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การสูบบุหรี่ของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินระดับการรับรูและสํารวจความสัมพันธระหวางปจจัยชีว

สังคม ปจจัยนํา ปจจัยเอื้อและปจจัยเสริมที่มีตอสื่อรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี ่รวมท้ังเปรียบเทียบอิทธิพลจากสื่อ

กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต เลือก

พ้ืนที่ ทําการวิจัยแบบเจาะจงและใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจาก 2 ระยะ โดยระยะที่  1 ดําเนินการใช

แบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง 378 คน เพื่อประเมินอิทธิพลของสื่อท่ีมีตอความคิดเห็นของนักศึกษาในระดับ

อาชีวศึกษาพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต ในระยะที่ 2 มุงสํารวจเชิงลึกและยืนยันขอมูลที่ไดจากการเก็บ

รวบรวมขอมูลระยะแรกสูการสังเคราะหความแตกตางและเชื่อมโยงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจํานวน 298 คน 

 ผลการศึกษา พบวาการรับรูอิทธิพลจากกระบวนการสื่อสารเกี่ยวกับการรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่

ของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (xˉ= 3.43) โดย

การรับรูอิทธิพลจากสื่อในรูปแบบสติกเกอรมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (xˉ= 3.44) รองลงมาคือสปอตเสียงตามสาย (xˉ= 

3.43) และปายพลาสติกมี (xˉ= 3.42) ตามลําดับ ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการรับรู ปจจัยชีว

สังคม ปจจัยนํา ปจจัยเอื้อและปจจัยเสริมท่ีแตกตางกัน มีผลตอการรับรูจากสื่อท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

ในขณะท่ีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน พบวาการไดรับสื่อเกี่ยวกับการรณรงคไมสูบบุหรี่

จากสติกเกอร ปายพลาสติกและสปอตเสียงตามสาย สงผลใหเยาวชนกลุมตัวอยางที่เปนผูสูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่

จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 5.37 ซึ่งสะทอนไดวาสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาในพื้นที่สามจังหวัด

ชายแดนภาคใตควรสรางชองทางในการเผยแพรหรือประชาสัมพันธที่หลากหลายและนาสนใจมากขึ้น การให

ความสําคัญกับสภาพแวดลอม รานคาที่จําหนายบุหรี่ใหเขามามีสวนรวมรับผิดชอบกับการดําเนินการตาม

มาตรการควบคุมการสูบบุหรี่โดยรอบสถานศึกษา การขอความรวมมือ รวมทั้งการบังคับใชกฎหมายตาม

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 อยางเครงครัด 
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in the Three Southernmost Provinces 
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Abstract 
 This research aimed to study the level of perception about the harm of cigarettes 
and influence of media affect to behavior modification change smoking of youth at vocational 
level in the three southernmost provinces and separately data above mentioned, used in two 
periods; (1) study was descriptive research using questionnaires to collect data using 
purposive sampling with 378 samples toward behavior change for smoking of youth in the 
three southernmost provinces. (2) a study was experimental research by in-depth exploration 
for confirm information from data collection of phase (1) for coherent to behavior 
modification change smoking of Smoker with 298 samples. 

The findings revealed that; The level of perception about the harm of cigarettes of 
media affect from campaign for no smoke was moderate (xˉ= 3.43), with perception about 
the harm of cigarettes and influence of media affect from campaign for no smoke by sticker 
have the highest average (xˉ= 3.44) the second is perception by Voice line spot (xˉ= 3.43) and 
the plastic labels have the least average (xˉ= 3.42) were respectively. While the predisposing 
factors, enabling factors and reinforcing factors were significant correlation with perception 
and influence of media at 0.05 level. Meanwhile, contextual reflection of behavior changed to 
smoking of youth to smoker, finding that received media affect from campaign for no smoke 
such as sticker, plastic label and voice line spot were 16 samples (5.37%). However, the way 
of involved should have preventive measures about behavior smoking of youth at vocational 
level increase interesting and diversity of another media format, including to the activities 
from campaign for no smoke in place of education brings about to create awareness of no 
smoking, support campaign, and asking for collaboration and more strict law enforcement 
about not to sell the cigarettes according to the Tobacco Product Control Act of B.E. 2560.  
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บทนํา 

 สถานการณและแนวโนมการบริโภคยาสูบซึ่งเปนขอมูลจากผลการสํารวจพฤติกรรมการ

สูบบุหรี่ตั้งแต ปพ.ศ. 2554 พบวาประชากรที่มีอายุ 15 ป ข้ึนไปจํานวน 53.9 ลานคน เปนผูสูบ

บุหรี่ 11.5 ลานคน หรอืรอยละ 21.4 โดยเปนผูที่สูบบุหรี่เปนประจํา 9.9 ลานคน (รอยละ 18.4) 

และเปนผูที่สูบบุหรี่นานๆ ครั้ง 1.6 ลานคน (รอยละ 2.9) เม่ือพิจารณาแนวโนมการสูบบุหรี่ของ

ประชากรไทย อายุ 15 ป ขึ้นไปในรอบ 20 ป ที่ผานมา พบวามีแนวโนมลดลงแตในป พ.ศ. 2554 

กลับมีจํานวนผูสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น จากป พ.ศ. 2552 เล็กนอย โดยมีจํานวน 10.9 ลานคนเพ่ิมเปน 

11.5 ลานคน ในป พ.ศ. 2554 เมื่อพิจารณาเปนกลุมอายุ พบวา กลุมอายุ 25-40 ปและกลุมอายุ 

41-59 ป เปนกลุมที่สูบบุหรี่สูงที่สุด (รอยละ 23.0 เทากัน) ตรงขามกับกลุมอายุ 15-18 ปและ

กลุมอายุ 19-24 ป (รอยละ 7.62,22.1 ตามลําดับ) มีอัตราการเปลี่ยนแปลงการสูบบุหรี่เพิ่มข้ึน

เล็กนอยในป พ.ศ. 2552 เทียบกับป พ.ศ. 2550 (รอยละ 7.25 และ 21.2 ตามลําดับ) อัตรา

ดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงมาตรการควบคุมยาสูบที่ยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควรในกลุมอายุ

ดังกลาว (ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏและประภาพรรณ เอ่ียมอนันต, 2554) เมื่อพิจารณาตามเพศ 

พบวา อัตราการสูบบุหรี่ของประชากรไทยอายุ 15 ป ขึ้นไป ตั้งแตป พ.ศ. 2534-2552 เพศชายมี

อัตราการสูบบุหรี่มากกวาเพศหญิงเสมอมา และเพศชายมีอัตราการสูบบุหรี่มากกวาเพศหญิง 20 

เทา คือรอยละ 41.7 และ 2.1 ตามลําดับ (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2554) ซึ่งในปจจุบันป พ.ศ. 

2559 จากการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรที่สูบบุหรี่เปนประจํา จําแนกตามระดับ

การศึกษาในภาคใตโดยเฉพาะประชากรที่กําลังศึกษาในระดับอาชีวศึกษา พ.ศ. 2557 พบวามี

อัตราการสูบบุหรี่เพ่ิมขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับในป พ.ศ. 2554  

นอกจากนี้ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุนพบวามีอัตราเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ทั้งนี้

เกิดจากวัยรุนมีความเชื่อที่ผิดเก่ียวกับการสูบบุหรี่ขาดความตระหนักในพิษภัยของบุหรี่ (ฉันทนา 

แรงสิงห, 2556) อีกทั้งวัยรุนเปนวัยแหงการเรยีนรูดวยตนเอง อยากรูอยากลอง อีกทั้งยังตองการ

เปนที่ยอมรับของกลุมเพื่อนพฤติกรรมเบี่ยงเบนและพฤติกรรมเสี่ยงทั้งหลาย จึงจะทําตามการ

ตัดสินใจของกลุม หากทางเลือกที่กลุมเสนอนั้นไมเหมาะสมกับตนและสามารถที่จะคิดหาทาง

เลือกที่เหมาะสมกับตนเองไดโดยอาศัยทักษะการสื่อสารเพื่อปฏิเสธคัดคาน เจรจาตอรอง โดย

เสนอทางเลือกใหมที่ดีกวาจะเปนทักษะที่มีประโยชนอยางยิ่งในเชิงยับยั้งพฤติกรรมเสี่ยงได จาก

การรวบรวมขอมูลจากการศึกษาวิจัยของนักวิจัยและนักวิชาการจากหลายสถาบันในป พ.ศ. 

