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สูบบุหร่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีหอ้งนํ้า (ร้อยละ 29.17)  รองลงมาเป็นริมสระนํ้า  (ร้อยละ 25)  หอประชุม (ร้อยละ 20.83)  บา้นพกั

หลงัอาคารสาม (ร้อยละ 16.67)  และ หลงัโรงเรียน (ร้อยละ 8.33)   มีกน้บุหร่ีถูกท้ิงอยูท่ี่พื้นกระจดักระจาย  มีกลิ่นเหมน็ของ

บุหร่ีและนกัเรียนท่ีสูบบุหร่ีไม่กลวั  ไม่ห่วงสุขภาพตนเองหรือเพื่อนคนอื่นๆ คณะผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนอยากจะเห็น

นกัเรียนตระหนกัในพิษภยัของบุหร่ีและอยากจะใหน้กัเรียนลดละเลิกบุหร่ีแต่กไ็ม่รู้ว่าจะเร่ิมตน้ในการดาํเนินการอยา่งไร 

เพื่อท่ีจะใหบ้รรลุผลตามท่ีมุ่งหวงั    ส่วนสาเหตุท่ีมีการสูบบุหร่ีของนกัเรียนเกิดจาก  อยากลอง  เพื่อนชกัชวน  การยอมรับ
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ยาสูบไปสู่ภาคปฏิบติั ไดแ้ก่ การจดัใหน้กัเรียนเขา้ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมในนกัเรียนกลุ่มเส่ียง การประกาศเร่ือง

โรงเรียนปลอดบุหร่ีหนา้เสาธง การรณรงคล์ดละเลิกบุหร่ีโดยการติดป้ายและสต๊ิกเกอร์ตามจุดต่างๆในโรงเรียน การ

สอดแทรกเร่ืองการลดละเลิกบุหร่ีในวิชาเรียน  การจดัรายการเสียงตามสายเพื่อการลดละเลิกบุหร่ีในโรงเรียน    รณรงค์

ลดละเลิกบุหร่ีในวนัแข่งกีฬาสีภายในโรงเรียน  วนัโรงเรียนดีหน่ึงอาํเภอหน่ึงโรงเรียน การประกวดการเขียนเรียงความเพื่อ

การลดละเลิกบุหร่ี   และการใหค้าํปรึกษาสาํหรับนกัเรียนกลุม่เส่ียง   ปัจจยัความสาํเร็จในการขบัเคลื่อนการนาํมติสมชัชา

สุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบไปสู่ภาคปฏิบติั เกิดจากหลายภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมกระตุน้ใหเ้กิดการขบัเคลื่อนชุมชนและ

ครอบครัวใหค้วามร่วมมือในการดาํเนินการ  ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการประกาศนโยบายอยา่งจริงจงัทาํใหมี้การกาํหนด

รูปแบบการทาํงานท่ีนาํไปสู่การปฏิบติั  นกัเรียนท่ีสูบบุหร่ีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การลดละเลิกการสูบบุหร่ี ผลจากการ

ดาํเนินการทาํใหไ้ม่มีนกัสูบหนา้ใหม่เกิดข้ึนในโรงเรียน นกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มเส่ียงไม่สามารถใชพ้ื้นท่ีของโรงเรียนเป็นพื้นท่ีท่ี

สูบบุหร่ี   นกัเรียนกลา้ท่ีจะเปิดใจยอมรับว่าตนสูบบุหร่ีพร้อมใหคุ้ณครูมาเป็นท่ีปรึกษานกัเรียนท่ีสูบบุหร่ีมีความประสงค์

อยากจะเลิกบุหร่ี 18 คน (ร้อยละ 75)  เลิกสูบบุหร่ีได5้ คน (ร้อยละ 20.83)  มีผูป้กครองเลิกบุหร่ีไดจ้ากการขอใหเ้ลิกสูบบุหร่ี

ของลูกท่ีเป็นนกัเรียนจาํนวน 1 คน และโรงเรียนมีแผนท่ีจะดาํเนินการตามรูปแบบท่ีไดด้าํเนินการมาพร้อมทั้งจะขยายผลไป

ยงัโรงเรียนอื่นๆในพื้นท่ีใกลเ้คียงใหเ้ป็นโรงเรียนปลอดบุหร่ีต่อไป 

 

คําสําคัญ  บหุร่ี  รูปแบบกระบวนการหนนุเสริม  ปัจจยัความสาํเร็จ 
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Abstract 

 

The main objectives of this participatory action research is to examine problems and causes of student smoking 

behavior; to investigate the pattern of the enforcement process of implementing the national health assembly resolution of 

tobacco; and to study success factors of the national health assembly resolution. The volunteers included 726 secondary school 

students from grade 7 to grade 12 at NayiaSuksaRatchamangkalaphisek School. The research was conducted from July 1st, 2012 to 

June 30th, 2013. 

The research found that smoking students began their first smoking since the seventh grade and increased their 

smoking in high school. From questionnaire distributed to 255 students, there were 24 smoking male students (9.41 per 

cent).They usually smoked at the restrooms (29.17 per cent), near the pond (25 per cent),auditorium (20.83 per 

cent),residence behind the building 3 (16.67 per cent),and at the back of school (8.33 per cent)  respectively. 

There was cigarette odor and cigarette butts were dispersed at the floors. The smokers are careless about health 

issues. 

The school executives and teachers need these students to realize the dangers of smoking and prefer them quit 

smoking. However, they did not know how to start.  

There were many reasons to smoke among students including curiosity; peer pressure; family acceptance of 

students’ smoking; environment; law and regulation enforcement defects; and lack of tobacco action plan within the 

networks.  

The patterns of enforcement process of implementing the national health assembly resolution for tobacco 

included moral camp for risk students; announcement of Tobacco-Free school; banners and stickers  of anti-tobacco 

campaign; the integration of interdisciplinary classroom instruction on tobacco; school radio and sport day for anti-

tobacco campaign; one district, one best school; and school-based smoking cessation counseling.  

In terms of the success factors of the implement the resolution, there were many factors involved as follows: (1) 

several sectors participated to advocate the cooperation between communities and families towards anti- tobacco 

movement (2) the school executive announcement and the implementation the tobacco-free school policy.  

The overall finding found, there were no new smokers in school and smoking students adjusted their smoking 

behavior due to restrictive smoking area in the school.  

18 students (75 per cent) who need to quit smoking willed to confess with the teachers that they smoked 

cigarette and asked for guidance on smoking cessation. Five students (20.83 per cent) could stop smoking and a father of 

school student quitted smoking because his daughter asked him to give up cigarette. (3) the school implemented the 

policy continuously and planned to extend more tobacco-free schools. 

 

Key words: Tobacco, pattern of enforcement process, success factors 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

ที่มาและความสําคญัของปัญหา  

บุหร่ีเป็นส่ิงเสพติดท่ีสามารถเสพไดโ้ดยไม่ตอ้งรับโทษทางกฎหมาย และมีความสมัพนัธก์บัวิถีชีวิต

คนไทยตลอดจนระบบเศรษฐกิจ ทั้งดา้นการผลิต การจาํหน่าย การบริโภค  ในปี พ.ศ. 2547 รายงานของ

กระทรวงสาธารณสุขสหรัฐอเมริการะบุว่า บุหร่ีเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง โรค

เก่ียวกบัหวัใจและหลอดเลือด โรคเก่ียวกบัทางเดินหายใจ โรคเก่ียวกบัระบบสืบพนัธุ ์เป็นตน้ ในทุก 10 คน

ท่ีเสียชีวิตทัว่โลกจะมีผูเ้สียชีวิตจากสาเหตุการสูบบุหร่ี  1 คน ภายใน ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) หรืออาจเร็วกว่า

นั้นการเสียชีวิตจากการสูบบุหร่ีสดัส่วนจะเป็น 1 คน ในทุก 6 คน การสูบบุหร่ีจึงทาํใหผู้สู้บมีความเส่ียงสูงท่ี

จะเสียชีวิตก่อนวยัอนัควรมากกว่าพฤติกรรมเส่ียงอ่ืนๆ   ในจาํนวนผูสู้บบุหร่ีเป็นเวลานานนั้น ร้อยละ 50 จะ

เสียชีวิตเพราะบุหร่ี ในท่ีสุดและในจาํนวนดงักล่าวคร่ึงหน่ึงจะเสียชีวิตในวยัทาํงานซ่ึงเป็นการเสียชีวติเร็วไป 

20 หรือ 25 ปีก่อนวยัอนัควร (ประภาพรรณ เทวกุล ณ อยธุยา 2543 : 3) ถา้ยงัมีการสูบบุหร่ีกนัต่อไปผูสู้บ

บุหร่ี จะมีอตัราการเสียชีวิตสูงกว่าผู ้

ไม่สูบบุหร่ีถึง 3 เท่าในปี พ.ศ.2547 มีผูเ้สียชีวิตดว้ยโรคจากบุหร่ีประมาณ 4.9 ลา้นคนทัว่โลกหรือวนัละ 

13,700 คน (มลูนิธิรณรงคเ์พ่ือการไม่สูบบุหร่ี 2548  1) 

 บุหร่ีมีสารประกอบท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ไดแ้ก่ นิโคติน ทาร์ แอมโมเนีย  คาร์บอนมอนอกไซด ์

ไฮโดรเจนไซยาไนด ์ไนโตรเจนไดออกไซด ์สารกมัมนัตภาพรังสี รวมทั้งสารตกคา้งต่างๆ ท่ีก่อใหเ้กิดภาวะ

เป็นพิษต่อร่างกาย เช่น นิเกิล โครเมียม ทองแดง โปแตสเซียม (วีณา  ศิริสุข 2541 : 14 – 15) นิโคตินถือเป็น

สารพิษกลุ่มท่ีสาํคญักลุ่มหน่ึงของสารเคมีท่ีพบในควนับุหร่ีวงการแพทยร์ะหว่างชาติถือว่านิโคตินเป็นสาร

เสพติด มีการข้ึนทะเบียนไวอ้ยา่งเป็นทางการวา่การติดบุหร่ีเป็นโรคชนิดหน่ึง สารนิโคตินเป็นตวัการท่ีทาํ

ใหผู้สู้บบุหร่ีนั้นติดบุหร่ี (ประภาพรรณ  เทวกุล ณ อยธุยา 2544 : 3) 

บุหร่ีทัว่ไปจะพบปริมาณนิโคตินในใบยาสูบประมาณ 9 – 13 มิลลิกรัม ต่อมวน และถา้สูบบุหร่ี

หมดมวนจะไดรั้บนิโคตินเขา้ไปในร่างกายประมาณ 1.8 – 3.25 มิลลิกรัม  ต่อมวน ออกฤทธ์ิใกลเ้คียงกบัสาร

เสพติดชนิดอ่ืนๆ เช่น แอมเฟตามีน โคเคน (จุฑามณี สุทธิสีสงัข ์2544 : 7) ร้อยละ 95 ของนิโคตินจะไปจบัท่ี

ปอดและบางส่วนถกูดูดซึมเขา้กระแสเลือด ออกฤทธ์ิโดยตรงต่อสมองทั้งเป็นตวักระตุน้และกดสมอง

ส่วนกลาง มีผลต่อสมองและอวยัวะต่างๆ ของร่างกาย เช่น ช่วยผอ่นคลายกลา้มเน้ือ มีผลต่อการทาํงานของ
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หวัใจหลอดเลือด  

(วีณา ศิริสุข 2541 : 15) ซ่ึงนิโคตินท่ีไดจ้ากควนับุหร่ีจะผา่นจากเลือดเขา้ไปในประสาทส่วนกลางไดเ้ร็วมาก 

และไป 

ออกฤทธ์ิกระตุน้มีผลทาํใหเ้กิดการหลัง่ของสารโดปามีนออกมามากข้ึน ซ่ึงสารโดปามีนทาํหนา้ท่ีสาํคญัใน

การทาํใหร่้างกายรู้สึกมีความสุขอ่ิมเอิบใจ ดงันั้น จึงทาํใหผู้สู้บบุหร่ีรู้สึกสุขใจสบายใจข้ึน  รู้สึกว่า

ความเครียด ความกดดนัต่างๆนอ้ยลง มีแรงจูงใจในการทาํงานและวางแผนงานต่างๆ และเม่ือหยดุสูบบุหร่ี

ระดบันิโคตินในร่างกายลดลง ผูสู้บบุหร่ีจึงเกิดอารมณ์เศร้า หดหู่ วิตกกงัวลและอดไม่ไดท่ี้จะสูบบุหร่ีเพ่ือ

รักษาใหร้ะดบัอารมณ์และความรู้สึกลดอาการเหล่านั้น (จุฑามณี สุทธิสีสงัข ์2544 : 8) 

ผลกระทบจากการบริโภคยาสูบของประชาชนไทยการบริโภคยาสูบ มีผลเสียต่อสุขภาพ และ

นบัเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดภาระโรคสูงสุดเป็นอนัดบั 3 รองจากปัจจยัเส่ียงดา้นพฤติกรรมทางเพศ

ท่ีไม่เหมาะสม และปัจจยัเส่ียงดา้นการด่ืมแอลกอฮอล ์นอกจากน้ียงัก่อใหเ้กิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ   ใน

ปี พ.ศ.2547 มีการศึกษาภาวะโรค ของกระทรวงสาธารณสุขพบว่ามีผูเ้สียชีวิต จากโรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสูบ

บุหร่ี 41,002 คนต่อปี  (เสียชีวิตและเจ็บป่วยจากโรคมะเร็งปอด โรคหวัใจ และโรคถุงลมโป่งพอง) ในปี 

พ.ศ.2549 พบว่า มีผูป่้วยท่ีมีสาเหตุเก่ียวขอ้งกบัการสูบบุหร่ีคือโรคมะเร็งปอด 5,299 ราย โรคหวัใจ 52,605 

ราย และโรคถุงลมโป่งพอง 624,309 ราย รวมค่ารักษาพยาบาล เป็นเงิน 9,857 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 0.48 

ของ GDP  ส่วน 

ปีพ.ศ. 2546 พบว่ามีความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์จากโรคถุงลมโป่งพองและมะเร็งปอดคิดเป็น 20.51 

พนัลา้นบาท ส่วนค่ารักษาพยาบาลคิดเป็น 145,028.80 บาทต่อคนต่อปี (ศนูยว์ิจยัและจดัการความรู้เพ่ือการ

ควบคุมยาสูบ 2552 : 14)     

การสูบบุหร่ีเป็นสาเหตุสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดโรคอ่ืนๆอีกหลายโรคท่ียงัไม่เป็นท่ีรู้จกั เช่น ตอ้กระจก  ผม

ร่วง น้ิวเหลือง เช้ืออสุจิ ผดิปกติ  แผลในกระเพาะอาหาร กระดูกพรุน เป็นตน้ (กระทรวงสาธารณสุข 2545 : 

12)  จากสถิติ 10 อนัดบัสาเหตุการตายสูงสุดของคนไทย ในปี  พ.ศ.2545 พบว่ามีความเก่ียวเน่ืองกบั

พฤติกรรมการสูบบุหร่ี ถึง 4 อนัดบั ไดแ้ก่ โรคมะเร็ง (อนัดบัท่ี 1) ความดนัโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดใน

สมอง (อนัดบัท่ี 3)โรคหวัใจ  (อนัดบัท่ี 4) และโรคปอดอกัเสบและโรคอ่ืนๆ ของปอด (อนัดบัท่ี 5) 

(กระทรวงสาธารณสุ ข 2545  

: 147) หากหญิงตั้งครรภสู์บบุหร่ีก็จะเส่ียงต่อการตั้งครรภน์อกมดลกู การแทง้ การคลอดก่อนกาํหนดทารกมี

นํ้ าหนกันอ้ยกว่าปกติและเดก็มีความผดิปกติ (วีณา  ศิริสุข 254 1 : 1 – 2)  ไม่แต่ เพียงผู ้สูบบุหร่ี เท่านั้นท่ี 
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ไดรั้บอนัตรายจากการสูบบุหร่ี  บุคคลท่ีอยูร่อบขา้งก็ ได ้รับอนัตรายจากควนับุหร่ีเช่นกนั คนทัว่ไปท่ี ตอ้ง

อยูใ่นบรรยากาศท่ี มี ผู ้อ่ืนสูบบุหร่ี  ควนับุหร่ี จะทาํใหเ้กิดอาการเคืองตา ปวดศีรษะ คดัจมกู นํ้ ามกูไหล 

โดยเฉพาะผูท่ี้มีอาการหอบหืด โรคหวัใจ โรคหลอดลมอกัเสบจะทาํใหมี้อาการของโรคเพ่ิมมาก ข้ึน 

(กระทรวงสาธารณสุข 2546 : 4) หากไดรั้บควนับุหร่ีเป็นเวลาหลายปี จะมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งปอด และ

ปอดจะถกูทาํลายเช่นเดียวกบัปอด ของผูท่ี้สูบบุหร่ี วนัละ 1–10 มวน และมี ความเส่ียงในการเกิดโรคของ

ระบบต่างๆ ได ้เช่นเดียวกบัผู ้สูบบุหร่ี (ทกัษิณ เจียมทอง 2542 : 36)  ผูห้ญิงท่ีไม่ สูบบุหร่ี ท่ี ตอ้งแต่งงาน 

กบัผูช้ายท่ีสูบบุหร่ี จะมีความเส่ียงต่อการเป็นโรคมะเร็งปอดมากกว่าผูห้ญิงท่ี ไม่ สูบบุหร่ี และ แต่งงาน กบั

ผูช้ายท่ี ไม่สูบบุหร่ี ถึง 2 เท่าและมีความเส่ียงท่ีจะเป็นโรคหวัใจ  3 เท่า และเสียชีวิตเร็ว กว่าปกติถึง  4 ปี 

(Winster and Difranza 1985 : 

316, อา้งถึงใน กระทรวงสาธารณสุข 2546 : 4) ควนับุหร่ี ทาํใหเ้ด็กทารกท่ีสูดควนับุหร่ีเขา้ไปเสียชีวิตได้

ทนัที และเด็กอายตุ ํ่ากว่า  16 ปี  ซ่ึงอยูใ่นบา้นท่ีพ่อแม่ สูบบุหร่ีจะเป็นโรคเก่ียวกบัทางเดินหายใจมากกว่าเดก็

ท่ีพ่อแม่ไม่สูบบุหร่ี 2 เท่า (วิทย ์  เท่ียงบูรณธรรม 2531 : 152)  

  บุหร่ีนอกจากจะทาํใหเ้กิดปัญหาโดยตรงต่อผูสู้บเอง และโดยออ้มต่อสุขภาพของบุคคลขา้งเคียง

แลว้  ยงัทาํใหเ้กิดปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม การสูญเสียทางเศรษฐกิจท่ีสาํคญัคือ การ

สูญเสียค่าใชจ่้ายเพ่ือรักษาโรคต่างๆ ท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี  (กาญจนศรี   สิงห์ภู่  2543 : 2) ซ่ึงเป็นการ

ดูดกลืนและละลายทรัพยากรเงินตราของโลกอยา่งมหาศาล การศึกษาของธนาคารโลก เร่ืองผลไดแ้ละ

ผลเสีย อนัเกิดจากการลงทุนในอุตสาหกรรมบุหร่ี (The Economic Costs and Benefits  of Investing in 

Tobacco) ไดป้ระมาณการไวว้่า ค่าใชจ่้ายในการดูแลสุขภาพท่ีเก่ียวกบัโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ีทัว่โลกนั้น

สูงถึง2 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ รายงานฉบบัน้ี ยงัได ้เพ่ิมเติมอีกว่า การลดอตัราความเส่ียงต่อโรคโดยการ

ป้องกนัการสูบบุหร่ีให ้ผลคุม้ค่า และแมเ้ป็นการดาํเนินการเพ่ือเลิกสูบบุหร่ีกใ็หผ้ลเช่นกนั  (กระทรวง

สาธารณสุข 2545 :10)   รายงานจากธนาคารโลก  

(ประภาพรรณ  เทวกุล ณ อยธุยา 2543 : 3) เร่ือง หยดุการแพร่ ภยับุหร่ี ส่ิงท่ี รัฐตอ้งทาํและผลได ้ผลเสียทาง

เศรษฐกิจของการควบคุมยาสูบ กล่าวว่า ในประเทศท่ี ประชากรมี รายได ้สูง ค่าใช ้จ่ายในการรักษาพยาบาล

โรคต่างๆ ท่ีมีสาเหตุเก่ียวเน่ืองกบับุหร่ีนั้นเป็นจาํนวนร้อยละ 6 – 15 ของค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล

ทั้งหมด  ค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลประจาํปี ของผู ้สูบบุหร่ี โดยเฉล่ียจะสูงกว่าของผู ้ท่ีไม่ สูบบุหร่ีและ

ค่าใชจ่้ายตลอดชีพของผูสู้บบุหร่ีนั้นมากกว่าของผูไ้ม่สูบบุหร่ีแมจ้ะมีอายไุม่ยนืยาวเท่าสถิรกร พงศพ์านิช 

(2550 : 163-171) ทาํการศึกษาเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายในปัจจุบนัและอนาคตทาง ดา้นสุขภาพของโรคท่ีเกิด
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จากการสูบบุหร่ีกบัรายรับของรัฐจากภาษีบุหร่ีในประเทศไทย ไดป้ระเมินและคาดการค่าใชจ่้ายของโรค  3 

โรค คือ โรคหวัใจ โรคถุงลมโป่งพองและโรคมะเร็งปอด ระหว่างปี พ.ศ.2546-2550 และรายรับของรัฐท่ีได ้

จากการจดัเก็บภาษี บุหร่ี ระหว่างปี พ.ศ. 2546–2550 เช่นกนั พบว่าค่าใชจ่้ายของ  3 โรค นั้นเร่ิมเพ่ิมสูง กว่า

รายรับของภาครัฐจากภาษีบุหร่ี ใน ปี  พ.ศ. 2543 และเพิ่มมากข้ึนในปีถดัมาและต่อไปในอนาคต นอกจาก

ประเทศชาติจะตอ้งสูญเสียค่าใชจ่้ายในดา้นเศรษฐกิจและสงัคมเป็นอยา่งมากในการดูแลรักษาผูป่้วยดว้ยโรค

ท่ี เกิดจากการสูบบุหร่ี แลว้ยงัเกิดความสูญเสียในทรัพยากรมนุษย ์ท่ีเป็นกาํลงัในการพฒันาประเทศอยา่ง

มหาศาล รายงานการสาํรวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ของประชากร พ.ศ.2547  ของสาํนกังานสถิติ แห่งชาติ  

พบว่า ในปี  พ.ศ.2547 จาํนวนประชากร อาย ุ 15 ปีข้ึนไปทัว่ประเทศ  ซ่ึงมีประมาณ  49.4 ลา้นคนเป็นผูท่ี้สูบ

บุหร่ีจาํนวน 11.3 ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ  22.9 ในจาํนวนน้ี เป็นผูสู้บบุหร่ี ประจาํทุกวนัประมาณ  9.6  ลา้น

คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 ผูท่ี้สูบบุหร่ี นานๆ คร้ัง (สูบไม่สมํ่าเสมอหรือกาํหนดระยะเวลาท่ี แน่นอนไม่ ได ้) มี 

ประมาณ 1.7 ลา้นคนหรือร้อยละ 3.4 ซ่ึงจากสถิติจาํนวนผูสู้บบุหร่ี เป็นประจาํประมาณ  9.6 ลา้นคน (ร้อยละ 

19.5) ลดลงจากการสาํรวจเม่ือ พ.ศ. 2544  ท่ี มี ผูสู้บประจาํทุกวนัประมาณ 10.6 ลา้นคน (ร้อยละ 22.5) 

(มลูนิธิรณรงคเ์พ่ือการไม่สูบบุหร่ี 2548 : 6)  

ในปัจจุบนัน้ีสงัคมไทยโดยเฉพาะสงัคมเมืองรับเอาวฒันธรรมของประเทศท่ีคิดว่าเจริญแลว้เขา้มา

มากท่ี เห็นไดช้ดัคือ กลุ่มวยัรุ่นซ่ึงเป็นวยัท่ีรับและเรียนรู้ส่ิงต่างๆไดร้วดเร็ว ทั้งในส่ิงท่ีสร้างสรรคแ์ละทาํลาย 

ในท่ีน้ีรวมถึงค่านิยมของการสูบบุหร่ี  ซ่ึงเร่ิมพบเห็นกนัมากข้ึนตามสถานท่ีต่างๆ เช่น ศนูยก์ารคา้ และ

สาธารณสถานทัว่ไป ซ่ึงเช่ือว่า การสูบบุหร่ี บ่งบอกถึงการมีรสนิยมดีเกิดความเท่ห์ จึงถือเป็นแบบอยา่ง 

(อจัฉราวรรณ  สร้อยทอง 2542 : 3) ปกติ แลว้คนท่ี ไม่เคยสูบบุหร่ีมาก่อนตั้งแต่เป็นวยัรุ่นก็จะไม่สูบไป

ตลอดชีวิต  แต่พบว่าผูสู้บบุหร่ีจาํนวนมากนั้นสูบบุหร่ีมาตั้งแต่ก่อนอายคุรบ 25 ปี  ซ่ึงส่วนใหญ่เร่ิมสูบใน

ขณะท่ียงัเป็นเดก็หรือวยัรุ่น (ประภาพรรณ  เทวกุล ณ อยธุยา 2543 : 19) จากการสาํรวจพฤติกรรมการสูบ

บุหร่ีของประชากร พ.ศ. 2547 ของสาํนกังานสถิติ แห่งชาติ  มีวยัรุ่นอาย ุ15 ถึง 19 ปี ท่ี สูบบุหร่ี จาํนวน 

301,119  คน เป็นชายจาํนวน 293,913 คน และหญิงจาํนวน 7,206 คน และผูท่ี้เร่ิมสูบบุหร่ี ตั้งแต่ อายกุ่อน 10 

ปี  – 24 ปี  ทั้งหมด 8,841,568 คน คิดเป็น ร้อยละ 91.8 (มลูนิธิรณรงคเ์พ่ือการไม่ สูบบุหร่ี  2548  : 5) ซ่ึงตรง

กบังานวจิยัหลายช้ินท่ีพบว่า คนท่ีติดบุหร่ีมกัเร่ิมสูบตั้งแต่ยงัเป็นวยัรุ่น จากการศึกษาของอจัฉราวรรณ  

สร้อยทอง (2542 : 45) ซ่ึงทาํการศึกษาปัจจยัท่ี ส่งผลต่อพฤติ กรรมการสูบบุหร่ี ในกลุ่มวยัรุ่นเดก็นกัเรียน

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาชั้นปี ท่ี  1–6 ทั้งภาครัฐและเอกชน พบว่า กลุ่มสูบบุหร่ี มีอายเุม่ือเร่ิมสูบเฉล่ีย  13.5 ปี 

ส่วนใหญ่เร่ิมสูบบุหร่ีในช่วงอาย ุ10–14 ปี คิดเป็นร้อยละ 61.5 รองลงมาเร่ิมสูบเม่ืออายรุะหว่าง 15 –19 ปี 
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คิดเป็นร้อยละ 32 จากการศึกษาของประไพจิตร ชุมแวงวาปี(2542 : 75) พบว่า นกัเรียนชายท่ีสูบบุหร่ีใน

สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขตขอนแก่นส่วนใหญ่ สูบบุหร่ี คร้ังแรกในช่วงอายปุระมาณ 15–17 ปี 

ร้อยละ 53.6 และมีผู ้เร่ิมสูบบุหร่ี ในช่วงอาย ุ 12–14  ปี ถึงร้อยละ 23.91 สาเหตุท่ีสูบบุหร่ี คือ อยากลอง ร้อย

ละ 62 และเพ่ือนชวน ร้อยละ 30 ส่วนการศึกษาของอรนุช  ภาช่ืน, สุวฒัน์  ศรีสรฉตัร์ และณัฐธิรา ไกรมงคล 

(2542 : 7) จากการสนทนากลุ่มของหวัหนา้ครอบครัวท่ีสูบบุหร่ีพบว่า ส่วนใหญ่จะเร่ิมสูบบุหร่ี ในอาย ุ13–

15 ปี ซ่ึงเป็นช่วงวยัรุ่นท่ีชอบลอง เห็นชอบต่อพฤติกรรมใหม่ๆ โดยไม่พิจารณาใหถ่ี้ ถว้นถึงผลระยะยาวท่ี 

ตามมานอกจากน้ี การสูบบุหร่ี ในกลุ่มวยัรุ่นนั้นเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงท่ีชกันาํใหก้า้วไปสู่ปัญหายาเสพ

ติดชนิดใหโ้ทษชนิดอ่ืนๆ จากการวจิยัพฤติกรรมการสูบบุหร่ีท่ีสมัพนัธก์บัส่ิงเสพติดอ่ืนๆ ในหลายประเทศ 

พบว่า วยัรุ่นติดเหลา้ ร้อยละ 62  เร่ิมจากติดบุหร่ีก่อน  วยัรุ่นท่ีติดฝ่ินและกญัชา  ร้อยละ 75 เร่ิมจากการติด

บุหร่ี ก่อนและวยัรุ่นท่ีติดโคเคนและเฮโรอีน  ร้อยละ 95  เร่ิมจากติดบุหร่ี ก่อน (ประกิต วาทีสาธกกิจ 2540 : 

7) และจากการวจิยัของ Henningfield (1989 : 73, อา้งถึงในเพญ็ศรี  เปล่ียนขาํ 2536 : 7) พบว่า วยัรุ่นอายุ

ระหว่าง 12–17 ปี  ท่ีติดนิโคตินในบุหร่ี  จะมีอตัราการติดสุราเพ่ิมข้ึน 4 เท่า อตัราการสูบกญัชาเพ่ิมข้ึน 100 

เท่า  และอตัราการสูบโคเคนเพ่ิมข้ึน 32 เท่าของคนท่ีไม่สูบบุหร่ี   ในปีการศึกษา 2543 มีการเก็บรวบรวม

ขอ้มลูการเสพติดบุหร่ี ของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในจงัหวดัสุพรรณบุรี  พบว่ามีนกัเรียนชายท่ีติด

บุหร่ี ร้อยละ 2.7  

ของนกัเรียนชายทั้งหมด และในจาํนวนน้ีร้อยละ 33.3 ยอมรับว่ามีการเสพแอมเฟตามีน (ยาบา้)  ร่วมดว้ย    

(กาํธร ไพจิตต ์ 2544 : 6) 

การควบคุมการบริโภคยาสูบของสงัคมไทยเป็นท่ียอมรับมากในความสาํเร็จทั้งในระดบัประเทศ 

และสากล จากผลงานการขบัเคล่ือนอยา่งต่อเน่ือง เป็นระบบและไดผ้ลท่ีเป็นรูปธรรม ทั้งในดา้นนโยบาย 

ของรัฐ การมีกฎหมายและมาตรการการควบคุมยาสูบ และการปฏิบติัการเพ่ือการควบคุมยาสูบในกลุ่มต่างๆ 

ของสงัคม (ศนูยว์ิจยัและจดัการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ 2552 : 1 )โดยในปี 2555 ศนูยว์ิจยั 

และจดัการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบร่วมกบัสาํนกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

สนบัสนุนการทาํงานวิจยัของสมชัชาสุขภาพจงัหวดัและสนบัสนุนการนาํมติสมชัชา 

สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2553 เร่ืองมาตรการควบคุมปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพดา้นยาสูบไปปฏิบติั  

 จากสภาพปัญหาดงักล่าวขา้งตน้สมชัชาสุขภาพจงัหวดัอุบลราชธานีซ่ึงมีบทบาทในการสร้าง

กระบวน การการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสงัคมระดบัพ้ืนท่ีจงัหวดัอุบลราชธานีใหส้ามารถนาํไปสู่การ

ขบัเคล่ือนมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ   ในคร้ังน้ีมุ่งท่ีจะขบัเคล่ือนมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติมติท่ี 6  



65 

 

มาตรการในการควบคุมปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพดา้นยาสูบนาํไปสู่การปฏิบติัในพ้ืนท่ีโดยเลือกเอาพ้ืนท่ี

โรงเรียนนาเยยีศึกษา รัชมงัคลาภิเษก  ซ่ึงอยูห่่างจากตวัจงัหวดัอุบลราชธานี 40 กิโลเมตร ในเขตอาํเภอนาเยยี  

จงัหวดัอุบลราชธานีเป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีครูและบุคลากรจาํนวน 54 คน มีนกัเรียน 726 คน จากการ

สนทนากลุ่มกบัผูบ้ริหารและคณะครูไดมี้การสรุปขอ้มลูในเบ้ืองตน้ของโรงเรียนว่าน่าจะมีนกัเรียนจาํนวน

หน่ึงท่ีสูบบุหร่ีและส่วนใหญ่เร่ิมมีการสูบบุหร่ีตั้งแต่ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  มีการสูบบุหร่ีทั้งในหอ้งนํ้ า  

โรงยมิและหอประชุมของโรงเรียน  สาํหรับขนาดของปัญหาและสาเหตุของการสูบบุหร่ีจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ี

คณะครูและทีมผูว้ิจยัจะตอ้งร่วมกนัหาขอ้มลูต่อไป  อยา่งไรก็ตามกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนเคยดาํเนินการเพ่ือ

ควบคุมและป้องกนัไม่ใหมี้นกัเรียนสูบบุหร่ี ไดแ้ก่ เม่ือ 10 ปีก่อนมีการนิมนตพ์ระมาอบรมนกัเรียนแมจ้ะ

ไดผ้ลบา้งแต่กิจกรรมดงักล่าวก็ทาํเพียงคร้ังเดียวไม่ไดท้าํอยา่งต่อเน่ือง  จดักิกรรมวนังดบุหร่ีโลกโดยให้

นกัเรียนแสดงละคร  จดันิทรรศการเพ่ือลดละเลิกการสูบบุหร่ีแต่ก็ทาํไดเ้พียงการมีกิจกรรมส่วนการสูบบุหร่ี

ก็ยงัมีเช่นเดิม  ขณะน้ีโรงเรียนกาํลงัจะเร่ิมการดาํเนินการกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ความมุ่งหวงัของ

คณะผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนอยากจะเห็นนกัเรียนตระหนกัในพิษภยัของบุหร่ีและอยากจะใหน้กัเรียน

ลดละเลิกบุหร่ีแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเร่ิมตน้ในการดาํเนินการอยา่งไร เพ่ือท่ีจะใหบ้รรลุผลตามท่ีมุ่งหวงัไว ้

 

คาํถามการวจิยั 

 จะนาํมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบไปสู่การปฏิบติัในพ้ืนท่ีจงัหวดัอุบลราชธานีไดอ้ยา่งไร 

 

วตัถุประสงค์การวจิยั    

1. เพ่ือขบัเคล่ือนการนาํมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบไปสู่ภาคปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม 

2. เพ่ือศึกษาปัญหาและสาเหตุท่ีมีการสูบบุหร่ีของนกัเรียน 

3. เพ่ือศึกษารูปแบบกระบวนการหนุนเสริมการขบัเคล่ือนการนาํมติสมชัชาแห่งชาติเร่ืองยาสูบ 

    ไปสู่ภาคปฏิบติั 

4. เพ่ือศึกษาปัจจยัความสาํเร็จในการขบัเคล่ือนการนาํมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบ 

    ไปสู่ภาคปฏิบติั 

 

ขอบเขตการวจิยั 
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 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาการการนาํมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบไปปฏิบติัท่ี

จงัหวดัอุบลราชธานี  โดยอาศยัการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมใหส้ามารถมีการขบัเคล่ือนการนาํมติ

สมชัชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรมท่ีโรงเรียนนาเยยีศึกษา  รัชมงัคลาภิเษก  อาํเภอนา

เยยี จงัหวดัอุบลราชธานี  และเครือข่ายองคก์รในชุมชนท่ีเป็นพ้ืนท่ีท่ีตั้งของโรงเรียน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย

หลกัคือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง 6  จาํนวน  726 คน  ดาํเนินการระหว่างวนัท่ี  1  กรกฎาคม 2555 ถึง 

วนัท่ี  30  มิถุนายน 2556    

   

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

 ผลการวิจยัคร้ังน้ี จะสามารถทาํใหท้ราบและเขา้ใจถึงปัญหาและสาเหตุท่ีมีการสูบบุหร่ีของ

นกัเรียนในโรงเรียนนาเยยีศึกษา  รัชมงัคลาภิเษก  อาํเภอนาเยยี  จงัหวดัอุบลราชธานี   ไดรู้ปแบบ

กระบวนการหนุนเสริมการขบัเคล่ือนการนาํมติสมชัชาแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบติัและพบปัจจยัความสาํเร็จใน

การขบัเคล่ือนการนาํมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบติั      ผลการวจิยัท่ีไดจ้ะแสดงใหเ้ห็นการ

ขบัเคล่ือนการนาํมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรมท่ีโรงเรียนแห่งหน่ึงในจงัหวดั

อุบลราชธานี  แลว้ยงัจะขยายผลไปสู่ชุมชนท่ีตั้งของโรงเรียน   และนาํไปสู่การวางนโยบาย  มาตรการหรือ

แผนการดาํเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัพ้ืนท่ีหรือในระดบัจงัหวดัไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป  
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บทที่  2 

แนวคดิทฤษฎี และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

การวจิยัโครงการการนาํมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบไปปฏิบติัท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี คร้ังน้ี   

ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือนาํมาเป็นแนวทางในการทาํความเขา้ใจ

ปรากฏการณ์ท่ีศึกษา และใชเ้ป็นแนวทางการดาํเนินการวิจยั    โดยไดน้าํเสนอส่ิงท่ีไดศึ้กษามีรายละเอียดดงั

หวัขอ้ต่อไปน้ี 

              

2.1  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบับุหร่ี 

2.2   แนวคิดเก่ียวกบัการติดบุหร่ีในเด็ก 

2.3  พระราชบญัญติัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมการสูบบุหร่ี 

2.4  แนวคิดเก่ียวกบัสถานศึกษาปลอดบุหร่ีและวิธีดาํเนินการ 

2.5  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง   

 

2.1. ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบับุหร่ี 

 

 ปัจจุบนัมีผูเ้สพติดบุหร่ีทัว่โลก 11,000 ลา้นคน และมีแนวโนม้จะเพ่ิมมากข้ึนตามจาํนวนประชากร

โลกท่ีเพ่ิมข้ึน ผูท่ี้สูบบุหร่ีอยา่งต่อเน่ืองจะเสียชีวิตก่อนวยัอนัควรดว้ยโรคต่างๆ ท่ีเป็นผลมาจากการสูบบุหร่ี 

ทั้งน้ีเพราะในควนับุหร่ีมีสารพิษและผลกระทบต่อสุขภาพเป็นอยา่งมาก โดยปัจจุบนัมีผูเ้สียชีวิตจากการสูบ

บุหร่ีปีละ 5 ลา้นคนทัว่โลก 

 

         2.1.1 สารพษิในควนับุหร่ีและผลกระทบต่อสุขภาพ 

     บุหร่ีท่ีเผาไหมก่้อใหเ้กิดควนับุหร่ีท่ีมีสารประกอบทางเคมี ประมาณ 4,000 ชนิด เป็น

สารเคมีท่ีเป็นพิษต่อร่างกาย 250 ชนิด และในจาํนวนน้ีเป็นสารก่อมะเร็ง 60 ชนิด ตวัอยา่งเช่น 

  นิโคตนิ เป็นสารไม่มีสี มีลกัษณะคลา้ยนํ้ ามนั มีอาํนาจการเสพติดสูง ออกฤทธ์ิโดยตรงท่ี

สมองภายใน 10 วินาที ทาํใหผู้สู้บรู้สึกเป็นสุข สบายใจ เสพติดบุหร่ีและเลิกไดย้าก 

  ทาร์ มีลกัษณะคลา้ยนํ้ ามนัดิน ประกอบดว้ยสารอนัตรายหลายชนิดท่ีก่อใหเ้กิดมะเร็ง 

ละอองของเหลวของสารทาร์จะจบัติดอยูท่ี่ทางเดินหลอดลม และถุงลมปอดทาํให้เกิดอาการระคายเคือง ไอ

เร้ือรัง มีเสมหะ เป็นสาเหตุของโรคหลอดลมอุดกั้นเร้ือรังและมะเร็งปอด รวมทั้งมะเร็งในอวยัวะอ่ืน ๆ 
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  คาร์บอนมอนนอกไซด์ เป็นก๊าซไม่มีสี ไม่มีกล่ิน มีคุณสมบติัแยง่จบัฮีโมโกลบินในเมด็

เลือดแดงไดดี้กว่าก๊าซออกซิเจน ทาํใหห้วัใจตอ้งทาํงานหนกัมากข้ึนเพ่ือใหเ้ลือดนาํออกซิเจนไปเล้ียงส่วน

ต่าง ๆ ของร่างกายไดเ้พียงพอ ถา้ไดรั้บก๊าซน้ีจาํนวนมากจะทาํใหเ้กิดอาการมึนงง คล่ืนไสแ้ละเหน่ือยง่าย 

  ไนโตรเจนไดออกไซด์ เป็นก๊าซท่ีทาํลายเยือ่บุหลอดลมส่วนปลายและถุงลมปอดทาํใหผ้นงั

ถุงลม โป่งพอง ส่งผลใหก้ารทาํงานของปอดลดลง มีผลต่อการแลกเปล่ียนก๊าซ ทาํใหร่้างกายไดรั้บ 

ออกซิเจนไม่เพียงพอ เหน่ือยหอบง่าย เป็นสาเหตุของการเกิดโรคถุงลมปอดโป่งพอง ซ่ึงเป็นโรคเร้ือรังและ

ทรมาน 

  ไฮโดรเจนไซยาไนด์ เป็นก๊าซท่ีทาํลายเยือ่บุหลอดลมส่วนตน้ ซ่ึงบริเวณน้ีจะทาํหนา้ท่ีคอย

ช่วยดกัส่ิงแปลกปลอมต่าง ๆไม่ใหเ้ขา้สู่ทางเดินหายใจ ผูสู้บบุหร่ีจะมีอาการไอ มีเสมหะ และหลอดลม

อกัเสบเร้ือรัง 

  สารกมัมนัตภาพรังสี ควนับุหร่ีประกอบดว้ยสารกมัมนัตภาพรังสีต่าง ๆ ท่ีเป็นสารก่อ

มะเร็ง 

  สารปรุงแต่งในบุหร่ี ในการผลิตบุหร่ีจะใส่สารปรุงแต่งหลายชนิดเพ่ือใหบุ้หร่ีมีรสชาติดีข้ึน 

แต่สารเหล่าน้ีก่อใหเ้กิดพิษภยัของบุหร่ีเพ่ิมมากข้ึน เช่น โกโก ้มีฤทธ์ิขยายหลอดลม ส่งผลใหผู้สู้บบุหร่ีมี

โอกาสไดรั้บควนับุหร่ีและสารนิโคตินเพ่ิมข้ึน และเม่ือเกิดการเผาไหมโ้กโกจ้ะกลายเป็นสารก่อมะเร็งชนิด

หน่ึง นํ้าตาล เม่ือเผาไหมจ้ะช่วยเพ่ิมฤทธ์ิเสพติดของนิโคติน แอมโมเนีย มีฤทธ์ิระคายเคืองเน้ือเยือ่ ทาํให้

แสบตาหลอดลมอกัเสบ และไอ รวมทั้งทาํใหก้ารดูดซึมนิโคตินดีข้ึน เมนทอลทาํใหรู้้สึกเยน็คอ ผูสู้บบุหร่ี

สามารถอดัควนับุหร่ีอยูใ่นปอดไดน้านข้ึน ทาํใหโ้อกาสเกิดโรคต่าง ๆ ไดเ้พ่ิมข้ึน เป็นตน้ 

 ในระหว่างการสูบบุหร่ีจะเกิดควนับุหร่ี 2 แบบ คือ ควนับุหร่ีท่ีสูบเขา้ปอด หรือ ท่ีพ่นออกมา และ

ควนับุหร่ีท่ีออกมาจากการเผาไหมบุ้หร่ีท่ีปลายมวน เม่ือสูดควนับุหร่ีเขา้สู่ปอดร่างกายจะดูดซึมสารพิษใน

ควนับุหร่ีเขา้สู่กระแสเลือด และไหลเวียนไปยงัอวยัวะส่วนต่าง ๆ ทัว่ร่างกาย ทาํใหเ้ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

และเกิดโรคต่าง ๆ แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ดงัน้ี 

  โรคหัวใจและหลอดเลอืด   การสูบบุหร่ีเป็นสาเหตุท่ีสาํคญัท่ีสุดของโรคหวัใจซ่ึงสามารถ

ป้องกนัได ้เม่ือเทียบกบัสาเหตุอ่ืน ๆ ของโรคหวัใจ เช่น ไขมนัในเสน้เลือดสูงเบาหวาน เป็นตน้ โดยเฉล่ีย

แลว้ผูติ้ดบุหร่ีจะมีเสน้เลือดเส่ือมและเกิดการตีบตนัเร็วมากกว่าผูไ้ม่สูบบุหร่ีถึง 10-15 ปี นอกจากน้ีมีความ

เส่ียงต่อการเกิดภาวะหวัใจวายจากกลา้มเน้ือหวัใจวายเฉียบพลนัมากกว่าผูไ้ม่สูบบุหร่ีถึง 10 เท่า โดยความ

เส่ียงจะเพ่ิมตามจาํนวนบุหร่ีท่ีสูบ และในกลุ่มผูท่ี้เกิดภาวะหวัใจวายจากกลา้มเน้ือหวัใจตายเฉียบพลนั พบว่า

ร้อยละ 50 จะเสียชีวิตในท่ีเกิดเหตุ ร้อยละ 25 จะไปเสียชีวติท่ีโรงพยาบาล นัน่คือหากเกิดภาวะหวัใจวายจาก

กลา้มเน้ือหวัใจตายเฉียบพลนัแลว้โอกาสรอดชีวิตจะมีนอ้ยลงและจะมีปัญหาเร่ืองคุณภาพชีวติต่อไป 

  โรคมะเร็งปอด บุหร่ี มีความสมัพนัธก์บัการเกิดโรคมะเร็ง พบว่าบุหร่ีเป็นสาเหตุของการ

เสียชีวิตดว้ยโรคมะเร็งปอด ถึงร้อยละ 82 ความเส่ียงของการเกิดโรคมะเร็งเพ่ิมข้ึนตามปริมาณบุหร่ีท่ีสูบต่อ
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วนั และระยะเวลาการสูบบุหร่ี ผูท่ี้สูบบุหร่ีมากกว่า25 มวนต่อวนั มีโอกาสเส่ียงท่ีจะเสียชีวิตดว้ยโรคมะเร็ง

ปอดมากกวา่ผูไ้ม่สูบถึง 25เท่า นอกจากน้ี บุหร่ียงัเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งกล่องเสียง ช่องปาก หลอด

อาหาร ไต ตบัอ่อน กระเพาะอาหาร ปากมดลกูและกระเพาะปัสสาวะ 

  โรคปอดอดุกั้นเร้ือรัง ไดแ้ก่ โรคหลอดลมอกัเสบเร้ือรัง และ โรคถุงลมโป่งพองบุหร่ีเพ่ิม

ความเส่ียงของการติดเช้ือระบบทางเดินหายใจโดยทาํใหเ้กิดการอกัเสบระคายเคืองของทางเดินหายใจ ทาํให้

มีเสมหะมากในผูป่้วยท่ีไอเร้ือรัง เกิดถุงลมโป่งพองเน่ืองจากมีการขยายและทาํลายถุงลมเลก็ๆในปอด ร้อย

ละ 90 ของผูป่้วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังมีสาเหตุมาจากการสูบบุหร่ี ซ่ึงมกัมีสาเหตุมาจากการสูบบุหร่ีไม่นอ้ย

กว่า 1 ซองต่อวนั เป็นระยะเวลาไม่ตํ่ากว่า 20 ปี ความผดิปกติของสมรรถภาพปอดไม่สามารถแกไ้ขให้

กลบัมาเป็นปกติไดแ้มว้่าจะหยดุสูบบุหร่ีมานาน และการตอบสนองต่อการรักษามีจาํกดั 

  โรคระบบทางเดนิอาหาร บุหร่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเกิดแผลในทางเดินอาหารส่วนบน 

พบแผลในกระเพาะอาหารและลาํไสเ้ลก็ส่วนตน้ของผูสู้บบุหร่ีไดม้ากกว่าและอตัราการหายของแผลชา้กว่า

ผูไ้ม่สูบบุหร่ี รวมถึงแผลท่ีจะทะลุสูงข้ึนดว้ยและเม่ือมีเลือดออก เลือดกจ็ะหยดุไหลชา้กว่า นัน่คือยากต่อการ

รักษาและเป็นอนัตรายต่อชีวติมากกว่า 

  โรคในช่องปาก บุหร่ี เป็นหน่ึงในปัจจยัเส่ียงของการเกิดโรคปริทนต ์สารเคมีในบุหร่ีทาํให้

กระบวนการหายของโรคปริทนตแ์ละแผลในการผา่ตดัในช่องปากชา้ลง ผูสู้บบุหร่ีจะมีคราบหินปูนจบัฝัง

แน่นท่ีฟัน เกิดช่องว่างระหวา่งฟันและเหงือกโครงสร้างของกระดกูและเน้ือเยือ่ท่ีฟันหายไป นอกจากน้ีบุหร่ี

ยงัทาํใหเ้กิดกล่ินปากฟันเหลือง เหงือกร่น และระคายในคอ 

  ภาวะเส่ือมสมรรถภาพทางเพศ เกิดจากเสน้เลือดและประสาทท่ีควบคุมการแข็งตวัของ

อวยัวะเพศชายเส่ือม ซ่ึงควนับุหร่ีมีสารท่ีทาํใหห้ลอดเลือดตีบแคบลงการทาํงานจึงเส่ือมลง นอกจากน้ียงั

พบว่าตวัอสุจิในผูสู้บบุหร่ีมีการเคล่ือนไหวผดิปกติมากกวา่ผูไ้ม่สูบบุหร่ี รวมทั้งจาํนวนตวัอสุจิลดลงดว้ย จึง

เป็นความเส่ียงต่อการเป็นหมนั 

 

            2.1.2  อนัตรายจากควนับุหร่ีมอืสอง 

  ควนับุหร่ีมือสอง หมายถึง ควนับุหร่ีในสภาพแวดลอ้มท่ีประกอบดว้ยควนับุหร่ีจากปลายมวน

บุหร่ี และควนัท่ีถกูหายใจออกหรือพ่นออกมาโดยผูสู้บบุหร่ี ผูท่ี้ไม่สูบบุหร่ีแต่ไดรั้บควนับุหร่ีดงักล่าว 

เรียกว่า ผูสู้บบุหร่ีมือสอง ซ่ึงไดรั้บอนัตรายจากพิษภยับุหร่ีและเกิดโรคไดเ้ช่นเดียวกบัผูสู้บบุหร่ี  หลกัฐาน

ทางวิทยาศาสตร์ระบุว่า ไม่มีระดบัท่ีปลอดภยัจากควนับุหร่ีมือสองหมายความว่า การสูดควนับุหร่ีมือสอง

แมเ้พียงเลก็นอ้ย ก็เป็นอนัตรายต่อสุขภาพได ้เช่น การสูดควนับุหร่ีมือสอง แมเ้พียงระยะสั้นๆ ก็ก่อใหเ้กิด

ผลกระทบต่อระบบหลอดเลือดและหวัใจทนัทีซ่ึงเป็นสาเหตุของโรคหวัใจวายในระยะยาว 

 คนทัว่ไปมกัไดรั้บควนับุหร่ีมือสองในบา้น รถโดยสาร สถานท่ีทาํงาน และสถานท่ีสาธารณะ

ต่างๆ แมก้ารสาํรวจจะพบว่า คนไทยทั้งท่ีสูบบุหร่ี และไม่สูบบุหร่ี กว่าร้อยละ 90 รับรู้ว่าการสูบบุหร่ีมือสอง
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เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ แต่ผูสู้บบุหร่ีส่วนใหญ่ขาดความตระหนกัถึงอนัตรายท่ีคนในบา้นจะไดรั้บจากควนั

บุหร่ีมือสอง มีการรวบรวมงานวิจยัทัว่โลกท่ีพบว่าควนับุหร่ีเป็นอนัตรายต่อเดก็ ดงัน้ี 

     2.1.2.1  เด็กจากครอบครัวท่ีพ่อ หรือ แม่ หรือ ทั้งพ่อและแม่สูบบุหร่ี จะเป็นเด็กท่ีมีปัญหา

สุขภาพสองเท่าของเด็กท่ีอยูใ่นครอบครัวท่ีปลอดบุหร่ี 

  2.1.2.2  เด็กท่ีไดรั้บควนับุหร่ีมือสองจะนาํไปสู่การเป็นผูสู้บบุหร่ีในอนาคต 

  2.1.2.3  ถา้พ่อแม่สูบบุหร่ีวนัละซองท่ีบา้น ทาํใหล้กูตอ้งหายใจเอาควนับุหร่ีเขา้ไปเท่ากบั  

50 ซอง ต่อปี 

  2.1.2.4 ในประเทศจีน เด็กท่ีเกิดมามีนํ้ าหนกันอ้ยมกัเกิดในครอบครัวท่ีมีคนสูบบุหร่ีตั้งแต่1 

ซองต่อวนัข้ึนไป รวมทั้งเด็กมีโอกาสเส่ียง 4.8 เท่าในการรับการรักษาเก่ียวกบัโรคระบบทางเดินหายใจ 

  2.1.2.5. การศึกษาของโรงพยาบาลในนิวยอร์ก พบว่าควนับุหร่ีมือสองเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีทาํ

ใหเ้ด็กหมดสติ 

  2.1.2.6. งานวิจยัของสหรัฐอเมริกา พบว่าสภาพแวดลอ้มท่ีเตม็ไปดว้ยควนับุหร่ี เป็นปัจจยั

เส่ียงสาํคญัท่ีทาํให้ เกิดโรคหูชั้นกลางอกัเสบ ในเด็กก่อนวยัอนุบาล 

 จะเห็นว่าความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบับุหร่ีท่ีกล่าวมาขา้งตน้ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัสารพิษในควนั

บุหร่ี ซ่ึงมีสารเคมีท่ีเป็นพิษต่อร่างกาย 250 ชนิด และในจาํนวนน้ีเป็นสารก่อมะเร็งมากถึง 60 ชนิด 

ตวัอยา่งเช่น นิโคติน  ทาร์ คาร์บอนมอนนอกไซด ์ ไนโตรเจนไดออกไซด ์ไฮโดรเจนไซยาไนด ์ 

สารกมัมนัตภาพรังสี และยงัมีสารปรุงแต่งในบุหร่ีหลายชนิดเพ่ือใหบุ้หร่ีมีรสชาติดีข้ึน แต่สารเหล่าน้ี

