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บทคัดย่อ
จากผูป้ กครอง ผูบ้ ริหารโรงเรียน และครู เครือ่ งมือเป็นแบบ
ประเมินคุณลักษณะทัว่ ไปของนักเรียน และแบบประเมิน
ความรู้ ทัศนคติและทักษะการเป็นแกนนำด้านการควบคุม
ยาสูบ โดยผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจาก
ผูท้ รงคุณวุฒิ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ประกอบด้วย
การให้ความรู้ การพบปะผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการสูบบุหรี่
และการดูวิดีทัศน์สถานการณ์การแพร่ระบาดยาสูบใน
ประเทศไทย การพัฒนาทักษะการเป็นแกนนำและภาวะ
ผูน้ ำผ่านกระบวนการกลุม่ การระดมสมองแลกเปลีย่ นแนว
คิดสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาโครงงานการควบคุมยาสูบ

เยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญทางการตลาด
ของบริษัทบุหรี่ในการขยายลูกค้าเป็นผู้สูบบุหรี่รายใหม่
การป้ อ งกั น เยาวชนจากการเป็ น นั ก สู บ หน้ า ใหม่ จึ ง
จำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนให้มศี กั ยภาพใน
การนำเยาวชนทีเ่ ป็นเพือ่ นในวัยเดียวกันเพือ่ ไม่ให้กลายเป็น
นักสูบหน้าใหม่ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพของโปรแกรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เสริมสร้างความตระหนักต่อพิษภัยบุหรี่ในเยาวชนไทย
กลุม่ ตัวอย่างเป็นแกนนำนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4
จำนวน 20 คน เข้าร่วมโปรแกรมโดยผ่านความเห็นชอบ
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** ภาควิชาสุขภาพจิต และการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1

TJN Vol. 62 No.1

January - March 2013

มีโอกาสสัมผัสหรือพบปะประสบการณ์จริงทีเ่ กีย่ วข้องกับ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่โดยตรง และสนับสนุนให้เยาวชน
ได้แสดงออกถึงพลังสร้างสรรค์กบั กลุม่ เพือ่ นเพือ่ ปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมเสีย่ ง มาสูพ่ ฤติกรรมสร้างสรรค์ และมีภมู คิ มุ้ กัน
ต่อพิษภัยยาสูบ พ่อแม่ผู้ปกครองและครูจำเป็นต้องเป็น
แบบอย่างที่ดี ในการไม่สูบบุหรี่ให้กับเยาวชนไทย และ
เฝ้าระวัง สั่งสอน อบรมเยาวชนให้เติบโตเป็นทรัพยากร
บุคคลทีม่ คี ณ
ุ ภาพของสังคมไทยต่อไป

ในโรงเรียน กับกลุม่ เพือ่ น ๆ และรุน่ น้องในโรงเรียน โดยมี
การสนั บ สนุ น จากที ม ผู ้ ว ิ จ ั ย และอาจารย์ ใ นโรงเรี ย น
ผลการศึกษาพ พบว่า เยาวชนไทยมีการพัฒนาความรู้
ทัศนคติเกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่ และมีทักษะการเป็นแกนนำ
ด้านการควบคุมยาสูบดีขึ้น มีความมั่นใจ และมีความ
พึงพอใจในโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพ แกนนำเยาวชน
เพือ่ เสริมสร้างความตระหนักในพิษภัยบุหรีด่ กี ว่าก่อนเข้าร่วม
โปรแกรม ข้อเสนอแนะ คือครูควรเปิดโอกาสให้เยาวชน
ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพการเป็นแกนนำ และ

