  468   คน สูบบุหร่ีจาํนวน   101    คน มีผูส้มคัรใจเขา้ร่วมโครงการจะ
เลิกบุหร่ี จาํนวน    20   คน  และอีกหลายคนตอ้งการลด ละยาสูบจากปริมาณมากให้นอ้ยลง
เช่นนายชาญศกัด์ิ  ธรรมบท  นายเทอม  สุดาแดง  นายอุดม  ชินวงษ ์ เป็นตน้ 

นอกจากน้ีเม่ือวนัท่ี  24  กนัยายน  2555 ท่ีบา้นนากลาง หมู่ 7 ตาํบลนาเหล่า  อาํเภอนา
วงั  ได้ประชุม เวลา 09.00 น. ณ ศาลากลางบา้น มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม  55  คน ในวาระการ
ประชุมท่ี 1 ในท่ีประชุมรับทราบการขบัเคล่ือนชุมชนสู่สังคมปลอดบุหร่ี  คณะกรรมการ
หมู่บา้นและอาสาสมคัรสาธารณสุขทุกคนเป็นคณะกรรมการเตรียมการสร้างมาตรการทาง
สังคม มีงบประมาณเบ้ืองตน้ 2,000  บาท  ดาํเนินการสํารวจและประชาสัมพนัธ์ให้ทราบถึง
พิษภยัของยาสูบ สาํหรับบา้นนากลางหมู่ท่ี 7  ตาํบลนาเหล่า  มีประชากรทั้งส้ิน 653 คน สูบ
บุหร่ีจาํนวน 147 คน มีผูส้มคัรใจเขา้ร่วมโครงการจะเลิกบุหร่ี จาํนวน 54 คน   

 

   
ภาพท่ี 8.19 การมีส่วนร่วมประชาคมชุมชนปลอดควนับุหร่ี 

 
เม่ือวนัท่ี  26  กันยายน  2555  บา้นเทพคีรี หมู่ 6 ตาํบลเทพคีรี  อาํเภอนาวงั  ได้

ประชุม เวลา 19.00 น. ณ ศาลากลางบา้น มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม  58  คน ในวาระการประชุมท่ี 3 
ในท่ีประชุมรับทราบการขบัเคล่ือนชุมชนสู่สังคมปลอดบุหร่ี  คณะกรรมการหมู่บา้นและ
อาสาสมคัรสาธารณสุขทุกคนเป็นคณะกรรมการเตรียมการสร้างมาตรการทางสังคม มีมติของ
ประชาคมว่าห้ามสูบบุหร่ีท่ีชุมนุมชนในกิจกรรมงานต่างๆ  ในบริเวณท่ีติดป้ายหรือสติกเกอร์
ห้ามสูบ  ห้ามถวายบุหร่ีให้แก่พระสงฆ์  ห้ามสูบในห้องนํ้ า  ห้ามสูบใกล้เด็กและขณะ
รับประทานอาหารในครอบครัว สําหรับบา้นเทพคีรีหมู่ 6  ตาํบลเทพคีรี  มีประชากรทั้งส้ิน 
247  คน สูบบุหร่ีจาํนวน  111 คน มีผูส้มคัรใจเขา้ร่วมโครงการจะเลิกบุหร่ี จาํนวน 44 คน   
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เม่ือวนัท่ี  20  ตุลาคม  2555  บา้นนากลาง หมู่ 13 ตาํบลนาเหล่า  อาํเภอนาวงั  ได้
ประชุม เวลา 19.30 น. ณ ศาลาประชาคมบา้น มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม  30  คน ในวาระการประชุม
ท่ี 1 ในท่ีประชุมรับทราบการขบัเคล่ือนชุมชนสู่สังคมปลอดบุหร่ี  คณะกรรมการหมู่บา้นและ
อาสาสมคัรสาธารณสุขทุกคนเป็นคณะกรรมการเตรียมการสร้างมาตรการทางสังคม มีการ
ประชาสัมพนัธ์ให้ทราบถึงพิษภยัของยาสูบ  สาํหรับบา้นนากลาง หมู่ 13 ตาํบลนาเหล่า  มี
ประชากรทั้งส้ิน 550 คน สูบบุหร่ีจาํนวน 187 คน มีผูส้มคัรใจเขา้ร่วมโครงการจะเลิกบุหร่ี 
จาํนวน 95 คน  

   
ภาพท่ี 8.19 การมีส่วนร่วมประชาคมชุมชนปลอดควนับุหร่ี 

       
เม่ือวนัท่ี  29  ตุลาคม 2555 เวลา  08.30  น. เป็นตน้ไป ณ หอ้งประชุม รพ.สต.นาเหล่า 

อาํเภอนาวงั  จงัหวดัหนองบวัลาํภู ไดป้ระชุมคณะกรรมการฯเชิงปฏิบติัการเพื่อประเมินเสริม
พลงัการขบัเคล่ือนดาํเนินการโดยวิทยากรครู ก.ท่ีผ่านการอบรมท่ีจงัหวดัขอนแก่นมาแลว้
ประกอบดว้ย นายพนัเทพ  วิสิฐคุณากร นกัวิจยัโครงการฯ นายสุภทัร แสนโพธ์ิ นกัวิชาการ
สาธารณสุขชาํนาญการ นายจาํลอง  หม่อมเป้ รองนายกเทศมนตรีตาํบลนาเหล่า และจาก
คณะกรรมการขบัเคล่ือนชุมชนปลอดควนับุหร่ีเทศบาลตาํบลนาเหล่า มีขั้นตอนและผลสรุป  
ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นกาํหนดภารกิจเป้าหมาย 
ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตรวจสอบตน้ทุนไดแ้ก่การใหค่้านํ้าหนกัความสาํคญัของกิจกรรมและ

การประเมินความสาํเร็จของกิจกรรม 
ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นการวางแผนสาํหรับอนาคต 
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการปฏิบติัการถอดบทเรียนท่ีผา่นมาในรอบหน่ึงปีท่ีผา่นมา  ท่ีประชุม

ใหค่้านํ้าหนกัและประเมินความสาํเร็จแลว้ไดแ้ก่กิจกรรมตามลาํดบั   ดงัน้ี 
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1 การจดัทาํประชาคม 
2 การประชาสมัพนัธ์ตาํบลปลอดบุหร่ี 
3 ติดป้ายประกาศสถานท่ีสาธารณะหา้มสูบบุหร่ี 
4 สนบัสนุนใหเ้ยาวชนเล่นกีฬา  ออกกาํลงักาย 
5 รณรงคใ์หร้้านคา้ไม่จาํหน่ายบุหร่ีแก่เดก็อายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี 

 
ผลการจดัเวทีประชาคมหมู่บา้น เพื่อหาขอ้เสนอแนวทางว่าจะทาํอย่างไรให้ปลอด

ควนับุหร่ีในชุมชนและการสาํรวจจดัทาํทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมโครงการลด  ละ เลิกยาสูบและได้
กลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมโครงการ จาํนวนประมาณ ร้อยละ 20 หรือบางหมู่บา้นร้อยละ 40 ของผูท่ี้
สูบบุหร่ี ดงัน้ี 
ตารางท่ี 8.7 ชุมชนหมู่บา้นท่ีประสงคจ์ะเลิกบุหร่ี     

ตาํบล ช่ือหมู่บา้น หมู่ ประชากร 
มีผูสู้บ
บุหร่ี 

ผูป้ระสงค์
จะเลิกบุหร่ี 

นาเหล่า บา้นนากลาง 1 370 104 17 
บา้นโคกนาเหล่า 2 583 99 17 
บา้นโคกนาเหล่า 5 577 156 129 
บา้นนากลาง 7 653 120 34 
บา้นนาวงั 9 123 32 25 

บา้นใหม่บูรพา 12 627 109 21 
บา้นนากลาง 15 550 134 46 

ตาํบลเทพคีรี   บา้นนาชุมแซง 1 468 101 20 
บา้นเทพคีรี 6 247 111 44 

บา้นเทพคีรีเหนือ 7 1076 243 58 
 
จากการประเมินและวิเคราะห์เหตุ-ปัจจยั  หาจุดแขง็-จุดอ่อน ตามขั้นตอนท่ีสองแลว้

มาพิจารณาวางแผนดาํเนินกิจกรรมต่อไปในอนาคตโดยพิจารณาจากจุดอ่อนท่ีพบว่า มีร้านคา้
ท่ีจาํหน่ายบุหร่ี  จาํนวนไม่นอ้ยกวา่  50  ร้าน จาํหน่ายบุหร่ีใหเ้ดก็อายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี แนวทางการ
แกจุ้ดอ่อนน้ีคือ การรณรงคไ์ม่ให้ร้านคา้ขายบุหร่ีแก่เด็กตํ่ากว่า 18 ปี เป็นอนัดบัแรก  ดงันั้น
กิจกรรมท่ีจะทาํ คือขอความร่วมมือ  เชิญชวนเจา้ของร้านคา้มาอบรม ตลอดจนรณรงคใ์ห้ติด
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สต๊ิกเกอร์ห้ามสูบบุหร่ีท่ีกฎหมายห้ามไว ้ เช่นบริเวณตลาด  ร้านอาหาร ศาลากลางบา้น  วดั  
โรงเรียน  สถานท่ีราชการต่างๆ(อบต. เทศบาล) ใหมี้การติดตั้งกลอ้งวงจรปิดบริเวณท่ีกาํหนด
เพื่อหาผูล้ะเมิด  จดัทาํป้ายคดัเอา้ทข์นาดใหญ่ประชาสัมพนัธ์ โทษพิษภยัของบุหร่ี   โดยเฉพาะ
ส่ือผ่านเสียงวิทยุชุมชน  หอกระจายข่าวประจาํหมู่บา้นจะไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารไดอ้ย่าง
ทั่วถึง ผูน้ําชุมชนเป็นแบบอย่าง ในงานคนตายห้ามสูบ  มีทีมให้ความรู้แก่นักเรียนใน
สถานศึกษา  เป็นตน้ 

  

 

 

ภาพท่ี 8.20 การกระจายส่ือประชาสมัพนัธ์ชุมชนปลอดควนับุหร่ี 
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กิจกรรมการประกวดชุมชนปลอดจากบุหร่ี 
จากเกณฑต์วัช้ีวดั  10  องคป์ระกอบท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลสํารวจมาแลว้เพื่อใช ้ใน

การขบัเคล่ือน  ซ่ึงจะมีการประกวดใหค้ะแนนจาํนวน  3  รอบ คือ รอบแรกและสองช่วงเดือน
พฤศจิกายน 2555 และมกราคม 2556  มีกรรมการให้คะแนนประกอบดว้ยผูใ้หญ่บา้นทุกคน
สําหรับประกวดรอบสามเดือน เมษายน 2556 มีนายอาํเภอและส่วนราชการเก่ียวขอ้งเป็น
คณะกรรมการ ทั้งน้ีทุกหมู่บา้นไดมี้การใชส่ื้อประชาสัมพนัธ์รณรงคใ์หต้ระหนกัถึงพิษภยัจาก
การสูบและไดรั้บครัวบุหร่ีมือสอง  ส่ือทางเสียงโดยเปิดหอกระจายข่าวหมู่บา้นใหรั้บฟังขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกบัโทษพิษภยัจากการสูบและไดรั้บควนับุหร่ี  
 
ภาพรวมโดยสรุปการประเมินเสริมพลังจังหวดัหนองบัวลําภู 
1.  เป้าหมายของโครงการ 

1.1) ชุมชนและสังคมมีสถานท่ีสาธารณะปลอดบุหร่ี  5  ประเภท  ร้อนละ  100 
ประกอบดว้ย (1) ศาลาประชาคม (2) วดั  (3) โรงเรียน (4) สถานท่ีราชการอ่ืน (5) ท่ีสาธารณะ
ในชุมชน 

1.2) เกิดคณะทาํงานขบัเคล่ือน / เฝ้าระวงัพื้นท่ีปลอดบุหร่ี (ชุมชน ตาํบล) 
1.3) เกิดมาตรการควบคุมทางสงัคมในการควบคุมบุหร่ี 
1.4) ยบัย ั้ง/สกดักั้นนกัสูบรายใหม่ในสงัคม (เยาวชนอาย ุ11 ปีข้ึนไป)  
1.5) เกิดและขยายพื้นท่ีสีขาวปลอดบุหร่ีใหค้รอบคลุมทั้งจงัหวดั 

 
2.  การจัดลําดับความสําคญัของกิจกรรม 

จากการดําเนินงานท่ีผ่านมาคณะกรรมการดําเนินงานได้ประเมินสถานการณ์
ตลอดเวลาทั้งน้ีเพื่อใหก้ารดาํเนินโครงการบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้และไดจ้ดัลาํดบัความสาํคญั
ของกิจกรรมท่ีมุ่งไปสู่เป้าหมายแต่ละกิจกรรม และเม่ือพิจารณาลงในรายละเอียดพบว่า 
คะแนนในขอ้ท่ี 1 สร้างครอบครัวตน้แบบปลอดบุหร่ี ขอ้ท่ี 2 การกาํหนดพื้นท่ีเฉพาะห้ามสูบ
บุหร่ี (Smoking Free Zone) และขอ้ท่ี 3 คน้หาและสร้างผูน้าํตน้แบบเลิกบุหร่ี (ผูน้าํหมายถึง 
ผูใ้หญ่บา้น สมาชิกสภา อบต. หัวหน้าครอบครัว) มีคะแนนเท่ากนั คือ 15 คะแนน จึงมีการ
อภิปรายเหตุผลในท่ีประชุมและพิจารณาร่วมกันว่าเฉพาะใน 3 กิจกรรม นํามาจดัการให้
นํ้ าหนักอีกคร้ังถึงความสําคญัคณะกรรมการลงมติร่วมกนัไดข้อ้สรุปคือ (1) การคน้หาและ
สร้างผูน้าํตน้แบบเลิกบุหร่ี (ผูใ้หญ่บา้น สมาชิกสภา อบต. หวัหนา้ครอบครัว) ซ่ึงจากขอ้สังเกต
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เป็นตวัแปรระดับบุคคล (2) การกาํหนดพื้นท่ีเฉพาะห้ามสูบบุหร่ี (Zoning) และ (3) สร้าง
ครอบครัวตน้แบบปลอดบุหร่ีผ่านการกล่อมเกลาทางสังคม (การอบรมบ่มเพาะและการขดั
เกลา) รายละเอียดดงัน้ี 
เกณฑสี์การลงคะแนนประกอบดว้ย 
            = 3 คะแนน               = 2 คะแนน = 1 คะแนน 

กิจกรรม 
การจดัลาํดบัความสาํคญัของกิจกรรม 

การใหค้ะแนน ผลรวม ลาํดบั คาํอธิบาย 
1.สร้างครอบครัว
ตน้แบบปลอด
บุหร่ี (การอบรม  
บ่มเพาะ ขดัเกลา) 

 
 
 
 
 
 

 

15 3  สังคมคือหน่วยขนาดเลก็ 
 คนไม่สูบมีบทบาท
ควบคุมผูสู้บ 
 ครอบครัวตอ้งเป็นแกน
หลกัในการเร่ิมตน้ 
 ครอบครัว คือฐาน
ส่ิงแวดลอ้มเร่ิมตน้ 

2.การกาํหนด
พื้นท่ีเฉพาะหา้ม
สูบบุหร่ี (Zoning) 

 15 2  คน ครอบครัวเคารพใน
พ้ืนท่ีสาธารณะ 
 สังคมควรกาํหนดกติกา/
ขอ้ตกลง 
ท่ีสาธารณะปลอดบุหร่ี
ร่วมกนั 
 ขอ้จาํกดัเร่ืองสถานท่ีใน
การสูบนอ้ยลง  

3.คน้หาและสร้าง
ผูน้าํตน้แบบเลิก
บุหร่ี (ผูใ้หญ่บา้น 
สมาชิกสภา อบต. 
หวัหนา้
ครอบครัว) 

 15 1  คนส่วนใหญ่คือผูไ้ม่สูบ 
 ผูน้าํทุกส่วนตอ้งเป็น
ตน้แบบแทจ้ริง 
 สังคมอาศยัผูน้าํในการ
ขบัเคล่ือน 
 ผูน้าํมีบทบาทในการ
เช่ือมโยงสังคม 

4.การสร้าง
วฒันธรรมชุมชน
ปลอดบุหร่ี 

 11 6  คนอีสานกบัเร่ือง
วฒันธรรม มีความเช่ือ 
ประเพณีท่ีปฏิบติัตามได ้
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กิจกรรม 
การจดัลาํดบัความสาํคญัของกิจกรรม 

การใหค้ะแนน ผลรวม ลาํดบั คาํอธิบาย 
(ค่านิยม นาํไปสู่
วฒันธรรม) 

 การสร้างกระแสของคน
ในสังคมตอ้งเร่ิมจากกระแส
ท่ีไม่เห็นดว้ยใหน้าํไปสู่
วฒันธรรมใหม่ท่ีดี (ไม่สูบ
บุหร่ี) 

5.สร้างการรับรู้
พิษภยัของบุหร่ี 
(หอกระจายข่าว) 

  12 5  จาํเป็นตอ้งสร้างการ
รับรู้ท่ีต่อเน่ือง 
 คนจะรับรู้และเขา้ใจ
ผา่นรูปธรรมร่วมกบัการ
ส่ือสารท่ีต่อเน่ือง 
 ขอ้มูลจะนาํไปสู่การ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีดี 
 ขอ้มูล (ส่ือบุคคล) เป็น
ตวัอยา่งท่ีน่าสนใจและมีผล
มากกวา่การพูด 

