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บทคัดย่อ
การวิจัย ครั้ง นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่ อศึก ษาบทบาทของผู้บริหารโรงเรีย นเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามกับรูปแบบการบริหารจัดการหรือแนวทางการดาเนินงานในโรงเรียนเกี่ยวกับการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบกับนักเรียน 2) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภค
ยาสูบกับนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 3) เพื่อศึกษาศักยภาพปัญหาและอุปสรรค
การดาเนินงานในโรงเรียนเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบของนักเรียน 4) เพื่อศึกษาแนวทาง
ในการพัฒนาของบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามกับรูปแบบการบริหาร
จัดการหรือแนวการควบคุมการบริโภคยาสูบ
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ คณะผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลาม
จานวน 214 คน ซึ่งมี แบบแผนการเลือกกลุ่มตัวอย่ างแบบเฉพาะเจาะจง จากโรงเรียนที่มีขนาด
จานวนนักเรียน 1,500 คนขึ้นไป จังหวัดละ 3 โรง 12 โรงๆ ละ 7 คน ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก/เชิงลึก (In-depth Interview)
แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group)โดยการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ในเชิงเนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัย พบว่า
1. คณะผู้ก ารบริหารโรงเรีย นเอกชนสอนศาสนาอิส ลาม มีบทบาทในการควบคุมการ
บริโภคยาสูบจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง ทั้ง 12 โรง ในภาพรวมอยู่ในระดับสูงและปานกลาง
2. คณะผู้การบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มีรูปแบบการบริหารจัดการกับ
การด าเนิ น งานในการควบคุ ม การบริ โ ภคยาสู บ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ต อนล่ า ง ทั้ ง 12 โรง
มี ทั้ งทางตรงและทางอ้ อม ในรูป แบบที่หลากหลายในการควบคุมดูแลปัญ หา มี ตั้งแต่ก ารร่ว ม
กาหนดกฎระเบียบโรงเรียนในการดูแล ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับยาสูบ(บุหรี่) ใช้ร่วมกับ
เรื่องยาเสพติด ด้วยการสนับสนุน ส่งเสริมมาตรการต่าง ๆ ข้อค้นพบที่เด่นชัด คือ การใช้ต้นทุนด้าน

หลักการศาสนาอิส ลาม คือ “บุหรี่เท่ากับหะรอม(บาป)” เป็นต้น และต้นทุนทางบุคคลต้นแบบ
กับการขับเคลื่อนนโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบและสิ่งเสพติดของโรงเรียน
3. คณะผู้การบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มีศักยภาพ ปัญหา และอุปสรรค
กับการดาเนินงานการควบคุมการบริโภคยาสูบในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามของจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ตอนล่าง มีดังนี้
3.1 ด้านศักยภาพ กล่าวคือ มีการพัฒนาของบทบาทของคณะผู้บริหารโรงเรีย น
เอกชนสอนศาสนาอิสลามของจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่างกับรูปแบบการบริหารจัดการกับ
แนวทางทางการควบคุมการบริโภคยาสูบนั้น เน้นไปที่ การทาให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลอย่าง
มี รู ป ธรรม ด้ว ยศั ก ยภาพต่ อไปนี้ 1)ศัก ยภาพคนทางานหรือ คณะทางานให้มี ขีด ความสามารถ
2)การก าหนดนโยบายตลอดจนการนานโยบายสู่ก ารปฏิบัติที่ชัดเจน และ3)การสนับสนุนเงิน
งบประมาณที่เพียงพออย่างต่อเนื่อง
3.2 ปัญหา กล่าวคือ มีปัญหาที่พบการควบคุมการบริโภคยาสูบ มีหลายประการ
ได้แก่ 1)นักเรียนยังมีทัศนะคติกับบุหรี่ในทางนิยม 2)สภาพแวดล้อมภายนอกรอบรั้วโรงเรียนที่ยัง
ขาดการให้ความร่วมมือกับโรงเรียนยังน้อยอยู่ที่ไม่สามารถควบคุมได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมต่อการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบ และสิ่งเสพติดชนิดอื่นๆ 3)แนวนโยบายยังขาดความชัดเจนจากเจ้าของ
โรงเรียน(มูเดร์) 4)การนานโยบายสู่การปฏิบัติการดาเนินการขาดคณะทางานโดยตรงในการกากับ
ดูแลและมีความรู้และทักษะอยู่ในระดับน้อย 5)การส่งเสริม สนั บสนุน ให้นักเรียน บุคคลและ
หน่วยงาน องค์กร ภายนอกมีส่วนร่วมค่อนข้างน้อย และ6)คณะทางานทั้งระดับคณะผู้บริ หารและ
ผู้ป ฏิ บั ติ ก ารกั บ การควบคุ ม การบริ โภคยาสู บ และสิ่ งเสพติด ขาดโอกาสต่อ การพั ฒนา ขาดทุ น
สนับสนุน และมีหน่วยงาน องค์กรจากภาครัฐและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องดูแลค่อนข้างน้อย
3.3 อุปสรรค ที่พบ คือ เรื่องของความต่อเนื่องในการดาเนินนโยบายและการนา
นโยบายสู่การปฏิบัติ ที่ผู้บริหารส่วนมากขาดการติดตามและประเมินผลการดาเนินการ ซึ่ง มีดังนี้
1)เวลาที่ ไ ม่ เพี ย งพอในการก ากั บ ดูแล ควบคุม การบริโภคยาสูบ 2)การขาดวิชาและครูผู้ส อน
โดยตรงเกี่ยวกับยาสูบ(บุหรี่)และสิ่งเสพติด 3)ขาดคณะทางานที่มีบทบาทหรือหน้าที่รับผิดชอบที่
ชัดเจน และ4)ขาดความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และบุคลากรจากหน่วยงาน องค์การ
ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการบริโภคยาสูบและสิ่งเสพติดค่อนข้างน้อย
4. ข้อเสนอแนะของคณะผู้การบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม กล่าวคือ ควรมี
หน่วยงาน องค์การจากรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการบริโภคยาสูบและสิ่งเสพติดกับโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามให้การสนับสนุน การดูแล อย่างเอาใจใส่ที่ดีให้มากกว่านี้อย่างทั่วถึง
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Abstract
This study is aimed to 1) explore the role of the Islamic Private School Administrator on
the manipulation of the Tobacco-consumption Control in Students. 2) study of activities
concerning tobacco-consumption among the students in such the Islamic educational instutions.
3) study the schools’ dynamic potencies about problematic entities and some aspects that
contradicts and threatening the manipulation of Tobacco-consumption Control.4) study the
method and technicalities in developing the School Administrators’ roles and types of
administration and managements to tackle the tobacco-consuming related problems.
The sample of this study constitutes the staffs of executives in the private Islamic
educational institutions for the amounts of 214 figures, bywhich the Purposive Selective Methods
is used. The locality of the schools studied is in the approximity within the areas in the southernmost provinces of the kingdom, ofwhich the schools of 1,500 students upwards are exclusively
selected. Three schools from each four provinces selected with the sample amounts of seven
figures.
The ”Focus Group” is used as data-collecting tools by which In-depth Interviewing
technics with Guideline, while the “Content Analysis” used as tool for data-analysis.
The result of this study determines that
1. The roles of Administrators do generally exist in manipulating the tobaccoconsumption control in Southern parts area of the Kingdom in the levels of high and medium.
2. The roles of Administrators in such a manipulation with both the direct and indirect
ways through several methods and approaches e.g. in the Islamic value-related, on smoking by
optimistic triaging society campaigning, etc.

3. The administrators’ dynamic potencies,within which problem-solving contradicting
entities in manipulating the tobacco-consumption mitigation and control as following.
3.1 In potential entity : the development in the administrators’ roles together
with types and styles in managing the problems stresses upon the efficiency to tackle such a
problem, for the following
1) The empowerment of working-staff as to develop the dynamic
potencies and capabilities to both practitioners and administrators.
2) The clarification in policy-making and its implementations.
3) The continuity and appropriateness in subsidizing the financial issues
and budgeting from the organized bodies.
3.2 Problems :
1) The students’ attitudes pertaining to tobacco are beyond
appropriateness.
2) Unsounded external-spatial environment with social participation to
tackle the mitigation and control the tobacco-consumption and
narcotic addiction.
3) The administrators’ spontaneous policy about mitigating and control
the tobacco-consumption among students and narcotic addiction.
4) The policy implementing is lack of specific staff responsible.
5) Lack of the participation-oriented promotion acquirement from the
externalities.
6) Lack the external fostering pertaining the mitigating and control the
tobacco consumption from organized subsidizing agents.

3.3 Contradicted and Threatening entities: Lack of continuity in policy
making, its implementing and assessing and evaluation in all levels.
1) Time inaccessibility in the mitigating and control the tobaccoconsumption.
2) Lack of the appropriateness in facilitating figures responsible to
tackle with the acknowledging the mitigating and control the
tobacco-consumption to the students.
3) Lack of the responsible staffs to tackle the problems.
4) Lack of the external fostering agencies and social participation to
tackle the problems.
4. The administrators’ recommidations: In excursions to mitigating and solving the
problems it is necessary to be acquired from the outsiders albeit external fostering agents
pertaining the mitigating and control the tobacco-consumption from organized agencies, both
from the public and private sectors.
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานวิจัยฉบับนี้ เรื่องการศึกษาบทบาทของคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามกับรูปแบบการบริหารจัดการหรือแนวทางการดาเนินงานในโรงเรี ยนเกี่ยวกับการควบคุม
การบริโภคยาสูบกับนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย สามารถดาเนินการเสร็จสมบูรณ์
และบรรลุวัตถุป ระสงค์ ได้นั้น เพราะได้รับเงินทุนสนับสนุนด้านงบประมาณจากศูนย์วิจัย และ
จัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล จึงใคร่ขอขอบคุณ
มา ณ โอกาสนี้
งานวิจัยเล่มนี้จะไม่สามารถดาเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ หากขาดข้อมูลจากเอกสาร
และการสัมภาษณ์จากคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ของไทย ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย จึงขอขอขอบคุณใน
การอนุเคราะห์ข้อมูลด้วยความเต็มใจ ดังกล่าว
ผู้วิจัย ขอกราบขอบพระคุณ ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสถษฎ์ร ผู้อานวยการและคณะเจ้าหน้าที่
ดูแลโครงการวิจัยทุกท่าน ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) วิทยาเขตราชวิถี
มหาวิ ท ยาลั ย มหิด ล ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ในการทารายงานการวิจั ย ที่ ใ ห้ ค าปรึก ษาแนะน าตลอดจน
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พื้นที่ศึกษา และผู้บริหารศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) วิทยาเขตราชวิถี
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล และสาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ คณะศิ ล ปศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การระบาดของการบริโภคยาสูบจาเป็นจะต้องมีการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ข้อมูลระดับโลก
เกี่ยวกับการระบาดของการบริโภคยาสูบแสดงให้เห็นว่า ปัจจุบันยาสูบเป็นสาเหตุสาคัญที่ก่อให้เกิด
การเสียชีวิตจากสาเหตุที่สามารถป้องกันได้ทั้ งในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกาลังพัฒนา ใน
แต่ละวัน พบว่า ประชากรโลกประมาณ 13,000 คน เสียชีวิตเนื่องจากยาสูบ องค์การอนามัยโลก
คาดคะเนว่าจาก ปี พ.ศ.2543 ถึง 2568 จานวนผู้สูบบุหรี่จะเพิ่มขึ้นจาก 1.2 พันล้านคน เป็น 1.7
พันล้านคนโดยประมาณและจานวนผู้เสียชีวิต ซึ่งคาดประมาณว่ามี 5 ล้านคนต่อปี จะเพิ่มเป็น 2 เท่า
ใน 20 ปีข้างหน้า (ลักขณา เติมศิริกุลชัย และคณะ, 2550) เนื่องจากยังมีผู้สูบบุหรี่จานวนมากใน
สังคมโลก ตลอดจนในครอบครัวและในโรงเรียน องค์การอนามัยโลกรายงานว่า วัยรุ่นอายุ 13-15 ปี
ทั่วโลกมีอัตราสูบบุหรี่เป็นประจาถึง ร้อยละ 10.5 (WHO, 2010) การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุที่ทาให้เกิด
การตายอันดับ 2 ของประชากรโลก หากอัตราการสูบบุหรี่ยังไม่ลดลง ในปี 2020 อาจจะทาให้มี
ผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ ถึง 10 ล้านคนต่อปี การสูบบุหรี่ก่อให้เกิดผลเสียทาง
เศรษฐกิจและสังคม จากการศึกษาค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจากโรคที่มีสาเหตุเกิดจาการสูบบุหรี่คือ
โรคหัวใจ ถุงลมโป่งพอง และโรคมะเร็งปอด พบว่าในปี พ.ศ. 2546 รัฐต้องจ่ายค่ารักษาทั้ง 3 โรค
เป็นจานวน 45,550 ล้านบาท ทั้งนี้ คาดว่าในปี พ.ศ. 2550 จะต้องมีค่าใช้จ่ายใน 3 โรคนี้ถึง 53,674
ล้านบาท ซึ่งสวนทางกับรายรับของรัฐในการจัดเก็บภาษีที่มีที่มีเพียง 48,630 ล้านบาท (ชูชัย ศุภวงศ์
พงศ์, 2550)
ตามหลักศาสนาและวัฒนธรรมคนไทยไม่เห็นด้วยกับการสูบบุหรี่ในวัยรุ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางศาสนาจากสถาบันทางศาสนาชั้นนา เช่น Al-Zahra Fatwa Committee, Internal Islamic
Conference และ Grand Mufti of Saudi Arabia ตลอดจนสานักจุฬาราชมนตรีของประเทศไทย
วินิจฉัยแล้วว่าการสูบบุหรี่เป็นสิ่งต้องห้าม (หะรอม) คือ เป็นอันตรายต่อสุขภาพของตนเอง เป็น
อันตรายต่อสุขภาพของผู้ที่อยู่ใกล้เคียง เป็นสิ่งเสพติด ก่อความราคาญแก่ผู้อยู่ใกล้ เคียง และเป็นสิ่ง
ฟุ่มเฟือย (หนิแอ ดือเระ, 2545)
อัตราการสูบบุหรี่ภาพรวมทั้งประเทศ พ.ศ.2554 คือ ร้อยละ 21.36 ไม่แตกต่างจากปี พ.ศ.
2550 มากนัก(ร้อยละ 21.22) ซึ่งมีการสารวจอื่นแสดงให้ว่าการสูบบุหรี่สูงสุด ในปี พ.ศ.2552 ในปี
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พ.ศ.2554 มีผู้สูบบุหรี่ 11.5 ล้านคน เป็นเพศชาย 95 % ผู้สูบบุหรี่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการสูบ
บุหรี่ 11.9 บาทต่อคนต่อวัน การสูบบุหรี่ของวัยรุ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากกลยุทธ์ทางการตลาด
ของบริษัทผู้ผลิตเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นมากขึ้น (ประกิต วาทีสาธกกิจ, 2548)
ประชากรภาคใต้มีอัตราการสูบบุหรี่สูงสุด จังหวัดที่มีอัตราการสูบบุหรี่สูงสุด 10 อันดับ
แรก ในปี พ.ศ.2554 คือ ปัตตานี อยู่ลาดับที่ 3 และในปี พ.ศ.2550 คือ ปัตตานี อยู่ลาดับที่ 2 ภาคใต้มี
อัตรามีอัตราการเลิกบุหรี่น้อยสุด ร้อยละ 16.70 และอัตราการเลิกบุหรี่หน้าใหม่ของคนที่เคยสูบ
เท่ากับร้อยละ 1.38 และมีอัตราการกลับมาสูบซ้าสูงสุด คือ ร้อยละ 81.50 เปรียบเทียบอัตราการสูบ
บุหรี่ปัจจุบันของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ในปี พ.ศ.2550 จังหวัดปัตตานี 128,210 คน อัตรา
การสูบบุหรี่ 32.26 % พ.ศ.2554 153,344 คน อัตราการสูบบุหรี่ 29.10 % ร้อยละของการได้พบเห็น/
ได้กลิ่น/เห็นก้นบุหรี่ภายในสถานศึกษา ระดับต่ากว่าอุดมศึกษา 27.85 จังหวัดยะลา 84,328 คน
อัตราการสูบบุหรี่ 23.32 % พ.ศ.2554 89,143 คน อัตราการสูบบุหรี่ 24.01 % ร้อยละของการได้พบ
เห็น/ได้ก ลิ่น/เห็นก้ นบุ หรี่ภายในสถานศึก ษาระดับต่ากว่าอุดมศึ ก ษา 23.28 จังหวัดนราธิวาส
111,872 อัตราการสูบบุหรี่ 19.71 % คน พ.ศ.2554 151,064 อัตราการสูบบุหรี่ 25.61 % ร้อยละของ
การได้พบเห็น/ได้กลิ่น/เห็นก้นบุหรี่ภายในสถานศึกษาระดับต่ากว่าอุดมศึกษา 30.21 และจังหวัด
สงขลา 244,041 คน อัตราการสูบบุหรี่ 23.67 % คน พ.ศ.2554 257,007 คน อัตราการสูบบุหรี่ 22.81
% ร้อยละของการได้พบเห็น/ได้กลิ่น/เห็นก้นบุหรี่ภายในสถานศึกษาระดับต่ากว่าอุดมศึกษา 13.96
(ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ และคณะ, 2555)
อัตราการสูบบุหรี่ในชายอายุ 15 ปีขึ้นไป ระหว่างในปี พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2554 ในภาคใต้
สูงกว่าภาคอื่นๆและสูงกว่ าค่าเฉลี่ยของประเทศ อัตราการสูบบุหรี่ในจังหวัดสตูล ปัตตานี ยะลา
และนราธิวาส (ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ เป็นมุสลิม) อยู่ระหว่างร้อยละ 47-53 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ภาคใต้ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 44 (หายาตี วาเงาะ, 2551) ผู้สูบบุหรี่อายุน้อยที่สุดในนักเรียนไทยพุทธ คือ
อายุ 10 ปี และในนักเรียนไทยมุสลิมอายุ 8 ปี โดยทั้งสองเริ่มต้นสูบบุหรี่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมาก
ที่สุด (ดวงมณี จงรักษ์ และเพ็ญประภา ปริญญาพล, 2552) นักเรียนในภาคใต้ 1 ใน 4 เสี่ยงติดบุหรี่
นักเรียนสายอาชีพและนักเรียนโรงเรียนเอกชนมีอัตราการสูบบุหรี่สูงกว่านักเรียนสายสามัญและ
นักเรียนโรงเรียนรัฐบาล โดยมีทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ นักเรียนชายร้อยละ 41 และนักเรียน
หญิงร้อยละ 32 กลับเพิกเฉยและไม่รังเกียจกับผู้ที่สูบบุหรี่ (สาวิตรี อัษณาวงค์กรชัย, 2548) สาเหตุ
หนึ่ง คือ มีบุหรี่ลักลอบนาเข้าสู่พื้นที่ชายแดนภาคใต้อย่างแพร่หลายในช่วง 5 ปีผ่านมา (สถาบันวิจัย
และพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.), 2556) ปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางและรุนแรง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักเรียนสถาบันสอนศาสนาอิสลาม (นันทวรรณ ภู่สว่าง, 2551)
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การควบคุมการบริโภคยาสูบควรดาเนินอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง ที่ผ่านมาวิชาชีพสุขภาพ
และศูนย์ควบคุมโรคและป้องกันโรคมีหน้าที่หลักในในการควบคุมการบริโภคยาสูบ อย่างไรก็ตาม
ควรสร้า งการมี ส่ วนร่ว มหรือ เครือ ข่ายใหม่ใ นการท าหน้า ที่หรือ บทบาทเพิ่ ม เติมเช่น ผู้ บริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นผู้มีส่วนสาคัญในการจัดระบบการศึกษาให้สอดคล้อง
กับสภาวะของโลกปัจจุบัน(วิทยากร เชียงกุล, 2542 : 5)
คาว่า “บทบาท” หมายถึง การทาตามหน้าที่ที่กาหนด แบบแผนพฤติกรรมหรือการกระทา
ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับอานาจหน้าที่และสิทธิ ตามสังคมกาหนดหรือคาดหวัง (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) แบบแผนพฤติกรรมหรือการกระทาต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับอานาจหน้าที่
และสิทธิ ตามสังคมกาหนดหรือคาดหวัง (สาคร สุขศรีวงศ์, 2550) บุคคลที่เป็นผู้นาต้องมีลักษณะที่
แตกต่า งจากบุ ค คลอื่น ที่ ส ามารถสร้างความพร้ อมเพรีย งของผู้ค นได้ (นฤมล สุ่ นสวั ดิ์ , 2549).
ภาวการณ์เป็นผู้นาหรือประมุขศิลป์ได้แก่การใช้กาลังกาย กาลังสมอง และกาลังทรัพย์ เพื่อให้ผู้อื่น
กระทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดคล้อยตามความประสงค์ของตน (ติน ปรัชพฤทธิ์ และอิสระ สุวรรณบล, 2548)
บทบาทหนึ่งของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามได้แก่การควบคุมการบริโภค
ยาสูบในนักเรียน และส่งเสริม สนับสนุ นให้นักเรียนเลิกสูบบุหรี่ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเชิงประจักษ์
แสดงว่า ผู้บริหารในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามให้ความสาคัญด้านการควบคุมการบริโภค
ยาสูบกับนักเรียนในโรงเรียนน้อย ดังนั้นผู้วิจัยมุ่งศึกษาบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามกับรูปแบบการบริหารจั ดการหรือแนวทางการดาเนินงานในโรงเรียนเกี่ยวกับการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบกับนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ผลการศึกษาที่ได้ สามารถ
นาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อการดาเนินงานทางด้านบริหารจัดการเกี่ยวกับการควบคุมการ
บริโภคยาสูบกับนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอน ศาสนาอิสลามได้ชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น และ
ยังเกิดลักษณะของผู้นาที่สามารถช่วยชักจูงให้นักเรียนในโรงเรียนเกิดการลดละเลิกการบริโภค
ยาสูบได้
คาถามของการวิจัย
บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามกับรูปแบบการบริหารจัดการหรือ
แนวทางการดาเนินงานในโรงเรีย นเกี่ ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบกับนักเรียนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ข องไทย เป็ นอย่ า งไร และแนวทางเพื่ อการควบคุมการบริโภคยาสูบควรเป็ น
อย่างไร
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อศึ ก ษาบทบาทของผู้บริหารโรงเรีย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามกั บรู ปแบบการ
บริหารจัดการหรือแนวทางการดาเนินงานในโรงเรียนเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบกั บ
นักเรียน
2. เพื่ อ ศึ ก ษาการบริ ห ารจั ด การเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม การบริ โ ภคยาสู บ กั บ นั ก เรี ย นใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
3. เพื่อศึกษาศักยภาพ ปัญหา และอุปสรรคการดาเนินงานในโรงเรียนเกี่ยวกับการควบคุม
การบริโภคยาสูบของนักเรียน
4. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาของบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามกับรูปแบบการบริหารจัดการหรือแนวการควบคุมการบริโภคยาสูบ
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการดาเนิน การ
ศึกษา ดังนี้
1. ข้อมูลที่ต้องการ
1) ลักษณะและสภาพทั่วไปของโรงเรียนที่ศึกษา
2) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนากับรูปแบบการ
บริหารจัดการหรือแนวทางการดาเนินงานในโรงเรียนเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบกั บ
นักเรียน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
3) ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการดาเนินงานด้านบริหารและจัดการเกี่ยวกับรูปแบบการ
บริหารจัดการหรือแนวทางการดาเนินงานในโรงเรียนเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบกั บ
นักเรียน
4) ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ประชากรที่ศึกษาหรือกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ร ะดั บ ผู้ บ ริ ห ารหรื อ คณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนละไม่น้อยกว่า 7 คนต่อ
โรง จานวน 214 คน ที่มีขนาดจานวนนักศึกษาในโรงเรียนตั้งแต่จานวน 1,500 คนขึ้นไป ในแต่ละ
จังหวัดที่อยู่ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะทาการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเลือกแบบสุ่ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อให้ได้จังหวัดละ 3 โรง ได้ทั้งหมดจานวน 12 โรง
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3. การเก็บข้อมูลและการกาหนดพื้นที่
ในการศึกษาถึงบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนากับรูปแบบการบริหาร
จัดการหรือแนวทางการดาเนินงานในโรงเรียนเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสู บของนักเรียนใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้จะทาการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งแบบทุติยภูมิ( Secondary data) และแบบปฐม
ภูมิ (Primary data) ดังนี้ คือ
1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมเอกสาร
สิ่งพิมพ์ และรายงานที่ เกี่ยวข้อง และหน่วยงานของภาคเอกชนและส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2. ข้ อมู ล ปฐมภูมิ (Primary data) จะเก็ บรวบรวมโดยการส ารวจสภาพพื้ นที่และ
ภาวการณ์ บ ริ ห ารและจั ด การ ณ โรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนา 12 โรง ใน 4 จั ง หวัด ตลอดจน
สอบถามและสัมภาษณ์การดาเนินการบริหารและจัดการ ปัญหาและอุปสรรคการของบทบาทของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนากับรูปแบบการบริหารจัดการหรือแนวทางการดาเนินงานใน
โรงเรียนเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบกับนักเรียน พื้นที่ศึกษาดังกล่าวมีดังต่อไปนี้
1) จังหวัดปัตตานี จานวน 3 โรง
2) จังหวัดยะลา
จานวน 3 โรง
3) จังหวัดนราธิวาส จานวน 3 โรง
4) จังหวัดสงขลา จานวน 3 โรง
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
จะอาศัยวิธีการอุปมาน (Induction) หรือการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยความละเอียดอ่อน
โดยเน้นการศึกษาภาพรวมและบริบทของปรากฏการณ์ที่ศึกษาอย่างรอบด้านและเจาะลึกตลอดจน
เน้นปรากฏการณ์ท างสัง คม ใช้ วิธีวิเคราะห์และสังเคราะห์ โดยเชิง เนื้อหา (Content analysis)
เกี่ ย วกั บ บทบาทของผู้บริหารโรงเรีย นเอกสอนศาสนาและรูปแบบการบริหารจัดการหรือแนว
ทางการดาเนินงานในโรงเรียนเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบกับนักเรียนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก/เชิงลึก (In-depth Interview)
5. เครื่องมือการวิจัย
ใช้ ก ารสัม ภาษณ์แบบการจั ดสนทนากลุ่ม (Focus Group) ตัว แทนจากคณะผู้ บริ หาร
โรงเรียนเพื่อศึกษาข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นและระดมความคิดเพื่อให้ทราบถึงบทบทบาท
ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนากับรูปแบบการบริหารจัดการหรือแนวทางการดาเนินงาน
ในโรงเรียนเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบกับนักเรียน
วิจัยเรื่องนี้ ได้ใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับกลุ่มเป้าหมาย และมีการใช้เครื่อง
อั ด เสี ย งบั น ทึ ก การสนทนาและคณะผู้ วิ จั ย ได้ เ พิ่ ม เติ ม กระบวนการการบั น ทึ ก การสนทนาลง
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กระดาษฟลิปชาร์ต การถ่ายภาพบรรยากาศในการสนทนาและบริบทของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
รวมทั้ ง การสัง เกตการณ์ แบบมี ส่ วนร่ วมและไม่ มี ส่ วนร่ วมเพื่ อ ใช้ มาประกอบในการวิเ คราะห์
สังเคราะห์
6. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะภายในหรือความรู้สึกนึกคิด ความหมาย
ค่านิยมหรืออุดมการณ์ของบุคคล(ผู้บริหารหรือคณะบริหารโรงเรียน) ใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม
ด้ ว ยการการสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก หรื อ เชิ ง ลึ ก (In-depth Interview)กั บ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก
(Key Informant) รวมทั้งวิธีการถามที่เรียกว่า Snow Ball และการตะล่อมกล่อมเกลา (Probe)
เป็นต้น อีกทั้งการวิเคราะห์เอกสารและใช้แนวคิดและทฤษฎีทางสังคม คือ ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่
เป็นเครื่องมือนาทางในการเก็ บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลจากโดยเน้นความสาคัญของ
ความรู้สึกนึกคิดของบุคคล(Phenomenological)จากการลงพื้นที่ภาคสนาม
ผู้วิจัยบันทึกเทปการสัมภาษณ์จากผู้บริหารหรือคณะบริหารโรงเรียนในเขตจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และถอดความเนื้อหาจากเทป
สมมติฐานของการวิจัย
ซึ่งนาการวิจัยสามารถสร้างเป็นสมมติฐานได้ดังต่อไปนี้
1. ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาที่มีบทบาทผู้บริหารต่างกันมีรูปแบบการควบคุม
การบริโภคยาสูบในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยที่แตกต่าง
กัน
2. ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาที่มีการบริหารจัดการต่างกันมีรูปแบบการควบคุม
การบริโภคยาสูบในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยที่แตกต่าง
กัน
3. ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาที่มีศักยภาพ ปัญหา และอุปสรรค์ต่างกั นมีรูปแบบ
การควบคุมการบริโภคยาสูบในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย
ที่แตกต่างกัน
4. ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาที่มีแนวทางในการพัฒนาบทบาทผู้บริหารต่างกัน
มีรูป แบบการควบคุม การบริโภคยาสูบในโรงเรีย นเอกชนสอนศาสนาอิส ลามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของไทยที่แตกต่างกัน
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตเนื้อหา
ในการศึกษาครอบคลุม ปัจจัยด้านบทบาทผู้บริหารต่างกันมีรูปแบบการควบคุมการ
บริโภคยาสูบในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
การบริห ารจั ดการของผู้ บ ริห ารโรงเรีย นเอกชนสอนศาสนาอิส ลาม ที่มีข นาดจานวนนัก เรีย น
1,500 คนขึ้นไป จังหวัดละ 3 โรง จานวน 12 โรง ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้
ซึ่ง
ประกอบด้วย ดังต่อไปนี้
1) ลักษณะและสภาพทั่วไปของโรงเรียนที่ศึกษา
2) ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ บทบาทของผู้ บริ ห ารโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนากั บ
รูปแบบการบริหารจัดการหรือแนวทางการดาเนินงานในโรงเรียนเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภค
ยาสูบกับนักเรียน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
3) ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการดาเนินงานด้านบริหารและจัดการเกี่ยวกับรูปแบบ
การบริหารจัดการหรือแนวทางการดาเนิน งานในโรงเรียนเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบกับ
นักเรียน
4) ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ขอบเขตประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารและคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โรงละ 7 คน จานวน 214 คน ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. ขอบเขตสถานที่
สถานที่ ศึกษา คือ เจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่ ของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 12 โรง จากพื้นที่ต่อไปนี้
1) จังหวัดปัตตานี 2) จังหวัดยะลา 3) จังหวัดนราธิวาส และ4) จังหวัดสงขลา ได้แก่ 4 อาเภอ คือ
1) อาเภอจะนะ 2) อาเภอเทพา 3) อาเภอสะบ้าย้อย และ4) อาเภอนาทวี
4. ขอบเขตเวลา
การเก็บข้อมูลได้แก่ เจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเอกชน
ส อนศาส นา อิ ส ล าม ในเ ขตจั ง หวั ด ช าย แดนภา คใต้ ข องไท ย ในการรว บรวมข้ อ มู ล
ได้ดาเนินการใช้ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือน มกราคม 2554 ถึงเดือน ธันวาคม 2557
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
1. ผลวิจัยทาให้ได้ภาพรวมของสภาพการณ์ของบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามกับรูปแบบการบริหารจัดการหรือแนวทางการดาเนินงานในโรงเรียนเกี่ยวกับการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบกับนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. ผลวิจัยทาให้ได้ทราบถึงการดาเนินงานทางด้านบริหารจัดการ เกี่ยวกับการควบคุมการ
บริโภคยาสูบกับนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามของจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. ผลวิ จัย ท าให้ ไ ด้ ท ราบถึ ง ศั ก ยภาพ ปั ญหา และอุ ปสรรค ของบทบาทของผู้ บริ ห าร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามกับรูปแบบการบริหารจัดการหรือแนวทางการดาเนินงานใน
โรงเรียนเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบกับนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
4. ผลวิจัยทาให้ได้ทราบถึงแนวทางในการพัฒนาบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามกับรูปแบบการบริหารจัดการหรือแนวทางการดาเนินงานในโรงเรียนเกี่ยวกับ
การควบคุ ม การบริ โ ภคยาสู บ กั บ นั ก เรี ย นในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ต่ อ หน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่
รับผิดชอบโดยตรงกับ เช่น ศจย.,วพส.,และสสส.ฯลฯ
5. ผลจากการศึกษาอาจนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของคณะผู้บริหารโรงเรียน
กับ รูป แบบการบริหารจัดการหรือแนวทางการดาเนินงานในโรงเรีย นเกี่ ย วกั บการควบคุมการ
บริโภคยาสูบกับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และองค์ความรู้ในการวิจัยต่อไปสาหรับ
นักวิชาการ และบุคคลหรือหน่วยงาน ที่สนใจทั่วไป
นิยามศัพท์เฉพาะ
บทบาท หมายถึง การปฏิบัติตามหน้าที่และภารกิจที่กาหนดไว้ตามนโยบายของโรงเรียน
เอกชนเอกชนสอนศาสนาอิสลามหรือคาสั่งจากเจ้าของโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้นๆ
บทบาทคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม หมายถึง ผลการปฏิบัติงานใน
ตาแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ระดับ การบริหารงานของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาหรือแนวทางการดาเนินงานในโรงเรียนเกี่ยวกับการควบคุม
การบริโภคยาสูบ กับ นักเรียนให้เกิ ดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เมื่อนาไปใช้ใ นการบริหาร
จัดการกับการดาเนินงานในโรงเรียนจะทาให้โรงเรียนมีความเข้มแข็งและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน
คณะผู้ บ ริ ห ารของโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลาม หมายถึ ง ผู้ ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
บริหารงานโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย ผู้จัดการโรงเรียน ผู้อานวยการโรงเรียน และคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน จะมีจานวนระหว่าง 7-15 คน
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การควบคุมการบริโภคยาสูบ หมายถึง แนวทางการควบคุมกับกลยุทธ์ สาคัญในการ
ป้องกันนักเรียนจากบุหรี่หรือการบริโภคยาสูบ และงานบริการอันเกี่ยวกับงานดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัย งานป้องกันและระงับ การบริโภคยาสูบหรือการสูบบุหรี่ ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม หมายถึง โรงเรียนปอเนาะเดิมที่แปลสภาพเป็น
โรงเรีย นราษฎรสอนศาสนาอิส ลามและเปลี ่ย นเป็น โรงเรีย นเอกชน มาตรา 15 (1) ซึ ่ง เป็น
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานการศึกษาเอกชน (สช.) ที่เปิด การเรียนการสอนในหลักสูตรทั้งวิชา
ศาสนาอิสลามและวิชาสามัญควบคู่กัน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 12 โรง