Abstract
Adolescents are at risk for smoking initiation and are the significant target group for tobacco
marketing. Empirical evidences identified that smoking behavior initiation among adolescents are influenced
by their curiosity and peer pressure. Inhibition or postponement smoking initiation is exclusively focused
for health care providers. Objectives: To examine the effectiveness of school-based capacity building
workshop. A Capacity Building Workshop focused on raising awareness in relation to tobacco related harm
was conducted. Sample included twenty voluntary 10th grade students of two schools in Bangkok.
Demographic data, knowledge, attitude, and leadership skill assessment tools were developed by the
research team and validated by experts. Volunteers were pretest before joining the capacity building
workshop which includes education, a lecture by a patient with tobacco health impact, a video tape on
tobacco harmfulness, brain storming for development a project for further skill practice. One teacher and
researcher team facilitated all processes of this workshop. Results revealed that students gained more
knowledge and attitude regarding tobacco harmfulness and their leadership skills was performed in school.
Recommendations are students' family and teacher should be the non-smoke role model. They could
provide an opportunity for youth to perform their leadership for smoking prevention. Supporting information,
on social influences for youth development and attention regarding tobacco use, was provided at short term
and long term physiologic impact from tobacco smoke. A program-specific training for teachers and families
should be provided as they influence youth's behavior. School administrators should enforce a school's
tobacco free policies to support all activities of the tobacco prevention program.
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ความสำคัญของปัญหา

ยาสูบ (ศิรวิ รรณ พิทยรังสฤษฎ์, ประภาพรรณ เอีย่ มอนันต์
ปวีณา ปัน้ กระจ่าง และกุมภการ สมมิตร, 2555) พบว่า
จำนวนผูส้ บู บุหรีเ่ ป็นประจำในปี พ.ศ. 2554 เท่ากับ 11.5
ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2552 ประมาณ หกหมื่นคน
แต่ทส่ี ำคัญ คือ สถิตกิ ารสูบบุหรีข่ องเยาวชนไทยกลับเพิม่
สูงขึ้น โดยปี พ.ศ. 2554 พบว่าเยาวชนอายุ 15-18 ปี
ร้อยละ 9.2 ทีส่ บู บุหรีซ่ ง่ึ เพิม่ ขึน้ จากปี พ.ศ. 2544 ซึง่ พบ
อัตราการสูบบุหรี่เพียงร้อยละ 6.4 เท่านั้น นอกจากนี้ยัง
พบว่าอายุที่เริ่มต้นสูบบุหรี่ครั้งแรกลดลงเรื่อยๆ ปัจจุบัน
พบว่าเยาวชนไทยเริ่มต้นสูบบุหรี่มวนแรกเมื่ออายุเพียง
6 ปีเท่านัน้ นอกจากนีอ้ นั ตรายและพิษภัยของบุหรีไ่ ม่ได้สง่
ผลกระทบแค่เพียงผูส้ บู เท่านัน้ เนือ่ งจากในบุหรี่ 1 มวนเมือ่
เกิดการเผาไหม้จะเกิดสารพิษมากกว่า 4,000 ชนิด และ
ในจำนวนสารเคมีเหล่านี้พบว่าเป็นสารก่อมะเร็งมากกว่า
60 ชนิด จึงสรุปว่าไม่มีผู้ใดปลอดภัยแม้จะไม่ได้เป็นผู้
สูบบุหรี่ ซึ่งคณะผู้วิจัยได้พัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้าง
ความตระหนักในพิษภัยบุหรีส่ ำหรับเยาวชนจากกระบวนการ
วิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมและนำมาทดลองใช้ และ
ติดตามประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในด้านความรู้ ทัศนคติ
และการเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานเป็นทีม ซึ่งเป็น
ศักยภาพที่จำเป็นในการเป็นแกนนำเพื่อขยายผลต่อยอด
ไปสูค่ รอบครัว ผูป้ กครองทีบ่ า้ น หรือ/และเพือ่ นในโรงเรียน
ต่อไป