6.การผลกัดนั
ขอ้เสนอปลอด
บุหร่ีสู่ขอ้บญัญติั
ทอ้งถ่ิน 

 9 7  มีเง่ือนไขทางสังคมใน
ระบบโครงสร้างท่ีเป็น
ทางการเชิงลายลกัษณ์อกัษร 

7.การขยายผลขอ้
คน้พบจากพื้นท่ี
ทดลองสู่ระดบั
จงัหวดั 

 13 4  จาํเป็นตอ้งวิเคราะห์จุด
แขง็ จุดอ่อน จากพื้นท่ีและ
ขยายผล 
 ตอ้งมีพ้ืนท่ีนาํร่องขยาย
ผลเพ่ือลดเวลา คน 
งบประมาณ 
 ตอ้งสร้างการรับรู้ใหก้บั
สังคม 
  สังคม (จงัหวดั) เห็น
ความสาํคญัและบูรณาการ
ร่วม 
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หลงัจากนั้นไดป้ระเมินตนเองโดยมีประธานโครงการอภิปรายลงในรายละเอียดแต่ละ

กิจกรรมก่อนจดัลาํดบัความสาํคญัของกิจกรรม ในท่ีประชุมไดข้อ้สรุปดงัน้ี 
ลาํดบัความสําคญัอนัดบัท่ี 1 คือ การคน้หาผูน้าํตน้แบบท่ีเลิกบุหร่ี โดยมีเหตุผลว่า 

ผูน้าํเป็นทุนเดิมอยู่แลว้ เม่ือนาํมาเป็นตวัอย่างทางสังคม การสร้างคุณค่าและยกระดบัเชิดชู
เกียรติข้ึนมาเท่านั้นเองไม่ตอ้งใชง้บประมาณมาก ซ่ึงเม่ือวิเคราะห์ควบคู่กบัแผนยุทธศาสตร์
การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2557 จะสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริม
ใหผู้บ้ริโภคลดและเลิกใชย้าสูบ 

ลาํดบัความสาํคญัอนัดบัท่ี 2 คือ การสร้างครอบครัวตน้แบบปลอดบุหร่ี โดยมีเหตุผล
ว่า สมาชิกส่วนใหญ่ในครอบครัวไม่เห็นดว้ยกบัการสูบบุหร่ี ซ่ึงบางครัวเรือนสูบบุหร่ีมานาน
ไม่ยอมเลิกประกอบกบัคนรอบขา้งยงัไม่ใส่ใจท่ีจะอธิบายถึงพิษภยับุหร่ีต่อสุขภาพ ซ่ึงเม่ือ
วิเคราะห์ควบคู่กบัแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2557 จะสอดคลอ้ง
กบัแผนยทุธศาสตร์ท่ี 1คือ การป้องกนัมิใหเ้กิดผูบ้ริโภคยาสูบรายใหม่ 

ลาํดบัความสาํคญัอนัดบัท่ี 3 คือ กาํหนดพื้นท่ีเฉพาะห้ามสูบบุหร่ี (Smoking Free 
Zone) โดยมีเหตุผลว่า คนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการสูบ แต่ยงัมีบางกลุ่มท่ีละเมิดกติกา
ชุมชน สาเหตุหน่ึงคือ จากขาดการรับรู้กติกาทางสังคม ซ่ึงเม่ือวิเคราะห์ควบคู่กับแผน
ยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2557 จะสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์ท่ี 4 
คือ การสร้างส่ิงแวดลอ้มใหป้ลอดควนับุหร่ี 

ลาํดบัความสาํคญัอนัดบัท่ี 4 คือ การขยายผลขอ้คน้พบจากพื้นท่ีทดลองสู่พื้นท่ีขยาย
ผลโดยมีเหตุผลว่า บทเรียนท่ีได้จากการดาํเนินงานมีความจาํเพาะของแต่ละบริบททาง
โครงสร้างสงัคม ดงันั้นควรขยายผลไปสู่พื้นท่ีอ่ืนท่ีมีบริบททางสงัคมใกลเ้คียงกนั เม่ือเสร็จส้ิน
กระบวนการและสงัเคราะห์หาสรุปแลว้ ซ่ึงเม่ือวิเคราะห์ควบคู่กบัแผนยทุธศาสตร์การควบคุม
ยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2557 จะสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ท่ี 5 คือ การสร้างเสริมความ
เขม้แขง็และพฒันาขีดความสามารถในการดาํเนินงานควบคุมยาสูบ 

ลาํดบัความสาํคญัอนัดบัท่ี 5 คือ การสร้างการรับรู้พิษภยัของบุหร่ี โดยมีเหตุผลว่า 
กระแสทางสังคมเร่ืองการรณรงคใ์ห้เลิกบุหร่ีอยู่ในวงกวา้งท่ีเป็นการส่ือสารทางเดียวและยงั
ขาดความต่อเน่ืองในการประชาสัมพนัธ์ จึงเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีทาํให้ประชาชนไม่ไดใ้ห้ความ
สนใจท่ีจะปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสูบบุหร่ีเท่าท่ีควร ซ่ึงเม่ือวิเคราะห์ควบคู่กับแผน
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ยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2557 จะสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์ท่ี 2 
คือ การส่งเสริมใหผู้บ้ริโภคลด และเลิกใชย้าสูบ 

ลาํดบัความสาํคญัอนัดบัท่ี 6 คือ การสร้างวฒันธรรมชุมชนปลอดบุหร่ี ในประเด็นน้ีท่ี
ประชุมเสนอวา่จะตอ้งใชเ้วลาในการขบัเคล่ือนและค่อยๆ พฒันา เพราะวฒันธรรมตอ้งสุกงอม
พอท่ีจะปรับเปล่ียนถึงจะมีพลงั ซ่ึงเม่ือวิเคราะห์ควบคู่กบัแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบ
แห่งชาติ พ.ศ. 2553-2557 จะสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์ท่ี 4 คือ การสร้างส่ิงแวดลอ้มให้
ปลอดควนับุหร่ี 

ลาํดบัความสาํคญัอนัดบัท่ี 7 คือ การผลกัดนัขอ้เสนอปลอดบุหร่ีสู่ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน 
ในประเด็นน้ีท่ีประชุมเสนอว่าจะตอ้งอาศยัพลงัประชาสังคมในการต่อรองกบัผูมี้อาํนาจใน
ทอ้งถ่ินสู่การสร้างเง่ือนไขปรับเปล่ียนกติกาสังคม ซ่ึงเม่ือวิเคราะห์ควบคู่กบัแผนยทุธศาสตร์
การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2557 จะสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ท่ี 5 คือ การสร้าง
เสริมความเขม้แขง็และพฒันาขีดความสามารถในการดาํเนินงานควบคุมยาสูบ ทั้งหมดน้ีได้
สรุปใหเ้ห็นภาพความเช่ือมโยง ดงัน้ี 
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3.    การประเมินตนเอง ตามลาํดบัความสาํคญั 

กิจกรรม 
สมาชิกคนที่ (คะแนน) 

รวม ค่าเฉลี่ย เหตุผล 
1 2 3 4 5 

1.คน้หาผูน้าํตน้แบบเลิกบุหรี่ 8 10 9 9 10 46 9.2   ผูน้าํเป็นทุนเดิมอยูแ่ลว้ เหลือการใหคุ้ณค่า และ
ยกระดบัเชิดชูขึ้นมา 

2.สร้างครอบครัวตน้แบบปลอดบุหรี่ 8 9 8 10 8 43 8.6  สมาชิกส่วนใหญ่ในครอบครัวไม่เห็นดว้ย 
  บางครัวเรือนสูบมานาน 

ไม่ยอมเลิก 
 คนรอบขา้งยงัไม่ใส่ใจ 

พิษภยั 

3.กาํหนดพื้นที่เฉพาะหา้มสูบบุหรี่ (Zoning) 8 8 8 8 9 41 8.2  คนส่วนใหญ่ไม่เห็นดว้ยกบัการสูบแต่ยงัมีบางกลุ่ม
ที่ละเมิดกติกาชุมชน สาเหตุจากขาดการรับรู้ 

4.การขยายผลขอ้คน้พบจากพื้นที่ทดลองสู่พื้นที่
ขยายผล 

4 8 5 7 8 32 6.4  บทเรียนมีความเฉพาะของแต่ละบริบท /โครงสร้าง
สังคม 

 ปัจจุบนัยงัไม่เสร็จสิ้นกระบวนการ /สังเคราะห์ สรุป
ยงัไม่ได ้

5.การสร้างการรับรู้พิษภยัของบุหรี่ 6 8 8 7 8 37 7.4  กระแสทางสังคมเรื่องการรณรงคอ์ยูใ่นวงกวา้ง แต่
ขาดความต่อเนื่อง จึงขาดความสนใจที่จะ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

6.การสร้างวฒันธรรมชุมชนปลอดบุหรี่ 5 7 7 7 7 33 6.6  ตอ้งใชเ้วลาในการขบัเคลื่อน/พฒันา เพราะ
วฒันธรรมตอ้งสุกงอมพอที่จะปรับเปลี่ยน 
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กิจกรรม 
สมาชิกคนที่ (คะแนน) 

รวม ค่าเฉลี่ย เหตุผล 
1 2 3 4 5 

7.การผลกัดนัขอ้เสนอปลอดบุหรี่สู่ขอ้บญัญตัิ
ทอ้งถิ่น 

4 7 8 8 6 33 6.6  ตอ้งอาศยัพลงัประชาสังคมในการต่อรองกบัผูม้ี
อาํนาจในทอ้งถิ่นสู่การสร้างเงื่อนไขปรับเปลี่ยน
กติกาสังคม 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยหมายถึง คะแนนรวมหารดว้ยจาํนวนสมาชิก 
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4.     การวางแผนการทํางานในอนาคต 
การวางแผนเป็นหวัใจสาํคญัท่ีสามารถจะประเมินความสาํเร็จตามห่วงเวลาได ้

คณะกรรมการบริหารโครงการไดว้างแผนการทาํงานในอนาคตไวด้งัน้ี 
4.1 กิจกรรมการประกวดชุมชนปลอดบุหร่ีระดบัตาํบล (ระยะท่ี 3) 

ชุมชนเป้าหมาย 28 ชุมชน กาํหนดให้ตอ้งผา่นเกณฑชุ์มชนปลอดบุหร่ี ร้อยละ 
80 หรือ ประมาณ 23 ชุมชน โดยมีการวางแผนใหแ้ต่ละพื้นท่ีชุมชนเตรียมความพร้อมตนเองมี
คณะกรรมการประกวดระดบัอาํเภอ 8-10 คน ลงพื้นท่ีประเมินตามเกณฑช้ี์วดั หลงัจากนั้นสรุป 
ประกาศผลและมอบรางวลัหมู่บา้นผ่านเกณฑ์ ดาํเนินการในช่วงเดือนมีนาคม – สิงหาคม 
2556 โดยทีมประเมินสถานการณ์ยาสูบเพื่อการเปล่ียนแปลง 

4.2 การจดัตั้งชมรม “สุขภาพดี เลิกบุหร่ีดว้ยใจ” เป้าหมายกาํหนดไวท่ี้ร้อยละ 20 
ของผูสู้บบุหร่ีทั้งหมดในตาํบลเขา้เป็นสมาชิกในชมรม โดยเนน้กลุ่ม 15-18 ปี มีวิธีการโดยเนน้
การประชาสัมพนัธ์ผา่นผูน้าํทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ครอบครัวตน้แบบ เชิญชวน
ดว้ยความสมคัรใจใหเ้ขา้ร่วมชมรม เจา้หนา้ท่ี รพ.สต. บนัทึกขอ้มูลลงในศูนยบ์ริการเลิกบุหร่ี
ทางโทรศพัท์ (Quit-line 1600) หลงัจากนั้นเป็นการเฝ้าระวงัติดตามผล รวมทั้งจดัเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้ คืนขอ้มูลสู่ชุมชนเพื่อการรับรู้ ถอดบทเรียนผูเ้ลิกสูบ (ปัจจยัตดัสินใจใหเ้ลิก)
ดาํเนินการในช่วงเดือน กมุภาพนัธ์ – สิงหาคม 2556 โดยทีมขบัเคล่ือนจงัหวดัปลอดบุหร่ี 

4.3 จดัแข่งขนักีฬาระหว่างชมรม (กีฬาสุขภาพดี เลิกบุหร่ีดว้ยใจ) เป้าหมายคือกลุ่ม
ผูเ้ลิกบุหร่ีใน 3 ชมรม (พื้นท่ีดาํเนินการ 3 อาํเภอ) เขา้ร่วมแข่งขนั โดยมีขั้นตอนคือมอบหมาย
ให้เจา้หนา้ท่ี รพ.สต. จาํแนกกลุ่มอายุของผูเ้ลิกสูบบุหร่ีตามความเหมาะสมของประเภทกีฬา
กาํหนดกิจกรรมกีฬา ประเภทกีฬาพื้นบา้นและกีฬาสากล จดัแข่งขนั ณ สนามกีฬา อาํเภอนาวงั 
หลงัจากนั้นสรุปผลและมอบรางวลั ดาํเนินการในช่วงเดือน สิงหาคม 2556 โดยทีมขบัเคล่ือน
จงัหวดัปลอดบุหร่ี 

4.4 ประเมินผลการดาํเนินงานโครงการในภาพรวม เป้าหมายเพื่อเปรียบเทียบผล
กับเป้าหมายของโครงการ (ก่อน ระหว่าง หลงัดาํเนินการ) โดยการสํารวจ/สัมภาษณ์กับ
ครัวเรือนในชุมชนเป้าหมาย (28 ชุมชน) ดาํเนินการในช่วงเดือน สิงหาคม 2556 โดยทีม
ประเมินสถานการณ์ยาสูบเพื่อการเปล่ียนแปลง 

4.5 ถอดบทเรียน เพื่อสรุปผลการดาํเนินงาน (จุดอ่อน – จุดแข็ง) เพื่อการขยายผล
ในพื้นท่ีอ่ืนๆระดบัจงัหวดั โดยทีมประเมินและทีมขบัเคล่ือนร่วมกนัถอดบทเรียนในช่วงเดือน 
กนัยายน 2556 
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ตารางแผนการทํางานในอนาคต 

กิจกรรม เป้าหมาย วิธีการ ระยะเวลา 
ผูร้ับผดิชอบ 

ทีมประเมิน ทีมขบัเคลื่อน 

1.ประกวดชุมชนปลอดบุหรี่
ระดบัตาํบล (ระยะที่ 3) 

 ชุมชนเป้าหมาย 28 ชุมชนผา่น
เกณฑ ์ร้อยละ 80 (23 ชุมชน) 

1. พื้นที่ชุมชนเตรียมความพร้อมตนเอง 
2. คณะกรรมการระดบัอาํเภอ 8-10 คน ลงพื้นที่
ประเมินตามเกณฑช์ี้วดั 
3. สรุป ประกาศผล และมอบรางวลัหมู่บา้น 

มี.ค. – ส.ค. 56 
 
 

  

2.จดัตั้งชมรม “สุขภาพดี เลิก
บุหรี่ดว้ยใจ” 

 ร้อยละ 20 ของผูสู้บบุหรี่ทั้งหมด
ในตาํบลเขา้เป็นสมาชิกในชมรม 

1. ประชาสมัพนัธ์ผา่นผูน้าํ ครอบครัวตน้แบบ 
เชิญชวนใหเ้ขา้ร่วมชมรม 
2. เจา้หนา้ที่ รพ.สต. บนัทึกขอ้มูลลงใน Quit line 
1600 
3. ติดตามผล 
4. จดัเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คืนขอ้มูลสู่ชุมชนเพื่อ
การรับรู้ 
5. ถอดบทเรียนผูเ้ลิกสูบ (ปัจจยัตดัสินใจใหเ้ลิก) 

ก.พ. – ส.ค. 
56 

  

3. จดัแข่งขนักีฬาระหวา่ง
ชมรม (กีฬาสุขภาพดี เลิก
บุหรี่ดว้ยใจ) 

 ผูเ้ลิกบุหรี่ใน 3 ชมรม เขา้ร่วม
แข่งขนั 

1. เจา้หนา้ที่ รพ.สต. จาํแนกกลุ่มอายขุองผูเ้ลิก
สูบบุหรี่ 
2. กาํหนดกิจกรรมกีฬา (พื้นบา้น – สากล) 

ส.ค. 56   
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กิจกรรม เป้าหมาย วิธีการ ระยะเวลา 
ผูร้ับผดิชอบ 

ทีมประเมิน ทีมขบัเคลื่อน 

3. จดัแข่งขนั ณ สนามกีฬา อาํเภอนาวงั สรุป/
มอบรางวลั 

4.ประเมินผลการดาํเนินงาน
โครงการในภาพรวม 

 เปรียบเทียบผลกบัเป้าหมายของ
โครงการ (ก่อน ระหวา่ง หลงั
ดาํเนินการ) 

1. การสาํรวจ/สมัภาษณ์กบัครัวเรือนในชุมชน
เป้าหมาย (28 ชุมชน) 

ส.ค. 56   

5.ถอดบทเรียน  สรุปผลการดาํเนินงาน (จุดอ่อน 
– จุดแขง็) เพื่อการขยายผลใน
พื้นที่อื่นๆระดบัจงัหวดั 