บทที่ 2
เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่อง การศึกษาบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามกับ รูปแบบ
การบริหารจัดการหรือแนวทางการดาเนินงานในโรงเรียนเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบกับ
นักเรียนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของไทย ผู้วิจัยได้ศึกษารวบรวมเอกสารและผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยสาระสาคัญ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาสูบหรือบุหรี่
1. ประวัติความเป็นมาของยาสูบหรือบุหรี่
2. ความเป็นมาของยาสูบหรือบุหรี่ในประเทศไทย
3. ผลกระทบและสถานการณ์การสูบยาสูบหรือบุหรี่
4. มาตรการการควบคุมการบริโภคยาสูบ
ส่วนที่ 2 อิสลามกับหลักการและแนวคิดเรื่องยาสูบหรือบุหรี่
1. บทบัญญัติของอิสลามในเรื่องบุหรี่
2. การบริโภคยาสูบหรือการสูบบุหรี่ในทัศนะของปราชญ์มุสลิมในอดีต
ส่วนที่ 3 แนวคิด ทฤษฎีและความหมายเกี่ยวกับการบริหาร
1. แนวคิด ทฤษฎีและความหมายเกี่ยวกับการบริหารตามหลักสากล
2. แนวคิด ทฤษฎีและความหมายเกี่ยวกับการบริหารตามหลักอิสลาม
ส่วนที่ 4 ข้อมูลและประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
1. การจัดการศึกษาแบบปอเนาะ
2. จากปอเนาะสู่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
3. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
ส่วนที่ 5 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม
ส่วนที่ 6 บทสรุปในกรอบแนวคิดและการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในการวิจัย
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ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาสูบหรือบุหรี่
1. ประวัติความเป็นมาของยาสูบหรือบุหรี่
ในหนังสือ ถนน ปชต : การส่งเสริมการเลิกบุหรี่ในงานประจา ประวัติความเป็นมาของ
บุหรี่ พบว่า ชาวอินเดียนแดงถือเป็ นพวกแรกที่มีการริเริ่มใช้ยาสูบเพื่อใช้เป็นยาและนามาสูบใน
พิธีกรรมต่าง ๆ และในพ.ศ.2035 คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ได้เดินเรือไปขึ้นฝั่งที่ซันวาดอร์ ในหมู่
เกาะเวสต์อินดีส์ และได้มีโอกาสเห็นชาวพื้นเมืองนาเอาใบไม้ชนิดหนึ่ง มามวนและจุดไฟตอน
ปลายแล้วดูดควัน
ต่อมา ในปี พ.ศ.2091 มีการปลูกยาสูบในบราซิล ซึ่งเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสในทวีป
อเมริกาใต้เพื่อเป็นสินค้าส่งออก ส่งผลให้เกิดการแพร่กระจายของยาสูบในประเทศโปรตุเกสและ
สเปน และใน ปี พ.ศ.2103 นายฌอง นิโกต์ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจาประเทศโปรตุเกส ได้ส่ง
เมล็ดยาสูบมายังราชสานักฝรั่งเศส จึงเป็นที่มาของสารนิโคติน ที่รู้จักกันในปัจจุบัน
ในปี พ.ศ.2107 เซอร์จอห์น ฮอคกินส์ ได้นายาสูบเข้าไปในประเทศอังกฤษ และในปี พ.ศ.
2155 นายจอห์น รอฟ ชาวอังกฤษ ประสบผลสาเร็จในการปลูกยาสูบเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรก 7 ปี
ต่อมา ได้มีการส่งออกผลผลิตไปยังประเทศอาณานิคมเป็นจานวนมหาศาล จากนั้น 200 ปีต่อมา
การทาไร่ยาสูบเชิงพาณิชย์จึงเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายทั่วโลก
2. ความเป็นมาของยาสูบหรือบุหรี่ในประเทศไทย
ในพื้นที่ประเทศไทยมีการใช้ยาสูบมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ดังหลักฐานจากจดหมายเหตุของ
เมอร์ซิเออร์ ลาลูแบร์ อัครราชทูตฝรั่งเศสที่เดินทางมาเมืองไทยในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
เมื่อปี พ.ศ.2230 ได้เขียนเล่าเรื่องประเทศสยามว่า คนไทยชอบใช้ยาสูบอย่างฉุนทั้งผู้ชายและผู้หญิง
โดยได้ยาสูบมาจากมะนิลา ในหมู่เกาะฟิลิปปินส์ จากประเทศจีน และที่ปลูกในประเทศเอง
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิงหนาทราช
ดุรงค์ฤทธิ์ ได้ทรงประดิษฐ์บุหรี่ก้นป่านขึ้น เพื่อสูบควันและอมยากับหมากพร้อมกัน ครั้นถึงรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการผลิตบุหรี่ขึ้น โดยบริษัทที่มีชาวอังกฤษเป็น
เจ้าของได้เปิดดาเนินการเป็นบริษัทแรก
ใน พ.ศ.2460 การผลิตบุหรี่ในระยะแรกจะมวนด้วยมือ ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระมงกุ ฏ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว มี ก ารน าเครื่ อ งจั ก รมาจากประเทศเยอรมนี และท าการผลิ ต บุ ห รี่
ออกจาหน่ายหลายยี่ห้อ การสูบบุหรี่จึงแพร่หลายมากขึ้น จนกระทั่งใน พ.ศ. 2482 รัฐบาลได้จัดตั้ง
โรงงานยาสูบขึ้น โดยซื้อกิจการมาจากห้างหุ้นส่วนบูรพายาสูบจากัด ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ
และดาเนินกิจการอุตสาหกรรมยาสูบ ภายใต้การควบคุมของกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
หลังจากนั้นรัฐบาลได้ซื้อกิจการของบริษัทกวางฮก บริษัทฮอฟฟัน และบริษัทอเมริกันโทแบกโค
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เพิ่มขึ้น และดาเนินการภายใต้ชื่อว่า โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง มาจนถึงปัจจุบัน(กรองจิต วาที
สาธกกิจ, 2552)
3. ผลกระทบและสถานการณ์การสูบยาสูบหรือบุหรี่
สถานการณ์การสูบบุหรี่หรือยาสูบ ได้ส่งผลกระทบต่อทั้งผู้สูบ บุคคลที่แวดล้อมหลายด้าน
ด้วยกัน เช่น ด้านสุขภาพกายและจิต ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2551).
ดังเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้กล่าวรายงานไว้ ดังต่อไปนี้
วรรณเพ็ญ ชมดงและคณะ. (2552). ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ
สู บ บุ ห รี่ ข องวั ย รุ่ น อายุ 15 –24 ปี ต าบลห้ ว ยโจด อ าเภอวั ฒ นานคร จั ง หวั ด สระแก้ ว มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพั นธ์ที่มีต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่น ซึ่งศึกษาปัจจัยนา
ได้แก่ เพศ อายุ ก ารศึ ก ษา ความรู้ และทัศ นคติ ปัจจั ย เอื้อ ได้แก่ การรับรู้สื่ อเกี่ ย วกั บการสู บ
บุหรี่ ปัจจัยเสริม ได้แก่ ครอบครัว และเพื่อน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ วัยรุ่นชาย
และหญิ ง อายุ ร ะหว่ า ง 15-24 ปี ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นพื้ น ที่ ต าบลห้ ว ยโจด อ าเภอวั ฒ นานคร จั ง หวั ด
สระแก้ว จานวน 228 คน ผลการวิจัย พบว่า ผลการวิจัย พบว่า วัยรุ่นส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุอยู่
ในช่วง 15-19 ปี ระดับการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมีอาชีพนักเรียน นักศึกษา
วัยรุ่นส่วนใหญ่มีระดับความรู้เกี่ยวกับการสูบบุหรี่อยู่ในระดับดีมาก และมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการ
สูบบุหรี่อยู่ในระดับดี ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร พบว่า วัยรุ่นทั้งหมดได้รับสื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่
โดยสื่ อ ที่ วั ย รุ่ น ได้ รั บ บ่ อ ยที่ สุ ด คื อ โทรทั ศ น์ รองลงมา คื อ จากแพทย์ / พยาบาล/เจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุข /อสม. ด้า นครอบครัว พบว่า ในครอบครัวของวัย รุ่นส่วนใหญ่มีคนสูบบุหรี่ มีก าร
ปลูกฝังให้ความรู้เรื่องบุหรี่ ถ้าคนในครอบครัวทราบว่าวัยรุ่น สูบบุหรี่จะไม่ ถูกดุด่าและลงโทษ ถ้า
วัยรุ่นสูบบุหรี่จะไม่สามารถสูบบุหรี่ในบ้านได้ โดยบุคคลในครอบครัวของวัยรุ่นที่สูบบุหรี่มาก
ที่สุดคือ พ่อ รองลงมาคือญาติ ด้านเพื่อน พบว่า เพื่อนในกลุ่มของวัยรุ่นส่วนใหญ่มีคนสูบบุหรี่โดย
เพื่อนส่วนใหญ่จะไม่ชวนให้เพื่อนทดลองสูบบุหรี่ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ พบว่า ส่วนใหญ่วัยรุ่น
ไม่เคยสูบบุหรี่ สาหรับวัยรุ่นที่เคยสูบบุหรี่ส่วนใหญ่ปัจจุบันยังคงสูบบุหรี่อยู่ สาเหตุที่สูบบุหรี่ส่วน
ใหญ่ คือ อยากลอง รองลงมาคือ เมื่อเกิดอาการเครียด และเพื่อนชวน และเหตุผลที่สูบบุหรี่น้อย
ที่สุดคือ ทาให้บุคลิกดีขึ้น ส่วนใหญ่วัยรุ่นสูบบุหรี่เป็นประจาทุกวันโดยสูบบุหรี่ 1-5 มวนต่อวัน
ส่วนใหญ่เลือกสูบบุหรี่ก้นกรอง มีระยะเวลาที่สูบบุหรี่อยู่ในช่วง 1-3 ปี มากที่สุด และจะสูบบุหรี่
เมื่อสังสรรค์กับเพื่อนมากที่สุด รองลงมา คือ เวลาเครียด และสูบช่วงเวลาว่าง
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่า งตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบว่า ปัจจัยนา ด้านเพศ
อาชีพ ทัศนคติ ปัจจัยเอื้อด้านการรับรู้สื่อ และปัจจัยเสริมด้านครอบครัว และเพื่อน มีความสัมพันธ์
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กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่น ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 โดยปัจจัยนาด้านอายุ ระดับการศึกษา
และระดับความรู้ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่น
จากผลการวิจัยดังกล่าว มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ควรให้ความสนใจในมาตรการป้องกันการสูบ
บุหรี่โดยมีการจัดกิจกรรมการรณรงค์ในพื้นที่ ควรมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมในการส่งเสริมให้วัยรุ่นใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ประสานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อนาผู้ที่ติดบุหรี่เข้ารับการบาบัดรักษา
ให้ ห ายขาด มี ก ารประสานกั บ ร้า นค้า ในชุ ม ชนที่ จ าหน่ ายบุ หรี่ ให้ ป ฏิบั ติ ตามกฎหมายโดยไม่
จาหน่ า ยบุ ห รี่ ใ ห้เ ด็ ก อายุ ต่ ากว่ า 18 ปี ทั้ ง นี้ ค วรให้ ค วามส าคัญ กั บ สถาบั น ครอบครั ว เป็ น อย่ า ง
มาก บิดามารดาหรือผู้ปกครองควรมีเวลาให้ กับวัยรุ่นเพื่อเป็นที่ปรึกษา ให้ความรู้ ให้คาแนะนา
คอยดูแลในเรื่องต่างๆ อย่างใกล้ชิด
บุปผา ศิริรัศมี และคณะ. (2548) ได้มีการศึกษาโครงการ การติดตามผลกระทบของการสูบ
บุหรี่ต่อสุขภาพ ระยะที่ 1 : การสารวจข้อมูลพื้นฐานในอาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี
วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อสารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่างที่สูบบุหรี่ และสารวจความ
คิดเห็นต่อการสูบบุหรี่และความรู้เรื่องผลกระทบของการสูบบุหรี่ทั้งกลุ่มตัวอย่างที่สูบบุหรี่และไม่
สูบบุหรี่ รวมทั้งเปรียบเที ยบภาวะสุขภาพของผู้สูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่โดยการตรวจสุขภาพ
ร่างกาย กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ชายและหญิง อายุระหว่าง 15 - 70 ปี อาศัยอยู่ในเขตเมืองและ
ชนบท ของอาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้สูบบุหรี่ 165 ราย และไม่สูบบุหรี่ 175 ราย รวม
ทั้งหมด 340 ราย ซึ่งได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เก็บข้อมูล โดยการสัมภาษณ์โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์และการตรวจสุขภาพร่างกายโดยคณะแพทย์และพยาบาล โดยมีการชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง
วัดความดันโลหิต เอ็กซเรย์ปอด วัดความจุปอดและตรวจอนามัยในช่องปาก
ผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมของผู้สูบบุหรี่ คือ สูบบุหรี่ทุกวัน เฉลี่ยวันละ 11 - 20 มวน
ชนิดของบุหรี่ที่สูบมีทั้งบุหรี่จากโรงงาน และบุหรี่มวนเอง (ยาเส้น) ระยะเวลาสูบเฉลี่ย 23.7 ปี อายุ
เฉลี่ยเมื่อเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก คือ 18.1 ปี (อายุต่าสุดคือ 7 ปี) สาเหตุจูงใจให้สูบบุหรี่ คือ ทาตาม
เพื่อน และอยากทดลอง บุหรี่ที่นิยมสูบ คือ กรองทิพย์ สายฝน วันเดอร์ กรุงทอง สาหรับยาเส้น นิยม
ตราผู้หญิง และตราม้า 2 ใน 3 ของกลุ่มตัวอย่างเคยพยายามเลิกสูบบุหรี่ เฉลี่ยประมาณ 3 ครั้ง เมื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการสูบบุหรี่พบว่าทั้งสองกลุ่มมีความคิดเห็นตรงกัน ในหลายประเด็น
ส่วนที่มีความเห็นแตกต่างกัน เช่น ประเด็นบุหรี่ช่วยทาให้รู้สึกผ่อนคลายและมีสมาธิ ซึ่งผู้สูบบุหรี่
เห็นด้วย แต่ผู้ไม่สูบบุหรี่ไม่เห็นด้วยกันประเด็นนี้ ทั้ง 2 กลุ่มมีความคิดเห็นสอดคล้องกันและเป็น
เชิงลบต่ออุตสาหกรรมบุหรี่ ทั้งสองกลุ่มมีความรู้เรื่องผลกระทบของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพ ใน
ระดับปานกลางถึงระดับดี ในกลุ่มผู้ไม่สูบบุหรี่ พบว่า ร้อยละ 98 ระบุว่าในอนาคตจะไม่สูบบุหรี่
อย่างแน่นอน
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สาหรับผลการประเมินสุขภาพ พบว่า กลุ่มผู้สูบบุหรี่มีปัญหาสุขภาพมากกว่ากลุ่มผู้ไม่สูบ
บุหรี่ในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง ผลเอ็กซเรย์ปอดผิดปกติ และปัญหาอนามัยช่อง
ปาก ซึ่งน่าจะเป็นผลกระทบจากการสูบบุหรี่นั่นเอง ดังนั้น ควรมีการรณรงค์เพื่อป้องกันไม่ให้คน
เริ่มสูบบุหรี่และช่วยคนที่สูบบุหรี่ให้เลิกสูบบุหรี่จึงเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่ง และควรกระทาอย่าง
ต่อเนื่องและทั่วถึง สาหรับการศึกษาครั้งนี้เป็นการสารวจข้อมูลพื้นฐาน จึงควรมีการศึกษาในระยะ
ยาวต่อไป เพื่อติดตามดูผลกระทบของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพ
มนตรี ยกเชื้อ. (2550) ได้มีการศึกษาวิจัยโครงการ ผลการจัดกิจกรรมเพื่อเลิกสูบบุหรี่
โดยการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมร่วมกับการใช้โปรแกรมการควบคุมตนเองและการใช้พืชสมุนไพร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อาเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
ซึ่งเป็นวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมการให้
ความรู้การใช้โปรแกรมการควบคุมตนเองและการใช้พืชสมุนไพร เพื่อการเลิกสูบบุหรี่ของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา ประจาปีการศึกษา 2550 ตาบลนาเตย อาเภอท้าย
เหมือง จังหวัดพังงา ผลการวิจัยพบว่า
1. ความรู้ความเข้าในพิษภัยเกี่ยวกับบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ก่อนทากิจกรรม
การเข้าค่ายอบรมคุณธรรมการให้ความรู้การใช้โปรแกรมการควบคุมตนเองและการใช้พืชสมุนไพร
และหลังทากิจ กรรมพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
2. เจตคติต่อการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นก่อนทากิจกรรมการเข้าค่ายอบรม
คุณธรรมการให้ความรู้ การใช้โปรแกรมการควบคุมตนเองและการใช้พืชสมุนไพร และหลังทา
กิจกรรม พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
3. ความรู้ความเข้าใจในพิษภัยของบุหรี่และเจตคติของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ก่อนทา
กิจกรรมการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมการให้ความรู้ การใช้โปรแกรมการควบคุมตนเองและการใช้พืช
สมุนไพร และหลังทากิจกรรม พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
4.พฤติกรรมการสูบบุหรี่หลังการทากิจกรรมการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมการให้ความรู้การ
ใช้โปรแกรมการควบคุมตนเองและการใช้พืชสมุนไพร ลดจานวนครั้งในการสูบบุหรี่และหยุดสูบ
บุหรี่ในบางราย
ทัศนีย์วรรณ กันทากาศ. (2550) ได้มีการศึกษาโครงการเรื่อง ผลของโปรแกรมส่งเสริมการ
เลิกสูบบุหรี่ในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่รับไว้ในโรงพยาบาลต่อความสาเร็จในการเลิกสูบ
บุหรี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ในผู้ป่วยโรคหัวใจและ
หลอดเลือดที่รับไว้ในโรงพยาบาลต่อความมั่นใจของผู้ป่วยที่จะเลิกสูบบุหรี่ การรับรู้ของผู้ป่วย
เกี่ยวกับผลที่ตามมาจากการเลิกสูบบุหรี่ การรับรู้แรงสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการเลิกสูบ
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บุหรี่ ในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ถูกรับไว้รักษาในหอผู้ป่วยชาย แผนกอายุร กรรมสามัญ
โรงพยาบาลราชวิถี อายุ 20-60 ปี ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2549 – เมษายน 2550 จานวน 60 คน
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กาหนด แบ่งกลุ่มด้วยวิธีการจับคู่ กลุ่มละ
30 คน โดยกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่และการดูแลตามปกติ ส่วนกลุ่ม
ควบคุมได้รับการดูแลตามปกติ วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ Independent t-test Paired t-test
Chi-square Fisher’s exact probability test ผลการศึกษาพบว่า หลังจาหน่ายออกจากโรงพยาบาล 6-8
สัปดาห์ กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย คะแนนความมั่นใจที่จะเลิกสูบบุหรี่เมื่อออกจากโรงพยาบาล สูงกว่า
กลุ่มควบคุม (p<.05) การรับรู้ผลที่ตามมาจากการเลิกสูบบุหรี่ การรับรู้แรงสนับสนุนทางสังคม สูง
กว่ากลุ่มควบคุม (p<.001) และพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ในกลุ่มทดลอง (93.33%) มีแนวโน้มสูง
กว่ากลุ่ม ควบคุม (83.33%) ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่
สามารถส่งเสริมให้เกิดความมั่นใจในการเลิกสูบบุหรี่ การรับรู้ของผู้ป่วยเกี่ยวกับผลที่ตามมาจาก
การเลิกสูบบุหรี่ การรับรู้แรงสนับสนุนทางสังคมในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ถูกรับไว้ใน
โรงพยาบาล ดังนั้น ผู้วิจัยเสนอแนะให้ใช้โปรแกรมส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่เพื่อส่งเสริมการเลิกสูบ
บุหรี่ในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่รับไว้ในโรงพยาบาล
สุกัญญา วงศศิร.ิ (2551) ได้ศึกษาโครงการเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จในการเลิก
สูบบุหรีข่ องคนไทย การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จในการเลิกสูบ
บุหรี่ของคนไทย โดยใช้ข้อมูลของโครงการ “ผลกระทบจากนโยบายควบคุม การบริโภคยาสูบใน
ประเทศไทย การสารวจกลุ่มผู้สูบบุหรี่ระดับประเทศรอบที่ 1 และรอบที่ 2 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่สูบ
บุหรี่ทั้งเพศชายและหญิง อายุตั้งแต้ 18 ปขึ้นไป ที่ติดตามสัมภาษณ์ได จานวน 1,558 ราย วิเคราะห์
ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความส าเร็ จ ในการเลิ ก สู บ บุ ห รี่ โ ดยใช้ ก ารวิ เคราะห์ ก ารถดถอยโลจิ ส ติ ค
(Logistic Regression Analysis) เป็นสมการทานาย
ผลการวิจัยพบว่าอายุมีอิทธิพลต่อความสาเร็จในการเลิกสูบบุหรี่โดยอายุเพิ่มขึ้น1 ปี ทาให้
โอกาสเลิกสูบบุหรี่ไดสาเร็จเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4 การเป็ นหัวหน้าครัวเรือนมีโอกาสเลิ กสูบบุหรี่ได้
สาเร็จน้อยกวว่าการไม่ ได้เป็นหัวหนาครัวเรือนถึงรร้อยละ 58 จานวนสมาชิกในครัวเรือนสูบบุหรี่
เพิ่มขึ้น 1 คน ลดโอกาสที่จะเลิกสูบบุหรี่ไดรอยละ 98.4 การที่ในครัวเรือนมีเด็กเพิ่มขึ้น 1 คน ทาให
โอกาสในการเลิกสูบบุหรี่ไดสาเร็จเพิ่มขึ้นรร้อยละ 37 และผู้สูบบุหรี่ที่อยู่ในบ้านที่มีการจากัดพื้นที่
การสูบบุหรี่มีโอกาสเลิกสูบบุหรี่ได้สาเร็จมากกว่าผู้สูบบุหรี่ที่อยู่ในบ้านที่ไม่จากัดพื้นที่การสูบบุหรี่
เกื อ บ 2 เทาดั ง นั้ น ในการป้ อ งกั น และควบคุ ม การบริ โ ภคยาสู บ ควรรณรงค์ โดยชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง
ผลกระทบของบุหรี่ที่มีต่อสุขภาพของเด็กและสมาชิกในครอบครัวและให้ ความสาคัญต่อประเด็น
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บ้ า นปลอดบุ ห รี่ มี ก ารสร้ างกระแสการเลิ ก สู บ บุ ห รี่ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งและให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนมากขึ้น
วรี พ ร พิ ศ อ่อ น (2542) ได้ มี ก ารศึ ก ษาเรื่อ ง ผลกระทบของการสู บบุ ห รี่ ที่มี ต่ อ สุข ภาพ
นัก เรีย นวัย รุ่น โดยมี วัตถุป ระสงค์ใ นการศึก ษาเพื่ อหาความสัมพั นธ์ระหว่างการสูบบุหรี่ และ
ผลกระทบต่อสุขภาพ โดยศึก ษาในโรงเรีย นภาครัฐบาล และเอกชนระดับมัธ ยมศึกษา จานวน
10 แห่ง ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2541 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนที่กาลังศึกษา
อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จานวน 2,243 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
ผลการศึ ก ษาโดยใช้ ส ถิติก ารถดถอยของพหุล อจิส ติก เพื่ อควบคุมอิทธิพลของปัจจัย ที่
ส าคั ญ แล้ ว พบว่ า นั ก เรี ย นที่ สู บ บุ ห รี่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด ปั ญ หาสุ ข ภาพ เรี ย งตา มล าดั บ
ความสาคัญ ดังนี้ การเกิดเหงือกอักเสบ เหงือกร่น มีกลิ่นปาก (OR=12.93) การไอบ่อย มีเสมหะมาก
ในตอนเช้า (OR=12.55) การเกิดอาการปวดหลัง (OR=4.73) การเกิดหัวใจเต้นแรง เร็ว ใจสั่นขณะ
พัก หายใจมีเสียงดังคล้ายนกหวีด (OR=3.93) การนอนไม่หลับ เครียด หงุดหงิดง่าย (OR=3.61) การ
เกิดสุขภาพทรุดโทรม แก่ก่อนวัย ใบหน้าเหี่ยวย่น (OR=3.52) ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น มีกลิ่นตัว
เหม็นกลิ่นบุหรี่ (OR=2.99) การเกิดฟันดา เล็บเหลือง (OR=2.97) การเกิดอาการหายใจขัด เหนื่อย
ง่ายเวลาออกกาลังกาย (OR=2.21) ร่างกายอ่อนแอ ภูมิคุ้มกันโรคลดลง ป่วยบ่อย (OR=2.16) การเกิด
อาการอืดแน่นท้อง เบื่ออาหารอยู่บ่อย ๆ (OR=2.05) การเป็นหวัดบ่อย เป็นหวัดได้ง่าย (OR=1.71)
การแพ้อากาศ น้ามูกไหลอยู่บ่อย ๆ (OR=1.42) เมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนที่ไม่เคยสูบบุหรี่อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p-value<0.05)
จากการศึกษาจะเห็นได้ว่า การสูบบุหรี่จะส่งผลต่อสุขภาพ ดังนั้นทางโรงเรียนน่าจะรณรงค์
ให้นักเรีย น และผู้ปกครองตระหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่ที่มีต่อสุขภาพ เพื่ อป้องกันและลด
ผลกระทบที่จะเกิดกับสุขภาพเด็กนักเรียนวัยรุ่น
นพมาศ ร่มเกตุ. (2550) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ถึงผลกระทบของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพ
และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดสงขลา การศึกษาครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อสารวจการรับรู้ถึงผลกระทบของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพและพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ของนักเรียนระดับมัธยม ศึกษา จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
จังหวัดสงขลา จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน จานวน 420 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ถึงผลกระทบของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพ
และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และ
ทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยการใช้วิธีเปรียบเทียบพหุคูณของทูกี้
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จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า
1. นัก เรียนในระดับ ชั้นมัธยมศึก ษาตอนต้นกั บมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการรับ รู้ถึง
ผลกระทบของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพไม่แตกต่างกัน
2. นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน มีการรับรู้ถึงผลกระทบของการสูบบุหรี่ต่อ
สุขภาพแตกต่างกัน โดยที่การรับรู้ถึงผลกระทบของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพทางกาย แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และการรับรู้ถึงผลกระทบของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพทาง
จิตใจ ทางสังคม และผลกระทบโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
3. นักเรียนที่บิดามารดามีอาชีพต่างกัน บิดามารดา และคนในครอบครัว มีพฤติกรรมการ
สูบบุหรี่ต่างกัน และนักเรียนที่มีที่พักอาศัยต่างกั น มีการรับรู้ถึงผลกระทบของการสูบบุหรี่ต่อ
สุขภาพไม่แตกต่างกัน
4. พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียน ส่วนใหญ่ไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 93.1 สูบบุหรี่ ร้อยละ
3.6 และเคยสูบแต่ปัจจุบันเลิกสูบบุหรี่แล้ว ร้อยละ 3.3 ใน 2 กลุ่ม หลังนี้ ผู้ที่เลิกสูบบุหรี่แล้ว มีร้อย
ละ 48.3 สูบเป็นครั้งคราวร้อยละ 27.6 และสูบทุกวันร้อยละ 24.1 ผู้ที่สูบ และเคยสูบเริ่มสูบบุหรี่เป็น
ครั้งแรกเมื่ออายุ 11-14 ปี สาเหตุที่ทาให้เริ่มสูบบุหรี่ คือ อยากรู้อยากลอง การสูบบุหรี่มวนแรกใน
ตอนเช้าจะสูบหลังตื่นนอนเกิน 1 ชั่วโมง ชอบสูบบุหรี่ซองยี่ห้อในประเทศ จานวนบุหรี่ที่สูบเฉลี่ย
ต่อวัน คือ น้อยกว่า 5 มวน ส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงการสูบที่โรงเรียน รองลงมา สูบก่อนเข้าชั้นเรียน
สูบหลังเลิกเรียน และสูบระหว่างชั่วโมงเรียน สถานที่ที่ชอบสูบ คือ ห้องน้าของโรงเรียน
บุคคลใกล้ชิดที่สูบบุหรี่ คือ เพื่อนสนิท บุคคลในครอบครัวทราบพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ของนักเรียน ส่วนใหญ่ไม่เคยปรึกษาใครเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ แต่มีบางคนเคยปรึกษาเพื่อน เคย
พยายามเลิกสูบบุหรี่ 1-2 ครั้ง มีบิดามารดาเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้เลิกสูบบุหรี่ได้ นักเรียนที่สูบบุหรี่
ส่วนใหญ่ยินดีให้ความร่วมมือในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
อัณณัส ขุนกาเซ๊ะ. (2546) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินงานป้องกันยาเสพติด
ของคณะท างานป้ องกั นยาเสพติดในโรงเรีย นระดับมัธ ยมศึก ษาและอาชีวศึก ษาในเขตจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย 3 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาระดับการ
ดาเนินงานป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ในเขตจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสถานภาพและการดารงตาแหน่ง ปัจจัยจิต
ลักษณะของคณะทางานป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนกับระดับการดาเนินงานป้องกันยาเสพติดของ
คณะทางานป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนระดัมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ในเขตจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินงานป้องกันยาเสพติดของคณะทางานป้องกันยาเสพ
ติดในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากตัวแปรอิสระ
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ได้แก่ ปัจจัยด้านสถานภาพและการดารงตาแหน่ง ปัจจัยจิตลักษณะกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ
คณะทางานป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน อาจารย์ฝ่ายปกครอง อาจารย์ที่
รับผิดชอบงานยาเสพติดในโรงเรียนและหัวหน้างานแนะแนวหรือผู้รับผิดชอบงานแนะแนวใน
โรงเรียน จานวน 100 คน โดยใช้ประชากรทั้งหมดในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าสัมประสทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า
1. ระดับการดาเนินงานของคณะทางานป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและ
อาชีวศึกษาในภาคใต้ โดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับสูง
2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับการดาเนินงานป้องกันยาเสพติดของคณะทางานป้องกัน
ยาเสพติดในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาในภาคใต้ ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
มีความสัมพันธ์เชิงบวก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และระดับการศึกษาประสบการณ์
ท างานป้ อ งกั น ยาเสพติ ด ในโรงเรี ย น สถานที่ ท างาน การมุ่ ง อนาคตและควบคุ ม ตนเอง
มีความสัมพันธ์เชิงบวก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน ตาแหน่งปัจจุบัน มีความสัมพันธ์
เชิงลบกับระดับการดาเนินงานป้องกันยาเสพติดของคณะทางานป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาในภาคใต้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินงานป้องกันยาเสพติดของคณะทางานป้องกันยาเสพติดใน
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาในภาคใต้ โดยวิธีการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน คือ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (MOTIVATE) ซึ่งมีอานาจในการทานายร้อยละ 9.9 และมีสมการพยากรณ์ใน
รูปคะแนนดิบ ดังนี้ OPERATE = .108 + .037(MOTIVATE)
จากผลการวิจัยนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันยาเสพติดใน
โรงเรียนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ กรมสามัญศึกษา กรมอาชีวศึกษา สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรมีการดาเนินการ
ในด้านต่างๆ เช่น การจัดฝึกอบรม สัมมนา เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติที่ถูกต้อง
ในเรื่องการมีคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาและยกระดับจิตใจของบุคลากรด้านการป้องกัน ซึ่งจะ
ส่งผลให้ระดับการดาเนินงานป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนสูงขึ้น อันจะนาไปสู่การดาเนินงาน
ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อีกทางหนึ่ง
ด้วย
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ประกิต วาทีสาธกกิจ. (2552) ได้กล่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ของบุหรี่ว่า ปัจจุบันมี ผู้สูบบุหรี่
ทั่วโลกประมาณ 1,100 ล้านคน ภายในปี พ.ศ.2568 จะเพิ่มขึ้นเป็นจานวนมากกว่า 1,600 ล้านคน
ในประเทศที่ประชากรโดยรวมมีรายได้สูง ปริมาณการสูบบุหรี่โดยรวมได้ลดน้อยลงมาเป็นเวลา
หลายทศวรรษแล้ว แต่ในประเทศที่ประชากรโดยรวมมายได้น้อยและรายได้ปานกลาง ผู้สูบบุ หรี่จะ
เพิ่มมากขึ้น การค้าบุหรี่ที่เสรีขึ้นทาให้การสูบบุหรี่เพิ่มสูงขึ้นในประเทศเหล่านี้ สถิติขององค์การ
อนามัยโลกรายงานปี พ.ศ.2545 ร้อยละ 80 ของคนสูบบุหรี่ อาศัยอยู่ในประเทศที่กาลังพัฒนา
ร้อยละ 50 ของผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ อยู่ในประเทศที่กาลังพัฒนาเช่นกัน และ
