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การพัฒนารูปแบบการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในการจัดการผลกระทบที่เป็นภัยต่อ
สุขภาพจากควันบุหรี่มือสองในชุมชน เป็นการช่วยเหลือผู้ไม่สูบบุหรี่และลดความเสี่ยงในการได้รับควันบุหรี่มือสอง
ในชุมชน รวมทั้งยังเป็นการบริหารจัดการชุมชนในการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่  การวิจัย
นี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการสูบบุหรี่และการได้รับควันบุหรี่มือสองใน
ชุมชน และศึกษาผลของการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในการจัดการผลกระทบที่เป็นภัยต่อ
สุขภาพจากควันบุหรี่มือสองในชุมชน และก าหนดขอบเขตการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ และ 4 ขั้นตอนตามวงรอบ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ PAOR Spiral cycle ใช้ระยะเวลาในการวิจัย 6 สัปดาห์  เพ่ือเปรียบเทียบในก่อนและหลังการ
พัฒนารูปแบบการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 45 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินการวิจัย เครื่องมือในการวิจัย คือ รูปแบบการด าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในการจัดการผลกระทบที่เป็นภัยต่อสุขภาพจากควันบุหรี่มือสองในชุมชน  และ
เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและสภาพปัญหาการสูบ
บุหรี่  ส่วนที่ 2 แบบวัดความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนตามการพัฒนารูปแบบการวิจัย  และส่วนที่ 3 แบบ
ประเมินความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมในการพัฒนา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา แสดงค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติเชิงอนุมานโดยวิธี Paired Samples T-test  ในการวิเคราะห์ผล
การศึกษาก่อนและหลังการพัฒนา แบบกลุ่มเดียว 

ผลการวิจัย พบว่าหลังการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในการจัดการ
ผลกระทบที่เป็นภัยต่อสุขภาพจากควันบุหรี่มือสองในชุมชน ระดับความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติตน ความพึงพอใจ
และการมีส่วนร่วมในการด าเนินการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในการจัดการ
ผลกระทบที่เป็นภัยต่อสุขภาพจากควันบุหรี่มือสองในชุมชน ดีกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 
0.05)   

โดยสรุปผลการศึกษารูปแบบการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในการจัดการผลกระทบ
ที่เป็นภัยต่อสุขภาพจากควันบุหรี่มือสองในชุมชน สามารถท าให้เกิดปัจจัยความส าเร็จในการจัดการชุมชนในการ
ควบคุมควันบุหรี่มือสอง โดยการสร้างการมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการตั้งแต่การด าเนินการระดมความคิดเห็น 
และจัดท าแผนพัฒนารูปแบบการด าเนินงานควบคุมบุหรี่มือสองในชุมชน การสร้างข้อตกลงความร่วมมือ และการ
ก าหนดข้อตกลงในการแก้ปัญหาที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยินยอม และการสร้างเครือข่ายในการควบคุมการละเมิด
กฎหมายคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ รวมถึงการจัดเขตสูบบุหรี่นอกบ้าน ก าหนดเขตสูบ



บุหรี่ในชุมชนอย่างชัดเจน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาเฝ้าระวังร่วมกัน เพ่ือให้เกิดชุมชนปลอดควันบุหรี่มือสอง
โดยการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในทั้งผู้สูบบุหรี่และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากควันบุหรี่มือสอง 

ค าส าคัญ: การส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วม, ควันบุหรี่มือสอง, การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ 

 
บทน า 

การสูบบุหรี่นั้นไม่เพียงแต่เป็นปัญหาทางสุขภาพของผู้สูบบุหรี่เท่านั้น แต่ยังมีผลกระทบจากการสูบบุหรี่
ของผู้สูบบุหรี่แก่ผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงอีกด้วย ซึ่งบุหรี่เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพ และ
ก่อให้เกิดโรคจากการสูบบุหรี่ในกลุ่มที่มีหลักฐานชัดเจนเพียงพอแล้วนั้นประกอบด้วยโรคต่างๆ จ านวนถึง 25 โรค 
ในจ านวนนี้ก่อให้ เกิดโรคมะเร็งตามส่วนต่างๆ จ านวน 10 ชนิด คือ Lungs, Laryngeal, esophageal, 
pancreatic, renal and bladder, cervical, endometrial and stomach, oral cavity, pharynx, acute 
myeloid leukemia. (World Health Organization. Guidelines for Controlling and Monitoring the 
Tobacco Epidemic.1998) ซึ่งในควันบุหรี่ประกอบด้วยสารพิษกว่า 4,000 ชนิด และมี 43 ชนิดที่ทางการแพทย์
ระบุว่าเป็นสารก่อมะเร็งในร่างกาย และปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากควันบุหรี่มือสอง ซึ่งควันบุหรี่มือสองเกิด
จากการสูบบุหรี่ของผู้สูบบุหรี่ที่เกิดการเผาไหม้ออกมาจากปลายมวนระหว่างการสูบและรวมถึงควันบุหรี่ที่ผู้สูบ
บุหรี่พ่นหายใจออกจากการสูบบุหรี่ การรณรงค์ควบคุมการไม่สูบบุหรี่ภายในประเทศไทย โดยรัฐบาลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ช่วยลดจ านวนผู้ที่สูบบุหรี่ได้ในระดับหนึ่ง แต่ที่ส าคัญคือ คนไทยจะต้องร่วมกันสร้าง
ค่านิยมใหม่ที่ไม่สูบบุหรี่หาวิธีการป้องกันเยาวชนไม่ให้เสพติดบุหรี่  ช่วยผู้ที่เสพติดบุหรี่อยู่แล้วให้เลิกสูบบุหรี่ 
รวมทั้งหามาตรการคุ้มครองผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ให้ไม่ได้รับควันบุหรี่ที่ผู้อ่ืนสูบ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2559)  จากการ
ส ารวจข้อมูลจ านวนผู้สูบบุหรี่ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ในปี พ.ศ.2560 พบว่ามีจ านวนผู้สูบบุหรี่ จ านวน 10.7 
ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 19.1 ซึ่งผู้สูบบุหรี่ต่อรายมีปริมาณการสูบบุหรี่ 10 มวนต่อวัน (ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้
เพ่ือการควบคุมยาสูบ, 2560)  
  ปัญหาที่ส าคัญที่เกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่ คือ ควันบุหรี่ที่เกิดจากการเผาไหม้ขณะที่สูบบุหรี่ เรียก
กันว่า “ควันบุหรี่มือสอง” ซึ่งมีผลต่อทั้งผู้สูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่  การสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะและเขตห้ามสูบ
บุหรี่  การสูบบุหรี่และมีบุคคลในครอบครัวที่สูบบุหรี่หรืออยู่ในสถานที่ที่ได้รับควันบุหรี่ประจ ามีความเสี่ยงสูงที่จะ
ป่วยจากโรคที่เกิดจากควันบุหรี่ได้  จึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมความเข้มงวดในการควบคุมและคุ้มครองสุขภาพของผู้
ไม่สูบบุหรี่และรณรงค์ในการลด ละ เลิก รวมถึงบังคับใช้กฎหมายในกลุ่มผู้สูบบุหรี่  (ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้
เพ่ือการควบคุมยาสูบ, 2560)การแก้ไขกฎหมายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ เพ่ือให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติตาม
มาตรา 8 การป้องกันบุคคลจากควันยาสูบ (guideline for implementation of article 8: protection from 
exposure to tobacco smoke) โดยในปี 2553 กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ
ที่ 19 เรื่อง ก าหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และก าหนด
ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่าว เป็นเขตสูบบุหรี่  หรือเขตปลอดบุ หรี่  ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 (ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ , 
2555)  ซึ่งพัฒนาการในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการควบคุมบุหรี่ในปัจจุบันได้มีความพยายามมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยล่าสุดในปี พ.ศ.2556 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ.2535 ได้มีการปรับปรุงเพ่ิมเติมใน
เรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงรูปภาพ ข้อความค าเตือน



เกี่ยวกับพิษภัย และช่องทางติดต่อเพ่ือการเลิกยาสูบ ในฉลากของบุหรี่ซิกาแรต พ.ศ.2556  และพระราชบัญญัติ
คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ได้มีการปรับปรุงเพ่ิมเติมในเรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ 19) พ.ศ.2553 เรื่อง ก าหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่
และก าหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ซึ่งปัญหาการบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบ ซึ่งเป็น
ปัญหาส าคัญที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและเหมาะสม (ไพศาล ลิ้มสถิตย์ , 2556) ซึ่งอัตราการสูบบุหรี่ใน
จังหวัดอ านาจเจริญ จากการส ารวจข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติพบว่า อัตราการสูบบุหรี่ของประชากรใน
จังหวัดอ านาจเจริญ ในปี 2554 ร้อยละ 26.09 และในปี 2560 ร้อยละ 22.55 และพบว่ามีการได้รับควันบุหรี่มือ
สองภายในบ้าน ร้อยละ 25.97 (ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ. 2560) และสถานการณ์การสูบ
บุหรี่ในจังหวัดอ านาจเจริญ เมื่อเปรียบเทียบ ปี 2554 – 2560 พบว่ามีอัตราลดลง แต่ยังสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมาย
ประเทศ ซึ่งในปี 2562 มีเป้าหมายก าหนดไม่เกินร้อยละ 16.70 ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาสภาพปัญหาการสูบ
บุหรี่และการได้รับควันบุหรี่มือสองในชุมชนและศึกษาผลของการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
ในการจัดการผลกระทบที่เป็นภัยต่อสุขภาพจากควันบุหรี่มือสองในชุมชน ในการควบคุมการสูบบุหรี่ตามกฎหมาย
และการควบคุมควันบุหรี่มือสองในชุมชน กรณีศึกษาพ้ืนที่ : ต าบลห้วยไร่ อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จังหวัด
อ านาจเจริญ บทบาทครอบครัวและชุมชนในเชิงบทบาททางสังคมกับการควบคุมบุหรี่และการมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาควันบุหรี่มือสองในชุมแบบมีส่วนร่วม โดยการการรณรงค์และควบคุมควันบุหรี่มือสองในชุมชน ตาม
กฎหมายควบคุมยาสูบในประเทศไทย เพ่ือน าไปสู่การขับเคลื่อนชุมชนและเกิดมาตรการการควบคุมการสูบบุหรี่ใน
ชุมชน และเพ่ือพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการควบคุมควันบุหรี่มือสองในท้องถิ่นหรือพ้ืนที่แห่งอ่ืนต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการสูบบุหรี่ และการได้รับควันบุหรี่มือสองในชุมชน และศึกษาผลของการพัฒนารูปแบบ
การส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในการจัดการผลกระทบที่เป็นภัยต่อสุขภาพจากควันบุหรี่มือสองในชุมชน 

รูปแบบและวิธีการวิจัย  การศึกษาครั้งเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหา

การสูบบุหรี่และการได้รับควันบุหรี่มือสองในชุมชน และศึกษาผลของการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพแบบมี
ส่วนร่วมในการจัดการผลกระทบที่เป็นภัยต่อสุขภาพจากควันบุหรี่มือสองในชุมชน โดยมีระยะเวลาในการวิจัย 12 
สัปดาห์ ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการศึกษา ทบทวนวรรณกรรมและก าหนดขอบเขตการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ และ 4 
ขั้นตอนตามวงรอบวิจัยเชิงปฏิบัติการ PAOR Spiral cycle โดยมีระยะเวลาในการวิจัยตามกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ จ านวน 12 สัปดาห์ และวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปข้อมูลผลการวิจัยในการวิจัยระยะเวลา 6 สัปดาห์  
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) แบบศึกษากลุ่มเดียววัดก่อนการพัฒนาและวัดหลังการพัฒนา 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชน โดยพิจารณากลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
แบบเจาะจง และคัดเลือกพ้ืนที่ในการวิจัย ต าบลห้วยไร่ อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ ตามรูปแบบ
การวิจัย การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในการจัดการผลกระทบที่เป็นภัยต่อสุขภาพจาก
ควันบุหรี่มือสองในชุมชน กรณีศึกษา : ต าบลห้วยไร่ อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ มีรายละเอียด
ดังนี้ 



