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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ จี ดุ มุง่ หมาย เพือ่ ศึกษาสภาพการมี
ส่วนร่วม การหารูปแบบและประเมินผลรูปแบบการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันการเข้าถึงบุหรีข่ องเยาวชน
โดยใช้รปู แบบการวิจยั แบบบูรณาการทัง้ การศึกษาเชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพและการศึกษาแบบมีสว่ นร่วมในเขตอำเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ แบ่งเป็น 5 ขัน้ ตอน ได้แก่ ศึกษาสภาพการมี
ส่วนร่วม ค้นหารูปแบบการมีสว่ นร่วม พิจารณาความเป็น
ไปได้ การทดสอบและประเมินผลรูปแบบ กลุ่มตัวอย่าง

ได้แก่ ประชาชน ผูน้ ำชุมชน นักวิชาการผูท้ รงคุณวุฒิ และ
บุคลากรด้านสุขภาพ เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม การ
สนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึกและการทำประชาคม
ผลการวิจยั ด้านสภาพการมีสว่ นร่วมในปัจจุบนั ของชุมชน
อยูใ่ นระดับปานกลาง เกิดรูปแบบการมีสว่ นร่วม ประกอบ
ด้วยคณะกรรมการชุมชน ขอบข่ายการมีส่วนร่วม และ
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งมีความเหมาะสม
ของรูปแบบ ในระดับมาก และมีระดับความเป็นไปได้ของ
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ส่วนร่วมในเชิงรุกของชุมชน โดยกระบวนการสร้างการมี
ส่วนร่วมที่มุ่งเน้นทั้งปัจจัยภายในและภายนอกตัวบุคคล
สามารถใช้เป็นแบบอย่างนำร่องในการสร้างการมีสว่ นร่วม
ของชุมชนในการป้องกันการเข้าถึงบุหรีข่ องเยาวชนในพืน้ ที่
อืน่ ๆ ต่อ ไป

รูปแบบ ในระดับปานกลาง สำหรับการทดสอบรูปแบบ
พบว่า มีการปฏิบตั ติ ามรูปแบบในภาพรวม ในระดับมาก
การประเมินผลรูปแบบ มีความเหมาะสม ในระดับมาก
และมีประโยชน์ ในระดับมาก ทัง้ นีร้ ปู แบบการมีสว่ นร่วม
ของชุมชนในการป้องกันการเข้าถึงบุหรีข่ องเยาวชนในเขต
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เป็นรูปแบบการทำงานแบบมี

Abstract
The objectives of this study were to examine participating situation, and select and evaluate a
community participation model of tobacco accessibility prevention for youth in Muang district, Chaiyaphum
province, Thailand. Quantitative, qualitative, and participatory action research method were derived for this
study; which were defined into five stages, examining participating situation, selecting a participation model,
finding possibility to implement, and testing and evaluating the selected model. Samples were community
members, community leaders, academic experts, and health care providers. Data collection was done through
questionnaires, focus group, in-depth interviews, and community forum record. Result reveals that
community participation of tobacco prevention for youth was at a moderate level. The selected model of
tobacco accessibility prevention for youth consists of community administration committee, scope of
community participation, and community participation process. The appropriateness of the model was at a
high level and the possibility to implement was at a moderate level. Results of the model test reveal high levels
of model appropriateness and benefit to perform. This participation model of tobacco accessibility
prevention for youth could be applied as a pilot model for a community participation model in other area.

