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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ประเมินสถานการณ์ยาสูบ (2) ประเมินทุนทางสังคมในการ
ด าเนินงานควบคุมยาสูบ และ (3) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ ใชร้ะเบียบวิธี
การศึกษา แบบผสม เก็บขอ้มูลจากคณะกรรมการขบัเคล่ือนจงัหวดัปลอดควนับุหร่ีและประชาชนทัว่ไป
ในจงัหวดั หนองบวัล าภู จ านวน 1,266 ตวัอยา่ง ระหวา่งเดือน ตุลาคม 2554 – กุมภาพนัธ์ 2555 วิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ย การวเิคราะห์เชิงเน้ือหาและการวเิคราะห์ทางสถิติ 

ผลการประเมินสถานการณ์ยาสูบ พบวา่ ร้านขายบุหร่ีซองส่วนใหญ่เป็นร้านช าทัว่ไปในชนบท 
บุหร่ียี่ห้อท่ีขายดี 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ (1) วนัเดอร์ทั้งซองเขียวและแดง (2) กรองทิพย ์และ (3) สายฝน 
ตามล าดบั ในส่วนยาเส้นยี่ห้อท่ีขาย ไดแ้ก่ (1) กวางทอง (2) สิงห์ (3) ศรีทอง (4) มงักรทอง (5) มงักร
เขียว (6) ดาวทอง (7) เหรียญทองและ (8) หงส์ทอง มีแหล่งผลิตอยูท่ี่จงัหวดัหนองคายและนครพนมเป็น
ส่วนใหญ่ ปัจจยัส าคญัในการควบคุมการสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะคือการบงัคบัใช้กฎหมาย นอกจากน้ี
ประชาชนในจงัหวดัหนองบวัล าภูส่วนใหญ่มีระดบัของทุนเดิมอยูใ่นระดบัปานกลาง ประกอบดว้ย ทุน
ทางสังคม (56.5%) การปฏิบติัตาม พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบ (52.9%) การรับรู้เก่ียวกบั พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบ 
(67.6%) และมีความตระหนกัต่อการคุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหร่ี (51.5%) ในขณะท่ีมีทศันคติท่ีดี
เก่ียวกบัการควบคุมควนับุหร่ีมือสอง (93.8%) ส่งผลใหก้ารขดัเกลาทางสังคม (Sig.<0.001)  และ (2) การ
รับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง (Sig.=0.04) มีนยัส าคญัทางสถิติกบัการคุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหร่ี 

ในส่วนขององค์ประกอบปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับการขบัเคล่ือนชุมชนสู่สังคมปลอดควนับุหร่ี 
ประกอบดว้ย (1) การมีทศันคติท่ีดี (2) มีการรับรู้ข่าวสารท่ีถูกตอ้ง (3) บทบาทของกลุ่มท่ีไม่เป็นทางการ
ในชุมชน (4) บทบาทของกลุ่มท่ีเป็นทางการในชุมชน (5) การด ารงอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขทางสังคม (6) 
ความตระหนกัต่อกฎหมาย (7) การมีวฒันธรรมท่ีดี (8) การอบรมสั่งสอน (9) ความตระหนกัต่อระเบียบ
สังคม และ (10) พฤติกรรมการสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ องค์ประกอบปัจจยัทั้งหมดน้ีสามารถอธิบาย
ความผนัแปรการไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะไดร้้อยละ 63.06 ในขณะเดียวกนัก็สามารถพยากรณ์การไม่
สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะไดร้้อยละ 64.0 ท่ีใกลเ้คียงกนั  
ค าส าคญั: การประเมินผล การไมสู่บบุหร่ีในท่ีสาธารณะ 
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ABSTRACT 
This research aimed to situate and social capital evaluation include the factors influence no-

smoking policy of Nongbualamphu province. Both qualitative and quantitative approaches were 
employed.  Non- probability was collected data through provincial mobilizing committee and 1,266 
samples of probability from randomize during October, 2011-Februrary, 2012. Data was analyzed 
using content analysis descriptive and inferential statistics analysis.  

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

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

 
 

1.1  ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลจากส านกังานสถิติแห่งชาติยอ้นหลงัไปปี 2529-2544 พบวา่ อตัราการ

บริโภคยาสูบในเพศชายท่ีอายุนอ้ยท่ีสุดอยูท่ี่อายุ 21 ปี และช่วงอายุ 61-80 ปี สูบบุหร่ีนอ้ยรองลงมา ใน
ส่วนของเพศหญิงพบว่า กลุ่มเด็กหญิงท่ีสูบบุหร่ีมีน้อยมาก แต่หญิงท่ีสูบบุหร่ีมากมีอายุ 60 ปีข้ึนไป 
(รัศมี สังข์ทองและวีระศกัด์ิ จงสู่วิวฒัน์วงศ์, 2548) ในขณะท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีการบริโภค
ยาสูบมากท่ีสุด รองลงมาคือภาคเหนือและภาคกลาง  สะท้อนให้เห็นว่า อตัราการบริโภคยาสูบมี
แนวโน้มลดลง อยา่งไรก็ตามเยาวชนมีการสูบบุหร่ีมากข้ึนเม่ืออายุมากข้ึน แต่ในทางกนัขา้มผูสู้งอายุ
บริโภคยาสูบนอ้ยลงเม่ืออายุมากข้ึน ช้ีให้เห็นวา่ประชากรกลุ่มวยัรุ่นมีความทา้ทายท่ีจะเรียนรู้การสูบ
บุหร่ีตามกระแสค่านิยมท่ีผดิๆ ในขณะท่ีกลุ่มผูสู้งอายุจะพยายามเลิกการบริโภคยาสูบมากข้ึนหลงัจากท่ี
มีประสบการณ์การบริโภคยาสูบมายาวนาน ซ่ึงมีขอ้สังเกตว่าในปัจจุบนัการบริโภคยาสูบ (ยาสูบมวน
เอง) จะอยูใ่นกลุ่มท่ีมีฐานะยากจนและการสูบบุหร่ีจะมีฐานะค่อนขา้งดี 

นอกจากน้ีเม่ือเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายในปัจจุบนัและอนาคต โรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ีกบัรายรับ
ของรัฐท่ีได้รับจากภาษีบุหร่ีในไทย ได้ประเมินค่าใช้จ่ายของโรคหัวใจ โรคถุงลมโป่งพองและ
โรคมะเร็งปอด ซ่ึงทั้งสามโรคเป็นโรคอนัดบัตน้ ๆ เน่ืองมาจากการสูบบุหร่ี ซ่ึงพบวา่ ค่าใชจ่้ายโรคถุง
ลมโป่งพองทั้งหมด 13,640.58 บาทต่อคนต่อปี ค่าใชจ่้ายของรัฐในปี 2546 ของโรคถุงลมโป่งพองจาก
การสูบบุหร่ี 10,057 ลา้นบาทต่อปี ค่าใช้จ่ายโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตนั 32,762.05 บาทต่อคนต่อปี 
ค่าใชจ่้ายของรัฐแก่ผูป่้วยโรคหลอดเลือดหวัใจอุดตนัในปี 2546 เท่ากบั 19,427 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายของ
ผูป่้วยโรคมะเร็งปอดจากการสูบบุหร่ีในปี 2546 เท่ากบั 100,041.83 บาทต่อคนต่อปี คิดเป็นค่าใช้จ่าย
ของผูป่้วยทั้งหมด และค่าใช้จ่ายของรัฐในผูป่้วยมะเร็งปอดของปี 2546 เท่ากับ 6,572 ล้านบาท 
นอกจากน้ีการศึกษาไดป้ระเมินและคาดการณ์ค่าใชจ่้ายทั้งสามโรค จากปี 2542-2550 และรายรับจาก
การเก็บภาษีบุหร่ีของภาครัฐจากช่วงเดียวกนัพบวา่ ค่าใชจ่้ายทั้ง 3 โรค เร่ิมสูงกวา่รายรับของภาครัฐจาก
ภาษีบุหร่ีในปี 2545 และเพิ่มมากข้ึนไปในอนาคต แสดงวา่ ค่าใชจ่้ายของเพียง 3 โรค มีแนวโนม้สูงกวา่
รายรับของรัฐจากภาษีบุหร่ีในอนาคต (สถิรกร พงศพ์านิช, มปป.) ช้ีให้เห็นวา่วิธีการเดียวท่ีจะลดภาระ
ค่าใชจ่้ายของโรคต่างๆ ไดน้ั้นคือการรณรงค ์"ลด-ละ-เลิก" การบริโภคยาสูบหรือบุหร่ี 

ในขณะท่ีขอ้เสนอเชิงนโยบายในการควบคุมการบริโภคยาสูบ พบว่า ราคาของบุหร่ี 1 ซอง 
ก่อนและหลงัเขา้ร่วมองคก์ารการคา้โลก และ AFTA แมร้าคาขายเท่ากนัท่ี 55 บาท แต่รายรับของผูผ้ลิต
และผูจ้  าหน่ายกลบัเพิ่มข้ึนจาก 17 บาท เป็น 29 บาท และเพิ่มเป็น 35 บาท ตามล าดบั เน่ืองจากภาษี
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น าเขา้ลดลงตามล าดบั แต่ภาษีสรรพสามิตเท่าเดิม จึงมีขอ้เสนอวา่ ความเคล่ือนไหวท่ีน่าสนใจคือ จะท า
อยา่งไรท่ีจะขยบัภาษีสรรพสามิตจาก 75% ของราคาจ าหน่าย เป็น 80-90% ในอนาคต เพื่อเพิ่มราคาบุหร่ี
และมีผลในการยบัย ั้งผูสู้บบุหร่ีรายใหม่ไดต่้อไป (อิศรา ศานติศาสน์, มปป.) ช้ีให้เห็นว่า มาตรการอีก
ประการหน่ึงของการ "ลด-ละ-เลิก" การสูบบุหร่ีคือ การเพิ่มราคาบุหร่ีให้แพงข้ึน ในขณะท่ีกลุ่มท่ีมีการ
สูบบุหร่ีมากท่ีสุดคือ จะอยูใ่นกลุ่มท่ีมีฐานะค่อนขา้งดี จึงไม่มีผลมากนกั ส่วนกลุ่มท่ีบริโภคยาสูบเป็น
กลุ่มคนยากจนในชนบท ซ่ึงส่วนหน่ึงมีการปลูกเพื่อบริโภคเอง 

อยา่งไรก็ตามมาตรการต่าง ๆ ท่ีจะก าหนดข้ึนในชุมชนชนบทนั้น ตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนไดแ้ก่ บา้น วดั โรงเรียนและส่วนทอ้งถ่ิน เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ รวมทั้งการ
ด าเนินงานของระบบสุขภาพในชุมชนดว้ย นอกจากน้ีการมีสุขภาพดีจากการกระท าร่วม (Collective 
Action) ของกลุ่มคนในชุมชนมกัมีเป้าหมายท่ีความคาดหวงัจะใหมี้สุขภาพดีท่ีครอบคลุมทั้งดา้นร่างกาย 
จิตใจ สังคมและสติปัญญา (ประเวศ วะสี, 2541) ซ่ึงการกระท าร่วมของกลุ่มและการสร้างเครือข่ายใน
ชุมชนชนบทนั้น ถือวา่เป็นการรวมพลงัขบัเคล่ือนกิจกรรมดา้นสุขภาพให้เกิดความมัน่คงดา้นสุขภาพ
ในครอบครัวได ้(สังคม ศุภรัตนกุล, 2554) การรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายดงักล่าวก็นบัว่าเป็นทุน
ทางสังคม (Bourdieu, 1986) ทุนดงักล่าวมีคุณลกัษณะพิเศษคือยิ่งสร้างมากยิ่งเพิ่มคุณค่ามากไม่มีวนั
หมดส้ินหรือลดลง (Ostrom, 2000) เม่ือถูกใชม้ากยิ่งเพิ่มคุณค่ามาก ขณะเดียวกนัการกระท าร่วมของ
กลุ่มต่าง ๆ และการสร้างเครือข่ายชุมชนท่ีถือว่าเป็นทุนทางสังคม น่าจะเป็นกลยุทธ์ในการขบัเคล่ือน
ชุมชนสู่สังคมปลอดควนับุหร่ีได ้  

ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงมุ่งศึกษาเพื่อคน้หาค าตอบในกลุ่มคนในชนบท เพื่อท่ีจะสะทอ้นให้เห็นถึง
สถานการณ์ยาสูบ ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีน่าจะเก่ียวขอ้งกบัการขบัเคล่ือนชุมชนสู่สังคมปลอดควนับุหร่ีและ
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการไม่สูบบุหร่ีในท่ีต้องห้าม เพื่อท่ีจะผลักดันสู่การสร้างนโยบาย
สาธารณะท่ีสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติชาวชนบทอยา่งแทจ้ริงต่อไป 
 
1.2 วตัถุประสงค์ 

1.2.1 เพื่อศึกษาสถานการณ์ยาสูบในจงัหวดัหนองบวัล าภู 
1.2.2 เพื่อศึกษาองคป์ระกอบของปัจจยัในการขบัเคล่ือนชุมชนสู่สังคมปลอดควนับุหร่ี 
1.2.3 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ 

 
1.3  ขอบเขตการวจัิย  

1.3.1 ขอบเขตเชิงพื้นท่ี  
ใชจ้งัหวดัหนองบวัล าภูเป็นพื้นท่ีวิจยั โดยจ าแนกเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ เก็บขอ้มูลจาก

คณะกรรมการขบัเคล่ือนจงัหวดัปลอดควนับุหร่ีระดบัพื้นท่ี โดยจ าแนกเป็น 3 พื้นท่ีคือ (1) ชุมชนในเขต
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เทศบาลต าบลนามะเฟือง เป็นเทศบาลในเขตอ าเภอเมืองหนองบัวล าภู อยู่ห่างจากเทศบาลเมือง
หนองบวัล าภู ประมาณ 20 กิโลเมตร) เรียกวา่ “เขตในเมือง” (2) ชุมชนในเขตเทศบาลนาเหล่า อ าเภอนา
วงั อยูห่่างจากเทศบาลเมืองหนองบวัล าภู ประมาณ 35 กิโลเมตร เป็นเทศบาลในเขตอ าเภอรอบนอก 
เรียกวา่ “เขตนอกเมือง” และ (3) ชุมชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลกุดมะไฟ อ าเภอสุวรรณคูหา อยู่
ห่างจากเทศบาลเมืองหนองบวัล าภู ประมาณ 90 กิโลเมตร เรียกวา่ “เขตห่างไกล” เน่ืองจากงานวิจยัน้ีมุ่ง
ศึกษานกัสูบบุหร่ีจากครอบครัวชุมชนในจงัหวดัหนองบวัล าภู ทั้งชุมชนในเมือง ชุมชนนอกเมืองและ
ชุมชนห่างไกล ผูว้ิจยัเช่ือว่าการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ท่ีมีต่อชุมชนนั้น มีความ
แตกต่างกนัระหวา่งพื้นท่ีชุมชนท่ีด ารงอยู ่ดงันั้นเพื่อให้เกิดความหลากหลายในการศึกษาจึงเลือกพื้นท่ี
ดงักล่าวเป็นพื้นท่ีศึกษา 

1.3.2 ขอบเขตเชิงประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ในการประเมินสถานการณ์คร้ังน้ีเลือกประชากรในจงัหวดัหนองบวัล าภู โดยเลือกกลุ่ม

ตวัอย่างแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มคณะกรรมการขบัเคล่ือนจงัหวดัปลอดควนับุหร่ี ตามค าสั่ง
จงัหวดัหนองบวัล าภูท่ี 2068/2554 (2) กลุ่มองคก์รและกลุ่มบุคคลท่ีเป็นเครือข่ายในการขบัเคล่ือน และ 
(3) กลุ่มประชาชนทัว่ไป   

1.3.3 ขอบเขตเชิงเน้ือหา 
ใช้เน้ือหาในการประเมินทุนเดิมเก่ียวกบั (1) กิจกรรมท่ีเคยมีและท่ีก าลงัด าเนินอยู่ใน

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

ในการศึกษาเชิงคุณภาพ เก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ (Interview) ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) การสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) และ
การประชุมกลุ่ม (Group Conference) จากคณะกรรมการขบัเคล่ือนจงัหวดัปลอดควนับุหร่ีระดบัพื้นท่ี 
โดยจ าแนกเป็น 3 พื้นท่ีคือ (1) เขตเทศบาลในเมือง (2) เขตเทศบาลนอกเมือง และ (3) เขตชุมชน
ห่างไกลเมืองและในส่วนของการศึกษาเชิงปริมาณ เก็บขอ้มูลโดยการส ารวจ (Survey) จากผูแ้ทนใน
ครอบครัวโดยเนน้ท่ีแม่บา้นหรือผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีดูแลสุขภาพประจ าครอบครัวเป็นผูใ้หข้อ้มูล 
 

1.5 ระยะเวลาที่ศึกษา 

คณะผูว้จิยัด าเนินการศึกษาในช่วงเดือน ตุลาตม 2554 ถึง เดือน กุมภาพนัธ์ 2555 รวม 5 เดือน 
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บทที ่2  
ระเบียบวธิีและวธิีด าเนินการวจิัย 

 
 

2.1 รูปแบบการวจัิย 
ผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบผสม (Mixed Methods) ซ่ึงเป็นการวิจยัท่ีผสมวิธีการเก็บรวบรวม

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

ระยะที่ 1  เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ  ใช้รูปแบบการวิจยัตามแนวทางส านกัปรากฏการณ์นิยม 
(Phenomenology) ท่ีมีความเช่ือว่าความจริงหรือปรากฏการณ์ทางสังคมมีความเป็นพลวตัรตามเง่ือนไข
ในบริบทของสังคมนั้นๆ (Denzin & Lincoln, 1994; ชาย โพธิสิตา, 2547) การศึกษาในระยะน้ีมี
วตัถุประสงค์เพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการประเมินทุนเดิมท่ีมีอยู่เพื่อท่ีจะใช้ขบัเคล่ือนชุมชนสู่สังคม
ปลอดควนับุหร่ี ไดแ้ก่ (1) ทุนทางสังคม (2) การรับรู้เก่ียวกบันโยบายควบคุมยาสูบ (3) ความตระหนกั
ต่อนโยบายควบคุมยาสูบ (4) ความคิดเห็นเก่ียวกบัการสนบัสนุนระบบบริการเลิกบุหร่ีและฟ้ืนฟูสุขภาพ
กลุ่มคนในชุมชนและ (5) การด าเนินงานควบคุมควนับุหร่ีมือสอง 

ระยะที่ 2 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ใช้รูปแบบการวิจยัตามแนวคิดส านกัปรัชญาปฏิฐานนิยม 
(Positivism) ซ่ึงมีความเช่ือวา่ปรากฏการณ์ทางสังคมด ารงอยูอ่ยา่งมีแบบแผนท่ีเป็นสากล (Taylor, 2000; 
ชาย โพธิสิตา, 2547 อา้งถึงในสังคม ศุภรัตนกุล, 2553) การศึกษาในระยะน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมิน 
(1) สถานการณ์ยาสูบ (2) ประเมินทุนเดิมประกอบดว้ย ทุนทางสังคม การรับรู้ ทศันคติ ความตระหนกัท่ี
เก่ียวขอ้งในการด าเนินงานควบคุมควนับุหร่ีมือสอง และ (3) ศึกษาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการสูบ
บุหร่ีในท่ีสาธารณะ จากปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีด ารงอยู ่ 

 
2.2 หน่วยในการวเิคราะห์ข้อมูล   

ในการศึกษาเชิงคุณภาพใช้กลุ่มนักสูบบุหร่ีเป็นหน่วยวิเคราะห์ข้อมูล เก็บข้อมูลจาก
คณะกรรมการขบัเคล่ือนจงัหวดัปลอดควนับุหร่ี ตามค าสั่งจงัหวดัหนองบวัล าภูท่ี 2068/2554 ส่วนใน
การศึกษาเชิงปริมาณใชค้รอบครัวเป็นหน่วยวเิคราะห์ขอ้มูล  
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2.3 พืน้ทีว่จัิย  
2.3.1 พื้นท่ีวจิยัเชิงคุณภาพ ใชค้ณะกรรมการขบัเคล่ือนจงัหวดัปลอดควนับุหร่ีระดบัพื้นท่ี โดย

จ าแนกเป็น 3 พื้นท่ีคือ (1) เทศบาลต าบลนามะเฟือง ในเขตอ าเภอเมืองหนองบวัล าภู อยูห่่างจากเทศบาล
เมืองหนองบวัล าภู ประมาณ 20 กิโลเมตร) เรียกวา่ “เขตในเมือง” (2) เขตเทศบาลนาเหล่า อ าเภอนาวงั 
เป็นเทศบาลในเขตอ าเภอรอบนอก เรียกว่า “เขตนอกเมือง” อยู่ห่างจากเทศบาลเมืองหนองบวัล าภู 
ประมาณ 30 กิโลเมตรและ (3) เขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลกุดมะไฟ อ าเภอสุวรรณคูหา เป็นชุมชนใน
เขตอ าเภอห่างไกล อยูห่่างจากเทศบาลเมืองหนองบวัล าภู ประมาณ 90 กิโลเมตร เรียกวา่ “เขตห่างไกล” 
เน่ืองจากงานวิจยัน้ีมุ่งศึกษานกัสูบบุหร่ีจากครอบครัวชุมชนในจงัหวดัหนองบวัล าภู ทั้งชุมชนในเมือง 
ชุมชนนอกเมืองและชุมชนห่างไกล ผูว้ิจยัเช่ือว่าการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ท่ีมีต่อ
ชุมชนนั้น มีความแตกต่างกันระหว่างพื้นท่ีชุมชนท่ีด ารงอยู่ ดังนั้ นเพื่อให้เกิดความหลากหลายใน
การศึกษาจึงเลือกพื้นท่ีดงักล่าวเป็นพื้นท่ีศึกษา  

2.3.2 พื้นท่ีวจิยัเชิงปริมาณ ผูว้จิยัไดใ้ชชุ้มชนในเขตรับผดิชอบทั้งหมดใน 3 พื้นท่ี ประกอบดว้ย 
(1) พื้นท่ีเทศบาลต าบลนามะเฟือง อ าเภอเมืองหนองบวัล าภู (2) พื้นท่ีเทศบาลนาเหล่า อ าเภอนาวงั และ 
(3) พื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลกุดมะไฟ อ าเภอสุวรรณคูหา เน่ืองจากงานวิจยัน้ีศึกษาชุมชนใน
จงัหวดัหนองบวัล าภู ซ่ึงทั้ง 3 พื้นท่ีดงักล่าวถือไดว้า่เป็นตวัแทนท่ีสะทอ้นถึงความเป็นชุมชนในจงัหวดั
หนองบวัล าภูท่ีมีความหลากหลายของกลุ่มชาติพนัธ์ุ แมว้า่มีความแตกต่างกนัในเชิงพื้นท่ี ประชากรใน
พื้นท่ีดงักล่าวยงัใชภ้าษาไทยอีสานเป็นภาษาพูดหลกั มีวิถีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ยึดมัน่อยูใ่นจารีตประเพณี 
ค าสอนใหเ้กิดการช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั ร่วมกิจกรรมสังคมและงานบุญงานกุศลเป็นประจ า ท า
ให้การใชชี้วิตอยูร่่วมกนัของกลุ่มคนชุมชนดงักล่าวมีความสงบสุขมาโดยตลอด แมว้า่พื้นท่ีดงักล่าวจะ
ไดรั้บอิทธิพลจากกระแสวฒันธรรมชุมชนและทอ้งถ่ินท่ีแตกต่างกนัแต่ยงัให้มีขนบธรรมเนียมประเพณี
และรูปแบบการด าเนินชีวติท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัอยู ่ 

 
2.4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ในการประเมินสถานการณ์คร้ังน้ีเลือกประชากร 2 กลุ่มคือ (1) กลุ่มคณะกรรมการขบัเคล่ือน
จงัหวดัปลอดควนับุหร่ี ตามค าสั่งจงัหวดัหนองบวัล าภูท่ี 2068/2554 ใช้ในส่วนของการประเมินทุนเดิม 
(2) กลุ่มองคก์รและบุคคลท่ีขบัเคล่ือนการควบคุมยาสูบ และ (3) กลุ่มการประเมินความคิดเห็น ทศันคติ 
ความตระหนักของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในเร่ืองควนับุหร่ีมือสอง นโยบาย สถานท่ีสาธารณะปลอดบุหร่ีและ
ปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อการปฏิบติัตามกฎหมาย ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่ง รายละเอียดดงัน้ี 

2.4.1 กลุ่มตวัอยา่งในการประเมินตน้ทุนเดิม 
จากการเก็บขอ้มูลในส่วนของการประเมินทุนเดิมนั้น ผูว้ิจยัไดเ้ลือกกลุ่มตวัอย่างโดย

การส ามะโนประชากร (Census) คณะกรรมการทุกคน ตามค าสั่งจงัหวดัหนองบวัล าภูท่ี 2068/2554    
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2.4.2 กลุ่มองคก์รและบุคคลท่ีขบัเคล่ือนการควบคุมยาสูบ 
ในการประเมินทุนเดิมนั้น ผูว้ิจ ัยได้เลือกกลุ่มเป้าหมายโดยการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Selection) กลุ่มองคก์รในชุมชนนั้นเลือกประธานกลุ่มหรือผูแ้ทนกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนไดแ้ก่ 
(1) กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (2) กลุ่มแม่บา้น (3) กลุ่มเยาวชน (4) กลุ่มผูสู้งอายุและ 
(5) กลุ่มผูป้ระกอบการร้านค้าในชุมชน เป็นต้น ในขณะท่ีบุคคลท่ีขบัเคล่ือนการควบคุมยาสูบเลือก
ก านัน ผูใ้หญ่บ้าน นายกในส่วนท้องถ่ินและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เก็บข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ในประเด็นท่ีเก่ียวกบัทุนเดิมท่ีจะใชข้บัเคล่ือนจงัหวดัปลอดควนั
บุหร่ี รวมทั้งขอ้มูลเก่ียวกบัคลินิกอดบุหร่ีในจงัหวดัหนองบวัล าภูดว้ย 

2.4.3 กลุ่มประชากรตวัอย่างในการประเมินความคิดเห็น ทศันคติ ความตระหนักของผูท่ี้
เก่ียวขอ้งในเร่ืองควนับุหร่ีมือสอง นโยบายสาธารณะ สถานท่ีสาธารณะปลอดบุหร่ีและการปฏิบติัตาม
กฎหมาย ในการประเมินในส่วนน้ีผูว้ิจยัใช้วิธีการเลือกตวัอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบพหุวิธีหรือแบบ
ผสม (Multi-stage Random Sampling) เพราะมีหน่วยประชากรท่ีศึกษามีขอบเขตท่ีกวา้งมาก จึงเป็น
เหตุผลท่ีตอ้งใชว้ธีิการสุ่มแบบมีความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ในจงัหวดัหนองบวัล าภู โดยใช้
วธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายวธีิมาใชร่้วมกนั (พหุวธีิ) มีขั้นตอนการสุ่มดงัต่อไปน้ี 

ขั้นท่ี 1 สุ่มพื้นท่ีตัวแทนอ าเภอ ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random 
Sampling) เพื่อหาอ าเภอตวัอยา่งในจงัหวดัท่ีเป็นตวัแทน ในงานวิจยัน้ีก าหนดอ าเภอเมืองซ่ึงเป็นอ าเภอ
ศูนยก์ลางของจงัหวดั ไดแ้ก่ พื้นท่ีเขตรับผิดชอบของเทศบาลต าบลนามะเฟือง อ าเภอเมืองหนองบวัล าภู 
อ าเภอรอบนอกซ่ึงเป็นอ าเภอขนาดเล็กไดแ้ก่ พื้นท่ีเขตรับผิดชอบของเทศบาลนาเหล่า อ าเภอนาวงั (มี 4 
ต าบล) และอ าเภอท่ีระบุเป็นพื้นท่ีชุมชนห่างไกลสุดโดยใชร้ะยะเวลาในการเดินทางไปกลบัจากอ าเภอสู่
ศูนยก์ลางจงัหวดัเป็นเกณฑ์ไดแ้ก่ พื้นท่ีเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ อ าเภอ
สุวรรณคูหา รวมจ านวน 3 อ าเภอ  

ขั้นท่ี 2 สุ่มหมู่บา้นชุมชน ใชว้ธีิการสุ่มแบบส ามะโน (Census) ทุกชุมชน เพื่อหาชุมชน
ตวัอย่างในเขตพื้นท่ีท่ีเป็นตวัแทน ประกอบด้วย เทศบาลต าบลนามะเฟือง อ าเภอเมืองหนองบวัล าภู 
จ  านวน 5 ชุมชน เทศบาลนาเหล่า อ าเภอนาวงั จ  านวน 9 ชุมชนและองคก์ารบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
อ าเภอสุวรรณคูหา จ านวน 13 ชุมชน รวมทั้งส้ินจ านวน 27 ชุมชน  

ขั้นท่ี 3 สุ่มหลงัคาเรือนใชว้ิธีการสุ่มแบบบงัเอิญ (Accidental Random Sampling) เพื่อ
เลือกหลงัคาเรือนในชุมชนท่ีเป็นตวัแทน ดงัภาพท่ี 2.1 
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ผลจากการสุ่มตามแบบแผนการสุ่มในจงัหวดัหนองบวัล าภูได้พื้นท่ีศึกษา ประกอบด้วย (1) 
อ าเภอเมืองหนองบวัล าภู ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 1 เหนือทานตะวนั หมู่ท่ี 2 ตะวนัสีทองและเหล่าโพธ์ิทอง และหมู่
ท่ี 9 ฟ้าประทานดาวและบวรมงคลทองสามคัคี เขตเทศบาลต าบลนามะเฟือง (2) อ าเภอนาวงั ต าบลนา
เหล่าและต าบลเทพคีรีไดแ้ก่  หมู่ท่ี 1 นาซุมแซง ต าบลเทพคีรี หมู่ท่ี 1 นากลาง ต าบลนาเหล่า หมู่ท่ี 9 นา
เหล่า ต าบลนาเหล่า หมู่ท่ี 5 นาเหล่า ต าบลนาเหล่า หมู่ท่ี 6 เทพคีรี ต าบลเทพคีรี หมู่ท่ี 7 เทพคีรี ต าบล
เทพคีรี หมู่ท่ี 7 นากลาง ต าบลนาเหล่า หมู่ท่ี 2 นาเหล่า ต าบลนาเหล่า หมู่ท่ี 12 นาเหล่า ต าบลนาเหล่า 
และหมู่ท่ี 13 นาวงั ต าบลนาเหล่า และ (3) อ าเภอสุวรรณคูหา ต าบลดงมะไฟ ไดแ้ก่ หมู่ท่ี  1 ดงมะไฟ หมู่
ท่ี 2 ดงมะไฟ หมู่ท่ี 3 ดงมะไฟ หมู่ท่ี 4 วงัหินชา หมู่ท่ี 5 บา้นนาไร่ หมู่ท่ี 6 โนนสง่า หมู่ท่ี 7 บา้นผาซ่อน 
หมู่ท่ี 8 บา้นโชคชยั หมู่ท่ี 9 วงัหินชา หมู่ท่ี 10 บา้นโนนมีชยั หมู่ท่ี 11 บา้นนาเจริญ หมู่ท่ี 12 บา้นโชคชยั 
และหมู่ท่ี 13 ดงมะไฟ ทั้งหมด ดงัรายละเอียดดงัตารางท่ี 2.1  

 

 

 

 

 

 

สุ่มครอบครัว 

 

จงัหวดัหนองบัวล าภู 

เขตห่างไกล เขตในเมือง 

ภาพที ่2.1 ขั้นตอนการสุ่มตวัอยา่งครอบครัวในจงัหนองบวัล าภู 

ชุมชน 

 

เทศบาล 

เขตนอกเมือง 

สุ่มครอบครัว 

 

ชุมชน/หมู่บา้น 

 

เทศบาล 

สุ่มครอบครัว 

 

หมู่บา้น 

 

อบต. 
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ตารางที ่2.1 รายละเอียดอ าเภอ ต าบล หมู่บา้นและจ านวนหลงัคาเรือนท่ีไดจ้ากการสุ่ม 

อ าเภอ ต าบล หมู่บา้น/ชุมชน 
หลงัคาเรือน 

ทั้งหมด ตวัอยา่ง 
เมือง

หนองบวัล าภู 
นามะเฟือง เหนือทานตะวนั 177 50 

ตะวนัสีทองและเหล่าโพธ์ิทอง 367 103 
ฟ้าประทานดาวและบวรมงคลทองสามคัคี 333 94 

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

เทพคีรี นาซุมแซง 105 30 
เทพคีรี 111 31 
เทพคีรี 214 60 

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

บา้นผาซ่อน 178 50 
บา้นโชคชยั 166 47 
วงัหินชา 207 58 

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

ทีม่า: ศูนยข์อ้มูลเก่ียวกบัต าบลของเมืองไทย, 2553   
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ขั้นท่ี 4 สุ่มครอบครัวใชว้ิธีการสุ่มแบบบงัเอิญ (Accidental Random Sampling) ในการ
เก็บขอ้มูล ผูว้จิยัไดแ้บ่งสัดส่วนความหนาแน่นของหลงัคาเรือนแต่ละชุมชน เพื่อก าหนดจ านวนตวัอยา่ง
ในแต่ละชุมชนดว้ยค่าร้อยละ 

ขนาดตวัอย่างในใช้ในการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณทั้งก่อนและหลงัการดาเนินโครงการ 
โดยใชสู้ตรในการค านวณ ดงัน้ี  

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

เม่ือค านวณได้จ  านวนตวัอย่างแล้ว เพื่อให้จ  านวนตวัอย่างน่าเช่ือถือมากข้ึน ผูว้ิจยัจึงไดเ้พิ่ม
จ านวนเพื่อความน่าเช่ือถืออีก 50% ของจ านวนท่ีไดจ้ากการค านวณ รายละเอียดดงัน้ี 

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

 
2.5 วธีิการเกบ็ข้อมูล 

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

2.5.2 การศึกษาเชิงปริมาณ เก็บขอ้มูลโดยการส ารวจ (Survey) จากครอบครัวในชุมชนโดย
อาศยัแม่บา้นหรือผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีดูแลสุขภาพประจ าครอบครัวเป็นผูใ้หข้อ้มูล 
 
2.6 ปัญหาอุปสรรคในการเกบ็ข้อมูล 

2.6.1 ปัญหาอุปสรรคจากอาสาสมคัรเก็บขอ้มูล เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการละเลยการท าความ
เขา้ใจวิธีการสุ่มตวัอยา่งและการเลือกตวัอยา่งทดแทน กรณีกลุ่มเป้าหมายมีคุณลกัษณะไม่เขา้ไดก้บัการ
นิยามกลุ่มเป้าหมาย ประเด็นน้ีผูว้จิยัไดเ้นน้ย  ้าอาสาสมคัรอยา่งเคร่งครัด 

2.6.2 ปัญหาอุปสรรคจากเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล เป็นปัญหาในกรณีท่ีเคร่ืองมือในการ
เก็บข้อมูลมีจ านวนหลายหน้าและมีหลายชุดข้อค าถาม ท าให้ระดับของการตอบช่วงท้าย ๆ จะให้
ความส าคญันอ้ยลง รวมทั้งขอ้ค าถามปลายเปิด ท าใหผู้ใ้หข้อ้มูลส่วนใหญ่มกัไม่แสดงความคิดเห็น 
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2.6.3 ปัญหาอุปสรรคจากผูใ้ห้ข้อมูล ในชุมชนกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มเป้าหมายมีวิถีชีวิตท่ี
จ  าเป็นตอ้งออกจากบา้นตอนเชา้มืดและกลบัตอบเยน็ โอกาสท่ีจะสุ่มแบบบงัเอิญค่อนขา้งจะล าบาก ส่วน
ใหญ่จะเป็นการเก็บขอ้มูลในบา้นท่ีมีคนอยู่บา้นในเวลากลางวนัและผูท่ี้เป็นแม่บา้นหรือผูท่ี้ท  าหน้าท่ี
แม่บา้นก็ไม่อยูบ่า้น 

 
2.7 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทีไ่ด้มา 

2.7.1 การตรวจสอบขอ้มูล  เม่ือผูว้จิยัสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายในแต่ละวนัแลว้ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูล
ท่ีไดม้าบนัทึกลงในแบบบนัทึก แลว้น าขอ้มูลไปตรวจสอบความละเอียดถูกตอ้งของขอ้มูลต่างๆ โดยใช้
วิธีการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Triangulation) (ชาย โพธิสิตา, 2547)  กล่าวคือ มีการตรวจสอบ
ความถูกตอ้งหลายคร้ังในแต่ละวนัจากผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีต่างกนั การถามค าถามเดิมในเวลาต่างกนั การปรับ
ค าถามใหม่  การสมมุติเหตุการณ์ท่ียงัไม่เกิดข้ึนและมีการปรับแนวทางการสัมภาษณ์ให้เหมาะสมกบั
ผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งท่ีเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลระดบัโครงสร้างและครอบครัว เพื่อให้ผูใ้ห้ขอ้มูลได้แสดงทศันะของ
ตนเองมากท่ีสุด  เพื่อจะได้ทราบว่าประเด็นใดท่ีตอ้งเพิ่มเติม เน่ืองจากการศึกษาทุนเดิมท่ีใช้ในการ
ขบัเคล่ือนชุมชนสู่สังคมปลอดควนับุหร่ี ศึกษาทั้งชุมชนในเมือง นอกเมืองและชุมชนห่างไกลนั้นมี
บริบททางกายภาพท่ีแตกต่างกนั ท าให้ตอ้งตรวจสอบขอ้มูลหลายดา้น ทั้งตรวจสอบจากแหล่งขอ้มูลท่ี
หลากหลาย  การสัมภาษณ์ผูรู้้หลาย ๆ คนไดแ้ก่ ปราชญช์าวบา้น ผูน้ าชุมชน ผูสู้งอายุและขอ้มูลในส่วน
ทอ้งถ่ินเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลถูกตอ้งมากท่ีสุด 

2.7.2 การวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจ ัยได้รวบรวมข้อมูล จากการอภิปรายกลุ่ม การสังเกต การ
สัมภาษณ์ การบนัทึกเสียงและบนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ ผูว้ิจยัไดร้วบรวม ประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลไป
พร้อม ๆ กนัดว้ยความรอบคอบ ทั้งในขณะท่ีท าการสัมภาษณ์และหลงัการสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ซ ้ าไป
มาหลาย ๆ คร้ัง ส่ิงท่ีผูว้ิจยัค  านึงถึงมากท่ีสุดคือ ความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์และการ
ตีความ  เน่ืองจากการประเมินสถานการณ์ยาสูบเพื่อการเปล่ียนแปลงมีขอ้มูลหลายอยา่งท่ีตอ้งท าความ
เขา้ใจ เช่น แบบแผนในการด าเนินชีวิตของครอบครัวในชุมชนในเมือง ชุมชนนอกเมืองและชุมชน
ห่างไกล ภายใตค้วามคิด/ความเช่ือและความตระหนกั   

หลงัจากนั้นผูว้จิยัไดว้เิคราะห์พฒันาการของ (1) ทุนทางสังคมในชุมชน เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัการ
ก่อเกิดและการด ารงอยูข่องทุนทางสังคม แลว้จึงวเิคราะห์ (2) การรับรู้เก่ียวกบันโยบายควบคุมยาสูบ (3) 
ความตระหนกัต่อนโยบายควบคุมยาสูบ (4) ความคิดเห็นเก่ียวกบัการสนบัสนุนระบบบริการเลิกบุหร่ี
และฟ้ืนฟูสุขภาพกลุ่มคนในชุมชนและ (5) การด าเนินงานควบคุมควนับุหร่ีมือสอง ดงันั้นผูว้ิจยัจึงตอ้ง
วเิคราะห์ขอ้มูลความสัมพนัธ์เชิงเน้ือหา จดัหมวดหมู่ขอ้มูลเพื่อให้ทราบถึงกลุ่มปัจจยั แยกแยะขอ้มูลทั้ง
ในส่วนของบริบททัว่ไปของชุมชน แบบแผนในการด าเนินชีวิตของครอบครัว พฒันาการของทุนทาง
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สังคมในชุมชน เพื่อท่ีจะไดท้ราบถึงประเด็นตกหล่นหรือเพิ่มเติม จนกว่าความถูกตอ้งของขอ้มูลนั้น
สมบูรณ์และชดัเจนข้ึน ซ่ึงจะท าการเช่ือมโยงความเป็นเหตุเป็นผลของขอ้มูลโดยรวม เพื่อหาขอ้สรุป  

สุดท้ายจึงวิเคราะห์ความเช่ือมโยงของข้อมูลในส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อตรวจสอบ
ความสัมพนัธ์กบับริบททางสังคมและวฒันธรรมนั้นๆ โดยมีกรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนใช้
เป็นแนวทางทางเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ท่ีศึกษา  

 
2.8 การประเมินผลการเกบ็ข้อมูล 

ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาทั้ งเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อให้เกิดความเข้าใจใน
รายละเอียด ผูว้จิยัไดจ้  าแนกรูปแบบของการน าเสนอผลการวเิคราะห์เป็น 3 รูปแบบดงัน้ี  

2.8.1 การน าเสนอผลการวเิคราะห์ในรูปแบบการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ซ่ึง
เป็นการบรรยาย อธิบายความเป็นจริงจากปรากฏการณ์ทางสังคม ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีเพื่อท าความ
เขา้ใจถึงความสัมพนัธ์  ความเช่ือมโยงของพฤติกรรมนักสูบ ผูป้ระกอบการ/ร้านคา้ เพื่อน ครอบครัว 
กลุ่มองค์กรและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในชุมชน รวมทั้งการจดักลุ่มขอ้มูลและการตีความเพื่อท าความ
เขา้ใจกบันิยามความหมายองคป์ระกอบของปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัควนับุหร่ีมือสอง  

2.8.2 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ในระดบัตวัแปรเดียว (Univariate Analysis) อธิบายผลการ
ประเมินสถานการณ์ยาสูบดว้ยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าฐานนิยม และค่าพิสัย เพื่อท าความเขา้ใจกบัขอ้มูลทัว่ไปของประชากรท่ีศึกษา 
ผูว้จิยัน าเสนอขอ้มูลดว้ยแผนภูมิตาราง 

2.8.3 น าเสนอผลการวิเคราะห์ในระดบัสองตวัแปร(Bivariate Analysis) สถานการณ์การสูบ
บุหร่ีในครอบครัว จ าแนกตามคุณลกัษณะของครอบครัวดว้ยสถิติ 2-test ในรูปแบบตาราง 

2.8.4 การน าเสนอผลการประเมินปัจจยัท่ีเป็นทุนเดิมในรูปแบบสถิติพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อท าความเขา้ใจกบั (1) ทุน
ทางสังคมในชุมชน (2) การรับรู้เก่ียวกบันโยบายควบคุมยาสูบ (3) ความตระหนักต่อนโยบายควบคุม
ยาสูบ (4) ความคิดเห็นเก่ียวกบัการสนบัสนุนระบบบริการเลิกบุหร่ีและฟ้ืนฟูสุขภาพกลุ่มคนในชุมชน
และ (5) การด าเนินงานควบคุมควนับุหร่ีมือสอง ผูว้จิยัน าเสนอขอ้มูลดว้ยแผนภูมิตาราง 

2.8.5 ผลการวิเคราะห์ในระดบัสองตวัแปร(Bivariate Analysis) การสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ 
จ าแนกตามคุณลกัษณะขององคป์ระกอบปัจจยั ดว้ยสถิติ 2-test  

2.8.6 ผลการวิเคราะห์ในระดบัหลายตวัแปร (Multivariate Analysis) ซ่ึงผูว้ิจยัน าเสนอผลการ
วเิคราะห์ในรูปแบบตาราง ดงัน้ี 

2.8.6.1 ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบปัจจยั (Exploratory Factor Analysis: EFA) เพื่อ
ท าความเขา้ใจถึงค่าน ้าหนกัความส าคญัขององคป์ระกอบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ 
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2.8.6.2 ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบปัจจยัเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis: 
CFA) เพื่อท าการยนืยนัองคป์ระกอบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ 

2.8.6.3 ผลการวิเคราะห์อิทธิพล (Path Analysis) เพื่อค้นหาปัจจัยทั้ งทางตรงและ
ทางออ้มท่ีมีอิทธิพลต่อการสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ 

2.8.6.4 ผลการวิเคราะห์ประมาณค่าพารามิเตอร์ในการวิเคราะห์ถดถอย (R2) เพื่อ
อธิบายอ านาจในการพยากรณ์ (Power of Prediction) การสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ  

2.8.6.5 ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structure Equation Model: SEM) 
เพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบความยดึโยงขององคป์ระกอบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อต่อการสูบบุหร่ีในท่ี
สาธารณะ 
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บทที ่ 3 
บริบทของพืน้ทีป่ระเมนิสถานการณ์ยาสูบ 

 
 
3.1 สภาพทัว่ไปพืน้ที่ศึกษา  

ในการประเมินคร้ังน้ีคณะผูว้จิยัเลือกพื้นท่ีด าเนินการประเมินศึกษาวิจยั โดยจ าแนกเป็น 3 พื้นท่ี
คือ (1) เทศบาลต าบลนามะเฟือง ในเขตอ าเภอเมืองหนองบวัล าภู อยูห่่างจากเทศบาลเมืองหนองบวัล าภู 
ประมาณ 20 กิโลเมตร เรียกวา่ “เขตในเมือง” มีจ านวน 5 คุม้ 3 ชุมชน (2) ชุมชนในเขตเทศบาลนาเหล่า 
อ าเภอนาวงั เป็นเทศบาลในเขตอ าเภอรอบนอก เรียกวา่ “เขตนอกเมือง” มีจ  านวนชุมชนอยูใ่นเขตต าบล
นาเหล่า 7 ชุมชน และชุมชนอยูใ่นเขตต าบลเทพคีรี 3 ชุมชน รวมเป็น 10 ชุมชน อยูห่่างจากเทศบาลเมือง
หนองบวัล าภู ประมาณ 30 กิโลเมตรและ (3) ชุมชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลกุดมะไฟ อ าเภอ
สุวรรณคูหา เป็นชุมชนในเขตห่างไกล อยูห่่างจากเทศบาลเมืองหนองบวัล าภู ประมาณ 90 กิโลเมตร 
เรียกวา่ “เขตห่างไกล” มีจ านวน 13 ชุมชน 

3.1.1 เขตในเมือง   
ในงานวจิยัน้ีเขตในเมืองหมายถึง เขตเทศบาลต าบลนามะเฟือง อ าเภอเมืองหนองบวัล าภู 

ซ่ึง เป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในรูปแบบเทศบาลต าบลขนาดเล็ก ได้รับการยกฐานะจาก
สุขาภิบาลนามะเฟืองเป็นเทศบาลต าบลนามะเฟือง ตามพระราชบญัญติัการเปล่ียนแปลงฐานะสุขาภิบาล
เป็นเทศบาลต าบล  เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2542 

จากหลกัฐานความเป็นมาและค าบอกเล่าของผูสู้งอายุ ปราชญ์ชาวบา้นท่ีบอกเล่าถึงการตั้งถ่ิน
ฐานของชุมชนเทศบาลต าบลนามะเฟือง ในราวปี พ.ศ. 2470  ชาวบา้นโคกหินลาด บา้นหนองตาล บา้น
โคกน้อยไดอ้พยพผูค้นหนีโรคฝีดาษ มาจบัจองท่ีท ากิน บริเวณพื้นท่ีของบา้นนามะเฟืองปัจจุบนั ดว้ย
เป็นพื้นท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ และมีหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ว่าพื้นท่ีแถบน้ีมีการตั้งถ่ินฐานของ
ชุมชนมาก่อนในสมยัการตั้งเมืองหนองบวัลุ่มภู(นครเข่ือนขนัธ์กาบแกว้บวับาน)โดยพบหลกัฐานวดัร้าง  
และพระพุทธรูปศิลปะลา้นชา้ง ซ่ึงต่อมาชาวบา้นไดอ้ญัเชิญน ามาประดิษฐานท่ีวดัศรีสระแกว้ นามว่า 
“หลวงปู่ ม่ิงขวญั”เป็นท่ีเคารพสักการะของประชาชน จนถึงปัจจุบนั  