 1. ตัวแทนผู้น าชุมชน 18 คน  

 2. ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุข  18 คน  

 3. ตัวแทนส่วนราชการในชุมชน 4 คน 

 4. ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 คน 

 5. ประชาชนในชุมชนที่มีความสนใจเข้าร่วมเพ่ิมเติม  

 โดยขนาดกลุ่มตัวอย่างการวิจัย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการวิจัยในครั้งนี้มีจ านวน ทั้งหมด 45 คน ที่ผู้วิจัย
ก าหนดไว้ ซึ่งหากกรณีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และมีความสนใจในเนื้อหาประเด็นการวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าร่วม
เพ่ิมเติมได้  

เครื่องมือการวิจัยและเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในการจัดการผลกระทบที่
เป็นภัยต่อสุขภาพจากควันบุหรี่มือสองในชุมชน กรณีศึกษา : ต าบลห้วยไร่ อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จังหวัด
อ านาจเจริญ  ประกอบด้วยรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในการจัดการผลกระทบที่เป็นภัยต่อสุขภาพ
จากควันบุหรี่มือสองในชุมชน และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้   

                 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปในเรื่อง เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการ ศึกษา ต าแหน่ง 
สถานที่ปฏิบัติงาน รายได้ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบส ารวจรายการ (Checklist)    

                 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามสภาพปัญหาในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในด้านการรับรู้ในประเด็นปัญหา
บุหรี่ องค์ความรู้ด้านอันตรายและพิษภัยจากควันบุหรี่ การประเมินผลกระทบความเสี่ยงจากควันบุหรี่ การควบคุม
ความเสี่ยงจากควันบุหรี่มือสอง การรับรู้ความรุนแรงจากการได้รับควันบุหรี่ทั้งผู้สูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่ การรับรู้ถึง
และมีความรู้ถึงผลประโยชน์จากการป้องกันควบคุมควันบุหรี่ สิ่งแวดล้อมที่ปลอดบุหรี่  รับรู้ถึงและมีความรู้ถึง
ผลประโยชน์จากการป้องกันควบคุมบุหรี่ในชุมชน การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดบุหรี่และการจัดเขตปลอดบุหรี่และ
การสูบบุหรี่ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบส ารวจรายการ (Checklist) 

                 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามด้านความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ในด้านความรู้เกี่ยวกับ
บุหรี่และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ด้านทัศนคติต่อการสูบบุหรี่และปัญหาที่เกิดจากบุหรี่ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 
และการปฏิบัติตัว การจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นภัยต่อสุขภาพจากควันบุหรี่มือสองในชุมชน 

 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมต่อรูปแบบการจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่
เป็นภัยต่อสุขภาพจากควันบุหรี่มือสองในชุมชน 

 ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากการพัฒนา วิธีการเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(structured interview) ซึ่งการสัมภาษณ์แบบมีโครง สร้างนี้เป็นการสัมภาษณ์ที่มีการวางแผนจัดเตรียมชุด
ค าถาม และวิธีการสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ และมีขั้นตอนล่วงหน้ามีการด าเนินงานแบบ 



 เป็นทางการภายใต้กฎเกณฑ์หรือมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดแผนแบบมีส่วนร่วม (action plan) 
เพ่ือสร้างรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในการจัดการผลกระทบที่เป็นภัยต่อสุขภาพจากควันบุหรี่มือ
สองในชุมชน ในทุกกระบวนการเพ่ือก าหนดแผนแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาบทบาทในการเสริมสร้างชุมชนปลอด
บุหรี่ และเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายของให้มีบทบาทหน้าที่ทางสังคมมากขึ้น รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ก าหนดนโยบายชุมชน สังคมในการเสริมสร้างชุมชนปลอดบุหรี่ 

การด าเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบในการวิจัยแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)  โดยใช้เครื่องในการ
วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างและกลุ่มทดลอง    เป็นการวัดก่อนการศึกษา และแบ่งขั้นตอนวิจัยออกเป็น 3 ระยะ  ดังนี้  

 ระยะเตรียมการ (Pre-Research) 

 ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นภัยต่อสุขภาพจากควันบุหรี่  

   1. เก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม 

   2. วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการศึกษาสภาพปัญหา 

 ระยะที่ 2 ศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ในชุมชน 

   1. ความรู้ในการท างานชุมชน โดยเฉพาะข้อมูลชุมชน ทั้งข้อมูลพื้นฐานของชุมชน  

   2. ความรู้การวิจัยเชิงคุณภาพ  

   3. การประเมินหลังการท างาน  

      1) ส ารวจข้อมูลพื้นฐาน   

      2) หลังจากการส ารวจ 

 ระยะด าเนินการวิจัย (Research Phase) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

     ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Planning)  

   1. วิธีการถกปัญหา (Discussion (ORD) Method)  

   2. วิธีการประชุมเชิงปฏิบัติกร (Workshop Method)  

   3. วิธีการวางแผนการปฏิบัติการ (Action Planning Method)  

 ระยะหลังด าเนินการวิจัย (Post-Research) โดยน าข้อมูลที่ได้มาสรุปทบทวนผลการวิจัย โดยมี

รายละเอียดการรวบรวมข้อมูลตามรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในการจัดการผลกระทบที่เป็นภัยต่อ
สุขภาพจากควันบุหรี่มือสองในชุมชน ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ แบ่งการศึกษาออกเป็น 
3 ระยะ ได้แก่ ระยะเตรียมการ (Pre- Research) ระยะด าเนินการวิจัย (Research Phase) และระยะหลัง
ด าเนินการวิจัย (Post-Research) ดังนี้ 



 ระยะเตรียมการ (Pre-Research) 

  ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาการสูบบุหรี่และการได้รับควันบุหรี่มือสองในชุมชน  

  1. เก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม และสัมภาษณ์เชิงลึกปัญหาควันบุหรี่มือสองในชุม ปัญหา
ผลกระทบที่มีปัจจัยด้านสุขภาพ (Health Determinant) ด้านบุคคล สังคม สิ่งแวดล้อมและระบบการบริการ
สุขภาพ และตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

  2. วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการศึกษาสภาพปัญหา เพ่ือยืนยันสภาพปัญหาผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมที่เป็นภัยต่อสุขภาพจากควันบุหรี่ 

  ระยะที่ 2 ศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ในชุมชน บริบทชุมชนใน
ด้านต่างๆ ข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน จ านวนผู้สูบบุหรี่ในชุม ร้านขายบุหรี่ในชุมชน การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบ ประเภท
ยาสูบที่บริโภค บริเวณท่ีสูบบุหรี่ สถานที่สาธารณะภายในชุมชน จ านวนครัวเรือนที่มีคนสูบบุหรี่ เป็นต้น  

  และทีมวิจัย คณะกรรมการผู้น าชุมชน ด าเนินการส ารวจชุมชน รวมทั้งสถานการณ์ของชุมชน 
บริบทชุมชนในด้านต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ีอสร้างสัมพันธภาพระหว่างทีมวิจัยกับประชาชน ในชุมชน พร้อมทั้ง
ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของชุมชน และแกนน าชุมชนหลัก ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการในระยะต่อไป ซึ่งแบ่งเป็น
ประเด็น ดังนี้  
   1. ความรู้ในการท างานชุมชน โดยเฉพาะข้อมูลชุมชน ทั้งข้อมูลพื้นฐานของชุมชน  

   2. ความรู้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

   3. การประเมินหลังการท างาน  

  โดยทีมวิจัยศึกษา ค้นคว้า แล้วน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมทั้งด าเนินการส ารวจ ชุมชน 
ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 

  1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ที่ตั้ง ลักษณะพ้ืนที่ ประชากร การคมนาคมลักษณะโครงสร้างทางสังคม 
และสาธารณูปโภค ศาสนสถาน อาชีพ การเมือง การปกครอง กองทุนต่าง ๆ การสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย 
กลุ่มองค์กรต่างๆ ในชุมชน ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการความสัมพันธ์ของแต่ละกลุ่ม โครงสร้างชุมชน 
ลักษณะความสัมพันธ์ในชุมชน ข้อมูลทุนทางสังคมของพ้ืนที่ สถานการณ์ปัญหาของชุมชนเกี่ยวกับความรู้ ความ
เข้าใจ การรับรู้ในประเด็นปัญหาบุหรี่ องค์ความรู้ด้านอันตรายและพิษภัยจากควันบุหรี่ การประเมินผลกระทบ
ความเสี่ยงจากควันบุหรี่ การควบคุมความเสี่ยงจากควันบุหรี่มือสอง การรับรู้ความรุนแรงจากการได้รับควันบุหรี่
ทั้งผู้สูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่ การรับรู้ถึงและมีความรู้ถึงผลประโยชน์จากการป้องกันควบคุมควันบุหรี่ กระบวนการ
วิธีสกัดกั้นคนสูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่ การสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่  และที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมควันบุหรี่มือ
สอง  การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่เพ่ือท าให้สามารถใช้กิจกรรมต่างๆ เป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน โดย
ศึกษาในพ้ืนที่ต าบลห้วยไร ่ต าบลห้วยไร่ อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ  



  2) หลังจากการส ารวจ และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การเรียบเรียงข้อมูลโดยทีมวิจัยแล้วนั้น 
จะเข้าสู่กระบวนการน าเสนอข้อมูลให้กับชุมชน  เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในชุมชน เพ่ือปรับปรุง
แก้ไขรายละเอียดที่ได้ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น  

ระยะด าเนินการวิจัย (Research Phase) ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

     ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Planning)  

 1. การพัฒนาศักยภาพผู้เข้าร่วมวิจัย โดยใช้กระบวนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ วิธีการถกปัญหา วิธีการ
วางแผนการปฏิบัติการ ประกอบกับการจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ ดังนี้ 

  1.1 การพัฒนาศักยภาพผู้เข้าร่วมวิจัย 

  ใช้กระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ การรับรู้ในประเด็นปัญหาบุหรี่ องค์
ความรู้ด้านอันตรายและพิษภัยจากควันบุหรี่ การประเมินผลกระทบความเสี่ยงจากควันบุหรี่ การควบคุมความ
เสี่ยงจากควันบุหรี่มือสอง การรับรู้ความรุนแรงจากการได้รับควันบุหรี่ทั้งผู้สูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่ การรับรู้ถึงและมี
ความรู้ถึงผลประโยชน์จากการป้องกันควบคุมควันบุหรี่ กระบวนการวิธีสกัดกั้นคนสูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่ การ
สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ โดยใช้กระบวนการดังนี้ 

 1. วิธีการถกปัญหา (Discussion (ORID) Method) ประกอบด้วย หัวข้อค าถามหลักใน 4 ระดับ ดังนี้ 

  1.1 ระดับวัตถุประสงค์ (Objective Level) โดยประกอบค าถามในการอบรม เช่น ปัญหาคือ
อะไร เกิดจากการอะไร เรารู้อะไร ปัญหาเรื่องบุหรี่มีอะไรบ้างในชุมชน  