1. ทีมประเมินและทีมขบัเคลื่อนร่วมกนัถอด
บทเรียน 

ก.ย. 56   
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บทท่ี 9 
การถอดบทเรียนตวัอย่าง 5 กรณศีึกษา 

 
หลังจากผ่านการให้ค่านํ้ าหนักความสําคัญของกิจกรรม ซ่ึงพบว่า ภารกิจท่ีมีค่า

นํ้ าหนกัคะแนนสูงสุดเป็นอนัดบัหน่ึงคือ (1) ผูน้าํตอ้งเป็นแบบอยา่งการไม่สูบบุหร่ี รองลงมา
อนัดบัสองคือ (2) การประชาสมัพนัธ์ใหล้ด ละ เลิกบุหร่ีอยา่งต่อเน่ือง อนัดบัท่ีสามคือ (3) การ
สร้างจิตสาํนึกให้เกรงใจผูไ้ม่สูบบุหร่ี อนัดบัท่ีส่ีคือ (4) โรงเรียนตอ้งปลอดบุหร่ีและอนัดบัท่ี
หา้คือ (5) หวัหนา้ครอบครัวตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บัคนในครอบครัว  

นอกจากน้ีตวัแปรท่ีสําคญัจากการถอดบทเรียนในรอบปีท่ีผ่านมาท่ีประชุมให้ค่า
นํ้ าหนักและประเมินปัจจัยนําไปสู่ความสําเร็จในการขับเคล่ือนให้สังคมปลอดบุหร่ี 
ประกอบด้วย (1) ร้านค้าต้องปฏิบัติให้ได้ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด (2) ผูน้ําต้องเป็น
แบบอยา่งไม่สูบบุหร่ี และ (3) ท่ีสาธารณะตอ้งปลอดบุหร่ี 100% หลงัจากนั้นคณะทาํงานได้
เฝ้าสังเกตการเปล่ียนแปลงทางสังคมในชุมชนในระยะต่อมา ซ่ึงพบว่า ชุมชนมีแนวโนม้สูบ
บุหร่ีลดลง ในบริเวณวดั (พระสงฆ์) เร่ิมปลอดบุหร่ีมากข้ึน กรรมการชุมชนไม่สูบบุหร่ี มี
จิตสํานึกรู้จักเกรงใจบุคคลท่ีไม่สูบบุหร่ีมากข้ึน การส่ือสาร/ประชาสัมพนัธ์ เชิญชวนให้
ครอบครัวเลิกสูบบุหร่ีอย่างต่อเน่ือง หัวหน้าครอบครัวเป็นตวัอย่างท่ีดี โรงเรียนตอ้งปลอด
บุหร่ี ความต่อเน่ืองของการประชาสมัพนัธ์/สร้างกระแสทางสงัคม เยาวชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
การขบัเคล่ือน มีสัญลกัษณ์ (ป้าย) ครอบครัวปลอดบุหร่ีและช่ืนชมและมีการกาํหนดเขต
สาํหรับผูสู้บบุหร่ีท่ีชดัเจน ดงัภาพท่ี 9.1 

 
ภาพท่ี 9.1 สถานท่ีสาธารณะ (สถานีขนส่ง) ตอ้งปลอดบุหร่ี 100% 

 



 

163 หนองบวัลาํภู: การประเมินสถานการณ์ยาสูบเพ่ือการเปล่ียนแปลง 

ผลการถอดบทเรียนตัวอย่างท่ีดี 5 กรณศีึกษา  
 
1. กรณโีรงเรียนปลอดบุหร่ี 

โรงเรียนบา้นนามะเฟืองนาํเสนอกิจกรรมท่ีดาํเนินการโรงเรียนปลอดบุหร่ี โดยรอง
ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวา่ “...โ รงเรียนบ้านนามะเฟืองเป็นโรงเรียนตัวอย่างอาเซียนและจะมีการ
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนอย่างต่อเน่ือง...”  โรงเรียนมีแผนท่ีจะดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 

“...ในวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนจะมีกิจกรรมถวายเทียนพรรษา 3 วดั เนน้
โรงเรียนปลอดบุหร่ี ซ่ึงมีการดาํเนินกิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองและครูเป็นตวัอยา่งท่ีดีใหเ้ดก็ พาเดก็
ทาํดีและไม่สูบบุหร่ี มีระบบการดูแลเด็กท่ีมีปัญหา ไม่ให้เด็กใชโ้ทรศพัทเ์วลาเรียนให้ใชช่้วง
พกัหรือเลิกเรียนหรือเฉพาะท่ีจาํเป็น และในวนัท่ี 9 สิงหาคม 2556 โรงเรียนจะจดักิจกรรมวนั
แม่ โดยเชิญท่านนายกเทศมนตรีนามะเฟืองเป็นประธาน เชิญผูป้กครองร่วมกิจกรรม ซ่ึง
กิจกรรมท่ีจะจดัในวนันั้น ไดแ้ก่ การแสดงของนักเรียน กิจกรรมการป้องกนัยาเสพติด จดั
บอร์ดนิทรรศการ การเขียนเรียงความอนัตรายของยาเสพติดและบุหร่ี การมอบเกียรติบตัรและ
การจดักิจกรรมเก่ียวกบัอาเซียนซ่ึงในวนันั้นครูจะแต่งตวัดว้ยชุดประจาํชาติของแต่ละประเทศ
สมาชิกอาเซียน ซ่ึงโรงเรียนยินดีหากชุมชนอยากให้มีการจัดกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมอีก 
กิจกรรมตน้แบบโรงเรียนสีขาวปลอดบุหร่ีท่ีดาํเนินการมาไดแ้ก่ (1) บุคลากรในโรงเรียนไม่มี
ใครสูบบุหร่ี (2) ถา้เจอเด็กสูบบุหร่ีครูดูแลเป็นพิเศษ พาไปรักษา ไม่ทาํโทษแต่ใหรู้้จกัโทษ (3) 
ขอความร่วมมือร้านคา้ไม่ให้ขายบุหร่ีให้เด็ก (4) จดักิจกรรมให้เด็กแสดงออกอยา่งต่อเน่ือง 
เช่น กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ค่ายคุณธรรมเดก็นกัเรียน  กิจกรรมการแข่งขนักีฬา เป็นตน้...” 

ผูน้าํชุมชน กล่าวว่า “...ก่อนดาํเนินโครงการเคยเห็นเดก็นักเรียนสูบบุหร่ี  หลังจาก
ดาํเนินโครงการไม่ค่อยเห็นเดก็สูบบหุร่ี โรงเรียนมีการดาํเนินกิจกรรม  มีป้ายประชาสัมพันธ์มี
การรณรงค์ เดก็เกิดความตระหนักและต่ืนตัวขึน้มาก...” 

เลขานุการนายกฯ  กล่าวแสดงแง่คิดท่ีสะทอ้นให้พึงระวงัว่า “...เดก็อยู่ในวัยอยากรู้ 
อยากลอง การเรียนรู้และการเลียนแบบมันแยกออกจากกันลาํบาก...ควรจัดกิจกรรมใ ห้
หลากหลายและต่อเน่ืองและมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง...ครูควรเป็นแบบอย่างท่ีดีใ ห้
เดก็นักเรียน  และชักชวนชีแ้นะเดก็ไปในทางท่ีดี...เพราะยังมีครูในโรงเรียนบางคนสูบหร่ีและ
ใ ช้เดก็ไปซ้ือบหุร่ีใ ห้ เพราะยังมีบางร้านขายบุหร่ีใ ห้เดก็อยู่” คณะกรรมการไดก้ล่าวถึงครูคนท่ี
อยู่ในชุมชนเหนือทานตะวนั โดยเฉพาะในซอยจันทร์เจ้า ...ทําใ ห้เด็กเห็นพฤติกรรมไ ม่
เหมาะสม  ดังน้ันถ้าครูดี 100% คิดว่าเดก็กจ็ะดี 100% ด้วย...”  
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“...ซ่ึงแต่ก่อนเคยมีเดก็นักเรียนหลบไปสูบบหุร่ีในสวนหลงับ้าน  ต้ังแต่ปีใหม่ ปี 2556 
เป็นต้นมาไ ม่มี. . .”  ช้ีให้เห็นว่า โครงการขับเคล่ือนชุมชนปลอดบุหร่ีได้ส่งผลให้เกิด
ปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สังเกตเพิ่มเติมคือเดินตามถนนในชุมชนก็ไม่ค่อย
เห็นคนสูบบุหร่ี จึงน่าจะกล่าวได้ว่าอาจเป็นผลจากการดาํเนินกิจกรรมหรือเด็กนิสัยท่ีข้ึน
นอกจากน้ีโรงเรียนไดมี้ระบบการดูแลและติดตามเด็ก โดยมีมาตรการคือว่าหากมีเด็กท่ีสงสัย
ว่าจะสูบบุหร่ี โรงเรียนจะมีหนังสือไปถึงผูป้กครองเชิญมาพบและพูดคุยให้คาํปรึกษาและ
หารือกนัระหว่างบา้นกบัโรงเรียน ช่วยกนัหาทางออกร่วมกนัใหเ้ด็กเลิกบุหร่ี ท่ีมากกว่านั้นก็มี
การโทรศพัท์ติดตามสอบถามจากผูป้กครองอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีดีท่ีน่าช่ืนชน
สาํหรับโรงเรียน  

ในขณะเดียวกันน้ีกิจกรรมท่ีโรงเรียนได้ดาํเนินการไวแ้ละเป็นกิจกรรมท่ีดีคือ ให้
นกัเรียนเขียนเรียงความถึงผูป้กครองใหเ้ลิกบุหร่ี  การจดับอร์ดนิทรรศการ  การเดินรณรงคใ์น
วนังดสูบบุหร่ีโลก ซ่ึงถือวา่โรงเรียนบา้นนามะเฟืองเป็นตน้แบบโรงเรียนสีขาวปลอดบุหร่ี  

 
ภาพท่ี 9.2 บรรยากาศการประชุมเพื่อถอดบทเรียน ในเขตในเมือง 
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ภาพท่ี 9.3 ป้ายประชาสมัพนัธ์โรงเรียนตน้แบบปลอดบุหร่ี 

 
ต่อจากนั้นคณะทาํงานในระดบัชุมชนจดัใหมี้การประชุมเตรียมจดักิจกรรม 12 สิงหา

เลิกบุหร่ีเพื่อแม่ ซ่ึงปี 2556 น้ี คณะทาํงานขอเล่ือนมาจดัในวนัท่ี 9 สิงหาคม ท่ีโรงเรียนบา้นนา
มะเฟือง นายกเทศบาลตาํบลนามะเฟือง ประธานคณะทาํงานอยากให้มีการด่ืมนํ้ าพระพุทธ
มนต์เพื่อสาบานตนว่าจะเลิกบุหร่ีและมติท่ีประชุมเสนอว่า “การเลิกบุหร่ีอยู่ท่ีใ จอยู่ท่ีความ
สมัครใจ ควรจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูใ ห้ใบประกาศนียบัตรความต้ังใจต่อชุมชนสังคมแล้วใ ช้
มาตรการทางสังคมเช่นให้เกิดความละอายใจหรือโดนตาํหนิจากสังคมจะดีกว่าไหม” 

ขอ้มูลจากแบบสาํรวจผูส้มคัรใจเลิกบุหร่ีจากการรณรงคว์นังดสูบบุหร่ีโลกในวนัท่ี 31 
พฤษภาคม 2556 ท่ีผา่นมาเป็นท่ีน่ายนิดีวา่มีผูส้มคัรใจเลิกบุหร่ีทั้งส้ิน 232 คนและเป็นขอ้มูลท่ี
ไดท้ั้งผูท่ี้จะคอยดูแลติดตามผูท่ี้จะเลิกบุหร่ีดว้ย ซ่ึงในงานวนัท่ี 9 สิงหาคม จะแจกเส้ือสามารถ 
(Yes I Can) ใหผู้ส้มคัรใจเลิกบุหร่ีทนัทีซ่ึงมีจาํนวนประมาณ 40 คน 
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ภาพท่ี 9.4 พิธีด่ืมนํ้าสาบานตนจะเลิกบุหร่ีตลอดชีวิต 
 
ปลดัเทศบาลตาํบล เสนอใหมี้การสาํรวจขอ้มูลอีกรอบว่าจาํนวนยงัเหมือนเดิมหรือไม่  

เพราะเราทาํการสาํรวจตั้งแต่เดือนพฤษภาคมมาถึงเดือนกรกรกฎาคม (ท่ีมีการประชุมกนั) แลว้
ขอ้มูลอาจมีการเปล่ียนแปลงและหัวหนา้กองสาธารณสุขเสนอให้จดัท่ีนัง่ใหก้บั 232 คนและ
ใหแ้สดงตนต่อสงัคมโดยการใส่เส้ือ 

 
ภาพท่ี 9.5 กลุ่มผูน้ํ้ าสาบานตนจะเลิกบุหร่ีตลอดชีวิตร่วมแสดงพลงั 



 

167 หนองบวัลาํภู: การประเมินสถานการณ์ยาสูบเพ่ือการเปล่ียนแปลง 

ท่ีประชุมมีมติให้แต่ละชุมชนกลบัไปสาํรวจขอ้มูลอีกรอบ โดยตรวจเช็คตามรายช่ือ
เก่าท่ีอยูใ่นใบสาํรวจก่อนแลว้ส่งขอ้มูลภายในวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2556 จะไดเ้ช็คจาํนวนเส้ือ 
ใหต้รงตามจาํนวน หลงัจากนั้นกถึ็งวนัจดักิจกรรม 9 สิงหาคม 2556 ท่ีโรงเรียนนามะเฟือง 

 

 
ภาพท่ี 9.6 นายกเทศบาลตาํบลร่วมพิธีด่ืมนํ้าสาบานตนจะเลิกบุหร่ีตลอดชีวิต 

 
ภาพท่ี 9.7 พระคุณเจา้ร่วมทาํพิธีสาบานตนจะเลิกบุหร่ีตลอดชีวิต 
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ภาพท่ี 9.8 เร่ิมทาํพิธีสาบานตนจะเลิกบุหร่ีตลอดชีวิต 

 
 ภาพท่ี 9.9 เร่ิมทาํพิธีสาบานตนจะเลิกบุหร่ีตลอดชีวิต 

 
 
2. กรณศีาลากลางบ้านปลอดบุหร่ี บทเรียนท่ีไดคื้อ 

เม่ือมีการขบัเคล่ือนชุมชนให้ปลอดบุหร่ี พื้นท่ีส่วนหน่ึงของชุมชนท่ีเป็นท่ีสาธารณะ
คือบริเวณสนามเปตองท่ีอยูศ่าลากลางบา้น ท่ีถือไม่เป็นสถานท่ีราชการท่ีคนไปใชส่้วนใหญ่คือ
กรรมการชุมชน ซ่ึงรู้ระเบียบแลว้แต่ขาดความตระหนกัและไม่เคารพกฎกติกาหา้มสูบบุหร่ี ซ่ึง
คนส่วนใหญ่ท่ีไปเล่นมกัจะสูบบุหร่ี จึงกลายเป็นท่ีสูบบุหร่ีของชุมชน ทั้งๆ ท่ีความเป็นจริง
น่าจะเป็นเขตปลอดบุหร่ี 
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 หลงัจากนั้นไดมี้มติให้ติดป้ายกฎระเบียบและป้ายรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ กรรมการ
ชุมชน/ผูน้าํชุมชนเป็นแบบอยา่งไม่สูบบุหร่ี แต่บางชุมชนมกัมีปัญหาคือ การบงัคบัใชก้ติกาไม่
เขม้แข็ง ควรมีทั้ งการติดป้ายและมีกรรมการคอยบอกเตือนด้วย มีการประกาศและ
ประชาสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ือง ให้มีมาตรการชมชน/สังคม จะช่วยให้เกิดความตระหนักและ
จิตสาํนึก จากบทเรียนศาลากลางบา้นน้ี ชุมชนทราบดีว่าเม่ือมีป้าย “ห้ามสูบบุหร่ีหรือป้ายติด
เป็นเขตปลอดบุหร่ี” จะสามารถเปล่ียนใหเ้ป็นพื้นท่ีปลอดบุหร่ีไดใ้นท่ีสุด 

 
ภาพท่ี 9.10 หา้มสูบบุหร่ีหรือป้ายติดเป็นเขตปลอดบุหร่ี 

 
ภาพท่ี 9.11 ป้ายกติกาชุมชนหา้มสูบบุหร่ีจากการประชาคม 
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3. กรณวีดัปลอดบุหร่ี บทเรียนท่ีไดคื้อ 
จากขอ้สรุปการประเมินเสริมพลงัพบว่า ผูน้ําในแต่ละสังคมตอ้งเป็นตวัอย่างท่ีดี 

ดงันั้นในวดัท่ีประสบความสาํเร็จประกาศเป็นเขตปลอดบุหร่ีผูน้าํ เจา้อาวาสหรือพระในวดัไม่
ควรสูบ ตอ้งเป็นแบบอย่างท่ีดี มีกฎกติกาห้ามสูบบุหร่ีในวดั  ไม่มีการถวายบุหร่ีให้พระ ทาํ
ป้ายรณรงค ์เช่นเดียวกบังดเหลา้เขา้พรรษา คือ “งดบุหร่ีเขา้พรรษา” คณะกรรมการดาํเนินงาน
ชุมชนปลอดบุหร่ีควรเป็นแบบอยา่ง ติดป้ายรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ในวดัและไม่จดัท่ีสูบบุหร่ี
ในวดั / เป็นท่ีหา้มสูบบุหร่ีเด็ดขาด อยา่งไรก็ตามยงัมีกรรมการบางคนซ่ึงเป็นกรรมการวดัดว้ย
กย็งัสูบบุหร่ี 
  