การสูบบุหรีด่ ว้ ยตนเอง และการหายใจเอาควันบุหรี่
ที่ผู้อื่นสูบแล้วพ่นออกมา ไม่ได้ก่อให้เกิดการระคายเคือง
และความรำคาญอย่างฉับพลันเท่านั้น แต่ยังเป็นสาเหตุ
ของโรค และการเสียชีวิตจากโรค มะเร็ง โรคหัวใจ และ
โรคปอด ฯลฯ นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุการตายก่อนวัย
อันควรของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่หลายร้อยหลายพันคนทั่วโลก
(Repace, Kawachi, & Glantz, 2013) เพราะควันบุหรี่
ประกอบด้วยสารเคมีที่มีผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพยืนยันแล้วว่าส่งผลต่อการเกิดโรคร้ายแรงกว่า
25 โรค (Repace, 1987)
องค์การอนามัยโลกยืนยันว่ามาตรการทีไ่ ด้ผล และ
มีประสิทธิภาพทีส่ ดุ ในการปกป้องอันตรายจากการสัมผัส
ควันบุหรี่ คือ การทำให้สถานทีส่ าธารณะทุกแห่งเป็นพืน้ ที่
ปลอดบุหรี่ทั้งหมด (WHO, 2007) แต่การให้ความรู้กับผู้
เกีย่ วข้องให้ตระหนักในสิทธิและหน้าทีข่ องตนในการดูแล
รักษาและปฏิบตั ติ ามมาตรการในการปกป้องสิง่ แวดล้อมปลอด
ควันบุหรีย่ งั ไม่ทว่ั ถึง ทำให้คนทัว่ ไปมีโอกาสสัมผัสสารเคมี
อันตรายในควันบุหรี่ จากผลการสำรวจตามโครงการวิจยั
เรือ่ งการเสริมสร้างความตระหนักในพิษภัยบุหรีใ่ นเยาวชนไทย
พบว่า เยาวชนไทยทีก่ ำลังศึกษาในระดับชัน้ มัธยมศึกษาเคย
สัมผัสควันบุหรี่มือสอง และในจำนวนนี้เกือบร้อยละ 50
ที่มีแหล่งของควันบุหรี่จากคนในบ้านเดียวกัน (ผ่องศรี
ศรีมรกต และรุง้ นภา ผาณิตรัตน์, 2549 และ 2551) ทำให้
มีโอกาสได้รับอันตรายจากควันบุหรี่ มากกว่าการสัมผัส
ควันบุหรีม่ อื สองในทีท่ ำงาน โรงเรียน หรือสถานทีส่ าธารณะ
ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องเสริมสร้างความตระหนักใน
พิษภัยบุหรีใ่ ห้เยาวชนทุกคนเพือ่ หลีกพ้นจากอันตรายทีเ่ กิด
จากการสัมผัสควันบุหรี่ พร้อมกับการลดโอกาสในการ
ซึมซับพฤติกรรมการสูบบุหรีท่ อ่ี าจกลายเป็นส่วนหนึง่ ของ
วิถีชีวิตตั้งแต่วัยเยาว์จนเติบโตเป็นผู้ใหญ่
ผลสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรีข่ องประชากรไทย
ปี 2555 ของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุม

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ประเมินระดับความรู้ลึกเกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่
ในเยาวชนกลุม่ ทีผ่ า่ นการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเสริมสร้าง
ความตระหนักในพิษภัยบุหรี่
2. ประเมินทัศนคติ และทักษะการทำงานเป็นทีม
และภาวะผู้นำในเยาวชนที่ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างความตระหนักในพิษภัยบุหรี่
3. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความรู้
ทัศนคติ และทักษะการทำงานเป็นทีม และการเป็นแกนนำ
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การตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หา จากผูเ้ ชีย่ วชาญ 4 ท่าน
ข้อคำถามเกีย่ วกับความรูเ้ กีย่ วกับพิษภัยบุหรีใ่ นผูส้ บู บุหรี่
และผูส้ มั ผัสควันบุหรีม่ อื สอง มีคา่ ความสอดคล้องภายใน
(Kuder-Richardson) เท่ากับ 0.6 แบบประเมินความมัน่ ใจ
ในศักยภาพการเป็นแกนนำสำหรับเยาวชนไทยและแบบ
ประเมินทัศนคติและทักษะการเป็นแกนนำมีคา่ สัมประสิทธิ์
Cronbach Alpha Coefficient เท่ากับ 0.9 แบบประเมิน
ทัศนคติ และทักษะการทำงานเป็นทีม มีค่าสัมประสิทธิ์
Cronbach Alpha Coefficient เท่ากับ 0.9
ขัน้ ตอนการดำเนินการวิจยั คือการประเมินระดับ
ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่และทักษะการเป็นผู้นำการ
ทำงานเป็นทีมก่อนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลัง
จากนั้นให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะ
การเป็นแกนนำและการทำงานเป็นทีม และประเมินซ้ำ
หลังจบการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารฯ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติจำนวน ร้อยละ และ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความ
แตกต่างด้วยสถิติ paired t-test

ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างความตระหนัก และ
หลังเสริมสร้างความตระหนัก

สมมุติฐานการวิจัย
1. ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่หลังผ่านโปรแกรม
การเสริมสร้างความตระหนักสูงกว่าก่อนเข้าโปรแกรม
2. ทั ศ นคติ แ ละทั ก ษะการทำงานเป็ น ที ม และ
การเป็นแกนนำหลังเข้าโปรแกรมสูงกว่าก่อนเข้าโปรแกรม

ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้กำหนดการศึกษาเฉพาะกับกลุ่ม
เยาวชนที่คัดสรรจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
1 แห่ง และสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 แห่ง
โดยคัดเลือกนักเรียนแกนนำในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4
ทีส่ มัครใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารโรงเรียนละ 10 คน

วิธีดำเนินการวิจัย
ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยประเมินผล (Evaluative
Research) แบบ one group pre-post test design
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
กลุม่ ตัวอย่างเป็นนักเรียนแกนนำทีก่ ำลังศึกษาใน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 จากโรงเรียนมัธยมสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ประกอบด้วย นักเรียน
จำนวน 10 คน ครู 1 คน และโรงเรียนมัธยม ตามโครงการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบ
ด้วยนักเรียนจำนวน 10 คน และคณะครูและผู้บริหาร
จำนวน 2 คน โดยประสานงานผ่านผูอ้ ำนวยการโรงเรียน
ทัง้ สองแห่ง
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบ
เก็บข้อมูลทัว่ ไป แบบประเมินระดับความรูเ้ กีย่ วกับพิษภัย
บุหรี่ แบบประเมินความมัน่ ใจในศักยภาพการเป็นแกนนำ
สำหรับเยาวชนไทย และแบบประเมินความสามารถในการ
ทำงานเป็นทีมของนักเรียนแกนนำ เครื่องมือทุกชุดผ่าน

การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยนี้ได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัย จาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ทั้งนี้ การยินยอมหรือปฏิเสธการเข้าร่วมวิจัยของ
กลุม่ ตัวอย่าง ไม่มผี ลกระทบใดๆ โดยผูว้ จิ ยั ชีแ้ จงรายละเอียด
เป็นลายลักษณ์อกั ษร และนำเสนอผลการวิจยั ในภาพรวม

ผลการวิจัย
แกนนำนักเรียน เพศชาย 9 คน (ร้อยละ 45)
เพศหญิง 11 คน (ร้อยละ 55) ส่วนใหญ่อายุ 15 ปี (ร้อยละ 70)
และบิดา มารดายังอยูด่ ว้ ยกัน (ร้อยละ 70) สำหรับโรงเรียน
ทัง้ สองแห่งมีกจิ กรรมพัฒนานักเรียนทัง้ ในและนอกหลักสูตร
เพือ่ เสริมความตระหนักและศักยภาพด้านการควบคุมยาสูบ
ให้กบั นักเรียนอันเป็นส่วนหนึง่ ของการพัฒนาโรงเรียนปลอด
4
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จากในบ้านเอง ทีส่ าธารณะและห้างสรรพสินค้า ร้อยละ 20
เคยสูบบุหรี่ สำหรับแหล่งของควันบุหรีม่ อื สองร้อยละ 25
มาจากพ่อ แม่ และร้อยละ 10 มาจากคนทั่วไป โดยที่
ร้อยละ 40 จะได้สมั ผัสควันบุหรีน่ านๆ ครัง้ และ ร้อยละ 55
มีบคุ คลใกล้ชดิ สูบบุหรี่
ด้านความรู้เกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่ในเยาวชนไทย
และความมัน่ ใจในศักยภาพการเป็นแกนนำและการทำงาน
เป็นทีมในระยะก่อน และหลังผ่านกระบวนการประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ พบว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นในภาพรวม
คะแนนรวม แสดงให้เห็นว่านักเรียนแกนนำมีระดับความรู้
เพิม่ ขึน้ จาก 10.8 คะแนนเป็น 12.9 คะแนน ดังแสดงใน
ตาราง 1