ก่อใหเ้กิดพิษภยัจากบุหร่ีเพ่ิมมากข้ึน เช่น โกโก ้มีฤทธ์ิขยายหลอดลม ส่งผลใหผู้สู้บบุหร่ีมีโอกาสไดรั้บควนั

บุหร่ีและสารนิโคตินเพ่ิมข้ึน และเม่ือเกิดการเผาไหมโ้กโกจ้ะกลายเป็นสารก่อมะเร็งชนิดหน่ึง นํ้าตาล เม่ือ

เผาไหมจ้ะช่วยเพ่ิมฤทธ์ิเสพติดของนิโคติน แอมโมเนีย มีฤทธ์ิระคายเคืองเน้ือเยือ่ ทาํใหแ้สบตาหลอดลม

อกัเสบ และไอ รวมทั้งทาํใหก้ารดูดซึมนิโคตินดีข้ึน เมนทอลทาํใหรู้้สึกเยน็คอ ผูสู้บบุหร่ีสามารถอดัควนั

บุหร่ีอยูใ่นปอดไดน้านข้ึน ทาํใหโ้อกาสเกิดโรคต่าง ๆ ไดเ้พ่ิมข้ึน แมก้ระทั้งอนัตรายจากควนับุหร่ีมือสอง ก็

มีผลกระทบต่อสุขภาพไดด้ว้ย เช่นกนั  การศึกษาในคร้ังน้ีผูว้ิจยัจึงใหค้วามหมายคาํว่า  ความรู้เก่ียวกบับุหร่ี  

หมายถึง   ความเขา้ใจของบุคคลท่ีสามารถบอกไดว้่าสารพิษในบุหร่ี ตวัอยา่งเช่น นิโคติน  ทาร์ คาร์บอน

มอนนอกไซด ์ และสารปรุงแต่งในบุหร่ี ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของทั้งผูสู้บและผูท่ี้ไม่สูบบุหร่ีแต่ไดรั้บ

ควนับุหร่ีอยา่งไรบา้ง ความหมายดงักล่าวน้ีกาํหนดข้ึนเพ่ือนาํไปประกอบการจดัทาํแบบสอบถามเพ่ือวดั

ความรู้ในกลุ่มนกัเรียน     

 

2.2. แนวคดิเกีย่วกบัการตดิบุหร่ีในเด็ก 
 

 2.2.1 ความหมายของการตดิบุหร่ี การติดบุหร่ีเป็นการติด 2 ทางร่วมกนั คือ    
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   2.2.1.1 การติดทางร่างกาย  คือการท่ีร่างกายติดสารนิโคติน เกิดจากการสูบบุหร่ีอยูเ่ป็น

ประจาํจนร่างกายติดสารนิโคตินซ่ึงเป็นสารเสพติดท่ีอยูใ่นบุหร่ี เม่ือหยดุสูบบุหร่ีสารนิโคตินในร่างกายจะ

ลดลงทาํใหเ้กิดอาการขาดนิโคตินไดแ้ก่ อาการหงุดหงิด กระวนกระวาย คิดอะไรไม่ออก ตอ้งหาบุหร่ีมาสูบ

เพ่ือเติมนิโคตินใหเ้พียงพอดงัเดิม  

   เม่ือหยดุสูบบุหร่ีภาวะเสพติดทางร่างกายจะค่อยๆหายไปในเวลาประมาณ 2-3 สปัดาห์ 

ดงันั้นถา้เราสามารถทนหยดุสูบบุหร่ีไดเ้พียง 2-3 สปัดาห์ ร่างกายของเราก็จะพน้จากภาวะติดบุหร่ี  

   2.2.1.2 การติดทางจิตใจ  คือการสูบบุหร่ีจนติดเป็นนิสยั เกิดจากการเรียนรู้ว่าการสูบบุหร่ี

ทาํใหห้ายเครียด เพลิดเพลิน หายเบ่ือ สมองแล่น ทาํให้เกิดการติดอกติดใจอยากสูบเร่ือยๆ จนติดเป็นนิสยั

หรือเป็นความเคยชินอยา่งหน่ึง เม่ือไหร่ท่ีรู้สึกเครียดหรือเบ่ือๆ ก็จะคิดถึงบุหร่ี ภาวะเสพติดทางจิตใจเป็น

สาเหตุสาํคญั ของการกลบัมาสูบใหม่หลงัจากเลิกไดแ้ลว้ ดงันั้นผูท่ี้พยายามเลิกสูบบุหร่ีและผูท่ี้เลิกสูบบุหร่ี

ไดแ้ลว้ยงัตอ้งปฏิบติัตนเพ่ือการเลิกสูบบุหร่ีต่อไปเร่ือยๆ จนเกิดเป็น "นิสยั" หรือเป็นความเคยชินอนัใหม่ท่ี

ไม่มีการสูบบุหร่ี  
 

                2.2.2  สาเหตุของการเสพตดิบุหร่ีในเด็ก 

  วยัรุ่นเป็นช่วงเวลาท่ีสาํคญัช่วงหน่ึงของชีวิต เป็นวยัแห่งการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากเป็นระยะ

พฒันาการท่ีมีการเปล่ียนแปลงจากวยัเดก็เป็นวยัผูใ้หญ่ทั้งในดา้นร่ายกาย จิตใจ และจิตสงัคม วยัรุ่นเป็นวยัท่ี

อยากรู้ อยากเห็น อยากลอง มีความตอ้งการเป็นอิสระและชอบทา้ทายในดา้นจิตสงัคม อิทธิพลจากกลุ่ม

เพ่ือนเป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญัในวยัรุ่น กล่าวไดว้่าวยัรุ่นทุกคนจะใหค้วามสาํคญักบัเพ่ือนฝงูมาก เพราะเด็ก

ตอ้งการเป็นท่ียอมรับของกลุ่ม ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นพฒันาการท่ีปกติ และมีส่วนส่งเสริมใหว้ยัรุ่นเติบโตเป็นวยั

ผูใ้หญ่ท่ีสมบูรณ์ อยา่งไรก็ตามหากวยัรุ่นขาดการช้ีแนะ การอบรมจากพ่อ แม่ครูอาจารย ์อาจทาํใหเ้ด็กวยัรุ่น

ขาดวจิารณญาณว่าส่ิงใดสมควรทาํ ส่ิงใดไม่สมควรทาํ ทั้งความอยากรู้ อยากเห็น อยากทดลองและการทา้

ทายจากเพ่ือนก็มีส่วนผลกัดนัใหว้ยัรุ่นมีความเส่ียงต่อพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์อุบติัเหตุ และความรุนแรง

มากกว่าวยัอ่ืน เช่น พฤติกรรมการสูบบุหร่ี 

  งานวิจยัของเอแบคโพลล ์ท่ีศึกษาเร่ือง การสูบบุหร่ีของนกัเรียน นกัศึกษาและพฤติกรรม

ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้ง : กรณีศึกษานกัเรียน นกัศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ถึงระดบัปริญญาตรี จาก 25 

จงัหวดัทัว่ประเทศ ปี พ.ศ.2548 ไดช้ี้ใหเ้ห็นความสมัพนัธข์องการสูบบุหร่ีของนกัเรียน นกัศึกษากบั

พฤติกรรมเส่ียงอ่ืน ๆ ซ่ึงทาํใหเ้ราตอ้งหนัมามองปัญหาการเสพติดบุหร่ีของเยาวชนไทยกนัใหม่ งานวิจยั

ดงักล่าวพบขอ้มลูท่ีน่าตกใจคือกลุ่มนกัเรียน นกัศึกษาท่ีสูบบุหร่ีมีผูท่ี้ด่ืมเหลา้มากกว่าผูท่ี้ไม่สูบบุหร่ี 3.5 เท่า 

เท่ียวกลางคืนมากกว่า 3.2 เท่า เคยมีเพศสมัพนัธม์ากกว่า 3.7 เท่า เล่นการพนนัมากกว่า 3.3 เท่า และใชย้าเสพ

ติดอ่ืนมากกว่า 16 เท่า และหากวิเคราะห์เฉพาะผูติ้ดยาเสพติด มีตวัเลขท่ีน่าตกใจมากว่านกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีสูบบุหร่ี เป็นผูท่ี้ใชย้าเสพติดมากกวา่ผูท่ี้ไม่สูบบุหร่ี 27 เท่า ขณะท่ีในนกัศึกษาปริญญา

ตรี ผูท่ี้สูบบุหร่ีใชย้าเสพติดมากกว่าผูไ้ม่สูบ 10 เท่า ดงันั้นหากเราจะป้องกนัไม่ใหเ้ยาวชนติดยาเสพติด 
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มาตรการสาํคญัท่ีสุดคือ การป้องกนัไม่ใหเ้ยาวชนเสพติดบุหร่ีโดยเฉพาะเยาวชนท่ีมีอายนุอ้ยระดบัมธัยม ถา้

เราสามารถลดเยาวชนในวยัน้ีไม่ใหสู้บบุหร่ีไดม้ากเท่าใด เราก็ลดจาํนวนเยาวชนท่ีจะติดยาเสพติดไดม้าก

เท่านั้น (วารสารโรงเรียนปลอดบุหร่ี 2548 : 3, อา้งถึงใน ธญัรดี    จิระสินธิปกและคณะ 2553 : 12)  ผล

การสาํรวจของสาํนกังานสถิติแห่งชาติเก่ียวกบัสาเหตุการสูบบุหร่ีของวยัรุ่น พบว่า สาเหตุสาํคญั 5 ประการ

ท่ีชกันาํใหว้ยัรุ่นเร่ิมสูบบุหร่ี คือ 1) ความอยากรู้อยากลอง 2) การตามอยา่งเพ่ือนหรือเพ่ือนชวน 3) การตาม

อยา่งสมาชิกในครอบครัว 4) เพ่ือเขา้สงัคม 5) สาเหตุจากการทาํงาน  (วารสารสมาร์ท  2548, อา้งถึงใน ธญั

รดี    จิระสินธิปกและคณะ 2553 : 12) และพบว่าคนสูบบุหร่ีส่วนใหญ่เร่ิมล้ิมลองบุหร่ีมวนแรกในช่วงท่ียงั

เป็นวยัรุ่น แต่ชายกบัหญิงก็มีการเร่ิมตน้ท่ีต่างกนั โดยเฉล่ียนั้นผูช้ายเร่ิมสูบบุหร่ีมวนแรกราว ๆ อาย ุ18 ปี แต่

ผูห้ญิงเร่ิมเม่ืออายุ 20ปี นยัสาํคญัของขอ้เท็จจริงนั้นคือ สาํหรับวยัรุ่นชาย ถา้ก่อนอาย ุ20ปี เขาไม่ไดแ้ตะตอ้ง

บุหร่ีเลยโอกาสท่ีเขาจะไม่ยุง่กบัมนัไปตลอดชีวติก็มีสูง (ศรัณญา เบญจกุลและคณะ, 2550 : 142-145, อา้งถึง

ใน ธญัรดี    จิระสินธิปกและคณะ 2553 : 12) 

  ขณะน้ีเรามีเยาวชนอาย ุ15 – 19 ปี ท่ีเสพติดบุหร่ี (สูบประจาํ) 3 แสนคน และสูบเป็นบางคร้ัง 

1.5 แสนคน ตวัเลขน้ีไม่ค่อยเปล่ียนแปลงในช่วง 20 ปี ท่ีผา่นมาบ่งบอกว่าเรายงัไม่ประสบความสาํเร็จในการ

ป้องกนัเยาวชนจากการเสพติดบุหร่ี ซ่ึงหมายความต่อไปวา่ เรายงัไม่ประสบความสาํเร็จในการป้องกนั

เยาวชนจากการติดยาเสพติดชนิดอ่ืน ๆ รวมทั้งพฤติกรรมเส่ียงดา้นอ่ืนๆดว้ย หนทางหน่ึงท่ีจะช่วยแกปั้ญหา

ดงักล่าวขา้งตน้ คือการร่วมกนัสร้างวฒันธรรมท่ีส่งเสริมการไม่สูบบุหร่ี ซ่ึงส่ิงท่ีเป็นบทบาทโดยตรงของ

โรงเรียน คือ การกาํหนดใหโ้รงเรียนเป็นเขตปลอดบุหร่ี 

 

        2.2.3 แนวทางการป้องกนัและแนวทางแก้ไขเด็กที่ตดิบุหร่ี 

  กรณีคนท่ีไม่เคยสูบบุหร่ีก็ไม่ควรริลองไม่ควรคิดว่าเป็นเร่ืองโกเ้ก๋หรือทาํตามเพ่ือน ในการ

ป้องกนัสามารถปฏิบติัตามดงัน้ี 

   2.2.3.1 การป้องกนัตวัเอง  

            1) ศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัโทษพิษภยัของบุหร่ี ประโยชนข์องการไม่สูบบุหร่ี  

    2) รู้จกัตดัสินใจแกปั้ญหาดว้ยเหตุผล หากไม่สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยตวัเอง ควรปรึกษา 

พ่อ แม่ ครู หรือญาติผูใ้หญ่ท่ีไวใ้จ  

    3) ไม่ทดลองสูบบุหร่ี และกลา้ท่ีจะปฏิเสธเม่ือมีผูอ่ื้นชกัชวน  

    4) ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์  

   2.2.3.2 การป้องกนัในครอบครัว  

    1) สร้างความสมัพนัธใ์นครอบครัวโดยใหค้วามรัก ความเขา้ใจ ความใกลชิ้ดระหว่าง 

พ่อ แม่ ลกู และใหค้าํปรึกษาแนะนาํเม่ือลกูมีปัญหา  

    2) พ่อแม่ตอ้งประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี เช่น ไม่สูบบุหร่ี ไม่เสพสารเสพติด  
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   2.2.3.3 การป้องกนัในโรงเรียน  

    1) ครูอาจารยต์อ้งประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีเป็นท่ีปรึกษาแนะนาํในการปฏิบติั

ตวัในทางท่ีถกูตอ้งเหมาะสม  

    2) ครูอาจารยต์อ้งคอยสอดส่องพฤติกรรมของนกัเรียนรวมทั้งประสานงานกบั

ผูป้กครองเพ่ือป้องกนัไม่ใหมี้การแพร่ระบาดของบุหร่ีในโรงเรียน  

    3) ครูอาจารยต์อ้งศึกษาความรู้ เร่ืองบุหร่ีและสารเสพติดและวิธีการแกไ้ขปัญหา

อยา่งถกูวิธี 

   2.2.3.4 การป้องกนัในชุมชน   ทุกคนในชุมชนตอ้งมีส่วนร่วมท่ีจะทาํใหชุ้มชนอยูร่่วมกนั

โดยปราศจากบุหร่ีและสารเสพติด 

 

  2.2.4 แนวทางแก้ไขเด็กที่ตดิบุหร่ี 

        2.2.4.1 วิธีต่อสูก้บัการติดทางร่างกาย  คือ  หยดุสูบบุหร่ีใหไ้ดส้กั 2-3 สปัดาห์ และ ใชย้าช่วย    

การใช ้“ยาช่วยอดบุหร่ี” ก็เป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีจะช่วยใหก้ารอดบุหร่ีง่ายข้ึนการใชย้าสามารถช่วยลดความ

ทรมานจากการติดทางร่างกายไดท้าํใหเ้ราสามารถทุ่มเทกาํลงัใจในการต่อสูก้บัการติดทางจิตใจไดเ้ต็มท่ี การ

ใชย้าท่ีมีการศึกษาว่าช่วยใหก้ารเลิกสูบบุหร่ีประสบความสาํเร็จมากข้ึน คือ การใหนิ้โคตินทดแทนในรูป

ของ หมากฝร่ังนิโคตินและแผน่ปะนิโคติน   หลกัการของทั้งหมากฝร่ังและแผน่ปะนิโคตินคือการให้

นิโคตินแก่ ร่างกายในขนาดตํ่าๆ เพ่ือระงบัอาการขาดนิโคตินแลว้ค่อยๆ ลดขนาดยาลงเร่ือยๆ จนหมด ทั้ง

หมากฝร่ังและแผน่ปะนิโคตินใชไ้ดผ้ลใกลเ้คียงกนัแต่ก็มีขอ้ดีขอ้เสียต่างกนับา้งคือเราสามารถใชแ้ผน่ปะ

นิโคตินไดต้ลอดเวลารวมทั้งเวลานอนดว้ยทาํใหเ้ม่ือต่ืนข้ึนมาเราจะไม่ค่อย"หิว"บุหร่ี ส่วนหมากฝร่ังนิโคติน

นั้นเราสามารถเพ่ิมหรือลดปริมาณนิโคตินไดเ้องในระดบัหน่ึงโดยการเค้ียวถ่ีหรือห่างลง   นอกจากน้ีการ

เค้ียวหมากฝร่ังนิโคตินยงัช่วยลดความ"เหงาปาก" ไดด้ว้ยแต่การใชย้าก็มีขอ้จาํกดัคือ เม่ือเร่ิมใชย้าผูสู้บบุหร่ี

ตอ้งหยดุสูบทนัที การใชย้าไปดว้ยแลว้ "ค่อยๆสูบนอ้ยลง" จะทาํใหเ้ลิกสูบบุหร่ีสาํเร็จ นอกจากนั้นปริมาณ

นิโคตินโดยรวมท่ีร่างกายไดรั้บเขา้ไปอาจมากเกินไปทาํใหเ้กิดอนัตรายได ้ดงันั้นการใชย้าทั้ง 2 ชนิดน้ีจึง

ตอ้งอยูภ่ายใตก้ารดูแลของแพทย ์

  2.2.4.2  วิธีต่อสูสู้ก้บัการติดทางใจ 

    1) หลีกเล่ียงส่ิงย ัว่ยหุรือกิจกรรมท่ีอาจทาํใหเ้กิดความอยากสูบบุหร่ี เช่น  ไม่พกบุหร่ี

ติดตวั   ท้ิงอุปกรณ์สูบบุหร่ีทั้งหมด   ไม่เขา้ใกลค้นท่ีกาํลงัสูบบุหร่ี    เลือกท่ีนัง่ในบริเวณท่ีหา้มสูบบุหร่ี    ถา้

ด่ืมกาแฟหรือเหลา้แลว้อยากสูบบุหร่ี ก็ใหห้ยดุด่ืมหรือเปล่ียนไปด่ืมอยา่งอ่ืนแทน    ถา้ตอ้งสูบบุหร่ีหลงั

อาหารก็ใหลุ้กข้ึนหาอะไรทาํทนัทีท่ีรับประทานอาหารอ่ิม 

    2) เบ่ียงเบนความสนใจเม่ือเกิดความอยากสูบบุหร่ีข้ึนมา เช่น อาบนํ้ า หาอะไรทาํ 

เล่นกีฬา 
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    3) เสริมสร้างกาํลงัใจ ในการเลิกสูบบุหร่ี เช่น   คิดทบทวนผลเสียของการสูบบุหร่ี

และผลดีของการหยดุสูบบุหร่ี     บอกคนรอบขา้งว่าท่านกาํลงัพยายามหยดุสูบบุหร่ีเพ่ือ พวกเขาจะไดช่้วย

เชียร์และไม่มาย ัว่หรือ ส่งบุหร่ีใหเ้วลาท่านหงุดหงิดเขาจะไดเ้ขา้ใจ    ทาํใหท่้านตอ้งพยายามอยา่งจริงจงัมาก

ข้ึน   เก็บเงินค่าบุหร่ีใส่กระปุกออมสินไว ้  ใหร้างวลัตวัเองถา้เลิกสูบบุหร่ีได ้

    4) หาวิธีอ่ืนๆในการจดัการกบัความเครียด คือ วิธีจดัการกบัความเครียดนั้นมี

มากมายหลายวิธี บางคนใชว้ิธีดูหนงั ฟังเพลง เล่นกีฬา บางคนใชว้ิธีปิดหอ้งแลว้ตะโกนดงัๆ หรือลองศึกษา 

สงัเกตดูพฤติกรรมของพรรคพวกเพ่ือนฝงูท่ีไม่สูบบุหร่ีว่าเขาจดัการกบัความเครียดอยา่งไร ทดลองใชว้ิธี

จดัการกบัความเครียดแบบต่างๆดู แลว้จดจาํวิธีท่ีท่านชอบเอาไวใ้ช ้

    5) กาํหนดวนัท่ีจะหยดุสูบอยา่งเด็ดขาด เพ่ือใหมี้เวลาเตรียมตวัและ"ทาํใจ" อาจจะ

กาํหนดโดยใชว้นัท่ีมีความหมายพิเศษบางอยา่งเช่น วนัเกิด วนัครบรอบแต่งงาน วนัเกิดลกู หรืออาจกาํหนด

เป็นระยะเวลาเช่นอีก 3 วนั 7 วนั หรือ 10 วนั หรืออีก 2 สปัดาห์ก็ได ้หลงัจากนั้นใหใ้ชเ้วลาช่วงน้ีค่อยๆ

พยายามลดการสูบบุหร่ีลง โดยจาํกดัจาํนวนบุหร่ีท่ีจะสูบในแต่ละวนัลงเร่ือยๆ สูบเพียงคร่ึงมวนแลว้ท้ิง 

กาํหนดวนัท่ีจะไม่สูบบุหร่ีเลยทั้งวนัจากสปัดาห์ละ 1 วนั แลว้ค่อยๆเพ่ิมเป็นสปัดาห์ละ 2 วนั 3 วนั หรือ

ค่อยๆเพ่ิมเป็น 2 วนัติดกนั 3 วนัติดกนั ฯลฯ  ในระหว่างน้ีใหพ้ยายามปฏิบติัตามวิธีท่ีกล่าวมาแลว้ไปดว้ยคือ  

หลีกเล่ียงส่ิงย ัว่ย ุเบ่ียงเบนความสนใจ เสริมสร้างกาํลงัใจ และเปล่ียนวิธีจดัการกบัความเครียด เม่ือถึงวนัท่ี

ท่านกาํหนดว่าจะหยดุสูบบุหร่ีใหท้ิ้งบุหร่ีท่ีเหลือและอุปกรณ์การสูบบุหร่ีใหห้มดแลว้หยดุสูบบุหร่ีทนัที แลว้

ปฏิบติัตามวิธีขา้งตน้ต่อไปจนสามารถหยดุสูบบุหร่ีไดเ้ดด็ขาดและเกิดเป็น "นิสยั" หรือความคุน้เคยอนัใหม่

ท่ีไม่ตอ้งสูบบุหร่ี 

 จากแนวคิดเก่ียวกบัการติดบุหร่ีในเด็กจะพบว่ามีการใหค้วามหมายเก่ียวกบัการติดบุหร่ีใน 2 ทาง

คือการติดทางร่างกายและการติดทางจิตใจ  สาเหตุของการติดเกิดจากความอยากรู้ อยากเห็น อยากลอง มี

ความตอ้งการเป็นอิสระและชอบทา้ทายในดา้นจิตสงัคม อิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนเป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญัใน

วยัรุ่น  หากวยัรุ่นขาดการช้ีแนะ การอบรมจากพ่อ แม่ครูอาจารย ์อาจทาํใหเ้ด็กวยัรุ่นขาดวจิารณญาณว่าส่ิงใด

สมควรทาํ ส่ิงใดไม่สมควรทาํ และเส่ียงต่อพฤติกรรมการสูบบุหร่ีได ้  มีผลการวจิยัพบว่านกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีสูบบุหร่ี เป็นผูท่ี้ใชย้าเสพติดมากกว่าผูท่ี้ไม่สูบบุหร่ี 27 เท่า  มาตรการสาํคญัท่ีสุดคือ 

การป้องกนัไม่ใหเ้ยาวชนเสพติดบุหร่ีโดยเฉพาะเยาวชนท่ีมีอายนุอ้ยระดบัมธัยม ถา้เราสามารถลดเยาวชนใน

วยัน้ีไม่ใหสู้บบุหร่ีไดม้ากเท่าใด เราก็ลดจาํนวนเยาวชนท่ีจะติดยาเสพติดไดม้ากเท่านั้น   หนทางหน่ึงท่ีจะ

ช่วยแกปั้ญหาดงักล่าวขา้งตน้ คือการร่วมกนัสร้างวฒันธรรมท่ีส่งเสริมการไม่สูบบุหร่ี ซ่ึงส่ิงท่ีเป็นบทบาท

โดยตรงของโรงเรียน คือ การกาํหนดใหโ้รงเรียนเป็นเขตปลอดบุหร่ี   แนวทางการป้องกนัและแกไ้ขเด็กท่ี

ติดบุหร่ี ประกอบดว้ยการป้องกนัตวัเอง การป้องกนัในครอบครัว  การป้องกนัในโรงเรียน และการป้องกนั

ในชุมชน การศึกษาในคร้ังน้ีผูว้ิจยัจึงไดน้าํแนวคิดดงักล่าวประกอบการจดัทาํเคร่ืองมือวิจยัในส่วนของ

แบบสอบถามประเด็นขอ้มลูทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา การพกัอาศยั สถานภาพของบิดามารดา 
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ความสมัพนัธข์องนกัเรียนกบัสมาชิกในครอบครัวและบุคคลท่ีนกัเรียนพบว่าสูบบุหร่ี  ประเดน็พฤติกรรม

การสูบบุหร่ีของนกัเรียน ไดแ้ก่ การสูบบุหร่ี  สาเหตุการสูบบุหร่ี ความถ่ีในการสูบบุหร่ี ค่าใชจ่้ายในการสูบ

บุหร่ี สถานท่ี โอกาส ชนิดของบุหร่ีท่ีสูบและการพยายามเลิกสูบบุหร่ี  ประเด็นความคิดเห็นเก่ียวกบัอนัตราย

จากการสูบบุหร่ีและความคิดเห็นเก่ียวกบัการเลิกสูบบุหร่ีในนกัเรียนนอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัไดน้าํความรู้ท่ีไดไ้ป

ประกอบการทาํแบบสงัเกตและแนวประเด็นการสมัภาษณ์นกัเรียนท่ีสูบบุหร่ี  

 

2.3 พระราชบัญญัตแิละกฎหมายที่เกีย่วข้องกบัการควบคุมการสูบบุหร่ี 

 

 2.3.1 กฎหมายเพือ่ควบคุมผลติภัณฑ์ยาสูบ 

  มาตรการทางกฎหมาย เป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัมากในการควบคุมยาสูบทั้งในดา้นการ

ควบคุมตลาด การส่งเสริมการขาย และการจาํกดัสถานท่ีสูบบุหร่ี เพ่ือคุม้ครองสิทธิและสุขภาพของผูท่ี้ไม่

สูบบุหร่ี ประเทศไทยมีกฎหมายเพ่ือควบคุมยาสูบดงัน้ี  

  2.3.1.1 พระราชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ.2535 

    วตัถุประสงคเ์พ่ือควบคุมมาตรการทางการตลาดของผลิตภณัฑย์าสูบ ซ่ึงรวมถึง

ยาสูบทุกชนิดท่ีสูด ดม อม เค้ียว สาระสาํคญัของกฎหมายไดแ้ก่ 

    1) การหา้มขายบุหร่ีแก่ผูท่ี้มีอายตุ ํ่ากว่า 18 ปี 

    2) การหา้มขายบุหร่ีดว้ยเคร่ืองขายอตัโนมติั 

    3) การหา้มแจกบุหร่ีเพ่ือเป็นตวัอยา่ง หรือ เพ่ือใหแ้พร่หลาย   

    4) การหา้มโฆษณาบุหร่ีหรือแสดงเคร่ืองหมายในส่ิงพิมพ ์วิทย ุโทรทศัน์ หรือส่ิง

อ่ืนๆ รวมทั้งการหา้มแสดงซองบุหร่ีท่ีจุดขาย 

    5) การหา้มโฆษณาสินคา้ท่ีใชช่ื้อบุหร่ี เป็นเคร่ืองหมายของสินคา้นั้น 

    6) การหา้มผลิต นาํเขา้ โฆษณา สินคา้ท่ีเลียนแบบบุหร่ีหรือซองบุหร่ี 

    7) การหา้มส่งเสริมการขายทุกรูปแบบ ไดแ้ก่ การขายสินคา้โดยการแจก แถม ให ้

แลกเปล่ียนกบับุหร่ี หรือขายบุหร่ีโดยการแจก แลก แถม ใหแ้ลกเปล่ียนกบัสินคา้ 

    8) การพิมพค์าํเตือนสุขภาพขา้งซองบุหร่ี 

    9) การเปิดเผยส่วนประกอบผลิตภณัฑบุ์หร่ี 

    10) การแสดงฉลากท่ีซองบุหร่ีตามหลกัเกณฑ ์

    11) การหา้มขายบุหร่ีท่ีไม่ไดแ้สดงฉลากตามหลกัเกณฑ ์

   จากพระราชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ.2535 ผูว้ิจยัเห็นว่าการหา้มโฆษณามี

นยัสาํคญัมาก เพราะการโฆษณามีผลทาํใหเ้ยาวชนหรือนกัเรียนอยากลองสูบบุหร่ีกระตุน้คนท่ีติดบุหร่ีแลว้

ใหอ้ยากสูบและไม่คิดท่ีจะเลิก ทาํใหค้นท่ีเลิกบุหร่ีแลว้กลบัมาสูบใหม่ และแมจ้ะมีกฎหมายหา้มโฆษณาและ
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ส่งเสริมการขายทุกรูปแบบ แต่บริษทับุหร่ีก็พยาบาลตลอดเวลาในการหาทางฝ่าฝืน เพ่ือโฆษณาบุหร่ีใน

รูปแบบต่างๆ 

 

 2.3.2 พระราชบัญญัตคุ้ิมครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหร่ี พ.ศ.2535 

   กระทรวงสาธารณสุขไดอ้อกประกาศ กาํหนดสถานท่ีสาธารณะท่ีหา้มสูบบุหร่ีเพ่ิมข้ึนเป็น

ระยะๆ ตั้งแต่ พ.ศ.2535 จนปัจจุบนัตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัท่ี 17 สถานท่ีสาธารณะ 

สถานศึกษาและท่ีทาํงานทั้งหมดถกูกาํหนดใหเ้ป็นเขตปลอดบุหร่ีแลว้ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชใ้น  วนัท่ี 11 

กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2551 สาระสาํคญัของกฎหมายไดแ้ก่ 

  2.3.2.1.  การจดัใหส่้วนใดส่วนหน่ึงหรือทั้งหมดของสถานท่ีสาธารณะเป็นเขตสูบบุหร่ี และ

เป็นเขตปลอดบุหร่ี 

   2.3.2.2.  การจดัใหเ้ขตปลอดบุหร่ีมีสภาพลกัษณะและมาตรฐานตามท่ีกาํหนด 

   2.3.2.3.  การจดัใหมี้เคร่ืองหมายเขตสูบบุหร่ี หรือ เขตปลอดบุหร่ี ตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการ

ท่ีกาํหนด 

   2.3.2.4.  การหา้มมิใหผู้ใ้ดสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี  การหา้มสูบบุหร่ีในสถานท่ีตามท่ี

กฎหมายกาํหนด เช่น สถานท่ีสาธารณะ ยวดยาน ท่ีทาํงาน หากสามารถบงัคบัใชไ้ดอ้ยา่งจริงจงั จะส่งผลดี

หลายประการ คือ 

1) คุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหร่ี 

2) ทาํใหผู้สู้บบุหร่ีลดปริมาณการสูบบุหร่ี 

3) ทาํใหผู้สู้บบุหร่ีอยากท่ีจะเลิกสูบบุหร่ีมากข้ึน 

4) ทาํใหผู้สู้บบุหร่ีเลิกบุหร่ีไดง่้ายข้ึน 

5) ลดตวัแบบการสูบบุหร่ี นาํไปสู่การมีค่านิยมไม่สูบบุหร่ี 

6) ลดค่าใชจ่้ายในการรักษาความสะอาดสถานท่ี 

7) ลดโอกาสเกิดอุบติัเหตุไฟไหม ้

8) ลดภาวะโลกร้อน 

   กระทรวงสาธารสุข ไดอ้อกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัท่ี 17 กาํหนดประเภทขอ

สถานท่ีสาธารณะเพ่ือคุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหร่ี เป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

   ประเภทท่ี 1 สถานท่ีสาธารณะตอ้งปลอดบุหร่ีทั้งหมด  ไดแ้ก่ รถโดยสารประจาํทางรถ

โดยสารรับจา้ง รถรับส่งนกัเรียน ท่ีพกัผูโ้ดยสาร หรือ บริเวณท่ีใชร้อก่อนหรือหลงั การใชบ้ริเวณ

ยานพาหนะโดยสารทุกประเภท ลิฟตโ์ดยสาร ตูโ้ทรศพัทส์าธารณะหรือบริเวณท่ีใหบ้ริการโทรศพัท์

สาธารณะ สุขา อาคารโรงมหรสพ หอ้งสมุด หอ้งประชุม อบรม หรือสมัมนา อาคารร้านขายยา คลินิก 

อาคารสถานท่ีออกกาํลงักายในร่ม หรือ อาคารสถานกีฬาในร่ม อาคารอฒัจนัทร์ดกีูฬาหรือการแสดง สนาม



77 

 

เด็กเล่น สถานรับเล้ียงเด็กก่อนวยัเรียน โรงเรียน หรือสถานศึกษาหรอสถาบนัการศึกษาระดบัตํ่ากว่า

อุดมศึกษา ศาสนสถาน หรือสถานท่ีประกอบศาสนกิจในนิกายหรือศาสนาต่างๆ เฉพาะบริเวณท่ีประกอบ

ศาสนกิจ 

   ประเภทท่ี 2 สถานท่ีสาธารณะท่ีตอ้งปลอดบุหร่ี เฉพาะบริเวณท่ีมีระบบปรับอากาศ ไดแ้ก่ 

สถานท่ีจดัแสดงศิลปวฒันธรรม พิพิธภณัฑส์ถาน หรือหอศิลป์  หา้งสรรพสินคา้ ศนูยก์ารคา้ สถานท่ีแสดง

สินคา้หรือนิทรรศการ ร้านตดัผม สถานท่ีบริการคอมพิวเตอร์ / อินเทอร์เน็ต ตูเ้กมส์ หรือตูค้าราโอเกะ 

หอพกั สถานท่ีจาํหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 

   ประเภทท่ี 3 สถานท่ีสาธารณะท่ีใหเ้ป็นเขตปลอดบุหร่ีทั้งหมด ยกเวน้บริเวณหอ้งพกั

ส่วนตวั หรือหอ้งทาํงานส่วนตวัของผูป้ฏิบติังาน และบริเวณท่ีจดัไวเ้ป็น “เขตปลอดบุหร่ี” ไดแ้ก่ สถานี

ขนส่งผูโ้ดยสารทุกประเภทรวมถึงท่าอากาศยานและท่าเรือโดยสาร มหาวิทยาลยัหรือสถานศึกษาหรือ

สถาบนัการศึกษาตั้งแต่ระดบัอุดมศึกษาข้ึนไป อุทยานหรือศนูยก์ารเรียนรู้ สถานฝึกอาชีพ สถานกวดวิชา 

สถานท่ีสอนภาษา สอนดนตรี – ขบัร้อง สอนการแสดง สอนศิลปะ สอนกีฬา สอนศิลปะป้องกนัตวั และ

อ่ืนๆ ศาสนสถาน หรือสถานท่ีประกอบศาสนกิจ ในนิกายหรือศาสนาต่างๆ สถานท่ีออกกาํลงักายกลางแจง้

หรือสนามกีฬา สวนสาธารณะ สวนสตัว ์และสวนพฤกษศาสตร์ 

   ผูฝ่้าฝืน สูบบุหร่ีในสถานท่ีสาธารณะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท เจา้ของสถานท่ี

สาธารณะท่ีไม่จดัเขตปลอดบุหร่ีมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท 

   จาก พระราชบญัญติัคุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหร่ี พ.ศ.2535 ผูว้ิจยัเห็นวา่กฎหมายฉบบั

น้ีใหอ้าํนาจกระทรวงสาธารณสุขในการประกาศใหส้ถานท่ีต่างๆ เป็นท่ีท่ีหา้มสูบบุหร่ี เพ่ือคุม้ครองสิทธิ

ของผูไ้ม่สูบบุหร่ีในการท่ีจะไดรั้บอากาศบริสุทธ์ิ และปลอดจากการไดรั้บอนัตรายจากควนับุหร่ีมือสอง 

 

    2.3.3  ประกาศกระทรวงศึกษาธกิารเร่ืองแนวทางการปฏิบัตกิารควบคุมยาสูบในสถานศึกษา 

   เน่ืองจากการบริโภคยาสูบ ก่อใหเ้กิดปัญหาดา้นสุขภาพ  ครอบครัวและส่ิงแวดลอ้มส่ง

ผลกระทบต่อสงัคมและเศรษฐกิจ  คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเม่ือวนัท่ี  12 มิถุนายน 2555 เห็นชอบแผน

ยทุธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ  พ.ศ.2555 – 2557 โดยมีมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมยาสูบลดปัญหาท่ี

จะส่งผลต่อสุขภาพของทั้งตนเองและบุคคลใกลเ้คียง  เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ  สร้างความตระหนกัถึงพิษภยั  

และป้องกนัเด็กและเยาวชนมิใหเ้ขา้ถึงยาสูบโดยง่าย  กระทรวงศึกษาธิการกาํหนดใหส้ถานศึกษาทุกระดบั

และหน่วยงานในสงักดัและกาํกบัของกระทรวงศึกษาธิการปฏิบติั ดงัน้ี 

   2.3.3.1 หา้มมิใหห้น่วยงาน สถานศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรม  หรือรับการสนบัสนุนใด ๆ จากผู ้

ประกอบธุรกิจยาสูบซ่ึงรวมถึงรูปแบบการดาํเนินกิจกรรม ของผูป้ระกอบธุรกิจยาสูบภายใตน้โยบาย “ความ

รับผดิชอบต่อสงัคมของบริษทั “  (Corporate  Social  Responsibility : CSR) 

   2.3.3.2 ใหส้ถานศึกษาตอ้งบรรจุเร่ืองโรคเก่ียวกบับุหร่ีไวใ้นหลกัสูตรการเรียนการสอน 
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   2.3.3.3  ใหส้ถานศึกษาทุกแห่งติดป้ายหา้มสูบบุหร่ีในสถานศึกษา  และหา้มมิใหมี้การสูบ

บุหร่ีในสถานศึกษา  ตลอดจนกาํชบัใหน้กัเรียน  นกัศึกษา   หา้มสูบบุหร่ีในขณะอยูใ่นเคร่ืองแบบนกัเรียน  

นกัศึกษา 

   2.3.3.4  ใหผู้บ้ริหารการศึกษา  ครู  อาจารย ์ ตลอดจนบุคลาการในสถานศึกษา  ควรประพฤติ

ตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี  โดยการเลิกสูบบุหร่ี 

   2.3.3.5  ใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณในการผลิตส่ือนวตักรรมท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือการเรียนรู้ดา้น

พิษภยัจากบุหร่ี  และงานวิจยัเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 

   จาก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ืองแนวทางการปฏิบติัการควบคุมยาสูบในสถานศึกษา 

ผูว้ิจยัพบว่า กระทรวงศึกษาธิการ ไดมี้ความพยายามเพ่ือป้องกนัเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะนกัเรียนนกัศึกษา  

มิใหเ้ขา้ถึงการบริโภคยาสูบไดง่้ายรวมถึงการลดปัญหาและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน   

 

2.4 แนวคดิเกีย่วกบัสถานศึกษาปลอดบุหร่ีและวธิดีําเนนิการ 

 

 2.4.1 ความสําคญัของการกาํหนดให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหร่ี  

     นกัเรียนมีเวลาส่วนใหญ่อยูท่ี่โรงเรียน หรือประมาณ 140 ชัว่โมงต่อเดือนแรงผลกัดนัของวยัรุ่น

ท่ีจะทาํใหเ้ขาเร่ิมตน้สนใจทดลองสูบบุหร่ีจึงเกิดข้ึนท่ีโรงเรียน โรงเรียนจึงเป็นเป้าหมายสาํคญัในการ

ป้องกนัเยาวชนจาก “บุหร่ี” ซ่ึงเป็นส่ิงเสพติดท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของยาเสพติดร้ายแรงอ่ืน ๆ และทาํใหเ้ยาวชน

กา้วสู่พฤติกรรมเส่ียงต่าง ๆ 

     รายงานของสาํนกังานนายแพทยใ์หญ่ของสหรัฐอเมริกา เม่ือปี พ.ศ.2537 เก่ียวกบัการป้องกนั

เยาวชนจากบุหร่ี ไดส้รุปขอ้มลูจากการทาํวิจยัเร่ืองนโยบายปลอดบุหร่ี ท่ีทาํในโรงเรียนต่อเน่ืองหลายปีระบุ

ว่านโยบายปลอดบุหร่ีในโรงเรียนสามารถลดจาํนวนการติดบุหร่ีของเยาวชนได ้มหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนีย

ไดส้าํรวจโรงเรียนท่ีมีนโยบายโรงเรียนปลอดบุหร่ี และมีกิจกรรมรณรงคไ์ม่สูบบุหร่ีในโรงเรียนทั้งหมด

จาํนวน 30 โรงเรียน พบว่า สามารถลดจาํนวนเยาวชนท่ีสูบบุหร่ีในโรงเรียนลงประมาณร้อยละ 20 และ

สามารถลดจาํนวนการเร่ิมตน้สูบบุหร่ีของเยาวชนไดด้ว้ย (วารสารโรงเรียนปลอดบุหร่ี  2548 : 3, อา้งถึงใน 

ธญัรดี    จิระสินธิปกและคณะ 2553 : 18) 

  นโยบายปลอดบุหร่ีและกิจกรรมรณรงคไ์ม่สูบบุหร่ีในโรงเรียนมีประสิทธิภาพอยา่งยิง่ต่อการ

ป้องกนันกัเรียนไม่ใหเ้ร่ิมตน้สูบบุหร่ี และช่วยใหน้กัเรียนเลิกสูบบุหร่ีได ้เพราะกิจกรรมรณรงคไ์ม่สูบบุหร่ี 

จะช่วยใหเ้ยาวชนตระหนกัในอนัตรายท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ีมากยิง่ข้ึน และไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ของ

เขาเองเม่ือทาํกิจกรรมรณรงคไ์ม่สูบบุหร่ี 

  ดงันั้นจึงมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีโรงเรียนตอ้งใหค้วามสาํคญักบักิจกรรมรณรงคไ์ม่สูบบุหร่ี 

โรงเรียนจะเป็นผูมี้บทบาทสาํคญัในการช่วยลดอตัราการสูบบุหร่ีของเยาวชน ดว้ยการสร้างนโยบายปลอด
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บุหร่ีท่ีเขม้แข็งข้ึนภายในโรงเรียน ศนูยค์วบคุมโรคติดต่อสหรัฐอเมริกา หรือ CDC แนะแนวทางในการสร้าง

มาตรการป้องกนัการเสพติดบุหร่ีและนโยบายปลอดบุหร่ีในโรงเรียน ดงัน้ี 

  2.4.1.1 นโยบายหา้มสูบบุหร่ีภายในโรงเรียนจะตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจาก นกัเรียน ครู 

เจา้หนา้ท่ีและบุคลากรทุกฝ่าย รวมถึงตอ้งมีนโยบายไม่รับการสนบัสนุนใด ๆ จากบริษทับุหร่ีนโยบายปลอด

บุหร่ีของโรงเรียนจะตอ้งชดัเจน มีการประชาสมัพนัธส์ร้างความเขา้ใจในเร่ืองน้ีอยา่งสมํ่าเสมอ และมีการ

นาํไปใชอ้อกเป็นกฎระเบียบของโรงเรียน เพ่ือลดปัญหาการสูบบุหร่ีของนกัเรียน ขณะเดียวกนั นโยบายจะ

ตอ้งหา้มสูบบุหร่ีไม่เฉพาะนกัเรียน แต่ตอ้งรวมไปถึงการหา้มครูสูบบุหร่ี หรือเจา้หนา้ท่ีภายในโรงเรียน 

รวมทั้งผูม้าติดต่อกิจธุระภายในโรงเรียนดว้ย เพราะการท่ีผูใ้หญ่ในโรงเรียนไม่สูบบุหร่ีจะเป็นแบบอยา่งท่ีดี

สาํหรับเด็ก เดก็จะไดไ้ม่คุน้ชินกบัสภาพแวดลอ้มของการสูบบุหร่ีจนเป็นเร่ืองธรรมดา การใชน้โยบายปลอด

บุหร่ีของโรงเรียนจะไดผ้ลท่ีเขม้แข็งยิง่ข้ึน เม่ือมีการนาํมาใชร่้วมกบักิจกรรมรณรงคไ์ม่สูบบุหร่ีของนกัเรียน 

และกิจกรรมต่างๆ ท่ีใหค้วามรู้เร่ืองอนัตรายของบุหร่ี และการจดักิจกรรมเลิกสูบบุหร่ีใหก้บัผูท่ี้ติดบุหร่ีใน

โรงเรียนดว้ย 

   2.4.1.2  สร้างความเขา้ใจกบันกัเรียนเก่ียวกบัปัญหาการสูบบุหร่ี  กิจกรรมท่ีใหก้ารศึกษา

เพ่ือสร้างความเขา้ใจในปัญหาการสูบบุหร่ี จะช่วยป้องกนัและลดปัญหาการสูบบุหร่ีในเยาวชนไดดี้ยิง่ข้ึน 

ซ่ึงประกอบดว้ย กิจกรรมท่ีทาํใหเ้ยาวชนทราบถึงสภาพปัญหาของการสูบบุหร่ี ผลกระทบต่อสุขภาพจาก

บุหร่ีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  ปัจจยัทางสงัคมท่ีมีส่วนผลกัดนัใหว้ยัรุ่นสูบบุหร่ี ผลดา้นลบกบั

สภาพแวดลอ้มและสงัคมโดยรวมท่ีมาจากการสูบบุหร่ี แรงจูงใจและแรงผลกัดนัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพล ทาํให้

วยัรุ่นสูบบุหร่ี วิธีการรณรงคแ์ละการสร้างทกัษะการปฏิเสธบุหร่ีใหเ้กิดข้ึนกบัเยาวชน และส่ือต่างๆท่ีสร้าง

ความเขา้ใจและตระหนกัในปัญหาการสูบบุหร่ีมากยิง่ข้ึน แมว้่าการใหก้ารศึกษาเร่ืองบุหร่ีควรจะใหก้บั

เยาวชนตั้งแต่ก่อนระดบัมธัยมก็ตาม แต่เด็กในระดบัมธัยมควรจะไดรั้บขอ้มลูและคาํแนะนาํเก่ียวกบัอนัตราย

ของการสูบบุหร่ีอยา่งสมํ่าเสมอ และในลกัษณะการถ่ายทอดจากคนหน่ึงไปสู่อีกคนหน่ึง โดยการเรียนรู้จาก

บุคคลในวยัเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั กิจกรรมรณรงคไ์ม่สูบบุหร่ีกบัเยาวชนท่ีมีประสิทธิภาพ จะตอ้งอยูใ่น

ระดบัท่ีเหมาะสมกบัวยั และมีการส่งเสริมใหม้ากข้ึนตามระดบัชั้น และใหมี้กิจกรรมรณรงคไ์ม่สูบบุหร่ีมาก

ยิง่ข้ึนเม่ืออยูใ่นระดบัมธัยมปลาย 

   2.4.1.3 จดัฝึกอบรมหรือสมัมนาท่ีจาํเป็นใหก้บัครู  เม่ือครูไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบั

หลกัสูตรในการป้องกนัการสูบบุหร่ี ความสาํเร็จของกิจกรรมรณรงคไ์ม่สูบบุหร่ีจะมีมากยิง่ข้ึน เพราะไดรั้บ

ความเขา้ใจและรู้แนวทางในการพฒันากิจกรรม การฝึกอบรมท่ีมีประสิทธิภาพ จะตอ้งมีรายละเอียดของ

ขั้นตอนในการสร้างหลกัสูตรการรณรงคไ์ม่สูบบุหร่ี และรูปแบบของกิจกรรมจากผูท่ี้มีทกัษะในดา้นการ

ฝึกอบรม รวมทั้งเปิดโอกาสใหก้บัครูไดพ้ฒันากิจกรรมรณรงคไ์ม่สูบบุหร่ีในทิศทางท่ีตอ้งการ 

   2.4.1.4  ใหพ่้อแม่และครอบครัวของนกัเรียนมีส่วนร่วมในการป้องกนัไม่ใหบุ้ตรหลานสูบ

บุหร่ี     ครอบครัวมีอิทธิพลอยา่งมากกบัเยาวชน ในการตดัสินใจวา่เขาควรจะเป็นคนท่ีสูบบุหร่ีหรือไม่ 
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สมาชิกในครอบครัวควรจะใหค้วามร่วมมือกบัโรงเรียนดว้ยการไม่สูบบุหร่ี และช่วยรณรงคไ์ม่สูบบุหร่ีอีก

ทางหน่ึงถา้เป็นไปได ้ดงันั้น กิจกรรมรณรงคไ์ม่สูบบุหร่ีของโรงเรียนควรจะใหก้ารบา้นในเชิงปฏิบติัท่ี

มอบหมายใหก้บันกัเรียน และสามารถเพ่ิมความรู้ใหก้บัครอบครัวของนกัเรียนไดด้ว้ย เช่น อาจจะให้

นกัเรียนไปรวบรวมความคิดเห็นของสมาชิกในครอบครัว เก่ียวกบัการรณรงคไ์ม่สูบบุหร่ีในหวัขอ้ต่าง ๆ 

เพ่ือสนบัสนุนใหท่ี้บา้นของนกัเรียนเป็นเขตปลอดบุหร่ีดว้ย หรือแมแ้ต่การเชิญชวนใหผู้ป้กครองท่ีสูบบุหร่ี

เลิกสูบบุหร่ี 

   2.4.1.5   มีการจดัทาํโครงการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการรณรงคไ์ม่สูบบุหร่ีสาํหรับนกัเรียน การ

สร้างนโยบายปลอดบุหร่ีในโรงเรียนมีส่วนสมัพนัธก์บักิจกรรมรณรงคไ์ม่สูบบุหร่ีในโรงเรียน โรงเรียนควร

จะเปิดโอกาสใหก้บันกัเรียนสร้างสรรคโ์ครงการต่าง ๆ เพ่ือลดแรงจูงใจต่างๆ ท่ีมีผลต่อเยาวชน ในการเร่ิม

สูบบุหร่ีทั้งภายในโรงเรียนและภายในชุมชนตวัอยา่งเช่น ใหน้กัเรียนลองไปสาํรวจร้านคา้ต่างๆ รอบๆ 

โรงเรียนท่ีมีการขายบุหร่ี หรือมีการโฆษณาประชาสมัพนัธบุ์หร่ีท่ีร้าน และลองเขียนจดหมายเชิญชวนให้

ร้านคา้ต่างๆ ไม่ขายบุหร่ีใหก้บัเดก็อายตุ ํ่ากว่า 18 ปี หรือถอนโฆษณาบุหร่ีออกจากร้าน หรือไม่ใหโ้ชวสิ์นคา้

บุหร่ีไวท่ี้หนา้ร้าน แต่ใหน้าํไปไวท่ี้หลงัเคาน์เตอร์แทน นอกจากน้ี ลองใหน้กัเรียนเขียนจดหมายรณรงคไ์ม่

สูบบุหร่ีลงในส่ือและนิตยสารท่ีเก่ียวกบัวยัรุ่นในโอกาสต่างๆ 

   2.4.1.6  จดัหน่วยงานใหค้วามช่วยเหลือกบันกัเรียนหรือเจา้หนา้ท่ีของโรงเรียนใหเ้ลิกสูบ

บุหร่ี   การพยายามลดอตัราการสูบบุหร่ีของนกัเรียนภายในโรงเรียน จะเป็นการป้องกนันกัเรียนคนอ่ืน

ไม่ใหเ้ร่ิมตน้สูบบุหร่ีได ้เพราะในโรงเรียนมีเด็กหลายคนติดบุหร่ีแลว้ และตอ้งการความช่วยเหลือในการเลิก

สูบบุหร่ี จากการสาํรวจของศนูยค์วบคุมป้องกนัโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (CDC) พบว่า ร้อยละ 75 ของ

นกัเรียนท่ีสูบบุหร่ี ตอ้งการจะเลิกแต่ไม่สามารถเลิกได ้เช่นเดียวกบัผูใ้หญ่ท่ีติดบุหร่ี จะมีเพียงร้อยละ 6 

เท่านั้นท่ีสามารถเลิกไดเ้กิน 1 เดือนหรือยาวนานกว่านั้น โรงเรียนควรจะสาํรวจใหท้ราบถึงจาํนวนนกัเรียนท่ี

ตอ้งการเลิกสูบบุหร่ี และจดัโปรแกรมเลิกบุหร่ีใหก้บันกัเรียนหรือเจา้หนา้ท่ีในโรงเรียน ซ่ึงถา้โรงเรียนไม่

สามารถจดัโปรแกรมเลิกสูบบุหร่ีได ้ควรใหข้อ้มลูดา้นการเลิกสูบบุหร่ี หรือใหแ้หล่งขอ้มูล สถานท่ี ท่ี

นกัเรียนสามารถไปบาํบดัได ้อยา่งไรก็ตาม การใหค้าํปรึกษานกัเรียนท่ีติดบุหร่ีจะตอ้งใชร้ะยะเวลานาน 

ดงันั้น ทางท่ีดีโรงเรียนควรติดต่อกบัหน่วยงานท่ีมีความชาํนาญทางดา้นน้ี 

   2.4.1.7 โครงการรณรงคไ์ม่สูบบุหร่ีของโรงเรียนจะตอ้งไม่รับทุน หรือส่ือต่าง ๆ จากบริษทั

บุหร่ีแมว้่าจะเป็นส่ือรณรงคไ์ม่สูบบุหร่ีก็ตาม  บริษทับุหร่ีผลิตและขายส่ิงเสพติดท่ีเป็นอนัตรายต่อชีวติ

มนุษย ์และตอ้งการใหเ้ยาวชนเขา้มาแทนท่ีลกูคา้เดิมท่ีตายหรือเลิกบุหร่ีเพราะการเจ็บป่วย ดงันั้น โรงเรียน

จึงไม่ควรรับความช่วยเหลือใดๆ จากบริษทับุหร่ี กลยทุธใ์นปัจจุบนัท่ีบริษทับุหร่ีใชคื้อ พยายามใหโ้รงเรียน

ยอมรับความช่วยเหลือจากบริษทับุหร่ี เช่น ทุนในการสนบัสนุนกิจกรรมรณรงคไ์ม่สูบบุหร่ีกบันกัเรียนใน

โรงเรียน แจกหนงัสือคู่มือรณรงคไ์ม่สูบบุหร่ีกบันกัเรียน หรือจดัโครงการรณรงคไ์ม่สูบบุหร่ีในรูปแบบ
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ต่างๆ เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บับริษทับุหร่ี   การยอมรับความช่วยเหลือจากบริษทับุหร่ี จะทาํใหเ้กิดผล