2547 เกี่ยวกับสถานการณการสูบบุหรี่ของเยาวชนไทยพบวา มีเยาวชนไทยอายุต่ํากวา 18 ป 
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เสพติดบุหรี่เกือบ 500,000 คน และมีเยาวชนอายุต่ํากวา 24 ปเสพติดบุหรี่กวา 1.5 ลานคน ซึ่ง

ในแตละปจะมีเยาวชนไทยเสพติดบุหรี่ใหมและกลายเปนผูตองสูบบุหรี่เปนประจําระหวาง 

200,000 ถึง 300,000 คน (กรมควบคุมโรค, 2548) 

 อนึ่ง สถานการณขางตนสอดคลองกับรายงานของกระทรวงศึกษาธิการ พบวาเด็ก

นักเรียนระดับมัธยมมีแนวโนมสูบบุหรี่ลดลง เนื่องจากมีการควบคุมและรณรงคไมสูบบุหรี่ใน

สถานศึกษาอยางจริงจัง ซึ่งนับเปนปจจัยหลักที่สําคัญ แตในทางกลับกันจะปรากฏพบอัตราการ

สูบบุหรี่ที่เพิ่มสูงข้ึนในระดับอาชีวศึกษา ซึ่งอาจมีปจจัยสําคัญอ่ืนที่เปนสาเหตุใหนักศึกษาหันมา

สูบบุหรี่และมีจํานวนเพิ่มมากข้ึน เชน ปญหาครอบครวั ปญหาการเรียนที่เปลี่ยนจากระดับมัธยม

มาเปนนักศึกษาสายอาชีพที่ตองปรับเปลี่ยนบทบาทและชวยเหลือตนเองมากข้ึน ปญหาสังคม

รอบดาน รวมทั้งพฤติกรรมการเลียนแบบจากสื่อ ฯลฯ เหลานีจ้ึงทําใหนักศึกษาในวัยนี้หันมาหาที่

พึ่งมากข้ึน ซึ่งบุหรี่เปนตัวแปรหนึ่งที่นักศึกษามักนิยมใชเพื่อความสนุกและเปนทางออกของการ

แกปญหา จากการศึกษากอนหนานี้พบวานักศึกษาอาชีวศึกษาเปนกลุมเสี่ยงที่มีโอกาสติดบุหรี่

มากกวานักศึกษาในกลุมอ่ืน (สุวรรณี จรูงจิตรอารีและคณะ, 2556) ทั้งนี้เม่ือพิจารณาถึงบริบท

ของสถานการณการสูบบุหรี่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตจากผลการสํารวจของสํานักงาน

สถิติแหงชาติตั้งแตป พ.ศ. 2547 พบวาอัตราการสูบบุหรี่ในชายอายุ 15 ปขึ้นไปในภาคใตสูงกวา

ภาคอื่นๆ และสูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศและพบวาอัตราการสูบบุหรี่ในจังหวัดสตูล ปตตานี 

ยะลาและนราธิวาส (ซึ่งประชากรสวนใหญเปนมุสลิม) อยูระหวางรอยละ 47-53 สูงกวาคาเฉลี่ย

ของภาคใตซึ่งอยูที่รอยละ 44 และในปจจุบัน (ป.พ.ศ. 2558) พบวา ประชากรไทยมีอายุเฉลี่ยที่

เริ่มสูบบุหรี่ประมาณ 18 ปซึ่งอยูในชวงวัยรุนภาคใตมีอัตราการสูบบุหรี่เปนประจําสูงสุดติดตอกัน

มาอยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 2547 เปนตนมาและมีแนวโนมเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง

ทุกป (สุบันโญ จีนารงค, 2555)  

 ในขณะทีบ่ทบาทและอิทธิพลจากสื่อสารมวลชนในสถานการณปจจุบันถือเปนเครื่องมือ

สําคัญที่มีศักยภาพในการเผยแพรขาวสารไปยังประชาชนจํานวนมากได ซึ่งในปจจุบันสื่อมวลชน

มีหลายแขนงดวยกันที่เปนสื่อหลักและมีการใชอยางกวางขวาง  พบเห็นอยูทั่วไป เชน สื่อสิ่งพิมพ 

สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศนรวมทั้งสื่อในรูปแบบตางๆ ที่ผานระบบอินเตอรเน็ต ดังนั้น 

การเปดรับขาวสารในสังคมปจจุบันที่อยูในยุคแหงสังคม  การเปดรับอยางกวางขวางนั้นจะทําให

บุคคลมีความรูความเขาใจเหตุการณที่เกิดข้ึน ตลอดจนสามารถนําความรูความเขาใจจากสารที่

ไดรับในชีวิตประจําวันมาใชใหเกิดประโยชนหรือนํามาใชประกอบการตัดสินใจที่จะกระทําหรือไม



วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข  ปท่ี 3 ฉบับท่ี 3 กันยายน  – ธันวาคม 2560 

 

  325 

  

กระทําการใดๆ ก็ตาม ในการดําเนินชีวิตของบุคคลนั้นๆ ได  หากบุคคลใดมีโอกาสพบปะพูดคุย

หรือรับฟงขาวสารจากสื่อตางๆ อยูอยางสม่ําเสมอแลว ก็จะสามารถเลือกเปดรับขาวสารหรือ

เนื้อหาตามที่ตนเองสนใจไดเปนอยางดี (ชูศักดิ์ เพรสคอททและคณะ, 2557) อยางไรก็ตาม หาก

พิจารณากระบวนการสื่อสารที่อาจนําไปสูการกอรูปของปญหาในสังคมปจจุบันอาจพบไดหลาย

กรณี  เชน การโนมเอียงเหตุผลในการเลือกตัดสินใจทางสังคม จรรยาบรรณนักวิชาชีพ

สื่อสารมวลชน หรือแมกระทั่งการเผยแพรสื่อสาธารณะที่แฝงพฤติกรรมการบริโภคที่เปนภัยเงียบ

มากับสินคาและบริการบางประเภท โดยเฉพาะอยางย่ิง อิทธิพลจากสื่อที่อาจนําไปสูการสราง

คานิยมผิดๆ เกี่ยวกับการบริโภคและการเขาบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอลแกเด็ก เยาวชนที่

สามารถเขาถึงสื่อสาธารณะไดอยางเสรีในสังคมปจจุบัน  สําหรับในประเทศไทยนั้นก็ใหความ

สนใจในเรื่องนี้เชนกัน แตประเด็นที่เปนที่นิยมและเปนที่ถูกกลาวถึงมากในกลุมเยาวชนที่ไดรับ

อิทธิพลจากสื่อโดยตรงมีอยู 3 ประเด็นคือ การรณรงคเลิกเหลาเขาพรรษา การรณรงคยืดอกพก

ถุง และโดยเฉพาะอยางยิ่งการรณรงคงดสูบบุหรี่ (โชติพงษ บุญฤทธ์ิ, 2552) 

 ทั้งนี้ จากผลการศึกษาสื่อตางๆ  ของมูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ และเอกสาร