  1.2 ระดับไตร่ตรอง (Reflective Level) เช่น รู้สึกอย่างไรกับปัญหา รู้สึกอย่างไรเมื่อได้รับควัน
บุหรี่ รู้สึกอย่างไรเมื่อคนในครอบครัวสูบบุหรี่ รู้สึกอย่างไรเมื่อป่วย รู้สึกอย่างไรเมื่ออยู่สถานที่สาธารณะได้รับควัน
บุหรี่ พบเห็นคนสูบบุหรี่แล้วรู้สึกอย่างไร ผลประโยชน์จากการป้องกันควบคุมควันบุหรี่จะเป็นอย่างไร รู้สึกอย่างไร
กับการที่เราจะท าโครงการแผนงานแก้ไขปัญหา ในการจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นภัยต่อสุขภาพจาก
ควันบุหรี่มือสองในชุมชน 

  1.3 ระดับการตีความ (Interpretative Level) การตั้งค าถาม เช่น มาประชุมวันนี้จะได้
ประโยชน์อะไร คาดหวังอะไรจากการประชุม ถ้าไม่มีคนสูบบุหรี่ในชุมชนจะเป็นอย่างไร รู้สึกอย่างไรเมื่อคนใน
ครอบครัวในชุมชนเลิกบุหรี่  สิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ สถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่จะเป็นอย่างไร  

  1.4 ระดบัการตัดสินใจ (Decisional Level) การตั้งค าถาม เช่น เหตุผลที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน
ครั้งนี้ ท่านจะสร้างสังคมปลอดบุหรี่อย่างไร จะท าอย่างไรให้คนในครอบครัวเลิกบุหรี่ ท่านจะท าอย่างไรให้ชุมชน
ปลอดบุหรี่ ชุมชนควรจะท าอย่างไรกับปัญหาบุหรี่ ท่านจะลดปัญหาบุหรี่ในชุมชนอย่างไร เราจะมาท าแผนงาน/
โครงการ เมื่อไร 

  2. วิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop Method) ประกอบด้วย ขั้นตอนหลัก 5 ขั้นตอน 
คือ  



  2.1 สร้างบริบท ค าถามรวมศูนย์ เป็นการกล่าวน าเริ่มการประชุม อธิบายและเน้นย้ าค าถามรวม
ศูนย์ การรับรู้ในประเด็นปัญหาบุหรี่ องค์ความรู้ด้านอันตรายและพิษภัยจากควันบุหรี่ การประเมินผลกระทบ
ความเสี่ยงจากควันบุหรี่ การควบคุมความเสี่ยงจากควันบุหรี่มือสอง การรับรู้ความรุนแรงจากการได้รับควันบุหรี่
ทั้งผู้สูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่ การรับรู้ถึงและมีความรู้ถึงผลประโยชน์จากการป้องกันควบคุมควันบุหรี่  สิ่งแวดล้อมที่
ปลอดบุหรี่ วางโครงร่างขั้นตอนที่จะท า ระบุกติกา และเวลาที่ใช้ มีการเชื้อเชิญให้ร่วมแสดงพลังในการติดตาม
แก้ไขปัญหา  
  2.2 ระดมสมอง ให้สมาชิกเขียนแสดงความคิดของตนเองลงในสมุดบันทึกตนเอง จัดกลุ่มถก
ประเด็นปัญหาขนาดเล็ก ให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน แล้วให้กลุ่มคัดเลือกความคิดที่ส าคัญ น าบัตร
ความคิดจากกลุ่มต่างๆ ไปติดบนกระดาษให้ทุกคนได้ศึกษาความคิดเห็น ที่กลุ่มย่อยต่างๆ ได้ช่วยระดมความ
คิดเห็นการจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นภัยต่อสุขภาพจากควันบุหรี่มือสองในชุมชน 
  2.3 จัดหมวดหมู่ สร้างความสัมพันธ์ใหม่ จัดความคิดที่คล้ายกันให้อยู่หมวดเดียวกัน สร้าง
ภาพรวมทางความคิด และน าเสนอในรูปแบบแผนภูมิ แผนผังความคิด 
  2.4 ตั้งชื่อ ดึงความเข้าใจ สื่อสารความเห็นพ้องร่วมกัน โดยถกไปทีละหมวดหมู่ในที่ประชุมใหญ่
ว่ามีความคิดเห็นอย่างไร   
  2.5 ไตร่ตรอง สรุปและยืนยันความมุ่งมั่นของกลุ่ม โดยอภิปรายความส าคัญของผลิตผลที่ได้จาก
การกระท ากระบวนการกลุ่ม (แผน/โครงการที่ได้) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม และถกข้ันตอนที่จะท าต่อไปสั้นๆ  
 3. วิธีการวางแผนการปฏิบัติการ (Action Planning Method) ประกอบด้วย ขั้นตอนหลัก 7 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
  3.1 บริบท แนะน าเหตุการณ์ หรือ กิจกรรมที่จะร่วมกันวางแผน โดยมีการกล่าวน าเน้นย้ า
ข้อความส าคัญของกิจกรรมที่จะท า วางโครงร่างขั้นตอนที่จะท า โดยเชื้อเชิญให้ร่วมกันคิด บอกลักษณะกิจกรรมที่
จะท า ในหัวข้อ 
   1. อะไร   
   2. เมื่อไหร่ 
   3. ที่ไหน  
   4. ท าไม  
   5. อย่างไร 
   6. โดยใคร  
 3.2 วงจรแห่งชัยชนะ ให้นิยามความส าคัญของกิจกรรม ถ้าท าแล้วส าเร็จพวกเรารู้สึกอย่างไร ผู้คนใน
ชุมชนพวกเขาจะเห็นอะไร ผู้คนเขาจะว่าอย่างไร 

 3.3 สภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน วิเคราะห์สภาพปัญหาการเฝ้าระวังวัณโรคในปัจจุบัน จุกแข็ง จุดอ่อน 
ผลดี ผลเสีย ที่จะเป็นผลมาจากการด าเนินตามแผนงาน/โครงการ  

 3.4 ข้อผูกมัด ท าเป็นประกาศพันธะสัญญา ขอให้กลุ่มทุมเทความส าเร็จของโครงการจดข้อมูลผูกมัดลงใน
กระดาษ เพ่ือประกาศเจตนารมณ์ของกลุ่ม  



 3.5 ประชุมปฏิบัติการ ระบุปฏิบัติการที่ต้องท า และแต่งตั้งคณะท างาน เป็นการระบุรายละเอียดกิจกรรม
ย่อย หรือ งาน (ขั้นตอน /กระบวนการ) ที่ต้องท าในแผนงาน/โครงการ คัดเลือกคณะท างานกันเองเพ่ือรับผิดชอบ  
 3.6 ปฏิทินกิจกรรม และงานที่มอบหมาย เป็นการก าหนดภาพรวมของกิจกรรมทั้งหมดท าอะไร เมื่อไหร่ 
ที่ไหน ท าไม อย่างไร โดยใคร และกุญแจความส าเร็จคืออะไร (อะไรเป็นตัว บอกว่าท ากิจกรรมขั้นตอนนั้นส าเร็จ)  
 3.7 การไตร่ตรอง ท าการสนทนาอย่างมีส่วนร่วม (ORID Method) เพ่ือตรวจสอบและถกขั้นตอนต่อไป
สั้นๆ เพื่อปิดการวางแผนปฏิบัติการ 
 1.2 การส่งเสริมการเรียนรู้  
          ทีมวิจัยและเจ้าหน้าที่ กระตุ้นและสนับสนุนให้แกนน าชุมชน มีส่วนร่วมในการน าและเสนอ
ความคิด หรือก าหนดกิจกรรมในการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหาบุหรี่ของชุมชนโดยเริ่มตั้งแต่การเก็บ
รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน ผู้มีส่วนร่วม ได้วางระบบและแนวคิดการด าเนินกิจกรรมพร้อมทั้งการติดตาม
ประเมินผลอย่างใกล้ชิด คิดแก้ไขและปรับปรุงวางแผนและพัฒนากิจกรรมให้มีความส าเร็จ ซึ่งกิจกรรมแผนการ
แก้ไขปัญหาไม่จ าเป็นต้องส าเร็จเสร็จสิ้นครั้งเดียว แต่อาจจะก าหนดอย่างค่อยเป็นค่อยไป รวมทั้งการต่อยอด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย ในการด าเนินกิจกรรม  ประเด็นส าคัญอีกประการหนึ่งคือ การมอบหมาย
งาน การมีส่วนร่วมของแกนน าประชาชนในชุมชน และทีมวิจัยที่เป็นผู้คอยให้การสนับสนุน ประสานงานผลักดัน
และเป็นพ่ีเลี้ยงให้แกนน าสามารถด าเนินการได้ด้วยตนเอง  
 การสรุปทบทวนการด าเนินงาน (After Action Reviews)  

    เพ่ือประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม โดยใช้ค าถามให้ประเมินความรู้สึกของแต่
ละบุคคล หลังจากการท ากิจกรรม ได้แก่ ความคาดหวัง สิ่งที่ได้ ประโยชน์ ของกิจกรรม ข้อดี ข้อเสีย ข้อควร
ปรับปรุง ความประทับใจ การบรรลุเป้าหมาย และการวางแผนด าเนินงานต่อไป เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ และ
เป็นการพัฒนาการเรียนรู้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจาก การด าเนินโครงการข้ันตอนต่าง ๆ 
โดยใช้เครื่องมือในเก็บข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณตั้งแต่ขั้นเริ่มเตรียมการ ขั้นการด าเนินงาน และขั้น
ประเมินผล 
  ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติการ (Action)  

  การขับเคลื่อนชุมชน  
   การขับเคลื่อนชุมชน เป็นขั้นตอนที่ท าให้คนในชุมชนมีความตระหนักรับผิดชอบสามารถ
พัฒนาตนเองและชุมชนของตน โดยทีมวิจัยเป็นผู้สนับสนุนกระบวนการชุมชน เพ่ือสร้างความเชื่อมันในตนเอง
ให้กับแกนน าและประชาชน เพ่ือให้เกิดผลตามเป้าหมายส าคัญคือ ให้ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ด าเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมติดตามประเมินผล การขับเคลื่อนชุมชน ด าเนินการโดยการท าประชาคม
ชี้แจง และวางแผนการด ามีนงานกับแกนน าในพ้ืนที่การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม 
พร้อมทั้งการสนับสนุนองค์ความรู้ งบประมาณ สื่ออุปกรณ์ต่างๆ มีรายละเอียดในการขับเคลื่อน ดังนี้  
   1. การท าประชาคม โดยการจัดประชุมทีมงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือชี้แจง กรอบ
แนวคิด และการวางแผนการด าเนินงานในพ้ืนที่ก่อนเริ่มโครงการ ผู้น าชุมชนและแกนน ามีการประชุมชี้แจงร่วมกับ
คณะกรรมการ ร่วมรับรู้แสดงความคิดเห็นและมีมติร่วมกันในการขับเคลื่อนโครงการในทุกระยะ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจการด าเนินกิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมการจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นภัย
ต่อสุขภาพจากควันบุหรี่มือสองในชุมชนให้กับแกนน าและประชาชนในพื้นท่ี 