4. กรณสีถานท่ีราชการปลอดบุหร่ี บทเรียนท่ีไดคื้อ 

จากขอ้สรุปการประเมินเสริมพลงัพบว่า ผูน้ําในแต่ละสังคมตอ้งเป็นตวัอย่างท่ีดี 
ดงันั้นในสถานท่ีราชการพนกังาน ขา้ราชการท่ีปฏิบติังานในสถานท่ีราชการตอ้งไม่สูบบุหร่ี 
โดยเฉพาะผูบ้ริหารหรือผูน้าํตอ้งเป็นแบบอยา่ง กาํหนดเป็นนโยบายของผูบ้ริหาร ลดกลุ่มสูบ
บุหร่ี ลดจาํนวนคนสูบไม่ใหจ้บักลุ่มสูบบุหร่ี มีการว่ากล่าวตกัเตือนอยา่งต่อเน่ือง คนมาติดต่อ
ราชการส่วนใหญ่ไม่สูบบุหร่ีในสถานท่ีราชการ  เน่ืองจากเห็นป้ายประชาสัมพนัธ์และรับรู้ว่า
สถานท่ีราชการหา้มสูบบุหร่ี 

นอกจากน้ีมีขอ้สังเกตว่า เพศของเจ้าหน้าท่ีมีผลต่อการสูบบุหร่ีของเจ้าหน้าท่ีใน
สถานท่ีราชการ เช่น รพ.สต. ส่วนใหญ่เจา้หนา้ท่ีเป็นผูห้ญิงไม่สูบบุหร่ี การเอ้ือพื้นท่ีต่อการสูบ
บุหร่ีสถานท่ีราชการตอ้งไม่จดัสถานท่ีไวใ้ห้สูบบุหร่ีในสถานท่ีราชการเลย ให้ไปสูบไกลๆ 
นอกสถานท่ีราชการท่ีลบัตาจะไดเ้ป็นการบีบให้ลดละเลิกบุหร่ีไปในตวั ในชุมชนหรือสังคม
อ่ืนๆ ตอ้งช่วยกนัตกัเตือนเนน้การติดป้ายประชาสมัพนัธ์เขตปลอดบุหร่ี 
 
5. กรณศูีนย์เด็กเล็กปลอดบุหร่ี บทเรียนท่ีไดคื้อ 

ส่วนใหญ่ในศูนยเ์ด็กจะปลอดบุหร่ี เน่ืองจาก ครูเป็นผูห้ญิงและเด็กยงัสูบบุหร่ีไม่เป็น
และอยู่ในวดั ผูป้กครองไปส่งเด็กใชเ้วลาไม่นาน ส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิงจะไม่สูบบุหร่ี ท่ีสาํคญั
รับรู้วา่เป็นสถานท่ีราชการ “หา้มสูบบุหร่ี” 
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6. กรณสีถานท่ีอ่ืน  ๆบทเรียนท่ีไดคื้อ 
ยงัมีปัญหาเด็กวยัรุ่นจบักลุ่มกินเหลา้สูบบุหร่ีท่ีร้านคา้บางร้านในชุมชนในช่วงหัวคํ่า  

หารือทางคณะกรรมการฯถึงแนวทางท่ีจะแกไ้ขปัญหา ท่ีประชุมเสนอแนวทางแกปั้ญหา โดย
วา่กล่าวตกัเตือนโดยทีมคณะกรรมการชุมชน โดยไปบอกดว้ยกนัไปพร้อมกนัเป็นทีมเป็นคณะ 
และเชิญร้านคา้ในชุมชนมาพูดคุยทาํความเขา้ใจเร่ืองการดาํเนินงานชุมชนปลอดบุหร่ีและขอ
ความร่วมมือจากร้านคา้ชุมชน ผูน้าํชุมชนยงัมีปัญหาการสูบบุหร่ีในตลาดโดยส่วนใหญ่เป็น
คนนอกพ้ืนท่ีมาจอดรถซ้ือสินคา้แลว้สูบบุหร่ี  
 อย่างไรก็ตามควรมีคนแจ้งกฎระเบียบให้ทราบ  คนท่ีแจ้งอาจเป็น แม่ค้าหรือ 
ประชาชนทัว่ไปท่ีไปซ้ือของท่ีตลาดใหช่้วยกนับอกกล่าว การดาํเนินโครงการน้ีเป็นโครงการ
ท่ีดีเป็นโอกาสดีของชาวตาํบลนามะเฟือง ซ่ึงเป็นพื้นท่ีในจังหวัดหนองบัวลาํภูท่ีได้รับ
งบประมาณดาํเนินการ  การขบัเคล่ือนข้ึนกบัตวัแทนชุมชนเป็นสําคญัท่ีจะช่วยผลกัดนัให้
ประสบความสาํเร็จ  ควรมีความต่อเน่ืองในการดาํเนินการ ตั้งแต่ท่ีไดด้าํเนินการโครงการน้ีมา
ประเมินดูแลว้การดาํเนินการมาตรการชุมชนปลอดสูบบุหร่ีดีข้ึนถึงจะไม่มีการเลิกบุหร่ีโดย
เดด็ขาด 
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บทท่ี 10  
การประเมินสถานการณ์ยาสูบหลังดาํเนินโครงการ 

 
 

จากผลการประเมินสถานการณ์ยาสูบก่อนดาํเนินโครงการไดข้อ้คน้พบท่ีหลากหลายประการท่ี
เป็นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั (1) ทุนทางสังคม (2) การรับรู้ (3) ความตระหนกั (4) ความคิดเห็นเก่ียวกบั
การสนบัสนุนระบบบริการเลิกบุหร่ีและฟ้ืนฟูสุขภาพกลุ่มคนในชุมชน (5) การดาํเนินงานควบคุมควนั
บุหร่ีมือสองและ (6) การสาํรวจปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ เพื่อท่ีนาํไปใชใ้นการ
ขบัเคล่ือนชุมชน “สู่สงัคมปลอดควนับุหร่ี” อยา่งย ัง่ยนืในจงัหวดัหนองบวัลาํภูท่ีผา่นมานั้น  

เม่ือพิจารณาจากการประเมินสถานการณ์ในรูปของการสํารวจ (Survey) ในระยะท่ีส้ินสุด
โครงการในพ้ืนท่ีชุมชนทั้งในเมือง นอกเมืองและชุมชนห่างไกล ขนาดตวัอยา่ง 1,103 ตวัอยา่ง เพื่อท่ีจะ
สะทอ้นให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงหลงัจากการผลกัดันโครงการ “สู่สังคมปลอดควนับุหร่ี” ตลอด
ระยะเวลาเกือบ 2 ปี มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

10.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลผูต้อบแบบสอบถาม 
ประชากรกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูแ้ทนครอบครัวในชุมชนเทศบาลเขตเมือง 286 ตวัอยา่ง คิด

เป็นร้อยละ 25.9 เทศบาลเขตนอกเมือง 302 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 27.4 และครอบครัวในชุมชนเขต
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 515 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 46.7 รวมทั้งส้ิน 1,103 ตวัอยา่ง เพศสภาพผูดู้แล
สุขภาพครอบครัว จาํแนกเป็นชาย คิดเป็นร้อยละ 67.0 และเป็นหญิง คิดเป็นร้อยละ 33.0 ตามลาํดบั 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสถานะภาพครอบครัวอยูด่ว้ยกนั คิดเป็นร้อยละ 70.6 รองลงมาคือ โสด
คิดเป็นร้อยละ 22.0 หยา่ร้าง คิดเป็นร้อยละ 4.5 และแยกกนัอยู ่คิดเป็นร้อยละ 2.7 ตามลาํดบั มีอายเุฉล่ีย 
44.84 ปี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 11.9 ปี ตํ่าสุด 11 ปี สูงสุด 91 ปี ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่จบ
ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 61.0 รองลงมาคือระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ คิดเป็นร้อยละ 19.8 และระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 11.9 ตามลาํดบั ดา้นอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
คิดเป็นร้อยละ 77.5 รองลงมาคือ คา้ขาย คิดเป็นร้อยละ 10.3 รับจา้ง คิดเป็นร้อยละ 7.1 รับราชการ คิด
เป็นร้อยละ 3.6 และอาชีพอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 1.6 ตามลาํดบั 

ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งมีจาํนวนสมาชิกในครอบครัวจาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 เป็นชาย
มากท่ีสุดจาํนวน 2 คน เป็นหญิงมากท่ีจาํนวน 2 คนเช่นกนั คิดเป็นร้อยละ 33.8 และ 38.3 ตามลาํดบั ผูท่ี้
สูบบุหร่ีในครอบครัวสูงท่ีสุดคือ หัวหนา้ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 45.3 รองลงมาคือบุตรชาย คิดเป็น
ร้อยละ 33.1 และบุตรเขย คิดเป็นร้อยละ 8.4 ตามลาํดบั สาํหรับครอบครัวท่ีสูบบุหร่ีมีค่าใชจ่้ายจากการ
สูบบุหร่ีในครอบครัวมากกวา่ 20 บาทต่อวนัสูงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40.0 รายละเอียดดงัตารางท่ี 10.1 
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ตารางท่ี 10.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลผูต้อบแบบสอบถาม (n=1,103) 
ขอ้มูลครอบครัว ร้อยละ 

การกระจายของกลุ่มตวัอยา่ง  
 เขตเทศบาลในเมือง 25.9 
 เขตเทศบาลนอกเมือง 27.4 
 เขตชุมชนห่างไกล 46.7 
ขอ้มูลผูดู้แลสุขภาพครอบครัว  
เพศ ชาย 67.0 
 หญิง 33.0 
สถานะภาพสมรสของหวัหนา้ครอบครัว  
 โสด   22.0 
 อยูด่ว้ยกนั   70.6 
 แยกกนัอยู ่ 2.7 
 หมา้ย/หยา่/ร้าง   4.6 
อายขุองผูใ้หข้อ้มูลรายครอบครัว (ปี)   
 11-25 5.2 
 26-35 15.7 
 36-45 33.5 
 46-55 24.3 
 56-65 18.7 
 66 ปี ข้ึนไป 2.7 
 (Mean=44.84; SD.=11.9, Max.=91, Min=11)  
ระดบัการศึกษาของหวัหนา้ครอบครัว   
 ประถม  61.0 
 มธัยมตน้   19.8 
 มธัยมปลาย   11.9 
 อนุปริญญา  4.5 
 ปริญญาตรี  2.6 
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ตารางท่ี 10.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลผูต้อบแบบสอบถาม (n=1,103) (ต่อ) 

ขอ้มูลส่วนบุคคล ร้อยละ 
ขอ้มูลทัว่ไปของครอบครัว  
อาชีพหลกัของครอบครัว   
 เกษตรกรรม   77.5 
 คา้ขาย   10.3 
 รับจา้ง  7.1 
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   3.6 
 อ่ืน ๆ  1.6 
สมาชิกท่ีสูบบุหร่ีในครอบครัวท่ีเป็นชาย  
 ไม่มีคนสูบบุหร่ี 5.1 
 ปู่ 2.8 
 ลุง 5.2 
 พอ่ 45.3 
 บุตรชาย 33.1 
 บุตรเขย 8.4 
ค่าใชจ่้ายจากการสูบบุหร่ีต่อวนั   
 ไม่สูบบุหร่ี/ไม่มีค่าใชจ่้ายเร่ืองบุหร่ี 5.6 
 ไม่เกิน 10 บาท   23.8 
 10 – 20 บาท 30.5 
 มากกวา่ 20 บาท 40.1 

 
10.2 ระดบัการปฏิบติัใหท่ี้สาธารณะปลอดบุหร่ี 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ระดบัการปฏิบติัให้ท่ีสาธารณะปลอดบุหร่ีส่วนใหญ่อยูใ่น
ระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 45.8 แต่ก็เป็นท่ีน่าสังเกตว่าเม่ือรวมกบัระดบัสูงแลว้คิดเป็นร้อยละ 81.2 
โดยการปฏิบติัใหท่ี้สาธารณะปลอดบุหร่ีมีแนวโนม้ค่อนขา้งดี ดงัตารางท่ี 10.2 
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ตารางท่ี 10.2 ร้อยละระดบัของครอบครัวท่ีปฏิบติัใหท่ี้สาธารณะปลอดบุหร่ี (n=1,103) 

ระดบัของครอบครัวท่ีปฏิบติัใหท่ี้สาธารณะปลอดบุหร่ี ร้อยละ 
ระดบัตํ่า (ค่าคะแนนตั้งแต่ 1.00-2.00) 18.8 
ระดบัปานกลาง (ค่าคะแนนตั้งแต่ 2.01-3.00) 45.8 
ระดบัสูง (ค่าคะแนนตั้งแต่ 3.01-4.00) 35.4 

(Mean=2.76, SD=0.77; Max=4.00, Min=1.00) รวม 100.0 
 
เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้คาํถามพบว่า การปฏิบติัให้ท่ีสาธารณะปลอดบุหร่ีท่ีมีคะแนนสูงสุด 3 

อนัดบัแรกคือ (1) ในบริเวณสถานีอนามยั มีคะแนนสูงสุด เม่ือนาํคะแนนในระดบัดีและดีมากมารวมกนั 
คิดเป็นร้อยละ 73.3 รองลงมาคือ (2) ในบริเวณโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 71.1 และ (3) ในบริเวณวดั คิด
เป็นร้อยละ 66.8 ตามลาํดบั ช้ีให้เห็นว่า การปฏิบติัให้ท่ีสาธารณะปลอดบุหร่ีส่วนใหญ่จะเป็นสถานท่ี
ราชการท่ีมีระเบียบขอ้บงัคบัท่ีชดัเจน ดงัตารางท่ี 10.3       

 
ตารางท่ี 10.3 ร้อยละของครอบครัวท่ีการปฏิบติัใหท่ี้สาธารณะปลอดบุหร่ี (n=1,103) 

สภาพทางสงัคม 
ร้อยละการปฏิบติั 

ไม่มีเลย นอ้ย มีบา้ง ประจาํ 
การไดรั้บควนับุหร่ีในครอบครัว 22.3 27.7 14.7 35.4 
การพบเห็นคนสูบบุหร่ีในบริเวณศาลากลางบา้น 25.8 32.1 26.9 15.2 
การพบเห็นคนสูบบุหร่ีในบริเวณวดั 31.5 35.3 16.3 17.0 
การพบเห็นคนสูบบุหร่ีในบริเวณสถานีอนามยั 48.7 24.6 16.1 10.6 
การพบเห็นคนสูบบุหร่ีในบริเวณโรงเรียน 40.7 30.4 18.2 10.7 
ร้านคา้วางโชวข์ายบุหร่ี 20.5 36.2 25.0 18.3 
การพบเห็นท่ีเข่ียบุหร่ีในท่ีสาธารณะ 35.2 21.9 23.5 19.4 
 

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบค่าเฉล่ียพฤติกรรมการปฏิบติัของกลุ่มตวัอย่างให้ท่ีสาธารณะปลอด
บุหร่ี เพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมตามโครงการประเมินสถานการณ์ยาสูบเพื่อการ
เปล่ียนสู่มาตราทางสังคมเพื่อกาํหนดเป็นจงัหวดัปลอดบุหร่ี พบว่า หลงัดาํเนินโครงการมีค่าเฉล่ีย(X) 
พฤติกรรมการปฏิบติัของกลุ่มตวัอย่างให้ท่ีสาธารณะปลอดบุหร่ีมากกว่าก่อนดาํเนินโครงการอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (t=26.728; P-value<.001) ดงัตารางท่ี 10.4 
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ตารางท่ี 10.4 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียพฤติกรรมการปฏิบติัใหท่ี้สาธารณะปลอดบุหร่ีหลงั
กบัก่อนดาํเนินโครงการ 

Paired X SD. MD. 
95% CI 

t P-value 
LO UP 

ก่อนดาํเนินโครงการ 2.041 .473 .716 .664 .769 26.728 .000 
หลงัดาํเนินโครงการ 2.758 .774      

   
10.3 ระดบัทุนทางสงัคมในการขบัเคล่ือนจงัหวดัปลอดบุหร่ี 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ระดบัทุนทางสงัคมในชุมชนในภาพรวม ส่วนใหญ่อยูใ่น
ระดบัสูง คิดเป็นร้อยละ 50.5 และเม่ือรวมกบัระดบัปานกลางแลว้ คิดเป็นร้อยละ 90.9 สะทอ้นใหเ้ห็นวา่
ระดบัทุนทางสงัคมในชุมชนมีค่อนขา้งสูง ดงัตารางท่ี 10.5 

 
ตารางท่ี 10.5 ร้อยละระดบัทุนทางสงัคมของครอบครัวท่ีมีในชุมชนเพือ่ต่อตา้นการสูบบุหร่ี (n=1,103) 

ระดบัทุนทางสงัคมในชุมชน ร้อยละ 
ระดบันอ้ย (คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 1.30-2.2) 9.1 
ระดบัปานกลาง (คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 2.3-3.1) 40.4 
ระดบัมาก (คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 3.2-40) 50.5 