เผยแพรอ่ืนๆ  เกี่ยวกับกรณี “การรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่” และดวยปรากฏการณจากสื่อ

สาธารณะที่มีอิทธิพลตอการสรางคานิยมใหแกเยาวชนในสังคมไทยปจจุบันอยางมาก ผนวกกับ

การกอรูปของปญหาเก่ียวกับบุหรี่ที่มีแนวโนมสูงข้ึนในกลุมเด็กและเยาวชน สะทอนไดอยาง

ชัดเจนจากสถานการณการสูบบุหรี่ในภาพรวมของคนไทยยังนาเปนหวง  แมวาอัตราการสูบบุหรี่

ในภาพรวมจะลดลงแตในบางกลุมอายุ  กลับพบวามีอัตราการสูบบุหรี่ที่เพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะในกลุม

วัยรุนและเยาวชนที่ศึกษาในระดับอาชีวศึกษาสังกัดพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งถือไดวา

เปนพลังและนําไปสูการปรับเปลี่ยนอนาคตของชาติ และดวยการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ใน

กลุมวัยรุนในพื้นที่ตางๆ  ทําใหทราบถึงสาเหตุของพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ซึ่งพบวาเปนผลมาจาก

ปจจัยหลายอยางที่มีความซับซอนทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอก โดยเฉพาะปจจัยดาน

อิทธิพลจากสื่อทั้งสื่อในกระแสหลักและสื่อทองถิ่นตางก็มีสวนชี้นําในลักษณะของการแอบแฝง

ดวยวาทกรรมผานชองทางสื่อในรูปแบบตางๆ  ใหเยาวชนกลุมนี้มีพฤติกรรมสุมเสียงตอการ

เขาถึงการสูบบุหรี่ไดโดยงาย และจากทั้งหมดที่กลาวมา เนื่องจากพื้นที่สามจังหวัดชายแดน

ภาคใตที่ประกอบดวยจังหวัดปตตานี ยะลาและนราธิวาส มีบริบทพื้นที่ที่แตกตางไปจากสวนอ่ืน

ในประเทศไทย ดังนั้น การศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูและอิทธิพลจากสื่อใน

กระบวนการสื่อสาร กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษา
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พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตครั้งนี้ จะศึกษาผานสื่อตางๆ  ของมูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบ

บุหรี่รวมทั้งชองทางการประชาสัมพันธผานสื่อรปูแบบตางๆ  โดยใหเยาวชนระดับอาชีวศึกษาใน

พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตซึ่งเปนผูรับสื่อมีสวนรวมในการประเมินควบคูกันไป อันจะ

สะทอนถึงผลลัพธในการนําชุดความรูเก่ียวกับการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ไปใชไดอยางเปน

รูปธรรมที่เนนการเปลี่ยนคานิยมใหมภายใตการลด ละ เลิกบุหรี่ ดวยสื่อในรปูแบบของสติกเกอร 

ปายพลาสติก รวมทั้งสปอตเสียงตามสายดังกลาว นอกจากจะชวยเผยใหเห็นปมปญหาที่ถูกกด

ทับจากอิทธิพลของสื่อในปจจุบันแลว ยังจะชวยเติมเต็มขอมูลในการดําเนินการควบคุมการสูบ

บุหรี่ในพ้ืนที่ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนได อีกทั้งผลของการวิจัยสามารถนําไปใชสนับสนุนการ

วางแผนรณรงคเพ่ือการงดสูบบุหรี่ผานสื่อชองทางตางๆ ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทั้งเชิงนโยบายและแนว

ปฏิบัติแกสถาบันการศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย  

 1. เพื่อประเมินระดับการรับรูและความสัมพันธระหวางปจจัยชีวสังคม ปจจัยนํา ปจจัย

เอ้ือและปจจัยเสริมที่มีตอสื่อรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพื้นที่สาม

จังหวัดชายแดนภาคใต 

 2. เปรียบเทียบอิทธิพลจากสื่อกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนใน

ระดับอาชีวศึกษาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 ขอบเขตการวิจัยครั้งนี้สอดคลองนโยบายของการควบคุมยาสูบภายใตกรอบประเด็นที่

เปนประโยชนตอนโยบายการควบคุมยาสูบที่ภาคีเครือขายใหความสําคัญโดยอิงกรอบประเด็น

คําถามการวิจัยป พ.ศ. 2558-2561 ซึ่งมีความสอดคลองกับแนวทางปองกันนักสูบหนาใหม โดย

เนนจํากัดการเขาถึงยาสูบของเยาวชน ดวยการสื่อสารเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 

อันนําไปสูการเสนอและสรุปขอมูลที่สะทอนจุดเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนใน

สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา โดยมุงเปาที่การสรางบรรทัดฐานของการไมสูบบุหรี่และการเลิกสูบ

บุหรี่ ภายใตกระบวนการวิจัยวาดวยสื่อรณรงค เพื่อการไมสูบบุหรี่โดยนําชุดความรูเก่ียวกับการ

รณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ไปใชไดอยางเปนรูปธรรมที่เนนการเปลี่ยนคานิยมใหม ในรูปแบบของ

สติกเกอร ปายพลาสติก รวมทั้งสปอตเสียงตามสายและเพื่อใหเกิดกระแสนี้อยางตอเนื่อง
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โดยเฉพาะเยาวชนที่เปนนักศึกษา ในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาจากพื้นที่สามจังหวัดชายแดน

ภาคใต  

 ในขณะเดียวกันเพื่อสอดคลองกับเนื้อหาและคําถามนําในการวิจัยเพ่ือสะทอน

ความสัมพันธระหวางการรับรูและอิทธิพลของสื่อกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ

เยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยการศึกษาผานสื่อรูปแบบตางๆ  

ของมูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่และเอกสารเผยแพรอ่ืนๆ  เก่ียวกับกรณีการรณรงคเพื่อการ

ไมสูบบุหรีใ่นสถานศึกษาประกอบดวยสื่อรูปแบบสติกเกอร ปายพลาสติกและสปอตเสียงตามสาย 

ทั้งที่เปนภาษาราชการและภาษาถ่ินโดยเฉพาะภาษายาวี ทั้งนี้ คณะผูวิจัยไดกําหนดประเด็น

คําถามนําที่พัฒนาไปสูการกําหนดวัตถุประสงคในการวิจัยครั้งจากแตละพื้นที่และระดับจากเขต

จังหวัดปกครองเพื่อฉายปรากฎการณในภาพรวมอันนําไปสูการสะทอนบริบทของเยาวชนใน

ภาพรวมทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช. และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

หรือ ปวส. จากสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เขต 3 ตามขอบเขตของ

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 6 สถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาพื้นที่สาม

จังหวัดชายแดนภาคใต ดังนี้ 1. จังหวัดปตตานี ไดแก วิทยาลัยเทคนิคปตตานี และวิทยาลัย

อาชีวศึกษาปตตานี 2. จังหวัดยะลา ไดแก วิทยาลัยเทคนิคยะลา และวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา 

และ 3. จังหวัดนราธิวาส ไดแก วิทยาลัยสารพัดชางนราธิวาส และวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ไดแบงการดําเนินการออกเปน 2 ระยะ โดยระยะแรกใชรูปแบบการวิจัย

เชิงพรรณนา (Descriptive Research) และระยะที่ 2 ใชรูปแบบการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi – 

Experimental Research) ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงการเปรียบเทียบอิทธิพลของสื่อที่มีตอการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาพื้นที่สามจังหวัดชายแดน

ภาคใต มีขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

 ระยะที่ 1 ประเมินระดับการรับรูและความสัมพันธระหวางปจจัยชีวสังคม ปจจัยนํา 

ปจจัยเอ้ือและปจจัยเสริมที่มีตอสื่อรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษา

พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งผูวิจัยไดทําการคัดเลือกกลุมตัวอยางจากหนวยวิเคราะหที่

เปนกรณีศึกษา (Case Study) จํานวน 378 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน

แบบสอบถามที่สรางขึ้น  จากการสํารวจองคความรูของเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ ประกอบดวย 
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3 สวน โดยสวนที่ 1 ลักษณะขอมูลปจจัยดานชีวสังคม สวนที่ 2 การรับรูและอิทธิพลจากสื่อตอ

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน และสวนที่ 3 ขอมูลทางดานปจจัยนํา ปจจัยเสริมและปจจัย

เอ้ือ และสวนที่ 4 ความคิดเห็นที่สะทอนปญหาและแนวทางแกไขเก่ียวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่

ของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตจากคําถามปลายเปด โดย

ลักษณะการตอบแบบสอบถามเปนแบบมาตราวัดประมาณคา 5 ระดับ มีขอคําถามรวม ทั้งหมด 

37 ขอ ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นของเครื่องมืออยูที่ระดับ 0.875 ในขณะที่การวิเคราะหขอมูลใชสถิติ

เชิงพรรณนา (Descriptive statistics) สําหรับวิเคราะหขอมูลทั่วไป นําเสนอในรูปจํานวน 

ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ใช

สถิติเชิงเปรียบเทียบความแตกตางและความสัมพันธของตัวแปรหลักที่ศึกษาคือ Dependent t-

test, ANOVA ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content analysis) 

สําหรับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเจาะลึกรายบุคคลและจากการสนทนากลุม ขอมูลที่ไดในแต

ละครั้ง หลังจากตรวจสอบความถูกตองของขอมูลแลว จะนํามาแยกออกเปนหมวดหมูตาม

ประเด็นคําถาม จากนั้นทําการตีความหมายจากขอมูลที่ไดตามการรับรูของผูใหขอมูล โดย

โปรแกรมสําเรจ็รูปคอมพิวเตอร 

 

 ระยะที่ 2 การวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Research) โดยการมุงสํารวจ

ขอมูลเชิงลึกและยืนยันขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลในระยะที่ 1 ทั้งนี้เพ่ือสังเคราะหและ

เปรียบเทียบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนที่เปนกลุมของผูสูบบุหรี่ในระดับ

อาชีวศึกษาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ที่มีนัยสําคัญตอการรับรูและอิทธิพลจากสื่อที่มีตอ

การไมสูบบุหรี่ชนิดตางๆ  ทั้งในรูปแบบสติกเกอร ปายพลาสติกและสปอตเสียงตามสาย โดย

เกณฑคัดเลือกผูใหสัมภาษณแตละสถาบันการศึกษา ซึ่งอยูในบริบทของกลุมตัวอยางมีพฤติกรรม

ที่สูบบุหรี่จํานวนรวม 298 คน โดยกระบวนการดังกลาวจะวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการเก็บ

รวบรวมขอมูลระยะแรก สูการจัดหมวดหมูเพ่ือหาความแตกตางและความเชื่อมโยงขอมูลของการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ตามวัตถุประสงคที่วางไว โดยแจกแจงเปนรอยละและความถี่ 

ดวยกระบวนการที่กระทําควบคูกับการเก็บรวบรวมขอมูลและสรุปความตามประเด็นสําคัญ เพ่ือ

สะทอนถึงปจจัยอันเปนขอคนพบสําคัญจากความสัมพันธระหวางการรับรูและอิทธิพลจาก

กระบวนการสื่อสารกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษา

พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต 
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ผลการวิจัย 

 ทั้งนี้การนําเสนอผลการวิจัยแบงออกเปน 2 ประเด็นโดยคํานึงถึงความสอดคลองกับ

วัตถุประสงคการวิจัย จากผลการวิเคราะหขอมูลในรูปตารางประกอบการอธิบาย โดยแบง

ผลการวิจัยเปน 2 สวน ดังนี้ 

 1. ระดับการรับรูและความสัมพันธระหวางปจจัยชีวสังคม ปจจัยนํา ปจจัยเอื้อและ

ปจจัยเสริมที่มีตอสื่อรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพื้นที่สาม

จังหวัดชายแดนภาคใต  

 1.1 ขอมูลทางดานชีวสังคมของนักศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่สามจังหวัด

ชายแดนภาคใต พบวาสวนใหญเปนเพศชาย มีจํานวน 297 คน คิดเปนรอยละ 78.57 ในขณะที่

สวนใหญศึกษาอยูในระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 185 คน คิดเปนรอยละ 48.94 

โดยผลการเรียนเฉลี่ยสะสมพบวาสวนใหญมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระหวาง 2.01 – 3.00 

จํานวน 272 คน คิดเปนรอยละ 71.96 ในสวนของรายไดรวมของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน สวน

ใหญมีรายไดรวมระหวาง 10,001 – 25,000 บาท จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 38.36 ดาน

ศาสนาพบวาสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม มีจํานวน 243 คน คิดเปนรอยละ 64.28 การพัก

อาศัยของนักศึกษา พบวาสวนใหญพักอาศัยกับพอ-แม มีจํานวน 216 คนคิดเปนรอยละ 57.14 

นอกากนี้พฤติกรรมการสูบบุหรี่ สวนใหญสูบบุหรี่เปนประจํามีจํานวนถึง 164 คน คิดเปนรอยละ 

43.39 รองลงมาคือมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่บางเปนบางครั้ง มีจํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 

35.45 เคยลองสูบบุหรี่มีจํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 17.72 ในขณะที่ไมเคยสูบบุหรี่เลยมี

จํานวนนอยที่สุดคือ 13 คน คิดเปนรอยละ 3.44 ตามลําดับ 

 

 1.2 ขอมูลเก่ียวกับการรับรูและอิทธิพลจากสื่อตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนใน

ระดับอาชีวศึกษาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต แสดงไดดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ขอมูลเก่ียวกับการรับรูและอิทธิพลจากสื่อตอพฤติกรรมการสูบบหุรี่ของเยาวชนใน 

              ระดับอาชีวศึกษาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต (n=378)  
 

การรับรูและอิทธิพลจากสื่อรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่

ของเยาวชนระดบัอาชีวศึกษาพืน้ที่สามจังหวัด

ชายแดนภาคใตรวมทุกชนิด 

x̄ 
 

S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

1.การรับรูและอิทธิพลจากสื่อรปูแบบสติกเกอร 3.44 0.83 ปานกลาง 

2.การรับรูและอิทธิพลจากสื่อรปูแบบปายพลาสติก 3.42 0.87 ปานกลาง 

3.การรับรูและอิทธิพลจากสื่อรปูแบบสปอตเสียงตาม

สาย 

3.43 0.84 ปานกลาง 

รวมทุกดาน 3.43 0.85 ปานกลาง 

 

 จากตารางขางตนพบวาผลการรบัรูและอิทธิพลจากสื่อเพ่ือการไมสูบบุหรี่ของเยาวชนใน

ระดับอาชีวศึกษาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตที่ผลิตและนํามาใชในการจํากัดการสูบบุหรี่ใน

สถานศึกษาจะสะทอนถึงความสัมพันธระหวางการรับรูและอิทธิพลจากสื่อกับการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษา รวมทุกชนิด อยูในระดับปานกลาง (x̄= 

3.43, S.D.= 0.85) เมื่อแยกเปนรายดานพบวาการรับรูและอิทธิพลจากกระบวนการสื่อสารเพ่ือ

การไมสูบบุหรี่ของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตดวยสติกเกอร มี

คาเฉลี่ยในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยมากที่สุด (x̄= 3.44, S.D.= 0.83) รองลงมาคือการรับรูและ