นอกจากน้ีในช่วงการตั้งหมู่บ้านคร้ังแรกมีตน้มะเฟืองใหญ่เกิดอยู่ชายทุ่งบริเวณทิศใตข้อง
หมู่บา้น  ชาวบา้นจึงตั้งช่ือวา่ “บา้นนามะเฟือง” ต่อมาเม่ือมีผูค้นมากข้ึนในราวปี พ.ศ. 2473 ทางราชการ
จึงจดัตั้งหมู่บา้นอย่างเป็นทางการ มีผูใ้หญ่บา้นคนแรกคือนายบุญมี สุวรรณศรี ข้ึนกบัต าบลหัวนา  
อ าเภอหนองบวัล าภู จงัหวดัอุดรธานี  ปี 2490 ไดแ้ยกจากต าบลหวันา ข้ึนกบัต าบลบา้นขามและไดแ้ยก
หมู่บา้นคือ บา้นเหล่าโพธ์ิชยัและบา้นนามะเฟืองเหนือ ตามล าดบั  ปี พ.ศ. 2518 ไดย้กฐานะและจดัตั้ง
เป็นต าบลนามะเฟือง  อ าเภอหนองบวัล าภู  จงัหวดัอุดรธานี  ก านนัคนแรกคือนายบุญมา สุวรรณศรี    
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ต่อมาปี พ.ศ. 2530 บ้านนามะเฟืองเหนือ บ้านนามะเฟืองใต้และบ้านเหล่าโพธ์ิชัยได้ยกฐานะเป็น
สุขาภิบาลนามะเฟือง  อ าเภอหนองบวัล าภู  จงัหวดัอุดรธานี ต่อมาวนัท่ี  1  ธนัวาคม พ.ศ. 2536 ไดแ้ยก
ออกจากจงัหวดัอุดรธานี  สุขานามะเฟืองจึงข้ึนกบัอ าเภอเมืองหนองบวัล าภู  จงัหวดัหนองบวัล าภูและ
ยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลนามะเฟือง  อ าเภอเมืองหนองบวัล าภู  จังหวดัหนองบวัล าภู  เม่ือวนัท่ี 24   
กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2542 

3.1.1.1 สภาพทัว่ไปและขอ้มูลพื้นฐานเขตในเมือง  
ต าบลนามะเฟือง ตั้งอยู่ท่ีละติจูท่ี 102-30 ของกรมแผนท่ีทหารบก พิกดั 328-

880 ระวาง 5443 แผ่นท่ี 2 ต าบลนามะเฟือง มีเน้ือท่ีประมาณ 84.27 ตารางกิโลเมตรหรือ 52,668 ไร่ มี
ประชากรทั้งส้ิน 5,797 คน จ าแนกเป็นชาย 2,880 คน หญิง 2,917 คน มีความหนาแน่นเฉล่ีย 69.09 คน/
ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูร่ะหวา่งเทือกเขาภูพานและภูเกา้ อยูห่่างจากตวัจงัหวดัหนองบวัล าภู 18 กิโลเมตร 
และอยูห่่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ  550  กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี 
       ทิศเหนือ     ติดกบั      เขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นขาม 
       ทิศใต ้               ติดกบั     เขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลนามะเฟือง 
       ทิศตะวนัออก     ติดกบั     เขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลนามะเฟือง 
       ทิศตะวนัตก       ติดกบั     เขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นขาม 
 

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

ในเขตเทศบาลต าบลมีจ านวนครัวเรือน ทั้งส้ิน 856 หลงัคาเรือน มีประชากร จ านวน  4,385 คน  
จ าแนกเป็นเพศชาย 2,123  คน เพศหญิง  2,262  คน ความหนาแน่นของประชากร  791  คนต่อตาราง
กิโลเมตร (ในเขตเทศบาล) มีเส้นทางการคามนาคมเป็นทางหลวงแผน่ดิน หมายเลข  2146  ผา่นเทศบาล  
รถโดยสารประจ าทางสายอุดรธานี – โนนสังและสายหนองบวัล าภู – ขอนแก่น แล่นผ่าน มีระบบ
ประปา มีกิจการของเทศบาลต าบลนามะเฟืองบริการครบทุกครัวเรือน ระบบไฟฟ้าการส่ือสาร
โทรคมนาคมครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

ต าบลนามะเฟืองมีลกัษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบสูง อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียท่ี 36 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิเคยต ่าสุดท่ี 0 องศาเซลเซียส มีปริมาณน ้ าฝนตลอดปี 1,656 มิลลิเมตร ประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบชีพเกษตรกรรมไดแ้ก่ ท านา รองลงมาคือคา้ขายและรับจา้ง รายไดเ้ฉล่ียคนละประมาณ 23,000 
บาทต่อปี มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรเฉล่ียปีละ  2,000,000  บาทต่อครัวเรือน มีแหล่งท่องเท่ียวทั้งทาง
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ธรรมชาติและทางศิลปวฒันธรรมเช่น (1) สวนสาธารณะหนองฝายใหญ่ (2) หลวงปู่ ม่ิงขวญั ซ่ึงเป็นส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองของชาวนามะเฟืองไดว้นัร่วมใจจดังานนมสัการหลวงปู่ ม่ิงขวญัข้ึนทุกปีในวนัท่ี 
24 กุมภาพนัธ์ ส่วนใหญ่เป็นการแสดงสินคา้ผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ิน การแสดงศิลปวฒันธรรม ประเพณี บุญ
ต่าง ๆ เช่น งานสงกรานต์ บุญบั้งไฟ มีจ านวนนักท่องเท่ียวประมาณ 5,000 คนต่อปี มูลค่าจากการ
ท่องเท่ียวประมาณ 500,000 บาทต่อปี 

ด้านการบริหารจัดการ เทศบาลต าบลนามะเฟืองมีการแบ่งการบริหารออกเป็น 4 ฝ่าย 
ประกอบด้วย (1) ฝ่ายบริหาร มีนายกเทศมนตรีเป็นผูบ้ริหารเทศบาล และมีรองนายกเทศมนตรี ท่ี
ปรึกษา เลขานุการนายกเทศมนตรีเป็นผูช่้วยผูบ้ริหาร (2) ฝ่ายสภาเทศบาลมีสมาชิกสภาเทศบาลมี
จ านวน 12  คน เป็นฝ่ายนิติบญัญติั (3) ฝ่ายขา้ราชการมีปลดัเทศบาลเป็นหวัหนา้ โดยมีพนกังานเทศบาล   
ลูกจา้งประจ า พนกังานจา้งเป็นผูป้ฎิบติัโดยแบ่งส่วนราชการออกเป็นส านกัปลดัเทศบาล กองคลงั กอง
การศึกษา  กองช่าง  กองประปา กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ียงัมีคณะกรรมการชุมชน ท่ี
ปรึกษาชุมชน มีการบริหารงานในรูปแบบของสภาประชาชน มีการประชุมทุกเดือนเพื่อติดตามการ
บริหารงานและขอ้เสนอแนะ 

จากการบริหารงานของเทศบาลต าบลนามะเฟือง ในระหวา่งปี พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบนัไดมี้ปัญหา
ข้ึนและได้ก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชน พอสรุป
สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนและไดด้ าเนินการแกไ้ขแลว้ดงัต่อไปน้ี (1) ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ปัญหาดา้นการ
คมนาคมด าเนินการแก้ไขโดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ครอบคลุมทั้ง 5 ชุมชน โดยเฉพาะ
เส้นทางสายหลกั ส่งผลให้การเดินทางของประชาชนมีความสะดวกมากข้ึน ปัญหาดา้นการสุขาภิบาล
ท่อน ้ าอุดตนั ในช่วงปี 2547 ถึงปัจจุบนั โครงการก่อสร้างของเทศบาลในด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ประกอบดว้ย โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้ า รางระบายน ้ าครบทุกชุมชน ปัญหาดา้นไฟฟ้าและระบบ
ประปาด าเนินการโดยติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ปรับปรุงระบบประปา ปัญหาดา้นการจราจร ไดป้รับปรุง
ระบบจราจร จัดท าป้าย ไฟกระพริบและสัญญาณจราจรอย่างครอบคลุม (2) ด้านสังคม ได้จัดท า
โครงการอบรมเพื่อพฒันาพนักงานและกรรมการชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มเยาวชน สตรีและผูสู้งอาย ุ
ตลอดจนผูบ้ริหารและสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีใหป้ระชาชน  นอกจากน้ียงัการจดัท า
โครงการเฝ้าระวงัดูแลทรัพย์สินและความสงบเรียบร้อยของชุมชน จัดระเบียบสังคมดูแลสถาน
ประกอบการท่ีเป็นแหล่งมอมเมาเยาวชน จัดหาอาชีพให้วยัรุ่นท่ีว่างงาน  ส่งเสริมและสนับสนุน
ผูด้้อยโอกาสในสังคม (3) ด้านเศรษฐกิจ สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพ จัดหาตลาดการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมการท่องเท่ียว พฒันาผลิตภณัฑ์และจดัการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้ น เพื่อ
ส่งเสริมอาชีพเพิ่มข้ึน และ (4) ดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดจ้ดัท าโครงการ
ปรับปรุงภูมิทศัน์ สวนสุขภาพชุมชน โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพชุมชน โครงการปลูกตน้ไมเ้ฉลิม
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พระเกียรติ โครงการปรับปรุงระบบระบายน ้ า โครงการ “หนา้บา้นน่ามอง หลงับา้นน่าดู ในบา้นน่าอยู ่
น่ีคือบา้นของเรา” 

3.1.2 เขตนอกเมือง 
ในงานวิจยัน้ีเขตนอกเมืองหมายถึง เขตพื้นท่ีชุมชนในเทศบาลนาเหล่า ซ่ึงเดิมเทศบาล

ต าบลนาเหล่ามีฐานะเป็นสุขาภิบาลนาเหล่า ตั้งอยูท่ี่ชั้น 2 ท่ีวา่การอ าเภอนากลาง ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 เดือน 
เมษายน พ.ศ. 2537 อ าเภอนาวงั ไดแ้บ่งแยกเขตการปกครองออกจากอ าเภอนากลางและไดย้กฐานะเป็น
อ าเภอเม่ือ ปี พ.ศ. 2540 เป็นตน้มา สุขาภิบาลนาเหล่าจึงไดม้าตั้งอยูท่ี่ชั้น 2 ท่ีวา่การก่ิงอ าเภอนาวงั ถนน
อุดรธานี – เลย ต าบลนาเหล่า อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล าภู มีการพฒันาและปรับปรุงตามล าดบั 
ดงัน้ีคือ เม่ือปี พ.ศ. 2535 มีฐานะเป็นสุขาภิบาลนาเหล่าตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และเม่ือวนัท่ี 
25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ไดย้กฐานะเทศบาลต าบลนาเหล่า ตามพระราชกฤษฎีกาเปล่ียนแปลงฐานะ
จากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลต าบล 

ปัจจุบนัเทศบาลต าบลนาเหล่า ตั้งอยูเ่ลขท่ี 293 ถนนหนองบวัล าภู - เลย ต าบลนาเหล่า อ าเภอนา
วัง จังหวัดหนองบัวล าภู  รหัสไปรษณีย์ 39170 เป็นอาณาเขตฝ่ังด้านทิศตะวันตกของจังหวัด
หนองบวัล าภู ห่างจากจงัหวดัหนองบวัล าภู 42 กิโลเมตร มีพื้นท่ีทั้งส้ิน 12.70 ตารางกิโลเมตร มีอาณา
เขตติดต่อ ดงัน้ี 
  ทิศเหนือ  ติดต่อกบั  ต าบลนาแก 
  ทิศใต ้   ติดต่อกบั  ต าบลนาเหล่า 
  ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบั  ต าบลเทพคีรี 
  ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบั  ต าบลวงัทอง 

 
ลักษณะพื้นท่ีการปกครองมีอาณาเขตตามกฎหมายปกครอง รวม 2 ต าบล 10 หมู่บ้าน 

ประกอบดว้ย (1) ต าบลนาเหล่า จ านวน 7 หมู่บา้น คือ หมู่ 1 บา้นนากลาง มีนางทองใบ โจนส์เป็น
ผูใ้หญ่บา้น หมู่ 2 บา้นโคกนาเหล่า มีนายแล่ ค าศรี เป็นผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 5 บา้นโคกนาเหล่า มีนายโยธิน      
บุญสาร เป็นผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 7 บา้นนากลาง มีนายบวัไข สิงห์ชมพู เป็นผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 9 บา้นนาวงัมี
นายบุญทนั สารีแกว้ เป็นผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 12 บา้นใหม่บูรพา มีนายสมาน คูณเมือง เป็นผูใ้หญ่บา้นและ 
หมู่ท่ี 13 บา้นนากลาง มีนายพุฒ ผงสา เป็นผูใ้หญ่บา้น และ (2) ต าบลเทพคีรี จ  านวน 3 หมู่บา้นคือ หมู่ 1
บา้นนาชุมแซง มีนางวาณี เหล่ามูล เป็นผูใ้หญ่บา้น หมู่ 6 บา้นเทพคีรี มีนายนิพนธ์ บูรสิทธ์ิ เป็น
ผูใ้หญ่บา้น และหมู่ท่ี 7 บา้นเทพคีรีเหนือ มีนายชยัพร เหลาแกว้ เป็นผูใ้หญ่บา้น 

เทศบาลต าบลนาเหล่า มีประชากร รวมทั้งส้ิน 6,970 คน จ านวนครัวเรือน 1,993 หลงัคาเรือน 
ความหนาแน่นเฉล่ีย 548.81 คนต่อตารางกิโลเมตร (ส านกังานทะเบียนทอ้งถ่ิน เทศบาลต าบลนาเหล่า, 
2553) โดยมีรายละเอียดขอ้มูล ดงัตารางท่ี 3.1 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
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ตารางท่ี 3.1 จ านวน หมู่บา้น ประชากรและจ านวนครัวเรือน จ าแนกตามเขตพื้นท่ีต าบล  

หมายเหตุ  ขอ้มูลจากส านกังานทะเบียนทอ้งถ่ิน เทศบาลต าบลนาเหล่า  
 

ในส่วนสภาพภูมิประเทศ  เทศบาลต าบลนาเหล่ามีพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบ ลกัษณะดินส่วนใหญ่
เป็นหินปนทรายและดินเหนียวปนทราย  มีแม่น ้าหลายสายไหลผา่นไดแ้ก่  ล าพะเนียง  ล าห้วยดาน  ล าห้วย
ไฮ  ล าหว้ยซ าจ าปา  ร่องภูกลางและล าห้วยไผ ่ส่งผลให้เกิดท่ีราบลุ่มขา้งล าน ้ าเหมาะสมกบัการท าการเกษตร 
เช่น  ปลูกขา้ว  ขา้วโพด  ถัว่เหลือง ฯลฯ เป็นตน้ นอกจากน้ีล าห้วยต่าง ๆ สามารถกกัเก็บน ้ าไวใ้ช้อุปโภค
บริโภคในยามขาดแคลนได ้มีสภาพภูมิอากาศโดยทัว่ไปดงัน้ีคือ 
  ฤดูฝน      ในช่วงระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึงตุลาคม  ฝนตกปานกลาง 
  ฤดูหนาว  ในช่วงระหวา่งเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม  อากาศค่อนขา้งหนาว 
  ฤดูร้อน    ในช่วงระหวา่งเดือนเมษายนถึงมิถุนายน  อากาศค่อนขา้งร้อนจดั 
 

การตั้งถ่ินฐานของเทศบาลต าบลนาเหล่า มีลักษณะรวมตวักันเป็นกลุ่ม โดยเกาะกลุ่มตาม
เส้นทางสายหลกัการประกอบอาชีพของประชากรส่วนใหญ่ของชุมชนเทศบาลต าบลนาเหล่า  ยงัคง
ประกอบอาชีพทางการเกษตร มีพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของทอ้งถ่ินไดแ้ก่  ขา้ว  ขา้วโพด  พืชสวน และพืช
ท่ีปลูกในฤดูแลง้หลงัจากเก็บเก่ียวขา้วแลว้ ไดแ้ก่ ถัว่เหลือง  นอกจากน้ียงัมีการเล้ียงสัตวค์วบคู่ไปดว้ย 

เขตต าบล หมู่ท่ี ช่ือหมู่บา้น 
จ านวนประชากร 

รวม 
จ านวน
ครัวเรือน ชาย หญิง 

 
 
 

นาเหล่า 

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

 
เทพคีรี 

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

 ดา้นโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม เทศบาลต าบลนาเหล่า มีถนนสายหลกัท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
ทางหลวงหมายเลข 210 (อุดรธานี – เลย) เป็นเส้นทางสายหลกัท่ีเช่ือมโยงระหว่างจงัหวดัเลยและ
จงัหวดัหนองบวัล าภู ซ่ึงผ่านส านักงานเทศบาลต าบลนาเหล่า การคมนาคมสัญจรสะดวก มีถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหว่างเทศบาลต าบลนาเหล่าและเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาเหล่า 
ตลอดจนเช่ือมระหว่างเทศบาลต าบลนาเหล่ากบัองค์การบริหารส่วนต าบลเทพคีรีและเช่ือมระหว่าง
เทศบาลต าบลนาเหล่ากบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแก ท าให้การจราจรในเขตเทศบาลต าบลนาเหล่า 
มีความคล่องตวัดี สภาพสังคมเขตเทศบาลต าบลนาเหล่าเป็นสังคมก่ึงเมืองก่ึงชนบท ประชาชนส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงไม่จ  าเป็นจะตอ้งเดินทางโดยรถยนตส่์วนตวัสัญจรไปมาทุกวนั   

ด้านสาธารณูปโภค ในเขตเทศบาลต าบลนาเหล่า มีประปาประจ าหมู่บา้นทั้งส้ินจ านวน 10 
หมู่บา้น อยา่งไรก็ตามน ้าประปาดงักล่าวยงัไม่สามารถบริโภคไดแ้ต่ก็มีนโยบายท่ีจะผลกัดนัใหน้ ้าประปามี
คุณภาพจนสามารถบริโภคไดเ้พื่อคุณภาพท่ีดีของประชาชนในพื้นท่ี โดยไดส้นบัสนุนงบประมาณใน
การซ่อมแซมและปรับปรุงให้ใชก้ารไดอ้ยูเ่สมอ หากขาดแคลนน ้ าในช่วงฤดูร้อนเทศบาลต าบลนาเหล่า
ได้น ารถบรรทุกน ้ าไปแจกจ่ายน ้ าในชุมชนท่ีขาดแคลนน ้ าเป็นประจ า ในส่วนการใช้ไฟฟ้าของ
ประชาชนในเทศบาลนาเหล่าใชบ้ริการไฟฟ้าของส่วนภูมิภาค โดยมีจ านวนครัวเรือนเกือบทุกครัวเรือนท่ี
ไดรั้บบริการและเทศบาลก็ยงัให้บริการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีเป็นการอ านวยความ
สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนแต่ท่ียงัไม่ครอบคลุมคือการขยายเขตไฟฟ้าในพื้นท่ีการเกษตร  
ซ่ึงเป็นความต้องการของประชาคมท้องถ่ิน มีส านักงานไปรษณีย์อนุญาต 1 แห่งและตู้โทรศัพท์
สาธารณะครบทุกชุมชนเพื่อใหบ้ริการแก่ประชาชน 

ดา้นการศึกษา ในเขตเทศบาลต าบลนาเหล่า มีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเพื่ออบรมเด็กเล็กก่อนเกณฑ ์
และโรงเรียนท่ีอยู่ในเขตเทศบาล  สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต  2  จงัหวดัหนองบวัล าภู รวม
ทั้งหมด  6  แห่ง ดงัต่อไปน้ี ระดบัปฐมวยั จ านวน  2  แห่ง ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัมชัฌิมเขตมงคล (ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กดีเด่น, 2551) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัทุ่งสว่าง ระดบัประถมศึกษา จ านวน 1 แห่งคือ 
โรงเรียนบา้นนากลาง ระดบัประถมศึกษาและเปิดขยายโอกาส จ านวน  2  แห่ง  คือโรงเรียนเทพคีรี
พิทยาคมและโรงเรียนบา้นโคกนาเหล่า ระดบัมธัยมศึกษา จ านวน 1 แห่งคือโรงเรียนนาวงัศึกษาวชิ 

นอกจากน้ียงัมีศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอนาวงัให้บริการ
การศึกษาแก่ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอนาวงั การศาสนาประชาชนภายในเขตเทศบาลต าบลนาเหล่าส่วน
ใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ  99.0 และมีวดั จ านวน 6 แห่ง การใชป้ระโยชน์ท่ีดินในเขต
เทศบาลต าบลนาเหล่า ส่วนมากใช้ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม เช่น ท านา ท าสวน ท าไร่และ
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เล้ียงสัตว ์ส าหรับท่ีใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัและประกอบการคา้ จะกระจายอยูต่ามเส้นทางคมนาคมหลกัและริม
สองฝ่ังทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 210 บริเวณบา้นเทพคีรี หมู่ท่ี 1 และบา้นนากลาง หมู่ท่ี 7 

ดา้นเศรษฐกิจ ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลต าบลนาเหล่า ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเช่น
การท านา  ท าไร่ ท าสวน เล้ียงสัตว ์ฯลฯ ปัจจุบนัประชาชนเร่ิมต่ืนตวัท าการเกษตรแบบผสมผสานกนัมาก
ข้ึน โดยเฉพาะกิจการเล้ียงโคนม เล้ียงกุง้ก้ามกราม เล้ียงปลา เพื่อเป็นอาชีพหลกัและอาชีพเสริมเพิ่ม
รายไดท่ี้ส าคญัคือ เกษตรกรหนัมาปลูกพืชเศรษฐกิจมากข้ึนเช่น ยางพาราและปลูกออ้ย และปัจจุบนัยงั
ไม่มีแหล่งทอ่งเท่ียวในเขตเทศบาลต าบลนาเหล่า โดยปัจจุบนัมีนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวและก าลงั
ส ารวจขอ้มูลในพื้นท่ี  

ในเขตเทศบาลต าบลนาเหล่าให้ความส าคญักบัการมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น โดยมี
สถานีต ารวจ 1 แห่ง มีงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเทศบาลต าบลนาเหล่าเป็นศูนยรั์บแจง้เหตุด่วน  
เหตุร้ายและภยัพิบติั ซ่ึงพร้อมให้การช่วยเหลือและเฝ้าระวงัเหตุตลอด 24 ชัว่โมง มีสมาชิกอาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในสังกดั จ  านวน 189 คน เป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวงัเหตุและรักษา
ความสงบเรียบร้อยของชุมชนภายในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลนาเหล่า รวมทั้งในช่วงเทศกาลก็เป็นก าลงั
ส าคญัในการอ านวยความสะดวกใหป้ระชาชนภายในเขตหมู่บา้นและผูส้ัญจรไปมา เพื่อลดอุบติัเหตุจาก
การจราจรและลดปัญหายาเสพติด 

3.1.3 เขตห่างไกลเมือง 
ในงานวิจยัน้ีหมายถึงเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ อ าเภอ

สุวรรณคูหาหมู่บา้นในต าบลดงมะไฟ ก่อนน้ีข้ึนอยู่กบัต าบลเก่ากลอย  อ าเภอหนองบวัล าภู จงัหวดั
อุดรธานี ตั้งแต่ปี พ.ศ 2503 ต่อมาไดข้ยายการปกครองออกจากต าบลเก่ากลอยมาเป็นต าบลนาสีโดยมี
นายเส่ียน วเิป เป็นก านนัต าบลคนแรกของต าบลนาสี  ในปี พ.ศ. 2508 ทางอ าเภอหนองบวัล าภู แบ่งเขต
การปกครองเป็นก่ิงอ าเภอนากลาง จงัหวดัอุดรธานี และเม่ือปี พ.ศ. 2516 อ าเภอนากลาง ได้แบ่งแยกเขต
การปกครองเป็นก่ิงอ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัอุดรธานีและไดย้กฐานะเป็นอ าเภอสุวรรณคูหาในปี พ.ศ. 
2519 คร้ังนั้นอ าเภอสุวรรณคูหามี 3 ต าบล ไดแ้ก่  ต าบลบา้นโคก  ต าบลนาด่านและต าบลดงมะไฟและ
ไดมี้การพฒันาเปล่ียนแปลงมาถึงปัจจุบนั  มีอาณาเขตติดต่อกบัพื้นท่ีใกลเ้คียงดงัน้ี 

ทิศเหนือ        มีอาณาเขตติดกบั  ต าบลบา้นหยวก อ าเภอน ้าโสม จงัหวดัอุดรธานี  
ทิศใต ้            มีอาณาเขตติดกบั ต าบลบา้นโคก อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล าภู 
ทิศตะวนัออก มีอาณาเขตติดกบั    ต าบลนาสี อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล าภู 
ทิศตะวนัตก  มีอาณาเขตติดกบั   ต าบลบุญทนั อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล าภู 
 
เน้ือท่ี ต าบลดงมะไฟมีเน้ือท่ีประมาณ 82 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 2,050ไร่ พื้นท่ีท่ีอยู่

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

สภาพการปกครองและจ านวนประชากร ต าบลดงมะไฟ มีจ านวนหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน 
ประกอบดว้ย 

หมู่ท่ี 1 บา้นดงมะไฟ มีนายณรงค ์พลอยอ ่าศรี เป็นผูใ้หญ่บา้น    
หมู่ท่ี 2 บา้นดงมะไฟ มีนายรินทอง อุปวงษ ์เป็นผูใ้หญ่บา้น       
หมู่ท่ี 3 บา้นดงมะไฟ มีนายลอง วงศาม่ิง เป็นผูใ้หญ่บา้นและเป็นก านนัต าบลดงมะไฟ 
หมู่ท่ี 4 บา้นวงัหินซา มีนายทองยุน่ หอมพรมมา เป็นผูใ้หญ่บา้น 
หมู่ท่ี 5 บา้นนาไร่ มีนายใหม่ บุตรโคตร เป็นผูใ้หญ่บา้น 
หมู่ท่ี 6 บา้นโนนสง่า มีนายจกัรพนัธ์ ตน้กนัยา เป็นผูใ้หญ่บา้น   
หมู่ท่ี 7 บา้นผาซ่อน มีนายเตียง สมเฉียง เป็นผูใ้หญ่บา้น 
หมู่ท่ี 8 บา้นโชคชยั มีนายสมบูรณ์    พลบุญ เป็นผูใ้หญ่บา้น      
หมู่ท่ี 9 บา้นวงัหินซา มีนายหนูปาน เจริญชยั     เป็นผูใ้หญ่บา้น 
หมู่ท่ี 10 บา้นโนนมีชยั มีนายสุพจน์ เกียงค า เป็นผูใ้หญ่บา้น 
หมู่ท่ี 11 บา้นนาเจริญ มีนายบุญเรือง จ าปาศกัด์ิ เป็นผูใ้หญ่บา้น 
หมู่ท่ี 12 บา้นโชคชยั มีนางทองมว้น ปิตสายะตงั เป็นผูใ้หญ่บา้น 
หมู่ท่ี 13 บา้นดงมะไฟ มีนายสมจิตร ภูมิลุน เป็นผูใ้หญ่บา้น 

 
ประชากรในต าบลดงมะไฟกลาง ปี พ.ศ. 2552 มีจ านวนครัวเรือน 2,142 ครัวเรือนและมีจ านวน

ประชากรทั้งส้ิน 9,711 คน จ าแนกเป็นชาย จ านวน 4,865 คนและหญิง จ านวน 4,846 คน มีความ
หนาแน่นประชากร เฉล่ีย 125 คนต่อตารางกิโลเมตร 

สภาพทางเศรษฐกิจและอาชีพ ประชากรต าบลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดย
จ าแนกเป็นอาชีพท านา/ท าไร่ จ  านวน 1,994 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 93.1  รองลงมาคือรับจา้งจ านวน 
92  ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 4.3 เล้ียงสัตวเ์พื่อจ าหน่าย จ านวน 70  ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 3.2 และ
คา้ขาย จ านวน 29 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.4 และเป็นท่ีน่าสังเกตวา่ครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพมากกวา่ 
1 อาชีพ จ านวน 1,540 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 71.9 ช้ีให้เห็นวา่ สภาพทางเศรษฐกิจมีการผนัแปร
พอสมควร ตามสภาพภูมิอากาศท่ีเอ้ืออ านวย ส าหรับผลผลิตทางการเกษตรท่ีส าคญัของต าบลดงมะไฟ
เรียงตามล าดบัคือ ขา้ว ขา้วโพด ล าไย มะขามหวาน กลว้ย ปอและถัว่เหลือง เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมี
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หน่วยธุรกิจขนาดยอ่มในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลดงัน้ี ป้ัมน ้ามนัและก๊าด จ านวน 4  แห่งและโรงสี
ขา้วขนาดเล็ก จ านวน 15 แห่ง 

ดา้นสภาพทางสังคม ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ มีจ านนโรงเรียน 6 แห่ง 
ประกอบดว้ย โรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 5 แห่งและโรงเรียนมธัยมศึกษา จ านวน 1 แห่ง นอกจากน้ี
ยงัมีท่ีอ่านหนงัสือพิมพป์ระจ าหมู่บา้น จ านวน 7 แห่ง ศูนยก์ารเรียนชุมชน จ านวน 1 แห่งและศูนย์
พฒันาเด็กก่อนวยัเรียน จ านวน 6 แห่ง ในส่วนสถาบนัและองค์กรทางศาสนา มีวดัหรือส านกัสงฆ ์
จ านวน 14 แห่งและโบสถ ์จ านวน 1 แห่ง กลุ่มจดัตั้งลูกเสือชาวบา้น จ านวน 300 คน สมาชิก อป.พร. 68 
คนและ รสปส. ต าบล จ านวน 150 คน มีการรวมกลุ่มของประชาชนท่ีถือไดว้า่เป็นทุนทางสังคม จ านวน 
18 กลุ่มไดแ้ก่ กลุ่มอาชีพ จ านวน 5 กลุ่ม กลุ่มออมทรัพย ์จ านวน 10 กลุ่ม กลุ่มเล้ียงสัตว ์จ  านวน 3 กลุ่ม
และกลุ่มอ่ืน ๆ อีกจ านวน 3 กลุ่ม นอกจากน้ียงัมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหรือสถานีอนามยั 
จ านวน 2 แห่งสถานพยาบาลเอกชนหรือคลินิก จ านวน 2 แห่งและมีอตัราการมีและใชส้้วม 100 %  

อย่างไรก็ตามในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟยงัไม่สถานีต ารวจและสถานีดบัเพลิง 
ท าให้ตอ้งเฝ้าระวงัความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นเป็นพิเศษ ดว้ยความเป็นชุมชนห่างไกลจึงไม่มี
ทางหลวงแผน่ดินตดัผา่น มีเพียงทางลาดยางเช่ือมระหวา่งหมู่บา้น จ านวน 2 สาย และมีถนนคอนกรีต
ภายในหมู่บา้น 14 สาย ถนนลูกรังเช่ือมระหวา่งหมูบ่า้นและต าบล จ านวน 4 สาย  

ดา้นสาธารณูปโภค มีท่ีท าการไปรษณีย ์จ านวน 1 แห่ง ตูโ้ทรศพัทส์าธารณะ 28 แห่ง แมว้า่จะมี
ไฟฟ้าใชค้รบทุกหมู่บา้น ทั้ง 13 หมู่บา้น จ านวน 2,389 ครัวเรือน คิดเป็น 97.79% แลว้ก็ตาม แต่ยงัคงมี
ครัวเรือนท่ีไม่มีไฟฟ้าใช ้จ านวน 54 ครัวเรือน คิดเป็น 2.21%  มีแหล่งน ้ าธรรมชาติ เป็นล าน ้ า ล าห้วย 
จ านวน 18 สาย และบึง หนอง คลองและอ่ืน ๆ 20  สาย นอกจากน้ียงัมีการสร้างอ่างเก็บน ้ าเพิ่มอีก 1  
แห่งและฝาย 21 แห่ง ท าให้อาชีพของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรม ท านา ท าไร่และเล้ียงสัตว ์
นอกจากน้ียงัมีบ่อน ้ าต้ืน 51 แห่งและบ่อโยกอีก 38 แห่ง มีระบบประปาหมู่บา้น จ านวน 6  แห่งและ 
คลองชลประทาน 2 แห่ง จากขอ้มูลท่ีกล่าวขา้งตน้สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ เป็นชุมชนห่างไกลท่ีอุดมสมบูรณ์  

ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ไดส้ ารวจ
พบแหล่งวฒันธรรมทางประวติัศาสตร์ ท่ีสวยงามคือ วดัถ ้าผายา ซ่ึงพบลายเขียนภาพโบราณ และเม่ือปี 
2555 น้ีไดส้ ารวจพบ ถ ้ าลอดและโบราณวตัถุอ่ืนๆ อีกมากมายท่ีอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ยืนยนั 
สะท้อนให้เห็นว่าในอดีตต าบลดงมะไฟน่าจะเคยมีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์
พอสมควร นอกจากน้ีสภาพทางธรรมชาติของพื้นท่ีในต าบลดงมะไฟยงัอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยป่าไมแ้ละ
เนินเขาสลบัซบัซอ้นเรียงรายอยา่งสวยงาม  

ทั้งหมดน้ีเป็นทุนเดิมท่ีเอ้ือต่อการพฒันาไม่วา่จะเป็นพื้นท่ีเหมาะสมแก่การเพาะปลูกและเล้ียง
สัตว ์ ประมาณ 72.08 % ของพื้นท่ีทั้งหมด การปรับปรุงและพฒันาภูผายาเป็นแหล่งท่องเท่ียวทาง
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ประวติัศาสตร์และปรับปรุงภูมิทศัน์รอบแหล่งเก็บน ้ าท่ีเอ้ือต่อการพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวหนองโสก
เสือ ซ่ึงอยูห่มู่ท่ี 8 และมีธุรกิจการคา้ปลีกท่ีน่าสนใจอยา่งหลากหลายอีกดว้ย 
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บทที ่4  
สถานการณ์ยาสูบและพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 

 
 

ในสังคมหน่ึง ๆ หำกจะก ำหนดมำตรกำรหรือรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงข้ึนมำนั้น จ ำเป็นตอ้งอำศยั
กำรกระท ำร่วม (Collective Action) ของกลุ่มคนในชุมชน ทั้งท่ีเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร เพื่อให้
เกิดควำมมัน่คงในกำรใชม้ำตรกำรหรือรูปแบบนั้น ๆ โดยเฉพำะสังคมชนบท (สังคม ศุภรัตนกุล, 2553) 
มีเป้ำหมำยควำมคำดหวงัเพื่อท่ีจะให้มีสุขภำพดีครอบคลุมทั้งดำ้นร่ำงกำย จิตใจ สังคมและสติปัญญำ 
(ประเวศ วะสี, 2541) ซ่ึงกำรกระท ำร่วมของกลุ่ม รวมทั้งกำรสร้ำงเครือข่ำยในชุมชนนั้น ถือวำ่เป็นทุน
ทำงสังคม (Social Capital) (Bourdieu, 1986) เพื่อเป็นกำรรวมพลงัขบัเคล่ือนกิจกรรมให้เกิดควำมมัน่คง
ดำ้นสุขภำพในครอบครัว (สังคม ศุภรัตนกุล, 2553) กำรรวมกลุ่มและกำรสร้ำงเครือข่ำยดงักล่ำวก็นบัวำ่
เป็นทุนท่ีมีคุณลกัษณะพิเศษท่ียิง่กระท ำมำกยิง่มำกข้ึนหรือยิ่งสร้ำงมำกยิ่งเพิ่มคุณค่ำมำกไม่มีวนัหมดส้ิน
หรือลดลง (Ostrom, 2000) เม่ือถูกใชม้ำกยิ่งเพิ่มคุณค่ำมำก ดงันั้นในงำนวิจยัน้ีจึงตอ้งกำรคน้หำค ำตอบ
สถำนกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัยำสูบรำยละเอียดดงัน้ี 

 
4.1 การประเมินทุนทางสังคม (Social Capital)  

ทุนทำงสังคม หมำยถึง ส่ิงท่ีมีอยู่ตำมธรรมชำติในระบบสังคมสำมำรถใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยไม่
ส้ินเปลืองยิ่งใชย้ิ่งมำกค่ำ (Ostrom, 2000;  Sungkom, 2010) ทุนทำงสังคมในครอบครัวในกำรต่อตำ้น
กำรสูบบุหร่ี ซ่ึงประกอบดว้ย ระบบกำรสั่งสอน สั่งสม ขดัเกลำ ควำมเช่ือ ส่ิงกระตุน้และกำรท ำตวัเป็น
ตวัแบบท่ีดีในครอบครัว 

4.1.1 ทุนทำงสังคมท่ีเป็นควำมสัมพนัธ์ในครอบครัว (Bonding Social Capital) 
จำกกำรเก็บข้อมูลโดยกำรอภิปรำยกลุ่ม (Group Discussion) จำกคณะกรรมกำร

ขบัเคล่ือนจงัหวดัปลอดควนับุหร่ีระดบัพื้นท่ี พบว่ำ ครอบครัวยงัมีควำมตระหนักดีถึงโทษของบุหร่ี 
สังเกตจำกกำรสูบบุหร่ีของคนในครอบครัวมกัจะตอ้งแอบหลบและซ่อนตวัสูบจนแลว้เสร็จก่อนเขำ้บำ้น 
สืบเน่ืองมำจำกไดรั้บค ำต่อว่ำจำกคนในครอบครัว โดยเฉพำะภรรยำและลูกสำว ในขณะท่ีแม่บำ้นจะมี
ระบบกำรสั่งสอน/ขดัเกลำดว้ยกำรห้ำมปรำมใส่ใจดูแลลูกชำยให้รักสุขภำพ ปฏิเสธและไม่ยอมรับกำร
สูบบุหร่ีและมีควำมคิด-ควำมเช่ือเก่ียววำ่บุหร่ี/ยำสูบมีกล่ินเหม็นสังคมไม่ยอมรับ ผูน้ ำครอบครัวเช่น พ่อ
และแม่ควรท ำตวัเป็นแบบอย่ำงท่ีดีแก่คนในครอบครัวเพรำะส่วนใหญ่กำรสูบบุหร่ีจะเรียนรู้จำกญำติ
ผูใ้หญ่ท่ีเป็นผูช้ำยเช่น พอ่ ลุงและปู่  เป็นตน้  
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อย่ำงไรก็ตำมยงัมีหลำยครอบครัวท่ียงัให้เหตุผลเก่ียวกบัสูบบุหร่ีดว้ยควำมเช่ือท่ีผิด ๆ ซ่ึงส่วน
ใหญ่จะเป็นหวัหนำ้ครอบครัว (ผูช้ำย) โดยอำ้งวำ่สูบเพรำะคลำยเครียด ส ำหรับครอบครัวท่ีไม่สูบบุหร่ีจะ
พบวำ่ หวัหน้ำครอบครัวก็ไม่เคยสูบบุหร่ีมำก่อน ส่งผลให้เกิดกำรสั่งสอน-อบรมบ่มเพำะ สืบทอดจำก
รุ่นสู่รุ่น มีทศันะคติท่ีดีและมีกำรรับรู้ท่ีถูกต้องต่อกำรไม่สูบบุหร่ี กลำยเป็นทศันะวิสัยท่ีดีต่อสังคม 
(Social Visual) สะทอ้นให้เห็นวำ่มีทศันะคติท่ีดีและมีกำรรับรู้ท่ีถูกตอ้งนั้นเกิดจำกกำรมีแบบแผนกำร
ด ำเนินชีวิตท่ีดี มีระบบขดัเกลำทำงสังคม (Socialization) ในครอบครัว ในขณะท่ีบำงสังคมก็มีกำรสืบ
ทอดกำรสูบบุหร่ีภำยใต้วิถีวฒันธรรม ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นสังคมเฉพำะแต่ละสถำนกำรณ์ในชุมชน 
ยกตวัอย่ำงเช่น สังคมในชุมชนกลุ่มคนท่ีสูบบุหร่ีจะตอ้งไปแอบซ่อนสูบท่ีบริเวณไกลออกไปจำกคน
กลุ่มใหญ่ ซ่ึงจำกกำรสังเกตพบวำ่ คนสูบบุหร่ีในชุมชนปัจจุบนัมีแนวโนม้ลดลง (สังเกตในท่ีสำธำรณะ) 
ช้ีใหเ้ห็นวำ่ มีกำรรับรู้ข่ำวสำรท่ีถูกตอ้งมำกข้ึน  

ในส่วนหัวหน้ำครอบครัวท่ียงัสูบบุหร่ี ก็เป็นท่ีน่ำรังเกียจของภรรยำและลูก ๆ ดงัผูใ้ห้ขอ้มูล
กล่ำววำ่ “หำกเตือนใหเ้ลิกสูบบุหร่ีแลว้ไม่ยอมเลิก...มนัมีอะไรดีจะลองสูบบำ้ง” สุดทำ้ยภรรยำเลยมำสูบ
ดว้ยและต่อมำลูก ๆ สังเกตเห็นพ่อ-แม่สูบบุหร่ี ก็สูบตำมไปดว้ย ช้ีให้เห็นว่ำเม่ือขำดกำรสั่งสอนท่ีดีใน
ครอบครัวแลว้ ท ำใหเ้กิดสังคมสูบบุหร่ีข้ึนในครอบครัว ดงันั้นกำรรับรู้ท่ีดีมีผลต่อบรรทดัฐำนทำงสังคม
ท่ีจะถือปฏิบติัในอนำคตนั้นเอง  

นอกจำกน้ีระบบกำรศึกษำไดส้ั่งสอนตั้งแต่เด็ก สร้ำงควำมตระหนกัให้เป็นคนดีมีจิตส ำนึกท่ีดี 
เม่ือพอ่-แม่ไม่สูบบุหร่ี ก็จะกล่อมเกลำ สั่งสอนปลูกฝังสืบทอดมำตั้งแต่เด็ก ในอดีตเคยสอนวำ่ผูห้ญิงตอ้ง
ไมสู่บบุหร่ี ซ่ึงในปัจจุบนัไม่วำ่หญิงหรือชำยตอ้งไม่สูบบุหร่ี ส่วนหน่ึงกำรเป็นหญิงสูบบุหร่ีนั้นเป็นภำพ
ท่ีสังคมไม่ยอมรับ ตอ้งค ำนึงถึงหนำ้ท่ีควำมเป็นหญิงต่อกำรจะมีคู่ครอบมีครอบครัวดว้ย จึงปฏิเสธบุหร่ี
มำตลอด ทำ้ยท่ีสุดก็ได้แต่งงำนกบัสำมีท่ีไม่สูบบุหร่ี มีหลำนก็เป็นผูช้ำยท่ีไม่สูบเช่นกนั ช้ีให้เห็นว่ำ 
สังคมท่ีไมสู่บบุหร่ีก็จะสั่งสมบ่มเพำะให้คนใกลชิ้ดไม่สูบบุหร่ีไปดว้ย ซ่ึงเป็นท่ีน่ำสังเกตวำ่มีลูกชำยคน
ขำ้งบ้ำนแอบสูบบุหร่ี แม้ว่ำไม่มีเงินซ้ือก็ใช้กระดำษพนัเป็นยำสูบเพรำะ ควำมอยำกรู้และต้องกำร
เลียนแบบผูใ้หญ่ท่ีสูบอยำ่งเปิดเผย ดงันั้นพฤติกรรมจึงเป็นส่ิงส ำคญั โดยเฉพำะส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นบุคคล
ใกลชิ้ดอำจจะมีส่วนท ำใหค้รอบครัวมีภยัจำกบุหร่ีได ้

นอกจำกน้ีส่ิงท่ีน่ำสนใจอีกประกำรหน่ึงคือ ครอบครัวท่ีไม่สูบบุหร่ีจะสังเกตว่ำหัวหน้ำ
ครอบครัวจะไม่สูบบุหร่ีและท ำตวัเป็นแบบอยำ่งท่ีดีให้ครอบครัวเห็น เพรำะทรำบดีวำ่บุหร่ีเป็นโทษต่อ
ร่ำงกำยตอ้งอบรมสั่งสอนอยำ่งต่อเน่ือง จำกกำรสังเกตพบวำ่ ครอบครัวท่ีไม่สูบบุหร่ีเลยคือ ครอบครัวท่ี
ไม่เคยสูบมำเลยและหัวหน้ำครอบครัวก็ไม่เคยสูบบุหร่ีท ำให้ของในครอบครัวเอำเป็นแบบอย่ำง ส่วน 
ครอบครัวท่ีสูบก็จะสูบจนคุน้เคย  ในขณะท่ีครอบครัวท่ีสูบบำ้งไม่สูบบำ้งเพรำะมีคนคอยเตือนอยู่ใน
ครอบครัว อยำ่งไรก็ตำมแมว้่ำหัวหน้ำครอบครัวจะไม่สูบแต่ระบบเครือญำติหลำยครอบครัวยงัสูบ ใน
ระบบเครือญำติเองก็จดัระเบียบทำงสังคมเช่นกนั ซ่ึงจะสังเกตจำกเวลำนัง่รถผูท่ี้สูบบุหร่ีจะตอ้งไปนัง่
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ดำ้นหลงัรถกระบะ สะทอ้นใหเ้ห็นวำ่ ระบบกำรขดัเกลำทำงสังคมในครอบครัวและเครือญำติไดป้ลูกฝัง
ไวดี้พอสมควร หำกยงัพบว่ำมีบำ้งท่ีตอ้งด ำเนินกำรแก้ไขประกอบดว้ย สังคมเพื่อนบำ้นท่ีสูบบุหร่ียงั
พบวำ่กลุ่มคนท่ีสูบบุหร่ีก็จะอยูด่ว้ยกนั 

ในทำงตรงกนัขำ้มกลุ่มคนท่ีไม่สูบจะนัง่แยกตวัออกไป ท่ีมำกไปกวำ่นั้นกลุ่มคนท่ีสูบบุหร่ีจะถูก
ต ำหนิและสังคมรังเกียจเพรำะส่ิงแวดลอ้มใกล ้ๆ ไม่สูบบุหร่ีก็จะท ำให้สังคมในขณะนั้นไม่สูบบุหร่ีไป
ด้วย สังคมครอบครัวท่ีสูบบุหร่ีเป็นกลุ่มเป้ำหมำยหลกัท่ีน่ำจะท ำควำมเขำ้ใจให้มำก ช้ีให้เห็นว่ำกำร
เจบ็ป่วย ปอดอกัเสบ ก็สืบเน่ืองจำกกำรสูบบุหร่ี กำรให้ควำมรู้อยำ่งต่อเน่ือง กำรยกตวัอยำ่ง มีตวัอยำ่งท่ี
เสียชีวติใหเ้ห็นเป็นแบบอยำ่ง ก็จะสำมำรถสร้ำงควำมตระหนกัถึงควำมเจ็บป่วยผำ่นกำรส่งเสริมสุขภำพ
ได ้ 

โดยสรุปทุนทำงสังคมในครอบครัวท่ีมีเป็นทุนเดิมคือ พ่อ-แม่ท ำตัวเป็นตัวอย่ำงท่ีดี สร้ำง
ทศันคติท่ีดี ให้ขอ้มูลเพื่อกำรรับรู้ท่ีถูกตอ้ง ไม่สร้ำงควำมเช่ือท่ีผิด ๆ เช่น สูบบุหร่ีจะสำมำรถบ่อนคลำย
ควำมเครียดได ้ตอ้งเป็นแบบอยำ่งในกำรสูบบุหร่ีทั้งต่อหนำ้และลบัหลงั หำกสูบบุหร่ีตอ้งมุ่งมัน่ท่ีจะเลิก
สัญญำกบัตนเอง กบัครอบครัวและคนรอบขำ้ง นอกจำกน้ียงัพบวำ่ผูห้ญิงในครอบครัวส่วนใหญ่ไม่ค่อย
สูบบุหร่ี ซ่ึงลูกสำวในครอบครัวมีอิทธิพลอยำ่งมำกต่อกำรท ำให้ผูท่ี้สูบบุหร่ีเลิกสูบบุหร่ีได ้แต่อยำ่งไรก็
ตำมผูห้ญิงในหมู่บำ้นมีสูบบุหร่ีบำ้ง ในขณะท่ีในสถำนบนัเทิงพบว่ำ ส่วนใหญ่จะสูบบุหร่ีเช่น คำรำโอ
เกะหรือหอ้งอำหำร เป็นตน้ รวมทั้งควำมเช่ือของชุมชน พบวำ่ พระสงฆย์งัเช่ือวำ่บุหร่ีมีขอ้ดีคือ ถำ้ไม่สูบ
จะหมดแรง อ่อนเพลียไม่มีเร่ียวแรง บุหร่ีสำมำรถคลำยควำมเครียดได ้ช้ีใหเ้ห็นวำ่ ควำมเป็นตน้แบบของ
ครอบครัว เพศสภำวะมีอิทธิพลต่อบรรทดัฐำนทำงสังคม   