จะเพิ่มเป็นร้อยละ 70 ในปี พ.ศ.2570
หทั ย ชิ ตานนท์ . (2547) ได้ก ล่าวถึง สถิติขององค์ก ารอนามัย โลก ปี พ.ศ.2545 พบว่า
มีผู้เสียชีวิตทั่วโลกปีละ 4 ล้านคน หรือวันละ 11,000 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีก าร
คาดคะเนทางระบาดวิทยาว่า ในอีก 20 ปี ข้างหน้า จานวนผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ จะเพิ่มขึ้นเป็น
ปีละ 10 ล้านคน หรือนาทีละ 20 คน ทุก ๆ วัน เยาวชนประมาณ 80,000-100,000 คน ทั่วโลกเริ่มติด
บุหรี่
ศรัญญา เบญจกุล และคณะ. (2551) จากศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ
(ศจย.) การสารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรไทยอายุ 15 ปี ขึ้นไป พ.ศ.2543-2549 พบว่า
อัตราการสูบบุหรี่ของคนไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป จานวนผู้สูบบุหรี่ประจา 9.54 ล้านคน เป็นผู้ชาย 9.02
ล้านคน ผู้หญิง 0.52 ล้านคน และสูบเป็นครั้งคราวรวม 1.5 ล้านคน อัตราการสูบบุหรี่ปัจจุบันของ
ประชากรไทย คือ 21.91% โดยสูบเป็นประจา 18.94% ปริมาณการสูบบุหรี่เป็นประจาเฉลี่ย 10 มวน
ต่อวัน อายุที่เริ่มสูบบุหรี่ คือ 18.25+/- 4.34 ปี เริ่มสูบเมื่ออายุ 15-19 ปี ร้อยละ 58.2 อายุ 20-24 ปี
ร้อยละ 27.7 และเริ่มสูบเมื่ออายุ 10-14 ปี ร้อยละ 6.5 อัตราการสูบบุหรี่จาแนกตามระดับการศึกษา
พบว่า ระดับการศึกษาที่ต่ากว่าอุดมศึกษา การสูบบุหรี่จะสูงกว่าคนที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา
โดยพบว่า 67% ของผู้สูบบุหรี่มีการศึกษาต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละของการสูบบุหรี่ของ
คนไทยจาแนกตามภาคทุกเพศ มีดังนี้
กรุงเทพมหานคร
15.7
ภาคกลาง
19.9
ภาคเหนือ
23.5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
25.7
ภาคใต้
24.4
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4. มาตรการการควบคุมการบริโภคยาสูบ
เนื่ อ งจากปั ญ หาในเรื่ อ งการสู บ ยาสู บ หรื อ บุ ห รี่ ถื อ เป็ น ปั ญ หาส าคั ญ ประการหนึ่ ง ที่
เกี่ยวเนื่องไปสู่การเสพยาเสพติดชนิดอื่น ๆ ในประเทศต่ าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย จึงได้มี
การกาหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ ตามรายละเอียดโดยสังเขป ดังต่อไปนี้
สานักควบคุมการบริโภคยาสูบ. (2553) มาตรการในระดับสากล และมาตรการในประเทศ
ไทย สานักควบคุมการบริโภคยาสูบ แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่ งชาติ พ.ศ.2553-2557
ได้กล่าวถึง สาระสาคัญของแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.2553-2557 ดังนี้
วิ สั ย ทั ศ น์ (vision) การควบคุ ม ยาสู บ ของประเทศมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ก้ า วทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
พั น ธกิ จ (mission) สนั บ สนุ น ให้ อ งค์ ก รเครื อ ข่ า ยทุ ก ภาคส่ ว นร่ ว มกั น เฝ้ า ระวั ง และ
ดาเนินการ เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนไทยให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้
พ้นจากการเสพติด เจ็บป่วย พิการ และตายอันเนื่องมาจากอันตรายของยาสูบ
จุดมุ่งหมายสูงสุด (Ultimate goals)
1. การลดอัตราการบริโภคยาสูบของประชาชน
2. การลดปริมาณการบริโภคยาสูบต่อหัวประชากร
3. การทาให้สิ่งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
เป้าหมาย (Targets)
1. ในปี พ.ศ.2557 อัตราการสูบบุหรี่ปัจจุบันของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป
โดยรวมและประชากรชาย ลดลงร้อยละ 10 จากปี พ.ศ. 2552 ขณะที่อัตราการสูบบุหรี่ปัจจุบันของ
ประชากรหญิงอายุ 15 ปีขึ้นไปไม่เพิ่มขึ้นจากฐานข้อมูลการสารวจปี พ.ศ. 2552
2. ปริมาณการบริโภคยาสูบต่อหัวประชากรต่อปีลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 จากปี
พ.ศ. 2552
3. ควบคุ ม มิ ใ ห้อัต ราการบริโ ภคยาสูบ ชนิด อื่นๆ (บุหรี่ ไ ร้ค วัน) เพิ่ มขึ้น จาก
ฐานข้อมูลการสารวจปี พ.ศ. 2552
4. ในปีพ.ศ. 2557 อัตราการได้รับควันบุหรี่มือสองของประชาชนลดลง 50 % จาก
ปี พ.ศ. 2552
โดยมี ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ส าคั ญ ในการด าเนิ น การควบคุ ม การบิ โ ภคยาสู บ ของประเทศ
8 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันมิให้เกิดผู้บริโภคยาสูบรายใหม่
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมให้ผู้บริโภคลด และเลิกใช้ยาสูบ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้ า งเสริ ม ความเข้ ม แข็ ง และพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการ
ดาเนินงานควบคุมยาสูบของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การควบคุมการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การแก้ปัญหาการควบคุมยาสูบโดยใช้มาตรการทางภาษี
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การเฝ้าระวังและควบคุมอุตสาหกรรมยาสูบ
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ(2535) ได้กล่าว
เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบของประเทศไทย ดังนี้
1. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมมาตรการ
ทางตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึ่งรวมถึงยาสูบทุกชนิดที่ใช้สูด ดม อม เคี้ยว สาระสาคัญของ
กฎหมาย คือ
 ห้ามขายบุหรี่แก่ผู้ที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี
 ห้ามขายบุหรี่ด้วยเครื่องขายอัตโนมัติ
 ห้ามแจกบุหรี่เพื่อเป็นตัวอย่างหรือเพื่อให้แพร่หลาย
 ห้ามโฆษณาบุหรี่ หรือแสดงเครื่องหมายในสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์หรือสื่ออื่น
รวมทั้งห้ามแสดงซองบุหรี่ที่จุดขาย
 ห้ามโฆษณาสินค้าที่ใช้ชื่อบุหรี่เพื่อเป็นเครื่องหมายของสินค้านั้น
 ห้ามผลิต นาเข้า โฆษณา สินค้าเลียนแบบบุหรี่หรือซองบุหรี่
 ห้ า มส่ ง เสริ ม การขายทุ ก รู ป แบบ ได้ แ ก่ การขายสิ น ค้ า โดย แจก แถม
ให้แลกเปลี่ยนกับบุหรี่ โดยแจก แลก แถม ให้แลกเปลี่ยนกับสินค้า บริการอื่น
 พิมพ์คาเตือนสุขภาพข้างซองบุหรี่
 เปิดเผยส่วนประกอบผลิตภัณฑ์บุหรี่
 แสดงฉลากที่ซองบุหรี่ตามหลักเกณฑ์
 ห้ามขายบุหรี่ที่ไม่ได้แสดงฉลากตามหลักเกณฑ์
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2. พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535กฎหมายฉบับนี้ให้อานาจ
กระทรวงสาธารณสุขในการประกาศให้สถานที่ต่าง ๆ เป็นที่ห้ามสูบบุหรี่ เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้
ไม่สูบบุหรี่ในการที่จะได้รับอากาศบริสุทธิ์ และปลอดจากการได้รับอันตรายจากควันบุหรี่มือสอง
สาระสาคัญของกฎหมาย คือ
 การจัดให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของสถานที่หรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะเป็น
เขตสูบบุหรี่และเป็นเขตปลอดบุหรี่
 การจัดให้เขตปลอดบุหรี่มีสภาพลักษณะและมาตรฐานตามที่กาหนด
 การจัดให้มีเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ หรือเขตปลอดบุหรี่ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนด
 การห้ามมิให้ผู้ใดสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ทั้งนี้ ตั้งแต่ พ.ศ.2535 กระทรวง
สาธารณสุขได้ออกประกาศ กาหนดสถานที่สาธารณะที่ห้ามสูบบุ หรี่เพิ่มขึ้น
เป็นระยะๆ จนปัจจุบันนี้ สถนที่สาธารณะและที่ทางานทั้งหมดถูกกาหนดให้
เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว รวมทั้ง ผับ บาร์ และสถานบันเทิงต่างๆ
อิสลามกับหลักการและแนวคิดเรื่องยาสูบหรือบุหรี่
1. บทบัญญัติของอิสลามในเรื่องบุหรี่
ศาสนาอิสลามได้มีการบัญญัติในเรื่องบุหรี่ ซึ่งในอดีตยังไม่มีหลักการที่ชัดเจนระบุเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ แต่ในปัจจุบัน นักวิชาการศาสนาอิสลามได้มีการฟัตวา (มติเอกฉันท์ทางศาสนา) เกี่ยวกับ
บุหรี่ ตามเนื้อหารายละเอียด ดังต่อไปนี้
อับดุรรอฮ์มาน จะปะกียา. (2555) ได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องบทบัญญัติของอิสลามในเรื่องบุหรี่
ว่า “ยาสูบ” เป็นพืชชนิดหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันในปลายศตวรรษที่ 16 แห่งคริสตศักราช หลังจากที่มี
การบริโภคอย่างแพร่หลาย นักวิชาการในยุคนั้นก็มีการถกปัญหาเกี่ยวกับทัศนะทางนิติศาสตร์
อิสลามว่า “ยาสูบ” หรือ “บุหรี่” มีความชอบธรรมทางศาสนาเช่นไรบ้า ง ? เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่
และยังไม่มีคาวินิจฉัยชี้ขาดจากบรรดานักวิชาการ มุสลิมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เนื่องจากขาดข้อมูลที่
เพียงพอ กอปรกับยังไม่มีการศึกษาวิจัยถึงผลกระทบจากการ “สูบบุหรี่” ทาให้นักวิชาการมุสลิมมี
ทัศนะที่แตกต่างกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ บางทัศนะมองว่าเป็นสิ่งต้องห้าม (หะรอม) บางทัศนะเห็นว่าเป็น
สิ่งที่น่ารังเกียจ (มักรูฮฺ) บางทัศนะมองว่าเป็นสิ่งที่อนุมัติ (มุบาหฺ) และบางทัศนะก็ไม่ออกความคิด
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เห็นใดๆ ดังนั้น ผู้เขียนจึงไม่สามารถอ้างคาวินิจฉัยของนักวิชาการในยุคนั้นเพื่อยืนยันชี้ขาดใน
ประเด็นนี้เลย
จากการศึ ก ษาค้ นคว้า ของผู้เขีย นในเรื่ องดังกล่าวได้ พบว่า สาเหตุที่บรรดานัก วิชาการ
มุสลิม มีทัศนะที่แตกต่างกันในประเด็น “การสูบบุหรี”่ นั้น หาใช่เพราะเกิดความขัดแย้งในประเด็น
“การอ้างอิงหลักฐานตามหลักนิติศาสตร์อิสลาม” แต่อย่างใดไม่ แต่เกิดจากความขัดแย้งในประเด็น
“การค้นหาผลกระทบ”หรือ “การรับรู้พิษภัย”จากการสูบบุหรี่ต่างหากนักวิชาการบางกลุ่มในสมัย
นั้น ยังมองว่าบุหรี่อาจมีประโยชน์บางประการ
ในขณะที่นักวิชาการบางกลุ่มเห็นว่า พิษภัยของการสูบบุหรี่ยังมีเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ
ประโยชน์ที่ได้รับ บางกลุ่มก็ยังไม่สามารถให้คาชี้ขาดว่ามีพิษภัยหรือไม่ ซึ่งหากนักวิชาการมุสลิม
ในยุคก่อนรับทราบว่า พิษภัยของบุหรี่มีมากมายดังเช่นที่ได้มีการค้นพบในปัจจุบันแล้ว พวกเขาต้อง
ออกคาวินิจฉัยว่าบุหรี่เป็นสิ่งที่หะรอมอย่างมิพักต้องสงสัย
ผู้เขียนได้ พบว่า “การที่จะชี้ชัดว่าบุหรี่หรือสิ่งเสพติดชนิดอื่นๆ มีพิษภัยต่อสุขภาพร่างกาย
หรือไม่นั้น มิใช่เป็นหน้าที่และภารกิจของ อุละมาอฺ(ผู้รู้) ทางนิติศาสตร์อิสลาม แต่มันเป็นงาน
เฉพาะทางของวงการแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ด้านเคมีทั้งหลาย พวกเขาต่างหากที่จะต้องถูกตั้ง
คาถามและให้คาตอบในประเด็นนี้ เนื่องจากพวกเขาเท่านั้นเป็นผู้ที่รอบรู้และเชี่ยวชาญในประเด็นนี้
อัลลอฮฺ ตะอาลา ได้กล่าวความว่า “ดังนั้น เจ้าจงถามผู้รู้หากพวกเจ้าไม่รู้ ” (อัลกุรอาน16:43) อัลลอฮฺ
ตะอาลา ยั ง ได้ ก ล่ า วอี ก ความว่ า “ไม่ มี ผู้ ใ ดแจ้ ง แก่ เ จ้ า ได้ น อกจากผู้ ท รงรอบรู้ เ ท่ า นั้ น ”
(อัลกุรอาน 35 : 14)
ในกรณีนี้ วงการแพทย์ได้วินิจฉัยเกี่ยวกับพิษของบุหรี่ โดยที่พวกเขาพากันเห็นพ้องต้องกัน
ว่า บุหรี่มีอันตรายต่อสุขภาพในภาพรวมมากมายแค่ไหน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุหรี่สร้างอันตรายแก่
ปอดและระบบหายใจ ตลอดจนเป็นสาเหตุหลักของการเป็นมะเร็งปอด ซึ่งทาให้ชาวโลกในปัจจุบัน
พากันรณรงค์ เผยแพร่ถึงพิษภัยบุหรี่อย่างจริงจัง ด้วยเหตุนี้ บรรดานักวิชาการมุสลิมในสมัย
ปัจจุบัน ได้ออกคาวินิจฉัยในประเด็น “บุหรี่” ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพราะกฏสนบัญญัติใน
ประเด็นนี้ต้องอาศัยข้อมูลพื้นฐานจากทัศนะของวงการ แพทย์เท่านั้น ในเมื่อวงการแพทย์ ต่างเห็น
พ้องต้องกันว่า บุหรี่เป็นสิ่งที่มีพิษมีภัย นักวิชาการมุสลิมจึงต้องลุกขึ้นสนับสนุนว่า บุหรี่เป็นสิ่งที่
ต้องห้ามตามหลักศาสนบัญญัติเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจาก อาหารทุกประเภทที่มีโทษต่อร่างกาย
ล้วนเป็นสิ่งต้องห้ามในทัศนะอิสลามทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจกล่าวได้ว่า มหันตภัยของบุหรี่ใน
ปัจจุบันแทบไม่จาเป็นต้องได้รับการยืนยันจากวงการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิทยาศาสตร์ด้านเคมี
อีกแล้วแม้แต่ผู้คนทั่วไปทั้งผู้ที่มีการศึกษาหรือไม่ก็ตามต่างก็รับทราบถึงพิษภัยของมันเป็นอย่างดี
เหตุผลของการวินิจฉัยว่า “บุหรี่คือสิ่งต้องห้ามในอิสลามหรือเท่ากับ หะรอม”
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หลักฐานต่างๆที่สนับสนุนโดยใช้หลักการเทียบเคียงกับตัวบทบัญญัติในอัลกุรอาน
1. อัล ลอฮ์ท รงห้า มมิ ใ ห้ฆ่าตัวเองทั้งทางตรงและทางอ้อมและห้ามนาพาตัวเองสู่ความ
หายนะความว่า"และจงอย่าฆ่าตัวของพวกเจ้าเอง แท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงเมตตาต่อพวกเจ้าเสมอ"
(อัลกุรอาน 4 : 29) ความว่า "และจงอย่ายื่นมือของพวกเจ้าสู่ความหายนะ" (อัลกุรอาน 2 : 195)
2. การสูบ บุ หรี่เป็ นการสุรุ่ย สุร่า ยที่อัล ลอฮ์ ทรงห้าม ตามที่อัล ลอฮ์ทรงตรั ส ความว่ า
“ท่านทั้งหลายอย่าได้สุรุ่ยสุร่าย เพราะแท้จริงอัลลอฮฺไม่รักผู้สุรุ่ยสุร่าย” (อัลกุรอาน 6 : 141)
3. สร้างความเดือดร้อนแก่คนรอบข้างและครอบครัว ความว่า "และบรรดาผู้ที่สร้างความ
เดือดร้อนแก่มวลชนผู้ ศรัทธาทั้งชายและหญิงด้วยสิ่งที่พวกเขาไม่ได้กระทา แน่นอนเขาเหล่านั้น
ต้องแบกความเท็จและบาปอันชัดแจ้ง" (อัลกุรอาน 33 : 58)
4. บุหรี่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจจะเห็นได้จากคราบนิโคตินที่ติดตามไรฟันและส่งกลิ่นเหม็น
คลุ้งดังนั้นบุหรี่จึงเป็นสิ่งต้องห้าม (หะรอม) อัลลอฮ์ทรงตรัสความว่า"และพระองค์ทรงห้ามพวกเขา
จากสิ่งที่เลวทรามและน่ารังเกียจทั้งหลาย" (อัลกุรอาน 7 : 15)
5. บุหรี่ไม่ใช่สิ่งที่ทาให้อิ่มและไม่ใช่ยารักษาโรคเพราะ ฉะนั้นการสูบบุหรี่จึงเป็นการเปล่า
ประโยชน์และการเปล่าประโยชน์นั้นเป็นสิ่ง ต้องห้าม (หะรอม) หลักฐานอื่นๆ ที่สามารถอ้างอิง
เพื่อยืนยันว่า บุหรี่เป็นสิ่งที่ หะรอม ได้แก่ คากล่าวของนบีมูฮัมมัดศอลลาลอฮฺอาลัยฮิวาสาลลัม
“ไม่มีการสร้างความเดือดร้อน ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ” (รายงานโดย อะหมัด และอิบนุมาจะห์ ด้วย
สายรายงานที่ดี)
2. การบริโภคยาสูบหรือการสูบบุหรี่ในทัศนะของปราชญ์มุสลิมในอดีต
เกี่ยวกับการบริโภคยาสูบหรือสูบบุหรี่ไม่ปรากฏหลักฐานโดยตรงจากอัลกุรอานและซุน
นะฮฺของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม เนื่องจาก “ยาสูบ” หรือ “บุหรี่” เพิ่งเป็นที่
รู้จักในโลกอาหรับเมื่อตอนปลายศตวรรษที่ 10 หรือต้นศตวรรษที่ 11 แห่งฮิจญฺเราะฮฺศักราช
(ตรงกับปลายศตวรรษที่ 16 หรือต้นศตวรรษที่ 17 แห่งคริส ตศัก ราช) ในชื่อเรียกต่างๆ เช่น
อัดดุคอน [ ]انذخانอัตตับฆฺ [ ]انتبغอัตตุตุน[ ]انتتهอัตตุมบาค [ ]انتمباكเป็นต้น ต่อมา
เมื่ อมี ก ารบริโภคกั นอย่ า งแพร่หลาย นัก วิชาการมุส ลิมในสมัย นั้นจึงได้มีก ารวิเคราะห์วินิจฉั ย
ถึงหุกมฺหรือศาสน บัญญัติอิสลามว่า สูบบุหรี่ มีความชอบธรรมทางศาสนาอย่างไร
กล่า วได้ว่า ในสมัย นั้นหุก มฺ (บทบัญญัติ) เกี่ย วกั บการบริโภค “ยาสูบ” หรือ “บุหรี่ ”
เป็น ประเด็นใหม่ที่ยังไม่เคยมีคาวิเคราะห์วินิจฉัยชี้ขาดจากบรรดานักปราชญ์ระดับมุจญตะฮิด ผู้นา
มัซฮับ อาทิ อิมามหะนะฟีย์ อิมามมาลิกีย์ อิมามชาฟิอีย์ หรืออิมามอะหฺ มัด ตลอดจนนักปราชญ์ผู้
อาวุโสในแต่ละมัซฮับในยุคสมัยถัดมาก็มิได้อธิบายไว้เนื่องจากพฤติกรรมการสูบบุหรี่ยังไม่เกิดขึ้น
กับทั้งไม่มีข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับส่วนประกอบและผลกระทบจากการบริโภค “ยาสูบ” ทาให้
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นักวิชาการมุสลิมในยุคต่อมาหลังจากนั้น คือในราวช่วงต้นศตวรรษที่ 11 แห่งฮิจญ์เราะห์ศักราช
ต้องทาการวิเคราะห์วินิจฉัย และผลของการวิเคราะห์วินิจฉัยมีความแตกต่างกันอย่างมาก
กล่าวคือ บางท่านวินิจฉัยว่าการบริโภคยาสูบเป็นสิ่งต้องห้ามเด็ดขาด (หะรอม) บางท่าน
วินิจฉัยว่า เป็นสิ่งต้องห้ามไม่เด็ดขาดหรือน่ารังเกียจ (มัก รูฮฺ) บางท่านวินิจฉัยว่าเป็นสิ่งที่อนุมัติ
(มุบาหฺ) ในขณะที่บางท่านไม่แสดงความคิดเห็นใด ๆ ยิ่งกว่านั้น ในมัซฮับเดียวกันก็มีนักวิชาการที่
มีความคิดเห็นหลากหลาย ส่วนหนึ่งเห็นว่าเป็นสิ่งต้องห้ามเด็ดขาด (หะรอม) อีกส่วนหนึ่งเห็นว่า
ต้องห้ามไม่เด็ดขาดหรือน่ารังเกียจ (มักรูฮฺ) และอีกบางส่วนเห็นว่าอนุมัติ (มุ บาหฺ) (อัลเราะฮีบานีย์.
มาตอลีบ เอาลา อันนาฮีย์ ซัรฮุ ฆอยาตุล มุนตาฮี. เล่ม 6 หน้า 218.)
ดั ง นั้ น เมื่ อ เป็ น เช่ น นั้ น ผู้ วิ จั ย ไม่ ส ามารถที่ จ ะรวบรวมเป็ น ความคิ ด เห็ น ของมั ซ ฮั บ ได้
ว่ามัซฮับใดมีความเห็นต่อกรณีของการบริโภคยาสูบอย่างไรเนื่องจากในมัซฮับเดียวกันก็มีความ
คิดเห็นที่แตกต่างกัน จึงเสนอโดยจาแนกเป็นกลุ่มทัศนะดังนี้
1. ทัศนะที่มีความเห็นว่าการบริโภคยาสูบเป็นสิ่งหะรอม
บรรดานักวิชาการในทัศนะนี้ เป็นนักวิชาการจากมัซฮับต่าง ๆ คือ
1.1 มัซฮับหะนะฟีย์ เช่น ท่านอีซา อัชชะฮาวีย์,ท่านอับดุลบากี,ท่านมุฮัมมัด อิบ
นุศิดดีก อัซซุบัยดีย์,
1.2 มัซฮับมาลิกีย์ เช่น ท่านอิบรอฮีม อัลลิกอนีย์,, อะบูอัลฆัยษฺ อัลเกาะชาชฺ,
1.3 มัซฮับชาฟิอีย์ เช่น ชัยคฺ นัจญ์มุจดีน อัดดิมัชกีย์ ,ชัยคฺ อิบนุ อิลาน อัศศิดดีกีย์
, ท่ า นอุ มั ร อิ บ นุ อั บ ดุ ร เราะมาน อั ล หุ สั ย นี ย์ ,ท่ า นชั ย คฺ อามิ ร อั ช ชาฟิ อี ย์ ,
ชัยคฺอัลกอลยูบีย์, ชัยคฺ อัลบุญัยรีมีย์,
1.4 มัซฮับฮัมบาลีย์ เช่น ท่านอะหฺมัด อัสสันฮูรีย์ อัลบะฮูตีย์ ,
เหตุผลและหลักฐานอ้างอิงของทัศนะนี้ ได้แก่
1. ความมึนเมา [ ]اإلسكارนัก วิชาการกลุ่มนี้ให้เหตุผลว่าเพราะยาสูบทาให้เกิดอาการ
มึนเมา และทุกสิ่งที่ทาให้เกิดความมึนเมาเป็นสิ่งต้องห้ามเด็ดขาด(หะรอม) การบริโภคยาสูบจึงเป็น
สิ่งหะรอม นักวิชาการกลุ่มนี้ ได้อธิบายความมึนเมา [  ]اإلسكارว่า หมายถึง ภาวะที่สติปัญญา
เคลิบเคลิ้ม แม้ไม่ รุนแรงก็ตาม ดังนั้น จึงเห็นว่า การบริโภคยาสูบครั้ งแรกย่อมทาให้เกิดอาการ
ดังกล่าวนี้อย่างไม่ต้องสงสัย บางท่าน กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า ทุกคนที่บริโภคยาสูบล้วน
เกิดอาการมึนเมา คืออาการที่ทาให้เขาเห็นแสงสว่าง ขาดความยั้งคิด ด้วยการบีบลมหายใจ และสูด
ควันเข้าร่างกาย ความมึนเมาจึงเกิดขึ้นในสภาวะนี้ ภาวะมึนเมาไม่ใช่ต้องมีสภาพเริงร่าอย่างไร้สติ
( ชัยคฺ อะหฺมัด อิบนุมุฮัมมัด อัลมันกูร. انفىاكه انعذَذة فٍ انمسائم انمفُذة. เล่ม
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2 : 81. อ้างโดย อัลกอรอฎอวีย์ ยูซุฟ.  فتاوي معاصرةเล่ม 1 หน้า 656 พิมพ์ครั้งที่ 7. 2 เล่ม.
คูเวต : ด้ารอัลกอลัม, 1998.)
ด้วยเหตุนี้เองบางท่านจึงมีความเห็นต่อไปอีกว่า ไม่อนุญาตให้ผู้ที่บริโภคยาสูบเป็นอิมาม
ในการละหมาด
2. ความเชื่องช้า และเซื่องซึม [ ]انتفتُر وانتخذَرนัก วิชาการกลุ่มนี้ให้เหตุผลอีกว่า
หากไม่ ถึ ง ขนาดท าให้มึ นเมา แต่แ น่น อนมัน ทาให้เ กิ ด ความเชื่ องช้า เซื่อ งซึ มและเหนื่อ ยอ่ อ น
ซึ่งต้องห้ามอีกเช่นเดียวกัน( อิบนุ อาบิดีน رد انمحتار عهً انذر انمختارพิมพ์ครั้งที่
2. เล่ม 6. หน้า 459. กรุงเบรุต : ดารุ้ลฟิกรฺ ฮ.ศ. 1386.) ดังปรากฏในหะดีษเล่าจากท่า นหญิงอุมมุ สะ
ละมะฮฺว่า []َوهًَ َرسُىلُ ان َههِ صهً ال عهُه وسهم عَه ُكمّ مُسكِر وَمُفَتر
(อัลหะดีษ บันทีกโดยอะบูดาวู๊ด. จากอุมมุสะละมะฮฺ. หะดีษหมายเลข 3688.) ความว่า “แท้จริง
ท่านรซูลุ้ลลอฮฺ ห้ามจากทุกสิ่งที่ทาให้มึนเมา และทาให้อิดโรยเซื่องซึม ” คาว่า [ ]مفترหมายถึง
สิ่งที่ทาให้เกิดความความเชื่องช้าเซื่องซึม เหนื่อยหน่ายอ่อนแรงในส่วนต่างๆ ของร่างกาย
3. ภยันตราย [ ]انضررนักวิชาการกลุ่มนี้ได้ให้เหตุผลเพิ่มเติมอีกว่า การบริโภคยาสูบเป็น
สิ่งต้องห้ามเด็ดขาด เพราะก่อภยันตราย 2 ด้านด้วยกัน คือ ด้านหนึ่งเป็นภัยต่อร่างกาย อีกด้านหนึ่ง
เป็นภัยต่อทรัพย์(ชัยคฺ อะบูอะมัด อิบนุ สลามัต อัลกอลยูบีย์حاشُت انقهُىبٍ وعمُر
เล่ม1 หน้า49. ชัยคฺสุลัยมาน อิบนุ มุฮัมมัด อิบนุอุมัร อัลบุญัยริมีย์
 حاشُت انبجُرمٍ عهً اإلقىاعเล่ม 4 หน้า 276.)
ภยันตรายต่อร่างกาย คือ การทาให้ร่างกายอ่อนแอลง ทาให้สีหน้าซีดเหลือ และมีอาการไอ
อย่างรุนแรงและอาจนาไปสู่การเป็นวัณโรค แม้ว่าจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆ ก็ตาม
ภยันตราย ต่อทรัพย์สิน คือ การบริโภคยาสูบเป็นการใช้จ่ายทรัพย์สินอย่างฟุ่มเฟือย ไม่ก่อ
ประโยชน์ทั้งต่อร่างกายและจิตวิญญาณ ไม่มีคุณค่าทั้งในโลกดุนยานี้และโลกอาคิเราะฮฺ (อัลกอ
รอฎอวีย์ ยูซุฟ. فتاوي معاصرة. เล่ม 1 หน้า 657 พิมพ์ครั้งที่ 7. 2 เล่ม. คูเวต : ด้ารอัลกอลัม,
1998.)
ประหนึ่งการทาให้สูญเสียทรัพย์สินโดยเปล่าประโยชน์ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้าม ดังปรากฏใน
อัลหะดีษท่านนบีมุฮัมมัด ว่า
[... وََوهًَ انىَبٍِ صهً ال عهُه وسهم عَه إضاعت انمال...] (บันทึกโดยบุคอ
รีย์. ٌ صحُح انبخارหะดีษหมายเลข 1446.)
ความว่า “และท่ า นนบี ศ็ อลลัล ลอฮฺอะลัย ฮิวะสั ล ลัม ห้ามการทาให้สูญ เสีย ซึ่งทรัพ ย์ สินโดยไร้
ประโยชน์” อัลลอฮฺ ตรัสว่า
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ّذرَِهَ كَاوُىا إِخىَانَ انّشََُاطُِهِ ۖ وَكَانَ انّشَُطَانُ نِرَبّهِ كَفُىرًا}]اإلسرا
ّ َن انمُب
َ ِإ
]ء
ความว่า “แท้จริงบรรดาผู้สุรุ่ยสุร่ายนั้นเป็นพวกพ้องของเหล่าชัยฏอนและชัยฏอนนั้นเนรคุณต่อพระ
เจ้าของมัน”(อัลอิสรอฮฺ : 27)
2. ทัศนะที่มีความเห็นว่าการบริโภคยาสูบเป็นสิ่งน่ารังเกียจ (มักรูฮฺ)
บรรดานักวิชาการในทัศนะนี้ เป็นนักวิชาการจากมัซฮับต่าง ๆ
2.1 มัซฮับหะนะฟีย์ เช่น ชัยคฺ อะบูซะฮลฺ มุฮัมมัด อิบนุ อัลวาอิฎ, อิบนุ อาบิดีน
2.2 มัซฮับมาลิกีย์ เช่น ชัยคฺยูซุฟ อัศศิฟะตีย์,
2.3 มัซฮับชาฟิอีย์ เช่น อัชชัรวานีย์,
2.4 มัซฮับฮัมบาลีย์ เช่น อัรเราะฮีบานีย์, และชัยคฺ อะหฺมัด มุฮัมมัด อัลมันกูร อัตตะมีมีย์
เหตุผลและหลักฐานอ้างอิงของทัศนะนี้ ได้แก่
1. กลิ่นที่น่ารังเกียจของยาสูบ [ ]رائحته انكرَهتนัก วิชาการกลุ่มนี้ให้เหตุผลว่าเพราะ
ยาสูบมีกลิ่นฉุนที่น่ารังเกียจ จึงถือเป็นสิ่งมักรูฮฺ โดยกิยาสกับหัวหอม หัวกระเทียม หรืออื่น ๆ ที่มี
กลิ่นน่ารังเกียจดุจเดียวกัน
2. ความสิ้นเปลืองทรัพย์สิน [ ]انىقص فٍ انمالเพราะ หากแม้นการใช้จ่ายในการ
บริโภคยาสูบไม่ถึงขนาดที่เรียกว่าสุรุ่ยสุร่าย หรือเข้าข่ายการทาลายทรัพย์สินโดยเปล่าประโยชน์
แต่นั่นย่อมถือเป็นพฤติกรรมที่ทาให้ทรัพย์สินสิ้นเปลืองร่อยหรอลงโดยไม่คุ้มค่า ทั้งที่ควรนาไปใช้
จ่ายในสิ่งที่ดีกว่าและเกิดประโยชน์มากกว่าทั้งต่อตัวเองและสังคม
3. ภยันตรายที่ยากจะหลีกเลี่ยง [ ]انضررเฉพาะ อย่างยิ่งในกรณีที่มีการบริโภคเพิ่มปริมาณ
มากขึ้นและต่อเนื่องเป็นเวลานาน ซึ่งเป็นปกติวิสัยของการบริโภคยาสูบที่ค่อยๆ เพิ่มปริมาณมากขึ้น
4. ไม่ ป รากฏหลัก ฐานแน่ชัดจากอัล กุ รอานและซุนนะฮฺว่าเป็นสิ่งต้องห้าม เนื่องจาก
หลักฐานที่นักวิชาการในกลุ่มที่เห็นว่าการบริโภคยาสูบเป็นสิ่งต้องห้ามได้นามาอ้างอิงนั้น เป็นเพียง
หลั ก ฐานการกิ ย าสและกฎศาสนบั ญ ญั ติ ทั่ ว ไป ซึ่ ง ให้ ผ ลลั พ ธ์ ใ นเชิ ง ศาสนบั ญ ญั ติ ไ ด้ เ พี ย ง
“อาจเป็นไปได้ว่าต้องห้าม” หรือ มีความหมาย “ฎ็อน” [ ]انظهเท่านั้น หลักฐานดังกล่าวจึงไม่มี
น้าหนักพอที่จะนาไปเป็นหลักฐานในการตัดสินว่า การบริโภคยาสูบเป็นสิ่งต้องห้ามเด็ดขาด แต่ก็
สามารถที่จะนาไปเป็นหลักฐานได้ว่าการบริโภคยาสูบเป็นสิ่งต้องห้ามที่ไม่เด็ดขาดหรือมักรูฮฺ
3. ทัศนะที่มีความเห็นว่าการบริโภคยาสูบเป็นสิ่งอนุมัติ (อัลมุบาหฺ)
บรรดานักวิชาการในทัศนะนี้ เป็นนักวิชาการจากมัซฮับต่างๆ
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3.1 มั ซ ฮับ หะนะฟี ย์ เช่ น ชัย คฺ อับ ดุล ฆอนี ย์ อั ล นาบละซีย์ , ชั ย คฺ มุฮัม มัด อัล อับบาซี ย์
อัลมะฮฺดีย์
3.2 มัซฮับมาลิกีย์ เช่น ท่านอลี อัลอัจญฺฮูรีย์, ท่านอัดดูสูกีย์, ท่านศอวีย์
3.3 มัซฮับชาฟิอีย์ เช่น ท่านหะฟะนีย์,ท่านหะละบีย์,ท่านอัชชุบรอมละซีย์,ท่านอับดุลกอดิร
อิบนุ มุฮัมมัด อิบนุยะหฺยา อัลหุซัยนีย์
3.4 มัซฮับฮัมบาลีย์ เช่น ท่านอัลกะรอมีย์,และท่านเชากานีย์
เหตุผลและหลักฐานอ้างอิงของทัศนะนี้อ้างว่าไม่มีหลักฐานหรือขาดหลักฐานที่ไม่มีระบุ
อย่างชัดเจนจากตัวบทจากอัลกุรอานและซุนนะฮฺ
สืบค้นได้จาก http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=11&book=519 (5 กรกฎาคม 2552).
4. ทัศนะของนักวิชาการร่วมสมัยต่อกรณีการบริโภคยาสูบ
ภายหลังจากที่มีการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ และการค้นพบสารพิษต่างๆ ในบุหรี่ ตลอดจน
โทษภัยที่เกิดจากควันบุหรี่ในปัจจุบัน ส่งผลให้การชี้ขาดศาสนบัญญัติต่อกรณีการบริโภคยาสูบของ
นักวิชาการร่วมสมัย แตกต่างจากการชี้ขาดของนักวิชาการในยุคก่อนหน้า กล่าวคือส่วนใหญ่ใน
ปัจจุบันมีความเห็นว่าเป็นสิ่งต้องห้าม(หะรอม) กล่าวคือ นักวิชาการร่วมสมัยที่มีความเห็นว่าการ
บริโภคยาสูบเป็นสิ่งต้องห้าม (หะรอม) เช่น อิมาม มุฮัมมัด อิบนุ ญะอฺฟัร อัลกุตตานีย์ โดยอ้าง
หลักฐานและเหตุผลถึง 17 ประการไว้ในหนังสือของท่าน ชื่อ เอี๊ยะลานุ้ลหุจญะฮฺ วะอิกอมะตุ้ลบุ
รฮาน อะลา มันอิ มา อัมมะ วะฟะชา มินิสติอฺมาลิ อุชบะติดดุคอน”
ชัยคฺ ญาดุลหัก อาลี ญาดุลหัก อดีตชัยคฺอัลอัซฮัร กล่าวว่า “ภายหลังจากข้าพเจ้าได้อ่าน
เอกสารทางการแพทย์หลายฉบับที่เปิดเผยถึงผลกระทบ จากการสูบบุหรี่ ภยันตรายต่าง ๆ ทั้งภั ยต่อ
สุขภาพและต่อสังคม ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นว่ามันเป็นสิ่งต้องห้ามเด็ดขาดแน่นอน มุสลิมที่สูบบุหรี่
จะต้องเลิกสูบ”(ดู http://web.macam.ac.il/~tawfieq/smoking.htm 18 กรกฎาคม 2552)
ชัยคฺ อับดุลอะซีซ อิบนุ อับดุลลอฮฺ อิบนุบาซ กล่าวว่า “สาเหตุที่ทาให้ยาสูบเป็นสิ่งต้องห้าม
เพราะด้านหนึ่งมันเป็นสิ่งที่ก่อภยันตราย และอีกด้านหนึ่งเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความมึนเมา โดย
พื้นฐานแล้วยาสูบจึงเป็นสิ่งที่ก่อภยันตรายอย่างกว้างขวาง...”อิบนุ อับดุลลอฮฺ อิบนุบาซ.(ฟาตาวา
มั จ มุ อ วา มากอลาต มู ต าเนาวี อ ะห์ เล่ ม 6 หน้ า 30 (ออนไลน์ ) สื บ ค้ น ได้ จ าก
http://www.binbaz.org.sa/books/list (18 กรกฎาคม 2552).
ชัยคฺ อุษัยมีน มีความเห็นว่า : การสูบบุหรี่เป็นสิ่ง ต้องห้าม(หะรอม) ตลอดจนการซื้อขาย
การให้เช่าร้านค้าเพื่อขายบุหรี่ก็ต้องห้ามเช่นเดียวกัน เพราะเป็นการส่งเสริมในสิ่งที่เป็นความชั่ว
หลักฐานที่บ่งชี้ว่าบุหรี่ต้องห้าม เช่น โองการอัลกุรอานที่มีความหมายว่า “และจงอย่าให้แก่บรรดาผู้
ที่โง่เขลา ซึ่งทรัพย์ (ที่อยู่ในการครอบครอง) ของพวกเจ้า ซึ่งอัลลอฮฺได้ทรงให้เป็นสิ่งค้าจุนแก่พวก
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เจ้า” (อัลกุรอาน 4: 5) ในโองการนี้อัลลอฮฺ ทรงห้ามมิให้มอบทรัพย์สินให้แก่ผู้โง่เขลาหรือสุรุ่ยสุร่าย
เสเพลเป็นอาจิณ เพราะเขาจะนาไปใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ อัลลอฮฺทรงแจ้งว่าทรัพย์สิน
ทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งค้าจุนมวลมนุษย์ เพื่อประโยชน์ทั้งในกิจการทางศาสนาและกิจการทางโลก การ
นาไปใช้ในการสูบบุหรี่มิใช่หนทางที่จะก่อประโยชน์ไม่ว่าทางโลกหรือทาง ศาสนา จึงเป็นการใช้
จ่ายในลักษณะที่ฝ่าฝืนเจตนารมณ์แห่งพระเจ้า ” (กระทรวงศาสนสมบัติและกิจการอิสลาม. หน้า
29-31. ประเทศกาตาร์ : อิดาเราะตุดดะวะฮฺ 2006.)
ชัยคฺ มะหฺมูด ชันตูต อดีตชัยคฺอัลอัซฮัร กล่าวว่า “หากแม้นว่ายาสูบไม่ทาให้เกิดความมึน
เมา ไม่ทาให้เสียสติสัมปชัญญะ แต่มันก็ส่งผลกระทบที่เป็นอันตรายซึ่งผู้สูบหรือผู้ไม่สูบสามารถ
สัมผัสได้ กอปรกับนักการแพทย์ได้ศึกษาวิเคราะห์วิจัยถึงองค์ประกอบและประจักษ์ถึงสาร พิษที่
ทาลายสุขภาพของมนุษย์ จึงไม่ต้องสงสัยว่ามันเป็นโทษและเป็นภัย หากทราบแน่ว่าเป็นสิ่งที่ก่อ
ภยันตราย สิ่งนั้นก็ถือเป็นสิ่งต้องห้ามในอิสลาม(ชัยคฺ มะหฺมูด ชัลตูต.ฟาตาวา ซัรอียยะห์. หน้า 354.
อ้างโดย ยูซุฟ อัลกอรอฎอวีย์. ฟาตาวา มูอาซอรอฮฺ . เล่ม 1 หน้า 661. พิมพ์ครั้งที่ 7.)
ชัยคฺ มุฮัมมัด อิบนุ อิบรอฮีม กล่าวว่า บรรดานักวิชาการ ผู้อาวุโส ผู้เผยแผ่ศาสนธรรม
อิสลามแห่งเมืองนัจดียะห์ และเมืองอื่น ๆ มีความเห็นสอดคล้องกันว่าการสูบบุหรี่เป็นสิ่งต้องห้าม
(หะรอม) เป็นเวลานานมาแล้วกระทั่งถึงยุคสมัยของเราก็มีความเห็นตรงกันเหมือนเดิม เพราะไม่
เป็นที่สงสัยถึงความน่ารังเกียจของมัน กลิ่นของมัน ภยันตราย การทาให้มึนซึม อันเนื่องมาจากการ
สูบบุหรี่ จึงต้องห้ามทั้งหลักฐานอัลกุรอาน ซุนนะฮฺ และเหตุผลทางสติปัญญา รวมถึงความเห็นของ
แพทย์ที่เชื่อถือได้(ชัยคฺ มุฮัมมัด อิบนุ อิบรอฮีม.ฟัตวา ฟี ฮุกมี ซุรบุดดูคอน. หน้า 1-15. กรุงริยาฎ :
มักตะบะฮฺอัลมะอาริฟ. 1985.)
ชัยคฺ อับดุรเราะฮฺมาน นาศิร อัสสะอฺดีย์ กล่าวว่า การสูบบุหรี่ การค้าบุหรี่ หรือการมีส่วน
สนับสนุนส่งเสริมเพื่อการดังกล่าวเป็นสิ่งต้องห้าม (หะรอม) ไม่อนุญาตให้มุสลิมเข้าไปเกี่ยวข้อง
สาหรับผู้ที่เคยเกี่ยวข้องไม่ว่าด้วยการสูบ การค้า หรือสนับสนุนส่งเสริม จะต้องขออภัย(เตาบะฮฺ)
ต่ออัลลอฮฺ คือเลิกและไม่หวนกลับไปกระทาเช่นนั้นอีก เช่นเดียวกับการเลิกจากการกระทาชั่วอื่นๆ
เนื่องจากการสูบบุหรี่เป็นสิ่งต้องห้ามภายใต้หลักฐานตัวบทที่กล่าวไว้ โดยกว้าง ๆ อยู่ภายใต้ถ้อยคา
ที่มีความหมายรวม เพราะมันเป็นภยันตรายทั้งในด้านศาสนา ด้านร่างกาย และด้านทรัพย์สิน
ซึ่งหากเพียงด้านหนึ่งด้านใดก็เพียงพอที่จะถือเป็นสิ่งต้องห้าม แต่สาหรับบุหรี่เข้าไปอยู่ภายใต้
หลักฐานต้องห้ามต่าง ๆ มากมาย (ชัยคฺ อับดุรเราะห์มาน นาศิร อัสสะอฺดีย์ ฟัตวา ฟี ฮุกมี ซุรบุดดู
คอน. หน้า 24-31 กรุงริยาฎ .มักตะบะฮฺอัลมะอาริฟ. 1985.)
คณะกรรมการฟัตวาแห่งอัลอัซฮัร อัชชะรีฟ มีมติว่า “การสูบบุหรี่ เป็นที่ประจักษ์แน่ชัดจาก
ผู้เชี่ยวชาญและองค์การอนามัยโลกว่าเป็นอันตรายต่อ สุขภาพ เป็นสาเหตุของการเป็นโรคมะเร็ง