อิทธิพลจากกระบวนการสื่อสารเพื่อการไมสูบบุหรี่ของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพื้นที่สาม

จังหวัดชายแดนภาคใตดวยสปอตเสียงตามสาย (x̄= 3.43, S.D.= 0.87)  ในขณะที่การรับรูและ

อิทธิพลจากกระบวนการสื่อสารเพื่อการไมสูบบุหรี่ของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพื้นที่สาม

จังหวัดชายแดนภาคใตดวยปายพลาสติกมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด (x̄= 3.42, S.D.= 0.84)  ตามลําดับ 

ทั้งนี้ผลการศึกษาจากตารางที่ 1 ขางตน พบวา ระดับการรับรูและอิทธิพลจากสื่อเพ่ือการไมสูบ

บุหรี่ของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตรวมทุกชนิด ภาพรวมอยูใน

ระดับปานกลาง 
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 1.3 ขอมูลเก่ียวกับตัวแปรดานปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือและปจจัยเสริมที่มีความสัมพันธกับ

ความคิดเห็นตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพื้นที่สามจังหวัดชายแดน

ภาคใต แสดงไดดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือ และปจจัยเสริมที่มีความสัมพันธกับความคิดเห็นตอพฤติกรรม 

           การสูบบุหรี่ของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต (n=378)  
 

ปจจัยที่มีความสัมพนัธกับพฤตกิรรมการ

สูบบุหรี่ของเยาวชนในระดบัอาชีวศึกษา

พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต 
x̄ S.D. 

ระดับความ

คิดเห็น 

1.ดานปจจัยนํา 3.69 0.81 มาก 

2.ดานปจจัยเอ้ือ 3.88 0.69 มาก 

3.ดานปจจัยเสริม 3.84 0.72 มาก 

รวมทุกดาน   3.80 0.74      มาก 

  

จากตารางขางตน พบวา ปญหาที่คาดวาจะมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่

ของเยาวชนตอตัวแปรดานปจจัยนําประกอบดวยการรับรูเก่ียวกับผลกระทบของการสูบบุหรี่ การ

รับรูเก่ียวกับความรุนแรงของโรคที่เกี่ยวกับบุหรี่ ทัศนคติตอการสูบบุหรี่การรับรูประโยชนและ

อุปสรรคของการไมสูบบุหรี่และความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการไมสูบบุหรี่ ปจจัย

เอ้ือ ไดแก ปริมาณเวลาที่ใชในการเรียน การใชเวลาวางในสถานที่เสี่ยงตอการสูบบุหรี่และความ

ยากงายในการเขาถึงแหลงซื้อ และปจจัยเสริมที่เปนปจจัยสนับสนุนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 

ประกอบดวยการยอมรับของสังคมการสูบบุหรี่ของบุคคลในครอบครัวอิทธิพลของกลุมเพื่อน ที่มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพื้นที่สามจังหวัดชายแดน

ภาคใตรวมทุกดานอยูในระดับมาก (x̄= 3.80, S.D.= 0.74) เมื่อแยกเปนรายดาน พบวาความ

คิดเห็นดานปจจัยเอ้ือมีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพื้นที่สาม

จังหวัดชายแดนภาคใตอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยมากที่สุด อยูที่ระดับ (x̄= 3.88, S.D.= 0.69) 

รองลงมาคือความคิดเห็นดานปจจัยเสริมมีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในระดับ

อาชีวศึกษาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต มีคาเฉลี่ยที่ระดับ (x̄= 3.84, S.D.= 0.72) ในขณะที่
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ความคิดเห็นดานปจจัยนํามีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพื้นที่

สามจังหวัดชายแดนภาคใตมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดที่ระดับ (x̄= 3.69, S.D.= 0.81) ตามลําดับ ทั้งนี้ 

ผลการศึกษาจากตารางที่ 1 ขางตน พบวา ความคิดเห็นดานปจจัยนํา ปจจัยเสริมและปจจัยเอื้อ

ที่มีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต

ภาพรวมอยูในระดับมากทั้งสามดานโดยมีคาเฉลี่ยรวมทุกดานที่ระดับ (x̄= 3.80, S.D.= 0.74) 

 1.4 ความคิดเห็นที่สะทอนปญหาและแนวทางแกไขเก่ียวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ

เยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตจากคําถามปลายเปด  

 ความคิดเห็นที่สะทอนปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในระดับ

อาชีวศึกษาพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตปญหา พบวาทั้งนักศึกษาและครูในวิทยาลัยสูบบุหรี่

กันทั่วไป มีทั้งที่สูบในโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยสวนใหญนักศึกษาผูชายมักจะสูบบุหรี่กัน

เกือบทุกคนสงผลเสียตอสภาพแวดลอมที่เปนมลพิษและบุคคลใกลชิด และสถานที่จําหนายบุหรี่

อยูบริเวณใกลวิทยาลัยเกินไป สามารถซื้อไดงายและซื้อแบบแยกซองได นอกจากนี้ครูและ

อาจารยมักไมเขมงวดเรื่องการสูบบุหรี่ มีแตเพียงเฉพาะการจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก เทานั้น

ที่วิทยาลัยเขมงวดและใหความสําคัญ ประกอบกับปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่นับเปน

ปญหาที่ตองแกไข เพราะทําใหสังคมมองภาพรวมของนักศึกษาอาชีวศึกษาแยกวาเดิม ในขณะที่

ความคิดเห็นที่สะทอนแนวทางการแกไขเก่ียวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในระดับ

อาชีวศึกษาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต พบวาควรมีการตรวจเขมจากครู อาจารยและสุม

ตรวจเปนรายวันจะทําใหแกไขไดอยางมีประสิทธิภาพและเพิ่มเติมวานอกจากสื่อรณรงครูปแบบ

ตางๆ แลว ควรจริงจังและเอาจริงกับโทษของผูสูบบุหรี่ในวิทยาลัยอีกดวย ทั้งนี้ดวยบทบัญญัติที่

สะทอนถึงการใหความสําคัญกับรายละเอียดเชิงมาตรการในการควบคุมผลิตภัณฑบุหรี่และการ

คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 ซึ่งถือ

เปนกฎหมายฉบับใหมที่สําคัญตอการเพิ่มกลไกการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพและ

ครอบคลุมนวัตกรรมยาสูบ ใหมๆ  จึงจํา เปนตองปรับปรุงกฎหมายทั้ งสองฉบับ  (คือ 

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไม

สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535) ทั้งนี้เพ่ือแกไขจุดออนตาง ๆ  ใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบันดวย 

นอกจากนี้ไดมีการเพ่ิมเติมใหมีบทบัญญัติที่ชัดเจนในสวนของกลไกและผูที่มีอํานาจหนาที่ในการ

บังคับใชกฎหมายฉบับนี้ โดยมีการรณรงคใหเจาหนาที่มีความเขาใจวาการละเมิดกฎหมาย

ควบคุมยาสูบนั้นจะสงผลรายแรงตอสังคมสิ่งแวดลอมและเยาวชนของชาติอยางสูง 
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 1.5 ผลการวิเคราะหเพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักศึกษากลุมตัวอยางที่มี

ตอความสัมพันธระหวางการรับรูและอิทธิพลจากสื่อกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่

ของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต  โดยการวิจัยไดกําหนด

สมมติฐานเพื่อการทดสอบตัวแปรและวิเคราะหทางสถิติในการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัวแปร

ตนที่เปนขอมูลเชิงกลุมมากกวา 2 ตัวเลือกที่ตัวแปรตามเปนขอมูลเชิงปริมาณใช One-way 

Analysis of Variance จากคาเฉลี่ยของตัวแปรตน ในขณะเดียวกันขอมูลเชิงกลุม 2 ตัวเลือก ตัว