อย่ำงไรก็ตำมก็ได้รับรู้มำว่ำบุหร่ีเป็นส่ิงไม่ดี ก็พยำยำมท่ีจะเลิกจึงได้เข้ำมำเป็นกรรมกำร
ขบัเคล่ือนชุมชนปลอดบุหร่ี ถำ้เลิกไดจ้ะชกัชวนใหพ้ระในวดัเลิกดว้ยเพรำะพระท่ีวดัยงัสูบบุหร่ีมำกกวำ่
ร้อยละ 80 โดยเฉพำะเจำ้อำวำสวดัก็ยงัสูบ ท ำให้เณรก็สูบไปดว้ย จำกกำรสังเกตพระให้ขอ้มูลวำ่ บุคคล
อ่ืนประมำณมำกกวำ่ร้อยละ 80 ไม่อยู่ใกลค้นสูบบุหร่ีและมีค ำตกัเตือนว่ำพระสงฆค์วรเลิกสูบยุหร่ีได้
แล้ว จึงท ำให้พระสงฆ์มีควำมต้องกำรท่ีจะอยำกเลิกบุหร่ีและโทรปรึกษำ 1600 เร่ืองกำรเลิกบุหร่ี 
สะทอ้นใหเ้ห็นวำ่ กำรรับรู้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งจะสร้ำงภูมิคุม้กนัทำงสังคมในระดบับุคคลได ้ 

4.1.2 ทุนทำงสังคมท่ีเป็นควำมสัมพนัธ์ในชุมชน (Bridging Social Capital) 
 ในกำรประเมินทุนเดิมท่ีเป็นควำมสัมพนัธ์ในชุมชนคร้ังน้ี หมำยถึง ทุนวฒันธรรมชุมชน 

ทุนสถำนท่ีสำธำรณะท่ีประกำศเป็นเขตปลอดบุหร่ี (วดั ศำลำกลำงบำ้นและโรงเรียน) ทุนท่ีเป็นศกัยภำพ
ของกลุ่มท่ีเป็นทำงกำรเช่น กลุ่มอำสำสมคัรสำธำรณสุข (อสม.) กลุ่มแม่บำ้นมหำดไทย เป็นตน้ กลุ่มใน
ชุมชนท่ีไม่เป็นทำงกำรเช่น กลุ่มเพื่อนบ้ำน กลุ่มเยำวชนเป็นต้น รวมทั้ งควำมเข้มแข็งขององค์กร
เครือข่ำยและควำมเขม้งวดของขนบธรรมเนียมประเพณี  
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จำกกำรประเมินทุนเดิมท่ีเป็นควำมสัมพนัธ์ในชุมชน พบวำ่ ชุมชนยงัไม่มีขอ้บงัคบัใด ๆ รองรับ 
ท ำใหใ้นชุมชนมีกลุ่มคนบำงกลุ่มยงัสูบบุหร่ีในท่ีท ำงำนเช่น องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลและเทศบำล ทั้งน้ี
เพรำะว่ำวฒันธรรมของหน่วยงำนยงัคุน้ชินกบักำรสูบในลกัษณะอย่ำงน้ี ซ่ึงปกติแลว้ท่ีองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลยงัไม่ไดก้  ำหนดพื้นท่ีส ำหรับกลุ่มคนท่ีสูบบุหร่ีไว ้จึงพบวำ่ มีสมำชิกบำงคนสูบในตวัอำคำร 
อยำ่งไรก็ตำมผูบ้ริหำรไดก้ล่ำวตกัเตือนอยูอ่ยำ่งต่อเน่ือง ผลพวงหน่ึงสืบเน่ืองมำจำกผูบ้ริหำรหรือนำยก
และรองนำยกไม่สูบบุหร่ี ช้ีให้เห็นวำ่ผูน้ ำท่ีเป็นตน้แบบท่ีดีจะส่งผลถึงวฒันธรรมองค์กรหรือสังคมท่ีดี
ดว้ย นอกจำกน้ีท่ีโรงเรียนยงัพบว่ำมีครูท่ีอยูบ่ำ้นพกัยงัสูบบุหร่ีอยู ่แต่ก็มีควำมรู้สึกละอำยและตอ้งแอบ
ซ่อนตวัสูบเพรำะรู้ดีว่ำโรงเรียนไดป้ระกำศเป็นเขตปลอดบุหร่ี ส ำหรับสถำนท่ีสำธำรณะท่ีประกำศเป็น
เขตปลอดบุหร่ีไดแ้ก่ วดั ศำลำกลำงบำ้นและโรงเรียน ส่วนสถำนท่ีรำชกำรประชำชนรับรู้และเขำ้ใจดีวำ่
เป็นเขตปลอดบุหร่ีไดแ้ก่ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลและโรงเรียนท่ีมีนกัเรียนในระดบัท่ีต ่ำกว่ำ
ระดบัอุดมศึกษำ  

นอกจำกน้ียงัพบว่ำ มีสถำนท่ีสำธำรณะเช่น ท่ีออกก ำลงักำย สระว่ำยน ้ ำ ร้ำนคำ้ สถำนบนัเทิง 
โรงภำพยนตร์ สถำนท่ีท ำงำนและรัฐวิสำหกิจส่วนท่ีเป็นส่ิงปลูกสร้ำงในอำคำร น่ำจะประกำศเป็นเขต
ปลอดบุหร่ี นอกจำกน้ีชุมชนมีควำมตอ้งกำรให้เคร่งครัดในกำรก ำหนดเป็นเขตปลอดบุหร่ีโดยเฉพำะใน
พื้นท่ีสำธำรณะในชุมชนเช่น วดัหรือสถำนท่ีรำชกำรอ่ืน ๆ เพื่อเคำรพสิทธิมนุษยชน อยำ่งไรก็ตำมแมว้ำ่
โรงเรียนจะประกำศเป็นเขตปลอดบุหร่ีแลว้ก็ตำม ยงักลบัพบวำ่ มีนกัเรียนส่วนหน่ึงแอบสูบบุหร่ีอยูอ่ยำ่ง
ต่อเน่ือง โดยเฉพำะนกัเรียนมธัยมตน้ (ม.1-3) ส่วนนกัเรียนมธัยมปลำยไม่ค่อยมีผูสู้บบุหร่ี ช้ีให้เห็นว่ำ 
กำรหดัสูบบุหร่ีมกัอยูใ่นช่วงวยัรุ่นระยะตน้ แต่พอโตข้ึนเป็นวยัรุ่นระยะหนุ่ม-สำว ก็จะมีควำมละอำยต่อ
กำรสูบบุหร่ีเพรำะผูห้ญิงวยัสำวสมยัใหม่ไม่ชอบคนสูบบุหร่ี ถึงกระนั้นก็ตำมนักเรียนมธัยมตน้ท่ีสูบ
มกัจะไปชุมนุมกนัสูบบุหร่ีท่ีหลังโรงเรียนเพรำะกลัวครูเห็นและเม่ือครูไล่ก็กลับเข้ำมำในโรงเรียน
ตำมปกติ สะทอ้นให้เห็นว่ำโรงเรียนยงัไม่มีมำตรกำรลงโทษท่ีเขม้งวดพอ ตลอดจน ขำดกำรว่ำกล่ำว
ตกัเตือนบ่มเพำะใหท้รำบวำ่เป็นส่ิงท่ีไม่ดีสังคมไม่ยอมรับ รวมทั้งผูป้กครองเองก็ยงัไม่ทรำบวำ่ลูกตนเอง
สูบบุหร่ีอีกดว้ย จึงกล่ำวไดว้่ำกำรใส่ใจ กำรสอดส่องดูแลเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีเหน่ียวร้ังไม่ให้นกัเรียนสูบ
บุหร่ี ทั้ง ๆ ท่ีนกัเรียนเองบำงคนก็ทรำบดีวำ่กำรสูบบุหร่ีเป็นส่ิงท่ีไม่ดี สังเกตจำกนกัเรียนตอ้งหลบ-ซ่อน
ทั้งผูป้กครองและครู  

จำกกำรเก็บขอ้มูลมีขอ้สังเกตเป็นท่ีน่ำสนใจคือ ผูป้กครองไม่ไดใ้ส่ใจขอ้มูลเก่ียวกบัเด็กวยัรุ่น
โดยใหเ้หตุผลวำ่ ละเลยกำรสั่งสอน ขำดกำรเฝ้ำระวงัและสังเกตพฤติกรรม ท่ีมำกกวำ่นั้นผูป้ระกอบกำร
ร้ำนคำ้มีหนำ้ท่ีจ  ำหน่ำยอย่ำงเดียว ไม่เคยแนะน ำผูซ้ื้อถึงภยัของบุหร่ีเป็นส่ิงไม่ดีและฟุ่มเฟือย ถำ้เลิกจะ
ประหยดัไดม้ำกนอ้ยขนำดไหน สะทอ้นให้เห็นวำ่ กำรใส่ใจรำยละเอียด ช้ีแนะกำรด ำเนินชีวิตเป็นปัจจยั
หน่ึงท่ีมีผลต่อกำรสูบบุหร่ี รวมทั้งควำมตระหนกัของผูป้ระกอบกำรร้ำนคำ้ท่ีมีต่อชุมชน 
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นอกจำกน้ีในชุมชนยงัมีองคก์รเครือข่ำย (Social Network) ท่ีเป็นสถำบนัโดยเฉพำะโรงเรียนท่ี
เป็นองค์กรเครือข่ำยท่ีส ำคญั โดยทัว่ไปควำมคำดหวงัของตวัแบบของโรงเรียนคือ โรงเรียนตอ้งเป็น
ตน้แบบและเป็นแบบอยำ่งท่ีดีในกำรรณรงค์ไม่สูบบุหร่ี โดยเฉพำะโรงเรียนมธัยมเพรำะเป็นกลุ่มเส่ียง
ต่อกำรสูบบุหร่ี นอกจำกน้ียงัมีองค์กรเครือข่ำยอำสำสมคัรสำธำรณสุข (อสม.) ซ่ึงพบว่ำ ศกัยภำพของ 
อสม.ยงัคงมีเป็นทุนเดิมอยูบ่ำ้ง ปัจจุบนั อสม.ส่วนใหญ่จะเป็นผูห้ญิงจึงไม่ค่อยสูบบุหร่ี ส่วนท่ีสูบบุหร่ี
จะเป็นเพศชำย อย่ำงไรก็ตำมในพื้นท่ีสำธำรณะ อสม.จะไม่สูบบุหร่ี จะไปซ่อนตวัสูบอยู่ในท่ีส่วนตวั 
ช้ีใหเ้ห็นวำ่ กำรสูบบุหร่ีในท่ีสำธำรณะเกิดกำรรับรู้วำ่หำ้มสูบเด็ดขำด และเป็นท่ีสังเกตวำ่ อสม.จะไม่สูบ
บุหร่ีในท่ีประชุมหรืออยูใ่นท่ีสำธำรณะ สะทอ้นให้เห็นวำ่ บทบำท/หนำ้ท่ีต ำแหน่งทำงสังคมท่ีตอ้งเป็น
ตวัอย่ำงในดำ้นสุขภำพมีส่วนผลกัดนัให้คนไม่สูบบุหร่ี รวมทั้งปัจจยัท่ีเป็นตวัก ำหนด (Determinants) 
ควำมเขม้งวดของขนบธรรมเนียมประเพณี พบวำ่ ชุมชนพยำยำมท่ีจะก ำหนดเง่ือนไขกำรด ำรงต ำแหน่ง
ผูน้ ำชุมชนในสมยัต่อ ๆ ไปตอ้งไม่ด่ืมเหลำ้ ไม่สูบบุหร่ีเพื่อเป็นแบบอยำ่งท่ีดี 

4.1.3 ทุนทำงสังคมท่ีเป็นควำมสัมพนัธ์ในระดบัโครงสร้ำง (Linking Social Capital) 
โครงสร้ำงทำงสังคม (บทบำทชุมชน/กำรสนบัสนุนของทอ้งถ่ิน/กำรบริกำรของรำชกำร) 

จำกกำรเก็บขอ้มูล พบวำ่ ส่วนใหญ่ผูน้ ำชุมชนยงัไม่ไดใ้ห้ควำมร่วมมือเท่ำท่ีควร ทั้ง ๆ ท่ีผูน้  ำน่ำจะเป็น
แบบอยำ่งใหก้บัชุมชน ยิ่งไปกวำ่นั้นผูน้ ำชุมชนยงัละเลยบทบำทท่ีตอ้งท ำเป็นแบบอยำ่งท่ีดีแก่ชุมชนอีก
ดว้ย อยำ่งไรก็ตำมก็ยงัพบว่ำมีแนวโนม้ท่ีดี สังเกตไดจ้ำกผูน้ ำชุมชนส่วนใหญ่จะพยำยำมเลิกบุหร่ีหรือ
หำกสูบบุหร่ีก็ลดจ ำนวนลง ในขณะท่ีส่วนท้องถ่ินเองก็ให้ควำมส ำคญักับเร่ืองเหล้ำเป็นส่วนใหญ่ 
อยำ่งไรก็ตำมปัจจุบนัเร่ิมเห็นควำมส ำคญัเก่ียวกบับุหร่ีมำกข้ึน เช่น กำรเช่ือมกำรรณรงคบุ์หร่ีเขำ้กบังำน
ปลอดเหลำ้และสนบัสนุนงบประมำณทุกเร่ืองเม่ือมีกำรร้องขอเก่ียวกบักำรรณรงค์เร่ืองบุหร่ี เพียงแต่มี
ขอ้จ ำกดัในกำรใหก้ำรสนบัสนุนคือ ขำดควำมต่อเน่ืองเช่นเดียวกบัส่วนรำชกำรอ่ืน ๆ 

ในส่วนของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปัจจุบนัให้ควำมส ำคญัเป็นอย่ำงดี เน้นกำรเป็น
แบบอย่ำง ให้ควำมรู้ทำงวิชำกำร แนะน ำวิธีกำรเลิกและแบบรูปแบบกำรเลิกบุหร่ี ตลอดจนให้ขอ้มูล
ข่ำวสำรเป็นกนัเอง เช่น ตระหนักท่ีจะจดัตั้ งคลินิกเลิกบุหร่ีเองโดยไม่พึงโครงสร้ำงกำรท ำงำน กำร
ด ำเนินงำนหมู่บำ้นเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นตน้ รวมทั้งเป็นแบบอย่ำงของกำรไม่สูบบุหร่ี ซ่ึงสะทอ้นถึง
บทบำทท่ีจะถ่ำยทอด สร้ำงกำรรับรู้ท่ีดีพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลง อย่ำงไรก็ตำมผูน้ ำชุมชนยงัคงตอ้งมี
บทบำทในกำรต่อตำ้นหรือเป็นตน้แบบท่ีดีให้กบัสังคม (นำยกเทศมนตรี ผูน้ ำชุมชน พระเจำ้อำวำสวดั 
คณะครู ประธำนและ อสม.) ส่วนทอ้งถ่ินยงัตอ้งใหก้ำรสนบัสนุนอยำ่งเตม็ท่ีร่วมกบัโรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบล รวมทั้ งกำรประชำสัมพันธ์แจ้งเตือนของผู ้บังคับใช้กฎหมำย  พบว่ำ  ขำดกำร
ประชำสัมพนัธ์อยำ่งต่อเน่ืองในกำรบงัคบัใชก้ฎหมำย 

นอกจำกน้ีกิจกรรมท่ีเป็นบทบำทจำกโครงสร้ำงทำงสังคมคือกำรส่ือสำรและประชำสัมพนัธ์ 
พบวำ่ มีกำรประชำสัมพนัธ์อยำ่งจริงจงัหำกมองในแง่มุมกิจกรรม แต่ยงัขำดกำรประเมินผลกิจกรรม ซ่ึง
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จำกกำรสังเกตพบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่ปฏิบติัตำมส่ือท่ีประชำสัมพนัธ์ เพรำะไม่มีเจำ้พนักงำนผูบ้งัคบัใช้
กฎหมำยมำด ำเนินกำร ณ เวลำนั้น (ท ำผดิแลว้ก็ไม่มีใครท ำอะไร) คนท่ีฝ่ำฝืนจึงไม่มีผูดู้แลกฎหมำยจบัมำ
ลงโทษอย่ำงจริงจงัหรือไม่มีกำรเปรียบเทียบปรับตำมป้ำยประชำสัมพนัธ์ มีแต่ผูบ้งัคบับญัชำว่ำกล่ำว
ตกัเตือน อยำ่งไรก็ตำมแมว้ำ่จะวำ่กล่ำวตกัเตือน ดูเหมือนจะหละหลวมอยูเ่ช่นเคย ซ่ึงยงัพบเห็นว่ำผูสู้บ
บุหร่ีไดก้ ำหนดพื้นท่ีของตวัเองในกำรสูบบุหร่ี ช้ีใหเ้ห็นวำ่ พนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีผูบ้งัคบัใชก้ฎหมำยเป็นตวั
แปรหน่ึงท่ีท ำใหค้นฝ่ำฝืนและละเมิดต่อกฎหมำย ดงันั้นผูบ้งัคบับญัชำตอ้งเขำ้มำมีบทบำทในกำรก ำหนด
บทลงโทษของพนกังำนหรือเจำ้หนำ้ท่ีภำยใตโ้ครงสร้ำงใหม้ำกกวำ่ท่ีเป็นอยู ่ 

นอกจำกน้ีผูบ้ริหำรโรงเรียนให้ขอ้มูลว่ำ ภำพโฆษณำเลิกบุหร่ีสะทอ้นถึงควำมไม่จริงใจยงัไม่
ชดัเจน ภำพกำรประชำสัมพนัธ์ขำ้งซองบุหร่ีไม่ส่ือและสะทอ้นควำมเป็นจริงของกำรเจบ็ป่วยของกำรสูบ
บุหร่ีไม่มีขั้นตอนกำรเกิดกำรเจ็บป่วยแต่ละระยะ ฉำยให้เห็นเพียงภำพระยะสุดทำ้ย ในขณะท่ีบำงคนท่ี
สูบบุหร่ีท่ีอำยมุำกข้ึนประมำณ 60-70 ปี ก็ยงัยนืยนัวำ่มีสุขภำพดีเป็นตน้ รวมทั้งภำพโฆษณำขำ้งถุงยำเส้น
ก็เป็นภำพขำวด ำสีไม่เด่นชดั คำดว่ำจะจดัท ำข้ึนเพื่อเป็นองค์ประกอบทำงกำรคำ้และภำษี ดงันั้นภำพท่ี
โฆษณำขำ้งซองบุหร่ีจึงไม่มีผลท ำให้คนสูบบุหร่ีลดลง ต่ำงจำกส่ือภำพวีดีโอเคล่ือนไหวจะมีผลต่อกำร
เลิกสูบบุหร่ีมำกกว่ำ อย่ำงไรก็ตำมผูใ้ห้ขอ้มูลกล่ำวว่ำ “ภำพท่ีสำมำรถกระตุน้เตือนนกัสูบบุหร่ีไดม้ำก
ท่ีสุดคือ ภำพท่ีส่ือสำรใหท้รำบถึงกำรเส่ือมสมรรถภำพทำงเพศเม่ือสูบบุหร่ี”   

ในเร่ืองควำมตระหนกัต่อกำรไม่สูบบุหร่ี พบวำ่ เหตุผลหน่ึงท่ีท ำให้คนไม่สูบบุหร่ีคือ ควำมไม่
ชอบ ซ่ึงแนวโนม้ก ำลงัสูงข้ึน (ค่ำนิยมใหม่) ผูใ้ห้ขอ้มูลกล่ำววำ่ “จำกประสบกำรณ์ท่ีเคยสูบแลว้มีอำกำร
มึนเมำจึงไม่ชอบ  เม่ือสูบบุหร่ีแลว้รู้สึกเจบ็คอท ำใหสุ้ขภำพไม่ดีแลว้ก็อยำกจะเลิก ขณะน้ีในบำ้นมีพ่อตำ
อีกคนท่ีสูบบุหร่ีจริง ๆ แล้วก็คิดว่ำจะเลิก ก ำลงัอยู่ระหว่ำงเตรียมตวั” (จำกกำรสัมภำษณ์คนเจ้ำของ
ร้ำนคำ้) ช้ีให้เห็นว่ำ ประสบกำรณ์ ค่ำนิยมและภำวะสุขภำพของนักสูบก็มีส่วนเข้ำมำเป็นตวัแปรท่ี
เก่ียวขอ้งกบัจ ำนวนผูสู้บบุหร่ีดว้ย   

ในขณะท่ีกำรประกำศเป็น “เขตหำ้มสูบบุหร่ี” ในท่ีสำธำรณะนั้นพบวำ่ ผูสู้บบุหร่ีจะถูกเบียดขบั
ไล่ท่ีออกไปจำกพื้นท่ีสำธำรณะ (Public Space) กลุ่มท่ีสูบบุหร่ีเม่ือตอ้งกำรสูบตอ้งไปหำพื้นท่ีสูบเองท่ี
ห่ำงไกลออกไปไม่รบกวนคนอ่ืนโดยอตัโนมติั  สะทอ้นให้เห็นว่ำชุมชนตระหนักดี ถึงมำตรกำรทำง
สังคม ถำ้หำกฝ่ำฝืนจะถูกปรับ 2,000 บำท แต่ก็ยงัไม่มีกำรบงัคบัใชไ้ม่มีเจำ้พนกังำนผูบ้งัคบัใชก้ฎหมำย
ท่ีชดัเจน อยำ่งไรก็ตำมชุมชนไดส้ร้ำงเง่ือนไขกฎเกณฑ์โดย มีวฒันะธรรมท่ีไม่ยอมรับกำรสูบบุหร่ี หำก
ตอ้งกำรสูบบุหร่ีให้ไปท่ีอ่ืนท่ีห่ำงไกลกลุ่มคน จำกกำรสังเกตพบว่ำ ส่วนใหญ่ผูน้ ำทำงสังคมจะแสดง
บทบำทเป็นผูใ้หถื้อปฏิบติัอยำ่งเคร่งครัด โดยเฉพำะศำลำกลำงบำ้น วดั โรงเรียนและสถำนท่ีรำชกำรใน
ชุมชน ในชุมชนเองก็เคยมีโครงกำรวดัปลอดเหลำ้และบุหร่ี (วดัหมู่ท่ี 3 ต ำบลดงมะไฟ อ ำเภอสุวรรณ
คูหำ ประมำณ 2-3 ปีท่ีแลว้) ตอ้งเร่ิมตน้จำกกำรสร้ำงตวัแบบเป็นทุนอยำ่งน้ี  
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คุณพอ่ค ำกอง อำมำตยม์นตรี นำยกเทศมนตรีเทศบำลต ำบลนำมะเฟือง อ ำเภอเมืองหนองบวัล ำภู 
กล่ำวสอดคลอ้งกบัท่ำนก ำนนัต ำบลดงมะไฟว่ำ “...ผู้น ำชุมชนต้องไม่สูบบุหร่ีเพรำะมันมีกล่ินเหมน็...
เป็นผู้น ำต้องละอำยต่อชุมชน...เวลำไปติดต่อรำชกำรไม่สะดวกเพรำะมีกล่ินปำกเหมน็แรงมำก” ดว้ย
ควำมรับผดิชอบผูน้ ำชุมชนตอ้งเป็นตวัอยำ่งท่ีดี 

4.1.4 ทุนทำงสังคมในรูปเครือข่ำยภำคี (Partnership Network) ท่ีจะใชข้บัเคล่ือนจงัหวดัปลอด
ควนับุหร่ี รำยละเอียดดงัน้ี 

4.1.4.1 เครือข่ำยส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท่ีเขำ้มำเป็นภำคีเครือข่ำยได้แก่ โรงเรียน 
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จำกกำรประชุมกลุ่มได้ประเมิน
ขอ้เสนอแนะรำยละเอียดดงัน้ี 

1) โรงเรียน จำกกำรสัมภำษณ์ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะวำ่ ควรมี
คลินิกท่ีจะช่วยบ ำบดัสุขภำพของคนสูบบุหร่ีและมีขอ้มูลพื้นฐำนมีทุนทำงสังคมท่ีมำกพอและควรท ำ
ควำมเขำ้ใจให้แก่ชุมชนให้เขำ้ใจร่วมมือสนบัสนุนทุกภำคส่วน มียำเม็ดท ำให้เลิกบุหร่ีบริกำรเพื่อจะให้
ไม่อยำกสูบบุหร่ีอย่ำงทัว่ถึง ช้ีให้เห็นว่ำ ประชำชนผูติ้ดบุหร่ีมีควำมตอ้งกำรและพร้อมท่ีจะเลิกบุหร่ี
นั้นเอง นอกจำกน้ีสถำนกำรศึกษำ/โรงเรียนผูบ้ริหำรโรงเรียน ส่วนหน่ึงได้เขำ้ร่วมโครงกำร “ผูก้อง
ยำสูบ” โดยมีบริษทั ยูนิลีเวอร์ (บรีส) ให้กำรสนบัสนุน มีกิจกรรมวิเครำะห์จุดเส่ียงในโรงเรียน โดยมี
เด็กในระดบัประถมศึกษำเป็นผูเ้ฝ้ำระวงัรุ่นระดบัมธัยมตน้ (เก็บขอ้มูลดว้ยกำรสังเกตแบบบนัทึกซ่ึงเป็น
เคร่ืองมือในระดบัประถม) จำกกำรสัมภำษณ์ พบวำ่ เด็กท่ีมีพฤติกรรมน่ำเช่ือไดว้ำ่สูบบุหร่ีคือ นกัเรียน
ในระดบัมธัยมตน้ ซ่ึงจะคบเพื่อนรุ่นพี่นอกชุมชน ครอบครัวขำดกำรขดัเกลำ (ไม่อบอุ่น) ส่วนหน่ึงจะอยู่
กบัญำติคนชรำ อย่ำงไรก็ตำมโรงเรียนก็ทรำบดีวำ่พื้นท่ีใดท่ีเป็นจุดท่ีมัว่สุม (มีกำรรวมกลุ่มกบักลุ่มเด็ก
นกัเรียนต่ำงถ่ินหรือนกัเรียนในตวัเมือง)  

นอกจำกน้ีหำกจะฟ้ืนฟูสุขภำพผูเ้ลิกสูบบุหร่ีใหมี้ประสิทธิภำพมำกท่ีสุดนั้น จำกกำรประชุมกลุ่ม 
ส่วนรำชกำร โรงเรียนมีขอ้เสนอแนะวำ่ ควรใหค้วำมรู้ถึงผลเสียของกำรสูบบุหร่ีโดยผลกัดนัให้เขำ้ไปใน
ระบบกำรเรียนกำรสอน ควรมีมำตรกำรและบทลงโทษนกัเรียนท่ีสูบบุหร่ีและผูป้กครองนกัเรียนก็ตอ้ง
ให้ควำมร่วมมือ นอกจำกน้ีบุคำกรของโรงเรียนตอ้งไม่สูบบุหร่ีในบริเวณโรงเรียนเพรำะโรงเรียนควร
เป็นแบบอยำ่งท่ีดี ตำมนิยำมควำมหมำยวำ่ “โรง-เรียน”  ดงัเช่นโรงเรียนนำมะเฟือง ต ำบลนำมะเฟือง ครู
ในโรงเรียนไม่สูบบุหร่ี ส่งผลให้สังคมโรงเรียนไม่สูบบุหร่ีไปด้วย มีโครงกำร “ผูก้องยำสูบ” โดยมี
บริษทั ยนิูลีเวอร์ ใหก้ำรสนบัสนุนในกำรควบคุมยำสูบ หำกมีผูก้ระท ำผิด มีกำรลงโทษไดแ้ก่ ตกัเตือน ผู ้
ท่ีกระท ำผิดวินยับ่อย ๆ คร้ัง หำกกระท ำผิดวินยัร้ำยแรงสูงสุด จ ำเป็นตอ้งส่งต่อไปสู่ โรงเรียนกำรศึกษำ
พิเศษหรือสถำนศึกษำอ่ืนและลงโทษ เพียงแต่ยงัคงต้องกำรหน่วยงำนในกำรสนับสนุนกำรบ ำบัด 
สะทอ้นให้เห็นวำ่ โรงเรียนในชุมชนไดด้ ำเนินโครงกำรต่อตำ้นภยัจำกบุหร่ีเป็นทุนเดิมและยงัไดรั้บกำร
สนบัสนุนจำกเครือข่ำยภำคเอกชนอีกดว้ย 
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2) โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล (รพ.สต.) ในส่วน รพ.สต. มีควำมพร้อมท่ี
จะให้กำรสนบัสนุนดำ้นบ ำบดั ฟ้ืนฟู และมีขอ้เสนอแนะว่ำควรเพิ่มกำรอบรมให้กบัเจำ้หน้ำท่ีและออก
ปฏิบัติงำนเชิงรุก โดยเฉพำะพยำบำลวิชำชีพ และควรผสมผสำนกับโครงกำรเลิกสุรำ  ในขณะท่ี
ผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ควรเป็นผูท่ี้ใหค้วำมเขำ้ใจแก่ชำวบำ้น เร่ืองผลดี – ผลเสีย 
จดัรณรงค์ลด-ละ-เลิกให้มำกท่ีสุด ในสถำนบริกำรสุขภำพก็ควรห้ำมสูบ โดยเร่ิมจำก สถำนบริกำรใน
ชุมชนเป็นแบบอยำ่งท่ีท ำต่อเน่ือง โดยอำศยักำรด ำเนินงำนในรูปกองทุนหลกัประกนัสุขภำพต ำบล โดย
เพิ่มกิจกรรมเยีย่มบำ้นผูพ้ร้อมท่ีจะเลิกบุหร่ี โดยลงทะเบียนรับผูท่ี้สมคัรใจจะเขำ้ค่ำยเลิกบุหร่ี นอกจำกน้ี
จะตอ้งมีกำรบริหำรขอ้มูลท่ีรวดเร็วทนัเวลำเพื่อสะดวกในกำรใชข้อ้มูล 

3) รำชกำรในส่วนทอ้งถ่ิน ในส่วนทอ้งถ่ินก็จะสนบัสนุนให้จดัตั้งกลุ่มท่ีไม่เป็น
ทำงกำร เพื่อให้ควำมรู้ให้กำรช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั โดยให้เขำ้กบักลุ่มตำมควำมเหมำะสม สำมำรถมี
ตวัแทนพูดคุยกับแต่ละกลุ่มเป้ำหมำยทั้ งวยัรุ่น วยักลำงคน วยัแรงงำนและวยัสูงอำยุ เพื่อร่วมกัน
ด ำเนินงำน สะทอ้นให้เห็นว่ำ ควรมีมำตรกำรป้อมปรำม (เยียวยำทำงสังคม) โดยมีกำรจดัตั้งกลุ่มเป็น
ศูนยป์ระสำนงำนใหค้วำมรู้กบักลุ่มเส่ียงและเพิ่มคลินิกนอกเวลำไม่ใช่โรงพยำบำลท่ีเดียว ควรขยำยเป็น
แห่งอ่ืนดว้ย เช่น อบต. รพ.สต. โรงเรียนและอ่ืน ๆ ตำมควำมเหมำะสม โดยมีควำมถ่ีในกำรพบปะกนั
อย่ำงน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง โดยก ำหนดให้มีกลุ่มคณะกรรมกำรด ำเนินเฝ้ำระวงัพฤติกรรมกำรสูบบุหร่ี 
“ศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่น” มีมำตรกำรทำงสังคมท่ีก ำหนดบทบำทให้ชดัเจน ประกำศประชำสัมพนัธ์ให้ทรำบ
ทัว่กนัอยำ่งชดัเจน สำมำรถวำ่กล่ำวตกัเตือนได ้แมว้ำ่ไม่มีสิทธิจบัก็ตำม ช้ีใหเ้ห็นวำ่ส่วนรำชกำรในระดบั
ชุมชนไดมี้กำรผสมผสำนกำรด ำเนินงำนทั้งสถำนศึกษำ (โรงเรียน) และ รพ.สต.และส่วนทอ้งถ่ิน  

4.1.4.2 เครือข่ำยภำคประชำชน ส่วนใหญ่ท่ีเขำ้มำเป็นเครือข่ำยรำยละเอียดดงัน้ี 
1) ชุมชน ในส่วนของผูน้ ำชุมชน พบว่ำ แกนน ำชุมชนและผู ้ใหญ่บ้ำน ให้

ขอ้เสนอแนะวำ่ ควรจดัตั้งศูนยฟ้ื์นฟูใหก้บัผูเ้ลิกบุหร่ี ให้เขำ้ค่ำยอบรมกลุ่มผูเ้ลิกสูบบุหร่ี โดยเฉพำะแกน
น ำและผูใ้หญ่บำ้นทุกบำ้นและทุกต ำบล ผำ่นกำรสร้ำงค่ำนิยมท่ีดีให้แก่คนรุ่นใหม่ อำศยัมติทำงสังคมท่ี
เห็นพอ้งตอ้งกนั สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกบัทุกกลุ่มในชุมชน สะทอ้นใหเ้ห็นวำ่ชุมชนมีแนวควำมคิด
ท่ีจะเลิกบุหร่ีเป็นทุนเดิมอยูแ่ลว้ สอดคลอ้งกบันำยกเทศมนตรีเทศบำลต ำบลนำมะเฟืองไดก้ ำหนดกลุ่ม
เพื่อด ำเนินงำนเป็น 2 กลุ่มคือ (1) กลุ่มภำระหนำ้ท่ีในส่วนทอ้งถ่ินเพื่อประเมินกำรไม่สูบบุหร่ีไดแ้ก่ กลุ่ม
บริหำร กลุ่มสภำเทศบำลและกลุ่มจดักำรทัว่ไป และ (2) กลุ่มในชุมชนไดแ้ก่ กลุ่มแม่บำ้น กลุ่ม อสม. 
กลุ่มร้ำนคำ้ คณะครูในโรงเรียนและเจำ้หนำ้ท่ีสำธำรณสุขในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ร่วมกนั
ด ำเนินงำน โดยมอบหมำยให้แต่ละกลุ่มหำรือกนัคิดกิจกรรมร่วมของกลุ่มมำเพื่อด ำเนินงำน ช้ีให้เห็นวำ่ 
กลุ่มองคก์รต่ำงๆ ในชุมชนเป็นทุนทำงสังคมท่ีมีควำมเขม้แขง็  

2) วดั ในส่วนของวดัน ำโดยเจ้ำอำวำสวดัหรือผูแ้ทนพระภิกษุในชุมชน ได้
ก ำหนดเง่ือนไขภำยในวดัหรือสถำนท่ีท่ีถูกก ำหนดเป็นเขตปลอดควนับุหร่ี ไม่ให้มีกำรสูบบุหร่ีในวดั 
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พระท่ีมำจ ำวดัตอ้งส ำรวมไมสู่บบุหร่ี และญำติโยมก็ตอ้งไม่ถวำยบุหร่ีเพรำะถือวำ่ท ำบำป (ใหถ้วำยส่ิงอ่ืน
แทน) อยำ่งไรก็ตำมพระภิกษุท่ีวดัชุมชนเขตเมืองส่วนใหญ่ไม่สูบบุหร่ี เพรำะท่ำนพระครูเจำ้อำวำสไม่
สูบบุหร่ี ขออนุโมทนำไวว้่ำ “...กำรสูบบุหร่ีไม่งำม พระต้องเป็นตัวอย่ำงท่ีดี เป็นผู้สอนผู้ อ่ืนต้องเป็น
ตัวอย่ำงคนอ่ืน...” ท ำให้พระรูปอ่ืน ๆ ก็ตอ้งเป็นตวัแบบตำมไปดว้ย ท่ีมำกกวำ่นั้นไม่รับนิมนต์แก่คนท่ี
เมำสุรำหรือเหม็นบุหร่ีมำนิมนต์ พระผูใ้หญ่ตอ้งเป็นตวัอย่ำงดว้ย พระควรสร้ำงกระแสเชิญชวน สร้ำง
ค่ำนิยม บรรทดัฐำนทำงสังคมใหม่ ๆ สร้ำงวฒันธรรมท่ีดีงำม กล่อมเกลำอย่ำงต่อเน่ือง เน้นกำรไม่ด่ืม
เหลำ้เขำ้วดั/ไม่สูบบุหร่ี เจำ้อำวำสวดัหรือผูแ้ทนพระภิกษุในชุมชน ให้ควำมรู้โทษของบุหร่ี ควรมีกำร
แลกเปล่ียนควำมรู้ในเร่ืองของพิษภยับุหร่ีใหก้บัพระ ประชำสัมพนัธ์อยำ่งต่อเน่ือง ญำติโยม กลุ่มเยำวชน
ท่ีเขำ้ร่วมบ ำบดั อบรม คุณธรรมจริยธรรม ท่ีพึ่งดำ้นจิตใจและอบรมสั่งสอนประชำชน นอกจำกน้ีผูแ้ทน
ชุมชนหรือผูแ้ทนพระภิกษุในชุมชนควรเป็นตวัอยำ่งท่ีดีในกำรใหค้วำมรู้เก่ียวกบับุหร่ี 

3) กลุ่มในชุมชน ผูแ้ทนกลุ่มในชุมชนไดแ้ก่ กลุ่มแม่บำ้นในชุมชนก็ถือไดว้ำ่ตวั
แปรส ำคญัท่ีช่วยเป็นแรงกระตุน้เตือน ตลอดจนห้ำมปรำมคนในชุมชนไม่ให้สูบบุหร่ี จำกขอ้สังเกต
พบว่ำผูน้ ำครอบครัวมกัสูบบุหร่ี ในขณะท่ีผูห้ญิงไม่สูบบุหร่ีและก็ไม่ช่ืนชมดว้ย จึงอยำกจะขอให้เลิก
บุหร่ีเพื่อเป็นส่ิงภูมิใจ ในขณะท่ีแกนน ำผูแ้ทนผูสู้งอำยุขอ้มูลว่ำ “...จะช่วยเป็นแรงกระตุ้นให้ลดเพ่ือจะ
ได้เลิก แต่ไม่รู้จะท ำได้เท่ำท่ีใด...”  นอกจำกน้ียงัมีอำสำสมคัรสำธำรณสุข (อสม.) กล่ำวว่ำ กิจกรรม
รณรงค์ในลักษณะน้ีเคยด ำเนินกำรมำแล้ว ข้อส ำคญัเน้นกำรสร้ำงเครือข่ำย “บ-ว-ร” คือ บ้ำน วดั 
โรงเรียนและกลุ่มชุมชน (อสม. แม่บ้ำน) ต้องเป็นต้นแบบในกำรปลอดบุหร่ี และตั้งเป้ำหมำยของ
กิจกรรมโครงกำรเป็นวำระประชุมและประเมินสถำนกำรณ์ร่วมกนัอยำ่งต่อเน่ือง  

4) ผูแ้ทนร้ำนคำ้/ผูป้ระกอบกำร จำกกำรสัมภำษณ์ร้ำนคำ้/ผูป้ระกอบกำร กล่ำว
วำ่ “... เป็นเร่ืองไม่เกินควำมสำมำรถท่ีตั้งใจไว้ ต้องเลิกให้ได้ โดยยึดกฎหมำยคุ้มครองสุขภำพผู้ไม่สูบ
บุหร่ีและสร้ำงเง่ือนไขในสังคม ใช้สังคมบ ำบัดโดยเฉพำะแม่บ้ำนจะเป็นผู้ เฝ้ำระวัง สร้ำงควำมตระหนัก 
ตักเตือน สร้ำงวัฒนธรรมท่ีดี...” กลุ่มตวัแทนสตรีเสนอว่ำ ควรจะมีกำรรณรงค์และแสดงพลงัต่อตำ้น
บุหร่ีแจง้ประชำสัมพนัธ์ ติดป้ำยให้ควำมรู้ ควรสร้ำงควำมเขม้แข็งให้กบัชุมชนและสนบัสนุนโครงกำร 
สู่กำรปฏิบติั 

 
4.2 การประเมินความคิดเห็นต่อการสนับสนุนระบบบริการเลิกบุหร่ีและฟ้ืนฟูสุขภาพ 

ปัจจุบนัในจงัหวดัหนองบวัล ำภูมีคลินิกเลิกบุหร่ีนอ้ยมำกคือ มีอย่ำงเป็นทำงกำรท่ีโรงพยำบำล
หนองบวัล ำภูเพียงแห่งเดียวเท่ำนั้น แต่ท่ีนอกจำกนั้นตระหนกัท่ีจะมีให้บริกำรข้ึนมำเอง จึงสะทอ้นให้
เห็นวำ่ กำรสนบัสนุนของโครงสร้ำงรัฐเองก็ยงัไม่เพียงพอ ไม่สำมำรถสนบัสนุนงบประมำณและก ำหนด
เป็นนโยบำยท่ีชดัเจนได ้จำกกำรอภิปรำยกลุ่มนกับริหำรสำธำรณสุขในฐำนะนกัจดักำรสุขภำพในชุมชน 
ในภำคส่วนทอ้งถ่ิน เสนอแนะว่ำ ควรเน้นมำตรกำรทำงสังคม ซ่ึงจำกขอ้มูลกำรประเมินสถำนกำรณ์
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ยำสูบเพื่อกำรเปล่ียนแปลงคร้ังล่ำสุด พบวำ่ กลุ่มคนส่วนใหญ่ในชุมชน ณ ปัจจุบนัไม่สูบบุหร่ี ดงันั้นเป็น
เร่ืองท่ีมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงสูงท่ีจะขับเคล่ือนชุมชนสู่สังคมปลอดควนับุหร่ี สอดคล้องกับ
ปลดัเทศบำลต ำบลต ำบลนำมะเฟือง ใหข้อ้คิดเห็นวำ่ทุนเดิมคือ ชำวชุมชนมีควำมเขม้แข็ง มีกำรวิเครำะห์
สถำนกำรณ์ยำสูบทุกสำมเดือนและควรน ำจุดแขง็มำเนน้กำรสร้ำงมำตรกำรทำงสังคมผำ่นกำรมีส่วนดว้ย
กิจกรรมร่วมกนั สร้ำงค่ำนิยมและวฒันธรรมใหม่ เพื่อใหเ้กิดควำมละอำยต่อสังคมส่วนร่วมท่ีจะสูบบุหร่ี 
โดยเฉพำะให้ควำมส ำคญักบักำรจดักำรและยบัย ั้งคนรุ่นใหม่ท่ีจะเติบโตเขำ้มำแทนท่ีคนรุ่นเก่ำท่ีเลิกสูบ
บุหร่ีไปแลว้ รวมทั้งควรเนน้เร่ืองกำรประชำสัมพนัธ์ตำมกลุ่มเป้ำหมำย สนบัสนุนงบประมำณโครงกำร
เยำวชนตน้แบบ สภำเด็กและเยำวชนเขำ้ไปประชำสัมพนัธ์ในชุมชน 

อย่ำงไรก็ตำมนำยกในส่วนท้องถ่ินต้องเป็นแบบอย่ำงท่ีดีในกำรไม่สูบบุหร่ี และควรออก
ขอ้บงัคบัใช้ว่ำควรสูบท่ีไหนและปลอดควนับุหร่ีท่ีไหน ตลอดจนควรสนับสนุนงบประมำณในกำร
รณรงค์  นอกจำกน้ีก ำนนั ผูน้ ำชุมชนหรือผูใ้หญ่บำ้นควรลงพื้นท่ีร่วมด ำเนินโครงกำร จำกำรสัมภำษณ์
นำยกเทศมนตรีเทศบำลต ำบลนำมะเฟือง พบว่ำ ในส่วนทอ้งถ่ินตอ้งสร้ำงค่ำนิยมใหม่  “คนนำมะเฟือง 
ช่ืนชมคนไม่สูบบุหร่ี” ตอ้งสร้ำงจิตส ำนึกเน้นเป็นกลุ่มเป็นแบบอย่ำงเช่น กลุ่ม อสม.ไม่ด่ืมเหลำ้/ไม่สูบ
บุหร่ีและโครงกำรตลำดสดปลอดบุหร่ี เป็นตน้ นอกจำกน้ีจะตอ้งเดินหนำ้ขบัเคล่ือนไปพร้อม ๆ กนัดว้ย
กำรประชำสังคม สร้ำงมำตรกำรท่ีเขม้แขง็ โดยเฉพำะก ำนนั ผูใ้หญ่บำ้นและผูน้ ำชุมชน 

ซ่ึงจำกกำรสังเกตในท่ีประชุมผูน้ ำชุมชนพบวำ่ ไม่ค่อยมีผูน้ ำชุมชนคนสูบ เม่ือเขำ้ไปสัมภำษณ์
เชิงลึกพบว่ำ เพรำะแม่บ้ำนห้ำมปรำมและไม่อยำกเห็นผูน้ ำชุมชนสูบบุหร่ี...แม่บ้ำนจึงมีผลต่อกำร
ตดัสินใจเลิกหรือหยุดสูบบุหร่ีนัน่เอง ส่งผลให้แม่บำ้นในครอบครัวส่วนใหญ่ท่ีเอำจริงเอำจงัเร่ืองน้ีคน
ในครอบครัวก็จะไม่สูบบุหร่ี ดังนั้ นมำตรกำรหลัก ๆ จึงควรมอบแม่บ้ำนเน้นท ำตำมภำรกิจควำม
รับผิดชอบขดัเกลำในครอบครัวให้ควำมตระหนกั อยำ่งไรก็ตำมกลุ่มเพื่อนก็ยงัมีอิทธิพลต่อกำรกลบัมำ
สูบบุหร่ีอีกเช่นเดิม จึงควรเฝ้ำระวงั ประสำนเครือข่ำยอ่ืน ๆ เขำ้ร่วมกนัขบัเคล่ือนอยำ่งครอบคลุม  
 
4.3 การประเมินทุนทางสังคม  การรับรู้ ทัศนคติ ความตระหนักทีเ่กี่ยวข้องในการด าเนินงาน
ควบคุมควนับุหร่ีมือสอง 

ในกำรด ำเนินงำนควบคุมควนับุหร่ีมือสองจำกกลุ่มผูสู้บบุหร่ีเป็นเป้ำหมำยส ำคัญในกำร
ด ำเนินงำนตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรควบคุมควนับุหร่ีมือสอง จำกกำรเก็บขอ้มูลโดยกำรอภิปรำยกลุ่ม 
(Group Discussion) พบวำ่ กำรปฏิบติัตำมกฎหมำยเพื่อควบคุมกำรสัมผสัควนับุหร่ีมือสองพบวำ่ ผูสู้บ
ถือปฏิบติัตำมกฎหมำยบำงส่วนในสถำนท่ีท่ีติดป้ำยประกำศห้ำมสูบบุหร่ีเท่ำนั้น ส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้
ควำมสนใจ อย่ำงไรก็ตำมหำกสังเกตเห็นป้ำยก็ถือปฏิบติัอยู่บำ้งตำมท่ีมองเห็นป้ำย ในส่วนของกำร
ปฏิบติัตำมกฎขอ้บงัคบัในหมู่บำ้น/ชุมชนท่ีก ำหนดเป็นสถำนท่ีห้ำมสูบบุหร่ีพบว่ำ ก ำลงัปรับตวัมีบำง
กลุ่มใหค้วำมสนใจอยูพ่อสมควรเร่ิมมีประชำชนปฏิบติัตำมในระดบัปำนกลำง อยำ่งไรก็ตำมวยัรุ่นส่วน
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ใหญ่ยงัถือว่ำเป็นเร่ืองเป็นไปไม่ได้และไม่ใส่ใจ สะท้อนให้เห็นว่ำ กำรติดป้ำยเป็นเขตห้ำมสูบมีผล
พอสมควรแมว้่ำเม่ือละเมิดแล้วไม่มีผูบ้งัคบัใช้กฎหมำยก็ตำม นอกจำกน้ีกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยของ
ผูป้ระกอบกำร/ร้ำนคำ้พบวำ่ ส่วนใหญ่รับรู้ขอ้มูลข่ำวสำรดีวำ่ห้ำมขำยบุหร่ีให้กบัเด็ก ช่วงแรกประชำชน
ปฏิบติัตำม แต่เม่ือกฎหมำยไม่เอำจริงนำน ๆ ไปก็ปล่อยและมกัพบเห็นว่ำ มีกำรขำยบุหร่ีให้กบัเด็กอยู่
บำ้งในบำงพื้นท่ี ส่วนท่ีไม่ขำยจะพบเห็นไดน้้อยมำก ช้ีให้เห็นว่ำ กำรบงัคบัใช้กฎหมำยเป็นประเด็น
ส ำคญัในกำรควบคุมควนับุหร่ีมือสอง 