30
30

ปอด และหลอดลม ทั้งส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินเพราะเป็ นการใช้จ่ายที่ไม่ก่อประโยชน์ใดๆ การ
สูบบุหรี่จึงเป็นพฤติกรรมชั่วที่ต้องห้าม(หะรอม)”( หนังสือพิมพ์ อัลจัมฮูรียะห์ . ฉบับวันที่ 22
เมษายน ค.ศ. 1979. สื บ ค้ น ได้ จ าก
http://www.gulfson.cm,jkkkkkkiiiiom/vb/f19/t91128/
(18 กรกฎาคม 2552).
นอกจากคาวินิจฉัยชี้ขาดของบรรดานักวิชาการแต่ละท่านแล้ว ยังมีคาวินิจฉัยชี้ขาดของ
สานักฟัตวาต่าง ๆ ในโลกมุสลิม ตลอดจนสานักจุฬาราชมนตรีในประเทศไทย ได้อธิบายคาตอบไป
ในทิศทางเดียวกัน คือ บุหรี่เป็นสิ่งต้องห้ามเด็ดขาด “หะรอม” เช่น
ส า นั ก จุ ฬ า ร า ช ม น ต รี ไ ด้ อ อ ก ค า วิ นิ จ ฉั ย ท า ง ศ า ส น า ( ฟั ต ว า ) ที่ 02/2549
เรื่อง บุหรี่ โดยระบุว่า “หลักการหนึ่งที่ศาสนาอิสลามให้การยอมรับคือ ไม่อนุญาติให้มุสลิม
รับประทาน หรือ ดื่มและเสพสิ่งใด ๆ ที่จะทาให้เสียชีวิตโดยเร็วหรือช้าก็ตาม เช่น ยาพิษทุกชนิด
และสิ่งที่ให้โทษหรือที่จะทาให้เกิดความเดือดร้อนต่อตนเองและผู้อื่น โดยอาศัยหลักฐานจากพระ
มหาคัมภีร์อัลกุรอานที่มีความหมายว่า "และท่านทั้งหลายอย่าทาลายชีวิตตนเอง เพราะอัลลอฮฺทรง
ปราณีพวกท่าน” (ซูเราะห์อัลนิซาอฺ อายะห์ที่ 29)
อั ล ลอฮฺ ต รั ส ที่ มี ค วามหมายว่ า “และจงอย่ า โยนตั ว ของพวกเจ้ า สู่ ค วามพิ น าศ ”
(บทอัลบะเกาะเราะฮฺ อายะห์ที่ 195)
ประกอบกับหลักฐานจากอัลหะดีษที่มีความหมายว่า "จะต้องไม่ทาความเสียหายต่อตนเอง
และผู้อื่น"
ดังนั้น อาศัยหลักการดังกล่าวเราถือว่าการสูบบุหรี่เป็นสิ่งต้องห้าม (หะรอม) เพราะเป็นที่
ปรากฏแน่ ชั ด ว่ า การสู บ บุ ห รี่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ ผู้ สู บ และบุ ค คลใกล้ ชิ ด ประกาศ ณ วั น ที่
6 เดื อ นมี น าคม พ.ศ.2549 ตรงกั บ ปฏิ ทิ น อิ ส ลามวั น ที่ 6 เดื อ นเศาะฟั ร ฮ.ศ.1427
(http://www.timawing.org/forum/index.php?topic=101.0.)
แนวคิด ทฤษฎีและความหมายเกี่ยวกับการบริหาร
1. แนวคิด ทฤษฎีและความหมายเกี่ยวกับการบริหารตามหลักสากล
ทิ พ วรรณ หล่ อ สุ ว รรณรั ต น์ (2549) ได้ ก ล่ า วในหนั ง สื อ ทฤษฎี อ งค์ ก ารสมั ย ใหม่
ว่า กลุ่มทฤษฎีการบริหาร ได้มุ่งศึกษาเรื่องใหม่ ๆ เกี่ยวกับองค์กร ดังที่นักทฤษฎีดังต่อไปนี้ ได้
กล่าวถึง
อังรี ฟาโยล (Henry Fayol) เป็นวิศวกรด้านอุตสาหกรรมชาวฝรั่งเศสและเป็นผู้จัดการ
บริษัทถ่านหินและเหล็กฟาโยลสนใจเรื่องการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมและได้พัฒนาระบบ
การบริหารโดยอาศัยประสบการณ์จากการเป็นผู้บริหารมาก่อน
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หนังสือของฟาโยล ตีพิมพ์ครั้งแรกในฝรั่งเศส เมื่อปี ค.ศ.1919 ได้พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษใน
ปี 1949 โดยใช้ชื่อว่า การจัดการทั่วไปและการจัดการในภาคอุตสาหกรรม (General and Industrial
Management) โดยฟาโดยลเสนอว่า การจัดการเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นการ
จัดการที่บ้าน องค์การธุรกิจ หรือรัฐบาล จึงสามารถใช้หลักสากลทั่วไปซึ่งเน้นการจัดกิจกรรมของ
องค์การที่มีเหตุผล โดยกิจกรรมการจัดการรวมถึง การวางแผน (Planning) การจัดการองค์การ
(Organizing) การบังคับบัญชา ( Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุม
(Controlling) หรือเรียกย่อๆ ว่า “POCCC”
นอกจากนี้ ฟาโยล ได้เสนอทฤษฎีการบริหารสาหรับผู้บริหารทุกระดับในองค์การ ซึ่งมี
สาระสาคัญ 14 ข้อ ดังนี้
1. การแบ่งงานกันทา ( Division of Work) โดยมีเหตุผลเพื่อต้องการลดเวลาการเรียนรู้ใน
การทางานให้น้อยลง และเพิ่มทักษะของการทางานให้สูงขึ้น และหลักการแบ่งงานกันทานี้จะใช้ได้
ในทุกระดับองค์การไม่ใช่เฉพาะระดับคนงานเท่านั้น
2. อานาจและความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ บ ริห ารควรจะได้สั ด ส่ วนกั น (Authority and
Responsibility) อานาจหน้า ที่ต้องควบคู่ กับความรับผิดชอบ เพื่อมีการมอบหมายอานาจหน้าที่
ให้กับบุคคลใดแล้ว บุคคลผู้นั้นต้องยอมรับความรับผิดชอบที่ติดตามมาด้วย
3. วินัย (Discipline) คือ ลูกจ้างต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยหัวหน้าจะเป็น
ผู้สร้างวินัยให้เกิดขึ้น
4. เอกภาพการบังคับบัญชา (Unity of Command) ลุกจ้างควรรับคาสั่งจากหัวหน้าเพียง
คนเดียวเท่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานและบุคคลลงได้
5. การมีทิศทางการทางานเดียวกัน (Unity of Direction) คือ การทางานแต่ละกลุ่ม
กิจกรรมมีวัตถุประสงค์เดียวกันภายใต้แผนงานเดียวกัน เพื่อขจัดความขัดแย้งระหว่างบุคคล
6. ผลประโยชน์ส่วนตัวขึ้นต่อส่วนรวม กล่าวคือ ผลประโยชน์ขององค์การต้องมาก่อน
เสมอ
7. ค่าจ้างควรพิจารณาจากผลงาน หลักความยุติธรรมและความสมเหตุสมผล
8. การรวมอานาจ (Centralization) ต้องมีความสมดุลระหว่างการรวมอานาจ และการ
กระจายอานาจ โดยพิจารณาความสามารถของผู้บริหารในการประสานงาน
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9. สายการบังคับบัญชา (Scalar Chain) ชัดเจน กล่าวคือ สายการบังคับบัญชาผู้บริหาร
ระดับบนไปยังระดับปฏิบัติการต้องมีความชัดเจน และการติดต่อสื่อสารจะต้องเป็นไปตามสายการ
บังคับบัญชาดังกล่าว
10. ช่วงการควบคุม (Span of Control) หมายถึง จานวนผู้อยู่ ใต้บั งคับบัญชาของ
ผู้บังคับบัญชาแต่ละคน เนื่องจากมนุษย์มีข้อจากัดในเรื่องความรู้ เวลาทางาน และสถานที่ ดังนั้น
จึงต้องพิจารณาช่วงการควบคุมขององค์การในแต่ละระดับให้เหมาะสมด้วย
11. ความเสมอภาค (Equity) อยู่บนพื้นฐานของความเมตตาและความยุติธรรม เพื่อ
สนับสนุนให้คนทางานตามหน้าที่
12. ความมั่นคงในการทางาน ผู้บริหารควรมีการวางแผนด้านบุคลากรให้ดี และสร้าง
ความก้าวหน้าในวิชาชีพให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
13. ความคิดริเริ่ม (Initiative) คนงานที่มีความคิดริเริ่มในการทางานจะสามารถทางาน
ได้อย่างเต็มความสามารถ
14. ความสามัคคี (Esprit de Corps) ส่งเสริมให้มีการสร้าง และพัฒนาการทางานเป็น
กลุ่ม สร้างทีมสปิริตเพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นภายในองค์การ
หวน พินธุพันธ์, (2548:1) การบริหาร คือ ศิลปะของการทางานให้สาเร็จโดยใช้บุคคลอื่น
การบริหาร คือ การทางานคณะบุคคล ตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป ที่ร่วมกันปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมาย
ร่วมกัน
การบริหาร คือ การใช้ศาสตร์และศิลปะนาทรัพยากรการบริหาร (Administrativeresource)
มาประกอบการตามกระบวนการบริหาร (Process of administration) ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
การบริหาร คือ ศิลปะในการทาให้สิ่งต่างๆ ได้รับการกระทาจนเป็นผลสาเร็จ
กล่าวคือ ผู้บริหารไม่ใช่ผู้ปฏิบัติ แต่ใช้ศิลปะทาให้ผู้ปฏิบัติงานทางานจนเป็นผลสาเร็จตรง
ตามจุดมุ่งหมายขององค์การ หรือตรงตามจุดหมายที่ผู้บริหารตัดสินใจเลือก
เสนาะ ติเยาว์ (2544:1) ได้อธิบายไว้ว่า “การบริหาร คือ กระบวนการทางานกับคนและ
โดยอาศัยคน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ซึ่งมีลักษณะ 5 ประการ ประกอบด้วย ทางานร่วมกัน มีเป้าหมายขององค์การร่วมกันสร้างความ
สมดุลระหว่างประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จากัดให้เกิดประโยชน์สู งสุด และ
ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
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สรุปได้ว่า หลักการกระจายอานาจจัดแบ่งตามประโยชน์สาธารณะภายในท้องถิ่นถ้าไม่
มี ผ ลกระทบต่ อ ผู้ ค นในท้ อ งถิ่ น กิ จ กรรมนั้ น เป็ น หน้ า ที่ ข องรั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น แต่ ถ้ า เกี่ ย วกั บ
ผลประโยชน์กับชาติโดยรวมให้ถือเป็นกิจกรรมของรัฐบาลระดับที่สูงขึ้นไปเป้าหมายให้ มีการถ่าย
โอนภายใน 4 ปีหากไม่ส ามารถรับการถ่ายโอนภายใน 4 ปีได้ให้ดาเนินการถ่ายโอนภายใน10 ปี
หลักสานึกความรับผิดชอบต่อสาธารณะชนหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชุมชนเป็นเจ้าของ
กิจกรรม หลัก ประสิท ธิภาพในการจัดการ ควรต้องประหยั ดใช้เงินจานวนน้อยที่สุดเพื่ อทาให้
เกิดประโยชน์แก่ผู้คนจานวนมากที่สุด หลักความสามารถของท้องถิ่นต้องคานึงถึงความสามารถ
ในการด าเนิ น การได้ ข องท้ อ งถิ่ น ว่ า มี ศั ก ยภาพเพี ย งพอที่ จ ะรั บ การกระจายอ านาจจากหน่ ว ย
งานระดั บ สู ง หากปราศจากความพร้ อ มของหน่ ว ยงานรั บ การกระจายอ านาจย่ อมน ามา
ซึ่งความล้มเหลว
2. แนวคิด ทฤษฎีและความหมายเกี่ยวกับการบริหารตามหลักอิสลาม
ทั้งนี้ จากการศึ กษาเอกสารทีเกี่ ยวกับผู้บริหาร จะพบว่ามีนักวิชาการหลายท่านได้ระบุ
เกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารที่จะนาไปสู่การบริหารงานที่ประสบความสาเร็จได้ คือ
ธีระ รุญเจริญ (2546 : 22-24) ได้เสนอลักษณะนักบริหารการศึกษามืออาชีพที่จะนาไปสู่
ความสาเร็จในการบริหาร และการจัดการศึกษาตามแนวที่กาหนดไว้ใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 ประกอบด้วย
1) ลักษณะพื้นฐานธรรมชาติเดิมเป็นทุน
2) การศึกษา
3) บุคลิกภาพ
4) คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
5) ความสามารถและทักษะ
6) การมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการบริหาร
ทั้งนี้ กิติมา ปรีดีดิลก (2529 : 274) ได้ให้ทัศนะว่า การปฏิบัติงานใด ๆ หากคาดหวังจะ
ให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลแล้ว จาเป็นที่ผู้ปฏิบัติงานคนนั้นจะต้องมี
ความชานาญเป็นอย่างดี ในสิ่งที่ตนปฏิบัติ นั่นคือ ทักษะในการปฏิบัติงานของตนนั่นเอง ทักษะที่
จาเป็นต้องมีคือ ทักษะพื้นฐานที่ผู้บริหารส่วนใหญ่พึงมี ได้แก่ ทักษะทางด้านความรู้ความสามารถ
ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ และทักษะทางด้านวิธีการ
โดยที่ พิมลจรรย์ นามวัฒน์ (2542 : 238) ได้ชี้ให้เห็นถึงความสาคัญว่า ทักษะที่สาคัญที่
ผู้บริหารจาเป็นต้องมี เพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิ ภาพมีหลายประการ แต่อาจ
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สรุปได้เป็นทักษะด้านต่าง ๆ 3 ด้าน คือ ทักษะเกี่ยวกับเทคนิค ทักษะเกี่ยวกับคน และทักษะเกี่ยวกับ
ความคิด
วินัย สะมะอุน. (2542). ทั้งนี้ จากการได้ศึกษาหาข้อมูล ความหมายของผู้นาศาสนาหรือ
อิหม่ามในศาสนาอิสลาม พบความหมายว่า อิหม่าม แปลว่าผู้นา ในศาสนาอิสลามใช้หมายถึงผู้นา
ทางศาสนาในด้านต่างๆ เช่น การละหมาดในมัสยิด เป็นผู้นาชุมชนชาวมุสลิม เป็นต้น
อิหม่ าม คือ ผู้ นาสังคมมุสลิมในระดับท้องถิ่น โดยมีนิยามในพระราชบัญญัติการบริหาร
องค์ กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2550 “มาตรา 4....อิหม่าม หมายความว่ า ผู้ นาศาสนาอิสลามประจา
มัสยิด” และ “มาตรา 37 อิหม่ามมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม
2. ปกครองดูแลและแนะนาเจ้าหน้าที่ของมัสยิดให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เรียบร้อย
3. แนะนาให้ สัปปุรุษประจามัสยิดปฏิบัติให้ ถูกต้องตามบัญญัติแห่ งศาสนาอิสลามและ
กฎหมาย
4. อานวยความสะดวกแกมุสลิมในการปฏิบัติศาสนกิจ
5. สั่งสอนและอบรมหลักธรรมทางศาสนาอิสลามแกบรรดาสัปปุรุษประจามัสยิดตามนัย
ทางกฎหมาย
ทั้งนี้ กิจวัตรที่ไดแสดงออกความมั่นคงในด้านต่างๆ เช่น
1. ด้า นจิตใจ มี ค วามศรัทธา มั่นใจ ไม่ลังเล มีความภาคภูมิใ จ ไม่ ดูถูก ตัวเอง มีความ
เป็นตัวเองไม่ยอทอ ตัดสินใจเด็ดเดี่ยว มีความรัก ซื่อสัตยสุจริต
2. ด้ า นความประพฤติเคร่ งครัดศาสนกิ จ มีระเบีย บ มีความส ารวม มีมารยาท ยิ้ มแย ม
แจมใส่ สะอาด เรียบร้อย
3. ด้านสังคม รักษาวัฒนธรรมทางสังคม มีความรักสามัคคี มีความเอื้อเฟื่ อเผื่อแผ่ ดูแล
รักษาสรรพสิ่งทั้งปวง เปนเพื่อนกันไดกับทุกคน
4. ด้านศาสนา ศรัทธาในศาสนาอย่างเหนียวแน่นจริงใจ ไม่ ดูถูก ไม่หมิ่นแคลน ไม่รังแก
ไม่รังเกียจ ไมประทุษร้าย ตักเตือนกัน หวงใยกัน ดูแลกัน เป็นหูเป็นตาให้กัน
อารง สุทธศาส์น. (2524). ผู้นาในทัศนะอิสลามนับว่ามีความสาคัญอย่างยิ่ง เขาจะต้องเป็นผู้
มีคุณธรรมอยู่ในระดับสูงกว่า คนทั่วไป แต่มิได้หมายความว่า เป็นผู้สละโลกีย์ ผู้นาที่แท้จริง คือ
ผู้รับใช้ประชาชน เป็นผู้มีความยาเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้า ความดี และใช้อานาจในการปกครอง
ตามที่กฎหมายอิสลามกาหนด
ดั ง นั้ น ผู้ น าจึ ง ต้ อ งมี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต เข้ ม แข็ ง กล้ า หาญต่ อ พฤติ ก รรมที่ จ ะขั ด ต่ อ
ศีลธรรม การได้มาของผู้นาก็ต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างดี มิใช่ใช้เสียงข้างมากอย่างขาด
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เหตุผลทางคุ ณธรรมหรือใช่ อานาจเพื่ อบังคับให้ไ ด้มาถึงแม้ว่าประเทศไทยนั้นผู้นับถือศาสนา
อิสลามจะอยู่ในประเทศที่มิใช่คนส่วนใหญ่ ดังนั้นการจะมุสลิมจะเป็นผู้นาได้ มุสลิมผู้นั้นก็ควรจะ
ได้รับการยอมรับจากคนส่วนใหญ่และไม่บังคับ โดยการได้มาซึ่งอานาจและความเป็นผู้นานั้นต้อง
ไม่ขัดต่อกฎหมายบ้านเมือง ทั้งนี้ก็เพื่อมีผู้นาพาผู้ใต้ปกครองทั้งที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่ ไปสู่ความดี
งาม และสร้างสรรค์ประโยชน์ คอยดูแลปกป้องอันตราย หรือความหวาดระแวงใดๆ ที่อาจมีขึ้นได้
และเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมประสานงานกับรัฐในกิจการทั่วไป และที่เกี่ยวข้องกับหลักการทั้งทาง
โลกและทางธรรม
การคัดเลือกหรือสรรหาผู้นาของอิสลาม จะต้องพิจารณาผู้มีคุณสมบัติดีพร้อม โดยเฉพาะ
ความเข้าใจในหลักการของอิสลาม อันได้แก่
1. ความรู้ในคัมภีร์อัลกุรอาน ทั้งความเข้าใจและการอ่านที่ถูกต้องในที่นี้รวมถึงการนาเอา
มาใช้ด้วยคุณธรรม
2. ความเข้าใจในหลักคาสอน และหลักจริยธรรมที่มีแบบอย่างจากศาสนาและผู้นาคนอื่นๆ
3. เข้าใจหลักการปกครองแบบอิสลามโดยแท้ ไม่ใช่เสียงข้างมากแบบพวกมากลากไปจน
หลงทาง แต่ก็ไม่ใช่เด็ดขาดแบบเผด็จการจนไม่ฟังใคร
4. ผู้นาตามหลักการของอิสลามที่ถูกต้อง จะเป็นทั้งผู้นาทางธรรมและผู้นาในการบริหาร
อยู่ภายในคนๆ เดียว เพื่อทาหน้าที่ปกครองกลุ่มชน ให้อยู่ดีกินดีมีคุณธรรมตามหลักการศาสนาและ
ความดี
อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา. (2553). โดยทั่วไปเรามักจะพบในลักษณะแยกเป็นผู้ นาศาสนา
(อิหม่าม) และผู้นาในการปกครองบริหาร(อะมีร) ซึ่งแตกต่างจากสมัยท่านศาสดาฯของอิสลาม
ดังนั้นผู้นาจึงควรมีคุณธรรมพร้อมๆความสามารถ เพราะผู้นาเป็นตัวแทนในการปกครองย่อมเป็น
ผู้นาทางสังคมนั้นเอง ซึ่งจะเป็นผู้กาหนดกลไกควบคุมและจัดระเบียบสังคม อีกทั้งยังคอยช่ วย
ปกป้องการกดขี่ ความอยุติธรรมต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากผู้มีอิทธิพลบางกลุ่ม และเสริมสร้างความ
เข้าใจทางศาสนาและความดี ศาสนาอิสลาม กาหนดการเป็นผู้นาของเขา ถือเป็นภารกิจทางโลก
และทางธรรมเข้าด้วยกันจะละทิ้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ ต้องได้รับการแต่งตั้งผู้นาตามหลักการอิสลาม
สุวิชา ยี่สุนทรง (2533) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณลักษณะของผู้นาศาสนาอิสลามที่เอื้อต่อ
การพัฒนาชุมชน และแนวทางการจัดฝึกอบรมผู้นาศาสนาอิสลามเพื่อพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
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1) ผู้นาศาสนาอิสลามระหว่างชุม ชนที่พัฒนาและชุมชนที่กาลังพัฒนา มีคุณลักษณะที่
เอื้อต่อการพั ฒนาชุ ม ชน ทั้ ง 10 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ความเข้าใจในหลัก การศาสนาอิส ลาม
ด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ด้านความรู้เกี่ยวกับแหล่งให้ความช่วยเหลือชุมชน
ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ด้านความเป็นผู้นา ด้านความมีจิตมุ่งมั่นที่จะพัฒนา ด้านการยอมรับ
นวัตกรรม ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง ด้านความอดทน และด้านความสัมพันธ์กับผู้นาในหมู่บ้าน
มีความแตกต่างกันหรือไม่
2) เปรียบเทียบความแตกต่างของคุณลักษณะที่เอื้อต่อการพัฒนาชุมชนทั้ง 10 ด้าน ดังกล่าว
จาแนกตามอายุ อายุการเป็นผู้นาศาสนาอิสลาม ระดับการศึกษาในระบบโรงเรียน การฝึกอบรม
นอกโรงเรียน การรับข่าวสารและการติดต่อกับชุมชนภายนอก
3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดฝึกอบรมผู้นาศาสนาในด้านเวลา และช่วงเวลา
ของการฝึกอบรม สถานที่ฝึกอบรม สถานที่ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เนื้อหาสาระ
ในการฝึกอบรม และวิธีสอนและการจัดกิจกรรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นคณะกรรมการ
อิส ลามประจ ามั ส ยิ ดทุ ก อ าเภอในจัง หวั ดปั ต ตานี จ านวน 348 คน การเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล ใช้
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ แบบปรนัย และแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS หาค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ย งเบน
มาตรฐาน และค่า T-test ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้
1. ผู้นาศาสนาในชุ มชนที่พัฒนา มีคุณลัก ษณะที่สูงกว่าผู้นาศาสนาอิสลามในชุมชนที่
กาลังพั ฒนา ในด้า นความรู้ เกี่ย วกับแหล่งทุนที่จะให้ความช่วยเหลือชุมชน (P=0.0090) แต่ผู้นา
ศาสนาอิสลามในชุมชนที่กาลังพัฒนากลับมีคุณลักษณะในด้านความเป็นผู้นาหมู่บ้าน (P=0.0250)
สูงกว่าผู้นาศาสนาอิสลามในชุมชนที่กาลังพัฒนา ส่วนในด้านอื่น ๆ ได้แก่ ด้านความรู้ ความเข้าใจ
ในหลักศาสนาอิสลาม ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์
ด้านความมีจิตมุ่งมั่นที่จะพัฒนา ด้านการยอมรับนวั ตกรรม ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง ด้านความ
อดทนและด้านความสัมพันธ์กับผู้นาในหมู่บ้าน พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
2) คุณลักษณะทีเอื้อต่อการพัฒนาชุมชน ศึกษาเปรียบเทียบตัวแปรที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับ
องคืประกอบด้านภูมิหลัง ประสบการณ์และการศึกษาอบรมของผู้นาศาสนาอิสลาม พบว่า อายุมี
ความแตกต่างกันในด้านความรู้ ความเข้าใจในหลักศาสนาอิสลาม (P=0.0430) และด้านมนุษย
สัมพันธ์ (P=0.0310) อายุการเป็นผู้นาศาสนาอิสลาม มีความแตกต่างในด้านความรู้ ความเข้าใจใน
หลักศาสนาอิสลาม (P=0.0010) ด้านความเป็นผู้นาหมู่บ้าน (P=0.0010) และด้านความมีจิตมุ่งมั่นที่
จะพัฒนา (P=0.0290) ระดับการศึกษาในโรงเรียนทั้งสายสามัญและสายศาสนามีความแตกต่างกัน
ในด้านความรู้ ความเข้าใจในหลักการศาสนาอิสลาม (P=0.0010,P=0.0000) และด้านความเป็นผู้นา
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หมู่บ้าน (P=0.0080,P=0.0010) ตามลาดับ การฝึกอบรมนอกโรงเรียนมีความแตกต่างด้านเดียว คือ
ด้านความรู้ ความเข้าใจในหลักการศาสนาอิสลาม (P=0.0150) ด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
พัฒนาชุมชน (P=0.0090) ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ (P=0.0040) ด้านความมีจิตมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
(P=0.0020) ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง (P=0.0030) และด้านความอดทน (P=0.0240) การติดต่อกับ
ชุ ม ชนภายนอกมี ค วามแตกต่ า งเพี ย งด้ า นเดี ย ว คื อ ด้ า นความมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ (P=0.0170)
นอกจากนั้นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดฝึกอบรม พบว่า
3.1 เวลาและช่ ว งเวลาการฝึ ก อบรมผู้ น าศาสนาอิ ส ลาม เห็ น ว่ า ช่ ว งเวลาการ
ฝึกอบรมการฝึกอบรมก่อนการเข้าปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ การฝึกอบรมทบทวน จานวน
ในการฝึกอบรม จัดตามความเหมาะสม ปัญหาและความต้องการ และมีความเห็นในระดับสูงที่จะ
ให้มีการจัดฝึกอบรมเมื่อได้รับการแต่งตั้งก่อนที่จะเข้ารับตาแหน่ง และปฏิบัติ ส่วนการจัดฝึกอบรม
เมื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่แล้วมีความต้องการ และคิดว่าเหมาะสมในระดับปานกลาง
3.2 สถานที่ฝึกอบรม ผู้นาศาสนาอิสลาม มีความเห็นว่า สถานที่ฝึกอบรมที่มีความ
เหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้ คือ จัดให้ฝึกอบรมในแต่ละหมู่บ้านของตน ศูนย์ฝึกอบรมหรือ
สถาบันการศึกษา ส่วนการฝึกอบรมเป็นจุดโดยรวมกันหลายหมู่บ้าน ณ ที่แห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ใน
ระดับปานกลาง
3.3 ค่ า ใช้ จ่ า ยในการฝึ ก อบรม ผู้ นาศาสนาอิ ส ลาม เห็ น ว่ าค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ส ามารถ
ช่วยเหลือได้เป็นบางส่วน อยู่ในระดับสูงคือ วิทยากรฝึกอบรม ส่วนค่าใช้จ่ายที่เห็นด้วยในระดับ
ปานกลาง คือ ค่าใช้จ่ายดูงานนอกสถานที่และค่าอาหาร
3.4 เนื้ อ หาสาระ ผู้ น าศาสนาอิ ส ลาม มี ค วามต้ อ งการและสนใจอยู่ ใ นเกณฑ์
ระดับสูง เรียงคะแนนจากมากไปหาน้อย คือ ความรู้เกี่ยวกับหลักการ วิธีการและจุดมุ่งหมายของ
การพัฒนาชุมชน ความรู้และทักษะในการเป็นผู้นา ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการทางานเป็นกลุ่ม
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการมัสยิด กระบวนการเกี่ยวกับการทางานเป็นกลุ่ม หน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการมัสยิด กระบวนการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นแบบช่วยกันคิด
ความรู้เกี่ยวกับแหล่งที่จะให้ความช่วยเหลือชุมชน สิทธิหน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ผู้นาศาสนาอิสลามกับความมั่นคงของชาติ ความรู้ใหม่ ๆ ในอาชีพที่เหมาะสมกับท้องถิ่น กฎหมาย
ที่เกี่ยวกับชาวบ้าน ความรู้และทักษะในการจัดทาโครงการพัฒนาเฉพาะกิจ ส่วนความรู้เกี่ยวกับการ
คบริหารและการปกครอง และความรู้เกี่ยวกับประโยชน์จากวิทยุ โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ อยู่ใน
ระดับปานกลาง
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3.5 วิธีการสอนและการจัดกิจกรรม ผู้นาศาสนาอิสลามมีความเห็นว่า วิธีการสอน
และการจัดกิจกรรมในการฝึกอบรมที่เหมาะสม และปฏิบัติได้อยู่ในระดับสูง คือ การฟังคาบรรยาย
และเล่นบทบาทสมมติ การใช้กรณีตัวอย่าง การระดมพลังสมอง การทัศนะศึกษา และการฝึกปฏิบัติ
จริง ส่วนการใช้คู่มือผู้นา การผลัดเปลี่ยนการเยี่ยมเยียนชุมชน การไปเยี่ยมกลุ่มผู้นา การใช้โสต
ทัศน์ในการฝึกอบรม การใช้เอกสาร และการใช้วิทยุการะจ่ายเสียงอยู่ในระดับปานกลาง
อาสา ตฤตียปตรานนท์ (2538) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณลักษณะของข้าราชการที่พึงประสงค์
ในทั ศ นะของผู้นาศาสนาอิส ลาม จังหวัดยะลา โดยมีวัตถุประสงค์ใ นการศึก ษาวิจัย เพื่ อ ศึก ษา
คุณลักษณะของข้าราชการที่พึงประสงค์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทัศนะของผู้นาศาสนาอิสล่าม
ในจังหวัดยะลา ซึ่งแบ่งออกเป็น 8 ด้าน คือ ความรู้ ความสามารถ ทัศนคติในการปฏิบัติราชการ
ส่งเสริมการบริการประชาชน ความเป็นผู้นา มนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต และ
ความสามารถในการแก้ ปั ญ หา 2) ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บทั ศ นะของผู้ น าศาสนาอิ ส ลามเกี่ ย วกั บ
คุณลักษณะทั้ง 8 ด้าน ดังกล่าว ของข้าราชการที่พึงประสงค์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจาแนก
ตามอายุ ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง ระดับการศึกษาสายสามัญและระดับการศึกษาสายศาสนา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา เป็นผู้นาศาสนาอิสลามจังหวัดยะลา ที่เป็นประธานกรรมการอิสลามประจา
มัสยิด (อิหม่าม) จานวน 182 คน โดยใช้เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม
ผลการวิจัยปรากฏว่า
1. ผู้นาศาสนาอิส ลามจังหวัดยะลามีทัศนะต่อคุณลัก ษณะของข้าราชการที่พึ งประสงค์
อยู่ในเกณฑ์ระดับมากอย่างยิ่ง จานวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม และด้านความซื่อสัตย์สุจริต
2. ผลการเปรียบเทียบทัศนะของผู้นาศาสนาอิสลามจังหวัดยะลาที่มีต่อคุณลักษณะของ
ข้าราชการที่พึงประสงค์ทั้ง 8 ด้าน ดังกล่าว โดยจาแนกตามอายุ ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง ระดับ
การศึกษาสายสามัญและสายศาสนา ปรากฏผล ดังนี้
2.1 ผู้นาศาสนาอิส ลามที่มีอายุ และรับการศึกษาสายสามั ญต่างกั นมีทัศนะต่อ
คุณลักษณะของข้าราชการที่พึงประสงค์ทั้ง 8 ด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
2.2 ผู้ น าศาสนาอิ ส ลามที่ มี ร ะยะเวลาการด ารงต าแหน่ ง ต่ า งกั น มี ทั ศ นะต่ อ
คุณลักษณะของข้าราชการที่พึงประสงค์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ในด้านความรู้ ความสามารถ
ส่วนด้านอื่นๆ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
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2.3 ผู้นาศาสนาอิสลามที่มีระดับการศึกษาศาสนาต่างกันมีทัศนะต่อคุณลักษณะ
ของข้ า ราชการที่ พึ ง ประสงค์ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ในด้ า นความเป็ น ผู้ น า และด้ า น
ความสามารถในการแก้ปัญหา ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
3. ความคิ ด เห็ น อื่ น ๆ ของผู้ น าศาสนาอิ ส ลามจั ง หวั ด ยะลาเกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะของ
ข้าราชการที่พึงประสงค์ ที่ส่งเสริมหรือเอื้อต่อการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สรุปได้ว่า
มีความต้องการให้ข้าราชการเอาใจใส่ในความเดือดร้อนของประชาชนให้มากยิ่งขึ้น และพัฒนาให้
ท้องถิ่นเจริญและมีความสงบสุข
ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ และคณะ. (2550). ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการศึกษาตามวิถีอิสลามเพื่อ
บูรณภาพสังคมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกล่าวว่าโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก ยังคงประสบปัญหาการจัดการศึกษาในด้าน
การบริหารจัดการ ด้านการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ซึ่งโรงเรียนมีความต้องการได้รับการพัฒนาใน 4 ส่วนสาคัญ ได้แก่
(1) การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ ครูใหญ่ ผู้ช่วยครูใหญ่ ฝ่ายต่างๆ ให้มีความรู้
ความเข้าใจด้านการบริหาร โดยเฉพาะการบริหารโดยใช้ฐานโรงเรียน และการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล การจัดระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารสมัยใหม่ที่ทันสมัย
(2) การพัฒนาครูผู้สอนให้มีทักษะด้านการสอน โดยเฉพาะการสอนวิชาหลัก เช่น
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ให้นักเรียนมีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
(3) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งต้องจัดในรูปแบบบูรณาการรายวิชาและสามารถ
เทียบโอนได้ระหว่างวิชาสามัญกับวิชาศาสนาเพื่อให้นักเรียนมีเวลาในการศึกษาด้ว ยตนเองและจัด
หลักสูตรให้นักเรียนสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของท้องถิ่น รวมทั้งภาษาและหลักทาง
ศาสนาอิสลาม
(4) การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพทั้งในด้านความรู้และคุณธรรม โดยปลูกฝังหลักการ
ศาสนาอิสลามให้สามารถเป็นมุสลิมที่ดี มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ มีวินัย และเป็นผู้นา
ข้อมูลและประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
สืบเนื่องด้วยโครงการวิจัยเรื่องนี้ได้เลือกกลุ่มเป้าหมาย และพื้นที่เป็นโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในพื้นที่ จัง หวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา
อ้างอิงจากบทความการจัดการศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในทศวรรษหน้า โดย
อบูญามาลลุดดีน ซอลีฮีย์ . (2548). โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็นโรงเรียนที่ได้รับการ
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พัฒนาและปรับปรุงมาจากสถาบันการศึกษาที่เรียกว่า ปอเนาะ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาศาสนา
อิสลาม ที่มีความสาคัญอย่างยิ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และ
ยะลา ทั้งนี้เนื่องจากผู้ที่อาศัยอยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิมที่มีเชื้อ
สายมลายู ภาษาที่ ใ ช้ ป กติป ระจาวันคือภาษามลายู ท้องถิ่น รวมทั้งวัฒนธรรม ประเพณี ในการ
ดารงชีวิตยึดคาสอนศาสนาอิสลามเป็นหลัก
ทั้งนี้ การจัดการศึกษาของมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แบ่ งออกเป็นสองรูปแบบ
คือ "ปอเนาะ" อันเป็นรูปแบบการศึกษาดั้งเดิมของท้องถิ่นกับการศึกษาในระบบ"โรงเรียน" เป็น
โรงเรีย นเอกชนสอนศาสนาอิส ลาม ที่เรีย กกั นว่า โรงเรีย นปอเนาะ ซึ่งมีก ารแบ่งชั้นเรีย น มีชุด
เครื่องแบบ มีโต๊ะเก้าอี้นั่งเรียน มีการนับชั้น และกาหนดระยะจบการศึ กษา และโรงเรียนปอเนาะยัง
แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ สอนทั้งวิชาสามัญและศาสนา กับสอนเฉพาะวิชาศาสนาเพียงอย่าง
เดียว
1. การจัดการศึกษาแบบปอเนาะ
รากศั พ ท์ ข องค าว่ า "ปอเนาะ" มาจากภาษาอาหรับ ว่า PONDOK อ่ านว่า ปนโด๊ ะ บ้า ง
พอนดอกบ้าง แปลว่า กระท่อม ที่พัก ซึ่งความหมายในปัจจุบันคือ สานักศึกษาเล่าเรียนวิชาการ
ศาสนาอิสลาม ซึ่งหมายถึงทั้งที่พักและที่เรียน ในสารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ ฉบับทักษิณคดี
ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) สงขลา ฉบับ พ.ศ.2529 เล่ม 7 ระบุความเป็นมาว่า
เชื่อกันว่าปอเนาะเกิดขึ้นในประเทศอียิปต์ แล้วแพร่มาสู่เอเชียที่ประเทศมาเลเซียก่อน ต่อมาจึงแพร่
เข้าสู่เส้นทางใต้ของประเทศไทย ในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยเริ่มที่ปัตตานีเป็นแห่งแรก แล้วขยาย
ไปสู่ท้องถิ่นที่มีชาวไทยมุสลิมทั้งในภาคใต้และภาคกลาง ระบบของปอเนาะในหลายประเทศ เช่น
ปากีสถาน อินเดีย แอฟริกา แต่เรี ยกชื่อต่างกัน เช่น ปากีสถานเรียกว่า "มาดือรอซะ" เป็นชื่อที่เป็น
ทางการแปลว่า ที่เรียน ส่วนปอเนาะเป็นชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการ
ปอเนาะเป็นองค์กรปิด (Closed System Organization) ไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าไปยุ่งเกี่ยว
มากนัก การเข้มงวดกับบุคคลภายนอก และการสร้า งรั้วรอบขอบชิด เป็นเพียงมาตรการในการ
ควบคุมดูแลนักเรียน เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ปัญหายาเสพติด การหนีเที่ยว การชู้
สาว การลักขโมย ฯลฯ เพราะมีผู้เรียนหลากหลายกลุ่มอายุปะปนกัน ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และคนชรา การ
เรียนการสอนจะแยกกันเด็ดขาดระหว่างผู้ห ญิงและผู้ชาย ผู้เรียนปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยอย่าง
เคร่งครัด การแต่งกายถูกต้องมิดชิดตามหลักศาสนา
หลักสูตรที่ใช้สอนในปอเนาะได้แก่ วิชาหลักการศรัทธา เป็นวิชาที่สอนเกี่ยวกับการศรัทธา
ต่อพระผู้เป็นเจ้า ศาสนทูต ศาสดา คัมภีร์ อัลกุรอาน วิชาหลักการปฏิบัติ หรือนิติศาสตร์อิสลาม เป็น
วิช าที่ ส อนเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติข องมุส ลิมในชีวิตประจาวัน การปฏิบั ติศาสนกิ จ การใช้ชีวิตใน
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สังคม วิชาหลักการพัฒนาจิตใจ เป็นวิชาที่สอนในเรื่องการขัดเกลาจิตใจให้บริสุ ทธิ์ เรื่องคุณธรรม
จริยธรรมต่างๆ วิชาหลักภาษาอาหรับ เป็นวิชาที่ในเรื่องไวยากรณ์ภาษาอาหรับ การอ่าน พูด เขียน
ภาษาอาหรับ
ครูผู้สอนมีเพียงโต๊ะครู ภรรยา และบุตร หรืออาจมีครูช่วยสอนบ้างในบางวิชา เน้นรูปแบบ
การศึกษาตามอัธยาศัย หลักสูตรและตาราเรียนใช้ภาษายาวี(มลายู) และภาษาอาหรับการเรียนใช้วิธี
ท่องจาและเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง เน้นการสอนแบบบรรยายตามหลักทฤษฎีนิรันตรนิยม โดยมี
ครูเป็นศูนย์กลาง ไม่มีการจัดชั้นเรียนที่ชัดเจน การวัดผลประเมินผลไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอน ขึ้นอยู่
กั บ โต๊ ะ ครู เ ป็ น ผู้ ตั ด สิ น การจบหลั ก สู ต รหรื อ ออกจากปอเนาะขึ้ น อยู่ กั บ ความพึ ง พอใจของ
ผู้เรียน นักเรียนทุกคนเรียนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ ายใดๆ ทั้งสิ้น ครูทุกคนจึงไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็น
การทางานเพื่อตอบแทนเพราะผู้เป็นเจ้า (ผลบุญ)
การดารงอยู่ของปอเนาะ ขึ้นอยู่กับความเลื่อมใสศรัทธาของผู้ปกครองนักเรียน ฉะนั้นเมื่อ
โต๊ะครูถึงแก่กรรม และไม่มีทายาทสืบต่อ หรือประชาชนเสื่อมความนิยม ก็จะล้มเลิกกิจการไปเอง
จึงมักพบเห็นปอเนาะร้างมีปรากฏอยู่ทั่วไป ถึงแม้ระบบการศึกษาได้พัฒนาไปมากแล้วก็ตาม แต่
ผู้ปกครองบางส่วนยังคงนิยมส่งบุตรหลานที่จบการศึกษาภาคบังคับไปเข้าเรียนที่ปอเนาะ เพื่อศึกษา
ต่อทางด้านศาสนา
ปอเนาะที่ผ่านการแปรสภาพเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ได้ รับการพัฒนามา
เป็ นล าดับ กระทั่ ง ปัจจุบั น การบริหารและการดาเนินกิ จการของโรงเรีย นเป็นไปอย่างมีระบบ
บุคลากรได้รับการพัฒนาอบรม อาคารสถานที่มั่นคงถาวร
ในด้านหลักสูตร ได้นาเอาหลักสูตรสามัญศึกษาของโรงเรียนมัธยมต้น และมัธยมปลาย
มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ ส่วนหลักสูตรศาสนาอิสลามได้แบ่งชั้นเรียนเป็น 10 ชั้นปี ได้แก่ หลักสูตร
อิสลามศึกษาตอนต้น - อิบติดาอียะฮฺ ปีที่ 1-4 หลักสูตรอิสลามศึกษาตอนกลาง – มุตาวัซซีเตาะฮฺ
ปีที่ 5-7 และหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนปลาย - ซานาวียะฮฺ ปีที่ 8-10
ครูผู้สอน มีทั้งครูที่สอนวิชาสามัญและครูสอนศาสนา เรียกว่า อุสตาซ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้
ด้านศาสนาที่จบการศึกษาทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ แต่ละฝ่ายจะทาหน้าที่สอนในส่วน
วิชาที่ได้รับมอบหมายโดยจะมีครูหัวหน้าวิชาการ 2 คน คือวิชาการศาสนาและวิชาการสามัญเป็น
ผู้ดูแลเรื่องหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มีการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ มีการ
ใช้สื่อการสอนและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีห้องเรียน อาคารที่มั่นคงถาวร มีการจัดกิจกรรมนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการบริหารจัดการก็เป็นระบบมากยิ่งขึ้น โดยจะมีผู้บริหารหลายคน ได้แก่ ผู้รับ
ใบอนุญาต ผู้จัดการ และครูใหญ่ มีการกาหนดโครงการสร้างการบริหาร มีการแบ่งฝ่ายงานต่างๆ
3. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
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ถึงแม้ปัจจุบันโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาหลายแห่งสามารถจัดการจัดการศึกษาได้อย่าง
มีคุณภาพ มีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานราชการและชุมชน แต่ก็ยังมี
อีกหลายโรงอีกเช่นกัน ที่ยังไม่ประสบผลสาเร็จในการจัดการศึกษาเท่าที่ควร อันเนื่องมาจากปัญหา
ดังนี้
1. ระบบการบริหารจัดการ ต้องยอมรับว่าการบริหารจัดการของผู้บริหารในโรงเรีย น
เอกชนสอนศาสนาอิสลามบางส่วนยังไม่เป็นมืออาชีพ การบริหารจัดการยั งไม่เป็นระบบเท่าที่ควร
การกระจายอานาจในการตัดสินใจยังมีน้อย ผู้บริหารขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหาร
การศึกษา
2. บุคลากร บางส่วนไม่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทั้ง
วิชาศาสนาและวิชาสามัญ ทาให้บางครั้งเกิดปัญหาในทางปฏิบัติ ด้านขวัญ กาลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่และสวัสดิการของครูผู้สอน ยังไม่เป็นที่พอใจมากนัก เพราะโรงเรียนบางแห่งมีข้อจากัดและ
ขาดงบประมาณ ทาให้ไม่สามารถสนองตอบความต้องการของครูได้
3. มีงบประมาณไม่เพียงพอ ที่จะใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากโรงเรียนส่วนมาก
แล้วยังต้องอาศัยเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นปัจจัยหลักในการดาเนินงานต่างๆ ของโรงเรียน โดย
เงินอุดหนุนที่ได้รับส่วนใหญ่จะใช้เป็นค่าจ้าง เงินเดือนของบุคลากรเกือบทั้งหมด และงบประมาณ
ในส่วนที่เหลือไม่มากนักจะใช้ในการบริหารจัดการ แต่ยังขาดงบประมาณในส่วนของการสร้าง
อาคารเรียนและการจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
2. จากปอเนาะสู่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
อิ บ ราเฮ็ ม ณรงค์ รั ก ษาเขต. (2548). ช่ ว งระยะเวลาจนถึ ง ปั จ จุ บั น “ปอเนาะ” มี ก าร
เปลี่ยนแปลงหลายประการ โดยข้อมูลจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) เขต
การศึกษา 2 ระบุว่า กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศระเบียบกระทรวงฯ ว่าด้วยการปรับปรุงส่งเสริม
ปอเนาะ ออกมาเมื่อปี 2504 สาระสาคัญคือ ให้ปอเนาะยื่นเรื่องขอขึ้นทะเบียนต่อทางราชการ
ต่อมาในปี 2508 รัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรีให้ปอเนาะที่ขึ้นทะเบียนแล้ว แปรสภาพเป็น
โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ให้ปรั บปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ให้มีหลักสูตร
การสอน มีชั้นเรียน โต๊ะ เก้าอี้ กระดานดา มีระยะจบการศึกษาที่แน่นอน และให้เปิดสอนวิชาสามัญ
ด้วย ทางราชการจะช่วยเหลือส่งเสริมโดยการให้เงินอุดหนุน ส่งครูไปช่วยสอนวิชาสามัญ และ
ผ่อนปรนในเรื่องคุณสมบัติบางประการของเจ้าของ ผู้จัดการ ครูใหญ่ และครูผู้สอน โดยไม่ต้อง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ.2497 อย่างเคร่งครัด
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ปี 2510 คณะรัฐมนตรีมีมติให้เร่งรัดปอเนาะที่ขึ้นทะเบียนแล้วทั้งหมด ให้มาขอแปรสภาพ
จากปอเนาะเป็ น โรงเรี ย นราษฎร์ ส อนศาสนาอิ ส ลาม ให้ เ สร็ จ สิ้ น ภายใน 15 มิ ถุ น ายน 2514
ไม่เช่นนั้นให้ถือว่าปอเนาะนั้นล้มเลิกไป และหลังจากนั้นห้ามก่อตั้งปอเนาะขึ้นมาอีก หากจะตั้งต้อง
เปิดสอนในรูปแบบของโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามเท่านั้น
ถึงปี 2514 มีปอเนาะจานวนมากถึง 426 แห่ง มายื่นความจานงขอแปรสภาพกับทางการ แต่
บางแห่งที่เคยขึ้นทะเบียนด้วยความจายอม เนื่องจากถูกบีบจากทางการ ถูกข่มขู่จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ก็ไม่ยอมแปรสภาพ อีกบางส่วนยอมแปรสภาพจากปอเนาะไปสู่ระบบโรงเรียน แต่สอนเฉพาะวิชา
ศาสนาเท่านั้น ตามหลักสูตรและแผนการสอนที่โรงเรียนปอเนาะแห่งนั้นๆ กาหนดขึ้นเอง และ
นอกจากนี้ยังมีปอเนาะแห่งใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา
ในปี 2526 ชื่อโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามถูกรัฐบาลเปลี่ยนเป็น โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม เพื่อสอดคล้องตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 และออกระเบียบ
การให้เงินอุดหนุนแก่โรงเรียนเอกชนฯ ที่สอนวิชาสามัญควบคู่วิชาศาสนาอิสลาม ฉบั บแก้ไขครั้ง
ล่าสุดออกมาเมื่อ 2545 ให้เงินอุดหนุนแก่โรงเรียนที่ได้มาตรฐานตามมาตรา 15 (1) 100 เปอร์เซ็นต์
เต็ม ส่วนโรงเรีย นที่ อยู่ ใ นระยะเตรีย มความพร้อม และโรงเรีย นที่เพิ่ งจดทะเบีย นหลังวันออก
ระเบียบให้เงินอุดหนุน 60 เปอร์เซ็นต์ แต่สาหรับโรงเรียนที่สอนเฉพาะวิชาศาสนา จะไม่ได้รับเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล ปอเนาะที่ผ่านการแปรสภาพเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ได้รับการ
พัฒนามาเป็นลาดับ กระทั่งปัจจุบัน การบริหารและการดาเนินกิจการของโรงเรียนเป็นไปอย่างมี
ระบบ บุคลากรได้รับการพัฒนาอบรม อาคารสถานที่มั่นคงถาวร
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
อับดุลลาตีฟ การี (2550) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญตามแนวปฏิรูปการศึกษาของครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัด
ปัตตานี ผลซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย เพื่อศึกษาระดับการดาเนินการในการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตามแนวปฏิรูปการศึกษา ของครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดทาแผนการเรียนการ
สอน การใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ระดับการดาเนินการในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของครูอิสลามศึกษา ตามตัว
แปร วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการสอน กลุ่มวิชาที่สอน และการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และ 3) เพื่อศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอแนะใน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
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ครูผู้สอนวิชาอิสลามศึกษา จานวน 313 คน จากประชากรทั้งสิ้น 1,440 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการ
ทดสอบที และค่าการทดสอบเอฟ
การวิจัยพบว่า 1) ระดับการดาเนินการในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ของครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี ในภาพรวมและรายได้
อยู่ในระดับปานกลาง 2) ผลการเปรียบเทียบระดับการดาเนินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ ของครูอิสลามศึกษา จาแนกตามวุฒิการศึกษา วุฒิครู ประสบการณ์การสอนอิสลาม
ศึ ก ษา กลุ่ ม วิ ช าที่ ส อน และการอบรมการจัด การเรี ย นการสอนที่เ น้ น ผู้ เรี ย นเป็น ส าคั ญ พบว่ า
ครูอิสลามศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกั น
ยกเว้นครูอิสลามศึกษาที่สอนในกลุ่มวิชาแตกต่างกัน มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ โดยภาพรวมและด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการทาแผนการเรียนการสอน
และด้านการวัดและประเมินผล ตามสภาพจริงแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3) สภาพปัญหา ความต้องการและข้อเสนอแนะของครูอิสลามศึกษาในการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ทั้ง 4 ด้าน พบว่า ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ ครูไม่เข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน การเขียนแผนการสอน การใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน และการวัดประเมิน
ตามสภาพจริง กอปรกับมีข้อจากัดในเรื่องงบประมาณบริหารโรงเรียนที่ไม่เพียงพอ ครูจึงต้องการ
และเสนอแนะให้ทางรัฐบาลช่วยเหลือในเรื่องบประมาณมากเป็นที่สุด รองลงมาครูอิสลามศึกษา
ต้องการให้มีการอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
นินาวาลย์ ปานากาเซ็งแมงกาจิ (2550) ได้กล่าวไว้ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการศึกษา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการจัดการศึกษา และเสนอแนวทางการ
จัดการศึ กษาเพื่ อการพั ฒนาที่ยั่ง ยืนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จานวน 103 โรงเรียน ทาการสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการแบบแบ่งชั้น เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามและได้รับแบบสอบถามกลับคืนร้อยละ 100 วิเคราะห์องค์ประกอบโดยวิธีเชิงสารวจ
ผลการวิจัย พบว่า แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สร้างขึ้นจากองค์ประกอบที่เกิดจากกลุ่มตัวแปร
ที่มีความสอด คล้องกับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนให้มีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ทางการศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาดังกล่าวประกอบด้วยองค์ประกอบที่เกิดจาก (1) การสร้าง
ความสามารถในการแข่ ง ขั นบนพื้ นฐานทรั พ ยากรและความสามารถของโรงเรี ย น จ านวน
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5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบเกี่ยวกับผู้บริหารมืออาชีพ การบริหารต้นทุน การบริหาร
บุคลากรให้เป็นมืออาชีพ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลและการพัฒนาภาพลักษณ์สถานศึกษา
(2) การสร้างความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทางการศึกษา จานวน
5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามวิถีอิสลามอย่างสอดคล้องกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่นและสากล การจัดกระบวนการ
เรียนรู้และกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเพื่อให้ผู้เรียนดารงชีวิตอย่างสันติสุข ครูและบุคลากร
สายสนับสนุนการสอนมืออาชีพ การดารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของสถานศึกษา และการพัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคล (3) การสร้างความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับบริบทของท้องถิ่นและสากล
จานวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบเกี่ยวกับการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน ทุกองค์ประกอบข้างต้นเป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่สามารถนาไปปรับใช้ในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทุกขนาดในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้
สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน
สะการิยา แวโซะ (2549) ได้มีการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวโน้มการบริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิส ลามสามจัง หวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่าง พ.ศ.2548-2558 การวิจัย ครั้งนี้ โดยมี
วัตถุป ระสงค์ เพื่ อศึก ษาและรวบรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ย วชาญเกี่ ย วกั บแนวโน้มการบริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่าง พ.ศ. 2548-2558 โดยใช้
เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย กลุ่มตัวอย่าง จานวนทั้งสิ้น 20 คน การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
3 รอบ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการคานวณค่ามัธยฐาน ฐานนิยม ผลต่างระหว่างฐานนิยมกับมัธย
ฐาน และพิสัยระหว่างควอไทล์
ผลการวิจัยพบว่า
1. วิสัยทัศน์การบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
เน้นภาษาอาหรับ ภาษามลายู และภาษาอังกฤษ พร้อมให้ความสาคัญกับภาษาไทยที่ภาษาประจา
ชาติ มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่คุณธรรม ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และจัดการศึกษา
ที่หลากหลาย
2. เป้าหมายการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
การจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพ พร้อมกับส่งเสริมสมานฉันท์ “เข้าถึง เข้าใจ และพัฒนา” และสานึกใน
ความเป็นประชารัฐที่มีความจงรักภักดีต่อประเทศชาติ
3. ภารกิจการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ดังนี้ คือ
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1) บริหารงานวิชาการอย่างเป็นระบบ โดยจัดการเรียนรู้ที่สอดแทรกคุณธรรม
จริย ธรรมในทุก กลุ่มสาระอย่า งมี เอกลักษณ์ เร่งพั ฒนาหลัก สูตรที่เหมาะสมกั บผู้เรียน และ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตมุสลิมบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม
2) บริหารงานบุคคลที่มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ พร้อมกับดาเนินการทางวินัยอย่างเคร่งครัดโดยอิสระของโรงเรียน
ภายใต้กฎเกณฑ์ของรัฐ มีครูเพียงพอ และผู้บริหารมีภาวะผู้นา มีความสามารถในการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ
3) บริหารงานการเงินด้วยแผนพัฒนาคุณภาพเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา โดยได้รับ
การสนับสนุนทางการเงินครอบคลุมครูสอนวิชาศาสนาและครูสอนวิชาสามัญ พร้อมกับระบบการ
ตรวจสอบที่รัดกุมจากรัฐ ต้องให้ครูได้รับเงินเดือนตรงตามวุฒิ และสิทธิอื่นๆ ตามกฎหมาย
และ 4) ด้านการบริหารงานทั่วไป จัดบริการสาธารณูปโภค เช่น บริการน้าดื่มที่
สะอาด ห้องน้า ห้องส้วมที่ถูกสุขอนามัย บริการอาหารกลางวัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนอย่าง
เหมาะสม และมีแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพ
4. โครงสร้างการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ควรปรับปรุงระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีกลุ่มงานหลัก คือ กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สามัญ กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และกลุ่มงานบริหารทั่วไป พร้อมกับ
ปรับโครงสร้างการบริหารงานการศึกษาเอกชนทั้งระบบอย่างเหมาะสม บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
โดยส่วนกลางให้จัดตั้งศูนย์บริหารการศึกษาอิสลาม ที่มีสานักจุฬาราชมนตรีคณะกรรมการกลาง
อิสลาม ศึกษานิเทศก์ สานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ส.ช.) อยู่ใน
โครงสร้างการบริหาร หรือมีองค์กรหลักที่ดูแลการศึกษาเอกชนทั้งระบบ คือ กองสามัญศึกษา และ
กองอิสลามศึกษา ที่ดูแลควบคุมศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม และสถาบันศึกษาปอเนาะ สาหรับส่วนภูมิภาคมีสานักตรวจราชการที่มี ส.ช. ประจา
เขตตรวจราชการ ควบคู่ศูนย์ประสานงานการบริหารการศึกษาเอกชนสามจังหวัดชาย แดนภาคใต้
ส่วนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเขตพื้นที่การศึกษาที่ขึ้น
ตรงต่อสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีกระจายอานาจการบริหาร พร้อมกับให้บทบาทกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือมีองค์กรกลางทาหน้าที่บริหารงานวิชาการ งบประมาณบุคลากร
และงานบริหารทั่วไป โดยให้โรงเรียนมีหน้าที่ในด้านการจัดการเรียนการสอน
มูฮัมมัดฮิลมี อูซิน. (2549). ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารงานกับ
การปฏิบัติงานตามกระบวนการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดปัตตานี การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ระดับทักษะการ
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บริหารงาน ระดับการปฏิบัติงานตามกระบวนการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารงานกับการปฏิบัติงานตามกระบวนการการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดปัตตานี ตามทัศนะ
ของครู (2) ค้นหาตัวพยากรณ์ที่ใช้ในการพยากรณ์และสร้างสมการพยากรณ์การปฏิบัติงานตาม
กระบวนการการประกั นคุ ณภาพภายในสถานศึ ก ษาของผู้บริห ารโรงเรีย นเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม ในจังหวัดปัตตานี โดยใช้ทักษะการบริหารงานเป็นตัวพยากรณ์
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ครูที่ปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในจังหวัดปัตตานี จานวน 434 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะการ
บริหารงานของผู้บริหารตามแนวความคิดของแคทซ์ มีค่าความความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.965 ตอนที่ 2
แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกระบวนการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
กระบวนการ PDCA มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.961 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ สร้าง
สมการพยากรณ์และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ระดับทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัด
ปัตตานี ตามทัศนะของครู โดยภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ทักษะด้านความคิดรวบยอดและทักษะด้านเทคนิคอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนทักษะด้านมนุษย
สัมพันธ์อยู่ในระดับมาก
2. ระดั บ การปฏิ บั ติ ง านตามกระบวนการการประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี ตามทัศนะของครู โดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับปานกลาง
3. ความสัม พั นธ์ระหว่างทักษะการบริหารงานกับการปฏิบัติงานตามกระบวนการการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัด
ปัตตานี ตามทัศนะของครู โดยภาพรวมและรายด้านมีความสัมพัน ธ์กันทางบวกอยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูงถึงสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .001 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1
4. ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารทักษะด้านเทคนิคและด้านมนุษยสัมพันธ์ สามารถ
พยากรณ์ก ารปฏิบั ติง านตามกระบวนการการประกั นคุณภาพภายในสถานศึก ษาของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดปัตตานีได้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .901 มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ ร้อยละ 81.2
และความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ .108 โดยสร้างสมการพยากรณ์การ
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ปฏิบัติงานตามกระบวนการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดปัตตานีในรูปคะแนนดิบได้ ดังนี้ Y)=.07843+.877(X 3)+.416(X 2)
สาหรับข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย คือ ควรจัดให้มีโปรแกรมการพัฒนาผู้บริหารด้าน
การใช้ เ ทคนิ ค หรื อ กลยุ ท ธ์ ใ นการบริ ห ารงานตามกระบวนการการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษารวมทั้งวิธีการจูงใจซึ่งเป็นส่วนที่มีความสาคัญในมิติของมนุษยสัมพันธ์
บทสรุปในกรอบแนวคิดและการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในการวิจัย
1) แนวคิดเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตามทัศนะอิสลาม
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็นสถานที่มุสลิมประกอบศาสนกิจด้านการแสวงหา
ความรู้ทางศาสนา และฝึก อบรมจริย ธรรม และยังเป็นศูนย์ร่วมศรัทธาของมวลมุสลิม (มัรวาน
สะมะอุน, 2524: 2) เป็นศูนย์รวมในการทากิจกรรมต่างๆ (เสาวนีย์ จิตต์หมวด, 2527 : 3-4) ชีวิตของ
มุสลิมมีความผูกพันกับมัสยิดและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เพราะมีความสาคัญต่อชีวิต
มุสลิมเป็นอเนกนับตั้งแต่เกิดมาจนถึงขั้นบันปลายของชีวิต ดังนั้นจึงเป็นสัญลักษณ์คู่กันกับศาสนา
อิ ส ลาม โรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามต้ อ งจดทะเบี ย นและต้ อ งมี ผู้ บ ริ ห ารหรื อ คณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนตามกฎหมายไทย ซึ่งมีหน้าที่ในบริหารจัดการ ในการดาเนินสถานศึกษา
ในกิจการและทรัพย์ของโรงเรียน และมีฐานะเป็นนิติบุคคล แต่ละโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม จะมีผู้บริหารงานหรือหัวหน้า (มูเดร์หรืออิหม่าม)
2) แนวคิดเกี่ยวกับผู้บริหารงานหรือหัวหน้า (มูเดร์หรืออิหม่าม)
อัลญุวัยนี (1400 ฮ.ศ. : 15) กล่าวว่า อิมามะฮฺ คือ มูเดร์หรืออิหม่าม ที่สมบูรณ์ ที่รับผิดชอบใน
เรื่องทั่วไป โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโลกนี้และศาสนา และอิบนฺ คอลดูน (1996 ค.ศ. : 185)
กล่า วว่า มูเดร์หรือิหม่ ามโรงเรียน หมายถึง ผู้ที่มีหน้ าที่รับผิดชอบในกิ จการศาสนาเพื่อให้เกิ ด
ประโยชน์ต่อประชาชาติทั้ ง โลกนี้และโลกหน้า และหากเป็นกิ จการบริหารโรงเรีย น ก็ จะต้อง
เป็นไปเพื่อศาสนา มีผลตอบแทนในโลกหน้าด้วยเช่นกัน แท้จริงมูเดร์หรืออิหม่าม นั้น คือผู้พิทักษ์
รักษาศาสนาและบริหารศาสนกิจ เป็นคนที่ชาวบ้านยกย่ องนับถือว่าเป็นคนมีศีลธรรม มีความรู้ใน
การประกอบพิธีกรรมทางอิสลาม (พัทยา สายหู, 2510: 81) และหน้าที่ประจาของมูเดร์หรืออิหม่าม
คือ การแนะนาสั่งสอนมุสลิมให้ดาเนินตามวิถีของอิสลาม (เจ๊ะมูหามัดสิน เจ๊ะอูมา, 2545: 3 ) การที่
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ทาหน้าที่บริการแก่สังคมหรืออานวยประโยชน์ให้แก่ประชาชน
ได้นั้นขึ้ นอยู่ กั บผู้นาของโรงเรีย น คือมูเดร์หรืออิหม่ามและคณะกรรการ (เสาวนีย์ จิตต์หมวด,
2527: 7) ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างการบริหารงานสาคัญและจาเป็นในการดาเนินงานของโรงเรียน
(อังคณา บุญสิทธิ์, 2525: 22)
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3) การบริหารจัดการการควบคุมการบริโภคยาสูบกับนักเรียน
วิถีแห่งการดาเนินชีวิตของมุสลิมในโลกนี้ เพื่อความสงบสุขอันนิรันดร์ในโลก อะคีเราะฮฺ
(โลกหน้า) ซึ่งให้ความสาคัญเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในสังคม ตั้งแต่สังคมครอบครัว จนกระทั่งสังคม
แห่งอุมมะฮฺ (ประชาชาติ) การที่ จะอยู่ในสังคมอย่างปกติสุขนั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้นาหรือ
องค์กรที่ทรงอิทธิพลและมีก ระบวนการที่มีประสิทธิภาพ สร้างสังคมที่มีความเข้มแข็ง มีความ
สมบูรณ์ทั้งจิตวิญญาณและทางกายภาพ เพื่อนาพาชุมชนนั้นไปสู่ความสาเร็จ
ขณะเดียวกันต้องตระหนักในหน้าที่ที่ได้ รับมอบหมายจากชุมชน เมื่อพบเห็นสิ่งที่ไม่ดี
ต้องตักเตือนดังหะดีษของท่านนบีที่กล่าวว่า “ใครก็ตามในบรรดาพวกเจ้าที่เห็นสิ่งชั่วร้าย เขาผู้นั้น
จงห้า มปรามด้วยมื อของเขา หากไม่มีความสามารถจงห้ามปรามด้วยลิ้นของเขา และหากไม่มี
ความสามารถจงตักเตือนด้วยใจและนั้นคือผู้ที่มีอีหม่าน (ความศรัทธา) ที่อ่อนแอที่สุด ” (บันทึกโดย
Muslim, ม.ป.ป.: 1/106 ) และต้องให้ความเคารพนับถือแก่อิหม่าม
ดังหะดีษของท่านนบี “ ผู้ใดเชื่อฟังต่อข้า (รอซูล) แท้จริงผู้นั้นได้เชื่อฟังต่ออัลลอฮฺ และ
ผู้ใดทรยศต่อข้า (รอซูล) แท้จริงผู้นั้นได้เชื่อฟังต่ออั ลลอฮฺเช่นกัน และผู้ใดเชื่อฟังต่อผู้นาของข้า
(รอซูล) แท้จริงผู้นั้นได้เชื่อฟังต่อข้า(รอซูล) และผู้ใดทรยศต่อผู้นาของข้า(รอซูล) แท้จริงผู้นั้นได้
ทรยศต่อข้า(รอซูล)(อัลบุคอรี, 1997: 4587) เพื่อไกล่เกลี่ยโดยใช้วิทยปัญญาและไม่ขัดแย้งหลัก
ความเชื่อ สาหรับสังคมมุสลิมแล้วบุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด คือ ผู้บริหารงานหรือหัวหน้า
(มูเดร์หรืออิหม่าม) ที่จะบริหารจัดการการควบคุมการบริโภคยาสูบกับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม
4) บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนกับรูปแบบการบริหารจัดการหรือแนวทางการดาเนินงาน
ในโรงเรียนเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบกับนักเรียน
การศึกษาบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามกับรูปแบบการบริหาร
จัดการหรือแนวทางการดาเนินงานในโรงเรียนเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบกับนักเรียนใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย โรงเรียนเป็นเป้าหมายสาคัญ เป็นการดาเนินในการป้องกันเยาวชน
จากบุหรี่ ซึ่งเป็นสิ่งเสพติดที่เป็นจุดเริ่มต้นของยาเสพติดร้านแรงอื่นๆ เยาวชนจะใช้เวลาส่วนใหญ่
3 ใน 4 ของแต่ล ะวันที่ โรงเรียนแนวโน้มที่เยาวชนคนใดคนหนึ่งจะตัดสินใจสูบหรี่หรือไม่นั้น
จึงเกิดขึ้นที่โรงเรียน
สรุปได้ว่า รายงานของสานักงานแพทย์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาปี 2537 ระบุว่า นโยบาย
ปลอดบุหรี่ในโรงเรียนสามารถลดจานวนการเสพติดบุหรี่ของเยาวชนได้ ดังนั้น หากจะป้องกัน
ไม่ให้เยาวชนติดยาเสพติด รวมทั้งพฤติกรรมเสี่ยงอื่น มาตรการที่สาคัญที่สุด คือ การป้องกันไม่ให้
เยาวชนเสพติดบุ หรี่จะสาเร็จได้ต้องป้องกันเยาวชนไม่ให้ติดบุหรี่ (ประกิต วาทีสาธกกิจ,2548)
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ในปัจจุบันยังไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร แม้จะมีการกาหนดให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่
100% แล้วก็ ตาม หนทางหนึ่ง ที่ จะช่วยแก้ ปัญหา คือ การร่วมกันสร้างวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้
เยาวชนไม่ สู บ บุ ห รี่ ซึ่ ง สิ่ ง ที่ เ ป็ น บทบาทโดยตรงของโรงเรีย น โดยเฉพาะบทบาทของบริห าร
โรงเรียนตามบริบทความเชื่อทางศาสนาอิสลาม
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง บทบาทผู้บริหารกับรูปแบบการควบคุมการบริโภคยาสูบในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิส ลามจัง หวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ได้เลือกใช้ระเบีย บวิธีก ารวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้แก่ข้อมูลทุติยภูมิ(Secondary data)
และข้อมูลปฐมภูมิ(Primary data) ซึ่งข้อมูลทุติยภูมเป็นการศึกษาจากเอกสาร(Documentary Study)
ได้แก่ หนังสือ เอกสารทางวิชาการ ตารา รายงาน วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์และข้อมูลปฐมภูมิที่จาก
การสารวจตัวอย่างโดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก หรือเชิงลึก(In-depth Interview)เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการดาเนินการศึกษาวิจัย ดังนี้
ขอบเขตด้านเนื้อหา
1) ลักษณะและสภาพทั่วไปของโรงเรียนที่ศึกษา
ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ คณะผู้วิจัยได้ทาการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ จานวน 12 โรง ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ปัตตานี ยะลา โดยที่ลักษณะทั่วไปของโรงเรียนที่ศึกษา จะคัดเลือกโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีนักเรียน
จานวนตั้งแต่ 1,500-2,000 คน ขึ้นไป โดยที่จากการศึกษาวิจัยโครงการนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายออกได้ 2 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อาเภอเมือง โรงเรียนดังกล่าว มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.1 โรงเรียนศาสนูปถัมป์
1.2 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
1.3 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
2. กลุ่มโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นอกอาเภอเมือง โรงเรียนดังกล่าว มีรายชื่อดังต่อไปนี้
2.1 โรงเรียนมูลนิธิอาซิสถาน
2.2 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา
2.3 โรงเรียนดารงวิทยา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
2.4 โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา
2.5 โรงเรียนนูรุดดีน
2.6 โรงเรียนดารุสสลาม
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2.7 โรงเรียนลาไพลสันติวิทย์
2.8 โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา
2.9 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ นาทวี
ซึ่งการแยกกลุ่มโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็น 2 กลุ่มในเบื้องต้น เนื่องจากจาก
การลงพื้นที่เก็บข้อมูลในพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย พบว่ารูปแบบวิธีการในการดาเนินงานเพื่อควบคุม
การบริโภคยาสูบของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นโรงเรียนใน 2 แบบ แตกต่างกันในบางประการ ซึ่งจะได้
กล่าวในรายละเอียดในบทที่ 4 นอกจากนี้ ยังมีส่วนรายละเอียดอื่นๆ ที่มีผลต่อการวิเคราะห์นโยบาย
การควบคุมการบริโภคยาสูบในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนากับรูปแบบการ
บริหารจัดการหรือแนวทางการดาเนินงานในโรงเรียนเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบกั บ
นักเรียน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม กับรูปแบบ
การบริหารจัดการในการควบคุมการ ปัญหาและอุปสรรคในปัจจุบันที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม จากการใช้นโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบ โครงการวิจัยเรื่องนี้ใช้วิธีการ
สนทนากลุ่ม ย่ อยเพื่ อระดมความคิดเห็นเชิงลึก โดยใช้แบบสอบถามที่ออกแบบมาส าหรับการ
สัมภาษณ์และสนทนา เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดประเด็นการพูดคุย นอกจากนี้โครงการฯ ได้มี
การบั น ทึ ก เสี ย ง การบั น ทึ ก ประเด็ น การพู ด คุ ย ลงในกระดาษฟลิ ป ชาร์ ต และการถ่ า ยภาพใน
กระบวนการพูดคุยดังกล่าว
3) ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการดาเนินงานด้านบริหารและจัดการเกี่ยวกับรูปแบบการบริหาร
จัดการหรือแนวทางการดาเนินงานในโรงเรียนเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบกับนักเรียน
ข้อมูลลักษณะการดาเนินงานด้านบริหารและจัดการเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการหรือ
แนวทางการด าเนิ น งานในโรงเรี ย นเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม การบริ โ ภคยาสู บ กั บ นั ก เรี ย น
ใช้กระบวนการและวิธีเดียวกันกับการหาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนากับ รูปแบบการบริหารจัดการหรือแนวทางการดาเนินงานในโรงเรีย นเกี่ ยวกั บการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบกับนักเรียน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน วิธีการ
ดังกล่าว คือ การสนทนากลุ่มย่อย การบันทึกเสียงระหว่างการสนทนา และการถ่ายภาพ การเก็บ
ข้ อมู ล ระหว่า งสนทนาโดยการบั น ทึก ลงกระดาษฟลิ ปชาร์ต เพื่ อให้ ผู้เข้ าร่ว มสนทนาสามารถ
แลกเปลี่ยนประเด็นอย่างมีส่วนร่วม รวมทั้งเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระหว่าง
การพูดคุย