แปรตามเปนขอมูลเชิงปริมาณใช t-test พบวาผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยสําหรับขอมูลที่มี

การแจกแจงแบบปกติตามที่ไดตั้งสมมติฐานไวเปนรายประเด็น ตามตารางที่ 3 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานของปจจัยที่สัมพันธกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบ 

             บุหรี่ของเยาวชนในสถาบันอาชีวศึกษา 
 

 

ตัวแปร 
คานัยสาํคัญ 

ทางสถิต ิ

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ยอมรับ 

สมมติฐาน 

ปฏิเสธ

สมมติฐาน 

1.ปจจัยชีวสงัคม    

   1.1 เพศ  .075   

   1.2 ระดับการศึกษา .065   

   1.3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม .080   

   1.4 รายไดรวมของครอบครวั .120   

   1.5 ศาสนา .075   

   1.6 การพักอาศัยของนักศึกษา .080   

   1.7 พฤติกรรมการสูบบุหรี ่ .045   

2. ปจจัยนํา .001   

3. ปจจัยเอ้ือ .000   

4. ปจจัยเสริม .000   

5. การรับรูและอิทธิพลจากสื่อฯ .000   
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 ทั้งนี้ ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไวสามารถอธิบายบริบทของ

ปจจัยที่สัมพันธกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในสถาบันอาชีวศึกษาราย

ประเด็น ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 ปจจัยทางชีวสังคม ไดแก เพศ ระดับการศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ย

สะสม รายไดรวมของครอบครัว ศาสนา การพักอาศัยของนักศึกษาไมมีความสัมพันธกับการ

ปรับเปลี่ยนการสูบบุหรี่ของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต จึงปฎิเส

ธสมมติฐาน ในขณะที่พฤติกรรมการสูบบุหรี่มีความสัมพันธกับการปรับเปลี่ยนการสูบบุหรี่ของ

เยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตยอมรับสมมติฐานที่กําหนด 

สมมติฐานที่ 2 ปจจัยนํา ไดแก การรับรูเก่ียวกับผลกระทบของการสูบบุหรี่ การ

รับรูความรุนแรงจากการสูบบุหรี่ ทัศนคติตอการสูบบุหรี่ มีความสัมพันธกับการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต จึง

ยอมรับสมมติฐานที่ 2 

สมมติฐานที่ 3 ปจจัยเอ้ือ ไดแก ปริมาณเวลาที่ใชในการเรียน การใชเวลาวางใน

สถานที่ที่เสี่ยงตอการ สูบบุหรี่ ความยากงายในการเขาถึงแหลงซื้อ มีความสัมพันธกับการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน

ภาคใต จึงยอมรับสมมติฐานที่ 3 

สมมติฐานที่ 4 ปจจัยเสริม ไดแก การสูบบุหรี่ของบุคคลในครอบครัวอิทธิพลของ

กลุมเพ่ือน และการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการสูบบุหรี่จากสื่อตาง ๆ  มีความสัมพันธกับการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน

ภาคใต จึงยอมรับสมมติฐานที่ 4 

สมมติฐานที่ 5 การรับรูและอิทธิพลจากสื่อมีความสัมพันธกับการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต จึง

ยอมรับสมมติฐานที ่5 

  

2. การเปรียบเทียบอิทธิพลจากสื่อกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของ

เยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต  

 ผลการเปรียบเทียบการรับรูและอิทธิพลจากสื่อกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบ

บุหรี่ของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตที่อยูในกลุมของผูสูบบุหรี่
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เปนประจํา จํานวนรวม 164 คน พบวา ผลการเปรียบเทียบการรับรูและอิทธิพลจากกระบวนการ

สื่อสารกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพ้ืนที่สามจังหวัด

ชายแดนภาคใต ซึ่งพิจารณาคัดเลือกจากกลุมนักศึกษาสถาบันอาชีวศึกษาพื้นที่สามจังหวัด

ชายแดนภาคใตที่ตอบแบบสอบถามวามีพฤติกรรมการสูบบุหรี่เปนประจํา ดังกลาวสะทอนใหเห็น

วากลุมตัวอยางในบริบทของผูสูบบุหรี่สามารถอธิบายการวิเคราะหเปรียบเทียบการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของการวิจัยจํานวน 164 คนสามารถสรุปไดวากลุมนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในพื้นที่

สามจังหวัดชายแดนภาคใตที่สูบบุหรี่เปนประจํามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่รวม

จํานวนทั้งสิ้น 11 คน คิดเปนรอยละ 6.70 ในขณะเดียวกัน เยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพื้นที่สาม

จังหวัดชายแดนภาคใตที่ไมไดสะทอนผลการวิจัยของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบในครั้งนี้ 

จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 93.30 ยังคงมีพฤติกรรมในการสูบบุหรี่เปนประจําและมีผล

สะทอนใหเห็นวาสื่อในรูปแบบตางๆ ไมมีอิทธิพลกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแตอยางใด 

 นอกจากนี้ การเปรียบเทียบการรับรูและอิทธิพลจากสื่อกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การสูบบุหรี่ของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งพิจารณาคัดเลือก

จากกลุมนักศึกษาสถาบันอาชีวศึกษาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตที่ตอบแบบสอบถามวามี

พฤติกรรมการสูบบุหรี่บางเปนบางครั้ง ดังกลาวสะทอนใหเห็นวาความคิดเห็นของกลุมตวัอยางใน

บริบทของผูสูบบุหรี่สามารถอธิบายการวิเคราะหเปรียบเทียบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของการ

วิจัยจํานวน 134 คน สามารถสรุปไดวากลุมนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในพ้ืนที่สามจังหวัด

ชายแดนภาคใตที่สูบบุหรี่บางเปนบางครั้งมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยเลิกสูบบุหรี่ รวมจํานวน

ทั้งสิ้น 5 คน คิดเปนรอยละ 3.74 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยสามารถเชื่อมรอยองคความรูจากการวิจัยผสานกับแนวคิดและทฤษฎีที่

เก่ียวของเพ่ือเสนอกรอบความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่

ของเยาวชนไดโดยแยกการทดสอบสมมติฐานเปนรายประเด็นที่กําหนด ซึ่งผลการวิจัยภายใต

กระบวนการวิจัยครั้งนี ้จึงนําไปสูการขยายองคความรูเกี่ยวกับการรับรูและอิทธิพลจากสื่อกับการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน

ภาคใตผานสื่อรูปแบบสติกเกอร ปายพลาสติกและสปอตเสียงตามสายไดอยางมีนัยสําคัญ โดย

จากการวิจัยพบวา เพศ ระดับการศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม รายไดรวมของครอบครัว การ
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พักอาศัยของนักศึกษาและศาสนาไมมีความสัมพันธกับความคิดเห็นที่มีตอการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของเกรียงไกร พัฒนกุลโกเมธและคณะ 

(2553) ศึกษาเรื่องการเปดรับสื่อ ความรู และพฤติกรรมการมีสวนรวมในการรณรงคเพื่อการงด

สูบบุหรี่ของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา สภาพแวดลอม

ในครอบครัวไมมีผลตอพฤติกรรมการเปดรับสื่อมวลชน แตในกรณีของพฤติกรรมการเปดรับ

ขาวสารรณรงคเพื่อการงดสูบบุหรี่อายุและระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการ

เปดรับขาวสารรณรงคเพ่ือการงดสูบบุหรี่แตกตางกัน สวนตัวแปรดานเพศ และสภาพแวดลอมใน

ครอบครัว ไมมีผลตอพฤติกรรมการเปดรับขาวสารรณรงคเพื่อการงดสูบบุหรี่ นอกจากนี้

พฤติกรรมการเปดรับสื่อมวลชนไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการมีสวนรวมในการรณรงคเพื่อ