อยำ่งไรก็ตำมในกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยนั้นตอ้งอำศยักำรประชำสัมพนัธ์แจง้เตือนของผูบ้งัคบั
ใช้กฎหมำย จำกกำรเก็บขอ้มูลพบวำ่ มีกำรเฝ้ำระวงัและลงโทษเปรียบเทียบปรับน้อยมำกเพรำะไม่มีผู ้
ด  ำเนินหรือผูรั้บผดิชอบอยำ่งจริงจงัและไม่เคยมีกรณีตวัอยำ่งลงโทษปรับให้ถือปฏิบติั จึงกล่ำวไดว้ำ่จำก
ประสบกำรณ์ท่ีผำ่นมำไม่มีผูรั้บผดิชอบในกำรเฝ้ำระวงั ตรวจจบัและเปรียบเทียบปรับแต่อยำ่งใด ทั้ง ๆ ท่ี
มีกำรรับรู้ดีวำ่มีกฎหมำยหำ้มสูบบุหร่ีในท่ีสำธำรณะ ในส่วนของกำรประเมินทศันคติและควำมตระหนกั
ในกำรควบคุมควนับุหร่ีมือสองนั้น พบวำ่ เป็นส่ิงท่ีดี ท่ีเห็นดว้ยและควรเร่งด ำเนินกำรอยำ่งยิ่งเพรำะเป็น
ประโยชน์ต่อสุขภำพประชำชน ท่ีผ่ำนมำ มีควำมตระหนักอยู่บำ้งเม่ือมองเห็นป้ำยห้ำมสูบบุหร่ี ส่วน
ใหญ่ก็จะไม่สูบบุหร่ี  

ในส่วนของกำรรับรู้ต่อนโยบำยปกป้องบุคคลดว้ยกำรไม่สูบบุหร่ีในท่ีสำธำรณะส่วนใหญ่รับรู้
ค่อนขำ้งดีถึงดีมำก โดยใหค้วำมเห็นวำ่ เป็นกฎหมำยท่ีควรจดัท ำตั้งนำนแลว้ ควรเอำจริงจงัและควรกล่ำว
ยกย่อง ช่ืนชมบุคคลท่ีไม่สูบบุหร่ีด้วย แมว้่ำจะรับรู้ต่อนโยบำยปกป้องบุคคลด้วยกำรไม่สูบบุหร่ีในท่ี
สำธำรณะในระดบัดีมำกก็ตำม ยงัมีคนละเมิดอยู่ ซ่ึงกฎหมำยห้ำมสูบบุหร่ีในท่ีสำธำรณะคนส่วนใหญ่
ตระหนกัถึงกฎหมำยขอ้น้ีในระดบัปำนกลำง 

นอกจำกน้ีประชำชนมีกำรรับรู้ดีถึงอันตรำยของควนับุหร่ีท่ีมีต่อสุขภำพว่ำ ควนับุหร่ีเป็น
อนัตรำยต่อคนรอบขำ้งมำกวำ่คนสูบ ถำ้เลิกไดจ้ะเป็นส่ิงท่ีดีไม่เกิดโรคภยัต่ำง ๆ ตำมมำ กำรสูบบุหร่ีในท่ี
สำธำรณะคนส่วนใหญ่ก็อยำกให้เลิก แต่มีเพียงกลุ่มคนเล็กนอ้ยเท่ำนั้นท่ียงัละเมิดอยู่ จำกกำรสัมภำษณ์
เชิงลึกคนผูท่ี้สูบบุหร่ีต่อค่ำนิยมท่ีตอ้งสูบบุหร่ี พบวำ่ ท ำตำมเพื่อน เท่ห์ อยำกลองและส่วนหน่ึงตอ้งสูบ
ตอนท่ีอยู่ในวงเหลำ้ จำกขอ้มูลท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ ช้ีให้เห็นว่ำ กฎหมำยห้ำมสูบบุหร่ีในท่ีสำธำรณะคน
ส่วนใหญ่มีควำมตระหนกัในระดบัดีมำก แต่ผูสู้บุหร่ียงัไม่ตระหนกัเท่ำท่ีควร ทั้ง ๆ ท่ีมีกำรรับรู้ดีวำ่ในท่ี
สำธำรณะมีกำรก ำหนดเป็นเขตปลอดบุหร่ี สืบเน่ืองมำจำกเม่ือละเมิดแลว้ไม่มีบทลงโทษก ำกบัทนัที 

 เม่ือพิจำรณำจำกกำรประเมินสถำนกำรณ์ในรูปของกำรส ำรวจ (Survey) งำนวิจยัน้ีอำศยักำรมี
ส่วนร่วมของโครงสร้ำงรัฐ ส่วนทอ้งถ่ิน บำ้น/ชุมชนและวดั ศึกษำในพื้นท่ีชุมชนทั้งในเมือง นอกเมือง
และชุมชนห่ำงไกล พื้นท่ีละ 1 ต ำบล ขนำดตวัอยำ่ง 1,266 ตวัอยำ่ง เพื่อท่ีจะสะทอ้นให้เห็นถึงกำรไดม้ำ
ซ่ึงขอ้มูลงำนวิจยัท่ีหลำกหลำย สำมำรถจะใช้เป็นขอ้มูลในกำรผลกัดนัสู่กำรสร้ำงนโยบำยสำธำรณะท่ี
สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตชำวชุมชนอย่ำงแทจ้ริงและคำดวำ่จะไดรั้บควำมร่วมมือจำกผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งใน
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ชุมชนเป็นอยำ่งมำก เพื่อก ำหนดมำตรกำรในกำรขบัเคล่ือนและสร้ำงควำมตระหนกั “สู่สังคมปลอดควนั
บุหร่ี” อยำ่งย ัง่ยนืในอนำคตต่อไป  

4.3.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลผูต้อบแบบสอบถำม 
ประชำกรกลุ่มตวัอย่ำงเป็นผูแ้ทนครอบครัวในชุมชนเทศบำลเขตเมือง 388 ตวัอย่ำง คิด

เป็นร้อยละ 30.6 เทศบำลเขตนอกเมือง 429 ตวัอยำ่ง คิดเป็นร้อยละ 33.9 และครอบครัวในชุมชนเขต
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 449 ตวัอยำ่ง คิดเป็นร้อยละ 35.5 รวมทั้งส้ิน 1,266 ตวัอยำ่ง จ  ำแนกเป็นชำย 
634 ตวัอยำ่งและเป็นหญิง 632 ตวัอยำ่ง คิดเป็นร้อยละ 50.1 และ 49.9 ตำมล ำดบั 

ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยำ่งมีสถำนะภำพครอบครัวท่ีสำมี-ภรรยำอยูด่ว้ยกนัจ ำนวน 917 คิดเป็นร้อย
ละ 72.4 รองลงมำคือ หยำ่ร้ำงจ ำนวน 267 ตวัอยำ่ง คิดเป็นร้อยละ 21.1 โสดจ ำนวน 49 ตวัอย่ำงและ
แยกกนัอยู่จ  ำนวน 33 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 3.9 และ 2.6 ตำมล ำดบั มีอำยุเฉล่ีย 53.08 ปี ส่วน
เบ่ียงเบนมำตรฐำนเท่ำกบั 12.74 ปี ต ่ำสุด 15 ปี สูงสุด 94 ปี ระดบักำรศึกษำส่วนใหญ่จบประถมศึกษำ
จ ำนวน 1,000 ตวัอยำ่ง คิดเป็นร้อยละ 79.0 รองลงมำคือระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้จ ำนวน 123 ตวัอยำ่ง
และมธัยมศึกษำตอนปลำยจ ำนวน 82 ตวัอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 9.7 และ 6.5 ตำมล ำดบั ดำ้นอำชีพส่วน
ใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรมจ ำนวน 1,096 ตวัอยำ่ง คิดเป็นร้อยละ 86.6 รองลงมำคือ คำ้ขำยจ ำนวน 
72 ตวัอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 5.7 รับจำ้งจ ำนวน 53 ตวัอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 4.2 รับรำชกำรจ ำนวน 32 
ตวัอยำ่ง คิดเป็นร้อยละ 2.5 และอำชีพอ่ืน ๆ จ ำนวน 13 ตวัอยำ่ง คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตำมล ำดบั 

ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยำ่งมีจ ำนวนสมำชิกในครอบครัวท่ีเป็นชำยมำกท่ีสุดจ ำนวน 2 คน เป็นหญิง
มำกท่ีจ ำนวน 2 คนเช่นกนั คิดเป็นร้อยละ 36.1 และ 38.2 ตำมล ำดบั ครอบครัวท่ีไม่มีเพศชำยเลย คิดเป็น
ร้อยละ 2.6 และไม่มีเพศหญิงเลย คิดเป็นร้อยละ 1.2 โดยภำพรวมกลุ่มตวัอย่ำงมีจ ำนวนสมำชิกใน
ครอบครัวมำกท่ีสุดท่ีจ ำนวน 4 คน น้อยท่ีสุดท่ีจ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9 และ 0.1 ตำมล ำดบั 
จ ำนวนสมำชิกท่ีสูบบุหร่ีเป็นชำยสูงสุดคือครอบครัวละคน คิดเป็นร้อยละ 42.2 ครอบครัวท่ีไม่มีผูช้ำย
สูบบุหร่ี คิดเป็นร้อยละ 35.5 ส่วนจ ำนวนสมำชิกท่ีสูบบุหร่ีเป็นหญิงก็มีอยู่บำ้ง คิดเป็นร้อยละ 1.2 
ครอบครัวท่ีไม่มีผูห้ญิงสูบบุหร่ี คิดเป็นร้อยละ 98.3 โดยภำพรวมจ ำนวนสมำชิกท่ีสูบบุหร่ีในครอบครัว
สูงสุดครอบครัวละคน คิดเป็นร้อยละ 42.3 ครอบครัวท่ีไม่มีสูบบุหร่ีเลย คิดเป็นร้อยละ 34.8 

กลุ่มตวัอย่ำงส่วนใหญ่มีฐำนะทำงครอบครัวเม่ือไดป้ระเมินตนเองเปรียบเทียบกบัเพื่อนบำ้น
พบวำ่ มีฐำนะในระดบัปำนกลำงสูงสุดคือ คิดเป็นร้อยละ 85.9 รองลงมำคือ ระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 10.7 
จำกฐำนะดงักล่ำวเม่ือคิดเป็นค่ำใชจ่้ำยจำกกำรสูบบุหร่ีในครอบครัว พบวำ่ ไม่มีรำยจ่ำยเพื่อกำรสูบบุหร่ี
สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 34.8 รองลงมำคือ มีค่ำใช้จ่ำยน้อยกว่ำ 10 บำทต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 31.6 มี
ค่ำใชจ่้ำยท่ี 10-20 บำทต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 16.9 และมีค่ำใชจ่้ำยท่ีมำกกวำ่ 20 บำทต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 
16.7 โดยพบวำ่ มีและเคยมีกำรเจ็บป่วยจำกกำรสูบบุหร่ี คิดเป็นร้อยละ 8.0 ในขณะท่ีไม่เคยเจ็บป่วยจำก
กำรสูบบุหร่ีเลย คิดเป็นร้อยละ 92.0 ดงัตำรำงท่ี 4.1 
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ตำรำงท่ี 4.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลผูต้อบแบบสอบถำม (n=1,266) 
ขอ้มูลส่วนบุคคล ร้อยละ 

กำรกระจำยของกลุ่มตวัอยำ่ง  
 เขตเทศบำลในเมือง 30.6 
 เขตเทศบำลนอกเมือง 33.9 
 เขตชุมชนห่ำงไกล 35.5 
ขอ้มูลหวัหนำ้ครอบครัว  
เพศ ชำย 50.1 
 หญิง 49.9 
สถำนะภำพสมรสของหวัหนำ้ครอบครัว  
 โสด   3.9 
 อยูด่ว้ยกนั   72.4 
 แยกกนัอยู ่ 2.6 
 หมำ้ย/หยำ่/ร้ำง   21.1 
อำยขุองหวัหนำ้ครอบครัว (ปี)   
 15-25 1.4 
 26-35 6.3 
 36-45 20.5 
 46-60 45.8 
 60 ปี ข้ึนไป 26.0 
 (Mean=53.08; SD.=12.74, Max.=94, Min=15)  
ระดบักำรศึกษำของหวัหนำ้ครอบครัว   
 ประถม  79.0 
 มธัยมตน้   9.7 
 มธัยมปลำย   6.5 
 อนุปริญญำ  2.8 
 ปริญญำตรี  1.8 
 สูงกวำ่ปริญญำตรี 0.2 
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ตำรำงท่ี 4.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลผูต้อบแบบสอบถำม (n=1,266) (ต่อ) 
ขอ้มูลส่วนบุคคล ร้อยละ 

ขอ้มูลทัว่ไปของครอบครัว  
อำชีพหลกัของครอบครัว   
 เกษตรกรรม   86.6 
 คำ้ขำย   5.7 
 รับจำ้ง  4.2 
 รับรำชกำร/รัฐวสิำหกิจ   2.5 
 อ่ืน ๆ  1.0 
สถำนกำรณ์กำรสูบบุหร่ีของสมำชิกในครอบครัวท่ีเป็นชำย  
 ไม่มีคนสูบบุหร่ี 35.5 
 สูบบุหร่ี 1 คน 42.2 
 สูบบุหร่ี 2 คน 16.9 
 สูบบุหร่ี 3 คน 4.6 
 สูบบุหร่ี 4 คน 0.6 
 สูบบุหร่ี 5 คน 0.2 
สถำนกำรณ์กำรสูบบุหร่ีของสมำชิกในครอบครัวท่ีเป็นหญิง  
 ไม่สูบบุหร่ี 98.3 
 สูบบุหร่ี 1 คน 1.2 
 สูบบุหร่ี 2 คน 0.5 
สถำนกำรณ์กำรสูบบุหร่ีของสมำชิกในครอบครัวทั้งหมด  
 ไม่สูบบุหร่ี 34.8 
 สูบบุหร่ี 1 คน 42.3 
 สูบบุหร่ี 2 คน 17.1 
 สูบบุหร่ี 3 คน 4.7 
 สูบบุหร่ี 4 คน 0.8 
 สูบบุหร่ี 5 คน 0.2 
 สูบบุหร่ี 7 คน 0.1 
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ตำรำงท่ี 4.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลผูต้อบแบบสอบถำม (n=1,266) (ต่อ) 
ขอ้มูลส่วนบุคคล ร้อยละ 

ค่ำใชจ่้ำยจำกกำรสูบบุหร่ีต่อวนั   
 ไม่สูบบุหร่ี/ไม่มีค่ำใชจ่้ำยเร่ืองบุหร่ี 34.8 
 ไม่เกิน 10 บำท   31.6 
 10 – 20 บำท 16.9 
 มำกกวำ่ 20 บำท 16.7 
ฐำนะของครอบครัว เม่ือเปรียบเทียบกบัเพื่อนบำ้นในชุมชน    
 ไม่ดี   3.4 
 ปำนกลำง   85.9 
 ดี 10.7 
สมำชิกในครอบครัวท่ีมีประวติักำรเจบ็ป่วยหรือสงสัยจำกกำรสูบบุหร่ี  
 มีกำรเจบ็ป่วย 1.6 
 เคยมีกำรเจบ็ป่วยหรือสงสัย    6.4 
 ไม่เคยมีอำกำรสงสัย 92.0 

 
เม่ือพิจำรณำองคป์ระกอบของคุณลกัษณะของครอบครัวกบักำรสูบบุหร่ี พบวำ่ คุณลกัษณะของ

ครอบครัวท่ีมีประเด็นท่ีน่ำสนใจ (มีนัยส ำคญัทำงสถิติ) ต่อกำรไม่สูบบุหร่ีของสมำชิกในครอบครัว 
ไดแ้ก่ (1) สภำพสมรสของหัวหน้ำครอบครัว (Sig.=0.031) ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ดว้ยกนั (2) ช่วงอำยุของ
หวัหน้ำครอบครัว (Sig.=0.019) ท่ีพบว่ำ หัวหน้ำครอบครัวท่ีอำยุมำกจะมีแนวโนม้ของกำรไม่สูบบุหร่ี
มำกข้ึนตำมไปด้วย สะท้อนให้เห็นว่ำ กำรไม่สูบบุหร่ีจะเป็นครอบครัวใหญ่มีจ ำนวนสมำชิกมำก ๆ 
สอดคลอ้งกบั (3) จ ำนวนสมำชิกในครอบครัวท่ีมีจ ำนวนมำกข้ึนมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (Sig.<0.001) ต่อ
กำรไม่สูบบุหร่ี โดยเฉพำะ (4) จ ำนวนสมำชิกท่ีเป็นเพศชำยมำกในครอบครัวมีนัยส ำคญัทำงสถิติ 
(Sig.<0.001) สอดคลอ้งกบัศรัณญำ เบญจกุลและคณะ (2548) ท่ีไดศึ้กษำประสิทธิผลของโครงกำรค่ำย
เยำวชนไทยรุ่นใหม่ห่ำงไกลบุหร่ีท่ีพบว่ำ ปัจจยัด้ำนสภำพแวดล้อมครอบครัวเป็นทั้งปัจจยัเสริมและ
ปัจจยัขดัขวำงท่ีก่อให้เกิดโอกำสกำรสูบบุหร่ีท่ีต่ำงกนัโดยครอบครัวท่ีมีสมำชิกมำก ๆ หรือครัวเรือน
ขยำยจะมีควำมใกล้ชิด อบอุ่นในกำรดูแลมำกกว่ำ ส่งผลให้เป็นปัจจยัขดัขวำงเยำวชนในฐำนะของ
สถำบนัท่ีท ำหนำ้ท่ีสร้ำงภูมิคุม้กนัทำงสังคมให้รับรู้ท่ีจะปฏิเสธกำรสูบบุหร่ี ในขณะท่ีครอบครัวเด่ียวจะ
ขำดควำมใกลชิ้ด ขำดควำมอบอุ่นในกำรดูแลจึงมีโอกำสสูบบุหร่ีสูงกวำ่  

ในขณะท่ี (5) จ  ำนวนสมำชิกเพศหญิงมำกในครอบครัวไม่มีนยัส ำคญัทำงสถิติ (Sig.=.572) ต่อ
กำรไม่สูบบุหร่ี สอดคลอ้งกบักำรเก็บขอ้มูลในชุมชนท่ีพบวำ่ แม่บำ้นในชุมชนถือไดว้ำ่ตวัแปรส ำคญัท่ี
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ช่วยกระตุ้นเตือน ตลอดจนห้ำมปรำมคนในชุมชนไม่ให้สูบบุหร่ี รวมทั้ งกำรสัมภำษณ์เชิงลึกใน
ครอบครัวเป้ำหมำยพบวำ่ แม่บำ้นจะคอยห้ำมปรำมและไม่อยำกเห็นผูน้ ำชุมชนสูบบุหร่ี และแม่บำ้นใน
ครอบครัวส่วนใหญ่เอำจริงเอำจงักบัคนในครอบครัวไม่ใหสู้บบุหร่ี และยงัสอดคลอ้งกบัผลกำรวิเครำะห์
ขอ้มูลจำกกำรส ำรวจท่ีพบวำ่ แม่บำ้นห้ำมปรำมคนในครอบครัวไม่ให้สูบบุหร่ี มีคะแนนสูงสุด คิดเป็น
ร้อยละ 87.1 นอกจำกน้ีแม่บ้ำนจะมีระบบขดัเกลำทำงสังคม (Socialization) ด้วยกำรเอำใส่ใจดูแล
บุตรชำย ช้ีแนะให้เห็นว่ำสังคมปัจจุบนัเร่ิมปฏิเสธกำรสูบบุหร่ีเพรำะบุหร่ีมีกล่ินเหม็น สังคมจึงไม่
ยอมรับ 

 นอกจำกน้ียงัพบวำ่ (6) ระดบักำรศึกษำของหวัหนำ้ครอบครัวมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (Sig.=.008) 
ต่อกำรไม่สูบบุหร่ี รวมทั้ง (7) อำชีพหลกัของครอบครัว (8) ฐำนะของครอบครัว และ (9) ประวติักำร
เจบ็ป่วยจำกบุหร่ีของสมำชิกในครอบครัวมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (Sig.<.001) ต่อกำรไม่สูบบุหร่ีและเป็นท่ี
น่ำสังเกตวำ่ เพศสภำพของหวัหนำ้ครอบครัวจะเป็นชำยหรือหญิงไม่มีนยัส ำคญัทำงสถิติ (Sig.=.209) ต่อ
กำรไม่สูบบุหร่ีทั้งส้ิน ดงัตำรำงท่ี 4.2               
ตำรำงท่ี 4.2 สถำนกำรณ์กำรไม่สูบบุหร่ีของครอบครัว จ ำแนกตำมคุณลกัษณะของครอบครัว  

คุณลกัษณะของครอบครัว 
กำรสูบบุหร่ีของครอบครัว 

2 df. Sig. 
Exact 
test ไม่สูบ สูบ รวม 

หวัหนำ้ครอบครัว ชำย 213 421 634 - - - .209 
 หญิง 227 405 632     
สภำพสมรสของหวัหนำ้
ครอบครัว 

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

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

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

อนุปริญญำ 19 17 36     
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ตำรำงท่ี 4.2 สถำนกำรณ์กำรไม่สูบบุหร่ีของครอบครัว จ ำแนกตำมคุณลกัษณะของครอบครัว (ต่อ) 

คุณลกัษณะของครอบครัว 
กำรสูบบุหร่ีของครอบครัว 

2 df. Sig. 
Exact 
test ไม่สูบ สูบ รวม 

ระดบักำรศึกษำของหวัหนำ้
ครอบครัว 

ปริญญำตรี 13 10 23     
สูงกวำ่

ปริญญำตรี 
0 2 2     

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

จ ำนวนสมำชิกครอบครัว 1-5 363 539 902 - - - .000 
 มำกกวำ่ 5 77 287 364     
จ ำนวนสมำชิกในครอบครัว
เป็นชำย 

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

จ ำนวนสมำชิกในครอบครัว
เป็นหญิง 

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

ระดบัฐำนะของครอบครัว ไม่ดี 18 26 44 20.83 2 .000 - 
ปำนกลำง 352 735 1087     

ดี 70 65 135     
ประวติักำรเจบ็ป่วยจำกบุหร่ี
ในครอบครัว 

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

 
4.3.2 ระดบัทุนทำงสังคมในกำรขบัเคล่ือนจงัหวดัปลอดบุหร่ี 

จำกกำรวเิครำะห์ขอ้มูลพบวำ่ ระดบัทุนทำงสังคมในชุมชนในภำพรวม ส่วนใหญ่อยูใ่น
ระดบัปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 56.5 อยำ่งไรก็ตำมเป็นท่ีน่ำสังเกตวำ่เม่ือรวมกบัระดบัสูงแลว้คิดเป็นร้อย
ละ 90.5 สะทอ้นใหเ้ห็นวำ่มีแนวโนม้ค่อนขำ้งดี ดงัตำรำงท่ี 4.3 
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ตำรำงท่ี 4.3 ร้อยละระดบัของครอบครัวท่ีมีทุนทำงสังคมในชุมชนเพื่อต่อตำ้นกำรสูบบุหร่ี (n=1,266) 
ระดบัของครอบครัวท่ีมีทุนทำงสังคม ร้อยละ 

ระดบัต ่ำ (ค่ำคะแนนตั้งแต่ 10-20) 9.5 
ระดบัปำนกลำง (ค่ำคะแนนตั้งแต่ 20.1-30) 56.5 
ระดบัสูง (ค่ำคะแนนตั้งแต่ 30.1-40.0) 34.0 

(Mean=28.14,SD=5.78, Max=40.0, Min=10.0)  รวม 100.0 
 
เม่ือพิจำรณำจ ำแนกเป็นรำยขอ้ค ำถำมพบวำ่ กิจกรรมท่ีมีคะแนนสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือ (1) กำร

ห้ำมปรำมคนในครอบครัวไม่ให้สูบบุหร่ี มีคะแนนสูงสุด เม่ือน ำคะแนนในระดบัมำกและมำกท่ีสุดมำ
รวมกนั คิดเป็นร้อยละ 87.1 รองลงมำคือ (2) กำรตกัเตือนคนในครอบครัวให้ลดกำรสูบบุหร่ี คิดเป็นร้อย
ละ 85.3 และ (3) ครู-อำจำรยใ์นโรงเรียนให้ควำมรู้เก่ียวกบับุหร่ี คิดเป็นร้อยละ 67.1 ตำมล ำดบั ช้ีให้เห็น
ว่ำ ครอบครัวเป็นก ำลงัส ำคญัท่ีจะขบัเคล่ือนให้สังคมปลอดบุหร่ีโดยโรงเรียนเป็นก ำลงัสนับสนุนท่ี
ส ำคญั ดงัตำรำงท่ี 4.4       
ตำรำงท่ี 4.4 ร้อยละของครอบครัวท่ีมีกำรขดัเกลำทำงสังคมในชุมชนเพื่อต่อตำ้นกำรสูบบุหร่ี (n=1,266) 

กิจกรรม 
ร้อยละกำรขดัเกลำทำงสังคม 

มำกท่ีสุด มำก นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

กำรหำ้มปรำมคนในครอบครัวไม่ใหสู้บบุหร่ี 55.9 31.2 8.4 4.5 
กำรตกัเตือนคนในครอบครัวใหล้ดกำรสูบบุหร่ี 52.9 32.4 10.1 4.6 
เพื่อนบำ้นตกัเตือนคนในครอบครัวไม่ใหสู้บบุหร่ี 22.7 36.4 29.6 11.3 
เพื่อนบำ้นชวนคนในครอบครัวใหเ้ลิกสูบบุหร่ี 19.7 32.5 31.3 16.4 
เพื่อนบำ้นบอกถึงอนัตรำยของกำรสูบบุหร่ี 24.6 34.0 29.1 12.2 
อสม.แนะน ำครอบครัวใหเ้ลิกบุหร่ี 20.2 35.3 34.3 10.2 
กลุ่มแม่บำ้นใหค้  ำแนะน ำเลิกบุหร่ีแก่ครอบครัว 18.0 32.7 37.2 21.1 
กลุ่มในชุมชนปฏิบติัตวัเป็นตวัอยำ่งกำรสูบบุหร่ี 16.1 35.1 38.6 10.2 
นำยกหรือผูน้ ำทอ้งถ่ินหำ้มสูบบุหร่ีในเขตหำ้มสูบ 21.4 44.9 26.1 7.6 
ครู-อำจำรยใ์นโรงเรียนใหค้วำมรู้เก่ียวกบับุหร่ี 24.1 43.0 27.1 5.8 

 
4.3.3 ระดบักำรปฏิบติัตำมกฎหมำยในกำรขบัเคล่ือนจงัหวดัปลอดบุหร่ี 

จำกกำรวเิครำะห์ขอ้มูลพบวำ่ ระดบักำรปฏิบติัตำมกฎหมำยเพื่อปกป้องควนับุหร่ีมือสอง 
ในภำพรวม ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 52.9 แต่ก็เป็นท่ีน่ำสังเกตว่ำเม่ือรวมกบั
ระดบัสูงแลว้คิดเป็นร้อยละ 94.5 โดยกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยมีแนวโนม้ค่อนขำ้งดี ดงัตำรำงท่ี 4.5 
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ตำรำงท่ี 4.5 ร้อยละระดบัของครอบครัวท่ีปฏิบติัตำมกฎหมำยเพื่อปกป้องควนับุหร่ีมือสอง (n=1,266) 
ระดบัของครอบครัวท่ีมีกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย ร้อยละ 

ระดบัต ่ำ (ค่ำคะแนนตั้งแต่ 10-15.66) 5.5 
ระดบัปำนกลำง (ค่ำคะแนนตั้งแต่ 15.67-21.32) 52.9 
ระดบัสูง (ค่ำคะแนนตั้งแต่ 21.33-27.0) 41.6 

(Mean=20.69, SD=2.88, Max=27.0, Min=10.0) รวม 100.0 
 
เม่ือจ ำแนกเป็นรำยขอ้ค ำถำมพบวำ่ สภำพทำงสังคมท่ีมีคะแนนสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือ (1) สภำพ

ปลอดควนับุหร่ีในบริเวณสถำนีอนำมยั มีคะแนนสูงสุด เม่ือน ำคะแนนในระดบัดีและดีมำกมำรวมกนั 
คิดเป็นร้อยละ 89.0 รองลงมำคือ (2) สภำพปลอดควนับุหร่ีในบริเวณโรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 88.0 และ 
(3) สภำพปลอดควนับุหร่ีในบริเวณท่ีวำ่กำรอ ำเภอ คิดเป็นร้อยละ 84.4 ตำมล ำดบั ช้ีให้เห็นวำ่ สภำพทำง
สังคมปลอดควนับุหร่ี จะเป็นสถำนท่ีรำชกำรท่ีมีระเบียบขอ้บงัคบัท่ีชดัเจน สอดคลอ้งกบักำรอภิปรำย
กลุ่ม (Group Discussion) เก่ียวกบันโยบำยสำธำรณะและกำรบงัคบัใช้กฎหมำยแต่ละพื้นท่ี พบว่ำ 
สำมำรถก ำหนดให้ท่ีสำธำรณะเป็นเขตปลอดบุหร่ีได้ ประกอบด้วย ศำลำกลำงบ้ำน วดั โรงเรียน 
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพและส ำนักงำนส่วนทอ้งถ่ิน เป็นต้น นอกจำกน้ีในชุมชนจะปฏิบติัตำม
กฎหมำยของผูป้ระกอบกำร/ร้ำนคำ้ ซ่ึงพบวำ่ บำงส่วนไม่ขำยบุหร่ีให้เด็ก ในขณะท่ีบำงร้ำนก็ยงัมีขำย
บุหร่ีให้เด็ก จำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึกพบวำ่ ไม่มีพนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีผูบ้งัคบัใชก้ฎหมำยคอยตรวจจบั ท ำ
ใหข้ำดวนิยั ละเลยควำมเขม้งวดต่อกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยคือ ร้ำนคำ้ในช่วงแรก ๆ ก็กลวักฎหมำยแต่พอ
นำน ๆ เขำ้ก็ปล่อย ซ่ึงร้ำนท่ีปฏิบติัอยำ่งเขม้งวดพบไดเ้ห็นนอ้ยมำก หำกมีกำรเฝ้ำระวงัและลงโทษปรับ
อยำ่งต่อเน่ืองจะดีมำก โดยอำศยักำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน ดงัตำรำงท่ี 4.6       
ตำรำงท่ี 4.6 ร้อยละของครอบครัวท่ีปฏิบติัตำมกฎหมำยเพื่อปกป้องควนับุหร่ีมือสอง (n=1,266) 

สภำพทำงสังคม 
ร้อยละท่ีปฏิบติัตำมกฎหมำย 

ดีมำก ดี พอใช ้ ไม่ดีเลย 

สภำพปลอดควนับุหร่ีในชุมชน 11.5 50.0 25.4 13.2 
สภำพปลอดควนับุหร่ีในบริเวณท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 29.4 55.0 11.8 3.8 
สภำพปลอดควนับุหร่ีในบริเวณวดัหรือศำลำกลำงบำ้น 26.1 54.4 14.3 5.1 
สภำพปลอดควนับุหร่ีในบริเวณสถำนีอนำมยั 43.3 45.7 9.0 2.1 
สภำพปลอดควนับุหร่ีในบริเวณโรงเรียน 38.2 49.8 9.9 2.1 
กำรประชำสัมพนัธ์หำ้มสูบบุหร่ีในสถำนท่ีหำ้มสูบ 13.1 30.0 46.8 10.1 
กำรจดัวำงท่ีเข่ียบุหร่ีไวใ้นสถำนท่ีหำ้มสูบ   32.1 41.5 18.5 8.0 
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4.3.4 ระดบักำรรับรู้เก่ียวกบักฎหมำยและกำรสัมผสัควนับุหร่ีมือสอง  
จำกกำรวเิครำะห์ขอ้มูลพบวำ่ ระดบักำรรับรู้เก่ียวกบักฎหมำยเพื่อปกป้องควนับุหร่ีมือ

สอง ในภำพรวม ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 67.6 แต่ก็เป็นท่ีน่ำสังเกตวำ่เม่ือรวมกบั
ระดบัสูงแลว้คิดเป็นร้อยละ 95.7 สะทอ้นใหเ้ห็นวำ่ กำรปฏิบติัตำมกฎหมำยมีแนวโนม้ค่อนขำ้งดี ดงั
ตำรำงท่ี 4.7 
ตำรำงท่ี 4.7 ร้อยละระดบัของกำรรับรู้เก่ียวกบักฎหมำยเพื่อปกป้องควนับุหร่ีมือสอง (n=1,266) 

ระดบัของครอบครัวท่ีมีกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย ร้อยละ 
ระดบัต ่ำ (ค่ำคะแนนตั้งแต่ 7-11.66) 4.3 
ระดบัปำนกลำง (ค่ำคะแนนตั้งแต่ 11.67-16.32) 67.6 
ระดบัสูง (ค่ำคะแนนตั้งแต่ 16.33-21.0) 28.1 

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

เม่ือจ ำแนกเป็นรำยขอ้ค ำถำมพบว่ำ กำรรับรู้เก่ียวกบักฎหมำยเพื่อปกป้องควนับุหร่ีมือสองท่ีมี
คะแนนสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือ (1) รับรู้ถึงควนับุหร่ีมือสองจะมีผลต่อสุขภำพ มีคะแนนสูงสุด คิดเป็น
ร้อยละ 78.2 รองลงมำคือ (2) รับรู้วำ่มีกฎหมำยหำ้มสูบบุหร่ีในท่ีสำธำรณะหำกฝ่ำฝืนจะตอ้งโทษ คิดเป็น
ร้อยละ 74.1 และ (3) รับรู้วำ่กำรสูบบุหร่ีเป็นจ ำนวนมำก ๆ อำจจะอำยสุั้น คิดเป็นร้อยละ 70.8 ตำมล ำดบั  

จำกขอ้สรุปท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ช้ีให้เห็นวำ่ กำรรับรู้เก่ียวกบักฎหมำยเพื่อปกป้องควนับุหร่ีมือสอง 
ส่วนใหญ่มีควำมถูกตอ้งท่ีน่ำสร้ำงมำตรกำรสนบัสนุนส่งเสริมให้ชุมชนเกิดกำรรับรู้ท่ีดี สอดคลอ้งกบั
กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีพบว่ำ ชุมชนมีกำรรับรู้ต่อกฎหมำยอยูบ่ำ้ง จำกกำรสังเกตท่ีพบว่ำ มีกำรปฏิบติัตำม
กฎหมำยในเขตหำ้มสูบบุหร่ีอยูบ่ำ้งแมว้ำ่จะมีกำรติดป้ำยเป็นเขตห้ำมสูบบุหร่ี แต่บำงพื้นท่ีก็ไม่ตระหนกั
ซ่ึงจะพบเห็นไดใ้นบำงโอกำส ซ่ึงทุกคนทรำบดีวำ่ในเขตปลอดบุหร่ีจะตอ้งปฏิบติัตำมอยำ่งไรแต่ก็ยงัพบ
เห็น จำกกำรคำดกำรณ์ประมำณร้อยละ 20 ของผูสู้บบุหร่ีทั้งหมดท่ีเป็นผูช้ำยมกัละเมิดต่อกฎกติกำ ควำม
เป็นจริงแลว้ชุมชนเห็นดว้ยอย่ำงยิ่งและพร้อมท่ีจะปฏิบติัตำมและพยำยำมมำนำนแลว้ ถำ้เป็นไปไดไ้ม่
ตอ้งก ำหนดเขตปลอดบุหร่ีหรือสูบบุหร่ี ใหห้ำ้มสูบไปเลย และท่ีส ำคญัควรมีพนกังำนเจ้ำหนำ้ท่ีท่ีเอำจริง
เอำจงั อย่ำงไรก็ตำมเพื่อกำรเคำรพต่อสิทธิมนุษยชนก็ควรจะมีกำรก ำหนดพื้นท่ีให้สูบบุหร่ีท่ีชดัเจนจะ
เป็นส่ิงท่ีดีและควรช่ืนชมบุคคลท่ีไม่สูบบุหร่ีเคำรพต่อกติกำสำธำรณะและเผยแพร่ให้ประชำชนทัว่ไปรู้ 
(จำกกำรสัมภำษณ์ผูไ้ม่สูบบุหร่ี) 

นอกจำกน้ีจำกกำรรับรู้ต่อนโยบำยปกป้องบุคคลท่ีไม่สูบบุหร่ี พบว่ำ มีกำรรับรู้ดีต่อนโยบำย
ดงักล่ำวเพรำะ เป็นส่ิงท่ีดีมีประโยชน์ต่อสุขภำพประชำชน จำกกำรสังเกตก็ตระหนกัดีถำ้มีป้ำยห้ำมสูบ
บุหร่ีก ำกบัไวใ้นพื้นท่ีนั้น ๆ โดยสรุปคือ ประชำชนไม่รับรู้ทั้งหมดท่ีจะปฏิบติัตำม แต่ก็มีบำ้งท่ีปฏิบติั
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ตำมเม่ือมองเห็นป้ำย “ห้ำมสูบบุหร่ี” สะทอ้นให้เห็นว่ำ ป้ำยแจง้เตือนมีผลต่อกำรไม่สูบบุหร่ีอยู่มำก
พอสมควร ดงัตำรำงท่ี 4.8       
ตำรำงท่ี 4.8 ร้อยละของกำรรับรู้เก่ียวกบักฎหมำยเพื่อปกป้องควนับุหร่ีมือสอง (n=1,266) 

ขอ้ค ำถำมเก่ียวกบักำรรับรู้ 
ร้อยละกำรรับรู้กฎหมำย 

เคยรับรู้ เคยบำ้ง ไม่เคย 

รับรู้วำ่มีกฎหมำยหำ้มสูบบุหร่ีในท่ีสำธำรณะหำกฝ่ำฝืนจะตอ้งโทษ  74.1 23.9 2.0 
รับรู้วำ่มีนโยบำยป้องกนัผูท่ี้ไม่สูบบุหร่ี  63.5 33.0 3.5 
รับรู้ถึงควนับุหร่ีมือสองจะมีผลต่อสุขภำพ  78.2 20.5 1.3 
รับรู้ถึงกำรส่งเสริมใหส้ังคมสูบบุหร่ีเป็นค่ำนิยมท่ีไม่ถูกตอ้ง  62.4 34.2 3.4 
รับรู้เก่ียวกบักำรหำ้มสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี  60.2 36.5 3.3 
รับรู้วำ่กำรสูบบุหร่ีเป็นจ ำนวนมำก ๆ อำจจะอำยสุั้น  70.8 27.5 1.7 
รับรู้วำ่มีคลินิกเลิกสูบบุหร่ีและฟ้ืนฟูสุขภำพคนเลิกบุหร่ี  51.9 29.9 18.2 

 
4.3.5 ระดบัทศันคติเก่ียวกบักฎหมำย และกำรสัมผสัควนับุหร่ีมือสอง  

จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลพบว่ำ มุมมองของผูใ้ห้ข้อมูลเก่ียวกับระดับทศันคติเก่ียวกับ
กฎหมำย และกำรสัมผสัควนับุหร่ีมือสอง ในภำพรวม ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 93.8 จึง
กล่ำวไดว้ำ่ กลุ่มตวัอยำ่งมีทศันคติท่ีดีต่อกฎหมำยและกำรปกป้องกำรสัมผสัควนับุหร่ีมือสองอยำ่งจริงจงั 
ดงัตำรำงท่ี 4.9 
ตำรำงท่ี 4.9 ร้อยละระดบัของทศันคติเก่ียวกบักฎหมำยและกำรสัมผสัควนับุหร่ีมือสอง (n=1,266) 

ระดบัของทศันคติเก่ียวกบักฎหมำยและกำรสัมผสัควนับุหร่ีมือสอง ร้อยละ 
ระดบัไม่ดี (ค่ำคะแนนตั้งแต่ 7-11.66) 0.6 
ระดบัปำนกลำง (ค่ำคะแนนตั้งแต่ 11.67-16.32) 5.5 
ระดบัดี (ค่ำคะแนนตั้งแต่ 16.33-21.0) 93.8 

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

เม่ือจ ำแนกเป็นรำยขอ้ค ำถำมพบวำ่ ทศันคติเก่ียวกบักฎหมำย และกำรสัมผสัควนับุหร่ีมือสองท่ี
มีคะแนนสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือ (1) คลินิกเลิกสูบบุหร่ีและฟ้ืนฟูสุขภำพคนเลิกบุหร่ีในสถำนพยำบำล มี
คะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 87.4 รองลงมำคือ (2) กฎหมำยห้ำมสูบบุหร่ีในท่ีสำธำรณะและ (3) ควนั
บุหร่ีท่ีมีผลต่อสุขภำพ คิดเป็นร้อยละ 87.0 ตำมล ำดบั ช้ีให้เห็นวำ่ ทุนเดิมของกลุ่มตวัอยำ่งมีทศันคติท่ีดี
ต่อกฎหมำย ห้ำมสูบบุหร่ีในท่ีสำธำรณะ และให้ควำมส ำคญัท่ีจะป้องกนักำรสัมผสัควนับุหร่ีมือสอง 
สอดคลอ้งกบักำรสัมภำษณ์โดยกำรประชุมกลุ่มยอ่ย ท่ีพบวำ่ ในชุมชนมีทศันคติต่อกำรหำ้มสูบบุหร่ีในท่ี
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สำธำรณะในระดบัท่ีดีมำก สังเกตจำกกำรประกำศเป็นเขตปลอดบุหร่ีท่ีศำลำกลำงบำ้น โรงเรียน วดั 
ส ำนักงำนส่วนท้องถ่ินและโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล จึงกล่ำวโดยสรุปได้ว่ำ ประชำชนมี
ทศันคติในระดบัท่ีดีมำกต่อนโยบำยปกป้องบุคคลท่ีไม่สูบบุหร่ีนั้นเอง ดงัตำรำงท่ี 3.10       
ตำรำงท่ี 4.10 ร้อยละของทศันคติเก่ียวกบักฎหมำย และกำรสัมผสัควนับุหร่ีมือสอง (n=1,266) 

กิจกรรม 
ร้อยละทศันคติ 

ดี ปำนกลำง ไม่ดี 

ต่อกฎหมำยหำ้มสูบบุหร่ีในท่ีสำธำรณะ  87.0 11.8 1.3 
ต่อมีนโยบำยปกป้องบุคคลท่ีไม่สูบบุหร่ี   81.8 17.5 0.7 
ต่อควนับุหร่ีท่ีมีผลต่อสุขภำพ  87.0 11.8 1.3 
ต่อค่ำนิยมกำรหำ้มสูบบุหร่ีในท่ีสำธำรณะ    76.2 22.6 1.2 
ต่อกำรจดัระเบียบทำงสังคมดว้ยกำรสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี 82.7 16.0 1.3 
ต่อคนในครอบครัวท่ีตั้งใจจะลด-ละ-เลิก สูบบุหร่ี    83.5 16.0 0.6 
ต่อคลินิกเลิกสูบบุหร่ีและฟ้ืนฟูสุขภำพคนเลิกบุหร่ีในสถำนพยำบำล  87.4 11.5 1.1 
 

4.3.6 ระดบัควำมตระหนกัต่อกฎหมำย และกำรสัมผสัควนับุหร่ีมือสอง 
จำกกำรวิเครำะห์ขอ้มูลพบว่ำ ระดบัควำมตระหนกัท่ีส่งผลให้กฎหมำยเพื่อปกป้องควนั

บุหร่ีมือสองในภำพรวมเป็นไปได้ ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 51.5 แต่ก็เป็นท่ีน่ำ
สังเกตวำ่เม่ือรวมกบัระดบัสูงแลว้คิดเป็นร้อยละ 97.7 สะทอ้นให้เห็นวำ่ กลุ่มตวัอยำ่งมีแนวโนม้มีควำม
ตระหนกัดีต่อกฎหมำยเพื่อปกป้องควนับุหร่ีมือสอง ดงัตำรำงท่ี 4.11 
ตำรำงท่ี 4.11 ร้อยละระดบัควำมตระหนกัต่อกฎหมำยเพื่อปกป้องควนับุหร่ีมือสอง (n=1,266) 

ระดบัควำมเป็นไปไดข้องกฎหมำยเพื่อปกป้องควนับุหร่ีมือสอง  ร้อยละ 
ระดบัต ่ำ (ค่ำคะแนนตั้งแต่ 9-13.0)  2.3 
ระดบัปำนกลำง (ค่ำคะแนนตั้งแต่ 13.1-17.0)  51.5 
ระดบัสูง (ค่ำคะแนนตั้งแต่ 17.1-21.0)  46.2 

(Mean=17.37, SD=2.22, Max=21.0, Min=9.0) รวม  100.0 
 
เม่ือจ ำแนกเป็นรำยขอ้ค ำถำมพบวำ่ ควำมเป็นไปไดข้องกฎหมำยเพื่อปกป้องควนับุหร่ีมือสองท่ี

มีคะแนนสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือ (1) กำรปกป้องควนับุหร่ีจำกบุคคลอ่ืนเพื่อไม่ใหเ้กิดกำรเจ็บป่วย คิดเป็น
ร้อยละ 75.1 และเม่ือรวมระดบัปำนกลำงเขำ้ดว้ยกนั คิดเป็นร้อยละ 99.3 รองลงมำคือ (2) นโยบำย
ปกป้องบุคคลท่ีไม่สูบบุหร่ี เม่ือรวมระดบัปำนกลำงเขำ้ดว้ยกนั คิดเป็นร้อยละ 98.6 และ (3) กำรบงัคบัใช้
กฎหมำยห้ำมสูบบุหร่ีในเขตท่ีสำธำรณะเม่ือรวมระดับปำนกลำงเข้ำด้วยกัน คิดเป็นร้อยละ 98.4  
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ตำมล ำดบั ช้ีใหเ้ห็นวำ่ ควำมเป็นไปไดข้องกฎหมำยเพื่อปกป้องควนับุหร่ีมือสอง แมว้ำ่ส่วนใหญ่มีควำม
เป็นไปได้ของกฎหมำยเพื่อปกป้องควนับุหร่ีมือสองในระดับปำนกลำง นัยส ำคญัท่ีน่ำสนใจคือมี
แนวโนม้ท่ีน่ำจะเป็นไปได ้สังเกตจำกเม่ือรวมระดบัปำนกลำงเขำ้ดว้ยกนักบัระดบัสูง  สอดคลอ้งกบักำร
ปฏิบติัตำมกฎเกณฑ์ของชุมชนหมู่บำ้นท่ีถูกก ำหนดเป็นเขตปลอดบุหร่ีหรือเขตห้ำมสูบบุหร่ีท่ี พบว่ำ 
สำมำรถปฏิบติัไดบ้ำ้งในระดบัปำนกลำง ซ่ึงอยูใ่นช่วงของกำรสร้ำงกระแสก ำลงัเร่ิม ส่วนหน่ึงประชำชน
ก็ปฏิบติัตำมและให้ควำมตระหนกัอยูพ่อสมควร แมว้ำ่ค่ำนิยมของสังคมตอ้งสูบบุหร่ีอยูบ่ำ้ง โดยเฉพำะ
กลุ่มเยำวชนและวยัรุ่นมีกำรรับรู้สร้ำงควำมตระหนกัในระดบัท่ีค่อนขำ้งต ่ำ รวมทั้งกลุ่มผูห้ญิงบำงกลุ่มท่ี
ออกนอกลู่นอกทำง (Hybrid Culture) ไดแ้ก่ ผูห้ญิงบริกำรในคำรำโอเกะหรือสถำนบนัเทิง ส่วนใหญ่มกั
ด่ืมเหลำ้และสูบบุหร่ี ซ่ึงตำมปกติแลว้ผูห้ญิงจะไม่สูบบุหร่ีและถำ้จะคบใครก็จะไม่คบคนท่ีสูบบุหร่ี ซ่ึง
จะสำมรถสังเกตไดจ้ำกลกัษณะท่ำทำง  