บุหรี่ โดยมีครูตน้ แบบไม่สบู บุหรี่ กิจกรรมแนะนำหรือสอน
นักเรียนให้มีความรู้ ความตระหนักในพิษภัยบุหรี่ และมี
ทักษะในการปกป้องตนเอง และเพือ่ นๆ จากการริลองเป็น
ผูส้ บู มือใหม่ กิจกรรมเดินรณรงค์ให้ความรูเ้ กีย่ วกับพิษภัย
บุหรีโ่ ดยสอดแทรกอยูใ่ นกิจกรรมนอกหลักสูตรของนักเรียน
เป็นประจำ เช่นในงานกีฬาสี งานสัปดาห์วชิ าการ กิจกรรม
นอกหลักสูตรเกี่ยวกับการรณรงค์ต้านพิษภัยบุหรี่ร่วมกับ
องค์กรอืน่ ๆ นอกโรงเรียน และกิจกรรมการเรียนรูผ้ า่ นครูใน
การเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยสอดแทรกอยู่ในกลุ่ม
สาระความรูว้ ชิ าต่างๆ สำหรับข้อมูลพืน้ ฐานประสบการณ์
การสัมผัสควันบุหรีม่ อื สองและการสูบบุหรี่ พบว่า แกนนำ
นักเรียน ร้อยละ 75 เคยมีความรู้เกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่
ร้อยละ 80 เคยได้รับควันบุหรี่จากข้างบ้าน ที่ป้ายรถเมล์

ตาราง 1

การเปรียบเทียบคะแนนความรูเ้ กีย่ วกับพิษภัยบุหรี่ ก่อนและหลังโปรแกรมการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารฯ ของ
นักเรียนแกนนำโดยใช้สถิติ paired t-test (n = 20)

คะแนนความรูเ้ กีย่ วกับพิษภัยบุหรี่

x

SD

mean diff.

t

p-value

ก่อน

10.8

-2.9

-2.1

-5.4

<.001

หลัง

12.9

-0.9

การประเมินศักยภาพการเป็นแกนนำ และการ
ทำงานเป็ น ที ม ในระยะสิ ้ น สุ ด การอบรมทั น ที พบว่ า
แกนนำมีทกั ษะการเป็นแกนนำและการทำงานเป็นทีมเพิม่ ขึน้

ในระยะหลังการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารอย่างมีนยั สำคัญดัง
แสดงในตาราง 2
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การเปรี ย บเที ย บความเชื ่ อ มั ่ น ในศั ก ยภาพการเป็ น แกนนำรายข้ อ ของนั ก เรี ย นแกนนำโดยใช้ ส ถิ ต ิ
paired t-test (n=20)

ความมั่นใจในศักยภาพการเป็นแกนนำ
1. ชอบวิพากษ์วิจารณ์และแสดงความคิดเห็น
2. มักแสดงความเห็นใจคนอื่น
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4. ชอบช่วยเหลือคนอื่น
5. เอาใจคนเก่ง
6. ค้นคว้าศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง
7. ชอบความตื่นเต้นผจญภัย
8. ปรับตัวเข้ากับผูอ้ น่ื ได้งา่ ย
9. ห่วงใยความรู้สึกและความทุกข์ร้อนของผู้อื่น
10.ชอบปกป้อง และทุกข์รอ้ นแทนคนเดือดร้อน

ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง

การเปรียบเทียบศักยภาพการเป็นแกนนำและ
การทำงานเป็นทีม ก่อนและหลังการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารฯ
พบว่า ความสามารถในการทำงานเกือบทุกประเด็นมี

x
3.1
3.7
3.5
4.1
3.4
3.9
3.7
4.1
2.8
3.4
3.5
3.9
4.2
4.6
3.9
4.4
3.9
4.3
3.2
3.7