5393
4) ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
นอกเหนือจากข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและสภาพทั่วไปของโรงเรียนที่ศึกษา ข้อมูลทั่วไป
เกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนากับรูปแบบการบริหารจัดการหรือแนว
ทางการดาเนินงานในโรงเรียนเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบกับนักเรียน ตลอดจนปั ญหา
และอุปสรรคที่เกิ ดขึ้ นในปัจจุบัน ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการดาเนินงานด้านบริหารและจัดการ
เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการหรือแนวทางการดาเนินงานในโรงเรียนเกี่ยวกับการควบคุมการ
บริโภคยาสูบกับ นักเรียนแล้ว หากมีข้อมูล อื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกั บประเด็นเรื่องการบริ หาร
จัดการและแนวทางในการควบคุมการบริโภคยาสูบอันเป็นประโยชน์แก่งานวิจัย ทางโครงการ ฯ
จะได้นามาเพิ่มเติมเพื่อให้เนื้อหา ข้อมูลงานวิจัยมีความคมชัดมากขึ้น เช่น ข้อมูลบริบทแวดล้อม
ของพื้นที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่ ข้อมูล แนวคิด รูปแบบการดาเนินงานอย่างมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาสูบ ยาเสพติดในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามโดยมีตัวแทนนักเรียน ตัวแทน
จากสภานักเรียน ตัวแทนสารวัตรนักเรียน ซึ่งการให้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลดังกล่าว จะช่วยให้ข้อมูล
ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ข อง
ไทยเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเป็นข้อมูลที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ โครงการวิ จั ย เรื่ อ งนี้ ไ ด้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ แก่ ข้ อ มู ล จากเอกสาร งานวิ จั ย หรื อ
บทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาประกอบในการดาเนินงานวิจัยอีกด้วย
ประชากรที่ศึกษาหรือกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใ ช้ ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริหารโรงเรียนใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาโรงเรียนละไม่น้อยกว่า 7 คนต่อโรง จานวน 214 คน ที่มีขนาดจานวน
นัก ศึ ก ษาในโรงเรีย นตั้ง แต่จานวน 1,500-2,000 คนขึ้ นไป ในแต่ ล ะจั ง หวั ดที่ อยู่ ใ นเขตจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ อันได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา ซึ่งทา
การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อให้ได้
จังหวัดละ 3 โรง ได้ทั้งหมด 12 โรง ดังรายชื่อโรงเรียนที่ได้มีการนาเสนอในเนื้อหาขอบเขตด้าน
เนื้อหาการวิจัยที่ผ่านมา
ทั้งนี้ จากการดาเนินการวิจัยพบว่า ในบางโรงเรียนได้มีผู้บริหารและตัวแทนครูเข้าร่วมการ
สนทนากลุ่มย่อยจานวนมากกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่า
เป็นสิ่งสาคัญในการระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ ยวข้อง เพราะโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามบางโรงมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการควบคุมการบริโภคยาสูบอย่างบูรณาการและการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่าย ฉะนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีที่บุคลกรจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ความคิดเห็นด้านการทางาน และนโยบายของโรงเรียน และโรงเรียนอื่นๆ ที่คณะวิจัยได้ลงพื้นที่เก็บ
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ข้อมูลแล้ว ซึ่งผลจากการร่วมระดมความคิดดังกล่าวจะส่งผลให้ข้อมูลมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และ
มีการนาข้อมูลที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนในการประชุมกลุ่มย่อยไปประยุกต์ใช้ในการทางานด้านการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบในอนาคตต่อไป
นอกจากนี้ ปัญหาและอุปสรรคจากการลงพื้นที่เพื่อใช้วิธีการสนทนาในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามบางโรงเรียน ไม่สามารถเข้าร่วมการ
สนทนากลุ่ ม ย่ อยตามจานวนกลุ่ มเป้า หมายที่ วางไว้ ด้วยเหตุผ ลหลายประการ เช่ น อยู่ ใ นช่ว ง
ระยะเวลาที่โรงเรียนมีกิจกรรมที่สาคัญประจาภาคการศึกษา เช่น กีฬาสี อยู่ในช่วงที่ผู้บริหาร ครูใน
โรงเรียนไปอบรมนอกสถานที่ นอกจากนี้ บางโรงเรียนกาลังอยู่ในช่วงระยะเวลาการสอบประจา
ภาคการศึกษา ส่งผลให้การสนทนากลุ่มย่อยไม่สามารถพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายผู้บริหารตามจานวน
ที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ แต่ค ณะผู้ วิ จัย ได้ป รั บเปลี่ย นกระบวนวิ ธีโ ดยการให้ ผู้บ ริ หารที่มี ค วามมีค วาม
รับผิดชอบด้านนโยบายการดูแลนักเรียนและการกาหนดนโยบายด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ
โดยตรงร่วมพูดคุย พร้อมกับนาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลการบริโภคยาสูบมาใช้
ประกอบการให้ข้อมูล ซึ่งสามารถทาให้ข้อมูลที่ต้องการมีความชัดเจนในระดับหนึ่ง
กระบวนการดาเนินการวิจัย
ในการศึกษาถึงบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนากับรูปแบบการบริหาร
จัดการหรือแนวทางการดาเนินงานในโรงเรียนเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบของนักเรียนใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้จะทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลทั้งแบบทุติยภูมิ(Secondary data)และแบบปฐม
ภูมิ (Primary data) ดังนี้ คือ
1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมเอกสาร
จากการดาเนินงานวิจัยโครงการบทบาทผู้บริหารกับรูปแบบการการควบคุมการบริโภค
ยาสู บ ในโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ข องไทย คณะผู้ วิ จั ย ได้
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมเอกสาร สิ่งพิมพ์และรายงานที่ เกี่ยวข้องและ
หน่ ว ยงานของภาคเอกชนและส่ ว นราชการต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง ในส่ ว นเอกสารด้ า นงานวิ จั ย
บทความที่เกี่ยวข้องกับ ยาสูบ เอกสารเชิงนโยบายในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ที่จัดทาโดย
องค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าเอกสาร บทความด้านอิสลามกับหลักการใน
บริโภคยาสูบที่เป็นภาษาไทยยังพบน้อยมาก คณะผู้วิจัยจึงได้ใช้วิธีการนาบทความทางศาสนาที่มีผู้รู้
ด้านศาสนาอิสลามได้กล่าวไว้เกี่ยวกับยาสู บ ทั้งที่เขียนประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างชัดเจน และ
ประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับยาสูบ เช่น เรื่องยาเสพติด และทาการแปล พร้อมทั้งนาโองการด้านศาสนา
ทั้งจากคาภีร์อัลกุรอาน และฮาดิษ(วจนะท่านศาสดามูฮัมมัด ซ.ล.)มาใช้ในการอ้างอิงด้านเอกสาร
ประกอบกับ คณะผู้วิจัยมี ผู้รู้ ด้านศาสนาเป็นผู้ร่วมวิจัย จึงได้ใ ช้วิธีการเขียนบทความด้านศาสนา
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เกี่ยวกับยาสูบ โดยอ้างอิงหลักการศาสนาอิสลามมาประกอบและการแปลบทความต่างๆ จากภาษา
อาหรับ ภาษามลายู ซึ่งสามารถช่วยได้เป็นอย่างมากในเรื่องการอ้างอิงด้านเอกสาร
2.ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) โดยการสารวจ เก็บรวบรวมสภาพพื้นที่และภาวการณ์
จะเก็บรวบรวมโดยการสารวจเก็บรวบรวมสภาพพื้นที่และภาวการณ์บริหารและจัดการ
ณ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 12 โรง ใน 4 จังหวัด ตลอดจนสอบถามและสัมภาษณ์การดาเนินการ
บริหารและจัดการ ปัญหาและอุปสรรคการของบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนากับ
รูปแบบการบริหารจัดการหรือแนวทางการดาเนินงานในโรงเรียนเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภค
ยาสูบกับนักเรียน พื้นที่ศึกษาดังกล่าวมีดังต่อไปนี้
1) จังหวัดปัตตานี จานวน 3 โรง ได้แก่
1.1 โรงเรียนศาสนูปถัมป์ ตั้งอยู่ในอาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
1.2 โรงเรียนมูลนิธิอาซิสถาน ตั้งอยู่ในอาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
1.3 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา ตั้งอยู่ในอาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
2) จังหวัดยะลา จานวน 3 โรง ได้แก่
2.1โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ตั้งอยู่ในอาเภอเมือง จังหวัดยะลา
2.2 โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา ตั้งอยู่ในอาเภอเมือง จังหวัดยะลา
2.3 โรงเรียนดารงวิทยา ตั้งอยู่ในอาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
3) จังหวัดนราธิวาส จานวน 3 โรง ได้แก่
3.1 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ อยู่อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
3.2 โรงเรียนนูรุดดีน ตั้งอยู่ในอาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
3.3 โรงเรียนดารุสสลาม ตั้งอยู่ในอาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
4) จังหวัดสงขลา จานวน 3 โรง ได้แก่
4.1 โรงเรียนลาไพลสันติวิทย์ ตั้งอยู่ในอาเภอเทพา จังหวัดสงขลา
4.2 โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา ตั้งอยู่ในอาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
4.3 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ตั้งอยู่ในอาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ทั้งนี้ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสารวจสารวจสภาพพื้นที่และภาวการณ์บริหาร
และจัด การ ณ โรงเรีย นเอกชนสอนศาสนา 12 โรง ใน 4 จังหวัด โดยใช้วิ ธีก ารสอบถามและ
สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มย่ อยเกี่ยวกับการดาเนินการบริหารและจัดการ ปัญหาและอุปสรรคการ
ของบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนากับรูปแบบการบริหารจัดการ หรือแนวทาง
การดาเนินงานในโรงเรียนเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบกับนักเรียนพื้นที่ศึกษา
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พบว่า วิธีการสนทนากลุ่มย่อยเพื่อเก็บข้อมูล ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
เกี่ยวกับนโยบายการบริโภคยาสูบในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่เป้าหมายนั้น เป็น
วิธีก ารหนึ่ง ในการนามาซึ่ ง ข้ อมู ล เชิงลึก เนื่องจากผู้วิจัย สามารถเก็ บข้อมูล ในระดับลึ ก ทั้งจาก
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการนานโยบายของโรงเรียนไปปฏิบัติเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ
และเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างการมีส่วนร่วมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน
ในระดับหนึ่ง
ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายมีข้อสังเกต และเสนอแนะเพื่อปรับ
ระเบียบวิธีวิจัย และสร้างเครื่องมือให้มีความเหมาะสม เพื่อสัมฤทธิ์ผลในของงานวิจัยในโครงการที่
เกี่ยวข้องในครั้งต่อไป ควรเพิ่มกลุ่มเป้าหมายตัวแทนนักเรียน ตัวแทนสภานักเรียน สารวัตรนักเรียน
ที่ทาหน้าที่ในการนานโยบายเกี่ยวกับการใช้ยาสูบและยาเสพติด เนื่องจากกลุ่มนักเรียนดังกล่าวนี้มี
ความเกี่ยวข้องโดยตรงในการนานโยบายด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบทั้งในและนอกโรงเรียน
และหากพิจารณาแล้วจะพบว่านักเรียนกลุ่มดังกล่าวมีความใกล้ชิดเพื่อนนักเรียนอันสามารถทราบ
ข้อมูล ผลจากการนานโยบายด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบไปใช้ ซึ่งกฎระเบียบบางประการอาจ
ต้องมีการปรับแก้เพื่อให้มีความเหมาะสม และเท่าทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
นอกจากนี้ ตัวแทนจากชุมชน ตัวแทนผู้ปกครอง ถือได้ว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความสาคัญ
ที่สามารถนาข้อมูลเกี่ยวกับผลที่ใช้ด้านนโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบในโรงเรียนฯ เนื่องจาก
กลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้เป็นผู้ที่ ส่วนเกี่ยวข้องและใกล้ชิดโดยตรงกับนักเรียนซึ่งเป็นลูกหลานของตน
ซึ่งข้อมูลที่ได้จะสามารถนามาประมวลเพื่อวิเคราะห์ผลที่ได้จากการใช้นโยบาย และการปรับใช้
นโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบให้เหมาะสมต่อไป และเป็นการสร้างความร่วมมือในการร่วม
สร้างสภาพแวดล้อม บรรยากาศในการควบคุมการบริโภคยาสูบทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
อย่างเป็นระบบต่อไป
ในส่ ว นวิ ธี ก ารสนทนากลุ่ ม ย่ อ ยเชิ ง ลึ ก คณะผู้ วิ จั ย พิ จ ารณาเห็ น ว่ า ควรมี ก ารใช้ กั บ
กลุ่มเป้าหมายที่นอกเหนือจากที่ กาหนดไว้ คือ ครูผู้ทาหน้าที่ในฝ่ายกิจการนักเรียน ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรงในการดูแ ลด้านวินัยของนักเรียน และอาจมีการแยกการสนทนาออกจากลุ่ม
ผู้บริหาร เนื่องจากในบางโรงเรียน ครูผู้ปฏิบัติงานมีความเกรงใจ และมาสะดวกที่จะแลกเปลี่ยน
และเสนอความคิดเห็นต่อหน้าผู้บริหาร การแยกกลุ่มเพื่อสนทนากลุ่มย่อยจึงน่าจะเป็นวิธีการที่
เหมาะสมมากกว่าในการนามาซึ่งข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
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เครื่องมือการวิจัย
ใช้ ก ารสัม ภาษณ์แบบการจั ดสนทนากลุ่ม (Focus Group) ตัว แทนจากคณะผู้ บริ หาร
โรงเรียนเพื่อศึกษาข้อมูลจากการรั บฟังความคิดเห็นและระดมความคิด เพื่อให้ทราบถึงบทบทบาท
ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนากับรูปแบบการบริห ารจัดการหรือแนวทางการดาเนินงาน
ในโรงเรียนเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบกับนักเรียน
วิจัยเรื่องนี้ ได้ใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับกลุ่มเป้าหมาย และมีการใช้เครื่อง
อั ด เสี ย งบั น ทึ ก การสนทนาและคณะผู้ วิ จั ย ได้ เ พิ่ ม เติ ม กระบวนการการบั น ทึ ก การสนทนาลง
กระดาษฟลิ ปชาร์ต การถ่ายภาพบรรยากาศในการสนทนาและบริบทของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
รวมทั้ ง การสัง เกตการณ์ แบบมี ส่ วนร่ วมและไม่ มีส่ วนร่ วมเพื่ อ ใช้ มาประกอบในการวิเ คราะห์
สังเคราะห์
จากการใช้เครื่องมือดังกล่าว พบว่า วิธีการที่กล่าวมาแล้วเป็นรูปแบบที่เหมาะสมในการ
ได้มาซึ่งข้อมูล เนื่องจากมีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง มีความเหมาะสมกับงานวิจัย
แต่จากการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลดังกล่าว คณะผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะว่าน่าจะมีการการเพิ่มเติมใน
ส่วนกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ ประกอบด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความชัดเจน และครอบคลุมวัตถุประสงค์
การวิจัยมากขึ้น เช่น กลุ่มสภานักเรียน สารวัตรนักเรียน ดังที่ได้มีการกล่าวเพิ่มเติมในเนื้อหาที่ผ่าน
มา
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การรวบรวมข้ อมู ล ที่ เกี่ ยวข้องกั บคุณลักษณะภายในหรือความรู้สึก นึก คิด ความหมาย
ค่านิยมหรืออุดมการณ์ของบุคคล(ผู้บริหารหรือคณะบริหารโรงเรียน) ใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม
ด้ ว ยการการสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก หรื อ เชิ ง ลึ ก (Indepth Interview)กั บ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก
(Key Informant) รวมทั้งวิธีการถามที่เรียกว่า Snow Ball และการตะล่อมกล่อมเกลา (Probe)
เป็นต้น อีกทั้งการวิเคราะห์เอกสารและใช้แนวคิดและทฤษฎีทางสังคม คือ ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่
เป็นเครื่องมือนาทางในการเก็ บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลจากโดยเน้นความสาคัญ ของ
ความรู้สึกนึกคิดของบุคคล(Phenomenological)จากการลงพื้นที่ภาคสนาม ผู้วิจัยใช้ระบบบันทึก
เทปการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้บริหารหรือคณะบริหารโรงเรียนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้
และถอดความเนื้อหาจากเทป พร้อมทั้งการบันทึกข้อมูลระหว่างการสนทนากลุ่มย่อยด้วยวิธีการ
เขียนลงกระดาษฟลิปชาร์ต เพื่อให้สร้างบรรยากาศให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านมีส่วนร่วมในการ
สนทนา รวมทั้งเป็นการร่วมตรวจสอบเนื้ อหา ข้อมูลที่ได้มีการพูดคุยร่วมกัน ทั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ใช้
วิธีการถ่ายภาพบริบทของพื้นที่และบรรยากาศการสนทนา ประกอบการสังเกตทั้งแบบมีส่วนร่วม
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และไม่มีส่วนร่วมประกอบกันด้วย โดยได้ใช้แบบเครื่องมือการสัมภาษณ์ที่ สมบูรณ์แล้ว ที่แก้ไข
เรียบร้อยแล้ว เป็นเครื่องมือหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยดาเนินการดังนี้
1. ทาหนังสือขอความร่วมมือ ถึงคณะผู้บริหารกับโรงเรียนทุกโรง เพื่อทาการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก จากทางโครงการวิจัย
2. นัดหมาย วัน เวลา กับคณะผู้บริหารกับโรงเรีย นทุก โรง เพื่อจะทาการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก
3. นาบทสัม ภาษณ์แ บบเจาะลึก ที่ไ ด้รับ มาตรวจสอบความถูก ต้อ งสมบูร ณ์ จานวน
12 พื้นที่ เพื่อทาการประมวลผลและวิเคราะห์ผลต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
จะอาศัยวิธีการอุปมาน (Induction) หรือการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยความละเอียดอ่อน โดยเน้น
การศึ กษาภาพรวมและบริบ ทของปรากฏการณ์ที่ศึกษาอย่างรอบด้านและเจาะลึกตลอดจนเน้น
ปรากฏการณ์ทางสังคม ใช้การวิเคราะห์และสังเคราะห์โดย Content analysis เกี่ยวกับบทบาทของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกสอนศาสนาและรูปแบบการบริหารจัดการหรือแนวทางการดาเนินงานใน
โรงเรียนเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบกับนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth Interview) ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา
ทั้งนี้ จากการดาเนินงานโครงการวิจัย เรื่องบทบาทผู้บริหารกั บรูปแบบการควบคุมการ
บริโภคยาสูบในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย คณะผู้วิจัยได้
ใช้วิธีการวิเ คราะห์งานโดย Content analysis เพื่อให้สามารถนาบริบท ข้อมูลของชุมชน พื้นที่ที่
ศึกษา และปรากฏการณ์ที่คณะผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากการลงพื้นที่มาใช้ประกอบในการวิเคราะห์ใน
งานวิจัยโดยการพรรณนา ทาให้ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างละเอียดรอบด้านมากยิ่งขึ้น
กล่าวโดยรวม การวิจัยเรื่องบทบาทผู้บริหารกับรูปแบบการควบคุมการบริโภคยาสูบใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ได้ใช้วิธีการดาเนินงานวิจัยที่
ครอบคลุม ตามที่ ได้ก าหนดไว้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย และได้มีก ารเพิ่มเติมระเบีย บ
วิธีการวิจัยอื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้กาหนดไว้ เช่น การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม และไม่มีส่วน
ร่วม การบันทึกลงกระดาษฟลิปชาร์ต การสัมภาษณ์ พูดคุยข้อมูลเพิ่มเติมจากกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ
ที่มิได้กาหนดไว้ในโครงการวิจัย เช่น ตัวแทนจากสภานักเรียน ครูผู้ทาหน้าที่ปฏิบัติการ ในบาง
โรงเรียนฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลในงานวิจัยเรื่องนี้มีความครอบคลุมทุกด้าน และเกิดประสิทธิภาพ
ตามเป้าหมายมากที่สุด
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การสร้างและทดสอบเครื่องมือ
ผู้ วิ จั ย ได้ ส ร้ า งเครื่ อ งมื อ การสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก ส าหรั บ การศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพให้
ครอบคลุมตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ศึกษาจากเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะศึกษาตามโจทย์วิจัย
2. สร้ า งแบบเครื่ อ งมื อ การสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก ส าหรั บ การศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพให้
ครอบคลุมตัวเนื้อหาที่จะศึกษาตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย
3. ขอคาแนะนาจากผู้ทรงคุณวุฒหรือ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบเครื่องมือที่
สร้างขึ้นและได้รับการพิจารณาตรวจสอบขั้นต้นจากคณะบุคคลดังกล่าว
4. หาความถูกต้อง (Validity) โดยนาแบบเครื่องมือการสัมภาษณ์ที่สร้างเสร็จ เสนอผู้ทรง
คุณวุฒหรือผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาคณะกรรมการ เพื่อขอความเห็นชอบ พิจารณาทั้งในด้านเนื้อหา
สาระและโครงสร้า งของค าถาม ตลอดจนภาษาที่ใ ช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมื อโดย
กาหนดค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ไม่ต่ากว่า 0.50 เสนอ
ต่อผู้ทรงคุณวุฒหรือผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา จานวน 5 คน พิจารณาลงความเห็นและให้คะแนน
ซึ่งได้ค่า IOC ระหว่าง 0.80 -1.00 จนสมบูรณ์ ดังนี้ (สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์, 2546, หน้า 94)
+ 1 เมื่อแน่ใจว่า ข้อคาถามนั้น เป็นตัวแทนลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมนั้น
0 เมื่อไม่แน่ใจว่า ข้อคาถามนั้น เป็นตัวแทนลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมนั้น
- 1 เมื่อแน่ใจว่า ข้อคาถามนั้น ไม่เป็นตัวแทนลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมนั้นแล้ว
5. เตรียมแบบเครื่องมือการสัมภาษณ์ที่สมบูรณ์แล้ว เพื่อใช้ในการวิจัยต่อไป
การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
การศึ กษาครั้ง นี้ ผู้วิจัย ประมวลผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ด้วยคณะผู้วิจัย เองได้ใ ช้
วิธีการวิเคราะห์งานโดย Content analysis