กล่ำวโดยสรุปคือในทศันคติของผูห้ญิงจะปฏิเสธผูช้ำยท่ีสูบบุหร่ี โดยเฉพำะในวยัเรียนนกัศึกษำ
หญิงจะไม่ชอบผูช้ำยท่ีสูบบุหร่ี ดว้ยเหตุผลคือเวลำมำนัง่คุยดว้ยจะมีกล่ินเหม็น ช้ีให้เห็นวำ่ผูห้ญิงมีผลใน
กำรสร้ำงเง่ือนไขใหผู้ช้ำยเลิกบุหร่ี จำกกำรสังเกตพบวำ่ ผูช้ำยท่ีสูบุหร่ีมำก่อนเม่ือมีครอบครัวท่ีมีลูกสำว
มกัจะเลิกบุหร่ีเพื่อภรรยำและลูกสำว ดงันั้นกำรสร้ำงเง่ือนไขระหวำ่งชำยกบัผูห้ญิงมำกกวำ่คร่ึงสำมำรถ
บงัคบัใหเ้ลิกบุหร่ีได ้จำกขอ้สังเกตอีกประกำรหน่ึงคือเม่ืออยูใ่นสังคมท่ีมีสัดส่วนของผูช้ำยต่อผูห้ญิงก็มี
ผลเช่นกนัต่อกำรปลอดควนับุหร่ีเช่น เม่ือมีผูห้ญิงมำกกวำ่จะมีผลต่อกำรไม่สูบบุหร่ี ดงันั้นอนัตรำยของ
บุหร่ีท่ีมีต่อสุขภำพยงัคงมีใหเ้ห็นอยูใ่นสังคมของกลุ่มคนบำงกลุ่มในชุมชน ดงัตำรำงท่ี 4.12       
ตำรำงท่ี 4.12 ร้อยละของกำรรับรู้เก่ียวกบักฎหมำยเพื่อปกป้องควนับุหร่ีมือสอง (n=1,266) 

ขอ้ค ำถำม 
ร้อยละควำมเป็นไปได ้
สูง ปำนกลำง ต ่ำ 

กำรบงัคบัใชก้ฎหมำยหำ้มสูบบุหร่ีในเขตท่ีสำธำรณะ  49.3 49.1 1.7 
นโยบำยปกป้องบุคคลท่ีไม่สูบบุหร่ี  41.6 57.0 1.3 
กำรปกป้องควนับุหร่ีจำกบุคคลอ่ืนเพื่อไม่ให้เกิดกำรเจบ็ป่วย  75.1 24.2 0.6 
กำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสังคมของวยัรุ่นใหห่้ำงไกลบุหร่ี   41.5 55.8 2.6 
กำรสร้ำงจิตส ำนึกท่ีดีจะสำมำรถเป็นแบบอยำ่งใหเ้กิดกำรเปล่ียนแปลง 42.1 56.0 1.9 
กำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมกำรสูบบุหร่ีของคนทัว่ไป  46.5 51.9 1.6 
ควำมตอ้งกำรเลิกบุหร่ีและเขำ้ฟ้ืนฟูสุขภำพในคลินิกเลิกสูบบุหร่ี  53.6 44.0 2.4 
 

นอกจำกน้ีจำกกำรสอบถำมกำรปฏิบติัตนตำมกฎหมำยเพื่อปกป้องกำรสัมผสัควนับุหร่ีมือสอง
จำกกำรสัมภำษณ์ครูท่ีสูบบุหร่ี พบวำ่ ครูท่ีอยูใ่นโรงเรียนเร่ิมมีควำมละอำยต่อพฤติกรรมกำรสูบบุหร่ี ซ่ึง
สังเกตไดจ้ำกกำรแอบสูบบุหร่ีไม่ใหน้กัเรียนเห็นหรือไม่ก็ ครูจะหำเวลำสูบบุหร่ีท่ีบำ้นพกัและด่ืมเหลำ้ท่ี



 

46 หนองบวัล ำภู: กำรประเมินสถำนกำรณ์ยำสูบเพื่อกำรเปล่ียนแปลง 

บำ้นพกั อย่ำงไรก็ตำมยงัพบว่ำ มีนกัเรียนสูบบุหร่ีอยู่บำ้ง ส่วนใหญ่มกัสูบเม่ืออยู่นอกบำ้น โดยร้ำนคำ้
บำงร้ำนใหเ้ป็นหน้ีไวไ้ดห้ำกไม่มีเงินซ้ือแลว้เก็บเงินทีหลงั 

ผูป้ระกอบกำร/ร้ำนคำ้ พบว่ำ ส่วนใหญ่คนท่ีมีงำนท ำจะซ้ือบุหร่ีเพรำะสะดวกไม่ตอ้งมวนเอง
และคนท ำเกษตรกรรมจะซ้ือยำเส้นเพรำะรำคำถูกและหำซ้ือง่ำย และพบอีกวำ่ ผูสู้งอำยุมกัจะซ้ือยำเส้น
มวนเองเพรำะบุหร่ีท่ีเป็นซองมีรำคำแพงและใชเ้ด็กไปซ้ือให้ก็ไดไ้ม่จ  ำกดัตำมกฎหมำยเหมือนบุหร่ี และ
ผูป้ระกอบกำร/ร้ำนคำ้ให้ควำมร่วมมือค่อนขำ้งนอ้ยมำกเม่ือเปรียบเทียบกบัร้ำนคำ้ทั้งหมด นอกจำกน้ียงั
ขำดกำรประชำสัมพนัธ์และกำรแจง้เตือนของผูบ้งัคบัใช้กฎหมำยและไม่มีผูก้ระท ำกำรดำ้นกฎหมำย
กล่ำวโดยสรุปคือ ผูสู้บบุหร่ีมีควำมละอำยท่ีจะสูบบุหร่ีในท่ีสำธำรณะ ร้ำนคำ้มีควำมรับรู้ดีในกำรห้ำม
ขำยบุหร่ีให้กบัเด็กและเยำวชน แต่ร้ำนคำ้ชุมชนถ้ำมีคนมำถำมซ้ือก็ขำยเหมือนเดิม สะทอ้นให้เห็นว่ำ
รับรู้ดีแต่ไม่ได้ปฏิบติั ส่วนใหญ่จะเป็นร้ำนค้ำเล็ก ๆ นักเรียนก็ไปซ้ือได้และท่ีมำกกว่ำนั้นผูบ้ริหำร
โรงเรียนก็ซ้ือเช่นกนั สอดคลอ้งกบัท่ีว่ำผูน้  ำตอ้งท ำตวัเป็นตวัอย่ำง หำกมิฉะนั้นก็จะก ำหนดนโยบำย
ล ำบำก 
 
4.4 การวเิคราะห์ปัจจัยทีม่ีความสัมพนัธ์กบัระดับการปฏิบัติเพือ่ปกป้องควนับุหร่ีมือสอง 

ในกำรวิเครำะห์ปัจจยัท่ีมีควำมสัมพนัธ์กบัระดบักำรปฏิบติัเพื่อปกป้องควนับุหร่ีมือสอง ผูว้ิจยั
ไดใ้ชก้ำรวิเครำะห์ระดบัสองตวัแปร (Bivariate Analysis) เพื่อทรำบถึงกำรกระจำยของตวัแปรตำม ใน
แต่ละคุณลกัษณะยอ่ยของตวัแปรตน้ ในงำนวิจยัน้ีหมำยถึงระดบัควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งระดบักำรปฏิบติั
เพื่อปกป้องควนับุหร่ีมือสองกบัปัจจยัต่ำง ๆ ได้แก่ ทศันคติ กำรขดัเกลำทำงสังคม กำรรับรู้และควำม
ตระหนกั โดยวิธีอิงกลุ่ม ซ่ึงแบ่งระดบัคะแนนเป็น 3 กลุ่มเพื่อแปลผล ไดก้ลุ่มครอบครัวท่ีมีระดบักำร
ปฏิบติัเพื่อปกป้องควนับุหร่ีมือสองในระดบัต ่ำ ปำนกลำงและสูง  

จำกสูตร (สุชำติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2540) ช่วงคะแนน =  
Interval

MinMax   

หลงัจำกนั้นน ำมำวเิครำะห์ตำรำงไขว ้(Cross tabulation) เพื่อพิจำรณำกำรกระจำยของระดบักำร
ปฏิบติัเพื่อปกป้องควนับุหร่ีมือสองในแต่ละคุณลกัษณะยอ่ยของตวัแปรอิสระแต่ละปัจจยั ในงำนวิจยัน้ี
หมำยถึง ทศันคติ กำรขดัเกลำทำงสังคม กำรรับรู้และควำมตระหนกั และเม่ือพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ของ
ระดบักำรปฏิบติัเพื่อปกป้องควนับุหร่ีมือสองจ ำแนกตำมคุณลกัษณะยอ่ยของตวัแปรตน้  

จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลพบว่ำ ปัจจยัท่ีเป็นประเด็นเป็นท่ีน่ำสนใจต่อระดับกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำยเพื่อปกป้องควนับุหร่ีมือสอง ไดแ้ก่ (1) ปัจจยัท่ีเป็นกำรขดัเกลำทำงสังคมท่ีมีนยัส ำคญัทำงสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 (2=21.466; Sig.<0.001) ซ่ึงส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปำนกลำง และ (2) ปัจจยัท่ีเป็นกำรรับรู้
ขอ้มูลข่ำวสำรท่ีถูกตอ้งอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05  (2=9.61; Sig.=.040) ซ่ึงส่วนใหญ่อยูใ่น
ระดบัปำนกลำงเช่นกนั  
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ในขณะท่ีปัจจยัท่ีไม่มีนยัส ำคญัทำงสถิติต่อระดบักำรปฏิบติัตำมกฎหมำยเพื่อปกป้องควนับุหร่ี
มือสอง ไดแ้ก่  (1) ปัจจยักำรมีทศันคติท่ีดีต่อกฎหมำย (2=4.192; Sig.=.123) และ (2) ปัจจยัเก่ียวกบั
ควำมตระหนกัต่อกฎหมำยก็ไม่มีนยัส ำคญัทำงสถิติ (2=9.575; Sig. =.486)  ดงัตำรำงท่ี 4.13 
ตำรำงท่ี 4.13 ปัจจยัท่ีมีควำมสัมพนัธ์กบัระดบักำรปฏิบติัตำมกฎหมำยเพื่อปกป้องควนับุหร่ีมือสอง 

ปัจจยั 
ระดบักำรปฏิบติัตำมกฎหมำย 
เพื่อปกป้องควนับุหร่ีมือสอง 2 df. Sig. 

ต ่ำ กลำง สูง รวม 
ทศันคติท่ีดีต่อกฎหมำย  4.192 2 .123 

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

กำรขดัเกลำทำงสังคม 21.466 4 .000 
ต ่ำ 0 52 68 120    

กลำง 35 392 288 715    
สูง 34 226 171 431    

กำรรับรู้ขอ้มูลข่ำวสำรท่ีถูกตอ้ง 9.61 4 .040 
ต ่ำ 4 21 29 54    

กลำง 39 453 364 856    
สูง 26 196 134 356    

ควำมตระหนกั 9.575 4 .486 
ต ่ำ 0.2 1.4 0.6 2.3    

กลำง 2.0 27.2 22.4 51.5    
สูง 3.2 24.3 18.6 46.2    

 
เม่ือพิจำรณำจำกผลกำรวิเครำะห์ขอ้มูลจะเป็นท่ีน่ำสังเกตวำ่ ปัจจยัท่ีเป็นกำรขดัเกลำทำงสังคม

และกำรรับรู้ขอ้มูลข่ำวสำรท่ีถูกตอ้งจะมีควำมสัมพนัธ์กบัระดบักำรปฏิบติัเพื่อปกป้องควนับุหร่ีมือสอง
อยำ่งมีนยัส ำคญั สะทอ้นใหเ้ห็นวำ่ ทุนเดิมท่ีเป็นทุนทำงสังคมนั้นมีควำมส ำคญักบักำรด ำเนินกิจกรรมใน
โครงกำร รวมทั้งกำรประชำสัมพนัธ์และกำรเขำ้ถึงขอ้มูลข่ำวสำรดว้ย 
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4.5 การประเมินปัจจัยทีเ่กี่ยวข้องในการด าเนินงานควบคุมควนับุหร่ีมือสอง 
ในกำรประเมินผลโดยกำรเชิงส ำรวจ (Exploratory) ผูว้ิจยัไดส้ร้ำงกรอบแนวคิดกำรประเมิน

ประกอบดว้ย ตวัแปรเก่ียวกบักำรขดัเกลำทำงสังคม กำรปฏิบติัตำมกฎหมำย กำรรับรู้ ทศันคติและควำม
ตระหนกั ไวเ้ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือโดยกำรวิเครำะห์หำควำมเช่ือถือไดโ้ดยกำร
หำค่ำสัมประสิทธ์ิอลัฟำของ Cronbach’s Alpha Coefficient  ใชโ้ปรแกรมส ำเร็จรูป SPPSS for Windows 
ไดค้่ำควำมน่ำเช่ือถือ (Reliability) เท่ำกบั 0.8008 (alpha=.8008) หลงัจำกกำรปรับเคร่ืองแลว้ อยำ่งไรก็
ตำมนั้นเป็นเพียงควำมน่ำเช่ือถือในเร่ืองเคร่ืองมือ เพื่อให้เกิดควำมน่ำเช่ือถือในขอ้มูลท่ีไดม้ำผูว้ิจยัไดท้  ำ
กำรวิเครำะห์องค์ประกอบปัจจยัเชิงส ำรวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) อีกคร้ัง เพื่อจดั
องคป์ระกอบปัจจยัตำมสภำพของขอ้มูลรำยละเอียดดงัน้ี 

4.5.1 องคป์ระกอบปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในกำรด ำเนินงำนควบคุมควนับุหร่ีมือสอง 
ผลกำรตรวจสอบคุณสมบติัขอ้มูลท่ีน ำมำวเิครำะห์พบวำ่ มีค่ำควำมเพียงพอเหมำะสมของ

ขอ้มูลในระดบัดี (Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Measure of Sampling Adequacy = 0.795) ประกอบกบั
ขอ้มูลไม่มีควำมเป็นเอกพนัธ์หรือมีควำมสัมพนัธ์กนัเองอยำ่งมีนยัส ำคญั (Bartlett's Test of Sphericity; 
Sig.=0.000) จึงสรุปไดว้่ำ ขอ้มูลมีควำมจ ำเป็นตอ้งผ่ำนกำรวิเครำะห์องค์ประกอบปัจจยัก่อนวิเครำะห์
สถิติชั้นสูง (Advance Statistics) ต่อไป จึงไดด้ ำเนินกำรวิเครำะห์องคป์ระกอบปัจจยั จ ำนวน 38 ตวัช้ีวดั 
รำยละเอียดดงัน้ี 

4.5.1.1 องคป์ระกอบปัจจยัท่ี 1 (ATT1-7) มี 7 ตวัช้ีวดั ประกอบดว้ย 1) ตวัช้ีวดัควำม
คิดเห็นต่อกฎหมำยห้ำมสูบบุหร่ีในท่ีสำธำรณะ 2) ตวัช้ีวดัควำมคิดเห็นต่อคลินิกเลิกสูบบุหร่ีและฟ้ืนฟู
สุขภำพคนเลิกบุหร่ีในสถำนพยำบำล 3) ตวัช้ีวดัควำมคิดเห็นท่ีสังคมเคำรพกติกำดว้ยกำรสูบบุหร่ีในเขต
ปลอดบุหร่ี 4) ตวัช้ีวดัเช่ือวำ่ควนับุหร่ีจะมีผลต่อสุขภำพ 5) ตวัช้ีวดัควำมคิดเห็นท่ีมีคนในครอบครัวตั้งใจ
วำ่จะลด-ละ-เลิกสูบบุหร่ี 6) ตวัช้ีวดัควำมคิดเห็นต่อมีนโยบำยปกป้องบุคคลท่ีไม่สูบบุหร่ีและ 7) ตวัช้ีวดั
ควำมคิดเห็นต่อค่ำนิยมใหม่ใหห่้ำงไกลบุหร่ี ในงำนวจิยัน้ีใหนิ้ยำมวำ่เป็นตวัแปรเก่ียวกบั “ทศันคติทีด่ี”  

4.5.1.2 องคป์ระกอบปัจจยัท่ี 2 (PER1-6) มี 6 ตวัช้ีวดั ประกอบดว้ย 1) ตวัช้ีวดักำรรับรู้
วำ่กำรส่งเสริมใหส้ังคมสูบบุหร่ีเป็นค่ำนิยมท่ีไม่ถูกตอ้ง 2) ตวัช้ีวดักำรรับรู้กำรสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี
เป็นกำรกระท ำท่ีไม่รับผดิชอบ 3) ตวัช้ีวดักำรรับรู้วำ่มีนโยบำยปกป้องบุคคลท่ีไม่สูบบุหร่ี 4) ตวัช้ีวดักำร
รับรู้วำ่มีกฎหมำยหำ้มสูบบุหร่ี 5) ตวัช้ีวดักำรรับรู้วำ่ควนับุหร่ีจำกบุคคลอ่ืนจะมีผลต่อสุขภำพ 6) ตวัช้ีวดั
กำรรับรู้วำ่กำรสูบบุหร่ีเป็นจ ำนวนมำกๆอำจจะอำยสุั้น ในงำนวจิยัน้ีใหนิ้ยำมวำ่เป็นตวัแปรเก่ียวกบั “การ
รับรู้ทีถู่กต้อง” 

4.5.1.3 องคป์ระกอบปัจจยัท่ี 3 (SC3-5) มี 3 ตวัช้ีวดั ประกอบดว้ย 1) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบั
เพื่อนบำ้นเคยบอกถึงอนัตรำยของบุหร่ี 2) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบัเพื่อนบำ้นเคยห้ำมและตกัเตือนและ 3) ตวัช้ีวดั
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เก่ียวกบัเพื่อนบำ้นเคยชวนให้เลิกสูบบุหร่ี ในงำนวิจยัน้ีให้นิยำมว่ำปัจจยัดำ้น “กลุ่มในชุมชนที่ไม่เป็น
ทางการ”  

4.5.1.4 องคป์ระกอบปัจจยัท่ี 4 (SC6-8) มี 3 ตวัช้ีวดั ประกอบดว้ย 1) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบักำร
ปฏิบติัตำมค ำแนะน ำของกลุ่มแม่บำ้นให้เลิกบุหร่ี 2) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบักำรปฏิบติัตำมค ำแนะน ำของ อสม.
ให้เลิกบุหร่ีและ 1) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบักำรปฏิบติัตวัเป็นตวัอย่ำงกำรไม่สูบบุหร่ีของกลุ่มในชุมชน ใน
งำนวจิยัน้ีใหนิ้ยำมวำ่เป็นตวัแปรเก่ียวกบั “กลุ่มในชุมชนทีเ่ป็นทางการ”  

4.5.1.5 องคป์ระกอบปัจจยัท่ี 5 (CON4-7, PER7) มี 5 ตวัช้ีวดั ประกอบดว้ย 1) ตวัช้ีวดั
เก่ียวกบัพฤติกรรมกำรสูบบุหร่ีสำมำรถปรับเปล่ียนได้ 2) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบักำรสร้ำงจิตส ำนึกท่ีดีจะ
สำมำรถเป็นแบบอย่ำงให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงได ้3) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบักำรสร้ำงค่ำนิยมใหม่ให้ห่ำงไกล
บุหร่ีจะสำมำรถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสังคมของวยัรุ่นได ้4) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบัคลินิกเลิกสูบบุหร่ีและ
ฟ้ืนฟูสุขภำพจะช่วยใหค้นตอ้งกำรเลิกบุหร่ีไดแ้ละ 5) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบักำรรับรู้วำ่มีคลินิกเลิกสูบบุหร่ีและ
ฟ้ืนฟูสุขภำพจะส่งผลให้คนเลิกบุหร่ีอยำ่งย ัง่ยืน ในงำนวิจยัน้ีให้นิยำมวำ่เป็นตวัแปรเก่ียวกบั “การด ารง
อยู่ภายใต้เง่ือนไขทางสังคม”  

4.5.1.6 องคป์ระกอบปัจจยัท่ี 6 (LAW3-5) มี 3 ตวัช้ีวดั ประกอบดว้ย 1) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบั
กำรถือปฏิบติัเป็นเขตปลอดควนับุหร่ีในโรงเรียน 2) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบักำรถือปฏิบติัเป็นเขตปลอดควนั
บุหร่ีในศำลำกลำงบำ้นหรือวดัและ 1) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบักำรถือปฏิบติัเป็นเขตปลอดควนับุหร่ีใน รพ.สต. 
ในงำนวจิยัน้ีใหนิ้ยำมวำ่เป็นตวัแปรเก่ียวกบั “การตระต่อกฎหมาย” 

4.5.1.7 องคป์ระกอบปัจจยัท่ี 7 (SC9-10, LAW6-7) มี 4 ตวัช้ีวดั ประกอบดว้ย 1) ตวัช้ีวดั
เก่ียวกบักำรห้ำมสูบบุหร่ีในท่ีเขตห้ำมสูบของนำยกในส่วนทอ้งถ่ินหรือผูน้ ำชุมชน 2) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบั
กำรประชำสัมพนัธ์เร่ืองกำรไม่สูบบุหร่ีในสถำนท่ีตอ้งห้ำม 3) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบักำรให้ควำมรู้เก่ียวกบักำร
ไม่สูบบุหร่ีของครู-อำจำรยใ์นชุมชนและ 4) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบักำรจดัวำงท่ีเข่ียบุหร่ีไวใ้นเขตปลอดบุหร่ี ใน
งำนวจิยัน้ีใหนิ้ยำมวำ่เป็นตวัแปรเก่ียวกบั “การมีวฒันธรรมทีด่ี” 

4.5.1.8 องคป์ระกอบปัจจยัท่ี 8 (SC1-2) มี 2 ตวัช้ีวดั ประกอบดว้ย 1) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบักำร
กล่ำวตกัเตือนคนในครอบครัวใหล้ดจ ำนวนกำรสูบบุหร่ีและ 2) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบักำรห้ำมคนในครอบครัว
ไม่ใหสู้บบุหร่ี ในงำนวจิยัน้ีใหนิ้ยำมวำ่เป็นตวัแปรเก่ียวกบั “การอบรมส่ังสอน”  

4.5.1.9 องคป์ระกอบปัจจยัท่ี 9 (CON1-3) มี 3 ตวัช้ีวดั ประกอบดว้ย 1) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบั
ควำมเป็นไปไดข้องนโยบำยปกป้องบุคคลท่ีไม่สูบบุหร่ี 2) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบักำรบงัคบัใชก้ฎหมำยห้ำมสูบ
บุหร่ีในท่ีสำธำรณะและ 3) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบัควำมเช่ือวำ่ควนับุหร่ีจำกบุคคลอ่ืนจะท ำให้เกิดกำรเจ็บป่วย 
ในงำนวจิยัน้ีใหนิ้ยำมวำ่เป็นตวัแปรเก่ียวกบั “ความตระหนักต่อระเบียบสังคม” 
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4.5.1.10  องค์ประกอบปัจจยัท่ี 10 (LAW1-2) มี 2 ตวัช้ีวดั ประกอบดว้ย 1) ตวัช้ีวดั
เก่ียวกบักำรสูบบุหร่ีเม่ืออยูน่อกชุมชน และ 2) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบักำรถือปฏิบติัเป็นเขตปลอดควนับุหร่ีเม่ือ
อยูใ่นชุมชน ในงำนวจิยัน้ีใหนิ้ยำมวำ่เป็นตวัแปรเก่ียวกบั “พฤติกรรมการไม่สูบบุหร่ีในทีส่าธารณะ” 

จำกองคป์ระกอบปัจจยัทั้ง 10 องคป์ระกอบสำมำรถอธิบำยควำมผนัแปรเก่ียวกบักำรขบัเคล่ือน
ชุมชนสู่สังคมปลอดควนับุหร่ีไดร้้อยละ 63.06 อยำ่งไรก็ตำมกำรวิเครำะห์ดงักล่ำวเป็นเพียงกำรจดักลุ่ม
ตวัแปรให้เป็นปัจจยัตำมคุณลกัษณะตวัแปรท่ีเขำ้กลุ่ม นยัส ำคญัของงำนวิจยัน้ี (Significant of Study) 
ตอ้งกำรทรำบวำ่ปัจจยัใดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกำรไม่สูบบุหร่ีในท่ีสำธำรณะ ผูว้ิจยัไดน้ ำมำวิเครำะห์
ในรูปสมกำรเชิงโครงสร้ำง (Structure Equation Model: SEM) เพื่อคน้หำปัจจยัทั้งทำงตรงและทำงออ้ม
ต่อพฤติกรรมกำรไม่สูบบุหร่ีในท่ีสำธำรณะต่อไป  

 
4.6 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการไม่สูบบุหร่ีในทีส่าธารณะ 

จำกกำรวเิครำะห์องคป์ระกอบปัจจยัทั้ง 10 องคป์ระกอบ ท่ีสำมำรถอธิบำยควำมผนัแปรเก่ียวกบั
กำรขบัเคล่ือนชุมชนสู่สังคมปลอดควนับุหร่ีได ้ร้อยละ 63.06 นั้น ผูว้ิจยัน ำมำวิเครำะห์องคป์ระกอบตวั
แปรซ ้ ำเพื่อยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis: CFA) แต่ละองค์ประกอบให้เขำ้ไดก้บัตวัแปรแฝง 
(Latent Variables) ตำมกรอบแนวคิดกำรวิเครำะห์เส้นทำง (Path Analysis) ในรูปกรอบแนวคิดเชิง
สำเหตุ (Causal Model) จ  ำแนกตวัแปรสังเกตได้ (Manifest Variable) ตำมคุณลกัษณะตวัแปรแฝงได้
จ  ำนวน 12 ตวัแปร เพื่อคน้หำปัจจยัทั้งทำงตรงและทำงออ้มต่อกำรไม่สูบบุหร่ีในท่ีสำธำรณะ ดงัน้ี 

4.6.1 ตวัแปรแฝงภำยนอก (Exogenous Latent Variables) มี 3 ตวัแปรแฝงคือ (1) กำรขดัเกลำ
ทำงสังคม (Socialization) มีตวัแปรสังเกตได ้4 ตวัแปรจำกกำรวดั 10 ขอ้ค ำถำม (2) ทศันะวิสัยต่อสังคม 
(Social Visual) มีตวัแปรสังเกตได ้2 ตวัแปรจำกกำรวดั 13 ขอ้ค ำถำม และ (3) บรรทดัฐำนทำงสังคม 
(Norms & Trust) มีตวัแปรสังเกตได ้3 ตวัแปรจำกกำรวดั 7 ขอ้ค ำถำม  

4.6.2 ตวัแปรแฝงภำยใน (Endogenous Latent Variables) มี 2 ตวัแปรแฝงคือ (1) กำรไม่สูบ
บุหร่ีในท่ีสำธำรณะ (No-Smoking) มีตวัแปรสังเกตได ้2 ตวัแปรจำกกำรวดั 5 ขอ้ค ำถำม และ (2)  ควำม
ตระหนกัต่อกฎหมำย (Law Concern) มีตวัแปรสังเกตได ้1 ตวัแปรจำกกำรวดั 3 ขอ้ค ำถำม ดงัภำพท่ี 4.1 
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ภำพท่ี 4.1 กรอบแนวคิดเชิงสำเหตุ (Causal Model) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกำรไม่สูบบุหร่ีในท่ีสำธำรณะ  

 
ทั้งน้ีดว้ยกำรวิเครำะห์สมกำรโครงสร้ำง (SEM) สำมำรถวิเครำะห์ไดพ้ร้อม ๆ กนั ในขอ้มูลชุด

เดียว ทั้งกำรวิเครำะห์องคป์ระกอบปัจจยัเชิงยืนยนั (CFA) กำรวิเครำะห์อิทธิพล (PA) และกำรประมำณ
ค่ำพำรำมิเตอร์ในกำรวิเครำะห์ถดถอย (R2) ได ้(นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2542; สุภมำส องัศุโชติและคณะ, 
2552) จึงสำมำรถด ำเนินกำรวเิครำะห์ไดใ้นครำวเดียวกนั   

ในกำรวิเครำะห์สมกำรโครงสร้ำง (Structure Equation Modeling: SEM) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
กำรไม่สูบบุหร่ีในท่ีสำธำรณะ เพื่ออธิบำยค่ำน ้ ำหนกัควำมส ำคญัขององคป์ระกอบปัจจยั (1) กำรขดัเกลำ
ทำงสังคม (Socialization) (2) ทศันะวิสัยต่อสังคม (Social Visual) และ (3) บรรทดัฐำนทำงสังคม 
(Norms & Trust) ว่ำมีอิทธิพลทำงตรงต่อ (1) กำรไม่สูบบุหร่ีในท่ีสำธำรณะ (No-Smoking) และ (2) 
ควำมตระหนกัต่อกฎหมำย (Law Concern) หรือไม่อยำ่งไร ตลอดจนอธิบำยปัจจยัเหตุท่ีส่งผลทั้งทำงตรง
และทำงออ้มต่อกำรไม่สูบบุหร่ีในท่ีสำธำรณะเป็นอยำ่งไร 

กำรขดัเกลำทำงสงัคม 
(Socialization) 

ทศันะวสิยัท่ีดีต่อสงัคม 
(Social Visual) 

 ควำมตระหนกัต่อกฎหมำย 
(Law Concern) 

 

บรรทดัฐำนทำงสงัคม 

(Norms &Trust) 
 

กำรไม่สูบบุหร่ีในท่ีสำธำรณะ 

(No-Smoking) 

SC1-2 

LAW3-5 LAW1-2 

 

 

LAW6-7 CON4-7 

PER1-6 

ATT1-7 

SC3-5 SC6-8 SC9-10 

CON1-3 

PER7 
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ขั้นตอนที ่1 กำรวเิครำะห์เมทริกซ์ควำมสัมพนัธ์ (Correlation Matrix) ระหวำ่งตวัช้ีวดั (1) กำร
ไม่สูบบุหร่ีในท่ีสำธำรณะ และ (2) ควำมตระหนกัต่อกฎหมำยกบั (1) กำรขดัเกลำทำงสังคม (2) ทศันะ
วสิัยต่อสังคม และ (3) บรรทดัฐำนทำงสังคม เพื่อน ำค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์จำกกำรวิเครำะห์สมกำร
เชิงโครงสร้ำง (SEM) กำรไม่สูบบุหร่ีในท่ีสำธำรณะ ด ำเนินกำรวเิครำะห์โดยโปรแกรมส ำเร็จรูป SPSS 

ขั้นตอนที่ 2 ด ำเนินกำรวิเครำะห์สมกำรโครงสร้ำง (SEM) หลังจำกได้ค่ำสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์จำกกำรสร้ำงเมทริกซ์ควำมสัมพนัธ์ (Correlation Matrix) จำกผลลพัธ์โปรแกรมส ำเร็จรูป 
SPSS แลว้ ผูว้จิยัน ำค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มำเขียนค ำสั่งใน Syntax New File ในโปรแกรม LISREL 
ระบุค่ำควำมเป็นไปไดด้ว้ยกำรก ำหนดเง่ือนไขเบ้ืองตน้ไดแ้ก่ จ  ำนวนตวัช้ีวดัทั้งหมด 12 องค์ประกอบ
เท่ำกบั 12 ตวัช้ีวดั (NI=12) ขนำดตวัอยำ่ง เท่ำกบั 1,266 ตวัอย่ำง (NO=1,266) จ  ำแนกตวัแปรสังเกตได้
ของตวัแปรแฝงภำยนอกเท่ำกบั 9 ตวัช้ีวดั (NX=9) และตวัแปรสังเกตไดข้องตวัแปรแฝงภำยในจ ำนวน 3  
ตวัช้ีวดั  (NY=3) ก ำหนดจ ำนวนตวัแปรแฝงภำยในจ ำนวน 2 ตวัแปร (NE=2) จ ำนวนตวัแปรแฝง
ภำยนอกจ ำนวน 3 ตวัแปร (NK=3) ในกำรวิเครำะห์คร้ังน้ีอำศยักำรวิเครำะห์ในรูปคะแนนมำตรฐำน
ผูว้จิยัตั้งค่ำ (Setting) เฉล่ียเท่ำกบั 0 (ME=0) ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนเท่ำกบั 1 (SD=1) ระบุช่ือควำมหมำย
และสัญลกัษณ์ตวัแปรอิสระ (LK) และตวัแปรตำม (LE) ในผลลพัธ์กำรวิเครำะห์สมกำรเชิงโครงสร้ำง
กำรไม่สูบบุหร่ีในท่ีสำธำรณะ  

หลงัจำกนั้นระบุค่ำสถิติพำรำมิเตอร์ท่ีตอ้งกำรค ำตอบในผลลพัธ์กำรวิเครำะห์ (Output File) 
ตำมท่ีตอ้งกำรใชเ้ป็นขอ้มูลในกำรปรับ (Adjust) โมเดล เช่น PD (หมำยถึง ตอ้งกำรภำพ Path Diagram) 
OU (หมำยถึง ผลลพัธ์ Out Put File) MI (หมำยถึง ตอ้งกำรทรำบค่ำ Modification Indices) เป็นตน้   

ขั้นตอนที่ 3 กำรตรวจสอบเง่ือนไขเบ้ืองตน้ (Assumptions) ส ำหรับกำรวิเครำะห์สมกำรเชิง
โครงสร้ำง (SEM) (Joreskog and Sorbom, 1989; Mueller, 1988; นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2551; สุภมำส องัศุ
โชติและคณะ, 2552) สั่งใหด้ ำเนินกำรวเิครำะห์ (Run LISREL)  

หลงัจำกท่ีผูว้จิยัปรับควำมกลมกลืนโมเดลวิเครำะห์กบัปรำกฏกำรณ์ทำงสังคมให้สอดคลอ้งกนั
กับกรอบแนวคิดท่ีตั้ งไวจ้ำกกำรทบทวนทฤษฎี โดยพิจำรณำปรับให้เทอมควำมคลำดเคล่ือนให้มี
ควำมสัมพนัธ์กนัโดยพิจำรณำปรับค่ำบ่งช้ีสูงสุด (Maximum Modification Index: MI) ในโปรแกรม
วิเครำะห์ LISREL เพื่อเป็นกำรปรับให้เทอมควำมคลำดเคล่ือนให้มีควำมสัมพนัธ์กนัโดยเร่ิมตน้จำก
เทอมควำมคลำดเคล่ือนท่ีเกิดจำกกำรวดัตวัแปรภำยใน (THETA-EPS: TE) เทอมควำมคลำดเคล่ือนท่ีเกิด
จำกกำรวดัตวัแปรภำยนอกกบัภำยใน (THETA-DELTA-EPS: TH) และเทอมควำมคลำดเคล่ือนท่ีเกิด
จำกกำรวดัตวัแปรภำยนอก (THETA-DELTA: TD) ตำมล ำดบั ซ่ึงผูว้ิจยัตั้งขอ้สังเกตวำ่ กำรปรับให้เทอม
ควำมคลำดเคล่ือนใหส้ัมพนัธ์กนัตำมล ำดบัดงักล่ำวจะสำมำรถควบคุมกรอบแนวคิดกำรวิจยัให้คงสภำพ
ไดโ้ดยกำรหลีกเล่ียงกำรปรับค่ำ Lamda-Y , Lamda-X รวมทั้งค่ำ Beta และ Gamma เพรำะจะกระทบกบั
กรอบแนวคิดกำรวจิยัท่ีไดจ้ำกกำรทบทวนแนวคิดทฤษฎี ผูว้จิยัจึงด ำเนินกำรวเิครำะห์ ดงัภำพท่ี 4.2  
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ภำพท่ี 4.2 ไดอะแกรมผลลพัธ์กำรวเิครำะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกำรไม่สูบบุหร่ีในท่ีสำธำรณะ 
 
จำกผลกำรวเิครำะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกำรไม่สูบบุหร่ีในท่ีสำธำรณะ เพื่อยนืยนัควำมกลมกลืน

ของโมเดล ผู ้วิจ ัยได้ด ำ เนินกำรตรวจสอบเง่ือนไขควำมกลมกลืนระหว่ำงโมเดลวิเครำะห์กับ
ปรำกฏกำรณ์ทำงสังคมบนพื้นฐำนของขอ้มูลท่ีศึกษำพบวำ่ ค่ำ 2 มีค่ำเท่ำกบั 0.60 ค่ำ Sig. มีค่ำเท่ำกบั 
1.00 ค่ำดชันีวดัระดบัควำมกลมกลืน(GFI) มีค่ำเท่ำกบั 1.00  ค่ำดชันีวดัระดบัควำมกลมกลืนท่ีปรับแก้
แลว้ (AGFI) มีค่ำเท่ำกบั 1.00  ค่ำดชันีวดัระดบัควำมกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) มีค่ำเท่ำกบั 1.00 ค่ำ
ดชันีรำกก ำลงัสองประมำณค่ำควำมคำดเคล่ือนเฉล่ีย (RMSEA) มีค่ำเท่ำกบั 0.00 และค่ำดชันีรำกก ำลงั
สองเฉล่ียส่วนท่ีเหลือ (RMR) มีค่ำเท่ำกบั 0.0028 ค่ำ Largest Standardized Residual= 0.50 แสดงว่ำ 
โมเดลสมกำรเชิงโครงสร้ำงกำรไม่สูบบุหร่ีในท่ีสำธำรณะมีควำมกลมกลืนกบัปรำกฏกำรณ์ทำงสังคม
จริงตำมกรอบแนวคิดกำรวจิยั ดงัตำรำงท่ี 4.14  
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ตารางที ่4.14 ค่ำทำงสถิติปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกำรไม่สูบบุหร่ีในท่ีสำธำรณะในจงัหวดัหนองบวัล ำภู 

ตัวแปรสาเหตุ อทิธิพลทีไ่ด้รับ 

ตัวแปร ล 

ควำมตระหนกัต่อ
กฎหมำย  

(Law Concern) 

กำรไม่สูบบุหร่ีใน 
ท่ีสำธำรณะ  

(No-Smoking) 
กำรขดัเกลำทำงสังคม 

(Socialization) 
ทำงตรง 0.23** 0.31** 
ทำงออ้ม 0.02 - 
รวม 0.25** 0.31** 

ทศันะวสิัยท่ีดีต่อสังคม  
(Social Visual) 

ทำงตรง - 0.80* 
ทำงออ้ม 0.04 - 
รวม 0.04 0.80* 

บรรทดัฐำนทำงสังคม 
(Norms & Trust) 

ทำงตรง 0.23**  
ทำงออ้ม -  
รวม 0.23** - 

กำรไม่สูบบุหร่ี 
ในท่ีสำธำรณะ  
(No-Smoking) 

ทำงตรง 0.05* - 
ทำงออ้ม - - 
รวม 0.05* - 
R2 0.64 

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

หมำยเหตุ  * มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 (T-value > 1.96) 
                ** มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.01 (T-value > 2.58)  

 
จำกผลกำรวเิครำะห์สมกำรเชิงโครงสร้ำงกำรไม่สูบบุหร่ีในท่ีสำธำรณะท่ีปรับควำมกลมกลืนท่ี

สอดคลอ้งกบัแนวคิดกำรวจิยัแลว้พบวำ่ กำรไม่สูบบุหร่ีในท่ีสำธำรณะไดรั้บอิทธิพลทำงตรงจำกปัจจยัท่ี
เป็นกำรขดัเกลำทำงสังคม (Socialization) (= 0.31) และทศันะวิสัยต่อสังคม (Social Visual) (= 0.80) 
อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.01 (T-value> 2.58) ในขณะเดียวกนัปัจจยัท่ีเป็นควำมตระหนกัต่อ
กฎหมำย (Law Concern) ไดรั้บอิทธิพลทำงออ้มจำกปัจจยัท่ีเป็นกำรขดัเกลำทำงสังคม (= 0.02) แต่ไม่มี
นยัส ำคญัทำงสถิติ (T-value<1.96) นอกจำกน้ียงัไดรั้บอิทธิพลทำงตรงจำกปัจจยักำรไม่สูบบุหร่ีในท่ี
สำธำรณะ (No-Smoking) (= 0.05) อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 (T-value> 1.96)  
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ยิ่งกว่ำนั้นยงัพบวำ่กำรขดัเกลำทำงสังคมมีควำมสัมพนัธ์เชิงบวก (=0.17) กบับรรทดัฐำนทำง
สังคม อย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.01 (T-value>2.58) ส่งผลให้กำรไม่สูบบุหร่ีในท่ีสำธำรณะ
ได้รับอิทธิพลทำงตรงเพิ่มข้ึนจำกกำรขดัเกลำทำงสังคม ในขณะท่ีควำมตระหนักต่อกฎหมำยได้รับ
อิทธิพลทำงตรงจำกบรรทดัฐำนทำงสังคมอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.01 และทำงออ้มจำกกำรขดั
เกลำทำงสังคมอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 ตำมไปดว้ยดงัท่ีกล่ำวขำ้งตน้ ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งหมดน้ีสำมำรถท ำนำยกำรไม่สูบบุหร่ีในท่ีสำธำรณะไดร้้อยละ 64.0 ดงัภำพท่ี 4.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   * มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 (T-value > 1.96) 
 ** มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.01 (T-value > 2.58) 

 
ภำพท่ี 4.3 ควำมสัมพนัธ์เชิงโครงสร้ำงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกำรไม่สูบบุหร่ีในท่ีสำธำรณะ 

กำรขดัเกลำทำงสงัคม 
(Socialization) 

ทศันะวสิยัต่อสงัคม 
(Social Visual) 

 

ควำมตระหนกัต่อกฎหมำย 
(Law Concern) 

 บรรทดัฐำนทำงสงัคม 

(Norms & Trust) 
 

กำรไม่สูบบุหร่ีในท่ีสำธำรณะ 

(No-Smoking) 

0.23** 

0.80* 

0.31** 

0.23** 

0.05* 0.17** 

-0.19 

0.02 
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บทที ่ 5  
สถานการณ์ยาสูบในร้านค้า 

 
 

ในการประเมินงานวิจยัน้ีอาศยัการมีส่วนร่วมของร้านค้าและผูป้ระกอบการ ศึกษาในพื้นท่ี
ชุมชนในเมือง นอกเมืองและชุมชนห่างไกล พื้นท่ีละ 1 ต าบล ใช้วิธีส ารวจแบบส ามะโน (Census) 
จ  านวน 88 ร้าน เพื่อท่ีจะใหไ้ดข้อ้มูลงานวจิยัท่ีครอบถว้นน าไปสู่การสร้างนโยบายสาธารณะท่ีสอดคลอ้ง
กบัวถีิชีวติชาวชุมชนอยา่งแทจ้ริง เพื่อก าหนดมาตรการในการขบัเคล่ือน “สู่สังคมปลอดควนับุหร่ี” อยา่ง
ย ัง่ยนืในอนาคตต่อไป   

 
5.1 ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ประกอบการ 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ เป็นร้านขายของช าในชุมชนเมืองจ านวน 24 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 
27.3 ชุมชนนอกเมืองจ านวน 31 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 35.2 และชุมชนห่างไกลจ านวน 33 ร้าน คิดเป็นร้อย
ละ 37.5 ผูป้ระกอบการร้านคา้ส่วนใหญ่มีระยะเวลาด าเนินการขายมาแลว้ประมาณ 5 ปี (Med. =5.00) 
(Mean=7.65; SD=6.77; Mode=3.00; Median=5.00) สูงสุด 32 ปี ต ่าสุด 2 เดือน     

ประเภทการจ าหน่ายสินคา้ส่วนใหญ่เป็นร้านขายของช า เบ็ดเตล็ดทัว่ไป ซ่ึงจะพบเห็นได้ใน
ชุมชนทัว่ไปเป็นจ านวนมาก เนน้ของใชส้อยในครัวเรือนทัว่ไปเช่น อุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า รองเทา้และ
เส้ือผา้เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีร้านอาหารประเภทก๋วยเต๋ียว เคร่ืองด่ืม สุราและบุหร่ี ตลอดจนเคร่ืองปรุง
รส นม ขนมและหนงัสือ  

5.1.1 บุหร่ีซองท่ีจ าหน่าย 
บุหร่ีซองยี่ห้อท่ีขายในร้านส่วนใหญ่ไดแ้ก่ กรองทิพย ์วนัเดอร์ (ซองเขียวและแดง) สาย

ฝน เอสเอ็มเอส (SMS) กรุงทอง แอลเอ็ม (LM) และ มาร์ลโบโร่ (Marlboro) ส าหรับยี่ห้อท่ีขายดีใน
ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมคือ กรองทิพย ์ส่วนร้านช าทัว่ไปขายดี 3 อนัดบัแรกในชุมชนเทศบาลในเมืองคือ 
(1) วนัเดอร์ (ซองเขียวและแดง) (2) กรองทิพย ์และ (3) สายฝน ส่วนยี่ห้อท่ีขายดีท่ีสุด 3 อนัดบัแรกใน
ชุมชนเทศบาลนอกเมืองคือ (1) กรองทิพย์ (2) วนัเดอร์และ (3) สายฝน ตามล าดับ ช้ีให้เห็นว่าเขต
เทศบาลในเมืองเป็นนกัสูบหนา้ใหม่ สังเกตจากยีห่อ้บุหร่ีท่ีขายดีเพราะราคาถูกกวา่คือ ยี่ห้อวนัเดอร์ ส่วน
เขตเทศบาลนอกเมืองเป็นนกัสูบทัว่ไปเพราะขายดีเป็นยี่ห้อกรองทิพยร์าคาแพง โดยผูจ้  าหน่ายบุหร่ีซอง
เช่ือว่าน่าจะมาจากเป็นสินคา้ราคาถูกไดแ้ก่ วนัเดอร์ (ทั้งเขียวและแดงราคาซองละ 45 บาท) ส าหรับนกั
สูบหนา้ใหม่ ในขณะท่ีกรองทิพย ์(ซองละ 60 บาท) คนนิยมมาก ส าหรับนกัสูบทัว่ไปท่ีมีรายไดแ้ลว้และ
ผูป้ระกอบการให้ขอ้มูลว่า นักสูบเช่ือว่ารสชาติดีลูกคา้ติดใจ (เสพติด) ในรสชาติมากกว่ายี่ห้ออ่ืน ๆ 
ประกอบกบัทั้งสองยีห่อ้มีวางขายทัว่ไปในทอ้งตลาด  
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ภาพท่ี 5.1 สภาพการวางจ าหน่ายบุหร่ียาซองในชุมชน 

 
5.1.2 ยาเส้นท่ีจ าหน่าย 

ส่วนใหญ่ในชุมชนเขตเทศบาลในเมืองไม่จ  าหน่ายยาเส้น ในส่วนชุมชนเขตเทศบาลนอก
เมืองจ าหน่ายยาเส้นท่ีบรรจุซองแลว้ คิดเป็นร้อยละ 58.2 ยี่ห้อท่ีขาย ไดแ้ก่ (1) กวางทอง (2) สิงห์ (3) ศรี
ทอง (4) มงักรทอง (5) มงักรเขียว (6) ดาวทอง (7) เหรียญทอง (8) หงส์ทอง (รสชาติดี) และบา้นแพง 97 
ยี่ห้อท่ีขายดีท่ีสุดตามล าดบัคือ (1) กวางทอง เพราะเช่ือว่ารสฉุนพอดี ราคาไม่แพง (2) มงักรเขียว (3) 
หงส์ทอง (4) ตราสิงห์ (ชุมชนห่างไกล) เพราะราคาถูกและคนส่วนใหญ่ชอบสูบ ยี่ห้อดงักล่าวมีแหล่ง
ผลิตอยูท่ี่ (1) หนองคาย (2) นครพนม และ (3) ท่ีอ าเภอนากลาง (ตลาดกกคอ้) จงัหวดัหนองบวัล าภู    

 

 

ภาพท่ี 5.2 ยาเส้นตรากวางทอง    
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ภาพท่ี 5.3 ยาเส้นตราหงส์ทอง 

 

ภาพท่ี 5.4 ยาเส้นตรามงักรทอง 

 

ภาพท่ี 5.5 ยาเส้นอบถงักนองคายตราเหรียญทอง 
 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบวา่ สาเหตุท่ีขายดีเพราะ ติดใจ กล่ินฉุน (รสชาติ) ดีกวา่ยี่ห้ออ่ืน ส่วน

ใหญ่มีแหล่งผลิตอยู่ท่ีจงัหวดัหนองคาย ส่วนใหญ่ไปซ้ือจากร้านขายส่งดว้ยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 72.7 
รองลงมาคือ พ่อคา้น ามาส่งท่ีร้าน คิดเป็นร้อยละ 18.2 มีแหล่งซ้ือยาเส้นประจ า คิดเป็นร้อยละ 56.8 และ
ไม่เคยรู้จกัหรือเป็นคนรู้จกักบัผูข้ายส่งยาเส้นเป็นพิเศษเลย คิดเป็นร้อยละ 92.0 ไม่เคยร่วมกนักิจกรรม
ช่วยเหลือในงานต่าง ๆ เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 67.0 และก็ไม่เคยซ้ือสินคา้ไดใ้นราคาถูกพิเศษ คิด
เป็นร้อยละ 70.5 ส่วนใหญ่การซ้ือหรือธุรกิจยาเส้นไม่ไดมี้การช่วยเหลือกนัในเร่ืองอ่ืน ๆ มากกวา่คร่ึง คิด
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เป็นร้อยละ 70.5 และมีการช่วยเหลือบา้ง คิดเป็นร้อยละ 29.5 จ านวนคร้ังท่ีไปรับยาเส้นมาจ าหน่ายส่วน
ใหญ่ประมาณวนัละคร้ังหรือเดือนละ 29 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 33.4 สินคา้ท่ีรับมาส่วนใหญ่เป็นห่อ (บรรจุ
ซองแลว้) คิดเป็นร้อยละ 71.6 จ านวนยาเส้นขายไดต่้อเดือนประมาณ 14 แผงต่อเดือนหรือประมาณ 2 
กิโลกรัมต่อเดือน มีเงินลงทุนโดยประมาณ 3,000 บาทต่อเดือน ลูกคา้ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงตั้งแต่ 25-50 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 87.5 จ านวนลูกคา้ประจ าประมาณ 5 คน 

   
5.2 การรับรู้และความคิดเห็นเกีย่วกบันโยบายการควบคุมยาสูบ 

ในส่วนของการรับรู้ พบว่า (1) มีการรับรู้เก่ียวกบัการก าหนดให้มีภาพค าเตือนบนห่อยาสูบท่ี
เป็นรูปภาพขาวด าในระดบัดีมาก คิดเป็นร้อยละ 97.7 (2) ห้ามแสดงหรือตั้งโชวย์าสูบ ณ จุดขายคิดเป็น
ร้อยละ 98.9 และ (3) ห้ามขายยาสูบให้เด็กต ่ากว่าอายุ 18 ปี คิดเป็นร้อยละ 100.0 และคิดว่านโยบาย
ควบคุมยาสูบ ท าให้รายไดใ้นร้านคา้ลดลงเล็กนอ้ยเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 67.0 และไม่เห็นดว้ยท่ี
ชุมชนจะมีขอ้ตกลงร่วมกนัในการควบคุมการสูบยาสูบ คิดเป็นร้อยละ 52.5 และหากชุมชนมีขอ้ตกลง
ร่วมกนัในการควบคุมการสูบยาสูบอาจจะมีผลกระทบต่อการจ าหน่ายยาสูบในร้านคา้คร่ึงต่อคร่ึงมาก
ท่ีสุด (ระดบั 5 ใน 10 คะแนน)  คิดเป็นร้อยละ 27.3 รองลงมาคือ นอ้ยท่ีสุด (ระดบั 0 ใน 10 คะแนน) คิด
เป็นร้อยละ 18.2 และนอ้ยมาก (ระดบั 2 ใน 10 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 13.6       

 
5.3 ข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการร้านค้า  

ผูข้ายหรือผูป้ระกอบการได้มีขอ้เสนอแนะครอบครัว ชุมชน หน่วยงานรัฐและส่วนท้องถ่ิน
เก่ียวกบัการสร้างขอ้ตกลงร่วมกนัของชุมชนในการควบคุมยาสูบดงัน้ี 

ในระดับครอบครัว มีขอ้เสนอแนะว่า ควรสร้างความรัก ความเขา้ใจ ให้ความรัก ความอบอุ่น
ให้กับครอบครัว ไม่อยากให้ครอบครัวสูบบุหร่ี รวมทั้งท าความเข้าใจ เป็นแบบอย่างท่ีดี ปลูกฝังให้
ความรู้ อบรมสั่งสอน บอกกล่าวตกัเตือนถึงโทษภยัของบุหร่ีในครอบครัว มีเงินใชซ้ื้อส่ิงท่ีเป็นประโยชน์
และดีต่อสุขภาพ บอกให้เลิกเพราะคนในครอบครัวไม่ชอบ เป็นแบบอย่างท่ีไม่ดีแก่ครอบครัว ส าหรับ
ครอบครัวท่ีไม่มีคนสูบในครอบครัวก็จะว่ากล่าวไดง่้ายกวา่ เพราะไม่แนะน าให้สูบและไม่มีตวัแบบใน
การสูบและหากควบคุมการผลิตไดจ้ะเป็นการดี ดงันั้นครอบครัวตอ้งไม่สูบบุหร่ีเพราะไม่เป็นผลดีคือน า
ภยัเขา้ร่างตวัเอง นอกจากน้ีผูป้ระกอบเสนอแนะวา่ “...ครอบครัวตอ้งควบคุมเด็กนกัสูบหนา้ใหม่ท่ีก าลงั
เร่ิมสูบ (อายตุ  ่ากวา่ 15 ปี)...” 