SD
-0.9
-0.6
-0.8
-0.6
-0.9
-1.1
0.7
0.9
1.2
1.1
0.8
0.8
0.9
0.8
0.8
0.7
0.8
0.8
0.9
0.8

mean diff. t p-value
-0.40
-5.1 <.001
-0.40

-4.9

<.001

-0.20

-3.3

.004

-0.10

-2.6

.010

-0.11

-2.6

.010

-0.10

-2.9

.008

-0.04

-2.3

.030

-0.08

-2.5

.020

-0.05

-2.4

.030

-0.20

-3.6

.002

พัฒนาการมากขึ้น อย่างมีนัยสำคัญหลังผ่านการประชุม
เชิงปฏิบตั กิ ารฯ อย่างมีนยั สำคัญ (p < .050) ดังแสดงใน
ตาราง 3
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การเปรียบเทียบความสามารถในการทำงานเป็นทีมรายข้อ ของนักเรียนแกนนำ โดยใช้สถิติ paired t-test
(n = 20)

ความสามารถในการทำงานเป็นทีม
1. มีความสามารถในการจัดกิจกรรม
2. กระตุ้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม
3. นำเสนอเนือ้ หา สาระตามแผนกิจกรรม
4. แก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้าได้
5. ปรับแผนตามสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้
6. เลือกใช้/สร้างสือ่ /ประยุกต์ใช้สอ่ื เหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมาย
7. เลือกใช้/สร้างสือ่ /ประยุกต์ใช้สอ่ื สอดคล้องกับเนือ้ หา
8. มีความชำนาญ/คล่องแคล่วในการใช้สื่อ
9. เป็นผูน้ ำทีมและเป็นสมาชิกทีมได้ดี
10.แสดงความเป็นผูน้ ำในทีมได้ทางความคิด และการแสดงออก
11.ประสานการทำงานเป็นทีมได้
12.แบ่งหน้าที่การทำงานในทีมได้
13.ยอมรับและให้เกียรติซง่ึ กัน และกัน
14.จัดการกับความคิดที่ขัดแย้งในทีมได้
15.สร้างสัมพันธภาพที่ดีในทีม

7

ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง

x
3.2
3.7
3.4
3.7
3.3
3.8
3.4
3.7
3.3
3.8
3.6
3.9
3.5
3.8
3.3
3.8
3.3
3.9
3.0
3.7
5.4
4.2
3.8
3.9
4.5
4.5
3.5
3.9
4.2
4.4

SD
0.5
0.7
0.8
0.9
0.9
0.8
0.9
0.7
0.8
0.8
0.8
0.7
0.8
0.7
0.8
0.8
0.8
0.9
0.8
0.9
6.9
0.6
0.7
0.6
0.7
0.6
0.8
0.8
0.8
0.5

t p-value
-0.30 .001
0.05

.090

-0.10

.008

-0.04

.030

-0.20

.004

-0.04

.030

-0.04

.030

-0.30 <.001
-0.30

.001

-0.30

.003

4.60

.500

0.20

.300

0.20 1.000
0.07

.090

0.10

.300
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ความสามารถในการทำงานเป็นทีม
16.ตัดสินใจและจัดการกับปัญหาต่างๆ ได้

ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง

17.ควบคุมการทำงานร่วมกันในทีม
18.ควบคุมอารมณ์ในการทำงาน

x
3.7
3.8
3.6
3.9
4.0
4.1

SD
0.8
0.9
0.8
0.8
0.8
0.8

t
0.30

p
.600

-0.04

.030

0.40

.800

การอภิปรายผลการวิจัย
ของกลุ่มแกนนำเยาวชน ในเวลาเดียวกันมีการพัฒนา
กิจกรรมสันทนา การทีส่ อดคล้องกับความชอบของแกนนำ
เยาวชนทำให้เยาวชนเรียนรูไ้ ด้ยาวนานไม่เบือ่ หน่าย หรือ
ต่อต้าน ด้วยการผสมผสานกิจกรรมกีฬา ดนตรี เพลง ไว้ใน
โปรแกรมการเสริมสร้างความตระหนักในพิษภัยบุหรีแ่ ทน
การบรรยายในห้องเรียน (McGrannaghan, RankinsBurd, & Purcell, 2013)
นักเรียนแกนนำมีความรูเ้ กีย่ วกับพิษภัยบุหรีเ่ พิม่ ขึน้
ซึ่งจำเป็นในการนำไปขยายผลต่อในกลุ่มเพื่อน หรือกลุ่ม
เยาวชนรุน่ ราวคราวเดียวกันทัง้ ในโรงเรียน ทีบ่ า้ น หรือใน
ชุมชนอืน่ ๆ นอกจากนีย้ งั มีการพัฒนาในด้านทัศนคติและ
ความเชื่อที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เกิดจากการสูบบุหรี่
ที่ชัดเจน และมีการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและ
การทำงานเป็นทีมร่วมด้วยทำให้แกนนำมีความสามารถพร้อม
ทีจ่ ะไปถ่ายทอดต่อยังกลุม่ เพือ่ นและรุน่ น้องๆ ในโรงเรียน
เป็นโอกาสในการขยายผลต่อได้ ซึ่งสอดคล้องกับพัฒนา
ตามบริบทของแกนนำวัยรุน่ ทีเ่ พือ่ นมีอทิ ธิพลต่อเพือ่ นมาก
และยังเป็นพืน้ ฐานทีส่ ำคัญทีต่ อ้ งมีการพัฒนาต่อเนือ่ งไปจน
เข้าสูว่ ยั ผูใ้ หญ่ในอนาคต และเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนา
บรรทัดฐานใหม่ไม่สูบบุหรี่ในสังคมต่อไป (Nagelhout,

นักเรียนแกนนำที่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (55%)
อายุระหว่าง 14-16 ปี (70% อายุ 14 ปี) ส่วนใหญ่พกั อาศัย
อยูก่ บั บิดามารดาร้อยละ 65 ซึง่ สะท้อนว่า แกนนำมีพน้ื ฐาน
ครอบครัวเข้มแข็ง เป็นจุดแข็งทีเ่ สริมสร้างภูมคิ มุ้ กันพิษภัย
บุหรี่ และสร้างโอกาสให้เยาวชนแกนนำ เรียนรูจ้ ากบริบท
ของพฤติกรรมในครอบครัว จากข้อมูลพบว่า บิดา เป็นผูม้ ี
อิทธิพลต่อการเสริมสร้างความตระหนักในพิษภัยบุหรี่ต่อ
เยาวชน มากกว่ามารดา เพราะเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็น
ผู้นำ และเป็นต้นแบบของเยาวชน แกนนำเยาวชนที่มี
ครอบครัวสูบบุหรีย่ งั มีโอกาสพัฒนาไปเป็นผูส้ บู บุหรีร่ ายใหม่
และใช้สารเสพติดชนิดอื่นๆ ได้มากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของเคย์และคณะ (Keyes, Legrand, Iacono,
& McGue, 2008)
แกนนำเยาวชนส่วนใหญ่มีกิจกรรมกีฬาที่สนใจมี
เพลงที่ชื่นชอบ ไม่ใช้ศูนย์การค้าเป็นที่เดินเล่น และไม่มี
โรคประจำตัว แต่มีเยาวชนแกนนำอีกร้อยละ 20 ที่ไม่มี
กิจกรรมอดิเรกทีช่ อบและปฏิบตั ปิ ระจำ ดังนัน้ การพัฒนา
ศักยภาพแกนนำเยาวชนเกีย่ วกับพิษภัยบุหรีจ่ งึ จำเป็นต้อง
ออกแบบเนือ้ หา และกิจกรรมการเสริมสร้างความตระหนัก
ในพิษภัยบุหรี่ให้สอดคล้องกับพื้นฐานประสบการณ์ชีวิต
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2013)

2000; CDC, 2000; Polito, 2009; Kevin, Nonnemaker,
& Farrelly, 2006; ERIC/CUE Digest, 1998; Lam, 2004;
Hammond, 2005)