   2. จัดเวทีชุมชน ค้นหาและวิเคราะห์ปัญหา โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
เพ่ือให้แกนน าชุมชนได้ร่วมค้นหาประเด็นปัญหา วิเคราะห์ปัญหา โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมรวมกัน  
   3. จัดเวทีชุมชน ทบทวนไตร่ตรองแผน เพ่ือให้แกนน าชุมชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในแต่
ละกิจกรรม ร่วมทบทวนไตร่ตรองตามแผนปฏิบัติการ ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นเพ่ือให้สมารถน าไปปฏิบัติได้
จริง  
   4. จัดเวทีชุมชน เสนอแผนภาพรวมต่อชุมชน เพ่ือตัวแทนแกนน าชุมชนที่ร่วมจัดท า
แผนปฏิบัติการ น าเสนอแผนที่ปรับแก้ไขแล้วให้กับประชาชนในชุมชนเพ่ือให้ประชาชนร่วมพิจารณาความ
เหมาะสมร่วมกัน ก่อนน้ าแผนดังกล่าวไปด าเนินการจริง  
   5. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ตามขั้นตอนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือให้ 
ประชาชนในชุมชนร่วมด าเนินการตามแผนปฏิบัติการร่วมกัน 
 ขั้นตอนที่ 3 การสังเกตการณ์ปฏิบัติ (Observation)  

 การสังเกตผลการปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผล  
  1. นิเทศติดตามผลการด าเนินงาน เพ่ือติดตามและสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนงาน ของ
ประชาชนในชุมชน รวมทั้งให้แกนน าและประชาชนในชุมชนได้รับการติดตามให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนในการ
ด าเนินงาน  
  2. รายงานผลกระบวนการประชุมวางแผนแบบมีส่วนร่วมในประเด็น จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 
บรรยากาศการประชุม ความสนใจของผู้เข้าร่วมประชุม การแสดงความคิดเห็น การร่วมอภิปรายในขณะเข้าร่วม
ประชุม การร่วมวิเคราะห์ปัญหา การสรุปประเด็นส าคัญ การเสนอตัวรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งในกลุ่ม
ย่อยและในกลุ่มใหญ่  
  3. ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้จากการวางแผนแบบมีส่วนร่วม เป็นการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาทั้งระบบ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ 4 การสะท้อนผลการปฏิบัติงาน (Reflection)  

  1. จัดเวทีน าเสนอผลการด าเนินงานต่อชุมชน เป็นการน าเสนอผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ ให้กับประชาชนรับทราบ และรับรู้คุณค่า ของการด าเนินงานร่วมกัน เป็นการกระตุ้นการด าเนินงานให้มีความ
ต่อเนื่อง ยั่งยืนต่อไป  
  2. จัดประชุมสรุปผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนการด าเนินงานตาม แผนปฏิบัติการ 
เพ่ือให้แกนน าชุมชนทีร่วมด าเนินการและคณะท างานในพ้ืนที่ที่มาเข้าร่วม ร่วมสรุปผลการด าเนินงาน ตลอดจน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานที่ผ่านมา  
  3. วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน โดยน าข้อมูลที่รวบรวมไว้ ตั้งแต่ขั้นตอนที่  1 
ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 มาวิเคราะห์และพิจารณาร่วมกัน เพ่ือสรุปและถอดบทเรียน สะท้อนผลการ
ด าเนินงาน ตั้งแต่การประชุมวางแผนแบบมีส่วนร่วม ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและวางแผนในการแก้ไข
ปัญหาในวงรอต่อไป 
  ระยะหลังด าเนินการวิจัย (Post-Research)  

 หลังจากการด าเนินงานตามขั้นตอน PAOR ครบ 1 วงรอบ ผู้วิจัยและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องมาร่วม
ประชุมเพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน ผลการพัฒนาเป็นอย่างไร และสังเคราะห์ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการพัฒนา 



และน ารูปแบบที่ได้ไปใช้ซ้ าเพ่ือยืนยันผลของรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในการจัดการผลกระทบที่
เป็นภัยต่อสุขภาพจากควันบุหรี่มือสองในชุมชน  
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ระยะเวลาในการด าเนินการทดลองการวิจัย 12 สัปดาห์ การจัดท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล โดย
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ส าเร็จรูปในส่วนข้อมูลเชิงปริมาณสรุปผลการวิจัย  อภิปราย
ผลการวิจัยและข้อเสนอที่ได้จากการศึกษา ระยะเวลาด าเนินการสรุปการวิจัย 4 สัปดาห์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ 
 1.  ข้อมูลทั่วไปของประชากรที่ศึกษา ใช้สถิติพรรณนาน าเสนอในรูปของตารางแจกแจงความถี่ ข้อมูล
แจกแจงเป็นปกติ น าเสนอด้วยสถิติค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2.  ศึกษาสภาพปัญหาการสูบบุหรี่และการได้รับควันบุหรี่มือสองในชุมชน ใช้สถิติพรรณนาน าเสนอในรูป
ของตารางแจกแจงความถ่ี ข้อมูลแจกแจงเป็นปกติ น าเสนอด้วยสถิติค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 3.  ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตัวในก่อนและหลังการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วน
รว่มในการจัดการผลกระทบที่เป็นภัยต่อสุขภาพจากควันบุหรี่มือสองในชุมชน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดย
ใช้สถิติพรรณนาน าเสนอในรูปของตารางแจกแจงความถี่ ข้อมูลแจกแจงเป็นปกติ น าเสนอด้วยสถิติค่าความถี่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคะแนนเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยความแตกต่างก่อนการพัฒนา
และหลังการพัฒนาภายในกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติ Paired Samples t-Test  
 4.  แบบสอบถามความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมตามรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในการ
จัดการผลกระทบที่เป็นภัยต่อสุขภาพจากควันบุหรี่มือสองในชุมชน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ
พรรณนาน าเสนอในรูปของตารางแจกแจงความถี่ ข้อมูลแจกแจงเป็นปกติ น าเสนอด้วยสถิติ ค่าความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคะแนนเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยความแตกต่างก่อนการพัฒนาและ
หลังการพัฒนาภายในกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติ Paired Samples t-Test 
สรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาศึกษาผลของการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในการจัดการผลกระทบที่
เป็นภัยต่อสุขภาพจากควันบุหรี่มือสองในชุมชน กรณีศึกษา : ต าบลห้วยไร่ อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ  ก่อน
การพัฒนาและหลังการพัฒนา ในครั้งนี้ผู้วิจัยน าเสนอสรุปผลการวิจัยตามความมุ่งหมายของการวิจัยดังนี้ 
 1. จังหวัดอ านาจเจริญ  มีอ าเภออยู่ภายใต้เขตการปกครอง จ านวน 22 อ าเภอ ซึ่งปัจจุบันจากข้อมูลสถิติ
การสูบบุหรี่ในจังหวัดอ านาจเจริญ จากการส ารวจข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติพบว่า อัตราการสูบบุหรี่ของ
ประชากรในจังหวัดอ านาจเจริญ ในปี 2554 ร้อยละ 24.98 และในปี 2560 ร้อยละ 18.92 และเป็นอันดับที่ 45 
ของประเทศที่มีประชากรสูบบุหรี่ตั้งแต่อายุ 15 ปี ขึ้นไป และพบว่ามีการได้รับควันบุหรี่มือสองภายในบ้าน ร้อยละ 
38.73 (ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ. 2560) และสถานการณ์การสูบบุหรี่ใน จังหวัด
อ านาจเจริญ เมื่อเปรียบเทียบ ปี 2554 – 2560 พบว่ามีอัตราลดลง แต่ยังสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายประเทศ ซึ่งในปี 
2562 มีเป้าหมายก าหนดไม่เกินร้อยละ 16.70 และมีอัตราการติดบุหรี่ในอ าเภอเมือง ในประชากรอายุ 15 ปี ขึ้น
ไปอยู่ ในปี 2561 เท่ากับ 3,800 คน คิดเป็นร้อยละ 3.81 และพบว่าอัตราการป่วยระบบทางเดินหายใจ ในปี 



2557-2560 เป็นอันดับ 1 ของรายงานสาเหตุการป่วย (ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ. 2561) และมีจ านวนผู้
สูบรายใหม่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ  
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปลักษณะประชากรของกลุ่มทดลอง ทั้งหมดจ านวน 45 คน พบว่า ข้อมูล
ทั่วไปของประชากรที่ศึกษาผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของประชากรที่ศึกษา พบว่ากลุ่มทดลองส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
28 คน (ร้อยละ 62.2) ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี (ร้อยละ 57.8)  รองลงมาคืออายุระหว่าง 31 - 40ปี 
(ร้อยละ 20.0) ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาสูงสุดในระดับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ปวช 18 คน (ร้อย
ละ 40.0) รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. 14 คน (ร้อยละ 31.1) อาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร 29 
คน (ร้อยละ 64.4) รองลงมาคือ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  9 คน (ร้อยละ 20.0) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่
ระหว่าง 10,001 - 15,000 บาท (ร้อยละ  33.3) รองลงมาคือมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 20,001–
30,000 บาท (ร้อยละ  24.4) สถานภาพสมรส จ านวน 40 คน (ร้อยละ 88.9) รองลงมาคือสถานภาพโสด จ านวน 
5 คน (ร้อยละ 11.1) และสถานภาพทางต าแหน่งในชุมชน ที่มีส่วนเกี่ยวของในการบริหารจัดการชุมชนส่วนใหญ่
เป็นตัวแทนจากชุมชน 18 คน (ร้อยละ 40.0) รองลงมาคือ ตัวแทน อสม. 21 คน (ร้อยละ 46.7)  ตามล าดับ   
 3. ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  โดยกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถามจ านวน 45 คน พบว่ากลุ่มทดลองส่วนใหญ่ไม่สูบบุหรี่ จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 86.70 และสูบ
บุหรี่จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 13.30 มีสมาชิกในครอบครัวที่สูบบุหรี่ พบว่าไม่มีสมาชิกที่สูบบุหรี่ 27 คน คิด
เป็นร้อยละ 60.00 และมีสมาชิกในครอบครัวที่สูบบุหรี่  18 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 สมาชิกในครอบครัวที่สูบ
บุหรี่ โดยพบว่ามากที่สุดคือ พ่อ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 31.10 รองลงมา คือ พี่ชาย 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.40 และน้อยที่สุด คือ บุตรสาว จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.40 ตามล าดับ ในชุมชนของท่านมีการจัดเขต
สูบบุหรี่และห้ามสูบบุหรี่ พบว่า ไม่มี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 55.60 ไม่แน่ใจ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.30 และมี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 11.10 ตามล าดับ ปัจจุบันมีเยาวชนในชุมชนของท่านที่อายุต่ ากว่า 20 
ปี สูบบุหรี่ พบว่า มี 42 คน คิดเป็นร้อยละ 93.30 ไม่มี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.70 ปัจจุบันในชุมชนของ
ท่านมีการจ าหน่ายบุหรี่ให้เด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี พบว่า ใช่ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 93.30 ไม่ใช่ จ านวน 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 6.70 บุหรี่สามารถเลิกได้ และมีวิธีการรักษาผู้ติดบุหรี่ พบว่ามากท่ีสุด คือ ไม่แน่ใจ จ านวน 21 คน คิด
เป็นร้อยละ 46.70 ใช่ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 44.40 และไม่ใช่ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8.90 
ตามล าดับ ควันบุหรี่มือสอง สามารถท าร้ายผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ในชุมชนของท่านได้ พบว่า ทราบ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 
95.60 และไม่ทราบ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.40 ควันบุหรี่มือสองเป็นมลพิษทางอากาศและสิ่งแวดล้อม ใน
ชุมชนของท่าน พบว่า ไม่ทราบ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 66.70 และไม่ทราบ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30 
สถานที่สาธารณะในชุมชนของท่านเป็นเขตก าหนดให้ปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย พบว่า ไม่แน่ใจ จ านวน 24 คน คิด
เป็นร้อยละ 53.30 ไม่ทราบ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 31.10 และทราบ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 15.60 
ตามล าดับ  ปัจจุบันมีกฎหมายควบคุมการสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะในชุมชนของท่าน พบว่า ไม่แน่ใจ จ านวน 
24 คน คิดเป็นร้อยละ 53.30 ไม่ทราบ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 31.10 และทราบ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อย
ละ 15.60 ตามล าดับ  ผู้สูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะมีโทษทั้งจ าและปรับพบว่า ไม่แน่ใจ จ านวน 23 คน คิดเป็น
ร้อยละ 51.10 ไม่ทราบ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 37.80 และทราบ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 11.10 
ตามล าดับ  การป้องกันควบคุมควันบุหรี่  สิ่งแวดล้อมที่ปลอดบุหรี่ เป็นประโยชน์ต่อชุมชนของท่าน พบว่า ไม่แน่ใจ 
จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 64.40 ไม่ใช่ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และใช่ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อย