(Mean=3.15,SD=0.57; Max=4.00, Min=1.30)  รวม 100.0 
 
เม่ือพิจารณาจาํแนกเป็นรายขอ้คาํถามคะแนนในระดบัมากและมากท่ีสุดรวมกนัพบว่า กิจกรรม

ท่ีมีคะแนนสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือ (1) การตกัเตือนคนในครอบครัวให้ลดการสูบบุหร่ี มีคะแนนสูงสุด 
คิดเป็นร้อยละ 91.8 รองลงมาคือ (2) การห้ามปรามคนในครอบครัวไม่ให้สูบบุหร่ี คิดเป็นร้อยละ 91.6 
และ (3) ครู-อาจารยใ์นโรงเรียนใหค้วามรู้เก่ียวกบับุหร่ี คิดเป็นร้อยละ 83.2 ตามลาํดบั  

มีขอ้สังเกตคือ ก่อนการดาํเนินโครงการฯ ทุนทางสังคมของครอบครัวผา่นการหา้มปรามคนใน
ครอบครัวไม่ให้สูบบุหร่ีมีคะแนนสูงสุดและการตกัเตือนคนในครอบครัวให้ลดการสูบบุหร่ีมีคะแนน
เป็นอันรองลงมา แต่หลังดําเนินโครงการฯ ทุนทางสังคมของครอบครัวผ่านการตักเตือนคนใน
ครอบครัวใหล้ดการสูบบุหร่ีมีคะแนนสูงสุด ดงัตารางท่ี 10.6       
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ตารางท่ี 10.6 ร้อยละของทุนทางสงัคมของครอบครัวเพื่อต่อตา้นการสูบบุหร่ี (n=1,103) 

กิจกรรม 
ร้อยละทุนทางสงัคม 

มากท่ีสุด มาก นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

การหา้มปรามคนในครอบครัวไม่ใหสู้บบุหร่ี 66.8 24.8 4.8 3.5 
การตกัเตือนคนในครอบครัวใหล้ดการสูบบุหร่ี 48.7 43.1 5.9 2.4 
เพื่อนบา้นตกัเตือนคนในครอบครัวไม่ใหสู้บบุหร่ี 42.9 33.2 16.7 7.3 
เพื่อนบา้นชวนคนในครอบครัวใหเ้ลิกสูบบุหร่ี 31.7 40.8 19.0 8.5 
เพื่อนบา้นบอกถึงอนัตรายของการสูบบุหร่ี 35.8 38.1 17.2 8.8 
อสม.แนะนาํครอบครัวใหเ้ลิกบุหร่ี 35.3 41.6 17.7 5.4 
กลุ่มแม่บา้นใหค้าํแนะนาํเลิกบุหร่ีแก่ครอบครัว 35.8 39.5 19.1 5.6 
กลุ่มในชุมชนปฏิบติัตวัเป็นตวัอยา่งการสูบบุหร่ี 31.7 43.7 19.2 5.3 
นายกหรือผูน้าํทอ้งถ่ินหา้มสูบบุหร่ีในเขตหา้มสูบ 40.1 42.5 13.0 4.5 
ครู-อาจารยใ์นโรงเรียนใหค้วามรู้เก่ียวกบับุหร่ี 47.2 36.0 9.0 7.8 

 
เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบค่าเฉล่ียทุนทางสังคมของครอบครัวเพื่อต่อตา้นการสูบบุหร่ี เพื่อเป็น

การประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมตามโครงการประเมินสถานการณ์ยาสูบเพื่อการเปล่ียนสู่มาตรา
ทางสงัคมเพื่อกาํหนดเป็นจงัหวดัปลอดบุหร่ี พบวา่ หลงัดาํเนินโครงการมีค่าเฉล่ีย (X) ทุนทางสงัคมของ
ครอบครัวเพื่อต่อตา้นการสูบบุหร่ีมากกว่าก่อนดาํเนินโครงการอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
(t=15.521; P-value<.001) ดงัตารางท่ี 10.7 

 
ตารางท่ี 10.7 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียทุนทางสงัคมของครอบครัวเพื่อต่อตา้นการสูบบุหร่ี 

หลงักบัก่อนดาํเนินโครงการ 

Paired X SD. MD. 
95% CI 

t P-value 
LO UP 

ก่อนดาํเนินโครงการ 2.784 .555 .371 .324 .419 15.521 .000 
หลงัดาํเนินโครงการ 3.156 .568      

 
นอกจากน้ียงัพบว่า การปฏิบติัให้ท่ีสาธารณะปลอดบุหร่ีมีการกระจายท่ีดีข้ึนซ่ึงแปรตามกบั

ระดบัทุนทางสงัคมของครอบครัวท่ีมีในชุมชน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัตารางท่ี 10.8 
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ตารางท่ี 10.8 ความสมัพนัธ์ของระดบัทุนทางสงัคมกบัระดบัการปฏิบติัใหท่ี้สาธารณะปลอดบุหร่ี 

ปัจจยั 
ระดบัการปฏิบติั 

ใหท่ี้สาธารณะปลอดบุหร่ี 2 df. Sig. 
นอ้ย ปานกลาง มาก รวม 

ระดบัทุนทางสงัคม 42.079 4 .000 
นอ้ย 5 49 46 100    

ปานกลาง 68 242 136 446    
มาก 134 214 209 557    
 

10.4 ระดบัการรับรู้กฎหมายเพ่ือคุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหร่ี 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ระดบัการรับรู้กฎหมายเพ่ือคุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหร่ี 

ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 67.6 แต่ก็เป็นท่ีน่าสังเกตว่าเม่ือรวมกบัระดบัสูงแลว้คิด
เป็นร้อยละ 95.7 สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ การปฏิบติัตามกฎหมายมีแนวโนม้ค่อนขา้งดี ดงัตารางท่ี 10.9 

 
ตารางท่ี 10.9 ร้อยละระดบัของการรับรู้กฎหมายเพ่ือคุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหร่ี (n=1,103) 

ระดบัของการรับรู้ ร้อยละ 
ระดบัตํ่า (ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 1.57-2.38) 4.6 
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 2.39-3.19) 23.4 
ระดบัสูง (ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.20-4.00) 72.0 

(Mean=3.41, SD=0.48; Max=4.00, Min=1.57) รวม 100.0 
 

เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้คาํถามคะแนนในระดบัมากและมากท่ีสุดรวมกนัพบว่า การรับรู้กฎหมาย
เพื่อคุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหร่ี ท่ีมีคะแนนสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือ (1) รับรู้ถึงการห้ามสูบบุหร่ีในท่ี
สาธารณะมีคะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 92.6 รองลงมาคือ (2) รับรู้ว่าการส่งเสริมใหส้ังคมสูบบุหร่ีเป็น
ค่านิยมท่ีไม่ถูกตอ้ง คิดเป็นร้อยละ 90.5 และ (3) รับรู้ว่าห้ามสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี คิดเป็นร้อยละ 
89.2 ตามลาํดบั ดงัตารางท่ี 10.10       
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ตารางท่ี 10.10 ร้อยละของการรับรู้กฎหมายเพ่ือคุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหร่ี (n=1,103) 

การรับรู้กฎหมายเก่ียวกบั 
ร้อยละการรับรู้ 

ดีมาก ดี นอ้ย นอ้ยมาก 
การหา้มสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ  74.5 18.1 5.6 1.7 
นโยบายป้องกนัผูท่ี้ไม่สูบบุหร่ี  47.4 40.6 8.3 3.6 
ควนับุหร่ีมือสองจะมีผลต่อสุขภาพ  61.9 26.4 11.3 0.4 
การส่งเสริมใหส้งัคมสูบบุหร่ีเป็นค่านิยมท่ีไม่ถูกตอ้ง  55.1 35.4 8.7 0.8 
การหา้มสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี  57.8 31.4 9.9 0.9 
การสูบบุหร่ีเป็นจาํนวนมาก ๆ อาจจะอายสุั้น  54.0 34.1 10.1 1.8 
มีคลินิกเลิกสูบบุหร่ีและฟ้ืนฟูสุขภาพคนเลิกบุหร่ี  43.1 34.7 11.8 10.4 

 
เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบค่าเฉล่ียการรับรู้กฎหมายเพื่อคุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหร่ี เพื่อเป็นการ

ประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมตามโครงการประเมินสถานการณ์ยาสูบเพื่อการเปล่ียนสู่มาตราทาง
สงัคมเพื่อกาํหนดเป็นจงัหวดัปลอดบุหร่ี พบว่า หลงัดาํเนินโครงการมีค่าเฉล่ีย (X) การรับรู้กฎหมายเพื่อ
คุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหร่ีมากกว่าก่อนดาํเนินโครงการอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
(t=46.858; P-value<.001) ดงัตารางท่ี 10.11 

 
ตารางท่ี 10.11 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียทุนทางสงัคมของครอบครัวเพื่อต่อตา้นการสูบบุหร่ี 

หลงักบัก่อนดาํเนินโครงการ 

Paired X SD. MD. 
95% CI 

t P-value 
LO UP 

ก่อนดาํเนินโครงการ 2.570 .354 .842 .807 .877 46.858 .000 
หลงัดาํเนินโครงการ 3.412 .483      

 
นอกจากน้ียงัพบว่า การปฏิบติัใหท่ี้สาธารณะปลอดบุหร่ีมีการกระจายท่ีดีข้ึนซ่ึงมีความสัมพนัธ์

ท่ีแปรตามกบัระดบัการรับรู้กฎหมายเพื่อคุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหร่ี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ดงัตารางท่ี 10.12 
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ตารางท่ี 10.12 ความสัมพนัธ์ของระดบัการรับรู้กฎหมายเพื่อคุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหร่ีกบัระดบัการ
ปฏิบติัใหท่ี้สาธารณะปลอดบุหร่ี 

ปัจจยั 
ระดบัการปฏิบติั 

ใหท่ี้สาธารณะปลอดบุหร่ี 2 df. Sig. 
นอ้ย ปานกลาง มาก รวม 

ระดบัการรับรู้กฎหมายเพ่ือ
คุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหร่ี 

    72.871 4 .000 

นอ้ย 4 33 14 51    
ปานกลาง 43 169 46 258    

มาก 160 303 331 794    
 
10.5 ระดบัทศันคติต่อกิจกรรมโครงการ  

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ความคิดเห็นของผูใ้หข้อ้มูลต่อกิจกรรมโครงการ ส่วนใหญ่
อยู่ในระดบัเห็นดว้ย คิดเป็นร้อยละ 74.6 จึงกล่าวไดว้่า กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยต่อความเป็นไปไดข้อง
กิจกรรมในโครงการ ดงัตารางท่ี 10.13 

 
ตารางท่ี 10.13 ร้อยละระดบัของความคิดเห็นต่อกิจกรรมโครงการ (n=1,103) 

ระดบัความคิดเห็นต่อกิจกรรมโครงการ  ร้อยละ 
ระดบัไม่เห็นดว้ย (ค่าเฉล่ียคะแนนตั้งแต่ 1.00-2.00) 3.7 
ระดบักํ่าก่ึง (ค่าเฉล่ียคะแนนตั้งแต่ 2.01-3.00) 21.7 
ระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ียคะแนนตั้งแต่ 3.01-4.00) 74.6 

(x=3.398, SD=.518, Max=4.00, Min=1.00) รวม 100.0 
 

เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้คาํถามคะแนนในระดบัมากและมากท่ีสุดรวมกนัพบว่า ทศันคติต่อความ
เป็นไปไดข้องเป้าหมายโครงการมีคะแนนสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือ (1) นโยบายปกป้องบุคคลท่ีไม่สูบ
บุหร่ี มีคะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 95.3 รองลงมาคือ (2) กฎหมายหา้มสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ คิดเป็น
ร้อยละ 93.8 และ (3) ค่านิยมการห้ามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 91.1 ตามลาํดบั ดงัตารางท่ี 
10.14      
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ตารางท่ี 10.14 ร้อยละของทศันคติต่อกิจกรรมในโครงการ (n=1,103) 

กิจกรรมในโครงการ 
ร้อยละระดบัความคิดเห็น 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

กฎหมายหา้มสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ  73.7 20.1 5.3 0.8 
นโยบายปกป้องบุคคลท่ีไม่สูบบุหร่ี   49.5 45.8 4.5 0.2 
รณรงคค์วนับุหร่ีท่ีมีผลต่อสุขภาพ  51.6 36.6 11.2 0.6 
สร้างค่านิยมหา้มสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ    47.1 44.0 8.1 0.9 
การจดัระเบียบทางสงัคมดว้ยการสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี 50.5 37.8 10.6 1.0 
ในครอบครัวท่ีตั้งใจจะลด-ละ-เลิก สูบบุหร่ี    46.2 43.0 8.7 2.1 
คลินิกเลิกสูบบุหร่ีและฟ้ืนฟสุูขภาพคนเลิกบุหร่ีใน
สถานพยาบาล  

45.2 37.2 9.9 7.7 

 
เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบค่าเฉล่ียทศันคติต่อกิจกรรมในโครงการ เพื่อเป็นการประเมิน

ประสิทธิภาพของกิจกรรมตามโครงการประเมินสถานการณ์ยาสูบเพื่อการเปล่ียนสู่มาตราทางสังคมเพื่อ
กาํหนดเป็นจังหวดัปลอดบุหร่ี พบว่า หลังดาํเนินโครงการมีค่าเฉล่ีย (X) ทัศนคติต่อกิจกรรมใน
โครงการ มากกว่าก่อนดาํเนินโครงการอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (t=34.481; P-value<.001) 
ดงัตารางท่ี 10.15 

 
ตารางท่ี 10.15 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียทศันคติต่อกิจกรรมในโครงการ หลงักบัก่อน

ดาํเนินโครงการ 

Paired X SD. MD. 
95% CI 

t P-value 
LO UP 

ก่อนดาํเนินโครงการ 2.811 .277 .586 .553 .620 34.481 .000 
หลงัดาํเนินโครงการ 3.398 .518      
 

นอกจากน้ียงัพบว่า การปฏิบติัใหท่ี้สาธารณะปลอดบุหร่ีมีการกระจายท่ีดีข้ึนซ่ึงมีความสัมพนัธ์
ท่ีแปรตามกบัระดบัทศันคติต่อกิจกรรมในโครงการ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัตารางท่ี 
10.16 
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ตารางท่ี 10.16 ความสัมพนัธ์ของระดบัทศันคติต่อกิจกรรมในโครงการกบัระดบัการปฏิบติัให้ท่ี
สาธารณะปลอดบุหร่ี 

ปัจจยั 
ระดบัการปฏิบติั 

ใหท่ี้สาธารณะปลอดบุหร่ี 2 df. Sig. 
นอ้ย ปานกลาง มาก รวม 

ระดบัทศันคติต่อกิจกรรมใน
โครงการ 

    28.158 4 .000 

ไม่เห็นดว้ย 5 21 15 41    
กํ่าก่ึง 35 144 60 239    

เห็นดว้ย 167 340 316 823    
 

10.6 ระดบัความตระหนกัต่อกิจกรรมในโครงการ 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ระดบัความตระหนกัต่อกิจกรรมในโครงการ ส่วนใหญ่อยู่

ในระดบัปานสูง คิดเป็นร้อยละ 61.1 และยิง่เม่ือรวมกบัระดบัปานกลางแลว้ คิดเป็นร้อยละ 94.3 สะทอ้น
ใหเ้ห็นวา่ มีความตระหนกัต่อกิจกรรมในโครงการท่ีดี ดงัตารางท่ี 10.17 

 
ตารางท่ี 10.17 ร้อยละระดบัความตระหนกัต่อกิจกรรมในโครงการ (n=1,103) 

ระดบัความตระหนกัต่อกิจกรรมในโครงการ  ร้อยละ 
ระดบัตํ่า (ค่าเฉล่ียคะแนนตั้งแต่ 1.00-2.00)  5.5 
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ียคะแนนตั้งแต่ 2.01-3.00)  33.2 
ระดบัสูง (ค่าเฉล่ียคะแนนตั้งแต่ 3.01-4.00)  61.1 

(X=3.217, SD=.547, Max=4.00, Min=1.00) รวม  100.0 
 
เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้คาํถามคะแนนในระดบัมากและมากท่ีสุดรวมกนัพบว่า ความตระหนกัต่อ

กิจกรรมในโครงการท่ีมีคะแนนสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือ (1) การบงัคบัใชก้ฎหมายห้ามสูบบุหร่ีในท่ี
สาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 92.4 รองลงมาคือ (2) นโยบายปกป้องบุคคลท่ีไม่สูบบุหร่ี คิดเป็นร้อยละ 90.0 
และ (3) การปกป้องควนับุหร่ีจากบุคคลอ่ืนเพื่อไม่ใหเ้กิดการเจบ็ป่วย คิดเป็นร้อยละ 88.9 ตามลาํดบั ดงั
ตารางท่ี 10.18 
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ตารางท่ี 10.18 ร้อยละของความตระหนกัต่อกิจกรรมในโครงการ (n=1,103) 

ความตระหนกัต่อกิจกรรมในโครงการ 
ร้อยละ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

การบงัคบัใชก้ฎหมายหา้มสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ  63.9 28.5 6.2 1.4 
นโยบายปกป้องบุคคลท่ีไม่สูบบุหร่ี  40.0 50.0 8.5 1.5 
การปกป้องควนับุหร่ีจากบุคคลอ่ืนเพื่อไม่ใหเ้กิดการเจบ็ป่วย  50.2 38.7 10.4 0.7 
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสงัคมของวยัรุ่นใหห่้างไกลบุหร่ี   29.7 48.0 17.7 4.6 
จิตสาํนึกท่ีดีจะสามารถเป็นแบบอยา่งใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง 40.7 42.0 15.2 2.1 
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของคนทัว่ไป  33.2 45.0 17.1 4.7 
เลิกบุหร่ีและเขา้ฟ้ืนฟูสุขภาพในคลินิกเลิกสูบบุหร่ี  36.0 38.3 15.4 10.4 
 