ในระดับชุมชน มีขอ้เสนอแนะว่า ควรร่วมกนัด าเนินการรณรงคท์ั้งชุมชน มีการประชุมร่วมกนั 
สามคัคีกนั มีขอ้ตกลงร่วมกนั ก าหนดกฎเกณฑ์และร่วมมือกนัทุกคนในชุมชน ร่วมมือกนัทุกครอบครัว 
อบรมสั่งสอน ร่วมมือกนัอยา่งจริงจงั มีกฎระเบียบร่วมกนัเช่นเวลาประชุมท่ีศาลากลางบา้นไม่อยากให้มี
คนสูบบุหร่ี (เหม็นควนับุหร่ี) แนะน าให้ทราบถึงอนัตรายของบุหร่ีวา่เป็นส่ิงไม่ดีส าหรับลูกคา้ท่ีมาซ้ือ
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ผูป้ระกอบการจะแนะน าทุกคร้ังท่ีมาซ้ือวา่เป็นส่ิงไม่ดีต่อชุมชน อยากใหมี้การควบคุม ชุมชนตอ้งรณรงค์
ใหม้ากกวา่น้ีวา่หา้มสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะในชุมชนและควรจดัสถานท่ีใหสู้บเฉพาะ 

ในระดับหน่วยงานรัฐและท้องถิ่น ควรใหค้วามรู้ ประชุมร่วมกนั ตลอดจนควรให้การสนบัสนุน
งบประมาณในการด าเนินกิจกรรม การควบคุมยาสูบและส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพื่อ
ต่อตา้นยาสูบทุกกิจกรรม รวมทั้งควรส ารวจใหก้ารบ าบดัส าหรับนกัสูบและรัฐควรจดัเก็บภาษีให้มากข้ึน
เพราะจะท าให้บุหร่ีราคาแพงข้ึนนักสูบหน้าใหม่ไม่สามารถซ้ือสูบได้และจะได้น าเงินภาษีมาพฒันา
ทอ้งถ่ิน 

นอกจากน้ีผูป้ระกอบการยงัมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจ าหน่ายยาสูบว่า ไม่ควรมีการจ าหน่าย
ยาสูบ ถา้มีก็ควรก าหนดรูปแบบวิธีการ การจ าหน่ายและควรจริงจงัในการปฏิบติัร่วมกนัทั้งร้านคา้และ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ไม่ควรจ าหน่ายให้เด็กและวยัรุ่น หากมีการจ าหน่ายยาสูบเท่ากบัว่าเป็นการ
ส่งเสริมการสูบบุหร่ีและควรถือปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด ด าเนินการตามกฎหมายอยา่งจริงจงั 
จดัพื้นท่ีจ  าหน่ายเป็นกลุ่ม...และอยากให้มีการควบคุมเก่ียวกบัภาษี...ควรแนะน าเก่ียวกบัอนัตรายอย่าง
ต่อเน่ืองผูค้า้หรือผูป้ระกอบการควรแนะน ากบัลูกคา้เป็นประจ าวา่ “ไม่มีประโยชน์” ไม่ควรจ าหน่ายบุหร่ี
ใหแ้ก่เด็กต ่ากวา่ 18 ปี ขายใหเ้ฉพาะผูใ้หญ่ 

 

5.4 ข้อสังเกตส าหรับผู้สัมภาษณ์ 
จากการเก็บขอ้มูลมีขอ้สังเกตเพิ่มเติมในบริบทของร้านคา้พบวา่ มีการวางจ าหน่ายยาเส้นแขวน

ขายมองเห็นชดัเจนและบางร้านยาเส้นวางขายนอกร้าน (ขา้งประตูบา้น) บุหร่ีซองวางขายในร้านมิดชิด
เล็กนอ้ยและบางร้านวางแบบเปิดเผย ส่วนชุมชนในเมืองจะมีการวางขายอยา่งมิดชิดในตูทึ้บ ปกปิดท่ีจะ
จ าหน่ายบุหร่ีอยา่งมิดชิดไม่โชวห์นา้ร้าน ในขณะท่ียาเส้นวางโชว ์ในทางตรงกนัขา้มในชุมชนนอกเมือง
และในชุมชนห่างไกลจะตั้งโชวใ์ห้เห็นอยู่หน้าร้านและวางจ าหน่ายบนโต๊ะมองเห็นอยา่งชดัเจน มีการ
วางจ าหน่ายเม่ือเดินเขา้ไปในร้านจะมองเห็นชดัเจน จึงกล่าวโดยสรุปไดว้่า การปฏิบติัตามกฎหมายการ
ควบคุมยาสูบยงัมีการละเลยเช่น วางเปิดเผยมองเห็นชดั ผูป้ระกอบการกล่าววา่  

 

“...เตม็ใจให้ความร่วมมือในการควบคุมยาสูบ...แต่ต้องท าพร้อมกัน
ทุกร้านในชุมชน...” 
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บทที ่6  
สรุปผลการวจิัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 
จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลประเมินสถานการณ์ยาสูบไดข้อ้คน้พบท่ีหลากหลายประการท่ีเป็น

ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั (1) ทุนทางสังคม (2) การรับรู้ (3) ความตระหนกั (4) ความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
สนบัสนุนระบบบริการเลิกบุหร่ีและฟ้ืนฟูสุขภาพกลุ่มคนในชุมชน (5) การด าเนินงานควบคุมควนับุหร่ี
มือสองและ (6) การส ารวจปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ เพื่อท่ีสะทอ้นให้เห็นว่า
ทุนเดิมท่ีจะสามารถน าไปใช้ในการขบัเคล่ือนชุมชน “สู่สังคมปลอดควนับุหร่ี” อย่างย ัง่ยืนในจงัหวดั
หนองบวัล าภูมีส่วนใดบา้งท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดส้รุปผลการวจิยั อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 
6.1 สรุปผลการวจัิยและอภิปรายผล 

6.1.1 การประเมินทุนทางสังคม (Social Capital)  
จากผลการวิจยัพบว่า ทุนทางสังคมท่ีเป็นความสัมพนัธ์ในครอบครัว (Bonding Social 

Capital) ในปัจจุบนัครอบครัวในชุมชนจงัหวดัหนองบวัล าภูเร่ิมจะมีความตระหนกัถึงโทษของบุหร่ีแต่
เลิกสูบยงัไม่ได ้การสูบบุหร่ีของคนในครอบครัวมกัจะมีพฤติกรรมในการแอบสูบเพราะวา่ไดรั้บการต่อ
ว่าจากภรรยาและลูกสาว ถือไดว้่าเป็นทุนทางสังคมเชิงบวกท่ีมีการปฏิเสธควนับุหร่ีเพราะเพศหญิงมี
ความเส่ียงต่อการเจ็บป่วยมากกวา่ชายเม่ือไดรั้บควนับุหร่ี (Prescott, et al., 1998; หทยั ชิตานนท์, 2550-
51) ในขณะสามีสูบบุหร่ีจะท าให้ภรรยาไดรั้บควนับุหร่ีมือสองและเส่ียงต่อการล้มป่วยด้วยโรคหัวใจ
และหลอดเลือดเพิ่มข้ึน (HHS, 2006; หทยั ชิตานนท์, 2550-51) และแม่บา้นมกัจะมีการสั่งสอนท่ีถือได้
วา่เป็นการขดัเกลาทางสังคม (Socialization) คนในครอบครัวดว้ยการเอาใส่ใจดูแล โดยเฉพาะลูกชายให้
ปฏิเสธการสูบบุหร่ี ตลอดจนสามี ลุงและคุณปู่  ให้เป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่คนในครอบครัว ดงันั้นจึงมกัจะ
พบเห็นในชุมชนว่าครอบครัวท่ีไม่สูบบุหร่ีหัวหน้าครอบครัวก็จะไม่เคยสูบบุหร่ีมาก่อน ประเด็นน้ีมี
งานวจิยัพบวา่เด็กท่ีมีพ่อแม่สูบบุหร่ีมกัจะเป็นปัจจยัเร่ิมตน้ต่อเด็กให้สูบบุหร่ีมากเป็น 2 เท่าของพ่อแม่ท่ี
ไม่สูบบุหร่ี (Eiser JR, Morgan M, Gammage P& Gray E, 1989; หทยั ชิตานนท์, 2550-51) ส่งผลให้เกิด
การสั่งสอน-อบรมบ่มเพาะ สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น มีทศันะคติท่ีดีและมีการรับรู้ท่ีถูกตอ้งต่อการสูบบุหร่ี 
กลายเป็นทศันะวสิัยท่ีดีต่อสังคม (Social Visual) สะทอ้นใหเ้ห็นวา่มีทศันะคติท่ีดีและมีการรับรู้ท่ีถูกตอ้ง
นั้นเกิดจากการมีแบบแผนการด าเนินชีวติท่ีดี มีระบบการขดัเกลาทางสังคม (Socialization) ในครอบครัว
เป็นอย่างดี ครอบครัวหน่ึง ๆ จะมีทุนทางสังคมในครอบครัวเป็นทุนเดิมไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์คุน้ชินกนั 
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ค่านิยม ความคิด/ความเช่ือท่ีคลา้ย ๆ กนัในครอบครัวเดียวกนั (Putnam, 2000) และการท าหนา้ท่ีของ
ค่านิยม ความคิด ความเช่ือและประเพณี ท าใหส้ังคมเกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีเกิดสุขภาพสังคม (โกมาตร จึง
เสถียรทรัพย,์ 2545) ช้ีใหเ้ห็นวา่ การมีตวัแบบท่ีดี มีครอบครัวท่ีอบอุ่นและรับรู้ข่าวสารท่ีถูกตอ้งจะสร้าง
ทศันะคติท่ีดีเป็นภูมิคุม้กนัทางสังคมได ้ในขณะท่ีครอบครัวท่ีมีพ่อแม่สูบบุหร่ีลูกก็จะสูบตามไปดว้ย 
ช้ีใหเ้ห็นวา่ การรับรู้ขอ้มูลท่ีผดิและมีบรรทดัฐานทางสังคมในครอบครัวท่ีเป็นแง่มุมเชิงลบจะท าให้แบบ
แผนชีวติกจ็ะถือปฏิบติัแบบผดิ ๆ ดงันั้นเพื่อป้องกนัการมีนกัสูบหนา้ใหม่ก็ควรใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง  

นอกจากน้ียงัพบว่าระบบการศึกษาได้สั่งสอนตั้งแต่เด็ก สร้างความตระหนักให้เป็นคนดีมี
จิตส านึกท่ีดี ท่ีผ่านมาผูห้ญิงไทยไม่ควรสูบบุหร่ี ซ่ึงในปัจจุบนัไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็ไม่ควรสูบ
บุหร่ีทั้งนั้น โดยมีความเช่ือวา่เป็นหญิงหากสูบบุหร่ีสังคมไม่ยอมรับ ไม่มีใครคนใดท่ีตอ้งการจะมีภรรยา
ท่ีในช่วงท้ายของชีวิตต้องเสียชีวิตลงเพราะการสูบบุหร่ี ดังท่ีสหรัฐอเมริกาแต่ละปีมีสตรีประมาณ 
170,000 คนตอ้งเสียชีวิตจากโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี (4CDC, 2008) และหญิงชาวอเมริกนักวา่ 4 ลา้น
คนตอ้งตายก่อนวยัอนัควรจากโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี (HHS, 1995-2001) ช้ีให้เห็นว่า โรคท่ีเกิดจาก
การสูบบุหร่ีในสตรีสร้างความรุนแรงและเสียชีวิตลงเป็นจ านวนไม่น้อยในแต่ละปี อย่างไรก็ตามใน
สังคมไทยสตรีก็ไม่นิยมสูบบุหร่ี ท่ีถือไดว้่าเป็นทุนเดิมท่ีทรงคุณค่าท่ีไดส้ั่งสมบ่มเพาะให้คนใกลชิ้ดใน
ครอบครัวไม่สูบบุหร่ีตามไปดว้ย ดงันั้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นบุคคลใกลชิ้ดอาจจะมีส่วนท าให้ครอบครัวมี
ภยัจากบุหร่ีได ้ขอ้สังเกตอีกประการหน่ึงคือ ระบบการขดัเกลาทางสังคมในครอบครัวและเครือญาติใน
ชุมชนไดป้ลูกฝังสั่งสมจากรุ่นสู่รุ่น บางครอบครัวก็สร้างค่านิยมท่ีผิดและบางครอบครัวก็สร้างค่านิยมท่ี
ดีคละเคา้จะอยูร่่วมกนั สอดคลอ้งกบัปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีพบว่า กลุ่มคนท่ีไม่สูบบุหร่ีจะนัง่แยกตวั
ออกไปจากกลุ่มท่ีสูบบุหร่ีและกลุ่มคนท่ีสูบบุหร่ีจะถูกต าหนิและสังคมรังเกียจ พลงัอ านาจจากกลุ่มคนท่ี
ไม่สูบบุหร่ีก็จะเบียดขบัให้สถานการณ์ทางสังคมตอ้งปลอดควนับุหร่ีดว้ย ดงันั้นกลุ่มท่ีสูบบุหร่ีจึงตอ้ง
ทบทวนตวัเองเม่ืออยูใ่นสังคมสาธารณะ ช้ีให้เห็นวา่ พลงัมวลชนท่ีไม่สูบบุหร่ีมีอ านาจต่อรองและสร้าง
ความตระหนกัใหส้ังคมปลอดควนับุหร่ีได ้กล่าวโดยสรุปไดว้า่ทุนทางสังคมในครอบครัวท่ีมีเป็นทุนเดิม
คือ (1) การขดัเกลาทางสังคมไดแ้ก่ การอบรมบ่มเพาะท าตวัเป็นตวัอย่างท่ีดี (2) การสร้างทศันคติท่ีดี 
และ (3) การรับรู้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ไม่สร้างความเช่ือท่ีผิด ๆ ครอบครัวท่ีมีผูห้ญิงในครอบครัวจ านวนมาก 
ๆ ส่วนใหญ่ครอบครัวจะไม่สูบบุหร่ี ซ่ึงผูห้ญิงมีบทบาทส าคญัในการดูแลสุขภาพมากกว่าชาย (Full 
et.al, 1993) ดงัจะเห็นไดจ้ากในครอบครัวท่ีมีบุตรสาวจะมีอิทธิพลอยา่งมากต่อการท าให้ผูท่ี้สูบบุหร่ีเลิก
สูบบุหร่ีได ้ช้ีให้เห็นวา่ ความเป็นตน้แบบของครอบครัว เพศสภาวะมีอิทธิพลต่อบรรทดัฐานทางสังคม
เป็นอยา่งมาก  

นอกจากน้ีการประเมินสถานการณ์ยาสูบในชุมชน พบวา่ ชุมชนยงัไม่มีขอ้บงัคบัใด ๆ รองรับ 
ท าใหใ้นชุมชนมีกลุ่มคนบางกลุ่มยงัสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ สืบเน่ืองจากวฒันธรรมความคุน้ชิน สะทอ้น
ให้เห็นว่า เม่ือสังคมชุมชนไม่จดัระเบียบทางสังคม (Social Order) ก็จะส่งผลให้สังคมไม่มีวินยัดงัเช่น 
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เม่ือโรงเรียนประกาศเป็นเขตปลอดบุหร่ีแลว้ก็คงพบเห็นครูสูบบุหร่ีอยูใ่นโรงเรียน เป็นตน้ สอดคลอ้ง
กบังานเขียนของหทยั ชิตานนท ์(2550-51: 17) ท่ีเสนอแนะให้โรงเรียนควรส่งเสริมให้บุคลากรไม่สูบ
บุหร่ีเพื่อเป็นแบบอย่างทางบวกต่อลูกศิษยใ์ห้ด าเนินชีวิตท่ีปลอดบุหร่ี ถึงแมว้่าจะอยู่ท่ีบา้นพกัก็ตาม
อยา่งไรกต็ามยิง่เป็นผูน้ าทางสังคมยิ่งตอ้งท าตวัเป็นตน้แบบท่ีดีจะส่งผลถึงวฒันธรรมและทศันะวิสัยต่อ
สังคมดีตามไปด้วย ส าหรับสถานท่ีสาธารณะท่ีประกาศเป็นเขตปลอดบุหร่ีในชุมชนได้แก่ วดั ศาลา
กลางบา้นและตลาดชุมชน ส่วนสถานท่ีราชการประชาชนรับรู้และเขา้ใจดีว่าเป็นเขตปลอดบุหร่ีไดแ้ก่ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและโรงเรียน แมว้า่โรงเรียนจะประกาศเป็นเขตปลอดบุหร่ีแลว้ก็ตาม
ยงัพบว่า มีนกัเรียนมธัยมตอนตน้ท่ีแอบสูบบุหร่ีอย่างต่อเน่ือง ส่วนนกัเรียนมธัยมปลายไม่ค่อยมีผูสู้บ
บุหร่ี ช้ีให้เห็นว่า การเป็นนักสูบหน้าใหม่มกัอยู่ในช่วงวยัรุ่นระยะเร่ิมตน้ (ม.1-3) คร้ันพอโตข้ึนเป็น
วยัรุ่นระยะหนุ่ม-สาว ก็จะมีความละอายต่อการสูบบุหร่ีเพราะผูห้ญิงวยัสาวสมยัใหม่ไม่ชอบคนสูบบุหร่ี 
และสถานท่ีท่ีนกัเรียนมธัยมตน้มกัจะไปชุมนุมกนัสูบบุหร่ีคือ ท่ีหลงัโรงเรียนเพราะกลวัครูเห็นและเม่ือ
ครูจบัไดก้็กลบัเขา้มาเรียนตามปกติ ไม่มีบทลงโทษอะไร สะทอ้นให้เห็นว่าโรงเรียนยงัไม่มีมาตรการ
ลงโทษท่ีเขม้งวดพอ และยงัขาดการกล่าวเตือน สั่งสอนให้ทราบวา่เป็นส่ิงท่ีไม่ดีสังคมไม่ยอมรับ ท่ีน่า
เหลือเช่ือคือผูป้กครองไม่ทราบวา่ลูกสูบบุหร่ี จึงกล่าวโดยสรุปไดว้่า การเอาใจใส่ การสอดส่องดูแลก็
เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีเหน่ียวร้ังไม่ใหน้กัเรียนสูบบุหร่ี 

จากการเก็บขอ้มูลมีขอ้สังเกตเป็นท่ีน่าสนใจคือ ผูป้กครองไม่ไดใ้ส่ใจขอ้มูลเก่ียวกบัเด็กวยัรุ่น
โดยใหเ้หตุผลวา่ ละเลยการสั่งสอน ขาดการเฝ้าระวงัและสังเกตพฤติกรรม ท่ีมากกวา่นั้นผูป้ระกอบการ
ร้านคา้มีหนา้ท่ีจ  าหน่ายอย่างเดียว ไม่เคยแนะน าผูซ้ื้อถึงภยัของบุหร่ีเป็นส่ิงไม่ดีและฟุ่มเฟือย ถา้เลิกจะ
ประหยดัไดม้ากนอ้ยขนาดไหน สะทอ้นให้เห็นวา่ การใส่ใจรายละเอียด ช้ีแนะการด าเนินชีวิตเป็นปัจจยั
หน่ึงท่ีมีผลต่อการสูบบุหร่ี รวมทั้งความตระหนกัของผูป้ระกอบการร้านคา้ท่ีมีต่อชุมชน 

นอกจากน้ีในชุมชนยงัมีองคก์รเครือข่าย (Social Network) ท่ีเป็นสถาบนัโดยเฉพาะโรงเรียนท่ี
เป็นองคก์รเครือข่ายท่ีส าคญั โดยทัว่ไปโรงเรียนตอ้งเป็นตน้แบบและเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการรณรงคไ์ม่
สูบบุหร่ี โดยเฉพาะโรงเรียนมธัยมเพราะถือไดว้า่เป็นกลุ่มอายุท่ีสุ่มเส่ียงต่อการเร่ิมสูบบุหร่ีหรือนกัสูบ
หน้าใหม่ นอกจากน้ียงัมีองคก์รเครือข่ายอาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) ซ่ึงพบว่า ศกัยภาพของ อสม.
ยงัคงมีเป็นทุนเดิมอยูบ่า้ง ปัจจุบนั อสม.ส่วนใหญ่จะเป็นผูห้ญิงจึงไม่ค่อยสูบบุหร่ี ส่วนท่ีสูบบุหร่ีจะเป็น
เพศชาย อยา่งไรก็ตามในพื้นท่ีสาธารณะ อสม.จะไม่สูบบุหร่ี จะไปซ่อนตวัสูบอยูใ่นท่ีส่วนตวั ช้ีให้เห็น
วา่ การไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะเกิดการรับรู้วา่ห้ามสูบเด็ดขาด และเป็นท่ีสังเกตวา่ อสม.จะไม่สูบบุหร่ี
ในท่ีประชุมหรืออยูใ่นท่ีสาธารณะ สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ บทบาท หนา้ท่ีต าแหน่งทางสังคมดา้นสุขภาพ ตอ้ง
ท าตัวเป็นตัวอย่างและมีส่วนผลักดันให้คนในชุมชนไม่สูบบุหร่ี รวมทั้ งปัจจัยท่ีเป็นตัวก าหนด 
(Determinants Factors) อีกปัจจยัหน่ึงคือ ความเขม้งวดของขนบธรรมเนียมประเพณี จากท่ีพบวา่ ชุมชน
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พยายามท่ีจะก าหนดเง่ือนไขต าแหน่งของผูน้ าชุมชนในสมยัต่อไปตอ้งเป็นผูไ้ม่ด่ืมเหลา้ ไม่สูบบุหร่ีเพื่อ
เป็นแบบอยา่งท่ีดี นั้นหมายถึงวา่ชุมชนไดใ้หค้วามส าคญักบัผูน้ าท่ีตอ้งเป็นตน้แบบการไม่สูบุหร่ีมากข้ึน 

อย่างไรก็ตามปัจจุบนัผูน้ าชุมชนอยู่ระหว่างการปรับตวั ซ่ึงจะสังเกตจากการประเมินทุนทาง
สังคมท่ีเป็นความสัมพนัธ์ในระดบัโครงสร้าง (Linking Social Capital) ท่ีพบวา่ ผูน้ าชุมชนยงัไม่ไดใ้ห้
ความร่วมมือเท่าท่ีควร ทั้ง ๆ ท่ีผูน้  าน่าจะเป็นแบบอยา่งให้กบัชุมชนนั้นเองและยิ่งไปกวา่นั้นผูน้ าชุมชน
ยงัละเลยบทบาทท่ีตอ้งท าเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ชุมชนอีกดว้ย แมว้า่จะเป็นเช่นนั้นก็ตามผูน้ าบางชุมชนก็มี
แนวโน้มท่ีดี จะสังเกตไดจ้ากผูน้ าชุมชนส่วนใหญ่จะพยายามเลิกบุหร่ีหรือหากสูบบุหร่ีก็ลดจ านวนลง 
ในขณะท่ีส่วนท้องถ่ินเองก็ให้ความส าคัญกับเร่ืองเหล้าบุหร่ีเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงปัจจุบันเร่ิมเห็น
ความส าคญัเก่ียวกบับุหร่ีมากข้ึน  

ในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปัจจุบนัให้ความส าคญัเป็นอย่างดี เน้นการเป็น
แบบอย่าง ให้ความรู้ทางวิชาการ แนะน าวิธีการเลิกและแบบรูปแบบการเลิกบุหร่ี ตลอดจนให้ขอ้มูล
ข่าวสารเป็นกนัเอง เช่น ตระหนักท่ีจะจดัตั้ งคลินิกเลิกบุหร่ีเองโดยไม่พึ่ งโครงสร้างการท างาน การ
ด าเนินงานหมู่บา้นเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นตน้ รวมทั้งเป็นแบบอย่างของการไม่สูบบุหร่ี ซ่ึงสะทอ้นถึง
บทบาทท่ีจะถ่ายทอด สร้างการรับรู้ท่ีดีพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลง  

ในส่วนทอ้งถ่ินผูบ้ริหารและผูน้ าชุมชนไดมี้บทบาทในการต่อตา้นหรือเป็นตน้แบบท่ีดีให้กบั
สังคม รวมทั้งตอ้งให้การสนบัสนุนอย่างเต็มท่ีร่วมกบัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จุดอ่อนท่ีตอ้ง
เร่งด าเนินงานคือการประชาสัมพนัธ์แจง้เตือนของผูบ้งัคบัใช้กฎหมาย ท่ีพบว่า ขาดการประชาสัมพนัธ์
อยา่งต่อเน่ือง จึงส่งผลใหมี้การละเมิดกฎหมายเก่ียวกบับุหร่ีในชุมชนอยา่งมากมาย 

นอกจากน้ีกิจกรรมท่ีเป็นบทบาทจากโครงสร้างทางสังคมคือการส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ 
พบวา่ มีการประชาสัมพนัธ์อยา่งจริงจงัในแง่มุมกิจกรรม แต่ยงัขาดการประเมินผลกิจกรรม ซ่ึงจากการ
สังเกตพบวา่ ส่วนใหญ่ไม่ปฏิบติัตามส่ือท่ีประชาสัมพนัธ์ เพราะไม่มีเจา้พนกังานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายมา
ด าเนินการ ณ เวลานั้น (ท าผิดแล้วก็ไม่มีใครท าอะไร) คนท่ีฝ่าฝืนไม่มีการเปรียบเทียบปรับตามป้าย
ประชาสัมพนัธ์ แมว้่าขา้ราชการเองก็มีเพียงผูบ้งัคบับญัชาว่ากล่าวตกัเตือนเท่านั้น สะทอ้นให้เห็นว่า
ท าไมประชาชนจึงไม่รับรู้ว่ามีกฎหมายลงโทษ อย่างไรก็ตามแมว้่ากลุ่มขา้ราชการจะถูกผูบ้งัคบับญัชา
กล่าวตกัเตือนแล้วก็ตาม ดูเหมือนว่าจะละเลยอยู่เช่นเคย ซ่ึงยงัพบเห็นว่ากลุ่มผูสู้บบุหร่ีได้พยายาม
ก าหนดพื้นท่ีสูบบุหร่ีข้ึนเองโดยไม่สนใจกฎหมาย ช้ีให้เห็นว่า พนกังานเจา้หน้าท่ีผูบ้งัคบัใช้กฎหมาย
เป็นตวัแปรหน่ึงท่ีท าใหค้นฝ่าฝืนและละเมิดต่อกฎหมาย ดงันั้นผูบ้งัคบับญัชาตอ้งเขา้มามีบทบาทในการ
ก าหนดบทลงโทษของพนกังานหรือเจา้หนา้ท่ีภายใตโ้ครงสร้างใหม้ากกวา่ท่ีเป็นอยูโ่ดยอิงกฎหมาย  

นอกจากน้ีในสถาบนัการศึกษาผูบ้ริหารโรงเรียนกล่าววา่ภาพโฆษณาเลิกบุหร่ีสะทอ้นถึงความ
ไม่จริงใจยงัไม่ชัดเจน ภาพการประชาสัมพนัธ์ขา้งซองบุหร่ีไม่ส่ือและสะทอ้นความเป็นจริงของการ
เจ็บป่วยของการสูบบุหร่ีไม่มีขั้นตอนการเกิดการเจ็บป่วยแต่ละระยะ ฉายให้เห็นเพียงภาพระยะสุดทา้ย 
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ในขณะท่ีบางคนท่ีสูบบุหร่ีท่ีอายุมากข้ึนประมาณ 60-70 ปี ก็ยงัยืนยนัวา่มีสุขภาพดีเป็นตน้ รวมทั้งภาพ
โฆษณาขา้งถุงยาเส้นก็เป็นภาพขาวด าสีไม่เด่นชดั คาดว่าจะจดัท าข้ึนเพื่อเป็นองค์ประกอบทางการคา้
และภาษี ดังนั้นภาพท่ีโฆษณาขา้งซองบุหร่ีจึงไม่มีผลท าให้คนสูบบุหร่ีลดลง ต่างจากส่ือภาพวีดีโอ
เคล่ือนไหวจะมีผลต่อการเลิกสูบบุหร่ีมากกว่า อย่างไรก็ตามผูข้อ้มูลกล่าวว่า “ภาพท่ีสามารถกระตุน้
เตือนนกัสูบบุหร่ีไดม้ากท่ีสุดคือ ภาพท่ีส่ือสารใหท้ราบถึงการเส่ือมสมรรถภาพทางเพศเม่ือสูบบุหร่ี”   

ในเร่ืองความตระหนักต่อการสูบบุหร่ีเหตุผลหน่ึงท่ีท าให้คนไม่สูบบุหร่ีคือ ความไม่ชอบ ซ่ึง
แนวโนม้ก าลงัสูงข้ึน (ค่านิยมใหม่) โดยกลุ่มนกัสูบอาศยัประสบการณ์ท่ีเคยสูบแลว้มีอาการมึนเมาจึงไม่
ชอบ ตลอดจนเวลาสูบบุหร่ีแลว้เจ็บคอท าให้สุขภาพไม่ดี ช้ีให้เห็นว่า ประสบการณ์ ค่านิยมและภาวะ
สุขภาพของนกัสูบก็มีส่วนเขา้มาเป็นตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัจ านวนผูสู้บบุหร่ีดว้ย ในขณะท่ีการประกาศ
เป็นเขตปลอดบุหร่ีในท่ีสาธารณะนกัสูบจะถูกเบียดขบัและไล่ท่ีออกไปจากพื้นท่ีสาธารณะ โดยชุมชน
ไดส้ร้างเง่ือนไขกฎเกณฑ์โดยมีวฒันาธรรมท่ีไม่ยอมรับการสูบบุหร่ี หากตอ้งการสูบบุหร่ีให้ไปท่ีอ่ืนท่ี
ห่างไกลกลุ่มคน และผูน้ าทางสังคมจะแสดงบทบาทเป็นผูว้า่กล่าวใหถื้อปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะ
บริเวณศาลากลางบา้น วดั โรงเรียนและสถานท่ีราชการในชุมชน  

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

แสดงใหเ้ห็นถึงรูปแบบการจดัเรียงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจเจกชน (Individual) ท่ีร่วมกนักระท าการใน
สังคม (Encyclopedia of Sociology; Volume 4: S-Z Index, 1992; The SAGE Dictionary of Sociology, 
2006) ซ่ึงในงานวจิยัถือวา่เป็นประเด็นส าคญัเพราะวา่ ความสัมพนัธ์ทางสังคมของปัจเจกชนดงักล่าวถือ
ไดว้า่เป็นการรวมกลุ่มเพื่อท าการของทุนมนุษย ์(Human Capital) ซ่ึงทุนเดิมอีกประการหน่ึงท่ีจะใชใ้น
การขบัเคล่ือนจงัหวดัปลอดควนับุหร่ี ภาคีเครือข่ายไดแ้ก่ ภาคส่วนราชการในชุมชนท่ีเขา้มาเป็นภาคี
เครือข่ายเช่น โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นตน้  

6.1.2.1 โรงเรียน มีแนวคิดหลกัการวา่ คลินิกจะช่วยบ าบดัสุขภาพของคนสูบบุหร่ีไดแ้ละ
โครงสร้างพื้นฐานเป็นทุนทางสังคมท่ีมากพอ ควรเร่งท าความเขา้ใจกบัชุมชนขอความร่วมมือขอรับการ
สนบัสนุนจากทุกภาคส่วน ช้ีใหเ้ห็นวา่ ผูติ้ดบุหร่ีมีความตอ้งการและพร้อมท่ีจะเลิกบุหร่ีมีเป็นจ านวนไม่
นอ้ย นอกจากน้ีสถานการศึกษา/โรงเรียนผูบ้ริหารโรงเรียน ส่วนหน่ึงไดเ้ขา้ร่วมโครงการ “ผูก้องยาสูบ” 
เฝ้าระวงันกัเรียนระดบัมธัยมตน้ เพราะมีพฤติกรรมเช่ือไดว้า่มีการสูบบุหร่ีเพราะมีกล่ินเหม็น มกัคบหา
เพื่อนรุ่นพี่ แมว้า่รุ่นพี่ไม่ไดก้ดดนั (Peer Pressure) แต่เป็นความผกูพนักบัรุ่นพี่ (Peer Bounding) ท าให้
เยาวชนอาจตอ้งสูบบุหร่ีเพื่อเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม (Michell L.Loud, 1997) ซ่ึงในงานของ De Vries H, 
Dijkstra M, Kuhliman P (1988) พบวา่ เยาวชนยงัขาดทกัษะท่ีจะปฏิเสธบุหร่ีซ่ึงถูกน าเสนอโดยเพื่อน
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเพื่อนสนิท (Close friendship) ดงันั้นเพื่อนจึงมีอิทธิพลมากท่ีสุดในการสูบบุหร่ีของ
เยาวชน (หทยั ชิตานนท์, 2550-51: 30) ส่งผลให้เกิดการมัว่สุมตามมา ส่วนใหญ่จะเกิดในครอบครัวท่ี
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ขาดความอบอุ่นมกัอาศยัอยูก่บัญาติ นอกจากน้ีหากจะฟ้ืนฟูสุขภาพผูเ้ลิกสูบบุหร่ีให้มีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุดนั้น จากการประชุมกลุ่มส่วนราชการ โรงเรียนมีขอ้เสนอแนะวา่ ควรใหค้วามรู้ถึงผลเสียของการสูบ
บุหร่ีโดยผลกัดนัให้เขา้ไปในระบบการเรียนการสอน ควรมีมาตรการและบทลงโทษนกัเรียนท่ีสูบบุหร่ี
และผูป้กครองนกัเรียนก็ตอ้งให้ความร่วมมือ นอกจากน้ีบุคากรของโรงเรียนตอ้งไม่สูบบุหร่ีในบริเวณ
โรงเรียนเพราะโรงเรียนควรเป็นแบบอยา่งท่ีดี ตามนิยามความหมายวา่ “โรง-เรียน”  ดงัเช่นโรงเรียนนา
มะเฟือง ต าบลนามะเฟือง ครูในโรงเรียนไม่สูบบุหร่ี ส่งผลให้สังคมโรงเรียนไม่สูบบุหร่ีไปด้วย มี
โครงการ “ผูก้องยาสูบ” โดย หากมีผูก้ระท าผิดจะมีการลงโทษไดแ้ก่ ตกัเตือน ผูท่ี้กระท าผิดวินยับ่อย ๆ 
คร้ัง หากกระท าผดิวนิยัร้ายแรงสูงสุด จ าเป็นตอ้งส่งต่อไปสู่โรงเรียนการศึกษาพิเศษหรือสถานศึกษาอ่ืน
และลงโทษและตอ้งการให้มีหน่วยงานในการบ าบดั สะทอ้นให้เห็นว่า โรงเรียนในชุมชนได้ด าเนิน
โครงการต่อตา้นภยัจากบุหร่ีเป็นทุนเดิมและยงัไดรั้บการสนบัสนุนจากเครือข่ายภาคเอกชนอีกดว้ย 

6.1.2.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ในส่วน รพ.สต. มีความพร้อมท่ีจะ
ให้การสนับสนุนด้านบ าบดั ฟ้ืนฟู และมีขอ้เสนอแนะว่าควรเพิ่มการอบรมให้กบัเจา้หน้าท่ีและออก
ปฏิบัติงานเชิงรุก โดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพ และควรผสมผสานกับโครงการเลิกสุรา  ในขณะท่ี
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ควรเป็นผูท่ี้ใหค้วามเขา้ใจแก่ชาวบา้น เร่ืองผลดี – ผลเสีย 
จดัรณรงค์ลด-ละ-เลิกให้มากท่ีสุด ในสถานบริการสุขภาพก็ควรห้ามสูบ โดยเร่ิมจาก สถานบริการใน
ชุมชนเป็นแบบอยา่งท่ีท าต่อเน่ือง โดยอาศยัการด าเนินงานในรูปกองทุนหลกัประกนัสุขภาพต าบล โดย
เพิ่มกิจกรรมเยีย่มบา้นผูพ้ร้อมท่ีจะเลิกบุหร่ี โดยลงทะเบียนรับผูท่ี้สมคัรใจจะเขา้ค่ายเลิกบุหร่ี นอกจากน้ี
จะตอ้งมีการบริหารขอ้มูลท่ีรวดเร็วทนัเวลาเพื่อสะดวกในการใชข้อ้มูล 

6.1.2.3 ราชการในส่วนทอ้งถ่ิน ในส่วนทอ้งถ่ินก็จะสนับสนุนให้จดัตั้งกลุ่มท่ีไม่เป็น
ทางการ เพื่อให้ความรู้ให้การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั โดยให้เขา้กบักลุ่มตามความเหมาะสม สามารถมี
ตวัแทนพูดคุยกับแต่ละกลุ่มเป้าหมายทั้ งวยัรุ่น วยักลางคน วยัแรงงานและวยัสูงอายุ เพื่อร่วมกัน
ด าเนินงาน สะทอ้นให้เห็นว่า ควรมีมาตรการป้อมปราม (เยียวยาทางสังคม) โดยมีการจดัตั้งกลุ่มเป็น
ศูนยป์ระสานงานใหค้วามรู้กบักลุ่มเส่ียงและเพิ่มคลินิกนอกเวลาไม่ใช่โรงพยาบาลท่ีเดียว ควรขยายเป็น
แห่งอ่ืนดว้ย เช่น อบต. รพ.สต. โรงเรียนและอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม โดยมีความถ่ีในการพบปะกนั
อย่างน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง โดยก าหนดให้มีกลุ่มคณะกรรมการด าเนินเฝ้าระวงัพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
“ศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่น” มีมาตรการทางสังคมท่ีก าหนดบทบาทให้ชดัเจน ประกาศประชาสัมพนัธ์ให้ทราบ
ทัว่กนัอยา่งชดัเจน สามารถวา่กล่าวตกัเตือนได ้แมว้า่ไม่มีสิทธิจบัก็ตาม ช้ีใหเ้ห็นวา่ส่วนราชการในระดบั
ชุมชนไดมี้การผสมผสานการด าเนินงานทั้งสถานศึกษา (โรงเรียน) และ รพ.สต.และส่วนทอ้งถ่ิน  

6.1.2.4 ชุมชน ในส่วนของผู ้น าชุมชน พบว่า  แกนน าชุมชนและผู ้ใหญ่บ้าน ให้
ขอ้เสนอแนะวา่ ควรจดัตั้งศูนยฟ้ื์นฟูใหก้บัผูเ้ลิกบุหร่ี ให้เขา้ค่ายอบรมกลุ่มผูเ้ลิกสูบบุหร่ี โดยเฉพาะแกน
น าและผูใ้หญ่บา้นทุกบา้นและทุกต าบล ผา่นการสร้างค่านิยมท่ีดีให้แก่คนรุ่นใหม่ อาศยัมติทางสังคมท่ี
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เห็นพอ้งตอ้งกนั สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัทุกกลุ่มในชุมชน สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ชุมชนมีแนวความคิด
ท่ีจะเลิกบุหร่ีเป็นทุนเดิมอยูแ่ลว้ สอดคลอ้งกบันายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลนามะเฟืองไดก้ าหนดกลุ่ม
เพื่อด าเนินงานเป็น 2 กลุ่มคือ (1) กลุ่มภาระหน้าท่ีในส่วนทอ้งถ่ินเพื่อประเมินการสูบบุหร่ีไดแ้ก่ กลุ่ม
บริหาร กลุ่มสภาเทศบาลและกลุ่มจดัการทัว่ไป และ (2) กลุ่มในชุมชนได้แก่ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม
อาสาสมคัร (อสม.) กลุ่มร้านคา้ คณะครูในโรงเรียนและเจา้หน้าท่ีสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล ร่วมกนัด าเนินงาน โดยมอบหมายให้แต่ละกลุ่มหารือกนัคิดกิจกรรมร่วมของกลุ่มมาเพื่อ
ด าเนินงาน ช้ีใหเ้ห็นวา่ กลุ่มองคก์รต่างๆ ในชุมชนเป็นทุนทางสังคมท่ีมีความเขม้แขง็  

6.1.2.5 วดั ในส่วนของวดัส่วนใหญ่ได้ก าหนดเง่ือนไขภายในวดัหรือเขตอภัยทาน 
ปัจจุบนัไดถู้กก าหนดเป็นเขตปลอดควนับุหร่ี ไม่ใหมี้การสูบบุหร่ีในวดัเช่น พระท่ีมาจ าวดัตอ้งส ารวมไม่
สูบบุหร่ี และญาติโยมก็ตอ้งไม่ถวายบุหร่ีเป็นตน้ ดงัจะเห็นไดจ้ากพระภิกษุในชุมชนเขตเมืองส่วนใหญ่
ไม่สูบบุหร่ี ท่ีเป็นเช่นนั้นเพราะวา่ท่านพระครูเจา้อาวาสไม่สูบบุหร่ีและพระผูใ้หญ่ตอ้งเป็นตวัอยา่งดว้ย 
ช้ีใหเ้ห็นวา่เม่ือผูน้ าไม่สูบ การบงัคบัใชเ้ง่ือนไขทางสังคมก็เคร่งครัดได ้ท าใหพ้ระรูปอ่ืน ๆ ในชุมชนเป็น
ตวัอยา่งท่ีดีและก็ตอ้งเป็นตวัแบบตามไปดว้ย ท่ีมากกวา่นั้นคือ ไม่รับนิมนตค์นท่ีเมาสุราหรือสูบบุหร่ีมา
นิมนต์ เพื่อสร้างกระแส สร้างค่านิยมและสร้างบรรทดัฐาน (Norms) ทางสังคมใหม่ สร้างวฒันธรรม 
(Culture) ท่ีดีงาม กล่อมเกลา (Socialization) อย่างต่อเน่ือง เน้นการไม่ด่ืมเหล้าเขา้วดัและไม่สูบบุหร่ี 
นอกจากน้ีวดัท่ีตั้งอยูใ่นชุมชนยงัไดเ้ป็นสถานท่ีให้ความรู้เก่ียวกบัโทษของบุหร่ีและยงัมีการแลกเปล่ียน
ความรู้ในเร่ืองของพิษภยับุหร่ีใหก้บัประชาชน รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง 
ชาวบา้นท่ีเป็นญาติโยม กลุ่มเยาวชนก็ไดเ้ขา้ร่วมบ าบดั อบรม ฟ้ืนฟูหลกัคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็น
ท่ีพึ่งทางจิตใจไวอ้บรมสั่งสอนจากรุ่นสู่รุ่น  