เสียกบันกัเรียนโดยตรงเพราะนกัเรียนและโรงเรียนจะมีทศันคติท่ีดีกบับริษทับุหร่ี 

   2.4.1.8  การประเมินผลเพ่ือประโยชน์ในการวดัความสาํเร็จหรือกา้วหนา้ของนโยบาย

ปลอดบุหร่ีในโรงเรียน   โรงเรียนควรจะจดัทาํการประเมินผลจาํเป็นสาํหรับโรงเรียนจะตรวจสอบไดว้่า 

พ้ืนท่ีใดของโรงเรียนควรจะพฒันาใหป้ลอดบุหร่ีต่อไป และทาํใหท้ราบว่าผลดีท่ีเกิดข้ึนต่อนกัเรียน ครู และ

บุคลากรต่างๆ ครอบครัวของนกัเรียน ชุมชน เป็นอยา่งไร และโรงเรียนไม่ควรจะเลิกกิจกรรมรณรงคไ์ม่สูบ

บุหร่ีหลงัจากท่ีประสบความสาํเร็จแลว้ 

 

       2.4.2 การจดัสภาพแวดล้อมเพือ่เป็นสถานศึกษาปลอดบุหร่ี 

   2.4.2.1 การจดับริการใหค้าํปรึกษา หมายถึงกระบวนการใหค้วามช่วยเหลือ ติดต่อส่ือสาร

กนัดว้ยวาจาและกิริยาท่าทาง ท่ีเกิดจากสมัพนัธภาพทางวิชาชีพของบุคคลอยา่งนอ้ย 2 คน คือผูใ้หบ้ริการ

และผูรั้บคาํปรึกษา  การใหค้าํปรึกษาแก่นกัเรียนมีวตัถุประสงคเ์พ่ือช่วยนกัเรียนในเร่ืองต่อไปน้ี 

    1) สาํรวจตนเองและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และเขา้ใจ 

    2) ลดระดบัความเครียดและความไม่สบายใจท่ีเกิดจากการมีปฏิสมัพนัธก์บั

ส่ิงแวดลอ้ม 

    3) พฒันาทกัษะทางสงัคม ทกัษะการตดัสินใจและทกัษะการจดัการกบัปัญหาใหมี้

ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

    4) เปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางท่ีพึงประสงค ์

    มีการเสนอแนะประเภทของการใหค้าํปรึกษาซ่ึงการจดักิจกรรมท่ีนาํมาใชก้บั

นกัเรียนไดใ้น 2 รูปแบบ คือ (กรองจิต วาทีสาธกกิจ 2550 : 3, อา้งถึงใน ธญัรดี    จิระสินธิปกและคณะ 2553 

: 21) 

    1) การใหค้าํปรึกษารายบุคคล คือ การใหค้วามช่วยเหลือแก่นกัเรียนท่ีมีพฤติกรรม

เส่ียงคร้ังละ 1 คน 

    2) การใหค้าํปรึกษากลุ่ม คือการใหค้วามช่วยเหลือแก่นกัเรียนจาํนวนตั้งแต่ 2 คนข้ึน

ไปท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงในเร่ืองท่ีคลา้ยคลึงกนั หรือมีความตอ้งการท่ีจะพฒันาตนในเร่ืองเดียวกนั โดยใช้

ความสมัพนัธแ์ละอิทธิพลของกลุ่มในการช่วยเหลือสมาชิกในดา้นกาํลงัใจ ความเห็นอกเห็นใจ การใหข้อ้มลู

ยอ้นกลบัและขอ้เสนอแนะเพ่ือใหส้มาชิกเขา้ใจตนเอง เขา้ใจปัญหา ไดแ้นวทางในการแกไ้ขปัญหาหรือ

พฒันาตนจากการพดูคุยและพิจารณาร่วมกนัในกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มควรจะมีอยูร่ะหว่าง 6 – 12 คน ซ่ึงจะทาํ

ใหก้ารใหค้าํปรึกษามีประสิทธิภาพ เพราะสมาชิกมีโอกาสสร้างปฏิสมัพนัธก์นัไดท้ัว่ถึง และมีส่วนร่วมใน

การรับและใหค้วามช่วยเหลือในกลุ่มไดอ้ยา่งเต็มท่ี หลกัการในการใหค้าํปรึกษาเพ่ือช่วยนกัเรียนใหเ้ลิกบุหร่ี 

      2.1) กระตุน้ใหคิ้ดถึงขอ้ดีขอ้เสียของการสูบบุหร่ี 
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     2.2) เสริมขอ้มลูทางวิทยาศาสตร์เพ่ือใหข้อ้มลูน่าเช่ือถือ 

     2.3) สร้างแรงจูงใจใหเ้ลิกสูบบุหร่ี หรือการเตรียมตวัใหพ้ร้อม 

     2.4) ประเมินระยะความตอ้งการจะเลิกสูบบุหร่ี 

     2.5) ใหก้าํลงัใจ เนน้ความสาํเร็จส่ิงดีท่ีเกิดจากการเลิกสูบบุหร่ี 

      2.6) ประเมินอุปสรรคหรือตวักระตุน้ท่ีอาจทาํใหก้ลบัไปสูบอีก และจุดแข็งท่ีจะ

ทาํใหเ้ลิกสาํเร็จ 

     2.7) บอกวิธีการเลิก 5D กระตุน้ใหคิ้ดหาวิธีปรับพฤติกรรมท่ีเหมาะกบัแต่ละคน

ไดแ้ก่  Delay อยา่สูบบุหร่ีทนัทีท่ีอยากสูบ ยดืเวลาออกไปเร่ือย ๆ ความอยากบุหร่ีจะบรรเทาลงหรือหายไป  

Deep Breath หายใจเขา้ออกลึกๆ เพ่ือคลายความรู้สึกเครียดและอยากสูบบุหร่ี  Drink Water ด่ืมนํ้ าชา้ ๆ อม

นํ้ า  ลา้งหนา้ บว้นปาก แปรงฟันหรืออาบนํ้ า เพ่ือคลายความหงุดหงิด  Do something else หาส่ิงอ่ืนทาํแทน

การสูบบุหร่ีเพ่ือเบ่ียงเบนความสนใจออกจากบุหร่ี เช่น ลุกเดิน อ่านหนงัสือ ฟังเพลง ออกกาํลงักาย พดูคุย

กบัเพ่ือน Destination คิดถึงความตั้งใจท่ีจะเลิกสูบ ส่ิงดีๆท่ีจะเกิดข้ึน พดูคุยกบัคนท่ีเป็นกาํลงัใจ 

  

   2.4.2.2 ขั้นตอนการจดัใหค้าํปรึกษาเป็นกลุ่ม 

     1) วางแผนเตรียมความพร้อมของการทาํกลุ่ม 

     2) เลือกสถานท่ีท่ีเหมาะสมและเห็นไดช้ดัเจน เพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่ผูม้ารับ

บริการและเป็นการประชาสมัพนัธก์ารใหบ้ริการอีกดว้ย 

    3) เลือกเวลาท่ีเหมาะสมทั้งกบัตวัทีมงานและผูม้ารับบริการ โดยกาํหนดเป็นวนัและ 

เวลาดาํเนินการท่ีแน่นอน อาจเป็นวนัใดวนัหน่ึงของสปัดาห์ 

    4) กาํหนดเง่ือนไขของการจดักิจกรรมว่าจะคิดค่าบริการหรือไม่ (น่าจะเก็บเลก็นอ้ย

เพ่ือเป็นแรงจูงใจใหพ้ยายามเลิกสูบใหไ้ด)้ 

    5) กาํหนดกระบวนการในการดาํเนินกิจกรรมและการติดตามผล 

    2.4.2.3 คุณสมบติัท่ีจาํเป็นของผูใ้หค้าํปรึกษา 

    1) ท่าทีอบอุ่น เป็นมิตร 

    2) ใหก้ารยอมรับนบัถือ 

    3)  มีความจริงใจ 

    4) ใหก้ารยอมรับโดยไม่มีเง่ือนไข รับฟัง ไม่ตาํหนิ 

    5) มีความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ โดยเฉพาะคนท่ีเคยพยายามหลายคร้ัง 

            6) ใหก้าํลงัใจเสมอ 

    ในการดาํเนินกระบวนการใหค้าํปรึกษาเป็นกลุ่ม ผูด้าํเนินการกลุ่มจะตอ้งกระตุน้ 

ควบคุมใหก้ลุ่มมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์กนัอยา่งราบร่ืน การเสนอแนะวิธีเลิกสูบ
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บุหร่ี ควรใหผู้ข้อคาํปรึกษาในกลุ่มช่วยคิดหาวิธีการเลิกสูบบุหร่ีท่ีเหมาะสมกบัตวัเขา ซ่ึงจะช่วยลดการ

โตแ้ยง้หรือบ่ายเบ่ียงไม่ยอมปฏิบติั  เช่น ลองกระตุน้ใหคิ้ดว่าถา้รู้สึกเปร้ียวปากอยากสูบควรจะทาํอยา่งไรดี 

วิธีน้ีจะดีกว่าการบอกว่าเขาควรทาํอยา่งนั้นอยา่งน้ี 

    ผูรั้บการปรึกษาบางคนในกลุ่ม อาจโทษส่ิงต่างๆ ไปเร่ือย หรืออาจยอ้นถามผูใ้ห้

คาํปรึกษาว่าเคยสูบบุหร่ีหรือไม่ ถา้ไม่เคยจะมาใหค้าํปรึกษาไดอ้ยา่งไร หรือบอกว่าขอคาํปรึกษามาหลายหน

แลว้ก็ยงัเลิกไม่ไดส้กัที   ผูใ้หค้าํปรึกษาจะตอ้งใหก้าํลงัใจ และหาทางแกไ้ขตามสาเหตุท่ีทาํใหเ้ลิกสูบไม่ได ้

โดยใหก้ลุ่มช่วยคิดเพ่ือใหเ้ขาเห็นดว้ย 

    ในกรณีท่ีคนสูบบุหร่ีในกลุ่มมีปัญหาท่ีทาํใหเ้ครียดซ่ึงไม่เหมาะท่ีจะเร่ิมตน้เลิกสูบ

บุหร่ีอาจตอ้งส่งต่อเพ่ือปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ และใหล้ดจาํนวนสูบลงก่อน หากมีขอ้มลูการเลิกท่ีผดิ ซ่ึงทาํให้

เกิดความลงัเลใจ ตอ้งใหข้อ้มลูท่ีถกูตอ้งและทาํให้เขายอมรับขอ้มลูใหม่การเสริมกาํลงัใจ และกระตุน้ให้

กลุ่มกาํหนดวนัท่ีจะลงมือเลิกร่วมกนั ตอ้งหมัน่กระตุน้สม ํ่าเสมอ เพ่ือใหผู้ข้อคาํปรึกษาแต่ละคนลงมือเลิก

สูบตามท่ีไดก้าํหนดวนัไว ้และหาแนวร่วมในกลุ่มหรือนอกกลุ่ม ท่ีจะหยดุสูบดว้ยกนั 

   2.4.2.4  การจดักิจกรรมกลุ่มเพ่ือการเลิกบุหร่ี  การจดักิจกรรมเลิกบุหร่ีแบบกระบวนการ

กลุ่ม   ใชใ้นกรณีท่ีมีคนตอ้งการเลิกบุหร่ีพร้อมกนัมากกว่า 2 คนข้ึนไป ใชก้ระบวนการกลุ่มเป็นหลกัในการ

เลิกสูบบุหร่ี ขอ้ดีของการจดักิจกรรมกลุ่มคือ ทาํใหเ้กิดพลงัของการเปล่ียนแปลงเพราะเป็นกิจกรรมท่ีทุกคน

ตอ้งร่วมกนัทาํ ช่วยเหลือกนั เกิดความผกูพนั ห่วงใย แมว้่าอาจก่อใหเ้กิดความเครียดในคนท่ีเลิกไม่ไดแ้ต่ก็

ยงัทาํใหเ้กิดความพยายามไดก้ารจดักิจกรรมกลุ่มจะใหค้นท่ีเคยเลิกมาแลว้เล่าประสบการณ์ ความรู้สึก และ

การใหก้าํลงัใจกนั ทั้งน้ีวิทยากรเป็นผูใ้หข้อ้มลูเพ่ิมเติม  ขั้นตอนของการจดักิจกรรมกระบวนการกลุ่ม  ก่อน

เร่ิมกิจกรรมควรทาํประวติัการสูบบุหร่ีของผูเ้ขา้กลุ่มทุกคน โดยมีแบบฟอร์มบนัทึกท่ีจะเก็บไวเ้ป็น

ฐานขอ้มลูเพ่ือการติดตามประเมินผลได ้

   ขั้นท่ี 1 แลกเปล่ียนขอ้มลู 

    1) จากประวติัการสูบบุหร่ี จะเป็นการเปิดใหส้มาชิกไดแ้ลกเปล่ียนขอ้มลูของตวัเอง 

อายจุาํนวนมวนท่ีสูบ จาํนวนปี เหตุผลท่ีสูบบุหร่ี และเหตุผลท่ีตอ้งการเลิกสูบ วิธีท่ีใชเ้ลิกในอดีตระยะเวลาท่ี

เลิกได ้อาการท่ีเกิดข้ึน และวิธีแกไ้ข ในบางกรณีอาจลงลึกไปถึงพฤติกรรมในการสูบและวิธีแกไ้ข

พฤติกรรมเป็นไม่สูบ 

     2) วิทยากรใหเ้หตุผลแกไ้ขความเช่ือท่ีผดิ เสริมแรงจูงใจเพ่ิม และเสริมขอ้มลูวิธีเลิก

สูบบุหร่ีท่ีกลุ่มไม่ไดพ้ดูถึง และใหก้ลุ่มร่วมกนัสรุปวิธีท่ีดีท่ีสุดสาํหรับตวัเองท่ีจะนาํไปใชไ้ด ้

    3) ใหก้ลุ่มพดูคุยเก่ียวกบัความเส่ียงของการเกิดโรคต่าง ๆ จากการสูบบุหร่ี ซ่ึง

สมาชิกบางคนอาจเร่ิมมีปัญหาสุขภาพแลว้ รวมถึงปัญหาทางเศรษฐกิจและสงัคมอนัเน่ืองมาจากการสูบบุหร่ี 

ซ่ึงสมาชิกกาํลงัประสบอยู ่เพ่ือใหเ้หตุผลของการเลิกสูบบุหร่ีมีนํ้ าหนกัมากข้ึน 
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    4) วิทยากรใหข้อ้มลูเพ่ิมเติม ทั้งเร่ืองโรคและเร่ืองตวัเลขของผูท่ี้เลิกสูบได ้เพ่ือเพ่ิม

ความมัน่ใจใหส้มาชิก 

    5) ลองคุยกนัว่าหากตอ้งการเลิกสูบบุหร่ีแลว้จะมีผลดีอยา่งไรบา้ง สมาชิกแต่ละคน

จะเป็นอยา่งไร 

    6) กระตุน้ใหส้มาชิกกลุ่มระบุแรงจูงใจของตนแหล่งกาํลงัใจท่ีจะเลิกสูบบุหร่ี 

    7) ชกัชวนใหก้าํหนดวนัท่ีจะลงมือเลิกสูบบุหร่ีซ่ึงไม่ควรเกินสองอาทิตยถ์ดัไป ดี

ท่ีสุดคือ วนัน้ีหรือในระยะไม่เกิน 2-3 วนั 

    8) แจกใบบนัทึกพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของสมาชิกแต่ละคน รวมทั้งแจกแผน่พบั

เพ่ือใหส้มาชิกนาํไปอ่านทบทวนท่ีบา้น 

    9) กาํหนดวนันดัคร้ังต่อไป ซ่ึงควรถดัจากวนัแรกน้ีไป 2-3 วนั 

   ขั้นท่ี 2 วางแผนการเลิกสูบบุหร่ี 

    1) ใหส้มาชิกแลกเปล่ียนพฤติกรรมการสูบบุหร่ีท่ีไดบ้นัทึกไวข้องแต่ละคน และ

ช่วยกนัหาแนวทางปฏิบติัตวัในช่วงท่ีชอบสูบบุหร่ีเสมอ ๆ เม่ือจะตอ้งหยดุสูบจริง ๆ 

    2) พดูคุยวิธีการเลิกของแต่ละคนท่ีคิดว่าน่าจะนาํไปใชไ้ด ้

    3) วิทยากรใหข้อ้มลูอาการขาดบุหร่ีท่ีจะเกิดข้ึนรวมทั้งคาํแนะนาํในการปฏิบติัตวั

เพ่ือแกไ้ขอาการดงักล่าว 

    4) ใหก้ลุ่มแลกเปล่ียนวิธีการท่ีควรใชใ้นการแกอ้าการขาดบุหร่ีของแต่ละคน 

รวมถึงขอ้กงัวลใจอ่ืน ๆ ดว้ย 

    5) กาํหนดวนันดัคร้ังต่อไปควรเป็นวนัหลงัจากเร่ิมหยดุสูบบุหร่ีแลว้ 

   ขั้นท่ี 3 ลงมือหยดุสูบบุหร่ี 

    1) พดูคุยถึงอาการขาดบุหร่ีของแต่ละคนท่ีเกิดข้ึนและความสาํเร็จในการแกไ้ข

อาการดงักล่าว 

    2) วิทยากรแนะนาํวิธีแกไ้ขอาการขาดบุหร่ีอยา่งง่าย ๆ รวดเร็วและไดผ้ลดี 

    3) วิทยากรใหก้าํลงัใจแก่สมาชิกอยา่งเต็มท่ี รวมถึงอาํนวยความสะดวกในกรณี

ตอ้งการ ความช่วยเหลือฉุกเฉิน อาจจะเป็นหมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉิน 

    4) อาจตรวจสุขภาพเพ่ือดกูารเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน 

    5) กาํหนดวนันดัคร้ังต่อไป 

   ขั้นท่ี 4 ต่อสูก้บัอาการขาดบุหร่ีหลงัจากเร่ิมหยดุสูบบุหร่ีแลว้ 

    1) สมาชิกแลกเปล่ียนอาการขาดบุหร่ีท่ีเกิดข้ึนและวิธีแกไ้ขท่ีใช ้รวมถึงผลท่ีเกิดข้ึน

ว่าไดผ้ลหรือไม่และใหส้มาชิกไดช่้วยกนัหาแนวทางแกไ้ขใหม่ ๆ ท่ีอาจไดผ้ล 
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    2) สมาชิกสรุปปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีทาํใหอ้ยากสูบบุหร่ีร่วมกนั เพ่ือช่วยกนั

หาทางหลีกเล่ียงหรือป้องกนัไม่ใหต้กอยูใ่นภาวะเหล่านั้น เช่น เพ่ือนชวนเท่ียวกลางคืน เครียดจากการ

ทาํงาน 

    3) วิทยากรสนบัสนุนใหส้มาชิกไดพ้ดูคุยกนั ใหก้าํลงัใจซ่ึงกนัและกนัและช่วยกนั

หาทางแกปั้ญหาดว้ยกนั 

    4) กาํหนดวนันดัคร้ังต่อไป ซ่ึงคาดว่าทุกคนจะสามารถเลิกสูบไดเ้ด็ดขาดแลว้ 

   ขั้นท่ี 5 ยนืหยดัท่ีจะเป็นผูไ้ม่สูบบุหร่ีตลอดไป 

    1) วิทยากรสอบถามความสาํเร็จในการเลิกสูบบุหร่ีของสมาชิกและแกไ้ขปัญหาท่ี

อาจหลงเหลืออยูร่่วมกนั 

    2) วิทยากรใหค้าํแนะนาํการปฏิบติัตวัเพ่ือยนืหยดัท่ีจะเป็นผูไ้ม่สูบบุหร่ีตลอดไป 

    3) สมาชิกพดูคุยถึงขอ้ดีของการเลิกสูบบุหร่ีท่ีเกิดข้ึนท่ีแต่ละคนรู้สึกได ้และให้

กาํลงัใจกนัเพ่ือยนืหยดัไม่สูบตลอดไป 

    4) นดัวนัพบกนัคร้ังต่อไป ซ่ึงจะเป็นการติดตามผล อาจเป็น 1 เดือนถดัไป 

   ขั้นท่ี 6 ขั้นการติดตามผล 

     1) เพ่ือใหก้ลุ่มสมาชิกไดม้าพบกนั แลกเปล่ียนประสบการณ์ดี ๆ ท่ีเกิดข้ึนหลงัจาก

เลิกสูบบุหร่ี 

     2) สาํหรับคนท่ีกลบัไปสูบอีก การกลบัมาพบกนัจะทาํใหไ้ดเ้รียนรู้และแกไ้ข

ขอ้บกพร่องของตวัเองโดยเรียนรู้สมาชิกท่ีเลิกได ้จะทาํใหเ้ขามีกาํลงัใจท่ีจะเร่ิมตน้เลิกใหม่อีกคร้ังหน่ึง 

    3) จากนั้นสมาชิกอาจนดัพบกนัเอง ส่วนวิทยากรอาจใชก้ารติดตามผลระยะยาว

ต่อไปโดยใชจ้ดหมายหรือไปรษณียบตัร 

   2.4.2.5  การจดักิจกรรมรณรงคแ์ละกิจกรรมอ่ืนๆ  โรงเรียนสามารถแปรนโยบายสู่การ

ปฏิบติัไดโ้ดยประกาศนโยบาย “โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหร่ี” ใหน้กัเรียน ครู เจา้หนา้ท่ีและบุคคลกรทุกฝ่าย

ไดรั้บทราบ จดัฝึกอบรมหรือสมัมนาท่ีจาํเป็นใหก้บัครู ติดป้ายหรือสญัลกัษณ์ “โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหร่ี” 

อยา่งชดัเจน จดัทาํโครงการหรือกิจกรรมต่างๆสาํหรับนกัเรียน เช่น เดินขบวนรณรงค ์จดัทาํเสียงตามสาย

เก่ียวกบัพิษภยัของบุหร่ี จดัทาํบอร์ดนิทรรศการ จดัเวทีแลกเปล่ียนความรู้ และ ใหค้วามช่วยเหลือนกัเรียน

หรือครูใหเ้ลิกสูบบุหร่ี ใหพ่้อแม่และครอบครัวของนกัเรียนมีส่วนร่วม ในการป้องกนับุตรหลานจากการสูบ

บุหร่ี  

 

    2.4.3 ระบบป้องกนัการสูบบุหร่ีในกลุ่มนักเรียน 

   2.4.3.1 วิธีป้องกนันกัเรียนจากการสูบบุหร่ี   ตอ้งใชห้ลายมาตรการร่วมกนั และกระทาํ

อยา่งจริงจงัต่อเน่ืองจึงจะไดผ้ล ตั้งแต่การสร้างค่านิยมท่ีไม่สูบบุหร่ีในสงัคม การใหค้วามรู้ผูใ้หญ่โดยเฉพาะ
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ผูป้กครอง ครู ผูท่ี้สงัคมเคารพนบัถือ และผูท่ี้เป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งกวา้งขวางในสงัคมตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีไม่

สูบบุหร่ี นอกจากน้ี การนาํนโยบายทางภาษีมาใชอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยข้ึนภาษีบุหร่ีเป็นระยะ เพ่ือใหร้าคาบุหร่ี

สูงข้ึน ก็เป็นมาตรการท่ีไดผ้ลยิง่ในการป้องกนัเยาวชนจากการริเร่ิมสูบบุหร่ี ทั้งน้ีในประเทศไทยผูสู้บบุหร่ี

ร้อยละ 93 เร่ิมติดบุหร่ีก่อนอาย ุ25 ปี การป้องกนัมิใหว้ยัรุ่นสูบบุหร่ีหรือเลิกสูบก่อนท่ีจะติดเป็นพฤติกรรม 

และกลายเป็นตวัอยา่งต่อไป จึงเป็นส่ิงสาํคญั 

   2.4.3.2 มาตรการในการป้องกนัและควบคุมการสูบบุหร่ีในนกัเรียน  

    1) มาตรการดา้นการศึกษา  การใหสุ้ขศึกษาถือเป็นมาตรการขั้นพ้ืนฐานและเป็น

มาตรการท่ีสาํคญัท่ีสุด แต่โดยมาตรการน้ีเพียงอยา่งเดียวจะส่งผลต่อการควบคุมการบริโภคยาสูบไดน้อ้ย 

จาํเป็นตอ้งมีมาตรการอ่ืนๆมาเสริมดว้ยการใหสุ้ขศึกษาในเร่ืองอนัตรายของการสูบบุหร่ีจาํเป็นตอ้งกาํหนด

เป็นกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ท่ีชดัเจนเพ่ือใหค้รอบคลุมประชาชนในทุกๆ กลุ่ม ซ่ึงจะกาํหนดรูปแบบ และวิธีการ

ในการใหข้อ้มลูใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัแต่ละกลุ่ม จึงจะเกิดประสิทธิภาพในการรณรงค ์แบ่งเป็น 

    1.1) การใหสุ้ขศึกษาในระบบ  การใหสุ้ขศึกษาเก่ียวกบัพิษภยัของการสูบบุหร่ี

ควรจะเร่ิมตั้งแต่นกัเรียนชั้นอนุบาล เพราะนอกจากจะเป็นการปลกูฝังค่านิยม และใหค้วามรู้แก่เด็กวยัน้ีแลว้ 

เด็กในวยัน้ีเม่ือไดรั้บการสอนถึงพิษภยัของการสูบบุหร่ีแลว้ ส่วนใหญ่ก็จะกลบัไปถามบุคคลในบา้นว่า ครู

บอกว่าการสูบบุหร่ีไม่ดี แลว้ทาํไมคุณพ่อ คุณแม่หรือคนอ่ืนๆ ในบา้นจึงยงัสูบ ซ่ึงทาํใหผู้ป้กครองจาํนวนไม่

นอ้ยตอ้งเลิกสูบบุหร่ี หรือไม่กลา้สูบใหล้กูเห็น 

     1.2) การใหก้ารศึกษานอกรูปแบบ  ทาํไดท้ั้งการจดักิจกรรมหรือนิทรรศการ ให้

ความรู้เก่ียวกบัพิษภยัของบุหร่ี ทั้งในโรงเรียนและสถานท่ีท่ีมีประชาชนมามาก ไดแ้ก่ ศนูยก์ารคา้ โรง

ภาพยนตร์ ฯลฯ และการเป็นแบบอยา่งซ่ึงมีความสาํคญัมากในกระบวนการสร้างค่านิยมใหม่ท่ีไม่สูบบุหร่ี 

กลุ่มคนท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดคือ บุคลากรสาธารณสุข ส่ือมวลชน ศิลปิน ดารา และนกักีฬา จะเห็นไดว้่า 

องคก์ารอนามยัโลกกาํหนดให ้พ.ศ. 2536 เป็นปีท่ีบุคลากรสาธารณสุขเป็นผูน้าํในการรณรงคไ์ม่สูบบุหร่ี  

พ.ศ. 2537 กาํหนดใหส่ื้อมวลชนทุกแขนงเขา้มามีส่วนร่วมในการรณรงคไ์ม่สูบบุหร่ี  พ.ศ. 2538 ใหน้กั

เศรษฐศาสตร์ไดเ้ขา้มารับรู้ว่า บุหร่ีไม่เพียงแต่สร้างความหายนะดา้นสุขภาพ ยงัก่อใหเ้กิดผลลพัธใ์นการ

สูญเสียทางเศรษฐกิจอีกดว้ย พ.ศ. 2539 กาํหนดใหศิ้ลปินและนกักีฬาเขา้มาเป็นผูน้าํในการบอกกบัสงัคมว่า

การสูบบุหร่ีเป็นส่ิงท่ีไม่ดี รวมทั้งศิลปะและการกีฬาควรจะปลอดบุหร่ี โดยไม่รับเงินสนบัสนุนจากธุรกิจ

บุหร่ี และ พ.ศ. 2545 กาํหนดใหเ้ป็นปีกีฬาปลอดบุหร่ี 

    2) มาตรการดา้นกฎหมาย   เป็นมาตรการท่ีสาํคญัสาํหรับควบคุมบริษทัผูผ้ลิตและผู ้

จดัจาํหน่ายบุหร่ี รวมถึงเพ่ือคุม้ครองสิทธิและสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหร่ี ซ่ึงไดแ้ก่ 

      2.1) พระราชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ. 2535 คือ "หา้มจาํหน่ายบุหร่ี 

แก่ผูมี้อายตุ ํ่ากว่า 18 ปี" และ "หา้มโฆษณาทั้งทางตรงและทางออ้ม" "หา้มขายบุหร่ีดว้ยเคร่ืองขายอตัโนมติั" 

รวมทั้งการพิมพค์าํเตือน การเปิดเผยสารเคมีท่ีใชป้รุงแต่งกล่ินรสบุหร่ี   คาํเตือนเป็นมาตรการใหค้วามรู้ทั้ง
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แก่ผูสู้บและผูไ้ม่สูบบุหร่ี โดยท่ีผา่นมาประเทศไทยมีการพิมพค์าํเตือนบนซองบุหร่ีทั้งหมด 10 ขอ้ความ

สลบักนัไป โดยกาํหนดใหมี้ขนาดร้อยละ 33.3  ของพ้ืนท่ีดา้นหนา้และ ดา้นหลงัซองบุหร่ี และใชต้วัอกัษรสี

ขาวบนพ้ืนสีดาํ พิมพอ์ยูบ่ริเวณดา้นบนสุดของซองและกล่องบรรจุซองบุหร่ี อยา่งไรก็ดี การใชข้อ้ความเป็น

คาํเตือนบนซองบุหร่ียงัมีขอ้จาํกดัในการใหข้อ้มลูกบัประชาชนท่ีดอ้ยการศึกษาและอ่านหนงัสือไม่ออก การ

ใชรู้ปภาพเป็นคาํเตือนบนซองบุหร่ีจึงน่าจะแกไ้ขปัญหาน้ีได ้การสาํรวจความคิดเห็นของประชาชนในเร่ือง

น้ีพบว่า ทั้งผูสู้บบุหร่ีและผูไ้ม่สูบบุหร่ีเห็นดว้ยกบัการใหมี้รูปภาพ เป็นคาํเตือนบนซองบุหร่ี 

    2.2) การเปิดเผยส่วนประกอบในการผลิตบุหร่ี เป็นมาตรการท่ีใหค้วามรู้แก่ผูสู้บ 

คือ ถา้ผูสู้บรู้ว่าบริษทับุหร่ีผสมสารเคมีหลายชนิดเขา้ไวใ้นบุหร่ีจะทาํใหอ้ยากสูบนอ้ยลง ในขณะเดียวกนั

การท่ีมีกฎหมายกาํหนดใหผู้ผ้ลิตแจง้ส่วนประกอบกบัทางการ จะทาํใหผู้ผ้ลิตใชส้ารเคมีผสมในการผลิต

บุหร่ีนอ้ยชนิดลง ซ่ึงจดัว่าเป็นการคุม้ครองผูสู้บบุหร่ีไดใ้นระดบัหน่ึง มาตรา 11 แห่งพระราชบญัญติัควบคุม

ผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ. 2535 กาํหนดใหผู้ผ้ลิตบุหร่ีแจง้ส่วนประกอบท่ีใชใ้นการผลิตบุหร่ีต่อกระทรวง

สาธารณสุข 

    2.3) การคุม้ครองสิทธิและสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหร่ี พระราชบญัญติัคุม้ครอง

สุขภาพผูไ้ม่สูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 มีผลบงัคบัใชไ้ดก้าํหนดใหส้ถานท่ีสาธารณะต่างๆโรงเรียน สถานศึกษา 

และรถโดยสารจดัเป็นเขตปลอดบุหร่ี โดยไดมี้การปรับและขยายสถานท่ีท่ีตอ้งเป็นเขตปลอดบุหร่ีเพิ่มข้ึน 

โดยล่าสุดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2540 ไดก้าํหนดใหส้ถานท่ีราชการ สาํนกังาน

และท่ีทาํงานต่างๆ ในขณะทาํการ หรือใหบ้ริการเป็นเขตปลอดบุหร่ี ยกเวน้หอ้งทาํงานส่วนตวั และบริเวณท่ี

จดัใหเ้ป็นเขตสูบบุหร่ีโดยเฉพาะ 

         3) นโยบายดา้นภาษี  เป็นอีกมาตรการหน่ึงท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการควบคุม

การสูบบุหร่ี ผลกระทบท่ีสาํคญัคือราคาบุหร่ีท่ีแพงข้ึน นอกจากจะทาํใหผู้สู้บบุหร่ีท่ีมีรายไดน้อ้ยสูบนอ้ยลง

หรือหยดุสูบแลว้ ยงัจะทาํใหเ้ยาวชนเขา้มาเสพติดบุหร่ีนอ้ยลง   เน่ืองจากเยาวชนเป็นผูท่ี้ยงัไม่มีรายไดแ้ละมี

กาํลงัซ้ือตํ่า  การข้ึนภาษีบุหร่ีควรจะข้ึนเป็นระยะๆ ตามอตัราเงินเฟ้อ ประเทศท่ีมี นโยบายควบคุมการสูบ

บุหร่ีท่ีกา้วหนา้ สามารถท่ีจะออกฎหมายกาํหนดใหน้าํภาษีบุหร่ีส่วนหน่ึงมาสนบัสนุนกิจกรรมส่งเสริม

สุขภาพ ซ่ึงรวมการรณรงคไ์ม่สูบบุหร่ีไวด้ว้ย ประเทศไทยมีพระราชบญัญติักองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ พ.ศ. 2544 นาํภาษีสรรพสามิต สุราและยาสูบร้อยละ 2 มาสนบัสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

ต่างๆ 

    4) มาตรการทางสงัคมอ่ืนๆ  

    4.1) การสร้างค่านิยมใหม่ท่ีไม่สูบบุหร่ี เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุด เพราะค่านิยมจะ

เป็นตวักาํหนดพฤติกรรมของคนโดยเฉพาะเยาวชน ซ่ึงผูท่ี้มีบทบาทสาํคญัในการสร้างค่านิยมใหม่ท่ีไม่สูบ

บุหร่ี ไดแ้ก่ บิดา มารดา และผูน้าํสงัคมในทุกสาขา ตั้งแต่นกัการเมือง นกัแสดง นกักีฬา ครู แพทย ์บุคลากร

ทางการแพทย ์และพระภิกษุ โดยสถาบนัส่ือมวลชนจะมีบทบาทสูงสุดในการสร้างค่านิยมใหม่ท่ีไม่สูบบุหร่ี
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ใหแ้ก่สงัคมมาตรการท่ีกล่าวมาแลว้ทั้งหมดตอ้งทาํไปพร้อมๆ กนั เพราะแต่ละมาตรการจะช่วยเสริม

ประสิทธิภาพซ่ึงกนัและกนั หากดาํเนินมาตรการท่ีกล่าวแลว้ไดท้ั้งหมด จะเกิดผลในการควบคุมการสูบบุหร่ี

ไดสู้งสุด 

    4.2) การสร้างแนวร่วมในการรณรงค ์ ประเทศไทยมีมลูนิธิรณรงคเ์พ่ือการไม่สูบ

บุหร่ีเป็นหน่วยงานเอกชน และมีสถาบนัควบคุมการบริโภคยาสูบ กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานของ

รัฐ โดยตอ้งมีการร่วมมือกนัและสร้างแนวร่วมเพ่ิมข้ึนทั้งอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และมีการ

จดัสรรงบประมาณใหเ้หมาะสมเพียงพอ 

 

 

 

 

 2.4.4  ระบบการดูแลช่วยเหลอืและพฤตกิรรมบําบดัเพือ่เลกิบุหร่ีในนกัเรียน 

  2.4.4.1 หลกัการพ้ืนฐานของการช่วยใหน้กัเรียนเลิกบุหร่ีหลกัพ้ืนฐานของการช่วยใหน้กัเรียน

เลิกสูบบุหร่ี 

    1) การจูงใจ เป้าหมาย เพ่ือใหน้กัเรียนท่ีสูบบุหร่ีเกิดความตอ้งการเลิกบุหร่ี 

    2) การใหค้วามรู้เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรม เป้าหมายเพ่ือใหน้กัเรียนท่ีสูบบุหร่ีเกิด

ความเช่ือมัน่ในตนเอง และ สามารถควบคุมตนเองใหเ้ลิกบุหร่ีอยา่งถาวร 

  2.4.4.2 หลกัการสร้างแรงจูงใจใหก้บันกัเรียนในการเลิกสูบบุหร่ี  เม่ือพบนกัเรียนท่ียงัไม่

พร้อมท่ีจะเลิกสูบบุหร่ี ครูจะตอ้งสร้างแรงจูงใจเพ่ือใหย้อมรับหรือเพ่ือใหพ้ร้อมท่ีจะหยดุบุหร่ี โดยแนวทาง

ท่ีทาํใหน้กัเรียนเห็นความสาํคญั เห็นประโยชนข์องการเลิกสูบบุหร่ี โดยใชแ้รงจูงใจ คือ แนวทางท่ีเรียกว่า 

5R 

 

เทคนิค 5R คาํอธบิายเพิม่เตมิ 

Relevance 

(ความสมัพนัธ ์

ตรงตวั) 

เป็นการกระตุน้ใหน้กัเรียนทราบว่าทาํไมการหยดุสูบบุหร่ีจึงมีความสมัพนัธ์

เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัตวัของเขา โดยขอ้มลูท่ีทาํใหเ้กิดแรงจงูใจซ่ึงมีผลกระทบมาก

ท่ีสุด คือ ขอ้มลูเก่ียวกบัผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ เศรษฐกิจ และอนาคตของนกัเรียน 

ปัจจยัเส่ียงและความเจ็บป่วย การเกิดโรคของตวันกัเรียน ของบุคคลในครอบครัว 

และ ในสงัคมแวดลอ้ม ความวิตกกงัวลเก่ียวกบัปัญหาสุขภาพ อายเุพศ และลกัษณะ

สาํคญัอ่ืน ๆ ของนกัเรียน 

Risks 

(ความเส่ียง) 

เป็นการกระตุน้ใหน้กัเรียน ระบุผลเสียท่ีเกิดตามมาจากการสูบบุหร่ี ครูอาจจะ

เสนอแนะและช้ีชดัถึงส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบันกัเรียน ทั้งท่ีส่งผลทนัทีและส่งผล
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ในระยะยาว รวมถึงส่งผลต่อส่ิงแวดลอ้ม และบอกใหน้กัเรียนทราบว่า แมจ้ะใชบุ้หร่ี

ท่ีมีสารทาร์ตํ่า มีนิโคตินตํ่า หรือใชผ้ลิตภณัฑย์าสูบชนิดอ่ืนนอกเหนือจากบุหร่ีก็มี

ความเส่ียงเช่นเดียวกนั 

Rewards 

(รางวลั) 

ใหน้กัเรียนระบุและอภิปรายถึงประโยชน์จากการหยดุสูบบุหร่ีท่ีเจาะจง ในทาํนอง

เดียวกนักบัการใหร้ะบุปัจจยัเส่ียง คือ ใหต้รงและเก่ียวขอ้งกบัตวันกัเรียนใหม้าก

ท่ีสุด 

Roadblocks 

(อุปสรรค) 

ใหน้กัเรียนระบุอุปสรรคการเลิกสูบบุหร่ี และอธิบายวิธีการบาํบดั การรักษาท่ี

สามารถช่วยแกปั้ญหาได ้โดยปัญหาขอ้จาํกดัมกัเก่ียวขอ้งกบัอาการถอนยา กลวัท่ีจะ

ลม้เหลวในการหยดุสูบบุหร่ี นํ้าหนกัตวัข้ึน ขาดการสนบัสนุนจากสงัคม เกิดภาวะ

ซึมเศร้า และความรู้สึกสนุกจากการไดสู้บบุหร่ี 

เทคนิค 5R คาํอธบิายเพิม่เตมิ 

Repetition 

(การกล่าวซํ้า) 

การกระตุน้ใหเ้กิดแรงจูงใจน้ีตอ้งกระทาํซํ้า ๆ ทุกคร้ังท่ีนกัเรียนยงัไม่เห็น

ความสาํคญัของการหยดุสูบบุหร่ี โดยเฉพาะนกัเรียนท่ีลม้เหลวในการหยดุสูบบุหร่ี

คร้ังก่อน ๆ การใหข้อ้มลูเพ่ือโนม้นา้วไม่ทอ้แทว้่ามีผูท่ี้สามารถหยดุสูบบุหร่ีได้

สาํเร็จเป็นจาํนวนมากท่ีตอ้งใชค้วามพยายามหลายคร้ังจึงจะเลิกสูบบุหร่ีได ้

 

 ที่มา : มลูนิธิรณรงคเ์พ่ือการไม่สูบบุหร่ี :หลกัสูตรการอบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพในการช่วยใหค้น

เลิกบุหร่ี, 2550 (อา้งถึงใน ธญัรดี    จิระสินธิปกและคณะ 2553 : 29-30) 

 

    2.4.4.3 มาตรการช่วยใหน้กัเรียนท่ีติดบุหร่ีเลิกบุหร่ี   มาตรการหลายมาตรการท่ีกล่าว

มาแลว้ มีส่วนช่วยใหผู้สู้บบุหร่ีตดัสินใจท่ีจะเลิกสูบบุหร่ี เช่น การใหข้อ้มลูพิษภยัของการสูบบุหร่ี  การ

จาํกดัสถานท่ีสูบบุหร่ี การข้ึนภาษีบุหร่ี และการพิมพค์าํเตือน นอกจากน้ีการดาํเนินการคลินิกอดบุหร่ี การ

ใหค้าํปรึกษาทางโทรศพัท ์ก็เป็นอีกองคป์ระกอบหน่ึงของกระบวนการท่ีจะช่วยใหค้นเลิกสูบบุหร่ี เพราะมีผู ้

สูบบุหร่ีจาํนวนไม่นอ้ยท่ีไม่สามารถ  เลิกสูบบุหร่ีดว้ยตนเองไดจ้ากการท่ีไม่รู้วิธีท่ีจะเลิกสูบ แมเ้คยพยายาม

ท่ีจะเลิกหลายคร้ัง แต่ก็ไม่สาํเร็จ เน่ืองจากขาดแรงจูงใจท่ีจะเลิก หรือเสพติดบุหร่ีมากกต็าม   ในปัจจุบนัมี

แนวทางช่วยใหน้กัเรียนเลิกบุหร่ี โดยใช ้5A   สามารถทาํไดโ้ดยคุณครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนท่ี

มองเห็นความสาํคญั ทั้งน้ีเพราะไดมี้การกาํหนดแนวทางในการดาํเนินการเพ่ือใหค้วามช่วยเหลือนกัเรียนให้

เลิกบุหร่ีท่ีชดัเจนเป็นตน้แบบอยู ่ซ่ึงแนวทางดงักล่าวเรียกวา่ “5A” 
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 ที่มา : วราภรณ์ ภูมิสวสัด์ิ จุฑามณี สุทธิสงัข์ เนติ สุขสมบูรณ์และคณะ : แนวทางการใหบ้ริการ

ผูป่้วยเลิกบุหร่ี โดยเทคนิค 5A , 2550 (อา้งถึงใน ธญัรดี    จิระสินธิปกและคณะ 2553 : 31) 

 

   2.4.4.4  การปรับพฤติกรรมเพ่ือใหน้กัเรียนเลิกสูบบุหร่ี   การปรับพฤติกรรมหรือ

พฤติกรรมบาํบดั (Behavior Modification) คือ การบาํบดัทางจิตท่ีมุ่งเนน้การควบคุมพฤติกรรม ปรับเปล่ียน

พฤติกรรมท่ีสงัเกตได ้โดยใชห้ลกัการเรียนรู้และผลการทดลองทางจิตวิทยามาใชก้บัพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา

โดยไม่คาํนึงถึงสาเหตุของพฤติกรรมในอดีตวิธีการของการปรับพฤติกรรม คือ 

   1) การควบคุมและรายงานผลตนเอง (Self – monitoring) เป็นการประเมินตนเองเพ่ือ

ตรวจสอบพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา 

   2) การเสริมแรง (Reinforcement) เป็นการเพ่ิมความถ่ีของพฤติกรรมโดยการใหแ้รงเสริม

บวกหรือลดแรงเสริมลบทนัทีท่ีเกิดพฤติกรรมท่ีพึงพอใจ 

   3) การลงโทษ (Punishment) เป็นการลดความถ่ีของพฤติกรรม โดยการใหส่ิ้งท่ีผูรั้บไม่พึง

พอใจหรือการลดส่ิงเร้าท่ีพึงพอใจ 
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   4) เทคนิคการปรับแต่ง (Shaping Technique) คือการปรับแต่งพฤติกรรม จากพฤติกรรมง่าย 

ๆ 

   5) การวางเง่ือนไขแบบเคาน์เตอร์ (Counter Conditioning) เป็นการนาํหลกัการเรียนรู้ดว้ย

การวางเง่ือนไขแบบคลาสสิก มาใชใ้นการปรับพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา   โดยเนน้หลกัการนาํส่ิงเร้าสองส่ิงมา

ควบคู่กนัในเวลาใกลเ้คียงกนัและทาํบ่อย ๆ จนสามารถทาํใหส่ิ้งเร้าท่ีเป็นกลางกลายเป็นส่ิงเร้าท่ีสามารถทาํ

ใหเ้กิดการตอบสนองไดด้ว้ยตวัของมนัเอง ดงัเช่นการทดลองในสุนขัท่ีทาํใหเ้กิดอาการนํ้ าลายไหลไดด้ว้ย

เสียงกระด่ิง เป็นตน้ 

   6) เทคนิคการใชต้วัแบบ (Modeling technique) คือเทคนิคการลดความกลวัหรือความวิตก

กงัวลโดยการใหดู้ตวัแบบ ซ่ึงมีความเช่ือว่า “มนุษยเ์รียนรู้ส่ิงต่าง ๆ จากการสงัเกตพฤติกรรมผูอ่ื้น” 

   7) การฝึกพฤติกรรมกลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม (Assertive training) เป็นการฝึกให้

นกัเรียนกลา้แสดงออกถึงความรู้สึกท่ีควรจะแสดงออกในสงัคม เพ่ือขจดัปฏิกิริยาตอบสนองท่ีมีความรู้สึก

กงัวล 

   หลกัการปรับพฤติกรรมเพ่ือเลิกสูบบุหร่ี ดาํเนินการดงัน้ี 

   1) การประเมินและรายงานผลตนเอง โดยศึกษาความถ่ีของการสูบบุหร่ี   ศึกษาสถานการณ์

ท่ีสูบบุหร่ี  และศึกษาผลของการสูบบุหร่ี 

   2) จดัลาํดบัของความตอ้งการสูบบุหร่ี 

   3) หาตวัเสริมแรงท่ีนกัเรียนพึงพอใจ 

   4) ดาํเนินการตามขั้นตอนของการปรับพฤติกรรม 

   การเขา้สู่ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  การช่วยเหลือนกัเรียนใหเ้ลิกสูบบุหร่ีในระบบ

ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนนั้น สามารถดาํเนินการดงัน้ี 

   1) การคดักรองโดยครูท่ีปรึกษา  ครูทุกคนไดรั้บมอบหมายจากฝ่ายบริหารตามนโยบายของ

โรงเรียน ดาํเนินการคดักรองนกัเรียนแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง และ กลุ่มสูบบุหร่ี 

   2) การสมัภาษณ์ขอ้มลูพ้ืนฐาน คุณครูทุกคนตอ้งถามประวติัการสูบบุหร่ี 

    2.1) นกัเรียนสูบบุหร่ี หรือใชส้ารเสพติดอ่ืน ๆ หรือเปล่าหากตอบวา่ “ไม่สูบ” หรือไม่

เคยใชย้าเสพติดอ่ืนๆ ครูชมเชย 

    2.2)  ครูดีใจท่ีนกัเรียนไม่มีส่วนยุง่เก่ียวกบับุหร่ีหรือยาเสพติดใด ๆครูถามต่อตาม

บทบาท หรือสถานการณ์ขณะนั้น เช่น นกัเรียนอยูก่บัใคร ในหมู่บา้น/ชุมชนท่ีอยูมี่การสูบบุหร่ีใหเ้ห็นเป็น

ปกติหรือไม่ และแทรกผลกระทบจากควนับุหร่ีมือสอง 

    2.3)  มีคนในบา้นสูบไหม 

    2.4)  เพ่ือนสนิทสูบหรือไม่หากตอบว่าไม่มีครูแสดงความยนิดีเช่นเดียวกบัไม่สูบ 
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    2.5)  มอบแผน่พบัเร่ือง “พิษภยัของบุหร่ี” ไปยงับา้นของนกัเรียน หากพบว่ามีคนใน

หอ้งหรือเพ่ือนสูบ หากตอบว่าเคยสูบแต่เลิกแลว้ ครูถามระยะเวลาท่ีเลิกได ้“เลิกไดน้านเท่าไรแลว้” หาก

ตอบว่าเลิกไดใ้นระยะเกิน 6 เดือนข้ึนไป ครูชมเชย และประคบัประคอง 

    2.6)  นกัเรียนมีความเขม้แข็งสามารถเลิกได ้โชคดีจริง ๆ ครูดีใจมาก 

    2.7)  ใหร้างวลัเป็นของท่ีระลึก เช่น ปากกา 1 ดา้ม 

    2.8)   อยา่เผลอไปลองอีก ดูแลปากกาดี ๆ นะ ครูใหก้าํลงัใจ (กล่าวซํ้า) 

    2.9)   อยา่ประมาท นกัเรียนรู้ไหม บุหร่ี 1 มวน อยา่คิดว่าไม่เป็นไรหากตอบว่า “เลิกได้

ในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน”ครูชมเชย ประคบัประคอง ใหก้าํลงัใจ 

    2.10)  นกัเรียนเก่งมาก ท่ีชนะใจตนเอง เขม้แข็งจริงๆ 

    2.11)  พยายามต่อนะอยา่ลืมบนัทึก ติดตวัไวต้ลอดนะอยากจะเขียนอะไรลงไปเขียนได้

เลย 

    2.12) อยา่ไปสูบอีกใหร้างวลัเป็นปากกา 1 ดา้ม แสดงความรู้สึกห่วงใย และเป็นกาํลงัใจ

หากคาํตอบคือ “สูบ” ครูใหค้าํแนะนาํใหเ้ลิกและส่งต่อคลินิกเลิกบุหร่ีในโรงเรียน 

    2.13)  การตั้งคาํถาม และการตอบสนองเช่นเดียวกบัแนวทางปฏิบติัเพ่ิมคาํถามเพ่ือ

ประเมินความพร้อมในการเลิกสูบบุหร่ีสาํหรับคนท่ีตอบว่าสูบ 

    2.14)  คิดอยา่งไรกบัการสูบบุหร่ี 

    2.15)  อยากเลิกสูบหรือไม่ 

    2.16)  มอบแผน่พบัเร่ืองพิษภยัของบุหร่ี และควนับุหร่ีมือสองใหน้กัเรียนนาํไปศึกษา 

และฝากไปใหผู้ป้กครอง 1 ชุด 

    2.17)  เชิญผูป้กครองพบท่ีปรึกษาโดยทางโทรศพัท ์หรือจดหมายตอบว่า “ตอ้งการเลิก

สูบ” ครูแนะนาํใหเ้ลิกสูบบุหร่ีและส่งต่อคลินิกเลิกบุหร่ีในโรงเรียน 

    2.18)  นกัเรียนตอ้งการใหผู้ป้กครองทราบ หรือถามว่าผูป้กครองทราบหรือไม่ว่า

นกัเรียนสูบบุหร่ี 

    2.19)  แนะนาํใหน้กัเรียนเลิกสูบบุหร่ี “เพ่ือพ่อแม่หรือผูมี้พระคุณ” หรือ “เพ่ือถวายใน

หลวง”   โดยเขา้คลินิกเลิกบุหร่ีของโรงเรียน 

   3) การแนะนาํใหเ้ลิกสูบบุหร่ี โดยประสานกบับุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ครูทุกคนตอ้ง

แนะนาํใหน้กัเรียนสูบบุหร่ีเลิกสูบบุหร่ี โดยการเนน้ใหเ้ห็นความสาํคญัของการเลิกสูบบุหร่ีซ่ึงตอ้งเช่ือมโยง

ประสานกนักบับุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ ผูป้กครอง ครูท่ีปรึกษา เพ่ือนของนกัเรียน และสถานบาํบดัท่ี

ผูป้กครองพานกัเรียนไปรับการบาํบดัรักษา 

   4) การจดัทาํคลินิกเลิกบุหร่ีในโรงเรียน  เสนอโครงการโดยครูแนะแนว หรือครูอนามยั

โรงเรียนซ่ึงผา่นการอบรมจากผูเ้ช่ียวชาญ มีทีมงานดาํเนินงานอยา่งเป็นระบบ เพ่ือประเมินความพร้อมของ
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นกัเรียนในการเลิกสูบบุหร่ี จนนกัเรียนสามารถเลิกสูบบุหร่ีไดต้วัอยา่ง คาํถามเพ่ือช้ีนาํนกัเรียนใหเ้ลิกสูบ

บุหร่ี 

    4.1)  อยากเลิกสูบบุหร่ีไหม 

    4.2)  เคยพยายามเลิกมาก่อนหรือไม่ ทาํอยา่งไร มีปัญหาอุปสรรคอะไร 

    4.3)  เพราะอะไรจึงกลบัมาสูบอีก 

    4.4)  แรงจูงใจท่ีจะเลิกสูบบุหร่ีคร้ังน้ีคืออะไร 

    4.5)  กาํหนดวนัท่ีจะเลิกสูบบุหร่ีเม่ือใด 

   5) การดาํเนินกิจกรรมป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการสูบบุหร่ีในโรงเรียน โดยโรงเรียน

สามารถจดักิจกรรม เพ่ือป้องกนัหรือช่วยเหลือนกัเรียนกลุ่มต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

    5.1) กลุ่มปกติ จดักิจกรรมรณรงคท์ัว่ไป ไดแ้ก่ จดัป้ายนิเทศ เสียงตามสาย    กิจกรรม

หนา้เสาธง จดัวนังดสูบบุหร่ีโลก อบรมนกัเรียนแกนนาํรณรงคเ์พ่ือการไม่สูบบุหร่ี 

    5.2) กลุ่มเส่ียง จดัอบรมใหค้วามรู้เพ่ือสร้างความตระหนกัในปัญหาท่ีเกิดจากการสูบ

บุหร่ีและมีการเฝ้าระวงัพฤติกรรม 

    5.3) กลุ่มสูบบุหร่ี จดักิจกรรมบาํบดัเพ่ือช่วยนกัเรียนใหเ้ลิกสูบบุหร่ี ไดแ้ก่ การให้