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความตระหนกัต่อกิจกรรมในโครงการ เพื่อเป็นการประเมิน
ประสิทธิภาพของกิจกรรมตามโครงการประเมินสถานการณ์ยาสูบเพื่อการเปล่ียนสู่มาตราทางสังคมเพื่อ
กาํหนดเป็นจงัหวดัปลอดบุหร่ี พบว่า หลงัดาํเนินโครงการมีค่าเฉล่ีย (X) ความตระหนกัต่อกิจกรรมใน
โครงการ มากกว่าก่อนดาํเนินโครงการ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (t=39.477; P-value<.001) 
ดงัตารางท่ี 10.19 

 
ตารางท่ี 10.19 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียความตระหนกัต่อกิจกรรมในโครงการ หลงักบั

ก่อนดาํเนินโครงการ 

Paired X SD. MD. 
95% CI 

t P-value 
LO UP 

ก่อนดาํเนินโครงการ 2.486 .323 .731 .694 .767 39.477 .000 
หลงัดาํเนินโครงการ 3.217 .547      
 

นอกจากน้ียงัพบว่า การปฏิบติัใหท่ี้สาธารณะปลอดบุหร่ีมีการกระจายท่ีดีข้ึนซ่ึงมีความสัมพนัธ์
ท่ีแปรตามกบัระดบัความตระหนกัต่อกิจกรรมในโครงการ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงั
ตารางท่ี 10.20 

 
 



  184 หนองบวัลาํภู: การประเมินสถานการณ์ยาสูบเพ่ือการเปล่ียนแปลง 

ตารางท่ี 10.20 ความสัมพนัธ์ของระดบัทศันคติต่อกิจกรรมในโครงการกบัระดบัความตระหนักต่อ
กิจกรรมในโครงการ  

ปัจจยั 
ระดบัการปฏิบติั 

ใหท่ี้สาธารณะปลอดบุหร่ี 2 df. Sig. 
นอ้ย ปานกลาง มาก รวม 

ระดบัความตระหนกัต่อ
กิจกรรมในโครงการ  

    29.153 4 .000 

ตํ่า 11 28 111 60    
ปานกลาง 47 207 258 365    

สูง 148 269 390 675    
 

 
กล่าวโดยสรุปในการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัระดบัการปฏิบติัให้ท่ีสาธารณะปลอด

บุหร่ี ผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารวิเคราะห์ระดบัสองตวัแปร (Bivariate Analysis) เพื่อทราบถึงการกระจายของตวั
แปรตาม ในแต่ละคุณลกัษณะยอ่ยของตวัแปรตน้นั้น ในงานวิจยัน้ีหมายถึง ระดบัความสัมพนัธ์ระหว่าง
ระดบัการปฏิบติัใหท่ี้สาธารณะปลอดบุหร่ีกบัระดบัทุนทางสังคม การรับรู้กฎหมายเพื่อคุม้ครองสุขภาพ
ผูไ้ม่สูบบุหร่ี ทศันคติต่อกิจกรรมโครงการและระดบัความตระหนกัต่อกิจกรรมในโครงการพบว่า ทุก
ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัระดบัการปฏิบติัใหท่ี้สาธารณะปลอดบุหร่ี 

ในขณะเดียวกนัเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบค่าเฉล่ียปัจจยัเพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพของ
กิจกรรมตามโครงการประเมินสถานการณ์ยาสูบเพื่อการเปล่ียนแปลงสู่มาตราทางสังคมเพ่ือกาํหนดเป็น
จงัหวดัปลอดบุหร่ี พบว่า หลงัดาํเนินโครงการมีค่าเฉล่ียมากกว่าก่อนดาํเนินโครงการอย่างมีนัยสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทุกประเด็น สะทอ้นใหเ้ห็นว่า โครงการประเมินสถานการณ์ยาสูบเพื่อการเปล่ียน
สู่มาตราทางสังคมเพื่อกาํหนดเป็นจงัหวดัปลอดบุหร่ีของจงัหวดัหนองบวัลาํภู มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเป็นโครงการท่ีสมควรส่งเสริมและขยายผลระดบัการดาํเนินโครงการให้ครอบคลุมทุก
ชุมชนและควรนาํไปเป็นตน้แบบในการรณรงคใ์นทุกระดบัต่อไป 

 
10.7 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการขบัเคล่ือนชุมชนปลอดบุหร่ี 

ในการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structure Equation Modeling: SEM) ปัจจยั
ประกอบดว้ย (1) ระดบัการขบัเคล่ือนชุมชนปลอดบุหร่ี (2) ระดบัทุนทางสังคมในการขบัเคล่ือนจงัหวดั
ปลอดบุหร่ี (3) ระดบัการรับรู้กฎหมายเพ่ือคุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหร่ี (4) ระดบัทศันคติต่อกิจกรรม
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โครงการ (5) ระดบัความตระหนกัต่อกิจกรรมในโครงการ เพื่ออธิบายปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการขบัเคล่ือน
ชุมชนปลอดบุหร่ีทั้งทางตรงและทางออ้มเป็นอยา่งไร 

เพื่อยืนยนัความกลมกลืนของโมเดล ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการตรวจสอบเง่ือนไขความกลมกลืน
ระหวา่งโมเดลวิเคราะห์กบัปรากฏการณ์ทางสงัคมบนพ้ืนฐานของขอ้มูลท่ีศึกษาพบว่า ค่า 2 มีค่าเท่ากบั 
97.11 ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (Sig.=1.00) ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน(GFI) มีค่าเท่ากบั 1.00  ค่าดชันี
วดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) มีค่าเท่ากบั 0.99  ค่าดชันีวดัระดับความกลมกลืน
เปรียบเทียบ (CFI) มีค่าเท่ากบั 1.00 ค่าดชันีรากกาํลงัสองประมาณค่าความคาดเคล่ือนเฉล่ีย (RMSEA) มี
ค่าเท่ากบั 0.00 และค่าดชันีรากกาํลงัสองเฉล่ียส่วนท่ีเหลือ (RMR) มีค่าเท่ากบั 0.014 ค่า Largest 
Standardized Residual เท่ากบั 2.41 แสดงวา่ โมเดลสมการเชิงโครงสร้างเขตปลอดบุหร่ีในชุมชนมีความ
กลมกลืนระหวา่งปรากฏการณ์จริงกบักรอบแนวคิดการวิจยั  

จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการขบัเคล่ือนชุมชนปลอดบุหร่ีพบว่า การขบัเคล่ือน
ชุมชนปลอดบุหร่ีไดรั้บอิทธิพลทางตรงจากทุนทางสังคม (= -0.65) ความตระหนกัต่อกฎกติกาทาง
สังคม (= 0.31) และการรับรู้ข่าวสารส่ือสาธารณะ (= -0.56) นอกจากน้ียงัไดรั้บอิทธิพลทางออ้มจาก
ปัจจยัดา้นทุนทางสังคม (= 0.03) ทศันะคติต่อนโยบาย (= -0.40) และความตระหนกัต่อกฎกติกา (= 
-0.05) โดยส่งตรงผา่นปัจจยัดา้นการรับรู้ข่าวสารและส่ือสาธารณะ และยิง่กว่านั้นยงัพบว่า ทุนทางสังคม
มีความสัมพนัธ์เชิงบวก (=0.38) กบัทศันะคติต่อนโยบาย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ส่งผล
ใหก้ารขบัเคล่ือนชุมชนปลอดบุหร่ีไดรั้บอิทธิพลทางตรงเพ่ิมข้ึนจากทุนทางสงัคม ในขณะท่ีทศันะคติต่อ
นโยบายมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความตระหนกัต่อกฎหมาย (=0.57) ส่งผลให้การขบัเคล่ือนชุมชน
ปลอดบุหร่ีไดรั้บอิทธิพลทางตรงเพ่ิมข้ึนจากความตระหนักต่อกฎกติกาและยงัไดรั้บอิทธิพลทางออ้ม
ผา่นการรับรู้ข่าวสารส่ือสาธารณะ ซ่ึงปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีสามารถทาํนายการขบัเคล่ือนชุมชนปลอดบุหร่ี
ไดร้้อยละ 71.0 (R2=0.71) ดงัภาพท่ี 10.1 
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   * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (T-value > 1.96) 
 ** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (T-value > 2.58) 

 
ภาพท่ี 10.1 สมการเชิงโครงสร้างปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการขบัเคล่ือนชุมชนปลอดบุหร่ี 
 

ทุนทางสังคม 

ทศันคตต่ิอนโยบาย 

การขับเคล่ือนชุมชน 
ปลอดบุหร่ี 

ความตระหนักต่อกฎ
กตกิาทางสังคม 

การรับรู้ข่าวสาร/ส่ือสาธารณะ 

‐0.65 

0.72** 

‐0.05 

0.31 

‐0.56 0.34** 

0.38** 

0.57**  0.08* 



เป็นป
การส
บุหร่ี
ความ
ครอบ
เปล่ีย
เกือบ
บุหร่ี
สุขภ
โครง

แต่ก็เ
บุหร่ี
คะแน
ดีมาก
บริเว
เป็นส

บุหร่ี
เปล่ีย
ชุมช

 

จากผลกา
ประเด็นท่ีเก่ีย
สนบัสนุนระบ
รมือสองและ 
มรู้เป็นขอ้มูล
บคลุมทุกพื้น
ยนแปลงหลงั
บ 2 ปี สามาร
 (2) ระดบัทุน

ภาพผูไ้ม่สูบบุ
งการ  

11.1 ระ
ระ

เป็นท่ีน่าสังเก
มีแนวโนม้ค่
นนสูงสุด 3 อั
กมารวมกนั คิ
วณวดั คิดเป็น
สถานท่ีราชกา

เม่ือพิจาร
ร เพื่อเป็นการ
ยนสู่มาตราทา
นปลอดบุหร่ี

 
 
 

สรุปผล

ารประเมินสถ
ยวขอ้งกบั (1)
บบบริการเลิก
 (6) การสําร
ลนําในการขั
ท่ี 28 ชุมชน 
จากการผลกั
ถสรุปองคป์ร
นทางสงัคมใน
บุหร่ี (4) ระดบั

ะดบัการขบัเค
ะดบัการขบัเค
กตว่าเม่ือรวม
อนขา้งดี เม่ือ
อนัดบัแรกคือ 
คิดเป็นร้อยละ
นร้อยละ 66.8 
ารท่ีมีระเบียบ
รณาเปรียบเที
รประเมินประ
างสังคมเพื่อก
มากกวา่ก่อน

การประเมิน

ถานการณ์ยาส
) ทุนทางสังค
กบุหร่ีและฟ้ืน
วจปัจจยัท่ีมีอิ
บัเคล่ือน หล
 3 ตาํบล จาํน
ดนัโครงการ
ระกอบในระย
นการขบัเคล่ือ
บทศันคติต่อ

ล่ือนชุมชนป
ล่ือนชุมชนป
กบัระดบัสูงแ
อจาํแนกเป็น
 (1) ในบริเวณ
ะ 73.3 รองลง
 ตามลาํดบั ชี
บขอ้บงัคบัท่ีชั
ทียบค่าเฉล่ียพ
ะสิทธิภาพขอ
กาํหนดเป็นจงั
ดาํเนินโครงก

หนองบวัลาํภู

บทที ่11
นสถานการณ

 
 

สูบก่อนดาํเนิ
คม (2) การรับ
นฟูสุขภาพกล
อิทธิพลต่อก
ลงัจากส้ินสุด
นวนตวัอยา่ง 
ขบัเคล่ือนชุม
ยะสุดทา้ยปร
อนจงัหวดัปล
อกิจกรรมโคร

ปลอดบุหร่ี 
ปลอดบุหร่ีส่วน
แลว้คิดเป็นร้อ
รายขอ้คาํถาม
ณสถานีอนามั
มาคือ (2) ใน
ช้ีให้เห็นว่า ก
ชดัเจน  
พฤติกรรมกา
องกิจกรรมต
งหวดัปลอดบ
การอยา่งมีนยั

ภู: การประเมินส

1  
ณ์ยาสูบและ

นโครงการไ
บรู้ (3) ความต
ลุ่มคนในชุมช
ารไม่สูบบุห ี
ดโครงการได
1,103 ครอบค
มชน “สู่สังคม
ระกอบดว้ย (1
อดบุหร่ี (3) ร
รงการ (5) ระ

นใหญ่อยูใ่นร
อยละ 81.2 โ
มพบว่า การป
มยั มีคะแนนสู
บริเวณโรงเรี
ารปฏิบติัให้ที

รปฏิบติัของ
ามโครงการป
บุหร่ี พบว่า ห
ยสาํคญัทางสถิ

สถานการณ์ยาสู

อภปิรายผล

ดข้อ้คน้พบท่ี
ตระหนกั (4) 
ชน (5) การดํ
ร่ีในท่ีสาธาร
ด้ทาํการสําร
ครัว เพื่อท่ีจะ
มปลอดควนับ
1) ระดบัการขั
ระดบัการรับรู้
ะดบัความตร

ระดบัปานกล
โดยการปฏิบติั
ปฏิบติัให้ท่ีสา
สูงสุด เม่ือนาํค
ยน คิดเป็นร้อ
ท่ีสาธารณะป

กลุ่มตวัอย่าง
ประเมินสถา
ลงัดาํเนินโคร
ถิติท่ีระดบั 0.0

สูบเพ่ือการเปล่ี

ล 

ท่ีหลากหลายป
) ความคิดเห็น
าํเนินงานควบ
รณะ และนาํม
วจซํ้ าในพื้น
ะสะทอ้นใหเ้ห็
บุหร่ี” ตลอดร
ขบัเคล่ือนชุมช
รู้กฎหมายเพ่ือ
ระหนักต่อกิจ

าง คิดเป็นร้อ
ติให้ท่ีสาธารณ
าธารณะปลอด
คะแนนในระ
อยละ 71.1 แล
ลอดบุหร่ีส่ว

งให้ท่ีสาธารณ
นการณ์ยาสูบ
รงการมีการขั
05  

18ยนแปลง 

ประการท่ี
นเก่ียวกบั
บคุมควนั
มาจดัการ
ท่ีอีกคร้ัง 
ห็นถึงการ
ระยะเวลา
ชนปลอด
อคุม้ครอง
จกรรมใน

ยละ 45.8 
ณะปลอด
ดบุหร่ีท่ีมี
ะดบัดีและ
ละ (3) ใน
นใหญ่จะ

ณะปลอด
บเพื่อการ
ขบัเคล่ือน
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50.5 
ชุมช
พบว่
คะแน
ร้อยล

ครอบ
เป็นอ
ครอบ

การป
ทางส
ครอบ
(t=15
ซ่ึงแป

ปาน
สะท้
ระดบั
สูงสุ
รองล
(3) รั

ประเ
สงัคม
คุม้ค
นอก
ตามก

 

11.2 ระ
พบ

 และเม่ือรวม
นมีค่อนขา้งสู
า่ กิจกรรมท่ีมี
นนสูงสุด คิด
ละ 91.6 และ 

มีขอ้สังเก
บครัวไม่ให้สู
อันรองลงมา
บครัวใหล้ดก

เม่ือพิจาร
ประเมินประสิ
สงัคมเพื่อกาํห
บครัวเพื่อต่อ
5.521; P-valu
ปรตามกบัระ

11.3 ระ
พบ

กลาง คิดเป็น
อ้นใหเ้ห็นวา่
บมากและมา
ด 3 อนัดบัแ
ลงมาคือ (2) รั
รับรู้วา่หา้มสูบ

เม่ือพิจาร
เมินประสิทธิ
มเพื่อกาํหนด
ครองสุขภาพ
กจากน้ียงัพบว
กบัระดบัการร

ะดบัทุนทางสั
บวา่ ระดบัทุน
กบัระดบัปาน
สูง เม่ือพิจารณ
มีคะแนนสูงสุ
เป็นร้อยละ 9
 (3) ครู-อาจาร
กตคือ ก่อนกา
สูบบุหร่ีมีคะแ
า แต่หลังดํา
การสูบบุหร่ีมีค
รณาเปรียบเที
สิทธิภาพของ
หนดเป็นจงัหว
อตา้นการสูบบ
ue<.001) นอ
ดบัทุนทางสงั
ะดบัการรับรู้ก
บว่า ระดบักา
นร้อยละ 67.6
า การปฏิบติัต
ากท่ีสุดรวมกั
แรกคือ (1) รับ
รับรู้ว่าการส่ง
บบุหร่ีในเขตป
รณาเปรียบเทีย
ธิภาพของกิจก
เป็นจงัหวดัป
ผูไ้ม่สูบบุหรี
ว่า การปฏิบติั
รับรู้กฎหมาย

งัคมในการขบั
นทางสงัคมใน
นกลางแลว้ คิด
ณาจาํแนกเป็น
สุด 3 อนัดบัแร
91.8 รองลงมา
รยใ์นโรงเรียน
ารดาํเนินโคร
แนนสูงสุดแล
เนินโครงกา
คะแนนสูงสุด
ยบค่าเฉล่ียทุ
งกิจกรรมตาม
วดัปลอดบุหรี
บุหร่ีมากกว่า
กจากน้ียงัพบ
งคมของครอบ
กฎหมายเพื่อคุ ้
ารรับรู้กฎหม
6 แต่ก็เป็น
ามกฎหมายมี