ความสำคัญของปัญหา
สูบบุหรีจ่ ะเริม่ สูบในช่วงวัยรุน่ ตอนต้น และมักเริม่ เมือ่ อายุ
12 ปี (Kiernan, 2002) ประชากรที่สูบบุหรี่เป็นประจำ
ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมอยู่
ในระดับต่ำ ส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา
หรือไม่มกี ารศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพ
ขั้นพื้นฐานต่างๆ และเป็นกลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน

จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยูห่ วั ซึง่ ได้ทรงพระราชทานไว้ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม
พรรษา วันที่ 4 ธันวาคม 2547 ทีว่ า่ "บุหรีท่ ำให้เส้นเลือดตีบ
เมื่อเส้นเลือดตีบ หูก็เสีย เพราะว่าหูเสีย ตาเสียได้ง่าย
เด็กๆ จะต้องสามารถทีจ่ ะเรียนรูใ้ ห้ทำงานเพือ่ ช่วยบ้านเมือง
เดีย๋ วนีเ้ ด็กๆ มีการสูบบุหรีก่ นั มากขึน้ " ทำให้เห็นได้วา่ การ
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ปัจจัยเชิงสังคมและสภาพแวดล้อมทีม่ ผี ลต่อการเลิกสูบบุหรี่
ของนักเรียนคือ สิ้นเปลืองเงินโดยไม่จำเป็น ปัจจัยเชิง
สุขภาพทีม่ ผี ลต่อการเลิกสูบบุหรีข่ องนักเรียนคือทราบว่าใน
บุหรีม่ สี ารพิษและทราบว่าทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง
ปัจจัยเชิงนโยบายของรัฐที่มีผลต่อการเลิกสูบบุหรี่ของ
นักเรียน คือ มีกฎห้ามสูบบุหรี่ในโรงเรียน และจากการ
ศึกษาของเสมอเหมือน โลหะกิจ (2548) พบว่า ปัจจัยที่
สามารถส่งผลให้ผู้สูบบุหรี่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ คือ
ตัวของผูส้ บู บุหรีเ่ อง รองลงมาคือ พ่อ-แม่ หรือผูป้ กครอง
และแฟนหรือคนรัก สอดคล้องกับการศึกษาของ National
Health Interview Survey (2005) พบว่า แรงสนับสนุนจาก
ครอบครัวและเพือ่ นจะช่วยให้ผสู้ บู บุหรีเ่ ลิกสูบบุหรีไ่ ด้มาก
ถึงร้อยละ 25 ดังนั้นการที่จะป้องกันหรือลดพฤติกรรม
การสูบบุหรีต่ อ้ งอาศัยปัจจัยหลายประการร่วมกัน ความรู้
และความเชือ่ เป็นปัจจัยภายในตัวบุคคล (intra individual
causal assumption) งานป้องกันการสูบบุหรีท่ อ่ี าศัยการ
ขับเคลือ่ นจากภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวทำให้ขาดแรงสนับสนุน
ทางสังคมและขาดความต่อเนือ่ งในการป้องกันการสูบบุหรี่
ของเยาวชน ดังนัน้ การสร้างการมีสว่ นร่วมของชุมชนย่อม
ทำให้ชุมชมเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชนและต้องการ
ร่วมมือกันในการแก้ปญ
ั หาของชุมชนอย่างแท้จริง (Hirsch,
1990) ดังนั้นจึงควรหารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน
ทีเ่ หมาะสม ในการป้องกันการเข้าถึงบุหรีข่ องเยาวชนเพือ่
ทีช่ มุ ชนจะได้ใช้เป็นแนวทางในการป้องกันผูส้ บู บุหรีร่ ายใหม่
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพต่อไป