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
สาหรับการวิจัยเรื่องบทบาทผู้บริหารกับรูปแบบการควบคุมการบริโภคยาสูบในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยเนื้อหาของการวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาเฉพาะองค์ประกอบทางด้านบทบาทคณะ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่เข้าไปมีส่วนสนับสนุนงานการควบคุมการบริโภค
ยาสูบในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดยกาหนดประเด็นในการศึกษา กล่าวคือ การศึกษา
จะพิ จารณาว่ า กลไกทางการบริ หารจั ดการในเชิง รู ป แบบการบริ หารจัด การหรื อ แนวทางการ
ดาเนินงานในโรงเรียนเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบกับนักเรียนตลอดจนแนวทางเพื่อการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบในพื้นจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยใดมีผลต่อการปฏิบัติงานหรือการทา
หน้าที่ในบทบาทของคณะผู้บริหารโรงเรียน โดยประเมินสภาพการทางานของคณะผู้บริหาร
โรงเรียนที่มีส่วนสนับสนุนงานการควบคุมการบริโภคยาสูบในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยทาการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องในกรอบประเด็น กับวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ซึ่งมีจานวน 4 ข้อ ดังนี้ คือ 1) ศึกษาบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามกับรูปแบบการบริหารจัดการหรือแนวทางการดาเนินงานในโรงเรียนเกี่ยวกับการควบคุม
การบริโภคยาสูบกับนักเรียน 2) ศึกษาการบริหารจัดการเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบกับ
นั ก เรี ย นในโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลาม 3) ศึ ก ษาศั ก ยภาพ ปั ญ หา และอุ ป สรรคการ
ดาเนินงานในโรงเรียนเกี่ยวกับการควบคุ มการบริโภคยาสูบของนักเรียน และ4) ศึกษาแนวทางใน
การพั ฒนาของบทบาทของผู้บ ริหารโรงเรีย นเอกชนสอนศาสนาอิส ลามกั บรูปแบบการบริหาร
จัดการหรือแนวการควบคุมการบริโภคยาสูบ
การนาเสนอข้ อมู ล ในส่วนนี้ เป็นการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล เชิงคุณภาพที่ไ ด้จาก
เอกสาร และจากการสัม ภาษณ์ แบบเจาะลึก หรือเชิงลึก (In-depth Interview)หรือการศึก ษาใน
ลักษณะของการวิจัยภาคสนาม(Field Research)กับผู้ให้ข้อมูลหลัก(Key Informant)รวมทั้งวิธีการ
ถามที่เรียกว่า Snow Ball และการตะล่อมกล่อมเกลา(Probe)โดยใช้แนวการสัมภาษณ์ (Interview
Guideline) ตลอดจนการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารโรงเรียน จะอาศัยวิธีการ
อุปมาน (Induction) หรือการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยความละเอียดอ่อน โดยเน้นการศึกษาภาพรวมและ
บริบทของปรากฏการณ์ที่ศึกษาอย่างรอบด้านและเจาะลึกตลอดจนเน้นปรากฏการณ์ทางสังคม
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ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูล จากข้อมูลส่วนที่เป็นเอกสารและส่วนที่เป็นผลจากการวิจัย
สนาม จะนามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ในเชิงเนื้อหา(Content Analysis) เกี่ยวกับข้อมูลที่ได้จากการ
สั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก (In-depth Interview)โดยการวิ เ คราะห์ จ ะออกมาในรู ป เชิ ง พรรณนา
(Descriptive Analysis) เพื่ อสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ดังนั้นในการการ
นาเสนอผลการวิจัยภาคสนามจะแบ่งการเสนอออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1. เป็นการอภิปรายถึงสภาพทั่วไปของคณะผู้บริหารโรงเรียน
ส่วนที่ 2. เป็นการประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูล
สาหรับการนาเสนอผลการศึกษาในส่วนนี้ ผู้วิจัยจะนาเสนอ โดยอาศัยประเด็นคาถามหลัก
จากที่ได้จากวัตถุประสงค์การวิจัย ซึ่งเป็นประเด็นหลักสาหรับการศึกษาประกอบด้วย ดังต่อไปนี้
วัต ถุป ระสงค์ ที่ 1. ศึ ก ษาบทบาทของผู้ บริ ห ารโรงเรีย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามกั บ
รูปแบบการบริหารจัดการหรือแนวทางการดาเนินงานในโรงเรียนเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภค
ยาสูบกับนักเรียน
วัตถุประสงค์ที่ 2. ศึ ก ษาการบริ ห ารจั ด การเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม การบริ โ ภคยาสู บ กั บ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
วัตถุประสงค์ที่ 3. ศึกษาศักยภาพ ปัญหา และอุปสรรคการดาเนินงานในโรงเรียนเกี่ยวกับ
การควบคุมการบริโภคยาสูบของนักเรียน
วัตถุประสงค์ที่ 4. ศึกษาแนวทางในการพัฒนาของบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามกับรูปแบบการบริหารจัดการหรือแนวการควบคุมการบริโภคยาสูบ
ส่วนที่ 3. เป็นการสรุปความ
การอภิปรายถึงสภาพทั่วไปของบทบาทคณะผู้บริหารโรงเรียน
จากการเก็บข้อมูลภาคสนามในส่วนของการสัมภาษณ์คณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม มีจานวน 214 คน โรงเรียนละไม่น้อยกว่า 7 คนต่อโรง จากโรงเรียนที่มีขนาดจานวน
นักศึกษาในโรงเรียนตั้งแต่จานวน1,500-2,000 คนขึ้นไป ในแต่ละจังหวัดที่อยู่ในเขตจังหวัดปัตตานี
, จังหวัดยะลา, จังหวัดนราธิวาส, และ4 อาเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ 1)อาเภอจะนะ 2)เทพา
3)นาทวี และอาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดละ 3 โรง ได้ทั้งหมดจานวน 12 โรง จัดอยู่ในกลุ่มโรงเรียน
ขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถแบ่งโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายออกได้ 2 กลุ่ม ดังรายชื่อโรงเรียน ได้แก่
1. กลุ่มโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อาเภอเมือง โรงเรียนดังกล่าว มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.1 โรงเรียนศาสนูปถัมป์
อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
1.2 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
อาเภอเมือง
จังหวัดยะลา
1.3 โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา อาเภอเมือง
จังหวัดยะลา
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1.4 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ อาเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส
2. กลุ่มโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นอกอาเภอเมือง โรงเรียนดังกล่าว มีรายชื่อดังต่อไปนี้
2.1 โรงเรียนมูลนิธิอาซิสถาน
อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
2.2 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา
อาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
2.3 โรงเรียนดารงวิทยา
อาเภอบังนังสตา จังหวัดยะลา
2.4 โรงเรียนนูรุดดีน
อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
2.5 โรงเรียนดารุสสลาม
อาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
2.6 โรงเรียนลาไพลสันติวิทย์
อาเภอเทพา
จังหวัดสงขลา
2.7 โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา
อาเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา
2.8 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์
อาเภอนาทวี
จังหวัดสงขลา
คณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ถือว่าเป็นบุคคลสาคัญในระดับ ผู้บริหาร
ของสถานศึกษา ซึ่งมีอยู่ 2 ระดับด้วย คือ 1)ระดับความเป็นเจ้าของ เรียกว่า เจ้าของโรงเรียน(มูเดร์)
และ2)ระดั บ คณะกรรมการบริ ห าร จะมี จ านวนคณะบุ คคลระหว่ าง 7-15 คนแตกต่า งกั น ตาม
สถานศึ ก ษานั้ น ๆ ซึ่ ง ทั้ ง 2 ส่ ว นดั ง กล่ า วนี้ ถื อ ว่ า เป็ น หั ว ใจส าคั ญ ต่ อ ชื่ อ เสี ย ง ความนิ ย ม
และการเจริญเติบโตของสถานศึกษา คณะผู้บริหารโรงเรียนถือเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
และที่สาคัญเป็นบุคคลที่ได้ รับการยกย่องนับถือจากสังคมในชุมชนหรือท้องถิ่นนั้นๆ ด้วย ถึงจะ
ได้รับการพิจารณาดารงอยู่ในตาแหน่งดังกล่าวนี้ได้ คณะผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่ที่พบมีอายุ
พอสมควร จะมีอายุ 30 ปีขึ้นไปส่วนน้อยที่จะมีอายุต่ากว่า 30 ปี อีกทั้งยังปรากฏว่าส่วนใหญ่ จะ
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่มีส่วนน้อยที่จะมีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี
และปริญญาเอก ด้านความสามารถในการใช้ภาษาไทยทั้งพูด การอ่าน และเขียน ตลอดจนการมี
ความรู้ความสามารถ ทักษะในทางการบริหารจัดการและภาวะผู้นา ยังอยู่ในระดับกลางๆเป็นส่วน
ใหญ่ระดับสูงยังมีน้อยโรงอยู่ เท่าที่ควร โดยเฉพาะความเข้าใจต่องานการบริหารจัดการเกี่ยวกับการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบกับนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม แต่ตัวคณะผู้บริหาร
โรงเรียนทุกโรงเองจะเป็นผู้สนใจที่จะเรียนรู้และปรับตนเองให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อแห่งการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม จุดแข็งของคณะผู้บริหารโรงเรียนเป็นคนมีทัศนะคติที่ดีต่อการทางานกับ
สถานศึ ก ษา มี แ นวคิ ด การท างานแบบบู ร ณาการ ชุ ม ชนหรื อ ท้ อ งถิ่ น ส่ ว นใหญ่ ไ ว้ ว างใจ
ให้ความสาคัญและร่วมมือเป็นอย่างดี
หากศึกษาตัวคณะผู้บริหารโรงเรียน สรุปได้ว่า ตัวคณะผู้บริหารโรงเรียน เป็นบุคคลที่มี
ส่วนสาคัญยิ่งกับสถานศึกษานั้นๆ ดังนั้น การพัฒนาคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามให้มีความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตของผู้บริหารและมีวิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสม มีระบบ
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ในการทางานยังเป็นสิ่งจาเป็นยิ่งต่อการพัฒนาตัวคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย โดยเฉพาะเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบกับนักเรียนใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามยังได้รับการหนุนเสริมและให้ความสาคัญน้อยอยู่
การประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เป็ น การประมวลผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ เ ชิ ง เนื้ อ หา(Content
Analysis)โดยอาศั ย ข้ อ มู ล จากเอกสารต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและข้ อ มู ล จากที่ ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์
คณะผู้บริหารโรงเรียนแบบเจาะลึก (Indepth Interview)โดยการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group)
จานวน 214 คน ตามกรอบวัตถุประสงค์การวิจัย จานวน 4 ข้อ ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ที่ 1. ศึกษาบทบาทของคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามกับ
รูปแบบการบริหารจัดการหรือแนวทางการดาเนินงานในโรงเรียนเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภค
ยาสูบกับนักเรียน
ในการศึกษาถึงบทบาทของคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามกับรูปแบบ
การบริหารจัดการหรือแนวทางการดาเนินงานในโรงเรียนเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบกับ
นักเรียนนั้นมีบทบาทหน้าที่มากมายหลายอย่าง ในการที่จะช่วยให้สถานศึกษาหรือโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามและนักเรียนมีการเริ่มต้นชีวิตที่ดีไม่เกี่ยวข้องกับบุหรี่และสิ่งเสพติด ดังที่สุภาษิต
ที่กล่าวไว้ว่า “การตั้งตนดี หมายถึง ความสาเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง” การทาให้นักเรียนและสถานศึกษา
ปลอดบุหรี่และสิ่งเสพติดนั้น นับเป็นบทบาทและหน้าที่สาคัญยิ่งของคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม ด้วยความรับผิดชอบโดยมีความสนใจที่เป็นทั้ง ผู้ให้การศึกษา ผู้ปกครอง ผู้นา
ให้กาลังใจตลอดจนส่งเสริมและป้องกัน ในปัญหาดังกล่าวข้างต้นต่างๆ ที่คาดจะเกิดขึ้นและแก้ไข
ตลอดจนเป็นผู้ควบคุม สอดส่อดูแลให้นักเรียนและสถานศึกษาให้ปลอดบุหรี่และสิ่งเสพติด ด้วย
ความพยายาม เอาใจใส่ยิ่งไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับบุหรี่และสิ่งเสพติด ทุกชนิด ฉะนั้นบทบาทหน้าที่
ของคณะผู้บ ริหารโรงเรีย นเอกชนสอนศาสนาอิส ลาม ควรคานึงถึง ซึ่ง การศึก ษาสามารถแบ่ง
ออกเป็น 4 ประเด็นหลัก ได้ดังนี้
1. บทบาทคณะผู้บริหารโรงเรียนต่อภารกิจ
บทบาทภารกิจของคณะผู้บิหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามกับรูปแบบการบริหาร
จัดการหรือแนวทางการดาเนินงานในโรงเรียนเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบกับนักเรียน
ที่กาหนดไว้ในระเบียบและคาสั่งสถานศึกษา เพื่อกาหนดบทบาทของคณะผู้บิหารโรงเรียนเพื่อทา
หน้าที่ กากับ ดูแล การดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นเลิศของสถานศึกษา ปรับปรุง
ประสิทธิภาพคณะผู้บิหารโรงเรียนและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อปฏิบัติภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการปรับปรุงบทบาทการบริหารจัดการของคณะผู้บริหารโรงเรีย น