ละ 15.60 ตามล าดับ  ในชุมชนของท่านมีมาตรการควบคุมควันบุหรี่มือสอง พบว่า ไม่แน่ใจ จ านวน 30 คน คิด
เป็นร้อยละ 66.70 ไม่มี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 31.10 และมี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.20 ตามล าดับ  
   
 4.  ผลของการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในการจัดการผลกระทบที่เป็นภัยต่อ
สุขภาพจากควันบุหรี่มือสองในชุมชน กรณีศึกษา : ต าบลห้วยไร่ อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ ด้านความรู้
พบว่าภายในก่อนการพัฒนา กลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้ในก่อนการพัฒนาตามรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพแบบมี
ส่วนร่วมในการจัดการผลกระทบที่เป็นภัยต่อสุขภาพจากควันบุหรี่มือสองในชุมชน  มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ร้อย
ละ 12.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.922 และภายในกลุ่มตัวอย่างหลังการพัฒนามีค่าคะแนนความรู้ เฉลี่ย
เท่ากับ ร้อยละ 17.53  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.486 มีค่า t เท่ากับ 28.696 และค่า p-value เท่ากับ 
0.001 ภายในกลุ่มตัวอย่างพบว่าก่อนการพัฒนาและหลังการทดลอง มีค่าคะแนนเฉลี่ยในด้านความรู้หลังการ
พัฒนา เพ่ิมข้ึนจากก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.05 
 ด้านทัศนคติพบว่าภายในก่อนการพัฒนา กลุ่มตัวอย่างมีระดับทัศนคติในก่อนการพัฒนา ตามรูปแบบการ
ส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในการจัดการผลกระทบที่เป็นภัยต่อสุขภาพจากควันบุหรี่มือสองในชุมชน มีค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ 22.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.952  และภายในกลุ่มตัวอย่างหลังการพัฒนา 
มีค่าคะแนนทัศนคติ เฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ 29.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.860 มีค่า t เท่ากับ 33.920 
และค่า p-value เท่ากับ 0.001 ภายในกลุ่มตัวอย่างพบว่าก่อนการพัฒนาและหลังการทดลอง มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ในด้านความรู้หลังการพัฒนา เพ่ิมข้ึนจากก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.05     
 ด้านการปฏิบัติพบว่าภายในก่อนการพัฒนา กลุ่มตัวอย่างมีระดับการปฏิบัติในก่อนการพัฒนา ตาม
รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในการจัดการผลกระทบที่เป็นภัยต่อสุขภาพจากควันบุหรี่มือสองใน
ชุมชน  มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ 42.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.615 และภายในกลุ่มตัวอย่าง
หลังการพัฒนา มีค่าคะแนนการปฏิบัติ เฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ 49.44  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.139 มีค่า t 
เท่ากับ 21.156 และค่า p-value เท่ากับ 0.001 ภายในกลุ่มตัวอย่างพบว่าก่อนการพัฒนาและหลังการทดลอง มี
ค่าคะแนนเฉลี่ยในด้านความรู้หลังการพัฒนา เพ่ิมขึ้นจากก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p < 
0.05 
 5. ผลของการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในการจัดการผลกระทบที่เป็นภัยต่อ
สุขภาพจากควันบุหรี่มือสองในชุมชน กรณีศึกษา : ต าบลห้วยไร่ อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ ในด้านการมี
ส่วนร่วมพบว่าภายในก่อนการพัฒนา กลุ่มตัวอย่างมีระดับการมีส่วนร่วมในก่อนการพัฒนาตามรูปแบบการส่งเสริม
สุขภาพแบบมีส่วนร่วมในการจัดการผลกระทบที่เป็นภัยต่อสุขภาพจากควันบุหรี่มือสองในชุมชน มีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ ร้อยละ 64.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.641 และหลังการพัฒนา มีค่าคะแนนการมีส่วนร่วม เฉลี่ย
เท่ากับ ร้อยละ 73.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.848  มีค่า t เท่ากับ 22.484 และค่า p-value เท่ากับ 
0.001 ภายในกลุ่มตัวอย่างพบว่า ก่อนการพัฒนาและหลังการทดลอง มีค่าคะแนนเฉลี่ยในด้านการมีส่วนร่วมหลัง
การพัฒนา เพ่ิมข้ึนจากก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.05    
 ด้านความพึงพอใจพบว่าภายในก่อนการพัฒนา กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจในก่อนการพัฒนา ตาม
รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในการจัดการผลกระทบที่เป็นภัยต่อสุขภาพจากควันบุหรี่มือสองใน
ชุมชน มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ 60.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.657 และภายในกลุ่มตัวอย่างหลัง



การพัฒนา มีค่าคะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ 68.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.053  มีค่า t 
เท่ากับ 21.158 และค่า p-value เท่ากับ 0.001 ภายในกลุ่มตัวอย่างพบว่าก่อนการพัฒนาและหลังการทดลอง มี
ค่าคะแนนเฉลี่ยในด้านความพึงพอใจหลังการพัฒนาเพ่ิมขึ้นจากก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p 
< 0.05     
 6.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจาการจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 45 คน จากข้อ
ค าถามการสัมภาษณ์จ านวน 8 ข้อ จะวิเคราะห์จากเนื้อหาของข้อมูล จัดกลุ่มของข้อมูลเชิงค าพูด หรือพฤติกรรม 
เพ่ือจัดกลุ่ม แยกแยะแจกแจงเนื้อหาของปัญหา และสถานการณ์การสูบบุหรี่ในชุมชนในแต่ละข้อค าถาม สามารถ
สรุปปัญหาออกเป็น 3 ด้าน คือ ปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาด้าน สังคม สิ่งแวดล้อม และปัญหาด้านกฎหมาย  
ดังต่อไปนี้ 

1. ปัญหาด้านสุขภาพ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือปัญหาและผลกระทบต่อคนที่ไม่สูบบุหรี่ และ
ปัญหาและผลกระทบต่อคนที่สูบบุหรี่ ดังนี้ 

                        1) ส่วนที่ 1 ปัญหาและผลกระทบต่อคนที่ไม่สูบบุหรี่จากการสัมภาษณ์กลุ่ม 
ตัวอย่าง พบว่าจากการที่ได้รับควันบุหรี่จากที่ผู้อ่ืนสูบทั้งในสถานที่สาธารณะ และในบ้านของตัวเอง ก่อให้เกิดผล 
กระทบ ได้แก่ มีความเดือดร้อน เหม็นควันบุหรี่ เกิดความร าคาญ แพ้ควันบุหรี่ มีอาการใจสั่น มีการเจ็บป่วยเป็น
โรคภูมิแพ้ เกิดอาการไอ เป็นหลอดลมอักเสบ เป็นหอบหืด และส่งผลต่อสภาพจิตใจของคนรอบข้าง   
        2) ส่วนที่ 2 ปัญหาและผลกระทบต่อคนที่สูบบุหรี่ ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่างที่สูบบุหรี่จ านวน 2 คน พบว่าปัญหาที่เกิดจากการสูบบุหรี่ของผู้ที่สูบคือ กลุ่มตัวอย่างที่สูบบุหรี่จะมี
อาการเสมหะมากในตอนเช้า ปากมีกลิ่น จะมีกลิ่นตัวมากกว่าปกติ ฟันเป็นคราบ และนิ้วมือและเล็บเหลือง และ
กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 ยังบอกว่าสุขภาพไม่ค่อยดี ผิวพรรณเหี่ยวไวกว่าปกติ ส่วนผลที่ได้รับจากการสูบนานคือ เป็น
หอบหายใจยากกว่าปกติ เหนื่อยง่าย 
  2. ปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้      
                       1) ระดับครอบครัว มีความคิดเห็นว่า การสูบบุหรี่เป็นภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวต้องเสียเงิน
เสียทองจากการที่ซื้อบุหรี่มาสูบ เนื่องจากบุหรี่ค่อนข้างมีราคาแพง เกิดความขัดแย้งในครอบครัว ในหมู่บ้าน
ครอบครัวไหนที่พ่อบ้านสูบบุหรี่ แม่บ้านและคนในครอบครัวจะบ่นว่าร าคาญกลิ่นควันบุหรี่ที่ได้รับ มีความรู้สึกไม่
ชอบที่พ่อบ้านหรือคนในครอบครัวสูบบุหรี่ และต้องการให้พ่อบ้าน และคนในครอบครัวเลิกสูบแต่ก็ไม่ยอมเลิก 
ส่วนครอบครัวที่มีเด็ก ลูกหลานที่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่มักจะลักขโมยเงินของพ่อแม่ไปซื้อบุหรี่มาสูบ 
   2) ระดับชุมชน มีความเห็นว่าเด็กและเยาวชน ลูกหลานในหมู่บ้านมักจะมีการจับกลุ่มสูบบุหรี่กันมาก
ขึ้น เนื่องจากมีการเลียนแบบผู้ใหญ่ที่สูบบุหรี่ในชุมชน เช่น พ่อ แม่ พ่ีชาย ลุง ญาติ  และคนในชุมชนที่ใกล้ชิดสูบ
บุหรี่ให้เด็กเห็น และร้านค้าในชุมชนก็มีการขายบุหรี่ให้กับเด็กท่ีมีอายุต่ ากว่า 20 ปี และมีการจับกลุ่มกันสูบบุหรี่ใน
ชุมชน เมื่อมีเทศกาล หรืองานประเพณี บุญต่าง ๆ ในชุมชน มักจะเจอทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ มีการสูบบุหรี่โดยที่ไม่
เกรงใจคนที่อยู่รอบข้าง แม้กระทั้งในโรงเรียนก็มี จึงท าให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากการได้รับควันบุหรี่
จากคนที่สูบ ซึ่งเป็นปัญหาชุมชนที่แก้ได้ยาก เป็นเพราะว่าคนที่สูบคิดว่าโทษจากการสูบบุหรี่ก็มีผลแค่กับตัวเขาเอง 
แต่ไม่ได้คิดถึงคนรอบตัวที่ได้รับกลิ่นควันบุหรี่เข้าไป ว่าจะได้รับผลกระทบเพียงใด 
  3. ปัญหาด้านกฎหมาย 



  กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า ในหมูบ้าน ชุมชนของตัวเองนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ควบคุมยาสูบ 2 ฉบับ ประชาชนในหมูบ้านยังมีการฝ่าฝืนกฎหมายหมายทั้งที่ไม่เจตนา คือ ไม่รู้กฎหมาย ไม่
เข้าใจกฎหมาย หรือบางคนอาจรู้กฎหมายแต่ไม่ทราบแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน และการกระท าผิดโดยเจตนาทั้ง
ที่ทราบกฎหมายเป็นอย่างดี ซึ่งยังมีการละเมิด พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ที่ห้ามมิให้ผู้ใดจ าหน่าย ขาย
แลกเปลี่ยนหรือให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่ผู้ซื้อหรือผู้รับที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี ซึ่งปัญหาในชุมชนก็พบเห็นร้านค้า หรือ
บุคคลในชุมชน ที่จ าหน่าย หรือให้บุหรี่แก่เด็กที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี  และอีกปัญหาหนึ่งคือมีการละเมิดสิทธิของผู้ที่
ไม่สูบบุหรี่ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญยิ่งของชุมชน ผู้ที่สูบบุหรี่นั้นสูบแล้วท าให้ผู้คนที่อยู่รอบข้างได้รับผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อม ก่อความร าคาญแก่ผู้ที่ได้รับควันบุหรี่ และยังมีการสูบในที่ห้ามสูบแม้จะมีสัญลักษณ์ว่าห้ามสูบติดอยู่ก็
ตาม เช่น ในโรงเรียน สถานที่ราชการต่าง ๆ ร้านอาหารในชุมชนที่ติดป้ายห้ามสูบก็ยังมีคนยืนสูบไม่ได้ค านึงถึงข้อ
กฎหมาย ยิ่งในเขตชุมชนหรือสถานที่ที่มีคนเยอะผู้ที่สูบก็ไม่ได้เกรงใจ หรือเลี่ยงออกไปสูบข้างนอก จึงท าให้ผู้ที่
ไม่ได้สูบได้รับผลกระทบร่วมไป 
 7. ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ผลของการพัฒนารูปแบบการส่งเสริม
สุขภาพแบบมีส่วนร่วมในการจัดการผลกระทบที่เป็นภัยต่อสุขภาพจากควันบุหรี่มือสองในชุมชน กรณีศึกษา : 
ต าบลห้วยไร่ อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ พบว่า การสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาและ
ความตกลงร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน ก่อให้เกิดกระบวนการการแก้ไขปัญหาและเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในด้านการแก้ไปปัญหาควันบุหรี่มือสองในชุมชน การสร้างกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติโดยการมีส่วนร่วมและการ
จัดท าข้อตกลงความร่วมมือก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่สร้างขึ้น 
และก่อให้เกิดความพึงพอใจการแก้ไขปัญหาและปัจจัยความส าเร็จสู่การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และเป็นการสร้าง
เครือข่ายในการพัฒนาการควบคุมบุหรี่มือสองในชุมชน ซึ่งก่อนเดิมที่มีการวิจัยทางส านักงานสาธารณสุขได้มีการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ปัญหาและผลกระทบของการสูบบุหรี่อยู่แล้วและพบว่าโดยรวมในการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประชาชนมีระดับความรู้ปานกลางในก่อนการด าเนินแก้ไขปัญหาบุหรี่และจากการศึกษาพบว่าเกิด
การพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ p < 0.05 
อภิปรายผล 

   ผลการวิจัยเรื่องผลของการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในการจัดการ
ผลกระทบที่เป็นภัยต่อสุขภาพจากควันบุหรี่มือสองในชุมชน กรณีศึกษา : ต าบลห้วยไร่ อ าเภอเมือง จังหวัด
อ านาจเจริญ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
  ผลของการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในการจัดการผลกระทบที่เป็นภัยต่อ
สุขภาพจากควันบุหรี่มือสองในชุมชน กรณีศึกษา : ต าบลห้วยไร่ อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ พบว่าก่อนการ
พัฒนา ตามรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในการจัดการผลกระทบที่เป็นภัยต่อสุขภาพจากควันบุหรี่มือ
สองในชุมชน กรณีศึกษา : ต าบลห้วยไร่ อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ โดยผู้วิจัยตั้งขอสังเกตว่าว่ามีผลก่อนและ
หลังการทดลองอย่างไรบ้าง ซึ่งมีรายละเอียดและความสอดคล้องของงานวิจัย ดังนี้ 
   1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยกลุ่ม 
ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 45 คน พบว่ากลุ่มทดลองส่วนใหญ่ไม่สูบบุหรี่ จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 
86.70 และสูบบุหรี่ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 13.30 มีสมาชิกในครอบครัวที่สูบบุหรี่ พบว่าไม่มีสมาชิกที่สูบ
บุหรี่ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 และมีสมาชิกในครอบครัวที่สูบบุหรี่ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00  สมาชิกใน



ครอบครัวที่สูบบุหรี่ โดยพบว่ามากท่ีสุดคือ พ่อ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 31.10 รองลงมา คือ พ่ีชาย 11 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24.40 และน้อยที่สุด คือ บุตรสาว จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.40 ตามล าดับ ในชุมชนของท่าน
มีการจัดเขตสูบบุหรี่และห้ามสูบบุหรี่ พบว่า ไม่มี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 55.60 ไม่แน่ใจ จ านวน 15 คน 
คิดเป็นร้อยละ 33.30 และมี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 11.10 ตามล าดับ ปัจจุบันมีเยาวชนในชุมชนของท่านที่
อายุต่ ากว่า 20 ปี สูบบุหรี่ พบว่า มี 42 คน คิดเป็นร้อยละ 93.30 ไม่มี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.70 ปัจจุบัน
ในชุมชนของท่านมีการจ าหน่ายบุหรี่ให้เด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี พบว่า ใช่ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 93.30 ไม่ใช่ จ านวน 
3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.70 บุหรี่สามารถเลิกได้ และมีวิธีการรักษาผู้ติดบุหรี่ พบว่ามากที่สุด คือ ไม่แน่ใจ จ านวน 
21 คน  คิดเป็นร้อยละ 46.70 ใช่ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 44.40 และไม่ใช่ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.90 ตามล าดับ ควันบุหรี่มือสอง สามารถท าร้ายผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ในชุมชนของท่านได้ พบว่า ทราบ 43 คน คิดเป็น
ร้อยละ 95.60 และไม่ทราบ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.40 ควันบุหรี่มือสองเป็นมลพิษทางอากาศและ
สิ่งแวดล้อม ในชุมชนของท่าน พบว่า ไม่ทราบ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 66.70 และไม่ทราบ จ านวน 15 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.30 สถานที่สาธารณะในชุมชนของท่านเป็นเขตก าหนดให้ปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย พบว่า ไม่แน่ใจ 
จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 53.30 ไม่ทราบ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 31.10 และทราบ จ านวน 7 คน คิด
เป็นร้อยละ 15.60 ตามล าดับ  ปัจจุบันมีกฎหมายควบคุมการสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะในชุมชนของท่าน พบว่า 
ไม่แน่ใจ จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 53.30 ไม่ทราบ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 31.10 และทราบ จ านวน 
7 คน คิดเป็นร้อยละ 15.60 ตามล าดับ  ผู้สูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะมีโทษทั้งจ าและปรับพบว่า ไม่แน่ใจ จ านวน 
23 คน คิดเป็นร้อยละ 51.10 ไม่ทราบ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 37.80 และทราบ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อย
ละ 11.10 ตามล าดับ  การป้องกันควบคุมควันบุหรี่  สิ่งแวดล้อมที่ปลอดบุหรี่ เป็นประโยชน์ต่อชุมชนของท่าน 
พบว่า ไม่แน่ใจ จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 64.40 ไม่ใช่ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และใช่ จ านวน 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 15.60 ตามล าดับ  ในชุมชนของท่านมีมาตรการควบคุมควันบุหรี่มือสอง พบว่า ไม่แน่ใจ 
จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 66.70 ไม่มี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 31.10 และมี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อย
ละ 2.20 ตามล าดับ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สนอง  คล้ าฉิม (2551) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
อันตรายจากควันบุหรี่มือสองกับพฤติกรรมสุขภาพของสมาชิกครอบครัวที่มีผู้สูบบุหรี่ จากการศึกษาพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีการรับรู้ระดับอันตรายจากควันบุหรี่มือสองโดยรวมและรายด้านได้แก่ การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิด
โรคจากควันบุหรี่มือสอง การรับรู้ความรุนแรงของโรคจากควันบุหรี่มือสอง และการรับรู้ประโยชน์และค่าใช้จ่ายใน
การไม่สัมผัสควันบุหรี่มือสอง อยู่ในระดับดี และระดับพฤติกรรมสุขภาพโดยรวม และด้านการดูแลสุขภาพอยู่ใน
ระดับไม่ดี แต่พฤติกรรมสุขภาพด้านการป้องกัน หลีกเลี่ยงการได้รับควันบุหรี่มือสองอยู่ในระดับดี ในส่วน
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้อันตรายจากควันบุหรี่มือสองโดยรวม การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคและการ
รับรู้ความรุนแรงของโรค มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพโดยรวม พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และพฤติกรรม
การป้องกัน หลีกเลี่ยง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p< 0.05) และพบว่าไม่สอดคล้องกับงานวิจัย เชษฐ รัชดา
พรรณาธิกุ (2556) พบว่าประชาชน มีการรับรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ หรือมาตรการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่
ร้อยละ 62.50 มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ร้อยละ 100 และที่ทราบว่า สถานที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่มีเพียง
ร้อยละ 43.75 ส าหรับปัญหาจากการบังคับใช้กฎหมาย พบว่ายังไม่เคยเห็นมีใครถูกจับหรือถูกปรับเลย ควรมีการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง มีการกวดขันและเข้มงวดโดยเฉพาะสถานที่สาธารณะ มีการรับรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ 
หรือมาตรการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 77.14 มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ร้อยละ 100 ส่วนใหญ่จะ