6.1.2.6 กลุ่มทางสังคมในชุมชน ไดแ้ก่ กลุ่มแม่บา้นในชุมชนก็ถือไดว้่าตวัแปรส าคญัท่ี
ช่วยเป็นแรงกระตุน้เตือน ตลอดจนหา้มปรามคนในชุมชนไม่ใหสู้บบุหร่ี ในขณะท่ีกลุ่มผูสู้งอายุก็จะช่วย
เป็นแรงกระตุน้ใหล้ดปริมาณการสูบบุหร่ีในชุมชนเพื่อจะไดค้่อย ๆ เลิก นอกจากน้ียงัมีกลุ่มอาสาสมคัร
สาธารณสุขหรือ อสม. ตอ้งเป็นตน้แบบในการปลอดบุหร่ี และรับผิดชอบกิจกรรมรณรงค์ต่าง ๆ ใน
ชุมชน เน้นการสร้างเครือข่าย “บ-ว-ร” คือ บา้น วดั โรงเรียนและกลุ่มชุมชน ร่วมกนัตั้งเป้าหมายของ
กิจกรรมและร่วมประเมินสถานการณ์ร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง  

6.1.2.7 ผู้แทนร้านค้า/ผู ้ประกอบการ พร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือเป็นเร่ืองไม่เกิน
ความสามารถท่ีตั้งใจไว ้ตอ้งเลิกให้ได้ โดยยึด พ.ร.บ.ควบคุมผูไ้ม่บริโภคยาสูบและสร้างเง่ือนไขใน
สังคม ใชส้ังคมบ าบดัโดยเฉพาะแม่บา้นจะเป็นผูเ้ฝ้าระวงั สร้างความตระหนกั ตกัเตือน สร้างวฒันธรรม
ท่ีดี มีการรณรงค์และแสดงพลงัต่อตา้นบุหร่ี ผา่นการประชาสัมพนัธ์ ติดป้ายและให้ความรู้ สร้างความ
เขม้แขง็ใหก้บัชุมชนและภาคส่วนต่าง ๆ ควรใหก้ารสนบัสนุนน าไปสู่การปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง 
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6.2  การประเมินความคิดเห็นต่อการสนับสนุนระบบบริการเลิกบุหร่ีและฟ้ืนฟูสุขภาพ 
ในโครงสร้างราชการในจงัหวดัหนองบวัล าภูมีคลินิกเลิกบุหร่ีน้อยมากคือ มีเพียงโรงพยาบาล

หนองบวัล าภูแห่งเดียวเท่านั้น แมว้า่จะเป็นเช่นนั้นก็ตามหน่วยงานในส่วนองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งไดต้ระหนกั
ท่ีจะมีและใหบ้ริการใหค้  าปรึกษาการเลิกบุหร่ีข้ึนมาเอง สะทอ้นให้เห็นวา่ การสนบัสนุนของโครงสร้าง
รัฐเองก็ยงัไม่เพียงพอ ไม่สามารถสนบัสนุนงบประมาณและก าหนดเป็นนโยบายท่ีชดัเจนไดแ้ต่วา่ก็เห็น
ความส าคญั ซ่ึงกระแสคนส่วนใหญ่ในชุมชนจะเร่ิมปฏิเสธการสูบบุหร่ี ดงันั้นคลินิกเลิกบุหร่ีเพื่อบ าบดั
จึงเป็นเร่ืองท่ีมีความเป็นไปได้ท่ีจะเป็นแรงขบัเคล่ือนชุมชนสู่สังคมปลอดควนับุหร่ีไดดี้ สอดคลอ้งกบั
ปลดัเทศบาลต าบลต าบลนามะเฟือง ใหข้อ้คิดเห็นวา่ทุนเดิมคือ ชาวชุมชนมีความเขม้แข็ง มีการวิเคราะห์
สถานการณ์ยาสูบทุกสามเดือนและควรน าจุดแขง็มาเนน้การสร้างมาตรการทางสังคมผา่นการมีส่วนดว้ย
กิจกรรมร่วมกนั สร้างค่านิยมและวฒันธรรมใหม่ เพื่อใหเ้กิดความละอายต่อสังคมส่วนร่วมท่ีจะสูบบุหร่ี 
โดยเฉพาะให้ความส าคญักบัการจดัการและยบัย ั้งคนรุ่นใหม่ท่ีจะเติบโตเขา้มาแทนท่ีคนรุ่นเก่าท่ีเลิกสูบ
บุหร่ีไปแลว้ รวมทั้งควรเนน้เร่ืองการประชาสัมพนัธ์ตามกลุ่มเป้าหมาย สนบัสนุนงบประมาณโครงการ
เยาวชนตน้แบบ สภาเด็กและเยาวชนเขา้ไปประชาสัมพนัธ์ในชุมชน 

อย่างไรก็ตามนายกในส่วนทอ้งถ่ินตอ้งเป็นแบบอย่างท่ีดีในการสูบบุหร่ีและควรออก
ขอ้บงัคบัใช้ว่าควรสูบท่ีไหนและปลอดควนับุหร่ีท่ีไหน ตลอดจนควรสนับสนุนงบประมาณในการ
รณรงค์  นอกจากน้ีก านนั ผูน้ าชุมชนหรือผูใ้หญ่บา้นควรลงพื้นท่ีร่วมด าเนินโครงการ ปัจจุบนัในส่วน
ทอ้งถ่ินตอ้งสร้างค่านิยมใหม่ไม่สูบบุหร่ีและตอ้งสร้างจิตส านึกเนน้กลุ่มท่ีเป็นแบบอยา่ง เช่น กลุ่ม อสม.
ไม่ด่ืมเหลา้/ไม่สูบบุหร่ีและโครงการตลาดสดปลอดบุหร่ี เป็นตน้ นอกจากน้ีจะตอ้งเดินหนา้ขบัเคล่ือน
ไปพร้อม ๆ กนัด้วยการประชาสังคม สร้างมาตรการท่ีเขม้แข็ง โดยเฉพาะก านัน ผูใ้หญ่บา้นและผูน้ า
ชุมชน ขณะในช่วงท่ีเก็บขอ้มูลท่ีประชุมจะไม่ค่อยพบเห็นผูน้ าชุมชนสูบบุหร่ี สืบเน่ืองจากแม่บา้นห้าม
ปรามและขอร้องไม่อยากเห็นผูน้ าชุมชนสูบบุหร่ี จึงกล่าวไดว้า่แม่บา้นมีผลต่อการตดัสินใจเลิกสูบบุหร่ี
นัน่เอง และแม่บา้นในครอบครัวส่วนใหญ่จะจริงจงักบัคนในครอบครัวไม่ให้สูบบุหร่ี ดงันั้นมาตรการ
หลกั ๆ จึงควรมอบแม่บา้นเนน้ท าตามภารกิจความรับผดิชอบขดัเกลาในครอบครัวใหค้วามตระหนกั  

อยา่งไรก็ตามกลุ่มเพื่อนก็ยงัมีอิทธิพลต่อการกลบัมาสูบบุหร่ีอีกดงังานของ De Vries H, 
Dijkstra M & Kuhliman P (1988) ไดอ้ธิบายถึงเยาวชนวา่ ยงัขาดทกัษะท่ีจะปฏิเสธการเชิญชวนให้สูบ
บุหร่ีท่ีถูกน าเสนอโดยเพื่อนโดยเฉพาะอยา่งยิง่เพื่อนสนิท (Closely friendship)  
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6.3 การประเมินทุนทางสังคม การรับรู้ ทัศนคติ ความตระหนักทีเ่กีย่วข้องในการด าเนินงานควบคุม
ควนับุหร่ีมือสอง 

6.3.1 ดา้นกฎหมายคุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหร่ี 
ในการด าเนินงานควบคุมควนับุหร่ีมือสองจากกลุ่มผูสู้บบุหร่ีเป็นเป้าหมายส าคญัในการ

ด าเนินงานตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมควนับุหร่ีมือสอง ซ่ึงนกัสูบบางส่วนไดถื้อปฏิบติัตามกฎหมาย 
โดยเฉพาะในสถานท่ีท่ีติดป้ายประกาศห้ามสูบบุหร่ี แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสนใจกบัป้ายห้ามสูบ 
นั้นหมายถึงว่าไดมี้การละเมิดต่อกฎหมายควบคุมควนับุหร่ีมือสอง อย่างไรก็ตามหากสอบถามถึงการ
รับรู้ถึงการปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัในหมู่บา้น/ชุมชนท่ีก าหนดเป็นสถานท่ีห้ามสูบบุหร่ีแลว้อยูร่ะหวา่ง
การปรับตวัและเร่ิมมีประชาชนปฏิบติัตามในระดบัหน่ึงแลว้ ในขณะท่ีกลุ่มวยัรุ่นส่วนใหญ่ยงัมองวา่เป็น
เร่ืองท่ีเป็นไปไม่ไดแ้ลว้ไม่ใส่ใจ สะทอ้นให้เห็นวา่ การติดป้ายเป็นเขตห้ามสูบส่วนหน่ึงก็มีผลบงัคบัใช้
พอสมควร แมว้า่จะมีนกัสูบมกัละเมิดเพราะวา่ไม่มีผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายนั้นเอง  

6.3.2 ดา้นการรับรู้ข่าวสาร 
นอกจากน้ีการปฏิบติัตามกฎหมายของผูป้ระกอบการ/ร้านคา้พบว่า ส่วนใหญ่รับรู้ขอ้มูล

ข่าวสารดีวา่หา้มขายบุหร่ีใหก้บัเด็ก ช่วงแรกประชาชนปฏิบติัตาม แต่เม่ือกฎหมายไม่เอาจริงนาน ๆ ไปก็
ปล่อยและมกัพบเห็นวา่ มีการขายบุหร่ีใหก้บัเด็กอยูบ่า้งในบางพื้นท่ี ส่วนท่ีไม่ขายจะพบเห็นไดน้อ้ยมาก 
ช้ีให้เห็นว่า การบงัคบัใช้กฎหมายเป็นประเด็นส าคญัในการควบคุมควนับุหร่ีมือสอง อย่างไรก็ตามใน
การปฏิบติัตามกฎหมายนั้นตอ้งอาศยัการประชาสัมพนัธ์แจง้เตือนของผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย จากการเก็บ
ขอ้มูลพบว่า มีการเฝ้าระวงัและลงโทษเปรียบเทียบปรับน้อยมากเพราะไม่มีผูด้  าเนินหรือผูรั้บผิดชอบ
อยา่งจริงจงัและไม่เคยมีกรณีตวัอยา่งลงโทษปรับให้ถือปฏิบติั จึงกล่าวไดว้า่จากประสบการณ์ท่ีผา่นมา
ไม่มีผูรั้บผิดชอบในการเฝ้าระวงั ตรวจจบัและเปรียบเทียบปรับแต่อย่างใด ทั้ง ๆ ท่ีมีการรับรู้ดีว่ามี
กฎหมายหา้มสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ ในส่วนของการประเมินทศันคติและความตระหนกัในการควบคุม
ควนับุหร่ีมือสองนั้น พบวา่ เป็นส่ิงท่ีดี ท่ีเห็นดว้ยและควรเร่งด าเนินการอยา่งยิ่งเพราะเป็นประโยชน์ต่อ
สุขภาพประชาชน ท่ีผา่นมา มีความตระหนกัอยู่บา้งเม่ือมองเห็นป้ายห้ามสูบบุหร่ี ส่วนใหญ่ก็จะไม่สูบ
บุหร่ี  

ในส่วนของการรับรู้ต่อนโยบายปกป้องบุคคลด้วยการไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะส่วน
ใหญ่รับรู้ค่อนขา้งดีถึงดีมาก โดยใหค้วามเห็นวา่ เป็นกฎหมายท่ีควรจดัท าตั้งนานแลว้ ควรเอาจริงจงัและ
ควรกล่าวยกย่อง ช่ืนชมบุคคลท่ีไม่สูบบุหร่ีดว้ย แมว้่าจะรับรู้ต่อนโยบายปกป้องบุคคลดว้ยการไม่สูบ
บุหร่ีในท่ีสาธารณะในระดบัดีมากก็ตาม ยงัมีคนละเมิดอยู่ ซ่ึงกฎหมายห้ามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะคน
ส่วนใหญ่ตระหนกัถึงกฎหมายขอ้น้ีในระดบัปานกลาง นอกจากน้ีประชาชนมีการรับรู้ดีถึงอนัตรายของ
ควนับุหร่ีท่ีมีต่อสุขภาพไดดี้เก่ียวกบัควนับุหร่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพคนรอบขา้งมากว่าคนสูบ ดงันั้น
การไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะคนส่วนใหญ่สนบัสนุนให้เลิก โดยเฉพาะตอ้งร่วมกนัรณรงค์ให้คนกลุ่ม
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นอ้ยท่ียงัละเมิดอยูใ่หเ้ลิก ช้ีใหเ้ห็นวา่ กฎหมายห้ามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะคนส่วนใหญ่มีความตระหนกั
ในระดบัดีมาก แต่มีเพียงนกัสูบเท่านั้นท่ียงัไม่ตระหนกัเท่าท่ีควร ทั้ง ๆ ท่ีมีการรับรู้ดีวา่ในท่ีสาธารณะมี
การก าหนดเป็นเขตปลอดบุหร่ี สืบเน่ืองมาจากเม่ือละเมิดแลว้ไม่มีบทลงโทษก ากบัทนัที 

6.3.3 ดา้นการประเมินสถานการณ์ยาสูบในร้านคา้ 
6.3.3.1 ลกัษณะร้านคา้ 

ในการประเมินสถานการณ์ยาสูบในร้านคา้ในจงัหวดัหนองบวัล าภู ศึกษาใน
ชุมชนชุมชนในเมือง ชุมชนนอกเมืองและชุมชนห่างไกล ใช้วิธีส ารวจแบบส ามะโน (Census) จ  านวน
ทั้งหมดในพื้นท่ีศึกษา 88 ร้าน ส่วนใหญ่เป็นร้านขายของช า จ  าแนกเป็นในชุมชนเมืองจ านวน 24 ร้าน 
คิดเป็นร้อยละ 27.3 ชุมชนนอกเมืองจ านวน 31 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 35.2 และชุมชนห่างไกลจ านวน 33 
ร้าน คิดเป็นร้อยละ 37.5 มีระยะเวลาในการผูป้ระกอบมาแลว้ส่วนใหญ่ประมาณ 5 ปี สูงสุด 32 ปี ต ่าสุด 
2 เดือน ประเภทสินคา้ท่ีจ  าหน่ายส่วนใหญ่เป็นของเบ็ดเตล็ดทัว่ไปซ่ึงจะพบเห็นไดใ้นชุมชนทัว่ไป เนน้
ของใช้สอยในครัวเรือนเช่น สินคา้อุปโภคและบริโภคพื้นฐาน สินคา้อุปกรณ์ส ารองเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
รองเทา้และเส้ือผา้ เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีร้านอาหารประเภทก๋วยเต๋ียว เคร่ืองด่ืม สุราและบุหร่ี ตลอดจน
เคร่ืองปรุงรส นม ขนมและหนงัสือ  

6.3.3.2 ยีห่อ้บุหร่ีและยาเส้นในร้านคา้ 
ยี่ห้อบุหร่ีท่ีขายในร้านส่วนใหญ่ไดแ้ก่ ยี่ห้อกรองทิพย ์วนัเดอร์ (ซองเขียวและ

แดง) สายฝน เอสเอม็เอส (SMS) กรุงทอง แอลเอ็ม (LM) และ มาร์ลโบโร่ (Marlboro) ส าหรับยี่ห้อท่ีขาย
ดีในร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมคือ กรองทิพย ์ส่วนร้านช าทัว่ไปขายดี 3 อนัดบัแรกในชุมชนเทศบาลใน
เมืองคือ (1) วนัเดอร์ (ซองเขียวและแดง) (2) กรองทิพย ์และ (3) สายฝน ส่วนยี่ห้อท่ีขายดีท่ีสุด 3 อนัดบั
แรกในชุมชนเทศบาลนอกเมืองคือ (1) กรองทิพย ์(2) วนัเดอร์และ (3) สายฝน ตามล าดบั ช้ีให้เห็นวา่เขต
เทศบาลในเมืองเป็นนกัสูบหนา้ใหม่ สังเกตจากยีห่อ้บุหร่ีท่ีขายดีเพราะราคาถูกกวา่คือ ยี่ห้อวนัเดอร์ ส่วน
เขตเทศบาลนอกเมืองเป็นนกัสูบทัว่ไปเพราะขายดีเป็นยี่ห้อกรองทิพยร์าคาแพง โดยผูจ้  าหน่ายบุหร่ีซอง
เช่ือวา่น่าจะมาจากเป็นสินคา้ราคาถูกไดแ้ก่ วนัเดอร์ (ทั้งเขียวและแดงราคาซองละ 45 บาท) ส าหรับนกั
สูบหนา้ใหม่ ในขณะท่ีกรองทิพย ์(ซองละ 60 บาท) คนนิยมมาก ส าหรับนกัสูบทัว่ไปท่ีมีรายไดแ้ลว้และ
ผูป้ระกอบการใหข้อ้มูลวา่ นกัสูบเช่ือวา่กล่ินไอฉุนพอดีลูกคา้ติดใจ (เสพติด) ในรสชาติมากกวา่ยี่ห้ออ่ืน 
ๆ ประกอบกบัทั้งสองยีห่อ้มีวางขายทัว่ไปในทอ้งตลาด  

ส าหรับยาเส้นท่ีจ าหน่าย ส่วนใหญ่ในชุมชนในเมืองจะไม่ค่อยจ าหน่ายยาเส้น ใน
ส่วนชุมชนนอกเมืองจะจ าหน่ายยาเส้นท่ีบรรจุซองแลว้หลากหลายยีห่อ้ ไดแ้ก่ (1) กวางทอง (2) สิงห์ (3) 
ศรีทอง (4) มงักรทอง (5) มงักรเขียว (6) ดาวทอง (7) เหรียญทอง (8) หงส์ทอง (รสชาติดี) และบา้นแพง 
97 ยี่ห้อท่ีขายดีท่ีสุดตามล าดบัคือ (1) กวางทอง เพราะเช่ือวา่รสฉุนพอดี ราคาไม่แพง (2) มงักรเขียว (3) 
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หงส์ทอง (4) ตราสิงห์ (ชุมชนห่างไกล) เพราะราคาถูกและคนส่วนใหญ่ชอบสูบ ยี่ห้อดงักล่าวมีแหล่ง
ผลิตอยูท่ี่ (1) หนองคาย (2) นครพนม และ (3) ท่ีอ าเภอนากลาง (ตลาดกกคอ้) จงัหวดัหนองบวัล าภู    

โดยสรุปยาเส้นยี่ห้อท่ีขายดีเพราะวา่ กล่ินไอหอมฉุน (รสชาติ) พอดีกวา่ยี่ห้ออ่ืน 
ส่วนใหญ่มีแหล่งผลิตอยู่ท่ีจงัหวดัหนองคาย ซ้ือมาจากร้านขายส่งเป็นส่วนใหญ่และบางส่วนก็พ่อคา้
น ามาส่งถึงร้าน มากวา่คร่ึงมีแหล่งซ้ือยาเส้นเป็นประจ า ร้อยละ 56.8 และร้อยละ 92.0 ไม่เคยรู้จกักนักบั
ผูข้ายส่งยาเส้นเป็นพิเศษมาก่อนเลย เช่น ไม่เคยร่วมงานกนัจดักิจกรรมช่วยเหลือสังคมในงานต่าง ๆ ร้อย
ละ 67.0 และก็ไม่เคยซ้ือสินคา้ไดใ้นราคาถูกพิเศษ ร้อยละ 70.5 ส่วนใหญ่การซ้ือหรือธุรกิจยาเส้นไม่ไดมี้
การช่วยเหลือกนัในเร่ืองอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 70.5 จ านวนคร้ังท่ีไปรับยาเส้นมาจ าหน่ายส่วนใหญ่
ประมาณวนัละคร้ังหรือเดือนละ 29 คร้ัง สินคา้ท่ีรับมาส่วนใหญ่เป็นห่อ (บรรจุซองแลว้) จ านวนยาเส้น
ขายไดต่้อเดือนประมาณ 14 แผงต่อเดือนหรือประมาณ 2 กิโลกรัมต่อเดือน มีเงินลงทุนโดยประมาณ 
3,000 บาทต่อเดือน ลูกคา้ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 25-50 ปี จ  านวนลูกคา้ประจ าประมาณวนัละ 5 คน 

6.3.3.3 การรับรู้และความคิดเห็นเก่ียวกบันโยบายการควบคุมยาสูบ 
ประชาชนในชุมชนจงัหวดัหนองบวัล าภูมีการรับรู้ถึงความหมายเก่ียวกบัการ

ก าหนดให้มีภาพค าเตือนบนห่อยาสูบท่ีเป็นรูปภาพขาวด า คิดเป็นร้อยละ 97.7 การห้ามแสดงหรือตั้ง
แสดงยาสูบ ณ จุดขาย คิดเป็นร้อยละ 98.9 และ การห้ามขายยาสูบให้เด็กต ่ากวา่อายุ 18 ปี คิดเป็นร้อยละ 
100.0 ช้ีใหเ้ห็นวา่ในชุมชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งทัว่ถึง และส่วนใหญ่นโยบายควบคุมยาสูบจะท า
ใหร้ายไดข้องร้านคา้ลดลงจากปกติเพียงเล็กนอ้ย คิดเป็นร้อยละ 67.0 และส่วนใหญ่ร้านคา้ไม่เห็นดว้ยท่ี
ชุมชนจะมีขอ้ตกลงร่วมกนัในการควบคุมยาสูบ คิดเป็นร้อยละ 52.5 เพราะหากชุมชนมีขอ้ตกลงร่วมกนั
ในการควบคุมการสูบยาสูบอาจจะมีผลกระทบต่อการจ าหน่ายยาสูบในร้านคา้ท่ีร้อยละ 50.0 

6.3.3.4 ขอ้เสนอแนะจากผูป้ระกอบการร้านคา้  
1) ขอ้เสนอแนะในระดบัครอบครัว มีขอ้เสนอแนะวา่ ครอบครัวควรสร้างความ

รัก ความเขา้ใจ ให้ความรัก ความอบอุ่นให้กบัครอบครัว ไม่อยากให้ครอบครัวสูบบุหร่ี รวมทั้งท าความ
เขา้ใจ เป็นแบบอย่างท่ีดี ปลูกฝังให้ความรู้ อบรมสั่งสอน บอกกล่าวตกัเตือนถึงโทษภยัของบุหร่ีใน
ครอบครัว มีเงินใช้ซ้ือส่ิงท่ีเป็นประโยชน์และดีต่อสุขภาพ บอกให้เลิกเพราะคนในครอบครัวไม่ชอบ 
เป็นแบบอย่างท่ีไม่ดีแก่ครอบครัว ส าหรับครอบครัวท่ีไม่มีคนสูบในครอบครัวก็จะว่ากล่าวไดง่้ายกว่า 
เพราะไม่แนะน าให้สูบและไม่มีตวัแบบในการสูบและหากควบคุมการผลิตได้จะเป็นการดี ดังนั้น
ครอบครัวตอ้งไม่สูบบุหร่ีเพราะไม่เป็นผลดีคือน าภยัเขา้ร่างตวัเอง นอกจากน้ีผูป้ระกอบเสนอแนะวา่ “...
ครอบครัวตอ้งควบคุมเด็กนกัสูบหนา้ใหม่ท่ีก าลงัเร่ิมสูบบุหร่ี (อายุต  ่ากวา่ 15 ปี) โดยเฉพาะบุหร่ีกานพลู
...” มีงานวิจยัของหทยั ชิตานนท ์(2550 – 51) กล่าววา่ บุหร่ีกานพลูมีใบยาสูบร้อยละ 60 และมีกานพลู
ร้อยละ 40 ซ่ึงจะสามารถปล่อยกล่ินหอมระเหย (สาร Eugenol เป็นยาชาเฉพาะท่ี) เม่ือสูบบุหร่ีกานพลูเขา้
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ไป สารน้ีจะท าให้ส่วนบนของหลอดลมในปอดสูดเอาส่วนท่ีแน่นท่ีสุดของควนัลงไปไดลึ้กท่ีสุดของ
ปอด เม่ือนกัสูบหนา้ใหม่สูบบุหร่ีประเภทน้ีจะติดไดเ้ร็วกวา่ประเภทอ่ืนเพราะมีสารตวัน้ี 

2) ขอ้เสนอแนะในระดบัชุมชน มีขอ้เสนอแนะวา่ ชุมชนควรร่วมกนัด าเนินการ
รณรงคท์ั้งชุมชน มีการประชุมร่วมกนั สามคัคีกนั มีขอ้ตกลงร่วมกนั ก าหนดกฎเกณฑ์และร่วมมือกนัทุก
คนในชุมชน ร่วมมือกนัทุกครอบครัว อบรมสั่งสอน ร่วมมือกนัอย่างจริงจงั มีกฎระเบียบร่วมกนัเช่น
เวลาประชุมท่ีศาลากลางบา้นไม่อยากใหมี้คนสูบบุหร่ี (เหม็นควนับุหร่ี) แนะน าให้ทราบถึงอนัตรายของ
บุหร่ีวา่เป็นส่ิงไม่ดีส าหรับลูกคา้ท่ีมาซ้ือผูป้ระกอบการจะแนะน าทุกคร้ังท่ีมาซ้ือวา่เป็นส่ิงไม่ดีต่อชุมชน 
อยากใหมี้การควบคุม ชุมชนตอ้งรณรงคใ์หม้ากกวา่น้ีวา่หา้มสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะในชุมชนและควรจดั
สถานท่ีใหสู้บเฉพาะ 

3) ขอ้เสนอแนะในระดบัหน่วยงานรัฐและทอ้งถ่ิน มีขอ้เสนอแนะวา่ หน่วยงาน
รัฐและทอ้งถ่ินควรให้ความรู้ ประชุมร่วมกนั ตลอดจนควรให้การสนบัสนุนงบประมาณในการด าเนิน
กิจกรรม การควบคุมยาสูบและส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพื่อต่อต้านยาสูบทุกกิจกรรม 
รวมทั้งควรส ารวจใหก้ารบ าบดัส าหรับนกัสูบและรัฐควรจดัเก็บภาษีให้มากข้ึนเพราะจะท าให้บุหร่ีราคา
แพงข้ึนนักสูบหน้าใหม่ไม่สามารถซ้ือสูบได้และจะได้น าเงินภาษีมาพัฒนาท้องถ่ิน นอกจากน้ี
ผูป้ระกอบการยงัมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจ าหน่ายยาสูบว่า ไม่ควรมีการจ าหน่ายยาสูบ ถ้ามีก็ควร
ก าหนดรูปแบบวิธีการ การจ าหน่ายและควรจริงจงัในการปฏิบติัร่วมกันทั้งร้านค้าและหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ไม่ควรจ าหน่ายให้เด็กและวยัรุ่น หากมีการจ าหน่ายยาสูบเท่ากบัว่าเป็นการส่งเสริมการสูบ
บุหร่ีและควรถือปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด ด าเนินการตามกฎหมายอยา่งจริงจงั จดัพื้นท่ีจ  าหน่าย
เป็นกลุ่มและอยากใหมี้การควบคุมเก่ียวกบัภาษี ตลอดจนการให้ค  าแนะน าถึงอนัตรายอยา่งต่อเน่ือง ผูค้า้
หรือผูป้ระกอบการก็ควรใหค้  าแนะน ากบัลูกคา้วา่ไม่มีประโยชน์รวมทั้งไม่ควรจ าหน่ายบุหร่ีให้แก่เด็กท่ี
มีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี 

อย่างไรก็ตามแมว้า่จะมีขอ้เสนอแนะจากกลุ่มร้านคา้ท่ีเป็นสัญญาณในทิศทางท่ีดีก็ตาม ร้านคา้
ในชุมชนจงัหวดัหนองบวัล าภูส่วนใหญ่ก็ยงัมีการวางจ าหน่ายยาเส้นโดยการแขวนไวห้นา้บา้น สามารถ
มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนและบางร้านยงัวางจ าหน่ายยาเส้นไวท่ี้ขา้งประตูหนา้บา้น สะทอ้นให้เห็นวา่การ
บงัคบัใช้กฎหมายควบคุมยาสูบ ปี 2535 ยงัไม่ครอบคลุมไปถึงชุมชนนอกเมือง ในขณะท่ีบุหร่ีซอง
วางขายในร้านอยา่งมิดชิดแต่บางร้านก็ยงัวางแบบเปิดเผยอยู่ ส่วนชุมชนในเมืองจะมีการวางขายอย่าง
มิดชิดในตูทึ้บ ปกปิดท่ีจะจ าหน่ายบุหร่ีอย่างมิดชิดไม่โชวห์นา้ร้านแต่จะโชวย์าเส้น ในทางตรงกนัขา้ม
ในชุมชนนอกเมืองและในชุมชนห่างไกลจะตั้งโชวใ์ห้เห็นอยูห่นา้ร้านและวางจ าหน่ายบนโต๊ะมองเห็น
อยา่งชดัเจน มีการวางจ าหน่ายเม่ือเดินเขา้ไปในร้านจะมองเห็นไดเ้ลย จึงกล่าวโดยสรุปไดว้า่ การปฏิบติั
ตามกฎหมายการควบคุมยาสูบยงัมีการละเลย แต่หากจะเขม้งวดเฉพาะพื้นท่ีในเมือง แต่ถ้าหากจะ
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เคร่งครัด ผูป้ระกอบการก็เต็มใจให้ความร่วมมือในการควบคุมยาสูบและตอ้งท าพร้อมกนัทุกร้านใน
ชุมชน 

 
6.4 ด้านการประเมินสถานการณ์โดยการส ารวจ 

จากการประเมินสถานการณ์ยาสูบโดยการส ารวจ (Survey) ในจงัหวดัหนองบวัล าภูโดยใช้พื้นท่ี
ชุมชนทั้ งชุมชนในเมือง ชุมชนนอกเมืองและชุมชนห่างไกลเป็นตัวแทนมีจ านวนตัวอย่าง 1,266 
ครอบครัว โดยจ าแนกเป็นครอบครัวชุมชนในเมือง ร้อยละ 30.6 ชุมชนนอกเมืองร้อยละ 33.9 และชุมชน
ห่างไกล ร้อยละ 35.5 ดงัภาพท่ี 6.1  

30.6

33.9

35.5

                                           

 
ภาพท่ี 6.1 สัดส่วนของครอบครัวในพื้นท่ีประเมินสถานการณ์ยาสูบ 

 
6.4.1 คุณลกัษณะของครอบครัว 

ครอบครัวส่วนใหญ่ในชุมชนจงัหวดัหนองบวัล าภูมีสถานะสามีภรรยาอยูด่ว้ยกนั คิดเป็น
ร้อยละ 72.4 หวัหนา้ครอบครัวเป็นคนค่อนขา้งจะสูงอายุคือมีอายุเฉล่ีย 53 ปี จบในระดบัประถมศึกษา
เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 79.0 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากถึงร้อยละ 86.6 จึงกล่าวได้ว่า
ครอบครัวในชุมชนมีความอบอุ่นสังเกตจากการท่ีครอบครัวอยู่ดว้ยกนัไม่ถูกทอดทิ้ง ด าเนินชีวิตแบบ
เลียบง่ายตามวิถีชีวิตเกษตรกรรม มีวุฒิการศึกษาไม่สูงนกั ส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวเป็น
ชาย 2 คนและเป็นหญิงก็ 2 คนเช่นเดียวกนั โดยภาพรวมส่วนใหญ่มีสมาชิกในครอบครัวจ านวน 4 คน 
สมาชิกท่ีสูบบุหร่ีเป็นชายครอบครัวละคน คิดเป็นร้อยละ 42.2 ครอบครัวท่ีผูช้ายไม่สูบบุหร่ีร้อยละ 35.5 
ครอบครัวท่ีผูห้ญิงไมสู่บบุหร่ี ร้อยละ 98.3 และครอบครัวท่ีไม่สูบบุหร่ีทั้งครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 34.8 
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จากลกัษณะดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นวา่ครอบครัวในชุมชนจงัหวดัหนองบวัล าภูส่วนใหญ่ไม่สูบบุหร่ี จึง
กล่าวไดว้า่เป็นทุนเดิมท่ีทรงคุณค่า โดยเฉพาะอยา่งผูห้ญิงไม่สูบบุหร่ีเกือบจะร้อยละ 100 

ในจงัหวดัหนองบวัล าภูส่วนใหญ่มีฐานะทางครอบครัวในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
85.9 เม่ือเปรียบเทียบกบัเพื่อนบา้นในชุมชน รองลงมาคือ ฐานะดี ร้อยละ 10.7 จากฐานะดงักล่าวเม่ือคิด
เป็นค่าใชจ่้ายจากการสูบบุหร่ีในครอบครัว ร้อยละ 34.8 ไม่มีรายจ่ายจากการสูบบุหร่ีหรือถา้มีก็ใช้จ่าย
น้อยกว่า 10 บาทต่อวนั ร้อยละ 31.6 และมีค่าใช้จ่ายท่ี 10-20 บาทต่อวนั ร้อยละ 16.9 ในขณะท่ีมี
ค่าใช้จ่ายท่ีมากกว่า 20 บาทต่อวนัเพียง ร้อยละ 16.7 จึงสรุปไดว้่า ชาวจงัหวดัหนองบวัล าภูมีความ
ส้ินเปลืองจากการสูบบุหร่ีนอ้ยมาก ท าให้มีการเจ็บป่วยดว้ยโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ีนอ้ยมากเพียงร้อย
ละ 8.0 ในขณะท่ีไม่เคยมีการเจบ็ป่วยเลย ร้อยละ 92.0 จึงกล่าวไดว้า่ชาวชุมชนหนองบวัล าภูไม่ไดมี้ความ
ส้ินเปลืองจากการสูบบุหร่ี หรือหากมีก็ไม่ไดย้ดึติดกบัฐานะทางครอบครัววา่ดีหรือไม่ดีเพราะในปัจจุบนั
มียาเส้นราคาถูกและง่ายต่อการเขา้ถึง สังเกตจากจะไม่มีค่าใช้จ่ายจากการบริโภคยาสูบเป็นส่วนใหญ่ 
หรือครอบครัวส่วนใหญ่ในปัจจุบนัไม่สูบบุหร่ีจึงไม่มีใครเจบ็ป่วยดว้ยโรคจากการสูบบุหร่ีเลย   

คุณลักษณะของครอบครัวท่ีมีนัยส าคัญทางสถิติต่อการไม่สูบบุหร่ีของสมาชิกใน
ครอบครัว ไดแ้ก่ สภาพสมรสของหัวหน้าครอบครัวซ่ึงส่วนใหญ่อยูด่ว้ยกนั ครอบครัวท่ีมีอายุมากจะมี
แนวโน้มท่ีสมาชิกไม่สูบบุหร่ีตามไปด้วย สะทอ้นให้เห็นว่า การไม่สูบบุหร่ีจะเป็นครอบครัวใหญ่มี
จ านวนสมาชิกมาก ๆ คอยวา่กล่าวตกัเตือนกนั สอดคลอ้งกบัจ านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีมีจ านวนมาก
ข้ึนมีนยัส าคญัทางสถิติต่อการไม่สูบบุหร่ี โดยเฉพาะจ านวนสมาชิกท่ีเป็นเพศชายมาก ๆ ในครอบครัวจะ
มีนยัส าคญัทางสถิติสอดคลอ้งกบัศรัณญา เบญจกุลและคณะ (2548) ท่ีไดศึ้กษาประสิทธิผลของโครงการ
ค่ายเยาวชนไทยรุ่นใหม่ห่างไกลบุหร่ีท่ีพบวา่ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มครอบครัวเป็นทั้งปัจจยัเสริมและ
ปัจจยัขดัขวางท่ีก่อให้เกิดโอกาสการสูบบุหร่ีท่ีต่างกนัโดยครอบครัวท่ีมีสมาชิกมาก ๆ หรือครัวเรือน
ขยายจะมีความใกล้ชิด อบอุ่นในการดูแลมากกว่า ส่งผลให้เป็นปัจจยัขดัขวางเยาวชนในฐานะของ
สถาบนัท่ีท าหนา้ท่ีสร้างภูมิคุม้กนัทางสังคมให้รับรู้ท่ีจะปฏิเสธการสูบบุหร่ี ในขณะท่ีครอบครัวเด่ียวจะ
ขาดความใกลชิ้ด ขาดความอบอุ่นในการดูแลจึงมีโอกาสสูบบุหร่ีสูงกวา่  

ในขณะท่ีจ านวนสมาชิกเพศหญิงมากในครอบครัวไม่มีนัยส าคญัทางสถิติต่อการไม่สูบบุหร่ี 
สอดคลอ้งกบัการเก็บขอ้มูลในชุมชนท่ีพบวา่ แม่บา้นในชุมชนถือไดว้า่ตวัแปรส าคญัท่ีช่วยกระตุน้เตือน 
ตลอดจนห้ามปรามคนในชุมชนไม่ให้สูบบุหร่ี รวมทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกในครอบครัวเป้าหมายพบวา่ 
แม่บา้นจะคอยหา้มปรามและไม่อยากเห็นผูน้ าชุมชนสูบบุหร่ี และแม่บา้นในครอบครัวส่วนใหญ่เอาจริง
เอาจงักบัคนในครอบครัวไม่ให้สูบบุหร่ี และยงัสอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการส ารวจท่ี
พบวา่ แม่บา้นห้ามปรามคนในครอบครัวไม่ให้สูบบุหร่ี มีคะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 87.1 นอกจากน้ี
แม่บ้านจะมีระบบขดัเกลาทางสังคม (Socialization) ด้วยการเอาใส่ใจดูแลบุตรชาย ช้ีแนะให้เห็นว่า
สังคมปัจจุบนัเร่ิมปฏิเสธการสูบบุหร่ีเพราะบุหร่ีมีกล่ินเหมน็ สังคมจึงไม่ยอมรับ 
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 นอกจากน้ียงัพบวา่ ระดบัการศึกษาของหวัหนา้ครอบครัวมีนยัส าคญัทางสถิติต่อการไม่
สูบบุหร่ี รวมทั้งอาชีพหลกัของครอบครัว ฐานะของครอบครัว และประวติัการเจ็บป่วยจากบุหร่ีของ
สมาชิกในครอบครัวมีนยัส าคญัทางสถิติต่อการไม่สูบบุหร่ีและเป็นท่ีน่าสังเกตวา่ เพศสภาพของหวัหนา้
ครอบครัวจะเป็นชายหรือหญิงไม่มีนยัส าคญัทางสถิติต่อการไม่สูบบุหร่ีทั้งส้ิน 

6.4.2 ทุนทางสังคมในการขบัเคล่ือนจงัหวดัปลอดบุหร่ี 
จงัหวดัหนองบวัล าภูมีทุนทางสังคมในชุมชนในภาพรวมส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง 

คิดเป็นร้อยละ 56.5 อยา่งไรก็ตามเป็นท่ีน่าสังเกตวา่เม่ือรวมกบัระดบัสูงแลว้คิดเป็นร้อยละ 90.5 สะทอ้น
ให้เห็นวา่มีแนวโนม้ค่อนขา้งดี เม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้ค าถามพบวา่ กิจกรรมท่ีมีคะแนนสูงสุด 3 อนัดบั
แรกคือ (1) การห้ามปรามคนในครอบครัวไม่ให้สูบบุหร่ี มีคะแนนสูงสุด เม่ือน าคะแนนในระดบัมาก
และมากท่ีสุดมารวมกนั คิดเป็นร้อยละ 87.1 รองลงมาคือ (2) การตกัเตือนคนในครอบครัวให้ลดการสูบ
บุหร่ี คิดเป็นร้อยละ 85.3 และ (3) ครู-อาจารยใ์นโรงเรียนให้ความรู้เก่ียวกบับุหร่ี คิดเป็นร้อยละ 67.1 
ตามล าดบั ช้ีให้เห็นวา่ ครอบครัวเป็นก าลงัส าคญัท่ีจะขบัเคล่ือนให้สังคมปลอดบุหร่ี รวมทั้งโรงเรียนก็
เป็นปัจจยัสนบัสนุน  

6.4.3 การปฏิบติัตามกฎหมายในการขบัเคล่ือนจงัหวดัปลอดบุหร่ี 
ในการปฏิบติัตามกฎหมายในการขบัเคล่ือนจงัหวดัปลอดบุหร่ีนั้นระดบัการปฏิบติัตาม

กฎหมายเพื่อปกป้องควนับุหร่ีมือสอง ในส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 52.9 แต่ก็เป็นท่ี
น่าสังเกตว่าเม่ือรวมกบัระดบัสูงแลว้คิดเป็นร้อยละ 94.5 สะทอ้นให้เห็นว่า การปฏิบติัตามกฎหมายมี
แนวโนม้ค่อนขา้งดี เม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้ค าถามพบวา่ สภาพทางสังคมท่ีมีคะแนนสูงสุด 3 อนัดบัแรก
คือ (1) สภาพปลอดควนับุหร่ีในบริเวณสถานีอนามยั มีคะแนนสูงสุด เม่ือน าคะแนนในระดบัดีและดี
มากมารวมกนั คิดเป็นร้อยละ 89.0 รองลงมาคือ (2) สภาพปลอดควนับุหร่ีในบริเวณโรงเรียนคิดเป็นร้อย
ละ 88.0 และ (3) สภาพปลอดควนับุหร่ีในบริเวณท่ีวา่การอ าเภอ คิดเป็นร้อยละ 84.4 ตามล าดบั ช้ีให้เห็น
วา่ สภาพทางสังคมปลอดควนับุหร่ี จะเป็นสถานท่ีราชการท่ีมีระเบียบขอ้บงัคบัท่ีชดัเจน สอดคลอ้งกบั
การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) เก่ียวกบันโยบายสาธารณะและการบงัคบัใชก้ฎหมายแต่ละพื้นท่ี 
พบวา่ สามารถก าหนดให้ท่ีสาธารณะเป็นเขตปลอดบุหร่ีได ้ประกอบดว้ย ศาลากลางบา้น วดั โรงเรียน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและส านกังานส่วนทอ้งถ่ิน เป็นตน้  

นอกจากน้ีในชุมชนจะปฏิบติัตามกฎหมายของผูป้ระกอบการ/ร้านคา้ ซ่ึงพบวา่ บางส่วนไม่ขาย
บุหร่ีให้เด็ก ในขณะท่ีบางร้านก็ยงัมีขายบุหร่ีให้เด็ก จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ไม่มีพนักงาน
เจา้หนา้ท่ีผูบ้งัคบัใช้กฎหมายคอยตรวจจบั ท าให้ขาดวินยั ละเลยความเขม้งวดต่อการบงัคบัใชก้ฎหมาย
คือ ร้านคา้ในช่วงแรก ๆ ก็กลวักฎหมายแต่พอนาน ๆ เขา้ก็ปล่อย ซ่ึงร้านท่ีปฏิบติัอยา่งเขม้งวดพบไดเ้ห็น
นอ้ยมาก หากมีการเฝ้าระวงัและลงโทษปรับอยา่งต่อเน่ืองจะดีมาก โดยอาศยัการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

6.4.4 การรับรู้เก่ียวกบักฎหมายเพื่อปกป้องการสัมผสัควนับุหร่ีมือสอง  
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ระดับการรับรู้เก่ียวกับกฎหมายเพื่อปกป้องควนับุหร่ีมือสองในภาพรวม ของจงัหวดั
หนองบวัล าภู ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 67.6 แต่ก็เป็นท่ีน่าสังเกตว่าเม่ือรวมกบั
ระดบัสูงแลว้คิดเป็นร้อยละ 95.7 สะทอ้นให้เห็นวา่ การปฏิบติัตามกฎหมายมีแนวโนม้ค่อนขา้งดี เม่ือ
จ าแนกเป็นรายขอ้ค าถามพบวา่ การรับรู้เก่ียวกบักฎหมายเพื่อปกป้องควนับุหร่ีมือสองท่ีมีคะแนนสูงสุด 
3 อนัดบัแรกคือ (1) รับรู้ถึงควนับุหร่ีมือสองจะมีผลต่อสุขภาพ มีคะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 78.2 
รองลงมาคือ (2) รับรู้วา่มีกฎหมายหา้มสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะหากฝ่าฝืนจะตอ้งโทษ คิดเป็นร้อยละ 74.1 
และ (3) รับรู้วา่การสูบบุหร่ีเป็นจ านวนมาก ๆ อาจจะอายสุั้น คิดเป็นร้อยละ 70.8 ตามล าดบั  

จากขอ้สรุปท่ีกล่าวมาขา้งตน้ช้ีให้เห็นวา่ การรับรู้เก่ียวกบักฎหมายเพื่อปกป้องควนับุหร่ีมือสอง 
ส่วนใหญ่มีความถูกตอ้งท่ีน่าสร้างมาตรการสนบัสนุนส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการรับรู้ท่ีดี สอดคลอ้งกบั
กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีพบว่า ชุมชนมีการรับรู้ต่อกฎหมายอยูบ่า้ง จากการสังเกตท่ีพบว่า มีการปฏิบติัตาม
กฎหมายในเขตหา้มสูบบุหร่ีอยูบ่า้งแมว้า่จะมีการติดป้ายเป็นเขตห้ามสูบบุหร่ี แต่บางพื้นท่ีก็ไม่ตระหนกั
ซ่ึงจะพบเห็นไดใ้นบางโอกาส ซ่ึงทุกคนทราบดีวา่ในเขตปลอดบุหร่ีจะตอ้งปฏิบติัตามอยา่งไรแต่ก็ยงัพบ
เห็น จากการคาดการณ์ประมาณร้อยละ 20 ของผูสู้บบุหร่ีทั้งหมดท่ีเป็นผูช้ายมกัละเมิดต่อกฎกติกา ความ
เป็นจริงแลว้ชุมชนเห็นดว้ยอย่างยิ่งและพร้อมท่ีจะปฏิบติัตามและพยายามมานานแลว้ ถา้เป็นไปไดไ้ม่
ตอ้งก าหนดเขตปลอดบุหร่ีหรือสูบบุหร่ี ใหห้า้มสูบไปเลย และท่ีส าคญัควรมีพนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีเอาจริง
เอาจงั อย่างไรก็ตามเพื่อการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนก็ควรจะมีการก าหนดพื้นท่ีให้สูบบุหร่ีท่ีชดัเจนจะ
เป็นส่ิงท่ีดีและควรช่ืนชมบุคคลท่ีไม่สูบบุหร่ีเคารพต่อกติกาสาธารณะและเผยแพร่ใหป้ระชาชนทัว่ไปรู้  

นอกจากน้ีจากการรับรู้ต่อนโยบายปกป้องบุคคลท่ีไม่สูบบุหร่ี พบว่า มีการรับรู้ดีต่อนโยบาย
ดงักล่าวเพราะ เป็นส่ิงท่ีดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพประชาชน จากการสังเกตก็ตระหนกัดีถา้มีป้ายห้ามสูบ
บุหร่ีก ากบัไวใ้นพื้นท่ีนั้น ๆ โดยสรุปคือ ประชาชนไม่รับรู้ทั้งหมดท่ีจะปฏิบติัตาม แต่ก็มีบา้งท่ีปฏิบติั
ตามเม่ือมองเห็นป้าย “ห้ามสูบบุหร่ี” สะท้อนให้เห็นว่า ป้ายแจ้งเตือนมีผลต่อการสูบบุหร่ีอยู่มาก
พอสมควร  

6.4.5 ทศันคติเก่ียวกบักฎหมาย และการสัมผสัควนับุหร่ีมือสอง  
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า มุมมองของผูใ้ห้ข้อมูลเก่ียวกับระดับทศันคติเก่ียวกับ