ความรู้เก่ียวกบัพิษภยัของบุหร่ี การใหค้าํปรึกษารายบุคคลและรายกลุ่ม โดยใชห้ลกั 5D และมีการเฝ้าระวงั

พฤติกรรมอยา่งใกลชิ้ด ถา้ยงัไม่สามารถเลิกสูบบุหร่ีได ้ควรส่งต่อเพ่ือรับการบาํบดัจากหน่วยงานภายนอก

โรงเรียน เช่น คลินิกเลิกบุหร่ีตามสถานพยาบาลต่าง ๆ ร้านขายยาท่ีมีเภสชักรประจาํ 

   6) การติดตามผลการเลิกสูบบุหร่ี  

    6.1)   การกลบัไปสูบอีก (Relapse) หมายถึง การกลบัไปสูบติดต่อกนั 7 วนั หรือการสูบ

สปัดาห์ละ 2 คร้ังเป็นเวลา 2 สปัดาห์ติดต่อกนั การติดตามจะช่วยป้องกนัการกลบัไปสูบอีก 

    6.2)  นกัเรียนท่ีเคยเลิกไดแ้ลว้กลบัไปสูบอีก ครูตอ้งพดูคุยสาเหตุเพ่ือช่วยกนัหาทาง

แกไ้ข และใหน้กัเรียนนาํประสบการณ์ การกลบัไปสูบอีกเป็นบทเรียนเพ่ือป้องกนัการกลบัไปสูบอีกในคร้ัง

น้ี เช่นบอกว่าคนสูบบุหร่ีส่วนใหญ่ใชค้วามพยายามเฉล่ีย 4 หรือ 5 คร้ังจึงจะเลิกสาํเร็จ 

    6.3)  นกัเรียนท่ีสามารถเลิกไดส้าํเร็จ ไม่กลบัไปสูบอีก ครูควรใหค้าํชมเชยยกยอ่ง และ

เชิญชวนใหเ้ขา้มามีบทบาทในการรณรงคเ์พ่ือการไม่สูบบุหร่ีอยา่งต่อเน่ือง 

  จาก แนวคิดเก่ียวกบัสถานศึกษาปลอดบุหร่ีและวิธีดาํเนินการ ขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่าโรงเรียนมี

บทบาทสาํคญัอยา่งยิง่ในการช่วยแกปั้ญหา การใชส่ิ้งเสพติดหรือการสูบบุหร่ีของนกัเรียนเพราะเวลาส่วน

ใหญ่ของเด็กวยัรุ่นจะอยูท่ี่โรงเรียน  ดงันั้นการป้องกนันกัเรียนไม่ใหเ้ร่ิมตน้สูบบุหร่ี และช่วยใหน้กัเรียนเลิก

สูบบุหร่ีได ้โดยการใชกิ้จกรรมรณรงคไ์ม่สูบบุหร่ี จะช่วยใหเ้ยาวชนตระหนกัในอนัตรายท่ีเกิดจากการสูบ

บุหร่ีและไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ของนกัเรียนเองเม่ือทาํกิจกรรมรณรงคไ์ม่สูบบุหร่ี นอกจากน้ีผูว้จิยัยงัได้
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นาํความรู้ท่ีไดจ้ากแนวคิดดงักล่าวไปประกอบการพิจารณาทาํเคร่ืองมือวิจยัไดแ้ก่ แบบสอบถาม แบบสงัเกต

พฤติกรรมนกัเรียนและแนวประเดน็การสมัภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการแกปั้ญหาการสูบบุหร่ีของนกัเรียน 

 

2.5 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง   

 

 ศรีศกัด์ิ จามรมาน (2548 : 50-55) ไดศึ้กษา พฤติกรรมการสูบบุหร่ี และทศันคติต่อมาตรการ

โรงเรียนปลอดบุหร่ี : กรณีศึกษาครูในเขตกรุงเทพมหานคร จากกลุ่มครูในโรงเรียนท่ีเปิดการเรียนการสอน

ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ในสงักดักรุงเทพมหานคร และสงักดัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาํนวน

ตวัอยา่ง 1,776 ตวัอยา่ง พบว่าครูในกรุงเทพมหานครร้อยละ 10 โดยครูชายสูบบุหร่ี ร้อยละ 18.3 ขณะท่ีครู

หญิงสูบบุหร่ี ร้อยละ0.7 โดยเป็นท่ีน่าตกใจว่าครูท่ีสูบบุหร่ีมากกว่าคร่ึง (ร้อยละ54.5) ยงัสูบบุหร่ีในโรงเรียน 

โดยจะสูบบริเวณท่ีนัง่พกัผอ่น (นอกอาคารเรียน) ร้อยละ 57.8 ขณะท่ีร้อยละ 34.4 สูบในหอ้งพกัครู และร้อย

ละ 25.6 สูบในหอ้งนํ้ า โดยท่ีครูท่ีสูบบุหร่ี ร้อยละ73 บอกวา่เคยสูบใหน้กัเรียนเห็น อยา่งไรก็ตามครูท่ีสูบ

บุหร่ีในโรงเรียนร้อยละ 60.0 จะรู้สึกอึกอดัมากเม่ือนกัเรียนมาพบเห็นในขณะท่ีตนเองกาํลงัสูบบุหร่ี และ

ร้อยละ 66.2จะรู้สึกว่าตวัเองเป็นแบบอยา่งท่ีไม่ดีต่อเดก็นกัเรียนเป็นอยา่งมาก  และเป็นท่ีน่ายนิดีว่า ครู

เลง็เห็นความสาํคญัของการควบคุมบุหร่ีในโรงเรียน โดยครูร้อยละ 97.1 เห็นว่าครูควรเป็นแบบอยา่งท่ีดีดว้ย

การไม่สูบบุหร่ี  ร้อยละ94.5 เห็นว่า โรงเรียนควรเป็นสถานท่ีปลอดอบายมุขทุกประเภทรวมทั้ง “บุหร่ี” ดว้ย

ร้อยละ 91.1 เห็นว่าการท่ีครูสูบบุหร่ี จะทาํใหก้ารตกัเตือน/ลงโทษนกัเรียนท่ีสูบบุหร่ี ขาดความน่าเช่ือถือ 

และร้อยละ 80.5 เห็นว่า “การไม่สูบบุหร่ี” ควรเป็นเง่ือนไขหน่ึง ในกระบวนการเลือกสรรครูในอนาคต 

ยิง่กว่านั้นครูส่วนใหญ่ร้อยละ 91.2 เห็นดว้ยกบัการออกกฏหมาย ใหโ้รงเรียนเป็นเขตปลอดบุหร่ีทั้งหมด ทุก

แห่งทัว่บริเวณโรงเรียน 

วิภา ภูตอ้งใจ (2550 : 40-41) ศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3 โรงเรียนวดัพิกุล

เงิน สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรีเขต 2 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนกัเรียน และศึกษา

ระดบัการรับรู้เก่ียวกบัโทษของการสูบบุหร่ีของนกัเรียน  สถิติท่ีใชคื้อ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน พบว่า นกัเรียนมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีคร้ังแรกจากการชกัจูงของเพ่ือน ความถ่ีของการสูบบุหร่ี

อยูท่ี่สปัดาห์ละ 1-3 วนั ช่วงเวลาท่ีนกัเรียนชอบสูบมากท่ีสุดคือ หลงัอาหาร มีอตัราการสูบบุหร่ีแบบอดัควนั

เขา้ปอด และเหตุผลท่ีนกัเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถเลิกบุหร่ีได ้คือ ความเหงา ในภาพรวมนกัเรียนมีระดบั

การรับรู้เก่ียวกบัโทษของการสูบบุหร่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียโดยรวม เท่ากบั 3.08 และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน เท่ากบั 0.52  

 จนัทนา  คาํนอ้ย (2552 : 69) ศึกษาพฤติกรรมป้องกนัการสูบบุหร่ีของนกัเรียนระดบัมธัยม  ศึกษา

ตอนปลายในตาํบลแม่อาย อาํเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี

ท่ี 4-6 จาํนวน 351 คน เก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใชเ้คร่ืองมือท่ีเป็นแบบสอบถามพฤติกรรมป้องกนัการสูบบุหร่ี
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วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา  พบว่าคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมป้องกนัการสูบบุหร่ีของนกัเรียน

มธัยมศึกษาตอนปลายโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 46.25, SD = 4.81) เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าคะแนน

เฉล่ียของพฤติกรรมป้องกนัการสูบบุหร่ีของกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นระดบัมากทั้ง 5 ดา้นไดแ้ก่  การไม่ทดลองสูบ

บุหร่ี ( X  = 5.50, SD = 0.85)  การจดัการกบัความเครียด  ( X  = 8.04, SD = 1.02) การไม่ยุง่เก่ียวกบัเพ่ือนท่ี

สูบบุหร่ี ( X  = 7.87, SD = 1.16) การปฏิเสธการชกัชวนใหสู้บบุหร่ี ( X  = 14.80, SD = 2.00) และการใช้

เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ ( X  = 10.03, SD = 1.32)  

ฝนทิพย ์สุขสุนทรีย ์(2547 : 64-67) ศึกษาบทบาทของอาจารยใ์นการป้องกนัการสูบบุหร่ีของ

นกัเรียนมธัยมศึกษา ในสงักดัสาํนกังานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรุงเทพมหานคร เขต 2 พบว่า 1) สาเหตุของ

นกัเรียนท่ีสูบบุหร่ีคือ ขาดความอบอุ่นจากทางครอบครัวท่ีมีสาเหตุมาจาก ครอบครัวแยกกนัอยู ่พ่อและแม่

แยกทางกนั ปัญหาทางสงัคมและเศรษฐกิจของครอบครัว เช่น ฐานะยากจน พ่อและแม่ตอ้งทาํงาน พ่อหรือ

แม่ ตอ้งเดินทางไปทาํงานยงัต่างประเทศโดยท้ิงลกูใหอ้ยูก่บัตาและยาย หรือกบัญาติพ่ีนอ้ง และไม่มีใครดูแล

อยา่งใกลชิ้ด ขาดความมัน่ใจในตนเอง เช่ือตามเพ่ือนแนะนาํ ทาํใหเ้ด็กติดเพ่ือน และเขา้สู่สงัคมท่ีนาํ

แบบอยา่งตะวนัตกมาใช ้ตอ้งการทาํตามเพ่ือนท่ีมีฐานะดีกว่า อยากทดลอง เลียนแบบอยา่งจากผูป้กครอง

หรือสภาพสงัคมส่ิงแวดลอ้มของเด็กท่ีอยูใ่กลชิ้ดกบัผูป้กครองท่ีสูบบุหร่ี 2) บทบาทของอาจารยใ์นการ

ป้องกนัการสูบบุหร่ีของนกัเรียน ตอ้งมีการจดันิทรรศการแสดงโทษของการสูบบุหร่ี พิษภยัท่ีจะไดรั้บจาก

การสูบบุหร่ี หรือ พดูเสริมในระหว่างการเรียนอยูเ่สมอ ๆ ถึงโทษของการสูบบุหร่ีและผลเสียท่ีตามมาจากา

กรสูบบุหร่ี ว่ากล่าวตกัเตือนดว้ยความเป็นมิตรบอกโทษและประโยชน์ว่าส่ิงใดควรไม่ควรและครูอาจารย์

ตอ้งทาํตวัเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บันกัเรียนดว้ย 3) ขอ้เสนอแนะในการป้องกนัการสูบบุหร่ีของนกัเรียน ควร

นาํภาพยนตร์หรือวีดีทศัน์เก่ียวกบัโทษพิษภยัของบุหร่ีมาแสดงใหน้กัเรียนไดดู้เป็นประจาํและสอนใหเ้ห็น

ถึงโทษภยัของการสูบบุหร่ี โดยนาํภาพผูป่้วยจากการสูบบุหร่ี ใหน้กัเรียนดูหรือพานกัเรียนไปตาม

โรงพยาบาลท่ีมีผูป่้วยจากการสูบบุหร่ีใหเ้ห็นตวัอยา่งจริง 

เรณู  อุทธิยงั (2553 : ) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลิกบุหร่ีโดยใชพ้ฤติกรรมบาํบดัร่วมกบัยา เป็นการ

วิจยัเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อการเลิกบุหร่ีโดยใชพ้ฤติกรรม    บาํบดั

ร่วมกบัยาในทศันะของผูรั้บบริการ และติดตามผลการเลิกบุหร่ีท่ีระยะเวลา 3 เดือนในกลุ่มผูเ้ขา้รับบริการ

เลิกบุหร่ีแบบผูป่้วยนอก โดยใชพ้ฤติกรรมบาํบดัร่วมกบัยาบูโพรพิออน หรือหมากฝร่ังนิโคติน พบว่า ใน

เดือนท่ี 1 ผูใ้หข้อ้มลูเลิกบุหร่ีได ้5 คน เลิกไม่ได 12 คน เดือนท่ี 2 เลิกได ้11 คน เลิกไม่ได ้6 คน เดือนท่ี 3 

เลิกได ้11 คน เลิกไม่ได ้6 คน ผูใ้หข้อ้มลูสามารถเลิกบุหร่ีไดติ้ดต่อกนัเป็นระยะเวลา 3 เดือน 5 คน คิดเป็น

ร้อยละ 29.4 เลิกไดติ้ดต่อกนัเป็นระยะเวลา 2 เดือน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 29.4 เลิกได ้1 เดือน 2 คน คิดเป็น

ร้อยละ 11.8 และเลิกไม่ไดท้ั้ง 3 เดือน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 29.4 ปัจจยัเชิงบวก ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีสนบัสนุนให้

ผูรั้บบริการเลิกบุหร่ีสาํเร็จ ไดแ้ก่ ครอบครัว (คนในครอบครัวอยากใหเ้ลิก, ไดรั้บการสนบัสนุน ช่วยเหลือ 

และกาํลงัใจจากคนในครอบครัว และอยากใหค้รอบครัวมีความสุข), ตระหนกัถึงโทษของบุหร่ี, อยากเป็น
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แบบอยา่งท่ีดี, ตอ้งการประหยดัค่าใชจ่้าย, อยากไดรั้บความช่วยเหลือในการเลิกบุหร่ี, ไดรั้บคาํแนะนาํใหเ้ลิก

บุหร่ีจากแพทย,์ ความกลวั (กลวัสงัคมประณาม, กลวัเป็นโรคร้ายแรงหรือตายจากการสูบบุหร่ี และ กลวัมี

ผลเสียต่องาน), ความตั้งใจ, ใหค้วามร่วมมือในการใชย้าเลิกบุหร่ี, ไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคลากร

การแพทย,์ การสนบัสนุนจากการทาํงาน, เหมน็บุหร่ี, ไม่เกิดปัญหาเหมือนท่ีเคยเลิกมาก่อน, ตระหนกัถึง

ขอ้ดีขอการเลิกบุหร่ี, ลดจาํนวนบุหร่ีท่ีสูบในเดือนท่ี 1 และปฏิบติัตวัเพ่ือหลีกเล่ียงการสูบ (หลีกเล่ียงงาน

เล้ียงสงัสรรคแ์ละหยดุด่ืมแอลกอฮอล,์ ท้ิงอุปกรณ์การสูบ, ไม่ซ้ือบุหร่ีมาเก็บไว,้ ไม่อยูใ่กลค้นสูบบุหร่ีและ

ยดืระยะเวลาการสูบ) ส่วนปัจจยัเชิงลบ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีเป็นปัญหาหรืออุปสรรคทาํใหผู้รั้บบริการเลิกบุหร่ีไม่

สาํเร้จ ไดแ้ก่ ไม่ตั้งใจและไม่พร้อมท่ีจะเลิกบุหร่ี, ไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากครอบครัวอยา่งจริงจงั, ไม่ให้

ความร่วมมือในการใชย้าเลิกบุหร่ี, มีส่ิงกระตุน้ใหก้ลบัมาสูบ (เกิดอาการถอนนิโคติน, เครียด, เทศกาลงาน

เล้ียงสงัสรรคแ์ละด่ืมแอลกอฮอล,์ คอนรอบขา้งสูบบุหร่ีหรือชวนสูบ, ความเช่ือและการมองเห็นประโยชน์

หรือขอ้ดีของการสูบบุหร่ี, เขา้ถึงบุหร่ีไดง่้าย และความเคยชิน) และใชบุ้หร่ีแทนยาเสพติดชนิดอ่ืน 

เบญจวรรณ  กิจควรดี (2552 : ) ประสิทธิผลของการประยกุตก์ารสร้างเสริมทกัษะชีวิตร่วมกบัแรง

สนบัสนุนทางสงัคมเพ่ือป้องกนัการสูบบุหร่ีในนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้โรงเรียนแห่งหน่ึงจงัหวดั

อุดรธานี เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการประยกุตก์ารสร้างเสริมทกัษะชีวิตร่วมกบัแรงสนบัสนุนทางสงัคม

เพ่ือป้องกนัการสูบบุหร่ี ในนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนแห่งหน่ึง จงัหวดัอุดรธานี คดัเลือกกลุ่ม

ตวัอยา่งโดยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 36 คน กลุ่มเปรียบเทียบ 36 คน ซ่ึงกลุ่มทดลองจะไดรั้บ

โปรแกรมการสร้างเสริมทกัษะชีวติร่วมกบัแรงสนบัสนุนทางสงัคม ประกอบดว้ยกิจกรรม การบรรยาย การ

เล่นเกม การอภิปรายกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมติ และการฝึกทกัษะ การเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใช้

แบบสอบถามรวบรวมขอ้มลูเชิงปริมาณ พบว่า 1) เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียภายในกลุ่ม หลงัการทดลอง

พบว่า กลุ่มทดลองมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบับุหร่ีและพิษภยัจากการสูบบุหร่ี ทกัษะชีวติในทุกดา้นและ

ความตั้งใจในการปฏิบติัตนเพ่ือป้องกนัการสูบบุหร่ีสูงกว่าก่อนการทดลองอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p < 

0.001) 2) เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียระหว่างกลุ่ม พบว่า กลุ่มทดลองมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบับุหร่ีและ

พิษภยัจากการสูบบุหร่ี ความตั้งใจในการปฏิบติัตนเพ่ือป้องกนัการสูบบุหร่ี และทกัษะชีวิตสูงกว่ากลุ่ม

เปรียบเทียบในเกือบทุกๆดา้น ยกเวน้ทกัษะชีวติดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมและความภาค ภูมิใจในตนเอง

พบว่า ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ แต่เม่ือดูผลต่างของคะแนนเฉล่ียดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมแลความ

ภาคภูมิใจในตนเอง พบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียเพ่ิมข้ึนมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอยา่งมีนยัสาํคญั (p < 

0.01) 

กฤษณา ภูพลผนั (2551 : ) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกนัการใชบุ้หร่ีในวยัรุ่นโดยใชก้าร

วิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) เพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมการใชบุ้หร่ีของ

วยัรุ่นในชุมชน 2) ประเมินความตอ้งการและศกัยภาพของชุมชนในการป้องกนัการใชบุ้หร่ีของกลุ่มวยัรุ่น 3) 

ศึกษาวิธีการ ความคิด ความเช่ือของชุมชนในการเลิกสูบบุหร่ี และ 4) ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วน
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ร่วมของชุมชนในการป้องกนัการใชบุ้หร่ีของวยัรุ่น เก็บขอ้มลูเชิงคุณภาพโดยการสมัภาษณ์เชิงลึก การ

สงัเกตแบบมีส่วนร่วม การเสวนากลุ่ม วิเคราะห์ขอ้มลูเชิงเน้ือหาและตรวจสอบขอ้มลูแบบสามเสา้ พบว่า

วยัรุ่นในชุมชนมองเร่ืองการสูบบุหร่ีเป็นเร่ืองธรรม ดาท่ีปฏิบติักนัในชีวติประจาํวนัวยัรุ่นจึงกา้วเขา้สู่

เสน้ทางการใชบุ้หร่ีโดยไม่รู้ตวั ประกอบกบัปัจจุบนั   มีการผลิตและโฆษณาบุหร่ีในรูปแบบใหม่ท่ีกระตุน้

ความสนใจใหอ้ยากลองจึงเกิดนกัสูบ หนา้ใหม่ท่ีอายนุอ้ยลงมากข้ึนโดยเร่ิมสูบอายเุฉล่ีย 12 ปี ซ่ึงพบว่าเกิด

จากเหตุผลและปัจจยัท่ีหลาก  หลาย ไดแ้ก่ 1) มีความเขา้ใจว่าบุหร่ีมีประโยชน์ 2) จากวฒันธรรมการใชบุ้หร่ี

ของคนในชุมชนจนเป็นเร่ืองธรรมดา 3) ความอยากลอง 4) การตามอยา่งเพ่ือน 5) ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มทาง

กายภาพ 6) ปัจจยัทางสงัคมและประเพณีวฒันธรรม และชุมชนไดจ้าํแนกกลุ่มวยัรุ่นตามพฤติกรรมการสูบ

บุหร่ีไดเ้ป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี 1) กลุ่มวยัรุ่นท่ีปฏิเสธและไม่คิดท่ีจะลองสูบบุหร่ีเลย 2) กลุ่มท่ีเคยสูบบุหร่ีแลว้ไม่

เห็นประโยชน์จึงเลิกสูบ 3) กลุ่มท่ีสูบบุหร่ีเป็นคร้ังคราวไม่ประจาํ และ 4) กลุ่มท่ียงัคงสูบบุหร่ีเป็นประจาํ 

ชุมชนมีการสร้างแรงจูงท่ีทาํใหเ้ลิกสูบบุหร่ีจากหลายวิธี ไดแ้ก่ 1) จากความห่วงใยในสุขภาพตนเองและ

สมาชิกในครอบครัว 2) จากความตอ้งการปรับปรุงภาวะเศรษฐกิจใหดี้ข้ึน 3) การสร้างความภาคภูมิใจ 4) 

จากความรังเกียจของสมาชิกครอบครัวและชุมชน 5) จากส่ือโฆษณาและมาตรการตามกฎหมาย 6) จากคาํ

ตกัเตือนของผูน้าํทางศาสนา 7) จากความรู้สึกเต็มอ่ิมกบัการใชบุ้หร่ีมานานแนวทางการส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของชุมชนในการป้องกนัการใชบุ้หร่ีของวยัรุ่นไดแ้ก่     1) การสร้างเครือข่ายการทาํงานผา่นการจดัเวที

ร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาการสูบบุหร่ีของวยัรุ่น เพ่ือลดผลประทบจากสูบบุหร่ีทั้งดา้นสุขภาพ ดา้น

เศรษฐกิจ และ การถกูรังเกียจจากสงัคม ชุมชนจึงตอ้งการสกดักั้นเยาวชนไม่ใหก้า้วเขา้สู่การสูบบุหร่ี และ 

สารเสพติดอ่ืน 2) การเผยแพร่ความตอ้งการในการป้องกนัและลดปัญหาจากการสูบบุหร่ีของวยัรุ่น 3) การ

รวมกลุ่มผูมี้จิตอาสา และความรับผดิชอบของผูน้าํถอดบทเรียนจากประสบการณ์ และสร้างแรงจูงใจในกลุ่ม

ท่ีเลิกสูบบุหร่ี 4) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของโลกเรียน วดั บา้น ครอบครัว เพ่ือสร้างความตระหนกัถึง

ปัญหาการสูบบุหร่ีในกลุ่มวยัรุ่นและประชาชนทัว่ไป กระตุน้ใหผู้ใ้หญ่เป็นแบบอยา่งท่ีดี และครู ซ่ึง

เปรียบเสมือนแม่พิมพท่ี์จะสร้างเสริมเยาวชนและลกูหลาน 5) การประชาสมัพนัธกิ์จกรรมผา่นหอกระจาย

ข่าวของหมู่บา้น และในโรงเรียนแก่ผูป้กครองไม่ใชเ้ด็กและพระไม่ใช่เณรไปซ้ือบุหร่ี 6) การนาํมาตรการ

ทางกฎหมายมาใชอ้ยา่งเป็นรูปธรรมคือ ร้านคา้ ในชุมชนติดป้ายไม่จาํหน่ายบุหร่ีแก่เดก็ท่ีอายตุ ํ่ากว่า 18 ปี 

ธญัรดี    จิระสินธิปกและคณะ (2553 : 64-69) ศึกษาการพฒันารูปแบบวิทยาลยัเทคโนโลยทีาง

การแพทยแ์ละสาธารณสุข กาญจนาภิเษก   ปลอดบุหร่ีเพ่ือพฒันารูปแบบวิทยาลยัเทคโนโลยทีางการแพทย์

และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก  ปลอดบุหร่ี และประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษา  อาจารย ์ และบุคลากร 

ต่อโครงการวทิยาลยัปลอดบุหร่ี โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู คือแบบสาํรวจ แบบสงัเกตเฝ้า

ระวงัการสูบบุหร่ีและ แบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ขอ้มลูโดยการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่เคยสูบบุหร่ี ร้อยละ  91.67 รูปแบบวิทยาลยั

ปลอดบุหร่ี  ประกอบดว้ย  6  กิจกรรมหลกั  คือ  1) การกาํหนดนโยบายวิทยาลยัปลอดบุหร่ี  2) การประกาศ
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นโยบายวิทยาลยัปลอดบุหร่ี  3) การจดัสภาพแวดลอ้มภายในวิทยาลยัใหเ้ป็นเขตปลอดบุหร่ีตามท่ีกฎหมาย

กาํหนด  4) การส่งเสริมการเลิกบุหร่ีในกลุ่มนกัศึกษา  อาจารย ์ และบุคลากร  5) การพฒันากิจกรรมนอก

หลกัสูตรเร่ืองบุหร่ีและสุขภาพ  6) การจดัระบบเฝ้าระวงัการสูบบุหร่ีและการใหค้าํปรึกษาปัญหาการติดบุหร่ี  

ผลการประเมินใชรู้ปแบบวิทยาลยัปลอดบุหร่ี  ทั้งดา้นบริบท  ปัจจยันาํเขา้  กระบวนการ  และผลผลิต  ใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.84)  เม่ือพิจารณารายดา้น  พบว่า  ทั้งดา้นบริบท  ดา้นปัจจยันาํเขา้  ดา้น

กระบวนการ  และดา้นผลผลิต  กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อโครงการอยูใ่นระดบัมากเท่ากนั ( X = 3.90, 

4.07, 3.83, 3.56  ตามลาํดบั)  

 จากงานวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่า พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของครูในโรงเรียนท่ีเปิดการเรียนการสอนระดบั

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 จะมีครูชายสูบบุหร่ี มากกว่าครูหญิงสูบบุหร่ี และยงัพบว่าการสูบบุหร่ีในโรงเรียนจะ

สูบบริเวณท่ีนัง่พกัผอ่นเคยสูบใหน้กัเรียนเห็น   อยา่งไรกต็ามครูท่ีสูบบุหร่ีในโรงเรียนจะรู้สึกอึกอดัมากเม่ือ

นกัเรียนมาพบเห็น ครูส่วนใหญ่เห็นว่าการท่ีครูสูบบุหร่ี จะทาํใหก้ารตกัเตือนหรือลงโทษนกัเรียนท่ีสูบบุหร่ี 

ขาดความน่าเช่ือถือ    สาํหรับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนกัเรียนพบว่า นกัเรียนมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีคร้ัง

แรกจากการชกัจูงของเพ่ือน ความถ่ีของการสูบบุหร่ีอยูท่ี่สปัดาห์ละ 1-3 วนั ช่วงเวลาท่ีนกัเรียนชอบสูบมาก

ท่ีสุดคือ หลงัอาหาร  นกัเรียนมีระดบัการรับรู้เก่ียวกบัโทษของการสูบบุหร่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง เหตุผลท่ี

นกัเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถเลิกบุหร่ีได ้คือ ความเหงา    พฤติกรรมป้องกนัการสูบบุหร่ีของนกัเรียนพบว่า

คะแนนเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก พฤติกรรมป้องกนัการสูบบุหร่ีท่ีพบมี 5 ดา้นไดแ้ก่  การไม่ทดลองสูบ

บุหร่ี การจดัการกบัความเครียด   

การไม่ยุง่เก่ียวกบัเพ่ือนท่ีสูบบุหร่ี การปฏิเสธการชกัชวนใหสู้บบุหร่ี และการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์  

 สาํหรับผูท่ี้เคยสูบบุหร่ีพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลิกบุหร่ี ไดแ้ก่ ครอบครัว  การตระหนกัถึงโทษ

ของบุหร่ี  อยากเป็นแบบอยา่งท่ีดี   ตอ้งการประหยดัค่าใชจ่้าย  อยากไดรั้บความช่วยเหลือในการเลิกบุหร่ี 

ไดรั้บคาํแนะนาํใหเ้ลิกบุหร่ีจากแพทย ์ ความกลวั  ความตั้งใจใหค้วามร่วมมือในการใชย้าเลิกบุหร่ี ไดรั้บ

ความช่วยเหลือจากบุคลากรการแพทย ์ การสนบัสนุนจากการทาํงาน  เหมน็บุหร่ี ตระหนกัถึงขอ้ดีขอการ

เลิกบุหร่ีและปฏิบติัตวัเพ่ือหลีกเล่ียงการสูบ  ส่วนปัจจยัท่ีเป็นปัญหาหรืออุปสรรคทาํใหเ้ลิกบุหร่ีไม่สาํเร็จ 

ไดแ้ก่ ไม่ตั้งใจและไม่พร้อมท่ีจะเลิกบุหร่ี  ไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากครอบครัวอยา่งจริงจงั  ไม่ใหค้วาม

ร่วมมือในการใชย้าเลิกบุหร่ี  มีส่ิงกระตุน้ใหก้ลบัมาสูบ และการมองเห็นประโยชน์หรือขอ้ดีของการสูบ

บุหร่ี   เม่ือมีการประยกุตก์ารสร้างเสริมทกัษะชีวิตร่วมกบัแรงสนบัสนุนทางสงัคมเพ่ือป้องกนัการสูบบุหร่ี

ในนกัเรียนจะทาํใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบับุหร่ีและพิษภยัจากการสูบบุหร่ี ความตั้งใจในการ

ปฏิบติัตนเพ่ือป้องกนัการสูบบุหร่ีไดเ้ป็นอยา่งดี   หากเปิดโอกาสใหมี้แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของชุมชนในการป้องกนัการใชบุ้หร่ีไดแ้ก่     1) การสร้างเครือข่ายการทาํงานผา่นการจดัเวทีร่วมวิเคราะห์

สถานการณ์ปัญหาการสูบบุหร่ีของวยัรุ่น 2) การเผยแพร่ความตอ้งการในการป้องกนัและลดปัญหาจากการ

สูบบุหร่ีของวยัรุ่น 3) การรวมกลุ่มผูมี้จิตอาสา และความรับผดิชอบของผูน้าํถอดบทเรียนจากประสบการณ์ 
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และสร้างแรงจูงใจในกลุ่มท่ีเลิกสูบบุหร่ี 4) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของโรงเรียน วดั บา้น ครอบครัว เพ่ือ

สร้างความตระหนกัถึงปัญหาการสูบบุหร่ีในกลุ่มวยัรุ่น กระตุน้ใหผู้ใ้หญ่และครู เป็นแบบอยา่งท่ีดี 5) การ

ประชาสมัพนัธกิ์จกรรมผา่นหอกระจายข่าวของหมู่บา้น และในโรงเรียนแก่ผูป้กครองไม่ใชเ้ดก็ไปซ้ือบุหร่ี 

6) การนาํมาตรการทางกฎหมายมาใชอ้ยา่งเป็นรูปธรรมคือ ร้านคา้ ในชุมชนติดป้ายไม่จาํหน่ายบุหร่ีแก่เด็กท่ี

อายตุ ํ่ากว่า 18 ปี  และสถานศึกษาควรดาํเนิน  6  กิจกรรมหลกั  คือ  1) การกาํหนดนโยบายปลอดบุหร่ีใน

สถานศึกษา  2) การประกาศนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหร่ี  3) การจดัสภาพแวดลอ้มภายในสถานศึกษาให้

เป็นเขตปลอดบุหร่ี 4) การส่งเสริมการเลิกบุหร่ีในกลุ่มนกัศึกษา  อาจารย ์ และบุคลากร  5) การพฒันา

กิจกรรมทั้งในและนอกหลกัสูตรเร่ืองบุหร่ีและสุขภาพ  6) การจดัระบบเฝ้าระวงัการสูบบุหร่ีและการให้

คาํปรึกษาปัญหาการติดบุหร่ี เม่ือดาํเนินการอยา่งจริงจงัและต่อเน่ืองก็จะทาํใหล้ดการสูบบุหร่ีในกลุ่ม

นกัเรียนไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
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บทที่  3 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

  การวิจยัการนํามติสมชัชาสขุภาพแห่งชาตเิร่ืองยาสบูไปปฏิบตัิท่ีจงัหวดัอบุลราชธานี  เพ่ือศกึษา

ปัญหาและสาเหตท่ีุมีการสบูบหุร่ีของนกัเรียนศกึษา เพ่ือขบัเคล่ือนการนํามติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติเร่ือง

ยาสบูไปสูภ่าคปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม   ศกึษารูปแบบกระบวนการหนนุเสริมการขบัเคล่ือนการนํามติ

สมชัชาแห่งชาติไปสูภ่าคปฏิบตัิ ศกึษาปัจจยัความ สําเร็จในการขบัเคล่ือนการนํามติสมชัชาสขุภาพ

แห่งชาติไปสูภ่าคปฏิบตัิและประเมินความพึงพอใจของนกัเรียน อาจารย์และบคุลากรตอ่โครงการการนํา

มตสิมชัชาสขุภาพแห่งชาตเิร่ืองยาสบูไปปฏิบตัท่ีิจงัหวดัอบุลราชธานีโดยใช้เทคนิค CIPP Model  ซึ่งมี

วิธีดําเนินการวิจยัดงันี ้

 

พืน้ที่เป้าหมาย 

โรงเรียนนาเยียศกึษา  รัชมงัคลาภิเษก  อําเภอนาเยีย จงัหวดัอบุลราชธานี   

กลุ่มเป้าหมาย 

1. นกัเรียนโรงเรียนนาเยียศกึษา  รัชมงัคลาภิเษก         จํานวน   726 คน 

2. ครูและบคุลากรโรงเรียนนาเยียศกึษา  รัชมงัคลาภิเษก   จํานวน     54 คน  

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 การวิจยัครัง้นีน้กัวิจยัได้นําการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม (Participatory Action Research : 

PAR) มาดําเนินการวิจยัเพ่ือพฒันา  ปรับปรุงการทํางาน หรือกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีดําเนินการอยูเ่ก่ียวกบัการ

แก้ปัญหาท่ีมีนกัเรียนของโรงเรียนนาเยียศกึษา  รัชมงัคลาภิเษก  อําเภอนาเยีย จงัหวดัอบุลราชธานี  สบู

บหุร่ีโดยอาศยัหลกัการมีสว่นร่วมของภาคีเครือขา่ยทัง้ในและนอกโรงเรียน  นบัตัง้แตก่ารร่วมกนัแสวงหา

ปัญหา คิดค้นแนวทางออกเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพฒันาท่ีเป็นฉนัทามติของชมุชนหรือโรงเรียน   ร่วม

ดําเนินการแก้ปัญหาหรือสง่เสริมกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม    รวมทัง้ร่วมรับผลของการพฒันา โดยจะเหน็

ได้วา่ผู้ วิจยักําลงัมีการปรับเปล่ียนกระทวนทศัน์ของการวิจยัจากรูปแบบดัง้เดิมท่ีมกัเร่ิมจากการตัง้ประเดน็
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ของปัญหาและจบกระบวนการโดยนกัวิจยั  เม่ือได้องค์ความรู้แล้วผลงานวิจยัมิได้ถกูนําไปเผยแพร่หรือ

นําไปทดลองใช้หรือถกู “เก็บขึน้หิง้” อนัเป็นการสญูเสียทัง้กําลงัความคิด เวลา งบประมาณและทรัพยากร  

ซึ่งถ้าหากจะดําเนินการเพ่ือขบัเคล่ือนการนํามติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติเร่ืองยาสบูไปสูภ่าคปฏิบตัิอย่าง

เป็นรูปธรรมได้จึงต้องอาศยัการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม มาดําเนินการในพืน้ท่ีวิจยัท่ีได้เลือกไว้   

โดยนกัวิจยัในพืน้ท่ีในโรงเรียนนาเยียศกึษา  รัชมงัคลาภิเษกร่วมกบัคนในชมุชนร่วมกนัเรียนรู้เร่ืองชมุชน

ของตนเอง เห็นปัญหาของตวัเอง เหน็ทางออก หรือทางแก้ปัญหาของชมุชนร่วมกนั และทกุคนในชมุชน

ร่วมกนัแก้ปัญหาและรับผลของการแก้ปัญหาร่วมกนั  สําหรับนกัวิจยัภายนอกทําหน้าท่ีเป็นผู้เอือ้อํานวย 

หรือวิทยากรกระบวนการ 

การได้มาซึ่งนักวจัิย  

 เม่ือหวัหน้าชดุโครงการพฒันาศกัยภาพการวิจยัปฏิบตัิการเพ่ือนํามติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติด้าน

ยาสบูไปสูก่ารปฏิบตัิภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออธิบายหวัข้อการวิจยัและเป้าหมายหลกัเพ่ือต้องการ

ขบัเคล่ือนมติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติ ครัง้ท่ี 3 มติท่ี 6 มาตรการในการควบคมุปัจจยัเส่ียงตอ่สขุภาพด้าน

ยาสบูอย่างเป็นรูปธรรมนกัวิจยัท่ีอยู่ในสว่นของสมชัชาสขุภาพจงัหวดัอบุลราชธานีจึงได้ร่วมกนัพิจารณา

ประเดน็และคดัเลือกหวัหน้าโครงการคือ นายถนอมศกัดิ์  บญุสู ่สว่นทีมนกัวิจยัประกอบด้วย นางจิรัง

กรู  ณฐัรังสี    นายนพดล    

ศภุโกศล  นางสาวบญุทิวา  พ่วงกลดัและนายเชาวลิต    ศรีเสริมทกุคนร่วมกนัประชมุพิจารณาพืน้ท่ีเพ่ือ

ดําเนินการท่ีประชมุมีมตเิหน็พ้องกนัวา่จะมีการนํามติสมชัชาสขุภาพแห่งชาตเิร่ืองยาสบูนีไ้ปใช้ปฏิบตัิได้

จริง โดยต้องเลง็เห็นถึงความสําคญัของพืน้ท่ีและบคุคลในพืน้ท่ีต้องสนใจเข้ามามีสว่นร่วม  พืน้ท่ีในการ

ดําเนินการควรจะเป็นโรงเรียนมธัยมมากกวา่ในชมุชน   เพราะนกัเรียนในระดบัมธัยมศกึษามีอบุตัิการณ์

การสบูบหุร่ีครัง้แรกมากกวา่ทกุกลุม่อายใุนปัจจบุนัและจะเป็นกําลงัสําคญัของชาติตอ่ไปในอนาคต   ทีม

นกัวิจยัหลกัได้ลงพืน้ท่ีพบกบัผู้บริหารและคณะครูผู้ รับผิดชอบงานกิจการนกัเรียนของโรงเรียนหลายแห่ง 

ผลพบวา่ผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนนาเยียศกึษา รัชมงัคลาภิเษก ได้แสดงถึงความสนใจและมีความ

ตระหนกัในปัญหาท่ีมีนกัเรียนบางสว่นของโรงเรียนมีการสบูบหุร่ีจงึเป็นท่ีมาของการมีนกัวิจยัในพืน้ท่ีใน

ระยะแรกประกอบด้วย  ผู้ อํานวยการ  รองผู้ อํานวยการและคณะครูท่ีรับผิดชอบงานกิจการนกัเรียนของ

โรงเรียน  หลงัจากนัน้ได้มีการเพ่ิมเติมนกัวิจยัในพืน้ท่ีจากการจดัประชมุเปิดโครงการและการลงพืน้ท่ี

สมัภาษณ์เกบ็ข้อมลูวิจยั  และกลุม่สดุท้ายเป็นกลุม่นกัเรียนแกนนําของโรงเรียน                                                                           
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การได้มาซึ่งพืน้ท่ีวจัิย 

 การทําวิจยัเชิงปฏิบตัิอย่างมีสว่นร่วมจะต้องอาศยัความร่วมมือจากหลายภาคสว่นเพ่ือจะทําให้

เกิดการขบัเคล่ือนท่ีเป็นรูปธรรมและจะต้องมีความตอ่เน่ืองและยัง่ยืนเกิดผลประโยชน์สงูสดุตอ่

กลุม่เป้าหมาย   เม่ือวนัท่ี  9  มิถนุายน 2555 ทีมนกัวิจยัได้มีการปรึกษาหารือในสว่นของพืน้ท่ีท่ีจะ

ดําเนินการทัง้ในสว่นของหมูบ้่านหรือโรงเรียนแตจ่ะเน้นพืน้ท่ีท่ีทรัพยากรบคุคลท่ีมีความพร้อมเพ่ือต้องการ

ให้พืน้ท่ีเกิดการขบัเคล่ือนท่ีเป็นรูปธรรมและตอ่เน่ือง  ได้เลือกพืน้ท่ีวิจยัวา่ควรน่าจะเป็นโรงเรียนมธัยมแห่ง

ใดแห่งหนึ่งมากกวา่ท่ีเป็นหมูบ้่าน   เน่ืองจากพบวา่ปัญหาในปัจจบุนัผู้ ท่ีเร่ิมสบูบหุร่ีจะมีอายเุม่ือเร่ิมสบู

ประมาณ 13.5 ปี      สว่นโรงเรียนท่ีจะเลือกมาเป็นพืน้ท่ีวิจยัควรมีผู้บริหาร ครูหรือบคุลากรของโรงเรียนท่ีมี

ความสนใจและตัง้ใจพฒันางานของโรงเรียนอย่างจริงจงัจากการสํารวจข้อมลูในเบือ้งต้นพบวา่โรงเรียนนา

เยียศกึษา รัชมงัคลาภิเษก อําเภอนาเยีย จงัหวดัอบุลราชธานี  มีลกัษณะท่ีตรงตามกระบวนการท่ีจะใช้การ

วิจยัเชิงปฏิบตัิอย่างมีสว่นร่วมดําเนินการในพืน้ท่ีได้   โดยเฉพาะในสว่นของผู้บริหารและผู้ รับผิดชอบงาน

กิจการนกัเรียนของโรงเรียนมีความกระตือรือร้นในการดําเนินการพฒันาคณุภาพนกัเรียนโดยเฉพาะในเร่ือง

การเฝ้าระวงัและป้องกนัสารเสพติดตา่งๆ ภายในโรงเรียน    คณะผู้ วิจยัจึงเสนอรูปแบบการวิจยัเชิงปฏิบตัิ

อย่างมีสว่นร่วม  เพ่ือศกึษารูปแบบกระบวนการหนนุเสริมการขบัเคล่ือนการนํามติสมชัชาแห่งชาตเิร่ืองบหุร่ี

ไปสูภ่าคปฏิบตัิในโรงเรียนนาเยียศกึษา รัชมงัคลาภิเษก โรงเรียนนีเ้ป็นโรงเรียนขนาดกลางตัง้อยูท่ี่ 85 หมูท่ี่ 

8 ตําบลนาเยีย อําเภอนาเยีย  จงัหวดัอบุลราชธานี มีพืน้ท่ีทัง้หมด  

41 ไร่ 3 งาน 56 ตารางวา ซึ่งอยู่ห่างจากตวัจงัหวดัอบุลราชธานีประมาณ 40 กิโลเมตร  จากการสนทนา

กลุม่กบัผู้บริหารและคณะครูได้มีการสรุปข้อมลูในเบือ้งต้นของโรงเรียนวา่น่าจะมีนกัเรียนจํานวนหนึ่งท่ีสบู

บหุร่ีและสว่นใหญ่เร่ิมมีการสบูบหุร่ีตัง้แตช่ัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2  มีการสบูบหุร่ีทัง้ในห้องนํา้  โรงยิมและ

หอประชมุของโรงเรียน  สําหรับขนาดของปัญหาและสาเหตขุองการสบูบหุร่ีจําเป็นอย่างย่ิงท่ีคณะครูและ

ทีมผู้ วิจยัจะต้องร่วมกนัหาข้อมลูตอ่ไป  อย่างไรก็ตามกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนเคยดําเนินการเพ่ือควบคมุและ

ป้องกนัไมใ่ห้มีนกัเรียนสบูบหุร่ี เม่ือ 10 ปีก่อนมีการนิมนตพ์ระมาอบรมนกัเรียนแม้จะได้ผลบ้างแตกิ่จกรรม

ดงักลา่วก็ทําเพียงครัง้เดยีวไมไ่ด้ทําอย่างตอ่เน่ือง  จดักิจกรรมวนังดบหุร่ีโลกโดยให้นกัเรียนแสดงละคร  จดั

นิทรรศการเพ่ือลดละเลิกการสบูบหุร่ีแตก่ทํ็าได้เพียงการมีกิจกรรมสว่นการสบูบหุร่ีก็ยงัมีเชน่เดิม  ขณะนี ้

โรงเรียนกําลงัจะเร่ิมการดําเนินการกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ความมุง่หวงัของคณะผู้บริหารและครู
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ในโรงเรียนอยากจะเห็นนกัเรียนตระหนกัในพิษภยัของบหุร่ีและอยากจะให้นกัเรียนลดละเลิกบหุร่ีแตก่็ไมรู้่

วา่จะเร่ิมต้นในการดําเนินการอย่างไร  

ขัน้ตอนการดําเนินการวจัิย 

การศกึษาวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม (Participatory Action Research)  

ผู้ให้ข้อมลูหรือผู้มีสว่นร่วมในการดําเนินการครัง้นีป้ระกอบด้วยทีมนกัวิชาการหรือนกัวิจยั  ทีมนกัพฒันา

ได้แก่ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูท่ีดแูลงานกิจการนกัเรียน ตวัแทนผู้ปกครองนกัเรียน ตวัแทนผู้นําชมุชนและ

ทีมผู้ ท่ีอยู่กบัปัญหาคือนกัเรียน นกัเรียนแกนนําและนกัเรียนท่ีสบูบหุร่ี มีอปุกรณ์ท่ีใช้ในการวิจยั เชน่ กล้อง

ถ่ายภาพ  เคร่ืองอดัเสียง  โปสเตอร์  แผน่พบั  ป้ายโรงเรียนปลอดบหุร่ี  เป็นต้น โดยมีวิธีดําเนินการดงันี ้

1.  ประชาสมัพนัธ์โครงการการนํามติสมชัชาสขุภาพแห่งชาตเิร่ืองยาสบูไปปฏิบตัท่ีิจงัหวดั                                    

อบุลราชธานีในท่ีประชมุระดบัจงัหวดัคือเวทีการประชมุหวัหน้าสว่นราชการสงักดัสํานกังานสาธารณสขุ

จงัหวดัอบุลราชธานี เพ่ือเป็นการประชาสมัพนัธ์โครงการในระดบัจงัหวดั  

2. ประชมุชีแ้จงโครงการตอ่ผู้มีสว่นเก่ียวข้องในการควบคมุปัจจยัเส่ียงตอ่สขุภาพด้านบหุร่ี  

ได้แก ่ปลดัอําเภอนาเยีย ตํารวจ สาธารณสขุอําเภอนาเยีย ผู้ อํานวยการโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล

นาเยีย  ตวัแทนนายกเทศมนตรีอําเภอนาเยีย  ตวัแทนคณะกรรมการสถานศกึษา  ปราชญ์ชาวบ้าน กํานนั 

ผู้ใหญ่บ้าน ตวัแทนผู้นําชมุชนท่ีเป็นพืน้ท่ีท่ีตัง้ของโรงเรียน  ประธานอาสาสมคัรสาธารณสขุประจําหมูบ้่าน 

คณะครูอาจารย์และตวัแทนนกัเรียนแกนนําเพ่ือให้ผู้มีสว่นเก่ียวข้องมีความเข้าใจโครงการพร้อมให้การ

สนบัสนนุและมีการสรรหาอาสาสมคัรปฏิบตักิารในพืน้ท่ีโดยมีรอผู้ อํานวยการ    สํานกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษามธัยมศกึษาเขต 29 เป็นประธานท่ีประชมุ  

3.  ประชมุนกัเรียนแกนนําจํานวน 33 คน ในการวิเคราะห์สถานการณ์การท่ีเก่ียวข้องกบั 

การดําเนินงานด้านยาสบูในระดบัพืน้ท่ีท่ีทําวิจยัโดยใช้กระบวนการวางแผนอย่างมีสว่นร่วม AIC   เพ่ือให้

เกิดความเข้าใจร่วมกนัในสถานการณ์ปัจจบุนั ทนุเดิม  ความมุง่หวงัในอนาคตและรูปแบบหรือกิจกรรมท่ี

คาดวา่จะดําเนินการร่วมกนัในการขบัเคล่ือนเร่ืองยาสบูไปสูภ่าคปฏิบตัิ    

4.   ประชมุทีมวิจยัสรุปผลการจดัเวทีการประชมุนกัเรียนแกนนําในการวิเคราะห์สถานการณ์ท่ี

เก่ียวข้องกบัการดําเนินงานด้านยาสบูเพ่ือสรุปผลและทําความเข้าใจกบัข้อมลูท่ีได้จากการประชมุร่วมกนั

เพ่ือนําข้อมลูท่ีได้บางสว่นไปตัง้เป็นแนวประเดน็คําถามการสมัภาษณ์และแบบสอบถามการวิจยั 

1.   ประชมุจดัทําเคร่ืองมือในการวิจยั  เพ่ือให้มีเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีครอบคลมุ 
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ตามวตัถปุระสงคก์ารวิจยัโดยทีมวิจยัมีสว่นร่วมในการกําหนดมีเคร่ืองมือในการวิจยั ได้แก่ แนวประเดน็

คําถามการสมัภาษณ์  แนวประเดน็คําถามการสนทนากลุม่ซึ่งถามเก่ียวกบัสาเหตขุองปัญหาการสบูบหุร่ี

ในนกัเรียน รูปแบบการดําเนินงานเพ่ือการลดละเลิกบหุร่ีในโรงเรียน ปัจจยัความสําเร็จของรูปแบบการ

ดําเนินงาน นอกจากนัน้ยงัได้ทําแบบสอบถาม เพ่ือถามนกัเรียนเก่ียวกบัความรู้  พฤติกรรมและทศันคติของ

นกัเรียนในเร่ืองบหุร่ี    มีการทดสอบเคร่ืองมือวิจยัในโรงเรียนมธัยมแห่งหนึ่งของจงัหวดัอบุลราชธานี ความ

เช่ือมัน่ทัง้ฉบบั (KR-20) เท่ากบั 0.67  มีการปรับปรุงเคร่ืองมือโดยทีมนกัวิจยัพร้อมทัง้กําหนดการเก็บข้อมลู

และแบ่งทีมในการออกเก็บข้อมลูโดยการมีสว่นร่วมของทีมนกัวิจยัในพืน้ท่ี   นอกจากนีย้งัได้ทํา

แบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจของนกัเรียน อาจารย์และบคุลากรตอ่โครงการการนํามติสมชัชา

สขุภาพแห่งชาติเร่ืองยาสบูไปปฏิบตัิท่ีจงัหวดัอบุลราชธานีโดยใช้เทคนิค CIPP Model    พร้อมทัง้

กําหนดการเกบ็ข้อมลูและแบ่งทีมในการออกเก็บข้อมลูโดยการมีสว่นร่วมของทีมนกัวิจยัในพืน้ท่ี 

5.  เก็บข้อมลูในพืน้ท่ีวิจยั  ประชมุรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมลูร่วมกนัของทีมนกัวิจยั  ข้อมลูมี   

2 สว่นคือ  สว่นท่ีหนึง่ ข้อมลูเชิงคณุภาพจาก แบบสมัภาษณ์   ทัง้การสมัภาษณ์แบบเป็นทางการและไม่

เป็นทางการจากการร่วมปฏิบตัิงานในพืน้ท่ี    การสงัเกต    การสนทนาแลกเปล่ียนประสบการณ์กนัของทีม

นกัวิจยักบัชมุชนตลอดจนผู้มีสว่นเก่ียวข้อง  โดยพิจารณาจดักลุม่ข้อมลูท่ีเป็นคําพดูของผู้ให้ข้อมลู    และมี

การตรวจสอบข้อมลูแบบสามเส้า  ซึ่งจะมีการสรุปผลการดําเนินการทกุครัง้   ทกุเดือนและผลการวิเคราะห์

จะย้อนกลบัสูก่ระบวนการทํางานเน้นเป้าหมายเพ่ือให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ของงานวิจยั  ใช้อปุกรณ์

ภาคสนาม เช่น เคร่ืองบนัทึกเสียง  กล้องถ่ายรูป  สมดุบนัทึก  เป็นต้น จะพิจารณาจดักลุม่ข้อมลูเป็นการ

อธิบายปรากฏการณ์มีการอ้างถึงคําพดูของผู้ให้ข้อมลู  สว่นท่ีสองข้อมลูเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม

ผู้ วิจยัได้วิเคราะห์ข้อมลูเป็นความถ่ีและร้อยละ 

6.  จดัทํารายงานความก้าวหน้า เพ่ือรวบรวมเรียบเรียงสรุปผลการดําเนินงานความก้าวหน้าการ

วิจยัตอ่ศนูย์วิจยัและจดัการความรู้เพ่ือควบคมุยาสบู 

7.  ศกึษาดงูานพืน้ต้นแบบด้านการควบคมุและป้องกนัเร่ืองบหุร่ีอย่างเป็นรูปธรรม  เพ่ือให้ทีมวิจยั

ได้เข้าใจปัญหาและสาเหตท่ีุมีการสบูบหุร่ีของนกัเรียนในพืน้ท่ีท่ีศกึษาดงูาน  สามารถอธิบายรูปแบบ

กระบวนการหนนุเสริมการขบัเคล่ือนในเร่ืองบหุร่ีไปสูภ่าคปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรมในโรงเรียนหรือชมุชน 

และสามารถบอกปัจจยัความสําเร็จในการขบัเคล่ือนในเร่ืองบหุร่ีไปสูภ่าคปฏิบตั ิ

8.   ประชมุผู้มีสว่นได้สว่นเสียร่วมกําหนดรูปแบบการดําเนินการเร่ืองบหุร่ี  เพ่ือให้มีการคืนข้อมลู

ให้กบัผู้มีสว่นเก่ียวข้องในพืน้ท่ีท่ีทําวิจยั  และให้ผู้มีสว่นเก่ียวข้องร่วมกนักําหนดกิจกรรมหรือรูปแบบ
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กระบวนการหนนุเสริมการขบัเคล่ือนการป้องกนัและควบคมุเร่ืองเก่ียวกบัยาสบูในระดบัพืน้ท่ีอย่างเป็น