64
104
เพื่อให้บทบาทและภารกิจของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มีความชัดเจนและมีเอกภาพมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถสรุปบทบาทคณะผู้บริหารโรงเรียนต่อภารกิจ ได้ดังนี้
1.1 ด้านการกากับ มีการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามนโยบายการควบคุมการบริโภค
ยาสูบกับนักเรียน ของส่วนงานอื่นๆ และประสานการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องใน
สถานศึกษา เกี่ยวกับการป้องกัน ควบคุม และปราบปรามบุหรี่และยาเสพติดทุกรูปแบบ
1.2 ด้านการรวบรวม กลั่นกรองและเสนอแนะการจัดทาแผนงาน กิจกรรม/โครงการ
และการจัดตั้งงบประมาณของส่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาเกี่ยวกับระบบงานให้ตอบสนอง
กับนโยบายการป้องกัน ควบคุม และปราบปรามบุหรี่และยาเสพติด ตลอดจนการประสาน ติดตาม
และประเมินผลให้การดาเนินกิจการดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
1.3 ด้านการพัฒนาบุคลากรและพนักงานของสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่อง
บุหรี่ ยาเสพติด และจริยธรรม ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพทาง
สังคมและเศรษฐกิจ
1.4 ด้า นการเสนอแนะเจ้า ของสถานศึก ษา(มู เดร์ )ในการปรั บปรุ งประสิ ท ธิภ าพ
บุคลากรงานเกี่ยวกับเรื่องบุหรี่ ยาเสพติด และจริยธรรม
หากศึ ก ษาบทบาทของคณะผู้บริหารโรงเรีย นต่อภารกิจ ที่ก าหนดไว้ข้างต้น สรุปได้ว่า
คณะผู้บริหารโรงเรียนและสถานศึกษา เป็นบุคคลและหน่วยงานองค์กร ที่มีบทบาทสาคัญในการ
ประสานงาน กากับ เร่งรัดการดาเนินงานของสถานศึกษากับงานการควบคุมการบริโภคยาสูบกับ
นักเรียนให้เป็นไปตามนโยบายเกี่ยวกับเรื่อง การป้องกัน ควบคุม และปราบปรามบุหรี่ ยาเสพติด
และจริยธรรม ขณะเดี่ยวกันก็มีบทบาทด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษากับงานที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องบุหรี่ ยาเสพติดและจริยธรรม กับส่วนงานฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ การสรรหาบุคลากร
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ดีมารับผิดชอบและปฏิบัติงาน พัฒนาบุคลากรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานด้านเรื่องบุหรี่ ยาเสพติดและจริยธรรม เพื่อการป้องกัน ควบคุม และ
ปราบปราม ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ในการปฏิบัติงาน และมีวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม
กับบริบทสถานศึกษาของแต่ละโรง ร่วมทั้งมีการเสนอแนะผลการดาเนินงานที่มีปัญหาเพื่อการ
พัฒนาและปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพเท่าทันกับสถานการณ์ด้วย
2. บทบาทคณะผู้บริหารโรงเรียนต่อการกากับ เร่งรัดการดาเนินงาน
บทบาทคณะผู้บริหารโรงเรียนต่อการกากับ เร่งรัดการดาเนินงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย
ของสถานศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับงานการควบคุมการบริโภคยาสูบกับนักเรียนหรืองานด้านเรื่อง
บุหรี่ ยาเสพติดและจริยธรรม เพื่อการป้องกัน ควบคุม และปราบปราม ซึ่งมีองค์ประกอบสาคัญอยู่
2 ด้านด้วยกั น กล่า วคื อ 1) ด้า นการก ากับ คือ การเร่งรัดการดาเนินงานให้เป็นไปนโยบายของ
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สถานศึกษานั้น มีทั้งส่วนที่เป็นกิจกรรม/โครงการและส่วนที่เป็นมาตรการและส่วนที่ ประสาน
ก ากั บ โดยแผนงาน โครงการ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายหรื อ ค าสั่ ง การจา กเจ้ า ของ
สถานศึกษา(มูเดร์)และจากคณะผู้บริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบหรือออกระเบียบหรือคาสั่ง
คณะผู้บ ริหารโรงเรีย น ที่ ส าคั ญในรูปแบบ การก ากั บ เร่งรัด เชิงมาตรการ ในรูปของ มติคณะ
ผู้บริหารโรงเรียนและคาสั่งการของเจ้าของสถานศึกษา(มูเดร์)
บทบาทในการกากับ เร่งรัดการดาเนินงานของคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นบทบาทสาคัญที่ทาให้การนานโยบายของสถานศึกษาและ
เจ้าของสถานศึกษา(มูเดร์)ไปดาเนินการในทางปฏิบัติให้ประสบความสาเร็จในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาเกี่ยวกับงานการควบคุมการบริโภคยาสูบกับนักเรีย นหรืองานด้านเรื่องบุหรี่ ยาเสพติดและ
จริยธรรม เพื่อการป้องกัน ควบคุม และปราบปรามกับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมากยิ่งขึ้น
อีกทั้งเป็นการช่วยให้การดาเนินงานเป็นไปในแนวทางเดี่ยวกันอย่างเป็นเอกภาพที่แต่ละหน่วยงาน
หรือส่วนงานอื่นๆต่างคนต่างทาให้อยู่ภายใต้กรอบหรื อร่มธงเดี่ยวกัน เป็นไปในทิศทางเดี่ยวกัน
อันเป็นตัวแปรสาคัญของความสาเร็จของการนานโยบายไปปฏิบัติ
3. บทบาทคณะผู้บริหารโรงเรียนต่อการแก้ปัญหา
บทบาทคณะผู้บ ริหารโรงเรีย นต่อการแก้ ปัญหางานเรื่องบุหรี่ ยาเสพติดและจริยธรรม
เพื่ อการป้ อ งกั น ควบคุ ม และปราบปราม หั วใจส าคัญ ของการดาเนิน งานแก้ ไ ขปั ญหาในด้า น
ดังกล่าวนั้น คือ การพัฒนาบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาในระดับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ
แก้ ปั ญ หางานเรื่ อ งบุ ห รี่ ยาเสพติ ด และจริ ย ธรรม เพื่ อ การป้ อ งกั น ควบคุ ม และปราบปราม
ตามแผนกลยุ ท ธ์ พั ฒนาประสิ ท ธิภ าพบุค ลากรหรื อ เจ้าหน้าที่ข องสถานศึ ก ษาตามนโยบาย ซึ่ ง
ครอบคลุมทั้งมาตรการสรรหา พัฒนา การสร้างขวัญกาลังใจ และการตรวจสอบระบบบริหารงาน
บุ ค คลของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า ประสงค์ ที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ ห้ เ ป็ น ไปตาม
แนวนโยบายเกี่ยวกับการแก้ปัญหางานเรื่อ งบุหรี่ ยาเสพติดและจริย ธรรม เพื่อการป้องกัน ควบคุม
และปราบปรามของสถานศึกษาและเจ้าของสถานศึกษา(เมดูร์)
นอกจากนี้ยังเน้นหนักในเรื่อง การพัฒนาทัศนคติ พฤติกรรมและประสิทธิภาพทั้งระดับ
ผู้บริหารและปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องต่างๆ การรับเรื่องราวร้องทุกข์หรือข้อเสนอแนะจากบุคคลทั่วไป
ทั้งในและภายนอกสถานศึกษาในพื้นที่ชุมชนหรือท้องถิ่นนั้นๆ รวมทั้งการโยกย้ายบุคลากรหรือ
เจ้า หน้า ที่ ข องสถานศึ ก ษาทั้ ง ระดับผู้บริหารและปฏิบัติก ารตลอดจนนัก เรีย นที่มีพ ฤติก รรมไม่
เหมาะสมออกจากโรงเรียน ซึ่งสามารถสรุปบทบาทคณะผู้บริหารโรงเรียนต่อการแก้ปัญหางาน
เรื่องบุหรี่ ยาเสพติดและจริยธรรม เพื่อการป้องกัน ควบคุม และปราบปรามภารกิจ ได้ดังนี้
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3.1 การเป็นแบบอย่างที่ดี
คณะผู้บริหาร คุณครู บุคลากรเจ้าหน้าที่ย่อมรักลูกของตนเองและมีความต้องการที่จะ
ให้ลูกเป็นคนดี ยึดมั่นในหลักการของศาสนาอิสลาม มีการศึกษา มีฐานะในสังคม เป็นผู้มีป ระโยชน์
ต่อครอบครัวและสังคม แต่มีพ่อ แม่ คณะผู้บริหาร คุณครู บุคลากรเจ้าหน้าที่ น้อยคนนักที่จะรู้
วิธีการในการดูแล เพื่อให้มีคุณสมบัติที่กล่าวมา ในความเป็นจริงที่จะให้ได้อย่างพึงปรารถนาเช่นว่า
นี้ ไ ม่ ใ ช่ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ง่ า ยๆ แต่ ก็ ไ ม่ ใ ช่ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ย ากล าบากนั ก หากคณะผู้ บ ริ ห าร คุ ณ ครู บุ ค ลากร
เจ้ า หน้ า ที่ ใช้ วิ ธี ก ารที่ ถู ก ต้ อ งและใช้ ค วามพยายามอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง วิ ธี ห นึ่ ง ที่ ดี นั้ น คื อ การเป็ น
แบบอย่างที่ดีนั้นเป็นจุดที่สาคัญ ยิ่งกว่าการสั่งสอนโดยวิธีอื่นๆ ทั้งสิ้น ถือว่าเป็นสิ่งที่จะกาหนด
พฤติกรรมในเรื่องนี้ให้มาก และควรที่กระทาในลักษณะที่เป็นแบบอย่างที่ต่อนักเรียน ควยคู่การสั่ง
สอนและการแนะนาด้วย คณะผู้บริหาร คุณครู บุคลากรเจ้าหน้าที่ ก็พึงทราบไว้ด้วยว่า การเป็น
แบบอย่ า งที่ ไ ม่ ดี กล่า วคื อ การสูบ บุ หรี่ เ สีย เองนั้น จะท าให้ คาแนะนาและค าสั่ งสอนของคณะ
ผู้บริหาร คุณครู บุคลากรเจ้าหน้าที่ตลอดจนนโยบายของสถานศึกษาต่องานเรื่องบุหรี่ ยาเสพติด
และจริยธรรม เพื่อการป้องกัน ควบคุม และปราบปรามนั้นหมดความหมาย ไร้คุณค่าไปโดยสิ้นเชิง
3.2 การใช้ศาสนบัญญัติอิสลาม
เนื่องสถานศึกษาที่ใช้ใ นการศึกษาครั้งนี้เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
จัง หวัด ชายแดนภาคใต้ เป็ น พื้ น ที่ที่ มีลัก ษณะพิ เศษ ประชาชนส่ว นใหญ่ นับถื อศาสนาอิส ลาม
มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง การดาเนินงานของคณะผู้บริหาร
โรงเรียน โดยเน้น ได้ยึดถือ และการใช้ศาสนบัญญัติอิสลามหรือหลักการทางศาสนาอิสลามมาเป็น
แนวทางปฏิบัติที่สาคัญต่อการทางานในทุกมิติหรือทุกด้านให้เสมือนเป็นวิถีชีวิตประจาวันที่ จาเป็น
สาหรับ นักเรียนมุ ส ลิม ทุ กคนที่ต้องยึ ดหมั่น ในหลักการนี้ใ ห้ดียิ่ ง เพราะเป็นบัญญัติแห่งศาสนา
อิสลามที่มุสลิมไม่สามารถปฏิเสกได้ จึงนามายึดมาเป็นกลไกสาคัญในการดาเนินงานในบทบาท
ของคณะผู้บริหารโรงเรียน เช่น 1) การสูบบุหรี่เท่ากับหะรอม(สิ่งต้องห้ามเป็นบาป) 2)ค่าย 10 วัน
สุดท้ายของเดือนรอมฏอน(เดือนการถือศิลอด) 3)การละหมาด 5 เวลา 4)การอ่านคาฎีร์อัลกุรอาน
5)การนั่งสงบในมัสยิด และ6)การสื่อสารด้วยการใช้คาหรือข้อความจากบัญญัติอิสลาม เป็นต้น
ตัวอย่างข้างต้น คณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ทุกโรงได้ให้ความสาคัญอย่างมากและยึดเป็นแนวทางทางานกับบทบาทและหน้าที่
3.3 การสร้างนโยบายปลอดบุหรี่และโรงเรียนสีขาว
อี ก บทบาทหนึ่ ง ของคณะผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามในจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ ให้ความสาคัญก็คือการสร้างนโยบายปลอดบุ หรี่หรือโรงเรียนสีขาว ซึ่งสามารถ
ป้องกันหน้าใหม่หรือการป้องกันนักเรียนไม่ให้เริ่มต้นสูบบุหรี่และสามารถช่วยให้นักเรียนเลิกสูบ
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บุหรี่ในสถานศึกษาอย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพได้ด้วย อีกทั้งจะช่วยให้นักเรียน คณะผู้บริหาร
คุณครู บุคลากรเจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง และชุมชนหรือท้องถิ่นบริเวณสถานศึกษาตระหนักในอันตราย
ที่เกิดจากการสูบบุหรี่มากยิ่งขึ้น นับเป็นกลยุทธ์สาคัญในการป้องกัน นักเรียนจากบุหรี่ แนวทางใน
การดาเนินงานที่ สาคัญ แต่นโยบายของโรงเรีย นที่ดาเนินงานภายในโรงเรียนจะต้องได้รับการ
สนับสนุนจากบุคลากรของทุกฝ่าย โดยเฉพาะเจ้าของโรงเรียนหรือสถานศึกษา(มูเดร์)
4. บทบาทคณะผู้บริหารโรงเรียนต่อการสนับสนุนกีฬา
คณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีบทบาทกับ
การสนับสนุน ส่งเสริมอย่างจริงจังมากในด้านการเล่นกีฬาชนิดต่างๆ ของนักเรียน เพราะมีความ
เชื่อหมั่นว่า การให้การสนับสนุนกับนักเรียนในโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้นมีผลโดยตรงต่อการ
กระตุ้นให้นักเรียนริเริ่มต่อการไม่คิดริเริมการสูบบุหรี่และช่วยปลูกฝังค่านิยมว่าการสูบบุหรี่เป็น
เรื่องอันตรายทาลายสุขภาพให้อ่อนแอและกีฬาเป็นสิ่งที่สวนทางกัน
จากข้อมูลที่ วิเคราะห์พบว่า ทุกโรงเรีย นให้ความสาคัญต่อการเล่นกี ฬาของนัก เรีย นใน
รูปแบบที่หลากลายมาก ที่มีเหมือนกัน คือ กีฬาสีโรงเรียนที่มีการจัดกันทุกปี
5. บทบาทคณะผู้บริหารโรงเรียนต่อการสร้างภาคีและเครือข่าย
จากการศึกษาพบว่า คณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ยังมีบทบาทกับการสร้างภาคีและเครือข่ายระดับหนึ่งไม่มากหนัก มีการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน
การสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างโรงเรียนหรือสถานศึกษาด้านวิชาการ และการออก
เยี่ยมโรงเรียนอื่นๆ ในระดับดับต่างๆ อย่างสม่าเสมอต่ อเนื่องระหว่างกัน ซึ่งได้ดาเนินการมาโดย
ตลอดคือ บทบาทในการการประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องช่วยเสริมพลัง โดยให้ชุมชน
ตลอดจนหน่วยงานจากส่วนราชการต่างๆ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันคิด ร่วมกันทา และ
ร่วมกันพัฒนาร่วมกันกับงานการควบคุมการบริโภคยาสูบกับนักเรียนในโรงเรียน ในรูปของคณะ
กรรม แต่ละโรงก็มีชื่อเรียกตลอดจนจานวนบุคคลก็มีความแตกต่างกันหรือไม่เหมือนกัน ให้เข้ามา
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนมากน้อยแตกต่างกันในแต่ละโรงเรียน ให้เป็นในลักษณะ
เชิงรุก เพื่อแสดงศักยภาพการเข้าหาชุมชน สังคม สร้างสัมพันธ์ที่ดีในเชิงการพัฒนาร่วมกัน ผลที่ได้
ตามมาคือความมั่งคง ความรัก ความศรัทธาที่ประชาชน สังคม ในชุมชนหรือท้องถิ่นนั้นๆ ที่มีต่อ
โรงเรียน คณะผู้บริหาร คุณครู อื่นๆ คือเกราะกาบังที่ดีอีกทางหนึ่ง
สรุปได้ว่า มีบทบาทในการกากับดูแลการควบคุมการบริโภคยาสูบในโรงเรี ยน 2 ระดับ
คือ สูงและปานกลาง มีทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งมีรูปแบบที่แตกต่างหลากหลาย ดังนี้
- บทบาทในระดับสูง มีรูปแบบการควบคุมการบริโภคยาสูบตั้งแต่กระบวนการต้น
น้าคือการร่วมกาหนดกฎระเบียบโรงเรียนเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ ระดับกลางน้า คือ
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การดาเนินมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับยาสูบ และปลายน้า คือ การติดตาม เฝ้า
ระวังนักเรียนทั้งในส่วนที่เป็นผู้ติดยาสูบ และเฝ้าระวังสาหรับผู้สูบรายใหม่
- บทบาทในระดับปานกลาง มีรูปแบบการบริหารจัดการและการควบคุ มการ
บริโภคยาสูบในโรงเรียนในระดับปานกลางทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การดูแลภาพรวมด้าน
นโยบายเรื่องยาสูบร่วมกับประเด็นยาเสพติด การสนับสนุน ส่งเสริมมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใน
การควบคุม ดูแลปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดและยาสูบ
วัต ถุ ป ระสงค์ ที่ 2. ศึ ก ษาการบริ ห ารจั ด การเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม การบริ โ ภคยาสู บ กั บ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จากความสาคั ญของการควบคุมการบริโภคยาสูบกั บนัก เรีย นในโรงเรีย นเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถดาเนินการบริหารจัดการกับบทบาทหรือหน้าที่
ของคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้กับ การควบคุมการ
บริโภคยาสูบในโรงเรียนกับนักเรียน ในฐานะที่เป็นผู้นาทางการบริหารงานระดับหนึ่งในโรงเรียน
ตาแหน่งและบทบาทย่อมมีความสาคัญต่อการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพให้แก่งานการ
ควบคุ ม การบริโ ภคยาสูบ ในโรงเรีย นกั บนัก เรี ย นรูปแบบการด าเนินการ เน้น รูปแบบการปรั บ
ยุทธศาสตร์ให้เป็นเชิงรุก กล่าวคือแสดงศักยภาพเข้าหากลุ่มเป้าหมายคือนักสูบ กลุ่มเสี่ยง ด้วยการ
สร้างสัมพันธ์ที่ดี โดยใช้ปรัชญา “ความรัก เมตตาธรรม”การดาเนินการด้วยการสื่อสารหรือการ
ประชาสัมพันธ์ด้วยการใช้สื่อในลักษณะรูปแบบต่างๆ อีกทั้งมีการเปิดให้ทุกภาคส่วนต่างๆ เข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน อนึ่งที่พบจากการศึก ษาของทุกโรงก็คือ ความสามารถ
ทางการบริหารจัดการของคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ซึ่งสามารถแยกออกได้เป็น 3 ประเด็นสาคัญ ดังนี้
1. ความเหมาะสมของจานวนบุคลากรกับปริมาณงาน
2. คุณภาพของบุคลากรในทุกระดับ
3. การนาบุคลากรไปใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องกับหน้าที่
นอกจากนี้ ยั ง ประเด็ น ย่ อ ยที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ก็ คื อ 1)การปรั บ เข้ า หากั น
2)การควบคุมโดยตรง 3)การทาให้มีมาตรฐานเดียวกัน 4)การจัดการและใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ข่าวสาร 5)การประสานงานทางแนวราบและแนวดึ่ง 6)การตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ 7)การตั้ง
ทีมงานหรือคณะกรรมการในการปฏิบัติงานปกติ 8)การตั้งบุคคลกรภายนอกที่เป็นที่ยอมรับเข้าใน
การดาเนินงาน 9)การไปร่วมงานกับหน่วยงานอื่น และ10)การตรวจเยี่ยม ทั้งหมดอาจสรุปได้ว่าเป็น
กลไกทางการบริหารจัดการที่สาคัญที่คาดว่าจะมีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างความสามารถทางการ
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บริหารจัดการของการบริหารจัดการกับบทบาทหรือหน้าที่ของคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้กับการควบคุมการบริโภคยาสูบในโรงเรียนกับนักเรียน
สรุปได้ว่า โรงเรียนในพื้นที่ ทั้ง 4 จังหวัด จานวน 12 โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
ได้แก่ โรงเรียนศาสนูปถัมป์ โรงเรียนมูลนิธิอาซิสถาน โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา จังหวัดยะลา
ได้ แ ก่ โรงเรี ย นธรรมวิ ท ยามู ล นิ ธิ โรงเรี ย นด ารงวิ ท ยา โรงเรี ย นพั ฒ นาอิ ส ลามวิ ท ยา จั ง หวั ด
นราธิวาส ได้แก่ โรงเรีย นอัตตัรกีย ะห์อิส ลามีย ะห์ โรงเรีย นนูรุดดีน โรงเรีย นดารุส สลาม และ
จังหวัดสงขลา ได้แก่ โรงเรียนลาไพลสันติวิทย์ โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์
มีการบริหารจัดการควบคุมการบริโภคยาสูบในโรงเรียน ใช้รูปแบบ คือ การป้องกัน เฝ้าระวัง และ
บาบัด โดยแต่ละโรงเรียนมีการบริหารตามนโยบายของโรงเรียนและผู้บริหารโรงเรี ยนแต่ละชุดที่
ดูแลในเรื่องนี้ บางโรงเรียนผู้บริหารไม่มีการดาเนินนโยบายต่อการควบคุมการบริโภคยาสูบมาก
หนัก เนื่องจากผู้บริหารชุดเดิมได้วางรากฐานไว้แล้ว แต่ได้ดาเนินการในส่วนการสานต่อนโยบาย
ดังกล่าว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการทางานของผู้บริหาร ประสบการณ์ในการดาเนินการ
เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ และอายุการจัดตั้งของแต่ละโรงเรียนด้วย การบริหารจัดการ
ในโรงเรียน สรุปได้ดังนี้
1. มีคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบ และยาเสพติดในโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย
ผู้แทนจากคณะกรรมผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
2. คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบและยาเสพติดในโรงเรียน มีการวางแผนและ
ประเมินผลด้านการส่งเสริมกิจกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบ และยาเสพติดในโรงเรียนทุกปี
การศึกษา
3. โรงเรียนสนับสนุนการใช้ทรัพยากรของโรงเรียน เพื่อการส่งเสริมงานการควบคุมการ
บริโภคยาสูบและยาเสพติดในโรงเรียน
4. โรงเรีย นก าหนดบทบาท ภารกิ จ และขั้ นตอนในการด าเนิน งานการควบคุ มการ
บริโภคยาสูบและยาเสพติดในโรงเรียนที่ชัดเจน
5. โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะในเรื่องการควบคุม
การบริโภคยาสูบและยาเสพติดในโรงเรียน
6. โรงเรียนมีการประสานงานและติดตามการดาเนินงานการดาเนินงานการควบคุมการ
บริโภคยาสูบและยาเสพติดในโรงเรียนอย่างสม่าเสมอ
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วัตถุประสงค์ที่ 3. ศึกษาศักยภาพ ปัญหา และอุปสรรคการดาเนินงานในโรงเรียนเกี่ยวกับ
การควบคุมการบริโภคยาสูบของนักเรียน
จากการศึกษาสภาพพื้นที่และจากการค้นคว้าเอกสารต่างๆ สามารถสรุปประเด็น ได้ดังนี้
- ด้า นศัก ยภาพ พบว่า ผู้บริหารโรงเรีย นเอกชนสอนศาสนาอิส ลามมีศัก ยภาพในการ
ดาเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยมี ต้นทุนด้านศาสนา ที่สามารถนาหลักการ
ศาสนามาใช้ในการดาเนินการเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ ต้นทุนด้านคน คือ ผู้บริหารที่มี
นโยบายสนับสนุน ส่งเสริม การควบคุมการบริโภคยาสูบ บุคลากร ที่มีจิตอาสาและทุ่มเทอุทิศเวลา
แรงกายในการทางาน การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกในการให้ความรู้เรื่องโทษภัยของ
ยาสูบ และชุมชนที่ร่วมเป็นเครือข่ายจิตอาสากับโรงเรียนในการดูแล ป้องกันบุตรหลานของตนเอง
รวมทั้งบางโรงเรียนมีศักยภาพด้านงบประมาณที่สามารถนามาใช้บริหารจัดการเพื่อการควบคุมการ
บริโภคยาสูบ ให้มีป ระสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น ปัญหาที่พ บในการควบคุมการบริโภคยาสูบมีหลาย
ประการ ได้แก่ นักเรียน ซึ่งมีการบริโภคยาสูบก่อนสมัครเรียนทาให้การป้องกันทาได้ยากยิ่งขึ้น
- ด้านปัญหา พบว่า ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนที่ไม่สามารถควบคุมได้
อย่ า งครอบคลุม เช่น ชุ มชน เพื่ อน ครอบครัวที่มีผู้ปกครองบริโภคยาสูบ ทาให้ก ารดาเนินการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบเป็นไปอย่างยากลาบาก ปัญหาด้านการรับสื่อที่ปราศจากการคัดกรองจน
เป็นแบบอย่างค่านิยมให้นักเรียนบริโภคยาสูบโดยรู้ไม่เท่าทัน นโยบายของโรงเรียนที่ไม่มีความ
ต่อเนื่อง และขาดการมีส่วนร่วมกับนักเรียน อันทาให้การควบคุมการบริโภคยาสูบขาดประสิทธิผล
เท่าที่ควร ร่วมทั้งปัญหาการขาดหลัก สูตรเรื่องยาสูบ ปัญหาด้านคณะทางานที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่
ชัดเจนในการทางานเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ ความต่อเนื่องในการดาเนินนโยบาย รวมทั้งการ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน สภาพแวดล้อมภายนอกโดยเฉพาะในกรณีนักเรียนไปกลับที่
โรงเรียนไม่สามารถดูแล ติดตามได้อย่างทั่ วถึง อีกทั้งยังพบว่า มีหลายประการ ได้แก่ 1)นโยบาย
หรือกลยุทธ์สาคัญในการป้องกันและรักษาที่ขาดการนาสู่ภาคปฏิบัติ, 2)นักเรียนชายที่ยังมีทัศนะคติ
ต่อการสูบบุหรี่ในเชิงบวก, 3)สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนที่ยังไม่สามารถได้รับความร่วมมือ
ร่วมกันและควบคุมได้ในการห้ามจาหน่ายบุหรี่แก่นักเรียน, 4)การได้รับสื่อรณรงค์เกี่ยวกับบุหรี่ยัง
น้อยโดยเฉพาะสื่อที่ เป็ น ภาษาท้ องถิ่น(มลายู และรูมี), 5)กิ จกรรมสร้า งสรรค์ของนัก เรีย นและ
โรงเรียนยังขาดการมีส่วนร่วมค่อนข้างน้อย, และ6)ขาคณะทางานที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจนใน
การทางานด้านการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาการสูบและการควบคุมบุหรี่ในโรงเรียน
- ด้านอุปสรรค พบว่า เรื่องเวลาของบุคลากรที่รับผิดชอบในการดูแล ควบคุมการบริโภค
ยาสูบเป็นอุปสรรคสาคัญ เนื่องจากครูบางท่านมีวิชาสอนหลายคาบ และมีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบ
อื่นๆ ทาให้ไม่มีเวลาเพียงพอในการดูแลปัญ หาเรื่องยาสูบได้อย่างเต็มที่ การขาดความร่วมมือจาก
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ผู้ปกครอง อีกทั้งยังพบว่า มีหลายประการ ได้แก่ 1)เวลาที่ไม่เพียงพอเป็นอุปสรรคสาคัญในการดูแล
และควบคุมการบริโภคยาสูบ, 2)การขาดหลักสูตรเรื่องการควบคุมการบริโภคยาสูบในนักเรียนและ
สถานศึกษา, 3)ความต่อเนื่องในการดาเนินในแนวนโยบายและการปฏิบัติการ, 4)คณะผู้บริหารขาด
การควบคุม ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน, และ5) การขาดความร่วมมือจากผู้ปกครอง
นักเรียนและภาคส่วนอื่นๆ ในการหนุนเสริม
สรุปได้ว่า ศักยภาพ ปัญหา และอุปสรรค การดาเนินงานในโรงเรียนเกี่ยวกับการควบคุม
การบริโภคยาสูบของนักเรียนของทุกโรงเรียน พบว่า ต้นทุนด้านหลักการศาสนาอิสลาม ต้นทุน
ด้านคน เป็นสิ่งสาคัญในการขับเคลื่อนนโยบายฯ ปัญหาที่พบในการควบคุมการบริโภคยาสูบมี
หลายประการ ได้แก่ นักเรียน ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนที่ไม่สามารถควบคุมได้
อย่างครอบคลุม ปัญหาด้านการรับสื่อที่ปราศจากการคัดกรอง นโยบายฯและกิจกรรมนักเรียนยังมี
ส่วนร่วมส่วนร่วมค่อนข้างน้อย และอุปสรรค พบว่า เวลาที่ไม่เพียงพอเป็นอุปสรรคสาคัญในการ
ดูแล ควบคุมการบริโภคยาสูบเป็นอุปสรรคสาคัญ การขาดหลักสูตรเรื่องยาสูบ ขาดคณะทางานที่มี
หน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจนในการทางานเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ ความต่อเนื่องในการดาเนิน
นโยบาย ผู้บริหารส่วนใหญ่ขาดการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน การขาดความร่วมมือจาก
ผู้ปกครอง ในส่วนแนวทางในการพั ฒนาของบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามกับรูปแบบการบริหารจัดการหรือแนวการควบคุมการบริโภคยาสูบ นั้น การพัฒนาศักยภาพ
คนทางาน และการกาหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ การสนับสนุน
ด้านงบประมาณ จะเป็นแนวทางสาคัญในการขับเคลื่อนมาตรการการควบคุมการบริโภคยาสูบใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิภาพ
ฉะนั้น จากปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นต่อการควบคุมการบริโภคยาสูบในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิ ส ลามในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ข องไทยต่ า งๆ ดั ง กล่ า วมี อ ยู่ อ ย่ า งมากมายและ
จาเป็ น ต้อ งได้ รับ การแก้ ไ ข ผู้ ที่ มี บทบาทอย่ า งมากในการแก้ ไ ขปัญ หาและอุ ปสรรค นอกจาก
โรงเรียนหรือสถานศึกษาโดยลาพังแล้ว ภาครัฐหรือหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลาง
หรือส่วนท้องถิ่น ควรเร่งให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทางด้านการให้คาแนะนาปรึกษาแก่
โรงเรียนหรือสถานศึกษาในการวิชาการและภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดภาวะความคล่องตัวเพิ่มขึ้น เพื่อ
ช่วยทางด้านการพัฒนางานการควบคุมการบริโภคยาสูบในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
จัง หวัดชายแดนภาคใต้ข องไทยอย่ างจริงจัง โดยมีนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนในการแก้ ไ ข
ปัญหาปละอุปสรรคต่างๆ ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่ งขึ้นถึงแม้ว่าโรงเรียนหรือสถานศึกษาจะมีการ
ดาเนินการเพื่ อแก้ ไ ขปัญหาและอุปสรรคอยู่ แล้วก็ ตาม นอกจากนี้ควรก าหนดหน่วยงานระดับ
ท้องถิ่นให้มีบทบาทหน้าที่จะรับผิดชอบดูแลงานเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบในโรงเรียน
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เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยให้ชัดเจนและเป็นมาตรฐาน และควร
กาหนดให้สานักงานสามธารณะสุขระดับตาบลหรืออาเภอร่วมกับภาคประชาชนในพื้นที่ชุมชน
หรื อ ท้ อ งถิ่ น ควรให้ ก ารสนั บ สนุ น ทางการเงิ น หรื อ งบประมาณแก่ โ รงเรี ย นหรื อ สถานศึ ก ษา
ตลอดจนควรบริก ารให้ค าปรึก ษาทางด้านการวางแผนพั ฒนาและการดาเนิ นงานในกิ จ กรรม/
โครงการ เพื่อให้สามารถเกิดประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ที่ 4. ศึกษาแนวทางในการพัฒนาของบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามกับรูปแบบการบริหารจัดการหรือแนวการควบคุมการบริโภคยาสูบ
จากการศึกษาถึงแนวโน้มของการพัฒนาของบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามกับรูปแบบการบริหารจัดการหรือแนวการควบคุมการบริโภคยาสูบ ในโรงเรีย น
เอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ข องไทยนั้ น มี ค วามน่ า สนใจอย่ า งยิ่ ง
เพราะโดยภาพรวมมี แนวโน้มสูง ขึ้น แต่เพิ่ มไม่มาก เพราะโรงเรีย นหรือสถานศึกษาต้องสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่โรงเรียนในแง่ชื่อเสียง การได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง อันจะเป็นโอกาสที่
ดีต่อการประกอบการทางการศึกษา ซึ่งมีการแข่งขันระหว่างกันสูงมากในขณะนี้ อีกทั้ง สถานการณ์
การสูบ บุหรี่หรือสิ่ง เสพติดชนิดต่างๆในนัก เรียนอยู่ในภาวะเสี่ยงสูงมากๆ ด้วยความท้าทายต่อ
สภาวการณ์ ในทางสภาพแวดล้อมของสังคมในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของบุหรี่หรือสิ่งเสพติด
ชนิดต่างๆ ค่อนข้างหนักและรุนแรง เช่น บุหรี่เถื่อนจากชายแดนที่มีราคาถูก บุหรี่มวนเอง(ใบจาก)
น้าต้มใบกระท่อม(สี่คูณร้อย) อื่นๆ ฯลฯ ด้วยสภาวการณ์ทางสังคมดังกล่าวนี้ทาให้โรงเรียนหรือ
สถานศึกษาต้องปรับตัวในลักษณะการสร้างวิกฤตให้เป็นโอกาสโรงเรียนหรือสถานศึกษาในการคิด
ในเรื่องของการควบคุมการบริโภคยาสูบและสิ่งเสพติดต่างๆ ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ดัง นั้น เพื่อจะรัก ษาระดับและการทาให้เพิ่มขึ้นของปริมาณนัก ศึก ษาในโรงเรีย นหรือ
สถานศึกษาถือเป็นสิ่งสาคัญยิ่ง ซึ่งจะยึดโยงกับการเพิ่มหรือลดของนักเรียนที่สูบบุหรี่และติดสิ่งเสพ
ติดในโรงเรียนหรือสถานศึกษาโดยตรง ด้วยเหตุอันนี้การเพิ่มศักยภาพในการทางานหรือดาเนินงาน
เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบและสิ่งเสพติดต่างๆ ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ต้องแสดงบทบาทอย่างสาคัญกับแนวทางการพัฒนาเพื่อรองรับ ทั้ง
ในระยะสั้นและในระยะยาวเพื่อให้เกิดความยั่งยืนด้วย ดังต่อไปนี้
1. การพัฒนาความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ (ภาคี/เครือข่าย)ทั้งภายในและภายนอก
2. การพัฒนาขีดความสามารถให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
3. การเร่งรัดการพัฒนาแผนงานให้ชัดเจนเพื่อนาไปปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและในระยะยาว
สรุปได้ว่า ด้านการพัฒนาของบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามกับ
รูปแบบการบริหารจัดการหรือแนวการควบคุมการบริโภคยาสูบ พบว่า
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สามารถแยกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ด้านคน ด้านนโยบาย กล่าวคือ
- ด้า นคน คือ การพั ฒนาศัก ยภาพคนทางานโดยการอบรมให้มีความรู้
ความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองและองค์ความรู้เกี่ยวกับยาสูบ มีการตั้งคณะทางานที่ชัดเจน
- ด้านนโยบายหรือยุทธศาสตร์ คือ การกาหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์
ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ การสนับสนุนด้านงบประมาณ เพื่อผลักดันให้มีก าร
ดาเนินการเป็นรูปธรรม มีการประเมินผลการดาเนินงาน การจัดทาหลักสูตรเกี่ยวกับยาสูบโดยนา
หลักศาสนามาบูรณาการ การสร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียน ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ในการ
ด าเนิ น งาน การผลั ก ดั น ให้ ก ารด าเนิ น การมี ค วามต่ อ เนื่ อ ง มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ติ ด ตามและ
ประเมินผลการดาเนินงาน
การสรุปความ
ในบทนี้ได้นาเสนอถึงผลการศึกษาในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้
วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา(Content Analysis) โดยอาศัยข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและ
ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึกหรือเชิงลึก(Indepth Interview) โดยใช้แนวการสัมภาษณ์
(Interview Guideline) ด้วยวิธีการการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) จานวน 214 คน ตามกรอบ
วัตถุประสงค์การวิจัย ทั้ง 4 ข้อ โดยเริ่มจากการกล่าวถึ งสภาพทั่วไปของคณะผู้บริหารโรงเรีย น
เอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ข องไทย ผลการด าเนิ นงานที่ ผ่ า นมามา
โดยสังเขป สรุปได้ว่า ตัวคณะผู้บริหารโรงเรียน เป็นบุคคลที่มีส่วนสาคัญยิ่งกับสถานศึกษานั้นๆ
ดังนั้น การพัฒนาคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามให้มีความรู้ความเข้าใจในวิถี
ชีวิตของผู้บริหารและมีวิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสม มีระบบในการทางานยังเป็นสิ่งจาเป็นยิ่งต่อ
การพัฒนาตัวคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย
โดยเฉพาะเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบกับนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ยังได้รับการหนุนเสริมและให้ความสาคัญน้อยอยู่ ต่อจากนั้นจึงเป็นการวิเคราะห์ และนาเสนอผล
การศึกษาในส่วนนี้ ผู้วิจัยจะนาเสนอโดยอาศัยประเด็นคาถามหลักจากที่ได้จากวัตถุประสงค์การ
วิจัย ทั้ง 4 ข้อ 1)ศึกษาบาบาทของคณะผู้บริหารโรงเรียน 2)ศึกษาการบริหารจัดการเกี่ยวกับการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบ 3)ศึกษาแนวทางในการพัฒนาของบทบาทของคณะผู้บริหารโรงเรียน
และ4)ศึกษาศักยภาพ ปัญหา และอุปสรรค การดาเนินงานในโรงเรียน ข้อค้นพบที่น่าสนใจส่วนนี้
ได้ผลการศึกษาพอสรุปได้ ดังนี้
- บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามกับรูปแบบการบริหารจัดการ
หรือแนวทางการดาเนินงานในโรงเรียนเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบกับนักเรียน
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พบว่า คณะผู้บ ริห ารโรงเรีย นเอกชนสอนศาสนาอิส ลาม ทั้ง 12 โรง มี บทบาทในการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบกับนักเรียนในระดับสูงและปานกลาง
วัตถุประสงค์ที่ 2. ศึ ก ษาการบริ ห ารจั ด การเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม การบริ โ ภคยาสู บ กั บ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
พบว่า มีรูปแบบการบริหารจัดการหรือแนวทางการดาเนินงานทั้งทางตรงและทางอ้อม
แบ่งได้ 3 ช่วง คือ ช่วงต้นน้า ช่วงกลางน้า และช่วงปลายน้า ในรูปแบบที่หลากหลาย ตั้งแต่การ
ร่วมกันกาหนดกฎระเบียบโรงเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับยาสูบ การดูแลภาพรวม
ด้ า นนโยบายเรื่ อ งยาสู บ ร่ ว มกั บ ยาเสพติ ด มี ก ลไกการสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ในมาตรการต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้องในการควบคุม ดูแลปัญหาเกี่ยวกับยาสูบ รูปแบบที่โดดเด่นหรือเป็นจุดแข็งก็คือ การมี
ต้ น ทุ น ด้ า นหลั ก การศาสนาอิ ส ลาม เช่ น 1)การสู บ บุ ห รี่ เ ท่ า กั บ หะรอม(สิ่ ง ต้ อ งห้ า มเป็ น บาป)
2)ค่าย 10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฏอน(เดือนการถือศิลอด) 3)การละหมาด 5 เวลา 4)การอ่านคาฎีร์
อัลกุรอาน 5)การนั่งสงบในมัสยิด และ6)การสื่อสารด้วยการใช้คาหรือข้อความจากบัญญัติอิสลาม
และภาษามลายู เป็นต้น มีทั้งต้นที่ทางด้านคน ก็คือ การเป็นแบบอย่างที่ดีหรือคนต้นแบบที่ไม่สูบบุ
หรือเลิกสูบบุหรี่ ใช้เป็นกลกสาคัญในการขับเคลื่อนนโยบายหรือยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์ที่ 3. ศึกษาศักยภาพ ปัญหา และอุปสรรคการดาเนินงานในโรงเรียนเกี่ยวกับ
การควบคุมการบริโภคยาสูบของนักเรียน
พบว่า อยู่หลายประการ กล่าวคือ
- ปั ญ หาที่ พ บในการควบคุ ม การบริ โ ภคยาสู บ มี อ ยู่ ห ลายประการ ได้ แ ก่
ด้านตัวนักเรียนที่ยังมีทัศนะคติกับการสูบบุหรี่ในเชิงนิยม ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน
(ร้านค้าชุมชน)ที่ไม่สามารถควบคุมได้อย่างครอบคลุม ด้านการรับสื่อที่ปราศจากการคัดกรอง
ด้านนโยบายและการนาไปปฏิบัติการตลอดจนการมีส่วนร่วมและการส่งเสริมหรือการสนับสนุน
กิจกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบของนักเรียนยังค่อนข้างน้อย
- อุปสรรคสาคัญที่พบในการควบคุมการบริโภคยาสูบ คือ เรื่องเวลาที่ไม่เพียงพอ
ในการดูแล ควบคุม การขาดหลักสูตรเรื่องยาสูบ การขาดคณะทางานที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน
ในการดาเนินงาน ความชัดเจนและต่อเนื่องในแนวนโยบายและการปฏิบัติการ เจ้าของ(มูเดร์)และ
คณะผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่ขาดการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน การขาดการมีส่วน
ร่วมจากภาคส่วนต่างๆ และความร่วมมือจากชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน
วัตถุประสงค์ที่ 4. ศึกษาแนวทางในการพัฒนาของบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามกับรูปแบบการบริหารจัดการหรือแนวการควบคุมการบริโภคยาสูบ
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พบว่า การพัฒนาศักยภาพหรือการเพิ่มขีดความสามารถให้กับคนทางานและการกาหนด
นโยบายตลอดจนแนวทางการปฏิบัติก ารที่ชัดเจน ร่วมทั้งการสนับสนุนเงิ นงบประมาณอย่ า ง
เพียงพอและต่อเนื่อง จะเป็นแนวทางสาคัญในการขับเคลื่อนมาตรการการควบคุมการบริโภคยาสูบ
กับนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเกิดผลเป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิภาพ
อีกทั้งยังได้ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการสนทนากลุ่มย่อยกับกลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่ 1)การสร้างภาคีเครือข่ายทั้งครูและผู้บริหาร 2)การจัดทาชุดวิชาหรือหนังสือคู่มือบุหรี่ศึกษา
3)การนาหลักการทางศาสนาอิสลามมาบูรณาการในทางานและรายวิชาต่างๆ 4)การมีคณะทางาน
เรื่องบุหรี่และสิ่งเสพติดเป็นการเฉพาะ และ5)การสร้างความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมจากบุคคล
หรือหน่วยงานจากภายนอกในรูปแบบเครือข่าย

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง บทบาทผู้บริหารกับรูปแบบการควบคุมการบริโภคยาสูบในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อศึ ก ษาบทบาทของผู้บริหารโรงเรีย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามกั บรู ปแบบการ
บริหารจัดการหรือแนวทางการดาเนินงานในโรงเรียนเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบกั บ
นักเรียน
2. เพื่ อ ศึ ก ษาการบริ ห ารจั ด การเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม การบริ โ ภคยาสู บ กั บ นั ก เรี ย นใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
3. เพื่อศึกษาศักยภาพ ปัญหา และอุปสรรคการดาเนินงานในโรงเรียนเกี่ยวกับการควบคุม
การบริโภคยาสูบของนักเรียน
4. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาของบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามกับรูปแบบการบริหารจัดการหรือแนวการควบคุมการบริโภคยาสูบ
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
เขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย จานวน 214 คน โรงเรียนละไม่น้อยกว่า 7 คนต่อโรงเป็น
โรงเรียนที่มีขนาดจานวนนักศึกษาในโรงเรียนตั้งแต่จานวน 1,500-2,000 คนขึ้นไป ในแต่ละจังหวัด
ที่อยู่ในเขตจังหวัดปัตตานี, จังหวัดยะลา, จังหวัดนราธิวาส, และจังหวั ดสงขลา ซึ่งทาการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยวิธีการเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อให้ได้จังหวัดละ 3 โรง
ได้ทั้งหมดจานวน 12 โรง ผู้วิจัยได้แบ่งโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายออกได้ 2 กลุ่ม ดังรายชื่อโรงเรียน
ได้แก่
1. กลุ่มโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อาเภอเมือง โรงเรียนดังกล่าว มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.1 โรงเรียนศาสนูปถัมป์
1.2 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
1.3 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์