กนัพบว่า การ
บรู้ถึงการห้าม
งเสริมให้สังค
ปลอดบุหร่ี คิด
ยบค่าเฉล่ียกา
กรรมตามโคร
ปลอดบุหร่ี พบ
ร่ีมากกว่าก่อ
ติให้ท่ีสาธารณ
เพื่อคุม้ครอง

หนองบวัลาํภู

บัเคล่ือนชุมช
นชุมชนในภา
ดเป็นร้อยละ 
นรายขอ้คาํถาม
รกคือ (1) การ
าคือ (2) การห้
นใหค้วามรู้เก่ี
งการฯ ทุนท
ละการตกัเตือ
ารฯ ทุนทาง
ด  
นทางสังคมข
มโครงการปร
ร่ี พบวา่ หลงัด
าก่อนดาํเนินโ
บว่า การปฏิบั
บครัวท่ีมีในชุ
คุม้ครองสุขภา
มายเพื่อคุม้คร
นท่ีน่าสังเกตว
มีแนวโนม้ค่อ
รรับรู้กฎหมา
มสูบบุหร่ีในท
คมสูบบุหร่ีเป็
ดเป็นร้อยละ 
ารรับรู้กฎหมา
รงการประเมิ
บว่า หลงัดาํเนิ
อนดาํเนินโค
ณะปลอดบุห
สุขภาพผูไ้ม่สู

ภู: การประเมินส

ชนปลอดบุหร่ี
าพรวม ส่วนใ
 90.9 สะทอ้น
มคะแนนในร
รตกัเตือนคนใ
หา้มปรามคนใ
กยวกบับุหร่ี คิ
างสังคมของค
อนคนในครอ
สังคมของค

ของครอบครัว
ระเมินสถานก
ดาํเนินโครงก
โครงการอย่า
ติัให้ท่ีสาธาร
ชุมชน อยา่งมี
าพผูไ้ม่สูบบุห
รองสุขภาพผู ้
ว่าเม่ือรวมกบั
อนขา้งดี เม่ือจํ
ยเพื่อคุม้ครอ
ท่ีสาธารณะมี
นค่านิยมท่ีไม
 89.2 ตามลาํดั
ายเพื่อคุม้ครอ
มินสถานการณ
นินโครงการมี
รงการอย่าง

หร่ีมีการกระจ
สูบบุหร่ี อยา่ง

สถานการณ์ยาสู

ร 
หญ่อยูใ่นระดั
นใหเ้ห็นวา่ระด
ระดบัมากและ
ในครอบครัว
ในครอบครัวไ
ิดเป็นร้อยละ 
ครอบครัวผา่น
อบครัวให้ลด
รอบครัวผ่าน

วเพื่อต่อตา้นก
การณ์ยาสูบเพื
การมีค่าเฉล่ีย 
างมีนัยสําคญั
ณะปลอดบุห
นยัสาํคญัทาง
หร่ี 
ผูไ้ม่สูบบุหร่ี ส
บระดบัสูงแล้
จาํแนกเป็นรา
องสุขภาพผูไ้ม
มีคะแนนสูงสุ
ม่ถูกตอ้ง คิดเ
ดบั  
องสุขภาพผูไ้ม
ณ์ยาสูบเพื่อก
มีค่าเฉล่ีย (X)
มีนัยสําคญัท
จายท่ีดีข้ึนซ่ึงมี
มีนยัสาํคญัท

สูบเพ่ือการเปล่ี

ดบัสูง คิดเป็น
ดบัทุนทางสงั
ะมากท่ีสุดรว
ใหล้ดการสูบ
ไม่ใหสู้บบุห ี
 83.2 ตามลาํด
นการหา้มปร
การสูบบุหร่ีมี
นการตักเตือ

การสูบบุหร่ี 
พื่อการเปล่ียน
 (X) ทุนทางส
ทางสถิติท่ีระ
หร่ีมีการกระจ
งสถิติท่ีระดบั

ส่วนใหญ่อยู่
ลว้คิดเป็นร้อ
ยขอ้คาํถามค
ม่สูบบุหร่ี ท่ีมี
สุด คิดเป็นร้อ
เป็นร้อยละ 9

ม่สูบบุหร่ี เพื่อ
ารเปล่ียนสู่ม

) การรับรู้กฎห
ทางสถิติท่ีระ
มีความสัมพนั
างสถิติท่ีระดั

18ยนแปลง 

นร้อยละ 
งคมใน
มกนั
บบุหร่ี มี
ร่ี คิดเป็น
ดบั  
รามคนใน
มีคะแนน
อนคนใน

เพื่อเป็น
นสู่มาตรา
สงัคมของ
ะดบั 0.05 
จายท่ีดีข้ึน
 0.05  

ในระดบั
ยละ 95.7 
ะแนนใน
มีคะแนน
ยละ 92.6 
0.5 และ 

อเป็นการ
าตราทาง
หมายเพื่อ
ะดับ 0.05 
นธ์ท่ีแปร
ดบั 0.05  
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คิดเป็
จาํแน
ของเ
คะแน
93.8 
เปรีย
โครง
พบว่
อย่าง
กระจ
ทางส

ในระ
ใหเ้ห็
และม
การบ
บุคค
เจบ็ป่

ประสิ
กาํหน
โครง

ท่ีแป

บุหร่ี
แปรต
ระดบั

 

11.4 ระ
พบ

ป็นร้อยละ 74
นกเป็นรายขอ้
เป้าหมายโคร
นนสูงสุด คิด
 และ (3) ค่
ยบเทียบค่าเฉลี
งการประเมิน
ว่า หลงัดาํเนิน
งมีนยัสาํคญัท
จายท่ีดีข้ึนซ่ึง
สถิติท่ีระดบั 0

11.5 ระ
จา

ะดบัปานสูง คิ
ห็นวา่ มีความ
มากท่ีสุดรวม
บงัคบัใชก้ฎห
ลท่ีไม่สูบบุห
ป่วย คิดเป็นร้อ

เม่ือพิจาร
สิทธิภาพของ
นดเป็นจงัหวั
งการ มากกวา่

นอกจาก
รตามกบัระดั

กล่าวโดย
 ผูว้ิจยัไดใ้ชก้
ตาม ในแต่ละ
บการปฏิบติัใ

ะดบัทศันคติต่
บว่า ความคิด
.6 จึงกล่าวได้
อคาํถามคะแ
รงการมีคะแน
ดเป็นร้อยละ 9
ค่านิยมการห้า
ล่ียทศันคติต่อ
นสถานการณ์ย
นโครงการมีค
ทางสถิติท่ีระด
มีความสัมพนั

0.05  
ะดบัความตระ
กการวิเคราะ
คิดเป็นร้อยละ
ตระหนกัต่อกิ
กนัพบวา่ คว

หมายหา้มสูบบ
หร่ี คิดเป็นร้อ
อยละ 88.9 ตา
รณาเปรียบเที
งกิจกรรมตาม
วดัปลอดบุหร่ี
าก่อนดาํเนินโ
น้ียงัพบว่า กา
ดบัความตระห
ยสรุปในการวิ
การวิเคราะห์
ะคุณลกัษณะย
ใหท่ี้สาธารณะ

ต่อกิจกรรมโค
ดเห็นของผูใ้ห
ดว้่า กลุ่มตวัอ
นนในระดบั
นนสูงสุด 3 
95.3 รองลงม
ามสูบบุหร่ีใน
อกิจกรรมในโ
ยาสูบเพื่อการ
ค่าเฉล่ีย ทศัน
ดบั 0.05 นอ
นธ์ท่ีแปรตาม

ะหนกัต่อกิจก
ห์ขอ้มูลพบว่
ะ 61.1 และยิง่
กิจกรรมในโค
ามตระหนกัต
บุหร่ีในท่ีสาธ
ยละ 90.0 แ
ามลาํดบั  
ยบค่าเฉล่ียค

มโครงการปร
ร พบว่า หลงัด
โครงการ อยา่
ารปฏิบติัใหท่ี้
หนกัต่อกิจกร
วิเคราะห์ปัจจั
ระดบัสองตวั
ยอ่ยของตวัแป
ะปลอดบุหร่ีก

หนองบวัลาํภู

ครงการ  
ห้ขอ้มูลต่อกิจ
ยา่งเห็นดว้ยต
มากและมาก
อนัดบัแรก
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แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อทุนเดิม 

............. 

1) ข้อคดิเห็นต่อทุนเดิมท่ีจะใช้ในการขับเคล่ือนให้ชุมชนปลอดบุหร่ี 
1.1. ทุนทางสงัคม 

1.1.1. ในครอบครัว (ระบบการสอนสัง่/ขดัเกลา/ความเช่ือ/ส่ิงกระตุน้/ตวัแบบ) 
1.1.2. ในชุมชน (ระบบชุมชน/วดั/อาสาสมคัรฯ/องคก์รเครือข่าย/ประเพณี/วฒันธรรม/) 
1.1.3. ในโครงทางสงัคม (บทบาทชุมชน/การสนบัสนุนของทอ้งถ่ิน/การบริการของราชการ) 

1.2. การปฏิบติัตามกฎหมายเพ่ือปกป้องการสมัผสัควนับุหร่ีมือสอง 
1.2.1. ผูสู้บ (ความละอาย) 
1.2.2. ผูป้ระกอบการ/ร้านคา้ (ความตระหนกั/ความร่วมมือ) 
1.2.3. การประชาสมัพนัธ์แจง้เตือนของผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย (ความต่อเน่ือง/ความรับผดิชอบ/

ความจริงจงั) 
1.3. การรับรู้ ทศันคติและความตระหนกั  

1.3.1. ต่อกฎหมายหา้มสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ 
1.3.2. ต่อนโยบายปกป้องบุคคลท่ีไม่สูบบุหร่ี 
1.3.3. ต่ออนัตรายของควนับุหร่ีท่ีมีต่อสุขภาพ  
1.3.4. ต่อค่านิยมท่ีหนุนเสริมใหส้งัคมตอ้งสูบบุหร่ี  
1.3.5. ต่อการกาํหนดเขตปลอดบุหร่ี  

2) ความคดิเห็นต่อการสนับสนุนระบบบริการเลิกบุหร่ีและฟ้ืนฟูสุขภาพ 
คาํสมัภาษณ์คือ ในจงัหวดัหนองบวัลาํภูมีคลินิกเลิกบุหร่ีนอ้ยมากคือ มีอยา่งเป็นทางการท่ี

โรงพยาบาลหนองบวัลาํภูเพยีงแห่งเดียว 
1.1 ท่านคิดวา่ “หากจะสนบัสนุนระบบบริการเลิกบุหร่ีใหมี้การเขา้ถึงทุกกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด” 

1.1.1 ส่วนราชการควรดาํเนินการอยา่งไร? 
1.1.2 ส่วนทอ้งถ่ินควรดาํเนินการอยา่งไร? 
1.1.3 นอกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ ภาคประชาสงัคมควรดาํเนินการอยา่งไร? 

1.2 ท่านคิดวา่ “หากจะฟ้ืนฟูสุขภาพผูเ้ลิกสูบบุหร่ีใหมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุดควรดาํเนินการ
อยา่งไร?” 

1.2.1 ส่วนราชการควรดาํเนินการอยา่งไร? 
1.2.2 ส่วนทอ้งถ่ินควรดาํเนินการอยา่งไร? 
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1.2.3 นอกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ ภาคประชาสงัคมควรดาํเนินการอยา่งไร? 
ผู้ให้ข้อคดิเห็น 

ส่วนราชการควรดาํเนินการอยา่งไร? 
1) ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 
2) ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

ส่วนทอ้งถ่ินควรดาํเนินการอยา่งไร? 
1) นายกในส่วนทอ้งถ่ิน 
2) กาํนนั ผูน้าํชุมชนหรือผูใ้หญ่บา้น 

ภาคประชาสงัคมควรดาํเนินการอยา่งไร? 
1) เจา้อาวาสวดัหรือผูแ้ทนพระภิกษุในชุมชน 
2) ผูแ้ทนในชุมชนหรือผูแ้ทนกลุ่มแม่บา้นในชุมชน 
3) ผูแ้ทนร้านคา้/ผูป้ระกอบการและประชาชนทัว่ไป  
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แบบประเมินสถานการณ์ยาสูบเพื่อการเปล่ียนแปลง 
“สู่สงัคมปลอดควนับุหร่ี จงัหวดัหนองบวัลาํภู” 

(ขอ้มูลทัว่ไปของชุมชนๆ ละ 1 แผน่) 
...................... 

ช่ือชุมชน/หมู่บา้น....................หมู่ท่ี..........ตาํบล..............................อาํเภอ...................................... 
มีจาํนวนหลงัคาเรือน...............หลงัคา   จาํนวนร้านคา้ในชุมชน...............ร้าน จาํหน่ายบุหร่ี..............ร้าน  
จาํนวนร้านคา้ท่ีติดป้ายหา้มจาํหน่ายยาสูบ/บุหร่ีแก่เดก็และเยาวชนอายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี จาํนวน.........ร้าน 
จาํนวนร้านคา้ท่ีไม่จาํหน่ายยาสูบ/บุหร่ีแก่เดก็และเยาวชนอายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี จาํนวน......................ร้าน 
จาํนวนศาลากลางบา้น..................แห่ง  
 เป็นพื้นท่ี  ปลอดบุหร่ี.........แห่ง  สูบบุหร่ี..............แห่ง   
จาํนวนวดั......................................แห่ง  
 เป็นพื้นท่ี  ปลอดบุหร่ี.........แห่ง  สูบบุหร่ี..............แห่ง   
จาํนวนโรงเรียน.............................แห่ง 
  เป็นพื้นท่ี  ปลอดบุหร่ี.........แห่ง  สูบบุหร่ี..............แห่ง   
จาํนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล...........แห่ง  
 เป็นพื้นท่ี  ปลอดบุหร่ี.........แห่ง  สูบบุหร่ี..........แห่ง   
จาํนวนหน่วยงานส่วนทอ้งถ่ิน............แห่ง  
 เป็นพื้นท่ี  ปลอดบุหร่ี.........แห่ง  สูบบุหร่ี..............แห่ง   
จาํนวนหน่วยงาน/องคก์ารอ่ืน ๆ ..........แห่ง  
ประกาศเป็นเขตปลอดบุหร่ี.........แห่ง ประกอบดว้ย
........................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 
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                                                                                       หมายเลขแบบสอบถาม 

แบบสาํรวจ 
โครงการ “ประเมินสถานการณ์ยาสูบจงัหวดัขอนแก่นเพื่อการเปล่ียนแปลง” 

(แบบ KK-07 สาํหรับผูป้ระกอบการร้านคา้) 
สนบัสนุนโดย 

ศูนยว์ิจยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ (ศจย.) 
 

 

 

 

 

 

วนัท่ีเกบ็ขอ้มูล ..... / ..... / ..... 

ช่ือผูเ้กบ็ขอ้มูล .................................................. รหสัประจาํตวั .......................... 

เวลาเร่ิมสมัภาษณ์ ............................... น. 