รูปธรรม 

9.  นํารูปแบบการดําเนินการเร่ืองยาสบูไปทดลองปฏิบตัิ  เพ่ือทดลองรูปแบบการดําเนินการหนนุ

เสริมการขบัเคล่ือนการป้องกนัและควบคมุเร่ืองเก่ียวกบัยาสบูในระดบัพืน้ท่ี 

10.   ประชมุประเมินผลกระบวนการการนํารูปแบบไปปฏิบตัิ  เพ่ือให้ทราบถึงผลการนํารูปแบบการ

ดําเนินการเร่ืองบหุร่ีไปใช้วา่ให้ผลเป็นอย่างไรและใช้ CIPP Model ในการอธิบายผลท่ีเกิดขึน้อีกครัง้เพ่ือ

บอกถึงรายละเอียดด้านบริบท ปัจจยันําเข้า กระบวนการนํารูปแบบไปปฏิบตัิ และผลการปฏิบตัิท่ีเกิดขึน้ 

11. จดัพิมพ์เอกสารสรุปผลการประเมินเพ่ือให้มีเอกสารสรุปผลการดําเนินงาน 

12. เขียนรายงานฉบบัสมบรูณ์เพ่ือให้มีรายงานฉบบัสมบรูณ์และรายงานการวิจยัฉบบัย่อเสนอตอ่

ศนูย์วิจยัและจดัการความรู้เพ่ือควบคมุยาสบู 

13.   ประชาสมัพนัธ์ผลการดําเนินงานนํามติสมชัชาสขุภาพแห่งชาตเิร่ืองยาสบูไปปฏิบตัท่ีิจงัหวดั

อบุลราชธานี เพ่ือจดัให้มีการส่ือสารตอ่สาธารณะถึงผลการขบัเคล่ือนมติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติสูก่าร

ปฏิบตัิในจงัหวดัอบุลราชธานีและข้อเสนอในการขบัเคล่ือนสูผู่้ มีสว่นเก่ียวข้องทัง้ในระดบัระดบัพืน้ท่ี

โรงเรียนท่ีทําวิจยั   ชมุชนท่ีเป็นท่ีตัง้ของโรงเรียนและระดบัจงัหวดั  

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 

  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัมีจํานวน  4  ชดุ   ประกอบด้วย 

  ชุดท่ี  1  แบบสอบถาม สําหรับถามนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 6 ให้ทราบถึงข้อมลูทัว่ไป

ของผู้ตอบแบบสอบถาม  ความรู้  พฤติกรรมและทศันคติเก่ียวกบัเร่ืองบหุร่ี  ประกอบด้วย  4  สว่น คือ 

   สว่นท่ี 1  ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ประกอบด้วย  เพศ  อาย ุ ระดบัการศกึษา  

สถานภาพของบิดามารดา  ความสมัพนัธ์ของนกัเรียนกบัสมาชิกในครอบครัว  บคุคลใกล้ชิดท่ีสบูบหุร่ี เป็น

แบบเลือกตอบ  จํานวน  6  ข้อ  แบบเติมคําในช่องวา่งจํานวน  1  ข้อ  รวมเป็นจํานวน 7 ข้อ 

   สว่นท่ี  2  ข้อมลูความรู้เก่ียวกบัเร่ืองบหุร่ี  ประกอบด้วย  สารพิษในครัวบหุร่ีและผลกระทบตอ่

สขุภาพ  สาเหตกุารติดบหุร่ีในนกัเรียน     อนัตรายจากครัวบหุร่ีมือสอง   พระราชบญัญตัิและกฎหมายท่ี

เก่ียว ข้องกบัการควบคมุการสบูบหุร่ี   พฤตกิรรมบําบดัเพ่ือเลิกบหุร่ีในนกัเรียน เป็นแบบเลือกตอบจํานวน 

13  ข้อ 
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   สว่นท่ี  3  ข้อมลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการสบูบหุร่ี ประกอบด้วย  การสบูหรือไมส่บูบหุร่ีในนกัเรียน  

ลกัษณะและจํานวนการสบูบหุร่ี  เหตผุลท่ีสบูบหุร่ี  สถานท่ีสบูบหุร่ี  ย่ีห้อบหุร่ีท่ีนิยมสบู  โอกาสท่ีสบู  ความ

ต้องการและสาเหตกุารอยากเลิกบหุร่ี   วิธีการเลิกบหุร่ี  อปุสรรคในระหวา่งการเลิกสบูบหุร่ี  ปัจจยัท่ีทําให้

เลิกสบูบหุร่ีสําเร็จ  ส่ิงท่ีเกิดขึน้ภายหลงัการเลิกสบูบหุร่ี  เป็นแบบเลือกตอบจํานวน  14  ข้อ 

   สว่นท่ี  4  ข้อมลูความคิดเห็นเก่ียวกบัการสบูบหุร่ี  ประกอบด้วย  อนัตรายจากการสบูบหุร่ี   

ความคิดเหน็เก่ียวกบัการเลิกสบูบหุร่ี เป็นแบบเลือกตอบจํานวน  10  ข้อ  

 ชุดท่ี 2  แบบสมัภาษณ์  สําหรับผู้บริหารและผู้นําท่ีเก่ียวข้องกบัการสบูบหุร่ีในนกัเรียน จํานวน  1  

ชดุ  ประกอบด้วย ข้อมลูเก่ียวกบั การขบัเคล่ือนการนํามตสิมชัชาสขุภาพแห่งชาติเร่ืองยาสบูไปสู่

ภาคปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม   ประกาศของกระทรวงศกึษาธิการ เร่ือง แนวทางการปฏิบตัติามแผน

ยทุธศาสตร์การควบคมุยาสบูแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ในสถานศกึษา   นโยบายท่ีใช้ในการการ

ขบัเคล่ือนเพ่ือป้องกนัการสบูบหุร่ีในนกัเรียน  รูปแบบหรือกระบวนการขบัเคล่ือนเร่ืองการเลิกบหุร่ี ใน

ปัจจบุนัของโรงเรียน  ในอนาคตรูปแบบหรือมาตรการขบัเคล่ือน เร่ือง การสบูบหุร่ีในโรงเรียนท่ีควรจะเป็น  

ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความสําเร็จในมาตรการขบัเคล่ือนการไมส่บูบหุร่ีในโรงเรียน  

  ชุดท่ี 3  แนวประเดน็คําถามการสนทนากลุม่นกัเรียนท่ีสบูบหุร่ี  จํานวน  1  ชดุ  ประกอบด้วย  การ

รับรู้ สถานการณ์บหุร่ีและปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบัการสบูบหุร่ี  พฤติกรรมการสบูบหุร่ี  ปัจจยัปกป้อง /ป้องกนั

และกระบวนการท่ีจะทําให้เลิกบหุร่ี  การขบัเคล่ือนสมชัชาสขุภาพกบัการป้องกนัการสบูบหุร่ีของนกัเรียน 

  ชุดท่ี 4  แบบการประเมินความพึงพอใจของนกัเรียน อาจารย์และบคุลากรตอ่โครงการการนํามติ

สมชัชาสขุภาพแห่งชาติเร่ืองยาสบูไปปฏิบตัิท่ีจงัหวดัอบุลราชธานีโดยใช้เทคนิค CIPP Model ประกอบด้วย  

2 สว่น คือ 

   สว่นท่ี 1  ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบประเมิน  ประกอบยด้วย  เพศ  อาชีพ  เป็นแบบ

เลือกตอบจํานวน  2  ข้อ 

   สว่นท่ี 2  ข้อมลูการประเมินความพึงพอใจตอ่โครงการการนํามติสมชัชาสขุภาพแห่งชาตเิร่ือง

ยาสบูไปปฏิบตัิท่ีจงัหวดัอบุลราชธานี  เป็นแบบประเมินท่ีผู้ วิจยัพฒันาจากเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั

โครงการวิทยาลยัเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสขุ กาญจนาภิเษกปลอดบหุร่ี(ธญัรดี  จิระสินธิปก
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และคณะ 2553 : 82-85)  ซึ่งข้อคําถามครอบคลมุการประเมินโครงการทัง้  4  ด้าน  จํานวนทัง้สิน้  29  ข้อ  

แยกเป็น ดงันี ้

    ด้านบริบท (Context)           จํานวน    6  ข้อ 

    ด้านปัจจยันําเข้า (Input)       จํานวน    6   ข้อ 

    ด้านกระบวนการ (Process)   จํานวน  10   ข้อ 

    ด้านผลผลิต (Product)          จํานวน    5   ข้อ 

ลกัษณะของแบบประเมินสว่นท่ี  2  เป็นแบบให้เลือกตอบมาตราสว่นประมาณคา่  (Rating Scale)  5  ระดบั  

กําหนดระดบัความเห็นมากท่ีสดุถึงน้อยท่ีสดุและกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามการรับรู้ของผู้ประเมิน  

ดงันี ้

     5  หมายถึง  นกัเรียน  ครู  และบคุลากร  พึงพอใจตอ่โครงการตามกิจกรรมการ 

     ดําเนินงานนํารูปแบบการดําเนินการเร่ืองยาสบูไปทดลองปฏิบตัิ 

     ในข้อคําถามนัน้  มากท่ีสดุ 

     4  หมายถึง  นกัเรียน  ครู  และบคุลากร  พึงพอใจตอ่โครงการตามกิจกรรมการ 

                           ดําเนินงานนํารูปแบบการดําเนินการเร่ืองยาสบูไปทดลองปฏิบตั ิ

                  ในข้อคําถามนัน้  มาก 

     3  หมายถึง  นกัเรียน  ครู  และบคุลากร  พึงพอใจตอ่โครงการตามกิจกรรมการ 

                           ดําเนินงานนํารูปแบบการดําเนินการเร่ืองยาสบูไปทดลองปฏิบตั ิ

                  ในข้อคําถามนัน้  ปานกลาง 

     2  หมายถึง  นกัเรียน  ครู  และบคุลากร  พึงพอใจตอ่โครงการตามกิจกรรมการ 

                           ดําเนินงานนํารูปแบบการดําเนินการเร่ืองยาสบูไปทดลองปฏิบตั ิ
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                  ในข้อคําถามนัน้  น้อย 

     1  หมายถึง  นกัเรียน  ครู  และบคุลากร  พึงพอใจตอ่โครงการตามกิจกรรมการ 

                          ดําเนินงานนํารูปแบบการดําเนินการเร่ืองยาสบูไปทดลองปฏิบตั ิ

                 ในข้อคําถามนัน้  น้อยท่ีสดุ 

  การแปลความหมายคะแนนความพึงพอใจตอ่โครงการการนํามติสมชัชาสขุภาพแห่งชาตเิร่ืองยาสบู

ไปปฏิบตัิท่ีจงัหวดัอบุลราชธานี  ของนกัเรียน  ครู  และบคุลากร  โดยนําคะแนนของผู้ตอบแตล่ะคนรวมกนั

แล้วหาคา่เฉล่ียใช้หลกัการแปลผลคะแนนเฉล่ียด้านความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินดงันี ้(บญุใจ  ศรี

สถิตย์นรากรู   2547, อ้างถึงใน ธญัรดี    จิระสินธิปกและคณะ 2553 : 40) 

  คะแนนเฉล่ีย   4.50  -  5.00         หมายถึง   ความพึงพอใจของนกัเรียน  ครู  และบคุลากร  พึงพอใจ

ตอ่                  โครงการตามกิจกรรมการดําเนินงานนํารูปแบบการ 

                   ดําเนินการเร่ืองยาสบูไปทดลองปฏิบตัิในระดบั  มาก

ท่ีสดุ 

  คะแนนเฉล่ีย   3.50  -  4.49          หมายถึง   ความพึงพอใจของนกัเรียน  ครู  และบคุลากร พึงพอใจ

ตอ่                โครงการตามกิจกรรมการดําเนินงานนํารูปแบบการ 

                ดําเนินการเร่ืองยาสบูไปทดลองปฏิบตัิ ในระดบั มาก 

  คะแนนเฉล่ีย   2.50  -  3.49          หมายถึง   ความพึงพอใจของนกัเรียน  ครู  และบคุลากร พึงพอใจ

ตอ่                โครงการตามกิจกรรมการดําเนินงานนํารูปแบบการ

ดําเนิน                   การเร่ืองยาสบูไปทดลองปฏิบตัิ ในระดบั

 ปานกลาง 

  คะแนนเฉล่ีย   1.50  -  2.49          หมายถึง   ความพึงพอใจของนกัเรียน  ครู  และบคุลากร พึงพอใจ

ตอ่                โครงการตามกิจกรรมการดําเนินงานนํารูปแบบการ

ดําเนิน                 การเร่ืองยาสบูไปทดลองปฏิบตัิ ใน

ระดบั น้อย 
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  คะแนนเฉล่ีย   1.00  -  1.49          หมายถึง   ความพึงพอใจของนกัเรียน  ครู  และบคุลากร พึงพอใจ

ตอ่                โครงการตามกิจกรรมการดําเนินงานนํารูปแบบการ

ดําเนิน                การเร่ืองยาสบูไปทดลองปฏิบตัิ ใน

ระดบั  น้อยท่ีสดุ 

 

วธีิการเกบ็ข้อมูล 

1. ประชมุทีมวิจยัและนกัวิจยัในพืน้ท่ีเพ่ือทําความเข้าใจในเคร่ืองมือท่ีจะใช้ทกุชนิด 

2. จดัทีมเก็บรวบรวมข้อมลูออกเป็น 4  ทีม ได้แก่ นกัวิจยัท่ีเป็นผู้ วิจยัจากภายนอกพืน้ท่ีมี 2 ทีม

นกัวิจยั 

ในพืน้ท่ีท่ีเป็นคณะครูในโรงเรียน 1 ทีมและทีมท่ีเป็นนกัเรียนแกนนําอีก 1 ทีม   

3. เข้าเกบ็ข้อมลูในพืน้ท่ี  สมัภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน ได้แก่ ผอ. หรือ รอง ผอ.โรงเรียน 

ผู้ รับผิดชอบ 

งานกิจการนกัเรียนของโรงเรียนและตวัแทนครู  8 คน  ผู้ นําชมุชน ได้แก่ กํานนั สาธารณสขุอําเภอ  ตํารวจ   

ผอ.รพ.สต.นาเยีย  ผู้ใหญ่บ้านหมู8่ และหมู ่2   สนทนากลุม่ในกลุม่นกัเรียนท่ีสบูบหุร่ี ประมาณ 8-12 คน   

เก็บแบบสอบถามกบันกัเรียนทกุชัน้เรียน  และศกึษาพฤตกิรรมการสบูบหุร่ีนกัเรียนโดยให้นกัศกึษาแกนนํา

สงัเกตพฤติกรรมเพ่ือนท่ีสบูบหุร่ีใน 3 ระยะคือระยะก่อนการกําหนดรูปแบบกระบวนการหนนุเสริมการ

ขบัเคล่ือนการนํามติสมชัชาแห่งชาติไปสูภ่าคปฏิบตั ิ  ระยะการนํารูปแบบกระบวนการหนนุเสริมการ

ขบัเคล่ือนการนํามติสมชัชาแห่งชาติไปสูภ่าคปฏิบตัิไปทดลองปฏิบตัิ และระยะหลงัการนํารูปแบบ

กระบวนการหนนุเสริมการขบัเคล่ือนการนํามติสมชัชาแหง่ชาติไปสูภ่าคปฏิบตัิไปทดลองปฏิบตัิ   และจะมี

การประเมินความพึงพอใจของนกัเรียน อาจารย์และบคุลากรตอ่โครงการการนํามติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติ

เร่ืองยาสบูไปปฏิบตัท่ีิจงัหวดัอบุลราชธานีโดยใช้เทคนิค CIPP Model  ในการประเมินในระยะหลงัการนํา

รูปแบบกระบวนการหนนุเสริมการขบัเคล่ือนการนํามติสมชัชาแห่งชาติไปสูภ่าคปฏิบตัิไปทดลองปฏิบตัิ 

ร่วมด้วย 

4. ผู้ วิจยัดําเนินการขอเก็บข้อมลูในพืน้ท่ีวิจยัตามวนั  เวลาและสถานท่ีตามความเหมาะสมเชน่ ท่ี 
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โรงเรียน  ท่ีบ้าน ท่ีด้านตรวจรถ  ท่ีร้านค้าร้านอาหารในชมุชน เป็นต้น โดยผู้ วิจยัจะโทรศพัท์ประสานงานกบั

ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุคนก่อนการเข้าเก็บข้อมลู  ยกเว้นวิธีการสงัเกตพฤติกรรมนกัเรียนท่ีสบูบหุร่ีท่ีนกัเรียนแกน

นําต้องอาศยัการสงัเกตแบบไมใ่ห้ผู้ถกูสงัเกตรู้ตวั  และการตอบแบบสอบถามท่ีครูจะเป็นผู้ชีแ้จงและแจก

แบบสอบถามนกัเรียนเองตามความเหมาะสม 

5. หลงัจากเก็บข้อมลูเสร็จผู้ วิจยัแตล่ะทีมประชมุสรุปส่ิงท่ีได้เพ่ือประเมินส่ิงท่ีได้เม่ือพบสว่นขาด

ของ 

ข้อมลูก็จะให้มีการไปเก็บข้อมลูเพ่ิมเติม  จนได้ข้อมลูท่ีอ่ิมตวัตามความเป็นจริงท่ีต้องการ 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเชงิคุณภาพ 

 1. การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมลู (Data Triangulation)  คือการพิสจูน์วา่ข้อมลูท่ีผู้ วิจยัได้มานัน้

ถกูต้องหรือไม ่วิธีตรวจสอบคือการสอบแหลง่ข้อมลูแหลง่ท่ีมาท่ีจะพิจารณาการตรวจสอบได้แก่ แหลง่เวลา 

แหลง่สถานท่ี และแหลง่บคุคล แหลง่เวลาหมายถึง ถ้ามีข้อมลูตา่งเวลากนัจะเหมือนกนัหรือไม ่ตรวจสอบ

ข้อมลูเวลาเช้า บ่ายและเวลาอ่ืนด้วย  แหลง่สถานท่ีหมายถึง ถ้าข้อมลูตา่งสถานท่ีกนัจะเหมือนกนั หรือไม ่

เช่น ทีมวิจยัท่ีผา่นการอบรมร่วมกนัดีแล้วนําแบบสอบถามไปสมัภาษณ์กลุม่เป้าหมายซึ่งเป็นการต้องการ

พิจารณาวา่ ถ้าบคุคลผู้ให้ข้อมลูเปล่ียนไป ข้อมลูท่ีได้จะเหมือนเดิมหรือไม ่ 

 2. การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้ วิจยั (Investigation Triangulation)  คือ การตรวจสอบวา่ ผู้ วิจยัแต่

ละคนจะได้ข้อมลูตา่งกนัอย่างไร โดยเปล่ียนตวัผู้สงัเกตแทนท่ีจะใช้ผู้ วิจยัคนเดียวกนัสงัเกตโดยตลอด ใน

กรณีท่ีไมแ่นใ่จในคณุภาพของผู้รวบรวมข้อมลูสนาม ควรเปล่ียนตวัผู้ วิจยัให้มีหลายคน   ในสว่นนีผู้้ วิจยัได้

ให้นกัวิจยัในทีมร่วมประชมุแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านข้อมลูท่ีทัง้เกบ็จากแบบสอบถามและจากการสงัเกต

แล้วแตล่ะคนบนัทึกเพ่ือตรวจสอบข้อมลูท่ีได้จากการวิจยั 

3. การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการรวบรวมข้อมลู     (Methodological  Triangulation) คือ การใช้

เก็บรวบรวมข้อมลูตา่งๆกนัเพ่ือรวบรวมข้อมลูเร่ืองเดียวกนั เชน่ ใช้วิธีการสงัเกตควบคูก่บัการซกัถามพร้อม

กนันัน้ก็ศกึษาข้อมลูจากแหลง่เอกสารอ่ืนประกอบ 
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การวเิคราะห์ข้อมูลและประมวลผล 

 

     การวิจยัครัง้นีใ้ช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จาก แบบสมัภาษณ์   แบบสงัเกต    การสนทนากลุม่ 

การประชมุแลกเปล่ียนประสบการณ์กนัของทีมนกัวิจยักบัชมุชนตลอดจนผู้มีสว่นเก่ียวข้อง  โดยพิจารณา

จดักลุม่ข้อมลูท่ีเป็นคําพดูของผู้ให้ข้อมลู    ซึ่งจะมีการสรุปผลการดําเนินการทกุครัง้   ทกุเดอืนและผลการ

วิเคราะห์จะย้อนกลบัสูก่ระบวนการทํางาน   เน้นเป้าหมายเพ่ือให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ของงานวิจยั  ใช้

อปุกรณ์ภาคสนาม เช่น เคร่ืองบนัทึกเสียง  กล้องถ่ายรูป  สมดุบนัทกึ  เป็นต้น สําหรับแบบสอบถามเป็น

ลกัษณะข้อมลูเชิงปริมาณผู้ วิจยัได้วิเคราะห์ด้วยคา่ความถ่ี  คา่ร้อยละคา่เฉล่ีย ( ) และสว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (SD.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This image cannot currently be displayed.



112 

 

บทท่ี  4 

ผลการดําเนินงานวจัิย 

 

 การศกึษาการการนํามติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติเร่ืองยาสบูไปปฏิบตัิท่ีจงัหวดัอบุลราชธานี  โดย

อาศยัการวิจยัเชิงปฏิบตักิารแบบมีสว่นร่วมให้สามารถมีการขบัเคล่ือนการนํามติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติไปสู่

ภาคปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรมท่ีโรงเรียนนาเยียศกึษา  รัชมงัคลาภิเษก  อําเภอนาเยีย จงัหวดัอบุลราชธานี  

มีการดําเนินการวิจยั ระหวา่งวนัท่ี 1 กรกฎาคม  2555 ถึง วนัท่ี 30 มิถนุายน  2556 ผู้ วิจยัเสนอผลการ

ดําเนินงานวิจยัเป็น  6  ตอน คือ 

 

ตอนท่ี 1  บริบทของพืน้ท่ีเป้าหมาย 

ตอนท่ี 2  ปัญหาและสาเหตท่ีุมีการสบูบหุร่ีของนกัเรียน 

ตอนท่ี 3  การขบัเคล่ือนการนํามติสมชัชาสขุภาพแห่งชาตเิร่ืองยาสบูไปสูภ่าคปฏิบตั ิ

               อย่างเป็นรูปธรรม 

ตอนท่ี 4  รูปแบบกระบวนการหนนุเสริมการขบัเคล่ือนการนํามติสมชัชาแห่งชาติเร่ืองยาสบู 

ตอนท่ี 5  ปัจจยัความสําเร็จในการขบัเคล่ือนการนํามติสมชัชาสขุภาพแห่งชาตเิร่ืองยาสบู 

ตอนท่ี 6  ประโยชน์ คณุคา่และผลกระทบตอ่ชมุชนสงัคม 

 

ตอนท่ี 1. บริบทของพืน้ท่ีเป้าหมาย 

 

 1.1  ประวัติความเป็นมาโรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภเิษก 
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 จากการศกึษาเอกสาร  ภาพถ่ายในอดตี  การสงัเกตประกอบกบัคําบอกเลา่ของผู้บริหารและ

คณะครูหลายคนพบวา่ สภาพทัว่ไปและท่ีตัง้โรงเรียนนาเยียศกึษา รัชมงัคลาภิเษก ตัง้อยู่ท่ี 85 หมูท่ี่ 8 

ตําบลนาเยีย อําเภอนาเยีย  จงัหวดัอบุลราชธานี มีพืน้ท่ีทัง้หมด 41 ไร่ 3 งาน 56 ตารางวาในปี พ.ศ. 2529  

สภาตําบลนาเยียร่วมกบัโรงเรียนชมุชนบ้านนาเยีย  โรงเรียนนาสว่งวิทยา  โดย นายสงครามชยั   ศภุสร   

กํานนัตําบลนาเยีย นายสมนึก ศภุลกัษณ์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนชมุชนบ้านนาเยีย  และนายศรีสมบตัิ  ภมิู

เขียว อาจารย์ใหญ่โรงเรียนนาสว่ง ได้ร่วมกนัจดัหนว่ยเรียนเคล่ือนท่ีเป็นสาขาโรงเรียนนาสว่งวิทยา เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของกรมสามญัศกึษาและความต้องการของชมุชนเปิดสอนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 มี

นกัเรียน 36  คน มีครู อาจารย์ โรงเรียนนาสว่งวิทยาและโรงเรียนชมุชนบ้านนาเยีย  ร่วมกนัจดัการเรียนการ

สอน 

 ปีการศกึษา 2529 โรงเรียนนาสว่งวิทยา อําเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานีได้เปิดโครงการสอน

ตามนโยบายของรัฐบาลด้วยความเสมอภาคทางการศกึษา โดยตัง้หน่วยเรียนขึน้ท่ีตาํบลนาเยีย อําเภอเดช

อดุม  จงัหวดัอบุลราชธานี ดําเนินการโดยนายศรีสมบตัิ  ภมิูเขียว อาจารย์ใหญ่โรงเรียนนาสว่งและ 

นายสมนึก ศภุลกัษณ์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนชมุชนบ้านนาเยีย   เป็นโรงเรียนแบบสหศกึษา เปิดสอนใน

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 (ม.1) ถึงระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 (ม.3) ในปีแรกมีนกัเรียนมาสมคัรเรียนใน

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 (ม.1) จํานวน  36 คน โดยอาศยัเรียนท่ีอาคารเรียนชัว่คราวโรงเรียนชมุชน 

บ้านนาเยีย   

 ปีการศกึษา 2530 จดัชัน้เรียนเป็น 2-1-0 ห้องและเข้าโครงการขยายโอกาสทางการศกึษา ชมุชน

ร่วมกนับริจาคและสร้างอาคารเรียนชัว่คราวให้ในบริเวณโรงเรียนชมุชนบ้านนาเยีย   

 ปีการศกึษา 2531 จดัชัน้เรียนเป็น 2-2-1 กระทรวงศกึษาธิการได้ประกาศจดัตัง้ เม่ือวนัท่ี 21 

มกราคม 2531  บนเนือ้ท่ี  41 ไร่  82 ตารางวา ท่ีนายเบย จนัทร์เขียว และนายจะหลวย คํานวณ บริจาคและ

ชมุชนร่วมกนัสร้างอาคารเรียนชัว่คราวให้ 1 หลงั เพ่ือใช้ในการจดัการเรียนการสอน ในเบือ้งต้น ตอ่มากรม

สามญัศกึษาจึงได้จดังบประมาณสนบัสนนุเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2531 เปล่ียนช่ือเป็นทางการโดยใช้ช่ือ  

“โรงเรียนนาเยียศกึษา รัชมงัคลาภิเษก”     เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวโรกาสท่ีพระบาทสมเดจ็
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พระเจ้าอยูห่วัภมิูพลอดลุยเดช    ขึน้ครองราชย์นานกวา่กษัตริย์ทกุพระองค ์โดยมีนายเทียนสาย  ป้อมหิน 

เป็นผู้บริหารโรงเรียน 

 ปัจจบุนั โรงเรียนได้เปิดสอนในระดบัช่วงชัน้ท่ี 3 (ม.1-ม.3) และช่วงชัน้ท่ี 4 (ม.4-ม.6) จํานวน  

23 ห้องเรียน โดยมี นายอภิชาติ ทองแจ่ม เป็นผู้ อํานวยการโรงเรียน มีจํานวนนกัเรียนประจํา 

ปีการศกึษา 2555 ดงัตารางท่ี 4.1  

 

ตารางท่ี 4.1 แสดงข้อมลูนกัเรียนภาคเรียนท่ี 1  ประจําปีการศกึษา  2555 

 

ระดับชัน้ ชาย หญิง รวม 

มธัยมศกึษาปีท่ี 1 43 64 107 

มธัยมศกึษาปีท่ี 2 42 53 95 

มธัยมศกึษาปีท่ี 3 50 53 103 

มธัยมศกึษาปีท่ี 4 61 91 152 

มธัยมศกึษาปีท่ี 5 43 86 129 

มธัยมศกึษาปีท่ี 6 44 75 119 

รวมทัง้หมด 283 422 705 

 

      ท่ีมา :  งานทะเบียนนกัเรียน โรงเรียนนาเยียศกึษา รัชมงัคลาภิเษก ประจําปีการศกึษา 2555 

 

 1.2 วสัิยทัศน์ พันธกิจ  เป้าหมายของโรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภเิษก 



115 

 

 

 วิสยัทศัน์ของโรงเรียน คือ “ โรงเรียนนาเยียศกึษา รัชมงัคลาภิเษก เป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ เน้น

ผู้ เรียนเป็นสําคญั  ยึดมัน่หลกัธรรมภิบาล สร้างสรรค์งานด้วยเทคโนโลยี ตามวิถีหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  เคียงคูค่วามเป็นไทย  ให้บรรลตุามมาตรฐานการศกึษาของชาติและสากล ” 

 พนัธกิจ  โรงเรียนมีพนัธกิจท่ีต้องดําเนินการเพ่ือให้บรรลตุามภารกิจและวิสยัทศัน์ท่ีกําหนดไว้

ร่วมกนัจํานวน 5 ข้อดงันี ้ 1)โรงเรียนสง่เสริมการเรียนรู้อยา่งมีคณุภาพ เน้นการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 

2) ปลกูฝังคณุธรรม  จริยธรรม สํานกึรักความเป็นไทย ให้มีจิตสาธารณะ นําหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้เพ่ือพฒันาชีวิตได้อย่างยัง่ยืน  3) พฒันาการศกึษาอย่างตอ่เน่ือง ขยายโอกาสทาง

การศกึษาทกุระดบัตามมาตรฐานการศกึษาของชาติ  4) พฒันาครูและบคุลากรให้มีความรู้ ควบคูค่ณุธรรม 

จริยธรรมอย่างตอ่เน่ือง 5) นําหลกัธรรมาภิบาลมาใช้บริหารจดัการศกึษา เน้นการมีสว่นร่วมทกุภาคสว่น 

 เป้าหมาย ท่ีกําหนดขึน้มีความสอดคล้องกบัพนัธกิจจํานวน 5 ข้อดงันี ้ 1) ครูและบคุลากรทาง

ศกึษามีการใช้ส่ือ นวตักรรมและเทคโนโยลีในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 2) สง่เสริมให้นกัเรียนเป็นผู้มีคณุธรรม จริยธรรม สร้างจิตสํานึกให้เกิดความตระหนกัในการ

อนรัุกษ์ประเพณี วฒันธรรมและภมิูปัญญาไทย ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและอยู่ในสงัคมอย่างมีความสขุ  3) สง่เสริมศกัยภาพของผู้ เรียนด้านความรู้สูค่วามเป็น

เลิศตามาตรฐานการศกึษาของชาติและสากล    4) ครูและบคุลากรทางการศกึษามีความรู้ มีความสามารถ

และมีเจตคติท่ีดตีอ่วิชาชีพสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  5)ใช้หลกัธรรมา 

ภิบาลในการบริหารและการจดัการศกึษา เน้นให้เกิดความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งโรงเรียนกบัชมุชนและ

องค์กรภายนอก 

 

 1.3 สัญลักษณ์ของโรงเรียน 
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 โรงเรียนได้กําหนดส่ิงท่ีแสดงถงึสญัลกัษณ์ของโรงเรียนประกอบด้วย คติพจน์ อกัษรย่อของ

โรงเรียน  สีประจําโรงเรียน  และต้นไม้ประจําโรงเรียน ดงันี ้

 

 คติพจน์   ป�ฺญา  นรานํ  รตนํ  ปัญญาคือทรัพย์อนัประเสริฐ 

 อักษรย่อของโรงเรียน น.ย.ศ. 

 สีประจาํโรงเรียน สีนํา้เงิน  หมายถึง  พระมหากษัตริย์ 

    สีเหลือง  หมายถึง  สีประจําพระราชทาน 

 ต้นไม้ประจาํโรงเรียน ต้นทองกวาว 

1.4  โครงสร้างการบริหารโรงเรียน   เพ่ือให้การดาํเนินงานบรรลตุามเป้าหมายท่ีได้กําหนดไว้โรงเรียน

ได้กําหนดโครงสร้างในการบริหารงานขึน้ตามงานท่ีจํานวน 8 งานและกําหนดให้มีรองผู้ อํานวยการ 2 คน

เพ่ือบริหารและประสานงานดงันี ้
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              ภาพท่ี 4.1 โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนท่ีดแูลบริหารและประสานการดําเนินงานแผนงานและประกนคณุภาพ  งานกิจการนกัเรียน งานบคุคลและ

งานการเงินและพสัด ุ

                            

นายบริสุทธ์ิ บุญขจร 

รองผู้อาํนวยการ 

นายสุระสิทธ์ิ คุดนา 

งานแผนงานและประกน

 

-  งานวางแผนพฒันาโรงเรียน 

-  งานจดัการองค์กร 

-  งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ--  

งานประกนัคณุภาพการศกึษา- 

 -  งานควบคมุภายใน 

-  งานการคํานวณต้นทนุ 

-   งานประเมินผลงานแผนงาน 

นายสากล นูคําเฮือง 

งานกิจการนักเรียน 

นางรัติกร คงนิล 

งานบุคคล 

นายพันธ์ศักดิ์ ภูทอง 

งานการเงนิและพัสดุ 

-  งานวางแผนกิจการนักเรียน 

-  งานบริหารกิจการนกัเรียน 

-  งานสง่เสริม วินยั คณุธรรมและ    

     จริยธรรมนักเรียน 

-  งานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรียน 

-  งานป้องกนัและแก้ไขสารเสพติด 

-  งานสง่เสริมประชาธิปไตย 

-  งานประเมินผลงานกิจการ 

-  งานวางแผนงานบุคคล 

-  งานบริหารงานบุคคล 

-  งานทะเบียนและสถิติ

ข้าราชการ 

     ครู ลกูจ้างและบคุลากรทางการ 

     ศกึษา 

-  งานวางแผนการเงินและพัสด ุ

-  งานบริหารการเงินและพสัด ุ

-  งานการเงินและการบัญชี 

-  งานพสัดแุละสนิทรัพย์ 

-  งานประเมินผลการเงินและ 

    พสัด ุ
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นายสมพงษ์ คาํศรี 

รองผู้อาํนวยการ 

นางพิกุล บัวป่า 

งานธุรการ 

-  งานวางธุรการ 

-  งานบริหารธุรการ 

-  งานสารบรรณ 

-  งานประเมินผลงานธุรการ  

นายสมัย โสมา 

งานวิชาการ 

นายสถาพร โสมารักษ์ 

งานอาคารสถานท่ี 

นายวีระ สืบสาย 

งานชุมชนและภาคีเครือข่าย 

-  งานวางแผนงานวิชาการ 

-  งานบริหารงานทางวิชาการ 

-  งานกิจกรรมการเรียนการสอน 

-  งานสง่เสริมและพฒันาวิชาการ 

-  งานวดัผลและประเมินผล 

-  งานทะเบียนนกัเรียน 

-  งานแนะแนวและเงินทนุกู้ ยืม

การศึกษา 

-  งานกิจกรรมพํฒนาผู้ เรียน 

-  งานโครงการพิเศษ 

-  งานประเมินผลงานวิชาการ 

-  งานบริการอาคารสถานที่ 

-  งานบริการห้องเรียนและอาคาร

เรียน 

-  งานบริการห้องบริการ 

-  งานบริการห้องพิเศษ 

-  งานบริการอาคารประกอบ 

-  งานบริการนํา้ด่ืม 

-  งานสง่เสริมอนามัย 

-  งานสือ่สารและประชาสมัพนัธ์ 

-  งานสร้างความสมัพนัธ์

ระหว่างโรงเรียนกบัชมุชน 

-  งานให้บริการชมุชน 

-  งานมีสว่นร่วมในการพฒันา

ชมุชน 

-  งานได้รับการสนบัสนนุจาก

ชมุชน 
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ภาพท่ี 4.2 โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนท่ีดแูลบริหารและประสานการดําเนินงานธรุการ  งานวิชาการ  งานอาคารสถานท่ี 

                            งานชมุชนและภาคเีครือขา่ย
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 1.5 ระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ.2550 

 

 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศกึษาธิการวา่ด้วยการลงโทษนกัเรียนและนกัศกึษา พ.ศ.

2548 โรงเรียนนาเยียศกึษา  รัชมงัคลาภิเษก จึงยกเลิกระเบียบวา่ด้วยการลงโทษตดัคะแนนความประพฤติ

นกัเรียน พ.ศ.2545  และมีการประกาศใช้โดย นายอภิชาต ิ  ทองแจ่ม   ผู้ อํานวยการโรงเรียนนาเยีย รัชมงั

คลาภิเษก ณ วนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2550 ดงันี ้

 ข้อ 1 ระเบียบนีเ้รียกวา่ “ ระเบียบโรงเรียนนาเยียศกึษา  รัชมงัคลาภิเษก วา่ด้วยการตดัคะแนน

ความประพฤตินกัเรียน ” 

 ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ช้บงัคบัตัง้แตภ่าคเรียนท่ี  2/2550 ปีการศกึษา 2550 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ในระเบียบนี ้

 “ คะแนนความประพฤติ ” หมายถึง คะแนนเตม็ 100 คะแนน ซึง่โรงเรียนได้กําหนดไว้เป็นคะแนน 

ด้วยพฤติกรรมและคณุลกัษณะเฉพาะตวัของนกัเรียนแตล่ะคน 

 “ การกระทําความผิด ”  หมายความวา่  การท่ีนกัเรียนฝ่าฝืนระเบียบและแนวปฏิบตัิของโรงเรียน

นาเยียศกึษา  รัชมงัคลาภิเษก วา่ด้วยการควบคมุความประพฤตินกัเรียน และการพิจารณาลงโทษนกัเรียน 

 ข้อ 4 ให้ตดัคะแนนความประพฤตินกัเรียนท่ีกระทําความผิด  ดงันี ้

(1) กระทําความผิดสถานเบา   ตดัคะแนนความประพฤติ ครัง้ละ  5  คะแนน 

(2) กระทําความผิดสถานกลาง ตดัคะแนนความประพฤติ ครัง้ละ 10 คะแนน 

(3) กระทําความผิดสถานหนกั ตดัคะแนนความประพฤติ ครัง้ละ 15 คะแนน 

(4) กระทําความผิดสถานร้ายแรง ตดัคะแนนความประพฤติ ครัง้ละ 25 คะแนน 

 ข้อ 5 นกัเรียนท่ีถกูตดัคะแนนความประพฤติตัง้แต ่20 คะแนนขึน้ไป ให้เชิญผู้ปกครองมา

รับทราบพฤตกิรรมและร่วมกนัแก้ไขปัญหา 

 ข้อ 6 นกัเรียนท่ีถกูตดัคะแนนกึง่หนึ่งของคะแนนความประพฤติให้เชิญบิดา มารดา หรือ

ผู้ปกครอง มารับทราบพฤติกรรมและร่วมกนัดําเนินการแก้ไขความประพฤติ  แล้วให้นกัเรียนผู้นัน้บําเพ็ญ
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ประโยชน์เพ่ือสว่นรวม หรือร่วมกิจกรรมเพ่ือพฒันาตนเอง ตามท่ีโรงเรียนกําหนดหรือพิจารณาให้ย้าย

สถานศกึษา 

 แนวปฏิบตัิของโรงเรียนเก่ียวกบัการควบคมุความประพฤตินกัเรียนและการพิจารณาลงโทษ

นกัเรียนโรงเรียนนาเยีย รัชมงัคลาภิเษก มีการกําหนดไว้  4 ขัน้ ดงันี ้

 

 ขัน้ท่ี1 ชนิดของพฤตกิรรมท่ีกระทําผิดสถานเบา 

(1) แตง่กายผิดระเบียบของโรงเรียน 

(2) หนีเรียนแตไ่มอ่อกนอกบริเวณโรงเรียน 

(3) จอด ขบัข่ีรถจกัรยาน จกัรยานยนต์ ไมถ่กูต้อง ไมมี่เหตผุล 

(4) สง่เสียงดงั เอะอะ บนอาคารเรียนหรือห้องเรียนโดยไมมี่เหตผุล 

(5) เลน่กีฬา หรือเกมตา่งๆบนอาคารเรียน 

(6) ไมรั่กษาความสะอาดของเคร่ืองแตง่กาย ร่างกาย ห้องเรียน โต๊ะเรียนหรืออาคารเรียน 

(7) ปกปิดความลบัของนกัเรียนผู้กระทําผิด โดยน่ิงเงียบทัง้ๆท่ีรู้ 

(8) มาโรงเรียนสายโดยไมจํ่าเป็น 

(9) ขดัคําสัง่ครู-อาจารย์ในเร่ืองเก่ียวกบักระบวนการเรียนการสอน 

(10)  แสดงกริยาวาจาหยาบคาย 

(11)  หลีกเล่ียง หลบซ่อนไมเ่ข้าแถวเคารพธงชาต ิ

(12)  ไมใ่ห้ความร่วมมือตอ่สว่นรวม 

 การลงโทษกรณีนกัเรียนกระทําความผิดขัน้ท่ี 1 

   ครัง้ท่ี 1 วา่กลา่วตกัเตือนเป็นวาจา 

  ครัง้ท่ี 2 ตกัเตือนวา่กลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรและบนัทกึพฤติกรรมความผิดไว้เป็น

หลกัฐานในระเบียบพฤติกรรมนกัเรียน และตดัคะแนนความประพฤติ 5 คะแนน 
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 ขัน้ท่ี2 ชนิดของพฤตกิรรมท่ีกระทําความผิดสถานกลาง 

(1) หนีออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไมป่ฏิบตัิให้ถกูต้องตามระเบียบ 

(2) ทําลายส่ิงของท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สว่นรวม(ชดเชยคา่เสียหายด้วย) 

(3) ขีดเขียนข้อความหรือรูปภาพบนฝาผนงัหรือส่ิงก่อสร้างของโรงเรียน 

(4) มีพฤติกรรมสอ่ไปในทางชู้สาว 

(5) แสดงกริยา วาจาไมเ่คารพตอ่ครู อาจารย์ 

(6) พดูจาขม่ขู ่กรรโชกเพ่ือนนกัเรียน หรือสารวตัรนกัเรียน 

(7) ยยุง สง่เสริม สนบัสนนุ ให้บคุคลอ่ืนกระทําความผิด 

(8) เท่ียวกลางคนืเป็นนิตย์หรือเข้าไปในสถานท่ีไมเ่หมาะสม 

(9) แตง่กายฝ่าฝืนระเบียบโดยเจตนา 

 การลงโทษนกัเรียนทําผิด ขัน้ท่ี 2 

    ตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทําหนงัสือบนัทกึในระเบียบพฤติกรรม สญัญากบัครูท่ีปรึกษาติดกนั

และครูกิจการนกัเรียน ตดัคะแนนความประพฤติ 10 คะแนน 

 ขัน้ท่ี 3 ชนิดพฤตกิรรมกระทําผิดสถานหนกั 

(1) สบูบหุร่ีหรือมีบหุร่ีไว้ในครอบครอง 

(2) เจตนาขโมยทรัพย์สินหรือส่ิงของผู้ อ่ืน 

(3) ดื่มสรุาหรือเคร่ืองดื่มมนึเมาท่ีมีแอลกอฮอล์ทกุประเภท 

(4) เสพฝ่ิน กญัชา เฮโรอีน ยาบ้า หรือยาเสพติดอ่ืนๆ หรือมีไว้ในครอบครอง 

(5) แสดงอาการก้าวร้าว กระด้างกระเดื่องตอ่ ครู-อาจารย์ 

(6) เป็นผู้ยยุงให้แตกความสามคัคีหรือตอ่ต้านระเบียบวินยัของโรงเรียน 

(7) ก่อการทะเลาะวิวาททัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน ทําให้เกิดความเส่ือมเสียตอ่

ช่ือเสียงของโรงเรียน 

(8) ประพฤติตนในทํานองชู้สาวท่ีมีหลกัฐานพยานการตดิตอ่กนั 

(9) มีอาวธุหรือพกอาวธุท่ีอาจกอ่ให้เกิดอนัตรายมาโรงเรียน 

(10)  เลน่การพนนัทกุชนิดทัง้ในและนอกโรงเรียน 

(11)  เคยได้รับโทษขัน้ท่ี 1 และขัน้ท่ี 2 มาแล้ว 

 การลงโทษนกัเรียนทําผิดขัน้ท่ี 3 
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(1) ตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์ อกัษร ทํากิจกรรม ทําทณัฑ์บน ตอ่หน้าครูท่ีปรึกษา 

ผู้ปกครองนกัเรียนและครูกลุม่กิจการนกัเรียน 

(2) บําเพ็ญประโยชน์หรือทํากิจกรรมเพ่ือพฒันาตนเอง และตดัคะแนนความประพฤติ 15 

คะแนนตอ่ครัง้ 

 ขัน้ท่ี 4 ชนิดของพฤตกิรรมท่ีกระทําผิดร้ายแรง 

(1) มีพฤติกรรมด้านชู้สาวชดัเจน 

(2) ขโมยทรัพย์สินของโรงเรียนโดยมีหลกัฐานแน่ชดั 

(3) การกระทําผิดใดใดอนัเป็นความผิดทางอาญาจนเจ้าหน้าท่ีตํารวจดําเนินการตาม

กฎหมาย 

(4) เคยได้รับโทษขัน้ท่ี 1,2และ3 

 การลงโทษกรณีนกัเรียนกระทําความผิดขัน้ท่ี 4 

  ถ้านกัเรียนคนใดกระทําความผิดอนัมิสมควรแก่สภาพนกัเรียนหรือกระทําผิดขัน้ท่ี 1,2 หรือ 3 

บ่อยครัง้ ทําให้เส่ือมเสียเกียรติของสถานศกึษา จนเป็นเหตใุห้ระเบียบวินยั หรือศีลธรรมอนัดีของนกัเรียน

สญูเสียไป กลุม่งานกิจการนกัเรียนเสนอหวัหน้าสถานศกึษา เชิญบิดา มารดาหรือผู้ปกครองมารับทราบ

เหตผุลแล้ว ตดัคะแนนความประพฤติ 25 คะแนน ให้นกัเรียนคนนัน้พกัการเรียนจนกวา่พฤติกรรมนัน้ๆจะ

ได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึน้หรือให้ย้ายสถานศกึษา 

 ผู้ปกครองนกัเรียนจะต้องมีหน้าท่ีสนบัสนนุและสง่เสริมการดแูลนกัเรียน ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ดแูลนกัเรียนของท่านให้ไปโรงเรียนสม่ําเสมอโดยให้ไปทนัเวลาเข้าแถว เพราะการมา 

โรงเรียนสาย จะทําให้นกัเรียนไมไ่ด้ทราบเร่ืองรายงานชีแ้จงการอบรมหน้าแถวอนัจะทําให้เกิดปัญหากบั

ตนเองและผู้ปกครอง 

(2) ให้นกัเรียนแตง่เคร่ืองแบบนกัเรียนหรือเคร่ืองแบบในวิชากิจกรรมให้ถกูต้องตาม 

ระเบียบของโรงเรียนเพราะการแตง่กายไมถ่กูต้องตามระเบียบของโรงเรียนจะเป็นการทําลายช่ือเสียงของ

โรงเรียนและตนเองทัง้นีน้กัเรียนอาจถกูลงโทษตามระเบียบขัน้ร้ายแรง 

(3) การมาโรงเรียนทกุครัง้นกัเรียนจะต้องจดัตําราและอปุกรณ์การเรียนโดยใสก่ระเป๋าท่ี 

ทางโรงเรียนกําหนดเพราะจะเป็นผลดตีอ่การศกึษาเลา่เรียนของนกัเรียนและเป็นการเสริมสร้างความพร้อม

ในการสอนของครูด้วย 
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(4) ไมค่วรให้นกัเรียนสวมใสส่ิ่งของเคร่ืองประดบัอนัมีคา่ เชน่ สร้อย แหวน ตา่งห ูและ 

อ่ืนๆอนัเป็นการสร้างนิสยัฟุ่ มเฟือยอนัไมเ่หมาะสมกบัสภาพนกัเรียนและอาจเกิดอนัตรายในการทําร้าย

ร่างกายถึงชีวิตเพ่ือชิงทรัพย์ของมิจฉาชีพเม่ือออกนอกบริเวณโรงเรียนไปแล้ว 

(5) การควบคมุรายจ่ายของนกัเรียนให้เป็นไปด้วยความประหยดัมธัยสัถ์ ให้พอใช้จ่ายใน 

การมาโรงเรียนหรือการซือ้อปุกรณ์ในการศกึษาเท่านัน้ 

(6) การชําระคา่เลา่เรียนใดๆในกรณีท่ีผู้ปกครองฝากเงินมากบันกัเรียนทกุครัง้ให้ท่านขอด ู

ใบเสร็จรับเงิน ท่ีทางโรงเรียนออกให้เป็นหลกัฐานเม่ือได้รับเงินแล้ว หากนกัเรียนไมมี่ใบเสร็จรับเงินก็แสดง

วา่นกัเรียนไมไ่ด้นําเงินมาชําระและถ้าท่านได้รับใบเสร็จจากนกัเรียนแล้วกรุณาเก็บไว้เป็นหลกัฐานด้วย 

(7) ไมค่วรยอมให้นกัเรียนหยดุโดยไมมี่สาเหตจํุาเป็นจริงๆ ทัง้นีถ้้านกัเรียนหยดุเรียนบ่อย

จะมีผลตอ่การเรียนและบางครัง้เวลาเรียนไมพ่ออาจทําให้นกัเรียนไมมี่สิทธ์ิสอบในวิชาตา่งๆท่ีหยดุมาก 

(8) หมัน่ตรวจสอบหรือดแูลงานท่ีทางโรงเรียนให้มาทําเป็นการบ้าน เพ่ือฝึกฝนความรู้

ความเข้าใจในบทเรียนไมค่วรให้นกัเรียนละเลยกบังานท่ีได้รับมาหรืออา่นหนงัสือท่ีไมมี่ประโยชน์ตอ่การ

เรียน 

(9) ไมค่วรให้นกัเรียนเท่ียวเตร่พร่ําเพร่ือ ใช้เวลาไปกบัการดโูทรทศัน์จนดกึหรือออกจาก 

บ้านในเวลาคํ่าคนื เว้นแตไ่ปทําธรุกิจกบัผู้ปกครองเพราะการกระทําดงักลา่วจะสง่ผลให้นกัเรียนมีผลการ

เรียนตํ่าหรือความประพฤตเิป็นไปในทางท่ีเส่ือม 

(10)  หมัน่ดแูลตรวจสอบการมาเรียนและการกลบับ้านของนกัเรียนทกุวนัหากนกัเรียน

กลบั 

บ้านผิดเวลากรุณาสอบถาม หากมีข้อสงสยัในพฤตกิรรมให้ผู้ปกครองติดตอ่สอบถามทางโรงเรียนได้ทนัที 

(11)  ตรวจสมดุรายงานผลการเรียนท่ีทางโรงเรียนสง่มาทกุครัง้และกรุณาเขียนแสดงความ 

คิดเหน็และบอกพฤติกรรมของนกัเรียนท่ีปรากฏทางบ้านตามความเป็นจริง ทัง้นีเ้พ่ือเป็นข้อมลูในการ

ปรับแก้ปัญหาของนกัเรียน 

(12)  ช่วยตกัเตือนและดแูลความประพฤติของนกัเรียนของนกัเรียนตอ่ไปนี ้เลน่การพนนั

ลกัทรัพย์ ดื่มสรุาหรือของมนึเมาทกุชนิด สบูบหุร่ีหรือของเสพติดให้โทษ ประพฤติตนเป็นคนพาลเกเร 

ประพฤตตินทํานองชู้สาว ฝ่าฝืนกฎระเบียบของทางโรงเรียนเสมอ เป็นต้น การประพฤตดิงักลา่วทาง
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โรงเรียนถือวา่เป็นความผิดอย่างร้ายแรง อาจพิจารณานกัเรียนถึงขัน้ไลอ่อกทัง้นีเ้พราะเป็นแบบอย่างท่ีไมด่ี

และอาจจะชกัจงูนกัเรียนสว่นรวมให้ประพฤตปิฏิบตัิตาม 

 

(13)  เพ่ือสะดวกในการติดตอ่ระหวา่งโรงเรียนและบ้าน หากมีการเปล่ียนแปลงท่ีอยู่อาศยั 

กรุณาแจ้งท่ีอยู่ใหมใ่ห้ทางโรงเรียนรับทราบด้วย 

(14)  พึงระลกึเสมอวา่เม่ือนกัเรียนของท่านมาโรงเรียนแล้วจะเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบของทาง 

โรงเรียนฝ่ายเดียว ท่านต้องให้ความร่วมมือกบัครูในการดแูลนกัเรียนอย่าใกล้ชิดคือหมัน่ตรวจสอบนกัเรียน

ทกุด้านและหมัน่พบปะสงัสรรค์กบัทางโรงเรียนบ้างตามโอกาสท่ีโรงเรียนเชิญท่านมาเป็นผู้ ร่วมประชมุและ

ถ้าหากโรงเรียนมีหนงัสือให้ท่านพบฝ่ายกิจการนกัเรียน หรือมีหนงัสือเชิญผู้ปกครองมาพบดว่นเป็นกรณี

พิเศษ ก็แสดงวา่การพบครัง้นัน้นกัเรียนมีปัญหาท่ีต้องได้รับการแก้ไขโดยดว่นซึ่งผู้ปกครองจําเป็นต้อง

รับทราบ หากผู้ปกครองไมม่าคามท่ีนดัไว้อาจมีผลตอ่การเรียนและอนาคตของบตุรหลานท่านได้ 

 

ตอนท่ี 2. ปัญหาและสาเหตุท่ีมีการสูบบุหร่ีของนักเรียน 

จากการสนทนากลุม่เดก็ถึงเหตจุงูใจในการสบูบหุร่ี มีประเดน็ท่ีสะท้อนคา่นิยม ทศันคติตอ่การสบู

บหุร่ีมีบางคนบอกวา่ “สบูแล้วเท่ครับ” ทัง้ๆท่ีเดก็นกัเรียนท่ีสบูบหุร่ีกลุม่นีส้ว่นใหญ่รู้วา่การตดิบหุร่ีเลิกยาก 

ดงัคํากลา่วสัน้ๆบอกวา่ “มนัขาดไมไ่ด้” น่ีคือประโยคท่ีเดก็นกัเรียนคนหนึง่พดูออกมาและสอดคล้องกบั

คําพดูของเดก็ในกลุม่ท่ีสบูบอกวา่  “เพราะตอ้งการการยอมรับ”   “ทําตามเพ่ือนครับ”  ในขณะท่ีบางคน