150
77
2. กลุ่มโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นอกอาเภอเมือง โรงเรียนดังกล่าว มีรายชื่อดังต่อไปนี้
2.1 โรงเรียนมูลนิธิอาซิสถาน
2.2 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา
2.3 โรงเรียนดารงวิทยา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
2.4 โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา
2.5 โรงเรียนนูรุดดีน
2.6 โรงเรียนดารุสสลาม
2.7 โรงเรียนลาไพลสันติวิทย์
2.8 โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา
2.9 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ นาทวี
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยเชิงคุณภาพ เรื่อง บทบาทผู้บริหารกับรูปแบบการควบคุมการบริโภค
ยาสู บ ในโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิส ลามจั งหวั ดชายแดนภาคใต้ ของไทย ได้ แก่ แบบการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกหรือเชิงลึก(In-depth Interview)กับผู้ให้ข้อมูลหลัก(Key Informant)รวมทั้ง
วิธีการถามที่เรียกว่า Snow Ball และการตะล่อมกล่อมเกลา(Probe)โดยใช้แนวการสัมภาษณ์
(Interview Guideline)
การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ ประมวลผลด้วยคณะผู้วิจัย โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ข้อมูลที่
ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกหรือเชิงลึก (In-depth Interview) จากภาคสนามโดยการสนทนา
กลุ่ม ย่ อย (Focus Group) การระดมความคิด การสังเกตการณ์ และบันทึก เทปการสัมภาษณ์
อาศัยการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการ Content analysis และวิธีการอุปมาน (Induction)
ด้วยความละเอียดอ่อน
สรุปผลการวิจัย
ผลการศึ กษาเชิ งคุ ณภาพการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกหรือเชิงลึก (In-depth Interview)
คณะผู้บ ริหารโรงเรีย นเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย เรื่องบทบาท
ผู้บริหารกับรูปแบบการควบคุมการบริโภคยาสูบในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวั ด
ชายแดนภาคใต้ของไทย ได้ดังต่อไปนี้
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ผลการศึกษา
- ในภาพรวม พบว่า ได้ค่าเฉลี่ย อยู่ 2 ระดับ คือ สูงที่สุดและปานกลาง ซึ่งคณะผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทั้งสิบสองแห่งสามารถดาเนินงานตามภารกิจที่รับผิดชอบได้
ตามที่ กาหนดไว้ใ นแผนพัฒนาการควบคุมการบริโภคยาสูบในโรงเรีย นกั บนัก เรีย นของแต่ล ะ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามซึ่งแต่ละงานและบทบาทผู้บริหารกับรูปแบบการควบคุมการ
บริโภคยาสูบในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามดาเนินงานตามแผนงานและบทบาทผู้บริหาร
อาจไม่ตรงกันเพียงแต่ว่าสอดคล้องกับภารกิจที่กาหนดโดยโรงเรียน ทั้งนี้ในการบริหารงานของ
คณะผู้ บ ริหารโรงเรีย นทั้ ง สิบ สองโรงเรี ย นมี บทบาทคณะผู้บริห ารกั บ รูปแบบการควบคุ มการ
บริโภคยาสูบในโรงเรียนตลอดจนประสิทธิภาพแตกต่างกันเนื่องจาก
1. คณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่มีค่าเฉลี่ยระดับสูงสุดตามงานและ
บทบาทคณะผู้ บ ริ ห ารกั บ รู ป แบบการควบคุ ม การบริ โ ภคยาสู บ ในโรงเรี ย น คื อ 1)โรงเรี ย น
ศาสนูปถัมป์, 2)โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ , 4)โรงเรียนมูลนิธิอาซิสถาน, 5)โรงเรียนสายบุรี
อิสลามวิทยา, 6)โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา, 7)โรงเรียนนูรุดดีน, 8)โรงเรียนลาไพลสันติวิทย์ และ
9)โรงเรีย นสมบู รณ์ ศ าสน์ เพราะพบว่ า คณะผู้ บริ หารของโรงเรีย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลาม
ดังกล่าวเป็นคณะผู้บริหารชุดเดิมที่ได้รับการไว้วางใจจากเจ้าของโรงเรียน(มูเดร์)และผู้ปกครอง
ทาหน้าที่ดูแลนักเรียน เป็นผู้นาที่มีความเสียสละและรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างเสมอต้นเสมอปลาย
ท าให้ เ จ้ า ของโรงเรี ย น(มู เ ดร์ ) และผู้ ป กครองนั ก เรี ย นเต็ ม ใจให้ ค วามร่ ว มมื อ ในทุ ก ๆด้ า นและ
การทางานทาแบบโปร่งใส สามารถตรวจสอบ มีความตั้งใจจริงในโครงการต่างๆกับการควบคุม
การบริโภคยาสูบในโรงเรียน ที่ทาไปเพื่อนักเรียนและผู้ปกครองและมีการประชาสัมพันธ์ขอความ
ร่วมมือซึ่งยึดหลักการพัฒนาควบคู่กับการแก้ไขอย่างทันที ทั้งหมดเกิดขึ้นได้จากการร่วมมือร่วมใจ
ของทุกภาคส่วน
2. คณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่มีค่าเฉลี่ยระดับปานกลางตามงาน
และบทบาทคณะผู้บริหารกับรูปแบบการควบคุมการบริโภคยาสูบในโรงเรียน คือ 1)โรงเรียนธรรม
วิทยามูลนิธิ 2)โรงเรียนดารงวิทยา และ3)โรงเรียนดารุสสลาม เพราะว่าคณะผู้บริหารของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม เป็นผู้นาที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ แต่ยังมีการประชาสัมพันธ์ที่ไม่
ทั่วถึงในการบริหารจัดการ ผู้ปกครองนักเรียนจึงไม่ทราบการทางานบางส่วนของโรงเรียนหรือ
คณะผู้บ ริห ารท าให้ ผู้ป กครองนัก เรีย นไม่ เข้าถึง ข่าวสารการดาเนิ นงานได้ ว่าโครงการที่ทาไป
เหมาะสมกั บ นัก เรีย นและผู้ป กครองในพื้ นที่หรือไม่ แต่ คณะผู้ บริหารปฏิบัติหน้าที่ โดยยึ ดความ
จาเป็นของนักเรียนและผู้ปกครองเป็นหลักสาคัญในการทางาน
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- บทบาทคณะผู้บริหารกับรูปแบบการควบคุมการบริโภคยาสูบในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า คณะผู้บริหารกับรูปแบบการควบคุมการบริโภคยาสูบ
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ทั้ง 12 โรง มีบทบาทในรูปแบบการควบคุมการบริโภคยาสูบ
กับนักเรียนในระดับสูงและปานกลาง
- รูปแบบการบริหารจัดการหรือแนวทางการดาเนินงานพบว่า มีทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในรูปแบบที่หลากหลาย ตั้งแต่การร่วมกาหนดกฎระเบียบโรงเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับยาสูบ การดูแลภาพรวม ด้านนโยบายเรื่องยาสูบร่วมกับประเด็นยาเสพติด การสนับสนุน
ส่งเสริมมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการควบคุม ดูแลปัญหาเกี่ยวกับยาสูบ รูปแบบการดาเนินงาน
ที่พบอย่างเด่นชัดของทุกโรง ก็คือการใช้ต้นทุนด้านหลักการทางศาสนาอิสลาม เช่น 1) การสูบบุหรี่
เท่ากับหะรอม(เป็นสิ่งต้องห้าม), 2) การใช้ศาสนกิจ เช่น การละหมาด, ถือศิลอด(เดือนรอมาฎอน),
การอ่านคาภีร์อัลกุรอาน เป็นต้น ต้นทุนด้านคน(คนต้นแบบ)เป็นสิ่งสาคัญต่อรูปแบบในทางการ
ดาเนินงานทั้งทางตรงและทางอ้อมในการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่และสิ่งเสพติดหรือ
โรงเรียนสีขาว
- แนวทางการพัฒนาของบทบาทคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามกับ
รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การหรื อ แนวการควบคุ ม การบริ โ ภคยาสู บ พบว่ า การพั ฒ นาศั ก ยภาพ
คณะทางาน และการกาหนดนโยบายหรือ กลยุทธ์ที่สาคัญและการนาสู่ภาคปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
การควบคุ ม การบริ โ ภคยาสู บ การสนั บ สนุ น ด้ า นงบประมาณ จะเป็ น แนวทางส าคั ญ ในการ
ขับเคลื่อนมาตรการการควบคุมการบริโภคยาสูบในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิภาพ
- ปัญหา และอุปสรรคในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
ปัญหาในการควบคุมการบริโภคยาสูบ พบว่า มีหลายประการ ได้แก่ 1)นโยบายหรือ
กลยุทธ์สาคัญในการป้องกันและรักษาที่ขาดการนาสู่ภาคปฏิบัติ , 2)นักเรียนชายที่ยังมีทัศนะคติต่อ
การสูบ บุหรี่ใ นเชิงบวก, 3)สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนที่ยังไม่ส ามารถได้รับความร่วมมือ
ร่วมกันและควบคุมได้ในการห้ามจาหน่ายบุหรี่แก่นักเรียน, 4)การได้รับสื่อรณรงค์เกี่ยวกับบุหรี่ยัง
น้อยโดยเฉพาะสื่อที่ เป็ น ภาษาท้ องถิ่น(มลายู และรูมี), 5)กิ จกรรมสร้า งสรรค์ของนัก เรีย นและ
โรงเรียนยังขาดการมีส่วนร่วมค่อนข้างน้อย, และ6)ขาคณะทางานที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจนใน
การทางานด้านการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาการสูบและการควบคุมบุหรี่ในโรงเรียน
อุปสรรคในการควบคุมการบริโภคยาสูบ พบว่า มีหลายประการ ได้แก่ 1)เวลาที่ไม่
เพียงพอเป็นอุปสรรคสาคัญในการดูแลและควบคุมการบริโภคยาสูบ, 2)การขาดหลักสูตรเรื่องการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบในนักเรียนและสถานศึกษา, 3)ความต่อเนื่องในการดาเนินในแนวนโยบาย
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และการปฏิ บั ติก าร, 4)คณะผู้ บ ริ หารขาดการควบคุ ม ติ ด ตามและประเมิ นผลการด าเนิน งาน,
และ5) การขาดความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนและภาคส่วนอื่นๆ ในการหนุนเสริม
อภิปรายผล
1. ด้านบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามกับรูปแบบการบริหาร
จัดการหรือแนวทางการดาเนินงานในโรงเรียนเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบกับนักเรียน
พบว่าผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทุกโรง พบว่า
มีบทบาทในการกากับดูแลการควบคุมการบริโภคยาสูบในโรงเรียน 2 ระดับ คือ สูงและ
ปานกลาง มีทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งมีรูปแบบที่แตกต่างหลากหลาย ดังนี้
- บทบาทในระดับสูง มีรูปแบบการควบคุมการบริโภคยาสูบตั้งแต่กระบวนการต้น
น้าคือการร่วมกาหนดกฎระเบียบโรงเรี ยนเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ ระดับกลางน้า คือ
การดาเนินมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับยาสูบ และปลายน้า คือ การติดตาม เฝ้า
ระวังนักเรียนทั้งในส่วนที่เป็นผู้ติดยาสูบ และเฝ้าระวังสาหรับผู้สูบรายใหม่
- บทบาทในระดับปานกลาง มีรูปแบบการบริหารจัดการและการควบคุ มการ
บริโภคยาสูบในโรงเรียนในระดับปานกลางทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การดูแลภาพรวมด้าน
นโยบายเรื่องยาสูบร่วมกับประเด็นยาเสพติด การสนับสนุน ส่งเสริมมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใน
การควบคุม ดูแลปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดและยาสูบ
2. ด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบกับนักเรียนในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม พบว่า
โรงเรี ย นในพื้ น ที่ ทั้ ง 4 จั ง หวั ด จ านวน 12 โรงเรี ย น ในพื้ น ที่ จัง หวั ด ปั ต ตานี ได้ แ ก่
โรงเรียนศาสนูปถัมป์ โรงเรียนมูลนิธิอาซิสถาน โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา จังหวัดยะลา ได้แก่
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนดารงวิทยา โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา จังหวัดนราธิวาส
ได้แก่ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ โรงเรียนนูรุดดีน โรงเรียนดารุสสลาม และจังหวัดสงขลา
ได้แก่ โรงเรียนลาไพลสันติวิทย์ โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ มีการบริหารจัดการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบ ในโรงเรียน ใช้รูปแบบ คือ การป้องกัน เฝ้าระวัง และบาบัด โดยแต่ละ
โรงเรียนมีการบริหารตามนโยบายของโรงเรีย นและผู้บริหารโรงเรียนแต่ละชุดที่ดูแลในเรื่องนี้
บางโรงเรียนผู้บริหารไม่มีการดาเนินนโยบายต่อการควบคุมการบริโภคยาสู บมากนัก เนื่องจาก
ผู้บริหารชุดเดิมได้วางรากฐานไว้แล้ว แต่ได้ดาเนินการในส่วนการสานต่อนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการทางานของผู้บริหาร ประสบการณ์ในการดาเนินการเกี่ยวกับการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบ และอายุการจัดตั้งของแต่ละโรงเรียนด้วย
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3. ด้านรูปแบบของการบริหารจัดการด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ พบว่า
ด้านการป้องกัน พบว่า ทุกโรงเรียนได้มีการบูรณาการในการนาหลักการในเรื่อง
ศาสนามาใช้ในการควบคุมการบริโภคยาสูบมา รวมทั้งการนาเรื่องยาสูบไปผนวกในการเนื้อหา
รายวิชาสุขศึกษา มีโรงเรียนจานวนน้อยที่มีการจัดทาหลักสูตรและแยกเป็ นเอกเทศจากเรื่องยาเสพ
ติด นอกจากนี้ทุกโรงเรียนมีเครือข่าย ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการให้ความรู้และจัด
กิจกรรมเรื่องโทษภัยของยาสูบและยาเสพติด การสร้างเครือข่าย ส่งต่อข้อมูล ระหว่างโรงเรีย น
เอกชนสอนศาสนาอิสลามด้วยกันในการคัดกรองเด็กก่อนรับเข้าเรียน
ด้านการเฝ้าระวัง พบว่า ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภค
ยาสูบสามารถเฝ้าระวังนักเรียนมิให้ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดในระดับปานกลาง โดยเฉพาะการควบคุม
ในพื้ น ที่ บ ริ เ วณโรงเรี ย น ในส่ ว นของพื้ น ที่ น อกโรงเรี ย น ชุ ม ชน และครอบครั ว ของนั ก เรี ย น
สามารถควบคุมได้น้อยลงตามลาดับ ในส่วนของการบาบัด พบว่ามีนักเรียนส่วนน้อยที่ติดยาสูบ
แต่เมื่อผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบพบและรับทราบ จะนานักเรียนดังกล่าวไปรับการบาบัด โดยส่วน
ใหญ่แล้วในระยะแรกจะใช้มาตรการการให้คาสัญญา การให้ผู้ปกครองนักเรียนมามีส่วนร่วมในการ
สัญญาเพื่อเลิกยาสูบ การบาบัดโดยให้บุคลากรโรงเรียนร่วมดูแลโดยใช้หลักการศาสนาร่วมด้วย
และหากติด ในระดับ มากจะนานัก เรีย นดัง กล่า วไปส่ง บาบั ดภายนอก โดยให้ หน่ว ยงานที่ เป็ น
เครือข่า ยมี ส่วนร่วมในการดูแล พร้อมทั้งโรงเรีย นมีการติดตามดูแลพฤติกรรมและให้กาลังใจ
นั ก เรี ย นอย่ า งใกล้ ชิ ด นอกจากนี้ บางโรงก้ า วข้ า มไปสู่ ก ารสร้ า งชุ ม ชนปลอดบุ ห รี่ การสร้ า ง
สภาพแวดล้อม ครอบครัว ปลอดบุหรี่ โดยผู้บริหาร บุคลากรเป็นต้นแบบในการปลอดบุหรี่ ทั้งนี้
นวัตกรรมที่พ บได้แก่ ศาสนา การบรรยายธรรมเรื่องบุหรี่ใ นคุตบะฮ์(การบรรยายธรรม ในการ
ละหมาดวันศุกร์ ) การพานักเรียนกลุ่มเสี่ย งออกค่ายดะอ์วะห์(การเผยแพร่ศาสนา) การละหมาด
ตะฮัจยุต(การทาละหมาดในเวลาค่าคืน) การใช้เทคโนโลยี และเครื่องมือสื่อสาร เช่น กล้องวงจรปิด
มาใช้ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ เสียงตามสาย วิทยุกระจ่ายเสียงประจาโรงเรียน
4. ด้า นแนวทางในการพั ฒนาของบทบาทของผู้บริหารโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนา
อิสลามกับรูปแบบการบริหารจัดการหรือแนวการควบคุมการบริโภคยาสูบ พบว่า
สามารถแยกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ด้านคน ด้านนโยบาย กล่าวคือ
- ด้า นคน คือ การพั ฒนาศัก ยภาพคนทางานโดยการอบรมให้มีความรู้
ความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองและองค์ความรู้เกี่ยวกับยาสูบ มีการตั้งคณะทางานที่ชัดเจน
- ด้านนโยบาย คือ การกาหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการควบคุมการ
บริโภคยาสูบ การสนับสนุนด้านงบประมาณ เพื่อผลักดันให้มีการดาเนินการเป็นรูปธรรม มีการ
ประเมิ นผลการด าเนิน งาน การจัดท าหลัก สูต รเกี่ ย วกั บ ยาสู บโดยนาหลัก ศาสนามาบูร ณาการ
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การสร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียน ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ในการดาเนินงาน การผลักดันให้
การดาเนินการมีความต่อเนื่อง มีการประชาสัมพันธ์ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
5. ด้านศักยภาพ ปัญหา และอุปสรรค การดาเนินงานในโรงเรียนเกี่ยวกับการควบคุมการ
บริโภคยาสูบของนักเรียน พบว่า
- ด้านศักยภาพ พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีศักยภาพใน
การดาเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยมี ต้นทุนด้านศาสนา ที่สามารถนาหลักการ
ศาสนามาใช้ในการดาเนินการเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ ต้นทุน ด้านคน คือ ผู้บริหารที่มี
นโยบายสนับสนุน ส่งเสริม การควบคุมการบริโภคยาสูบ บุคลากร ที่มีจิตอาสาและทุ่มเทอุทิศเวลา
แรงกายในการทางาน การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกในการให้ความรู้เรื่องโทษภัยของ
ยาสูบ และชุมชนที่ร่วมเป็นเครือข่ายจิตอาสากับโรงเรียนในการดูแล ป้ องกันบุตรหลานของตนเอง
รวมทั้งบางโรงเรียนมีศักยภาพด้านงบประมาณที่สามารถนามาใช้บริหารจัดการเพื่อการควบคุมการ
บริโภคยาสูบ ให้มีป ระสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น ปัญหาที่พ บในการควบคุมการบริโภคยาสูบมีหลาย
ประการ ได้แก่ นักเรียน ซึ่งมีการบริโภคยาสูบก่อนสมัครเรียนทาให้การป้องกันทาได้ยากยิ่งขึ้น
- ด้านปัญหา พบว่า ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนที่ไม่สามารถ
ควบคุ ม ได้อย่ า งครอบคลุม เช่ น ชุมชน เพื่ อน ครอบครัวที่มีผู้ปกครองบริโภคยาสูบ ทาให้ก าร
ดาเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบเป็นไปอย่างยากลาบาก ปัญหาด้านการรับสื่อที่ปราศจากการคัด
กรองจนเป็นแบบอย่างค่านิยมให้นักเรียนบริโภคยาสูบโดยรู้ไม่เท่าทัน นโยบายของโรงเรียนที่ไม่มี
ความต่อ เนื่อ ง และขาดการมี ส่วนร่วมกั บนั ก เรีย น อัน ทาให้ก ารควบคุม การบริโ ภคยาสูบ ขาด
ประสิทธิผลเท่าที่ควร ร่วมทั้งปัญหาการขาดหลักสูตรเรื่องยาสูบ ปัญหาด้านคณะทางานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบที่ชัดเจนในการทางานเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ ความต่อเนื่องในการดาเนินนโยบาย
รวมทั้ ง การติดตามและประเมิ น ผลการดาเนิน งาน สภาพแวดล้อมภายนอกโดยเฉพาะในกรณี
นักเรียนไปกลับที่โรงเรียนไม่สามารถดูแล ติดตามได้อย่างทั่วถึง
- ด้านอุปสรรค พบว่า เรื่องเวลาของบุคลากรที่รับผิดชอบในการดูแล ควบคุมการ
บริโภคยาสูบเป็นอุปสรรคสาคัญ เนื่องจากครูบางท่านมีวิชาสอนหลายคาบ และมีภารกิจหน้าที่
รับผิดชอบอื่นๆ ทาให้ไม่มีเวลาเพียงพอในการดูแลปัญหาเรื่องยาสูบได้อย่างเต็มที่ การขาดความ
ร่วมมือจากผู้ปกครอง
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ข้อสรุป
ผลการศึกษาบทบาทผู้บริหารกับรูปแบบการควบคุมการบริโภคยาสูบในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ทั้ง 12 โรง มีบทบาทในการควบคุมการบริโภคยาสูบกับนักเรียนในระดับสูงและปานกลาง โดยมี
รูป แบบการบริ หารจั ด การหรื อ แนวทางการด าเนิ น งานทั้ ง ทางตรงและทางอ้อ ม ในรู ป แบบที่
หลากหลาย ตั้งแต่การร่วมกาหนดกฎระเบียบโรงเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับยาสูบ
การดูแลภาพรวมด้านนโยบายเรื่องยาสูบร่วมกับประเด็นยาเสพติด การสนับสนุน ส่งเสริมมาตรการ
ต่า ง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องในการควบคุม ดูแลปัญหาเกี่ ยวกั บ ยาสูบ ด้านการบริหารจัดการเกี่ ย วกั บการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบกับนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ทั้ง 12โรง ในพื้นที่
4 จังหวัด ได้ใ ช้รูปแบบ การป้ องกัน เฝ้าระวัง และบาบัด ตามนโยบายของแต่ละโรงเรียน ทั้งนี้
ศักยภาพ ปัญหา และอุปสรรค การดาเนินงานในโรงเรียนเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบของ
นักเรียน พบว่า ต้นทุนด้านหลักการศาสนาอิสลาม ต้นทุนด้านคน เป็นสิ่งสาคัญในการขับเคลื่อน
นโยบายฯ ปัญหาที่พบในการควบคุมการบริโภคยาสูบมีหลายประการ ได้แก่ นักเรียน ปัญหาด้าน
สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนที่ไม่สามารถควบคุมได้อย่ างครอบคลุม ปัญหาด้านการรับสื่อที่
ปราศจากการคัดกรอง นโยบายฯและกิจกรรมนักเรียนยังมีส่วนร่วมส่วนร่วมค่อนข้างน้อย และ
อุปสรรค พบว่า เวลาที่ไม่เพียงพอเป็นอุปสรรคสาคัญในการดูแล ควบคุมการบริโภคยาสูบเป็น
อุปสรรคสาคัญ การขาดหลักสูตรเรื่องยาสูบ ขาดคณะทางานที่มีหน้าที่ รับผิดชอบที่ชัดเจนในการ
ทางานเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ ความต่อเนื่องในการดาเนินนโยบาย ผู้บริหารส่วนใหญ่ขาด
การติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน การขาดความร่วมมือจากผู้ปกครอง ในส่วนแนวทางใน
การพั ฒนาของบทบาทของผู้บ ริหารโรงเรีย นเอกชนสอนศาสนาอิส ลามกั บรูปแบบการบริหาร
จัดการหรือแนวการควบคุมการบริโภคยาสูบ นั้น การพัฒนาศักยภาพคนทางาน และการกาหนด
นโยบายที่ ชั ดเจนเกี่ ยวกั บการควบคุมการบริโภคยาสูบ การสนับสนุนด้านงบประมาณ จะเป็น
แนวทางสาคัญในการขับเคลื่อนมาตรการการควบคุมการบริโภคยาสูบในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิภาพ
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ข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษาเรื่องบทบาทผู้บริหารกับรูปแบบการควบคุมการบริโภคยาสูบในโรงเรีย น
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
จากผลการศึกษาพบว่า บทบาทคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของไทย ควรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลัก วิชา ทัก ษะ และทัศนคติใ น
ทางบวกเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารกับรูปแบบ กระบวน มาตรการ กลยุทธ์สาคัญในการป้องกันที่ควร
ดาเนินการในการแก้ไขปัญหาการบริโภคควบคุมยาสูบ อย่างเป็นระบบในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้แก่คณะผู้บริหาร, บุคลากรในโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง เพราะหาก
มีความรู้ความเข้าใจในหลักวิชา ทักษะ และมีทัศนคติในทางบวกแล้วการนาไปปฏิบัติการในการ
ทางานของคณะผู้บริหาร, บุคลากรในโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง ก็จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
มีการจัดทากิจกรรม/โครงการหรือแผนพัฒนางานและพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน โดยเน้นความรู้
ความเข้าใจในขั้นบูรณาการงานเข้ากับการปฏิบัติงานตลอดจนการพัฒนาเพื่อยกระดับ ทางบทบาท
คณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สูงขึ้น อันจะทาให้การ
ทางานเพื่อการป้องกันที่ควรดาเนินการในการแก้ไขปัญหาการบริโภคควบคุมยาสูบอย่างเป็นระบบ
ในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของเจ้าของโรงเรียน(มูเดร์)และผู้ปกครอง
นักเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม และควรจัดทากิจกรรม/โครงการหรือแผนงานในการป้องกันที่
ควรดาเนินการในการแก้ไขปัญหาการบริโภคควบคุมยาสูบอย่างเป็นระบบในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามและเป็นรูป ธรรม จากผลการศึก ษาความต้องการป้องกันที่ควรดาเนินการในการ
แก้ไขปัญหาการบริโภคควบคุมยาสูบอย่างเป็นระบบในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควรเน้น
การส่งเสริม บทบาทคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพการณ์ของแต่โรงเรียนในเขตจังหวัดชายแดน
ภาคใต้มากที่สุดโดยการปรับปรุงแก้ไขและสนองตอบความต้องการในเรื่องต่อไปนี้
1. เรื่ องการสร้ า งเครื อ ข่ า ยครู ผู้ บ ริห ารโรงเรีย นเอกชนสอนศาสนาอิส ลามให้ มี ความ
เข้มแข็ง สามารถเชื่อมโยงร่วมมือกันในเชิงข้อมูลของนักเรียน การปฏิบัติงานด้านการควบคุมการ
บริโภคยาสูบ การจัดทาหลักสูตรเกี่ยวกับแนวทางการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาสูบใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามโดยร่วมกันจัดทาในรูปแบบเครือข่ายโดยมีการนาหลั กศาสนา
มาบูรณาการในหลักสูตร การตั้งคณะทางาน กรรมการที่มีหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบ
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2. เรื่องการควบคุมยาสูบโดยตรงในแต่ละโรงเรียนซึ่งคณะกรรมประกอบไปด้วยผู้บริหาร
บุ ค ลากรภายในและเครื อ ข่ า ยภายนอก ตั ว แทนนั ก เรีย น การสนั บสนุ น ด้ า นงบประมาณ และ
มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงายภายนอก
2. ข้อเสนอแนะของคณะผู้วิจัย
สาหรับข้อเสนอแนะของคณะผู้วิจัย มีความเห็นว่ า การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน และ
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม รวมทั้งการสังเคราะห์
นาหลักการศาสนาอิสลามมาใช้ในการจัดทาหลักสูตรเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามนั้น ควรมีมาตรการที่ควรดาเนินการต่อไป เช่น 1) การดาเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาสูบในสถานศึกษา และ2) ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษา เช่น ครู อาจารย์
นักเรียน นักศึกษา บุคลากรในสถานศึกษา ผู้นาทางศาสนา ทางสังคม เป็นแบบอย่างในการไม่สูบ
บุหรี่และชวนเลิกแก่นักเรียน นักศึกษา เป็นสิ่งสาคัญที่ควรมีการขับเคลื่อนให้เกิดรูปธรรมและ
เกิดประโยชน์แก่พื้นที่อย่างแท้จริง
3. ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ ได้พบหลักฐานเชิงประจักษ์เชิงข้อมูลเนื้อหา ที่มีความสอดคล้อง
และชัดเจนที่จะสรุปว่า การส่งเสริมให้ บทบาทคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้กับการสร้างโรงปลอดบุหรี่หรือโรงเรียนสีขาว ควรเป็นองค์ประกอบหนึ่งใน
การควบคุมยาสูบในสถานศึกษา
3.1 ควรมี ก ารศึ ก ษาปัจ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ การทาให้ โรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือสถานศึกษาอื่นๆปลอดบุหรี่และการเลิกสูบบุหรี่ การวิจัยครั้ง
ต่อไปควรครอบคลุมตัวแปรอื่นๆ เช่น ประสบการณ์ในการฝึกอบรมเกี่ย วกับ หลัก สูตรเพื่อการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบในโรงเรียน ประสบการณ์ในโครงการพัฒนา
3.2 ควรศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การต่ อ รู ป แบบการ
ดาเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ของในแต่ละประเภทโรงเรียน, ขนาดโรงเรียน, เขตพื้นที่ตั้ง
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แบบสัมภาษณ์
เรื่อง
บทบาทผู้บริหารกับรูปแบบการควบคุมการบริโภคยาสูบ
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย
เรื่อง ขอความร่วมมือในการตอบสัมภาษณ์แบบเจาะลึกโดยการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group)
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
คณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึกฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อศึกษาเรื่องบทบาทผู้บริหารกับรูปแบบการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย
แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึ กฉบับนี้มี มีกรอบประเด็นในสัมภาษณ์ เพื่อให้สอดคล้องกั บ
วัตถุประสงค์การวิจัย มีจานวน 5 ประเด็น คือ
ประเด็นที่ 1 เป็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูล ด้านบทบาทของคณะผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ
ประเด็นที่ 2 เป็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับการควบคุม
การบริโภคยาสูบในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ประเด็นที่ 3 เป็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลด้านศักยภาพ ปัญหา และอุปสรรค การ
ดาเนินงานในโรงเรียนเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบของนักเรียน
ประเด็นที่ 4 เป็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลด้านแนวทางในการพัฒนาของบทบาท
ของคณะผู้บริหารโรงเรียนเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ กับรูปแบบการบริหารจัดการหรือ
แนวทางการควบคุมการบริโภคยาสูบ
จึงเรียนมาเพื่อขอความกรุณาจากท่านได้โปรดตอบตามสภาพความเป็นจริงให้มากที่สุด
คาตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาเรื่องบทบาทผู้บริหารกับรูปแบบการควบคุม
การบริโภคยาสูบในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจั งหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย และไม่มี
ผลกระทบต่อท่านแต่ประการใด และ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
สุบันโญ จีนารงค์ และคณะ
ผู้วิจัย
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คาถามสาหรับการสัมภาษณ์เจาะลึก
โครงการวิจัยเรื่อง
บทบาทผู้บริหารกับรูปแบบการควบคุมการบริโภคยาสูบ
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อที่
1. ศึ ก ษาบทบาทของผู้ บ ริ ห าร
โรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนา
อิ ส ลามกั บ รู ป แบบการบริ ห าร
จัดการหรือแนวทางในโรงเรียน
เกี่ ย วกั บ การควบคุ ม การบริโภค
ยาสูบกับนักเรียนเรียน

คาถาม
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้
1. ความเข้า ใจของท่ านเกี่ ย วกั บ บทบาท 1. ผู้บริหาร
หน้าที่ในการเป็นผู้บริหาร รอศ.
2. รูปแบบการบริหารจัดการ รอศ/ ช่วย
แสดงโครงสร้างการบริหารจัดการ รอศ.
3. ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียน
คิ ด ว่ า แนวทางในการจั ด การปั ญ หาการ
บริ โ ภคย าสู บ ในโ รงเ รี ย น ส าม าร ถ
ดาเนินการได้ในรูปแบบอย่างไรบ้าง ช่วย
อธิบายรายรายละเอียด
4. ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารโรงเรีย น
คิ ด ว่ า แนวทางในการจั ด การปั ญ หาการ
บริ โ ภคย าสู บ ในโ รงเ รี ย น ส าม าร ถ
ดาเนินการได้ในรูปแบบอย่างไรบ้าง ช่วย
อธิบายรายละเอียด
2. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการ 1. โรงเรี ย นของท่ า นมี นั ก เรี ย น หรื อ 1. ผู้บริหาร
เกี่ ย วกั บ การควบคุ ม การบริโภค บุ ค ลากรที่ บ ริ โ ภคยาสู บ หรื อ ไม่ ทราบ 2. คณะกรรมบริหาร
ยาสู บ กั บ นั ก เรี ย นในโรงเรี ย น ข้อมูลได้อย่างไร
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม
2. ท่า นคิ ด ว่ า การบริ โ ภคยาสูบ ในหมู่
นัก เรีย นหรือ บุคลากรเป็น ของโรงเรีย น
หรือไม่ เพราะเหตุใด
3. นโยบายในการควบคุมการบริโภค
ยาสูบในโรงเรีย นของท่านที่ผ่านมาเป็น
อย่างไร
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4. ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียน
คิ ด ว่ า แนวทางในการจั ด การปั ญ หาการ
บริโภคสูบในโรงเรียนสามารถดาเนินการ
ได้ ใ นรู ป แบบอย่ า งไรบ้ า ง ช่ ว ยอธิ บ าย
รายละเอียด
5. รูปแบบ การสร้างความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนในเครือข่ายโครงการวิจัยเรื่องนี้
ควรเป็นอย่ าง โปรดเสนอวิธีก ารให้เห็น
เป็นรูปธรรม
3. เพื่อศึกษาศักยภาพ ปัญหา
และอุป สรรคการดาเนินงานใน
โรงเรียนเกี่ยวกับการควบคุมการ
บริโภคยาสูบของนักเรียน

1. แนวทางในการการป้องกัน และแก้ไข 1. ผู้บริหาร
ปัญหาการบริโภคยาสูบในการโรงเรียนที่ 2. คณะกรรมบริหาร
ผ่านมา มีรูปแบบและวิธีการอย่างไรบ้าง
ประสบผลสาเร็จมากน้อยเพียงไร
2. ช่ วยประเมิน ศัก ยภาพ ปั ญหา และ
อุป สรรค อั น เนื่ อ งมาจากการจั ด การใน
การควบคุมการบริโภคยาสูบในโรงเรียน
ตามที่ท่านเคยประสบและการคาดการณ์
ต่อไปในอนาคตจากแผนการดาเนินงาน
โครงการวิจัยเรื่องนี้
3. ท่านคิดว่าปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
จะสามารถแก้ไขได้โดยวิธีการใดบ้าง
4. ช่วยเสนอรูปแบบ และวิธีการในการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบที่เหมาะสมกั บ
โรงเรียนของท่านมากที่สุด
5. ปัจจัย สิ่งหนุนเสริมที่ท่านคิดว่าจะมี
ส่วนช่วยในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
ในโรงเรียนของท่าน
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4. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางในการ
พัฒนาของบทบาทของผู้บริหาร
โรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนา
อิ ส ลามกั บ รู ป แบบการบริ ห าร
จัดการ หรือแนวทางการควบคุม
การบริโภคยาสูบ

1. รูปแบบ การสร้างความร่วมมือระหว่าง 1. ผู้บริหาร
โรงเรียนในเครือข่ายโครงการวิจัยเรื่องนี้ 2. คณะกรรมบริหาร
ควรเป็นอย่างไร โปรดเสนอวิธีการให้เห็น
เป็นรูปธรรม
2. รูปแบบ การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ก า ร บ ริ โ ภ ค ย า สู บ ใ น ห มู่ นั ก เ รี ย น
บุคคลากรในโรงเรียน
3. บรรยากาศของโรงเรียนที่มีผลสืบเนื่อง
จากการควบคุมการบริโภคยาสูบที่ท่า น
อยากเห็นเป็นอย่างไร
4. สิ่งที่ท่า นคาดหวัง จากการด าเนินงาน
โครงการวิจัยเรื่องนี้

หมวดอื่น ๆ

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง เพิ่มเติม 1. ผู้บริหาร
ในโครงการวิจัยอันมีผลสืบเนื่องต่อการ 2. คณะกรรมบริหาร
นโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
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คาถามสาหรับการสัมภาษณ์
วิธีการถาม “Snow Ball” และการตะล่อมกล่อมเกลา (Probe)

1. ความเข้าใจของท่านเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ในการเป็นผู้บริหาร รอศ.
2. รูปแบบการบริหารจัดการ รอศ./ช่วยแสดงโครงสร้างการบริหารจัดการ รอศ.
3. โครงเรียนของท่านมีนักเรียน หรือบุคลากรที่บริโภคยาสูบหรือไม่ ทราบข้อมูลได้อย่างไร
4. ท่านคิดว่าการบริหารโภคยาสูบในหมู่นักเรียน หรือบุคลากรเป็นปัญหาของโรงเรียนหรือไม่
เพราะเหตุใด
5. นโยบายในการควบคุมการบริโภคยาสูบในโรงเรียนของท่านที่ผ่านมาเป็นอย่างไร
6. แนวทางในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการบริโภคยาสูบในโรงเรียนที่ผ่านมา มีรูปแบบและวิธี
อย่างไรบ้างประสบผลสาเร็จมากน้อยเพียงไร
7. ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียน คิดว่าแนวทางในการในการจัดการปัญหาการปัญหาการ
บริหารโภคยาสูบในโรงเรียนสามารถดาเนินการได้ในรูปแบบอย่างไรบ้าง ช่วยอย่างรายละเอียด
8. ช่วยประเมินศักยภาพ ปัญหา และอุปสรรค อันเนื่องมาจากการจัดการในการควบคุมบริโภค
ยาสู บ ในโรงเรี ย นตามที่ ท่ า นเคยประสบ และการคาดการณ์ ต่ อ ไปในอนาคตจากแผนการ
ดาเนินงานโครงการวิจัยเรื่องนี้
9. ท่านคิดว่าปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจะมาสารถแก้ไขได้โดยวิธีการใดบ้าง
10. ช่วยเสนอรูปแบบ และวิธีการในการควบคุมการบริโภคยาสูบที่เหมาะสมกับโรงเรียนของท่าน
มากที่สุด
11. รูปแบ การสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในเครือข่ายโครงการวิจัยเรื่องนี้ควรเป็นอย่างไร
โปรดเสนอวิธีการให้เห็นเป็นธรรม
12. รูปแบบ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริโภคยาสูบในหมู่นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน
13. บรรยากาศของโรงเรียนที่มีผลสืบเนื่องจากการควบคุมการบริโภคยาสูบที่ท่านอยากเห็นเป็น
อย่างไร
14. ปัจจัย สิ่งหนุนเสริมที่คิดว่าจะมีส่วนช่วยในการควบคุมการบริโภคยาสูบในโรงเรียนของท่าน
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15. สิ่งที่ท่านคาดหวังจากการดาเนินงานโครงการวิจัยเรื่องนี้
16. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง เพิ่มเติมในโครงการการวิจัยอันมีผลสืบเนื่องต่อการนโยบายการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
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ภาคผนวก ข
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ
1. รองศาสตราจารย์ สุเทพ สันติวรานนท์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัศมี สังข์ทอง

4. ดร.ชูชาติ ผิวสว่าง

5. ดร.ฤทัยชนี สิทธิชัย

รองคณะบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
อาจารย์ประจาคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยฟาฎอนี จังหวัดปัตตานี
หน่วยระบาดวิทยา
อาจารย์ประจาคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขาลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
อาจารย์ประจาคณะสังคมศาสตร์
สาขาวิชานวัตกรรมชุมชน
มหาวิทยาลัยรังสิต
อาจารย์ประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขาลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี
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ภาคผนวก ค
รูปภาพประกอบการปฏิบัติการภาคสนาม
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การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) รูปแบบการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group)
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ลักษณะอาคาร/สถานศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
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สภาพสังคมของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
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หลักฐานต่างๆ ที่จับได้จากมาตรการควบคุมยาสูบในโรงเรียน
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บทบาทของโรงเรียนกับรูปแบบกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ
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ภาคผนวก จ
รูปภาพตาราง กราฟ ข้อมูลการบริโภคยาสูบรายจังหวัด
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ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ-ชื่อสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
ภูมิลาเนา
ที่อยู่ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2541

พ.ศ. 2547

ปัจจุบัน
กาลังศึกษา
ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2548 –ปัจจุบัน

นายสุบันโญ จีนารงค์
02 มกราคม 2513
อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
เลขที่ 205 หมู่ที่ 3 ตาบลยะรัง อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ 94160
ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะ
มหาวิทยาลัยบูรพา
อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
อาจารย์ประจาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยฟาฎอนี
อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