2,500 บาทโดยพบว่า กลุ่มคนจนที่สุดสูบบุหรี่มากกว่า
คนรวย คนจนทีส่ ดุ สูบบุหรีร่ อ้ ยละ 21.9 ในขณะทีค่ นรวย
ที่สุดสูบบุหรี่เพียงร้อยละ 13.3 ประชากรที่เป็นคนชนบท
มีอัตราการสูบบุหรี่มากกว่าประชากรในเขตเมือง (สุนีย์
ละกำปั่น, 2550) นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ใหญ่ที่สูบบุหรี่
ประมาณร้อยละ 90 เริ่มสูบบุหรี่ขณะอยู่ในช่วงวัยรุ่น
ซึง่ ส่วนใหญ่เริม่ สูบเมือ่ อายุได้ 14 ปี และเป็นนักสูบเต็มตัว
เมือ่ อายุได้ 18 ปี (Whyte & Kearney, 2007) การสกัดกัน้
การสูบบุหรีเ่ ป็นงานทีส่ ำคัญยิง่ ซึง่ ปัจจุบนั มีการดำเนินการ
เพื่อสกัดกั้นการสูบบุหรี่ให้น้อยลง เช่น การห้ามโฆษณา
บุหรีแ่ ละส่งเสริมการขายบุหรีท่ กุ รูปแบบ มาตรการด้านภาษี
การกำหนดพืน้ ทีส่ าธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ การสือ่ ภาพ
คำเตือนเกีย่ วกับพิษภัยบุหรีข่ า้ งซองบุหรี่ และการช่วยเหลือ
ผูส้ บู บุหรีใ่ ห้เลิกบุหรี่ แต่ผลลัพธ์ทไ่ี ด้เพียงทำให้ประชาชน
รับรูถ้ งึ โทษและพิษภัยบุหรี่ และทำให้จำนวน และร้อยละ
ของผู้สูบบุหรี่ในประเทศไทยลดลงเพียงบางส่วน ปัจจัย
ทีจ่ ะทำให้วยั รุน่ สูบบุหรีห่ รือไม่นน้ั อาจจะขึน้ อยูก่ บั หลาย
สาเหตุตามพัฒนาการของวัยรุ่น วัยรุ่นมีความอยากรู้
อยากลอง อยากเห็น ยิ่งพฤติกรรมใดที่ผู้ใหญ่ห้าม ก็จะ
ยิ่งมีความท้าทายให้วัยรุ่นอยากจะทำ ในขณะเดียวกัน
เพือ่ นยังมีอทิ ธิพลต่อวัยรุน่ ส่งผลให้มกี ารเลียนแบบเพือ่ น
เพื่อการเข้าสังคมและทำให้เกิดการยอมรับในวัยเดียวกัน
จากการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ของวัยรุ่น
พบว่าค่านิยมทางสังคม การเลียนแบบ อิทธิพลของเพือ่ น
(สุ พ ั ฒ น์ ธี เ วชเจริ ญ ชั ย , 2540) อิ ท ธิ พ ลของสื ่ อ และ
ธุรกิจยาสูบ (อรวรรณ หุน่ ดี, 2538) นโยบายของรัฐเกีย่ วกับ
ยาสูบ ความรูส้ กึ อยากลอง (นิพนธ์ กุลนิตย์, 2538 และ
จันทนา จันทรไพจิตร, 2541) และความต้องการเพิม่ ความ
รู้สึกมีคุณค่าในตนเอง (Clayton, 1991) เป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการสูบบุหรี่ การเลิกสูบบุหรี่นั้นมีปัจจัยที่
เกี่ยวข้องอยู่หลายประการเช่นกันจากการศึกษาของ
นิพนธ์ กุลนิตย์ (2538) พบว่า ปัจจัยเชิงจิตวิทยาทีม่ คี วาม
สำคัญต่อการเลิกบุหรี่ คือ คิดว่าการสูบบุหรี่เป็นสิ่งไม่ดี

คำถามการวิจัย
1. สภาพปัจจุบนั ของการมีสว่ นร่วมของชุมชนใน
การป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ของเยาวชนในเขตอำเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ เป็นอย่างไร
2. รูปแบบการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการป้องกัน
การเข้าถึงบุหรี่ของเยาวชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ มีลกั ษณะอย่างไร
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วัตถุประสงค์การวิจัย

ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการป้องกัน
การเข้าถึงบุหรี่ (Key Informant) ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้านและ
ประชาชนในชุมชนบ้านหนองบัว อำเภอบ้านแท่น จังหวัด
ชัยภูมิ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
(Semi-Structured Interview) ตรวจสอบความเที่ยงตรง
และความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน
แล้วนำไปแก้ไขปรับปรุง เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการการวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis)
ขัน้ ตอนที่ 2 ร่างรูปแบบการมีสว่ นร่วมของชุมชน
ในการป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ โดยผูว้ จิ ยั นำผลจากขัน้ ตอน
ที่ 1 ทัง้ ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม และ
ผลการวิเคราะห์เนื้อหา มาประกอบการพิจารณาในการ
ร่างรูปแบบ และ คูม่ อื ประกอบการใช้รปู แบบ
ขัน้ ตอนที่ 3 ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ
และคู่มือประกอบการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการป้องกันการเข้าถึงบุหรีข่ องเยาวชน โดยผูท้ รงคุณวุฒิ
6 คน
ขัน้ ตอนที่ 4 ทดลองใช้รปู แบบการมีสว่ นร่วมของ
ชุมชนในการป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ของเยาวชนในชุมชน
บ้านช่อระกา หมูท่ ่ี 18 ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ ดำเนินการทดลองใช้รปู แบบฯ เป็นเวลา 1 เดือน
กลุ่มทดลอง คือ คณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 20 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติตามรูปแบบการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันการเข้าถึงบุหรีข่ องเยาวชน
ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และกระบวนการป้องกันการเข้าถึงบุหรีข่ องเยาวชน แบบ
สอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale)
5 ระดับ ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ และผ่านการตรวจสอบเนือ้ หาจาก
ผูท้ รงคุณวุฒิ โดยผูว้ จิ ยั ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการคำนวณหาค่าเฉลี่ย ( x )
และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD)

1. ศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ของเยาวชนในเขตอำเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ
2. หารู ป แบบและประเมิ น ผลรู ป แบบการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันการเข้าถึงบุหรีข่ องเยาวชน
ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

วิธีดำเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจยั เป็นการวิจยั เชิงบูรณาการระหว่าง
การวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) กับการวิจยั
เชิงคุณภาพ (Quantitative Research) แบ่งขั้นตอนการ
วิจยั เป็น 5 ขัน้ ตอน โดยมีรายละเอียดการดำเนินการวิจยั
การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละ
ขัน้ ตอนต่อไปนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบนั การมีสว่ นร่วม
ของชุมชนในการป้องกันการเข้าถึงบุหรีข่ องเยาวชน ในเขต
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยศึกษาสภาพปัจจุบัน
การมีสว่ นร่วมของชุมชนในการป้องกันการเข้าถึงบุหรีข่ อง
เยาวชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีประชากร
119,713 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ตาม
ตารางของ เครจซีและมอร์แกน (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)
ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถาม และตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้ หา (Content Validity) โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ 3 คน นำไป
ทดลองใช้กบั ประชากรในจังหวัดชัยภูมิ 40 คน มีคา่ ความ
เชื่อมั่นครอนบาร์ค เท่ากับ 0.99 แล้วนำไปเก็บข้อมูลกับ
กลุม่ ตัวอย่างโดยการเลือกแบบบังเอิญ (Accidental sampling)
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการคำนวณหาค่าเฉลีย่ ( x ) และส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) และศึกษาสภาพการมีสว่ นร่วม
ของชุมชนในการป้องกันการเข้าถึงบุหรีข่ องเยาวชน โดยใช้
กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ (การสังเกตและสัมภาษณ์
ตัวแทนชุมชนที่เป็นแบบอย่างที่ดี) พิจารณาเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้ที่มี
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กมลวัทน์ และคณะ (2553) ที่พบว่าการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนอย่างเท่าเทียมในทุกขัน้ ตอนจะทำให้ชมุ ชนเข้มแข็ง
และเกิดการเรียนรูร้ ว่ มกันมากกว่าแก้ทป่ี ญ
ั หาเพียงอย่างเดียว
ผลการสัมภาษณ์สภาพปัจจุบนั ของการมีสว่ นร่วมของชุมชน
ในการป้องกันการเข้าถึงบุหรีข่ องเยาวชน โดยการสัมภาษณ์
ตัวแทนชุมชนทีเ่ ป็นแบบอย่างทีด่ ี (Best Practice) ในการ
ดำเนินกิจกรรมรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ พบว่า การมีสว่ นร่วมในการป้องกัน
การเข้าถึงบุหรีเ่ ป็นไปในรูปแบบของคณะกรรมการชุมชนซึง่
ประกอบไปด้วยผูน้ ำชุมชน ตัวแทน อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมูบ่ า้ น (อสม.) ตัวแทนเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข และ
ตัวแทนชุมชนมากเท่าที่เป็นไปได้ คณะกรรมการชุมชนมี
บทบาทหน้าที่ ในการระบุปญ
ั หา หาวิธกี ารแก้ปญ
ั หาและ
เลือกวิธแี ก้ปญ
ั หาการเข้าถึงบุหรี่ การวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐาน
วางแผนงานแก้ปัญหาการเข้าถึงบุหรี่ การกำหนดวิธีการ
ปฏิบัติตามแผนและวิธีการประเมินผลแผนงานป้องกัน
การเข้าถึงบุหรี่ การศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติและลงมือ
ปฏิบัติตามขั้นตอนตามแผนงาน การส่งเสริม สนับสนุน
กำกับติดตามการปฏิบตั ติ ามแผนงานป้องกันการเข้าถึงบุหรี่
การกำหนดวัตถุประสงค์ เกณฑ์มาตรฐาน ตัวชี้วัดและ
เครื่องมือเพื่อประเมินผลงานป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ การ
ประเมินผลและเก็บรวบรวมข้อมูลของการประเมินผลงาน
ป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ การรวบรวมข้อมูล จัดทำรายงาน
และการรายงานผลงานป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ การเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ผลงานป้องกันการเข้าถึงบุหรี่
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในป้องกันการ
เข้าถึงบุหรี่ ควรประกอบไปด้วย การมีสว่ นร่วมการตัดสินใจ
การมีสว่ นร่วมการวางแผน การมีสว่ นร่วมการปฏิบตั ติ ามแผน
การมีสว่ นร่วมการประเมินผล การมีสว่ นร่วมการปรับปรุง
และพัฒนาและการมีสว่ นร่วมการรายงานผลคืนกลับชุมชน
ซึง่ จะเห็นได้วา่ รูปแบบการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการป้องกัน
การเข้าถึงบุหรี่ของเยาวชน สอดคล้องกับแนวคิดตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช

ขัน้ ตอนที่ 5 ประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นประโยชน์ของรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ของเยาวชนในเขตอำเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ โดยให้กลุ่มทดลองในขั้นตอนที่ 4 ตอบ
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและ
ความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการมีสว่ นร่วมของชุมชนใน
การป้องกันการเข้าถึงบุหรีข่ องเยาวชน ซึง่ เป็นแบบสอบถาม
ทีเ่ ป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ที่
ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ และผ่านการตรวจสอบเนือ้ หาจากผูท้ รงคุณวุฒิ
โดยผูว้ จิ ยั ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการคำนวณหาค่าเฉลีย่ ( x ) และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (SD)

การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยรักษาความลับของกลุ่มตัวอย่าง ให้กลุ่ม
ตัวอย่างรูส้ กึ ปลอดภัย โดยผูว้ จิ ยั บอกให้ทราบว่าการเข้าร่วม
หรือไม่เข้าร่วมการวิจัยจะไม่มีผลกระทบใดๆ และเปิด
โอกาสให้ซักถามปัญหาหรือข้อสงสัย โดยคำนึงถึงความ
พร้ อ มของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง และผู ้ ว ิ จ ั ย หลี ก เลี ่ ย งการใช้
คำถามที่เป็นการคุกคามต่อกลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งกลุ่ม
ตัวอย่างสามารถบอกยุตกิ ารให้ความร่วมมือได้ตลอดเวลา
สำหรับการนำข้อมูลไปอภิปราย หรือพิมพ์เผยแพร่จะ
กระทำในภาพรวม