บอกวา่  “กลวัถูกมองว่าถา้ไม่สูบเดีย๋วหาว่าเป็นตุ๊ด” และในมมุมองของบางคนอ้างถึงเหตผุลท่ีสบู   “เพราะ

ตอ้งการคลายเครียด”   จากการสงัเกตและคําบอกเลา่ในกลุม่เดก็ท่ีเร่ิมสบูบหุร่ีพบวา่เดก็ท่ีสบูบหุร่ีใน

โรงเรียนจะมีอายเุร่ิมต้นท่ีเสพอยู่ระหวา่ง 13-16 ปี   และเดก็สะท้อนถึงการหาซือ้บหุร่ีเป็นเร่ืองทําได้ง่าย    

ดงัคําพดูท่ีวา่  “ซ้ือไดต้ามร้านคา้ทัว่ไปครับ”  

สถานท่ีสบูบหุร่ีของเดก็นกัเรียนกลุม่ท่ีสบูบหุร่ี มกัเป็นท่ีลบัตา   เช่นเดก็บอกวา่สถานท่ีท่ีใช้ในการ

สบูบหุร่ี ในโรงเรียน ได้แก่ “หอ้งน้ําชาย  หลงัโรงเรียน หอประชุม”  สว่นสถานท่ีนอกโรงเรียน ได้แก่ “หนา้

โรงเรียน ร้านคา้ชุมชน บา้นตวัเอง  ทกุทีที่่มีบหุร่ี” รวมถึงท่ีสาธารณะ  โดยรวมคา่ใช้จ่ายในการสบูบหุร่ีตอ่

คน ตอ่เดือน ประมาณ 300-600 บาท 
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 การรับรู้ตอ่การโฆษณากลุม่เดก็ท่ีให้ข้อมลูมองวา่มีผลตอ่การสบูหรือไมส่บูแตเ่ม่ือเทียบกบัความ

ต้องการสบูสําหรับประเดน็รูปภาพท่ีติดหน้าซองบหุร่ีท่ีน่ากลวัก็ช่วยไมไ่ด้มากนกั แตก่ทํ็าให้  

“เด็กหยดุชะงกั” สว่นการเลียนแบบหรือการเอาแบบอย่างดาราท่ีสบูบหุร่ีมีผลตอ่เดก็นกัเรียนท่ีสบูบหุร่ี

หรือไม ่ได้รับคําตอบจากเดก็วา่ “มีครับ ทําใหอ้ยากลองดบูา้ง ”    

  พฤติกรรมการสบูบหุร่ีท่ีนกัเรียนกระทําอยูน่กัเรียนให้ข้อมลูวา่ สว่นใหญ่สมาชิกในครอบครัวไม่

ทราบ ในขณะท่ีบางคนในครอบครัวรู้กนัหมดเพราะคนในครอบครัวก็สบูและเหน็วา่เป็นเร่ืองปกติ  ดงัคํา

กลา่วท่ีวา่  “ไม่ผิดกฎหมาย”   จากข้อมลูนีแ้สดงให้เหน็วา่การรับรู้ข้อมลู ขา่วสาร หรือพรบ.ท่ีเก่ียวกบับหุร่ี

ในประเทศของเราจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีการเผยแพร่หรือหาช่องทางให้เดก็เข้าใจมากกวา่ท่ีเป็นอยูใ่น 

ปัจจบุนั  จากการพดูคยุกบัเดก็กลุม่หนึง่ท่ีสบูบหุร่ีภายในโรงเรียนมีข้อมลูท่ีสะท้อนในทางท่ีดีของบริบท

โรงเรียนท่ีเดก็ไมเ่คยพบเห็นครูในโรงเรียนสบูบหุร่ี ทัง้ๆท่ีในความเป็นจริงมีครูบางคนในโรงเรียนยงัมีการสบู

บหุร่ี  จากข้อมลูท่ีได้รับรู้สะท้อนให้นกัวิจยัรู้วา่ครูหรือผู้บริหารควรเป็นต้นแบบพฤตกิรรมท่ีดซีึ่งสอดคล้อง

กบัประกาศของกระทรวงศกึษาธิการเร่ืองแนวทางการปฏิบตัิตามแผนยทุธศาสตร์การควบคมุยาสบู

แห่งชาติ พ.ศ.2555-2557 ในสถานศกึษาและตระหนกัในการสบูบหุร่ีวา่เป็นส่ิงไมเ่หมาะและไมไ่ด้ทํา

พฤติกรรมนีใ้ห้เดก็เหน็ 

  จากข้อมลูท่ีได้สามารถแยกวิเคราะห์ปัญหาการสบูบหุร่ีเบือ้งต้นของกลุม่เดก็ท่ีสบูและอปุสรรคตอ่

การเลิกสบูบหุร่ี ดงัแสดงตามตารางท่ี 4.2  

 

ตารางท่ี 4.2  ตารางแสดงสาเหตขุองปัญหาท่ีมีการสบูบหุร่ีของนกัเรียน  

 

สาเหตุท่ีนักเรียนสูบบุหร่ี 
 

ข้อมูลสนับสนุน 

เพ่ือนชกัชวน ขาดความเข้มแขง็ทางจิตใจ  ขาด

ความมัน่ใจในตนเอง ต้องการคลายความเครียด 

ต้องการการยอมรับจากเพ่ือน   การอยู่ในกลุม่เพ่ือน  

ทําตามเพ่ือน  กลวัคนอ่ืนมองวา่ไมใ่ช่ผู้ชาย “กลวัคน
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อ่ืนวา่เป็นตุ๊ด”  สบูคลายเครียด   

คา่นิยม  ความเท่   อยากลอง  มีส่ิงลอ่ใจหรือ

ต้องการเลียนแบบ 

การเลียนแบบพฤติกรรมดาราหรือคนท่ีช่ืนชอบ    

คนใกล้ตวัสบูบหุร่ีให้เหน็ 

การยอมรับและไมต่อ่ต้านการสบูบหุร่ีจากครอบครัว สมาชิกในครอบครัวสบูบหุร่ีและไมห้่ามการสบูบหุร่ี 

สถานท่ี  เงินส่ิงแวดล้อมเอือ้ตอ่การสบูบหุร่ี และการ

ไมนํ่าเอากฎระเบียบมาใช้อย่างจริงจงั  การขาดการ

วางแผนร่วมกนักบัภาคเีครือขา่ย 

มีการสบูบหุร่ีของนกัเรียนทัง้ในและนอกโรงเรียน 

บหุร่ีหาซือ้ง่ายตามร้านค้าทัว่ไป  มีเงินเพียงพอซือ้  

กลุม่เพ่ือนสนบัสนนุ 

 

 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามท่ีเป็นลกัษณะข้อมลูเชิงปริมาณพบวา่มีนกัเรียนท่ีสบู

บหุร่ีทัง้หมด 24 คน เป็นผู้ชายทัง้หมดในจํานวนนกัเรียนชายท่ีตอบแบบสอบถาม 255 คน คิดเป็นร้อยละ 

9.41 ซึ่งความคิดเห็นของนกัเรียนแกนนําและครูบางคนคดิวา่หากสอบถามได้ครบและนกัเรียนตอบตาม

ความเป็นจริงอาจจะมีนกัเรียนท่ีสบูบหุร่ีมากกวา่นี ้   สว่นใหญ่เป็นนกัเรียนในชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย

อายรุะหวา่ง 16-18 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.16 ของนกัเรียนท่ีสบูบหุร่ี เม่ือสอบถามเร่ืองความรู้เร่ืองบหุร่ีและ

โทษจากบหุร่ีนกัเรียนสว่นใหญ่มีความรู้ในระดบัปานกลางคิดเป็นร้อยละ 55 รองลงมาเป็นนกัเรียนท่ีมี

ความรู้ในระดบัสงูคิดเป็นร้อยละ 42.60   สาเหตกุารเร่ิมสบูบหุร่ีสว่นใหญ่ เพราะการอยากลองคดิเป็นร้อย

ละ 75  พฤติกรรมการสบูบหุร่ีจะสบูบหุร่ีทกุวนัคิดเป็นร้อยละ 47.67 สว่นใหญ่สบูน้อยกวา่หนึ่งซองตอ่วนัคิด

เป็น 87.50 สถานท่ีสบูบหุร่ีในโรงเรียนสว่นใหญ่จะสบูอยู่ท่ีห้องนํา้ (ร้อยละ 29.17)  รองลงมาเป็นริมสระนํา้  

(ร้อยละ 25)  หอประชมุ (ร้อยละ 20.83)  บ้านพกัหลงัอาคารสาม (ร้อยละ 16.67)  และ หลงัโรงเรียน (ร้อย

ละ 8.33)  ช่วงเวลาท่ีสบูสว่นใหญ่เป็นเวลาพกัเท่ียงคิดเป็นร้อยละ 37.50 เม่ือสอบถามถึงการคดิอยากเลิก

สบูพบวา่นกัเรียนสว่นใหญ่อยากเลิกสบู (ร้อยละ 75) รองลงมาคือไมค่ิดอยากเลิก (ร้อยละ 16.67)   และ ไม่

แน่ใจ (ร้อยละ 8.33) 
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ตอนท่ี 3. การขับเคล่ือนการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบไปสู่ภาคปฏบัิติอย่างเป็น

รูปธรรม 

  จากการสมัภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนผู้นําชมุชนตอ่ประเดน็คําวา่สมชัชาสขุภาพได้รับคําตอบวา่

เป็นครัง้แรกท่ีได้ยินเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกบัสมชัชาสขุภาพเร่ืองยาสบูตอ่เม่ือมีทีมวิจยัเข้าไปจดุประเดน็และ

มีการศกึษา หาข้อมลูเพ่ิมเติมจาก พ.ร.บ สขุภาพ แตโ่ดยภาพรวมก็ยงัไมรู้่วา่รูปแบบการขบัเคล่ือนจะไป

อย่างไร  การขบัเคล่ือนครัง้นีมี้คําถามจากผู้เก่ียวข้อง ดงัประโยคท่ีกลา่ววา่  “ไม่รู้ว่าจะทําเฉพาะบหุร่ี

หรือไม่”  ทัง้นีผู้้ ท่ีกลา่วเบือ้งต้นและมีข้อเสนอวา่น่าจะขบัเคล่ือนไปพร้อมประเดน็อ่ืนๆด้วยโดยเฉพาะเร่ือง

เพศศกึษาท่ีเก่ียวข้องกบัเดก็นกัเรียน  ในขณะท่ีมีมมุมองจากผู้บริหารอีกท่านหนึ่งท่ีมองวา่การดําเนินการ

ให้เห็นเป็นรูปธรรมน่าจะปฏิบตัิได้  เพราะโรงเรียนจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงซึ่งในทศันะเช่นนีแ้สดงให้

เห็นวา่ผู้บริหารเหน็ความสําคญั ดงัคําพดูท่ีวา่  “ที่สําคญัโรงเรียนไดป้ระโยชน์เต็ม ๆ” 

 ประเดน็การรับรู้ตอ่ประกาศของกระทรวงศกึษาธิการ บคุลากรทกุคนในโรงเรียนรับทราบจาก

การแจ้งเวียนหนงัสือตามระบบของโรงเรียน โดยเฉพาะในข้อ 4 ท่ีครู บคุลากรในโรงเรียนต้องเป็นแบบอย่าง

ไมส่บูบหุร่ี แตอ่ย่างไรก็ตามในรายละเอียดตามประกาศมีครูกลา่ววา่ “ก็ไม่มัน่ใจว่าทกุคนจะเขา้ใจและ

ตระหนกัในประกาศมากนอ้ยเพียงไร และในรายละเอียดของประกาศก็ไม่รู้ว่าคนอ่ืนๆในโรงเรียนรับทราบ

ทัง้หมดหรือไม่” 

 สําหรับรูปแบบและกระบวนการขบัเคล่ือนในสถานศกึษาของโรงเรียนนาเยียศกึษา  

รัชมงัคลาภิเษก ได้มีการชีแ้จงตอ่คณะกรรมการสถานศกึษา  มีการกําหนดกฎระเบียบภายในโรงเรียน  เช่น 

การวา่กลา่วตกัเตือน  การเชิญผู้ปกครองมาพบ  การบรูณาการเร่ืองบหุร่ีเข้ากบัวิชาท่ีเรียน  การจดักิจกรรม

รณรงค์ในวนังดสบูบหุร่ีโลก  วนัตอ่ต้านยาเสพติด  การจดักิจกรรมเสริมทกัษะชีวิตให้เดก็ในโรงเรียน แตท่ี่

กลา่วมาก็เป็นเพียงมาตรการท่ีทําไปบ้างแล้วเท่านัน้ยงัไมส่ง่ผลตอ่พฤติกรรมหรือสามารถแก้ปัญหาการสบู

บหุร่ีในโรงเรียนท่ีแสดงให้เหน็เป็นรูปธรรมได้อย่างชดัเจน แตอ่ย่างไรก็ตามโรงเรียนมีกิจกรรมโครงการครู 5 

นาทีเสียงตามสายซึ่งในอนาคตจะเอือ้ตอ่การดําเนินงานด้านการแก้ปัญหาเดก็นกัเรียนท่ีสบูบหุร่ีได้   

 บทบาทของผู้นําชมุชนในฐานะผู้ใหญ่บ้านไมรู้่จกัสมชัชาสขุภาพแห่งชาติ รู้จกัเฉพาะวนังดสบู

บหุร่ีโลกและครัง้นีถื้อได้วา่เป็นโอกาสดท่ีีได้เข้ามามีสว่นขบัเคล่ือนงานสมชัชาสขุภาพแห่งชาตเิร่ืองบหุร่ี

จากคณะผู้ วิจยัในการวา่กลา่วตกัเตือนเดก็ท่ีสบูบหุร่ี และการเข้ามาแสดงความคดิเหน็การเข้ามามีสว่นร่วม
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ในกิจกรรมอ่ืนๆ  โดยมีความคดิเห็นวา่เดก็สบูบหุร่ีอาจเก่ียวข้องกบัการดโูทรทศัน์ การขาดความเอาใจใส่

หรือไมไ่ด้ให้ความช่วยเหลืออย่างจริงจงัจากบคุคลรอบข้าง ในขณะเดียวกนัมีผู้นําชมุชนท่านหนึง่บอกวา่   

“ไมท่ราบวา่โรงเรียนเป็นสถานท่ีปลอดบหุร่ี”    มีความคิดเห็นจากผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งสะท้อนถึงการท่ียงัไม่

มีมาตรการเดด็ขาดในโรงเรียน และมีข้อเสนออยากให้โรงเรียนทําป้ายประกาศให้เห็นวา่เป็นโรงเรียนปลอด

บหุร่ี  และถ้าเห็นเดก็นกัเรียนสบูต้องมีมาตรการเดด็ขาด  ซึ่งในมมุมองของนกัวิจยัเห็นวา่อาจจะเป็นทศันะ

ด้านลบท่ีเน้นการลงโทษท่ีไมไ่ด้สง่ผลในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและไมส่ร้างแรงจงูใจท่ีดีในการคงไว้ซึ่ง

พฤติกรรมการงดสบูบหุร่ี  แตอ่ย่างไรก็ตามก็มีข้อเสนอในทางบวกโดยเสนอวา่  “ควรจดัสรรงบประมาณให้

เดก็ได้ทํากิจกรรม เช่น จดักิจกรรมกีฬา”   และในฐานะผู้นําชมุชนจะบอกร้านค้าห้ามขาย ตกัเตือนเดก็

ท่ีมาซือ้ ขณะนีมี้เฉพาะตํารวจและผู้ใหญ่บ้านเท่านัน้ท่ีตกัเตือนเดก็อายตุํ่ากวา่ 18  ปี ท่ีมีพฤติกรรมซือ้และ

สบูบหุร่ี  ในขณะท่ีตํารวจท่านหนึ่งกําลงัดําเนินการโครงการเยาวชนสมัพนัธ์และคดิอยากจะจดัทําแผนเพ่ือ

เข้าไปดําเนินการในโรงเรียน  อยากจะให้โรงเรียนคดัเลือกเดก็ท่ีสบูบหุร่ีออกมาให้   และคิดวา่น่าจะมีแผน

ดําเนินการตลอดปี หมนุเวียนไปให้ความรู้เก่ียวกบัยาเสพติด เหล้า บหุร่ี พร้อมการสอนวิธีการตรวจ

ปัสสาวะคนติดยาเสพติด  มีการทํางานตอ่เน่ือง เร่ืองการตรวจเย่ียม ติดตามประเมินผล  จากข้อมลูท่ีพบ 

ตํารวจมีการดําเนินงานท่ีเน้นการป้องปราม  การจดัเสียงตามสายตามหมูบ้่าน  การประชาสมัพนัธ์ให้

ความรู้เก่ียวกบัสถานท่ีตา่งๆท่ีห้ามสบูบหุร่ี  ห้ามขายบหุร่ีให้เดก็อายตุํ่ากวา่ 18  ปี ไป 

แสดงตวัในสถานท่ีสุม่เส่ียงเพ่ือเป็นการป้องปราม แตอ่ย่างไรก็ตามตํารวจก็มีชดุท่ีทํางานด้านการสืบสวน

จบักมุกรณีป้องปรามแล้วมีการกระทําผิด ออกตรวจร้านค้าและเน้นแอลกอฮอล์   ซึ่งถ้าทําอย่างจริงจงั

น่าจะช่วยได้ โดยมีคํากลา่วท่ีตํารวจได้สะท้อนวา่ “สงัคมบา้นเรา ถา้มีการจบักุมจะมีการบอกปากต่อปาก 

ชาวบา้นจะรู้ว่าเอาจริงแลว้นะ” และยงัพดูวา่“ที่บา้นผมลูกจะแอนตี้บหุร่ีมาก  ในส่วนของผม ผมไม่สูบบหุร่ี 

แอลกอฮอลล์ก็มีลิมิตถา้เป็นงานสงัคมก็นิดหน่อยได ้บหุร่ีนี่ไม่เอาเลย ผมพยายามไปใหค้วามรู้ถึงพิษภยั

และโรคที่จะตามมาจากการสูบบหุร่ี แตบ่างกลุ่มก็ยงัไม่เหน็ความสําคญัมากนกั”  

 ภายหลงัจากท่ีได้มีการดําเนินกิจกรรมตามโครงการการขบัเคล่ือนการนํามติสมชัชาสขุภาพ

แห่งชาติ    เร่ืองยาสบูไปสูภ่าคปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรมในโรงเรียนนาเยียศกึษา  รัชมงัคลาภิเษกและใน

ชมุชนได้มีพืน้ท่ีดําเนินการและกิจกรรมท่ีเป็นรูปธรรม  ทกุคนรู้เข้าใจถึงแนวทางการขบัเคล่ือนโดยเฉพาะใน

โรงเรียนท่ีมีการพิจารณาแล้วพบวา่ประกาศกระทรวงศกึษาธิการเร่ืองแนวทางการปฎิบตัิตามแผน

ยทุธศาสตร์การควบคมุยาสบูแหง่ชาติ พ.ศ.2555-2557 ในสถานศกึษา ลงวนัท่ี 29 มิถนุายน 2555 ท่ีลงนาม
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ในคําสัง่โดย รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธิการ มีเนือ้หาตรงกบัมติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติครัง้ท่ี 3 มติท่ี 

6 ประเดน็มาตรการในการควบคมุปัจจยัเส่ียงตอ่สขุภาพด้านยาสบู หน้า 31 และในช่วงท่ีมีการดําเนินงาน

โครงการยงัมองเห็นถึงความจริงจงัในการให้ความสําคญัจากการท่ี นายแพทย์อําพล  จินดาวฒันะ จาก

สํานกังานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ เดินทางมาตรวจเย่ียมและให้กําลงัใจในการทํางาน   

 

ตอนท่ี 4. รูปแบบกระบวนการหนุนเสริมการขับเคล่ือนการนํามตสิมัชชาแห่งชาตเิร่ืองยาสูบ 

 ในมมุมองของคณะกรรมการสถานศกึษาเหน็วา่ควรมีมาตรการท่ีเข้มแขง็น่าจะช่วยในการจดัการ

เร่ืองบหุร่ีได้อย่างดี ซึ่งในสว่นนีท่ี้มีอยู่แล้ว เช่น กฎระเบียบของสถานศกึษา  การวา่กลา่วตกัเตือน  และขัน้

สดุท้ายคือเชิญผู้ปกครองมาพบ แตใ่นขัน้สดุท้ายท่ีผา่นมาทางโรงเรียนยงัไมมี่การเชิญผู้ปกครองมาพบและ

พดูคยุถึงพฤติกรรมบตุร หลานในเร่ืองการสบูบหุร่ี   ในขณะท่ีทางโรงเรียนวางแผนท่ีจะบรูณาการเร่ืองบหุร่ี

เข้าในรายวิชาการเรียนการสอนในชัน้เรียน  รวมถึงการดําเนินงานในรูปแบบการจดักิจกรรมรณรงคใ์นวนั

งดสบูบหุร่ีโลก  กิจกรรมวนัตอ่ต้านยาเสพติด กิจกรรมการสง่เสริมให้เดก็นกัเรียนได้แสดงออกถึงพฤติกรรม

ท่ีจะหลีกเล่ียงจากส่ิงเสพติด  เช่น การเลน่ดนตรี  กีฬา  แตกิ่จกรรมท่ีกลา่วถึงก็ยงัไมส่ามารถตอบโจทย์

ปัญหาเร่ืองบหุร่ีได้เท่าท่ีควรเน่ืองจากในโรงเรียนยงัพบร่องรอยของการสบูบหุร่ีทัง้ครูบางคนและนกัเรียนท่ี

สบูบหุร่ี  

       กลุม่ครูท่ีเป็นแกนนําในการขบัเคล่ือนสมชัชาสขุภาพเร่ืองบหุร่ีของโรงเรียนนาเยียมีประเดน็ท่ีคิด

วา่สําคญัควรมีมาตรการท่ีต้องอาศยัความร่วมมือของบคุคลหลายกลุม่ ไมว่า่จะเป็นตํารวจท่ีรับผิดชอบ

โครงการเยาวชนสมัพนัธ์  ผู้ นําชมุชน  มาร่วมคิดค้นวิธีการค้นหาปัญหาท่ีแท้จริงของเดก็นกัเรียนท่ีเก่ียวข้อง

กบัการสบูบหุร่ีไมว่า่จะเป็นเดก็ท่ีคุ้นเคยกบัสมาชิกในครอบครัวท่ีสบูบหุร่ีหรือการท่ีสมาชิกในครอบครัวมอง

วา่การสบูบหุร่ีเป็นเร่ืองปกติ  การจําเป็นต้องหาวิธีการทําให้ทกุคนเห็นวา่ส่ือบคุคลท่ีดีในการไมส่บูบหุร่ีคือ

กญุแจสําคญัในการเป็นต้นแบบการขบัเคล่ือนสมชัชาสขุภาพ 

 จากข้อเสนอท่ีของผู้มีสว่นเก่ียวข้อง จากการเกบ็ข้อมลูเชิงปริมาณและจากการศกึษาดงูานท่ี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น  ทีมนกัวิจยัได้ประชมุผู้มีสว่นได้สว่นเสียท่ีในโรงเรียนและในชมุชนเพ่ือ

คืนข้อมลูให้กบัพืน้ท่ีและให้ทกุคนร่วมกําหนดรูปแบบการดําเนินการร่วมกนั 9 กิจกรรม ได้แก่ การจดัให้

นกัเรียนเข้าคา่ยอบรมคณุธรรมจริยธรรมในนกัเรียนกลุม่เส่ียง การประกาศเร่ืองโรงเรียนปลอดบหุร่ีหน้าเสา
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ธง การรณรงค์ลดละเลิกบหุร่ีโดยการตดิป้ายและสติก๊เกอร์ตามจดุตา่งๆในโรงเรียน การสอดแทรกเร่ืองการ

ลดละเลิกบหุร่ีในวิชาเรียน  การจดัรายการเสียงตามสายเพ่ือการลดละเลิกบหุร่ีในโรงเรียน  รณรงค์ลดละ

เลิกบหุร่ีในวนัแขง่กีฬาสีภายในโรงเรียน  วนัโรงเรียนดีหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียน การประกวดการเขียน

เรียงความเพ่ือการลดละเลิกบหุร่ี   และการให้คําปรึกษาสําหรับนกัเรียนกลุม่เส่ียง มีรายละเอียดของการ

ดําเนินงานและผลของกิจกรรมดงันี ้

 

 กิจกรรมท่ี 1 การจดัให้นกัเรียนเข้าคา่ยอบรมคณุธรรมจริยธรรมในนกัเรียนกลุม่เส่ียง 

  สืบเน่ืองจากมีโครงการการนํามติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติเร่ืองยาสบูไปปฏิบตัิท่ี

จงัหวดัอบุลราชธานี โดยใช้พืน้ท่ีโรงเรียนนาเยียศกึษา  รัชมงัคลาภิเษก  ผู้บริหารโรงเรียนร่วมกบังาน

ปกครองและงานกิจการนกัเรียนมีความตระหนกัเหน็ความสําคญัในเร่ืองนีเ้พ่ิมมากขึน้  ประกอบกบัเคยมี

การเก็บข้อมลูนกัเรียนท่ีมีพฤตกิรรมเบ่ียงเบนในเร่ืองท่ีผิดระเบียบของโรงเรียน ได้แก่ การสบูบหุร่ี ดื่มสรุา 

ยาเสพติด ทะเลาะวิวาท ชู้สาว หลบเรียน ไมเ่ข้าแถว ซึ่งนกัเรียนสว่นมากจะมีการสบูบหุร่ีและดื่มสรุาเป็น

พืน้ฐานอยูก่่อนแล้ว คณะครูจึงเหน็ควรนํานกัเรียนเหลา่นีเ้ข้าคา่ยเพ่ือปรับพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนดงักลา่วซึ่ง

ตามจริงแล้วโรงเรียนจะให้นกัเรียนเข้าคา่ยรวมกนัทัง้หมดท่ีเป็นกลุม่เส่ียงและไมเ่ป็นกลุม่เส่ียง   แตใ่นปีนี ้

ทดลองเอาเฉพาะนกัเรียนกลุม่เส่ียงไปเข้าคา่ยท่ีวดัป่าบ้านแก้ง อําเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี เน้น

เร่ืองระเบียบวินยั  ยาเสพติด  คณุธรรมจริยธรรม  บาป-บญุ-คณุ-โทษ  มีการให้นกัเรียนออกมายอมรับ

ตนเอง สารภาพความผิดหรือบาปท่ีตนเองเคยผิดพลาดมาเป็นการเปิดเผยตนเอง   ผลจากการดําเนิน

กิจกรรมพบวา่นกัเรียนท่ีเข้าคา่ยเกิดความเกรงกลวัตอ่เร่ืองบาปความผิด  มีการออกมายอมรับตนเองสาร

ภพความผิดมีการนําบหุร่ีมาฝากไว้กบัครูเพราะกลวัถกูจบัได้วา่สบูบหุร่ี  เดก็นกัเรียนไว้วางใจครูอาจารย์

และกล้าเปิดใจพดูคยุกบัครูมากขึน้ยอมรับตนเองและปรึกษากบัครูมากขึน้ โดยให้เหตผุลวา่รับรู้และเห็น

ความตัง้ใจของครูท่ีอยากช่วยเหลือนกัเรียนด้วยความจริงใจ    พฤติกรรมนกัเรียนหลงัเข้าคา่ยสว่นใหญ่

เป็นไปในทางท่ีดีขึน้พยายามลดปริมาณการสบูและบางคนพยายามเลิกการสบูบหุร่ี   

 

 กิจกรรมท่ี 2  การประกาศเร่ืองโรงเรียนปลอดบหุร่ีหน้าเสาธง 
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   จากการมีโครงการการนํามติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติเร่ืองยาสบูไปปฏิบตัิท่ีจงัหวดั

อบุลราชธานีท่ีโรงเรียนนาเยียศกึษา รัชมงัคลาภิเษก และกระทรวงศกึษาธิการได้มีประกาศของกระทรวง

เร่ืองแนวทางการปฏิบตัิตามแผนยทุธศาสตร์การควบคมุยาสบูแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2557 ในสถานศกึษา ซึ่ง

เนือ้หาของประกาศตรงกบัมติสมชัชาสขุภาพแห่งชาตเิร่ืองยาสบู ผู้บริหารและคณะครูทัง้โรงเรียน ได้มีการ

ประชมุในการประชมุประจําเดือน    ประธานชีแ้จงคณะครูอาจารย์อีกครัง้หนึง่เพ่ือบอกถึงรูปแบบท่ีจะ

ดําเนินการและเพ่ือให้ความสําคญัตอ่การทําให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนปลอดบหุร่ีมีการกําหนดวนัเวลาและ

สถานท่ีในการประกาศเร่ืองโรงเรียนปลอดบหุร่ีหน้าเสาธงในวนัหลงัเทศกาลปีใหมปี่ 2556 โดยผู้ อํานวยการ

โรงเรียน คณะครูอาจารย์ทกุท่านร่วมเป็นสกัขีพยานผลการดําเนินการทําให้ทกุคนตระหนกัและให้

ความสําคญัถึงความมุง่มัน่ตอ่การจะทําให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนปลอดบหุร่ีและเป็นรูปแบบท่ีมีความสําคญั

ตอ่การเร่ิมต้นการจะทําให้โรงเรียนปลอดบหุร่ีได้ง่ายขึน้ 

 

 กิจกรรมท่ี 3  การรณรงค์ลดละเลิกบหุร่ีโดยการติดป้ายและสติ๊กเกอร์ตามจดุตา่งๆในโรงเรียน 

   ภายหลงัการมีการประกาศเร่ืองโรงเรียนปลอดบุหร่ีหนา้เสาธงซ่ึงเช่ือมโยงถึงนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการเร่ืองบุหร่ีในสถานศึกษามีเน้ือหาตรงกบัมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติคร้ังท่ี 3 มติท่ี 6 

ประเด็นมาตรการในการควบคุมปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพดา้นยาสูบ ในหนา้ท่ี 31 ประกอบกบัผลการสาํรวจ

พบว่านกัเรียนมีความรู้เร่ืองบุหร่ีอยูใ่นระดบัปานกลางเพ่ือสร้างความตระหนกัเร่ืองบุหร่ีในโรงเรียนมากข้ึน 

มีการแจ้งนกัเรียนท่ีเป็นคณะกรรมการนกัเรียนให้รับทราบถึงขัน้ตอนการดําเนินกิจกรรม หลงัจากประกาศ

นโยบายทัง้ครูและนกัเรียนได้นําป้ายไวนิลท่ีมีข้อความเก่ียวกบันโยบายติดท่ีหน้าโรงเรียน หน้าอาคารเรียน 

ปิดป้ายประกาศท่ีหน้าห้องตา่งๆในเขตโรงเรียน  ติดป้าย ”โรงเรียนเป็นเขตปลอดบหุร่ี’’ ตามบริเวณท่ีเป็น

แหลง่ท่ีมกัจะพบเหน็พฤตกิรรมการสบูบหุร่ีในเขตโรงเรียน  จดับอร์ดรณรงค์ประชาสมัพนัธ์เร่ืองบหุร่ี  แจก

สติ๊กเกอร์รูปภาพเก่ียวกบัความรู้  โทษและพิษภยัจากการสบูบหุร่ีติดตามแหลง่ท่ีมีพฤติกรรมสบูบหุร่ีบ่อยๆ 

ตามร้านอาหาร  และท่ีบ้านของนกัเรียนโดยให้นกัเรียนนําไปติดประชาสมัพนัธ์    ผลการดําเนินการทัง้ครู

และนกัเรียนให้ความสนใจตระหนกัในการลดละเลิกบหุร่ีตามท่ีได้ประกาศนโยบาย   สงัเกตได้จากการ

นกัเรียนตืน่ตวัของนกัเรียนให้ความสําคญักบัป้ายประกาศตามพืน้ท่ีและบริเวณท่ีปิดป้ายประกาศ   

นกัเรียนไมมี่พฤตกิรรมการสบูบหุร่ีในโรเรียนลดลง โดยให้เหตผุลวา่เป็นกฎหมายท่ีชดัเจนจงึมีความเกรง

กลวัวา่หากฝ่าฝืนจะเป็นความผิด  บริเวณท่ีเคยพบเห็นร่องรอยการสบูบหุร่ีมีการพบเห็นร่องรอยการสบู



125 

 

บหุร่ีน้อยลงและไมพ่บเหน็เลยในระยะตอ่มา  แตอ่ย่างไรกต็ามจากสนทนากลุม่กบันกัเรียนท่ีเป็นกลุม่ท่ีสบู

บหุร่ีทกุคนเคยเห็นป้ายประชาสมัพนัธ์ของโรงเรียนท่ีห้ามสบูบหุร่ีและเป็นระเบียบถือปฏิบตัิและทกุคน

แสดงความคิดเห็นวา่การติดป้ายประกาศมีผลตอ่การลด ละ บหุร่ีเพราะอย่างน้อยๆก็ทําให้  เดช นาม

สมมตุิกลา่ววา่ ”พวกผมไมก่ล้าสบูในโรงเรียน  แตไ่ปสบูนอกโรงเรียน” การสบูบหุร่ีนอกบริเวณโรงเรียน เช่น 

บ้าน หรือ ชมุชน โดยมกัจะสบูเม่ือมีเวลาวา่งไมไ่ด้ทําอะไร  บางครัง้จะสงัเกตเห็นมีการสบูบหุร่ีในวงเหล้า

และอยู่หน้าเวทีงานประจําหมูบ้่านซึ่งสอดคล้องกบัความคิดเหน็ของครูท่ีบอกวา่  “ อยู่นอกโรงเรียนเราไม่

มัน่ใจ  แตใ่นโรงเรียนมีการเปล่ียนแปลงท่ีเห็นได้ชดัเจนคือไมมี่กล่ินบหุร่ีจากเดก็ท่ีเคยแอบสบูบหุร่ีก่อนเข้า

ชัน้เรียนซึ่งอาจจะเป็นเพราะการรณรงค์ การตัง่กฎระเบียบ ท่ีเอาจริงเอาจงัในเร่ืองนี”้ และจากคํากลา่วของ

นกัเรียนทัว่ไป  นกัเรียนท่ีสบูบหุร่ี และครูกลา่วตรงกนัวา่ไมพ่บวา่มีครูสบูบหุร่ีในโรงเรียน 

 

 กิจกรรมท่ี 4  การสอดแทรกเร่ืองการลดละเลิกบหุร่ีในวิชาเรียน  

  การสอดแทรกเร่ืองการลดละเลิกบหุร่ีในวิชาเรียนทําขึน้เพ่ือเป็นการสอนตามเนือ้หาท่ี

มีอยู่และต้องการเน้นยํา้เร่ืองบหุร่ีให้เกิดความตระหนกักบันกัเรียนมากย่ิงขึน้ในวิชาอ่ืนๆ ด้วย  เดิมท่ีจะ

พบวา่เนือ้หาในวิชาเรียนท่ีเก่ียวข้องโดยตรงในวิชาสขุศกึษา และในการดําเนินการครัง้นีมี้รายวิชาท่ีเพ่ิมขึน้

ในการสอดแทรกเนือ้หาเร่ืองบหุร่ี ได้แก่ ภาษาไทย  สงัคมศกึษา  วิทยาศาสตร์และวิชาศิลปะ อาจารย์

ผู้ รับผิดชอบมีการพดูเน้นยํา้เร่ืองการรณรงคเ์ร่ืองบหุร่ีอยู่อย่างตอ่เน่ือง เพ่ือให้นกัเรียน มีความตระหนกัและ

ใสใ่จในพิษภยัจากบหุร่ี โดยรูปแบบการสอดแทรกแตล่ะ่วิชาจะแตกตา่งกนัออกไปตามอาจารย์ผู้สอนแตล่ะ

คนและเนือ้หาท่ีสอดแทรก เช่น การวาดภาพรณรงค์ไม่สบูบหุร่ีในวิชาศิลปะ  การเขียนเรียงความเร่ืองการ

ลดละเลิกบหุร่ีในโรงเรียนในวิชาภาษาไทย เป็นต้น ผลทําให้นกัเรียนได้รับการเน้นยํา้เร่ืองบหุร่ีอยู่อย่าง

สม่ําเสมอ ทําให้นกัเรียนเกิดความตระหนกัเร่ืองบหุร่ีมากย่ิงขึน้   

 

 กิจกรรมท่ี 5  การจดัรายการเสียงตามสายเพ่ือการลดละเลิกบหุร่ีในโรงเรียน 

  เน่ืองจากโรงเรียนมีโครงการเสียงตามสายอยู่แล้ว จึงนํามาบรูณการกบัเนือ้หาเร่ือง

บหุร่ีเพ่ือเป็นการสอดแทรกเนือ้หาความรู้เก่ียวกบัเร่ืองบหุร่ี ยาเสพติด เป็นเนือ้หาหลกัเพ่ือสร้างความ
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ตระหนกัให้เกิดขึน้กบันกัเรียนทกุคนในโรงเรียน  กิจกรรมมีการเปิดรายการเสียงตามสายของโรงเรียน 

ช่วงเวลา เช้าและพกักลางวนัโดยให้นกัเรียนผู้ดําเนินรายการ เปิดเพลง และให้ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองบหุร่ีเป็น

ประจําทกุๆวนั เน้นยํา้เร่ืองพิษภยัท่ีเกิดจากการสบูบหุร่ีมากขึน้ ให้นกัเรียนมีสว่นร่วมในการตอบคําถาม

จากข้อมลูนําเสนอและมอบของรางวลั เชน่ ดนิสอปากกา เป็นแรงจงูใจในการมีสว่นร่วมตอบคําถามของ

นกัเรียนผลทําให้มีการดําเนินรายการเสียงตามสายท่ีเน้นยํา้เร่ือบหุร่ีอย่างสม่ําเสมอ  นกัเรียนมีสว่นร่วมใน

การตอบคําถามและตระหนกัในพิษภยัของบหุร่ีในภาพกว้างเป็นสว่นทําให้ไมมี่นกัสบูหน้าใหมแ่ละนกัเรียน

ท่ีสบูบหุร่ีอยู่แล้วก็ไมก่ล้าท่ีจะสบูบหุร่ีในโรงเรียน 

 

 กิจกรรมท่ี 6  รณรงค์ลดละเลิกบหุร่ีในวนัแขง่กีฬาสีภายในโรงเรียน  

  ทกุปีโรงเรียนมีกิจกรรมการแขง่กีฬาสีภายในโรงเรียนเพ่ือเป็นการรณรงค์ให้นกัเรียนมี

ความกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ สง่เสริมการออกกําลงักาย และสอดแทรกกิจกรรม เร่ือง ตอ่ต้านยา

เสพติด สง่เสริมความสมคัรสมาน สามคัคขีองนกัเรียน แตเ่ม่ือมีโครงการการนํามติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติ

เร่ืองยาสบูมาปฏิบตัท่ีิจงัหวดัอบุลราชธานี  นอกจากโรงเรียนได้มีการแขง่ขนักีฬาหลากหลายประเภท เช่น 

ฟตุบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ กรีฑา และฟตุซอล แล้ว ยงัจดัการประกวดขบวนพาเหรดในประเดน็รณรงค์

เร่ืองยาเสพตดิ เน้นเร่ืองบหุร่ี ประกาศให้ชมุชนรับทราบในวนัเดินขบวนพาเหรด  จดัป้ายนิเทศ รถ

ประชาสมัพนัธ์เคล่ือนท่ีเร่ืองบหุร่ี  และแจกสติกเกอร์ท่ีเก่ียวกบัพิษภยับหุร่ี ร้านค้าปลอดบหุร่ีให้กบัร้านค้า

และประชาชนในชมุชน  ผลการดําเนินการทําให้มีการรณรงค์เร่ืองบหุร่ีผา่นกระบวนการวนัแขง่ขนักีฬาสี

ภายในโรงเรียน ทําให้ชมุชนให้ความสนใจและใสใ่จในเร่ืองบหุร่ีมากขึน้ร้านค้าในชมุชนโดยเฉพาะบริเวณ

หน้าโรงเรียนไมมี่การขายบหุร่ีให้กบันกัเรียน 

   

 กิจกรรมท่ี 7  รณรงค์ลดละเลิกบหุร่ีในวนัโรงเรียนดหีนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียน 

   โรงเรียนจดัวนัโรงเรียนดหีนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนตามแผนปฏิบตัิการท่ีกําหนดไว้ในปี

นีมี้การรณรงค์ลดละเลิกบหุร่ีในวนัโรงเรียนดีหนึง่อําเภอหนึ่งโรงเรียนด้วย   นอกจากจดักิจกรรมเหมือนทกุ

ปีแล้วยงัได้รับการสนบัสนนุจากวิทยาลยัการสาธารณสขุสิรินธร จงัหวดัอบุลราชธานี ให้นกัศกึษาหลกัสตูร
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สาธารณสขุศาตรบณัฑิต  สาขาวิชาสาธารณสขุชมุชนมาให้สขุศกึษาเร่ืองบหุร่ี และอบุตัิภยั ในวนัดงักลา่ว

ด้วยมีการแสดงนวตักรรมและโครงการของนกัเรียนท่ีน่าสนใจแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัโรงเรียนอ่ืนๆท่ีมาดงูาน       

ผลทําให้เกิดความรู้ ความตระหนกัในพิษภยัจากบหุร่ีและสง่เสริมความกล้าแสดงออกของนกัเรียน

โดยเฉพาะนกัเรียนท่ีสบูบหุร่ีเข้ามาร่วมแสดงความสามารถเลน่ดนตรีและร้องเพลง  นกัเรียนทัง้ในโรงเรียน

นาเยียศกึษา รัชมงัคลาภิเษกและโรงเรียนอ่ืนๆท่ีมาชมนิทรรศการได้ให้ความสนใจและร่วมรับฟังการให้สขุ

ศกึษา การแสดงบทบาทสมมติและการตอบปัญหารับรางวลัอย่างสนกุสนาน 

 กิจกรรมท่ี 8  การประกวดการเขียนเรียงความเพ่ือการลดละเลิกบหุร่ี   

         โรงเรียนจดักิจกรรมนีข้ึน้ตามท่ีได้กําหนดรูปแบบไว้ด้วยกนัเพ่ือแสดงถึงการสร้างให้

เกิดการลดละเลิกบหุร่ีในโรงเรียนเสริมกิจกรรมอ่ืนๆท่ีดําเนินการอยู่แล้ว  และกิจกรรมการเขียนเรียงความ

เพ่ือการลด ละ เลิก บหุร่ี จะเป็นส่ิงกระตุ้นให้เกิดการตระหนกัให้ความสําคญัตอ่การลดละเลิกบหุร่ีใน

โรงเรียนได้  คณะครูได้ประชมุวางแนวทางในการดําเนินการประกวดการเขียนเรียงความ  มีการประกวด

และพิจารณาเรียงความเพ่ือการลดละเลิกบหุร่ี  ผลการดําเนินการทําให้นกัเรียนมีความตระหนกัและให้

ความสําคญัตอ่การลดละเลิกบหุร่ีในโรงเรียน  นกัเรียนได้ฝึกทกัษะการเขียนเรียงความในเร่ืองท่ีแสดงถึง

การลดละเลิกบหุร่ี ซึ่งในท่ีผา่นมายงัไมเ่คยมีการประกวดเรียงความท่ีเฉพาะแตใ่นเร่ืองบหุร่ีเพียงอย่างเดยีว 

 กิจกรรมท่ี 9  การให้คาํปรึกษาสําหรับนกัเรียนกลุม่เส่ียง 

         สืบเน่ืองจากการท่ีนํานกัเรียนท่ีมีปัญหาพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนเข้าคา่ยอบรมคณุธรรม

จริยธรรม ทําให้นกัเรียนจํานวนหนึ่ง มีความไว้วางใจอาจารย์และกล้าท่ีจะเข้าหาอาจารย์มากขึน้ จงึมีการ

รับบริการให้คําปรึกษาปัญหาของนกัเรียนเพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาท่ียัง่ยืน  กิจกรรมนีจ้งึเป็นการเปิด

โอกาสให้นกัเรียนท่ีอยากรับคําปรึกษาแสดงความจํานง อาจารย์เรียกนกัเรียนกลุม่ดงักลา่วมาพดูคยุทํา

ความเข้าใจในปัญหาร่วมกนั ตลอดจนหาทางออกของปัญหาร่วมกนั โดยไมบ่อกวา่ส่ิงท่ีทํานัน้ถกูหรือผิด

แตจ่ะพดูให้กําลงัใจและเสนอถงึผลดผีลเสียของแตล่ะแนวทางท่ีจะเลือกแล้วให้นกัเรียนตดัสินใจเอง ผลทํา

ให้นกัเรียนท่ีเข้ารับบริการสว่นใหญ่บอกวา่จะพยายามลดปริมาณการสบูลงแตไ่มส่ามารถเลิกได้ในเร็ววนั  

สําหรับนกัเรียนท่ีมีความตัง้ใจจริงท่ีอยากจะเลิกสามารถเลิกสบูได้ 5 คน สว่นบางคนซึ่งเป็นสว่นน้อยก็

ยงัคงยืนยนัวา่จะเสพตอ่ไปแตจ่ะไมมี่พฤติกรรมการสบูบหุร่ีในโรงเรียน    
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ตอนท่ี 5. ปัจจัยความสําเร็จในการขับเคล่ือนการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบ 

จากข้อมลูท่ีได้พบวา่ปัจจยัท่ีจะสง่ผลตอ่ความสําเร็จในการขบัเคล่ือนน่าจะมาจากหลายภาคสว่น 

ไมว่า่จะเป็นครู บคุลากร ผู้บริหาร ครอบครัว  ผู้ นําชมุชน และการนํานโยบายมาปฏิบตัิอย่างจริงจงั  โดย

ผู้บริหารในโรงเรียนจะต้องจริงจงัและเอือ้อํานวยความสะดวกในการขบัเคล่ือนนโยบายร่วมกบัภาคี

เครือขา่ย  ผู้บริหารโรงเรียนได้ให้ความสําคญัตอ่การดําเนินการอย่างจริงจงัทําให้มีการกําหนดรูปแบบการ

ทํางานท่ีชดัเจนกิจกรรมทกุกิจกรรมประสบความสําเร็จตามวตัถปุระสงคท่ี์กําหนดไว้ 

ปัจจยัป้องกนัและกระบวนการท่ีจะทําให้เดก็เลิกบหุร่ีในทศันะ มมุองของเดก็นกัเรียนท่ีสบูและตดิ

บหุร่ีได้ให้ข้อมลูท่ีน่าสนใจในประเดน็ท่ีบอกวา่ ปัจจยัท่ีจะทําให้ลด ละ เลิก การสบูบหุร่ีได้จริง คือ ตวัเดก็

นกัเรียนเองต้องมีความเข้มแขง็ทางใจประกอบกบัการหลีกเล่ียงการอยู่ในกลุม่ผู้สบูบหุร่ีซึ่งมีเดก็กลา่ววา่  

“ตอ้งออกจากกลุ่มเพ่ือน  นอนเล่นอยู่บา้นอย่างเดียวกนั  ไม่ออกไปไหนหรืออาจหากิจกรรมทําครับ เช่น 

เล่นดนตรี กีฬา ”  รวมถึงการตดัใจ หรือ “หกัดิบ”  ในขณะเดียวกนัมีบางคนท่ีบอกวา่การสบูบหุร่ีเก่ียวข้อง

กบัเศรษฐานะของตนดงัมีคํากลา่วในประโยคท่ีวา่  “ข้ึนอยูก่บัจํานวนเงินที่มีอยูใ่นกระเป๋า”   

นกัเรียนแกนนําถือเป็นปัจจยัสําคญัในการทําให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนปลอดบหุร่ีเพราะเป็นผู้ ร่วมใน

การคิด ตดัสินใจ ดาํเนินการและประเมินผลในทกุกิจกรรม 

เม่ือพดูคยุในประเดน็การเลิกบหุร่ี  หลายคนมีความคดิท่ีจะเลิก แตต่อนนีย้งัไมพ่ร้อมท่ีจะเลิก ซึ่ง

ผู้ วิจยัเข้าใจวา่เน่ืองจากการยงัเป็นสมาชิกท่ีเหนียวแนน่ในกลุม่เดก็สบูบหุร่ีด้วยกนั  สําหรับกิจกรรมท่ีเดก็

เสนอให้มีเพ่ือหลีกเล่ียงการสบูบหุร่ีหรือให้มีพฤติกรรมสบูบหุร่ีน้อยลงเหน็วา่  การเรียนอย่างเตม็ท่ี และไมมี่

เวลาเข้ากลุม่เพ่ือนท่ีสบูบหุร่ี  หากิจกรรมอ่ืนๆทําให้มากขึน้ รวมถึงการท่ีชมุชนมีสว่นร่วมในการทําให้เดก็

ห่างไกลบหุร่ี  สําหรับตอ่ประเดน็การขึน้ราคาบหุร่ีอาจมีผลบ้างตอ่การลดพฤตกิรรมการสบูบหุร่ีของเดก็

นกัเรียน  แตม่มุมองท่ีน่าสนใจในกลุม่เดก็ท่ีสบูและติดบหุร่ีเห็นวา่ การประกาศเป็นนโยบายของโรงเรียน

รวมถึงการท่ีคนในชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมหรือไมส่บูบหุร่ีจะช่วยลดการสบูบหุร่ีและป้องกนันกัเสพหน้าใหม่

ได้มากและมีความมัน่ใจวา่จะเป็นปัจจยัในการป้องกนัได้เป็นอย่างดี  คณะครูท่ีดแูลงานกิจการนกัเรียนยงั

ได้ให้ความสําคญันํานโยบายและรูปแบบท่ีกําหนดขึน้ไปสูก่ารปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรมและนกัเรียนใน

โรงเรียนมีความตระหนกัร่วมกนัในโทษพิษภยัจากบหุร่ีและต้องการให้โรงเรียนของตนเองเป็นโรงเรียน

ปลอดบหุร่ี 



129 

 

          การรับรู้เร่ืองการขบัเคล่ือนงานสมชัชาสขุภาพเร่ืองบหุร่ีในโรงเรียน นกัเรียนบอกวา่มีอาจารย์บางคน

ได้สอนเนือ้หาเร่ืองบหุร่ีสอดแทรกในบางบทเรียนและเร่ืองมาตรการของโรงเรียนท่ีเน้นการจดักิจกรรมตา่งๆ

ในวนังดสบูบหุร่ีรวมถึงกิจกรรมเสริมทกัษะชีวิตของเดก็   นกัเรียนได้แสดงทศันะไว้วา่    “มีส่วนร่วมใน

กิจกรรมที่ทางโรงเรียนจดัข้ึนเพราะกลวัถกูหกัคะแนนและกลวัถูกเชิญผูป้กครองมาพบที่โรงเรียน” 

           มมุมองของตํารวจชมุชนสมัพนัธ์ท่ีมีอยู่จํานวน 10 คน และตวัแทนตํารวจได้สะท้อนให้เห็นถึงปัจจยั

ท่ีเก่ียวข้องท่ีน่าจะนําไปสูค่วามสําเร็จในการขบัเคล่ือนเร่ืองบหุร่ี มีความเห็นวา่ การเน้นทํางานกบักลุม่จิต

อาสาท่ีอยากร่วมกิจกรรมจริงๆ เพราะการทํางานไมไ่ด้มีงบประมาณมาก ไมว่า่จะเป็นงบดําเนินการ งบหา

เทคโนโลยี เช่น การติดตัง้กล้องวงจรปิดในการสอดสอ่งดแูลพฤติกรรมเดก็ขณะท่ีอยูใ่นกลุม่เพ่ือน เพ่ือ

สงัเกตการณ์กระทําท่ีจะนําไปสูก่ารกระทําตา่งๆท่ีเส่ียงตอ่เร่ืองท่ีกระทําผิดระเบียบและกฎหมาย  ใน

ขณะเดยีวกนัตํารวจคนดงักลา่วยงัได้ให้ข้อมลูท่ีตํารวจสมัพนัธ์ได้ดําเนินการในพืน้ท่ีหมูบ้่านนาเจริญ คือ มี

การจดัตัง้คณะกรรมการประจําหมูบ้่านเพ่ือค้นหาปัญหาตลอดจนการทําประชามติรับรู้ปัญหา และใช้

มาตรการทางสงัคมร่วมกนั เช่น การละลายพฤติกรรม  การใช้ชีวิตของเดก็นกัเรียนกลุม่เส่ียงโดยพระจาก

วดัโนนมว่งและวดันาเยียน่าจะมีสว่นสําคญัในการทํากิจกรรมดงักลา่ว  

          หน่วยงานสาธารณสขุโดยสํานกังานสาธารณสขุอําเภอนาเยียและผู้ อํานวยการโรงพยาบาลสง่เสริม

สขุภาพตําบลนาเยียเหน็วา่ปัจจยัท่ีจะนําไปสูค่วามสําเร็จคือ ระเบียบวินยัในตวันกัเรียนเองและครูอาจารย์

มีสว่นสําคญัในการเป็นแบบอย่างท่ีดใีห้กบันกัเรียนท่ีจะไมส่บูบหุร่ีและการนําเข้าสูก่ระบวนการจดัการ

เรียนรู้ไมว่า่จะเป็นการจดัอบรมหรือโครงการสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรม โดยตนและทีมงานจะให้การ

สนบัสนนุอย่างเตม็ท่ีในโครงการนี ้

  ท้ายท่ีสดุผู้ วิจยัได้มีการประเมินผลการดําเนินการจากประเมินความพึงพอใจตอ่โครงการการนํา 

มติสมชัชาสขุภาพแห่งชาตเิร่ืองยาสบูไปปฏิบตัท่ีิจงัหวดัอบุลราชธานีแบ่งการประเมินเป็น 4 ด้าน คือ  

ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจยันําเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product)   

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบวา่  ความพึงพอใจของกลุม่ตวัอย่างตอ่โครงการการนํามติสมชัชาสขุภาพ

แห่งชาตเิร่ืองยาสบูไปปฏิบตัท่ีิจงัหวดัอบุลราชธานี  ด้านบริบท (Context)  สว่นใหญ่พอใจตอ่การจดั

กิจกรรมนอกหลกัสตูรมีความเหมาะสมกบัการจะทําให้โรงเรียนปลอดบหุร่ีได้  มีคา่เฉล่ียคะแนนอยู่ใน

ระดบัมาก  ( X = 4.24) ด้านปัจจยันําเข้า (Input) สว่นใหญ่พอใจผู้บริหารและคณะครูอาจารย์ของ
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โรงเรียนเห็นความสําคญัของโครงการการนํามติสมชัชาสขุภาพ แห่งชาติเร่ืองยาสบูไปปฏิบตัิท่ีจงัหวดั

อบุลราชธานี มีคา่เฉล่ียคะแนนอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.21) ด้านกระบวนการ (Process) สว่นใหญ่พอใจ