การงดสูบบุหรี่ แตพฤติกรรมการเปดรับขาวสารรณรงคเพื่อการงดสูบบุหรี่มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการมีสวนรวมในการรณรงคเพื่อการงดสูบบุหรี่ รวมทั้งความรูเร่ืองโทษพิษภัยจากบุหรี่

ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการรณรงคเพ่ือการงดสูบบุหรี่  

ในขณะที่ผลการวิจัยที่สะทอนบริบทของปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือและปจจัยเสริมมี

ความสัมพันธกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพื้นที่สาม

จังหวัดชายแดนภาคใตโดยใชแนวคิดของ Green และ Kreuter (1999) วาดวยปจจัยกําหนด

พฤติกรรมซึ่งระบุวามี 3 กลุมปจจัยที่สามารถกําหนดหรือมีอิทธิพลตอการปฏิบัติหรือการ

แสดงออก ซึ่งพฤติกรรมของบุคคลภายใตกรอบการวิจัยครั้งนี้ไดประยุกตปจจัยที่มีความสัมพันธ 

ไดแก  ป จจัยนํา (Predisposing factors) ป จจัย เอื้ อ (Enabling factors) และปจจัยเสริม 

(Reinforcing factors) ตามสมมติฐานการวิจัย โดยจากการวิจัยพบวากลุมปจจัยดังกลาวมี

ความสัมพันธกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสบูบุหรี่ของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพื้นที่สาม

จังหวัดชายแดนภาคใตอยางมีนัยสําคัญ โดยสรุปไดวามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทุกตัวแปร จึงเปนการยอมรับสมมติฐานที่ 2 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา

เรื่องการรับรูเกี่ยวกับผลกระทบของการสูบบหุรี่ มีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่

ของนักศึกษาสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 

ระดับ 0.05 ที่พบวาบุหรี่นอกจากจะทําใหเกิดปญหาโดยตรงตอสุขภาพ พบวาการสูบบุหรี่มี

ความสัมพันธใกลชิดกับการใชยาเสพติดชนิดตาง ๆ  โดยบุหรี่เปนยาเสพติดตัวแรกที่เยาวชนติด

และจะเปนสื่อนําไปสูสิ่งเสพติดอื่นไดโดยงายอีกดวย  
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 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาผลการศึกษาเก่ียวกับประเด็นการบังคับใชกฎหมายที่เก่ียวของ

กับการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ในสถาบันการศึกษานั้น ซึ่งนับเปนขอคนพบสําคัญอีก

ประการจากการวิจัยครั้งนี้นั้น พบวาพฤติกรรมของกลุมผูสูบบุหรี่แมจะรับรูกฎหมายฯแตก็ยัง

กระทําการฝาฝน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากไมมีการดําเนินการใดๆ ตอผูที่ละเมิดบทบัญญัติกฎหมาย

ดังกลาวและยังพบวาผูที่พบเห็นสวนใหญไมดําเนินการใดๆ ตอผูที่สูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ 

แมแตบุคลากรในสถานศึกษาซึ่งถือเปนผูที่เก่ียวของกับการบังคับใชกฎหมายโดยตรง โดยอางวา

ไมมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการแตอยางใดสอดคลองกับผลการวิจัยของ พชร สันทัดและเชษฐ 

รัชดาพรรณาธิกุล (2557) เรื่องการบังคับใชกฎหมายคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ในสถานที่

สาธารณะ ที่ไดศึกษาในพื้นที่วัดของกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบวาเจาหนาที่บางสวนไมไดดําเนินการ

บังคับใชกฎหมายเนื่องจากอางวาไมมีอํานาจในการดําเนินการแตอยางใด โดยเจาพนักงานที่

เก่ียวของมีหนาที่แคเพียงรองทุกขกลาวโทษผูฝาฝนกฎหมายดังกลาวเทานั้น ดังนั้นกลไกของ

ความสําเร็จในการบังคับใชกฎหมายที่เก่ียวของกับการคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่อันเปนขอ

คนพบจากการวิจัยครั้งนี้นั้น สะทอนใหเห็นวาสถาบันการศึกษาจําตองนํากฎหมายที่มีอยูอยาง

หลากหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง “พระราชบัญญัติควบคมุผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560” ซึ่งถือเปน

กฎหมายฉบับใหมและมาตรการจากบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวนําไปสูการปฏิบัติที่ชัดเจน 

รวมทั้งเพ่ิมชองทางของขอมูลและพัฒนากระบวนการนําเสนอผานสื่อรูปแบบตางๆ  อันนําไปสู

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนที่สัมพันธกับการดําเนินการอยางเขมงวดของผู

มีอํานาจในสถานศึกษารวมทั้งการสนับสนุนในการใหความรวมมือของผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายนอกอีกดวย 

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิจัยพบวาการรับรูและอิทธิพลจากสื่อมีความสัมพันธกับการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยจากผลการวิเคราะหขอมูลของการวิจัยครั้งนี้ พบวาทั้งระยะ

ที่ 1 และระยะที่ 2 ชี้ใหเห็นทั้งปจจัยที่เปนเงื่อนไขของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ

เยาวชน ประกอบดวย ปจจัยหลักสําคัญสามประการ คือ 1.ปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษา 2.

ปจจัยทางสังคมหรือปจจัยทางสภาพแวดลอมที่เก่ียวของกับนักศึกษา (ปจจัยนํา ปจจัยเอื้อและ

ปจจัยเสริม) และ 3. ปจจัยวาดวยการรับรูและอิทธิพลของสื่อในรูปแบบสติกเกอร ปายพลาสติก
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และสปอตเสียงตามสายที่มีผลตอการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในสถาบันการศึกษาตาม

ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของแบนดูรา (Bandura,1986) ที่เชื่อวาพฤติกรรมของคนเรานั้นไมได

เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากปจจัยทางสภาพแวดลอมแตเพียงอยางเดียว หากแตวา

จะตองมีปจจัยสวนบุคคลรวมดวยและการรวมของปจจัยสวนบุคคลนั้นจะตองรวมกันในลักษณะ

ซึ่งกันและกันกับปจจัยทางดานพฤติกรรมและสภาพแวดลอมอีกดวย  

 อยางไรก็ตาม ผลการวิจัยพบวามีความแตกตางกันในตัวแปรที่เก่ียวของที่กําหนด

กลาวคือผลการวิเคราะหขอมูลในเชิงปริมาณไมพบวาตัวแปรการตระหนักถึงผลกระทบของสื่อซึ่ง

เปนปจจัยสวนบุคคล ซึ่งสามารถอธิบายความสัมพันธของพฤติกรรมการรับสื่ออยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติทุกดาน โดยเฉพาะพฤติกรรมสวนบุคคลที่สะทอนใหเห็นถึงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ใน

สถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ในขณะที่ผลการวิเคราะหขอมูลระยะ

ตอมาพบวากลุมผูใหขอมูลสําคัญระยะที่ 2 เห็นตรงกันวาผลกระทบของสื่อชนิดตางๆ  รวมถึง

การประชาสัมพันธสื่อจากชองทางที่หลากหลายภายใตกระบวนการวิจัยครั้งนี้ ที่กําหนดไวใน

รูปแบบของสติกเกอร ปายพลาสติก รวมถึงสปอตเสียงตามสาย เปนเงื่อนไขที่ทําใหนักศึกษามี

พฤติกรรมการรับสื่อที่ไมตอเนื่องและทั่วถึงจึงทําใหการรับรูและอิทธิพลจากสื่อมีผลตอการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2 ลักษณะ คือ การลดการสูบบุหรี่รวมถึงการเลิกสูบบุหรี่ของกลุมตัวอยาง