 

สถานท่ีทําการสัมภาษณ์  _______________________________ 
ช่ือผู้สัมภาษณ์   _______________________________ 
ช่ือผู้ถูกสัมภาษณ์  _______________________________ 
วนัท่ีสัมภาษณ์   _______________________________ 
เวลาเร่ิมสัมภาษณ์  _______________________________ 
เวลาจบการสัมภาษณ์  _______________________________ 
ผู้ตรวจสอบแบบสอบถาม _______________________________ 

 
 

     

คาํช้ีแจง 

 โครงการน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประเมินความคิดเห็น ความตระหนกั ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในเร่ืองควนับุหร่ีมือสอง 

และนโยบาย สถานท่ีสาธารณะปลอดบุหร่ี  เพ่ือสนับสนุนการพฒันาไปสู่จงัหวดัปลอดบุหร่ี และเสริมสร้างความ

เขม้แข็งให้กบักลไกการขบัเคล่ือนงานโครงการจงัหวดัปลอดบุหร่ีทั้ง 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ จ.ขอนแก่น จ.ร้อยเอ็ด จ.เลย 

และ จ.หนองบวัลาํภู ดว้ยกระบวนการประเมินเสริมพลงั 

 โครงการฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน โดยขอเวลาสัมภาษณ์ประมาณ 30 นาที  ข้อมูลท่ีได้จากการ

สัมภาษณ์น้ีจะนาํไปใชป้ระโยชน์ในทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ไม่มีการนาํเอาขอ้มูลต่างๆท่ีไดจ้าก

การสัมภาษณ์ไปแสวงหากาํไร หรือไปใชป้ระโยชน์ในทางการคา้ใด ๆ ทั้งส้ิน ท่านมีสิทธิปฏิเสธให้ขอ้มูล ในส่วนท่ี

ท่านไม่ตอ้งการเปิดเผยรายละเอียด และหากท่านมีขอ้สงสัย สามารถซกัถามขอ้มูลเพ่ิมเติมจากพนกังานผูส้ัมภาษณ์ได ้
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แบบสํารวจสถานการณ์การบริโภค  การจาํหน่ายยาสูบ 
สําหรับผู้ประกอบการร้านค้า 

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลของผู้ประกอบการ 
1. ท่านประกอบกิจการร้านคา้มาเป็นเวลา................... ปี 
2.  ประเภทสินคา้ท่ีขายเป็นหลกัในร้านไดแ้ก่.......................................................................................... 
3.  บุหร่ีซอง (3.1) ยีห่อ้ท่ีขายในร้านไดแ้ก่................................................................................................ 
                    (3.2) ยีห่อ้ท่ีขายดีท่ีสุดคือ................................................................................................. 
                    (3.3) เพราะอะไร.................................................................................................................. 
 4. ยาเสน้ท่ีขายไดแ้ก่ยาเสน้ประเภทใดบา้ง 
    (4.1)  (    ) ยาเสน้ท่ีตอ้งมาแบ่งขายเอง  (     ) ยาเสน้ท่ีบรรจุซองแลว้  (     ) ทั้งสอง ประเภท    
             (    ) อ่ืนๆ ระบุ ........................................................................................................................... 
     (4.2) ยีห่อ้ท่ีขายไดแ้ก่......................................................................................................................... 
     (4.3) ยีห่อ้ท่ีขายดีท่ีสุดไดแ้ก่................................................................................................................. 
     (4.4) เพราะอะไร.................................................................................................................................. 
     (4.5) ยีห่อ้ดงักล่าวมีแหล่งผลิตอยูท่ี่ใด.................................................................................................... 
5. ท่านรับซ้ือยาเสน้มาจากแหล่งใดบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1ขอ้) 
      (     ) ร้านคา้ขายส่ง (    ) พอ่คา้นาํมาส่งท่ีร้าน (    ) โรงงานท่ีผลิต  (    ) รถเร่ 
      (     ) อ่ืนๆ ระบุ................................................................................................................................ 
6.  ท่านมีแหล่งรับซ้ือยาเสน้ประจาํหรือไม่ 
      (      ) ไม่มี   (     ) มี (ถา้มี) ระบุ.................................................................................................... 
7.  ท่านเคยมีความสมัพนัธ์เป็นญาติหรือเป็นคนรู้จกักนักบัผูข้ายส่งยาเสน้เพียงใด    
 (     ) ไม่เคย (     ) เคยรู้จกั   (    ) ไม่เคยรู้จกั 
8. ท่านกบัผูข้ายส่งเคยเขา้ร่วมและช่วยเหลือกนัในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น วนัปีใหม่  งานแต่งงาน  งานบุญ

ประเพณีต่างๆ ฯลฯ หรือไม่  
      (      ) ไม่เคย (     ) เคย (ลกัษณะการช่วยเหลือ) ระบุ...................................................... 
9. ท่านสามารถซ้ือสินคา้ราคาถูกพิเศษหรือมีการแจกแถมกบัผูข้ายส่งยาเสน้หรือไม่ 
      (      ) ไม่ (     ) ไดบ้างคร้ัง (     ) ไดทุ้กคร้ัง    
10.  นอกจากการซ้ือขายยาเสน้แลว้ ท่านกบัผูข้ายส่งไดช่้วยเหลือกนัในเร่ืองอ่ืน ๆ หรือไม่  
      (      ) ไม่มี (      ) มีการช่วยเหลือ คือ (เร่ืองอะไร)............................................................. 
11.  ในรอบเดือนท่ีผา่นมาท่านซ้ือยาสูบ/ยาเสน้เพื่อจาํหน่ายเดือนละ   ………………   คร้ัง 
12.  ในรอบเดือนท่ีผา่นมาท่านซ้ือยาเสน้ในปริมาณ (กรณีซ้ือแบบแบ่งขาย)   ………………   กิโลกรัม 
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13. ในรอบเดือนท่ีผา่นมาท่านซ้ือยาสูบ/ยาเสน้ในปริมาณ (กรณีซ้ือแบบบรรจุซองแล้ว) …………...ซอง 
14. ในรอบเดือนท่ีผา่นมาท่านลงทุนซ้ือยาสูบเป็นจาํนวนเงิน ..............................  บาท 
15.  ลูกคา้ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอายเุท่าใด 
      (     ) ตํ่ากวา่ 25 ปี (     ) 25 – 50 ปี (     ) ตั้งแต่ 51 ปีข้ึนไป 
 16. ร้านของท่านมีลูกคา้ท่ีซ้ือยาสูบเป็นประจาํ ประมาณก่ีคน ระบุจาํนวน..................คน 
ส่วนท่ี 2  การรับรู้และความคดิเห็นเก่ียวกับนโยบายการควบคุมยาสูบ 
1.  การรับทราบเก่ียวกบันโยบายการควบคุมยาสูบ 
 

ท่านทราบหรือไม่.............. 
การรับทราบ 

ไม่ทราบ ทราบ ไม่แน่ใจ 
1. การกาํหนดใหมี้ภาพคาํเตือนบนห่อยาสูบท่ีเป็นรูปภาพขาวดาํ    
2. การหา้มแสดงหรือตั้งโชวย์าสูบ ณ จุดขาย    
3. การหา้มขายยาสูบใหเ้ดก็ตํ่ากวา่อาย ุ18 ปี    
 
2. ท่านคิดวา่นโยบายดงักล่าว ทาํใหร้ายไดใ้นร้านคา้ของท่านลดลงหรือไม่ 
    (     ) ไม่ลดลง          (     ) ลดลงเลก็นอ้ย      (     ) ลดลงอยา่งมาก  
3. ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ หากชุมชนมีขอ้ตกลงร่วมกนัในการควบคุมการสูบยาสูบ 
     (    ) ไม่เห็นดว้ย (     ) กํ่าก่ึง                    (     ) เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
4. ท่านคิดวา่หากชุมชนมีขอ้ตกลงร่วมกนัของชุมชนในการควบคุมการสูบยาสูบ จะมีผลกระทบในการ
จาํหน่ายยาสูบในร้านคา้ระดบัใด 
 
    กรุณาทาํเคร่ืองหมาย    ลอ้มรอบระดบัผลกระทบท่ีท่านประเมินวา่ร้านคา้ของท่านจะไดรั้บ 
 

นอ้ย                                                                                                                                    มาก 
   0          1            2            3            4            5            6            7            8            9            10 
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ส่วนท่ี 3  ข้อเสนอแนะ  
1. ท่านมีขอ้เสนอแนะครอบครัว ชุมชน หน่วยงานรัฐและส่วนทอ้งถ่ินอยา่งไร ในการสร้างขอ้ตกลง
ร่วมกนัของชุมชนในการควบคุมยาสูบ 
(ครอบครัว).................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
(ชุมชน)........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
 (หน่วยงานรัฐ อปท.)……………………………………………………………………………...…...... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
2. ท่านมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจาํหน่ายยาสูบอยา่งไรบา้ง 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................. 
ข้อสังเกตสําหรับผู้สัมภาษณ์ 
         ขอ้สงัเกตเพ่ิมเติมในบริบทของร้านเช่น การวางจาํหน่ายยาสูบ เป็นตน้  
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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แบบประเมินสถานการณ์ยาสูบเพื่อการเปล่ียนแปลง 

“สู่สงัคมปลอดควนับุหร่ี จงัหวดัหนองบวัลาํภู” 

............................................. 

1) ข้อมูลท่ัวไปของครัวเรือน 
- ท่านพกัอยูใ่นเขต  เทศบาลนามะเฟือง   เทศบาลนาเหล่า  ตาํบลดงมะไฟ   

- ผูท้าํหนา้ท่ีดูแลการเจบ็ป่วยในครอบครัวของท่านเป็น เพศ  ชาย   หญิง  
- อาย.ุ...............ปี  
- สถานะภาพสมรส   โสด   อยูด่ว้ยกนั   แยกกนัอยู ่ หมา้ย/หยา่/ร้าง   
- ระดบัการศึกษา  ประถม  ม.ตน้   ม.ปลาย   อนุปริญญา  ปริญญาตรี  สูงกวา่

ปริญญาตรี  
- อาชีพหลกัของครอบครัว  เกษตรกรรม    คา้ขาย    รับจา้ง  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
 อ่ืน ๆ .................. 
- จาํนวนคนในครอบครัว ทั้งหมด..................คน เป็นชาย............คน เป็นหญิง....................คน  
- มีเครือญาติท่ีสูบบุหร่ี ไดแ้ก่   ปู่   ลุง    พอ่   ลูกชาย ........คน    ลูกเขย........ คน  
- ค่าใชจ่้ายของครอบครัวจากการสูบบุหร่ีต่อวนั  ไม่เกิน 10 บาท   10 – 20 บาท  

มากกวา่ 20 บาท 
2) ทุนทางสังคม 

ประเด็นคาํถาม 
ระดบัของทุน  

มาก
ท่ีสุด 

มาก นอ้ย 
นอ้ย
มาก 

ท่านหา้มคนในครอบครัวไม่ใหยุ้ง่เก่ียวกบับุหร่ีมากเพยีงใด     
ท่านกล่าวตกัเตือนคนในครอบครัวใหเ้ลิกสูบบุหร่ีมากเพียงใด     
เพื่อนบา้นของท่านเคยหา้มและตกัเตือนคนในครอบครัวไม่ใหสู้บบุหร่ีมาก
เพียงใด 

    

เพื่อนบา้นของท่านเคยชกัชวนคนในครอบครัวใหเ้ลิกสูบบุหร่ีมากเพยีงใด     
เพื่อนบา้นของท่านเคยบอกถึงอนัตรายของการสูบบุหร่ีมากเพียงใด     
ครอบครัวของท่านปฏิบติัตามคาํแนะนาํของ อสม.ใหเ้ลิกบุหร่ีมากเพยีงใด     
ครอบครัวของท่านปฏิบติัตามคาํแนะนาํของกลุ่มแม่บา้นใหเ้ลิกบุหร่ีมาก
เพียงใด 

    

กลุ่มในชุมชนปฏิบติัตวัเป็นตวัอยา่งการไม่สูบบุหร่ีมากเพียงใด     
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ประเด็นคาํถาม 
ระดบัของทุน  

มาก
ท่ีสุด 

มาก นอ้ย 
นอ้ย
มาก 

ผูน้าํทอ้งถ่ิน/ผูน้าํชุมชนไดใ้หค้วามสาํคญักบัการสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะมาก
เพียงใด 

    

ครูในโรงเรียนใหค้วามรู้เก่ียวกบัพิษภยับุหร่ีมากเพียงใด     
ขอ้คิดเห็นอ่ืนๆ .................. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. 
.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. 
3)     การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบ  

ประเด็นคาํถาม 
ระดบัการปฏิบติั  

ประจาํ 
เกือบ
ประจาํ 

บางคร้ัง ไม่เคย 

ท่านเคยไดรั้บควนับุหร่ีจากคนในครอบครัวบ่อยเพยีงใด     
ท่านเคยไดรั้บควนับุหร่ีจากคนในบริเวณศาลากลางบา้นบ่อยเพยีงใด     
ท่านเคยสงัเกตเห็นคนสูบบุหร่ีในบริเวณวดับ่อยเพียงใด     
ท่านเคยสงัเกตเห็นคนสูบบุหร่ีในบริเวณสถานีอนามยับ่อยเพียงใด     
ท่านเคยสงัเกตเห็นคนสูบบุหร่ีท่ีในบริเวณโรงเรียนบ่อยเพยีงใด     
ท่านเคยสงัเกตเห็นร้านคา้วางโชวข์ายบุหร่ีบ่อยเพียงใด     
ท่านพบเห็นการวางท่ีเข่ียบุหร่ีไวใ้นท่ีสาธารณะบ่อยเพียงใด       
ขอ้คิดเห็นอ่ืนๆ .................. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. 
.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. 

 
4) การรับรู้  

ขอ้คาํถาม 

ระดบัการรับรู้ 

เคยรับรู้ 

ประจาํ 

เคยรับ 

รู้บา้ง 

คิดวา่ 

เคยรู้ 

ไม่เคย

รู้เลย 

ท่านรู้หรือไม่วา่มีกฎหมายหา้มสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ      
ท่านรู้หรือไม่วา่มีกฎหมายคุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหร่ี      
ท่านรู้หรือไม่วา่ควนับุหร่ีจากบุคคลอ่ืนกมี็อนัตรายต่อสุขภาพ      
ท่านรู้หรือไม่วา่การสูบบุหร่ีเป็นค่านิยมท่ีไม่ถูกตอ้ง      
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ขอ้คาํถาม 

ระดบัการรับรู้ 

เคยรับรู้ 

ประจาํ 

เคยรับ 

รู้บา้ง 

คิดวา่ 

เคยรู้ 

ไม่เคย

รู้เลย 

ท่านรู้หรือไม่วา่มีการกาํหนดเขตปลอดบุหร่ีในท่ีสาธารณะ      
ท่านรู้หรือไม่วา่บุหร่ีเป็นยาเสพติด      
ท่านรู้หรือไม่วา่มีคลินิกเลิกสูบบุหร่ีและฟ้ืนฟูสุขภาพคนตอ้งการเลิก
บุหร่ี  

    

ขอ้คิดเห็นอ่ืนๆ .................. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. 
.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. 

 
5) ความคดิเห็น 

ขอ้คาํถาม 
ระดบัความคิดเห็น 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่   

เห็น
ดว้ย   

ไม่เห็น
ดว้ย   

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่   

ท่านเห็นดว้ยหรือไม่กบัการหา้มสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ     
ท่านเห็นดว้ยหรือไม่กบักฎหมายคุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหร่ี
เพียงใด   

    

ท่านเห็นดว้ยหรือไม่วา่ควนับุหร่ีจะมีผลต่อสุขภาพ     
ท่านเห็นดว้ยหรือไม่คนรุ่นตอ้งห่างไกลบุหร่ี        
ท่านเห็นดว้ยหรือไม่วา่กบัการไม่สูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี     
ท่านเห็นดว้ยหรือไม่วา่คนในครอบครัวพยายามจะเลิกบุหร่ี        
ท่านเห็นดว้ยหรือไม่วา่คลินิกเลิกบุหร่ีสามารถช่วยใหเ้ลิกบุหร่ีได ้     
ขอ้คิดเห็นอ่ืนๆ .................. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. 
.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. 
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6) ความเป็นไปได้ 

ขอ้คาํถาม 
ระดบัความตระหนกั 

มาก
ท่ีสุด 

มาก นอ้ย นอ้ย
มาก 

ท่านคิดวา่การออกกฎหมายหา้มสูบบุหร่ีในเขตท่ีสาธารณะจะบงัคบัใชไ้ด้
เพียงใด  

    

ท่านคิดวา่การมีนโยบายปกป้องบุคคลท่ีไม่สูบบุหร่ีจะสามารถปกป้องได้
เพียงใด  

    

ท่านคิดวา่ควนับุหร่ีจากบุคคลอ่ืนจะทาํใหเ้กิดการเจบ็ป่วยเพียงใด     
ท่านคิดวา่คนรุ่นใหม่จะสามารถห่างไกลบุหร่ีไดเ้พยีงใด       
ท่านคิดวา่ผูน้าํจะสามารถเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหค้นอ่ืนไดเ้พียงใด       
ท่านคิดวา่การรณรงคใ์หเ้ลิกบุหร่ีจะประสบผลสาํเร็จเพียงใด       
ท่านคิดวา่คลินิกเลิกบุหร่ีจะประสบผลสาํเร็จไดม้ากเพียงใด      
ขอ้คิดเห็นอ่ืนๆ .................. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. 
.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. 

 

“ขอบคณุทีใ่ห้ความร่วมมือ” 
 

 
 

 



 

211 หนองบวัลาํภู: การประเมินสถานการณ์ยาสูบเพ่ือการเปล่ียนแปลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ภาพกิจกรรมระยะเร่ิมตน้โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

212 หนองบวัลาํภู: การประเมินสถานการณ์ยาสูบเพ่ือการเปล่ียนแปลง 

 
 



 

213 หนองบวัลาํภู: การประเมินสถานการณ์ยาสูบเพ่ือการเปล่ียนแปลง 

 

 



 

214 หนองบวัลาํภู: การประเมินสถานการณ์ยาสูบเพ่ือการเปล่ียนแปลง 

 

 



 

215 หนองบวัลาํภู: การประเมินสถานการณ์ยาสูบเพ่ือการเปล่ียนแปลง 

 

 



 

216 หนองบวัลาํภู: การประเมินสถานการณ์ยาสูบเพ่ือการเปล่ียนแปลง 

 

 



 

217 หนองบวัลาํภู: การประเมินสถานการณ์ยาสูบเพ่ือการเปล่ียนแปลง 

 

 



 

218 หนองบวัลาํภู: การประเมินสถานการณ์ยาสูบเพ่ือการเปล่ียนแปลง 

 

 



 

219 หนองบวัลาํภู: การประเมินสถานการณ์ยาสูบเพ่ือการเปล่ียนแปลง 

 

 



 

220 หนองบวัลาํภู: การประเมินสถานการณ์ยาสูบเพ่ือการเปล่ียนแปลง 
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ภาคผนวก ง 
ภาพกิจกรรมในระยะท่ีกําลังจะส้ินสุดโครงการ 
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การจัดเวทีเพื่อนําเสนอข้อมูล 
สถานการณ์ยาสูบเพื่อพฒันากิจกรรมโครงการ 

   
 

   
 

   
 
 
 
 
 



223 

 

   
 

   
 

   
 



224 

 

   
 

    
 

    
 

   



225 

 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 



226 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดเวทีการประเมินเสริมพลังให้กับ คณะทํางาน 
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การขยายผลสู่พืน้ท่ีในระดับจังหวดั 
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การนําเสนอผลงานวชิาการในเวทีสัมมนาวชิาการ 
“ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการสูบบุหร่ีของคนในครอบครัวชนบทอีสาน” 
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