รูปแบบการจดักิจกรรมรณรงค์ลดละเลิกบหุร่ีในวนัแขง่กีฬาสีภายในโรงเรียนมีความเหมาะสมตอ่การทํา

ให้โรงเรียนปลอดบหุร่ีและรูปแบบการจดักิจกรรมการให้คาํปรึกษาสําหรับนกัเรียนกลุม่เส่ียงมีความ

เหมาะสมตอ่การทําให้โรงเรียนปลอดบหุร่ี มีคา่เฉล่ียคะแนนอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.19) ด้านผลผลิต 

(Product) สว่นใหญ่คาดวา่โรงเรียนจะมีการดําเนินงานด้านการลดละเลิกบหุร่ีในโรงเรียนอย่างตอ่เน่ือง

โดยมีการวางแผนไว้ในแผนปฏิบตัิการประจําปีหรือกําหนดสอดแทรกในกิจกรรมอ่ืนของโรงเรียน มี

คา่เฉล่ียคะแนนอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.15)                                       

ตอนท่ี 6  ประโยชน์ คุณค่าและผลกระทบต่อชุมชนสังคม 

 จากการทํากิจกรรมในโครงการการนํามติสมชัชาสขุภาพแห่งชาตเิร่ืองยาสบูไปปฏิบตัท่ีิจงัหวดั

อบุลราชธานี   นกัวิจยัพบวา่มีการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดประโยชน์คณุคา่และผลกระทบตอ่ชมุชนสงัคมดงันี ้

 6.1.1  ประโยชน์ต่อชุมชนสังคม 

 กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตักิารแบบมีสว่นร่วมท่ีได้ใช้ในการดําเนินงานวิจยัครัง้นีใ้น

รูปแบบการดําเนินงานวิจยัมีความยืดหยุ่นสามารถมีการปรับเปล่ียนผงัควบคมุการดําเนินการวิจยัอย่าง

ตอ่เน่ืองสม่ําเสมอเพ่ือเอือ้ให้ผู้ ร่วมดําเนินการวิจยัได้ร่วมคดิ ร่วมตดัสินใจ  ร่วมวางแผน ร่วมประเมินผล

และร่วมรับผลประโยชน์   ประโยชน์ท่ีเกิดขึน้กบัทีมนกัวิจยัทัง้ภายในและภายนอกชมุชนมีดงันี ้

1) ทีมนกัวิจยั ได้มีการเรียนรู้ร่วมกนัในการดําเนินงานตัง้แตข่ัน้ตอน การวางแผนงาน 

การดําเนินการ  การประเมินผล และการนําผลจากการประเมินท่ีได้ไปปรับปรุงการดําเนินงาน  ประโยชน์

ทําให้ขัน้ตอนการดําเนินงานมีรายละเอียดเพ่ิมมากขึน้ มีกิจกรรมท่ีชดัเจนดําเนินการภายใต้กรอบแนวคดิท่ี

ชดัเจนและความร่วมมือจากทกุภาคสว่นมีการแบ่งหน้าท่ีตามความถนดัของนกัวิจยัภายในและภายนอก

ชมุชนเป็นอย่างดี  เช่น การเตรียมการก่อนการดําเนินกิจกรรม การประชมุ การจดัเตรียมเอกสาร การ

ดําเนินกิจกรรมกลุม่  การเก็บแบบสอบถาม  การสมัภาษณ์  เป็นต้น 

2)  ผู้บริหารและคณะครูในโรงเรียนได้เกิดการเรียนรู้ในกระบวนการขบัเคล่ือนงานการ 

นํามติสมชัชาสขุภาพแห่งชาตเิร่ืองยาสบูไปปฏิบตัิโดยเร่ิมต้นจากการรับฟังคําชีแ้จงเบือ้งต้น ประโยชน์ทํา

ให้มีการตรวจสอบข้อมลูและแสดงความเห็นอย่างอิสระพร้อมทัง้มีการปรับข้อมลูร่วมกนั  ทําให้เกิด
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กระบวนการมีสว่นร่วมตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนถึงการสรุปผลการดาํเนินงาน   ยกตวัอย่างเชน่ คณะครูท่ีเป็นนกัวิจยั

ร่วมมีความกระตือรือร้น ให้ความร่วมมือและสนใจตอ่งานวิจยัและได้มีสว่นเก่ียวข้องในการพฒันาโครงร่าง

การวิจยั  การเตรียมการในการจดัทํากิจกรรมในพืน้ท่ี    การออกแบบงานวิจยั  การออกแบบเคร่ืองมือ  

พร้อมนําเคร่ืองมือไปใช้ในการเกบ็ข้อมลูในสว่นท่ีเก่ียวข้องท่ีจําเป็นท่ีคนในต้องเป็นผู้ดําเนินการเอง ช่วย

ดําเนินการการประสานผู้นําชมุชนและเจ้าหน้าท่ีรัฐในภาคสว่นตา่งๆ เข้าร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม

โครงการ และนํานกัเรียนแกนนําเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆตามท่ีได้มีการวางแผนร่วมกนั เป็นต้น 

3) นกัเรียนและนกัเรียนแกนนําท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความตัง้ใจและสนใจพร้อมทัง้ได้ 

แสดงความคิดเห็นแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัเองในกลุม่เพ่ือนในประเดน็สภาพปัจจบุนัปัญหาบหุร่ีในโรงเรียน  

ความคาดหวงัท่ีต้องการ  แนวทางท่ีเหมาะสมท่ีควรดําเนินการ  ประโยชน์ทําให้ นกัเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม

ตามแนวทางท่ีตนเองหรือโรงเรียนจดัขึน้ด้วยความเตม็ใจ     พบวา่มีเดก็นกัเรียนท่ีสบูบหุร่ีต้องการ

เลิกสบูบหุร่ี แตไ่มรู้่วา่จะต้องทําอย่างไรเพราะเคยมีความพยายามแตเ่ลิกไมไ่ด้ 

 6.1.2  ผลกระทบต่อชุมชนสังคม   

  ภายหลงัจากการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือรูปแบบท่ีได้กําหนดขึน้ร่วมกนั ได้แก่ การจดั

ให้นกัเรียนเข้าคา่ยอบรมคณุธรรมจริยธรรมในนกัเรียนกลุม่เส่ียง การประกาศเร่ืองโรงเรียนปลอดบหุร่ีหน้า

เสาธง การรณรงค์ลดละเลิกบหุร่ีโดยการติดป้ายและสติ๊กเกอร์ตามจดุตา่งๆในโรงเรียน การสอดแทรกเร่ือง

การลดละเลิกบหุร่ีในวิชาเรียน  การจดัรายการเสียงตามสายเพ่ือการลดละเลิกบหุร่ีในโรงเรียน    รณรงค์

ลดละเลิกบหุร่ีในวนัแขง่กีฬาสีภายในโรงเรียน  วนัโรงเรียนดีหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียน การประกวดการเขียน

เรียงความเพ่ือการลดละเลิกบหุร่ี   และการให้คําปรึกษาสําหรับนกัเรียนกลุม่เส่ียง ผลกระทบตอ่ชมุชน

สงัคม  ในสว่นของโรงเรียนมีการวางแผนการดําเนินการตอ่เน่ืองจากปีการศกึษาท่ีผา่นมา  แจ้งนกัเรียน

และผู้ปกครองให้ทราบเข้าใจพร้อมทัง้ขอความร่วมมือในความต้องการท่ีจะทําให้โรงเรียนเป็นโรงเรียน

ปลอดบหุร่ี  ผู้ นําชมุชนทัง้กํานนั เทศบาลและโรงเรียนขอให้ร้านค้าไมข่ายบหุร่ีให้กบันกัเรียน ไมมี่นกัสบู

หน้าใหมใ่นโรงเรียน  นกัเรียนท่ีสบูบหุร่ีกล้าแสดงตวัเพ่ือขอคําปรึกษากบัครูจนสามารถเลิกสบูได้ 5 คน 

นกัเรียนชกัชวนให้ผู้ปกครองเลิกสบูบหุร่ีได้ 1 คน  ตํารวจมีกิจกรรมนํานกัเรียนคืนสูโ่รงเรียน การให้ความรู้

เร่ืองโทษพิษภยัจากการสบูบหุร่ีและส่ิงเสพติดพร้อมทัง้จดัทีมเข้ามาตรวจปัสสาวะนกัเรียนในโรงเรียน  และ

โรงเรียนมีแผนงานท่ีจะดําเนินการตามรูปแบบท่ีได้ดําเนินการมาพร้อมทัง้จะขยายผลไปยงัโรงเรียนอ่ืนๆใน

พืน้ท่ีใกล้เคียงให้เป็นโรงเรียนปลอดบหุร่ีตอ่ไปโดยโรงเรียนมีรูปแบบการดําเนินงานดงัภาพท่ี 4.3 
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     ภาพท่ี 4.3  รูปแบบการดําเนินงานโรงเรียนปลอดบหุร่ีท่ีโรงเรียนนาเยียศกึษารัชมงัคลาภิเษก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชมุภาคีเครือข่าย 

ประชมุนกัเรียนแกนนํา 

อบรมนกัเรียนกลุม่เสีย่ง 

ประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดบหุร่ี 

ดําเนินกิจกรรม 

กิจกรรมรณรงค์ การบูรณาการกิจกรรมเข้ากบัการเรียนการ

 
การให้คําปรึกษา 

ประเมินผล 
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บทที่  5 

สรุป  อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

 การดําเนินการศกึษาวิจยัครัง้นี ้เป็นการศกึษาการการนํามติสมชัชาสขุภาพแห่งชาตเิร่ืองยาสบูไป

ปฏิบตัิท่ีจงัหวดัอบุลราชธานี โดยอาศยัการวิจยัเชิงปฏิบตักิารแบบมีสว่นร่วมให้สามารถมีการขบัเคล่ือนการ

นํามติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติไปสูภ่าคปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรมท่ีโรงเรียนนาเยียศกึษา  รัชมงัคลาภิเษก  

อําเภอนาเยีย จงัหวดัอบุลราชธานี  ดงันี ้

 

สรุปผลการวจัิย           

1. ปัญหาและสาเหตท่ีุมีการสบูบหุร่ีของนกัเรียนมีสาเหตสุว่นใหญ่จากพฤตกิรรมอยากลอง            

(ร้อยละ 75) การต้องการการยอมรับจากเพ่ือน (ร้อยละ 8.32) และเพ่ือนชกัชวน (ร้อยละ 4.17)   ไมมี่การ

ตอ่ต้านการสบูบหุร่ีจากครอบครัว  ไมมี่การนําเอากฎระเบียบท่ีโรงเรียนกําหนดไว้มาใช้อย่างจริงจงั  บริเวณ

ภายในโรงเรียนมีส่ิงแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การสบูบหุร่ี  โรงเรียนยงัไมมี่การทําความเข้าใจกบัปัญหาเร่ืองการสบู

บหุร่ีของนกัเรียนในโรงเรียน  ไมมี่การวางแผนร่วมกนักบัภาคีเครือขา่ยในการท่ีจะทําให้โรงเรียนปลอดบหุร่ี

มีเฉพาะการจดักิจกรรมตามเทศกาลรณรงค์วนังดสบูบหุร่ีและป้ายแสดงโรงเรียนปลอดบหุร่ี จึงพบวา่มีการ

สบูบหุร่ีของนกัเรียนตามสถานท่ีตา่งๆ ได้แก่ ห้องนํา้ (ร้อยละ 29.17)  รองลงมาเป็นริมสระนํา้  (ร้อยละ 25)  

หอประชมุ  (ร้อยละ 20.83)  บ้านพกัหลงัอาคารสาม (ร้อยละ 16.67)  และ หลงัโรงเรียน (ร้อยละ 8.33)  

2. รูปแบบกระบวนการหนนุเสริมการขบัเคล่ือนการนํามติสมชัชาแห่งชาตเิร่ืองยาสบูไปสูภ่าค       

ปฏิบตัิถกูกําหนดขึน้จากการได้รับการกระตุ้นจากภาคีเครือขา่ยและการรับทราบข้อมลูจากการคืนข้อมลู

การวิจยัของทีมวิจยัจงึได้มีการกําหนดรูปแบบการดําเนินงาน 9 กิจกรรม ได้แก่ การจดัให้นกัเรียนเข้าคา่ย

อบรมคณุธรรมจริยธรรมในนกัเรียนกลุม่เส่ียง การประกาศเร่ืองโรงเรียนปลอดบหุร่ีหน้าเสาธง การรณรงค์

ลดละเลิกบหุร่ีโดยการติดป้ายและสติก๊เกอร์ตามจดุตา่งๆในโรงเรียน การสอดแทรกเร่ืองการลดละเลิกบหุร่ี

ในวิชาเรียน การจดัรายการเสียงตามสายเพ่ือการลดละเลิกบหุร่ี  รณรงค์ลดละเลิกบหุร่ีในวนัแขง่กีฬาสี
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ภายในโรงเรียน  วนัโรงเรียนดหีนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียน การประกวดการเขียนเรียงความเพ่ือการลดละเลิก

บหุร่ี   และการให้คําปรึกษาสําหรับนกัเรียนกลุม่เส่ียง  

3. ปัจจยัความสําเร็จในการขบัเคล่ือนการนํามตสิมชัชาสขุภาพแห่งชาตเิร่ืองยาสบูไปสูภ่าคปฏิบตัิ          

เกิดขึน้จากการมีหลายภาคสว่นเข้ามามีสว่นร่วมกระตุ้นให้เกิดการขบัเคล่ือนท่ีมีทีมนกัวิชาการหรือนกัวิจยั

จากภายนอก  ทีมนกัพฒันาและทีมของผู้ ท่ีอยู่กบัปัญหาเข้ามามีสว่นร่วมคิด  ร่วมตดัสินใจ ร่วมวางแผน 

ร่วมดําเนินการ ร่วมประเมินผลและร่วมรับผลประโยชน์จากการดําเนินรูปแบบท่ีกําหนดขึน้นอกจากนี ้

ผู้บริหาร โรงเรียนได้ให้ความสําคญัโดยมีการประกาศนโยบายอย่างจริงจงัทําให้มีการกําหนดรูปแบบการ

ทํางาน  คณะครูท่ีดแูลงานกิจการนกัเรียนให้ความสําคญันํานโยบายและรูปแบบท่ีกําหนดขึน้ไปสูก่าร

ปฏิบตั ิ นกัเรียนแกนนําร่วมดําเนินการในทกุกิจกรรม หน่วยงานและผู้นําชมุชนบรูณาการกิจกรรมท่ี

ดําเนินการตามแผนกบัเร่ืองเก่ียวกบัการลดละเลิกบหุร่ีในโรงเรียน และนกัเรียนในโรงเรียนมีความตระหนกั

ร่วมกนัในโทษพิษภยัจากบหุร่ี 

4. การขบัเคล่ือนการนํามติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติเร่ืองยาสบูไปสูภ่าคปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม

เกิดขึน้ท่ีโรงเรียนนาเยียศกึษา  รัชมงัคลาภิเษก และชมุชนได้ คือมีรูปแบบการดําเนินงานท่ีชดัเจนท่ีเร่ิมจาก

การประชมุเครือขา่ย  การอบรมนกัเรียนแกนนํา  การเข้าคา่ยอบรมคณุธรรมจริยธรรมในนกัเรียนกลุม่เส่ียง  

ประกาศเร่ืองโรงเรียนปลอดบหุร่ีหน้าเสาธง  ดําเนินกิจกรรมในการรณรงค์ตา่งๆ ได้แก่ ติดป้ายหรือสติก

เกอร์หรือบอร์ดประชาสมัพนัธ์  รณรงค์ในงานวนักีฬาสี  วนัโรงเรียนดีหน่ีงอําเภอหนึ่งโรงเรียน การจดั

รายการเสียงตามสาย การประกวดเรียงความและภาพวาด  การบรูณาการกิจกรรมกบัการจดัการเรียนการ

สอนในวิชาสขุศกึษา ภาษาไทย  สงัคม วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ศิลปะ  และกิจกรรมการสง่เสริม

วิชาการการบําเพ็ญประโยชน์  การให้คําปรึกษา และการประเมินผล  ซึ่งผลการดําเนินการทําให้นกัเรียน

เลิกสบูบหุร่ีได้ 5 คน ผู้ปกครองเลิกบหุร่ีได้ 1 คน ส่ิงแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การสบูบหุร่ีได้รับการปรับปรุง และมี

ป้ายห้ามการสบูบหุร่ีในพืน้ท่ีคาดวา่มีการสบูบหุร่ีของนกัเรียน    

 

การอภปิรายผล 

จากผลการวิจยัท่ีพบวา่มีนกัเรียนเร่ิมมีการสบูบหุร่ีตัง้แตช่ัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 และมีการสบูมากขึน้

ในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย สาเหตท่ีุนกัเรียนมีการสบูบหุร่ีเกิดจากพฤติกรรมอยากลอง เพ่ือนชกัชวน 

และการต้องการการยอมรับจากกลุม่เพ่ือน สอดคล้องกบั วิภา ภตู้องใจ (2550 : 40-41) ท่ีศกึษาพฤติกรรม

การสบูบหุร่ีของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 3 โรงเรียนวดัพิกลุเงิน สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษานนทบรีุเขต 2 พบวา่

นกัเรียนมีพฤติกรรมการสบูบหุร่ีครัง้แรกจากการชกัจงูของเพ่ือน  และผลการวิจยัครัง้นีย้งัพบวา่ไมมี่การ
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ตอ่ต้านการสบูบหุร่ีจากครอบครัวเน่ืองจากในชมุชนสว่นใหญ่มองเร่ืองการสบูบหุร่ีเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีปฏิบตัิ

กนัในชีวิตประจํา วนัไมมี่โทษหรือพิษภยัรุนแรงเหมือนกบัการดื่มสรุาหรือติดยาเสพติดวยัรุ่นจึงก้าวเข้าสู่

เส้นทางการใช้บหุร่ีโดยไมรู้่ตวัประกอบกบัปัจจบุนัครอบครัวของนกัเรียนบางคนมีปัญหาต้องอาศยัอยู่กบั

ญาติจะสบูบหุร่ีวนัละซอง สอดคล้องกบั ฝนทิพย์ สขุสนุทรีย์ (2547 : 64-67) ท่ีศกึษาบทบาทของอาจารย์ใน

การป้องกนัการสบูบหุร่ีของนกัเรียนมธัยมศกึษา ในสงักดัสํานกังานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กรุงเทพมหานคร 

เขต 2 พบวา่สาเหตขุองนกัเรียนท่ีสบูบหุร่ีเกิดขึน้จากขาดความอบอุน่จากครอบครัวท่ีครอบครัวแยกกนัอยู่

ทิง้ลกูให้อยู่กบัตาและยาย หรือกบัญาติพ่ีน้อง และไมมี่ใครดแูลอย่างใกล้ชิด ขาดความมัน่ใจในตนเอง เช่ือ

ตามเพ่ือนแนะนํา ทําให้เดก็ติดเพ่ือน อยากทดลองและเลียนแบบ และงานวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัยงัพบวา่สาเหตุ

ท่ีโรงเรียนไมมี่การนําเอากฎระเบียบท่ีโรงเรียนกําหนดไว้มาใช้อย่างจริงจงั  บริเวณภายในโรงเรียนมี

ส่ิงแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การสบูบหุร่ี และไมมี่แผนปฏิบตัิการท่ีจริงจงัเป็นรูปธรรมในการลดละเลิกบหุร่ีก็เป็น

สาเหตท่ีุสําคญัท่ีทําให้มีนกัเรียนสบูบหุร่ี 

สําหรับรูปแบบกระบวนการหนนุเสริมการขบัเคล่ือนการนํามติสมชัชาแหง่ชาตเิร่ืองยาสบูไปสูภ่าค 

ปฏิบตัสํิาเร็จขึน้ได้เพราะการได้รับการกระตุ้นจากภาคเีครือขา่ย การได้ไปศกึษาดงูานเครือขา่ยโรงเรียน

ปลอดบหุร่ีท่ีจงัหวดัขอนแก่นและการรับทราบข้อมลูจากการคนืข้อมลูการวิจยัของทีมวิจยัจึงได้มีการ

กําหนดรูปแบบการดําเนินงาน 9 กิจกรรม โดยผู้ วิจยัเห็นวา่กิจกรรมการจดัให้นกัเรียนเข้าคา่ยอบรม

คณุธรรมจริยธรรมในนกัเรียนกลุม่เส่ียงและการประกาศเร่ืองโรงเรียนปลอดบหุร่ีหน้าเสาธงโดยผู้บริหาร

และคณะครูทัง้โรงเรียนเป็นรูปแบบท่ีมีความสําคญัตอ่การเร่ิมต้นการจะทําให้โรงเรียนปลอดบหุร่ีได้ง่ายขึน้ 

สอดคล้องกบั ธญัรดี    จิระสินธิปกและคณะ (2553 : 64-69) ท่ีศกึษาการพฒันารูปแบบวิทยาลยัเทคโนโลยี

ทางการแพทย์และสาธารณสขุ กาญจนาภิเษก ปลอดบหุร่ี  ได้มีการดําเนินการ  6  กิจกรรมโดยมีการ

กําหนดนโยบายวิทยาลยัปลอดบหุร่ีและการประกาศนโยบายวิทยาลยัปลอดบหุร่ีเป็นอนัดบัแรกก่อนการจะ

ทํากิจกรรมอ่ืน ในสว่นของปัจจยัความสําเร็จในการขบัเคล่ือนการนํามติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติเร่ืองยาสบู

ไปสูภ่าคปฏิบตัิ งานวิจยันีพ้บวา่เกิดขึน้จากการมีหลายภาคสว่นเข้ามามีสว่นร่วมกระตุ้นให้เกิดการ

ขบัเคล่ือนโดยเน้นการมีสว่นร่วม สอดคล้องกบั  

กฤษณา ภพูลผนั (2551 : ) ศกึษาการมีสว่นร่วมของชมุชนในการป้องกนัการใช้บหุร่ีในวยัรุ่นโดยใช้การวิจยั

เชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม พบวา่แนวทางการสง่เสริมการมีสว่นร่วมของชมุชนการสร้างเครือขา่ยการ

ทํางานในการป้องกนัการใช้บหุร่ีของวยัรุ่นจะทําให้เกิดผลสําเร็จและความตอ่เน่ืองของกิจกรรม   และปัจจยั
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ท่ีทําให้การดําเนินงานครัง้นีสํ้าเร็จได้ผู้ วิจยัยงัพบวา่ผู้บริหารโรงเรียนได้ให้ความสําคญัตอ่การดําเนินการ

อยา่งจริงจงัทําให้มีการกําหนดรูปแบบการทํางานท่ีชดัเจน  นอกจากนีค้ณะครูท่ีดแูลงานกิจการนกัเรียนยงั

ได้ให้ความสําคญันํานโยบายและรูปแบบท่ีกําหนดขึน้ไปสูก่ารปฏิบตัอิย่างเป็นรูปธรรมและนกัเรียนใน

โรงเรียนมีความตระหนกัร่วมกนัในโทษพิษภยัจากบหุร่ีและต้องการให้โรงเรียนของตนเองเป็นโรงเรียน

ปลอดบหุร่ี ในท้ายท่ีสดุโรงเรียนยงัมีแผนท่ีจะดําเนินการตามรูปแบบท่ีได้ดําเนินการมาพร้อมทัง้จะขยายผล

ไปยงัโรงเรียนอ่ืนๆในพืน้ท่ีใกล้เคียงให้เป็นโรงเรียนปลอดบหุร่ีตอ่ไปด้วย 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ศนูย์วิจยัและจดัการความรู้เพ่ือการควบคมุยาสบู (ศจย.) ควรให้การสง่เสริมสนบัสนนุการ

ดําเนินการการลดละเลิกบหุร่ีในโรงเรียนขยายวงกว้างเพ่ิมมากขึน้เพราะผู้ท่ีสบูบหุร่ีมกัเป็นเยาวชนในวยั

เรียนสาเหตท่ีุมีการสบูบหุร่ีของนกัเรียนมีสาเหตสุว่นใหญ่เกิดจากพฤติกรรมอยากลอง  เพ่ือนชกัชวน และ

การต้องการการยอมรับจากกลุม่เพ่ือน  และควรเพ่ิมให้มีงานวิจยัในลกัษณะการวิจยัเชิงปฏิบตักิารแบบมี

สว่นร่วมเน่ืองจากจะทําให้ผู้ ท่ีอยู่กบัปัญหาเข้าใจในสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่และเข้ามามีสว่นร่วมในการ

ดําเนินการแก้ปัญหาร่วมกนั   

2. ควรเผยแพร่รูปแบบการดําเนินงานจากงานวิจยัครัง้นีโ้ดยเร่ิมจากการประชมุภาคีเครือขา่ยท่ี

เก่ียวข้อง     ประชมุกลุม่นกัเรียนแกนนํา   เข้าคา่ยอบรมคณุธรรมจริยธรรมนกัเรียนกลุม่เส่ียง การประกาศ

เร่ืองโรงเรียนปลอดบหุร่ีหน้าเสาธง  การรณรงค์ลดละเลิกบหุร่ีโดยการตดิป้าย โปสเตอร์และสติ๊กเกอร์ตาม

จดุตา่งๆพร้อมแจกแผน่พบัให้ความรู้   การสอดแทรกเร่ืองการลดละเลิกบหุร่ีในวิชาเรียน  การจดัรายการ

เสียงตามสายเพ่ือการลดละเลิกบหุร่ี รณรงค์ลดละเลิกบหุร่ีในวนัแขง่กีฬาสีของโรงเรียน  ในวนัโรงเรียนดี

หนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียน การประกวดการเขียนเรียงความหรือภาพวาดเพ่ือการลดละเลิกบหุร่ี   และการให้

คําปรึกษาสําหรับนกัเรียนกลุม่เส่ียง และประเมินผลการดาํเนินงาน ไปประยกุต์ใช้และขยายผลในโรงเรียน

อ่ืนตอ่ไป  

3. การทํางานเพ่ือการลดละเลิกบหุร่ีในโรงเรียนควรมีการกระทํากิจกรรมอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือเป็นการ

ตอกยํา้ให้นกัเรียนเกิดความตระหนกัไมใ่ห้มีนกัเรียนท่ีเป็นนกัสบูหน้าใหม ่ และเพ่ือไมใ่ห้มีพืน้ท่ีภายใน

โรงเรียนเป็นพืน้ท่ีท่ีนกัเรียนจะใช้ในการสบูบหุร่ีได้ 

4. ควรศกึษาบทบาทของครูในการป้องกนัการสบูบหุร่ีของนกัเรียนในโรงเรียนเพ่ือนําผลการศกึษา

มาพฒันาบทบาทของครูซึ่งถือวา่เป็นบคุคลสําคญัในการท่ีทําหน้าท่ีในการทัง้ปรับเปล่ียนความรู้ทศันคติ

และพฤติกรรมของนกัเรียน 
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5. ควรศกึษาแนวทางการสร้างเครือขา่ยโรงเรียนปลอดบหุร่ี เพ่ือนําผลการศกึษามาพฒันา

รูปแบบการทํางานร่วมกนัหรือแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งโรงเรียนถึงแนวทางการทํางานเพ่ือให้เป็นโรงเรียน

ปลอดบหุร่ี 
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คาํกล่าวรายงานการเปิดโครงการวจิยั 

การนํามตสิมัชชาสุขภาพแห่งชาตเิร่ืองยาสูบไปปฏิบัตทิี่จงัหวดัอุบลราชธานี 

ณ ห้องประชุมโรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภเิษก จงัหวดัอุบลราชธานี 

วนัที่ 21 สิงหาคม 2555 

 

 

เรียน    ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 29 

 

    กระผมในนามของคณะครู อาจารย ์คณะผูว้ิจัยและผูเ้ขา้ร่วมประชุมในการนาํมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติเร่ือง

ยาสูบมาปฏิบติั ณ โรงเรียนนาเยยีศึกษา รัชมงัคลาภิเษก จังหวดัอุบลราชธานี ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ท่ีกรุณาให้

เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุมในวนัน้ี 

สืบเน่ืองจากบุหร่ีเป็นส่ิงเสพติดท่ีมีสารประกอบท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไดแ้ก่ นิโคติน ทาร์ แอมโมเนีย  

คาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรเจนไซยาไนด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ สารกัมมันตภาพรังสี รวมทั้งสารตกคา้งต่างๆ ท่ี

ก่อใหเ้กิดภาวะเป็นพิษต่อร่างกาย  บุหร่ีจึงเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็งปอด โรคถุงลมโป่งพอง โรค

เกี่ยวกบัหวัใจและหลอดเลือด  โรคเกี่ยวกบัระบบสืบพนัธ์ุ  เช้ืออสุจิผิดปกติ  ตอ้กระจก ผมร่วง น้ิวเหลือง แผลในกระเพาะ

อาหาร กระดูกพรุน เป็นตน้    ไม่แต่เพียงผูสู้บบุหร่ี เท่านั้นท่ีไดรั้บอนัตรายจากการสูบบุหร่ี  บุคคลท่ีอยู่รอบขา้งก็ไดรั้บ

อนัตรายจากควนับุหร่ีเช่นกนั คนทัว่ไปท่ีตอ้งอยูใ่นบรรยากาศท่ีมีผูอ้ื่นสูบบุหร่ี  ควนับุหร่ี จะทาํให้เกิดอาการเคืองตา ปวด

ศีรษะ คดัจมูก นํ้ามูกไหล โดยเฉพาะผูท่ี้มีอาการหอบหืด โรคหวัใจ โรคหลอดลมอกัเสบจะทาํให้มีอาการของโรคเพิ่มมาก

ข้ึน หากไดรั้บควนับุหร่ีเป็นเวลานานจะมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งปอดและปอดจะถูกทาํลายเช่นเดียวกบัปอดของผูท่ี้สูบบุหร่ี 

วนัละ 1–10 มวน และมีความเส่ียงในการเกิดโรคของระบบต่างๆ ได ้เช่นเดียวกบัผูสู้บบุหร่ี    ในทุก 6  คนท่ีเสียชีวิตทัว่โลก

จะมีผูเ้สียชีวิตจากสาเหตุการสูบบุหร่ี  1 คน  การสูบบุหร่ีจึงทาํให้ผูสู้บมีความเส่ียงสูงท่ีจะเสียชีวิตก่อนวยัอนัควรมากกว่า

พฤติกรรมเส่ียงอื่นๆ   ในจาํนวนผูสู้บบุหร่ีเป็นเวลานานนั้น ร้อยละ 50 จะเสียชีวิตเพราะบุหร่ี ในท่ีสุดและในจาํนวนดงักล่าว

คร่ึงหน่ึงจะเสียชีวิตในวยัทาํงานซ่ึงเป็นการเสียชีวิตเร็วไป 20 หรือ 25 ปีก่อนวยัอนัควร    ผูสู้บบุหร่ีจาํนวนมากมกัจะสูบบุหร่ี

มาตั้งแต่ก่อนอายคุรบ 25 ปี  ส่วนใหญ่เร่ิมสูบในขณะท่ียงัเป็นเด็กหรือวยัรุ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาชั้นปี ท่ี  1–6  ช่วงระหว่าง

อาย ุ10–14 ปี 
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จากปัญหาและความสาํคญัดงักล่าวโรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมงัคลาภิเษก ร่วมกบัทีมนักวิจัยจากสมชัชาสุขภาพ

จงัหวดัอุบลราชธานี  ไดต้กลงร่วมกนัเพื่อนาํมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบมาปฏิบติัให้เกิดเป็นพื้นท่ีท่ีเป็นรูปธรรม

ขบัเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมติท่ี 6  มาตรการในการควบคุมปัจจัยเส่ียงต่อสุขภาพด้านยาสูบ  ทั่วประเทศ

ดํ า เ นิ น ก า ร   9  จั ง ห วั ด ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย     จั ง ห วั ด พั ท ลุ ง  จั ง ห วั ด ส ตู ล  จั ง ห วั ด น ค ร พ น ม  

จงัหวดัมหาสารคาม จงัหวดัอาํนาจเจริญ จงัหวดัอุบลราชธานี จงัหวดัสุรินทร์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ และจงัหวดัศรีสะเกษ ในการ

วิจยัคร้ังน้ีใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ท่ีตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทุกขั้นตอนตั้งแต่การ

เตรียมการ การออกแบบเคร่ืองมือ การเกบ็ขอ้มูล การคิดตดัสินใจวางแผนกาํหนดรูปแบบในการปฏิบติั การดาํเนินการ และ

การประเมินผล 

 ในการดาํเนินการวิจัยคร้ังน้ี ไดรั้บความอนุเคราะห์นักวิจัยหลกั จากวิทยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัด

อุบลราชธานี  ศูนย์สุขภาพจิตเขต 7  สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์  และนักวิจัยในพื้นท่ีท่ีจะมีทั้ งในโรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก  

หน่วยงานในอาํเภอนาเยยีและชุมชนท่ีโรงเรียนตั้งอยู ่     

 บดัน้ี  ไดเ้วลาอนัสมควรแลว้  กระผมใคร่ขอเรียนเชิญท่านประธาน ไดก้ล่าวเปิดการประชุมการนาํมติสมชัชา

สุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบมาปฏิบติั ณ โรงเรียนนาเยยีศึกษา รัชมงัคลาภิเษก จงัหวดัอุบลราชธานี  ขอเรียนเชิญครับ 
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คาํกล่าวเปิดโครงการวิจยั 

การนํามตสิมัชชาสุขภาพแห่งชาตเิร่ืองยาสูบไปปฏิบัตทิี่จงัหวดัอุบลราชธานี 

ณ ห้องประชุมโรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภเิษก จงัหวดัอุบลราชธานี 

วนัที่ 21 สิงหาคม 2555 

 

ท่าน ผูอ้าํนวยการโรงเรียนนาเยยีศึกษา รัชมงัคลาภิเษก นายอาํเภอนาเยยี คณะนกัวิจยั  ผูมี้เกียรติ และ     

           ผูเ้ขา้ร่วมประชุมการเปิดโครงการวิจยั ทุกท่าน 

 

ผมมีความยนิดีและรู้สึกเป็นเกียรติอยา่งยิ่ง ท่ีไดม้าเป็นประธานในพิธีเปิดการนาํ      มติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ

เร่ืองยาสูบมาปฏิบติั ณ โรงเรียนนาเยยีศึกษา รัชมงัคลาภิเษก ในวนัน้ี 

 การท่ีโรงเรียนนาเยยีศึกษา รัชมงัคลาภิเษก ร่วมกบัทีมนักวิจัยจากสมชัชาสุขภาพจังหวดัอุบลราชธานี  ไดต้กลง

ร่วมกนัเพื่อนาํมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบมาปฏิบติัให้เกิดเป็นพื้นท่ีท่ีเป็นรูปธรรมขบัเคลื่อนมติสมชัชาสุขภาพ

แห่งชาติมติท่ี 6  มาตรการในการควบคุมปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพดา้นยาสูบ    เป็นความตระหนักถึงความสําคญัเร่ืองยาสูบท่ีมี

ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ สุ ข ภ า พ ข อ ง เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น ท่ี ม า ศึ ก ษ า ท่ี โ ร ง เ รี ย น น า เ ยี ย ศึ ก ษ า  

รัชมงัคลาภิเษก น้ีข้ึน นบัว่าเป็นประโยชน์อยา่งยิ่ง เพราะจากคาํกล่าวรายงานการประชุมส่วนใหญ่ผูสู้บบุหร่ีจะเร่ิมสูบใน

ขณะท่ียงัเป็นเดก็หรือวยัรุ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาชั้นปี ท่ี  1–6  ช่วงระหว่างอาย ุ10–14 ปี  บุหร่ีมีผลกระทบต่อทั้งผูสู้บและผูไ้ม่

สูบแต่รับเอาควนัของบุหร่ีเป็นสาเหตุของการเกิด โรคมะเร็งปอด โรคถุงลมโป่งพอง โรคเกี่ยวกบัหัวใจและหลอดเลือด  

โรคเกี่ยวกบัระบบสืบพนัธ์ุ  เช้ืออสุจิผิดปกติ  ตอ้กระจก ผมร่วง น้ิวเหลือง แผลในกระเพาะอาหาร กระดูกพรุน และจะ

เสียชีวิตอยา่งทรมานก่อนวยัอนัควร  นอกจากน้ีการสูบบุหร่ี ในกลุ่มวยัรุ่นยงัจะเป็นปัจจัยท่ีสําคญัอย่างหน่ึงท่ีชกันาํให้กา้ว

ไปสู่ปัญหาส่ิงเสพติดใหโ้ทษชนิดอื่นๆ เช่น สุรา ยาบา้ ฝ่ินกญัชา และเยาวชนบางส่วนจะผนัตวัเองจากผูเ้สพเป็นผูค้า้ ซ่ึงเป็น

ผลร้ายต่อตนเอง  ครอบครัวและประเทศชาติ   ทั้งท่ีเด็กและเยาวชนน่าจะเป็นกาํลงัสําคัญในการพฒันาชาติในอนาคต  

ดงันั้น จึงขอใหผู้เ้ขา้ร่วมการประชุมวนัน้ีทุกท่านไดใ้หค้วามร่วมมือในการดาํเนินงานของโครงการวิจยัคร้ังน้ีอยา่งเตม็ท่ี 

 ในโอกาสน้ี ผมขอขอบคุณคณะครูอาจารยโ์รงเรียนนาเยียศึกษา รัชมงัคลาภิเษก  คณะผูว้ิจัย  ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

ตลอดจนผูท่ี้มีส่วนร่วมสนบัสนุนการนาํมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบมาปฏิบติั ณ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมงัคลา

ภิเษกคร้ังน้ี และขอใหก้ารดาํเนินงานโครงการวิจยัสาํเร็จลุลว่งตามวตัถุประสงค์ ทุกประการ ขออวยพรให้ทุกท่านประสบ

ความสุขความเจริญโดยทัว่กนั 
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 บดัน้ีไดเ้วลาอนัสมควรแลว้ ผมขอเปิดการประชุมการการนาํมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบมาปฏิบติั ณ 

โรงเรียนนาเยยีศึกษา รัชมงัคลาภิเษก ณ บดัน้ี 

การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง 

เอกสารคาํช้ีแจงแก่อาสาสมัครหรือผู้เข้าร่วมโครงการ 

 กระผม นายถนอมศกัด์ิ   บุญสู่  และทีมนกัวิจยัในโครงการการนาํมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบไปปฏิบติั

ท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี มีความสนใจท่ีจะศึกษาปัญหาและสาเหตุท่ีมีการสูบบุหร่ีของนักเรียน  รูปแบบกระบวนการหนุน

เสริมการขบัเคลื่อนการนาํมติสมชัชาแห่งชาติเร่ืองยาสูบไปสู่ภาคปฏิบติั ปัจจัยความ    สําเร็จในการขบัเคลื่อนการนาํมติ

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบไปสู่ภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่

ภาคปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม  โดยในการวิจยัคร้ังน้ีไม่มีความเส่ียงหรือผลเสียท่ีเกิดข้ึนจากการเขา้ร่วมโครงการวิจยั 

ผูว้ิจยัขอเชิญท่านเขา้ร่วมโครงการวิจยัคร้ังน้ีเพราะท่านเป็นผูท่ี้มีบทบาทสําคญัในการทาํให้เกิดความชดัเจนเร่ือง

สถานการณ์เกี่ยวกบัเร่ืองยาสูบหรือบุหร่ีในนักเรียน ทีมผูว้ิจัยจะนาํขอ้มูลท่ีไดม้าพิจารณา เพื่อศึกษารูปแบบกระบวนการ

หนุนเสริมการขบัเคลื่อนการนาํมติสมชัชาแห่งชาติเร่ืองยาสูบไปสู่ภาคปฏิบติั  ดงันั้นเม่ือเขา้ร่วมการวิจัยท่านจะไดรั้บการ

สัมภาษณ์ 1-2 คร้ัง โดยผูว้ิจัยจะทาํการสัมภาษณ์ท่านคร้ังละประมาณ 1-1.30 ชัว่โมง การนัดหมายเวลาและสถานท่ีข้ึนกับ

ความสะดวกของท่าน ในการสัมภาษณ์ผูว้ิจัยขออนุญาตท่านในการบนัทึกเสียง และถ่ายภาพ    แต่หากท่านไม่ตอ้งการ

หรือไม่ได้รับอนุญาตจากท่านก็จะไม่มีการบนัทึกเสียงและถ่ายภาพใดๆ      ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์จะถูกเก็บเป็น

ความลบัไม่เปิดเผยช่ือจริงของท่าน การนาํเสนอขอ้มูลจะใชเ้พื่อประโยชน์ในทางวิชาการและนาํเสนอในภาพรวมของ

ผลการวิจยั 

หากท่านมีคาํถามเกี่ยวกบัการศึกษาเกี่ยวกบัการศึกษาวิจัยท่านสามารถติดต่อกบัหัวหน้าโครงการวิจัย คือ นาย

ถน อมศัก ด์ิ     บุ ญสู่   ได้ ท่ีวิ ทย าลัยก าร สา ธา รณ สุข สิ ริน ธร  จังห วัด อุบ ลร าชธา นี  ต ํา บล เ มืองศรี ไค  อ ํา เ ภ อ 

วารินชาํราบ จงัหวดัอุบลราชธานี 34190 โทรศพัท์ 087-2503450  นางสาวกาญจนา ทองทัว่ ผูอ้าํนวยการสถาบนัวิจัยเพื่อการ

พฒันาชุมชนทอ้งถิ่น โทรศพัท ์086-4788126 และนางสาววรางคณา จนัทรสุข ศูนยว์ิจยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 

( ศจย.) วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลยัมหิดล 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทร 0-2354-5346  โทรสาร 0-2354-5347 (ในเวลาราชการ) หรือ E-mail: ch.warangkana@gmail.com 

                                                                                           ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

                                                                                                     ลงช่ือ................................................ผูว้ิจยั 

                                                                                                         (                                                          ) 

                                                                                                    วนัท่ี......................................................... 

mailto:ch.warangkana@gmail.com
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เอกสารแสดงการยนิยอมของอาสาสมัคร/ผู้เข้าร่วมโครงการ 

   

  ขา้พเจา้ไดอ้่านเอกสารคาํช้ีแจงขอ้มูลสาํหรับผูเ้ขา้ร่วมโครงการ(หรือผูว้ิจยัอ่านเอกสารให้ขา้พเจ้าฟัง)และขา้พเจ้า

ไดมี้โอกาสซักถามขอ้สงสัยจนเป็นท่ีพอใจแลว้   ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจวตัถุประสงค์ของโครงการวิจัยคร้ังน้ีโดย

ละเอียด ขา้พเจ้ายินดีให้ความร่วมมือในฐานะผู ้เข้าร่วมโครงการ ทั้งน้ีข้าพเจ้าเข้าใจดีว่า ขา้พเจ้ามีสิทธิจะถอนตวัจาก

การศึกษาคร้ังน้ีไดต้ลอดเวลาเม่ือตอ้งการ โดยไม่เกิดผลกระทบต่อตวัขา้พเจา้แต่อยา่งใด 

 

                                                                                       ลงช่ือ................................................ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

                                                                     (                                                          ) 

 

                                                                     ลงช่ือ................................................ผูว้จิยั 

                                                                     (                                                          ) 

 

                                                                       ลงช่ือ................................................พยาน 

                                                                     (                                                          ) 

 

                                                                     วนัท่ี......................................................... 
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แบบสัมภาษณ์ (แนวประเด็นคาํถามการสัมภาษณ์) 

เร่ือง การนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัดอุบลราชธานี 

 (ที่โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก)  

 

คาํช้ีแจง แบบสัมภาษณ์น้ีใชส้มัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลประกอบดว้ย ผูบ้ริหารโรงเรียน ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการ      โรงเรียน 

และ รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน  ตวัแทนอาจารยทุ์กชั้นเรียนของโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมงัคลาภิเษก  ผูน้าํชุมชน ไดแ้ก่ 

ตวัแทนนายกเทศมนตรี  ตวัแทนตาํรวจในพื้นท่ี สาธารณสุขอาํเภอ  ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลนาเยีย 

กาํนนั  ผูใ้หญ่บา้น และประธานอสม.  เพื่อขบัเคลื่อนการนาํมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบไปสู่ภาคปฏิบติัอย่างเป็น

รูปธรรม    ศึกษารูปแบบกระบวนการหนุนเสริมการขบัเคลื่อนการนาํมติสมชัชาแห่งชาติเร่ืองยาสูบไปสู่ภาคปฏิบติัและ

ศึกษาปัจจยัความสาํเร็จในการขบั เคลื่อนการนาํมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบไปสู่ภาคปฏิบติัมีแนวประเด็นคาํถาม

การสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

 

1. ท่านรู้เร่ืองการขบัเคล่ือน การนาํมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบไปสู่ภาคปฏิบติัอยา่งเป็น

รูปธรรมหรือไม่ อยา่งไร 

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

2. ท่านรู้ว่ามีประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการปฏิบติัตามแผนยทุธศาสตร์การ

ควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ในสถานศึกษา หรือไม่ อยา่งไร

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

3. ถา้ไม่รู้ ในขอ้ 1 และ 2 ท่านคิดว่ามีนโยบายใดท่ีใชใ้นการการขบัเคล่ือนเพ่ือป้องกนัการสูบบุหร่ีใน

เขตเทศบาลหรือนกัเรียนหรือไม่ อยา่งไร

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

4. ท่านคิดว่ารูปแบบหรือกระบวนการขบัเคล่ือน เร่ือง การเลิกบุหร่ี ในปัจจุบนัของโรงเรียนเป็น

อยา่งไร(การเลิกสูบบุหร่ีสาํเร็จหรือไม่ เพราะเหตุใด) 

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

5. ในอนาคต ท่านคิดว่าควรมีรูปแบบหรือมาตรการขบัเคล่ือน เร่ือง การสูบบุหร่ีในโรงเรียนควรจะ

เป็นอยา่งไร 

.................................................................................................................................................... 
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6. ท่าคิดว่า ปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในมาตรการขบัเคล่ือนการไม่สูบบุหร่ีในโรงเรียน 

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

 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

 

แนวคาํถามในการสัมภาษณ์/สนทนากลุ่มเดก็นักเรียนที่เข้าร่วมในการวิจัย 

เร่ือง การนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัดอุบลราชธานี 

 (ที่โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก)  

 

    คาํช้ีแจง ขอ้คาํถามต่อไปน้ีใชส้าํหรับผูส้ัมภาษณ์หรือผูน้าํในการสนทนากลุ่มเพื่อเป็นแนวทางในการพูดคุย/

สัมภาษณ์หรือสนทนากลุ่มสาํหรับนักเรียนที่สูบบุหร่ีท่ียนิดีพูดคุยและใหข้อ้มูลซ่ึงจะใชเ้วลาประมาณ 1 - 1.30 ชัว่โมง 

 

แนวคาํถามต่อการรับรู้ สถานการณ์บุหร่ี และปัจจัยที่สัมพันธ์กับการสูบบุหร่ี  

1. นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อบุหร่ีอยา่งไร 

2. เร่ิมสูบบุหร่ีคร้ังแรกเม่ืออายเุท่าไหร่   เหตุผล สาเหตุ เหตุจูงใจท่ีสูบเพราะอะไร 

3. ครอบครัวหรือคนท่ีรู้จกัทราบหรือไม่ท่ีเราสูบบุหร่ี  บรรยากาศหลงัจากสมาชิกในครอบครัว

รับทราบว่านกัเรียนสูบบุหร่ีแลว้เป็นอยา่งไร 

4. สมาชิกในครอบครัวมีใครบา้งท่ีสูบบุหร่ี และสมาชิกในครอบครัวมีความรู้สึก คิดเห็นต่อการ

สูบบุหร่ีอยา่งไร 

5. สถานท่ีท่ีมกัใชใ้นการสูบบุหร่ีคือทีไหน เพราะอะไร 

6. การโฆษณาบุหร่ี หรือการเห็นแบบอยา่งจากคนใกลชิ้ดมีผลต่อการสูบบุหร่ีหรือไม่ อยา่งไร 

 

แนวคาํถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการสูบบุหร่ี  

      1.  สูบบุหร่ีมานานแค่ไหน 

     2.   คิดว่าตวัเองติดหรือไม่ เพราะอะไร 

     3.   ช่วงเวลาท่ีสูบบุหร่ีส่วนใหญ่ 
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     4.   ยีห่อ้บุหร่ีท่ีสูบ 

     5.   ค่าใชจ่้ายในการสูบบุหร่ีต่อเดือน 

     6.   ส่วนใหญ่แหล่งท่ีซ้ือบุหร่ีคือท่ีไหน 

 

 

 

      ปัจจัยปกป้อง /ป้องกัน และกระบวนการที่จะทําให้เลิกบุหร่ี 

    1. คิดว่ามีมีปัจจยัใดบา้งท่ีจะช่วยทาํใหล้ด ละ เลิก บุหร่ีไดจ้ริง 

    2. เช่ือหรือไม่ และคิดอยา่งไร กบัคาํกล่าวของคนท่ีเลิกบุหร่ีไดท่ี้บอกว่า  

        “เลิกไดห้รือไม่ไดอ้ยูท่ี่ตวัเราเท่านั้น” 

    3. ถา้จะเร่ิมตน้ลด ละ  เลิก บุหร่ี ส่ิงแรกท่ีตอ้งทาํคืออะไร 

   4. นกัเรียนมีความมัน่ใจมากนอ้ยแค่ไหนกบัการเลิกบุหร่ี  เพราะอะไร  

   5. คิดว่าถา้จะเลิกบุหร่ี ควรมีโปรแกรมหรือหลกัปฏิบติั(ทกัษะ)  

       อะไรบา้งจึงจะส่งผลต่อการเลิกสูบบุหร่ีจริงๆ    

   6. ลองยกตวัอยา่งประกอบใหเ้ป็นรูปธรรม  ถา้จะเลิกบุหร่ีไดจ้ริงตอ้งทาํอะไรบา้ง 

 

การขับเคล่ือนสมัชชาสุขภาพกับการป้องกันการสูบบุหร่ีของนักเรียน 

1. คิดว่าการรณรงค ์ การประกาศเป็นนโยบายของโรงเรียน(ไร้บุหร่ี)จะช่วยป้องกนันกัเสพหนา้

ใหม่ไดม้าก นอ้ย เพียงใด 

2. คิดว่า ครู ผูป้กครอง และคนในชุมชนท่ีไม่สูบบุหร่ีจะช่วยทาํใหล้ดการสูบบุหร่ีของเด็กนกัเรียน

ไดห้รือไม่ อยา่งไร   เพราะอะไร 

3. นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับการขับเคล่ือนงานสมชัชาสุขภาพเร่ืองบุหร่ีในโรงเรียนและรับรู้

อะไรบา้งในเร่ืองดงักล่าว  มีส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งไร  ขั้นตอนไหนบา้ง ลองเล่าใหฟั้ง 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง การนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาตเิร่ืองยาสูบไปปฏิบัติท่ีจังหวัดอุบลราชธานี  

 

คาํชีแ้จง : ลกัษณะของแบบสอบถามชดุนีแ้บ่งเป็น   4  สว่น ดงันี ้

สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม     จํานวน  7  ข้อ 

สว่นท่ี 2 ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองบหุร่ี     จํานวน 13 ข้อ 

สว่นท่ี 3 ข้อมลูเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการสบูบหุร่ี   จํานวน 14 ข้อ 

สว่นท่ี 4 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัอนัตรายจากการ 

              สบูบหุร่ี และความคิดเห็นเก่ียวกบัการเลิกบหุร่ี   จํานวน 10 ข้อ 

 

แบบสอบถามนีส้ร้างขึน้เพ่ือสอบถามนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 6 ให้ทราบถึงข้อมลูทัว่ไป

ของผู้ตอบแบบสอบถาม  ความรู้  พฤติกรรมและทศันคติเก่ียวกบัเร่ืองบหุร่ี  ข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถามจะ

เป็นข้อมูลเบือ้งต้นในการดําเนินการวิจัยเร่ืองการนํามติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติเร่ืองยาสบูไปปฏิบัติท่ี

จงัหวดัอบุลราชธานี ท่ีโรงเรียนนาเยียศกึษา รัชมงัคลาภิเษก  นกัเรียนมีส่วนสําคญัย่ิงต่องานวิจัยครัง้นีจ้ึง

ขอความร่วมมือจากนกัเรียนทุกคนในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง  ข้อมลูต่างๆ ท่ีได้จะไม่มี

ผลเสียใดๆ ตอ่นกัเรียนท่ีตอบแบบสอบถามนีต้รงกนัข้ามจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อทัง้ตวันักเรียน  เพ่ือน

และการพฒันาโรงเรียนในภาพรวมท่ีถกูต้องและเหมาะสมตอ่ไป 

ข้อมลูท่ีได้จากนักเรียนทัง้หมดจะถูกเก็บเป็นความลบั  ไม่มีการเปิดเผยช่ือของนกัเรียนและจะ

นําเสนอผลการวิจัยในลกัษณะภาพรวมมิได้แยกเป็นรายบุคคล  จึงขอขอบใจนักเรียนทุกคนท่ีให้ความ

ร่วมมือมา ณ โอกาสนี ้   
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                                                                           คณะผู้วจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คาํชีแ้จง : โปรดใสเ่คร่ืองหมาย √ ลงใน ( ) ท่ีตรงกบัความเป็นจริง 

 

1. เพศ   

( ) ชาย  ( ) หญิง 

2. อาย ุ ..........................ปี 

3. ระดบัชัน้ท่ีกําลงัศกึษา 

( ) มธัยมศกึษาปีท่ี 1   ( ) มธัยมศกึษาปีท่ี 4 

( ) มธัยมศกึษาปีท่ี 2   ( ) มธัยมศกึษาปีท่ี 5 
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( )  มธัยมศกึษาปีท่ี 3   ( ) มธัยมศกึษาปีท่ี 6 

4. ปัจจบุนันกัเรียนพกัอาศยัอยู่กบัใคร 

( ) บิดาและมารดา  ( ) บิดา   ( ) มารดา       ( ) หอพกัหรือบ้านเช่า  

( ) เพ่ือน   ( ) ญาติ (ระบ)ุ .......................................................... 

5. สถานภาพของบิดามารดา (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

( ) อยู่ด้วยกนั  ( ) แยกกนัอยู ่  ( ) หย่า        

( ) บิดามีภรรยาใหม ่  ( ) บิดาเสียชีวิต  ( ) มารดามีสามีใหม ่  

( ) มารดาเสียชีวิต   ( ) อ่ืนๆ(ระบ)ุ .................................................  