ด้านศักยภาพการเป็นแกนนำและการทำงานเป็น
ทีมของแกนนำเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สำคัญ ผ่านกิจกรรมกระตุน้
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแกนนำและวิทยากร และระหว่าง
นักเรียนแกนนำด้วยกัน อย่างไรก็ตามสำหรับความยัง่ ยืน
ของศักยภาพ การเป็นแกนนำและการทำงานเป็นทีมใน
ระยะต่อเนือ่ งจำเป็นต้องมีการศึกษาติดตามอีกในระยะยาว
ต่อไป ในสหรัฐอเมริกามีการทบทวนกลยุทธ์การป้องกัน
เยาวชนในการริลองสูบบุหรีพ่ บว่ากลยุทธ์ทใ่ี ช้มหี ลากหลาย
รูปแบบ และมีอิทธิพลจากพฤติกรรมในสังคมรอบตัวที่
เยาวชนดำรงชีวติ อยูด่ ว้ ย รูปแบบทีใ่ ช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็น
รูปแบบที่นิยม ส่วนรูปแบบที่ใช้ชุมชนเป็นฐานเหมาะสม
กับเยาวชนทั่วไปที่ไม่อยู่ในระบบการศึกษาปกติ หรือ
เหมาะสมสำหรับกลุ่มเยาวชนในระยะที่ดำรงวิถีชีวิตนอก
โรงเรียน หรือเยาวชนที่ไม่มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน และ
เข้าสูว่ งจรการทำงานก่อนวัยผูใ้ หญ่ หรือเยาวชนกลุม่ เสีย่ ง
ในพื้นที่ห่างไกล ส่วนกลยุทธ์การให้ความรู้ผ่านสื่อสาร
มวลชน เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ โดย
อาศัยจุดเด่นทีส่ อ่ื สารมวลชนสามารถเข้าถึงกลุม่ เป้าหมาย
เยาวชนได้ง่าย จึงควรมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ด้าน
สื่อเพื่อเสริมความตระหนักในพิษภัยบุหรี่ที่เฉพาะสำหรับ
เยาวชนกลุม่ เสีย่ ง เช่น การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ป้องกันภัยบุหรี่ หรือการพัฒนารูปแบบการป้องกันผ่าน
กลุม่ เพือ่ นช่วยเพือ่ น เป็นต้น (Lantz, Jacobson, Warner,
Wasserman, & Pollack, 2002; Berson & Ahlstrom,

ข้อเสนอแนะ
1. การประยุกต์ใช้โปรแกรมการเสริมสร้างความ
ตระหนักในพิษภัยบุหรี่ในเยาวชนไทย จำเป็นต้องพัฒนา
กิจกรรมผ่านกระบวนการวิเคราะห์พื้นฐานความรู้ และ
ประสบการณ์ของแกนนำเยาวชนก่อน เพือ่ ปรับเนือ้ หาและ
รูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทของแกนนำแต่ละกลุม่
ที่แตกต่างกัน
2. การเสริมสร้างความตระหนักต่อพิษภัยบุหรี่
สำหรับเยาวชนในโรงเรียน จำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพทัง้
คณะครูและผูป้ กครองควบคูก่ นั ไปเพราะเป็นปัจจัยแวดล้อม
ทีส่ ำคัญและมีอทิ ธิพลต่อความยัง่ ยืนของความตระหนักใน
พิษภัยบุหรีด่ งั กล่าว
3. ผู้ปกครองเป็นครูคนแรก และเป็นต้นแบบที่
สำคัญที่มีส่วนหล่อหลอมเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มี
คุณภาพในอนาคต เป็นสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการ
พัฒนาและเสริมสร้างความตระหนักในพิษภัยบุหรี่ จึงควร
มีการเปิดโอกาสให้คณะครู และผู้ปกครองมีกิจกรรม
พบปะ หรือมีปฏิสมั พันธ์รว่ มกันแกนนำ เพือ่ ร่วมเรียนรูแ้ ละ
ประเมินการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ และต่อยอดการพัฒนา
แกนนำในระยะยาว
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