ทราบว่า สถานที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ ถึงร้อยละ 91.43 โดยทราบจากป้ายโฆษณา/ป้ายประกาศมากท่ีสุด
ร้อยละ 81.25 ส าหรับปัญหาผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย พบว่า ไม่เห็นมีการบังคับใช้กฎหมาย และควรมี
การจับ ปรับอย่างจริงจังและเจ้าพนักงานผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ มีการรับรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ หรือ
มาตรการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 100 ซึ่งพบว่าในก่อนการพัฒนาประชาชนในชุมยังขาดความรู้
ในเรื่องกฎหมายคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 แต่มีความสอดคล้องในส่วนปัญหาผลกระทบจากการ
บังคับใช้กฎหมาย พบว่า ไม่เห็นมีการบังคับใช้กฎหมาย และควรมีการจับ ปรับอย่างจริงจังและเจ้าพนักงาน
ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ มีการรับรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ หรือมาตรการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ร้อย
ละ 100 
   2. ผลของการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในการจัดการผลกระทบ
ที่เป็นภัยต่อสุขภาพจากควันบุหรี่มือสองในชุมชน กรณีศึกษา : ต าบลห้วยไร่ อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ   
ด้านความรู้พบว่าภายในก่อนการพัฒนา กลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้ในก่อนการพัฒนาตามรูปแบบการส่งเสริม
สุขภาพแบบมีส่วนร่วมในการจัดการผลกระทบที่เป็นภัยต่อสุขภาพจากควันบุหรี่มือสองในชุมชน  มีค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ 12.38  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.922  และภายในกลุ่มตัวอย่างหลังการพัฒนามีค่า
คะแนนความรู้ เฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ 17.53  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.486  มีค่า t เท่ากับ 28.696 และค่า 
p-value เท่ากับ 0.001 ภายในกลุ่มตัวอย่างพบว่าก่อนการพัฒนาและหลังการทดลอง   มีค่าคะแนนเฉลี่ยในด้าน
ความรู้หลังการพัฒนา เพ่ิมขึ้นจากก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.05 ด้านทัศนคติพบว่า
ภายในก่อนการพัฒนา กลุ่มตัวอย่างมีระดับทัศนคติในก่อนการพัฒนา ตามรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วน
ร่วมในการจัดการผลกระทบที่เป็นภัยต่อสุขภาพจากควันบุหรี่มือสองในชุมชน  มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ 
22.96  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.952  และภายในกลุ่มตัวอย่างหลังการพัฒนา มีค่าคะแนนทัศนคติ เฉลี่ย
เท่ากับ ร้อยละ 29.38  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.860  มีค่า t เท่ากับ 33.920 และค่า p-value เท่ากับ 
0.001 ภายในกลุ่มตัวอย่างพบว่าก่อนการพัฒนาและหลังการทดลอง มีค่าคะแนนเฉลี่ยในด้านความรู้หลังการ
พัฒนา เพ่ิมข้ึนจากก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.05    ด้านการปฏิบัติพบว่าภายในก่อน
การพัฒนา กลุ่มตัวอย่างมีระดับการปฏิบัติในก่อนการพัฒนา ตามรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมใน
การจัดการผลกระทบที่เป็นภัยต่อสุขภาพจากควันบุหรี่มือสองในชุมชน มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ 42.73 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.615 และภายในกลุ่มตัวอย่างหลังการพัฒนา มีค่าคะแนนการปฏิบัติ เฉลี่ยเท่ากับ 
ร้อยละ 49.44  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.139  มีค่า t เท่ากับ 21.156 และค่า p-value เท่ากับ 0.001 
ภายในกลุ่มตัวอย่างพบว่าก่อนการพัฒนาและหลังการทดลอง มีค่าคะแนนเฉลี่ยในด้านความรู้หลังการพัฒนา 
เพ่ิมข้ึนจากก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.05 ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของกิติศักดิ์ 
เหมือนหนู (2544) ได้ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับ
แรงสนับสนุนทางสังคมในการเลิกสูบบุหรี่ของผู้น าชุมชนอ าเภอเมืองจังหวัดพัทลุงกลุ่มตัวอย่างจ านวน 110 คน
เป็นกลุ่มทดลองจ านวน 52 คนและกลุ่มเปรียบเทียบจ านวน 58 คนผลการวิจัยพบว่ากลุ่มทดลองมีการ
เปลี่ยนแปลงด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่การรับรู้ความรุนแรงของโรคที่เกิดจากการสูบ
บุหรี่และการปฏิบัติตัวในการเลิกสูบบุหรี่ที่ถูกต้องมากกว่าก่อนการทดลองและมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิตินอกจากนี้พบว่ากลุ่มทดลองมีผู้น าชุมชนที่สามารถเลิกสูบบุหรี่และลดจ านวนมวนบุหรี่ที่สูบต่อ
วันได้มากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ และสอดคล้องกับงานวิจัยของงามนิตย์ ราชกิจและเรือนทอง ใหม่ศรินทร์ (2547) 



ได้ศึกษาวิจัยในรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพ่ือด าเนินการควบคุมการสูบบุหรี่ ในวัดโรงเรียน ชุมชนในจังหวัด
เชียงราย ที่มีพ้ืนที่ที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ โดยสร้างรูปแบบให้ชาวบ้านมีโอกาสรับรู้ และเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูล
ข่าวสาร เกี่ยวกับบุหรี่ มีกลุ่มเครือข่ายลด ละ เลิก บุหรี่ในชุมชน การจัดสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการลด 
ละ เลิกบุหรี่ ท าให้จ านวนผู้สูบบุหรี่ลดลง มีการจัดอันดับชุมชน ที่เป็นต้นแบบตัวอย่างและใช้หลักเกณฑ์ ในการ
ตัดสินใจได้แก่ การมีส่วนร่วมของชุมชน จ านวนผู้ที่อดบุหรี่ วิธีการ และความต่อเนื่องในการด าเนินงาน บทเรียน
จากการด าเนินงาน พบว่า การให้ความรู้หรือการสร้างกฎระเบียบต่างๆ ไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ได้ ส่วนความตระหนัก การเรียนรู้ การสร้างปัจจัยเงื่อนไขในครอบครัว การให้ก าลังใจ การใช้ทุนเดิมของ
ชุมชน เช่น ความศรัทธาในศาสนา พิธีกรรมต่างๆ เป็นสิ่งส าคัญที่จะน าไปสู่ กระบวนการมีส่วนร่วมในการลด ละ 
เลิกบุหรี่ ในชุมชน และสอดคล้องกับงานวิจัยของสนอง  คล้ าฉิม (2551) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
อันตรายจากควันบุหรี่มือสองกับพฤติกรรมสุขภาพของสมาชิกครอบครัวที่มีผู้สูบบุหรี่  จากการศึกษาพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีการรับรู้ระดับอันตรายจากควันบุหรี่มือสองโดยรวมและรายด้านได้แก่ การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิด
โรคจากควันบุหรี่มือสอง การรับรู้ความรุนแรงของโรคจากควันบุหรี่มือสอง และการรับรู้ประโยชน์และค่าใช้จ่ายใน
การไม่สัมผัสควันบุหรี่มือสอง อยู่ในระดับดี และระดับพฤติกรรมสุขภาพโดยรวม และด้านการดูแลสุขภาพอยู่ใน
ระดับไม่ดี แต่พฤติกรรมสุขภาพด้านการป้องกัน หลีกเลี่ยงการได้รับควันบุหรี่มือสองอยู่ในระดับดี ในส่วนความ 
สัมพันธ์ระหว่างการรับรู้อันตรายจากควันบุหรี่มือสองโดยรวม การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการ เกิดโรคและการรับรู้
ความรุนแรงของโรค มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพโดยรวม พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และพฤติกรรมการ
ป้องกัน หลีกเลี่ยง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p< 0.05) และสอดคล้องกับงานวิจัยของอังคณา วนาอุปถัมภ์กุล 
(2552) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลิกบุหรี่ที่ประยุกต์ใช้ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในผู้ป่วยวัณโรค พบว่าโปรแกรมการเลิกบุหรี่พัฒนาขึ้นโดยประยุกต์ทฤษฎีขั้นตอน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม ไม่ท าให้ผู้ป่วยวัณโรคที่สูบบุหรี่มีการรับรู้โอกาสเสี่ยง
ของการเกิดโรค และอันตรายจากการสูบบุหรี่ ความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการเลิกสูบบุหรี่ และ
ความคาดหวังในผลที่ได้รับจากการเลิกสูบบุหรี่ดีขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และพบว่าผู้ป่วย
วัณโรคที่สูบบุหรี่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้คิดเป็นร้อยละ 52.7 มากกว่านั้นพบว่า ภายหลังการทดลองไม่พบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค และอันตรายจากการสูบบุหรี่ ความคาดหวังในผล
ที่ได้รับจากการเลิกสูบบุหรี่ และแรงสนับสนุนทางสังคม แต่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญของคะแนนเฉลี่ย
ความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการเลิกสูบบุหรี่ ระหว่างกลุ่มที่เลิกบุหรี่ได้ส าเร็จและกลุ่มที่เลิกไม่ได้ 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย คือ หน่วยงานบริการสาธารณสุขส าหรับผู้ป่วยวัณโรคควรมีกิจกรรมช่วยเลิกบุหรี่รวมอยู่
ในการให้บริการและส่งเสริมบทบาทของครอบครัวและชุมชนในการช่วยให้ผู้ป่วยเลิกสูบบุหรี่ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของธนะพัฒน์ ทักษิณทร์ (2553)  พบว่าผู้ใช้บริการสถานีขนส่งจังหวัดมหาสารคาม ระดับความรู้เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ของผู้ใช้บริการสถานีขนส่งจังหวัดมหาสารคาม  ส่วน
ใหญ่มีความรู้ระดับสูงร้อยละ 73.9 ระดับทัศนคติต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 
ของผู้ใช้บริการสถานีขนส่งจังหวัดมหาสารคาม  ส่วนใหญ่มีทัศนคติระดับดี ร้อยละ 76.6 ผลการศึกษาพบว่าส่วน
ใหญ่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 โดยปฏิบัติเป็นประจ า ร้อยละ 71.8 
แต่ยังมีผู้ใช้บริการสถานีขนส่งจังหวัดมหาสารคามถึง ร้อยละ 38 ที่มีการปฏิบัติในระดับปานกลางถึง ร้อยละ 38.8 
โดยจากการตอบแบบสัมภาษณ์ในข้อค าถามท่ีว่า เมื่อพบเห็นบุคคลสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ท่านจะชี้แจงให้บุคคล



นั้นทราบว่าเป็นเขตปลอดบุหรี่มี ร้อยละ 29.8 ไม่เคยปฏิบัติ และร้อยละ 53.2 ปฏิบัติบางครั้ง และข้อค าถามท่าน
เคยน าสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่มาติดในสถานที่ท างานหรือที่พักของท่านหรือไม่ร้อยละ 33.0 ไม่เคยปฏิบัติ ร้อย
ละ 31.9 ปฏิบัติบางครั้ง แสดงให้เห็นว่าผู้มาใช้บริการสถานีขนส่งยังขาดการรักษาสิทธิของผู้ไม่สูบบุหรี่ ดังนั้นจึง
เห็นได้ว่าผู้ใช้บริการสถานีขนส่งมีความรู้ในระดับสูง ทัศนคติระดับดี แต่ยังมีผู้ใช้บริการสถานีขนส่งบางส่วนความรู้
ยังไม่สอดคล้องกับทัศนคติและการปฏิบัติเท่าที่ควร  ดังนั้นจึงควรมีการให้ความรู้  ให้ค าแนะน าและปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของผู้มาใช้บริการสถานีขนส่งจังหวัดมหาสารคาม เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติที่ดีและมีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้น 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของมณฑา เก่งการพานิช และคณะ (2555) ได้ศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
รูปแบบสถานที่ปลอดบุหรี่ เพ่ือเป็นฐานความรู้ในการด าเนินงานสถานที่ หน่วยงานปลอดบุหรี่ จากข้อเสนอ แนะ
พบว่าควรเร่งด าเนินการให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และควรเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ รวมถึงนโยบายและมาตรการในการควบคุมบุหรี่เพ่ือสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในทุก
ฝ่าย ให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ในการด าเนินการสถานที่ปลอดบุหรี่ โดยสนับสนุนให้หน่วยงาน องค์กรใช้
การวิจัยเชิงคุณภาพในลักษณะของการสรุปหรือถอดบทเรียน การสังเคราะห์และการจัดการองค์ความรู้เรื่องการ
ด าเนินงานสถานที่ปลอดบุหรี่ เพ่ือผลักดันเชิงนโยบายอย่างต่อเนื่อง 
   3. ผลของการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในการจัดการผลกระทบ
ที่เป็นภัยต่อสุขภาพจากควันบุหรี่มือสองในชุมชน กรณีศึกษา : ต าบลห้วยไร่ อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ ด้าน
การมีส่วนร่วมและความพึงพอใจ พบว่าภายในก่อนการพัฒนาและหลังการพัฒนาในด้านการมีส่วนร่วมและความ
พึงพอใจ  ก่อนการพัฒนาผลของการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในการจัดการผลกระทบที่
เป็นภัยต่อสุขภาพจากควันบุหรี่มือสองในชุมชน กรณีศึกษา : ต าบลห้วยไร่ อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ ใน
ด้านการมีส่วนร่วมพบว่าภายในก่อนการพัฒนา กลุ่มตัวอย่างมีระดับการมีส่วนร่วมในก่อนการพัฒนาตามรูปแบบ
การส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในการจัดการผลกระทบที่เป็นภัยต่อสุขภาพจากควันบุหรี่มือสองในชุมชน  มีค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ 64.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.64 และภายในกลุ่มตัวอย่างหลังการพัฒนา 
มีค่าคะแนนการมีส่วนร่วม เฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ 73.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.848 มีค่า t เท่ากับ 
22.484 และค่า p-value เท่ากับ 0.001 ภายในกลุ่มตัวอย่างพบว่า ก่อนการพัฒนาและหลังการทดลอง   มีค่า
คะแนนเฉลี่ยในด้านการมีส่วนร่วมหลังการพัฒนา เพิ่มขึ้นจากก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p < 
0.05 ด้านความพึงพอใจพบว่าภายในก่อนการพัฒนา กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจในก่อนการพัฒนา ตาม
รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในการจัดการผลกระทบที่เป็นภัยต่อสุขภาพจากควันบุหรี่มือสองใน
ชุมชน  มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ 60.62  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.657  และภายในกลุ่มตัวอย่าง
หลังการพัฒนา มีค่าคะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ 68.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.053  มี
ค่า t เท่ากับ 21.158 และค่า p-value เท่ากับ 0.001 ภายในกลุ่มตัวอย่างพบว่าก่อนการพัฒนาและหลังการ
ทดลอง มีค่าคะแนนเฉลี่ยในด้านความพึงพอใจหลังการพัฒนาเพ่ิมข้ึนจากก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ p < 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมจิต  แดนสีแก้ว  (2548) ได้ศึกษาการขับเคลื่อนชุมชนเพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดแก่สังคม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมตามขั้นตอนของ ROAD model ด้วยการสร้างวัฒนธรรม
การเรียนรู้ สร้างอาสาสมัคร ผสานกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิทยาการสมัยใหม่รับรู้ร่วมกัน (Reflection) 
ขยายเครือข่ายอาสาสมัคร กลุ่มผู้ดูแลสู่ครอบครัวชุมชน (Operation) เสริมพลังอ านาจการมีส่วนร่วมระดับบุคคล
และกลุ่ม (Appreciation) ขยายกิจกรรมน าไปสู่การปฏิบัติ ในเครือข่ายด้วยความเข้าใจ (Direction) ซึ่ ง



ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ สะท้อนคิด การปฏิบัติ การสร้างความประทับใจ และการออกแบบการปฏิบัติเพ่ือการ
ขยายผล ในการกระตุ้นให้มีการขับเคลื่อนเพ่ือร่วมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสังคม ท าให้ได้รูปแบบที่สามารถ
น าไปใช้กระตุ้นให้มีการเรียนรู้ร่วมกันในสังคมร่วมด าเนินการวางแผนกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้เกิดการแก้ปัญหาใน
ชุมชน ก่อให้เกิดการระดมทุนทางสังคมในการร่วมกันแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง และสร้างความเข้มแข็งในทุกส่วน
ของชุมชน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ผ่องศรี  ศรีมรกต  และรุ้งนภา  ผาณิตรัตน์  (2550) การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมีเป้าหมายในการปรับปรุงสถานการณ์ที่ก าลังมีปัญหาซึ่งเกิดจากการร่วมมือระหว่าง
นักวิจัยและสมาชิกผู้มีประสบการณ์ตรงและเป็นผู้เผชิญกับปัญหานั้น ๆ มาร่วมด าเนินการในการ 1)ระบุ ปัญหา 
(Identify problems) 2)วางแผน (Planning) 3)ลงมือปฏิบัติ (Action) 4)ประเมินผล (Evaluation) เพ่ือพัฒนา
รูปแบบการเสริมสร้างความตระหนักในพิษภัยบุหรี่ในเยาวชนไทยโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย ทั้งเยาวชน ครู และพ่อแม่ หรือผู้ปกครองของเยาวชน จากผลการศึกษาจึงสะท้อนให้เห็นว่าการปกป้อง
เยาวชนไทยจากพิษภัยบุหรี่จ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการในการสร้างความตระหนักในพิษภัยบุหรี่ระดับเข้มข้น
จากทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง ซึ่งต้องเกิดจากความร่วมมือกันของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดต้องมีการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องกลวิธีที่ใช้มีความหลากหลาย และใช้อุปกรณ์ที่สามารถสื่อได้ทั้งข้อความ และกระทบต่อความรู้สึก
และสอดคล้องกับธรรมชาติของกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ ความรู้ ทักษะต่าง ๆ อาทิ เช่นทักษะการแก้ปัญหา การ
ควบคุมตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเอง ความเชื่อในความสามารถของตนเอง เป็นต้น ควรได้รับการพัฒนา และ
เพ่ือให้เกิดการนาไปสู่การปฏิบัติจริงควรมีการน าความรู้และการพัฒนาทักษะต่าง ๆ มาประยุกต์ให้เข้ากับการ
ด าเนินชีวิต ประจ าวัน ตลอดจนนโยบายต่าง ๆ ควรมีการด าเนินการประกาศอย่างชัดเจน และมีผลบังคับใช้อย่าง
จริงจัง ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องชิ้นนี้แล้วน าเอาส่วนของกระบวนการคิด แนวคิด หลักการ และข้ันตอน
ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบส่วนร่วม 
ข้อเสนอแนะ  

  การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาผลการวิจัยเรื่องผลของการพัฒนารูปแบบการส่งเสริม 
สุขภาพแบบมีส่วนร่วมในการจัดการผลกระทบที่เป็นภัยต่อสุขภาพจากควันบุหรี่มือสองในชุมชน กรณีศึกษา : 
ต าบลห้วยไร่ อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้  
 1.  ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1.1 ในการพัฒนารูปแบบผลของการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในการจัดการผลกระทบที่
เป็นภัยต่อสุขภาพจากควันบุหรี่มือสองในชุมชน เป็นการพัฒนาแนวทางการการส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมใน
การจัดการผลกระทบที่เป็นภัยต่อสุขภาพจากควันบุหรี่มือสองในชุมชน พบว่าปัญหาส าคัญคือ การบังคับใช้
กฎหมาย และความรู้ความเข้าใจกฎหมายคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และสิทธิของผู้ไม่สูบบุหรี่ที่ยังไม่มีการ
รักษาสิทธิของตนเอง และเคารพสิทธิของผู้อ่ืนดังนั้นการสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างมาตรการทางสังคม ใน
ชุม โดยกาสร้างการมีส่วนร่วมในการเข้ามาแก้ปัญหาการได้รับควันบุหรี่มือสอง และปัญหาการสูบบุหรี่ในที่
สาธารณะ โดยการสร้างความเข้าใจว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ไม่สูบบุหรี่ 
  1.2 ในการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เป็นภัยต่อสุขภาพจากควันบุหรี่มือสองในชุมชน จะต้องเริ่ม
จากการสร้างแกนน า เครือข่าย ข้อตกลงและสร้างความเข้าใจร่วมกัน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้เกิด
ความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหา และสร้างข้อตกลงในการก าหนดเขตสูบบุหรี่และเขตห้ามสูบบุหรี่ โดยยึดตาม
ข้อบังคับกฎหมาย และจากความเข้าใจของบุคคลในชุมชนร่วมกัน 



  1.3 จากผลการศึกษาการพัฒนารูปแบบผลของการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วน
ร่วมในการจัดการผลกระทบที่เป็นภัยต่อสุขภาพจากควันบุหรี่มือสองในชุมชน พบว่าปัญหาหลักคือการขาดความรู้ 
ทัศนคติ และการปฏิบัติที่ถูกต้องส าหรับการแก้ไขปัญหา และความรู้ด้านพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ 
เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐไม่ได้มีการให้องค์ความรู้และความรอบรู้ในประเด็นด้านการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
และควันบุหรี่มือสอง เนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กฎหมายคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบ
บุหรี่ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ที่เข้มแข็งเพียงพอ ซึ่งท าให้เกิดพฤติกรรมกรรมการ
ละเมิดกฎหมายจากการไม่รู้และไม่เข้าใจว่าผิดกฎหมายและละเมิดสิทธิผู้อื่น ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว โดยการเสริมสร้างความเข้าใจ พัฒนาองค์ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึง
สร้างความร่วมมือในชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและสามารถสร้างจิตส านึกว่าหากไม่สามารถใช้กฎหมายควบคุมได้
แต่ต้องมีจิตส านึกในการอยู่ร่วมกันในสังคมและไม่ละเมิดสิทธิผู้อ่ืนจากการสูบบุหรี่ 
  1.4 ในการแก้ปัญหาการจัดการผลกระทบที่เป็นภัยต่อสุขภาพจากควันบุหรี่มือสองในชุมชน 
สามารถเริ่มได้ด้วยการก าหนดพ้ืนที่สาธารณะ จุดสูบบุหรี่และเขตห้ามสูบบุหรี่ โดยการติดป้ายเตือนให้ชัดเจนและ
การประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนรับทราบร่วมกัน และสร้างเข้าใจในข้อบังคับกฎหมาย โดยการมีเครือข่ายใน
ชุมชนที่คอยแนะน าและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยความร่วมมือของชุมชน และความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการแก้ปัญหาด้านสุขภาพ 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการวิจัยหรือการช่วยเหลือชุมชนในการลดจ านวนผู้ติดบุหรี่ในชุมชน และสร้างการ
เข้าถึงในการเลิกบุหรี่ ในกลุ่มผู้ป่วยติดบุหรี่ในชุมชน เพื่อลดปัญหาควันบุหรี่มือสอง 
  2.2 ควรมีการวิจัยด้านการพัฒนาระบบบริการการเลิกบุหรี่ และการเข้าถึงการเลิกบุหรี่ร่วมกับ
การให้ค าปรึกษาเชิงรุกและพฤติกรรมบ าบัดที่บ้าน เป็นรูปแบบการด าเนินการส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ในการ
เลิกบุหรี่ 
  2.3 ควรมีการวิจัยและส่งเสริมการพัฒนารูปแบบของการจัดสถานที่สูบบุหรี่ ให้มีระยะที่
เหมาะสมและปลอดภัยต่อตัวบุคคลที่ไม่สูบบุหรี่ และมีการจัดการที่ดีในการจัดเขตห้ามสูบบุหรี่ตามกฎหมาย 
  2.4 ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรเป็นการวิจัยในรูปการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  (Action Research) 
เพ่ิมเติมในรูปแบบการส่งเสริมและรณรงค์การเลิกบุหรี่ โดยให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการวิจัย 
ภายในชุมชนของตนเอง และเกิดกระบวนการภายในชุมชน ทั้งยังเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในในการ
แก้ปัญหาบุหรี่เพ่ิมเติม ทั้งในด้านการสร้างชุมชนปลอดบุหรี่ และการจัดการคุ้มครองสิทธิของผู้ไม่สูบบุหรี่ การ
ก าหนดเขตสูบบุหรี่ในชุมชน เพ่ือให้ผู้ป่วยติดบุหรี่ที่มีความต้องการเลิกบุหรี่สามารถเลิกบุหรี่ได้ง่ายขึ้น และลดการ
เข้าถึงบุหรี่และการกลับมาสูบบุหรี่ซ้ า 
บรรณานุกรม 
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