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
สภาพปัจจุบันการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ของเยาวชนในเขตอำเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ พบว่า การมีสว่ นร่วมในการป้องกันการเข้า
ถึงบุหรีข่ องเยาวชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ อยูใ่ น
ระดับปานกลาง ( x = 3.11) เห็นได้วา่ ชุมชนยังมีสว่ นร่วม
ในการป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ค่อนข้างน้อย โดยบุคคลผู้มี
ส่วนได้สว่ นเสียไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องในการดำเนินงาน ทำให้
ชุมชนขาดความเข้มแข็ง สอดคล้องกับการศึกษาของ ผลิน
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เมือง จังหวัดชัยภูมิ ผูว้ จิ ยั นำผลการศึกษาสภาพปัจจุบนั
จากขั้นตอนที่ 1 มาใช้ในการร่างรูปแบบการมีส่วนร่วม
ของชุ ม ชนในการป้ อ งกั น การเข้ า ถึ ง บุ ห รี ่ ข องเยาวชน
แบ่งเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ คณะกรรมการชุมชน
ป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ ขอบข่ายการมีสว่ นร่วมของชุมชน
ในป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ และกระบวนการมีสว่ นร่วมของ
ชุมชนในการป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ ตามภาพที่ 1

2550 ในมาตรา 80 (4) ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจาย
อำนาจ (6) ส่งเสริมสนับสนุนความรูร้ กั สามัคคี การเรียนรู้
ปลูกจิตสำนึกและเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชาติตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิน่ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, 2550)
การหารูปแบบการมีสว่ นร่วมของชุมชนทีเ่ หมาะสม
ในการป้องกันการเข้าถึงบุหรีข่ องเยาวชนในเขตอำเภอ

รูปแบบการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการป้องกันการเข้าถึงบุหรีข่ องเยาวชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

องค์ประกอบของชุมชน
ในการป้องกันการเข้าถึงบุหรี่

- คณะกรรมการ
- วาระ
- โครงสร้าง
- บทบาทหน้าที่

ขอบข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการป้องกันการเข้าถึงบุหรี่

กระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชน
ในการป้องกันการเข้าถึงบุหรี่

ร่วมรายงานผล
งานป้องกันเชิงรุกที่มุ่งเน้นภายในตัวเยาวชน
งานป้องกันเชิงรุกที่มุ่งเน้นภายนอกตัวเยาวชน ร่วมปรับปรุงพัฒนา
ร่วมประเมินผล

ร่วมตัดสินใจ
ร่วมวางแผน
ร่วมปฏิบตั ิ

ภาพที่ 1 รูปแบบการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการป้องกันการเข้าถึงบุหรีข่ องเยาวชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ผลการตรวจสอบร่างรูปแบบและร่างคูม่ อื ประกอบ
การใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันการ
เข้าถึงบุหรี่ของเยาวชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นเป็นไปในแนวเดียวกันว่า
รูปแบบมีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ เป็นไป
ตามร่างเดิมทัง้ 3 องค์ประกอบ และคูม่ อื ประกอบการใช้
รูปแบบมีความเหมาะสมทุกองค์ประกอบ อธิบายได้ว่า