ที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่เปนประจําและกลุมที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่บางเปนบางครั้ง ซึ่ง

สะทอนถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในปริมาณที่นอยเมื่อเทียบกับจํานวนของกลุม

เยาวชนที่สูบบุหรี่จากการวิจัยในระยะแรก โดยเหตุที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากแมนักศึกษาจะ

ตระหนักถึงผลกระทบของสื่อแตก็คิดไปวาอิทธิพลของสื่อไมไดมีผลกระทบตอการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของตนเองไดและเมื่อพิจารณาตัวแปรการถายทอดทางสังคมจากครอบครัวผลการ

วิเคราะหขอมูลในเชิงปริมาณไมพบวาตัวแปรปจจัยพื้นฐานซึ่งเปนปจจัยทางสังคมสามารถทํานาย

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในขณะที่ผลการวิเคราะห

ขอมูลระยะตอมา พบวาผูใหขอมูลสําคัญซึ่งเปนกลุมที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ เห็นตรงกันวา

ปจจัยประยุกตจากทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมและอิทธิพลจากสื่อ ที่สถาบันการศึกษาไดจัดใหมี

พื้นที่ประชาสัมพันธที่หลากหลาย เปนเงื่อนไขสําคัญในเชิงปฏิบัติที่ทาํใหนักศึกษามีพฤติกรรมการ

สูบบุหรี่ที่เปลี่ยนแปลงไป ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากการใชสื่อเพื่อกระตุนใหเกิดการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการสูบบุหรี่จะมีบทบาทลดนอยลงเมื่อเทียบกับปจจัยอื่นๆ  โดยเฉพาะปจจัยที่สะทอน

วาเยาวชนที่กําลังศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษาเปนวัยที่มีความอยากรูอยากเห็นและตองการไดรับ
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การยอมรับจากสังคมโดยเฉพาะกลุมเพื่อนซึ่งมีอิทธิพลตอความคิดและการกระทําของชวงวัยนี้

เปนอยางมาก ดังนั้น พฤติกรรมการสูบบุหรีข่องกลุมเยาวชนในสถาบันการอาชีวศึกษาจึงมักไดรับ

อิทธิพลจากกลุมเพ่ือนรวมทั้งอิทธิพลจากปจจัยแฝงอ่ืน เชน การควบคุมเขมงวดการสูบบุหรี่จาก

สถาบันการศึกษา คาครองชีพที่สัมพันธในทิศทางตรงขามกับการขึ้นราคาบุหรี่ รวมถึงการกลอม

เกลาทางสังคมที่อาศัยหลักคําสอนศาสนาอิสลามที่มีผลตอการเลิกสูบบุหรี่ เชนเดียวกับอิทธิพล

จากสื่อที่ใชในการวิเคราะหที่จํากัดเพียงเฉพาะสามรูปแบบในกระบวนการวิจัยครัง้นี้  

ในขณะที่ขอสรุปอันเกิดจากการประมวลทฤษฎีที่ เกี่ยวของ รวมถึงการอภิปราย

ผลการวิจัยขางตนไดสะทอนชุดความสัมพันธของสถาบันการศึกษาที่นอกเหนือจากการจะเปน

หนวยงานหลักในควบคุมและจํากัดการสูบบุหรี่ของเยาวชน ดวยการประยุกตใชสื่อรูปแบบตางๆ 

เพื่อปรับใชใหเหมาะสมแกนักศึกษาในสังกัดอันถือเปนกลไกหลักในการดําเนินการตามมาตรการ

แลว สถาบันการศึกษาก็ควรขยายองคความรูใหมเก่ียวกับสาระสําคัญของการเปลี่ยนแปลงบริบท

และขอกําหนดทั่วไปตามที่เก่ียวของ เพราะถึงแมวาปจจุบันประเทศไทยมีการบังคับใชกฎหมาย

ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบและการคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่มาเปนระยะเวลานาน แตกฎหมาย

ทั้งสองฉบับคอื พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติคุมครอง

สุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 มีการบังคับใชมาเปนเวลานาน ทําใหเนื้อหาและสาระสําคัญ

ของตัวบทกฎหมายคอนขางลาสมัย ดังนั้นดวยการตราพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ 

พ.ศ. 2560 ซึ่งถือเปนกฎหมายใหมที่สําคัญตอการควบคุมและคุมครองผูไมสูบบุหรี่ในปจจุบันนั้น 

ก็ควรที่จะสงเสริมใหผูเก่ียวของกับการดําเนินนโยบายภายใตโครงการโรงเรียน (สถานศึกษา) 

ปลอดบหุรี่มีการทําความเขาใจและประยุกตเนื้อหาอันเปนสาระสาํคัญทีน่ําไปสูการปฏิบัติใชอยาง

แทจริง เชน การเสนอขอมูลวาดวยกําหนดหามขายหรือใหผลิตภัณฑยาสูบแกบุคคลที่มีอายุต่ํา

กวา 20 ป หรือการหามใหบุคคลที่มีอายุต่ํากวา 18 ปเปนผูขายผลิตภัณฑยาสูบ รวมทั้งเพิ่มโทษ

ผูฝาฝนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรีจ่ากเดิม 2,000 บาท เปนปรับไมเกิน 5,000 บาท เปนอาทิ ทั้งนี้

ขอคนพบสําคัญอีกประการที่จะนําไปสูการสะทอนผลลัพธสูดวยชุดขอเสนอแนะที่เปนประโยชน

ตอกระบวนการดําเนินงานของสถาบันการศึกษาและเชื่อมรอยกับบทบัญญัติของกฎหมายที่

สําคัญ ที่ระบุถึงความสําคัญของสภาพแวดลอมใกลเคียงกับที่ตั้งสถานศึกษา โดยเฉพาะสถาน

ประกอบการ รานคาที่มีการจําหนายบุหรี่ใหเขามามีสวนรวมรับผิดชอบกับการดําเนินตาม

มาตรการควบคุมการสูบบุหรี่โดยรอบสถานศึกษา โดยการขอความรวมมือใหมีการแสดงสื่อ

รณรงคเพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑยาสูบใหกับเยาวชน จากรายละเอียดของ
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กฎหมายดังกลาวดวย จึงจะทําใหการสรางมาตรการควบคุมการสูบบุหรี่ในรูปแบบตางๆ ของ

สถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นและอาจนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ

เยาวชนในสถานศึกษาไดมากขึ้นอยางมีนัยสําคัญ 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ควรสราง

ชองทางในการเผยแพรความรูเก่ียวกับบุหรีแ่ละอันตรายผานทางสื่อตางๆ  อยางตอเนื่องดวยชุด

ของการการสรางบรรทัดฐานการไมสูบบุหรี่ในสถานศึกษาของเยาวชนและผูมีสวนเก่ียวของใหมี

ความถ่ีและมีความนาสนใจของเนื้อหามากขึ้นรวมทั้งควรมีการปรับสื่อใหทันสมัยและสอดคลอง

กับจุดมุงหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิผล 

 2. สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ควรสนับสนุน

นโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่อยางจริงจังโดยมุงเนนการจัดการเชิงรูปธรรม โดยอาจขอความ

รวมมือจากสถานประกอบการโดยรอบสถานศึกษาใหรวมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุม

ผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 ดวยการติดปายหรือแสดงสื่อรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่ รวมถึงขยาย

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบัญญัติที่ปรับเปลี่ยนตามสถานการณของการบังคับใชกฎหมาย

ดังกลาวอยางเครงครัดโดยอาศัยการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่ดวย 
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นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใตเขต 3 ดวย 
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