กฎหมาย และการสัมผสัควนับุหร่ีมือสอง ในภาพรวม ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 93.8 จึง
กล่าวไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติท่ีดีต่อกฎหมายและการปกป้องการสัมผสัควนับุหร่ีมือสองอยา่งจริงจงั 
เม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้ค าถามพบวา่ ทศันคติเก่ียวกบักฎหมาย และการสัมผสัควนับุหร่ีมือสองท่ีมีคะแนน
สูงสุด 3 อนัดบัแรกคือ (1) คลินิกเลิกสูบบุหร่ีและฟ้ืนฟูสุขภาพคนเลิกบุหร่ีในสถานพยาบาล มีคะแนน
สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 87.4 รองลงมาคือ (2) กฎหมายหา้มสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะและ (3) ควนับุหร่ีท่ีมีผล
ต่อสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 87.0 ตามล าดบั ช้ีให้เห็นวา่ ทุนเดิมของกลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติท่ีดีต่อกฎหมาย 
ห้ามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ และให้ความส าคญัท่ีจะป้องกนัการสัมผสัควนับุหร่ีมือสอง สอดคลอ้งกบั



 

77 หนองบวัล าภู: การประเมินสถานการณ์ยาสูบเพื่อการเปล่ียนแปลง 

การสัมภาษณ์โดยการประชุมกลุ่มยอ่ย ท่ีพบวา่ ในชุมชนมีทศันคติต่อการห้ามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะใน
ระดบัท่ีดีมาก สังเกตจากการประกาศเป็นเขตปลอดบุหร่ีท่ีศาลากลางบา้น โรงเรียน วดั ส านกังานส่วน
ทอ้งถ่ินและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จึงกล่าวโดยสรุปไดว้า่ ประชาชนมีทศันคติในระดบัท่ีดี
มากต่อนโยบายปกป้องบุคคลท่ีไม่สูบบุหร่ีนั้นเอง  

6.4.6 ระดบัความตระหนกัต่อกฎหมาย และการสัมผสัควนับุหร่ีมือสอง 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ระดบัความตระหนกัท่ีส่งผลให้กฎหมายเพื่อปกป้องควนั

บุหร่ีมือสองในภาพรวมเป็นไปได ้ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 51.5 แต่ก็เป็นท่ีน่า
สังเกตวา่เม่ือรวมกบัระดบัสูงแลว้คิดเป็นร้อยละ 97.7 สะทอ้นให้เห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีแนวโนม้มีความ
ตระหนกัดีต่อกฎหมายเพื่อปกป้องควนับุหร่ีมือสอง เม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้ค าถามพบวา่ ความเป็นไปได้
ของกฎหมายเพื่อปกป้องควนับุหร่ีมือสองท่ีมีคะแนนสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือ (1) การปกป้องควนับุหร่ี
จากบุคคลอ่ืนเพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บป่วย คิดเป็นร้อยละ 75.1 และเม่ือรวมระดบัปานกลางเขา้ดว้ยกนั คิด
เป็นร้อยละ 99.3 รองลงมาคือ (2) นโยบายปกป้องบุคคลท่ีไม่สูบบุหร่ี เม่ือรวมระดบัปานกลางเขา้ดว้ยกนั 
คิดเป็นร้อยละ 98.6 และ (3) การบงัคบัใชก้ฎหมายห้ามสูบบุหร่ีในเขตท่ีสาธารณะเม่ือรวมระดบัปาน
กลางเขา้ดว้ยกนั คิดเป็นร้อยละ 98.4  ตามล าดบั ช้ีให้เห็นว่า ความเป็นไปไดข้องกฎหมายเพื่อปกป้อง
ควนับุหร่ีมือสอง แมว้า่ส่วนใหญ่มีความเป็นไปไดข้องกฎหมายเพื่อปกป้องควนับุหร่ีมือสองในระดบั
ปานกลาง นยัส าคญัท่ีน่าสนใจคือมีแนวโน้มท่ีน่าจะเป็นไปได ้สังเกตจากเม่ือรวมระดบัปานกลางเขา้
ดว้ยกนักบัระดบัสูง  สอดคลอ้งกบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องชุมชนหมู่บา้นท่ีถูกก าหนดเป็นเขตปลอด
บุหร่ีหรือเขตห้ามสูบบุหร่ีท่ี พบวา่ สามารถปฏิบติัไดบ้า้งในระดบัปานกลาง ซ่ึงอยูใ่นช่วงของการสร้าง
กระแสก าลงัเร่ิม ส่วนหน่ึงประชาชนก็ปฏิบติัตามและให้ความตระหนกัอยูพ่อสมควร แมว้า่ค่านิยมของ
สังคมตอ้งสูบบุหร่ีอยู่บา้ง โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและวยัรุ่นมีการรับรู้สร้างความตระหนักในระดบัท่ี
ค่อนขา้งต ่า รวมทั้งกลุ่มผูห้ญิงบางกลุ่มท่ีออกนอกลู่นอกทาง (Hybrid Culture) ไดแ้ก่ ผูห้ญิงบริการในคา
ราโอเกะหรือสถานบนัเทิง ส่วนใหญ่มกัด่ืมเหลา้และสูบบุหร่ี ซ่ึงตามปกติแลว้ผูห้ญิงจะไม่สูบบุหร่ีและ
ถา้จะคบหาใครก็จะเลือกผูท่ี้ไม่สูบบุหร่ี ซ่ึงจะสามารถสังเกตไดจ้ากพฤติกรรมแสดง  

กล่าวโดยสรุปคือในทศันคติของผูห้ญิงจะปฏิเสธผูช้ายท่ีสูบบุหร่ี โดยเฉพาะในวยัเรียนนกัศึกษา
หญิงจะไม่ชอบผูช้ายท่ีสูบบุหร่ี ดว้ยเหตุผลคือเวลามานัง่คุยดว้ยจะมีกล่ินเหม็น ช้ีให้เห็นวา่ผูห้ญิงมีผลใน
การสร้างเง่ือนไขใหผู้ช้ายเลิกบุหร่ี จากการสังเกตพบวา่ ผูช้ายท่ีสูบุหร่ีมาก่อนเม่ือมีครอบครัวท่ีมีลูกสาว
มกัจะเลิกบุหร่ีเพื่อภรรยาและลูกสาว ดงันั้นการสร้างเง่ือนไขระหวา่งชายกบัผูห้ญิงมากกวา่คร่ึงสามารถ
บงัคบัใหเ้ลิกบุหร่ีได ้จากขอ้สังเกตอีกประการหน่ึงคือเม่ืออยูใ่นสังคมท่ีมีสัดส่วนของผูช้ายต่อผูห้ญิงก็มี
ผลเช่นกนัต่อการปลอดควนับุหร่ีเช่น เม่ือมีผูห้ญิงมากกว่าจะมีผลต่อการสูบบุหร่ี ดงันั้นอนัตรายของ
บุหร่ีท่ีมีต่อสุขภาพยงัคงมีใหเ้ห็นอยูใ่นสังคมของกลุ่มคนบางกลุ่มในชุมชน  
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นอกจากน้ีการปฏิบติัตนตามกฎหมายของครูเพื่อปกป้องการสัมผสัควนับุหร่ีมือสองยงัพบว่า 
แมว้า่ครูท่ีอยูใ่นโรงเรียนจะเร่ิมมีความละอายต่อพฤติกรรมการสูบบุหร่ีอยูบ่า้ง โดยการแอบสูบบุหร่ีโดย
ไม่ใหน้กัเรียนเห็น รวมทั้งจะหาเวลาสูบบุหร่ีและด่ืมเหลา้ท่ีบา้นพกั ซ่ึงการสูบบุหร่ีของครูท าให้ลูกศิษย์
มีความรู้สึกวา่การสูบบุหร่ีนั้นปลอดภยัเป็นส่ิงท่ีสังคมทัว่ไปยอมรับกนั (Bewley BR, Johnson MRD, 
Banks MH, 1979; หทยั ชิตานนท,์ 2550-51) ท าใหมี้กลุ่มนกัเรียนบางส่วนสูบบุหร่ีอยูบ่า้ง โดยสูบเม่ืออยู่
นอกบ้าน ท่ีมากไปกว่านั้นร้านคา้บางร้านให้เป็นหน้ีบุหร่ีได้แล้วเก็บเงินทีหลัง อย่างไรก็ตามการมี
นโยบายโรงเรียนปลอดบุหร่ีสามารถลดความชุกของจ านวนนกัสูบทั้งครูและนักเรียนลงได้มากท่ีสุด 
(Charlton A & While D, 1994) สะทอ้นให้เห็นวา่การก าหนดนโยบายไดมี้ผลต่อความชุกของนกัสูบ
บุหร่ีอยา่งชดัเจน 

นอกจากน้ีในส่วนของผูป้ระกอบการ/ร้านคา้ พบว่า ส่วนใหญ่คนท่ีมีงานท าจะซ้ือบุหร่ีเพราะ
สะดวกไม่ตอ้งมวนเองและคนท าเกษตรกรรมจะซ้ือยาเส้นเพราะราคาถูกและหาซ้ือง่าย และพบอีกว่า 
ผูสู้งอายุมกัจะซ้ือยาเส้นมวนเองเพราะบุหร่ีท่ีเป็นซองมีราคาแพงและใช้เด็กไปซ้ือให้ก็ไดไ้ม่จ  ากดัตาม
กฎหมายเหมือนบุหร่ี และผูป้ระกอบการ/ร้านคา้ให้ความร่วมมือค่อนขา้งน้อยมากเม่ือเปรียบเทียบกบั
ร้านคา้ทั้งหมด นอกจากน้ียงัขาดการประชาสัมพนัธ์และการแจง้เตือนของผูบ้งัคบัใช้กฎหมายและไม่มี
ผูก้ระท าการดา้นกฎหมายกล่าวโดยสรุปคือ ผูสู้บบุหร่ีมีความละอายท่ีจะสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ ร้านคา้มี
ความรับรู้ดีในการห้ามขายบุหร่ีให้กับเด็กและเยาวชน แต่ร้านค้าชุมชนถ้ามีคนมาถามซ้ือก็ขาย
เหมือนเดิม สะทอ้นให้เห็นว่ารับรู้ดีแต่ไม่ไดป้ฏิบติั ส่วนใหญ่จะเป็นร้านคา้เล็ก ๆ นักเรียนก็ไปซ้ือได้
และท่ีมากกว่านั้นผูบ้ริหารโรงเรียนก็ซ้ือเช่นกัน สอดคล้องกับท่ีว่าผูน้  าต้องท าตวัเป็นตวัอย่าง หาก
มิฉะนั้นก็จะก าหนดนโยบายล าบาก 

6.4.7 การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหร่ี 
ปัจจยัท่ีเป็นประเด็นเป็นท่ีน่าสนใจต่อระดบัการปฏิบติัตามกฎหมายเพื่อปกป้องควนับุหร่ี

มือสอง ไดแ้ก่ (1) ปัจจยัท่ีเป็นการขดัเกลาทางสังคมท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (Sig.<0.001) ซ่ึง
ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง และ (2) ปัจจยัท่ีเป็นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  (Sig.=0.04) ซ่ึงส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั ในขณะท่ีปัจจยัท่ีไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติต่อระดบัการปฏิบติัตามกฎหมายเพื่อปกป้องควนับุหร่ีมือสอง ไดแ้ก่  (1) ปัจจยัการมีทศันคติท่ีดี
ต่อกฎหมาย (Sig.=0.123) และ (2) ปัจจยัเก่ียวกบัความตระหนกัต่อกฎหมายก็ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ 
(Sig.=0.48) เม่ือพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นท่ีน่าสังเกตวา่ ปัจจยัท่ีเป็นการขดัเกลาทางสังคม
และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งจะมีความสัมพนัธ์กบัระดบัการปฏิบติัเพื่อปกป้องควนับุหร่ีมือสอง
อยา่งมีนยัส าคญั สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ ทุนเดิมท่ีเป็นทุนทางสังคมนั้นมีความส าคญักบัการด าเนินกิจกรรมใน
โครงการ รวมทั้งการประชาสัมพนัธ์และการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารดว้ย 

6.4.8 องคป์ระกอบปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินงานควบคุมควนับุหร่ีมือสอง 
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จากผลการด าเนินการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัย จากจ านวน 38 ตัวช้ีวดั ได้
องคป์ระกอบปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินงานคุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหร่ี ประกอบดว้ยดงัน้ี 

6.4.8.1 ทศันคติท่ีดีต่อนโยบาย มี 7 ตวัช้ีวดั ประกอบดว้ย 1) ตวัช้ีวดัความคิดเห็นต่อ
กฎหมายห้ามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ 2) ตวัช้ีวดัความคิดเห็นต่อคลินิกเลิกสูบบุหร่ีและฟ้ืนฟูสุขภาพคน
เลิกบุหร่ีในสถานพยาบาล 3) ตวัช้ีวดัความคิดเห็นท่ีสังคมเคารพกติกาดว้ยการสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี 
4) ตวัช้ีวดัเช่ือวา่ควนับุหร่ีจะมีผลต่อสุขภาพ 5) ตวัช้ีวดัความคิดเห็นท่ีมีคนในครอบครัวตั้งใจวา่จะลด-
ละ-เลิกสูบบุหร่ี 6) ตวัช้ีวดัความคิดเห็นต่อมีนโยบายปกป้องบุคคลท่ีไม่สูบบุหร่ีและ 7) ตวัช้ีวดัความ
คิดเห็นต่อค่านิยมใหม่ใหห่้างไกลบุหร่ี   

6.4.8.2 การรับรู้ท่ีถูกตอ้ง มี 6 ตวัช้ีวดั ประกอบดว้ย 1) ตวัช้ีวดัการรับรู้วา่การส่งเสริมให้
สังคมสูบบุหร่ีเป็นค่านิยมท่ีไม่ถูกตอ้ง 2) ตวัช้ีวดัการรับรู้การสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ีเป็นการกระท าท่ี
ไม่รับผดิชอบ 3) ตวัช้ีวดัการรับรู้วา่มีนโยบายปกป้องบุคคลท่ีไม่สูบบุหร่ี 4) ตวัช้ีวดัการรับรู้วา่มีกฎหมาย
หา้มสูบบุหร่ี 5) ตวัช้ีวดัการรับรู้วา่ควนับุหร่ีจากบุคคลอ่ืนจะมีผลต่อสุขภาพ 6) ตวัช้ีวดัการรับรู้วา่การสูบ
บุหร่ีเป็นจ านวนมากๆอาจจะอายสุั้น 

6.4.8.3 กลุ่มในชุมชนท่ีไม่เป็นทางการ มี 3 ตวัช้ีวดั ประกอบดว้ย 1) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบั
เพื่อนบา้นเคยบอกถึงอนัตรายของบุหร่ี 2) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบัเพื่อนบา้นเคยห้ามและตกัเตือนและ 3) ตวัช้ีวดั
เก่ียวกบัเพื่อนบา้นเคยชวนใหเ้ลิกสูบบุหร่ี 

6.4.8.4 กลุ่มในชุมชนท่ีเป็นทางการ มี 3 ตวัช้ีวดั ประกอบดว้ย 1) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบัการ
ปฏิบติัตามค าแนะน าของกลุ่มแม่บา้นให้เลิกบุหร่ี 2) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบัการปฏิบติัตามค าแนะน าของ อสม.
ใหเ้ลิกบุหร่ีและ 1) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบัการปฏิบติัตวัเป็นตวัอยา่งการสูบบุหร่ีของกลุ่มในชุมชน 

6.4.8.5 การด ารงอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขทางสังคม มี 5 ตวัช้ีวดั ประกอบดว้ย 1) ตวัช้ีวดั
เก่ียวกบัพฤติกรรมการสูบบุหร่ีสามารถปรับเปล่ียนได้ 2) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบัการสร้างจิตส านึกท่ีดีจะ
สามารถเป็นแบบอย่างให้เกิดการเปล่ียนแปลงได ้3) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบัการสร้างค่านิยมใหม่ให้ห่างไกล
บุหร่ีจะสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสังคมของวยัรุ่นได ้4) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบัคลินิกเลิกสูบบุหร่ีและ
ฟ้ืนฟูสุขภาพจะช่วยใหค้นตอ้งการเลิกบุหร่ีไดแ้ละ 5) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบัการรับรู้วา่มีคลินิกเลิกสูบบุหร่ีและ
ฟ้ืนฟูสุขภาพจะส่งผลใหค้นเลิกบุหร่ีอยา่งย ัง่ยนื  

6.4.8.6 ความตระหนกัต่อกฎหมาย มี 3 ตวัช้ีวดั ประกอบดว้ย 1) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบัการถือ
ปฏิบติัเป็นเขตปลอดควนับุหร่ีในโรงเรียน 2) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบัการถือปฏิบติัเป็นเขตปลอดควนับุหร่ีใน
ศาลากลางบา้นหรือวดัและ 1) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบัการถือปฏิบติัเป็นเขตปลอดควนับุหร่ีใน รพ.สต.  

6.4.8.7 การมีวฒันธรรมท่ีดี มี 4 ตวัช้ีวดั ประกอบดว้ย 1) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบัการห้ามสูบ
บุหร่ีในท่ีเขตห้ามสูบของนายกในส่วนทอ้งถ่ินหรือผูน้ าชุมชน 2) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์
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เร่ืองการสูบบุหร่ีในสถานท่ีตอ้งห้าม 3) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบัการให้ความรู้เก่ียวกบัการสูบบุหร่ีของครู-
อาจารยใ์นชุมชนและ 4) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบัการจดัวางท่ีเข่ียบุหร่ีไวใ้นเขตปลอดบุหร่ี 

6.4.8.8 การอบรมสั่งสอน มี 2 ตวัช้ีวดั ประกอบด้วย 1) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบัการกล่าว
ตกัเตือนคนในครอบครัวให้ลดจ านวนการสูบบุหร่ีและ 2) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบัการห้ามคนในครอบครัว
ไม่ใหสู้บบุหร่ี 

6.4.8.9 ความตระหนกัต่อระเบียบสังคม มี 3 ตวัช้ีวดั ประกอบดว้ย 1) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบั
ความเป็นไปไดข้องนโยบายปกป้องบุคคลท่ีไม่สูบบุหร่ี 2) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายห้ามสูบ
บุหร่ีในท่ีสาธารณะและ 3) ตวัช้ีวดัเก่ียวกบัความเช่ือวา่ควนับุหร่ีจากบุคคลอ่ืนจะท าใหเ้กิดการเจบ็ป่วย 

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

ทั้ง 10 องคป์ระกอบสามารถท่ีอธิบายความเป็นไปไดใ้นการขบัเคล่ือนชุมชนสู่สังคมปลอดควนั
บุหร่ีจงัหวดัหนองบวัล าภูไดม้ากกวา่ ร้อยละ 63.06 อยา่งไรก็ตามการวิเคราะห์ดงักล่าวเป็นเพียงการจดั
กลุ่มตวัแปรให้เป็นปัจจยัตามคุณลกัษณะตวัแปรท่ีเขา้กลุ่ม นัยส าคญัของงานวิจยัน้ี (Significant of 
Study) ตอ้งการทราบวา่ปัจจยัใดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ ผูว้ิจยัไดน้ ามา
วเิคราะห์ในรูปสมการเชิงโครงสร้าง (Structure Equation Model: SEM) เพื่อคน้หาปัจจยัทั้งทางตรงและ
ทางออ้มต่อพฤติกรรมการไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะต่อไป  

 
6.5 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการไม่สูบบุหร่ีในทีส่าธารณะ 

จากผลการวเิคราะห์สมการเชิงโครงสร้างการไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะท่ีปรับความกลมกลืนท่ี
สอดคลอ้งกบัแนวคิดการวิจยัแลว้พบวา่ การไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะไดรั้บอิทธิพลทางตรงจากการขดั
เกลาทางสังคม (Socialization) และทศันะวสิัยต่อสังคม (Social Visual) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 ในขณะเดียวกนัความตระหนกัต่อกฎหมาย (Law Concern) ไดรั้บอิทธิพลทางออ้มจากการขดัเกลา
ทางสังคมเพียงแต่ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ นอกจากน้ีความตระหนกัต่อกฎหมายยงัไดรั้บอิทธิพลทางตรง
จากการไดพ้บเห็นการละเมิดเพื่อการไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
และยิ่งกว่านั้นยงัพบว่า การขดัเกลาทางสังคมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบับรรทดัฐานทางสังคมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ส่งผลให้การไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะไดรั้บอิทธิพลทางตรงท่ีเพิ่มข้ึน
จากการขดัเกลาทางสังคม ในขณะท่ีความตระหนกัต่อกฎหมายไดรั้บอิทธิพลทางตรงจากบรรทดัฐาน
ทางสังคมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และไดรั้บอิทธิพลทางออ้มจากการขดัเกลาทางสังคม
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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กล่าวโดยสรุปคือ พฤติกรรมการไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะไดรั้บอิทธิพลทางตรงจากการอบรม
บ่มเพาะทางสังคมและมุมมองเชิงบวกท่ีมีต่อสังคม ในขณะท่ีความเกรงกลวัต่อกฎหมายไดรั้บอิทธิพล
ทางตรงจาก พฤติกรรมการสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี บวกกบัการเรียนรู้จากแบบแผนชีวติในชุมชน และ
การกล่อมเกลาจากครอบครัว ในขณะเดียวกนัการเรียนรู้จากแบบแผนชีวิตในชุมชนไดเ้สริมแรงให้เกิด
การกล่อมเกลาจากครอบครัว เพิ่มข้ึน ส่งผลให้คนรับรู้ท่ีจะปฏิเสธการสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะยิ่งข้ึน
นั้นเอง ดงัภาพท่ี 6.2   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (T-value > 1.96) 
 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (T-value > 2.58) 

 
ภาพท่ี 6.2 ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะและ

ความตระหนกัต่อกฎหมายควบคุมยาสูบ   
 

 

การขดัเกลาทางสงัคม 
(Socialization) 

ทศันะวสิยัท่ีดี 
ต่อสงัคม 

(Social Visual) 
 ความตระหนกัต่อกฎหมาย 

(Law Concern) 
 บรรทดัฐานทางสงัคม 

(Norms & Trust) 
 

การไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ 

(No-Smoking) 

0.23** 

0.80* 

0.31** 

0.23** 

0.05* 0.17** 

-0.19 

0.02 
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 “...พฤติกรรมการสูบบุหร่ีที่ดีในที่สาธารณะเป็นผลพวงมาจากการอบรมบ่มนิสัยในระดับ

ครอบครัว รวมทั้งการส่ังสอนให้คิดดีต่อสังคม  รู้จักแยกแยะ รู้จักตระหนักและเกรงกลัวต่อกฎหมาย...
อย่าเอาอย่างพฤติกรรมการสูบบุหร่ีที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ก็ไม่ควรสูบเลย...รู้จักเรียนรู้แบบแผนในการ

ด าเนินชีวิตทีถู่กทีค่วร...ภายใต้ความคิดความเช่ือและวัฒนธรรมที่ดีงามจากครอบครัว  รู้จักที่จะปฏิเสธ
การสูบบุหร่ีทีค่นรอบข้างยืน่ให้  จะได้มีชีวิตทีย่นืยาว ไม่ต้องมีภัยคุกคามสุขภาพจากการสูบบุหร่ี...”  
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แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลกึต่อทุนเดิม 

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

1) ข้อคิดเห็นต่อทุนเดิมทีจ่ะใช้ในการขับเคลือ่นให้ชุมชนปลอดบุหร่ี 
1.1. ทุนทางสังคม 

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

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

ความจริงจงั) 
1.3. การรับรู้ ทศันคติและความตระหนกั  

1.3.1. ต่อกฎหมายหา้มสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ 
1.3.2. ต่อนโยบายปกป้องบุคคลท่ีไม่สูบบุหร่ี 
1.3.3. ต่ออนัตรายของควนับุหร่ีท่ีมีต่อสุขภาพ  
1.3.4. ต่อค่านิยมท่ีหนุนเสริมใหส้ังคมตอ้งสูบบุหร่ี  
1.3.5. ต่อการก าหนดเขตปลอดบุหร่ี  

2) ความคิดเห็นต่อการสนับสนุนระบบบริการเลกิบุหร่ีและฟ้ืนฟูสุขภาพ 
ค าสัมภาษณ์คือ ในจงัหวดัหนองบวัล าภูมีคลินิกเลิกบุหร่ีนอ้ยมากคือ มีอยา่งเป็นทางการท่ี

โรงพยาบาลหนองบวัล าภูเพียงแห่งเดียว 
1.1 ท่านคิดวา่ “หากจะสนบัสนุนระบบบริการเลิกบุหร่ีใหมี้การเขา้ถึงทุกกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด” 

1.1.1 ส่วนราชการควรด าเนินการอยา่งไร? 
1.1.2 ส่วนทอ้งถ่ินควรด าเนินการอยา่งไร? 
1.1.3 นอกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ ภาคประชาสังคมควรด าเนินการอยา่งไร? 

1.2 ท่านคิดวา่ “หากจะฟ้ืนฟูสุขภาพผูเ้ลิกสูบบุหร่ีใหมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุดควรด าเนินการ
อยา่งไร?” 

1.2.1 ส่วนราชการควรด าเนินการอยา่งไร? 
1.2.2 ส่วนทอ้งถ่ินควรด าเนินการอยา่งไร? 



 

88 หนองบวัล าภู: การประเมินสถานการณ์ยาสูบเพื่อการเปล่ียนแปลง 

1.2.3 นอกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ ภาคประชาสังคมควรด าเนินการอยา่งไร? 
ผู้ให้ข้อคิดเห็น 

ส่วนราชการควรด าเนินการอยา่งไร? 
1) ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
2) ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

ส่วนทอ้งถ่ินควรด าเนินการอยา่งไร? 
1) นายกในส่วนทอ้งถ่ิน 
2) ก านนั ผูน้ าชุมชนหรือผูใ้หญ่บา้น 

ภาคประชาสังคมควรด าเนินการอยา่งไร? 
1) เจา้อาวาสวดัหรือผูแ้ทนพระภิกษุในชุมชน 
2) ผูแ้ทนในชุมชนหรือผูแ้ทนกลุ่มแม่บา้นในชุมชน 
3) ผูแ้ทนร้านคา้/ผูป้ระกอบการและประชาชนทัว่ไป  
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แบบประเมินสถานการณ์ยาสูบเพือ่การเปลีย่นแปลง 
“สู่สังคมปลอดควนับุหร่ี จงัหวดัหนองบวัล าภู” 

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

ช่ือชุมชน/หมู่บา้น....................หมู่ท่ี..........ต าบล..............................อ าเภอ...................................... 
มีจ านวนหลงัคาเรือน...............หลงัคา   จ  านวนร้านคา้ในชุมชน...............ร้าน จ าหน่ายบุหร่ี..............ร้าน  
จ  านวนร้านคา้ท่ีติดป้ายหา้มจ าหน่ายยาสูบ/บุหร่ีแก่เด็กและเยาวชนอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี จ  านวน.........ร้าน 
จ านวนร้านคา้ท่ีไมจ่  าหน่ายยาสูบ/บุหร่ีแก่เด็กและเยาวชนอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี จ  านวน......................ร้าน 
จ านวนศาลากลางบา้น..................แห่ง  
 เป็นพื้นท่ี  ปลอดบุหร่ี.........แห่ง  สูบบุหร่ี..............แห่ง   
จ านวนวดั......................................แห่ง  
 เป็นพื้นท่ี  ปลอดบุหร่ี.........แห่ง  สูบบุหร่ี..............แห่ง   
จ านวนโรงเรียน.............................แห่ง 
  เป็นพื้นท่ี  ปลอดบุหร่ี.........แห่ง  สูบบุหร่ี..............แห่ง   
จ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล...........แห่ง  
 เป็นพื้นท่ี  ปลอดบุหร่ี.........แห่ง  สูบบุหร่ี..........แห่ง   
จ านวนหน่วยงานส่วนทอ้งถ่ิน............แห่ง  
 เป็นพื้นท่ี  ปลอดบุหร่ี.........แห่ง  สูบบุหร่ี..............แห่ง   
จ านวนหน่วยงาน/องคก์ารอ่ืน ๆ ..........แห่ง  
ประกาศเป็นเขตปลอดบุหร่ี.........แห่ง ประกอบดว้ย
........................................................................................................................ 

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

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

แบบส ารวจ 
โครงการ “ประเมินสถานการณ์ยาสูบจงัหวดัขอนแก่นเพื่อการเปล่ียนแปลง” 

(แบบ KK-07 ส าหรับผูป้ระกอบการร้านคา้) 
สนบัสนุนโดย 

ศูนยว์จิยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ (ศจย.) 
 

 

 

 

 

 

วนัท่ีเก็บขอ้มูล ..... / ..... / ..... 

ช่ือผูเ้ก็บขอ้มูล .................................................. รหสัประจ าตวั .......................... 

เวลาเร่ิมสัมภาษณ์ ............................... น. 

 

สถานทีท่ าการสัมภาษณ์  _______________________________ 
ช่ือผู้สัมภาษณ์   _______________________________ 
ช่ือผู้ถูกสัมภาษณ์  _______________________________ 
วนัทีสั่มภาษณ์   _______________________________ 
เวลาเร่ิมสัมภาษณ์  _______________________________ 
เวลาจบการสัมภาษณ์  _______________________________ 
ผู้ตรวจสอบแบบสอบถาม _______________________________ 

 
 

     

ค าช้ีแจง 

 โครงการน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประเมินความคิดเห็น ความตระหนกั ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในเร่ืองควนับุหร่ีมือสอง 

และนโยบาย สถานท่ีสาธารณะปลอดบุหร่ี  เพ่ือสนับสนุนการพฒันาไปสู่จงัหวดัปลอดบุหร่ี และเสริมสร้างความ

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

และ จ.หนองบวัล าภู ดว้ยกระบวนการประเมินเสริมพลงั 

 โครงการฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน โดยขอเวลาสัมภาษณ์ประมาณ 30 นาที  ข้อมูลท่ีได้จากการ

สัมภาษณ์น้ีจะน าไปใชป้ระโยชน์ในทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ไม่มีการน าเอาขอ้มูลต่างๆท่ีไดจ้าก

การสัมภาษณ์ไปแสวงหาก าไร หรือไปใชป้ระโยชน์ในทางการคา้ใด ๆ ทั้งส้ิน ท่านมีสิทธิปฏิเสธให้ขอ้มูล ในส่วนท่ี

ท่านไม่ตอ้งการเปิดเผยรายละเอียด และหากท่านมีขอ้สงสยั สามารถซกัถามขอ้มูลเพ่ิมเติมจากพนกังานผูส้มัภาษณ์ได ้
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แบบส ารวจสถานการณ์การบริโภค  การจ าหน่ายยาสูบ 
ส าหรับผู้ประกอบการร้านค้า 

ส่วนที ่1  ข้อมูลของผู้ประกอบการ 
1. ท่านประกอบกิจการร้านคา้มาเป็นเวลา................... ปี 
2.  ประเภทสินคา้ท่ีขายเป็นหลกัในร้านไดแ้ก่.......................................................................................... 
3.  บุหร่ีซอง (3.1) ยีห่อ้ท่ีขายในร้านไดแ้ก่................................................................................................ 
                    (3.2) ยีห่อ้ท่ีขายดีท่ีสุดคือ................................................................................................. 
                    (3.3) เพราะอะไร.................................................................................................................. 
 4. ยาเส้นท่ีขายไดแ้ก่ยาเส้นประเภทใดบา้ง 
    (4.1)  (    ) ยาเส้นท่ีตอ้งมาแบ่งขายเอง  (     ) ยาเส้นท่ีบรรจุซองแลว้  (     ) ทั้งสอง ประเภท    
             (    ) อ่ืนๆ ระบุ ........................................................................................................................... 
     (4.2) ยีห่อ้ท่ีขายไดแ้ก่......................................................................................................................... 
     (4.3) ยีห่อ้ท่ีขายดีท่ีสุดไดแ้ก่................................................................................................................. 
     (4.4) เพราะอะไร.................................................................................................................................. 
     (4.5) ยีห่อ้ดงักล่าวมีแหล่งผลิตอยูท่ี่ใด.................................................................................................... 
5. ท่านรับซ้ือยาเส้นมาจากแหล่งใดบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1ขอ้) 
      (     ) ร้านคา้ขายส่ง (    ) พอ่คา้น ามาส่งท่ีร้าน (    ) โรงงานท่ีผลิต  (    ) รถเร่ 
      (     ) อ่ืนๆ ระบุ................................................................................................................................ 
6.  ท่านมีแหล่งรับซ้ือยาเส้นประจ าหรือไม่ 
      (      ) ไม่มี   (     ) มี (ถา้มี) ระบุ.................................................................................................... 
7.  ท่านเคยมีความสัมพนัธ์เป็นญาติหรือเป็นคนรู้จกักนักบัผูข้ายส่งยาเส้นเพียงใด    
 (     ) ไม่เคย (     ) เคยรู้จกั   (    ) ไม่เคยรู้จกั 
8. ท่านกบัผูข้ายส่งเคยเขา้ร่วมและช่วยเหลือกนัในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น วนัปีใหม่  งานแต่งงาน  งานบุญ

ประเพณีต่างๆ ฯลฯ หรือไม่  
      (      ) ไม่เคย (     ) เคย (ลกัษณะการช่วยเหลือ) ระบุ...................................................... 
9. ท่านสามารถซ้ือสินคา้ราคาถูกพิเศษหรือมีการแจกแถมกบัผูข้ายส่งยาเส้นหรือไม่ 
      (      ) ไม่ (     ) ไดบ้างคร้ัง (     ) ไดทุ้กคร้ัง    
10.  นอกจากการซ้ือขายยาเส้นแลว้ ท่านกบัผูข้ายส่งไดช่้วยเหลือกนัในเร่ืองอ่ืน ๆ หรือไม่  
      (      ) ไม่มี (      ) มีการช่วยเหลือ คือ (เร่ืองอะไร)............................................................. 
11.  ในรอบเดือนท่ีผา่นมาท่านซ้ือยาสูบ/ยาเส้นเพื่อจ าหน่ายเดือนละ   ………………   คร้ัง 
12.  ในรอบเดือนท่ีผา่นมาท่านซ้ือยาเส้นในปริมาณ (กรณีซ้ือแบบแบ่งขาย)   ………………   กิโลกรัม 
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13. ในรอบเดือนท่ีผา่นมาท่านซ้ือยาสูบ/ยาเส้นในปริมาณ (กรณีซ้ือแบบบรรจุซองแล้ว) …………...ซอง 
14. ในรอบเดือนท่ีผา่นมาท่านลงทุนซ้ือยาสูบเป็นจ านวนเงิน ..............................  บาท 
15.  ลูกคา้ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอายเุท่าใด 
      (     ) ต ่ากวา่ 25 ปี (     ) 25 – 50 ปี (     ) ตั้งแต่ 51 ปีข้ึนไป 
 16. ร้านของท่านมีลูกคา้ท่ีซ้ือยาสูบเป็นประจ า ประมาณก่ีคน ระบุจ านวน..................คน 
ส่วนที ่2  การรับรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกบันโยบายการควบคุมยาสูบ 
1.  การรับทราบเก่ียวกบันโยบายการควบคุมยาสูบ 
 

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

ไม่ทราบ ทราบ ไม่แน่ใจ 
1. การก าหนดใหมี้ภาพค าเตือนบนห่อยาสูบท่ีเป็นรูปภาพขาวด า    
2. การหา้มแสดงหรือตั้งโชวย์าสูบ ณ จุดขาย    
3. การหา้มขายยาสูบใหเ้ด็กต ่ากวา่อาย ุ18 ปี    
 
2. ท่านคิดวา่นโยบายดงักล่าว ท าใหร้ายไดใ้นร้านคา้ของท่านลดลงหรือไม่ 
    (     ) ไม่ลดลง          (     ) ลดลงเล็กนอ้ย      (     ) ลดลงอยา่งมาก  
3. ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ หากชุมชนมีขอ้ตกลงร่วมกนัในการควบคุมการสูบยาสูบ 
     (    ) ไม่เห็นดว้ย (     ) ก ่าก่ึง                    (     ) เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
4. ท่านคิดวา่หากชุมชนมีขอ้ตกลงร่วมกนัของชุมชนในการควบคุมการสูบยาสูบ จะมีผลกระทบในการ
จ าหน่ายยาสูบในร้านคา้ระดบัใด 
 
    กรุณาท าเคร่ืองหมาย    ลอ้มรอบระดบัผลกระทบท่ีท่านประเมินวา่ร้านคา้ของท่านจะไดรั้บ 
 

นอ้ย                                                                                                                                    มาก 
   0          1            2            3            4            5            6            7            8            9            10 
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ส่วนที ่3  ข้อเสนอแนะ  
1. ท่านมีขอ้เสนอแนะครอบครัว ชุมชน หน่วยงานรัฐและส่วนทอ้งถ่ินอยา่งไร ในการสร้างขอ้ตกลง
ร่วมกนัของชุมชนในการควบคุมยาสูบ 
(ครอบครัว).................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
(ชุมชน).......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
(หน่วยงานรัฐ อปท.)……………………………………………………………………………...…...... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
2. ท่านมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจ าหน่ายยาสูบอยา่งไรบา้ง 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................. 
 
ข้อสังเกตส าหรับผู้สัมภาษณ์ 
         ขอ้สังเกตเพิ่มเติมในบริบทของร้านเช่น การวางจ าหน่ายยาสูบ เป็นตน้  
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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แบบประเมนิสถานการณ์ยาสูบเพือ่การเปลีย่นแปลง 
“สู่สงัคมปลอดควนับุหร่ี จงัหวดัหนองบวัล าภู” 

 เทศบาลนามะเฟือง   เทศบาลนาเหล่า  อบต.ดงมะไฟ   
............................................. 

1) ข้อมูลทัว่ไปของครัวเรือน 
1.1 ขอ้มูลหวัหนา้ครอบครัว 
-  เพศ  ชาย   หญิง  
- สถานะภาพสมรสของหวัหนา้ครอบครัว  โสด   อยูด่ว้ยกนั   แยกกนัอยู ่ หมา้ย/หยา่/ร้าง   
- อาย.ุ......................ปี  
- ระดบัการศึกษา  ประถม  ม.ตน้   ม.ปลาย   อนุปริญญา  ปริญญาตรี  สูงกวา่ปริญญาตรี  
1.2 ขอ้มูลครอบครัว 
- อาชีพหลกัของครอบครัว  เกษตรกรรม    คา้ขาย    รับจา้ง  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   อ่ืน ๆ .. 
- จ านวนสมาชิกในครอบครัว เป็นชาย..............คน เป็นหญิง........................คน รวมทั้งหมด......................คน 
- จ านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีสูบบุหร่ีเป็นชาย..........คน เป็นหญิง.............คน รวมทั้งหมด......................คน 
- ฐานะของครอบครัว เม่ือเปรียบเทียบกบัคนในชุมชน   ไม่ดี   ปานกลาง   ดี 
- ค่าใชจ่้ายต่อวนัในครอบครัว จากการสูบบุหร่ี   ไม่เกิน 10 บาท   10 – 20 บาท  มากกวา่ 20 บาท 
- สมาชิกในครอบครัวท่ีมีอาการป่วยหรือสงสยัการสูบบุหร่ี  มี    เคยมี    ไม่เคยมี  

2) ทุนทางสังคม 

ประเดน็ค าถาม 
ระดบัของทุน  

มากท่ีสุด มาก นอ้ย นอ้ยมาก 
การกล่อมเกลาทางสังคมในครอบครัว 
- ท่านเคยหา้มคนในครอบครัวเร่ืองการสูบบุหร่ีมากเพียงใด     
- ท่านเคยวา่กล่าวตกัเตือนคนในครอบครัวใหล้ดการสูบบุหร่ีมากเพียงใด     
การช่วยเหลอืเกือ้กลูกนัในชุมชน 
- เพ่ือนบา้นของท่านเคยหา้มและตกัเตือนคนในครอบครัวไม่ใหสู้บบุหร่ีมากเพียงใด     
- เพ่ือนบา้นของท่านเคยชกัชวนคนในครอบครัวใหเ้ลิกสูบบุหร่ีมากเพียงใด     
- เพ่ือนบา้นของท่านเคยบอกถึงอนัตรายของการสูบบุหร่ีมากเพียงใด     
กลุ่มอาสาสมคัร/ชมรม  
- ครอบครัวของท่านปฏิบติัตามค าแนะน าของ อสม.ใหเ้ลิกบุหร่ีมากเพียงใด     
- ครอบครัวของท่านปฏิบติัตามค าแนะน าของกลุ่มแม่บา้นใหเ้ลิกบุหร่ีมากเพียงใด     
- กลุ่มในชุมชนปฏิบติัตวัเป็นตวัอยา่งการไม่สูบบุหร่ีมากเพียงใด     
บทบาทโครงสร้างในชุมชนทีม่ต่ีอครอบครัว 
- นายกในส่วนทอ้งถ่ินหรือผูน้ าชุมชนไดห้า้มสูบบุหร่ีในท่ีเขตหา้มสูบมากเพียงใด     
- ครู-อาจารยใ์นชุมชนใหค้วามรู้เก่ียวกบัการสูบบุหร่ีมากเพียงใด     
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3)      การปฏิบัตติามกฎหมายเพือ่ปกป้องการสัมผสัควนับุหร่ีมอืสอง 

ประเดน็ค าถาม 
ระดบัการปฏิบติั  

ประจ า 
เกือบ
ประจ า 

บางคร้ัง ไม่เคย 

3.1  การสัมผสัควนับุหร่ีมอืสอง 
- ท่านเคยบงัเอิญตอ้งไดรั้บควนับุหร่ีจากบุคคลอ่ืนในชุมชนบ่อยเพียงใด     
- ท่านเคยไดรั้บควนับุหร่ีจากบุคคลอ่ืนในบริเวณท่ีวา่การอ าเภอบ่อยเพียงใด     
3.2 การสูบบุหร่ีในทีห้่ามสูบ 
- ท่านเคยสงัเกตเห็นคนสูบบุหร่ีในบริเวณวดัหรือศาลากลางบา้นบ่อยเพียงใด     
- ท่านเคยสงัเกตเห็นคนสูบบุหร่ีในบริเวณสถานีอนามยัใกลบ้า้นบ่อยเพียงใด     
- ท่านเคยสงัเกตเห็นคนสูบบุหร่ีท่ีในบริเวณโรงเรียนบ่อยเพียงใด     
3.3  การประชาสัมพนัธ์แจ้งเตอืน 
- มีการประชาสมัพนัธ์กระจายข่าวหา้มสูบบุหร่ีในสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีบ่อยเพียงใด     
- ท่านพบเห็นการจดัวางท่ีเข่ียบุหร่ีไวใ้นสถานท่ีหา้มสูบบุหร่ีบ่อยเพียงใด       
     
4) การรับรู้  

4.1 ท่านเคยรับรู้หรือไม่วา่มีกฎหมายหา้มสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะและหากฝ่าฝืนจะตอ้งโทษ  
 เคยรับรู้    เคยรู้บา้ง   ไม่เคยรู้เลย   

4.2 ท่านเคยรับรู้หรือไม่วา่มีนโยบายปกป้องบุคคลท่ีไม่สูบบุหร่ีไม่ใหไ้ดรั้บควนับุหร่ี  
  เคยรับรู้    เคยรู้บา้ง   ไม่เคยรู้เลย   

4.3 ท่านเคยรับรู้หรือไม่วา่ควนับุหร่ีจากบุคคลอ่ืนจะมีผลต่อสุขภาพของท่าน  
  เคยรับรู้    เคยรู้บา้ง   ไม่เคยรู้เลย   

4.4 ท่านเคยรับรู้หรือไม่วา่การส่งเสริมใหส้งัคมสูบบุหร่ีเป็นค่านิยมท่ีไม่ถูกตอ้ง  
  เคยรับรู้    เคยรับรู้มาบา้ง     ไม่เคยเลย   

4.5 ท่านเคยรับรู้หรือไม่วา่การสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ีเป็นการกระท าท่ีไม่รับผิดชอบ  
  รับรู้ดี    รับรู้มาบา้ง   ไม่เคยรับรู้เลย   

4.6 ท่านเคยรับรู้หรือไม่วา่การสูบบุหร่ีเป็นจ านวนมากๆ อาจจะอายสุั้น  
  เคยรับรู้    เคยรับรู้มาบา้ง     ไม่เคยเลย   

4.7 ท่านเคยรับรู้หรือไม่วา่มีคลินิกเลิกสูบบุหร่ีและฟ้ืนฟสุูขภาพคนเลิกบุหร่ี  
  เคยรับรู้   เคยรับรู้มาบา้ง   ไม่เคยเลย   

5) ทศันคต ิ
5.1 ท่านคิดเห็นอยา่งไรต่อกฎหมายหา้มสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะดงักล่าว  

            เห็นดว้ย     เห็นดว้ยบางแห่ง   ไม่เห็นดว้ย   
5.2 ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรต่อมีนโยบายปกป้องบุคคลท่ีไม่สูบบุหร่ี   
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            เห็นดว้ย     ไม่มัน่ใจ     ไม่เห็นดว้ย   
5.3 ท่านเช่ือวา่ควนับุหร่ีจะมีผลต่อสุขภาพเพียงใด  

            เช่ืออยา่งยิง่   เช่ือคร่ึงไม่เช่ือคร่ึง   ไม่เช่ือเลย   
5.4 ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรกบัค่านิยมใหม่ใหห่้างไกลบุหร่ี    

            เห็นดว้ย     ไม่มัน่ใจ     ไม่เห็นดว้ย   
5.5 ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรท่ีสงัคมเคารพกติกาดว้ยการไม่สูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี 

            ช่ืนชมมาก    ช่ืนชมบา้ง    ธรรมดา (เฉยๆ)   
5.6 ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรท่ีมีคนในครอบครัวตั้งใจวา่จะลด-ละ-เลิก สูบบุหร่ี    

            เห็นดว้ย     ไม่มัน่ใจ     ไม่เห็นดว้ย   
5.7 ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรต่อคลินิกเลิกสูบบุหร่ีและฟ้ืนฟสุูขภาพคนเลิกบุหร่ีในสถานพยาบาล  

            เห็นดว้ย     เห็นดว้ยส่วนหน่ึง   ไม่เห็นดว้ย   
6) ความตระหนัก 

6.1 ท่านคิดวา่การออกกฎหมายหา้มสูบบุหร่ีในเขตท่ีสาธารณะจะบงัคบัใชไ้ดเ้พียงใด  
            ไดม้าก     ไดบ้า้ง     ไม่ไดเ้ลย   

6.2 ท่านคิดวา่การมีนโยบายปกป้องบุคคลท่ีไม่สูบบุหร่ีจะสามารถปกป้องไดเ้พียงใด  
            ไดม้าก     ไดบ้า้ง     ไม่ไดเ้ลย   

6.3 ท่านรู้หรือไม่วา่ควนับุหร่ีจากบุคคลอ่ืนจะท าใหเ้กิดการเจ็บป่วยได ้ 
            ไดม้าก     ไม่แน่ใจ     ไม่ไดเ้ลย   

6.4 ท่านคิดวา่การสร้างค่านิยมใหม่ใหห่้างไกลบุหร่ีจะสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสงัคมของวยัรุ่นไดเ้พียงใด   
            ไดแ้น่นอน   ไม่มัน่ใจ     ไม่ไดเ้ลย   

6.5 ท่านคิดวา่การสร้างจิตส านึกท่ีดีจะสามารถเป็นแบบอยา่งใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงไดเ้พียงใด   
            ไดแ้น่นอน   ไม่มัน่ใจ     ไม่ไดเ้ลย   

6.6 ท่านคิดวา่พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของคนทัว่ไปจะสามารถปรับเปล่ียนได ้  
            ไดแ้น่นอน   ไม่มัน่ใจ     ไม่ไดเ้ลย   

6.7 ท่านคิดวา่การคลินิกเลิกสูบบุหร่ีและฟ้ืนฟสุูขภาพจะช่วยใหค้นตอ้งการเลิกบุหร่ีไดม้ากเพียงใด  
            ไดม้าก     ไดบ้า้ง     ไม่ไดเ้ลย   

 อ่ืน ๆ.................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก ข 
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ภาคผนวก ค 
ค าสั่งจงัหวดัหนองบวัล าภู 
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