รูปแบบการมีสว่ นร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้ผรู้ ว่ มงานหรือ
บุคคลภายนอกทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถได้เข้ามาร่วมงาน
(สันติ บุญภิรมย์, 2552) รูปแบบดังกล่าวต้องกำหนด
ขอบข่ายงาน โดยเฉพาะปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสูบบุหรี่
ของเยาวชนด้านปัจจัยภายในและปัจจัยสิง่ แวดล้อมภายนอก
(ปริศนา คำเงิน, 2553 ; วัชภูมิ ทองใบ,ชฎา ภูยาดาว และ
รักปราณี ถนอมเงิน, 2552) และใช้กระบวนการการมี
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ส่วนร่วม อาทิ การมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ การปฏิบตั กิ าร
การรับผลประโยชน์ และการประเมินผล (Cohen &
Uphoff, 1980)
การหาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
รูปแบบการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการป้องกันการเข้าถึง
บุหรี่ของเยาวชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
พบว่า มีความเหมาะสมของรูปแบบ ในระดับมาก ( x =
4.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่ามีความ
เหมะสมในระดับมาก ด้านความเป็นไปได้ของรูปแบบฯ
มีความเหมาะสมระดับปานกลาง ( x = 3.95) เมือ่ พิจารณา
เป็นรายองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบด้านขอบข่าย
การมีส่วนร่วมของชุมชนในป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ อยู่ใน
ระดับมาก ส่วนองค์ประกอบคณะกรรมการชุมชนป้องกัน
ตาราง 1

การเข้าถึงบุหรี่ และกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
ป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนการ
ตรวจสอบความเหมาะสมของคูม่ อื ประกอบการใช้รปู แบบฯ
พบว่า มีความเหมาะสมของคู่มือ ฯ ระดับปานกลาง
( x = 3.86) อธิบายได้ว่ารูปแบบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีระดับ
ความเหมาะสมในการปฏิบตั ไิ ด้จริง และมีความเป็นไปได้
ของการปฏิบัติได้จริง สอดคล้องกับแนวคิดของ E.W.
Eisner (1976) ที่ได้เสนอการทดสอบและตรวจสอบ
รูปแบบด้วยวิธเี ชิงธรรมชาติในการประเมินเพือ่ เข้าถึงคุณค่า
และเกณฑ์ตัดสินคุณค่าตามแนวคิดตนัยนิยม ซึ่งมีความ
เชือ่ ว่าวิธเี ชิงธรรมชาติเป็นวิธที เ่ี หมาะสมในการประเมินและ
มีความยืดหยุน่ ดังแสดงในตาราง 1

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคะแนนความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบฯ
และคะแนนความเหมาะสมของคูม่ อื ประกอบการใช้รปู แบบฯ (n = 20)
รายการ

รูปแบบการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการป้องกัน
การเข้าถึงบุหรีข่ องเยาวชน
1. คณะกรรมการชุมชนป้องกันการเข้าถึงบุหรี่
2. ขอบข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การป้องกันการเข้าถึงบุหรี่
3. กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในป้องกันการ
เข้าถึงบุหรี่
คูม่ อื ประกอบการใช้รปู แบบ
รวม

ความเหมาะสม
x
SD
ระดับ
4.32
0.77
มาก

ความเป็นไปได้
x
SD
ระดับ
3.95 1.13 ปานกลาง

4.18
4.47

0.77
0.82

3.89
4.12

1.02 ปานกลาง
1.26
มาก

4.31
3.86
4.32

0.79
มาก 3.83
0.51 ปานกลาง 0.77
มาก 3.95

1.31 ปานกลาง
1.13 ปานกลาง

มาก
มาก

รูปแบบฯ พบว่ากลุ่มทดลอง ประเมินผลทั้งสองส่วนใน
ระดับมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ มากกว่า 4.0 จากคะแนนเต็ม 5.0
ดังแสดงในตาราง 2

การประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันการเข้าถึงบุหรีฯ่ และ
การประเมินความเหมาะสมและความเป็นประโยชน์ของ
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ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน คะแนนการปฏิบตั ติ ามรูปแบบการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการ ป้องกัน
การเข้าถึงบุหรีข่ องเยาวชน และคะแนนความเหมาะสมและความเป็นประโยชน์ของ รูปแบบฯ (n = 20)
รายการ

x

SD

แปลผล

4.04

0.69

ระดับมาก

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน

4.07

0.64

ระดับมาก

การป้องกันภายใน

4.03

0.71

ระดับมาก

การป้องกันภายนอก

4.03

0.73

ระดับมาก

ความเหมาะสม

4.27

0.54

ระดับมาก

ความเป็นประโยชน์

4.35

0.61

ระดับมาก

การปฏิบตั ติ ามรูปแบบ (ภาพรวม)

การประเมินผล

รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกัน
การเข้าถึงบุหรี่ของเยาวชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีระดับการปฏิบัติได้จริงอยู่ใน
ระดับสูง ซึ่งตามหลักการวิจัยและพัฒนา ถือว่ารูปแบบ
ที่ผ่านการทดลองใช้โดยมีระดับการปฏิบัติได้จริงอยู่ใน
ระดับสูงนั้นจะส่งผลต่อการนำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้
และมีความเที่ยงตรงภายในระดับมาก (รัตนะ บัวสนธ์,
2552) ส่วนผลการประเมินรูปแบบฯ มีระดับความเหมาะสม
และความเป็นประโยชน์อยูใ่ นระดับมาก แสดงว่าผูท้ ผ่ี า่ น
การทดลองใช้รูปแบบฯ เห็นว่า รูปแบบมีความเหมาะสม
และเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง
ในชุมชน

กำหนดขอบข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ชัดเจน ซึ่ง
ประกอบด้วย งานป้องกันเชิงรุกทีม่ งุ่ เน้นภายในตัวเยาวชน
เช่น การให้ความรู้ การสร้างการมีส่วนร่วม เป็นต้น และ
งานป้องกันเชิงรุกที่มุ่งเน้นภายนอกตัวเยาวชน เช่น การ
ประชาสัมพันธ์พษิ ภัยบุหรี่ การให้ความรูเ้ กีย่ วกับกฎหมาย
บุหรีเ่ ป็นต้น และมีการนำกระบวนการมีสว่ นร่วมเข้าไปใช้
ในการดำเนินกิจกรรมป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ของเยาวชน
หน่วยงานราชการทีก่ ำกับดูแลจึงควรมีระบบการให้ความรูใ้ น
บทบาทหน้าทีแ่ ก่คณะกรรมการอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ ง
เพือ่ ให้บงั เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
2) ในการให้ความรูเ้ กีย่ วกับรูปแบบการมีสว่ นร่วม
ของชุมชนในการป้องกันการเข้าถึงบุหรีข่ องเยาวชน ซึง่ จะ
ส่งผลให้ประสบความสำเร็จนั้น ควรจัดให้มีการเรียนรู้
ร่วมกัน ระหว่างคณะกรรมการชุมชนและกลุม่ คนในชุมชน
ทัง้ ในเรือ่ งบทบาทหน้าที่ ขอบข่ายงานและกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน

ข้อเสนอแนะ
1) หน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้องทุกส่วนควรส่งเสริม
ให้ทุกชุมชนได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน มีการ
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4) ควรวิจัยและพัฒนารูปแบบการให้ความรู้แก่
คณะกรรมการชุมชนป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ของเยาวชน
5) ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ของเยาวชนใน
บริบทพื้นที่มีวัฒนธรรมความเชื่อที่แตกต่างกัน

3) ควรมีการส่งเสริมให้พยาบาลในชุมชนได้เข้า
ไปมีสว่ นร่วมในการเป็นคณะกรรมชุมชนเพือ่ ขับเคลือ่ นงาน
ป้องกันการสูบบุหรีใ่ นเยาวชนเชิงรุก โดยช่วยในการกระตุน้
ชุมชนให้ดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมและคอยช่วยเหลือ
ให้ความรู้ด้านวิชาการทางสุขภาพที่จำเป็นแก่ชุมชน
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