6. ความสมัพนัธ์ของนกัเรียนกบัสมาชิกในครอบครัวเป็นอย่างไร 

( ) มีความรักใคร่ปรองดองกนัเสมอ 

( ) ทะเลาะวิวาทกนัอยู่เป็นประจํา 

( ) ไมค่อ่ยยุ่งเก่ียวกนั ตา่งคนตา่งอยู ่

( ) รู้สกึวา่ตนเองเป็นสว่นเกินของครอบครัว 

( ) อ่ืนๆ(ระบ)ุ ................................................. 

7. บคุคลตอ่ไปนีส้บูบหุร่ีหรือไม ่

    สบูบหุร่ี   ไมส่บูบหุร่ี 

บิดา      ( )           ( ) 

มารดา      ( )           ( ) 

ครูในโรงเรียน     ( )           ( ) 
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เพ่ือนสนิท     ( )           ( ) 

      ญาติ(ระบ)ุ ....................    ( )           ( ) 

 

 

ส่วนท่ี 2 ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองบหุร่ี 

คาํชีแ้จง กรุณาใสเ่คร่ืองหมาย √   ลงในช่อง  ( )   ของตวัเลือกท่ีท่านเห็นวา่ถกูท่ีสดุเพียงข้อเดียว 

1. สารชนิดใดในบหุร่ีท่ีทําให้ออกซิเจนในเมด็เลือดแดงลดลง 

 ( ) 1. ทาร์    ( )  2. นิโคติน 

 ( )  3. คาร์บอนมอนนอกไซด ์  ( ) 4. แอมโมเนีย 

2. ปอดของคนท่ีสบูบหุร่ีจะมีลกัษณะเป็นอย่างไร 

 ( )  1. เหมือนปอดคนทัว่ไป  ( )  2. ปอดเป็นหนอง 

 ( )  3. ปอดมีลกัษณะดําคลํา้  ( )  4. ปอดมีเลือดออกและชํา้ 

3. โรคท่ีทําให้ผู้สบูบหุร่ีเสียชีวิตมากท่ีสดุคือโรคใด 

 ( )  1. หลอดเลือดหวัใจตีบ  ( )  2. มะเร็งหลอดอาหาร 

 ( )  3. ความดนัโลหิตสงู   ( )  4. มะเร็งปอด 

4. การสบูบหุร่ีมีผลตอ่ระบบสืบพนัธ์เพศชายอย่างไร 

 ( )  1. ทําให้สมรรถภาพทางเพศเพ่ิมขึน้ 

 ( ) 2. ทําให้สมรรถภาพทางเพศลดลง 

 ( )  3. ไมมี่ผลใด ๆ ตอ่ระบบสืบพนัธ์ 

 ( ) 4. ทําให้ไมมี่โอกาสท่ีจะเป็นหมนัได้เลย 
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5. ข้อใดเป็นผลท่ีเกิดขึน้หลงัการสบูบหุร่ีได้ 3 สปัดาห์ 

 ( )  1. หงดุหงิด เครียด   ( )  2. ปอดทํางานดีขึน้ เหน่ือยน้อยลง หายใจโลง่ ( )  

3. ความรู้สกึรับรู้รส และกล่ินดีขึน้ ( )  4. ไมมี่ข้อถกู 

6. ข้อใดไมใ่ช่วิธีปฏิบตัิตนเม่ือหงดุหงิด งุ่นง่าน อยากสบูบหุร่ีเพราะร่างกายติดนิโคตนิ 

 ( )  1.ดื่มนํา้บ่อยๆ  ( )  2. พดูคยุกบัคนข้างเคียงท่ีคุ้นเคย 

 ( )  3. ดื่มกาแฟ   ( )  4. ฝึกหายใจเข้า-ออก ลกึๆ 

7. การท่ีสบูบหุร่ีจะมีผลตอ่คนข้างเคยีงอย่างไร 

 ( ) 1. ทําให้มีโอกาสเส่ียงท่ีจะเป็นโรคตา่งๆ เหมือนกบัคนท่ีสบูบหุร่ี 

 ( )  2. ไมมี่ผลตอ่คนข้างเคียงแตอ่ย่างไร 

 ( )  3. ทําให้ติดบหุร่ีได้ 

 ( ) 4. ทําให้อากาศรอบข้างมีออกซิเจนมากขึน้ 

8. ข้อใดเป็นวิธีแก้อาการสบูบหุร่ี  นํา้ลายเหนียว  เปรีย้วปาก 

( )  1. อมนํา้หรือบ้วนปาก  ( )  2. รับประทานผลไม้รสเปรีย้ว 

 ( )  3. ถกูทัง้ข้อ 1 และข้อ 2  ( )  4. ไมมี่ข้อใดถกู 

 

9. ข้อใดเป็นวิธีการป้องกนัตนเองจากการสบูบหุร่ี 

 ( )  1. สบูบหุร่ีท่ีมีปริมาณนิโคตนิตํ่า ( )  2. ไมพ่กบหุร่ีและอปุกรณ์ในการสบูบหุร่ี 

 ( )  3. ไมค่บกบัเพ่ือนท่ีสบูบหุร่ี  ( )  4. ดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ทดแทน 

10. ข้อใดไมใ่ช่เขตห้ามสบูบหุร่ีทัง้ในและนอกอาคาร สถานท่ี 100% ตามพรบ.คุ้มครองสขุภาพของผู้ไม ่

       สบูบหุร่ี พ.ศ. 2553 

 ( )  1. โรงพยาบาลและสถานพยาบาล ( )  2. สถานศกึษาระดบัตํ่ากวา่อดุมศกึษา 
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 ( )  3. สถานท่ีราชการและรัฐวิสาหกิจ ( )  4. ศาสนสถาน เช่น วดั มสัยิด 

11. สาเหตท่ีุทําให้คนเร่ิมสบูบหุร่ีมากท่ีสดุคืออะไร 

 ( )  1. มีปัญหาครอบครัวและการเรียน ( )  2. เลียนแบบคนดงัหรือบคุคลท่ีช่ืนชอบ 

 ( )  3. อยากลองและเพ่ือนชวน  ( )  4. กิจกรรมทางสงัคม 

12. กฎหมายกําหนดห้ามจําหน่ายบหุร่ีให้แก่บคุคลท่ีมีอายตุํ่ากวา่ก่ีป่ี 

 ( )  1. 16 ปี    ( )  2. 18 ปี 

 ( )  3. 19 ปี    ( )  4. 20 ปี 

13. หากสบูบหุร่ีในเขตปลอดบหุร่ี  จะต้องเสียคา่ปรับตามข้อใด 

( ) 1. ปรับไมเ่กิน 1,000 บาท  ( )  2. ปรับไมเ่กิน 2,000 บาท 

 ( )  3. ปรับไมเ่กิน 3,000 บาท  ( ) 4. ปรับไมเ่กิน 5,000 บาท 
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ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวข้องกับพฤตกิรรมการสูบบุหร่ี 

คาํชีแ้จง : โปรดใสเ่คร่ืองหมาย √ ลงใน ( ) ท่ีตรงกบัความเป็นจริงหรือในช่อง � ท่ีตรงตามความเห็น 

                ของท่าน 

1.  ปัจจบุนัคณุสบูบหุร่ีหรือไม ่

     ( ) สบู  ( ) ไมส่บู เพราะ (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

�มีผลเสียตอ่สขุภาพตนเอง       �ราคาแพง สิน้เปลืองคา่ใช้จ่าย 

�มีผลเสียตอ่สขุภาพคนรอบข้าง  �สมาชิกในครอบครัวขอร้องไมใ่ห้สบู 

�โรงเรียนมีกฎระเบียบไมใ่ห้สบูบหุร่ี  �อ่ืนๆ (ระบ)ุ…………………… 
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ข้อคาํถามจากข้อ 2-10 ต่อไปนีใ้ช้ ถาม-ตอบ สําหรับเฉพาะผู้ท่ีบุหร่ี 

2.  คณุเร่ิมสบูบหุร่ีในช่วงอาย ุ

     ( ) น้อยกวา่ 13 ปี ( ) 13 – 15 ปี  ( ) 16 – 18 ปี  

3.  เหตผุลท่ีคณุสบูบหุร่ี (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

    ( ) อยากลอง      ( ) ปัญหาการเรียน     

 ( ) เครียด        ( ) ปัญหาความรัก 

 ( ) เพ่ือเข้าสงัคม      ( ) ปัญหาสขุภาพด้านร่างกาย   

 ( ) เพ่ือความโก้เก๋ เท ่     ( ) ปัญหาสขุภาพจิต 

 ( ) เพ่ือนชวน      ( ) ปัญหาทางเพศ 

 ( ) ตามอย่างคนในครอบครัว    ( ) ส่ือทางสงัคม ออนไลน์  

 ( ) เลียนแบบดารานกัแสดง    ( ) ปัญหาครอบครัว                                                      

( ) อ่ืนๆ (ระบ)ุ……………… 

4.  คณุสบูบหุร่ีบ่อยแคไ่หน 

( ) ทกุวนั  ( ) วนัเว้นวนั  ( ) 2 – 3 วนั/สปัดาห์  

( ) 1-2 วนั/สปัดาห์ ( ) 1-2 วนั/เดือน             ( ) อ่ืนๆ (ระบ)ุ……………… 

5.  จํานวนบหุร่ีท่ีคณุสบูตอ่วนั 

( ) น้อยกวา่ 1 ซองตอ่วนั ( ) 1 ซองตอ่วนั  ( ) มากกวา่ 1 ซองตอ่วนั 

6.   คา่ใช้จ่ายในการสบูบหุร่ีเฉล่ียตอ่วนั 

( ) น้อยกวา่ 20 บาท  ( ) 20 – 30 บาท  ( ) 31 – 50 บาท 
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( ) 51 – 100 บาท              ( ) มากกวา่ 100 บาท (ระบ)ุ…………….. บาท 

7.   สถานท่ีคณุมกัจะสบูบหุร่ี (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

( ) หอประชมุ  ( ) ร้านอาหาร  ( ) บ้านพกัหลงัอาคาร 3   ( ) ห้องนํา้     

( ) หลงัโรงเรียน  ( ) ริมสระนํา้โรงเรียน ( ) ร้านค้าหน้าโรงเรียน      ( ) บ้านพกัอาศยั( ) 

อ่ืนๆ (ระบ)ุ……………… 

8.   คณุสบูบหุร่ีแบบใดเป็นประจํา 

( ) บหุร่ีท่ีผลิตและขายในประเทศ  ( ) บหุร่ีตา่งประเทศ  ( ) บหุร่ีมวนเอง 

9.  คณุมกัจะสบูบหุร่ีในโอกาสใด (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

( ) ก่อนเข้าเรียน   ( ) พกัเท่ียง  ( ) ช่วงงานเทศกาลในชมุชน 

( ) หลบไปสบูขณะเข้าเรียน             ( ) หลงัเลิกเรียน  ( ) อ่ืนๆ(ระบ)ุ..................... 

10.  คณุอยากเลิกสบูบหุร่ีหรือไม ่(ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

( ) อยากเลิก เพราะ 

 � เพ่ือตนเอง   � สขุภาพร่างกายไมด่ี � เพ่ือครอบครัว   

       � ถกูบงัคบัจากคนรอบข้าง � เพ่ือลดรายจ่าย � อ่ืนๆ ระบ…ุ……………..  

 ( ) ไมอ่ยากเลิก เพราะ 

 � ติดบหุร่ี   � ไมเ่ป็นท่ียอมรับของเพ่ือน 

 � อ่ืนๆ ระบ…ุ…………………….. 

       ( ) ไมแ่น่ใจ 
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ข้อคาํถามจากข้อ 11-14 ต่อไปนีใ้ช้ ถาม-ตอบ สําหรับเฉพาะผู้ท่ีเลกิบุหร่ีได้ 

11. วิธีการท่ีคณุใช้ในการเลิกบหุร่ี (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

( ) หกัดิบ [หยดุเลย]    ( ) อมลกูอม / เคีย้วหมากฝร่ัง ( ) เลน่กีฬา 

( ) หลีกเล่ียงไมไ่ปสถานท่ีท่ีมีคนสบูบหุร่ี ( ) คบเพ่ือนท่ีไมส่บูบหุร่ี ( ) อ่ืนๆ ระบ…ุ…….. 

12. ปัญหาอปุสรรคท่ีคณุพบในระหวา่งการเลิกบหุร่ี (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

( ) ความเคยชินท่ีเคยสบูจึงหยดุไมไ่ด้  ( ) เพ่ือนชวน / ปฏิเสธไมไ่ด้ 

( ) ไมไ่ด้ตัง้ใจจริง    ( ) ไปท่ีไหนก็มีแตค่นสบูบหุร่ี ทําให้อดใจไมไ่ด้ 

( ) เคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์   ( ) อ่ืนๆ ระบ…ุ……………………… 

13.  ปัจจยัสําคญัท่ีทําให้เลิกบหุร่ีสําเร็จ (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

( ) ได้กําลงัใจจากครอบครัว / คนใกล้ชิด ( ) ตัง้ใจจริง อยากทําส่ิงดีๆให้กบัตวัเอง 

( ) คิดถึงอนาคต    ( ) อ่ืนๆ ระบ…ุ……………………..  

14.  ส่ิงดีๆในชีวิตท่ีคณุได้รับหลงัการเลิกบหุร่ี (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

( ) สขุภาพแขง็แรงขึน้   ( ) สขุภาพจิตดีขึน้  

( ) บคุลิกภาพดีขึน้    ( ) อ่ืนๆ ระบ…ุ……………………. 
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ส่วนท่ี  4  ความคิดเห็นเก่ียวกบัอนัตรายจากการสบูบหุร่ี และความคิดเหน็เก่ียวกบัการเลิกสบูบหุร่ี 

 

 

 

 

 

ข้อคาํถาม 

ระดับความคดิเหน็ 

เหน็

ด้วย

อย่าง

ยิ่ง 

เหน็

ด้วย 

ไม่

แน่ใจ 

ไม่เหน็

ด้วย 

ไม่เหน็

ด้วย

อย่าง

ยิ่ง 

1. การสูบบุหร่ีทุกประเภทเป็นอนัตรายต่อ

สุขภาพของผูสู้บ 

     

2. การสูบบุหร่ีไม่เกินวนัละ 1 ซอง จะไม่มี

โอกาสเส่ียงเป็นโรคมะเร็งปอดได ้

     

3. การสูบบุหร่ีในหอ้งทาํใหบุ้คคลอ่ืนท่ีไม่

สูบมีโอกาสไดรั้บควนัพิษดว้ย 

     

4. ฉนัคิดว่าฉนัสามารถปฏิเสธการชกัชวน

ใหสู้บบุหร่ีจากเพ่ือนได ้

     

5. ฉนัสามารถเป็นท่ียอมรับของเพ่ือนได ้

แมว้่าไม่สูบบุหร่ี 

     

6. การไม่สูบบุหร่ีเป็นตวัอยา่งท่ีดีของ

เยาวชน 

     

7. การเลิกบุหร่ีทาํใหสู้ญเสียเพ่ือน      

8. การเลิกบุหร่ีทาํใหค้วามมัน่ใจในตนเอง

ลดลง 

     

9. การเลิกสูบบุหร่ีเป็นเร่ืองท่ียากเพราะ

จิตใจไม่เขม้แข็งพอ 

     

10. ฉนัคิดอยากใหโ้รงเรียนของฉนัเป็น

สถาบนัปลอดบุหร่ี 
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แบบประเมินความพงึพอใจต่อโครงการการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาต ิ

เร่ืองยาสูบไปปฏบัิติท่ีจังหวดัอุบลราชธานี 

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

คาํชีแ้จง 

1. แบบประเมินฉบบันีมี้ 2 ตอน 

ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 แบบประเมินความพึงพอใจตอ่โครงการการนํามติสมชัชาสขุภาพแห่งชาต ิ

เร่ืองยาสูบไปปฏิบัติท่ีจังหวดัอุบลราชธานีซึ่งแบ่งออกเป็นการประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านบริบท (Context) 

ด้านปัจจยันําเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) ของโครงการ 

2.    แบบประเมินฉบบันีทํ้าขึน้เพ่ือประกอบการประเมินโครงการการนํามติสมชัชาสขุภาพ แห่งชาติ

เร่ืองยาสบูไปปฏิบตัท่ีิจงัหวดัอบุลราชธานี ซึ่งข้อมลูตา่งๆจะไมมี่ผลกระทบตามมาแก่ผู้ตอบแบบประเมิน 

3.    โปรดใสเ่คร่ืองหมาย / ลงใน (.....) ท่ีตรงกบัความเป็นจริงหรือในช่อง      ท่ีตรงตามความ

คิดเหน็ของท่านจากข้อคําถามตา่งๆในแบบประเมิน 

          ระดบั 5    หมายถึงเห็นด้วยมากท่ีสดุ 

          ระดบั 4    หมายถึงเห็นด้วยมาก 

  ระดบั 3    หมายถึงเห็นด้วยปานกลาง 

  ระดบั 2    หมายถึงเห็นด้วยน้อย 

  ระดบั 1    หมายถึงเห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 

 

ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
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 เพศ  (.........) ชาย 

  (.........) หญิง 

 

 อาชีพ (.........) ผู้บริหารหรือคณะผู้บริหารโรงเรียน 

  (.........) อาจารย์ 

  (.........) นกัเรียน 

(.........) อ่ืนๆ (ระบ)ุ......................................... 

 

 

 

 

 

ตอนท่ี 2 แบบประเมินโครงการการนํามติสมชัชาสขุภาพ แห่งชาตเิร่ืองยาสบูไปปฏิบตัท่ีิจงัหวดัอบุลราชธานี 

ข้อ รายการ ระดับความคดิเหน็ 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

 ด้านบริบท (Context)      

1 โครงการการนํามติสมชัชาสขุภาพ แห่งชาติเร่ืองยาสบู

ไปปฏิบตัิท่ีจงัหวดัอบุลราชธานีและวตัถปุระสงค์ของ
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โครงการมีความชดัเจน 

2 นโยบายท่ีโรงเรียนประกาศเก่ียวกบัการปลอดบหุร่ีใน

โรงเรียนเข้าใจง่ายและนําไปปฏิบตัิได้ 

     

3 การจดัสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเอือ้ตอ่การเป็น

โรงเรียนบหุร่ี 100 เปอร์เซน็ต ์

     

4 การจดักิจกรรมนอกหลกัสตูรมีความเหมาะสมกบัการ

จะทําให้โรงเรียนปลอดบหุร่ีได้ 

     

 ด้านปัจจัยนําเข้า (Input)      

5 ผู้บริหาร และคณะครูอาจารย์ของโรงเรียนเหน็

ความสําคญัของโครงการการนํามติสมชัชาสขุภาพ 

แห่งชาตเิร่ืองยาสบูไปปฏิบตัท่ีิจงัหวดัอบุลราชธานี 

     

6 บคุลากรของโรงเรียนเหน็ความสําคญัของโครงการการ

นํามติสมชัชาสขุภาพ แห่งชาตเิร่ืองยาสบูไปปฏิบตัท่ีิ

จงัหวดัอบุลราชธานี 

     

7 นกัเรียนและนกัเรียนแกนนําของโรงเรียนเห็น

ความสําคญัของโครงการการนํามติสมชัชาสขุภาพ 

แห่งชาตเิร่ืองยาสบูไปปฏิบตัท่ีิจงัหวดัอบุลราชธานี 

     

8 ส่ือส่ิงพิมพ์ (แผน่พบั โปสเตอร์)ท่ีใช้ในโครงการเพียงพอ      

9 การให้ผู้มีสว่นเก่ียวข้องเข้ามาร่วมรับรู้การชีแ้จง

โครงการนํามติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติเร่ืองยาสบูไป

ปฏิบตัิท่ีจงัหวดัอบุลราชธานี จะทําให้ทกุคนเข้าใจและ

เห็นความสําคญัท่ีจะทําให้โรงเรียนปลอดบหุร่ีได้    
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10 การศกึษาดงูานโรงเรียนในจงัหวดัขอนแก่นมีสว่นช่วย

ในการกําหนดกิจกรรมทําให้โรงเรียนปลอดบหุร่ีได้ 

     

 

ข้อ 

 

รายการ 

ระดับความคดิเหน็ 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

 

11 

ด้านกระบวนการ (Process) 

การคืนขอ้มลูและการใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งเขา้มาร่วม

วางแผนในการกาํหนดรูปแบบหรือกิจกรรมมีความ

เหมาะสมต่อการทาํใหโ้รงเรียนปลอดบุหร่ีได ้

     

12 รูปแบบการจดักิจกรรมการประกาศเร่ืองโรงเรียน

ปลอดบุหร่ีหนา้เสาธงมีความเหมาะสมต่อการทาํให้

โรงเรียนปลอดบุหร่ี  

     

13 รูปแบบการจดักิจกรรมการรณรงคล์ดละเลิกบุหร่ีโดย

การติดป้ายและสต๊ิกเกอร์ตามจุดต่างๆในโรงเรียนมี

ความเหมาะสมต่อการทาํใหโ้รงเรียนปลอดบุหร่ี 

     

14 รูปแบบการจดักิจกรรมการสอดแทรกเร่ืองการลดละ

เลิกบุหร่ีในวิชาเรียนมีความเหมาะสมต่อการทาํให้

โรงเรียนปลอดบุหร่ี 

     

15 รูปแบบการจดักิจกรรมการจดัรายการเสียงตามสายเพ่ือ

การลดละเลิกบุหร่ีในโรงเรียนมีความเหมาะสมต่อการ

ทาํใหโ้รงเรียนปลอดบุหร่ี 

     

16 รูปแบบการจดักิจกรรมรณรงคล์ดละเลิกบุหร่ีในวนัแข่ง

กีฬาสีภายในโรงเรียนมีความเหมาะสมต่อการทาํให้

โรงเรียนปลอดบุหร่ี 

     

17 รูปแบบการจดักิจกรรมรณรงคล์ดละเลิกบุหร่ีในวนั

โรงเรียนดีหน่ึงอาํเภอหน่ึงโรงเรียนมีความเหมาะสมต่อ

การทาํใหโ้รงเรียนปลอดบุหร่ี 
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18 รูปแบบการจดักิจกรรมการประกวดการเขียนเรียงความ

เพ่ือการลดละเลิกบุหร่ี มีความเหมาะสมต่อการทาํให้

โรงเรียนปลอดบุหร่ี 

     

19 รูปแบบการจดักิจกรรมการใหค้าํปรึกษาสาํหรับ

นกัเรียนกลุ่มเส่ียงมีความเหมาะสมต่อการทาํให้

โรงเรียนปลอดบุหร่ี 

 

     

ข้อ รายการ ระดับความคดิเหน็ 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

 ด้านผลผลิต (Product)      

20 นกัเรียนของโรงเรียนมีสว่นร่วมในการป้องกนัและเฝ้า

ระวงัการสบูบหุร่ีในโรงเรียนได้ด ี

     

21 ผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนมีสว่นร่วมในการ

ป้องกนัและเฝ้าระวงัการสบูบหุร่ีในโรงเรียนได้ด ี

     

22 รูปแบบการดําเนินกิจกรรมตา่งๆทัง้ 9 กิจกรรมท่ีมีความ

เหมาะสม 

     

23 นกัเรียนท่ีเป็นกลุม่เส่ียงไมส่ามารถใช้พืน้ท่ีของโรงเรียน

เป็นพืน้ท่ีท่ีสบูบหุร่ีได้ 

     

24 นกัเรียนท่ีสบูบหุร่ีกล้าท่ีจะเปิดใจมากขึน้และยอมรับกบั

คณุครูวา่ตนสบูบหุร่ี 

     

25 นกัเรียนท่ีสบูบหุร่ีลดขนาดการสบูบหุร่ีลง      
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26 ไมมี่นกัเรียนท่ีเป็นนกัสบูหน้าใหมเ่กิดขึน้ในโรงเรียน      

27 คาดวา่โรงเรียนจะมีการดําเนินงานด้านการลดละเลิก

บหุร่ีในโร่งเรียนอย่างตอ่เน่ืองโดยมีการวางแผนไว้ใน

แผนปฏิบตัิการประจําปีหรือกําหนดสอดแทรกใน

กิจกรรมอ่ืนของโรงเรียน 

     

28 คาดวา่โรงเรียนจะสามารถสร้างเครือขา่ยโรงเรียนปลอด

บหุร่ีกบัโรงเรียนหรือชมุชนอ่ืนได้ 

     

 

****ขอขอบคุณในความร่วมมือตอบแบบสอบถาม**** 
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ภาคผนวก ข 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 

การนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 สอบถามนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 6 ใหท้ราบถึงขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ความรู้  พฤติกรรม

และทศันคติเกี่ยวกบัเร่ืองบุหร่ี  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามจะเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการดาํเนินการวิจัยเร่ืองการนาํมติ

สมชัชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบไปปฏิบติัท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี ท่ีโรงเรียนนาเยยีศึกษา รัชมงัคลาภิเษก 

ส่วนที่  1   ขอ้มูลทัว่ไปของนกัเรียนท่ีตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่  1  จาํนวนและร้อยละของนกัเรียนท่ีตอบแบบสอบถามจาํแนกตามขอ้มูลทัว่ไป 

ข้อมูลทั่วไป จาํนวน 

(N = 654) 

ร้อยละ 

เพศ   

      ชาย 255 39.00 

      หญิง 399 61.00 

อายุ (ปี)   

      ตํ่ากว่า 13 ปี 34 5.20 

      13 – 15 ปี 352 53.80 

      16 – 18 ปี 268 41.00 

ระดบัช้ันที่กาํลงัศึกษา   

      มธัยมศึกษาปีที่ 1  103 15.70 

      มธัยมศึกษาปีที ่2 89 13.60 

      มธัยมศึกษาปีที ่3  94 14.40 

      มธัยมศึกษาปีที ่4 130 19.90 

      มธัยมศึกษาปีที่ 5  126 19.30 

มธัยมศึกษาปีที ่6 112 17.10 

บุคคลที่นักเรียนพักอาศัยด้วย   

      บิดาและมารดา 495 75.70 

      บิดา 17 2.60 

      มารดา 50 7.60 

      หอพกัหรือบา้นเช่า 1 0.20 

      เพื่อน 91 13.90 

     ญาติ  495 75.70 

ตารางที่  1  จาํนวนและร้อยละของนกัเรียนท่ีตอบแบบสอบถามจาํแนกตามขอ้มูลทัว่ไป  (ต่อ) 

 

ข้อมูลทั่วไป จาํนวน 

(N = 654) 

ร้อยละ 

สถานภาพของบิดามารดา   

      อยูด่ว้ยกนั 532 81.30 

      แยกกนัอยู ่ 34 5.20 

      หยา่ 38 5.80 
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     บิดามีภรรยาใหม่ 4 0.60 

     บิดาเสียชีวิต 31 4.70 

     มารดามีสามีใหม่ 6 0.90 

     มารดาเสียชีวิต  9 1.40 

ความสัมพันธ์ของนักเรียนกบัสมาชิกในครอบครัว   

      มีความรักใคร่ปรองดองกนัเสมอ 632 96.60 

      ทะเลาะวิวาทกนัอยูเ่ป็นประจาํ 6 0.96 

      ไม่ค่อยยุง่เก ีย่วกนั ต่างคนต่างอยู ่ 8 1.22 

      รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนเกนิของครอบครัว 8 1.22 

 บุคคลที่สูบบุหร่ีและอยู่ใกล้ชิดกบันักเรียน   

     บิดา 274 41.9 

     มารดา 6 .9 

     ครูในโรงเรียน 170 26.0 

     เพื่อนสนิท 71 10.9 

    ญาต ิ 182 27.8 
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ส่วนที่  2   ขอ้มูลความรู้เกี่ยวกบัเร่ืองบุหร่ี 

ตารางที่  2  จาํนวนและร้อยละของนกัเรียนท่ีตอบแบบสอบถามจาํแนกตามขอ้มูล 

                  ความรู้เกี่ยวกบัเร่ืองบุหร่ี 

 

ข้อมูลความรู้เกีย่วกบัเร่ืองบุหร่ี จาํนวน 

(N=654) 

ร้อยละ 

ความรู้เกีย่วกบัเร่ืองบุหร่ี   

       ตํ่า  (นอ้ยกว่า 4 คะแนน) 16 2.40 

       ปานกลาง  ( 5-8 คะแนน) 360 55.00 

       สูง ( มากกว่า 8 คะแนน) 279 42.60 

   

 

ส่วนที่  3  ข้อมูลเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 

ตารางที่  3  จาํนวนและร้อยละของนกัเรียนท่ีตอบแบบสอบถามจาํแนกตามขอ้มูลเกี่ยวขอ้ง 

                  กบัพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 

ข้อมูลที่เกีย่วกบัการสูบบุหร่ี จาํนวน 

(N=654) 

ร้อยละ 

ปัจจุบันสูบบุหร่ีหรือไม่    

       สูบ 24 3.70 

       ไม่สูบ 630 96.30 

ช่วงอายุที่เร่ิมสูบบุหร่ี (เฉพาะนกัเรียนที่สูบ 24 คน)   

       < 13 ปี 7 29.17 

       13 – 15  ปี 4 16.67 

       16 – 18  ปี 13 54.16 

เหตุผลของการสูบบุหร่ี (เฉพาะนกัเรียนที่สูบ 24 คน)   

      อยากลอง 18 75.00 

      ปัญหาการเรียน 1 4.17 

      เครียด 1 4.17 

      เพื่อเขา้สงัคม/การรวมกลุ่มกบัเพื่อน 2 8.32 

      เพื่อความโกเ้ก๋ เท่ห์ 1 4.17 

      เพื่อนชวน 1 4.17 
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ตารางที่  3  จาํนวนและร้อยละของนกัเรียนท่ีตอบแบบสอบถามจาํแนกตามขอ้มูลเกี่ยวขอ้ง 

                  กบัพฤติกรรมการสูบบุหร่ี (ต่อ) 

 

ข้อมูลที่เกีย่วกบัการสูบบุหร่ี จาํนวน 

(N=24) 

ร้อยละ 

คุณสูบบุหร่ีบ่อยแค่ไหน   

       ทุกวนั 10 41.67 

       วนัเวน้วนั 5 20.83 

       2 – 3 วนั/สปัดาห์ 3 12.50 

       1 – 2 วนั/สปัดาห์ 3 12.50 

       1 – 2 วนั/เดือน 3 12.50 

จํานวนบุหร่ีที่สูบต่อวนั   

       นอ้ยกว่า 1  ซอง 21 87.50 

        1  ซอง 2 8.33 

        มากกว่า 1 ซอง 1 4.17 

ค่าใช้จ่ายในการสูบบุหร่ีเฉลีย่ต่อวนั   

        นอ้ยกว่า  20  บาท 21 87.50 

        มากกว่า 20 บาท 3 12.50 

สถานที่ที่นักเรียนมกัจะสูบบุหร่ี   

        หอประชุม 5 20.83 

         บา้นพกัหลงัอาคาร 3 4 16.67 

         ห้องนํ้ า 7 29.17 

         หลงัโรงเรียน 2 8.33 

         ริมสระนํ้ าโรงเรียน 6 25.00 

คุณสูบบุหร่ีแบบใดเป็นประจํา   

        บุหร่ีที่ผลิตและขายในประเทศ 22 91.67 

        บุหร่ีมวนเอง 2 8.33 
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ตารางที่  3  จาํนวนและร้อยละของนกัเรียนท่ีตอบแบบสอบถามจาํแนกตามขอ้มูลเกี่ยวขอ้ง 

                  กบัพฤติกรรมการสูบบุหร่ี (ต่อ) 

 

ข้อมูลที่เกีย่วกบัการสูบบุหร่ี จาํนวน 

(N=24) 

ร้อยละ 

คุณมกัสูบบุหร่ีในโอกาสใด    

        กอ่นเขา้เรียน 4 16.67 

        พกัเที่ยง 6 37.50 

        ช่วงงานเทศกาลในชุมชน 3 12.50 

        หลบไปสูบบุหร่ีขณะเขา้เรียน 9 25.00 

        หลงัเลิกเรียน 2 8.33 

   

คุณอยากเลกิบุหร่ีหรือไม่    

         อยากเลกิ  18 75.00 

                เพื่อตนเอง 15 62.50 

                สุขภาพร่างกายไม่ดี 1 4.17 

                เพื่อครอบครัว 2 8.33 

           ไม่อยากเลกิ 4 16.67 

                ติดบุหร่ี 1 4.17 

                ไม่เป็นที่ยอมรับของเพื่อน 3 12.50 

            ไม่แน่ใจ 2 8.33 
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ตารางที่  4  จาํนวนและร้อยละของนกัเรียนท่ีตอบแบบสอบถามจาํแนกตามขอ้มูลเกี่ยวขอ้ง 

                  กบัพฤติกรรมการสูบบุหร่ีสาํหรับผูท่ี้เลิกสูบบุหร่ีได ้ 

 

ข้อมูลที่เกีย่วกบัการสูบบุหร่ี จาํนวน 

(N=12) 

ร้อยละ 

วธีิที่ใช้ในการเลกิบุหร่ี (เฉพาะผูท้ี่เลิกสูบบุหร่ี)   

        หักดิบ (หยดุเลย) 1 8.33 

        อมลูกอม/เคี้ยวหมากฝร่ัง 7 58.33 

        เล่นกฬีา 2 16.67 

        คบเพื่อนที่ไม่สูบบุหร่ี 2 16.67 

ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการเลกิบุหร่ี    

        ความเคยชินที่เคยสูบบุหร่ีจึงหยดุไม่ได ้ 6 50.00 

        เพื่อนชวน/ปฏิเสธไม่ได ้ 4 33.34 

        ไปที่ไหนกมี็แต่คนสูบบุหร่ีทาํให้อดใจไม่ได ้ 1 8.33 

        ด่ืมเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ 1 8.33 

ปัจจัยสําคญัที่ทําให้เลกิบุหร่ีสําเร็จ    

       ไดก้าํลงัใจจากครอบครัว/คนใกลชิ้ด 5 41.67 

         ตั้งใจจริงอยากทาํส่ิงดี ๆ ให้กบัตวัเอง 4 33.34 

         คิดถึงอนาคต 3 24.99 

ส่ิงดีๆ ในชีวติที่คุณได้รับหลงัการเลกิบุหร่ี   

          สุขภาพแขง็แรงขึ้น 11 91.67 

          สุขภาพจิตดีขึ้น 1 8.33 
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ส่วนที่  4  ข้อมูลความคดิเห็นเก่ียวกับอันตรายจากการสูบบุหร่ี และความคดิเห็นเก่ียวกับ 

   การเลิกสูบบุหร่ี 

ตารางที่  5  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดบัความคิดเห็นเกี่ยวกบัอนัตรายจากการสูบบุหร่ี       

                    และความคิดเห็นเกี่ยวกบัการเลิกสูบบุหร่ี 

 

ความคดิเหน็เกีย่วกบัอนัตรายจากการสูบบุหร่ี 

และความคดิเหน็เกีย่วกบัการเลกิสูบบุหร่ี 

 

ค่าเฉลีย่ 

( X ) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(SD.) 

ระดบั 

ด้านอนัตรายจากการสูบบุหร่ี    

1. การสูบบุหร่ีทุกประเภทเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของผูสู้บ 4.81 0.623 มากที่สุด 

2. การสูบบุหร่ีไม่เกินวนัละ 1 ซอง จะไม่มีโอกาสเส่ียงเป็น

โรคมะเร็งปอดได ้
2.72 1.460 

ปานกลาง 

3. การสูบบุหร่ีในหอ้งทาํใหบุ้คคลอ่ืนท่ีไม่สูบมีโอกาส

ไดรั้บควนัพิษดว้ย 
4.52 0.952 

มากที่สุด 

ด้านการเลกิสูบบุหร่ี    

4. ฉนัคิดว่าฉนัสามารถปฏิเสธการชกัชวนใหสู้บบุหร่ีจาก

เพ่ือนได ้
4.47 0.975 

มาก 

5. ฉนัสามารถเป็นท่ียอมรับของเพ่ือนได ้แมว้า่ไม่สูบบุหร่ี 4.36 0.956 มาก 

6. การไม่สูบบุหร่ีเป็นตวัอยา่งท่ีดีของเยาวชน 4.64 0.989 มากที่สุด 

7. การเลิกบุหร่ีทาํใหสู้ญเสียเพ่ือน 1.83 1.157 นอ้ย 

8. การเลิกบุหร่ีทาํใหค้วามมัน่ใจในตนเองลดลง 2.08 1.255 นอ้ย 

9. การเลิกสูบบุหร่ีเป็นเร่ืองท่ียากเพราะจิตใจไม่เขม้แข็งพอ 2.59 1.339 ปานกลาง 

10. ฉนัคิดอยากใหโ้รงเรียนของฉนัเป็นสถาบนัปลอดบุหร่ี 4.72 0.748 มากที่สุด 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 

เร่ืองยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 สอบถามตวัแทนบุคลากร ตวัแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 6 ให้ทราบถึงขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ

แบบสอบถาม แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการการนาํมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบไปปฏิบติัท่ีจังหวัด

อุบลราชธานีซ่ึงแบ่งออกเป็นการประเมิน 4 ดา้น คือ ดา้นบริบท (Context) ดา้นปัจจัยนาํเขา้ (Input) ดา้นกระบวนการ (Process) 

และด้านผลผลิต (Product) ของโครงการ ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามจะเป็นข้อมูลในการประเมินความพึงพอใจการ

ดาํเนินการวิจัยเร่ืองการนาํมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบไปปฏิบติัท่ีจังหวดัอุบลราชธานี ท่ีโรงเรียนนาเยียศึกษา 

รัชมงัคลาภิเษก 

 

ส่วนที่  1   ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตารางที่  1  จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามขอ้มูลทัว่ไป 

 

ข้อมูลทั่วไป จาํนวน 
( N = 654 ) 

ร้อยละ 

เพศ   
          ชาย 41 41.80 
          หญิง 57 58.20 
 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.20 ส่วนเพศชาย มีร้อยละ 41.80  
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ส่วนที่ 2     ข้อมูลประเมินความพึงพอใจต่อโครงการการนํามติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบไปปฏิบัติท่ีจังหวัด

อุบลราชธานี 

ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจ ของผูท่ี้ตอบแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจ

ต่อโครงการ 

 

รายการ ค่าเฉลีย่ 

( ) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(SD.) 
ระดบั 

ด้านบริบท (Context)    
1. โครงการการนํามติสมัชชาสุขภาพ แห่งชาติเร่ืองยาสูบไปปฏิบตัิที่จงัหวดัอุบลราชธานีและ

วตัถุประสงคข์องโครงการมีความชดัเจน 
4.31 0.649 มาก 

2. นโยบายที่โรงเรียนประกาศเก ีย่วกบัการปลอดบุหร่ีในโรงเรียนเขา้ใจง่ายและนาํไปปฏิบตัิได ้ 4.16 0.756 มาก 
3. การจดัสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนเอ้ือต่อการเป็นโรงเรียนปลอดบุหร่ี 4.23 0.771 มาก 
4. การจดักจิกรรมนอกหลกัสูตรมีความเหมาะสมกบัการจะทาํให้โรงเรียนปลอดบุหร่ีได ้ 4.24 0.690 มาก 
ด้านปัจจัยนําเข้า (Input)    
5. ผูบ้ริหาร และคณะครูอาจารยข์องโรงเรียนเห็นความสําค ัญของโครงการการนํามติสมัชชา

สุขภาพ แห่งชาติเร่ืองยาสูบไปปฏิบตัิที่จงัหวดัอุบลราชธานี 
4.21 0.739 มาก 

6. บุคลากรของโรงเรียนเห็นความสาํคญัของโครงการการนาํมติสมชัชาสุขภาพ แห่งชาติเร่ืองยาสูบ

ไปปฏิบตัิที่จงัหวดัอุบลราชธานี 
4.10 0.780 มาก 

7. นกัเรียนและนกัเรียนแกนนาํของโรงเรียนเห็นความสาํคญัของโครงการการนาํมตสิมชัชาสุขภาพ 

แห่งชาติเร่ืองยาสูบไปปฏิบตัิที่จงัหวดัอุบลราชธานี 
4.19 0.769 มาก 

8. ส่ือส่ิงพิมพ ์)แผน่พบั โปสเตอร์(ที่ใชใ้นโครงการเพียงพอ 4.11 0.907 มาก 
9. การให้ผูมี้ส่วนเก ีย่วขอ้งเขา้มาร่วมรับรู้การช้ีแจงโครงการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเร่ือง

ยาสูบไปปฏิบตัิที่จงัหวดัอุบลราชธานี จะทาํให้ทุกคนเขา้ใจและเห็นความสาํคญัที่จะทาํให้โรงเรียน

ปลอดบุหร่ีได ้    

4.18 0.778 มาก 

ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจ ของผูท่ี้ตอบแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจ

ต่อโครงการ (ต่อ) 

 

รายการ ค่าเฉลีย่ 

( ) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(SD.) 
ระดบั 

10. การศึกษาดูงานโรงเรียนในจงัหวดัขอนแกน่มีส่วนช่วยในการกาํหนดกจิกรรมทาํให้โรงเรียน

ปลอดบหุร่ีได ้
4.13 0.820 มาก 

ด้านกระบวนการ (Process)    

11. การคืนขอ้มลูและการใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งเขา้มาร่วม

วางแผนในการกาํหนดรูปแบบหรือกิจกรรมมีความเหมาะสม

ต่อการทาํใหโ้รงเรียนปลอดบุหร่ีได ้

4.13 0.755 มาก 

12. รูปแบบการจดักิจกรรมการประกาศเร่ืองโรงเรียนปลอด

บุหร่ีหนา้เสาธงมีความเหมาะสมต่อการทาํใหโ้รงเรียนปลอด

4.03 0.855 มาก 
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บุหร่ี  

13. รูปแบบการจดักิจกรรมการรณรงคล์ดละเลิกบุหร่ีโดยการ

ติดป้ายและสต๊ิกเกอร์ตามจุดต่างๆในโรงเรียนมีความ

เหมาะสมต่อการทาํใหโ้รงเรียนปลอดบุหร่ี 

3.98 0.885 มาก 

14. รูปแบบการจดักิจกรรมการสอดแทรกเร่ืองการลดละเลิก

บุหร่ีในวิชาเรียนมีความเหมาะสมต่อการทาํใหโ้รงเรียนปลอด

บุหร่ี 

4.10 0.879 มาก 

15. รูปแบบการจดักิจกรรมการจดัรายการเสียงตามสายเพ่ือ

การลดละเลิกบุหร่ีในโรงเรียนมีความเหมาะสมต่อการทาํให้

โรงเรียนปลอดบุหร่ี 

4.01 1.000 มาก 

16. รูปแบบการจดักิจกรรมรณรงคล์ดละเลิกบุหร่ีในวนัแข่ง

กีฬาสีภายในโรงเรียนมีความเหมาะสมต่อการทาํใหโ้รงเรียน

ปลอดบุหร่ี 

4.19 0.857 มาก 

17. รูปแบบการจดักิจกรรมรณรงคล์ดละเลิกบุหร่ีในวนั

โรงเรียนดีหน่ึงอาํเภอหน่ึงโรงเรียนมีความเหมาะสมต่อการทาํ

ใหโ้รงเรียนปลอดบุหร่ี 

4.03 0.843 มาก 

18. รูปแบบการจดักิจกรรมการประกวดการเขียนเรียงความ

เพ่ือการลดละเลิกบุหร่ี มีความเหมาะสมต่อการทาํใหโ้รงเรียน

ปลอดบุหร่ี 

4.08 0.769 มาก 

ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจ ของผูท่ี้ตอบแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจ

ต่อโครงการ (ต่อ) 

 

รายการ ค่าเฉลีย่ 

( ) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(SD.) 
ระดบั 

19.  รูปแบบการจดักิจกรรมการใหค้าํปรึกษาสาํหรับนกัเรียน

กลุ่มเส่ียงมีความเหมาะสมต่อการทาํใหโ้รงเรียนปลอดบุหร่ี 

4.19 0.833 มาก 

ด้านผลผลติ (Product)    
20. นกัเรียนของโรงเรียนมีส่วนร่วมในการป้องกนัและเฝ้าระวงัการสูบบุหร่ีในโรงเรียนไดดี้ 4.13 0.881 มาก 
21. ผูบ้ริหารและคณะครูของโรงเรียนมีส่วนร่วมในการป้องกนัและเฝ้าระวงัการสูบบุหร่ีใน

โรงเรียนไดดี้ 
3.99 0.843 มาก 

22. รูปแบบการดาํเนินกจิกรรมมีความเหมาะสม 4.09 0.801 มาก 
23. นกัเรียนที่เป็นกลุ่มเส่ียงไม่สามารถใชพ้ื้นที่ของโรงเรียนเป็นพื้นที่ที่สูบบุหร่ีได ้ 3.96 0.994 มาก 
24. นกัเรียนที่สูบบุหร่ีกลา้ที่จะเปิดใจมากขึ้นและยอมรับกบัคุณครูวา่ตนสูบบุหร่ี 3.78 1.117 มาก 
25. นกัเรียนที่สูบบุหร่ีลดขนาดการสูบบหุร่ีลง 3.91 0.898 มาก 
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26. ไม่มีนกัเรียนที่เป็นนกัสูบหนา้ใหม่เกดิขึ้นในโรงเรียน 3.96 0.973 มาก 
27. คาดวา่โรงเรียนจะมีการดาํเนินงานดา้นการลดละเลิกบหุร่ีในโรงเรียนอยา่งต่อเน่ืองโดยมีการ

วางแผนไวใ้นแผนปฏิบตักิารประจาํปีหรือกาํหนดสอดแทรกในกจิกรรมอ่ืนของโรงเรียน 
4.15 0.778 มาก 

28. คาดวา่โรงเรียนจะสามารถสร้างเครือข่ายโรงเรียนปลอดบุหร่ีกบัโรงเรียนหรือชุมชนอ่ืนได ้ 4.12 0.853 มาก 
 

  จากตารางท่ี  2  พบวา่  ความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งต่อโครงการการนาํมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบไป

ปฏิบติัท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี  ดา้นบริบท (Context)  ส่วนใหญ่พอใจต่อการจัดกิจกรรมนอกหลกัสูตรมีความเหมาะสมกบั

การจะทาํใหโ้รงเรียนปลอดบุหร่ีได ้ มีค่าเฉลี่ยคะแนนอยูใ่นระดบัมาก  ( = 4.24) ดา้นปัจจยันาํเขา้ (Input) ส่วนใหญ่พอใจ

ผูบ้ริหารและคณะครูอาจารยข์องโรงเรียนเห็นความสาํคญัของโครงการการนาํมติสมชัชาสุขภาพ แห่งชาติเร่ืองยาสูบไป

ปฏิบติัท่ีจังหวดัอุบลราชธานี มีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ในระดบัมาก ( = 4.21) ดา้นกระบวนการ (Process) ส่วนใหญ่พอใจ

รูปแบบการจดักิจกรรมรณรงค์ลดละเลิกบุหร่ีในวนัแข่งกีฬาสีภายในโรงเรียนมีความเหมาะสมต่อการทาํให้โรงเรียน

ปลอดบุหร่ีและรูปแบบการจดักิจกรรมการใหค้าํปรึกษาสาํหรับนกัเรียนกลุ่มเส่ียงมีความเหมาะสมต่อการทาํให้โรงเรียน

ปลอดบุหร่ี มีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ในระดบัมาก ( = 4.19) ด้านผลผลิต (Product) ส่วนใหญ่คาดว่าโรงเรียนจะมีการ

ดาํเนินงานดา้นการลดละเลิกบุหร่ีในโรงเรียนอยา่งต่อเน่ืองโดยมีการวางแผนไวใ้นแผนปฏิบติัการประจาํปีหรือกาํหนด

สอดแทรกในกิจกรรมอื่นของโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยคะแนนอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.15)                                       
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ลงพ้ืนท่ีพบผูบ้ริหารและคณะครูก่อนเปิดโครงการ เปิดโครงการโดยผูบ้ริหารจาก สพม.เขต 29 

กล่าวรายงานเปิดโครงการโดยผูอ้าํนวยการโรงเรียน ผูบ้ริหารระดบัอาํเภอ  คณะครู  ผูน้าํชุมชนร่วมในพิธีเปิดโครงการ 

ทีมนกัวจิยัร่วมในเวทีเปิดโครงการ ผูอ้าํนวยการเปิดการประชุมนกัเรียนแกนนาํ 

ภาพกิจกรรมในโครงการ   

การนํามตสิมัชชาสุขภาพแห่งชาตเิร่ืองยาสูบไปปฏิบัตทิี่จงัหวดัอุบลราชธานี 
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นกัเรียนแกนนาํม.1 ถึง ม.6 ร่วมคิดร่วมตดัสินใจ นกัเรียนแกนนาํวเิคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนัเร่ืองบุหร่ี 

แลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ืองบุหร่ีในกลุ่มแกนนาํ คณะครูร่วมใหก้าํลงัใจในการประชุมกลุ่ม 

นาํเสนอสถานการณ์บุหร่ีในโรงเรียนต่อท่ีประชุม แกนนาํช้ีสภาพการณ์ปัจจุบนัและความคาดหวงั 
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ความเห็นท่ีมีต่อสถานท่ีพบเห็นการสูบบุหร่ี บริเวณหอ้งนํ้ าหอประชุมก่อนดาํเนินการ 

ภาพสะทอ้นการสูบบุหร่ีในโรงเรียน ภาพหอ้งนํ้ าท่ีคาดว่าเป็นท่ีสูบบุหร่ี 

ภาพรวมส่ิงท่ีไดจ้ากการประชุมกลุ่มแกนนาํ สนทนากลุ่มกบันกัเรียนเพ่ิมเติม 
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สมัภาษณ์ตาํรวจมวลชนสมัพนัธอ์าํเภอนาเยยี สมัภาษณ์คณะครู 

สมัภาษณ์สาธารณสุขอาํเภอและคณะ กาํนนัเสนอแนวทางแกปั้ญหาวยัรุ่นสูบบุหร่ี 

สมัภาษณ์ตาํรวจท่ีดูแลดา้นยาเสพติต สมัภาษณ์ผูใ้หญ่บา้นเร่ืองยาสูบในชุมชน 
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ศึกษาขอ้มลูสถานการณ์ยาสูบกบักาํนนั ตรวจสอบและรวบรวมขอ้มลูร่วมกบัคณะครู 

วิเคราะห์ขอ้มลูร่วมกบัผูบ้ริหารโรงเรียน ครู นกัเรียน ผูน้าํชุมชน  ร่วมศึกษาดูงาน 

ศึกษาดูงานท่ีจงัหวดัขอนแก่น ผูอ้าํนวยการประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดบุหร่ี 
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ผูอ้าํนวยการเป็นผูน้าํทีมร่วมกบัคณะครูและนกัเรียนทุกคน ครูและนกัเรียนร่วมแรงร่วมใจหลงัประกาศนโยบาย 

ประชาสมัพนัธท์ัว่ทั้งองคก์ร ประกาศชดัเจนโรงเรียนปลอดบุหร่ีตามนโยบายกระทรวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

เขา้ค่ายคุณธรรมอบรมเพ่ือลดละเลิกบุหร่ี แจงเตือนทุกพ้ืนท่ีใหโ้รงเรียนปลอดบุหร่ี 



185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บูรณาการการเรียนการสอนสู่โรงเรียนปลอดบุหร่ี รณรงคต์า้นภยับุหร่ีกบัทุกกิจกรรม 

ส่งผลสู่ชุมชนร่วมตา้นภยับุหร่ี ประกวดเรียงความเร่ืองโรงเรียนปลอดบุหร่ี 

สรุปโครงการร่วมกบักลุ่มนกัเรียนแกนนาํ ยินดีกบันกัเรียนท่ีคุณพ่อเลิกบุหร่ีไดร้ะหวา่งดาํเนินโครงการ 
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พบผูบ้ริหารก่อนปิดโครงการ สรุปกิจกรรมเขียนรายงานวิจยั 

รวมพลงัมุ่งสู่โรงเรียนปลอดบุหร่ีอยา่งย ัง่ยนื ร่วมแสดงความยนิดีกบัความสาํเร็จของโรงเรียน 
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 รายช่ือคณะผู้วิจัย 

โครงการการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัดอุบลราชธานี 

 

หัวหน้าโครงการ 

 นายถนอมศักดิ์    บุญสู่             

 

คณะผู้วิจัย  

 นางจิรังกรู         ณัฐรังสี  นางสาวบุญทิวา   พ่วงกลัด    

นายนพดล         ศุภโกศล นายเชาวลิต          ศรีเสริม 

  

ทีมนักวิจัยในพื้นที ่

 นายอภิชาติ  ทองแจ่ม  

นายบริสุทธ์ิ   บุญขจร 

 นายสากล   นูคาํเฮือง  

นายสงวน  จุฬา 

 นายทวี   ประสานพันธ์  

นายทองด้วง  สร้อยฟ้า 

 นายประกาศิต  อําพันธ์   

นายบุญเพ็ง  กลุบุตร 

 นายไสย   ประกาฬ  

นายทองสูน  ขันทอง 

 ร.ต.ต. โกมล  ทองขาว   
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ร.ต.ต. ยรุทิตย์  บุญเชิญ 

 นางสาวนภา   สีดาโคตร  

นางพิศมัย   ก้อนทองดี 

 นางสาวเปรมจิตต์  ไชยประณิธาน  

นางประภัสสร  ศุภโกศล 

 นางวันเพ็ญ  พรมสอน  

นายวีระยทุธ  สายทอง 

 นางณิรัญชญา  ก้อนมณี   

นายสนิท  สีบุญ 

 คณะครูอาจารย์ บุคลากรนักเรียนแกนนําโรงเรียนนาเยียศึกษา  รัชมังคลาภิเษกและผู้นําชุมชน 
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ประวตัหิัวหน้าโครงการวจิยั 

 

นายถนอมศักดิ์       บุญสู่  

เกดิวันท่ี   17    ธนัวาคม   2507 

สถานท่ีเกิด     อําเภอเมือง    จงัหวดัอบุลราชธานี 

สถานท่ีอยู่ปัจจุบัน     328   หมูท่ี่ 4   ตําบลบุ่งไหม     อําเภอวารินชําราบ    จงัหวดัอบุลราชธานี  34150 

ตําแหน่งหน้าท่ีปัจจุบัน    วิทยาจารย์ชํานาญการพิเศษ 

สถานท่ีทาํงานปัจจุบัน    วิทยาลยัสาธารณสขุสิรินธร  จงัหวดัอบุลราชธานี      เลขท่ี  187 หมู ่ท่ี  4   

ตําบลเมืองศรีไค   อําเภอวารินชําราบ    จงัหวดัอบุลราชธานี  34150 

ประวัตกิารศกึษา 

- สาธารณสขุศาสตร์  (บริหารสาธารณสขุ)      มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

- สาธารณสขุศาสตร์  (บริหารโรงพยาบาล)     มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

- ศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต  (บริหารการศกึษา)  มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

- ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต  สาขายทุธศาสตร์การพฒันาภมิูภาค  มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี 
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